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برئاسة السيد   2019 /12/ 10اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى   / مانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأ عميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  ور/ ـــاذ الدكتــاألست

 وقد حضر الجلسة كل من:  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،  -عبد العظيم أحمد سليمان  
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة  
 م والطالبوكيل الكلية لشئون التعلي أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  

   رؤساء األقسام  

 أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى  أ.د. على محمد على عكاز  

 أ.د. طارق إبراهيم على عبيدو  أ.د. علياء عادل محمد بدوى 

 أ.د. محمد السيد محمد النجار   أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش  

 و أحمد عبد المنعم المصرىأ.د. عمر  أ.د. هشام بهاء الدين محمد الرفاعى  

 أ.د. ريم عبد المغيث عبد العليم القديم  أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى 

 أ.د. وائل محمد مصطفى قطب المغالنى   أ.د. عفاف خميس إبراهيم العوفى  

   أ.د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى  

   أساتذة من األقسام 

 أ.د. محسن محرم زهران   األشرم أ.د. على السيد عبد الجليل  

 أ.د. رأفت إبراهيم مشالى   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين 

 أ.د. محمد نبيل على سالم شكرى   أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى  

 أ.د. هبة وائل صديق لهيطة   أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة  

 ى محمد أ.د. أشرف رجب عل  أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد  

   أ.د. تغريد محمد أحمد زويل  

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام 
 د. عبد الحميد محمد عبد الرؤوف اللقانى   د. دينا محمد سامح طه  
 د. طارق محمد إبراهيم محمود   د. على محمد على جاد النجار  
 أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

 ب. أعضاء من خارج الكلية   أ. أعضاء من داخل الكلية  
 م. أسامة السيد الجناينى  أ.د. عصام أحمد سالم  
   أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
   محمد نصر الدين حسن دميرأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

 ( ، د. مصطفى شوقى محمد رمضان )المدير التنفيذى للمركز الهندسى(د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة مدعـوون : 
   أ.د. حسن محمد كمال عبد السالمنيابة عن أ.د. محمد أنور محمد فكرى وقد حضر : 

يف سمير أحمد  ك. محمد على حسنين ، لواء.د. شر،   د. يسرى إبراهيم طه عثمان أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية  ،   اعتذر عن عدم الحضور: 
 البدوى

 .أ.د. نزيه أسعد يونانتغيب عن الحضور: 



3 

  2019 /10/12بتاريخ  الخامسةالجلسة 

، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ،  "بسم هللا الرحمن الرحيمذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "استهل السيد األستا
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

 . 2019 نوفمبر  12بتاريخ   2019/2020امعى للعام الج رابعةالالتصديق على محضر الجلسة تم  أوالً : 
 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
بمبنـى البـراما المتخصصـة ، وذلـن بمناسـبة مـرور  A1مجلس الكلية علماً باإلحتفالية التى عقدت بمدرج  أحيط – 1

 .UCCDس المركز الجامعى للتطوير المهنى العام األول على تأسي
على المقترح اإلدارى والمالى   25/5/2019مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى    وافقةبممجلس الكلية علماً  أحيط  -  2

الدراسية العامة للمرحلة الجامعية األولى بنظام الساعات المعتمدة المقدم من كلية الهندسة على أن لتشغيل البراما 
 يتم تعميمه على كليات الجامعة كنموذج استرشادى.

( من المقتـرح اإلدارى والمـالى لتشـغيل البـراما الدراسـية 6عديل الفقرة جـ من المادة )ت وافق مجلس الكلية على – 3
"يكون لكل كلية مساعد لوكيل الكلية لشئون العامة للمرحلة الجامعية األولى بنظام الساعات المعتمدة لتكون كالتالى 

وذلن بدالً  تعامل مع نظم الساعات المعتمدة" يعينه عميد الكلية ولديه خبرة فى اللإلشراف األكاديمى  التعليم والطالب 
من الفقرة الحالية وهى " يكون لكل كلية مديراً تنفيذياً لنظام الساعات المعتمدة من أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة 

 يعينه رئيس الجامعة بناء على ترشيح  من عميد الكلية ولديه خبرة فى التعامل مع نظم الساعات المعتمدة" 
 -على ما يلى : 28/10/2019مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى  بقرارجلس الكلية علماً م أحيط - 4

التربية( لصـالح مراكـز التـدريب المهنـى بهـذ   –الهندسة  -تحصيل مبلغ عشرون جنيهاً من طالب كليات )التجارة  •
 الكليات.

لصـالح مركـز التطـوير الـوظيفى  كليـة( 18تحصيل مبلغ عشرون جنيهاً من طـالب بـاقى الكليـات بالجامعـة وهـى ) •
 .وريادة األعمال

 .2020/2021أن يكون التحصيل إعتباراً من العام الجامعى القادم  •

بشأن تعديل المادة الثانية من قرار مجلس  2019( لسنة 46رقم )بقرار مجلس الجامعة مجلس الكلية علماً  أحيط – 5
الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس للتدريب )ملحق بشأن ضوابط سفر أعضاء  2017( لسنة  40الجامعة رقم )

 (.1رقم 

فـى  ITW (Internet with Today’s World)بتأجيـل عقـد المـؤتمر السـنوى مجلـس الكليـة علمـاً  أحـيط – 6
، ليكون فى  2019من شهر نوفمبر لعام   27إلى   17نسخته الثانية عشرة والذى كان مقرراً إتعقاد  فى الفترة من  

 .بمكتبة اإلسكندرية 2020فبراير  15إلى  14من  الفترة
،  1/12/2019توصيات لجنة ضـوابط الكتـب والمـذكرات الجامعيـة باجتماعهـا بتـاريخ  وافق مجلس الكلية على – 7

مـع التوصـية باإلتاحـة علـى  12/11/2019( بتـاريخ 4جلسـته رقـم )والتى شكلت بموجـب قـرار مجلـس الكليـة ب
 االنترنت.

جامعـة اإلسـكندرية فـى  -الكلية على بروتوكول التعاون بين قيـادة القـوات البحريـة وكليـة الهندسـة  وافق مجلس - 8
 مجال البحث العلمى والموافقة على إنشاء برناما ماجستير العلوم فى تكنولوجيا السفن المتقدمة.

 -: الموضوعات العامة : تابع
باعتمـاد الئحـة  1/12/2019ها الدراسية بجلسـتها بتـاريخ وافق مجلس الكلية على توصية لجنة اللوائح والمنا - 9

 برناما ماجستير العلوم فى تكنولوجيا السفن المتقدمة، والمقترح من قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن.
بتحديـد  8/12/2019وافق مجلس الكلية على توصية لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستها بتاريخ  -10

أبريـل  22ليكـون يـوم األربعـاء الموافـق  2019/2020د المؤتمر العلمى السنوى للكليـة للعـام الجـامعى ميعاد عق
2020. 

بشـأن  8/12/2019توصية لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسـتها بتـاريخ وافق مجلس الكلية على  -11
علـى أن تشـكل اللجنـة المنظمـة لسـوق  2020أبريل  11عقد سوق العمل الهندسى العشرون يوم السبت الموافق 

 اذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعضوية كالً من :ـــة األستـــالعمل برئاس

 األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية –السيدة الدكتورة / دينا أحمد الجيار  •

 بقسم الهندسة الميكانيكية المدرس –السيد الدكتور / أحمد حلمى عبد العزيز  •



4 

  2019 /10/12بتاريخ  الخامسةالجلسة 

 المدرس بقسم الهندسة الكهربية –السيد الدكتور / أحمد سعيد التراس  •

 المدرس بقسم هندسة المواصالت –السيد الدكتور / ميسرة خيرى الطحان  •

 المدرس بقسم هندسة الحاسب والنظم –السيد الدكتور / محمد محمد سعد  •

بشـأن  8/12/2019ون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسـتها بتـاريخ توصية لجنة شئوافق مجلس الكلية على  -12
،  2020والذى سيعقد فى شـهر ديسـمبر  RETBE’20 الثانى عشر لدور الهندسة نحو بيئة أفضل المؤتمر الدولى 

ة ، برئاسة األستاذ الدكتور / وكيـل الكليـة لشـئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـ للمؤتمر تشكل اللجنة المنظمة  وأن
 وعضوية كالً من :

 هندسة الرى والهيدروليكابقسم  المتقرغاألستاذ  – راوية منير قنصوة/  األستاذ الدكتورالسيدة  •

 أستاذ ورئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيا –السيدة األستاذ الدكتور / عفاف خميس إبراهيم العوفى  •

 هندسة المواصالتاألستاذ المساعد بقسم  –السيد الدكتور / وائل على بخيت  •

 األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكيميائية –السيدة الدكتورة / دينا أحمد الجيار  •

 المدرس بقسم الهندسة المعمارية –السيد الدكتور / زياد محمد الصياد  •

 س بقسم الهندسة الميكانيكيةالمدر –السيد الدكتور / أحمد حلمى عبد العزيز  •

 المدرس بقسم الهندسة الكهربية –لتراس السيد الدكتور / أحمد سعيد ا •

 وزير البترول األسبق –المهندس / شريف هدارة السيد  •

أن يكـون بـ المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب  وافق مجلس الكلية على -13
 التعليم والطالب ، لإلشراف األكاديمى.مساعد وكيل الكلية لشئون  –السيد الدكتور / حسام الدين مصطفى عبد  

 – 7أحيط مجلس الكلية علماً بتوصيات المنتدى األول لصناعة الغزل والنسيا والذى عقد بالكلية فى الفترة مـن  –14
 (.2)ملحق رقم  2019ديسمبر  8
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 ً  -: الهدايا والتبرعات : ثالثا
جنيـه )ثالثمائـة ألـف  300000عز الدخيلة للصلب بمبلـغ المقدم من شركة القبول التبرع وافق مجلس الكلية على  - 1

، والـذى  للهندسة اإلنشائية والجيوتقنية وإدارة المشروعات مؤتمر اإلسكندرية العاشرجنيه ال غير( ، وذلن لرعاية 
 .2019ديسمبر  19 – 17سيعقد فى الفترة من 

جهـاز معملـى لنظـام عبـارة عـن  م بـانجلترارمنجهـامن جامعة بالمقدم العينى قبول التبرع وافق مجلس الكلية على  - 2
تبريد وتحلية ميا  باستخدام الطاقة الشمسـية ألغـراا التعلـيم والبحـث العلمـى فـى مجـالى الطاقـة والميـا  كثمـرة 

، بقيمـة  ةقمشـر -للتعاون بين جامعة برمنجهام وجامعة اإلسكندرية فى المشروع البحثى المشترن ببرناما نيـوتن 
مصـرى جنيـه  316200بمـا يعـادل مبلـغ جنيه استرلينى )خمسة عشرة ألـف جنيـه اسـترلينى(  15000تقديرية 

 ال غير(. اً مصرياً جنيهومائتى ألف  ثالثمائة وستة عشرة)

إنتريـد )م/ أحمـد السـيد  –الشـركة الدوليـة لإلسـتيراد والتصـدير المقـدم مـن قبول التبـرع وافق مجلس الكلية على  - 3
وذلـن لـدعم صـندوق التكافـل للطلبـة غيـر جنيـه ال غيـر( ، ألـف خمسـة وعشـرون جنيـه ) 25000بمبلغ  يوسف(

 القادرين بالكلية )السوق الخيرى للمالبس(.
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 شئون هيئة التدريس 
 أواًل: الترقيات والتعيينات 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
 محمد فوزى الحسند. 
     ناصر

مدرس  
 مساعد

الهندسة  
 الكيميائية  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
 تعيـــــــينبشــــــأن الموافقـــــــة علــــــى 

ــة  ــى وظيفـ ــيادته فـ ــدرسسـ ــم  مـ بالقسـ
 .الدكتورا على درجة  لحصوله

وافق  
 المجلس

 

 -التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد :: ثانياً 
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

 مدرس  حمد نصر   أد. محمود سعيد  1
هندسة  ال
 صحيةال

ــم  ــس القســـ ــراح مجلـــ ــى إقتـــ ــر فـــ النظـــ
قبـــــول العـــــذر بشـــــأن الموافقـــــة علـــــى 

المقـــدم مـــن ســـيادته عـــن تجـــاوز مـــدة 
)يـــــــوم( عـــــــن االجـــــــازة االعتياديـــــــة 
ــهرين(  ــدة )شـــــ ــه لمـــــ ــة لـــــ الممنوحـــــ

ــن  ــاراً مـــــ ــن  15/7/2019اعتبـــــ وذلـــــ
ــة دربــــن بجنــــوب  ــدريب فــــى جامعــ للتــ
افريقيـــــا حيـــــث عـــــاد ســـــيادته وتســـــلم 

ــل فــــــى  متجــــــاوزاً  16/9/2019العمــــ
ــدة االجــــــازة )يــــــوم(   15/9/2019مــــ

مـــــع احتســـــاب يـــــوم التجـــــاوز ضـــــمن 
االجــــازة االعتياديــــة بســــبب تــــأخير فــــى 

 رحلة الطيران.

وافق  
 المجلس

 

 -:محو عقوبة التنبيه اً : ثالث

 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
وليد محمد السيد احمد  . د

 عبد العال
 مدرس 

الهندسة  
      المعمارية

النظــــر فــــى إقتــــراح مجلــــس القســــم 
محـــــــو بشـــــــأن الموافقـــــــة علـــــــى 

ــيادته  ــى ســـ ــة علـــ ــة الموقعـــ العقوبـــ
ــا  ــر عليهــ ــد مــ ــة قــ ــث أن العقوبــ حيــ

 .أكثر من عام

وافق  
 المجلس

 
 رابعاً : اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :

 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
د. سوزان محمد فاضل  

 حسين  
 مدرس  

الرياضيات  
زياء  والفي

 الهندسية   

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــب بشــــ ــول طلــــ ــتقالة  قبــــ االســــ

المقدمـــة مـــن ســـيادتها اعتبـــاراً مـــن 
ــروف  30/5/2019 ــن لظــــــــ وذلــــــــ

 خاصة بسيادتها.  

وافق  
 المجلس

2 
إبراهيم  نيرمين سعد . م

  الخوالقة
مدرس  
 مساعد

هندسة الرى  
 والهيدروليكا 

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــأن  ــول بشــــ ــب قبــــ ــتقالة  طلــــ االســــ

المقدمـــة مـــن ســـيادتها اعتبـــاراً مـــن 
وذلـــــــــــن لظــــــــــــروف  1/8/2019

 خاصة بسيادتها.  

وافق  
 المجلس

 

 -:اإلنتداب الكلى اً : خامس
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 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

 مدرس  محمود محمد طه محرم    د, 1
الهندسة  
 الكيميائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
ندباً كامالً فى دب سيادته على ن ةالموافق

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
 )مشروع مصر القومى للنهضة العلمية (

حتى  1/1/2020من  اً ابتداء
31/12/2020  . 

وافق  
 المجلس

 

 -: اإلنتدابات اً : سساد

 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
ا.د. شعبان على عطية  

 نصير     
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة  
 الكيميائية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
إلى قسم الموافقه على ندب سيادته 

الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات 
بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم 

بالفصل الدراسى  (JUST -Eوالتكنولوجيا )

خالل العام الجامعى  2019االول خريف 
لمدة  الثالثاء، وذلن يوم  2019/2020

ً س 6  .اعات أسبوعيا

وافق  
 المجلس
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 -:اإلنتدابات :  تابع

2 
ا.د. مسعد مصلح عبد  

 المجيد  
ستاذ أ

 متفرغ  

الهندسة  
البحرية  

 وعمارة السفن   

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
فصل الخريف للعام االكاديمى 

، وذلن يوم األثنين لمدة  2019/2020
 ساعات أسبوعياً. 3

وافق  
 المجلس

3 
حمد منير محمود  أا.د. 

 سليمان  
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة  
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

بكلية الهندسة بقسم الهندسة المعمارية 
للعام االكاديمى  جامعة فاروس –

األثنين  ى، وذلن يوم 2019/2020
 أسبوعياً. ساعة 12لمدة واألربعاء 

وافق  
 المجلس

4 

 
حمد  أعلى فؤاد سعيد  .د.ا

 بكر 
 

ستاذ أ
 متفرغ  

الهندسة  
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

بكلية الهندسة بقسم الهندسة المعمارية 
كاديمى للعام اال جامعة فاروس –

لمدة  األثنين، وذلن يوم  2019/2020
 أسبوعياً. ساعات 6

وافق  
 المجلس

5 
عالء الدين حسن  ا.د. 

 حمدى  
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة  
 الميكانيكية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

ساعة 16يومى ااألحد واألثنين لمدة 
 أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 حمد عبد الرحمن أا.د. عادل  6
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة  
 الميكانيكية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بكلية للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل العام  جامعة فاروس –الهندسة 
يوم ، وذلن  2019/2020االكاديمى 

 األربعاء لمدة ساعتان أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 ا.د. محمد السيد النجار   7
ستاذ أ

ورئيس  
 القسم

هندسة  
 المواصالت

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 3يوم الخميس لمدة 

وافق  
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

8 
براهيم السيد معروف  إ ا.د.

 براهيم إ
 

 ستاذ أ
الهندسة  
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

بكلية الهندسة بقسم الهندسة المعمارية 
للعام االكاديمى  جامعة فاروس –

لن يوم األثنين لمدة ، وذ 2019/2020
 ساعات أسبوعياً. 6

وافق  
 المجلس

9 
حمد على  أسامة أا.د. 

 السمنى  
 ستاذأ

الهندسة  
 الميكانيكية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بكلية للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل العام  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلن يوم  2019/2020االكاديمى 

وافق  
 المجلس
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 اعتان أسبوعياً.األربعاء لمدة س

10 
ا.د. محمد محمود جمال  

 الدين الحلو 
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة  
 الميكانيكية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 
 بوعياً.ساعات أس 3يوم الثالثاء لمدة 

وافق  
 المجلس

 د. سهير حسن بكار   11
ستاذ أ

 مساعد
 هندسة االنتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس  االموافقه على ندب سيادته

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

ساعة  11يومى األربعاء والخميس لمدة 
 أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

12 
د. صالح الدين عبد هللا  

 مسعد  
مدرس  
 متفرغ

 هندسة االنتاج 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 6يوم الخميس لمدة 

وافق  
 المجلس

13 
عد هللا  دينا محمد على س د.
 براهيم إ

 مدرس  
الهندسة  
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس  االموافقه على ندب سيادته

بكلية الهندسة بقسم الهندسة المعمارية 
للعام االكاديمى  جامعة فاروس –

 ربعاء، وذلن يوم األ 2019/2020
 ساعات أسبوعياً. 6لمدة 

وافق  
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

14 
رانيا عبد العزيز جابر   د.

 رسالن
 مدرس 

الهندسة  
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس  االموافقه على ندب سيادته

بكلية الهندسة بقسم الهندسة المعمارية 
للعام االكاديمى  جامعة فاروس –

، وذلن يومى األثنين  2019/2020
 ساعة أسبوعياً. 12واألربعاء لمدة 

افق  و
 المجلس

15 
رنا ممدوح محمد أحمد   د.

 البقلى
 مدرس 

الهندسة  
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس  االموافقه على ندب سيادته

بكلية الهندسة بقسم الهندسة المعمارية 
للعام االكاديمى  جامعة فاروس –

، وذلن يوم السبت لمدة  2019/2020
 ساعات أسبوعياً. 6

وافق  
 لمجلسا

 مدرس  د. مصطفى السيد الحضرى   16
الهندسة  
 الميكانيكية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 4لمدة  ثنينيوم األ

وافق  
 المجلس

 مدرس  النقيب   د. محمد على السيد  17
الهندسة  
 الميكانيكية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 6لمدة  الثالثاءيوم 

وافق  
 المجلس
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18 
د. منير محمود مغازى عبد  

 العال
 مدرس 

  هندسة 
 المواصالت

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بكلية للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل العام  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلن يوم  2019/2020االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 4لمدة  األثنين

وافق  
 المجلس

19 
د. ميسرة خيرى سيد احمد  

 الطحان 
 مدرس 

هندسة  
 المواصالت

راح مجلس القسم بشأن النظر فى اقت
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 4يوم الخميس لمدة 

وافق  
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

 مدرس  د. سامى محمد على عياد   20
هندسة  

 المواصالت

قسم بشأن النظر فى اقتراح مجلس ال
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

خالل  جامعة فاروس –بكلية الهندسة 
، وذلن  2019/2020العام االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 4يوم الخميس لمدة 

وافق  
 المجلس

21 
سالم عبد المنعم نعيم  إد. 

 على 
 هندسة االنتاج  مدرس 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بكلية للتدريس يادته الموافقه على ندب س

خالل العام  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلن يوم  2019/2020االكاديمى 

 ساعات أسبوعياً. 5الخميس لمدة 

وافق  
 المجلس

 مدرس  د. رانيا عيد محروس محمد   22
الرياضيات  
والفيزياء  
 الهندسية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
تها للتدريس الموافقه على ندب سياد

خالل  لمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيابا
،   2019/2020الفصل الدراسى االول 

ساعات  6وذلن يوم الثالثاء لمدة 
 أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 

 -: للكلية البحرية اإلنتدابات اً : سابع

 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
ا.د. عصام عوا مصطفى  

 جودة  
ستاذ أ

 متفرغ
هندسة الرى  

 هيدروليكا وال

 ةالنظر فى اقتراح القسم بشأن الموافق
ته لتدريس مقرر سياد ترشيحعلى 

( fluid mechanicميكانيكا الموائع )

 بالكلية البحرية.

وافق  
 المجلس

 ا.د. عادل عبد الحليم بنوان   2
ستاذ أ

 متفرغ

الهندسة  
البحرية  

 وعمارة السفن

 ةالنظر فى اقتراح القسم بشأن الموافق
ته للتدريس نظريات سياد ترشيحعلى 

  عمارة السفن بالكلية البحرية.

وافق  
 المجلس

 ا.د. محمد مرسى الجوهرى   3
ستاذ أ

ورئيس  
 قسم

الهندسة  
البحرية  

 وعمارة السفن

 ةالنظر فى اقتراح القسم بشأن الموافق
ته للتدريس محطات سياد ترشيحعلى 

  قوى بحرية بالكلية البحرية.

وافق  
 المجلس

 مدرس  حمد حسن  أحمد مانى مأد.  4
الهندسة  
البحرية  

 وعمارة السفن

 ةالنظر فى اقتراح القسم بشأن الموافق
ته للتدريس مبكانيكا سياد ترشيحعلى 

  الموائع بالكلية البحرية.

وافق  
 المجلس

 -:اإلنتدابات للكلية البحرية :  تابع

الهندسة  مدرس   حمد قطب  أد. حسام السيد  5
 على ترشيحاقتراح القسم النظر فى 

  ته لتدريس مقرر ماكينات كهربية  سياد
وافق  
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 المجلس الكهربية  مساعد

6 
بو  أشرف أم. كريم محمد 

 راس  
مدرس  
 مساعد

الهندسة  
 الكهربية 

 على ترشيحالنظر فى اقتراح القسم 
  ته لتدريس مقرر هندسة كهربية   سياد

وافق  
 المجلس

7 
حمد سامى عبد  أد. كريم 
 المحسن

 مدرس 
الهندسة  

 لكهربية ا

 على ترشيحالنظر فى اقتراح القسم 
ته لتدريس مقرر الكترونيات سياد

  واجهزة قياس 

وافق  
 المجلس

 

 -:اإلعتذار عن اإلنتداب اً : ثامن

 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
ا.د. حسام الدين محمد  

 مغازى  

ستاذ أ
ورئيس  
 القسم

هندسة الرى  
 والهيدروليكا 

مجلس القسم بشأن النظر فى اقتراح 
للتدريس بكلية على ندب سيادته  االعتذار

جامعة فاروس خالل العام  –الهندسة 
 .2019/2020االكاديميى  

وافق  
 المجلس

2 
د. عمرو السيد عبد الفتاح  

 فليفل  
 مدرس 

هندسة الرى  
 والهيدروليكا 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

جامعة فاروس خالل  –الهندسة بكلية 
 .2019/2020العام االكاديميى  

وافق  
 المجلس

 

 -:ما يستجد من أعمال اً : تاسع
لشغل  المهندس/ محمد شوقى اسماعيل سيد عودة السيد بشأن  الميكانيكية هندسة القسم مجلس النظر فى اقتراح  - 1

  19/3/2019يث أنه مجلس الجامعة وافق بتاريخ )ح سم بعد حصوله على درجة الدكتورا  وظيفة مدرس مساعد بالق 
  156على تحويل سيادته لوظيفة إدارية بعد استنفاذ  فترة السماح بعد تجاوز الخمس سنوات وذلن تطبيقاً لنص المادة 

ً لقرار مجلس الجامعة رقم ) بشأن تعديل قرار مجلس   2019( لسنة 22من قانون تنظيم الجامعات( ، وذلن تطبيقا
الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعدين الذين لم يحصلوا على الدرجة العلمية   2018( لسنة 57قم )الجامعة ر

 المطلوبة وتم نقلهم لوظائف أخرى إدارية, 
 وافق مجلس الكلية.  القرار : 

ى  )التالى ف ترشيح المهندسة / منار سليمان محمد محمود بشأن  االنتاج قسم هندسة مجلس النظر فى اقتراح  - 2
لشغل وظيفة معيد بالقسم بدالً من المهندس / محمود سعيد عبد هللا عبد العزيز حيث أنه لم يتقدم بمسوغات  لترتيب( ا

 التعيين حتى تاريخه. 
 وافق مجلس الكلية.  القرار : 
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 الشئون التعليمية 
 

توصية لجنة شئون   الموضوع  م
 طالب

 القرار

1 

ر / وكيــل النظــر فــى المــذكرة المعروضــة مــن األســتاذ الــدكتو
ــد ال ــأن تحدي ــالب بش ــيم والط ــئون التعل ــة لش ــروفاتالكلي  مص

االنســحاب اإلجبــارى  FWالمقترحة للطــالب الحاصــلين علــى 
( جنيــه لكــل 75نتيجة عدم المواظبة ، علــى أن تكــون بواقــع )

( جنيــه لكــل ســاعة معتمــدة لإلنســحاب 100ساعة معتمــدة ، )
W  المقرر. تكرار السحبوتضاعف عند إعادة 

 اللجنة بالموافقة.أوصت 

وافق مجلس الكلية على  
 توصية اللجنة 

2 

الخطاب الوارد من قسم هندسة المواصالت بشـأن النظر فى 
ــى أن يكــون زمــن إمتحــان مــادة الرســم  ــة القســم عل موافق

ــن طبقــاً للمــادة ) 3( 2،  1)المــدنى  ( مــن 18ســاعات وذل
 الالئحة والخاصة باإلمتحانـات والتقيـيم للمقـررات الدراسـية

 .بند )ى(

 أوصت اللجنة بالموافقة.

وافق مجلس الكلية على  
 توصية اللجنة 

3 

النظر فى الخطاب الوارد من قسم الهندسة المعمارية بشـأن 
 الموافقة على تعديل زمن اإلمتحان لكالً من :

 ساعات. 4( لتكون 2،  1مادة التصميم المعمارى ) .1

 ساعات. 3( لتكون 2،  1مادة انشاء مبانى ) .2

ــن  ــاً وذل ــة طبق ــاما الهندســة المعماري للمســتوى األول ببرن
 ( فقرة )ى( من الالئحة والخاصة باإلمتحانات.18للمادة )

أوصت اللجنة بالموافقة 
تى على أن تكون ماد

( 2،  1إنشاء مبانى )
 1التصميم المعمارى )و
ساعات طبقاً  3( 2،

 لالئحة.

وافق مجلس الكلية على  
 توصية اللجنة 

4 

كرة المعروضـة مـن األسـتاذ الـدكتور / وكيـل النظر فى المذ
ديـد موقـف الطـالب الكلية لشئون التعليم والطـالب بشـأن تح

مــادة حقــوق  لــيس لهــم الحــق فــى تســجيل الوافــدين الــذين
 .، وتسجيل مادة بديلةطبفاً لقرار مجلس الجامعة اإلنسان 

بتفويا أوصت اللجنة 
األستاذ الدكتور / وكيل 
الكلية لشئون التعليم 

مادة الطالب باقتراح و
من ضمن متطلبات  بديلة

 الجامعة.

وافق مجلس الكلية على 
توصية اللجنة ، واقتراح 
أ.د. وكيل الكلية لشئون 

التعليم والطالب بأن تكون 
المادة البديلة هى مادة 

 اإلسعافات األولية

5 

النظــر فــى الطلــب المقــدم مــن الطالــب / محمــد صــالح الــدين 
رقــة الثالثــة كهربــاء قــوى للعــام الجــامعى المقيد بالف –القونى 
ــة  2019/2020 ــى الفرقــة الثاني ــه إل ــتمس تحويل ، والــذى يل

كهرباء إتصاالت ، علماً بأن الطالب حاصل على تقــدير مقبــول 
ــم عمــل مقاصــة مــن قســم الهندســة  ــة قــوى وت ــة الثاني بالفرق
الكهربية على أن يجمد ويحمل بخمسة مواد من الفرقة الثانيــة 

مادة من الفصل الدراسى األول ، وأربعــة مــواد مــن إتصاالت )
 الفصل الدراسى الثانى(.

 أوصت اللجنة بالموافقة.

وافق مجلس الكلية على  
 توصية اللجنة 

 لشئون التعليميةتابع : ا
 

6 

النظــر فــى الطلــب المقــدم مــن الطالــب / محمــد أحمــد عبــد 
ــيم  ــامعى  –العظـ ــام الجـ ــدادى للعـ ــتوى اإلعـ ــد بالمسـ المقيـ
، والذى يلتمس فيه منحه المزيد من الوقـت  2019/2020

 المحدد لتأدية اإلمتحانات نظراً لظروفه.

أوصت اللجنة بالموافقة 
على زيادة زمن اإلمتحان 
 النهائى بنصف ساعة

وفى لجنة  الموادلجميع 
 خاصة.

وافق مجلس الكلية على  
 توصية اللجنة 

7 

 إحاطة مجلس الكلية علماً بما يلى :
متحـــان مـــادتى حقـــوق اإلنســـان ، تحديـــد ميعـــاد ا .1

( للمســـــتوى اإلعـــــدادى يـــــوم الثالثـــــاء 2ورياضـــــة )
24/12/2019. 

 

 ً  أحيط مجلس الكلية علما
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تعديل ميعاد امتحان المادة السابعة للمسـتوى األول  .2
ــين  ــوم األثن ــن ي ــدالً م ــوم  20/1/2020ب ــى ي ــاء إل الثالث

 2019( ينـاير 20،  19نظراً ألن يومى ) 21/1/2020
مسـيحيين )مرفـق أجازة بمناسبة عيـد الغطـاس لوخـوة ال

 (.3ملحق رقم  - الجدول المقترح لإلمتحان بعد التعديل

8 

النظر فـى المـذكرة المرفوعـة مـن األسـتاذ الـدكتور / وكيـل 
الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن قواعد نقـل قيـد الطـالب 

وذلـن من البراما العامة إلـى البـراما العلميـة المتخصصـة 
، بأنه يجوز للطـالب المقيـدين بالمسـتوى الصـفرى ة باضاف

فــى البــراما العامــة طلــب التقــدم للتحويــل للبــراما العلميــة 
المتخصصة خالل الفصل الدراسـى علـى أن يـتم وقـف قيـد  

فى الفصـل خالل هذا الفصل وإستمرار الدراسة بعد التحويل 
 (4التالى بعد عمل المقاصة )ملحق رقم 

 

 وافق المجلس

9 

ر فـى المـذكرة المرفوعـة مـن األسـتاذ الـدكتور / وكيـل النظ
الكلية لشئون التعليم والطالب بشـأن إعـادة النظـر فـى قـرار 

 10/9/2019( بتـــاريخ 2مجلـــس الكليـــة بجلســـته رقـــم )
والذى يـنص علـى "بقـاء الطـالب المتقـدمين لإلمتحـان مـن 

علـى أن يـتم فصـلهم فـى حالـة  2003الخارج علـى الئحـة 
ــتم تـحـ  ــة رســوبهم وي ــى حال ــدة ف ــى الالئحــة الجدي ويلهم عل

النجاح" ، من حيث تطبيق الئحة السـاعات المعتمـدة علـيهم 
 درءاً ممــا ســيمنحهم فــرص أخــرى لإلســتمرار بالدراســة 

 ( من الالئحة.33الفصل من الكلية ، وذلن طبقاً للمادة )

 

 وافق المجلس
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

 -: مؤتمر تقرير حضور
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

    تامر محمود حامد . د 1

مساعد  ستاذ أ
هندسة  البقسم 

البحرية  
 وعمارة السفن

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن الثقافية 

حر الدولى للرابطة البحرية للبحضور  المؤتمر 
حتى  9/9/2019الذى عقد خالل الفترة من  المتوسط

وقد تم القاء بلغاريا  -فارنا في  11/9/2019
 محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق  
 المجلس

2 
  عال على محمد عبد. م

    المنعم حسن

مدرس مساعد  
بقسم هندسة  
 المواصالت

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
عن  ابالموافقة على التقرير المقدم من سيادتهالثقافية 
الدولى الثالث والعشرون لنقل المؤتمر  احضوره

الذى عقد خالل البضائع ، المنشأت والوجستيات 
 -بفيينا  20/9/2019حتى  18/9/2019 الفترة من

 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.   النمسا

وافق  
 المجلس

 

 -: سيةالدرا  جازات اإل  :اً نياث
 -: اإليفاد فى األجازة الدراسية – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
م. عبد الرحمن صالح  

 بدير منصور  

ساعد بقسم  مدرس م
 الهندسة الميكانيكية 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
للعالقات الثقافية بالموافقـة علـى ايفـاد سـيادته فـى 

على الدكتورا  مـن انجلتـرا اجازة دراسية للحصول 
وذلن لوسـتفادة مـن المنحـة المقدمـه لسـيادته مـن 

لمدة عـام قابـل للتجديـد اعتبـاراً مـن   Cityجامعة 
 تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.

 31/3)تــاريخ تعيــين ســيادته مــدرس مســاعد فــى 
/2019.) 

وافق  
 المجلس
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 -: اإليفاد فى األجازة الدراسية تابع :

 ى محمد حمزة  م. مصطف 2
عيد بقسم الهندسة  م

 النووية واالشعاعية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقــات 
ــازة  ــى اج ــيادته ف ــاد س ــى ايف ــة عل ــة  بالموافق الثقافي
دراسية للحصول على درجتى الماجســتير والــدكتورا  
من الواليات المتحدة االمريكيــة وذلــن لوســتفادة مــن 

ادته مــن جامعــة نــورث  كارولينــا المنحة المقدمه لسي
)اليــوم  2/2/2020لمــدة عــام قابــل للتجديــد اعتبــاراً 

ــازة  ــة األج ــالى لنهاي ــةالت ــب يصــرف اإلعتيادي ( بمرت
 بالداخل.

 (.1/2/2018)تاريخ تعيين سيادته معيد فى 

وافق  
 المجلس

3 
حمد حمدي حسن  أ م.

 محمد  

بقسم    مدرس مساعد
الرياضيات والفيزياء  

 الهندسية 

ر فى اقتراح مجلس القســم بالموافقــة علــى ايفــاد النظ
ــة  ــى درج ــول عل ــية للحص ــازة دراس ــى اج ــيادته ف س
الــدكتورا  مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة وذلــن 
لوســتفادة مــن المنحــة المقدمــه لســيادته مــن جامعــة 

مــن تــاريخ  وايومنا لمدة عــام قابــل للتجديــد اعتبــاراً 
 السفر بمرتب يصرف بالداخل.

ــاريخ تعـيـــ  ــيادته )تــ ــاعدين ســ ــدرس مســ ــى  مــ فــ
25/11/2019.) 

وافق  
 المجلس

 

 -: مد األجازة الدراسية  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
يمان رمضان عبد  . إ م

  السالم

بقسم    ساعدمدرس م
الحاسب  هندسة 
وعضو   والنظم

االجازة الدراسية  
  منيسوتابجامعة   

بالواليات المتحدة  
 األمريكية 

القســم ولجنــة الكليــة للعالقــات  اقتراح مجلسالنظر فى 
 ابالموافقة علــى مــد االجــازة الدرســية لســيادتهالثقافية 

حتــى  1/8/2019اعتبــاراً مــن  وأخيــر ثــامنلمدة عــام 
بــدون مرتــب أو تــاريخ المناقشــة أيهمــا  31/7/2020

 ً ــاجراء بعــا  أقــرب تاريخــا ــث أن ســيادتها قامــت ب حي
الة التــى أدت الــى التغييرات الرئيسية فى موضوع الرس

هــذا التــأخير باالضــافة الــى مشــاركتها فــى العديــد مــن 
المشاريع البحثية المهمــة والحديثــة التــى حصــلت علــى 
جوائز ولكنها ليست ضــمن موضــوع رســالة الــدكتورا  
وأن سيادتها تعمل على كتابــه الورقــة البحثيــة الخاصــة 
برســالة الــدكتورا  والمقــدر االنتهــاء منهــا خــالل العــام 

 .دراسى الحالى لتتم المناقشة فى نهاية العامال
للحصول على درجــة  1/8/2012في  اسيادته ت)سافر

خــر مــد أ –مــن الواليــات المتحــدة االمريكيــة  الــدكتوراة
بــدون  31/7/2019حتــى  الســابععليــه العــام  تحصــل

 مرتب(.

وافق  
 المجلس

 

 -:  منح عام للتدريب  – جـ
 ارالقر البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
م. أحمد على محمود  

  الحطاب

بقسم الهندسة    معيد
االنشائية وعضو  
االجازة الدراسية  
بجامعة االباما  

برمنجهام بالواليات  
 المتحدة االمريكية 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
للعالقات الثقافية بالموافقـة علـى مـنح سـيادته عـام 

حتـــى  25/3/2019ثـــانى للتـــدريب اعتبـــاراً مـــن 
 بدون مرتب. 24/3/2020

ــى  24/3/2014)ســافر ســيادته فــى  للحصــول عل
حــول الغــرا للحصــول  –الماجســتير مــن امريكــا 

حصـل علـى  –على الدكتورا  مع بداية العام الثالث 
ــدكتورا   ــه  – 24/3/2018ال أخــر مــد حصــل علي

 (.24/3/2019عام للتدريب حتى 

وافق  
 المجلس
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 -: تطبيق اللوائح  –د 
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

 م. مايكل داوود سليمان     1

بقسم هندسة    معيد
المواصالت وعضو  
االجازة الدراسية  
بجامعة نورث  

كارولينا بالواليات  
 المتحدة االمريكية 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
ــوائح  ــى تطبيــق الل ــة بالموافقــة عل ــات الثقافي للعالق

بانـذار  بـالعودة خـالل شـهرين على سـيادته وذلـن 
ــى  ــدريب حت ــرة للت ــد )فت ــر م ــد اخ ــه بع ــدم عودت لع

ــى 11/8/2019 ــل حت ــم يتســلم العم ــد ول ــم يع ( ول
 تاريخه.

ــى  12/8/2013)ســافر ســيادته فــى  للحصــول عل
اخـر مـد حصـل عليـه فتـرة   –الدكتورا  من امريكا 

 نهاية العام السادس(.     11/8/2019للتدريب حتى 

وافق  
 المجلس

2 
النبى   م. محمد عبد 

 السيد 

ساعد بقسم  مدرس م
هندسة المواصالت  
وعضو االجازة  

الدراسية بالجامعة  
 التقنية ببرلين 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
ــوائح  ــى تطبيــق الل ــة بالموافقــة عل ــات الثقافي للعالق
على سـيادته وذلـن بانـذار  بـالعودة خـالل شـهرين 

ــد ــر م ــد اخ ــه بع ــدم عودت ــى ) لع ــادس حت ــام س ع
( ولم يرد مايفيد موقفة الدراسى ولم 14/7/2019

 يتسلم العمل حتى تاريخه.
ــى  ــيادته ف ــافر س ــى 15/7/2013)س للحصــول عل
اخـر مـد حصـل عليـه العـام  –الدكتورا  من بـرلين 

 (.14/7/2019السادس حتى 

وافق  
 المجلس
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 -: تطبيق اللوائح تابع :

3 
م. شريف مجدى عبد  

 الرازق دغش  

د بقسم الهندسة  عيم
االنشائية وعضو  
االجازة الدراسية  
بجامعة فيرجينيا  
بالواليات المتحدة  

 األمريكية 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
ــوائح  ــى تطبيــق الل ــة بالموافقــة عل ــات الثقافي للعالق
على سيادته وذلن بانهاء خدمتـه بفصـله ومطالبتـه 

اء فتــرة وضــامنه بالنفقــات لعــدم عودتــه بعــد انتـهـ 
ولـم يـرد  29/9/2019االنذار الموجه لسيادته فى 

مــا يفيــد موقفــه الدراســى ولــم يتســلم العمــل حتــى 
 تاريخه.

ــى  31/1/2012)ســافر ســيادته فــى  للحصــول عل
اخر مد حصل  –الماجستير ثم الدكتورا  من امريكا 

 (.30/1/2019عليه العام السابع  حتى 

وافق  
 المجلس

  

 -: (%17ة اإلعارات على مستوى الكلية اإلعارات )نسب :اً ثالث
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

 د. شادى مصطفى جدوع   1
ساعد بقسم  مستاذ أ

 الهندسة الكهربية 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
اعــارة  تجديــدللعالقــات الثقافيــة بالموافقــة علــى 

ــدة عــام عاشــرســيادته  ــة أســتون  لم للعمــل بجامع
نجهـــــام بالمملكـــــة المتحـــــدة اعتبـــــاراً مـــــن برم
بدون مرتب  15/12/2020حتى  16/12/2019

علمــاً بــأن اعــارة ســيادته ال تــؤثر علــى االعــارات 
 الجديدة بالقسم.

 (.%15)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

2 
د. محمود السيد محمود  

 البدوى 
درس بقسم  م

 الهندسة الميكانيكية 

ــى اقتــراح ــر ف ــة  النظ ــة الكلي ــم ولجن ــس القس مجل
لمـدة على اعارة سيادته  بالموافقةللعالقات الثقافية 

للعمــل بجامعــة الملــن ســعود بــن عبــد العزيــز  عــام
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية اعتبـــاراً مـــن العـــام 

ــامعى  ــأن  2019/2020الج ــاً ب ــب علم ــدون مرت ب
اعــارة ســيادته ال تــؤثر علــى االعــارات الجديــدة 

 بالقسم.
 (.%20العارة على مستوى القسم)نسبة ا

وافق  
 المجلس
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 الدراسات العليا 
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 رحمة فرج حسون محمداسم الطالب:  

دراسة نظرية لتقوية الكمرات الخرسانية المسلحة المستمرة موضوع: 
باستخدام رقائق ألياف الكربون في اإلنحناء  Tعلى شكل حرف 

 . المسلحة بالبوليمرات
Theoretical study of strengthening of continuous 

R.C. T.-section beam using CFRP laminates.  
أ.د. فهمى على فتح الباب ، أ.د. سعيد محمد عبد القادر تحت إشراف:  

 .رابيةعالم ، أ.د. جمال أحمد السعدى ، أ.د. أحمد مختار ط

 دكتورا  
  ربيع 

2012 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 إسالم محمد كمال منصور عبد النبىاسم الطالب:  

تقدير وتصميم العمر الخدمى لمنشآت البنية التحتية موضوع: 
 .الخرسانية باستخدام نموذج المعولية

Reliability based approach for service life design of 

concrete infrastructure. 

 .أ.د. أشرف رجب محمد ، د. منى عبد العزيز السالوىتحت إشراف:  
مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

31/10/2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
  سجامعة قناة السويأستاذ متفرغ بكلية الهندسة    أ.د. كمال جاد شاروبيم سعد -1

 رئيساً 
                   أ.د. محمد توفيق السيد أيوب   أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
مشرفاً                   أستاذ بالكلية          أ.د. أشرف رجب محمد -3
 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 جب عبد القادر حسن زردمروة راسم الطالب:  

 .المواد ذات سعة اإلنفعال العاليةموضوع: 
Materials with high strain capacity. 

 .أ.د. أشرف رجب محمد ، د. منى عبد العزيز السلماوىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أ.د. عبد العزيز محمود إبراهيم       أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

                     أ.د. محمد محمود الحويطى             أستاذ بالكلية -2
 عضوا ً 

                      أستاذ  بالكلية        أ.د. خالد السيد جعفر        -3
 عضواً 

               أ.د. حافظ السيد اليمنى            أستاذ  متفرغ بالكلية -4
 عضواً 

مشرفاً              أستاذ  بالكلية أ.د. أشرف رجب محمد              -5
 عضواً و

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع  

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 محمد مصطفى حسن مرزوقاسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس



19 

  2019 /10/12بتاريخ  الخامسةالجلسة 

 طلبه
 

 ً  ندسة الكهربية : اله: قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 عبد هللا محمد عبد هللا باحسناسم الطالب:  

نظام مالحة مبتكر للتوجيه والتحكم في المركبات البحرية غير موضوع: 
المأهولة بدما مستشعرات خالل إنقطاع إشارة نظام تحديد المواقع 

 . العالمى
A Novel navigation system for guidance and control 

of unmanned marine vehicles using sensors fusion 

during GPS outages.  
أ.د. محمد زكريا مصطفى ، أ.د. ناجى نجيب سولاير تحت إشراف:  

 .)رحمه هللا( ، أ.د. محمد رزق محمد رزق ، د. حاتم عوا على خاطر

 دكتورا  
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 عبد هللا يحيى حسين العمرىسم الطالب:  ا

تحسين أداء نظام التقسيم الترددى المشفر المتعدد الوصولية موضوع: 
 .ذو الناقل الوحيد متعدد المدخالت والمخرجات في االتصاالت الالسلكية

رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح : تحسين أداء النظام المتعدد 
ر األحادى الحاملة المتعدد المداخل المآتى بتقسيم التردد المشف

 والمخارج في االتصاالت الالسلكية.
Performance enhancement of MIMO single-carrier 

code-frequency division multiple access system for 

wireless communications.  
أ.د. السيد عبد المعطى البدوى ، أ.د. محمد عمرو على تحت إشراف:  

 .مختار ، أ.د. إيهاب فاروق بدران

 دكتورا  
  ربيع 

2015 

وافق  
 المجلس

 محمد أحمد محمد بهنسىاسم الطالب:  

 .تقنية جديدة متينة لحماية الصور البصريةموضوع: 
New robust optical image protection technique.  

.د. السيد عبد المعطى البدوى ، أ.د. محمد عمرو مختار أتحت إشراف:  
 .، د. عصام عبد المجيد هجرس

 دكتورا  
  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

منح  
 الدرجات

 محمد صالح أحمد محمد البنااسم الطالب:  

خطة حماية متأقلمة ذكية مطور  قائمة على وحدات القياس موضوع: 
 . ة الميكرووية لشبكات القوى الكهربائية الميكروويةاإلتجاهي

A developed micro PMUS-based smart adaptive 

protection scheme for microgrids.  
 .أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د. أشرف إبراهيم مجاهدتحت إشراف:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 م محمد البيومى محمد جادمحمد كراسم الطالب:  

نظام تحكم في صاروخ باستخدام تقنية الذكاء اإلصطناعى موضوع: 
 .المركب )الشبكات العصبية ذات منطق الغيم(

Missile control system using hybrid artificial 

intelligence technology (Neuro-Fuzzy technique).  
يفة ، أ.د. محمد رزق محمد أ.د. عبد الرحيم محمود خلتحت إشراف:  

 .رزق ، د. محمد مصباح الخطيب

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 عبد الرحمن إسماعيل يوسف حافظ يوسفاسم الطالب:  

دعم شبكة تيار متردد محلية بواسطة محطة تغذية جهد عالى موضوع: 
 .ذات تيار مستمر

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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Local AC network support via HVDC tapping 

station.  
أ.د. إمتثال نجم عبد هللا صالح ، أ.د. عمرو عثمان تحت إشراف:  

 .الزواوى ، د. مصطفى سعد عبد هللا حمد

 ندى عبد السالم سعد عبد السالماسم الطالب:  

 . بعا تطبيق اإلنترنت لوشياءموضوع: 
Some application of IoT.  

 .أ.د. محمد عمرو مختارتحت إشراف:  

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 كاترين ناير تادرس تاوضروساسم الطالب:  

اإلدارة القائمة على الشبكة المعرفة بالبرمجيات من أجل موضوع: 
 .تحسين عمليات وخدمات شبكة الكمبيوتر

Software defined network-based management 

architecture for enhanced computer network 

operations and services.  
أ.د. محمد رزق محمد رزق ، د. باسم محمود محمد على تحت إشراف:  

 .مختار

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 ة محمد عبد المؤمن حسين محمدمرواسم الطالب:  

 .تطبيقات االتصاالت باستخدام الضوء المرئىموضوع: 
)تحسين البنية التحتية التصاالت  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. الضوء المرئى للمركبات(
Infrastructure enhancement for vehicular visible 

light communications. 

أ.د. نور الدين حسن إسماعيل ، أ.د. مصطفى حسين تحت إشراف:  
 على حسن ، أ.د. محمد عمرو مختار.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
Optical and Quantum Electronics, No. 11, pp. 1-24, 

2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة  ى      أ.د. معوا إبراهيم دسوق -1

 رئيساً   المنوفية
أستاذ متفرغ باألكاديمية العربية للعلوم  أ.د. مصطفى حسين على حسن   -2

             والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                          

 عضوا ً و
                          ان شلبى     أستاذ بالكليةأ.د. حسام محمد حس -3

 عضواً 
مشرفاً          أ.د. نور الدين حسن إسماعيل    أستاذ متفرغ بالكلية -4
 عضواً و

 دكتورا  
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 أحمد سيد إبراهيم محمود سالمةاسم الطالب:  

 .يةإستحداث وتقييم تقنيات العالمة المائية الرقمموضوع: 
)تطوير وتقييم تقنيات محسنة لطرق  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. العالمة المائية الرقمية(
Improvement and evaluation of enhanced digital 

watermarking techniques. 

 تار.أ.د. مظهر بسيونى طايل ، أ.د. محمد عمرو مختحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

Journal of Medical Imaging and Health 

Informatics,vol.9, pp. 610-619, 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية          أ.د. مظهر بسيونى طايل        -1
 رئيساً و
   أستاذ  متفرغ بكلية الهندسة جامعة حلوان    أ.د. السيد مصطفى سعد      -2

 عضوا ً 
أستاذ  متفرغ بكلية الهندسة جامعة    أ.د. معوا إبراهيم الدسوقى -3

 عضواً   المنوفية
          أستاذ مساعد بالكلية        أ.د. محمد عمرو مختار     -4

 عضواً مشرفاً و

 دكتورا  
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 الكهربية :  الهندسة : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 عماد ميالد عزيز ميخائيلاسم الطالب:  

تصميم وتنفيذ متحكم متين لونظمة الخطية ذات المتغير موضوع: 
 .الواحد والمتغيرات المتعددة باستخدام أنظمة التحكم الذكية

 دكتورا  
  خريف 
2011 

وافق  
 المجلس
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)تصميم متحكم متين باستخدام  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :
ً بأن هذا  صناعى ألنظمة التحكم والتوجه(خوارزميات الذكاء ال علما

 التحديد ال يمس جوهر البحث.
Design of a robust controller using artificial 

intelligence algorithm for control and guidance 

systems. 

أ.د. ناجى نجيب سولاير)رحمه هللا( ، أ.د. محمد زكريا تحت إشراف:  
 دحت إبراهيم السنجابى ، أ.د. راجى على رفعت.عبد الهادى ، أ.د. م

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
10th International Renewable Energy Congress 

(IREC 2019), Sousse, Tunisia, 26-28 March 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

  الكلية       أستاذ متفرغ ب        أ.د. محمد زكريا عبد الهادى -1
 رئيساً مشرفاً و

                 أستاذ متفرغ بالكلية      طلعت محمد عبد المنعمأ.د.  -2
 عضوا ً 

   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة طنطا   أ.د. محمد السعيد نصر         -3
 عضواً 

مشرفاً                   أ.د. راجى على رفعت           أستاذ بالكلية -4
 عضواً و

تشكيل  
لجنة  
 الحكم
على 

الرسالة 
 التكميلية 

 وائل أحمد السيد محمداسم الطالب:  

 .تحديد األشياء باستخدام التصوير الصوتىموضوع: 
Objects identification using acoustic imaging. 

 .ن قرنىأ.د. أنسى أحمد عبد العليم ، أ.د. نهى عثماتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                    أ.د. مظهر بسيونى طايل         أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. أنسى أحمد عبد العليم     -2
 عضوا ً و

  امعة طنطاأستاذ متفرغ بكلية الهندسة جأ.د. محمد السعيد نصر          -3
 عضواً 

مشرفاً                    أ.د. نهى عثمان قرنى           أستاذ بالكلية -4
 عضواً و

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 حسام محمد أمين حسن عبد الكريماسم الطالب:  

 .اإلشعاع المعززمعالجة سرطان الثدى باستخدام موضوع: 
Breast cancer treatment using enhanced antenna radiation. 

 .أ.د. مظهر بسيونى طايلتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. محمد مرزوق إبراهيم        -1
        عين شمس

                                                                                    
 رئيساً 

مشرفاً          أ.د. مظهر بسيونى طايل         أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوا ً و

                   أ.د. نور الدين حسن إسماعيل   أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضواً 

 
  ربيع 

2013 

وافق  
 المجلس

 رة محمد على طقشيممروة سمااسم الطالب:  
تحسين أداء نظام التقسيم الترددى المتعامد المتعدد الوصولية الغير موضوع: 

 . متجاور في شبكات الراديو اإلدراكية
Performance enhancement of non-contiguous-orthogonal 

frequency division multiple access in cognitive radio networks. 

. فتحى مبرون أبو العينين )رحمه هللا( ، أ.د. محمد أ.دتحت إشراف:  
 .عمرو على مختار ، أ.د. إيهاب فاروق بدران

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                  أ.د. السيد عبد المعطى البدوى    أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
عربية للعوم  أستاذ متفرغ باالكاديمية ال  أ.د. مصطفى حسين على حسن -2

           والتكنولوجيا
                                                                                  

 عضوا ً 
       أ.د. محمد عمرو على مختار        أستاذ  مساعد بالكلية -3

 عضواً مشرفاً و

 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 النبى هدى فوزى السيد عبداسم الطالب:  
التشكيل األفضل لشعاع مصفوفات الكسوريات المتعددة النطاق موضوع: 

 .والواسعة النطاق تحت تأثير التداخل
Optimization of multi-band and wide-band beam 

forming of fractal arrays in interfering environment. 
 .التراسأ.د. سعيد إسماعيل الخامى ، د. أحمد سعيد تحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
      أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. سعيد إسماعيل الخامى          -1

 رئيساً مشرفاً و
        أ.د. نور الدين حسن إسماعيل    أستاذ متفرغ بالكلية          -2

 عضوا ً 
                          أستاذ بالكلية أ.د. حسن محمود الرجال          -3

 عضواً 

 
  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

 أميرة جمال محمد إبراهيماسم الطالب:  
طرق جديدة لتشفير الصور وإخفاء المعلومات بها باستخدام موضوع: 

ة إشارات الكايوس ، المعالجة الضبابية ، تحويل المويجات والمعالج
 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس
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اإلمتحان  
 الشامل

 .المستوحا  من الحما النووى
New efficient image encryption and steganography using 

chaotic, fuzzy, wavelet and DNA inspired techniques. 

 .أ.د. سعيد إسماعيل الخامى ، أ.د. نهى عثمان قرنىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

       ى           أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. سعيد إسماعيل الخام -1
 رئيساً مشرفاً و

      أ.د. نور الدين حسن إسماعيل      أستاذ متفرغ بالكلية          -2
 عضوا ً 

                        أستاذ بالكلية   أ.د. حسن محمود الرجال          -3
 عضواً 

 ششتاوى علىأحمد عادل اسم الطالب:  

 .تشخيص أورام الثدى بالموجات الميكروموجيةموضوع: 
Breast tumor diagnosis using microwave imaging. 

 .أ.د. مظهر بسيونى طايلتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين  أ.د. محمد مرزوق إبراهيم        -1

ً   شمس  رئيسا
أستاذ متفرغ بالكلية         مشرفاً          أ.د. مظهر بسيونى طايل -2

 عضوا ً و
                   أستاذ  متفرغ بالكلية  أ.د. نور الدين حسن إسماعيل -3

 عضواً 

 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 هاجر على أحمد يحيىاسم الطالب:  

لجة الصور إستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعى في معاموضوع: 
 .الرقمية

Using artificial intelligence techniques for digital 

image processing. 
 .أ.د. محمد زكريا مصطفىتحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محمد زكريا مصطفى              -1
 رئيساً و
    أستاذ متفرغ بالكلية           المنعم          أ.د. طلعت محمد عبد  2

 عضوا ً 
               أ.د. عبد الرحيم محمود خليفة       أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضواً 

 
  ربيع 

2016 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 إبراهيم عبد الفتاح محمداسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

ً ثالث    -الهندسة الميكانيكية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح 
 الدرجات

 حازم شريف أحمد محمد عوااسم الطالب:  

تصميم وفحص محركات التوربينات الغازية الدوامية وغير موضوع: 
 . دوامية في اإلحتراق الغير المرئى

Design and investigation of non-swirl and swirl gas 

turbine flameless combustors.  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس
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أ.د. محمد محمد القصبى خليفة )رحمه هللا( ، أ.د. يحيى تحت إشراف: 
 .عبد المنعم الدرينى

 ياسمين أحمد عبد الخالق صبحى عبد الرحمن الحفنىاسم الطالب:  

أداء التوربينة الهوائية رأسية المحور باستخدام نموذج  تقييمموضوع: 
 . رقمى

Assessment of vertical axis wind turbine 

performance using computational modeling.  
أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن ، أ.د. يحيى عبد المنعم تحت إشراف: 

 .الدرينى

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 لسالمج

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 سارة محمد على حسناسم الطالب:  

 .إسترجاع طاقة حرارية من محركات الديزلموضوع: 
تقييم أداء وحدة التحلية بالطاقة ) مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

الشمسية والمدعومة بالحرارة المفقودة المعاد تدويرها من محركات 
 جوهر البحث. علماً بأن هذا التحديد ال يمس (الديزل

Performance of solar still coupled with diesel engine 

waste heat recovery. 
أ.د. محمد محمد القصبى خليفه)رحمه هللا( ، أ.د. وائل تحت إشراف:  

 .محمد مصطفى المغالنى
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

The 1st International Conference on Engineering, 

Science and Technology (ICEST), Luxor, Egypt, 4-5 

December 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة        أ.د. محمد جمال واصل           -1
             جامعة المنصورة

                                                                                    
 رئيساً 

                      أستاذ بالكلية      أ.د. أسامة أحمد السمنى         -2
 عضوا ً 

مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكلية   أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى -3
 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -نيكية : الهندسة الميكا : قسم تابع

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 إسماعيل محمد حسن الكومىاسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 محمد عبد  عجمى عبد العالاسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 عمرو عادل محمد عبد الرحمناسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  ريف خ
2018 

وافق  
 المجلس

 

 ً  -الهندسة المعمارية : : قسم رابعا

منح  
 الدرجات

 مى محمد عبد السالم إبراهيماسم الطالب:  

األنماط المبنية على الكسوريات في العمارة اإلسالمية : موضوع: 
إستخدام البعد الكسورى للمدرسة المملوكية كمنها تحليل ومولد 

 . تصميمات
Fractal-based patterns in the Islamic architecture: 

using the fractal dimension of Mameluke madrasa 

as an analysis approach and a design generator.  
 .أ.د. سمير حسن بيومى ، د. محمد صبحى إبراهيمتحت إشراف: 

 دكتورا  
  خريف 
2010 

وافق  
 المجلس

تشكيل 
 لجنة الحكم

 حمود حسيننور الدين ماسم الطالب:  

 .حقن المجاورات السكنية الصناعيةموضوع: 
Injecting residential industrial neighborhoods. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. أميرة عادل فتحىتحت إشراف: 
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

13th International Conference on Urban 

Regeneration and Sustainability, Wessex Institute, 

1-3 October 2019, Valencia, Spain. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً          أ.د. على فؤاد بكر               أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
                         أ.د. هانى عبد الجواد عياد       أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين ة أبو الفتوح خليفة    أ.د. مرو -4

 عضواً    شمس

 دكتورا  
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 



27 

  2019 /10/12بتاريخ  الخامسةالجلسة 

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل 
 لجنة الحكم

 إسراء بركات السيد محمود إسحاقاسم الطالب:  

 .تقييم الهوية المحلية من خالل السمات الحضريةموضوع: 
Assessing local identity using urban parameters. 

أ.د. هانى عبد الجواد عياد ، د. إنجى أحمد متولى تحت إشراف: 
 .الشريف ، د. دينا محمد سعد هللا

مجلة هندسة اإلسكندرية بتاريخ * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
7/11/2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً                      عياد   أستاذ بالكليةأ.د. هانى عبد الجواد  -1
 رئيساً و
أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة  أ.د. شريف أحمد شتا         -2

 عضوا ً المنصور 
                      أستاذ مساعد بالكلية  أ.د. دينا ممدوح نصار       -3

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 منى أحمد عبد السميع أحمداسم الطالب:  
 .تأثير البيئة المبنية على الصحة النفسيةموضوع: 

)تأثير البيئة المبنية على الصحة مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علماً بأن هذا التحديد ال  النفسية ، دراسة حالة: مدينة دمياط ، مصر(

 يمس جوهر البحث.
The effect of the built environment on mental 

health, case study: Damietta city, Egypt. 
أ.د. هانى محمد عبد الجواد ، د. رانيا عبد العزيز تحت إشراف: 

 .رسالن
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

24th International Conference on Urban Planning 

and Regional Development in the Information 

Society, Karlsruhe, Germany, 2-4 April 2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً             أ.د. هانى عبد الجواد عياد   أستاذ بالكلية          -1
 رئيساً و
أ.د. غادة فاروق حسن       أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين  -2

 عضوا ً   شمس
                     أستاذ مساعد بالكلية نا ممدوح نصار        أ.د. دي -3

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 شيماء فكرى فهمى عطية أبو شوشةاسم الطالب:  

افق مع التطور التكنولوجى المواءمة المعمارية للقاعات لتتوموضوع: 
 .لمختلف أنواع الموسيقى

Architectural suitability of auditoriums to correspond 

with technological development in various types of 

music. 

أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى ، أ.د. إبراهيم السيد تحت إشراف:  
 .معروف ، أ.د. أنسى أحمد عبد العليم

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية      أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى   -1
 رئيساً و
أستاذ ورئيس القسم بالكلية    أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم -2

 عضوا ً 
                    أ.د. خالد السيد الحجلة              أستاذ  بالكلية -3

 عضواً 

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 أسماء محمد مصطفى بركاتاسم الطالب:  
نها متكامل للتصميم المتمركز حول المستخدم : التصور وإنشاء موضوع: 

 .المحتوى وتقييم رد الفعل البشرى
An integrated approach to user centered design: 

visualization, content creation and assessment of human 

reaction. 

أ.د. هانى عبد الجواد عياد ، د. زياد محمد طارق تحت إشراف:  
 .الصياد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
   أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. حسن محمد كمال عبد السالم    -1

 رئيساً 
   أ.د. على فؤاد بكر                     أستاذ متفرغ بالكلية         -2

 وا ً عض
مشرفاً           أ.د. هانى عبد الجواد عياد             أستاذ  بالكلية -3

 عضواً و

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 دعاء محمد أحمد محمد البحيرىاسم الطالب:  
تقييم كفاءة إستهالن الطاقة للمبانى المعدلة بمواد تكنولوجيا موضوع: 

 .النانو من خالل تحليل تكلفة دورة الحياة
Assessment of retrofitted buildings "Energy efficiency 

using Nano-based materials via life cycle cost analysis. 

 .أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. زياد طارق الصيادتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   قسم بالكليةأستاذ ورئيس ال   أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم -1
 رئيساً 

   أ.د. إبراهيم السيد معروف           أستاذ بالكلية                 -2
 عضوا ً 

مشرفاً    أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى         أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضواً و

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 ً  -الهندسة الكيميائية : : قسم   خامسا

 القرار د تاريخ القي الدرجة الموضوع 

وافق    خريف ماجستير   علياء عصام الدين رزقاسم الطالب:  إلغاء التسجيل 
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بناء على 
 طلبه

العلوم 
 الهندسية 

 المجلس 2017

 

 ً      -:هندسة الغزل والنسيج : قسم  سادسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل 
 لجنة الحكم

 مروة محمود عبد الحميد عيسى سعداسم الطالب:  
 .التخصص الكمى في صناعة المالبس الجاهزةموضوع: 

Mass customization in apparel industry. 
أ.د. عايدة فهمى شتا ، أ.د. محمد نشأت عباس فرس ، أ.د.  تحت إشراف: 

 .شيرويت حسين الغلمى

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
The 4th North American Conference on Industrial Engineering and 

Operations Management, Toronto, Canada, 23-25 October 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً         أ.د. عايدة فهمى شتا                أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
                  أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. رأفت السيد مشالى         -2

 عضوا ً 
مشرفاً        أ.د. محمد نشأت عباس فرس  أستاذ متفرغ بالكلية      -3

 عضواً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة     أ.د. عادل على الحديدى      -4

 عضواً    المنصورة

 دكتورا  
  ربيع 

2016 

وافق  
 المجلس

 

 ً      -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن : قسم  سابعا

 القرار تاريخ القيد  جةالدر الموضوع 

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 أحمد محمد محمد البسطويسى اسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس
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ً ثامن   -:  هندسة الحاسب والنظم: قسم    ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 لطيف غانمسحر إبراهيم عبد الاسم الطالب:  

 .المناها الموازية للمعلوماتية الحيويةموضوع: 
)أساليب متوازية للكشف عن األمراا   مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. المركبة باستخدام التعلم العميق(
Parallel approaches for detecting complex diseases using 

deep learning. 

أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل ، أ.د. محمد صالح الدين تحت إشراف:  
 .سليم

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
*2018 International Japan-Africa -Conference on Electronics, 

Communications and Computations. JAC-ECC, Egypt Japan 

University of Science & Technology (E-Just), 17-19 December 2018 

Alexandria, Egypt. 

*2019 International Conference on Advances in the Emerging 

Computing Technology (AECT), Islamic University of Madinah,8-10 

December 2019, Almadinah AlMunnawarah, K.S.A.. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. مجدى حسين ناجى             -1

 رئيساً 
مشرفاً          أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل   أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً و
   أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أ.د. أمانى أنور أحمد سعد        -3

 عضواً 

 دكتورا  
  ربيع 

2013 

وافق  
 المجلس

 أحمد مجدى أحمد محمود عيداسم الطالب:  

 .إستخدام التعلم العميق في معالجة اللغة الطبيعيةموضوع: 
 )نحو إستيعاب اآللة للنصوص العربية( مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Towards machine comprehension for Arabic text. 
 .أ.د. نجوى مصطفى المكى ، أ.د. خالد حسين ناجىتحت إشراف:  

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, 

Knowledge Engineering and Knowledge Management. Vienna, 

Austria, 17-19 September, 2019. 

  -لى أن تكون اللجنة مكونة من : ع
                 أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل    -1

 رئيساً 
مشرفاً      أ.د. نجوى مصطفى المكى            أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً و
ً               أستاذ بالكلية          أ.د. خالد حسين ناجى      -3  مشرفا

 عضواً و
  أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوثأ.د. صالح عبد الشكور الشهابى    -4

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 -: هندسة الحاسب والنظم : قسم    تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 سمر محمد على على أبو زيداسم الطالب:  

 .بواسطة اآللةالتنبؤ باألخطاء باستخدام التعلم موضوع: 
)اإلتجا  نحو نموذج محسن لتقييم  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :
علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  البرمجيات باستخدام تقنيات التعلم(

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 البحث.
Towards an enhanced software assessment model 

using learning techniques. 
، أ.د. سهير أحمد فؤاد بسيونى  أ.د. محمد سعيد أبو جبلتحت إشراف:  

 .، أ.د. مصطفى يسرى النعناعى
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

1st Conference: Alexandria Pedagogical Innovation and 

Technology Enhanced Learning – APITEL 2019, 26-27 

October 2019, Alexandria, Egypt. 

  -من :  على أن تكون اللجنة مكونة
مشرفاً         أستاذ متفرغ بالكليةد. محمد سعيد أبو جبل           أ. -1
 رئيساً و
مشرفاً    أستاذ مساعد متفرغ بالكليةأ.د. سهير أحمد فؤاد بسيونى        -2

 عضوا ً و
   أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوث.د. صالح عبد الشكور الشهابى  أ -3

 عضواً 
                أستاذ مساعد بالكليةلحميد تركى      د. مروان عبد اأ. -4

 عضواً 

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 شاملال

 إسالم أحمد مرسى محمد حسيناسم الطالب:  

 .األمن والخصوصية في شبكات اإلستشعار الالسلكيةموضوع: 
Security and privacy in wireless sensor networks. 

 .أ.د. محمد نزيه حكمت الدرينىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 أ.د. محمد سعيد أبو جبل           أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

                 أستاذ متفرغ بالكلية    أ.د. مجدى حسين ناجى          -2
 عضواً 

مشرفاً         حمد نزيه الدرينى            أستاذ  متفرغ بالكليةأ.د. م -3
 عضواً و

 
  ربيع 

2018 

وافق  
 المجلس

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 فاطمة أنور عبد العزيز موسىاسم الطالب:  

 .طرق التعلم اآللى وتشخيص السرطانموضوع: 

أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل ، د. نجية محمد سعيد تحت إشراف:  
 .غانم

وذلن باضافة د. أمنية عمرو جمال الدين عطا هللا المدرس باالكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى لجنة اإلشراف لحاجة 

 البحث إلى تخصص سيادتها.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

ً تاسع  -:  الهندسة النووية واإلشعاعية : قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  لدرجةا الموضوع 

منح  
 الدرجات

 المنذر محمد إبراهيم سيد أحمداسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
توصى اللجنة بتعديل عنوان البحث ليصبح: تحسين نمط تحميل الوقود 
المختلط )ثوريوم + يورانيوم( في قلب مفاعل باستخدام طريقة سرب 

 الجسيمات.
Enhancement of fuel loading pattern for mixed fuel 

(Thorium+Uranium) in a reactor core using particle 

swarm optimization method.   

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس
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أ.د. هناء حسن أبو جبل ، أ.د. مصطفى عزيز عبد تحت إشراف: 
 .الوهاب ، د. آية السيد الشحات

تشكيل 
 لجنة الحكم

 محمد أحمد محمد ربيعاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. محمد حسن محمد حسن ، د. آية السيد محمد تحت إشراف: 
 .الشحات

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                 بالكليةأ.د. هناء حسن أبو جبل            أستاذ متفرغ  -1

 رئيساً 
مشرفاً               أ.د. محمد حسن محمد حسن        أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً و
       إستشارى بهيئة الطاقة الذرية د. طارق فاروق محمد على          -3

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

إعادة 
تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 شاملال

 مى على رضوان حمايةاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. محمد حسن محمد حسنتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                     أ.د. محسن عبد  أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

             أستاذ متفرغ بالكلية       أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى    -2
 عضوا ً 

                    أ.د. محمد ياسر أنور خليل      أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضواً 

                     أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. هناء حسن أبو جبل         -4
 عضواً 

مشرفاً                    أستاذ بالكلية ن   أ.د. محمد حسن محمد حس -5
 عضواً و

 * لرسوبه في بعا المواد.

 
  ربيع 

2018 

وافق  
 المجلس
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 -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم   تابع

إعادة 
تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 أحمد عبد الفتاح أحمد الحوشىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. محمد حسن محمد حسنتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                     أ.د. محسن عبد  أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

       أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أستاذ متفرغ بالكلية              -2
 عضوا ً 

                    أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. محمد ياسر أنور خليل     -3
 عضواً 

         أ.د. علياء عادل محمد بدوى     أستاذ ورئيس القسم  بالكلية -4
 عضواً 

مشرفاً                    أ.د. محمد حسن محمد حسن    أستاذ بالكلية -5
 عضواً و

 * لرسوبه في بعا المواد.

 
  ربيع 

2018 

وافق  
 المجلس

 

     -:هندسة المواصالت : قسم   اً عاشر

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 عال على محمد عبد المنعم حسناسم الطالب:  
تطوير نموذج محاكاة لتعظيم اإلستفادة من اللوجستيات بمحطات موضوع: 

 .طبيقىالحاويات البحرية في ميناء اإلسكندرية كمثال ت
 (نمذجة محطات الحاويات عالية اإلزدحام)مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.

Modelling of highly congested container terminals. 
أ.د. محمد حمدى صالح الدين علوانى ، أ.د. محمد السيد تحت إشراف: 

 .النجار ، د. عادل محمد فهيم
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

* 23rd International Conference on Material Handling, 

Constructions and Logistics – (MHCL 2019), Vienna, Austria, 

18-20 September 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً    لكليةأستاذ متفرغ با أ.د. محمد حمدى صالح الدين علوانى  -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة      أ.د. جالل مصطفى محمد سعيد      -2

                    جامعة القاهرة
                                                                                  

 عضوا ً 
                    لكليةأ.د. حسام الدين مراد مغازى           أستاذ با -3

 عضواً 
مشرفاً  رئيس القسم بالكليةأستاذ وأ.د. محمد السيد النجار                  -4

 عضواً و

 دكتورا  
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 -:هندسة المواصالت : قسم تابع
إلغاء 

التسجيل 
 لحصوله

   دكتورا ةمحمد الشحات سعيد عوداسم الطالب:  
  ربيع 

2012 

وافق  
 المجلس
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على 
الدرجة من 

 الخارج
 

     -:  هندسة الرى والهيدروليكا: قسم   حادى عشر

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 أمنية إبراهيم أحمد إبراهيم القطاناسم الطالب:  

 .إبعاد السدود التـثـاقلية المعرضة للقوى الزلزاليةموضوع: 
Dimensions of gravity dam subjected to seismic forces.   

 .أ.د. محمد عبد الرازق محمد رزقتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 منى مصطفى السيد علىاسم الطالب:  

 .هيدروليكا مداخل محطات الضخموضوع: 
Hydraulics of pump stations inlets.   

 حمود عبد المعطى.أ.د. راوية منير قنصو  ، د. محمد متحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 شرين جاد هللا شوقى جاد هللااسم الطالب:  

 .هيدروليكية وصيانة منشآت تنقية وتخزين ميا  الشربموضوع: 
Hydraulics and maintenance of drinking water 

purification and storage installations.   
 .راوية منير قنصو  ، د. محمد محمود عبد المعطى أ.د.تحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 رانيا السيد عبد الباقى السيداسم الطالب:  

 .النمذجة الكاملة للميزان المائى وهيدروليكا البحيراتموضوع: 
Integrated modeling of water balance and hydraulics of lakes. 

 .أ.د. راوية منير قنصو  ، د. محمد محمود عبد المعطىتحت إشراف: 
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

International Symposium on Managed Aquifer Recharge, 

(ISMAR 10) Madrid, Spain, May 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
          ى  أستاذ متفرغ بالكلية          أ.د. أحمد عزت على األنصار -1

 رئيساً 
مشرفاً          أ.د. راوية منير قنصو             أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. عبد الرازق السيد زيدان    -3

 عضواً  المنصور 

 دكتورا  
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 -:  الرى والهيدروليكا  هندسة : قسم    تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 غادة محمد محمود محمد أبو زيداسم الطالب:  

 .إنهيار السدود الترابية نتيجة الغمر بالميا موضوع: 
)إنهيار الجسور الترابية نتيجة الغمر مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. بالميا (
Failure in earthen embankment due to overtopping. 

 .أ.د. راوية منير قنصوة ، د. ميسرة خيرى الطحانتحت إشراف: 
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

14th International Medcoast Congress on Costal and 

Marine Sciences, Engineering, Management and 

Conservation, Marmaris, Turkey, 22-26 October 

2019. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

    أ.د. راوية منير قنصوة              أستاذ متفرغ بالكلية      -1

 دكتورا  
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس
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 رئيساً مشرفاً و
                  أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. ربيع إبراهيم محمد نصر      -2

 عضوا ً 
   متفرغ بكلية الهندسة جامعة طنطا أستاذأ.د. إبراهيم حسين رشوان        -3

 عضواً 

 أسماء محمد عبد الغنى فريز وعيوعاسم الطالب:  

محافظة كفر  –نمذجة إدارة الموارد المائية) حالةدراسية موضوع: 
 .الشيخ(

Modelling of water resources management (Case 

study: Kafr El-Sheikh governate). 
 .أ.د. راوية منير قنصو  ، د. محمد محمود عبد المعطىتحت إشراف: 

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
1st International Conference of Civil Engineering and Sustainable 

Development, ICCESD, Hurghada, Egypt, 13-15 April 2019. 

  - على أن تكون اللجنة مكونة من :
  أ.د. راوية منير قنصوة           أستاذ متفرغ بالكلية           -1

 رئيساً مشرفاً و
          أ.د. حسام الدين مراد مغازى  أستاذ ورئيس القسم بالكلية -2

 عضوا ً 
أ.د. أسامة خيرى صالح          أستاذ بكلية الهندسة جامعة  -3

 عضواً    الزقازيق

ماجستير  
العلوم 
 ة الهندسي

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 أميرة حلمى أحمد إبراهيماسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2019 

وافق  
 المجلس
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 -:اإلنتاج سة هند : قسم   عشر  ثانى

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمد أحمد عزب محمد عبد هللااسم الطالب:  

دراسة حول الجوانب الفنية واإلدارية والنزاهة األخالقية في موضوع: 
 .صناعة اإلنشاءات المصرية

Investigation into technical, managerial and ethical 

integrity of Egyptian construction industry. 
أ.د. محمد وجيه كامل بدوى ، د. إسالم محمد الجالى عبد تحت إشراف: 

 .السالم
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

The 4th North American Conference on Industrial 

Engineering and Operations Management, Toronto, 

Canada, 23-25 October 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً      أ.د. محمد وجيه كامل بدوى      أستاذ متفرغ بالكلية      -1
 رئيساً و
                          أ.د. محمد جابر محمد أبو على    أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً 
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم أ.د. خالد سعيد الكيالنى         -3

    والتكنولوجيا
                                                                                    

 عضواً 

 دكتورا  
  ربيع 

2013 

وافق  
 المجلس

 أميرة أحمد محمد أحمد مصطفىاسم الطالب:  

 .جدولة غرف العملياتموضوع: 
)أسلوب تكتيكى تشغيلى مدما لحل مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  مشكلة جدولة غرف العمليات(
 البحث.

A Mixed tactical operational approach for solving 

the operating room problem. 
أ.د. محمد وجيه كامل بدوى ، أ.د. نرمين عبد العزيز تحت إشراف: 

 .حراز ، د. هالة أحمد فاروق
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

The 49th International Conference on Computers & 

Industrial Engineering, University of Beijing, China, 19-

21 October 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً     أ.د. محمد وجيه كامل بدوى  أستاذ متفرغ بالكلية           -1
 رئيساً و
  أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياأ.د. خالد سعيد الكيالنى     -2

 عضوا ً 
  أستاذ وعميد كلية الطب جامعة االسكندريةنبيل عبد السالم  أ.د. وائل  -3

 عضواً 
مشرفاً                      أ.د. نرمين عبد العزيز حراز  أستاذ بالكلية -4

 عضواً و

 دكتورا  
  ربيع 

2015 

وافق  
 المجلس

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
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  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة  النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور  - 1
 اإلمتحان الشامل لكل من : 

 اإلسم   القسم

 خالد حسن السيد حسن محمد  الهندسة الكيميائية 

 أحمد سعد فتح هللا الخطيب  الهندسة الكهربية 

 إنجى محمد إبراهيم أحمد فراج  الهندسة المعمارية 
 

 ماد نتيجة اإلمتحان الشامل. وافق المجلس على إعت القرار:
 

  نتيجة النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد  - 2
هندسة الغزل  ،  الميكانيكية الهندسة : في  2018وصيف  2019ربيع و 2018خريف دبلوم الدراسات العليا 

 . ةالكيميائيالهندسة والنسيا ، 
 وافق المجلس على إعتماد النتيجة.  القرار:

 

 
 
 



38 

  2019 /10/12بتاريخ  الخامسةالجلسة 

 ( 1ملحق رقم )
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 ( 2ملحق رقم )
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 ( 3ملحق رقم )
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( 4ملحق رقم )  

 


