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  1221/ 21/21بتاريخ  الخامسةالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 1221/ 21/ 21اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -خالد السيد جعفر / ر المجلس السيد األستاذ الدكتور، وأمانة س عميد 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 

   األقسام رؤساء 

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

 هشام على سعد زين الدين. د.أ  محمد نشأت عباس فرس. د.أ 

 شعبان على عطيه نصير. د.أ  طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ 

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

 عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ  ى مصطفىمدحت عبد المعط. د.أ 

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

   أساتذة من األقسام

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

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

 رشدى رجاء زهران. د.أ  لجملحسن أنور ا. د.أ 

 فيفى محمد عبد الرسول. د.أ  حسين حسن على. د.أ 

 هانى محمد عبد الجواد عياد. د.أ  عبد الفتاح أنور رزق. د.أ 

 هيثم محمد ممدوح عوض. د.أ  هاشم فهمى عبد الحليم اللبان. د.أ 

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 زكريا محيى الدين شلومة. د  ريد الحبروكحسام محمد ف. د 
   هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى. د 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 أسامة مهدى محمد إبراهيم. م  إبراهيم فؤاد العرباوى. د.أ 
 الجناينى أسامة السيد. م  محمد نزيه الدرينى. د.أ 
 عصام الدين أحمد ثابت/ د . ح.السيد اللواء أ  حسن على حسن وردة. د.أ 
   راوية محمد منير قنصوة. د.أ 
   هبة وائل صديق لهيطة. د.أ 

 مدعـوون
طاع الكهروميكانيكا المدير التنفيذى للمركز الهندسى لق)عصام مصطفى محمد وهبة .. د.، أ( مدير وحدة ضمان الجودة)أحمد حسنى الحيوى . د.أ

 (والتدريب
 حسام الدين محمد مراد مغازى. د.أنيابة عن محمد عبد الرازق محمد رزق . د.أ: وقد حضر 

 .شريف محمد حافظ. د.أ مجدى عبد المنعم المسيرى ،. د.أ :اعتذر عن عدم الحضور
 .هناء حمدى أبو جبل. د.أ: تغيب عن الحضور
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  1221/ 21/21بتاريخ  الخامسةالجلسة 

قد ، و ورحب بالسادة أعضاء المجلس " بسم هللا الرحمن الرحيم"د الكلية الجلسة استهل السيد األستاذ الدكتور عمي
قرار الرئيس األمريكى بإعتبار القدس عاصمة إلسرائيل والشروع فى نقل السفارة  مجلس الكلية باإلجماع استنكر

، عاصمة لدولة فلسطيــن األمريكية إلى القدس المحتلة ، وأكد المجلس على الهوية العربية للقدس الشريف بوصفها 
 :وشرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التالية

 .1027 نوفمبر 24بتاريخ  1027/1028للعام الجامعى  ةرابعالالتصديق على محضر الجلسة تم : أوالً 
 
 

 -:الموضوعات العامة : اً ثاني
كليققة الهندسقققة للعققام األكقققاديمى فققتب بقققاب التقققدم لمقققنب برنققامع نقققادى اإلبققداع العلمقققى بعلقققى  وافققق مجلقققس الكليققة – 2

1221/1222. 

دعم بق 12/22/1221مجلس إدارة البرامع العلمية المتخصصة بجلسته المنعقدة فى وافق مجلس الكلية  على إقتراح  – 1
لطالب البكالوريوس فى التخصصات المختلفة على مسقتوى الكليقة بمقا  1221/1222مشروعات التخرج للعام الجامعى 

 اإلختيقاريقتم وعلقى أن ، ( مائتقان وخمسقون القف جنيقه)جنيقه  102222بمبلغ مع العلمية المتخصصة فيهم طالب البرا
عشقرة )جنيه  22222وبحد أقصى ( خمسة آالف جنيه ال غير)جنيه  0222قدره  أدنىعلى أساس تنافسى بتمويل بحد 

 .للمشروع الواحد طبقاً لقرار لجنة اإلختيار( آالف جنيه

دعم بق 12/22/1221مجلس إدارة البرامع العلمية المتخصصة بجلسته المنعققدة فقى على إقتراح  وافق مجلس الكلية  - 3
 .من حساب البرامع العلمية المتخصصة( مائة وخمسون الف جنيه)جنيه  202222نادى اإلبداع الهندسى بمبلغ 

ن ـققـبشقق ن تعيي 11/22/1221خ ـمجلققس قسققم الهندسققة الميكانيكيققة بجلسققته بتاريقق إقتققراحوافققق مجلققس الكليققة علققى  – 4
شقريف حسقن اقداره ، كعقالم ممتقاز متعاققد تققديراً لمجهوداتقه العلميقة فقى مجقال ميكانيكقا الموائقع / دس ـقـد المهنــالسي

بالقسققم والجامعققة  واآلالت الهيدروليكيققة لطققالب مرحلققة البكققالوريوس والدراسققات العليققا لمققدة تزيققد عققن عشققرين عامققاً 
 .وخدمة المجتمع

النقان فلسقطين باإلسقكندرية مققر إنعققاد المقؤتمر القدولى الحقادى  صقرف مسقتحقات فنقدقس الكليقة  علقى وافق مجل – 0

، وذلق  مقن القدعم المقالى  1221ديسقمبر  12حتقى  22فقى الفتقرة مقن  RETBE’17عشر لدور الهندسة نحقو بيئقة أفضقل 

فنقدق يقد الكليقة فقى دفقع مسقتحقات عم/  ذى تم تحصيله من الشركات الراعية ، مع تفويض األستاذ الدكتورللمؤتمر وال
 .من مجلس الكلية بجلسته القادمةالمؤتمر يزانية فلسطين لحين إعتماد م

لعقرض الئحقة  23/22/1221إحاطة مجلس الكلية علماً باللقاء الذى عقد مع رجال الصناعة يوم األثنقين الموافقق تم  – 6
 .البكالوريوس المقترحة بنظام الساعات المعتمدة

الشبكة )تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع الخاص بتركيب محطة تقوية للتليفون المحمول  مجلس الكلية ناقش – 1
باإلجماع اقتراح تركيب محطقة التقويقة بق رض ى تتبع الشركة المصرية لإلتصاالت ، ورفض مجلس الكلية والت( الرابعة
 .الكلية

وكيقل الكليقة لشقئون التعلقيم والطقالب لتجديقد / د األسقتاذ القدكتور على المذكرة المقدمقة مقن السقيوافق مجلس الكلية  – 2
/ الخاصة بجائزة السيد األستاذ الدكتور ( ألفان جنيه)جنيه  1222بقيمة إسمية قدراا ( ب)شهادات اإلستثمار مجموعة 

 .1222محمد عمرى عقيل استحقاق مايو 
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  1221/ 21/21بتاريخ  الخامسةالجلسة 

 شئون هيئة التدريس

 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 

 التعيين فى وظيفة عالم ممتاز متعاقد -
 القرار الموضوع قسمال الوظيفة االسم م

2 
حمد عبد أسامة أ. د.ا

 الرحمن المصرى
عالم ممتاز 
 متعاقد

الهندسة 
 الميكانيكية   

النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن 
كعققالم تعاقققد سققيادته  تجديققدالموافقققة علققى 
لمققققدة عققققام اعتبققققاراً مققققن  ممتققققاز متعاقققققد

 .22/1/1122 وحتى 21/1/1122

وافق 
 المجلس

 

 يفة مدرسالتعيين فى وظ -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
حمد أيمن محمود أ. د
  الزمرانى سماعيلإ

مدرس 
 مساعد

الهندسة 
 المعمارية 

النظقققققققر فقققققققى إقتقققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
سققققققيادته  تعيققققققينبشقققققق ن الموافقققققققة علققققققى 

بالقسقققققم لحصقققققوله  مقققققدرسفقققققى وظيفقققققة 
 .الدكتوراهعلى درجة 

وافق 
 المجلس

1 
رازق حمد محمد عبد الأ. د
 براايم إ

مدرس 
 مساعد

اندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظقققققققر فقققققققى إقتقققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
سققققققيادته  تعيققققققينبشقققققق ن الموافقققققققة علققققققى 

بالقسقققققم لحصقققققوله  مقققققدرسفقققققى وظيفقققققة 
 .الدكتوراهعلى درجة 

وافق 
 المجلس

3 
الحميد محمد أحمد عبد . د

 على الدين 
مدرس 
 مساعد

اندسة الرى 
 والهيدروليكا 

ح مجلقققققققس القسقققققققم النظقققققققر فقققققققى إقتقققققققرا
سققققققيادته  تعيققققققينبشقققققق ن الموافقققققققة علققققققى 

بالقسقققققم لحصقققققوله  مقققققدرسفقققققى وظيفقققققة 
 .الدكتوراهعلى درجة 

وافق 
 المجلس

 

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

2 
بسيونى إبراايم بسيونى . م

  صالب
 اندسة اإلنتاج معيد

النظققققققر فققققققى إقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 
 تعيققققققققققينن الموافقققققققققققة علققققققققققى بشقققققققققق 

مققققققققققدرس سققققققققققيادته فققققققققققى وظيفققققققققققة 
بالقسققققققققم لحصققققققققوله علققققققققى  مسققققققققاعد

 .الماجستيردرجة 

وافق 
 المجلس

 مساعد التعيين فى وظيفة مدرس :تابع 

1 
عبد الرحمن عيسى على . م

  عيسى
مدرس 
 مساعد

 اندسة اإلنتاج

النظققققققر فققققققى إقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 
 تعيققققققققققينبشقققققققققق ن الموافقققققققققققة علققققققققققى 
س مققققققققققدرسققققققققققيادته فققققققققققى وظيفققققققققققة 

بالقسققققققققم لحصققققققققوله علققققققققى  مسققققققققاعد
 .الماجستيردرجة 

وافق 
 المجلس

 

 %(21نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  )اإلعارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
عصام محمد عادل عبقد . د.ا

  الحميد سليمان
 اندسة اإلنتاج ستاذأ

النظققققر فققققى إقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن 
 للعمققلإعققارة سققيادته  تجديققدعلققى  الموافقققة

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالمملكة 
العربيققة السققعودية لمققدة شققهر وسققتة عشققر 

مققن  اعتبققاراً  (إسققتكماالً للعققام العاشققر)يومققاً 

وافق 
 المجلس
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 .21/21/1122وحتى  2/2/1122

 %22: نسبة اإلعارة على مستوى القسم
 

 رافقة الزوج أو الزوجةاإلجازات الخاصة بدون مرتب لم:  اً لثثا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
محمققققققد محمققققققد رشققققققاد . د

  الدين مصطفى
أستاذ 
 مساعد

اندسة 
 المواصالت

النظققققر فققققى إقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن 
الطلقققب المققققدم مقققن سقققيادته الموافققققة علقققى 

بققدون مرتققب  ةخاصققال ةجــــــــققـازاأل تجديققدل
كنقدا لمقدة عقام التقى تعمقل ب ةلمرافقة الزوجق

مققققن  اعتبققققاراً  (الثققققامنفققققى اطققققار العققققام )

 . 4/5/1122حتى  5/5/1122

  .عام واحد : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

2 
علققققققققى عبققققققققد العزيققققققققز . د

 الشباسى 
 مدرس 

هندسة ال
 ميكانيكية

النظققققر فققققى إقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن 
الطلقققب المققققدم مقققن سقققيادته الموافققققة علقققى 

بققدون مرتققب  ةخاصققال ةـققـازجـــــــاأل تجديققدل
التقى تعمقل بكنقدا لمقدة عقام  ةلمرافقة الزوجق

مققققن  اعتبققققاراً  (فققققى اطققققار العققققام العاشققققر)

 . 12/2/1122حتى  2/2/1122

 ال يوجد  : ةعدد سنوات اإلعار

وافق 
 المجلس

ً رابع    -: اإلستقاالت ونهاية الخدمة:  ا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 مدرس  حامد محمودعلى حلمى . د 2
الهندسة 
 الكهربية  

النظققققققر فققققققى اقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 
بشقققققققققق ن الموافقققققققققققة علققققققققققى تطبيققققققققققق 

 النهقققققققققاء خدمقققققققققة سقققققققققيادتهاللقققققققققوائب 

التققققققققققاريخ ) 2/1/1122اعتبققققققققققاراً مققققققققققن 

التققققققققالى النتهققققققققاء االجققققققققازة الخاصققققققققة 
( بققققققققدون مرتققققققققب لمرافقققققققققة الزوجققققققققة

النقطاعقققققققه عقققققققن العمقققققققل وذلققققققق  بعقققققققد 
مققققققرور سققققققتة أشققققققهر علققققققى انقطاعققققققه 

 .، وتم إنذار سيادته العملعن 

وافق 
 المجلس

 وسام على حسن على . م 1
مدرس 
 مساعد 

الهندسة 
 الكهربية  

النظققققققر فققققققى اقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 
بشقققققققققق ن الموافقققققققققققة علققققققققققى تطبيققققققققققق 

 النهقققققققققاء خدمقققققققققة سقققققققققيادتهاللقققققققققوائب 

التقققققققققاريخ ) 14/2/1122اعتبقققققققققاراً مقققققققققن 

التققققققققالى النتهققققققققاء االجققققققققازة الخاصققققققققة 
( بققققققققدون مرتققققققققب لمرافقققققققققة الزوجققققققققة

النقطاعققققققه عققققققن العمققققققل ، وتققققققم إنققققققذار 
 .سيادته

وافق 
 المجلس

 

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

 حسن عبد المنعم فرج . د.ا 2
ستاذ أ

 متفرغ 
الهندسة 
 الكيميائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 
للتقققققققققققققققققدريس بقسقققققققققققققققققم اندسقققققققققققققققققة 

 -كيماويقققققققققات بكليقققققققققة الهندسقققققققققة البترو

وافق 
 المجلس
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جامعقققققققققققة فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام 

، وذلققققققققق  يقققققققققوم  1122/1122الجقققققققققامعى 

 .سبوعياً أساعات  1الثالثاء لمدة 
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 -:اإلنتدابات :  تابع

 حمد منير سليمان أ. د.ا 1
ستاذ أ

 متفرغ 
هندسة ال

 معمارية

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

لتققققققدريس بقسققققققم الهندسققققققة المعماريققققققة ل
جامعقققققققة فقققققققاروس  -بكليقققققققة الهندسقققققققة 

،  1122/1122خققققققققالل العققققققققام الجققققققققامعى 

سقققققاعات  1وذلققققق  يقققققوم األربعقققققاء لمقققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

3 
حسام الدين محمد مراد . د.ا

 مغازى 

ستاذ أ
ورئيس 
 القسم 

اندسة الرى 
 والهيدروليكا 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
موافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته بشقققققق ن ال

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلققققققققققق  يقققققققققققوم األحقققققققققققد  1122/1122

 .ساعات ونصف أسبوعياً  2لمدة 

وافق 
 المجلس

 محمد السيد النجار . د.ا 4
ستاذ أ

ورئيس 
 القسم 

اندسة 
 المواصالت 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
سقققققققيادته بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب 
جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 

فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققق  يققققققققققوم الخمقققققققققققيس  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  4لمدة 

وافق 
 المجلس

 ستاذأ نور الدين اسماعيل . د.ا 5
الهندسة 
 الكهربية  

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

كهربيقققققققة للتققققققدريس بقسقققققققم الهندسققققققة ال
جامعقققققققة فقققققققاروس  -بكليقققققققة الهندسقققققققة 

،  1122/1122خققققققققالل العققققققققام الجققققققققامعى 

سقققققاعات  4وذلققققق  يقققققوم الثالثقققققاء لمقققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

6 
شرف رجب على أ. د.ا

 محمد 
 ستاذأ

الهندسة 
 االنشائية 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

 جامعققققققققة -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققق  يققققققققققوم الخمقققققققققققيس  1122/1122

 .لمدة ساعتان أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

 ستاذأ على عبد الحكم على . د.ا 7
الهندسة 
 االنشائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
ل العققققققققققام الجققققققققققامعى فققققققققققاروس خققققققققققال

، وذلققققققققق  يقققققققققوم الخمقققققققققيس  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  2لمدة 

وافق 
 المجلس

  محمد خيرى سرور. د 8
ستاذ أ

مساعد 
الهندسة 
 االنشائية 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

وافق 
 المجلس
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جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة  متفرغ
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققققق  يققققققققققققوم األثنققققققققققققين  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  2لمدة 

 فاروق احمد البرقى . د 9
ستاذ أ

مساعد 
 متفرغ 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

لققققققق  يقققققققوم األحقققققققد لمقققققققدة ، وذ 1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  1

وافق 
 المجلس

 التونى محمود التونى . د 20
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 االنشائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلقققققققققق  يققققققققققوم الثالثققققققققققاء  1122/1122

 .اعات أسبوعياً س 2لمدة 

وافق 
 المجلس

22 
مصطفى شوقى محمد . د

 رمضان
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 االنشائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلققققققققققق  يقققققققققققوم األحقققققققققققد  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  4لمدة 

وافق 
 جلسالم

 -:اإلنتدابات :  تابع

 حازم فاروق البكرى. د 21
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 االنشائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلقققققققققق  يققققققققققوم األثنققققققققققين  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  2لمدة 

وافق 
 المجلس

 حمد مختار طربية أ. د.ا 23
ستاذ أ

 مساعد
الهندسة 
 االنشائية 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققققق  يققققققققققققوم األثنققققققققققققين  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  1لمدة 

وافق 
 المجلس

24 
عزيز حمد شوقى عبد الأ .د
 حمد أ

ستاذ أ
 مساعد

الهندسة 
 االنشائية 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلققققققققققق  يقققققققققققوم األربعقققققققققققاء  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  4لمدة 

وافق 
 المجلس

وافق النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم هندسة الستاذ أ براايم السيد معروف إ .د 25
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بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته  معمارية د مساع
للتققققققدريس بقسققققققم الهندسققققققة المعماريققققققة 

جامعقققققققة فقققققققاروس  -بكليقققققققة الهندسقققققققة 

،  1122/1122خققققققققالل العققققققققام الجققققققققامعى 

سقققققاعات  1وذلققققق  يقققققوم األربعقققققاء لمقققققدة 

 .أسبوعياً 

 المجلس

26 
عبد المعطى محمد عبد . د

 المعطى 
اذ ستأ

 مساعد 
الهندسة 
 االنشائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 
للتقققققققدريس بقسقققققققم الهندسقققققققة المدنيقققققققة 
بالمعهققققققققققققققققد العققققققققققققققققالى للهندسققققققققققققققققة 
والتكنولوجيقققققققا بكيقققققققنع مريقققققققوط للعقققققققام 

، وذلققققققققق  يقققققققققوم  1122/1122الجقققققققققامعى 

 .ساعات أسبوعياً  2الخميس لمدة 

وافق 
 المجلس

 -:ت اإلنتدابا:  تابع

27 
شوقى شعبان السيد . د

 شعبان
مدرس 
 متفرغ

الهندسة 
 الكهربية  

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 
للتققققققدريس بقسقققققققم الهندسققققققة الكهربيقققققققة 

جامعقققققققة فقققققققاروس  -بكليقققققققة الهندسقققققققة 

،  1122/1122خققققققققالل العققققققققام الجققققققققامعى 

سقققققاعات  4وذلققققق  يقققققوم الخمقققققيس لمقققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 جلسالم

28 
صالح الدين عبد هللا . د

 مسعد 
مدرس 
 متفرغ

اندسة 
 االنتاج 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 
للتققققققققدريس بقسققققققققم اندسققققققققة اإلنتقققققققققاج 

جامعقققققققة فقققققققاروس  -بكليقققققققة الهندسقققققققة 

،  1122/1122خققققققققالل العققققققققام الجققققققققامعى 

سقققققاعات  5وذلققققق  يقققققوم الخمقققققيس لمقققققدة 

 .سبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس عادل محمد فهيم خليفة . د 29
اندسة 

 المواصالت 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققققق  يققققققققققققوم السققققققققققققبت  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  4لمدة 

وافق 
 المجلس

10 
منير محمود مغازى عبد . د

  العال
 مدرس

اندسة 
 المواصالت 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققق  يققققققققققوم الخمقققققققققققيس  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  4لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس  ياسر محمد حيور الفحام . د 12
الهندسة 
 االنشائية 

ظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم الن
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

وافق 
 المجلس
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جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلقققققققققق  يققققققققققوم األثنققققققققققين  1122/1122

 .لمدة ساعتان أسبوعياً 

 -:اإلنتدابات :  تابع

 مدرس  عمرو عبد الفتاح فليفل . د 11
اندسة الرى 
 والهيدروليكا 

ظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم الن
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلققققققققققق  يقققققققققققوم األحقققققققققققد  1122/1122

 .ساعات ونصف أسبوعياً  2لمدة 

وافق 
 المجلس

13 
محمد عبد عبد الحميد . د

 اللقانى الرؤوف 
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

نظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم ال
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققققق  يققققققققققققوم األثنققققققققققققين  1122/1122

 .ساعات أسبوعياً  1لمدة 

وافق 
 المجلس

 مدرس  سامب زينهم ابراايم . د 14
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

القسققققققققم  النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

جامعققققققققة  -للتققققققققدريس بكليققققققققة الهندسققققققققة 
فقققققققققققاروس خقققققققققققالل العقققققققققققام الجقققققققققققامعى 

، وذلقققققققققققق  يققققققققققققوم األثنققققققققققققين  1122/1122

 .لمدة ساعتان أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس  يونس محمد يونس . د 15
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
ى نققققققدب سققققققيادته بشقققققق ن الموافقققققققه علقققققق

جامعقققققققة  -للتقققققققدريس بكليقققققققة الهندسقققققققة 
فققققققققققاروس خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

، وذلقققققققق  يققققققققومى الثالثققققققققاء  1122/1122

سققققققققققققققاعات  21والخمققققققققققققققيس لمققققققققققققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

16 
باسم محمود محمد . د

 مختار
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية  

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

دريس بقسقققققققم الهندسققققققة الكهربيقققققققة للتقققققق
جامعقققققققة فقققققققاروس  -بكليقققققققة الهندسقققققققة 

،  1122/1122خققققققققالل العققققققققام الجققققققققامعى 

سققققققاعات  4وذلقققققق  يققققققوم األثنققققققين لمققققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

 مدرس عادل محمد فهيم خليفة . د 17
اندسة 

 المواصالت 

النظققققر فققققى اقتققققراح مجلققققس القسققققم بشقققق ن 
للتققققققدريس دب سققققققيادته الموافقققققققه علققققققى نقققققق

بالمعهقققققققققققققققققققد العقققققققققققققققققققالى للهندسقققققققققققققققققققة 
والتكنولوجيققققققققققا ببققققققققققرج العققققققققققرب للعققققققققققام 

وافق 
 المجلس
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، وذلققققققققققق  يقققققققققققوم  1122/1122الجقققققققققققامعى 

 .ساعات أسبوعياً  4السبت لمدة 

 مدرس  دينا ممدوح نصار . د 18
هندسة ال

 معمارية

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

الهندسقققققققة المعماريقققققققة للتقققققققدريس بقسقققققققم 
جامعقققققققققة فقققققققققاروس  -بكليقققققققققة الهندسقققققققققة 

،  1122/1122خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

سقققققققاعات  1وذلققققققق  يقققققققوم األثنقققققققين لمقققققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس وليد محمد عبد العال . د 19
هندسة ال

 معمارية

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 

لمعماريقققققققة للتقققققققدريس بقسقققققققم الهندسقققققققة ا
جامعقققققققققة فقققققققققاروس  -بكليقققققققققة الهندسقققققققققة 

،  1122/1122خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

سققققققاعات  1وذلقققققق  يققققققوم األربعققققققاء لمققققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس سماء السيد حسن أ. د 30
هندسة ال

 معمارية

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 
للتقققققققدريس بقسقققققققم الهندسقققققققة المعماريقققققققة 

جامعقققققققققة فقققققققققاروس  -يقققققققققة الهندسقققققققققة بكل

،  1122/1122خققققققققققالل العققققققققققام الجققققققققققامعى 

سققققققاعات  1وذلقققققق  يققققققوم األربعققققققاء لمققققققدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس  سهير حسن بكار . د 32
اندسة 
 االنتاج 

النظقققققققر فققققققققى اقتققققققققراح مجلققققققققس القسققققققققم 
بشققققققق ن الموافققققققققه علقققققققى نقققققققدب سقققققققيادته 
للتقققققدريس بقسقققققم اندسقققققة اإلنتقققققاج بكليقققققة 

فقققققققققاروس خقققققققققالل  جامعقققققققققة -الهندسقققققققققة 

، وذلقققققققققق   1122/1122العققققققققققام الجققققققققققامعى 

 21يقققققققققومى األحقققققققققد واألربعقققققققققاء لمقققققققققدة 

 .ساعة أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 -:اإلنتدابات :  تابع

 مدرس  حمد محمد دياب أمحمد . د 31
الهندسة 
 االنشائية 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 
ة للتقققققققدريس بقسقققققققم الهندسقققققققة المدنيققققققق

بالمعهققققققققققققققققد العققققققققققققققققالى للهندسققققققققققققققققة 
والتكنولوجيقققققققا بكيقققققققنع مريقققققققوط للعقققققققام 

، وذلققققققققق  يقققققققققوم  1122/1122الجقققققققققامعى 

 .بوعياً أسساعات  4الثالثاء لمدة 

وافق 
 المجلس

33 
حمد أميسرة خيرى سيد . د

 الطحان 
 مدرس 

اندسة 
 المواصالت 

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
بشقققققق ن الموافقققققققه علققققققى نققققققدب سققققققيادته 

هقققققققد العقققققققالى للهندسقققققققة للتقققققققدريس بالمع
والتكنولوجيقققققققققققققا بقققققققققققققالبحيرة للعقققققققققققققام 

وافق 
 المجلس
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، وذلققققققققق  يقققققققققوم  1122/1122الجقققققققققامعى 

 .سبوعياً أساعات  2األربعاء لمدة 
 

 -: ما يستجد من أعمال: اً سادس
اندسة الحاسب والنظم بالموافقة على منب أجازة تفرغ علمى بدون اقتراح مجلس قسم  وافق مجلس الكلية على – 2

وحتى  2/21/1122المدرس المتفرغ بالقسم ، وذل  لمدة عام إعتباراً من  –اشام محمد سويلم / للدكتور مرتب 

11/22/1122. 
 

يسرا  / ةالمهندسعتذار إقبول  بش نالهندسة النووية واالشعاعية اقتراح مجلس قسم  وافق مجلس الكلية على - 1

عليه  تصاالت عن وظيفة معيدة بالقسم وبناءاً إربية شعبة حمد شمس الدين الغمرى خريجة قسم الهندسة الكهأمجدى 
حمد مصطفى عبد هللا جاد سليمان خريع قسم الهندسة الكهربية شعبة أ/ وافق مجلس القسم على تعيين المهندس 

 .بالقسمفى وظيفة معيد ، والتالى لها فى ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة إتصاالت 
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 الشئون التعليمية

 القرار وصية لجنة شئون طالبت الموضوع م

إحاطة مجلس الكلية علماً بتعديل مقترح جدول إمتحانات  2
، لتبدأ  1221/1222الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

وتنتهى يوم الخميس  16/21/1221اإلمتحانات يوم الثالثاء 
 (2مرفق ) 22/2/1222

 .أحيطت اللجنة علماً بالتعديل

 أحيط المجلس علماً 

لموافقة على تعديل مقترح التقويم السنوى للعام الجامعى ا 1
بحيث تبدأ أجازة الفصل الدراسى األول  1221/1222

حتى يوم  12/2/1222إعتباراً من يوم السبت الموافق 
 (1مرفق ) 2/1/1222الخميس الموافق 

أوصت لجنة شئون الطالب 
 .التعديلبالموافقة على 

 وافق المجلس

للجنة المشكلة بقرار مجلس الكلية النظر فى توصية ا 3
بش ن وضع آليات  21/22/1221بتاريخ ( 3)بجلسته رقم 
 (3مرفق )تكرار فقد ورق إجابة لإلمتحانات  تضمن عدم

أوصت لجنة شئون الطالب 
 .بالموافقة على توصية اللجنة

وافق المجلس على 
 توصية اللجنة

ية اللجنة المشكلة بقرار مجلس الكل فى توصيةالنظر  4
دراسة وتقييم بش ن  21/2/1221بتاريخ ( 1)بجلسته رقم 

 (4مرفق ) نتائع إمتحان قدرات قسم الهندسة المعمارية

أوصت لجنة شئون الطالب 
 .على توصية اللجنة بالموافقة

وافق المجلس على 
 توصية اللجنة

خطاب قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بش ن النظر فى  0
ة بعض طالب السنة اإلعدادية للعام تصحيب الخط  فى نتيج

فى مادتى الرسم والوصفية ،  1226/1221الجامعى 
 .والميكانيكا

أوصت لجنة شئون الطالب 
وافق المجلس على  .بالموافقة على تصحيب الخط 

 تصحيب الخط 

النظر فى خطاب إدارة الوافدين بالجامعة بش ن عدم السماح  6
ال بعد سداد الرسوم ألى طالب وافد بدخول اإلمتحانات إ

 .بالعملة الصعبة عليه قررةالموالمصروفات الدراسية 

أوصت لجنة شئون الطالب 
بحجب نتيجة الطالب الوافدين 

 .لحين سداد الرسوم المستحقة

يتم رفع األمر إلى 
مجلس الجامعة البداء 
الرأى الذى يتم تنفيذه 
فى جميع كليات 

 الجامعة

المعهد الفنى ضباط خريجى الطلب المقدم من الالنظر فى  1
بالكلية بنظام فرق عدد  التحاقهمللقوات المسلحة بش ن 

لمعهد الفنى للقوات الساعات الدراسية بين كلية الهندسة وا
المسلحة حيث أنه يتم معادلة شهادة الكليات والمعااد 
العسكرية العالية بناءاً على قرار المجلس األعلى للجامعات 

 .14/2/1223بتاريخ ( 121)رقم 

م دأوصت لجنة شئون الطالب بع
من حيث الموافقة على الطلب 

نات المادية اإلمكا نظراً ألنالمبدأ
 .تسمب بذل والمتاحة بالكلية ال 

وافق مجلس الكلية 
على توصية لجنة 
 شئون الطالب

 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

/ ن السيد ألستاذ الدكتور النظر فى المذكرة المعروضة م 2
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بش ن تقدير سعر بيع 

جنيه ،  10كراسة المعمل لمادة الفيزياء الهندسية بمبلغ 
جنيه ، واقتراح  02وكراسة تمارين الرسم الهندسى بمبلغ 

من صافى إيراد البيع إلى صندوق الخدمة % 10توريد 
 .اتذة المشاركين فى اإلعدادلألس% 10التعليمية ، ونسبه 

 

وافق المجلس على 
مع وضع آلية  المقترح

 التنفيذ للصرف
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 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

 ايثم ممدوح عوض. د.ا 2
ستاذ بقسم أ

اندسة الرى 
 والهيدروليكا

مجلقس القسقم ولجنقة الكليقة للعالققات  النظر فى اقتراح
الثقافية بالموافقة على التقرير المققدم مقن سقيادته عقن 
حضققوره المققؤتمر الققدولى السققابع والثالثققون للمنظمققة 
الدوليققة ألبحققاث الهيققدروليكا والهندسققة البيئيققة بمدينققة 
كواالالمبقققور بماليزيقققا القققذى عققققد خقققالل الفتقققرة مقققن 

تققققققم إلقققققققاء وقققققققد   22/2/1221حتققققققى  23/2/1221
 .محاضرة عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 

- : الدراسية جازاتاإل :اً نيثا
- : جازة دراسيةاأل مد  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

2 
شققققريف مجققققدى عبققققد  .م

 الرازق دغش

عيد بقسم الهندسة م
االنشائية وعضو 
االجازة الدراسية 
بجامعة فرجينيا 
بالواليات المتحدة 

 مريكيةاال

النظققققر فققققى اقتققققراح مجلققققس القسققققم ولجنققققة الكليققققة 
للعالقققققات الثقافيققققة بالموافقققققة علققققى مققققد االجققققازة 
الدراسقققية لسقققيادته لمقققدة عقققام سقققابع اعتبقققاراً مقققن 

بققققدون مرتقققققب أو  32/2/1222حتققققى  32/2/1222
 .تاريخ المناقشة ايهما اقرب تاريخاً 

للحصول على درجة  32/2/1221سافر سيادته فى )
تقققم تغييقققر الغقققرض مقققن   –ر مقققن امريكقققا الماجسقققتي

اخقر مقد حصقل عليقه  -االيفاد فى بدايقة العقام الثالقث 
 (.32/2/1222العام السادس بدون مرتب حتى 

وافق 
 المجلس

 



 

25 

  1221/ 21/21بتاريخ  الخامسةالجلسة 

- :( حد أقصى سنتين للتدريب لجميع الطالب بالخارج)العملى  للتدريب عاممنب   – ب
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

2 
م السققققيد محمققققد كققققري .م

 السيد

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة المعمارية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 سابينزا بايطاليا

النظقققر فقققى اقتقققراح مجلقققس القسقققم ولجنقققة الكليقققة 
للعالقققات الثقافيققة علققى مققنب سققيادته عققام للتققدريب 

( اليققوم التققالى للمناقشققة) 14/2/1221اعتبققاراً مققن 
افر سقيادته فققى سقق)بققدون مرتقب  13/2/1222حتقى 

للحصققول علققى درجققة الققدكتوراه مققن  2/22/1220
اخققر مقد حصققل عليقه العققام الثقانى بمرتققب  –ايطاليقا 
نقققققققاقش الدرجقققققققة فقققققققى  – 32/22/1221حتقققققققى 

10/2/1221.) 

وافق 
 المجلس

1 
مصقققققققققطفى محمقققققققققد . م
 براايم مدرهإ

ساعد بقسم مدرس م
الهندسة الكهربية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

 كنداماكماستر ب

 ةالكليققق ةولجنقققتقققراح مجلقققس القسقققم النظقققر فقققى اق
سققيادته عققام للتققدريب ة علققى مققنب للعالقققات الثقافيقق

( اليققوم التققالى للمناقشققة) 20/2/1221مققن  اعتبققاراً 
سققافر سقيادته فققى )بققدون مرتقب  24/2/1222حتقى 

للحصققول علققى درجققة الققدكتوراه مققن  2/22/1223
حتقى  اخر مد حصل عليه العام الرابع بمرتب –كندا 
 (.24/2/1221ناقش الدرجة فى  – 32/2/1221

وافق 
 المجلس

 

- : إحتساب فترة تجاوز  – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

2 
الحميققققد        حمققققد عبققققدأ. م

 على الدين

ساعد بقسم مدرس م
اندسة الرى 

والهيدروليكا وعضو 
االجازة الدراسية 

بجامعة كيوتو باليابان 
 سابقا

ى اقتقققراح مجلقققس القسقققم ولجنقققة الكليقققة النظقققر فققق
للعالقققات الثقافيققة بالموافقققة علققى احتسققاب الفتققرة 

 4/22/1221التقققى تجاوزاقققا سقققيادته اعتبقققاراً مقققن 
اليققوم ) 1/22/1221حتققى ( اليققوم التققالى الخققر مققد)

امتققداداً ألجازاتققه الدراسققية ( السققابق السققتالم العمققل
بقققدون مرتقققب وذلققق  لظقققروف الطيقققران واالسقققتعداد 

 .عودةلل
اخر مد حصل علية فترة  – 4/22/1222سافر فى )

بقدون  3/22/1221حتقى  22/3/1221للتدريب من 
 (.مرتب

وافق 
 المجلس
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- : (اإلنذار بالعودة)تطبيق اللوائب المعمول بها   – د
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 سامة الشافعىأعمر  .م 2

عيد بقسم الهندسة م
االنشائية وعضو 

الجازة الدراسية ا
بجامعة رينسلر 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

النظر فقى اقتقراح مجلقس القسقم ولجنقة الكليقة للعالققات 
الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائب المعمول بها على 
سيادته وذل  بانذاره بالعودة خالل شقهرين حيقث انتهقى 

 ولقم يعقد 20/0/1221اخر مد لسيادته عام للتدريب فقى 
 .ولم يتسلم العمل حتى تاريخه

للحصققول علققى الماجسققتير مققن  24/2/1222سققافر فققى )
تققم تغييققر الغققرض مققن االيفققاد مققع بدايققة العققام  –امريكققا 
اخققققر مققققد حصققققل عليققققة عققققام للتققققدريب مققققن  -الثالققققث 

 (.بدون مرتب 20/0/1221حتى  26/0/1226

وافق 
 المجلس

1 
دينا عز الدين . م

 الزنفلى

ساعد بقسم مدرس م
هندسة المعمارية ال

وعضو االجازة 
الدراسية بمعهد 
ماساشوستى 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

النظر فقى اقتقراح مجلقس القسقم ولجنقة الكليقة للعالققات 
الثقافية بالموافقة على تطبيق اللوائب المعمول بها على 
سقققيادتها وذلققق  بانقققذاراا بقققالعودة خقققالل شقققهرين حيقققث 

 13/2/1221الثقامن حتقى  انتهى اخر مد لسيادتها العقام
ولم يرد وما يفيقد موقفهقا الدراسقى ولقم تعقد ولقم تتسقلم 

 .العمل حتى تاريخه
للحصول على درجقة  14/2/1222سافرت سيادتها فى )

تم تغيير الغرض من االيفقاد فقى  -الماجستير من امريكا 
اخقر مقد حصقلت عليقه العقام الثقامن  -بداية العام الثالقث 

 (. 31/2/1221حتى 

ق واف
 المجلس
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- : أسباب العودة دون الحصول على الدرجة  – اـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

2 
شققققريف حسققققن عبققققد  .م

 القادر

عيد بقسم م
الهندسة االنشائية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
نيو مكسيكو 

بالواليات المتحدة 
 االمريكية

النظر فقى اقتقراح مجلقس القسقم ولجنقة الكليقة 
عالققققات الثقافيقققة بالموافققققة علقققى المبقققررات لل

المقدمة من سيادته لعدم الحصول علقى درجقة 
الققدكتوراه حيققث تعققذر االسققتمرار فققى مشققروع 
البحققث نظققراً لضققعف االمكانيققات ومرفققق مققع 
 .ذل  ماتم إنجازه خالل فترة االجازة الدراسية

مققققن  حصققققل علققققى اجققققازة دراسققققية اعتبققققاراً )
" ين بالخدمقققةتقققاريخ اتمقققام عقققام" 2/4/1222

تققم تغييققر  –وذلقق  للحصققول علققى الماجسققتير 
 –الغققرض مققن االيفققاد فققى خققالل العققام الثالققث 

اخر مد حصل عليه ثالثة اشهر استكمال العقام 
السادس وتسعة اشهر فقى نطقاق العقام السقابع 

عققققاد واسققققتلم العمققققل  – 32/21/1221حتققققى 
دون الحصققول علققى  14/2/1221بالقسققم فققى 

 (.لدرجةا

وافق مجلس الكلية 
على اقتراح مجلس 
قسم الهندسة 
اإلنشائية مع 

تسجيله للدكتوراه 
داخل كلية الهندسة 

جامعة  –
 اإلسكندرية
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 الدراسات العليا
- :الهندسة اإلنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أبو سنعبد اللطيف السيد عبد اللطيف :  اسم الطالب

توصيف ميكانيكية عمل المواد المانعة لتسريب المياه في : موضوع
 .الخرسانة

توصيف ميكانيكية عمل وأداء المواد ): مع تحديد عنوان البحث ليصبب 
علماً ب ن اذا التحديد ال  (البلورية المانعة لتسريب المياه في الخرسانة

 .يمس جوار البحث
Characterization of the mechanism and performance 

of concrete crystalline water proofing materials. 

منى عبد العزيز . أشرف رجب على محمد ، د. د.أ: تحت إشراف
 .السلماوى

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
19

th
 International Conference on Building and 

Construction Materials, London, UK, September 21-

22, 2017. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                           أستاذ متفرغ بالكليةمحمد توفيق أيوب    . د.أ -2
 رئيساً 

كمال جاد شاروبيم   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة قناة . د.أ -1
                          السويس

                                                                                   
  عضواً 

مشرفاً                          أشرف رجب محمد   أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضواً و

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

شكيل ت
حكم لجنة 

رسالة 
 تكميلية

 محمود السيد أحمد:  اسم الطالب

سلو  القطاعات المشكلة على البارد ذات الفتحات الجزعية : ضوعمو
 .تحت ت ثير اإلنحناء

Behavior of cold- formed section with web opening 

under bending. 

 .أحمد شامل فهمى. د.حسام فهمى غانم ، أ. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً             م    أستاذ متفرغ بالكليةحسام محمد فهمى غان. د.أ -2
 رئيساً و
                     محمد إبراايم النجار      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنوفيةكامل سيد قنديل          . د.أ -3

 عضوا ً 

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

10% 

 خريف
1226 

وافق 
 جلسالم
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     -:الهندسة اإلنشائية قسم : تابع 

إعادة 
شكيل ت

لجنة 
اإلمتحان 
 الشامل

 إيهاب السيد حسن اندى محمد:  اسم الطالب

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

loads. 

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

                     حسام محمد فهمى غانم     أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً           أستاذ ورئيس القسمدين     اشام على زين ال. د.أ -1
 عضواً و

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

                            على عبد الحكم على       أستاذ بالكلية. د.أ -4
 عضواً 

 سعيد محمد عالم            أستاذ ووكيل الكلية لشئون الطالب. د.أ -0
 عضواً 

 .لظروف الطالب الصحية* 

 1226 ربيع 
وافق 
 المجلس

 رىخالد محمود محمد الجوا:  اسم الطالب

طريقة اندسية بإستخدام شبكة األعصاب الصناعية لتحسين : موضوع
 .والتنبؤ بإنتاجية عمالة التشييد تحت مؤثرات مختلفة

Engineering approach using artificial neural 

network to improve and predict construction labor 

productivity under different influences. 

 .اشام عبد الخالق عبد الخالق. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                 حسام محمد فهمى غانم         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً               اشام عبد الخالق عبد الخالق  أستاذ بالكلية. د.أ -1
 عضواً و

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

                        على عبد الحكم على           أستاذ بالكلية. د.أ -4
 عضواً 

  أستاذ ووكيل الكلية لشئون الطالبسعيد محمد عالم                . د.أ -0
 عضواً 

 .الثانىلرسوبه في االمتحان األول و* 

 
 خريف
1224 

وافق 
 مجلسال

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه

 نسمة عادل أحمد البنا:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

وافق  1222 ربيع دكتوراه أحمد سمير مصطفى محمد الترجمان:  اسم الطالبمنب 
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ق إلتجاه الوصول لإلشارات المتجانسة المتجاورة نحو تحديد أد: موضوع الدرجات
 .بإستخدام تصنيف اإلشارات المتعددة وجذر تصنيف اإلشارات المتعددة

أحمد خيرى أبو . د.حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .(رحمه هللا)السعود 

 نحو تحديد أدق إلتجاه الوصول: رأت اللجنه تعديل عنوان ابحث ليصبب 
لإلشارات المترابطة المتجاورة بإستخدام خوارزما تصنيف اإلشارات المتعددة 

 .وجذر تصنيف اإلشارات المتعددة
Towards a precise direction of arrival for adjacent 

coherent signals using music and root- music algorithms.  

 المجلس

 شيرين شوقى عبد الكريم المراسى:  اسم الطالب
 .تطبيقات إتصاالت الضوء المرئى في األماكن المغلقة: موضوع

محمد عبد . مصطفى حسين على ، د. د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .الحميد الشيمى

تحسين أنظمة إتصاالت الضوء : رأت اللجنه تعديل عنوان ابحث ليصبب 
 في األماكن المغلقةالمرئى  لتحديد المواقع 

Enhancement of visible light communication systems for 

indoor positioning.  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 نرمين يحيى خليفة أبو الداب:  اسم الطالب

 .حماية الهواتف المحمولة: موضوع
Mobile security. 

 .نيرة صادق. محمد رزق ، د محمد رزق. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 منال حمزة عبد الحليم عبد الموجود:  اسم الطالب

دراسة الجدوى االقتصادية إلنتاج الطاقة الكهربية بنظام الخاليا : موضوع
 . الفوتوفولتية بشركة مياه الشرب باإلسكندرية

Economic study of photovoltaic plant in Alexandria water 

company.  

 .كريم حسن يوسف. د.عمرو يحيى أبو غزالة ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

منب 
 الدرجات

 أحمد فتب هللا فتحى العجمى:  اسم الطالب

 .تخطيط شبكات معتمدة بإستخدام الذكاء اإلصطناعى: موضوع
Reliable network design using artificial intelligence. 

 .حسام الدين مصطفى. أحمد رمضان عبد العزيز ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد حسن محمد:  اسم الطالب

اتع عن أفران القوس الكهربى تقويم إضطراب الجهد الن: موضوع
 .بإستخدام معوض القدرة الغير فعالة اإلستاتيكى

معالجة مشاكل جودة الطاقة الكهربية ) :مع تحديد عنوان البحث ليصبب 
الناتجة عن فرن القوس الكهربى بإستخدام معوض القدرة الغير فعالة 

 .علماً ب ن اذا التحديد ال يمس جوار البحث (اإلستاتيكى
Mitigation of power quality problems in EAF using SVC. 

عمرو يحيى أبو غزالة ، . د.نبيل حسن عباسى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .طارق إبراايم الدسوقى. أشرف إبراايم مجااد ، د. د.أ
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer 

Sciences, (ISSN: 1300-0632) impact factor 0.518, ISI rank 211. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً              نبيل حسن عباسى         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
                      أستاذ متفرغ بالكليةإمتثال نجم عبد هللا         . د.أ -1

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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  عضواً 
     أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاارة  محمود إبراايم جيالنى  . د.أ -3

 عضواً 

 محمد السيد مرسى إبراايم:  اسم الطالب

تصميم وتنفيذ تقنية حديثة إلكتشاف األعطال بإستخدام مفهوم : موضوع
 .تعريف معامالت النظام

Design and implementation of a modern fault 

detection technique using system identification. 

عادل محمد . حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .سامى حسن درويش. الفحار ، د

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
19

th
 International Conference on Circuits, Systems, 

Communications and Computers, (CSCC 2015) 16-20 July 2015. 
18

th
 International Conference on Electrical Engineering (ICEE 

2016). 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً            حسن محمد الكمشوشى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة    حمدى أحمد الميقاتى        . د.أ -1

 عضوا ً  المنصورة
                             نور الدين حسن إسماعيل  أستاذ بالكلية. د.أ -3

 عضواً 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
ال تتعدى 

2444% 

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
يل التسج

بناء على 
  هطلب

 يوسف أحمد محمد النجار:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1220 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

منب 
 الدرجات

 فاتن فارس فؤاد عطية:  اسم الطالب

الحرم الجامعى األخضر كلية  –نحو جامعة خضراء : موضوع
 . الهندسة جامعة اإلسكندرية

Towards a green university – The green campus of 

engineering faculty Alexandria university.  
محمد طارق . د.محمد عبد العال إبراايم ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .الصياد

 دكتوراه
 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 محمد محمود محمد الفخرانى:  اسم الطالب
تقييم بإستخدام )ف التفاعلى للمبنى الكفاءة البيئية للغال: موضوع

 . (المحاكاة الرقمية
Responsive building skin environmental efficiency 

– An appraisal using digital Mock-up.  
اانى محمد عبد . د.محمد عاصم محمود حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .عالء عادل منصور. الجواد عياد ، د

 دكتوراه
 خريف
1222 

فق وا
 المجلس

  فكرى فارس دياب نعيم:  اسم الطالب
تحقيق المشاركة المجتمعية في المناطق التي يصعب  :موضوع

بيت حانون : الوصول إليها بإستخدام الواقع اإلفتراضى دراسة حالة 

ماجستير 
العلوم 

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس



 

11 

  1221/ 21/21بتاريخ  الخامسةالجلسة 

 . فلسطين -غزة  –
Achieving public participation in inaccessible 

areas using virtual reality – A case study of               

Beit Hanoun – Gaza – Palestine.  
 .زياد محمد طارق الصياد. دينا سامب طه ، د. د.أ: تحت إشراف

 الهندسية

 محمد أحمد محمد الفرماوى سالم:  اسم الطالب

 . مبانىمحاكاة الطبيعية كنهع لتقليل الطاقة في ال: موضوع
Biomimicry: An approach for reducing energy at 

buildings.  
إبراايم السيد . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 .معروف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

منب 
 الدرجات

 م أحمد فراجإنجى محمد إبرااي:  اسم الطالب
 . عمارة المساجد و المراكز اإلسالمية فى محيط غير مسلم: موضوع

Architecture of Mosques and Islamic centers in 

non-Muslim context.  
محمد أنور . د.محمد عاصم محمود حنفى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .فكرى

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1224 ربيع
وافق 
 المجلس

 ياسمين محمد فتحى السيد:  الباسم الط
 . ت ثير السيكولوجية البيئية على تصميم البيئة العمرانية :موضوع

The impact of environmental psychology on 

designing the built environment.  
ساره محمد عادل . طارق عبد الحميد فرغلى ، د. د.أ: تحت إشراف
 .جابر السيارى

ماجستير 
العلوم 

 هندسيةال

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أسماء مصطفى عبد الرازق عبد الرحمن:  اسم الطالب

المبادئ التصميمية لعناصر تنسيق الموقع في المماشى : موضوع
 .الحضرية

المبادئ التصميمية لعناصر تنسيق ): مع تحديد عنوان البحث ليصبب 
 (لة اإلسكندرية، مصردراسة حا –الموقع في المماشى الحضرية 

 .علماً ب ن اذا التحديد ال يمس جوار البحث
Design aspects of landscape elements in urban 

promenade, Alexandria, Egypt case. 

 .دينا محمد على سعد هللا. خالد السيد الحجلة ، د. د.أ:  تحت إشراف
سقكندرية مجلقة اندسقة اإل: المهندس المذكور له بحقث منشقور فقي * 

  .12/22/1221بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

       أستاذ ورئيس القسم بالكلية طارق عبد الحميد فرغلى  . د.أ -2
 رئيساً 

 حاتم عبد المنعم الطويل    أستاذ بكلية الهندسة جامعة الدلتا. د.أ -1
 عضواً 

مشرفاً                خالد السيد الحجلة         أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

20% 

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

إعادة 
شكيل ت

 لجنة
 الحكم

 مى محمود إبراايم يوسف:  اسم الطالب

ت ثير مصادر المعلومات المولدة من المستخدم في التطوير : موضوع
 .وإدارة المدن الحضرى

 .دينا محمد على سعد هللا. دينا سامب طه ، د. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                       اانى عبد الجواد عياد          أستاذ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً 

أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوث صالب عبد الشكور الشهابى  . د.أ -1
     ةالطبي

                                                                                 
 عضواً 

مشرفاً    دينا سامب طه                   أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً و

سقققبب اإلعقققادة إنقضقققاء األجقققل المسقققموح بقققه للجنقققة األصقققلية فقققي * 
تحنقققين فقققي تلققق  الفتقققرة لعققققد وذلققق  لتعقققذر اجتمقققاع المم 12/2/1221

 .اإلمتحان وذل  بسبب سفرام بصوره متقطعة

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

شكيل ت
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 سمر حمدى حامد الطحان:  اسم الطالب

نهع : تحسين غالف المبنى من خالل قدرات أداء المواد : موضوع
 .نحو بيئة داخلية أفضل

Optimization of the building envelope through 

materials performative capacities: an approach 

towards an improved indoor environment. 

 .حسن عبد السالم. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً                   حسن عبد السالم          أستاذ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
                          أستاذ بالكليةعلى فؤاد بكر               . د.أ -1

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

 عضوا ً 

 1226 ربيع 
وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه 

 جدوعساره خالد عباس :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1221 ربيع
وافق 
 المجلس
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  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منب 
 الدرجات

 أحمد محمد سعد محمد:  اسم الطالب

 . فوائد إستخدام الصيانة التنبؤية في الصيانة: موضوع

Benefits of predictive maintenance in industry.  
 .طاار حمد هللا عوض. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

 عالء حسن حسن عبد الحليم:  اسم الطالب

نمذجة صوبة زراعية تعمل بالطاقة الشمسية إلنتاج إحتياجها : موضوع
 . من الطاقة ومياه الرى

Transient modeling of solar-greenhouse desalination system 

self-sufficient of energy and irrigation water demand.  

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1224 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد على السيد النقيب:  اسم الطالب

 .راسة متقدمة في الهندسة الحراريةد: موضوع
دراسة عملية وعددية إلنتقال ): مع تحديد عنوان البحث ليصبب 

الحرارة بالحمل المختلط من أسطوانات أفقية بيضوية المقطع بنسب 
 .علماً ب ن اذا التحديد ال يمس جوار البحث (أقطار مختلفة

Experimental and numerical study of mixed 

convection from horizontal elliptic cylinders at 

different aspect ratios. 

محمد عبد الفتاح طعيمة . د.مدحت محمود سرور ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .وائل محمد مصطفى المغالنى. د.، أ
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

81
st
 International Conference (23

rd
 October 2017) Mecca, 

Saudi Arabia. 

International Society for Engineers and Researchers (ISER). 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
         أستاذ متفرغ بالكلية  مدحت محمود سرور        . د.أ -2

 رئيساً مشرفاً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة  عصام الدين خليل حسن  . د.أ -1

                        القاارة
                                                                                   

 عضواً 
   أستاذ متفرغ وقائم ب عمال رئيس القسمعبد الحميد عطية السيد     . د.أ -3

  عضواً 
مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الفتاح طعيمة     . د.أ -4

 ضواً عو

 دكتوراه

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

إعادة 
 شكيل لجنةت

 الحكم

 ياسر عبد المحسن محمد أحمد:  اسم الطالب

دراسة ت ثير شكل سداد صمام تحكم على ااتزازه الناجم عن : موضوع
 .سريان المائع خالله

. بسيونى مصطفى السهيلى ، د. سن أنور الجمل ، دح. د.أ: تحت إشراف
 .أشرف إبراايم شرارة

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
 -أستاذ بكلية الهندسة جامعة نيفادا محمد بهاء ترابية              . د.أ -2

                        أمريكا

 دكتوراه
 خريف
1222 

وافق 
 المجلس
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 رئيساً 

مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكلية حسن أنور الجمل           . د.أ -1
 عضواً و

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

لظروف شخصية تعرض لها المحكقم االجنبقى ممقا أدى إلقى تعقذر أن يبعقث * 
 .ريره الفردى عن الرسالةسيادته تق

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 محمد شوقى إسماعيل سيد أحمد زايد:  اسم الطالب

 .تطبيقات في إنتقال الحرارة في التبريد للمعدات: موضوع
Application in heat transfer in refrigeration. 

 .يم حسبمحمد عبد الحل. د.أ: تحت إشراف

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً         محمد عبد الحليم حسب    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ متفرغ وقائم بعمل رئيس قسم عبد الحميد عطية السيد    . د.أ -1

                    بالكلية
                                                                                 
 عضواً 

                حسن أنور الجمل           أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً 

 
 خريف
1223 

وافق 
 المجلس

إعادة 
 شكيل لجنةت

حكم رسالة 
 تكميلية

 باار أحمد فهمى أبو الكل:  اسم الطالب

 .دراسة مجال السريان في حاقن منخفض الدوامية: موضوع
 .كامل عبد العظيم الشوربجى. د.أ: تحت إشراف

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً      كامل عبد العظيم الشوربجى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة        مصطفى نصر محمد      . د.أ -1

     جامعة المنوفية
                                                                                 

 عضواً 
                    أستاذ بالكليةعصام مصطفى وابة            . د.أ -3

 عضوا ً 
مصققطفى نصققر فققي حققادث سققياره وعققدم إسققتطاعته الحضققور . د.الصققابة أ* 

 .للمناقشة

 1226 ربيع 
وافق 
 المجلس

     -:كية الهندسة الميكانيقسم :  تابع

تعديل لجنة 
 إشراف

 عمرو جابر رجب:  اسم الطالب

 .خواص وأداء المبادالت الحرارية متعددة السريان: موضوع
 .محمد عبد الفتاح فايد. عبد الحميد عطية السيد ، د. د.أ: تحت إشراف

محمققد محمققود الحلققو األسققتاذ المسققاعد بالقسققم إلققى . د.وذلقق  بإضققافة أ
 .حث إلى تخصص سيادتهلجنة اإلشراف لحاجة الب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 1223 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منب 
 الدرجات

 شريهان رضا أحمد بسيونى:  اسم الطالب

إزالة الكبريتات من راجع محلول الملب في إنتاج الصودا : موضوع
ماجستير 
العلوم 

 خريف
1224 

وافق 
 المجلس
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 .تحليل الكهربى بواسطة الراتنجاتوالكلور بال
Removal of sulfate ion from lean brine in chlor-

alkali industry using ion exchange resins.   
شعبان على عطية . د.محمد حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .نصير

 الهندسية

 طارق محمد حمادى حمزة محمد:  اسم الطالب

حول إمتزاز الصبغات الكاتيونية من الماء الملوث بإستخدام : موضوع
 .الكربون النشط المحضر من ورق الجرائد

About adsorption of cationic dyes from wastewater 

using activated carbon prepared from waste newspaper.   
شعبان على عطية . د.د المجيد ، أمحمد حسين عب. د.أ:  تحت إشراف

 .نصير

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1224 

وافق 
 المجلس

 أحمد حسن مغاورى حسن عبد هللا:  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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1224 

وافق 
 المجلس

 مصطفى فاروق درويش محمد:  اسم الطالب

تطبيق نظام الحماية الكاثودية على خط أنابيب مغمور في مياه : موضوع
 .مالحة

Applying cathodic protection on submerged 

pipelines in saline water.   
 .دينا عبد القادر الجيار. حسن عبد المنعم فرج ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1221 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

منب 
 الدرجات

 عزيزأسماء عبد المولى عبد ال:  اسم الطالب

 .تحضير وتوصيف التوليفات النانونية: موضوع
Preparation and characterization of nanocomposites.   

 .مصطفى إبراايم سالم. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 إياد سيد عبد هللا خلف:  اسم الطالب

مواد مركبة نانونية من المطاط لإلستخدامات تحديد خواص : موضوع
 .عالية المتانة

Tailoring of characterization of novel rubber nano-

composites for high mechanical strength 

applications. 

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكلية      حسن عبد المنعم فرج. د.أ -2
 رئيساً و
       أستاذ بمدينة األبحاث العلميةمنى السيد عثمان            . د.أ -1

 عضواً 
               أستاذ مساعد بالكليةمصطفى إبراايم سالم       . د.أ -3

 عضوا ً 

 
 خريف
1224 

وافق 
 المجلس

وافق  خريف  وننادية مصطفى أحمد دن:  اسم الطالب
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حماية المعادن ضد التآكل بإستخدام مثبطات التآكل صديقة : موضوع
 .البيئة

Protection of metals against corrosion using eco-

friendly inhibitors. 

 .شعبان على عطية نصير. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                  بالكليةحسن عبد المنعم فرج       أستاذ متفرغ . د.أ -2
 رئيساً 

                 أحمد أمين زعطوط           أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 عضواً 

مشرفاً      شعبان على عطية نصير     أستاذ ورئيس القسم. د.أ -3
 عضوا ً و

 المجلس 1226

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
 طلبه 

 د الخالق حامد شليقإسالم محمد عب:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1222 

وافق 
 المجلس
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- : الرى والهيدروليكااندسة قسم :  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 إنجى محمد السيد خليل:  اسم الطالب

 .ترشيد الطاقة في نظم الرى: موضوع
Energy saving irrigation in systems. 

 .فاروق عبد هللا الفتيانى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

              محمد عبد الرحمن الجناينى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكليةفاروق عبد هللا الفتيانى     . د.أ -1
 عضواً و

  أستاذ ورئيس القسم بالكليةن محمد مغازى   حسام الدي. د.أ -3
 عضوا ً 

 
 خريف
1220 

وافق 
 المجلس

 

- : الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم : اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد السيد محمود جودة رمضان:  اسم الطالب

قنوات اإلتصال في  التحليل الرياضى لإلنتقال التفاعلى بين: موضوع
شبكات الراديو اإلدراكية ذات المستخدمين الثانويين متعددى 

 .األولوية
Mathematical analysis of reactive spectrum 

handoff in cognitive radio networks with 

prioritized secondary users. 

حسين عبد . د.ياسمين أبو السعود صالب ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد عبد الحميد عمر. د.طيف طبلية، أالل
مجلقة اندسقة اإلسقكندرية : المهندس المذكور له بحقث منشقور فقي * 

 .10/22/1221بتاريخ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                   أستاذ متفرغ بالكليةجالل أحمد القبرصى     . د.أ -2

 رئيساً 
قسم نظم المعلومات باالكاديمية رئيس   محمد حامد خليف      . د.أ -1

                        العربية
                                                                                

 عضواً 
مشرفاً        أستاذ مساعد بالكليةياسمين أبو السعود صالب  . د.أ -3

  عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
س اإلقتبا

ال تتعدى 
11% 

 خريف
1223 

وافق 
 المجلس
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     -: الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم : تابع 

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 يحيى حلمى حسن محمد يحيى:  اسم الطالب

 .تطبيق طرق جديدة للحل األمثل لمسائل الهندسة الكهربية: موضوع
Application of new optimization techniques to electric 

engineering problems. 

 .أحمد حسن متولى الشريف. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية  أحمد حسن متولى الشريف   . د.أ -2
 رئيساً و
                   أستاذ متفرغ بالكلية  جالل أحمد القبرصى          . د.أ -1

 عضواً 
                  أستاذ متفرغ بالكلية  إمتثال نجم عبد هللا            . د.أ -3

 عضوا ً

 
 خريف
1224 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
 التسجيل
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 مونيت اانى محمد خضر:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
1222 

وافق 
 المجلس

 

 ً - : إلنتاجااندسة قسم :  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 إسالم عاطف على نوار:  اسم الطالب
تطوير المنتع بإستخدام دمع دالة نشر الجودة مع عملية التدرج التحليلية : موضوع
 .الغامضة

الجديدة مع " دالة نشر الجودة"دمع تقنية ): مع تحديد عنوان البحث ليصبب 
علماً  (تحليل الهرمى بإستخدام المنطق الضبابى في عملية تطوير المنتعتقنية ال

 .ب ن اذا التحديد ال يمس جوار البحث
Integration of blitz quality function deployment & fuzzy 

analytical hierarchy process in product development. 

 .حسن بكار سهير. محمد أنور الدرديرى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

ISERD- 245
th

 International Conference on Recent 

Innovations in Engineering and Technology (ICRIET). 

11-12 September, 2017 – Cairo, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً           تفرغ بالكليةأستاذ ممحمد أنور الدرديرى     . د.أ -2
 رئيساً و
أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية للعلوم   عزيز عزت السيد      . د.أ -1

                        والتكنولوجيا
                                                                                

 عضواً 
   قائم بعمل رئيس القسمستاذ متفرغ وأد نش ت عباس فرس محم. د.أ -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

20% 

 خريف
1224 

وافق 
 المجلس

- : اندسة المواصالتقسم :  تاسعاً 

شكيل لجنة ت
اإلمتحان 
 الشامل

 أحمد محمود درويش أحمد:  اسم الطالب

بين النقل العام إختبار المواطنين لنظم النقل تطوير نموذج : موضوع
اإلسكندرية كمثال " والخاص في المناطق الحضرية المزدحمة 

 ."تطبيق

 1226 ربيع 
وافق 
 المجلس
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Mode choice between private and public transport 

in densely metropolitan areas 'Alexandria as a 

case study'. 

 .على عبد المنعم حسن. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية   على محمد عبد المنعم حسن . د.أ -2
 رئيساً و
            أستاذ متفرغ بالكلية سيد عبد المنعم الناغى        . د.أ -1

 عضواً 
  أستاذ ورئيس القسم بالكلية محمد السيد النجار            . د.أ -3

 ًً  عضوا

تعديل لجنة 
 رافإش

 عال على محمد عبد المنعم حسن:  اسم الطالب

تطوير نموذج محاكاة لتعظيم اإلستفادة من اللوجستيات : موضوع
 .بمحطات الحاويات البحرية في ميناء اإلسكندرية كمثال تطبيقى

 .عادل محمد فهيم. محمد السيد محمد النجار ، د. د.أ: تحت إشراف
ن علقوانى األسقتاذ المتفقرغ محمد حمدى صالح القدي. د.وذل  بإضافة أ

بقسم اندسة اإلنتاج إلقى لجنقة اإلشقراف لحاجقة البحقث إلقى تخصقص 
 .سيادته

 دكتوراه
 خريف
1220 

وافق 
 المجلس
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- : اندسة الحاسب والنظمقسم :  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 ريهام محمد سمير بسيم محمد:  اسم الطالب

 .علوم الحاسب :موضوع
إستخراج اإلجابات على األسئلة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبب 

علماً  (من البيانات المنظمة بإستخدام نظام اجين إلستخراج العالقات
 .ب ن اذا التحديد ال يمس جوار البحث

Structured question answering using hybrid deep 

relation extraction. 

خالد مجدى حسن . د.نجوى مصطفى المكى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .ناجى
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

9
th

 International Conference on Knowledge 

Engineering and Ontology Development. Portugal 

from 1 – 3, 2017 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

               أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الحميد إسماعيل    . د.أ -2
 رئيساً 

مشرفاً       نجوى مصطفى المكى         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 عضواً و

مشرفاً               خالد مجدى حسين ناجى     أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضواً و
أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوث صالب عبد الشكور الشهابى . د.أ -4

   الطبية
                                                                               

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

22% 

 1224 ربيع
وافق 
 المجلس

 

 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
 

لدبلومة إدارة  – 2124642اص المواد خو –النظر في كتاب مجلس قسم الهندسة اإلنشائية بش ن إختيار مادة  - 2
ب نها مادة إجبارية مقررة على دبلومة إدارة  علماً  – 2124622تحليل إنشائى  –من مادة  المشروعات بدالً 

 .المشروعات
 .وافق مجلس الكلية على مقترح مجلس قسم الهندسة اإلنشائية :القرار
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 (2)مرفق 
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 (1)مرفق 
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 (3)مرفق 
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 (4)مرفق 
 


