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  2020 /14/7بتاريخ  الثانية عشرة الجلسة

برئاسة السيد  14/7/2020اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
مجدى  /وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور ،عميد الكلية  –سعيد محمد عبد القادر عالم  / ورــــاذ الدكتــــاألست

 Microsoft علىأون الين وتم عقد الجلسة  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، -عبد العظيم أحمد سليمان 
teams كل من: وقد حضر الجلسة 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مر حلمى عبد الحميد حسنأ.د. تا 

   رؤساء األقسام 

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

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

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

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

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

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

 يم إبراهيم البرقىأ.د. وليد عبد العظ  أ.د. وائل محمد مصطفى قطب المغالنى 

   د. يسرى إبراهيم طه عثمان 

   أساتذة من األقسام

 نزيه أسعد يونانأ.د.   أ.د. محسن محرم زهران 

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

 أ.د. هبة وائل صديق لهيطة  أ.د. عبد الحميد إبراهيم جمعة 

 .د. أشرف رجب على محمدأ.  عطا محمدأ.د. عاطف عبد المنعم  

 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 

 . أعضاء من خارج الكليةب  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 م. أسامة السيد الجناينى  أ.د. عصام أحمد سالم 
   أ.د. محمد عبد الفتاح شامة 
   محمد نصر الدين حسن دميرأ.د.  
   حسام محمد فهمى غانمأ.د.  
   رشدى رجاء زهرانأ.د.  

مدعـوون 
: 

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

أ.د. نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية ، أ.د. تغريـد ، أ.د. .د. محمد نبيل على سالم شكرى ،  سعيد عبد المجيد عجمىأ.د.   اعتذر عن عدم الحضور:
 أحمد ثابتك. محمد على حسنين ، لواء.د. عصام الدين محمــد أحمد زويــل ، 

، ورحب بالسادة أعضاء المجلس ،  "بسم هللا الرحمن الرحيمذ الدكتور / عميد الكلية الجلسة "استهل السيد األستا
 وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية.

،  2020يونيو  9بتاريخ  2019/2020للعام الجامعى  الحادية عشرةالتصديق على محضر الجلسة تم أوالً : 
 .2020 يونيو 28بتاريخ  ممتدةال والجلسة

 

 -اً : الموضوعات العامة :ثاني
 .2019/2020مجلس الكلية علماً بأعمال إمتحانات الفرقة الرابعة للعام الجامعى  أحيط – 1
على الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس للبرامج العامة والبرامج العلمية المتخصصة فى  وافق مجلس الكلية – 2

 .2020طار المرجعى لالئحة الساعات المعتمدة الصادر فى ضوء اإل
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 شئون هيئة التدريس

 أوالً: الترقيات والتعيينات
 (ة فقط)مجلس الكلية على مستوى األساتذ منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
د. محمد خميس محمد 

 منصور  
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 

 ميكانيكية   ال

النظرررررر فرررررى إقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
 مررررررررررن بشررررررررررأن الموافقررررررررررـة علررررررررررى 

 ةسرررررررريادتا اللقررررررررب العلمررررررررى لوظيفرررررررر
بالقسرررررم بنررررراءاً علرررررى توصرررررية  أسرررررتاذ
 العلمية الدائمة للترقيات. ةاللجن

وافق 
 المجلس

 

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

1 
حمد أحمد سعيد حسن أد. 

 التراس  
 مدرس

الهندسة 

 الكهربية  

النظرررررر فرررررى إقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
 مررررررررررن بشررررررررررأن الموافقررررررررررـة علررررررررررى 

 ةسرررررررريادتا اللقررررررررب العلمررررررررى لوظيفرررررررر
بالقسرررررم بنررررراءاً علرررررى  مسررررراعدأسرررررتاذ 

العلميررررررررة الدائمررررررررة  ةتوصررررررررية اللجنرررررررر
 للترقيات.

وافق 
 لمجلسا

 

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

1 
محمود حمدى عبد م. 

     الرزاق عبد الغنى   
 معيد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسة

النظررررررر فررررررى إقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
 تعيررررررررررينبشررررررررررأن الموافقررررررررررة علررررررررررى 

مرررررررررردرس فررررررررررى وظيفررررررررررة  اسرررررررررريادت
بالقسررررررررم لحصررررررررولا علررررررررى  مسرررررررراعد
 ماجستير.درجة ال

وافق 
 المجلس

2 
ابانوب جورج كامل م. 

     شنودة    
 معيد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسة

النظررررررر فررررررى إقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
 تعيررررررررررينبشررررررررررأن الموافقررررررررررة علررررررررررى 

مرررررررررردرس فررررررررررى وظيفررررررررررة  اسرررررررررريادت
بالقسررررررررم لحصررررررررولا علررررررررى  مسرررررررراعد

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس
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 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس تابع:

3 
علياء محمد عبد الواحد  م.

   يونس
 هندسة اإلنتاج ةمعيد

النظررررررر فررررررى إقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
 تعيررررررررررينبشررررررررررأن الموافقررررررررررة علررررررررررى 

مررررررررردرس فرررررررررى وظيفرررررررررة  اهسررررررررريادت
علرررررررى  ابالقسرررررررم لحصررررررروله مسررررررراعد

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

 

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

 على حامد حامد سلطان . د 1
مدرس 
 متفرغ   

 الهندسة
   االنشائية   

النظررر فررى إقتررراح مجلررس القسررم بشررأن 
 ةجــــــــرررررـازاأل تجديررررردعلرررررى  الموافقرررررة

برردون مرتررب لمرافقررة بسرريادتا  ةخاصررال
مرردة عررام ة التررى تعمررل بالكويررت لالزوجرر
حتررررى  22/5/2020مررررن  اعتبرررراراً  سررررادس

)مررررررع التصررررررري  لسرررررريادتا  21/5/2021

 بالعمل اثناء االجازة(.

وافق 
 المجلس

 معيد  مروان محمد سعد حافظ . م 2
هندسة 

 المواصالت 

النظررر فررى إقتررراح مجلررس القسررم بشررأن 
 ةأجــــــــررـازسرريادتا  مررن علررى  الموافقررة

ة الترى بدون مرتب لمرافقة الزوج ةخاص
لمرردة  عمررل بالواليررات المتحرردة االمريكيررةت

حترررى  12/7/2020مرررن  اعتبررراراً  اول عرررام

11/7/2021. 

وافق 
 المجلس

 

ً لثثا  : اإلستقاالت وإنهاء الخدمة:  ا
 القرار البيان القسم الوظيفة االسم م

1 
م. مصطفى مسعود سامى 

 يحيى  
 معيد 

الهندسة 
 الكهربية  

النظررررررر فررررررى اقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
علررررررررى االسررررررررتقالة  الموافقررررررررةبشررررررررأن 

اعتبررررراراً مرررررن المقدمرررررة مرررررن سررررريادتا 
وذلررررررررخ لظررررررررروف خاصررررررررة  13/6/2020

 بسيادتا. 

وافق 
 المجلس
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ً رابع  :اإلنتدابات :  ا
 القرار البيان القسم الوظيفة االسم م

1 
د. إسالم عبد المنعم نعيم 

 على
 هندسة اإلنتاج مدرس

النظر فى اقتراح مجلس القسم بشأن 
انتداب سيادتا للتدريس على  ةالموافق

للعلوم اليابانية بالجامعة المصرية 
خالل الفصل الدراسى الثانى والتكنولوجيا 

خالل العام الجامعى  2020ربيع  –

 6لمدة  ثالثاء، وذلخ يوم ال 2019/2020

 ساعات أسبوعياً.

وافق 
 المجلس

 

ً خامس  :ما يستجد من أعمال :  ا
، مصطفى محمد مصطفى زيتون   / عودة السيد المهندسبشأن  الميكانيكيةهندسة القسم مجلس النظر فى اقتراح  – 1

لشغل وظيفة مدرس مساعد بالقسم بعد حصولا على درجة الدكتوراه )حيث ان مجلس الجامعة وافق بتاريخ 
على تحويل سيادتا لوظيفة ادارية يعد استنفاذه فترة السماح بعد تجاوز خمس سنوات وذلخ تطبيقاً  19/3/2019

 .2019تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة ابريل  من وذلخ اعتباراً  ( ،من قانون تنظيم الجامعات 156لنص المادة 

وافق مجلس الكلية على عودة السيد المهندس / مصطفى محمد مصطفى زيتون ، لشغل وظيفة مدرس مساعد  القرار :
 بقسم الهندسة الميكانيكية وفقاً إلقتراح مجلس القسم.

حمد خميس أ  / ياء الهندسية بشأن الغاء ترشي  السيد  المهندسالنظر فى اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيز – 2
وال يوجد إحتياطى ، ، يد بالقسم وبالتالى سقط حقا فى التعيين مع بمسوغات التعيين ، لعدم تقدمابراهيم حسن إ

 .ترحيل وظيفتا ال يتمعلى أن 
 هندسية.وافق مجلس الكلية على إقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيزياء ال القرار :

حمد خطاب أ / النظر فى اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بشأن الغاء ترشي  السيد  المهندس – 3
 تاريخا وظيفة معيد بالقسم ) شعبة الفيزياء( لعدم موافاتنا باستمارة استطالع رأى االمن حتى، لبو العال أمحمد 

 .ترحيل وظيفتا يتم على ان الوال يوجد إحتياطى ،  ،وبالتالى سقط حقا فى التعيين معيد بالقسم 
 وافق مجلس الكلية على إقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. القرار :

 الغاء ترشي  كال من :النظر فى اقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بشأن  – 4
 (ميكانيكامحمد عبد الرحمن )شعبة  و عادلالسيد المهندس / عمر •
 ( يم مسعد ابو ستة  )شعبة ميكانيكاالسيد المهندس / محمد ابراه •

 .للعام القادم ايتم ترحيل وظيفتهم على ان ال، ، وال يوجد إحتياطى حبث لم يحضرا الستالم العمل بالقسم حتى تاريخا 
 وافق مجلس الكلية على إقتراح مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. القرار :
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 :ما يستجد من أعمال : تابع
 من : كلً هنسة اإلنتاج بالموافقة على ترشي  النظر فى اقتراح مجلس قسم  – 5

 (السيدة المهندسة / هبة خالد شلبى سيد أحمد )ممتاز مع مرتبة الشرف •
 ( أمانى عادل حسين محمود أبو زيد )ممتاز مع مرتبة الشرف/  ةالمهندس ةالسيد •
 (طارق عبد اللطيف محمد مصطفى )جيد جداً مع مرتبة الشرفمصطفى السيد المهندس /  •

 2018/2019لوظيفة معيد بالقسم ، والذين تقدموا لإلعالن ضمن الخطة الخمسية علماً بأنهم الثالثة األوائل على دفعتهم 

 .إلتفاق ذلخ مع الشروط والخطة
 وافق مجلس الكلية على إقتراح مجلس قسم هندسة اإلنتاج. القرار :
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 الشئون التعليمية
 

توصية لجنة شئون  الموضوع م
 طالب

 القرار

1 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب ، بشأن تحديد موعد 
مناقشة مادة المشروع للفرقة الرابعة للعام الجامعى 

، والمقترح أن يكون خالل األسبوع من  2019/2020
، على أن تقوم الكلية  2020أغسطس  20إلى  15

باإلشتراخ مع األقسام العلمية بوضع الضوابط الالزمة 
نحو تطبيق اإلجراءات اإلحترازية وعلى أن تبدأ 

أغسطس  22األقسام فى إعالن النتائج بدءاً من السبت 
2020. 

 
وافق مجلس الكلية على تحديد 
موعد مناقشة مادة المشروع 

د أقصى على أن تنتهى بح
،  2020أغسطس  20تاريخ 

وعلى أن تبدأ األقسام فى 
إعالن النتائج بدءاً من السبت 

 2020أغسطس  22

2 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب ، بشأن تحديد موعد بدء 

 2019/2020الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 
، والمقترح أن بنظام التعليم عن بعد ( 2020)صيف 

حتى الخميس  2020يوليو  25يكون إبتداءاً من السبت 
وأن تكون اإلمتحانات النهائية من ،  2020سبتمبر  3
على أن تقوم الكلية ،  2020سبتمبر  10سبتمبر إلى  5

باإلشتراخ مع األقسام العلمية بوضع الضوابط الالزمة 
 .الالزمةترازية نحو تطبيق اإلجراءات اإلح

وافق مجلس الكلية على تحديد  
بدء الفصل الدراسى موعد 

الصيفى للعام الجامعى 
( 2020)صيف  2019/2020

بنظام التعليم عن بعد ، ليكون 
يوليو  25إبتداءاً من السبت 

سبتمبر  3حتى الخميس  2020
، وأن تكون اإلمتحانات  2020

سبتمبر  8من بالكلية النهائية 
 2020مبر سبت 13إلى 

3 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب ، بشأن تحديد موعد 

طالب التحسين والرسوب الذين أبدوا الرغبة إمتحانات 
للعام الجامعى  المرحلة الثانيةفى اإلمتحان بالكلية ، و

المرحلة األولى إمتحانات بنفس نمط  2019/2020
لسنوات النقل وطالب التخلف من الفرق الثانية والثالثة 

فى وذلخ للطالب الغائبون أو غير المستوفين  والرابعة
 السبت، والمقترح أن يكون إبتداءاً من  المرحلة األولى

 .2020أغسطس  8

 

وافق مجلس الكلية على تحديد 
بدء اإلمتحانات ، ليكون موعد 

أغسطس  8إبتداءاً من السبت 
2020 

 لشئون التعليميةاتابع : 
 

4 

النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل 
الكلية لشئون التعليم والطالب ، بشأن زيادة زمن 

للطالب /  2-اإلمتحان المنزلى لمقرر رسم هندسى 
محمد أحمد عبد العظيم بالمستوى اإلعدادى بمقدار 

تان ساعات لإلمتحان + ساع 7ثالث ساعات )ليصب  
لرفع اإلجابة( ، وذلخ ألن الطالب يعانى من ضعف 

بصر وحتى يتاح لا الوقت الكافى لتخيل لشديد با
 األسئلة بعد وصفها لا ثم اإلجابة عليها.

 

 وافق مجلس الكلية

 وافق مجلس الكلية النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور / وكيل  5
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الكلية لشئون التعليم والطالب ، بشأن قرار المجلس 
تساب درجات الفصل الدراسى م إحعلى للجامعات بعداأل

ضمن المجموع  2019/2020الثانى للعام الجامعى 
التراكمى للطالب ، والمقترح إحتساب درجات الرأفة 

% لكل فصل دراسى على حدة وعدم جواز 2بواقع 
إنتقالها بين الفصلين الدراسيين وذلخ بالنسبة لسنوات 

لدراسيين )الفرقة الثانية النقل فى الئحة نظام الفصلين ا
 .(والفرقة الثالثة
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 العالقات الثقافية
 

 -: الدراسية جازاتاإل :أوالً 
 -: اإليفاد فى أجازة دراسية  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 السيد محمد عشره .م 1
ساعد بقسم مدرس م

 الهندسة االنشائية

ولجنررة الكليررة للعالقررات القسررم النظررر فررى اقتررراح مجلررس 
بالموافقرررة علرررى اعترررذار سررريادتا مرررن المنحرررة الثقافيرررة 

الخاصرررة لدراسرررة الررردكتوراة بجامعرررة تينسرررى بالواليرررات 
المتحرردة االمريكيررة والموافقررة علررى منحررا اجررازة دراسررية 
للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة والية بنسرلفانيا 

عرررام قابرررل للتجديرررد بالواليرررات المتحررردة االمريكيرررة لمررردة 
اعتبرراراً مررن ترراريخ السررفر بمرتررب يصرررف بالررداخل وذلررخ 
نظررررا النهرررا تعرررد مرررن جامعرررات القمرررة فرررى مجرررال دراسرررة 

 سيادتا.
 24/2/2019)ترراريخ تعيررين سرريادتا مرردرس مسرراعد فررى 

علرى منحرة  12/5/2020تمرت موافقرة مجلرس الكليرة فرى 
 اجازة دراسية بجامعة تينسى(.

وافق 
 المجلس

 

 -: أجازة دراسية مد  – أ
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
نانسى عالء الدين . م

 حسن

ساعد بقسم مدرس م
 الكهربيةالهندسة 

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 واترلو بكندا

ولجنررة الكليررة للعالقررات  النظررر فررى اقتررراح مجلررس القسررم
مدة ل ابالموافقة على مد االجازة الدرسية لسيادته الثقافية
حترررررى  1/5/2020اعتبررررراراً مرررررن  سرررررابع واخيررررررعرررررام 
بدون مرتب أو تاريخ المناقشة أيهمرا أقررب  30/4/2021

 تاريخاً.
للحصررول علررى درجررة  1/5/2014فرري  اسرريادته ت)سررافر

السرادس عليرا العرام  تاخر مد حصرل - كنداالدكتوراه من 
 مرتب(.دون ب 30/4/2020حتى  1/5/2019من 

وافق 
 المجلس

2 
فوزى محمد محمد . م

 حسنين

ساعد بقسم مدرس م
هندسة الموصالت 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 كالجارى بكندا

ولجنررة الكليررة للعالقررات  النظررر فررى اقتررراح مجلررس القسررم
بالموافقة على مد االجازة الدرسية لسريادتا لمردة  الثقافية
 30/4/2021حتررى  1/5/2020اعتبرراراً مررن  سررادسعررام 

 بدون مرتب.
للحصرررول علرررى درجرررة  1/5/2015يادتا فررري )سرررافر سررر

الخرامس اخرر مرد حصرل عليرا العرام  - كنرداالدكتوراه مرن 
 بمرتب(. 30/4/2020حتى 

وافق 
 المجلس

 -: تطبيق اللوائ  )اإلنذار بالعودة(  – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
هللا محمد  ةهب. م

 طعيمة

بقسم  ساعدمدرس م
 الميكانيكيةهندسة ال

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 بكندا ماكماستر

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

على سيادتها وذلخ بانذارها بالعودة خالل شهرين 
نظراً لعدم عودتها بعد اخر مد حصلت عليا العام 

ولم تعد ولم  28/12/2019الثانى للتدريب حتى 
 تتسلم العمل حتى تاريخا. 

للحصول على  25/4/2014فى  اسيادته ت)سافر
عليا  تاخر مد حصل  - كندادرجة الدكتوراة من 

ولم تعد  28/12/2019العام الثانى للتدريب  حتى 
 (.ولم تتسلم العمل حتى تاريخة

وافق 
 المجلس

 

 -: %(16لكلية اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى ا :اً ثاني
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 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
حمد محمود أا.د. عادل 

 الكردى 

تفرغ مستاذ أ
بقسم الهندسة 
 االنشائية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
اعارة سيادتا لمدة عام  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
كلية للعمل عميداً ل إطار العام الحادى عشرفى 

جامعة بيروت العربية اعتباراً من  -الهندسة
بدون مرتب واعتبار  31/8/2021حتى  1/9/2020

ً بأن إعارة سيادتا ال  هذه االعارة مهمة قومية علما
 تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم.
 %(.13)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

2 
محمد جابر محمد محمد ا.د. 

  أبو على

تفرغ مستاذ أ
هندسة بقسم 

 اإلنتاج

 تجديدعلى  بالموافقة النظر فى اقتراح مجلس القسم
 عشر الثانىإطار العام اعارة سيادتا لمدة عام فى 
اعتباراً  فاروسجامعة  -للعمل عميداً لكلية الهندسة

بدون مرتب  31/8/2021حتى  1/9/2020من 
ً بأن إعارة  واعتبار هذه االعارة مهمة قومية علما

 سيادتا ال تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم.
 %(.21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس
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 -: %(16اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع

3 
براهيم محمود إشريف . ا. د

 ربيع  

ستاذ بقسم أ
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

الكلية للعالقات  ولجنة النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
للعمل بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم  سادس

حتى  1/10/2020والتكنولوجيا اعتباراً من 
بدون مرتب مع اعتبار ان هذه االعارة  30/9/2021

من قيبل المصلحة القومية ، علماً بأن إعارة سيادتا ال 
 ى االعارات الجديدة بالقسم.تؤثر عل

 %(.21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

 ا.د. محمد ماهر شاهين   4
ستاذ بقسم أ

هندسة 
 المواصالت

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
ستشارات الهندسية بجده للعمل بمكتب االبداع لال ثامن

 1/8/2020بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 
بدون مرتب علماً بأن إعارة سيادتا  31/7/2021حتى 

  .ال تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم
 %(.20)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

5 
حمد حازم محمد رشيد أد. أ.

 المهدى 

ستاذ بقسم أ
هندسة 
الحاسب 
 والنظم

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
عام اعارة سيادتا لمدة  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية

للعمل بالجامعة المصرية  فى إطار العام الثانى عشر
 1/9/2020اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  اعتباراً من 

ة بدون مرتب واعتبار هذه االعار 31/8/2021حتى 
ً بأن إعارة سيادتا ال  من قبيل المصلحة القومية علما

  .تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم
 %(.24)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

 ا.د. وليد السيد على جمعة  6

ستاذ بقسم أ
هندسة 
الحاسب 
 والنظم

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
عام اعارة سيادتا لمدة  تجديدعلى  موافقةبال الثقافية

ة للعمل بالجامعة المصري العام الحادى عشرفى إطار 
 1/9/2020اعتباراً من  اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

بدون مرتب واعتبار هذه االعارة  31/8/2021حتى 
ً بأن إعارة سيادتا ال  من قبيل المصلحة القومية علما

  .ة بالقسمتؤثر على االعارات الجديد
 %(.24)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس
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 -: %(16اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع

 هندسة اإلنتاج   . مهاب محمد حسام الديند 7

 تجديدعلى  بالموافقة النظر فى اقتراح مجلس القسم
للعمل بالجامعة المصرية  سابعلمدة عام اعارة سيادتا 

 1/9/2020اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من 
بدون مرتب مع اعتبار ان هذه  31/8/2021حتى 

ً بأن إعارة  االعارة من قيبل المصلحة القومية ، علما
 سيادتا ال تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم.

 %(.21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

8 
عمرو محمد محروس  د.
 حمد العريان أ

ساعد مستاذ أ
بقسم 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
للعمل  للعام االولسيادتا  اعارةعلى  بالموافقة الثقافية

بجامعة جدة بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 
)اليوم التالى لمرافقة الزوجة( حتى  10/9/2020
ً بأن إعارة سيادتا ال  9/9/2021 بدون مرتب علما

 تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم.
 %(.21)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

 حمد نصر أمحمود سعيد  د. 9
 ساعدمستاذ أ

بقسم الهندسة 
 الصحية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
 للعمل للعام االولسيادتا  اعارةى عل بالموافقة الثقافية

بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 
 بدون مرتب 31/8/2021حتى 1/9/2020اعتباراً من 

واعتبار هذه االعارة من قبيل المصلحة القومية علماً 
ؤثر على االعارات الجديدة بأن إعارة سيادتا ال ت

 بالقسم.
 %(.15م )نسبة االعارة على مستوى القس

وافق 
 المجلس

10 
حمد حسنى أحنان  د.

 محمود عبد هللا

ساعد مستاذ أ
بقسم هندسة 
الحاسب 
 والنظم

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام سيادتها  اعارة تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
للعمل بجامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن  عاشر

 1/9/2020ة السعودية اعتباراً من بالمملكة العربي
ً بأن إعارة  31/8/2021حتى  بدون مرتب ، علما

  .سيادتا ال تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم
 %(.24)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس
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 -: %(16اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع

11 
حمد السيد أعالء الدين  د.
 با حل

تفرغ  مدرس م
بقسم الهندسة 
 االنشائية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
للعمل بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج  سابع

 31/8/2021حتى   1/9/2020مريوط اعتباراً من 
ً بأن إ عارة سيادتا ال تؤثر على بدون مرتب ، علما
 االعارات الجديدة بالقسم.

 %(.13)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

 حمد رجب أطارق محمد  د. 12
درس بقسم م

الهندسة 
 االنشائية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
للعمل بجامعة والية اركنساس بالواليات المتحدة  سابع

 4/8/2021حتى  5/8/2020االمريكية اعتباراً من 
ً بأن إعارة سيادتا ال تؤثر على  بدون مرتب علما

 االعارات الجديدة بالقسم. 
 %(.13)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

 حمد حسينأمحمد السيد  د. 13

درس بقسم م
هندسة 

اسب الح
 والنظم

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
للعمل بمعهد علوم المعلومات التابع لكلية  سابع

الهندسة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية بالواليات المتحدة 
 31/8/2021حتى  1/9/2020االمريكية اعتباراً من 

ً بأن إعارة سيادتا ال تؤثر على بد ون مرتب ، علما
 االعارات الجديدة بالقسم. 

 %(.24)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

14 
محمد صبحى محمد  د.
 براهيمإ

مدرس بقسم 
الهندسة 
 المعمارية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام عارة سيادتا ا تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
عمارة الللعمل بجامعة بيروت العربية بكلية  سادس

حتى  1/9/2020والتصميم البيئى ببيروت اعتباراً من 
بدون مرتب ، علماً بأن إعارة سيادتا ال  31/8/2021

  .تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم
 %(.17)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس
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 -: %(16إلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية ا :تابع

15 
سامر محمد عادل  د.

 السيارى

مدرس بقسم 
الهندسة 
 المعمارية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
عمارة الللعمل بجامعة بيروت العربية بكلية  سادس
حتى  1/9/2020ميم البيئى ببيروت اعتباراً من والتص
بدون مرتب ، علماً بأن إعارة سيادتا ال  31/8/2021

  .تؤثر على االعارات الجديدة بالقسم
 %(.17)نسبة االعارة على مستوى القسم 

وافق 
 المجلس

16 
باسم محمود محمد  د.

 مختار

مدرس بقسم 
الهندسة 
 الكهربية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
لمدة عام اعارة سيادتا  تجديدعلى  بالموافقة الثقافية
للعمل بجامعة الفجيرة باالمارات العربية المتحدة  ثالث

بدون  17/8/2021حتى  18/8/2020اعتباراً من 
مرتب ، علماً بأن إعارة سيادتا ال تؤثر على االعارات 

  .الجديدة بالقسم
 %(.11وى القسم )نسبة االعارة على مست

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 إيمان مجدى محمد عابديناسم الطالب:  

تطبيق نظام إدارة المستندات فى مشاريع التشييد بإستخدام موضوع: 
 .تبرنامج البريمافيرا إلدارة التعاقدا

Applying document management system in 

construction projects by using primavera contract 

management.  
أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد ، أ.د. ريمون تحت إشراف:  

 .فايق عزيز إسكندر

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 سارة أحمد ناصف محمد إبراهيماسم الطالب:  

إدارة المشروعات الرشيقة فى تحسين صناعة التشييد فى موضوع: 
 .مصر

Agile project management in enhancing the 

construction industry in Egypt. 

أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد ، أ.د. ياسر تحت إشراف: 
 ام.محمد حيور على الفح

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً       أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق السيد  أستاذ بالكلية  -1
 رئيساً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة     أ.د. أحمد حسين إبراهيم                 -2

                         الزقازيق
                                                                                  

 عضوا ً 
                 أ.د. شريف محمد حافظ أحمد إسماعيل     أستاذ بالكلية -3

 عضواً 
 * بسبب الظروف التى تمر بها البالد الخاصة بفيروس كورونا.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 محمد عبد الهادى عبد الرازق حسنب:  اسم الطال

 .قص اإلحتكاخ فى العناصر الخرسانية المسلحةموضوع: 
محمد ناصر ، أ.د.  محيى الدين صالح الدين شكرىأ.د. تحت إشراف:  

 .سعيد محمد عبد القادر عالمد. أ.،  أحمد نادر درويش
ء وذلخ بإضافة أ.د. محمد أحمد دياب إلى لجنة اإلشراف نظراً للعبا

اإلدارية التى يقوم بها أ.د. سعيد محمد عالم كعميد للكلية ، وهو أحد 
 .األساتذه المشرفين

 دكتوراه
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 ً  الهندسة الكهربية :: قسم ثانيا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 على جابر محمد علىاسم الطالب:  

كى التعاونية ذات قيد التأخير مع قدرة شبكات الراديو اإلدراموضوع: 
إزدواج كامل : تعظيم إنتاجية المستخدم الثانوى ومقايضة التأخير 

 واإلنتاجية.
Cooperative delay-constrained cognitive radio networks 

with full-duplex capability: Secondary user throughput 

maximization and delay-throughput trade-off.  

أ.د. السيد أحمد إبراهيم يوسف ، أ.د. محمد رزق محمد تحت إشراف:  
 .رزق ، أ.د. كريم جمعة صديق

 دكتوراه
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 ديفيد بيتوخ طالماسم الطالب:  

تسطي  كسب مكبرات األلياف البصرية المشابا بعنصر موضوع: 
 .اإلربيوم

Gain flattening of Erbium doped fiber amplifiers.  
أ.د. السيد عبد المعطى إبراهيم البدوى )رحما هللا( ، تحت إشراف:  

 .أ.د. حسام محمد حسان شلبى ، أ.د. مصطفى حسين على حسن

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 ربيع
2018 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 يارا حسن مصطفى حسناسم الطالب:  

فيوز فى شبكة التوزيع الهوائية للجهد تطبيق جهاز حامى الموضوع: 
 .المتوسط فى مصر

Application of fusesaver in Egyptian medium voltage 

overhead distribution network. 

أ.د. نبيل حسن محمود عباسى ، أ.د. عمرو يحيى عبد تحت إشراف: 
 .الحليم أبو غزالة

 منشور في :* المهندس المذكور لا بحث 
2020 IEEE 7th International Conference on energy smart 

systems (2020 IEEE ESS), Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine , 12-14 May 2020. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
          أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. إبراهيم على يوسف مجاهد          -1

 رئيساً 
مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية        أ.د. نبيل حسن محمود عباسى     -2

 عضوا ً و
مشرفاً           أستاذ بالكليةمرو يحيى عبد الحليم أبو غزالة  أ.د. ع -3
 عضواً و
أستاذ مساعد بكلية الهندسة      أ.د. هبة أحمد حسن                   -4

                 جامعة القاهرة
                                                                                   
 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس
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 الهندسة الكهربية :: قسم تابع

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 كريم محمد سيد عبد هللااسم الطالب:  

مول بإستخدام أسلوب تعليم تحسين شبكات الجيل الرابع للمحموضوع: 
 .اآللة

A machine learning approach for the optimization of 

4G mobile networks. 

أ.د. نهى عثمان قرنى غريب ، أ.د. أيمن أحمد عبد تحت إشراف: 
 المقصود أحمد خلف هللا.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
          ذ متفرغ بالكلية       أستا.د. سعيد السيد إسماعيل الخامى  أ -1

 رئيساً 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة    أ.د. محمد عبد السالم نصار      -2

                         جامعة منوف
                                                                                  

 عضوا ً 
مشرفاً                 أستاذ بالكلية  قرنى غريب    أ.د. نهى عثمان  -3
 عضواً و

 * بسبب الظروف التى تمر بها البالد الخاصة بفيروس كورونا.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 

ً ثالث   -الهندسة الميكانيكية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 الدين على الشاذلى عاشور محمود كمالاسم الطالب:  

نافتا على  –ديزل حيوى  –دراسة تأثير إستخدام خليط ديزل موضوع: 
 أداء و إنبعاثات وخصائص اإلحتراق فى محركات اإلشتعال بالكبس.

Studying the effect of cracked naphtha / biodiesel / 

diesel blends on performance, combustion and 

emissions characteristics of compression ignition 

engine.  
أ.د. محمد محمد القصبى خليفا ، أ.د. يحيى عبد المنعم تحت إشراف:  

 .أحمد الدرينى ، أ.د. أحمد السعيد يوسف محمد الوردانى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 

 لحكما

 محمود شريف محمد صالح الدين عبد الغنىاسم الطالب:  

محاكاة إنفصال عمود السائل بسبب التدفق العابر فى األنابيب موضوع: 
 .بإستخدام ديناميكية الموائع الحسابية

Computational fluid dynamics (CFD) simulation of 

liquid column separation due to transient flow in 

pipes. 

أ.د. حسن على حسن وردة ، أ.د. عصام مصطفى محمد تحت إشراف: 
 وهبا.

* المهندس المذكور لا بحث مقبول للنشر في : مجلة هندسة 
 .21/5/2020االسكندرية بتاريخ 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً  أ.د. حسن على حسن وردة       أستاذ متفرغ بالكلية         -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة      أ.د. كرم رمزى بشاى          -2

  القاهرة
                                                                                  

 عضوا ً 
أ.د. عصام مصطفى محمد وهبة   أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة  -3

 المجتمع 
مشرفاً                  وتنمية البيئة                                          

 عضواً و
                         أستاذ بالكلية  أ.د. إيهاب جابر أحمد أدم         -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 ازإيمان محمد عبد الرحمن القزاسم الطالب:  

دراسة تأثير نسب وأطوال األلياف الزجاجية على الخواص موضوع: 
الميكانيكية المتانة بالمواد المركبة من األلياف الزجاجية والبولى 

 .يوريثان
Effect of fiber volume fraction on the mechanical 

properties of randomly oriented glass fiber 

reinforced polyurethane elastomer with crosshead 

speeds. 
أ.د. وائل أحمد كروسبى ، أ.د. عبد السالم يوسف عليق تحت إشراف:  

 .، د. مصطفى السيد الحضرى
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفاً           أ.د. وائل أحمد كروسبى          أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
                  عة   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. عبد الحميد إبراهيم جم -2

 عضوا ً 
  أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا أ.د. عزت السيد شعيب         -3

 عضواً 
لتعذر حضور أعضاء لجنة الحكم فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها * 

 .البالد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2015 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -هندسة الميكانيكية :ال: قسم  تابع

إعادة 
تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد محمد حمدى مصطفى الشافعىاسم الطالب:  

 .تحسين إنتقال الحرارة لنافورة تبريد تصادميةموضوع: 
Heat transfer enhancement of jet cooling 

impingement. 
 .أ.د. مدحت محمود أحمد سرورتحت إشراف: 

  -ة مكونة من : على أن تكون اللجن
مشرفاً   أ.د. مدحت محمود أحمد سرور          أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً و
           أ.د. حسن أنور حسن الجمل           أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
            أ.د. السيد محمد عبد الجواد مرزوق    أستاذ متفرغ بالكلية -3

 عضواً 
            ى الشربينى أحمد       أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. سامى مرس -4

 عضواً 
                    أ.د. إيهاب جابر أحمد أدم               أستاذ بالكلية -5

 عضواً 
 * لتعذر حضور السادة األعضاء فى ظل جائحة كورونا التى تمر بالبالد.

 2018 ربيع 
وافق 
 المجلس

 

ً رابع  -ارية :الهندسة المعم: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 محمد على محمد راغباسم الطالب:  

 . المبانى المميزه ومدى تأثيرها على البيئة المحيطاموضوع: 
Iconic buildings' Contribution toward urbanism.  

 .أ.د. خالد السيد الحجلة ، أ.د. دينا ممدوح نصارتحت إشراف: 

ير ماجست
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 سارة سالمة سيد أحمداسم الطالب:  

تأثير دمج تطبيقات الحاسب اآللى فى العملية التعليمية موضوع: 
فى تعليم  وةالمعمارية بين تعلم وممارسة العمارة دراسة لملئ الفج

 . العمارة فى مصر
Computer applications' Integration in architectural 

education between education and profession: 

Bridging the gap in national architectural education.  
 .أ.د. دينا سام  طا ، د. زياد طارق الصيادتحت إشراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 منى أحمد عبد السميع أحمد ماريااسم الطالب:  

تأثير البيئة المبنية على الصحة النفسية ، دراسة حالة : وع: موض
 . مدينة دمياط، مصر

The effect of the built environment on mental health, 

case study: Damietta city, Egypt.  
أ.د. هانى محمد عبد الجواد عياد ، د. رانيا عبد العزيز تحت إشراف: 

 .رسالن

ماجستير 
العلوم 

 دسيةالهن

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

من  
 الدرجات

 مى مصطفى عبد الوهاب إبراهيماسم الطالب:  

 . المدخل اإلقتصادى إلعادة التأهيل البيئى للمبانى المعاصرةموضوع: 
Economic approach of environmental renovation in 

contemporary buildings.  
 .أ.د. على فؤاد سعيد أحمد بكر ، د. أسماء السيد حسنشراف: تحت إ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 سجده وائل أحمد جمال الدين محمداسم الطالب:  

المكانية الحضرية : دور تقنية الواقع المدمج ، دراسة حالة موضوع: 
 .درويش، اإلسكندرية، مصر فى منطقة كوم الدكة ، ساحة سيد

Urban placeness: The role of Augmented Reality 

case study Kom El-Dakkah, Saied Darwish Piazza, 

Alexandria, Egypt. 
أ.د. خالد السيد محمد الحجلة ، د. زياد محمد طارق  تحت إشراف: 

 .الصياد
 * المهندس المذكور لا بحث منشور في :

10th Alexandria International Conference on Structural, 

Geotechnical Engineering and Management, 17-19 

December. Alexandria, Egypt 2019. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً               أ.د. خالد السيد محمد الحجلة       أستاذ بالكلية -1
 رئيساً و
                      د الجواد عياد     أستاذ بالكليةأ.د. هانى محمد عب -2

 عضوا ً 
أ.د. عالء الدين ناجى سرحان      أستاذ مساعد باألكاديمية العربية  -3

 للعلوم 
                       وا لتكنولوجيا                                            

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

افق و
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 محمود جمعة أحمد محمد عبد الجواداسم الطالب:  

تفعيل آليات تكنولوجيا النانو للوصول إلى معايير تحقيق موضوع: 
 .اإلستدامة فى العمارة من خالل تقنيات وأساليب البناء

Activation of Nanotechnology mechanisms to achieve 

sustainability standards in architecture through 

building techniques and methods. 
أ.د. محمد عبد العال إبراهيم شحاتا ، د. زياد محمد تحت إشراف: 
 .طارق الصياد

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية     أ.د. محمد عبد العال إبراهيم شحاتا -1
 رئيساً و
         أ.د. طارق عبد الحميد مصطفى فرغلى  أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا ً 
                 أستاذ بالكلية           أ.د. محمد أنور محمد فكرى      -3

 عضواً 

 
 خريف
2017 

وافق 
 المجلس
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ً رابع  -الهندسة الكيميائية :: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
ة لجن
 الحكم

 عال محمد عدلى حفنىاسم الطالب:  

إزالة الصبغات من المياة الصناعية الملوثة بإستخدام تقنية موضوع: 
 .الفنتون الكهربية وتقنية التحفيز الضوئى

)إزالة الصبغات من المياه الصناعية  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :
لهيدروجين الملوثة بإستخدام تقنية التحفيز الضوئى لفوق اكسيد ا

ً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  وتقنية الفنتون الكهروضوئية( علما
 البحث.

Degradation of dyes in industrial wastewater by 

UV/H2O2 photolysis and photo electro-fenton 

techniques. 
أ.د. شعبان على عطيا نصير ، أ.د. مصطفى إبراهيم تحت إشراف:  

 .أحمد سالم
 مهندس المذكور لا بحث مقبول للنشر في :* ال

The 19th Arab International Conference on 

Materials Science, 28-29 December 2019, 

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

               أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج      أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيساً 

مشرفاً     . شعبان على عطيا نصير         أستاذ متفرغ بالكليةأ.د -2
 عضوا ً و

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. ممدوح محمود عثمان نصار      -3

 عضواً   المنيا
مشرفاً      أ.د. مصطفى إبراهيم سالم منصور  أستاذ مساعد بالكلية -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 

ً خامس  -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 محمد أبو العال السيد طلبةاسم الطالب:  

 تطبيقات الهندسة النووية.موضوع: 
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصب  : الحسابات النيوترونية 

بإستخدام  MASLWRطى الصغير والحرارية للمفاعل النم
Comsol. 

Neutronic and thermal calculations of MASLWR 

small modular reactor using Comsol.  
أ.د.هناء حسن أبو جبل ، أ.د. آية السيد محمد تحت إشراف: 

 الشحات.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 -: شعاعيةالهندسة النووية واإل: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 بوسى على إبراهيم عبد العالاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Application of nuclear engineering. 

أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. هناء حسن أبو تحت إشراف:  
 .جبل ، أ.د. أمانى عبد الحليم الخشن
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

 2014 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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           أستاذ متفرغ بالكليةمحسن عبده أبو مندور            أ.د.  -1
 رئيساً 

مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. سعيد عبد المجيد السيد عجمى   -2
 عضوا ً و

مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية            أ.د. هناء حسن أبو جبل   -3
 عضواً و

أستاذ بمدينة األبحاث       أ.د. عبد الهادى بشير قشيوط    -4
 العلمية ببرج 

                         العرب                                              
 عضواً 

 

ً دسسا      -: هندسة المواصالت: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد أحمد أنيساسم الطالب:  

 .إستخدام التقنيات الحديثة فى هندسة الطرقموضوع: 
)تطوير أنظمة إدارة السالمة على  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :

ً بأن هذا التحديد ال يمس  الطرق على أساس الظروف المحلية( علما
 جوهر البحث.

Development of Roadway safety management 

systems based on local conditions. 
 .أ.د. وائل على السيد بخيت ، د. أحمد زكى الحكيمتحت إشراف: 

 * المهندس المذكور لا بحث منشور في :
22th International Conference on Traffic Safety, 16-

17 April, Lisbon, Portugal. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                 أستاذ متفرغ بالكلية        أ.د. خليل أحمد أبو أحمد    -1
 رئيساً 

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. ليلى صالح الدين رضوان -2
     القاهرة

                                                                                 
 عضوا ً 

مشرفاً      ساعد بالكلية  أستاذ م         أ.د. وائل على بخيت      -3
 عضواً و

 دكتوراه
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس
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ً سابع      -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 هبة محمود على حامد المغربىاسم الطالب:  

التطور التوصيفى والخصائصى لنسيج جديد يمكن إرتداءه موضوع: 
 .نسيج ذكى()

أ.د. عادل صالح الدين الجهينى )رحما هللا( ، أ.د. تحت إشراف:  
 .محمد رزق محمد رزق ، أ.د. شيرين نبيل زكريا الكاتب

وذلخ بإضافة أ.د. إبراهيم عبده الهوارى األستاذ المتفرغ بالكلية إلى 
لجنة اإلشراف لوفاة أ.د. عادل صالح الدين الجهينى ولحاجة البحث 

 .ادتالتخصص سي

 دكتوراه
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

 منال رمزى عبد الحميد بسيونىاسم الطالب:  

 .نمذجة خواص الخيوط بإستخدام الذكاء اإلصطناعىموضوع: 
أ.د. عادل صالح الدين الجهينى )رحما هللا( ، أ.د. تحت إشراف:  

 .شيرين نبيل زكريا الكاتب
هوارى األستاذ المتفرغ وذلخ بإضافة أ.د. إبراهيم عبده إبراهيم ال

بالكلية ود. وائل أحمد السيد حميده المدرس بالكلية إلى لجنة اإلشراف 
لوفاة أ.د. عادل صالح الدين الجهينى ولحاجة البحث إلى تخصص 

 .سيادتهما

 2017 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 إيمان مصطفى إبراهيم عطيةاسم الطالب:  

 .بير إرتكازا على بنية األقمشةالتنبؤ بميل األقمشة للتوموضوع: 
أ.د. عادل صالح الدين الجهينى )رحما هللا( ، أ.د. تحت إشراف:  

 .شيرين نبيل زكريا الكاتب ، د. عبد السالم عبد العليم محمد مالخ
وذلخ بإضافة أ.د. شيرويت حسين الغلمى إلى لجنة اإلشراف لوفاة أ.د. 

 .تخصص سيادتها عادل صالح الدين الجهينى ولحاجة البحث إلى

 دكتوراه
 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 



25 

  2020 /14/7بتاريخ  الثانية عشرة الجلسة

 ً      -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مى إبراهيم حسين محمد على عيسىاسم الطالب:  

تصنيف التعليقات السامة الغير متوازنة بإستخدام تقنيات موضوع: 
 .ت والتعلم العميقزيادة البيانا

Imbalanced toxic comments classification using 

data augmentation and deep learning. 
أ.د. نجوى مصطفى إسماعيل المكى ، أ.د. مروان عبد الحميد تحت إشراف: 
 محمد تركى.

 * المهندس المذكور لا بحث منشور في :
17th IEEE International Conference on Machine Learning and 

Applications. 17-20 December 2018, Orlando, Florida, USA. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
   أستاذ متفرغ بالكلية            . محمد عبد الحميد إسماعيل أحمد أ.د -1

 رئيساً 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكليةد. نجوى مصطفى إسماعيل المكى  أ. -2

 عضوا ً و
عد متفرغ بمعهد البحوث أستاذ مساد. صال  عبد الشكور الشهابى   أ. -3

 الطبية 
                   جامعة اإلسكندرية                                               

 عضواً 

مشرفاً     أستاذ مساعد بالكلية.د. مروان عبد الحميد محمد تركى أ -4
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 يةالهندس

 خريف
2016 

وافق 
 المجلس

 ندا صالح محمود عثماناسم الطالب:  

نظام توجيا يراعى جودة الخدمة بإستخدام التعلم العزيزى موضوع: 
 .العميق فى الشبكات المعرفة بالبرمجيات

)حل مؤسس على الخوارزمية الجينية لتقسيم  مع تحديد عنوان البحث ليصب  :
 علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. طاق(الخرائط الطوبولوجية واسعة الن

A genetic algorithm based solution for large scale 

topology mapping. 
أ.د. مصطفى يسرى زكى النعناعى ، أ.د. مروان عبد الحميد تحت إشراف: 
 محمد تركى.

 * المهندس المذكور لا بحث منشور في :
14th EAI International Conference on Testbeds and Research 

Infrastructures for the Development of Networks & 

Communities. 6th of December 2019, Changsha, China. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
أ.د. مجدى عبد العظيم أحمد سليمان أستاذ ووكيل الكلية للدراسات  -1

 العليا 
             والبحوث                                                          

 رئيساً 
  أستاذ بالجامعة األمريكية بالقاهرةأ.د. كريم جمعا صديق إبراهيم        -2

 عضوا ً 
مشرفاً    أستاذ مساعد بالكلية.د. مروان عبد الحميد محمد تركى  أ -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

وافق 
 لمجلسا

 -: هندسة الحاسب والنظم: قسم  تابع

تشكيل 
 عمر هاشم عبد الرحيم هاشماسم الطالب:  

منهج التعلم العميق ألنظمة تحديد المواقع الالسلكية إستناداَ موضوع: 
وافق  خريفماجستير 
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لجنة 
 الحكم

 .إلى وقت نشر اإلشارات
A deep learning approach for WLAN indoor 

positioning based on propagation time. 

أ.د. مصطفى أمين عبد العظيم ، أ.د. سهير أحمد فؤاد تحت إشراف: 
 بسيونى ، د. أيمن أحمد عبد المقصود أحمد خلف هللا.

 * المهندس المذكور لا بحث منشور في :
17th Annual IEEE International Conference on 

Sensing, Communication, and Networking 

(SECON), 22-25 June 2020, Tomo, Italy. 
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

    أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى أستاذ ورئيس القسم بالكلية  -1
 رئيساً 

أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم     أ.د. أيمن عادل عبد الحميد        -2

   والتكنولوجيا
                                                                                 

 عضوا ً 
مشرفاً              أستاذ بالكليةمصطفى أمين عبد العظيم     أ.د.  -3
 عضواً و

العلوم 
 الهندسية

 المجلس 2017

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 سمر محمد على على أبو زيداسم الطالب:  

لتقييم البرمجيات بإستخدام  اإلتجاه نحو نموذج محسنموضوع: 
 .تقنيات التعلم

Towards an enhanced software assessment model 

using learning techniques. 

أ.د. محمد سعيد حلمى أبو جبل ، أ.د. سهير أحمد فؤاد تحت إشراف: 
 .بسيونى ، أ.د. مصطفى يسرى زكى النعناعى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية  محمد سعيد حلمى أبو جبل  أ.د.  -1
 رئيساً و
مشرفاً  أستاذ مساعد متفرغ بالكلية       أ.د. سهير أحمد فؤاد بسيونى  -2

 عضوا ً و
   أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوث    أ.د. صال  عبد الشكور الشهابى -3

 عضواً 
             ذ مساعد بالكليةأ.د. مروان عبد الحميد محمد تركى أستا -4

 عضواً 
 * لظروف إنتشار فيرس كورونا.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس
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 ً      -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم  تاسعا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 أحمد جمال حامد القفصاسم الطالب:  

قصيرة و طويلة األمد لتحسين كفاءة الطاقة فى  التدابيرموضوع: 
 . المجال البحرى

Short and long term measures for marine energy 

efficiency improvement.  
أ.د. محمد مرسى عبد المجيد سالمة الجوهرى ، أ.د. تحت إشراف: 

 .أكرم عماد الدين زيد ، أ.د. محمد رضا السيد شومان

ماجستير 
العلوم 

 هندسيةال

 خريف
2017 

وافق 
 المجلس

 

     -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

من  
 الدرجات

 يحيى حلمى حسن محمد يحيىاسم الطالب:  

تطبيق تقنيات جديدة للحل األمثل فى نظم القوى موضوع: 
 . الكهربية

Application of new optimization techniques to 

electrical power systems.  

، أ.د. جالل أحمد  أ.د. أحمد حسن متولى الشريفتحت إشراف: 
 .، أ.د. ياسمين أبو السعود صال  مصطفى القبرصى

 دكتوراه
 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد حسين عبد العزيز حسين شاهيناسم الطالب:  

زات فى السيارات الرياضية الناتجة عن عدم إخماد اإلهتزاموضوع: 
 .إنتظام الطرق بإستخدام األسط  األيروديناميكية النشطة

Vibration suppression of terrains irregularities using 

active aerodynamics surfaces for sport vehicles. 

أ.د. عاطف عبد المنعم عطا محمد ، د. بسيونى مصطفى تحت إشراف: 
 .محمد السهيلى ، د. إيمان حمدى حراز

 ر في :نشقبول لل* المهندس المذكور لا بحث م
Journal of Vibration and Control, 7/1/2020. 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
          أ.د. عبد الفتاح أنور رزق                أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيساً 
مشرفاً         أستاذ بالكلية      عطا محمد  أ.د. عاطف عبد المنعم -2

 عضوا ً و
أستاذ بالجامعة المصرية أ.د. محسن عبد النعيم حسن محمد     -3

 اليابانية للعلوم 
                     والتكنولوجيا                                                   

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2016 

ق واف
 المجلس

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
 

البحوث بشأن الطلب وكيل الكلية للدراسات العليا و /المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور النظر فى  – 1

ية إلى ماجستير بتحويلا من ماجستير بقسم الهندسة الميكانيك، المقدم من المهندس / محيى الدين حسين على 
قد وافق القسمين على يد بالقسم المراد التحويل إليا وحيث أنا تم تعيينا مع، ة يالفيزياء الهندسوبقسم الرياضيات 

 .ألن التحويل سيتم بدون نقل للمواد التى تمت دراستها نظراً  ةالتحويل بدون عمل مقاص
 الكلية على تحويل الطالب. لسوافق مج القرار:

 

البحوث بشأن الطلب وكيل الكلية للدراسات العليا و /األستاذ الدكتور المذكرة المعروضة على السيد النظر فى  – 2

بتحويلا من ماجستير بقسم الهندسة الكهربية إلى ، المقدم من المهندس / محمد أحمد سعد إبراهيم أبو يحيى 
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قد وافق و يد بالقسم المراد التحويل إلياحيث أنا تم تعيينا مع، ة يالفيزياء الهندساضيات وماجستير بقسم الري
 .ألن التحويل سيتم بدون نقل للمواد التى تمت دراستها نظراً  ةالقسمين على التحويل بدون عمل مقاص

 الكلية على تحويل الطالب. لسوافق مج القرار:
 

البحوث بشأن الطلب وكيل الكلية للدراسات العليا و /المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور النظر فى  – 3

إلى ماجستير  / ميار على محمد الرخاوى بتحويلها من ماجستير بقسم الهندسة الكيميائية ةم من المهندسالمقد
قد وافق القسمين ة بالقسم المراد التحويل إليا وحيث أنا تم تعيينها معيد، ة يالفيزياء الهندسبقسم الرياضيات و

 .ل للمواد التى تمت دراستهاألن التحويل سيتم بدون نق نظراً  ةعلى التحويل بدون عمل مقاص
 الكلية على تحويل الطالبة. لسوافق مج القرار:

 

البحوث بشأن إعفاء راسات العليا ووكيل الكلية للد /المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور النظر فى  – 4

ة الصحية من إحضار المسجلة لدرجة الدكتوراه فى قسم الهندس، المهندسة / إيمان جابر خلف محمود إسماعيل 
حصولها  على شهادة الماجستير من جامعة لينوس بدولة السويد وكانت الرسالة ذلخ لو IELTSشهادة 

 .اإلمتحانات باللغا اإلنجليزيةو
ً لقرار مجلس الكلية بتاريخ الكلية إعفاء الطالبة من  لسرفض مج القرار: شرط احضار شهادة اللغة اإلنجليزية طبقا
19/1/2013. 
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 وضوعات عامة )دراسات عليا(ابع: مت
 

 النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة - 5
 اإلمتحان الشامل لكل من :

 اإلسم  القسم

 حاتم طا محمد أحمد طا هندسة المواصالت

 الهندسة الكهربية

 ى رمضان السعدنىمحمد أحمد عبد المول

 أحمد حسام الدين محمد ةفاطم

 أحمد محمد عبد الحافظ السيد شطا

 نتيجة اإلمتحان الشامل.وافق المجلس على إعتماد  القرار:
 

 
 


