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 انًىضىعبت انعبية

ٍيٝ رشرييت ثييٓ  .1 ّيبح ثس ييٛي لغيُ إٌٙذعيخ اٌّيىبٔيىييخ ثبٌىٍيييخ ػ ٍيظ ػٍ ٍييٝ  300 – 201أزيي  اٌّد ػ
ٚليذَ  QS World Ranking 2015ِغزٜٛ اٌدبِؼبد اٌّ شيخ ٚاٌدبِؼيخ امِشيىييخ  يٝ رشرييت 

 .اٌّدٍظ اٌزٕٙئخ ٌٍمغُ

 شئْٛ ٘يئخ اٌزذسيظ
 انحرليبت وانحعييُبت

 اٌمشاس اٌّٛضٛع اٌمغُ اٌٛظيفخ االعُ َ

 ا.د. عؼيذ ػجذ اٌغٕٝ غشاف   1

ػبٌُ 

ِّزبص 
 ِزؼبلذ

ٕ٘ذعخ 

 اإلٔزبج

ِدٍييظ اٌمغييُ ثاييوْ اٌّٛا مييخ ػٍييٝي الزييشاذ إٌظييش  يٝي 

ِيييٓ ردذيييذ رؼبلييذ عيييبدرٗ وؼيييبٌُ ِّزييبص ِزؼبلييذ اػزجييبساح 

 ٌّذح أسثؼخ عٕٛاد 1/9/2015

ٚا ك 

اٌّدٍ
 ط

2  ٝ ٓ صالذ أزّذ ػيغ  د. أيّ
ِذسط 

 ِغبػذ

ٕ٘ذعخ 

 اٌّٛاصالد 

إٌظييش  يٝي الزييشاذ ِدييمٍظ اٌمغييُ ثاييوْ اٌّٛا مييمخ ػٍيٝي 

رؼييٓ عييمبدرٗ  ٝي ٚظيفيخ ِيذسط ثبٌمغيُ ٌس يٌٛٗ ػٍٝي 

 .ٖدسخخ اٌذوزٛسا

ٚا ك 
اٌّدٍ
 ط

ٗ أزّذ  3  ِؼيذ َ. ِسّٛد ِسّذ خّؼ
خ إٌٙذع

 اٌّؼّبسيٗ

ِدٍييظ اٌمغييُ ثاييوْ اٌّٛا مييخ ػٍييٝي  الزييشاذإٌظييش  يٝي 

رؼييييييٓ عيييييبدرٗ  يييٝي ٚظيفييييخ ِييييذسط ِغييييبػذ ثبٌمغييييُ 

 ٌس ٌٛٗ ػٍٝ دسخخ اٌّبخغزيش.

ٚا ك 
اٌّدٍ

 ط

ٖ ػجذٖ 4 ٜ  ؤاد خجش  ِؼيذ َ. شبد
إٌٙذعٗ 

 اٌىٙشثيٗ

ِدٍييظ اٌمغييُ ثاييوْ اٌّٛا مييخ ػٍييٝي  زييشاذلاإٌظييش  يٝي 

ِغييييبػذ ثبٌمغييييُ رؼييييييٓ عيييييبدرٗ  يييٝي ٚظيفييييخ ِييييذسط 

 ٌس ٌٛٗ ػٍٝ دسخخ اٌّبخغزيش.

ٚا ك 
اٌّدٍ

 ط

 

 اٌائْٛ اٌزؼٍيّيخ
 اٌمشاس رٛصيخ اٌٍدٕخ اٌّٛضٛع َ

ٍييييظزبطيييخ اٌإ 1 ّييييبح  ّد ٔييييص  ػٍ ثبعييييزجذاي 

ّيييييبدٖ ) ِييييييٓ اٌالتسييييييخ اٌزٕفيزيييييييٗ 08اٌ  )

اٌ ييبدسٖ ثمييشاس ستيييظ اٌدّٙٛسيييخ سلييُ 

ٌميييييبْٔٛ رٕظيييييييُ  5891( ٌغيييييٕخ 088)

 5892( ٌغيييييييٕخ 98اٌدبِؼييييييبد سليييييييُ )

 (ٌّش ك)ثبٌٕص ا

 أحيطث انهدُة عهًب  

 أحيظ انًدهص عهًب  

ٚضيييغ ضيييٛاث  ٚلٌييييبد ٌ يييّبْ اػيييالْ  2
 إٌزبتح ٌٍفشق اٌذساعيخ  ٝ ٚلذ ِٕبعت

َبلشث انهدُة انًىضىع وأوصث بحشكيم ندُة 
بعيم  أ. .  ًةب عاةب اندًيةب يضةًة ٍ: أ. . يد فُيةة ية

ًةب َشةفت فةرش   أحًب يحىنً انشةرف،  أ. . يد
ًةب َبصةر أ. . يدًب عا ًةب  أ. . يد ب انرازق يد

  روفش  أ. . خبنب انطيب خعفر .
ُةةةة فةةةىو   2015/  9/  2هةةةوا ولةةةب اخحًعةةةث انهد

 وأعبت انًمحرذ انًرفك.

 وافك انًدهص

ٝ رِخ  3 إػالْ ٔزبتح اٌطالة اٌّسزدضيٓ ػٍ
 ل بيب

ًةب عاةب اندًيةب  ٍ: أ. . يد جى جشكيم ندُة فُية ية
ًةب يضًبعيم  أ. . أحًب يحىنً انشرف،   أ. . يد

َشفت فرش  أ. . يدًب عاب انرازق يدًب  أ. . 
 يدًب َبصر  روفش  أ. . خبنب انطيب خعفر.

ُةةةة فةةةىو   2015/  9/  2هةةةوا ولةةةب اخحًعةةةث انهد
 ويرفك يدضر االخحًبع.

وافك انًدهص يع 
جكهي، َفص انهدُة 

بإعبا  يمحرذ نًعبيهة 
انطهاة انًدحدسفٍ 

عهً ذية لضبفب 
ببنكهيبت انعًهية يع 

ضبفة أ. . يدًب ي

 خببر أبى عهً نهدُة
 

 يىضىعبت عبية )شئىٌ جعهيًية(



( وانًدبوالت األخري يٍ 42انبفعة ) 2015وافك انًدهص عهً اعحًب  َحيدة انبفبع اندىي  ور يبفى  -1
 انبفعبت

(39  40  41) 
ػذد  اٌذ ؼخ

 اٌّزمذِيٓ

ػذد 

 إٌبخسيٓ

 ٔغجخ إٌدبذ

 %86.3 82 95 2015 . خى  ور يبفى  42

 %20 2 10 2015 . خى يدبونة ثبَية يبفى  41

 %0 - 4 2015 . خى يدبونة ثبنثة يبفى  40

 %0 - 8 2015 . خى يدبونة رابعة يبفى  39
  

ً يحبطة انًدهص عهًب  ب - بماىل جدىفم انطالة نهارايح  2015/  7/  21مرار انًدهص األعهً نهدبيعبت ف

عهً أٌ فطحًر انطالة ببنارايح انعهًية  2016/  2015عبو اندبيعً انعهًية انًحخصصة ببنفرلة اإلعبا فة نه
ً انحخرج وعهيه وكًب هى يحاع فً انطُىات انًبضية ضيمىو انطالة بطبا  ياهغ  خُيه  1000انًحخصصة حح

خُيه يمببم انحدىفم  4000خُيه يمببم انحدىفم نهشهب ات انًصرفة   وياهغ  2000يمببم انحمبفى   وياهغ 
 انًعب نة عهً أٌ جى ع انًابنغ انًدصهة بصُبوق انخبية انحعهيًية ببنكهية. نهشهب ات

 انمرار: وافك انًدهص

 يب اضحدب يٍ أعًبل:

ٚا ك اٌّدٍظ ػٍٝ لجٛي رسٛيً اٌطالة ٌٍفشلزيٓ امٌٚٝ ٚاٌثبٔيخ ثاشط ز ٌُٛٙ ػٍٝ رمذيش ِمجٛي )ثذْٚ * 

 ِٛاد رخٍف(. 

ّيبد ٔزيديخ اٌف يً اٌذساعيٝ  ٌٍجيشاِح اٌؼٍّيييخ  2015/  2014ٌٍؼيبَ اٌديبِؼٝ  2015اٌ ييفٝ * إٌظيش  يٝ اػز
:ٝ  اٌّزخ  خ ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌ

 برَبيح انغبز واناحروكيًبوفبت -1
No. of Students GPA 

0 4 – 3.7 

0 3.69 – 3.3 

0 3.29 – 3 

0 2.99 – 2.7 

0 2.96 – 2.3 

7 2.29 – 2 

7  

 برَبيح انكهروييكبَيكب -2
No. of Students GPA 

0 4 – 3.7 

0 3.69 – 3.3 

0 3.29 – 3 

0 2.99 – 2.7 

2 2.96 – 2.3 

6 2.29 – 2 

8  

 برَبيح اندبضابت واالجصبالت -3

No. of Students GPA 

0 4 – 3.7 

0 3.69 – 3.3 

0 3.29 – 3 

0 2.99 – 2.7 

1 2.96 – 2.3 

0 2.29 – 2 

1  
 



 اٌؼاللبد اٌثمب يخ
 انًؤجًرات انعهًية

  ٛس ِؤرّشرمشيش ز -
 اٌمشاس اٌجيبْ اٌٛظيفخ/اٌمغُ االعُ َ

اعيسبق ٌّؼيٝ ٔدييت د.  1

 وٕذط

اٌّذسط ثمغُ 

اٌشيبضيبد 
 ٚاٌفيضيبء إٌٙذعيخ

ٍييظ اٌمغيُ الزيشاذإٌظيش  يٝ  ٕيخ اٌىٍييخ ٌٍؼاللييبد  ِد ٌٚد

ِيٓ عييبدرٗ ػيٓ  اٌثمب يخ  ثبٌّٛا مخ ػٍٝ اٌزمشيش اٌّميذَ 
ٕيييييبٔٛ  شٔغيييييب  ِيييييؤرّش رىٌٕٛٛخييييييب اٌ  2015ز يييييٛسٖ 

ٌيييييزٜ ػميييييذ  يييييالي اٌفزيييييشحٚ ٌيييييذٌٚٝ ا ِيييييٓ  اٌّؼيييييشو ا
ثّذيٕخ ثبسيظ ثفشٔغب  17/6/2015ززٝ  15/6/2015

 ٚلذ رُ إٌمبء ِسبضشح ػٓ اٌّؤرّش ثبٌمغُ.

ٚا ك 
 اٌّدٍظ

 

 اٌذساعبد اٌؼٍيب
 انكهربية لطى انهُبضة

 انمرار جبرفخ انميب انبرخة انًىضىع

 ِٕر اٌذسخبد

ٝ ػ ٓ ػٍ ُ اٌطبٌت: طبسق صالذ اٌذيٓ زغ  دالْاع
ٖ اٌىٙشثبتيخ العٍىيب ِٓ  الي االلزشاْ  ً اٌمذس ِٛضٛع: ٔم

 اٌغؼٜٛ. 

Wireless electric power transfer through 
capacitive coupling.  

 ٝ ٓ عبِ ٜ ، د. أيّ ٚ ِسّذ ػثّبْ اٌضٚاٚ رسذ إششاف: أ.د. ػّش
 ػجذ اٌخبٌك . 

ِبخغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 2012سثيغ 
ٚا ك 

 اٌّدٍظ

ُ اٌطب  ٌت: أزّذ ِسّذ أزّذ ػثّبْاع

ُ اٌسّبيخ اٌىبثٛديخ ٌخطٛط اٌغبص  ِٛضٛع: اٌّزبثؼٗ ػٓ ثؼذ ٌٕظ
 اٌطجيؼٝ. 

A remote monitoring for cathodic protection 
systems of natural gas pipelines.  

 ٝ ٖ ػٍٝ اٌاب ؼ ٝ طبيً ، د. ػبيذ رسذ إششاف: أ.د. ِظٙش ثغيٛٔ
 . 

ِبخغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 2009ثيغ س
ٚا ك 

 اٌّدٍظ

ُ اٌطبٌت: ِسّذ أزّذ ِسّٛد ثذس  اع

 ٚ  ً ٝ ٌّاىٍخ صزف اٌسّ ً اٌّغب  ِٛضٛع: ِسبوبح اٌّشز
ً ٌٍّٕطمخ اٌثبٌثخ.   ِشالجخ اٌٛوي

Simulation of distance relay for load 
encroachment problem and agent based 

supervision of zone-3. 
ٝ ، أ.د. إِزثبي ٔدُ ػجذ هللا.رسذ إششاف:  ٓ ػجبع  أ.د. ٔجيً زغ

ِبخغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 2010سثيغ 
ٚا ك 
 اٌّدٍظ

ٝ ػجذ هللا ػٍٝ ُ اٌطبٌت: أزّذ عّيش ِ طف  اع

 ٗ ٚ أعبٌيت اٌّٛاصٔ  ٓ ٚ اٌز ّي  ٗ ِٛضٛع: طشق إٌّزخ
 ٌٍؼٛاوظ راد اٌٛزذاد ِزؼذدح اٌّغزٛيبد. 

Modular multilevel converter MMC modeling, 
modulation, and balancing techniques. 

ٝ ػجذ  ٓ عبِ ُ  ؤاد اٌؼشثبٜٚ ، د. أيّ رسذ إششاف: أ.د. إثشا٘ي
 اٌخبٌك

ِبخغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 شيف 
2012 

ٚا ك 
 اٌّدٍظ

ُ اٌطبٌت: اٌغيذ عؼذ أزّذ ِسّذ عالِٗ  اع

ً اٌشاثغ.  ٝ إر بالد اٌدي  ِٛضٛع: رسذيذ اٌّٛالغ  
Positioning in LTE. 

ٚ ِخزبس  رسذ إششاف: أ.د. ِسّذ ػّش

ِبخغزيش 
 إٌٙذعخ

 شيف 
2010 

ٚا ك 
 اٌّدٍظ

 



 اإلَشبئية لطى انهُبضة

 انمرار جبرفخ انميب انبرخة انًىضىع

ِٕر 

 اٌذسخبد

ُ اٌطبٌت: ِسّذ ساشذ  زر هللا ربج اٌذيٓ  اع
ِٛضٛع: ِمبِٚخ لص اإلٔضالق ثيٓ اٌخشعبٔخ راريخ اٌذِه ٚاٌخشعبٔخ 

 . يّخاٌمذ
Slant shear band strength between self-

compaction concrete and old concrete. 
ٝ ِسّذ ػجذ  رسذ إششاف: أ.د. أزّذ ِسّذ ديبة ، أ.د. ػجذ اٌّؼط

 . ٝ  اٌّؼط

ِبخغزيش 

 إٌٙذعخ
 2009سثيغ 

ٚا ك 

 اٌّدٍظ

 

 انًعًبرفة لطى انهُبضة

 انمرار جبرفخ انميب انبرخة انًىضىع

 خبدِٕر اٌذس

ُ اٌطبٌت: ٔشِيٓ ِسّذ ٔديت اٌ جشٚرٝ  اع

ٝ: ّٔٛرج االعزذاِخ  ِٛضٛع: ِٕٙديخ ِجزىشح ٌٍزخطي  اٌؼّشأ
 اٌّزىبٍِخ دساعخ زبٌخ ِذيٕخ اٌغشدلخ

A Novel Approach Towards Urban Planning: 
The Integrated Sustainability Model (ISM) – 

A Case Study on Hurghada City- Egypt 
ٝ ػجذ اٌدٛاد ػيبد، د. ديٕب عبِر طٗ رسذ  إششاف: أ.د. ٘بٔ

ِبخغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 شيف 
2008 

ٚا ك 
 اٌّدٍظ

 

 رفبضيبت وانفيسفبء انهُبضيةلطى ان

 انمرار جبرفخ انميب انبرخة انًىضىع

ِٕر 

 اٌذسخبد

ٓ ػٍٝ ُ اٌطبٌت: ػّشِٚسّٛد أِي  اع
 مبرٙب. ِٛضٛع: اٌخٛاص اٌزٛثٌٛٛخيخ ٌّدّٛػبد اٌخبَ ٚرطجي

On topological rough set and its applications. 
 . ٝ ٝ أزّذ اٌدٕذٜ ، أ.د. خالي أزّذ اٌمجشص  رسذ إششاف: أ.د. ِ طف

ِبخغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

 شيف 

2010 

ٚا ك 

 اٌّدٍظ

 

 انهُبضة انكيًيبئيةلطى 

 انمرار جبرفخ انميب انبرخة انًىضىع

ِٕر 

 اٌذسخبد

ٓ ِسّذ ُ اٌطبٌت: ِسغ  عالِخ عبٌّبْ اع

ٝ ِؼبٌدخ ثؼض    ٜ ُ اٌّغبسٖ اٌّ ش َ  س ِٛضٛع: دساعخ إعزخذا
 اٌّخٍفبد اٌ ٕبػيخ اٌغبتٍخ. 

Study on the use of Egyptian maghara coal for 

treatment of some liquid industrial wastes. 
ٓ ػجذ اٌّديذ ، أ.د. خيٙبْ  بسٚق ٍِش ،  رسذ إششاف: أ.د. ِسّذ زغي

 ٖ   بسٚق ِسّٛد اٌمبضٝ. د. ِشٚ

 دوزٛساٖ
 شيف 
2009 

ٚا ك 
 اٌّدٍظ

ٝ اٌذيٓ رشن َ ػبدي ِسي ُ اٌطبٌت: ٚعب  اع
ِٛضٛع: رسغيٓ   بتص صيٛد اٌّسٛالد اٌؼبصٌخ ثئضب خ ثٌٛيّشاد 

ٖ ثطشيمخ اٌدشف.  ٓ اٌّس ش ٝ  يٕيٍي ٝ ٘يذسٚوغ  اٌجٌٛ
The improvement of the properties of transformer 

oils by addition of polyhydroxy phenylenes 
prepared by EL-Garf method. 

ٝ ػجذ إٌّؼُ طؼيّخ اٌدشف ، أ.د. صوشيب ػجذ  رسذ إششاف: أ.د. عبِ
 اٌشزّٓ شٍش.

ِبخغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

 شيف 

2009 

ٚا ك 

 اٌّدٍظ

ُ اٌطبٌت: اعّبء ػبدي ػٍٝ  ّيظ اٌششيذٜ  اع

ٝ ٘يذسٚ ٝ صيٛد ِٛضٛع: دساعخ روثيش إضب خ اٌجٌٛ ٓ ػٍ ٝ  يٕيٍي وغ
 اٌزاسيُ. 

The study of the effect of adding poly 

ِبخغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 شيف 
2011 

ٚا ك 
 اٌّدٍظ



hydroxyphenylene on lubricating oils. 
ْ ِسّذ  ٗ اٌدشف ، د. زّذا ٝ ػجذ إٌّؼُ طؼيّ رسذ إششاف: أ.د. عبِ

 ٔٛس اٌذيٓ. 

ْ ِسّذ  ٗ عٍيّب ُ اٌطبٌت: لي  ِ طفٝاع
 ِٛضٛع: إعزخالص اٌضيذ ِٓ صخش اٌضيذ اٌّ شٜ. 

Extraction of oil from Egyptian oil shale. 
 ُ ْ ػٍٝ إثشا٘ي ً ، أ.د. سِ ب ٝ ػجذ اٌمبدس اٌطٛي رسذ إششاف: أ.د. يسي

 أثٛاٌؼال. 
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 انهُبضة انًيكبَيكيةلطى 

 انمرار رفخ انميبجب انبرخة انًىضىع

ِٕر 
 اٌذسخبد

ً اٌجٕب ٚ ِسّذ اعّبػي ُ اٌطبٌت: ػّش  اع

ً ِٕظِٛخ ِبتغ اٌسفش ٌٍسفش  ِٛضٛع: ٔظبَ ِسبوبح ٌطٍّجبد اٌطفٍخ دا 
 اٌّبتً. 

A simple control mode for the mud pump in drilling 
fluid systems in directional drilling.  

 وغبة ، أ.د. أششف عؼيذ اعّبػيًرسذ إششاف: أ.د. صبدق صوشيب 

ِبخغزيش 

 ٕ٘ذعخ

 شيف 

2010 

ٚا ك 

 اٌّدٍظ

ُ اٌطبٌت: أزّذ ِسّذ أزّذ ِسّذ ػثّبْ  اع
ً اٌغبص اٌطجيؼٝ.   ِٛضٛع: ػٍّيبد زم

LNG field gas processing. 
ٗ اٌغيذ .   رسذ إششاف: أ.د. ػجذ اٌسّيذ ػطي

ِبخغزيش 

 ٕ٘ذعخ

 شيف 

2010 

ٚا ك 

 اٌّدٍظ

ُ اٌطبٌت: ٓ أزّذ ِسّذ إثشا٘يُ اٌغيذ اع َ اٌذي  زغب

ٜ وشيش اٌجخبسيخ.   ِٛضٛع: ِسطخ وٙشثبء عيذ
Sidi-Krir steam power plant. 

 رسذ إششاف: أ.د. ِذزذ ِسّٛد عشٚس . 
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 شيف 
2010 

ٚا ك 
 اٌّدٍظ

ُ ػجذ هللا ُ اٌطبٌت: ششيف ػجذ هللا إثشا٘ي  اع
ً اٌدضتٝ. ِٛضٛع: أداء دٚاتش ٚرىغيش اٌغبصاد اٌ  جزشٌٚيخ رسذ اٌزسّي

Performance of Petroleum Gases Fractionation in 
Cycles Under Part Load Operation 

ٗ اٌغيذ.   رسذ إششاف: أ.د. ػجذ اٌسّيذ ػطي
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 ٕ٘ذعخ
 2013سثيغ 

ٚا ك 

 اٌّدٍظ

 يىضىعبت عبية ) راضبت عهيب(
ّيبد ٔزيديخ طيالة دث -1 ٍيٝ اػز َ:2015ٍيَٛ اٌذساعيبد اٌؼٍييب )سثييغ إٌظش  ٝ اٌّٛا ميخ ػ إٌٙذعيخ  ( ألغيب

 .، ٕ٘ذعخ اٌشٜ ٚاٌٙيذسٌٚيىب إٌٙذعخ اإلٔابتيخاٌّيىبٔيىيخ ، 
 اٌمشاس: ٚا ك اٌّدٍظ

َ:  2015إٌظش  ٝ اٌّٛا مخ ػٍٝ اػزّبد ٔزيدخ طالة دثٍَٛ اٌذساعيبد اٌؼٍييب )صييف  -2 إٌٙذعيخ ( ألغيب
 .ٜ ٚاٌٙيذسٌٚيىب، ٕ٘ذعخ اٌش إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ،  اٌىيّيبتيخ

 اٌمشاس: ٚا ك اٌّدٍظ
ٝ اٌّٛا مخ ػٍٝ اٌّزوش -3 ػٍٝ اٌغيذ االعزبر اٌذوزٛس ٚويً اٌىٍيخ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚ ح اٌّؼشٚضخ إٌظش  

ٍيظ اٌىٍيييخ ثزيبسيخ  اٌجسيٛس ٚ اٌخيبص بثزسذيييذ اٌسيذ امل ييٝ  2013/ 3/  12ثايوْ رؼييذيً ليشاس ِد
٘يٛ عيذ عيٕٛا ٌيذوزٛساٖ ٌٍس ٛي ػٍٝ دسخخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ  ِيٓ ريبسيخ اٌمييذ ثّميشساد ا د ِيالدييخ 

ٍيٝ  ٕيبء ػ ٕيخ  الزيشاذٌّٚدٍظ اٌىٍيخ ِذ  زشح اٌزغديً ٌغٕخ أ شٜ  م  ث ِيٓ ٌد ٍيظ اٌمغيُ ٚرمشييش  ِد
 عجغ عٕٛاد. ززغبة اٌّٛاد اٌزٝ ِش ػٍٝ دساعزٙبأعٛح ثمشاس اٌدبِؼخ ثؼذَ ااإلششاف ب. 

 اٌمشاس: ٚا ك اٌّدٍظ


