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برئاسة السيد  2019 /10/9لنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة وا
مجدى  /، وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتورعميد 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 . عصام مصطفى محمد وهبةأ.د 
 المكلف بنسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن 

   رؤساء األقسام 

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

 أ.د. علياء عادل محمد بدوى  لسالمأ.د. حسن محمد كمال عبد ا 

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

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

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

 أ.د. وائل محمد مصطفى قطب المغالنى  براهيم العوفىأ.د. عفاف خميس إ 

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان 

   أساتذة من األقسام

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

 أ.د. رأفت إبراهيم مشالى   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين 

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

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

 عطية

 أ.د. أشرف رجب على محمد  أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد 

   أ.د. تغريد محمد أحمد زويل 

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

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 ك. محمد على حسنين  أ.د. عصام أحمد سالم 
 م. أسامة السيد الجناينى  أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
 لواء.د. شريف سمير أحمد البدوى  دمير محمد نصر الدين حسنأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  

مدعـوون 
: 

 د. شيرويت حسين عبد اللطيف الغلمى )مدير وحدة ضمان الجودة(

 د. طارق محمد إبراهيم محمود. ، أ.د. رشدى رجاء زهران ، أ.د. وليد عبد العظيم إبراهيم البرقى اعتذر عن عدم الحضور:
 أ.د. محمد صادق العدوى. ، أ.د. نزيه  أسعد يونان ، أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى.ضور: تغيب عن الح
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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 أغسطس 20بتاريخ  2019/2020للعام الجامعى  األولىلجلسة التصديق على محضر اتم أوالً : 
 إجراء التعديالت التالية :

تعديل البند الثانى من الشئون التعليمية والخاص بنتيجة تخلفات مادة الكيمياء من السنة اإلعدادية للعام   – 1
، أن تقوم لجنة الممتحنين لمادة الكيمياء ، فقد قرر المجلس تطبيقاً لالئحة الداخلية للكلية  2018/2019الجامعى 

درجة( الخاصة للطالب المتخلفين إلى لجان الرصد وذلك  20الهندسية للسنة اإلعدادية بتقديم درجة العملى )من 
 لتحديد نتيجة الطالب فى هذه المادة.

جنيه  1500الدراسية  رسومالدراسية لتكون ال رسومعديل البند الرابع من الشئون التعليمية والخاص بالت - 2
،  جنيه للفصل الدراسى الواحد 750للمستوى الصفرى ويمكن تحصيل الرسوم على الفصلين الدراسيين بمعدل 

 جنيه لباقى السنوات. 550جنيه للسنة األولى ،  950وتكون الرسوم 
 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
 .2019سبتمبر  26لية يوم الخميس الموافق مجلس الكلية علماً بإقامة حقل الخريجيين بالكأحيط  – 1
بقرار األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بشأن حظر بعض األفعاال المتعلقاة بحفاالت التخارج وارتاداء مجلس الكلية علماً أحيط  - 2

 األرواب التى عليها شعار الجامعة خارج الحرم الجامعى.
 الدراسية لطالب الجامعة. الرسومرئيس الجامعة بشأن تحصيل  /بخطاب األستاذ الدكتور مجلس الكلية علماً أحيط  – 3
لدراساة الخطااب  16/7/2019( بتااريخ 12مجلاس بجلساتر رقام )الاللجنة المشكلة بقارار رفع توصيات  قرر مجلس الكلية – 4

ب مااا ورد ماان المجلااس األعلااى للجامعااات بشااأن عقااد اختبااار قياااس قاادرات الطااالبخصااو  المحااول ماان رئاايس الجامعااة 
 -المستجدين بكليات الهندسة والمعاهد العالية الهندسية ، الى الجامعة حيث خلصت اللجنة الى التوصيات التالية :

ترى اللجنة أن اإلختبارات ساواء اللغاة اإلنجليةياة أو الرياضايات هاو اختباار قيااس قادرات للطلباة لتحدياد المساتوى  •
 ا بالكلية وفق الضوابط التى أقرها المجلس األعلى للجامعات.وليس اختبار للقبول ألنهم قبلوا بالفعل والتحقو

 –ال مانع من عمل امتحان لمستوى اللغة اإلنجليةياة للطاالب المقباولين بالكلياة ماع اساتثناء طاالب )الثانوياة العاماة  •
 (.STEMمدارس  –الثانوية األلمانية  –الدبلومة األمريكية  –الثانوية اإلنجليةية 

 –الثانويااة اإلنجليةيااة  –متحااان تااأهيلى لمااادة الرياضاايات مااع اسااتثناء طااالب )الثانويااة العامااة ال مااانع ماان عماال ا •
 (.STEMمدارس  –الثانوية األلمانية 

النظر فى وضع آلية إلجتياة هذه االختبارات وعدد مراتها النضمام الطالب الاى المساار التعليماى األصالى الاوارد فاى  •
لساانة  49بااار أن الفصاال مان الكليااة يخضااع لضااوابط وأحكااام واردة فااى قااانون مااع األخااذ فااى اإلعت –خطاة الدراسااة 

 والئحتر التنفيذية ال تنطبق على المقررات اإلضافية أو التأهيلية. 1972

، وحيث لم تارد مان الساادة أعضااء المجلاس أياة آراء  20/8/2019والتى تم احاطة المجلس بها فى جلستر السابقة بتاريخ 
 ه اإلختبارات.فى آلية اجتياة هذ

 مسمى المستوى اإلعدادى على المستوى الصفرى للبرنامج العام.اطالق  وافق مجلس الكلية على – 5

 -: الهدايا والتبرعات : اً ثالث
األساتاذ بجامعاة ناورث كاروليناا  – األساتاذ الادكتور / يسارى عةماىمان المقادم العيناى قباول التبار  وافق مجلس الكلية على  - 1

الاى مكتباة قسام الهندساة النووياة ،  1978لمتحدة األمريكية وخريج قسم الهندسة النووية واإلشعاعية دفعاة عاام بالواليات ا
 جنير )خمسة آالف وثمانمائة جنير ال غير(. 5800( كتب تقدر قيمتها اإلجمالية بمبلغ 3واإلشعاعية ، عبارة عن عدد )

األساتاذ المتفارب بقسام  –مان األساتاذ الادكتور / محماد عباد الفتااح شاامة م المقادالعيناى قبول التبر  وافق مجلس الكلية على  - 2
جنيار )خمساة آالف ومائاة  5109( كتاب تقدر قيمتهاا اإلجمالياة بمبلاغ 2الهندسة البحرية وعمارة السفن ، عبارة عن عدد )

 وتسعة جنير ال غير(.
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الترقيات والتعيينات

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

1 
 حمدأ براهيماد. مصطفى 

 سالم
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 الكيميائية 

النظااااار فاااااى اقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
ساااااايادتر اللقااااااب  ماااااان عاااااادم بشااااااأن 

بالقساااااااام  أسااااااااتاذ ةالعلمااااااااى لوظيفاااااااا
العلمياااااة  ةنااااابنااااااءاً علاااااى توصاااااية اللج

 الدائمة للترقيات.

قرر مجلس 
الكلية عدم 
من  سيادتر 
اللقب 
 العلمى

 

 (واألساتذة المساعدين )مجلس الكلية على مستوى األساتذة مساعد منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

 مدرس حمد حسين أد. محمد السيد  1
هندسة 
الحاسب 
  والنظم 

النظااااار فاااااى اقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
 ماااااااااان بشااااااااااأن الموافقااااااااااـة علااااااااااى 

 ةساااااااايادتر اللقااااااااب العلمااااااااى لوظيفاااااااا
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى  مسااااااعدأساااااتاذ 

العلميااااااااة الدائمااااااااة  ةتوصااااااااية اللجناااااااا
 للترقيات.

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
شرف فتحى على أم. عمرو 

 ليمان   س
 معيد

الهندسة 
 االنشائية 

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادتر فااااااااااى وظيفااااااااااة 

علااااااااى  بالقساااااااام لحصااااااااولر مساااااااااعد
 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

2 
. الحسن محمد فوةى م

 ناصر 
 معيد

الهندسة 
 الكيميائية 

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 عيااااااااااينتبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادتر فااااااااااى وظيفااااااااااة 

علااااااااى  بالقساااااااام لحصااااااااولر مساااااااااعد
 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس
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 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  تابع:

3 
الء محمد عبد الحميد آم. 

 االبشيهى 
 ةمعيد

هندسة 
الحاسب 
 والنظم  

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 عيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى ت

مااااااااادرس فاااااااااى وظيفاااااااااة  اسااااااااايادته
علااااااااى  بالقساااااااام لحصااااااااولر دمساااااااااع

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

 

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

 عمرى عقيليمن محمد أد.  1
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
ب المقدم من سيادتر على الطل الموافقة
االجاةة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمرافقة الةوجة التى تعمل بوالية 
من  اعتباراً لويةيانا لمدة عام 

مع  2/1/2020حتى  3/1/2019
)فى اطار عام تطبيق اللوائ  والقوانين 

 .عشرون(
 اليوجد : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجاةة 
 لسيادتر

ستاذ أ يد جالل الدين عارف د. ول 2
 مساعد  

هندسة الحاسب 
 والنظم 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
على الطلب المقدم من سيادتر  الموافقة
االجاةة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

 -لمرافقة الةوجة التى تعمل بوالية انديانا 
بالواليات المتحدة االمريكية لمدة عام 

تى ح 1/8/2019من  اعتباراً 
)فى اطار العام الواحد و  31/7/2020

حتى  1/8/2019من  العشرون(
مع عدم التصري  لسيادتر  31/7/2020

 بالعمل اثناء االجاةة.
 اليوجد : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجاةة 
 لسيادتر

3 
حمد أحمد على أد. سيد 
 عطا هللا 

ستاذ أ
 مساعد 

الهندسة 
 االنشائية

اقتاااراح مجلاااس القسااام بشاااأن النظااار فاااى 
علااى الطلااب المقاادم ماان ساايادتر  الموافقااة
االجاااااةة الخاصااااة باااادون مرتااااب  لتجديااااد

لمرافقااااة الةوجااااة التااااى تعماااال بالواليااااات 
)فاى اطاار العاام الساابع المتحدة االمريكياة 

حتااااى  1/8/2019ماااان  اعتباااااراً  عشاااار(
مااااااااع تطبياااااااااق اللاااااااااوائ   31/7/2020

 والقوانين.
 يوجد ال : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجاةة 
 لسيادتر

 -: : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع

4 
براهيم ابراهيم السيد اد. 
 البنا 

مدرس 
 متفرب 

هندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
على الطلب المقدم من سيادتر  الموافقة
ة الخاصة بدون مرتب االجاة لتجديد

لمرافقة الةوجة التى تعمل بدولة االمارات 
فى اطار العام العربية المتحدة لمدة عام 

حتى  20/7/2019من  اعتباراً  الخامس
علماً بان سيادتر يطلب  19/7/2020

التصري  بالعمل مع تطبيق اللوائ  

رفض 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجاةة 
 لسيادتر
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 والقوانين وقرارات مجلس الجامعة.
ت و سنوا 9    : ةعدد سنوات اإلعار

 ايام 4ااشهر و 

 هندسة االنتاج    مدرس   حمد بكار أحمد حسن أ د. 5

النظاار فااى اقتااراح مجلااس القساام بشااأن 

علاى الطلاب المقادم مان سايادتر  الموافقة

االجااااةة الخاصاااة بااادون مرتاااب  لتجدياااد

تاااى تعمااال بالمملكاااة لمرافقاااة الةوجاااة ال

)فااى اطااار ة لماادة عااام يالعربيااة السااعود

مااااااان  اعتبااااااااراً  عاااااااام ثالاااااااث عشااااااار(

ماااع  11/8/2020حتاااى  12/8/2019

 التصري  لسيادتر بالعمل. 

 سنوات 10 : ةعدد سنوات اإلعار

رفض 
مجلس 
الكلية 
تجديد 
األجاةة 
 لسيادتر

6 
يمن محمد يوسف أد. 

 االنصارى 
 مدرس 

الرياضيات 
والفيةياء 
 الهندسية 

سم بشأن النظر فى اقتراح مجلس الق
على الطلب المقدم من سيادتر  الموافقة
االجاةة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمدة لمرافقة الةوجة التى تعمل بكندا 
 15/11/2019من  اعتباراً  عام سابع

)مع عدم التصري   14/11/2020حتى 
 لر بالعمل أثناء االجاةة(.

 ال يوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس
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 -: زات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: اإلجاتابع

 سمدر د. رانيا على السيد بخيت  7
هندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
على الطلب المقدم من سيادتها  الموافقة
االجاةة الخاصة بدون مرتب  لتجديد

لمرافقة الةوج الذى يعمل بالواليات 
فى اطار ة لمدة عام المتحدة االمريكي

 1/6/2019من  اعتباراً  العام الثامن
 .31/5/2020حتى 

 .ال يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

8 
سماعيل محمد ايهاب اد. 
 دياب 

 مدرس 
الهندسة 
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
على الطلب المقدم من سيادتها  الموافقة
بدون مرتب االجاةة الخاصة  لتجديد

لمرافقة الةوجة التى تعمل بشركة 
المهندسين المعماريين حريرى 

لمدة  كندا -( بتورينوHPAبونتارينى )

من  اعتباراً  ()فى اطار عام رابععام 
 .3/5/2020حتى  4/5/2019

 ال يوجد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

 

 -األجازات الخاصة بدون مرتب لرعاية األسرة :: ثالثاً 
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
م. محمد مصطفى قنديل 

 محمد  
 هندسة االنتاج معيد 

النظر فى اقتراح مجلاس القسام بشاأن 
الطلااااب المقاااادم ماااان  علااااى الموافقااااة

سااايادتر لمنحااار اجااااةة خاصاااة بااادون 
 لماااادة عاااااممرتااااب لرعايااااة االساااارة 

حيااث ان   21/9/2019ماان  اعتباااراً 
ة الطبياااة والدتااار بحاجاااة الاااى الرعايااا

 طبقاً للوائ  والقوانين.

وافق 
 المجلس
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 -: اإلستقاالت وإنهاء الخدمة: ثالثاً 
 القرار الموضو  القسم الوظيفة االسم م

1 
حمد مدحت سعد عبد أم . 

 الوهاب  
 معيد 

الرياضيات 
والفيةياء 
 الهندسية 

النظاااااار فااااااى اقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
االسااااااااتقالة علااااااااى  الموافقااااااااةبشااااااااأن 

سااااايادتر اعتبااااااراً مااااان المقدماااااة مااااان 
بنااااااااااءاً علاااااااااى طلبااااااااار  28/7/2019

 وذلك لظروف خاصة بسيادتر.  

وافق 
 المجلس

 

 -: اإلنتداباتاً : رابع

1 
ا.د. رمضان عبد المقصود 

 على  
ستاذ أ

 متفرب 
الهندسة 
 المعمارية 

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
للتدريس بقسم الموافقر على ندب سيادتر 

 –ية بكلية الهندسة الهندسة المعمار
جامعة فاروس خالل العام الجامعى 

 1/9/2019اعتباراً من  2019/2020
، وذلك يومى األثنين  31/8/2020وحتى 

 ساعة أسبوعياً. 12واألربعاء لمدة 

وافق 
 المجلس

 

 -:ما يستجد من أعمال اً : خامس

أحمد السيد لشغل وظيفة لرحمن محمد ةكريا النظر فى اقتراح قسم الهندسة الميكانيكية بشأن المهندس/ عبد ا - 1
بدالً من المهندس/ محمد عصام الدين عبد الستار عبد ، ( 2017دفعة ) اإلحتياطىالثالث فى وهو بالقسم معيد 
  .العاطى

 وافق مجلس الكلية. القرار:
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 الشئون التعليمية
 

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضو  م

1 
للعام الجامعى مقترح التقويم النظر فى 
 (.1)مرفق رقم  2019/2020

وافق مجلس الكلية على  .بالموافقة أوصت لجنة شئون الطالب
 توصية اللجنة

2 

اعتماد مقاصات السنة االولى لألقسام النظر فى 

العلمية بالكلية للطلبة الراسبين بين الئحة 

 والئحة الساعات المعتمدة. 2003

وافق مجلس الكلية على  .بالموافقة أوصت لجنة شئون الطالب
 توصية اللجنة

3 

موقف الطالب المتقدمين لالمتحان من النظر فى 
 الخارج بالمستوى األول من الالئحة الجديدة.

أوصت اللجنة على بقاء الطالب 
المتقدمين لإلمتحان من الخارج على 

على أن يتم فصلهم فى  2003الئحة 
 حالة رسوبهم.

وافق مجلس الكلية على 
 للجنةتوصية ا

4 

موقف الطالب المحولين من خارج النظر فى 
الكلية على الفرقة الثانية فى حالة تجميدهم من 

 عدمر.

 أوصت اللجنة بما يلى :
ا تم تحميل الطالب بأربع مواد أو ذا .1

يتم  يقيد بالفرقة الثانية على أن أقل
المواد وفقاً لالئحة بتحميلهم 

2003. 

اد ا تم تحميلهم بأكثر من أربع مواذ .2
تجميدهم بالفرقة الثانية يتم 

المواد وفقاً لالئحة بتحميلهم و
 الساعات المعتمدة.

وافق مجلس الكلية على 
 توصية اللجنة

5 

كيفية انذار الطالب الراسبين والغائبين النظر فى 
فى الفرقة االولى نظراً لتطبيق الئحة الساعات 

 المعتمده عليهم.

أوصت اللجنة بأن الطالب الراسب أو 
الغائب بالفرقة األولى يتم توجير انذار 
أكاديمى واحد عن عام الرسوب أو 

 الغياب.

وافق مجلس الكلية على 
 توصية اللجنة

6 

كيفية انذار الطالب الراسبين بالفرقة النظر فى 
، وتم نقل قيدهم بين  2018/2019األولى 

( من 7األقسام المختلفر طبقا لن  المادة )
 الالئحة.

بعدم احتساب أية أوصت اللجنة 
انذارات نظراً لتغير البرنامج على أال 
 يحق لر النقل بين البرامج مرة أخرى

 ( من الالئحة24طبقاً للمادة )

وافق مجلس الكلية على 
 توصية اللجنة
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 لشئون التعليميةتابع : ا
 

7 

ى منع دخول الطالب للحرم الجامعى النظر ف
لونات بمالبس غير الئقة وتشمل )الشورت والبنط

 –الشباشب  –الممةقة التى تكشف الجسم 
الكروكس( ومنع تدخين السجائر والشيشة 
االلكترونية داخل الحرم الجامعى ، ومن يخالف 

 ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وافق مجلس الكلية على  أوصت لجنة شئون الطالب بالموافقة.
توصية اللجنة مع تفويض 
ادارة الكلية إلتخاذ اآللية 

مناسبة لتفعيل هذا القرارال  

8 

النظر فى تصحي  الخطأ المادى بنتيجة الطالب / 
المقيد بالفرقة الرابعة  –حسام شاكر محمد حافظ 

ليكون مجمو   2018/2019مدنى للعام الجامعى 
بتقدير  %63.92بنسبة  4794الطالب التراكمى 

وبنسبة  4813عام مفبول ، وذلك بدالً من مجمو  
64.17% 

مجلس الكلية على وافق  
تصحي  الخطأ المادى فى 

 نتيجة الطالب
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 العالقات الثقافية
 -: الدراسية جازاتاإل :أوالً 
 -أجاةة دراسية : ايفاد فى  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
بو ةيد محمود أسارة . م

 عطا هللا 

ساعد مدرس م
الرياضيات بقسم 

والفيةياء 
 الهندسية

ولجناة الكلياة للعالقاات تراح مجلاس القسام النظر في اق
ة علااى ماان  ساايادتها اجاااةة دراسااية بالموافقااالثقافيااة 

للحصااااول علااااي الاااادكتوراة  ماااان الجامعااااة االمريكيااااة 
بالقااااهرة لمااادة عاااام واخيااار اعتبااااراً مااان تااااريخ بااادء 

 االجاةة بمرتب يصرف بالداخل.
)تاااااااريخ تعيااااااين ساااااايادتها ماااااادرس مساااااااعد فااااااى 

22/4/2013.) 

وافق 
 لمجلسا

2 
صافيناة محمد طاهر . م

 شعبان 

بقسم  عيدةم
 الهندسة الصحية

ولجنااة الكليااة للعالقااات النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام 
ة على ايفااد سايادتها فاي اجااةة دراساية بالموافقالثقافية 

للحصاااول علاااي درجاااة الماجساااتير مااان  المانياااا وذلااااك 
ونج لالستفادة من المنحة المقدمة لسيادتها من جامعة ميا

TUM  لمدة عام قابل للتجدياد اعتبااراً مان تااريخ السافر
 بمرتب يصرف بالداخل. 

 (.11/12/2017)تاريخ تعيين سيادتها معيد فى 

وافق 
 المجلس

3 
كريم محمد على عطية . م

 البرعى

عيد بقسم م
الهندسة 
 الكهربية

احاطة مجلس الكلية علماً بموافقة ا.د.عمياد الكلياة فاى 
ة بالموافقاا راح مجلااس القساام علااى اقتاا 28/8/2019

علااى ايفاااد ساايادتر فااى أجاااةة دراسااية للحصااول علااي 
درجاة الادكتوراة ماان كنادا وذلاك لالسااتفادة مان المنحااة 
المقدمااة لساايادتر ماان جامعااة تورنتااو لماادة عااام قاباال 
للتجدياااد اعتبااااراً مااان تااااريخ السااافر بمرتاااب يصااارف 

 بالداخل.
 (.8/6/2015)تاريخ تعيين سيادتر معيد فى 

افق و
 المجلس

4 
حمد عادل على . أم
 براهيم ا

ساعد مدرس م
بقسم الهندسة 

 الكهربية

ة علااى ايفاااد بالموافقاا النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام
ساايادتر فااى أجاااةة دراسااية لجمااع المااادة العلميااة ماان 
ايطاليا وذلك لإلستفادة من المنحة المقدمة لسيادتر من 

تباااراً ماان جامعااة بادوفااا ولماادة عااام قاباال للتجديااد اع
 تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل.

 /27/1 اريخ تعياااين سااايادتر مااادرس مسااااعد فاااى)تااا
2019.) 

وافق 
 المجلس

 -أجاةة دراسية : ايفاد فى  تابع:

5 
. عالء حمام حسبو م

 الحمراوى

ساعد مدرس م
بقسم الهندسة 

 الكهربية

ة علااى ايفاااد بالموافقاا النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام
ةة دراسااية لجاادمع المااادة العلميااة مااان  ساايادتر فااي اجااا

  Erasmus plusالنمسااا وذلااك لإلسااتفادة ماان اتفاقيااة
-Alpen-Adriaوالمنحاااااااة المقدماااااااة مااااااان جامعاااااااة 

Universitat Klagenfurt  ًلمدة أربعة أشهر اعتبارا 
 من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل. 

 .(29/7/2018)تاريخ تعيين سيادتها معيد فى 

وافق 
 المجلس

 

 -: مد األجاةة الدراسية  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
يوب أمحمود فؤاد  .م

 حسن
ساعد بقسم مدرس م

هندسة الحاسب 

النظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة 
فقااااة علااااى مااااد االجاااااةة للعالقااااات الثقافيااااة بالموا

وافق 
 المجلس
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والنظم وعضو 
االجاةة الدراسية 
بجامعة ميرالند 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

الدراساااية لسااايادتر لمااادة عاااام ساااابع اعتبااااراً مااان 
الساااااااااتكمال  15/8/2020حتاااااااااى  16/8/2019

دراسااة الاادكتوراه باادون مرتااب أو تاااريخ المناقشااة 
 أيهما أقرب تاريخاً.

للحصاااول علاااى  16/8/2013)ساااافر سااايادتر فاااي 
اخار ماد حصال عليار  -درجة الادكتوراه مان امريكاا 

 بدون مرتب(. 15/8/2019العام السادس حتى 

2 
محمد مصطفى  .م
 براهيم محمد صال ا

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة المعمارية 
وعضو االجاةة 
الدراسية بجامعة 
 جورنينجين بهولندا

النظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة 
للعالقااااات الثقافيااااة بالموافقااااة علااااى مااااد االجاااااةة 

ام سااابع وأخياار اعتباااراً الدراسااية لساايادتر لماادة عاا
الساااتكمال  25/8/2020حتاااى  26/8/2019مااان 

دراسااة الاادكتوراه باادون مرتااب أو تاااريخ المناقشااة 
 أيهما أقرب تاريخاً.

للحصاااول علاااى  26/8/2013)ساااافر سااايادتر فاااي 
اخار ماد حصال عليار  -درجة الادكتوراه مان هولنادا 

 بدون مرتب(. 25/8/2019العام السادس حتى 

وافق 
 المجلس
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 -: مد األجاةة الدراسية  تابع:

3 
محمد الشحات سعيد . م

 عودة

ساعد بقسم مدرس م
هندسة المواصالت 
وعضو االجاةة 
الدراسية بجامعة 
لوفن الكاثولوكية 

 ببلجيكا

النظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة 
للعالقااااات الثقافيااااة بالموافقااااة علااااى مااااد االجاااااةة 

اعتباااراً ماان  شااهرثالثااة أالدراسااية لساايادتر لماادة 
الساااااااتكمال  23/12/2019حتااااااى  24/9/2019

باادون مرتااب أو تاااريخ المناقشااة  دراسااة الاادكتوراه
 أيهما أقرب تاريخاً.

للحصاااول علاااى  24/9/2014)ساااافر سااايادتر فاااي 
اخار ماد حصال علياار  -درجاة الادكتوراه مان بلجيكاا 

 بمرتب(. 23/9/2019العام الخامس حتى 

وافق 
 المجلس

4 
الدين  محمد صالح. م

 عبدهللا مسعد 

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو االجاةة 

الدراسية بجامعة ماك 
 ماستر بكندا

النظر فاى اقتاراح مجلاس القسام بالموافقاة علاى ماد 
االجاااااةة الدراسااااية لساااايادتر لماااادة ساااابعة أشااااهر 

 24/5/2019)استكمال العام الساابع( اعتبااراً مان 
ة الاادكتوراه إلسااتكمال دراساا 23/12/2019حتااى 

 بدون مرتب أو تاريخ المناقشة أيهما أقرب تاريخاً.
للحصااول علااى  24/12/2012)سااافر ساايادتر فااى 

اخاار مااد حصاال علياار  –درجااة الاادكتوراه ماان كناادا 
خمسااااة أشااااهر فااااى نطاااااق العااااام السااااابع حتااااى 

 بدون مرتب(. 23/5/2019

وافق 
 المجلس

 

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

1 
نور محمد عاطف . م

 السجان

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الكيميائية
وعضو االجاةة 
الدراسية بالمعهد 
 القومى للبحوث بكندا

ولجناااة الكلياااة النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااام 
ة علاى مان  سايادتها عاام بالموافقاللعالقات الثقافية 

حتاااااى  5/7/2019ثاااااان للتااااادريب اعتبااااااراً مااااان 
 بدون مرتب.  4/7/2020

علاى ل للحصاو 23/8/2014)سافرت سيادتها فاى 
تام ، درجة الدكتوراه من المملكة العربية الساعودية 

خااار ماااد أ –لاااى كنااادا للتااادريب اتغييااار بلاااد االيفااااد 
بادون  4/7/2019حصلت علير عام للتادريب حتاى 

 مرتب(.

وافق 
 المجلس
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 -: من  عام للتدريب  تابع:

2 
يم براهامحمد سعيد . م

 محمود 

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو االجاةة 
الدراسية بجامعة 

استراثكاليد بالمملكة 
 المتحدة

النظر فى اقتراح  مجلس القسم بالموافقة على مان  
 30/4/2019سااايادتر عاااام للتااادريب اعتبااااراً مااان 

باادون  29/4/2020)الياوم التااالى للمناقشاة( حتااى 
مان جامعاة اساتراثكاليد  مرتب مع تغيير مقر االيفاد

 .جامعة بريستول بالمملكة المتحدة الى
للحصاااول علاااى  5/2/2016)ساااافر سااايادتر فاااى 

خاار مااد أ –درجااة الاادكتوراه ماان المملكااة المتحاادة 
 5/2/2019حصاال علياار العااام الرابااع اعتباااراً ماان 

نااااااااااقف الدرجاااااااااة فاااااااااى  – 4/2/2020حتاااااااااى 
29/4/2019  .) 

وافق 
 المجلس

 مد كريم السيد مح . م 3

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة المعمارية 
وعضو االجاةة 
الدراسية بجامعة 
 سابينةا بإيطاليا

النظر فى عدم موافقة لجنة الكلية للعالقاات الثقافياة  
اقتراح مجلس القسام باالتمرير بالموافقاة علاى على 

الطلب المقدم من سيادتر لمنحار عاام ثالاث للتادريب 
حتاااااى  1/9/2019بااااادون مرتاااااب اعتبااااااراً مااااان 

باااادون مرتااااب وذلااااك نظااااراً لقاااارار  31/8/2020
مجلااس الكليااة السااابق والخااا  بماان  عااامين فقااط 

بعاااد مناقشاااة درجاااة  يب العملاااى كاااأق  حااادللتااادر
  .الدكتوراه

جااةة أجاةة مرافقة للةوجاة الاى أ)حول سيادتر من 
للحصااول علااى  1/11/2015دراسااية اعتباااراً ماان 
ر العااام خار ماد حصاال علياأ –الادكتوراه مان ايطاليااا 

ناااقف الدرجااة فااى  – 31/10/2017الثااانى حتااى 
حصل على عام أول للتدريب حتى  – 23/9/2017
وعااااااااام ثااااااااانى للتاااااااادريب حتااااااااى  23/9/2018
 بدون مرتب(.   31/8/2019

وافق 
 المجلس
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 -: احتساب فترة تجاوة  – د
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
حمد عصام محمود . أم

 كسبة  

اعد بقسم سمدرس م
الحاسب والنظم 
وعضو االجاةة 
الدراسية  بجامعة 
ميرالند بامريكا 

 سابقاً 

ة علاى احتسااب النظر في اقتراح مجلس القسم بالموافق
 10/8/2018الفترة التى تجاوةها سيادتر اعتباراً مان 

 3/8/2019)اليوم التاالى النتهااء العاام الساادس حتاى 
امتااداداً لالجاااةة اليااوم السااابق السااتالم العماال بالقساام( 

الدراسية بدون مرتب وذلك لالسباب الموضاحة بالطلاب 
 المقدم من سيادتر.

للحصاااااول علاااااى درجاااااة  10/8/2012)ساااااافر فاااااى 
أخاار مااد حصاال علياار العااام  الاادكتوراة ماان امريكااا ـ

ناقف الدرجة خاالل شاهر  - 9/8/2018السادس حتي 
 (.2018غسطس أ

وافق 
 المجلس

 

 -: تطبيق اللوائ   – هـ
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 حمد شوقى الحنفى. أم 1

بقسم  ساعدمدرس م
البحرية هندسة ال

 وعمارة السفن
وعضو االجاةة 
الدراسية بجامعة 

 باستراليا تسمانيا

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

ومطالبتر وضامنر على سيادتر ذلك بفصلة 
بالنفقات حيث انتهي اخر مد عام التدريب حتي 

كما انتهت فترة االنذار فى  9/12/2018
ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى   27/7/2019

 تاريخر.
للحصول على  8/6/2014)سافر سيادتر فى 
اخر مد حصل علير  - استراليادرجة الدكتوراة من 

 10/12/2017عام للتدريب العملى اعتباراً من 
بدون  9/12/2018اليوم التالى للمناقشة حتى 

 مرتب(.

وافق 
 المجلس

2 
منيب جمال الدين . م

 منيب

هندسة البقسم  عيدم
وعضو  االنشائية

االجاةة الدراسية 
نيومكسيكو بجامعة 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

ولجنة الكلية  النظر فى اقتراح مجلس القسم
تطبيق اللوائ  ة على بالموافق للعالقات الثقافية

على سيادتر ذلك بفصلة ومطالبتر وضامنر 
بالنفقات حيث انتهت فترة االنذار الموجة لسيادتر 

ولم يعد ولم يتسلم العمل حتى  27/7/2019فى 
 تاريخر 

للحصول على  1/8/2012)سافر سيادتر فى 
خر مد حصل علير أ - امريكادرجة الدكتوراة من 

حتى  1/8/2018عام سابع اعتباراً من 
 بدون مرتب(. 31/7/2019

وافق 
 المجلس

 -: تطبيق اللوائ  تابع:

3 
محمد صالح عبد . م

 المنعم مصطفى جلو

بقسم  ساعدمدرس م
 االنشائيةهندسة ال

وعضو االجاةة 
الدراسية بجامعة 

بالواليات  االباما
 المتحدة االمريكية

ولجنة الكلية للعالقات النظر فى اقتراح مجلس القسم 
تطبيق اللوائ  على سيادتر ذلك بالموافقة على افية الثق

بإنذاره بالعودة خالل شهرين حيث انتهى اخر مد 
ولم يعد ولم  23/7/2019لسيادتر عام سابع فى 
 يتسلم العمل حتى تاريخر. 

للحصول على درجة  24/7/2012)سافر سيادتر فى 
، تم تغيير الغرض من االيفاد من  امريكامن  الماجستير

اخر مد   -ستير الي دكتوراه مع مد العام الرابع ماجي
حتى  24/7/2018عام سابع اعتباراً من حصل علير 

وافق 
 المجلس
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 بدون مرتب(. 23/7/2019
 

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

1 
ريمون فايق عةية . د

 اسكندر 
ساعد بقسم مستاذ أ

 الهندسة االنشائية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلياة للعالقاات 
لمادة عاام اعارة سيادتر  تجديدعلى  بالموافقةالثقافية 
 4/2/2021حتااااى  5/2/2020اعتباااااراً ماااان  رابااااع

وذلااااك للعماااال فااااى بجامعااااة االعمااااال والتكنولوجيااااا 
دتر بالمملكة العربية السعودية ، علمااً باأن اعاارة سايا

 ال تؤثر على اإلعارات الجديدة.

 (.%11نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق 
 المجلس

2 
حمد حسن أعمرو . د

 متولى الشريف
ساعد بقسم مستاذ أ

 الهندسة الكهربية

علاااى  بالموافقاااةالنظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام 
 فاااى اطاااار عاااام ساااابعاعاااارة سااايادتر لمااادة  تجدياااد

وذلاك  31/8/2020حتاى  1/9/2019اعتباراً من 
للعمل فاى جامعاة النيال بالقااهرة م علمااً باان اعاارة 

 سيادتر ال تؤثر على االعارات الجديدة.

 (.%15نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق 
 المجلس

3 
حمد أبراهيم ايمان . اد

 الغندور
درس بقسم هندسة م

 الحاسب والنظم

قاات النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلياة للعال
 لمادة عاام اولسايادتها  اعاارةالثقافية بالموافقة على 

)اليااااوم التااااالى النتهاااااء  14/9/2019اعتباااااراً ماااان 
وذلاك للعمال فاى  30/6/2020المهمة العلمية( حتاى 

  جامعة
 IT UNIVERSITY COPENHAGEN 

بالاادانمارك ، علماااً بااأن اعااارة ساايادتر ال تااؤثر علااى 
 االعارات الجديدة.

 (.%22لى مستوى القسم نسبة االعارة ع(

وافق 
 المجلس

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

4 
حمد محمود أمحمد . د

 محمدين 

درس بقسم م
الرياضيات والفيةياء 

 الهندسية

النظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة 
اعاااارة  تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااات الثقافياااة 

 1/2/2020اعتباااراً ماان  ثالااث لماادة عااامساايادتر 
  وذلاااااك للعمااااال بشاااااركة 31/1/2021حتاااااى 

JGRAPH LTD  بااإنجلترا ، علماااً بااأن اعااارة
 سيادتر ال تؤثر على اإلعارات الجديدة.

 (.%21نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق 
 المجلس

5 
ياسر محمود رجب . د
 بو المجدأ

مدرس بقسم 
الرياضيات والفيةياء 

 الهندسية

ر فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة النظااا
اعاااارة  تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااات الثقافياااة 

 1/2/2020اعتباااراً ماان  لماادة عااام ثالااثساايادتر 
وذلااااك للعماااال فااااى بجامعااااة  31/1/2021حتااااى 

االعمال والتكنولوجيا بالمملكاة العربياة الساعودية ، 
علماااً باااأن اعاااارة ساايادتر ال تاااؤثر علاااى اإلعاااارات 

 الجديدة.

 (.%21نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق 
 المجلس

6 
وائل فوةى محمد . د
 حمد مباركأ

بقسم  مدرس
ات والفيةياء الرياضي

 الهندسية

النظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجناااة الكلياااة 
اعاااارة  تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااات الثقافياااة 

 1/2/2020اعتباااراً ماان  لماادة عااام ثالااثساايادتر 
وذلااك للعماال بجامعااة االعمااال  31/1/2021حتااى 

والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية ، علماً بأن 

وافق 
 المجلس
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 ؤثر على اإلعارات الجديدة.اعارة سيادتر ال ت

 (.%21نسبة االعارة على مستوى القسم (

7 
د. أحمد السعيد يوسف 

 الوردانى
الهندسة بقسم  مدرس

 الميكانيكية

علاااى  بالموافقاااة القسااامالنظااار فاااى اقتاااراح مجلاااس 
ماان  عتباااراً ا ثااانلماادة عااام عااارة ساايادتر ا تجديااد
ل وذلاك للعما 24/11/2020حتى  25/11/2019

 ،بالجامعااة المصاارية اليابانيااة للعلااوم والتكنولوجيااا 
عاااارات عاااارة ساايادتر ال تاااؤثر علاااى اإلان أبااا علماااً 

 .الجديدة

 .(%20نسبة االعارة على مستوى القسم (

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

الغاء 
التسجيل 

على بناء 
 طلبر

 دبلوم أحمد حمدى يوسف جنيدىاسم الطالب:  
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

من  
 الدرجات

 شيماء محمد خميس ابراهيماسم الطالب:  

تكامل نظام وحدة قياس المتجهات في شبكة اإلسكندرية موضو : 
 . ديث منظومة ادارة الطاقةالكهربية لتح

The integration of phasor measurement unit in 

Alexandria electrical network to improve energy 

management system.  
 .أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د. كريم حسن يوسفتحت اشراف:  

 دكتوراه
 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 مصطفىفاطمة ةهران محمد اسم الطالب:  

شبكة موثوقة من انترنت األشياء الذكية في بيئات غير موضو : 
 . متجانسة

Reliable internet of smart things in heterogeneous 

environments.  
 .أ.د. محمد عمرو على مختار ، د. محمد محمود عةبتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 أحمد صبحى محمد عمران  اسم الطالب:

تحسين األداء الديناميكى لمحطات التوةيع الصناعية أثناء بدأ موضو : 
المحركات الحثية كبيرة القدرة بإستخدام معوض القدرة غير الفعالة 

 . الثابت
Enhanced performance of industrial substations dynamics 

during large induction motors starting using SVC.  

 .أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د.  راجى على رفعتتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 أمل أسامة محمد محمد أحمد حمادةاسم الطالب:  

 . عملية موثوقة إلنترنت األجهةة الذكيةموضو : 
Trustworthy internet of smart-devices operation.  

 .أ.د. محمد عمرو مختار ، د. محمد محمود عةباشراف:  تحت 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

من  
 الدرجات

 محمد حسن البنا ابراهيماسم الطالب:  

اإلختيار األمثل ألماكن وأحجام المكثفات في أنظمة التوةيع موضو : 
 . ت األعطال في اإلعتبارالحلقية مع أخذ فترا

Effective placement and sizing of capacitor banks in 

loop distribution systems considering fault periods.  
 .أ.د. نبيل حسن عباسى ، أ.د.  أشرف ابراهيم مجاهدتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 محمد على عطية البرعى كريماسم الطالب:  

 . ةمنى الموحد لقنوات اإلتصال غير المعلومة -التضمين البعدموضو : 
Unitary space – time modulation for unknown 

channels.  
أ.د. محمد رةق محمد رةق ، أ.د. مصطفى يسرى تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 .النعناعى ، د. كريم جمعة صديق

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 عبد هللا يحيى حسين العمرىاسم الطالب:  

تحسين أداء نظام التقسيم الترددى المشفر المتعدد الوصولية موضو : 
 .ذو الناقل الوحيد في االتصاالت الالسلكية

)تحسين أداء نظام التقسيم الترددى  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :
ولية ذو الناقل الوحيد متعدد المدخالت والمخرجات المشفر المتعدد الوص

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. في االتصاالت الالسلكية(
Performance enhancement of MIMO single-carrier 

code-frequency division multiple access system for 

wireless communications. 

د عبد المعطى البدوى ، أ.د. محمد عمرو مختار أ.د. السيتحت اشراف:  
 ، أ.د. ايهاب فاروق بدران.

 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 
Physical Communication, 2019, Elsevier. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       أستاذ متفرب بالكلية      أ.د. السيد عبد المعطى البدوى -1
 رئيساً و
أستاذ متفرب باألكاديمية العربية    أ.د. مصطفى حسين على حسن -2

 للعلوم 
                        والتكنولوجيا                                           

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

 عضواً 
اذ باألكاديمية العربية للعلوم أست ان          أ.د. ايهاب فاروق بدر -4

           والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                           

 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
19% 

من 
25% 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 كمالح

 عبد هللا محمد عبد هللا باحسناسم الطالب:  
تصميم مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماء بإستخدام التكنولوجيا موضو : 
 .الحديثة

التحكم نظام مالحة مبتكر للتوجير و) مع تحديد عنوان البحث ليصب  :
في المركبات البحرية غير المأهولة بدمج مستشعرات خالل انقطا  

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  يد المواقع العالمى(اشارة نظام تحد
 البحث.

A novel navigation system for guidance and control 

of unmanned marine vehicles using sensors fusion 

during GPS outages. 
أ.د. محمد ةكريا مصطفى ، أ.د. ناجى نجيب سولاير تحت اشراف:  
 .. محمد رةق محمد رةق ، د. حاتم عوض على خاطر)رحمر هللا( ، أ.د

 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 
* Measurement Science and Technology, U.K., April 2019. 
* IET, Radar, Sonar % Navigation, 10 May 2019. 

* Measurement, Elsevier Online Accepted in 25th June2019. 
  -لجنة مكونة من : على أن تكون ال

مشرفاً             أ.د. محمد ةكريا مصطفى       أستاذ متفرب بالكلية -1
 رئيساً و

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
15% 

من 
25% 

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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                   أستاذ متفرب بالكلية أ.د. طلعت محمد عبد المنعم    -2
 عضوا ً 

  أستاذ متفرب بكلية الهندسة جامعة طنطا أ.د. محمد السعيد نصر         -3
 عضواً 

   محمد رةق محمد رةق      أستاذ مساعد متفرب بالكلية أ.د. -4
 عضواً مشرفاً و

 عةة حمدى ابراهيم عباس النجاراسم الطالب:  

 .العالج والكشف المبكر ألورام الثدىموضو : 
هوائيات  )مقترح تصميم و تنفيذمع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  لمعالجة ورم الثدى بحرارة الميكروويف(
 جوهر البحث.

A proposed antennas design and implementation for 

noninvasive localized breast tumor treatment using 

microwave hyperthermia. 
على الشافعى ، د. تامر أ.د. مظهر بسيونى طايل ، د. عايدة تحت اشراف: 

 .منير موسى

 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 
* International Conference on Electrical and Electronics 

Engineering (ICEEE), 3-5 May 2018, Istanbul, Turkey. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       متفرب بالكليةأ.د. مظهر بسيونى طايل             أستاذ  -1
 رئيساً و
              أستاذ متفرب بالكلية      أ.د. نور الدين حسن اسماعيل  -2

 عضوا ً 
   أ.د. هشام فتحى على حامد          عميد كلية الهندسة جامعة المنيا -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
21% 

من 
25% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد سعد فت  هللا الخطيباسم الطالب:  

 .تفاعل شعا  الليةر مع طبقات نانومترية مركبةموضو : 
Laser interaction with layer Nano material compounds. 

 أ.د. مظهر بسيونى طايل ، أ.د. محمد عمرو محمودتحت اشراف:  
 .مختار

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً              بالكليةأستاذ متفرب     أ.د. مظهر بسيونى طايل   -1
 رئيساً و
  أستاذ متفرب بكلية العلوم جامعة القاهرةأ.د. ثروت محمود الشربينى    -2

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

 عضواً 

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

تعديل 
لجنة 
 اشراف

 محمد مصطفى بدر مصطفىاسم الطالب:  

تشخي  المشاكل التي تحدث للخاليا الشمسية المتواصلة موضو : 
 .بشبكة الكهرباء

أ.د. ابراهيم فؤاد العرباوى )رحمر هللا( ، أ.د. أيمن تحت اشراف:  
 .د هللاسامى سعد ، أ.د. مصطفى سعد عب

وذلك بإضافة أ.د. راجى على رفعت حمدى األستاذ بالكلية الى لجنة 
اإلشراف لحاجة البحث الى تخص  سيادتر ووفاة أ.د. ابراهيم فؤاد 

 .العرباوى )رحمر هللا(

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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الغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 دكتوراه همشرىأميرة سيد أحمد الاسم الطالب:  
 ربيع
2012 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

من  
 الدرجات

 مريم حمدى محمد نميراسم الطالب:  

تأثير الروبوت على حيةات الخدمات السكنية المطبخ موضو : 
 . الروبوت

The impact of robot on residential services spaces 

robotic kitchen.  
 .أ.د. محمد عبد العال ابراهيماف: تحت اشر

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 نوال أحمد محمد السيد حسيناسم الطالب:  

عملية تصميم طاقة فعالة للمبانى : مدخل محاكاة الطبيعة موضو : 
 . لحل أمثل

Energy efficient design process: Biomimicry 

optimization approach. 
 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. أسماء السيد حسنراف:  تحت اش

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 أمنية مصطفى اسماعيل ابراهيم كساباسم الطالب:  

 .استهالك الطاقة في البيئة المبنية : محاكاة وحلولموضو : 
Energy consumption in built environment: 

Simulation and solution. 
 .أ.د. على فؤاد بكر ، د.ةياد طارق الصيادتحت اشراف:  

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

 رئيساً 
مشرفاً   أستاذ متفرب بالكلية    أ.د. على فؤاد بكر                   -2

 عضوا ً و
                     أستاذ بالكلية             أ.د. هانى عبد الجواد عياد -3

 عضواً 

 
 خريف
2018 

وافق 
 المجلس

 والء محمد وسام عبد المنعم غراباسم الطالب:  

 .التخطيط الحضرى وتغير المناخ العالمىموضو : 
Urban Planning and Global Climate Change. 

 .أ.د. على فؤاد بكر ، د.ةياد طارق الصيادتحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

   أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم   أستاذ ورئيس القسم بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً   أ.د. على فؤاد بكر                     أستاذ متفرب بالكلية  -2
 عضوا ً و

                     أستاذ بالكلية             أ.د. هانى عبد الجواد عياد -3
 عضواً 

 
 خريف
2018 

وافق 
 المجلس

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

من  
 الدرجات

 محمد أيمن حامد محمد طرخاناسم الطالب:  

 . ة الطرق الهيدروليكيةدراسة عملية ونظرية لمضخموضو : 

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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An experimental and theoretical study of the 

hydraulic ram pump.  
 .أ.د. حسن على حسن وردةتحت اشراف: 
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 يدمحمد شوقى اسماعيل سيد أحمد ةااسم الطالب:  

دراسة عددية لتحسين انتقال الحرارة في المسارات الدقيقة موضو : 
 .إلستخدام موائع النانو الةائدية
)تحليل أداء المبادالت الحرارية ذات األنابيب  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :

 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. والقنوات الدقيقة(
Performance analysis of finned micro tube and finned 

micro channel heat exchanger. 

أ.د. محمد عبد الحليم حسب ، أ.د. وائل محمد مصطفى تحت اشراف:  
 .المغالنى

 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 
* 4th World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer, 

10-12 April 2019, Rome, Italy. 

  -ن تكون اللجنة مكونة من : على أ
مشرفاً             أستاذ متفرب بالكلية أ.د. محمد عبد الحليم حسب   -1
 رئيساً و
أستاذ متفرب بكلية الهندسة جامعة        أ.د. أحمد صبرى حجاةى -2

 عضوا ً  المنوفية
                     أستاذ متفرب بالكليةأ.د. محمد عبد الفتاح طعيمة    -3

 واً عض
مشرفاً  أ.د. وائل مصطفى المغالنى    أستاذ ورئيس القسم بالكلية -4

 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
20% 

من 
25% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 ياسمين أحمد عبد الخالق صبحى عبد الرحمن الحفنىاسم الطالب:  

 .تحسن أداء التربينة الهوائية رأسية المحورموضو : 
)تقييم أداء التوربينة الهوائية رأسية لبحث ليصب  : مع تحديد عنوان ا

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  المحور بإستخدام نموذج رقمى(
 البحث.

Assessment of vertical axis wind turbine 

performance using computational modeling. 
لمنعم أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن ، أ.د. يحيى عبد اتحت اشراف: 

 .الدرينى
 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 

* 13th Conference of fluid dynamics (ICFD13) 21-22 

December, 2018, Steigenberger Hotel El Tahrir, 

Cairo, Egypt. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً              أستاذ متفرب بالكلية   أ.د. عادل أحمد عبد الرحمن -1
 رئيساً و
           أستاذ ورئيس القسم بالكلية   أ.د. وائل مصطفى المغالنى -2

 عضوا ً 
أستاذ مساعد باالكاديمية العربية للعلوم       أ.د. على اسماعيل شحاتة -3

    والتكنولوجيا
                                                                                   

 عضواً 
مشرفاً             أستاذ مساعد بالكلية أ.د. يحيى عبد المنعم الدرينى -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
من  9%

25% 

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع
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تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 حاةم شريف أحمد محمد عوضاسم الطالب:  

 .ير أداء محركات التوربينات الغاةيةتطوموضو : 
)تصميم وفح  محركات التوربينات  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :

علماً بأن هذا  الغاةية الدوامية وغير دوامية في اإلحتراق الغير المرئى(
 التحديد ال يمس جوهر البحث.

Design and investigation of non-swirl and swirl gas 

turbine flameless combustors. 
أ.د. محمد محمد القصبى خليفة ، أ.د. يحيى عبد المنعم تحت اشراف:  

 .الدرينى
 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 

* 11th Mediterranean Combustion Symposium, 16-20 

June 2019, Tenerife, Spain. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                    الرحمن       أستاذ متفرب بالكلية.د. عادل أحمد عبد  -1
 رئيساً 

أ.د. مصطفى نصر محمد         أستاذ بكلية الهندسة جامعة  -2
 عضوا ً   المنوفية

مشرفاً          أستاذ مساعد بالكلية أ.د. يحيى عبد المنعم الدرينى    -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
14% 

من 
25% 

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 كريم ابراهيم محمد نصراسم الطالب:  
فح  لنظام اإلحتراق الموة  الغير ملون وتطبيقر في التوربينات موضو : 

 .الغاةية

)تصميم محركات التوربينات الغاةية مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 
ن هذا علماً بأ الدوامية وغير الدوامية في اإلحتراق الغير المرئى(

 التحديد ال يمس جوهر البحث.
Design and investigation of non-swirl and swirl gas 

turbine flameless combustors. 
أ.د. محمد محمد القصبى خليفة ، أ.د. يحيى عبد المنعم تحت اشراف: 

 .الدرينى
 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 

* Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1237-

1266 (2017), El Sevier. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

               أ.د. السيد عبد الجواد مرةوق        أستاذ متفرب بالكلية -1
 رئيساً 

أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة أ.د. مدحت أبو اليةيد الكيالوى     -2
               طنطا

                                                                                  
 عضوا ً 

مشرفاً     أستاذ مساعد بالكلية   أ.د. يحيى عبد المنعم الدرينى       -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
من  2%

25% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع

لغاء ا
التسجيل 
 لوفاتر

 دكتوراه كريم سعد عبد المقصود الدهمراسم الطالب:  
 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس

الغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 نبيل سيد أحمد ابراهيم خليفةاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار القيد تاريخ الدرجة الموضو 

من  
 الدرجات

 سارة سمير أحمد السيد مرسىاسم الطالب:  

 .تأثير نو  خام البترول على أداء وحدة تقطير جوىموضو : 
Effect of crude oil assay on the performance of an 

atmospheric distillation unit.   
 .أ.د. حسن عبد المنعم فرجتحت اشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2008 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمد عبد الباسط محمد عبد الهادىاسم الطالب:  
التحكم في تلوث المياه الةيتية الناتجة من مصنع اسالة الغاة موضو : 
 .الطبيعى

)التحلل الحفةى الضوئى لمحلول الميثانول مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 
علماً بأن هذا  وم واألشعة فوق البنفسجية(بإستخدام ثانى أكسيد التيتاني
 التحديد ال يمس جوهر البحث.

Photocatalytic degradation of methanol solution 

using titanium dioxide and ultraviolet rays. 
أ.د. محمد حسين عبد المجيد ، أ.د. شعبان على عطية تحت اشراف: 

 .نصير
 في : * المهندس المذكور لر بحث منشور 

2nd International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering-ICCEEE 2019, 16-18 July 2019, 

Egypt-Japan University of Science and Technology, E-Just. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
           يةأ.د. محمد حسين عبد المجيد     أستاذ متفرب بالكل -1

 رئيساً مشرفاً و
                   أستاذ متفرب بالكليةأ.د. أحمد أمين ةعطوط           -2

 عضوا ً 
أستاذ متفرب بكلية الهندسة جامعة أ.د. نبيل محمود عبد المنعم       -3

 عضواً   القاهرة
مشرفاً           أستاذ متفرب بالكليةأ.د. شعبان على عطية نصير     -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
23% 

من 
25% 

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 هند أحمد مصباح محمد عبد الرحمناسم الطالب:  

دراسة تحلية المياه بإستخدام الديلةة الكهربية مشغل بواسطة موضو : 
 .ةمصادر الطاقة المتجدد

Investigation of desalination by electrodialysis 

reactor and powered by renewable energy resources. 
أ.د. شعبان على عطية نصير ، أ.د. أحمد حسن محمد تحت اشراف: 

 .الشاذلى ، د. ابراهيم حسن محمد ابراهيم

ماجستير 
العلوم 

 سيةالهند
نسبة 

اإلقتباس 
22% 

 ربيع
2016 

وافق 
 المجلس
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 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 
2nd International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering-ICCEEE 2019, 16-18 July 2019, 

Egypt-Japan University of Science and Technology, E-Just. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                  أستاذ متفرب بالكلية   أ.د. حسن عبد المنعم فرج       -1

 اً رئيس
مشرفاً        أ.د. شعبان على عطية نصير      أستاذ متفرب بالكلية -2

 عضوا ً و
أستاذ مساعد باالكاديمية العربية  أ.د. يحيى محمد يوسف محمد      -3

 للعلوم 
                          والتكنولوجيا                                          

 عضواً 

من 
25% 

 مريم عالء الدين محمد التهامىاسم الطالب:  

تأثير معامل التشغيل على كفاءة وحدة صناعية إلةالة موضو : 
 .العطريات من ةيت التشحيم

Effect of operating parameters on the efficiency of an 

industrial unit for removal of aromatics from lube oil. 

 .أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، أ.د. منى السيد عثمانتحت اشراف: 
 * المهندس المذكور لر بحث منشور في : 

2nd International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering-ICCEEE 2019, 16-18 July 2019, 

Egypt-Japan University of Science and Technology, E-Just. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً            أستاذ متفرب بالكلية      أ.د. حسن عبد المنعم فرج -1
 رئيساً و
أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج    أ.د. منى السيد عثمان         -2

               العرب
مشرفاً                                                                          

 عضوا ً و
                   أستاذ مساعد بالكلية أ.د. مصطفى ابراهيم سالم      -3

 عضواً 
أستاذ مساعد بمعهد بحوث     أ.د. نهلة أحمد طر أمين       -4

 التكنولوجيا 
                 لمتقدمة والمواد الجديدةا                                        

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
24% 

من 
25% 

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

الغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبر

 محمد خميس عبد الاله عبد العالاسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2013 

وافق 
 المجلس

 جيالن محمد يحيى عبد المقصود عبد ربراسم الطالب:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  اً دسسا

تاريخ  الدرجة الموضو 
 القيد

 القرار
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من  
 الدرجات

 هريتريا بيا تشتنجىاسم الطالب:  
يف تكهين مفاعل أبحاث جمهورية الكونغو تقدير أمان وتكالموضو : 

 .الديموقراطية
Assessment of safety and cost decommissioning of the 

Democratic Republic of Congo research reactor. 

، أ.د.  ، أ.د. محمد كمال شعت أ.د. علياء عادل بدوىتحت اشراف:  
 أحمد عماد الدين فت  هللا

ماجستير 
العلوم 

كنولوجيا والت
 النووية

 ربيع
2017 

وافق 
 المجلس

 

     -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  سابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

من  
 الدرجات

 صفاء مجدى عبد الحميد صدقىاسم الطالب:  

 .البحث مع ابقاء السرية في قواعد بيانات الصور المشفرةموضو : 
Privacy preserving search over encrypted image databases.   

 .أ.د. ياسمين أبو السعود صال  ، د. ميرفت ميخائيل راغبتحت اشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 

     -: هندسة اإلنتاج: قسم  اً ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

من  
 الدرجات

 لرةاق أنور أحمد حسينمحمد عبد ااسم الطالب:  

 .دراسة جودة األجةاء المنتجة بالرحو مع التحكم الرقمىموضو : 
An investigation on the quality of parts produced by CNC 

spinning.   

أ.د. محمد عبد الواحد يونس ، أ.د. محمود حامد محمد تحت اشراف: 
 .أحمد

 دكتوراه
 ربيع
2014 

وافق 
 المجلس
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 -: هندسة اإلنتاجسم : ق تابع

اعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد حمدى أمين حمدىاسم الطالب:  

ادارة الموارد عند حدوث كوارث من صنع البشر : حالة انهيار موضو : 
 .المبانى

Resources management in man-made disasters: The case 

of buildings collapse. 

د. صالح الدين عبد هللا  ، أ.د. شريف صبرى عيسىتحت اشراف: 
 .مسعد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً               أ.د. شريف صبرى عيسى     أستاذ متفرب بالكلية -1
 رئيساً و
 أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أ.د. خالد سعيد الكيالنى     -2

 عضوا ً 
             رئيس القسم بالكليةواذ أ.د. ريم عبد المغيث القديم  أست -3

 عضواً 
 * حيث أنر لم يتم مناقشة الطالب ألسباب خاصة باللجنة.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

     -: الرى والهيدروليكاهندسة : قسم  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضو 

من  
 الدرجات

 عبد الرحمن أحمد شلبى أمنية محموداسم الطالب:  
تقييم جودة مياه بحيرة المنةلة بإستخدام النمذجة العددية والتحليل موضو : 
 .اإلحصائى

Assessment of water quality of El-Manzala lake using 

numerical modeling and statistical analysis.   
ليمان ، د. وليد أحمد أ.د. حسام الدين محمد مغاةى ، د. محمد رضا ستحت اشراف: 

 .رضا السيد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مى محمد عبد الحميد محمداسم الطالب:  

 .التصميم المثالى لشبكات الرى الضغطىموضو : 
)دراسة مقارنة بين نظم الرى الحديثة والرى مع تحديد عنوان البحث ليصب  : 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  منطقة غرب النوبارية ، مصر(بالغمر في 
 البحث.

A comparative study of modern and flood irrigation 

in west Nubaria region, Egypt. 
 .أ.د. حسام الدين محمد مغاةى ، د. عمرو السيد فليفلتحت اشراف: 

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

Environmental Engineering-ICCEEE 2019, 16-18 July 2019, 

Egypt-Japan University of Science and Technology, E-Just. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
فاً مشر  أستاذ ورئيس القسم بالكلية أ.د. حسام الدين محمد مغاةى     -1
 رئيساً و
                         أ.د. عصام عوض مصطفى جودة  أستاذ بالكلية -2

 عضوا ً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة    أ.د. محسن عة الدين أحمد        -3

 عضواً   المنصورة

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
18% 

من 
25% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 

 -:المواصالتسة هند: قسم عاشراً 

وافق  ربيع  ايمان فاروق محمد مختاراسم الطالب:  تشكيل 
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لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

تقنيات الجيوماتيكس المتكاملة وأسس اطار العمل: نحو نظام موضو : 
 .الموانىء الذكية للدول النامية

Geomatics 3S Technologies integration and Conceptual 

Framework: Towards a Smart Harbours System in 

Developing Countries. 

 .محمد محمود حسنىد.أ.،  سيد عبد المنعم الناغىأ.د. تحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً             بالكلية متفربأستاذ    سيد عبد المنعم الناغىأ.د.  -1
 رئيساً و
         بالكلية  ورئيس القسمأستاذ         محمد السيد النجارأ.د.  -2

 عضوا ً 
                             أستاذ بالكليةمحمد ماهر شاهين         أ.د.  -3

 عضواً 

 المجلس 2016

 أحمد جمعر محمد حجاجاسم الطالب:  

النمذجة والتوقع المستقبلى للتحركات السطحية فى مواقع موضو : 
 .(INSAR)تداخل الرادارى استخراج البترول والغاة بإستخدام ال

Modelling and prediction of future surface deformation 

using insar data for oil and gas applications. 

 سيد عبد المنعم الناغى.أ.د. تحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً             بالكلية متفربأستاذ    سيد عبد المنعم الناغىأ.د.  -1
 رئيساً و
         بالكلية  ورئيس القسمأستاذ         محمد السيد النجارأ.د.  -2

 عضوا ً 
أستاذ متفرب بكلية هندسة البترول مصطفى عباس حمامة      أ.د.  -3

 والتعدين 
                                بالسويس                                        

 عضواً 

 
 يفخر

2017 

وافق 
 المجلس

 

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

 : الهندسة الصحية ، هندسة الرى والهيدروليكا ، الهندسةفي 2019وربيع  2018دبلوم الدراسات العليا خريف 
 النووية واإلشعاعية.

 وافق المجلس على اعتماد النتيجة. القرار:
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 موضوعات عامة )دراسات عليا(تابع : 
 

 النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة - 2
 اإلمتحان الشامل لكل من :

 اإلسم  القسم

 كهربيةالهندسة ال

 معتة محمد بهجت محمود

 أحمد عبد المجيد حسن شريف

 عةة محمود حسن السيد الباجورى

 أحمد عادل محمود محمود هيبة

 االء ةين العابدين محمد على

 محمد حسام السيد الشرقاوى الهندسة المعمارية

 وافق المجلس على اعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل. القرار:
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 (1)مرفق رقم 
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 محضر
 مجلس الكلية

 الممتدةالجلسة 
 2020/  2019للعام الجامعى 

 2019سبتمبر  17بتاريخ 
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 -الموضوعات  :

وبيانها  2019للعام الجامعى  الصبفالنظر فى اعتماد نتائج الخريجيين من البرامج العلمية المتخصصة لفصل  - 1
 كالتالى :

  

المعدل 
 التراكمي

غاة 
توبتروكيماويا  

 كهروميكانيكا
عمارة 
 وتشييد

حاسبات 
 واتصاالت

المنصات 
 البحرية

 عدد الطالب
النسبة 
 المئوية

4.00 - 3.70 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.69 - 3.30 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.29 - 3.00 0 1 1 0 0 2 4.08% 

2.99 - 2.70 1 3 1 1 1 7 14.29% 

2.69 - 2.30 4 7 5 5 1 22 44.90% 

2.29 - 2.00 6 5 2 4 1 18 36.73% 

  49 3 10 9 16 11 العدد الكلي

 

 القرار : اعتمد مجلس الكلية النتائج
 

 
 


