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  2019 /12/11بتاريخ  الرابعةالجلسة 

برئاسة السيد   2019 /11/ 12اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى   / مانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأ عميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  ور/ ـــاذ الدكتــاألست

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

   رؤساء األقسام 

 أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم  أ.د. على محمد على عكاز  

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

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

 أحمد عبد المنعم المصرى أ.د. عمرو   أ.د. هشام بهاء الدين محمد الرفاعى  

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

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

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان  

   أساتذة من األقسام

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

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

 أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى   أ.د. رأفت إبراهيم مشالى  

 أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة   أ.د. محمد نبيل على سالم شكرى  

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

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

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

 ب. أعضاء من خارج الكلية  اء من داخل الكلية أ. أعض 
 ك. محمد على حسنبن   أ.د. عصام أحمد سالم  
   أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
   محمد نصر الدين حسن دميرأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

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

 الهندسى(
 أ.د. هبة وائل صديق لهيطة ، م. أسامة السيد الجناينى. أ.د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى  ،  أ اعتذر عن عدم الحضور:

 أحمد البدوى.لواء.د. شريف سمير أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى ، تغيب عن الحضور: 
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، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ،  "بسم هللا الرحمن الرحيمذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "استهل السيد األستا
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

 . 2019 أكتوبر 8بتاريخ   2019/2020للعام الجامعى  ةالثالثالتصديق على محضر الجلسة تم  أوالً : 
 

 -: الموضوعات العامة :اً ثاني
بإيقاف عضـوية األسـتاذ  22/6/2017بتفعيل قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى مجلس الكلية علماً أحيط  – 1

والعام الذى يليه ، لتغيبـه عـن  2019/2020عضو مجلس الكلية للعام الجامعى  –الدكتور / محمد صادق العدوى 
 ة بدون عذر مقبولحضور مجلس الكلية ثالث جلسات متتالي

 

 -على ما يلى : 28/10/2019مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى بموافقة مجلس الكلية علماً  أحيط - 2

 .إضافة الفئة المقررة للساعة التدريسية للمهندس المنتدب لتكون مساوية للساعة التدريسية للمعيد •

 ساعات تدريسية. 10يس للفصل الصيفى بواقع إضافة مكافأة الكنترول والمراقبة للسادة أعضاء هيئة التدر •

للمقتـرح المـالى واادارى لتشـغيل البـرامت التدريسـية  25/5/2019وذلك فى ضوء اعتمـاد مجلـس الجامعـة فـى 
 العامة للمرحلة الجامعية األولى بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

 

بأن يـتم تشـكيل لجنـة بمعرفـة  29/9/2019قدة فى بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعمجلس الكلية علماً أحيط  – 3
مجلس كل قسم بالكليات لمراجعة المحتوى العلمى للكتاب الجامعى/المذكرات الجامعية قبل إقراره من مجلس القسـم 

ن األستاذ الـدكتور / ، ويعرض على األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للموافقة على أن يعتمد م
الكلية ، وقرر مجلس الكلية تشكيل لجنـة برئاسـة األسـتاذ الـدكتور / وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب ،  عميد

 وعضوية كالً من :

عميـد الكليـة األسـبق واألسـتاذ المتفـرم بقسـم الهندسـة البحريـة  –األستاذ الدكتور / محمد عبد الفتـاح شـامة  •
 وعمارة السفن

 األستاذ المتفرم بقسم الهندسة اانشائية –حمد نادر درويش األستاذ الدكتور / محمد ناصر أ •

 األستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية –األستاذ الدكتور / عاطف عبد المنعم عطا محمد  •

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية –األستاذ الدكتور / وائل محمد مصطفى قطب المغالنى  •

ب لما يعرف بالكتاب الجامعى ، والمذكرات الجامعية والتى ينطبـق عليهـا قـرار مجلـس وذلك لوضع التصور المناس
 الجامعة.

 

بالموافقة علـى تعـديل قـرار  28/10/2019مجلس الكلية علماً بقرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى  أحيط – 4
بنـاء السـادة أعضـاء هيئـة الذى يتص على "تصبح قيمة التخفـيض الممنوحـة أل 26/2/2019مجلس الجامعة فى 

مـن قيمـة المصـروفات الدراسـية بجميـع البـرامت  %50التدريس والعاملين والقـائمين علـى رأس العمـل بالجامعـة 
"قرر المجلس تخفيض الرسوم الدراسية بجميع البرامت الدراسية الدراسية الخاصة بكليات الجامعة" ليكون كالتالى 

رامت مرحلة الدراسات العليا ، ألبناء السادة أعضاء هيئة التـدريس وللعـاملين الخاصة بالمرحلة الجامعية األولى وب
مـن قيمـة السـاعات  %50وأبناء العاملين القائمين على رأس العمل والمحالين للتقاعد أو من وافتهم المنيـة بنسـبة 

 .فقط"  %50المعتمدة ، وفى حال تعدد أسباب التخفيض يمنح الطالب 
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 -امة :: الموضوعات الع تابع
وافق مجلس الكلية على تجديد عقد عمل إستشـارى اجـراءات تـرخيص معامـل ومخـزن قسـم الهندسـة النوويـة  – 5

خبير الوقايـة ااشـعاعية ، علمـاً بـأن  –وااشعاعية بالكلية مع السيد الدكتور / صفوت سالمة محمد صبيح سالمة 
األسـتاذ  –ذة الدكتورة / هناء حسـن حمـدى أبـو جبـل ، مع ترشيح األستا 9/11/2019العقد الحالى ينتهى بتاريخ 

 المتفرم بالقسم ، كمدير مسئول عن ترخيص معامل ومخزن قسم الهندسة النووية وااشعاعية.
 

القائم بأعمال رئيس قسم   –ور / علياء عادل محمد بدوى ـدة األستـاذ الدكتـوافق مجلس الكلية على إنضمام السي – 6
عاعية ، إلى اللجنة المنوطة بإدارة أتفاقيـة التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومعهـــد دوبنا  الهندسة النووية وااش

 (ASRT-JINR Dubna)بروسيا 
 

األسـتاذ المسـاعد  –السـيد األسـتاذ الـدكتور / محمـد رزق محمـد رزق المقدم من  طلبالوافق مجلس الكلية على  – 7
ــة و ــرم بقســم الهندســة الكهربي ــثالمتف ــذكاء ااصــطناعى بكلـيـ الرئيـسـ  الباح ة ـجامـعـ  –ة ـة الهندـسـ ى لحاضــنة ال

ـعقـد المؤتمبة ـــ ااسكندري سـخته الثانيـة عشـرة نفـى  ITW (Internet with Today’s World)ر السـنوى ــ
، وهـو  2019من شهر نوفمبر لعـام  27إلى  17بمكتبة ااسكندرية وذلك من يومين إلى ثالثة أيام فى الفترة من 

فـى  IEEEوى خاص بالهندسة تحت إشراف الفرع الطالبـى لجمعيـة مهندسـى الكهربـاء واالكترونيـات مؤتمر سن
 كلية الهندسة بجامعة ااسكندرية وأعضاء هيئة التدريس.

 

رئيس مجلس   –السيدة األستاذ الدكتور / عفاف خميس إبراهيم العوفى وافق مجلس الكلية على الطلب المقدم من  – 8
إقامة المنتدى األول لصناعة  بوالنسيت ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى صناعة الغزل والنسيت ،  قسم هندسة الغزل 

  8،  7والتحديات المتوقعة( وذلك يومى  2030الغزل والنسيت تحت عنوان )مستقبل صناعة الغزل والنسيت 
ضة للقطن والغزل والنسيت  جامعة ااسكندرية ، وذلك بالتعاون مع الشركة القاب –بكلية الهندسة  2019ديسمبر 

 والمالبس. 
 

( 4المجلــس التنفيــذى للبــرامت العلميــة الجديــدة والمتخصصــة بجلســته رقــم ) علــى توصــية وافــق مجلــس الكليــة – 9
لطالب البكالوريوس فـى  2019/2020دعم مشروعات التخرج للعام الجامعى على  17/10/2019والمنعقدة فى 

جنيه )مائتى  200000ة بما فيهم طالب البرامت العلمية المتخصصة بمبلغ التخصصات المختلفة على مستوى الكلي
جنيه )خمسة آالف جنيه ال غيـر( بحـد  5000الف جنيه( ، وعلى أن يتم ااختيار على أساس تنافسى بتمويل قدره 

ة لقحـص أقصى للمشروع الواحد ، وتفويض األستاذ الدكتور / وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب بتشـكيل لجنـ 
 المشروعات المتقدمة.

 

المذكرة المرفوعة من األسـتاذ الـدكتور / وكيـل الكليـة لشـئون التعلـيم والطـالب ، بشـأن  وافق مجلس الكلية على -10
 .2019إقامة السوق الخيرى للمالبس لطالب الكلية خالل شهر ديسمبر 
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 -: الموضوعات العامة : تابع
ة القيم والتقاليد الجامعية بالكلية لبحث وتمحيص المخالفات التـى قـد تقـع مـن وافق مجلس الكلية على تشكيل لجن -11

السادة أعضاء هيئة التدريس ودراستها تمهيداً لرفعهـا إلـى الجامعـة أو حفظهـا ، وعلـى أن تشـكل اللجنـة برئاسـة 
 ، وعضوية كالً من : األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رئـيس جامعـة ااسـكندرية األسـبق واألسـتاذ المتفـرم بقسـم الهندسـة  –ور / عصـام أحمـد سـالم األستاذ الدكت •
 الميكانيكية

عميـد الكليـة األسـبق واألسـتاذ المتفـرم بقسـم الهندسـة البحريـة  –األستاذ الدكتور / محمد عبد الفتـاح شـامة  •
 وعمارة السفن

عـة ااسـكندرية األسـبق واألسـتاذ المتفـرم بقسـم رئـيس جام -األستاذ الدكتور / محمد نصر الدين حسن دميـر  •
 هندسة اانتاج

رئـيس جامعـة ااسـكندرية السـابق واألسـتاذ المتفـرم بقسـم الهندسـة  -األستاذ الدكتور / رشدى رجاء زهران  •
 الكيميائية

 

نقابـة بشـأن  1974لسـنة  66استعرض مجلس الكلية التعديالت المطروحة لمشروع قانون أحكام القـانون رقـم  - 12
األستاذ المتفرم بقسم الهندسة اانشـائية والـذى  –المهندسين ، وتم دعوة األستاذ الدكتور / محمد ناصر درويش 

أعد تقريراً مفصالً للتعليق على هذه التعديالت ، ووافق مجلس الكلية على هذا التقرير وقرر رفعه إلى لجنة قطـاع 
 الدراسات الهندسية بالمجلس األعلى للجامعات.

 

 ً  -: الهدايا والتبرعات : ثالثا
من مكتبة دار الكنوز للنشر عبـارة عـن خـدمات عينيـة لرعايـة المقدم العينى قبول التبرع  وافق مجلس الكلية على – 1

فريق الفنون المسرحية المشترك فى الملتقى المسرحى للفنون المسرحية بالقاهرة تشمل )إيجار عدة إضاءة ، وأجر 
، ونقل ديكور للقاهرة بسيارة نصف نقل ، وإيجار خامات مكيـاج ومالبـس ، ومطبوعـات( بمـا منفذ ديكور وإضاءة 

 يه )خمسة عشرة ألف جنيه ال غير(.جن 15000يعادل مبلغ 
 

جنيـه )خمسـة وعشـرون ألـف جنيـه ال  25000فاعل خير بمبلـغ من قبول التبرع المقدم  وافق مجلس الكلية على - 2
 كافل للطلبة غير القادرين بالكلية.، وذلك لدعم صندوق التغير( 
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 شئون هيئة التدريس 
 أواًل: الترقيات والتعيينات 

 )مجلس الكلية على مستوى األساتذة( منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

 دم آحمد أيهاب جابر إد.  1
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة  

 الميكانيكية  

ــــلس القســــم النظــــر فــــى إقتــــرا ح مـج
ـــة علـــــــى  ــــ ــنحبشـــــــأن الموافـق  مـــــ

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  أســــتاذ

 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق  
 المجلس

2 
براهيم  إد. وليد عبد العزيز 

 عبد الغفار  
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة  

 الميكانيكية  

ــــلس القســــم  النظــــر فــــى إقتــــراح مـج
ـ ــ ــى بشـــــــأن الموافـقــــ ــنحة علـــــ  مـــــ

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى توصــــية  أســــتاذ

 اللجنه العلمية الدائمة للترقيات.

وافق  
 المجلس

 

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

1 
الفتاح محمد   محمد عبد د. 

 الجوهرى  عبد الفتاح 
 مدرس 

الهندسة  
 الميكانيكية  

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

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى  مســــاعدأســــتاذ 

ــية اللجـنــــ  ــة  ةتوصـــ ــة الدائمـــ العلميـــ
 للترقيات.

وافق  
 المجلس

2 
أحمد بهاء الدين محمد  د. 

   رشاد
 مدرس 

لهندسة  ا
 الميكانيكية  

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

ــ   ةســـــيادته اللقــــــب العلمــــــى لوظيـفـــ
بالقســــم بنــــاءاً علــــى  مســــاعدأســــتاذ 

ــية اللجـنــــ  ــة  ةتوصـــ ــة الدائمـــ العلميـــ
 للترقيات.

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

1 
نور  أد الرزاق د. محمد عب

 حمد   أ
مدرس  
 مساعد

 هندسة االنتاج  

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

ــة  ــى وظيفـ ــيادته فـ ــدرسسـ ــم  مـ بالقسـ
ــوله ــة  لحصـــ ــى درجـــ ــدكتوراه علـــ الـــ

 .من جامعة االسكندرية

وافق  
 المجلس

2 
حمد عصام محمود  أد. 
 كسبة 

مدرس  
 مساعد

هندسة  
الحاسب 
 والنظم  

ــى إقـتـــ  ــر فــ ــم النظــ راح مجلــــس القســ
 تعيـــــــينبشــــــأن الموافقـــــــة علــــــى 

ــة  ــى وظيفـ ــيادته فـ ــدرسسـ ــم  مـ بالقسـ
ــوله ــة  لحصـــ ــى درجـــ ــدكتوراه علـــ الـــ

يرالنــــــد بالواليــــــات ممــــــن جامعــــــة 
 .االمريكيةالمتحدة 

وافق  
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

 معيد  حمد حمدى حسن محمد     أم.  1
رياضيات  ال

والفيزياء  
 الهندسة  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
 تعيـــــــينبشــــــأن الموافقـــــــة علــــــى 
مـــــــدرس ســـــــيادته فـــــــى وظيفـــــــة 

علـــــى  بالقســـــم لحصـــــوله مســـــاعد
 درجة الماجستير.

وافق  
 المجلس

 

 -: : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةثانياً 
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
د. محمد عادل عبد هللا  ا.

 محمود 
 ستاذأ

الهندسة  
 الكهربية  

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
 لتجديـدالطلب المقـدم مـن سـيادته  رفض

ــدون مرتــب لمرافقــة  االجــازة الخاصــة ب
الزوجــة التــى تعمــل بالمملكــة العربيــة 

)رابـع عشـر لمدة عام رابع  –السعودية 
ــاراً  كلـــى( ــى  1/9/2019مـــن  اعتبـ حتـ

31/8/2020. 
 10و واتسن 9  : ةعدد سنوات ااعار

 .ويوم روشه

رفض  
مجلس  
الكلية 
تجديد  
األجازة  
 لسيادته 

 -: : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

 مدرس  حمد عبد اللطيف فريد  أد.  2
الهندسة  
 الكهربية  

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
ن سـيادته على الطلب المقـدم مـ  الموافقة
ــد ــب  لتجدي ــدون مرت ــة ب ــازة الخاص االج

لمـدة  –لمرافقة الزوجة التى تعمل بكنـدا 
ــاراً  اطــار عــام تاســععــام فــى  مــن  اعتب

 .31/8/2020حتى  1/9/2019
 ال يوجد.  : ةعدد سنوات ااعار

وافق  
 المجلس

 مدرس  د. ميادة فوزى كمال يونس   3
الهندسة  
 الكهربية  

بشــأن النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم 
على الطلب المقدم مـن سـيادتها  الموافقة
ــد ــب  لتجدي ــدون مرت ــة ب ــازة الخاص االج

لمـدة  –لمرافقة الزوج الذى يعمـل بكنـدا 
 17/8/2019مـــن  اعتبـــاراً  عــام ثالـــث

وافق  
 المجلس
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 .16/8/2020حتى 
 ال يوجد.  : ةعدد سنوات ااعار

 14شهور ،  9رعاية طفل : سنتين ، 
 يوم.

4 
المجيد  م. محمد سعيد عبد 

 عجمى 
مدرس  
 مساعد

الهندسة  
 الكهربية  

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
 لتجديـدالطلب المقـدم مـن سـيادته  رفض

ــدون مرتــب لمرافقــة  االجــازة الخاصــة ب
ــات المتحــدة  ــل بالوالي ــى تعم الزوجــة الت

 1/7/2019مـــن  اعتبـــاراً  –االمريكيـــة 
فى اطار عـام ثـانى ) 30/6/2020حتى 
 (.عشر

 ال يوجد.  : ةااعارعدد سنوات 

رفض  
مجلس  
الكلية 
تجديد  
األجازة  
 لسيادته 

 

 -: األسرةاألجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية : ثالثاً 
 القرار الموضوع  القسم الوظيفة  االسم م

1 
م. عمر حسن محمد عطية  

 الزعفرانى   
 معيد  

الهندسة  
 الكهربية 

النظــر فــى إقتــراح مجلــس القســم بشــأن 
من سيادته للحصول الطلب المقدم  رفض

على اجازة خاصـة بـدون مرتـب لرعايـة 
ــد ــام الوالـ ــدة عـ ــانى لمـ ــاراً  ثـ ــن  اعتبـ مـ

 .14/1/2021حتى  15/1/2020

رفض  
مجلس  

الكلية منح  
األجازة  
 لسيادته 

 

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

1 
ا.د. راوية منير محمد  

 ة   قنصو
ستاذ أ

 متفرم  
الهندسة الرى  

 والهيدروليكا    

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
ــى  ــة علــــ ــأن الموافقــــ ــب بشــــ الطلــــ

المقـــدم مـــن ســـيادتها عـــن احتســـاب 
ــن  ــاوز مـــ ــرة التجـــ  19/9/2019فتـــ

ــى  ــازة  6/10/2019حتــــــــــ اجــــــــــ
خاصــــة بــــدون مرتــــب وذلــــك بعــــد 
ــة  ــازة االعتياديـــــــ ــاء االجـــــــ انتهـــــــ
الممنوحــــــة لهــــــا لمــــــدة )شــــــهرين 

ــوم( ا 26و عتبــــــــــاراً مــــــــــن يــــــــ
حيــــــــث ان ســــــــيادتها  23/6/2019

ــل يــــــوم  ــتلمت العمــــ ــادت واســــ عــــ
وذلـــــــــــــك نظـــــــــــــراً  7/10/2019

 لظروف الطيران.  

وافق  
 المجلس

2 
حمد سالم  أبراهيم إا.د. 

 منصور     
ستاذ أ

 متفرم  
الهندسة  

 الكيميائية     

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى إقتــ ــر فــ النظــ
ــى  ــة علــــ ــأن الموافقــــ ــب بشــــ الطلــــ

اب المقــــدم مــــن ســــيادته عــــن احتـســـ 
ــاوز ) ــرة التجــــ ــى  11فتــــ ــوم( فــــ يــــ

ــن  ــرة مــــ ــى  20/9/2019الفتــــ حتــــ
اجـــــــــــازة خاصـــــــــــة  30/9/2019

بــــدون مرتــــب وذلــــك بعــــد انتهــــاء 
االجـــــازة االعتياديـــــة لمـــــدة شـــــهر 

يومــــــــــاً اعتبــــــــــاراً مــــــــــن  15و
ــى  5/8/2019 حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق  
 المجلس
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، عــــــــــاد ســــــــــيادته  19/9/2019
ــى  ــل فـــ ــتلم العمـــ   1/10/2019واســـ

وذلـــك الســـباب قـــاهرة بنـــاء علـــى مـــا 
ــياد ــه ســ ــار اليــ ــاب اشــ ــى الخطــ ته فــ

 المرفق.  
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 -العذر المقدم :: خامساً 

1 
براهيم  إا.د. عبد العزيز 

 محمود  
ستاذ أ

 متفرم  
الهندسة  

 االنشائية      

ــر فــــى إقتــــراح مجلــــس القســــم  النظــ
ــى  ــة علــ ــأن الموافقــ ــذر بشــ ــول العــ قبــ

ــاب  ــن احتســ ــيادته عــ ــن ســ ــدم مــ المقــ
ــن  ــرة مـــــ ــى  14/7/2019الفتـــــ حتـــــ

ـ  17/7/2019 ى لجنـــــة للعـــــرض عـلـــ
ــافر  ــه ســ ــث أنــ ــة حيــ ــذار بالجامعــ األعــ

دون موافقــــــــــة  14/7/2019فــــــــــى 
جهـــــــة العمـــــــل وموافقـــــــة رئـــــــيس 
الجامعـــــــة ، ومطلـــــــوب رأى القســـــــم 

ــذر ،  ــى العــ ــة فــ ــك ومجلــــس الكليــ وذلــ
ــة  ــية طارئــــ ــراً لظــــــروف شخصــــ نظــــ

 خاصة بسيادته.

وافق  
المجلس 
على قبول  

العذر المقدم  
 من سيادته 

 

 ة :ساً : اإلستقاالت وإنهاء الخدمساد
 القرار البيان القسم الوظيفة  االسم م

1 
م . مصطفى هشام محمد  

 سماعيل    إ
 معيد  

الهندسة  
النووية  

 واالشعاعية  

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــى  ــة علـــ ــأن الموافقـــ ــتقالة بشـــ االســـ

ــن  ــة مـ ــل المقدمـ ــب توكيـ ــده بموجـ والـ
 ( عـــــن وظيفـــــة معيـــــد3824رقـــــم )

 15/10/2019اعتبـــــــــــاراً مـــــــــــن 
 ه بالخارج.  وذلك لظروف دراست

وافق  
 المجلس

2 
براهيم محمد  إم . محمد 

 حنفى    
 معيد  

الهندسة  

 الكهربية 

ــم  ــراح مجلــــس القســ ــى اقتــ ــر فــ النظــ
ــى  ــة علـــ ــأن الموافقـــ ــتقالة بشـــ االســـ

المقدمــــة مــــن ســــيادته اعتبــــاراً مــــن 
ــروف  5/10/2019 ــك لظــــــــ وذلــــــــ

 خاصة بسيادته.  

وافق  
 المجلس

 

 -: اإلنتدابات اً : سادس

1 
جمال   ا.د. محمد يسرى

 الدين    
ستاذ أ

 متفرم  
الهندسة  
 الكهربية  

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

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –الهندسة 
  8وذلك يوم األحد لمدة ،  2019/2020

 ً  .ساعات أسبوعيا

وافق  
 المجلس
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 -:اإلنتدابات : تابع

2 
لمعطى  ا.د. مدحت عبد ا

 مصطفى  
ستاذ أ

 متفرم
الهندسة  
 الصحية  

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

للعام الجامعى  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلك يوم األثنين لمدة  2019/2020

 ساعات أسبوعياً. 8

وافق  
 المجلس

 ا.د. على عبد الحكم على   3
ستاذ أ

 متفرم
ة  الهندس

 االنشائية      

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

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلك يوم الخميس لمدة  2019/2020

 ساعات أسبوعياً. 3

وافق  
 المجلس

4 
ا.د. نهى عثمان قرنى  

 غريب 
 ستاذ أ

الهندسة  
 الكهربية  

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

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلك يوم الثالثاء لمدة  2019/2020

 ساعتان أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

5 
د. عمرو محمد عثمان 

 الزواوى  

ستاذ أ
مساعد  
 متفرم

الهندسة  
 الكهربية  

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

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –الهندسة 
لمدة  ثنين، وذلك يوم األ 2019/2020

 ساعات أسبوعياً. 6

وافق  
 المجلس

 د. مصطفى شوقى محمد   6
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة  

 االنشائية      

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بكلية لتدريس لعلى ندب سيادته  ةالموافق

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلك يوم األثنين لمدة  2019/2020

 ساعات أسبوعياً. 4

وافق  
 المجلس

7 
د. حازم محمد فاروق  

 البكرى  
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة  

 االنشائية      

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

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –سة الهند
، وذلك يوم األثنين لمدة  2019/2020

 ساعات أسبوعياً. 6

وافق  
 المجلس

 حمد مختار طرابية  أد.  8
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة  

 االنشائية      

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

االكاديمى للعام  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلك يوم الثالثاء لمدة  2019/2020

 ساعات أسبوعياً. 6

وافق  
 المجلس
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 -:اإلنتدابات : تابع

 د. شوقى السيد شعبان 9
مدرس  
 متفرم

الهندسة  
 الكهربية  

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

 للعام االكاديمى جامعة فاروس –الهندسة 
 3، وذلك يوم الخميس لمدة  2019/2020

 ساعات أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بالمعهد للتدريس على ندب سيادته  ةالموافق

 – العالى للحاسب االلى ونظم المعلومات
 2019/2020خالل الفصل الدراسى االول 

ساعات  4، وذلك يوم الثالثاء لمدة 
 أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 د. عادل محمد فهيم خليفة   10
مدرس  
 متفرم  

هندسة  
 المواصالت  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
بالمعهد للتدريس على ندب سيادته  ةالموافق

 -ببرج العر –العالى للهندسة والتكنولوجيا 
، وذلك يوم  2019/2020عام الجامعى لل

 ساعات أسبوعياً. 6السبت لمدة 

وافق  
 لسالمج

11 
د. ياسر محمد حيور على  

 الفحام 
 مدرس 

الهندسة  
 االنشائية      

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

للعام االكاديمى  جامعة فاروس –الهندسة 
، وذلك يوم األربعاء لمدة  2019/2020

 ساعتان أسبوعياً.

وافق  
 المجلس

 مدرس  اب  حمد ديأد. محمد  12
الهندسة  

 االنشائية      

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس بقسم على ندب سيادته  ةالموافق

بالمعهد العالى للهندسة الهندسة المدنية 
عام الجامعى لل -برج العرب - والتكنولوجيا

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

وافق  
 المجلس

 مدرس  حمد طه محرم  د. محمود م 13
الهندسة  

 الكيميائية      

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس بمدرسة على ندب سيادته  ةالموافق

هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة 
بالجامعة الكيميائية والبتروكيماويات 

 -المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
  2019خريف  –القصل الدراسى االول 

، وذلك يوم  2019/2020للعام الجامعى 
 ساعات أسبوعياً. 4األربعاء لمدة 

وافق  
 المجلس

 -:اإلنتدابات : تابع

 مدرس  حمد عبد الرحمن  أد. سامية  14
الهندسة  
 الصحية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس  اعلى ندب سيادته ةالموافق

 –بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 
الجامعى العام  خالل ج العرببر

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

وافق  
 المجلس

15 
حمد محمد نجيب  أد, 

 المتولى  
 مدرس  

هندسة  ال
 ميكانيكية  ال

  ة النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن الموافق
لجامعة مدينة زويل للعلوم  على ندب سيادته 

حتى   9/2019/ 8 من اعتباراً  – والتكنولوجيا
  4، وذلك يوم الخميس لمدة  9/1/2020

وافق  
 المجلس
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 ساعات أسبوعياً. 

 مدرس  د. عبد الحميد محمد اللقانى  16
الرياضيات  
والفيزياء  
 الهندسية  

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس بقسم على ندب سيادته  ةالموافق

 –كلية الهندسة  -الهندسة المعمارية 
للفصل الدراسى االول  سجامعة فارو

، وذلك يوم الخميس لمدة  2019/2020
 ساعات أسبوعياً. 5

وافق  
 المجلس
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 الشئون التعليمية 
 

 2018/2019للعـام الجـامعى  2019الموافقـة علـى إعتمـاد نتـائت مرحلـة البكـالوريوس دور نـوفمبر النظر فـى  .1
 لألقسام التالية :

 القسم

عدد 
المتقدمين  
 لالمتحان

  عدد الطلبة
 الحاضرون

عدد الطلبة  
 الغائبون

عدد الطلبة  
 الناجحون

الراسبو
 ن

النسبة المئوية  
للنجاح )بالنسبة  

 للحاضرين(

 % 44,83 26 131 5 157 162 الهندسة المدنية 

 % 88 5 38 --- 43 43 الهندسة الميكانيكية 

 % 100 --- 1 1 1 2 هندسة الحاسب والنظم 

 % 47,89 4 34 3 38 41 هندسة اانتاج 

لهندسة النووية  ا
 وااشعاعية 

4 4 --- 4 --- 100 % 

 % 42,71 4 10 --- 14 14 البحرية وعمارة السفن 

 % 11,94 1 16 4 17 21 الهندسة الكيميائية 

 % 100 --- 2 --- 2 2 هندسة الغزل والنسيت 

 الهندسة الكهربية 

شعبة القوى واآلالت  
 الكهربية 

29 29 --- 26 3 66,89 % 

 % 24,95 1 20 --- 21 21 شعبة ااتصاالت 

 الهندسة المعمارية 

 % 100 --- 1 1 1 2 شعبة المبانى العامة 

 % 100 --- 1 --- 1 1 شعبة ااسكان 

 % 100 --- 1 --- 1 1 شعبة التصميم الحضرى

 

 وافق مجلس الكلية على إعتماد النتائت. القرار :

 
 
 

 لشئون التعليميةتابع : ا
 

 القرار توصية لجنة شئون طالب  الموضوع  م

2 

النظر فى السـماح للطـالب الـذين يرغبـون فـى 
التحويل من برنامت إلى برنامت آخـر ، وقـاموا 

الصيف بتحقيق معدل القبول به سواء فى فصل 
بتســــجيل  2019فصــــل الخريــــف أو  2019

المقررات من البرنامت المراد التحويل إليـه فـى 
، على أن يتم عمـل مقاصـة  2020فصل ربيع 

 ت بعد إتمام التحويل.لهذه المقررا

 أوصت اللجنة بالموافقة. 

وافق مجلس الكلية على  
 توصية اللجنة 

3 
نتيجـة وتعـديل النظر فى تصحيح الخطأ المادى 

خريجة  – غادة مصطفى أحمد يوسف/  ةالطالب
أوصت اللجنة بالموافقة على 
تصحيح الخطأ المادى فى  

وافق مجلس الكلية على  
تصحيح الخطأ المادى ،  
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قســم الهندســة الكيميائيــة دور نــوفمبر للعــام 
ــامعى  ــول ،  2017/2018الج ــدير مقب ــن تق م
ــبة  ــد %37,61بنسـ ــى تقـ ــبة إلـ ــد// بنسـ ير جيـ

حيث لـم يـتم إضـافة مجمـوع الفرقـة  69,73%
ااعداديــة إلــى المجمــوع التراكمــى بعــد نجــاح 

 الطالبة فى مقرر الرسم وااسقاط.

وتكليف ا.د. عميد الكلية   نتيجة الطالبة. 
خاذ ما يلزم من إجراءات  الت

حيال الكنترول المعنى  
وإحالة الموضوع إلى لجنة  

القيم والتقاليد الجامعية  
 بالكلية

4 

النظــر فــى دراســة آليــة إدراج مقــرر ريــادة 
ــد  ــدة كأحـ ــاعات المعتمـ ــة السـ ــال لالئحـ األعمـ
ــات الجامعــة للتخــرج بنــاء علــى قــرار  متطلب

 مجلس الجامعة.

على  أوصت اللجنة بالموافقة 
دراج المقرر كأحد متطلبات  إ

 الجامعة للتخرج. 

وافق مجلس الكلية على  
توصية اللجنة بإدارج  
المقرر كأحد متطلبات  

الجامعة بدءاً من المستوى  
 الثالث

5 

النظر فى الطلب المقدم من طالب المعهد الفنـى 
( طالب المرشحين للكليـة 12الصحى وعددهم )

، بقبـــول تقــــديم  2019/2020لهـــذا العــــام 
ــديرات أو ــالمواد والتقـ ــاح بـ ــادة نجـ ــم بإفـ راقهـ

الحاصلين عليها خالل فترة الدراسـة بالمعهـد ، 
نظــراً ألن وزارة الصــحة والســكان ال تســتخرج 
إســتمارة النجــاح إال بعــد إنتهــاء فتــرة اامتيــاز 

 .30/3/2020والتى تنتهى بتاريخ 

اللجنة بالموافقة على أوصت 
لية على  وافق مجلس الك تسجيلهم بإفادة النجاح. 

توصية اللجنة على أن يتم  
حضور اامتحان لمن تم  

تسجيله من هؤالء الطالب ،  
وإيقاف قيد من لم يتم  

 تسجيله 

 لشئون التعليميةتابع : ا
 

 القرار توصية لجنة شئون طالب  الموضوع  م

6 

النظر فى الطلب المقدم مـن المحـامى / مـدحت 
ــن الطالــب / محمــد  إبــراهيم بصــفته وكيــل ع

 بالمسـتوى األولالمقيـد  –د الرحمن أشرف عب
بقسم الهندسة الميكانيكية ، والذى يلـتمس فيـه 
الموافقة على تسـجيل المـواد الخاصـة بالطالـب 
حيــث أنــه مقيــد الحريــة مــع اتخــاذ ااجــراءات 

 الخاصة به للسماح للطالب بدخول اامتحان.

أوصت اللجنة بتسجيل الطالب 
مع وضع آلية التعامل مع  

وافق مجلس الكلية على   ب المقيد حريتهم. تسجيل الطال
توصية اللجنة بتسجيل  

 الطالب
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 العالقات الثقافية
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

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

    رزق محمد رزق محمد .  د 1

مساعد  ستاذ أ
متفرم بقسم  

هندسة  ال
 الكهربية 

م ولجنة الكلية للعالقات القسالنظر فى اقتراح مجلس 
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن   الثقافية

الدولى الرابع عشر للشبكات حضوره المؤتمر 
الذى عقد خالل  الالسلكية الموجهة بالراديو االدراكى

في   12/6/2019حتى  11/6/2019الفترة من 
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر  ببولندابوزان 

 سم.  بالق

وافق  
 المجلس

    يحيى عبد المنعم الدرينى . د 2

مساعد  ستاذ أ
هندسة  البقسم 

 الميكانيكية 

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

الحادى عشر لالحتراق بدول البحر حضوره المؤتمر 
د خالل الفترة من الذى عق المتوسط باسبانيا

 في 20/6/2019حتى  16/6/2019
TENERIFE وقد تم القاء محاضرة عن  سبانياأب

 المؤتمر بالقسم.  

وافق  
 المجلس

 

 -: المهمات العلمية )السفر فى مهمة علمية( :ثانياً 
 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

    انجى ناجى فهمى  د.  1
درس بقسم  م

 االنتاج هندسة 

ولجنـة الكليـة للعالقـات  في اقتراح مجلس القسمالنظر 
فـى مهمـة علميـة  ابالموافقة على سفر سيادتهالثقافية 

 بالمملكـــة المتحـــدة SOUTHAMPTONبجامعـــة 
مــن تــاريخ الســفر بمرتــب  اعتبــاراً  ثمانيــة أشــهرلمـدة 

 يصرف بالداخل.

وافق  
 المجلس
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 -: الدراسية  جازات اإل  :اً ثالث
 -: الدراسية اايفاد فى األجازة  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم  االسم م

1 
م. االء محمد عبد  
 الحميد محمد االبشيهى    

عيدة بقسم هندسة  م
 الحاسب والنظم

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
للعالقات الثقافية بالموافقة علـى ايفـاد سـيادتها فـى 
اجازة دراسية للحصول علـى درجـة الـدكتوراه مـن 

ـلنمســـا وذلـــك لالســـتفادة مـــن المنحـــة المقدما ــ ة ــ
ـلسـيادتها مـن جامع لمـدة عـام    TU WIEN ةــ

ــب  ــفر بمرت ــاريخ الس ــن ت ــاراً م ــد اعتب ــل للتجدي قاب
 يصرف بالداخل.  

ــدة  ــة معيــ ــى وظيفــ ــيادته فــ ــين ســ ــاريخ تعيــ )تــ
3/4/2016.) 

وافق  
 المجلس

 

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

1 
حمد عبد القادر  . أم

    رمضان عبد الرازق  

ساعد بقسم  مدرس م
الرياضيات والفيزياء  

ة وعضو  يلهندسا
االجازة الدراسية  

ميرالند  بجامعة 
بالواليات المتحدة  

 االمريكية 

ــم ــس القس ــراح مجل ــي اقت ــر ف ــة  النظ ــة الكلي ولجن
ــة  ــات الثقافيـ ــى للعالقـ ــة علـ ــازة بالموافقـ ــد االجـ مـ

ــن الدراســية لســياد ــاراً م ــابع اعتب ــام س ــدة ع ته لم
ــى  1/9/2019 ــب أو  31/8/2020حت ــدون مرت ب

 تاريخ المناقشة أيها أقرب تاريخاً.
للحصــول علــى  1/9/2013)ســافر ســيادته فــى 
اخـر مـد حصـل عليـه العـام  –الدكتوراه من امريكا 

 (.31/8/2019السادس حتى 

وافق  
 المجلس

 

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

1 
محمد حسن محمود  . م

 كرموز  

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة الكهربية  
وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  
كاليفورنيا لوس  

انجلوس بالواليات  
 المتحدة االمريكية 

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

)اليــوم التــالى  13/6/2019اعتبــاراً مــن للتــدريب 
بــدون مرتــب حيــث  12/6/2020للمناقشــة( حتــى 
 .12/6/2019ناقش الدرجة فى 

ــى  20/9/2014)ســافر ســيادته فــى  للحصــول عل
اخـر مـد حصـل عليـه  –درجة الدكتوراه من امريكا 

 (.  19/9/2019العام الخامس حتى 

وافق  
 المجلس

 -: إحتساب فترة تجاوز  – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم  ماالس م

    كريم السيد محمد  . م 1

ساعد بقسم  مدرس م
  المعماريةالهندسة 

وعضو االجازة  
  الدراسية سابقاً 

  سابينزابجامعة 
 بإيطاليا

ولجنة الكلية للعالقــات  النظر في اقتراح مجلس القسم 
بالموافقة على احتساب الفترة التــى تجاوزهــا الثقافية 

)اليــوم التــالى النتهــاء العــام  1/9/2019اعتباراً من 
اليــوم الســابق لتــاريخ ) 6/10/2019التدريبى( حتى 

العمل( امتداد الجازته الدراسية بدون مرتــب  استالمه
نظراً لتوفيق اوضاعة بالخارج وتنظيم بعــض االمــور 

 الورقية المرتبطة باالسرة.
للحصـــول علـــى  1/11/2015)ســـافر ســـيادته فـــى 

اخر مد حصل عليه عام ثــانى  –ا الدكتوراة من ايطالي
 .31/8/2019للتدريب فى 

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

1 
صالح محمد   معتز. م

 خضر حرب  

هندسة  البقسم   معيد
  النووية واالشعاعية
وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  

ويسكنسن ماديسون  
بالواليات المتحدة  

 مريكية اال

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

سيادته ذلك بفصلة ومطالبته وضامنه بالنفقات 
حيث انتهت فترة االنذار الموجة لسيادته فى 

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  30/9/2019
 تاريخه 

ول على للحص 31/8/2013)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه  - امريكادرجة الدكتوراة من 

حتى   31/8/2018عام سادس اعتباراً من 
 بدون مرتب(. 30/8/2019

وافق  
 المجلس

2 
محمود محمد  . م

 مصطفى الزوكة 

ساعد بقسم  مدرس م
الهندسة الميكانيكية  

وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  

سكا بالواليات  انبر
 المتحدة االمريكية 

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

وذلك بانذاره بالعودة خالل شهرين حيث انتهى اخر 
 17/4/2019مد لسيادته عام ثانى للتدريب فى 

)نهاية العام السادس( بدون مرتب ولم يعد ولم يتسلم 
 العمل حتى تاريخه.

للحصول على  29/7/2013ه فى )سافر سيادت
اخر مد حصل عليه   - امريكادرجة الدكتوراة من 

 18/4/2018عام ثانى للتدريب العملى اعتباراً من 
بدون نهاية العام السادس  17/4/2019حتى 
 (.مرتب

وافق  
 المجلس

 -: تطبيق اللوائح تابع :

3 
الرحمن   محمد عبد. م

 جعفر  

ساعد بقسم  مدرس م
ة  الهندسة الكهربي 

وعضو االجازة  
الدراسية بجامعة  

 كالجارى بكندا

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

على سيادته وذلك بانذاره بالعودة خالل شهرين 
حيث انتهى اخر مد لسيادته عام للتدريب فى 

بدون مرتب ولم يعد ولم يتسلم  29/5/2019
 ل حتى تاريخه.العم

للحصول على  31/8/2013)سافر سيادته فى 
عام اخر مد حصل عليه  - كندادرجة الدكتوراة من 

حتى  30/5/2018للتدريب العملى اعتباراً من 
29/5/2019 . ) 

وافق  
 المجلس

4 
محمد ابراهيم عارف  . م

 ابراهيم جادو  

ساعد بقسم  مدرس م
الرياضيات والفيزياء  

الهندسية وعضو  
ة الدراسية   االجاز

بجامعة فلوريدا  
بالواليات المتحدة  

 االمريكية 

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

على سيادته وذلك بانذاره بالعودة خالل شهرين 
حيث انتهى اخر مد لسيادته عام للتدريب فى 

يتسلم بدون مرتب ولم يعد ولم  20/3/2019
 العمل حتى تاريخه.

للحصول على  12/8/2013)سافر سيادته فى 
اخر مد حصل عليه  - امريكادرجة الدكتوراة من 

 21/3/2018عام للتدريب العملى اعتباراً من 
 بدون مرتب(. 20/3/2019حتى 

وافق  
 المجلس
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 -: برنامج الجامعة المصرية اليابانية :اً رابع 
 القرار انالبي الوظيفة/القسم  االسم م

1 
حمد محسن عبد  . أم

 المنعم

هندسة  بقسم    عيدم
االنتاج وعضو  

ببرنامت الجامعة  
المصرية اليابانية  
 للعلوم والتكنولوجيا

النظر فى موافقة اللجنة على موضوع سيادته الخــاص  
بموافقة الكلية على حصولة على الدكتوراة لمــدة ثالثــة 

ــث وافـقـ  ــامين الماجســتير حي ــد ع ــرى بع ت ســنوات اخ
اللجنــة التنفيذيــة للبعثــات علــى ذلــك وايضــاً النظــر فــى 
موافقة اللجنة علــى موضــوع ســيادته والخــاص بابــداء 
ــة  ــن االدارة العام ــوارد م ــر ال ــى التقري ــات عل المالحظ

ــة  ــته بالجامعـ ــان دراسـ ــات بشـ ــى  للبعثـ ــول علـ للحصـ
ومدى االلتزام بالتخصص الموفد  الماجستير والدكتوراه

ع على التقرير وتم التاكــد مــن عليه وحيث انه تم االطال
انــه فــى نفــس التخصــص الموفــد عليــه وهــو تخصــص 
الهندسة الصناعية علماً بان سيادته تقــدم للبعثــات قبــل 
البـــدء فـــى دراســـته بوضـــع خطـــه بحثيـــة فـــى نفـــس 

 التخصص المرسل من االدارة العامة للبعثات.
 2018)بداية دراسته بالبرنــامت اعتبــاراً مــن ســبتمبر 

ــى ــس  للحصــول عل ــدة خم ــدكتوراه ولم ــتير وال الماجس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سنوات متصلة(.                                                                                                                

وافق  
 المجلس

 

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

 وائل فتحى راغب  .  ا.د 1
ستاذ بقسم  أ

 الهندسة االنشائية 

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

 Precastللعمـل بشـركة  لمـدة عـام ثـامنسـيادته 

Comuting  بأوتــــــاوا بكنــــــدا اعتبــــــاراً مــــــن
بـــدون مرتـــب  6/12/2020حتـــى  7/12/2019

علمــاً بــأن إعــارة ســيادته أل تــؤثر علــى االعــارات 
 الجديدة بالقسم.

 (.%11)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس

2 
سارة محمد ياسر محمد  . د

 خليل

درس بقسم  م
دسة النووية  الهن

 واالشعاعية 

ــة  ــة الكلي ــم ولجن ــس القس ــى اقتــراح مجل ــر ف النظ
علــى إعــارة ســيادتها  بالموافقــةللعالقــات الثقافيــة 

ــام اول ــدة عـ ــن  لمـ ــاراً مـ ــى  1/1/2020اعتبـ حتـ
وذلك للعمل فى الجامعة البريطانية  31/12/2020

بالقاهرة , علمـاً بـان اعـارة سـيادتها ال تـؤثر علـى 
 القسم.االعارات الجديدة ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .(%8نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق  
 المجلس

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

3 
محمد البسيونى محمد  . د

 ابو العال   

درس بقسم  م
هندسة الحاسب  

 والنظم

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

للعمـل بجامعـة لـويس فيـل  لمـدة عـام رابـعسيادته 
بالواليــــات المتحــــدة االمريكيــــة اعتبــــاراً مــــن 

بـــدون مرتـــب  29/1/2021حتـــى  30/1/2020
علمــاً بــأن إعــارة ســيادته أل تــؤثر علــى االعــارات 

 يدة بالقسم.الجد
 (.%22)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق  
 المجلس
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 الدراسات العليا 
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 خديجة األمين محمد أبو العيوناسم الطالب:  

طات دراسة سلوك المنشآت الخرسانية المسلحة من البالموضوع: 
 .الالكمرية خالل تعرض أجزاء منها للحريق

أ.د. حازم فاروق البكرى ، د. صالح الدين فاروق تحت إشراف:  
 .الفتيانى

وذلك بإضافة د. محمد أحمد محمد دياب المدرس بالكلية إلى لجنة 
 ااشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2015 

وافق  
 المجلس

اء إلغ
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 دبلوم غادة فتحى إبراهيم عبد الهادىاسم الطالب:  
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 

 ً  الهندسة الكهربية : : قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 أحمد على أحمد يحيىاسم الطالب:  

الهوائيات  تقنيات التحسين الذكية لمعايرة أنظمة مصفوفةموضوع: 
 . الواقعية

Clever optimization techniques for calibration of 

real antenna array systems.  
أ.د. حسن عبد العال الكمشوشى ، د. توفيق أنطوان تحت إشراف:  

 .نمور

 دكتوراه 
  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 هبة جمال بديع محمد عبد هللااسم الطالب:  

معدل الخطأ الرقمى ألنظمة االتصاالت الالسلكية تحسين أداء موضوع: 
 .بإستخدام تقنية تعزيز التكيف

رأت اللجنة تعديل عنوان البحث إلى : تحسين أداء معدل الخطأ الرقمى 
 ألنظمة االتصاالت الالسلكية بإستخدام تقنية التعزيز المتكيف.

BER Performance enhancement for wireless 

communication systems using the AdaBoost 

technique.  
أ.د. نور الدين حسن إسماعيل ، أ.د. محمد رزق محمد تحت إشراف:  

 .رزق ، أ.د. محمد عصام خضر

 دكتوراه 
  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

منح  
 الدرجات

 نهى عز الدين محمد إسماعيلاسم الطالب:  

 .ياء ألنظمة مرور ذكيةكفاءة إنترنت األشموضوع: 
Efficient internet of things (IoT) for smart traffic 

systems.  
 .أ.د. محمد عمرو على مختار ، د. محمد محمود عزبتحت إشراف:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 سكريم محمد أشرف محمد عبد الحكيم أبورااسم الطالب:  

 .نظم القوى الكهربيةموضوع: 
)الحد من مشاكل جودة القدرة  مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  الكهربية لمنظومات مولدات طاقة الرياح(
 جوهر البحث.

Mitigation of power quality problems for wind 

 دكتوراه 
  ربيع 

2016 

وافق  
 المجلس
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energy conversion systems. 

مد عبد هللا حسام الدين ، أ.د. إمتثال نجم عبد هللا أ.د. أحتحت إشراف:  
 ، د. محمد السعيد على الجمل.

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
IET Generation, Transmission and Distribution. 

DOI: Print ISSN 1751-8687, Online ISSN 1751-8695. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

أستاذ متفرم بكلية الهندسة ن محمد شفيق عبد السالم   أ.د. ماز -1
   جامعة أسيوط

                                                                                    
 رئيساً 

مشرفاً     أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين       أستاذ متفرم بالكلية -2
 عضوا ً و

مشرفاً       هللا               أستاذ متفرم بالكليةأ.د. إمتثال نجم عبد  -3
 عضواً و
أ.د. تامر حلمى عبد الحميد        وكيل الكلية لشئون التعليم  -4

                          والطالب
                                                                                   

 عضواً 
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 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 عبد العزيز عاطف عبد العزيز عيداسم الطالب:  

تخفيض التوافقيات بإستخدام مرشح هجين معدل في موضوع: 
 .التطبيقات الصناعية

Harmonics mitigation using a modified hybrid active 

filter in industrial applications. 

 أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د. تامر حلمى عبد الحميد.تحت إشراف:  
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

International Conference on Sensing, Diagnostics, 

Prognostics, and Control (SDPC'19), was held in 

Beijung, China, 15-17 August 2019. 
  -لجنة مكونة من : على أن تكون ال

مشرفاً       أستاذ متفرم بالكلية          أ.د. نبيل حسن عباسى     -1
 رئيساً و
أ.د. تامر حلمى عبد الحميد         وكيل الكلية لشئون التعليم  -2

  والطالب
مشرفاً                                                                          

 عضوا ً و
       أ.د. عمرو عثمان الزواوى          أستاذ مساعد متفرم بالكلية -3

 عضواً 
أ.د. عبد الوهاب حسن العيسوى  أستاذ مساعد بكلية الهندسة  -4

  جامعة طنطا
                                                                                   

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 أحمد إبراهيم أحمد على بدوىاسم الطالب:  

 .المراقبة الشرطية وتشخيص الخلل للمولدات المتزامنةموضوع: 

 .أ.د. راجى على رفعت ، د. محمد صدقى الحبروكتحت إشراف:  
وذلك بإضافة أ.د. كريم حسن محمد يوسف األستاذ المساعد بالكلية إلى 

 لجنة ااشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  

اامتحان  
 الشامل

 طارق سعيد محمد محمد نجماسم الطالب:  

 .تحسين خواص المواد العازلة بإستخدام المواد الناومتريةموضوع: 
Enhancement of dielectric characteristics of 

insulating materials by Nano particles. 
 .أ.د. أحمد عبد هللا شاهينتحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       أستاذ متفرم بالكلية أ.د. أحمد عبد هللا شاهين             -1
 رئيساً و
              أستاذ متفرم بالكلية أ.د. إمتثال نجم عبد هللا               -2

 عضوا ً 
                       أ.د. هشام بهاء الدين الرفاعى      أستاذ بالكلية -3

 عضواً 

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 الهندسة الكهربية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اامتحان  
 الشامل

 أحمد حسين حسن مسعود السقااسم الطالب:  

تعارف لالتصاالت المحمولة تقنيات آمنة وفعالة للتوثيق و الموضوع: 
 .من الجيل الرابع

Secured and efficient technologies for authentication 

 
  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس
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and identification for 4G mobile communications. 
 .أ.د. حسن ندير خير هللاتحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                     م بالكليةأ.د. السيد أحمد يوسف         أستاذ متفر -1

 رئيساً 
مشرفاً           أ.د. حسن ندير خير هللا        أستاذ متفرم بالكلية -2

 عضوا ً و
                             أ.د. هشام محمد طلبه           أستاذ بالكلية -3

 عضواً 

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 دكتوراه دينا أحمد مصطفى رجبب:  اسم الطال
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 

ً ثالث    -الهندسة الميكانيكية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح 
 الدرجات

 محمد شوقى إسماعيل سيد أحمد زايداسم الطالب:  

 . تحليل أداء المبادالت الحرارية ذات األنابيب والقنوات الدقيقةموضوع: 
Performance analysis of finned micro tube and 

finned micro channel heat exchanger.  
أ.د. محمد عبد الحليم حسب ، أ.د. وائل مصطفى تحت إشراف: 

 .المغالنى

 دكتوراه
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 عادل صالح عبد الحميد عالماسم الطالب:  

 . تركيبات تكييف الهواءموضوع: 
Construction of air conditioners.  

 .أ.د. سامى مرسى الشربينىتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 محمد أحمد محمد أحمد سويداناسم الطالب:  

 . التعديل الحرارى للفرن ضمن أنظمة مواصفات النفط والغازموضوع: 
Fired heater thermal modification in oil and gas 

specifications system.  
 .أ.د. محمد محمود الحلوتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية : : قسم تابع

منح 
 الدرجات

 أحمد حسن السيد حسناسم الطالب:  

 . التحكم في مبردات المياهموضوع: 
Water chiller control.  

 . عوضأ.د. طاهر حمد هللاتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 إسالم محمد أحمد محمداسم الطالب:  

تحسين مستوى التحكم في تلوث الدوائر الهيدروليكية موضوع: 
 . بإستخدام الوحدة المصممة خصيصا الختبار المرشحات

Enhancing contamination control in hydraulic 

circuits utilizing custom designed filters test stand.  
 .أ.د. كامل عبد العظيم الشوربجىتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 أحمد محمد على صالحاسم الطالب:  

 .تأثير بنية السطح على أداء المحامل اانزالقىموضوع: 
لسطحى على أداء تأثير النسيت ا) مع تحديد عنوان البحث ليصبح :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. (المحامل اانزالقية

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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The effect of liner surface texture on journal bearing 

performance. 
أ.د. وائل أحمد كروسبى ، أ.د. إبراهيم محمود الفحام ، تحت إشراف:  

 .د. مصطفى السيد الحضرى
 منشور في : * المهندس المذكور له بحث 

Accepted to be published in Industrial Lubrication 

and Tribology. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً             أ.د. وائل أحمد كروسبى        أستاذ متفرم بالكلية -1
 رئيساً و
                    أستاذ متفرم بالكلية     أ.د. عبد الحميد جمعة على -2

 عضوا ً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. بيرج أوهانس جبه جيان -3

 عضواً     المنصورة
 .لم يتم مرور عام على تحديد نقطة البحث وااشراف *
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 -الهندسة الميكانيكية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 أمجد محمد عباس محمد قنديلاسم الطالب:  

دراسة معملية وعددية انتقال حرارة الغليان داخل ماسورة موضوع: 
 .حلزونية

)دراسة معملية وعددية انتقال مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
علماً بأن هذا  الحرارة التصادمى لمائع نانو خارج من ماسورة دائرية(

 التحديد ال يمس جوهر البحث.
Experimental and numerical investigation of impingement 

heat transfer of Nanofluid from circular tube. 

أ.د. مدحت محمود سرور ، أ.د. وائل مصطفى المغالنى ، تحت إشراف: 
 .د. محمد على السيد النقيب

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
Applied Thermal Engineering, Vol. 160, Pages 114019, 

September 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً           أستاذ متفرم بالكلية   أ.د. مدحت محمود سرور       -1
 رئيساً و
  أستاذ متفرم بكلية الهندسة جامعة القاهرة أ.د. عصام الدين خليل حسن   -2

 عضوا ً 
                   أ.د. محمد عبد الحليم حسب     أستاذ متفرم بالكلية -3

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةطفى المغالنى      أ.د. وائل مص -4

 عضواً و

 دكتوراه 
  خريف 
2013 

وافق  
 المجلس

 أحمد طارق حمد محمد عبد الحميداسم الطالب:  

 .تحليل أداء نظام تبريد باامتزازموضوع: 
التبريد  )تحليل األداء التجريبى لنظاممع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. ثنائى وحدات اامتزاز(
Experimental investigation of a two-bed adsorption 

cooling system. 
 .أ.د. أسامة أحمد السمنى ، د. محمود السيد بدوىتحت إشراف: 

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
2nd International Conference of Chemical Energy and 

Environmental Engineering ICCEEE, 16-18 July2019 at 

Egypt, Japan University of Science and Technology. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                       أ.د. سامى مرسى الشربينى   أستاذ متفرم بالكلية -1

 رئيساً 
مشرفاً                  أستاذ بالكلية   أحمد السمنى       أ.د. أسامة -2

 عضوا ً و
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم  أ.د. أحمد أحمد حنفى            -3

 عضواً   والتكنولوجيا

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية : : قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اامتحان  
 ملالشا

 محمد فتحى محمد هيكلاسم الطالب:  

 .أداء وإتزان مسارات الهواء النسيجيةموضوع: 
Performance of fabric air duet balancing. 

 .أ.د. وائل مصطفى المغالنىتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس
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                  أ.د. عبد الحميد عطية السيد      أستاذ متفرم بالكلية -1
 رئيساً 

                 أ.د. طاهر حمد هللا عوض          أستاذ متفرم بالكلية -2
 عضوا ً 

                  أ.د. محمد خليل إبراهيم حسين   أستاذ متفرم بالكلية -3
 عضواً 

                  أستاذ متفرم بالكلية  أ.د. أحمد على عبد النبى         -4
 عضواً 

مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكلية     وائل مصطفى المغالنى أ.د.  -5
 عضواً و

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 أحمد إبراهيم أحمد أحمد شحاتةاسم الطالب:  

 .تحليل أداء إزالة الرطوبة والتبريد بمواد التجفيفموضوع: 

 .لسيد بدوىأ.د. عبد الحميد عطية السيد ، د. محمود اتحت إشراف:  
وذلك بإضافة أ.د. وائل مصطفى المغالنى أستاذ ورئيس القسم إلى لجنة 

 ااشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادته.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 منصور عصام عبد الباسط محمد مصري شرعاناسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  يف خر
2015 

وافق  
 المجلس

 نزار صالح حسن اليظىاسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2010 

وافق  
 المجلس

 بسام محمد مصطفى عبد الحميد فؤاداسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2013 

وافق  
 المجلس

 أحمد حسنى شعبان سليمان عالماسم الطالب:  
ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2010 

وافق  
 لسالمج

 

 ً  -الهندسة المعمارية : : قسم رابعا

منح  
 الدرجات

 إسراء حسن السيد عبده المشاقاسم الطالب:  

تقييم األنشطة البدنية في الفراغات المفتوحة : المدخل موضوع: 
 . ااجتماعى البيئي

Assessing physical activities in public open spaces: 

Socio-Ecological approach.  
أ.د. هانى عبد الجواد عياد ، د. رانيا عبد العزيز راف: تحت إش

 .رسالن

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

منح  
 الدرجات

 عال أحمد سعد عبد العاطىاسم الطالب:  
 .  تطوير المناطق الغير رسميةموضوع: 

Upgrading for informal areas. 

 .أ.د. محمد أنور فكرى ، د. أسماء السيد حسنإشراف:  تحت 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس

 أحمد عاطف الصاوى عبده أبو حسيناسم الطالب:  
الشوارع الصالحة للمعيشة: دراسة مدى تأثير حركة مرور  موضوع: 

ارين  منطقة العط –السيارات على جودة الحياة في المناطق السكنية 
 .  ااسكندرية كحالة دراسية

Livable streets: Assessing the impact of vehicle traffic on 

the residential quality of life, Case study: El-Attarin, 

Alexandria, Egypt.  

أ.د. هانى عبد الجواد عياد ، د. دينا محمد على سعد تحت إشراف: 
 .هللا

ماجستير  
العلوم 
 ية الهندس

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

وافق    خريف ماجستير   مروة على أحمد محمداسم الطالب:  
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تفكيك المبنى : دليل تصميم الختيار مواد غالف المبنى والنظام  موضوع: 
 . اانشائى

توصى اللجنة بتعديل عنوان البحث ليصبح: تفكيك المبنى : دليل تصميم الختيار  
 مواد غالف المبنى والنظم اانشائية

Building disassembly: Design guidelines for envelope 

material selection and structure systems. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. أميرة عادل فتحىتحت إشراف:  

العلوم 
 الهندسية 

 المجلس 2015

تشكيل 
 لجنة الحكم

 مى محمد عبده إبراهيم عبد النبىاسم الطالب:  

 .لمستدامة الذكية للمدنالتنمية اموضوع: 
)التجديد الحضرى الذكى لمراكز المدن  مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

علماً بأن هذا التحديد ال   " المنهجية المختلطة للتنمية المستدامة"( –التاريخية 
 يمس جوهر البحث. 

Smart urban regeneration of historic city centers – “A 

hybrid methodology for sustainable development". 
أ.د. حسن كمال عبد السالم ، أ.د. هانى عبد الجواد عياد، أ.د. تحت إشراف: 
 .دينا سامح طه

 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
24th International Conference on Urban Planning and 

Regional Development in the Information Society. Karlsruhe 

Institute of Technology, Karlsruhe, Germany, 2-4 April 2019. 

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

 رئيساً 
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. حسن كمال عبد السالم    -2

 عضوا ً و
مشرفاً                 ى عبد الجواد عياد       أستاذ بالكليةأ.د. هان -3

 عضواً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين  أ.د. مروة أبو الفتوح خليفة      -4

 عضواً   شمس

 دكتوراه 
  ربيع 

2014 

وافق  
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل 
 لجنة الحكم

 باديرنادية سمير أنور بشاى ااسم الطالب:  

 .تأثير قوانين البناء على النسيت العمرانى للمدينةموضوع: 
The impact of building regulations on the urban 

fabric of the city. 
أ.د. رمضان عبد المقصود على ، أ.د. إبراهيم السيد تحت إشراف: 

 .معروف
 * المهندس المذكور له بحث منشور في : 

13th International Conference on Urban 

Regeneration and Sustainability. Valencia, Spain, 

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

                  أستاذ متفرم بالكلية.د. أحمد منير سليمان            أ -1
 رئيساً 

رفاً أ.د. رمضان عبد المقصود على  أستاذ  متفرم بالكلية      مش -2
 عضوا ً و

أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم     أ.د. عادل سامى المنشاوى      -3

   والتكنولوجيا
                                                                                 

 دكتوراه 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 عضواً 
مشرفاً                أستاذ بالكلية أ.د. إبراهيم السيد معروف      -4

 عضواً و

 محمد أحمد عالء الدين أحمد سيد أحمداسم الطالب:  

تأثيرات الواجهات الزجاجية على البيئة الداخلية للمبانى في موضوع: 
 .المنطقة الحارة الجافة

Impact of glass facades on internal environment of 

buildings in hot arid zone. 
 .أ.د. محمد أنور محمد فكرى ، د. وليد عبد العال تحت إشراف:

مجلة هندسة ااسكندرية * المهندس المذكور له بحث منشور في : 
 .24/9/2019بتاريخ 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً                 أستاذ بالكلية  أ.د. محمد أنور فكرى            -1
 رئيساً و
     أستاذ بالكلية                           اد عيادأ.د. هانى عبد الجو -2

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

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2014 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل  
لجنة  

اامتحان  
 الشامل

 مجدى محمد فرجدينا اسم الطالب:  

 .تأثير البيئة الحضرية على النشاط الحركىموضوع: 
The impact of urban environment on physical 

activity. 
 .أ.د. هانى محمد عياد ، د. دينا محمد علىتحت إشراف:  

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

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

 عضوا ً 
مشرفاً             أستاذ بالكلية       أ.د. هانى محمد عياد              -3

 عضواً و

 
  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

 عايدة جمال فتحى قطباسم الطالب:  

 .المبنى والتصميم البارامترى : رؤية جديدةنمذجة معلومات موضوع: 
Building information modeling (BIM) and 

parametric design: New vision. 
أ.د. على فؤاد بكر ، د. زياد طارق الصياد ، د. دينا تحت إشراف:  

 .محمد على
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

     ذ ورئيس القسم بالكليةأ.د. حسن محمد كمال عبد السالم   أستا -1
 رئيساً 

                  أ.د. محمد أنور فكرى                  أستاذ بالكلية    -2
 عضوا ً 

مشرفاً      أ.د. على فؤاد بكر                     أستاذ متفرم بالكلية -3
 عضواً و

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 عال على محمود بيومى علىاسم الطالب:  

السكن االيكولوجيكال بصحراء مصر الغربية والتطبيق : وضوع: م
 .بسيوه

Ecological settlement in EWD, Application: In Siwa. 
 .أ.د. محمد عبد العال إبراهيم ، أ.د. محمد أنور فكرىتحت إشراف:  

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً         فرم بالكليةأ.د. محمد عبد العال إبراهيم       أستاذ مت -1
 رئيساً و
             أ.د. على فؤاد بكر                  أستاذ متفرم بالكلية    -2

 عضوا ً 
                          أستاذ بالكلية   أ.د. هانى محمد عياد              -3

 عضواً 

 
  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

كيل  تش
لجنة  

اامتحان  
 الشامل

 إنجى محمد إبراهيم أحمد فرجاسم الطالب:  

مدخل في العمارة السيكولوجية : تأثير المباني التعليمية في موضوع: 
 .تشكيل سلوك األطفال وأدائهم

An Approach to architecture psychology: The 

Influence of education buildings design on shaping 

children's behavior and performance. 
 .أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. وليد عبد العالتحت إشراف:  

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

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

 عضواً 

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 دكتوراه  غادة صالح إبراهيم حسن محموداسم الطالب:  
  ربيع 

2015 

وافق  
 المجلس

 

 ً  -الهندسة الكيميائية : : قسم   خامسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 مريم عالء الدين محمد التهامىاسم الطالب:  

تأثير معامل التشغيل على كفاءة وحدة صناعية ازالة موضوع: 
 .العطريات من زيت التشحيم

Effect of operating parameters on the efficiency of 

an industrial unit for removal of aromatics from 

lube oil.   
أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ.د. منى السيد تحت إشراف:  

 .عثمان

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -الهندسة الكيميائية :: قسم   تابع

تشكيل 
 لجنة الحكم

 محمد حسين على مصطفى الجريتلىاسم الطالب:  
ام تقنيات جديدة )موجات فوق صوتية( وعوامل دراسة في إستخدموضوع: 

 .مساعدة جديدة في إنتاج البيوديزل من زيت الطعام المستهلك
A study in the use of new techniques (Ultrasonic) and 

new catalysts for the production of biodiesel from waste 

cooking oil. 
أ.د. مصطفى إبراهيم سالم، د. رحاب   أ.د. حسن عبد المنعم فرج، تحت إشراف: 

 . محمد على 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً        أستاذ متفرم بالكلية  أ.د. حسن عبد المنعم فرج         -1
 رئيساً و
              أ.د. أحمد أمين زعطوط               أستاذ متفرم بالكلية -2

 عضوا ً 
      كندا -صفور       أستاذ بجامعة وندسور أ.د. عبد الفتاح على ع -3

 عضواً 

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2012 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 هدير محمد بربرى محمد جاد الكريماسم الطالب:  

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  ربيع 
2012 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  
تقارير  
 المشرفين 

 دكتوراه  أميمة عبد الرؤوف شكرى محمودسم الطالب:  ا
  خريف 
2009 

وافق  
 المجلس

 دكتوراه  مريانا أسعد ندا موسىاسم الطالب:  
  خريف 
2009 

وافق  
 المجلس

 دكتوراه  مجدى جمعة الحسينى صالحاسم الطالب:  
  ربيع 

2010 

وافق  
 المجلس

 دكتوراه  تامر سعد السيد عبد السالماسم الطالب:  
  ف خري

2010 

وافق  
 المجلس

 دكتوراه  سارة جمال الدين أحمد علىاسم الطالب:  
  ربيع 

2010 

وافق  
 المجلس

 دكتوراه  محمود صابر على سليمان الجوهرىاسم الطالب:  
  ربيع 

2011 

وافق  
 المجلس

 دكتوراه  وئام سمير زكى ياقوتاسم الطالب:  
  ربيع 

2011 

وافق  
 المجلس

 

 ً  -: والنظم  هندسة الحاسب : قسم  سادسا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 مها إبراهيم محمد هيكلاسم الطالب:  

تحسين تحليل المشاعر على مستوى الجملة في اللغة العربية موضوع: 
 .بإستخدام نماذج التعلم العميق

Enhancing sentence-level sentiment analysis in the 

Arabic language using deep learning models.   
أ.د. نجوى مصطفى المكى ، أ.د. مروان عبد الحميد تحت إشراف:  

 .تركى

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس

 -: هندسة الحاسب والنظم : قسم    تابع
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تشكيل  
لجنة  

اامتحان  
 التأهيلى

 عمرو محمد محمد مراد حسناسم الطالب:  

 .لبيانات الضخمةأمن وخصوصية اموضوع: 
Security and Privacy in Big Data. 

 .محمد سعيد أبو جبل ، أيمن أحمد عبد المفصودتحت إشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً           أستاذ متفرم بالكلية         محمد سعيد أبو جبلأ.د.  -1
 رئيساً و
        تفرم بالكلية           ذ مأستا           مجدى حسين ناجىأ.د.  -2

 عضواً 
          بالكلية ورئيس القسمأستاذ    عمرو عبد المنعم المصرىأ.د.  -3

 عضواً 

 
  ربيع 

2018 

وافق  
 المجلس

 

ً بعسا  -:  الهندسة النووية واإلشعاعية : قسم  ا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تشكيل 
 لجنة الحكم

  عطية الزملىمحمد عبد هللااسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. علياء عادل بدوى ، أ.د. هناء حسن أبو جبل ، أ.د. تحت إشراف: 
 .مصطفى عزيز عبد الوهاب

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                       أستاذ متفرم بالكلية أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى  -1

 رئيساً 
مشرفاً  أستاذ وقائم بأعمال رئيس القسم         أ.د. علياء عادل بدوى -2

 عضوا ً و
مشرفاً              أ.د. هناء حسن أبو جبل      أستاذ متفرم بالكلية -3

 عضواً و
        أستاذ بهيئة الطاقة الذرية بالقاهرة أ.د. نادر محمود عبد الحليم   -4

 عضواً 

 دكتوراه 
  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس
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 ً  -:  الهندسة النووية واإلشعاعية : قسم  سابعا

تشكيل  
لجنة  

اامتحان  
 الشامل

 محمود أحمد على راشداسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. هناء حسن أبو جبلتحت إشراف:  
  -لجنة مكونة من : على أن تكون ال

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

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

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

   أستاذ وقائم بأعمال رئيس القسم بالكلية  أ.د. علياء عادل بدوى          -4
 عضواً 

مشرفاً            أستاذ متفرم بالكلية       أ.د. هناء حسن أبو جبل  -5
 عضواً و

 
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 

 ً      -:هندسة المواصالت : قسم    ثامنا

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 درجاتال

 إيمان أحمد محمد سيد أحمد الحلواسم الطالب:  

إستخدام نظم المعلومات الجغرافية في خرائط البنية التحتية : موضوع: 
 .نحو نظام تنبيه تلقائى بإستخدام برنامت بناء النماذج

Utility mapping using GIS: Towards an automatic 

alert system using ArcGIS model builder.   
أ.د. حسن جابر الغزولى ، أ.د. محمد محمود حسنى ، د. تحت إشراف: 

 .على محمد على النجار

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

 ياسمين عبده حسين محمد زيداناسم الطالب:  

 .تاثير التربة الضعيفة على تصميم وأداء الرصف المرنموضوع: 
Effect of poor subgrade on the design and the 

performance of flexible pavement.   
أ.د. خليل أحمد أبو احمد ، أ.د. وائل السيد بخيت ، د. تحت إشراف: 

 .مجدى كامل شاهين

ماجستير  
 الهندسة 

  خريف 
2015 

وافق  
 المجلس

 



34 

  2019 /12/11بتاريخ  الرابعةالجلسة 

ً تاسع      -:  الهندسة البحرية وعمارة السفن : قسم  ا

 رارالق تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

منح  
 الدرجات

 أحمد عراقى عبد النبى عراقىاسم الطالب:  

فحص السفن البحرية وصهاريت التخزين بإستخدام طريقة موضوع: 
 .تسرب الفيض المغناطيسى

Inspection of marine vessels and storage tanks by 

using magnetic flux leakage method.   
 .ىأ.د. محمد مرسى الجوهرتحت إشراف: 

ماجستير  
 الهندسة 

  ربيع 
2016 

وافق  
 المجلس

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 أحمد جمال حامد القفصاسم الطالب:  

التدابير قصيرة وطويلة األمد لتحسين كفاءة الطاقة في المجال موضوع: 
 .البحرى

 .أ.د. محمد مرسى الجوهرى ، أ.د. أكرم عماد الدين زيدتحت إشراف:  
يد شومان المدرس باألكاديمية العربية وذلك بإضافة د. محمد رضا الس

للعلوم والتكنولوجيا إلى لجنة ااشراف لحاجة البحث إلى تخصص 
 سيادته ولإلستفادة من المعامل واألجهزة المتوفرة باألكاديمية.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2017 

وافق  
 المجلس

إلغاء 
التسجيل  
بناء على  

 طلبه

 دكتوراه  بهجت وليد محمد أحمداسم الطالب:  
  خريف 
2018 

وافق  
 المجلس

 

     -:  الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم   عاشراً 

 القرار تاريخ القيد  الدرجة الموضوع 

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 أبانوب جورج كامل شنودهاسم الطالب:  

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

أ.د. ثروت نجيب حنا ميخائيل ، أ.د. محمد فريد محمد  تحت إشراف: 
 .خليل

وذلك بإضافة د. إيمان حمدى حراز المدرس بالكلية إلى لجنة ااشراف 
 بدالً من أ.د. محمد فريد محمد خليل اعتذار سيادته.

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2016 

وافق  
 المجلس
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 -:اإلنتاج  سة هند : قسم   حادى عشر

 القرار تاريخ القيد  الدرجة ع الموضو

منح  
 الدرجات

 أحمد حمدى أمين حمدىاسم الطالب:  

إدارة الموارد عند حدوث كوارث من صنع الشر : حالة إنهيار موضوع: 
 .المبانى

Resources management in man-made disasters: The 

case of buildings collapse.   
د. صالح الدين عبد هللا أ.د. شريف صبرى عيسى ، تحت إشراف: 

 .مسعد

ماجستير  
العلوم 
 الهندسية 

  خريف 
2012 

وافق  
 المجلس

تشكيل  
لجنة  
 الحكم

 محمد نبيل مصطفى مصطفى البزاوىاسم الطالب:  

تطبيق أسلوب مرشح المويجات للتعرف على عيوب المحامل موضوع: 
 ً  .الكرية ومقارنته بأسلوب تحويالت فورير السريعة المستخدمة حاليا

تطبيق مرشح مويجات مورلت )مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 
الموجة بإستخدام مؤشر جينى للكشف المبكر عن عيوب المحامل 

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. (الكرية
Application of a Gini index-guided morlet wavelet 

filter for early rolling element bearing fault 

detection. 
أ.د. أحمد محمد الخطيب ، د. السيد سعد سليمان ، د. تحت إشراف: 

 .محمد جالل ناصف
 * المهندس المذكور له بحث منشور في :

10th International Conference on Mechanical and 

Aerospace Engineering (ICMAE), 22-25 July 2019, 

Brussels, Belgium. 
  -مكونة من : على أن تكون اللجنة 

          أستاذ متفرم بالكلية   أ.د. أحمد محمد الخطيب         -1
 رئيساً مشرفاً و

                   أستاذ متفرم بالكلية    أ.د. عالء الدين حسن حمدى -2
 عضوا ً 

أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين أ.د. تامر محمد النادى              -3

 عضواً  شمس

ماجستير  
علوم ال

 الهندسية 

  خريف 
2014 

وافق  
 المجلس

تعديل  
لجنة  
 إشراف 

 أحمد محمد جالل على الشنتناوىاسم الطالب:  

التصميم األمثل بإستخدام تقليل التشتت القائم على ااعتمادية موضوع: 
 .لظروف اانتاج في الصناعات المستمرة

بو أ.د. سامى محمد الفيومى ، أ.د. محمد جابر محمد أتحت إشراف:  
 .على

وذلك بإضافة أ.د. ياسمين أبو السعود صالح األستاذ المساعد بالكلية إلى 
 .لجنة ااشراف لحاجة البحث إلى تخصص سيادتها

 دكتوراه 
  ربيع 

2016 

وافق  
 المجلس

 

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

 اامتحان الشامل لكل من : 

 ااسم   القسم

 الهندسة الكهربية 
 رضوى مجدى صبحى راضى

 روزميرى أنطوان نصيف تادرس 

 وافق المجلس على إعتماد نتيجة اامتحان الشامل.  القرار:
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  نتيجة لية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الك - 2
 . الكيميائيةالهندسة الهندسة الصحية ، : في 2019ربيع  دبلوم الدراسات العليا 

 وافق المجلس على إعتماد النتيجة.  القرار:

 
 


