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  2238/ 31/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

برئاسة السيد األستاذ  2238/ 31/2اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
خالد / ، وأمانة سر المجلس السيد األستاذ الدكتور الكلية المكلف بتسيير أعمال عميد –عبد العزيز حسانين قنصوة  /الدكتور

 :وقد حضر الجلسة كل من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -السيد جعفر 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مجدى عبد العظيم سليمان. د.أ 
 يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعل سعيد محمد عبد القادر عالم. د.أ 

   رؤساء األقسام 

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

 هشام على سعد زين الدين. د.أ  حسام الدين محمد مراد مغازى. د.أ 

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

 فىمدحت عبد المعطى مصط. د.أ  محمد السيد محمد النجار . د.أ 

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

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

   أساتذة من األقسام

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

 يةيسرى محمد أنور وال. د.أ  كمال عطا هللا عطية. د.أ 

 رشدى رجاء زهران. د.أ  حسن أنور الجمل. د.أ 

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

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

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

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

 مدعـوون
المدير التنفيذى للمركز الهندسى لقطاع الهندسة )طارق محمد إبراهيم .. ، د( مدير وحدة ضمان الجودة)أحمد حسنى الحيوى . د.أ

 (المدنية والمعمارية
  .تامر حلمى عبد الحميد حسن. د.أنيابة عن عليم أنسى أحمد عبد ال. د.أ: وقد حضر 

أسامة مهدى محمد . حسام محمد فريد الحبروك ، م. هيثم محمد ممدوح عوض ، د. د.مجدى عبد المنعم المسيرى ، أ. د.أ :اعتذر عن عدم الحضور

 أسامة السيد الجناينى. إبراهيم ، م
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  2238/ 31/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

عميد الكلية نيابة عن المكلف بتسيير أعمال  –لعزيز قنصوة عبد ا/ فى بداية الجلسة قام السيد األستاذ الدكتور 
 : أعضاء مجلس الكلية بتوجيه الشكر إلى كالً من

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث -مجدى عبد العظيم / السيد األستاذ الدكتور 

  ة البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمي -خالد السيد جعفر / السيد األستاذ الدكتور 
 .2/1/1028فى كوكالء للكلية حيث تنتهى فترة تعيينهم 

، وقد عبر السادة  الكلية وكالة التى توليا فيهاخالل الثالث سنوات الماضية  ماوعطاؤه ماهتعن مجهودوذلك 
فى العمل لصالح الكلية  ماوتفانيه ماعلى إخالصه لسيادتهمااعضاء مجلس الكلية عن عظيم شكرهم وتقديرهم 

 .خالل الفترة القادمة والسدادالتوفيق كل  ماوتمنى مجلس الكلية لسيادته. ل الفترة السابقةخال
 :شرع المجلس فى مناقشة الموضوعات التاليةثم 

 .1028 يناير 9بتاريخ  1027/1028للعام الجامعى  ةسسادالالتصديق على محضر الجلسة تم : أوالً 
 
 

 -:الموضوعات العامة : اً ثاني
 

لتنفيذيققة لنققادى اعبققداع العلمققى بالكليققة فققى إعتمققاد التوصققيات الصققادرة عققن اللجنققة ا وافققق مجلققس الكليققة علققى – 3
، وقرر مجلس الكلية الصرف على نادى اعبداع الهندسقى بنسقبة ( 3مرفق رقم ) 2238فبراير  6إجتماعها بتاريخ 

 .من حساب الدراسات العليا% 02من حساب البرامج العلمية المتخصصة ، % 02
 

يقة خقالل إنجقازات الكل المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية -وة عبد العزيز قنص/ ض السيد األستاذ الدكتور استعر – 2
نجقازات لسقسقام العلميقة بالكليقة ، كمقا ، وقرر مجلس الكلية أن يتم إرسال تقرير باع 2238حتى  2230الفترة من 

 .وجه المجلس عظيم شكره لإلدارة الحالية على مجهوداتهم خالل الفترة السابقة
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  2238/ 31/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

 شئون هيئة التدريس

 الترقيات والتعيينات: أوالً 
 

 (مساعدين فقطمجلس الكلية على مستوى األساتذة واألساتذة ال: )منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد  -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

 مدرس   هشام جالل محمد المنجى    .د 2
هندسة 
الحاسب 
  والنظم   

النظقققققر فقققققى إقتقققققراح مجقققققـلس القسقققققم 
علققققققققققى مققققققققققنح  لموافقققققققققققـةبشقققققققققق ن ا

سققققققققيادته اللقققققققققب العلمققققققققى لوظيفققققققققه 
بالقسقققققم بنقققققاءاً علقققققى  أسقققققتاذ مسقققققاعد

توصققققققققية اللجنققققققققه العلميققققققققة الدائمققققققققة  
 .اتللترقي

وافق 
 المجلس

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
نهى عبد الوهاب ابراهيم . د

 المالحى 

مدرس 

 مساعد

الهندسة 

  الكهربية

النظققققققر فققققققى إقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 

علققققققققققى تعيققققققققققين  الموافقققققققققققةبشقققققققققق ن 

 مقققققققققدرسفقققققققققى وظيفقققققققققة  اسقققققققققيادته

علققققققققى درجققققققققة  ابالقسققققققققم لحصققققققققوله

 .الدكتوراه

فق وا
 المجلس

 

 %(37نسبة اععارات على مستوى الكلية  )اععارات : ثانياً 

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
عمرو محمد بهجت . د.ا

 الطويل  
 هندسة االنتاج ستاذ أ

النظققر فقققى إقتقققراح مجلققس القسقققم بشققق ن 

 للعمقل سقيادته ةاعار تجديدعلى  الموافقة

لعلقققققوم بالجامعقققققة المصقققققرية اليابانيقققققة ل

فققى اطققار عققام )لمققدة عققام والتكنولوجيققا 

وحتققققى  1/2/2112مققققن  اعتبققققاراً  (تاسققققع

11/1/2112. 

 %11: نسبة اععارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس
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 %(37نسبة اععارات على مستوى الكلية  )اععارات :  تابع

1 
وائل عبد المنعم عبد . د

 المنعم التابعى  
 مدرس 

هندسة ال

 ميكانيكية ال

النظققر فقققى إقتقققراح مجلققس القسقققم بشققق ن 

 للعمققل ةعققارإ سققيادته مققنحعلققى  الموافقققة

 Nanjing Zhixing Informationبشقققركة 

Technology   اعتبقاراً  للعقام االولبالصقين 

 .2/4/2112وحتى  2/4/2112من 

 %21: نسبة اععارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

1 
محمد رضا محمد محمود . د

 سليمان 
 مدرس 

ندسة الرى ه

 والهيدروليكا 

النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن 

 للعمققل سققيادته ةعققارإ تجديققدعلققى  الموافقققة

باالكاديميققققة العربيققققة للعلققققوم والتكنووجيققققا 

فقققى إطارعقققام )لمقققدة عقققام والنققققل البحقققرى 

وحتققققققى  1/2/2112مققققققن  عتبققققققاراً إ (ثققققققانى

11/1/2112. 

 %21: نسبة اععارة على مستوى القسم

وافق 
 المجلس

 

 اعجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة:  اً لثثا

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
حمققققد أسققققامة أياسققققمين . د

 فؤاد

ستاذ أ

 مساعد 

الهندسة 

 الكيميائية 

النظقققر فقققى إقتقققراح مجلقققس القسقققم بشققق ن 
سقيادتها   لمقنحالطلب المققدم على  الموافقة

ن مرتققب لمرافقققة بققدو ةخاصقق ةأجــــــــققـاز
الذى يعمقل بجامعقة بيقروت العربيقة الزوج 

  (فقققى اطقققار عقققام رابقققع)بلبنقققان لمقققدة عقققام 

 . 11/2/2112حتى  21/1/2112من  اعتباراً 

 ال يوجد  :عدد سنوات اععاره 

وافق 
 المجلس

1 
حمقققد عبقققد أياسققر محمقققد . د

 الرزاق

ستاذ أ

 مساعد 

الهندسة 

البحرية 

 وعمارة السفن 

ح مجلقققس القسقققم بشققق ن النظقققر فقققى إقتقققرا
سقيادته   لمقنحالطلقب المققدم علقى  الموافقة

بققدون مرتققب لمرافقققة  ةاصققخ ةأجــــــــققـاز
التققققى تعمققققل بالمملكققققة العربيققققة  ةالزوجقققق

مققققن  اعتبققققاراً  أوللمققققدة عققققام السققققعودية 

 . 11/12/2112حتى  1/1/2112

 11سققققنوات و 2 : ةعققققدد سققققنوات اععققققار

 شهور 

وافق 
 المجلس

 الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةاعجازات : تابع 

1 
حمد عبد الحميد محمد أ. د

 على الدين 
 مدرس 

هندسة الرى 

 والهيدروليكا 

النظققر فققى إقتققراح مجلققس القسققم بشقق ن 
سقيادته  لمنحالطلب المقدم على  الموافقة

بقدون مرتقب لمرافققة  ةخاصق ةأجـــــــــاز
 لمقققدة عقققامباليابقققان التقققى تعمقققل  ةالزوجققق

 . 5/1/2112حتى  6/1/2112من  اراً اعتب

 ال يوجد  : ةعدد سنوات اععار

وافق 
 المجلس

 مدرس  حمد رزق مسعود رزق أ .د 4
الهندسة 

 الميكانيكية 

النظققر فققى إقتققراح مجلققس القسققم بشقق ن 
الطلقب المققدم مقن سقيادته علقى  الموافقة

بققققدون  ةخاصققققال ةجــــــــققققـازاأل تجديققققدل

وافق 
 المجلس
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  2238/ 31/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

عمققققل التققققى ت ةمرتققققب لمرافقققققة الزوجقققق
  (فى اطقار عقام رابقع)انيا لمدة عام ببريط

حتقققققققققققى  1/12/2111مقققققققققققن  اعتبقققققققققققاراً 

11/11/2112 . 

 اليوجد :عدد سنوات اععاره 
 

 لرعاية األسرةاعجازات الخاصة بدون مرتب :  اً رابع

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
حمد محمد عبد العظيم أ. م

 صالح 
 معيد 

هندسة ال
 ميكانيكيةال

النظققر فققى إقتققراح مجلققس القسققم بشقق ن 
الطلقب المققدم مقن سقيادته علقى  الموافقة
سقيادته أجقازة خاصقة بقدون مرتقب  لمقنح

 22/1/2111مقن  اعتبقاراً  لمدة سقتة اشقهر

 . وذلك لرعاية االسرة 12/1/2112حتى 

وافق 
 المجلس

 



7 
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 التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد:  اً خامس

 القرار الموضوع القسم فةالوظي االسم م

2 
حمد أمحمد مجدى . د.ا

 محمد 
ستاذ أ

  متفرغ
الهندسة 
 الكهربية 

النظقققققققر فقققققققى إقتقققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
علققققققى قبققققققول العققققققذر  الموافقققققققةبشقققققق ن 

مققققدة تجققققاوز عققققن  المقققققدم مققققن سققققيادته
الخاصقققققققققة بقققققققققدون مرتقققققققققب   االجقققققققققازة

لقققققققه لمقققققققدة ثالثقققققققة أشقققققققهر الممنوحقققققققة 

وحتققققققققققققى  21/2/2111اعتبققققققققققققاراً مققققققققققققن 

للعمققققققققققل ك سققققققققققتاذ زائققققققققققر  22/12/2111

بجامعقققققققة السقققققققلطان ققققققققابوس بسقققققققلطنة 
وتسقققققلم سقققققيادته العمقققققل بالكليقققققة عمقققققان 

مقققققققققققدة  اً متجقققققققققققاوز 6/1/2112بتقققققققققققاريخ 

نظقققققراً وذلقققققك  يقققققوم (14)بمقققققدة االجقققققازة 

لظققققققققروف امتحققققققققان نهايققققققققة الفصققققققققل )
الخريفققققققى بجامعققققققة السققققققلطان قققققققابوس 

 (.ولظروف الطيران

وافق 
 المجلس

  

   -: اية الخدمةاعستقاالت ونه:  اً سادس

 القرار الموضوع القسم الوظيفة االسم م

2 
مصقققققطفى خليقققققل عبقققققده . د

 صالح 
مدرس 
 مساعد 

الهندسة 
 المكانيكية  

النظققققققر فققققققى اقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 
علقققققى انهقققققاء خدمققققققة  الموافققققققةبشققققق ن 

سققققققيادته اعتبققققققاراً مققققققن بدايققققققة الفصققققققل 

 2116/2111بالعققققققققام الجققققققققامعى  الثققققققققانى

 .النقطاعه عن العمل

 وافق
 المجلس

1 
محمود مكقى بهقاء القدين . م

 الشرنوبى 
 معيد 

هندسة 
 المواصالت 

النظققققققر فققققققى اقتققققققراح مجلققققققس القسققققققم 
علقققققى انهقققققاء خدمققققققة  الموافققققققةبشققققق ن 

 21/11/2111إعتبقققققققققاراً مقققققققققن سقققققققققيادته 

مققققع العلققققم انققققه تقققققدم باسققققتقالته للقسققققم 

علقققققققققى ان تتبقققققققققع  11/1/2112بتقققققققققاريخ 

القواعققققققققد والقققققققققوانين المتبعققققققققة فققققققققى 
 . حاالتمثل هذه ال

وافق 
 المجلس
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  2238/ 31/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

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

2 
نهى عدلى عبد الرحمن . د.ا

 عطية 
 ستاذ أ

هندسة 
الحاسب 
 والنظم  

النظققققققر فقققققققى اقتققققققراح مجلقققققققس القسقققققققم 
ا علقققققى نقققققدب سقققققيادته ةبشققققق ن الموافقققققق

فقققققى  يقققققر للعمقققققل بمكتبقققققة االسقققققكندرية 
دة عققققققام لمققققققأوقققققققات العمققققققل الرسققققققمية 

 .6/1/2112اعتباراً من 

وافق 
 المجلس

 وليد عبد العظيم ابراهيم . د 1
ستاذ أ

 مساعد 
هندسة ال
 صحية ال

النظر فى اقتراح مجلس القسم بش ن 
للتدريس الموافقه على ندب سيادته 

بجامعة فاروس خالل الفصل الدراسى 

، وذلك يوم األحد لمدة  2111/2112الثانى 

 .ساعات أسبوعياً  6

فق وا
 المجلس

 

- : ما يستجد من أعمال:  ثامناً 
ين لتعيين المعيدالسادسة مقترحات مجالس األقسام العلمية بخصوص الخطة الخمسية  وافق مجلس الكلية على – 1

 (2مرفق رقم ) 2121حتى  2112خالل الفترة من 
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 الشئون التعليمية

وبيانها  7102/7102ة المتخصصة لفصل الخريف للعام الجامعى نتائج الخريجيين من البرامج العلمي اعتمد مجلس الكلية – 3

 :كالتالى 

 برنامج العمارة والتشييد -أ

No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

0 2.99 - 2.70 

3 2.69 - 2.30 

1 2.29 - 2.00 

4  
 

 برنامج هندسة الغاز والبتروكيماويات -ب

No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

0 2.99 - 2.70 

2 2.69 - 2.30 

1 2.29 - 2.00 

3  
 

 برنامج الكهروميكانيكا-ج

No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

1 2.99 - 2.70 

1 2.69 - 2.30 

3 2.29 - 2.00 

5  
 

 ت واالتصاالتبرنامج الحاسبا-د

 No. of Students GPA 

0 4.00 - 3.70 

0 3.69 - 3.30 

0 3.29 - 3.00 

0 2.99 - 2.70 

2 2.69 - 2.30 

0 2.29 - 2.00 

2  

 الشئون التعليمية: تابع 
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 القرار توصية لجنة شئون طالب الموضوع م

إحاطة مجلس الكلية علماً بميعاد حفل الوفاء والتفوق  2
 2238مارس  30يوم الخميس  ، والمقرر له

 
 تم إحاطة مجلس الكلية

النظر فى تحديد األعداد المقترح قبولها فى الكلية  1
 :كما يلى  2238/2232للعام الجامعى 

 طالب ثانوية عامة 222 -

 طالب شهادات معادلة 322 -

 طالب شهادات فنية 322 -

 أوصت اللجنة بالموافقة

 وافق المجلس

دسة اعنتاج بش ن كيفية النظر فى خطاب قسم هن 4
( الفصلية ، الشفوى ، العملى)رصد درجات األعمال 

فاطمة محمد المغربى / للمواد الخاصة بالطالبة 
بالسنة الثالثة ، حيث أنها التحقت بالسنة الثالثة 
تنفيذاً لقرار المحكمة وحضرت اعمتحانات إعتباراً 

، وكيفية التعامل مع مقرر اللدونة  12/32/2237من 
وتشكيل المعادن الذى عقد إمتحانه يوم 

، علماً ب ن الكلية بصدد الطعن على  26/32/2237
 .الحكم فى المحكمة اعدارية العليا

على  أوصت اللجنة بالموافقة
 :اآلتى 

احتساب أعمال السنة  – 3
كنسبة وتناسب من اعمتحان 

 .التحريرى
احتساب مقرر اللدونة  – 2

وتشكيل المعادن والذى عقد 
 26/32/2237امتحانه يوم 

 .بعذر ياب 

قرر مجلس الكلية أن يتم 
إعادة الموضوع لقسم 
هندسة اعنتاج للدراسة 
على أن يتم العرض على 
المجلس فى جلسته 

 القادمة

النظر فى خطاب قسم الهندسة النووية واعشعاعية  0
جوائز لطلبة القسم تجمع مالياً ( 8)بش ن تخصيص 

على الطلبة المستحقين  فى نهاية العام وتوزع
 .بمعرفة القسم

 أوصت اللجنة بالموافقة

 وافق المجلس

/ النظر فى المذكرة المرفوعة من األستاذ الدكتور  6
القائم ب عمال رئيس مجلس قسم الرياضيات 
والفيزياء الهندسية بش ن إمتحان مادة حقوق 
اعنسان للسنة اععدادية والذى عقد يوم 

ن للقسم أن اعمتحان مكرر ، حيث تبي 31/3/2238
تماماً مع إمتحان المادة فى كلية الطب البيطرى ، وقد 

وسائل التواصل اعجتماعى قبل تاريخ تم نشره على 
31/3/2238. 

سليم كراسات أوصت اللجنة بت
اعجابة ألستاذ المادة والسير فى 

 .صحيح المادةإجراءات ت

قرر مجلس الكلية ما يلى 
: -

تاذ عدم قيام األس –ا 
بالتدريس مرة أخرى 

 داخل الكلية
يتم تصحيح اعمتحان  – 2

بمعرفة لجنة الممتحنين 
 داخل الكلية

 العالقات الثقافية
- : المؤتمرات العلمية :أوالً 

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

3 
وليد عبد العظيم  .د.ا
 براهيم البرقىإ

ستاذ مساعد أ
ة بقسم الهندس
 الصحية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن  الثقافية 
الدولى للهندسة المدنية والمعمارية  مؤتمرال هحضور

 12/32/2236الذى عقد خالل الفترة من واالنشائية 
في مدينه دبى باالمارات المتحدة  13/32/2236حتى 
 .  وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسمة العربي

وافق 
 المجلس

2 
شريف محمد حافظ . د.ا
 سماعيلإحمد أ

ستاذ بقسم أ
الهندسة 
 االنشائية

ولجنة الكلية للعالقات  النظر فى اقتراح مجلس القسم
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن  الثقافية 
يم المعمارى التخطيط العمرانى والتصم مؤتمر هحضور

الذى عقد خالل الفترة من من أجل التنمية المستدامة 
في مدينه باليرمو  27/32/2237حتى  20/32/2237

وافق 
 المجلس
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 .  وقد تم القاء محاضرة عن المؤتمر بالقسمبايطاليا 

 حمد سعيد محمد زايدأ. د 1

درس بقسم م
الهندسة 
البحرية 

 وعمارة السفن

ولجنة الكلية للعالقات  مالنظر فى اقتراح مجلس القس
بالموافقة على التقرير المقدم من سيادته عن   الثقافية
ه المؤتمر الدولى السابع عشر لرابطة دول حضور

-حوض البحر االبيض المتوسط الدوليه للنقل البحرى
حول تطوير النقل البحرى واستغالل الموارد البحرية 

 من الذى عقد خالل الفترة فى لشبونه بالبرتغال
وقد تم القاء  33/32/2237حتى  2/32/2237

 .  محاضرة عن المؤتمر بالقسم

وافق 
 المجلس
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- : الدراسية جازاتاع :اً نيثا
- :االيفاد فى أجازة دراسية   – أ

 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
زين الدين محمد  .م

 محمد بهجت الصيرفى

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الميكانيكية

ولجنققققة الكليققققة نظققققر فققققي اقتققققراح مجلققققس القسققققم ال
ة علققى ايفققاد سققيادته فققى بالموافققق للعالقققات الثقافيققة

أجققازة دراسققية للحصققول علققى درجققة الققدكتوراة مققن 
نيوزيلنققققدا وذلققققك لالسققققتفادة مققققن المنحققققة المقدمققققة 

لمقققدة عقققام قابقققل  Aucklandلسقققيادته مقققن جامعقققة 
للتجديققد اعتبققاراً مققن تققاريخ السققفر بمرتققب يصققرف 

 .لداخلبا
تققققققاريخ تعيققققققين سققققققيادته مققققققدرس مسققققققاعد فققققققى )

22/3/2236 .) 

وافق 
 المجلس

 

- : جازة دراسيةاأل مد  – ب
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
عمرو حمدى عبد الحميد . م

 عبيد

بقسم  مدرس مساعد
 الحاسب والنظمهندسة 

وعضو االجازة الدراسية 
بجامعه بوردو بالواليات 

 يكيةالمتحدة االمر 

ة عارررد مرررد ي اقترررراج مجارررس القسرررم  بالموا قرررالنظرررر  ررر
االجازة الدراسية لسريادته لمردة  عرام نرامر و رخرة ا يررة 

برردور مرتررب  8/8/2238حتررد  2/8/2237اعتبررارا مررر 
السرررتكمار دراسرررة الررردكتوراق او تابيرررال الاررروا   باالنررر ار 

 .بالعودة  الر شهرير
يرره ا ررر مررد حخررر عا – 2/8/2232سررا ر سرريادته  ررد )

 (.8/8/2237عام سابع حتد 

قرر 
المجلس 
تطبيق 
اللوائح 
على 
 سيادته

 

- :العملى  للتدريب عاممنح   – جـ
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
هللا محمد عبد  ةهب. م

 الفتاح طعيمة

بقسم  ساعدمدرس م
 الهندسة الميكانيكية
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 ماكماستر بكندا

ولجنقققة الكليقققة فقققي اقتقققراح مجلقققس القسقققم النظقققر 
ة علقى مقنح سقيادتها عقام بالموافقق للعالقات الثقافية

اليققوم التققالى ) 22/33/2237للتققدريب اعتبققاراً مققن 
بققققدون  28/33/2238حتققققى  (لمناقشققققة الققققدكتوراه

 .28/33/2237مرتب حيث ناقشت الدرجة فى 
ا خقققر مقققد  – 20/4/2234سقققافرت سقققيادتها فقققى )

 24/4/2238الرابققققع حتققققى  حصققققلت عليققققه العققققام
 (.بمرتب

وافق 
 المجلس

 -:العملى  للتدريب عاممنح  :تابع 

 يمنى حسام الدين. م 2

بقسم  مساعدمدرس 
الهندسة النووية 

وعضو  واالشعاعية
االجازة الدراسية 
بجامعة فرجينيا 
 كومنويلث بامريكا

ولجنقققة الكليقققة النظقققر فقققي اقتقققراح مجلقققس القسقققم 
ة علققققى مققققد االجققققازة وافقققققبالم للعالقققققات الثقافيققققة
( فتقرة فقى بدايقة العقام السقادس)الدراسية لسقيادتها 

تاريخ ) 6/32/2237حتى  3/32/2237من  اعتباراً 
ومنحها فترة للتدريب العملى اعتباراً مقن ( المناقشة

حتى ( اليوم التالى لمناقشة الدكتوراه) 7/32/2237
بققدون مرتققب ( نهايققة العققام السققادس) 12/2/2238

 .6/32/2237ت الدرجة فى حيث ناقش
ا خقققر مقققد  – 3/32/2232سقققافرت سقققيادتها فقققى )

 12/2/2237حصقققلت عليقققه العقققام الخقققامس حتقققى 

وافق 
 المجلس
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 (.بمرتب

1 
بهاء الدين  أمنية. م

 الشرنوبى

بقسم  ساعدمدرس م
الهندسة الصحية 
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
ويسترن اونتاريو 

 بكندا

ولجنقققة الكليقققة سقققم النظقققر فقققي اقتقققراح مجلقققس الق
ة على مقنح سقيادتها فتقرة بالموافق للعالقات الثقافية

حتقققى 22/32/2237للتقققدريب العملقققى اعتبقققاراً مقققن 
 .بدون مرتب( نهاية العام السادس) 20/4/2238
ا خقققر مقققد  – 26/4/2232سقققافرت سقققيادتها فقققى )

حصققققققلت عليققققققه عققققققام للتققققققدريب العملققققققى حتققققققى 
 (.بدون مرتب 32/32/2237

وافق 
 المجلس

4 
حمد شوقى شوقى أ. م

 محمد 

بقسم  ساعدمدرس م
الهندسة البحرية 
 وعمارة السفن
وعضو االجازة 
الدراسية بجامعة 
 تسمانيا باستراليا

ة علقى مقنح النظر في اقتراح مجلس القسم بالموافقق
 32/32/2237سقققيادته عقققام للتقققدريب اعتبقققاراً مقققن 

حتققققى ( اليققققوم التققققالى للحصققققول علققققى الققققدكتوراه)
ون مرتققب حيققث تققم الحصققول علققى بققد 2/32/2238

 .2/32/2237الدرجة الدرجة فى 
تققم مقققنح سقققيادته عقققام التققدريب مقققن اليقققوم التقققالى )

للحصول علقى الدرجقة نظقراً النقه ال  يوجقد مناقشقة 
بجامعققة تسققمانيا بققل يققتم ارسققالها للتحكققيم  ةللرسققال

الدولى ومقن ثقم يقتم القرد مقن المحكمقين بالتعقديالت 
    .(ةالمطلوب

ا خققر مققد حصققلت  –8/6/2234ادته فققى سققافر سققي)
تققم  –بمرتققب  7/6/2238عليققه العققام الرابققع حتققى 

 (.2/32/2237الحصول على الدرجة 

وافق 
 المجلس
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- : (اعنذار بالعودة)تطبيق اللوائح   – د
 القرار البيان القسم/الوظيفة االسم م

3 
حمد محمد عبد أ. م

 العظيم

مدرس مساعد بقسم 
 الهندسة الميكانيكية
وعضو االجازة 
الدراسيه بجامعة 
فرجينيا كومنويلث 
بالواليات المتحدة 

 االمريكية

ولجنققققة الكليققققة النظققققر فققققي اقتققققراح مجلققققس القسققققم 
ة علقققى تطبيقققق اللقققوائح بالموافقققق للعالققققات الثقافيقققة

المعمول بها على سيادته وذلك بانذاره بالعودة خالل 
شققهرين حيققث انتهققى اخققر مققد لسققيادته العققام الثققانى 

ولم يعد ولقم يتسقلم  23/7/2237تدريب العملى فى لل
 .العمل حتى تاريخه

للحصول على درجة 22/8/2233سافر سيادته فى )
اخر مد حصل عليه العام   –الدكتوراه من امريكا 

 (.23/7/2237الثانى للتدريب العملى حتى 

وافق 
 المجلس
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 الدراسات العليا
- :الهندسة اعنشائية قسم : أوالً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة عالموضو

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مصطفى سعيد السيد إبراهيم:  اسم الطالب

تدعيم البالطات الخرسانية من الخرسانة عالية المقاومة ذات : موضوع
 .الفتحات

تدعيم البالطات المسطحة الخرسانية ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
 .تحديد ال يمس جوهر البحثعلماً ب ن هذا ال (المسلحة ذات الفتحات

Strengthening of reinforced concrete flat slabs with 

openings. 

التونى محمود . د.محى الدين صالح شكرى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .حازم فاروق البكرى. التونى ، د

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* The 5

th
 International Conference on Advances in 

Civil, Structural and Environmental Engineering 

(ACSEE) Rome, Italy, 27-28 May 2017. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً       محيى الدين صالح شكرى      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
                محمد ناصر أحمد درويش        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

  عضواً 
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطاعماد السيد عتمان              . د.أ -1

 عضواً 

 دكتوراه
نسبة 

اعقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 آية عادل محمد شحاتة:  اسم الطالب

 .تخدام المثبطاتتقليل اعستجابة الزلزالية للمبانى العالية بإس: موضوع
Mitigating of seismic response of high rise building 

using dampers. 

. حمدى محمد أبو الفتح ، د. د.السيد أمين مشالى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .محمد حسن شلبى

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* RETBE'17, 18 - 20 December 2017, Alexandria. 

  -: كون اللجنة مكونة من على أن ت
أستاذ متفرغ بالكلية           مشرفاً            السيد أمين مشالى. د.أ -3
 رئيساً و
      ساهر رأفت الخريبى        أستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا. د.أ -2

  عضواً 
                            محمد محمود الحويطى       أستاذ بالكلية. د.أ -1
 ضواً ع
مشرفاً     حمدى محمد أبو الفتح      أستاذ مساعد بالكلية      . د.أ -4
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اعقتباس 
ال تتعدى 

27% 

 خريف
2231 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة اعنشائية قسم : تابع 

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 

  طلبه

 مدحت وجية فوزى  راب:  اسم الطالب

 ماجستير
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2231 

وافق 
 المجلس
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إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
  المشرفين

 عالء محمد الصافى سليمان:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2226 

وافق 
 المجلس

 

 :الهندسة الكهربية قسم : ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد محمد حسن محمد:  اسم الطالب

معالجة مشاكل جودة الطاقة الكهربية الناتجة عن فرن القوس : موضوع
 .الكهربى بإستخدام معوض القدرة الغير فعالة اعستاتيكى

Mitigation of power quality problems in EAF using SVC. 

عمرو يحيى أبو  زالة ، . د.نبيل حسن عباسى ، أ. د.أ: تحت إشراف
  .طارق إبراهيم الدسوقى الشناوى. رف إبراهيم مجاهد ، دأش. د.أ

 دكتوراه
 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 مصطفى عبد هللا مصطفى على عمار:  اسم الطالب
إطار لتحسين الت مين في مراكز المعلومات المتعددة : موضوع

 .المستخدمين القائمة على الشبكات المعرفة بالبرمجيات
A multitenant security enhancement framework for 

SDN-based datacenters. 

مجدى . د.، أ( رحمه هللا)أحمد خيرى أبو السعود . د.أ: تحت إشراف
أيمن عادل عبد . د.محمد رزق محمد رزق ، أ. د.عبد العظيم أحمد ، أ

  .الحميد

 دكتوراه
 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 نسىسالمين جابر محمود السيد الدسو:  اسم الطالب
طريقة حديثة تكيفية لوقاية المناطق الواسعة للشبكات الذكية ذات التوليد : موضوع
 .الموزع

A Novel adaptive wide area protection algorithm for 

smart grid with distributed generation. 

كريم حسن محمد . أشرف إبراهيم على مجاهد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .يوسف

ماجستير 
لوم الع

 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

منح 
 الدرجات

 ماجد فتحى يوسف عبد العاطى:  اسم الطالب

إستخدام الحوسبة السحابية في الهاتف النقال لدعم تطبيقات معالجة : موضوع
 .الصور

Using mobile cloud computing to support image processing 

applications. 

نيرة محمود صادق محمد ، . محمد عمرو على محمود مختار ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .حنان على حسن إسماعيل. د

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 شريف محمد نبيل فتح هللا:  اسم الطالب

 .أداء الحوسبة المتوازية: موضوع
Performance of parallel computation. 

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

ماجستير 
 الهندسة

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 إلهام محمد المهدى إبراهيم:  اسم الطالب

 .RFشبكات اعستشعار الالسلكية بإستخدام تقنيات : موضوع
Wireless sensor networks using RF technologies. 

 .مد عمرو مختارمح. د.أ:  تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 محمود صبرى حلمى حسن:  اسم الطالب

مقترح خوارزم جديد لتحليل سمات وطوائف اعشارات الصوتية : موضوع
 .عكتشاف وتصنيف األهداف الجوية سلبيا

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس
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A new proposed algorithm for features extraction and clustering 

of airtarget passive acoustic signal detection and classification. 

مظهر بسيونى طايل ، . د.، أ( رحمه هللا)أحمد خيرى أبو السعود. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد األمير عطا هللا. د

تشكيل 
لجنة 
 الحكم

 مراوىعالء حمام حسبو الح:  اسم الطالب

 .وقاية النظم الكهربية: موضوع
مخطط الحماية المتكيف ألنظمة الجهد المتوسط ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد ال  (المتصلة بالمولدات الموزعة وإكتشاف التشغيل المنفصل
 .يمس جوهر البحث

Adaptive protection scheme for medium voltage systems 

with distributed generation and islanding detection. 

أحمد السيد بيومى أبو . أشرف إبراهيم يوسف مجاهد ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .العينين

 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 
* 19

th
 International Middle East Power Systems Conference,(MEPCON) 

,Menoufia University, Egypt, 19-21 December 2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                                هشام بهاء الدين الرفاعى      أستاذ بالكلية. د.أ -3

 رئيساً 
أحمد أنس الوجود هالل        أستاذ باالكاديمية العربية للعلوم . د.أ -2

 والتكنولوجيا 
                             والنقل البحرى                                            

  عضواً 
مشرفاً        أشرف إبراهيم مجاهد          أستاذ مساعد بالكلية       . د.أ -1
 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية
نسبة 

اعقتباس 
ال تتعدى 

37% 

 2231 ربيع
وافق 
 المجلس

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

ل تشكي
لجنة 
 الحكم

 أحمد صبرى السيد سالم:  اسم الطالب

 .وقاية نظم القوى الكهربية: موضوع
تنسيق مرحالت الوقاية في شبكات التوزيع ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً ب ن هذا التحديد  (المجهزه بالتوليد الموزع أثناء حاالت التشغيل المختلفة
 .ال يمس جوهر البحث

Protection relays coordination in distribution networks 

equipped with distributed generation during different 

modes of operation. 

إمتثال نجم عبد . د.نبيل حسن محمود عباسى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .هللا
 : المهندس المذكور له بحث منشور في * 

* 19
th

 International Middle East Power Systems Conference,(MEPCON) 

Menoufia University, Egypt, 19-21 December 2017. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكليةنبيل حسن محمود عباسى        . د.أ -3
 رئيساً و
رفاً مش    إمتثال نجم عبد هللا                أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 عضوا ً و
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرةمحمود إبراهيم جيالنى عوض  . د.أ -1

 عضواً 
                       أستاذ بالكليةهشام بهاء الدين الرفاعى       . د.أ -4

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

21% 

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

إعادة 
شكيل ت

 عماد ميالد عزيز ميخائيل:  اسم الطالب

تصميم وتنفيذ متحكم متين لسنظمة الخطية ذات المتغير : موضوع
 

 خريف
2233 

وافق 
 المجلس
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نة لج
اعمتحان 
 الت هيلى

 .الواحد والمتعددة بإستخدام أنظمة التحكم الذكية
Design and implementation of a robust controller for linear 

single and multi-variable system using intelligent control 

system. 

محمد زكريا . د.، أ(رحمه هللا)ناجى نجيب سولاير . د.أ: تحت إشراف
 .راجى على رفعت. د.مدحت إبراهيم السنجابى ، أ. د.مصطفى ، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
                   إبراهيم فؤاد العرباوى       أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3

 رئيساً 
مشرفاً          محمد زكريا مصطفى          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

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

 عضوا ً 
                  طلعت محمد عبد المنعم      أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -4

 عضواً 
          أستاذ مساعد متفرغ بالكليةزق محمد رزق         محمد ر. د.أ -0

 عضواً 
. د.أنسى أحمد عبد العليم األستاذ المتفرغ بالقسم بدال من أ. د.إضافة أ* 

 .تامر حلمى عبد الحميد لسفره في الخارج في مهمه علمية

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

شكيل ت
لجنة 

اعمتحان 
 الشامل

 صالح سالم محمد رامون:  اسم الطالب

أحدث التقنيات في أجهزة اعرسال واعستقبال في محطات : موضوع
 .المحمول

Recent technologies for mobile base station 

transceivers devices. 

. هيثم حسين عبد هللا ، د. د.مظهر بسيونى طايل ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .عايدة على الشافعى

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً           مظهر بسيونى طايل         أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة رشيد مختار العوضى         . د.أ -2

 عضواً  المنصورة
                          نور الدين حسن إسماعيل   أستاذ بالكلية. د.أ -1

 عضوا ً 

 2230 ربيع 
وافق 
 المجلس

 على جابر محمد على:  اسم الطالب

 .تطبيقات الطرق التكرارية في االتصاالت الالسلكية: موضوع
Applications of iterative methods in wireless 

communications. 

 .السيد أحمد يوسف. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

               سعيد السيد إسماعيل الخامى    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً 

مشرفاً       السيد أحمد إبراهيم يوسف     أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2
 عضواً و

                      أستاذ بالكليةحسام محمد حسان شلبى        . د.أ -1
 عضوا ً 

 
 خريف
2237 

وافق 
 المجلس
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 عماد الدين عباس مزيد عبد ربه:  الطالباسم 

 .التدخل الطبقى للشبكات الالسلكية المعرفة برمجياً : موضوع
Cross-layers software-defined wireless networks. 

محمد رزق محمد . د.مجدى عبد العظيم أحمد ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .مصطفى يسرى النعناعى. د.سكوت ميديكيف ، أ. د.رزق ، أ

  -: أن تكون اللجنة مكونة من  على
                              أستاذ بالكليةحسام محمد حسان شلبى  . د.أ -3

 رئيساً 
أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا مجدى عبد العظيم أحمد    . د.أ -2

                           والبحوث
مشرفاً                                                                           

 عضواً و
                             أستاذ بالكليةنهى عثمان قرنى          . د.أ -1

 عضوا ً 

 
 خريف
2231 

وافق 
 المجلس
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 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
  المشرفين

 أحمد مجدى مظلوم عباس:  اسم الطالب

تير ماجس
العلوم 
 الهندسية

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 حسام الدين أحمد زكى رجب:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمد عبد الحليم سيد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 محمود إسماعيل محمد الهلباوى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 عبد هللا عزت على إبراهيم:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد محمد عبد المحسن:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 2222 ربيع
وافق 
 المجلس

 مروان هشام محمد كمال:  اسم الطالب

ماجستير 
لعلوم ا

 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 عبد الوهاب محمد عبد الوهاب:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 هدى أحمد فؤاد أحمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2233 ربيع
وافق 
 المجلس
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 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 

على بناء 
تقارير 
  المشرفين

 على إبراهيم على أحمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 جالل رشاد محمد متولى:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 مصطفى محمد إبراهيم محمد كيالن:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2233 

وافق 
 المجلس

 سارة سامى الفونس:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 أحمد محمود أحمد محمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2233 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد محمود عفيفى أحمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2222 ربيع
وافق 
 المجلس

 مارينا إسحاق ميخائيل:  سم الطالبا
ماجستير 
 الهندسة

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد صالح محمد سعد بدران:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 عبد هللا نور الدين حسن:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 د إسماعيلسامح مسع:  اسم الطالب
ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2233 

وافق 
 المجلس

 



11 

  2238/ 31/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

 :الهندسة الكهربية قسم : تابع

إلغاء 
التسجيل 
بناء على 
تقارير 
  المشرفين

 محمد شحاته عبد الحميد محمد:  اسم الطالب

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد محمود أحمد:  اسم الطالب

ماجستير 
 العلوم
 الهندسية

 2233 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة المعمارية قسم : ثالثاً 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 منى محمد محمد عبد القادر سالم:  اسم الطالب

 .دراسة حالة لإلسكندرية: المدن اعيكولوجية : موضوع
Ecological cities: Alexandria case study. 

 .هانى عبد الجواد عياد. د.أخالد السيد الحجلة ، . د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

19
th

 International Conference on Civil, 

Infrastructure and Urban Engineering. December 

18-19, 2017, 19(12) Part XVII, London, England. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً                 أستاذ بالكلية        خالد السيد الحجلة. د.أ -3
 رئيساً و
                         أستاذ بالكليةحسن كمال عبد السالم   . د.أ -2

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

 عضواً 
مشرفاً                 أستاذ بالكليةهانى عبد الجواد عياد      . د.أ -4

 عضواً و

 دكتوراه

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

30% 

 2234 ربيع
وافق 
 المجلس
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 -:الهندسة المعمارية قسم : تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مها على السيد أحمد عبد الوهاب:  اسم الطالب

الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية للمدينة على المستوى : موضوع
 .(2202ة عقليم اعسكندرية حتى عام دراسة تطبيقي)اعقليمى 

التنمية الحضرية المستدامة ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن  ((2202إقليم اعسكندرية )للتخطيط اعقليمى دراسة حالة 
 .هذا التحديد ال يمس جوهر البحث

Sustainable urban development of regional 

planning case study (Alexandria region 2050). 

طارق عبد الحميد . د.يسرى عبد القادر عزام ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .فر لى

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
ZEMCH 2018 International Conference. 29

th
 

January – 1
st
 February 2018, Melbourne- 

Australia. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً أستاذ متفرغ بالكلية  سرى عبد القادر عزام          ي. د.أ -3
 رئيساً و
                   أستاذ بالكليةهانى محمد عبد الجواد عياد      . د.أ -2

 عضواً 
أستاذ بكلية الهندسة جامعة محمد عبد الباقى محمد إبراهيم  . د.أ -1

       عين شمس
                                                                                

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

20% 

 2231 ربيع
وافق 
 المجلس

 شيرين أحمد محمد على رجب:  اسم الطالب

 .األثر البيئي للمناطق الخضراء في المناطق الحضرية: موضوع
Environmental impacts of green areas in urban 

spaces. 

 .زياد محمد الصياد. خالد السيد الحجلة ، د. د.أ:  تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

         محمد عبد العال إبراهيم         أستاذ متفرغ بالكلية  . د.أ -3
 رئيساً 

مشرفاً           أستاذ بالكلية   خالد السيد الحجلة           . د.أ -2
 عضواً و

رئيس قسم الهندسة     كى  األرناؤوطى     سحر ز. د.أ -1
 المعمارية بكلية 

                 الفنون الجميلة                                              
 عضواً 

الطالبة قامت بإعادة المقررات التي مر عليها أكثر من خمس * 
 .سنوات

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

28% 

 2233 بيعر
وافق 
 المجلس
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  -:الهندسة الميكانيكية قسم :  رابعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 على عبد البديع عبد النبى سيد:  اسم الطالب

دراسة مقارنة للمحامل اعنزالقية المهجنة ذات فتحات : موضوع
 . الدخول الطولية

Comparative study of a slot – entry hybrid 

journal bearings.  
 .إبراهيم محمود الفحام. د.وائل أحمد كروسبى ، أ. د.أ: تحت إشراف

 دكتوراه
 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 سامح الجبالى محمد الجبالى حموده:  اسم الطالب

 . أداء مزيالت الرطوبة الكيميائية السائلة: موضوع
Liquid desiccant performance.  

 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ: فتحت إشرا

ماجستير 
 الهندسة

 2236 ربيع
وافق 
 المجلس

 محمد عبد هللا مصطفى على:  اسم الطالب

 . دراسة متقدمة في البضائع المبردة بالسكك الحديدية: موضوع
Advanced study of refrigerated railways cargo.  

 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ: تحت إشراف

تير ماجس
 الهندسة

 خريف
2230 

وافق 
 المجلس

 أحمد رمضان إبراهيم عبد المجيد عبد القادر:  اسم الطالب

 . خصائص جودة الهواء في المباني الخضراء: موضوع
Indoor air quality characteristics in green 

buildings.  
 .عبد الحميد عطية السيد. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2230 

وافق 
 المجلس

 أكرم عالء الدين محجوب خضر:  اسم الطالب
دراسة تجريبية وعددية حول تصميمات حلقات الضخ : موضوع

 . مطورة األداء موانع التسريب الميكانيكية
Numerical and experimental investigation of 

enhanced pumping ring designs for high 

performance mechanical seals.  
 .أحمد بهاء الدين محمد. حسن على ورده ، د. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 محمد أحمد شبارة:  اسم الطالب
تحليل عددى لحساب معدل السريان لمائع ثنائى األطوار : موضوع

 . عن طريق قياس اعهتزازات في خطوط األنابيب
Numerical analysis of the prediction of the two-phase 

flow rate by measuring vibration of pipelines.  

 .أحمد محمد نجيب. حسن أنور الجمل ، د. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2231 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 لوهاب محمد المغازىمحمد عبد ا:  اسم الطالب

تصميم حساس ضغط سعوى صفرى كهروميكانيكى ذو : موضوع
 . شاء مرن مصنع من السيليكون جيرمانيوم

إستخدام الخوارزمية الجينية في ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً  (تصميم مجسات الضغط السعوية الصغرية الكهروميكانيكية

 .ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
The use of Genetic algorithm in the design of Micro-

Electromechanical capacitive pressure sensors. 

محمد مصطفى يوسف . حسن أنور الجمل ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .بسيونى

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

 دكتوراه

نسبة 
اعقتباس ال 
تتعدى 

23% 

 2233 ربيع
وافق 
 المجلس
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اً مشرف       حسن أنور الجمل       أستاذ متفرغ بالكلية   . د.أ -3
 رئيساً و
       أمريكا -شريف أحمد شريف     أستاذ بجامعة فلوريدا . د.أ -2

 عضواً 
                   أستاذ متفرغ بالكليةطاهر حمد هللا عوض    . د.أ -1

  عضواً 

 أحمد محمد يس  الى:  اسم الطالب

أداء محرك اعشعال بالشرارة عن طريق مبادل  تحسين: موضوع
 .حرارى

تحسين أداء محرك اعحتراق ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن هذا التحديد ال  (بالشرارة عن طريق عملية إنتقال حرارى

 .يمس جوهر البحث
Enhancing the spark ignition engine performance 

with a heat exchanging process. 

يحيى عبد . وائل محمد مصطفى المغالنى ، د. د.أ:  تحت إشراف
 .المنعم الدرينى

 : المهندس المذكور له بحث منشور في 
Thermal Science and Engineering progress. Vol. 

4, pages 223-230, October 2017. Received 10 Sep. 

2017, Accepted 22 Oct. 2017. 

  -: مكونة من  على أن تكون اللجنة
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة  أحمد حافظ أحمد العسكرى   . د.أ -3

   المنوفية 
                                                                               

 رئيساً 
           أستاذ متفرغ بالكلية سامى مرسى الشربينى        . د.أ -2

 عضواً 
مشرفاً  وائل محمد مصطفى المغالنى  أستاذ مساعد بالكلية. د.أ -1

  عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس ال 
تتعدى 

34% 

 2234 ربيع
وافق 
 المجلس
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     -:الهندسة الميكانيكية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 مينا رياض لطيف رياض:  اسم الطالب

 .وليكى متعدد الوظائفتطوير جهاز إختبار هيدر: موضوع
Development of a multi-functional hydraulic test 

stand. 

حمدى عبد . د.كامل عبد العظيم الشوربجى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .هللا محمد قنديل

 : المهندس المذكور له بحث منشور في 
Journal of Scientific and Engineering Research. 

Vol. -5, Issue-1, 2018. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
            أستاذ متفرغ بالكليةام أحمد سالم                   عص. د.أ 3

 رئيساً 
مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكليةكامل عبد العظيم الشوربجى  . د.أ -2

 عضواً و
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة  كمال عبد العزيز إبراهيم    . د.أ -1

              وفيةالمن
                                                                               

  عضواً 
مشرفاً  أستاذ مساعد بالكليةحمدى محمد قنديل               . د.أ -4

 عضواً و

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس ال 
تتعدى 

22% 

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

لجنة شكيل ت
اعمتحان 
 الشامل

 سالم أحمد ناجى قريطم:  اسم الطالب

 .إستخالص الطاقة من اعهتزازات الميكانيكية: موضوع
Energy harvesting of mechanical vibrations. 

 .حسن أنور الجمل. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً       غ بالكليةحسن أنور الجمل           أستاذ متفر. د.أ -3
 رئيساً و
               طاهر حمد هللا عوض        أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 عضواً 
               أستاذ متفرغ بالكليةعادل عبد الرحمن           . د.أ -1

 عضوا ً 

 
 خريف
2230 

وافق 
 المجلس

 والء محمد جالل مصطفى:  اسم الطالب

 .الحراريةمحطات القوى : موضوع
Thermal power stations. 

 .مدحت محمود سرور. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

     مدحت محمود سرور          أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -3
 رئيساً مشرفاً و

             أستاذ متفرغ بالكليةمحمد خليل إبراهيم           . د.أ -2
 عضواً 

            د الحميد إبراهيم جمعه     أستاذ متفرغ بالكليةعب. د.أ -1
 عضوا ً 

 
 خريف
2236 

وافق 
 المجلس

 

- :الهندسة الكيميائية قسم : خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

وافق  خريفماجستير  نشوى محمد صبرى محمد خيرت:  اسم الطالبتشكيل لجنة 
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ن الثقيلة بإستخدام معالجة مياه الصرف بإزالة بعض المعاد: موضوع الحكم
 .اعحالل الفلزى

إزالة أيونات النحاس من المياه ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن  (الملوثة عن طريق اعحالل بإستخدام قرص من االلومنيوم

 .هذا التحديد ال يمس جوهر البحث
Removal of copper ions from waste water by 

cementation using aluminum disc. 

 .دينا أحمد عبد القادر. حسن عبد المنعم فرج ، د. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً              أستاذ متفرغ بالكليةد المنعم فرج  حسن عب. د.أ -3
 اً رئيسو
                       أستاذ متفرغ بالكليةأحمد أمين زعطوط     . د.أ -2

 عضواً 
 أستاذ بمدينة األبحاث العلمية ببرج العربمنى السيد عثمان      . د.أ -1

 عضواً 

العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

28% 

 المجلس 2232

 م عامر مرتضى محمدرحاب عبد الحكي:  اسم الطالب

دراسة تحضير الكربون النشط من بعض المخلفات الزراعية : موضوع
 .المصرية

Study on preparation of activated carbon from 

some Egyptian agricultural wastes. 

جيهان فاروق . د.محمد حسين عبد المجيد ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .ريهام أبو الفضل فزاع. د.ملش ، أ

 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 
RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
        أستاذ متفرغ بالكليةمحمد حسين عبد المجيد      . د.أ -3

 رئيساً مشرفاً و
                 أستاذ متفرغ بالكليةأحمد أمين زعطوط           . د.أ -2

 عضواً 
مشرفاً                أستاذ بالكليةجيهان فاروق ملش          . د.أ -1

  عضواً و
أستاذ مساعد بالجامعة المصرية     مروة فاروق القاضي     . د.أ -4

 اليابانية 
                للعلوم والتكنولوجيا                                         

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

28% 

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 -:الهندسة الكيميائية قسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رودينة ممدوح أحمد محمد مطاوع:  اسم الطالب

الديزل الحيوى بإستخدام وعاء تقليب ( الوقود)زيادة إنتاج : موضوع
 .دفعى مزود بقلبات ثابتة

Intensification of biodiesel production using a batch 

agitated vessel provided with static mixers. 

 .السيد زكريا األشطوخى. د.تغريد محمد زويل ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 :المهندس المذكور له بحث منشور في * 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس 
ال تتعدى 

12% 

 2230 ربيع
وافق 
 المجلس
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  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
     أستاذ متفرغ بالكلية              أحمد أمين زعطوط         . د.أ -3

 رئيساً 
   عميد المعهد العالى للصحة العامةمنال أحمد محمد             . د.أ -2

 عضواً 
مشرفاً                  أستاذ بالكلية   تغريد محمد زويل       . د.أ -1

  عضواً و
مشرفاً                  أستاذ بالكليةى  السيد زكريا األشطوخ. د.أ -4

 عضواً و
 

- : الرى والهيدروليكاهندسة قسم :  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 عائشة عمر أحمد عمر:  اسم الطالب

 .در المياه في ليبيامصا: موضوع
حصاد مياه االمطار بمناطق ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 

علماً  (شمال شرق ليبيا بتطبيق النماذج الرياضية الهيدرولوجية
 .ب ن هذا التحديد ال يمس جوهر البحث

Rainwater harvesting in North- East Libya 

applying hydrological models. 

 .محمد رضا سليمان. عالء الدين أحمد يس ، د. د.أ:  تحت إشراف
المقؤتمر السقنوا الثقانى : المهندس المذكور له بحث منشور فقي * 
الواققع و  –إدارة الموارد المائيقة فقي مصقر و أثرهقا علقى البيئقة " 

بجامعققة  2237مققايو  1 – 2والققذى أقققيم فققي الفتققرة مققن " المقق مول
 .الفيوم

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً      أستاذ متفرغ بالكليةعالء الدين أحمد يس      . د.أ -3
 رئيساً و
    أستاذ ورئيس القسم بالكليةحسام الدين محمد مغازى . د.أ -2

 عضواً 
  أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيقمجدى حسن موافى         . د.أ -1

  عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس ال 

عدى تت
22% 

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 -: هندسة الرى والهيدروليكاقسم :  تابع

تشكيل لجنة 
 الحكم

 محمد أشرف حنفى محمود:  اسم الطالب

تشخيص إستخدام األنواع المختلفة من البلوكات في : موضوع
 .طبقة الدرع لحماية الشواطئ

تحسين توزيع سرعات المياه ): مع تحديد عنوان البحث ليصبح 
علماً ب ن هذا  (ي بحيرة المنزلة بتطبيق النمذجة الهيدروديناميكيةف

 .التحديد ال يمس جوهر البحث
Improving water velocity distribution in 

Manzalah lake applying hydrodynamic 

modeling. 

 .هيثم ممدوح عوض. د.نزية أسعد يونان ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 :ث منشور في المهندس المذكور له بح* 

RETBE'17, 18- 20 December 2017, Alexandria. 
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

مشرفاً    أستاذ متفرغ بالكلية نزية أسعد يونان            . د.أ -3

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس ال 
تتعدى 

20% 

 خريف
2232 

 وافق
 المجلس
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 رئيساً و
  أستاذ ورئيس القسم بالكلية   حسام الدين محمد مغازى. د.أ -2

 عضواً 
مدير معهد بحوث الصرف        عصام عبد هللا خليفة . د.أ -1

 بوزارة 
                      الموارد المائية                                         

  عضواً 
مشرفاً          هيثم ممدوح عوض           أستاذ بالكلية . د.أ -4

 عضواً و
 

- : الهندسة النووية واعشعاعيةقسم : اً سابع

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 أحمد أدم عبد هللا عبد الكريم:  اسم الطالب
 .تطبيقات في الهندسة النووية: موضوع

نادر محمود عبد الحليم . د.علياء عادل بدوى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 حاتآية السيد الش. ، د
دراسة إستخدام الوقود : رأت اللجنة تعديل عنوان البحث ليصبح * 

المستنفذ من مفاعالت الماء المضغوط في مفاعالت الماء الثقيل 
 .المتقدمة

Investigation of using DUPIC fuel in advanced 

heavy water reactors (AHWR). 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2230 

وافق 
 المجلس
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     -: الهندسة النووية واعشعاعيةقسم : تابع 

تشكيل لجنة 
 الحكم

 رويده فايز محمود حجازى:  اسم الطالب
 .تطبيقات في الهندسة النووية: موضوع

Applications of nuclear engineering. 

سعيد عبد . د.محمد السيد سليمان ناجى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .بد هللا شعتمحمد كمال ع. د.المجيد عجمى ، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكلية محمد السيد ناجى            . د.أ -3
 رئيساً و
مشرفاً   أستاذ متفرغ بالكليةسعيد عبد المجيد عجمى      . د.أ -2

 عضواً و
 أستاذ ورئيس القسم بالكليةهناء حسن أبو جبل           . د.أ -1

  عضواً 
 -أستاذ بهيئة الرقابة النووية  مصطفى عزيز عبد الوهاب  . د.أ -4

     القاهرة
                                                                             

 عضواً 

 دكتوراه

نسبة 
اعقتباس ال 
تتعدى 
3776% 

 خريف
2234 

وافق 
 المجلس

 بسنت محمد رمضان سالم:  اسم الطالب

 .تطبيقات في الهندسة النووية: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

علياء عادل . د.محمد السيد سليمان ناجى ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد كمال عبد هللا شعت. د.بدوى ، أ

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
شرفاً مأستاذ متفرغ بالكليةالسيد ناجى                    محمد. د.أ -3
 رئيساً و
     أستاذ متفرغ بالكليةعيد عبد المجيد عجمى            س. د.أ -2

 عضواً 
مشرفاً    أستاذ بالكليةء عادل بدوى                    عليا. د.أ -1

  عضواً و
 -أستاذ بهيئة الطاقة الذرية  عبد الرحمن عبد الرحمن القفص . د.أ -4

   القاهرة
                                                                             

 عضواً 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

نسبة 
اعقتباس ال 
تتعدى 

37% 

 خريف
2234 

وافق 
 المجلس
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 -: الهندسة النووية واعشعاعيةقسم : تابع 

تشكيل إعادة 
 لجنة الحكم

 شعيب صبرى حسين إبراهيم:  اسم الطالب

 .سة النوويةتطبيقات الهند: موضوع
Applications of nuclear engineering. 

محمد حسن . د.محسن عبده أبو مندور ، أ. د.أ:  تحت إشراف
 .محمد حسن

  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 
مشرفاً  أستاذ متفرغ بالكليةمحسن عبده أبو مندور         . د.أ -3
 رئيساً و
 ورئيس القسم بالكلية أستاذهناء حسن أبو جبل           . د.أ -2

 عضواً 
 –أستاذ بهيئة الرقابة النووية  مصطفى عزيز عبد الوهاب  . د.أ -1

           القاهرة
                                                                             

  عضواً 
مشرفاً  أستاذ مساعد بالكليةمحمد حسن محمد حسن       . د.أ -4

 عضواً و
 .هناء حسن أبو جبل للخارج. د.نظرا لسفر أ* 

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 

 ً - : اعنتاجهندسة قسم :  ثامنا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 رضا أبو زيد محمد عطا:  اسم الطالب
 .تقنيات التطوير المؤسس في المنظمات الحكومية: موضوع

Organization development techniques at 

governmental organizations. 

 جالل أحمد القبرصى. د.محمد أنور الدرديرى ، أ.د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 

- : هندسة المواصالتقسم :  تاسعاً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 عبد العزيز عيد عبد المجيد عطا:  طالباسم ال

 .ضوضاء الطرق: موضوع

Roads Noise. 

 خليل أحمد أبو أحمد.د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 خريف
2231 

وافق 
 المجلس
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- : هندسة الحاسب والنظمقسم :  عاشراً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 العزيزنهال محمود عبد :  اسم الطالب
 .تحويل الصور والفيديوهات إلى الرسومات المتحركة: موضوع

Image and video cartooning filter. 
محمد صالح . د.محمد عبد الحميد إسماعيل ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .الدين سليم

ماجستير 
العلوم 
 الهندسية

 2232 ربيع
وافق 
 المجلس

 

- : هندسة الغزل والنسيجقسم :  حادى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة وعالموض

منح 
 الدرجات

 مروه محمد كامل المر:  اسم الطالب
فحص العوامل المؤثرة على قوة التثقيب للتركيبات : موضوع

 .النسيجية المركبة
Investigation of the factors affecting the puncture 

force of hybrid fibrous structures. 
عفاف خميس . د.بد المنعم المسيرى ، أمجدى ع. د.أ: تحت إشراف
 .سمر أحمد محمد. د.العوفى ، أ

 دكتوراه
 خريف
2232 

وافق 
 المجلس

 

- : الهندسة البحرية وعمارة السفنقسم :  ثانى عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

منح 
 الدرجات

 يوسف على د يم على الصويحة الشمرى:  اسم الطالب
 .ت سيسا على المخاطر لناقالت الغاز المسالتحليل األمان : موضوع

LNG Risk based safety analysis. 
 .مسعد مصلح عبد المجيد. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 2236 ربيع
وافق 
 المجلس

 عبد هللا طارق إبراهيم على  لوم:  اسم الطالب
الطاقات المتجددة وإستخداماتها في مجال السفن مع : موضوع
 .للخليج العربى تطبيقات

Renewable energy applied to ships with 

applications to the Arabian gulf. 
 .مصطفى محمد الجمال. د.أ: تحت إشراف

ماجستير 
 الهندسة

 2236 ربيع
وافق 
 المجلس
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- : الهندسة الصحيةقسم :  ثالث عشر

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوع

شكيل لجنة ت
اعمتحان 

 املالش

 دعاء مصلحى السيد أحمد بسيونى:  اسم الطالب

إنتاج الطاقة الحيوية بمعالجة مياه الصرف الناتج من : موضوع
 .صناعة العسل األسود

Bioenergy production from the treatment of 

molasses wastewater. 

 .مدحت عبد المعطى مصطفى. د.أ: تحت إشراف
  -: على أن تكون اللجنة مكونة من 

            أستاذ متفرغ بالكليةمحمد صادق العدوى            . د.أ -3
 رئيساً 

                   أستاذ بالكليةمحمد طارق فؤاد سرور          . د.أ -2
 عضواً 

                 مدحت عبد المعطى مصطفى   أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -1
مشرفاً                                                                      

 عضوا ً و
            أستاذ متفرغ بالكليةمحمد حسين عبد المجيد           .د.أ -4

 عضواً 
  أستاذ بالمعهد العلى للصحةوار كمال على                 أن. د.أ -0

 عضواً 

 
 خريف
2231 

وافق 
 المجلس

 زيز سيفضياء حمدى عبد الع:  اسم الطالب

تقييم جودة المياه للبحيرات الرئيسية الواقعة على الساحل : موضوع
 .المصرى

Evaluation of the water quality of major lakes 

located along the Egyptian coast. 

وليد عبد . د.مدحت عبد المعطى مصطفى ، أ. د.أ: تحت إشراف
 .محمد رضا سليمان. العظيم ، د

  -: لجنة مكونة من على أن تكون ال
      مدحت عبد المعطى مصطفى      أستاذ ورئيس القسم بالكلية. د.أ -3

مشرفاً                                                                       
 رئيساً و
        فيفى محمد السيد عبد الرسول    أستاذ متفرغ بالكلية. د.أ -2

 عضواً 
               أستاذ بالكلية دين مراد مغازى          حسام ال. د.أ -1

 عضوا ً 

 
 خريف
2231 

وافق 
 المجلس
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 (دراسات عليا)موضوعات عامة 
البحوث بش ن اعتماد نتيجة ر وكيل الكلية للدراسات العليا وبش ن المذكرة المعروضة على السيد األستاذ الدكتو – 3

 .ةميكانيكيالهندسة ال، و لكهربيةلهندسة اا: في 2237دبلوم الدراسات العليا خريف 
 .وافق المجلس على إعتماد النتيجة :القرار

البدء فى تطبيق زيادة مكافآت أعضاء هيئة التدريس لإلشراف واعشتراك فى لجان اعمتحانات للماجستير  – 2
 34بتاريخ  2236/2237معى للعام الجا( 8)، والتى سبق أن وافق عليها مجلس الكلية خالل جلسته رقم  والدكتوراه
 .2237مارس 
 .2238فبراير  31قرر مجلس الكلية البدء فى تطبيق الزيادة بدءاً من اجتماع مجلس الكلية الحالى بتاريخ  :القرار
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 (3)مرفق رقم 
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 (2)مرفق رقم 
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