
   

 

محضر إجتماع مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا 
يوم اإلثنين الموافق  -( 094جلسة رقم )

04/11/5412  

  

  AM 7:59 11/2/2116فٗ  -انًجبنس انجبيؼيخ انًٕدذ َظبو  شيًبء دسٍ يصطفٗ شٓجٕ  -يستخرج انجيبٌ:

 

يٕو  - 471ُػمذ إجتًبع يجهس لسى ُْذسخ انرٖ ٔانٓيذرٔنيكب رلى 
ٔرنك في تًبو انسبػخ انؼبشرح ٔانُصف  31/11/2115اإلثُيٍ انًٕافك 

 صجبدبً ثًكتت رئيس يجهس انمسى 

 

ثرئبسخ انسيذ أ.د. / ػبدل ػجذِ              
 انًصرٖ  ثيٕيٗ

رئيس يجهس لسى ُْذسخ 
 انرٖ ٔانٓيذرٔنيكب

 وحضىر كل مه السبدة : 

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / يسًٕد يسًذ ػجذ انؼضيض أزًذ اندًم              

 أعزبر يغبػذ أ.و.د. / ثشٔد ػيذ ػطٕح عشزبٌ              

 بػذاعزبر يغ أ.و.د. / يسًذ طبسق انغؼيذ اثشاْيى شًؼخ              

 اعزبر يزفشؽ أ.د. / أعبيٗ عؼيذ انغيذ عيذأزًذ ساخر              

 يذسط  د/ / سيٓبو يسغٍ ػضانذيٍ ازًذ              

 يذسط  د/ / يسًذ اثشاْيى اثشاْيى              

 يذسط  د/ / يسًذ يسًٕد فشج سصق انششثبصٗ              

 أعزبر يغبػذ ذ ػجذهللا أ.و.د. / يسًذ خًبل يسً             

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / يسغٍ يسًذ ػض انذيٍ ازًذ              

 أعزبر يغبػذ أ.و.د. / زغبو ػجذ انؼضيض ازًذ ػجذاندٕاد              

 يذسط د. / يسًذ أزًذ ػجذ انٓبدٖ ػيذ              

 و اعتذر عن عدم الحضىر السادة: 

انرازق ادًذ انسيذ أ.د. / ػجذ              
 زيذاٌ 

 أستبر يتفرؽ

أ.د. / لبسى صالح ػجذ انْٕبة              
 االنفٗ 

أستبر ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 
 انذراسبد انؼهيب ٔانجذٕث

أ.و.د. / دًذٖ ادًذ ػجذ انهطيف              
 ػجذ انهطيف انغُذٔر 

 أستبر يسبػذ

 تبر يتفرؽأس أ.د. / شبرل شكرٖ سكال ًَسي              

 و قد تىلي اهانت اإلجتواع : 

 أييٍ يجهس انمسى د. / ػهٗ ػبطف يٕسف ػهٗ              

 
اجتًغ يجهس انمسى انسبػخ انذبديخ ػشر صجبدبً يٕو اإلثُيٍ نذضٕر 



ثرئبسخ انسيذ األستبر  31/11/2115يجهس انمسى انًُؼمذ ثتبريخ 
سيبدتّ انجهسخ ثسى هللا  انذكتٕر/ ػبدل ػجذِ ثيٕيٗ انًصرٖ ثى افتتخ

 انردًٍ انرديى ٔثذأ سيبدتّ في يُبلشخ يٕضٕػبد يجهس انمسى 
 

 جدول األعمبل الرئيسى

 تصديقبت - 1

 كلية الهىدسة -( 1-1مىضىع رقم )

 ثخصٕص انزصذيك ػهٗ يسضش اندهغخ انغبثمخ . 

 صبدق انًدهظ  القرار :

  

 شئىن أعضبء هيئة التدريس ومعبوويهم - 2

 كلية الهىدسة -( 1-2مىضىع رقم )

ثخصٕص انًزكشح انًمذيخ يٍ أ.د. أٔعبيٗ عؼيذ عيذ ساخر ثخصٕص ليبو د/ عبيٗ 

خهف هللا انًذسط ثبنمغى ثبنؼًم خبسج انكهيخ نثالثخ ايبو ثبالعجٕع ثبنشغى يٍ يٕافمخ 

 انمغى ػهٗ يٕييٍ فمظ كبَزذاة خضئٗ .

 يشفغ االيش نهغيذ أ.د. ػًيذ انكهيخ نهزكشو ثبنطالع ٔارخبر يبيشاِ .  القرار :

  

 شئىن التعليم والطالة - 3

 كلية الهىدسة -( 1-3مىضىع رقم )

ػهٗ اٌ يؤدٖ انطبنت  61/2/2162ثخصٕص اػالو انمغى ثًٕافمخ يدهظ انكهيخ فٗ 

ؼبو اندبيؼٗ االيزسبٌ فٗ يبدح انزخهف يغ انطالة اندذد ػهٗ اٌ يطجك يٍ ان

2162/2161 . 

 ازيظ انًدهظ ػهًبً .  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-3مىضىع رقم )

ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ د./ يسًذ اثشاْيى اندًم ثبالػززاس ػٍ انًشبسكخ فٗ 

كُزشٔل انفشلخ االٔنٗ يذَٗ ٔرنك الشزشاكّ فٗ كُزشٔل انذساعبد انؼهيب اليزسبَبد 

 انذكزٕساِ .

 ٔافك انًدهظ .  : القرار

  

 كلية الهىدسة -( 3-3مىضىع رقم )

ثبالػززاس ػٍ  يسًٕد فشج سصق انششثبصٗ ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ د./ يسًذ

انًشبسكخ فٗ كُزشٔل انفشلخ االٔنٗ يذَٗ ٔرنك الشزشاكّ فٗ كُزشٔل انذساعبد انؼهيب 

 .  انًبخغزيش ٔانذثهٕو اليزسبَبد

 ٔافك انًدهظ  القرار :

  

 شئىن الدراسبت العليب - 4



 كلية الهىدسة -( 1-4مىضىع رقم )

ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ أ.د. ػبدل ػجذِ انًصشٖ انًششف انشئيغٗ ػهٗ سعبنخ 

انًبخغزيش انخبصخ ثبنًُٓذط / ازًذ ػجيذ ازًذ )ػشالٗ اندُغيخ( نزشكيم ندُخ انسكى 

 اذ ندُخ انًُبلشخ ٔانسكى .ٔانًُبلشخ نشعبنخ انطبنت ٔيشفك رمشيش انصالزيخ اللزش

 ٔافك انًدهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-4مىضىع رقم )

ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ أ.د. لبعى االنفٗ انًششف انشئيغٗ ػهٗ انطبنت / زيذس 

 -نهزغديم نذسخخ انذكزٕساِ ٔرنك ثؼُٕاٌ : زغٍ ػهٕاٌ انؼشالٗ اندُغيخ

 -انهغخ االَدهيضيخ :

Experimental study using semi conical piers as countermeasure of 

local scour   

دساعخ يؼًهيخ ثبعزخذاو انشكبئض شجّ انًخشٔطيخ كإخشاء يضبد نهُسش  -انهغخ انؼشثيخ :

   انًٕضؼي

       

 -ندُخ اإلششاف :

 انًششف انشئيغي                    أ.د. لبعى صالذ ػجذ انْٕبة األنفي -6

 يسًذ طبسق انغؼيذ شًؼّ أ.و.د. -2

 ٔافك انًدهظ .  القرار :

  

 مىضىعبت عبمه - 5

 كلية الهىدسة -( 1-5مىضىع رقم )

ثخصٕص اَشبء خبيؼخ انًُصٕسح انذٔنيخ ثبػذاد رصٕس ػٍ اززيبخبد انكهيخ 

انذساعبد انؼهيب(أ كهيبد -انًغزمجهيخ الَشبء ثشايح َٕػيّ ثًشزهزٗ )انجكبنٕسيٕط

فخ انٗ يشاكض انزًُيخ يغ انزشكيض ػهٗ انجشايح انجيئيخ ثيٍ االلغبو انؼهًيخ خذيذح ثبالضب

 ٔانكهيبد انًخزهفخ .

 ازيظ انًدهظ ػهًب .  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-5مىضىع رقم )

 . 2162انزشديؼيخ ( -انزفٕق -انزمذيشيخ -ثخصٕص انزششر ندٕائض انذٔنخ )انُيم 

 ب . ازيظ انًدهظ ػهً القرار :

  

 

 اَزٓذ اندهغخ فٗ رًبو انغبػخ انٕازذح ثؼذ انظٓش .         

 

      أهين هجلس القسن
 

رئيس هجلس قسن هندست الزي 
      والهيدروليكا



 

د. علً عاطف يىسف 
      علً

      أ.د. عادل عبده بيىهً الوصزي
 

 


