
 
 

 
 

 
 

 

 

 دايهخض لشاس

 يجهظ انكهيخ

 (4انجهغخ سلى )

 أكزٕثش 23ثزبسيخ 

 3122/  3122نهؼبو انجبيؼٗ 



 شئٌٕ ْيئخ انزذسيظ 
 الترقيات والتعيينات

 انمشاس انًٕضٕع انمغى انٕظيفخ االعى و

2 

 

أ.د. يذًٕد أدًذ رٕفيك  
 انجًبل

ػبنى يًزبص 

 يزؼبلذ

انُٓذعخ 

 انكٓشثيّ

 ٗ ٌ انًٕافمخ ػهٗ  يجهظ الزشاحانُظش ف انمغى ثشؤ
ًاذح ػابو  رجذيذ رؼبلذ عيبدرّ كؼبنى يًزابص يزؼبلاذ ن

 .11/1/2016اػزجبساً يٍ 
ٔافك 

 انًجهظ

2 
د. ثغُذ انغيذ أدًذ  

 إثشاْيى يٕعف 
يذسط 
 يغبػذ

 انشيبضيبد
ٔانفيضيبء 

 انُٓذعيّ

انُظاش فااٗ الزاشاح يجااقهظ انمغاى ثشااؤٌ انًٕافمااقخ 
ذسط ثبنمغااى ػهااٗ رؼياايٍ عيااقبدرٓب فااٗ ٔظيفااخ ياا

 نذظٕنٓب ػهٗ دسجخ انذكزٕساِ.

ٔافك 
 انًجهظ

3 
و. أعًبء أدًذ ػجذ انفزبح  

 دشفٕػ 
 يؼيذ

ُْذعخ  
 اإلَزبج

 ٗ ٌ انًٕافمخ ػهٗ  زشاحلاانُظش ف يجهظ انمغى ثشؤ

رؼييٍ عيبدرٓب فاٗ ٔظيفاخ ياذسط يغابػذ ثبنمغاى 
 نذظٕنٓب ػهٗ دسجخ انًبجغزيش.

ٔافك 
 انًجهظ

4 
  ٍ و. يذًذ ػالء انذي

 انغيذ انذكشٔسٖ
 يؼيذ

ُْذعخ 
 اإلَزبج

 ٗ ٌ انًٕافمخ ػهٗ  الزشاحانُظش ف يجهظ انمغى ثشؤ

رؼيايٍ عايبدرّ فااٗ ٔظيفاخ يااذسط يغابػذ ثبنمغااى 
 نذظٕنّ ػهٗ دسجخ انًبجغزيش.

ٔافك 
 انًجهظ

 انؼاللبد انثمبفيخ
 المهمات العلمية 

 انغفش فٗ يًٓخ ػهًيخ
 انمشاس انجيبٌ انٕظيفخ/ انمغى االعى و

ًااااااذ انغاااااايذ ايااااااايٍ  د. 1 يذ
 يشبنٗ

يذسط ثمغى انُٓذعخ 
 اإلَشبئيخ

ُاااخ انكهياااخ  انُظااش فاااٗ الزااشاح يجهاااظ انمغااى ٔنج
نهؼاللبد انثمبفيخ ثبنًٕافمخ ػهٗ عفش عايبدرّ فاٗ 

ٌ أَزبسيٕ ثكُذا نًذح  ّ ػهًيخ ثجبيؼخ ٔيغزش يًٓ
عااجؼخ اشاآش اػزجاابسا ياااٍ راابسيخ انغاافش ثًشرااات 

ًااام انجبيؼاااخ  اياااخ يظاااشا ثبناااذانم ٔدٌٔ اٌ رزذ

 َفمبد .

ٔافك 
 انًجهظ

َاااابدس ػجااااذانًُؼى ػهااااٗ  2 د. 

 يذًذ شذبرّ

يذسط ثمغى 

انشيبضيبد ٔانفيضيبء 
 انُٓذعيخ

ُاااخ انكهياااخ  انُظااش فاااٗ الزااشاح يجهاااظ انمغااى ٔنج

نهؼاللبد انثمبفيخ ثبنًٕافمخ ػهٗ عفش عايبدرّ فاٗ 
ًااااّ ػهًيااااخ ثجبيؼااااخ يٕرااااب عاااازيذ ثبنٕالياااابد  يٓ

ًااذح عازّ اشاآش ا ػزجابسا يااٍ انًزذاذح االيشيكياخ ن
راابسيخ انغاافش ثًشراات يظااشا ثبنااذانم ٔدٌٔ اٌ 

 رزذًم انجبيؼخ ايخ َفمبد ٔػهٗ َفمخ انجؼثبد .

ٔافك 
 انًجهظ

 انذساعبد انؼهيب
 قسم الهندسة الكهربية

 انمشاس ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

 يُخ انذسجبد

 اعى انطبنت3 أدًذ يذًذ يُظٕس نًيظ انشبػش

جغبد نالشؼبػبد رذذ يٕضٕع3 رذضيش ٔدساعخ نٕاص ي
 انذًشاء. 

Preparation and characterization of infrared 

sensor.  
ّ هللا(، أ.د.  رذذ إششاا3 أ.د. أدًذ نيشٖ أثٕانغؼٕد )سدً

ٗ طبيم.   يؼزض ثبهلل يذًذ عهيًبٌ، أ.د. يظٓش ثغيَٕ
سأد انهجُّ رؼذيم ػُٕاٌ انجذث نيظجخ3 رظُيغ يغزشؼش أشؼخ 

ٗ أَيهيٍ / انجٕنٗ رذذ انذًشاء يٍ يش كت ثٕنيًشاد انجٕن
 فيُيهيذيٍ فهٕسايذ / انجبسيٕو ريزبَيذ ٔرُفيز دائشح ركيخ.

Fabrication of polyaniline / polyvinylidene 

fluoride/barium titanate composites as infrared 

 2010سثيغ  دكزٕساِ
ٔافك 
 انًجهظ



sensors and implementation of a smart measuring 

system. 
 اعى انطبنت3 سيًٌٕ جشجظ عؼيذ جبد انشة

يٕضٕع3 سثظ يظذس طبلخ يزجذدح ثبنشجكخ انزكيخ ثئعزخذاو 
 يذٕالد انذبنخ انجبيذح. 

Integration of renewable energy source using 
an SST in a smart grid. 

 ٗ ٌ انضٔأٖ، أ.د. يظطف رذذ إششاا3 أ.د. ػًشٔيذًذ ػثًب
  عؼذ دًذ.

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

نشيف 
2012 

ٔافك 
 انًجهظ

 

 قسم الهندسة المعمارية

 انمشاس ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

 يُخ انذسجبد

ٗ إثشاْيى يذًذ شبْيٍ  اعى انطبنت3 ْبَ
ٌ ػمت اإلضطشاثبد انغيبعيخ  يٕضٕع3 رطٕيش لطبع اإلعكب

 ٔاإللزظبديخ. 
Development of housing sector after political 

and economic turbulence. 
 رذذ إششاا3 أ.د. يذًذ ػبطى دُفٗ، أ.د. نبنذ انغيذ انذجهخ. 

* يغ يذ فزشح انزغجيم نذيٍ اإلَزٓبء يٍ إجشاءاد يُخ 
 انذسجخ.

 دكزٕساِ
سثيغ 

2002 

ٔافك 

 انًجهظ

 اعى انطبنت3 انشيًبء ثالل يذًذ انؼجبعٗ

ٗ ثبنًُبطك   –انغيش سعًيخ يٕضٕع3 يهكيخ ٔديبصح األساض
 انزذذيبد ٔانفشص. 

Land tenure & ownership in informal areas: 
challenges and opportunities. 

 رذذ إششاا3 أ.د. أدًذ يُيش عهيًبٌ، د. يذًذ أدًذ َظش. 

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

نشيف 

2010 

ٔافك 

 انًجهظ

 اعى انطبنت3 يذًذ صكشيب أدًذ يذًٕد
 يش ػًهيخ إَزبج انًؤششاد انذضشيخ. يٕضٕع3 أعظ ٔيؼبي

Principles and criteria for the development 
process of urban indicators. 

ٗ يذًذ ػيبد، د. صيبد انظيبد.   رذذ إششاا3 أ.د. ْبَ

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

نشيف 
2002 

ٔافك 
 انًجهظ

 
 قسم هندسة الحاسب والنظم

 نمشاسا ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

يُخ 
 انذسجبد

ٍ يذًذ انشجكٗ  اعى انطبنت3 عبسح كًبل انذي

ٗ األَظًخ انًذيجخ.   يٕضٕع3 يُظٕيخ نجُبء انكٕد األيثم رذسيجيب ف
An incremental optimizing compilation framework 

for embedded devices.  
د. رذذ إششاا3 أ.د. يذًذ َضيّ انذسيُٗ، أ.د. نيهٗ أثٕدذيذ ػجذ انالِ، 

 أدًذ دبصو انًٓذٖ. 
 * يغ يذ فزشح انزغجيم نذيٍ االَزٓبء يٍ إجشاءاد يُخ انذسجخ. 

 دكزٕساِ
سثيغ 

2002 

ٔافك 

 انًجهظ

ٗ ششا ٔ يذًذ َجيم ػهٗ ػه  اعى انطبنت3 ػًش

يٕضٕع3 انًمبسَخ انجظشيخ ٔرشريت انظٕس ثئعزخذاو انزؼهى يزؼذد 
 انُٕاِ. 

Visual comparison of images using multiple kernel 
learning for ranking.  

رذذ إششاا3 أ.د. يذًذ ػجذ انذًيذ اعًبػيم، د. يذًذ انغيذ أدًذ 
 دغيٍ. 

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

نشيف 
2012 

ٔافك 
 انًجهظ

ٗ ػجذ انذهيى ػهٗ اعًبػيم ٔافك نشيف يبجغزيش  اعى انطبنت3 ْجخ هللا ػه



ٌ ألَظًخ يغبػذح  يٕضٕع3 انًزبثؼخ ٔانزؼشا ػهٗ أَشطخ اإلَغب
 انًؼيشخ انًذيطخ 

Human activity recognition and monitoring for 
ambient assisted living systems.  

 رذذ إششاا3 أ.د. يذًذ ػجذ انذًيذ اعًبػيم. 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

 انًجهظ 2011

 
 شنااييةهندسة اإلالقسم 

 انمشاس ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

 يُخ انذسجبد

ّ يذًذ يذًذ يذًذ نهيم  اعى انطبنت3 ثغً

ٗ يٕاد  ّ راريخ انذيك انًذزٕيخ ػه يٕضٕع3 نٕاص انخشعبَ
 يبنئخ يخزهفخ. 

Properties of self-compacting concrete 
containing different types of filler 

ٗ يذًذ  رذذ إششاا3 أ.د. دبفع انغيذ انيًُٗ، أ.د. ػجذ انًؼط
 ػجذ انًؼطٗ.

يبجغزيش 

 نُٓذعخا

نشيف  

2010 

ٔافك 

 انًجهظ

 اعى انطبنت3 فشَب عؼذ عؼذ يذًٕد ػًش

يٕضٕع3 رذهيم لطبػبد األػًذح انًغزيطهخ يٍ انخشعبَخ 
 انًغهذخ ٔانًؼشضخ نمٕٖ ضغظ اليشكضيخ. 

Analysis of rectangular RC columns subjected 
to eccentric compressions.  

ٗ انذيٍ طال ٗ إثشاْيى رذذ إششاا3 أ.د. يذي ح شكشٖ، د. صك
 يذًٕد.

يبجغزيش 
 انُٓذعخ

سثيغ 
2002 

ٔافك 
 انًجهظ

 كيمياييةهندسة الالقسم  

 انمشاس ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

يُخ 

 انذسجبد

ٗ انغيذ يذًذ ْالل  اعى انطبنت3 يذًذ شٕل

ٗ يفبػم رٔيُفث  يٕضٕع3 دساعخ انزآكم انًذكٕو ثبإلَزشبس ف
 دهمٗ. 

Study of diffusion controlled corrosion of a jet 
reactor. 

ٍ أدًذ ػجذ  رذذ إششاا3 أ.د. يذًٕد ػجذ انغالو فٕصٖ، أ.د. دغ
ٗ إثشاْيى أدًذ عبنى.  انًُؼى فشج، أ.د. يظطف

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

نشيف 

2002 

ٔافك 

 انًجهظ

 ٖ ٍ انجُٓبٔ ٍ يذًذ دغ  اعى انطبنت3 دغ

ٗ ألدذ ان ٗ طُبػخ انجزشٔل. يٕضٕع3 رطٕيش ًَٕرج سيبض  ؼًهيبد ف
Development of a mathematical model for an 

operation in the petroleum industry. 
ٗ انغيذ ػثًبٌ،  ٗ ػجذ انمبدس انطٕيم، أ.د. يُ رذذ إششاا3 أ.د. يذي

 د. إيًبٌ ػجذ انؼضيض انغشيبَٗ.

يبجغزيش 
انؼهٕو 

 انُٓذعيخ

 2011سثيغ 
ٔافك 

 انًجهظ

 3 سيٓبو جؼفش ػهٗ جؼفش اعى انطبنت
يٕضٕع3 إصانخ أيَٕبد انًُجُيض ثئعزخذاو دجيجبد انجيُبد 

 انكبنغيٕو انًًغُطّ. 
Removal of Mn (II) ions by calcium alginate 

magnetic beads. 
ٍ ػجذ انًجيذ صكٗ، د. إيًبٌ ػجذ  رذذ إششاا3 أ.د. يذًذ دغي

 انؼضيض انغشيبَٗ. 

يبجغزيش 
انؼهٕو 

 انُٓذعيخ

 2010يغ سث
ٔافك 
 انًجهظ

 اعى انطبنت3 أدًذ يذًذ دبصو سشيذ دًذٖ
ٗ فظم انًبء  ٗ ف ٗ رٔانًغخ انٕٓائ يٕضٕع3 رطجيك انزجخيش انغشبئ

ٗ رذهيخ انًيبِ انًبنذخ.   يٍ نالئظ انًبء ٔانكذٕنيبد ٔف
An investigation on the application of sweeping – 

air Pevaporation in the dehydration of alcohols 

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

 2002سثيغ 
ٔافك 
 انًجهظ



and desalination of saline water. 
ٗ يذًٕد َؼيى، أ.د. ػجيش أدًذ يُيش، د.  رذذ إششاا3 أ.د. يُ

 يذًٕد يذًذ ػهيِٕ.
 

 ميكاشنيكيةهندسة الالقسم  

 انمشاس ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

يُخ 
 انذسجبد

 م َجيم َٔيظ غجشيبل ثبَٕةاعى انطبنت3 يبيك

 ٗ يٕضٕع3 دساعخ فٗ جٕدح انٕٓاء نًجًغ دًبيبد انغجبدخ ف
 انذانم. 

Study of air quality of indoor heated swimming 
pool complex. 

 رذذ إششاا3 أ.د. ػجذ انذًيذ ػطيخ انغيذ. 

يبجغزيش 

 انُٓذعخ

نشيف 

2010 

ٔافك 

 انًجهظ

ٖ أدًذ ػج  ذ انغالواعى انطبنت3 يذًذ دًذ
ٗ انًُبطك انذٔائيخ انؼميًّ.   يٕضٕع3 انزكييف ف

Air conditioning in pharmaceutical clean 
rooms.  

 ٗ ٗ انششثيُٗ، د. يذًٕد ثغيَٕ ٗ يشع رذذ إششاا3 أ.د. عبي
 عؼيذ.

 يبجغزيش

 انؼهٕو
 انُٓذعيخ

نشيف 
2002 

ٔافك 
 انًجهظ

ٗ يذًذ شكيش  اعى انطبنت3 دبصو يذًذ يظطف

ٗ ييكبَيكب انًٕائغ. يٕضٕع3 دس  اعبد يزمذيخ ف
Advanced studies in fluid mechanics.  

 رذذ إششاا3 أ.د. يذدذ ػجبط شٕلٗ.

يبجغزيش 
 انُٓذعخ

نشيف 
2010 

ٔافك 
 انًجهظ

ٍ أدًذ فؤاد سشٕاٌ  اعى انطبنت3 دغ
 يٕضٕع3 رشغيم يذطبد انمذسح انجخبسيخ ٔرذهيم األػطبل. 

Operation of steam power plant and 
troubleshooting.  

 رذذ إششاا3 أ.د. يذدذ يذًٕد عشٔس.

يبجغزيش 
 انُٓذعخ

 2012سثيغ 
ٔافك 
 انًجهظ

ٍ أثٕػٕا  اعى انطبنت3 يبعش ػبدل ػجذ انشدً
يٕضٕع3 انكشف ػٍ انزغشيجبد انظغيشِ جذا ثئعزخذاو طشيمخ 

ِ انضغظ.   نطٕ
Detecting very small leaks using pressure step 

method.  
ٗ ٔسدح، أ.د. يذدذ ػجبط شٕلٗ. ٍ ػه  رذذ إششاا3 أ.د. دغ

يبجغزيش 
انؼهٕو 

 انُٓذعيخ

نشيف 
2001 

ٔافك 
 انًجهظ

 اعى انطبنت3 يذًذ ػجذ انمبدس جبثش ػجذ انمبدس

 ِ ّ انطبسد يٕضٕع3 انزظًيى ٔانزذمك نهغالا انذهضَٔٗ نهًضخ
 انًشكضيخ ثئعزخذاو ييكبَيكب انًٕائغ انؼًٕديخ. 

Design and validation of centrifugal pump 
volute casing using CFD.  

ٗ ٔسدح، أ.د. إيٓبة جبثش آدو. ٍ ػه   رذذ إششاا3 أ.د. دغ

يبجغزيش 

انؼهٕو 
 انُٓذعيخ

 2002سثيغ 
ٔافك 

 انًجهظ

 



 مىاصالتقسم هندسة ال

 انمشاس ربسيخ انميذ انذسجخ انًٕضٕع

 يُخ انذسجبد

 ًذ انطذبٌاعى انطبنت3 ييغشح نيشٖ عيذ أد

يٕضٕع3 انزؤثيش انًزجبدل نُٓش انُيم ٔانجذش انًزٕعظ ػهٗ 
 إرضاٌ عبدم دنزب َٓش انُيم. 

Interactive effect of river Nile and the 
Mediterranean sea on Nile delta coast.  

رذذ إششاا3 أ.د. ثٓبء انذيٍ أدًذ ػجذ انًجيذ انششَٕثٗ، 
 أ.د. يذًذ انغيذ يذًذ انُجبس.

 كزٕساِد
نشيف 
2010 

ٔافك 
 انًجهظ

 اعى انطبنت3 دبرى طّ يذًذ أدًذ طّ

يٕضٕع3 رؤثيش ضغظ انظٕس ٔطشق إػبدح إَزبج انظٕس 
ثؼذ رظذيذٓب ُْذعيب ػهٗ دلخ رظُيف طٕس االعزشؼبس 

 ػٍ ثؼذ. 
Effect of image compression and 

resampling methods on accuracy of land-
cover classification. 
ٌ ػجذ انًجيذ، أ.د. يذًذ يذًٕد  رذذ إششاا3 أ.د. سيضب

ٍ ػجذ انشديى، أ.د. ػهٗ يذًذ جبد انُجبس.   دغ

يبجغزيش 
انؼهٕو 

 انُٓذعيخ

 2002سثيغ 
ٔافك 

 انًجهظ

 


