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  2016 /9/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

ةواا  ب ئاساة السايا اتساتال الاا/تالر/ 2016 /2 /9في تمام السااةة العارا و لالف ان ماا  اوا  ياالم الالمااف المالافا   مجلس الكليةاجتمع 

ل/يا  الكلياة لوا الد خاماة المجتماع  -خالاا السايا جع ا   /، لأمانة س  المجلس السايا اتساتال الاا/تالر ةميا الكلية –العزيز حسانيا قف اله 

 سة /  ما:لقا حض  الجل لتفمية الوي ة
 ل/ي  الكلية للاراسات العليا لالوحالث أ.د. مجاى ةوا العظيم أحما سليماد 

 ل/ي  الكلية لو الد التعليم ل الطلب أ.د. محما جاب  أبال ةلى 

   رؤساف اتقسام 

 أ.د. عبد الحميد عطيه السيد   أ.د. محمد على عكاز 

 مصطفى أ.د. مدحت عبد المعطى  أ.د. شعبان على عطيه نصير 

 أ.د. محمد السيد النجار  أ.د. طارق عبد الحميد فرغلى 

 أ.د. هشام على سعد زين الدين  أحمد رمضان عبد العزيزأ.د.  

 د. عفاف خميس إبراهيم العوفى  أ.د. عمرو عبد المنعم المصرى 

   د. عبد هللا مصطفى خليل 

   أساتذو ما اتقسام

 أ.د. إبراهيم يوسف مجاهد  أ.د. محمد عبد الفتاح شامه 

 أ.د. محمد أحمد أبو رحيم  أ.د. أبو بكر عبد القادر ميتو 

 أ.د. جالل أحمد القبرصى  أ.د. وائل أحمد كروسبى 

 أ.د. محمد نشأت عباس فرس  أ.د. مجدى حسين ناجى 

 أ.د. محمد أنور فكرى  أ.د. جمعه خميس موسى 

   أ.د. على عبد الحكم عبده 

 مارسيا ما اتقسام  مساةايا ما اتقسامأساتذو 
 د. سعد الصافى على غازى  د. نهى عثمان قرنى غريب 

   محمد محمود حسنى عبد الرحيمد.  

   أةضاف مجلس الكلية ما الخارج 

 ب. أةضاف ما خارج الكلية  أ. أةضاف ما داخ  الكلية 

 أسامة الجناينى / المهندسالسيد   أ.د. أحمد عبد هللا حسام الدين شاهين 

 السيد اللواء أ.ح./ عصام الدين أحمد ثابت  أ.د. كامل عبد العظيم الشوربجى 

   أ.د. محمد عبد الحميد إسماعيل 

 
 أ.د. محمد يحيى  المكى

 أ.د. محمد ناصر أحمد نادر درويش
  

 حسنى الحيوى )مدير وحدة ضمان الجودة(د. أحمد   أ.د. نبيل حسن عباسى )المدير التنفيذى للبرامج المتخصصة( ماةـاللد

د. هناء  نيابة ةامسعد مصلح عبد المجيد ، د. محمد حسن محمد حسن أ.د.  نيابة ةا أ.د. يحيى عبد السالم عبد الناصر لقا حض :

 حسن أبو جبل

 إبراهيمهيثم ممدوح عوض ، د. وليد عبد العظيم د. ،  ا.د. سعيد عبد المجيد عجمى اةتذر ةا ةام الحضالر:

 م. خالد محمد أحمد صالحد. هشام محمد أحمد سويلم ، تغيب ةا الحضالر: 
لرا   لرحاب بالساادو أةضااف المجلاس استه  السيا اتستال الا/تالر ةمياا الكلياة الجلساة مبسام ر الا حما الا حيمم 

 المجلس فى مفاقوة المالضالةات التالية:
 .2016يناير  12بتاريخ  2015/2016الجامعى  للعام سادسةأوالً: التصديق على محضر الجلسة ال

 م الت اي تالقرار: 
 -: الموضوعات العامةثانياً: 
المالافقة ةلاى تجاياا راهادات اثساتامار مجمالةاة لبا الخا اة بجاائزو اتساتال الاا/تالر / حسافى ساليماد  تمت .1

الالاهاب لملحالةاة : جفيه لأربعة آالف لخمسمائة جفيه م  ى الغيا ا لمااو أخا ى حساب را ل   4500بمولغ 

ا لللك لفقاً لما لرد 2016لرد خطاب ما إدارو الحسابات بالكلية ي يا بأد ميعاد إنتهاف الوهادات فى ألل يالليال 

 ما إدارو الو الد التعليمية.

المالافقااة ةلااى تجايااا رااهادات اثسااتامار مجمالةااة لبا الخا ااة بجااائزو اتسااتال الااا/تالر / ةوااا السااميع  تماات .2

جفيه لألن جفيه م  ى الغي ا لماو أخ ى حسب ر ل  الالاهب لملحالةاة : لرد خطااب  1000م ط ى بمولغ 

ا لللاك لفقااً لماا لرد ماا إدارو 2016ما إدارو الحسابات بالكلية ي يا بأد ميعاد إنتهاف الوهادات فى ألل يالنياال 

 الو الد التعليمية.
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مالقان الموفاى المالجاالد بالكلياة لالمساتغ  للتعلايم بمجلس الكلياة ةلمااً اتستال الا/تالر / ةميا الكلية السيا  أحا  .3

 جااال  الموفااى للكليااة لحاجتهااا لااه فااى العمليااة ب 29/12/2015مجلااس الجامعااة فااى ر االم تااال  بالجامعااة ، لقاا 

 .31/7/2016 فى مالةا أق اهالتعليمية 

مفاااه لالحااااو ةااا ل السااايا اتساااتال الاااا/تالر / ةمياااا الكلياااة مالقااان الموفاااى المالجاااالد بالكلياااة لالمساااتغ  دلر  .4

تاالفي  حجا تيا داخلاه ثنوااف فا   للهي اة القالمياة لضاماد جاالدو المو لةات بالجامعة ، لت غاب الجامعاة فاى 

ال ا   المقتا   للهي اة القالمياة لضاماد جاالدو التعلايم ةلاى إستضاافة ، لق ر المجلس المالافقة  التعليم لاثةتماد

نظاا اً لحاجااة الكليااة  29/12/2015الجامعاة فااى  مااا تاااريخ مالافقااة مجلااسلماااو ةااميا لبحااا أق ااى  لاثةتمااد

 للموفى.

 -: الهدايا والتبرعاتاً: لثثا

لقسم الهفاساة الوح ياة لةماارو  (ABS)اثهااف المقام ما هي ة ت فين الس ا اتم يكية ةلى المالافقة  تتم – 1

جفيه  35000اثجمالية مولغ  قيمته (Fluid Mechanics Bench HB 100)جهاز الس ا ، لهال ةوارو ةا 

 ألن جفيه ال غي ا. خمسة لملمالدل
أم يكااى  خمسااة آالف دلالرل دلالر 5000بمولااغ  م اا  –راا  التواا   المقااام مااا راا /ة ةلااى المالافقااة  تتماا – 2

ال لوايا ،  –بماانيل  2016لاةم بفاف لرحا سيارو ف ي  الكلية الموارك فاى ساوام ماارامالد را  الوي اى الغي ا 

 تحت إر اف اتستال الا/تالر / محسا مح م ةاماد.
جفيااه  10000المقااام مااا راا /ة أبااال قياا  لنسااماو لال اافاةات الكيماليااة بمولااغ التواا   ةلااى المالافقااة  تتماا – 3

لةو و آالف جفيه الغي ا لاةم الطلوة لالطالوات المالهالبيا فى مجال اثباا  لالتطالي  لنادى اثباا  الهفاساىا 

  بهاف إةااد مهفاسيا مؤهليا ةلمياً لةملياً للالقالف ةلى أحاث لسائ  التكفاللالجيا المطوقة فى ال فاةة.
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 ر الد هي ة التاريس
 ألالً: الت قيات لالتعييفات

 التعييا فى لةي ة ةالم ممتاز متعاقا -

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

1 

 

 

 م ط ى السيا العقيلى ا.د.

 

 

 ممتازةالم 

 

هفاسة الغزل 

 لالفسيج

مجلس القسم  إقت ا الفظ  فى 

بوأد المالافقة ةلى تجايا تعاقا 

سيادته /عالم ممتاز متعاقا لماو 

 18/2/2016ةام اةتواراً ما 

 .17/2/2017لحتى 

لاف  

 المجلس

 

 التعييا فى لةي ة مارس -

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

1 
 . محما حماى سيا م سىد

 ةاماد

مارس 

 مساةا

الهفاسة 

 الكه بية

الفظااااا  فاااااى إقتااااا ا  مجاااااـلس 

القسااااااااام بواااااااااأد المالافقاااااااااـة 

ةلااااااى تعياااااايا سيااااااـادته فااااااى 

لةي اااااااااة ماااااااااارس بالقسااااااااام 

لااااااااااى درجااااااااااة ة لح ااااااااااالله

 .الا/تالراو

لاف  

 المجلس

2 
. ميس و خي ى سيا أحما د

 الطحاد

مارس 

 مساةا

هفاسة 

 المالا لت

الفظااااا  فاااااى إقتااااا ا  مجاااااـلس 

المالافقاااااااااـة القسااااااااام بواااااااااأد 

ةلااااااى تعياااااايا سيااااااـادته فااااااى 

لةي اااااااااة ماااااااااارس بالقسااااااااام 

ةلااااااااااى درجااااااااااة  لح ااااااااااالله

 .الا/تالراو

لاف  

 المجلس
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 التعييا فى لةي ة مارس مساةا -

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

1 
م. ةوا العزيز إب اهيم محما   

 ةوا اللطين
 معيا

الهفاسة 

 اثنوائية

الفظاااااااا  فااااااااى إقتاااااااا ا  مجلااااااااس 

المالافقاااااااة ةلاااااااى  القسااااااام بواااااااأد

تعياااااااايا ساااااااايادته فااااااااى لةي ااااااااة 

مااااااااااااارس مساااااااااااااةا بالقساااااااااااام 

لح ااااااااااااااالله ةلااااااااااااااى درجااااااااااااااة 

 الماجستي .

لاف  

 المجلس

 ومعيا يمفى ةا ن جو ادم.  2
الهفاسة 

 اثنوائية

الفظاااااااا  فااااااااى إقتاااااااا ا  مجلااااااااس 

القسااااااام بواااااااأد المالافقاااااااة ةلاااااااى 

فاااااااى لةي ااااااااة  اتعيااااااايا ساااااااايادته

مااااااااااااارس مساااااااااااااةا بالقساااااااااااام 

ةلاااااااااااااى درجاااااااااااااة  الح اااااااااااااالله

 الماجستي .

لاف  

 المجلس

 

 %ا18مانياً : اثةارات لنسوة اثةارات ةلى مستالى الكلية  

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

1 
محمالد محما ةوا الحمياا د. 

 زيتالد
 مارس

الهفاسة 

 الكه بية

الفظاا  فااى إقتاا ا  مجلااس القساام 

بوأد المالافقة ةلى تجايا إةارو 

سيادته للعم  بجامعة الملاك ةواا 

بالمملكااااااااة الع بيااااااااة  العزيااااااااز

 5أرااااه  ل 3السااااعالدية لماااااو ل

أياااااما إسااااتكماالً للعااااام العاراااا  

 .1/9/2016لاتخي  إةتواراً ما 

ةاااااد ساااافالات أجااااازات م افقااااة 

 الزلجة لال يالجاا 

نسااااوة اثةااااارو ةلااااى مسااااتالى 

 %.27القسم: 

لاف  

 المجلس

 

  



6 

  2016 /9/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

    %ا18: اثةارات لنسوة اثةارات ةلى مستالى الكلية   تابع

 أستال مساةا أحما رالقى ةوا العزيز د. 2
الهفاسه 

 اثنوائية

الفظاا  فااى إقتاا ا  مجلااس القساام 

بوأد المالافقة ةلى تجايا إةارو 

سيادته للعم  بمكتاب ةما  جازار 

مهفاساااااااااالد إستوااااااااااريالد   –

بالمملكة الع بية بالسعالدية لماو 

لراااااااه يا لةوااااااا لد يالمااااااااًا 

إسااتكماالً للعااام العاراا  لاتخياا  

 .1/4/2016إةتواراً ما 

ةاااااد ساااافالات أجااااازات م افقااااة 

 الزلجة لال يالجاا 

نسااااوة اثةااااارو ةلااااى مسااااتالى 

 %.12القسم: 

لاف  

 المجلس

3 
د. نياا ميا ةوااا القااادر ةوااا 

 العزيز 
 مارس

الهفاسه 

 الكه بية

الفظاا  فااى إقتاا ا  مجلااس القساام 

بوأد المالافقة ةلى تجايا إةارو 

سيادتها للعم  بوا /ة أريكساالد 

بالالاليات المتحاو اتم يكية لماو 

ةاااااااام ةارااااااا  إةتواااااااارا ماااااااا 

لحتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااى  1/1/2016

31/12/2016. 

ةاااااد ساااافالات أجااااازات م افقااااة 

 الزلجة لال يالجاا 

نسااااوة اثةااااارو ةلااااى مسااااتالى 

 %.27القسم: 

لاف  

 المجلس
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 جازات الخا ة بالد م تب لم افقة الزلج أل الزلجةمالااً: اث

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

1 
د. محمااااااا سااااااعيا محمااااااالد 

 /مال
 مارس

الهفاسة 

 ةالميكانيكي

الفظااا  فاااى إقتااا ا  مجلاااس القسااام 

أجااازو تجايااا بوااأد المالافقااة ةلااى 

سااااايادته الخا اااااة باااااالد م تاااااب 

لم افقااة الزلجااة التااى تعماا  بكفاااا 

راً مااا إةتوااا ماااما ةواا لماااو ةااام 

 7/11/2016لحتااى  8/11/2015

 ةلى سيادته. مع تطوي  اللالائح

 ةاد سفالات اثةارو لال يالجاا.

الاف  لم ي

 المجلس

2 
ةااادل ةوااا الغ ااار محمااا د. 

 ةوا الالهاب
 مارس

الهفاسة 

 الميكانيكية

الفظااا  فاااى إقتااا ا  مجلاااس القسااام 

أجااازو تجايااا بوااأد المالافقااة ةلااى 

سااااايادته الخا اااااة باااااالد م تاااااب 

لم افقة الزلجة التى تعم  بمااارس 

اتجياااال اتهلياااة بالمملكاااة الع بياااة 

السااعالدية لفااى إ ااار العااام الاااانىا 

لحتااااااى  2/1/2016إةتواااااااراً مااااااا 

لتاااااريخ نهايااااة ةقااااا  31/7/2016

 ةم  الزلجةا 

 ةارو لال يالجاا.ةاد سفالات اث

لاف  

 المجلس

3 
أحمااا لائاا  فااالزى محمااا د. 

 موارك 
 مارس 

ال ياضيات 

لال يزياف 

  ةالهفاسي

الفظااا  فاااى إقتااا ا  مجلاااس القسااام 

أجااازو تجايااا بوااأد المالافقااة ةلااى 

سااااايادته الخا اااااة باااااالد م تاااااب 

لم افقة الزلجة التى تعم  بوا /ة 

مخااازام مهفاساااالد إستوااااريالدم 

السااعالدية لماااو بالمملكااة الع بيااة 

 1/2/2016ةااام مااانى إةتواااراً مااا 

 .31/1/2017لحتى 

 ةاد سفالات اثةاره ل ال يالجا ا .

لاف  

 المجلس

 

  



8 

  2016 /9/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

    جازات الخا ة بالد م تب لم افقة الزلج أل الزلجة: اثتابع

 المارس سفةخالا محى الايا د.  4
الهفاسة 

 اثنوائية

الفظاا  فااى إقتاا ا  مجلااس القساام 

أجاازو تجاياا بوأد المالافقة ةلى 

ساااايادته الخا ااااة بااااالد م تااااب 

لم افقة الزلجة التاى تعما  بكفااا 

الخاامس لفى إ ار العام لماو ةام 

 24/11/2015ا إةتواراً ما ةو 

 .23/11/2016لحتى 

 .ةاد سفالات اثةارو لال يالجاا

الاف  لم ي

 المجلس

 

-لإنهاف الخامة :رابعاً : اثستقاالت   

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

 مساةاأستال  د. محما سيا محما محما 1
ال ياضيات 

لال يزياف 

 الهفاسيه

خطااااااب الساااااياو /  الفظااااا  فاااااى

أمااااااااااااايا ةاااااااااااااام الجامعاااااااااااااة 

بخ اااااااالة مالافااااااااو الجامعاااااااة 

بااااااال أى  اااااا احة فااااااى قوااااااالل 

اثسااااااااااتقالة المقامااااااااااة مااااااااااا 

ساااااااااااايادته إةتواااااااااااااراً مااااااااااااا 

1/9/2014 . 

ةلماااااً بااااأد مجلااااس الكليااااة فااااى 

جلسااااااااااااااااااااااااته بتاااااااااااااااااااااااااريخ 

قاااااااااااا أل اااااااااااى  8/12/2015

بتطويااااااا  اللاااااااالائح لالقاااااااالانيا 

 ةلى سيادته.

ق ر المجلس 

التأ/يا ةلى 

ال أى 

الساب  

بتطوي  

 اللالائح

لالقالانيا 

 ةلى سيادته

 عيام م. محما سعا /ام  محما 2
الهفاسة 

 اثنوائية

الفظاااااا  فااااااى إقتاااااا ا  مجلااااااس 

القسااااام بواااااأد المالافقاااااة ةلاااااى 

قواااااااااالل اثساااااااااتقالة المقاماااااااااة 

ماااااااا سااااااايادته إةتوااااااااراً ماااااااا 

لللااااااااااااااااااااااااااااك  30/11/2015

نظاااااااااا اً تسااااااااااواب رخ ااااااااااية 

لبفاااااااف ةلااااااى الطلااااااب المقااااااام 

 ما سيادته. 

لاف  

 المجلس

-: التجالز ةا الحضالر في المالةا المحادخامساً :   

 الق ار المالضال  القسم الالةي ة االسم م

 .د. مظه  بسيالنى  اي ا 1
أستال 

 مت  غ

الهفاسة 

 الكه بية

الفظااااااا  فاااااااى إقتااااااا ا  مجلاااااااس القسااااااام 

بوااااااأد المالافقااااااة ةلااااااى قوااااااالل العااااااذر 

المقااااااام مااااااا سااااااايادته لتجااااااالزه مااااااااو 

ةاااااااااا مااااااااااو االجاااااااااازو   ياااااااااالم لاحاااااااااا

الخا ااااااااة بااااااااالد م تااااااااب الممفالحااااااااة 

لساااااااااااااااااااايادته إةتوااااااااااااااااااااارا مااااااااااااااااااااا 

لحتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى  15/11/2015

لتسااااااااااااااااالم سااااااااااااااااايادته  15/12/2015

لللااااااااك  17/12/2015بتاااااااااريخ العماااااااا  

نظااااااااااا اً لظااااااااااا لف الطيااااااااااا اد ماااااااااااع 

لاف  

 المجلس
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المالافقااااااااة ةلااااااااى إحتساااااااااب التجااااااااالز 

إمتااااااااااادا لنجاااااااااازو الخا اااااااااة باااااااااالد 

م تااااااااب لفقاااااااااً للطلااااااااب المقااااااااام مااااااااا 

 سيادته لمالافقة القسم المختص .

2 
.د. محمامجااااااااى أحماااااااا ا

 محما

أستال 

 مت  غ

الهفاسة 

 الكه بية

الفظااااااا  فاااااااى إقتااااااا ا  مجلاااااااس القسااااااام 

بوااااااأد المالافقااااااة ةلااااااى قوااااااالل العااااااذر 

المقااااااام مااااااا سااااااايادته لتجااااااالزه مااااااااو 

ةااااااااا ماااااااااو االجااااااااازو   ممانيااااااااة أيااااااااام

الخا ااااااااة بااااااااالد م تااااااااب الممفالحااااااااة 

أراااااه  إةتوااااااراً ماااااا  3لسااااايادته لمااااااو 

لحتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى  1/10/2015

لتسااااااااااااااااالم سااااااااااااااااايادته  31/12/2015

لللااااااااااك  9/1/2016العماااااااااا  بتاااااااااااريخ 

ماااااااااااع  نظااااااااااا اً لظااااااااااا لف الطيااااااااااا اد

المالافقااااااااة ةلااااااااى إحتساااااااااب التجااااااااالز 

لنجاااااااااازو الخا اااااااااة باااااااااالد  إمتاااااااااااداً 

مااااااااا  م تااااااااب لفقاااااااااً للطلااااااااب المقااااااااام

 .سيادته لمالافقة القسم المختص

لاف  

 المجلس
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 -سادساً : ما يستجا ما أةمال :
 

i. هفاسة الحاسب لالفظم بوأد المالافقة ةلى قوالل اثستقالة المقامة ما المهفاس إقت ا  مجلس قسم  ناقش المجلس

ا ، اريخ إنتهاف أجازو م افقة الزلجةتل 15/9/2015ا بالقسم إةتوارا ما المارس المساة –أحما خالا محما غانم  /

 ً لب اثستقالة بتاريخ لتم مالافقة مجلس القسم ةلى   23/9/2015بأد سيادته تقام بطلب إستقالته بتاريخ  ةلما

ما القانالد  6فق و  66مع العلم بأنه تم إرسال إنهاف خامة سيادته للجامعة لتطوي  نص المادو ،  27/10/2015

تطوي  التأ/يا ةلى المجلس  لق ر،  15/9/2015ما  ةلى سيادته ثنقطاةه ةا العم  إةتواراً  2015لسفة  18رقم 

  .15/9/2015ه ةا العم  بالكلية مفذ القالانيا لاللالائح ةلى سيادته ثنقطاة



11 

  2016 /9/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

 الو الد التعليمية
 الق ار تال ية لجفة ر الد  لب المالضال  م

خطاب نائب رئيس الجامعة للاراسات العليا لالوحالث  1

بوأد خطاب س ارو  5/1/2016الالارد للكلية بتاريخ 

المملكة الع بية السعالدية بالقاه ه بما يالاجهه الطلب 

 الموتعايا للاراسة :السعالدييا 

  قيام بعض الكليات بالجامعات الم  ية الحكالميه

بتعاي  لالائح الاراسة لف ل هذا التعاي  ةلى 

الطلب المستجايا لالطلب القاامى ةلى حا 

 سالاف.

  ةفا رسالب بعض الطلب فى مادو أل أ/ا  فى

ال    الاراسى لةفا تقايمهم لعميا الكلية بطلب 

ب بمادو أل أ/ا  توقى إةادو الفظ  فى ال سال

الفتيجة دلد تغيي  حيث اد الفظام فى الجامعات 

الم  يه هال إةادو جمع الارجات لليس إةادو 

 الت حيح.

تال ية اللجفة بإحا ة المجلس ةلماً مع 

ال تفطو  الوكالى ةلى حالة /لية بأنه التالجيه 

لما يتم ما إج افات خا ة بإةادو  الهفاسة

 لهامطاب  للقالاةا لاللالائح المفظمة    اال

أحيط 

المجلس 

 ً  ةلما

 فيما يخص ر الد التعليم لالطلب MISتطوي  نظام  2

لالذى يوم  إدارو الو الد التعليمية لالكفت لالت ، 

لالتزام الكلية بت عي  الفظام فى مالةا غايته أب ي  

2016. 

إحا ة المجلس ةلماً بأنه تم تكاليا ف ي  ةم  

فى الكفت لالت  MISلتطوي  الجزف الخاة بـ 

د. ر ين ربيع لإةاادىا ، د. ةوا ما /  ما 

ر خلي  لأللى إنتاجا ، د. ديفا الجيار لمانية 

د. يس ى  ه لمالاة حاسب لنظما ، /يميافا ، 

، ا.د. أحما د. أحما الحيالى لرابعة بح يةا 

لل/ي  الكلية اتسو  تاللى الو ين حسا م

بقيام د. لمقت   اللجفة لو الد التعليم لالطلبا 

إحا ة مجلس الكلية بلرئيس ال  ي ايس ى  ه 

 ةلماً فى هذا الوأد

أحيط 

المجلس 

 ً  ةلما

تعاي  مالةا إمتحاد ن ن ال    الاراسى الاانى  3

بااية اتسوال   2/4/2016يحيث يكالد بافاً ما 

 .الااما للاراسة

 إحا ة المجلس ةلماً لإقت ا  المالافقة
لاف  

 المجلس

ةم  جلسة ممتاو ثةتماد نتائج الو امج العلمية  4

 المتخ  ة ل    الخ ين

لاف   

 المجلس

 9تغيي  مالةا المؤتم  العلمى للكلية ليكالد السوت  5
حتى ال  2016أب ي   7باالً ما الخميس  2016أب ي  

يتعارل مع مالةا إمتحاد ن ن ال    الاراسى 

 الاانى.

 

لاف  

 المجلس

 العلقات الاقافية
 -: المؤتم ات العلمية ألالً:

 -: تق ي  حضالر مؤتم 

 الق ار الوياد الالةي ة/القسم االسم م

المارس بقسم  محما ةواال تا  الجاله ى  د. 1

الهفاسة 

 الميكانيكية

الفظ  فى اقت ا  مجلس القسم للجفة الكلية 

للعلقات الاقافية بالمالافقة ةلى التق ي  المقام 

ما سيادته ةا حضالر المؤتم  الاللى للهفاسة 

الذى ةقا خلل ال ت و ما  2015الميكانيكية 

لاف  

 المجلس
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بتكساس  19/11/2015حتى  13/11/2015

بالالاليات المتحاو االم يكية لقا تم القاف 

 ؤتم  بالقسم. محاض و ةا الم

مارس بقسم ال ن ميا سعيا السيا فاض  د. 2

هفاسة الغزل 

 لالفسيج

الفظ  فى اقت ا  مجلس القسم للجفة الكلية 

للعلقات الاقافية بالمالافقة ةلى التق ي  المقام 

ما سيادتها ةا حضالر المؤتم  الاللى اخا 

دريساد للغزل لالفسيج الذى ةقا خلل ال ت و 

بمايفة  27/11/2015حتى  26/11/2015ما 

اخا بالمانيا لقا تم القاف محاض و ةا المؤتم  

 بالقسم.

لاف  

 المجلس

 -: الاراسية جازاتاث اً:نيما

 -اثي اد مع ما اثجازو الاراسية : الغ ل ماتغيي    – أ

 الق ار الوياد الالةي ة/القسم االسم م

المعيا  بقسم  م. م لاد محما سعا حافظ 1

هفاسة 

المالا لت 

لةضال االجازو 

الاراسية بجامعة        

لايالمفج  

بالالاليات المتحاو 

 االم يكية

الفظاا  فااى اقتاا ا  مجلااس القساام  للجفااة الكليااة 

للعلقااات الاقافيااة بالمالافقااة ةلااى  تغيياا  غاا ل 

االي اااد لساايادته  مااا الح ااالل ةلااى الماجسااتي  

الااى الح ااالل ةلااى درجااة الااا/تالراه حيااث انهااى 

 دته دراسة الماجستي .سيا

للح ااالل ةلااى  12/7/2014لساااف  ساايادته فااى 

اخاا  مااا ح اا   -درجااة الماجسااتي  مااا ام يكااا

 ا.11/7/2016ةليه العام الاانى حتى 

لاف  

 المجلس

 -إحتساب فت و تجالز :  – ب

 الق ار الوياد الالةي ة/القسم االسم م

المارس المساةا  م. محما  و ى زيااد  1

بقسم الهفاسة 

االنوائية لةضال 

االجازو الاراسية 

سابقاً بجامعة 

ني اد         الس 

فيجاس بالالاليات 

 المتحاو االم يكية

الفظ  فى اقتا ا  مجلاس القسام  للجفاة الكلياة 

للعلقاااات الاقافياااة  بالمالافقاااة ةلاااى احتسااااب 

ال تااا و التاااى تجالزهاااا سااايادته اةتوااااراً ماااا 

 لاليااااالم التااااالى لفهايااااة االجااااازوا 5/1/2015

لالياااالم السااااب  الساااتلم  10/1/2016لحتاااى 

العم ا امتاااد للجاازو الاراساية  باالد م تاب 

لللااك نظاا اً لظاا لف تتعلاا  بالوحااث لاسااواب 

 رخ ية. 

للح ااالل ةلااى  5/1/2009لسااف  ساايادته فاى 

درجاااااة الاااااا/تالراه ماااااا الالالياااااات المتحااااااو 

فاى  11/1/2013االم يكية  ناقش الارجة فاى 

اخ  ما ح   ةليه ةاام  –بااية العام الخامس 

تاام انااذاره  -  4/1/2015مااانى للتاااريب حتااى 

 28/1/2016بالعالدو خلل ره يا تفتهاى فاى 

بمالافقااااااة ا.د.نائااااااب رئاااااايس الجامعااااااة فااااااى 

ةاااااد ل اساااااتلم العماااا  فاااااى  – 29/11/2015

 ا. 11/1/2016

لاف  

 المجلس

المارس المساةا  محما حماى سيا م سى م. 2

بقسم الهفاسة 

الكه بية لةضال 

االجازو الاراسية 

الفظ  فى اقتا ا  مجلاس القسام  للجفاة الكلياة 

للعلقاااات الاقافياااة  بالمالافقاااة ةلاااى احتسااااب 

ال تااا و التاااى تجالزهاااا سااايادته اةتوااااراً ماااا 

لاليااالم التااالى للمفاقوااةا لحتااى  23/7/2015

لاف  

 المجلس
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سابقاً بجامعة 

 ما/جي  بكفاا

لاليااالم الساااب  السااتلم العماا ا  2/12/2015

الاراسااية  بااالد م تااب لللااك  امتااااد للجااازو

نظااا اً الجااا اف بعاااض التعاااايلت فاااى رساااالة 

 الا/تالراه لاسواب اخ ى رخ ية. 

للح اااالل  13/12/2009لسااااف  سااايادته فاااى 

اخااا  ماااا  –ةلاااى درجاااة الاااا/تالراه ماااا /فااااا  

  12/12/2015ح   ةليه العام السادس حتى 

 ا.22/7/2015ناقش الارجة فى  -

 

 -: اللالائح لاالنذار بالعالدواتطوي   -جـ 

 الق ار الوياد الالةي ة/القسم االسم م

المعيا بقسم  محما و ى جاد الح   م. 1

الهفاسة الفاللية 

لاالرعاةية 

لةضال االجازو 

الاراسية بجامعة 

بافلال بالالاليات 

 المتحاو االم يكية

الفظ  فى اقت ا  لجفة الكلية للعلقاات الاقافياة 

اناااذار سااايادته باااالعالدو خااالل بالمالافقاااة ةلاااى 

راااه يا حياااث انتهاااى اخااا  ماااا لسااايادته فاااى 

للرد مااا القساام مااا ي يااا انااه قااا  8/8/2015

اساااااتالفى متطلواااااات رساااااالة الاااااا/تالراه فاااااى 

لةلماااً بااأد ساايادته تقااام بطلااب  12/8/2015

 للح الل ةلى اجازو لم افقة الزلجةا

للح ااالل ةلااى  9/8/2009لسااف  ساايادته فاى 

الالالياااااات المتحااااااو  درجاااااة الاااااا/تالراه ماااااا

االم يكية اخ  ما ح   ةلياه العاام ةاام ساابع 

 ا. 8/8/2015حتى 

لاف  

 المجلس

م. محمااا أحمااا نوااأت محمااالد  2

 هارلد  

المارس المساةا 

بقسم الهفاسة 

الكه بية لةضال 

االجازو الاراسية 

 بجامعة الفال بكفاا

الفظ  فى اقتا ا  مجلاس القسام  للجفاة الكلياة 

الاقافيااااة  بالمالافقااااة ةلااااى تطوياااا  للعلقااااات 

اللالائح المعمالل بها ةلى سايادته لللاك باناذار 

بااالعالدو خاالل رااه يا حيااث انتهااى اخاا  مااا 

للاام ياا د مااا ي يااا  20/12/2015لساايادته فااى 

مالق ة الاراسى للم يعا للم يتسلم العما  حتاى 

 تاريخه.

للح الل ةلاى  21/6/2007لساف  سيادته فى 

اخ  ما ح   ةليه  – درجة الا/تالراه ما /فاا

ساااتة أراااه  فاااى نطاااام العاااام التاساااع حتاااى 

 بالد م تبا. 20/12/2015

لاف  

 المجلس
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 -ما يستجا ما أةمال : اً:مالا

 -: تطوي  اللالائح لاالنذار بالعالدوا  –

 الق ار الوياد الالةي ة/القسم االسم م

المعيا بقسم  م. ديفا ةز الايا الزن لى   1

الهفاسة المعمارية  

لةضال االجازو 

الاراسية بجامعة 

ماسارالستى 

بالالاليات المتحاو 

 االم يكية

الفظ  فى اقت ا  مجلس القسم  بالمالافقة ةلى 

تطويااا  اللاااالائح المعماااالل بهاااا ةلاااى سااايادتها 

لللاااك باناااذارها باااالعالدو خااالل راااه يا حياااث 

للام  23/8/2015انتهى اخ  ماا لسايادتها فاى 

ا للاام ياا د مااا ي يااا مالق هااا الاراسااى للاام تعاا

 تتسلم العم  حتى تاريخه.

للح ااالل  24/8/2009لساااف ت ساايادتها فااى 

اخاا  مااا  –ةلااى درجااة الااا/تالراه مااا ام يكااا 

 23/8/2015ح لت ةليه العام السادس حتاى 

 بالد م تبا.

لاف  

 المجلس
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 الدراسات العليا
 موضوعات عامة )دراسات عليا(

فيماا يتعلا  ب الحية رساالة الاا/تالراه  26/1/2016تال ية لجفة التظلمات لق ار مجلس الجامعة فاى  تم مفاقوة – 1

بالت اليت بأغلوية ات الات ، لق ر مجلس الكلية  قسم الهفاسة الميكانيكية –للمهفاس / أحما لجيه ياقالت اثسكفارانى 

 لكلية لتوكي  لجفة الحكم.توكي  لجفة ل حص ال سالة ، لفالل السيا اتستال الا/تالر / ةميا ا

مااا قساام الهفاسااة الكه بيااة لمااا قساام الهفاسااة  2015اةتماااد نتيجااة  االب دبلااالم الاراسااات العليااا خ ياان  تاام - 2

 الكيميائية.

 

المالافقة ةلى  الاراسة المقامة ما أ.د. ل/ي  الكلية للاراسات العليا لالوحالث لمالافقة لجفة الاراسات العليا بوأد  - 3

 د/تالراها. –ماجستي   –تعاي  م  لفات درجات الاراسات العليا لدبلالم 

 

ق ر المجلس توكي  لجفة ما ا.د. مجاى ةوا العظيم ، ا.د. محما ةوا الحميا إسماةي  ، ا.د. محما السيا الفجار ،  - 4

لاراسة المقت   الخاة بالضع آلية لمقت   المفح الاراسية التى يمكا تقايمها لطلب ا.د. ةوا ر م ط ى خلي  ، 

 ف المارسيا المساةيا لالمعيايا ما الم  لفات اثدارية.ة ا/ذلك لضع آلية ثالاراسات العليا المت القيا ، ل

الماذ/ و المع لضـاـة ةلاى السايا اتستــاـال الاا/تالر / ل/يا  الكلياة للاراساات العلياا لالوحاالث بواأد  ناقش المجلاس – 5

الراه إة اااف الطالــااـب / ةا اام محمااا الساايا حسااا الاااغار مااا إحضااار رااهادو التالي اا  حيااث اد الطالااب مقيااا لارجااة د/تاا

معاة بالالالياات نظ ا لح الله ةلى درجتى الوكالالريالس لالماجساتي  ماا جا 2014ال لس ة فى الهفاسة المعمارية ربيع 

 المتحاو االم يكية ، لق ر المجلس رفض المالضال  لض لرو دخالله اثمتحاد.
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 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 اسم الطالب:  إسماةي  أحما محما مح لس

مالضال : تحملية خ سانة االسمفت الوالرتلناى لمخلال  

 بالحج  الجي ى. 

Durability of blended Portland limestone 

cement concrete.  

تحت إر اف:  أ.د. أحما محما محما دياب ، أ.د. ةلى ةوا 

 الحكم ةلى.

 2011خ ين  د/تالراه
لاف  

 المجلس

 اسم الطالب: حسام  اب  حساد أحما محما الح  ى 

مالضال : تقييم العالام  المؤم و ةلى إدارو التكالين فى 

 مواريع الوفاف فى م  . 
An assessment of factors affecting the cost 

management in construction projects in Egypt.  

، أ.د.  تحت إر اف:  أ.د. م ط ى السيا رحاته لرحمه را

 محما نوأت ةواس ف س.
* مع ما فت و التسجي  لحيا االنتهاف ما إج افات مفح 

 الارجة.

 2006خ ين  د/تالراه
لاف  

 المجلس

 اسم الطالب:  /الاد  اب  سعيا

مالضال : سلالك الول ات الخ سانيه لات ال /ام المعاد 

 تالي ه فى القص الااقب. 

Punching shear behavior of recycled 

aggregate concrete slabs.  
تحت إر اف:  أ.د. ز/ى إب اهيم محمالد ، أ.د. التالنى محمالد 

 التالنى.

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2013ربيع 
لاف  

 المجلس

 اسم الطالب: راخالاد ةلى /اك ةوا ر

مالضال : تأمي  مقاس ال /ام الفاتج ما إةادو تالي  

الخ سانه ةلى سلالك الكم ات الخ سانيه المسلحه فى 

 القص. 
Influence of recycled aggregate size on shear 

behavior of reinforces concrete beams.  

تحت إر اف:  أ.د. ز/ى إب اهيم محمالد ، أ.د. التالنى محمالد 

 التالنى.

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس
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  2016 /9/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

 -الهندسة اإلنشائية :قسم تابع : 

تعاي  لجفة 

 إر اف

 راهيفاز ةلى محمالد محمااسم الطالب:  

 .تسليح الجسالر الماةمه ةلى الخالازي مالضال : 

أ.د. فتحى محما ةوا ربه ، أ.د. خالا السيا تحت إر اف:  

 .أحما جع  
أ.د. ةم ل ز/ يا الال/ي  أستال مساةا  لللك بإضافة إسم

بالقسم إلى لجفة اثر اف لللك لحاجة الوحث الى تخ ص 

 .سيادته

 2013 ربيع د/تالراه
لاف  

 المجلس

 ياسميفا لهوة ةالل الس لىاسم الطالب:  

 .دراسة ةادية –سلالك الخالازي  ل اللووة مالضال : 

السيا أ.د. فتحى محما ةوا ربه ، أ.د. خالا تحت إر اف:  

 .أحما جع  
لللك بإضافة إسم أ.د. ةم ل ز/ يا الال/ي  أستال مساةا 

بالقسم إلى لجفة اثر اف لللك لحاجة الوحث الى تخ ص 

 .سيادته

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2013 ربيع
لاف  

 المجلس

 م ط ى ز/ى إب اهيماسم الطالب:  

سلالك الخازلم محالرى التحمي  المافالد فى مالضال : 

 .ارضية متالسطةمالاد 

أ.د. فتحى محما ةوا ربه ، أ.د. خالا السيا تحت إر اف:  

 .أحما جع  
لللك بإضافة إسم أ.د. ةم ل ز/ يا الال/ي  أستال مساةا 

بالقسم إلى لجفة اثر اف ل للك لحاجة الوحث الى تخ ص 

 .سيادته

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2014خ ين 
لاف  

 المجلس

 ةوا الاايم  الح محماف يحة اسم الطالب:  

 .سلالك خازلم بجذل  محم  محالرياً مالضال : 

أ.د. فتحى محما ةوا ربه ، أ.د. خالا السيا تحت إر اف:  

 .أحما جع  
لللك بإضافة إسم أ.د. ةم ل ز/ يا الال/ي  أستال مساةا 

بالقسم إلى لجفة اثر اف لللك لحاجة الوحث الى تخ ص 

 .سيادته

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2014خ ين 
لاف  

 المجلس
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 -هندسة اإلنتاج :اً: قسم ثاني

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

تعاي  لجفة 

 إر اف

 ةوا ال حما ةيسى ةلى ةيسىاسم الطالب:  

بحث اثجهادات المتوقية فى المالاد المعانية مالضال : 

 .بإستخاام تحلي  العفا   المحادو

محمالد حاما ، د. محما ن   أ.د. محما تحت إر اف:  

 .أحما

للك ب فع إسم د. محما ن   أحما المارس بالقسم ما ل

 لجفة اثر اف ل للك الةتذار سيادته  الةارته بالخارج

 .إضافة د. إسلم محما الجالى المارس بالقسم باال مفهل

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2013خ ين 
لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بفاف ةلى 

  لوها

 2013ربيع  د/تالراه ديفا مختار حسااسم الطالب:  
لاف  

 المجلس

 

 -الهندسة الكهربية :اً: قسم ثالث

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 أحما فؤاد جاب  محمالد /وكاسم الطالب:  

  .تف يذ مالاجه ل/ى الرارات المخمالضال : 

An implemented smart interface for 

brain signals.  

أ.د. مظه  بسيالنى  اي  بسيالنى ، أ.د. تحت إر اف:  

 .ةوا المفعم ةوا الوارى

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2010خ ين 
لاف  

 المجلس

 نجية آدم ف ج محمااسم الطالب:  

  .تطوي  إلغاف ال اى السمعىمالضال : 

Implementation of acoustic echo 

cancellation.  

 .أ.د. محما ةم ل مختارتحت إر اف: 

ماجستي  

 الهفاسة
 2013ربيع 

لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

توكي  لجفة 

 الحكم

 خالا ف ج رحاته سلمهاسم الطالب:  

 .التحكم فى المح /ات الحايةمالضال : 

تطويقات التحكم مع تحايا ةفالاد الوحث لي وح : ل

التفوؤى فى العزم ل الس ةة للمح /ات الحاية متعادو 

 ً  .بأد هذا التحايا ال يمس جاله  الوحث اتلجها ةلما

Application of predictive torque and 

speed controllers to multiphase induction 

machines. 

أ.د. محما مجاى أحما ، أ.د. أيما سامى تحت إر اف:  

 .حسا يالسنإب اهيم ، د. / يم 

  -: ما  ةمكالن ةةلى أد تكالد اللجف

أستال مت  غ         أ.د. ماحت م ط ى الجفياى -1

             بالكلية              

                                                                

 رئيسا ً 

أستال مت  غ       أ.د.  و ى ةوا اللطين محمالد -2

    بكلية 

الهفاسة جامعة                                              

                     المفالفية

                                                                

 ةضالاً 

أستال مت  غ                   أ.د. محما مجاى أحما -3

              بالكلية

                                                       ً  مو فا

 لةضالا ً

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012 ربيع
لاف  

 المجلس

ما فت و 

 التسجي  
 23تطبيقاَ للماده 

من الالئحه 

الداخلية للكلية  و 

المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3000رقم 

27/11/2006 

 الاايم محماسفاف سعيا ةوا اسم الطالب:  

أ.د. محما رزم محما رزم ، أ.د. محما تحت إر اف:  

 .ةم ل مختار

ل حتى ربيع  2016لماو ةام سادس إةتواراَ ما ربيع 

2017. 

 2011 ربيع د/تالراه
لاف  

 المجلس
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    -الهندسة الكهربية :قسم تابع : 

ما فت و 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  23

الداخلية للكلية  

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3000رقم 

27/11/2006 

 إنجى أحما السيا ةلى الت جماداسم الطالب:  

أ.د. أحما خي ى أبال السعالد ، أ.د. محما رزم تحت إر اف:  

 .محما رزم ، د. محما م سى ف ج

 .2016حتى ربيع ل 2015 ما ربيع لماو ةام خامس إةتواراً 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2011ربيع 
لاف  

 المجلس

 أحما ةادل ز/ى رزيقةاسم الطالب:  

أ.د. فتحى مو لك أبال العفيا ، د. / يم حسا تحت إر اف:  

 .يالسن

ل حتى خ ين  2014لماو ةام خامس إةتواراَ ما خ ين 

2015. 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2010 

لاف  

 المجلس

 أحما ة ام ةوا الوارى محمااسم الطالب:  

أ.د. نوي  حسا ةواسى ، د. م ط ى محما تحت إر اف:  

 .ةواه رفاةى

ل حتى خ ين  2015لماو ةام خامس إةتواراَ ما خ ين 

2016. 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس

 ري يا /ام  أحما محمااسم الطالب:  

بسيالنى  اي  ، أ.د. محما رزم أ.د. مظه  تحت إر اف:  

 .محما رزم

ل حتى خ ين  2015لماو ةام خامس إةتواراَ ما خ ين 

2016. 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس

 مسعا محيى الايا ةلى يالسناسم الطالب:  

أ.د.  لعت محما ةوا المفعم محما ، د. سعيا تحت إر اف:  

 .محمالد محمالد محما ةلم

 .2017ل حتى ربيع  2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 جاس  ةلف الايا فؤاداسم الطالب:  

أ.د. مسعالد الغفيمى ، د. زياد أحما ال حا ، د. تحت إر اف:  

 .أحما محما هوام

 .2017ل حتى ربيع  2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 م له ةوا الحميا محما محمااسم الطالب:  

أ.د. مظه  بسيالنى  اي  ، أ.د. محما رزم تحت إر اف:  

 .محما رزم

ل حتى خ ين  2015لماو ةام سادس إةتواراَ ما خ ين 

2016. 

 د/تالراه
خ ين 

2010 

لاف  

 المجلس

 

     -الكهربية : الهندسةقسم تابع : 

إلغاف 

 التسجي 

بفاف ةلى 

تقاري  

السادو 

 المو فيا

 ةوا السلم ةوا ر إب اهيماسم الطالب:  
ماجستي  العلالم 

 الهفاسية
 2009ربيع 

لاف  

 المجلس

 ريماف سعيا خالا الهللىاسم الطالب:  
ماجستي  العلالم 

 الهفاسية
 2009خ ين 

لاف  

 المجلس

 خلي  رأفت خلي رأفت اسم الطالب:  
ماجستي  العلالم 

 الهفاسية
 2009ربيع 

لاف  

 المجلس

 بوي  إب اهيم أميةاسم الطالب:  
ماجستي  العلالم 

 الهفاسية
 2009خ ين 

لاف  

 المجلس
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 2011خ ين  د/تالراه محما خلن خلن ر محمالد محمااسم الطالب:  
لاف  

 المجلس
 

 -هندسة الرى والهيدروليكا :قسم اً: رابع

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 ديفا  الح محما  الح ةوا راسم الطالب:  

تأمي  أمالاج العالا ن ةلى رالا ئ دلتا مالضال : 

  .الفي 

Impact of storm waves on the Nile delta 

coast.  

أ.د. ةلف الايا أحما ياسيا ، د. محما تحت إر اف:  

 .المعطىمحما محمالد ةوا 

 2011ربيع  د/تالراه
لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بفاف ةلى 

  لوه

 محما ةوا المعطى رالرةاسم الطالب:  
ماجستي  العلالم 

 الهفاسية
 2015ربيع 

لاف  

 المجلس

 

  



22 

  2016 /9/2بتاريخ  السابعةالجلسة 

ً خامس  -الهندسة المعمارية :: قسم ا

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 نويه غانم السياإيماد مجاى اسم الطالب:  

 .إستاامه المستو يات فى المستقو مالضال : 

Sustainable future hospital.   

 .أ.د.محما أنالر فك ى تحت إر اف: 

ماجستي  

 ةالهفاس

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس

 محب  و ى ةزيز حزقي اسم الطالب:  

 –محا/او الطويعه فى العماره بإستخاام الحاسب اآللى مالضال : 

 .المالاد اساس للهيا/  ل االغل ه المعمارية

Biomimetic architecture via computation – 

materials driven structures and envelopes.  

أ.د.سمي  حسا بيالمى ، أ.د. ةم ل يالسن تحت إر اف:  

 الو ين

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2013ربيع 
لاف  

 المجلس

توكي  لجفة 

 الحكم

 سمي  أنالر بواى ابادي  ةنادياسم الطالب:  

 .ةبالمفا   الت امي ةالمستاام ةالاقافي ةالسياحمالضال : 

Sustainable culture tourism in heritage areas. 

 .أ.د. خالا السيا الحجلة ، أ.د. ديفا سامح  هتحت إر اف:  

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

           أستال لرئيس القسم بالكلية   ف غلىأ.د.  ارم ةوا الحميا  -1

                                                                          

 رئيسا ً 

ً       أستال بالكلية            أ.د. خالا السيا الحجلة -2  مو فا

 لةضالاً 

أستال بكلية الهفاسة جامعة    أ.د. ياس  جلل الايا ةارف -3

       ةالمفالفي

 ةضالا ً                                                                          

مو فاً  أستال مساةا بالكلية               أ.د. ديفا سامح  ه -4

 ةضالاً ل

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 خ ين

2011 

لاف  

 المجلس

تحايا 

 ةفالاد بحث

 حمادهسارو محما أميا اسم الطالب:  

 .والح /يه فى العمارمالضال : 

 .الت ميم االنسانىمع تحايا ةفالاد الوحث لي وح : 

Human centered design. 

 .أ.د.م ط ى م سى الع بى ، د. زياد ال يادتحت إر اف:  

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2012 

لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

تعاي  لجفة 

 إر اف

 هوه محما حسام الايا جللاسم الطالب:  

 .ةالمجتمعات ال حيالعمارو لمالضال : 

أ.د. إيفاس فارلم حماى ، د. ديفا محما ةلى تحت إر اف:  

 .سعا ر

 إلىللك بإضافة إسم أ.د. خالا السيا الحجلة االستال بالقسم ل

 .لجفة اثر اف لللك لحاجة الوحث الى تخ  ه

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس

ما فت و 

 التسجي  

 مفار ة ام حسا محمالداسم الطالب:  

، أ.د. إب اهيم  أ.د.  ارم ةوا الحميا ف غلىتحت إر اف: 

ماجستي  

العلالم 
 2012ربيع 

لاف  

 المجلس
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تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  23

 الداخلية للكلية 

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3000رقم 

27/11/2006 

 .مع لف

 .2017حتى ربيع ل 2016إةتواراَ ما ربيع لماو ةام خامس 

 الهفاسية

 نهاد رعواد ةوا العليم ةوا المق الداسم الطالب:  

 .أ.د. محما أنالر فك ى ، د. ةلف ةادل مف الرتحت إر اف:  

 .2017ل حتى ربيع  2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 ةفاد ةوا ال تا  ةلىاسم الطالب:  

 .أ.د. محما أنالر فك ى ، د. ةلف ةادل مف الرتحت إر اف: 

 .2017حتى ربيع ل 2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 يم أسامه م ط ى ةوا الغفىاسم الطالب:  

 .أ.د. محما أنالر فك ى ، د. لليا ةوا العالتحت إر اف:  

 .2017حتى ربيع ل 2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 ةلى حسا ال غي  وساراسم الطالب:  

أ.د. محما ةا م محمالد حف ى ، د. رانيا ةوا تحت إر اف: 

 .العزيز رسلد

 .2017حتى ربيع ل 2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 سلالى محمالد ةوا الغفى سيا أحما العالىاسم الطالب:  

أ.د. خالا السيا الحجله ، أ.د. يس ى ةوا القادر تحت إر اف:  

 .ةزام ، د. زياد  ارم ال ياد

 .2017حتى ربيع ل 2016إةتواراَ ما ربيع لماو ةام خامس 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس
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     -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

ما فت و 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  23

 الداخلية للكلية 

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3000رقم 

27/11/2006 

 مجاى أحما محما ةلى وساراسم الطالب:  

 .أ.د. خالا السيا الحجله ، د. زياد  ارم ال يادتحت إر اف: 

 .2017حتى ربيع ل 2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 ر ين أحما محما أحما إب اهيماسم الطالب:  

ف غلى، أ.د. خالا السيا أ.د.  ارم ةوا الحميا تحت إر اف:  

 .الحجله

 .2017لحتى ربيع  2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 نانسى محما أحما الوفاياىاسم الطالب:  

أ.د.  ارم ةوا الحميا ف غلى، د. زياد  ارم تحت إر اف: 

 .ال ياد

 .2017حتى ربيع ل 2016ربيع لماو ةام خامس إةتواراَ ما 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 آالف أحما ةوا العزيز محما ت /ىاسم الطالب:  

أ.د.  ارم ةوا الحميا ف غلى، د. زياد  ارم تحت إر اف:  

 .ال ياد

 .2017حتى ربيع ل 2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

 لسام حماى ةواس أحما ةلىاسم الطالب:  

، د. محما  وحى  أ.د.  ارم ةوا الحميا ف غلىتحت إر اف: 

 .محما

 .2017حتى ربيع ل 2016لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012ربيع 
لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بفاف ةلى 

  لوه

 إيماد نوالى م ط ى ةيسىاسم الطالب:  

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2009 

لاف  

 المجلس
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ً دسسا  -الهندسة الكيميائية :: قسم  ا

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 راناه إب اهيم فتحى جاب  ةوا ال حيماسم الطالب:  

/ افو نال  جايا ما دراسة تأمي  ةالام  التوغي  ةلى مالضال : 

 .أغوية التفاضح العكسى لتحلية المياه

The effect of operating parameters on 

performance of novel reverse osmosis membrane 

for water desalination.   

أ.د. ةوا العزيز حسانيا قف اله ، أ.د. ر ين حسفى تحت إر اف:  

 .قفاي 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 خ ين

2011 

لاف  

 المجلس

 راهيفاز إب اهيم محما إب اهيماسم الطالب:  

دراسة تأمي  مادو الج افيا / مانى أ/سيا التيتانيالم الفانالنية مالضال : 

فى أداف ةملية الضالف الح زى الستخاامها فى معالجة مياه ال  ف 

 .ال فاةى

The effect of grapheme / Tio2 nanomaterial's on 

photocatalytic performance for industrial 

wastewater treatment.  

أ.د. ةوا العزيز حسانيا قف اله ، أ.د. يحيى ةوا القادر تحت إر اف:  

 الطالي .

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2010 

لاف  

 المجلس

 أحما محما إب اهيم ةلى مالسىاسم الطالب:  

المخل ات ال فاةية السائلة إزالة أيالد االمالنيالم ما مالضال : 

 .بإستخاام التوادل االيالنى

Removal of ammonium ions from industrial 

wastewater by ion exchanger.   

أ.د. أحما أميا ةوا العظيم زةطال  ، أ.د. تغ يا أحما تحت إر اف:  

 .زلي 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2009 ربيع
لاف  

 المجلس

 لالف ةوا اللطين مطال  سيا ف غلىاسم الطالب:  

إزالة الفحاس ما المخل ات المائية المخلقة باالحلل ال لزى مالضال : 

 .بإستخاام اسطالانات متعادو دلارو ما االلالمفيالم فى االلةية القلبه

Removal of copper from synthetic wastewater by 

cementation using multi-rotating aluminum 

cylinders in agitated vessel.  

أ.د. ةوا العزيز حسانيا قف اله ، أ.د. السيا ز/ يا تحت إر اف:  

 .االرطالخى ، د. ياسميا أسامه أحما فؤاد

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 خ ين

2010 

لاف  

 المجلس

 

     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 خلي ة خلي ة غفيماسم الطالب:  راناا إ ل  

مالضال : تطالي  أغوية بالليمي ية ما الموادالت اتيالنية لتطويقات 

 خليا الالقالد.

Development of polymer ion exchange 

polyelectrolyte membranes for fuel cell 

applications. 

تحت إر اف:  أ.د. محما حسيا ةوا المجيا ، أ.د. محما سمي  

 محيى الايا.

 2012ربيع  د/تالراه
لاف  

 المجلس
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 المذ/الر له بحث مفوالر فى: * الطالب

International Journal of electrochemical 

science. 2016. 

  -ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما : 

مو فاً   .د. محما حسيا ةوا المجيا    أستال مت  غ بالكلية أ -1

 لرئيسا ً 

   أ.د. أحما أميا زةطال        أستال مت  غ بالكلية             -2

 ةضالاً 

 أ.د. نوي  محمالد ةوا المفعم  أستال مت  غ بكلية الهفاسة -3

   جامعة القاه و                                                       

 ةضالا ً

 أحما م ط ى  ادم ةوا ال حما :اسم الطالب

الواليات مالضال : دراسة معالجة المخل ات السائلة ما  فاةة 

 بط يقة ففتالد الكه بية المطالرو.

Study on the treatment of effluents from paint 

industry by modified electro-fenton process. 

تحت إر اف:  أ.د. محما حسيا ةوا المجيا ، د. ريهام ةلى 

 هزا .

 * الطالب المذ/الر له بحث مفوالر فى:

American Journal of chemical engineering 

2016:4(1) :1-8. 

  -ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما : 

مو فاً   .د. محما حسيا ةوا المجيا    أستال مت  غ بالكلية أ -1

 لرئيسا ً 

   أ.د. أحما أميا زةطال         أستال مت  غ بالكلية            -2

 ةضالاً 

ث أ.د. م لو فارلم القاضى     أستال مساةا بمايفة االبحا -3

 العلمية           

لالتكفاللالجية باالسكفارية                                            

 ةضالاً 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2013ربيع 
لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 اسم الطالب:  ر ين أحما السيا محما

 الحماية  فى لحاو  فاةية /يميائية.مالضال : تطوي  مستاليات 

مع تحايا ةفالاد الوحث لي وح : لدراسة مستالى الحماية 

المتكام  لالائ  رئيسية فى لحاو اتميا بإستخاام أسلالب 

المفط  الضوابى لطوقات الحمايةا ةلماً بأد هذا التحايا ال يمس 

 جاله  الوحث.

Safety integrity level (SIL) study for main 

loops in amine plant using fuzzy LOPA 

technique. 

تحت إر اف:  أ.د. أر ف ةوا التالاب موارك ، أ.د. م ط ى 

 إب اهيم سالم.

 * الطالب المذ/الر له بحث مفوالر فى:

International Journal of electrochemical 

science. 2016. 

  -ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما : 

أستال مت  غ بالكلية         ج       م فأ.د. حسا ةوا المفع -1

 رئيسا ً 

 أستال مساةا بالكلية               أ.د. أر ف ةوا التالاب موارك   -2

مو فاً                                                                

 لةضالاً 

أستال مساةا بمايفة د. مفى السيا ةاماد             أ. -3

 االبحاث 

العلمية                                                               

 ةضالا ً

 أستال مساةا بالكلية                      أ.د. م ط ى إب اهيم سالم        -4

مو فاً                                                               

 لةضالا ً

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2010 

لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 رامى محما نجيب محما يحيى ز/ يا :اسم الطالب

 .تطوي  مستاليات الحماية فى لحاو  فاةية /يميائيةمالضال : 

مع تحايا ةفالاد الوحث لي وح : لتطوي  المفط  الضوابى ةلى 

لتحايا مستالى اتماد لوعض االنظمة دراسة  وقات الحماية 

 ا ةلما بأد هذا التحايا ال يمس جاله  الوحثةالح جة للسلم

Study on the treatment of effluents from paint 

industry by modified electro-fenton process. 

أ.د. أر ف ةوا التالاب موارك ، أ.د. م ط ى تحت إر اف:  

 .إب اهيم أحما سالم

 الب المذ/الر له بحث مفوالر فى:* الط

American Journal of chemical engineering 

2016:4(1) :1-8. 

  -ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما : 

 أ.د. حسا ةوا المفعم ف ج          أستال مت  غ بالكلية        -1

 رئيسا ً

 أ.د. أر ف ةوا التالاب موارك    أستال مساةا بالكلية                -2

مو فاً                                                                   

 لةضالاً 

 أ.د. مفى السيا ةاماد              أستال مساةا بمايفة االبحاث  -3

  العلمية                                                                

 ةضالا ً

 أ.د. م ط ى إب اهيم سالم         أستال مساةا بالكلية                      -4

مو فاً                                                                  

 لةضالاً 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2010 

لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 إسلم أحما رراى م ط ى نجماسم الطالب:  

دراسة معال إنتقال المادو ةلى سطح إنوالبى مزلد مالضال : 

 .بزةانن دائ ية تحت ة لف هيارلديفاميكية مختل ة

Study of the mass transfer behavior at the 

surface of a tube of circular fins under 

different hydrodynamic conditions. 

أ.د. رعواد ةلى ةطيه ن ي  ، أ.د. أر ف ةوا تحت إر اف:  

 .التالاب موارك ةوا الحميا

* لاف  مجلس القسم ةلى ةام إةادو الطالب للمق رات التى 

مق ريا فى فى ب نامج التعليم المستم  ل تمت دراستها ما قو 

 .ا2009ن مق رات خ ي 4+ 2009ربيع 

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

    أستال مت  غ بالكلية               أ.د. أحما أميا زةطال  -1

 رئيسا ً 

 أستال مت  غ بكلية الهفاسة         أ.د. نوي  محمالد ةوا المفعم  -2

               القاه و جامعة                                         

 ةضالاً 

أستال ل رئيس القسم      أ.د. رعواد ةلى ةطية ن ي  -3

                      بالكلية

مو فاً                                                                

  ةضالاً ل

                   أستال مساةا بالكلية  أ.د. أر ف ةوا التالاب موارك -4

مو فاً                                                                

 ةضالاً ل

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2012 ربيع
لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الكيميائية :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 محما أحما ةوا الحميا محما غفيماسم الطالب:  

جايا يستخام فى إنتاج تال ين ةام  ح از تحضي  لمالضال : 

 .الايزل الحيالى

Preparation & characterization of new 

catalyst used in biodiesel production. 

أ.د. أحما أميا زةطال  ، أ.د. حسا ةوا المفعم تحت إر اف:  

 .ف ج ، د. رحاب محمالد ةلى حسا

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

 أستال مت  غ بالكلية                    أ.د. حسا ةوا المفعم ف ج          -1

                                                                ً  مو فا

ً ل  رئيسا

             أستال مت  غ بالكلية              أ.د. أحما أميا زةطال  -2

مو فاً                                                                

 ًً ةضالاً ل

أستال بالم /ز القالمى        أ.د. جزيا إب اهيم الايالانى -3

                  للوحالث بالقاه و

 ةضالاً 

 أستال مساةا بالكلية                   أ.د. م ط ى إب اهيم سالم مف الر  -4

 ةضالاً                                                                         

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2011 ربيع
لاف  

 المجلس

ما فت و 

 التسجي  
تطبيقاَ للماده 

من الالئحه  23

 الداخلية للكلية 

و المفعله بقرار 

 وزارى 

فى   3000رقم 

27/11/2006 

 مفال ةلى أحما حجاجاسم الطالب:  

أ.د. رعواد ةلى ةطية ن ي  ، أ.د. أر ف ةوا تحت إر اف: 

 .التالاب ، د. ديفا الجيار

 .2016ل حتى ربيع  2015لماو ةام خامس إةتواراَ ما ربيع 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2011ربيع 
لاف  

 المجلس

 سارو أحما خلي  حلماسم الطالب:  

م ط ى أ.د. حسا ةوا المفعم ف ج ، أ.د. تحت إر اف:  

 .إب اهيم سالم

ل حتى خ ين  2015لماو ةام خامس إةتواراَ ما خ ين 

2016. 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس
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 -الرياضيات والفيزياء الهندسية :: قسم ا ًسابع

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 اسم الطالب:  أحما فتحى تالفي  رمضاد  اي 

مالضال : نمذجة ل تحلي    م إختيار قفاو االت ال للنتقال بيا 

 القفالات فى روكات ال اديال اثدرا/ية.

Modeling and analysis of target channel selection 

techniques for spectrum handoff in cognitive 

radio networks.   

اسميا أبال تحت إر اف:  أ.د. ر ين إب اهيم محمالد ربيع ، أ.د. ي

 السعالد  الح متاللى.

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس

توكي  لجفة 

 الحكم

 حسا محما حسا الكالمىاسم الطالب:  

 .إستق اف متفاقضه بانلين فى حالة ال لبالتاتمالضال : 

Investigation of painleve's paradox for robots. 

رعواد ةارالر، أ.د. هوام  أ.د. أحما ةلى إب اهيمتحت إر اف:  

 .ةوا ال تا  الق نوالى ، د. خالا تالفي  محما سليماد

 * المهفاس المذ/الر له بحث مفوالر فى  : 

Proceedings of the 17th International Conference 

on Applied Mechanics and Mathematics, 

Chicago, USA, Part I, pp. 186-191, Oct 8-9, 2015. 

International Journal of mechanical, Aerospace, 

Industrial, mechatronic and manufacturing 

Engineering, V.9(10), pp. 1653, 2015 

  -ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما : 

مت  غ بالكلية           أستال             أ.د. حلمى محما   الت -1

 ً  رئيسا

ً       أستال بالكلية      أ.د. أحما ةلى إب اهيم ةارالر   -2  مو فا

 ًً  لةضالاً

                                أستال مساةا بالكلية  أ.د. هوام ةوا ال تا  الق نوالى -3

مو فاً                                                                     

 ةضالاً ل

أستال مساةا بالجامعة                 س أ.د. سامى ف يا ة -4

                      الم  ية اليابانية

 ةضالاً 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 خ ين

2013 

لاف  

 المجلس
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 -الهندسة الميكانيكية :: قسم اً ثامن

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

مفح 

 الارجات

 حامامحما سعيا محما السيا أبال اسم الطالب:  

 .التحكم فى التالربيفات الوخاريةمالضال : 

Advanced governor and control of steam 

turbines.   

 .أ.د. ماحت محمالد س لر تحت إر اف: 

ماجستي  

 الهفاسة
 2012خ ين 

لاف  

 المجلس

توكي  لجفة 

 الحكم

 م لو أحما ةوا ال حما محما السيااسم الطالب:  

بإستخاام نظام المضخه  إستعادو  اقة الموانىمالضال : 

 .الح ارية

نظام إدارو الموانى مع تحايا ةفالاد الوحث لي وح : ل

 ً بأد هذا التحايا ال يمس  لمس   ةملية ج احيةا ةلما

 .جاله  الوحث

Building management system of air 

conditioning components of surgical 

operation theater. 

يا ةطيه السيا ، د. محما أ.د. ةوا الحمتحت إر اف:  

 محمالد الحلال.

 2015لعام خامس ما خ ين  * مع ما فت و التسجي 

 .2016حتى خ ين ل

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

 أ.د. ةوا الحميا ةطية السيا    أستال مت  غ بالكلية               -1

                                                         ً  مو فا

 لرئيسا ً

أ.د. ةماد زيااد إب اهيم        أستال بكلية الهفاسة  -2

            جامعة الزقازي    

 ةضالاً 

 أستال مساةا بالكلية     المغلنى   ط ىأ.د. لائ  م -3

 ةضالاً 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 2010خ ين 
لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 محما ةوا الالهاب لهوى ةوا ال تا  ساليااداسم الطالب:  

 .ت ريا الطاقة بمحطات التحليةمالضال : 

ةملية لمفظالمة مع تحايا ةفالاد الوحث لي وح : لدراسة نظ ية ل

جاياه لتالفي  الطاقة بمحطات ةالية الك افو لتحلية المياه بتقفية 

هذا التحايا ال يمس جاله  الضغط االزمالسى العكسىا ةلما بأد 

 .الوحث

Theoretical and experimental investigation of a 

new energy recovery system for efficient reverse 

osmosis plants. 

أ.د. ماحت ةواس رالقى ، أ.د. محمالد جلل الايا تحت إر اف:  

 .محما ربيع ، أ.د. إيهاب جاب  آدم

 المهفاس المذ/الر له بحث مفوالر فى :  *

International desalination association IDA 2015 

– World congress on desalination and water 

reuse. San Diego, California, USA. 

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

أستال مت  غ بكلية الهفاسة          أ.د. مجاى محما أبال رياد -1

                         والمف الر    جامعة 

 رئيسا ً 

مو فاً    أستال مت  غ بالكلية        أ.د. ماحت ةواس رالقى -2

 ةضالاً ل

          بالكلية   مت  غ أستال              أ.د. حسا ةلى لردو -3

 ةضالاً 

/اديمية الحاياة أستال بات   أ.د. محمالد جلل الايا ربيع -4

                 للهفاسة بالمعادى

 ً  ةضالاً  لمو فا

 د/تالراه
خ ين 

2012 

لاف  

 المجلس
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     -الهندسة الميكانيكية :: قسم تابع 

توكي  

لجفة 

اثمتحاد 

 الوام 

 أمجا محما ةواس محما قفاي اسم الطالب:  

دراسة معملية ل ةادية ثنتقال ح ارو فى س ياد مالضال : 

 .مضط ب

Experimental and numerical study for heat 

transfer of turbulent flow. 

أ.د. ماحت محمالد س لر ، أ.د. لائ  محما تحت إر اف:   

 .م ط ى المغلنى ، د. محما ةوا ال تا  فايا

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

مو فاً  أستال مت  غ بالكلية     أ.د. ماحت محمالد أحما س لر -1

ً ل  رئيسا

         أ.د. محما ةوا الحليم حسب     أستال مت  غ بالكلية    -2

 ةضالاً 

      أ.د. حسا أنالر الجم            أستال مت  غ بالكلية        -3

  ةضالاً 

    لية         أستال مت  غ بالك             وأ.د. حسا ةلى لرد -4

 ةضالاً 

           بالكلية  مت  غأستال   المفعم.د. محما نالر الايا ةوا  -5

 ةضالاً 

 
 خ ين

2013 

لاف  

 المجلس

إلغاف 

 التسجي 

بفاف ةلى 

  لوهم

 دبلالم / يم ةوا ال حما محما السقااسم الطالب:  
خ ين 

2012 

لاف  

 المجلس

 دبلالم م يم أحما حسا محما محجالباسم الطالب:  
خ ين 

2012 

لاف  

 المجلس

 أحما محما ةوا القادرم ط ى اسم الطالب:  

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2014 

لاف  

 المجلس

 

 ً  -هندسة الحاسب والنظم :: قسم  تاسعا

 الق ار تاريخ القيا الارجة المالضال 

تعاي  

لجفة 

 إر اف

 اسم الطالب:  هوة ةوا الفا   محما ةالل

 مالضال : ةلالم الحاسب.

د. إيماد إب اهيم أحما تحت إر اف:  أ.د. سهي  أحما فؤاد بسيالنى ، 

 الغفالر.

لللك ب فع إسم د. إيماد اب اهيم الغفالر المارس بالقسم ما لجفة 

اثر اف ثةتذار سيادتها ل اضافة /  ما أ.د. م ط ى أميا يالسن 

اتستال المساةا بالقسم لد. أيما أحما ةوا المق الد خلن ر 

 المارس بالقسم لحاجة الوحث لتخ ص سيادتهما.

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2013 

لاف  

 المجلس

 

     -هندسة الحاسب والنظم :: قسم تابع 

إلغاف 

 التسجي 

بفاف ةلى 

  لوه

 محما أسامه حسا ةزمىاسم الطالب:  

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

 خ ين

2014 

لاف  

 المجلس
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 -: هندسة الغزل والنسيج: قسم  عاشراً 

 الق ار القياتاريخ  الارجة المالضال 

توكي  لجفة 

 الحكم

 رباب حسا ةوا العا ى أحمااسم الطالب:  

ت ميم فلت  مكي ات الهالاف للسيارات بإستخاام أقموة مالضال : 

 .غي  مفسالجه مزلده بالك بالد الفوط

Design of car air conditioning filters using 

activated carbon nonwoven. 

 .أحما سلطاد ، أ.د. محما ةوا ر سعاأ.د. محما تحت إر اف:  

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

مو فاً    أستال مت  غ بالكلية           أ.د. محما أحما سلطاد -1

 رئيسا ًل

             أستال مت  غ بالكلية           أ.د. السيا محما الحلال -2

 ةضالاً 

               بالم /ز القالمى للوحالثأستال    أ.د. محما محما ةوا ر سعا -3

مو فاً                                                                    

 ةضالاً ل

رئيس قسم تلالث الهالاف أستال ل  أ.د. ياس  حسا إب اهيم حسا -4

        بالم /ز القالمى للوحالث

 ةضالاً 

ماجستي  

العلالم 

 الهفاسية

خ ين 

2011 

لاف  

 المجلس
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     -هندسة الغزل والنسيج :: قسم تابع 

توكي  لجفة 

 الحكم

 حسا ةوا اللطين حسيا أحمااسم الطالب:  

 .تقفيات حاياة ثنتاج الخيطمالضال : 

Novel technique of yarn production. 

أ.د. رأفت إب اهيم موالى ، أ.د. إب اهيم ةواه تحت إر اف:  

 .الهالارى ، د. أحما حسفيا محمالد.

  -: ةلى أد تكالد اللجفه مكالنه ما 

            أستال مت  غ بالكلية           أ.د. محما أحما سلطاد -1

 رئيسا ً 

مو فاً     أستال مت  غ بالكلية       أ.د. رأفت إب اهيم موالى -2

 ةضالاً ل

مو فاً       أستال مت  غ بالكلية    أ.د. إب اهيم ةواه الهالارى -3

 ةضالاً ل

 -أستال بجامعة نالرث /ارلليفا   ةوا ال تا  محما  يامأ.د.  -4

         ام يكا

                                                                             

 ةضالاً 

 2010 ربيع د/تالراه
لاف  

 المجلس
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 محضر

 مجلس الكلية

 الممتدة للجلسة السابعةالجلسة 

 2016/  2015للعام الجامعى 

 2016فبراير  28بتاريخ 
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لرا   لرحاب بالساادو أةضااف المجلاس استه  السيا اتستال الا/تالر ةمياا الكلياة الجلساة مبسام ر الا حما الا حيمم 

 :مالضال  الجلسة الممتاو المجلس فى مفاقوة 

ماا  2015راساى خ يان المالافقة ةلى إةتماد نتائج  لب الو امج العلمياة المتخ  اة فاى ال  ا  الاالفظ  فى  .1

 لفيما يلى إح ائية بأةاد الطلب الخ يجيا بك  ب نامج: 2015/2016العام الجامعى 

 

 ةاد الطلب الخ يجيا الو نامج

 5 هفاسة الغاز لالوت ل/يماليات

 2 هفاسة الكه لميكانيكا

 2 هفاسة الحاسوات لاثت االت

 3 هفاسة العمارو لالتوييا

 

 ةلى إةتماد الفتائج الق ار : لاف  المجلس

 

 

 


