
  

1 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                               

 

 التاسعة محضر اجتماع مجلس المعهد الجلسة

 9/4/2022فىالمنعقد  1202/2220للعام الجامعى 

الحادياة عرار فى تماام السااعة  الملحقة بمكتب السيد أ.د. عميد المعهد قاعةالب عضاء مجلس المعهدأاجتمع      

معهااد عميااد  هرااام محماالد سااعيد  سااتاا الااد/تل / األبرئاسااة الساايد  9/4/2022الملافاا صااحاي ياالم السااح  

وقاائ  بعماو و/ياو المعهاد لرادلة ادماة المجتماع وتنمياة الحيداة  جامعاة اسساكند ية ا  لححال العليا واالد اسات 

  ة: من الساد لا وبحضل  /و ئيس مجلس قس  التكنلللجيا الحيلية 

 أ.د. يسرى صابر الجمو 1

 

 

 أ.د. عصام ابراهي  اميس 2

 

 أ.د. محمد مسعد محرم 3

 

 أ,د, أحمد عحد الرحي  حسين  4

 صحاي جابر الحنا  أ.د.  5

 أ.د. السيد أحمد شلحى 6

 فهمى غطاس  ىز/ر  أ.د. 7

   أ.د. معتز محمد سليماة 8

 

 أ.د. عحد الغفا  مغربى  9

 أ.د. عادل الزغحى 10

 ابتسام الحستاوى  أ.د.  11

 أ.د.  مدح  ابلجمعه ها وة 12

 أ.د. وجيه عحد العلي  سيد أحمد 13

 أ.د. ابراهي  هنداوى صالح 14

 

 واعتذ  عن الحضل  /لا من : 

 

 أ.د. محمد عز الدين الراعى   1

 د. أميرة امحابى    2

 د. نرمين على ملسى   3

مسترا  اال/اديمية العربية للعلالم والتكنلللجياا وللنقاو الححارى   ووزيار التربياة 

 .والتعلي  االسح 

االسااتاا المتفاارل بكليااة العلاالم   جامعااة االسااكند ية ونائااب وزياار التعلااي  العااالى 

 االسح  .

 ئاايس مجلااس ادا ة شاار/ات محاارم جااروي ونائااب  ئاايس جمعيااة  جااال اعمااال 

 اسكند ية. 

 و/يو المعهد لردلة الد اسات العلياوالححل  

 أستاا متفرل بقس  الد اسات الحيدية

 استاا متفرل بقس  الد اسات الحيدية

 استاا متفرل بقس  الد اسات الحيدية

 استاا متفرل بقس  عللم الملاد

 قس  عللم الملاد ئيس مجلس 

  ئيس مجلس قس  تكنلللجيا المعللمات 

  ئيس مجلس قس  الد اسات الحيدية 

 التكنلللجية الحيليةاالستاا بقس  

 االستاا بقس  عللم الملاد

 االستاا بقس  الد اسات الحيدية 

 

 

 االستاا المتفرل بقس  الد اسات الحيدية

 االستاا المساعد بقس  التكنلللجيا الحيلية 

 مد س بقس  التكنلللجيا الحيلية  

لعار  الملاالعات أ.د. صحاي جاابر الحناا   المادير التنفياذى للحادة ااماة الجالدة  جتماع السيدةإلودعى ل     

 الخاصة بلحدة اماة الجلدة.

ات الخاصة بلحادة وحدة القياس والتقلي  لعر  الملالع   مدير نرمين على ملسىد. ودعى لإلجتماع السيدة 

 . القياس والتقلي 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتب العميد                                                                                                                                                              معهد الدراسات العليا والبحوث    

Institute of Graduate Studies &Research                                                           Dean’s office                                                                             
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 لعامل تاسعةال الجلسة عميد المعهد   هرام محملد سعيد / لد/تل ا اااألستاالسيد  حفتتا     

هر بحللل شللسادة اعضاء المجلس التهندة  سيادته ث  قدم ي الرح الرحمن هللا س ب 2021/2022الجامعى

  التهندة للسيد أ.د. يقدقام بت مضاة المحا ك اعادة هللا علينا وعلى جميع الرعلي العربية باليمن والحر/ات ث  

 ث  أحمد عحد الرحي  حسين بمناسحة تجديد تعيين سيادته و/يلا للمعهد  لردلة الد اسات العليا والححل 

 ستعرا  الملالعات التالية:  إب الجلسة سيادتهبدأ و الملقرعضاء المجلس أالترحيب بالسادة 

 5/3/2022 الملاف  السح  جلسة المعهد مجلس محضر على ي لتصدا 

 

 .المحضر على المجلس صدق     :القرا 

 ملالعات الجلدة 

اعلم السادة اعضاء هيدة التد يس عن ملعد تجديد االعتماد من قحو الهيدة القلمية لضماة  .1

 الجلدة .

 الداالية للكنترول.تقرير المراجعة  .2

عن الفترة من  2024  2020التقرير نصف السنلى عن مات  انجازه فى الخطة االستيراتيجية  .3

 .28/2/2022وحتى 1/10/2021

 

 أحيط المجلس.     :القرا 

  ملالعات وحدة القياس والتقلي 

 ملالعات عامة 

عر  الخطاي المقدم من السيد   باة طا ق شاهين على شاهين    ئيس مجلس ادا ة الهيدة العامة  .1

لميناء االسكند ية برأة الملافقة على عمو بروتل/لل تعاوة بين المعهد متمثلا فى )معمو تلل  

الحيدية و بين المياه والحيدة الححرية ( برئاسة السيد أ.د. سمير محملد نصر   االستاا بقس  الد اسات 

الهيدة العامة لميناء االسكند ية ممثلة فى االدا ة العامة لحماية الحيدة برئاسة السيد الرباة/ /ري  عحد 

والك فى مجال جلدة مياه السطح الححرى على طلل سلاحو الححر المتلسط وبصفة المجيد قاس  

متلسط والتى ستداو امن ااصة منطقة اليج المكس التى تعد اال/ثر تللثاا فى حل  الححر ال

 المسطح المائى لميناء المكس التابع للهيدة العامة لميناء االسكند ية. 

 

 .10/4/2022المجلس وت  مخاطحة الجامعة بتا يخ واف     :القرا 

عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس قس  عللم الملاد  بجلسته المنعقدة  .2

على مقتري تعاوة بين جامعة االسكند ية وجامعة برجن فى  برأة الملافقة 20/9/2021بتا يخ 

مجال " الملاد الحيلية وتطحيقاتها لعلج العظام "  تمهيداا لتعاوة شامو بين الجامعتين , علماا بأنه 

 قد و د  د الد/تل / محمد نجيب   الحاحث بجامعة برجن بالنرويج بتفعيو التعاوة .

 

 .10/4/2022المجلس وت  مخاطحة الجامعة بتا يخ واف     :القرا 

 عر  مقتري مذ/رتى التفاه  .3

 : بين جامعة االسكند ية وبين جامعة لل ياة بفرنسا. االولي 

 

Agreement of cooperation between Alexandria University (Egypt) and 

Lorrain University (France) 
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 والثانية : بين جامعة االسكند ية وبين  مد سة /للل ادو باللاليات المتحدة االمريكية.

Alexandria University (Egypt) and the board of trustees of the Colorado School 

of Mines, for and on behalf of the Division of humanities, Arts, and social 

sciences at the Colorado school of mines golden. Colorado USA. 

 .10/4/2022المجلس وت  مخاطحة الجامعة بتا يخ واف     :القرا 

المنعقدة بتا يخ ة الد اسات العليا والححل  بجلسته اعر  الخطاي المقدم من و/يو المعهد لردل .4

اعضاء  المقدم لها السادةالجلائز  ترشيحاتبرأة  26/3/2022الممتدة بتا يخ و 16/3/2022

 .2022وجائزة الجامعة للتميز العلمى لعام  2022هيدة التد يس وهى جائزة الجامعة التقديرية لعام 

 

 .10/4/2022المجلس وت  مخاطحة الجامعة بتا يخ واف     :القرا 

المنعقدة بتا يخ لة الد اسات العليا والححل  بجلسته عر  الخطاي المقدم من و/يو المعهد لرد .5

برأة الملافقة على الئحة برنامج الماجستير المهنى فى المعللماتية الحيلية والذ/اء  30/3/2022

 االصطناعى )برنامج ااص بمصروفات( بقس  التكنلللجيا الحيلية.   

 

 .10/4/2022المجلس وت  مخاطحة الجامعة بتا يخ واف     :القرا 

 ملالعات العلقات الثقافية 

عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس قس  عللم الملاد  بجلسته المنعقدة  .1

يو الى مالطا فى الفترة على سفر السيد أ.د. شريف حسين قندبرأة الملافقة  14/3/2022بتا يخ 

لحضل  مؤتمر "آفاق الكيمياء   االبتكا  , الححث والتعلي  فى الررق  2022نلفمحر 12-5من 

 االوسط " والك دوة اة تتحمو الجامعة اية نفقات.

 

 المجلسواف     :القرا 

 ملالعات شدلة أعضاء هيدة التد يس 
عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس عللم الملاد بجلسته المنعقدة بتا يخ  .1

لخريجى عام برأة الملافقة على صيغة إعلة المعيدين باللظائف المد جة بالخطة 14/3/2022

 وهى /التالى:    2019

 .2019معيد من اريجى /لية الهندسة   قس  هندسة /هربية دفعة   (1)

 

 المجلسواف     :القرا 

بتا يخ  عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس عللم الملاد بجلسته المنعقدة .2

 ( مد س بالقس  والك في اللق  الراهن. 2ا جاء طلب تعيين  )على برأة الملافقة 17/1/2022

 

 المجلسواف     :القرا 

عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس عللم الملاد بجلسته المنعقدة بتا يخ  .3

هحه عاص  أحمد شحاته والذى تلتمس الطلب المقدم من الد/تل ة/ على برأة الملافقة 4/4/2022

 فيه العلدة للعمو مد ساا بالقس .

 

 المجلسواف     :القرا 
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عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس عللم الملاد بجلسته المنعقدة بتا يخ  .4

عال  ممتاز برأة الملافقة على تجديد تعاقد االستاا الد/تل / فؤاد احمد ابل الفتلي   4/4/2022

 .16/2/2022متعاقد بالقس    لمدة عام قابو للتجديد اعتحا اا من 

 المجلسواف     :القرا 

عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس التكنلللجيا الحيلية بجلسته المنعقدة  .5

( 2عدد )( وظيفة مد س , 4برأة الملافقة على االعلة عن شغو عدد )16/3/2022بتا يخ 

 وظيفة مد س مساعد بالقس  نظراا الحتياج القس  الرديد لها على اة تكلة تخصصات اللظائف هى: 

 ( ( مد س )تخصص 2عددPlant Biotechnology) 

 ( مد س1عدد )  تخصص(Immunology Vaccination and Immunodiagnostic) 

 تخصص  ( مد س1)عدد((Fermentation  Technology Modeling of fermenters  

 ( من اريجى /لية الصيدلة.2عدد )( مد س مساعد )تخصص التكنلللجيا الحيلية الصيدلية 

 

 المجلسواف     :القرا 

عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس الد اسات الحيدية بجلسته المنعقدة  .6

انتداي السيد أ.د. ابراهي  هنداوي صالح   استاا الفيزيا  برأة الملافقة على21/3/2022بتا يخ 

الحيدية بالقس  لتد يس مقر    عللم وتكنلللجيا الحيدة   باال/اديمية العربية للعللم والتكنلللجيا 

والك يلم  2022 2021والنقو الححرى   الل الفصو الد اسى الثانى ) بيع( من العام الجامعى 

 س من /و اسحلع.الخمي

 واف  المجلس. القرا :

عر  الخطاي المقدم من السيد األستاا الد/تل /  ئيس مجلس الد اسات الحيدية بجلسته المنعقدة  .7

 تعيين المعيدة/ نا دين صحرى الف بلظيفة مد س مساعد برأة الملافقة على21/3/2022بتا يخ 

 لحصللها على د جة الماجستير قى العللم الحيلللجية.  بالقس 

 

 واف  المجلس. القرا :

 ملالعات شدلة ادمة المجتمع وتنمية الحيدة 
بجلسته المنعقدة عر  اطاي السيد اآلستاا الد/تل /و/يو المعهد لردلة ادمة المجتمع وتنمية الحيدة  .1

 2022ما سة التى تم  الل شهرطبرأة االنر 27/3/2022بتا يخ 

 

 عقد المعهد دو ة تد يحية نظمها مر/ز المعللمات عن 

 " /رف التزوير والتزييف فى اللثائ  والمستندات والعملت الل قية"

أستاا عللم الحاسب وتكنلللجيا المعللمات ونخحة من  –حاار فيها السيد أ.د/ سعد محمد د ويش 

 2022فحراير  26يلم السح  الملاف  المحاارين فى /رف جرائ  التزوير والتزييف والك بدءا من 

مرا ك من طلي جامعة  136و/اة عدد الحضل    محاارات  ) السح  من /و أسحلع ( 4ولمدة 

 اسسكند ية .

 عقد المعهد و شة عمو نظمها قس  التكنلللجيا الحيلية بعنلاة: 

“Proteins Electrophoresis and Blotting Techniques” 
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 د/ نهاد نوبى ، –د / نفرتيى النخيلى  –أ.د/ أحمد عبد الرحيم  -أ.د/ هشام سعيد حاضر فيها كال من : 
 . مشارك 25وكان عدد الحضور  2022مارس  15 – 13خالل الفترة  

  عقد المعهد محاارة نظمها قس  عللم الملاد بالتعاوة مع الجمعية العربية لعللم الملاد

 بعنلاة: 

 سويق ""البحث العلمى بين االستثمار والت

مارس  19نائب رئيس جامعة النيل وذلك يوم السبت الموافق  –القاها السيد أ.د/ على إدريس 
 مشارك. 45وكان عدد الحضور 

  نظمها مر/ز المعللمات تح  عنلاة :عقد المعهد دو ة تد يحية 

“ISO 9001: 2015 Requirements” 

( محاضرات األحد  6ولمدة  ) 2022 مارس 13وذلك بداية من األحد  -يحاضر فيها د/ شادى حسين 
 واألربعاء من كل أسبوع .

 احيط المجلس .  : القرا 

 ملالعات الد اسات العليا 

  : قس  الد اسات الحيديةأوالا 

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .1

 .محمد ماجد والي  د جة د/تل اه الفلسفة في الد اسات الحيدية  للطالب / 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .2

 .محمد أحمد نحيو عطية النحال  للطالب / د جة د/تل اه الفلسفة في الد اسات الحيدية ) بالنرر العلمي ( 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .3

 .مروة  مضاة حافظ  د جة د/تل اه الفلسفة في الد اسات الحيدية  للطالحة / 

 

 واف  المجلس. القرا :

ي والملافقة على التلصية بمنح  النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماع .4

 . شا اميس محمد علي إبراهي   للطالحة / د جة الماجستير في الد اسات الحيدية ) العللم الحيلللجية ( 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .5

 .إسلم مصطفى محمد الزهري   للطالب / د جة الماجستير في الد اسات الحيدية ) العللم الحيلللجية ( 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .6

 .ماجد فيليب الة زاا ي  د جة الماجستير في عللم الحيدة والطاقة بقس  الد اسات الحيدية للطالب / 

 

 واف  المجلس. القرا :
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النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .7

 .يسرا جمال عحد الخال  سعد هللا  د جة الماجستير في عللم الحيدة والطاقة بقس  الد اسات الحيدية للطالحة / 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .8

 .ليث طه محمد  للطالب /د جة الماجستير في الد اسات الحيدية ) العللم الحيلللجية ( 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الد/تل اه في الد اسات  .9

  –المسجو بالقس  سامي السيد يمني الراعر   الحيدية   الخاصة بالطالب / 

 والك في ملالع:

The modulatory effect of Saussurea Costus extract against the toxic effect of 

Sodium Nitrite in male rats 

 الدور المحسن لمستخلص القسط الهندي ضد التأثير السام لنيتريت الصوديوم في ذكور الجرذان
 لجنة الحك  المقترحة :           

  قس  الد اسات الحيدية  -لصيدلية أستاا متفرل الكيمياء ا -أ.د . هدى حسن بغدادى 

 تقرير مرترك. – ئيساا وممتحناا داالياا 

  جامعة اسسكند ية  –/لية العللم  –قس  النحات   –أستاا فسيلللجيا النحات  -أ.د. أماني أحمد عحد اللطيف- 

 تقرير فردي. –عضل وممتحناا اا جىاا 

  جامعة المنلفية  –/لية العللم  –قس  عل  الحيلاة  – دية استاا الحيلللجيا الجزي -ا.د. إسلم محمد الجرواني- 

 تقرير فردي. –عضل وممتحناا اا جياا 

  قس  الد اسات الحيدية  –يلية أستاا متفرل الكيمياء الح -أ.د. فاطمة محمدي الدمرداش 

 تقرير مرترك. –عضلاا وممتحناا داالياا 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الد/تل اه في الد اسات  .10

 –المسجو بالقس  تامر محمد أحمد علم   الحيدية   الخاصة بالطالب / 

 والك في ملالع:

Investigating the Role of Persea Americana on biochemical Changes, and 

Nephrototoxicity due to Cycloblastin- Treatment in Rats 

استكشاف دور بيرسيا أمريكانا على التغيرات البيوكيميائية والسمية الكلوية الناتجة عن المعاملة 
 بالسيكلوبالستين في الجرذان

 لجنة الحك  المقترحة :           

 لية الطب   –قس  الكيمياء الحيلية  -أستاا متفرل الكيمياء الحيلية  - أ.د/  عحد هللا  محملد أحمد فلدة/- 

  ئيساا وممتحناا داالياا  -جامعة طنطا 

  جامعة /فر الريخ  –/لية العللم  –قس  عل  الحيلاة   –الحيلاة   أستاا فسيلللجيا - أ.د. نل ا فتح هللا غان- 

 عضل وممتحناا اا جىاا 

 تقرير مرترك  –عضل وممتحناا داالياا  - أستاا متفرل الكيمياء وسمية المحيدات - أ.د. أحمد مرسي عطية 

 

 معهد   -قس  /يمياء وبيلللجيا الخليا واألنسجة  -أستاا بيلللجيا الخليا  - أ.د. منى عحد الحميد يحيى اليفة

 .تقرير مرترك –عضلاا وممتحناا داالياا  -الححل  الطحية 

 

 واف  المجلس. القرا :
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النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية وإعادة تركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الد/تل اه في  .11

الد اسات الحيدية ) بنفس اللجنة السابقة والك للظروف المراية التي مر بها أحد أعضاء اللجنة (   الخاصة 

 المسجلة بالقس  والء متللي حسن حسين عامر   بالطالحة / 

 ملالع:والك في 

Life Cycle Assessment of Various Technologies Used in the Production of Potable 

Water 

 تقيي  دو ة الحياة لمختلف التقنيات المستخدمة في انتاج مياه الرري

 لجنة الحك  المقترحة :           

 القاهرة  الهندسة, جامعه /لية -الكيميائيةاألستاا المتفرل بقس  الهندسة   -ا.د. أحمد حسن جابر- 

 وممتحناا اا جياا   ئيساا 

 أستاا عللم الحيدة المتفرل, قس  عللم الحيدة, /لية العللم, جامعة  - محمد أسماعيو عحده إبراهي  .د

 عضلاا وممتحناا اا جياا  -و  ئيس جامعة مطروي الساب   اسسكند ية

   لية الهندسة, جامعه األزهرة, أستاا الهندسة المدني -أ.د. أحمد /مال علي معل/  

 تقرير مرترك - عضلاا وممتحنا دااليا

  بالمعهد  -بقس  الد اسات الحيدية أستاا الميكروبيلللجي المتفرل -أ.د. محمد صلي الدين حسلنة 

 تقرير مرترك - عضلاا وممتحنا دااليا

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير في الد اسات  .12

 المسجلة بالقس  نهى محي الدين علي حمزة حسن   الحيدية   ) العللم الحيلللجية ( الخاصة بالطالحة / 

 والك في ملالع:

Utilization of Cotton Stalk for Production of Bioethanol 

 االستفادة من حطب القطن إلنتاج اإليثانول

 لجنة الحك  المقترحة :           

  جامعة المنيا    –/لية الز اعة  –الز اعية أستاا الميكروبيلللجيا  -أ.د. جابر زايد عحد اللنيس بريرة 

  ئيساا  وممتحنا اا جيا 

  جامعة االسكند يه   -/ليه الز اعة   -استاا عللم وتقنية األغذية  -أ.د  مضاة شحاتة عطية 

 عضلا وممتحنا اا جيا

  قس  الد اسات الحيدية -أستاا الميكروبيلللجيا الز اعية والحيدية  -أ.د. أحمد إسماعيو  مضاة 

 عضلاا ممتحنا دااليا تقرير مرترك

  مدينة األبحا  العلمية والتطحيقات  -حث مساعد تطلير العمليات الحيلية ستاا باا -د. جابر عطية محمد أبل زيد

 عضلا وممتحنا دااليا تقرير مرترك -اسسكند ية  –التكنلللجية 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير   ) الحيدة  .13

 المسجلة بالقس  وسام بسيلني محمد  سلة   والطاقة ( بقس  الد اسات الحيدية الخاصة بالطالحة / 

 والك في ملالع:

Design of an Internal Heat Exchanger for an Energy Efficient Stirred Tank 

Electrochemical Reactor 

 تصميم مبادل حراري داخلي لمفاعل خزان قالب كهروكميائي موفر للطاقة 
 لجنة الحك  المقترحة :           
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  جامعة    /ليه العللم -قس  الكيمياء  -اء الفيزيائية استاا متفرل الكيمي -أ.د. جيهاة مصطفي عحده الصحروتي

 عضلا وممتحنا اا جيا. -االسكند يه 

  جامعة    الهندسة/لية   -الهندسة الكيميائية  قس  -أستاا الهندسة الكيميائية  -أ.د. شعحاة على عطية نصير

  ئيسا وممتحنا دااليا تقرير مرترك. -االسكند ية 

  الجامعة المصرية  –ندسة الكيميائية  ئيس قس  اله -أستاا الهندسة الكيميائية  -أ.د.احمد حسن محمد الرازلي

 عضلا وممتحنا اا جيا. -اليابانيه 

  قس  الد اسات الحيدية  -يائية استاا مساعد متفرل الهندسة الكيم -د. مرف  أمين عحد القلى 

 عضلا وممتحنا دااليا تقرير مرترك.

 

 واف  المجلس. القرا :

بتقرير الصلحية وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير   ) الحيدة النظر فى المذ/رة الخاصة  .14

 المسجو بالقس محمد علء الدين محجلي   والطاقة ( بقس  الد اسات الحيدية الخاصة بالطالب / 

 والك في ملالع:

Energy Effciency Improvement in Crude oil Refinery Fired heaters 

Case study: Alexandria petroleum campany 

 تحسين /فاءة الطاقة فى افراة مصفاه تكرير النفط الخام 

 حالة الد اسة: شر/ة اسكند ية للحترول

 لجنة الحك  المقترحة :           

 قس  الد اسات الحيدية بالمعهد  -أستاا عللم الحاسب -. محمد عحد الحميد االسكند انى ا.د 

 اا يوممتحناا داال ئيساا 

  قس  الد اسات الحيدية بالمعهد –استاا فيزياء الحيدة  -ا.د/ ابراهي  هنداوى صالح-  

 تقرير مرترك –ممتحناا داالىاا عضل 

  لية الهندسة األ/اديمية العربية للعللم والتكنلللجيا  -أستاا مساعد الفيزياء  -د. إيماة شفي  مجاهد الملي/– 

 وممتحناا اا جياا  عضلاا  –اسسكند ية 

 ئيس قطاع عمليات  ترغيو وانتاج اليل يا برر/ه ابل قير  للسمدة والصناعات -د.م. محمد احمد على العدوى 

 عضلاا وممتحناا اا جياا  –االسكند ية  –الكيميائية 

 

 واف  المجلس. القرا :

محمد باز محمد سال  النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالب /  .15

 المسجو بحرنامج الد/تل اه بقس  الد اسات الحيدية.

 والك في ملالع:

Desulfurization of Refined Petroleum Products Using Effective Bacterial Species 

and Different Nano-Porous Materials 

 إزالة الرلائب الكحريتية من المنتجات الحترولية المقطرة باستخدام أنلاع بكتيريا فعالة و ملاد مسامية نانلمترية

 تح  إشراف السادة : 

  ئيس قس  الد اسات  -استاا الميكروبيلللجيا الحيدية والتكنلللجيا الحيلية-أ.د. ابتسام عحد الحميد الحستاوى 

 الحيدية. 

  المتقدمة والملاد التصنيع, معهد التكنلللجيا  جياباحث بقس  بحل  تكنللل-د. مروة شعحاة حسين شلماة

 .مدينة االبحا  العلمية والتطحيقات التكنلللجية -الجديدة 

 

 واف  المجلس. القرا :
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نهى السيد عحد النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالحة /  .16

 الد اسات الحيدية.المسجلة بحرنامج الد/تل اه بقس  الجلاد سال  

 والك في ملالع:

A New Approach to Modify Desalination Membranes to Resist Biofouling Using 

Magnetic Metallic Nanoparticles  

 نهج جديد لتعديو أغرية تحلية المياه لمقاومة التلف الحيلي بإستخدام جسيمات نانلمترية معدنية مغناطيسية

 تح  إشراف السادة : 

 قس  الد اسات الحيدية -أستاا الميكروبيلللجيا الحيدية المتفرل -أ.د. محمد صلي الدين حسلنة 

  قس  عللم الملاد -أستاا الكيمياء الفيزيائية للملاد -د . شريف حسين قنديو 

   التكنلللجيا المتقدمة و أستاا مساعد بقس  بحل  الملاد الحلليمرية, معهد بحل  -د. نل هاة نادى ابراهي

  الملاد الجديدة, الهيدة العامة لمدينة االبحا  العلمية والتطحيقات   التكنلللجية, برج العري الجديدة االسكند ية

 

 واف  المجلس. القرا :

ميث  سلماة امانه النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالب /  .17

 المسجو بحرنامج الد/تل اه بقس  الد اسات الحيدية.السال   

 والك في ملالع:

Health Risk Assessment of Suspended Particulates Matter in Air Over Alexandria 

City - Egypt 

 مصر -تقيي  المخاطر الصحية للجسيمات العالقة في هلاء مدينة اسسكند ية 

 تح  إشراف السادة : 

  قس  الد اسات الحيدية بالمعهد . -أستاا /يمياء الهلاء والتربة  -احمد شلحى أ.د. السيد 

  قس  الد اسات الحيدية بالمعهد . -أستاا فيزياء الحيدة  -أ.د. ا/ري فهمي غطاس 

  قس  الد اسات الحيدية بالمعهد . -أستاا فيزياء الحيدة  -أ.د. إبراهي  هنداوي صالح 

 

 واف  المجلس. القرا :

أودي  وهحة عاز عحد المسيح النظر فى المذ/رة الخاصة بتعديو عنلاة ملالع بحث الطالحة /  .18

 المسجلة بحرنامج الد/تل اه بقس  الد اسات الحيدية.

 العنلاة الجديد :

Integrating the Microbial Fuel Cell  System for Treating Wastewater and Energy 

Generation in the Nitrogenous Fertilizers Industry 

 دمج نظام اليا اللقلد الميكروبى لمعالجة مياه الصرف وتلليد الطاقة فى صناعة األسمدة األزوتية

 بدال من العنلاة القدي  :

Integrating the Microbial Electrolysis Cell (MEC ) System for Treating 

Wastewater and Energy Generation in the Nitrogenous Fertilizers Industry 

( لمعالجة مياه الصرف وتلليد الطاقة فى صناعة األسمدة  MECدمج نظام التحليو الكهربائى الميكروبى ) 

 األزوتية

 .علماا بأة هذا التغيير ال يعد تغييراا جلهرياا في محتلى الرسالة

 واف  المجلس. القرا :
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/ري  علي علي  النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالب /  .19

بقس   (التكنلللجيا الخضراء  –المسجو بحرنامج الماجستير )  اسبتكا  و يادة األعمال الحيدي إسماعيو 

 الد اسات الحيدية.

 والك في ملالع:

An Assessment of Trace Elements and Radionuclides Levels in Groundwater from 

West Giza South El Dabaa Pivot Egypt 

Wells, Egypt -  

تقيي  مستليات العناصر الرحيحة والنليات المرعة في المياه الجلفية آلبا  غري الجيزه جنلي محل  الضحعة, 

 مصر

 تح  إشراف السادة : 

 أستاا فيزياء الحيدة بقس  الد اسات الحيدية بالمعهد.-. إبراهي  هنداوي صالح أ.د 

  لية العللم  -قس  الجيلللجيا  –أ.د. مجدي محملد سامي أحمد المغربي   أستاا الهيد وجيلللجيا/– 

 جامعة اسسكند ية.

 

 واف  المجلس. القرا :

اسشراف الخاصة بالطالحة / أسماء أحمد عحد النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة  .20

 السميع محمد المسجلة بحرنامج الماجستير )  العللم الفيزيائية( بقس  الد اسات الحيدية.

 والك في ملالع:

Geospatial Analysis for Assessment of Carbon dioxide Sequestration sites 

Case Study: Burg Al Arab industrial zones, Alexandria-Egypt 

 التحليو الجيلللجى المكانى لتقيي  ملاقع تقييد ثانى أ/سيد الكربلة 

 مصر-حالة الد اسة: النطاقات الصناعية لمدينة برج العري,االسكند ية

 تح  إشراف السادة : 

  أستاا فيزياء الحيدة بقس  الد اسات الحيدية بالمعهد.-أ.د. إبراهي  هنداوي صالح 

  قس  مسلي الملا د الطحيعية  -أستاا الجيلللجيا الحيدية واسسترعا  عن بعد -محمد الحطاي أ.د.ممدوي

 جامعة مدينة السادات -معهد الد اسات والححل  الحيدية  -فى النظ  الحيدية 

 تفليض أ.د/ و/يو المعهد لتنسي  لجنة اسشراف

 

 واف  المجلس. القرا :

أميرة عبد السالم عبد للطالحة /  على تركيو لجنة اسمتحاة الراموالنظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة  .21
 المسجلة  بحرنامج  د/تل اه الفلسفة في الد اسات الحيدية .القادر مطراوي 

 لجنة اسمتحاة الرامو المقترحة : 

  قس   -أستاا الميكروبيلللجيا الحيدية والتكنلللجيا الحيلية  -د. ابتسام عحد الحميد الحستاوي

 الد اسات الحيدية

  لية الز اعة  -قس  عللم وتقنية األغذية  -أستاا عللم وتقنية األغذية  –د.  مضاة شحاته عطية/

 جامعة اسسكند ية -

  قس  الد اسات الحيدية  -أستاا متفرل الميكروبيلللجيا الحيدية  –أ.د. أحمد إسماعيو  مضاة 

 

 واف  المجلس. القرا :

سارة عاطف للطالحة /  ة بالملافقة على تركيو لجنة اسمتحاة الراموالنظر فى المذ/رة الخاص .22
 المسجلة  بحرنامج  د/تل اه الفلسفة في الد اسات الحيدية .السخاوي 

 

 لجنة اسمتحاة الرامو المقترحة : 
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  قس  الد اسات الحيدية بالمعهد. -أستاا متفرل الكيمياء الصيدلية  -أ.د. هدى حسن بغدادى الحيدية 

  قس  الد اسات الحيدية بالمعهد .  -أستاا متفرل الل اثة  –أ.د. عفاف محملد حافظ 

  قس  الد اسات الحيدية   -أستاا متفرل الميكروبيلللجيا الحيدية والز اعية  –أ.د. أحمد إسماعيو  مضاة

 بالمعهد .

 

 واف  المجلس. القرا :

للطالب / االد حسني علي  اسمتحاة الرامو النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على إعتماد نتيجة .23

 المسجو  بحرنامج  د/تل اه الفلسفة في الد اسات الحيدية وهل مؤهو. يلنس

 

 واف  المجلس. القرا :

للطالحة / هنادي حمدي اليو  النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على إعتماد نتيجة اسمتحاة الرامو .24

 في الد اسات الحيدية وهي مؤهلة. بحرنامج  د/تل اه الفلسفة المسجلة

 

 واف  المجلس. القرا :

بلل محملد عحد الرااى لنظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على   ا  المقر ات الخاصة بالطالب/ ا .25

 والتي تم  د استها بالتعلي  المستمر لحرنامج الماجستير في الد اسات الحيدية وهى: مصطفى

والحيلاة    طرق الححث   الكتابة العلمية   مقدمة فى عل  السمية الحيدية   الكيمياء تاثير التلل  على النحات 

 الحيلية الحيدية   المخاطر الصحية الحيلللجية   التقنية الحيلية الحيدية

 تلل  الهلاء.

 

 واف  المجلس. القرا :

 شروق بهيج جابر محملدبالطالحة/ النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على  ا  المقر ات الخاصة  .26

 والتي تم  د استها بالتعلي  المستمر لحرنامج الماجستير في الد  اسات الحيدية وهى:

الكتابة العلمية   المخاطر الصحية الحيلللجية   التقنية    مقدمة فى عل  السمية الحيدية   الكيمياء الحيلية الحيدية

 الحيلية الحيدية   تلل  الهلاء    طرق الححث   تقيي  االثر الحيدى والمراجعة الحيدية.

 

 واف  المجلس. القرا :

 بالطالب / أحمد محمد جابر بسيلني النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على  ا  المقر ات الخاصة .27

 تم  د استها بالتعلي  المستمر لحرنامج الماجستير في الد  اسات الحيدية وهى: والتي

  1401702 /لد مقر   -أساسيات الحيدة التطحيقية 

  1401704 /لد مقر   –الملا د الطحيعية 

  1401707 /لد مقر   –مقدمة فى السمية الحيدية 

  1401708 /لد مقر   –الكيمياء الحيلية الحيدية 

  1401710 /لد مقر   –المخاطر الصحية الحيلللجية 

  1401712 /لد مقر   –تأثير التلل  على النحات والحيلاة 

 

 واف  المجلس. القرا :

 بالطالب / تامر جمال ابراهي  ابراهي النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على  ا  المقر ات الخاصة  .28

 لحرنامج الماجستير في الد  اسات الحيدية وهى:والتي تم  د استها بالتعلي  المستمر 

  1401712 /لد مقر    -تاثير التلل  على النحات والحيلاة 

  1401770/لد مقر   –طرق الححث 

  1401780/لد مقر   –الكتابة العلمية 
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 دثانياا: قس  عللم الملا  

النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على  تركيو لجنة المناقرة المقترحة المقدم من اعضاء هيدة  .29

التد يس بالقس  والخاص بالنظر فى قلاعد واسس االمتحاة الرامو ليصحح ا/ثر فاعلية وا/ثر فائدة 

 للطلحة 

 

 اللجنة المركلة هى:

 أ.د. شا/ر حلمي السيد 

 أ.د. علي بسيلني عقاي 

 يد أحمد شلحيأ.د. الس 

 أ.د. محمد عحد الحميد اسسكند اني 

 أ.د. إبتسام عحد الحميد الحستاوي 

 أ.د. فاطمة محمدي الدمرداش 

 أ.د. أحمد إسماعيو  مضاة 

 أ.د. صحاي جابر الحنا 

 

 واف  المجلس. القرا :

بالحرامج  2021النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على إعتماد إحصائية نتائج فصو الخريف  .30

 الد اسية  بقس  الد اسات الحيدية.

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في اطاي قس  الد اسات الحيدية بالملافقة على قحلل عذ  الطالب / عحد اللهاي عحد الرزاق  .31

 .2021جحا ة   ) عذ  ممتد ( عن حضل  إمتحانات فصو الخريف 

 

 لاف  المجلس.ل  ي القرا :

النظر في اطاي قس  الد اسات الحيدية بعدم الملافقة على قحلل ثلثة طلي وافدين /ليتين للد اسة  .32

بحرنامج الد/تل اه بالقس ؛  والك ألة تخصص الماجستير بعيد عن مجاالت وإاتصاصات قس  

  -الد اسات الحيدية . وبيانه  :

 . لطالب / سعلد بعيجاة سعد . والطالب / سعد سعيد علاد عيدا

 الطالب / صالح سعد صالح سعد.

 

 واف  المجلس. القرا :

 

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية بمنح   .1

 .محمدهحة شلقي حسن للطالحة /  د جة الماجستير في عللم الملاد ) عن طري  النرر العلمي (

 

 واف  المجلس. القرا :

وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير في عللم  النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية  .2

 هدير محملد محمد محمد   المسجلة  بالقس  . الخاصة بالطالحة /  –الملاد 

 والك في ملالع:

Preparation of Polydopamine Electrode Modified with Nanoparticles for 
Electrochemical Sensors 

 لالستخدام في المجسات الكهروكيميائية دوبامين المعدل بمواد نانومترية تحضير قطب من البولي
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 لجنة الحك  المقترحة :

  اا جيممتحن  -قس  الفيزياء   /لية العللم   جامعة اسسكند ية  -أ.د. وجداة  مضاة عثماة 

 معهد العللم   أستاا االلكترونيات الكمية   قس  الفيزياء   - أ.د. محسن عحد الفتاي غالي 

 ممتحن اا جي -التطحيقية   الجامعة المصرية اليابانية للعللم والتكنلللجيا 

 أستاا الخليا الكهروالئية المتفرل   قس  عللم الملاد   بالمعهد  -محمد سليماة  أ.د. معتز–  

 تقرير مرترك -ن داالي و ئيس ممتح

   تقرير مرترك  -ممتحن داالي  -أستاا الفيزياء   قس  عللم الملاد   بالمعهد -أ.د. شا/ر محروك إبراهي 

 

 واف  المجلس. القرا :

وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير في عللم  النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية  .3

 وفاء متللي أحمد أحمد اليفة    المسجلة  بالقس  . الخاصة بالطالحة /  –الملاد 

 والك في ملالع:

Effect of Capping Agents on the structural and Photoluminescence Properties of 
ZnS Quantum Dots 

 التغطية على التركيب والخواص الضوئية للنقاط الكمية من كبريتيد الخارصينتأثير عوامل 
 لجنة الحك  المقترحة :

  األسكند ية أستاا الكيمياء العضلية قس  الكيمياء   /لية العللم   جامعة  -أ.د. على الدسلقى على 

 ممتحن اا جي و ئيس 

  اسسكند ية جامعه  –ة   معهد الححل  الطحية أستاا الحيلللجيا الجزيدي -أ.د. ماهر عحد النحي /امو- 

 ممتحن اا جي

 بالمعهد  أستاا الخليا الكهروالئية المتفرل   قس  عللم الملاد   -محمد سليماة  أ.د. معتز 

 تقرير مرترك -ممتحن داالي 

   ممتحن داالي  -الملاد   بالمعهدأستاا الفيزياء   قس  عللم  -أ.د. شا/ر محروك إبراهي 

 .تقرير مرترك

 

 واف  المجلس. القرا :

وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير في عللم  النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية  .4

 هدى أحمد عيد محمد شرف    المسجلة  بالقس  . الخاصة بالطالحة /  –الملاد 

 والك في ملالع:

Utilization of Gelatin Nanoparticles as Controlled Drug Delivery Systems 

 استخدام جسيمات الجيالتين النانوية كأنظمة لإلطالق المتحكم للدواء

 لجنة الحك  المقترحة :

  قس  التكنلللجيا الحيلية الطحية   معهد  -أستاا التكنلللجيا الحيلية الطحية  -أ.د. مها عادل الدملوى

 ممتحن اا جي -الحيلية بحل  الهندسة الل اثية والتكنلللجيا 

  أستاا الكيمياء الحيلية   /لية العللم   جامعة األسكند ية  -أ.د. أشرف أحمد محروك 

 ممتحن اا جي 

 بالمعهد    قس  عللم الملاد     -لمتفرل أستاا الكيمياء الفيزيائية للملاد ا -قنديو  أ.د. شريف حسين

 تقرير مرترك -ممتحن داالي و ئيس 

 جامعة االسكند ية  -/لية العللم  -أستاا الكيمياء الحيلية   قس  الكيمياء الحيلية  -د غريب أ.د. دعاء أحم

 .تقرير مرترك -ممتحن داالي  -

 

 واف  المجلس. القرا :
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منال مصطفى شحاتة النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالحة /  .5

 الد/تل اه بقس  عللم الملاد . المسجلة بحرنامجإبراهي    

 والك في ملالع:

Preparation of Nitrogen-Doped Carbon Dots for Sensing Applications 

 تحضيرنقاط كمية كربونية مطعمة بالنيتروجين لتطبيقات االستشعار
 تح  إشراف السادة : 

  بالمعهد . –  قس  عللم الملاد أستاا الخليا الكهروالئية المتفرل  -أ.د. معتز باهلل محمد سليماة 

   أستاا الفيزياء   قس  عللم الملاد   بالمعهد . -أ.د. شا/ر محروك إبراهي 

  برج العري  -مدينة األبحا  العلمية والتطحيقات التكنلللجية -باحث  -د. جيهاة ابراهي  النادى– 

 .اسسكند ية

 

 واف  المجلس. القرا :

أسماء عحد المعطي النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالحة /  .6

 المسجلة بحرنامج الماجستير بقس  عللم الملاد .  عحد المقصلد 

 والك في ملالع:

Alginate Nano-Formulations to be used as Controlled Drug Delivery Systems 

 األلجينات النانوية كأنظمة لإلطالق المتحكم للدواءاستخدام جسيمات 
 تح  إشراف السادة : 

  الملاد قس  عللم  -أستاا الكيمياء الفيزيائية للملاد المتفرل  -أ.د. شريف حسين عحد الرازق قنديو

 بالمعهد.

  جامعة  -/لية العللم  -قس  الكيمياء الحيلية  -أستاا الكيمياء الحيلية  -أ.د. دعاء أحمد غريب

 ااسكند ية.

  معهد الملاد الجديدة والتطحيقات  -أستاا باحث بقس  بحل  الملاد  -أ.د. محمد عحد الرحي  أبل سعيد

 مدينة األبحا  العلمية والتطحيقات التكنلللجية –المتقدمة 

 

 واف  المجلس. القرا :

بلال سمير سعد ميلد النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالب /  .7

 المسجو  بحرنامج الماجستير بقس  عللم الملاد .  ميخائيو 

 والك في ملالع:

Preparation of Superhydrophobic Graphene-based Film on Steel Surface for 
Corrosion Inhibition 

 تحضير طبقة فائقة الكراهية للماء على سطح الصلب معتمدة على الجرافين لتثبيط التآكل
 

 تح  إشراف السادة : 

  قس  عللم الملاد -أستاا متفرل   الكيمياء الكهربية والتآ/و  -د. فاطمة محمد محجلي عاصى 

  ة ية العللم   جامعالكيمياء   /ل قس  -مد س الكيمياء الفيزيائية  -د. محمد الرحات محمد /رم 

 .اسسكند ية

 

 واف  المجلس. القرا :

/ نهال أحمد إبراهي  النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالحة  .8

 المسجلة  بحرنامج ماجستير الملاد لتطلير وإبتكا  منتج بقس  عللم الملاد .  ميلد 
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 والك في ملالع:

Preparation and Characterization of Nanocurcumin-loaded Guar Gum and Pectin 
Matrix and Evaluation of its Bioactivity 

 تحضير وتشخيص نانوكركمين محمل على خليط صمغ الجوار وبكتين وتقييم فاعليته الحيوية

 تح  إشراف السادة : 

  قس  عللم  -أستاا الكيمياء الفيزيائية للملاد المتفرل  -أ.د. شريف حسين عحد الرازق قنديو 

 . الملاد بالمعهد 

  جامعة  -/لية الطب  -) عل  األمرا  (  -أستاا مساعد الحاثلللجى  -د. سمر نحيو العرى 

 .االسكند ية 

  بالمعهد  -نلللجيا الحيلية مد س الكيمياء الحيلية   قس  التك -د. نفرتيتى عدلى النخيلى 

 

 واف  المجلس. القرا :

مي فتحي محمد محمد الحطرة النظر فى المذ/رة الخاصة بتركيو لجنة اسمتحاة الراملة الخاصة بالطالحة /  .9

 المسجلة بحرنامج الد/تل اه بقس  عللم الملاد .  

 لجنة اسمتحاة الرامو المقترحة : 

  قس  عللم   - أستاا متفرل الكيمياء الفيزيائية للملاد -قنديو أ.د. شريف حسين عحد الرازق 

 .الملاد   بالمعهد 

  بالمعهد. -أستاا متفرل الكيمياء الفيزيائية   قس  عللم الملاد  -د. وفاء قطب مخيمر 

  قس  عللم الملاد   بالمعهد. -أستاا متفرل  -د. ألف  مصطفى صادق حمدي 

 

 واف  المجلس. القرا :

المسجلة بتلل جحا  عحيد   النظر فى المذ/رة الخاصة بتركيو لجنة اسمتحاة الراملة الخاصة بالطالحة /  .10

 بحرنامج الد/تل اه بقس  عللم الملاد .

 لجنة اسمتحاة الرامو المقترحة : 

 أستاا الفيزياء   قس  عللم الملاد   بالمعهد . -أ.د. شا/ر محروك إبراهي  

 قس  عللم الملاد   بالمعهد. -أستاا الخليا الكهروالئية المتفرل  -محمد سليماة أ.د. معتز باهلل 

 أستاا متفرل الخليا اال/تروالئية   قس  عللم الملاد   بالمعهد.  -أ.د. محمد يلسف فتيحة 

 

 واف  المجلس. القرا :

محمد صالح سعد عطا هللا النظر فى المذ/رة الخاصة بتركيو لجنة اسمتحاة الراملة الخاصة بالطالب /  .11

 المسجو بحرنامج الد/تل اه بقس  عللم الملاد .

 لجنة اسمتحاة الرامو المقترحة : 

  قس  عللم الملاد  -أستاا الكيمياء الفيزيائية للملاد المتفرل  -أ.د. شريف حسين عحد الرازق قنديو

 معهد الد اسات العليا والححل .  

  بالمعهد. قس  عللم الملاد   -استاا هندسة الملاد المتفرل  -أ.د. محمد عصام الدين الرافعي 

  قس  عللم الملاد   بالمعهد. -أستاا متفرل  -د. ألف  مصطفى صادق حمدي 

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على ا  مقر  تر/يب الملاد من التعلي  المستمر إلى السجو الد اسي  .12

 المسجلة بحرنامج ماجستير قس  عللم الملاد .حناة صححي إبراهي    بحرنامج الماجستير للطالحة / 
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 واف  المجلس. القرا :

 ثالثاا: قس  التكنلللجيا الحيلية 

 واف  المجلس. القرا :

بالحرامج الد اسية   2021إحصائية نتائج فصو الخريف النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على إعتماد  .13

 قس  عللم الملاد .ب

/ /ري  عحد النظر فى المذ/رة الخاصة بتسجيو ملالع بحث ولجنة اسشراف الخاصة بالطالب  .1

 بقس  التكنلللجيا الحيلية .المسجو  بحرنامج الماجستير   العظي  محمد عحد الحديع 

 والك في ملالع:

Studying the possible anti-carcinogenic effect of Paracoccus sp. pigment 
against breast cancer  

 دراسة التأثيرالمحتمل المضاد لسرطان الثدي لألصباغ المستخلصه من بكتريا الباراكوكس

 تح  إشراف السادة : 

  قس  التكنلللجيا  -أستاا الميكروبيلللجي و الحيلللجيا الجزيدية  -الرحي  حسين أ.د. أحمد عحد

 معهد الد اسات العليا والححل . -الحيلية 

  لية العللم -أستاا الكيمياء العضلية  -أ.د. شيرين أحمد نحيو اطاي/ 

  معهد الححل  الطحية جامعة  -مد س بقس  عللم األشعاع  -د. شيماء عصام الفقى 

 .االسكند ية 

  معهد الد اسات العليا -الحيلية  قس  التكنلللجيا -مد س  -د. نهاد نلبي عامر محمد 

 والححل .

 

 واف  المجلس. القرا :

الطالحة / زهراء زهير محمد   المسجلة بحرنامج النظر فى المذ/رة الخاصة  بالملافقة على إعفاء  .2

المقر  ) الكيمياء الحيلية ( حيث انها قد سح  لها الد/تل اه بقس  التكنلللجيا الحيلية من د اسة 

د استه بحرنامج الماجستير بكلية العللم بالعراق   ويح  لها تسجيو مقر ي:   )) المعللماتية 

 الحروتينية (( و )) هندسة الحروتينات ((.

 

 واف  المجلس. القرا :

الطالحة / مي ماهر   المسجلة بحرنامج الد/تل اه النظر فى المذ/رة الخاصة  بالملافقة على إعفاء  .3

بقس  التكنلللجيا الحيلية من د اسة المقر ات التكميليه اآلتي ا/رها فيما بعد   حيث انها قد سح  

   -لها د استه بحرنامج الماجستير بالقس  وهي :

   طرق بحثية في الحيلللجيا الجزيدية .      أساسيات الحيلللجيا الجزيدية .

 التكنلللجيا الحيلية الميكروبية.  

 

 واف  المجلس. القرا :

الطالحة / يسرا السيد   المسجلة بحرنامج الد/تل اه النظر فى المذ/رة الخاصة  بالملافقة على إعفاء  .4

بقس  التكنلللجيا الحيلية من د اسة المقر ات  التكميلية اآلتي ا/رها فيما بعد   حيث انها قد سح  

   -لها د استه بحرنامج الماجستير بالقس  وهي :

   أساسيات التكنلللجيا الحيلية .      أساسيات الحيلللجيا الجزيدية .

 التحليلت الكيمل حيلية.  

 

 واف  المجلس. القرا :
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 تللجيا المعللما ابعا: قس  تكنل 

 

النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على إعتماد نتائج األعذا  المقحللة ) غير مكتمو ( لفصو  .5

 بالقس  . 2021الخريف 

 

 واف  المجلس. القرا :

الد اسية للحرامج  2021النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على إعتماد نتائج فصو الخريف  .6

 بالقس  .

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في اطاي قس  التكنللجيا الحيلية بتحديد ميعاد وإعتماد نتيجة االمتحاة التأهيلي للطالحة / داليا  .7

 محمد السيد علياة .

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في المذ/رة الخاصة باسحاطة بالتقا ير الفردية والتقرير الجماعي والملافقة على التلصية  .1

) بالنرر .وليد فتحي السيد حلوة بمنح  د جة الماجستير في تكنلللجيا المعللمات  للطالب / 

 العلمي (

 

 واف  المجلس. القرا :

وتركيو لجنة الحك  المقترحة لرسالة الماجستير  النظر فى المذ/رة الخاصة  بتقرير الصلحية  .2

 الخاصة بالطالحة / نهى أشرف على السيد باجي   المسجلة  بالقس  . –في تكنلللجيا المعللمات 

 والك في ملالع:

An enhanced clustering algorithm for big data based on fuzzy concept 

 ئم على النظرية الضبابيةنظام محسن لتجميع البيانات كبيرة الحجم قا
 لجنة الحك  المقترحة :

  اآل/اديمية العربية  أستاا وو/يو /لية الحاسحات وتكنلللجيا المعللمات -أ.د. وليد محمد  بيع عحد المعز

 ممتحن اا جي و  ئيس -للعللم والتكنلللجيا والنقو الححري 

  للعللم  والمعللمات األ/اديمية العربيةأستاا مساعد الحاسحات  -أ.م.د. صالح مصحاي القفاص

 ممتحن اا جي -والتكنلللجيا والنقو الححري 

  قس  تكنلللجيا المعللمات  أستاا عللم الحاسب وتكنلللجيا المعللمات -أ.د. سعد محمد سعد د ويش- 

 ممتحن داالي -بالمعهد 

 

 واف  المجلس. القرا :

بالحرامج  2021إعتماد إحصائية نتائج فصو الخريف النظر فى المذ/رة الخاصة بالملافقة على  .3

 قس   تكنلللجيا المعللمات .الد اسية  ب

 

 واف  المجلس. القرا :

النظر في اطاي قس  تكنلللجيا المعللمات الخاص بالملافقة على إلغاء تسجيو الطالب / حسن عحد  .4

 الرازق حسين   من الد اسة بحرنامج الماجستير بناءاا على طلحه .

 

 واف  المجلس. القرا :

 






