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محضر اجتماع لجنة الدراسات العلیا

2017/2018(الجلسة العاشرة) للعام الجامعي 
3/6/2018والتي عقدت یوم األحد الموافق 

 م الساعة الحادیة عشر والنصف صباحاً برئاسة السید3/6/2018م یوم األحد الموافق 2017/2018اجتمعت لجنة الدراسات العلیا بجلستھا التاسعة للعام الجامعي -
 وحضور كل من السادة:- أ.د/ أشرف صالح الدین زین الدین – وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث -

عضواًأستاذ متفرغ بقسم ھندسة اإلنتاج والتصمیم المیكانیكي األستاذ الدكتور/ احمد رفعت الدسوقى السیسى1
عضواًأستاذ متفرغ (مدرس) بقسم العلوم األساسیة الھندسیةالدكتور/ محمدى ابوالفتوح بسیونى2
عضواًمدرس بقسم الھندسة المعماریةالدكتورة/ غادة احمد عبدالغنى یاسین3
عضواًمدرس بقسم الھندسة الكھربیةالدكتور/ محمد عزت محمد ابراھیم4
عضواًمدرس بقسم ھندسة القوى المیكانیكیةالدكتور/ على محمد على عبدالسالم5

وقد تولت أمانة اللجنة السیدة/ ناھد حسنى شرف سالم – قائم بعمل مدیر إدارة الدراسات العلیا-
بسم هللا الرحمن الرحیم)  (بذكرورئیس اللجنة أشرف صالح الدین زین الدین – وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث / افتتح السید األستاذ الدكتور-

- ورحب سیادتھ بالسادة الحضور أعضاء اللجنة الموقرة متمنیا للجمیع دوام الصحة والتوفیق وداعیا هللا أن یحفظ بلدنا الحبیب من كل شر.
أوالً: المصادقـــــات :**  

م  6/5/2018م والتي عقدت بتاریخ 2017/2018المصادقة على محضر اجتماع لجنة الدراسات العلیا بجلستھ (التاسعة) للعام الجامعي 
القـرار 

          تمت المصادقة
 :اإلحاطةموضوعات ثانیا: 
دخول عن أسمائھم االتى الطالب اعتذار على بالموافقة الكلیة مجلس عن بالتفویض الكلیة عمید أ.د/ السید بموافقة علما اللجنة أحیطت : 2-1

) على النحو التالي:-2018امتحانات الدراسات العلیا للفصل الدراسي الثانى (یونیھ 
اسم المقررالكودالقسمالدرجةاسم الطالبم
السلوك االستاتیكي الالخطي للمنشآت اإلطاریةCVE 504الھندسة المدنیةدبلوممحمد احمد احمد مدكور1

محضر
 اجتماع

الدراسات العلیا
الجلسة العاشرة 
2017/2018
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CVE 
512

طرق تدعیم وترمیم المنشآت

CVE 
514

ھندسة الریاح والزالزل

CVE 
516

دراسـة الموقـع وفحـص التربـة

 CVEالھندسة المدنیةدبلومالشیماء فتحى السید البدیوى2
دراسـة الموقـع وفحـص التربـة516

الھندسة المدنیةدبلوممحمد خالد فرید الفقى3

CVE 
620

إدارة المخلفات الصلبة

CVE 
621

طرق التصمیم اإلنشائي المتقدم للطرق

الھندسة الكھربیةدبلوم زین العابدین صالح احمد محمد4

ELE 
507

الشبكات الكھربیة 

ELE 
511

إدارة وتشغیل نظم القوى الكھربیة

ELE 
512

وقایة القوى الكھربیة

ELE 
514

ھندسة الجھد العالى

ELE 
534

القیاسات التى یمكن تتبعھا فى اختبارات 
الجھد العالى

ELE 
539

المشروع

الھندسة المدنیةماجستیرجمال طارق احمد االحمدى5

CVE 
637

ھندسة السدود

CVE 
638

ھندسة محطات المضخات 

CVE 
640

میكانیكا الموائع المتقدمة

عمار محمد عبد المعطى 6
 MPEھندسة القوى المیكانیكیةماجستیرعثمان

األنظمة النیوماتیة والھیدرولیكیة615

الھندسة المدنیةماجستیرایھ ابراھیم مصطفى الشیخ7

CVE 
609

مواد التشیید الحدیثة

CVE 
621

طرق التصمیم اإلنشائي المتقدم للطرق

CVE 
623

المطارات

CVE 
624

تجمیع وحساب البیانات المساحیة

CVE 
634

نظم الحمایة البیئیة

BES 
611

)1اإلحتماال ت واإلحصاء (

الھندسة المدنیةماجستیرامنیھ حسین احمد العماوى8

CVE 
613

المنشآت الخرسانیة العالیة

CVE 
630

إدارة التشیید

ثالثا :  موضوعات الجلسة:
  :  منح الدرجات العلمیة3

دكتوراه درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-1
18/10/2011فلسفة فى الھندسة المعماریة  ( تصمیم معمارى ) للمھندس/محمود احمد دسوقى محمد – المقید بتاریخ 

"منھجیة لتقییم البیئة المبنیة لمراكز عالج اإلدمان في مصر- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المعماریة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عیسىمحمود صفاء أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة
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بكلیة المعماریة الھندسة بقسم مساعد استاذ صالحالنور مصطفى الدین حسام د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ عارفمحمود ھشام أ.د/ ) 1

جامعة الفیوم 
بكلیة المعماریة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عبدالسالمعبدالمقصود فیصل أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المعماریة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عیسىمحمود صفاء أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المعماریة الھندسة بقسم مساعد استاذ صالحالنور مصطفى الدین حسام د/ ) 4

الھندسة جامعة المنوفیة 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-2

2012العلوم الھندسیة في الھندسة المدنیة (ھندسة إنشائیة) للمھندسة/ایمان محمود احمد محمد – المقید: أكتوبر 
"تأثیر الركام المحتوى على نسبة عالیة من الجبس على أداء الخرسانة- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ شاھینبیومى یسرى أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس عیدمحمد الزھراء فاطمة د/ ) 2
جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
– الھندسة كلیة – المدنیة الھندسة بقسم أستاذ غازىفاروق مریم أ.د/ ) 1

جامعة طنطا 
الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم أستاذ سعفان عبدالعزیز محمد أ.د/ ) 2

جامعة المنوفیة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ شاھینبیومى یسرى أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-3

2012العلوم الھندسیة في الھندسة المدنیة (ھندسة إنشائیة) للمھندس/رضا سعید محمد غنیم – المقید: أكتوبر 
"التحلیل الالخطى لأللواح المنحنیة كستائر للوجھات - عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ قندیلاحمد سید كامل أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس العبدعبدالحكیم ماھر د/ ) 2
جامعة المنوفیة 

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس ھیكلموسى غادة د/ ) 3
جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
كلیة – المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ البغدادىحسن محمود د/ ) 1

الھندسة – جامعة طنطا 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ شاھین بیومى یسرى أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ قندیلاحمد سید كامل أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-4

2013العلوم الھندسیة في الھندسة المدنیة (ھندسة االشغال العامة) للمھندس/شیماء محمد حلمى احمد الحنفى – المقید: أكتوبر 
"استنباط معدالت تدفق التشبع للتقاطعات التى تعمل باالشارات الضوئیھ فى مصر- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ ھاشمحسن ابراھیم د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة
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بكلیة الھندسیة االساسیة العلوم بقسم مساعد استاذ الدسوقىابراھیم محمد اسالم د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
– الھدسة كلیة – المدنیة الھندسة بقسم أستاذ شاھینماھر محمد أ.د/ ) 1

جامعة االسكندریة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ الحمراوى عبدالكریم سعد أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ ھاشمحسن ابراھیم د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة الھندسیة االساسیة العلوم بقسم مساعد استاذ الدسوقىابراھیم محمد اسالم د/ ) 4

الھندسة جامعة المنوفیة 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-5

2014العلوم الھندسیة في الھندسة المدنیة (ھندسة انشائیة) للمھندسة/میاده فخرى محمد عطیھ – المقیدة بدورة أكتوبر 
"سلوك االساسات المعدنیھ المدعمھ العداد مختلفھ من الماكینات- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ قندیلاحمد سید كامل أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة 

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس الشافعىعباس احمد د/ ) 2
جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس العبدعبدالحكیم ماھر د/ ) 3
جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
الھندسة– كلیة – المدنیة الھندسة بقسم أستاذ صقرعبدالخالق محمد أ.د/ ) 1

جامعة طنطا 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ طایل عبدالحمید مجدى أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ قندیلاحمد سید كامل أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكیة القوى ھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-6

2013ماجستیر العلوم الھندسیة فى ھندسة القوى المیكانیكیة للمھندس/ احمد خالد محمد ابوالسعود خضیر – المقید بدورة أكتوبر 
"دراسة خصائص لھب رشاش خلط خارجي ثنائي المائع - عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم أستاذ العسكرىاحمد وجیھ أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة 

المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مساعد أستاذ البحیرىمحمد سامى د/ ) 2
بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس عصرملیجى محمود جابر د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
الھندسة– كلیة المیكانیكیة– الھندسة بقسم أستاذ خلیفھالقصبى محمد محمد أ.د/ ) 1

جامعة اإلسكندریة 
المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم متفرغ أستاذ ولسنعبدالمسیح صفوت أ.د/ ) 2

بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم أستاذ العسكرىاحمد وجیھ أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة 
المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مساعد أستاذ البحیرىمحمد سامى د/ ) 4

بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكیة القوى ھندسة قسم مذكرة عرض : 3-1-7

2014ماجستیر العلوم الھندسیة فى ھندسة القوى المیكانیكیة للمھندس/ احمد صالح احمد سعد – المقید بدورة أكتوبر 
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"تطویر وتحسین اداء تربین ریاح ذات محور راسى- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم أستاذ العسكرىاحمد وجیھ أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة 

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس صقرمحمد اسماعیل د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس عبدالسالمعلى محمد على د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
كلیة – المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم أستاذ باسیلىعبدالمالك مجدى أ.د/ ) 1

الھندسة– جامعة المنیا 
المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم متفرغ أستاذ ابراھیمعبدالعزیز كمال أ.د/ ) 2

بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم أستاذ العسكرىاحمد وجیھ أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-2-8

2012العلوم الھندسیة في الھندسة المعماریة (تصمیم معمارى) للمھندس/روینا صالح عبدالفتاح ابوحسین – المقیدة بدورة : أكتوبر 
"تطبیق تكنولوجیا النانو على مواد البناء في مصر- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ عارفالدین جالل یاسر أ.د/ ) 1
جامعة المنوفیة

بكلیة المعماریة الھندسة بقسم مساعد أستاذ صالحالنور مصطفى الدین حسام د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم مدرس عبدالغفارشبل عادل محمد د/ ) 3
جامعة المنوفیة

- لجنة الحكم والمناقشة:
– الھندسة كلیة – المعماریة الھندسة بقسم أستاذ الشیمىجالل ھشام أ.د/ ) 1

جامعة فاروس 
بكلیة المعماریة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عیسى محمود صفاء أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المعماریة الھندسة بقسم مساعد أستاذ صالحالنور مصطفى الدین حسام د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
الدكتوراه : التسجیل لدرجة 3-2

دكتوراه لدرجة التسجیل على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-2-1
19/1/2016فلسفة فى الھندسة المدنیة  ( ھندسة انشائیة ) للمھندس/اسالم محمد محمد على محمد عثمان – المقید بتاریخ 

"سلوك الكمرات الخرسانیة المسلحة المدعمة بأنظمة البولیمرات المسلحة باأللیاف المعرضة لعزوم االنحناء وااللتواء  " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
Behaviour of Reinforced Concrete Beams Strengthened by FRP Systems  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

Subjected to Combined Bending and Torsion
-  تحت إشراف:

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ ملیكھنصیف ناجح أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم أستاذ حیزهمحمد خالد أ.د/ ) 2
جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس عبدالعزیزنبیل احمد د/ ) 3
جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

دكتوراه لدرجة التسجیل على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-2-2
16/8/2016فلسفة فى الھندسة المدنیة  ( ھندسة االشغال العامة ) للمھندسة/رحاب عبدالمنعم محمد عامر – المقیدة بتاریخ 

نموذج جدید لنظام تسجیل االراضى باستخدام التكامل بین الصور عالیة الجودة ونظام تحدید المواقع  " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
"ونظم المعلومات الجغرافیة 
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 A Novel Model for Land Registration System Utilizing the Integration  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  
Between Hyper Spectral Image, GNSS and GIS

-  تحت إشراف:
الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم أستاذ رباحموسى مصطفى أ.د/ ) 1

جامعة بنھا
الھیئة – والطیران الجوى التصویر بشعبة أستاذ طھالدین جمال لمیاء أ.د/ ) 2

القومیة لالستشعار من بعد وعلوم الفضاء
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد استاذ دومھعلى اسماعیل محمد د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
فى العلوم الھندسیة  : التسجیل لدرجة الماجستیر3-3
 بالموافقة على التسجیل لدرجة ماجستیر العلوم 27/5/2018) بتاریخ 10:عرض مذكرة قسم الھندسة الكھربیة بشأن توصیة مجلس القسم بجلستھ رقم(3-3-1

  2016الھندسیة فى الھندسة الكھربیة(ھندسة القوى واالالت الكھربیة) للمھندسة /اسماء عادل ابراھیم ستیت – المقیدة: بدورة أكتوبر 
"تخزین الطاقة الكھربیة فى الشبكات الذكیة مع مشاركة عالیة من مصادر الطاقة المتجددة  " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :

Electrical Energy Storage in Smart Grid with High Penetration of Renewable  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  
Energy Sources

-  تحت إشراف:
الھندسة بقسم مساعد) (أستاذ متفرغ أستاذ عالممحمد محمد سھیر د/ ) 1

الكھربیة بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
 بالموافقة على التسجیل لدرجة ماجستیر العلوم 27/5/2018) بتاریخ 10:عرض مذكرة قسم الھندسة الكھربیة بشأن توصیة مجلس القسم بجلستھ رقم(3-3-2

  2015الھندسیة فى الھندسة الكھربیة(ھندسة القوى واالالت الكھربیة) للمھندسة /سومھ عبده السید بسیونى – المقیدة: بدورة مارس 
"تحسین جودة القدرة لشبكات التوزیع الذكیة  " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :

 Power Quality Improvement of Smart Distribution Network  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  
-  تحت إشراف:

الھندسة بقسم مساعد) (أستاذ متفرغ أستاذ عالممحمد محمد سھیر د/ ) 1
الكھربیة بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

 بالموافقة على التسجیل لدرجة 27/5/2018) بتاریخ 10:عرض مذكرة قسم ھندسة القوى المیكانیكیة بشأن توصیة مجلس القسم بجلستھ رقم(3-3-3
  2016ماجستیر العلوم الھندسیة فى ھندسة القوى المیكانیكیة للمھندسة/ایمان محمد مجدى صادق احمد – المقیدة بدورة أكتوبر 

" بحث أداء مصفوفة ریش توربینات محوریة مع تغییر موضع أقصى تقوس " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
Investigating the Performance of Axial Turbine Cascade with Changing  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

Maximum Camber Position
-  تحت إشراف:

المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم متفرغ أستاذ صبرىابراھیم طاھر أ.د/ ) 1
بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم أستاذ العجوهعبده عبدالحمید أ.د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس الترحىامین اشرف د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

:  تعدیل فى عنوان الرسالة ولجنة اإلشراف3-4
اإلشراف لجنة فى تعدیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-4-1

2016لدرجة ماجستیر العلوم الھندسیة فى الھندسة المعماریة(تصمیم معمارى) للمھندسة/ یاسمین ھشام محمود محمد – المقیدة بدورة: أكتوبر 
" عنوان الرسالة : دراسة البیوت ذات االحواش فى الدرب األحمر في القاھرة التاریخیة: رصد ألدائھا البیئى وتوصیات لتحسینھا-

 تحت إشراف:
الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ الحبشىعبدالرازق علوى عالء أ.د/ ) 1

جامعة المنوفیة

والتعدیل المطلوب : اضافة اسم - د/ مروه محمد على احمد دبایح –   وذلك لحاجة البحث لتخصص سیادتھا
لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي : 
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الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ الحبشىعبدالرازق علوى عالء أ.د/ ) 1
جامعة المنوفیة

– التخطیطیة الدراسات بقسم مساعد أستاذ دبایحاحمد على محمد مروه د/ ) 2
جامعة مالمو – السوید  

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

اإلشراف لجنة فى تعدیل على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-4-2
المقیدة – الشیخ عبدالمجید محمد حسین جمال ریم / للمھندسة الكھربیة) واالالت القوى الكھربیة(ھندسة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة 

2014بدورة: أكتوبر 
عنوان الرسالة : تأثیر التولید الموزع على موثوقیة جودة القدرة واقتصادیاتھا فى شبكات التوزیع "-

 تحت إشراف:
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ فراجاحمد محمد صبحى أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس السیدمحمد عبدهللا د/ ) 2

جامعة دمیاط

والتعدیل المطلوب : رفع اسم - أ.د/ صبحى محمد احمد فراج – وذلك لوفاه سیادتھ
                         إضافة اسم – أ.د/ شعبان مبروك عشیبھ –   وذلك لحاجة البحث لمجھود سیادتھ

لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي : 
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عشیبھمبروك شعبان أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس السیدمحمد عبدهللا د/ ) 2

جامعة دمیاط
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
اإلشراف لجنة فى تعدیل على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-4-3

2016لدرجة ماجستیر العلوم الھندسیة فى الھندسة الكھربیة(ھندسة القوى واالالت الكھربیة) للمھندس/محمد مصطفى فتحى حجاب– المقید بدورة: أكتوبر 
عنوان الرسالة : إدارة وتحسین شبكات التوزیع باستخدام التقنیات الحدیثة "-

 تحت إشراف:
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ فراجاحمد محمد صبحى أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس السیدمحمد عبدهللا د/ ) 2

جامعة دمیاط
والتعدیل المطلوب : رفع اسم - أ.د/ صبحى محمد احمد فراج – وذلك لوفاه سیادتھ

                         إضافة اسم – أ.د/ شعبان مبروك عشیبھ –   وذلك لحاجة البحث لمجھود سیادتھ
لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي : 

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عشیبھمبروك شعبان أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس السیدمحمد عبدهللا د/ ) 2
جامعة دمیاط

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

 : القید لدرجة الدكتوراه3-5
في فلسفة دكتوراه لدرجة القید على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 3-5-1

، الھندسة كلیة من ، الھندسیة العلوم فى الماجستیر درجة على الحاصل موسى- قطب عاطف الدین بدر احمد للمھندس/ ) انشائیة ھندسة (  المدنیة الھندسة 
13/3/2018جامعة الزقازیق ، بتاریخ 

- تشكل لجنة االمتحان الشامل من السادة: 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ  شاھینبیومى یسرى أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                              النمر طھ ماھر أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                      قندیل احمد سید كامل أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ  ملیكھ نصیف ناجح أ.د/ ) 4

الھندسة جامعة المنوفیة
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بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عتمانعبدالخالق زینب د/ ) 5
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

في فلسفة دكتوراه لدرجة القید على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 3-5-2
كلیة من ، الھندسیة العلوم فى الماجستیر درجة على الحاصلة - ركبھ عبدالحلیم عبدالجواد عبدالجواد سمر / للمھندسة) انشائیة ھندسة (  المدنیة الھندسة 

20/11/2016الھندسة ، جامعة المنوفیة ، بتاریخ 
- تشكل لجنة االمتحان الشامل من السادة: 

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم أستاذ  سعفانعبدالعزیز محمد أ.د/ ) 1
جامعة المنوفیة

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                      قندیل احمد سید كامل أ.د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                    طایل عبدالحمید مجدى أ.د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم أستاذ  صالح ابراھیم حازم أ.د/ ) 4
جامعة المنوفیة

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عتمانعبدالخالق زینب د/ ) 5
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

تحدید المقررات الدراسیة لدرجة الدكتوراه : 3-6
الشامل االمتحان لجنة تقریر على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10(رقم بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 3-6-1

بتاریخ ) العامة األشغال (ھندسة المدنیة الھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید - ابوسمره حسن عبدالرحمن حسن للمھندس/ الدراسیة المقررات وتحدید 
2/5/2018 – على النحو التالي:-  تاریخ أداء االمتحان الشامل:-  14/1/2018
عدد الساعات اسم المقرركود المقرر

الوظیفةالقائم بالتدریسالمعتمدة

CVE 723أ.د/محمود عبدالشافى الشیخ3دراسات متقدمة في تنقیة المیاه
أ.د/حازم ابراھیم صالح

أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 724أ.د/محمود عبدالشافى الشیخ3دراسة متفدمة فى معالجة میاه الصرف الصحى
د/ھانى سمیر جرجس

أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 725أ.د/محمود عبدالشافى الشیخ3معالجة مخلفات میاه الصناعة
أ.د/حازم ابراھیم صالح

أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 726أ.د/محمود عبدالشافى الشیخ3والحمأة دراسة متقدمة للمخلفات الصلبة
أ.د/حازم ابراھیم صالح

أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
استاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 727 موادsynthetics  geo أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیةد/احمد ابراھیم ابوالمعاطى3 في أنشاء الطرق
CVE 728أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیةد/احمد ابراھیم ابوالمعاطى3أدارة عملیات إنشاء  و صیانة الطرق

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

ایقاف القید : 3-7
القید ایقاف على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة :عرض  3-7-1

  2014اكتوبر : دورة معمارى) (تصمیم المعماریة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة المقیدة -  الشیخ فتوح سعید جھاد / للمھندسة 
( االیقاف الثانى) وذلك لظروف عائلیة خاصة. 31/8/2018 : 1/9/2017- اعتباراً من 

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

القید ایقاف على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة :عرض  3-7-2
اكتوبر : دورة معمارى) (تصمیم المعماریة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة المقیدة -  بدوى عبدالفتاح فھمى ایھ / للمھندسة 

( االیقاف االول) وذلك لمرافقة الزوج للخارج. 31/8/2018 : 1/9/2017  - اعتباراً من 2015
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
 : مد مدة الدراسة3-8

الدراسة مدة مد على بالموافقة  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 3-8-1
بتاریخ  والھیدرولیكیا) الرى (ھندسة المدنیة الھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقیدة – فوده محمود مصطفى ایمان / للمھندسة 

( المد األول) وذلك الستكمال كتابة الرسالة 4/6/2019 إلى 5/6/2018- اعتباراً من 17/4/2012
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
: موضوعات مختلفة  3-9
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،  27/5/2018بتاریخ ) 10رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة قسم من المقدمة المذكرة عرض :  3-9-1
ماجستیر – (دبلوم القسم من الممنوحة العلیا الدرجات من كل فى العلیا الدراسات طالب یختارھا (اجباریة) اساسیة مواد اربع ھناك یكون بان 

– دكتوراه) ، وذلك كما ھو وارد فى المذكرة المرفقة .
التوصیة

توصى اللجنة برفع الموضوع الى مجلس الكلیة
– دبلوم ( العلیا بالدراسات للقید المتقدمین للطالب القید باب فتح اقتراح بشان ، العلیا الدراسات ادارة من المقدمة المذكرة عرض :  3-9-2

.2018 سبتمبر 15 وحتى 2018 أغسطس 1، وذلك خالل الفترة من 2018/2019ماجستیر ) وذلك للفصل الدراسي األول للعام الجامعى 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
 كانـــت الساعـــــة الثانیة عشر والنصف ظھراً  ..،،حیـــــثھــــذا وقــــد انتھـــى االجتمـــاع 

وهللا ولـــــى التوفیــــق ..،،
      وكیل الكلیة          قائم بعمل مدیر إدارة

للدراسات العلیا والبحوثالدراسات العلیا                                                                                     
                                                                                                                    ورئیس اللجنة

           ناھد حسنى شرف سالمأ/                         

                                 أ.د/ أشرف صالح الدین زین الدین


