
 
 
 
 
 
 
 

 محضر
 مجلس الكلية
 (4الجلسة رقم )

 2019/  2018للعام الجامعى 
 2018 نوفمبر 13بتاريخ 



2 

  2018 /13/11بتاريخ  الرابعة الجلسة

 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 2018 /13/11الموافق  الثالثاءاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 
وكيل الكلية  - مجدى عبد العظيم أحمد سليمان /سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة عميد الكلية  – سعيد محمد عبد القادر عالم
 وقد حضر الجلسة كل من: للدراسات العليا والبحوث ،

 المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. أحمد محمد حسنى الحيوى 
 ل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالمكلف بتسيير أعمال وكي أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة 

   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  أ.د. محمد السيد محمد النجار 

 أ.د. جيهان فاروق محمد عبد الرحمن ملش  أ.د. طارق إبراهيم على عبيدو 

 أ.د. محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى  حت عبد المعطى مصطفىأ.د. مد 

 أ.د. ريم محمد عبد المغيث عبد العليم القديم  أ.د. هناء حسن حمدى أبو جبل 

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

   أساتذة من األقسام

 محمد زكريا مصطفى عبد الهادىأ.د.   أ.د. عبد الفتاح إبراهيم الموصلى 

 أ.د. مينا بديع عبد الملك  أ.د. عايدة محمد فهمى شتا 

 أ.د. طاهر حمد هللا حسن عوض  أ.د. على محمد عبد المنعم حسن 

 أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد   أ.د. محمد طارق فؤاد سرور 

 أ.د. حافظ السيد حمادة اليمنى  أ.د. نجوى مصطفى إسماعيل المكى 

 أ.د. نرمين عبد العزيز محمد حراز  أ.د. نيفين كمال أمين عباس 

 مدرسين من األقسام أساتذة مساعدين من األقسام
 د. هناء محمد محمد العبسى  د. عبد هللا مصطفى خليل 
   د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

 . أعضاء من خارج الكليةب  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 م. أسامة مهدى محمد إبراهيم  أ.د. عصام أحمد سالم 
 م. أسامة السيد الجناينى  أ.د. إبراهيم يوسف على مجاهد 
   أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل 
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  
   محمد ناصر أحمد نادر درويشأ.د.  

مدعـوون 
: 

 ز أحمد )المدير التنفيذى للمركز الهندسى( ، د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة(أ.د. أحمد شوقى عبد العزي

 أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم.نيابة عن أ.د. على فؤاد سعيد بكر وقد حضر : 
 أ.د. محسن عبده أبو مندور. اعتذر عن عدم الحضور:
لمنعم المصرى  ، أ.د. أحمد عزت على األنصارى ، د. يسرى إبراهيم طه عثمان ، د. محمد حسن شلبى عبد النبى ، أ.د. عمرو أحمد عبد اتغيب عن الحضور: 

لواء.د. عصام الدين أحمد ثابت
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،  مجلس الكليةاستهل السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم ، ورحب بالسادة أعضاء 
 قشة الموضوعات التالية.وشرع المجلس فى منا

، والجلسة  2018 أكتوبر 16بتاريخ  2018/2019للعام الجامعى  ةلثالثاالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 2018أكتوبر  24الممتدة بتاريخ 

 

 - : الموضوعات العامة :ثانياً 
+م بتيياريخ 966بحييث العلمييى رقييم اب األسييتاذ الييدكتور / واييير التعليييم العييالى والمجلييس الكلييية علمييا  بكتييأحيييط  – 1

بالموافقيية علييى قبييول  2018لسيينة  2059والمتضييمن قييرار السيييد رئيييس مجلييس الييواراء رقييم  16/10/2018
جامعة اإلسكندرية ، وهو عبارة عن حاوية متنقلة  –الهولندية لكلية الهندسة  City Appالتبرع المقدم من شركة 

بمييا يعييادل مبلييإ  يييورو( 48000مبلييإ )والبييالإ مجمييالى قيمتهييا ة بهييا حواسييب الكترونييية تعمييل بالطاقيية الشمسييي
( ، علميا  بي ن مجليس الكليية قيد وافيق ا  مصيريا  جنيهيوثالثة عشر ألفا  وثالثمائة وثالثيون جنيه )مليون  1013330
معية ور / نائيب رئييس الجاــيـاذ الدكتـيـاألستعلى قبول التبرع ، كميا وافيق  17/7/2018( بتاريخ 12بجلسته رقم )

 .26/7/2018تبرع بتاريخ لشئون التعليم والطالب باإلنابة على قبول ال

فياتورة صرف المذكرة المرفوعة من السيدة األستاذة / أمين الكلية ، بش ن الموافقة على  وافق مجلس الكلية على – 2
، والبالغية مبليإ  ةالهولنديية للكليي City Appمصيروفات الشيحن والتفرييإ للحاويية المتنقلية والمهيداة مين شيركة 

جنيه ،  7533جنيه مصرى ، علما  ب نه قد تمت متصاالت مع وكالء الشحن وتم الحصول على خصم مبلإ  17533
 جنيه )عشرة آالف جنيه ال غير(. 10000ليكون المبلإ المطلوب من الكلية سداده هو 

بياقتراح عقيد  31/10/2018اريخ مجليس قسيم الهندسية اإلنشيائية بجلسيته بتي وافق مجليس الكليية عليى توصيبة – 3
 ، واختيار كال  من : 2019مؤتمر اإلسكندرية الدولى العاشر للهندسة اإلنشائية والجيوتقنية فى شهر ديسمبر 

 رئيسا  للمؤتمر  السيد األستاذ الدكتور / محمد ناصر درويش •

 مقررا  للمؤتمر  السيد األستاذ الدكتور / محمد محمود الحويطى •
الكلييية علمييا  بقيييام الكلييية بلفتتيياح المركييا الجييامعى للتطييوير المهنييى لطييالب الكلييية بمشيييئة   يييوم  مجلييسأحيييط  – 4

بييدعم ميين الوكاليية األمريكييية للتنمييية الدولييية ، وبالتعيياون الفنييى مييع مركييا  2018نييوفمبر  29الخميييس الموافييق  
 اإلستشارات المهنية بالجامعة األمريكية بالقاهرة.

 – EGY)دعييوة هيئيية الطاقيية الذرييية إلنضييمام جامعيية اإلسييكندرية للشييبكة الوطنييية لكلييية علييى وافييق مجلييس ا – 5

NEST)  كامتداد للشبكة األفريقية(AFRA NEST)  شبكة افرا للتعليم فى العلوم والتكنولوجيا النووية والمدعمة
ليى مجليس قسيم الهندسية النوويية تيم عيرا الموضيوع ع أن بعيدعلميا  ومداريا  من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، 

وأوصيى ب هميية وفائيدة منضيمام الجامعية مليى هيذه الشيبكة حييث أنهيا  30/9/2018واإلشعاعية فى جلسته بتاريخ 
ستتيح التعاون فى مجاالت البحوث والتطوير والتدريب المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا النووية سواء عليى المسيتوى 

 ريقية.المحلى أو مستوى المنطقة األف

 -: الموضوعات العامة : تابع
 

وافق مجلس الكلية على مبادرة دعم مشروع التخرج لطلبة بكالوريوس هندسة القوى الكهربية بالتعاون بين كلية  – 6
جامعة اإلسكندرية ، وكال  من شركتى اإلسكندرية ألسمنت بورتالنيد )تيتيان( ، وشيركة شينايدر اليكتريي   –الهندسة 

 .2019مايو  31ملى  2018نوفمبر  1الفترة من مصر ، وذل  فى 
المكليف بتسييير أعميال وكييل الكليية  -أحيط مجلس الكليية علميا  بخطياب األسيتاذ اليدكتور / عصيام مصيطفى وهبية  – 7

 (Emirates NBD)لشئون خدمية المجتميع وتنميية البيئية بشي ن ميا دار فيى اإلجتمــيـاع اليذى تيم ميع ممثليى بني  
، وقيد وافيق  ”Future Intelligence Program 2018“لمسابقـــة مبداعيـــة بعنـــوان  بخصوص تنظيم البن 

 المجلس على مشاركة فرق من طالب الكلية فى هذه المسابقة.

المكلف بتسيير أعمال وكيل الكليية  -عصام مصطفى وهبة األستاذ الدكتور /  وافق مجلس الكلية على قبول معتذار – 8
عن اإلستمرار فى منصب مدير مكتب العالقات الدولية بكلية الهندسية اليذى ، وتنمية البيئة  لشئون خدمة المجتمع

على ترشيح األستاذ  كما وافق المجلس،  9/5/2017ى جلسته العاشرة بتاريخ تواله بموجب قرار مجلس الكلية ف
تاذ المتفير  بقسيم الهندسية رئييس جامعية اإلسيكندرية األسيبق واألسي –الدكتور / حسن ندير أحمد حسنى خير   

 الكهربية لشغل منصب مدير مكتب العالقات الدولية بالكلية.
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مجلس الكلية علما  بخطاب السيد اللواء / مدير الكليية الفنيية العسيكرية ، بشي ن معفياء الفيرق المشياركة مين أحيط  – 9
الكليية الفنيية العسيكرية الدوليية جامعة اإلسيكندرية مين تسيديد رسيوم التسيجيل الخاصية بمسيابقة  –كلية الهندسة 

جنييه لكيل فرييق بلجميالى  2000)جائاة الفريق / مبراهيم سيليم لببتكيار لظنظمية غيير الم هولية والمقيدرة بمبليإ 
جنيه للفرقة السبعة المشاركة من الكلية ، ومعالن فوا الفرق التالية من كلية الهندسة فيى مسيابقة  14000مبلإ 

 لم هولة وهى :المركبات البحرية غير ا

 جنيه 30000مبلإ ،   تحت مشراف السيد الدكتور / أحمد محمد نجيب Vortex Titansفريق :  المركا األول •

 جنيه 15000مبلإ محمد عبد الواحد يونس ، تحت مشراف األستاذ الدكتور /  .Vortex Jrفريق :  المركا الثانى •

 جنيه 5000مبلإ الدكتور / محمد عبد المنعم ضحا ، د تحت مشراف السي Crocomarineفريق  : المركا الثالث •

 جنيييه الخاصيية بفريقييى  45000علييى أن يتييولى ا.د. محمييد عبييد الواحييد يييونس اسييتالم مبلييإ  ووافييق مجلييس الكلييية

Vortex Jr. Vortex Titans,   وتوايعهيا عليى أعضياء الفيريقين ، وعليى أن يتيولى د. محميد عبيد المينعم ضيحا
 وتوايعها على أعضاء الفريق. Crocomarineه الخاصة بفريق جني 5000استالم مبلإ 
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 -: الموضوعات العامة : تابع
 

القائم ب عمال رئيس  –وافق مجلس الكلية على التوصيات التى اقترحتها األستاذة الدكتورة / هناء حسن أبو جبل  -10
تحتوى على مصادر مشعة ، والتى مجلس قسم الهندسة النووية واإلشعاعية بش ن موضوع ترخيص المعامل التى 

 تتلخص فيما يلى ما يلى :
من هيئة الطاقة  –التعاقد مع خبير رقابة مشعاعية ، وقد تطوع السيد األستاذ الدكتور / صفوت سالمة محمد  –أ  

 الذرية للقيام بهذا الدور بدون مقابل مادى.
المكلف بتسيير أعمال وكيل  –صطفى وهبة وافق مجلس الكلية على أن يكون األستاذ الدكتور / عصام م –ب  

المدير المسئول من قبل الكلية على أن يكون له صالحيات مالية ،  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو
 والختم بخثم النسر على توقيعه.

قاية اإلشعاعية ، توقيع المدير المسئول على مجموعة من التعهدات على أن يكون توقيعه بعد توقيع خبير الو -جـ 
جنيه )اثنان وخمسون ألف  52000علما  ب ن القيمة التقديرية لترخيص المعامل وترخيص الفنيين فى حدود مبلإ 

 جنيه( للعام األول.
أحيط مجلس الكلية علما  بما جاء بالمذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،  -11

جامعة  –ققته الكلية من منجاا جديد فى مجال النشر العلمى الدولى بانضمام دورية كلية الهندسة بش ن ما ح
التابعة لشركة )كالريفيت ، تومسون رويترا  Citation Index Expanded (SCIE)اإلسكندرية ملى قاعدة 

 Impactر معامل الت ثير سابقا ( ، والتى تعتبر من أوسع المؤسسات انتشارا  ، تمهيدا  إلدراجها ضمن مصدا

Factor   جامعة اإلسكندرية فى المركا الثانى للدوريات  –، وحلول دورية مجلة كلية الهندسة  2019فى عام
 وقد وافق مجلس الكلية،  (Scimago)الهندسية على مستوى الشرق الشرق األوسط ضمن تصنيف سايماجو 

 (Citation)لتى تضمن ايادة االستشهادات للمجلة على المقترحات التالية للحفاظ على هذا المستوى وا
 والمقترح الموافقة على ما يلى :

يقترح لتشكيل لجان الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه أن يقوم الطالب باالستشهاد بالمقاالت لمجلة  .1
 كلية الهندسة فى األبحاث المقدمة لتشكيل لجان الحكم.

هاد بمقاالت المجلة فى أبحاثهم التى يتم نشرها فى المجاالت حث أعضاء هيئة التدريس على االستش .2
 األخرى.

تفويا رئيس هيئة تحرير المجلة بتعيين من يراه مناسبا  كمحرر فى التخصصات المختلفة من األساتذة  .3
 المشهود لهم علميا  وعلى دراية تامة بالنشر الدولى ولهم القدرة على التفر  ألعمال المجلة.

( 3الكلية علما  بما انتهى مليه اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الكلية فى جلسته رقم ) أحيط مجلس -12
بش ن ضوابط مسئوليات الطالب داخل الحرم الجامعى فيما يتعلق بالاى الجامعى ،  16/10/2018بتاريخ 

خاص بالمجلس األعلى وتوصية اللجنة باعتماد واجبات وحقوق الطالب الواردة بميثاق الطالب الجامعى ال
على  مجلسالكما وافق للجامعات كما أوصت اللجنة بنشر هذا الميثاق لكافة الطالب بكل الوسائل المتاحة ، 

وضع تعليمات عامة لما يحظر منتشاره داخل الحرم الجامعى يلتام بها تفويا األستاذ الدكتور / عميد الكلية ب
 الكلية.ب ووضع اإلجراءات الالامة لتعميمهاالطالب ، 



6 

  2018 /13/11بتاريخ  الرابعة الجلسة

 -: الموضوعات العامة : تابع
 

 اعتمد مجلس الكلية تجديد تشكيل مجلس مدارة صندوق النشر العلمى والتطوير البحثى على النحو التالى : -13
 عميد الكلية )رئيس مجلس اإلدارة(    ا.د. سعيد محمد عالم .1

)نائب رئيس مجلس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   ا.د. مجدى عبد العظيم أحمد .2
 اإلدارة ورئيس لجان البحث العلمى(

 األستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية )المدير التنفيذى(   د. أيمن سامى مبراهيم سعد .3

 أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية : •

األستاذ المتفر  بقسم الهندسة البحرية وعمارة     ا.د. هبة وائل لهيطة .1
 السفن

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية  د مصطفى قطب المغالنىا.د. وائل محم .2

 األستاذ المساعد بقسم هندسة المواصالت   د. وائل على السيد بخيت .3

 األستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسب والنظم  د. مصطفى يسرى اكى العنانى .4

 عضوان من ذوى الخبرة العلمية والعملية الممياة : •

 عضو مجلس مدارة شركة اإلسكندرية لظسمدة   سيد الجناينىم. أسامة ال .1

 جمعية رجال األعمال باإلسكندرية –رئيس لجنة الصناعة     م. أمير واصف .2

( من 6وذل  على أن تكون عضوية مجلس مدارة الصندوق لمدة ثالثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة كما ورد بالمادة )
 .28/4/2012صندوق والمعتمدة بقرار مجلس الجامعة بجلسته فى الالئحة اإلدارية والمالية لل

 12/9/2018( بتاريخ 2اللجنة المشكلة بقرار مجلس الكلية بجلسته رقم ) يةتوصوافق مجلس الكلية على  -14
ها تطبيق الخطة الخمسية للمعيدين ، والتى تنص على ضرورة لمناقشة اإليجابيات والسلبيات التى أسفر عن

 على مبدأ الخمس سنوات فى خطة تعيين المعيدين وذل  تحقيقا  لمبدأ الشفافية اإلستمرار
خطاب السيدة األستاذ الدكتور / القائم ب عمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية ب أحيط مجلس الكلية علما   -15

جلس ووافق مهريا  ، بش ن رغبة أعضاء مجلس القسم فى وجود آلية لمعرفة قيمة وتفاصيل مستحقاتهم المالية ش
الخاصة بالمستحقات المالية للسادة أعضاء وفير جميع الملفات بتمدارة اإلستحقاقات بالكلية  على أن تقوم الكلية

شهريا  على البريد األلكترونى لعضو هيئة التدريس ، على أن تقوم األقسام العلمية يتم رفعها هيئة التدريس و
 بالقسم. أعضاء هيئة التدريسونية بليميالت بموافاة مدارة الكلية بنسخة الكتر

جنيه )أربعة آالف جنيه الغير(  4000تخصيص التبرع المقدم من فاعل خير بمبلإ  وافق مجلس الكلية على -16
 لصالح صندوق التكافل لطالب الكلية غير القادرين بقسم الهندسة النووية واإلشعاعية.
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 -: الموضوعات العامة : تابع
 

المكلف  -المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / عصام مصطفى وهبة بمضمون  جلس الكلية علما  أحيط م -17
بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بش ن استحداث لجنة تحت مسمى "لجنة 

ية وممثلين من الشركات الصناعة اإلستشارية" يتم تشكيلها من مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكل
 الصناعية الكبرى فى مختلف التخصصات الهندسية ، ويكون هدف اللجنة تحقيق ما يلى :

توفير المعلومات االساسية للكلية عن احتياجات سوق العمل الهندسي من الخريجين مما يساهم  •
حديثي  في تطوير البرامج التعليمية  والبحثية لتواكب احتياجات الشركات من المهندسين

 التخرج.

 التدريب الصيفي لطلبة الكلية. برامجتطوير وتحديث  •

 باحتياجات المجتمع الصناعي. هتطوير وتحديث برنامج ماجستير الهندسة وربط •

انشاء وتطوير مشروعات بحثية في التكنولوجيات ذات االهمية للقطاعات الصناعية المختلفة  •
 خاصة بطلبة الدراسات العليا.من خالل رسائل ماجستير العلوم والدكتوراة ال

تحديد وتمويل مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس واختيار الموضوعات ذات االهمية بالنسبة  •
 للقطاعات الصناعية والهندسية المختلفة.

ايادة التواصل مع المجتمع الصناعي وتعريفه بالبرامج التعلمية والبحثية المختلفة التي تتم  •
 داخل الكلية.

 تمويل المطلوب من المجتمع الصناعي لتطوير مدرجات ومعامل الكلية.توفير ال •

 الصناعي والالامة لعمل الخطة االستراتيجية للكلية. توفير البيانات المطلوبة من المجتمع •

 –ووافق مجلس الكلية على أن تشكل "لجنة الصناعة اإلستشارية" برئاسة األستاذ الدكتور / عصام مصطفى وهبة 
 ير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعضوية كال  من :المكلف بتسي
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  األستاذ الدكتور / مجدى عبد العظيم أحمد .1

المكلف بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم    األستاذ الدكتور / أحمد حسنى الحيوى .2
 والطالب

 األستاذ المتفر  بقسم الهندسة الميكانيكية  حسن على حسن وردة /األستاذ الدكتور  .3

 األستاذ المتفر  بقسم الهندسة الكيميائية   األستاذ الدكتور / رشدى رجاء اهران .4

 األستاذ المتفر  بقسم الهندسة اإلنشائية  درويشنادر األستاذ الدكتور / محمد ناصر أحمد  .5

نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية   اهيمالسيد المهندس / أسامة مهدى محمد مبر .6
 للتطوير

 عضو مجلس مدارة شركة اإلسكندرية لظسمدة   السيد المهندس / أسامة السيد الجناينى .7
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 -: الهدايا والتبرعاتثالثاً : 
األستاذ المتفر   –األستاذ الدكتور / ربيع مبر اهيم محمد نصر التبرع المقدم من  وافق مجلس الكلية على قيول – 1

جنيه ال غير( وذل  لدعم صندوق التكافل للطلبة  ثالثة آالفجنيه ) 3000بمبلإ بقسم هندسة الرى والهيدروليكا 
 غير القادرين بالكلية.

عشرون جنيه ) 20000بمبلإ سمير صفوت السيد ، /  من المستشارالتبرع المقدم  وافق مجلس الكلية على قيول - 2
 افل للطلبة غير القادرين بالكلية لسداد الرسوم الدراسية.( وذل  لدعم صندوق التكجنيه ال غير ألف
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 شئون هيئة التدريس
 -: أواًل: الترقيات والتعيينات

 

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

1 
أسامة مصطفى محمد  د.

    مخيمر
 مدرس

الهندسة 
       الميكانيكية

النظييييير فيييييى مقتيييييراح مجيييييـلس القسيييييم 
 ميييييييييينحبشيييييييييي ن الموافقييييييييييـة علييييييييييى 

 ةسيييييييييادته اللقييييييييب العلمييييييييى لوظيفيييييييي
بالقسيييييم بنييييياءا  عليييييى  مسييييياعدأسيييييتاذ 

العلمييييييييية الدائميييييييية  ةتوصييييييييية اللجنيييييييي
 للترقيات.

وافق 
 المجلس

2 
بسيونى مصطفى محمد د. 

  السهيلى
 درسم

الهندسة 
       الميكانيكية

النظييييير فيييييى مقتيييييراح مجيييييـلس القسيييييم 
 ميييييييييينحبشيييييييييي ن الموافقييييييييييـة علييييييييييى 

 ةسيييييييييادته اللقييييييييب العلمييييييييى لوظيفيييييييي
بالقسيييييم بنييييياءا  عليييييى  مسييييياعدأسيييييتاذ 

العلمييييييييية الدائميييييييية  ةتوصييييييييية اللجنيييييييي
 للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

     . سامى محمد على عياد     م 1
مدرس 
 مساعد 

هندسة 
 المواصالت 

النظيييييير فييييييى مقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

بالقسيييييم  ميييييدرسسيييييادته فيييييى وظيفيييية 
 .الدكتوراهلحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

2 
د. محمد محمود عبد القادر 

 حسن 
مدرس 
 مساعد 

هندسة ال
 ميكانيكية ال

اح مجلييييييس القسييييييم النظيييييير فييييييى مقتيييييير
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 

بالقسيييييم  ميييييدرسسيييييادته فيييييى وظيفيييية 
 .الدكتوراهلحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس
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 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 معيد     . طارق سعيد محمد نجم    م  1
هندسة ال

 الكهربية 

سييييييم النظيييييير فييييييى مقتييييييراح مجلييييييس الق
 تعيييييييييييينبشيييييييييي ن الموافقيييييييييية علييييييييييى 
مييييييييييدرس سيييييييييييادته فييييييييييى وظيفيييييييييية 

عليييييييى  ابالقسيييييييم لحصيييييييوله مسييييييياعد
 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

 

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

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. وائل فتحى راغب 

 طانيوس
 ستاذأ

الهندسة 
 االنشائية

ر فيييى مقتيييراح مجلييس القسيييم بشييي ن النظيي
 للعميل سييادته ةاعار تجديدالموافقة على 
الكندييييييييية للهندسيييييييية  HGSبمجموعيييييييية 

ميين  اعتبييارا   لمييدة عييام ثييامن والدراسييات
 .6/12/2019وحتى  7/12/2018

نسييييبة اإلعييييارة علييييى مسييييتوى القسييييم: 
15% 

وافق 
 المجلس

2 
حنان أحمد حسنى  د.

 محمود
 ستاذأ

 مساعد

هندسة 
الحاسب 

 لنظموا

النظيييير فييييى مقتييييراح مجلييييس القسييييم بشيييي ن 
 للعمييلا سيييادتهل ةاعييار ميينحالموافقيية علييى 

كليية عليوم  -بجامعة نورة بنيت عبيد اليرحمن
الحاسيييييب والمعلوميييييات بالمملكييييية العربيييييية 

 لمدة عيام فيى )مطيار العيام الثيامن(السعودية 
 تاريخ القيام.من  اعتبارا  

 %25نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 مجلسال

3 
براهيم محمد أد. اسالم 
 يوسف عشرى 

 مدرس  
الرياضيات 
والفياياء 
 الهندسية 

النظييير فيييى مقتيييراح مجليييس القسيييم بشييي ن 
 للعمييل سيييادته ةاعييار تجديييدالموافقيية علييى 

بجامعيييية المليييي  عبييييد   للعلييييوم والتقنييييية 
)فييى بالمملكية العربييية السييعودية لميدة عييام 

مييييييين  اعتبيييييييارا   اطيييييييار عيييييييام خيييييييامس(
 .1/11/2019وحتى  2/11/2018

 %17نسبة اإلعارة على مستوى القسم: 

وافق 
 المجلس
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 -: ثالثاً: اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
مبراهيم السيد مبراهيم د. 
 البنا

 مدرس 
 متفر 

هندسة الرى 
  والهيدروليكا

مجليييس القسيييم بشييي ن النظييير فيييى مقتيييراح 
 لتجدييدالطلب المقيدم مين سييادته  الموافقة

االجيييااة الخاصييية بيييدون مرتيييب لمرافقييية 
بدولة اإلميارات العربيية الاوجة التى تعمل 

حتيييى  1/9/2018مييين  اعتبيييارا   المتحيييدة
تاريخ نهاية معيارة الاوجية   19/7/2019

، ميييع التصيييريح  )فيييى مطيييار عيييام رابيييع(
 .لسيادته بالعمل
  عشر سنوات. : ةإلعارعدد سنوات ا

رفا 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجااة 
 لسيادته

2 
يمن بسيونى محمد أد. 
 محفوظ

 مدرس 
هندسة ال
بحرية ال

 وعمارة السفن 

النظييير فيييى مقتيييراح مجليييس القسيييم بشييي ن 
 لتجديييدالطلييب المقييدم ميين سيييادته  رفييا

االجيييااة الخاصييية بيييدون مرتيييب لمرافقييية 
ة الاوجيييية التييييى تعمييييل بالواليييييات المتحييييد

حتيى  19/6/2018مين  اعتبيارا   االمريكية
نظييرا لتجيياوا سيييادته مييدة  18/6/2019

 .عشر سنوات
 ال يوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

رفا 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجااة 
 لسيادته

 مدرس حمد عبد اللطيف فريد أد.  3
الهندسة 
 الكهربية 

النظيير فييى مقتييراح مجلييس القسييم بشيي ن 
م مين سييادته عليى الطليب المقيد الموافقة
االجيييااة الخاصييية بيييدون مرتيييب  لتجدييييد

لمرافقيية الاوجيية التييى تعمييل بكنييدا لمييدة 
ميين  اعتبييارا   )فييى اطييار عييام ثييامن(عييام 
 . 31/8/2019حتى  1/9/2018

 ال يوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

4 
حمد عبده أمى محمود  د.

 يوسف
 هندسة االنتاج مدرس

بشيي ن  النظيير فييى مقتييراح مجلييس القسييم
على الطلب المقيدم مين سييادتها  الموافقة
على اجااة خاصة بيدون مرتيب  للحصول

لمرافقييية الييياوج الييييذى يعميييل بالمملكيييية 
 اعتبيارا   لميدة عيام اولالعربية السيعودية 

حتيييييييييييييييييييى  15/11/2018مييييييييييييييييييين 
14/11/2019 . 

 ال يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

 

 -: المحددالتجاوز عن الحضور فى الموعد اً: رابع
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 ستاذ أ ا.د. على عبد الحكم على    1
الهندسة 
 االنشائية  

النظيييييير فييييييى مقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
الطليييييييييب عليييييييييى  الموافقيييييييييةبشييييييييي ن 

المقيييييييدم مييييييين سييييييييادته عييييييين فتيييييييرة 
وحتييييييييى  30/8/2018تجيييييييياوا ميييييييين 

االجييييييييااة  عيييييييين مييييييييدة 31/8/2018
لمييييييييدة  االعتيادييييييييية الممنوحيييييييية لييييييييه

  30/7/2018ميييييييين  اعتبييييييييارا   شييييييييهر
وذليييييييي  للسييييييييفر للمملكيييييييية العربييييييييية 
السييييييييييعودية الداء فريضيييييييييية الحييييييييييج 
)للميييييييييييييرة الثانيييييييييييييية(وذل  بسيييييييييييييبب 

وافق 
 المجلس
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 ظروف الطيران.  

 حمد محسن أد. سمر  2
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة الغال 
 والنسيج 

النظيييييير فييييييى مقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
الطليييييييييب عليييييييييى  الموافقيييييييييةبشييييييييي ن 

عيييييين تجيييييياوا  المقييييييدم ميييييين سيييييييادتها
مييييييدة االجييييييااة االعتيادييييييية الممنوحيييييية 

مييييييين  اييييييييام اعتبيييييييارا   9لهيييييييا لميييييييدة 
حتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى  26/8/2018
 بييييييييييييييييييييييوم واحييييييييييييييييييييييد 3/9/2018
وذليييييييييييييييييييي  نظييييييييييييييييييييرا   4/9/2018

لظييييييييروف الطيييييييييران وفقييييييييا للطلييييييييب 
 المقدم من سيادتها.  

وافق 
 المجلس

 

 -اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :اً: خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. حمدى عبد   محمد 

 قنديل
ستاذ أ

 متفر  
هندسة ال
 ميكانيكية ال

النظيييييير فييييييى اقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
االسييييييييتقالة علييييييييى  الموافقييييييييةبشيييييييي ن 

المقدمييييية مييييين سييييييادته اعتبيييييارا  مييييين 
وذلييييييييييييييييييي  نظيييييييييييييييييييرأ   1/10/2018

 لظروف خاصة بسيادته.  

وافق 
 المجلس
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 -اإلستقاالت وإنهاء الخدمة :: تابع

2 
مد مهدى راق م. مهاب مح
 النشار 

مدرس 
 مساعد 

هندسة ال
 الكهربية    

النظييييييير فيييييييى اقتيييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
عليييييى سييييييادته  تطبييييييق الليييييوائحبشييييي ن 

 81مييييييين قيييييييانون رقيييييييم  69)الميييييييادة  
بانهيييييييييييييياء خدميييييييييييييية  2016لسيييييييييييييينة 

 16/7/2018سيييييييييادته اعتبييييييييارا  ميييييييين 
التيييييييييياريخ التييييييييييالى النتهيييييييييياء اجييييييييييااة 

 مرافقة الاوجة لسيادته(.

وافق 
 المجلس

 م. شادى فؤاد جبره عبده  3
مدرس 
 مساعد 

هندسة ال
 الكهربية    

النظييييييير فيييييييى اقتيييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
االسيييييييييتقالة عليييييييييى  الموافقيييييييييةبشييييييييي ن 

المقدميييييية ميييييين سيييييييادته اعتبييييييارا  ميييييين 
وذلييييييييييييييييييي  نظيييييييييييييييييييرأ   18/10/2018

 لظروف خاصة بسيادته.  

وافق 
 المجلس

4 
عبد العايا  ةم. محمد خليف

 عبد  
 معيد 

هندسة ال
 ائية كيميال

النظييييييير فيييييييى اقتيييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
االسيييييييييتقالة عليييييييييى  الموافقيييييييييةبشييييييييي ن 

المقدميييييية ميييييين سيييييييادته اعتبييييييارا  ميييييين 
وذليييييييييييييييييييييي  نظييييييييييييييييييييييرأ   6/10/2018

 لظروف خاصة بسيادته.  

وافق 
 المجلس

 معيد حمد أم. طه مصطفى حسين  5
الرياضيات 
والفياياء 
 الهندسية 

النظييييييير فيييييييى اقتيييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
تقالة االسيييييييييعليييييييييى  الموافقيييييييييةبشييييييييي ن 

المقدميييييية ميييييين سيييييييادته اعتبييييييارا  ميييييين 
وذليييييييييييييييييييييي  نظييييييييييييييييييييييرأ   1/10/2018

 لظروف خاصة بسيادته.  

وافق 
 المجلس

 

 -:اإلنتدابات  : اً سساد
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
ا.د. عالء الدين حسن 

 حمدى 
ستاذ أ

 متفر  
الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
 –بكلية الهندسة  على ندب سيادته ةالموافق

جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى االول  
، وذل  يومى األحد  2018/2019

 ساعة أسبوعيا . 16والثالثاء لمدة 

وافق 
 المجلس

 حمد عبد الرحمن أا.د. عادل  2
ستاذ أ

 متفر  
الهندسة 
 الميكانيكية

 ةالنظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن الموافق
جامعة  –بكلية الهندسة  ادتهعلى ندب سي

فاروس خالل الفصل الدراسى االول  
 3، وذل  يوم الخميس لمدة  2018/2019

 ساعات أسبوعيا .

وافق 
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

3 
ا.د. نور الدين حسن 

 مسماعيل  
ستاذ أ

 متفر  
الهندسة 
 الكهربية  

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
 سييييييييادتهعليييييييى نيييييييدب  ةبشييييييي ن الموافقييييييي

جامعيييييييية  –للتييييييييدريس بكلييييييييية الهندسيييييييية 
فيييييييييييييييييياروس العييييييييييييييييييام االكيييييييييييييييييياديمى 

، وذلييييييييي  ييييييييييوم األثنيييييييييين  2018/2019
 ساعات أسبوعيا . 6لمدة 

وافق 
 المجلس

 حمد أا.د. مجدى عبد العظيم  4

أستاذ ووكيل 

الكلية 

للدراسات 

العليا 

هندسة 

الحاسب 

 والنظم 

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
 عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته ةقيييييييبشييييييي ن المواف

 -للتييييييييدريس بقسييييييييم هندسيييييييية الحاسييييييييب 
جامعييييييييية فييييييييياروس  -بكليييييييييية الهندسييييييييية 

خيييييييييييييييييييييالل العيييييييييييييييييييييام االكييييييييييييييييييييياديمى 

وافق 
 المجلس
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، وذليييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييوم  2018/2019 والبحوث 
 ساعات أسبوعيا . 6األربعاء لمدة 

5 
حمد على أسامة أا.د. 

 السمنى 
 ستاذأ

الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
 –بكلية الهندسة  على ندب سيادته ةالموافق

جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى االول  
 3، وذل  يوم األربعاء لمدة  2018/2019

 ساعات أسبوعيا .

وافق 
 المجلس

 د. محمد راق محمد راق  6
ستاذ أ

مساعد 
 متفر  

الهندسة 
 الكهربية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
لتدريس بكلية ل على ندب سيادته ةالموافق
جامعة فاروس العام االكاديمى  –الهندسة 
 5لمدة  ألثنين، وذل  يوم ا 2018/2019

 ساعات أسبوعيا .

وافق 
 المجلس

 حمد عبده النحاس أد.  7
ستاذ أ

 مساعد
 متفر 

هندسة 
الحاسب 
 والنظم 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بقسم  على ندب سيادته ةالموافق

جامعة  -بكلية الهندسة  -اسب هندسة الح
فاروس خالل العام االكاديمى 

 3، وذل  يوم األربعاء لمدة  2018/2019
 ساعات أسبوعيا .

وافق 
 المجلس

8 
د. محمد محمود جمال الدين 

 الحلو 
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
 – بكلية الهندسة على ندب سيادته ةالموافق

جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى االول  
 8، وذل  يوم األحد لمدة  2018/2019

 ساعات أسبوعيا .

وافق 
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

9 
حمد حسنين محمود أد. 

 حسنين 
ستاذ أ

 مساعد
هندسة الغال 
 والنسيج  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للجامعة   على ندب سيادته ةالموافق
 –صرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الم

 2018الفصل الدراسى االو ل خريف 
، وذل  يوم  2018/2019للعام الجامعى 
 ساعات أسبوعيا . 6الثالثاء لمدة 

وافق 
 المجلس

 د. شوقى السيد شعبان  10
مدرس 
 متفر  

الهندسة 
 الكهربية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بكلية  تهعلى ندب سياد ةالموافق
جامعة فاروس العام االكاديمى  –الهندسة 
، وذل  يوم الخميس لمدة  2018/2019
 ساعات أسبوعيا . 4

وافق 
 المجلس

11 
د. صالح الدين عبد   

 مسعد 
مدرس 
 متفر 

هندسة 
 االنتاج

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس بكلية  على ندب سيادته ةالموافق
جامعة فاروس العام االكاديمى  –الهندسة 
، وذل  يوم الخميس لمدة  2018/2019
 ساعات أسبوعيا . 6

وافق 
 المجلس

 مدرس  د. عبد السالم محمد يوسف  12
الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية الهندسة  على ندب سيادته ةالموافق
جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى  –

، وذل  يوم األثنين  2018/2019االول  
 ساعات أسبوعيا . 6لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس د. مصطفى السيد الحضرى  13
الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية الهندسة  على ندب سيادته ةالموافق

وافق 
 المجلس
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جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى  –
، وذل  يوم األحد  2018/2019االول  
 ساعات أسبوعيا . 6ة لمد

 مدرس د. محمد على السيد النقيب  14
الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بكلية الهندسة  على ندب سيادته ةالموافق
جامعة فاروس خالل الفصل الدراسى  –

، وذل  يوم الثالثاء  2018/2019االول  
 ساعات أسبوعيا . 3لمدة 

وافق 
 لمجلسا
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 -:اإلنتدابات :  تابع

15 
حمد محمد نجيب أد. 

 المتولى 
 مدرس

الهندسة 
 الميكانيكية

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
بجامعة مدينة  على ندب سيادته ةالموافق

اويل للعلوم والتكنولوجيا الفصل الدراسى 
، وذل  يومى  2018/2019االول  

ساعة  16األربعاء والخميس لمدة 
 عيا .أسبو

وافق 
 المجلس

 مدرس د. سهير حسن بكار  16
هندسة 
 االنتاج

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
ا للتدريس بكلية على ندب سيادته ةالموافق
جامعة فاروس العام االكاديمى  –الهندسة 
، وذل  يومى األربعاء  2018/2019

 ساعة أسبوعيا . 11والخميس لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس الفتاح فايد د. مى عبد  17
هندسة ال
 صحية ال

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
ا  بالمعهد على ندب سيادته ةالموافق

 –العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 
الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

، وذل  يوم األثنين لمدة  2018/2019
 ساعات أسبوعيا . 6

وافق 
 المجلس
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 الشئون التعليمية
 

النظر فى الموافقة على معتماد نتيجة بكالوريوس الهندسة الكهربية )شعبة اإلتصاالت واإللكترونيات( لكلية الدفاع  .1
 2018 سبتمبر( دفاع جوى دور 45-44-43-42الجوى للضباط الناجحين من المحاوالت األخرى الدفعات )

 وبيانها كالتالى :

 جاحنسبة الن عدد الناجحين عدد المتقدمين البيان

 صفر% صفر 2 دفاع جوى 42الدفعة 

 %31.25 10 32 دفاع جوى 43الدفعة 

 %41.67 5 12 دفاع جوى 44الدفعة 

 %34.62 9 26 دفاع جوى 45الدفعة 

 

 وافق مجلس الكلية على معتماد النتيجة.القرار : 
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

1 
هشام عبد الفتاح سعد  د.

 القرنشاوى 

ستاذ مساعد أ
بالقسم 
الرياضيات 
والفياياء 
 الهندسية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
الموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن الثقافية ب
المؤتمر الدولى العاشر للتكنولوجيا  هحضور

الذى عقد خالل الفترة من ميكانيكية والكهربية ال
في فانكوفر بكندا  27/7/2018حتى  25/7/2018

 وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 حمد سعيد حسن التراس  . أد 2
درس بقسم م

الهندسة 
 الكهربية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
وافقة على التقرير المقدم من سيادته عن المالثقافية ب
 2018الدولى للهوائيات وتطبيقاتها  مؤتمرال هحضور

حتى  3/9/2018الذى عقد خالل الفترة من 
وقد تم القاء في فاستيراس بالسويد  6/9/2018

 محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: الدراسية جازاتاإل :ثانياً 
 -: منح عام للتدريب – أ
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
اسالم عامى عبد . م

 اللطيف 

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الكهربية
وعضو االجااة 
الدراسية بجامعة 
استراثكاليد بالمملكة 

 المتحدة

ولجنييية الكليييية النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم 
ة عليى مينح سييادته فتيرة بالموافقيللعالقات الثقافية 
حتيييييييييى  1/9/2018تبيييييييييارا  مييييييييين للتيييييييييدريب اع

)تييياريخ اسيييتكمال عيييامين للتيييدريب(  17/1/2019
 بدون مرتب.

نياقش الدرجية  - 22/2/2013)سيافر سييادته فيى 
حصيل عليى عيام اول للتيدريب   – 2017ا//17فى 
وحصييييل  17/1/2018حتييييى  18/1/2017ميييين 

على سبعة أشهر وأربعة عشر يوما  اخرى للتيدريب 
 31/8/2018حتيييييى  18/1/2018اعتبييييارا  ميييين 
 بدون مرتب(.

وافق 
 المجلس
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 -: منح عام للتدريب تابع :

2 
عبد الرحمن محمد . م

 حنفى 

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الكهربية
وعضو االجااة 
الدراسية بجامعة 
ميرالند كولدج بار  
بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنييية الكليييية النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم 
ة علييى ميينح سيييادته عييام  بالموافقيي للعالقييات الثقافييية

)اليييوم التييالى  18/8/2018للتييدريب اعتبييارا  ميين 
بييدون مرتييب حيييث  17/8/2019للمناقشيية ( حتييى 
 .17/8/2018ناقش الدرجة فى 
ا خيير مييد حصييل  – 1/9/2013)سييافر سيييادته فييى 

حتييى  1/9/2017عليييه عييام خييامس اعتبييارا  ميين 
 بمرتب(. 31/8/2018

وافق 
 المجلس

3 
مد نبيل محمد مح. م

 طلبة 

بقسم  ساعدمدرس م
الرياضيات والفياياء 

وعضو  الهندسية
االجااة الدراسية 
بجامعة كونكورديا 

 بكندا

ولجنييية الكليييية النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم 
ة عليى مينح سييادته عيام بالموافقيللعالقات الثقافية  

حتييييى  5/12/2018ثييييان للتييييدريب اعتبييييارا  ميييين 
  بدون مرتب.  4/12/2019

ناقش الدرجة فى  – 1/1/2014)سافر سيادته فى 
ا خر مد حصل علييه عيام للتيدريب  - 4/12/2017

حتييييييييى  5/12/2017العملييييييييى اعتبييييييييارا  ميييييييين 
 بدون مرتب(. 4/12/2018

وافق 
 المجلس

 

 -: تطبيق اللوائح )باإلنذار بالعودة خالل الشهرين(  –ب 
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
سرى السيد ياسر ي. م

 حنفى

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو االجااة 
الدراسية بجامعة 
بيرومارى كورى 

 بفرنسا

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية 
للعالقات الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائح 
المعمول بها على سيادته وذل  بانذاره بالعودة 

ريخه حيث انتهى خالل شهرين لعدم عودته حتى تا
اخر مد لسيادته العام الثانى للتدريب فى 

20/5/2018. 
ناقش فى  – 14/10/2012)سافر سيادته فى 

اخر مد حصل عليه عام ثانى  - 20/5/2016
 (.20/5/2018للتدريب العملى حتى 

وافق 
 المجلس

 



20 

  2018 /13/11بتاريخ  الرابعة الجلسة

 -: تطبيق اللوائح  – جـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
جدى محمد عمرو م. م
 حمد أ

بقسم  ساعدمدرس م
الحاسب هندسة 
وعضو  والنظم

االجااة الدراسية 
 مانيسوتابجامعة 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنة الكلية النظر فى اقتراح مجلس القسم 
تطبيق اللوائح بالموافقة على  للعالقات الثقافية

على سيادته ذل  بفصله ومطالبته وضامنه 
هت فترة االنذار الموجة لسيادته بالنفقات حيث انت

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  30/9/2018فى 
 تاريخه 

للحصول على  1/8/2011)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه  - امريكادرجة الدكتوراة من 

حتى  1/8/2016عام سادس اعتبارا  من 
تم عمل عدة  - بدون مرتب 31/8/2017

تم انذاره  – 6/6/2018استعجاالت اخرها فى 
بالعودة خالل شهرين بموافقة ا.د. نائب رئيس 

انتهت فترة االنذار فى  31/7/2018الجامعة فى 
30/9/2018.) 

وافق 
 المجلس

2 
هشام اكريا مهدى . م

 مكى 

بقسم  ساعدمدرس م
الحاسب هندسة 
وعضو  والنظم

االجااة الدراسية 
 مانيسوتابجامعة 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنة الكلية اقتراح مجلس القسم  النظر فى
تطبيق اللوائح بالموافقة على  للعالقات الثقافية 

على سيادته ذل  بفصله ومطالبته وضامنه 
بالنفقات حيث انتهت فترة االنذار الموجة لسيادته 

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  30/9/2018فى 
 تاريخه 

للحصول على  16/8/2011)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه   - امريكادكتوراة من درجة ال

حتى 16/8/2016عام سادس اعتبارا  من 
تم عمل عدة  -بدون مرتب 15/8/2017

تم انذاره  – 6/6/2018استعجاالت اخرها فى 
بالعودة خالل شهرين بموافقة ا.د. نائب رئيس 

انتهت فترة االنذار فى  31/7/2018الجامعة فى 
30/9/2018.)  

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مسراء صالح الدين عبد العايا عرباسم الطالب:  

دراسة سلو  الوصالت الخارجية من الخرسانة المسلحة بين موضوع: 
 .األعمدة والكمرات تحت ت ثير األحمال الرتيبة

Behavior of exterior reinforced concrete beam 

column joint subjected to monotonic loading. 

 .أ.د. سعيد محمد عالم ، أ.د. حاام محمد فاروق البكرىتحت مشراف:  
المهنييدس المييذكور لييه بحييث منشييور فييي : مجليية هندسيية اإلسييكندرية * 
17/10/2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
               محيى الدين صالح  شكرى   أستاذ متفر  بالكلية    أ.د. -1

 رئيسا  
مشرفا           عميد الكليةوأستاذ        أ.د. سعيد محمد عالم        -2

 عضوا  و
أ.د. أحمد محمد النبوى عطا        أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا     -3

 عضوا  
مشرفا          أستاذ مساعد بالكليةأ.د. حاام محمد فاروق البكرى     -4

 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
17% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 أحمد حموده عابدين مغربى خليلاسم الطالب:  

توقع منتاجية محطات الخلط الخرسانية بلستخدام نماذج موضوع: 
 .البرمجة الرياضية

Predicting batch plant productivity using linear 

programming models. 

أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق، أ.د. ريمون فايق تحت مشراف:  
 .عايا
المهنييدس المييذكور لييه بحييث منشييور فييي : مجليية هندسيية اإلسييكندرية * 
16/4/2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
  لهندسة جامعة القاهرةأستاذ بكلية اأ.د. مهيب السعيد مبراهيم           -1

 رئيسا  
مشرفا                أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق   أستاذ بالكلية -2

 عضوا  و
        أستاذ بالكلية                           أ.د. شريف محمد حافظ   -3

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
15% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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     -الهندسة اإلنشائية :: قسم  تابع

تعديل 
لجنة 
 مشراف

 عبد الهادى محمد عبد الهادىاسم الطالب:  

مدارة المخاطر الحرجة للمشروع بلعتبار المخاطر المتداخلة موضوع: 
 .تحت ظروف قيود المياانية

أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق ، أ.د. شريف محمد تحت مشراف:  
 .الفحامحافظ، د. ياسر محمد 

وذل  برفع مسم أ.د. ياسر محمد الفحام المدرس بالقسم من لجنة 
 اإلشراف إلعتذار سيادته.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

ملغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 دبلوم منة   محمود السيد محمد مبراهيماسم الطالب:  
 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 

 هندسة الكهربية :ال: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 مروة حسن فهمى هاشم الشريفاسم الطالب:  

التقنيات اآلمنة إلخفاء البيانات والصور داخل مشارات موضوع: 
 . الصوت

Secured techniques for image and data hiding in 

audio signals.  
 .سماعيل الخامى ، أ.د. نهى عثمان قرنىأ.د. سعيد متحت مشراف:  

 دكتوراه
 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 ساره حسن حسن الفاراسم الطالب:  

التقنيات المتقدمة في التضمين والترميا لشبكات االتصاالت موضوع: 
 . الالسلكية تحت الماء

Advanced modulation and coding techniques for 

underwater wireless communications.  
أ.د. سعيد مسماعيل الخامى ، أ.د. محمد راق محمد تحت مشراف:  

 .راق

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 أحمد محمد فتحى عبد المطلب أبو شعرةاسم الطالب:  

أمثلة خطة توسيع شبكة النقل عن طريق خوارام الفوضوى موضوع: 
 . التفاضلى

Optimizing transmission network expansion planning 

with the mean of chaotic differential evolution algorithm.  

 .أ.د. محمد راق محمد راقتحت مشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

منح 
 الدرجات

 ى قرارعبد الرحمن جمال عبد الناصر مكى علاسم الطالب:  

بروتوكول التوجيه الديناميكى التكيفى لشبكات النطاق البدنى موضوع: 
 . الالسلكية

Adaptive dynamic routing protocol wireless body 

area networks.  

أ.د. أحمد خير   أبو السعود )رحمه  (، أ.د. محمد تحت مشراف:  
 .راق محمد راق ، د. باسم محمود مختار

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 أحمد عادل على مبراهيماسم الطالب:  

تقنية تغيير عرا النبضه معدلة متقطعة محسنة األداء موضوع: 
 . لعاكس ممانعة المصدر ثالثى األوجه

Enhanced performance modified discontinuous 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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PWM technique for three-phase Z-Source inverter.  

أ.د. أحمد عبد   شاهين ، أ.د. أحمد قدرى عبد السالم ، تحت مشراف:  
 .د. مصطفى محمد عبده الرفاعى

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مصطفى مصطفى محمد عبد الوهاباسم الطالب:  

 .الطرق الحديثة للتحليل الشفرىموضوع: 
Advanced cryptanalysis techniques. 

أ.د. السيد عبد المعطى البدوى ، أ.د. محمد راق محمد تحت مشراف:  
 .راق ، د. حسام عبد اللطيف سليم

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
Journal of Engineering Technology, Vol. 6, Issue 2, 

July, 2018.pp.377-393. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا            أ.د. السيد عبد المعطى البدوى  أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
أستاذ متفر  باألكاديمية العربية للعلوم  أ.د. مصطفى حسين على        -2

   والتكنولوجيا
                                                                                  

 عضوا   
                            أستاذ بالكلية .د. حسام محمد حسان شلبى  أ -3

 عضوا  

 دكتوراه
نسبة 
اإلقتباس 
28% 

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد على سليماناسم الطالب:  

 .عاقةتحسين أداء المستقبالت عريضة النطاق في وجود اإلموضوع: 
تحسين أداء أنظمة اإلستقبال عريضة ( ليصبح:مع تحديد عنوان البحث 
 علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. النطاق في وجود اإلعاقة(

Performance improvement of spread spectrum 

receiving systems in presence of jamming. 
د. شوقى السيد شعبان ، أ.د. محمد راق محمد راق ، تحت مشراف:  

 .د. وليد محمد سعد عطا
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

18th IEEE International Conference on 

Communication Technology, Vol.2, 8-11 October 

2018, Chongqing, China. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                      تاذ متفر  بالكليةأ.د. أنسى أحمد عبد العليم    أس -1
 رئيسا  
       أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا  أ.د. محمد السعيد نصر       -2

 عضوا   
    أ.د. محمد راق محمد راق      أستاذ مساعد متفر  بالكلية -3

 عضوا  مشرفا  و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
21.5% 

 خريف
2016 

وافق 
 مجلسال

تشكيل 
لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 آية جمال الدين على عبد العالاسم الطالب:  

 .حساسات المركبات النانومترية للكشف عن التدفقموضوع: 
A Composite nanomaterial sensor for flow detection. 

 .أ.د. مظهر بسيونى طايل ، أ.د. محمد راق محمد راقتحت مشراف:  
  -ة مكونة من : على أن تكون اللجن

مشرفا             أ.د. مظهر بسيونى طايل        أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
                    أ.د. محمد مسماعيل البنا          أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا  
           أ.د. عبد الهادى بشير قشيوط   أستاذ بمدينة األبحاث العلمية -3

 عضوا  

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 مبراهيم على مبراهيم عبد الرؤوفاسم الطالب:  

 .مجس غااات مطلى بمركبات نانومترية يعمل برنين الراديوموضوع: 
A Nano material compound RFID gas sensor. 

 .أ.د. مظهر بسيونى طايل ، أ.د. محمد راق محمد راقتحت مشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا                   أستاذ متفر  بالكلية  أ.د. مظهر بسيونى طايل -1
 رئيسا  و
أستاذ متفر  بكلية الهندسة جامعة           أ.د. طه السيد طه -2

 عضوا    المنوفية
                         أستاذ متفر  بالكلية  أ.د. محمد مسماعيل البنا    -3

 عضوا  

 
 خريف
2015 

وافق 
 مجلسال

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 

 عبد الهادى حلمى عبد الكريم قاسماسم الطالب:  

 .كشف خط  توصيالت كوابل األلياف الضوئيةموضوع: 
Error detection for optical fiber connections. 

 
 ربيع
2017 

فق وا
 المجلس
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اإلمتحان 
 الشامل

 .أ.د. مظهر بسيونى طايلتحت مشراف:  
  -ونة من : على أن تكون اللجنة مك

مشرفا          أ.د. مظهر بسيونى طايل           أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
                 أ.د. السيد عبد المعطى البدوى    أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا  
                         أ.د. حسام محمد حسان شلبى      أستاذ بالكلية -3

 عضوا  

 مينا مبراهيم يونان مبراهيماسم الطالب:  

 .العالمة المائية للصور الرقميةموضوع: 
Digital image watermarking. 

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

مشرفا           أ.د. مظهر بسيونى طايل          أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
                          أستاذ بالكلية    أ.د. هشام محمد طلبة           -2

 عضوا  
                          أستاذ بالكلية   أ.د. مسعود بشير الغنيمى      -3

 عضوا  

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 نهال أحمد محمود أحمد مبرو اسم الطالب:  

 .الهندسة الطبيةموضوع: 
Biomedical engineering. 

أ.د.  عبد الرحيم محمود خليفة ، أ.د. عبد المنعم عبد تحت مشراف:  
 .البارى ناصر

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا         أستاذ متفر  بالكلية    أ.د. عبد الرحيم محمود خليفة   -1
 رئيسا  و
                 الكليةأ.د. نور الدين حسن مسماعيل     أستاذ متفر  ب -2

 عضوا  
                         أستاذ بالكليةنهى عثمان قرنى              أ.د.  -3

 عضوا  

 
 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس
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 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تغيير 
عنوان 
 البحث

 : منجى أحمد السيد على الترجماناسم الطالب:  
بلستخدام معالج التطبيقات الخاصة  تصميم للتطبيقات األمنيةموضوع: 

 .ASIP)بمجموعة التعليما ت )
Design of application specific instruction – Set 

processor for security applications (ASIP). 
 أ.د. محمد راق محمد راق ، د. محمد مرسى فرج.تحت مشراف: 

مسية من خالل ملى عنوان : تحسن األداء ألنظمة الطاقة الضوئية الش
 التحكم الغيمى للمتتبع ألقصى نقطة أداء.

Performance enhancement of solar photovoltaic 

fuzzy control of maximum power point tracker 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

تعديل 
لجنة 
 مشراف

 محمد سمير محمد أحمد مبراهيماسم الطالب:  

 .بكات معرفة برمجياَ لت مين النظم الفيايوسبرانيةشموضوع: 
أ.د. محمد راق محمد راق ، د. نيرة محمود صادق ، د. تحت مشراف:  

 .محمد محمود محمود عاب
وذل  برفع مسم د. نيرة محمود صادق المدرس بالكلية من لجنة 
اإلشراف إلعتذار سيادتها و مضافة  أ.د. أنسى أحمد عبد العليم األستاذ 

 متفر  بالكلية ملى لجنة اإلشراف لحاجة البحث ملى تخصص سيادته.ال

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 منجى أحمد السيد على الترجماناسم الطالب:  

تصميم للتطبيقات األمنية بلستخدام معالج التطبيقات الخاصة موضوع: 
 .بمجموعة التعليمات
 .محمد مرسى فرجأ.د. محمد راق محمد راق ، د. تحت مشراف:  

وذل  بلضافة د. محمد األمير عطا   مساعد قائد قوات دفاع جو 
للبحوث بمركا التقنية ملى لجنة اإلشراف بدال  من د. محمد مرسى نعيم 

 فرج المدرس بالقسم وذل  بناء على معتذار سيادته.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

ملغاء 
التسجيل 
 بناء على
 طلبه

 ميمان على محمد عطيةاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 نرمين نش ت فهمى أبو ريا اسم الطالب:  
تصميم وتقييم الشوارع بلستخدام نظام  –التجمعات العمرانية المستدامة موضوع: 

ات السكنية ك داة )الحالة الدراسية مدينة برج العرب الجديدة لييد للمجاور
 . باإلسكندرية ، مصر(

Sustainable urban neighborhoods – Design and 

assessment of streets using LEED-ND as a tool    (case 

study; New Borg Al Arab – Alexandria Egypt).  

 .ر عاام ، أ.د. خالد السيد الحجلةأ.د. يسرى عبد القادتحت مشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عادل عبد السالم محمد الكفورىاسم الطالب:  

 .الطاقة المتجددة في العمارةموضوع: 
)الطاقة المتجددة كمحر  رئيسى نحوالتنمية  ليصبح:مع تحديد عنوان البحث 

 امة حالة دراسة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس الحضرية المستد

(SCZone)) .علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث 
Renewable energy as a key driver towards sustainable 

urban development case study of the Suez Canal 

economic zone (SCZone). 

سن ، أ.د. طارق عبد الحميد أ.د. سمير حسن بيومى حتحت مشراف:  
 .فرغلى

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
* 3rd Euro-Mediterranean Conference and 

Exhibition, 5-6 October 2018, Laranca, Cyprus. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أ.د. عبد الفتاح مبراهيم الموصلى   أستاذ متفر  بالكلية -1

 رئيسا   
مشرفا        أ.د. سمير حسن بيومى حسنى       أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا  و
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرةأ.د. على حاتم جبر                   -3

 عضوا   
مشرفا         أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى      أستاذ متفر  بالكلية -4

 عضوا  و

 دكتوراه

نسبة 
قتباس اإل
26% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 آية   أحمد عبد العايا محمد خليلاسم الطالب:  

 .التكنولوجيا الحديثة وأغلفة المبانىموضوع: 
Modern technology and buildings envelopes. 

 .أ.د. محمد أنور فكرى ، د. وليد عبد العالتحت مشراف:  
مجلية هندسية اإلسيكندرية بتياريخ : * المهندس المذكور ليه بحيث منشيور فيي 

3/10/2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا      أ.د. محمد أنور فكرى                أستاذ بالكلية            -1
 رئيسا  و
       أ.د. منى حسن حسيب المصرى    أستاذ بكلية الفنون الجميلة -2

 عضوا   
                        أستاذ بالكلية      أ.د. مبراهيم السيد معروف   -3

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 

7% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 جهاد على محمد عبد الواحداسم الطالب:  

 .الحركة في المناطق الحضريةموضوع: 

ماجستير 
العلوم 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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الحركة في المناطق الحضرية : عرا ( ليصبح:ث مع تحديد عنوان البح
قيمة التراث الثقافي كمدخل لتصميم المسارات الثقافية : مستخدام طرق 

 علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. التحليل المكانية(
Urban mobility: Interpretation of cultural heritage 

value as an approach to design cultural routes: Using 

spatial analytical tools. 

 .أ.د. خالد السيد الحجلة ، د. دينا محمد على سعد  تحت مشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

11th International Space Syntax Symposium, 15th 

July, 2017, Lisbon 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا                 أستاذ بالكلية       السيد الحجلة  أ.د. خالد  -1
 رئيسا  و
                               أ.د. هانى محمد عياد       أستاذ بالكلية -2

 عضوا  
  أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياأ.د. عالء الدين سرحان   -3

 عضوا  

 الهندسية

نسبة 
باس اإلقت
29% 

 هبة   عبد الواحد محمد فتحىاسم الطالب:  

 .المنهج البارامترى في عملية التصميمموضوع: 
مدخل بارامترى في توليد نماذج تراثية (مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 (PSRHرقمية : حلول بارامترية لترميم و معادة معمار المباني التراثية
 ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.علما  

Parametric approach in generating digital heritage 

models: Parametric solutions for restoration and 

reconstruction of heritage buildings "PSRH". 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. رانيا رسالنتحت مشراف:  
مجلة هندسة اإلسكندرية بتياريخ ور في : * المهندس المذكور له بحث منش

4/9/2018. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا          أستاذ بالكلية              أ.د. على فؤاد بكر         -1
 رئيسا  و
أستاذ مساعد باألكاديمية العربية للعلوم   أ.د. عالء ناجى سرحان   -2

      والتكنولوجيا
                                                                                

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

 عضوا   
* وافق القسم على عدم معادة المواد التي مر على دراستها أكثر من 

 خمس سنوات للظروف المرضية لوالدتها.

ماجستير 
لوم الع

 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
24% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 آالء محمد اهر الدين الخطيباسم الطالب:  

 .المباني الديناميكية وت ثيرها على التنمية المستدامةموضوع: 
Dynamic building and its impact on sustainable 

development. 

 .أ.د. محمد أنور فكرى ، د. عالء عادل منصورتحت مشراف:  
مجلية هندسية اإلسيكندرية * المهندس المذكور له بحيث منشيور فيي : 

 .17/10/2018بتاريخ 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
24% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
       أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى      أستاذ متفر  بالكلية       -1

 رئيسا   
مشرفا              أنور فكرى               أستاذ بالكلية أ.د. محمد -2

 عضوا  و
    أستاذ بكلية الفنون الجميلة              أ.د. وليد فؤاد عمر      -3

 عضوا  

 شيرويت حسن على على الشناوىاسم الطالب:  

 .راتيجيات اإلرتقاء بالمناطق العشوائيةمستموضوع: 
مستراتيجيات اإلرتقاء بالمناطق (مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

العشوائية : منهجية معادة تسوية وتعديل األراضى، "عابة 
علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر  الابالين"، القاهرة، مصر(

 البحث.
Slums upgrading strategies: Land readjustment 

approach, Ezbet El-Zabaleen, Cairo, Egypt. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. دينا سعد  تحت مشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

RETBE' 17, 18- 20 December  2017, Alexandria 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
ذ متفر  بالكلية             أ.د. أحمد منير سليمان              أستا -1
 رئيسا   
مشرفا             أ.د. على فؤاد بكر                  أستاذ بالكلية  -2

 عضوا  و
     أستاذ مساعد بجامعة فاروس. داليا عبد العايا الصردى     أ.د -3

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
26% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :قسم  :تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هدير عبد الرااق عماد الدين بركاتاسم الطالب:  

 .الحدائق العالجيةموضوع: 
المبادئ التوجيهية لتصميم حديقة (مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علما  ب ن هذا التحديد ال يمس  عالجية لظطفال المصابين بالتوحد(

 جوهر البحث.
Design guideline for a therapeutic garden for 

autistic children. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. اياد محمد طارق الصيادتحت مشراف:  
مجلية هندسية اإلسيكندرية * المهندس المذكور له بحيث منشيور فيي : 

 .20/10/2018بتاريخ 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أستاذ بالكلية             أ.د. محمد أنور فكرى         -1

 رئيسا  
مشرفا               أ.د. على فؤاد بكر                 أستاذ بالكلية -2

 عضوا  و
أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة أ.د. منى حسن حسيب المصرى   -3

                       االسكندرية

                                                                                

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
25% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد عبد الوهاب محمد المغااىاسم الطالب:  
م الخوارامية الجينية في تصميم مجسات الضغط السعوية مستخداموضوع: 

 . الصغرية الكهروميكانيكية
The use of genetic algorithm in the design of micro-

electro-mechanical capacitive pressure sensor.  

أ.د. حسن أنور الجمل ، د. محمد مصطفى يوسف تحت مشراف: 
 .بيومى

 دكتوراه
 ربيع
2011 

ق واف
 المجلس

 مسالم محمد شامخ صالح محمد عبد االهاسم الطالب:  
 . تقييم لطرق معالجة القطران الناتج من تغويا الوقود الحيوىموضوع: 

Assessment of tar generation treatment methods in 

biomass gasification.  
أ.د. محمد محمد القصبى ، أ.د. يحيى عبد المنعم تحت مشراف: 

 .رينىالد

ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 أحمد فتحى رشيد سليماناسم الطالب:  
محطة تحلية مياة البحر بالرميلة بلستخدام تقنية التناضح موضوع: 
 . العكسى

El-Remela sea water desalination plant using reverse 

osmosis technique.  
 .نىأ.د. سامى مرسى الشربيتحت مشراف: 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

منح 
 الدرجات

 ميسرة عادل عباس مرسىاسم الطالب:  

منتقال الحرارة بالحمل في تجويف مربع بلستخدام موائع بها موضوع: 
جايئات نانو مختلفة في وجود مجال مغناطيسى ثابت وت ثير الحركة 

 . البراونية

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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Nanofluids in presence of natural convection in a 

square cavity utilizing different motion effect constant 

magnetic field with Brownian.  

أ.د. وائل محمد مصطفى المغالنى ، أ.د. أشرف سعيد تحت مشراف: 
 .مسماعيل

 عمرو جابر رجب مبراهيمم الطالب:  اس

دراسة ثالثية األبعاد للسريان الرقائقى تحت الحمل القسرى موضوع: 
 . لمائع نانو خالل مسل  مستطيلى أجوف مرحل المحاور

Study of three dimensional laminar forced convection of 

nano fluid flow through eccentric rectangular annular 

duct.  

أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. محمد محمود الحلو، تحت مشراف: 
 .د. محمد مبراهيم عبد الفتاح فايد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 أحمد محمد عبد الفتاح طعيمةاسم الطالب:  

ت ثير مضافة جايئات الناو و المادة المسامية على موضوع: 
كا ومنتقال الحرارة في سريان طبقى أثناء المرور خالل الهيدرودينامي

 . ماسورة ثابتة درجة الحرارة في منطقة الدخول
Influence of Nano-particles & porous media on 

hydrodynamics & heat transfer in laminar flow 

entrance region inside isothermal tube.  

ليم حسب ، أ.د. وائل محمد مصطفى أ.د. محمد عبد الحتحت مشراف: 
 .المغالنى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد عبد السالم أحمد السيوفىاسم الطالب:  

 . دراسة وتطبيق في منتقال الحراره بمفاعالت البلمرةموضوع: 
An Investigation of heat transfer in a polymer reactor 

and a case study.  

 .أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. محمد محمود الحلوتحت مشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 مصطفى محمود يسرى محمود اغلولاسم الطالب:  

ت ثير الجايئات النانومترية على الخواص الميكانيكية للمواد موضوع: 
 . مقواه باأللياف الاجاجيةالبوليمرية حرارية التصلب وال

Effect of Nano particles on the mechanical properties of 

thermosetting polymeric materials reinforced with glass 

fibers.  

 .أ.د. حسن أنور الجمل ، أ.د. ياسر سعد محمدتحت مشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :سم : ق تابع

منح 
 الدرجات

 مروه أحمد محمد على حنفىاسم الطالب:  

تحسين اإلنتقال للمبادل الحرارى ثنائى األنابيب بلستخدام موضوع: 
 . دوران األنبوبة الداخلية متغيرة المركاية

Heat transfer enhancement of double pipe heat 

exchanger using rotating of variable eccentricity 

inner pipe.  
أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. وائل مصطفى تحت مشراف: 

 .المغالنى ، أ.د. يحيى عبد المنعم الدرينى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد محمد عبد النعيماسم الطالب:  

ومة ربع تعليقة عجالت تعمل بمخمد نمذجة ومحاكاة منظموضوع: 
 .كهرومغناطيسى

التصميم األمثل متعدد األهداف (مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 دكتوراه
نسبة 
اإلقتباس 
18% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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علما  ب ن هذا  لنموذج ربع سيارة ماود بخامد يعمل بمائع مغناطيسى(
 التحديد ال يمس جوهر البحث.

Multi objective optimum design of a quarter car 

model fitted with MR damper. 

 .أ.د. حسن أنور الجمل ، د. بسيونى مصطفى السهيلىتحت مشراف: 
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

* 7th International Conference on Advances in 

Mechanical and Robotics Engineering, AMRE'18, 

18-19 August 2018, Kuala Lumpur, Malaysia. 

  -اللجنه مكونه من :  على أن تكون
مشرفا                أستاذ متفر  بالكليةأ.د. حسن أنور الجمل       -1
 رئيسا  و
                        أ.د. طاهر حمد   عوا  أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا  
أستاذ بكليةالهندسة الجامعة الحديثة للعلوم أ.د. مصطفى اكى محمد    -3

                      واآلداب
                                                                                

  ً  ً  ً  عضوا  
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عبد الرحمن صالح بدير منصوراسم الطالب:  

 .سة متقدمة للخواص الحرارية لنظام التجفيف بالتجميددراموضوع: 
دراسة متقدمة للخواص الحرارية ( مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

في نظام التجفيف بالتجميد بلستخدام نموذج اإلنتقال متعدد األطوار في 
 علما  ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. المواد المسامية(

Advanced study of freeze drying system thermal 

characteristics via multi-phase porous media transport 

model. 

أ.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د. وائل مصطفى تحت مشراف: 
 .المغالنى ، أ.د. محمد محمود الحلو

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
* International Journal of Thermal Science, January 

2019, Vol. 135, Pages 509-522. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
             أ.د. محمد عبد الحليم حسب         أستاذ متفر  بالكلية -1

 رئيسا  
مشرفا      أ.د. عبد الحميد عطية السيد        أستاذ متفر  بالكلية -2
 عضوا  و
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة الاقاايق    أ.د. عماد ايدان مبراهيم         -3

  ً  ً  ً  عضوا  
مشرفا               أستاذ بالكليةمد مصطفى المغالنى  أ.د. وائل مح -4
 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
من  15
25% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 محمد مبرو  عبد الفتاح عماراسم الطالب:  

 .المحددة لعمليات التشغيل نمذجة العناصرموضوع: 
تقييم للتقنيات المختلفة من ( مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

علما  ب ن هذا التحديد ال  العانصر المحدودة لمحاكاة قطع المعادن(
 يمس جوهر البحث.

An evaluation of different finite element techniques 

for metal cutting simulation. 

 .أ.د. حسن أنور الجمل ، أ.د. محمد نصر أحمد نصرتحت مشراف: 
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

* 16th CIRP Conference on Modeling of Machining 

operations, Cluny, Burgundy, France. 15-16 June 2017. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
مشرفا       تاذ متفر  بالكليةأ.د. حسن أنور الجمل               أس -1
 رئيسا  و
              أستاذ متفر  بالكليةعبد الحميد مبراهيم جمعة       أ.د. -2

 عضوا  
أستاذ مساعد بكلية الهندسة الجامعة أ.د. مصطفى حسن يوسف شاذلى  -3

                      البريطانية
                                                                                

  ً  ً  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
13% 

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد فواى أحمد الشامىاسم الطالب:  

 .مختبار خصائص المواد المركبةموضوع: 
تحديد ومكتشاف الشروخ في ( :مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

ماجستير 
العلوم 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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الدعائم أحادية التثبيت عن طريق تتبع التردد الحر بلستخدام تحليل 
علما  ب ن هذا التحديد ال  طريقة تحليل العناصر المحددة(ت واإلهتاااا

 يمس جوهر البحث.
Crack detection of cantilever beam by natural 

frequency tracking using experimental and finite 

element analysis. 

 .أ.د. وائل أحمد كروسبى ، د. مصطفى محمد الحضرىتحت مشراف: 
* المهندس المذكور له بحث منشور في : مجلة هندسة اإلسكندرية 

 .23/10/2018بتاريخ 
  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 

مشرفا             أستاذ متفر  بالكلية أ.د. وائل أحمد كروسبى       -1
 رئيسا  و
                      أستاذ متفر  بالكليةأ.د. طاهر حمد   عوا     -2

 عضوا  
  أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطاد. عات السيد شعيب       -3

  ً  ً  ً  عضوا  

 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
12% 

معادة 
تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد محمود مسماعيل محمدم الطالب:  اس

المحاكاة النظرية والبحث التجريبى لتقييم أداء محطة تحلية موضوع: 
 .ذات سعة صغيرة تعمل بنظرية التناضح العكسى

Theoretical modeling and experimental 

investigation to evaluate the performance of small 

scale RO unit. 

.د. عبد الحميد عطية السيد ، أ.د.سامى مرسى أتحت مشراف: 
 .الشربينى

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
 مشرفا      أ.د. عبد الحميد عطية السيد        أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
مشرفا      أستاذ متفر  بالكلية         أ.د. سامى مرسى الشربينى -2
 عضوا  و
                     المغالنى  أستاذ بالكليةأ.د. وائل محمد مصطفى  -3

  ً  ً  ً  عضوا  
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم     أ.د. أحمد أحمد حنفى              -4

                     ياوالتكنولوج
                                                                                

  ً  ً  ً  عضوا  
منتهاء المدة القانونية للمناقشة ومعتذار أ.د. أسامة أحمد * بسبب 
 السمنى

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 محمد السيد محمد سيد أحمداسم الطالب:  

 .ميكانيكا الموائع ومنتقال الحرارة في األنابيب الحلاونيةموضوع: 
Fluid mechanics and heat transfer in helical pipes. 

أ.د.  أسامة أحمد المصرى ، أ.د. عبد الحميد عطية تحت مشراف:  
 .السيد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا           أ.د. عبد الحميد عطية السيد   أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
                  أستاذ متفر  بالكلية    أ.د. حسن أنور الجمل       -2

 عضوا  
                  أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن     أستاذ متفر  بالكلية -3

 عضوا  
                          أ.د. أسامة أحمد السمنى        أستاذ بالكلية -4

 عضوا  
                          أ.د. أحمد على عبد النبى       أستاذ بالكلية -5

 عضوا  

 
 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 مشراف

 عبد   أنور مصطفىاسم الطالب:  

 .تآكل اللدائنموضوع: 
 .أ.د. حسن أنور الجمل ، د. محمد سعد أحمد سعدتحت مشراف:  

وذل  بلضافة مسم د. ياسر سعد محمد المدرس بالكلية ملى لجنة 
 خصص سيادته.اإلشراف لحاجة البحث ملى ت

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

ملغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 أحمد عالء الدين سعيد عبد الجواداسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 محمد فراج عبد العليم فراجاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2012 

ق واف
 المجلس

 محمد أحمد محمد عاشوراسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 حسام عبد العايا محمداسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2006 

وافق 
 المجلس

 كريم على حافظ مرسىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2006 

وافق 
 المجلس
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 -يميائية :الهندسة الك: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد صالح فتح   عبد اللطيفاسم الطالب:  

ت ثير الشكل الهندسى لسطح التفاعل على معدل منتاج موضوع: 
 .التفاعالت عديدة األوجه في األوعية المقلبة

Effect of reaction surface geometry on the rate of 

production of multiphase reactions in agitated vessels. 

 .أ.د. نيفين كمال أمين ، أ.د. السيد اكريا األشطوخىتحت مشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أ.د. حسن عبد المنعم فرج          أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  
              أستاذ متفر  بالكلية         عطوط     أ.د. أحمد أمين ا -2

 عضوا  
مشرفا              أستاذ بالكلية        أ.د. السيد اكريا األشطوخى -3

 عضوا  و

 
 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس

ملغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 دكتوراه محمد سعيد السيد عبد ربهاسم الطالب:  
 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 ميمان أحمد مبراهيم مصطفىالطالب:   اسم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 دبلوم حسين عاطف سعد عبد العظيماسم الطالب:  
 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -هندسة اإلنتاج :: قسم اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 ماعيل فايدمسماعيل سمير مساسم الطالب:  

دور نظم مدارة الصيانة بالحاسب اآللى في تحسين األداء موضوع: 
 .الصناعى

The role of computerized maintenance management 

systems to improve the industrial performance.   

 .أ.د. مصطفى أحمد هاللىتحت مشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 داليا أحمد يوسفلطالب:  اسم ا

 .مستخدام الحاسب اآللى في صيانة األفران النفقيةموضوع: 
Tunnel Kilns maintenance using computerized 

maintenance management system (CMMS).   

 .أ.د. مصطفى أحمد هاللىتحت مشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 -نتاج :هندسة اإل: قسم  تابع

ملغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 آية هشام محب الدين جودةاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 ديانا سراج الدين محمد عبد المنعماسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 شيرين محمد عبد المنعماسم الطالب:  
ر ماجستي
 الهندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 رانيا عيد محروس محمداسم الطالب:  

النمذجة الهيدرودينامي  وحركة التشكل للترسبات الرملية موضوع: 
 .س(القريبة من الشاطئ )حالة دراسة منطقة البرل

Hydrodynamic and morphodynamic modeling of 

nearshore sandbars (study case Burullus area).   
أ.د. راوية محمد منير قنصوة ، أ.د.ياسمين أبو تحت مشراف:  

 .السعود صالح ، د. محمد محمد محمود عبد المعطى

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 مبراهيم نورهان حسن علىاسم الطالب:  

تقييم معامل كوريوليس على منحراف مخارج المصارف موضوع: 
 .في البحر )منطقة الدراسة "مصرف كتشنر"(

Evaluation of Coriolis factor effect on drain exit 

migration at the sea (Case study "Kitchener drain").   

محمد أ.د. راوية محمد منير قنصوة ، د. محمد تحت مشراف:  
 .محمود عبد المعطى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 مشراف

 غادة محمد محمود محمد أبو ايداسم الطالب:  

 .منهيار الجسور الترابيةموضوع: 
 .أ.د. راوية منير قنصوةتحت مشراف:  

وذل  بلضافة مسم د. ميسرة خيرى الطحان المدرس بالكلية ملى 
 .اإلشراف لحاجة البحث ملى تخصص سيادتهلجنة 

 دكتوراه
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -: النووية واإلشعاعيةهندسة ال: قسم  اً ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سامح صابر حسيناسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
رقية نظم الحماية المادية تقييم وتمع تعديل عنوان البحث ليصبح : 

 .للمنشآت النووية وتقييم المخاطر المرتبطة
Evaluation and upgrading of physical protection systems 

for nuclear facilities and assessment of related risks.   

أ.د. علياء عادل بدوى ،  د. آية السيد الشحات ، د. تحت مشراف:  
 .عبد الرسول أمير عبد الودود

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هشام عوا عوا شمساسم الطالب:  
 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 

Applications of nuclear engineering. 

أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. هناء حسن أبو تحت مشراف: 
 .حمد سليمانجبل ، أ.د. معتا باهلل م

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
    أ.د. محمد السيد ناجى           أستاذ متفر  بالكلية             -1

 رئيسا  
مشرفا        أستاذ متفر  بالكليةعجمى    أ.د. سعيد عبد المجيد  -2
 عضوا  و
أ.د. هناء حسن أبو جبل        أستاذ متفر  وقائم ب عمال رئيس  -3
   قسمال

مشرفا                                                                      
ً  و  ً  ً  عضوا  
      أ.د. عبد الهادى بشير قشيوط  أستاذ بمدينة األبحاث العلمية  -4

 دكتوراه
نسبة 
 اإلقتباس
 من 21
25% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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  ً  ً  ً  عضوا  

 محمد محمد أنيساسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةع: موضو
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. محمد حسن محمد تحت مشراف: 
 .حسن ، أ.د. خالد محمد حسن أحمد
  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 

مشرفا    أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أستاذ متفر  بالكلية      -1
 ا  رئيسو
  أستاذ متفر  بهيئة الطاقة الذرية م شعبان     أ.د. حسن مبراهي -2

 عضوا  
  أستاذ متفر  وقائم ب عمال رئيس القسمأ.د. هناء حسن أبو جبل        -3

  ً  ً  ً  عضوا  
مشرفا               أ.د. محمد حسن محمد حسن   أستاذ بالكلية  -4
ً  و  ً  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
  الهندسية
نسبة 
 قتباساإل
 من 12
25% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

معادة 
تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمود يسرى هوارى هوارىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

د ياسر أ.د. محمد حسن محمد حسن ، د. ساره محمتحت مشراف: 
 .خليل

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
             أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى       أستاذ متفر  بالكلية -1

 رئيسا  
أستاذ متفر   بهيئة الطاقة أ.د. محمد محمود سيد أحمد غنيم    -2

 عضوا   الذرية
مشرفا            أستاذ بالكلية     أ.د. محمد حسن محمد حسن   -3
ً  و  ً  ً  عضوا  

 * بسبب مرتباط الطالب بالسفر للخارج.

ماجستير 
العلوم 
  الهندسية
نسبة 
 اإلقتباس
25% 

 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 محمد يوسف على الحاجاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .د. علياء عادل بدوىأ.تحت مشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أ.د. محمد السيد ناجى           أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  
               أ.د. محسن عبده أبو مندور      أستاذ متفر  بالكلية -2

 عضوا  
                أستاذ متفر  بالكليةعجمى    أ.د. سعيد عبد المجيد -3

 عضوا  
مشرفا                أستاذ بالكليةأ.د. علياء عادل بدوى            -4

 عضوا  و
                أ.د. هناء حسن أبو جبل        أستاذ متفر  بالكلية -5

 عضوا  

 
 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 عصام سالم عبد السالم الصغيراسم الطالب:  

 .لنوويةتطبيقات الهندسة اموضوع: 
 

 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس
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Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. علياء عادل بدوىتحت مشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                أ.د. محمد السيد ناجى           أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  
               أ.د. محسن عبده أبو مندور      أستاذ متفر  بالكلية -2

 ضوا  ع
               أستاذ متفر  بالكلية أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى    -3

 عضوا  
مشرفا               أستاذ بالكلية أ.د. علياء عادل بدوى            -4

 عضوا  و
               أستاذ متفر  بالكليةأ.د. هناء حسن أبو جبل          -5

 عضوا  
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 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

تعديل لجنة 
 مشراف

 عبد الفتاح عادل عبد العاطىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
 .أ.د. علياء عادل بدوى ، أ.د. هناء حسن أبو جبلتحت مشراف:  

وذل  بلضافة مسم أ.د. عبد الرحمن عبد الرحمن القفص األستاذ 
رية ملى لجنة اإلشراف لحاجة البحث ملى تخصص بهيئة الطاقة الذ

 سيادته.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 محمد عطية عبد   عطية الاملىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
 .أ.د. علياء عادل بدوى ، أ.د. هناء حسن أبو جبلتحت مشراف:  

فى عايا عبد الوهاب األستاذ بهيئة وذل  بلضافة مسم أ.د. مصط
الرقابة النووية ملى لجنة اإلشراف لحاجة البحث ملى تخصص 

 سيادته.

 دكتوراه
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 

 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم   تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 اجون عايا بباوى عاياسم الطالب:  

تسطيح كسب مكبر األلياف البصرية المشابه باالربيوم موضوع: 
 .بلستخدام محاوا براج الليفى البصرى المائل

Erbium doped fiber amplifier gain flattening using 

tilted-fiber Bragg grating. 

أ.د. محمد على العسيرى ، أ.د. مصطفى حسين على تحت مشراف: 
 .حسن

 له بحث منشور في : * المهندس المذكور
Applied Science, 13 September 2018. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
مشرفا     أستاذ متفر  بالكليةد. محمد على العسيرى            أ. -1
 رئيسا  و
أستاذ متفر  باألكاديمية العربية  أ.د. مصطفى حسين على حسن    -2

 للعلوم 

مشرفا             والتكنولوجيا                                                 
 عضوا  و
أستاذ متفر  بكلية الهندسة        أ.د. أحمد شعبان سمرة          -3

    جامعة المنصورة
                                                                              

  ً  عضوا  
   أستاذ مساعد متفر  بالكلية          .د. محمد راق محمد راق أ -4

  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
11% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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 -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  تابع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 هشام عمرو عبد القادر عقدةاسم الطالب:  
وا براج الليفى البصرى ت ثير الرنين البالامونى على أداء محاموضوع: 
 .المائل

Impact of plasmonic resonance on tilted fiber Bragg 

Grating performance. 

أ.د. محمد على العسيرى ، أ.د. مصطفى حسين على تحت مشراف: 
 .حسن

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
*Applied Optics, Vol. 57, no. 14, pp. 3788-3795, May, 2018. 

*Journal of Lightwave Technology, Vol. 36, no. 20, pp. 

4834-4842, October 2018. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
 مشرفا     أستاذ متفر  بالكلية.د. محمد على العسيرى            أ -1
 رئيسا  و
أستاذ متفر  باألكاديمية العربية أ.د. مصطفى حسين على حسن    -2

  للعلوم

مشرفا              والتكنولوجيا                                               
 عضوا  و
أستاذ متفر  بكلية الهندسة  أ.د. معوا مبراهيم دسوقى       -3

    جامعة المنوفية
                                                                              

  ً  عضوا  
    . جمال محمد الدالل              أستاذ مساعد متفر  بالكليةأ.د -4

  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
16% 

 2017 ربيع
وافق 
 المجلس

 

 -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 شيرين عماد على حافظاسم الطالب:  
دراسة ت ثر الخواص الفيايائية والميكانيكية للنجيل الصناعى موضوع: 
 .على أدائه

Studying the effect of physical and mechanical 

properties of artificial turf on its performance. 

أ.د. مجدى عبد المنعم المسيرى ، أ.د. سمر أحمد تحت مشراف: 
 .محسن ، د. رانيا محروس الديب

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
International Conference on Applied Research in 

Engineering, Science and Technology, 14-15 September, 

2018, Brussels, Belgium. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
      أ.د. مجدى عبد المنعم المسيرى    أستاذ متفر  بالكلية -1

 رئيسا  مشرفا  و
  أستاذ بالمركا القومى للبحوث بالقاهرة أ.د. محمد محمد عبد   سعد    -2

 عضوا  
    أ.د. سمر أحمد محسن               أستاذ مساعد بالكلية -3

ً  مشرفا  و  عضوا  
             أ.د. شيماء يوسف الطرفاوى    أستاذ مساعد بالكلية -4

  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 
اإلقتباس 
25.1% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  تابع 

تعديل لجنة 
 مشراف

 ياسمين أيمن محمد حافظ الماحىاسم الطالب:  
 .دراسة عوامل اإلمتصاص الصوتية للتركيبات النسيجيةموضوع: 

وفى ، أ.د. أ.د. السيد محمد الحلو ، أ.د. عفاف خميس العتحت مشراف:  
 .سمر أحمد محمد مختار

وذل  برفع أسم أ.د. السيد محمد على الحلو األستاذ المتفر  بالكلية إلعتذار 
سيادته مع مضافة مسم أ.د. مجدى عبد المنعم المسيرى األستاذ المتفر  بالكلية 

 ملى لجنة اإلشراف لحاجة البحث ملى تخصص سيادته.

 دكتوراه
 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 

 -: هندسة المواصالت: قسم  ادى عشر ح

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمود محمد عادل محمود مبراهيماسم الطالب:  
 .مقارنات بين األنواع المختلفة لرصف ساحات الحاوياتموضوع: 

Comparisons between different types of paving container 

yards.   

 .أ.د. جمعة خميس محمد مرسى  تحت مشراف:

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 

 -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سارة مصطفى محمد عبد العالاسم الطالب:  
 .التنبؤ باألداء لوظائف سبار  بلستخدام نهج التعلم اآللىموضوع: 

A machine learning approach for predicting execution time 

of spark jobs.   

أ.د. محمد عبد الحميد مسماعيل ، د. ميمان مبراهيم تحت مشراف:  
 .الغندور

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 سامية السيد مجاهداسم الطالب:  

 .ادة قابلية مستيعاب شبكات سالسل الكتلايموضوع: 
Scaling block chains. 

 .أ.د. محمد سعيد أبو جبلتحت مشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا            أ.د. محمد سعيد أبو جبل           أستاذ متفر  بالكلية -1
 رئيسا  و
                     بالكليةأ.د. بدر محمد أبو النصر           أستاذ متفر -2

 عضوا  
                   أستاذ متفر  بالكلية أ.د. نجوى مصطفى المكى           -3

 عضوا  
          أستاذ مساعد متفر  بالكلية  أ.د. سهير فؤاد بسيونى            -4

 عضوا  
                  أستاذ مساعد بالكلية  أ.د. مصطفى يسرى النعناعى     -5

 عضوا  

 
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة الصحية: قسم  ثالث عشر 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 على أحمد مرسى صادق محمداسم الطالب:  

تعظيم اإلستفادة من معادة مستخدام مياه الصرف الصحى موضوع: 
 .المعالجة "دراسة محطة التنقية الشرقية"

)مستخدام المحاكاة الرياضية  ليصبح:تحديد عنوان البحث  مع
لدراسة ايادة سعة و تحسين أداء محطات معالجة مياه الصرف 

علما  ب ن هذا التحديد ال  الصحى"المحطة الشرقية باإلسكندرية"(
 يمس جوهر البحث.

 دكتوراه
نسبة 
اإلقتباس 
25% 

 ربيع
2011 

وافق 
 المجلس
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Simulation techniques for studying capacity 

increasing and improving performance for 

wastewater treatment plants "case study: 

Alexandria Eastern Plant. 

أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى ، أ.د. وليد عبد تحت مشراف: 
 .العظيم البرقى ، د. مى عبد الفتاح فايد

 * المهندس المذكور له بحث منشور في :
7th International Conference on Advances in Bio-

Informatics, Bio-Technology and Environmental 

Engineering- ABBE 2018. 27-28 October, 2018, 

Rome, Italy. 

  -على أن تكون اللجنه مكونه من : 
جامعة  -أستاذ بكلية العلومأ.د. منال فواى أحمد                   -1

       اإلسكندرية
                                                                               

 رئيسا  
أ.د. هشام سيد عبد الحليم          أستاذ بكلية الهندسة جامعة  -2

   القاهرة
                                                                               

 عضوا  
     م بالكليةرئيس القسبد المعطى مصطفى   أستاذ وأ.د. مدحت ع -3

مشرفا                                                                      
ً  و  ً  ً  عضوا  

 

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

 .البحرية وعمارة السفن، الهندسة في:  2018 ربيعدبلوم الدراسات العليا 
 وافق المجلس على معتماد النتيجة. القرار:
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 موضوعات عامة )دراسات عليا(تابع : 
 ا والبحوث بش ن اعتماد نتيجةالنظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العلي - 2

 اإلمتحان الشامل لكل من :

 اإلسم  القسم

 منة   مصطفى ممام موسى الهندسة المعمارية

 محمود محمد جمعة أحمد الهندسة المعمارية

 أميرة عيد محمد أبو طالب الهندسة الكيميائية

 مؤمن محرم الحسانين على الهندسة اإلنشائية

 اهيناا على على محمودش الهندسة اإلنشائية

 جانيت مال  سعيد مبراهيم الهندسة اإلنشائية
 

 وافق المجلس على معتماد نتيجة اإلمتحان الشامل. القرار:
 

كتاب قسم الهندسة الصحية بش ن قيام كل من أ.د. محمد طارق فؤاد سرور ، د. مى عبد الفتاح فايد ، النظر فى  – 3
المقترحة للنشر لطلبة الدكتوراه كشرط ة وقائمة ب سماء المجالت العلمية المحكمد.سامية أحمد عبد الرحمن بلعداد 

 .أساسى قبل تشكيل لجنة الحكم
 ISIالمدرجة فى الـ قرر مجلس الكلية اعتماد توصية لجنة الدراسات العليا باإللتاام بالقائمة الخاصة بالمجالت  القرار:

 .والخاص بهذا الش ن 11/12/2012واإللتاام بقرار مجلس الكلية بتاريخ 
 

،  مناقشة موضوع تسجيل طالب البرامج العلمية المتخصصة في برنامج الدراسات العليا لظقسام العلميةالنظر فى  – 4
 .الئحة الدراسات العليا بالكليةتحديث  والنظر فى 
بدراسة حاالت طالب البرامج  وافق مجلس الكلية على توصية لجنة الدراسات العليا بقيام األقسام العلمية القرار:

وتكليف السادة رؤساء األقسام العلمية والمدير التنفيذى العلمية المتخصصة والراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا ، 
لتعديل متطلبات التسجيل فى األقسام العلمية المتعلقة بالبرامج البينية ، للبرامج العلمية المتخصصة بوضع التصورات 

لدراسة هذه وقرر مجلس الكلية تشكيل لجنة لتحديث الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا ،  ترحاتوكذل  المق
 التصورات والمقترحات بعد ورودها من األقسام.


