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برئاسة السيد   5/2020/ 12والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة 
مجدى   / ، وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتورعميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  /  ور ــــاذ الدكتــــاألست

 Microsoft على ين أون الوتم 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 أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن 

   رؤساء األقسام 

 زىأ.د. حسام الدين محمد مراد مغا  أ.د. على محمد على عكاز  

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

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

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

 صرى أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم الم  أ.د. محمد السيد محمد النجار 

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

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

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان  

   أساتذة من األقسام

 أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  أ.د. نزيه أسعد يونان  

 أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة   أ.د. رأفت إبراهيم مشالى  

 أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية   أ.د. هبة وائل صديق لهيطة  

 أ. .د. تغريد محمد أحمد زويل  أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد 

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 حمد إبراهيم محمودد. طارق م  د. دينا محمد سامح طه  
   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.  
   فهمى غانم  حسام محمدأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

مدعـوون 
: 

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

على سالم شكرى ، أ.د. أشرف رجب على محمد ،  أ.د. محسن محرم زهران ، أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. محمد نبيل  اعتذر عن عدم الحضور:
 د. عبد الحميد محمد عبد الرؤوف اللقانى ، ك. محمد على حسنين ، لواء.د. عصام الدين أحمد ثابت
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استهل السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "بسم هللا الرحمن الرحيم" ، ورحب بالسادة أعضاء 
 ة الموضوعات التالية.المجلس ، وشرع المجلس فى مناقش

، والجلسة   2020أبريل  14بتاريخ  2019/2020للعام الجامعى  ةتاسعالالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 . 2020أبريل   27الطارئة بتاريخ 

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
الدراسى الثانى ، والواردة من  الفصل تهيئة إمتحانات مجلس الكلية علماً بأخر المستجدات الخاصة بأعمال  أحيط  – 1

 المجلس األعلى للجامعات.
 

  ً  -: الهدايا والتبرعات : ثالثا
جنيه   50000( بمبلغ أموك) للزيوت المعدنية المقدم من شركة اإلسكندرية قبول التبرع  وافق مجلس الكلية على – 1

 . ن بالكلية )السوق الخيرى للمالبس()خمسون ألف جنيه ال غير( ، وذلك لدعم صندوق التكافل للطلبة غير القادري
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 شئون هيئة التدريس 

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

1 
د. محمد محمد زكريا 

 مصطفى   
 مدرس 

الهندسة  
 الكهربية   

ــم  ـــلس القســ ـ ــراح مـج ــى إقتــ ــر فــ النظــ
ــــة علــــى  ســــيادته  مــــن بشــــأن الموافـق

ــ  أســـــــتاذ  ةاللقـــــــب العلمـــــــى لوظيـفــــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  مســــاعد

 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق  
 المجلس

2 
د. محمد رضا محمد محمود  

 سليمان
 مدرس 

هندسة الرى  
 والهيدروليكا   

ـــلس  ـ ــراح مـج ــى إقتــ ــر فــ ــم النظــ القســ
ــــة علــــى  ســــيادته  مــــن بشــــأن الموافـق

ــ  أســـــــتاذ  ةاللقـــــــب العلمـــــــى لوظيـفــــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  مســــاعد

 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق  
 المجلس

3 
د. وائل عبد المنعم عبد  

 المنعم التابعى  
 مدرس 

الهندسة  
 الميكانيكية   

ــم  ـــلس القســ ـ ــراح مـج ــى إقتــ ــر فــ النظــ
ــــة علــــى  ســــيادته  مــــن بشــــأن الموافـق

ــ  أســـــــتاذ  ةاللقـــــــب العلمـــــــى لوظيـفــــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  مســــاعد

 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق  
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

     براهيم إد. مى محمد عبده  1
مدرس  
 مساعد   

الهندسة  
 المعمارية   

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

ــيادته  مــــــدرسفــــــى وظيفــــــة  اســــ
علــــــى درجــــــة ا بالقســــــم لحصــــــوله

 .الدكتوراه

وافق  
 المجلس

2 
كريم محمد اشرف محمد  . د

 ابو راس  
مدرس  
 مساعد   

الهندسة  
 الكهربية  

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

ــيادت ــة ه سـ ــى وظيفـ ــدرسفـ ــم  مـ بالقسـ
 .الدكتوراهدرجة على  لحصوله

وافق  
 المجلس

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

 معيد       براهيم   إحمد السيد أروان م.   1
هندسة  

   المواصالت   

ــم  ــس القســـ ــراح مجلـــ ــى إقتـــ ــر فـــ النظـــ
 هاســــيادت تعيــــينبشــــأن الموافقــــة علــــى 

ــة  ــى وظيفــ ــاعدفــ ــدرس مســ ــم  مــ بالقســ
 جة الماجستير.على در الحصوله

وافق  
 المجلس

2 
محمد نبيل مصطفى  م. 

        مصطفى البزاوى
     اإلنتاجهندسة  معيد 

ــم  ــس القســـ ــراح مجلـــ ــى إقتـــ ــر فـــ النظـــ
ــى  ــة علــ ــأن الموافقــ ــينبشــ ــيادت تعيــ  هســ

ــة  ــى وظيفــ ــاعدفــ ــدرس مســ ــم  مــ بالقســ
 لحصوله على درجة الماجستير.

وافق  
 المجلس

 

 -: ة الزوج أو الزوجة: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقثانياً 
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
مايكل داود سليمان  . م

   الوردانى
 معيد   

  هندسة 
    المواصالت   

النظـــر فـــى إقتـــراح مجلـــس القســـم بشـــأن 
ــازســيادته  مــن علــى  الموافقــة  ةأجـــــــــ
ة التــى بــدون مرتــب لمرافقــة الزوجــ  خاصــه

وافق  
 المجلس
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لمــدة عــام ة تعمل بالواليات المتحدة االمريكي
ــاراً  أول ــن  اعتبـ ــاريخ  12/8/2019مـ )التـ

التــالى لنهايــة فتــرة التــدريب العملــى( حتــى 
11/8/2020 . 

 

ً ثالث  :اإلنتدابات :  ا
 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

 ا.د. هبة وائل لهيطة   1
ستاذ أ

 متفرغ  

الهندسة  
البحرية  

 وعمارة السفن  

القسم بشأن  النظر فى اقتراح مجلس
استمرار سيادتها فى مجلس على  ةالموافق
الشركة المصرية لخدمات النقل إدرة 
 6بجمهورية مصر العربية لمدة  والتجارة
 سنوات.

وافق  
 المجلس

 حمد المصرى  أا.د. عمرو  2
ستاذ أ

ورئيس  
 قسم   

هندسة  
الحاسب 
 والنظم  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
يادته لتدريس مادة انتداب سعلى  ةالموافق

الحاسب اآللى لطالب أكاديمية الفنون فرع 
اإلسكندرية بمعهد الفنون المسرحية فى 

،  2019/2020الفصل الدراسى الثانى 
 وذلك يوم الخميس لمدة ساعتان أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 الشئون التعليمية 
 

 القرار توصية لجنة شئون طالب  الموضوع  م

1 

بأنماط إمتحانات نهاية  ماً علإحاطة مجلس الكلية 
  2019/2020الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

ً لما ورد من مجالس األقسام العلمية وفى ضوء   طبقا
القواعد التى حددها المجلس األعلى للجامعات وأقرها  
مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته بتاريخ 

19/4/2020 . 

 أحيطت اللجنة علماً. 

أحيط 
مجلس  
 الكلية علماً 

2 

ً بجداول إمتحانات نهاية  إحاطة مجلس الكلية  علما
،  2019/2020الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

وتنتهى   2020مايو  31حيث ستبدأ اإلمتحانات يوم 
حسب قرار مجلس الجامعة   2020يونيو  29يوم 

، وتعقد خاللها إمتحانات   5/5/2020بجلسته بتاريخ 
Take Home Exam ا تسليم ورفع  ، ويتم خالله

 األبحاث والمشاريع. 

 أحيطت اللجنة علماً. 

أحيط 
مجلس  
 الكلية علماً 

3 

  Take Home Examالنظر فى تحديد زمن إمتحان 

( ساعات + زمن رفع  4ليكون زمن اإلمتحان األصلى )
( ساعة ، على أن يكون زمن اإلمتحان 2اإلمتحان )

(  6لمقررات التصميم بقسم الهندسة المعمارية )
 ( ساعة. 2ات + زمن رفع اإلمتحان )ساع

 أوصت اللجنة بالموافقة. 

وافق  
 المجلس

4 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل  
الكلية لشئون التعليم والطالب ، بشأن تعديل مقترح  
آليات تقييم الطالب فى الفصل الدراسى الثانى )ربيع  

لتوصيات   تنفيذاً  2019/2020( للعام الجامعى 2020
وفى ضوء   2020/ 4/ 19مجلس جامعة اإلسكندرية فى 

 ( 1ما صدر من قرارت الحقة. )مرفق رقم  

 
وافق  
مجلس  

الكلية على  
 المقترح 
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 العالقات الثقافية
 

 -: الدراسية  جازات اإل  :أوالً 
 -: االيفاد فى أجازة دراسية  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

 ة    السيد محمد عشر . م 1
ساعد بقسم  مدرس م

 الهندسة االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسـم بالموافقـة علـى ايفـاد 
ــازة  ــى اج ــة ســيادته ف ــى درج دراســية للحصــول عل

ــدكتوراه ــك  ال ــة وذل ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي م
لألســتفادة مــن المنحــة المقدمــة لســيادته مــن جامعــة 

تـاريخ تينسى ولمـدة عـام قابـل للتجديـد اعتبـاراً مـن 
 .يصرف بالداخل السفر بمرتب

ــى  ــاعد فــ ــدرس مســ ــيادته مــ ــين ســ ــاريخ تعيــ )تــ
24/2/2019.) 

وافق  
 المجلس

2 
جون عزيز بيباوى  . م

 عزيز 

ساعد بقسم  مدرس م
الرياضيات والفيزياء  

 الهندسية 

النظر فى اقتراح مجلس القسـم بالموافقـة علـى ايفـاد 
ــازة  ــى اج ــة ســيادته ف ــى درج دراســية للحصــول عل

ــدكتورا ــك  هال ــة وذل ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي م
لألســتفادة مــن المنحــة المقدمــة لســيادته مــن جامعــة 
 وسط فلوريـدا ولمـدة عـام قابـل للتجديـد اعتبـاراً مـن

 .تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل
ــى  ــاعد فــ ــدرس مســ ــيادته مــ ــين ســ ــاريخ تعيــ )تــ

24/4/2019.) 

وافق  
 المجلس

 

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

1 
أحمد مصطفى فرج  . ا. د

 الشيخ   

تفرغ بقسم  أستاذ م
الرياضيات  

 والفيزياء الهندسية 

 تجديدالنظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة على 
اعارة سيادته لمدة عام فى إطار العام الحادى عشر 

كة العربية السعودية للعمل بجامعة الباحه بالممل
بدون  25/5/2021حتى  26/5/2020اعتباراً من 

مرتب علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على االعارات 
 الجديدة بالقسم.

ً بأن سيادته قدم قام بسداد التبرع المطلوب  )علما
ً لقرار مجلس الجامعة رقم  مكررلسنة  15طبقا

شر بشأن اعارة االساتذه المتفرغين بعد الع 2019
 سنوات(

 (.%21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

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

2 
ا.د. العربى مرسى  

 محمود عطية  
تفرغ بقسم  مستاذ أ

 الهندسة الميكانيكية 

تجديد النظر فى اقتراح مجلس القسم بالموافقة على 
للعمل باالكاديمية اعارة سيادته لمدة عام تاسع 

اعتباراً  علوم والتكنولوجيا والنقل البحرىالعربية لل
بدون مرتب  8/2021/ 31حتى 1/9/2020من 

علماً بأن إعارة سيادته ال تؤثر على االعارات 
 الجديدة بالقسم 

 (.%20)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس
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 الدراسات العليا 
 -ئية :الهندسة اإلنشا أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 مفتاح محمد أبو عجيلة سري اسم الطالب:  

 .الخرسانة ذات اإلضافات النانومتريةموضوع: 
Concrete with Nano additives.  

أ.د. أحمد محمد دياب ، أ.د. حافظ السيد اليمنى ، أ.د. تحت إشراف:  
 .عبد المعطى محمد عبد المعطى

 دكتوراه
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 محمد حسن أبو العال هاللاسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

 ً  الهندسة الكهربية : : قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 جيهان أبو السعود صال  متولىاسم الطالب:  

إستخدام البرمجة الخطية الصحيحة المختلطة لتصميم أجهزة موضوع: 
 اإلبصار التعويضية القابلة للتركيب على القشرة المخية.

A Mixed integer linear programming approach for 

cortical visual prostheses design.  
مى أ.د. نور الدين حسن إسماعيل ، أ.د. أمين أحمد فهتحت إشراف:  

 .شكرى ، أ.د. جيداء فاروق عباس مكى

 دكتوراه 
  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس

 شيرين كامل أحمد محمديناسم الطالب:  

طرق تصنيف وتجميع مهجنة لتحسين كشف التسلل فى موضوع: 
 .الشبكات

Hybrid clustering and classification methods to 

improve intrusion detection in networks.  
أ.د. مظهر بسيونى محمد طايل ، أ.د. محمد رزق محمد حت إشراف:  ت

 .رزق

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2011 

وافق  
 المجلس

 شيماء محمد محمد محمد درويشاسم الطالب:  

 نظم تحكم الغاليات بإستخدام نظم التحكم الحديثة.موضوع: 
Boiler control system using modern control techniques.   

أ.د. محمد عمرو على محمود مختار ، أ.د. وفاء أحمد تحت إشراف:  
 .كمال محمد الحويط

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

ً ثالث    -الهندسة الميكانيكية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 مصطفى محمد مصطفى زيتوناسم الطالب:  

السمات المميزة ألداء عملية اإلنصهار لشمع برافينى لتخزين : موضوع
 .الطاقة الحرارية داخل وحدة عبارة عن أنبوب متحد المركز

Performance characteristics of melting of paraffin 

wax storage in a cylindrical concentric tube.  
حمد عبد الحليم أ.د. مدحت محمود أحمد سرور ، أ.د. متحت إشراف:  

 .محمد حسب ، د. محمد على السيد النقيب

 دكتوراه
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 

 ً  -الهندسة المعمارية : : قسم رابعا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 
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من  
 الدرجات

 نيللى حمادة عبد الرؤوف مصطفىاسم الطالب:  

 . التصميم التكاملى للطاقة المتجددة فى المبانىموضوع: 
Renewable energy integrated design in buildings.  

أ.د. محمد عاصم محمود حنفى عبد النبى ، أ.د. هانى تحت إشراف: 
 .جاهين ، أ.د. محمد أنور فكرى

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

 ً  -الهندسة الكيميائية : : قسم   خامسا

 رالقرا تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من  
 الدرجات

 فتحى أحمد شكرى أحمد فتحى محمداسم الطالب:  

 . زيادة معدل إنتقال المادة والتشابه مع إنتقال الحرارةموضوع: 
Intensification of the rate of mass transfer and 

analogy with heat transfer.  
د أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ.د. دينا أحمد عبتحت إشراف: 

 .القادر الجيار ، د. مروة عبد الفتاح عبد الرحمن

 دكتوراه 
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 سعدية يوسف عوض أبو الفضلاسم الطالب:  

دراسة إزالة الزيت الخام من المياه الملوثة الناتجة من موضوع: 
 . عمليات التكرير

A study in the removal of crude oil from set. 

refinery wastewater.  
أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ.د. مصطفى إبراهيم تحت إشراف: 

 .أحمد سالم ، د. منى أحمد درويش

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم   تابع

تشكيل لجنة  
 الحكم

 آية سليمان محمد مصطفى محمداسم الطالب:  

 .وغازات عالية القيمة من المخلفات الصلبةإنتاج سوائل موضوع: 
Production of high value liquids and gases from 

solid wastes. 
أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ.د. يحيى عبد تحت إشراف:  

 .القادر الطويل محمد محمد
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

Journal of Material Cycles and Waste 

Management, 27 March 2020. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية     أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج -1
 رئيساً و
                   أستاذ بالكلية أ.د. تغريد محمد أحمد زويل          -2

 عضوا ً 
بمدينة األبحاث العلمية ببرج  أستاذ أ.د. منى السيد عثمان                -3

                   العرب
                                                                                

 عضواً 

 دكتوراه 
  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 

 -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  اً سادس

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
نة  لج

 الحكم

 مصطفى محمد عوض السيد عوض الكريماسم الطالب:  

دراسة العناصر االساسية والسامة فى النباتات الطبية موضوع: 
 .السودانية بإستخدام التحليل التشعيعى بالنيوترونات

Study of essential and toxic elements in Sudanese 

ماجستير  
العلوم 

والتكنولوجيا  
 النووية 

  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس
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medicinal plants using neutron analysis. 
أ.د. محمد السيد سليمان ، أ.د. هناء حسن أبو جبل ، إشراف:  تحت 

 .أ.د. نادر محمود عبد الحليم
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   أستاذ و رئيس القسم بالكلية      أ.د. علياء عادل محمد بدوى  -1
 رئيساً 

مشرفاً    أ.د. هناء حسن أبو جبل          أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوا ً و

   أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية أ.د. محمد كمال عبد هللا شعت   -3
 عضواً 
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 -:  الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم   تابع

إعادة 
تشكيل  
لجنة  

اإلمتحان  
 الشامل

 مى على رضوان حمايةاسم الطالب:  

 .بيقات الهندسة النوويةتطموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

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

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

           ةأ.د. سعيد عبد المجيد عجمى       أستاذ متفرغ بالكلي -2
 عضوا ً 

  أستاذ ورئيس القسم  بالكلية        أ.د. علياء عادل محمد بدوى -3
 عضواً 

             أ.د. هناء حسن أبو جبل           أستاذ متفرغ بالكلية -4
 عضواً 

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

 * لرسوبه في بعض المواد.

 
  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس

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 : 

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

             أ.د. محمد ياسر أنور خليل        أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوا ً 

     أ.د. علياء عادل محمد بدوى      أستاذ ورئيس القسم بالكلية -3
 عضواً 

               أ.د. هناء حسن أبو جبل         أستاذ متفرغ بالكلية -4
 عضواً 

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

 * لرسوبه في بعض المواد.

 
  ربيع 
2018 

وافق  
 المجلس
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 ً      -: الهندسة الصحية : قسم  سابعا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 لهوارىأنور ضيف قاسى عبد المولى ااسم الطالب:  

إستخدام  الذكاء اإلصطناعى في عملية الترويب والتنديف موضوع: 
 . 1حالة الدراسة محطة مياه الشرب مريوط

Artificial intelligence for coagulation / flocculation 

process: A case study of Mariout 1 water treatment 

plant.  
 .، د. محمود نصرأ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى تحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 محمد رجب هاشم إبراهيماسم الطالب:  

إستخدام التحكم الهدبى في عملية الترويب والتنديف حالة موضوع: 
 . دراسة محطة مياه النزهة

Fuzzy logic for  coagulation / flocculation process: A 

case study of elNozha water treatment plant.  
 .أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى ، د. محمود نصرتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 محمد منير محمد عبد المطلب يوسفاسم الطالب:  

دراسة الطريقة المثلى لمعالجة ملوثات ميناء دمياط موضوع: 
 . والمحافظة على النظام البيئي بالميناء

Study the optimal way to treat the contaminants in 

Damietta port and maintain the port environmental 

system.  
أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى ، د. محمد سعيد محمد تحت إشراف: 

 .عبد الحافظ

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 منال محمد السيد محمد حسيناسم الطالب:  

 . تطوير محطة التنقية الغربية لمعالجة مياه الصرف الصحىموضوع: 
Upgrading of Alexandria West wastewater 

treatment plant.  
 .أ.د. وليد عبد العظيم البرقىتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس
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 ً      -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم   ثامنا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 أحمد جمعة محمد جمعة أحمداسم الطالب:  

منظومة إستعادة الحرارة المفقودة في السفينة بإستخدام موضوع: 
 .موائع درجات الحرارة المنخفضة
)تحليل أداء دائرة رانكين العضوية  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :

ركات الديزل البحرية إلسترداد الحرارة فوق الحرجة بإستخدام مح
 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. المفقودة(

Performance analysis of supercritical ORC utilizing 

marine diesel engine waste heat recovery. 

أ.د. مسعد مصل  عبد المجيد إبراهيم ، أ.د. وائل محمد تحت إشراف: 
 نى ، د. نادر رجب يوسف عمار.مصطفى المغال

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

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. مسعد مصل  عبد المجيد إبراهيم        -1
 رئيساً و
أستاذ ورئيس القسم  لجوهرىأ.د. محمد مرسى عبد المجيد سالمة ا -2

                         بالكلية
                                                                                  

 عضوا ً 
أستاذ ورئيس قسم الهندسة        أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى      -3

 الميكانيكية  

مشرفاً               بالكلية                                                              
 عضواً و
أستاذ باألكاديمية العربية           أ.د. أحمد فاروق الصفتى            -4

 للعلوم 
                والتكنولوجيا                                                    

 عضواً 

 دكتوراه 
  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 

 ً      -:  هندسة الرى والهيدروليكا : قسم  تاسعا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 أسماء محمد عبد الغنى فريزاسم الطالب:  

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

Modeling of water resources management (case 

study: Kafr El-Sheikh govrnate).  
أ.د. راوية منير محمد قنصوه ، د. محمد محمد محمود  تحت إشراف: 
 .عبد المعطى

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -:قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  : عاشراً  

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 أبانوب جورج كامل شنوده اسم الطالب: 

 -نمذجة ومحاكاة تدفق الموائع التى تحكمها معادالت نافييه موضوع: 
 . ستوكس

Modeling and simulation of fluid flow governed by 

Navier-Stokes equations.  
 .أ.د. ثروت نجيب حنا ميخائيل ، أ.د. إيمان حمدى حرازتحت إشراف: 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمد عادل عبد هللا عبد الغنى قنديلاسم الطالب:  

 .نمذجة أجهزة تجميع البالزما عالية الكثافةموضوع: 
Modelling of dense plasma focus. 

أ.د. جمال محمد عبد القادر الدالل ، د. مايسه أمين تحت إشراف: 
 اد الدين فت  هللا عماد.حسن عبد هللا ، د. أحمد عم

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
Fusion Engineering and Design, ElSEVIER. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
               أ.د. على محمد على عكاز          أستاذ متفرغ بالكلية  -1

 رئيساً 
 ية العلوم جامعة بورسعيدأستاذ بكل أ.د. وليد مسلم مسلم              -2

 عضوا ً 
مشرفاً  أستاذ مساعد متفرغ بالكلية أ.د. جمال محمد عبد القادر الدالل  -3
 عضواً و

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 

 -:قسم هندسة الغزل والنسيج  : حادى عشر  

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
 طلبه

 خلود ماهر إبراهيم الصافىاسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس
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 -:قسم هندسة اإلنتاج : ثانى عشر  

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

من   
 الدرجات

 محمد أحمد عزب محمد عبد هللااسم الطالب:  

هة األخالقية فى دراسة حول الجوانب الفنية واإلدارية والنزاموضوع: 
 . صناعة اإلنشاءات المصرية

Investigation into technical, managerial, and ethical 

integrity of Egyptian construction industry.  
د. إسالم محمد ،  محمد وجيه محمد كامل بدوىأ.د. تحت إشراف: 

 .الجالى عبد السالم

 دكتوراه 
  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس

من   
 رجاتالد

 علياء محمد عبد الواحد محمد يونساسم الطالب:  

تقدير المعولية وإيجاد اآلداء األمثل للبطاريات القابلة موضوع: 
 . للشحن

Reliability evaluation and optimization of 

rechargeable batteries performance.  
عبد نرمين د. أ.،  محمد حمدى صالح الدين علوانىأ.د. تحت إشراف: 
 .العزيز حراز

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

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

ة ، الهندسة الصحية ، الهندسة البحرية وعمارة  : الهندسة الميكانيكي في 2019خريف دبلوم الدراسات العليا 
 السفن )هندسة ما وراء الشواطىء(. 

 وافق المجلس على إعتماد النتيجة.  القرار:
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 ( 1مرفق رقم ) 
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 محضر
 مجلس الكلية 

 الممتدة الجلسة  
 2020/    2019للعام الجامعى  
 2020مايو    19بتاريخ  
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 -: الموضوعات العامة : أوالً 
ً بأخر المستجدات الخاصة بأعمال  أحيط  – 1 للعام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى تهيئة إمتحانات مجلس الكلية علما

 ، وتم إخطار المجلس بما يلى من اجراءات :  2019/2020

 آلية عقد االمتحان المنزلي وأعمال الكنترول 
 

 اً للبرنامج الدراسي والفرقة. يحتوي كل كنترول على المقررات التي سيتم امتحان الطالب فيها طبق -1
 لكل مقرر بعنوان البريد الجامعي:   Microsoft office 365يتم إنشاء حساب على  -2

 

                                 CE131@alexu.edu.egExample:          

 يكون لهذا المقرر :  

 user name: CE131@alexu.edu.eg       ,    Password: xxxxxxx        
 

يتسلم أمين الكنترول المرش  من القسم بيانات حساب المقرر من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لتنفيذ   -3
 آليات إمتحان المقرر طبقاً لما يلي: 

لجنة الممتحنين  طالب المقرر و ويتم إبالغ    Teamsبإسم المقرر داخل ال    Course Teamيتم إنشاء  -4
 .  Join Codeووكيل الكلية للتعليم والطالب بكود الدخول   

لجنة االمتحان ويتم التواصل عليها مع الطالب يوم إمتحان المقرر، كما يتم رفع     Course Teamيُمثل ال  -5
ة  للطالب المسجلين بالمقرر ولهم حق دخول االمتحان باألسماء وأرقام الجلوس )وارد من إدار pdfملف 

الطالب والكنترول   ، ويمكن االطالع عليه من جانب Course Teamال  Filesالشئون التعليمية( على  
 ولجنة الممتحنين. 

وإنشاء   One Driveويتم وضعه داخل  PDFيتم تسليم إمتحان المقرر إلى أمين الكنترول على شكل ملف  -6
  Exam Formل نموذج اإلمتحان والذى سيتم وضعه داخ Exam File Linkالرابط الخاص باالمتحان 

 ً  . الحقا

للمقرر يحتوي على بيانات المقرر ويوضع به رابط االمتحان ويتم ضبط تاريخ    Exam Formيتم انشاء  -7
ووضعه    Link Formوزمن بداية ونهاية االمتحان طبقاً لجدول االمتحانات، ثم يتم عمل رابط لهذا الفورم  

 ل بدء االمتحان بحوالي ساعة. يوم االمتحان وقب  Course Teamعلي  
والضغط علي رابط الفورم فيدخل    Course Teamيوم إمتحان المقرر يدخل الطالب بكود الدخول على  -8

الطالب الي الفورم ويقوم بملىء االسم ورقم الجلوس أو الرقم الجامعي ثم الضغط على رابط االمتحان فيقوم  
 عد ذلك بمعرفة الطالب.بفت  االمتحان وتحميله ويمكن إغالق الفورم ب

  20يقوم الطالب بحل االمتحان علي ورق أبيض وبقلم جاف أزرق أو أسود في عدد من الصفحات اليزيد عن  -9
صفحة، ثم يقوم الطالب بكتابة االقرار المرسل إليه في صفحة منفصلة وتصوير الرقم القومي من الوجهين  

بحد أقصى ثم عمل مس  ضوئي لجميع   22إلى  1على صفحة أخرى، ويقوم الطالب بترقيم الصفحات من 
 .    PDFالصفحات وتحويلها إلى ملف واحد 

يجب على أستاذ المادة )لجنة الممتحنين( التواصل الدائم على تييم المقرر طوال فترة إنعقاد إمتحان   -10
 ليم والطالب. المقرر لإلجابة على أي إستفسار، كما يجب المتابعة من أمين الكنترول ووكيل الكلية لشئون التع

يقوم الطالب بالرجوع إلى الفورم مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة التي دخل بها أول مرة، ثم يقوم   -11
وبهذه الطريقة يُرفع الملف الخاص بإجابة    uploadعن طريق   _name   idبرفع ملف االجابة ويكون باسم

للطالب رسالة تُفيد بتسليم الملف بنجاح  الخاص بالمقرر وبمجرد وصول الملف يعود  One driveالطالب إلى 
 .  One drive داخل   Folderوهكذا لجميع الطالب حيث يتم تجميع هذه الملفات داخل 

ملف االجابات وإرساله لكل من لجنة الممتحنين ورئيس الكنترول  ويتم    Folderيتم عمل رابط لـ  -12
بتسجيل بيانات مستخدمى النموذج   والذى يقوم ”Responses“عمل نسخة من ملف إستجابات الطالب 

ومواعيد اإلستخدام وتسليم اإلجابات وإسم الملف المرسل وهو بمثابة كشف الحضور ، وتنتهي مهمة أمين  
 الكنترول. 

تقوم لجنة الممتحنين بتصحي  االمتحانات وتقديم كشف الرصد الخاص بالمقرر به الدرجات لالعمال   -13
 ى الكنترول. الفصلية ونتيجة االمتحان المنزلي إل

mailto:CE131@alexu.edu.eg
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  Flash Memoryيقوم الكنترول باالحتفاظ بنسخة من ملفات إمتحان الطالب للمقرر علي ذاكرة  -14
ونُسخة على الحاسب اآللي وذلك قبل ارسالها إلى لجنة الممتحنين والمصححين ونسخة بعد اإلستالم بالكنترول  

قواعد الخاصة بإعالن النتيجة طبقاً  ، وكذلك إستالم كشوف الرصد من لجنة الممتحنين وحفظها ثم تطبيق ال
 للقرارات المنظمة. 

بالنسبة للبرامج العلمية المتخصصة، يحل ُمنسق البرنامج محل أمين الكنترول وتحت اإلشراف الكامل   -15
 من المدير التنفيذي للبرامج المتخصصة والمنسق العام. 

 نتروالت. على السادة رؤساء األفسام العلمية تقديم الدعم الكامل ألمناء الك -16

المدير التنفيذى للبرامج العلمية المتخصصة هو المشرف العام على جميع أعمال اإلمتحانات   -17
 والكنتروالت الخاصة بالبرامج العلمية المتخصصة. 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب هو المشرف العام على جميع أعمال اإلمتحانات والكنتروالت بالكلية.  -18
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 لكنتروالت السادة أمناء ا
       

 إنتاج ميكانيكا كهرباء إتصاالت كهرباء قوى مدني عمارة البرنامج

المستوى 
 األول

 د. زياد الصياد 
د. مجدي شاهين  د.  

 ميسره الطحان
 د. كريم بنوان د. حسام قطب 

د. محمد 
 المغازي

د. عبد هللا  
 خليل

 د. هادي فرس  د. أسامه مخيمر د. نيرة صادق عباس د. أحمد  د. طارق إبراهيم  د. إنجي الشريف الفرقة  الثانية

 د. محمد ضحا  د. محمد النقيب د. محمد الشيمي د. هشام الرفاعي  د. حازم البكري د. دينا سامح الفرقة الثالثة

       

       

  حاسب نووية كيمياء غزل بحرية البرنامج

المستوى 
 األول

 د. هشام المنجي د. ياسر خليل  عباس د. محمد د. شيماء الطرفاوي  د. عادل بنوان 
 

  د. نجية غانم  د. محمد حسن  د. إيمان الغرياني  د. شيرويت الغلمي د. خالد حافظ  الفرقة  الثانية

  د. يسري طه  د. آية الشحات  د. دينا الجيار  د. أشرف النحراوي  د. ماجد عبد النبي الفرقة الثالثة

 
    

  
       

   رامج المتخصصة الب  المستوى االعدادي

 فصل الخريف
د. هشام  

  القرنشاوي
 د. عمرو عبد الرازق  المقررات العامة 

  

   د. دينا الجيار  البتروكيماويات  د. حسين طبلية  فصل الربيع

 د. إيمان حراز  التخلفات
 

 د. راجي رفعت إلكتروميكانيك
  

   د. أيمن خلف هللا  حاسبات وإتصاالت   

   إبراهيم معروفد.  عمارة وتشييد   

   د. تامر حامد منصات بحرية   

   د. محمد رزق الهندسة الطبية     
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 ً  -:  الدراسات العليا:   ثانيا
 إعادة تشكيل لجنة حكم بقسم هندسة الرى والهيدروليكا – 1

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

إعادة 
تشكيل لجنة  

 الحكم

 عمارة أحمد طارق أحمداسم الطالب:  

التحكم فى التسرب خالل السدود الترابية المشيدة على موضوع: 
 .أساس منفذ

Control of seepage through earth dams based on 

pervious foundation. 
أ.د. محمد أحمد أبو رحيم ، أ.د. محمد عبد الرازق تحت إشراف:  

 محمد رزق ، د. مجدى محمد إبراهيم أبو العال
  -اللجنة مكونة من : على أن تكون 

                  أستاذ متفرغ بالكليةفاروق عبد هللا الفتيانى    أ.د.  -1
 رئيساً 

مشرفاً        بالكليةمتفرغ أستاذ         محمد أحمد أبو رحيمأ.د.  -2
 عضوا ً و

متفرغ بكلية الهندسة جامعة  أستاذ        أحمد على على حسنأ.د.  -3

                   عين شمس
                                                                                

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 
 
 

 


