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محضر اجتماع لجنة الدراسات العلیا

2017/2018(الجلسة الحادیة عشر) للعام الجامعي 
8/7/2018والتي عقدت یوم األحد الموافق 

 م الساعة الحادیة عشر والنصف صباحاً برئاسة السید8/7/2018م 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 الموقر ة متمنیا للجمیع دوام الصحة والتوفیق وداعیا هللا أن یحفظ بلدنا الحبیب من كل شر.
أوالً: المصادقـــــات :**  

م  3/6/2018م والتي عقدت بتاریخ 2017/2018المصادقة على محضر اجتماع لجنة الدراسات العلیا بجلستھ (العاشرة) للعام الجامعي 
القـرار 

          تمت المصادقة
 موضو عات الجلسة: : ثانیا

  :  منح الدرجات العلمیة2
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-1-1

2013العلوم الھندسیة فى الھندسة المدنیة (ھندسة انشائیة) للمھندس/احمد محمد عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح – المقید بدورة أكتوبر 
"تأثیر االضافات الكیمیائیھ والمعدنیھ على سلوك الخرسانھ ومقاومتھا فى االعمار المبكره - عنوان الرسالة: " 

محضر
 اجتماع

الدراسات العلیا
الجلسة الحادیة عشر 

2017/2018
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- تحت إشراف: 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ كمالمحمد منیر أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عتمانعبدالخالق زینب د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس عفیفىرشدى محمد د/ ) 3

جامعة المنوفیة
- لجنة الحكم والمناقشة:

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم أستاذ غازىفاروق مریم أ.د/ ) 1
جامعة طنطا

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ سلیمانمحمد نھى د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ كمالمحمد منیر أ.د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عتمانعبدالخالق زینب د/ ) 4
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة

ماجستیر درجة منح على بالموافقة  27/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-1-2
2013العلوم الھندسیة فى الھندسة المدنیة (ھندسة انشائیة) للمھندس/ایمن مجدى معوض الشابورى – المقید بدورة أكتوبر 

"إنتاج وخواص واقتصادیات الخرسانة منخفضة النفاذیة- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ كمالمحمد منیر أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة 

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عتمانعبدالخالق زینب د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مدرس عفیفىرشدى محمد د/ ) 3
جامعة المنوفیة

 تشكل لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالي :-
أستاذ بالمركز القومى لبحوث االسكان والبناء ) أ.د/ طارق مصطفى السكرى1
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ بشندىعلى عالء د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ كمالمحمد منیر أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عتمانعبدالخالق زینب د/ ) 4

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
فى العلوم الھندسیة  : التسجیل لدرجة الماجستیر2-2

لدرجة التسجیل على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض :2-2-1
  2016اكتوبر المقید بدورة : الھندسیة فى الھندسة الكھربیة(ھندسة القوى واالالت الكھربیة) للمھندس/عبدهللا نزیھ عبدالمعبود محمد – ماجستیر العلوم 

" تحسین اداء نظم القوى الكھربیة تحتوى على مصادر للخالیا الضوئیة باستخدام القصور الذاتى الظاھرى " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
 Performance Enhancement of Electrical Power Systems including  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

Photovoltaic Sources using Virtual Inertia
-  تحت إشراف:

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

الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس منصورمحمد سید عرفھ د/ ) 2
جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

لدرجة التسجیل على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض :2-2-2
  2016اكتوبر المقید بدورة : الھندسیة فى الھندسة الكھربیة(ھندسة القوى واالالت الكھربیة) للمھندس/محمد احمد فھمى ابوالعینین – ماجستیر العلوم 

" منظومة جدیدة الكتشاف التیار االندفاعى المصاحب للخطأ الداخلى فى المحول " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
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 A Novel Scheme for Identification of Transformer Inrush Current  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  
Associated with Internal Fault 

-  تحت إشراف:
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ تعلبابراھیم عبدالمقصود أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس السدامین عبد محمود د/ ) 2

جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكیة القوى ھندسة قسم مذكرة :عرض 2-2-3

مارس بدورة المقید – عثمان عبدالمعطى محمد للمھندس/عمار المیكانیكیة القوى ھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة التسجیل 
2017  

" دراسة خصائص السریان حول االجسام الغاطسة المعقدة الشكل " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
A  Study of Flow Characteristics around Complex Geometries Immersed Bodies  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

-  تحت إشراف:
المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم متفرغ أستاذ القاضىعبدالمنعم محمد أ.د/ ) 1

بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
ھندسة بقسم  مساعد) (استاذ   متفرغأستاذ وھبھمحمد عصام د/ ) 2

القوى المیكانیكیة بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس یوسفعبدالكریم خالد د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكیة القوى ھندسة قسم مذكرة :عرض 2-2-4

أكتوبر بدورة المقیدة – النجار عبدالرازق محمد للمھندسة/ایھ المیكانیكیة القوى ھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة التسجیل 
2015  

" تأثیر استخدام أغلفة على اداء انواع مختلفة من دوارات الریاح رأسیة المحور " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
Effect of using Shrouds on the Performance of Different Types  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

of Vertical Axis Wind Rotors
-  تحت إشراف:

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

بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس فرجسعید محمد د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكیة القوى ھندسة قسم مذكرة :عرض 2-2-5
  2015التسجیل لدرجة ماجستیر العلوم الھندسیة فى ھندسة القوى المیكانیكیة للمھندسة/ھبھ سعید محمود سلیمھ – المقیدة بدورة أكتوبر 

" تحسین اداء دوار سافونیوس باستخدام ریش ناشره " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
Performance Enhancement of Savonius Rotor using Diffusing Blades  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

-  تحت إشراف:
المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم متفرغ أستاذ موسىمحمد موسى أ.د/ ) 1

بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المیكانیكیة القوى ھندسة بقسم مدرس غنیمعبدالسمیع طارق د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
على بالموافقة  31/12/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكي والتصمیم اإلنتاج ھندسة قسم مذكرة عرض :2-2-6

المقید -خالد مبروك محمد للمھندس/اسامھ اإلنتاج) (ھندسة المیكانیكي والتصمیم اإلنتاج ھندسة في الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة التسجیل 
  2017مارس بدورة 

"اللحام االحتكاكى بالتقلیب بمساعدة االھتزازات فوق السمعیة  " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
 Friction Stir Welding Assisted by Ultrasonic Vibration - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

 -  تحت إشراف:
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والتصمیم اإلنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ السیسىالدسوقى رفعت احمد أ.د/ ) 1
المیكانیكي بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

المیكانیكي والتصمیم اإلنتاج ھندسة بقسم مدرس الوزیرىعبدالمحسن سمیر محمود د/ ) 2
بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

:  تعدیل فى عنوان الرسالة ولجنة اإلشراف2-3
اإلشراف لجنة فى تعدیل على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-3-1
أكتوبر بدورة: المقیدة – رشوان حسان محمود ایناس / للمھندسة الكھربیة) واالالت القوى الكھربیة(ھندسة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة 
2011

عنوان الرسالة : التحكم في جھد المولد التأثیري المعزول عن الشبكة"-
 تحت إشراف:

الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم أستاذ الخولىعیسى علوى أ.د/ ) 1
جامعة المنوفیة

والتعدیل المطلوب : اضافة اسم - د/ ھیثم زكى عزازى – وذلك لحاجة البحث لمجھود سیادتھ
                         إضافة اسم –د/ محمد عزت محمد ابراھیم –   وذلك لحاجة البحث لمجھود سیادتھ

لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي : 
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم أستاذ الخولىعیسى علوى أ.د/ ) 1

جامعة المنوفیة
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عزازىزكى ھیثم د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس ابراھیممحمد عزت محمد د/ ) 3

جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
اإلشراف لجنة فى تعدیل على بالموافقة  27/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-3-2

2015لدرجة ماجستیر العلوم الھندسیة فى الھندسة المدنیة(ھندسة الرى والھیدرولیكا) للمھندسة / وفاء نبیل عبدالحلیم الشناوى – المقیدة بدورة: أكتوبر 
عنوان الرسالة : تأثیر استخدام نفث المیاه على القفزة الھیدرولیكیة وتشتیت الطاقة خلف المنشأت الھیدرولیكیة"-

 تحت إشراف:
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ صبیحفؤاد محمد محمد أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ ھاللالعزب یسرى الدین عصام د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة

والتعدیل المطلوب : رفع اسم – أ.د/ محمد محمد فؤاد صبیح – وذلك النشغال سیادتھ
                         إضافة اسم – د/ فھمى صالح فھمى عبدالحلیم –   وذلك لحاجة البحث لمجھود سیادتھ

لتصبح لجنة اإلشراف على النحو التالي : 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ ھاللالعزب یسرى الدین عصام د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عبدالحلیمفھمى صالح فھمى د/ ) 2

الھندسة جامعة بنھا
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة

 : القید لدرجة الدكتوراه2-4
لدرجة القید على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-4-1

درجة على الحاصل سلیمان- محمود متولى مختار خالد للمھندس/ )  الكھربیةواالالت القوى ھندسة (  الكھربیةالھندسة فى فلسفة دكتوراه 
13/5/2018، بتاریخ  الماجستیر فى العلوم الھندسیة ،  من كلیة الھندسة ، جامعة المنوفیة

- تشكل لجنة االمتحان الشامل من السادة: 
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                        عشیبھ مبروك شعبان أ.د/ ) 1

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ              العرب عز عبدالمقصود محمد أ.د/ ) 2

الھندسة جامعة المنوفیة
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بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                     الشنوانى مصطفى محمد أ.د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                  السبع عوض السید عوض أ.د/ ) 4
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم أستاذ              الدین زین الدین صالح اشرف أ.د/ ) 5
جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

لدرجة القید على بالموافقة  24/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-4-2
درجة على الحاصل عبدالعال- عبدالقوى عبدالعاطى مدحت للمھندس/ )  الكھربیةواالالت القوى ھندسة (  الكھربیةالھندسة فى فلسفة دكتوراه 

13/5/2018، بتاریخ  الماجستیر فى العلوم الھندسیة ،  من كلیة الھندسة ، جامعة المنوفیة
- تشكل لجنة االمتحان الشامل من السادة: 

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

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ              العرب عز عبدالمقصود محمد أ.د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                     الشنوانى مصطفى محمد أ.د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                  السبع عوض السید عوض أ.د/ ) 4
الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم أستاذ              الدین زین الدین صالح اشرف أ.د/ ) 5
جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

تقریر لجنة االمتحان الشامل : 2-5
االمتحان لجنة تقریر على بالموافقة القسم مجلس رئیس أ.د/ خطاب بشأن المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة قسم مذكرة عرض : 2-5-1
بتاریخ االنتاج) (ھندسة المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقیدة - كساب فرید محمود اسماء / للمھندسة الشامل 

14/1/2018 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
االمتحان لجنة تقریر على بالموافقة القسم مجلس رئیس أ.د/ خطاب بشأن المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة قسم مذكرة عرض : 2-5-2
االنتاج) (ھندسة المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید - منصور حلیم محمد منیر محمد / للمھندس الشامل 
 14/1/2018بتاریخ 

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

 : مد مدة الدراسة2-6
الدراسة مدة مد على بالموافقة  27/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-6-1

اعتباراً -  21/4/2009بتاریخ ) انشائیة (ھندسة المدنیة الھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید - احمد سید سعید محمود محمد / للمھندس 
( المد االول) وذلك الستكمال كتابة الرسالة. 26/6/2019 : 27/6/2018من 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة

الدراسة مدة مد على بالموافقة  27/6/2018بتاریخ ) 11رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-6-2
-  2010أكتوبر بدورة  انشائیة) (ھندسة المدنیة الھندسة في الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة المقید - البتھ احمد اسماعیل محمد / للمھندس 

( المد االول) وذلك الستكمال كتابة الرسالة. 1/10/2018 : 30/9/2017اعتباراً من 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
: موضوعات مختلفة 2-7

) المیكانیكیة القوى ھندسة (قسم وافق حیث :- الصیفى الدراسى الفصل بشان العلمیة األقسام من المقدمة المذكرات عرض :  2-7-1
المیكانیكى) والتصمیم االنتاج ھندسة (قسم اعلن – الصیفى الدراسى بالفصل والدراسة القید قبول على المعماریة) الھندسة و(قسم 

التالیة االقسام اعلنت بینما ، التدریس ھیئة اعضاء وظروف امكانیات من مایتوافر حسب وذلك ، القید باب فتح على مبدائیا بموافقتھ 
(الھندسة المدنیة – الھندسة الكھربیة – العلوم االساسیة الھندسیة) عند عدم رغبتھا فى فتح باب القید للدراسة بالفصل الدراسى الصیفى.
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التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

(دبلوم  2017/2018الجامعى للعام ) 2018یونیھ ( الثانى الدراسى للفصل العلیا الدراسات بنتیجة العلیا الدراسات مذكرة عرض :  2-7-2
– ماجستیر – دكتوراه) جمیع االقسام العلمیة .

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


