
 طجبػخػٕدِ نهمٕائًشبشخ كبيهّ

   

 

محضر إجتماع مجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا 
  01/0/4102يوم األحد الموافق  -( 294جلسة رقم )

  

  AM 5:99 11/2/2112فٗ  -جانس انجايؼيت انًٕحذ َظاو انً شيًاء حسٍ يصطفٗ شٓبٕ  -يستخرج انبياٌ:

 

يٕو األحذ  - 252ُػقذ إجتًاع يجهس قسى ُْذست انرٖ ٔانٓيذرٔنيكا رقى 
ٔرنك في تًاو انساػت انؼاشرة ٔانُصف صباحاً  11/1/2112انًٕافق 

 بًكتب رئيس يجهس انقسى 

 

برئاست انسيذ أ.د. / ػادل ػبذِ              
 ٖ بيٕيٗ انًصر

رئيس يجهس قسى ُْذست 
 انرٖ ٔانٓيذرٔنيكا

 وحضىر كل مه السبدة : 

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

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

 انؼهٛب ٔانجذٕس

 أعزبر يغبػذ ذ ػطٕح عشدبٌ أ.و.د. / صشٔد ػٛ             

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

أ.و.د. / دًذٖ ادًذ ػجذ انهطٛف ػجذ انهطٛف              

 انغُذٔس 
 أعزبر يغبػذ

 اعزبر يزفشؽ أ.د. / أعبيٗ عؼٛذ انغٛذ عٛذأدًذ ساجخ              

 يذسط  و يذغٍ ػضانذٍٚ ادًذ د/ / سٚٓب             

 يذسط  د/ / يذًذ اثشاْٛى اثشاْٛى              

 يذسط  د/ / يذًذ يذًٕد فشط سصق انششثبطٗ              

 أعزبر يغبػذ أ.و.د. / يذًذ جًبل يذًذ ػجذهللا              

 أعزبر يزفشؽ أ.د. / يذغٍ يذًذ ػض انذٍٚ ادًذ              

 أعزبر يغبػذ أ.و.د. / دغبو ػجذ انؼضٚض ادًذ ػجذانجٕاد              

 يذسط د. / يذًذ أدًذ ػجذ انٓبدٖ ػٛذ              

 و اعتذر عن عدم الحضىر السادة: 

أ.د. / يحًٕد يحًذ ػبذ انؼزيز              
 أحًذ انجًم 

 أستار يتفرؽ

 فرؽأستار يت أ.د. / شارل شكرٖ سكال ًَسي              

 و قد تىلي اهانت اإلجتواع : 

 أييٍ يجهس انقسى د. / ػهٗ ػاطف يٕسف ػهٗ              

 
اجتًغ يجهس انقسى انساػت انؼاشرة ٔانُصف صباحاً يٕو األحذ نحضٕر 



برئاست انسيذ األستار انذكتٕر/ 11/1/2يجهس انقسى انًُؼقذ بتاريخ 
جهست بسى هللا انرحًٍ ػادل ػبذِ بيٕيٗ انًصرٖ ثى افتتح سيادتّ ان

 انرحيى ٔبذأ سيادتّ في يُاقشت يٕضٕػاث يجهس انقسى 
 

 جدول األعمبل الرئيسى

 تصديقبت - 1

 كلية الهىدسة -( 1-1مىضىع رقم )

 ثخظٕص انزظذٚك ػهٗ يذضش انجهغخ انغبثمخ . 

 طبدق انًجهظ  القرار :

  

 شئىن أعضبء هيئة التدريس ومعبوويهم - 2

 كلية الهىدسة -( 1-2)مىضىع رقم 

ثخظٕص انخطبة انًذٕل يٍ أ.د. ػًٛذ انكهٛخ ثخظٕص سد انغٛذ أ.د. ػًٛذ يؼٓذ 

انُٛم انؼبنٗ نهُٓذعخ ٔانزكُٕنٕجٛب فًٛب ٚزؼهك ثبنًزكشح انًمذيخ يٍ أ.د. أٔعبيٗ ساجخ 

فٗ دك د. عبيٗ خهف هللا ثمٛبيّ ثبنزذسٚظ ثبنًؼٓذ ٕٚو انغجذ ثبنًخبنفخ نالٚبو انذبطم 

هٗ يٕافمخ ثٓب دٛش جبء سد انًؼٓذ ثبٌ د. عبيٗ خهف هللا ٚمٕو ثبنزذسٚظ ٕٚو انضالصبء ػ

 يٍ كم اعجٕع ثٕالغ صالصخ عبػبد ٔيشفك طّٛ خطبة ) طٕسح يؼزًذح يٍ انًؼٓذ( .

 ادٛظ انًجهظ ػهًبً .  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-2مىضىع رقم )

طهجبد االجبصح انًمذيخ يٍ انغبدح  ثخظٕص خطبة ػًٛذ انكهٛخ ثشؤٌ ضشٔسح ػشع

اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنمغى أ ا٘ يٕافمبد رغزهضو يٕافمخ انمغى انًخزض ثٓب ػمت 

 انزمذو ثٓب ٔٔسٔدْب نهمغى فٗ جهغخ يجهظ انمغى انزبنٛخ نزبسٚخ انزمذٚى .

 ادٛظ انًجهظ ػهًبً.  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 3-2مىضىع رقم )

ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ أ.د. لبعى طالح االنفٗ الَزذاة جضئٗ ٕٚيٍٛ نهزذسٚظ 

ثبنًؼٓذ انؼبنٗ نهُٓذعخ ٔانزكُٕنٕجٛب ثبنًُظٕسح ٔرنك اٚبو انغجذ ٔانخًٛظ يٍ كم 

 اعجٕع ٔيشفك طّٛ يٕافمخ جٓخ االَزذاة .

 ٔافك انًجهظ .  القرار :

  

 شئىن الدراسبت العليب - 3

 كلية الهىدسة -( 1-3مىضىع رقم )

ثخظٕص يُخ دسجخ انًبجغزٛش نهًُٓذط / ادًذ ػجٛذ ادًذ ) ػشالٗ انجُغٛخ( ػهٗ 

ضٕء انزمشٚش انجًبػٗ ٔانزمبسٚش انفشدٚخ انزٗ رٕطٗ ثًُخ انذسجخ ثؼذ يُبلشزّ ثزبسٚخ 

2/1/2116 . 

 ٔافك انًجهظ ػهٗ يُخ انذسجخ .  القرار :

  



 كلية الهىدسة -( 2-3مىضىع رقم )

 -ٕص رذذٚذ انًمشساد انذساعٛخ نهمٛذ نذسجخ انًبجغزٛش نكال يٍ :ثخظ

 و/ اّٚ ثكش ػطّٛ يذًذ )يؼٛذح ثبنمغى( -1

 و/ ساَٛب اعًبػٛم ادًذ اعًبػٛم )يٍ انخبسط( -2

  القرار :

-يمشساد انًبجغزٛش نفظم انشثٛغ ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح :

                                                               

 انمبئى ثبنزذسٚظ                                                                           

أ.د. لبعى طالح ػجذ انْٕبة          (611IRH)                 َظى يٕاسد يبئٛخ-1

 األنفٙ

انغؼٛذ أ.و.د. يذًذ طبسق        (IRH611)   ْٛذسٔنٕجٛب انظٕاْش انؼشٕائٛخ-2

 شًؼّ

أ.د. يذغٍ يذًذ ػض انذٍٚ          (IRH612)            دشكخ انًٕاد انشعٕثٛخ-3

 أدًذ

 أ.د. أٔعبيٙ عؼٛذ عٛذ ساجخ          (IRH613)          رظًٛى انًُشآد انغبدهٛخ-4

أ.و.د. دغبو ػجذ انؼضٚض ػجذ        (616IRH)         ْٛذسٔنٕجٛب انًٛبِ انجٕفٛخ-5

 انجٕاد

أ.د. ػجذ انشاصق أدًذ انغٛذ         (616IRH)                 ْٛذسٔنٛكب رطجٛمٛخ-6

 صٚذاٌ

  

  

 كلية الهىدسة -( 3-3مىضىع رقم )

ثخظٕص ركهٛف د/ يذًذ انششثبطٗ ثزًضٛم انمغى ثكُزشٔل انذساعبد انؼهٛب 

 ذَٗ .اليزذبَبد انًبجغزٛش ثذالً يٍ د/ ػهٗ ػبطف الشزشاكّ فٗ كُزشٔل االٔنٗ ي

 ٔافك انًجهظ .  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 4-3مىضىع رقم )

ثخظٕص انطهت انًمذو يٍ و/ يٗ سيضبٌ انكزجٗ ثبنزغجٛم نذسجخ انًبجغزٛش  

 ٔرذذٚذ نجُخ االششاف .

  القرار :

 -ٔافك انًجهظ ػهٗ رشكٛم انهجُخ نزكٌٕ يكَٕخ يٍ كال يٍ :

 أ.د. أٔعبيٗ عؼٛذ عٛذ ساجخ -1

 .د. صشٔد ػٛذ ػطٕح عشدبٌأ.و -2

 د. سٚٓبو يذغٍ يذًذ ػض انذٍٚ أدًذ -3



  

 شئىن العالقبت الثقبفيه - 4

 كلية الهىدسة -( 1-4مىضىع رقم )

ثخظٕص انطهت انًمذو و/ كشٚى ػبدل ادًذ َظبس انًؼٛذ ثبنمغى نهًٕافمخ ػهٗ يُخ 

ٔرنك نذظٕل  21/2/2116عٛبدرّ اجبصح دساعٛخ نًذح ػبو لبثم نهزجذٚذ اػزجبسا يٍ 

 يُذخ دساعٛخ ثبنجبيؼخ انًظشٚخ انٛبثبَٛخ نذساعخ انذكزٕساِ . عٛبدرّ ػهٗ 

 ٔافك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-4مىضىع رقم )

انًؼٛذ ثبنمغى نهًٕافمخ ػهٗ  يذًذ اعًبػٛم اعًبػٛم ادًذ ثخظٕص انطهت انًمذو و/

ٔرنك  21/2/2116نهزجذٚذ اػزجبسا يٍ  يُخ عٛبدرّ اجبصح دساعٛخ نًذح ػبو لبثم

 يُذخ دساعٛخ ثبنجبيؼخ انًظشٚخ انٛبثبَٛخ نذساعخ انذكزٕساِ .  نذظٕل عٛبدرّ ػهٗ

 ٔافك انًجهظ  القرار :

  

 

 ظٓشاً.  اَزٓذ انجهغخ فٗ رًبو انغبػخ انضبَٛخ ػشش        

 

      أهين هجلس القسن
 

رئيس هجلس قسن هندست الزي 
      اوالهيدروليك

 

د. علً عاطف يىسف 
      علً

      أ.د. عادل عبده بيىهً الوصزي
 

 


