
   

 

محضر إجتماع مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا 
يوم اإلثنين الموافق  -( 194جلسة رقم )

14/41/1142  

  

  AM 2::6 11/2/2112فى  -وظام المجالس الجامعية الموحد  شيماء حسه مصطفى شهبو  -مستخرج البيان:

 

 14/41/1142ٕٚو اإلصٍُٛ انًٕافك  - 194سلى  يغهظ لغى ُْذعخ انشٖ ٔانٓٛذسٔنٛكبُػمذ إعزًبع 

 ٔرنك فٙ رًبو انغبػخ انؼبششح ٔانُصف صجبؽب ثًكزت سئٛظ يغهظ انمغى 

 

 ثشئبعخ انغٛذ أ.د. / ػبدل ػجذِ ثٕٛيٗ انًصشٖ              
شٖ سئٛظ يغهظ لغى ُْذعخ ان

 ٔانٓٛذسٔنٛكب

 ٔحضٕر كم يٍ انسبدة : 

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / يؾًٕد يؾًذ ػجذ انؼضٚض أؽًذ انغًم              

 أ.د. / لبعى صالػ ػجذ انْٕبة االنفٗ              
أعزبر ٔٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انذساعبد 

 انؼهٛب ٔانجؾٕس

 يغبػذأعزبر  أ.و.د. / صشٔد ػٛذ ػطٕح عشؽبٌ              

 اعزبر يغبػذ أ.و.د. / يؾًذ طبسق انغؼٛذ اثشاْٛى شًؼخ              

أ.و.د. / ؽًذٖ اؽًذ ػجذ انهطٛف ػجذ انهطٛف              

 انغُذٔس 
 أعزبر يغبػذ

 اعزبر يزفشؽ أ.د. / أعبيٗ عؼٛذ انغٛذ عٛذأؽًذ ساعؼ              

 يذسط  د/ / سٚٓبو يؾغٍ ػضانذٍٚ اؽًذ              

 يذسط  د/ / يؾًذ اثشاْٛى اثشاْٛى              

 يذسط  د/ / يؾًذ يؾًٕد فشط سصق انششثبصٗ              

 أعزبر يغبػذ أ.و.د. / يؾًذ عًبل يؾًذ ػجذهللا              

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / يؾغٍ يؾًذ ػض انذٍٚ اؽًذ              

 أعزبر يغبػذ انؼضٚض اؽًذ ػجذانغٕاد  أ.و.د. / ؽغبو ػجذ             

 ٔ اعتذر عٍ عدو انحضٕر انسبدة: 

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / ػجذ انشاصق اؽًذ انغٛذ صٚذاٌ              

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / شبسل شكشٖ عكال ًَغٙ              

 يذسط د. / يؾًذ أؽًذ ػجذ انٓبدٖ ػٛذ              

 جتًبع : ٔ قد تٕني ايبَت اإل

 أيٍٛ يغهظ انمغى د. / ػهٗ ػبطف ٕٚعف ػهٗ              

 

اعزًغ يغهظ انمغى انغبػخ انؾبدٚخ ػشش صجبؽبً ٕٚو اإلصٍُٛ نؾضٕس يغهظ انمغى انًُؼمذ ثزبسٚخ 

ثشئبعخ انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ ػبدل ػجذِ ثٕٛيٗ انًصشٖ صى افززؼ عٛبدرّ  14/41/1142

 انشؽٛى ٔثذأ عٛبدرّ فٙ يُبلشخ يٕضٕػبد يغهظ انمغى انغهغخ ثغى هللا انشؽًٍ 

 



 جدٔل األعًبل انزئيسٗ

 تصديقبث - 1

 كهيت انُٓدست -( 1-1يٕضٕع رقى )

 ثخصٕص انزصذٚك ػهٗ يؾضش انغهغخ انغبثمخ . 

 صبدق انًغهظ  انقزار :

  

 شئٌٕ أعضبء ْيئت انتدريس ٔيعبَٔيٓى - 2

 كهيت انُٓدست -( 1-2يٕضٕع رقى )

ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ د. عبيٗ خهف هللا ثبػززاسِ ػٍ االَزذاة انغضئٗ ثبنفصم 

عبيؼخ انذنزب ؽٛش عجك نّ انؾصٕل ػهٗ يٕافمخ  -انذساعٗ انضبَٗ نكهٛخ انُٓذعخ 

 .  1142/1143ثبالَزذاة نهؼبو انغبيؼٗ 

 ٔافك انًغهظ .  انقزار :

  

 كهيت انُٓدست -( 2-2يٕضٕع رقى )

 91و انغبدح اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثمشاس يغهظ انكهٛخ )عهغخ سلى ثخصٕص اػال

 ( ثخصٕص االَزذاة انغضئٗ . 41/41/1141ثزبسٚخ 

 اؽٛظ انًغهظ ػهًب .  انقزار :

  

 كهيت انُٓدست -( 3-2يٕضٕع رقى )

انغبدح اػضبء ْٛئخ ثخصٕص افبدح انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد ثخصٕص اَزذاة 

انزذسٚظ ثبنغبيؼبد انؾكٕيٛخ انٗ انًؼبْذ ٔلشس انًغهظ االػهٗ يغ انزبكٛذ ثبَّ ال 

ٕٚعذ يب ًُٚغ يٍ رُمم اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنغبيؼبد ٔنٓى انؾشٚخ فٗ رنك يغ 

عُٕاد  41االنزضاو ثمبٌَٕ عُٕاد االػبسح نهخبسط الػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ْٔٗ 

 ؼزجش يًّٓ لّٕٚ .ٔيبٚضٚذ ػٍ رنك ال ٚ

 اؽٛظ انًغهظ ػهًبً .  انقزار :

  

 كهيت انُٓدست -( 4-2يٕضٕع رقى )

ثخصٕص اعبصح يشافمخ انضٔط ثؼذو ايكبَٛخ يُؼ اعبصح نًشافمخ انضٔط انزٖ ٚؾًم 

 عُغّٛ دٔنخ اعُجٛخ ثغبَت انغُغٛخ انًصشٚخ .

 اؽٛظ انًغهظ ػهًب .  انقزار :

  

 شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة - 3

 كهيت انُٓدست -( 1-3يٕضٕع رقى )

ثخصٕص انخطبة انٕاسد يٍ انغٛذ ػًٛذ انكهٛخ ثخصٕص اػززاس أ.و.د. يؾًذ عًبل 

  BCE  ػجذ هللا يٍ اػًبل كُزشٔل انفشح االٔنٗ يذَٗ نمٛبيّ ثبػًبل كُزشٔل ثشَبيظ

 ثًغزٕٚبرّ انًخزهفخ .

 اؽٛظ انًغهظ ػهًب ٔرًذ انًٕافمخ .  انقزار :



  

 كهيت انُٓدست -( 2-3رقى ) يٕضٕع

ثخصٕص خطبة انغٛذ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة ثشأٌ يبٚغت يشاػبرّ فٗ 

 انكُزشٔل ٔااليزؾبَبد .

 اؽٛظ انًغهظ ػهًبً .  انقزار :

  

 شئٌٕ اندراسبث انعهيب - 4

 كهيت انُٓدست -( 1-4يٕضٕع رقى )

نهزغغٛم نذسعخ انًبعغزٛش ٔرؾذٚذ  ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ و/ يٗ سيضبٌ انكزجٗ

 نغُخ االششاف َٔمطخ انجؾش .

ٚشعأ انًٕضٕع نهغهغخ انمبديخ ٔٚزى رشكٛم نغُخ خبصخ ثبنزغغٛم ثًشؽهخ  انقزار :

انذساعبد انؼهٛب ثبنمغى ػهٗ يغزٕٖ االعبرزح ثشئبعخ أ.د. ػجذ انشاصق صٚذاٌ ٔركٌٕ 

ل انجؾضٗ ػهٗ اٌ ٚؼشض يب يًٓزٓب ٔضغ يؼبٚٛش اللزشاػ نغُخ االششاف ٔانًغب

 رزٕصم انّٛ انهغُخ فٗ انغهغخ انمبديخ . 

  

 كهيت انُٓدست -( 2-4يٕضٕع رقى )

ثخصٕص انطهت انًمذو يٍ أ.د. ػجذ انشاصق اؽًذ انغٛذ صٚذاٌ ثزذلٛك ػُٕاٌ سعبنخ 

 -انًبعغزٛش انخبصخ ثبنًُٓذط / اؽًذ يؾًذ اؽًذ صمش انًؼٛذ ثبنمغى نٛكٌٕ :

 يٍ:

Open Channel Hydraulics 

 ْٛذسٔنٛكب انمُٕاد انًبئٛخ انًكشٕفخ                                       

                        إنٗ:

A Hydraulic Study of Egyptian Irrigation Canals 

 دساعخ ْٛذسٔنٛكٛخ نمُٕاد انش٘ انًصشٚخ

 *ػهًب ثأٌ انزؼذٚم غٛش عْٕشٚبً ٔال ًٚظ عْٕش انًٕضٕع 

 ٔافك انًغهظ .  نقزار :ا

  

 شئٌٕ انعالقبث انثقبفيّ - 5

 كهيت انُٓدست -( 1-5يٕضٕع رقى )

ثخصٕص انزمشٚش انذساعٗ انخبص ثبنًُٓذط /اؽًذ ػجذ انشؽٛى يؾًذ انغٛذ انؼذٖٔ 

 انًؼٛذ ثبنمغى ٔػضٕ ثشَبيظ انغبيؼخ انٛبثبَٛخ نهؾصٕل ػهٗ انذكزٕساِ .

 زًذ انزمشٚش . اؽٛظ انًغهظ ػهًب ٔاػ انقزار :

  

 

 اَزٓذ انغهغخ فٗ رًبو انغبػخ انٕاؽذح ثؼذ انظٓش .         

 



      أييٍ يجهس انقسى

 
      رئيس يجهس قسى ُْدست انزٖ ٔانٓيدرٔنيكب

 

      أ.د. عبدل عبدِ بيٕيٗ انًصزٖ      د. عهٗ عبطف يٕسف عهٗ
 

 


