
 

   

 

( 394محضر إجتماع مجلس كلية الهندسة جلسة رقم )
  43/4/6142يوم اإلثنين الموافق  -

  

  AM 01:44 42/5/4102فى  -ؼيت الوىحذ ًظبم الوجبلس الجبه هروة هحوذ ػلى ػبذ الغٌى  -هستخرج البيبى:

 

يىم اإلثٌيي الوىافك  - 294ُػمذ إجتوبع هجلس كليت الهٌذست رلن 
 ورلك في توبم السبػت الؼبشرة صببحب بمبػت هجلس الكليت  02/4/4102

 

برئبست السيذ أ.د / زكى هحوذ              
 زيذاى الشيخت 

 ػويذ الكليت

 : وحضىر كل مه السبدة 

 أ.د / قبسى صالح عجد انىهبة االنفً              
وكيم انكهية نشئىٌ اندراسبت انعهيب 

 وانجذىخ 

 وكيم انكهية نشئىٌ انحعهيى وانطالة أ.د / هشبو عرفبت عهً خهيفة              

 رئيس يجهس قسى انهُدسة اإلَشبئية أ.د/ / ادًد يذًىد يىسف يذًد              

 رئيس قسى انهُدسة انكهرثية أ.د / صجذً يذًد عجد انقبدر انسيد              

 أ.د / فىقية فهيى اسًبعيم انذجيجً              
رئيس يجهس قسى هُدسة انغسل 

 وانُسيج 

 أ.د / يذًىد انًىافً اثراهيى شحيىي              
اسحبذ يحفرغ ثقسى هُدسة األشغبل 

 انعبية

 ًد غصىة سعفبٌ يىسً أ.د / يذ             
رئيس يجهس قسى هُدسة انقىٌ 

 انًيكبَيكية

 أ.د / اوسبيً سعيد انسيد سيدأدًد راجخ              
رئيس يجهس قسى هُدسة انرٌ 

 وانهيدرونيكب 

 أ.د / فبيس وَيس زكً سهيًبٌ              
أسحبذ يحفرغ ثقسى هُدسة اإلنكحروَيث 

 واإلجصبالت

 يذت اثراهيى اثى انًعبطً انعسة  أ.د /             
رئيس يجهس قسى انريبضيبت 

 وانفيسيبء انهُدسية

 أسحبذ يحفرغ ثقسى انهُدسة اإلَشبئية أ.د / يىسف إثراهيى يىسف عجبج              

 أسحبذ يحفرغ ثقسى انهُدسة انًعًبرية أ.د / يذًد صالح انديٍ سيد انسيد              

 رزق عجدهللا يذًىد انجيهً أ.د /              
أسحبذ يحفرغ ثقسى هُدسة انغسل 

 وانُسيج

 أ.د / عبدل عجدِ ثيىيً انًصري              
رئيس يجهس قسى هُدسة انرٌ 

 وانهيدرونيكب

 أ.و.د / هشبو خهيم عجد انفحبح االجرثً              
أسحبذ يسبعد ثقسى هُدسة األشغبل 

 انعبية

 رئيس يجهس قسى انهُدسة انًعًبرية نًيس سعد انديٍ يذًد انجيساوي أ.د/ /              



 أ.د/ / يجدي صالح انعسة صىاٌ              
أسحبذ ثقسى انريبضيبت وانفيسيبء 

 انهُدسية

 و قد تولي امبنة اإلجتمبع : 

أ.د / هبهر هحوذ ػبذ الرزاق              
 هصطفى 

وكيل الكليت لشئىى خذهت 
 ٌويت البيئتالوجتوغ وت

 
               فً بداٌة االجتماع رحب سٌادته بالسادة أعضاء المجلس الموقر متمنٌاا  لماد دواد

 الصحة والتوفٌق.
 

       وأوصى سٌادته بمخاطبة السٌد أ.د/ وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث بشاؤن
 وافدٌن .ما تد حٌال مستحقات أعضاء هٌئة التدرٌس من صندوق ال

 

       وأكد سٌادته علً دعاوة الساٌد أ.د/ أحماد عباد ال تااي القٌاران  للحضاور للجلساة القادماة
بمعاماال قسااد هندسااة اإلنتاااي والتصاامٌد  CNCإلٌضاااي مااا تااد بشااؤن اسااتخداد ماكٌنااة 

 المٌكانٌكً .
 

 ل     ثد بدأ السٌد األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة فً مناقشة الموضوعات الواردة بجدو

 -واتخذ المجلس القرارات اآلتٌة: األعمال
 

 جدول األعمبل الرئيسى

 تصديقبت - 1

 كلية الهىدسة -( 1-1مىضىع رقم )

 الموضوع :  
  55/9/9156بتارٌخ   429التصدٌق على محضر الجلسة السابقة رقد 

صوب  84القرار: صادق المجلس على الجلسة ما عدا الموضوع رقم 
ساعات معتمدة  6فق المجلس على معادلة مقررات بما يعادل القرار إلى وا

 فقط طبقا لالئحة.
  

  99/9/9156التصدٌق على محضر الجلسة الطارئة بتارٌخ  
 القــرار: صادق المجلس

  

 شئىن أعضبء هيئة التدريس ومعبوويهم - 2

 كلية الهىدسة -( 1-2مىضىع رقم )

 الموضوع :     
سٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة المذكرة المقدمة من ال

على الطلب 99/9/9156الحاسبات والنظد بشؤن موافقة مجلس القسد فى
المدرس بالقسد علً تجدٌد األجازة لمدة  –المقدد من د/ عمرو محمد ثابت 

وذلك بمرتب ٌصرؾ  92/4/9156عاد ثان للتدرٌب بمولندا اعتبارا من 
 نحة من جامعة الٌدن بمولندا.من الداخل حٌث انه حصل على م

 بالموافقة  والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 



 القـرار:وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 2-2مىضىع رقم )

 الموضوع :    
المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

بؤن 99/9/9156بشؤن إفادة مجلس القسد فىاإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً 
السٌد أ.د/ السٌد محمد عبد الرسول ؼٌر ملتزد بالتواجد فى القسد للمدة 

 المقررة وهى أربعة أٌاد أسبوعٌا.
 القـرار:يؤجل لجلسة قادمة مع الموافاة بالعبء التدريسي لسيادته.

  

 كلية الهىدسة -( 3-2مىضىع رقم )

 الموضوع :     
بشؤن موافقة مجلس قسد المندسة المقدمة من الشئون اإلدارٌة   المذكرة

السٌد د/ خالد جالل أحمد على قبول استقالة  54/9/9156المعمارٌة فى 
)تسوٌة بالقسد وذلك وفقا لطلبه لتسوٌة معاشه  األستاذ المساعد -زؼلول

نون مبكرة( وفقا لقانون الخدمة المدنٌة " وقبول استقالته وفقا للمقرر فى قا
 .تنظٌد الجامعات حالة إعرابه عن إرادته 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 4-2مىضىع رقم )

 الموضوع :    
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة  بشؤن موافقة مجلس قسد هندسة 

علــى تعٌٌن الممندسة /  99/9/9156فً الرٌاضٌات وال ٌزٌاء المندسٌة  
د المقصود المعٌدة بالقسد علً درجة مدرسا مساعدا بالقسد رشا طاهر عب

 فً المندسة )تخصص فٌزٌاء هندسٌة ( . 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 5-2مىضىع رقم )

 الموضوع :      
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة  بشؤن موافقة مجلس قسد هندسة 

علــى تعٌٌن الممندس /  99/9/9156فً  اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً
مصط ى أحمد مصط ى بملول المعٌد بالقسد علً درجة مدرسا مساعدا 

 بالقسد. 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 6-2مىضىع رقم )

 الموضوع :      .1
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة  بشؤن موافقة مجلس قسد هندسة 

علــى تعٌٌن الممندسة / سماي محمد  92/9/9156فً  الؽزل والنسٌج
محمد إبراهٌد المعٌدة بالقسد علً درجة مدرسا مساعدا بالقسد حٌث تد منح 



 سٌادتما درجة الماجستٌر فى المندسة )هندسة الؽزل والنسٌج( 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 7-2مىضىع رقم )

 الموضوع :     
مقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة المذكرة ال

علــً  99/9/9156اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً بشؤن موافقة القسـد فً 
ما جاء بالتقرٌـر الدراسـً الخاص بالممندس/ محمد جودة رمضان اعتماد 

القال المدرس المساعد بالقسد وعضو برنامج الجامعة المصرٌة  الٌابانٌة 
(E-JUST للحصول علً درجة الدكتوراه علما بؤنه ملتزد بالتخصص )

 الموفد علٌه.
بالموافقة علً ما جاء بالتقرٌر الدراسً  لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 

 والعرض علً مجلس الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 8-2مىضىع رقم )

  
 الموضوع :    

سٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسد هندسة الرٌاضٌات المذكرة المقدمة من ال
علً  99/9/9156بشؤن موافقة مجلس القسد بتارٌخ  وال ٌزٌاء المندسٌة

المعٌد بالقسد  –الطلب المقدد من الممندس/ عمرو محمد الشماوي إبراهٌد 
 5/2/9155والذي ٌلتمس فٌه مد أجازته الدراسٌة لمدة عاد ثان اعتبارا من 

 ألمانٌا(. -اجستٌر من )اٌطالٌاللحصول على درجة الم
 بالموافقة  والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 9-2مىضىع رقم )

 الموضوع:      .1
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسد هندسة األشؽال العامة 

علً الطلب المقدد من  95/9/9156لقسد بتارٌخ بشؤن موافقة مجلس ا
الممندس/ أحمد محمد السٌد الحدٌدي عضو األجازة الدراسٌة  لمنحه أجازة 

دراسٌة للحصول علً درجة الدكتوراه من جامعة ووتر بكندا  لمدة عاد 
 .2/59/9155للتدرٌب العملً وذلك بعد مناقشة الدكتوراه بتارٌخ 

 بالموافقة  والعرض علً مجلس الكلٌة. ثقافٌةلجنة العالقات الوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-2مىضىع رقم )

 الموضوع :      .1
المذكرة المقدمة من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسد المندسة اإلنشائٌة بشؤن 

علً الطلب المقدد من الممندس/  54/9/9156موافقة مجلس القسد بتارٌخ 



بالقسد والذى ٌلتمس فٌه مد  –عوض محمد طه المنسً هالل المعٌد عمرو 
حتى   5/2/9156أجازته الدراسٌة لمدة عاد سادس اعتبارا من 

 للحصول على درجة الدكتوراه من أمرٌكا. 2/5/9152
 بالموافقة  والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-2ضىع رقم )مى

  
 الموضوع :   

المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة  بشؤن توصٌة مجلس قسد هندسة 
علــى انتماء األجازة الممنوحة للسٌد  92/9/9156فً الؽزل والنسٌج  

الممندس / خالد محمد عٌاد راشد  المدرس المساعد بالقسد لما جاء برأي 
من قانون  556لرئٌس الجامعة بشؤن تطبٌق المادة المستشار القانونً 

تنظٌد الجامعات على الممندس فى ظل شؽله لوظٌ ة مدرس مساعد اعتبارا 
وعدد حصوله على الدكتوراه بعد انتماء البعثة الدراسٌة  5/6/9116من 

 .  2/5/9154إلى  2/2/9112التى حصل علٌما فى ال ترة من 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 12-2ىع رقم )مىض

  
 الموضوع :  

المذكرة المقدمة من السٌد أ.د/ رئٌس مجلس قسد المندسة المعمارٌة بشؤن 
علً الطلب المقدد من الممندسة/  99/9/9156موافقة مجلس القسد بتارٌخ 

المعٌدة بالقسد لاللتحاق بمنحة دراسٌة لمدة  -سارة محمد عادل فتوي الجمل
بمرتب ٌصرؾ من  99/2/9152حتى  3/51/9156من  عاد اعتبارا

الداخل وذلك لحصولما على منحة دراسٌة لدرجة الماجستٌر من 
Erasmus University Rotterdam  الواقعة فى دولة هولندا 

 بالموافقة  والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 13-2مىضىع رقم )

 الموضوع:
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافقة مجلاس قساد هندساة  

علاااً مساااتوي األسااااتذة  51/3/9156الحاسااابات والااانظد  الطاااار  فاااً 
واألسااتذة المساااعدٌن علاى توصااٌة اللجناة العلمٌااة الدائماة لترقٌااة األساااتذة 

ندسة الحاسبات ونظاد الاتحكد االلاى" واألساتذة المساعدٌن فى تخصص "ه
المدرس بالقسد اللقب  -بمنح السٌد الدكتور/ مصط ى عبد الخالق الحسٌنً 

 العلمً لوظٌ ة أستاذ مساعد بالقسد .
 القــرار: وافق المجلس

  



 كلية الهىدسة -( 14-2مىضىع رقم )

 الموضوع:
ة مجلس قسد المندساة المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافق

علااً الطلااب المقاادد ماان د/ خالااد محمااد حساان  6/3/9156اإلنشااائٌة فااً 
مجاهااد المعٌااد بالقسااد علااى تعااٌن سااٌادته ماادرس مساااعد بالقسااد حٌااث انااه 

 .5/3/9156حصل على درجة الماجستٌر بتارٌخ 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 15-2مىضىع رقم )

 الموضوع:
المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافقة مجلس قسد المندساة  المذكرة

علً الطلب المقدد من د/ احمد حسٌن علاى عباد  6/3/9156اإلنشائٌة فً 
الرحمن المعٌد بالقساد علاى تعاٌن ساٌادته مادرس مسااعد بالقساد حٌاث اناه 

 .9/3/9156حصل على درجة الماجستٌر بتارٌخ 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 16-2مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافقة مجلس قسد هندسة 

علً تجدٌد إجازة السٌد  92/2/9155االلكترونٌات واالتصاالت  بتارٌخ 
الدكتور/ احمد عبد هللا حسن البربري المدرس بالقسد لمرافقة الزوجة التً 

حتى  5/2/9155مملكة العربٌة السعودٌة لمدة عاد اعتبارا من تعمل بال
35/2/9156 . 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 17-2مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافقة مجلس قسد هندسة 

تجدٌد إجازة السٌد  علً 52/5/9156اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً بتارٌخ 
األستاذ الدكتور/ حسن سٌد محمد هدٌة األستاذ بالقسد لمرافقة الزوجة التً 

)للعاد  94/2/9156تعمل بالمملكة العربٌة السعودٌة لمدة عاد اعتبارا من 
 الثانً(.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 18-2مىضىع رقم )

 الموضوع : 
بشؤن موافقة مجلس قسد المندسة الشئون اإلدارٌة  المذكرة المقدمة من 

على إنماء خدمة د/ هٌثد محمد محمود مسعد  6/3/9156اإلنشائٌة فى 
 داود المعٌد بالقسد طبقا للوائح.



 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 19-2مىضىع رقم )

 الموضوع :
مجلس قسد المندسة المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة  بشؤن توصٌة 

( من 556-555علــى على تطبٌق المادة ) 99/9/9156المعمارٌة  فً 
المدرس المساعد بالقسد حٌث  –القانون للسٌد الممندس / محمد رشاد زٌد 

ولد ٌحصل على الدرجة  9115/9116انه مسجل لدرجة الدكتوراه من 
 حتى تارٌخه. 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 21-2مىضىع رقم )

 الموضوع :   
المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافقة مجلس قسد 

علً تجدٌد إجازة  5/51/9155الرٌاضٌات وال ٌزٌاء المندسٌة بتارٌخ 
السٌد الدكتور/ أحمد رجائً قمر المدرس بالقسد لمرافقة الزوجة التً تعمل 

 بالمملكة العربٌة السعودٌة .
 قــرار: وافق المجلس.ال

  

 كلية الهىدسة -( 21-2مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمـة مـن الشئون اإلدارٌة بشؤن موافقة مجلس قسد هندسة 

 -الحاسبات والنظد  على ندب السٌد د/ محمد شرٌؾ مصط ى القصاص 
تا للعلود األستاذ المساعد بالقسد ندبا كلٌا للتدرٌس بكلٌة المندسة جامعة الدل

والتكنولوجٌا وذلك خالل ال صل الدراسً الثانً للعاد الجامعً 
9155/9156 . 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 شئىن الدراسبت العليب - 3

 كلية الهىدسة -( 1-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 
علً منح  6/3/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد بتارٌخ اإلنشائٌة 

المـمندس/ إسالد محمد احمد المسعودي المعٌد بالقسد درجـة الماجستٌر فً 
على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر ال ردٌة  ا  "بناءالمـندسة اإلنشائٌة "

 للجنة المناقشة والحكد.
 ض علً مجلس الكلٌةبالموافقة والعرلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.



  

 كلية الهىدسة -( 2-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً منح  92/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً القوى المٌكانٌكٌة 
المـندسة الماجستٌر فً المـمندس/ أحمد سعد محمود سلٌمان علً درجـة 

على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر  ا  بناء"هندسة القوى المٌكانٌكٌة" 
 ال ردٌة للجنة المناقشة والحكد.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 3-3مىضىع رقم )

 : الموضوع   
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

علً منح  92/9/9156القوى المٌكانٌكٌة بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 
المـندسة المـمندس/ محمد إبراهٌد ربٌع محمود درجـة الماجستٌر فً 

قارٌر على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والت ا  بناء"هندسة القوى المٌكانٌكٌة" 
 ال ردٌة للجنة المناقشة والحكد.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 4-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :      .1

 -الدكتوراه:قٌد لدرجة إٌقاؾ 
 موافقة القسد القسد االسد

هندسة الري    د/ محمد إسماعٌل إسماعٌل
 والمٌدرولٌكا

9/9/9156 

مبررات اإللؽاء حصول سٌادته على منحة دراسٌة بالجامعة المصرٌة 
 الٌابانٌة لمدة عاد .

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 5-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع:     

 -لتسجٌل لدرجة الماجستٌر :ا
 موافقة القسد القسد االسد

د/ مى رمضان عبد الحلٌد  
 الكتبى

هندسة الري 
 والمٌدرولٌكا 

51/5/9156  



 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 6-3مىضىع رقم )

  
 ع :الموضو    

 -الماجستٌر:تسجٌل لدرجة إٌقاؾ 
 موافقة القسد القسد االسد

هندسة الحاسبات  د/ نورهان عبد الحمٌد كمال 
 والنظد

99/9/9156  

 مبررات اإلٌقاؾ لرعاٌة الط ل.
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 7-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

 -:اعتماد نتٌجة االمتحان التؤهٌلً لدرجة الدكتوراه
 موافقة القسد القسد االسد

د/ آالء عبد الؽنى أحمد 
 السعٌد 

هندسة اإلنتاي والتصمٌد 
 المٌكانٌكً

99/9/9156 

هندسة الرٌاضٌات وال ٌزٌاء  د/ رٌماد عماد على  
 المندسٌة

99/9/9156 

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 8-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :      

المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 
 تعدٌلعلى 96/5/9156الؽزل والنسٌج بشؤن موافقة مجلس القسد فً 

رانٌا عاطؾ السلكاوى للممندسة/  لدرجـــــــة الماجستٌرلجنـة اإلشراؾ 
 -المعٌدة بالقسد لتكون :

 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:
  هندسة المنصورة أ.د/رزق عبد هللا البٌلى

 هندسة اإلسكندرٌة أ.د.د/ عالء عبد ال تاي عرفة

د/ رحاب عبد الخالق عبد 
 الخالق

 هندسة المنصورة

 اإلشراؾ قبل التعدٌللجنة 
  هندسة المنصورة أ.د/رزق عبد هللا البٌلى



 هندسة اإلسكندرٌة أ.د.د/ عالء عبد ال تاي عرفة

د/ رحاب عبد الخالق عبد الخالق سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ إضافة  
 لحاجة البحث إلٌما.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت 
 رار: وافق المجلس.القــ

  

 كلية الهىدسة -( 9-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 
والممتدة   92/9/9156القوى المٌكانٌكٌة بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 

تٌبى علً منح المـمندس/ عبد هللا سعود على عبد هللا الع9/3/9156حتى 
على ما  ا  بناءالمـندسة "هندسة القوى المٌكانٌكٌة" درجـة الماجستٌر فً 

 جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر ال ردٌة للجنة المناقشة والحكد.
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-3مىضىع رقم )

 الموضوع :     
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً منح  99/9/9156المعمارٌة بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 
المـندسة المـمندسة/ أٌة محمد رضوان القمحاوى درجـة الماجستٌر فً 

التقارٌر ال ردٌة على ما جاء بالتقرٌر الجماعً و ا  بناء"المندسة المعمارٌة" 
 للجنة المناقشة والحكد.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-3مىضىع رقم )

 الموضوع :    
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً منح المـمندس/  54/9/9156ؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة بش
المـندسة "هندسة محمد أحمد عبد اللطٌؾ سٌد أحمد درجـة الماجستٌر فً 

على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر ال ردٌة للجنة  ا  بناءإنشائٌة" 
 المناقشة والحكد.

 الكلٌة بالموافقة والعرض علً مجلس لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 12-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 



علً منح  51/5/9156الري والمٌدرولٌكا بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 
اجستٌر فً المـمندس/ أحمد عبٌد أحمد )عراقً الجنسٌة ( درجـة الم

على ما جاء بالتقرٌر الجماعً  ا  بناءالمـندسة "هندسة ري وهٌدرولٌكا" 
 والتقارٌر ال ردٌة للجنة المناقشة والحكد.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 13-3مىضىع رقم )

 :الموضوع       .1
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً منح المـمندس/  99/9/9156الكمربٌة بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 
المـندسة "هندسة قوي تامر فوزي مجاهد عبد الداٌد درجـة الماجستٌر فً 

ال ردٌة على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر  ا  بناءوآالت كمربٌة" 
 للجنة المناقشة والحكد.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 14-3مىضىع رقم )

 الموضوع :      .1
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً منح  99/9/9156ن توصٌة مجلس القسد فً بشؤالحاسبات والنظد 
المـندسة المـمندسة/ آسٌل فارس مرزوك حسٌن  درجـة الماجستٌر فً 

على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر  ا  بناء"هندسة التحكد اآللً" 
 ال ردٌة للجنة المناقشة والحكد.

 كلٌةبالموافقة والعرض علً مجلس ال لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 15-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع : 

 -الماجستٌر:قٌد لدرجة إٌقاؾ 
 موافقة القسد القسد االسد

 54/9/9156 المندسة اإلنشائٌة د/ محمد إبراهٌد محمد عبد العال  

 مبررات الوقؾ لظروؾ س ره للخاري .
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 16-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :      .1



 -الدكتوراه:قٌد لدرجة إلؽاء 
 موافقة القسد القسد االسد

 95/9/9156 هندسة األشؽال العامة د/ إبراهٌد محمد عبد الكرٌد  

 الحضور وإرسال اإلنذاراتمبررات اإللؽاء االنقطاع عن 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 17-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
 -الماجستٌر:قٌد لدرجة إلؽاء 

 موافقة القسد القسد االسد

 99/9/9156 هندسة الحاسبات د/ أمال محمد رٌاض السٌد  

 مبررات اإللؽاء بناء على طلبما
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

  

 كلية الهىدسة -( 18-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع:      .1

 -لتسجٌل لدرجة الماجستٌر :ا
 موافقة القسد القسد االسد

مد د/ سارة محمد حمزة مح
 عبد العال 

هندسة االلكترونٌات 
 واالتصاالت

99/9/9156   

د/ محمد صالي احمد محمد 
 حسن

 المندسة الكمربٌة
99/9/9156 

د/ هشاد عمر عبد السالد 
 هاللً

 هندسة القوى المٌكانٌكٌة
96/59/9155 

د/ أحمد عالء الدٌن جمعة 
 عطٌة 

 المندسة اإلنشائٌة
2/59/9155 

د/ إسراء سمٌر محمود 
 محمود 

 تكنولوجٌا وإدارة البٌئة
4/5/9156 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 19-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :       .1

 -لدرجة الدكتوراه:مد تسجٌل 

 المد المطلوب القسم االسم



 المندسة اإلنشائٌة ً كامل د/ عصاد السٌد متول
 )المد األول(

 56/2/9155من
 55/2/9156حتً 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت    
 القـرار : وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 21-3مىضىع رقم )

 الموضوع :    
 -لدرجة الماجستٌر:مد تسجٌل 

 وبالمد المطل القسم االسم

د/ محمد عوض توفٌق عبد 
 العزٌز 

هندسة التكنولوجٌا 
 وإدارة البٌئة
 )المد الثانً(

 5/55/9155من
 4/55/9156حتً 

د/ جمال محمود احمد محمود 
 الجندي

 المندسة اإلنشائٌة
 )المد األول(

 2/55/9155من 
 2/55/9156حتى 

 س الكلٌةبالموافقة والعرض علً مجللجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت    
 القــرار: وافق المجلس.

  

  

 كلية الهىدسة -( 21-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :      .1

المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 
علً قبول اعتذار  54/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة 

ؾ المقٌد لدرجة الماجستٌر الممندس/ محمد رمضان رمضان القناوي شرٌ
نظاد الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات "مادة هندسة الزالزل" ٌود 

 بناء على التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة . 9156/ 95/5
 ا بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌ وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 ة الهىدسةكلي -( 22-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً قبول اعتذار  54/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة 
الممندسة/ لمٌاء حسن صابر المنوفً المقٌدة لدرجة الماجستٌر نظاد 

ناصر المحدودة" ٌود الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات "طرٌقة الع
 بناء على التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة . 9156/ 52/5

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 23-3مىضىع رقم )



 الموضوع :      .1
المندسة ور/ رئٌس مجلس قسد المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكت

علً قبول اعتذار  54/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة 
الممندس/ إبراهٌد أنور مح وظ السٌد المقٌد لدرجة الماجستٌر نظاد 
الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات "تصمٌد المنشآت المقاومة 

 ن اإلدارة الطبٌة .بناء على التقرٌر الوارد م 9156/ 94/5للزالزل" ٌود 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 24-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً قبول اعتذار  54/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة 
الممندس/ أحمد محمد أحمد عبد الرازق المقٌد لدرجة الماجستٌر نظاد 

الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات "طرٌقة العناصر المحدودة ومادة 
بناء على  52/5/9156الى 52/5/9156نظرٌة اللدونة " فً ال ترة من 

 التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة .
 ا بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌ وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 25-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً قبول اعتذار  54/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة 
ممندس/ محمد عبد هللا محمود السٌد البسٌونى المقٌد لدرجة الماجستٌر ال

نظاد الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات "طرٌقة العناصر المحدودة 
بناء  52/5/9156الى 52/5/9156ومادة نظرٌة اللدونة " فً ال ترة من 

 على التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة .
 ا بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلٌلجنة الدراسات الع وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 26-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً قبول اعتذار  54/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنشائٌة 
حمد الشال المقٌد لدرجة الماجستٌر نظاد الساعات الممندس/ تامر السٌد أ

فً ال ترة  9156المعتمدة عن دخول امتحانات الماجستٌر فصل الخرٌؾ 
بناء على التقرٌر الوارد من اإلدارة  95/5/9156الى 52/5/9156من 

 الطبٌة .
 ا بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌ وقد أوصت

 المجلس.القــرار: وافق 



  

 كلية الهىدسة -( 27-3مىضىع رقم )

هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 
 99/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً 

علً قبول اعتذار الممندس/ محمود حامد محمود البكري المقٌد لدرجة 
ت المعتمدة عن دخول امتحانات الماجستٌر فصل الماجستٌر نظاد الساعا

بناء على  92/5/9156الى 52/5/9156فً ال ترة من  9156الخرٌؾ 
 التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة .

 ا بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌ وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 28-3مىضىع رقم )

 الموضوع :    
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

علً  99/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً الحاسبات ونظد التحكد 
قبول اعتذار الممندسة/ أسماء حمدي محمد مجاهد المقٌدة لدرجة الماجستٌر 

عن ٌود  نظاد الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات الماجستٌر
 فقط بناء على التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة . 95/5/9156

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 29-3مىضىع رقم )

 الموضوع :   
هندسة قسد  المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس

علً قبول  92/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً الؽزل والنسٌج 
اعتذار الممندسة/ آٌة إسماعٌل عبد الحمٌد  المقٌدة لدرجة الماجستٌر نظاد 

الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات الماجستٌر فً ال ترة من 
بناء على التقرٌر الوارد من اإلدارة  95/5/9156حتى  52/5/9156

 لطبٌة .ا
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 31-3مىضىع رقم )

 الموضوع :      .1
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

 99/9/9156قسد فً بشؤن توصٌة مجلس الااللكترونٌات واالتصاالت 
علً قبول اعتذار الممندسة/ نورا ثروت إبراهٌد  المقٌدة لدرجة الماجستٌر 
نظاد الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات الماجستٌر ل صل الخرٌؾ  فى 

بناء على التقرٌر الوارد من  92/5/9156حتى  52/5/9156ال ترة من 
 اإلدارة الطبٌة .

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةٌا لجنة الدراسات العل وقد أوصت



 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 31-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

 99/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً االلكترونٌات واالتصاالت 
/ إٌمان ممدوي محمود  المقٌدة لدرجة علً قبول اعتذار الممندسة

الماجستٌر نظاد الساعات المعتمدة عن دخول امتحانات الماجستٌر ل صل 
بناء على التقرٌر  92/5/9156حتى  52/5/9156الخرٌؾ  فى ال ترة من 

 الوارد من اإلدارة الطبٌة .
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 رار: وافق المجلس.القــ

  

 كلية الهىدسة -( 32-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات 
العلٌا والبحوث بشؤن اعتماد نتٌجة دبلود الدراسات العلٌا )ساعات معتمدة( 

 -العلمٌة اآلتٌة: فً األقساد 9155/9156فصل الخرٌؾ للعاد الجامعً 
   هندسة اإلنشاءات -5
   هندسة القوي المٌكانٌكٌة -9
 المندسة الكمربٌة-3
   هندسة الحاسبات والنظد-4
 هندسة االلكترونٌات واالتصاالت-5

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. أوصت لجنة الدراسات العلٌاوقد 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 لية الهىدسةك -( 33-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع : 

المذكـرة المقدمـة مـن مدٌر إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة بشؤن المذكرة 
الواردة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس الجامعة والخاصة بزٌادة الرسود 

الدراسٌة بالكلٌة فً ضوء زٌادة مقابل اإلشراؾ والتحكٌد على الرسائل 
 اآلتٌة  العلمٌة من األقساد العلمٌة

  هندسة الري والمٌدرولٌكا -5
 هندسة األشؽال العامة-9
  المندسة المعمارٌة-3
 هندسة االلكترونٌات واالتصاالت-4
 المندسة اإلنشائٌة -5
 هندسة الؽزل والنسٌج -6



بالموافقة على زٌادة الرسود الدراسٌة  أوصت لجنة الدراسات العلٌاوقد 
لعاد الجامعً التالً لموافقة % على إن تطبق من ا51سنوٌا بمقدار 

 الجامعة على الزٌادة والعرض على مجلس الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 34-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع : 

المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد هندسة 
علً  99/9/9156ًالحاسبات ونظد التحكد بشؤن موافقة مجلس القسد ف

المناقشة والحكد للممندس /محمد عدنان محمد )عراقً تشكٌل لجنة 
 -لتكون من السادة:الماجستٌر رجة الجنسٌة( لد

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات على خلٌ ة

 حاسبات المنصورة أ.د.د/ حازد مختار البكري

 هندسة المنصورة  أ.د.د/احمد إبراهٌد احمد صالح 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 35-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

لجنة المجلس العلمً لبرنامج الماجستٌر فى العلود اعتماد محضر اجتماع 
( 552)رقد  -المندسٌة )تخصص هندسة وتكنولوجٌا وإدارة البٌئة( الجلسة 

 9/9/9156بتارٌخ 
 القـرار :اعتمد المحضر

  

 كلية الهىدسة -( 36-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :

المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد المندسة 
علً اعتماد التقرٌر  54/9/9156اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً

المسجل  915/9156مد للعاد الجامعً للممندس/ عبد الحمٌد عبد هللا مح
 .لدرجة الماجستٌر فى قسد المندسة اإلنشائٌة

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 37-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
هندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد 

 99/9/9156سد بتارٌخ بشؤن موافقة مجلس القااللكترونٌات واالتصاالت 



علً الطلب المقدد من الطالبة/  فاطمة الزهراء اإلماد محمد المنسً 
 العجٌزى   لتسجٌل مقررات الدكتوراه على النحو التالً :

 اسم المادة الكود
COM610 نظد االتصاالت الخلوٌة 
COM611 االتصاالت الالسلكٌة 
COM613 شبكات االتصاالت 
COM614 أمن الشبكات 
COM619 نظد االتصاالت البصرٌة 
COM626 موضوعات مختارة فى هندسة االتصاالت 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 38-3مىضىع رقم )

  

 الموضوع :   
هندسة ئٌس مجلس قسد المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ ر

 99/9/9156بشؤن موافقة مجلس القسد بتارٌخ االلكترونٌات واالتصاالت 
علً الطلب المقدد من الطالبة/  أٌمان محمود محمد عبد الحلٌد الختٌار 
 مواد لتكمٌل مواد الدكتوراه نظاد الساعات المعتمدة على النحو التالً :

1-Celluar Communication Systems (COM610) 

2- Information theory and coding (COM612) 

3- Selected topics in communication engineering 

(COM626) 

4- Adaptive signal processing (COM622) 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 هىدسةكلية ال -( 39-3مىضىع رقم )

 

  
 الموضوع :      .1

المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 
على  52/5/9156اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً بشؤن موافقة القسد فً 

تعدٌل عنوان الرسالة ؼٌر الجوهري لموضوع البحث للممندس/ حساد 
 تٌرمصط ى عنتر السٌد سلطان و المسجل لدرجة الماجس

لٌكون : "دراسة عملٌة للخواص المٌكانٌكٌة والبنٌة الممجرٌة لوصالت  
( الملحومة بطرق اللحاد المختل ة للقوس 314الصلب الذي ال ٌصدأ )

 الكمربً المحمى وباستخداد الؽازات الخاملة".
Experimental study on Mechanical properties and 

Microstructure of 304 Stainless Steel Joints by 

SMAW,MIG,andTIG  



من " دراسة تحلٌلٌة وعملٌة لطبقة المعدن المتداخلة باستخداد اللحاد  بدال
 بالتانجستٌن بحماٌة الؽاز الخامل أللواي الصلب واأللمونٌود

Numerical and Experimental Study of Intermetallic 

Compound Layer Using TIC Welding Between Steel and 

Aluminum Sheets .   

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

  

 كلية الهىدسة -( 41-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 
لجنـة  تعدٌلعلى 54/9/9156لقسد فً اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس ا

عصاد السٌد متولً كامل العاصً للممندس/  لدرجة الدكتوراه اإلشراؾ 
 -لتكون :

 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:
أ.د/أحمد حسنٌن أحمد عبد 

 الرحٌد

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة أ.د.د/ أحمد السٌد محمد طموٌة

ٌد زكى أ.د.د/ السعٌد إبراه
 الدٌن

المركز القومً لبحوث اإلسكان 
 والبناء

 معمد الموارد وضبط الجودة أ.د/امٌمة أحمد صالي الدٌن

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
أ.د/أحمد حسنٌن أحمد عبد 

 الرحٌد

)مشرؾ  هندسة المنصورة
 رئٌسً(

 هندسة المنصورة أ.د.د/ أحمد السٌد محمد طموٌة

المركز القومً لبحوث اإلسكان  ى الدٌنأ.د.د/ السعٌد إبراهٌد زك
 والبناء

إضافة .د/امٌمة أحمد صالي الدٌن لحاجة سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 البحث إلٌما
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 41-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع : 

المندسة مذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد ال
علً الطلب المقدد  99/9/9156بشؤن توصٌة مجلس القسد فً المعمارٌة 

من فرٌق المشروع البحثً الممول من وحدة حساب البحوث" تنافسً" لمدة 



شمر تحت عنوان تقنٌات مجمعة باستخداد الطاقة المتجددة لتطوٌر  94
 الظمٌر الصحراوي بمصر والذي ٌطلب المد لمدة عاد. قرى
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة وصت لجنة الدراسات العلٌاوقد أ

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 42-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :

 -الدكتوراه:قٌد لدرجة 
 موافقة القسد القسد االسد

د/ محمود حمودة محمود عبد 
 العزٌز  

 99/9/9156 المندسة الكمربٌة

 99/9/9156 المندسة الكمربٌة د/بٌشوى القس سٌدهد بٌشوى

 99/9/9156 المندسة الكمربٌة د/ إٌمان حسن الدسوقً

 99/9/9156 المندسة الكمربٌة د/عالء احمد ذكى حسٌن

د/ محمد الجوهري حسن أبو 
 ال ري

 99/9/9156 المندسة الكمربٌة

 99/9/9156 المندسة المعمارٌة بد الستار على محمدد/ ممدوي ع

د/ احمد ٌحٌى محمد إسماعٌل 
 عنب

 56/55/9155 المندسة المعمارٌة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 43-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :

دمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس المجلس العلمً المذكـرة المق
بشؤن توصٌة المجلس العلمً  لماجستٌر هندسة تكنولوجٌا وإدارة البٌئة 
علً منح  2/3/9156بتارٌخ  لماجستٌر هندسة تكنولوجٌا وإدارة البٌئة 

المـمندس/احمد حمدي عبد هللا محمد السٌد  درجة الماجستٌر فى العلود 
 صص "هندسة وتكنولوجٌا وإدارة البٌئة"المندسٌة تخ

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 44-3مىضىع رقم )

 الموضوع:
 -لتسجٌل لدرجة الدكتوراه :ا

 موافقة القسد القسد االسد

د/ ؼادة ٌس عبد اللطٌؾ محمد 
 عجوز

سة االلكترونٌات هند
 واالتصاالت 

99/9/9156  



 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 45-3مىضىع رقم )

 الموضوع: 
 -لتسجٌل لدرجة الماجستٌر :ا

 موافقة القسد القسد االسد

ة القوى هندس د/ عبد الرحمن بدران حسن 
 المٌكانٌكٌة 

52/5/9156  

د/ خالد عبد العزٌز عبد المادي 
 الطوٌل

 المندسة اإلنشائٌة
6/3/9156 

د/محمود الحسٌن إبراهٌد عبد 
 هللا

 هندسة أشؽال عامة
95/9/9156 

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 46-3قم )مىضىع ر

 الموضوع : 
 -لدرجة الماجستٌر:مد تسجٌل 

 المد المطلوب القسم االسم

د/ احمد عبد الرازق احمد 
 السٌد 

 هندسة الري والمٌدرولٌكا
 )المد الثانً(

 51/55/9155من
 2/55/9156حتً 

د/محمد سامح عبد الؽنً 
 سالد

 هندسة القوي المٌكانٌكٌة
 )المد األول(

 51/55/9155من 
 2/55/9156حتى 

د/احمد محمد أنور عطٌة 
 خطاب

 هندسة األشؽال العامة
 )المد األول(

 6/59/9155من 
 5/59/9156حتى 

د/ مروة على عبد الوهاب 
 عٌسى

الرٌاضٌات وال ٌزٌاء 
 المندسٌة

 )المد األول(

 52/5/9156من 
 56/5/9152حتى 

د/ محمد صبري حسن عبد 
 العزٌز

 المندسة الكمربٌة
 )المد األول(

 99/5/9156من 
 95/9/9152حتى 

د/ شاهندة على إسماعٌل 
 مرسى

 المندسة المعمارٌة
 )المد السادس(

 52/51/9155من 
 56/51/9156حتى 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت    
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 47-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد هندسة 

علً  99/9/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً



نة المناقشة والحكد للممندسة / شٌماء عطٌة حسٌن عطٌة حسنٌن تشكٌل لج
 -لتكون من السادة:الماجستٌر رجة لد

 هندسة المنوفٌة د معوضأ.د/ معوض إبراهٌ

 هندسة المنصورة أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمرة

أ.د.د/مروة إسماعٌل محمود 
 عبٌه 

 هندسة المنصورة 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 48-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
ة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد هندسة المذكـر

علً تشكٌل  92/9/9156القوي المٌكانٌكٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً
رجة المناقشة والحكد للممندس / محمد سامح عبد الؽنى سالد لد لجنة

 -لتكون من السادة:الماجستٌر 
 هندسة طنطا أ.د/ السعٌد خلٌل محمود

 هندسة المنصورة محمد حامد قندٌل أ.د/ احمد

أ.د/مصط ى مصط ى على 
 عوض 

 هندسة المنصورة 

أ.د.د/ ابراهٌد ابراهٌد على 
 الشرقاوى

 هندسة المنصورة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 49-3مىضىع رقم )

 وع :الموض
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد هندسة 

علً تشكٌل  92/9/9156القوي المٌكانٌكٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً
رجة نة المناقشة والحكد للممندس / محمد رجب المرؼنى ابو خلٌل لدلج

 -لتكون من السادة:الماجستٌر 
 عٌن شمسهندسة  أ.د/ سمٌر محمد عبد الؽنى

أ.د/ محمد نبٌل سعد الدٌن 
 صبرى

 هندسة المنصورة

أ.د/احمد عبد الرازق احمد 
 سلطان 

 هندسة المنصورة 

أ.د/ مصط ى مصط ى على 
 عوض

 هندسة المنصورة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 لية الهىدسةك -( 51-3مىضىع رقم )



 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكى  بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
عبد للممندس/  لدرجة الدكتوراه لجنـة اإلشراؾ  تعدٌلعلى 52/5/9156

 -السالد على فاضل لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

أ.د/مجدى صموئٌل ؼطاس 
 ابراهٌد

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة د/ توكل احمد احمد عنب

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
)مشرؾ  هندسة المنصورة أ.د/احمد مصط ى محمد البملول

 رئٌسً(

.د/مجدى صموئٌل ؼطاس 
 ابراهٌد

 هندسة المنصورة

/ توكل احمد احمد عنب لحاجة إضافة . دسبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 البحث إلٌه

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 51-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 

لجنـة  تعدٌلعلى 92/59/9155افقة مجلس القسد فً الكمربٌة بشؤن مو
ابتماي على محمد عبد المقصود للممندسة/  لدرجة الدكتوراه اإلشراؾ 

 -لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة أ.د/كمال محمد شبل مصط ى

أ.د.د/ سحر مصط ى الحن ى 
 قداي

 هندسة المنصورة

 بل التعدٌللجنة اإلشراؾ ق
)مشرؾ  هندسة المنصورة أ.د/كمال محمد شبل مصط ى

 رئٌسً(

أ.د.د/ سحر مصط ى الحن ى 
 قداي

 هندسة المنصورة

د/ خالد محمد جاد محمد عبده ابو 
 العز

 هندسة المنصورة

 اعتذار د/ خالد محمد جاد محمد عبده ابو العزسبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 52-3مىضىع رقم )



 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

على 94/5/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
خالد محمد مصباي للممندس/  جة الماجستٌر لدرلجنـة اإلشراؾ  تعدٌل

 -السٌد لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

أ.د/محى الدٌن احمد محمد ابو 
 السعود

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد 
 العظٌد 

 هندسة المنصورة

 لتعدٌللجنة اإلشراؾ قبل ا
أ.د/محى الدٌن احمد محمد ابو 

 السعود

)مشرؾ  هندسة المنصورة
 رئٌسً(

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد العظٌد سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 لحاجة البحث إلٌه.

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 53-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

على 94/5/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
الدٌن  قاسد عمادللممندس/  لدرجة الماجستٌر لجنـة اإلشراؾ  تعدٌل

 -المتولى محمود لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة أ.د/احمد شعبان مدٌن سمرة

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد 
 العظٌد 

 هندسة المنصورة

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
)مشرؾ  دسة المنصورةهن أ.د/احمد شعبان مدٌن سمرة

 رئٌسً(

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد العظٌد سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 لحاجة البحث إلٌه.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 54-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 



المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 
على 99/9/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً 

احمد خٌرت توفٌق للممندس/  لدرجة الماجستٌر لجنـة اإلشراؾ  تعدٌل
 -السٌد احمد لتكون :
 -التعدٌل:لجنة اإلشراؾ بعد 

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة أ.د/ ماهر محمد عبد الرزاق

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد 
 العظٌد 

 هندسة المنصورة

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
)مشرؾ  هندسة المنصورة أ.د/ ماهر محمد عبد الرزاق

 رئٌسً(

 هندسة المنصورة بو طالبد/ احمد محمد على ا

إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد العظٌد سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 لحاجة البحث إلٌه.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 55-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
ة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة المذكـرة المقدمـ

على 94/5/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
محمد إسماعٌل فتح هللا للممندس/  لدرجة الدكتوراهلجنـة اإلشراؾ  تعدٌل

 -عبد ال تاي لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

 )مشرؾ رئٌسً( ة المنصورةهندس أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمرة

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد 
 العظٌد 

 هندسة المنصورة

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
)مشرؾ  هندسة المنصورة أ.د/ احمد شعبان مدٌن سمرة

 رئٌسً(

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على ابو طالب

إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد العظٌد إلشراؾ سبب تعدٌل لجنة ا
 لحاجة البحث إلٌه.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

  

 كلية الهىدسة -( 56-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

على 99/9/9156التصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً االلكترونٌات وا
احمد السٌد عبد القادر للممندس/  لدرجة الدكتوراهلجنـة اإلشراؾ  تعدٌل



 -محمد لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

 )مشرؾ رئٌسً( هندسة المنصورة أ.د/ صالي صبري احمد عبٌه

د/ حساد الدٌن صالي مصط ى 
 صالي

 هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة أ.د.د/ نمال فاٌز فممى جمعة 

أ.د.د/ محمد فرحات عثمان 
 إسماعٌل

 هندسة المنصورة

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
)مشرؾ  هندسة المنصورة أ.د/ صالي صبري احمد عبٌه

 رئٌسً(

د/ حساد الدٌن صالي مصط ى 
 صالي

 هندسة المنصورة

فاٌز جمعة و أ.د.د/ محمد  إضافة .د.د/ نمالسبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 فرحات إسماعٌل

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 57-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد المندسة 

على تشكٌل لجنة االمتحان  93/55/9155افقة القسد فً الكمربٌة بشؤن مو
الشامل التؤهٌلى للممندسة / ع اؾ احمد احمد ربٌع المقٌدة لدرجة الدكتوراه 

تقنٌات األمثلة فى والمجال ال رعً )الشبكات الذكٌة( فً المجال الرئٌسً )
 -( لتكون من السادة :نظد القوى

  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة)مشرؾ رئٌسً(  نى قدايأ.د.د/ سحر صدقى الح

  فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة المنصورة أ.د/ ابراهٌد ابراهٌد منسى  

 هٌئة الطاقة الجدٌدة والمتجددة أ.د/ حسن حسب هللا رخا  

  فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة المنصورة أ.د.د/ صبرى فإاد سراٌة

أ.د.د/ الحسٌنى الحسٌنى عبد ربه 
 حمدم

 هندسة المنصورة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 58-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

على تعدٌل عنوان  95/59/9156األشؽال العامة بشؤن موافقة القسد فً 



الرسالة لموضوع البحث للممندس/ محمد عبد هللا محمد محمد أبو جاللة 
 والمسجل لدرجة الماجستٌر

اسطة مرصود تعدد لٌكون : "تحسٌن وقت تقارب التموضع الدقٌق بو 
 المسار".

Enchancing Convergence Time for Precise Point 

Positioning Through Multipath Observable  

نموذي جدٌد للتموضع الدقٌق: ال رق األحادي بٌن قمرٌن  بدال من "
 ".باستخداد مستقبل ثنائً التردد

A New Model For Precise Point Positioning :Satellite 

Single Difference Using Dual- Frequency Receiver 

 سبب التعدٌل لٌعبر تعبٌرا دقٌقا عن عنوان الرسالة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 59-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة  المذكرة المقدمة من السٌد

اإلنشائٌة بشؤن موافقة القسد باإلجماع على انتداب أ.د/ محمد نجٌب محمد 
أبو السعد األستاذ المت رغ والمعار إلى هندسة الدلتا إلضافته على التسجٌل 

لدرجة الماجستٌر والدكتوراه حٌث انه هو األستاذ الوحٌد بالقسد ونظرا 
 ٌقلتخصصه الدق

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة أوصت لجنة الدراسات العلٌاوقد 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 61-3مىضىع رقم )

 الموضوع :   
 -:قٌد لدرجة الماجستٌرإٌقاؾ 

 موافقة القسد القسد االسد

هندسة الحاسبات  د/ طه محمد محمود محمد ربٌع 
 والنظد 

99/9/9156  

 نظرا لظروؾ س ر سٌادته للخاري
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 61-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد االلكترونٌات 

على الطلب المقدد من د/ 99/9/9156قسد فى واالتصاالت بشؤن موافقة ال
نجاي أحمد ٌونس عبد العاطى طالبــة الماجستٌر لحذؾ مـــادة "الموائٌــات 

 "Oftical Fiber"وانتشار الموجـــات" وذلك ألنما سوؾ تتخصص 



 المتعلقة بما.  "Micro Wares"وذلك ألنما ال ترؼب فى فتح مادة 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة أوصت لجنة الدراسات العلٌاوقد 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 62-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة القوى 

على اعتذار د/ محمد سامً 92/9/9156المٌكانٌكٌة بشؤن موافقة القسد فى 
ٌد ماجستٌر "نظاد الساعات المعتمدة "عن دخول امتحان المق  -محمد احمد 

 نظرا لظروفه الصحٌة. 94/5/9156مادة القٌاسات الدقٌقة ٌود 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة أوصت لجنة الدراسات العلٌاوقد 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 63-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
ن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة القوى المذكرة المقدمة م

على اعتذار د/ احمد ٌس 92/9/9156المٌكانٌكٌة بشؤن موافقة القسد فى 
المقٌد ماجستٌر "نظاد الساعات المعتمدة "عن دخول   -عبد السالد ٌس 

امتحان الماجستٌر نظاد الساعات المعتمدة ال صل الرئٌسً األول فصل 
 ظروفه الصحٌة.الخرٌؾ  نظرا ل

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة أوصت لجنة الدراسات العلٌاوقد 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 64-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
 -الماجستٌر:قٌد لدرجة إلؽاء 

 موافقة القسد القسد االسد

 6/3/9156 المندسة اإلنشائٌة شروق ٌوسؾ حبٌب حجى محمد

و عادل الدرٌنى محمد عبد عمر
 العزٌز

 6/3/9156 المندسة اإلنشائٌة

 6/3/9156 المندسة اإلنشائٌة ندا جماد محمد فري

 مبررات اإللؽاء عدد حضورهد لتسجٌل المقررات وتد إنذارهد ولد ٌتد الرد
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 .القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 65-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات 

العلٌا والبحوث بشؤن اعتماد نتٌجة امتحانات المقررات التً تد التسجٌل 



فٌما للطالب المقٌدٌن لدرجة الدكتوراه "نظاد الساعات المعتمدة " فصل 
 -فً األقساد اآلتٌة: 9155الخرٌؾ 

 هندسة األشؽال العامة -9   هندسة الحاسبات والنظد -5
هندسة االلكترونٌات  -4المندسة المعمارٌة                             -3

 واالتصاالت
 المندسة اإلنشائٌة -5

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 66-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
لمذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة  بشؤن توصٌة مجلس قسد المندسة ا

( من 556-555علــى على تطبٌق المادة ) 99/9/9156المعمارٌة  فً 
المدرس المساعد بالقسد حٌث  –القانون للسٌد الممندس / محمد رشاد زٌد 

ولد ٌحصل على الدرجة  9115/9116انه مسجل لدرجة الدكتوراه من 
 ه. حتى تارٌخ

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 67-3مىضىع رقم )

 موضوع : 
 -لدرجة الماجستٌر:مد القٌد 

 المد المطلوب القسم االسم

هندسة القوى  د/ عبد الرحمن بدران حسن
 المٌكانٌكٌة

 )المد األول(

 6/23/3126من
 5/23/3127حتى 

 لعرض علً مجلس الكلٌةبالموافقة والجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 68-3مىضىع رقم )

 الموضوع:
 -لتسجٌل لدرجة الدكتوراه :ا

 موافقة القسد القسد االسد

د/ على عبد العزٌز عبد العزٌز 
 زهران

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة 

92/9/9156  

 .العرض علً مجلس الكلٌةبالموافقة ولجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 69-3مىضىع رقم )

 الموضوع:
 -لتسجٌل لدرجة الماجستٌر:ا



 موافقة القسد القسد االسد

د/ محمد سالمة محمد محمد 
 حسن الجمل

 المندسة اإلنشائٌة 
54/9/9156  

  54/9/9156 المندسة اإلنشائٌة  د/ احمد خالد على محمد األل ً

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 71-3مىضىع رقم )

 الموضوع:
 -قٌد لدرجة الدكتوراه:

 موافقة القسد القسد االسد

د/ محمد فرحات عبد الحً 
 أمٌن

 المندسة الكمربٌة
99/9/9156  

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وصتوقد أ
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 71-3مىضىع رقم )

 الموضوع: 
 -إٌقاؾ قٌد لدرجة الدكتوراه:

 موافقة القسد القسد االسد

 6/3/9156 المندسة اإلنشائٌة  د/ محمد محمد مرتجى محمد

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةات العلٌا لجنة الدراس وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 72-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد المندسة 

نة علً تشكٌل لج 6/3/9156اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً
الماجستٌر رجة كد للممندس /ولٌد المتولى مجاهد اإلماد  لدالمناقشة والح

 -لتكون من السادة:
أ.د/ احمد حسنٌن احمد عبد 

 الرحٌد

 هندسة المنصورة

 هندسة الزقازٌق أ.د/ سلٌد صالح السٌد احمد

أ.د/محمد محمد ٌسرى محمود 
 الشٌخ 

 هندسة المنصورة 

 هندسة المنصورة  أ.د.د/ احمد محمد السٌد طموٌة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  



 كلية الهىدسة -( 73-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد المندسة 

نة ل لجعلً تشكٌ 52/5/9156الكمربٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً
رجة المناقشة والحكد للممندسة /سارة احمد احمد محمد دٌاب اإلماد  لد

 -لتكون من السادة:الماجستٌر 
أ.د/ محمد عادل راتب محمد 

 الساٌس

 هندسة المنصورة

 هٌئة الطاقة الجدٌدة والمتجددة د/ حسن حسب هللا رخا

أ.د.د/الحسٌنى الحسٌنى عبد 
 ربه محمد

 هندسة المنصورة 

 هندسة المنصورة  / سحر صدقى الحن ى قدايأ.د.د

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 74-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 

لجنـة  تعدٌلعلى 6/3/9156موافقة مجلس القسد فً االنشائٌة بشؤن 
عٌد محمد فتحى شٌحة المقٌد للممندس/  لدرجـــــــة الماجستٌراإلشراؾ 

 -لدرجة الدكتوراه بالقسد لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:
أ.د/محمد محمد ٌسرى 

 محمود الشٌخ

  هندسة المنصورة

أ.د.د/ ابراهٌد احمد السٌد 
 مطاوع

  المنصورةهندسة 

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
أ.د/محمد محمد ٌسرى 

 محمود الشٌخ

  هندسة المنصورة

د/ عبد العزٌز محمد احمد 
 الحلوانى

  هندسة المنصورة

أ.د.د/ إبراهٌد احمد السٌد بدال من د/ سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ إضافة  
 عبد العزٌز محمد احمد الحلوانى نظرا لوفاته.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.نة الدراسات العلٌا لج وقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 75-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على تشكٌل لجنة  99/9/9156الرى والمٌدرولٌكا بشؤن موافقة القسد فً 



متحان الشامل التؤهٌلى للممندس / محمود السٌد عبد المعبود المدرس اال
والمجال هٌدرولٌكا المٌاه الجوفٌة( المساعد بالقسد فً المجال الرئٌسً )

 -( لتكون من السادة :هٌدرولوجٌا المناطق الساحلٌةال رعً )
  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ محسن محمد عز الدٌن

 هندسة المنصورة الي عبد الوهاب االل ىأ.د/ قاسد ص

 فى المجال التخصصى

أ.د/ محمود محمد عبد العزٌز 
 الجمل  

 هندسة المنصورة

 استاذ بقسد بحوث الصحراء أ.د/ محمد ابراهٌد جاد

  فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة المنصورة أ.د/ اوسامى سعٌد راجح

 الصحراء أستاذ بمركز بحوث أ.د/ ابراهٌد حسن حمٌدة

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 76-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على  99/9/9156فً  الرٌاضٌات وال ٌزٌاء المندسٌة بشؤن موافقة القسد
تشكٌل لجنة االمتحان الشامل التؤهٌلى للممندس / ولٌد عادل عبد السالد 

معادالت ت اضلٌة( عوؾ المقٌد لدرجة الدكتوراه فً المجال الرئٌسً )
 -( لتكون من السادة :الطرق العددٌةوالمجال ال رعً )

  عن لجنة اإلشراؾ

 ورةهندسة المنص أ.د/ محمد محمد المتولى الجمل

  فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة المنصورة أ.د/ ابراهٌد لط ى حسن القال  

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات على   

  فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة المنصورة أ.د/ فاٌز فممى جمعة عرٌض

 هندسة المنصورة أ.د/ حامد محمد نور 

 والعرض علً مجلس الكلٌة.بالموافقة  لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 77-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على تشكٌل لجنة  2/3/9156الحاسبات والنظد بشؤن موافقة القسد فً 
د انور الجندى المقٌدة لدرجة االمتحان الشامل للممندسة / اٌمان محم

والمجال ال رعً هندسة التحكد االلى( الدكتوراه فً المجال الرئٌسً )
 -( لتكون من السادة :هندسة التحكد التوافقى)

  عن لجنة اإلشراؾ



هندسة المنصورة )مشرؾ  أ.د/ فاٌز فممى جمعة عرٌض
 رئٌسً(

  فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة القاهرة ت  أ.د/ اأحمد بمجت جمال بمج

 هندسة المنصورة أ.د/ صبحى محمد عبد القادر  

  فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة القاهرة أ.د/ محمود محمد المتولى

 هندسة المنصورة أ.د/ فاٌز ونٌس زكى 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 78-3ىع رقم )مىض

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على  99/9/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن توصٌة القسد فً 
اعتماد نسبة النجاي بالمقررات المإهلة بمرحلتً الدبلود والماجستٌر 

حٌث أنما ال تحتسب ضمن (  Dر% ) تقد51ٌوالدكتوراه أن تكون 
 الساعات المعتمدة المطلوب اجتٌازها.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 79-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

ى عل 99/9/9156اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً بشؤن موافقة القسد فً 
تعدٌل عنوان الرسالة لموضوع البحث للممندس/ عالء ظاهر ٌوسؾ 

)عراقً الجنسٌة( والمسجل لدرجة الماجستٌر فً تخصص تصمٌد 
 مٌكانٌكً

لٌكون : "تؤثٌر الخواص الدٌنامٌكٌة لمادة القالب على إنتاي الشرائح  
 النحاسٌة باستخداد البثق الساخن المستمر".

The Effect of Mechanical Properties of Die Material on 

Copper Busbar Production Using Hot Continuous 

Extrusion. 

 من " تؤثٌر التراكب على عمر الكلل فً األعمدة الدوارة بدال
The Effect of Hybridizing on Fatigue Life of Shafts.   

لعدد توافر سبب التعدٌل تعرقل إمكانٌة التطبٌق العملً مع الجمة المقترحة 
 المواد المندسٌة والعملٌات اإلجرائٌة 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

  

 كلية الهىدسة -( 81-3مىضىع رقم )

 الموضوع :



المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 
لجنـة  تعدٌلعلى 6/3/9156د فً اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القس

 -سامح لط ً محمود لتكون :للممندس/  لدرجـــــــة الدكتوراهاإلشراؾ 
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

أ.د/ محمد نجٌب محمد أبو 
 السعد

  هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة أ.د.د/ أحمد أمٌن أمٌن ؼالب

أ.د/ أحمد محمود ٌوسؾ 
 محمد

 هندسة المنصورة

 ة اإلشراؾ قبل التعدٌللجن
أ.د/ محمد نجٌب محمد أبو 

 السعد

  هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة أ.د.د/ أحمد أمٌن أمٌن ؼالب

أ.د/ أحمد محمود ٌوسؾ محمد لحاجة سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ إضافة  
 البحث إلٌه.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت 
 رار: وافق المجلس.القــ

  

 كلية الهىدسة -( 81-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 

لجنـة  تعدٌلعلى 6/3/9156اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
عطٌة  محمد ثروت النبوى السٌدللممندس/  لدرجـــــــة الدكتوراهاإلشراؾ 

 -لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:
أ.د/ محمد محمد ٌسرى 

 الشٌخ

  هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة براهٌد مطاوعأ.د.د/ إ

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
أ.د/ محمد محمد ٌسرى 

 الشٌخ

  هندسة المنصورة

أ.د/ عبد العزٌز محمد أحمد 
 الحلوانً

 هندسة المنصورة

 .السٌد أ.د/ عبد العزٌز الحلوانًسبب تعدٌل وفاة 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 82-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

 تااللكترونٌات واالتصاال
لجنـة اإلشراؾ  تعدٌلعلى 6/3/9156بشؤن موافقة مجلس القسد فً  



 -حجازي فتح هللا محمد إبراهٌد لتكون :للممندس/  لدرجـــــــة الدكتوراه
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

  هندسة المنصورة أ.د/ أحمد شعبان مدٌن سمرة

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد 
 محمد 

 هندسة المنصورة

د على أبو د/ أحمد محم
 طالب

 هندسة المنصورة

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
  هندسة المنصورة أ.د/ أحمد شعبان مدٌن سمرة

د/ أحمد محمد على أبو 
 طالب

 هندسة المنصورة

لحاجة سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد محمد 
 البحث إلٌه.
 والعرض علً مجلس الكلٌة.بالموافقة لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 83-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

على 94/5/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
احمد محمد فتحً عبد  للممندس/  هلدرجة الدكتورالجنـة اإلشراؾ  تعدٌل

 -الحلٌد  لتكون :
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:

أ.د/ محً الدٌن احمد أبو 
 السعود

 هندسة المنصورة

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد 
 العظٌد

 هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على أبو طالب

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
 هندسة المنصورة مد أبو السعودأ.د/ محً الدٌن اح

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على أبو طالب

إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد العظٌد سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 لحاجة البحث إلٌه.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 84-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة 

على 94/5/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
احمد محمد فتحً عبد  للممندس/  لدرجة الدكتوراهلجنـة اإلشراؾ  تعدٌل

 -الحلٌد  لتكون :



 -د التعدٌل:لجنة اإلشراؾ بع
أ.د/ محً الدٌن احمد أبو 

 السعود

 هندسة المنصورة

أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد 
 العظٌد

 هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة د/ احمد محمد على أبو طالب

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
 هندسة المنصورة أ.د/ محً الدٌن احمد أبو السعود

 لمنصورةهندسة ا د/ احمد محمد على أبو طالب

إضافة أ.د.د/ محمد عبد العظٌد عبد العظٌد سبب تعدٌل لجنة اإلشراؾ 
 لحاجة البحث إلٌه.

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 85-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
تاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األس

لجنـة  تعدٌلعلى 6/3/9156اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
 -أحمد محمد رضوان لتكون :للممندس/  لدرجـــــــة الدكتوراهاإلشراؾ 

  
 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:
أ.د/ محمد محمد ٌسرى 

 الشٌخ

  هندسة المنصورة

 سة المنصورةهند براهٌد مطاوعأ.د.د/ إ

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
أ.د/ محمد محمد ٌسرى 

 الشٌخ

  هندسة المنصورة

أ.د/ عبد العزٌز محمد أحمد 
 الحلوانً

 هندسة المنصورة

 .سبب تعدٌل وفاة السٌد أ.د/ عبد العزٌز الحلوانً
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 ق المجلس.القــرار: واف

  

 كلية الهىدسة -( 86-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 

لجنـة  تعدٌلعلى 6/3/9156اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
أٌمن المرسى حسن مشالً للممندس/  لدرجـــــــة الدكتوراهاإلشراؾ 

 -لتكون :
  

 -لجنة اإلشراؾ بعد التعدٌل:
  هندسة المنصورةأ.د/ محمد محمد ٌسرى 



 الشٌخ

 هندسة المنصورة براهٌد مطاوعأ.د.د/ إ

 لجنة اإلشراؾ قبل التعدٌل
أ.د/ محمد محمد ٌسرى 

 الشٌخ

  هندسة المنصورة

أ.د/ عبد العزٌز محمد أحمد 
 الحلوانً

 هندسة المنصورة

 .د العزٌز الحلوانًسبب تعدٌل وفاة السٌد أ.د/ عب
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 87-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد المندسة 

على تشكٌل لجنة االمتحان  99/9/9156الكمربٌة بشؤن موافقة القسد فً 
الشامل للممندس/ محمد عبد المنعد عمار المقٌد لدرجة الدكتوراه فً 

 Application of power electronic on pv)المجال الرئٌسً 

system )( ًوالمجال ال رعPhotovoltaic power system لتكون )
 -من السادة :

  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة درأ.د/ سعد سعد السٌد اسكن

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة عٌن شمس أ.د/ احمد عبد الستار

أ.د.د/ الحسٌنى الحسٌنى عبد ربه 
 محمد

 هندسة المنصورة

 هندسة المنصورة أ.د/ سعد سعد السٌد اسكندر

 فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة عٌن شمس أ.د/ أحمد محمد أسعد 

 هندسة المنصورة ى أ.د/ ابراهٌد ابراهٌد منس

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد عادل راتب الساٌس

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 88-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المندسة المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد 

على تشكٌل لجنة االمتحان  99/9/9156الكمربٌة بشؤن موافقة القسد فً 
الشامل للممندس/ محمد محمود احمد متولى المقٌد لدرجة الدكتوراه فً 

والمجال ال رعً مراجعة شاملة على الشبكات الذكٌة( (المجال الرئٌسً 
كون من )تقنٌات الذكاء االصطناعً المستخدمة فى الشبكات الذكٌة( لت

 -السادة :



  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد ابراهٌد السعٌد

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة عٌن شمس أ.د/ المعتز ٌوسؾ عبد العزٌز

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد عادل راتب الساٌس 

 فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات على خلٌ ة

 هندسة المنصورة صبحى محمد عبد القادر أ.د/

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 89-3مىضىع رقم )

 الموضوع :   
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد المندسة 

على تشكٌل لجنة االمتحان  99/9/9156موافقة القسد فً الكمربٌة بشؤن 
الشامل للممندسة/ أسماء عبد الرحٌد إبراهٌد السقعان المقٌد لدرجة 

مراجعة شاملة على الشبكات الصؽٌرة( (الدكتوراه فً المجال الرئٌسً 
والمجال ال رعً )تقنٌات الذكاء االصطناعً المستخدمة فى الشبكات 

 -لسادة :الصؽٌرة( لتكون من ا
  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد ابراهٌد السعٌد

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة طنطا أ.د/ احمد محمد رفعت عزمى

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد عادل راتب الساٌس 

 فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات على خلٌ ة

 هندسة المنصورة القادر أ.د/ صبحى محمد عبد

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 91-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على  99/9/9156فقة القسد فً االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موا
تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للممندس/ محمد أحمد عبد العزٌز الموافى 

المقٌد لدرجة الدكتوراه بنظاد الساعات المعتمدة فً المجال الرئٌسً 
والمجال ال رعً )معالجة إشارات رقمٌة هندسة االتصاالت الكمربٌة( (

 -رإٌة حاسب( لتكون من السادة :
  اإلشراؾ عن لجنة

أ.د/ محى الدٌن احمد محمد ابو 
 السعود 

 هندسة المنصورة

 فً مجال التخصص الرئٌسً



 هندسة حلوان أ.د/ السٌد مصط ى سعد 

 هندسة المنصورة أ.د.د/ مروة اسماعٌل عبٌة 

 فى مجال التخصص ال رعى

 هندسة المنصورة أ.د/ حسن حسٌن سلٌمان

 منصورةهندسة ال أ.د/ هشاد عرفات خلٌ ة 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 91-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على  99/9/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة القسد فً 
تشكٌل لجنة االمتحان الشامل للممندسة/ دعاء عادل عبد السالد الطنطاوى 

المقٌد لدرجة الدكتوراه بنظاد الساعات المعتمدة فً المجال الرئٌسً 
والمجال ال رعً )معالجة إشارات رقمٌة هندسة االتصاالت الكمربٌة( (

 -رإٌة حاسب( لتكون من السادة :
  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة د.د/ شرٌؾ السٌد كشك أ.

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة المنصورة أ.د/ محً الدٌن أبو السعود 

 هندسة حلوان أ.د/ السٌد مصط ى سعد 

 فً مجال التخصص ال رعً

 هندسة المنصورة أ.د/ حسن حسٌن سلٌمان

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات خلٌ ة 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. اسات العلٌالجنة الدروقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 92-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على  99/9/9156االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة القسد فً 
حان الشامل للممندسة/إٌمان محمود محمد عبد الحلٌد تشكٌل لجنة االمت

المقٌد لدرجة الدكتوراه بنظاد الساعات المعتمدة فً المجال الرئٌسً 
والمجال ال رعً )معالجة إشارات رقمٌة( هندسة االتصاالت الكمربٌة( (

 -لتكون من السادة :
  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ حسن حسٌن سلٌمان

 ل التخصص الرئٌسًفً مجا

 هندسة المنصورة أ.د/ محً الدٌن أبو السعود 

 هندسة حلوان أ.د/ السٌد مصط ى سعد 

 فً مجال التخصص ال رعً

 هندسة المنصورة أ.د/ ماهر محمد عبد الرزاق 



 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات خلٌ ة 

 الكلٌة. بالموافقة والعرض علً مجلس لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 93-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على تشكٌل لجنة  95/9/9156األشؽال العامة بشؤن موافقة القسد فً 
س المساعد بالقسد االمتحان الشامل للممندسة/ إٌمان كامل محمد على المدر

هندسة النقل والمرور( (المقٌد لدرجة الدكتوراه فً المجال الرئٌسً 
 -والمجال ال رعً )تطبٌقات حاسب( لتكون من السادة :

  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد الشبراوى محمد على 

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 زٌقهندسة الزقا أ.د.د/ احمد المحمدى عبد هللا

 هندسة المنصورة أ.د.د/ شرٌؾ مسعود البدوى 

 فً مجال التخصص ال رعً

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات خلٌ ة 

 هندسة المنصورة أ.د.د/ السٌد عبد العظٌد شوالى 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 94-3) مىضىع رقم

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسد هندسة 

على تشكٌل لجنة  2/3/9156االحاسبات والنظد بشؤن موافقة القسد فً 
االمتحان الشامل للممندس/ محمد على الملٌجى المقٌد لدرجة الدكتوراه فً 

والمجال ال رعً )تطبٌقات الذكاء حكد اآللً( هندسة الت(المجال الرئٌسً 
 -االصطناعى( لتكون من السادة :

  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ هشاد عرفات خلٌ ة 

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة المنصورة أ.د/ على ابراهٌد الدسوقى 

 هندسة المنصورة أ.د/ أحمد ابو ال توي صالح

 عًفً مجال التخصص ال ر

 هندسة المنصورة أ.د/ م ري محمد سالد

 هندسة ك ر الشٌخ أ.د.د/ رجب عبد العزٌز السحٌمى

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 95-3مىضىع رقم )



 الموضوع : 
الدكتور / رئٌس مجلس قسد المندسة  المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ

على تشكٌل لجنة االمتحان  99/9/9156المعمارٌة بشؤن موافقة القسد فً
الشامل التؤهٌلً للممندس/ أحمد عبد الكرٌد رشوان لدرجة الدكتوراه نظاد 

والمجال التصمٌد المعماري( (الساعات المعتمدة  فً المجال الرئٌسً 
 -من السادة : ال رعً )التصمٌد البٌئً لتكون

  عن لجنة اإلشراؾ

 هندسة المنصورة أ.د/ لمٌس سعد الدٌن الجٌزاوي 

 هندسة المنصورة أ.د.د/ شرٌؾ أحمد شتا 

 فً مجال التخصص الرئٌسً

 هندسة المنصورة أ.د/ محمد صالي الدٌن سٌد السٌد 

 هندسة المنصورة أ.د.د/ شرٌؾ مسعود البدوي

 فً مجال التخصص ال رعً

 جامعة الدلتا للعلود والتكنولوجٌا  لمٌس سعد الدٌن الجٌزاوي  أ.د/

 جامعة الدلتا للعلود والتكنولوجٌا  أ.د.د/ شمٌرة شرؾ الدٌن 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة الدراسات العلٌاوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 96-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
مذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد المندسة ال

علً تجدٌد تشكٌل  59/5/9156المعمارٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً
المعٌد  –نة المناقشة والحكد للممندس /محمود أحمد محمود مصط ى لج

 -لتكون من السادة:الماجستٌر رجة بالقسد لد
أ.د/ هدى محمد عبد القادر 

 زاد ع

 فنون جمٌلة اإلسكندرٌة 

 هندسة المنصورة أ.د.د/ شرٌؾ احمد شتا 

أ.د/ لمٌس سعد الدٌن 
 الجٌزاوي

 جامعة المنصورة

 سبب التجدٌد النتماء المدة القانونٌة
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 97-3مىضىع رقم )

 الموضوع :  
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد المندسة 

نة علً  تشكٌل لج 2/59/9156اإلنشائٌة بشؤن موافقة مجلس القسد فً
رجة المناقشة والحكد للممندس/ محمود عبد العزٌز المحسن المندوه لد

 -لتكون من السادة:الدكتوراه 
ي الدٌن السعٌد أ.د/ صال
 المتولً 

 هندسة المنصورة



 هندسة المنصورة  أ.د/ احمد محمود ٌوسؾ 

 هندسة حلوان أ.د/ عالء جمال شرٌؾ باشات 

 هندسة المنصورة أ.د.د/ أحمد أمٌن ؼالب 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة.لجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 98-3قم )مىضىع ر

 الموضوع : 
 -لدرجة الماجستٌر:مد تسجٌل 

 المد المطلوب القسم االسم

 المندسة الكمربٌة د/ عبد الرحمن احمد محمود  
 )المد األول(

 2/55/9155من 
 2/55/9156حتى 

 المندسة المعمارٌة  د/ محمود أحمد مصط ى رمضان
 )المد الخامس(

 52/51/9155من 
حتى 

56/51/9156 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت    
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 99-3مىضىع رقم )

 الموضوع:
 -لتسجٌل لدرجة الدكتوراه :ا

 موافقة القسد القسد االسد

د/ محمد محمد مح وظ جاد 
 هللا 

هندسة اإلنتاي والتصمٌد 
 كًالمٌكانٌ

52/5/9156 

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 111-3مىضىع رقم )

 الموضوع:  
 -لتسجٌل لدرجة الماجستٌر :ا

 موافقة القسد القسد االسد

د/ محمد المتولً المتولً 
 السٌد الؽبارى

 ٌةالمندسة اإلنشائ
54/9/9156 

هندسة االلكترونٌات  د/ خالد فاروق عبد هللا 
 واالتصاالت

99/9/9156 

 .بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌةلجنة الدراسات العلٌا  وقد أوصت
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 111-3مىضىع رقم )



 الموضوع : 
ور/ رئٌس مجلس قسد المندسة المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكت
علً منح المـمندسة/   6/3/9156اإلنشائٌة بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 

المـندسة "هندسة زهراء عبد الناصر كمال محمود درجـة الماجستٌر فً 
على ما جاء بالتقرٌر الجماعً والتقارٌر ال ردٌة للجنة  ا  بناءإنشائٌة" 

 المناقشة والحكد.
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة اسات العلٌالجنة الدر وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 112-3مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد المندسة 

علً أن ٌكون   6/3/9156اإلنشائٌة بشؤن توصٌة مجلس القسد فً 
للممندس/ أٌمن عادل عبده المصري السٌد أ.د/ نبٌل  المشرؾ األكادٌمً

 سٌد محمود األستاذ بالقسد.
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة لجنة الدراسات العلٌا وقد أوصت

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 113-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
ئٌس المجلس العلمً المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ ر 

لبرنامج العلود المندسٌة )تخصص هندسة وتكنولوجٌا وإدارة البٌئة ( بشؤن 
اعتماد نتٌجة ال صل الدراسً األول والثانً والثالث لماجستٌر هندسة 

وتكنولوجٌا وإدارة البٌئة بنظاد الساعات المعتمدة للعاد الجامعً 
 .9156دور ٌناٌر  9155/9156

  

 كلية الهىدسة -( 114-3مىضىع رقم )

 الموضوع : 
المذكـرة المقدمـة مـن السٌد األستاذ الدكتور/ مدٌر مكتب الشكاوى بشؤن  

اعتماد نتٌجة مراجعة المواد للطالب المتقدمٌن بالتماسات فً امتحان 
 تممٌدي ماجستٌر بنظاد الساعات المعتمدة.

  

 كلية الهىدسة -( 115-3مىضىع رقم )

  
 الموضوع :   

المذكرة المقدمة من الشئون اإلدارٌة بالكلٌة بشؤن موافقة مجلس قسد 
علً تجدٌد إجازة  5/51/9155الرٌاضٌات وال ٌزٌاء المندسٌة بتارٌخ 

السٌد الدكتور/ أحمد رجائً قمر المدرس بالقسد لمرافقة الزوجة التً تعمل 
 بالمملكة العربٌة السعودٌة .



 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 116-3رقم )مىضىع 

 الموضوع :
المذكـرة المقدمـة من السٌد األستاذ الدكتور / رئٌس مجلس قسـد هندسة 

 95/59/9155االلكترونٌات واالتصاالت بشؤن موافقة مجلس القسد فً
علً اعتماد التقارٌر الدراسٌة الخاصة بالدكتور/ محمد على باشا لطالب 

 الدراسات العلٌا .
 : وافق المجلس.القــرار

  

 شئىن العالقبت الثقبفيه - 4

 كلية الهىدسة -( 1-4مىضىع رقم )

  
 الموضوع :  

المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة الؽزل 
على حضور السٌد  92/9/9156والنسٌج بشؤن موافقة مجلس القسد فً 
ألستاذ بالقسد المإتمر الخامس األستاذ الدكتور/ عادل محمد الحدٌدي ا

 55-53للمندسة وعلود المواد الذي سوؾ ٌنعقد بؤسبانٌا فً ال ترة من 
 حٌث أن لسٌادته بحث مقبول النشر  9156ٌونٌو 

 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 دسةكلية الهى -( 2-4مىضىع رقم )

  
 الموضوع :    

المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة الؽزل 
على قبول اعتذار  92/9/9156والنسٌج بشؤن موافقة مجلس القسد فً 

السٌد األستاذ الدكتور / عادل محمد الحدٌدي األستاذ  بالقسد عن حضور 
فً  والذي سٌنعقد بالمندمٌد للمندسة المٌكانٌكٌة والتص  المإتمر الدولً

 . 9156ابرٌل  96-95ال ترة من 
 بالموافقة والعرض علً مجلس الكلٌة. لجنة العالقات الثقافٌةوقد أوصت 

 القــرار: وافق المجلس.

  

 شئىن التعليم والطالة - 5

 كلية الهىدسة -( 1-5مىضىع رقم )

  
 الموضوع:

ى إبراهٌد إماد المقٌد بال رقة االلتماس المقدد من الطالب/ رجب أحمد عل
بشؤن قبول اعتذاره عن دخول االمتحانات  9155/9156اإلعدادٌة هذا العاد 



 هذا العاد بسبب تؤخر إجراءات قٌده 

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 ةكلية الهىدس -( 2-5مىضىع رقم )
     

االلتماس المقدد من الطالب/ بماء الدٌن عبد الكرٌد دٌب المقٌد بال رقة 
بشؤن قبول اعتذاره عن دخول االمتحانات  9155/9156اإلعدادٌة هذا العاد 

 هذا العاد بسبب تؤخر إجراءات القٌد )وافد سوري(
العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 .الكلٌة
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 3-5مىضىع رقم )

 الموضوع:  
االلتماس المقدد من الطالب/ معاذ محمد محمود عبد الباري المقٌد بال رقة 

بشؤن قبول اعتذاره عن  9155/9156الثانٌة شعبة هندسة مدنٌة هذا العاد 
 دخول االمتحانات هذا العاد بسبب حبسه

العرض علً مجلس بالموافقة و شئون التعلٌد والطالب لجنةوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 4-5مىضىع رقم )

 الموضوع:   
االلتماس المقدد من الطالب/ سعٌد ناصر سعٌد ناصر المقٌد بال رقة اإلعدادٌة 

هذا العاد بشؤن قبول اعتذاره عن دخول االمتحانات  9155/9156هذا العاد 
 بسبب تؤخر إجراءات قٌده

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 5-5مىضىع رقم )

  
 الموضوع:

االلتماس المقدد من الطالب/ أحمد محمد السٌد جوٌلى المقٌد بال رقة الثالثة 
بشؤن قبول اعتذاره عن  9155/9156المعمارٌة هذا العاد  شعبة المندسة

دخول االمتحانات هذا العاد بسبب مرض والده واحتجازه بالمستش ى ثد وفاته 
 . 

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.



 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 6-5مىضىع رقم )

 ضوع:المو
االلتماس المقدد من الطالب/ محمود محمد حامد عبده المقٌد بال رقة الثالثة 

بشؤن قبول اعتذاره عن  9155/9156شعبة المندسة الكمربٌة  هذا العاد 
دخول االمتحانات هذا العاد بسبب ظروؾ أسرته التى تجعله ؼٌر قادر على 

كمرباء للمشاركة  المواظبة على الدراسة حٌث أنه اضطر إلى العمل كمساعد
 فى مصارٌؾ األسرة.

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 7-5مىضىع رقم )

  
 الموضوع:

االلتماس المقدد من الطالب/ رمضان جمال رزق رمضان المقٌد بال رقة 
بشؤن قبول اعتذاره عن  9155/9156مربٌة هذا العاد األولى شعبة هندسة ك

بال صل الدراسً األول بناء  91/5/9156دخول امتحانات مادة برمجٌات ٌود 
 علً التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة.

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 8-5م )مىضىع رق

 الموضوع:  
االلتماس المقدد من الطالب/ محمود عبد الكرٌد محمد فاٌد المقٌد بال رقة 

بشؤن قبول اعتذاره عن دخول امتحانات  9155/9156اإلعدادٌة هذا العاد 
بال صل الدراسً األول بناء علً التقرٌر  93/5/9156مادة ال ٌزٌاء ٌود 

 بٌة.الوارد من اإلدارة الط
العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 9-5مىضىع رقم )

 الموضوع:      .1
االلتماس المقدد من الطالب/ محمود السعٌد جابر جاد هللا المقٌد بال رقة األولى 

بشؤن قبول اعتذاره عن دخول  9155/9156شعبة هندسة كمربٌة هذا العاد 
بال صل الدراسً األول بناء علً  5/5/9156امتحانات مادة الكٌمٌاء ٌود 

 التقرٌر الوارد من اإلدارة الطبٌة
العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 



 الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 ىدسةكلية اله -( 11-5مىضىع رقم )

 الموضوع:
االلتماس المقدد من الطالب/ سعد السٌد على مجاهد الراجحى المقٌد بال رقة 

بشؤن قبول اعتذاره عن  9155/9156الثانٌة شعبة المندسة الكمربٌة هذا العاد 
بناء علً  92/5/9156دخول امتحانات مادة آالت حرارٌة وهٌدرولٌكٌة ٌود 

 طبٌة.التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة ال
العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-5مىضىع رقم )
 

 الموضوع: 
االلتماس المقدد من الطالبة/ آٌة محمد عبد العزٌز المقٌدة بال رقة الرابعة شعبة 

شؤن قبول اعتذارها عن دخول ب 9155/9156هندسة مدنٌة هذا العاد 
بناء علً التقرٌر الطبً  52/5/9156امتحانات مادة إدارة مشروعات ٌود 

 الوارد من اإلدارة الطبٌة.
العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 12-5مىضىع رقم )

 موضوع:ال      .1
االلتماس المقدد من الطالب/ أحمد عبد ال تاي ٌاسٌن محمود األكرت المقٌد 

بشؤن قبول اعتذاره عن دخول  9155/9156بال رقة اإلعدادٌة هذا العاد 
امتحانات ال صل الدراسً األول بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة 

 الطبٌة.
العرض علً مجلس موافقة وبال لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 13-5مىضىع رقم )

 الموضوع:
االلتماس المقدد من الطالب/ محمد سعد عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ المقٌد بال رقة 

بشؤن قبول اعتذاره عن دخول امتحانات  9155/9156اإلعدادٌة هذا العاد 
 ل بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة.ال صل الدراسً األو

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.



 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 14-5مىضىع رقم )

االلتماس المقدد من الطالب/ محمد إبراهٌد حامد على الصباغ المقٌد بال رقة 
بشؤن  9155/9156ى شعبة هندسة االلكترونٌات واالتصاالت هذا العاد األول

بناء علً التقرٌر  ال صل الدراسً األولقبول اعتذاره عن دخول امتحانات 
 الطبً الوارد من اإلدارة الطبٌة .

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 15-5مىضىع رقم )

 الموضوع:
االلتماس المقدد من الطالب/ مصط ى محمود حامد محمود حامد المقٌد بال رقة 

بشؤن قبول  9155/9156األولى شعبة هندسة القوى المٌكانٌكٌة هذا العاد 
اعتذاره عن دخول امتحانات ال صل الدراسً األول بناء علً التقرٌر الطبً 

 ن اإلدارة الطبٌة . الوارد م
العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 16-5مىضىع رقم )

االلتماس المقدد من الطالب/ أحمد حمدي المراسى على المقٌد بال رقة الثالثة 
بشؤن قبول اعتذاره  9155/9156عاد شعبة هندسة القوى المٌكانٌكٌة هذا ال

عن دخول امتحانات ال صل الدراسً األول بناء علً التقرٌر الطبً الوارد من 
 اإلدارة الطبٌة . 

العرض علً مجلس بالموافقة و لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 
 الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 17-5مىضىع رقم )

  
 ضوع :المو 

المااذكرة المقدمااة ماان السااٌدة / ماادٌرة إدارة الخاارجٌن بالكلٌااة بشااؤن تعاادٌل 
أساد الخارٌج /إبااراهٌد خطااب عبااد الحااكد المتباولى الزٌااات خارٌج الكلٌااة 

 تخصص هندسة القوى المٌكانٌكٌة. 9154دور ٌونٌو 
 من : إبراهٌد خطاب عبد الحاكد المتولً الزٌات

 المتبولى الزٌات إلً : إبراهٌد خطاب عبد الحاكد 
 . 53/5/9156وذلك بناء علً قرار لجنة األحوال المدنٌة بتارٌخ 

بالموافقة على التعدٌل والعرض  لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 



 علً مجلس الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 18-5مىضىع رقم )

 الموضوع :
دٌرة إدارة الدراسـاـة واالمتحاناات بالكلٌـاـة المذكرة المقدمة من السٌدة / ما

بشؤن تعدٌل أسد الطالاب /مصاط ى صابري محماود حسان جااوٌي المقٌاد 
  9155/9156بال رقة الرابعة الشعبة المدنٌة للعاد الجامعً 
 من : مصط ى صبري محمد حسن الشاوٌي
 إلً : مصط ى صبري محمد حسن جاوٌي

 92/59/9155دنٌة بتارٌخ وذلك بناء علً قرار لجنة األحوال الم
بالموافقة على التعدٌل والعرض  لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 علً مجلس الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 19-5مىضىع رقم )

  
 الموضوع : 

االلتماااس المقاادد ماان الطالااب/ أحمااد خالااد محمااد إسااماعٌل حساان  بشااؤن 
 سة البناء والتشٌٌد إلى قسد هندسة الحاسبات والنظد تحوٌله من برنامج هند

بالتحوٌال فقاط إلاى قساد هندساة  لجنة شئون التعلٌد والطاالبوقد أوصت 
 اإلنتاي أو قسد هندسة الؽزل والنسٌج والعرض علً مجلس الكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 21-5مىضىع رقم )

  
 الموضوع :

مة مان الساٌد أ.د.د / شارٌؾ الساٌد كشاك بشاؤن تعادٌل كاود المذكرة المقد
إلاااى  ECE451ماااادة المقااارر االختٌااااري )االلكترونٌاااات الضاااوئٌة( مااان 

ECE399   ) ًنظاارا لوجااود مااادة أخاارى لمااا ن ااس الكااود )التصااوٌر الطباا
وذلك بناء على موافقة اللجنة ال رعٌة لبرناامج المندساة الطبٌاة والحٌوٌاة 

 على التعدٌل.  3/9/9156خ ( بتار55ٌجلسة رقد )
بالموافقة على التعدٌل والعرض  لجنة شئون التعلٌد والطالبوقد أوصت 

 علً مجلس الكلٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 مىضىعبت عبمه - 6

 كلية الهىدسة -( 1-6مىضىع رقم )

  
 الموضوع :



المااذكرة المقدمااة ماان ماادٌر عاااد شاائون أعضاااء هٌئااة التاادرٌس بالجامعااة 
بشؤن موافاتمد بصورة من تشكٌل مجلس الكلٌة موضحا به األعضاء من 

 الخاري حٌث تد ترشٌح كال من :
رئاٌس مجلاس إدارة شاركة شامال  –الممندسة/ ابتمال على الشاافعً     -1

 الدلتا لتوزٌع الكمرباء بالدقملٌة.
الممناادس/ نبٌاال سااعٌد مكاااوي رئااٌس مجلااس إدارة شااركة األساامدة     -2

 . بالدقملٌة
بتؤجٌاال الموضااوع للجلسااة القادمااة للتعاادٌل أوصااى مجلااس الكلٌااة وقااد 

 وترشٌح الممندس/ رئٌس مجلس إدارة شركة السكر بالدقملٌة 
 -القــرار:تم ترشيح كال من :

رئيس مجلس إدارة شركة  –م/ ابتهال على الشافعي      -1
 شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية.

 مجلس إدارة شركة السكر بالدقهليةالمهندس/ رئيس      -2

  

 كلية الهىدسة -( 2-6مىضىع رقم )

  
 الموضوع :

المذكرة المقدماة مان الساٌد أ.د/ صاالي صابري عبٌاه الارئٌس األكاادٌمً 
لمدٌنة زوٌل للعلود والتكنولوجٌا بشؤن تخصٌص حجرة مناسبة الستقبال 

ث أناه أساتاذ ؼٌار طالبه من الدراسات العلٌا ومتابعة أنشطته البحثٌاة حٌا
 مت رغ بقسد هندسة االتصاالت وااللكترونٌات.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 3-6مىضىع رقم )

 الموضوع :
المااذكرة المقدمااة ماان السااٌد األسااتاذ الاادكتور/ رئااٌس مجلااس قسااد هندسااة 

 99/5/9156اإلنتاي والتصمٌد المٌكانٌكً بشؤن إفاادة مجلاس القساد فاً 
ته إلى المكاان الخااص بالمعمال وذلاك بعاد عارض الخطااب الاوارد بحاج

ماان مكتااب العمٌااد بشااؤن تحوٌاال مكااان المعماال إلااى مخاازن للااوري علااى 
 مجلس القسد .

 القــرار: يؤجل للجلسة القادمة.

  

 كلية الهىدسة -( 4-6مىضىع رقم )

 الموضوع : 
سد هندسة القاوى المذكرة المقدمـة مـن د/ دعاء إبراهٌد حماد الممندسة بق

( أل اٌن جنٌماا فقاط الؼٌار 9111المٌكانٌكٌة بالكلٌة بشؤن تبرعما بمبلاػ )
 وذلك لخدمة العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  



 كلية الهىدسة -( 5-6مىضىع رقم )

 لموضوع :
المااذكرة المقدمااـة مااـن السااٌد/ محمااد عصاااد فاضاال  الموظااؾ بورشااة 

فااى حاادود مبلااػ  ATAمااراوي  2كلٌااة بشااؤن تبرعااه بعاادد التكٌٌااؾ بال
 ( ألؾ جنٌما فقط الؼٌر وذلك لخدمة العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.5111)

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 6-6مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمـة ماـن الساٌد األساتاذ الادكتور/ وكٌال الكلٌاة لشائون خدماة 

تنمٌة البٌئة بشؤن تقرٌر عن ندوة بعنوان :"أهمٌة التبارع بالادد المجتمع و
جامعة المنصورة تحت رعاٌاة أ.د/ زكاى  –" ضمن مشروع كلٌة الطب 

محمااد زٌاادان عمٌااد الكلٌااة ورٌااادة أ.د/ ماااهر محمااد عبااد الاارازق وكٌاال 
 الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 7-6) مىضىع رقم

 الموضوع :
المذكرة المقدمـة ماـن الساٌد األساتاذ الادكتور/ وكٌال الكلٌاة لشائون خدماة 
المجتمااااع وتنمٌااااة البٌئااااة بشااااؤن تقرٌاااار عاااان ناااادوة بعنااااوان :"حااااوار 
المدٌنااة..األماكن التااً تتحاادث دعونااا نسااتمع"  تحاات رعاٌااة أ.د/ زكااى 

محمااد عبااد الاارازق وكٌاال محمااد زٌاادان عمٌااد الكلٌااة ورٌااادة أ.د/ ماااهر 
الكلٌة لشئون خدماة المجتماع وتنمٌاة البٌئاة و أ.د/ لماٌس ساعد الجٌازاوي 

 رئٌس مجلس قسد المندسة المعمارٌة.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 8-6مىضىع رقم )

 الموضوع :
المذكرة المقدمـة ماـن الساٌد األساتاذ الادكتور/ وكٌال الكلٌاة لشائون خدماة 

لمجتمااع وتنمٌااة البٌئااة بشااؤن تقرٌاار عاان ناادوة بعنااوان :"رصااد ألنساااق ا
عمرانٌة ؼٌر رسامٌة فاى زمان التحاول"  تحات رعاٌاة أ.د/ زكاى محماد 
زٌاادان عمٌااد الكلٌااة ورٌااادة أ.د/ ماااهر محمااد عبااد الاارازق وكٌاال الكلٌااة 
لشئون خدمة المجتمع وتنمٌاة البٌئاة و أ.د/ لماٌس ساعد الجٌازاوي رئاٌس 

 ندسة المعمارٌة.مجلس قسد الم
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 9-6مىضىع رقم )

  
 الموضوع :



المااذكرة المقدمااة ماان السااٌد األسااتاذ الاادكتور/ رئااٌس مجلااس قسااد هندسااة 
بتكلٌااؾ  2/3/9156الحاساابات والاانظد بشااؤن توصااٌة مجلااس القسااد فااً 
بؤعبااء نائاب رئاٌس أ.د.د/ أمٌرة ٌسن هٌكل )أستاذ مساعد بالقسد( للقٌااد 

 مجلس القسد لتخصص هندسة التحكد اآللى.
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-6مىضىع رقم )

 الموضوع : 
الماذكرة المقدماـة ماـن د/ امٌماة محماد أماٌن  الممندساة الزراعٌاة بالكلٌاة 

( 5911) ( فاى حادود مبلاػATA( مراوي حائط )2بشؤن تبرعما بعدد )
 ائتان جنٌما فقط الؼٌر وذلك لخدمة العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.ألؾ وم

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 11-6مىضىع رقم )

 : الموضوع 
المذكرة المقدمـة مـن د/ أحمد عبد هللا حسن البربري المدرس بقسد هندسة 

لخدمة العملٌة  االتصاالت وااللكترونٌات بالكلٌة بشؤن قبول التبرع التلقائً
 ( عشرون ألؾ جنٌما فقط ال ؼٌر. 91111التعلٌمٌة بالكلٌة بمبلػ )
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 12-6مىضىع رقم )

 : الموضوع
المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة الؽزل 

قبول الكتب المقدمة من على 92/9/9156والنسٌج بشؤن موافقة القسد فى 
السٌد د/ رمسٌس فري األستاذ المساعد بالقسد على سبٌل المدٌة وذلك بقٌمة 

 جنٌه مصري ال ؼٌر. 4611تقدٌرٌة 
 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 13-6مىضىع رقم )

 الموضوع : 
لؽزل المذكرة المقدمة من السٌد األستاذ الدكتور/ رئٌس مجلس قسد هندسة ا

على قبول مكتبة الدكتور 92/9/9156والنسٌج بشؤن موافقة القسد فى 
جنٌه مصري  4194إبراهٌد أبو زٌد على سبٌل المدٌة وذلك بقٌمة تقدٌرٌة 

 ال ؼٌر.
 القــرار: وافق المجلس.

  

  

 كلية الهىدسة -( 14-6مىضىع رقم )



 قبول تبرع
 الموضوع :   

حسن سٌد هدٌة األستاذ بقسد هندسة اإلنتاي  المذكرة المقدمـة مـن السٌد أ.د/
( خمسة آالؾ جنٌه 5111والتصمٌد المٌكانٌكً بالكلٌة بشؤن تبرعه بمبلػ )
 فقط ال ؼٌر وذلك لخدمة العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة.

 القــرار: وافق المجلس.

  

 كلية الهىدسة -( 15-6مىضىع رقم )

 الموضوع :
أحمد رجائً عبد اللطٌؾ المدرس بقسد  المذكرة المقدمـة مـن السٌد د/

( عشرة 51111الرٌاضٌات وال ٌزٌاء المندسٌة بالكلٌة بشؤن تبرعه بمبلػ )
 آالؾ جنٌه فقط ال ؼٌر وذلك لخدمة العملٌة التعلٌمٌة بالكلٌة

 القــرار: وافق المجلس. 

  

 كلية الهىدسة -( 16-6مىضىع رقم )

 الموضوع :   
جنة ال رعٌة لبرنامج هندسة االتصاالت اللاعتماد محضر اجتماع 

 92/9/9156( بتارٌخ 62رقد ) -والمعلومات الجلسة 
 القـرار :اعتمد المحضر

  

 

      وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

      أ.د مبهر محمد عبد الرزاق مصطفى
 

 


