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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 0271/ 8/ 8اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -خالد السيد جعفر / مجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة سر العميد الكلية  –العزيز حسانين قنصوة 

 :وقد حضر الجلسة كل من وتنمية البيئة
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مجدى عبد العظيم سليمان. د.أ 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سعيد محمد عبد القادر عالم. د.أ 

   سام رؤساء األق

 عبد الحميد عطية السيد. د.أ  على محمد على عكاز. د.أ 

 محمد نشأت عباس فرس. د.أ  حسام الدين محمد مراد مغازى. د.أ 

 طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ  هشام على سعد زين الدين. د.أ 

 تامر حلمى عبد الحميد حسن. د.أ  شعبان على عطيه نصير. د.أ 

 مدحت عبد المعطى مصطفى. د.أ  د النجارمحمد السيد محم. د.أ 

 عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 

   مسعد مصلح عبد المجيد. د.أ 

   أساتذة من األقسام

 سعيد إسماعيل الخامى. د.أ  محمد السيد سليمان ناجى. د.أ 

 والية يسرى محمد أنور. د.أ  كمال عطا هللا عطية. د.أ 

 حسين حسن على. د.أ  رشدى رجاء زهران. د.أ 

 عبد الفتاح أنور رزق. د.أ  فيفى محمد عبد الرسول. د.أ 

 شريف محمد حافظ أحمد. د.أ  هانى محمد عبد الجواد عياد. د.أ 

   هاشم فهمى عبد الحليم اللبان. د.أ 

   أساتذة مساعدين من األقسام
 هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى. د  حسام محمد فريد الحبروك. د 

   مدرسين من األقسام
 سعيد عبد اللطيف شبل. د  زكريا محيى الدين شلومة. د 

 .هيثم محمد ممدوح عوض. د.أمجدى عبد المنعم المسيرى ، . د.أ :اعتذر عن عدم الحضور
 ى منير زكى واصفيحي. دهناء حمدى أبو جبل ، . د.حسن أنور الجمل  ، أ. د.أ: تغيب عن الحضور
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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

ورحب بالسادة أعضاء المجلس فى عميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم ، / استهل السيد األستاذ الدكتور 
، وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات  كما قدم سيادته الشكر للسادة أعضاء المجلس السابقدورته الجديدة 

 .التالية

،  1017 يوليو 11بتاريخ  1012/1017للعام الجامعى  شرةع ثانيةجلسة الالتصديق على محضر التم : أوالً 
 .1017يوليو  30والجلسة الممتدة بتاريخ 

 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمين سر  -خالد السيد جعفر  / تم إختيار األستاذ الدكتور : ثانياً 
 .1017/1018 مجلس الكلية خالل العام الجامعى

 

 : تعيين أساتذة وأساتذة متفرغين من داخل الكلية لمدة عام كأعضاء بمجلس الكلية:  اً لثثا
تعيااين أساااتذة  يااتم،  بشااأن تنظاايم الجامعااات 7410لساانة  04ماان القااانون رقاام ( ج)الفقاارة ( 02)وفقاااً ألحكااام المااادة 

والنظر فى ترشيح كل  0271/0278امعى للعام الجوأساتذة متفرغين من داخل الكلية لمدة عام كأعضاء بمجلس الكلية 
 :من
 محمد نزيه محمود حكمت الدرينى. د.أ – 0 إبراهيم فؤاد العرباوى . د.أ – 7
 راوية محمد منير قنصوة. د.أ – 0 حسن على حسن وردة. د.أ – 3
  هبة وائل صديق لهيطة. د.أ – 5

 وافق المجلس: القرار

 : بشأن تنظيم الجامعات 7410لسنة  04من القانون رقم ( هـ)رة الفق( 02)وفقاً ألحكام المادة :  اً رابع
  لمجلاس الكلياة للعاام الجاامعى ( بصافته)مقترح بتجديد تعيين السيد اللواء أركان حرب مدير كلية الدفاع الجوى

0271/0278. 

  نتاااج الشااركة المصاارية إمجلااس إدارة  رئاايس - مهاادى محمااد إبااراهيمأسااامه / الساايد المهناادس بتعيااينمقتاارح
 0271/0278للعام الجامعى ( بصفته) استيرنكس - الستيرين والبولى ستيرين

  مجلااس إدارة شااركة إسااكندرية ل ساامدة  عضااو -أسااامه الجناااينى / الساايد المهناادس بإسااتمرار عضااويةمقتاارح
 .0271/0278للعام الجامعى ( بصفته)

 وافق المجلس: القرار

 : الكلية فى األمور التالية بعد التحقق من استيفائها قانونياً تفويض السيد األستاذ الدكتورعميد  :اً خامس
 -: شئون هيئة التدريس .أ 

 (.خارجية –داخلية )االشتراك في المؤتمرات في حدود النظام المعمول به  .7

 .انتدابات أعضاء هيئة التدريس لخارج الكلية واالنتدابات إلى داخل الكلية .0

رابعااة بعااد موافقااة مجلااس القساام ونقاال مكااان اإعااارة خااالل الماادة مااد االعااارات للساانة الثانيااة والثالثااة وال .3
 .المسموحة

 .الموافقة على السفر فى مهمة علمية شخصية فى الحاالت العاجلة .0

 .مد المهمات العلمية للسنة الثانية بعد موافقة مجلس القسم .5

 .حضور الندوات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل .6

 .ألعضاء هيئة التدريساعتماد الجداول الشخصية  .1

 .الترشيح للمهمات العلمية المقدمة للكلية بعد موافقة القسم وتبعا الستيفاء الشروط وبترتيب األقدمية .8

مان قاانون تنظايم الجامعاات رقام ( 771)البت فى مدة التجاوز للسادة أعضاء هيئة التدريس طبقا ألحكاام الماادة  .4
 .االنقطاع عن العملوذلك حتى شهر واحد من تاريخ  7410لسنة  04

 .الموافقة على االعارات واألجازات الخاصة لزيارة الجامعات غير المصرية فى الحاالت العاجلة بعد موافقة القسم .72
 

 -: شئون الطالب . ب
 .تحويل الطالب ونقل قيدهم من الكلية وإليها أثناء الدراسة  .7

 .الكلية فى بداية العام الجامعيتحويل الطالب بين األقسام العلمية خالل المدة التي يقرها مجلس  .0

 .منح فرص للطالب للدراسة من الخارج فى حدود القانون .3

 .شطب قيد الطالب أو وقف القيد حسب النظم المعمول بها .0
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 .شطب قيد الطالب الذين استنفذوا فرص القيد .5

 .الموافقة على قبول األعذار حسب النظم المعمول بها .6

 .المعمول بها الموافقة على إعادة القيد حسب النظم .1

 .وقف إعالنها بما فيها البكالوريوس إعالن النتائج التى أوقف إعالنها والتى انتهى سبب .8

 .تشكيل لجان االمتحانات بناءاً على مقترحات مجالس األقسام .9
 

 -:شئون الدراسات العليا  . ج
 .تسجيل الطالب لدرجة الماجستير والدكتوراه .7

 .قيد طالب الدبلوم .0

 .للرسائل تحديد الموضوع الدقيق .3

 .تغيير عنوان الموضوع المسجل له فى حدود المسموح .0

الموافقااة علااى شااطب قيااد التسااجيل للماجسااتير أو الاادكتوراه بمضااى الماادة القانونيااة فااى حالااة موافقااة المشاارف  .5
 .والقسم على ذلك، كذلك فى حالة استنفاذ مرات الرسوب

 .الموافقة على شطب القيد بناًء على طلب الطالب .6

 .على قبول األعذار المرضية المعتمدة من المراقبة الطبيةالموافقة  .1

 .وقف القيد في الحدود المسموحة .8

 .تشكيل وتعديل لجان اإشراف .4

 .تشكيل وتعديل لجان الحكم على الرسائل .72

 .مد فتره التسجيل .77
 

 -: العالقات الثقافية . د
 (.بعد موافقة القسم)مد األجازات الدراسية والبعثات حتى العام الخامس  .7

ترشاايح علااى البعثااات وبعثااات اإشااراف المشااترك المقدمااة للكليااة بعااد موافقااة القساام وتبعااا السااتيفاء الشااروط ال .0
 .المطلوبة وبترتيب األقدمية في الحصول على الماجستير

 .الموافقة على السفر للمنح الدراسية المقدمة للمعيدين والمدرسين المساعدين في الحاالت العاجلة .3
 

 

 وافق المجلس: القرار

 :النوعية المنبثقة من مجلس الكلية تشكيل اللجان :  ساً ساد
ن حضاور ثاالث اللجناة فاى حالاة تغيباه عا اسام عضاوفى تشكيل اللجاان علاى النحاو التاالي ماع مراعااة أن يرفاع  النظر

وأن يقاوم كال عضاو بتقاديم تقريار ، ام الدراساى خاالل العامتتالية أو خمسة جلسات متفرقاة بادون عاذر مقباول جلسات 
 .سنوى عن أعمال اللجان التى تمت خالل العام الدراسى

- :لجنة شئون الطالب  -  أ

 م الرياضيات والفيزياء الهندسيةرئيس مجلس قس. د.أ 0 (مقررا)وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب . د.أ 7
 رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا. د.أ 0 رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية. د.أ 3
 رئيس مجلس قسم الهندسة اإنشائية. د.أ 6 رئيس مجلس قسم هندسة اإنتاج. د.أ 5
 هندسة الكيميائيةرئيس مجلس قسم ال. د.أ 8 رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية. د.أ 1
 رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت. د.أ 72 رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية. د.أ 4

 رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم. د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية. د.أ 77
 ل والنسيجرئيس مجلس قسم هندسة الغز. د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة النووية واإشعاعية. د.أ 73
رئاايس مجلااس قساام الهندسااة البحريااة وعمااارة . د.أ 75

 السفن
 محمد عبد الفتاح شامه. د.أ 76

 أحمد حسن متولى الشريف. د.أ 78 محمد السيد سليمان ناجى. د.أ 71
 محمد نور الدين أحمد عبد المنعم. د.أ 02 محمد عبد الحميد إسماعيل. د.أ 74
 (بصفته)المدير التنفيذى للبرامج المتخصصة  00 محمد ناصر أحمد درويش. د.أ 07
 (بصفته)المشرف األكاديمى للبرامج المتخصصة  00 (بصفته)مدير وحدة ضمان الجودة  03
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- :لجنة الدراسات العليا والبحوث :  ب
 الهندسية رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء. د.أ 0 (مقررا)وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث . د.أ 7
 رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا. د.أ 0 رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية. د.أ 3
 رئيس مجلس قسم الهندسة اإنشائية. د.أ 6 رئيس مجلس قسم هندسة اإنتاج. د.أ 5
 رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية. د.أ 8 رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية. د.أ 1
 رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت. د.أ 72 رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية. د.أ 4

 رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم. د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية. د.أ 77
 رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج. د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة النووية واإشعاعية. د.أ 73
يس مجلاااس قسااام الهندساااة البحرياااة وعماااارة رئااا. د.أ 75

 السفن
 محمد حمدى صالح الدين علوانى . د.أ 76

 حسام محمد فهمى غانم. د.أ 78 أنسى أحمد عبد العليم. د.أ 71
 نجوى مصطفى إسماعيل المكى. د.أ 02 لهيطهصديق هبه وائل . د.أ 74

 

 

- :لجنة المختبرات واألجهزة العلمية :  جـ
 رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. د.أ 0 (مقرر)الكلية لشئون خدمة المجتمع وكيل . د.أ 7
 رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا. د.أ 0 رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية. د.أ 3
 رئيس مجلس قسم الهندسة اإنشائية. د.أ 6 رئيس مجلس قسم هندسة اإنتاج. د.أ 5
 رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية. د.أ 8 س مجلس قسم الهندسة المعماريةرئي. د.أ 1
 رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت. د.أ 72 رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية. د.أ 4

 رئيس مجلس قسم هندسة الحاسب والنظم. د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية. د.أ 77
النوويااااااة  رئاااااايس مجلااااااس قساااااام الهندسااااااة. د.أ 73

 واإشعاعية
 رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج. د.أ 70

رئاايس مجلااس قساام الهندسااة البحريااة وعمااارة . د.أ 75
 السفن

 نهى عثمان قرنى. د.أ 76

 عبد المعطى محمد عبد المعطى. د 78 أحمد شوقى عبد العزيز. د 71
 (فتهبص)المدير التنفيذى للمركز الهندسى  02 وائل على بخيت. د 74

 

 

- :لجنة العالقات الثقافية :  د
 رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. د.أ 0 (مقررا)وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث . د.أ 7
 رئيس مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا. د.أ 0 رئيس مجلس قسم الهندسة الميكانيكية. د.أ 3
 رئيس مجلس قسم الهندسة اإنشائية. د.أ 6 اإنتاج رئيس مجلس قسم هندسة. د.أ 5
 رئيس مجلس قسم الهندسة الكيميائية. د.أ 8 رئيس مجلس قسم الهندسة المعمارية. د.أ 1
 رئيس مجلس قسم هندسة المواصالت. د.أ 72 رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية. د.أ 4

 مجلس قسم هندسة الحاسب والنظمرئيس . د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة الصحية. د.أ 77
 رئيس مجلس قسم هندسة الغزل والنسيج. د.أ 70 رئيس مجلس قسم الهندسة النووية واإشعاعية. د.أ 73
رئااايس مجلاااس قسااام الهندساااة البحرياااة وعماااارة . د.أ 75

 السفن
 محمد حسين عبد المجيد. د.أ 76

 لمى أبو جبلمحمد سعيد ح. د.أ 78 سعيد السيد إسماعيل الخامى. د.أ 71
 محمد محمود حنفى الحويطى. د.أ 02 محمد عبد الواحد يونس. د.أ 74

 

 
 

 

- :لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :  هـ
 راويه منير قنصوة. د.أ 0 (مقررا)وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع . د.أ 7
 عالء عبد الفتاح عرفه. د 0 نيرمين عبد العزيز محمد حراز. د.أ 3
 (بصفته)المدير التنفيذى للمركز الهندسى  6 أحمد رأفت أبو طبيخ. د 5
 (بصفته)المدير التنفيذى لوحدة هندسة اإنتاج  8 (بصفته)المدير التنفيذى لمركز الحساب العلمى  1
   شريف هداره. م 4
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 وافق المجلس: القرار
 -:الموضوعات العامة : اً سابع

رئيس الجامعة فيما يتعلق بجلساات مجلاس الكلياة بأناه / إحاطة مجلس الكلية علماً بما ورد من األستاذ الدكتور تم  – 7
ضو الحق فى فى حالة غياب عضو المجلس ثالث جلسات متتالية أو خمسة متفرقة بدون عذر مقبول فأنه ال يكون للع

 .هذا العام والعام الذى يليه لتصويت وحضور المجلسا

رئايس قسام الهندساة الكهربياة بشاأن / اذ الادكتور ـاـاألستد ـاـالسيالماذكرة المعروضاة مان وافق مجلس الكلية على  - 0
المدرس بالقسم ، بالعمل كمشرف على التعليم الهندسى بكلية  –حسام الدين مصطفى عبده / ور ـــد الدكتـــرغبة السي

 .0271/0278الدفاع الجوى للعام الجامعى 

وكيال الكلياة للدراساات العلياا والمحارر / الماذكرة المعروضاة مان السايد األساتاذ الادكتور وافق مجلاس الكلياة علاى  - 3
الرئيسااى لمجلااة هندسااة اإسااكندرية بشااأن تكليااف السااادة رؤساااء األقسااام العلميااة بالكليااة بالقيااام بمهااام المحااررين 

 (.كالً فى قسمه العلمى)مجلة التنفيذيين لل

 

 

- :لجنة المكتبات :  و
 نهى عدلى محمد عبد الرحمن عطية . د.أ 0 (مقررا) وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. د.أ 7

 زياد محمد طارق الصياد.  د 0 سمر أحمد محسن محمد مختار السيد. د 3
 صالح الدين فاروق عبد هللا الفتيانى.  د 6 دينا أحمد الجيار. د 5
المااااادير التنفياااااذى للبااااارامج العلمياااااة المتخصصاااااة  8 أحمد محمد السيد حسن. د 1

 (بصفته)
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 شئون هيئة التدريس
 الترقيات والتعيينات: أوالً 

 

 التعيين فى وظيفة عالم ممتاز متعاقد -
 رارالق الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 أسر على زكى    .د.أ 1
عالم ممتاز 
 متعاقد

الهندسة 
 الكهربية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بشأن الموافقاة 
 كعاالم ممتااز متعاقادتعاقاد سايادته  تجديادعلى 

وحتااااى  02/6/0202لماااادة عااااام اعتباااااراً ماااان 

، وذلاااااك نظاااااراً ل ساااااتفادة مااااان  01/6/0202

مؤلفاااااات سااااايادته فاااااى الناااااواحى التعليمياااااة 
،  عملياااة واشاااتراكه فاااى مشاااروع التخااارجوال

وحصول سيادته على جائزة الدولة التشجيعية 

وحصاااوله علاااى  0121،  0166مرتاااان عاااامى 

مماا سيسااعد  IEEEمان هيئاة  Life Fellowلقب 

 .على رفع رتبة القسم والكلية والجامعة

وافق مجلس 
الكلية ، وعلى 
أن تضاف 
اإستفادة من 

المؤلفات العلمية 
ن ضملسيادته 

معايير التعيين 
عالم  فى وظيفة

 ممتاز متعاقد

 

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

1 
أحمد حازم محمد رشيد  .د

   المهدى
أستاذ 
 مساعد

هندسة 
الحاسب 
   والنظم

النظااااار فاااااى إقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
 ماااااااااانحقااااااااااـة علااااااااااى بشااااااااااأن المواف

 ةساااااااايادته اللقااااااااب العلمااااااااى لوظيفاااااااا
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى توصاااااية أساااااتاذ 

 .العلمية الدائمة  للترقياتة اللجن

وافق 
 المجلس

 

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

 مدرس حمد نصر  أنصر محمد  .د 1
الهندسة 

 الميكانيكية  

النظااااار فاااااى إقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
 ماااااااااانحبشااااااااااأن الموافقااااااااااـة علااااااااااى 

 ةساااااااايادته اللقااااااااب العلمااااااااى لوظيفاااااااا
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى  أساااااتاذ مسااااااعد

توصااااااااية اللجنااااااااه العلميااااااااة الدائمااااااااة  
 .للترقيات

وافق 
 المجلس

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
اساالم محمااد عباد الحميااد . د

 بيومى
مدرس 
 مساعد

 هندسة االنتاج

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 

بالقسااااام  مااااادرسساااايادته فاااااى وظيفااااة 
 .لحصوله على درجة الدكتوراه

وافق 
 المجلس

 ميرة على حسين خطاب أ. د 1
مدرس 
 مساعد

 هندسة االنتاج

س القساااااام النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلاااااا
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
 مااااااااادرسسااااااااايادتها فاااااااااى وظيفاااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااولها علااااااااى درجااااااااة 
 .الدكتوراه

وافق 
 المجلس

وافق النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام الهندسة مدرس  نهى محمد سالم محمد   . د 3
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 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى  المعمارية مساعد
 مااااااااادرسسااااااااايادتها فاااااااااى وظيفاااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااولها علااااااااى درجااااااااة 
 .لدكتوراها

 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 معيد وليد محمد طلعت     . م 1
الهندسة 
البحرية 

 وعمارة السفن 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .اجستيردرجة الم

وافق 
 المجلس

 معيد مصطفى محمود عايش     . م 1
الهندسة 
 الكهربية 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

3 
حماااد جماااال أمهناااد وائااال . م

 الدين 
 معيد

الهندسة 
 الميكانيكية 

نظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام ال
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس
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 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  :تابع 

 معيد بكينام أشرف أحمد     . م 4
الهندسة 
 المعمارية 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
مااااااااادرس سااااااااايادتها فاااااااااى وظيفاااااااااة 

بالقسااااااام لحصاااااااولها علاااااااى  مسااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 معيد أميرة محمد سعيد عمار     . م 5
الهندسة 
 المعمارية 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
مااااااااادرس سااااااااايادتها فاااااااااى وظيفاااااااااة 

بالقسااااااام لحصاااااااولها علاااااااى  مسااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

2 
رامى فخرى جهيد حسين . م

 عبد هللا 
 معيد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 معيد سامر ثروت نجيب حنا  . م 7
الرياضيات 
والفيزياء 

 ندسيةاله

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

8 
محمود عمار محماد عمار . م

 عامر 
 معيد

الهندسة 
 الميكانيكبة 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعيااااااااااينبشااااااااااأن الموافقااااااااااة علااااااااااى 
رس ماااااااااادساااااااااايادته فااااااااااى وظيفااااااااااة 

بالقساااااااام لحصااااااااوله علااااااااى  مساااااااااعد
 .درجة الماجستير

وافق 
 المجلس

 

 %(71نسبة اإعارات على مستوى الكلية  )اإعارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
حسااااان جاااااابر زكرياااااا . د.ا

    الغزولى

ستاذ أ
 متفرغ

هندسة 
 المواصالت  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
سايادته لمادة  ةعاارإ تجديادلاى الموافقة ع

للعمال بجامعاة ( فى اطاار عاام ثاامن)عام 

وحتاااى  0/1/0202مااان  بااااراً فااااروس  اعت

10/2/0202. 

: ساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااامن

02%. 

وافق 
 المجلس
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 %(71نسبة اإعارات على مستوى الكلية  )اإعارات :  تابع

1 
هشاااااام محماااااد طلباااااة . د.ا

    محمد
 ستاذ أ

الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
سايادته لمادة  ةعاارإ تجديادالموافقة علاى 

( رللعااام العاشاا اسااتكماالً )يوماااً  01شااهر و

 للعماال بجامعااة طيبااة بالسااعودية اعتباااراً 

 .01/02/0202وحتى  0/1/0202من 

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

 ة   بو غزالأعمرو يحيى . د 3
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
ساايادته اعااارة للعماال  ماانحالموافقااة علااى 

 TAVRIDAكمستشاار فاى شاركة تايفريادا 

Electric  فاى )لمادة عاام العالمية بالقااهرة

 0/1/0202مان  اعتبااراً  (إطار عاام ساادس

 .10/2/0202وحتى 

: منساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااا

01%. 

وافق 
 المجلس

4 
اباااااراهيم عاااااادل غالاااااب . د

 محمود 
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
لمادة سايادته  ةعاارإ تجديادالموافقة علاى 

للعماال كماادير ادارة البحااوث  (تاسااع)عااام 
لااانظم  والتقنياااات والتصاااميمات الهندساااية

 EVENTUM ITالمحمااااااول بشااااااركة 

SOLUTIONS   مااان  اعتبااااراً باإساااكندرية

 .10/2/0202وحتى  0/1/0202

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

5 
حمد حسن متولى أعمرو . د

 الشريف 
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
سايادته للعمال  ةعارإ تجديدالموافقة على 

لمااااادة عاااااام   بجامعاااااة النيااااال بالقااااااهرة

وحتاااى  0/1/0202مااان  اعتبااااراً  (خاااامس)

10/2/0202. 

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس
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 %(71نسبة اإعارات على مستوى الكلية  )اإعارات :  تابع

 ايهاب جابر احمد آدم . د 2
ستاذ أ

 مساعد  
الهندسة 
 الميكانيكية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
سايادته للعمال إعارة  تجديدافقة على المو

باالكاديميااة العربيااة للعلااوم والتكنولوجيااا 
فااارع القرياااة الذكياااة  –والنقااال البحااارى 

كلياااااااة الهندساااااااة )بالقااااااااهرة الكبااااااارى 
قسااااااااااام هندساااااااااااة  –والتكنولوجياااااااااااا 

إعتباااراً ماان  للعااام الثااانى( الميكاااترونكس

 . 12/1/0202حتى  0/02/0202

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

02%. 

وافق 
 المجلس

7 
شاااارف محمااااود أمحمااااد . د

 عبد هللا
 مدرس

الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
عارة  سيادته للعمل إتجديد الموافقة على 

االمريكياة بمديناة هيوساتن ( (HPIبشاركة 

والياااااة تكسااااااس بالوالياااااات المتحااااادة  –
مان  اعتبااراً  (رعاشا)لمادة عاام االمريكية 

 .10/2/0202وحتى  0/1/0202

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

 مدرس  محمد مرسى نعيم فرج  . د 8
الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
للعماال  ةعااارإساايادته  ماانحالموافقااة علااى 

بجامعاااة الملاااك فيصااال بالمملكاااة العربياااة 
فاااى إطاااار العاااام )لمااادة عاااام الساااعودية 

وحتااااى  0/1/0202ماااان  اعتباااااراً  (لثااااانىا

10/2/0202. 

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

9 
حمااد الساايد بيااومى ابااو أ. د

 العينين 
 مدرس

الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
سايادته للعمال  ةعارإ تجديدالموافقة على 

لماادة عااام بجامعااة ظفااار بساالطنة عمااان 

وحتااااى  0/1/0202ماااان  اعتباااااراً  (انىثاااا)

10/2/0202. 

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

 



11 

  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

 %(71نسبة اإعارات على مستوى الكلية  )اإعارات :  تابع

 مدرس نادر رجب يوسف عمار . د 10
الهندسة 
البحرية 

 وعمارة السفن 

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشاااأن 
للعماال  ةعااارإساايادته  ماانحالموافقااة علااى 

كلياااااااة هندساااااااة  –بجامعاااااااة تيرينجاااااااانو 
 اعتبااراً  (ولأ)لمدة عام المحيطات بماليزيا 

 .10/2/0202وحتى  0/1/0202من 

 .%00: نسبة اإعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

11 
علااااااى محمااااااد محمااااااود . د

 الرشيدى 
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

قسااام بشاااأن النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس ال
للعماال  ةعااارإساايادته  ماانحالموافقااة علااى 

بالمملكاة  –بجامعة االعمال والتكنولوجيا 
 اعتباراً  (ولأ)لمدة عام العربية السعودية 

 .10/2/0202وحتى  0/1/0202من 

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

11 
عمرو حسين عبد الحميد . د

 يوسف 
 مدرس 

الرياضيات 
ياء والفيز

 الهندسية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
للعماال  ةعااارإساايادته  ماانحالموافقااة علااى 

بالمملكاة  –بجامعة االعمال والتكنولوجيا 
 اعتباراً  (ولأ)لمدة عام العربية السعودية 

 .01/2/0202وحتى  01/2/0202من 

: نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

13 
حمااد أحماد وائال فاوزى م. د

 مبارك
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
للعماال  ةعااارإساايادته  ماانحالموافقااة علااى 

بالمملكاة  –بجامعة االعمال والتكنولوجيا 
 اعتباراً  (ولأ)لمدة عام العربية السعودية 

 .10/0/0201وحتى  0/0/0202من 

 :نساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااام

01%. 

وافق 
 المجلس

14 
اساااااحاق لمعاااااى نجياااااب . د

 كندس
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشاااأن 
للعمال سايادته  ةعارإ تجديدالموافقة على 

 –بكليااااة الكوياااات للعلااااوم والكنولوجيااااا 
فااى إطااار عااام )لماادة عااام  بدولااة الكوياات

وحتاااااى  0/1/0202مااااان  اعتبااااااراً  (ثاااااانى

10/2/0202. 

: ساااابة اإعااااارة علااااى مسااااتوى القساااامن

01%. 

وافق 
 المجلس

 اإجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: ثالثاً 
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
محمااااااد عااااااادل عباااااااد . د.أ

 هللا محمود  
 ستاذ أ

الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشااأن 
 لتجدياادمقاادم ماان ساايادته الطلااب الرفااض 

بادون مرتاب لمرافقاة  ةخاصا ةأجـــــــــاز
الزوجاااة التاااى تعمااال بالمملكاااة العربياااة 

ثااانى عشاار )لماادة عااام ثااانى السااعودية  

رفض 
مجلس 

الكلية منح 
سيادته 
 األجازة
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حتااااااى  0/1/0202ماااااان  اعتباااااااراً  (كلااااااى

10/2/0202 . 

  ،عشر سنوات:  ةعدد سنوات اإعار

 حمد أد خالد هانئ خال. د 1
ستاذ أ

 مساعد 
الهندسة 
 الكهربية  

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشااأن 
الطلاب المقادم مان سايادته علاى  الموافقة
باادون مرتااب  ةخاصاا ةأجــــــــااـاز لتجديااد

لمرافقااااة الزوجااااة التااااى تعماااال بجامعااااة 
لمادة عاام )استراثكاليد بالمملكة المتحادة 

ماااان  اعتباااااراً  (فااااى اطااااار عااااام عاشاااار

 . 02/6/0202حتى  00/6/0202

 .اليوجد:  ةعدد سنوات اإعار

وافق 
 المجلس

 

ً رابع    -: اإستقاالت ونهاية الخدمة:  ا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 حمد غنيم    أعادل على .  د 1
ستاذ أ

مساعد 
 متفرغ  

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظااااااار فاااااااى اقتاااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
 نهاااااااء خدمااااااةإئح وبشاااااأن تطبيااااااق اللاااااوا

وذلااااااك النقطاعااااااه عاااااان العماااااال  ساااااايادته

 0/1/0206مااااااااااااان  بالقسااااااااااااام اعتبااااااااااااااراً 

التااااااااااريخ التاااااااااالى النتهااااااااااء االجاااااااااازة )
رغااااام  (لمرافقاااااة الزوجاااااةبااااادون مرتاااااب 
 .انذاره لمرتين

وافق 
 المجلس
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- :اإنتدابات اإستشارات و:  اً خامس
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
لمقصود رمضان عبد ا. د.أ

 على  
ستاذ أ

 متفرغ 
الهندسة 
 المعمارية 

النظاااار فااااى اقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأن 
علااااااى ناااااادب ساااااايادته للتاااااادريس  ةالموافقاااااا

بقساااااااااام الهندسااااااااااة المعماريااااااااااة بكليااااااااااة 
خاااااااااالل جامعاااااااااة فااااااااااروس   –الهندسااااااااة 

، وذلاااااااااااك  0202/0202العاااااااااااام الجاااااااااااامعى 

 00ياااااااااومى األثناااااااااين واألربعااااااااااء لمااااااااادة 

 .ساعة أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

1 
جمعة خميس محمد . د.أ

 موسى  
 ستاذ أ

هندسة 
 المواصالت 

النظاااار فااااى اقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأن 
علااااااى ناااااادب ساااااايادته للتاااااادريس  ةالموافقاااااا

بالمعهاااااااااااااااااااد العاااااااااااااااااااالى للهندساااااااااااااااااااة 
والتكنولوجيااااااااا بكياااااااانج مريااااااااوط  خااااااااالل 

، وذلاااااااااااك  0202/0202العاااااااااااام الجاااااااااااامعى 

 .ساعات أسبوعياً  2يوم السبت لمدة 

وافق 
 المجلس

3 
د محمود حسنى عبد محم. د

   الرحيم
ستاذ أ

 مساعد
هندسة 

 المواصالت 

النظاااار فااااى اقتااااراح مجلااااس القساااام بشااااأن 
علااااااى ناااااادب ساااااايادته للتاااااادريس  ةالموافقاااااا

بالمعهاااااااااااااااااااد العاااااااااااااااااااالى للهندساااااااااااااااااااة 
والتكنولوجيااااااااا بكياااااااانج مريااااااااوط  خااااااااالل 

، وذلاااااااااااك  0202/0202العاااااااااااام الجاااااااااااامعى 

 .ساعات أسبوعياً  2يوم األحد لمدة 

وافق 
 المجلس

 -: ما يستجد من أعمال:  اً سادس
 –قساااااام الهندسااااااة االنشااااااائية   -قساااااام الرياضاااااايات والفيزياااااااء الهندسااااااية )ردود االقسااااااام المعنيااااااة النظاااااار فااااااى  .7

قساااااااام  –قساااااااام الهندسااااااااة الصااااااااحية  –قساااااااام هندسااااااااة المواصااااااااالت  –قساااااااام هندسااااااااة الاااااااارى والهياااااااادروليكا 

قسااااااام الهندساااااااة البحرياااااااة  –قسااااااام هندساااااااة االنتااااااااج  –قسااااااام الهندساااااااة الميكانيكياااااااة  –الهندساااااااة المعمارياااااااة 

قساااااام هندسااااااة الغاااااازل والنساااااايج  –قساااااام الهندسااااااة الكيميائيااااااة  –قساااااام الهندسااااااة الكهربيااااااة  –وعمااااااارة الساااااافن 

بشااااااااأن الموافقااااااااة علااااااااى ( قساااااااام الهندسااااااااة النوويااااااااة واالشااااااااعاعية –قساااااااام هندسااااااااة الحاسااااااااب والاااااااانظم  –

للخطااااااااة الخمسااااااااية  طبقاااااااااً  0201/0206الترشاااااااايحات الااااااااواردة ماااااااان هااااااااذه األقسااااااااام لتعيااااااااين المعياااااااادين دفعااااااااة 

ابتااااااااداءاً ماااااااان العااااااااام الجااااااااامعى ) 00/6/0201المعتماااااااادة ماااااااان مجلااااااااس الجامعااااااااة بجلسااااااااته المنعقااااااااده بتاااااااااريخ 

 (.0202/0202وحتى العام الجامعى  0201/0201

  وافق المجلس: القرار

 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

المحولين  زيادة الرسوم المقررة للطالبالنظر فى  7
إلى البرامج العلمية المتخصصة للعام الجامعى 

 :لتكون كالتالى  0271/0278

  جنيه للتقديم 7222جنيه بدالً من  0222مبلغ 

  جنيه  0222جنيه بدالً من  3222مبلغ
 للتحويل للشهادات المصرية

  جنيه  0222جنيه بدالً من  6222مبلغ
 للتحويل للشهادات المعادلة

الغ لحساب صندوق الخدمة على أن تحصل المب

شئون الطالب  ةأوصت لجن
 ..زيادة الرسومبالموافقة على 

 وافق المجلس
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 .أسوة باألعوام السابقةالتعليمية بالكلية 

شيرين / الطلب المقدم من الطالبة النظر فى  0
إبراهيم زيان ، بشأن التحاقها بالكلية الستكمال 
ة معادلة شهادة بكالوريوس العلوم فى الهندس

الكيميائية والتى حصلت عليها من المعهد البترولى 
بأبو ظبى بدولة اإمارات العربية المتحدة ، بدرجة 
البكالوريوس فى الهندسة الكيميائية ، وذلك بناءاً 
على إفادة المجلس األعلى للجامعات والتى تنص 
على شرط اجتيازها دراسة المقررات التالية بقسم 

 :الهندسة الكيميائية 
 –السنة الثالثة )ميم المفاعالت الكيميائية تص .7

 (الفصل الدراسى الثانى

الفصل  –السنة الرابعة )هندسة تكرير البترول  .0
 (الدراسى األول

السنة " )معالجة مياه الصرف"هندسة البيئة  .3
 (الفصل الدراسى األول –الرابعة 

الفصل  –السنة الثانية )هندسة كهربية  .0
 (الدراسى الثانى

ئون الطالب ش ةأوصت لجن
 .بالموافقة

 وافق المجلس
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 الشئون التعليمية: تابع 

المذكرة المرفوعة من أعضاء لجنة النظر فى  3
المصححين لمادة الرياضيات للفرقة األعدادية 
للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

، بفقد إحدى كراسات اإجابة ألحد  0276/0271
 الطالب

لقواعد يتم تطبيق ابالنسبة للطالب  
، على  المعمول بها فى هذا الشأن

تشكيل لجنة لتقصى الحقائق أن 
وكيل الكلية لشئون . د.برئاسة أ

التعليم والطالب ، وعضوية كالً 
 :من 
 محمد عبد الحميد إسماعيل. د.أ .7

 أحمد حسن متولى الشريف. د.أ .0

 محمد نزيه الدرينى. د.أ .3

 محمد نشأت عباس فرس. د.أ .0

 محمد ناصر درويش. د.أ .5

ترفع اللجنة تقريرعن عملها و
. د.خالل أسبوعين ، مع تفويض أ
. د.عميد الكلية لرفع األمر للسيد أ

 رئيس الجامعة

المذكرة المعروضة بشأن المقاصات النظر فى  0
الخاصة بطالب الفرقة اإعدادية والمحولين إلى 

 :الكلية على الفرقة األولى من الكليات التالية 

 كلية هندسة الفيوم 

 ة هندسة بنهاكلي 

 كلية هندسة الطاقة بأسوان 

قرر مجلس الكلية إلغاء تحميل  
الطالب المحولين على الفرقة 

، وتطبيق  األولى بمادة اإسقاط
الداخلية  الئحةالمن ( 00)المادة 

 لمرحلة البكالوريوس

النظر فى إعتماد الئحة الساعات المعتمدة لمرحلة  5
 البكالوريوس بالكلية

 وافق المجلس 
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 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

 محمد عبدالواحد يونس .د.أ 7
ستاذ متفرغ أ

بقسم هندسة 
 االنتاج

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

الخامس لقياس مدى التقدم فى مجال مؤتمر الحضوره 
 (الربوت)الهندسة الميكانيكية وهندسة الرجل االلى 

حتى  01/5/0271الذى عقد خالل الفترة من 
وقد تم القاء محاضرة  ايطاليا – فى روما 08/5/0271

 .  عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : (ى مهمة علميةالسفر ف)المهمات العلمية  :ثانياً 
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 علياء عادل عبد الحليم . د 7
بقسم  رسمد

 هندسة االنتاج

ولجناة الكلياة للعالقاات  النظر في اقتراح مجلاس القسام
سفر سايادتها فاى مهماة علمياة بالموافقة علي  الثقافية

بجامعة ماك ماستر بكندا لمدة ستة أشهر قابلة للتجدياد 
 .عتباراً من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخلا

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتاإ :اً لثثا
- :أجازة دراسية  إيفاد فى  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

7 
عبد العزيز ابراهيم  .م

 محمد 

  ساعدمدرس م
الهندسة بقسم 

 االنشائية

ة للعالقاات ولجناة الكلياالنظر في اقتراح مجلاس القسام 
أيفااااد  سااايادته فاااي  اجاااازة بالموافقاااة علاااي  الثقافياااة

دراسية  للحصاول علاي درجاة الادكتوراة مان الوالياات 
المتحدة االمريكية وذلك لالستفادة مان المنحاة المقدماة 

لمادة عاام قابال  Alabamaلسيادته من جامعة االباماا 
للتجدياااد اعتبااااراً مااان تااااريخ السااافر بمرتاااب يصااارف 

 . بالداخل
تاااريخ تعيااين ساايادته فااي وظيفااة ماادرس مساااعد فااي )

00/6/0276.) 

وافق 
 المجلس

     -:أجازة دراسية  إيفاد فى : تابع

0 
خالااااااد محمااااااد محمااااااد  .م

 بهجت الصيرفى 

  ساعدمدرس م
الهندسة بقسم 

 الميكانيكية

ولجناة الكلياة للعالقاات النظر في اقتراح مجلاس القسام 
دته فاااي  اجاااازة أيفااااد  سااايابالموافقاااة علاااي  الثقافياااة

دراساية  للحصااول علااي درجااة الاادكتوراة ماان اسااتراليا 
ذلك لالستفادة من المنحة المقدماة لسايادته مان جامعاة 

لماااادة عااااام قاباااال للتجديااااد  Macquarieماااااكوراى 
 . اعتباراً من تاريخ السفر بمرتب يصرف بالداخل

تاااريخ تعيااين ساايادته فااي وظيفااة ماادرس مساااعد فااي )
02/7/0276.) 

وافق 
 مجلسال

 محمد رمضان سعيد  .م 3

بقسم   عيدم
الهندسة 
 المعمارية

ولجنااة الكليااة للعالقااات  النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام
أيفاد  سيادته فاي  اجاازة دراساية  بالموافقة علي  الثقافية

للحصااااول علااااي درجااااة الماجسااااتير ماااان المجاااار وذلااااك 
لالساااتفادة ماااان المنحااااة المقدماااة لساااايادته ماااان جامعااااة 

 Budapest University ofا ــــلتكنولوجي تـــبودابس

Technology  لمدة عام قابل للتجديد اعتباراً من تااريخ

وافق 
 المجلس
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 . السفر بمرتب يصرف بالداخل
 (.07/4/0270تاريخ تعيين سيادته في وظيفة معيد في )

 مؤمن محمود محرم   .م 0
بقسم   عيدم

 الهندسة الصحية

لجناة الكلياة للعالقاات و النظر في اقتراح مجلاس القسام
أيفااااد  سااايادته فاااي  اجاااازة بالموافقاااة علاااي  الثقافياااة

دراسية  للحصول علي درجة الدكتوراة مان كنادا وذلاك 
لالساااتفادة مااان المنحاااة المقدماااة لسااايادته مااان جامعاااة 

لماادة عااام قاباال للتجديااد اعتباااراً ماان  YORKيااورك 
ساااافر فاااى ) تااااريخ السااافر بمرتاااب يصااارف بالاااداخل 

اخار  -لحصول على الماجستير من كنادا ل 02/4/0275
عاااااد واسااااتلم العماااال فااااى  – 74/4/0271مااااد حتااااى 

 (.بعد مناقشة الماجستير 76/1/0271

وافق 
 المجلس

5 
حسااااان محماااااد حسااااان . م

 الكومى  

  ساعدمدرس م
الرياضيات بقسم 

والفيزياء 
 الهندسية

أيفاااد  النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام بالموافقااة علااي 
دراساااية  للحصاااول علاااي درجاااة  سااايادته فاااي  اجاااازة

الدكتوراة من كندا وذلك لالستفادة مان المنحاة المقدماة 
لماادة عااام قاباال  YORKلساايادته ماان جامعااة يااورك 

للتجدياااد اعتبااااراً مااان تااااريخ السااافر بمرتاااب يصااارف 
 .بالداخل

تااااااااريخ تعياااااااين سااااااايادته مااااااادرس مسااااااااعد فاااااااى  )
06/6/0276.) 

وافق 
 المجلس

- :للتدريب  عاممنح   – ب
 القرار البيان القسم/الوظيفة السما م

7 
محماااااااااااود محماااااااااااد  .م

 مصطفى الزوكة

بقسم   مدرس مساعد
 الهندسة الميكانيكية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 Nebraskaنبرسكا  
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجناااة الكلياااة النظااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااام 
عااام   ماانح ساايادته ىبالموافقااة علااللعالقااات الثقافيااة 

الياااوم ) 78/0/0271للتاادريب العملااى اعتباااراً ماان 
 .بدون مرتب 74/0/0278حتى ( التالى للمناقشة

للحصاااول علاااى  04/1/0273ساااافر سااايادته فاااى )
اخاار مااد حصاال عليااة -درجااة الاادكتوراة ماان امريكااا 

نااقش الدرجاة  -بمرتب 04/1/0271عام رابع حتى 
 (.71/0/0271فى 

وافق 
 المجلس
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 لياالدراسات الع
- :الهندسة اإنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 رويدا سعد محمد فراج:  اسم الطالب

الدراسة الرقمية لتداخل اإنبعاج الموضعى والكلى للكمرات : موضوع
 . المشكلة على البارد ( C)على شكل 

Numerical investigation of the interaction of local 

and overall buckling of cold formed C-channel.  
 .أحمد شامل فهمى. د.حسام محمد فهمى غانم ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 نشوى محمد حسن زايد:  اسم الطالب

 دراسة سمك البالطات للتحكم في ترخيم البالطات الخرسانية: موضوع
 . المسلحة ذات اإتجاهين

Study of minimum slab thickness to control 

deflection of two-way reinforced concrete slabs.  
 .أحمد مختار طرابية. د.زكى إبراهيم مختار ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

شكيل ت
لجنة 

اإمتحان 
 الشامل

 إيهاب السيد حسن هندى محمد  :اسم الطالب

 .تحليل المنشآت ذات الشبكات الكبلية تحت األحمال الديناميكية: موضوع
Analysis of cable net structure under dynamic loads. 

 .هشام على زين الدين. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                        غ بالكليةأستاذ متفرحسام فهمى غانم        . د.أ -7
 رئيساً 

مشرفاً     هشام على زين الدين  أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0
 عضواً و

                              محمد محمد الحويطى     أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً 

                              على عبد الحكم على    أستاذ بالكلية. د.أ -0
 عضوا ً 

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالبسعيد محمد عالم         . د.أ -5
 عضوا ً 

 0276 ربيع 
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 دبلوم عبد الحميد محمد على محمد:  اسم الطالب
 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

 دبلوم نوح على حسن محمد منصور:  اسم الطالب
 ريفخ

0277 

وافق 
 المجلس
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 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد مصطفى سعيد عمران:  اسم الطالب
الترابط بين األساليب المختلفة لشبكات التيار المستمر متعددة : موضوع

 . األطراف ذات الجهد العالى
Interconnection between different DC technologies at 

multi – terminals high voltage directs current networks.  

 .مصطفى سعد حماد. د.إبراهيم فؤاد العرباوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 0270 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 مى أحمد فؤاد عبد الحليم أحمد بنوان:  اسم الطالب
الحلول : يم الفراغى لنظم االتصاالت البصرية اإرسال المتعدد بالتقس: موضوع

 . الوصولية وطويلة المدى

Space-Division-Multiplexing in optical communication 

systems: Long haul and access solutions.  

حسام محمد حسان شلبى . د.مسعود بشير الغنيمى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .زياد أحمد رشاد الصحن. ، د

تير ماجس
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

 سلسبيل محمد األمير عثمان:  اسم الطالب
تحسين دقة قياس األمواج في المعامل الهيدروديناميكية تحت تأثير : موضوع

 . تغير طبوغرافية القاع
Accuracy improvement of flume wave measurements in 

hydraulic labs considering bed morphology change.  

 .محب مينا إسكندر. مظهر بسيونى طايل ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0273 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 حسن محمود محمد زيتون:  اسم الطالب

 .التروس المغناطيسية: موضوع
صناديق طرق تقليل عزم اإرتجاع في ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (التروس المغناطيسية
Cogging torque reduction techniques in magnetic gearboxes. 

 .أيمن سامى إبراهيم. إبراهيم فؤاد العرباوى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

The 16
th

 International Middle- East Power Systems 

Conference, MEPCON'14 – Ain Shams University, Cairo, 

Egypt, December 23-25 2014 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً              إبراهيم فؤاد العرباوى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
            القسم بالكلية تامر حلمى عبد الحميد   أستاذ ورئيس. د.أ -0

 عضوا ً 
  أستاذ باألكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا  حمدى أحمد عاشور       . د.أ -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

07% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تعديل 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد سمير مصطفى محمد الترجمان  :اسم الطالب

نحو تحديد أدق إتجاه الوصول ل شارات المتجانسة المتجاورة : موضوع
 .بإستخدام تصنيف اإشارات المتعددة وجذر تصنيف اإشارات المتعددة

Towards a precise direction of arrival for adjacent 

coherent signals using music and root – music. 
أحمد خيرى . د.حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .(رحمه هللا)أبو السعود 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

 0272 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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مشرفاً                أستاذ متفرغ بالكليةحسن محمد الكمشوشى  . د.أ -7
 رئيساً و
ة جامعة أستاذ متفرغ بكلية الهندس  حمدى أحمد الميقاتى       . د.أ -0

 عضوا ً   المنصورة
                               أستاذ بالكليةنور الدين حسن إسماعيل . د.أ -3

 عضواً 
تم تعديل اللجنه نظرا إعادة التشكيل للمره الثانية إعتذار أحد أعضاء * 

 .اللجنة

شكيل ت
لجنة 

اإمتحان 
 الشامل

 مد زكريا محمد جبرأح:  اسم الطالب

 .نظم التسعير الديناميكى في بيئة الشبكة الذكية: موضوع
Dynamic pricings scheme in smart grid environment. 

 .نبيل حسن عباسى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

      أستاذ متفرغ بالكلية        أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  . د.أ -7
 رئيساً 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية نبيل حسن محمود عباسى           . د.أ -0
 عضواً و

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

 0276 ربيع 
وافق 
 المجلس

 أحمد سيد إبراهيم محمود سالمه:  اسم الطالب

 .م تقنيات العالمه المائية الرقميةإستحداث وتقيي: موضوع
Digital watermarking techniques: Development and 

evaluation. 

 .مظهر بسيونى طايل. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية        مظهر بسيونى طايل      . د.أ -7
 رئيساً و
        أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةحمود الربيعى     السيد م. د.أ -0

 عضواً 
                               حسام محمد شلبى         أستاذ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً 

 0275 ربيع 
وافق 
 المجلس
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- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 وسام أحمد السيد شبل:  اسم الطالب

 . تطبيقات الطاقة المتجددة في المباني السكنية: موضوع
Renewable energy applications in residential buildings.  

 .خالد السيد الحجلة. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 منار طالل الدين موسى محمد:  اسم الطالب

 . البناء البصرى في التصميم الحضرى: موضوع
Visualization in urban design.  

 .دينا سامح طه. د.خالد السيد الحجلة ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 فكرى فارس دياب نعيم:  اسم الطالب
إستخدام الوسائل المختلفة للمشاركة المجتمعية في التصميم : موضوع
 .الحضرى

تحقيق المشاركة المجتمعية في المناطق التي ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 –بيت حانون  –يصعب الوصول إليها بإستخدام الواقع اإفتراضى دراسة حالة 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (فلسطين -غزة 
Achieving public participation in inaccessible areas using 

virtual reality – A case study of Beit Hanoum – Gaza – 

Palestine. 

 .زياد محمد طارق الصياد. دينا سامح طه ، د. د.أ:  تحت إشراف
مجلاة هندساة إساكندرية بتااريخ : المهندس المذكور له بحث منشاور فاي * 
01/1/0271 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                              أستاذ بالكلية    على فؤاد بكر      . د.أ -7

 رئيساً 
      أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةياسر جالل عارف    . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً             أستاذ مساعد بالكلية دينا سامح طه         . د.أ -3

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

5.3% 

 0273 عربي
وافق 
 المجلس

 علياء مجاهد مبروك مجاهد:  اسم الطالب

 .المجتمعات الحضرية المستدامة: موضوع
مدخل "المجتمعات الحضرية المستدامة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث "(الترابط اإجتماعى
Sustainable urban communities – A social cohesion approach. 

. دينا ممدوح نصار ، د. خالد السيد الحجلة ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .سامر محمد عادل السيارى

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
         محمد أنور فكرى          أستاذ بالكلية                 . د.أ -7

 رئيساً 
مشرفاً                  بالكلية خالد السيد الحجلة       أستاذ. د.أ -0

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

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

06% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد فتحى السيد ياسمين:  اسم الطالب

 .تأثير السيكولوجية البيئية على تصميم البيئة العمرانية: موضوع
The impact of environmental psychology on 

designing the built environment. 

 .سامى السيارى. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس
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  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةعبد الحميد فرغلى   طارق. د.أ -7
 رئيساً و
         أستاذ بكلية الفنون الجميلةهدى عبد القادر عزام      . د.أ -0

 عضواً 
                        أستاذ بالكليةعلى فؤاد بكر               . د.أ -3

 عضواً 

اإقتباس 
دى ال تتع
03% 

 محمد محمود محمد على الفخرانى:  اسم الطالب

تقييم بإستخدام  –الكفاءة البيئية للغالف التفاعلى للمبنى : موضوع
 .المحاكاة الرقمية

Responsive building skin environmental efficiency 

– An appraisal using digital mock-up. 

هانى محمد عبد . د.محمد عاصم محمود حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عالء عادل منصور. الجواد ، د

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
IASTEM International Conference, Frankfort, 

Germany. 4-5 Jan. 2017 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

تفرغ بكلية الهندسة أستاذ مشعبان طه إبراهيم طه           . د.أ -7

    جامعة بنها
                                                                                

 رئيساً 
                   حسن محمد كمال عبد السالم  أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
شرفاً م          أستاذ بالكليةانى عبد الجواد عياد            ه. د.أ -3

 عضواً و

 دكتوراه

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عمرو على محمود بيومى:  اسم الطالب

تحديث تصميمى ألتريوم قائم للحفاظ على مستوى االداء : موضوع
 .الحرارى ومعدالت اإضاءة الطبيعية

Multi-Scale Retrofitting Model of Courtyard and 

Atrium for Maintaining Thermal and Daylight 

Performance in Existing Building in Alexandria 

University. 

طارق عبد الحميد . د.أأحمد منير سليمان ، . د.أ:  تحت إشراف
 .زياد محمد طارق الصياد. ، د فرغلى

 : منشور في  المهندس المذكور له بحث* 
IASTEM International Conference on Civil and 

Architectural Engineering (ICCAE), Bangkok, 

Thailand. 11-12 August 2017 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية           أحمد منير سليمان. د.أ -7
 رئيساً و
                         أستاذ بالكلية      الجواد عيادهانى عبد . د.أ -0

 عضواً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة ياسر جالل عارف         . د.أ -3

           عضواً  المنوفية

 دكتوراه

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

73% 

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

شكيل لجنة ت
اإمتحان 
 التأهيلى

 لسالم إبراهيممى محمد عبد ا:  اسم الطالب

 .التشكيل الحينى للمدينة اإسالمية: موضوع
Morphogening of the Islamic City. 

 سمير حسنى بيومى .د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

     أستاذ متفرغ بالكلية          عبد الفتاح إبراهيم الموصلى. د.أ -7
 رئيساً 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية              سمير حسنى بيومى. د.أ -0
 عضواً و

                   أستاذ بالكليةخالد السيد محمد الحجلة      . د.أ -3
 عضوا ً 

 
 خريف
0272 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
طلب 
 المشرفين

 0277 ربيع دكتوراه أميرة سعيد رمضان أحمد:  اسم الطالب
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 

على  بناء
 طلبه

 عزت خيرى بسيونى البربرى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد ناجى محمد إبراهيم مرعى:  اسم الطالب

لمونيوم والفيروسين تأثير إستخدام جسيمات أكسيد األ: موضوع
النانوية كإضافات للوقود على أداء وخصائص اإحتراق وغازات 

 . العادم لمحرك ديزل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

Effect of using aluminum oxide and ferrocene 

Nanoparticles as fuel additives on performance, 

combustion characteristics and exhaust gases of a 

diesel engine.  
 .يحيى عبد المنعم الدرينى. محمد محمد القصبى ، د. د.أ: ت إشرافتح

 محمد إبراهيم محمد رشاد السروجى:  اسم الطالب
 . خصائص وأداء نظام التبريد باإمتصاص: موضوع

Characteristics and performance of absorption 

cooling system.  
أشرف سعيد . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .إسماعيل

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 مصطفى محمود عبد هللا بكر:  اسم الطالب

 . (التوربينات الغازية( )7)محطة كهرباء العطف : موضوع
El Atf power station (1) (Gas turbine power plant).  

 .سامى مرسى الشربينى. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0275 

وافق 
 المجلس

 محمد سعيد السيد عبيد بوادى:  اسم الطالب
 . (وصف كامل للغالية)محطة كهرباء أبو قير : موضوع

Abu Qir power station (A complete description of 

the boiler).  
 .ى الشربينىسامى مرس. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0275 

وافق 
 المجلس

 محمود محمود عبد الهادى على:  اسم الطالب

 . تحليل أداء مبرد صغير الحجم ذي وحدتى إمتزاز: موضوع
Performance analysis of a small – scale two – bed 

adsorption chiller.  
أشرف سعيد إسماعيل ، . د.أسامة أحمد السمنى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .محمود السيد بدوى. د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 



12 

  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 ياسر عبد المحسن محمد أحمد:  اسم الطالب

دراسة تأثير شكل سداد صمام هيدروليكى على خصائص : موضوع
 .عن سريان المانع خاللهاإهتزازات الناجمة 

دراسة تأثير شكل سداد صمام تحكم على ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  (اهتزازه الناجم عن سريان المائع خالله

 .البحث
A study of the effect of control valve plugs shape on its flow 

induced vibration. 

بسيونى مصطفى السهيلى ، . حسن أنور الجمل ، د. د.أ: افتحت إشر
 .أشرف إبراهيم شرارة. د

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
 -محمد بهاء ترابية           أستاذ بكلية الهندسة جامعة نيفادا . د.أ -7

            أمريكا
                                                                                  

 رئيساً 
مشرفاً          حسن أنور الجمل          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و
                  عبد الحميد إبراهيم جمعة  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 ًً  عضوا ً

 دكتوراه
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

76% 

 خريف
0272 

وافق 
 المجلس

 ء حسن حسن عبد الحليم صالحعال:  اسم الطالب

نمذجة الظروف المناخية داخل الصوبات الزراعية المدفوعة : موضوع
 .بالطاقة الشمسية والمكتفية ذاتيا بالطاقة و مياه الرى

نمذجة صوبه زراعية تعمل بالطاقة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
هذا التحديد ال  علماً بأن (الشمسية إنتاج إحتياجتها من الطاقة ومياه الرى

 .يمس جوهر البحث
Transient modeling of solar greenhouse desalination system 

self-sufficient of energy and irrigation water demand. 

حسن البنا مسعد فتح . د.سامى مرسى الشربينى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .محمد محمود الحلو. ، د

 : ور في المهندس المذكور له بحث منش
Applied thermal engineering. vol. 122 , 25

th
 july 2017 pages 

297-310 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكليةسامى مرسى الشربينى     . د.أ -7
 رئيساً و
مشرفاً              متعاقد ممتازحسن البنا سعد فتح        عالم . د.أ -0
 عضواً و
                أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الفتاح طعيمه     . د.أ -3

 ًً  عضوا ً
  يومى قابيل    أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطاعبد النبى الب. د.أ -0

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

     -:انيكية الهندسة الميكقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد محمود شباره:  اسم الطالب

 .تفاعل المائع مع الهيكل: موضوع
تحليل عددى لحساب معدل السريان لمائع ثنائى ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (األطوار عن طريق قياس اإهتزازات في خطوط األنابيب
 .حثجوهر الب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

Numerical analysis of the prediction of the two-phase 

flow rate by measuring vibration of pipelines. 

 .أحمد محمد نجيب. حسن أنور الجمل ، د. د.أ: تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في 

International Mechanical Engineering Congress and Exposition 

(IMECE) Tempa, Florida, USA. November 3-9, 2017 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً           حسن أنور الجمل          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
                   أستاذ متفرغ بالكليةعبد الحميد إبراهيم جمعة  . د.أ -0

 عضواً 
  أستاذ باالكاديمية العربية للتكنولوجياعزم      محمد محمود أبو ال. د.أ -3

 ًً  عضواً

اإقتباس 
ال تتعدى 

70% 

تشكيل لجنة 
  الحكم
رسالة 
 تكميلية

 محمد إبراهيم سليمان أحمد:  اسم الطالب
ى خالل قناه دراسة مقدار اإنتروبيا المتولدة لمائع بسريان رقائق: موضوع
 .سداسية

Entropy generation for laminar forced convection through 

hexagonal duct. 

 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً          عبد الحميد عطية السيد    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
                         حمد على السمنى    أستاذ بالكليةأسامة أ. د.أ -0

 عضواً 
أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم         أحمد أحمد حنفى      . د.أ -3

                      والتكنولوجيا
                                                                                 

 ًً  عضوا ً

قتباس اإ
ال تتعدى 

05% 

 0276 ربيع
وافق 
 المجلس

 باهر أحمد فهمى أبو الكل:  اسم الطالب

 .دراسة مجال السريان في حاقن منخفض الدوامية: موضوع
A study of flow field in low swirl injector. 

 .كامل عبد العظيم الشوربجى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً     كامل عبد العظيم الشوربجى   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة         مصطفى نصر محمد      . د.أ -0

  المنوفية
                                                                                  

 عضواً 
                   ة              أستاذ بالكليةعصام مصطفى وهب. د.أ -3

 ًً  عضوا ً

اإقتباس 
ال تتعدى 

5.35% 

 0276 ربيع
وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

شكيل لجنة ت
اإمتحان 
 الشامل

 سارة محمد السيد خالف:  اسم الطالب

ى إنتقال الحرارة والكتله بالحمل القسرى للسريان الرقائق: موضوع
 .خالل المجارى المجوفة غير الدائرية

Heat and mass transfer laminar forced convection 

through noncircular annular conduits. 

 
 خريف
0275 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                    متعاقدأسامة أحمد المصرى             عالم ممتاز . د.أ -7
 رئيساً 

مشرفاً      عبد الحميد عطية السيد       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و

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

 أسامه سالمة السيد سالمه:  اسم الطالب

 .والكتله داخل أبراج الفصل لصناعة البترول إنتقال الحرارة: موضوع
Mass and heat transfer in distillation tower. 

 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                  مدحت محمود سرور        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً 

مشرفاً         ية السيد    أستاذ متفرغ بالكليةعبد الحميد عط. د.أ -0
 عضواً و

                 عبد الحميد إبراهيم جمعة   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً 

 0270 ربيع 
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 محمد مصطفى أحمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0228 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد مجدى عبد العزيز أحمد:  اسم الطالب

معالجة المخلفات السائلة بإستخدام مواد ممتزة نانونية لها : موضوع
 .خواص مغناطيسية

Wastewater treatment using Nano-magnetic adsorbent.   

ياسمين أسامه . عبد العزيز حسانين قنصوه ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد حلمى عبد العزيز. فؤاد ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 عمرو حسن أبو ماضى إبراهيم:  اسم الطالب

 .ن األيدروكربوناتتحسين خواص مخاليط ثانوية م: موضوع
Mixed C4 by product upgrade.   

 .محمد حسين عبد المجيد. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 طارق السعيد عبد الرحمن أحمد:  اسم الطالب

دراسة تحليل عناصر األمان ومدى مطابقتها بإستخدام : موضوع
 .طريقة طبقات الحماية

SIL classification and verification using LOPA 

methodology.   

 دينا أحمد الجيار. د.حسن عبد المنعم فرج ،  أ. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 أحمد منير محمد مبارك:  اسم الطالب

 .دراسة في أخطار التشغيل لوحدة صناعية كيميائية: موضوع
HAZOP study for an industrial chemical unit.   

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

 .دينا أحمد الجيار. د.حسن عبد المنعم فرج ،  أ. د.أ:  تحت إشراف

 عبد الرحمن إبراهيم السيد عبد الحى:  اسم الطالب

دراسة االنبعاثات الغازية من أفران التكسير الحرارى لغازى : موضوع
 .ان لمصنع إنتاج اإيثيليناإيثان والبروب

Study of gaseous emissions from thermal cracking 

heaters ethylene production plant.   
 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 نهى محمد عبد الرؤوف مصطفى الهندى:  اسم الطالب

 .لكهربية في معالجة المخلفات السائلةدور الكيمياء ا: موضوع
The role of the electrochemistry in the wastewater 

remediation.   
 تغريد محمد زويل. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 



30 

  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 دوفاء أحمد حماد محم:  اسم الطالب

إستحداث قطب جديد إستخدامه في معالجة المخلفات المائية : موضوع
 .بالتقنية الكهروكيميائية

Development of a new electrode and its application 

in wastewater treatment using electro-chemical 

technique. 

أحمد حسن محمد . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .أحمد صالح الدين بدوى. د.لى ، أالشاذ

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
              أستاذ متفرغ بالكلية      حسن عبد المنعم فرج     . د.أ -7

 رئيساً 
مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية      أحمد أمين زعطوط         . د.أ -0
 عضواً و
مشرفاً           ستاذ بالكلية أأحمد حسن الشاذلى              . د.أ -3
ًً و  عضواً 
0- Prof. Dr. Alaa S. Abd El-Aziz     President and Vice Chancellor  

University of Prince Edward Island, Canada          
                                                                                 

 ًً  عضوا ً

 دكتوراه

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

04% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

 الشيماء عبد الرحمن أنور عمر إبراهيم:  اسم الطالب

 .بلمرات مطعمه على أساس السليلوز وتطبيقاته: موضوع
دراسة التعديل الكيميائى للسيليلوز : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

لجة المياه والمخلفات الموجود في قشر األرز ودراسة تطبيقاته في معا
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث( السائلة

Study the chemical modification of cellulosic rice 

husk and its potential applications in water and 

wastewater treatment. 

 .تغريد محمد زويل. د.سامى عبد المنعم الجرف ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً            سامى عبد المنعم الجرف  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
                    أستاذ متفرغ بالكليةحسن عبد المنعم فرج     . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً                  تغريد محمد محمد زويل   أستاذ بالكلية. د.أ -3
ًً عضو  واً 
      كندا   –عبد الفتاح على عصفور  أستاذ بجامعة وندسور . د.أ -0

 ًً  عضوا ً

 دكتوراه

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

08% 

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس
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  0271/ 8/8اريخ بت األولىالجلسة 

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مصطفى محمد عزت محمود المنسى:  اسم الطالب

 خل الجزيئية الكربونية و إستخداماتهادراسة في إنتاج المنا: موضوع
A study in production of carbon molecular sieves 

and its uses. 

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

اً مشرف         أستاذ متفرغ بالكليةج      حسن عبد المنعم فر. د.أ -7
 رئيساً و
مشرفاً         أحمد أمين زعطوط           أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و
                 يحيى عبد القادر الطويل    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 ًً  عضوا ً
      كندا –عبد الفتاح على عصفور    أستاذ بجامعة وندسور . د.أ -0

 ًً  عضوا ً

 دكتوراه

نسبة 
س اإقتبا

ال تتعدى 
08% 

 خريف
0277 

وافق 
 المجلس

 إيمان راضى صادق ملك:  اسم الطالب

 .معالجة المخلفات الصناعية السائلة: موضوع
دور إنتقال المادة في أداء مفاعل ذي أريكة : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس ( ثابتة مناسب في السيطرة على التلوث البيئى
 .وهر البحثج

The role of mass transfer in the performance of a 

packed column suitable for pollution control. 

تغريد محمد . د.عبد العزيز حسانين قنصوه ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .منى محمود عبد اللطيف. د.زويل ، أ

 : المهندس المذكور له بحث منشور في 
American Journal of Chemical Engineering. Vol.4, No.5, 

Pages 92-97 – September 9th 2016. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
                 حسن عبد المنعم فرج        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7

 رئيساً 
  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنيا ألفت عبد الشافى فضالى   . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً               عبد العزيز حسانين قنصوه  عميد الكلية. د.أ -3
ًً و  عضواً 
مشرفاً             أستاذ بالكلية ل             تغريد محمد زوي. د.أ -0
ًً و  عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

01% 

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

 تشكيل لجنة
 الحكم

 محمد طارق محمد حمادى حمزه:  اسم الطالب

 .دراسة حول معالجة بعض المخلفات الصناعية السائلة: موضوع
إمتزاز الصبغات الكاتونية من الماء : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا ( الملوث بإستخدام الكربون النشط المحضر من ورق الجرائد
 .ثالتحديد ال يمس جوهر البح

Adsorption of cationic dye from aqueous solution onto 

activated carbon derived from waste newspaper. 

شعبان على عطية . محمد حسين عبد المجيد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .نصير

 : الطالب المذكور له بحث منشور في 
1st International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering (ICCEEE). 19-21 March 2017, 

Alexandria, Egypt. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً            محمد حسين عبد المجيد   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرةنبيل محمود عبد المنعم    . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةشعبان على عطية نصير  . د.أ -3
ًً و  عضواً 
                           أستاذ بالكلية أحمد حسن الشاذلى       . د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

00% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 ورى حسن عبد هللاأحمد حسن مغا:  اسم الطالب

دراسة إستخدام طريقة التحفيز الضوئى في معالجة بعض : موضوع
 .المخلفات الصناعية السائلة

Treatment of some industrial wastewater using 

photo catalytic technique. 

شعبان على عطية . د.محمد حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .نصير

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم : ه بحث منشور في المهندس المذكور ل
 والتكنولوجيا

1
st
 International Conference of Chemical, Energy 

and Environmental Engineering (ICCEEE). 19-21 

March 2017, Alexandria, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً            اذ متفرغ بالكليةمحمد حسين عبد المجيد   أست. د.أ -7
 رئيساً و
                    أستاذ متفرغ بالكليةأحمد أمين زعطوط        . د.أ -0

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

ًً  المنيا  عضوا ً
فاً مشر  أستاذ ورئيس القسم بالكليةشعبان على عطيه نصير  . د.أ -0
ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

04% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 شريهان رضا أحمد:  اسم الطالب

دراسة إستخدام تقنية الترويب الكهربى في إزالة أيون الكبريت من : موضوع
 .ي صناعة الصودا الكاوية بطريقة التحليل الكهربىمحلول الملح الراجع ف

إزالة الكبريتات من راجع محلول الملح في : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بأن هذا ( إنتاج الصودا والكلور بالتحليل الكهربى بواسطة الراتنجات

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Removal of sulfate ion from lean brine in chlor-alkali 

industry using ion exchange resins. 

شعبان على عطية . محمد حسين عبد المجيد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .نصير

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم : المهندس المذكور له بحث منشور في 
 والتكنولوجيا

1
st
 International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering (ICCEEE). 19-21 March 2017, 

Alexandria, Egypt. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً            أستاذ متفرغ بالكلية  محمد حسين عبد المجيد . د.أ -7
 رئيساً و
                    أستاذ متفرغ بالكلية  أحمد أمين زعطوط      . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةعبان على عطيه نصير  ش. د.أ -3
ًً و  عضواً 
أستاذ مساعد بالجامعة المصرية    مروه فاروق القاضى   . د.أ -0

 عضواً   اليابانية

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

08% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 حسام أحمد محمد جمال:  اسم الطالب

راسة التآكل المحكوم بخطوة اإنتشار في األنابيب في وجود مستحلب د: موضوع
 .من خام البترول

دراسة تأثير وجود خام البترول على معدل تآكل : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بأن هذا ( األنابيب المحكوم بخطوة اإنتشار تحت ظروف السريان الدوامى

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Study the effect of the presence of crude oil on the rate 

diffusion controlled corrosion of pipelines under turbulent 

flow conditions. 

 .السيد زكريا األشطوخى. د.تغريد محمد زويل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 أسيوط -جامعة علوم األزهر : المهندس المذكور له بحث منشور في 

The Third International Conference on New Horizons in Basic 

and Applied Sciences. 5-7 August 2017, Hurghada, Egypt. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
                    أستاذ متفرغ بالكليةأحمد أمين زعطوط         . د.أ -7

 رئيساً 
  ذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنياأستاألفت عبد الشافى فضالى . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً                 أستاذ بالكلية  تغريد محمد زويل        . د.أ -3
ًً وع  ضواً 
مشرفاً                  السيد زكريا األشطوخى  أستاذ بالكلية. د.أ -0
ًً وع  ضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإقتباس 
ال تتعدى 

01% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 محمود محمد مصطفى محمد:  اسم الطالب

دراسة زيادة كفاءة محلول كربونات البوتاسيوم في : موضوع
وافق  خريف 
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اإمتحان 
 الشامل

 .إمتصاص ثانى أكسيد الكربون بإستخدام المحسنات
Study on improving efficiency of potassium 

carbonates for CO2 absorption by using promoters. 

 .محمد حسين عبد المجيد. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً            محمد حسين عبد المجيد   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
                    أحمد أمين زعطوط        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
         شعبان على عطية نصير  أستاذ  ورئيس القسم بالكلية. د.أ -3

 عضواً 

 المجلس 0275

تعديل لجنة 
 إشراف

 بسنت يسرى أحمد حسن عويضة:  اسم الطالب

 .تطوير مواد بوليميرية إزالة بقع الزيت البترولية: موضوع

 .أحمد محمد عمر. د.أأحمد أمين زعطوط ، . د.أ:  تحت إشراف
هشام محمد عبد الفتاح سليمان عميد معهد بحوث . د.وذلك بإضافة  أ

التكنولوجيا المتقدمه والمواد الجديده بمدينة األبحاث العلمية ببرج 
 .أحمد محمد عمر إعتذار سيادته. العرب بدال من  د

 دكتوراه
 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 آالء حسن إبراهيم حسن نور الدين:  الطالب اسم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0272 

وافق 
 المجلس
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- :هندسة اإنتاج قسم : اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد صالح الدين أحمد محمود:  اسم الطالب
 .إختيار مشاريع تحسين نظام إدارة الطاقة: موضوع

تقييم وأمثلة كفاءة الطاقة في النظم الصناعية : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث(( صناعة البتروكيماويات)

Evaluation and optimization of energy efficiency in 

industrial systems (Petrochemical in industry). 

أحمد فاروق عبد . د.محمد نشأت عباس فرس ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .المنعم

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* 7

th
 IEOM International Conference on Industrial Engineering 

and Operations Management, Morocco, April 11-13 2017. 

* 45
th

 International Conference on Computer & Industrial 

Engineering (CIE45), Metz, France, 28-30 October 2015. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً             محمد نشأت فرس       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
     محمد جابر أبو على     عميد كلية الهندسة جامعة فاروس. د.أ -0

 عضواً 
 أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيالكيالنى   خالد سعيد ا. د.أ -3

 ًً  عضوا ً
أحمد فاروق عبد المنعم   أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية . د.أ -0

     للتكنولوجيا
مشرفاً                                                                        

 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

اإقتباس 
عدى ال تت
76% 

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 عبد الرحمن عيسى على عيسى:  اسم الطالب

بحث نمذجة اإجهادات المتبقية في المواد المعدنية بإستخدام تحليل : موضوع

 .العناصر المحدودة
بحث نمذجة اإجهادات المتبقية نتيجة لعمليات : ) مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا ( قيقة بإستخدام تحليل العناصر المحدودةثنى المقاطع المعدنية الر
 .التحديد ال يمس جوهر البحث

Investigation of the residual stresses due to bending of thin 

steel sections using finite element analysis. 

 .إسالم محمد الجالى. محمود حامد أحمد ، د. د.أ:  تحت إشراف
الكلية الفنية العسكرية : مذكور له بحث منشور في المهندس ال* 

 بالقاهرة
17

th
 International Conference of Applied Mechanics and 

Mechanical Engineering. Vol. 37, 19-21 April 2016. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
ة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعالسيد محمد عبد الرسول  . د.أ -7

 رئيساً   المنصورة
                  أستاذ متفرغ بالكليةعلى السيد األشرم         . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً  أستاذ مساعد متفرغ بالكلية          محمود حامد أحمد  . د.أ -3
 عضوا ً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

0% 

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

     -:ندسة اإنتاج هقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 بسيونى إبراهيم بسيونى صالح:  اسم الطالب

 .دراسة السباكة بالطرد المركزى للمواد المتدرجة بالخواص: موضوع
وافق  0273 ربيعماجستير 
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 Study of the centrifugal casting of functionally الحكم

graded materials (FGMs). 

 .محمد الجالىإسالم . محمود حامد أحمد ، د. د.أ:  تحت إشراف
مجلة هندسة اإسكندرية بتاريخ : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
1/3/0271 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
 أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العلياشريف حسين قنديل . د.أ -7

     والبحوث
                                                                                 

 رئيساً 
                       هاشم فهمى اللبان    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً    محمود حامد أحمد       أستاذ مساعد متفرغ بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً و

العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

75% 

 المجلس

إعادة 
  لجنة تشكيل

إمتحان 
 شامل

 شذى خميس محمود المنشاوى:  اسم الطالب

إستعادة أشكال األسطح الهندسية بإستخدام األساليب : موضوع
 .الضوئية

Shape reconstruction of engineering surfaces using 

optical techniques. 

 .محمد عبد الواحد يونس. د.أ:  تحت إشراف
  -: ن على أن تكون اللجنة مكونة م

                  شريف صبرى عيسى       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً 

مشرفاً         محمد عبد الواحد يونس   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و

         مساعد متفرغ بالكلية ود حامد محمد أحمد     أستاذمحم. د.أ -3
 عضواً 

 0270 ربيع 
وافق 
 المجلس
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- : الرى والهيدروليكاهندسة قسم :  اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نورهان سمير عبد االله أحمد:  اسم الطالب

 .إدارة المياه التي ال عائد لها في شبكات توزيع المياه: موضوع
التحكم في الضغط لتقليل التسرب : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث( زيع المياهفي نظم تو
Pressure control for minimizing leakage in water 

distribution systems. 

وليد عبد العظيم البرقى . د.راوية منير قنصوه، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عمرو السيد عبد الفتاح فليفل. ، د
مجلة هندسة اإسكندرية  :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

 75/1/0271بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكلية         راوية منير قنصوة   . د.أ -7
 رئيساً و
     حسام الدين محمد مغازى  أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
  كلية الهندسة جامعة المنصورةأستاذ بمحسن عز الدين             . د.أ -3

 ًً  عضوا ً
مشرفاً     أستاذ مساعد بالكلية وليد عبد العظيم البرقى  . د.أ -0
ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

78% 

 خريف
0273 

وافق 
 المجلس

 

- : الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم :  اً ثامن

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أيمن عبد المنعم موسى عبد الواحد:  اسم الطالب

تحسين األداء الفيزيائى لمنظومات حصد الطاقة المتناهية : موضوع
 .الصغر

Enhancing physical performance of micro energy 

harvesting techniques. 
سى ، نبيل حسن عبا. د.محمد على العسيرى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .مايسه أمين عبد هللا. د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0270 خريف
وافق 
 المجلس
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     -: الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد عبد المنعم هاشم العريان:  اسم الطالب

بحث السلوك الغير خطى لبعض المنشآت المرنه بإستخدام : موضوع
 .لمحددة ذات المحاور متشاركة الدورانطريقة العناصر ا

طريقة العناصر المحددة ذات : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
المحاور متشاركة الدوران للتحليل اإستاتيكى والديناميكى الغير خطى 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس ( هندسيا للكمرات واإطارات المستوية
 .جوهر البحث

A corotational finite element formulation for 

geometrically nonlinear static and dynamic 

analysis of planar beams and frames. 

وليد إبراهيم . هشام عبد الفتاح القرنشاوى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .حسين

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
Proceedings of the 26

th
 CANCAM, June 2017, Victoria, 

British Columbia, Canada. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة         مصطفى كامل زيدان   . د.أ -7

      عين شمس
                                                                                

 رئيساً 
           أستاذ متفرغ بالكلية         أحمد حسن الشريف   . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً   أستاذ مساعد بالكليةهشام عبد الفتاح القرنشاوى  . د.أ -3
ًً و ًً ًً  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

70.5% 

 0273 خريف
وافق 
 المجلس

تعديل لجنة 
 إشراف

 دهايدى صالح أحمد محمد عبد المقصو:  اسم الطالب

تصميم التجارب وتطبيقاتها على مجمعات الطاقة الشمسية : موضوع

 .المنحنية

سمير فريد . د.عاطف عبد المنعم عطا ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .هناء محمد العبسى. رضوان ، د

ياسمين أبو السعود صالح األستاذ المساعد بالقسم  بدالً . د.وذلك بإضافة أ
ن األستاذ المساعد بالقسم  إعتذار سمير فريد عبد الحليم رضوا. د.من أ

 .سيادته

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0270 خريف
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
طلب 
 المشرفين

 محمد عادل يوسف عطية:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0270 خريف
وافق 
 المجلس

 أحمد على عطية إبراهيم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0270 خريف
وافق 
 المجلس
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     -: الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم :  تابع

إلغاء 
التسجيل 
طلب 
 المشرفين

 مايكل جورج سيدهم فرج:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0224 ربيع
وافق 
 المجلس

 عبد الرحمن أحمد على:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0228 ربيع
وافق 

 جلسالم

 محمد أحمد إبراهيم صالح:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0272 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة الصحيةقسم :  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عمرو محمد صبحى يوسف قنديل:  اسم الطالب

قييم األثر البيئي التحويل الكمى لدراسة المتغيرات في الت: موضوع
للوصول للتقييم اإقتصادى األمثل إختيار أسلوب لمعالجة مياه 

 .الصرف الصحى األمثل للقرى الصغيرة في مصر
Quantification of environmental assessment 

parameters leading to economical technique for 

choosing the treatment method for small villages in 

Egypt. 

. د.أحمد الجندى ، أ. د.مدحت عبد المعطى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .وليد عبد العظيم البرقى

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* International Research Conference on Civil, 

Architectural and Environmental Engineering 

(IRCCAEE), Istanbul – Turkey, 17-18 May 2017. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

أستاذ بكلية الهندسة جامعة محمود عبد الشافى الشيخ    . د.أ -7

 رئيساً  المنوفية
                     أستاذ بالكلية محمد طارق فؤاد سرور       . د.أ -0

 عضواً 
  أستاذ ورئيس القسم بالكليةمدحت عبد المعطى مصطفى  . د.أ -3

مشرفاً                                                                      
ًً و  عضواً 

 دكتوراه
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

06% 

 0270 ربيع
وافق 
 المجلس

     -: الهندسة الصحيةقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
اإمتحان 
 الشامل

 نور الهدى أحمد مصطفى:  اسم الطالب

يئية للنطاق الساحلى لمحافظة رصد التغيرات الب: موضوع
اإسكندرية بإستخدام تقنيات اإستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

 .الجغرافية
Detecting environmental changes in Alexandria 

governorate coastal zone using sensing and 

geographies information systems techniques. 

وليد عبد العظيم . د.ق العدوى ، أمحمد صاد. د.أ:  تحت إشراف
 .ممدوح محمد الحطاب. د.إبراهيم ، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

 0270 ربيع 
وافق 
 المجلس
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مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية              محمد صادق العدوى   . د.أ -7
 رئيساً و
               محمد طارق فؤاد سرور              أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
 أستاذ ورئيس القسم بالكليةمدحت عبد المعطى مصطفى       . د.أ -3

 عضواً 
        محمد حسين عبد المجيد              أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
 أستاذ بالمعهد العالى للصحةجابر أبو اليزيد إسماعيل أبو زيد  . د.أ -5

 عضواً 
 

     -: لغزل والنسيجاهندسة قسم :  عاشراً 

إعادة 
  تشكيل لجنة
إمتحان 
 شامل

 الشيماء محمد إبراهيم عيد:  اسم الطالب

 .تطبيقات في هندسة الغزل والنسيج: موضوع
Application of textile engineering. 

 .عفاف خميس العوفى. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                  أستاذ متفرغ بالكلية         محمد أحمد سلطان  . د.أ -7
 رئيساً 

                 مجدى عبد المنعم المسيرى   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً 

     أحمد عبد المنعم              أستاذ بالجامعة اليابانية المصرية. د.أ -3
 عضواً 

مشرفاً  سم بالكليةأستاذ ورئيس القعفاف خميس العوفى        . د.أ -0
 عضواً و

                أستاذ مساعد الكليةسمر أحمد محسن               . د.أ -5
 عضواً 

 مجدى عبد المنعم المسيرى. د.وذلك لسفر أ* 

 0276 ربيع 
وافق 
 المجلس
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- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 مالحك

 إسالم أحمد مرسى محمد حسين:  اسم الطالب

 .شبكات اإستشعار الالسلكية: موضوع
بروتوكول ذو إعتمادية لسماحية : )مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس ( الخطأ في شبكات اإستشعار الالسلكية
 .جوهر البحث

A fault tolerant reliable protocol for wireless 

sensor networks. 

مجدى عبد العظيم . د.محمد نزيه الدرينى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .أحمد
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* The Eleventh International Conference on Sensor 

Technologies and Applications (SENSORCOMM 

2017), 10-14 September 2017, Rome, Italy. 

  -: ى أن تكون اللجنه مكونه من عل
مشرفاً           محمد نزيه الدرينى       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -7
 رئيساً و
                   أستاذ متفرغ بالكليةمجدى حسين ناجى       . د.أ -0

 عضواً 
أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا  مجدى عبد العظيم أحمد . د.أ -3

  والبحوث
مشرفاً                                                                      
ًً و  عضواً 
  أستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوثسعد محمد درويش        . د.أ -0

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإقتباس 
ال تتعدى 

74% 

 خريف
0270 

وافق 
 المجلس

 

- : لبحرية وعمارة السفنالهندسة اقسم :  ثانى عشر 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 نواف على الشمرى:  اسم الطالب

التحكم في اإنبعاث بإستخدام الطاقة المتجددة في ترسانات : موضوع
 .بناء السفن

Emission control through using renewable energy 

sources in shipyards. 
 .مصطفى محمد الجمال. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0270 خريف
وافق 
 المجلس
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 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
 

النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة  - 7
، الهندسة الكهربية ، هندسة المواصالت ، الهندسة نشائية الهندسة اإ: في 0271 ربيعدبلوم الدراسات العليا 

 .الكيميائية ، الهندسة النووية واإشعاعية
 وافق المجلس :القرار

للسيد األستاذ الدكتور السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  منالنظر فى المذكرة المعروضة  - 0
المدرس المساعد بقسم الهندسة النووية  –دينا على إبراهيم عامر / دسة قيمة الدعم للمهنبشأن عميد الكلية / 

جنيه  52222على دعمها بمبلغ  70/7/0276بتاريخ ( 6)واإشعاعية ، حيث سبق أن وافق مجلس الكلية بجلسته رقم 
الرسالة  م المشرف علىوجنيه شهرياً طوال فترة المنحة ، وعلى أن يق 0766وبمعدل ( مسون ألف جنيه سنوياً خ)

 022وكذلك الملحق الثقافى تقارير دورية عن تقدم الباحثة فى دراستها وذلك كل ستة أشهر ، ليكون الدعم ما يعادل 
 .فى حينهدوالر شهرياً مقدرة بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف 

 وافق المجلس :القرار
 

 
 


