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ِذعش          

 اجزّبع ٌجٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 

 2016/2017ٌٍؼبَ اٌجبِؼٟ  (اٌجٍغخ اٌغبدعخ)

َ 5/2/2017ٚاٌزٟ ػمذد ٠َٛ األدذ اٌّٛافك 

ـ الساعة الحادية عشر 5/2/2017ـ يـو األحد الموافؽ2016/2017اجتمعت لجنة الدراسات العميا بجمستيا الحادية عشر لمعاـ الجامعي  -
 :-وحضور كؿ مف السادة وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث –أشرؼ صالح الديف زيف الديف / د.صباحًا برئاسة السيد أ

 عضواً أستاذ متفرغ بقسـ ىندسة اإلنتاج والتصميـ الميكانيكي  محمد فتوح عبدالحميد / األستاذ الدكتور 1
عضوًا بقسـ العموـ األساسية اليندسية  (أستاذ مساعد)أستاذ متفرغشيرزاد يوسؼ عزالديف / الدكتور 2
عضوًا مدرس بقسـ اليندسة المعمارية أسماء مصطفى الشامي / الدكتورة 3
عضوا مدرس بقسـ اليندسة الكيربية أحمد فتحي أحمد عبده / الدكتور  4

  األستاذ المساعد بقسـ اليندسة المدنية–بشرى أبو العنيف الطمى / واعتذر عف عدـ الحضور الدكتورة -

  قائـ بعمؿ مدير إدارة الدراسات العميا–ناىد حسنى شرؼ سالـ / وقد تولت أمانة المجنة السيدة -

   (بسـ اهلل الرحمف الرحيـ) وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث ورئيس المجنة بذكر–أشرؼ صالح الديف زيف الديف  / افتتح السيد األستاذ الدكتور -

شر  ورحب سيادتو بالسادة الحضور أعضاء المجنة الموقر ة متمنيا لمجميع دواـ الصحة والتوفيؽ وداعيا اهلل أف يحفظ بمدنا الحبيب مف كؿ 
: المصادقػػػػػات : أووً **  

   1/2017َ/ 1 ػمذد ثزبس٠خ ٚاٌزٟ 2016/2017ٌٍَؼبَ اٌجبِؼٟ  (اٌخبِغخ) اٌؼ١ٍب ثجٍغزٗد ٌجٕخ اٌذساعب ِذعشٜاٌّصبدلخ ػً

 اٌمـشاس 
ِذ اٌّصبدلخ           د

: موضوعات اإلحاطة:  ثانيا 
ػٍٝ 9/1/2017ثزبس٠خ ِجٍظ اٌى١ٍخ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ثبٌزف٠ٛط ػٓ / األعزبر اٌذوزٛسأد١طذ اٌٍجٕخ ػٍّب ثّٛافمخ : 2-1

:  ٚفمب ٌّب ٠ٍٟ 2016/2017االػززاساد ػٓ دخٛي االِزذبْ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌفصً اٌذساعٟ األٚي 

اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخ اٌّمشس اٌذساعٟ اعُ اٌطبٌت َ 

ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ دثٍَٛ أٔظّخ ِٚؼذاد أزمبي اٌذشاسح ِذّذ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ص٘شاْ  1

إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ دوزٛساٖ اٌزشثخ ٚاألعبعبد اعالَ ِذّذ ِذّذ ػٍٝ ػضّبْ  2

إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ دوزٛساٖ اٌزشثخ ٚاألعبعبد ثغٕذ أدّذ ِذّذ سِعبْ  3

إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ دوزٛساٖ اٌزشثخ ٚاألعبعبد د٠ٕب أدّذ دغٕٝ  4

أعّبء ِذّذ صجذٟ ِٛعٝ  5
اٌزشثخ ٚاألعبعبد 

إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ دوزٛساٖ 
ٔظش٠خ اٌىّشاد اٌصٕذٚل١خ 

: موضو عات الجمسة:  ثالثاً 
منح الدرجات العممية   :  3-1

 بالموافقة عمى منح 29/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ: 3-1-1
 21/2/2012المقيد بتاريخ ىاني محمد مصطفى أحمد /لمميندس  (ىندسة األشغاؿ العامة) المدنية درجة دكتور الفمسفة في اليندسة

" تقييـ تأثير التغيرات المناخية عمى النيؿ الشرقي: " عنواف الرسالة -  
:  تحت إشراؼ-  

دبصَ اثشا١ُ٘ صبٌخ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

 ِذّٛد ػجذ اٌشبفٟ اٌش١خ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (2

ِذ٠ش ِؼٙذ ثذٛس اٌزغ١شاد – خبٌذ ػجذ اٌفزبح خ١شاٌذ٠ٓ أعزبر إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚاٌزغ١شاد إٌّبخ١خ / د.أ (3

 د اٌّبئ١خ ٚاٌشٞسٚصاسح اٌّٛا– اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌجذٛس ا١ٌّبٖ – إٌّبخ١خ ٚأصبس٘ب اٌج١ئ١خ 

:- ٚرٌه ثٕبءاً ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ٚاٌزمش٠ش اٌجّبػٟ ٌٍجٕخ اٌفذص ٚإٌّبلشخ اٌّشىٍخ ِٓ اٌغبدح

 جبِؼخ ػ١ٓ شّظ – ػجذ اٌمٜٛ أدّذ ِخزبس خ١ٍفخ أعزبر ا١ٌٙذس١ٌٚىب اٌج١ئ١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ / د.أ (1

  ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خأعزبر ِزفشؽِذّذ ِذّذ فئاد صج١خ / د.أ (2
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ِذّٛد ػجذ اٌشبفٟ اٌش١خ أعزبر ثمغُ / د.أ (3 (ػٓ اإلششاف)إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ 3

 

 
 

ِذ٠ش ِؼٙذ ثذٛس – خبٌذ ػجذ اٌفزبح خ١شاٌذ٠ٓ أعزبر إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚاٌزغ١شاد إٌّبخ١خ / د.أ (4

د سٚصاسح اٌّٛا– اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌجذٛس ا١ٌّبٖ – اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ٚأصبس٘ب اٌج١ئ١خ 

 (ػٓ اإلششاف)اٌّبئ١خ ٚاٌشٞ

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 بالموافقة عمى 29/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ: 3-1-2
المقيدة بتاريخ شيريف عثماف أحمد شقدؼ /لمميندسة (ىندسة إنشائية) المدنية درجة دكتور الفمسفة في اليندسةمنح 

16/10/2012 
" أجياؿ جديدة مف مواد اإلصالح لمخرسانة المتشرخو : " عنواف الرسالة -  
:  تحت إشراؼ-  

١ِٕش ِذّذ وّبي أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

ِجذٞ ػجذ اٌذ١ّذ ص٘شاْ أعزبر اٌى١ّ١بء اٌؼع٠ٛخ  ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (2

أًِ ػجذ اٌٙبدٜ ٔبصش أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ . / د (3

:- ٚرٌه ثٕبءاً ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ٚاٌزمش٠ش اٌجّبػٟ ٌٍجٕخ اٌفذص ٚإٌّبلشخ اٌّشىٍخ ِٓ اٌغبدح

 اٌخشعبٔخ اٌّغٍذخ ثبٌّشوض اٌمِٟٛ ٌجذٛس اإلعىبْ ٚاٌجٕبءأعزبر دبرُ دّذٞ غ١ش / د.أ (1

ػالء ػٍٝ ثشٕذٜ أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ./ د (2

( ػٓ اإلششاف)١ِٕش ِذّذ وّبي أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (3

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 بالموافقة عمى 29/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ: 3-1-3
المقيدة بتاريخ بسمة محمد عبد المطيؼ /لمميندسة(ىندسة إنشائية) المدنيةدرجة دكتور الفمسفة في اليندسةمنح 

21/6/2011 
" سموؾ الخرسانة ذاتية الدمؾ مع مرور الزمف : " عنواف الرسالة -  
:  تحت إشراؼ-  

١ِٕش ِذّذ وّبي أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

ِذّذ ػجذ اٌؼض٠ض عؼفبْ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (2

ص٠ٕت ػجذ اٌخبٌك ػزّبْ أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ./ د (3

:- ٚرٌه ثٕبءاً ػٍٝ اٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ٚاٌزمش٠ش اٌجّبػٟ ٌٍجٕخ اٌفذص ٚإٌّبلشخ اٌّشىٍخ ِٓ اٌغبدح

 ِمبِٚخ ٚاخزجبس اٌّٛاد ثبٌّشوض اٌمِٟٛ ٌجذٛس اإلعىبْ ٚاٌجٕبءأعزبر ِذّذ أدّذ خفبجخ / د.أ (1

٠غشٜ ث١ِٟٛ شب١٘ٓ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (2

( ػٓ اإلششاف)١ِٕش ِذّذ وّبي أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (3

( ػٓ اإلششاف)ِذّذ ػجذ اٌؼض٠ض عؼفبْ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (4

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 بالموافقة عمى 22/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة الكيربية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ: 3-1-4
أحمد رجب السيد /لمميندس(ىندسة القوى واآلوت الكيربية) الكيربيةدرجة الماجستير فى العمـو اليندسية في اليندسةمنح 

  2012المقيد بدورة أكتوبرعزب قمر 
" بحث وتقميؿ الجيود المستحثة عمى خطوط أنابيب الغاز المدفونة : " عنواف الرسالة -  
:  تحت إشراؼ-  

ِذّذ ػجذ اٌّمصٛد ػض اٌؼشة أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1
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ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  4 ٔذّذٖ ػجذ اٌّطٍت صج١ذٗ أعزبر ./ د (2

ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  ػّشٚ ِذّذ ػجذ اٌٙبدٞ ِذسط ./ د (3

:- وذلؾ بناءًا عمى التقارير الفردية والتقرير الجماعي لمجنة الفحص والمناقشة المشكمة مف السادة
 ٕ٘ذعخ اٌجٙذ اٌؼبٌٟ اٌّزفشؽ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ اإلعىٕذس٠خأعزبر أدّذ ػجذ هللا دغبَ اٌذ٠ٓ شب١٘ٓ / د.أ (1

 
 

ػجذ اٌّمصٛد اثشا١ُ٘ رؼٍت أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (2

( ػٓ اإلششاف)ِذّذ ػجذ اٌّمصٛد ػض اٌؼشة أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (3

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة :: 3-2
بتاريخ  (6)رئيس مجمس قسـ العمـو األساسية اليندسية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ/ د.عرض مذكرة أ: 3-2-1

سحر عمى سعد محمود المقيدة بتاريخ /  بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الدكتوراه لمميندسة29/1/2017
22/3/2011 

فيزياء ىندسية : مجاؿ التخصص الرئيسي- 
فيزياء ىندسية : مجاؿ التخصص الفرعي - 
:  عنواف الرسالة- 
" تحضير ودراسة الخصائص والخواص الضوئية والكيربية لبمورات نانومترية ألشباه موصالت منماة فى مصفوفة زجاجية " 
:  تحت إشراؼ- 
 ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ جبِؼخ إٌّٛف١خ ف١ض٠بء اٌجٛاِذ اٌّزفشؽأٔٛس ػجذ اٌشدّٓ دجبصٞ أعزبر / د.أ (1

 ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ِذّذ اٌزبثؼٟ ِذّذ أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌؼٍَٛ األعبع١خ إٌٙذع١خ./ د (2

األعبع١خ إٌٙذع١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ لبعُ اٌغ١ذ ساظٝ ِذسط ثمغُ اٌؼٍَٛ ./ د (3

:- تشكؿ لجنة الفحص والمناقشة عمى النحو التالي 
 جبِؼخ ػ١ٓ شّظ– ػ١ٓ شّظ عبثمب جبِؼخ ثٕبد ايػ١ّذ و١ٍخ – أعزبر ف١ض٠بء اٌجٛاِذ اٌّزفشؽ         دّذ٠خ ػجذ اٌذ١ّذ صا٠ذ/ د.أ (1

   أعزبر ف١ض٠بء اٌجٛاِذ اٌّزفشؽ ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ جبِؼخ إٌّٛف١خ ػجذ اٌشإٚف رٛف١ك ػجذ اٌذ١ٍُ/ د.أ (2

 (ػٓ اإلششاف) ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ جبِؼخ إٌّٛف١خ اٌّزفشؽأٔٛس ػجذ اٌشدّٓ دجبصٞ أعزبر ف١ض٠بء اٌجٛاِذ/ د.أ (3

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 بالموافقة عمى 29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ: 3-2-2
 2013المقيد بدورة أكتوبر - مصطفى عزالديف عبد الرحيـ/ تشكيؿ لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستير لمميندس

ىندسة الري والييدروليكا :     التخصص-
" تأثير الكباري العائمة عمى السرياف وتشكؿ القاع فى القنوات المكشوفة  : " عنواف الرسالة- 
:  تحت إشراؼ- 
 ِذّذ ِذّذ فئاد صج١خ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (1

 ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ػصبَ اٌذ٠ٓ ٠غشٜ ٘الي أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ/ د.أ (2

:- تشكؿ لجنة الفحص والمناقشة عمى النحو التالي 
جبِؼخ اإلعىٕذس٠خ  - دغبَ اٌذ٠ٓ ِذّذ ِشاد ِغبصٜ أعزبر ٕ٘ذعخ اٌشٞ ٚاٌصشف / د.أ (1

 جبِؼخ إٌّصٛسح  –ػبدي ػجذٖ ث١ِٟٛ اٌّصشٞ أعزبر ِٕشآد اٌشٜ / د .أ (2

 (ػٓ اإلششاف)ِذّذ ِذّذ فئاد صج١خ أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ/ د.أ (1

 (ػٓ اإلششاف) ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خػصبَ اٌذ٠ٓ ٠غشٜ ٘الي أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ/ د.أ (2

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 



 Menoufia Universityجامعة املنوفية  

 Faculty Of Engineeringكلية اهلندسة بشبني الكوم  

 Management of Post Graduate Studiesإدارة الدراسات العليا  

  

 بالموافقة عمى تشكيؿ 29/1/2017بتاريخ  (6)مجمس القسـ بجمستو رقـعرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية : 3-2-3 5
 2013المقيد بدورة أكتوبر - أحمد اهلل صالح الديف محمود/ لجنة الفحص والمناقشة لرسالة الماجستير لمميندس

 ىندسة إنشائية –ىندسة مدنية :     التخصص-
" التقييـ الحقيقي لمؤشرات القيمة المكتسبة المطبقة فى عممية التحكـ باإلنشاءات  : " عنواف الرسالة- 
:  تحت إشراؼ- 
خبٌذ ِذّذ د١ضٖ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

 اثشا١ُ٘ ِذّٛد ِٙذٞ أعزبر ِغبػذ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ اٌّغزمجً./ د (2

:- تشكؿ لجنة الفحص والمناقشة عمى النحو التالي 
 وبًِ ع١ذأدّذ لٕذ٠ً أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ اٌّزفشؽ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

أدّذ دغ١ٓ اثشا١ُ٘ ِذّٛد أعزبر ِغبػذ اداسح ِششٚػبد اٌزش١١ذ جبِؼخ اٌضلبص٠ك / د .أ (2

 (ػٓ اإلششاف)إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ5خبٌذ ِذّذ د١ضٖ أعزبر ثمغُ / د.أ (3

 (ػٓ اإلششاف)اثشا١ُ٘ ِذّٛد ِٙذٞ أعزبر ِغبػذ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ اٌّغزمجً./ د (4

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

التسجيؿ لدرجة الماجستير  : 3-3
بالموافقة  29/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-3-1

محمد جماؿ /لمميندس (ىندسة األشغاؿ العامة)المدنية ماجستير فى العمـو اليندسية فى اليندسة التسجيؿ لدرجة عمى 
   2014بدورة أكتوبر المقيد محمد عبد العزيز الزغبى 

" تقييـ خصائص اوحتكاؾ السطحي لمطرؽ المصرية  " :عنواف الرسالة بالمغة العربية - 
  Evaluation of Surface Friction Characteristics for Egyptian Highways :عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية     - 

:  تحت إشراؼ-  
أدّذ اثشا١ُ٘ أثٛ اٌّؼبغٝ أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ./ د (1

 اٌضلبص٠كأدّذ اٌّذّذٞ ػجذ هللا أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ ./ د (2

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

بالموافقة عمى  24/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ ىندسة القوى الميكانيكية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-3-2
محمد عبد المطيؼ / لمميندس (ىندسة القوى الميكانيكية)القوى الميكانيكيةماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة التسجيؿ لدرجة 

   2012بدورة أكتوبر المقيد إسماعيؿ حجازي 
دراسة خصائص اوحتراؽ واألنبعاثات لمحرؾ إشعاؿ بالشرارة يعمؿ بنظاـ حقف الوقود الغازى  " :عنواف الرسالة بالمغة العربية - 
   Combustion and Emission Characteristics of Gaseous Fuel Injection in Sl Engine :عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية - 

:  تحت إشراؼ-  
  ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خاٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خثمغُ ٕ٘ذعخ ِزفشؽ  أعزبر صفٛد ػجذ اٌّغ١خ ٌٚغٓ/ د.أ (1

 ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ِذسط ثمغُ ٕ٘ذعخ جبثش ِذّٛد ١ٍِجٝ./ د (2

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

بالموافقة عمى  22/1/2017بتاريخ (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة الكيربية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-3-3
المقيد - المصري سعيد المصري محمود/ القوى واآلوت الكيربية لمميندسماجستير في العمـو اليندسية في ىندسة التسجيؿ لدرجة 
  2014بدورة أكتوبر 

" بحث التشجير المائى فى البولمرات المركبة بمواد النانو " :عنواف الرسالة بالمغة العربية - 
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   Investigation of Water Treeing in Polymer Nanocomposities :عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية -  6

:  تحت إشراؼ-  
  ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خاٌىٙشث١خٕ٘ذعخ ايثمغُ ِزفشؽ  أعزبر ِذّذ ػجذاٌّمصٛد ػضاٌؼشة/ د.أ (1

  ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خاٌىٙشث١خٕ٘ذعخ ايثمغُ ِذسط  ػّشٚ ِذّذ ػجذاٌٙبدٜ./ د (2

  ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خاٌىٙشث١خٕ٘ذعخ ايثمغُ ِذسط  ِذّذ ػضد ِذّذ اثشا١ُ٘./ د (3

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

القيد لدرجة الدكتوراه  : 3-4
القيد لدرجة دكتوراه فمسفة في بالموافقة عمى  22/1/2017بتاريخ  (6)رقـعرض مذكرة قسـ اليندسة الكيربية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو :3-4-1

 20/11/2016بتاريخ  درجة الماجستير نرفيف مجدي توفيؽ فيمي الحاصمة عمى/ لمميندسة (ىندسة القوى واآلوت الكيربية)اليندسة الكيربية
: تشكؿ لجنة اومتحاف الشامؿ مف السادة- 
 أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ اٌّزفشؽ  ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ شؼجبْ ِجشٚن ػش١جٗ  / د.أ (1
  اٌّزفشؽ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خأعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ِذّذ ِصطفٝ اٌشٕٛأٝ / د.أ (2

ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ اٌّزفشؽ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ِزفشؽ أعزبر  شىشٞ عؼذ شىش هللا  / د.أ( 3

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١خ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  ػٛض اٌغ١ذ اٌغجغ  / د.أ (4

 أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  أششف صالح اٌذ٠ٓ ص٠ٓ اٌذ٠ٓ/ د.أ( 5

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

تعديؿ فى لجنة اإلشراؼ وموضوع الرسالة  : 3-5
عمى تعديؿ فى لجنة اإلشراؼ بالموافقة  22/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة الكيربية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-5-1

  ىندسة القوى واآلوت الكيربية:  تخصص2011حساـ حسيف عطية إبراىيـ المقيد بدورة أكتوبر / لدرجة الماجستير لمميندس
" التحكـ فى خاليا كيروضوئية مدعمة ببطاريات متصمة بنظاـ قوى كيربية : " عنواف الرسالة-   
:  تحت إشراؼ - 
جّبي ػجذ اٌٛ٘بة ِشعٝ أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

سجت أدّذ ػجذ اٌؼض٠ض ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ ./ د (2

 األستاذ بقسـ اليندسة الكيربية بكمية اليندسة جامعة المنوفية وذلؾ –عادؿ عمى محمد أبو العال / ىو إضافة اسـ السيد األستاذ الدكتور:  التعديؿ المطموب
لحاجة البحث لتخصص سيادتو 

:  لتصبح لجنة اإلشراؼ عمى النحو التالي
ػبدي ػٍٝ ِذّذ أثٛ اٌؼال  أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  جّبي ػجذ اٌٛ٘بة ِشعٝ / د.أ (2

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ   سجت أدّذ ػجذ اٌؼض٠ض ./ د (3

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

عمى تعديؿ موضوع بالموافقة  22/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة الكيربية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-5-2
  ىندسة القوى واآلوت الكيربية:  تخصص2011محمود محمد ضحا المقيد بدورة أكتوبر / رسالة الماجستير لمميندس

" قفز الوميض عمى عازؿ الجيد العالي عند الغسيؿ أثناء الخدمة : " عنواف الرسالة بالمغة العربية -   
  High Voltage Insulator Flashover During In-Service Washing: عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية - 

 :  لتعديؿ المطموب
" دراسة تيار التسرب عمى عوازؿ الجيد العالي عند الغسيؿ أثناء الخدمة : " عنواف الرسالة بالمغة العربية -   
  Investigation of High Voltage Insulator Leakage Current During In-Service Washing: عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية - 

عممًا بأف يعتبر ىذا التعديؿ تعديؿ غير جوىري  - 
:  تحت إشراؼ - 
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ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  7 ِذّذ ػجذ اٌّمصٛد ػض اٌؼشة أعزبر / د.أ (1

ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ  ِذسط   ِذّذ ػضد ِذّذ اثشا١ُ٘ ./ د (2

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

عمى تعديؿ موضوع بالموافقة  29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-5-3
 ىندسة الرى والييدروليكا:  تخصص2013مصطفى عزالديف عبد الرحيـ المقيد بدورة أكتوبر / رسالة الماجستير لمميندس

" تأثير الكباري العائمة عمى السرياف فى القنوات المكشوفة : " عنواف الرسالة بالمغة العربية -   
  Effect of Floating Bridges on Open Channels Flow: عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية - 

 :  التعديؿ المطموب
" تأثير الكباري العائمة عمى السرياف وتشكؿ القاع فى القنوات المكشوفة : " عنواف الرسالة بالمغة العربية -   
  and bed Configuration  Effect of Floating Bridges on Open Channels Flow:عنواف الرسالة بالمغة اونجميزية - 

:  تحت إشراؼ - 
ِذّذ ِذّذ فئاد صج١خ  أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ / د.أ (1

 ثى١ٍخ إٌٙذعخ جبِؼخ إٌّٛف١خ اٌّذ١ٔخ ثمغُ إٌٙذعخ  أعزبر ِغبػذ ػصبَ اٌذ٠ٓ ٠غشٜ ٘الي ./ د (2

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

تقرير لجنة اومتحاف الشامؿ و تحديد المقررات الدراسية : 3-6
 ثبٌّٛافمخ ػٍٝ رمش٠ش ٌجٕخ 24/1/2017ثزبس٠خ  (6)ػشض ِزوشح لغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثشؤْ رٛص١خ ِجٍظ اٌمغُ ثجٍغزٗ سلُ : 3-6-1

– 10/5/2016ٔبد٠خ ػجذ اٌّذغٓ ػٍٝ ِجب٘ذ اٌّم١ذح ٌذسجخ اٌذوزٛساٖ ثزبس٠خ/ االِزذبْ اٌشبًِ ٚرذذ٠ذ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٌٍّٕٙذعخ

:  ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ٚا٢الد اٌىٙشث١خ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ: رخصص فشػٟ– ٕ٘ذعخ وٙشث١خ : رخصص سئ١غٟ

اٌّمشس اٌىٛد 
ػذد اٌغبػبد 

  اٌّؼزّذح
اٌٛظ١فخ اٌمبئُ ثبٌزذس٠ظ 

ELE701  أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ ػجذ اٌّمصٛد اثشا١ُ٘ رؼٍت / د.أ 3ٚلب٠خ ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ

ELE 705  أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ شؼجبْ ِجشٚن ػش١جٗ / د.أ 3اٌزذىُ فٟ ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ

ELE715  أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ ػٍٛٞ ػ١غٝ اٌخٌٛٝ / د.أ 3جٛدح اٌمذسح فٟ ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ

ELE 707 
رطج١مبد اٌّؼبٌجخ اٌذل١مخ ٌإلشبساد فٟ 

 دّب٠خ ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ 
3 

ػجذ اٌّمصٛد اثشا١ُ٘ رؼٍت / د.أ

ِذّٛد ػجذ أ١ِٓ اٌغذ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ 

ELE 704  3ٔظُ اٌمٜٛ اٌىٙشث١خ 
ػجذ اٌّذغٓ ِذّذ لٕبٚٞ / د.أ

ع١ٙش ِذّذ ػالَ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ 

ELE 702  ٌٟ3ٕ٘ذعخ اٌجٙذ اٌؼب 
ِذّذ ػجذ اٌّمصٛد ػض اٌؼشة / د.أ

ػّشٚ ِذّذ ػجذ اٌٙبدٞ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌىٙشث١خ ثبٌى١ٍخ 

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 

 بالموافقة عمى تقرير 24/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-6-2
            أحمد محمد أحمد مندور المقيد لدرجة الدكتوراه بتاريخ/لجنة اومتحاف الشامؿ وتحديد المقررات الدراسية لمميندس 

 : ىندسة إنشائية عمى النحو التالي: تخصص فرعي– ىندسة مدنية : تخصص رئيسي– 10/2016/ 19
اٌّمشس اٌىٛد 

ػذد اٌغبػبد 

  اٌّؼزّذح
اٌٛظ١فخ اٌمبئُ ثبٌزذس٠ظ 

CVE 708  3ٔظش٠خ اٌىّشاد اٌصٕذٚل١خ 

وبًِ ع١ذأدّذ لٕذ٠ً / د.أ

أدّذ ػجبط اٌشبفؼٝ ./ د

ِب٘ش ػجذ اٌذى١ُ اٌؼجذ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE711  3اصالح ٚرم٠ٛخ إٌّشآد اٌخشعب١ٔخ 

١ِٕش ِذّذ وّبي / د.أ

ِذّذ ػجذ اٌؼض٠ض عؼفبْ / د.أ

ص٠ٕت ػجذ اٌخبٌك ػزّبْ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE 714  3إٌّشآد اٌخشعب١ٔخ اٌخبصخ 

ِجذٞ ػجذ اٌذ١ّذ غب٠ً / د.أ

ٔبجخ ٔص١ف ١ٍِىٗ / د.أ

خبٌذ ِذّذ د١ضٖ / د.أ

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 
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CVE 717  3اٌىجبسٜ اٌخشعب١ٔخ اٌذذ٠ضخ 

ِجذٞ ػجذ اٌذ١ّذ غب٠ً / د.أ

ٔبجخ ٔص١ف ١ٍِىٗ / د.أ

خبٌذ ِذّذ د١ضٖ / د.أ

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 
 

 بالموافقة عمى تقرير 29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-6-3
 20     المقيد لدرجة الدكتوراه بتاريخ-  عبدالنبى إبراىيـكريـ طو /لجنة اومتحاف الشامؿ وتحديد المقررات الدراسية لمميندس 

 : العامة ،عمى النحو التالياإلشغاؿىندسة : تخصص فرعي– ىندسة مدنية : تخصص رئيسي      9/2016/
اٌّمشس اٌىٛد 

ػذد اٌغبػبد 

  اٌّؼزّذح
اٌٛظ١فخ اٌمبئُ ثبٌزذس٠ظ 

CVE 724  3دساعخ ِزمذِخ فٝ ِؼبٌجخ ١ِبٖ اٌصشف 
ِذّٛد ػجذاٌشبفٝ اٌش١خ / د.أ

٘بٔٝ ع١ّش جشجظ ./ د

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE726  ٖ3دساعخ ِزمذِخ ٌٍّخٍفبد اٌصٍجخ ٚاٌذّب 
ِذّٛد ػجذاٌشبفٝ اٌش١خ / د.أ

٘بٔٝ ع١ّش جشجظ ./ د

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE 731  3االعزشؼبس ػٓ ثؼذ 
فّٙٝ ف١ُٙ ػغً / د

سائذ ِذّذ وبًِ / د

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ  

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ELE 749  3إٌّزجخ ا١ٌٙذس١ٌٚى١خ 
ِذّذ فئاد صج١خ / د.أ

اششف صبثش ا١ٌٍٓ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 

 بالموافقة عمى تقرير 24/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-6-4
 18المقيد لدرجة الدكتوراه بتاريخ- مدحت محمد فتحي السيد /لجنة اومتحاف الشامؿ وتحديد المقررات الدراسية لمميندس 

:  ىندسة إنشائية عمى النحو التالي: تخصص فرعي– ىندسة مدنية : تخصص رئيسي– 12/2016/
اٌّمشس اٌىٛد 

ػذد اٌغبػبد 

  اٌّؼزّذح
اٌٛظ١فخ اٌمبئُ ثبٌزذس٠ظ 

CVE 703  3عٍٛن إٌّشبد رذذ ربص١ش األدّبي 

٠غشٜ ث١ِٟٛ شب١٘ٓ /د.أ

ادّذ ِصطفٝ ػجذاٌغالَ ٔصش /د

 اٌغجؼبٜٚ دِذّذ ػجذ اٌّجٟ/د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE 708  3ٔظش٠خ اٌىّشاد اٌصٕذٚل١خ 

وبًِ ع١ذأدّذ لٕذ٠ً / د.أ

ِب٘ش ػجذ اٌذى١ُ اٌؼجذ ./ د

أدّذ ػجبط اٌشبفؼٟ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE711  3اصالح ٚرم٠ٛخ إٌّشآد اٌخشعب١ٔخ 

١ِٕش ِذّذ وّبي / د.أ

ِذّذ ػجذ اٌؼض٠ض عؼفبْ / د.أ

ص٠ٕت ػجذ اٌخبٌك ػزّبْ ./ د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE 712  3رش١ُِ اٌّجبٟٔ األصش٠خ ٚاٌمذ٠ّخ 

٠غشٜ ث١ِٟٛ شب١٘ٓ /د.أ

ػالء ػٍٝ ثشٕذٜ /د

ٔٙٝ ِذّذ ع١ٍّبْ /د

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

ِذسط ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE 717  3اٌىجبسٞ اٌخشعب١ٔخ اٌذذ٠ضخ 

ِجذٞ ػجذ اٌذ١ّذ غب٠ً / د.أ

ٔبجخ ٔص١ف ١ٍِىٗ / د.أ

خبٌذ ِذّذ د١ضٖ / د.أ

أعزبر ِزفشؽ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

أعزبر ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ 

CVE 727 ِٛاد synthetics  geo  ٟأعزبر ِغبػذ ثمغُ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثبٌى١ٍخ ادّذ اثشا١ُ٘ اثٛاٌّؼبغٝ /د 3  أٔشبء اٌطشقف

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 
 

 بالموافقة عمى 29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ ىندسة القوى الميكانيكية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-6-5
المقيد لدرجة الدكتوراه بتاريخ                                            - ـ عبد المنع أسامو أيمف/تقرير لجنة اومتحاف الشامؿ وتحديد المقررات الدراسية لمميندس 
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: ىندسة القوى الميكانيكية،عمى النحو التالي: تخصص فرعي –ىندسة القوى الميكانيكية : تخصص رئيسي– 10/2016/ 19 9
اٌّمشس اٌىٛد 

ػذد اٌغبػبد 

  اٌّؼزّذح
اٌٛظ١فخ اٌمبئُ ثبٌزذس٠ظ 

MPE 702  3االٔغ١بة ِزؼذد األغٛاس 
وّبي ػجذاٌؼض٠ض اثشا١ُ٘ /د.أ

ٔج١ً دٕفٟ ِذّٛد /د.أ

اعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ 

اعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ 

MPE 715  اعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ ِذّذ خ١ًٍ ثغ١ٛٔٝ /د.أ 3أزمبي دشاسح

MPE 710  اعزبر ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ ٚج١ٗ ادّذ اٌؼغىشٞ /د.أ ١ِ3ىب١ٔىب اٌّٛائغ اٌّزمذِخ

MPE 701  َاعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ سد١ُ اٌغٍجبْ /د.أ 3أزمبي دشاسح ِزمذ

MPE 713  اعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ شذ٠ذ دغٓ شّظ اٌذ٠ٓ /د.أ 3ل١بعبد ١ِىب١ٔى١خ ِزمذِخ

MPE 709  اعزبر ِزفشؽ ثمغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثبٌى١ٍخ  ادّذ صجشٞ دجبصٞ /د.أ 3رذ٠ًٛ اٌطبلخ

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

:  مد مدة الدراسة  : 3-7
:- عرض مذكرات مجالس األقساـ العممية بشاف التوصية بالموافقة عمى مد الدراسة لمطالب اوتى أسماؤىـ 

سبب المد فترة المد رقـ المد تاريخ انعقاد مجمس القسـ الدرجة العممية القسـ العممي اسـ الطالب ـ 
 1/2/2017مف  المد الثاني 22/1/2017الماجستير  اليندسة الكيربية محمودكماؿ عبد العزيز راضى 1

 31/1/2018وحتى 
وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 

عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد األوؿ 22/1/2017الماجستير  اليندسة الكيربيةمنى محمود السيد  2
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد األوؿ 22/1/2017الماجستير اليندسة الكيربية  أحمدمحمد عبد العزيز محمود 3
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد الثاني 22/1/2017الماجستير اليندسة الكيربية  ىشاـ رمضاف التيامي حماد 4
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد الثاني 22/1/2017الماجستير اليندسة الكيربية سيد محمد أحمد محمد  5
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد األوؿ 22/1/2017الماجستير اليندسة المدنية محمد إبراىيـ إسماعيؿ نمر  6
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد الثاني 22/1/2017الماجستير اليندسة المدنية  سمر سميماف اليمشرى 7
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد الثالث 22/1/2017الماجستير اليندسة المدنية أحمد محمود محمد متولي  8
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  مد الخامس 22/1/2017الماجستير اليندسة المدنية محمد مشحوت محمد حمد  9
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد الثاني 22/1/2017الماجستير اليندسة المدنية أحمد وفا محمد عبد الباقي  10
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 1/2/2017مف  المد الثالث 22/1/2017الماجستير اليندسة المدنية  إيماف السيد حسف زايد 11
 31/1/2018وحتى 

وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ 
عداد الرسالة  البحث وا 

 بالموافقة عمى مد 22/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-7-11
 وحتى 1/2/2016اعتبارًا مف  2009محمد ربيع نعيـ عبد البر المقيد لدرجة الماجستير بدورة أكتوبر/ مدة الدراسة لمميندس 

. حيث أف الطالب لـ يسجؿ نقطة بحث حتى تاريخو  (المد األوؿ) 31/1/2018
التوصية 

 توصى المجنة بإلغاء القيد لمطالب نظرا لتعدى الثالث سنوات لـ يسجؿ نقطة البحث 
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 بالموافقة عمى مد 22/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-7-13

 وحتى 1/2/2016اعتبارًا مف  2011فتحية العربي طو عمى ىشاـ المقيدة لدرجة الماجستير بدورة أكتوبر/ مدة الدراسة لمميندسة 
عداد الرسالة (المد األوؿ) 31/1/2018 . وذلؾ لالنتياء مف استكماؿ البحث وا 

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

إيقاؼ القيد  : 3-8
 بالموافقة عمى إيقاؼ 29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-8-1

 5/1/2017 وذلؾ لمدة عاـ اعتبارًا مف 19/1/2016مصطفى محمود أبو الخير المقيد لدرجة الدكتوراه بتاريخ / القيد لمميندس
الوويات المتحدة األمريكية لحصولو عمى - وذلؾ لقبوؿ بالمنحة المقدمة مف جامعة نبراسكا (العاـ األوؿ) 5/1/2018وحتى 

. الدكتوراه 
التوصية 

 توصى المجنة بالموافقة 
 بالموافقة عمى إيقاؼ 29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ اليندسة المدنية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ:3-8-2

 وذلؾ لمدة عاميف اعتبارًا مف 2015أحمد يسرى سعد الرقباوى المقيد لدرجة الماجستير بدورة أكتوبر / القيد لمميندس
.  وذلؾ نظرًا لظروؼ خاصة30/9/2018 وحتى 1/10/2016

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

إلغاء القيد  : 3-9
رئيس مجمس قسـ ىندسة اإلنتاج والتصميـ الميكانيكي بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو / عرض مذكرة السيد األستاذ الدكتور:3-9-1

 2015أحمد شكري يوسؼ المقيد بدبمـو الدراسات العميا بدورة أكتوبر /  بالموافقة عمى إلغاء القيد لمميندس24/1/2017بتاريخ  (6)رقـ
. وذلؾ لمطمب المقدـ مف الطالب

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 بشاف موافقة مجمس القسـ بجمستو ةرئيس مجمس قسـ ىندسة القوى الميكانيكي/ عرض المذكرة المقدمة السيد األستاذ الدكتور : 3-9-2
 عمى إلغاء القيد لمطالب اوتى أسمائيـ ، المقيديف بدرجة بدبمـو الدراسات العميا ، المتجاوزيف لممدة 29/1/2017بتاريخ  (6)رقـ

 لدراسة الدبمـو األقصى الحد" مف الالئحة الداخمية لمدراسات العميا بالكمية ، والتي تنص عمى  (20) وذلؾ طبقا لنص المادة –القانونية 
مف  (  22    )، والمادة  ساعة معتمدة  30 ينيى فييا الطالب دراسة سنتاف وىى تمثؿ الدراسة التمييدية ودراسة مقررات الدبمـو 

 إذا تجاوز الحد األقصى - أ:-  اآلتية الحاوت في الطالب لدبمـو الدراسات العميا قيد يمغى: الالئحة الداخمية لمدراسات العميا بالكمية 
"  .الدبمـو وىى سنتيف مع مراعاة إيقاؼ القيد لدراسة

التخصص االسم م التخصص االسم م 
رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ اعؼذ ِذّذ ػجذهللا  30رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ سِعبْ دغٓ ث١ِٛٝ ٔصبس  1

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ جّبي ػجبط ػجذاٌّؼطٝ  31رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ ػبدي ادّذ ثذٖ  2

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ عؼ١ذ ػجذاٌذ١ّذ دٕفٝ اثٛاٌخ١ش  32رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ا٠بد ػجذاٌجبعػ عؼ١ذ ػطب٠ب  3

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ػ١ذ ِذّذ ػجذٖ صٔىً  33رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ادّذ اٌّشعٝ ِذّذ دغ١ٕٓ  4

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ٔض٠ٗ ِذّذ اٌص١فٝ  34رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ عؼذ وبًِ د٠بة  5

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ١ِٕب صجذٝ جشجظ ِٛعٝ  35رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ػجذاٌمٜٛ اٌغ١ذ اٌشبي  6

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ٠ٛعف ِذّذ ادّذ اٌطذبْ  36رجش٠ذ ٚرى١١ف ادّذ عبِٝ ػجذاٌغزبس دجبصٜ  7

رجش٠ذ ٚرى١١ف ادّذ ِذّٛد ػجذاٌغزبس ػضّبْ  37رجش٠ذ ٚرى١١ف ادّذ غبسق ػجذاٌّج١ذ ػجذاٌؼض٠ض  8
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رجش٠ذ ٚرى١١ف ا١ِٕٗ ِذّذ ِذّذ اثشا١ُ٘ شٍجٝ  38رجش٠ذ ٚرى١١ف ػجذاٌفزبح ػطبهللا ػجذاٌفزبح سجت اٌؼمش  9

رجش٠ذ ٚرى١١ف عٍّبْ ػٛض ِذّٛد ػط١ٗ  39رجش٠ذ ٚرى١١ف ػّش غٍؼذ ػجذاٌفزبح صٔبرٝ  10

رجش٠ذ ٚرى١١ف ِذّذ جّبي ػٍٝ خطبة  40رجش٠ذ ٚرى١١ف ِذّذ ِخزبس اٌغ١ذ ادّذ داٚد  11

رجش٠ذ ٚرى١١ف ِذّذ ج١ًّ ػجذاٌذ١ٍُ اِبَ  41رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ دبِذ ِذّذ ػضة  12

رجش٠ذ ٚرى١١ف ِذّذ ػجذهللا ِذّذ ادّذ  42رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ دغٕٝ ادّذ ٠ٛعف  13

رجش٠ذ ٚرى١١ف ِصطفٝ ِذّٛد اثٛاٌؼال لبث١ً  43رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ دغ١ٓ ػجذاٌصبدق دغ١ٓ  14

غبلخ جذ٠ذح ِٚزجذدح ادّذ ِذّذ عبِٝ ػجذاٌغالَ  44رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ دّذٜ ػط١ٗ لٕذ٠ً  15

غبلخ جذ٠ذح ِٚزجذدح اثشا١ُ٘ جّبي اثشا١ُ٘ جّبي ػجذاٌّمصٛد  45رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ دسد٠شٜ جّؼٗ دسد٠شٜ  16

ٕ٘ذعخ االدزشاق ا٠ٙبة ِصطفٝ ػط١ٗ اثٛػٍٝ  46رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ ساشذ ِذّذ ساشذ  17

ٕ٘ذعخ االدزشاق ِذّذ ػجذاٌفزبح ػجذاٌج١ًٍ ِذّذ  47رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ غبسق وبًِ ِٕصٛس اٌشؼشاٜٚ  18

ٕ٘ذعخ االدزشاق ٠بع١ٓ ادّذ اٌغ١ذ ٠بع١ٓ  48رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ فش٠ذ ِذّذ عؼذ  19

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ ٘بٔئ ِذّذ ػجذاٌفزبح ِصطفٝ  49رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ادّذ ِذّذ ػجذاٌؼظ١ُ اٌذٍٛأٝ  20

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ خ١ٍفٗ اششف خ١ٍفٗ دغٓ  50رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ اعبِٗ جّبي جبثش ثشع١ُ  21

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ػّشٚ اِجذ ا١ِٓ ِؼبغٝ عشٚس  51رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ا١ِٓ اششف ا١ِٓ ػجذاٌفزبح  22

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ وش٠ُ غب٘ش اثٛإٌجب ِٙذٜ  52رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ خبٌذ ِذّذ ػجذاٌذ١ّذ شبٚس  23

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ع١ّش ِذّٛد اٌجمشٜ  53رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ شؼجبْ اٌغ١ذ شؼجبْ صبٌخ  24

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ػجذاٌذ١ّذ صوٝ ػجذاٌؼبي  54رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ػجذاٌشإٚف دبِذ ػجذاٌشإٚف ػجذاٌجٝ اثٛخشت  25

رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِصطفٝ ػبغف ػجذاٌغٕٝ صوٝ ػ١ّشح  55رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ػّش ِذّذ ػجذاٌفمزبح اٌفمٝ  26

رجش٠ذ ٚرى١١ف جّؼٗ اٌغ١ذ دغٓ خطبة  56رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ػّشٚ دٍّٝ اثٛاٌفعً ػٍٝ اٌؼجغبٜٚ  27

رجش٠ذ ٚرى١١ف خبٌذ ادّذ اٌّزٌٛٝ اٌششث١ٕٝ  57رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ وش٠ُ ِذّذ ٔج١ً ػ١ذ عالَ  28

رجش٠ذ ٚرى١١ف ِذّذ ِغؼذ ِذّذ اٌغ١ذ اٌش٠ٚعٝ  58رطج١مبد ١٘ذس١ٌٚى١خ ِذّذ ادّذ فئاد ِذّٛد اٌؼشثٝ  29

لغاء القيد لمطالب اوتى أسمائيـ بدرجة الماجستير في العمـو اليندسية،المتجاوزيف لممدة القانونية  - مف الالئحة  (33) وذلؾ طبقا لنص المادة –وا 
 لـ إذا -  ب: الحاوت التالية في  في العمـو اليندسية الطالب لدرجة الماجستيرقيد يمغى" الداخمية لمدراسات العميا بالكمية ، والتي تنص عمى 

  حاوت وقؼ القيدمراعاة مع ( 600) لمقررات الماجستير مستوى قيداؿ سنوات مف تاريخ أربعيحصؿ عمى درجة الماجستير خالؿ 
تسجيل عنوان الرسالة نهاية المدة القانونية تاريخ القيد لمقررات الماجستير االسم م 
ٌُ ٠غجً  1/10/2016 1/10/2012دغ١ٓ ِذّذ صوٝ ػجذاٌذ١ّذ  1

ٌُ ٠غجً  1/10/2016 1/10/2012ِذّذ عبٌُ فزٛح ِذّذ  2

ٌُ رغجً  1/10/2016 1/10/2012ػبئشخ شٛلٝ وّبي ػالَ  3

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

بتاريخ  (6)عرض المذكرة المقدمة مف قسـ ىندسة اإلنتاج والتصميـ الميكانيكي  بشاف موافقة مجمس القسـ بجمستو رقـ : 3-9-2
 وذلؾ – عمى إلغاء القيد لمطالب اوتى أسمائيـ ، المقيديف بدرجة بدبمـو الدراسات العميا ، المتجاوزيف لممدة القانونية 24/1/2017

سنتاف وىى تمثؿ  لدراسة الدبمـو األقصى الحد" مف الالئحة الداخمية لمدراسات العميا بالكمية ، والتي تنص عمى  (20)طبقا لنص المادة 
مف الالئحة الداخمية  (  22    )، والمادة  ساعة معتمدة  30 ينيى فييا الطالب دراسة الدراسة التمييدية ودراسة مقررات الدبمـو 

الدبمـو وىى  لدراسة إذا تجاوز الحد األقصى - أ:-  اآلتية الحاوت في الطالب لدبمـو الدراسات العميا قيد يمغى: لمدراسات العميا بالكمية 
"  .سنتيف مع مراعاة إيقاؼ القيد

التخصص االسم م التخصص االسم م 
ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ادّذ ِذّذ ِصطفٝ ثٙجبد اٌّؼبص  12ٕ٘ذعخ اإلٔزبط دبِذ ِذّذ فزذٝ خٍف  1

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ع١ّش ِذّذ ِذّٛد ػجذإٌّؼُ  13ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ساشذ دّذٜ ساشذ ِٛعٝ  2

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط فئاد اثٛاٌّجذ ِذّذ ِذّذ اٌشبفؼٝ  14رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ادّذ سشذٜ ِذّذ اٌغجبشٝ ١ِٕغٝ  3

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ِذّذ ادّذ اٌغ١ذ د٠بة  15 رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟاوشَ ادّذ اٌغ١ذ ساغت  4

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ِذّذ ع١ٍّبْ ادّذ ِذّذ  16 رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟثالي عؼذ ع١ذ ادّذ اٌجض٠ش  5

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ِذّذ ِذغٓ دبِذ اٌغ١ذ  17رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ِئِٓ عؼ١ذ دغٓ ثذ٠ش  6

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ِذّٛد ادّذ شذد اٌؼذٌٝ  18رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ادّذ جبثش ػجذاٌالٖ ص٠ذاْ  7

ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ِذّٛد ػجذاٌؼبي دغٕٝ ػجذاٌؼبي  19رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ادّذ ِذّذ ِجبسن لٕبٜٚ  8

رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ادّذ ثذس اثشا١ُ٘ ثذس  20رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ اِجذ ػبغف ِٕصٛس اٌغجبخٝ  9

رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ادّذ دّبدٖ ػجذاٌمبدس دّذ  21رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ػّشٚ جّبي اثشا١ُ٘ عؼذ  10
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 رص١ُّ ١ِىب١ٔىٟ ِٕبس ِذّذ ػجذإٌبصف اعّبػ١ً  11

-  
-  

 
 

لغاء القيد لمطالب اوتى أسمائيـ بدرجة الماجستير في العمـو اليندسية،المتجاوزيف لممدة القانونية  - مف الالئحة  (33) وذلؾ طبقا لنص المادة –وا 
 لـ إذا -  ب: الحاوت التالية في  في العمـو اليندسية الطالب لدرجة الماجستيرقيد يمغى" الداخمية لمدراسات العميا بالكمية ، والتي تنص عمى 

  حاوت وقؼ القيدمراعاة مع ( 600) لمقررات الماجستير مستوى قيداؿ سنوات مف تاريخ أربعيحصؿ عمى درجة الماجستير خالؿ 
رغج١ً ػٕٛاْ اٌشعبٌخ ٔٙب٠خ اٌّذح اٌمب١ٔٛٔخ ربس٠خ اٌم١ذ ٌّمشساد اٌّبجغز١ش االعُ َ 

ٌُ ٠غجً  1/2/2016 ( ػبَ ا٠مبف1 )+ 1/2/2011ِصطفٝ ِذّٛد اٌغ١ذ ػ١غٜٛ  1

ٌُ رغجً  1/10/2016 ( ػبَ ا٠مبف1 )+ 1/10/2011ا٠ّبْ اٌغؼ١ذ اٌغ١ذ اٌج١ًّ  2

ٌُ ٠غجً  1/2/2017 1/2/2013ِذّذ سجت ػٛض عبٌُ  3

ٌُ رغجً  1/10/2016 1/10/2012ِٝ غٗ ػجذاٌفزبح ػجذاٌؼبي  4

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

موضوعات مختمفة  : 3-10
 بالموافقة 29/1/2017بتاريخ  (6)عرض مذكرة قسـ ىندسة القوى الميكانيكية بشأف توصية مجمس القسـ بجمستو رقـ  : 3-10-1     

 المقيد بدبمـو الدراسات العميا ، مف تخصص دبمـو التطبيقات – د عبد المقصوـعمر حمدي عبد العظي/ عمى تحويؿ الطالب
. الييدروليكية الى دبمـو طاقة جديدة ومتجددة ، وذلؾ لتعيينو كمعيد بالقسـ وتخصصو فى شعبة الطاقة 

التوصية 
 توصى المجنة بالموافقة 

 ، بشاف 5/1/2017عرض الخطاب المرسؿ والمتضمف توصيات مجمس الدراسات العميا والبحوث بجمستو بتاريخ  : 3-10-2
المقترح المقدـ مف اإلدارة والخاص بإنشاء مركز الدعـ الموجستى وتحديد اختصاصاتو ، وموافاتيـ بالمقترح الخاص 

. 25/1/2017فيما يتعمؽ باوختصاصات الخاصة بالمركز وذلؾ في موعد أقصاه 
التوصية 

 توصى المجنة لمزيد مف الدراسة 
 والذي –عمر احمد عباس سالـ /عرض الخطاب المرسؿ مف وزارة التعميـ العالي بشاف تحذير الجامعة مف الطالب : 3-10-3

يزعـ انو حاصؿ عمى درجة الدكتوراه مف جامعة األزىر ، واف الرسالة تشمؿ عمى ألفاظ ظاىرىا الكفر وتحذر 
. الجامعة مف التعامؿ معو

التوصية 
أحيطت المجنة عممًا 

 والخاص عدـ 3/10/2016 بتاريخ 2400رئيس الجامعة رقـ / د.عرض الخطاب المرسؿ والمتضمف قرار السيد أ : 3-10-4
عقد اى بروتوكووت مع إيو جية إو بعد الرجو إلى الجامعة واخذ الموافقات المطموبة والتأكد مف الوضع القانوني 

. لمجيات التي يتـ اوتفاؽ معيا ، وذؾ طبؽ لما ىو وارد في الخطاب المرفؽ
التوصية 

 توصى المجنة بمخاطبة األقساـ العممية  
عميد كمية اآلداب ،جامعة المنوفية والخاص بحاجتيـ إلى احد األساتذة / د.عرض الخطاب المرسؿ مف السيد أ : 3-10-5

ليكوف  (معيد دراسات عميا)المعنييف بدراسات اإلعاقة لممشاركة في وضع مشروع وئحة معيد دراسات اإلعاقة 



 Menoufia Universityجامعة املنوفية  

 Faculty Of Engineeringكلية اهلندسة بشبني الكوم  

 Management of Post Graduate Studiesإدارة الدراسات العليا  

  

ليشمؿ تخصصات مف كميات (عابرة التخصصات)التكاممية  13 مقره جامعة المنوفية ييدؼ الى الدراسة 
.  اآلداب والطب والتمريض واليندسة والحاسبات والمعمومات وذؾ طبؽ لما ىو وارد في الخطاب المرفؽ

التوصية 
 توصى المجنة بمخاطبة األقساـ العممية لمترشيح 

 
 
عرض الخطاب المرسؿ مف رئيس مجمس قسـ العموـ األساسية اليندسة بشأف استثناء تحديد العدد المسجؿ : 3-10-6

 ميكانيكا – رياضيات ىندسية –فيزياء ىندسية )لمدبمومة مف الخارج نظرًا لوجود أكثر مف فرع بالقسـ وىـ 
مما يؤدى إلى تقميؿ اإلعداد فى كؿ تخصص وذا يؤدى إلى زيادة رغبة الخرجيف لمتسجيؿ  ( ىندسة بيئية–ىندسية 

. بالقسـ مف الخارج مما يؤدى إلى إثراء العممية البحثية بالقسـ
التوصية 

 توصى المجنة بالموافقة 
 
 

،، .. كانـــت الساعـــــة الثانية عشر ظهرًا  حيـــــثهــــذا وقــــد انتهـــى االجتمـــاع 

 ،،..واهلل ولـــــى التوفيــــق 
 ٚو١ً اٌى١ٍخ                  لبئُ ثؼًّ  ِذ٠ش اداسح                        

                          اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس 

                                    ٚسئ١ظ اٌٍجٕخ
 

    ٔب٘ذ دغٕٝ ششف عالَ/ أ                          
 أششف صالح اٌذ٠ٓ ص٠ٓ اٌذ٠ٓ/ د.           أ

                    

 


