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  2019 /12/3بتاريخ  امنةالث الجلسة

، والجلسة  2019 فبراير 12بتاريخ  2018/2019للعام الجامعى  ةبعساالأوالً : التصديق على محضر الجلسة 
 .2019فبراير  19الممتدة بتاريخ 

 

 - : الموضوعات العامة :ثانياً 
والةوارد مة  األسةتا  الةدكتور / ر ةيس أمةي  المجلةس األعلةى للجامعةا  اب األسةتا  الةدكتور / طة مجلس الكليةة علمةاب بكتةاإح – 1

بشةة   إفةةارة برنةةام  درجةةة البكةةالوريوس رةةى  24/2/2019( بتةةاريخ 670صةةدور الاةةرار الةةوقار) رقةةم )بشةة   الجامعةةة   
  وإعتمةاد الئ حةة الدراسةية  جامعةة اسسةكندرية –ة لكليةة الهندسةة إلةى الئ حةة الداخليةتخصص )الهندسةة الطبيةة الحيويةة( 
 للبرنام  لنظام الساعا  المعتمدة.

المشةر  علةى إدارة توكيةد الجةودة بالجامعةة   بشة   تايةيم ددا  وحةدة إحاطة مجلةس الكليةة علمةاب بكتةاب األسةتا  الةدكتور /  – 2
اعتماد كليا  ومعاهد التعليم العالى الصادر م  الهي ة الاومية لفةما  طبااب لدليل  31/12/2018فما  الجودة بالكلية حتى 

 .  وثنا  سيادته على اآلدا  الفعال لوحدة فما  الجودة بالكلية 2015جودة التعليم واسعتماد اسصدار الثالث 
تطةوير التعلةيم العةالى بةوقارة  األسةتا  الةدكتور / المةدير التنفية ) لوحةدة إدارة مشةروعا بكتةاب إحاطة مجلس الكليةة علمةاب  – 3

األسةتا  الكتةور / مةدير متابعةة البةرام  الجديةدة التعليم العالى   والوارد م  األستا  الةدكتور / ر ةيس الجامعةة   وكة لا كتةاب 
التةى وبوحدة إدارة مشروعا  تطوير التعليم العالى بةوقارة التعلةيم العةالى   بشة   تاةارير القيةارا  الخةاص بةالبرام  التاليةة 

 : 22/11/2018تم  يوم 
 .برنام  هندسة الحاسبا  واستصاال    وهو جيد مع بعض المئحظا  .1

 برنام  هندسة العمارة والتشييد   وهو جيد مع بعض المئحظا . .2

 برنام  هندسة الغاق والبتروكيماويا    وهو جيد مع بعض المئحظا . .3

 ديئ .برنام  هندسة الكهروميكانيكا   وهو مرفى ويحتاج تع .4

 برنام  هندسة منصا  البترول البحرية وهندسة الشواطى    وهو مرفى ويحتاج تعديئ . .5

إحاطة مجلس الكليةة علمةاب بكتةاب األسةتا  الةدكتور / المةدير التنفية ) لمركةق تنميةة قةدرا  أعفةا  هي ةة التةدريس والايةادا   - 4
ايبةة التدريبيةة التاليةة لت هيةل وتنميةة المهةارا  الاياديةة للسةادة بجامعة اسسكندرية   بش   إسةتعداد المركةق لتنفية  بةرام  الح

رؤسةةا  األقسةةةام والسةةةادة المةةةديري  التنفيةةة يي  للوحةةةدا   ا  الطةةةابع الخةةةاص   والسةةةيد المةةةدير التنفيةةة ) للبةةةرام  العلميةةةة 
دريبيةة ومكةا  إنعاادهةا   المتخصصة   والسيد مدير وحةدة فةما  الجةودة   علةى أ  تاةوم الكليةة بتحديةد مواعيةد البةرام  الت

 وتشمل البرام  التالية :
 تنمية مهارا  الايادة التنفي ية. .1

 الايادة والفكر اسستراتيجى. .2

 الاواني  واللوا ح الجامعية. .3

 ابتكارية حل المشكئ  وصنع الارار. .4

 إدارة الموارد المالية رى الجامعة. .5

 إعداد المواقنا  التاديرية والحسابا  الختامية. .6

 الجودة رى العملية التعليمية. معايير .7
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 -: الموضوعات العامة : تابع
إحاطة مجلس الكلية علمةاب بكتةاب األسةتا  الةدكتور / المةدير التنفية ) لمركةق تنميةة قةدرا  أعفةا  هي ةة التةدريس والايةادا   – 5

  علةةى أ  تاةةوم الكليةةة  MCQبجامعةةة اسسةةكندرية   بشةة   إسةةتعداد المركةةق لتنفيةة  الةةدورا  الخاصةةة لنظةةام التاةةويم ونظةةام 
 متدرب   وبيا  البرام  كالتالى : 18بتحديد ميعاد ومكا  إنعااد البرنام  التدريبى على أال يال العدد ع  

 نظم اسمتحانا  وتاويم الطئب. .1

 اسختبارا  اسلكترونية. .2

مةةة علةةى المسةةتو) المحلةةى والعربةةى بحصةةول قسةةم الهندسةةة المعماريةةة بالكليةةة علةةى مرتبةةة متادإحاطةةة مجلةةس الكليةةة علمةةاب  – 6
الة ) يصةدر سةنوياب  QSأرفةل مؤسسةة لتعلةيم العمةارة رةى العةالم وراةاب لتصةني  هي ةة  200إلةى  151واألررياى فم  ر ة 

 (.2019لتاييم الجامعا  والتخصصا  األكاديمية على مستو) العالم )إصدار مارس 
ر ةيس مجلةس قسةم الهندسةة اسنشةا ية بشة   تحديةد موعةد إنعاةاد المةؤتمر  خطاب األستا  الدكتور / الاا م ب عمالالنظر رى  – 7

 .2019ديسمبر  19 – 17الدولى العاشر للهندسة اسنشا ية والجيوتانية وإدارة المشروعا  ليكو  رى الفترة م  
لمكتةب التنفية ) لوحةدة خطاب األستا ة الدكتورة / مدير وحدة فةما  الجةودة بشة   المواراةة علةى إعةادة تشةكيل االنظر رى  – 8

 فما  الجودة ليكو  كالتالى :
 مدير وحدة فما  الجودة   أ.د. شيروي  حسي  الغلمى .1

 نا ب مدير الوحدة   د. شيري  نبيل قكريا الكاتب .2

 مس ول محور التعليم والطئب   د. دية السيد محمد الشحا  .3

 مس ول محور الدراسا  العليا    د. أحمد سعيد التراس .4

 مس ول محور خدمة المجتمع وتنمية البي ة    طه محرمد. محمود  .5

على التعديئ  التى أقرتها لجنة قطاع الدراسةا  الهندسةية علةى ال حةة درجةة الدبلومةة رةى أمةا  المةرور النظر رى المواراة  – 9
 للدراسا  العليا باسم هندسة المواصئ  بالكلية.

 لمواراة على إعتماد الرسالة واألهدا  للبرام  التالية :ما ورد م  وحدة فما  الجودة بش   االنظر رى  –10
 برنام  هندسة استصاال  واسلكترونيا  .1

 اآلال  الكهربيةالاو) وبرنام  هندسة  .2

 واسشعاعية برنام  الهندسة النووية .3

 برنام  هندسة اسنتاج .4

 برنام  الهندسة الميكانيكية .5

 جيا برنام  هندسة النس .6

 مارة السف وع برنام  الهندسة البحرية .7

 برنام  الهندسة الكيميا ية .8
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 -: الموضوعات العامة : تابع
ماتةةرا الخطةةة السةةنوية للسةةادة أعفةةا  هي ةةة علةةى النها يةةة المواراةةة مةةا ورد مةة  وحةةدة فةةما  الجةةودة بشةة   النظةةر رةةى  –11

المئحظةا  الةواردة مة  قسةم التدريس الماترحة لمتابعةة ددا  السةادة أعفةا  هي ةة التةدريس   و لةا بعةد األخة  رةى اسعتبةار 
( بتةةةاريخ 7الهندسةةةة النوويةةةة واسشةةةعاعية   والةةة ) سةةةب  المواراةةةة عليةةةه مةةة  حيةةةث المبةةةدأ بجلسةةةة مجلةةةس الكليةةةة رقةةةم )

12/2/2019. 
مةا ورد مة  وحةدة فةما  الجةودة بشة   مواعيةد إنعاةاد الةدورا  التةى ياةدمها مركةق تنميةة قةدرا  النظر رةى المواراةة علةى  -12

 التدريس لتنمية مهارا  الايادا  األكاديمية ورااب ألهمية الدورة والوق  المناسب لعادها   والماترا األتى :أعفا  هي ة 
 23/3/2019دورة الاواني  واللوا ح الجامعية   وتعاد يوم السب  الموار   .1

 6/4/2019دورة تنمية مهارا  الايادة التنفي ية   وتعاد يوم السب  الموار   .2

إلةةى  24  رتكةةو  رةةى الفتةةرة مةة   (MCQ)ورا  نظةةم اسمتحانةةا  وتاةةويم الطةةئب واسختبةةارا  اسلكترونيةةة أمةةا بالنسةةبة لةةد
28/3/2019, 

( منحة تدريبية  ا  صيغة عملية لطئب قسةم الهندسةة 35النظر رى العرض المادم م  شركة جيليكوم إيجيب  بتاديم عدد ) -13
 الكهربية.

 -: الهدايا والتبرعاتثالثاً : 
جنيةه )عشةرة دال  جنيةه مصةر) ال  يةر(  10000شركة اليكس بةاور تكنولةوجى    بمبلة  النظر رى قبول التبرع المادم م   - 1

تح  إشرا  السيد الةدكتور /  إسةئم للمشاركة رى المساباا  الدولية  PEGASUSرري  و لا للمساهمة رى دعم ومساندة 
 .سة الميكانيكيةالهندالمدرس باسم  –رفا لطفى صالح عبد الهاد) 

جنيةه )ثمانيةة دال  جنيةه مصةر) ال  يةر( و لةا لةدعم  8000مكتبةة دار الكنةوق    بمبلة  النظر رى قبول التبةرع الماةدم مة   – 2
 إتحاد طئب كلية الهندسة.

يد   عبةارة عة  السيد المهندس / حسام الةدي  طةه    لبرنةام  هندسةة العمةارة والتشةيالمادم م  العينى النظر رى قبول التبرع  - 3
جنيه )خمسة عشةرة ألفةاب ومةا تى جنيةه مصةر) ال  يةر(   علةى أ   15200مجموعة م  الكتب تادر قيمتها اسجمالية بمبل  

 يتم توقيع ه ه الكتب بي  المكتبة الر يسية ومكتبة قسم الهندسة المعمارية.
التخةرج  مكونةا  عمليةة حديثةة خاصةة بمشةاريع رة عة شةركة جيليكةوم إيجيبة  عبةاالماةدم مة  العينى النظر رى قبول التبرع  - 4

مصةةر) ال  عشةةرة دال  وثمانما ةةة وعشةةرو  جنيةةهجنيةةه ) 10820تاةةدر قيمتهةةا اسجماليةةة بمبلةة  لاسةةم الهندسةةة الكهربيةةة   
  ير(.
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 ش و  هي ة التدريس
 -: أواًل: الترقيات والتعيينات

 

 (فقط ةمستوى األساتذ)مجلس الكلية على   منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

1 
بو الفتح أد. حمد) محمد 

 محمد 
ستا  أ

 مساعد 
هندسة ال
 نشا يةاس

النظةةةةةر رةةةةةى إقتةةةةةراا مجةةةةة لس الاسةةةةةم 
 مةةةةةةةةةةنحبشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةة ة علةةةةةةةةةةى 

 ةسةةةةةةةةيادته اللاةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة
بالاسةةةةةم بنةةةةةا اب علةةةةةى توصةةةةةية  أسةةةةةتا 
 يا .العلمية الدا مة للترق ةاللجن

 

 د. وليد السيد على جمعة 2
ستا  أ

 مساعد 

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظةةةةةر رةةةةةى إقتةةةةةراا مجةةةةة لس الاسةةةةةم 
 مةةةةةةةةةةنحبشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةة ة علةةةةةةةةةةى 

 ةسةةةةةةةةيادته اللاةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة
بالاسةةةةةم بنةةةةةا اب علةةةةةى توصةةةةةية  أسةةةةةتا 
 العلمية الدا مة للترقيا . ةاللجن

 

3 
مصطفى سعيد السيد  د.

 الخامى  
ستا  أ

 مساعد 
ندسة اله

 الكهربية 

النظةةةةةر رةةةةةى إقتةةةةةراا مجةةةةة لس الاسةةةةةم 
 مةةةةةةةةةةنحبشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةة ة علةةةةةةةةةةى 

 ةسةةةةةةةةيادته اللاةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة
بالاسةةةةةم بنةةةةةا اب علةةةةةى توصةةةةةية  أسةةةةةتا 
 العلمية الدا مة للترقيا . ةاللجن

 

 

 (ة واألساتذة المساعدين فقط)مجلس الكلية على مستوى األساتذمساعد   منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

1 
اسئم سعد السيد محمد  د.

 شيحة     
 هندسة االنتاج مدرس 

النظةةةةةر رةةةةةى إقتةةةةةراا مجةةةةة لس الاسةةةةةم 
 مةةةةةةةةةةنحبشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةة ة علةةةةةةةةةةى 

 ةسةةةةةةةةيادته اللاةةةةةةةةب العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةة
بالاسةةةةةم بنةةةةةا اب علةةةةةى  مسةةةةةاعدأسةةةةةتا  

العلميةةةةةةةةة الدا مةةةةةةةةة  ةتوصةةةةةةةةية اللجنةةةةةةةة
 للترقيا .
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 مساعد لقب العلمى لوظيفة أستاذمنح العدم  -
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

 هندسة االنتاج مدرس  مهاب محمد حسام الدي   د.  1

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
سةةةةةةيادته اللاةةةةةةب  عةةةةةةدم مةةةةةةنحبشةةةةةة   

العلمةةةةةةةةى لوظيفةةةةةةةةة أسةةةةةةةةتا  مسةةةةةةةةاعد 
بالاسةةةةةم بنةةةةةا اب علةةةةةى توصةةةةةية اللجنةةةةةة 

 العلمية الدا مة للترقيا .

 

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

 حمد مرسى صاد   أعلى د.  1
مدرس 
 مساعد

الهندسة 
 الصحية   

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 

بالاسةةةةةم  مةةةةةدرسسةةةةيادته رةةةةةى وظيفةةةةة 
 .الدكتوراهعلى درجة  لحصوله

 

 منية محمد ناص  حس أد.  2
مدرس 

 اعدمس

الريافيا  
والفيقيا  
 الهندسية 

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 

 مةةةةةةةةةدرسرةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةيادته
علةةةةةةةةى درجةةةةةةةةة ا بالاسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله

 .الدكتوراه

 

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

 معيد شر  كمال  أم. كارول  1
الهندسة 
 ية المعمار

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 

مةةةةةةةةةدرس رةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةيادته
علةةةةةةةى ا بالاسةةةةةةةم لحصةةةةةةةوله مسةةةةةةةاعد

 درجة الماجستير.

 

2 
م. عبد الرحم  صئا بدير 

 منصور
 معيد

الهندسة 
 الميكانيكية 

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادته رةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 

بالاسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد
 درجة الماجستير.

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  تابع :

3 
م. هشام عمرو عبد الاادر 

 عادة 
 معيد

الريافيا  
والفيقيا  
 الهندسية 

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادته رةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 

بالاسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد
 درجة الماجستير.

 

 معيد تامر  عصام محمد رهيم  م. 4
الريافيا  
والفيقيا  
 الهندسية 

النظةةةةةةر رةةةةةةى إقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
 تعيةةةةةةةةةةي بشةةةةةةةةةة   المواراةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 
مةةةةةةةةةةدرس سةةةةةةةةةةيادته رةةةةةةةةةةى وظيفةةةةةةةةةةة 

بالاسةةةةةةةةم لحصةةةةةةةةوله علةةةةةةةةى  مسةةةةةةةةاعد
 درجة الماجستير.

 

 

 (%17)نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  : اإلعارات ثانياً : 

 الارار وفوعالم الاسم الوظيفة االسم م
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 د. نهى عبد الرحم  يسر)    1
أستا  

 مساعد  

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظةةر رةةةى إقتةةةراا مجلةةس الاسةةةم بشةةة   
 للعملا سيادته ةاعار تجديدالمواراة على 

عةةةام لمةةةدة بجامعةةةة وايةةةل كورنيةةةل باطةةةر 
وحتةةةى  1/3/2019مةةة   اعتبةةةاراب  ثةةةام 
28/2/2020  

نسةةةةبة اسعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتو) الاسةةةةم: 
25% 

 

 مدرس د. حاقم محمد جبر االلفى  2

الريافيا  

والفيقيا  

 الهندسية  

النظةةةر رةةةى إقتةةةراا مجلةةةس الاسةةةم بشةةة   
مةةةع  سةةةيادته ةاعةةةار تجديةةةدالمواراةةةة علةةةى 

مةةة  معهةةةد البحةةةوث  تغييةةةر جهةةةة االعةةةارة
العلميةةة الصةةناعية بجامعةةة اوسةةاكا باليابةةا  

علوم والتكنولوجيا بدولة الى كلية الكوي  لل
مة   اعتباراب  ى اطار العام السابع()رالكوي  

 .31/3/2020وحتى  1/4/2016
 %18نسبة اسعارة على مستو) الاسم: 

 

 هندسة االنتاج  مدرس د. محمد سمير محمد سعيد  3

بالتفويض النظر رى إقتراا مجلس الاسم 
 سةيادته ةاعةار تجديةدبش   المواراة على 

ة اليابانيةة للعلةوم للعمل بالجامعة المصةري
 اعتبةاراب  )رى اطار عام ثةانى(كنولوجيا وال
 .10/3/2020وحتى  11/3/2019م  

نسةةةةبة اسعةةةةارة علةةةةى مسةةةةتو) الاسةةةةم: 
18% 

 

 

 -: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةثالثاً: 
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

1 
د. ياسر محمد أحمد عبد 

 الرقا 
أستا  
 مساعد 

الهندسة 
بحرية ال

 وعمارة السف  

النظةةر رةةى إقتةةراا مجلةةس الاسةةم بشةة   
الطلةب الماةدم مة  سةيادته المواراة علةى 

بةةةةدو   ةخاصةةةةال ةج        ةةةة اقاأل تجديةةةةدل
التةةةةى تعمةةةةل  ةمرتةةةةب لمراراةةةةة القوجةةةة

مة   اعتباراب  اطار عام ثانىبالسعودية رى 
 15/11/2019حتةةةةةةةةةةةةةةةى  1/1/2019

 )تاريخ نهاية عمل القوجة(. 
 4سةةةنوا  و 7 : ةعةةةارعةةةدد سةةةنوا  اس

 شهور.

 

 مدرس  د. أحمد رق  مسعود رق   2
الهندسة 
 الميكانيكية 

النظةةر رةةى إقتةةراا مجلةةس الاسةةم بشةة   
الطلةب الماةدم مة  سةيادته المواراة علةى 

بةةةةدو   ةخاصةةةةال ةج        ةةةة اقاأل تجديةةةةدل
التةةةةى تعمةةةةل  ةمرتةةةةب لمراراةةةةة القوجةةةة

بالمملكةةة المتحةةدة البريطانيةةة لمةةدة عةةام 
مةةة   اعتبةةةاراب   ار عةةةام خةةةامس()رةةةى اطةةة

 . 30/11/2019حتى  1/12/2018
 اليوجد : ةعدد سنوا  اسعار

 

3 
د. محمد حمد) سيد مرسى 

 عثما 
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية 

النظةةر رةةى إقتةةراا مجلةةس الاسةةم بشةة   
الطلةب الماةدم مة  سةيادته المواراة علةى 

بةةةةدو   ةخاصةةةةال ةج        ةةةة اقاأل تجديةةةةدل
التى تةدرس بكنةدا  ةوجمرتب لمراراة الق
 4/1/2019مة   اعتبةاراب  لمدة عةام ثالةث
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 . 3/1/2020حتى 
 اليوجد : ةعدد سنوا  اسعار

4 
د. دعا  عبد السئم أحمد 

 الطراو)
 مدرس 

هندسة الحاسب 
 والنظم 

النظةةر رةةى إقتةةراا مجلةةس الاسةةم بشةة   
 لمةةةةةنحالطلةةةةةب الماةةةةدم المواراةةةةة علةةةةى 

مرتةب بةدو   ةخاصة ةأج         اق سيادتها
الةةة ) يعمةةةل بالواليةةةا  لمراراةةةة الةةةقوج 

)رةةى اطةةار  المتحةةدة االمريكيةةة لمةةدة عةةام
 27/2/2019مةةة   اعتبةةاراب  (عةةام سةةابع

 .26/2/2020حتى 
 اليوجد : ةعدد سنوا  اسعار
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 -: اإلستقاالت وإنهاء الخدمةاً: رابع
 الارار الموفوع الاسم الوظيفة االسم م

 معيد حمد طري  أحمد رفا أم.  1
الهندسة 
النووية 
 واالشعاعية

النظةةةةةةر رةةةةةةى اقتةةةةةةراا مجلةةةةةةس الاسةةةةةةم 
علةةةةةى تطبيةةةةة  نةةةةةص  المواراةةةةةةبشةةةةة   
 81مةةةةةةة  قةةةةةةةانو  رقةةةةةةةم  69المةةةةةةةادة 
بإنهةةةةةةةةةةةةا  خدمتةةةةةةةةةةةةه  2016لسةةةةةةةةةةةةنة 

الناطاعةةةةةه عةةةةة  العمةةةةةل اعتبةةةةةاراب مةةةةة  
)تةةةةةةةةةةةةةاريخ اناطاعةةةةةةةةةةةةةه  20/9/2018

 ع  العمل(.

 

 

 -:اإلنتدابات اإلستشارات واً : خامس

1 
م د. طار  محمد ابراهي

 محمود  
 مدرس 

الهندسة 
 االنشا ية

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
على ر استه للجنة المشكلة المواراه 

للسيد  2019لسنة  48بالارار رقم 
ر يس مجلس إدارة الشركة الاابفة للنال 
البحر) والبر)   و لا لمتابعة نشاط 
االستثمار العاار) بالشركة الاابفة 

ا ري  ير أوقا  وشركاتها التابعة و ل
العمل الرسمية بالكلية وعلى أ  يتم 

 تطبي  اللوا ح والاواني .

 

 مدرس د. ماجد محمد عبد النبى 2

الهندسة 

البحرية 

وعمارة 

 السف  

النظةةةةةةر رةةةةةةةى اقتةةةةةةراا مجلةةةةةةةس الاسةةةةةةةم 
علةةةةةةى نةةةةةةدب سةةةةةةيادته  ةبشةةةةةة   المواراةةةةةة

للتةةةةةةدريس بكليةةةةةةة تكنولوجيةةةةةةا المصةةةةةةايد 
جامعةةةةةةةة أسةةةةةةةوا  خةةةةةةةئل  –واالسةةةةةةةماا 
الربيةةةةةةةةةةع للعةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةامعى  رصةةةةةةةةةةل 
  و لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  2018/2019

 ساعا  أسبوعياب. 3األربعا  لمدة 

 

3 
د. محمد عبد الحميد 

 الشيمى  
 مدرس 

الهندسة 

 الكهربية 

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
للتدريس على ندب سيادته  ةالموارا

بجامعة النيل خئل الفصل الدراسى الثانى 
  و لا يوم  2018/2019للعام الجامعى 
 ساعا  أسبوعياب. 4األربعا  لمدة 
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 -:اإلنتدابات اإلستشارات و: تابع 

 مدرس د. محمود سعيد نصر  4
الهندسة 

 الصحية 

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
لئكاديمية على ندب سيادته  ةالموارا

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنال 
دراسى بورسعيد خئل الفصل ال -البحر) 

   2018/2019الثانى للعام الجامعى  
 ساعا  أسبوعياب. 6و لا يوم السب  لمدة 

 

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
للتدريس على ندب سيادته  ةالموارا

 –بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 
برج العرب خئل العام الدراسى  

  و لا يوم األثني  لمدة  2018/2019
   أسبوعياب.ساعا 6

 

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
للتدريس على ندب سيادته  ةالموارا

بالجامعة المصرية اليابانية خئل الفصل 
ربيع العام الجامعى   –الدراسى الثانى 

  و لا يوم األثني  لمدة  2018/2019
 ساعا  أسبوعياب. 6

 

 مدرس  د. هاد) محمد نش   ررس   5
هندسة 

  االنتاج

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
لكلية الهندسة على ندب سيادته  ةالموارا

قسم الهندسة الصناعية  –والتكنولوجيا 
باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنال البحر) خئل الفصل الثانى للعام 

  و لا يوم  2018/2019الجامعى 
 ساعا  أسبوعياب. 6الخميس لمدة 

 

 مدرس ة أحمد عبد الرحم د. سامي 6
الهندسة 

 الصحية

النظر رى اقتراا مجلس الاسم بش   
للتدريس  اعلى ندب سيادته ةالموارا

 -بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا
كين  مريوط خئل الفصل الثانى للعام 

  و لا يوم  2018/2019الجامعى 
 ساعا  أسبوعياب. 6األثني  لمدة 
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 -: تدابتعديل إناً : سادس

 مدرس  حمد بكار  أد. سهير حس   1
هندسة 
 االنتاج 

النظةةةةةةر رةةةةةةةى اقتةةةةةةراا مجلةةةةةةةس الاسةةةةةةةم 
نةةةةةةدب  تعةةةةةةديل علةةةةةةى ةبشةةةةةة   المواراةةةةةة

الةةةةةى جامعةةةةةة رةةةةةاروس لتكةةةةةو   اسةةةةةيادته
خةةةةةةةئل الفصةةةةةةةل الدراسةةةةةةةى االول مةةةةةةة  

بةةةةةةةدالب  2018/2019العةةةةةةةام الجةةةةةةةامعى 
 /2018مةةةةةةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةةةةةةام الجةةةةةةةةةةةةةةامعى 

 كله. 2019

 

 

 -: عمالما يستجد من أ : سابعاً 
محو الجقا ا  الموقعة على السيد المهندس بش   المواراة على الهندسة الكيميا ية  النظر رى إقتراا مجلس قسم  - 1
  وقد ورد م   27/2/2019  والوارد م  الاسم بتاريخ  المدرس المساعد بالاسم –محمد عباس محمد النجار  /

يميا ية الم كرة المادمة م  األستا  الدكتور / محمود على جبر قراع األستا ة الدكتورة / ر يس مجلس قسم الهندسة الك
 بش   المهندس الم كور. 6/3/2019األستا  المتفرغ بالاسم بتاريخ  –

 الارار:
النظر رى ما ورد م  قسم الهندسة النووية واالشعاعية بش   الطلب المادم م  المهندسة / يمنى حسام الدي  عبد  - 2

المساعد بالاسم لترقيتها الى درجة مدرس   وال ) يفيد ب   الاسم قد وار  سابااب رى جلسته بتاريخ  المدرس –الباقى 
على التارير المادم م  لجنة رحص رسالة الدكتوراه الخاصة بها   وال ) يشير الى ا  الرسالة ليس   21/11/2018

 رى تخصص الهندسة النووية.
 الارار:

رؤاد المهندس / السيد  الع ر المادم م الريافيا  والفيقيا  الهندسية بش   قبول  النظر رى اقتراا مجلس قسم - 3
محمد محمد اسماعيل ع  تعيينه معيداب لمادة الفيقيا  بالاسم نظراب لترشيحه لاسم الهندسة الكهربية وبنا اب عليه وار  

يم   أول االحتياطي  لمادة الفيقيا  بدالب م  سارة عبد الرحيم عبد الغنى عبد الرح/  المهندسةالاسم على تعيي  السيدة 
 .رؤاد محمد محمد اسماعيلالمهندس / 

 الارار:
ياسمي  سعود) عطية /  ةالمهندساعت ار السيدة بش   قبول  الكهربيةالهندسة النظر رى اقتراا مجلس قسم  - 4

  وبنا اب عليه وار  الاسم على  متولى ع  تعيينها معيد بالاسم م  شعبة االتصاال  وااللكترونيا  لظرو  خاصة
رؤاد محمد محمد اسماعيل بدالب منها   علماب ب نه اعت ر ع  ترشيحه لوظيفة معيد باسم /  المهندستعيي  السيد 

 .الريافيا  والفيقيا  الهندسية
 الارار:

االختيار الداخلى رى  عميد الكلية على ما تارره لجنة /المواراة على تفويض السيد االستا  الدكتور النظر رى  - 5
 .رسالها للجامعةإو   2019لعام جوا ق الجامعة لالترشيحا  

 الارار:
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 الش و  التعليمية
 

 الارار توصية لجنة ش و  طئب الموفوع م

1 
موعةةةد حفةةةل الورةةةا  والتفةةةو   تعةةةديلالنظةةةر رةةةى 

 2018أبريةةل  18 ليكةةو  يةةوم الخمةةيس الموارةة 
 .2019مارس  14 بدالب م  الخميس

  

2 

 -النظر رى تعديل نتيجة مادة هندسة الموانى  
بالسنة الرابعة باسم الفصل الدراسى األول 

الهندسة المدنية   و لا بعد اكتشا  الخط  
  والت كيد  الماد) رى عملية التصحيح األلكترونى

على فرورة تفعيل قرار مجلس الكلية بجلسته 
والخاص  14/6/2016( بتاريخ 11رقم )

م  سئمة المعدة المستخدمة قبل  بفرورة الت كد
  و لا بالتنسي  مع ا.د. إستخدامها للتصحيح 

المدير التنفي ) لوحدة فما  الجودة   وتكلي  
لجا  الممتحني  بالمواد التى يتم تصحيحها بنظام 

MCQ  بمطاباة التصحيح األلكترونى ب خر
م  إجمالى عدد  %10يدو) بنسبة ال تال ع  

  ورى حالة وجود  ير ب لاالطئب   وإعداد تار
مشكلة رى تصحيح النتا   لبعض الطئب يجب 

 إعادة تصحيح المادة بالكامل.
وقد ورد خطاب األستا  الدكتور / إبراهيم الفحام 

مدير وحدة الاياس والتاويم بالكلية باسرادة  –
ب نه قد تم إعادة التصحيح األلكترونى لمادة 

اويم يوم هندسة الموانى  بوحدة الاياس والت
تح  إشرا  األستا   2019مارس  4الثئثا  

 الدكتور / محمد النجار و لا بنا اب على طلبه.
ومرر  محفر إجتماع اللجنة المشكلة لمراجعة 
عملية التصحيح لمادة هندسة الموانى  

 والمنشآ  البحرية.
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 العئقا  الثاارية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

 -: تارير حفور مؤتمر
 الارار البيا  الوظيفة/الاسم االسم م

1 
عمر عبد العقيق محمود  د.
 براهيمإ

درس باسم م
الهندسة 
 االنشا ية

ولجنة الكلية للعئقا   النظر رى اقتراا مجلس الاسم
المواراة على التارير المادم م  سيادته ع  الثاارية ب
المؤتمر العالمى التاسع للتطورا  رى المنشا   حفور
 5/12/2018ال ) عاد خئل الفترة م   المعدنية
وقد تم رى هون  كون   بالصي   7/12/2018حتى 

 الاا  محافرة ع  المؤتمر بالاسم.  

 

 

 -: الدراسية جازاتاإل :نياً ثا
 -: اسيفاد رى أجاقة دراسية – أ

 الارار البيا  الوظيفة/الاسم االسم م

1 
. سامر محمد توري  م

 عبد هللا عمر

لهندسة اعيد باسم م
 الميكانيكية

ولجنةةةة الكليةةةة النظةةةر رةةةي اقتةةةراا مجلةةةس الاسةةةم 
ة علةةى ايفةةاد سةةيادته رةةى بالمواراةة للعئقةةا  الثااريةةة

اجةاقة دراسةية للحصةةول علةى درجةةة الةدكتوراه مةة  
كنةةدا و لةةا لئسةةتفادة مةة  المنحةةة المادمةةة لسةةيادته 

لمةدة عةام قابةل   Dalhousieم  جامعة دالهاوسةى
تةةاريخ السةةفر بمرتةةب يصةةر   للتجديةةد اعتبةةاراب مةة 

 بالداخل.
)تةةةةةةاريخ تعيةةةةةةي  سةةةةةةيادته رةةةةةةى وظيفةةةةةةة معيةةةةةةد  

24/5/2015.) 

 

2 
حمد عبد أسارة . م

 الحميد الرارعى 

هندسة باسم  عيدةم
الريافيا  والفيقيا  

 الهندسية

إحاطة مجلس الكلية علمةاب بمواراةة ا.د.عميةد الكليةة 
بةةالتفويض علةةى ايفةةاد سةةيادتها رةةى اجةةاقة دراسةةية 

حصول على الةدكتوراة مة  هولنةدا  لةا لئسةتفادة لل
مةة  المنحةةة المادمةةة لسةةيادتها مةة  جامعةةة انةةدهور  

Eindhoven   لمةةدة عةةام قابةةل للتجديةةد اعتبةةاراب مةة
تةةاريخ السةةفر بمرتةةب يصةةر  بالةةداخل وقةةد احيطةة  

 لجنة الكلية للعئقا  الثاارية علماب ب لا. 
       (.2015/  7/9)تاريخ تعيي  سيادتها معيد رى 

 

 

 -: تطبي  اللوا ح )باسن ار( – ب
 الارار البيا  الوظيفة/الاسم االسم م

1 
حمد أحمد ررع  . أم

 محمود

باسم  ساعدمدرس م
الحاسب هندسة 
وعفو  والنظم

االجاقة الدراسية 
 بوردوبجامعة 

بالواليا  المتحدة 
 االمريكية

ولجنة الكلية النظر رى اقتراا مجلس الاسم 
تطبي  اللوا ح بالمواراة على  ااريةللعئقا  الث

على سيادته و لا بان اره بالعودة خئل شهري  
حيث انتهى اخر مد لسيادته العام السابع حتى 

ولم يرد ما يفيد موقفة الدراسى ولم  11/8/2018
 يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.

للحصول على  12/8/2011)سارر سيادته رى 
 اخر مد حصل عليه - امريكادرجة الدكتوراة م  

 (.بدو  مرتب 11/8/2018عام سابع حتى 

 

2 
حمد عصام محمود . أم

 كسبة

باسم  ساعدمدرس م
الحاسب هندسة 
وعفو  والنظم

ولجنة الكلية النظر رى اقتراا مجلس الاسم 
تطبي  اللوا ح بالمواراة على الثاارية  للعئقا 

على سيادته و لا بان اره بالعودة خئل شهري  
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االجاقة الدراسية 
 ميريئندبجامعة 

بالواليا  المتحدة 
 االمريكية

حيث انتهى اخر مد لسيادته العام السادس حتى 
ولم يرد ما يفيد موقفة الدراسى ولم  11/8/2018

 يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.
للحصول على  10/8/2012)سارر سيادته رى 
 اخر مد حصل عليه -امريكا درجة الدكتوراة م  

 (.بدو  مرتب 9/8/2018ام سادس حتى ع

3 
براهيم محمد إمحمد . م

 اللطي  عبد

ساعد باسم مدرس م
الهندسة االنشا ية 
وعفو االجاقة 
الدراسية بجامعة 
رينسلر بالواليا  
 المتحدة االمريكية

ولجنة الكلية النظر رى اقتراا مجلس الاسم 
تطبي  اللوا ح بالمواراة على  للعئقا  الثاارية

سيادته و لا بان اره بالعودة خئل شهري   على
حيث انتهى اخر مد لسيادته العام الثام  حتى 

ولم يرد ما يفيد موقفة الدراسى ولم  8/8/2018
 يعد ولم يتسلم العمل حتى تاريخه.

للحصول على  9/8/2010)سارر سيادته رى 
حصل على الدرجة  –الماجستير م  امريكا درجة 
ر الغرض م  تم تغيي 17/12/2011رى 

عام  اخر مد حصل عليه - هالدكتوراالماجستير الى 
 (.بدو  مرتب 8/8/2018ثام  حتى 
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 -: تطبي  اللوا ح )بإنها  الخدمة( – ج 
 الارار البيا  الوظيفة/الاسم االسم م

1 
ياسر يسر) السيد . م

 حنفى

باسم  ساعدمدرس م
 الكهربيةهندسة ال

وعفو االجاقة 
الدراسية بجامعة 

 بفرنسا رومار)بي

ولجنة الكلية  النظر رى اقتراا مجلس الاسم
تطبي  اللوا ح بالمواراة على  للعئقا  الثاارية

على سيادته  لا بفصلة ومطالبته وفامنه 
بالنفاا  حيث انته  رترة االن ار الموجه لسيادته 

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  24/1/2019رى 
 تاريخه. 

للحصول على  14/10/2012)سارر سيادته رى 
خر مد حصل عليه أ  - ررنسام   هدرجة الدكتورا

بدو   20/5/2018عام ثانى للتدريب العملى حتى 
 مرتب(.

 

2 
 بوأمحمد سعيد . م

 المكارم شارع

باسم هندسة  عيدم
وعفو  االنتاج

االجاقة الدراسية 
ررجينيا بجامعة 
بالواليا   للتكنولوجيا

 المتحدة االمريكية

ولجنة الكلية راا مجلس الاسم النظر رى اقت
قبول استاالة بالمواراة على  للعئقا  الثاارية

)اليوم  17/8/2018سيادته و لا اعتباراب م  
التالى النتها  االجاقة الدراسية( مع مطالبتة 

 وفامنه بالنفاا .
للحصول على  17/8/2012)سارر سيادته رى 

خر مد حصل عليه أ  - امريكام   هدرجة الدكتورا
حتى 17/8/2017عام سادس اعتباراب م  

 بدو  مرتب(. 16/8/2018
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 الدراسا  العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 إيناس صئا الدي  الففلى محبوب مرجا اسم الطالب:  
بكى سختيار التكامل بي  أسلوبى التحليل الهرمى والتحليل الشموفوع: 

 . مااولى الباط  ري المشروعا  اسنشا ية
Integrated AHP/ANP for selecting subcontractors in 

construction projects.  
أ.د. هشام عبد الخال  عبد الخال   أ.د. ريمو  راي  تح  إشرا :  
 .عقيق إسكندر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2013 

 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عبد الهاد) محمد عبد الهاد) عمرالطالب:   اسم
: إدارة المخاطر الحرجة للمشروع بإعتبار المخاطر المتداخلة تح  ظرو   موفوع

 .قيود الميقانية
Managing project critical risks considering risk 

interdependence under budget constraints. 

الخال    أ.د. شري  محمد  أ.د. هشام عبد الخال  عبدتح  إشرا :  
 .حارظ
 المهندس الم كور له بحث منشور ري : * 

* 2nd International Conference Sustainable Construction 

and Project Management, 16-18 December, Aswan, Egypt. 

  -على أ  تكو  اللجنة مكونة م  : 
مشرراب        لكلية       أ.د. هشام عبد الخال  عبد الخال    أستا  با -1
 ر يساب و
 أستا  بكلية الهندسة جامعة المنصورة أ.د. عماد السعيد البلتاجى          -2

 عفواب  
  أستا  بكلية الهندسة جامعة الققاقي    أ.د. حسام الدي  حسنى محمد     -3

 عفواب 
رراب مش           أ.د. شري  محمد حارظ              أستا  بالكلية    -4

 عفواب و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 

22% 
م  
25% 

 خري 
2014 

 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد رؤاد أحمد حسي اسم الطالب:  
 .تاييم قدرة تحمل التربة للحوا ط التثاقلية : موفوع

Bearing capacity evaluation for gravity walls. 

كيل   أ.د. حس  محمد على أبو أ.د. عمرو قكريا حارظ الوتح  إشرا :  
 .سعدة

 المهندس الم كور له بحث منشور ري : * 
International Conference on Advances in Structural and 

Geotechnical Engineering "ICASGE'19" Tanta University. 

  -على أ  تكو  اللجنة مكونة م  : 
              . محمود عبد الفتاا عبد هللا      أستا  متفرغ بالكليةأ.د -1

 ر يساب   
   أستا  بكلية الهندسة جامعة طنطاأ.د. مروا  مغاور) شاهي            -2

 عفواب   
مشرراب                أستا  بالكلية أ.د. عمرو قكريا حارظ الوكيل     -3

 عفواب و
مشرراب       أستا  مساعد بالكلية        أ.د. حس  محمد أبو سعدة   -4

 عفواب و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اسقتباس 

24% 
م  
25% 

 خري 
2016 

 

 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع
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إلغا  
التسجيل 
بنا  على 
 طلبه

 إسرا  سمير ثاب  حسي  مهرا اسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

  2011 ربيع

 أسما  سعيد مرسى مرسى اسم الطالب: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2011 

 

إلغا  
التسجيل 
بنا  على 
تاارير 
 المشرري 

 مروه عمر عبد الحميد محارماسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2009 ربيع

 شري  سعيد رجب الشري اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2009 

 

 مبروا إنجى عاط  محموداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2009 

 

 هشام حس  عبد الماصوداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2010 ربيع

 ساره محمد عاط  مصطفى محمد مرسىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2010 ربيع

 مى محمد المدثر حسي  سالماسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2011 ربيع

 إبراهيم على سالم رفو)اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2011 ربيع

 هيثم أحمد خفر) عبد الحميداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2011 ربيع

 خالد رتحى أحمد محمداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2011 ربيع

 رردوس محمد عبد الفتاا عبده سئماسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2011 
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 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

إلغا  
التسجيل 
بنا  على 
تاارير 
 المشرري 

 منال عبد العقيق محمد حس اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2011 

 

 وال  صابر محمد جئلاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2012 

 

 أمنية عررة عبد ربه منصوراسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2012 

 

 السيد محمد طه إسماعيل السكرا اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2012 

 

 مروه حسا  أبو بكر حسي اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2012 

 

 عماد الدي  حس  عبد الحارظ عبد الحميداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2013 ربيع

 بد العال محمودمحمد عبد العال محمد عاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2013 ربيع

 شهاب حبشى على محمد حس اسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

  2013 ربيع

 حس  أحمد حس  خليل علىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

  2010 ربيع

 إسئم خليفة متولى خليفة صالحاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

  2010 ربيع

 عبد الاو) عبد هللا حسي  نعيم الشارعىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

  2012 ربيع
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 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

إلغا  
التسجيل 
بنا  على 
تاارير 
 المشرري 

 مصطفى محمد محمد محمد العشماو)اسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2012 

 

 حمد على محمد على الغيطىأاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2012 

 

 محمد أحمد السيد حنفى محموداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2012 

 

 شهيرة أحمد السيد حسي  مصطفىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

  2012 ربيع

 هبة مجد) الباق السيد حس اسم الطالب:  

جستير ما
العلوم 
 الهندسية

  2013 ربيع

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 نوري  محمد هيبة منصوراسم الطالب:  
خوارقمية تكيفية لتعيي  الانوا  ومواقنة األحمال ري شبكا  موفوع: 
WLAN  المرنةIEEE 802.11 . 

An adaptive algorithm for channel assignment and load 

balancing in elastic IEEE 802.11 WLANs.  

أ.د. محمد رق  محمد رق   أ.د. محمد عمرو مختار  د. محمد تح  إشرا :  
 .السيد الوكيل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2014 

 

 رحاب حس  محمود عبد الوهاباسم الطالب:  
كا  ال كية أتوماتيكيا بإستخدام تانيا  التحسي  مواقنة تحميل الشبموفوع: 

 . األمثل الحديثة
Automatic load balancing for smart grids using modern 

optimization techniques.  

أ.د. سمير د يد) عررا  )رحمه هللا(  أ.د. تامر حلمى تح  إشرا :  
 .عبد الحميد  أ.د. محمد صدقى الحبروا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2013 

 

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

منح 
 الدرجا 

 محمد أحمد خميس حس  إبراهيماسم الطالب:  
تتبع وإستخراج الاوة الكهربا ية الاصو) م  مجموع األلواا موفوع: 
 . الشمسية

Maximum power point tracking (MPTT) of photo 

voltaic cells.  
 .محمد عثما  القواو)أ.د.عمرو تح  إشرا :  

ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2013 

 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 شيما  محمد خميس إبراهيماسم الطالب:  

تكامل نظام وحدة قياس المتجها  ري شبكة اسسكندرية موفوع: 
 .الكهربية لتحديث منظومة إدارة الطاقة

The integration of phasor measurement unit in 

Alexandria electrical network to improve energy 

management system. 

 أ.د. نبيل حس  عباسى   أ.د. كريم حس  يوس .تح  إشرا :  

 دكتوراه
نسبة 

اسقتباس 
25% 

م  
25% 

 ربيع
2012 
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 * المهندس الم كور له بحث منشور ري : 
7th International Conference on system Modeling 

and optimization, 16-19 February, 2019, Rome, Italy. 

  -اللجنة مكونة م  : على أ  تكو  
أ.د. عادل على محمد أبو العئ    أستا  متفرغ بكلية الهندسة جامعة  -1

  المنورية
                                                                                    

 ر يساب 
 أستا  متفرغ بالكلية        مشرراب  أ.د. نبيل حس  عباسى            -2

 عفواب و
                  أستا  متفرغ بالكلية            أ.د. إمتثال نجم عبد هللا -3

 عفواب 

إلغا  
التسجيل 
بنا  على 
 طلبه

 عبد هللا محمد مخلو اسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2014 

 

 

 -عمارية :الهندسة الم: قسم ثالثاً 

منح 
 الدرجا 

 عادل عبد السئم محمد الكفور)اسم الطالب:  
 –الطاقة المتجددة كمحرا ر يسى نحو التنمية الحفرية المستدامة موفوع: 

 . (SC Zone)حالة دراسة للمنطاة االقتصادية لاناة السويس 
Renewable energy as a key driver towards sustainable 

urban development case-study of the Suez Canal 

economic Zone (SC Zone).  

 .أ.د. سمير حس  بيومى  أ.د. طار  عبد الحميد رر لىتح  إشرا :  

 دكتوراه
 خري 
2013 

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

منح 
 الدرجا 

 هدير عبد الراق  عماد الدي  بركا اسم الطالب:  

م حدياة عئجية لألطفال المبادئ التوجيهية لتصميموفوع: 
 . المصابي  بالتوحد

Design guideline for a therapeutic garden for 

autistic children.  
 .أ.د. على رؤاد بكر  د. قياد محمد طار  الصيادتح  إشرا :  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2012 

 

 هدير سمير محمد شاهي اسم الطالب:  
 . ألدا : االستراتيجيا  والتانيا مبانى عالية اموفوع: 

The high performance buildings: Strategies and 

techniques.  
 .أ.د. محمد أنور ركر)  د. أميرة عادل أبو النصرتح  إشرا :  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رنا ررع  عبد الحميد بسيونىاسم الطالب:  

ت ثيرها على العمارة ري مصر و ياب مفاهيم و مةالعولموفوع: 
 .اسستدامة ري التصميم

 –العولمة والعمارة ري مصر (مع تحديد عنوا  البحث ليصبح : 
علماب ب     ياب مفاهيم اسستدامة ري التصميم: تحسي  أدا  النوار (

 ه ا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Globalization and Architecture in Egypt, "Lack of 

sustainability concept in the design: Windows 

optimization". 

أ.د. خالد السيد الحجلة   د. عئ  عادل محمود تح  إشرا : 

تير ماجس
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اسقتباس 
 23م  

إلى 
25% 

 ربيع
2013 
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 .منصور
 * المهندس الم كور له بحث منشور ري :

Accepted for publication in: Alexandria 

Engineering Journal, 30/1/2019. 

  -لجنه مكونه م  : على أ  تكو  ال
         أستا  بالكلية                             أ.د. محمد أنور ركر) -1

 ر يساب 
          أ.د. منى حس  المصر)         أستا  بكلية الفنو  الجميلة -2

 عفواب 
مشرراب           أ.د. خالد السيد الحجلة        أستا  بالكلية       -3
ًب و ًب ًب  عفوا ب
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد منير خليفة خليفةاسم الطالب:  

 .االستارار البي ىموفوع: 
 –اسستيطا  البي ي ري الصحرا  (مع تحديد عنوا  البحث ليصبح : 

    ه ا التحديد ال يمس جوهر البحث.علماب ب صحرا  مصر الغربية(
Ecological desert settlement – Egypt western 

desert. 

أ.د. محمد عبد العال إبراهيم   د. يسر) مصطفى تح  إشرا : 
 .عنانى

* المهندس الم كور له بحث منشور ري : مجلة هندسة اسسكندرية 
 .2/1/2019بتاريخ 

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 
مشرراب    أستا  متفرغ بالكلية       أ.د. محمد عبد العال إبراهيم   -1
 ر يساب و
أستا  متفرغ بكلية الفنو   أ.د. مجد) محمد موسى          -2

 عفواب   الجميلة
                أ.د. على رؤاد بكر              أستا  بالكلية          -3

ًب  ًب ًب  عفوا ب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

سبة ن
اسقتباس 

 24م  
إلى 
25% 

 ربيع
2014 

 

 هند حاقم أحمد طه يساسم الطالب:  

 .اسسكندرية كمدينة حيةموفوع: 
اسسكندرية كمدينة حية : نه  (مع تحديد عنوا  البحث ليصبح : 

لتعقيق مسار المشاه ع  طري  تطبي  التكتيا الحفر)   حالة شارع 
 ا التحديد ال يمس جوهر البحث.علماب ب   ه  رؤاد  اسسكندرية  مصر(

Livable Alexandria: An approach to 

pedestrianization through the application of 

tactical urbanism, the case of Fouad Street, 

Alexandria, Egypt. 

 ..د. محمد عبد العال إبراهيم   أ.د. محمد أنور ركر)تح  إشرا : 
حث منشور ري : مجلة هندسة اسسكندرية * المهندس الم كور له ب

 .16/2/2019بتاريخ 
  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 

مشرراب       أ.د. محمد عبد العال إبراهيم   أستا  متفرغ بالكلية    -1
 ر يساب و
أستا  متفرغ بكلية الفنو   أ.د. مجد) محمد موسى          -2

 عفواب   الجميلة
   أستا  ور يس الاسم بالكلية         م     أ.د. حس  عبد السئ -3

ًب  ًب ًب  عفوا ب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اسقتباس 
 5م  
إلى 
25% 

 خري 
2015 
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  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 محمد محمود إسماعيل محمداسم الطالب:  

لنظرية والبحث التجريبى لتاييم أدا  محطة تحلية المحاكاة اموفوع: 
 .  ا  سعة صغيرة تعمل بنظرية التنافح العكسى

Theoretical modeling and experimental investigation to 

evaluate the performance of small scale RO unit.  

أ.د. عبد الحميد عطية السيد  أ.د. سامى مرسى تح  إشرا : 
 .الشربينى

 دكتوراه
 خري 
2013 

 

 محمد أحمد محمد عبد النعيماسم الطالب:  

التصميم األمثل متعدد األهدا  لنمو ج ربع سيارة مقود موفوع: 
 . بخامد يعمل بما ع مغناطيسى

Multi objective optimum design of a quarter car 

model fitted with an MR-Damper.  
 .جمل  د. بسيونى مصطفى السهيلىأ.د. حس  أنور التح  إشرا : 

 دكتوراه
 خري 
2011 

 

 مروا  على عبد الحليم محمد حسباسم الطالب:  

ت ثير ترتيب تدر  السا ل على إنتاال الحرارة ري المصبا  موفوع: 
 . الحرارية متعددة الصفو   ا  الانوا  الدا رية والمربعة الدقياة

Influence of fluid flow arrangement on heat 

transfer in circular and square shaped multi-row 

micro-channel heat sinks.  
أ.د. عبد الحميد عطية السيد  أ.د. وا ل مصطفى تح  إشرا : 

 .المغئنى  أ.د. محمد محمود جمال الدي  الحلو

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

 

 عمرسامر محمد توري  عبد هللا اسم الطالب:  

التبؤ بالعناصر المحدودة لإلجهادا  المتباية ري عملية موفوع: 
 . AISI 304الترسيب المباشر للمعاد  للصلب المااوم للصدأ 

Finite element prediction of residual stresses in 

direct metal deposition of AISI 304 stainless steel.  
 ..د.محمد نصر أحمد نصرأ.د. حس  أنور الجمل   أتح  إشرا : 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2015 

 

 محمد روق) أحمد الشامىاسم الطالب:  

تحديد و إكتشا  الشروخ ري الدعا م أحادية التثبي  ع  موفوع: 
طري  تتبع التردد الحر بإستخدام تحليل اسهتقاق  وطرياة تحليل 

 . العناصر المحددة
Crack detection of cantilever beam by natural frequency 

tracking using experimental and finite element analysis.  

أ.د. وا ل أحمد كروسبى  د. مصطفى  محمد السيد تح  إشرا : 
 .الحفر)

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2013 

 

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مى محمد سعد السكرمىمى سااسم الطالب:  

 .دراسة أدا  دا رة تبريد بالطاقة الشمسيةموفوع: 
Performance of solar refrigeration system. 

أ.د. مدح  محمود سرور  أ.د. وا ل مصطفى المغئنى تح  إشرا : 
 .أ.د. محمد محمود جمال الدي  الحلو

 * المهندس الم كور له بحث منشور ري :
13th International Conference of fluid dynamics (ICFD 13) 

21-22 December, 2018, Cairo, Egypt. 

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
  اسقتباس

 م  7
25% 

 خري 
2013 
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مشرراب            أستا  متفرغ بالكليةأ.د. مدح  محمود سرور       -1
 ر يساب و
أستا  متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. أحمد صبر) حجاق)     -2

 اب عفو المنورية
                    أ.د. سامى مرسى الشربينى  أستا  متفرغ بالكلية -3

ًب  ًب ًب  عفوا ب
مشرراب   أستا  ور يس مجلس الاسمأ.د. وا ل مصطفى المغئنى   -4
ًب و ًب ًب  عفوا ب

تشكيل لجنة 
اسمتحا  
 الشامل

 السيد محمد سيد أحمدمحمد اسم الطالب:  

 .ميكانيكا الموا ع وإنتاال الحرارة ري األنابيب الحلقونيةموفوع: 
Fluid mechanics and heat transfer in helical tubes. 

أ.د. عبد الحميد عطية السيد   أ.د. أسامة أحمد تح  إشرا :  
 .المصر)

  -على أ  تكو  اللجنة مكونة م  : 
مشرراب       أستا  متفرغ بالكليةالسيد       أ.د. عبد الحميد عطية -1
 ر يساب و
               أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة     أستا  متفرغ بالكلية -2

 عفواب 
               أ.د. محمد خليل إبراهيم           أستا  متفرغ بالكلية -3

 عفواب 

 
 ربيع
2016 

 

تعديل لجنة 
 إشرا 

 عبد الحميد شر  الدي  عمرو رؤاداسم الطالب:  

التحكم المتقام  لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية ري داخل  ررة موفوع: 
 .عملية تخمير المخبوقا 

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيد   أ.د. وا ل مصطفى المغئنىتح  إشرا :  
و لا بإفارة أ.د. يحيى عبد المنعم الدرينى االستا  المساعد بالكلية إلى 

 شرا  لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.لجنة اس

 دكتوراه
خري  
2014 

 

 أمجد محمد عباس محمد قنديلاسم الطالب:  

دراسة معملية وعددية سنتاال حرارة الغليا  داخل ماسورة موفوع: 
 .حلقونية

 .أ.د. مدح  محمود سرور  أ.د. وا ل مصطفى المغئنىتح  إشرا :  
المدرس بالكلية إلى لجنة اسشرا   و لا بإفارة د. محمد السيد النايب
 لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.

 دكتوراه
خري  
2013 

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 رفو) مراد رفل ربه السيد طما اسم الطالب:  

ية رصل مستحلبا  القي  ري الما  بواسطة نظام أ شموفوع: 
 .متكامل

Separation of oil in water emulsions using 

integrated membrane technique.   
أ.د. حس  عبد المنعم ررج   أ.د. هبة عبد هللا محمد تح  إشرا :  

 .عبد هللا   د. دنيا عبد الاادر الجيار

 دكتوراه
 خري 
2015 

 

تشكيل لجنة 
اسمتحا  
 الشامل

 لسيد حس  محمدخالد حس  ااسم الطالب:  

ت ثير عوامل التشغيل على أدا  مفاعل صناعى سقالة موفوع: 
 .الكبري  م   الماطرا  البترولية الثايلة

Effect of operating parameters on the performance 

of an industrial reactor for sulfur removal from 

heavy petroleum fractions. 

 
 خري 
2015 
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 .عبد المنعم ررجأ.د. حس  تح  إشرا :  
  -على أ  تكو  اللجنة مكونة م  : 

مشرراب     أ.د. حس  عبد المنعم ررج           أستا  متفرغ بالكلية -1
 ر يساب و
             أ.د. أحمد أمي  قعطوط               أستا  متفرغ بالكلية -2

 عفواب 
                     أ.د. السيد قكريا األشطوخى        أستا  بالكلية -3

 عفواب 
 

 -هندسة اإلنتاج :: قسم اً دسسا

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

إلغا  
التسجيل 
بنا  على 
 طلبه

 وليد محمد على قاسماسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خري 
2014 
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 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً سابع

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 مصطفى محمود سيد المغربىاسم الطالب:  

إستخدام كتل مفر ه على شكل صدرة كريستودرما إيديوال موفوع: 
 .ري حواجق األمواج

Use of Cristoderma Edule shell shape as a hollow 

artificial block in breakwaters.   
حمد محمود عبد المعطى أ.د. راوية منير قنصوة    د.متح  إشرا :  

 .  د. محمد أحمد سليما 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2015 

 

 وال  خميس محمد حس اسم الطالب:  

 .الخواص الهيدروليكية لتااطعا  الانوا  المكشورةموفوع: 
The hydraulic characteristics of the open channel 

confluence.   
 .ير قنصوة   د. محمد محمد عبد المعطىأ.د. راوية منتح  إشرا :  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2013 

 

 

 -: النووية واإلشعاعيةهندسة ال: قسم  اً ثامن

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

  ادة على على إبراهيماسم الطالب:  

 .تطبياا  الهندسة النوويةموفوع: 
البحث ليصبح: السلوا النترونى رأ  لجنة الحكم تعديل عنوا  

عند إستخدام قفبا  تحكم م  البورو  أو الففة أو  LR-Oلمفاعل 
 الليوتشيوم.

Neutronic behavior of LR-O reactor when controlled 

by boron or silver or lutetium control rods.   

 أ.د. محمد السيد سليما  ناجى   أ.د. هنا  حس  أبوتح  إشرا :  
 .جبل   د. محمود السيد أحمد دره

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2014 

 

 محمد محمد أنيس عباس ررجاسم الطالب:  

 .تطبياا  الهندسة النوويةموفوع: 
رأ  لجنة الحكم تعديل عنوا  البحث ليصبح: تحليل اسهتقاقا  ك داة 

 تحديد أعطال مفخة تبريد المفاعل النوو).
Vibration analysis as a tool for reactor cooling 

pump diagnosis.   
أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أ.د.محمد س  محمد تح  إشرا :  

 .حس    أ.د. خالد محمد حس  أحمد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2014 

 

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 د أحمد مصطفىنرمي  محمواسم الطالب:  

 .تطبياا  الهندسة النوويةموفوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. محس  عبده أبو مندور   أ.د. محمد حس  محمد تح  إشرا : 
 .حس 

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 
مشرراب   أستا  متفرغ بالكلية أ.د. محس  عبده أبو مندور           -1
 ر يساب و
      أستا  متفرغ بالكلية          د. هنا  حس  أبو جبل         أ. -2

 عفواب 
مشرراب          أستا  بالكلية    أ.د. محمد حس  محمد حس       -3

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
  اسقتباس

 م  22
25% 

 ربيع
2014 
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ًب و ًب ًب  عفوا ب
 أستا  بهي ة الرقابة النووية     أ.د. مصطفى عقيق عبد الوهاب   -4

ًب  ًب ًب  عفوا ب

تعديل لجنة 
 إشرا 

 شهاب الدي  محمد حس اسم الطالب:  

 .تطبياا  الهندسة النوويةموفوع: 
أ.د. محمد ياسر أنور خليل  د. سارة محمد ياسر تح  إشرا :  

 .محمد خليل
و لا بإفارة أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى األستا  المتفرغ بالكلية   

س  المدرس بالجامعة األمريكية د.مصطفى يوس  محمود يو
بالااهرة إلى لجنة اسشرا  بدال م  أ.د. محمد ياسر خليل سعت ار 
سيادته ولحاجة البحث الى تخصص سيادتهما وإستخدام األجهقة 

 .والمعامل الخاصة بالجامعة األمريكية

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2017 

 

 

 -: ندسيةالرياضيات والفيزياء اله: قسم   تاسعاً 

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 محمد السيد البدو) محمد أحمداسم الطالب:  

إنشا  جيومترية الريشة لمفخة الطرد المركق)  ا  موفوع: 
 .السرعة النوعية المنخففة

Blade profile geometry generation for low specific 

speed centrifugal pump.   
 .أ.د. أحمد حس  متولى الشري   أ.د. إيهاب جابر ددمإشرا : تح  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2013 

 

 سارة أحمد عبد الحميد الرارعىاسم الطالب:  

 .الت ثير البئقمونى على كفا ة التحويل األعلى للطاقةموفوع: 
Plasmonic effect on up – conversion efficiency.   

 ..د. على محمد عكاق   أ.د. محمد رق  محمد رق أتح  إشرا : 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2016 
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 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  تابع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 جهاد جمال إبراهيم علىاسم الطالب:  

 .تطبي  الطر  اسفطرابية لحل المسا ل الحديةموفوع: 
Applications of perturbation methods for solving 

boundary value problems. 

أ.د. مينا بديع عبد الملا  أ.د. عمرو محمد عبد تح  إشرا : 
 .الراق 

 المهندس الم كور له بحث منشور ري :
Accepted for publication in: Applied Mathematics 

and Computation. 

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 
مشرراب     أستا  متفرغ بالكلية           بديع عبد الملاأ.د. مينا  -1
 ر يساب و
 أستا  بكلية العلوم جامعة اسسكندرية أ.د. هانى حس  شري           -2

 عفواب 
               أ.د. ثرو  نجيب حنا ميخا يل  أستا  متفرغ بالكلية -3

ًب  ًب ًب  عفوا ب
مشرراب   الكلية   أ.د. عمرو محمد عبد الراق     أستا  مساعد ب -4
ًب و ًب ًب  عفوا ب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
  اسقتباس

 م  10
25% 

 خري 
2014 

 

 أحمد حمد) حس  محمداسم الطالب:  

 .المنظور المكارئموفوع: 
)مسا ل الاياس ري اسسااط  مع تحديد عنوا  البحث ليصبح :

وهر المتتالى للمنظور المكارئ( علما ب   ه ا التحديد ال يمس ج
 البحث.

Metric problems of parabolic perspective double 

projection. 

أ.د. أحمد حس  متولى الشري   أ.د. سعيد عبد تح  إشرا : 
 .اللطي  شبل

 المهندس الم كور له بحث منشور ري :
The 4th International Conference of 

Biotechnology, Environment and Engineering 

Sciences, 21-22 November, Alexandria, Egypt. 

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 
أستا  متفرغ بكلية الهندسة جامعة أ.د. محمد عبد اللطي  الشارعى   -1

   اسيوط
                                                                                

 ر يساب 
مشرراب     أستا  متفرغ بالكلية   شري أ.د. أحمد حس  متولى ال -2
 عفواب و
             أستا  متفرغ بالكلية        أ.د. حس  جابر الغاقولى   -3

ًب  ًب ًب  عفوا ب
مشرراب  أستا  مساعد بالكلية أ.د. سعيد عبد اللطي  شبل      -4
ًب و ًب ًب  عفوا ب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
  اسقتباس

 م  3
25% 

 خري 
2012 
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 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  شراً عا

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

منح 
 الدرجا 

 إيما  سيد رتحى محمود الاشاطاسم الطالب:  
التحليل الهيدروديناميكى وتصميم أنظمة الرباط المستخدمة ري موفوع: 

 .عمليا  نال القي  الخام
Hydrodynamic analysis and mooring design for oil 

exporting system.   
 .أ.د. عادل عبد الحليم بنوا تح  إشرا :  

ماجستير 
 الهندسة 

 خري 
2015 

 

 

 -: هندسة المواصالت: قسم  حادى عشر 

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 إيما  أحمد محمد سيد أحمد الحلواسم الطالب:  
علوما  الجغرارية ري خرا ط البنية التحتية : إستخدام نظم المموفوع: 

 .نحو نظام تنبيه تلاا ى بإستخدام برنام  بنا  النما ج
Utility mapping using GIS: Towards an automatic 

alert system using ArcGIS model builder. 
أ.د. حس  جابر قكريا الغقولى    أ.د. محمد محمود حسنى تح  إشرا : 

 .م   أ.د. على محمد جاد النجارعبد الرحي
كلية الهندسة  –المهندس الم كور له بحث منشور ري : مجلة البحوث الهندسية 

 جامعة بنها. -بشبرا

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 
أستا  بكلية الهندسة جامعة  أ.د. محمود محمد حامد                  -1

 ر يساب  بنها 
       أستا  متفرغ بالكلية   لنا ى           أ.د. سيد عبد المنعم ا -2

 عفواب 
مشرراب   أستا  متفرغ بالكلية     أ.د. حس  جابر قكريا الغقولى    -3

 وعفواب 
مشرراب   أستا  مساعد بالكليةأ.د. محمد محمود حسنى عبد الرحيم  -4

 وعفواب 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
 اسقتباس

 م  14
25% 

 خري 
2012 

 

كيل لجنة تش
اسمتحا  
 الشامل

 إيما  طه محمد محموداسم الطالب:  
إستخدام تانيا  الجيوماتكس ري متابعة مشروعا  التنمية موفوع: 
 .المستدامة

Using geomatics techniques for sustainable development 

projects tracking. 

محمد محمود حسنى أ.د. سيد عبد المنعم إبراهيم النا ى   أ.د. تح  إشرا :  
 .عبد الرحيم

  -على أ  تكو  اللجنة مكونة م  : 
         أستا  متفرغ بالكلية      أ.د. على محمد عبد المنعم حس  -1

 ر يساب 
مشرراب    أستا  متفرغ بالكليةأ.د. سيد عبد المنعم إبراهيم النا ى   -2

 عفواب و
عد بالجامعة أستا  مساأ.د. مصطفى أحمد بركة                 -3

 عفواب   األلمانية

 
 خري 
2015 

 

 -: الصحيةهندسة ال: قسم  عشر  ثانى

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

إلغا  
 التسجيل 
بنا  على 

 دبلوم محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد المحئو)اسم الطالب:  
 خري 
2009 

 

  خري  دبلوم ل رفوا محمد محمود جابر هئاسم الطالب:  
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تاارير 
 المشرري 

2017 

 

 -: الغزل والنسيجهندسة : قسم  عشر  لثثا

 الارار تاريخ الايد الدرجة الموفوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد عبد الحكيم عبد المتجلىاسم الطالب:  

 .العوامل المحددة آلدا  مرشحا  الهوا  النسيجيةموفوع: 
Parameters determining the performance of 

textile air filter. 

إبراهيم عبده   أ.د.  عادل صئا الدي  الجهينىأ.د. تح  إشرا : 
 .الهوار)   د. وا ل أحمد السيد حميده

 ,Autex Research Journalالمهندس الم كور له بحث منشور ري : 

6/3/2019 

  -على أ  تكو  اللجنه مكونه م  : 
             أستا  متفرغ بالكلية                عايدة رهمى شتاأ.د.  -1

 ر يساب 
مشرراب  تا  متفرغ بالكلية  أس   عادل صئا الدي  الجهينىأ.د.  -2
 عفواب و
مشرراب    بالكليةمتفرغ أستا           إبراهيم عبده الهوار)أ.د.  -3
ًب و ًب ًب  عفوا ب
بكلية الهندسة جامعة أستا    روقية رهيم إسماعيل الحبيبىأ.د.  -4

ًب  ةالمنصور ًب ًب  عفوا ب

 دكتوراه
نسبة 
  اسقتباس

 م  13
25% 

 خري 
2012 

 

إلغا  
 التسجيل 
بنا  على 
 طلبه

 هيثم سعيد عبد هللا عبد المولىاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خري 
2012 

 

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
بش   اعتماد نتيجةة كلية للدراسا  العليا والبحوث النظر رى الم كرة المعروفة على السيد األستا  الدكتور وكيل ال - 1

 هندسة المواصئ .ري  2018دبلوم الدراسا  العليا خري  
 الارار:

 

 النظر رى الم كرة المعروفة على السيد األستا  الدكتور وكيل الكلية للدراسا  العليا والبحوث بش   اعتماد نتيجة - 2
 اسمتحا  الشامل لكل م  :

 اسسم  الاسم

 المعماريةالهندسة 

 سارة محمد صبر) قكريا إبراهيم

 داليا محمد رمفا  إبراهيم رحال

 ريم بكر) مصطفى العيسو)
 

 الارار:
 

توصةةية لجنةةة الدراسةةا  العليةةا بشةة   المواراةةة علةةى تعةةديل الئ حةةة الماليةةة واسداريةةة الخاصةةة ييرنةةام  النظةةر رةةى  - 3
كبرنام  علمى مخصةص للطلبةة األرارقةة   و لةا لتفةاد) التفةارب والتةداخل رةى  ماجستير العلوم والتكنولوجيا النووية

إختصاصا  الاسم المشر  على برام  الدراسا  العليا   وإختصاصا  مجلس اسدارة المشر  على برنةام  ماجسةتير 
 العلوم والتكنولوجيا النووية

 الارار:
 


