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محضر اجتماع لجنة الدراسات العلیا

2017/2018(الجلسة التاسعة) للعام الجامعي 
6/5/2018والتي عقدت یوم األحد الموافق 

 م الساعة الحادیة عشر والنصف صباحاً برئاسة السید6/5/2018م 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  1/4/2018م والتي عقدت بتاریخ 2017/2018المصادقة على محضر اجتماع لجنة الدراسات العلیا بجلستھ (الثامنة) للعام الجامعي 
القـرار 

          تمت المصادقة
 موضو عات الجلسة: : ثانیا

  :  منح الدرجات العلمیة2
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة عرض :    2-1-1

2013العلوم الھندسیة فى الھندسة المعماریة (التصمیم المعمارى) للمھندسة/الزھراء عبدالوھاب محمد جبل– المقید بدورة أكتوبر 
"اعاده استخدام مبانى التراث الحدیث (دراسھ حالھ:قصر االمیره فلایر ومحیطھ بطنطا)- عنوان الرسالة: " 

محضر
 اجتماع

الدراسات العلیا
الجلسة التاسعة 
2017/2018
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- تحت إشراف: 
الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ الحبشىعلوى عالء أ.د/ ) 1

جامعة المنوفیة
- لجنة الحكم والمناقشة:

بكلیة المعماریة الھندسة بقسم مساعد أستاذ شلبىاحمد ھایدى د/ ) 1
الھندسة جامعة الزقازیق 

بكلیة المعماریة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عطیھعید محمد ایمان أ.د/ ) 2
 الھندسة جامعة المنوفیة

الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ الحبشىعلوى عالء أ.د/ ) 3
جامعة المنوفیة 

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة

ماجستیر درجة منح على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المعماریة الھندسة قسم مذكرة عرض :    2-1-2
2010العلوم الھندسیة فى الھندسة المعماریة (التصمیم المعمارى) للمھندسة/ایناس فوزى عبدالستار شھاب– المقید بدورة أكتوبر 

واقع المدینة المصریة ومستقبلھا في إطار الموجة الحضاریة الثالثة " "- عنوان الرسالة: 
- تحت إشراف: 

بكلیة المعماریة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عیسىمحمود صفاء أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة

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

- لجنة الحكم والمناقشة:
الدراسات معھد – البیئیة الھندسة بقسم أستاذ عبیداكرام ماجدة أ.د/ ) 1

والبحوث البیئیة – جامعة عین شمس 
الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ سلیمان على امین محمود أ.د/ ) 2

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

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

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة

ماجستیر درجة منح على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-1-3
أكتوبر : بدورة المقید – عبدالعال عبدالقوى عبدالعاطى للمھندس/مدحت الكھربیة) واالالت القوى (ھندسة الكھربیة الھندسة في الھندسیة العلوم 
2013

تصمیم لمحول تیار متغیر الى تیار مستمر ثالثى االوجھ للتطبیقات الصناعیھ ذات القدره الكبیره"- عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

الھندسة بقسم مساعد) (أستاذ متفرغ أستاذ ابومباركھالسید احمد د/ ) 1
الكھربیة بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

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

- لجنة الحكم والمناقشة:
بمنوف االلكترونیة الھندسة كلیة متفرغ– أستاذ قطبعبدالستار مجدى أ.د/ ) 1

– جامعة المنوفیة 
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم أستاذ الخولى عیسى علوى أ.د/ ) 2

جامعة الزقازیق المنوفیة
الھندسة بقسم مساعد) (أستاذ متفرغ أستاذ ابومباركھالسید احمد أ.د/ ) 3

الكھربیة بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة
ماجستیر درجة منح على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-1-4

2011العلوم الھندسیة في الھندسة الكھربیة (ھندسة القوى واالالت الكھربیة) للمھندس/خالد مختار متولى محمود – المقید بدورة : أكتوبر 
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التحكم األمثل متعدد األھداف لسریان القدرة في شبكات النقل باستخدام أجھزة النقل المرنة " "- عنوان الرسالة: 

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

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس عبدالعزیز احمد رجب د/ ) 2

جامعة المنوفیة
- لجنة الحكم والمناقشة:

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ عباسىمحمود حسن نبیل أ.د/ ) 1
الھندسة جامعة اإلسكندریة

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ ابوالعال محمد على عادل أ.د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ مرسىعبدالوھاب جمال أ.د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة بناء على توصیة لجنة الحكم والمناقشة

:: تشكیل لجنة الفحص والمناقشة2-2
تشكیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة قسم مذكرة عرض : 2-2-1

مرسى محمد للمھندس/محمود اإلنتاج) (ھندسة المیكانیكي والتصمیم اإلنتاج ھندسة في الھندسیة العلوم ماجستیر لرسالة والمناقشة الفحص لجنة 
2013میز – المقید بدورة : مارس 

"تأثیر معدل التجمد على الخصائص التكنولوجیة لسبیكة ھایبر أیوتیكتیك الومنیوم سلیكون  - عنوان الرسالة: " 
- تحت إشراف: 

والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ السیسىالدسوقى رفعت احمد أ.د/ ) 1
المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

- المعدنیة للدراسات التبین بمعھد مساعد أستاذ خفاجىمحمود محمد سامح د/ ) 2
حلوان

المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم مدرس الوزیرىعبدالمحسن سمیر محمود د/ ) 3
بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

 تشكل لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالي :-
المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم أستاذ محمدعبدالحمید محمد أ.د/ ) 1

بكلیة الھندسة جامعة الزقازیق
االنتاج ھندسة بقسم مساعد) (أستاذ متفرغ أستاذ سراجمحمد سعاد د/ ) 2

والتصمیم المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ السیسىالدسوقى رفعت احمد أ.د/ ) 3

المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
- المعدنیة للدراسات التبین بمعھد مساعد أستاذ خفاجىمحمود محمد سامح د/ ) 4

حلوان
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
الفحص لجنة تشكیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-2-2

أكتوبر بدورة المقید – الشابورى معوض مجدى للمھندس/ایمن انشائیة) (ھندسة المدنیة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لرسالة والمناقشة 
2013

"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
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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

الفحص لجنة تشكیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-2-3
المقید – عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح محمد للمھندس/احمد انشائیة) (ھندسة المدنیة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لرسالة والمناقشة 

2013بدورة أكتوبر 
"تأثیر االضافات الكیمیائیھ والمعدنیھ على سلوك الخرسانھ ومقاومتھا فى االعمار المبكره - 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 :-
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
الفحص لجنة تشكیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-2-4

عفیفى– عبدالعزیز محمود للمھندس/عبدالعزیز الكھربیة) واالالت القوى (ھندسة الكھربیة الھندسة في الھندسیة العلوم ماجستیر لرسالة والمناقشة 
2012المقید بدورة : أكتوبر 

التحكم في خالیا كھروضوئیة متصلة بنظام قوي كھربیة " "- عنوان الرسالة: 

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

الھندسة جامعة المنوفیة
الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مدرس عبدالعزیز احمد رجب د/ ) 2

جامعة المنوفیة
 تشكل لجنة الفحص والمناقشة على النحو التالي :-

الھندسة بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم أستاذ بدوىعبدالجواد فاروق امل أ.د/ ) 1
جامعة الزقازیق

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ ابوالعال محمد على عادل أ.د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ مرسىعبدالوھاب جمال أ.د/ ) 3
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

فى العلوم الھندسیة  : التسجیل لدرجة الماجستیر2-3
 بالموافقة على التسجیل لدرجة ماجستیر العلوم 29/4/2018) بتاریخ 9:عرض مذكرة قسم الھندسة المدنیة بشأن توصیة مجلس القسم بجلستھ رقم(2-3-1

  2016الھندسیة فى الھندسة المدنیة(ھندسة االشغال العامة) للمھندس/سامح سعید عبدالفتاح عبدالواحد – المقید: بدورة أكتوبر 
" تحلیل اعتمادى للتنبؤ باداء الرصف فى مصر " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :

  Reliability Analysis of Pavement Performance Prediction in Egypt  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  
-  تحت إشراف:

بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ ھاشمحسن ابراھیم د/ ) 1
الھندسة جامعة المنوفیة
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بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ ابوالمعاطىابراھیم احمد د/ ) 2
الھندسة جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

 بالموافقة على التسجیل لدرجة ماجستیر العلوم 29/4/2018) بتاریخ 9:عرض مذكرة قسم الھندسة المعماریة بشأن توصیة مجلس القسم بجلستھ رقم(2-3-2
  2013الھندسیة فى الھندسة المعماریة(التصمیم المعمارى) للمھندسة/ابتسام سعید احمد محمد الشلف– المقیدة: بدورة أكتوبر 

" ادارة المیاه الجوفیھ لتحسین النسیج العمرانى بالقاھرة التاریخیة " - عنوان الرسالة باللغة العربیة :
Management of the Ground Water for the Enhancement of the Urban Fabric  - عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة :  

in Historic Cairo
-  تحت إشراف:

الھندسة بكلیة المعماریة الھندسة بقسم أستاذ الحبشىعلوى عالء أ.د/ ) 1
جامعة المنوفیة

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

:  تعدیل فى عنوان الرسالة ولجنة اإلشراف2-4
عنوان تعدیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة قسم مذكرة عرض : 2-4-1

مجدى /رضوة للمھندسة تطبیقیة) ومیكانیكا ماكینات تصمیم (ھندسة المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة الرسالة 
 2015ھارون ھاشم - المقیدة بدورة مارس 

"إعادة التصمیم بمساعدة الحاسب اآللي لماكینات التفریز مصریة الصنع  : " عنوان الرسالة باللغة العربیة-   
   Mechanical Redesign Using Computer Aided Design of Egyptian Made Milling Machines : عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة      -   

 : -علماً بأن ھذا التعدیل غیر جوھري- عنوان الرسالة بعد التعدیل
"إعادة تصمیم ماكینات التفریز مصریة الصنع بمساعدة الحاسب اآللي  : " عنوان الرسالة باللغة العربیة-   

   Using Computer Aided Design  Redesign of Egyptian Made Milling Machines:     عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة      -   
 -  تحت إشراف:

والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ ناصرعبدالبارى محمد أ.د/ ) 1
المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

االنتاج ھندسة بقسم مساعد) (أستاذ متفرغ استاذ عاصىعبدالرحیم محمد د/ ) 2
والتصمیم المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم مساعد أستاذ خضرمحمد خالد د/ ) 3
المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة

 لیكون اكثر دقة فى موضوع البحث.وسبب التعدیل :
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
الرسالة عنوان تعدیل على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-4-2

مارس بدورة المقید عبدالحمید- سامى محمد /احمد للمھندس الكھربیة) واآلالت القوى (ھندسة الكھربیة الھندسة فى الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة 
2013 

"بحث التفریغ الجزئى فى المحوالت المغموره فى الزیت: " عنوان الرسالة باللغة العربیة-   
Investigation of Partial Discharge For oil-Immersed transformers: عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة      -   

 : -علماً بأن ھذا التعدیل غیر جوھرى- عنوان الرسالة بعد التعدیل
"دراسة تأثیر درجة الحرارة على شدة العزل الكھربى لزیت المحوالت المحسن باضافة جسیمات نانومتریة : " عنوان الرسالة باللغة العربیة-   

Studying the Effect of Temperature on Breakdown Strength عنوان الرسالة باللغة االنجلیزیة:      -   
of Transformer Oil Modified Nanoparticles

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

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة الكھربیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ عبدالھادىمحمد عمرو د/ ) 2

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

جامعة المنوفیة
: لیتماشى مع موضوع الرسالةوسبب التعدیل 

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة
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 : القید لدرجة الدكتوراه2-5
في فلسفة دكتوراه لدرجة القید على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-5-1

كلیة من ، االنشائیة) (الھندسة الھندسیة العلوم فى الماجستیر درجة على الحاصل حمد- محمد مشحوت محمد للمھندس/ ) انشائیة ھندسة (  المدنیة الھندسة 
10/12/2017الھندسة ، جامعة المنوفیة ، بتاریخ 

- تشكل لجنة االمتحان الشامل من السادة: 
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                     قندیل احمد سید كامل أ.د/ ) 1

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

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم متفرغ أستاذ                        ملیكھ نصیف ناجح أ.د/ ) 3

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ بشندىعلى عالء د/ ) 4

الھندسة جامعة المنوفیة
بكلیة المدنیة الھندسة بقسم مساعد أستاذ الطلىابوالعنین بشرى د/ ) 5

الھندسة جامعة المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
لدرجة القید على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة قسم مذكرة :عرض 2-5-2

ھندسة فى الماجستیر درجة على الحاصلة محمد- البدوى السید رحاب / للمھندسة) االنتاج ھندسة ( المیكانیكى والتصمیم االنتاج ھندسة في فلسفة دكتوراه 
18/9/2012االنتاج ، من كلیة الھندسة بشبرا ، جامعة بنھا ، بتاریخ 

- تشكل لجنة االمتحان الشامل من السادة: 
والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ     السیسى الدسوقى رفعت احمد أ.د/ ) 1

المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ         ابوالخیر عبدالغنى محمود أ.د/ ) 2

المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
والتصمیم االنتاج ھندسة بقسم متفرغ أستاذ             حماده عبدالحمید احمد أ.د/ ) 3

المیكانیكى بكلیة الھندسة جامعة المنوفیة
االنتاج ھندسة بقسم مساعد) (استاذ متفرغ أستاذ                     سراج محمد سعاد د/ ) 4

جامعة الھندسة بكلیة المیكانیكى والتصمیم 
المنوفیة

االنتاج ھندسة بقسم مساعد) (استاذ متفرغ أستاذ          ابوالنصر عبدالحفیظ رأفت د/ ) 5
جامعة الھندسة بكلیة المیكانیكى والتصمیم 

المنوفیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
تحدید المقررات الدراسیة لدرجة الدكتوراه : 2-6

الشامل االمتحان لجنة تقریر على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9(رقم بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-6-1
بتاریخ ) انشائیة (ھندسة المدنیة الھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید - سالم عبدالرحمن حمدى محمود / للمھندس الدراسیة المقررات وتحدید 

25/2/2018 – على النحو التالي:-  تاریخ أداء االمتحان الشامل:-  14/1/2018
عدد الساعات اسم المقرركود المقرر

الوظیفةالقائم بالتدریسالمعتمدة

CVE 703أ.د/یسرى بیومى شاھین3سلوك المنشآت تحت تأثیر األحمال
د/محمد عبدالمجید السبعاوى

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 705.3السلوك الدینامیكى الالخطى  للمنشآت اإلطاریة
أ.د/اسامھ محمد توفیق

د/بشرى ابوالعنین الطلى
د/غاده موسى ھیكل

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7113إصالح وتقویة المنشآت الخرسانیة المسلحھ
أ.د/منیر محمد كمال

أ.د/محمد عبدالعزیز سعفان
د/زینب عبدالخالق عتمان

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7123ترمیم المبانى القدیمة و األثریة
أ.د/یسرى بیومى شاھین

د/عالء على بشندى
د/نھى محمد سلیمان

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7133الجودة الشاملة
د/امل عبدالھادى ناصر
د/محمد رشدى عفیفى

د/فاطمة الزھراء محمد عید

أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7583خواص المواد
د/زینب عبدالخالق عتمان

د/نھى محمد سلیمان
د/امل عبدالھادى ناصر

أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
استاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

التوصیة



Menoufia Universityجامعة المنوفیة
Faculty Of Engineeringكلیة الھندسة بشبین الكوم

Administrative of Post Graduate Studiesإدارة الدراسات العلیا
7  

توصى اللجنة بالموافقة
الشامل االمتحان لجنة تقریر على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9(رقم بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة عرض : 2-6-2

بتاریخ ) انشائیة (ھندسة المدنیة الھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید - القصاص محمد حمدى اسماعیل احمد / للمھندس الدراسیة المقررات وتحدید 
25/2/2018 – على النحو التالي:-  تاریخ أداء االمتحان الشامل:-  14/1/2018
عدد الساعات اسم المقرركود المقرر

الوظیفةالقائم بالتدریسالمعتمدة

CVE 703أ.د/یسرى بیومى شاھین3سلوك المنشآت تحت تأثیر األحمال
د/محمد عبدالمجید السبعاوى

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 705 السلوك الدینامیكى الالخطى  للمنشآت
3اإلطاریة.

أ.د/اسامھ محمد توفیق
د/بشرى ابوالعنین الطلى

د/غاده موسى ھیكل

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 711 إصالح وتقویة المنشآت الخرسانیة
3المسلحھ

أ.د/منیر محمد كمال
أ.د/محمد عبدالعزیز سعفان
د/زینب عبدالخالق عتمان

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7143المنشآت الخرسانیة الخاصة
أ.د/مجدى عبدالحمید طایل

أ.د/ناجح نصیف ملیكھ
أ.د/خالد محمد حیزه

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

استاذ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7133الجودة الشاملة
د/امل عبدالھادى ناصر
د/محمد رشدى عفیفى

د/فاطمة الزھراء محمد عید

أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

CVE 7603التربة واالساسات
أ.د/عبدالفتاح عبدالقادر یوسف

د/محمد محمد ابوریھ
د/احمد محمد عبدالجلیل

أستاذ متفرغ بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
أستاذ مساعد بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة

مدرس بقسم الھندسة المدنیة بالكلیة
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
 : إلغاء القید2-7   

للمھندس/ القید إلغاء على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-7-1
مرات الستنفاذ وذلك  والھیدرولیكا) الرى ھندسة ( المدنیة الھندسة فى العلیا الدراسات دبلوم – عبدالھادى عبدالمطلب عبدالھادى 

الرسوب ، وذلك وفقا لالئحة الداخلیة الدراسات العلیا بالكلیة.
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
ایقاف القید : 2-8

القید ایقاف على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن المیكانیكیة القوى ھندسة قسم مذكرة :عرض 2-8-1
من اعتباراً -   10/12/2017بتاریخ المیكانیكیة القوى ھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید -  فرحات عبدالرحمن محمد / للمھندس 

( االیقاف االول) وذلك لحصولھ على منحة من الجامعة المصریة الیابانیة. 31/8/2019 : 1/9/2018
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
ایقاف على بالموافقة   5/5/2018بتاریخ القسم مجلس عن بالتفویض القسم مجلس رئیس توصیة بشأن المدنیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-8-2

  10/12/2017بتاریخ  العامة) االشغال (ھندسة المدنیة الھندسة فى فلسفة دكتوراه لدرجة المقید -  عامر فتحى عبدالرحمن / للمھندس القید 
( االیقاف االول) وذلك لحصولھ على منحة لدراسة الدكتوراه من كندا. 20/1/2019 : 21/1/2018- اعتباراً من 

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

 : مد مدة الدراسة2-9
الدراسة مدة مد على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-9-1

 الكھربیة) واالالت القوى (ھندسة الكھربیة الھندسة في الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة المقیدة - رشوان حسان محمود ایناس / للمھندسة 
( المد الثانى) وذلك الستكمال كتابة الرسالة 31/1/2019 : 1/2/2018 - اعتباراً من 2011بدورة أكتوبر 

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

الدراسة مدة مد على بالموافقة  29/4/2018بتاریخ ) 9رقم(بجلستھ القسم مجلس توصیة بشأن الكھربیة الھندسة قسم مذكرة :عرض 2-9-2
واالالت القوى (ھندسة الكھربیة الھندسة في الھندسیة العلوم ماجستیر لدرجة المقیدة - عفیفى عبدالعزیز محمود عبدالعزیز / للمھندس 

( المد االول و الثانى) وذلك الستكمال اجراءات المناقشة والمنح. 31/1/2019 : 1/2/2017 - اعتباراً من 2012الكھربیة)  بدورة أكتوبر 
التوصیة

توصى اللجنة بالموافقة
: موضوعات مختلفة 2-10

دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني عرض المذكرات المقدمة من األقسام العلمیة بحرمان الطالب االتى أسمائھم من   : 2-10-1
) لتجاوزھم نسبة الغیاب المقررة ، وفقا لقانون تنظیم الجامعات .2018( یونیھ 
اسم المقررالكودالقسمالدرجةاسم الطالبم

ھندسة القوى دبلوماحمد خالد عبدهللا البرویشى1
المیكانیكیة

MPE 527أالت الموائع
احمد محمد كامل غانم2



Menoufia Universityجامعة المنوفیة
Faculty Of Engineeringكلیة الھندسة بشبین الكوم

Administrative of Post Graduate Studiesإدارة الدراسات العلیا
8  

عبدالمنعم یحیى عبدالمنعم حواش3
كریم محمد عبد الواجد یس4
محمد ابراھیم عبدالفتاح احمد5
محمد رضوان محمود رضوان6
محمد زھیر طھ احمد7
محمود صبحى عبدالعزیز عبد الصمد دغیدى8
محمود على محمود مراد9
معاذ طاھر عبدالفتاح نصار10
تحلیل نظم القوى الكھربیةELE 605الھندسة الكھربیةماجستیرامنیھ محمد متولى سعید11 ولید كریم احمد على12

التوصیة
توصى اللجنة بالموافقة

) :-2018عرض الطلبات المقدمة من طالب الدراسات العلیا ، باالعتذار عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الثانى ( یونیھ  : 2-10-2
اسم المقررالكودالقسمالدرجةاسم الطالبم

المفاھیم الحدیثة للعمارةARC 601الھندسة المعماریة  ماجستیرمحمد مجدى عبدالحمید ھالل1

الھندسة المعماریةماجستیرنورھان محمد عاطف2

ARC 601المفاھیم الحدیثة للعمارة
ARC 607طرق البحث العلمي في العمارة
ARC 612النظم البیئیة
ARC 697البحث المبدئي
URB 603ِتحلیل سیاسةِ نقلِ حضري

ھندسة االنتاج ماجستیراحمد عاطف محمد محمد3
والتصمیم المیكانیكى

PRE 607موضوعات متقدمة في القطع
PRE 608طرق التشغیل الغیر تقلیدیة

PRE 621معاینة القبول
PRE 623تصمیم تجارب

الھندسة المدنیةدبلومعبدهللا لطفى عبدهللا صبیحھ4

CVE 504السلوك االستاتیكي الالخطي للمنشآت اإلطاریة
CVE 509ضبط وتأكید الجودة
CVE 516دراسـة الموقـع وفحـص التربـة
CVE 552منشات ھیدرولیكیة

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


