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جملس الكلية
اجللسة رقم ()1
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ادتُع فًؼ ايهًٝة يف متاّ ايػاعة ايعاؾطة ٚايٓكـ َٔ قباح  ّٜٛايجالثاء املٛاؾل  2020 /10/13بطئاغة ايػٝس األغتــاش
ايسنتــٛض /غعٝس قُس عبس ايكازض عالّ – عُٝس ايهًٝة ٚ ،أَاْة غط اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض /فسى عبس ايعظ ِٝأمحس غًُٝإ
 ٚن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚ ،قس سهط اؾًػة نٌ َٔ:أ.ز .عكاّ َكطؿى قُس ٖٚبة

ٚن ٌٝايهًٝة يؿئ ٕٛخسَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة

أ.ز .تاَط سًُى عبس اؿُٝس سػٔ

ٚن ٌٝايهًٝة يؿئ ٕٛايتعًٚ ِٝايطالب

ضؤغاء األقػاّ
أ.ز .عًى قُس عًى عهاظ

أ.ز .سػاّ ايس ٜٔقُس َطاز َػاظى

أ.ز .سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ

أ.ز .عًٝاء عازٍ قُس بسٚى

أ.ز .عكاّ قُس عازٍ عبس اؿُٝس غًُٝإ

أ.ز .طاضم إبطاٖ ِٝعًى عبٝسٚ

أ.زٖ .ؿاّ قُس طًبة قُس

أ.ز .دٗٝإ ؾاضٚم قُس عبس ايطمحٔ ًَـ

أ.ز .عُط ٚأمحس عبس املٓعِ املكطى

أ.ز .قُس َطغى عبس اجملٝس اؾٖٛطى

أ.ز .عؿاف مخٝؼ إبطاٖ ِٝايعٛؾى

أ.زٚ .ائٌ قُس َكطؿى قطب املػالْى

أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى
أغاتصة َٔ األقػاّ
أ.ز .قُس ٚد ٘ٝناٌَ بسٚى

أ.ز .سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾى

أ.ز .قُس عبس ايعاٍ إبطاٖ ِٝؾشات٘

أ.ز .قُس عبس ايطمحٔ اؾٓآٜى

أ.ز .ايػٝس قُس عًى اؿًٛ

أ.ز .خً ٌٝأمحس أب ٛأمحس

أ..ز .قُس ٜاغط قُس أْٛض خًٌٝ

أ .ز .غٗري ؾتشى مخٝؼ ضظٜكة

أ..ز .حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط

أ .ز .محسى عبس ايععٜع غٝـ

أ..ز .خايس فسى سػني ْادى

أ .ز .حيٝى قُس قربى نُاٍ ايؿاشىل

أ..ز .عُط ٚظنطٜا ساؾظ ايٛنٌٝ

أ .زٖ .ؿاّ عبس ايؿتاح غعس ايكطْؿاٚى
َسضغني َٔ األقػاّ

أغاتصة َػاعس َٔ ٜٔاألقػاّ
ز .يًٝى أب ٛسسٜس عبس ايال ٙايػٝس

ز .أنطّ عبس ٙقُس عبسٙ

ز .عُطٜٛ ٚغـ ايػٝس ايؿطٜـ

ز .قُس سػٔ ؾًبى عبس ايٓبى

ٚقس سهط  :أ.ز .عًى قُس عبس املٓعِ سػٔ ْٝابة عٔ أ.ز .قُس ايػٝس قُس ايٓذاض
تػٝب عٔ اؿهٛض :زٜ .ػطى إبطاٖ ِٝط٘ عجُإ.
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ادمفلًاؾيقدًاألدماذًاؾدؽمورًً/عؿقدًاؾؽؾقةًاجلؾيةً"بيمًاهللًاؾرمحنًاؾرحقم"ًً،ورحبًباؾيادة ًأعضاءً
اجملؾسًػىًدورتهًاجلدقدةًؽؿاًؼدمًدقادتهًاؾشؽرًؾؾيادةًأعضاءًاجملؾسًاؾيابقًً،وذرعًاجملؾسًػىً
ؿـاؼشةًادلوضوعاتًاؾماؾقةً .
أوالًًً:متًاؾمصدققًعؾىًحمضرًاجلؾيةًاؾرابعةًعشرةًؾؾعامًاجلاؿعىًً2020/2019بمارقخًً15دلمؿربًً .2020
ً

ثاـقاًًً:متًإخمقارًاألدماذًاؾددؽمورًً/
واؾلووثًأؿنيًدرً

دًد ًعلددًاؾعظدقمًأمحددًددؾقؿانًً-وؽقدلًاؾؽؾقدةًؾؾدرادداتًاؾعؾقداً

ؾسًاؾؽؾقةًخاللًاؾعامًاجلاؿعىًً .2021/2020

ً

ثاؾناًًً:تعقنيًأداتذةًوأداتذةًؿمػرغنيًؿنًداخلًاؾؽؾقةًدلدةًعامًؽأعضاءًمبهؾسًاؾؽؾقةًً :
ٚؾكاً ألسهاّ املازة ( ) 40ايؿكطة (ز) َٔ ايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓة  1972بؿإٔ تٓظ ِٝاؾاَعاتًًٜ،تًِ تعٝني أغاتصة ٚأغاتصة َتؿطغني َٔ زاخـٌ
ايهًٝة ملسة عاّ نأعهاء مبذًؼ ايهًٝة يًعاّ اؾاَعى ٚ 2020/2019ايٓظط ؾى تطؾٝح نٌ ًَٔ :

 – 1أ.ز .عكاّ أمحس غامل

 – 2أ.ز .قُس ْكط ايس ٜٔسػٔ زَري

 – 3أ.ز .غعٝس إمساع ٌٝاـاَى

 – 4أ.ز .ضؾسى ضداء ظٖطإ

 – 5أ.ز .قٝى ايس ٜٔقالح ايس ٜٔؾهطى

ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ
ً

رابعاًًً:وػؼاًًألحؽامًادلادةً(ً)40اؾػؼرةً(فد)ًؿنًاؾؼاـونًرؼمًً49ؾيـةًً1972بشأنًتـظقمًاجلاؿعاتً:
َ كرتح بتذسٜس تعٝني ايػٝس ايًٛاء أضنإ سطب َسٜط نًٝة ايسؾاع اؾٛى (بكؿت٘) جملًؼ ايهًٝة يًعاّ اؾاَعى .2021/2020
َ كرتح بتعٝني ايػٝس ايهُٝٝائى  /قُس عًى سػٓني – ضئٝؼ فًؼ إزاضة ايؿطنة املكطٜة إلْتـاز اإلٜـجًني َٚؿـتكات٘  -إٜجٝـسنٛ
(بكؿت٘) يًعاّ اؾاَعى 2021/2020
َ كرتح بإغتُطاض عهٜٛة ايػٝس املٗٓسؽ /أغاَة اؾٓآٜى  -عه ٛفًؼ إزاضة ؾطنة إغهٓسضٜة يألمسس ة (بكـؿت٘) يًعـاّ اؾـاَعى
.2021/2020

ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ

خاؿياًًً:تػوقضًاؾيقدًاألدماذًاؾدؽمورعؿقدًاؾؽؾقةًػىًاألؿورًاؾماؾقةًبعدًاؾموؼقًؿنًادمقػائفاًؼاـوـقاًًً :
ًأ .ذكونًفقكةًاؾمدرقسًً -:
 .1االؾرتاى يف املؤمتطات يف سسٚز ايٓظاّ املعُ ٍٛب٘ (زاخًٝة – خاضدٝة).
 .2اْتسابات أع هاء ٖٝئة ايتسضٜؼ ـاضز ايهًٝة ٚاالْتسابات إىل زاخٌ ايهًٝة.
 .3املٛاؾكة عًى ايػؿط ؾى َُٗة عًُٝة ؾدكٝة ؾى اؿاالت ايعادًة.
َ .4س املُٗات ايعًُٝة يًػٓة ايجاْٝة بعس َٛاؾكة فًؼ ايكػِ.
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 .5سهٛض ايٓسٚات ايعًُٝة ٚاؿًكات ايسضاغٝة ٚٚضف ايعٌُ.
 .6اعتُاز اؾسا ٍٚايؿدكٝة ألعهاء ٖٝئة ايتسضٜؼ.
 .7ايرتؾٝح يًُُٗات ايعًُٝة املكسَة يًهًٝة بعس َٛاؾكة ايكػِ ٚتبعا الغتٝؿاء ايؿطٚط ٚبرتتٝب األقسَٝة.
 .8ايبت ؾى َسة ايتذاٚظ يًػازة أعهاء ٖٝئة ايتسضٜؼ طبكا ألسهاّ املازة ( َٔ ) 117قاْ ٕٛتٓظ ِٝاؾاَعات ضقـِ  49يػـٓة
ٚ 1972شيو ستى ؾٗط ٚاسس َٔ تاضٜذ االْكطاع عٔ ايعٌُ.
 .9املٛاؾكة عًى االعاضات ٚاألداظات اـاقة يعٜاضة اؾاَعات غري املكطٜة ؾى اؿاالت ايعادًة بعس َٛاؾكة ايكػِ.
 .10كاطبة اؾاَعة ؾُٝا ٜتعًل باألداظة اـاقة بسَ ٕٚطتب ملطاؾكة ايعٚز/ايعٚدة َع ايتكطٜح بايعٌُ َٔ عسَ٘.

ب .ذكونًاؾطالبًً -:
ً
 .1ؼ ٌٜٛايطالب ْٚكٌ قٝسِٖ َٔ ايهًٝة ٚإيٗٝا أثٓاء ايسضاغة .
 .2ؼ ٌٜٛايطالب بني األقػاّ ايعًُٝة خالٍ املسة اييت ٜكطٖا فًؼ ايهًٝة ؾى بساٜة ايعاّ اؾاَع.ٞ
َٓ .3ح ؾطم يًطالب يًسضاغة َٔ اـاضز ؾى سسٚز ايكاْ.ٕٛ
 .4ؾطب قٝس ايطايب أٚ ٚقـ ايكٝس سػب ايٓظِ املعُ ٍٛبٗا.
 .5ؾطب قٝس ايطالب ايص ٜٔاغتٓؿصٚا ؾطم ايكٝس.
 .6املٛاؾكة عًى قب ٍٛاألعصاض سػب ايٓظِ املعُ ٍٛبٗا.
 .7املٛاؾكة عًى إعازة ايكٝس سػب ايٓظِ املعُ ٍٛبٗا.
 .8إعالٕ ايٓتائر ايتى أٚقـ إعالْٗا ٚايتى اْتٗى غبب ٚقـ إعالْٗا مبا ؾٗٝا ايبهايٛضٜٛؽ.
.9

تؿه ٌٝؾإ االَتشاْات بٓاءاً عًى َكرتسات فايؼ األقػاّ.

ج .ذكونًاؾدراداتًاؾعؾقاًً -:
ً
 .1تػذ ٌٝايطالب يسضدة املادػتري ٚايسنتٛضا.ٙ
 .2قٝس طالب ايسبً.ّٛ
 .3ؼسٜس املٛنٛع ايسقٝل يًطغائٌ.
 .4تػٝري عٓٛإ املٛنٛع املػذٌ ي٘ ؾى سسٚز املػُٛح.
 .5املٛاؾكة عًى ؾطب قٝس ايتػذ ٌٝيًُادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙمبهى املسة ايكاْْٝٛة ؾى ساية َٛاؾكة املؿطف ٚايكػِ عًـى
شي و ،نصيو ؾى ساية اغتٓؿاش َطات ايطغٛب.
 .6املٛاؾكة عًى ؾطب ايكٝس بٓاءً عًى طًب ايطايب.
 .7املٛاؾكة عًى قب ٍٛاألعصاض املطنٝة املعتُسة َٔ املطاقبة ايطبٝة.
ٚ .8قـ ايكٝس يف اؿسٚز املػُٛسة.
 .9تؿهٚ ٌٝتعس ٌٜؾإ اإلؾطاف.
 .10تؿهٚ ٌٝتعس ٌٜؾإ اؿهِ عًى ايطغائٌ.
َ .11س ؾرت ٙايتػذ.ٌٝ
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ًد .اؾعالؼاتًاؾنؼاػقةًً -:
َ .1س األداظات ايسضاغٝة ٚايبعجات ستى ايعاّ اـاَؼ (بعس َٛاؾكة ايكػِ).
 .2ايرتؾٝح عًى ايبعجات ٚبعجات اإلؾطاف املؿرتى املكسَة يًهًٝة بعس َٛاؾكة ايكػِ ٚتبعا الغـتٝؿاء ايؿـطٚط املطًٛبـة
ٚبرتتٝب األقسَٝة يف اؿك ٍٛعًى املادػتري.
 .3املٛاؾكة عًى ايػؿط يًُٓح ايسضاغٝة املكسَة يًُعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔيف اؿاالت ايعادًة.
َ .4س االعاضات يًػٓة ايجاْٝة ٚايجايجة ٚايطابعة بعس َٛاؾكة فًؼ ايكػِ ْٚكٌ َهإ اإلعاضة خالٍ املسة املػُٛسة.

فدًً.اهلداقاًواؾمربعاتًً -:
.1

تؿٜٛض ايػٝس عُٝس ايهًٝة ؾى قب ٍٛاهلساٜا ٚايتربعات ايتى ال تتذاٚظ َبًؼ  5000دَٓ ٘ٝكطى.

ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ
ً

دادداًًً:تشؽقلًاؾؾهانًاؾـوعقةًادلـلنؼةًؿنً

ؾسًاؾؽؾقةًً :

ايٓظط ؾى تؿه ٌٝايًذإ عًى ايٓش ٛايتايَ ٞع َطاعاة إٔ ٜطؾع اغِ عه ٛايًذٓة ؾى ساية تػٝب٘ عٔ سهٛض ثالخ دًػات َتتايٝة أ ٚمخػة
دًػات َتؿطقة بس ٕٚعصض َكب ٍٛخالٍ ايعاّ ايسضاغى ٚ ،إٔ ٜك ّٛنٌ عه ٛبتكس ِٜتكطٜط غٓٛى عٔ أعُاٍ ايًذإ ايتى متت خالٍ ايعاّ
ايسضاغى.

أًًً-جلـةًذكونًاؾطالبًً -:
1

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يؿئ ٕٛايتعًٚ ِٝايطالب (َكطضا)

2

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء اهلٓسغٝة

3

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

4

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة ايطى ٚاهلٝسضٚيٝها

5

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة اإلْتاز

6

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة اإلْؿائٝة

7

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة املعُاضٜة

8

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

9

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة

10

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة املٛاقالت

11

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايكشٝة

12

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓظِ

13

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايٜٓٚٛة ٚاإلؾعاعٝة

14

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة ايػعٍ ٚايٓػٝر

15

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايػؿٔ

16

أ.ز .قُس عبس ايؿتاح ؾاَة

17

أ.ز .قُس عبس اؿُٝس إمساعٌٝ

18

أ.زْٛ .ض ايس ٜٔسػٔ إمساعٌٝ

19

أ.ز .عالء ايس ٜٔسػٔ محسى

20

أ.ز .ؾعبإ عًى عطٝة ْكري

21

َسٜط ٚسسة نُإ اؾٛزة (بكؿت٘)

22

املٓػل ايعاّ يًرباَر املتدككة (بكؿت٘)

بًً:جلـةًاؾدراداتًاؾعؾقاًواؾلووثًً -:
1

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ (َكطضا)

2

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء اهلٓسغٝة

3

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

4

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة ايطى ٚاهلٝسضٚيٝها
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5

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة اإلْتاز

6

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة اإلْؿائٝة

7

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة املعُاضٜة

8

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

9

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة

10

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة املٛاقالت

11

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايكشٝة

12

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓظِ

13

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايٜٓٚٛة ٚاإلؾعاعٝة

14

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة ايػعٍ ٚايٓػٝر

15

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايػؿٔ

16

أ.ز .قُس ْع ٜ٘قُٛز سهُت ايسضٜتى

17

أ.ز .قُس ْاقط أمحس ْازض زضٜٚـ

18

أ.ز .قُس ْؿأت عباؽ ؾطؽ

19

أ.ز .قُس عبس ايؿتاح قُس طعُٝة

20

أ.ز .أمئ غاَى إبطاٖ ِٝغعس

جدًً:جلـةًادلىمرباتًواألجفزةًاؾعؾؿقةًً -:
1

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يؿئ ٕٛخسَة اجملتُع (َكطض)

2

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ (بكؿت٘)

3

أ.ز .عكاّ أمحس غامل

4

أ.ز .إبطاٖ ِٝعًى ٜٛغـ فاٖس

5

أ.ز .ضؾسى ضداء ظٖطإ

6

أ.ز .سػاّ ايس ٜٔقُس َطاز َػاظى

7

ز .زٜٓا أمحس عبس ايكازض عبس املٓعِ اؾٝاض

دًً:جلـةًاؾعالؼاتًاؾنؼاػقةًً -:
1

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ (َكطضا)

2

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء اهلٓسغٝة

3

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

4

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة ايطى ٚاهلٝسضٚيٝها

5

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة اإلْتاز

6

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة اإلْؿائٝة

7

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة املعُاضٜة

8

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

9

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة

10

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة املٛاقالت

11

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايكشٝة

12

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓظِ

13

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايٜٓٚٛة ٚاإلؾعاعٝة

14

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغة ايػعٍ ٚايٓػٝر

15

أ.ز .ضئٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايػؿٔ

16

أ.ز .أْػى أمحس عبس ايعًِٝ

17

أ.ز .قُس عبس ايٛاسس قُس ْٜٛؼ

18

أ.ز .لٛى َكطؿى إمساع ٌٝاملهى

19

أ.ز .قُس قُٛز سٓؿى اؿٜٛطى

20

أ.ز .إٜٗاب دابط أمحس آزّ

فدًً:جلـةًذكونًخدؿةًاجملمؿعًوتـؿقةًاؾلقكةًً -:
1

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يؿئ ٕٛخسَة اجملتُع (َكطضا)

2

أ.ز .سػٔ عًى سػٔ ٚضزة

3

أ.ز .ضاٜٚة قُس َٓري قٓكٛة

4

أ.ز .أؾطف إبطاٖ ِٝعًى ٜٛغـ فاٖس

5

أ.ز .ايتْٛى قُٛز ايتْٛى عبس اجملٝس

6

زٚ .ائٌ عًى ايػٝس غٝت

7

املسٜط ايتٓؿٝصى يًُطنع اهلٓسغى (بكؿت٘)

7

املسٜط ايتٓؿٝصى ملطنع اؿػاب ايعًُى (بكؿت٘)

8

املسٜط ايتٓؿٝصى يٛسسة ٖٓسغة اإلْتاز (بكؿت٘)
6

اؾًػة األٚىل بتاضٜذ 2020 /10/13

وًً:جلـةًادلؽملاتًً -:
1

أ.زٚ .ن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ (َكطضا)

2

ز .زٜٓا أمحس عبس ايكازض عبس املٓعِ اؾٝاض

3

ز .ظٜاز قُس طاضم ايكٝاز

4

ز .أمحس سًُى عبس ايععٜع عبس ايطسِٝ

5

املسٜط ايتٓؿٝصى يًرباَر ايعًُٝة املتدككة (بكؿت٘)

ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ

دابعاًًً:ادلوضوعاتًاؾعاؿةًً -:
 - 1أسٝط فًؼ ايهًٝة عًُاً مبا ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض  /ضئٝؼ اؾاَعة ؾُٝا ٜتعًل ظًػات فًؼ ايهًٝة بأْ٘ ؾى ساية غٝاب
عه ٛاجملًؼ ثالخ دًػات َتتايٝة أ ٚمخػة َتؿطقة بس ٕٚعصض َكب ٍٛؾأ ْ٘ ال ٜه ٕٛيًعه ٛاؿل ؾى ايتكٜٛت ٚسهٛض اجملًؼ
ٖصا ايعاّ ٚايعاّ ايصى .ًٜ٘ٝ
 - 2أسٝط فًؼ ايهًٝة عًُاً مبا ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض  /ايكائِ بأعُاٍ ضئٝؼ داَعة اإلغـهٓسضٜة بؿـإٔ نتـاب األغتـــاش
ايسنتــٛض  /أَني اجملًؼ األعًى يًذاَعات بكسٚض ايكطاض ايٛظاضى ضقِ ( )3989بتاضٜذ  2020/9/27بؿإٔ إقساض ايالئشة ايساخًٝة
ملطسًة ايبهايٛضٜٛؽ (ايرباَر ايعاَة ٚايرباَر ايعًُٝة املتدككة) بٓظاّ ايػاعات املعتُسة ٚ ،املٛاؾكـة عًـى بـسء ايسضاغـة
بربْاَر زضدة ايبهايٛضٜٛؽ ؾى ؽكل (اهلٓسغة املسْٝة ٚايبٝئٝة) ٚإناؾت٘ يًرباَر ايعًُٝة املتدككة يهًٝة اهلٓسغة  -داَعة
اإلغهٓسضٜة.
- 3أسٝط فًؼ ايهًٝة عًُاً مبا ٚضز َٔ أَني عاّ داَعة اإلغهٓسضٜة بؿإٔ ضأى ٚظاضة املايٝة م ٛتعس ٌٜقطف َهاؾآت غاعات
ايبشح ايعائسة عٔ ايٓكاب يًػازة أعهاء ٖٝئة ايتسضٜؼ ٚ ،ايصى تهُٔ املٛاؾكة ٚبكؿة اغتجٓائٝة هلصا ايعاّ ؾكط ()2020/2019
ز ٕٚغٛا ٙبكطف َهاؾأة غاعات ايبشح ايعائسة عٔ ايٓكاب ملسة  12ؾٗطاً بسالً َٔ  10ؾٗٛض عًى إٔ ٜتِ مت ٌٜٛايؿطم َـٔ
خالٍ املٛاضز ايصاتٝة باؾٗات املعٓٝة يكطف ٖص ٙاملهاؾأة ز ٕٚؼُ ٌٝاـعاْة ايعاَة يًسٚية بأٜة َبايؼ تؿٛم اغتشكام َسة ايعؿطة
أؾٗط املعُ ٍٛبٗا طبكاً يًكٛاعس.
ٚ – 4اؾل فًؼ ايهًٝة عًى ػسٜس ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛعة (ب) اـاقة باؾائعة بإغِ املٗٓسؽ  /سػب اهلل ايهؿطاٚى مببًؼ
ًَْٛٝ( 2500000إ ٚمخػُائة أيـ دَٓ ٘ٝكطى ال غري).

ثاؿـاًًً:اهلداقاًواؾمربعاتًً -:
ٚ - 1اؾل فًؼ ايهًٝة عًى قب ٍٛايتربع ايعٓٝى املكسّ َٔ دا َعة ايٓ ٌٝعباضة عٔ عسز ( ) 3أدٗعة نُبٛٝتط بتُٖٝ َٔ ٌٜٛئة تُٓٝة
قٓاعة تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات )ٚ (ITIDAشيو ال غتدساَٗا ؾى أسس املؿطٚعات ايبشجٝة املُٛية َٔ اهلٝئة ٚايتربع بٗا بعس
اإلْتٗاء َٔ املؿطٚع  ،تكسض قُٝتٗا مببًؼ  45087دٓ( ٘ٝمخػة ٚأضبع ٕٛأيؿاً ٚغبعة ٚمثاْ ٕٛدٓٗٝاً ال غري).
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شئون هيئة التدريس
أوالًً:اؾرتؼقاتًواؾمعققـات ً
ًاؾمعقنيًػىًوظقػةًؿدرس ًّ

االسم

1

ّ .غاضة أب ٛظٜس قُٛز عطا اهلل

2

ّ .عًى دابط قُس عًى

الوظيفة
َسضؽ
َػاعس

القسم

املوضوع

ايطٜانٝات

ايٓظـــط ؾـــى إقـــرتاح فًـــؼ ايكػـــِ

ٚايؿٝعٜاء
اهلٓسغٝة

بؿـــإٔ املٛاؾكـــة عًـــى تعـــٝني غـــٝازتٗا
ؾــى ٚفٝؿــة َــسضؽ بايكػــِ ؿكــٛهلا

القرار

ٚاؾل اجملًؼ

عًى زضدة ايسنتٛضا.ٙ
ايٓظـــط ؾـــى إقـــرتاح فًـــؼ ايكػـــِ

َسضؽ

اهلٓسغة

بؿــإٔ املٛاؾكــة عًــى تعــٝني غــٝازت٘ ؾــى

َػاعس

ايهٗطبٝة

ٚفٝؿــة َــسضؽ بايكػــِ ؿكــٛي٘ عًــى

ٚاؾل اجملًؼ

زضدة ايسنتٛضا.ٙ
ً

ًاؾمعقنيًػىًوظقػةًؿدرسًؿياعد ًّ

1

االسم

ّ .قُس عازٍ عبس اهلل قٓسٌٜ

الوظيفة

َعٝس

القسم

املوضوع

ايطٜانٝات

ايٓظـــط ؾـــى إقـــرتاح فًـــؼ ايكػـــِ

ٚايؿٝعٜاء
اهلٓسغٝة

بؿــإٔ املٛاؾكــة عًــى تعــٝني غــٝازت٘ ؾــى
ٚفٝؿــــة َــــسضؽ َػــــاعس بايكػــــِ

القرار

ٚاؾل اجملًؼ

ؿكٛي٘ عًى زضدة املادػتري.

ً

ثاـقاًً:اإلجازاتًاخلاصةًبدونًؿرتبًدلراػؼةًاؾزوجًأوًاؾزوجةًً -:
ّ

االسم

الوظيفة

القسم

املوضوع

القرار

ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة
عًى ػسٜس األدـــــــــاظة اـاقـة بـسٕٚ

1

زٜ .امسني أغاَة أمحس ؾؤاز

أغتاش َػاعس

اهلٓسغة

َطتب يػٝازتٗا ملطاؾكة ايعٚز املعاض ظاَعـة

ايهُٝٝائٝة

بـــريٚت اعتبـــاضاً َـــٔ  2020/11/6ستـــى
 2021/8/31بـــسالً َـــٔ  2020/10/10ستـــى
َ 2021/8/31ع ايتكطٜح يػٝازتٗا بايعٌُ.

ً
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ٚاؾل اجملًؼ

تابعً:اإلجازاتًاخلاصةًبدونًؿرتبًدلراػؼةًاؾزوجًأوًاؾزوجةً-:
ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة
عًى ػسٜس األدـــــــــاظة اـاقـة بـسٕٚ

2

ز .قُس محسى غٝس َطغى
عجُإ

َسضؽ

اهلٓسغة

َطتب يػٝازت٘ ملطاؾكة ايعٚدة ايتى تـسضؽ

ايهٗطبٝة

بهٓسا ملسة عاّ ضابـع اعتبـاضاً َـٔ 2020/1/4

ٚاؾل اجملًؼ

ستى َ 2021/1/3ع ايتكطٜح يػٝازت٘ بايعٌُ
أثٓاء االداظة.
ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة

3

ّ .أمحس عُط ٚإبطاٖ ِٝعبٝسٚ

َسضؽ
َػاعس

عًى َٓح غٝازت٘ أدـــــــــاظة خاقة بسٕٚ

اهلٓسغة االْؿائٝة َطتب ملطاؾكة ايعٚدة ايتى تعٌُ بايٛالٜات ٚاؾل اجملًؼ
املتشسة االَطٜهٝة ملسة عاّ أ ٍٚاعتبـاضاً َـٔ
 2020/10/1ستى .2021/9/30
ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة

4

عًى ػسٜس األدـــــــــاظة اـاقـة بـسٕٚ

ّٚ .ائٌ قُٛز ؾتشى قُٛز

َسضؽ

اهلٓسغة

ايؿطنػى

َػاعس

ايهٗطبٝة

َسضؽ

ٖٓسغة اؿاغب

َطتب يػٝازتٗا ملطاؾكة ايعٚز ايـصى ٜعُـٌ

َػاعس

ٚايٓظِ

بايٛالٜات املتشسة االَطٜهٝة ملـسة عـاّ (ؾـى

َطتب يػٝازت٘ ملطاؾكة ايعٚدة ايتى تـسضؽ ٚاؾل اجملًؼ
بايٛالٜات املتشسة االَطٜهٝة يًعـاّ ايجايـح
اعتباضاً َٔ  2020/9/20ستى .2021/9/19
ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة
عًى ػسٜس األدـــــــــاظة اـاقـة بـسٕٚ

5

ّ .ضٜ ِٜػطى َكطؿى عًى

ٚاؾل اجملًؼ

اطاض عاّ ثايح) اعتباضاً َٔ  2020/6/1ستـى
.2021/5/31
ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة

6

ّٖٓ .س عًى عؿٝؿى عًى

َسضؽ

ايبػْٛٝى

َػاعس

عًـى َـٓح غـٝازتٗا أدــــــــــاظة خاقـة

ٖٓسغة اإلْتاز

بسَ ٕٚطتب ملطاؾكـة ايـعٚز ايـصى ٜـسضؽ ٚاؾل اجملًؼ
ظاَعة تٛضْت ٛبهٓسا ملسة عاّ أ ٍٚاعتباضاً َٔ
 2020/9/8ستى .2021/8/10

ً
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تابعً:اإلجازاتًاخلاصةًبدونًؿرتبًدلراػؼةًاؾزوجًأوًاؾزوجةً-:
ايٓظط ؾى إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة
عًـى َـٓح غـٝازتٗا أدــــــــــاظة خاقـة

7

ّْٗ .ى سٓؿى عبس ايطاظم
قُٛز

َعٝس

اهلٓسغة

بسَ ٕٚطتـب ملطاؾكـة ايـعٚز ايـصى ٜعُـٌ

ايهٗطبٝة

بايبشط ٜٔملسة عاّ ا ٍٚاعتباضاً َٔ 2020/8/26

ٚاؾل اجملًؼ

(ايتاضٜذ ايتاىل الْتٗاء ادـاظة ضعاٜـة طؿـٌ)
ٚستى .2021/8/25
ً

ثاؾناًً:اإلدمؼاالتًوإـفاءًاخلدؿةًً -:
ّ

االسم

الوظيفة

املوضوع

القسم

القرار

ايٓظـــط ؾـــى اقـــرتاح فًـــؼ ايكػـــِ
بؿــإٔ املٛاؾكــة عًــى االغــتكاية املكسَــة

1

ّ .نرييؼ َادس َػٝشة

َعٝس

ٖٓسغة
املٛاقالت

َــــٔ غــــٝازت٘ (عــــٔ ططٜــــل ٚايــــسٙ

بتٛنٝـــٌ ضمســـى ؾـــاٌَ "عـــاّ بٓٛى") ٚاؾل اجملًؼ
اعتبـــاضاً َـــٔ  2020/8/23عًـــى إ تتبـــع
ايكٛاعـــس ٚايًـــٛائح ٚايكـــٛاْني املتبعـــة
ؾى َجٌ ٖص ٙاؿاية.

ً ً

رابعاًً:اؾمهاوزًعنًاحلضورًػىًادلوعدًاحملددًً -:
ّ

االسم

الوظيفة

1

ا.ز .ايػٝس أمحس إمساع ٌٝقُس

أغتاش َتؿطؽ

املوضوع

القسم

القرار

ايٓظــط ؾــى إقــرتاح فًــؼ ايكػــِ بؿــإٔ
املٛاؾكـــة عًـــى قبـــ ٍٛايعـــصض املكـــسّ َـــٔ
غـــٝازت٘ عـــٔ ؾـــرتة ػـــاٚظ ملـــسة (  7أٜـــاّ)

ايطٜانٝات
ٚايؿٝعٜاء
اهلٓسغٝة

عـــٔ االدـــاظة االعتٝازٜـــة املُٓٛســـة يـــ٘
اعتبــــاضاً َــــٔ  2020/8/1ستــــى 2020/9/15
سٝــــح عــــاز غــــٝازت٘ ٚتػــــًِ ايعُــــٌ
بتــــاضٜذ  2020/9/22بــــسالً َــــٔ 2020/9/16
ٚشيــــو ْظــــطاً يًتػــــٝري ؾــــى َٛاعٝــــس
ايطــــريإ يظــــطٚف ايؿــــريٚؽ (نٛؾٝــــس
.)19

ً
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ٚاؾل اجملًؼ

خاؿياًً:اإلـمداباتًواإلدمشاراتً-:
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة
عًى اْتساب غٝازت٘ يالغتعاْة ب٘ نُػتؿاض

1

ا.ز .غعٝس ايػٝس إمساعٌٝ
اـاَى

أغتاش َتؿطؽ

اهلٓسغة
ايهٗطبٝة

بهًٝة اهلٓسغة ٚايتهٓٛيٛدٝا باالنازميٝة ايعطبٝة

يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشطى َٔ ٚاؾل اجملًؼ
بساٜة ايؿكٌ ايسضاغى اال ٍٚغبتُرب 2020
ٚملسة عاّ ٚ ،شيو َٜٛى األسس ٚاـُٝؼ َٔ
نٌ أغبٛع.

2

أ.ز .عؿاف مخٝؼ إبطاِٖٝ
ايعٛؾى

أغتاش
ٚضئٝؼ
ايكػِ

ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة

ٖٓسغة ايػعٍ

عًى ْسب غٝازتٗا ْسباً نًٝاً يًعٌُ ظاَعة

ٚايٓػٝر

اؾالية نأغتاش بهًٝة اهلٓسغة ملسة عاّ ناٌَ

ٚاؾل اجملًؼ

.2021/2020
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة

3

ز .قُٛز قُس ط٘ قطّ

َسضؽ

اهلٓسغة

عًى ْسب غٝازت٘ ْسباً نًٝاً يًعٌُ مبسٜٓة

ايهُٝٝائٝة

ظ ٌٜٚيًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ملسة عاّ ناٌَ

ٚاؾل اجملًؼ

اعتباضاً َٔ  2021/1/1ستى .2021/12/31
ً

دادداًًً:ؿاًقيمهدًؿنًأعؿالً-:
 - 1ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ قػِ ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓظِ بؿإٔ املٛاؾكة عًى َؿاضنة ايػٝس ايسنتٛض ٖ /ؿاّ دالٍ املٓذى –
األغتاش املػاعس بايكػِ  ،برباَر ايتسضٜب مبعٗس تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ؾى غري أٚقات ايعٌُ ايطمسٝة خالٍ ايعاّ ايتسضٜبى
 2021/2020عًى أال ٜؤثط شيو عًى غري ايعًُٝة ايتعًُٝٝة.
ايكطاضٚ :اؾل فًؼ ايهًٝة.
 - 2ايٓظط ؾى اقرتاح قػِ ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓظِ بؿإٔ قب ٍٛإ عتصاض املٗٓسؽ  /عُط ٚقُس ْكط ايس ٜٔايػٝس عٔ ايرتؾح
يٛفٝؿة َعٝس بايكػِ ٚ ،تطؾٝح بس ًال َٓ٘ املٗٓسؽ  /امحس قُس قُس محسى قُس ؾؿٝل املطؾح اال ٍٚاستٝاطى.
ايكطاضٚ :اؾل فًؼ ايهًٝة.
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الشئون التعليمية
 - 1ايٓظط ؾى املٛاؾكة عًى إعتُاز ْتائر َطسًة ايبهايٛضٜٛؽ زٚض  2020 ْٜٛٝٛيًعاّ اؾاَعى  2020/2019يألقػاّ ايتايٝة :
ايعسز
ايهًى

ايكػِ

يًطالب

ٚقـ قٝس
 /ؾطب
قٝس  /عصض
 /فُس

ايٓػبة
عسز
املتكسَني
يإلَتشإ

عسز

عسز

اؿانط ٕٚايٓادشٕٛ

زٚض

عسز

عسز

ْٛؾُرب

ايطاغبٕٛ

ايػائبٕٛ

املئٜٛة
يًٓذاح
(بايٓػبة
يًشانط)ٜٔ

اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

508

4

504

486

420

56

10

18

%86,42

اهلٓسغة املسْٝة

871

17

854

829

622

140

67

25

%75,03

اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

144

4

140

140

117

17

6

-

%83,57

ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓظِ

81

4

77

72

70

1

1

5

%97,22

ٖٓسغة اإلْتاز

221

5

216

203

156

30

17

13

%76,84

اهلٓسغة ايٜٓٚٛة ٚاإلؾعاعٝة

26

2

24

21

14

5

2

3

%66,67

ٖٓسغة ايػعٍ ٚايٓػٝر

23

1

22

15

8

5

2

7

%53,33

اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايػؿٔ

80

-

80

72

57

13

2

8

%79,16

اهلٓسغة املعُاضٜة
ؾعبة املباْى ايعاَة

49

2

47

47

42

4

1

-

%89,36

ؾعبة اإلغهإ

31

-

31

30

28

1

1

1

%93,33

ؾعبة ايتكُ ِٝاؿهطى

10

-

10

10

9

1

-

-

%90,00

اهلٓسغة ايهٗطبٝة
ؾعبة ايكٛى ٚاآلالت ايهٗطبٝة

226

-

226

226

194

25

7

-

%85,84

ؾعبة اإلتكاالت ٚااليهرتْٝٚات

301

1

300

300

270

16

14

-

%90,00

.1

ايكطاض ٚ :اؾل فًؼ ايهًٝة عًى إعتُاز ايٓتائر.
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تابع :الشئون التعليمية
ً

ً-ً2ايٓظط ؾى اعتُاز ْتائر اـطجيٝني َٔ ايرباَر ايعًُٝة املتدككة يؿكٌ ايطبٝع يًعاّ اؾاَعى ٚ 2020/2019بٝاْٗا نايتاىل :
املعسٍ ايرتانُٞ

غاظ

ساغبات

ٚبرتٚنُٝاٜٚات

ٚإتكاالت

نٗطَٝٚهاْٝها

عُاضة

املٓكات

ٚتؿٝٝس

ايبشطٜة

عسز ايطالب ايٓػبة املئٜٛة

4.00 - 3.70

0

11

8

4

0

23

5.39%

3.69 - 3.30

4

37

34

15

1

91

21.31%

3.29 - 3.00

8

38

33

22

2

103

24.12%

2.99 - 2.70

10

35

30

27

0

102

23.89%

2.69 - 2.30

4

23

33

20

2

82

19.20%

2.29 - 2.00

2

1

16

7

0

26

6.09%

ايعسز ايهًٞ

28

145

154

95

5

427

ايكطاض ٚ :اؾل فًؼ ايهًٝة عًى إعتُاز ايٓتائر.
ً-ً3ايٓظط ؾى اعتُاز ْتائر اـطجيٝني َٔ ايرباَر ايعًُٝة املتدككة يؿكٌ ايكٝـ يًعاّ اؾاَعى ٚ 2020/2019بٝاْٗا نايتاىل :
املعسٍ ايرتانُٞ

غاظ

ساغبات

ٚبرتٚنُٝاٜٚات

ٚإتكاالت

نٗطَٝٚهاْٝها

عُاضة

املٓكات

ٚتؿٝٝس

ايبشطٜة

عسز ايطالب ايٓػبة املئٜٛة

4.00 - 3.70

0

0

0

0

0

0

0.00%

3.69 - 3.30

0

0

0

0

0

0

0.00%

3.29 - 3.00

2

0

0

0

0

2

6.67%

2.99 - 2.70

1

1

0

3

0

5

16.67%

2.69 - 2.30

0

5

8

1

0

14

46.67%

2.29 - 2.00

3

0

3

3

0

9

30.00%

ايعسز ايهًٞ

6

6

11

7

0

30

ايكطاض ٚ :اؾل فًؼ ايهًٝة عًى إعتُاز ايٓتائر.
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تابع :الشئون التعليمية
م

توصية جلنة شئون طالة

املوضوع
ايٓظط ؾى اقرتاح عكس إَتشاْات زٚض ْٛؾُرب يًؿطقة ايطابعة

4

يًعاّ اؾاَعى  2020/2019إعتباضاً َٔ  ّٜٛاألسس ْٛ 1ؾُرب
.2020

أٚقت ايًذٓة باملٛاؾكة

القرار
ٚاؾل فًؼ ايهًٝة عًى
تٛقٝة ايًذٓة

إساطة فًؼ ايهًٝة عًُاً مبا ٚضز َٔ ايػٝس  /أَـني عـاّ
داَعة اإلغهٓسضٜة ٚاملطؾل ب٘ قٛضة َـٔ نتـاب قـٓسٚم
5

ايتُ ٌٜٛاألًٖى بـٛظاضة ايؿـباب ٚايطٜانـة ضقـِ ()272
ٚاملؤضر ؾى ٚ 2020/8/23اـام باملتشكالت اـاقة بهٌ

أسٝط اجملًؼ عًُاً

طايب َبًؼ عؿط ٕٚدٓٗٝاً يكاحل قٓسٚم ايتُ ٌٜٛاألًٖى
يطعاٜة ايٓـء ٚايؿباب ٚايطٜانة.
ايٓظط ؾى قب ٍٛايطالب اؿاقًني عًى ايجاْٜٛة ايعاَة َٔ
خاضز ايٓطام ٜٚ ،طغب ٕٛؾى اإليتشام بربْاَر َٔ ايرباَر
ايعًُٝــة املتدككــة يــٝؼ يــ٘ َجٝــٌ ظــاَعتِٗ سػــب
6

إَهاْات ايهًٝـة ٚطاقتٗـا اإلغـتٝعابٝة  ،عًـى إٔ ٜهـٕٛ
يًطايب إقاَة مبشاؾظة اإلغهٓسضٜة أْ ٚطاقٗا اؾػطاؾى ٚال
ٜػُح ي٘ بايإلقاَة باملسٕ اؾاَعٝة ٚ ،شيو ؾى إطاض اـطاب
ايٛاضز َٔ األغتاش ايسنتٛض ْ /ائب ضئٝؼ اؾاَعة يؿـئٕٛ
ايتعًٚ ِٝايطالب.
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قطض فًؼ ايهًٝة بأْ٘ ال
ٜتِ قب ٍٛايطالب إال بعس
َٛاؾكة اجملًؼ ايتٓؿٝصى
يًرباَر ايعًُٝة
املتدككة

العالقات الثقافية
أوالًً:اإلجازاتًاؾدرادقةًً -:
أ – إٜؿاز ؾى أداظة زضاغٝة -:
م

االسم

1

ّ .محسى قُس ؾانط ؾطٖٛز

البيبن

الوظيفة/القسم

القرار

ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة اٜؿاز غٝازت٘ ؾى اداظة زضاغٝة يًشكٍٛ

َعٝس بكػِ اهلٓسغة
االْؿائٝة

عًى زضدة املادػتري َٔ ايْٛٝإ ٚشيو يالغتؿازة َٔ
املٓشة املكسَة يػٝازت٘ َٔ داَعة  Athensملسة عاّ
قابٌ يًتذسٜس اعتباضاً َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب ٜكطف

ٚاؾل
اجملًؼ

بايساخٌ.
(تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾى ٚفٝؿة َعٝس ؾى )2019/2/12

ب – َس األداظة ايسضاغٝة -:
م

االسم

1

ّ .زٜٓا عًى إبطاٖ ِٝعاَط

2

ّ .أمحس قُٛز أمحس ؾاؾعى

البيبن

الوظيفة/القسم

القرار

ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات

َسضؽ َػاعس بكػِ

ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى َس االداظة ايسضغٝة يػٝازتٗا ملسة

اهلٓسغة ايٜٓٚٛة

عاّ غازؽ اعتبـاضاً َـٔ  2020/11/17ستـى 2021/11/16

ٚاالؾعاعٝة ٚعهٛ

بسَ ٕٚطتب أ ٚتاضٜذ املٓاقؿة أُٜٗا أقطب تاضخياً.

االداظة ايسضاغٝة ظاَعة (غاؾطت غٝازتٗا يف  2015/11/17يًشك ٍٛعًـى زضدـة

ٚاؾل
اجملًؼ

ايتكٓٝة اؿهَٝٛة بطٚغٝا ايسنتٛضا َٔ ٙضٚغٝا  -اخـط َـس سكـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ
اـاَؼ ستى  2020/11/16مبطتب).

َسضؽ َػاعس بكػِ
ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء
اهلٓسغٝة ٚعه ٛاالداظة
ايسضاغٝة ظاَعة يٜٛؼ
ؾ ٌٝبايٛالٜات املتشسة
االَطٜهٝة

ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى َس االداظة ايسضغٝة يػٝازت٘ ملـسة
عاّ غازؽ اعتباضاً َٔ  2020/7/28ستى  2021/7/27بسٕٚ
َطتب أ ٚتاضٜذ املٓاقؿة أُٜٗا أقطب تاضخياً.
(غــاؾط غــٝازت٘ يف  2015/7/28يًشكــ ٍٛعًــى زضدــة
ايسنتٛضا َٔ ٙاَطٜها  -اخـط َـس سكـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ
اـاَؼ ستى  2020/7/27مبطتب).
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ٚاؾل
اجملًؼ

دـ – َٓح عاّ يًتسضٜب -:
االسم

م

البيبن

الوظيفة/القسم

القرار

ايٓظط يف اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات

1

َسضؽ َػاعس بكػِ

ايجكاؾٝة باملٛاؾك ة عًى َٓح غٝازت٘ عاّ ثـاْى يًتـسضٜب

اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

اعتباضاً َٔ  2020/12/24ستى  2021/12/23بسَ ٕٚطتب.

ّ .قُس سػني عًى عبس

ٚعه ٛاالداظة ايسضاغٝة (غــاؾط غــٝازت٘ ؾــى  2016 /2/29عًــى ادــاظة زضاغــٝة

ايالٙ

ظاَعة ًَبٛضٕ باغرتايٝا

ٚاؾل
اجملًؼ

يًشك ٍٛعًى ايسنتٛضاة َٔ اغرتايٝا – اخط َس سكٌ
عً ٘ٝعاّ يًتسضٜب ستى  2020/12/23بسَ ٕٚطتب)

َسضؽ َػاعس بكػِ
اهلٓسغة ايهٗطبٝة
2

ّ .قُس طاضم سػني قُس ٚعه ٛاالداظة ايسضاغٝة
ظاَعة ٚالٜة بٓػًؿاْٝا

ؾِٗٝ

بايٛالٜات احملسة
االَطٜهٝة

ايٓظط يف اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات
ايجكاؾٝة باملٛاؾك ة عًى َٓح غٝازت٘ عاّ يًتسضٜب اعتباضا
َٔ ( 2020/2/11اي ّٛٝايتاىل يًُٓاقؿة) ستـى 2021/2/10
بسَ ٕٚطتب سٝح ْاقـ ايسضدة ؾى .2020/2/10
(غاؾط غٝازت٘ ؾى  2015/8/14يًشك ٍٛعًى ايـسنتٛضاة

ٚاؾل
اجملًؼ

َٔ اَطٜها – اخط َس سكٌ عً ٘ٝايعاّ اــاَؼ ستـى
 2020/8/13مبطتب).

ز – تطبٝل ايًٛائح (بإْٗاء اـسَة) -:
م

االسم

البيبن

الوظيفة/القسم

القرار

ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى تطبٝل ايًٛائح املعُ ٍٛبٗا عًى

1

ّ .عُط عبس ٙغعس عبسٙ

َسضؽ َػاعس بكػِ

غٝازت٘ ٚشيو بإْٗاء خسَت٘ َٚطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات

اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

يعسّ عٛزت٘ بعس ْٗاٜة ايعـاّ ايتـسضٜبى ؾـى 2019/9/10

ٚعه ٛاالداظة ايسضاغٝة ْٗٚاٜة ؾرتة االْصاض املٛد٘ يػٝازت٘ ؾى ٚ 2020/9/8مل ٜعس

ظاَعة غ ُٕٛٝؾطٜع
بهٓسا

ٚمل ٜتػًِ ايعٌُ ستى تاضخي٘.
(غــاؾط غــٝازت٘ يف  2014/1/9يًشكــ ٍٛعًــى زضدــة
ايــسنتٛضاَ ٙــٔ نٓــسا  -اخــط َــس سكــٌ عًٝــ٘ عــاّ
يًتسضٜب ستى  2019/9/10بسَ ٕٚطتب).
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ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :تطبٝل ايًٛائح (بإْٗاء اـسَة) -:
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى تطبٝل ايًٛائح املعُ ٍٛبٗا عًى
غــٝازتٗا ٚشيــو بإْٗــاء خــسَتٗا َٚطايبتٗــا ٚنــآَٗا

َسضؽ َػاعس بكػِ
2

ّٖ .بة اهلل قُس عبس
ايؿتاح طعُ٘ٝ

اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

بايٓؿكات يعسّ عٛزتٗا بعس ْٗاٜة ايعاّ ايجاْى يًتسضٜب

ٚاؾل

ؾى .2019/11/28

ٚعه ٛاالداظة ايسضاغٝة (غاؾطت غٝازتٗا يف  2014/4/25يًشكـ ٍٛعًـى زضدـة

ظاَعة َانُاغرت بهٓسا

اجملًؼ

ايسنتٛضا َٔ ٙنٓسا  -اخط َس سكًت عً ٘ٝعاّ ثاْى
يًتسضٜب ستـى  2019/11/28بـسَ ٕٚطتـب -مت َٛاؾكـة
فًؼ ا يهًٝة عًى تٛد ٘ٝاْصاض يػٝازتٗاٚ -ضز خطاب
اؾاَعة بهطٚضة إْٗاءخسَتٗا).

ثاـقاًً:بدءًاؾدرادةًبربـاؿجًاجلاؿعةًادلصرقةًاؾقاباـقةًً -:
م

االسم

البيبن

الوظيفة/القسم

القرار

ايٓظط يف اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى اغكاط املسة َٔ ؾٗط َـا2020 ٜٛ

َسضؽ َػاعس بكػِ
ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء
1

ّ /ا ٜ٘عًى ساَس غاَى

اهلٓسغٝة ٚعه ٛبربْاَر
اؾاَعة املكطٜة ايٝاباْٝة
يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا

اىل غــبتُرب  2020بــسْ ٕٚؿكــات َــٔ ايبعجــات ْظــطاً
الٜكاف االعُاٍ ايبشجٝة زاخٌ اؾاَعة املكط ٜ٘ايٝاباْٝة
يًظطٚف ايتى متط بٗا ايـبالز َـع املٛاؾكـة عًـى غـؿط

ٚاؾل

غٝازتٗا ملسة غـبعة اؾـٗط اىل داَعـة طٛنٝـ ٛبايٝابـإ

اجملًؼ

الغتهُاٍ زضاغة ايسنتٛضاٚ ٙشيو اعتبـاضاً َـٔ بساٜـ٘
انتٛبط  2020ستى ْٗاٜة ابط2021 ٌٜ
(بساٜة زضاغة غٝازتٗا باؾاَعة املكطٜة ايٝاباْٝة اعتباضاً
َٔ ؾرباٜط ٚ 2018ملسة ثالخ غٓٛات).

07
اؾًػة األٚىل بتاضٜذ 2020 /10/13

ثاؾناًً:اإلعاراتً(ـيلةًاإلعاراتًعؾىًؿيمو ًاؾؽؾقةًً -:ً)%16
االسم

الوظيفة/القسم

م

ا.ز .عُط ٚقُس غٝس أمحس

أغتاش بكػِ اهلٓسغة

البيبن

القرار

ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى ػسٜس اعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ ؾى
اطاض ايعاّ اؿازى عؿط (عاّ اغتجٓائى) طبكاً ملٛاؾكة
اجملًؼ االعًى يًذاَعات ْظطاً يًظطٚف ايتى متط بٗا
ايبالز ٚتعطٌ سطنة ايطريإ ايسٚىل ٚشيو يًعٌُ

1

عبس ايكازض

ايكشٝة

ظاَعة االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُهة ايعطبٝة
ايػعٛزٜة ٚشيو بٓاء عًى قٛضة اخطاض ايتذسٜس املطؾل
باالٚضام ٚاالقطاض املكسّ َٔ غٝازت٘ بأْ٘ غٛف ٜكسّ

ٚاؾل
اجملًؼ

اقٌ إؾازة ايتذسٜس خالٍ أضبعة أؾٗط اعتباضاً َٔ
ٚ 2020/9/1ستى ْٗاٜة ْٛؾُرب 2020بسَ ٕٚطتب  ،عًُاً
بإٔ إعاضة غٝازت٘ ال تؤثط عًى االعاضات اؾسٜسة
بايكػِ.
(ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ .)%15
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى اعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ يًعٌُ

2

ا.زَ .كطؿى أَني عبس
ايعظِٝ

أغتاش بكػِ ٖٓسغة

باؾاَعة االَطٜهٝة بايكاٖطة اعتباضاً َٔ  2021/1/1ستى

ٚاؾل

اؿاغب ٚايٓظِ

 2021/12/31بسَ ٕٚطتب  ،عًُاً بإٔ إعاضة غٝازت٘ ال

اجملًؼ

تؤثط عًى االعاضات اؾسٜسة بايكػِ.
(ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ .)%24
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى ػسٜس اعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ عاؾط

3

ز .أمحس قُس قُس عبس
اجملٝس غامل

أغتاش َػاعس بكػِ

يًعٌُ بهًٝة ايسضاغات ايبشطٜة ظاَعة املًو عبس

اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايععٜع باملًُهة ايعطبٝة ايػعٛزٜة اعتباضاً َٔ 2020/9/1

ايػؿٔ

ستى  2021/8/31بسَ ٕٚطتب  ،عًُاً بإٔ إعاضة غٝازت٘ ال
تؤثط عًى االعاضات اؾسٜسة بايكػِ.
(ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ .)%11

ً
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ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:اإلعاراتً(ـيلةًاإلعاراتًعؾىًؿيمو ًاؾؽؾقةً-:ً)%16
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى ػسٜس اعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ ضابع

4

زْ .ازض ضدب ٜٛغـ عُاض

َسضؽ بكػِ اهلٓسغة
ايبشطٜة ٚعُاضة ايػؿٔ

يًعٌُ ظاَعة املًو عبس ايععٜع باملًُهة ايعطبٝة
ايػعٛزٜة اعتباضاً َٔ  2021/2/1ستى  2022/1/31بسٕٚ
َطتب  ،عًُاً بإٔ إعاضة غٝازت٘ ال تؤثط عًى االعاضات

ٚاؾل
اجملًؼ

اؾسٜسة بايكػِ.
(ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ .)%11
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات
ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى ػسٜس اعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ غابع

5

ز .إغالّ أمحس إبطاِٖٝ
ٜٛغـ عؿطى

َسضؽ بكػِ

يًعٌُ ظاَعة املًو عبس اهلل يًعًٚ ّٛايتكٓٝة باملًُهة

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء

ايعطبٝة ايػعٛزٜة اعتباضاً َٔ  2020/11/2ستى 2021/11/1

اهلٓسغٝة

بسَ ٕٚطتب  ،عًُاً بإٔ إعاضة غٝازت٘ ال تؤثط عًى

ٚاؾل
اجملًؼ

االعاضات اؾسٜسة بايكػِ.
(ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ .)%21
ايٓظط ؾى اقرتاح فًؼ ايكػِ باملٛاؾكة عًى ػسٜس اعاضة
غٝازت٘ ملسة عاّ ثايح يًعٌُ باؾاَعة املكطٜة ايٝاباْٝة

6

ز .أمحس ايػعٝس ٜٛغـ
ايٛضزاْى

َسضؽ بكػِ اهلٓسغة

يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا اعتباضاً َٔ  2020/11/25ستى

ٚاؾل

املٝهاْٝهٝة

 2021/11/24بسَ ٕٚطتب  ،عًُاً بإٔ إعاضة غٝازت٘ ال تؤثط

اجملًؼ

عًى االعاضات اؾسٜسة بايكػِ.
(ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ .)%17
ً
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الدراسات العليا
أوالًً:ؼيمًاهلـددةًاإلـشائقةًً -:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :غاض ٙأمحس ْاقـ قُس إبطاِٖٝ

منح
الدرجبت

َٛنٛع :إزاضة املؿطٚعات ايطؾٝكة ؾى ؼػني قٓاعة ايتؿٝٝس ؾى َكط.

َادػتري

Agile project management in enhancing the
construction industry in Egypt.
ؼت إؾطاف :أ.زٖ .ؿاّ عبس اـايل عبس اـايل ايػٝس  ،أ.زٜ .اغط قُس سٛٝض

ايعًّٛ

خطٜـ 2014

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

عًى ايؿشاّ.
اغِ ايطايبٖ :ب٘ ؾتشى قُس قُس ايالؾى
َٛنٛع :تطبٝل َبسأ ايجك٘ ؾى إجياز ايٓػب املجًى يًكطاعات املؿهًة عًى
ايباضز عًى ؾهٌ ٚ Cايتى تػتدسّ نهُطات ٚشيو طبكا يًهٛز املكطى.
Reliability based structural design optimization
applied on cold formed C-channel beam designed
according to Egyptian code.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عاطـ عبس املٓعِ عطا قُس  ،أ.ز .أمحس ؾاٌَ دالٍ ؾُٗى ،

تشكيل جلنة
احلكم

ز .ؾريَ ٜٔكطؿى أمحس غ.ًِٜٛ

َادػتري

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* 10th Alexandria International Conference on
Structural,
Geotechnical
Engineering
and
Management (AICSGE-10) 17-19 December 2019,
Alexandria, Egypt
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .سػاّ ؾُٗى غامن

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

 -2أ.ز .ؾطٜـ أمحس َطاز

أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة ايكاٖطة عهٛاً

 -3أ.ز .عاطـ عبس املٓعِ عطا

أغتاش بايهًٝة

ضئٝػاً
َؿطؾاً ٚعهٛاً

 -4أ.ز .أمحس ؾاٌَ دالٍ ؾُٗى أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً

ً
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ايعًّٛ
اهلٓسغٝة

ضبٝع 2017

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًاإلـشائقةً-:
اغِ ايطايب :قُس قربى لٝب أمحس
َٛنٛع :تسع ِٝايهُطات اـطغاْٝة املػًشة ايٛاقعة ؼت تأثري األمحاٍ.

تشكيل جلنة
احلكم

Strengthening of R.C. beams under sustained load.
ؼت إؾطاف :أ.ز .غعٝس قُس عبس ايكازض عالّ  ،أ.ز .ساظّ قُس ؾاضٚم ايبهطى.

َادػتري

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

ايعًّٛ

 -1أ.ز .قٝى ايس ٜٔقالح ايس ٜٔؾهطى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

 -2أ.ز .غعٝس قُس عبس ايكازضعالّ

أغتاش ٚعُٝس ايهًٝة

 -3أ.ز .أمحس قُس ايٓبٛى عطا

أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطا عهٛاً
أغتاش َػاعس بايهًٝة

 -4أ.ز .ساظّ قُس ؾاضٚم ايبهطى

َؿطؾاً ٚعهٛاً

خطٜـ 2011

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

َؿطؾاً ٚعهٛاً

اغِ ايطايب :ايػٝس سػٔ أمحس عبس ايطمحٔ
َٛنٛع :تكٜٛة ٚقًة ايعُٛز بايبالط٘ ملكاَٚة اإلخرتام بػبب محٌ داْبى
َتهطض.

تشكيل جلنة
اإلمتحبن
الشبمل

Column slab joint strengthen for punching due to
lateral repeated load.
ؼت إؾطاف :أ.ز .طاضم إبطاٖ ِٝعبٝس ، ٚأ.ز .ايتْٛى قُٛز ايتْٛى عبس اجملٝس ،
أ.ز .أمحس كتاض قُس ططابٝة.

ضبٝع 2019

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .قُس قُٛز سٓؿى اؿٜٛطى أغتاش بايهًٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

ضئٝػاً

 -2أ.ز .طاضم إبطاٖ ِٝعًى عبٝس ٚأغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً
عهٛاً

 -3أ.ز .ساؾظ ايػٝس محاز ٙايُٓٝى

أغتاش بايهًٝة

 -4أ.ز .أمحس كتاض قُس ططاب٘ٝ

أغتاش َػاعس بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

 -5أ.ز .أمحس قُٛز أمحس خًٝؿ٘

أغتاش َػاعس بايهًٝة

عهٛاً

َادػتري
إيػاء

ايعًّٛ

اغِ ايطايب :قُس غعٝس ؾتشى أب ٛؾٛؾ٘

ايتػذٌٝ

اهلٓسغٝة

بٓاء عًى

َادػتري

طًب٘

ايعًّٛ

اغِ ايطايب :محسى قُس ؾانط

اهلٓسغٝة
ً
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خطٜـ 2013

خطٜـ 2018

ٚاؾل
اجملًؼ
ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًاإلـشائقةً-:
إيػاء ايتػذٌٝ
بٓاء عًى طًب٘

اغِ ايطايب :آٜة أمحس عبس ايؿتاح قُٛز

زبًّٛ

خطٜـ 2016

ٚاؾل اجملًؼ

اغِ ايطايب :ؾُٝاء قُٛز قُس عٝػى ععٚظ

زبًّٛ

خطٜـ 2015

ٚاؾل اجملًؼ

اغِ ايطايب :قُس سػني اؾبًى سػني

زبًّٛ

خطٜـ 2015

ٚاؾل اجملًؼ

ً

ثاـقاًً:ؼيمًاهلـددةًاؾؽفربقةً:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :أمحس عازٍ قُٛز قُٛز ٖٝبة
َٛنٛع :خٛاضظّ دٓٝى نُى َػتدسّ اؿبٝبات اـؿٓة املتٛاظٜة يتؿػ ٌٝايؿبهات املٝهطٜ٘ٚ
ايصنٝة.

منح
الدرجبت

زنتٛضاٙ

ضبٝع 2017

A coarse grained parallel quantum genetic algorithm for
operation of smart microgrids.

ٚاؾل
اجملًؼ

ؼت إؾطاف :أ.زْ .ب ٌٝسػٔ قُٛز عباغى  ،ز .تاَط مشؼ ايس ٜٔعبس ايػؿاض.
اغِ ايطايب :عبس ايطمحٔ قُس ؾطغًى قُس

َٛنٛع :عانؼ خاؾض – ضاؾع ثالثى – ايطٛض ثٓائى – األضدٌ َع ٚسسة َعاؾة تؿانًٝة.
Three-phase Two-leg buck-boost DC-AC inverter with
differential power processor unit.

ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس عبس اهلل سػاّ ايس ٜٔؾاٖني  ،أ.ز .أمحس قسضى عبس

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2015

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

ايػالّ  ،أ.ز .أمحس قُس عباؽ قُس ايػطٚدى.
اغِ ايطايب :قُس أمحس عبس ايطاظم قُٛز أب ٛؾاٍ
َٛنٛع :ايتؿػ ٌٝاملتٛاظى ألْظُة ايطاقة ايهٗطبٝة ؾى ايؿبهات ايكػرية.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :إغرتاتٝذٝات ايتشهِ املتكسَة يًؿبهات املكػطة
ايكائُة عًى َكَٛات اؾٗس ايعهػٝة) عًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Advanced decentralized control strategies for inverter-based
micro-grids.

تشكيل جلنة
احلكم

ؼت إؾطاف :أ.ز .إبطاٖ ِٝؾؤاز عبس ايطمحٔ ايعطباٚى (ضمح٘ اهلل)  ،أ.ز .قُٛز
أمحس تٛؾٝل اؾُاٍ  ،أ.ز .قُس قُس ظنطٜا َكطؿى.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف  :فًة ٖٓسغة اإلغهٓسضٜة بتاضٜذ  20أنتٛبط .2019

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .قُٛز أمحس تٛؾٝل اؾُاٍ

عامل ممتاظ بايهًٝة

 -2أ.زْ .ب ٌٝسػٔ قُٛز عباغى

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

َؿطؾاً ٚضئٝػاً
عهٛاً

 -3أ.زَ .كطؿى إبطاٖ ِٝقُس َكطؿى َطعى أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة عني مشؼ

عهٛاً
 -4أ.ز .قُس قُس ظنطٜا َكطؿى

أغتاش َػاعس بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً
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زنتٛضاٙ

خطٜـ 2016

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًاؾؽفربقةً:
اغِ ايطايب :أَرية قالح ايس ٜٔقُس عبس املٓعِ ايبطٛطى
َٛنٛع :تأَني ايتعطف بإغتدساّ َٛدات ايطاز ٜٛبإغتدساّ ايتؿؿري.
)Security of radio frequency identification (RFID
using encryption.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ايػٝس عبس املعطى إبطاٖ ِٝايبسٚى (ضمح٘ اهلل)  ،أ.ز .سػٔ
ْسٜط أمحس سػٓى خري اهلل  ،أ.ز .قُس عُط ٚعًى قُٛز كتاض  ،زٖ .اْٝة سػٔ

تشكيل جلنة
احلكم

أمحس عبس املٓعِ ؾطز.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
.Electronics 18 July 2020, Vol. 9, No. 1168, pp. 1-14

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .سػٔ ْسٜط أمحس سػٓى خري اهلل أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة
 -2أ.ز .قُس ايػعٝس ْكط

َؿطؾاً ٚضئٝػاً

أغتاش َتؿطؽ بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطا

عهٛاً
عهٛاً

 -3أ.ز .سػاّ قُس سػإ ؾًبى

أغتاش بايهًٝة

 -4أ.ز .قُس عُط ٚعًى قُٛز كتاض

أغتاش َػاعس بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

اغِ ايطايبَٓ :اض قُس عبس املككٛز قُس
َٛنٛع :تطبٝكات ايتعًِ ايعُٝل.

تشكيل جلنة
اإلمتحبن
الشبمل

Applications of deep learning.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .سست َكطؿى داب اهلل اؾٓٝسى.
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

ضبٝع 2018

 -1أ.زَ .سست َكطؿى داب اهلل اؾٓٝسى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة َؿطؾاً ٚضئٝػاً
 -2أ.ز .قُس فسى أمحس قُس أمحس

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

 -3أ.ز .تاَط سًُى عبس اؿُٝس سػٔ

أغتاش ٚٚن ٌٝايهًٝة يؿئ ٕٛايتعًِٝ
ٚايطالب

عهٛاً

ً
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عهٛاً

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًاؾؽفربقةً:
اغِ ايطايب :أَري قُس ضنا قُس غٜٛسإ
َٛنٛع :بطٚتٛنٛالت تٛد ٘ٝدسٜس ٙآَٓة بإغتدساّ غًػًة ايهتٌ ؾى ايؿبهات

تشكيل جلنة
اإلمتحبن
الشبمل

ايالغًهٝة املدككة.
New secure routing protocols using block-chain in wireless
Ad-hoc Networks.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾى  ،أ.زٜ .امسني أب ٛايػعٛز قاحل َتٛىل.

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

عًى تكاضٜط

اجملًؼ

 -1أ.ز .سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة َؿطؾاً ٚضئٝػاً
 -2أ.زْٛ .ض ايس ٜٔسػٔ إمساعٌٝ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.زْٗ .ى عجُإ قطْى غطٜب

أغتاش بايهًٝة

عهٛاً

إيػاء
ايتػذ ٌٝبٓاء

ضبٝع 2018

ٚاؾل

َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايب :سػٔ غعس غعٝس سػٔ غعس

خطٜـ 2013

اهلٓسغٝة

املؿطؾني

ٚاؾل
اجملًؼ

ً

ثاؾناًً:ؼيمًاهلـددةًادلعؿارقةًً -:
اغِ ايطايبَ :اضى عاطـ ظنطى بكطط
َٛنٛع :اؿٛنُ٘ اؿهطٜة املػتساَ٘.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :اؿٛنُ٘ اؿهطٜة املػتساَة :اؿٛنُة اؿهطٜة نأزاة
يتععٜع َطْٚة ايته ٜٔٛاؿهطى .زضاغة ساية :اإلغهٓسضٜة َ ،كط) عًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس
ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Sustainable urban governance: Urban governance as a tool for
enhancing resilient urban form, case study: Alexandria, Egypt.

ؼت إؾطاف :أ.زَ .كطؿى َطغى َكطؿى ايعطبى (ضمح٘ اهلل)  ،أ.ز .خايس

تشكيل جلنة
احلكم

ايػٝس قُس اؿذًة  ،أ.ز .زٜٓا قُس عًى غعس اهلل.

زنتٛضاٙ

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
th

25 International Conference on Urban Planning and
Regional Development in the Information Society, 15 – 18
September 2020. Germany.

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .عبس ايؿتاح إبطاٖ ِٝسػني املٛقًى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة
 -2أ.ز .سامت عبس املٓعِ ايطٌٜٛ

ضئٝػاً

أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة ايسيتا عهٛاً

 -3أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة

أغتاش بايهًٝة

 -4أ.ز .زٜٓا قُس عًى غعس اهلل

أغتاش َػاعس بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً
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َؿطؾاً ٚعهٛاً

ضبٝع 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًادلعؿارقةً-:
اغِ ايطايب :أمساء عاطـ قُس عجُإ
َٛنٛع :تأثري خكائل إَهاْٝة ايٛق ٍٛإىل ايٛادٗة ايبشطٜة عًى دٛزة
سٝاة اإلْػإ .زضاغة ساية :اإلغهٓسضٜةَ ،كط.
The impact of accessibility attributes to waterfronts
on human well-being. Case study: Alexandria,
Egypt.
ؼت إؾطاف :أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة  ،ز .أمساء ايػٝس سػٔ.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عـح َٓؿـٛض يف  :فًـة ٖٓسغـة عـني مشـؼ بتـاضٜذ
.2020/9/28

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2015

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

تشكيل جلنة
احلكم

َؿطؾاً ٚضئٝػاً

 -1أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة

أغتاش بايهًٝة

 -2أ.ز .عالء ايس ٜٔعازٍ األيؿى

أغتاش بهًٝة ايؿٓ ٕٛاؾًُٝة

عهٛاً

 -3أ.ز .زٜٓا قُس عًى غعس اهلل

أغتاش َػاعس بايهًٝة

عهٛاً

اغِ ايطايبْٛ :ضٖإ قُس غعس قُس ٚاىل
َٛنٛع :تك ِٝٝاهلؿاؾة اإلدتُاعٝة ٚاملهاْٝة يًُٓاطل ايعؿٛائٝة اؿهطٜة.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :تك ِٝٝاهلؿاؾة اإلدتُاعٝة ٚاملهاْٝة
يًُٓاطل ايعؿٛائٝة اؿهطٜة نأزاة يًتُٓٝة ايعُطاْٝة املطْة :زضاغة ؿاية َسٜٓة
اإلغهٓسضٜة) عًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Assessing Socio-spatial vulnerability of urban
slums: A tool to resilient urban development,
Alexandria, Egypt.
ؼت إؾطاف :أ.زٖ .اْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز  ،أ.ز .زٜٓا قُس عًى غعس اهلل.

ايعًّٛ

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عـح َٓؿـٛض يف  :فًـة ٖٓسغـة عـني مشـؼ بتـاضٜذ

اهلٓسغٝة

.2020/9/9
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .أمحس قُٛز ٜػطى

أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة ايكاٖطة ضئٝػاً

 -2أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة

أغتاش بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.زٖ .اْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز

أغتاش بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

 -4أ.ز .زٜٓا قُس عًى غعس اهلل

أغتاش َػاعس بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

ً
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َادػتري
خطٜـ 2016

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًادلعؿارقةً-:
اغِ ايطايب :غاضة قُس ؾتشى عبس ايػٓى أب ٛدٓسٜ٘
َٛنٛع :املٓار احملًى ٚايبٝئة :تك ِٝٝايػًٛى اؿطاضى ؾى َٓاطل األٚزٜة ايعُطاْٝة ،
زضاغة ساية َسٜٓة اإلغهٓسضٜة َ ،كط.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :املٓار اؿهطى  ٚايبٝئة املبٓٝة :تك ِٝٝايػًٛى
اؿطاضى ؾى املسٕ بإغتدساّ املٓاطل املٓاخٝة احملًٝة  ،زضاغة ساية َسٜٓة اإلغهٓسضٜة ،
َكط) عًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
The urban climate and built environment: Assessing thermal
behavior in cities using local climate zones, the case of
Alexandria, Egypt.

ؼت إؾطاف :أ.زٖ .اْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز  ،أ.ز .ظٜاز قُس طاضم ايكٝاز.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2016

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

11th International Conference on Sustainable Development
and Planning, 9-11 September 2020, Wessex Institute, UK.

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة

تشكيل جلنة
احلكم

أغتاش بايهًٝة

ضئٝػاً

 -2أ.زٖ .اْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز أغتاش بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

 -3أ.ز .عبري قُس ايؿاطط

أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة عني مشؼ عهٛاً

اغِ ايطايبًْٗ :ة َكطؿى أب ٛاجملس زغٛقى
َٛنٛع :ططم اؿؿاف عًى املٓاطل ايرتاثٝة عًى ايتُٓٝة ايػٝاسٝة َٓطكة ايسضاغة:
َسٜٓة اإلغهٓسضٜة.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :ططم اؿؿاف عًى املٓاطل ايرتاثٝة عًى ايتُٓٝة
ايػٝاسٝة) عًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Conservation methods of heritage areas and their effect
on touristic development.

ؼت إؾطاف :أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة  ،ز .عًى قُٛز بَٛٝى عًى.

َادػتري

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

ايعًّٛ

3rd International Conference on Material Science and
Engineering, 15-17 March 2020, Egypt-Japan University
of Science and Technology, Alexandria, Egypt.

اهلٓسغٝة

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .قُس عاقِ قُٛز سٓؿى عبس ايٓبى أغتاش بايهًٝة

ضئٝػاً

 -2أ.ز .خايس ايػٝس قُس اؿذًة

أغتاش بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

 -3أ.زْٝ .ؿني غطٜب

أغتاش بهًٝة ايؿٓ ٕٛاؾًُٝة عهٛاً

* ٚاؾل فًؼ ايكػِ عًى عسّ إعازة املكطضات اييت َط عًٗٝا أنجط َٔ مخؼ غٓٛات
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خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًادلعؿارقةً-:
اغِ ايطايبْ :ػط ٜٔعًى عباؽ عٝاز
َٛنٛع :ايطؾاٖٝة اؿػٝة ؾى اؿٝع ايعاّ – َسخٌ َعُاضى عكبى.

تشكيل جلنة

– Emotional wellbeing in public realm
Neuroarchitectural approach.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ  ،أ.ز .خايس ايػٝس قُس

اإلمتحبن

اؿذًة.

الشبمل

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

خطٜـ 2017

ٚاؾل
اجملًؼ

 -1أ.ز .سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة َؿطؾاً ٚضئٝػاً
أغتاش بايهًٝة

عهٛاً

 -2أ.ز .قُس أْٛض قُس ؾهطى

 -3أ.زٖ .اْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز أغتاش بايهًٝة

عهٛاً

ً

رابعاًًً:ؼيمًاهلـددةًادلقؽاـقؽقةًً ً-:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :نط ِٜعبس املطًب سػٓٝى عبس املطًب

منح الدرجبت

َادػتري

َٛنٛع :أزاء املططبات ايهُٝٝائٝة ايػائًة.
Liquid desiccant performance.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عبس اؿُٝس عط ٘ٝايػٝس.

اهلٓسغة

خطٜـ 2016

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايبَ :ى غاَى قُس غعس ايػهطَى
َٛنٛع :أزاء نطاغى ايتشُ ٌٝبإغتدساّ َٛائع ايٓاْ ٛاألْٜٝٛة ؾى ايتربٜس.

تشكيل جلنة

Performance of Journal bearing using ionie nano
fluid as lubricant.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .ائٌ قُس َكطؿى املػالْى.
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

اإلمتحبن

 -1أ.ز .قُس ؾطٜس قُس خًٌٝ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

الشبمل

 -2أ.ز .سػٔ أْٛض سػٔ اؾٌُ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.ز .قُس عبس ايؿتاح قُس طعُ٘ٝ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -4أ.ز .عازٍ أمحس قُس عبس ايطمحٔ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -5أ.زٚ .ائٌ قُس َكطؿى املػالْى

أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة
َؿطؾاً ٚعهٛاً

ً
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خطٜـ 2019

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعًً:ؼيمًاهلـددةًادلقؽاـقؽقةً-:
اغِ ايطايبٖ :اٜسى عاطـ دطدؼ سٓا دطدؼ
َٛنٛع :أزاء أْظُة غٛائٌ اإلَتعاظ.
Liquid desiccant systems performance.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .ائٌ قُس َكطؿى املػالْى.
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

 -1أ.ز .قُس ؾطٜس قُس خًٌٝ

 -2أ.ز .عبس اؿُٝس إبطاٖ ِٝمجعة عًى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.ز .قُس عبس ايؿتاح قُس طعُ٘ٝ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -4أ.ز .عازٍ أمحس قُس عبس ايطمحٔ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -5أ.زٚ .ائٌ قُس َكطؿى املػالْى

أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة

خطٜـ 2019

ٚاؾل
اجملًؼ

َؿطؾاً ٚعهٛاً
ً

خاؿياًًً:ؼيمًاهلـددةًاؾؽقؿقائقةًً -:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :عال قُس عسىل سؿٓى

منح الدرجبت

َٛنٛع :إظاية ايكبػات َٔ املٝا ٙايكٓاعٝة املًٛثة بإغتدساّ تكٓٝة ايتشؿٝع

َادػتري

ايهٛئى يؿٛم أنػٝس اهلٝسضٚدني ٚتكٓٝة ايؿٓت ٕٛايهٗطٚنٛئٝة.

ايعًّٛ

Degradation of dyes in industrial wastewater by UV/H2O2
photolysis and photo Electro-Fenton techniques.

اهلٓسغٝة

خطٜـ 2015

ٚاؾل
اجملًؼ

ؼت إؾطاف :أ.ز .ؾعبإ عًى عطْ ٘ٝكري  ،أ.زَ .كطؿى إبطاٖ ِٝأمحس غامل.
اغِ ايطايب :أمحس قالح ايس ٜٔقُس عبس ايععٜع زضٜٚـ
َٛنٛع :زضاغة ؾى إغتدساّ ْظاّ طبكات اؿُاٜة عًى بعض ٚسسات خط
إْتاز اؿسٜس باإلختعاٍ املباؾط.

حتديد عنوان
حبث

إىل َٛنٛع :تطبٝل املٓطل ايهبابى عًى زضاغة طبكات اؿُاٜة يتشسٜس
َػتٛى األَإ يبعض االْظُة اؿطدة يًػالَة ؾى إْتاز اؿسٜس بططٜكة
اإلختعاٍ املباؾط.
Applying fuzzy logic on LOPA to identity SIL
requirement for safety critical functions in a direct
reduction iron industry.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ عبس املٓعِ ؾطز  ،أ.زَ .كطؿى إبطاٖ ِٝغامل َٓكٛض.
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زنتٛضاٙ

خطٜـ 2012

ٚاؾل
اجملًؼ

دادداًًً:ؼيمًفـددةًاحلادبًواؾـظمًً -:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :ؾاطُ٘ أْٛض عبس ايععٜع َٛغى

منح الدرجبت

َٛنٛع :ايتؿدٝل ايتًكائى يػططإ ايجسى َٔ ايكٛض ايٓػٝذٝة.

َادػتري

Automatic diagnosis of breast cancer from
histopathological images.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس اؿُٝس إمساع ٌٝأمحس  ،أ.ز .لٝة قُس غعٝس عبس

ايعًّٛ

خطٜـ 2014

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

ايًطٝـ غامن  ،ز .أَٓٝة عُط ٚمجاٍ ايس ٜٔعطا اهلل.
اغِ ايطايب :مسط قُس عًى عًى أب ٛظٜس
َٛنٛع :اإلػا ٙم ٛمنٛشز قػٔ يتك ِٝٝايربفٝات بإغتدساّ تكٓٝات ايتعًِ.

َادػتري

Towards an enhanced software assessment model
using learning techniques.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس غعٝس سًُى أب ٛدبٌ  ،أ.ز .غٗري أمحس ؾؤاز بػْٛٝى

ايعًّٛ

خطٜـ 2014

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

 ،أ.زَ .كطؿى ٜػطى ظنى ايٓعٓاعى.
ً

دابعاًًً:ؼيمًفـددةًاؾغزلًواؾـيقج-:
اغِ ايطايبْ :ؿٛى ؾتشى ساَس قُس عذُٝة
َٛنٛع :ضاسة املػتدسّ ألزاء األقُؿة احملاناة.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :األزاء ايؿٝعٜائى ٚاملٝهاْٝهى يألقُؿة
ايٛبطٜة ؾى احملانا )ٙعًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

تشكيل جلنة
احلكم

Apparel physical and mechanical performance of
Terry fabrics.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عازٍ قالح ايس ٜٔاؾٗٓٝى (ضمح٘ اهلل)  ،أ.ز .ؾريٜٚت سػني

زنتٛضاٙ

عبس ايًطٝـ ايػًُى  ،زٚ .ائٌ أمحس ايػٝس محٝس.ٙ
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
The 13th Textile Bioengineering and Informatics
Symposium, 7-10 July 2020, Webniar.
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .عاٜس ٙؾُٗى ؾتا

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

 -2أ.ز .قُس عبس اهلل غعس

أغتاش باملطنع ايكَٛى يًبشٛخ عهٛاً

 -3أ.ز .ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝـ ايػًُى أغتاش بايهًٝة

ً
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ضئٝػاً

َؿطؾاً ٚعهٛاً

خطٜـ 2016

ٚاؾل
اجملًؼ

ثاؿـاًًً:ؼيمًاهلـددةًاؾـووقةًواإلذعاعقةًً -:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :قُس عبس اهلل قُس ايػٝس
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغة ايٜٓٚٛة.

منح
الدرجبت

Applications of Nuclear Engineering.
ضأت ايًذٓة بتشسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :ايسضاغة ايٓٝرتْ٘ٝٚ
ٚاهلٝسضٚسطاضٜة إلْتاز األضٜس 192 – ّٜٛؾى َؿاعالت األعاخ.

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

Neutronic & thermal hydraulic study for iridium192 production in a research reactor.
ؼت إؾطاف :أ.ز.عًٝاء عازٍ قُس بسٚى  ،أ.زْ .ازض قُٛز عبس اؿً ، ِٝأ.ز.
أمحس عُاز ايس ٜٔؾتح اهلل عُاز
اغِ ايطايب :ضٚن٘ سػاّ قُس ؾًبى
َٛنٛع :تطبٝكات ؾى اهلٓسغة ايٜٓٚٛة.

تشكيل جلنة
احلكم

Applications of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قػٔ عبس ٙأبَٓ ٛسٚض  ،أ.زٚ .يٝس عبس احملػٔ َتٛىل  ،ز.

َادػتري

أمحس عُاز ايس ٜٔؾتح اهلل عُاز.

ايعًّٛ

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

اهلٓسغٝة

 -1أ.ز .قػٔ عبس ٙأبَٓ ٛسٚض

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة َؿطؾاً ٚضئٝػاً

 -2أ.ز .عًٝاء عازٍ قُس بسٚى

أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة عهٛاً

ضبٝع 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

 -3أ.ز .نط ِٜايس ٜٔعبس ايععٜع األزِٖ أغتاش َتؿطؽ بٗٝئة ايطقابة ايصضٜة عهٛاً
ً

تادعاًًً:ؼيمًفـددةًاإلـماجً-:
املوضوع
منح
الدرجبت

الدرجة

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :قُس أمحس ْكط ايس ٜٔؾعبإ
َٛنٛع :اهلٓسغة ايعهػٝة يٛسسةتٛيٝس ايهٗطباء ايرتززٜة.
Reverse engineering of alternators.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .كطؿى أمحس ٖالىل.

ً
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َادػتري
اهلٓسغة

خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

عاذراًًً:ؼيمًفـددةًاؾر ًواهلقدروؾقؽاً-:
الدرجة

املوضوع

تبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :زايٝا قُس غعس قُس غعس
َٛنٛع :إزاضة املٝا ٙببشرية َطٜٛط.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :إزاضة املٝا ٙؾى عرية َطٜٛط) عًُاً بإٔ ٖصا ايتشسٜس
ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Water management of Mariout lake.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ضاٜٚة َٓري قُس قٓك ، ٙٛأ.زٖٝ .جِ قُس ممسٚح قُس عٛض ،
تشكيل جلنة ز .قُس ايػعٝس ضدب اـٛىل.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

احلكم

َادػتري
ايعًّٛ

4th International Environmental Forum, Tanta University,
21-22 June 2020, Tolip Royal Hotel, Alexandria, Egypt.

ضبٝع 2014

اهلٓسغٝة

ٚاؾل
اجملًؼ

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

َؿطؾاً ٚضئٝػاً

 -1أ.ز .ضاٜٚة َٓري قُس قٓكٙٛ

 -2أ.ز .سػاّ ايس ٜٔقُس َطاز َػاظى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.ز .قُس قُٛز قُس عبس املطًب

أغتاش َتؿطؽ باملطنع ايكَٛى يبشٛخ املٝاٙ

عهٛاً
اغِ ايطايب :أفس إبطآَٖ ِٝكٛض عبس املككٛز
َٛنٛع :تُٓٝة املٛاضز املائٝة ؾى سٛض عط ايػعاٍ – دٓٛب ايػٛزإ.

تشكيل جلنة

Water management of Bahr-Elgazal Basin-South Sudan.

ؼت إؾطاف :أ.ز .سػاّ ايس ٜٔقُس َطاز َػاظى.

اإلمتحبن

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

الشبمل

خطٜـ 2017

 -1أ.زْ .ع ٜ٘أغعس ْٜٛإ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

 -2أ.ز .ضآَ ٜ٘ٚري قُس قٓكٙٛ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.ز .سػاّ ايس ٜٔقُس َطاز َػاظى أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :قُس قُس أب ٛايععا ِٜظاٜس
َٛنٛعَ :طاقبة تطنٝع املٛاز ايطغٛبٝة ايعايكة ْٛٚعٝة املٝا ٙعًى إَتساز عرية غس

تعديل جلنة
إشراف

أغٛإ ايعاىل بإغتدساّ اإلغتؿعاض عٔ بعس.

َادػتري

ؼت إؾطاف :أ.ز .عالء ايس ٜٔأمحس َكطؿى ٜؼ (ضمح٘ اهلل)  ،أ.ز .أمحس َكطؿى

ايعًّٛ

َٛغى  ،ز .عُط ٚايػٝس عبس ايؿتاح ؾًٝؿٌ.

اهلٓسغٝة

ٚشيو بإناؾة أ.ز .عكاّ عٛض َكطؿى األغتاش املتؿطؽ بايهًٝة إىل ؾٓة
اإلؾطاف يٛؾاة أ.ز .عالء ايس ٜٔأمحس َكطؿى ٜؼ.
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خطٜـ 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعًً:ؼيمًفـددةًاؾر ًواهلقدروؾقؽاً-:
إيػاء
ايتػذٌٝ
بٓاء عًى

زنتٛضاٙ

اغِ ايطايب :أمحس قُس قُٛز قُس خًٝؿ٘

ضبٝع 2018

ٚاؾل
اجملًؼ

طًب٘
ً

حاد ًعشرً:ؼيمًفـددةًادلواصالت-:
اغِ ايطايب :قُس عبس املٓعِ قُس تٛؾٝل عبس اؾٛاز

منح
الدرجبت

َٛنٛع :ضؤٜة يتطبٝل ْظاّ أزاء ايطقـ ايط ٌٜٛاألَس ؾى َكط.

َادػتري

Towards implementation of long-term pavement
performance (LTPP) in Egypt.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .ائٌ عًى ايػٝس غٝت  ،ز .فسى ؾاٖني.

اهلٓسغة

خطٜـ 2018

ٚاؾل
اجملًؼ

ً

ثاـىًعشرًً:ؼيمًاهلـددةًاؾصوقةً-:
اغِ ايطايبْٛ :ضٖإ ْادى ؾعبإ َطغى ؾطز
َٛنٛع :تطبٝل ْظِ املعًَٛات اؾػطاؾٝة ؾى إختٝاض َهإ ايتدًل األَٔ َٔ
املدًؿات اـطط.ٙ
Application of geographical information system in
disposal site selection for hazardous waste.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .سست عبس املعطى َكطؿى زْسٚح  ،زَ .ى عبس ايؿتاح قُس

تشكيل جلنة
احلكم

ؾاٜس.

َادػتري

املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

ايعًّٛ

28th IEEEforum International Conference on
Nanotechnology, Renewable Materials Engineering
& Environmental Engineering (ICNRMEEE) 30
August 2020, Kuala Lumpur, Malaysia.
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

اهلٓسغٝة

 -1أ.زَ .سست عبس املعطى َكطؿى زْسٚح أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة َؿطؾاً ٚضئٝػاً
 -2أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى أغتاش َػاعس بايهًٝة
 -3أ.زَٓ .اٍ أمحس قُس أمحس

أغتاش باملعٗس ايعاىل يًكشة عهٛاً

ً
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عهٛاً

خطٜـ ٚ 2015اؾل اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًاؾصوقةً-:
اغِ ايطايب :أمحس قُٛز ٖٚبى عبس اهلل
َٛنٛع :ؾبهات املٝا.ٙ
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى.

Water Network.

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

 -1أ.ز .قُس قازم ايعسٚى

 -2أ.ز .قُس طاضم ؾؤاز عبس اؿً ِٝغطٚض أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.زَ .سست عبس املعطى َكطؿى زْسٚح أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -4أ.ز .محسى عبس ايععٜع غٝـ

تشكيل جلنة

خطٜـ ٚ 2016اؾل اجملًؼ

 -5أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى أغتاش َػاعس بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً
اغِ ايطايب :غاضة عبس املٛىل عبس ايال ٙبػْٛٝى

اإلمتحبن

َٛنٛع :تطٜٛط َٓٗذٝة يإلغتدساّ األَٔ ملٝا ٙايكطف ايكشى املعاؾة ؾى

الشبمل

َكط (زضاغة سايةَ :سٜٓة ايعًُني اؾسٜسة).
Development of an approach for safe reuse of treated
wastewater in Egypt (Case study: New Al-Alamein
city).
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس طاضم ؾؤاز عبس اؿً ِٝغطٚض.
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .قُس قازم ايعسٚى

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

 -2أ.ز .قُس طاضم ؾؤاز عبس اؿً ِٝغطٚض أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً
 -3أ.زَ .سست عبس املعطى َكطؿى زْسٚح أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -4أ.ز .محسى عبس ايععٜع غٝـ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -5أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى

أغتاش َػاعس بايهًٝة

عهٛاً

ً
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خطٜـ ٚ 2019اؾل اجملًؼ

تابعً:ؼيمًاهلـددةًاؾصوقةً-:
اغِ ايطايب :أمساء قُس قالح عًى سػني
َٛنٛعَ :عاؾة ايكطف ايكٓاعى.
Industrial wastewater treatment.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى  ،زَ .ى عبس ايؿتاح قُس

تشكيل جلنة ؾاٜس  ،ز .غاَٝة أمحس عبس ايطمحٔ عًى.

اإلمتحبن
الشبمل

عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :

خطٜـ ٚ 2017اؾل اجملًؼ
أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

ضئٝػاً

 -1أ.ز .قُس قازم ايعسٚى

 -2أ.ز .قُس طاضم ؾؤاز عبس اؿً ِٝغطٚض أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -3أ.زَ .سست عبس املعطى َكطؿى زْسٚح أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -4أ.ز .محسى عبس ايععٜع غٝـ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -5أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربقى

أغتاش َػاعس بايهًٝة َؿطؾاً ٚعهٛاً

ً

ثاؾثًعشرًً:ؼيمًاهلـددةًاؾلورقةًوعؿارةًاؾيػنً-:
اغِ ايطايب :دًًٝة أمحس قُس عبس ايػٓى

منح
الدرجبت

َٛنٛع :تك ِٝٝأَٔ ٚغالَة ممٓٗر ملٓع تًـ املعسات  /اآلالت ؾى عًُٝات
غؿٔ ايسعِ ايبشطٜة.

َادػتري

Formal
safety
assessment
for
preventing
equipment/machinery damage in offshore support
vessels operations.
ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس قُس سػٓى اؿٛٝى.

اهلٓسغة

ً

34
اؾًػة األٚىل بتاضٜذ 2020 /10/13

ضبٝع 2015

ٚاؾل اجملًؼ

تابعًً:ؼيمًاهلـددةًاؾلورقةًوعؿارةًاؾيػنً-:
اغِ ايطايب :قُس سػني عٛض عبس ايطسِٝ
َٛنٛع :ايتكُ ِٝاألَجٌ يًطؾام املكٓٛع َٔ َٛاز َطنبة عًى أغاؽ ايتأثري
املتبازٍ بني دػِ ايطؾام ٚاملاء.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :تكُٚ ِٝؼً ٌٝايطؾام املكٓٛع َٔ َٛاز
َطنبة عًى أغاؽ ايتأثري املتبازٍ بني دػِ ايطؾام ٚاملاء) عًُاً بإٔ ٖصا
ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

تشكيل جلنة
احلكم

Hydro-structural design and analysis of composite
marine propellers.
ؼت إؾطاف :أ.ز .حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط حيٝى  ،أ.ز .عازٍ عبس اؿًِٝ
أمحس بٓٛإ  ،زٜ .اغط قُس أمحس عبس ايطظام.
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف  :فًة ٖٓسغة اإلغهٓسضٜة بتاضٜذ .2020/6/5
عًى إٔ ته ٕٛايًذٓة َهْٛة َٔ - :
 -1أ.ز .حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

َؿطؾاً ٚضئٝػاً

 -2أ.ز .عازٍ عبس اؿً ِٝأمحس بٓٛإ

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

َؿطؾاً ٚعهٛاً

 -3أ.ز .قُس عباؽ سًُى قطب

أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة

عهٛاً

 -4أ.زٖ .بة غٝس ايهٝالْى

أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة بٛضغعٝس عهٛاً

ً
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زنتٛضاٙ

ضبٝع 2016

ٚاؾل اجملًؼ

ؿوضوعاتًعاؿةً(دراداتًعؾقا) ً
 - 1ايٓظط ؾى املصنطة املعطٚنة عًى ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذة اإلَتشإ
ايؿاٌَ يهٌ َٔ :
اإلغِ

ايكػِ

َى عًى ضنٛإ قُس محاٜ٘

اهلٓسغة ايٜٓٚٛة ٚاإلؾعاعٝة

آَاٍ ايػٝس ايػٝس ايككام

اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ عًى إعتُاز ْتٝذة اإلَتشإ ايؿاٌَ.
 - 2ايٓظط ؾى املصنطة املعطٚنة عًى ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚن ٌٝايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذة زبًّٛ
ايسضاغات ايعًٝا ضبٝع  2020يف :اهلٓسغة اإلْؿائٝة.
ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ عًى إعتُاز ايٓتٝذة.
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