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،  2019 يوليو 16بتاريخ  2018/2019للعام الجامعى  شرةع ثانيةأوالً : التصديق على محضر الجلسة ال
 .2019يوليو  24والجلسة الممتدة بتاريخ 

 

 .2019/2020لية خالل العام الجامعى ثانياً : إختيار أمين سر مجلس الك
 

 : تعيين أساتذة وأساتذة متفرغين من داخل الكلية لمدة عام كأعضاء بمجلس الكلية:  اً لثثا
تعياايق أساااتأ  وأساااتأ   يااتم،  بشاا ق تمماايم الجامعااا  1972لساامة  49( الفقاار  ) ( مااق القاااموق رقاام 40وفقاااأل ألاكااام الماااد  )

 والممر فى ترشيح كل مق: 2019/2020  عام ك عضاء بمجلس الكلية للعام الجامعى متفرغيق مق داخل الكلية لمد
 مامد عبد الفتاح شامةأ.د.  – 2 عصام أامد سالمأ.د.  – 1
 اسام مامد فهمى غاممأ.د.  – 4 مامد مصر الديق اسق دميرأ.د.  – 3
  رشدى رجاء زهراقأ.د.  – 5

 

 : بشأن تنظيم الجامعات 1972لسنة  49قرة )هـ( من القانون رقم ( الف40وفقاً ألحكام المادة ):  اً رابع
مقتاارح بتجديااد تعياايق الساايد اللااواء أركاااق ااارد ماادير كليااة الاادفاس الجااوى )بصاافتج( لمجلااس الكليااة للعااام الجااامعى  •

2019/2020. 

ة للتكريااار ر ااايس مجلاااس شدار  شاااركة ااساااكمدرية الوطميااا – ماماااد علاااى اساااميق /الكيمياااا ى السااايد  تعيااايقبمقتااارح  •
 2019/2020)بصفتج( للعام الجامعى  أمربك -والبتروكيماويا  

عضااو مجلاس شدار  شااركة شسااكمدرية لبساامد  )بصاافتج(  -الجمااايمى  الساايد المهمادس/ أسااامة مقتارح بسسااتمرار عضااوية •
 .2019/2020للعام الجامعى 

 

 : بعد التحقق من استيفائها قانونياً تفويض السيد األستاذ الدكتورعميد الكلية فى األمور التالية  اً :خامس
 -شئون هيئة التدريس : .أ

 خارجية(. –االشتراك في المؤتمرا  في ادود الممام المعمول بج )داخلية  .1

 امتدابا  أعضاء هي ة التدريس لخار  الكلية واالمتدابا  شلى داخل الكلية. .2

 الموافقة على السفر فى مهمة علمية شخصية فى الااال  العاجلة. .3

 لمهما  العلمية للسمة الثامية بعد موافقة مجلس القسم.مد ا .4

 اضور المدوا  العلمية والالقا  الدراسية وورش العمل. .5

 اعتماد الجداول الشخصية ألعضاء هي ة التدريس. .6

 الترشيح للمهما  العلمية المقدمة للكلية بعد موافقة القسم وتبعا الستيفاء الشروط وبترتيد األقدمية. .7

( ماق قااموق تممايم الجامعاا  رقام 117لتجاوز للساد  أعضاء هي ة التدريس طبقا ألاكام المااد  )الب  فى مد  ا .8
 وألك اتى شهر وااد مق تاريخ االمقطاس عق العمل. 1972لسمة  49

 الموافقة على االعارا  واألجازا  الخاصة لزيار  الجامعا  غير المصرية فى الااال  العاجلة بعد موافقة القسم. .9

 -طالب :شئون ال .ب
 الد ومقل قيدهم مق الكلية وشليها أثماء الدراسة .الطتاويل  .1

 تاويل الطالد بيق األقسام العلمية خالل المد  التي يقرها مجلس الكلية فى بداية العام الجامعي. .2

 ممح فرص للطالد للدراسة مق الخار  فى ادود القاموق. .3

 شطد قيد الطالد أو وقف القيد اسد الممم المعمول بها. .4

 شطد قيد الطالد الأيق استمفأوا فرص القيد. .5

 الموافقة على قبول األعأار اسد الممم المعمول بها. .6

 الموافقة على شعاد  القيد اسد الممم المعمول بها. .7

 وقف شعالمها بما فيها البكالوريوس. شعالق المتا ج التى أوقف شعالمها والتى امتهى سبد .8

 تراا  مجالس األقسام.تشكيل لجاق االمتااما  بماءاأل على مق .9
 

 -شئون الدراسات العليا : .ج
 تسجيل الطالد لدرجة الماجستير والدكتوراه. .1

 قيد طالد الدبلوم. .2

 تاديد الموضوس الدقيق للرسا ل. .3

 تغيير عمواق الموضوس المسجل لج فى ادود المسموح. .4
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ى االااة موافقااة المشاارف الموافقااة علااى شااطد قيااد التسااجيل للماجسااتير أو الاادكتوراه بمضااى المااد  القاموميااة فاا .5
 والقسم على ألك، كألك فى االة استمفاأ مرا  الرسود.

 الموافقة على شطد القيد بماءأل على طلد الطالد. .6

 الموافقة على قبول األعأار المرضية المعتمد  مق المراقبة الطبية. .7

 وقف القيد في الادود المسمواة. .8

 تشكيل وتعديل لجاق ااشراف. .9

 اكم على الرسا ل.تشكيل وتعديل لجاق ال .10

 مد فتره التسجيل. .11
 

 -العالقات الثقافية : .د
 مد األجازا  الدراسية والبعثا  اتى العام الخامس )بعد موافقة القسم(. .1

الترشاايح علااى البعثااا  وبعثااا  ااشااراف المشااترك المقدمااة للكليااة بعااد موافقااة القساام وتبعااا السااتيفاء الشااروط  .2
 على الماجستير.المطلوبة وبترتيد األقدمية في الاصول 

 الموافقة على السفر للممح الدراسية المقدمة للمعيديق والمدرسيق المساعديق في الااال  العاجلة. .3

مااد االعااارا  للساامة الثاميااة والثالثااة والرابعااة بعااد موافقااة مجلااس القساام ومقاال مكاااق ااعااار  خااالل المااد   .4
 المسمواة.

 

 -والتبرعات : الهدايا.  هـ
 جميج مصرى. 5000لكلية فى قبول الهدايا والتبرعا  التى يقل قيمتها عق تفويض السيد عميد ا .1

 

 النوعية المنبثقة من مجلس الكلية :: تشكيل اللجان  ساً ساد
متتالياة اللجمة فى االة تغيبج عق اضور ثاال  جلساا   اسم عضوالممر فى تشكيل اللجاق على الماو التالي مع مراعا  أق يرفع 

وأق يقاوم كال عضاو بتقاديم تقريار ساموى عاق أعماال اللجااق ، خاالل العاام الدراساى ة بدوق عأر مقباول أو خمسة جلسا  متفرق
 التى تم  خالل العام الدراسى.

 -لجنة شئون الطالب : -  أ

 أ.د. ر يس مجلس قسم الرياضيا  والفيزياء الهمدسية 2 أ.د. وكيل الكلية لش وق التعليم والطالد )مقررا( 1
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الرى والهيدروليكا 4 جلس قسم الهمدسة الميكاميكيةأ.د. ر يس م 3
 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة اامشا ية 6 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة اامتا  5
 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الكيميا ية 8 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة المعمارية 7
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة المواصال  10 ة الكهربيةأ.د. ر يس مجلس قسم الهمدس 9

 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الااسد والممم 12 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الصاية 11
أ.د. ر اااااايس مجلااااااس قساااااام الهمدسااااااة المووياااااااة  13

 وااشعاعية
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الغزل والمسيج 14

ريااة وعمااار  أ.د. ر اايس مجلااس قساام الهمدسااة البا 15
 السفق

 مزيج مامود اكم  الدريمىأ.د. مامد  16

 أ.د. مامد عبد الاميد شسماعيل 18 أ.د. أامد اسق متولى الشريف 17
 أ.د. على فؤاد سعيد بكر 20 أ.د. عالء الديق اسق امدى 19
 المشرف األكاديمى للبرامج المتخصصة )بصفتج( 22 مدير واد  ضماق الجود  )بصفتج( 21

 

 -: لجنة الدراسات العليا والبحوث : ب
 أ.د. ر يس مجلس قسم الرياضيا  والفيزياء الهمدسية 2 أ.د. وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  )مقررا( 1
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الرى والهيدروليكا 4 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الميكاميكية 3
 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة اامشا ية 6 ا أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة اامت 5
 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الكيميا ية 8 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة المعمارية 7
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة المواصال  10 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الكهربية 9

 سم همدسة الااسد والمممأ.د. ر يس مجلس ق 12 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الصاية 11
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الغزل والمسيج 14 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة المووية وااشعاعية 13
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أ.د. ر ااايس مجلاااس قسااام الهمدساااة البارياااة وعماااار   15
 السفق

 أ.د. مامد امدى صالح الديق علوامى 16

 اح مامد طعيمة أ.د. مامد عبد الفت 18 أ.د. مامد سعيد المى أبو جبل 17
 أ.د. أيمق سامى شبراهيم سعد 20 أ.د. مامد مامود امفى الاويطى 19

 

 -: لجنة المختبرات واألجهزة العلمية : جـ
 وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  )بصفتج(أ.د.  2 أ.د. وكيل الكلية لش وق خدمة المجتمع )مقرر( 1
 على يوسف مجاهد شبراهيمأ.د.  4 عصام أامد سالمأ.د.  3
 اسام الديق مامد مراد مغازىأ.د.  6 رشدى رجاء زهراقأ.د.  5
   د. أامد سعيد اسق أامد التراس 7

 

 

 -: لجنة العالقات الثقافية : د
 أ.د. ر يس مجلس قسم الرياضيا  والفيزياء الهمدسية 2 أ.د. وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  )مقررا( 1
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الرى والهيدروليكا 4 س مجلس قسم الهمدسة الميكاميكيةأ.د. ر ي 3
 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة اامشا ية 6 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة اامتا  5
 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الكيميا ية 8 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة المعمارية 7
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة المواصال  10 مدسة الكهربيةأ.د. ر يس مجلس قسم اله 9

 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الااسد والممم 12 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة الصاية 11
 أ.د. ر يس مجلس قسم همدسة الغزل والمسيج 14 أ.د. ر يس مجلس قسم الهمدسة المووية وااشعاعية 13
لبارياااة وعماااار  أ.د. ر ااايس مجلاااس قسااام الهمدساااة ا 15

 السفق
 أ.د. أمسى أامد عبد العليم 16

 أ.د. مامد ماصر أامد مادر درويش 18 أ.د. عبد الاميد عطية السيد 17
 أ.د. هماء اسق امدى أبو جبل 20 أ.د. هامى مامد عبد الجواد عياد 19

 -: شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: لجنة  هـ
 أ.د. اسق على اسق ورد  2 )مقررا( ة المجتمعلش وق خدمأ.د. وكيل الكلية  1
 أ.د. راجى على رفع  امدى 4 أ.د. راوية مامد ممير قمصو  3
 المدير التمفيأى للمركز الهمدسى )بصفتج( 6 د. وا ل على السيد بخي  5
 ()بصفتج واد  همدسة اامتا المدير التمفيأى ل 7 )بصفتج( لمركز الاساد العلمىالمدير التمفيأى  7
   م. شريف اسق هداره 8

 

 

 -: المكتبات: لجنة  و
 د. زياد مامد طارق الصياد 2 أ.د. وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  )مقررا( 1
 د. أامد المى عبد العزيز عبد الرايم 4 د. ديما أامد عبد القادر عبد الممعم الجيار 3
   )بصفتج( ةللبرامج العلمية المتخصصالمدير التمفيأى  5
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 -اً : الموضوعات العامة :سابع
شااطة مجلس الكلية علماأل بما ورد مق األستاأ الدكتور / ر يس الجامعة فيما يتعلق بجلسا  مجلس الكلية ب ماج فاى  – 1

ضاو الااق فاى االة غياد عضو المجلس ثال  جلسا  متتالية أو خمسة متفرقة بادوق عاأر مقباول ف ماج ال يكاوق للع
 هأا العام والعام الأى يليج. واضور المجلسالتصوي  

ماأكر  التفااهم بايق  المأكر  المرفوعة مق األستاأ الدكتور / وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  بشا ق الممر فى – 2
جامعاة ااساكمدرية وهي اة الماطاا  المووياة لتولياد الكهربااء  للتعااوق بيمهماا ، والتاى وافاق عليهاا  –كلية الهمدسة 

 .17/7/2019لس قسم الهمدسة المووية وااشعاعية بتاريخ مج

الارأى القاامومى الممر فى الماأكر  المرفوعاة ماق األساتاأ الادكتور / وكيال الكلياة للدراساا  العلياا والبااو  بشا ق  – 3
ضاايا  والفيزياااء طالبااة ماجسااتير العلااوم الهمدسااية بقساام الريا –المهمدسـااـة / هاياادى صااالح أامااد عااامر  بخصااوص

لوجاود بعاض العياود ااجرا ياة المتعلقاة بمواعساد توجياج  تسجيل الطالبةشطد  فى قرارهمدسية بالكلية للممر فى ال
 .اامأارا  والمزاس اول وصولها أو عدم وصولها للطالبة وشاالة الموضوس شلى لجمة الصعوبا 

الكلية لش وق التعليم والطالد بشا ق ماا  الممر فى المأكر  المقدمة مق األستاأ الدكتور / المكلف بتسيير أعمال وكيل- 4
لدراسة ما ورد مق المجلس  16/7/2019( بتاريخ 12امته  شليج اللجمة المشكلة بقرار مجلس الكلية بجلستج رقم )

األعلى للجامعا  بشا ق عقاد اختباار قيااس قادرا  الطاالد المساتجديق بكلياا  الهمدساة والمعاهاد العالياة الهمدساية ، 
 -ة شلى التوصيبا  التالية :اي  خلص  اللجم

تتافم اللجمة على شعتبار االختباارا  المطلوباة أااد شاروط القباول بكلياة الهمدساة ، فكياف تعقاد شختباارا   •
قياس قدرا  الطالد المسمجديق والملتاقيق للدراسة بكليا  الهمدسة وفى ألك الوق  يكوق االجتياز شارطاأل 

 للقبول للطالد الراغبيق فى االلتااق.

 –ل شمتااااق لمسااتوى اللغااة اامجليزيااة للطااالد المقبااوليق بالكليااة مااع اسااتثماء طااالد )الثامويااة العامااة عماا •
 (.STEMمدارس  –الثاموية األلمامية  –الدبلومة األمريكية  –الثاموية اامجليزية 

الثاموياة  –ياة الثاموياة اامجليز –عمل شمتااق ت هيلى لماد  الرياضيا  مع شستثماء طالد )الثاموياة العاماة  •
 (.STEMمدارس  –األلمامية 

الممر فى وضع آلية اجتياز هاأه االختباارا  وعادد مراتهاا المضامام الطاالد شلاى المساار التعليماى األصالى  •
مع األخأ فاى ااعتباار أق الفصال ماق الكلياة يخضاع لضاوابط وأاكاام وارد  فاى  –الوارد فى خطة الدراسة 

 مفيأية ال تمطبق على المقررا  ااضافية أو الت هيلية.وال اتج الت 1972لسمة  49قاموق 
  

 -: الهدايا والتبرعات : ثامناً 
جمياج )ما اة وخمساوق  150000االتااد المصرى لمقاولى التشييد والبماء بمبلا  مق الممر فى قبول التبرس المقدم  - 1

جيوتقمياة والمقارر شمعقااده فاى الفتار  ماق اللهمدساة اامشاا ية والادولى العاشار لمؤتمر الألف جميج ال غير( لرعاية 
 بااسكمدرية. 2019ديسمبر  17-19
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 ش وق هي ة التدريس
 أواًل: الترقيات والتعيينات

 )مجلس الكلية على مستوى األساتذة( منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

1 

د. عبد المعطى مامد عبد 
 المعطى 

 

أ ستاأ
 مساعد 

الهمدسة 
 االمشا ية 

الممااااار فاااااى شقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
 ماااااااااامحبشاااااااااا ق الموافقااااااااااـة علااااااااااى 

 ةساااااااايادتج اللقااااااااد العلمااااااااى لوميفاااااااا
بالقسااااام بمااااااءاأل علاااااى توصاااااية  أساااااتاأ
 العلمية الدا مة للترقيا . ةاللجم

 

 

 )مجلس الكلية على مستوى األساتذة( منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذعدم  -
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

1 
د. على مامد على جاد 

 المجار  
ستاأ أ

 مساعد 
همدسة 

 المواصال   

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجااااااـلس القساااااام 
سااااااايادتج اللقاااااااد  مااااااامحعااااااادم بشااااااا ق 

بالقسااااام بمااااااءاأل  أساااااتاأ ةالعلماااااى لوميفااااا
العلميااااااااااة  ةعلااااااااااى توصااااااااااية اللجماااااااااا

 الدا مة للترقيا .

 

 

 (واألساتذة المساعدين )مجلس الكلية على مستوى األساتذة مساعد منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ -
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

1 
امد أد. راميا مامد 

 ماروس الديد
 مدرس

همدسة الغزل 
 والمسيج 

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجااااااـلس القساااااام 
 اسااااايادته مااااامحبشااااا ق الموافقاااااـة علاااااى 

أسااااااااااتاأ  ةاللقااااااااااد العلمااااااااااى لوميفاااااااااا
علاااااى توصاااااية بالقسااااام بمااااااءاأل  مسااااااعد

 العلمية الدا مة للترقيا . ةاللجم

 

2 
امد عبد القادر عبد أديما  د.

 الممعم الجيار  
 مدرس 

الهمدسة 
 الكيميا ية 

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجااااااـلس القساااااام 
 اسااااايادته مااااامحبشااااا ق الموافقاااااـة علاااااى 

أسااااااااااتاأ  ةاللقااااااااااد العلمااااااااااى لوميفاااااااااا
بالقسااااام بمااااااءاأل علاااااى توصاااااية  مسااااااعد

 لترقيا .العلمية الدا مة ل ةاللجم

 

 (واألساتذة المساعدين )مجلس الكلية على مستوى األساتذة مساعد منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ تابع :

3 
د . ماجد مامد مامود عبد 

 المبى 
 مدرس

الهمدسة 
البارية 

 وعمار  السفق 

الممااااار فاااااى شقتاااااراح مجاااااـلس القسااااام 
 ماااااااااامحبشاااااااااا ق الموافقااااااااااـة علااااااااااى 

 ةساااااااايادتج اللقااااااااد العلمااااااااى لوميفاااااااا
بالقسااااام بمااااااءاأل علاااااى  مسااااااعداأ أسااااات

العلميااااااااة الدا مااااااااة  ةتوصااااااااية اللجماااااااا
 للترقيا .

 

 

 التعيين فى وظيفة مدرس -
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

1 
امد عبد الاكم أ. مامد م

 عبد المتجلى 
مدرس 
 مساعد

همدسة الغزل 
 والمسيج 

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعياااااااااايقبشاااااااااا ق الموافقااااااااااة علااااااااااى 

بالقسااااام  مااااادرستج فاااااى وميفااااة سااااياد
 .الدكتوراهعلى درجة  لاصولج

 

2 
مامد عبد المطلد قطد . م

 العدوى   
مدرس 
 مساعد

الهمدسة 
 الميكاميكية 

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعياااااااااايقبشاااااااااا ق الموافقااااااااااة علااااااااااى 

بالقسااااام  مااااادرسساااايادتج فاااااى وميفااااة 
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 .الدكتوراهعلى درجة  لاصولج
 

 عدمساالتعيين فى وظيفة مدرس  -
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

1 
م. عمر صالح الديق عبد 

 هللا مسعد   
 معيد

همدسة 
الااسد 
 والممم

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعياااااااااايقبشاااااااااا ق الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادتج فااااااااااى وميفااااااااااة 

علااااااااى  بالقساااااااام لاصااااااااولج مساااااااااعد
 درجة الماجستير.

 

 معيد امد اسيقأامد فؤاد أم.  2
الهمدسة 

 المشا ية ا

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعياااااااااايقبشاااااااااا ق الموافقااااااااااة علااااااااااى 
ماااااااااادرس ساااااااااايادتج فااااااااااى وميفااااااااااة 

علااااااااى  بالقساااااااام لاصااااااااولج مساااااااااعد
 درجة الماجستير.
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 مساعدالتعيين فى وظيفة مدرس  تابع :

3 
م. عبد الهادى مامد عبد 

 الهادى 
 معيد

الهمدسة 
 االمشا ية 

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
 تعياااااااااايققااااااااااة علااااااااااى بشاااااااااا ق المواف

ماااااااااادرس ساااااااااايادتج فااااااااااى وميفااااااااااة 
علااااااااى  بالقساااااااام لاصااااااااولج مساااااااااعد

 درجة الماجستير.

 

 

 -: : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةثانياً 
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

 ستاأ أ طارق مامد سعد رجد ا.د. 1
الهمدسة 

 المعمارية  

شاا ق المماار فااى شقتااراح مجلااس القساام ب
علاى الطلاد المقادم ماق سايادتج  الموافقة
االجااااز  الخاصاااة بااادوق مرتاااد لتجدياااد 

لمرافقااة الزوجااة التااى تعماال بالسااعودية 
ماااااااق  اعتبااااااااراأل  لماااااااد  عاااااااام ساااااااادس

 .31/8/2020اتى  1/9/2019
 11ساااموا   5 :  عااادد ساااموا  ااعاااار

 .يوم 21شهر 

 

 ستاأ أ براهيم مسعود شا.د. مامود  2
الهمدسة 
 الكهربية  

المماار فااى شقتااراح مجلااس القساام بشاا ق 
 تجدياادلالطلااد المقاادم مااق ساايادتج  رفاض

بااااادوق مرتاااااد  ةخاصاااااال  جــــــــاااااـازاأل
 –التاااى تعمااال بمساااقط  ةلمرافقاااة الزوجااا
ماق  اعتبااراأل  لمد  عام ثالا سلطمة عماق 

ماااع  22/7/2020اتاااى  23/7/2019
 التصريح لسيادتج بالعمل اثماء االجاز .

 سموا . 10 :  عدد سموا  ااعار

 

3 
عمرو مامد ماروس د. 

 امد العرياق أ
ستاأ أ

 مساعد

الرياضيا  
والفيزياء 
 الهمدسية 

المماار فااى شقتااراح مجلااس القساام بشاا ق 
علاى الطلاد المقادم ماق سايادتج  الموافقة
االجااااز  الخاصاااة بااادوق مرتاااد  لتجدياااد

لمرافقااة الزوجااة التااى تعماال بالسااعودية 
مااااااااق  اعتباااااااااراأل  لمااااااااد  عااااااااام ثااااااااامق

 .9/9/2020اتى  10/9/2019
 .   ال يوجد :  عدد سموا  ااعار
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 -: : اإلجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجةتابع 

4 
امد أسامة أد. ياسميق 

 فؤاد 
ستاأ أ

 مساعد 
الهمدسة 
 الكيميا ية 

المماار فااى شقتااراح مجلااس القساام بشاا ق 
الطلد المقادم ماق سايادتها على  الموافقة

باااادوق  ةخاصااااال  ـــــــااااـازجـاأل تجدياااادل
المعاااار بجامعاااة مرتاااد لمرافقاااة الااازو  

لماد  عاام فاى اطاار عاام بيرو  العربية  
اتااى  1/9/2019مااق  اعتباااراأل خااامس  

31/8/2020. 
 .ال يوجد :  عدد سموا  ااعار

 

5 
يمق بسيومى مامد أد. 

 مافوم 
 مدرس 

الهمدسة 
البارية 

 وعمار  السفق 

م بشاا ق المماار فااى شقتااراح مجلااس القساا
 تجدياادلالطلااد المقاادم مااق ساايادتج  رفاض

بااااادوق مرتاااااد  ةخاصاااااال  جــــــــاااااـازاأل
التاااى تعمااال بالوالياااا   ةلمرافقاااة الزوجااا

  لمد  عاام ثاامق عشارالمتاد  االمريكية  
 .18/6/2019مق  اعتباراأل 

 .ال يوجد :  عدد سموا  ااعار

 

 

 -التجاوز عن الحضور فى الموعد المحدد :: ثالثاً 
 القرار الموضوس القسم الوميفة االسم م

1 
ا.د. مامد اسق مامد 

 اسق  
 ستاأ أ

الهمدسة 
المووية 

 واالشعاعية    

المماااااار فااااااى شقتااااااراح مجلااااااس القساااااام 
ااتساااااااااد علااااااااى  الموافقااااااااةبشاااااااا ق 

مااااااااد  التجاااااااااوز الخاصااااااااة بساااااااايادتج 
بمرتاااااااد امتاااااااداداأل لالجااااااااز  الخاصاااااااة 

الممموااااااااة لسااااااايادتج اعتبااااااااراأل ماااااااق 
اتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى  26/6/2019
اياااااااااااااااااااا  عاااااااااااااااااااااد   27/6/2019

سااااااااااايادتج وتسااااااااااالم العمااااااااااال فاااااااااااى 
متجااااااااااااااااااااوزاأل ماااااااااااااااااااد   1/7/2019

االجااااااااز  ماااااااد  ثالثاااااااة أياااااااام وألاااااااك 
لمااااااااروف الطيااااااااراق وفقاااااااااأل للطلااااااااد 

 المقدم مق سيادتج.
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 -: اإلنتدابات واإلستشاراتاً : رابع

1 
ا.د. على مامد عبد الممعم 

 اسق 
ستاأ أ

 متفرغ 
همدسة 

 المواصال  

بش ق  الممر فى اقتراح مجلس القسم
تجديد تعييق سيادتج عضواأل على  ةالموافق

بمجلس االدار  بالهي ة العامة لمقل الركاد 
لمد  سمتيق قابلة للتجديد اعتباراأل مق 

وألك يوم االثميق مر   14/6/2019
 وااد  شهرياأل.

 

 د. شيروي  اسيق الغلمى 2
ستاأ أ

 مساعد
همدسة الغزل 

 والمسيج

 الممر فى اقتراح مجلس القسم بش ق
امتداد سيادتها للعمل بفرس الهي ة القومية 

جامعة  –لضماق جود  التعليم واالعتماد 
االسكمدرية خالل العام الجامعى 

, وألك يومى األاد  2019/2020
 ساعة أسبوعياأل. 12والخميس لمد  

 

 

 -:ما يستجد من أعمال اً : رابع

قسم همدسة  –قسم همدسة الرى والهيدروليكا  –شا ية الممر فى ترشياا  االقسام المعمية ) قسم الهمدسة االم - 1

قسم همدسة االمتا   –قسم الهمدسة الميكاميكية  –قسم الهمدسة المعمارية  –قسم الهمدسة الصاية  –المواصال  

قسم همدسة الغزل  –قسم الهمدسة الكيميا ية  –قسم الهمدسة الكهربية  –قسم الهمدسة البارية وعمار  السفق  –

بش ق تعييق المعيديق خريجى دفعة  سم الهمدسة المووية واالشعاعية (ق –قسم همدسة الااسد والممم  –ج والمسي

مق العام  ابتداءاأل  22/6/2014طبقاأل للخطة الخمسية المعتمد  مق مجلس الجامعة بجلستج الممعقده بتاريخ  2018
 . 2017/2018واتى العام الجامعى  2013/2014الجامعى 

 القرار:
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  وق التعليميةالش
 

لقساام  2018/2019للعااام الجااامعى  2019المماار فااى تصااايح الخطاا  المااادى فااى متيجااة مرالااة البكااالوريوس دور يوميااو  .1
 همدسة اامتا  لتكوق المتيجة :

 القسم

عدد 
المتقدميق 
 لالمتااق

عدد الطلبة 
 الااضروق

عدد الطلبة 
 الماجاوق

 الراسبوق دور موفمبر

المسبة الم وية 
بالمسبة للمجاح )

 للااضريق(

 %40,65 23 41 121 185 201 همدسة اامتا 

 بدالأل مق :

 القسم

عدد 
المتقدميق 
 لالمتااق

عدد الطلبة 
 الااضروق

عدد الطلبة 
 الماجاوق

 الراسبوق دور موفمبر

المسبة الم وية 
للمجاح )بالمسبة 

 للااضريق(

 %66.48 23 39 123 185 201 همدسة اامتا 

 القرار:
 

بشا ق أعماال  فاى الماأكر  المقدماة ماق األساتاأ الادكتور / المكلاف بتسايير أعماال وكيال الكلياة لشا وق التعلايم والطاالدالممر  .2
جا  المفادم ماق أساتاأ ايا  أق كشاف الادر 2018/2019للعاام الجاامعى السمة لتخلفا  ماد  الكيميااء ماق السامة ااعدادياة 

جة العملى مما أدى ااتساد درجة العملى صافر لجمياع الطلباة , وبمااءاأل ياتوى على درجا  أعمال السمة دوق درالماد  كاق 
بشاكاوى ، وعماد مراجعاة أساتاأ المااد  مما أدى بالعدياد ماق الطاالد للتقادم  %40على ألك كام  متيجة هأه الماد  للتخلفا  

اد ب ماج لام يقام باسجراء أى شمتاااق أفاد ب مج سلم أعمال السمة الجديد  على أساس شاتساد مفس درجا  العملى السابقة كما أف
عملى للماد  ، وبماءاأل على ألك فقد قام سايادتج بتساليم كشاف جدياد ياتاوى علاى درجاا  أعماال سامة ودرجاا  عملاى والاأى 

 ( طالد فقط بخالف الطالد الغا بوق.4عليج يمكق أق تتغير االة معمم الطالد مق راسد شلى ماجح ماعدا )

 القرار:
 

  المقدماة ماق األسااتاأ الادكتور / المكلاف بتسايير أعماال وكيال الكليااة لشا وق التعلايم والطاالد بشا ق تاديااد الممار فاى الماأكر .3
مياج( جمياج )خمساوق ج 50رسوم الساعة المعتمد  لطالد البرامج العامة الراسبيق فاى المقاررا  واقتاراح أق تكاوق الرساوم 

 رر .عق الساعة الوااد  المعتمد  بخالف الرسوم األساسية المق

 القرار:
جميااج لجميااع  1500لتكااوق  2019/2020شااطااة المجلااس بقاارارا  الجامعااة بشاا ق المصااروفا  الخاصااة بالعااام الجااامعى  .4

( 8جميج لمر  وااد  مق كل طالد قيمة المساهمة الممصوص عليها فاى المااد  ) 10المراال الدراسية واقتراح تاصيل مبل  
جمياج  50تاصايل مبلا   يا ومفقاودى ومصاابى العملياا  اارهابياة ، زاقتاراح مق قاموق امشاء صمدوق تكريم شهداء وضااا

 .مق كل طالد رسوم خدما  ممافة تاصل لاساد صمدوق الخدمة التعليمية

 القرار:

 لش وق التعليميةتابع : ا
 

 القرار توصية لجمة ش وق طالد الموضوس م

5 
عة للعام الجامعى الممر فى اقتراح عقد شمتااما  دور موفمبر للفرقة الراب

 28/9/2019شعتباراأل مق يوم السب   2018/2019
 أوص  لجمة ش وق الطالد

 بالموافقة .

 

6 
الممر فى الرسوم المطلوبة استخرا  شهادا  مق شدار  الش وق 

 (1)ملاق رقم التعليمية 
 أوص  لجمة ش وق الطالد

 بالموافقة .
 

7 

ستجديق على البرامج الممر فى رسوم التقديم والتاويل للطالد الم
، على أق تكوق مثل  2019/2020العلمية المتخصصة للعام الجامعى 

 رسوم العام الماضى وهى:
 جميج للتقديم 3000د بسداد مبل  اليقوم الط .1

جميج للتاويل وألك للشهادا   4000يقوم الطالد بسداد مبل   .2
 المصرية

 أوص  لجمة ش وق الطالد
 بالموافقة .
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دا  جميج للتاويل وألك للشها 8000يقوم الطالد بسداد مبل   .3
 المعادلة

 على أق تاصل هأه الرسوم لاساد صمدوق الخدمة التعليمية بالكلية.
رسوم شدارية  %10وفى االة الاصول على تقليل االغتراد يتم خصم 

 المالية.وزار  بااضافى شلى اصة 
وبالمسبة شلى رسوم التقديم لاللتااق بالبرامج للطالد المرشايق للكلية 

ول عق االلتااق بالبرامج ال تسترد رسوم أو الماوليق فى االة العد
 التقديم.

8 

قواعد التمسيق لطالد الفصل الصيفى للعام الجامعى مقترح الممر فى 
ساعة معتمد  فى فصلى  20، والطالد المكتسبة لـ  2018/2019

لة استكماالأل للمرا 2019/2020الخريف والربيع للعام الجامعى 
 (2اامتقالية )ملاق رقم 

بالموافقة على أوص  اللجمة 
 المقترح.

 

9 

الممر فى خطاد قسم الهمدسة البارية وعمار  السفق بش ق تعديل 
المقاصة للفرقة الثالثة للطالد الأيق درسوا مواد على اللوا ح السابقة 

بساتساد ماد  ممموما  دفع السفق )فصل أول( بدالأل  2006/2007قبل 
اطا  قوى بارية )فصل أول( وأق يتم االعتداد بالمقررا  مق م

 بديلة للمقررا  الاالية. 2،  1ااختيارية 

بالموافقة على أوص  اللجمة 
 المقترح.

 

10 

المقيد  –االتماس المقدم مق الطالد / شعباق اامد فتح هللا الممر فى 
ة ويرغد بالمرالة الصفرية ، والأى تم تمسيقج على قسم الهمدسة المدمي

فى التاويل شلى قسم الهمدسة المعمارية ممراأل ألمج يعامى مق ورم 
سرطامى فى أسفل عممة الفخأ األيسر وتم عمل بتر فوق الركبة اليسرى 
، علماأل ب ق الطالد غير مستوفى للاد األدمى لإللتااق بقسم الهمدسة 

 المعمارية.

بعد الموافقة أوص  اللجمة 
 .على التماس الطالد
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 عالقا  الثقافيةال
 -: المؤتمرات العلمية أواًل:

 -: تقرير اضور مؤتمر
 القرار البياق الوميفة/القسم االسم م

1 
مصطفي يسري زكي  .ا.د

   المعماعي

 مساعدستاأ أ
همدسة بقسم 

الااسد 
 والممم

ولجمة الكلية للعالقا  الممر فى اقتراح مجلس القسم 
م مق سيادتج عق بالموافقة على التقرير المقدالثقافية 

لالتصاال  الالسلكية اضوره المؤتمر الدولى 
-24الأى عقد خالل الفتر  مق  والاوسبة المتمقلة

وقد تم القاء  طمجة بالمغردفي  28/6/2019
 مااضر  عق المؤتمر بالقسم.  

 

 

 -: الدراسية جازاتاإل :اً نيثا
 -أجاز  دراسية : شيفاد فى  – أ

 القرار اقالبي الوميفة/القسم االسم م

 امد اسيق أامد فؤاد . أم 1
عيد بقسم م

الهمدسة 
 االمشا ية

ولجماة الكلياة للعالقاا  الممر في اقتراح مجلاس القسام 
ة على ايفاد سيادتج في اجااز  دراساية بالموافقالثقافية 

للاصااااول علااااي درجااااة الاااادكتورا   مااااق كماااادا وألااااك 
لالساااتفاد  ماااق الممااااة المقدماااة لسااايادتج ماااق جامعاااة 

ق لمااد  عااام قاباال للتجديااد اعتباااراأل مااق تاااريخ ويسااتر
 السفر بمرتد يصرف بالداخل.
 (.7/12/2017)تاريخ تعييق سيادتج معيد فى 

 

2 
عمر صالح الديق عبد  .م

 هللا مسعد  

عيد بقسم م
همدسة الااسد 

 والممم

شااطة مجلس الكلية علماأل بموافقة أ.د.عمياد الكلياة فاي 
علاى  مجلس القسم اقتراح بالموافقة علي 4/8/2019

ايفااد ساايادتج فااي اجاااز  دراسااية للاصااول علااي درجااة  
الدكتورا   مق كمدا وألك لالستفاد  مق المماة المقدماة 
لسااايادتج ماااق جامعاااة سااايموق فرياااز لماااد  عاااام قابااال 
للتجدياااد اعتبااااراأل ماااق تااااريخ السااافر بمرتاااد يصااارف 

 بالداخل.
 (.19/8/2014)تاريخ تعييق سيادتج معيد فى 
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 -: مد األجاز  الدراسية  – د
 القرار البياق الوميفة/القسم االسم م

1 
مامود مرسى مامد  .م

 المرسى

ساعد بقسم مدرس م
همدسة المواصال  
وعضو االجاز  
الدراسية بجامعة 

اسطمبول التكمولوجية 
 بتركيا

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
از  للعالقااااا  الثقافيااااة بالموافقااااة علااااى مااااد االجاااا

الدراساااية لسااايادتج لماااد  عاااام ساااابع اعتبااااراأل ماااق 
بادوق مرتاد أو  27/9/2020اتى  28/9/2019

 تاريخ المماقشة أيهما أقرد تاريخاأل.
للاصاااول علاااى  28/9/2013)ساااافر سااايادتج فاااي 

اخاار مااد اصاال عليااج  -درجااة الاادكتوراه مااق تركيااا 
 بدوق مرتد(. 27/9/2019العام السادس اتى 

 

2 
رايم سالم عبد الم. ش

 الباقورى

ساعد بقسم مدرس م
 الهمدسة الكهربية
وعضو االجاز  
الدراسية بجامعة 
بوسطق بالواليا  
 المتاد  االمريكية

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
للعالقااااا  الثقافيااااة بالموافقااااة علااااى مااااد االجاااااز  
الدراسااية لساايادتج لمااد  عااام سااادس اعتباااراأل مااق 

باااادوق مرتااااد أو  2/9/2019اتااااى  3/9/2018
 تاريخ المماقشة أيهما أقرد تاريخاأل.

للاصاااول علاااى  3/9/2013)ساااافر سااايادتج فاااي 
اخار ماد اصال علياج  -درجة الادكتوراه ماق امريكاا 

 بمرتد(. 2/9/2018العام الخامس اتى 

 

 

 -: مغيير مقر الدراسة مع مد أجاز  دراسية  – جـ
 القرار البياق الوميفة/القسم االسم م

1 

امد عبد أسماء أ .م
الفتاح  الصاوي 

 ارفوش

ساعد بقسم مدرس م
وعضو  االمتا همدسة 

االجاز  الدراسية 
بجامعة وسط فلوريدا 
بالواليا  المتاد  

 االمريكية

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
للعالقا  الثقافية بالموافقة على تغيير مقار الدراساة 

ورجوق ستي  مق جامعة وسط فلوريدا الي جامعة أ
مع مد االجاز  الدراسية لمد  عام ثاامي اعتبااراأل ماق 

 بمرتد. 8/8/2020اتى  9/8/2019
للاصاول علاى  9/8/2018)سافر   سيادتها  فاي 

اخار ماد اصال علياج  -درجة الادكتوراه ماق امريكاا 
 بمرتد(. 8/8/2019عام اول اتى 
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 -: قبول ااستقالة  – د
 القرار البياق الوميفة/القسم االسم م

1 
سعد أبيتر جور  . م

 يوسف

ساعد بقسم مدرس م
 ميكاميكيةالهمدسة ال

وعضو االجاز  
الدراسية بجامعة 
 برممجهام بامجلترا

ولجماااة الكلياااة الممااار فاااي اقتاااراح مجلاااس القسااام 
بالموافقاااة علاااى تطبياااق اللاااوا ح للعالقاااا  الثقافياااة 

مااق  وقبااول االسااتقالة المقدمااة مااق ساايادتج اعتباااراأل 
( لمهاياة العاام التادريبيالتالى  اليوم) 10/2/2019

خاصااة بساايادتج مااع مطالبتااج عا ليااة وألااك لمااروف 
 وضاممج بالمفقا . 
للاصااول علااى  10/10/2013)سااافر ساايادتج فااى 

 عاااماخاار مااد اصاال عليااج  – امجلتااراالاادكتوراه مااق 
 .بدوق مرتد 9/2/2019للتدريد اتى 

 

 

 -: رية اليابانيةببرنامج الجامعة المص بدء الدراسة :اً ثالث
 القرار البياق الوميفة/القسم االسم م

1 
هشام عمرو عبد القادر . م

 عقد 

 ساعدس مدرم
الرياضيا  بقسم 

والفيزياء 
 الهمدسية

ولجماة الكلياة للعالقاا  الممر في اقتراح مجلاس القسام 
ة على بدء دراسة سيادتج فاى الجامعاة بالموافقالثقافية 

التكمولوجياااا اعتبااااراأل ماااق المصااارية اليابامياااة للعلاااوم و
للاصاول علاى درجاة الادكتورا  ولماد   2019سبتمبر 

ثااال  سااموا  متصاالة بمرتااد يصاارف بالااداخل وعلااى 
 مفقة البعثا .

تااااااااريخ تعيااااااايق ساااااااياتج مااااااادرس مسااااااااعد فاااااااى  (
31/3/2019               .) 

 

 

 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :رابعاً 
 القرار البياق يفة/القسمالوم االسم م

1 
براهيم ششريف . د

 مامود ربيع

ستاأ بقسم أ
الرياضيا  والفيزياء 

 الهمدسية

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
شعاااار   تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااا  الثقافياااة 
اعتباااراأل  فااى شطااار العااام الخااامسساايادتج لمااد  عااام 

للعمال وألك  30/9/2020اتى  1/10/2019مق 
بالجامعة المصرية اليابامية علماأل باق شعاار  سايادتج 

 ال تؤثر على ااعارا  الجديد  .

 (.%21مسبة ااعار  على مستوى القسم (
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 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع 

2 
 أامد اسمىاماق . د

 مامود 

ساعد بقسم مستاأ أ
همدسة الااسد 

 والممم

اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة الممااار فاااى 
شعاااار   تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااا  الثقافياااة 
اعتباراأل ماق  فى اطار العام التاسعسيادتها لمد  عام 

وألااااااك للعماااااال  31/8/2020اتااااااى  1/9/2019
بجامعااة االمياار  مااور  بماا  عبااد الاارامق بالمملكااة 
العربية السعودية علماأل بااق شعاار  سايادتها ال تاؤثر 

 ااعارا  الجديد .على 

 (.%22مسبة ااعار  على مستوى القسم (

 

3 
ميق أمامد السيد  د.

 مشالي 
ساعد بقسم مستاأ أ

 الهمدسة االمشا ية

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
لماد  سايادتج  شعار على  بالموافقةللعالقا  الثقافية 

 2019/2020شعتباراأل مق العاام الدراساي  عام أول
ك للعماال بالمعهااد العااالي للهمدسااة والتكمولوجيااا وألاا

بكيمج مريوط علماأل باق شعاار  سايادتج ال تاؤثر علاى 
 ااعارا  الجديد .

 (.%11مسبة ااعار  على مستوى القسم (

 

4 
امد أيمق صالح . أد

 عيسى
درس بقسم همدسة م

 المواصال 

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
عاااار  ش تجديااادعلاااى  بالموافقاااة للعالقاااا  الثقافياااة

 30/9/2019مااق  اعتباااراأل  لمااد  عااام ثااامىساايادتج 
وألاااااك للعمااااال فاااااى شاااااركة  29/9/2020اتاااااى 

يوروكومساااال  لالستشااااارا  الهمدسااااية بالمملكااااة 
عاار  سايادتج ال تاؤثر شبااق  علمااأل  العربية الساعودية

 .اعارا  الجديد على ا

 .(%17 عار  على مستوى القسمامسبة ا(

 

5 
براهيم شامد أسالم ش. د

 يوسف عشرى

مدرس بقسم 
الرياضيا  والفيزياء 

 الهمدسية

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
عاااار  ش تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااا  الثقافياااة 

 2/11/2019ماق  اعتباراأل  لمد  عام سادسسيادتج 
امعااة الملااك جوألااك للعماال فااى  1/11/2020اتااى 

مية بالمملكاة العربياة الساعودية عبد هللا للعلوم والتق
عاااارا  ااعاااار  ساايادتج ال تاااؤثر علاااى شبااااق  علماااأل 
 .د الجدي

 .(%21عار  على مستوى القسم امسبة ا(
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 -: (%17اإلعارات )نسبة اإلعارات على مستوى الكلية  :تابع 

6 
أامد رشاد زياد . د

 الصاق
بقسم الهمدسة  مدرس

 الكهربية

سااام ولجماااة الكلياااة الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس الق
عاااار  ش تجديااادعلاااى  بالموافقاااةللعالقاااا  الثقافياااة 

 1/7/2019مااق  اعتباااراأل  لمااد  عااام ثالاا ساايادتج 
 كة امفيمياااراوألااك للعماال بشاار 30/6/2020اتااى 

ااعارا  عار  سيادتج ال تؤثر على ش ب ق بكمدا علماأل 
 .الجديد 

 .(%15عار  على مستوى القسم امسبة ا(

 

7 
امد باسم مامود م. د

 على مختار
درس بقسم الهمدسة م

 الكهربية

الممااار فاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ولجماااة الكلياااة 
عاااار  شتجدياااد علاااى  بالموافقاااةللعالقاااا  الثقافياااة 

ماق  اعتبااراأل  فاى اطاار العاام الثاامى لمد  عام سيادتج
مااع تغيياار مقاار  17/8/2020اتااى  18/8/2019
عاااار  ماااق جامعاااة الميااال بالقااااهر  الاااى جامعاااة اا

عاار  شبااق  مارا  العربية المتاد  علمااأل اجير  باالف
 .اعارا  الجديد سيادتج ال تؤثر على ا

 .(%15مسبة االعار  على مستوى القسم (
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 الدراسا  العليا
 -الهندسة اإلنشائية :أوالً: قسم 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوس

ممح 
 الدرجا 

 شيماس مامد سعد أامد اسقاسم الطالد:  

 . أساسا  توربيما  الهواءوضوس: م
Foundations of wind turbines.  

 .أ.د. فتاى مامد عبد ربج ، أ.د. خالد السيد جعفرتا  ششراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 ربيع
2015 

 

 مامد كمال عبد العزيز بيومىاسم الطالد:  

 سلوك الوصال  المعدمية شبة الجس ة المكومة مق الزواياموضوس: 
 .والبراغى

رأ  اللجمة تعديل عمواق البا  ليصبح: سلوك الوصال  المعدمية شبة 
 الجاس ة بيق الكمر  والعمود بسستخدام الزوايا والبراغى.

Behavior of semi rigid beam to column connections 

using bolts and angles.  
عبد أ.د. أامد شامل جالل فهمى ، د. ياسر السعيد تا  ششراف:  

 .المقصود

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 خريف
2016 

 

شعاد  
تشكيل 
لجمة 
 الاكم

 رامة فر  اسوق مامداسم الطالد:  

دراسة ممرية لتقوية الكمرا  الخرسامية المسلاة المستمر  موضوس: 
فى ااماماء بسستخدام رقا ق ألياف الكربوق المسلاة  Tعلى شكل ارف 

 .بالبوليمرا 
Theoretical study of strengthening of continuous RC 

T-section beams in flexure using CFRP laminates. 

أ.د. فهمى على فتح الباد ، أ.د. سعيد مامد عالم ، أ.د. تا  ششراف:  
 أامد مختار طرابية ، أ.د. جمال أامد مامد السعدى.

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
مشرفاأل               أستاأ متفرغ بالكلية  اد أ.د. فهمى على فتح الب -1
 ر يساأل و
  أستاأ بكلية الهمدسة جامعة ليفربول امجلتراأ.د. أامد شبراهيم الشيخ      -2

 عضوا أل 
             أ.د. طارق شبراهيم عبيدو    أستاأ ور يس القسم بالكلية -3

 عضواأل 
مشرفاأل               ةأستاأ وعميد الكلي أ.د. سعيد مامد عالم         -4
 عضواأل و

* بماء على الخطاد الوارد مق اادار  القامومية بوقف عدد اثميق ترم 
 وشعاد  التشكيل.

 دكتوراه
 ربيع
2010 
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 -الهندسة اإلنشائية :: قسم تابع

شعاد  
تشكيل 
لجمة 
 الاكم

 مصطفى زكى شبراهيم مامود شبراهيماسم الطالد:  

ل جامبيا المدفوق في تربة غير سلوك الخازوق المامموضوس: 
 .متماسكة

Behavior of laterally loaded pile embedded in cohesionless soil. 

أ.د. فتاى مامد عبد ربج ، أ.د. خالد السيد جعفر ، أ.د. عمرو تا  ششراف:  
 زكريا الوكيل.

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
مشرفاأل     أستاأ متفرغ بالكلية    أ.د. فتاى مامد عبد ربج            -1
 ر يساأل و
 أ.د. مامد هشام أامد امدى             أستاأ متفرغ بالكلية            -2

 عضوا أل 
   أستاأ بكلية الهمدسة جامعة طمطا أ.د. مصطفى عبد اللطيف الصواف  -3

 عضواأل 
مشرفاأل             أ.د. خالد السيد جعفر                 أستاأ بالكلية -4
 عضواأل و

 * لسفر الممتاق الخارجي.

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 خريف
2014 

 

 

 الهندسة الكهربية :: قسم ثانياً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوس

ممح 
 الدرجا 

 مهيل مامود شاكر السيد بيومىاسم الطالد:  

 . طريقة أكية لممم وقاية شبكا  التوزيع المشطةموضوس: 
An intelligent protection scheme for active distribution 

networks.  

 .أ.د. أشرف شبراهيم مجاهد ، أ.د. كريم اسق يوسفتا  ششراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 خريف
2014 

 

تشكيل 
لجمة 
 الاكم

 أامد على أامد على أامد يايىاسم الطالد:  

فوفة الهوا يا  تقميا  التاسيق الأكية لمعاير  أمممة مصموضوس: 
 .الواقعية

Clever optimization techniques for calibration of real 

antenna array systems. 

أ.د. اسق مامد عبد العال الكمشوشى ، د. توفيق تا  ششراف:  
 أمطواق ممور.

 * المهمدس المأكور لج با  ممشور في : 
* 34th International Technical Conference on Circuits, 

Systems, Computers, and Communications (ITC-

CSCC2019) 23-26 June 2019, Jeju, Republic of South Korea 

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
مشرفاأل   أستاأ متفرغ بالكليةأ.د. اسق مامد عبد العال الكمشوشى  -1
 ر يساأل و
أستاأ متفرغ بكلية              أ.د. امدى أامد الميقاتى         -2

 الهمدسة جامعة 
                      الممصور                                                    
 عضوا أل 

          أ.د. مور الديق اسق شسماعيل            أستاأ متفرغ بالكلية -3
 عضواأل 

 دكتوراه
مسبة 

ااقتباس 
24% 

مق 
25% 

 خريف
2012 

 

 الهندسة الكهربية : : قسمتابع

  خريف دكتوراه مامد أامد مامد بهمسىاسم الطالد:  تشكيل 
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لجمة 
 الاكم

 .تقمية جديد  متيمة لاماية الصور البصريةموضوس: 
New robust optical image protection technique. 

أ.د. السيد عبد المعطى البدوى ، أ.د. مامد عمرو مختار تا  ششراف:  
 .، د. عصام عبد المجيد هجرس

 * المهمدس المأكور لج با  ممشور في : 
* Optical and Quantum Electronics, accepted 3 july 

2019. 
  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 

مشرفاأل            أ.د. السيد عبد المعطى البدوى أستاأ متفرغ بالكلية -1
 ر يساأل و
  دسة جامعة المموفيةأستاأ متفرغ بكلية الهم أ.د. معوض شبراهيم دسوقى    -2

 عضوا أل 
                            أ.د. اسام مامد اساق شلبى   أستاأ بالكلية -3

 عضواأل 
مشرفاأل          أ.د. مامد عمرو مختار            أستاأ مساعد بالكلية -4

 عضواأل و

مسبة 
ااقتباس 

18% 
مق 
25% 

2012 

 س تاوضروسكاتريق ماير تادراسم الطالد:  

شطار شدار  فعال يعتمد على الشبكة المعرفة بالبرمجيا  موضوس: 
 .لشبكا  االستشعار الالسلكية

)اادار  القا مة على الشبكة المعرفة مع تاديد عمواق البا  ليصبح : 
علماأل ب ق  بالبرمجيا  مق أجل تاسيق عمليا  وخدما  شبكة الكمبيوتر(

 هأا التاديد ال يمس جوهر البا .
Software defined network-based management 

architecture for enhanced computer network 

operations & services. 
 .أ.د. مامد رزق مامد رزق ، د. باسم مامود مختارتا  ششراف:  

 * المهمدس المأكور لج با  ممشور في : 
2nd IEEE Global Conference on Internet of Things 

(GCIoT), 5-7 December 2018, Bibliotheca of 

Alexandria, Alexandria, Egypt. 
  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 

                            أستاأ بالكلية   أ.د. اسام مامد اساق شلبى -1
 ر يساأل 

مشرفاأل   أستاأ مساعد متفرغ بالكلية   أ.د. مامد رزق مامد رزق     -2
 عضوا أل و

أستاأ باالكاديمية العربية للعلوم   أ.د. شيهاد فاروق بدراق       -3
               والتكمولوجيا

                                                                                   
 عضواأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية
مسبة 

ااقتباس 
24% 

مق 
25% 

 خريف
2015 

 

 ندسة الكهربية :اله: قسم تابع

تشكيل 
لجمة 
 الاكم

 مامد كرم مامد البيومى مامد جاداسم الطالد:  

تصميم تطبيق بسستخدام الشبكا  العصبية أا  الممطق موضوس: 
 .الغيمى

)ممام تاكم صاروخى بسستخدام تقمية الأكاء مع تاديد عمواق البا  ليصبح : 
علماأل ب ق هأا التاديد  م((ااصطماعى المركد )الشبكا  العصبية أا  ممطق الغي

 ال يمس جوهر البا .

Missile control system using hybrid artificial 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية
مسبة 

ااقتباس 
24% 

 خريف
2016 
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intelligence technology (Neuro-Fuzzy technique). 
أ.د. عبد الرايم مامد خليفة ، أ.د. مامد رزق مامد تا  ششراف:  

 .رزق ، أ.د. مامد مصباح الخطيد
 ممشور في : * المهمدس المأكور لج با  

* Advances in Military Technology, AiMT, Vol. 13 No. 2, 2018, 

pp. 277-290. 

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
    أستاأ متفرغ بكلية الهمدسة جامعة الواقأ.د. السيد مصطفى سعد      -1

 ر يساأل 
                     أستاأ متفرغ بالكلية أ.د. مامد زكريا مصطفى      -2

 عضوا أل 
    أستاأ مساعد متفرغ بالكلية   أ.د. مامد رزق مامد رزق   -3

 عضواأل مشرفاأل و
مشرفاأل   أستاأ مساعد بالكلية الفمية العسكريةأ.د. مامد مصباح الخطيد     -4

 عضواأل و
* وافق مجلس القسم على عدم شعاد  المقررا  التي مر عليها أكثر مق خمس 

القوا  المسلاة وتواجده بم مورية قومية خار  البالد سموا  ممراأل لعملج ب
 الكثر مق عاميق.

مق 
25% 

 شيماء مامد كمال مامداسم الطالد:  

 .شلكتروميا  القوى الصماعيةموضوس: 
بالتيار  )تقليل التوافقيا  في ممام المقلمع تاديد عمواق البا  ليصبح : 

 علماأل ب ق هأا التاديد ال يمس جوهر البا . المستمر عالى الجهد(
Harmonic reduction for a high voltage direct current system. 

 .أ.د. عمرو عثماق الزواوى ، د. راجى رفع  امدىتا  ششراف:  
 * المهمدس المأكور لج با  ممشور في : 

The 19th International Middle East Power Systems Conference, 

MEPCON Menoufia University, Egypt, 19-21 December 2017. 

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
                    أ.د. مامد مجدى أامد             أستاأ متفرغ بالكلية -1

 ر يساأل 
مشرفاأل                  أ.د. راجى على رفع  امدى    أستاأ بالكلية -2

 عضوا أل و
مشرفاأل    أستاأ مساعد متفرغ بالكلية أ.د. عمرو عثماق الزواوى       -3

 عضواأل و
  أستاأ باالكاديمية العربية للعلوم والتكمولوجيا أ.د. أامد أمس الوجود هالل     -4

 عضواأل 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية
مسبة 

ااقتباس 
24% 

مق 
25% 

 خريف
2012 

 

 سة الكهربية :الهند: قسم تابع

تشكيل 
لجمة 
 الاكم

 ديما مامد مصطفى السيد علىاسم الطالد:  

 .التاكم األمثل في الماركا  الكهربيةموضوس: 
طريقة التهجيق بيق طريقة با  )مع تاديد عمواق البا  ليصبح : 

أسراد الطيور وطريقة با  الجاأبية األرضية للتاكم في سرعة مارك 
علماأل ب ق هأا التاديد ال يمس  (ش الكربوميةالتيار المستمر بدوق الفر

 جوهر البا .
Hybrid particle swarm optimization and gravitational 

search algorithm for BLDC motor speed control. 

أ.د. شبراهيم فؤاد العرباوى )رامج هللا( ، أ.د. تامر المى تا  ششراف:  
 .عبد الاميد ، أ.د. كريم اسق يوسف

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية
مسبة 

ااقتباس 
14% 

مق 
25% 

 خريف
2014 
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 المهمدس المأكور لج با  ممشور في :  *
*20th International Middle East Power Systems 

Conference (MEPCON), 18-20 December 2018, Cairo, 

Egypt. 

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
                    أ.د. مامد مجدى أامد             أستاأ متفرغ بالكلية -1

 ر يساأل 
مشرفاأل   أستاأ ور يس القسم بالكلية.د. تامر المى عبد الاميد     أ -2

 عضوا أل و
أستاأ باالكاديمية العربية للعلوم  أ.د. امدى عبد الخالق عاشور   -3

               والتكمولوجيا
                                                                                   
 عضواأل 

مشرفاأل          .د. كريم اسق يوسف         أستاأ مساعد بالكليةأ -4
 عضواأل و

شلغاء 
التسجيل 
بماء على 

 طلبج

 دكتوراه عماد الديق عباس مزيد عبد ربجاسم الطالد:  
 خريف
2013 

 

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم ثالثاً 

 ممح
 الدرجا 

 سهير صديق مصطفى ليمومجاسم الطالد:  

التممية الاضرية الجديد  للمماطق الساالية : ااعتبارا  موضوس: 
 . كفر الشيخ –المماخية، دراسة االة مديمة بلطيم 

New urban development in coastal areas: Climatic 

considerations, Case study: Baltim city Kafr El 

Sheikh.  
 .أ.د. خالد السيد الاجلة ، د. زياد مامد طارق الصيادتا  ششراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 خريف
2015 

 

 -الهندسة المعمارية :: قسم تابع

ممح 
 الدرجا 

 هبة هللا عبد الفتاح هاروقاسم الطالد:  

شعاد  االستخدام التكيفى للمبامى التراثية : خطة عمل مق موضوس: 
 . اء  القرارا  في مرالة التصميمأجل تاسيق كف

Adaptive reuse of heritage buildings: An action 

plan for improving the efficiency of decisions at 

design stage. 
 .أ.د. على فؤاد بكر ، د. أسماء السيد اسقتا  ششراف:  

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 ربيع
2014 

 

 يم كمال الموسامىرباد شبراهاسم الطالد:  

 . العمار  المستدامة كمدخل لتصميم المبامي التعليميةموضوس: 
Sustainable architecture as an approach for the 

design of educational buildings.  
 .أ.د. شبراهيم السيد معروف ، د. وليد عبد العالتا  ششراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 ربيع
2013 

 

 مى أامد مامد شمام عبد اللطيفلطالد:  اسم ا

ماو التعليم التشاركى في التصميم المعمارى مع الطالد موضوس: 
 . كماور للعملية التعليمية

Towards a collaborative pedagogy in architectural 

design studio using a student centered approach.  
د. زياد مامد طارق  أ.د. ديما مامد سامح طج ،تا  ششراف: 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 خريف
2012 
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 .الصياد

تشكيل لجمة 
 الاكم

 مى مامد عبد السالم شبراهيماسم الطالد:  

األمماط المبمية على الكسوريا  في العمار  ااسالمية : موضوس: 
شستخدام البعد الكسورى للمدرسة المملوكية كممهج تاليل ومولد 

 .تصميما 
Fractal-based patterns in the Islamic architecture: 

using the fractal dimension in Mameluke madrasa as 

an analysis approach and a design generator. 

أ.د. سمير اسق بيومى ، د. مامد صباى مامد تا  ششراف:  
 .شبراهيم

 * المهمدس المأكور لج با  ممشور في : 
Journal of GAZI University, No.32, page:27-37,8th October 

2018, Turkey 

  -على أق تكوق اللجمة مكومة مق : 
مشرفاأل        أ.د. سمير اسق بيومى           أستاأ متفرغ بالكلية -1
 ر يساأل و
                أ.د. طارق عبد الاميد فرغلى   أستاأ متفرغ بالكلية -2

 عضواأل 
  أستاأ بكلية الهمدسة جامعة القاهر            أ.د. على ااتم جبر     -3

 عضواأل 
وقد سبق لها تشكيل لجمة الاكم بموافقة مجلس القسم في * 
 .ISIممراأل لعدم وجود المشر في  26/6/2017

 دكتوراه

مسبة 
ااقتباس 

مق  17%
25% 

 خريف
2010 

 

  -الهندسة الميكانيكية :: قسم  رابعاً 

 قرارال تاريخ القيد الدرجة الموضوس

ممح 
 الدرجا 

 شسماعيل عادل مامد مامود المرشدىاسم الطالد:  

 . مكافاة الاريقموضوس: 
Fire fighting.  

 .أ.د. سامى مرسى الشربيمىتا  ششراف: 

ماجستير 
 الهمدسة

 خريف
2016 

 

 خالد مصطفى على فتاى الفقىاسم الطالد:  
 . تاليل أداء ممام تخزيق طاقة كيميا ي ارارىموضوس: 

Performance analysis of a thermochemical energy 

storage system.  
أ.د. أسامة أامد السممى ، د. مامود السيد مامود تا  ششراف:  

 .بدوى

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 خريف
2013 

 

 أامد أامد على الامبوشىاسم الطالد:  

ء دراسة مفصلة ألمممة و الصيامة المعتمد  على األداموضوس: 
 . +GE PGT25للتربيمة الغازية طراز

Systems description and performance based 

maintenance evaluation of GE PGT25+ gas turbine.  
أ.د. مامد مامد القصبى ، أ.د. يايى عبد الممعم تا  ششراف: 

 .الدريمى

ماجستير 
 الهمدسة

 خريف
2014 

 

 

 -الهندسة الكيميائية :: قسم خامساً 

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوس

ممح 
 الدرجا 

 مهى مامد عبد الرؤوف هاشماسم الطالد:  

 .دراسة ت ثير معدل التفوير على كفاء  الغاليةموضوس: 
A study on the effect of the blow down on the 

ماجستير 
 سةالهمد

 خريف
2009 
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efficiency of boiler.   
 .أ.د. مصطفى شبراهيم سالمتا  ششراف:  
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 -: اسب والنظمالحهندسة : قسم  اً دسسا

 القرار تاريخ القيد الدرجة الموضوس

تشكيل لجمة 
 الاكم

 مها شبراهيم مامد هيكلاسم الطالد:  

تاسيق تاليل المشاعر على مستوى الجملة في اللغج موضوس: 
 .العربية بسستخدام مماأ  التعلم العميق

Enhancing sentence-level sentiment analysis in the 

Arabic language using deep learning models. 

أ.د. مجوى مصطفى المكى ، د. مرواق عبد الاميد تا  ششراف:  
 .تركى

 * المهمدس المأكور لج با  ممشور في : 
*The 4th International Conference on Arabic 

Computational Linguistics (ACLing2018) 17-19 

November 2018, Dubai, UAE. 
  -على أق تكوق اللجمج مكومج مق : 

              أستاأ متفرغ بالكلية   أ.د. مامد عبد الاميد شسماعيل  -1
 ر يساأل 

مشرفاأل    أستاأ متفرغ بالكليةمجوى مصطفى المكى          أ.د.  -2
 عضواأل و
غ بمعهد الباو  أستاأ مساعد متفر أ.د. صالح عبد الشكور الشهابى  -3

           الطبية
                                                                             

 عضوا أل 

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية
مسبة 

ااقتباس 
مق  17%

25% 

 خريف
2016 

 

 

     -: الرياضيات والفيزياء الهندسية: قسم  سابعاً 

 قرارال تاريخ القيد الدرجة الموضوس

ممح 
 الدرجا 

 أامد امدى اسق مامداسم الطالد:  

 .مسا ل القياس في االسقاط المتتالى للمممور المكافئموضوس: 
Metric problems of parabolic perspective double 

projection.   
أ.د. أامد اسق متولى الشريف ، د. سعيد عبد تا  ششراف:  

 .اللطيف شبل

ماجستير 
العلوم 
 ةالهمدسي

 خريف
2012 

 

تعديل لجمة 
 ششراف

 مامد اسق فهمى هاشم شبراهيماسم الطالد:  

 .تطبيقا  شبكا  الااسدموضوس: 

أ.د. اسيق اسق على ، أ.د. مصطفى يسرى تا  ششراف:  
 .المعماعى ، أ.د. شريف شبراهيم ربيع

وألك بسضافة شسم أ.د. ياسميق أبو السعود صالح األستاأ المساعد 
مق أ.د. اسيق اسق على األستاأ بالكلية وألك العتأار بالقسم بدالأل 

 .سيادتج

ماجستير 
العلوم 
 الهمدسية

 ربيع
2010 
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 موضوعات عامة )دراسات عليا(
 الممر فى المأكر  المعروضة على السيد األستاأ الدكتور وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  بش ق اعتماد متيجة - 1

 :اامتااق الشامل لكل مق 

 ااسم  القسم

 الهمدسة الكيميا ية

 ديما مامد صباى أامد

 مامد اسيق على مصطفى الجريتلى

 سهى هشام مامد مامد جاد هللا

 دعاء السيد عبد الاليم اسق

 القرار:
 

 متيجةد الممر فى المأكر  المعروضة على السيد األستاأ الدكتور وكيل الكلية للدراسا  العليا والباو  بش ق اعتما - 2
، شدار  ميكاميكية ، الهمدسة اامشا ية : الهمدسة الفي 2019وربيع  2018دبلوم الدراسا  العليا خريف 

 , الهمدسة المووية وااشعاعية.مشروعا  التشييد 
 القرار:
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 (1ملاق رقم )

 بيان الرسوم المطلوبة
            لكلية باالتعليمية  مةلصالح صندوق الخد لطلبات استخراج شهادات من إدارة الشئون التعليمية

 2019/2020للعام الجامعى 
 القسام والبرامج االعامة اوال : طالب ا 

 م
 )بالجنيه(خدمة تعليمية الرسوم طلبات استخراج الشهاده

 الرسوم المقترحه الحالى 
االقسام العامة او البرامج العامة او من ) من الكلية التحويل 1

   (خصصةالبرامج العلمية المت
300 400 

 400 300   (علي البرامج العامة او االقسام العامةالتحويل إلى الكلية ) 2
 200 150 ما بين االقسام والبرامج العامةطلب تحويل  3
 400 - من العام الي البرامجطلب تحويل  4
 500 250 )عن العام بالكامل او عن فصل دراسي(  االعذار ، أيقاف القيد 5
 120 110 حالةبيان  6
 150 150 منهج دراسى 7
 50 30 شهادة القيد العربى 8
 50 40  شهادة القيد االنجليزى 9
 50  شهادة فصل 10
 75 60 الرصداعادة طلبات ألتماسات  11
 90 60 رسوم بدل فاقد للكارنيه 12
من  %50 يةمن الرسوم االصل %50 من اى مستند مستخرج رسوم اى صورة طبق االصل  13

 يةالرسوم االصل
 40 - من اى مستند محفوظ بالملفاترسوم اى صورة طبق االصل  14
 75 70 افادة تخرج 15
 100 75 شهاده حسن سير وسلوك 16
 450 400 ملف تقديم 17

 
 ثانيا : طالب البرامج العلمية المتخصصة 
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 م
 )بالجنيه( خدمة تعليميةالرسوم  طلبات استخراج الشهاده

 الرسوم المقترحه الحالى 
 120 110 (شهادات ساعات )بيان حاله 1
 75 50 الرصد اعادة طلبات التماس 2
 400 400 تحويل من برنامج الى برنامج 3
 400 400 البرامج الى اقسام وبرامج الكلية العامةالتحويل من  4
 150  المنهج الدراسى 5
 100  طلب سحب الملف او العدول عن الدراسة 6
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 (2لاق رقم )م

 
 2018/2019قواعد التنسيق لطالب الفصل الصيفي 

رتفع معدلهم بعد  20الطالب المكتسبون لـ  • ساعة معتمدة قبل الفصل الصيفي وتم تنسيقهم على أحد البرامج العامة، وا 
 تنسيقه عليها.على أحد البرامج العامة التي حدها األدنى أعلى مما تم اآلن إجتياز الفصل الصيفي اليمكنهم التحويل 

ة مم حسب الحد األدنى لمعدالت البرامج العاهساعة معتمدة بعد الفصل الصيفي يتم تنسيق 20الطالب المكتسبون لـ  •
 .2018/2019في فصل الربيع 

م حسب الحد األدنى لمعدالت هيتم تنسيق 2019/2020خريف ساعة معتمدة بعد فصل ال 20الطالب المكتسبون لـ  •
 .2018/2019فصل الربيع ة في مالبرامج العا

م حسب الحد األدنى لمعدالت هيتم تنسيق 2019/2020ربيع ساعة معتمدة بعد فصل ال 20الطالب المكتسبون لـ  •
 .2019/2020ة في فصل الربيع مالبرامج العا

تحسين بعض المقررات )بحد   2018/2019يمكن لجميع الطالب الذين تم تنسيقهم بعد فصلي الربيع والصيف  •
والتقدم بطلب للتحويل ألحد البرامج العامة ذات  2019/2020مقررات( خالل فصول خريف/ربيع/صيف  5أقصى 

ويتم قبولهم حسب نسب التحويل المحددة بعد موافقة القسم المعني  2018/2019المعدالت األعلى حسب تنسيق ربيع 
 وعمل المقاصات الالزمة.

ويرغبون في التحويل الي برنامج اخر ومستوفين المعدل الخاص به بالنسبة للطالب الذين تم تنسيقهم علي برنامج  •
و يكون التحويل وفقا لنسبة  11/9/2019حتي   2019  /1/9يسمح لهم بتقديم طلب تحويل خالل الفترة من 

 التحويل المعتمدة من مجلس الكلية وال يعتبر التحويل ساريا اال بعد  موافقة القسم العلمي المختص 

الب الراغبين في االنسحاب من الفصل الصيفي وسددوا الرسوم الدراسية يتم استرداد نصف الرسوم المسددة هذا بالنسبة للط
تطبيق نفس نسب الخصم المقررة على البرامج المتخصصة ابتداء ‘علي ان يتم 2018/2019العام فقط كمرحلة انتقالية 

 .2019/2020من العام 
 

 


