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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 0241/ 44/ 41اجتمع 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 

 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 محمد النجارمحمد السي. د.أ 

 محمد مرسى عبد المجيد الجوهرى. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 

 عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ  هناء حمدى أبو جبل. د.أ 

   أساتذة من األقسام

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

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

 رشدى رجاء زهران. د.أ  حسن أنور الجمل. 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 

 هاشم فهمى عبد الحليم اللبان. د.أ  شريف محمد حافظ أحمد. د.أ 

   هيثم محمد ممدوح عوض. د.أ 

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 زكريا محيى الدين شلومة. د  حسام محمد فريد الحبروك. د 
   هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى. د 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 عصام الدين أحمد ثابت/ د . ح.السيد اللواء أ  راهيم فؤاد العرباوىإب. د.أ 
   محمد نزيه الدرينى. د.أ 
   راوية محمد منير قنصوة. د.أ 

 (المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع الهندسة المدنية والمعمارية)طارق محمد إبراهيم . د مدعـوون
 .لحيوىأحمد حسنى ا. د.أ :اعتذر عن عدم الحضور

أسامامة مهدى محمد إبراهيم ، . هبة وائل صديق لهيطة ، م. د.أحسن على حسن وردة ، . د.مجدى عبد المنعم المسيرى ، أ. د.أ: تغيب عن الحضور
 .أسامة الجناينى. م
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ة ، والجلس 1027 أكتوبر 27بتاريخ  1027/1028للعام الجامعى  لثةثاالالتصديق على محضر الجلسة تم : أوالً 
بالموضوعات العامة ( 4)فى البند رقم  لغوى، مع إجراء تصحيح الخطأ ال 1027أكتوبر  30لممتدة بتاريخ ا
 .(فى مجال الهندسة الصحية)بدالً من  (فى مجال الهندسة الصناعية)لتكون جملة ( دراسات عليا)
 
 

 -:الموضوعات العامة : اً ثاني
/ على السييد اليدكتور  00/6/0241س الجامعة بجلسته المنعقدة فى بتطبيق قرار مجلإحاطة مجلس الكلية علماً تم  – 4

المدرس بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية وعضو مجلس الكلية، باستبعاد سيادته من  –يحيى منير زكريا واصف 
قبيول مجلس الكلية هذا العام والعام الذى يليه لتغيبه ثالث جلسيات متتاليية عين حضيور المجليس بيدون عيذر م تشكيل

 .رغم توجيه دعوات الحضور لسيادته وفقاً لما هو متعارف عليه

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتميع وتنميية / المذكرة المعروضة من السيد األستاذ الدكتور  اسنعرض مجلس الكلية – 0
الل هيذ  الفتيرة ، البيئة بشأن إقامة حفل كل ثالثة أشهر للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون السن القانونية خي

وقيرر المجليس أن يقيام عيات أعضاء هيئة التدريس بالكليية ، إجتما حسابوعلى أن يتم تغطية تكلفة الحفل من خالل 
 .الحفل كل ستة شهور خالل شهرى مارس وأكتوبر من كل عام

التيى بمقتضياها ميذكرة التفياهم بيين جامعية ادسيكندرية وشيركة سييمنس للتكنولوجييا ، ووافق مجلس الكليية عليى  – 3
يعتزم الطرفان العمل معاً على تطوير خطة لخدمات تدريب محددة تعالج عدة أبعاد الحتياجيات السيوق الصيناعى تقيوم 

تطوير مفهوم تجارى حيول الفوائيد والمنيافع المشيتركة وذليك  بها شركة سيمنس ، ولذلك الغرض يعمل الطرفان على
 .ووضع صيغة مستدامة للمشروعلضمان العائدات المتوقعة على االستثمارات 

بهولندا بشأن المقيررات المشيتركة  IHE Delftمذكرة التعاون بين كلية الهندسة ومعهد وافق مجلس الكلية على  – 1
وزيارات األساتذة من كال الجانبين بادضافة إلى التبادل الطالبى لمرحلتى الماجستير والدكتورا  ليكيون أول مخرجيات 

 Anticipatory Flood Management inاقية لميييا  األمطييار لمدينيية ادسييكندرية مشييروع اددارة ادسييتب

Alexandria (AFMA)  المميييول مييين الحكومييية الهولنديييية وبمشييياركة معهيييدIHE Delft  بهولنيييدا وجامعييية
األعميال بادسيكندرية ، واليذى يييرأس  الادسيكندرية والشيركة القابضية لمبيا  الشيرب والصيرف الصيحى وجمعيية رجي

 .األستاذ المساعد بقسم الهندسة الصحية –وليد عبد العظيم إبراهيم / العمل به السيد الدكتور  فريق

األسيتاذ المسياعد بقسيم الهندسية  –إبيراهيم معيروف / المقترح المقيدم مين السييد اليدكتور وافق مجلس الكلية على  - 5
 ."معماريين إيطاليين بادسكندرية 1 سحر"المعمارية ، بشأن إستضافة الكلية لملتقى معماريى المتوسط ومعرض 

وافق مجلس الكلية على العيرض المقيدم مين مؤسسية مصيطفى وعليى أميين الخيريية ليلية القيدر ، بتخصيي  مبلي   - 6
الذين يتم لدعم تعليم الطالب المتفوقين وغير القادرين من طلبة جامعة ادسكندرية و( مائة ألف جنيه)جنيه  422222

 .تحديدهم وفق معايير الجامعة

وكييل الكليية للدراسيات العلييا والبحيوث بشيأن / الميذكرة المعروضية مين األسيتاذ اليدكتور وافق مجلس الكلية عليى  – 1
فيى البنيد الثاليث  2/2/0241بتياريخ  0241/0242للعام الجامعى ( 4)تعديل ما وافق عليه مجلس الكلية بجلسته رقم 

تكليييف السييادة رؤسيياء األقسييام العلمييية بالكلييية بالقيييام بمهييام المحييررين "لعاميية ليكييون اليين  ميين الموضييوعات ا
تكلييف السيادة رؤسياء األقسيام " سيابقبيدالً مين الين  ال" المساعدين لمجلة هندسة ادسكندرية كالً فى قسمه العلميى

 "رية كالً فى قسمه العلمىالعلمية بالكلية بالقيام بمهام المحررين التنفيذيين لمجلة هندسة ادسكند
 

وذليك ييوم " النقل النهرى فى مصر ، الحاضير والمسيتقبل"بعنوان  بإقامة الكلية ندوةعلماً إحاطة مجلس الكلية تم  – 2
 .الساعة العاشرة صباحاً بالكلية 0241نوفمبر  42السبت الموافق 

 

نيوفمبر  04إليى  49وذليك فيى الفتيرة مين ليية بالكبإنعقياد فعالييات األسيبوع النيووى علمياً إحاطة مجليس الكليية تم  – 9
0241. 
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 شئون هيئة التدريس

 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 

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

2 
هشيييام عبيييد الفتييياح سيييعد . د

 القرنشاوى
 أستاذ
 مساعد

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية

مجليييييس القسييييييم  موافقيييييةالنظييييير فيييييى 
علييييييى التقرييييييير المقييييييدم ميييييين اللجنيييييية 

سيييييييادته  عييييييدم ميييييينحبشييييييأن العلمييييييية 
لوظيفييييييييية أسيييييييييتاذ  اللقيييييييييب العلميييييييييى

 .بالقسم

وافق 
 المجلس

على عدم 
منح سيادته 
 اللقب العلمى
لوظيفة 
 أستاذ

 أمل عبد الرحيم النحاس. د 1
 أستاذ
 مساعد

هندسة 
الحاسب 
  والنظم

مجلييييييس القسييييييم  إقتييييييراحالنظيييييير فييييييى 
 مييييييييييينحبشيييييييييييأن الموافقييييييييييية عليييييييييييى 

سيييييييييادتها اللقييييييييب العلمييييييييى لوظيفيييييييية 
بالقسيييييم بنييييياءاً عليييييى توصيييييية  أسيييييتاذ
 .علمية الدائمة للترقياتاللجنة ال

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
محمد رياض عزت . م

  تركمانى
 معيد

هندسة الرى 
   والهيدروليكا

النظيييييير فييييييى إقتييييييراح مجلييييييس القسييييييم 
 تعيييييييييييينبشييييييييييأن الموافقيييييييييية علييييييييييى 
مييييييييييدرس سيييييييييييادته فييييييييييى وظيفيييييييييية 

علييييييييى  بالقسييييييييم لحصييييييييوله مسيييييييياعد
 .الماجستيردرجة 

وافق 
 المجلس
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 %(41نسبة ادعارات على مستوى الكلية  )ادعارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
أشييييرف عبييييد التييييواب . د.ا

  مبارك
 ستاذأ

الهندسة 
  الكيميائية

النظيييير فييييى إقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييأن 
 للعميييلإعيييارة  سييييادته مييينحعليييى  الموافقييية

ديرددارة البحييييوث والتطييييوير لمصييييانع كميييي

 (MCI)شييركة الصييناعات الكيميائييية الحديثيية 

 (فييى اطييار العييام العاشيير)لمييدة عييام بالقيياهرة 

 .11/10/1018وحتى  1/11/1017من  اعتباراً 

 %7: نسبة ادعارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

1 
أحمييد بهيياء الييدين محمييد . د

  رشاد
 مدرس

الهندسة 
  الميكانيكية

النظيييير فييييى إقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييأن 
 للعمييل سيييادته ةعييارإ تجديييدعلييى  الموافقيية

بكلييييية الهندسيييية والتكنولوجيييييا باألكاديمييييية 
فييرع القرييية  –العربييية للعلييوم والتكنولوجيييا 

 اعتبيياراً  عييام ثييانىالذكييية بالقيياهرة فييى إطييار 

 .11/1/1012وحتى  1/1/1018من 

 %10: نسبة ادعارة على مستوى القسم

فق وا
 المجلس

3 
محميييييد أحميييييد إبيييييراهيم . د

  غازى
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية

النظييير فيييى إقتيييراح مجليييس القسيييم بشيييأن 
 للعمييل سيييادته ةعييارإ تجديييدعلييى  الموافقيية

لميدة بجامعة المليك فهيد للبتيرول والمعيادن 

وحتيييى  6/1/1018مييين  اعتبييياراً  ثاليييثعيييام 

5/1/1012. 

 %15: منسبة ادعارة على مستوى القس

وافق 
 المجلس

 

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

2 
السيييييييد عيييييييد السيييييييد . د.أ

  إبراهيم
 ستاذأ

  متفرغ
الهندسة 
  الكهربية

 رفيضالنظر فى إقتراح مجلس القسيم بشيأن 
تجدييييييييد لالطلييييييب المقيييييييدم مييييييين سييييييييادته 

بيدون مرتيب لمرافقية  ةخاصيال ةــــازجـــــاأل
بالواليييييات المتحييييدة التييييى تعمييييل  ةالزوجيييي

 (عاشييرفييى اطييار عييام ) لمييدة عييام األمريكييية

 . 1/11/1017من  اعتباراً 

 .سنوات 7 : ةعدد سنوات ادعار

رفض 
مجلس 

الكلية تجديد 
األجازة 
الخاصة 
 لسيادته

 لزوجةادجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو ا: تابع 

1 
طيييييارق محميييييد سيييييعد . د.أ

 رجب
 أستاذ

الهندسة 
   المعمارية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
الطلب المقدم من سييادته على  الموافقة

بيييدون  ةخاصيييال ةجــــــــيييـازاألتجدييييد ل
تييييى تعمييييل مرتييييب لمرافقيييية الزوجيييية ال
بالمملكييييية بميييييدارس الكيييييوثر األهليييييية 

رابييييع لمييييدة عييييام العربييييية السييييعودية 

 .11/8/1018حتى  1/2/1017من  باراً اعت

 .سنوات 6 : ةعدد سنوات ادعار

وافق 
 المجلس

3 
أيميييييين محمييييييد يوسييييييف . د

  األنصارى
 مدرس 

الرياضيات 
والفيزياء 
  الهندسية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
الطليب المقيدم مين سييادته  عليى الموافقة

بييييدون  ةخاصييييال ةجــــــــييييـازاألتجديييييد ل
 بكنييداالتييى تعمييل ة الزوجيية مرتييب لمرافقيي

وافق 
 المجلس
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 15/11/1017ميين  اعتبيياراً  للعييام الخييامس

 . 11/11/1018حتى 

 .ال يوجد : ةعدد سنوات ادعار

4 
رانيييييييييا علييييييييى السيييييييييد . د

  على بخيت
 مدرس 

هندسة الرى 
  والهيدروليكا

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
 االطلب المقيدم مين سييادته على الموافقة

بييييدون  ةخاصييييال ةجــــــــييييـازاألد تجديييييل
يعميييييل  ذىالييييي مرتيييييب لمرافقييييية اليييييزوج

بالواليات المتحدة األمريكية لمدة عام فى 
ميييييين  اعتبيييييياراً  سلسييييييادا لعيييييياما إطيييييار

 . 11/5/1018حتى  1/6/1017

 .ال يوجد : ةعدد سنوات ادعار

وافق 
 المجلس

 

 الوالدة/  لرعاية الوالدادجازات الخاصة بدون مرتب : رابعاً 
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
عبيييييييييد القيييييييييادر عبيييييييييد . م

  السالم عبد القادر
 معيد

الهندسة 
  الكهربية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
الطليب المقيدم مين سييادته عليى  الموافقة

لرعايية بيدون مرتيب  لمنحه أجازة خاصة

  1/11/1017مين  اعتبياراً لمدة عيام  الوالدة

 .11/10/1018حتى 

وافق 
 المجلس

 

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

2 
مجيييييدى عبيييييد المييييينعم . د.أ

  المسيرى
أستاذ 
 متفرغ

هندسة الغزل 
 والنسيج

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
المقيييدم مييين  عليييى قبيييول العيييذر الموافقييية
تياديييييية األجيييييازة االع لتجييييياوز سيييييادته 

ميين  اعتبيياراً الممنوحيية لييه لمييدة شييهرين 

وتسيييييييلم  11/8/1017حتيييييييى   11/6/1017

 15/8/1017سيادته العميل بالكليية بتياريخ 

،  (ييوم واحيد)مدة بمتجاوزاً مدة األجازة 
وذلك نظراً لظروف الطييران وفقياً للطليب 

 .المقدم من سيادته

وافق 
 المجلس

1 
محميييييييد فيييييييؤاد محميييييييد . د

  عوض
مدرس 
 متفرغ

هندسة ال
 المعمارية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
المقيييدم مييين  عليييى قبيييول العيييذر الموافقييية
مييدة ادعييارة الممنوحيية  لتجيياوز سيييادته 

حتييييييى   1/10/1016ميييييين  اعتبيييييياراً لييييييه 

وتسييلم سيييادته العمييل بالكلييية  10/2/1017

متجييييييياوزاً ميييييييدة  11/10/1017بتييييييياريخ 

، وذلييك لتوفيييق  (يييوم 11)األجييازة بمييدة 

ضيياع اسييتعداداً دنتهيياء االعييارة وفقيياً األو
 .للطلب المقدم من سيادته

وافق 
 المجلس

3 
شييييييييييييرين مصيييييييييييطفى . د

 أحمد سويلم
 مدرس

الهندسة 
 ادنشائية

النظيير فييى إقتييراح مجلييس القسييم بشييأن 
المقيييدم مييين  عليييى قبيييول العيييذر الموافقييية
مدة األجازة االعتيادية  لتجاوزها اسيادته

 16/8/1017مييين  اعتبييياراً  الممنوحييية لهيييا

وافق 
 المجلس
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يومياً ، وتسيلمت سييادتها العميل  11لمدة 

متجاوزة مدة  15/10/1017بالكلية بتاريخ 

، وذليك لظيروف  (يومياً  12)األجازة بمدة 

عائلية خاصة بها وفقاً للطلب المقيدم مين 
 .سيادتها
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   -: ادستقاالت ونهاية الخدمة:  اً سادس

 ارالقر الموضوع القسم الوظيفة االسم م

   خالد إبراهيم عطوة. د 2
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
البحرية 
وعمارة 
  السفن

النظييييير فيييييى اقتيييييراح مجليييييس القسيييييم بشيييييأن 
االسييييييتقالة المقدميييييية ميييييين علييييييى  الموافقيييييية

 16/5/1017سييييييييييييييييادته اعتبييييييييييييييياراً مييييييييييييييين 

التيييييياريخ التييييييالى دنتهيييييياء األجييييييازة بييييييدون )
وذليييييييك نظيييييييراً (مرتيييييييب لمرافقييييييية الزوجييييييية

 .لظروفه العائلية

وافق 
 المجلس

   هشام محمد سويلم. د 1
مدرس 
  متفرغ

هندسة 
الحاسب 
  والنظم

النظييييير فيييييى اقتيييييراح مجليييييس القسيييييم بشيييييأن 
االسييييييتقالة المقدميييييية ميييييين علييييييى  الموافقيييييية

وذليييييييك  1/11/1017سييييييييادته اعتبييييييياراً مييييييين 

نظييييييييراً لعييييييييدم قييييييييدرة سيييييييييادته علييييييييى  داء 
مهامييييه بشييييكل مرضييييى بعييييد إحاليييية سيييييادته 

 .للمعاش

فوض 
مجلس 
. د.الكلية أ

 عميد الكلية

3 
محمييييييد صييييييالح الييييييدين . م

   إبراهيم أحمد
مدرس 
  مساعد

الهندسة 
  االنشائية

النظييييير فيييييى اقتيييييراح مجليييييس القسيييييم بشيييييأن 
سييييييييييادته اعتبييييييييياراً مييييييييين إنهييييييييياء خدمييييييييية 

التييييييييييياريخ التيييييييييييالى النتهيييييييييييياء ) 10/5/1017

األجييييييازة الخاصيييييية بييييييدون مرتييييييب لمرافقيييييية 
حبيييييث أن سييييييادته ليييييم يعيييييد وليييييم ( الزوجييييية

حتيييييى تاريخيييييه رغيييييم إنيييييذار  يتسيييييلم العميييييل 
 .مرتين

وافق 
 المجلس

 

- :ادنتدابات :  اً سابع
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
عالء الدين حسن ، د.ا

  حمدى
ستاذ أ

  متفرغ
الهندسة 

  ميكانيكيةال

النظييييير فيييييى اقتيييييراح مجليييييس القسيييييم بشيييييأن 
للتيييييييدريس عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةالموافقييييييي

س خييييييالل جامعيييييية فييييييارو -بكلييييييية الهندسيييييية 
الغصييييييييل الدراسييييييييى األول للعييييييييام الجييييييييامعى 

، وذلييييييييييييييك يييييييييييييييومى األحييييييييييييييد  1017/1018

 .ساعة أسبوعياً  1775والثالثاء لمدة 

وافق 
 المجلس

  عادل أحمد عبد الرحمن. د.ا 1
ستاذ أ

  متفرغ
الهندسة 

  ميكانيكيةال

النظييييير فيييييى اقتيييييراح مجليييييس القسيييييم بشيييييأن 
للتيييييييدريس عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةالموافقييييييي

جامعيييييية فيييييياروس خييييييالل  -ة بكلييييييية الهندسيييييي
الغصييييييييل الدراسييييييييى األول للعييييييييام الجييييييييامعى 

، وذليييييييك ييييييييوم الخمييييييييس لميييييييدة  1017/1018

 .ساعات أسبوعياً  1

وافق 
 المجلس

 -:ادنتدابات :  تابع

 أستاذ  أسامة أحمد السمنى. د.أ 3
الهندسة 

 ميكانيكيةال

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةبشيييييييأن الموافقييييييي

جامعيييييييية  -بكلييييييييية الهندسيييييييية للتييييييييدريس 
فيييييييييياروس خييييييييييالل الغصييييييييييل الدراسييييييييييى 

،  1017/1018األول للعييييييييييييييام الجييييييييييييييامعى 

سيييييياعات  1وذلييييييك يييييييوم األربعيييييياء لمييييييدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

  أحمد عبد  النحاس. د 4
أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةبشيييييييأن الموافقييييييي

س بقسيييييييييم هندسييييييييية الحاسيييييييييب للتيييييييييدري
جامعييييييييية  -والييييييييينظم بكليييييييييية الهندسييييييييية 

وافق 
 المجلس
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فييييييييييياروس خيييييييييييالل العيييييييييييام الجيييييييييييامعى 

، وذلييييييييييك يييييييييييوم الخمييييييييييييس  1017/1018

 .ساعات أسبوعياً  1لمدة 

  التونى محمود التونى. د 5
ستاذ أ

  مساعد
الهندسة 
  ادنشائية

النظيييير فييييى اقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييأن 
ريس للتييييييدعلييييييى نييييييدب سيييييييادته  ةالموافقيييييي

بالمعهيييييييييييييييييييد العيييييييييييييييييييالى للهندسييييييييييييييييييية 
عييييييييييييييام لل  والتكنولوجيييييييييييييييا بييييييييييييييالبحيرة 

، وذليييييييييييك ييييييييييييوم  1017/1018الجيييييييييييامعى 

 .ساعات أسبوعياً  8لمدة  الثالثاء

وافق 
 المجلس

  حمدى عبد هللا قنديل. د 6
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
 الميكانيكية

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةبشيييييييأن الموافقييييييي
جامعييييييييييييييية األلمانيييييييييييييييية للتيييييييييييييييدريس بال

بالقييييييييياهرة خيييييييييالل الفصيييييييييل الدراسيييييييييى 

،  1017/1018االول للعييييييييييييييام الجييييييييييييييامعى 

وذلييييييك يييييييومى األثنييييييين والثالثيييييياء لمييييييدة 

 .ساعات أسبوعياً  8

وافق 
 المجلس

7 
محمد محمود جمال الدين . د

  الحلو
أستاذ 
  مساعد

الهندسة 
 ميكانيكيةال

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
سييييييييادته عليييييييى نيييييييدب  ةبشيييييييأن الموافقييييييي

جامعيييييييية  -للتييييييييدريس بكلييييييييية الهندسيييييييية 
فيييييييييياروس خييييييييييالل الغصييييييييييل الدراسييييييييييى 

،  1017/1018األول للعييييييييييييييام الجييييييييييييييامعى 

سييييييياعة  11وذليييييييك ييييييييوم األثنيييييييين لميييييييدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 -:ادنتدابات :  تابع

  أمل عبد الرحيم النحاس. د 8
أستاذ 
 مساعد

هندسة 
الحاسب 
 والنظم

شييييأن النظيييير فييييى اقتييييراح مجلييييس القسييييم ب
للتيييييدريس  اعليييييى نيييييدب سييييييادته ةالموافقييييي

بالجامعيييييية البريطانييييييية فييييييى مصيييييير خييييييالل 

، وذليييييييييييك  1017/1018العيييييييييييام الجيييييييييييامعى 

 11يييييييييومى األربعيييييييياء والخميييييييييس لمييييييييدة 

 .ساعة أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

  على محمود بيومى. د 9
مدرس 
  متفرغ

الهندسة 
  لمعماريةا

النظيييير فييييى اقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييأن 
للتييييييدريس نييييييدب سيييييييادته علييييييى  ةالموافقيييييي

بالمعهيييييييييييييييييييد العيييييييييييييييييييالى للهندسييييييييييييييييييية 
والتكنولوجيييييييييييييييا بييييييييييييييالبحيرة   للعييييييييييييييام 

، وذليييييييييييك ييييييييييييوم  1017/1018الجيييييييييييامعى 

 .ساعات أسبوعياً  6األربعاء لمدة 

وافق 
 المجلس

  شوقى السيد شعبان. د 20
مدرس 
 متفرغ

الهندسة 
 الكهربية

النظيييير فييييى اقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييأن 
عميييييييل للعليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةالموافقييييييي

بالمعهييييييد العييييييالى للحاسييييييب االلييييييى ونظييييييم 
المعلومييييييييات  خييييييييالل الفصييييييييل الدراسييييييييى 

،  1017/1018االول للعيييييييييييييييام الجييييييييييييييييامعى 

سييييييياعات  1وذليييييييك ييييييييوم األثنيييييييين لميييييييدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 مدرس  محمد عبد الحليم النجار. د 22
الهندسة 
 ادنشائية

النظيييير فييييى اقتييييراح مجلييييس القسييييم بشييييأن 
للتييييييدريس ادته علييييييى نييييييدب سييييييي ةالموافقيييييي

وافق 
 المجلس
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بالمعهيييييييييييييييييييد العيييييييييييييييييييالى للهندسييييييييييييييييييية 
والتكنولوجيييييييييييييييا بييييييييييييييالبحيرة   للعييييييييييييييام 

، وذليييييييييييك ييييييييييييوم  1017/1018الجيييييييييييامعى 

 .ساعات أسبوعياً  1األربعاء لمدة 

21 
أحمد محمد نجيب . د

  المتولى
 مدرس 

الهندسة 
 الميكانيكية

النظييييييير فييييييييى اقتييييييييراح مجلييييييييس القسييييييييم 
عليييييييى نيييييييدب سييييييييادته  ةبشيييييييأن الموافقييييييي

بمدينيييييييييية زويييييييييييل للعلييييييييييوم ريس للتييييييييييد
خييييييالل الفصييييييل الدراسييييييى  والتكنولوجيييييييا

،  1017/1018االول لعيييييييييييييييام الجيييييييييييييييامعى 

الخمييييييييييس و ى األربعييييييييياءوذليييييييييك ييييييييييوم

 .أسبوعياً  ةساع 16لمدة 

وافق 
 المجلس

 -:ادنتدابات :  تابع

 مدرس  منى إبراهيم حامد لطفى. د 23
الهندسة 
 الكهربية

النظيييييير فيييييييى اقتييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
 اعليييييى نيييييدب سييييييادته ةوافقيييييبشيييييأن الم

للعييييييييام  للتييييييييدريس بجامعيييييييية فيييييييياروس

 ، وذليييييييييك ييييييييييوم 1017/1018الجيييييييييامعى 

 .ساعات أسبوعياً  1لمدة األحد 

وافق 
 المجلس

24 
سييعيد حسيين أحمييد حمييد أ. د

  التراس
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية

النظيييييير فيييييييى اقتييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
علييييييى نييييييدب سيييييييادته  ةبشييييييأن الموافقيييييي

وم للعميييييييل فيييييييى مدينييييييية زوييييييييل للعلييييييي
والتكنولوجييييييييييييييييا إعتبييييييييييييييياراً مييييييييييييييين 

،  18/1/1018وحتييييييييييييييييييييييييييييى  17/2/1017

 6وذليييييك ييييييومى األحيييييد والثالثييييياء لميييييدة 

 .ساعات أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

25 
السيييييعيد يوسيييييف حميييييد أ. د

  الوردانى
 مدرس 

الهندسة 
 ميكانيكيةال

النظيييييير فيييييييى اقتييييييراح مجليييييييس القسيييييييم 
علييييييى نييييييدب سيييييييادته  ةبشييييييأن الموافقيييييي

جامعييييييية  -للتيييييييدريس بكليييييييية الهندسييييييية 
فيييييييياروس خييييييييالل الغصييييييييل الدراسييييييييى 

،  1017/1018األول للعيييييييييييام الجييييييييييييامعى 

سيييييياعات  1وذلييييييك يييييييوم األحييييييد لمييييييدة 

 .أسبوعياً 

وافق 
 المجلس

 

 0241جوائز الدولة لعام : اً ثامن
بمكتيب  6/44/0241لجنة االختيار الداخلى للمرشحين للجوائز والتى عقيدت بتياريخ  توصيةعلى  وافق مجلس الكلية -

 : والتى أوصت بما يلىوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، / لدكتور األستاذ ا

األسيييييتاذ المتفيييييرغ بقسيييييم  –سيييييعبد السييييييد إسيييييماعيل الخيييييامى / األسيييييتاذ اليييييدكتور ترشييييييح السييييييد  -4

 .الهندسة الكهربية ، لجائزة النيل فى العلوم التكنولوجية المتقدمة

األسيييييييتاذ المتفيييييييرغ بقسيييييييم  –لمليييييييك مينيييييييا بيييييييديع عبيييييييد ا/ األسيييييييتاذ اليييييييدكتور ترشييييييييح السييييييييد  -0

 .الرياضيات والفيزياء الهندسية ، لجائزة الدولة التقديرية
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 -: ما يستجد من أعمال: اً تاسع
 - عبد الرحمن محمود زايد/ ترشيح المهندس قبول إعتذار  بشأن الهندسة الكهربيةالنظر فى اقتراح مجلس قسم  - 1

أن يتم عمل إعالن لخريجى القسم من الدفعتين السابقتين ب ح القسم، واقترا لشغل وظيفة معيد بالقسمالمرشح 

 .الختيار البديل 1015/1016،  1011/1015

 .ترتيب من المتقدمين لشغل الوظيفة بادعالن السابققرر مجلس الكلية اختيار المرشح التالى فى ال :القرار 
ة على منح أجازة تفرغ علمى بمرتب لألستاذ الدكتور هندسة الغزل والنسيج بالموافقالنظر فى اقتراح مجلس قسم  - 1

 .11/11/1018وحتى  11/11/1017األستاذ المتفرغ بالقسم ، وذلك لمدة عام إعتباراً من  –مجدى عبد المنعم المسيرى / 

 .وافق مجلس الكلية على منح أجازة تفرغ لسيادته لمدة عام :القرار 
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 الشئون التعليمية

شئون  توصية لجنة الموضوع م
 طالب

 القرار

فراس مطلق / الطلب المقدم من الطالب النظر فى  4
والذى يلتمس فيه ( يمنى الجنسية)صالح عزيز 

السماح له بتقسيط الرسوم المتأخرة عليه والتى تقدر 
جنيه استرلينى على دفعات ، مع السماح  3222بمبل  

 .له بالحصول على شهادة قيد لتجديد ادقامة بمصر

المستشار القانونى  جوع إلىالريتم  
دبداء الرأى رئيس الجامعة . د.للسيد أ

فى إمكانية إعطاء الطالب القانونى 
شهادة قيد فى حالة الموافقة على 

 .تقسيط الرسوم

مدير كلية / السيد اللواء أركان حرب خطاب النظر فى  0
الدفاع الجوى بشأن الموافقة والتصديق على ما يلى 

: -
رجة بكالوريوس الهندسة بواسطة استمرار منح د .4

جامعة ادسكندرية ليشمل إضافة  –كلية الهندسة 
أقسام هندسية جديدة بكلية الدفاع الجوى طبقاً 

 :للتخصصات الرئيسية بقوات دجو كاآلتى 

لتخصصات الصواريخ : قسم الميكاترونيات  –أ 
والمدفعية م ط والتشكيالت البرية بقوات الدفاع 

 .الجوى
لتخصصات مراكز القيادة : حاسبات قسم ال -ب

 .بقوات الدفاع الجوى
استمرار حصول خريجى كلية الدفاع الجوى على  .0

شعبة إتصاالت  –بكالوريوس هندسة كهربية 
والكترونيات ، لتخصصات الرادار بقوات الدفاع 

 .الجوى

جامعة  –استمرار إشراف كلية الهندسة  .3
ال ادسكندرية على الدراسة الهندسية بالكلية ح

إعادة تمركز كلية الدفاع الجوى بالكيان العسكرى 
 .الجديد بالعاصمة اددارية الجديدة

أوصت لجنة شئون 
الطالب بالموافقة على ما 
جاء بخطاب السيد اللواء 

مدير كلية / أركان حرب 
من حيث  الدفاع الجوى

 .المبدأ

وافق مجلس الكلية من حيث المبدأ على 
مدير ./ ح.أما جاء بخطاب السيد اللواء 

الرجوع لألقسام مع  كلية الدفاع الجوى
بخصو  المحتوى العلمى العلمية 
عميد الكلية فى . د.تفويض أو للمقررات

فيما يتعلق بمسمى األقسام والدرجات 
 العلمية
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 الشئون التعليمية: تابع 
 

توصية لجنة شئون  الموضوع م
 طالب

 القرار

ة بالموافقة على النظر فى خطاب قسم الهندسة الكهربي 3
أحمد / الطلب بالموافقة على الطلب المقدم من السيد 

محمد المنسى ، لدراسة المقررين اآلتيين لمعادلة درجة 
البكالوريوس تخص  هندسة االتصاالت والحاصل 

 :الجمهورية اليمنية وهى  -عليها من جامعة سبأ
الفرقة الثانية )نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية  -4

 (فصل دراسى أول –إتصاالت 

الفرقة ) 3مقرر إختيارى  –هندسة الهوائيات  -0
 (فصل دراسى أول –الرابعة إتصاالت 

أوصت لجنة شئون 
 الطالب بالموافقة

 وافق المجلس

النظر فى المذكرة المعروضة من السيد األستاذ  1
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بشأن / الدكتور 

بع وبيع المذكرات وكراسات إتخاذ إدارة الكلية  لية لط
التمارين ، وعدم ربط أعمال السنة بشراء كراسات 

 .التمارين أو المذكرات

أوصت لجنة شئون 
الطالب بإصدار قرار من 
مجلس الكلية يطبق على 

 .جميع األقسام العلمية

 :على ما يلى  وافق المجلس
يقوم القسم العلمى بإعتماد المادة  -4

يئة العلمية التى يقترحها عضو ه
 .التدريس

عمال أأال تكون المذكرة لها عالقة ب -0
 .السنة

تقوم إدارة الكلية بوضع اآللية  -3
المناسبة لتحديد السعر والطباعة 

 والتوزيع

ويسرى هذا القرار أيضاً على المواد 
 .بجميع أقسام الكلية ادنسانية

إحاطة مجلس الكلية بالخطاب الوارد من الجامعة بشأن  5
بشأن  02/42/0241معة بتاريخ قرارات مجلس الجا

 .الكتاب الجامعى

تم إحاطة مجلس الكلية علماً بما جاء  
 .فى الخطاب

النظر فى مقترح جدول إمتحانات الفصل الدراسى األول  6
، على أن تبدأ ادمتحانات  0241/0242للعام الجامعى 
وتنتهى يوم األثنين  32/40/0241يوم السبت 

 (4مرفق رقم ) 00/4/0242

 افق المجلسو 

جنيهات  2النظر فى الموافقة على توريد مبل   1
المتبقية من الرسوم الدراسية للطالب المستجدين ، 

جنيهات المتبقية من الرسوم الدراسة لطالب  3ومبل  
 .الفرق لحساب صندوق الخدمة التعليمية بالكلية

أوصت لجنة شئون 
 .الطالب بالموافقة

 وافق المجلس
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 افيةالعالقات الثق 
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

 محمد رزق محمد رزق. د.ا 4

ستاذ مساعد أ
متفرغ بقسم 
الهندسة 
 الكهربية

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

الذى الدولى للحساسات واالنشاءات  مؤتمرال  ضورح
 09/3/0241حتى  05/3/0241عقد خالل الفترة من 

وقد تم القاء محاضرة عن في بورتالند بامريكا ، 
 .  المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس

 حمد محسنأسمر . د.ا 0
ستاذ مساعد أ

بقسم هندسة 
 الغزل والنسيج

ية للعالقات ولجنة الكل النظر فى اقتراح مجلس ال
 ابالموافقة على التقرير المقدم من سيادته قسمالثقافية 

المؤتمر الدولى السابع لالتجاهات  هاعن حضور
 الحديثة فى العلوم والهندسة والتكنولوجيا بانجلترا

حتى  09/6/0241من  الذى عقد خالل الفترة
وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر ،  32/6/0241

 .  بالقسم

وافق 
 لسالمج

 

- : الدراسية جازاتاد :اً نيثا
- :أجازة دراسية  اديفاد فى  – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 القادر جابر محمد عبد. م 4
بقسم   ساعدمدرس م

 ةالهندسة الميكانيكي

ولجنيييية الكلييييية النظيييير فييييي اقتييييراح مجلييييس القسييييم 
ة علييى ايفيياد سيييادته فييى بالموافقييللعالقييات الثقافييية 

ازة دراسييية للحصييول علييى درجيية الييدكتورا  ميين اجيي
استراليا وذلك لالستفادة من المنحه المقدمه لسيادته 

لميدة عيام قابيل   Melbourneمين جامعيه ميلبيورن
للتجديييد اعتبيياراً ميين تيياريخ السييفر بمرتييب يصييرف 

 .بالداخل
تيياريخ تعيييين سيييادته فييى وظيفيية مييدرس مسيياعد )

41/40/0245.) 

وافق 
 المجلس
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   -:أجازة دراسية  اديفاد فى : تابع
  

0 
حمد جمال أمهند وائل  .م

 الدين

بقسم  ساعدمدرس م
 ةالهندسة الميكانيكي

ولجنيييية الكلييييية النظيييير فييييي اقتييييراح مجلييييس القسييييم 
ة علييى ايفيياد سيييادته فييى بالموافقييللعالقييات الثقافييية 

اجييازة دراسييية للحصييول علييى درجيية الييدكتورا  ميين 
المنحه المقدمه لسيادته  استراليا وذلك لالستفادة من

لميدة عيام قابيل   Melbourneمين جامعيه ميلبيورن
تيياريخ السييفر بمرتييب يصييرف  ميين للتجديييد اعتبيياراً 

 .بالداخل
تاريخ تعيين سيادته فى وظيفية ميدرس مسياعد فيى )

04/2/0241.) 

وافق 
 المجلس

 

- : وتغيير الغرض من الدراسة جازة دراسيةاأل مد  – ب
 القرار البيان مالقس/الوظيفة االسم م

4 
يحيى محمد . م

 عبدالرازق

الهندسة بقسم  عيدم
وعضو  االنشائية

االجازة الدراسية 
بجامعة االباما 

برمنجهام بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ولجنيييية الكلييييية النظيييير فييييي اقتييييراح مجلييييس القسييييم 
ة عليى تغيييير الغيرض ميين بالموافقييللعالقيات الثقافيية 

اجسييتير الييى الحصييول االيفيياد ميين الحصييول علييى الم
علييى الييدكتورا  مييع مييد االجييازة الدراسييية لسيييادته 

حتييييى  4/9/0241لمييييدة عييييام  ثالييييث اعتبيييياراً ميييين 
بمرتب او تاريخ المناقشة ايهما اقرب   34/2/0242

 . تاريخاً 
للحصيول عليى درجية  4/9/0245سافر سيادته فيى )

اخيير مييد حصييل عليييه العييام  -الماجسييتير ميين امريكييا 
 (.بمرتب34/2/0241الثانى حتى 

وافق 
 المجلس

0 
أنيييييور عمييييير محميييييد  .م

 الدرديرى

بقسم   ساعدمدرس م
 هندسة االنتاج

وعضو االجازة 
الدراسية جامعة 
بوردو بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ولجنيييية الكلييييية النظيييير فييييي اقتييييراح مجلييييس القسييييم 
ة علييييى مييييد االجييييازة بالموافقييييللعالقييييات الثقافييييية 

ام سيييابع اعتبييياراً مييين الدراسيييية لسييييادته لميييدة عييي
بييييدون مرتيييييب او  02/2/0242حتييييى  09/2/0241

 .تاريخ المناقشة ايهما اقرب تاريخاً 
للحصول على درجة  09/2/0244سافر سيادته فى )

اخيير مييد حصييل عليييه العييام  -الييدكتورا  ميين امريكييا 
 (.بدون مرتب02/2/0241السادس حتى 

وافق 
 المجلس
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- :للتدريب  فترةمنح   – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة سماال م

4 
سيييالم ابيييراهيم سيييالم . م

 محمد سالم

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الصحية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 طوكيو باليابان

ولجنييية الكليييية النظييير فيييي اقتيييراح مجليييس القسيييم 
ة علييى ميينح سيييادته عييام بالموافقييللعالقييات الثقافييية 

الييييوم التيييالى ) 45/9/0241للتيييدريب اعتبييياراً مييين 
بيدون مرتيب  41/9/0242حتى ( لمناقشة الدكتورا 

 .41/9/0241حيث ناقش الدرجة فى 
ا خير ميد حصيل  – 4/42/0241سافر سييادته فيى )

 (.بمرتب 34/9/0241عليه عام ثالث حتى 

وافق 
 المجلس

 

- : ادنذار بالعودة  – د
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

4 
مد عمرو محمد مح. م

 عياد

مدرس مساعد بقسم 
هندسة الرى 

والهيدروليكا وعضو 
االجازة الدراسيه 
بجامعة بريتش 
 كولومبيا بكندا

ولجنة الكليية للعالقيات النظر في اقتراح مجلس القسم 
ة علييى تطبيييق اللييوائح المعمييول بهييا بالموافقييالثقافييية 

وذلك بانذار  بالعودة خيالل شيهرين حييث انتهيى اخير 
وليم ييرد ميا  42/2/0241ام الثامن فى مد لسيادته الع

يعيد وليم يتسيلم العميل حتيى  يفيد موقفية الدراسيى وليم
 .تاريخه

خر مد حصل ا  – 49/2/0229سافر سيادته فى )
عليه العام الثامن وفرصة اخير  لمرضه حتى 

 (.بدون مرتب 42/2/0241

وافق 
 المجلس

 

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

 عمرو محمد نجيب نصر. م 4

بقسم  مدرس مساعد
الرياضيات والفيزياء 

االجازة  وعضو الهندسية
رتجرز جامعة الدراسية ب

 بامريكا

ولجنررررة الك يررررة  النظررررر قرررر  الترررررا  مج ررررس القسررررم
ة ع ى تطبيق ال وائح ع رى بالمواقق ل عاللات الثقاقية

نفقررات سرريادتو وكلررل بالفصررل ومطالبتررو وضررامنو بال
حير  انتهررى امرر مررد لسريادتو العررام السرادس برردو  

وانتهررررت قترررررة االنرررركار  41/9/0246مرتررررب حتررررى 
ولرررم يعرررد ولرررم يتسررر م  3/9/0241الموجرررو لرررو قرررى 
 .العمل حتى تاريمو

امررر مررد العررام  – 45/9/0242سرراقر سرريادتو قررى )
 (.بدو  مرتب 41/9/0246السادس حتى 

وافق 
 المجلس

 -: لفصلتطبيق اللوائح با :تابع 

 أحمد عبد السالم محمود. م 0

بقسم  مدرس مساعد
الرياضيات والفيزياء 

االجازة  وعضو الهندسية
بريدج جامعة الدراسية ب

 بورت بامريكا

ولجنررررة الك يررررة النظررررر قرررر  الترررررا  مج ررررس القسررررم 
ة ع ى تطبيق ال وائح ع رى بالمواققل عاللات الثقاقية 

نفقررات سرريادتو وكلررل بالفصررل ومطالبتررو وضررامنو بال
حيررر  انتهرررى امرررر مرررد لسررريادتو العرررام الثرررام  قرررى 

وانتهررت قترررة االنرركار الموجررو لررو قررى  42/4/0241
 .ولم يعد ولم يتس م العمل حتى تاريمو 3/9/0241

وافق 
 المجلس
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امررر مررد العررام  – 44/4/0229سرراقر سرريادتو قررى )
 (.بدو  مرتب 42/4/0241الثام  وامير حتى 

 ماريا  نصر أمي . م 3

هندسة قسم ب معيدة
 وعضو الحاسب والنظم

جامعة االجازة الدراسية ب
 سويس قيدلاير بسويسرا

ولجنررررة الك يررررة  النظررررر قرررر  الترررررا  مج ررررس القسررررم
ة ع ى تطبيق ال وائح ع رى بالمواقق ل عاللات الثقاقية

سيادتها وكلل بالفصل ومطالبتها وضامنها بالنفقرات 
حيررر  انتهرررى امرررر مرررد لسررريادتها العرررام الرابررر  قرررى 

وانتهررت قترررة االنرركار الموجررو لهررا قررى  49/9/0246
 .ولم تعد ولم تتس م العمل حتى تاريمو 3/9/0241
امررررر مررررد  – 02/9/0240سرررراقرت سرررريادتها قررررى ) 

 (.بمرتب 49/9/0246العام الراب  حتى 

وافق 
 المجلس

1 
اسرررررماء محمرررررد محمرررررود . م

 سالم

بقسم  مدرس مساعد
 هندسة الحاسب والنظم

 االجازة الدراسية وعضو
 بوردو بامريكاجامعة ب

ولجنررررة الك يررررة النظررررر قرررر  الترررررا  مج ررررس القسررررم 
ة ع ى تطبيق ال وائح ع رى بالمواققل عاللات الثقاقية 

سيادتها وكلل بالفصل ومطالبتها وضامنها بالنفقرات 
حيرررر  انتهررررى امررررر مررررد لسرررريادتها العررررام المررررامس 

وانتهررت قترررة االنرركار الموجررو لهررا  45/2/0246قررى
تسررر م العمرررل حترررى تعرررد ولرررم ت ولرررم 3/9/0241قرررى 

 .تاريمو
مر مرد العرام ا – 46/2/0244ساقرت سيادتها قى )

 (.بمرتب 45/2/0246المامس حتى 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
- :الهندسة ادنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 رشا عبد الرؤوف نور الدين صال:  اسم الطالب

مقاومة الحريق للكمرات الخرسانية المسلحة المعرضة لقوى : موضوع
 . ق 

Fire resistance of reinforced concrete beams 

subjected to shearing force.  
حازم محمد البكرى ، . د.سعيد عبد القادر عالم ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .صالح الدين فاروق الفتيانى. د

ماجستير 
العلوم 
 يةالهندس

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مروى أحمد يوسف إبراهيم:  اسم الطالب

محاكاة األعمدة المركبة بقطاعات بوليميرية مسلحة باأللياف : موضوع
 .الزجاجية المحاطة بالخرسانة والمعرضة لقوى ضغط محورية

Simulation of composite columns consisting of GFRP 

profiles encased in concrete subjected to axial 

compression. 

 .شيرين مصطفى سويلم. محمد إبراهيم النجار ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

The 46
th

 International Conference on Computers 

and Industrial Engineering (CIE46), October 29-31, 

2016, Tianjin, China. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً          أستاذ متفرغ بالكلية   محمد إبراهيم النجار       . د.أ -4
 رئيساً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة كاروالينا     سامى حنا رزق هللا        . د.أ -0

                          الشمالية
                                                                                   

  عضواً 
                  أستاذ متفرغ بالكلية  محى الدين صالح شكرى  . د.أ -3

 عضواً 

 دكتورا 
نسبة 

ادقتباس 
ال تتعدى 

32% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 0243 ربيع دبلوم فؤاد محمود مطرفؤاد محمود محمد :  اسم الطالب
وافق 
 المجلس
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 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 عادل محمد سليمان أبو العينين:  اسم الطالب

إستنباط و تنفيذ نظام مالحة مدمج بإستخدام طريقة التحسين : موضوع
 .نظمة التوجيه و التحكمالمثلى ذات المحس الزائف في أ

نور الدين حسن . د.السيد عبد المعطى البدوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .ياسر محمود حمدى مدنى. منى إبراهيم حامد لطفى ، د. إسماعيل ، د

تحقيق وتنفيذ نظام مالحة : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح 
لمستعار في متكامل بإستخدام طريقة التحسين المثلى ذات المحس ا

 .أنظمة التوجية و التحكم
Investigation and realization of an integrated 

navigation system using optimal pseudo sensor 

enhancement method (OPSEM) in guidance and 

control systems.  

 دكتورا 
 خريف
0229 

وافق 
 المجلس

 منار محمد عبد المقصود:  اسم الطالب

نقل الطاقة الكهربية السلكيا بواسطة ادقتران المغناطيسى : موضوع
 . الرنان

Wireless power transfer via resonant magnetic 

coupling.  
تامر حلمى عبد الحميد ، . د.سمير دغيدى عرفان ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .محمد محمد صدقى الحبروك. د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0244 

ق واف
 المجلس

 نهال محمد محمد األزلى:  اسم الطالب

المشاركة الديناميكية للطيف الترددى في شبكات الراديو : موضوع
 .اددراكية

Dynamic spectrum access in cognitive radio 

networks. 

محمد عمرو مختار ، . د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .إيهاب فاروق بدران. د.أ

ستير ماج
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

 حسن محمود محمد زيتون:  اسم الطالب

 . طرق تقليل عزم ادرتجاج في صناديق التروس المغناطيسية: موضوع
Cogging torque reduction techniques in magnetic 

gearboxes.  
 .د الخالقأيمن سامى عب. إبراهيم فؤاد العرباوى ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس
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     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 إيمان مجدى إبراهيم عبد المجيد الخضرجى:  اسم الطالب

في حالة حدوث  OSPFتحليل الوقت الالزم لزمن التقارب في : موضوع
 .فشل أو أكثر في الشبكة

OSPF convergence time analysis of single and 

multiple network failures. 

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

ماجستير 
 الهندسة

 0243 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 ماجد فتحى يوسف عبد العاطى:  اسم الطالب
دعم تطبيقات معالجة إستخدام الحوسبة السحابية في الهاتف النقال ل: موضوع
 .الصور

Using mobile cloud computing to support image 

processing applications. 
حنان على . نيرة محمود صادق ، د. محمد عمرو مختار ، د. د.أ:  تحت إشراف

 .حسن إسماعيل

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
3

rd
 International Conference on Intelligent Systems 

and Informatics 9-11 September 2017, Cairo. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

   أستاذ متفرغ بمعهد بحوث االلكترونيات      أيمن الدسوقى إبراهيم. د.أ -4
 رئيساً 

                             أستاذ بالكلية حسام محمد حسان شلبى  . د.أ -0
  عضواً 

        مد عمرو مختار            أستاذ مساعد بالكلية   مح. د.أ -3
 عضواً مشرفاً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ادقتباس 
ال تتعدى 

49% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 عبد الرحمن صالح الدين عبد الحميد الوكيل:  اسم الطالب

 .وحدات عواكس متعددة المستويات: موضوع
موازنة المتسعات وإمكانية عبور ) :مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (األعطال للمقوم النموذجى متعدد المستويات
 .جوهر البحث

Capacitor balancing and fault ride through capability 

for modular multilevel converter. 

 .محمد توفيق مصطفى. ؤاد العرباوى ، دإبراهيم ف. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

17th IEEE International Conference on Environment 

and Electrical Engineering. Milan, Italy. June 6th – 9th 

2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً               ذ متفرغ بالكليةإبراهيم فؤاد العرباوى    أستا. د.أ -4
 رئيساً و
             تامر حلمى عبد الحميد  أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -0

 عضوا ً 
   أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   حمدى أحمد عاشور     . د.أ -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ادقتباس 
ال تتعدى 

03% 

 ريفخ
0241 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

شكيل ت
لجنة 

 إيهاب محمد على محمد:  اسم الطالب

 .هندسة القوى الكهربية: موضوع
Electrical power engineering. 

 
 خريف
0246 

وافق 
 المجلس
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ادمتحان 
 الشامل

 .أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً     أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
             أستاذ متفرغ بالكلية     نبيل حسن عباسى             . د.أ -0

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

 عضوا ً 
    عبد الحميد            أستاذ ورئيس القسم بالكلية تامر حلمى. د.أ -1

 عضواً 
                      هشام بهاء الدين الرفاعى         أستاذ بالكلية. د.أ -5

 عضواً 

شكيل ت
لجنة 

ادمتحان 
 التأهيلى

 نيهال محمد أمين محمد أنور:  اسم الطالب

 .قسيم في أنظمة االتصاالت البصريةالتعادد الفراغى لت: موضوع
Space Division multiplexing in optical communication 

systems. 

 .السيد عبد المعطى البدوى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً          السيد عبد المعطى البدوى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
                          أستاذ بالكلية      سام محمد حسان شلبىح. د.أ -0

 عضواً 
                          نور الدين حسن إسماعيل     أستاذ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً 

 0240 ربيع 
وافق 
 المجلس

تعديل 
 لجنة

 إشراف

 أميرة صالح الدين البطوطى:  اسم الطالب

 .موجات الراديو بإستخدام التشفير تأمين التعرف بإستخدام: موضوع
هانية حسن عبد المنعم . محمد عمرو محمود مختار، د. د.أ: تحت إشراف

 .فرج
السيد عبد المعطى البدوى األستاذ المتفرغ بالكلية إلى . د.وذلك بإضافة أ

 .لجنة ادشراف لحاجة البحث إلى تخص  سيادته

 دكتورا 
 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 مى إسماعيل محمد رشاد : اسم الطالب

 .المرشحات النشطة: موضوع
 .محمد صدقى الحبروك. سمير الدغيدى عرفان ، د. د.أ: تحت إشراف

تامر حلمى عبد الحميد األستاذ بالكلية إلى لجنة .د.وذلك بإضافة أ
 .ادشراف لحاجة البحث إلى تخص  سيادته

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس
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 :الهندسة الكهربية قسم : عتاب

تعديل 
 لجنة

 إشراف

 رحاب حسن محمود عبد الوهاب:  اسم الطالب

 .الشبكات الذكية: موضوع
 .محمد صدقى الحبروك. سمير الدغيدى عرفان ، د. د.أ: تحت إشراف

تامر حلمى عبد الحميد األستاذ بالكلية إلى لجنة ادشراف .د.وذلك بإضافة أ
 .يادتهلحاجة البحث إلى تخص  س

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

  هطلب

 محمد على محمد خليفة:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 كارولين كميل إسحاق:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0241 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :المعمارية الهندسة قسم : ثالثاً 

منح 
 الدرجات

 عمرو على محمود بيومى:  اسم الطالب

تحديث تصميمى التريوم قائم للحفاظ على مستوى األداء : موضوع
 . الحرارى ومعدالت ادضاءة الطبيعية

Retrofitting of existing atrium for maintaining thermal 

and daylight performance.  
. أحمد منير سليمان ، د. د.بد الحميد فرغلى ، أطارق ع. د.أ: تحت إشراف

 .زياد طارق الصياد

 دكتورا 
 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 والء محمد وسام عبد المنعم غراب:  اسم الطالب

 –ادستدامة قضية رئيسية للمحافظة على التراث بشكل أفضل : موضوع
 . فيال زغيب، مدينة ادسكندرية( : دراسة حالة)

Sustainability as a key issue towards better heritage 

preservation villa Zogheb, Alexandria city (case study).  
محمد عاصم محمود . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .رانيا جابر رسالن. حنفى ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0241 ربيع
وافق 
 المجلس

  ء فكرى فهمى عطية أبو شوشةشيما:  اسم الطالب
دراسة للطرق المقترحة  –الحفاظ على المراكز التاريخية للمدن  :موضوع

والمدروسة في الحفاظ على مراكز المدن التاريخية ومواكبتها للتغير في 
 . الزمن وادحتياجات السكانية

Preservation of historic city centers – A study of suggested 

approaches for preservation of historic city centers and 

their adaptation of time change and human needs.  

 .إبراهيم السيد معروف. د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

ة تشكيل لجن
 الحكم

 نسمة محمد صالح سيف البرعى:  اسم الطالب

 .المجتمعات العمرانية المغلقة: موضوع
: المجتمعات العمرانية المسورة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن  (مكانى ، دراسة حالة مدينة ادسكندرية –منظور إجتماعى 
 .هذا التحديد ال يمس جوهر البحث

Gated communities: A socio – spatial perspective, 

The case study of Alexandria city. 

هانى محمد عبد . د.طارق عبد الحميد فرغلى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .الجواد عياد

مجلية هندسية ادسيكندرية : المهنيدس الميذكور ليه بحيث منشيور فيي * 
  49/42/0241وقبل للنشر بتاريخ 

  - :على أن تكون اللجنة مكونة من 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس
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مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكلية  طارق عبد الحميد فرغلى  . د.أ -4
 رئيساً و
                       أستاذ بالكليةعلى فؤاد بكر                . د.أ -0

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

 عضواً و
أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين م الرفاعى  مهاب عبد المنع. د.أ -1

                       شمس
                                                                                

 عضواً 

شكيل لجنة ت
ادمتحان 

 املالش

 خالد عبد هللا محمد كليب:  اسم الطالب

إتجاهات التوسع العمرانى للمدن والعوامل المؤثرة عليه في : موضوع
 .(ليبيا/ دراسة تطبيقية مدينة الخمس )ليبيا 

Directions urban expansion of cities and the factors 

affecting it in Libya (An applied study on the city of 

Al-Khoms / Libya). 

إبراهيم السيد . د.يسرى عبد القادر محمد عزام ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .معروف

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
              محمد عبد العال إبراهيم        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً     يسرى عبد القادر عزام         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

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

 عضوا ً 

 0241 ربيع 
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

شكيل لجنة ت
ادمتحان 
 الشامل

 نور الدين محمود حسين محمود أحمد:  اسم الطالب

 .اعيةحقن المجاورات السكنية الصن: موضوع
Injecting residential industrial neighborhood. 

 .على فؤاد بكر. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

            محمد عبد العال إبراهيم          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

                    أستاذ بالكلية      محمد أنور فكرى            . د.أ -0
 عضواً 

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

 
 خريف
0245 

وافق 
 المجلس

 لجنةتعديل 
 إشراف

 سارة مكرم شكر هللا توماس:  اسم الطالب

 .دراسة البيئة الفزيقية في مبانى ما قبل المدرسة: موضوع
 .زياد محمد طارق الصياد. ، د دينا سامح طه. د.أ: تحت إشراف

على فؤاد بكر األستاذ بالقسم إلى لجنة ادشراف . د.وذلك بإضافة أ
 .دينا سامح طه وذلك العتذار سيادتها عن االشراف. د.بدال من أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0245 ربيع
وافق 
 المجلس

 

  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار القيدتاريخ  الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 صابر سيد محمد عبد النبى:  اسم الطالب

دراسة دستخدام الطاقة الجيوحرارية والطاقة الشمسية : موضوع
 . كنظام هجين في رفع ميا  حقن اآلبار في حقول البترول

Study to use geothermal and solar energy as a 

hybrid system in lifting brackish water in oil fields.  
 .أسامه أحمد على السمنى. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0243 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد سعيد عبد الحميد الديب:  اسم الطالب

نسيج زجاجى )التنبؤ بحيا  األكالل والتعب للمواد المركبة : موضوع
 . عن طريق الشبكات العصبيه( مقوى بالبولى استر

Fatigue life prediction of woven-roving glass 

reinforced – polyester using neural networks.  
 .طاهر حمد هللا عوض. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس
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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

منح 
 الدرجات

 هشام محمد محمد شحاته:  اسم الطالب
وخ اآللى وتقدير عمقها على األسطح الفوالذية كشف الشر: موضوع

 . بإستخدام معالجة الصور والشبكات العصبية ادصطناعية
Automatic crack detection and its depth estimation 

on steel surfaces using image processing and 

artificial neural networks.  

محمد أبو العال عبد . د. أ  طاهر حمد هللا عوض ،. د.أ:  تحت إشراف
 .ياسر سعد محمد. اللطيف ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 على عبد البديع عبد النبى سيد:  اسم الطالب

 .التزليق الهيدروديناميكى المرن للمحامل ادنزالقية: موضوع
رنة للمحامل ادنزالقية دراسة مقا): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس  (المهجنة ذات فتحات الدخول الطولية
 .جوهر البحث

Comparative study of slot-entry hybrid journal 

bearings. 

 .إبراهيم محمود الفحام. د.وائل أحمد كروسبى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

7th International Conference on Advances in Civil, 

Structural and Mechanical Engineerin- AGSM2017. 

23-24 September, 2017. Bangkok, Thailand. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً      وائل أحمد كروسبى           أستاذ متفرغ بالكلية  . د.أ -4
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة    كمال عبد العزيز إبراهيم. د.أ -0

                        المنوفية
                                                                                 

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

   عضواً 

 تورا دك

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

49% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس
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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أكرم عالء الدين محجوب خضر:  اسم الطالب

دراسة تجريبية وعددية حول تصميمات حلقات الضخ : موضوع
 .مطورة األداء موانع التسرب الميكانيكية

Numerical and experimental investigation of 

enhanced pumping ring design for high 

performance mechanical seals. 

 .احمد بهاء الدين محمد.د. حسن على ورد  ،. د.أ:  تحت إشراف
مجلة هندسة ادسكندرية : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

 .04/42/0241بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية   حسن على ورد          . د.أ -4
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة كرم رمزى بشاى         . د.أ -0

 عضواً   القاهرة
                             عصام مصطفى وهبة    أستاذ بالكلية. د.أ -3

   عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 يةالهندس

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

49% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 على أحمد عبد الخالق الحفنى:  اسم الطالب

 .خصائ  وأداء نظام إستعادة الطاقة بإستخدام عجلة الطاقة: موضوع
دراسة متقدمة لنظام تكييف هواء ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

وعجلة تبادل محتوى  بإستخدام كل من عجلة تبادل الطاقة المحسوسة
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (الطاقة

Advanced study of air conditioning system 

configuration combining sensible and desiccant 

enthalpy wheels. 

وائل محمد المغالنى . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .لحلومحمد محمود ا. ، د
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

Applied Thermal Engineering, Vol.127, Pages: 1-

15, 25 December 2017. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً      عبد الحميد عطية السيد     أستاذ متفرغ بالكلية  . د.أ -4
 رئيساً و
متفرغ بكلية الهندسة  أستاذ  أحمد صبرى حجازى       . د.أ -0

                        جامعة المنوفية
                                                                                 

 عضواً 
                          أسامة أحمد السمنى         أستاذ بالكلية. د.أ -3

  عضواً 
مشرفاً     األستاذ المساعد بالكلية   وائل مصطفى المغالنى   . د.أ -1

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

46% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

شكيل لجنة ت
ادمتحان 
 الشامل

 محمد الشحات فريد حسن:  اسم الطالب

 .محيط بهالتداخل ما بين حركة المائع والوسط ال: موضوع
Fluid Structure interaction. 

 .حسن أنور الجمل. د.أ: تحت إشراف

 0246 ربيع 
وافق 
 المجلس
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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية       حسن أنور الجمل   . د.أ -4
 رئيساً و
                   أستاذ متفرغ بالكلية طاهر حمد هللا عوض      . د.أ -0

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

 عضوا ً 

 عمرو فؤاد عبد الحميد شرف الدين:  اسم الطالب

التحكم المتزامن لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية في داخل : موضوع
 .غرفة عملية تخمر المخبوزات

Simultaneous temperature and humidity control 

inside bakeries fermentation processing room. 

وائل محمد مصطفى . د.عبد الحميد عطية السيد ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .المغالنى

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
أستاذ متفرغ وقائم بعمل رئيس قسم  عبد الحميد عطية السيد   . د.أ -4

             بالكلية
مشرفاً                                                                         

 رئيساً و
                 عبد الحميد إبراهيم جمعة   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
                محمد خليل إبراهيم         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً 

 
 خريف
0241 

ق واف
 المجلس

 عبد هللا حلمى محمد محمد القاعود:  اسم الطالب

( المواسير)تصرف المواد المركبة المقوا  بااللياف : موضوع
 .والمعرضة لحمل تربة خارجى

Behavior of glass fiber reinforced composite pipes 

subjected to external soil loads. 

 .عالء الدين حمدى. د.أ: تحت إشراف
  -: لى أن تكون اللجنة مكونة من ع
                  أستاذ متفرغ بالكلية وائل أحمد كروسبى        . د.أ -4

 رئيساً 
                  أستاذ متفرغ بالكلية محمد محمد القصبى        . د.أ -0

 عضواً 
مشرفاً         عالء الدين حسن حمدى   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً و

 
 خريف
0246 

وافق 
 المجلس
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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

شكيل لجنة ت
ادمتحان 
 الشامل

 محمد عبد المؤمن محمد إسماعيل كشك:  اسم الطالب
دراسة متقدمة في السلوك الديناميكى األمثل للتحكم في : موضوع

 .الفاصالت ثالثية األبعاد
Advanced study of optimized control dynamic behavior 

of three-phase separators. 

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

                      أسامة أحمد المصرى          عالم ممتاز متقاعد. د.أ -4
 رئيساً 

سم أستاذ متفرغ وقائم بعمل رئيس قعبد الحميد عطية السيد    . د.أ -0
                    بالكلية

مشرفاً                                                                         
 عضواً و

                 أستاذ متفرغ بالكليةعادل أحمد عبد الرحمن      . د.أ -3
 عضوا ً 

 
 خريف
0246 

وافق 
 المجلس

 أحمد مختار إبراهيم يوسف:  اسم الطالب

دراسة متقدمة لتحليل االكسرجى لإلسالة لغاز الميثان الحيوى : وضوعم

 .المتكسر
Advanced study of Exergy analysis of fractionated Bio- 

Methane liquefaction. 

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

اذ متفرغ وقائم بعمل رئيس قسم أستعبد الحميد عطية السيد   . د.أ -4
             بالكلية

مشرفاً                                                                         
 رئيساً و
                   عالء الدين حسن حمدى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً 
                  لكليةعادل أحمد عبد الرحمن     أستاذ متفرغ با. د.أ -3

 عضوا ً 

 
 خريف
0246 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 محمد مصطفى أحمد شحاته:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0241 

4 

 مصطفى عبد العزيز عبد العزيز:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0245 

وافق 
 المجلس

 سلطانوليد عاطف يونس :  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 0246 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد سمير عرجاوى: :  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 مصطفى عبد هللا محمود محمد سعيد:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0245 

وافق 
 المجلس

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار القيد تاريخ الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 وفاء أحمد حماد محمد حماد:  اسم الطالب

إستحداث قطب جديد دستخدامه في معالجة المخلفات المائية : موضوع
 .بالتنقية الكهروكيميائية

 0240 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس
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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. الشاذلى ، د

 جهاد عالء الدين محمد رشاد:  اسم الطالب

 .دراسة إستخدام قشر الموز في إزالة بقع الزيت: موضوع
Study on the use of banana peels for oil spill 

removal.   
جيهان فاروق . د.محمد حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .عامر عبد الرازق. ملش ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 أسماء محمود السيد محمود:  اسم الطالب
 .صناعة حامض البنزويك: موضوع

Benzoic acid manufacture.   
 محمد حسين عبد المجيد. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

تشكيل إعادة 
 لجنة الحكم

 الشيماء عبد الرحمن أنور عمر إبراهيم:  اسم الطالب

دراسة التعديل الكيميائى للسيليلوز الموجود في قشر األرز : موضوع
 .ودراسة تطبيقاته في معالجة الميا  والمخلفات 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 اللجنة مكونة من 

                غ بالكليةحسن عبد المنعم فرج         أستاذ متفر. د.أ -4
 رئيساً 

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

مشرفاً               تغريد محمد محمد زويل       أستاذ بالكلية. د.أ -3
  عضواً و

 .سامى عبد المنعم الجرف لوفاته. د.رفع اسم أ* 

 دكتورا 

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

02% 

 خريف
0244 

وافق 
 المجلس
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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

شكيل لجنة ت
ادمتحان 
 الشامل

 أحمد يحيى على محمد الكيالنى:  اسم الطالب

معالجة الميا  الملوثة صناعيا بواسطة التقنية : موضوع
 .الكهروكيميائية

Wastewater treatment by electrochemical techniques. 

 .شعبان على عطية نصير. د.أ: افتحت إشر
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

              حسن عبد المنعم فرج           أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

                     شعبان على عطية نصير        أستاذ بالكلية. د.أ -0
 عضواً 

                    بالكلية أشرف عبد التواب مبارك       أستاذ. د.أ -3
 عضوا ً 

 0246 ربيع 
وافق 
 المجلس

 هاجر محمد عبد البارى مندور:  اسم الطالب

 .الطرق الختلفة لمعالجة ميا  الصرف الصحى: موضوع
Using multistage system for industrial wastewater 

treatment. 

 .نيفين كمال أمين. د.أ: تحت إشراف
  -: جنة مكونة من على أن تكون الل

                  حسن عبد المنعم فرج       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً                أستاذ بالكلية نيفين كمال أمين            . د.أ -0
 عضواً و

                أستاذ مساعد بالكلية            ياسمين أسامة فؤاد. د.أ -3
 عضوا ً 

 0246 عربي 
وافق 
 المجلس

 أسماء عطية إبراهيم عبد المعطى شلبى:  اسم الطالب

 .تطوير أغشية بوليميرية لتطبيقات خاليا الوقود: موضوع
Development of polymeric membranes for fuel cell 

applications. 

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

        محمد حسين عبد المجيد       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً مشرفاً و

                أستاذ متفرغ بالكلية أحمد أمين زعطوط           . د.أ -0
 عضواً 

                       جيهان فاروق ملش           أستاذ بالكلية. د.أ -3
 عضوا ً 

 
 خريف
0245 

وافق 
 المجلس
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  0241/ 41/44بتاريخ  الرابعةالجلسة 

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  ابعت

شكيل لجنة ت
ادمتحان 
 الشامل

 أشرف عبد الكريم حسين محمود:  اسم الطالب

دراسة تأثير مؤثرات التشغيل على كفاءة وحدة صناعية : موضوع
 .(الحالة غير المستقرة)لتجفيف الغاز الطبيعى

Effect of operating parameters on the performance 

of a natural gas during unit (unsteady state). 

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

مشرفاً       حسن عبد المنعم فرج         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
               يحيى عبد القادر الطويل      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 اً عضو
                      نور الدين إسماعيل            أستاذ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً 

 
 خريف
0245 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
 المشرفين

 دكتورا  أحمد محمد عمر عبد العزيز:  اسم الطالب
 خريف
0242 

وافق 
 المجلس

 

- : الرى والهيدروليكاهندسة قسم :  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة لموضوعا

منح 
 الدرجات

 نورهان سمير عبد األله أحمد:  اسم الطالب

 .التحكم في الضغط لتقليل التسرب في نظم توزيع الميا : موضوع
Pressure control for minimizing leakage in water 

distribution systems. 
وليد عبد العظيم . د.راوية منير قنصو  ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عمرو السيد عبد الفتاح فليفل. إبراهيم ، د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 شيماء إبراهيم محمد إبراهيم إمان:  اسم الطالب

بطن من األمام بمادة غير التسرب خالل السد الترابى الم: موضوع
 .المرتكز على طبقة منفذةمنفذة و

Seepage through an earth dam with upstream 

blanket based on a pervious layer. 
محمد عبد الرازق . د.راوية منير قنصوة ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد رزق

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0241 ربيع
وافق 
 المجلس
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- : الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم : اً سابع

 رالقرا تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد عبد المنعم هاشم العريان:  اسم الطالب

طريقة العناصر المحددة ذات المحاور متشاركة الدوران : موضوع
للتحليل ادستاتيكى والديناميكى الغير خطى هندسياً للكمرات 

 .وادطارات المستوية
A corotational finite element formulation for 

geometrically nonlinear static and dynamic 

analysis of planar beams and frames. 
وليد . هشام عبد الفتاح سعد القرنشاوى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .إبراهيم حسين

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 

 ً - : ادنتاجهندسة قسم :  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 عبد الرحمن عيسى على عيسى:  اسم الطالب

بحث نمذجة ادجهادات المتبقية نتيجة لعمليات ثنى : موضوع
 .المقاطع المعدنية الرقيقة بإستخدام تحليل العناصر المحدودة

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

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 بسيونى إبراهيم بسيونى صالح:  اسم الطالب

 .دراسة السباكة بالطرد المركزى للمواد المتدرجة الخوا : موضوع
Study of the centrifugal casting of functionally 

graded materials (FGMs). 
 .إسالم محمد الجالى. محمود حامد أحمد ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0243 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -: هندسة ادنتاجقسم :  تابع

تشكيل إعادة 
 لجنة الحكم

 رضا أبو زيد محمد عطا:  اسم الطالب

 .منظمات الحكوميةتقنيات التطوير المؤسسى في ال: موضوع
Organization development techniques at 

governmental organization. 

 .جالل أحمد القبرصى. د.محمد أنور الدرديرى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً       محمد أنور الدرديرى         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة أحمد حافظ أحمد العسكرى  . د.أ -0

المنوفية ووكيل معهد ادسكندرية 

 عضواً    العالى
مشرفاً     جالل أحمد القبرصى          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 عضواً و
             ياسمين أبو السعود صالح      أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
سييعيد علييى . د.ياسييمين أبييو السييعود صييالح بييدالً ميين أ. د.ضييافة أإ* 

 .السيد الصيرفى دجراء  عملية جراحية بالعين

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0242 

وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة النووية وادشعاعيةقسم :  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 بد الفتاح أحمد الحوشىأحمد ع:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

إستخدام التشتت المرتد : رأت اللجنه تعديل عنوان البحث ليصبح * 
 .ألشعة جاما لتقييم التآكل في األنابيب المعزولة

Use of gamma ray back scattering method for 

corrosion assessment in insulated pipes. 
محمد حسن محمد . د.محسن أبو مندور ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .حسن

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0240 خريف
وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة النووية وادشعاعيةقسم : تابع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مرو  فريج محمود:  اسم الطالب

 .زماتطبيقات في فيزياء البال: موضوع
علماً  (تطبيقات الهندسة النووية): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

 .بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
Applications of nuclear engineering. 

إبراهيم محمد . د.هناء حسن أبو جبل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد حسن محمد حسن. د.الشربينى ، أ

  - :على أن تكون اللجنة مكونة من 
                 سعيد عبد المجيد عجمى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةهناء حسن أبو جبل        . د.أ -0

 عضواً و
جامعة زويل للعلوم أستاذ بإبراهيم محمد الشربينى    . د.أ -3

          التكنولوجياو
مشرفاً                                                                       

 عضواً و
         أستاذ مساعد بجامعة زويلعمرو سعد جالل          . د.أ - 1

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

46% 

 0240 خريف
وافق 
 المجلس

 ميرال محمود السيد شركس:  اسم الطالب

 .لهندسة النوويةتطبيقات ا: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

أحمد عماد . محمد حسن محمد حسن ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .الدين فتح هللا

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                سعيد عبد المجيد عجمى     أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً     أستاذ مساعد بالكلية محمد حسن محمد حسن    . د.أ -0

 عضواً و
         أستاذ مساعد بجامعة بنها محمد مصطفى فضل هللا     . د.أ -3

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 
40.25% 

 0240 خريف
وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة النووية وادشعاعيةقسم : تابع 

شكيل لجنة ت
ادمتحان 

 املالش

 عمر الصديق على عثمان:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوع
Application of nuclear engineering. 

 .محمد السيد سليمان ناجى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً      محمد السيد سليمان ناجى   أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 رئيساً و
              أستاذ متفرغ بالكليةمحسن عبد  أبو مندور        . د.أ -0

 عضواً 
             سعيد عبد المجيد عجمى      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 عضوا ً 
                      علياء عادل بدوى              أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 
   ستاذ ورئيس القسم بالكليةأ هناء حسن أبو جبل          . د.أ -5

 عضواً 

 
 خريف
0245 

وافق 
 المجلس

 عرفات حسن عرفات حماد :  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوع
Application of nuclear engineering. 

 .هناء حسن أبو جبل. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

                 جى أستاذ متفرغ بالكليةمحمد السيد سليمان نا. د.أ -4
 رئيساً 

                محسن عبد  أبو مندور      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً 

                سعيد عبد المجيد عجمى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 عضواً 

                        علياء عادل بدوى            أستاذ بالكلية. د.أ -1
 عضواً 

مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةهناء حسن أبو جبل         . د.أ -5
 عضواً و

 
 خريف
0243 

وافق 
 المجلس
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- : الغزل والنسيجهندسة قسم :  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مرو  محمد كامل المر:  اسم الطالب
لمؤثر  على قوة التثقيب للتركيبات النسيجية فح  العوامل ا: موضوع
 .المركبة

Investigation of the factors affecting the puncture 

force of hybrid fibrous structures. 

عفاف خميس . د.مجدى عبد المنعم المسيرى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .سمر أحمد محسن. العوفى ، د

 :ي المهندس المذكور له بحث منشور ف* 
7

th
 International Conference on Recent Trends in 

Science, Engineering and Technology 

(RTSET2017) 29-30 June 2017, London, UK. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

محمد أحمد سلطان           أستاذ متفرغ بالكلية                 . د.أ -4
 رئيساً 

  أستاذ بالمركز القومى للبحوث بالقاهرةد عبد هللا سعد   محمد محم. د.أ -0
 عضواً 

مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكليةعفاف خميس العوفى        . د.أ -3
 عضواً و

 دكتورا 

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

49.1% 

 خريف
0243 

وافق 
 المجلس

 نسرين حلمى إبراهيم صالح أحمد:  اسم الطالب

جات الجود  مع أقل هالك في صناعة تحقيق أعلى در: موضوع
 .المالبس الجاهزة

تحقيق نظام تقليل الفاقد في ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  (صناعة المالبس الجاهزة

 .البحث
Achievement of lean manufacturing system in 

garment industry. 

شيرويت . د.ح الدين الجهينى ، أعادل صال. د.أ:  تحت إشراف
 .شيرين نبيل زكريا الكاتب. د. حسين الغلمى ، أ

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
8

th
 International Conference of Textile Research 

Division.Cairo- 25-27 September, 2017. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً     الجهينى   أستاذ متفرغ بالكلية عادل صالح الدين. د.أ -4
 رئيساً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة فوقية فهيم                     . د.أ -0

 عضواً   المنصورة
          أستاذ مساعد بالكليةن                   سمر أحمد محس. د.أ -3

 عضواً 
مشرفاً  لكليةشيرين نبيل الكاتب            أستاذ مساعد با. د.أ -1

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

42.4% 

 خريف
0240 

وافق 
 المجلس

 -: هندسة الغزل والنسيجقسم : تابع 

شكيل لجنة ت
ادمتحان 
 الشامل

 نشوى فتحى حامد عجمية:  اسم الطالب

 .الراحه في األقمشة: موضوع
Fabric comfort. 

 
 خريف
0246 

وافق 
 المجلس
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 .ح الدين الجهينىعادل صال. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

           أستاذ متفرغ بالكلية محمد أحمد سلطان                . د.أ -4
 رئيساً 

مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية     عادل صالح الدين الجهينى . د.أ -0
 عضواً و

         ةأستاذ متفرغ بالكليإبراهيم عبد  إبراهيم الهوارى   . د.أ -3
 عضوا ً 

 

- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 إسالم أحمد مرسى حسين:  اسم الطالب

بروتوكول ذو إعتمادية لسماحية الخطأ في شبكات : موضوع
 .ادستشعار الالسلكية

A fault tolerant reliable protocol for wireless 

sensor networks. 

مجدى عبد العظيم . د.محمد نزيه الدرينى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .أحمد

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 نهال محمود عبد العزيز الحداد:  اسم الطالب

 .هندسة الحاسب و النظم: موضوع
تحويل الصور والفيديوهات إلى ): البحث ليصبح مع تحديد عنوان 

 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (الرسوم متحركة
Image and video cartooning filter. 

محمد صالح . د.محمد عبد الحميد إسماعيل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .الدين سليم

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
       أستاذ متفرغ بالكلية         اجى           مجدى حسين ن. د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً      محمد عبد الحميد إسماعيل    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
مشرفاً  أستاذ مساعد متفرغ بالكليةمحمد صالح الدين سليم    . د.أ -3
 عضواً و
البحوث  أستاذ مساعد متفرغ بمعهدصالح عبد الشكور الشهابى . د.أ -1

  الطبية
                                                                               

 عضواً 

 دكتورا 

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

04% 

 0240 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -: هندسة الحاسب والنظمقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سارة حبشى عبد الباسط الحمادى:  اسم الطالب

 .األنظمة الذكية: ضوعمو
طريقة جديدة لتصنيف الصور ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر  (بإستخدام ادشراف الجزئى
 .البحث

New approach for semi-supervised image clustering. 

محمد عبد الحميد . د.مجدى حسين ناجى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .إسماعيل

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
International Conference on Advanced Intelligent Systems 

and Information. 9-11 September 2017, Cairo, Egypt. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مجدى حسين ناجى              أستاذ متفرغ بالكلية   مشرفاً . د.أ -4
 رئيساً و
مشرفاً    محمد عبد الحميد إسماعيل      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
           نجوى مصطفى المكى            أستاذ متفرغ بالكلية . د.أ -3

 عضواً 
أستاذ مساعد متفرغ بمعهد صالح عبد الشكور الشهابى   . د.أ -1

  البحوث الطبية
                                                                               

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

01% 

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

 رنا ممتاز عبد السميع زكى خليل:  اسم الطالب
 .البيومعلوماتية: موضوع

التحليل المتكامل لبيانات التغير والتعبير ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 .علماً بأن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث (في دراسات ادرتباط الجينية

Integrated analysis of SNP, CNV and gene 

expression in genetic association studies. 

نجوى مصطفى . د.محمد عبد الحميد إسماعيل، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .نجية محمد غانم. د.المكى، أ

 :له بحث منشور في  المهندس المذكور* 
Clinical Genetics. April 2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
        مجدى حسين ناجى            أستاذ متفرغ بالكلية       . د.أ -4

 رئيساً 
مشرفاً      محمد عبد الحميد إسماعيل    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
أستاذ مساعد متفرغ بمعهد البحوث لشهابى صالح عبد الشكور ا. د.أ -3

  الطبية
                                                                               

 عضواً 
   نجية محمد غانم                 أستاذ مساعد بالكلية . د.أ -1

ًً مشرفاً و  عضواً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ادقتباس 
ال تتعدى 

32% 

 خريف
0241 

وافق 
 المجلس

 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
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النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد نتيجة  - 4
 .الميكانيكيةالهندسة : في 0241 خريفدبلوم الدراسات العليا 

 تيجةوافق المجلس على إعتماد الن :القرار
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 (4)مرفق 


