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برئاسة السيد   2020/ 6/ 9اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى   / مانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأعميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  /  ور ــــاذ الدكتــــاألست

 Microsoft على أون الين وتم عقد الجلسة  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، -عبد العظيم أحمد سليمان 
teams  كل من:   وقد حضر الجلسة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب حلمى عبد الحميد حسنأ.د. تامر  

   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. علياء عادل محمد بدوى  أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم 

 وأ.د. طارق إبراهيم على عبيد  أ.د. عصام محمد عادل عبد الحميد سليمان 

 أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش  أ.د. هشام محمد طلبة محمد 

 أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى   أ.د. محمد السيد محمد النجار 

 أ.د. عفاف خميس إبراهيم العوفى  أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى 

 إبراهيم البرقىأ.د. وليد عبد العظيم   أ.د. وائل محمد مصطفى قطب المغالنى 

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان  

   أساتذة من األقسام

 أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أ.د. محسن محرم زهران  

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

 أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد  أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية  

 أ. د. تغريد محمد أحمد زويل   على محمد   أ..د. أشرف رجب 

 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  ة أ. أعضاء من داخل الكلي 
 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.  

مدعـوون 
: 

ودة( ، د. مصطفى شوقى محمد رمضان )المدير التنفيذى للمركز أ.د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الج
 الهندسى(

أ.د. نزيه أسعد يونان ، أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين ، أ.د. رأفت إبراهيم مشالى ، أ.د. .د. محمد نبيل على سالم شكرى   اعتذر عن عدم الحضور:
 بت، ك. محمد على حسنين ، لواء.د. عصام الدين أحمد ثا
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، والجلسة   2020 مايو 12بتاريخ  2019/2020للعام الجامعى  عاشرةالالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
مع تعديل فى حضور السادة أعضاء مجلس الكلية بإثبات حضور كالً من : أ.د.  ،  2020 مايو 19بتاريخ  ممتدةال

ع خطأ مادى بتسجيلهما بطريق الخطأ  ق، حيث ومحسن محرم زهران ، د. عبد الحميد محمد عبد الرؤوف اللقانى 
 بإعتذارهما عن الحضور. 

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ، والمركز  مسودة  وافق مجلس الكلية من حيث المبدأ على  – 1

دمة العامة بدور  يام المركز الهندسى للخالهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة جامعة اإلسكندرية بشأن ق
لوزارة الموارد المائية والرى والجهات التابعة لها فى كافة المجاالت التنموية بالتعاون مع السادة  اإلستشارى العام

على البروتوكول فى شكله   ، مع تفويض األستاذ الدكتور / عميد الكلية فى الموافقة النهائية  مسئولى تلك الجهات
 ئى بعد التنسيق مع ممثل وزارة الرى. النها

مجلس الكلية علماً بالمذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    أحيط – 2
 . بشأن اإلجراءات اإلحترازية التى سيتم اتخاذها أثناء إنعقاد إمتحانات السنة النهائية لطالب الكلية 

،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالمذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / ب لكلية على ما جاءوافق مجلس ا – 3
،  لسنوات النقل  2020/ 2019( للعام الجامعى 2020إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى )ربيع  أعمالبشأن 
 ألتى لكل كنترول: خاصة بكنتروالت األقسام ، والموافقة على أن يتم توفير االتجهيزات وال

 جيجا بايت  Flash Memory  64ذاكرة   -

 فالشة إنترنت مناسبة.  -

 يل الكلية لشئون التعليم والطالب ، لحفظ نسخة من اإلمتحانات. هارد ديسك لوك -
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 شئون هيئة التدريس 

 أواًل: الترقيات والتعيينات 
 ( ة واألساتذة المساعدين فقطذ)مجلس الكلية على مستوى األساتمساعد   منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

 مدرس  د. دينا محمد على سعد هللا    1
الهندسة  

 المعمارية   

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــن بشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــيادته ــى لوظيـفــــ  اســـ ــب العلمـــ  ةاللقـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى  مســــاعدأســــتاذ 

ــية اللجـنــــ  ــة الدائ ةتوصـــ ــة العلميـــ مـــ
 للترقيات.

وافق  
 المجلس

 مدرس  محمد جبر االلفى   حازم د.  2

الرياضيات  

والفيزياء  

 الهندسية 

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ــى  ـــة علـــــ ــــ ــن بشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى  مســــاعدأســــتاذ 

ــية اللجـنــــ  ــة  ةتوصـــ ــة الدائمـــ العلميـــ
 للترقيات.

وافق  
 المجلس

 

 ن فى وظيفة مدرسالتعيي -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

     د. سارة حسن كامل يوسف    1
مدرس  
 مساعد   

الرياضيات  

والفيزياء  

 الهندسية 

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

ــيادته  مــــــدرسفــــــى وظيفــــــة  اســــ
علــــــى درجــــــة ا بالقســــــم لحصــــــوله

 .الدكتوراه

وافق  
 المجلس

 

 مساعد فى وظيفة مدرس التعيين -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
اسالم محمد كمال  م. 

      منصور   
 معيد 

هندسة  ال
   االنشائية   

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

مـــــــدرس فـــــــى وظيفـــــــة  هســـــــيادت
بالقســـــم لحصـــــوله علـــــى  مســـــاعد

 درجة الماجستير.

وافق  
 المجلس

 

 -: ازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: اإلج ثانياً 
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
ا.د. محمود عبد المجيد  

 حجاج
ستاذ أ

 متفرغ  
هندسة  ال
 معمارية ال

 عــدمالنظر فى إقتراح مجلــس القســم بشــأن 
ة خاصــ ال ةجـــــــــــازاأل تجديــدعلى  الموافقة
ة التــى جــ بدون مرتب لمرافقــة الزو بسيادته

تعمل باالمــارات العربيــة المتحــدة لمــدة عــام 
مــن  اعتبــاراً  )فــى اطــار العــام العشــرون(

ــى  5/12/2019 ــع  4/12/2020حتــ )مــ
 التصري  لسيادته بالعمل(.

رفض  
مجلس  
الكلية 
تجديد  
األجازة  
 لسيادته 

2 
ا.د. السيد محمد عبد الفتاح  

 عامر  
ستاذ أ

 متفرغ  
هندسة  ال
 معمارية ال

عــدم ح مجلس القسم بشأن النظر فى إقترا
ة خاصال ةجـــــــــازاأل تجديدعلى  الموافقة
ة التــى بدون مرتب لمرافقة الزوج بسيادته

تعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة عــام 
مــن  اعتبــاراً )فى إطار العام الثالث عشــر( 

رفض  
مجلس  
الكلية 
تجديد  
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األجازة   .31/10/2020حتى  1/11/2019
 لسيادته 

3 
مود محمد عبد  د. مح أ.

 الحميد زيتون 
ستاذ أ

 متفرغ  
هندسة  ال
 كهربية ال

عــدم النظر فى إقتراح مجلــس القســم بشــأن 
ة خاصــ ال ةجـــــــــازاأل تجديدعلى  الموافقة 
ة التــى بدون مرتب لمرافقــة الزوجــ  بسيادته

تعمل بالمملكة العربية السعودية  لمــدة عــام 
ــن  )الرابـــع عشـــر كلـــى(رابـــع  ــاراً مـ اعتبـ

، مــــع  6/12/2020حتــــى  7/12/2019
 التصري  لسيادته بالعمل.

رفض  
مجلس  
الكلية 
تجديد  
األجازة  
 لسيادته 

4 
شرف عبد التواب  . أا.د

   مبارك عبد الحميد
 ستاذ   أ

الهندسة  
 الكيميائية 

ــأن  ــم بش ــس القس ــراح مجل ــى إقت ــر ف النظ
ة خاصال ةجـــــــــازاأل تجديد على الموافقة
ة التــى زوجبدون مرتب لمرافقة ال بسيادته

لمدة عــام تعمل باالمارات العربية المتحدة  
حتــــى  1/2/2020مــــن  اعتبــــاراً  ثالــــث
ــع التصـــري  لســـيا 31/1/2021 ته د)مـ

 بالعمل(.  

وافق  
 المجلس

5 
مصطفى سعيد السيد   ا.د.

 الخامى
 ستاذأ

الهندسة  
 الكهربية 

ــأن  ــم بش ــس القس ــراح مجل ــى إقت ــر ف النظ
 ةخاصال ةجـــــــــازاأل تجديدعلى  الموافقة

ة التــى تعمــل بدون مرتــب لمرافقــة الزوجــ 
فــى )لمدة عام بالواليات المتحدة االمريكية 

ــامن( ــام ثـــ ــار عـــ ــاراً  اطـــ ــن  اعتبـــ مـــ
 .10/6/2021حتى  11/6/2020

وافق  
 المجلس

 -: : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

6 
حمد عبده  أد. مى محمود 

 يوسف  
    هندسة االنتاج مدرس  

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
ـــازاأل تجديـــدعلـــى  الموافقـــة  ةجـــــــــ

بـدون مرتـب لمرافقـة  ة بسـيادتهاخاصال
يعمـــل بالمملكـــة العربيـــة الـــذى  الـــزوج

ــام  الســعودية ــدة ع ــانلم ــاراً  ث ــن  اعتب م
 14/11/2020حتــــى  15/11/2019

ســـيادتها بالعمـــل اثنـــاء لمـــع التصـــري  
  .االجازة

وافق  
 المجلس

7 
د. دنيا سعيد السيد  

 اسماعيل الخامى  
 مدرس  

هندسة الغزل  
 والنسيج  

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
ـــازاأل تجديـــدعلـــى  الموافقـــة  ةجـــــــــ

بـدون مرتـب لمرافقـة  ة بسـيادتهاخاصال
ــزوج ــل  ال ــذى يعم ــاراتال ــة ال باإلم عربي

مـن  اعتبـاراً  اطار عـام ثـامنالمتحدة فى 
ــاريخ ال) 10/8/2020 ــاء الت ــالى النته ت

حتــــى  (لســــيادتهااالجــــازة الممنوحــــة 
9/8/2021. 

وافق  
 المجلس

 

ً لثثا  :اإلنتدابات :  ا
 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
هشام عبد الخالق عبد   ا.د.

 الخالق السيد
 ستاذأ

هندسة  ال
 نشائية الا

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
ته على الطلب المقدم من سياد الموافقة

بتاريخ 1484بشأن القرار الوزارى رقم 
الوارد من وزير التعليم  12/5/2020

 بتجديدالعالى والبحث العلمى والخاص 

وافق  
 المجلس
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ندب سيادته للقيام بمهام المدير التنفيذى 
لوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم 
العالى وذلك لمدة ثالثة اشهر اعتباراً من 

 .31/7/2020حتى  29/4/2020

2 
ا.د. شعبان على عطية  

 نصير  
ستاذ أ

 متفرغ   
الهندسة  
 الكيميائية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
انتداب سيادته للتدريس على  ةالموافق

بالجامعة المصرية اليابانية خالل الفصل 
خالل العام  2020ربيع  –الدراسى الثانى 

وذلك يوم األحد ،  2019/2020الجامعى 
 سبوعياً.ساعات أ 6لمدة 

وافق  
 المجلس
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 :اإلنتدابات :  تابع

3 
د. محمد عباس محمد  

 النجار
 مدرس 

الهندسة  
 الكيميائية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
انتداب سيادته لتدريس على  ةالموافق

بالجامعة المصرية اليابانية خالل الفصل 
خالل العام  2020ربيع  –الدراسى الثانى 

، وذلك يوم  2019/2020الجامعى 
 ساعات أسبوعياً. 6األربعاء لمدة 

وافق  
 المجلس

 مدرس   د. سامى محمد على عياد   4
هندسة  

 المواصالت  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
انتداب سيادته لتدريس على  ةالموافق

بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 
خالل العام الجامعى  –بكينج مريوط 

 8يوم األحد لمدة ، وذلك  2019/2020
 ساعات أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 

 تعديل أيام الندب "يوم واحد بدالً من يومين" -
 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

 حمد منير سليمان  أا.د.  1
ستاذ أ

 متفرغ  
الهندسة  
 المعمارية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
انتداب سيادته للتدريس على  ةالموافق

خالل  –جامعة فاروس –ية الهندسة بكل
، وذلك يوم  2019/2020العام الجامعى 

 أسبوعياً.ساعات  6لمدة األثنين 

وافق  
 المجلس

2 
د. رانيا عبد العزيز جابر  

 رسالن  
 مدرس  

الهندسة  
 المعمارية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
انتداب سيادتها للتدريس على  ةالموافق

خالل  –عة فاروسجام –بكلية الهندسة 
، وذلك يوم  2019/2020العام الجامعى 

 أسبوعياً. ساعات 6لمدة  األثنين

وافق  
 المجلس
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 الشئون التعليمية 
 

 القرار توصية لجنة شئون طالب  الموضوع  م

1 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور /  
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن زيادة  

  1،2الرسم الهندسى  مقررى  زمن إمتحان 
بالمستوى اإلعدادى من ساعتان إلى ثالث ساعات 

فى البرامج   ( فقرة )ى(18طبقاً لنص المادة رقم ) 
 العلمية المتخصصة كما هو فى البرامج العامة. 

وافق مجلس الكلية على   
زيادة زمن اإلمتحان من  
ساعتين إلى ثالث  

 ساعات

2 

ً بما تم اتخاذه من   إحاطة مجلس الكلية علما
إجراءات لعقد اإلمتحان المنزلى لنهاية الفصل  

( للعام الجامعى  2020الدراسى الثانى )ربيع 
2019/2020 . 

أحيط مجلس الكلية علماً   
باإلجراءات التى تم  

 إتخاذها
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 العالقات الثقافية
 

 -: الدراسية  جازات اإل  :أوالً 
 -:  من  عام للتدريب  – أ

 القرار يانالب الوظيفة/القسم  االسم م

1 
براهيم  إمحمد سعيد . م

 محمود دياب    

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة الميكانيكية  
وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  
بريستول بالمملكة  

 المتحدة

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافيــة بالموافقــة علــى مــن  ســيادته عــام ثــانى 

حتــــــى  30/4/2020للتــــــدريب اعتبــــــاراً مــــــن 
 بدون مرتب. 29/4/2021

للحصول علـى درجـة  5/2/2016)سافر سيادته فى 
حصل علـى الدرجـة  –الدكتوراة من المملكة المتحدة 

اخـر مـد حصـل عليـه عـام أول  – 29/4/2019فى 
 29/4/2020حتــــى  30/4/2019للتــــدريب مــــن 
 بدون مرتب(.

وافق  
 المجلس

2 
أحمد عمرو إبراهيم  . م

     عبيدو

عد بقسم مدرس مسا
 اإلنشائيةالهندسة 

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

سان  –كاليفورنيا 
ديجو بالواليات المتحدة 

 األمريكية

النظر فى اقتراح مجلس القسـم بالموافقـة علـى مـن  
 1/3/2020سيادته عام ثـانى للتـدريب اعتبـاراً مـن 

 بدون مرتب. 28/2/2021حتى 
 للحصــول علــى 13/9/2015)ســافر ســيادته فــى 
حصـل علـى  – الواليات المتحدة درجة الدكتوراة من 

اخر مد حصل عليه عام  – 28/2/2019الدرجة فى 
 بدون مرتب(. 29/2/2020للتدريب من حتى أول 

وافق  
 المجلس

 

 -: تطبيق اللوائ  )اإلنذار بالعودة(  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
عمر عبده سعد  . م

 عبده    

د بقسم  ساعمدرس م
الهندسة الميكانيكية  
وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  
 سيمون فريز بكندا

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة علـى تطبيـق اللـوائ  علـى سـيادته 
وذلك بإنذاره بالعودة خالل شهرين لعـدم عودتـه بعـد 

 10/9/2019اخر مد حصل عليه العام التدريبى فـى 
 ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.

للحصول علـى درجـة  9/1/2014)سافر سيادته فى 
حصـــل علـــى الدرجـــة فـــى  –الـــدكتوراة مـــن كنـــدا 

اخر مد حصل عليه العـام التـدريبى  – 10/9/2018
 بدون مرتب(. 10/9/2019حتى 

وافق  
 المجلس

 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :اً ثاني
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
حمد حسن محمد  . أا. د

 الشاذلى  

ستاذ بقسم  أ
الهندسة  
 الكيميائية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
فى اعارة سيادته لمدة عام  تجديدبالموافقة على الثقافية 

نية للعمل بالجامعة المصرية اليابا إطار العام الرابع عشر
حتى  1/9/2020اعتباراً من  للعلوم والتكنولوجيا

االعارة بدون مرتب مع اعتبار أن هذه  31/8/2021
ً بأن إعارة سيادته ال  من قيبل المصلحة القومية وعلما

 تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم.
 (.%7)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

2 
العزيز   ا.د. محمد حلمى عبد 

 وسى   م

ستاذ بقسم  أ
الهندسة  
 الكيميائية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
لمدة عام اعارة سيادته  تجديدبالموافقة على الثقافية 

كلية الهندسة  -للعمل بجامعة الملك عبدالعزيز تاسع

وافق  
 المجلس



10 

  2020 /9/6بتاريخ  الحادية عشرة الجلسة

برابغ بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 
ً بأن بدون م 31/8/2021حتى 1/9/2020 رتب علما

 إعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم. 
 (.%7)نسبة االعارة على مستوى القسم 

3 
أ.د.حسام محمد حسان 

 شلبى  

ستاذ بقسم  أ
الهندسة  
 الكهربية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
فى ته لمدة عام اعارة سياد تجديدبالموافقة على الثقافية 

للعمل بالجامعة المصرية اليابانية  إطار العام الرابع عشر
حتى 1/9/2020للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من 

بدون مرتب مع اعتبار ان هذه االعارة  31/8/2021
من قيبل المصلحة القومية ، وعلماً بأن إعارة سيادته ال 

 تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم.
 (.%15ارة على مستوى القسم )نسبة االع

وافق  
 المجلس

4 
د.نادر عبد المنعم محمد  

 شحاته  

ساعد  مستاذ أ
بقسم  

الرياضيات  
والفيزياء  
 الهندسية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
فى اعارة سيادته لمدة عام  تجديدبالموافقة على الثقافية 

للعلوم  للعمل بكلية الكويت إطار العام السادس
حتى 4/9/2020والتكنولوجيا بالكويت اعتباراً من 

بدون مرتب علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر  3/9/2021
 على االعارات الجديدة بالقسم. 

 (.%21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس
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 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع

5 
جيب  د. إسحاق لمعى ن

 كندس  

ساعد  مستاذ أ
بقسم  

الرياضيات  
والفيزياء  
 الهندسية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
فى اعارة سيادته لمدة عام  تجديدبالموافقة على الثقافية 

للعمل بكلية الكويت للعلوم  إطار العام الخامس
حتى  1/9/2020والتكنولوجيا بالكويت اعتباراً من 

ً بأن إعارة سيادته ال  31/8/2021 بدون مرتب علما
 تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم. 
 (.%21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

6 
مصطفى يسرى زكى   د.

 النعناعى

ساعد  مستاذ أ
بقسم هندسة  
الحاسب 
 والنظم

 تجديدالنظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة على 
للعمل بالجامعة االسالمية  م ثانىلمدة عااعارة سيادته 

بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية اعتباراً 
بدون مرتب  31/8/2021حتى  1/9/2020من 

علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة 
 بالقسم. 

 (.%22)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

7 
الفتاح   محمد عبد  د.

 رىالجوه

  أستاذ مساعد
بقسم الهندسة  
 الميكانيكية 

 تجديدالنظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة على 
 1/9/2020اعتباراً من  لمدة عام رابعاعارة سيادته 

بدون مرتب للعمل  بجامعة بيروت  31/8/2021حتى 
العربية علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على االعارات 

 الجديدة بالقسم.
 (.%20عارة على مستوى القسم )نسبة اال

وافق  
 المجلس

8 
أحمد بهاء الدين محمد   د.

 رشاد

  أستاذ مساعد
بقسم الهندسة  
 الميكانيكية 

 تجديدالنظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة على 
اعتباراً من  إطار عام خامساعارة سيادته لمدة فى 

بدون مرتب للعمل   31/8/2021حتى  1/9/2020
لعربية علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر بجامعة بيروت ا

 على االعارات الجديدة بالقسم. 
 (.%20)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

9 
حمد إبراهيم  أد. محمد 

 غازى 

درس بقسم  م
الرياضيات  
والفيزياء  
 الهندسية 

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
اعارة سيادته لمدة عام  تجديد بالموافقة على الثقافية

للعمل بجامعة الملك فهد  فى إطار العام السادس
للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية اعتباراً 

بدون مرتب  31/8/2021حتى  1/9/2020من 
علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على االعارات الجديدة 

 بالقسم. 
 .(%21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع

10 
د.محمد السعيد رجب حمدان 

 الخولى 

درس بقسم  م
هندسة الرى  
 والهيدروليكا 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
لمدة عام اعارة سيادته  تجديدبالموافقة على الثقافية 

  31/8/2021حتى 1/9/2020اعتباراً من  رابع
بدون مرتب مع تغيير مقر االعارة من جامعة بيروت 

ينا بالواليات المتحدة العربية الى جامعة ساوث كارول
علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على  االمريكية

 االعارات الجديدة بالقسم. 
 (.%15)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

11 
ود  محمد رضا محم  د.

 سليمان  
درس بقسم  م

هندسة الرى  

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
لمدة عام اعارة سيادته  تجديدبالموافقة على الثقافية 

وافق  
 المجلس
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  31/8/2021حتى 1/9/2020اعتباراً من  رابع والهيدروليكا 
ً بأن  بدون مرتب للعمل بجامعة بيروت العربية علما

 االعارات الجديدة بالقسم. إعارة سيادته ال تؤثر على 
 (.%15)نسبة االعارة على مستوى القسم 

12 
مصطفى محمد عبده   د. 

 رفاعى  

درس بقسم  م
الهندسة  
 الكهربية 

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
لمدة عام اعارة سيادته  تجديدبالموافقة على الثقافية 

بدون  31/5/2021حتى 1/6/2020اعتباراً من  ثالث
 Pfiffler Instrumentمرتب للعمل بشركة

Trasformers Ltd.  سويسرية بدالً من جامعةال 
ُ ETH  السويسرية علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على

 االعارات الجديدة بالقسم. 
 (.%15)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس
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 الدراسات العليا 
 -ندسة اإلنشائية :الهأوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 إسراء أحمد عبد العال عبد اللطيفاسم الطالب:  

إعداد وتحليل المطالبات فى المشروعات اإلنشائية بإستخدام موضوع: 
 .PCMبرنامج 

Prepare and analysis for claims in construction projects 

using Primavera contract management (PCM).  

، أ.د. ريمون  أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيدتحت إشراف:  
 .فايق عزيز إسكندر

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

 ً  الهندسة الكهربية : : قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 محمود جمال جمعة عبد هللااسم الطالب:  

تحسين ونمذجة بروتوكول تحكم دخول الوسائط المعدل موضوع: 
 لشبكات اإلستشعار الالسلكية.

Optimization and modeling of modified MAC 

protocol for wireless sensor networks.  
أ.د. مجدى عبد العظيم أحمد سليمان ، أ.د. محمد رزق تحت إشراف:  

 .زق ، د. نيره محمود صادق محمدمحمد ر

 دكتوراه 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 إيمان شوقى عبد الفتاح السيد عامراسم الطالب:  

تحسين أداء نظام اإلتصاالت الضوئية المرئية بإستخدام موضوع: 
 .مرش  كالمان

Improving visible light communication system 

performance using Kalman filter.  
أ.د. حسام محمد حسان شلبى ، أ.د. السيد عبد المعطى تحت إشراف:  

 .إبراهيم البدوى )رحمه هللا( ، أ.د. محمد عمرو على محمود مختار

 دكتوراه 
  ربيع 
2015 

وافق  
 المجلس

 تسنيم محمد أحمد جمعة عبد الرحيماسم الطالب:  

التحكم الموضعى لذراع روبوت عن طريق متحكمات ذات موضوع: 
 لرتبة الكسرية بإستخدام خوارزمية تحسين سرب الجسيمات.ا

Position control of arm manipulator within 

fractional order PID utilizing particle swarm 

optimization algorithm.   
أ.د. راجى على رفعت حمدى ، أ.د. أيمن سامى إبراهيم تحت إشراف:  

 .سعد

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

من   
 الدرجات

 إسراء محمد عبد الصادق أحمداسم الطالب:  

اإلدارة األمثل للحمل وتوفير التكاليف بخط إنتاج صناعى موضوع: 
 بإستخدام الخوارزم السربى.

رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب : تحسين إدارة الحمل وتوفير 
 ليف لخط إنتاج صناعى بإستخدام خوارزم سرب الجسيمات.التكا

Load management optimization and cost saving for 

industrial production line using particle swarm 

algorithm.  
أ.د. إبراهيم فؤاد عبد الرحمن العرباوى)رحمه هللا( ، تحت إشراف:  

ى أحمد عبد الخالق عاشور ، أ.د. راجى على رفعت حمدى ، أ.د. حمد

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 .د. محمد مصطفى صدقى

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 عبد الرحمن محمد فرغلى محمداسم الطالب:  

 .هندسة القوى الكهربيةموضوع: 
 –رافع ثالثى  –)عاكس خافض  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :

علماً بأن هذا التحديد  ع وحدة معاجة تفاضلية(األرجل م –الطور ثنائى 
 ال يمس جوهر البحث.

Three-phase two-leg buck –boost DC-AC inverter 

with differential power processor unit. 

أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين ، أ.د. أحمد قدرى تحت إشراف: 
 .ىعبد السالم ، د. أحمد محمد عباس محمد السروج

* المهندس المذكور له بحث مقبول للنشر في : مجلة هندسة 
 11/3/2020اإلسكندرية بتاريخ 

20th International Middle East Power Systems 

Conference (MEPCON) 2018, Cairo University, Egypt. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً         تفرغ بالكليةأستاذ م   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين  -1
 رئيساً و
أستاذ وعميد كلية الهندسة جامعة      أ.د. لؤى سعد الدين نصرت -2

                         اسوان
                                                                                  

 عضوا ً 
                         لكليةأستاذ با  أ.د. راجى على رفعت حمدى     -3

 عضواً 
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم        أ.د. أحمد قدرى عبد السالم -4

                 والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                          

 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

فق  وا
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تعديل  
عنوان  
بحث  
 )جوهرياً(

 مروة سمارة محمد على طقشيماسم الطالب:  

تحسين أداء نظام التقسيم المتعامد المتعدد الوصولية الغير موضوع: 
 .متجاور فى شبكات الراديو اإلدراكية

تعددة تعويض تردد الناقل لألنظمة متعددة النواقل مموضوع: إلى 
 .المداخل والمخارج فى اإلتصاالت الالسلكية

Carrier frequency offset for MIMO multi-carrier 

systems in wireless communication.  
أ.د. نور الدين حسن إسماعيل ، أ.د. فتحى مبروك أبو تحت إشراف:  

 .العنين رجب ، أ.د. إيهاب بدران

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

ديل  تع
لجنة  
 إشراف 

 عزة محمود حسن السيد الباجورىاسم الطالب:  

دراسة سرطان أعضاء الجسم بالتصوير المقطعى ثالثى موضوع: 
 .األبعاد

أ.د. مظهر بسيونى طايل بسيونى ، أ.د. محمد عبد تحت إشراف:  
 .الرحمن عبده ، د. هانية حسن أحمد عبد المنعم فرج

رحمن محمد عبده من لجنة اإلشراف و ذلك برفع إسم أ.د. محمد عبد ال
 .إلعتذار سيادته

 دكتوراه 
  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس

 

ً ثالث    -الهندسة الميكانيكية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 
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إعادة 
تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمد أحمد عبد العزيز حسن زهراناسم الطالب:  

 .ماء من غاز المداخنالمكثف الغشائى إلستعادة بخار الموضوع: 
Transport membrane condenser for water recovery 

from flue gas. 
أ.د. محمد عبد الحليم حسب ، د. أحمد حلمى عبد تحت إشراف:  

 .العزيز
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً       أ.د. محمد عبد الحليم حسب         أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة  أ.د. محمد أحمد معوض               -2

 عضوا ً  بنها
     أستاذ ورئيس القسم بالكلية أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى   -3

 عضواً 
* نظراً لتعذر حضور السادة أعضاء لجنة الحكم لعقد جلسة المنافشة 

 فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد.

ستير  ماج
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم   تابع

إعادة 
تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 ندى عثمان إبراهيم محمد بدراسم الطالب:  

دراسة الحمل الحر لموائع هجين النانو بإستخدام الشبكات موضوع: 
 .العصبية اإلصطناعية

Hybrid Nanofluid natural convection heat transfer 

analysis by artificial natural network. 
أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى ، أ.د. محمد محمود  تحت إشراف:  

 .الحلو ، د. مصطفى السيد الحضرى
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أ.د. سهير خميس رزيقة              أستاذ متفرغ بالكلية -1
 ساً رئي
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم         أ.د. محمد محمود أبو العزم    -2

                       والتكنولوجيا
                                                                                  

 عضوا ً 
مشرفاً   يةأستاذ ورئيس القسم بالكلأ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى   -3

 عضواً و
      أستاذ مساعد بالكليةمحمد محمود الحلو                أ.د. -4

 عضواً مشرفاً و
* نظراً لتعذر حضور السادة أعضاء لجنة الحكم لعقد جلسة المنافشة 

 فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 نورهان محمد جابر إبراهيملطالب:  اسم ا

تحليل إنتقال الحرارة بإستخدام موائع النانو ذات السوائل موضوع: 
األيونية بطريقة الحجم المحدود وباإلضافة إلى إستخدام الشبكة العصبية 

 .اإلصطناعية
Heat transfer by ionic nanofluids via finite bath 

volume method and artificial neural network. 
أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى ، أ.د. محمد محمود  تحت إشراف:  

 .الحلو ، د. أحمد حلمى عبد العزيز
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكلية.د. وائل محمد مصطفى المغالنى  أ -1
 رئيساً و
 ذ بكلية الهندسة جامعة طنطاأستاأيمن إبراهيم بكرى             أ.د. -2

 عضوا ً 
       أ.د. محمد محمود الحلو              أستاذ مساعد بالكلية -3

 عضواً مشرفاً و
                 أستاذ مساعد بالكليةأ.د. أسامة مصطفى مخيمر          -4

 عضواً 
* نظراً لتعذر حضور السادة أعضاء لجنة الحكم لعقد جلسة المنافشة 

 ظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد.فى ظل 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم   تابع

إعادة 
تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 فيروز حسين عبد الحميد الرويعىاسم الطالب:  

التحكم في رطوبة الهواء بإستخدام نظام المجفف السائل المدفوع موضوع: 

 .لطاقة الشمسيةبا
Air humidity control using liquid desiccant driven 

by solar energy. 
أ.د. عبد الحميد عطية السيد عطية ، أ.د. وائل محمد تحت إشراف:  

 .مصطفى المغالنى ، أ.د. محمد محمود جمال الدين الحلو
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكليةد عطية  د. عبد الحميد عطية السيأ. -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة      أ.د. محمد جمال واصل             -2

                          جامعة المنصورة
 عضوا ً 

               أ.د. محمد عبد الفتاح محمد طعيمة  أستاذ متفرغ بالكلية -3
 عضواً 

                                                                                  أستاذ ورئيس القسم بالكليةفى المغالنى   أ.د. وائل محمد مصط -4
مشرفاً                                                                          

 عضواً و
جلسة المنافشة * نظراً لتعذر حضور السادة أعضاء لجنة الحكم لعقد 

 فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تمر بها البالد.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 

ً رابع  -الهندسة المعمارية :: قسم   ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 خالد عبد هللا محمد كليباسم الطالب:  

للمدن والعوامل المؤثرة عليه فى إتجاهات التوسع العمرانى موضوع: 
 ليبيا 

 . )دراسة تطبيقية مدينة الخمس/ليبيا(
Directions urban expansion of cities and the factors 

affecting it in Libya (An applied study on the city of 

Al-Khoms / Libya).  
 .سيد معروفأ.د. يسرى عبد القادر عزام ، أ.د. إبراهيم التحت إشراف: 

 دكتوراه 
  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 نهاد السيد عبد الجواد حسناسم الطالب:  

مدخل  –إعادة إحياء الفراغات الحضرية المفتوحة المهملة موضوع: 
 . صناعة المكان

Urban revitalization of neglected urban open spaces 

(NUOS): Place making as an approach.  
أ.د. خالد السيد السيد محمد الحجلة ، أ.د. دينا ممدوح : تحت إشراف
 .محمود نصار

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

من   
 الدرجات

 منار عبد اللطيف عبد الشافى عطيةاسم الطالب:  

دسة نظرة عامة على عملية النقد فى علم أصول تدريس الهنموضوع: 
 . المعمارية

Overview on the criticism process in architecture 

pedagogy.  
أ.د. خالد السيد السيد محمد الحجلة ، د. أسماء السيد تحت إشراف: 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس
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 .حسن

إعادة 
تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 آية محمود زكى أحمد الجدىاسم الطالب:  

البيئة المبنية والصحة العامة: دراسة العالقة بين سمات ع: موضو
 .البيئة العمرانية والسمنة لدى البالغين في اإلسكندرية ، مصر

The built environment and public health: 

Investigating the relationship between attributes of 

the built environment and adult obesity in 

Alexandria, Egypt. 
 .أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد ، د. دينا محمد على تحت إشراف: 

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

 رئيساً 
مشرفاً          أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد       أستاذ بالكلية   -2

 وا ً عضو
أستاذ مساعد بكلية الهندسة     أ.د. مهاب عبد المنعم الرفاعى     -3

 ة ــجامع
    عين شمس                                                                    

 عضواً 
*لظروف البالد قد تعذر حضور الممتحن الخارجى وتعذر اجتماع لجان 

 الحكم.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 حاتم فكرى فرج سالماسم الطالب:  

المواد الذكية وتكنولوجيا النانو لرفع كفاءة إستخدام الطاقة موضوع: 
 .بالمبانى واالداء البيئى

Smart materials and Nanotechnology to improve 

energy efficiency in buildings and environmental 

performance. 
أ.د. محمد عبد العال إبراهيم شحاته ، د. زياد محمد تحت إشراف: 
 .طارق الصياد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية  أ أ.د. محمد عبد العال إبراهيم شحاته -1
 رئيساً و
                 ليةأ.د. خالد السيد السيد محمد الحجلة    أستاذ بالك -2

 عضوا ً 
                   أ.د. محمد أنور محمد فكرى              أستاذ بالكلية -3

 عضواً 

 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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ً رابع  -الهندسة الكيميائية :: قسم   ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من  
 الدرجات

 إياد سيد عبد هللا خلفاسم الطالب:  

التحسين لمركبات اإلستايرين بيوتاديين المطاطية التطبيق وموضوع: 
 . النانونية الحديثة بإستخدام مواد تعزيز طبيعية

Modification & Application of novel styrene 

Butadiene rubber (SBR) Nano composites using 

natural reinforcing materials.  
عم فرج ، أ.د. السيد محمد عبد أ.د. حسن أحمد عبد المنتحت إشراف: 

 .البارى

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 مصطفى الجداوى جابر إبراهيم الجداوىاسم الطالب:  

تحسين عملية بلورة األمالح على حبيبات الجبس فى وحده موضوع: 
 . الصناعىالتدوير الكامل لمياه الصرف 

Improving the crystallization process of salts on 

Gypsum seeds in zero liquid discharge unit.  
أ.د. أحمد أمين عبد العظيم زعطوط ، أ.د. السيد زكريا تحت إشراف: 

 .السيد األشطوخى ، أ.د. دينا أحمد عبد القادر عبد المنعم الجيار

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تعديل  
عنوان بحث  
 )جوهرياً(

 هايدى حسام محمد نفادىلب:  اسم الطا

عمل دراسة لتقييم أداء األغشية على المستوى الصناعى موضوع: 
تبعا لغشاء معملى بإستخدام برنامج نمذجة ومحاكاة حسابات ديناميكا 

 .الموائع
إسترجاع الطاقة من الهواء الساخن الخارج من موضوع: إلى 

لحرارة المجفف بإستخدام منظومة للضخ الحرارى عند درجات ا
 .المرتفعة

Energy recovery from spray dryer exhaust air 

using high temperature heat pump.  
أ.د. مصطفى إبراهيم أحمد سالم ، أ.د. دينا أحمد عبد تحت إشراف:  

 .القادر عبد المنعم الجيار ، د. أشرف السيد مرسى أحمد

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم   اً خامس

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من  
 الدرجات

 محمد يحيى حامد يحيىاسم الطالب:  
تأثير نواتج غازات اإلنشطار فى ثانى أكسيد اليورانيوم موضوع: 
 المتكافىء.

موجه رأت اللجنة تعديل موضوع البحث ليكون : دراسة نيوترونية لنظام 
 CROCUSبالمعجل للمفاعل البحثى 

Neutronic study of accelerator driven system (ADS) 

for CROCUS research reactor.  
أ.د. علياء عادل أ.د. محمد السيد سليمان ناجى ، تحت إشراف: 

 ، د. سارة محمد ياسر محمد خليل. محمد بدوى

ماجستير  
العلوم 

والتكنولوجيا  
 النووية 

ربيع  
2018 

وافق  
 المجلس

 سهليمريم تفاسى كيتاواسم الطالب:  
تقييم تأثير نظام طبقة الماء الساخن فى مستوى الجرعة موضوع: 

 اإلشعاعية خالل التشغيل العادى وحاالت الحوادث.
Evaluation of the Effect of the Hot Water Layer 

System in Radiation Dose Level during Normal 

Operation and Accident Condition.  
أ.د. محسن عبده ابو مندور ، أ.د. سعيد عبد المجيد تحت إشراف: 

 ، د. رويدة فايز محمود. عجمى

ماجستير  
العلوم 

والتكنولوجيا  
 النووية 

ربيع  
2018 

وافق  
 المجلس

 مالذ ثابت سيد أحمداسم الطالب:  

 إدارة الوقود النووى.موضوع: 
Nuclear fuel management.  

أ.د. محمد ياسر أنور خليل ، أ.د. علياء عادل محمد تحت إشراف: 
 ، د. أحمد عماد الدين فت  هللا حامد. بدوى

ماجستير  
العلوم 

والتكنولوجيا  
 النووية 

ربيع  
2018 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 حسان عبد الحى محمد عثمان وافداسم الطالب:  

 .يترونىتحسينات بخصوص التصوير النموضوع: 
Improvements concerning neutron radiography. 

أ.د. محسن عبده أبو مندور ، أ.د. محمد حسن محمد تحت إشراف:  
 .حسن ، د. طارق منجى عبد السالم
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

  أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. محسن عبده أبو مندور              -1
 رئيساً مشرفاً و

   أستاذ ورئيس القسم بالكليةد. علياء عادل محمد بدوى            أ. -2
 عضوا ً 

مشرفاً      أستاذ بالكلية            أ.د. محمد حسن محمد حسن   -3
 عضواً و

  أستاذ متفرغ بهيئة الرقابة النوويةكريم الدين عبد العزيز األدهم   أ.د. -4
 عضواً 

 دكتوراه 
  ربيع 
2015 

وافق  
 المجلس

ً دسسا      -: هندسة المواصالت : قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 محمد إبراهيم محمد الجندىاسم الطالب:  

تقييم كفاءة منشآت حماية الشواطىء المقامة على شاطىء موضوع: 
 . اإلسكندرية )حالة دراسة: شاطىء المندرة وشاطىء العصافرة(

Evaluation of shore protection structures efficiency 

on Alexandria shore Elmandara beach and Elasafra 

beach as a case.  
أ.د. بهاء الدين أحمد عبد المجيد الشرنوبى ، أ.د. محمد تحت إشراف: 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2010 

وافق  
 المجلس
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 .السيد محمد النجار
 

     -:  ج هندسة الغزل والنسي: قسم  اً سابع

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 هند محمد ممتاز إبراهيم أبو المكارماسم الطالب:  

محاكاة خطوط اإلنتاج فى مصانع المالبس الجاهزة تحت موضوع: 
 . ظروف تشغيل مختلفة

Simulation of garment assembly line under different 

confugiration.  

، أ.د. شيرويت  أ.د. إبراهيم عبده إبراهيم الهوارىف: تحت إشرا
 .حسين عبد اللطيف الغلمى

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 ً      -:  هندسة الحاسب والنظم: قسم    ثامنا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 فاطمة أنور عبد العزيز موسىاسم الطالب:  

 .لتلقائى لسرطان الثدى من الصور النسيجيةالتشخيص اموضوع: 
Automatic diagnosis of breast cancer from 

histopathological image. 

نجية محمد د. أحمد ،  محمد عبد الحميد إسماعيلأ.د. تحت إشراف: 
 .أمنية عمرو جمال الدين عطا هللا، د.  سعيد عبد اللطيف غانم

 في :* المهندس المذكور له بحث منشور 
1st International Conference on Advances in the Emerging 

Computing Technologies (AECT 2019) 10-12 February 

2020, KSA. 

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

 رئيساً 
  بالكلية متفرغأستاذ    إسماعيل أحمدمحمد عبد الحميد أ.د.  -2

 عضوا ً مشرفاً و
مساعد متفرغ بمعهد أستاذ       صال  عبد الشكور الشهابىأ.د.  -3

 البحوث 
      الطبية جامعة اإلسكندرية                                               

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

 ً      -:  هندسة الرى والهيدروليكا : قسم  تاسعا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 رانيا السيد عبد الباقى السيداسم الطالب:  

 . النمذجة المتكاملة للميزان المائى وهيدروليكا البحيراتموضوع: 
Integrated modelling of water balance and 

hydraulics of lakes.  
أ.د. راوية منير محمد قنصوة ، د. محمد محمد محمود  إشراف:  تحت

 .عبد المعطى

 دكتوراه 
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس
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 موضوعات عامة )دراسات عليا(
  النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة  - 1

 ل من : اإلمتحان الشامل لك

 اإلسم   القسم

 أحمد فتحى أحمد على القاضى الهندسة الكهربية 

 شيماء إبراهيم محمد إبراهيم أمان الهيدروليكا هندسة الرى و

 الهندسة المعمارية 
 تانيمو أدامو جاتو نوما 

 نهال عاطف محمد محمد سليم

 نتيجة اإلمتحان الشامل. وافق المجلس على إعتماد  القرار:
 

  نتيجة فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد النظر  - 2
هندسة مصادر  ،  اإلنشائيةالهندسة إدارة مشروعات التشييد من قسم : في 2019خريف دبلوم الدراسات العليا 

 . المياه من قسم هندسة الرى والهيدروليكا
 على إعتماد النتيجة. وافق المجلس  القرار:

 

 


