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ادتُع دلًؼ ايهً ١ٝيف متاّ ايػاع ١ايعاؾطٚ ٠ايٓكـ َٔ قباح  ّٜٛايجالثـا ٤املٛاؾل  2020/9/15بط٥اغ ١ايػٝس األغتــاش
ايسنتــــٛض  /غعٝس ذلُس عبس ايكازض عالّ – عُٝس ايهًٚ , ١ٝأَاْ ١غط اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض /دلس ٣عبس ايعظ ِٝأمحس
غًُٝإ ٚ -ن ٌٝايهً ١ٝيًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚ ,قس سهط اجلًػ ١نٌ َٔ:
أ.ز .عكاّ َكطؿ ٢ذلُس ٖٚب١

ٚن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦خسَ ١اجملتُع ٚتُٓ ١ٝايب١٦ٝ

أ.ز .تاَط سًُ ٢عبس احلُٝس سػٔ

ٚن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب

ضؤغا ٤األقػاّ

أ.ز .عً ٢ذلُس عً ٢عهاظ

أ.ز .سػاّ ايس ٜٔذلُس َطاز َػاظ٣

أ.ز .سػٔ ذلُس نُاٍ عبس ايػالّ

أ.ز .عكاّ ذلُس عازٍ عبس احلُٝس غًُٝإ

أ.زٖ .ؿاّ ذلُس طًب ١ذلُس

أ.ز .دٗٝإ ؾاضٚم ذلُس عبس ايطمحٔ ًَـ

أ.ز .ذلُس ايػٝس ذلُس ايٓذاض

أ.ز .عُط ٚأمحس عبس املٓعِ املكط٣

أ.ز .ذلُس َطغ ٢عبس اجملٝس اجلٖٛط٣

أ.زٚ .ا ٌ٥ذلُس َكطؿ ٢قطب املػالْ٢
زٜ .ػط ٣إبطاٖ ِٝط٘ عجُإ

أ.زٚ .يٝس عبس ايعظ ِٝإبطاٖ ِٝايربق٢
أغاتص َٔ ٠األقػاّ
أ.ز .ذلػٔ ذلطّ ظٖطإ

أ.ز .ضأؾت إبطاَٖ ِٝؿاىل

أ.ز .ذلُس ْب ٌٝعً ٢غامل ؾهط٣

أ.ز .عبس احلُٝس إبطاٖ ِٝمجع١

أ.ز .تػطٜس ذلُس أمحس ظٌٜٚ
أغاتصَ ٠ػاعس َٔ ٜٔاألقػاّ

َسضغني َٔ األقػاّ

ز .زٜٓا ذلُس غاَح ط٘

ز .عبس احلُٝس ذلُس عبس ايطؤٚف ايًكاْ٢

ز .عً ٢ذلُس عً ٢داز ايٓذاض

ز .طاضم ذلُس إبطاٖ ِٝذلُٛز

أعها ٤دلًؼ ايهً َٔ ١ٝاخلاضز
أ .أعها َٔ ٤زاخٌ ايهً١ٝ

ب .أعها َٔ ٤خاضز ايهً١ٝ

أ.ز .عكاّ أمحس غامل

ّ .أغاَ ١ايػٝس اجلٓا٢ٜٓ

أ.ز .ذلُس عبس ايؿتاح ؾاَ١
أ.ز .ذلُس ْكط ايس ٜٔسػٔ زَري
أ.ز .سػاّ ذلُس ؾُٗ ٢غامن
أ.ز .ضؾس ٣ضدا ٤ظٖطإ
َسعـ : ٕٚٛزَ .كطؿ ٢ؾٛق ٢ذلُس ضَهإ (املسٜط ايتٓؿٝص ٣يًُطنع اهلٓسغ)٢
اعتصض عٔ عسّ احلهٛض :أ.ز .طاضم إبطاٖ ِٝعً ٢عبٝس , ٚأ.ز .عؿاف مخٝؼ إبطاٖ ِٝايعٛؾ , ٢أ.زْ .ع ٜ٘أغعس ْٜٛإ  ,أ.ز .أمحس عبس اهلل سػاّ ايسٜٔ
ؾاٖني  ,أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ , ٢أ.ز. .زٖ .بٚ ١ا ٌ٥قسٜل هلٝط , ١أ.ز ٢ْٗ .عسىل ذلُس عبس ايطمحٔ عط , ١ٝأ.ز .عاطـ عبس املٓعِ
عطا ذلُس  ,أ.ز .أؾطف ضدب عً ٢ذلُس  ,ز .طاضم ذلُس إبطاٖ ِٝذلُٛز  ,أ.ز .ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝـ ايػًَُ( ٢سٜط ٚسس ٠نُإ
اجلٛز , )٠ى .ذلُس عً ٢سػٓني
تػٝب عٔ احلهٛض :أ.ز .عًٝا ٤عازٍ ذلُس بس , ٣ٚيٛا.٤ز .عكاّ ايس ٜٔأمحس ثابت.
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ادتفلذاؾدقدذاألدتاذذاؾدؽتورذ/ذعؿقدذاؾؽؾقةذاجلؾدةذ"بدمذاهللذاؾرمحنذاؾرحقم"ذ،ذورحبذباؾدادةذأعضاءذ
اجملؾسذ،ذوذرعذاجملؾسذػىذؿـاؼشةذادلوضوعاتذاؾتاؾقة .ذ
أوالًذ:ذمتذاؾتصدققذعؾىذحمضرذاجلؾدةذاؾثاؾثةذعشرةذؾؾعامذاجلاؿعىذ2020/2019ذبتارقخذ18ذأغدطسذ2020ذ
،ذواجلؾدةذادلؿتدةذبتارقخذ27ذأغدطس2020ذ،ذواجلؾدةذادلؿتدةذبتارقخذ31ذأغدطسذ .2020ذ
ذ

ثاـقاًذ:ذادلوضوعاتذاؾعاؿةذ-:
ٚ – 1اؾل دلًؼ ايهً ١ٝعًَ ٢ا دا ٤ب املصنط ٠املطؾٛع َٔ ١األغتاش ايسنتٛض ٚ /ن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب  ,بؿإٔ قطف
َهاؾأ ٠ؾٗط ١ٜيًػٝس َ /سٜط ٚسس ٠ايكٝاؽ ٚايتكٚ , ِٜٛايػاز ٠ايٓٛاب ٚايػاز ٠ايعاًَني أغ ٠ٛبٛسس ٠نُإ اجلٛز ٠بايهً.١ٝ
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شئون هيئة التدريس
أوالً:ذاؾرتؼقاتذواؾتعققـات ذ
ذؿـحذاؾؾؼبذاؾعؾؿىذؾوظقػةذأدتاذذ(جمؾسذاؾؽؾقةذعؾىذؿدتوىذاألداتذةذػؼط) ذاالسن

ّ

الوظيفة

املوضوع

القسن

القرار

ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلــــًؼ ايكػـــِ

1

زٜ .امسني أغاَ ١أمحس ؾؤاز

أغتاش َػاعس

اهلٓسغ١
ايهُٝٝا١ٝ٥

بؿـــإٔ املٛاؾكــــ ١عًـــَ ٢ـــٓح غـــٝازتٗا

ايًكــــب ايعًُــــ ٢يٝ ٛؿــــ ١أغــــتاش ٚاؾل اجملًؼ
بايكػـــِ بٓـــا٤ات عًـــ ٢تٛقـــ ١ٝايًذٓـ ـ١
ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يًاقٝات.

ذ

ذاؾتعقنيذػىذوظقػةذؿدرس ذاالسن

الوظيفة

ز .حي ٢ٝسًُ ٢سػٔ ذلُس

َسضؽ

حي٢ٝ

َػاعس

ّ

1

القسن
ايطٜانٝات
ٚايؿٝعٜا٤
اهلٓسغ١ٝ

املوضوع

القرار

ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ
بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢
ٝ ٚؿــَ ١ــسضؽ بايكػــِ حلكــٛي٘ عًــ٢

ٚاؾل اجملًؼ

زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
ايٓظـــط ؾـــ ٢إ قـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ

2

َسضؽ

اهلٓسغ١

بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢

َػاعس

االْؿا١ٝ٥

ٝ ٚؿــَ ١ــسضؽ بايكػــِ حلكــٛي٘ عًــ٢

زَ .كطؿ ٢ذلُس َكطؿ٢

َسضؽ

اهلٓسغ١

بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢

ظٜتٕٛ

َػاعس

املٝهاْٝه١ٝ

ٝ ٚؿــَ ١ــسضؽ بايكػــِ حلكــٛي٘ عًــ٢

َسضؽ

اهلٓسغ١

بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢

َػاعس

املٝهاْٝه١ٝ

ٝ ٚؿــَ ١ــسضؽ بايكػــِ حلكــٛي٘ عًــ٢

ز .أمحس عُط ٚإبطاٖ ِٝعبٝسٚ

ٚاؾل اجملًؼ

زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ

3

ٚاؾل اجملًؼ

زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ

4

ز .ذلُس بس ٣ٚؾطٜس بس٣ٚ

زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
ذ
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ٚاؾل اجملًؼ

ذاؾتعقنيذػىذوظقػةذؿدرسذؿداعد ذّ

االسن

الوظيفة

1

ّ .ذلُٛز نُاٍ ايس ٜٔايؿاشىل

َعٝس

2

ّ .ذلُس ابطاٖ ِٝذلُس اجلٓس٣

َعٝس

3

ّ .أمحس مجاٍ ساَس ايكؿل

َعٝس

القسن

القرار

املوضوع
ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ

اهلٓسغ١

بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢

املٝهاْٝه١ٝ

ٝ ٚؿــــَ ١ــــسضؽ َػــــاعس بايكػــــِ

ٚاؾل اجملًؼ

حلكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.
ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ

ٖٓسغ١

بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢

املٛاقالت

ٝ ٚؿــــَ ١ــــسضؽ َػــــاعس بايكػــــِ

ٚاؾل اجملًؼ

حلكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.
ايٓظـــط ؾـــ ٢إقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ
اهلٓسغ ١ايبشط ١ٜبؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢تعــٝني غــٝازت٘ ؾــ٢

ٚعُاض ٠ايػؿٔ

ٝ ٚؿــــَ ١ــــسضؽ َػــــاعس بايكػــــِ

ٚاؾل اجملًؼ

حلكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.
ذ

ثاـقاً:ذاإلجازاتذاخلاصةذبدونذؿرتبذدلراػؼةذاؾزوجذأوذاؾزوجةذ -:ذ
ّ

االسن

الوظيفة

القسن

القرار

املوضوع
ايٓظط ؾ ٢إقااح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ ضؾـ
طًب غٝازت٘ يتذسٜس األداظ ٠اخلاق ١بـسٕٚ

1

ز .أمحس ذلُس َػعٛز ضَهإ

2

ّ .ضاْٝا ذلُس ذلُس ابطاِٖٝ

أغتاش َػاعس

اهلٓسغ١
ايهٗطب١ٝ

َطتب ملطاؾك ١ايعٚد  ١ايت ٢تعٌُ بكطط ملس٠
عاّ (ؾ ٢اطاض ايعاّ ايجاْ ٢عؿط) اعتباضات َٔ
 2020/8/21ستــَ 2021/8/20 ٢ــع ايتكــطٜح
يػٝازت٘ بايعٌُ اثٓا ٤االداظ.٠

ضؾ

دلًؼ

ايهً ١ٝػسٜس
األداظ٠
يػٝازت٘

عسز غٓٛات االعاض 5 : ٠غٓٛات.
ايٓظط ؾ ٢إقااح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١

َسضؽ

ٖٓسغ ١احلاغب

َػاعس

ٚايٓظِ

عً ٢ػسٜس األدـاظ ٠اخلاقـ ١بـسَ ٕٚطتـب

يػٝازتٗا ملطاؾك ١ايعٚز ايصٜ ٣عُـٌ بهٓـسا ٚاؾل اجملًؼ
ملس ٠عاّ (ؾ ٢اطاض عاّ خاَؼ) اعتبـاضات َـٔ
ٚ 2019/8/1ست.2020/ 7/31 ٢

ذ
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ثاؾثاًذ:ذاإلدتؼاالتذوإـفاءذاخلدؿةذ:
م

االسن

الوظيفة

البيبن

القسن

القرار

ايٓظـــط ؾـــ ٢اقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ
بؿــــإٔ تطبٝــــل ايًــــٛا٥ح ٚايكــــٛاْني
ؾُٝـــا خيـــل ٚنـــع غـــٝازت٘ باعتبـــاضٙ
َٓكطـــع عـــٔ ايعُـــٌ اعتبـــاضات َـــٔ

أغتاش َػاعس

1

ز .غ ًِٜٛعً ٢ذلُس غًِٜٛ

2

ّ .اال ٤ذلُٛز غعٝس

َعٝس

3

ّ  .عبس اهلل ظنطٜا اَني

َعٝس

اهلٓسغ ١ايبشط١ٜ
ٚعُاض ٠ايػؿٔ

( 2019/9/1ايتـــــاضٜذ ايتـــــاىل الْتٗـــــا٤
االدــاظ ٠اخلاقــ ١بــسَ ٕٚطتــب ملطاؾكــ١
ايعٚدــٚ )١شيــو ؾــ ٢نــَ ٤ٛــا اْتٗــت
ايٝـــ٘ ازاض ٠ايؿتـــ ٣ٛبـــاالزاض ٠املطنعٜـــ١
بــازاض ٠اجلاَعــ ١ؾــ ٢تطبٝــل ْــل املــاز٠

ٚاؾل دلًؼ
ايهً ١ٝعً٢
إْٗا ٤خسَ١
غٝازت٘
إلْكطاع٘
عٔ ايعٌُ

(َ ) 117ـــٔ ايكـــاْ ٕٛضقـــِ  49يػــــٓ١
 1972عً ٢غٝازت٘
ايٓظـــط ؾـــ ٢اقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ
بؿــإٔ تطبٝــل ايًــٛا٥ح عًــ ٢غــٝازتٗا

اهلٓسغ١
ايهٗطب١ٝ

الْكطاعٗـــا عـــٔ ايعُـــٌ اعتبـــاضات َـــٔ
 ( 2020/3/20ايتــــاضٜذ ايتــــاىل الْتٗــــا٤
ادــــاظ ٠ايٛنــــع) ٚمل تعــــس ٚتتػــــًِ
ايعُــٌ ٚشيــو ؾــ ٢نــ ٤ٛاالْــصاضات
املكسَ ١يػٝازتٗا عٔ ططٜل ايهً.١ٝ
ايٓظـــط ؾـــ ٢اقـــااح دلًـــؼ ايكػـــِ
بؿــإٔ املٛاؾكــ ١عًــ ٢االغــتكاي ١املكسَــ١

اهلٓسغ ١املعُاضَ ١ٜـــٔ غـــٝازت٘ ٚشيـــو يظـــطٚف خاقـــ١
بػـــــٝازت٘ ٚ ,شيـــــو إعتبـــــاضات َـــــٔ
.2020/8/19

ذ
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ٚاؾل دلًؼ
ايهً ١ٝعً٢
إْٗا ٤خسَ١
غٝازتٗا
إلْكطاعٗا
عٔ ايعٌُ
ٚاؾل دلًؼ
ايهً ١ٝعً٢
قبٍٛ
اإلغتكاي١

رابعاًذ:ذاإلـتداباتذ:
م

الوظيفة

االسن

البيبن

القسن

القرار

ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك٘
عً ٢ػسٜس اْتساب غٝازت٘ ْسبات نًٝات بٓا٤ات
عً ٢ايكطاض ايٛظاض ٣ضقِ  2858بتاضٜذ

1

ا.زٖ .ؿاّ عبس اخلايل عبس
اخلايل ايػٝس

أغتاش

اهلٓسغ١

 2020/8/19ايٛاضز َٔ ٚظٜط ايتعً ِٝايعاىل

االْؿا١ٝ٥

ٚايبشح ايعًُ ٢يًكٝاّ مبٗاّ املسٜط

ٚاؾل اجملًؼ

ايتٓؿٝص ٣يٛسس ٠ازاضَ ٠ؿطٚعات تطٜٛط
ايتعً ِٝايعاىل ٚشيو اعتباضات َٔ 2020/8/1
ست.2020/12/31 ٢
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١

2

ا.ز .ذلُس ٜػط ٣مجاٍ ايسٜٔ

أغتاش َتؿطؽ

اهلٓسغ١
ايهٗطب١ٝ

عً ٢اْتساب غٝازت٘ يًتسضٜؼ بكػِ اهلٓسغ١

ايهٗطب ١ٝبهً ١ٝاهلٓسغ – ١داَع ١ؾاضٚؽ ٚاؾل اجملًؼ
خالٍ ايعاّ االنازميٚ , 2021-2020 ٢شيو
 ّٜٛاألسس ملس 8 ٠غاعات أغبٛعٝات.
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١

3

ا.ز.

ذلُس

عُطٚ

عجُإ أغتاش َػاعس
َتؿطؽ

ايعٚا٣ٚ

اهلٓسغ١
ايهٗطب١ٝ

عً ٢اْتساب غٝازت٘ يًتسضٜؼ بكػِ اهلٓسغ١

ايهٗطب ١ٝبهً ١ٝاهلٓسغ – ١داَع ١ؾاضٚؽ ٚاؾل اجملًؼ
خالٍ ايعاّ االنازميٚ , 2021-2020 ٢شيو
 ّٜٛاألثٓني ملس 6 ٠غاعات أغبٛعٝات.

ذ

خاؿداًذ:ذإؾغاءذاإلـتدابذ :ذ
االسن

م

الوظيفة

البيبن

القسن

القرار

ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١

1

زَ .طٚإ عبس احلُٝس ذلُس
تطن٢

أغتاش َػاعس

ٖٓسغ ١احلاغب عً ٢ايػا ٤اْتساب غٝازت٘ اىل ٚظاض٠

ٚايٓظِ

االتكاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اعتباضات
َٔ .2020/9/1
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ٚاؾل اجملًؼ

الشئون التعليمية
م

جوصية جلنة شئون طالة

املوضوع

القرار

ايٓظط يف ؼسٜس ْػب ايكب ٍٛبايرباَر ايعاَ ١عً ٢املػت ٣ٛأوصث اللجنة ببملوافقة.
األ ٍٚيًعاّ ايسضاغ 2021/2020 ٞيته ٕٛعً ٢ايٓش ٛايتاىل:
ايربْاَر

1

2020/2019

2021/2020

 .1بطْاَر اهلٓسغ ١املعُاض١ٜ

%4

%4,5

 .2بطْاَر اهلٓسغ ١املسْ١ٝ

%28

%27,5

 .3بطْاَر اهلٓسغ ١املٝهاْٝه١ٝ

%18

%18

 .4بطْاَر ٖٓسغ ١اإلْتاز

%9

%9

 .5بطْاَر اهلٓسغ ١ايبشطٚ ١ٜعُاض ٠ايػؿٔ

%4

%4

%3,5

%3,5

 .7بطْاَر ٖٓسغ ١ايكٚ ٣ٛاآلالت ايهٗطب١ٝ

%9

%8,5

 .8بطْاَر ٖٓسغ ١االتكاالت ٚااليهاْٝٚات

%10

%9,5

 .9بطْاَر اهلٓسغ ١ايٓٚ ١ٜٚٛاإلؾعاع١ٝ

%2

%2

 .10بطْاَر ٖٓسغ ١احلاغب ٚايٓظِ

%3,5

%4,5

%9

%9

 .6بطْاَر ٖٓسغ ١ايٓػٝذٝات

 .11بطْاَر اهلٓسغ ١ايهُٝٝا١ٝ٥

ايٓظط ؾ ٢آي ١ٝتٓػٝل طالب املػت ٣ٛاإلعساز ٣بايعاّ ايسضاغٞ
 2020/2019عً ٢ايرباَر ايعاَ ١بايهً( ١ٝإتؿاقات َع ْل املازَٔ 10 ٠

وافق جملس
الكلية علي
جوصية جلنة
شئون الطالة

أوصث اللجنة ببملوافقة.

ال٥ش ١ايػاعات املعتُس , )٠يته ٕٛعً ٢ايٓش ٛايتاىل:

2

ٜتِ تٓػٝل ايطالب املهتػب ٕٛيـ  20غاعَ ١عتُسٚ ٠املًتشكني
بايهً ١ٝؾ ٢ايعاّ ايسضاغ 2020/2019 ٞتبعات يًُعسٍ اياانُٞ
 CGPAؾ ٢ؾكٌ اخلطٜـ ٚ , 2020/2019ايطغبات املػذً١

وافق جملس
الكلية علي
جوصية جلنة
شئون الطالة

يًطالب ٚطبكتا يًٓػب احملسز ٠يهٌ بطْاَر.

ايٓظط يف تطبٝل املكاق ١عً ٢ايطالب ايطاغبني بايؿطق ١ايجاْ َٔٚ ١ٝأوصث اللجنة ببملوافقة.

اخلاضز ر  , 1ر  , 2ر  3ؾ ٢ايعاّ ايسضاغ 2020/2019 ٢متٗٝسات

3

وافق جملس

إليتشاقِٗ بال٥ش ١ايػاعات املعتُس ٠ؾ ٢ايعاّ ايسضاغ2021/2020 ٞ

الكلية علي

(طبكات يًُاز َٔ 33 ٠ال٥ش ١ايػاعات املعتُسٚ ,)٠عسّ َٓشِٗ

جوصية جلنة

إْصاضات أنازميٚ ١ٝمته َٔ ِٗٓٝتػذ ٌٝاحلٌُ ايسضاغ ٢ايهاٌَ ؾ٢
ؾكٌ اخلطٜـ .2021/2020
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شئون الطالة

تابع  :الشئون التعليمية
ايٓظط ؾ ٢قٛاعس ْكٌ قٝس ايطالب َٔ ايرباَر ايعاَ ١إىل ايرباَر أوصث اللجنة ببملوافقة.

وافق جملس

َٖٛ ٛنح ؾ ٢قٛاعس ايتشَ( ٌٜٛطؾل ضقِ )1

الكلية علي

ايعًُ ١ٝاملتدككٚ ١ايعهؼ يًعاّ ايسضاغ , 2021/2020 ٢نُا

4

جوصية جلنة
شئون الطالة

ايٓظط ؾَ ٢كطٚؾات ايتكسٚ ِٜايتش ٌٜٛيًطالب املػتذسٜٔ
عً ٢ايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدكك ١يًعاّ اجلاَع , 2021/2020 ٢عً٢
إٔ تهَ ٕٛجٌ َكطٚؾات ايعاّ املان:٢ٖٚ ٢
ٜ .1ك ّٛايطالب بػساز َبًؼ  3000دٓ ٘ٝيًتكسِٜ
ٜ .2ك ّٛايطالب بػساز َبًؼ  4000دٓ ٘ٝيًتشٚ ٌٜٛشيو
يًؿٗازات املكط١ٜ
ٜ .3ك ّٛايطالب بػساز َبًؼ  8000دٓ ٘ٝيًتشٚ ٌٜٛشيو

5

يًؿٗازات املعازي١
عً ٢إٔ ؼكٌ ٖص ٙاملكاضٜـ حلػاب قٓسٚم اخلسَ ١ايتعً١ُٝٝ

وافق جملس
الكلية

بايهً.١ٝ
ٚؾ ٢ساي ١احلك ٍٛعً ٢تكً ٌٝاالغااب ٜتِ خكِ  %10ضغّٛ
إزاض ١ٜباإلناؾ ١إىل سكٚ ١ظاض ٠املاي.١ٝ
ٚؾ ٢ساي ١عس ٍٚايطالب املطؾشني يًهً ١ٝأ ٚاحملٛيني عٔ
االيتشام بايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدكك ١ال ٜػاز ايطالب
َكطٚؾات ايتكس.ِٜ
ايٓظط ؾ ٢املصنط ٠املطؾٛع َٔ ١األغتاش ايسنتٛض ٚ /ن ٌٝايهً١ٝ
يؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب بؿإٔ تهُني ال٥ش ١ايهً ١ٝملطسً١
ايبهايٛضٜٛؽ ْظِ ايسضاغ ١عٔ بعس إغتعسازات يتطبٝل منط

6

ايتعً ِٝاهلذني يًعاّ اجلاَعٚ , 2021/2020 ٢املكاسات آلي١ٝ
تطبٝل ايتعً ِٝاهلذني خالٍ ايؿكٌ ايسضاغ ٢األ ٍٚيًعاّ
اجلاَع َٔ 2021/2020 ٢سٝح احملانطات ٚ ,ايتُاضٚ , ٜٔاملعاٌَ
ٚايٛضف ٚمتاض ٜٔايطغِ اهلٓسغَ( ٢طؾل ضقِ )2
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وافق جملس
الكلية

تابع  :الشئون التعليمية
ايٓظط ؾ ٢املصنط ٠املطؾٛع َٔ ١األغتاش ايسنتٛض ٚ /ن ٌٝايهً١ٝ
يؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب بؿإٔ عسّ تٛد ٘ٝأ ٣إْصاضات أنازمي١ٝ
يطالب ايرباَر ايعاَ ١بال٥ش ١ايػاعات املعتُس ٠بايؿكٌ

7

ايسضاغ ٢ايجاْ( ٢ضبٝع  )2020يًعاّ ايسضاغٚ , 2020/2019 ٢متهني
مجٝع طالب ايرباَر ايعاَ ١بال٥ش ١ايػاعات املعتُس َٔ ٠تػذٌٝ
احلٌُ ايسضاغ ٢ايهاٌَ ؾ ٢ايؿكٌ ايسضاغ ٢األ( ٍٚخطٜـ
 َٔ )2020ايعاّ ايسضاغ.2021/2020 ٢
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وافق جملس
الكلية

العالقات الثقافية
ذ

أوالً:ذادلفؿاتذاؾعؾؿقةذ -:ذ
أ – ايػؿط ؾ ١َُٗ ٢عًُ-: ١ٝ
االسن

م

البيبن

الوظيفة/القسن

القرار

ايٓظط يف اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓـ ١ايهًٝـ ١يًعالقـات

1

ز .بػٓت ايػٝس أمحس
إبطاٖٜٛ ِٝغـ

َسضؽ بكػِ
ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤
اهلٓسغ١ٝ

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢غـؿط غـٝازتٗا ؾـَُٗ ٢ـ ١عًُٝـ١
ظاَع ١يٜٛعؾ ٌٝبٛال ١ٜنٓتان ٢بايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه١ٝ

ٚاؾل

ملس ٠غت٘ اؾٗط اعتباضات َٔ تاضٜذ ايػـؿط مبطتـب ٜكـطف

اجملًؼ

بايساخٌ ٚشيو يألغتؿاز َٔ ٠املٓش ١املكسَ٘ يػٝازتٗا َٔ
االزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات.

ذ

ثاـقاً:ذاإلجازاتذاؾدرادقةذ -:ذ
أ – اإلٜؿاز ؾ ٢أداظ ٠زضاغ-: ١ٝ
االسن

الوظيفة/القسن

م

ّْ .سا قالح ذلُٛز

َعٝس ٠بكػِ ٖٓسغ١

البيبن

القرار

اي ٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١اٜؿاز غٝازتٗا ؾ ٢اداظ ٠زضاغ ١ٝيًشكٍٛ

1

عجُإ

احلاغب ٚايٓظِ

عً ٢زضد ١ايسنتٛضا َٔ ٠اٜطايٝا ٚشيو يالغتؿازَٔ ٠
املٓش ١املكسَ ١يػٝازتٗا َٔ داَع Padova ١ملس ٠عاّ
قابٌ يًتذسٜس اعتباضات َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب ٜكطف

ٚاؾل
اجملًؼ

بايساخٌ.
(تاضٜذ تعٝني غٝازتٗا ؾٝ ٚ ٢ؿَ ١عٝس .)2018/3/20
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢اٜؿاز غٝازت٘ ؾ ٢اداظ ٠زضاغ١ٝ

2

ّ .عكاّ ايسْ ٜٔب ٌٝأمحس
نُاٍ

َسضؽ َػاعس بكػِ
اهلٓسغ ١املٝهاْٝه١ٝ

يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا َٔ ٠اٜطايٝا ٚشيو
يالغتؿاز َٔ ٠املٓش ١املكسَ ١يػٝازت٘ َٔ داَع١
 Genovaملس ٠عاّ قابٌ يًتذسٜس اعتباضات َٔ تاضٜذ
ايػؿط مبطتب ٜكطف بايساخٌ.
(تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾٝ ٚ ٢ؿَ ١سضؽ َػاعس .)2020/4/9
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ٚاؾل
اجملًؼ

ب – تطبٝل ايًٛا٥ح -:
االسن

م

البيبن

الوظيفة/القسن

القرار

ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ايًٛا٥ح عً ٢غٝازتٗا ٚشيو

1

َسضؽ َػاعس بكػِ

بإْٗا ٤خسَتٗا َٚطايبتٗا ٚنآَٗا بايٓؿكات سٝح اْتٗ٢

ٖٓسغ ١احلاغب ٚايٓظِ

اخط َس يػٝازتٗا ايعاّ ايػابع ؾٚ 2019/7/31 ٢مل تعس ٚمل

ّ .اميإ ضَهإ عبس

ٚعه ٛاالداظ٠

ايػالّ

ايسضاغ ١ٝظاَع١
َٓٝػٛتا بايٛالٜات
املتشس ٠االَطٜه١ٝ

تتػًِ ايعٌُ ست ٢تاضخي٘.
(غاؾطت غٝازتٗا ؾ 2012/8/10 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد١
ايسنتٛضا َٔ ٠اَطٜها  -اخط َس سكًت عً ٘ٝايعاّ ايػابع

ٚاؾل
اجملًؼ

ستٚ -2019/7/31 ٢اؾل دلًؼ ايهً 2019/12/10 ١ٝعًَ ٢س
االداظ ٠عاّ ثأَ ٚاخري ست , 2020/7/31 ٢مت ضز اجلاَع١
بتاضٜذ  2020/1/29بأْ٘ الحيل يػٝازتٗا املس بعس ايعاّ ايػابع
ٚتعترب َٓكطع ١عٔ ايعٌُ َع نطٚض ٠اْٗا ٤خسَتٗا).

ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
َعٝس بكػِ ايطٜانٝات ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ايًٛا٥ح عً ٢غٝازت٘ ٚشيو

2

ّ .ذلُس عازٍ ٜٛغـ
ٜٛغـ

ٚايؿٝعٜا ٤اهلٓسغ١ٝ

بإْٗا ٤خسَت٘ َٚطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات سٝح اْتٗت

ٚعه ٛاالداظ٠

ؾا ٠االْصاض املٛدٗ ١يػٝازت٘ ؾٚ 2020/7/21 ٢مل ٜٛاؾٓٝا

ايسضاغ ١ٝظاَع ١اضٜعْٚا مبٛقؿ٘ ايسضاغٚ ٢مل ٜتػًِ ايعٌُ ست ٢تاضخي٘.

بايٛالٜات املتشس٠

(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2015/8/19 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد١

االَطٜه١ٝ

ايسنتٛضا َٔ ٠اَطٜها  -اخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ ضابع

ٚاؾل
اجملًؼ

ست 2019/7/19 ٢مبطتب).
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات

َسضؽ َػاعس بكػِ
اهلٓسغ ١ايهٗطب١ٝ
3

ّ .اغالّ عبس ايطسِٝ

ٚعه ٛاالداظ٠

ذلُس ايباقٛض٣

ايسضاغ ١ٝظاَع١
بٛغطٔ بايٛالٜات
املتشس ٠االَطٜه١ٝ

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ايًٛا٥ح عً ٢غٝازت٘ ٚشيو
بإْٗا ٤خسَت٘ َٚطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات سٝح اْتٗت
ؾا ٠االْصاض املٛدٗ ١يػٝازت٘ ؾٚ 2020/7/21 ٢مل ٜٛاؾٓٝا
مبٛقؿ٘ ايسضاغٚ ٢مل ٜتػًِ ايعٌُ ست ٢تاضخي٘.
(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2013/9/3 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا٠
َٔ اَطٜها  -اخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ غازؽ ست٢
 2019/9/2بسَ ٕٚطتب  -عًُات بأْ٘ نإ َكسّ باداظ٠
ملطاؾك ١ايعٚدٚ ١مل ٜتِ املٛاؾك ١عًٗٝا َٔ اجلاَع.)١
12
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ٚاؾل
اجملًؼ

تابع  :تطبٝل ايًٛا٥ح -:
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات

َسضؽ َػاعس بكػِ
4

َّ .كطؿ ٢ذلُس ابطاِٖٝ
َسض٠

اهلٓسغ ١ايهٗطب١ٝ
ٚعه ٛاالداظ٠
ايسضاغ ١ٝظاَع١
َانُاغا بهٓسا

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ايًٛا٥ح عً ٢غٝازت٘ ٚشيو
بإْٗا ٤خسَت٘ َٚطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات سٝح اْتٗت
ؾا ٠االْصاض املٛدٗ ١يػٝازت٘ ؾٚ 2020/7/21 ٢مل ٜعس ٚمل

ٚاؾل

ٜتػًِ ايعٌُ ست ٢تاضخي٘.

اجملًؼ

(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2013/10/1 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد١
ايسنتٛضا َٔ ٠نٓسا

اخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ ثاْ٢

يًتسضٜب ست 2019/9/14 ٢بسَ ٕٚطتب).
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات

َسضؽ َػاعس بكػِ
ٖٓسغ ١ايط٣
5

ّ .ذلُس دعؿط ذلُس

ٚاهلٝسضٚيٝها ٚعهٛ
االداظ ٠ايسضاغ ١ٝظاَع١
ايربتا بهٓسا

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ايًٛا٥ح عً ٢غٝازت٘ ٚشيو
بإْٗا ٤خسَت٘ َٚطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات سٝح اْتٗت
ؾا ٠االْصاض املٛدٗ ١يػٝازت٘ ؾٚ 2020/6/11 ٢مل ٜٛاؾٓٝا

ٚاؾل

مبٛقؿ٘ ايسضاغٚ ٢مل ٜتػًِ ايعٌُ ست ٢تاضخي٘.

اجملًؼ

(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2013/9/5 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا٠
َٔ نٓسا -

اخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ غازؽ

ست 2019/9/4٢بسَ ٕٚطتب).
ذ

دـ – إستػاب ؾا ٠ػاٚظ -:
م

1

االسن

ّ .ذلُس سػٔ ذلُٛز
نطَٛؽ

البيبن

الوظيفة/القسن

ايٓظط يف اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓـ ١ايهًٝـ ١يًعالقـات

َسضؽ َػاعس بكػِ

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢استػاب ايؿا ٠ايت ٢ػاٚظٖا غٝازت٘

اهلٓسغ ١ايهٗطب١ٝ

اعتباضات َٔ ( 2020/6/13اي ّٛٝايتاىل يٓٗا ١ٜاالداظ )٠ستـ٢

ٚعه ٛاالداظ٠

( 2020/8/8اي ّٛٝايػابل ألغتالّ ايعٌُ) اَتساز يألداظ٠

ايسضاغ ١ٝغابكا ظاَع١

ايسضاغ ١ٝبـسَ ٕٚطتـب شيـو ْظـطات يظـطٚف ايطـريإ

نايٝؿٛضْٝا يٛؽ

ٚايظطٚف ايت ٢متط بٗا ايبالز.

ازلًٛؽ بايٛالٜات

(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2014/9/20 ٢يًشك ٍٛعً ٢ايسنتٛضأَ ٙ

املتشس ٠االَطٜه١ٝ

اَطٜها – ا خط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ يًتسضٜب ايعًُ ٢ست٢
 2020/6/12بسَ ٕٚطتب).

ذ
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القرار

ٚاؾل
اجملًؼ

ثاؾثاً:ذاإلعاراتذ(ـدبةذاإلعاراتذعؾىذؿدتوىذاؾؽؾقةذ)%16ذ -:ذ
م

االسن

البيبن

الوظيفة/القسن

القرار

ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض ٠غٝازت٘ ملس ٠عاّ ؾ ٢اطاض

1

ز .ذلُس ايػٝس أَني َؿاىل

2

ز .ذلُس عبسايؿتاح ذلُس ؾاٜس

3

زٚ .ا ٌ٥ؾٛظ ٣ذلُس أمحس َباضى

4

زٜ .اغط ذلُٛز ضدب اب ٛاجملس

أغتاش َػاعس

ايعاّ ايػازؽ يًعٌُ باالنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعًّٛ

بكػِ اهلٓسغ١

ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشط ٣ببٛضغعٝس اعتباضات َٔ

االْؿا١ٝ٥

 2020/11/1ست 2021/10/31 ٢بسَ ٕٚطتب  ,عًُات بإٔ إعاض٠

ٚاؾل
اجملًؼ

غٝازت٘ ال تؤثط عً ٢االعاضات اجلسٜس ٠بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%13
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات

أغتاش َػاعس
بكػِ اهلٓسغ١
املٝهاْٝه١ٝ

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض ٠غٝازت٘ ملس ٠عاّ غازؽ
يًعٌُ ظاَع ١ايؿطم االٚغط االَطٜه ١ٝبايهٜٛت اعتباضات

ٚاؾل

َٔ  2020/9/1ست 2021/8/31 ٢بسَ ٕٚطتب  ,عًُات بإٔ إعاض٠

اجملًؼ

غٝازت٘ ال تؤثط عً ٢االعاضات اجلسٜس ٠بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%17
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات

َسضؽ بكػِ
ايطٜانٝات
ٚايؿٝعٜا٤
اهلٓسغ١ٝ

ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض ٠غٝازت٘ ملس ٠عاّ ضابع
يًعٌُ ظاَع ١االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜاعتباضات َٔ  2021/2/1ست 2022/1/31 ٢بسَ ٕٚطتب
 ,عًُات بإٔ إعاض ٠غٝازت٘ ال تؤثط عً ٢االعاضات اجلسٜس٠

ٚاؾل
اجملًؼ

بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%21
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض ٠غٝازت٘ ملس ٠عاّ ضابع

َسضؽ بكػِ

يًعٌُ ظاَع ١االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه ١ايعطب١ٝ

ايطٜانٝات

ايػعٛز ١ٜاعتباضات َٔ  2021/2/1ست 2022/1/31 ٢بسَ ٕٚطتب

ايؿٝعٜا ٤اهلٓسغ ١ٝعًُات بإٔ إعاض ٠غٝازت٘ ال تؤثط عً ٢االعاضات اجلسٜس٠
بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%21

ذ
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ٚاؾل
اجملًؼ

تابع:ذاإلعاراتذ(ـدبةذاإلعاراتذعؾىذؿدتوىذاؾؽؾقةذ)%16ذ-:
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض ٠غٝازتٗا ملس ٠عاّ ضابع

َسضؽ بكػِ
5

ز .اميإ ابطاٖ ِٝايػٓسٚض

6

ز .ذلُس َطغْ ٢ع ِٝؾطز

ٖٓسغ ١احلاغب
ٚايٓظِ

يًعٌُ ظاَعIT ١

 COPENHAGENبايسمناضى

اعتباضات َٔ  2020/7/1ستٚ 2020/8/30 ٢تػٝري َكط االعاض ٠اىل

ٚاؾل

ؾطن SAP Canada ١بهٓسا اعتباضات َٔ  2020/8/31ست٢

اجملًؼ

 2021/6/30بسَ ٕٚطتب  ,عًُات بإٔ إعاض ٠غٝازتٗا ال تؤثط
عً ٢االعاضات اجلسٜس ٠بايكػِ
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%24
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ ٚجلٓ ١ايهً ١ٝيًعالقات
ايجكاؾ ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض ٠غٝازت٘ ملس ٠عاّ ؾ ٢اطاض

َسضؽ بكػِ

ايعاّ ايطابع يًعٌُ ظاَع ١املًو ؾٝكٌ باملًُه ١ايعطب١ٝ

اهلٓسغ١

ايػعٛز ١ٜاعتباضات َٔ  2020/9/1ست 2021/8/31 ٢بسَ ٕٚطتب

ايهٗطب١ٝ

 ,عًُات بإٔ إعاض ٠غٝازت٘ ال تؤثط عً ٢االعاضات اجلسٜس٠

ٚاؾل
اجملًؼ

بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%11
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ باملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض٠

7

ز .ذلُس َكطؿٜٛ ٢غـ
بػ ٢ْٛٝايؿباغ٢

َسضؽ بكػِ
اهلٓسغ١
املٝهاْٝه١ٝ

غٝازت٘ ملس ٠عاّ ؾ ٢اطاض ايعاّ اخلاَؼ يًعٌُ باهل ١٦ٝاملًه١ٝ
يًذبٜٓٚ ٌٝبع باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاعتباضات َٔ

ٚاؾل

 2020/7/1ست 2021/6/30 ٢بسَ ٕٚطتب  ,عًُات بإٔ إعاض٠

اجملًؼ

غٝازت٘ ال تؤثط عً ٢االعاضات اجلسٜس ٠بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%17
ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ ايكػِ باملٛاؾك ١عً ٢ػسٜس اعاض٠
غٝازت٘ ملس ٠عاّ ثايح يًعٌُ باهل ١٦ٝاملًه ١ٝيًذبٜٓٚ ٌٝبع

8

ز .إغالّ ذلُس اجلاىل خًٌٝ

َسضؽ بكػِ

باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜاعتباضات َٔ  2020/9/1ست٢

ٚاؾل

ٖٓسغ ١اإلْتاز

 2021/8/31بسَ ٕٚطتب  ,عًُات بإٔ إعاض ٠غٝازت٘ ال تؤثط

اجملًؼ

عً ٢االعاضات اجلسٜس ٠بايكػِ.
(ْػب ١االعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ .)%21
ذ
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رابعاً:ذاؾزقاراتذ -:ذ
م

االسن

1

ا.ز .ذلُس أمحس عً ٢ايؿطقا٣ٚ

البيبن

الوظيفة/القسن

القرار

ايٓظط ؾ ٢اقااح دلًؼ قػِ اهلٓسغ ١ايهٗطب ١ٝباملٛاؾك١

أغتاش ظاَع١

عً ٢ايطًب املكسّ َٔ غٝازت٘ يكها ٤ؾا ٠ناغتاش ظا٥ط

بٛضز ٚبايٛالٜات بايكػِ ٚشيو خالٍ ايعاّ اجلاَعٚ 2022/2021 ٢شيو ؾ٢

ٚاؾل

املتشس٠

اطاض َٓش ١ايؿٛيرباٜت عً ٢إ ال تتشٌُ اجلاَع ١ا١ٜ

اجملًؼ

االَطٜه١ٝ

ْؿكات ٚغٛف ٜك ّٛباملتابعٚ ١ايتعاَ ٕٚع غٝازت٘ االغتاش
ايسنتٛض/ذلُس ٜػط – ٣االغتاش بايكػِ.

16
اجلًػ ١ايطابع ١عؿط ٠بتاضٜذ 2020 /9/15

الدراسات العليا
ذ
أوالً:ذؼدمذاهلـددةذاإلـشائقةذ -:ذ
الدرجة

املوضوع
اغِ ايطايب :ضؾا ذلُس أمحس عبس اهلاز ٣قؿط٘

هنح
الدرجبت

جبريخ القيد

َادػتري

َٛنٛع :خكا٥ل اياب ١اإلْٗٝاض.١ٜ
Characteristics of collapsible soil.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس ٖؿاّ أمحس محس ٣عبس احملػٔ  ,أ.ز .خايس ايػٝس أمحس
دعؿط.

ايعًّٛ

خطٜـ 2014

اهلٓسغ١ٝ

القرار
ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :ذلُس مجاٍ سػني ذلُس أب ٛاحلػٔ
َٛنٛع :غًٛى ٚقالت ايهُطٚ ٠ايعُٛز اخلاضد ١ٝاخلطغاْ ١ٝاملػًش ١غابك١
ايكب املعطن ١ألمحاٍ زٚض.١ٜ
– Behavior of precast reinforced concrete beam
columa external connections under cyclic loading.
ؼت إؾطاف :أ.ز .غعٝس ذلُس عبس ايكازض عالّ  ,أ.ز .عُاز ايػٝس أمحس عتُإ ,
أ.ز .أمحس رلتاض ذلُس ططاب.١ٝ

جشكيل جلنة
احلكن

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
12th International Conference on Earthquake
resistant Engineering Structures. Wessex Institute,
5th June 2019, Seville, Spain.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .دلس ٣ايػٝس قاغِ
 -2أ.ز .طاضم إبطاٖ ِٝعً ٢عبٝسٚ

أغتاش بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١ايكاٖط ٠ضٝ٥ػات
أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ بايهً١ٝ

 -3أ.ز .غعٝس ذلُس عبس ايكازض عالّ عُٝس ايهً١ٝ
 -4أ.ز .عُاز ايػٝس عتُإ

عهٛاً

َؿطؾات ٚعهٛات

أغتاش بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١طٓطا
َؿطؾات ٚعهٛات

 -5أ.ز .أمحس رلتاض ذلُس ططاب٘ٝ

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

ذ
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َؿطؾات ٚعهٛات

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعذ:ذؼدمذاهلـددةذاإلـشائقةذ-:
اغِ ايطايب :خايس ذلُس خًٝؿ ١ذلُس
َٛنٛع :ذلانا ٠عسز ١ٜملكا ١َٚايٛقالت شات ايكطاعات عاي ١ٝاملكا.١َٚ
Numerical simulation of resistance of high strength
hollow section joints.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػاّ ذلُس ؾُٗ ٢عبس ايًطٝـ غامن  ,أ.ز .أمحس ؾاٌَ دالٍ
أمحس ؾُٗ.٢

خطٜـ 2019

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ

جشكيل جلنة

 -1أ.ز .ذلُس ذلُٛز سٓؿ ٢احلٜٛط٢

أغتاش بايهً١ٝ

ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .خايس ايػٝس أمحس دعؿط

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛاً

 -3أ.ز .ساؾظ ايػٝس محاز ٙاي٢ُٓٝ

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛات

ٚاؾل
اجملًؼ

 -4أ.ز .أسس ؾاٌَ دالٍ أمحس ؾُٗ ٢أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚعهٛات
 -5أ.ز .أمحس ذلُٛز أمحس خًٝؿ٘

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛات

اإلهححبن

اغِ ايطايب :ذلُس نُاٍ عبس ايععٜع ب٢َٛٝ

الشبهل

َٛنٛع :غًٛى ايهُطات املعسْ ١ٝاملطنبَ ١ع ايبالطات اخلطغاَْ ١ٝػبك١
ايكٓع.
Behavior of composite steel beams with
prefabricated concrete slab.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػاّ ذلُس ؾُٗ ٢عبس ايًطٝـ غامن ,أ.ز .أمحس ؾاٌَ دالٍ
أمحس ؾُٗ.٢

خطٜـ 2019

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .ذلُس ذلُٛز سٓؿ ٢احلٜٛط٢

أغتاش بايهً١ٝ

ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .خايس ايػٝس أمحس دعؿط

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛاً

 -3أ.ز .ساؾظ ايػٝس محاز ٙاي٢ُٓٝ

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛات

 -4أ.ز .أسس ؾاٌَ دالٍ أمحس ؾُٗ ٢أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚعهٛات
 -5أ.ز .أمحس ذلُٛز أمحس خًٝؿ٘

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

ذ
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عهٛات

ٚاؾل
اجملًؼ

ثاـقاً:ذؼدمذاهلـددةذاؾؽفربقةذ:
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :إغالّ ذلطٚؽ أمحس ذلُس ايػٝس
َٛنٛع :زضاغ ١إغتككا ١ٝ٥عٔ ؾبهات أدٗع ٠ايكٝاؽ ايالغًه.١ٝ
ض أت ايًذٓ ١تعس ٌٜعٓٛإ ايبشح يٝكبح  :زضاغ ١إغتككا ١ٝ٥عٔ ؾبهات

َادػتري
اهلٓػ١

احلػاغات ايالغًه.١ٝ

خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

A survey on wireless sensor networks.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس عُط ٚرلتاض.

هنح
الدرجبت

اغِ ايطايبٜ :اضا سػٔ َكطؿ ٢سػٔ
َٛنٛع :تطبٝل دٗاظ ساَ ٢ايؿٛٝظ ؾ ٢ؾبه ١ايتٛظٜع اهلٛا ١ٝ٥يًذٗس املتٛغط ؾَ ٢كط.

Application of fusesaver in Egyptian medium voltage
overhead distribution network.
ؼت إؾطاف :أ.زْ .ب ٌٝسػٔ ذلُٛز عباغ , ٢أ.ز .عُط ٚحي ٢ٝعبس احلً ِٝأبٛ

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2016

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

غعاي.١
اغِ ايطايب :ضٚزٜٓا مجاٍ عبس ايٓاقط ذلُس َكطؿ ٢دًٛ
َٛنٛع :إغتدساّ َعاجل ١اإلؾاضات ايطقُ ١ٝؾ ٢ايؿبهات ايبكط ١ٜايػًب.١ٝ
Digital signal processing solutions for passive optical networks.

ؼت إؾطاف :أ.زَ .ػعٛز بؿري َػعٛز سػٔ ايػٓ , ٢ُٝأ.ز .سػاّ ذلُس سػإ
ؾًب , ٢ز .ذلُس عبس احلُٝس ايؿ.٢ُٝ

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2015

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :عع ٠ذلُٛز سػٔ ايػٝس ايبادٛض٣
َٛنٛع :زضاغ ١غططإ أعها ٤اجلػِ بايتكٜٛط املكطع ٢ثالث ٢األبعاز.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :ؾشل قٛض ايتكٜٛط احلطاض ٣باألؾع ١ؼت
احلُطا ٤يًجس ٣بإغتدساّ ؾبهات عكب ١ٝتالؾٝؿ , ١ٝدسٜسٖ , ٠ذٚ ١ٓٝتًكا١ٝ٥
بايهاٌَ) عًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

جشكيل جلنة
احلكن

Breast infrared thermography screening based on novel
fully automatic and hybrid convolutional neural networks.

ؼت إؾطاف :أ.زَ .ظٗط بػ ٢ْٛٝطا , ٌٜزٖ .اْ ١ٝسػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* Current Medical Imaging, 2020.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.زَ .ظٗط بػ ٢ْٛٝطاٌٜ

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات

 -2أ.ز .سػٔ ْسٜط أمحس سػٓ ٢خري اهلل أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ
 -3أ.زٖ .ؿاّ ؾتش ٢عً ٢ساَس

أغتاش بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١املٓٝا عهٛات
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عهٛاً

زنتٛضاٙ

ضبٝع 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع:ذؼدمذاهلـددةذاؾؽفربقةذ:
اغِ ايطايب :أمحس عبس احلُٝس َٓكٛض إبطاِٖٝ
َٛنٛعٖٓ :سغ ١ايك ٣ٛايهٗطب.١ٝ
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :ؼػني دٛز ٠ايك ٣ٛايهٗطب ١ٝيًؿبهات
َتٓاٖ ١ٝايكػط) عًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Power quality improvement of microgrids.
ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس عبس اهلل سػاّ ايس ٜٔؾاٖني  ,أ.ز .نط ِٜسػٔ ٜٛغـ ,
ز .ذلُس ايػعٝس عً ٢اجلٌُ.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer
Sciences, Vol. 27, No. 2, pp. 1181-1197, 22/3/2019.

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2015

ٚاؾل
اجملًؼ

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .أمحس عبس اهلل سػاّ ايس ٜٔؾاٖني أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات
أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع١

 -2أ.ز .ذلُس عبس املككٛز عع ايعطب

املٓٛؾ١ٝ

جشكيل جلنة
احلكن

 -3أ.ز .أمحس قسض ٣أمحس عبس ايػالّ

عهٛاً

أغتاش باألنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا

 -4أ.ز .نط ِٜسػٔ ٜٛغـ

عهٛات

أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚعهٛات

اغِ ايطايب :أمحس نُاٍ إبطاٖ ِٝغًُٝإ
َٛنٛع :ايتكٓٝات احلسٜج ١ؾ ٢تؿؿري ٖ ١ٜٛايتعطٜـ ايطقُ.٢
Advanced techniques for encryption of digital
identification ID.
ؼت إؾطاف :أ.ز.سػٔ ذلُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ , ٢أ.ز .عازٍ ذلُس ذلُٛز
ايؿشاض  ,أ.ز .عكاّ عبس اجملٝس عبس ايباغط ٖذطؽ.

َادػتري

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* The 2nd International Conference on Computer
)Communication and the Internet (ICCCI 2020
Nagoya, Japan, 26- 28 June 2020.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .سػٔ ذلُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ ٢أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات
 -2أ.ز .ذلُس ايػعٝس ْكط
 -3أ.ز ٢ْٗ .عجُإ قطْ٢

أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع١
طٓطا

عهٛاً

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛات

21
اجلًػ ١ايطابع ١عؿط ٠بتاضٜذ 2020 /9/15

ايعًّٛ
اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2018

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع:ذؼدمذاهلـددةذاؾؽفربقةذ:
اغِ ايطايب :عبس اهلل عبس ايػالّ عبس اهلل اجلٖٛط٣
َٛنٛع :تطبٝكات ؾ ٢أْظُ ١ايطاق ١ايهٗطٚن.١ٝ٥ٛ
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :ايتشهِ ؾ ٢ايكسض ٠ايػري ؾعاي ١يٓظاّ
ايطاق ١ايهٗطٚن ١ٝ٥ٛاملتكٌ بايؿبه ١ايهٗطب )١ٝعًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال
ميؼ دٖٛط ايبشح.

جشكيل جلنة
احلكن

Reactive power control in grid connected
photovoltaic.
ؼت إؾطاف :أ.ز .تاَط سًُ ٢عبس احلُٝس  ,ز .أمحس عبس املطن ٢عبس ايٛاسس.
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

ايعًّٛ

* The International Conference on Electrical and
Computing
Technologies
and
Applications
(ICECTA) 19-21 November 2019, RAK, UAE.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .تاَط سًُ ٢عبس احلُٝس

َادػتري
خطٜـ 2015

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

أغتاش ٚٚن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب

َؿطؾات ٚضٝ٥ػات
 -2أ.ز .أمئ غاَ ٢إبطاٖ ِٝغعس

عهٛاً

أغتاش بايهً١ٝ

 -3أ.زَ .كطؿ ٢غعس عبس اهلل محس أغتاش باألنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا

عهٛات
اغِ ايطايب :عُط ٚأمحس عً ٢بؿري
َٛنٛع :ايٛقٛي ١ٝايسٜٓاَٝه ١ٝاملؿان ١يًطٝـ ؾ ٢ايطاز ٜٛاإلزضان ٢ايكاِ٥

جشكيل جلنة
اإلهححبن
الشبهل

عً ٢املٛدات احلاًَ ١املتعسز.٠
Dynamic spectrum co-access in multicarrier based
cognitive radio.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ ْسٜط أمحس سػٓ ٢خري اهلل.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.زَ .ظٗط بػ ٢ْٛٝذلُس طاٌٜ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .ايػٝس أمحس إبطاٖٜٛ ِٝغـ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛاً

 -3أ.ز .سػٔ ْسٜط أمحس سػٓ ٢خري اهلل أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚعهٛات
ذ
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خطٜـ 2016

ٚاؾل
اجملًؼ

ثاؾثاًذ:ذؼدمذاهلـددةذادلقؽاـقؽقةذ-:ذ ذ
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايبْٛ :ضٖإ ذلُس دابط إبطاِٖٝ
َٛنٛع :ؼً ٌٝإْتكاٍ احلطاض ٠بإغتدساّ َٛا٥ع ايٓاْ ٛشات ايػٛا ٌ٥األ١ْٜٝٛ
بططٜك ١احلذِ احملسٚز ٚباإلناؾ ١إىل إغتدساّ ايؿبه ١ايعكب ١ٝاإلقطٓاع.١ٝ

هنح
الدرجبت

Heat transfer by ionic Nanofluids via both finite
volume method and artificial neural network.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .ا ٌ٥ذلُس َكطؿ ٢املػالْ , ٢أ.ز .ذلُس ذلُٛز مجاٍ ايسٜٔ

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2016

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

احلً , ٛأ.ز .أمحس سًُ ٢عبس ايععٜع عبس ايطس.ِٝ
اغِ ايطايبْ :س ٣عجُإ إبطاٖ ِٝذلُس بسض
َٛنٛع :زضاغ ١احلٌُ احلط ملٛا٥ع ٖذني ايٓاْ ٛبإغتدساّ ايؿبهات ايعكب١ٝ
اإلقطٓاع.١ٝ
Hybrid Nanofluid natural convection heat transfer
analysis by artificial neural network.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .ا ٌ٥ذلُس َكطؿ ٢املػالْ , ٢أ.ز .ذلُس ذلُٛز مجاٍ ايسٜٔ

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2016

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

احلً , ٛأ.زَ .كطؿ ٢ذلُس ايػٝس احلهط.٣
اغِ ايطايب :أمحس إبطاٖ ِٝإمساع ٌٝسػٔ َكطؿ٢
َٛنٛع :زٜٓاَٝها املٛا٥ع ايعسز ١ٜيػطٜإ اهلٛا ٤ؾ ٢املٓاطل احلهط.١ٜ
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :منصد ١املٓار احملً ٢يًب ١٦ٝاحلطاض ١ٜاحلهط١ٜ
باإلغهٓسض ١ٜيًتدؿٝـ َٔ اٖط ٠اإلستباؽ احلطاض )٣عًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ
دٖٛط ايبشح.

جشكيل جلنة
احلكن

Microclimatic modeling of the urban thermal
environment of Alexandria to mitigate urban heat island.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عكاّ َكطؿ ٢ذلُس ٖٚب , ١ز .أمحس بٗا ٤ايس ٜٔذلُس ضؾاز غامل.

َادػتري

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

ايعًّٛ

* Urban Climate, El SEVIER,8 July 2020.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ

اهلٓسغ١ٝ

 -1أ.ز .نُاٍ عبس ايععٜع إبطاِٖٝ

أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١املٓٛؾ١ٝ
ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .عكاّ َكطؿ ٢ذلُس ٖٚب ١أغتاش ٚٚن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦خسَ ١اجملتُع
 -3أ.ز .إٜٗاب دابط أمحس أزّ

ٚتُٓ ١ٝايب١٦ٝ

َؿطؾات ٚعهٛات

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛات
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خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعذ:ذؼدمذاهلـددةذادلقؽاـقؽقةذ-:
اغِ ايطايب :عبس ايطمحٔ عُط ٚذلُس ذلُس عبس ايطاظم

جعديل
جوهرى
لعنوان حبث
هع جعديل جلنة
إشراف

َٛنٛع :ؼً ٌٝزٜٓاَٝها املٛا٥ع ايعسز ١ٜجلٗاظ إغازاز ايطاقَ ١بازٍ ايهػٛط ؾ٢
أْظُ ١ايتشً ١ٝبإغتدساّ ايتٓانح ايعهػ.٢
CFD Analysis of energy recovery pressure exchangers in
RO desalination systems.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قازم ظنطٜا أب ٛايٓذا نػاب  ,ز .إغالّ ضنا يطؿ ٢قاحل عبس اهلاز.٣

ايعًّٛ

إىل َٛنٛع :أزا ٤املهد٘ ايطاؾع ١باهلٛا ٤ؼت طٚف تؿػ ٌٝرلتًؿ.١

اهلٓسغ١ٝ

َادػتري

خطٜـ 2018

ٚاؾل
اجملًؼ

Airlift pump performance under variable operating
conditions.
* َع تعس ٌٜجلٓ ١اإلؾطاف بإعتصاض أ.ز .عكاّ َكطؿٖٚ ٢ب , ١أ.ز .إٜٗاب دابط آزّ ,
ز .ذلُس عبس ايٖٛاب غٜٛسإ بػبب تػٝري ْكط ١ايبشح.

رابعاًذ:ذؼدمذاهلـددةذادلعؿارقةذ -:ذ
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :آ ١ٜذلُٛز ظن ٢أمحس اجلس٣

هنح
الدرجبت

َٛنٛع :ايب ١٦ٝاملبٓٚ ١ٝايكش ١ايعاَ : ١زضاغ ١ايعالق ١بني مسات ايب ١٦ٝايعُطاْ١ٝ
ٚايػُٓ ١يس ٣ايبايػني ؾ ٢اإلغهٓسضَ , ١ٜكط.
The built environment and public health: Investigating the
relationship between attributes of the built environment
and adult obesity in Alexandria, Egypt.

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2015

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

ؼت إؾطاف :أ.زٖ .اْ ٢ذلُس عبس اجلٛاز عٝاز  ,ز .زٜٓا ذلُس عً ٢غعس اهلل.
اغِ ايطايبْ :س ٣دابط ايػٝس عً ٙٛٝسػٓني
َٛنٛع :سلَٓ ٛار ذلًَ ٢طٜح عًَ ٢ػت ٣ٛاملؿا ٙبإغتدساّ ٚغا ٌ٥يًُعاجلَٓ ١اغب١
– زضاغ ١ساي ١يًؿٛاضع ؾ ٢اإلغهٓسضَ , ١ٜكط.
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :إغااتٝذٝات ملٓار ذلًَ ٢طٜح عًَ ٢ػت ٣ٛاملؿاٙ
– ؾاضع سهط ٣باإلغهٓسضَ ,١ٜكط) عًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

جشكيل جلنة
احلكن

Strategies for a comfortable micro – climate at the pedestrian
level, an urban street canyon in Alexandria, Egypt.

ؼت إؾطاف :أ.ز .عً ٢ؾؤاز غعٝس أمحس بهط  ,ز .ظٜاز ذلُس طاضم ايكٝاز.
Urban Climate, EL SEVIER, 8th July 2020.

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ

أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ بايهً١ٝ

 -2أ.ز .عً ٢ؾؤاز غعٝس أمحس بهط

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -3أ.ز ٢َٓ .سػٔ سػٝب املكط٣

أغتاش بهً ١ٝايؿٓ ٕٛاجلُ١ًٝ
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ايعًّٛ
اهلٓسغ١ٝ

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

 -1أ.ز .سػٔ نُاٍ عبس ايػالّ

َادػتري

ضٝ٥ػات

َؿطؾات ٚعهٛاً
عهٛات

خطٜـ 2015

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع:ذؼدمذاهلـددةذادلعؿارقةذ-:
اغِ ايطايب :ملٝا ٤عازٍ ضدب ؾاٖني
َٛنٛع :اإلغهٓسض ١ٜنُس ١ٜٓشن ١ٝغعٝس.٠
Alexandria as a smart happy city.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس عبس ايعاٍ إبطاٖ ِٝؾشات٘  ,أ.ز .ذلُس طاضم ذلُس ايكٝاز.

خطٜـ 2017

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .ذلُس عبس ايعاٍ إبطاٖ ِٝؾشات٘

جشكيل جلنة
اإلهححبن
الشبهل

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات

 -2أ.ز .طاضم عبس احلُٝس َكطؿ ٢ؾطغً ٢أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛاً

 -3أ.ز .ذلُس عاقِ ذلُٛز سٓؿ ٢عبس ايٓب ٢أغتاش بايهً١ٝ

عهٛات

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايبٖ :بْ ١ب ٌٝعبس ايععٜع عبس احلُٝس
َٛنٛع :اإلطاض ايتكُ ٢ُٝيًٛادٗات املتؿاعً ١بإغتدساّ َٛاز ايٓاْ ٛيتشػني أزا٤
ايطاق ١باملباْ.٢
Responsive facades design framework using Nanomaterials
for optimizing buildings energy performance.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس عبس ايعاٍ إبطاٖ ِٝؾشات٘  ,ز .ظٜاز ذلُس طاضم ذلُس ايكٝاز.

خطٜـ 2017

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .ذلُس عبس ايعاٍ إبطاٖ ِٝؾشات٘

ٚاؾل
اجملًؼ

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات

 -2أ.ز .ذلُس عاقِ ذلُٛز سٓؿ ٢عبس ايٓب ٢أغتاش بايهً١ٝ

عهٛاً

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛات

 -3أ.ز .ذلُس أْٛض ذلُس ؾهط٣
ذ

خاؿداًذ:ذؼدمذاهلـددةذاؾؽقؿقائقةذ -:ذ
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :ذلُس مجاٍ ذلُس نُاٍ قُٝسٙ
َٛنٛع :إظاي ١قبػ ١األخهط ايالَع َٔ األٚغاط املا ١ٝ٥بإغتدساّ ايهطب ٕٛايٓؿط
ايٓاتر َٔ بصٚض اجلٛاؾٚ ١أْ ١ٜٛايبًح.

جشكيل جلنة
احلكن

Removal of brilliant green dye from aqueous solutions using
activated carbon derived from guava seeds and date pits.

ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس أَني عبس ايعظ ِٝظعطٛط  ,أ.ز .ضَهإ عبس ايػٓ ٢ايهاتب

ايعًّٛ

املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* Desalination and Water Treatment, Accepted 21/5/2020.

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .أمحس أَني عبس ايعظ ِٝظعطٛط أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚعهٛاً
 -3أ.ز .ط٘ إبطاٖ ِٝذلُس ؾطاز

أغتاش بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١بٛضغعٝس عهٛات
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َادػتري
اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2015

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعذ:ذؼدمذاهلـددةذاؾؽقؿقائقةذ-:
اغِ ايطايب :أمحس حي ٢ٝعً ٢ذلُس نٝالْ٢
َٛنٛعَ :عاجل ١املٝا ٙاملًٛث ١قٓاعٝا بٛاغط ١ايتكٓ ١ٝايهٗطٚنُٝٝا.٢٥
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح َ( :عاجل ١املٝا ٙاملًٛث ١بٛاغط ١تكٓ ١ٝايتدجط
ايهٗطٚنُٝٝا )٢٥عًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Wastewater treatment by an electrocoagulation technique.

ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس سػني عبس اجملٝس ظن , ٢أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ١ٝكري.

جشكيل جلنة
احلكن

املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* Separation and Purification Technology, El
SEVIER, 6 May 2020.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .ذلُس سػني عبس اجملٝس ظن٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -2أ.زْ .ب ٌٝذلُٛز عبس املٓعِ

أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١ايكاٖط٠

زنتٛضاٙ

ضبٝع 2016

ٚاؾل
اجملًؼ

َؿطؾات ٚضٝ٥ػات
عهٛاً

 -3أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ٘ٝكري

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -4أ.ز .أمحس سػٔ ذلُس ايؿاشىل

أغتاش بايهً١ٝ

َؿطؾات ٚعهٛات
عهٛات

إلغبء
الحسجيل

اغِ ايطايب :زعا ٤عبس احلُٝس ذلُس إبطاِٖٝ

زنتٛضاٙ

بنبءاً علي

خطٜـ 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

طلبه
ذ

دادداًذ:ذؼدمذاهلـددةذاؾـووقةذواإلذعاعقةذ -:ذ
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :سػإ عبس احل ٢ذلُس عجُإ
َٛنٛع :ؼػٓٝات غكٛم ايتكٜٛط ايٓٝا.٢ْٚ

هنح
الدرجبت

Improvements concerning neutron radiography.
* تٛق ٢ايًذٓ ١بتعس ٌٜعٓٛإ ايبشح يٝكبح :ططٜك ١يتكشٝح ايتؿتت
ايٓٛٝتط ٢ْٚيًتشسٜس ايهُ ٢عٓس ايتكٜٛط بايٓٛٝتٛضْات احلطاض..١ٜ
A neutron scattering correction method for the
quantitative evaluation in thermal neutron radiography.

ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلػٔ عبس ٙأبَٓ ٛسٚض  ,أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ  ,أ.ز.
طاضم َٓذ ٢عبس ايػالّ.
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زنتٛضاٙ

ضبٝع 2015

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعذ:ذؼدمذاهلـددةذاؾـووقةذواإلذعاعقةذ-:
اغِ ايطايب :دلصٚب إمساع ٌٝإبطاٖ ِٝإمساعٌٝ
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ ١ايٓ.١ٜٚٛ
Application of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس ايػٝس غًُٝإ ْاد , ٢أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ ,
ز .دلس ٣ذلُٛز ظن.٢

زنتٛضاٙ

ضبٝع 2015

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس ايػٝس عذُ ٢أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

ضٝ٥ػتا
َؿطؾات ٚعهٛاً

 -2أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ

أغتاش بايهً١ٝ

 -3أ.ز .إَباب ٢إمساع ٌٝذلُٛز

أغتاش َتؿطؽ بٗ ١٦ٝايطاق ١ايصض ١ٜعهٛات

اغِ ايطايب :عطؾات سػٔ عطؾات محازٙ
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ ١ايٓ.١ٜٚٛ

جشكيل جلنة
احلكن

Application of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس ايػٝس غًُٝإ ْاد , ٢أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ أب ٛدبٌ  ,أ.ز.
غٝس عً ٢سػٔ املٓذ.٢

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2013

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .عًٝا ٤عازٍ ذلُس بس٣ٚ

أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ بايهً١ٝ

 -2أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ أب ٛدبٌ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -3أ.زَ .طغ ٢ذلُس ايطشا٣ٚ

أغتاش َتؿطؽ بٗ ١٦ٝايطقاب ١ايٓ١ٜٚٛ

ٚاؾل
اجملًؼ

ضٝ٥ػات

َؿطؾات ٚعهٛاً
عهٛات

اغِ ايطايب :ؾٗاب ايس ٜٔذلُس سػٔ ؾٛؾ١
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ ١ايٓ.١ٜٚٛ
Application of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس ايػٝس عذُ , ٢ز .غاض ٠ذلُس ٜاغط ذلُس

َادػتري

خً , ٌٝزَ .كطؿٜٛ ٢غـ ذلُٛز ٜٛغـ.

ايعًّٛ

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ

اهلٓسغ١ٝ

 -1أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس ايػٝس عذُ ٢أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات
 -2أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ

أغتاش بايهً١ٝ

 -3أ.ز .خايس ذلُس سػٔ أمحس

أغتاش بٗ ١٦ٝايطقاب ١ايٓ١ٜٚٛ

ذ
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عهٛاً
عهٛات

خطٜـ 2017

ٚاؾل
اجملًؼ

تابعذ:ذؼدمذاهلـددةذاؾـووقةذواإلذعاعقةذ-:
اغِ ايطايب :أمحس عبس ايؿتاح أمحس احلٛؾ٢
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ ١ايٓ.١ٜٚٛ
Applications of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ

جشكيل جلنة
اإلهححبن
الشبهل

 -1أ.ز .ذلػٔ عبس ٙأبَٓ ٛسٚض

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .ذلُس ٜاغط أْٛض خًٌٝ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛاً

 -3أ.ز .عًٝا ٤عازٍ ذلُس بس٣ٚ

أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ بايهً١ٝ

عهٛات

 -4أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ أب ٛدبٌ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛات

 -5أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ

أغتاش بايهً١ٝ

ضبٝع 2018

ٚاؾل
اجملًؼ

َؿطؾات ٚعهٛات

* بػبب دا٥ش ١نٛضْٚا
اغِ ايطايب ٢َ :عً ٢ضنٛإ محا١ٜ
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ ١ايٓ.١ٜٚٛ
Applications of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.ز .ذلػٔ عبس ٙأبَٓ ٛسٚض

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػات

 -2أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛاً

 -3أ.ز .عًٝا ٤عازٍ ذلُس بس٣ٚ

أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ بايهً ١ٝعهٛات

 -4أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ أب ٛدبٌ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -5أ.ز .ذلُس سػٔ ذلُس سػٔ

أغتاش بايهً١ٝ

ضبٝع 2018

ٚاؾل
اجملًؼ

عهٛات
َؿطؾات ٚعهٛات

* بػبب دا٥ش ١نٛضْٚا
ذ

دابعاًذ:ذؼدمذفـددةذاؾرىذواهلقدروؾقؽاذ-:
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :أمحس طاضم أمحس عُاض٠

هنح
الدرجبت

َٛنٛع :ايتشهِ ؾ ٢ايتػطب خالٍ ايػسٚز ايااب ١ٝاملؿٝس ٠عً ٢أغاؽ َٓؿص.

Control of seepage through earth dams based on
pervious foundation.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ذلُس أمحس أب ٛضس , ِٝأ.ز .ذلُس عبس ايطاظم ذلُس ضظم  ,أ.ز.
دلس ٣ذلُس إبطاٖ ِٝأب ٛايعال.
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َادػتري
ايعًّٛ
اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2017

ٚاؾل
اجملًؼ

ثاؿـاًذ:ذؼدمذاهلـددةذاؾبحرقةذوعؿارةذاؾدػنذ-:
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :أمحس ٜػط ٣سػٔ ذلُس سػٔ
َٛنٛع :تكٖٓ ِٝٝسغ ٢يًتعب املكإ بايتآنٌ يبسٕ ايػؿ.١ٓٝ
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح ( :تكٖٓ ِٝٝسغ ٢يعُط ايتعب يًػؿٔ
املتآنً )١عًُات بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
An engineering assessment for fatigue life of
corroded ship structure.
ؼت إؾطاف :أ.زٖ .بٚ ١ا ٌ٥قسٜل هلٝط٘  ,أ.ز .غعس ايس ٜٔبٗ ٢ايس ٜٔغعس

جشكيل جلنة
احلكن

ايس , ٜٔز .أمحس غعٝس ذلُس ظاٜس.

َادػتري

* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :
* The 8th International Conference on Fracture
Fatigue and Wear (FFW 2020) 26 – 27 August 2020.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
 -1أ.زٖ .بٚ ١ا ٌ٥قسٜل هلٝط١

اهلٓسغ١ٝ

اجملًؼ

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾات ٚضٝ٥ػات

 -2أ.ز .حي ٢ٝعبس ايػالّ عبس ايٓاقط حي ٢ٝأغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ
 -3أ.ز .ؾطٜـ ؾاضٚم بسضإ

ايعًّٛ

خطٜـ 2016

ٚاؾل

عهٛاً

أغتاش باألنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا

عهٛات

 -4أ.ز .غعس ايس ٜٔبٗ ٢ايس ٜٔغعس ايس ٜٔأغتاش َػاعس بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع١

َؿطؾات ٚعهٛات

بٛضغعٝس
ذ

تادعاًذ:ذؼدمذاؾرقاضقاتذواؾػقزقاءذاهلـددقةذ-:
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايب :أمحس سػني عبس ايععٜع سػني ؾاٖني
َٛنٛع :إمخاز اإلٖتعاظات ؾ ٢ايػٝاضات ايطٜان ١ٝايٓاػ ١عٔ عسّ إْتظاّ

هنح
الدرجبت

ايططم بإغتدساّ األغطح األٜطٚزٜٓاَٝه ١ٝايٓؿط.١

َادػتري

Vibration suppression of terrains irregularities
using active aerodynamic surfaces for sport
vehicles.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عاطـ عبس املٓعِ عطا ذلُس  ,أ.ز .بػَ ٢ْٛٝكطؿ ٢ذلُس

ايعًّٛ

ايػٗ , ٢ًٝأ.ز .إميإ محس ٣سطاظ.

ذ
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اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ ٚ 2016اؾل اجملًؼ

عاذراًذ:ذؼدمذفـددةذاحلادبذواؾـظمذ-:
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايبْ :سا قالح ذلُٛز عجُإ
َٛنٛع :سٌ َؤغؼ عً ٢اخلٛاضظَ ١ٝاجل ١ٝٓٝيتكػ ِٝاخلطا٥ط ايطٛبٛيٛد١ٝ
ٚاغع ١ايٓطام.

هنح
الدرجبت

A genetic algorithm based solution for large scale
topology mapping.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .كطؿٜ ٢ػط ٣ظن ٢ايٓعٓاع , ٢أ.زَ .طٚإ عبس احلُٝس ذلُس

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2016

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

تطن.٢
اغِ ايطايب :عُط ٖاؾِ عبس ايطسٖ ِٝاؾِ
َٛنٛعَٗٓ :ر ايتعًِ ايعُٝل ألْظُ ١ؼسٜس املٛاقع ايالغًه ١ٝإغتٓازا إىل
ٚقت ْؿط اإلؾاضات.
A Deep learning approach for WLAN indoor
positioning based on propagation time.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .كطؿ ٢أَني عبس ايعظ , ِٝأ.ز.غٗري أمحس ؾؤاز بػ, ٢ْٛٝ

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2017

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

أ.ز .أمئ أمحس عبس املككٛز أمحس خًـ اهلل.
ذ

عاذراًذ:ذؼدمذفـددةذاؾغزلذواؾـدقجذ-:
الدرجة

املوضوع

جبريخ القيد

القرار

اغِ ايطايبَٓ :اٍ ضَع ٣عبس احلُٝس بػ٢ْٛٝ
َٛنٛع :منصد ١خٛام اخلٛٝط بإغتدساّ ايصنا ٤اإلقطٓاع.٢
Modelling of yarn properties using artificial
intelligence.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عازٍ قالح ايس ٜٔاجلٗ( ٢ٓٝضمح٘ اهلل)  ,أ.ز .إبطاٖ ِٝعبسٙ

جشكيل جلنة
احلكن

إبطاٖ ِٝاهلٛاض , ٣أ.ز .ؾريْ ٜٔب ٌٝظنطٜا ايهاتب  ,زٚ .ا ٌ٥أمحس ايػٝس محٝس.ٙ
* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف  :دلً ١نً ١ٝاهلٓسغ ١بتاضٜذ .2020/7/27
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذَٓ ١ه- : َٔ ١ْٛ
َؿطؾات ٚضٝ٥ػات

 -1أ.ز .إبطاٖ ِٝعبس ٙاهلٛاض٣

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -2أ.ز .ضظم عبس اهلل ايب٢ًٝ

أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١املٓكٛض ٠عهٛاً

 -3أ.ز .ؾريٜٚت سػني ايػًُ ٢أغتاش بايهً١ٝ
 -4أ.ز .ؾريْ ٜٔب ٌٝايهاتب

عهٛات
َؿطؾات ٚعهٛات

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

ذ
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زنتٛضاٙ

ضبٝع 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

ؿوضوعاتذعاؿةذ(دراداتذعؾقا) ذ
 – 1ايٓظط ؾ ٢املصنط ٠ا ملعطٚن ١عً ٢ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚن ٌٝايهً ١ٝيًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذ ١اإلَتشإ
ايؿاٌَ يهٌ َٔ :
اإلغِ

ايكػِ

ذلُٛز مجع ١أمحس ذلُس عبس اجلٛاز

اهلٓسغ ١املعُاض١ٜ

ملٝا ٤عً ٢ذلُس غعٝس

اهلٓسغ ١ايهٗطب١ٝ

ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ عً ٢إعتُاز ْتٝذ ١اإلَتشإ ايؿاٌَ.
 – 2ايٓظط ؾ ٢املصنط ٠املعطٚن ١عً ٢ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚن ٌٝايهً ١ٝيًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذ ١زبًّٛ
ايسضاغات ايعًٝا ضبٝع  2020يف :قػِ اهلٓسغ ١اإلْؿآٖ , ١ٝ٥سغ ١املٛاقالت.
ايكطاضٚ :اؾل دلًؼ ايهً ١ٝعً ٢إعتُاز ايٓتٝذ.١
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َطؾل ضقِ ()1

ؼواعدذـؼلذؼقدذاؾطالبذؿنذاؾرباؿجذاؾعاؿةذإىلذاؾرباؿجذاؾعؾؿقةذادلتخصصة ذ
 -1الُٜكبٌ ْكٌ قٝس ايطالب املٛقٛف قٝسِٖ أ ٚاملعتصض َٔ ٜٔطًب ١ايهً ١ٝإىل ايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدكك.١
 -2جيب إٔ الٜكٌ املعسٍ اياانُ ٞعٔ .2,00
 -3جيب إٔ ٜه ٕٛايطايب َٓكٛالت إىل املػت ٣ٛاألعً ٢يف ايرباَر ايعاَٜٚ ١ه ٕٛذلككات ملعسٍ ايربْاَر املتدكل ايصٜ ٟطغب
يف ايتش ٌٜٛإي ٘ٝبعس عٌُ املكاق ١ايالظَ٘ إٕ ُٚدست.
 -4الٜعترب ْكٌ ايكٝس غاضٜتا إال بعس َٛاؾك ١اجملًؼ ايتٓؿٝص ٟيًرباَر.

ؼواعدذـؼلذؼقدذاؾطالبذؿنذاؾرباؿجذاؾعؾؿقةذادلتخصصةذإىلذاؾرباؿجذاؾعاؿة ذ
 -1الُٜكبٌ ْكٌ قٝس ايطالب املٛقٛف قٝسِٖ أ ٚاملعتصض َٔ ٜٔطًب ١ايهً ١ٝإىل ايرباَر ايعاَ.١
 -2جيب إٔ الٜكٌ املعسٍ اياانُ ٞعٔ .2,00
 -3جيب إٔ ٜه ٕٛايطايب َٓكٛالت إىل املػت ٣ٛاألعً ٢يف ايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدككٜٚ ١ه ٕٛذلككات ملعسٍ ايربْاَر ايعاّ
ايصٜ ٟطغب يف ايتش ٌٜٛإي ٘ٝبعس عٌُ املكاق ١ايالظَ٘ إٕ ُٚدست.
 -4الٜػُح يًطالب احملٛيني َٔ خاضز ايهً ١ٝبٓكٌ ايكٝس َٔ ايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدكك ١إىل ايرباَر ايعاَ ١بايهً.١ٝ
 -5الٜعترب ْكٌ ايكٝس غاضٜتا إال بعس َٛاؾك ١دلًؼ ايكػِ ايعًُ ٞاملٓك ٍٛإي ٘ٝايطايب.
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َطؾل ضقِ ()2
َصنط ٠يًعطض عً ٢األغتاش ايسنتٛض عُٝس نً ١ٝاهلٓسغ١
املٛنٛع:
باإلؾاض ٠إىل تٛق ١ٝدلًؼ ايهً ١ٝظًػت٘ املُتس ٠بتاضٜذ  2020/8/31باملٛاؾك ١عًَ ٢اٚضز َٔ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات بؿإٔ تهُني
ال٥ش ١ايهً ١ٝملطسً ١ايبهايٛضٜٛؽ ْظِ ايسضاغ ١عٔ بعس إغتعسازات يتطبٝل منط ايتعً ِٝاهلذني يًعاّ اجلاَعْٛ ,2021/2020 ٞز
اإلساط ١باملكاسات ايتاي ١ٝآلي ١ٝتطبٝل ايتعً ِٝاهلذني خالٍ ايؿكٌ ايسضاغ ٞاأل َٔ ٍٚايعاّ اجلاَع 2021/2020 ٞنايتاي:ٞ
أٚال :احملانطات:
ٜك ّٛاألغتاش بتسضٜؼ احملانطات بايهً ١ٝإغبٛعٝا بايُٓط املعتازٚ ,نصيو ٜك ّٛبإعساز مجٝع احملانطات بكٛض ٠إيها ١ْٝٚغٛا٤
بٛضبٜٓٛت  +قٛت أ ٚؾٝسٜٚ ٜٛتِ ضؾعٗا عً ٢املٓكات احملسز ٠يصيو ,عًٜ ٢ك ّٛعهٛض احملانط َٔ %67 ٠عسز ايطالب احملسز
مبذُٛع ١احملانط .٠نُا غٝتِ تٓػٝل سهٛض ايطالب بٓظاّ املساٚضٚ ,٠بايٓػب ١يًُٛاز االْػاْ ١ٝؾُٝهٔ ظٜازْ ٠ػب ١ايتعً ِٝعٔ بعس
يتهٚٚ %70 ٕٛدٗا يٛد٘ .%30
ثاْٝات :ايتُاض:ٜٔ
ٜك ّٛعه ٛاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚبتسضٜؼ ايتُاض ٜٔبايهً ١ٝسػب اجلس ٍٚايسضاغ ٞبايُٓط املعتاز َع عسّ ايػُاح بهِ أنجط َٔ غهؿٔ
يف ْؿؼ ايٛقتٚ ,نصيو ٜك ّٛبإعساز مجٝع ايتُاض ٜٔبكٛض ٠إيها ١ْٝٚغٛا ٤بٛضبٜٓٛت  +قٛت أ ٚؾٝسٜٚ ٜٛتِ ضؾعٗا عً٢
املٓكات احملسز ٠يصيو ,عًٜ ٢ك ّٛعهٛض ايتُط َٔ %67 ٜٔعسز ايطالب احملسز بهٌ غهؿٔ .نُا غٝتِ تٓػٝل سهٛض ايطالب
بٓظاّ املساٚض.٠
ثايجات :املعاٌَ ٚايٛضف ٚمتاض ٜٔايطغِ اهلٓسغ:ٞ
ٜك ّٛعه ٛاهل ١٦ٝاملعا( ١ْٚؼت إؾطاف أغتاش املكطض) بتسضٜؼ املعاٌَ ٚايٛضف ٚمتاض ٜٔايطغِ اهلٓسغ ٞبايهً ١ٝسػب اجلسٍٚ
ايسضاغ ٞبايُٓط املعتاز َع عسّ ايػُاح بهِ أنجط َٔ غهؿٔ يف ْؿؼ ايٛقتٚ ,نصيو ٜك ّٛبإعساز مجٝع ايتُاض ٜٔبكٛض٠
إيها ١ْٝٚغٛا ٤بٛضبٜٓٛت  +قٛت أ ٚؾٝسٜٚ ٜٛتِ ضؾعٗا عً ٢املٓكات احملسز ٠يصيو ٜٚ ,تِ سهٛض ايطالب جلُٝع
املعاٌَ/ايٛضف/متاض ٜٔايطغِ اهلٓسغَ ٞع تطبٝل االدطا٤ات االسااظ.١ٜ
بطدا ٤ايتؿهٌ بعطض املٛنٛع عً ٢دلًؼ ايهً.١ٝ
ٚتؿهًٛا غٝازتهِ بكبٚ ٍٛاؾط ايؿهط ٚاالسااّ.
ٚن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
أ .ز .تاَط سًُ ٞعبس احلُٝس
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