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  0217/ 11/7بتاريخ  ثانية عشرةالالجلسة 

عبد  /برئاسة السيد األستاذ الدكتور 0217/ 6/ 11اجتمع 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 مجدى عبد العظيم سليمان. د.أ 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سعيد محمد عبد القادر عالم. د.أ 

   ألقسام رؤساء ا
 عبد الحميد عطيه السيد . د.أ  على محمد على عكاز. د.أ 
 حسام الدين محمد مراد مغازى . د.أ   محمد نشأت عباس فرس. د.أ 
 طارق عبد الحميد فرغلى. د.أ  هشام على سعد زين الدين . د.أ 
 مسعد مصلح عبد المجيد . د.أ  شعبان على عطية نصير . د.أ 
 محمد السيد محمد النجار . د.أ  عبد الحميد حسن  تامر حلمى. د.أ 
 عفاف خميس إبراهيم العوفى. د.أ  عمرو أحمد عبد المنعم المصرى. د.أ 

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

   مدرسين من األقسام
   سعيد عبد اللطيف شبل. د 
   من الخارجأعضاء مجلس الكلية  
 أعضاء من خارج الكلية. ب  أعضاء من داخل الكلية. أ 
 أسامة الجناينى. م  سعيد السيد إسماعيل الخامى. د.أ 
   محمد عبد الفتاح محمد شامة. د.أ 

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

 (الهندسى لقطاع الكهروميكانيكا والتدريب
عصام الدين أحمد . د.لواء راجى على رفعت حمدى ،. د، مدحت عبد المعطى مصطفى . د.أ عصام أحمد سالم ،. د.أ: أعتذر عن الحضور

 ثابت
إيهاب جابر . د المجيد الكيال ،رمضان خليل عبد . د.هناء حمدى أبو جبل ، أ. د.محيى الدين صالح الدين شكرى ، أ. د.أ: تغيب عن الحضور

 حمدى محمد الحصافى القمحاوى. دأحمد أدم ، 
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للسادة أعضاء مجلس الكلية  شكرعميد الكلية الجلسة ببسم هللا الرحمن الرحيم ، وقدم ال/ استهل السيد األستاذ الدكتور 
 .0216/0217إنتهاء أعمال مجلس الكلية للعام الجامعى بمناسبة 

 .2017 يونيو 13بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  شرةحادية عديق على محضر الجلسة الالتصتم : أوالً 
 

 -:الموضوعات العامة : ثانياً 
 

بالزيااارة التااى تماات لمجموعااة ماان الجامعااات والمراكااز عميااد الكليااة مجلااس الكليااة علمااً / أحااط الساايد األسااتاذ الاادكتور  - 1
 .حات التفاقيات تعاونالبحثية الروسية وما انبثق عنها من مقتر

رية وجامعاة ـماذكرة التفاا م المقترحاة باين جامعاة ا سكنداعمياد الكلياة مجلاس الكلياة / كتور السايد األساتاذ الاد عرض – 0
(Belgorod State Technological University) بروسيا ، ووافق مجلس الكلية على مذكرة التفا م. 

مائاال شااائية واللجنااة المشااكلة لمتابعااة وا شااراف علااى إزالااة العقااار القاادم مجلااس الكليااة الشااكر لقساام الهندسااة ا ن - 1
باألزاريطااة للمجهااود المبااذول ماانهم والااذى أدى إلااى إزالااة العقااار المائاال دون حاادوث أى تاا ثير ساالبى علااى المنشاا ت 

 .المجاورة

أعضااء  يئااة التاادريس  اببشاا ن إنتااد الهندساة النوويااة وا شاعاعية ، قساامإحاطااة مجلاس الكليااة علماااً بماا ورد ماان تام  - 4
 – ندسااة الحاسااب والاانظم  –الهندسااة المعماريااة )، فااى حااين لماان ياارد إفااادة ماان األقسااام التاليااة  خااارج الكليااة القساامب

 (.الهندسة الصحية –الهندسة الكيميائية 

 122222غ تصاحي  الخطا  الماادى بشا ن التبارق المقادم مان شاركة العاز الدخيلاة للصالب بمبلا وافق مجلس الكلية على – 5
مشروعات لفرق ناادى ا باداق الهندساى بالكلياة والاذى سابق الموافقاة علاى ( 7)لدعم عدد ( مائة ألف جنيه ال غير)جنيه 

، وذلا  بتصاحي  إسام المشارف فاى المشاروق األول بعناوان  0217ماايو  9بتااريخ ( 12)فبوله بجلسة مجلس الكلية رقم 
األسااتاذ المساااعد بقساام الهندسااة  –إيهاااب جااابر  دم / سااتاذ الاادكتور ليكااون األ" تصااميم وتصاانيع طااائرة باادون طيااار"

 .األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية –عادل أحمد عبد الرحمن / من األستاذ الدكتور  الميكانيكية بدالً 

أجاازة  14/9/0217وحتاى  00/7/0217إعتباار ياوم السابت مان كال أسابوق خاالل الفتارة مان وافق مجلس الكلياة علاى  - 6
ا نتهاااء ماان  حيااث ساايتم 0216/0217بالكليااة ، وذلاا  بمناساابة إنتهاااء إمتحانااات الفصاال الدراسااى الثااانى للعااام الجااامعى 

 . 15/7/0217مناقشة مشاريع تخرج طالب مرحلة البكالوريوس فى 

/ األساتاذ الادكتور  إلاى ـاـةـة المتخصصــاـالمدير التنفيذى للبرامج العلمي/ األستاذ الدكتور من  المرفوعةلمذكرة عرض ا – 7
ضاامن الباارامج العلميااة  Biomedical Engineering الحيويااة عميااد الكليااة بشاا ن إضااافة برنااامج الهندسااة الطبيااة

بعد موافقة مجلس إدارة البرامج العلمية المتخصصة علاى مقتارح الالئحاة بجلساته رقام  المتخصصة بالكلية كبرنامج جديد
علاى الالئحاة المقترحاة  14/1/0217بتااريخ ( 8)بق موافقة مجلس الكلية بجلسته رقام ، وقد س 06/0/0217بتاريخ ( 0)

 .، ووافق مجلس الكلية على إضافة البرنامج المقترح للبرنامج
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 شئون هيئة التدريس

 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 

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

1 
ى محمد مصطفى شوق .د

   رمضان 
 مدرس

الهندسة 
  االنشائية  

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجااااااـلس القساااااام 
بشااااا ن الموافقاااااـة علاااااى مااااان  سااااايادته 

أسااااااااااتاذ  ةاللقااااااااااب العلمااااااااااى لوظيفاااااااااا
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى توصاااااية  مسااااااعد

 .العلمية الدائمة  للترقيات ةاللجن

وافق 
 المجلس

 
محمد محمود جمال الدين . د

 الحلو 
 مدرس 

الهندسة 
 نيكية الميكا

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجااااااـلس القساااااام 
بشااااا ن الموافقاااااـة علاااااى مااااان  سااااايادته 

أسااااااااااتاذ  ةاللقااااااااااب العلمااااااااااى لوظيفاااااااااا
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى توصاااااية  مسااااااعد

 .العلمية الدائمة  للترقيات ةاللجن

وافق 
 المجلس

 
حمد حسنين محمود أ .د

 حسنين 
 مدرس

 ندسة الغزل 
 والنسيج 

النظاااااار فااااااى إقتااااااراح مجااااااـلس القساااااام 
لموافقاااااـة علاااااى مااااان  سااااايادته بشااااا ن ا

أسااااااااااتاذ  ةاللقااااااااااب العلمااااااااااى لوظيفاااااااااا
بالقسااااام بنااااااءاً علاااااى توصاااااية  مسااااااعد

 .العلمية الدائمة  للترقيات ةاللجن

وافق 
 المجلس

 

 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوق القسم الوظيفة االسم م

1 
حمد يحيى زكريا عبد أ. م

 الرحمن 
 معيد 

الرياضيات 
والفيزياء 

 لهندسيةا

النظااااااار فاااااااى إقتاااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
بشااااا ن الموافقاااااة علاااااى تعياااااين سااااايادته 

بالقسااااام  مسااااااعد مااااادرسفاااااى وظيفاااااة 
 .الماجستير لحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

 معيد   أحمد إبرا يم مجدى كامل. م 2
الهندسة 
 الكهربية

النظااااااار فاااااااى إقتاااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
بشااااا ن الموافقاااااة علاااااى تعياااااين سااااايادته 

بالقسااااام  مسااااااعد سمااااادرفاااااى وظيفاااااة 
 .الماجستير لحصوله على درجة 

وافق 
 المجلس

 %(16نسبة ا عارات على مستوى الكلية  )ا عارات : ثانياً 

 القرار الموضوق القسم الوظيفة االسم م

1 
 حساان ناادير أحمااد خياار د.ا

 هللا 
ستاذ أ

 متفرغ
الهندسة 
  الكهربية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن 
لمدة  سيادته ةاعار تجديدالموافقة على 

 للعمل( عام خامس عشرفى اطار )عام 
رئيسا للجامعة اال لية الفرنسية بمصر 

 .31/8/7118وحتى  1/9/7112من  اعتباراً 

 %18: نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

2 
حماااااد محماااااد مساااااعود أ. د

 رمضان
 ستاذأ

 مساعد
الهندسة 
  الكهربية 

القسااام بشااا ن النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس 
سايادته للعمال  ةاعار تجديدالموافقة على 

ك سااتاذ مشااار  بجامعااة قطاار لماادة عااام 
ماااان  اعتباااااراً ( عااااام تاسااااعفااااى اطااااار )

 .71/8/7118وحتى  77/8/7112

وافق 
 المجلس
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 %18: نسبة ا عارة على مستوى القسم

3 
حمد محمد أجمال . د

 السعدى  
 مدرس

الهندسة 
  االنشائية 

مجلااس القسااام بشااا ن النظاار فاااى إقتاااراح 
للعمال سايادته  ةاعار تجديدالموافقة على 

بجامعااااااة القصاااااايم بالمملكااااااة العربيااااااة 

وحتاااى  1/9/7112ماان  اعتبااااراً  السااعودية

فااى )7118/ 7112عااام جااامعى  31/8/7118

 (.عام خامساطار 

 %13: نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

4 
مصطفى محمد السيد . د

 الحضرى 
 مدرس

دسة الهن
  الميكانيكية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
للعماال  اعااارة ساايادته ماان الموافقااة علااى 

 اعتباااراً   أولعااام لماادة بجامعااة فاااروس  

 .31/8/7118وحتى  1/9/7112من 

 %71: نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

5 
محمد عبد الفتاح . د

   الجو رى
 مدرس 

الهندسة 
  الميكانيكية 

النظاار فاااى إقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
اعاارة للعمال سايادته   مان  الموافقة على

فى جامعاة بياروت العربياة فارق طارابلس 

 1/9/7112ماااان  اعتباااااراً   عااااام أوللماااادة 

 .31/8/7118وحتى 

 %71: نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 %(16نسبة ا عارات على مستوى الكلية  )ا عارات :  تابع

6 
يمان عبد الظا ر عبد إ .د

 الرحمن 
 مدرس

 ندسة الغزل 
  والنسيج  

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن 
للعمال  اسايادته ةاعاار تجديادالموافقة على 

 –بكليااة العلااوم واالداب  –بجامعااة القصاايم 
لمادة بالمملكة العربياة الساعودية  –بالرس 

مااان  اعتبااااراً ( عاااام ثاااانىفاااى اطاااار ) امـعااا

 .31/8/7118وحتى  1/9/7112

 %4: نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

7 
نادر عبد المنعم على  .د

 محمد شحاته
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 

 الهندسية   

النظااار فاااى إقتاااراح مجلاااس القسااام بشااا ن 
للعماال ساايادته  ةاعااار تجدياادالموافقااة علااى 

بكليااة الكوياات للعلااوم والتكنولوجيااا بدولااة 
ماااان  اعتباااااراً ( عااااام ثااااانى لماااادة)الكوياااات 

 .31/9/7118وحتى  1/11/7112

 %6 :نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

8 
محمد عبد الفتاح  .د.أ

  ديوان
 ستاذأ

 متفرغ 
الهندسة 
 االنشائية 

النظر فى إقتراح مجلس القسم بش ن 
لسيادته  تجديد الندب الكلىالموافقة على 

لمعهد للعمل عميداً ل عام سادسلمدة 
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 

 31/8/7118وحتى  1/9/7112اعتباراً من 

 .7112/7118وذل  للعام الجامعى 

 %13: نسبة ا عارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

9 
حسام محمد حسان . د.أ

 شلبى 
 ستاذأ

الهندسة 
 الكهربية

النظاار فاااى اقتاااراح مجلااس القسااام بشااا ن 
لمادة لسايادته   ب الكلاىالندالموافقه على 

رفض مجلس 
الكلية من  
سيادته 
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عاادد ) العاام الحاادى عشارفاى إطاار   عاام
للعمااال ( عشااار سااانواتسااانوات ا عاااارة 
المصرية اليابانية للعلوم ك ستاذ بالجامعة 

والتكنولوجيا بوظيفة أستاذ بقسام  ندساة 
االلكترونيااااااااات واالتصاااااااااالت اعتباااااااااراً 

 .31/8/7118وحتى  1/9/7112من

 %18: نسبة ا عارة على مستوى القسم

األجازة ، 
وعلى أن يتم 

. د.مخاطبة أ
وزير التعليم 

العالى 
الستصدار 
قرار المهمة 
القومية 
 لسيادته

 ا جازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: ثالثاً 
 القرار الموضوق القسم الوظيفة االسم م

1 
حماااااااااد علاااااااااى أسااااااااايد . د
 حمد عطا هللاأ

 ستاذأ
 مساعد 

الهندسة 
 االنشائية  

النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشاااا ن 
الطلاااب المقااادم مااان سااايادته الموافقاااة علاااى 

بااادون مرتاااب  ةخاصااا ةأجــــــــاااـاز تجديااادل
تااااى تعماااال بالواليااااات لمرافقااااة الزوجااااة ال
العاام الخاامس فاى اطاار )المتحدة االمريكياة 

حتاااااااى  1/8/7112مااااااان  اعتبااااااااراً ( عشااااااار

31/2/7118 . 

 اليوجد : ةوات ا عارعدد سن

رفض 
مجلس 

الكلية من  
سيادته 
 األجازة

2 
عماااااااااااااااارو محمااااااااااااااااد . د

 حمد أمحروس 
ستاذ أ

 مساعد 

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية  

النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشاااا ن 
الطلاااب المقااادم مااان سااايادته الموافقاااة علاااى 

باادون مرتااب  ةخاصااال ةجــــــــااـازاأل تجدياادل
تعماال بجامعااة المللاا   تااىلمرافقااة الزوجااة ال

فاى اطاار )عبد العزياز بالساعودية لمادة عاام 

حتااى  1/2/7112ماان  اعتباااراً ( العااام الخااامس

 (.تاريخ نهاية العقد) 9/9/7112

 اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

وافق 
 المجلس

3 
سااااااااااااااوزان محمااااااااااااااد . د

 فاضل 
 مدرس

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية  

ن النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاا 
 الطلب المقادم مان سايادتهاعلى الموافقة 

باااادون  ةخاصااااال ةجــــــــااااـازاألتجديااااد ل
الاااااذى يعمااااال مرتاااااب لمرافقاااااة الااااازوج 

 اعتبااااااراً  عاااااام راباااااعباالماااااارات لمااااادة 

 .79/5/7118حتى  و31/5/7112من

 اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

وافق 
 المجلس

4 
اساااااااالم ساااااااعد السااااااايد . د

 .  شيحة 
  ندسة االنتاج  مدرس

لنظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاا ن ا
الطلاب المقادم مان سايادته الموافقة علاى 

باااادون  ةخاصااااالجــــــــااااـاز  األ تجدياااادل
تااااى تعماااال مرتااااب لمرافقااااة الزوجااااة ال
فااى اطااار )بالمملكااة المتحاادة  لماادة عااام 

 1/6/7112مااان  اعتبااااراً ( العاااام الساااادس

 .31/5/7118حتى 

 اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

وافق 
 سالمجل
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 ا جازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة: تابع

5 
حماااااااد عباااااااد اللطياااااااف أ. د

 فريد 
 مدرس 

الهندسة 
 الكهربية

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاا ن 
الطلاب المقادم مان سايادته الموافقة علاى 

باااادون  ةخاصااااال ةجــــــــااااـازاأل تجدياااادل
تااى تعماال بكناادا مرتااب لمرافقااة الزوجااة ال

 1/9/7112ماان  اعتباااراً  عااام سااابعلماادة 

 .31/8/7118حتى 

 اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

وافق 
 المجلس

6 
ايهاااااااااااااب اسااااااااااااماعيل . د

 محمد دياب
 مدرس

الهندسة 
 المعمارية  

النظاار فااى إقتااراح مجلااس القساام بشاا ن 
الطلاب المقادم مان سايادته الموافقة علاى 

باااادون  ةخاصااااال ةجــــــــااااـازاأل تجدياااادل
تى تعمل بشاركة الزوجة المرتب لمرافقة 

المهندسين المعمارين حريرى بونتاارينى 

(HPA ) فااى )كناادا لماادة عااام  –بتورنتااو

 4/5/7112مااان  اعتبااااراً (عاااام ثاااانىاطاااار 

 .3/5/7118حتى 

 اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

وافق 
 المجلس

 

 ً    التصري  بالعمل أثناء مرافقة الزوجة:  رابعا

 القرار وقالموض القسم الوظيفة االسم م

1 
وليااااااد محمااااااد فاااااااروق  .د

 رياض
 مدرس

الهندسة 
النووية 

  واالشعاعية 

النظاااار فااااى إقتااااراح مجلااااس القساااام بشاااا ن 
ه بالعماال ــااـ  لسيادتــااـالتصريالموافقاة علااى 

ة ــــاااااااااـدة االمريكيــاااااااااـات المتحـاااااااااـبالوالي
ARGONNE NATIONAL LABORATORATORY 

أثناء اجازة مرافقة الزوجة الساابق تجدياد ا 
 اعتباااااراً ماااان ( للعااااام الرابااااع)لماااادة عااااام 

 .31/11/7112وحتى  1/17/7116

 اليوجد : ةعدد سنوات ا عار

وافق 
مجلس 
الكلية مع 
إحتساب 
المدة من 
سنوات 
 ا عارة
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   -: ا ستقاالت ونهاية الخدمة:  اً خامس

 القرار الموضوق القسم الوظيفة االسم م

1 
عصاااااام عباااااد الفتااااااح . د.أ

 سرور 
 ستاذ أ

الهندسة         
 الكهربية

 

النظااااار فاااااى اقتاااااراح مجلاااااس القسااااام بشااااا ن 
االسااااااتقالة المقدمااااااة ماااااان علااااااى  الموافقااااااة

 . 11/17/7116سيادته اعتباراً من 

وافق 
 المجلس

 محمد سيد محمد محمد   . د 2
ستاذ أ

 مساعد  

الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظااااار فاااااى اقتاااااراح مجلاااااس القسااااام بشااااا ن 
نهاااااااااء خدمةساااااااايادته تطبيااااااااق اللااااااااوائ  وا

وذلاااااااا  النقطاعااااااااه عاااااااان العماااااااال بالقساااااااام 

التااااااااريخ التاااااااالى ) 1/9/7116اعتبااااااااراً مااااااان 

النتهاااااااء االجااااااازة باااااادون مرتااااااب لمرافقااااااة 
 ، (الزوجة

وافق 
 المجلس

 مدرس  حمد محمد سليم أفريدة . د 3
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

النظااااار فاااااى اقتاااااراح مجلاااااس القسااااام بشااااا ن 
 دمةساااااااايادتهاتطبيااااااااق اللااااااااوائ  وانهاااااااااء خ

وذلااااااا  النقطاعهاااااااا عااااااان العمااااااال بالقسااااااام 

التااااااااااااااريخ ) 31/17/7116اعتباااااااااااااراً ماااااااااااان 

التاااااااالى النتهااااااااء االجاااااااازة بااااااادون مرتاااااااب 
 (لمرافقة الزوج

وافق 
 المجلس

4 
حمد فرج محمد محماود أ. م

 العطار
مدرس 
 مساعد

الهندسة   
 الميكانيكية

النظااااار فاااااى اقتاااااراح مجلاااااس القسااااام بشااااا ن 
اً ماااااااان اعتبااااااااار انهاااااااااء خدمااااااااة ساااااااايادته

التاااااااااااااريخ التااااااااااااالى النتهاااااااااااااء ) 4/9/7116

النقطاعاااااه عااااان ( أجاااااازة مرافقاااااة الزوجاااااة
 .العمل

وافق 
 المجلس

 

- :ا نتدابات ا ستشارات و:  اً سساد
 القرار الموضوق القسم الوظيفة االسم م

1 
علاى محمااد عبااد الماانعم . د.أ

 حسن 
ستاذ أ

 متفرغ 

 ندسة 
 المواصالت

 

النظاااااار فاااااااى اقتااااااراح مجلاااااااس القسااااااام 
سااااايادته عضاااااواً  تجدياااااد تعياااااينشااااا ن ب

بمجلاااااااس ادارة الهيئاااااااة العاماااااااة لنقااااااال 
لماااااادة الركاااااااب بمحافظااااااة االسااااااكندرية 

اعتباااااااراً ماااااان  عااااااامين قابلااااااة للتجديااااااد

14/6/7112. 

وافق 
 المجلس
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 الشئون التعليمية

 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوق م

ة تصحي  الخط  المادى الوارد فى نتيجة الفرقالنظر فى  1
/ بش ن الطالب  0215/0216األولى مدنى للعام الجامعى 

محمد السيد / عمر عبد العزيز أحمد فرج طلبه ، والطالب 
عبد المنعم حسن ، والمغاير لنتيجة التخلفات الواردة من 
قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بش ن مواد التخلفات 

 .0فى مادة رياضة  الخاصة بالطالبان

ن الطالب شئو ةأوصت لجن
بالموافقة على تصحي  الخط  

 وافق المجلس .المادى

النظر فى خطاب منسقى المشروق المشتر  بين جامعة  0
ا سكندرية ، وجامعة ميونيخ بش ن الموافقة على تدريب 

طالب من قسم الهندسة المعمارية وبرنامج ( 02)عدد 
 ندسة العمارة والتشييد بالمشروق ، على أن تكون فترة 

أيام  5لمدة  16/7/0217دريب أسبوعين من تاريخ الت
ساعات يومياً ، وإعتبار  ذ  الفترة ضمن  6أسبوعياً وبواقع 

 .التدريب العملى للطالب ومنحهم شهادات من الكلية بذل 

أوصت لجنة شئون الطالب 
 .بالموافقة

وافق مجلس الكلية ، 
وعلى أن تقوم أقسام 
الكلية بتقديم مقترح 

ية تحت للمدارس الصيف
إشراف مكتب العالقات 

 الدولية

النظر فى شروط التحويل وقواعد نقل القيد للعام الجامعى  1
0217/0218 

أوصت لجنة شئون الطالب 
 .بالموافقة

 وافق المجلس

النظر فى خطاب قسم  ندسة الغزل والنسيج بش ن دراسة  4
حالة كنترول الفرقة األولى فيما يخص قواعد الرفع لمادة 

تغيير النتيجة أسوة بما  م، والذى أوصى بعد 4 –ضة الريا
 .بعد تغيير النتيجة 1 –حدث فى مادة الرياضة 

أوصت لجنة شئون الطالب 
 وافق المجلس .بالموافقة

وكيل / النظر فى المذكرة المعروضة على األستاذ الدكتور  5
جنيه  52الكلية لشئون التعليم والطالب بش ن تحصيل مبلغ 

لحساب صندوق الخدمة التعليمية بالكلية ( اً خمسون جنيه)
مقابل تدقيق ومراجعة بيانات شهادات خريجى الكلية ، 

شهادة  تحصل من الجهات والشركات التى تطلب مراجعة
التخرج ، وعلى أن يتم توزيع العائد بعد ا ستقطاعات على 

 .القائمين ب عمال المراجعة والتدقيق

 

 وافق المجلس

قسم الهندسة النووية وا شعاعية بش ن النظر فى خطاب  6
طلب القسم زيادة نسبة المحولين من الجامعات األخرى إلى 

نظراً لطبيعة قسم % 12بدالً من % 02القسم لتصب  
الهندسة النووية وا شعاعية الخاصة بوصفه القسم الوحيد 

 .الموجود بالجامعات المصرية

وافق مجلس الكلية على رفع  
لكالً من % 02النسبة إلى 

قسمى الهندسة النووية 
وا شعاعية ، و ندسة الغزل 

 والنسيج
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 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

 مصطفى يسرى النعناعى. د 1
ستاذ مساعد أ

بقسم  ندسة 
 الحاسب والنظم

ولجنة الكلية للعالقات  سمالنظر فى اقتراح مجلس الق
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن  الثقافية

الذى عقد  الشبكات واالتصاالت الالسلكيةحضور  مؤتمر 
فى  00/1/0217حتى  19/1/0217خالل الفترة من 
وقد تم  الواليات المتحدة االمريكية – سان فرانسيسكو

 .  القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم

 وافق
 المجلس

 

- : (السفر فى مهمة علمية)المهمات العلمية  :ثانياً 
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 برا يم الغندورإإيمان ، د 1

مدرس بقسم 
 ندسة الحاسب 

 والنظم

النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام بالموافقااة علااى ساافر 
سااايادتها فاااى مهماااة علمياااة بجامعاااة بروكسااال الحااارة 

قابل للتجديد اعتباراً من تاريخ السافر  ببلجيكا لمدة عام
  .بمرتب يصرف بالداخل

وافق 
 المجلس

 

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

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

1 
المنعم  أيمن عبد. م

 موسي عبد الواحد

معيد  بقسم 
الرياضيات 
والفيزياء 
 الهندسية

ولجناة الكلياة للعالقاات  قتراح مجلاس القسامالنظر في ا
إيفااااد  سااايادته فاااي  اجاااازة بالموافقاااة علاااي  الثقافياااة

دراسااية  للحصااول علااي درجااة الاادكتوراة ماان  ولناادا 
ة ــااـة لساايادته ماان جامعـلالسااتفادة ماان المنحااة المقدماا

 Erasmus Research Institute ofوس ـإرازماا

Management  اراً من تااريخ لمدة عام قابل للتجديد اعتب
 . خلالسفر بمرتب يصرف بالدا

 (.04/7/0211تاريخ تعيين سيادته في وظيفة معيد في )

وافق 
 المجلس
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- : دراسيةالجازة األ مد  – ب
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

 حمد عصام الحبشىأ. م 1

 ندسة معيد بقسم 
االنتاج وعضو 
االجازة الدراسية 
 بجامعة فيرجينيا ت 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجنااة الكليااة للعالقااات النظاار فااي اقتااراح مجلااس القساام 
الدراسااية لساايادته  ةاالجاااز  ماادبالموافقااة علااي الثقافيااة 

حتاااااى  9/8/0217اعتباااااارا مااااان  لمااااادة عاااااام ساااااادس
 باو تاااريخ المناقشااة أيهمااا اقاار مرتاابدون باا 8/8/0218

 . تاريخاً 
ل علااى الاادكتوراة للحصااو 9/8/0210سااافر ساايادته فااى )

اخر مد حصل عليه عاام خاامس  –من جامعة فرجينيا ت  
 (.بمرتب 8/8/0217حتى  9/8/0216من  اعتباراً 

وافق 
 المجلس

0 
حمد أحمد رفعت أ. م

 محمود

  ساعدمدرس م
 ندسة بقسم 

الحاسب والنظم 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
بوردو بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ولجنة الكلية للعالقاات راح مجلس القسم النظر في اقت
 االجازة الدراسية لسايادته   مدبالموافقة علي  الثقافية

حتاى  10/8/0217سابع واخير اعتبارا مان لمدة عام 
او تاااريخ المناقشااة ايهمااا  مرتاابدون باا 11/8/0218

 . اقرب تاريخاً 
للحصااااول علااااى  10/8/0211سااااافر ساااايادته فااااى )

اخار مااد حصاال عليااه  –الادكتوراة ماان جامعااة بااوردو 
حتااااااى  10/8/0216ماااااان  عااااااام سااااااادس اعتباااااااراً 

 (.مرتببدون  11/8/0217

وافق 
 المجلس

1 
محمد صالح عبد  .م

 العليم مصطفي جلو

بقسم  عيد م
الهندسة االنشائية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
االباما بالواليات 
 المتحدة االمريكية

ة للعالقاات ولجنة الكليالنظر في اقتراح مجلس القسم 
 االجازة الدراسية لسايادته   مدبالموافقة علي  الثقافية

حتاااى  04/7/0217ساااادس اعتباااارا مااان لمااادة عاااام 
او تاااريخ المناقشااة ايهمااا  مرتاابدون باا 01/7/0218

 . اقرب تاريخاً 
للحصااااول علااااى  04/7/0210سااااافر ساااايادته فااااى )

اخار ماد حصال علياه  –الدكتوراة مان جامعاة االباماا  
حتااااااى  04/7/0216ماااااان  تباااااااراً عااااااام خااااااامس اع

 (.بدون مرتب 01/7/0217

وافق 
 المجلس
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- :للتدريب  فترةمن    – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

1 
سالم عزمى عبد إ .م

 اللطيف

  ساعدمدرس م
الهندسة بقسم 
وعضو  الكهربية

األجازة الدراسية 
بجامعة 

استراثكاليد 
 بالمملكة المتحدة

ولجناة الكلياة للعالقاات  اح مجلاس القسامالنظر في اقتر
مااان  سااايادته عاااام للتااادريب  ىبالموافقاااة علااا الثقافياااة

الياااااوم التاااااالى ) 18/1/0217العملاااااى اعتبااااااراً مااااان 
حتساااب إباادون مرتااب و 17/1/0218حتااى ( للمناقشااة

ماادة فااي  17/1/0217حتااى  1/10/0216الفتاارة ماان  
 .  نطاق العام الرابع بمرتب

ة اشهر وتسعة ايام فى نطااق اخر مد حصل علية تسع)
ناااقا الدرجااة فااى  -12/11/0216العااام الرابااع حتااى 

17/1/0217.) 

وافق 
 المجلس

 

- : ادة النظر فى إلغاء أجازة دراسيةإع  – د
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

1 
مصطفى خليل عبد  . م

 صال 

  ساعدمدرس م
الهندسة بقسم 

 الميكانيكية

لس القسم ولجنة الكلية للعالقاات النظر في اقتراح مج
رفاااع موضاااوق سااايادته  ىبالموافقاااة علااا الثقافياااة

والخااص بانقطاعاة عان العماال لمادة شاهرين وأربعااة 
- :عشر يوماً الى رئيس الجامعة وذل  لألتى 

إعادة النظر فى قارار الغااء االجاازة الدراساية  : أوالً 
نائاب رئايس الجامعاة .د.الممنوحة لسايادته بموافقاة ا

والتاااى  04/4/0217دراساااات العلياااا والبحاااوث فاااى لل
التركيااة وذلاا  بناااء  KOCحصاال عليهااا ماان جامعااة 

نائاااب . د.علاااى االلتمااااس المقااادم مااان سااايادته الاااى ا
رئاايس الجامعااة للدراسااات العليااا والبحااوث واعتبااار  

 .عضو اجازة دراسية
عااان العمااال اجاااازة احتسااااب فتااارة انقطاعاااة   :ثانيااااً 

ة ن سيادته محمود السمعأحيث خاصة بدون مرتب ، 
 .وحسن السير والسلو 

وافق 
مجلس 
الكلية إذا 
سمحت 
اللوائ  
 بذل 
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 الدراسات العليا
- :الهندسة ا نشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

من  
 الدرجات

 شريف محمد محسن عبد الحميد الطحان:  اسم الطالب

دارة صيانة الطرق في مصر تطوير النظام ا طارى  : موضوق
 . بإستخدام نظرية سالسل ماركوف

Development a pavement maintenance management 

system framework using Markov chains theory for 

Egyptian highway network.  

شريف محمد . د. شام عبد الخالق عبد الخالق ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .خيتوائل على ب. حافظ ، د

 دكتورا 
 خريف
0228 

وافق 
 المجلس

 نسرين عبد الرافع خلف أحمد:  اسم الطالب

دراسة األحمال الحية المستخدمة في تصميم كبارى الطرق : موضوق
 . الخرسانية المسلحة في مصر

Study of live loads used in the design of highway RC 

bridges in Egypt.  

زكى إبرا يم . د.لدين صالح شكرى ، أمحيى ا. د.أ:  تحت إشراف
 .محمود

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 شروق عبد الو اب عبد الغنى محمد عوض:  اسم الطالب

 . العناصر الخرسانية المسلحة بقضبان الفايبر: موضوق
Reinforced concrete members with FRP bars.  

زكى إبرا يم . د.ين صالح شكرى ، أمحيى الد. د.أ:  تحت إشراف
 .محمود

ماجستير 
 الهندسة

 0229 ربيع
وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 محمد أحمد على أحمد إمام:  اسم الطالب

 .خواص خرسانة الجيوبوليمر من الميتاكاولين: موضوق
خواص خرسانة الجيويوليمر من ): مع تحديد عنوان البحث ليصب  

 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث (خبث األفران المطحون
Properties of ground granulated blast furnace slag 

geopolymer concrete. 

عبد المعطى محمد عبد . د.على عبد الحكم عبد  ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .المعطى

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

 رئيساً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة        جودة محمد غانم             . د.أ -0

 عضوا ً   المطرية
مشرفاً             على عبد الحكم على عبد        أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً و
مشرفاً     لكليةعبد المعطى محمد عبد المعطى   أستاذ مساعد با. د.أ -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
ال تتعدى 

11% 

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 : نشائيةالهندسة ا قسم : تابع

إعادة 
تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 رشا عبد الرؤوف نور الدين صال :  اسم الطالب

مقاومة الحريق للكمرات الخرسانية المسلحة المعرضة لقوى : موضوق
 .قص

Fire resistance of reinforced concrete beams 

subjected to shearing force. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس
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حازم فاروق . د.سعيد محمد عبد القادر عالم ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .صالح الدين فاروق الفتيانى. البكرى ، د

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                 كليةمحيى الدين صالح شكرى     أستاذ متفرغ بال. د.أ -1

 رئيساً 
   أستاذ بكلية الهندسة جامعة القا رةحامد محمد سالم  د ود        . د.أ -0

 عضوا ً 
أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم   سعيد محمد عالم             . د.أ -1

                          والطالب
مشرفاً                                                                           
 عضواً و

مشرفاً         أستاذ مساعد بالكلية   حازم محمد فاورق البكرى. د.أ -4
 عضواً و

 .نظرا لظروف سفر الممتحن الخارجي* 
إلغاء 

التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 دبلوم بد الواحدنورا حسن إبرا يم ع:  اسم الطالب
 خريف
0215 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

من  
 الدرجات

 إسالم محمد محمد بدوى:  اسم الطالب

 . تقنيات إعادة تجميع الطول الموجى المقسم: موضوق
Wavelength division multiplexing techniques.  

 .محمد عمرو مختار. د.أ  :تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 خالد عصام السيد أحمد:  اسم الطالب

المجمعة لألنظمة على الرقاقات   CDMAروابط ال : موضوق
(SoCs) . 

CDMA Interconnects for systems on chips.  
 .محمد مرسى فرج. محمد رزق محمد رزق ، د. د.أ:  تحت إشراف

اجستير م
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 أمير  جمال محمد إبرا يم:  اسم الطالب

 . نظام تشفير ا شارة متعددة األبعاد بإستخدام نظرية الفوضى: موضوق
Multidimensional signal encryption system based on 

chaos theory.  
 .ة محمود صادقنير. محمد عمرو مختار ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

     :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 أسماء محمد على حسن على:  اسم الطالب

 .نمذجة قناة االتصاالت البصرية في الفضاء الحر: موضوق
Free space optics: Channel modeling. 

مصطفى حسين على . د.الدين حسن إسماعيل ، أ نور. د.أ:  تحت إشراف
 .حسن

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* Optical Engineering, Vol. 55, No. 5, pp. 056113 (1-8) 

May 2016 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
   أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية   معوض إبرا يم الدسوقى. د.أ -1

 رئيساً 

 دكتورا 
نسبة 

ا قتباس 
ال تتعدى 

19% 

 ربيع
0211 

وافق 
 المجلس
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                           أستاذ بالكلية  حسام محمد حسان شلبى  . د.أ -0
 عضوا ً 

أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية للعلوم         مصطفى حسين على. د.أ -1

                          والتكنولوجيا
مشرفاً                                                                            

 عضواً و
مشرفاً                     نور الدين حسن إسماعيل أستاذ بالكلية. د.أ -4

 عضواً و

 عادل محمد سليمان أبو العينين:  اسم الطالب

 .إستنباط نظم المالحة المدمجة ألنظمة التوجيه والتحكم: موضوق
إستنباط وتنفيذ نظام مالحة مدمج ): ع تحديد عنوان البحث ليصب  م

بإستخدام طريقة التحسين المثلى ذات المحس الزائف في أنظمة التوجيه 
 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث (والتحكم

Investigation and realization of an integrated navigation 

system using optimal pseudo sensor enhancement method 

(OPSEM) in guidance and control systems. 

نورالدين حسن . د.السيد عبد المعطى البدوى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .ياسر محمود مدنى. منى إبرا يم حامد لطفى ، د. إسماعيل ، د

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* 7

th
 International Conference on Intelligent Systems, 

Modelling and Simulation ISMS2016, Bangkok, Thailand, 

pp. 366-371, Jan. 2016. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                      مظهر بسيونى طايل         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 رئيساً 
مشرفاً            متفرغ بالكليةالسيد عبد المعطى البدوى  أستاذ . د.أ -0

 عضوا ً و
أستاذ متفرغ باالكاديمية العربية للعلوم     مصطفى حسين على    . د.أ -1

             والتكنولوجيا
                                                                                      

 عضواً 
                              أستاذ بالكليةنور الدين حسن إسماعيل  . د.أ -4

 عضواً 

 دكتورا 
نسبة 

ا قتباس 
ال تتعدى 

08% 

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

  دى فوزى السيد عبد النبى:  اسم الطالب

مصفوفات  وائيات الكسوريات لتحسين أداء نظم االتصاالت من : موضوق
 .يل القادمالج

تصميمات جديد  لمصفوفات الهوائيات ): مع تحديد عنوان البحث ليصب  
الكسورية المضغوطة بإستخدام تقنيات خوارزميات التطور وتشكيل 

 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث (الشعاق المت قلم
New design of thinned fractal antenna arrays using evolutionary 

algorithms and adaptive beamforming techniques. 

 .أحمد سعيد التراس. سعيد إسماعيل الخامى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

*34
th

 National Radio Science Conference (NRSC) IEEE, 

Alexandria, Egypt March 2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
ال تتعدى 

01% 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس
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مشرفاً            سعيد السيد إسماعيل الخامى أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة       حمدى أحمد الميقاتى      . د.أ -0

             المنصورة
                                                                                     

 عضوا ً 
                              نور الدين حسن إسماعيل  أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضواً 

شكيل ت
لجنة 

ا متحان 
 الت  يلى

 مى السيد إبرا يم الزنقلى:  اسم الطالب

 .اد وتطبيقاته البيوطبيةالتحويل متعدد األبع: موضوق
Space mapping and its Biomedical applications. 

 .أنسى أحمد عبد العليم. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية               أنسى أحمد عبد العليم. د.أ -1
 رئيساً و
                             تاذ بالكليةنور الدين حسن إسماعيل   أس. د.أ -0

 عضواً 
                   أستاذ مساعد بالكلية         حسن محمود الرجال. د.أ -1

 عضوا ً 

 
 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

تعديل 
لجنة 
 إشراف

 أحمد محمد حسن:  اسم الطالب

 تقويم إضطراب الجهد الناتج عن أفران القوس الكهربى بإستخدام: موضوق
 .معوض القدرة الغير فعالة االستاتيكى

أشرف إبرا يم . د.عمرو يحيى عبد الحليم أبو غزاله ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .طارق إبرا يم الدسوقى الشناوى. على مجا د ، د
نبيل حسن عباسى األستاذ المتفرغ بالكلية إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ

 .ا شراف وذل  لحاجة البحث إلى تخصص سيادته

 دكتورا 
 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

من  
 الدرجات

 مى محمد السعيد سالم القرموطى:  اسم الطالب

دراسة تطبيقية  – ليات إدارة مشاريع الحفاظ العمرانى : موضوق
 . على المناطق التاريخية بمصر حى الدرب األحمر

Mechanisms of managing urban conservation projects – 

Case study: Historic areas in Egypt – Al-Darb Al-Ahmar.  
يسرى مصطفى عبد . يسرى عبد القادر محمد عزام ، د. د.أ: تحت إشراف
 .الرحمن عنانى

 دكتورا 
 خريف
0229 

وافق 
 المجلس

 ياسمين طلعت أحمد نصر:  اسم الطالب

 . ام المواد الذكيةمحاكاة الطبيعة في العمارة بإستخد: موضوق
Using smart materials to mimic nature in architecture.  

 .وليد عبد العال. محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 سماء محمد عبد الرحمن فرماوى:  اسم الطالب

 . الضوء كخاصية معمارية: موضوق
Light as an architectural quality.  

 .وليد عبد العال. محمد أنور فكرى ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رنا ممدوح محمد البقلى:  اسم الطالب

بحث عن : البيئات التعليمية في القرن الواحد والعشرين : موضوق
 .بين التصميم والتعليم المعمارى العالقات المتبادلة

مبانى كليات العمارة في القرن الواحد ): مع تحديد عنوان البحث ليصب  
وعلم النفس التطبيقى في التصميم   BIMإستخدام تقنية : والعشرين

 دكتورا 

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

 0215 يعرب
وافق 
 المجلس
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 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث (الداخلى
21

st
 Century architectural school buildings: using BIM 

and applied psychology for interior design. 

محمد أنور فكرى . د.محمد عبد العال إبرا يم ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد رفيق زا ر. د.، أ
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* 6
th

 International Conference on Advances in Engineering 

and Technology (AET-17). 2-3 May 2017, Pattaya, Thailand. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكلية          حمد عبد العال إبرا يمم. د.أ -1
 رئيساً و
أستاذ بكلية الهندسة جامعة  مجدى محمد عبد هللا البسطويسى. د.أ -0

                         بورسعيد
                                                                                

 عضواً 
مشرفاً         أستاذ بالكلية                   محمد أنور فكرى. د.أ -1

 عضواً و
                 أستاذ بالكلية                خالد السيد الحجلة. د.أ -4

 عضواً 

12% 

     -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 باكينام محمد نبيل إبرا يم الدسوقى بركات:  اسم الطالب

 .حاكاة الطبيعية في عملية التصميمنانو ومعلم ال: موضوق
محاكاة الطبيعة المعمارية ول ظام توليد حلن): مع تحديد عنوان البحث ليصب  

علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر  (1اى "تريز –ميم  -بيو: "ية الطبيع
 .البحث

Architectural natural solutions generative system: 

'BIO – MIM – TRIZ' (I
3
). 

 .زياد طارق الصياد. على فؤاد بكر ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* The International Academy of Science, Technology, 

Engineering and Management. October 2016 – London, UK.  

* International Journal of Advances in Mechanocal and 

Civil Engineering (IJAMCE) Vol.3, ISSN: 2394-2817, Issue: 

6, Impact Factor: 3.664. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                 أستاذ متفرغ بالكلية  رمضان على عبد المقصود. د.أ -1

 رئيساً 
مشرفاً                أستاذ بالكلية               على فؤاد بكر. د.أ -0

 عضواً و
وم أستاذ باألكاديمية العربية للعل       عادل سامى المنشاوى. د.أ -1

         لتكنولوجياوا
                                                                                

 عضواً 

 دكتورا 

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

12% 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سارة محمد أمين حماد :  اسم الطالب

 .التصميم ا نسانى: موضوق
تتمحور حول  دمج أساليب التصميم التي): مع تحديد عنوان البحث ليصب  

 (بإستخدام العمارة التفاعلية ك داة: ا نسان في مرحلة التصميم المبكرة 
 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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Integrating human-centered design methods in the early 

design stage: using interactive architecture as a tool. 

طارق . د.، أ( رحمه هللا)مرسى العربى مصطفى . د.أ:  تحت إشراف
 .زياد محمد طارق الصياد. عبد الحميد فرغلى ، د

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* Journal of Al Azhar University Engineering Sector. 

(JAUES), ISSN: 1110-6409, 19th June 2017. Cairo, Egypt. 

  - :على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً    أستاذ ورئيس القسم بالكليةطارق عبد الحميد فرغلى  . د.أ -1
 رئيساً و
                        أستاذ بالكلية  على فؤاد بكر             . د.أ -0

 عضواً 
   أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة         إبتسام محمد فريد  . د.أ -1

 عضواً 

ال تتعدى 
14% 

 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تعديل لجنة 
 إشراف

 محمد محمود الفخرانى:  اسم الطالب

تقييم بإستخدام المحاكاة )الكفاءة البيئية للغالف التفاعلى للمبنى : موضوق
 .(الرقمية

 .ل منصورعالء عاد. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
 انى محمد عياد األستاذ بالقسم إلى لجنة ا شراف . د.وذل  بإضافة أ

 .د محمد عاصم حنفى. عارة أ

 دكتورا 
 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 سمر زين العابدين محمد بدوى عالم:  اسم الطالب

 .المجاور  الخضراء: موضوق
 .زياد طارق الصياد. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف

طارق عبدالحميد فرغلى األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى.ا شراف  عارة أ

 0214 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

 عايدة محمد عبد اللطيف عريبى:  اسم الطالب

 .إيجاد نهج جديد للتكوين –نظم المواد : موضوق
 .عبد العزيز رسالنرانيا . محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف

محمد أنور فكرى األستاذ بالقسم إلى لجنة ا شراف . د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى. عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 سارة مجدى على محمد رجب ربيع:  اسم الطالب

دور المسارات التراثية في التنمية الحضرية في المدن : موضوق
 .لتاريخيةا

 .إنجى أحمد الشريف. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
خالد السيد الحجلة األستاذ بالقسم إلى لجنة ا شراف . د.وذل  بإضافة أ

 .د محمد عاصم حنفى. عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0211 ربيع
وافق 
 المجلس

 رنا رفعت عبد الحميد البسيونى:  اسم الطالب

لعولمة وت ثير ا على العمارة في مصر وغياب مفا يم ا: موضوق
 .ا ستدامة في التصميم

 .عالء عادل منصور. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
خالد السيد الحجلة األستاذ بالقسم إلى لجنة ا شراف . د.وذل  بإضافة أ

 .د محمد عاصم حنفى. عارة المشرف الرئيسى أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0211 ربيع
وافق 
 المجلس

 راجى على مصطفى السيد الجندى:  اسم الطالب

 .إعادة إستخدام المباني كمنهج لإلستدامة والحفاظ على المبانى: موضوق
 .دينا ممدوح نصار. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف

طارق عبدالحميد فرغلى األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى.عارة أا شراف  

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع
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تعديل لجنة 
 إشراف

 مها محمد فوزى السيد:  اسم الطالب

رؤية مستدامة للعمارة المحلية في مصر وإستخدام مواد : موضوق
 .البناء التقليدية كمواد بناء مستدامة

 .عالء عادل منصور. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
عمرو يوسف الشريف األستاذ المساعد بالقسم  . د.وذل  بإضافة أ

 .د محمد عاصم حنفى.إلى لجنة ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 والء محمد وسام عبد المنعم غراب:  اسم الطالب

إعتبار ا مس لة رئيسية نحو المحافظة على ا ستدامة ب: موضوق
 .(دراسة حالة)مدينة ا سكندرية  –التراث بشكل أفضل 

 .رانيا عبد العزيز رسالن. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
طارق عبدالحميد فرغلى األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ

 .د محمد عاصم حنفى.ا شراف  عارة أ

ماجستير 
علوم ال

 الهندسية
 0214 ربيع

وافق 
 المجلس

  ية أحمد أبو زيد عبد الحافظ:  اسم الطالب

 .إعادة ت  يل المباني الذكية: موضوق
 .رانيا عبد العزيز رسالن. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف

 انى عبد الجواد عياد األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ
 .حمد عاصم حنفىد م.ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمود مرسى محمد مرسى:  اسم الطالب

 .التهوية الطبيعية في المباني السكنية: موضوق
 .دينا سعد هللا. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف

محمد أنور فكرى األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى. عارة أا شراف 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس

  دير وائل محمد السيد:  اسم الطالب

ا ضائة الطبيعية ك حد مصادر الضوء األساسية وكيفية : موضوق
 .إدماجها في العملية التصميمية

 .عالء عادل منصور. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
محمد أنور فكرى األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.ضافة أوذل  بإ

 .د محمد عاصم حنفى.ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تعديل لجنة 
 إشراف

  مال ممدوح عباس أحمد جبر:  اسم الطالب

 .ا سكان الذكى في مصر: موضوق
 .عالء عادل منصور. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: فتحت إشرا

عمرو يوسف الشريف األستاذ المساعد بالقسم . د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى.إلى لجنة ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس

 شريف مصطفى إسماعيل أحمد شعبان:  اسم الطالب

في إحتساب التكلفة التقديرية للمشروعات  مسببات الخط : موضوق
 .وت ثير ا على التصميم المعمارى للمشروق

 .طفى عنانىريسرى مص. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
 انى عبد الجواد عياد األستاذ بالقسم إلى لجنة . د.وذل  بإضافة أ

 .د محمد عاصم حنفى.ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 يفخر
0214 

وافق 
 المجلس

 نهلة مصطفى أبو المجد:  اسم الطالب

طرق الحفاظ على المناطق التراثية على التنمية السياحية : موضوق
 .مدينة ا سكندرية: منظقة الدراسة –

 .على محمود على بيومى. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف
م إلى لجنة خالد السيد الحجلة األستاذ بالقس. د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى.ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

 نيللى حماد  عبد الرؤوف مصطفى:  اسم الطالب

 .التصميم التكاملى للطاقة المتجددة في المبانى: موضوق
 . انى شا ين. محمد عاصم حنفى ، د. د.أ: تحت إشراف

د أنور فكرى األستاذ بالقسم إلى لجنة محم. د.وذل  بإضافة أ
 .د محمد عاصم حنفى.ا شراف  عارة أ

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

 طلبه

 ريهام إبرا يم حمز :  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس
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  -:كية الهندسة الميكانيقسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

تشكيل لجنة 
 الحكم

  شام محمد شحاته:  اسم الطالب

 .ا كتشاف الذكى للشرخ: موضوق
كشف الشروخ اآللى وتقدير عمقها ): مع تحديد عنوان البحث ليصب  

على االسط  الفوالذية بإستخدام معالجة الصور والشبكات العصبية 
 .ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحثعلماً  (ا صطناعية

Automatic crack detection and its depth estimation 

on steel surfaces using image processing and 

artificial neural networks. 

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

  -: اللجنه مكونه من على أن تكون 
           حسن أنور الجمل                  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 رئيساً 
مشرفاً  طا ر حمد هللا عوض               أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -0
 عضواً و
عبد العزيز مرجان عبد العزيز   أستاذ متفرغ بكلية الهندسة . د.أ -1

 جامعة 
                     عين شمس                                                
 ًً  عضوا ً

أستاذ بكلية الهندسة جامعة محمد أبو العال عبد اللطيف      . د.أ -4
                             المستقبل

                                                                                  
 ضواً ع

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
ال تتعدى 

07% 

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

من  
 الدرجات

 أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الهادى الرمسيسى:  اسم الطالب

 .ة صناعيةكيفية تطبيق وسائل الحماية على معد: موضوق
Application of LOPA on industrial equipment.   

 .دينا عبد القادر الجيار. مصطفى إبر يم سالم ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد إبرا يم الدسوقى:  اسم الطالب

دة البولى دراسة إزالة عسر الميا  بإستخدام مخلفات ما: موضوق
 .استيرين

A study on the use of polystyrene wastes in removal 

of water hardness.   
 .دينا أحمد الجيار. محمد حسين عبد المجيد ، د. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

من  
 الدرجات

 أحمد فؤاد عبد الرازق البرلسى:  لطالباسم ا

 .دراسة في عملية إزالة الغازات الحامضية من الغاز الطبيعى: موضوق
Study in acid gas removal from natural gas.   

 حسن عبد المنعم فرج. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 نبلعماد رضا الغريب محمد س:  اسم الطالب

األكسدة الحفزية للفينول في النفايات السائلة عند درجات : موضوق
 .حرارة منخفضة

Low temperature catalytic oxidation of phenol 

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

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
0215 

وافق 
 المجلس

 محمد حجاجمصطفى محمد السعيد :  اسم الطالب

 .دراسة في بعض خطوات إنتاج سوائل الغاز الطبيعى: موضوق
Study in some production steps for producing NGL.   

 .حسن عبد المنعم فرج. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0211 ربيع
وافق 
 المجلس

 مينا ظرف حبا بشاى:  اسم الطالب

 . وبولمر أسيتات الفينيل: موضوق
Vinyl acetate homopolymer.   

 محمد حسين عبد المجيد. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد أحمد محمد أحمد إسماعيل:  اسم الطالب

 .تصميم وحدة  نتاج حمض الخلي : موضوق
Acetic acid manufacture.   

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

ماجستير 
 الهندسة

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد عبد الحميد الشورى:  اسم الطالب

ذرة كربون من وحدة  6-10إسترجاق الهيدروكربونات : موضوق
 .معالجة الغاز الطبيعى

Recovery of Hydrocarbons C6 – C12 from natural 

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

ماجستير 
 الهندسة

 0210 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 بسمة محمد محمد الدقيقى:  اسم الطالب

 .معالجة ميا  الصرف الصناعية: موضوق
تطوير لحطب القطن  نتاج مادة : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  

 .البحث علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر( ممتزة جديدة
Development of cotton stalks to produce a new 

adsorbent. 

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

مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية حسن عبد المنعم فرج    . د.أ -1
 رئيساً و
مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية         أحمد أمين زعطوط. د.أ -0
 عضواً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة    ممدوح محمود نصار     . د.أ -1

ًً  المنيا  عضوا ً
         كندا –أستاذ بجامعة وندسور عبد الفتاح على عصفور . د.أ -4

 ًً  عضوا ً

 دكتورا 

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

08% 

 خريف
0211 

وافق 
 جلسالم

 إسماعيل محمد عبد العزيز عواد:  اسم الطالب

إستخدام تقنية فنتون في معالجة أحد الملوثات الصناعية : موضوق
 .السائلة

إسترجاق النحاس من المحاليل : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  
المخففة بإستخدام طريقة التسمنت على سط  ملف حديد حلزونى في 

 .ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحثعلماً ( مفاعل مقلب بالغاز
Recovery of copper from dilute solution by 

cementation in a gas sparged steel helical coil 

reactor. 

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

 : الطالب المذكور له بحث منشور في 
1

st
 International Conference of Chemical, Energy 

and Environmental Engineering (ICCEEE) 2017, 

19-21 March 2017,(E-Just) Alexandria, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

           أستاذ متفرغ بالكلية محمد حسين عبد المجيد   . د.أ -1
 رئيساً مشرفاً و

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

نبيل محمود عبد المنعم    أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة . د.أ -1
                           القا رة

                                                                                 
 ًً  عضوا ً

مشرفاً   أستاذ ورئيس القسم بالكليةطية نصير  شعبان على ع. د.أ -4
ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

12% 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مى عزت فرغلى عبد اللطيف:  اسم الطالب

من المخلفات السائلة بإستخدام زيادة معدل إزالة المعادن الثقيلة : موضوق
 .ا حالل الفلزى

تكثيف معدل إنتاج بودرة النحاس من محاليل : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  
النحاس المخففة عن طريق ا حالل الفلزى بإستخدام إسطوانة رأسية إ تزازية من 

س جو ر علماً ب ن  ذا التحديد ال يم( الخارصين مزودة بدواعم للحركة ا ضطرابية
 .البحث

Intensification of the rate of production of copper powder 

from dilute copper solutions by cementation on vertical 

vibrating zinc cylinder fitted with turbulence promotors. 

 .دينا أحمد الجيار. تغريد محمد زويل ، د. د.أ:  تحت إشراف
 : ر له بحث منشور في الطالب المذكو

1
st
 International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering (ICCEEE) 2017, 19-21 March 

2017,(E-Just) Alexandria, Egypt. 

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

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

 عضواً 
مشرفاً                         أستاذ بالكليةتغريد محمد زويل          . د.أ -1
ًً و  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

08% 

 خريف
0211 

وافق 
 مجلسال

 محمد صالح سليمان طلبه:  اسم الطالب

ت ثير حركة المحلول على معدل التفاعالت الغير متجانسة في األوعية : موضوق
 .المقلبة

دراسة سلو  إنتقال المادة و الحرارة : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  
لنوق جديد من المتفاعالت الغير متجانسة بإستخدام حواجز نحاس على شكل 

 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث"(سربنتينه"ج متعر
Study of mass and heat transfer behavior of a new 

heterogeneous stirred tank reactor with serpentine tube 

baffles. 

 .شعبان على عطية نصير. د.محمد حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 : منشور في  الطالب المذكور له بحث

Chemical Engineering Research and Design Official Journal 

of the European Federation of Chemical Engineering: Part A. 

19 June 2017. 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
         محمد حسين عبد المجيد             أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1

 ئيساً رمشرفاً و
                  أستاذ متفرغ بالكلية          أحمد أمين زعطوط        . د.أ -0

 عضواً 
عمر الفاروق عبد السالم فتحى  أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة . د.أ -1

                           القا رة
                                                                                        

 ًً  عضوا ً
مشرفاً  أستاذ ورئيس القسم بالكلية  شعبان على عطية نصير         . د.أ -4
ًً و  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

14% 

 0211 ربيع
وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 شام أحمد سعد الدينمحمد  :  اسم الطالب

إنتقال المادة في مفاعل يحتوى على إسطوانة سداسية : موضوق
ماجستير 
العلوم 

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس
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 .دوارة
Mass transfer at a hexagonal rotating cylinder 

reactor. 

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

 : الطالب المذكور له بحث منشور في 
1

st
 International Conference of Chemical, Energy 

and Environmental Engineering (ICCEEE) 2017, 

19-21 March 2017,(E-Just) Alexandria, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

         أستاذ متفرغ بالكلية      محمد حسين عبد المجيد. د.أ -1
 رئيساً مشرفاً و

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة         ممدوح محمود نصار  . د.أ -0

 عضواً     المنيا
مشرفاً    أستاذ ورئيس القسم بالكليةشعبان على عطية نصير    . د.أ -1
ًً و  عضواً 
                         أشرف عبد التواب مبار   أستاذ بالكلية. د.أ -4

 عضواً 

 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

06% 

 سيف الدين محمد السيد محمود:  اسم الطالب

 .بطاريات األكسدة وا ختزال السائلة: موضوق
Redox flow batteries. 

أشرف عبد التواب . د.شعبان على عطية نصير ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .إبرا يم حسن محمد إبرا يم. د.أ، مبار  

 : في الطالب المذكور له بحث منشور 
1

st
 International Conference of Chemical, Energy 

and Environmental Engineering (ICCEEE) 2017, 

19-21 March 2017,(E-Just) Alexandria, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

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

أستاذ متفرغ بكلية الهندسة      نبيل محمود عبد المنعم      . د.أ -0
            جامعة القا رة

                                                                                  
 عضواً 

 أستاذ ورئيس القسم بالكلية شعبان على عطية نصير        . د.أ -1
مشرفاً                                                                        

ًً و  عضواً 
إبرا يم حسن محمد إبرا يم   أستاذ باألكاديمية العربية . د.أ -4

                          للتكنولوجيا
مشرفاً                                                                        

ًً و  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

00% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 جهاد عالء الدين أحمد رشاد:  اسم الطالب

 .دراسة إستخدام قشر البرتقال في إزالة بقع الزيت: موضوق
ستخدام قشر الموز في دراسة إ: )مع تحديد عنوان البحث ليصب  

 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث( إزالة بقع الزيت
Study on the use of banana peels for oil spill 

removal. 

جيهان فاروق ملا . د.محمد حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .عامر عبد الرازق. ، د
ة  ندسة ا سكندرية مجل: المهندس المذكور له بحث منشور في * 

 .15/5/0217بتاريخ 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

              أستاذ متفرغ بالكلية محمد حسين عبد المجيد. د.أ -1
 رئيساً مشرفاً و

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

مشرفاً                      بالكلية أستاذجيهان فاروق ملا    . د.أ -1
ًً و  عضواً 
أستاذ مساعد بالجامعة المصرية مرو  فاروق القاضى   . د.أ -4

 عضواً   اليابانية

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

12% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 مصطفى فاروق درويا محمد درويا:  اسم الطالب

 .حماية الكاثودية خط أنابيب مغمورتطبيق نظام ال: موضوق
تطبيق نظام الحماية الكاثودية على : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  
علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر ( خط أنابيب مغمور في ميا  مالحة

 .البحث
Applying cathodic protection on submerged 

pipelines in saline water. 

 .دينا عبد القادر الجيار.ن عبد المنعم فرج ، دحس. د.أ:  تحت إشراف
 : الطالب المذكور له بحث منشور في 

3
rd

 International Conference on New Horizons in 

Basic and Applied Sciences ISNHBAS 2017 – Azhar 

University- 5-7 August, Hurgada, Egypt. 
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً           أستاذ متفرغ بالكلية     حسن عبد المنعم فرج. د.أ -1
 رئيساً و
                    أستاذ متفرغ بالكليةيحيى عبد القادر الطويل  . د.أ -0

 عضواً 
أستاذ بمدينة األبحاث العلمية  منى السيد عثمان         . د.أ -1
                          التكنولوجيةو

                                                                                 
 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

07% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 
     -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تحديد 
 عنوان بحث

 وفاء أحمد حماد محمد حماد:  اسم الطالب

 .المخلفات الصناعية بإستخدام األكسدة األنودية معالجة: موضوق
أحمد حسن الشاذلى ، . د.أحمد أمين زعطوط ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 0210 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس
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 .محمد صالح بدوى دومة. د.أ
إستحداث قطب جديد  ستخدامه في معالجة المخلفات : إلى موضوق 

 .المائية بالتقنية الكهروكيميائية
Development of a new electrode and its application 

in waste water treatment using electrochemical 

technique. 

تشكيل لجنة 
ا متحان 
 الت  يلى

 إيمان راضى صادق مل :  اسم الطالب

 .معالجة المخلفات الصناعية السائلة: موضوق
Industrial waste water treatment. 

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

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

 رئيساً 
رفاً مش                     تغريدمحمد زويل       أستاذ بالكلية. د.أ -0

 عضواً و
                               أستاذ بالكليةنيفين كمال أمين       . د.أ -1

 عضواً 

 0212 ربيع 
وافق 
 المجلس
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- : ندسة ا نتاج قسم : اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رضا أبو زيد محمد عطا:  اسم الطالب

 .سين الجودة على المؤسسات الحكوميةتطبيق منظومة تح: موضوق
تقنيات التطوير المؤسسى في : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  

 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث( المنظمات الحكومية
Organization development techniques at 

governmental organization. 

 .جالل أحمد القبرصى. د.محمد أنور الدرديرى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
وافق مجلس القسم على عدم إعادة المقررات التي مر عليها خمس * 

 .سنوات نظرا لظروفها المرضية التي مرت بها
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً     أستاذ متفرغ بالكلية محمد أنور الدرديرى           . د.أ -1
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة صيرفى    سعيد على السيد ال. د.أ -0

                        المنوفية
                                                                                 

 عضواً 
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة    أحمد حافظ أحمد العسكرى  . د.أ -1

 المنوفية 
    ووكيل معهد ا سكندرية العالى                                                     

 ًً  عضوا ً
مشرفاً     جالل أحمد القبرصى            أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
ا قتباس 
ال تتعدى 

01% 

 خريف
0212 

وافق 
 المجلس

إلغاء 
التسجيل 
طلب 

 المشرفين

 شيماء صالح عبد النبى:  الباسم الط

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد فتحى عبد المحسن:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

  بة عبد الحميد بر ان الدين تركى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 وليد محمود عبد الشافى متولى:  سم الطالبا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 -: ندسة ا نتاج قسم :  تابع

إلغاء 
التسجيل 
طلب 

 المشرفين

 عمرو أحمد محمد نعيم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 لعمرو حافظ محمد كما:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 ميار عادل رمضان المصرى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 أحمد رجب عبد الودود:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 محمد فتحى محمد النشار:  اسم الطالب

ر ماجستي
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 شريف محمد محمد بكرى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0211 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد فت  الباب أحمد خليفة:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 محمد سمير أحمد عاصم:  اسم الطالب

ماجستير 
م العلو

 الهندسية

 خريف
0211 

وافق 
 المجلس

 محمود أحمد محمود مصطفى النمر:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمود حسن لطفى أحمد عبد الرحمن:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 0214 ربيع
وافق 
 المجلس
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- : الهندسة النووية وا شعاعيةقسم : اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

من  
 الدرجات

 أحمد محمد أحمد حسانين:  اسم الطالب

 .تطبيقات الهندسة النووية: موضوق
Applications of nuclear engineering. 

محسن . د.، أ( رحمه هللا)محمد نجيب حسن على . د.أ:  تحت إشراف
نادر محمود . د.أمحمد حسن محمد حسن ، . د.عبد  أبو مندور ، أ

 .عبد الحليم
دراسة عن تصميم قناة : رأت اللجنه تغيير عنوان البحث ليصب  

 .للعالج ب سر البورون للنيوترونات في مفاعل مصر البحث الثانى
A study on the design of a BNCT beam at Egypt 

second research reactor ETRR-2. 

 0212 ربيع دكتورا 
وافق 
 المجلس

 

- : الرياضيات والفيزياء الهندسيةقسم :  سعاً تا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

من  
 الدرجات

 رامى فخرى جهيد حسين عبد هللا:  اسم الطالب

تطبيقات طرق الحل األمثل في شبكات توزيع القوى : موضوق
 .الكهربية

Application of optimization techniques to electrical 

power distribution networks. 
ياسمين أبو السعود . د.إمتثال نجم عبد هللا ، أ. د.أ:  تحت إشراف

 .صال 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس

 سامر ثروت نجيب حنا:  اسم الطالب

 .تطبيقات تحويالت  يلبرت في معالجة ا شارات: موضوق
Application of Hilbert transforms in signal 

processing. 
 .نهى عثمان قرنى. د.مينا بديع عبد المل  ، أ. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
0214 

وافق 
 المجلس
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- : الرى والهيدروليكا ندسة قسم :  اً تاسع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوق

تشكيل لجنة 
 الحكم

 سوسن زكريا عباس محمد:  اسم الطالب

 .نمذجة الميا  الجوفية: ضوقمو
إدارة الميا  الجوفية في شمال : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  

صحراء مصر الغربية من خالل تطوير نموذج تنبؤى ثالثى األبعاد 
 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث( للمنطقة

Management of groundwater resources in north 

western desert of Egypt via a developed regional 

predictive 3D model ling. 

 .محمد عبد الرحمن الجناينى. د.أ أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 

مشرفاً        أستاذ متفرغ بالكليةمحمد عبد الرحمن الجناينى . د.أ -1
 رئيساً و
                بالكلية أستاذ متفرغ فاروق عبد هللا الفتيانى   . د.أ -0

 عضواً 
مدير سابق لمعهد أستاذ متفرغ وأحمد رشاد خاطر           . د.أ -1

  بحوث الميا 
                                                                              

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
ال تتعدى 

10% 

 خريف
0211 

 وافق
 المجلس

 

 محمد رياض عزت تركمانى:  اسم الطالب

 .التدفق غير الثابت في قنوات الرى: موضوق
نمذجة التدفق غير الثابت في : )مع تحديد عنوان البحث ليصب  

 .علماً ب ن  ذا التحديد ال يمس جو ر البحث( قنوات الرى
Modeling of unsteady flow in irrigation canals. 

محمد السعيد رجب . فاروق عبد هللا الفتيانى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .الخولى

مجلاة  ندساة ا ساكندرية : المهندس المذكور له بحث منشور فاي * 
 .19/6/0217بتاريخ 

  -: على أن تكون اللجنه مكونه من 
مشرفاً          فاروق عبد هللا الفتيانى  أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -1
 رئيساً و
                 حمد أبو رحيم      أستاذ متفرغ بالكليةمحمد أ. د.أ -0

 عضواً 
أحمد على على حسن     أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين . د.أ -1

 شمس   
                                                                              

 ًً  عضوا ً

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

ا قتباس 
دى ال تتع
10% 

 خريف
0210 

وافق 
 المجلس
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 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
النظر فى المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بش ن اعتماد نتيجة  - 1

 .نشائية ، الهندسة الكهربيةالهندسة ا : في 0217 ربيعدبلوم الدراسات العليا 
 .مجلس الكلية على إعتماد النتيجةوافق  :القرار

 

 

 يعتمد،،،،
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-:الموضوعات    
 0216/0217للعااام الجااامعى  0217الموافقااة علااى إعتماااد نتااائج مرحلااة البكااالوريوس دور يونيااو النظاار فااى  .1

 :ة لألقسام التالي

 القسم

عدد 
المتقدمين 
 لالمتحان

عدد الطلبة 
 الحاضرون

عدد الطلبة 
 الناجحون

دور 
 نوفمبر

الراسبو
 ن

النسبة المئوية 
بالنسبة )للنجاح 

 (للحاضرين

 %92.81 8 40 495 545 566 الهندسة الميكانيكية

 %74.41 66 109 567 760 800 الهندسة المدنية

 %82.79 9 02 100 151 159 الهندسة الكيميائية

 %94.74 0 0 70 76 87  ندسة الحاسب والنظم

 %71.11 19 11 108 182 197  ندسة ا نتاج

 %87.52 1 0 01 04 08 الهندسة النووية وا شعاعية

 %62.71 4 7 17 08 16  ندسة الغزل والنسيج

الهندسة البحرية وعمارة 
 السفن

71 68 51 11 4 77.94% 

 الهندسة المعمارية

 %80.52 1 6 11 42 44 المبانى العامةشعبة 

 %86.95 --- 6 42 46 47 شعبة ا سكان

 %92.91 --- 1 12 11 11 شعبة التصميم الحضرى

 الهندسة الكهربية

 %82.76 18 18 015 091 095 شعبة القوى واآلالت الكهربية

 %91.99 8 15 064 087 128 شعبة ا تصاالت
 

 ى ا عتمادوافق مجلس الكلية عل: القرار 
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وبيانها  0216/0217برامج العلمية المتخصصة للفصل الربيعى لالنظر فى الموافقة على إعتماد نتيجة التخرج ا .0

 :كالتالى 

المعدل 
 التراكمي

غاز 
 وبتروكيماويات

حاسبات 
إتصاالتو  

كهروميكانيك
 ا

عمارة 
تشييدو  

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

4.00 - 3.70 2 13 9 2 26 7% 

3.69 - 3.30 9 38 20 14 81 21% 

3.29 - 3.00 4 36 20 15 75 20% 

2.99 - 2.70 9 23 23 23 78 20% 

2.69 - 2.30 6 17 36 35 94 25% 

2.29 - 2.00 4 5 14 4 27 7% 

 %100  381 93 122 132 34 العدد الكلي

 

 وافق مجلس الكلية على ا عتماد: القرار 
 

لكلياة ( شاعبة ا تصااالت وا لكترونياات)نتيجاة بكاالوريوس الهندساة الكهربياة  النظر فى الموافقة على إعتمااد .1
 0217دفاق جوى دور ماايو ( 44-41-40-41)الدفاق الجوى للضباط الناجحين من المحاوالت األخرى الدفعات 

 :وبيانها كالتالى 

 عدد الناجحين البيان

 صفر دفاق جوى 41الدفعة 

 صفر دفاق جوى 40الدفعة 

 11 دفاق جوى 41عة الدف

 161 دفاق جوى 44الدفعة 

 

 وافق مجلس الكلية على ا عتماد: القرار 

 

 يعتمد،،،،
 


