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  2017 /10/1بتاريخ  السادسةالجلسة 

عبد  برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ 2017 /1 /10اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  -خالد السيد جعفر  /المجلس السيد األستاذ الدكتور ، وأمانة سر عميد الكلية –العزيز حسانين قنصوة 

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

   رؤساء األقسام 
 أ.د. عبد الحميد عطيه السيد   أ.د. على محمد على عكاز 
 أ.د. هشام على سعد زين الدين  أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى 
 أ.د. شعبان على عطيه نصير  أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى 
 أ.د. تامر حلمى عبد الحميد حسن  أ.د. مسعد مصلح عبد المجيد 
 أ.د. مدحت عبد المعطى مصطفى  محمد السيد محمد النجارأ.د.  
 أ.د. هناء جمدى أبو جبل  أ.د. عمرو أحمد عبد المنعم المصرى 
 د. عبد هللا مصطفى خليل  د. عفاف خميس إبراهيم العوفى 

   أساتذة من األقسام
 أ.د. مظهر بسيونى طايل  أ.د. محمد أحمد إبراهيم سلطان 
 أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل  مصطفى الجمال أ.د. مصطفى محمد 
 أ.د. محمد عبد الرازق محمد رزق  أ.د. محمد محمد القصبى خليفة 
 أ.د. ماجد نجيب عبد الملك  أ.د. محمود على جبر زراع 
 أ.د. علياء عادل محمد بدوى  أ.د. محمد عبد الواحد يونس 
 عبد المجيد الكيالأ.د. رمضان خليل   أ.د. على فؤاد سعيد بكر  

 مدرسين من األقسام  أساتذة مساعدين من األقسام
 د. حمدى محمد الحصافى غنيم  د. إيهاب جابر أحمد أدم 
 د. سعيد عبد اللطيف شبل  د. راجى على رفعت حمدى 
   أعضاء مجلس الكلية من الخارج 

 ب. أعضاء من خارج الكلية  أ. أعضاء من داخل الكلية 
 السيد المهندس / أسامة السيد الجناينى  عصام أحمد أحمد سالمأ.د.  
 السيد اللواء أ.ح. د / عصام الدين أحمد ثابت  أ.د. سعيد السيد إسماعيل الخامى 
   أ.د. محمد عبد الفتاح محمد شامة 
   أ.د. محيى الدين صالح الدين شكرى 
   أ.د. محمد نشأت عباس فرس 

  حسنى الحيوى )مدير وحدة ضمان الجودة(أ.د. أحمد  مدعـوون
أ.د. عصام مصطفى محمد وهبه )المدير التنفيذى للمركز 

 (لقطاع الكهروميكانيكا والتدريب الهندسى
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 ون هيئة التدريسئش
 الترقيات والتعيينات

 التعيين فى وظيفة عالم ممتاز  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
اسامة احمد عبد  د.أ.

 الرحمن المصرى 
عالم ممتاز 

 متعاقد
الهندسة 
 الميكانيكية

النظررررررر فررررررى اقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
بشرررررمن الموافقرررررة علرررررى تجديرررررد تعاقرررررد 

 كعرررررررررالم ممتررررررررراز متعاقررررررررردسررررررررريادت  
وحتررررررررى  12/2/2017اعتبررررررررارا  مررررررررن 

11/2/2018 . 

وافق 
 المجلس

 

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

 مسعود بشير الغنيمى   .د 1
أستاذ 
 مساعد

الهندسة 
 الكهربية

النظرررررر فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
مررررررررررنح بشررررررررررمن الموافقررررررررررـة علررررررررررى 

سرررررررريادت  اللقررررررررب العلمررررررررى لوظيفررررررررة 
بنرررررراءا  علررررررى  وذلرررررر  بالقسررررررم أسررررررتاذ

توصرررررررية اللجنرررررررة العلميرررررررة للترقيرررررررات 
. 

وافق 
 المجلس

2 
ريم محمد عبد المغيث  .د

   القديم
أستاذ 
 مساعد

 اإلنتاجهندسة 

النظرررررر فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
مررررررررررنح بشررررررررررمن الموافقررررررررررـة علررررررررررى 

اللقررررررررب العلمررررررررى لوظيفررررررررة  اسرررررررريادته
بنرررررراءا  علررررررى  وذلرررررر  بالقسررررررم أسررررررتاذ

توصرررررررية اللجنرررررررة العلميرررررررة للترقيرررررررات 
. 

وافق 
 المجلس

 

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

1 
عمرو محمد محروس  .د

 احمد العريان 
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظرررررر فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
مررررررررررنح بشررررررررررمن الموافقررررررررررـة علررررررررررى 

سرررررررريادت  اللقررررررررب العلمررررررررى لوظيفررررررررة 
بنررررراءا  علرررررى بالقسرررررم  أسرررررتاذ مسررررراعد

 توصررررررررية اللجنررررررررة العلميررررررررة الدائمررررررررة 
 .للترقيات

وافق 
 المجلس
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 (واألساتذة المساعدين )مجلس الكلية على مستوى األساتذةمنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد  -تابع 
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
ياسر محمد أحمد عبد  .د

  الرزاق
 مدرس

هندسة ال
البحرية 

 وعمارة السفن

النظرررررر فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
مررررررررررنح بشررررررررررمن الموافقررررررررررـة علررررررررررى 

سرررررررريادت  اللقررررررررب العلمررررررررى لوظيفررررررررة 
بنررررراءا  علرررررى بالقسرررررم  أسرررررتاذ مسررررراعد

 توصررررررررية اللجنررررررررة العلميررررررررة الدائمررررررررة 
 .للترقيات

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

1 
ميرفت ميخائيل راغب د . 

 غبرس   
مدرس 
 مساعد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

النظرررررر فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
بشرررررررررمن الموافقرررررررررـة علرررررررررى تعيرررررررررين 

 مررررررررردرسفرررررررررى وظيفرررررررررة ا سيرررررررررـادته
علررررررررى درجررررررررة ا بالقسررررررررم لحصرررررررروله

 الدكتوراة .

وافق 
 المجلس

 
اسماعيل محمد عبد د . 

 الرازق ابراهيم    
مدرس 
 مساعد

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية 

فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم النظرررررر 
بشرررررررررمن الموافقرررررررررـة علرررررررررى تعيرررررررررين 

 مرررررررررردرسفررررررررررى وظيفررررررررررة  سيررررررررررـادت 
علرررررررررى درجرررررررررة  بالقسرررررررررم لحصرررررررررول 

 الدكتوراة .

وافق 
 المجلس

 انجى ناجى فهمى بكرى    د .  
مدرس 
 مساعد

 هندسة االنتاج 

النظرررررر فرررررى اقترررررراح مجرررررـلس القسرررررم 
بشرررررررررمن الموافقرررررررررـة علرررررررررى تعيرررررررررين 

 مررررررررردرسفرررررررررى وظيفرررررررررة ا سيرررررررررـادته
علررررررررى درجررررررررة ا بالقسررررررررم لحصرررررررروله

 الدكتوراة .

وافق 
 المجلس

 

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

 معيد م . ايات ايمن عبد العزيز    1
الهندسة 
 المعمارية 

النظررررررر فررررررى اقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
بشررررررررررمن الموافقررررررررررة علررررررررررى تعيررررررررررين 

مررررررررردرس فرررررررررى وظيفرررررررررة  اسررررررررريادته
علرررررررى  ابالقسرررررررم لحصررررررروله مسررررررراعد

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس

 

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

2 
م . هشام عبد الكريم 

 الدرديرى   
 معيد

هندسة الرى 
 والهيدروليكا

النظررررررر فررررررى اقتررررررراح مجلررررررس القسررررررم 
بشررررررررررمن الموافقررررررررررة علررررررررررى تعيررررررررررين 

مرررررررررردرس سرررررررررريادت  فررررررررررى وظيفررررررررررة 
بالقسررررررررم لحصررررررررول  علررررررررى  مسرررررررراعد

 درجة الماجستير.

وافق 
 المجلس
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 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

 نتيجةالنظر فى الموافقة على تصحيح الخطم المادى فى  1
قسم  خريجة -الطالبة / أميرة راشد بسيونى الترامسى 

 2015/2016للعام الجامعى  النووية واإلشعاعيةالهندسة 
بتقدير عام مقبول ، وذل  فى تقدير مادة علم  دور نوفمبر

 النفس من مقبول الى جيد.

يح أوصت اللجنة بالموافقة على تصح
 الخطم المادى.

وافق 
 المجلس

لجنة اإلشراف  احاطة مجلس الكلية بالمهام الموكولة الى 2
كيلها شوالتى وافق مجلس الكلية على تعلى الكنتروالت  

، وتمثل هذه  2016ديسمبر  13( بتاريخ 5بجلست  رقم )

 المهام فى اآلتى :

 توحيد نظام العمل بالكنتروالت •
 اخراج النتائجتوحيد النظام الخاص بشكل  •
 تقديم الدعم الفنى للكنتروالت •

 

تم احاطة 
المجلس 
 علما  

احاطة المجلس علما  بما تم من ارسال الئحة العمل فى  3
وحدة القياس والتقويم داخل وحدة ضمان الجودة بالكلية 

( 5والتى وافق مجلس الكلية على انشائها بجلست  رقم )
األقسام  إلستطالع رأى،  2016ديسمبر  13بتاريخ 

 العلمية ، ولم يرد أية اعتراضات أو مالحظات من األقسام.

 

تم احاطة 
المجلس 
 علما  
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 العالقات الثقافية
 

 -: المؤتمرات العلمية أوال :
 -: تقرير حضور مؤتمر

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 شيرين نبيل الكاتب ا.د. 1
ستاذ مساعد أ

بقسم هندسة 
 الغزل والنسيج

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادتها عن 
حضورها المؤتمر السابع لالقمشة ثالثية االبعاد 

الذى عقد خالل الفترة من  2016وتطبيقاتها 
بمدينة روبية بفرنسا  9/9/2016حتى  8/9/2016

 مر بالقسم.  وقد تم القاء محاضرة عن المؤت

وافق 
 المجلس

2 
حمد أحمد سعيد حسن أ د.

 التراس

درس بقسم م
الهندسة 
 الكهربية

النظر فى اقتراح مجلس القسم ولجنة الكلية للعالقات 
الثقافية بالموافقة على التقرير المقدم من سيادت  عن 
حضوره المؤتمر العالمى للتطبيقات الكهرومغناطيسية 

الموجات فى انظمة االتصاالت والهوائيات وانتشار 
 19/9/2016الذى عقد خالل الفترة من   الالسلكية

بمدينة كارينز باستراليا وقد تم  23/9/2016حتى 
 القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم.  

وافق 
 المجلس

 

 -: الدراسية جازاتاإل :ا  ثاني
 -أجازة دراسية : اإليفاد فى  – أ

 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
 حسين هشام عبدالكريم. م

 الدرديرى

عيد بقسم م
هندسة الرى 
 والهيدروليكا

النظررر فررى اقتررراح مجلررس القسررم بالموافقررة علررى ايفرراد 
سيادت  فى اجازة دراسية للحصرول علرى الردكتوراه مرن 

مرن المنحرة الواليات المتحدة االمريكية وذل  لألسرتفادة 
لمرردة عررام قابررل المقدمررة لسرريادت  مررن جامعررة واشررنطن 

 للتجديد بمرتب يصرف بالدالخل .
سرافر   5/2011 /29)تاريخ تعيرين سريادت   معيرد فرى  

للحصرول علرى الماجسرتير مرن امريكرا  19/8/2013فى 
عاد واستلم  – 19/12/2014حصل على الدرجة فى  –

 (. 6/9/2016العمل بالقسم فى 

وافق 
 المجلس

 
 

 -:منح عام للتدريب   – ب
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

 حمد محمد عبد العظيم . أم 1

عيد بقسم م
الهندسة 
الميكانيكية 

وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 

فيرجنيا 
كومنويلث  
بالواليات 
المتحدة 
 االمريكية

النظر في اقتراح مجلس القسم ولجنرة الكليرة للعالقرات  
الثقافية بالموافقة علي منح سريادت  عرام ثراني للتردريب 

 21/7/2017حترررى  22/7/2016العملررري اعتبرررارا  مرررن 
 بدون مرتب. 

للحصررررول علررررى  29/8/2011)سررررافر سرررريادت   فررررى 
اخررر مررد حصررل عليرر  عررام اول  -الرردكتوراه مررن امريكررا 

 (.21/7/2016للتدريب  حتى 

وافق 
 المجلس
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 -: البعثات الخارجية )منح عام للتدريب( :ثالثا  
 القرار البيان الوظيفة/القسم االسم م

1 
كريم على عبد المعطى . م

 السيد

درس المساعد م
بقسم هندسة الغزل 
والنسيج وعضو 
البعثة الخارجية 
بجامعة نورث 

كارولينا بالواليات 
 االمريكيةالمتحدة 

النظررر فررى اقتررراح مجلررس القسررم ولجنررة الكليررة 
للعالقررات الثقافيررة بالموافقررة علررى مررنح سرريادت  

)اليرروم  28/10/2016عرام للترردريب اعتبررارا  مررن 
برررردون  27/10/2017التررررالى للمناقشررررة( حتررررى 

 مرتب 
اخرر مرد حصرل عليرة  – 13/8/2012)سافر فرى 

ثالثرررة اشرررهر فرررى نطررراق العرررام الخرررامس حترررى 
 بمرتب(  12/11/2016

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 نهى محمد صبرى عبد النعيم عبد الحميد حسناسم الطالب:  

 . استراتيجية تخطيط مشروعات مياه الشرب باإلسكندريةموضوع: 
Strategic planning of potable water system projects in 

Alexandria.  

أ.د. هشام عبد الخالق عبد الخالق ، أ.د. ريمون فايق تحت اشراف:  
 .عزيز

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد عبد الحميد االجاوىاسم الطالب:  

 .دراسة التعب للمنصات البحريةموضوع: 
علما  بمن هذا  )تعب المنشآت البحرية المقواه(مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 التحديد ال يمس جوهر البحث.

Fatigue of strengthened off shore structures. 

أ.د. محمد ابراهيم النجار ، أ.د. أحمد شامل فهمى ، د. شرين مصطفى تحت اشراف:  

 .سويلم
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                     أ.د. حسام فهمى غانم               أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  

مشرفا             أ.د. محمد ابراهيم النجار          أستاذ متفرغ بالكلية -2
 عضوا   و

عة عين أ.د. محمد عبد القادر األجهورى  أستاذ بكلية الهندسة جام -3
 ضوا  ع  شمس

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
30% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 

ً ث  الهندسة الكهربية :: قسم انيا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد خيرى محمود أحمداسم الطالب:  

 مقترحات جديدة لبنية وتطبيقات المفاتيح الكهروميكانيكيةموضوع: 
 . الدقيقة

New proposed MEMS structures and new applications 

using MEMS switches.  

أ.د. مظهر بسيونى طايل ، أ.د. أحمد خيرى أبو السعود )رحم  تحت اشراف:  
 .هللا( ، د. عالء الدين سيد حافظ

 دكتوراه
خريف 
2011 

وافق 
 المجلس

 مسعد محى الدين على يوسفاسم الطالب:  

التحليل الديناميكى والتحكم في مولد المعاوقة المغناطيسية ذاتى موضوع: 
  .التغذية مدار بتوربينة رياح

Performance analysis and control of a wind-driven self-

excited reluctance generator.  

 أ.د. طلعت محمد عبد المنعم محمد ، د. سعيد محمود عالم.تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

     الهندسة الكهربية :: قسم تابع 

منح 
 الدرجات

 طارق يحيى عطية جاب هللااسم الطالب:  

نظام تحري  متعدد السرعات للمحركات الحثية أحادية الطور بإستخدام موضوع: 

  .المتحكم المصغر
Multi speed operation of single phase induction motors using 

microcontroller.  

أ.د. عمرو محمد عثمان الزواوى ، د. محمد توفيق تحت اشراف:  
 .مصطفى حسن

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

خريف 
2011 

وافق 
 المجلس
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 رتيبة عبد الرحيم سالم عبد السيداسم الطالب:  

 .غير المنظومة : تصميم هوائى شريحى المصفوفاتموضوع: 
 تم تغيير موضوع البحث الى : تصميم و محاكاة الهوائى الشريحى

Design and simulation of micro-strip patch antennas.  
أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ.د. محمد رزق تحت اشراف:  

 .محمد رزق

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

خريف 
2011 

 وافق
 المجلس

 أحمد السيد عبد الواحداسم الطالب:  

استرجاع الصور الرقمية المتحركة بإستخدام المرشحات موضوع: 
 . الالخطية

Restoration of digital videos using non-linear filters.  
أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، د. سامى حسن تحت اشراف:  

 درويش.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2011 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد منصور أحمد ابراهيم منصوراسم الطالب:  

 . اإللكترونيات المطبوعة بإستخدام جزيئات النانو الموصلةموضوع: 
Printed electronics using conductive Nanoparticles ink.  

 .أ.د. محمد رزق محمد رزق ، د. نادر عبد المنعم شحاتةتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أسماء عمرى محمد عبد الجواداسم الطالب:  

 .تطبيقات وحدات قياس المتجهاتموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصبح : )التحديد األكفم ألماكن تركيب وحدات قياس المتجهات 

الهامة في الشبكات الكهربية( علما  بمن هذا التحديد ال لتحقيق المتابعة المعتمدة للقضبان 
 يمس جوهر البحث.

Efficient allocation of PMU's considering reliable monitoring 

of important buses in electrical networks. 

 أ.د. نبيل حسن عباسى ، د. أحمد السيد بيومى أبو العينين.تحت اشراف:  
 ور ل  بحث منشور في : * المهندس المذك

17th International Middle-East Power Systems Conference 

(MEPCON 2015) – December 15-17, 2015 Mansoura , Egypt 

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
مشرفا             أ.د. نبيل حسن عباسى             أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
                     فتحى مبرو  أبو العينين     أستاذ متفرغ بالكليةأ.د.  -2

 عضوا   
       أ.د. أحمد رفعت عزمى             أستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا -3

 ضوا  ع

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
25% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

     الهندسة الكهربية :: قسم تابع 

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 منار محمد عبد المقصوداسم الطالب:  

 .الكهرباء الالسلكيةموضوع: 
)نقل الطاقة الكهربية السلكيا بواسطة مع تحديد عنوان البحث ليصبح : 

 علما  بمن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث. اإلقتران المغناطيسى الرنان(
Wireless power transfer via resonant magnetic 

coupling. 

 .أ.د. سمير دغيدى عرفان ، د. محمد محمد صدقى الحبرو تحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

          أستاذ متفرغ بالكلية               أ.د. سمير دغيدى عرفان -1
 رئيسا  مشرفا  و

الهندسة جامعة أستاذ متفرغ بكلية          أ.د. محمد عبد اللطيف بدر  -2
  عين شمس

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
14% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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 عضوا   

           أستاذ مساعد متفرغ بالكلية.د. عمرو محمد عثمان الزواوى   أ -3
 ضوا  ع

اعادة 
تشكيل 

 ة لجن
 الحكم

 سناء سعيد عبد الدايم محمداسم الطالب:  

 .أمن شبكة اإلستشعار الالسلكيةموضوع: 
Wireless sensor network security. 

 أ.د. محمد رزق محمد رزق ، أ.د. محمد عمرو مختار.تحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

                          أستاذ متفرغ بالكلية   أ.د. أنسى أحمد عبد العليم  -1
 رئيسا  

   أ.د. محمد السعيد نصر        أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة طنطا -2
 عضوا  

مشرفا         أستاذ مساعد متفرغ بالكلية أ.د. محمد رزق محمد رزق     -3
 عضوا   و

               كليةأ.د. محمد عمرو مختار          أستاذ مساعد بال -4
 عضوا  مشرفا  و

 * و ذل  العتذار أ.د. عاطف السيد أبو العزم لظروف خاص  بسيادت .

 2011 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 تمهيلىال

 وليد محمد سعيد عبد اللطيف حسناسم الطالب:  

 .التحكم الذكى في مجال الصناعةموضوع: 
Intelligent control in industry. 

 .أ.د. مظهر بسيونى طايلتحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا                    أستاذ متفرغ بالكلية     أ.د. مظهر بسيونى طايل -1
 رئيسا  و
أ.د. عصام ابراهيم المدبولى  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة  -2

 عضوا     المنوفية
                         أستاذ مساعد بالكلية أ.د. منال أحمد أمين وهبة     -3

 عضوا   

 
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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  الهندسة الكهربية :: قسم تابع 

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 التمهيلى

 اسالم ابراهيم الشوربجى خميساسم الطالب: 

 .معالجة الصور و اإلشارات الطبيةموضوع: 
Image processing of biomedical engineering. 

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

مشرفا               أ.د. مظهر بسيونى طايل     أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
     أ.د. مصطفى مصطفى محمد  أستاذ متفرغ بمعهد البحوث الطبية -2

 عضوا  
                             أستاذ بالكلية أ.د. نور الدين اسماعيل       -3

 عضوا   

 
خريف 
2011 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 

اإلمتحان 
 الشامل

 محمد حسن محمد حسن العتيقىاسم الطالب:  

 .حماية المعلومات على شبكات الحاسب المفتوحةموضوع: 
Data protection on open computer networks. 

 أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى.تحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

مشرفا            أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. حسن محمد الكمشوشى     -1
 رئيسا  و
                   أستاذ متفرغ بالكليةأ.د. أنسى أحمد عبد العليم       -2

 عضوا  
          محمد رزق       أستاذ مساعد متفرغ بالكلية أ.د. محمد رزق -3

 عضوا   

 
 خريف
2015 

وافق 
 المجلس

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من  23
الالئحه 

الداخلية للكلية  
المفعله بقرار و

 وزارى 
  3000رقم 

فى 
27/11/2006 

 منى ابراهيم عبد القادر ابراهيماسم الطالب:  
عبد هللا حسام الدين شاهين ، د. أحمد قدرى  أ.د. أحمدتحت اشراف : 

 .عبد السالم

 .2017وحتى خريف  2016اعتبارا  من خريف  سادسلمدة عام 

 دكتوراه
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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 ً  -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثا

منح 
 الدرجات

 محمود عبد الكريم مفتاح قريواسم الطالب:  

 . مصرات  -المدينة اإليكولوجية موضوع: 
Ecological city – Misrata.  

أ.د. محمد عبد العال ابراهيم ، أ.د. محمد طارق تحت اشراف:  
 الصياد ، أ.د. ابراهيم السيد معروف.

 دكتوراه
 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 مؤمن محمد عز الدين أحمد محمداسم الطالب:  

 . العمارة البيئيةموضوع: 
Eco architecture.  

 أ.د. محمد عبد العال ابراهيم ، د. زياد طارق الصياد.تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 منة هللا محمد مهدى محمد سامى حشيشاسم الطالب:  

 . نحو المزيد من ادماج اإلستدامة في التعليم المعمارىموضوع: 
Towards more integration of sustainability into 

architectural education.  
أ.د. مصطفى مرسى العربى )رحم  هللا( ، أ.د. طارق تحت اشراف:  

 .عبد الحميد مصطفى فرغلى ، أ.د. حسن محمد كمال عبد السالم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

خريف 
2011 

وافق 
 المجلس

 جمعة أحمد محمد عبد الجوادمحمود اسم الطالب:  

 . آليات حل مشكلة اإلسكان العشوائى في مصرموضوع: 
Mechanisms of solving the housing problem in 

Egypt.  
أ.د. يسرى عبد القادر عزام ، أ.د. ابراهيم السيد تحت اشراف:  

 .معروف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 شيماء سعيد محمود عبد الحميد الشريدىاسم الطالب:  

التمثير اإليجابى للتصميم المحاكى للطبيعة على صحة و موضوع: 
 . حياة اإلنسان

Enhancing human health and recovery through 

biomimicry design.  
 .أ.د. محمد عاصم محمود حنفىتحت اشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

 ريم بكرى مصطفى العيسوىاسم الطالب:  

 . العمارة اإلفتراضية في عصر التكنولوجيا الرقميةموضوع: 
Virtual architecture in the digital age(To solve 

existing problems  in architectural communication) 

.  
 أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى ، د. سامر السيارى.تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس

 



13 

  2017 /10/1بتاريخ  السادسةالجلسة 

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

منح 
 الدرجات

 مصطفى حسن عبد المال  أبو ريشةاسم الطالب:  

تكامل سياسات النقل و استخدامات األراضى في الدول موضوع: 
 . النامية : اإلسكندرية ، مصر

Integrating transport and land use policies in 

developing countries: Alexandria, Egypt.  
 .أ.د. على فؤاد سعيد بكر ، أ.د. يسرى مصطفى عنانىتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

خريف 
2013 

وافق 
 المجلس

 رادا رشاد السيد محمد ابراهيماسم الطالب:  

كمداة للتنبؤ بالنمو الحضرى :  (CA)نموذج آلى خلوى موضوع: 
 . دراسة تحليلية لنماذج مختلف للميكنة الخلوية كنظم تخطيط مساعدة

Cellular automata as a modeling tool to predict 

urban growth patterns: Analysis study of CA 

models as a planning support system.  
 .د. على فؤاد بكر ، أ.د. رانيا عبد العزيز رسالنأ.تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سماء محمد عبد الرحمن فرماوىاسم الطالب:  

 .الضوء كخاصية معماريةموضوع: 
Light as an architectural quality. 

 .وليد عبد العالأ.د. محمد أنور فكرى ، د. تحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 

           أستاذ متفرغ بالكلية             أ.د. ايناس فاروق حمدى    -1
 رئيسا  

مشرفا           أستاذ بالكلية   أ.د. محمد أنور فكرى                 -2
 عضوا  و

أستاذ بكلية الفنون الجميلة      أ.د. منى حسن حسيب المصرى   -3
 جامعة 
      اإلسكندرية                                                             
 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اإلقتباس 
ال تتعدى 

24% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
اإلمتحان 
 التمهيلى

 محمد شريف محمد الدقاقاسم الطالب:  

اإلستراتيجية المثلى لتصميم المباني الصناعية واإلرتقاء موضوع: 
 .بها من الناحية اإلنتاجية والجمالية واإلقتصادية

The optimal strategy for industrial buildings design 

in terms of productivity, aesthetics and economics. 

أ.د. طارق عبد أ.د. محمد عاصم محمود حنفى ، تحت اشراف:  
 الحميد فرغلى.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                  أ.د. محمد عبد العال ابراهيم   أستاذ متفرغ بالكلية -1

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

 عضوا  و
                          أستاذ بالكلية       أ.د. خالد السيد الحجلة -3

 عضوا   

 
خريف 
2009 

وافق 
 المجلس

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تعديل لجنة 
 اشراف

 سارة محمد أمين حمادهاسم الطالب:  

 .التصميم اإلنسانىموضوع: 
أ.د. مصطفى مرسى العربى )رحم  هللا( ، د. زياد طارق تحت اشراف: 

 الصياد.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس
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طارق عبد الحميد فرغلى أستاذ ورئيس القسم بالكلية وذل  بإضافة أ.د. 
 الى لجنة االشراف لوفاة أ.د. مصطفى مرسى العربى )رحم  هللا(.

مد فترة 
 التسجيل 
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  23
الداخلية للكلية  

المفعله بقرار و
 وزارى 

  3000رقم 
فى 

27/11/2006 

 سها محمد مجدىاسم الطالب:  
 .أ.د. دينا سامح ط  ، د. دينا محمد على سعد هللاتحت اشراف : 

 .2017وحتى خريف  2016لمدة عام خامس اعتبارا  من خريف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 علياء مجاهد مبرو  مجاهداسم الطالب:  
السيد الحجلة ، أ.د. دينا نصار ، د. سامى أ.د. خالد تحت اشراف : 

 .السيارى

 .2017وحتى ربيع  2016لمدة عام خامس اعتبارا  من ربيع 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

 سارة سالمة سيد أحمداسم الطالب:  
 .أ.د. دينا سامح ط  ، د. زياد طارق الصيادتحت اشراف : 

 .2017وحتى خريف  2016اعتبارا  من خريف لمدة عام خامس 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 أسماء مصطفى عبد الرازقاسم الطالب:  
 .أ.د. خالد السيد الحجلة ، د. دينا محمد على سعد هللاتحت اشراف : 

 .2017وحتى خريف  2016لمدة عام خامس اعتبارا  من خريف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 مى أحمد محمد امام عبد اللطيفاسم الطالب:  
 .أ.د. دينا سامح ط  ، د. زياد طارق الصيادتحت اشراف : 

 .2017وحتى خريف  2016لمدة عام خامس اعتبارا  من خريف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 عماد الدين هدير عبد الرازقاسم الطالب:  
 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. زياد طارق الصيادتحت اشراف : 

 .2017وحتى خريف  2016لمدة عام خامس اعتبارا  من خريف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 

 ً  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 حسين محمد حسين رجباسم الطالب:  

 .توزيع الحرارة و الرطوبة داخل غرف التخميرموضوع: 
Temperature and humidity distribution inside 

fermentation rooms.   
 أ.د. عبد الحميد عطية السيد.تحت اشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

     -الميكانيكية :الهندسة : قسم  تابع

منح 
 الدرجات

 هناء يحيى جمعة خميس خليلاسم الطالب:  

 .المحامل المعرضة لألحمال المتغيرةموضوع: 
Dynamically loaded bearings.   

 .أ.د. وائل أحمد كروسبىتحت اشراف:  

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 محمد ماهر مرسى حسن محمداسم الطالب:  

دراسة عددية لتحسين انتقال الحرارة للسريان الطبقى موضوع: 
 .بالحمل المختلط بإستخدام موائع النانو على سطح أفقى ب  شرائح

Numerical study of laminar mixed convection heat transfer 

enhancement using NANO fluids over a finned flat plats.   

الفتاح طعيم  ، أ.د. وائل محمد مصطفى  أ.د. محمد عبدتحت اشراف: 
 المغالنى.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عمرو أمين أمين الشرقاوىاسم الطالب:  

 .ديناميكا الروبوتموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصبح : )تخطيط المسار األمثل لروبوت صغرى ذو 

للتطبيقات الجراحية( علما  بمن هذا التحديد ال يمس جوهر درجات حرية متعددة 
 البحث.

Optimal trajectory planning of multiple degree of 

freedom micro-robots for surgical applications. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
5.74% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 .أ.د. حسن أنور الجمل ، د. خالد توفيقتحت اشراف:  
 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في :

3rd International Conference on Mechatronics and 

Robotics Engineering – Paris, France Feb. 8-12, 2017 

  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 
مشرفا     أ.د. حسن أنور الجمل                أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
          بالكلية   أ.د. طاهر حمد هللا عوض             أستاذ متفرغ -2

 عضوا  
أ.د. عزت السيد عبد العال شعيب أستاذ مساعد بكلية الهندسة  -3

 جامعة 
                 طنطا                                                         

  ً  عضوا  
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     -الهندسة الميكانيكية :: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 يوسف عبد الفتاح يوسف غانماسم الطالب:  

 .تحليل أداء محطة قوى بخارية في مصرموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصبح : )تحليل أداء محطة توليد كهرباء 

 بخارية في مصر( علما  بمن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
Performance analysis of steam power plant in Egypt. 

أ.د. أسامة أحمد السمنى ، أ.د. وائل مصطفى تحت اشراف:  
 .المغالنى

  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة   أ.د. أحمد صبرى حجازى      -1

 رئيسا    المنوفية
                   أستاذ متفرغ بالكلية  أ.د. محمد عبد الفتاح طعيمة -2

 عضوا  
مشرفا         أ.د. أسامة أحمد السمنى       أستاذ بالكلية          -3
ً  و  عضوا  
مشرفا         أستاذ مساعد بالكلية  أ.د. وائل مصطفى المغالنى   -4
 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
12% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 سارة أحمد خليل حلمى ابراهيماسم الطالب:  

دراسة في تمثير متغيرات التشغيل على كفاءة وحدة موضوع: 
 .صناعية لتجفيف الغاز الطبيعى

Study on the effect of operating variable on the 

efficiency on industrial natural gas drying unit.   
أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج ، أ.د. مصطفى تحت اشراف:  

 ابراهيم سالم.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 ريهام عادل محمد شحات اسم الطالب:  

تكسير المستحلبات الموجوده في المخلفات الصناعية موضوع: 
 .السائلة باإلسلوب الكهروكيميائى

Demulsification of waste emulsions from oil in water 

(o/w) emulsions by using electrochemical techniques.   

أ.د. محمود عبد السالم فوزى ، أ.د. حسن عبد المنعم تحت اشراف:  
 .رج ، أ.د. مصطفى ابراهيم سالمف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 محمد عبد السالم محمد عبد الحميد حسناسم الطالب:  

 .عمل نموذج رياضى لمحاكاة مفاعل أكسدة األمونياموضوع: 
Mathematical modeling of ammonia oxidation 

reactor.   
 عبد القادر الطويل ، د. ايمان عبد العزيز.أ.د. يحيى تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

     -الهندسة الكيميائية :: قسم  تابع

منح 
 الدرجات

 سماح أحمد مصطفى محسن اسماعيل عثماناسم الطالب:  

 .تمثير حركة المحلول على سرعة التفاعالت الغير متجانسةموضوع: 
Effect of flow condition on the rate of liquid – solid 

heterogeneous reaction.   
أ.د. أحمد أمين زعطوط ، أ.د. دينا أحمد عبد القادر تحت اشراف:  

 الجيار.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس
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 سالى محمد فتحى محمد عيداسم الطالب:  

 .النشط بالتسخين و دراسة تطبيقات تجهيز الكربون موضوع: 
Preparation of activated carbon by heating 

technique and study its applications.   
 .أ.د. أحمد أمين زعطوط ، د. عادل وليم ناشدتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

 المقصود عيسىياسين عبد الحكيم عبد اسم الطالب:  

تمثير الحمل القسرى على معدل تآكل أنابيب أفقية مدفونة في موضوع: 
 .طبقة من الكرات

Effect of forced convection on the rate of diffusion 

controlled corrosion of horizontal tubes embedded in 

fixed bed of spheres.   
 ج ، أ.د. مصطفى ابراهيم سالم.أ.د. حسن عبد المنعم فرتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 نجوى منصف محمد عبد الحميداسم الطالب:  

تقييم ازالة األيونات بطريقة اإلمتزاز الكهربى كتقنية حديثة موضوع: 
 .لتحلية المياه المالحة

Evaluation of electrosorptive deionization as a novel 

desalination technique.   
 أ.د. منى محمود نعيم ، أ.د. السيد زكريا االشطوخى.تحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2010 ربيع
وافق 
 المجلس

 : ايمان حلمى عبد الغفار حسن أبو حسيناسم الطالب:  

 .استخدام الترويب بالكهربية في ازالة عسر الماءدراسة موضوع: 
Study on the removal of hardness from water by 

electrocoagulation technique.   
 .أ.د. محمد حسين عبد المجيد ، أ.د. جيهان فاروق ملشتحت اشراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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     -الكيميائية :الهندسة : قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مروة حسن محمود جودةاسم الطالب:  

تحضير و توصيف و تقييم أداء أغشية متراكبات الكتروليتية موضوع: 
 .نانومترية جديدة لتطبيقها في خاليا الوقود

Preparation, Characterization and performance 

evaluation of novel Nano composite electrolyte 

membranes for fuel cell application. 

أ.د. عبد العزيز حسانين قنصوه ، أ.د. حسن عبد المنعم تحت اشراف:  
 .فرج ، أ.د. محمد سمير محى الدين

 * المهندسة المذكورة لها بحث منشور في :
International Journal of Electrochemical science (11- 

2016) Impact Factor1.7. 

  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 
مشرفا          أ.د. حسن أحمد عبد المنعم فرج   أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
                  أ.د. أحمد أمين زعطوط             أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا  
مشرفا     أ.د. عبد العزيز حسانين قنصوه  عميد الكلية              -3
ً  و  عضوا  
أ.د. نبيل محمود عبد المنعم        أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة  -4

 القاهرة
                                                                                    

 عضوا  

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
26% 

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

 عبد اللطيف محمد الشعراوىهند محمد اسم الطالب:  

 .التفكي  الضوئى للصبغات و مكوناتهاموضوع: 
Photocatalytic degradation of dyes and its 

constituents. 

 .أ.د. ابراهيم أحمد سالم ، أ.د. منى السيد عثمانتحت اشراف:  
 * المهندسة المذكورة لها بحث منشور في :

International Journal of Chemical and Biochemical 

Sciences. Vol. 10, October 2016 Impact 0.31. 

  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 
مشرفا        أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. ابراهيم أحمد سالم منصور    -1
 رئيسا  و
               أ.د. حسن عبد المنعم فرج        أستاذ متفرغ بالكلية -2

 عضوا  
أستاذ ورئيس القسم بكلية   أ.د. ابراهيم اسماعيل ابراهيم   -3

 الهندسة 
               جامعة المنيا                                                   

  ً  عضوا  

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
28% 

 2011 ربيع
وافق 
 المجلس

 



19 

  2017 /10/1بتاريخ  السادسةالجلسة 

     -:الهندسة الكيميائية : قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 : شوان محمد نورى خليفة مجيداسم الطالب:  

 .تآكل و حماية قاع الخزان الفوالزى خالل خزن نفط الخامموضوع: 
Corrosion and protection of steel storage bottom 

during crude oil storage. 

 .سالم أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، أ.د. مصطفى ابراهيمتحت اشراف:  
 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 

International Journal of Science and Research (IJSR) 

Vol.7, Issue 12, December 2016 Impact 0.018. 
  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 

 رئيسا  مشرفا  و أ.د. حسن عبد المنعم فرج   أستاذ متفرغ بالكلية -1
                           زعطوط       أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. أحمد أمين -2

 عضوا  
 أ.د. منى السيد عثمان        أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج العرب -3

  ً  عضوا  
مشرفا                    أ.د. مصطفى ابراهيم سالم  أستاذ مساعد بالكلية -4
 عضوا  و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
25% 

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مصطفى أحمد محمد عرف  الكيالاسم الطالب:  

دراسة في تطبيق التحليل لمستويات الحماية لبعض وحدات موضوع: 
 .معالجة الغاز الطبيعى

A study on the application of LOPA on some natural 

gas processing units. 

 .أ.د. حسن عبد المنعم فرج ، أ.د. مصطفى ابراهيم سالمتحت اشراف:  
  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 

مشرفا                  أ.د. حسن عبد المنعم فرج     أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
                أ.د. شعبان على عطية نصير  أستاذ ورئيس القسم بالكلية -2

 عضوا  
     أ.د. ريم سيد التونى           أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة   -3

  ً  عضوا  
مشرفا         أ.د. مصطفى ابراهيم سالم    أستاذ مساعد بالكلية          -4

 وعضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
29% 

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد أحمد مجدى عبد العزيزاسم الطالب:  

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

Wastewater treatment using Nano-magnetic adsorbent. 

أ.د. عبد العزيز حسانين قنصوه ، د. ياسمين أسامة أحمد تحت اشراف:  
 .فؤاد ، أ.د. محمد حلمى عبد العزيز موسى

  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 
                       أ.د. أحمد أمين زعطوط            أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيسا  
مشرفا                       أ.د. عبد العزيز حسانين قنصوة  عميد الكلية -2
 عضوا  و
 والبحوث أستاذ بمعهد الدراسات العلياأ.د. وجي  عبد العليم صادق      -3

  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
27% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 -: الهندسة البحرية وعمارة السفن: قسم اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد محمد عطيةاسم الطالب:  

 .اإلستجابة لحاالت السفن الطارئةموضوع: 

ماجستير 
العلوم 

 خريف
2010 

وافق 
 المجلس
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Ship emergency response.   
أ.د. هبة وائل لهيطة ، د. ماجد محمد محمود عبد تحت اشراف:  

 .النبى ، د. أحمد سعيد محمد زايد

 الهندسية

 

ً سابع  -: هندسة اإلنتاج: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 هادى محمد نشمت عباس محمد فرساسم الطالب:  

 .نمذجة و الحل األمثل لسلسلة التوريد المغلقةموضوع: 
Closed loop supply chain modeling and optimization. 

 .أ.د. محمد حمدى علوانى ، أ.د. نرمين عبد العزيز حرازتحت اشراف:  

 2014 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد محمد سليمان المليجىاسم الطالب:  

 .القياسات البعدية في المدى الميكرونى و النانومترىموضوع: 
مع تحديد عنوان البحث ليصبح : )نظام قياس "مترولوجى" نانومترى كبير 

 المدى( علما  بمن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث.
A large-range Nano – metrology system. 

أ.د. محمد عبد الواحد يونس، أ.د. محمد أحمد عامر، أ.د. تينو : تحت اشراف
 .هاوسوت 

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
* Nanometrology 2016 Conference and Exhibition, 1-3 

Jun. 2016, Paris, France. 

* 4th ICPR-AEM & QIEM Conference, Cluj-Napoca, 

July 25-30, 2016, Romania.  

* IEEE IST 2016 Conference, 4-6 Oct. 2016, Chania – 

Crete Island - Greece. 
  -على أن تكون اللجن  مكون  من : 

مشرفا               أ.د. محمد عبد الواحد يونس     أستاذ متفرغ بالكلية -1
 رئيسا  و
اس أستاذ متفرغ بالمعهد القومى للقي  أ.د. ثروت ذكى زهوى            -2

                                  والمعايرة
                                                                                        

 عضوا  
 باالكاديمية العربية للتكنولوجياأستاذ متفرغ أ.د. مصطفى حسين على حسن  -3

  ً  عضوا  
أستاذ ورئيس معهد مترولوجيا التصنيع     أ.د. تينو هاوسوت                -4

                     ألمانيا –
مشرفا                                                                                

 وعضوا  

وحتى خريف  2016لمدة عام سادس من خريف * مع مد فترة التسجيل 
2017. 

 دكتوراه
نسبة 

اإلقتباس 
11% 

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

     -: هندسة اإلنتاج: قسم  تابع

اعادة 
 ة لجنتشكيل 

 الحكم

 غادة راغب عبده النجاراسم الطالب:  

جدولة عملية النقل الداخلى في محطات الحاويات بطريقة موضوع: 
 .بإستخدام الخوارزم الجينى متعدد الطبقات الدورة المزدوجة

Dual cycle mode scheduling of internal transfer in 

container terminals using a multi layer genetic algorithm. 

أ.د. محمد نشمت عباس فرس ، أ.د. ياسمين أبو السعود تحت اشراف: 
 .صالح متولى

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
           أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. محمد نشمت عباس فرس -1

 2010 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس
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 رئيسا  
أ.د. محمد جابر أبو على              عميد كلية الهندسة جامعة  -2

    فاروس
                                                                                

 عضوا  
غ باالكاديمية أستاذ متفر        أ.د. أحمد فاروق عبد المنعم     -3

 العربية 
         التكنولوجياللعلوم و                                              

 عضوا   
 أ.د. ياسمين أبو السعود صالح متولى  أستاذ مساعد بالكلية -4

 عضوا  مشرفا  و
متحنين في الرسالة قبل عقد التمام اإلضافات التي طلبها الم* 

 .المناقشة ، وانتهاء المدة القانونية للتشكيل

تعديل لجنة 
 اشراف

 محمد أحمد عزب محمد عبد هللااسم الطالب:  

منظومة تكامل اإلدارة واألخالق في صناعة اإلنشاءات في موضوع: 
 .مصر

الجليل األشرم ، أ.د. محمد وجي  أ.د. على السيد عبد تحت اشراف: 
 .محمد كامل بدوى

وذل  بإضافة د. اسالم محمد الجالى المدرس بالقسم الى لجنة 
 .اإلشراف بدال من أ.د. على السيد األشرم إلعتذار سيادت 

 2013 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 

ً ثامن  -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تعديل لجنة 
 اشراف

 أميرة محمد جابر العدلىاسم الطالب:  

تمثير بيئة العمل والعوامل البشرية )األرجونومي ( في موضوع: 
 .صناعة المالبس المصرية "تطبيق في صناعة المالبس"

أ.د. عايدة محمد فهمى شتا ، أ.د. شيرويت حسين تحت اشراف: 
 الغلمى.

أبو على عميد كلية الهندسة جامعة  وذل  بإضافة أ.د. محمد جابر
 فاروس الى لجنة اإلشراف لحاجة البحث الى تخصص سيادت .

 2014 ربيع دكتوراه
وافق 
 المجلس

 

ً تاسع  -: هندسة الرى والهيدروليكا: قسم  ا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 محمد سعد عبد الرؤوف الصمودىاسم الطالب:  

تقييم اإلحتياجات والموارد المائية لمنظومة الرى بمحافظة موضوع: 
 .كفر الشيخ

The assessment of water requirement and 

resources in the irrigation system of               Kafr 

El-Sheikh governorate. 
أ.د. حسام الدين محمد مراد مغازى ، د. محمد محمد تحت اشراف:  

 .لمعطىمحمود عبد ا

ماجستير 
 الهندسة

 2013 ربيع
وافق 
 المجلس

الغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلب 

 دكتوراه أحمد محمد عبد الرازق ابراهيماسم الطالب:  
 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 

 -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  عاشراً 
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 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 مؤمن يسنخالد اسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح  : نمذجة التمثير اإلشعاعى 
على البنية الميكروسكوبية لالستانلس ستيل في مفاعالت الماء 

 الخفيف.
Microstructure modeling of radiation damage in 

LWR stainless steel structural material. 
أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. محمد حسن محمد تحت اشراف: 

 حسن ، أ.د. محمد محمود سيد أحمد غنيم.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس

 حنان على فرحات أبو ريم اسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
برنامج حساب آلى رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح  : تطوير 

 لفحص المحطات النووية أثناء عمر التشغيل.
Developing a user friendly platform for nuclear 

power plants in-service inspection. 
أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. محمد حسن محمد تحت اشراف: 

 حسن ، أ.د. حسن ابراهيم شعبان.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2014 

وافق 
 المجلس

     -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أحمد محمود محمد علىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. علياء عادل بدوى ، أ.د. هناء حسن أبو جبل ، أ.د. تحت اشراف: 
 .القفص عبد الرحمن

  -على أن تكون الجن  مكون  من : 
                 أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. محمد السيد ناجى      -1

 رئيسا  
مشرفا                أستاذ بالكلية  أ.د. علياء عادل بدوى              -2
 عضوا  و
 أستاذ وقائم بمعمال رئيس القسم   أ.د. هناء حسن أبو جبل          -3

مشرفا                                                                          
ً  و  عضوا  
        أ.د. مصطفى عزيز عبد الوهاب  أستاذ بهيئة الطاقة الذرية    -4

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
10% 

 خريف
2012 

وافق 
 المجلس

 كريم محمد جاد الكريماسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. علياء عادل بدوى ، د. أحمد عماد الدين فتح هللا ، د. تحت اشراف: 
 .أسماء جمال مختار أبو النور

  -على أن تكون الجن  مكون  من : 
                   أستاذ متفرغ بالكلية       أ.د. محمد السيد ناجى      -1

 رئيسا  
مشرفا                   أ.د. علياء عادل بدوى            أستاذ بالكلية -2
 عضوا  و
           أ.د. خالد محمد حسن أحمد      أستاذ بهيئة الطاقة الذرية  -3

  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
15.6% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس
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 أسماء عبد الموجود حمدىاسم الطالب:  

 .تطبيقات الهندسة النوويةموضوع: 
Applications of nuclear engineering. 

أ.د. علياء عادل بدوى ، أ.د. هناء حسن أبو جبل ، د. تحت اشراف: 
 .مصطفى على النجار

  -على أن تكون الجن  مكون  من : 
                         أستاذ متفرغ بالكلية أ.د. محسن عبده أبو مندور -1

 رئيسا  
مشرفا                        أ.د. علياء عادل بدوى       أستاذ بالكلية -2
 عضوا  و
مشرفا       أستاذ وقائم بمعمال رئيس القسمأ.د. هناء حسن أبو جبل    -3
ً  و  عضوا  
      أستاذ بالجامعة المصرية اليابانية  عبد الحميد أ.د. أحمد عبد المنعم -4

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
27% 

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

     -: الهندسة النووية واإلشعاعية: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رفيده حامد خليف اسم الطالب:  

التنبؤ بالتغيير في التركيب المجهرى للمواد النووية موضوع: 
 .المستخدمة في محطات الطاقة النووية

Predicting microstructure evolution in nuclear 

reactor materials. 

أ.د. سعيد عبد المجيد عجمى ، أ.د. محمد حسن محمد تحت اشراف: 
 .حسن

  -على أن تكون الجن  مكون  من : 
مشرفا          أستاذ متفرغ بالكليةسعيد عبد المجيد عجمى    أ.د.  -1
 رئيسا  و
 أستاذ وقائم بمعمال رئيس القسم                                 أ.د. هناء حسن أبو جبل        -2

                                                                                

 عضوا   
         أ.د. خالد محمد حسن أحمد     أستاذ بهيئة الطاقة الذرية  -3

  ً  عضوا  
مشرفا     أ.د. محمد حسن محمد حسن   أستاذ مساعد بالكلية     -4

 وعضوا  

ماجستير 
العلوم 

والتكنولوجيا 
 النووية

نسبة 
اإلقتباس 

13% 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

اعادة 
 ة لجنتشكيل 

 الحكم

 سامح عونى حسناسم الطالب:  

 .معالجة المواد بإستخدام البالزماموضوع: 
Plasma sputtering process. 

أ.د. هناء حسن أبو جبل ، أ.د. معتز باهلل محمد سليمان تحت اشراف: 
 ، أ.د. محمد حسن محمد حسن.

  -على أن تكون اللجنة مكونة من : 
                 أ.د. محمد السيد سليمان ناجى  أستاذ متفرغ بالكلية -1

 رئيسا  
    أستاذ وقائم بمعمال رئيس القسمهناء حسن أبو جبل         أ.د.  -2

مشرفا                                                                         
 عضوا  و
أ.د. معتز باهلل محمد سليمان    أستاذ بمعهد الدراسات العليا  -3

          والبحوث
مشرفا                                                                        

ماجستير 
لوم الع

 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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 عضوا   و
         أ.د. عبد الهادى قشيوط         أستاذ بمدينة األبحاث العلمية -4

 عضوا  
* بسبب سفر كال  من أ.د. معتز باهلل محمد سليمان وأ.د. عبد الهادى 

 قشيوط لخارج البالد.
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 -: هندسة المواصالت: قسم  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

الغاء 
 التسجيل
بناء على 
تقارير  
السادة 
 المشرفين

 حمدى عبد هللا السيد صبرىاسم الطالب:  
ماجستير 
 الهندسة

 2012 ربيع
وافق 
 المجلس

 

 -: والفيزياء الهندسية الرياضيات: قسم  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 جاد هللا محمد عبد العزيز جاد هللااسم الطالب:  

 .متماثل جديد لتشفير المعلومات بإستخدام الحساب الكمىموضوع: 
A new symmetric cryptographic algorithm based 

on the quantum computation. 
خوارزم متماثل جديد مبنى رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح  : 

 .على التشفير الكمى
A new symmetric quantum cryptographic 

algorithm. 

أ.د. حسن محمد عبد العال الكمشوشى ، أ.د. رفعت تحت اشراف: 
 أحمد العطار )رحم  هللا( ، أ.د. ياسمين أبو السعود صالح.

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2007 ربيع
وافق 
 المجلس

 آية على حامد سامى على فاضىاسم الطالب:  

 .دراسة نظرية و عملية للعملية الكهرومغزليةموضوع: 
Theoretical and experimental study of 

electrospinning process 
دراسة عملية وتحليلية رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح  : 

 .الكهرومغزلية النتاج الياف النانوللعملية 
Experimental and analytical study of 

electrospinning process. 
أ.د. محمد على محمود العسيرى ، د. نادر عبد المنعم تحت اشراف: 

 .شحاتة

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2011 

وافق 
 المجلس
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     -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 أحمد يحيى زكريا عبد الرحمن بدراسم الطالب:  

نمذجة وتحليل ادارة الطيف الترددى في شبكات الراديو موضوع: 
 .اإلدراكية ذات المستخدمين الثانويين متعددى األولوية

Modeling and analysis of spectrum management in 

cognitive radio networks with prioritized 

secondary users. 

أ.د. شريف ابراهيم محمود ربيع ، أ.د. ياسمين أبو تحت اشراف: 
 .السعود صالح متولى

 * المهندس المذكور ل  بحث منشور في : 
*IEEE Transactions on communications, vol. 63, no. 8, 

pp. 3021-03024, Aug. 2015. 

* IEEE International Conference on Communications 

(ICC 2016), pp. 1-6. 
  -على أن تكون الجن  مكون  من : 

أ.د. يسرى حسين عبد القادر   أستاذ بكلية العلوم جامعة  -1
         اإلسكندرية

                                                                                 
 رئيسا  

مشرفا    أ.د. ياسمين أبو السعود صالح    أستاذ مساعد بالكلية     -2
 عضوا  و
      أستاذ مساعد بالكلية            أ.د. مصطفى يسرى النعناعى -3

  ً  عضوا  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اإلقتباس 
19% 

 خريف
2013 

وافق 
 المجلس

 

 موضوعات عامة )دراسات عليا(
النظر فى تفويض األستاذ الدكتور / عميد الكلية بإعتماد تشكيل لجنة الحكم على رسالتى ماجستير العلوم  - 1

 ، وذل  على النحو التالى :األمنية والتكنولوجيا النووية لحين وردود الموافقة 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 جاتوتو بالسيداسم الطالب:  

 .التحليل بالتنشيط النيترونىتحديد أنسب الظروف لعملية موضوع: 
Optimization conditions for neutron activation analysis. 

أ.د. محسن عبده أبو مندور ، أ.د. نادر محمود عبد تحت اشراف: 
 .الحليم

  -على أن تكون الجن  مكون  من : 
         أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. محسن عبده أبو مندور -1

 رئيسا  مشرفا  و
 - أستاذ بهيئة الطاقة الذرية   أ.د. مصطفى عزيز عبد الوهاب -2

 القاهرة                               
                                                                                    

 عضوا  
 -ية أستاذ بهيئة الطاقة الذر       أ.د. نادر محمود عبد الحليم  -3

 القاهرة          
مشرفا                                                                            

ً  و  عضوا  
             أ.د. محمد حسن محمد حسن     أستاذ مساعد بالكلية      -4

 عضوا  

ماجستير 
العلوم 

والتكنولوجيا 
 النووية

نسبة 
اإلقتباس 

18% 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس

 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 موسامبوكو بابىاسم الطالب:  

توزيع النويدات اإلشعاعية في صخور الفوسفات و تمثيرهم موضوع: 
ماجستير 
العلوم 

 ربيع
2015 

وافق 
 المجلس
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 .جمهورية الكونغو الديموقراطية. –البيئي في منطقة كانزى 
Distribution of radionuclides in phosphate rocks 

and their environmental impact in Kanzi area 

Democratic Republic of Congo. 

 .أ.د. محمد السيد ناجى ، أ.د. علياء عادل بدوىتحت اشراف: 
  -على أن تكون الجن  مكون  من : 

مشرفا       أستاذ متفرغ بالكلية              أ.د. محمد السيد ناجى -1
 رئيسا  و
              أستاذ متفرغ بالكلية         أ.د. محسن عبده أبو مندور -2

 عضوا  
مشرفا    أستاذ بالكلية                       أ.د. علياء عادل بدوى  -3
ً  و  عضوا  
أستاذ بهيئة الطاقة الذرية                 عبد الحليمأ.د. نادر محمود  -4

 عضوا  

والتكنولوجيا 
 النووية

نسبة 
اإلقتباس 

17% 

 
النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشمن اعتماد نتيجة  – 2

 في: الهندسة اإلنشائية. 2016دبلوم الدراسات العليا ربيع 
 وافق المجلس على اعتماد النتيجة. القرار:

 

 
 


