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  2021/ 13/4بتاضٜذ  ايػابعةاجلًػة 

اش ــــبطئاغة ايػٝس األغت 13/4/2021ادتُع دلًؼ ايهًٝة يف متاّ ايػاعة ايعاؾطة ٚايٓكـ َٔ قباح ّٜٛ ايجالثاء املٛاؾل 

 -/ دلسى عبس ايععِٝ أمحس غًُٝإ اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض َنيٚأ، عُٝس ايهًٝة  –غعٝس ذلُس عبس ايكازض عالّ  / ٛضـــايسنت

 نٌ َٔ: ٚقس سهط اجلًػة ( مببٓى إعسازى1ٚمت عكس اجلًػة مبسضز ) ٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ،

 ٚنٌٝ ايهًٝة يؿئٕٛ خسَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة أ.ز. عكاّ َكطؿى ذلُس ٖٚبة 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يؿئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب حلُٝس سػٔأ.ز. تاَط سًُى عبس ا 

   ضؤغاء األقػاّ 

 أ.ز. سػاّ ايسٜٔ ذلُس َطاز َػاظى  أ.ز. عًى ذلُس عًى عهاظ 

 أ.ز. عكاّ ذلُس عازٍ عبس احلُٝس غًُٝإ  أ.ز. سػٔ ذلُس نُاٍ عبس ايػالّ 

 أ.ز. دٝٗإ ؾاضٚم ذلُس عبس ايطمحٔ ًَـ  أ.ز. ٖؿاّ ذلُس طًبة ذلُس 

 أ.ز. ذلُس َطغى عبس اجملٝس اجلٖٛطى  أ.ز. عُطٚ أمحس عبس املٓعِ املكطى 

 أ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ إبطاِٖٝ ايربقى  أ.ز. ٚائٌ ذلُس َكطؿى قطب املػالْى 

   ز. ٜػطى إبطاِٖٝ ط٘ عجُإ 

   أغاتصة َٔ األقػاّ

 ِ ؾشات٘أ..ز. ذلُس عبس ايعاٍ إبطاٖٝ  أ.ز. سػٔ ذلُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾى 

 أ. ز. ايػٝس ذلُس عًى احلًٛ  أ. ز. ذلُس عبس ايطمحٔ اجلٓآٜى 

 أ. ز. حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط  أ. ز. غٗري ؾتشى مخٝؼ ضظٜكة 

 أ. ز. حيٝى ذلُس قربى نُاٍ ايؿاشىل  أ. ز. خايس دلسى سػني ْادى 

 طْؿاٚىأ. ز. ٖؿاّ عبس ايؿتاح غعس ايك  أ. ز. عُطٚ ظنطٜا ساؾغ ايٛنٌٝ 

 َسضغني َٔ األقػاّ أغاتصة َػاعسٜٔ َٔ األقػاّ

 ذلُس سػٔ ؾًبى عبس ايٓبىز.   ز. يًٝى أبٛ سسٜس عبس ايالٙ ايػٝس 

 أعهاء دلًؼ ايهًٝة َٔ اخلاضز

 ب. أعهاء َٔ خاضز ايهًٝة  أ. أعهاء َٔ زاخٌ ايهًٝة 

 يٛاء.ز. ُٖٝٔ ايػٝس سػٔ ايػٝس سػٔ  عكاّ أمحس غاملأ.ز.  

   ذلُس ْكط ايسٜٔ سػٔ زَري. أ.ز 

   غعٝس إمساعٌٝ اخلاَىأ.ز.  

   ضؾسى ضداء ظٖطإأ.ز.  

 ز. َكطؿى ؾٛقى ذلُس ضَهإ )املسٜط ايتٓؿٝصى يًُطنع اهلٓسغى(:   َسعـٕٛٚ :

ؾريٜٚت سػني أ.ز. ْٝابة عٔ  ؾة بسضعالء عبس ايؿتاح عطأ.ز. طاضم إبطاِٖٝ عًى عبٝسٚ ، أ.ز. ْٝابة عٔ  ذلُس ذلُٛز سٓؿى احلٜٛطىأ.ز. ٚقس سهط : 

 عبس ايًطٝـ ايػًُى

 .ز. عُطٚ ٜٛغـ ايػٝس ايؿطٜـ ، ز. أنطّ عبسٙ ذلُس عبسٙ،  ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝـ ايػًُى )َسٜط ٚسسة نُإ اجلٛزة(.ز. أ اعتصض عٔ عسّ احلهٛض:

أ.ز. خًٌٝ أمحس أبٛ أمحس ، أ.ز. ذلُس ٜاغط ذلُس أْٛض ،  ذلُس ٚدٝ٘ ناٌَ بسٚى.ز. ، أ .ز. عًٝاء عازٍ ذلُس بسٚى ، أ.ز. ذلُس ايػٝس ذلُس ايٓذاضأتػٝب عٔ احلهٛض: 

 .ّ. أغاَة ايػٝس اجلٓآٜىخًٌٝ ، أ.ز. محسى عبس ايععٜع غٝـ ، أ.ز. ذلٝى ايسٜٔ قالح ايسٜٔ ؾهطى ، ى. ذلُس عًى سػٓني ، 
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رمحنّالرحقم"ّ،ّورحبّبالِادةّأعضاءّادًفلّالِقدّاألدًاذّالدكًورّ/ّعؿقدّالؽؾقةّاجلؾِةّ"بِمّاهللّال

كؿاّرحبّباألدًاذّالدكًورّ/ّفًوحّالشاذىلّ،ّوقدمّالًفـىةّمبـاديةّحؾولّذفرّرمضانّادلعظمّاجملؾسّ

األدًاذّادلًػرغّبؽؾقةّاحلؼوقّممٌاًلّعنّاألدًاذّالدكًورّ/ّرئقسّاجلامعةّلإلذرافّعؾىّإخًقارّممٌؾىّّ–

ّبرتذ ّادلًُصة ّالؾٍـة ّلعضووة ّعؿؾفاّالؽؾقة ّوتـظقم ّوادلعاهد ّالؽؾقات ّوعؿداء ّاجلامعات ّرؤداء قح

ّوقدّمتّاإلعالنّعنّنًقٍةّالًصووتّفىّاإلقرتاعّالِرىّّ وإجراءاتّوذروطّالرتذحّومعاوريّادلػاضؾةّ،

ّ.(1رقمّّرفقفىّاخًقارّممٌؾىّالؾٍـةّ)م

األدًاذّبؼِمّاهلـددةّّ–لؾِقدّاألدًاذّالدكًورّ/ّأمينّدامىّإبراهقمّدعدّالًفـىةّجمؾسّالؽؾقةّّوقدم

ذرعّاجملؾسّفىّثمّالعؾومّاهلـددقةّ،ّجمالّالؽفربقةّ،ّمبـاديةّحصولهّعؾىّجائزةّالدولةّلؾًػوقّفىّ

ّمـاقشةّادلوضوعاتّالًالقة.

ّ :ّ ّاجلؾِةّمتّأواًل ّواجلؾِةّادلؿًدةّبًاروخ2021ّّّمارس11ّبًاروخِّّاددةالالًصدوقّعؾىّحمضر ،31ّ

ّ.2020/2021لؾعامّاجلامعى2021ّّمارسّ

ّ

ّ-:ّادلوضوعاتّالعامةّ:ّثانقًا

ٚاحملٍٛ َٔ األغتاش  8/3/2021بتاضٜذ ٚظٜط ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايعًُى سنتٛض / بهتاب األغتاش ايايهًٝة عًًُا  ؼدلً أسٝط – 1

ٌٝ ايًذـإ  بؿإٔ إعازة تؿـه  27/1/2021( بتاضٜذ 293ايٛظاضى ضقِ )كطاض ايبؿإٔ قسٚض ايسنتٛض / ضئٝؼ داَعة اإلغهٓسضٜة 

املدتكة برتؾٝح ضؤغاء اجلاَعات ٚعُساء ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚتٓعِٝ عًُٗا ، ٚإدطاءات ٚؾطٚط ايرتؾح َٚعاٜري املؿانًة ، 

سهـاّ  إعازة تؿهٌٝ ايًذٓة املدتكة برتؾٝح املتكسَني يؿػٌ َٓكب عُٝس نًٝة اهلٓسغة ظاَعة اإلغهٓسضٜة ٚؾكـًا أل  ٚقس مت

 .(1ضقِ  طؾل)َايكطاض ايٛظاضى غايـ ايصنط 

بؿإٔ َٛاؾكة دلًؼ  31/12/2020ٚاملُتسة ستى  10/12/2020بكطاض دلًؼ اجلاَعة ظًػت٘ املٓعكسة ؾى دلًؼ ايهًٝة عًًُا  أسٝط – 2

عُاٍ( ايصٜٔ نشٛا بأضٚاسِٗ ٚٚاؾتِٗ  –ؾٓٝني  –متطٜض  –قٝازية  –اجلاَعة عًى إعؿاء أبٓاء مجٝع األطكِ ايطبٝة )أطباء 

ؿريٚؽ نٛضْٚا َٔ املكاضٜـ اجلاَعٝة ؾهطًا ٚعطؾاًْا ظٌُٝ ٖؤالء األؾدام ايصٜٔ نشٛا عٝاتِٗ ؾى غبٌٝ املٓٝة َتأثطٜٔ ب

اْكاش سٝاة اآلخطٜٔ ، أَا ؾُٝا خيل إعؿاء أبٓاء أعهاء ٖٝئة ايتسضٜؼ ٚايعاًَني ايصٜٔ تٛؾٛا َتأثطٜٔ بٗصا املطض ؾٝتِ إضداء 

 .سزة يًتطبٝلٖصا املكرتح ملعٜس َٔ ايسضاغة ٚٚنع َعاٜري ذل

داَعة اإلغهٓسضٜة ٚؾطنة غُٝٓع يًكٓاعات ٚاملًشل  -نًٝة اهلٓسغة َصنطة ايتؿاِٖ بني َكرتح  ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة عًى – 3

 َع ايتٛقٝة بايطؾع إىل اجلاَعة إلغتهُاٍ باقى اإلدطاءات. PLCاخلام مبعٌُ 
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 -:ّادلوضوعاتّالعامةّ:ّثانقًا

داَعة اإلغهٓسضٜة ْٚكابة املٗٓسغني باإلغهٓسضٜة ، بؿإٔ  -ٝة ايتعإٚ بني نًٝة اهلٓسغة قَكرتح إتؿاٚاؾل دلًؼ ايهًٝة عًى  – 4

طيجٝني ٚٚضف عٌُ يعٜازة َٗاضتِٗ َع ايتٛقٝة بايطؾع إىل اجلاَعة إلغتهُاٍ باقى تٓعِٝ زٚضات ْٚسٚات يتٛعٝة ايطالب ٚاخل

 اإلدطاءات.

 IMarESTإلعتُاز َـٔ ٖٝئـة   ا ٜة ٚعُاضة ايػؿٔ بؿإٔ جتسٜسٓسغة ايبشطٚضز َٔ قػِ اهلعًى َا  ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة - 5

ربْاَر ٖٓسغة َٓكات ايبرتٍٚ ايبشطٜة ، عًًُا بإٔ ايتكسّ يإلعتُاز يربْاَر اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايػؿٔ ، ٚيايربٜطاْٝة 

، ٚؾى Onlineِٝٝ عٔ بعس دٓٝ٘ اغرتيٝٓى )غبعة آالف َٚائتى دٓٝ٘ اغرتيٝٓى( ؾى ساية ايتك 7200ايتهًؿة املبسئٝة ؾى سسٚز 

( أؾطاز َٔ ايًذٓة ٚإقاَة ؾى سسٚز مخػة أٜاّ ، عًًُا بإٔ 3ساية ظٜاضة ايًذٓة غٛف تهٕٛ ٖٓاى تهًؿة إناؾٝة إلغتكباٍ عسز )

 عًى ايتكسّ يإلعتُاز. 2021َاضؽ  30دلًؼ ايكػِ ٚاؾل ظًػت٘ بتاضٜذ 

ًرباَر ادطاء املطادعة اخلاضدٝة غًٜٓٛا يط ٚسسة نُإ اجلٛزة بؿإٔ األغتاش ايسنتٛض / َسٜ ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة عًى َا ٚضز َٔ – 6

ايتعًِٝ َٔ اهلٝئة ايكَٛٝة يهُإ دٛزة  َٔ خرباء َعتُسٜٔايرباَر ايعًُٝة املتدككة(  –ايعًُٝة بايهًٝة )ايرباَر ايعاَة 

 ٚاإلعتُاز.

 ٛزة بؿإٔ َطادعة ٚدحسٜح املعاٜري اآلتٝة :األغتاش ايسنتٛض / َسٜط ٚسسة نُإ اجل ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة عًى َا ٚضز َٔ - 7

 تٝاض ٚتكِٝٝ ايكٝازات األنازميٝة ، ؾى نٛء ايكٛاْني ٚايكٛاعس املٓعُة يـصيو ٚايكـازضة َـٔ اجملًـؼ األعًـى      َعاٜري اخ

 يًذاَعات.

 ايكٝازات اإلزاضٜة.ٝكٜٝري اختٝاض ٚتَعا ِ 
ّ

ّ-:ّاهلداواّوالًربعات:ّّثالًٌا

ٚشيو يـسعِ  دٓٝ٘ )مثاْٝة آالف دٓٝ٘ َكطى ال غري(  8000ؾاعٌ خري مببًؼ َٔ املكسّ ايتربع بٍٛ قٚاؾل دلًؼ ايهًٝة عًى  – 1

 قٓسٚم ايتهاؾٌ يًطًبة غري ايكازضٜٔ بايهًٝة يػسازاملكطٚؾات ايسضاغٝة أٚ تٛظٜع إعاْات عًِٝٗ.
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 شئون هيئة التدريس
ّؿًازونالًعاقدّمعّالعؾؿاءّادلأواًل:ّ

 رارالق املوضوع القسم االسم ّ

   محس تٛؾٝل اجلُاٍ       أذلُٛز  ا.ز. 1
اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة    

ايٓعط ؾى إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة 

َٔ ؾئة ايعًُاء غٝازت٘ َع  تعاقساي جتسٜسعًى 

ملـسة عـاّ اعتبـاضًا َـٔ     املتُٝعٜني ؾى عٛثِٗ 

 .17/1/2022ٚستى   18/1/2021

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 ّقـات:ّالرتققاتّوالًعقثانقًا

 مِاعدالًعقنيّفىّوظقػةّمدرسّّ-

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َعٝس     محس طاضم ظٜتٕٛ          أظٜاز  ّ. 1
اهلٓسغة 

 ايهُٝٝائٝة 

ايٓعط ؾى إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة 

 َسضؽ َػاعسؾى ٚظٝؿة ٘ غٝازت تعٝنيعًى 

 . عًى زضدة املادػتري بايكػِ حلكٛي٘

 اجملًؼ ٚاؾل

 َعٝس ّ. ْٛضإ ذلُس زلٝب   2
اهلٓسغة 

 املعُاضٜة   

ايٓعط ؾى إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة 

 َسضؽ َػاعسؾى ٚظٝؿة ٗا غٝازت تعٝنيعًى 

 . عًى زضدة املادػتريا بايكػِ حلكٛهل

 ٚاؾل اجملًؼ

3 
ّ. عُط ٖاؾِ عبس ايطسِٝ 

 ٖاؾِ
 َعٝس

ٖٓسغة احلاغب 

 ٚايٓعِ

دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة  ايٓعط ؾى إقرتاح

 َسضؽ َػاعسؾى ٚظٝؿة ٘ غٝازت تعٝنيعًى 

 .عًى زضدة املادػتري بايكػِ حلكٛي٘

 ٚاؾل اجملًؼ

 َعٝس غاَة عًى ذلُسأّ. ضٜٗاّ  4
ٖٓسغة احلاغب 

 ٚايٓعِ

ايٓعط ؾى إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكة 

 َسضؽ َػاعسؾى ٚظٝؿة ٗا غٝازت تعٝنيعًى 

 .ًى زضدة املادػتريعا بايكػِ حلكٛهل

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ

ّ
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ّ:ّاإلدًؼاالتّوإنفاءّاخلدمةّ:ًّاثالٌ

 القرار البيبن القسم الوظيفت االسم م

1 

. ذلُس غعٝس عبس اجملٝس ّ

 عذُى 

َسضؽ 

 َػاعس

اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة

 املٛاؾكةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ 

طًب االغـتكاية املكسَـة َـٔ غـٝازت٘     عًى 

)ايتاضٜذ ايتاىل الْتٗـاء   1/7/2020 اعتباضًا َٔ

ــو   ــة ايعٚدــة( ٚشي االدــاظة اخلاقــة ملطاؾك

 يعطٚف خاقة.   

 ٚاؾل اجملًؼ

 َعٝس  . َاٜهٌ دٛضز غٝسِٖ  ّ 2

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة 

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح دلًـ ــى اقـ ــط ؾـ ايٓعـ

اْٗــاء عًــى ايهرتْٚٝــًا  املٛاؾكــةبؿــإٔ 

ــٔ   ــاضًا َـ ــٝازت٘ اعتبـ ــة غـ  21/7/2020خسَـ

ــاظة   )ا ــاء االدــ ــاىل الْتٗــ ــاضٜذ ايتــ يتــ

ــة   ــب ملطاؾكـــ ــسٕٚ َطتـــ ــة بـــ اخلاقـــ

 ايعٚدة(.  

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ

 -:الًٍاوزّعنّاحلضورّفىّادلوعدّاحملددّ:ّرابعًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 بطاِٖٝ ضمحى إز. اعتساٍ  1
َسضؽ 

 َتؿطؽ 

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة 

ــؼ ايك   ــرتاح دلً ــى إق ــط ؾ ــإٔ  ايٓع ــِ بؿ ػ

ــة ــى  املٛاؾك ــٔ    عً ــسّ َ ــصض املك ــٍٛ ايع قب

ــسة )   ــاٚظ مل ــرتة جت ــٔ ؾ ــٝازتٗا ع ــّٛ(  23غ ٜ

ــا   ــة هلـ ــة املُٓٛسـ ــاظة االعتٝازٜـ ــٔ االدـ عـ

ــٔ  ــاضًا َـــــ ــى  19/1/2021اعتبـــــ ستـــــ

سٝـــــح عـــــازت غـــــٝازتٗا    19/2/2021

ــى  ــٌ ؾـ ــًُت ايعُـ ــساًل  15/3/2021ٚتػـ بـ

ــٔ  ــطٚف    20/2/2021َـ ــطًا يعـ ــو ْعـ ٚشيـ

 ْٚا. ايطريإ بػبب أظَة ؾريٚؽ نٛض

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ
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 -:ّاإلنًدابات:ًّاخامِ

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 غتاش َتؿطؽ أ ا.ز. َػعس َكًح عبس اجملٝس  1

اهلٓسغة 

ايبشطٜة 

 ٚعُاضة ايػؿٔ 

 ةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

يهًٝة تهٓٛيٛدٝا املكاٜس  عًى ْسب غٝازت٘

يتسضٜؼ َكطض "بٓاء  ٚاألمساى ظاَعة أغٛإ ،

يًعاّ  ٚاتعاْٗا" يطالب املػتٛى ايجاْى ايػؿٔ

 3ٚشيو ّٜٛ ايػبت ملسة ،  2020/2021اجلاَعى  

 غاعات أغبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًؼ

2 
مئ غاَى عبس اخلايل أا.ز. 

 ابطاِٖٝ     
 غتاش أ

اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة  

 ةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

يًتسضٜؼ ظاَعة ايعًُني  عًى ْسب غٝازت٘

،  2020/2021ايسٚيٝة يًؿكٌ ايسضاغى ايجاْى 

 غاعات أغبٛعًٝا. 3ٚشيو ّٜٛ األسس ملسة 

 ٚاؾل اجملًؼ

 غتاش أ ا.ز. ضادى عًى ضؾعت       3
اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة  

 ةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

يًتسضٜؼ ظاَعة ايعًُني  عًى ْسب غٝازت٘

،  2020/2021يًؿكٌ ايسضاغى ايجاْى ايسٚيٝة 

 غاعات 6ملسة  األسس ٚاألثٓنيٚشيو َٜٛى 

 أغبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًؼ

 ٖٓسغة االْتاز   َسضؽ  . قالح ايسٜٔ عبس اهلل َػعس  ز 4

 ةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

يًعٌُ ظاَعة ؾاضٚؽ يؿكٌ  عًى ْسب غٝازت٘

 6ايػبت ملسة ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021اخلطٜـ 

 .غاعات أغبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًؼ

5 
ّ. ذلُس عبس اجلٛاز ذلُس 

 ؾشات٘

َسضؽ 

 َػاعس

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة 

 ةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

يًتسضٜؼ ظاَعة ايعًُني  عًى ْسب غٝازت٘

ايسٚيٝة يًؿكٌ ايسضاغى االٍٚ يًعاّ اجلاَعى 

 ثٓنيٚشيو ّٜٛ األ،  (2020)خطٜـ  2020/2021

 أغبٛعًٝا. غاعات 3ملسة 

 ٚاؾل اجملًؼ

 عٝسَ ذلُٛز ذلُس عبس اهلل درب . ّ 6

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة 

 ةايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

يًتسضٜؼ ظاَعة ايعًُني  عًى ْسب غٝازت٘

ايسٚيٝة يًؿكٌ ايسضاغى االٍٚ يًعاّ اجلاَعى 

ٚشيو ّٜٛ األثٓني ،  (2020طٜـ )خ 2020/2021

 غاعات أغبٛعًٝا. 3ملسة 

 ٚاؾل اجملًؼ
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 -:موضوعاتّعامةّ)ذىونّهقىةّالًدروس(ًّاّ:ّدداد

بإْهُاّ  2021يػٓة  266عًًُا بكطاض ضئٝؼ دلًؼ ايٛظضاء ضقِ  إساطة دلًؼ ايهًٝة عًًُا مبا أسٝط ب٘ قػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة – 1

االغتاش املتؿطؽ بايكػِ إىل عهٜٛة اجلُعٝة ايعاَة يًؿطنة املكطٜة  – سػاّ ايسٜٔ ؾاٖني أمحس عبس اهللاألغتاش ايسنتٛض / 

 .يٓكٌ ايهٗطباء

 أسٝط دلًؼ ايهًٝة عًًُا. ايكطاض:

محس ايسبسٚبى أ/ ؾرئٜ عبس ايععٜع عًى  قػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة باملٛاؾكة عًى تطؾٝح املٗٓسغةدلًؼ ايٓعط ؾى اقرتاح  - 2

َٔ املٗٓسغة / غاضة  بساًل )ؾعبة اإلتكاالت ٚاأليهرتْٚٝات( ايرتتٝب َٔ املتكسَني ( يؿػٌ ٚظٝؿة َعٝس بايكػِ)ايتايٝة ؾى 

بتاضٜذ  265بأْ٘ قس غبل إ قسض قطاض اجلاَعة ضقِ عًُاً (ْٗا مل تتػًِ ايعٌُ ستى تاضخي٘ أسٝح ، محس أؾٛظى ايهٛى ذلُس 

محس ايسبسٚبى بٛظٝؿة َعٝس بكػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء اهلٓسغٝة ٚمل أعًى بتعٝني املٗٓسغة ؾرئٜ عبس ايععٜع  4/2/2021

  .تتػًِ ايعٌُ ٚتكسَت بإعتصاض عٔ ؾػٌ ايٛظٝؿة ْعطًا يرتؾٝشٗا بكػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة(

 ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة. ايكطاض:

إبطاِٖٝ عبسٙ املٗٓسؽ/ َادس دلسى  َٔ ؾكة عًى قبٍٛ االعتصاض املكسّقػِ اهلٓسغة ايهٗطبٝة باملٛا دلًؼ ايٓعط ؾى اقرتاح - 3

ٚتطؾٝح املٗٓسغة / ْٛضإ عبس ايطسِٝ عجُإ رلٕٝٛ ،  )ؾعبة قٛى ٚآالت نٗطبٝة( َعٝس بايكػِٚظٝؿة ايعتاٍ  عٔ ؾػٌ 

محس عُطٚ عبس ايػٓى أَٔ املٗٓسؽ /  بٛ ايؿتح ايكٝعى بساًلأمحس أايتايٝة ؾى ايرتتٝب سٝح اْ٘ مت تطؾٝح املٗٓسؽ / ذلُس 

بعس َٛاؾكة دلًؼ ايهًٝة ؾى  17/3/2021ضغٌ املٛنٛع يًذاَعة ؾى أطؿى غعؿإ يعسّ اسهاض َػٛغات ايتعٝني َٚك

16/3/2020.  

 ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة. ايكطاض:

محس ذلُس عبس أعتصاض املكسّ َٔ املٗٓسؽ / عبس اهلل االقػِ ٖٓسغة احلاغب ٚايٓعِ باملٛاؾكة عًى دلًؼ ايٓعط ؾى اقرتاح  - 4

املطؾح َٔ ايرباَح املتدككة يٛظٝؿة َعٝس بايكػِ ٚبٓاء عًٝ٘ مت تطؾٝح املٗٓسغة / َريْا َكطؿى عبس املعع  ايٖٛاب

  .28/7/2020دككة طبكًا يكطاض دلًؼ ايكػِ بتاضٜذ تَعٛض املطؾشة االٚىل استٝاطى َٔ ايرباَر امل

 ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة. ايكطاض:
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 الشئون التعليمية
 

 القرار شئون طالة توصيت جلنت املوضوع م

1 

ايٓعط يف َكرتح ايتكِٜٛ ايتكطٜيب يًؿكٌ ايسضاغٞ 

 2020/2021( يًعــاّ ايسضاغــٞ 2021)ضبٝــع  ىايجــاْ

 (2)َطؾل ضقِ 

عًى َكرتح  أٚقت ايًذٓة باملٛاؾكة

 ايتكِٜٛ.

ٚاؾل دلًؼ ايهًٝة 

 عًى َكرتح ايتكِٜٛ
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 العالقات الثقافية
ّ-:ّالدرادقةّجازاتاإلّ:أواًل

 -:ٜؿاز ؾى أداظة زضاغٝة اإل  – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

 ظٜاز امحس طاضم ظٜتٕٛ . ّ 1
عٝس بكػِ اهلٓسغة َ

 ايهُٝٝائٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػِ 

اٜؿاز غٝازت٘ ؾى اداظة زضاغٝة عًى باملٛاؾكة ايجكاؾٝة 

املتشسة ايٛالٜات َٔ  ٙايسنتٛضايًشكٍٛ عًى زضدة 

ٚشيو يالغتؿازة َٔ املٓشة املكسَة يػٝازت٘ َٔ  االَطٜهٝة

ابٌ يًتذسٜس قملسة عاّ  MISSOURIَٝعٚضى داَعة 

 .بايساخٌ إعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب ٜكطف

 (.3/1/2018 ؾى ضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾى ٚظٝؿة َعٝس)تا

ٚاؾل 

 اجملًؼ

2 
عُط ٖاؾِ عبسايطسِٝ . ّ

 ٖاؾِ 

 عٝس بكػِ ٖٓسغةَ

 احلاغب ٚايٓعِ

ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػـِ  

اٜؿـاز غـٝازت٘ ؾـى ادـاظة زضاغـٝة      عًـى  باملٛاؾكـة   ايجكاؾٝة

ٚشيو يالغـتؿازة   املاْٝأَ  اٙايسنتٛضيًشكٍٛ عًى زضدة 

ــٔ داَعــــة      ــٝازت٘ َــ ــة يػــ ــة املكسَــ ــٔ املٓشــ َــ

KAISERSLAUTERN  ملــسة عــاّ قابــٌ يًتذسٜــس

 .بايساخٌ ذ ايػؿط مبطتب ٜكطفإعتباضًا َٔ تاضٜ

 (.18/2/2019 ؾى ؾى ٚظٝؿة َعٝس)تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

3 
عُط عالء ايسٜٔ . ّ

 امساعٌٝ ذلُٛز 

عٝس بكػِ اهلٓسغة َ

 االْؿائٝة

ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػـِ  

اٜؿـاز غـٝازت٘ ؾـى ادـاظة زضاغـٝة      عًـى  املٛاؾكـة  ب ايجكاؾٝة

ٚشيـو يالغـتؿازة    نٓسأَ  املادػتريشكٍٛ عًى زضدة يً

ملسة عاّ قابٌ  َُٝٛضٜأٍَ املٓشة املكسَة يػٝازت٘ َٔ داَعة 

بايـساخٌ   يًتذسٜس إعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب ٜكطف

عًى إ تهٕٛ االداظة ايسضاغٝ٘ بعس امتاّ عاَني باخلسَة ؾى 

24/6/2021. 

 (.25/6/2019 ؾى ؾى ٚظٝؿة َعٝس)تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: َٓح عاّ يًتسضٜب  –ب 

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ذلُس ؾٛظى ذلُس . ّ

 سػٓني 

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

ٖٓسغة املٛاقالت 

ٚعهٛ األداظة 

ايسضاغٝة ظاَعة 

 ناجلاضى بهٓسا

 ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكاؾٝةايٓعط يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ 

 3/9/2020َٔ  ٛاؾكة عًى َٓح غٝازت٘ ؾرتة يًتسضٜب اعتباضًابامل

)تاضٜذ ْٗاٜـة   30/4/2021( ستى ة)ايّٝٛ ايتاىل يتػًِٝ ايطغاي

( بسٕٚ َطتب ٚشيو ْعطا يًعطٚف ايتى متط بٗا تغت٘ غٓٛا

 ايبالز.

زضدة ايـسنتٛضاٙ   عًى يًشكٍٛ 2015/  1/5)غاؾط غٝازت٘ ؾى 

 30/4/2021زؽ ستـى  اخط َس سكٌ عًٝ٘ عاّ غا - َٔ نٓسا

مت تػـًِٝ   - 20/4/2020ْـاقـ ايسضدـة ؾـى     – بسٕٚ َطتب

 .(2/9/2020ايطغاية يًُؿطف ؾى 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

2 
ٖب٘ اهلل عًى عبس . ّ

 احلًِٝ 

ٖٓسغة بكػِ َعٝس 

احلاغب ٚايٓعِ ٚعهٛ 

األداظة ايسضاغٝة ظاَعة 

َريالْس بايٛالٜات 

 املتشسة االَطٜهٝة

 ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكاؾٝـة ػِ ايٓعط يف اقرتاح دلًؼ ايك

ة عًى َٓح غـٝازتٗا عـاّ ثـاْى يًتـسضٜب اعتبـاضًا َـٔ       باملٛاؾك

 بسٕٚ َطتب. 31/7/2021ستى  1/8/2020

)غاؾطت غٝازتٗا ؾى اداظة زضاغٝة يًشكـٍٛ عًـى ايـسنتٛضاٙ     

اخط َس سكًت  - 1/8/2019ؾى  ايسنتٛضاٙ تْاقؿ - 2015/ 19/8

 بسٕٚ َطتب(.  31/7/2020عًٝ٘ عاّ أٍٚ يًتسضٜب ستى 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -:  قبٍٛ اإلغتكاية – دـ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ذلُٛز ذلُس َكطؿى . ّ

  بطاِٖٝ ايعٚنةإ

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

 املٝهاْٝهٝةاهلٓسغة 

ٚعهٛ االداظة 

ايسضاغٝة ظاَعة 

بايٛالٜات  ْربغها

 املتشسة االَطٜهٝة

ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ايكػـِ   ايٓعط يف اقرتاح دلًـؼ 

كبـٍٛ االغـتكاية   بباملٛاؾكة عًـى تطبٝـل ايًـٛائح     ايجكاؾٝة

ّ ) 18/4/2019َـٔ   املكسَة َٔ غـٝازت٘ اعتبـاضاً   ايتـاىل   ايٝـٛ

عائًٝـة خاقـة   الْتٗاء االداظة ايسضاغٝة( ٚشيـو يعـطٚف   

  .بػٝازت٘ َع َطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات

ًى ايسنتٛضاٙ َـٔ  يًشكٍٛ ع 29/7/2013)غاؾط غٝازت٘ ؾى 

ــ٘   –اَطٜهــا  ــس سكــٌ عًٝ ــى  عــاّاخــط َ ــسضٜب ست يًت

مت اْصاضٙ بايعٛزة خالٍ ؾٗطٜٔ مبٛاؾكة اجلاَعة  -17/4/2019

ٚمل ٜعس ٚمل ٜتػـًِ   17/1/2020ٚاْتٗى ؾى  2019/ 11/ 18ؾى 

عًًُا بإ غٝازت٘ تكـسّ بادـاظة ملطاؾكـة ايعٚدـة      -ايعٌُ 

 (.ٚمل ٜبت ؾٝٗا ستى االٕ 4/3/2020بتاضٜذ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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ّ-)بداوةّالدرادة(ّ:ّ:ّبرنامجّاجلامعةّادلصروةّالقابانقةّ:ثانقًا

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

 ذلُس عُاز ذلُس خهط. ّ 1

بكػِ  ػاعسَسضؽ َ

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة

ــة    ــس ايهًٝ ــة ا.ز.عُٝ ــًا مبٛاؾك ــة عًُ ــؼ ايهًٝ إساطــة دلً

ى بسء زضاغة غٝازت٘ باجلاَعـة  عً 20/3/2021بايتؿٜٛض ؾى 

املكطٜة ايٝاباْٝة يًشكٍٛ عًى زضدة ايسنتٛضاٙ إعتباضًا َٔ 

ٚملـسة ثالثـة غـٓٛات ٚتػـعة اؾـٗط مبطتـب        2020َاضؽ 

ٜكطف بايساخٌ ٚعًى ْؿكة االزاضة ايعاَة يًبعجات ٚشيو 

 .2021ْعطا يبسء ايسضاغة ؾى َاضؽ 

 (.  18/2/2019)تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾى ٚظٝؿ٘ َسضؽ َػاعس 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

2 
 عًٝاء ذلُس عبس. ّ

 ايٛاسس ْٜٛؼ

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

 ٖٓسغة االْتاز

ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ايٓعط يف اقرتاح دلًـؼ ايكػـِ   

باجلاَعة املكـطٜة   اعًى بسء زضاغة غٝازتٗايجكاؾٝة باملٛاؾكة 

ؾـٗط  ايٝاباْٝة يًشكٍٛ عًى زضدة ايسنتٛضاٙ إعتباضًا َـٔ  

غٓٛات َتكً٘ مبطتب ٜكطف بايـساخٌ   الخثٚملسة  َاضؽ

 ٚعًى ْؿكة االزاضة ايعاَة يًبعجات.

 (.  22/7/2020 ؾى ٚظٝؿ٘ َسضؽ َػاعس ا)تاضٜذ تعٝني غٝازتٗ

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ؾطف ذلُسأذلُٛز . ّ 3
ٖٓسغة بكػِ  عٝسَ

 االْتاز

ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ايٓعط يف اقرتاح دلًـؼ ايكػـِ   

ء زضاغة غٝازت٘ باجلاَعـة املكـطٜة   باملٛاؾكة عًى بس ايجكاؾٝة

 ايسنتٛضاٙ إعتباضًاتى املادػتري ٚايٝاباْٝة يًشكٍٛ عًى زضد

غٓٛات َتكً٘ مبطتب ٜكـطف   مخؼٚملسة  ؾٗط َاضؽَٔ 

 بايساخٌ ٚعًى ْؿكة االزاضة ايعاَة يًبعجات.

   .(10/3/2019َعٝس )تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾى ٚظٝؿ٘ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّ-:ّ%(11نِيةّاإلعاراتّعؾىّمًِوىّالؽؾقةّاإلعاراتّ)ّ:ًالٌثا

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ٚائٌ عبساملٓعِ ز. 

 ايتابعى

ػاعس بكػِ َغتاش أ

 ٖٓسغة املٝهاْٝهٝة

 ِ ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات     ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػـ

ؾى اطاض إعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ  جتسٜسباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بسٕٚ  30/11/2021ٚستى  9/4/2021إعتباضًا َٔ  ازؽايعاّ ايػ

بايكني ، عًًُا  SOUTHEASTَطتب يًعٌُ ظاَعة 

 بإٔ إعاضٙ غٝازت٘ التؤثط عًى االعاضات اجلسٜسة بايكػِ.

 %(.17)ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -:ّ%(11اإلعاراتّ)نِيةّاإلعاراتّعؾىّمًِوىّالؽؾقةّّ:تابع

2 
س َكطؿى ؾطز مح. أا.ز

 ايؿٝذ

تؿطؽ بكػِ َغتاش أ

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة

 ِ ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات     ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػـ

 ًعاّ ايجاْى عؿطإعاضة غٝازت٘ ي جتسٜسباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بسٕٚ َطتب يًعٌُ  25/5/2022ٚستى  26/5/2021إعتباضًا َٔ 

ايػـعٛزٜة عًـى إ ٜكـّٛ    ظاَعة ايباسة باملًُهة ايعطبٝـة  

زٚالض يكاحل ٚثٝكة  3500غٝازتة بػساز َبًؼ ايتربع ٚقُٝتة 

، عًًُا بإٔ إعاضٙ غـٝازت٘   ايتاَني اجلُاعى املدتًط باجلاَعة

 التؤثط عًى االعاضات اجلسٜسة بايكػِ.

 %(.21)ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ 

ٚاؾل 

دلًؼ 

ايهًٝة 

ٚؾكًا يكطاض 

دلًؼ 

 اجلاَعة

( 8ضقِ )

 2020يػٓة 

3 
ْازض عبساملٓعِ عًى ز. 

 ذلُس ؾشات٘

ػاعس بكػِ َغتاش أ

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜاء 

 اهلٓسغٝ٘

 ِ ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات     ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػـ

ؾى اطاض إعاضة غٝازت٘ ملسة عاّ  جتسٜسباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بسٕٚ َطتب  3/9/2022ٚستى  4/9/2021إعتباضًا َٔ  عاّ غابع

عٌُ ظاَعة ايهٜٛت يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝـا بايهٜٛـت ،   يً

عًًُا بإٔ إعـاضٙ غـٝازت٘ التـؤثط عًـى االعـاضات اجلسٜـسة       

 بايكػِ.

 %(.21)ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

4 
محس ذلُس ْاظِ ايػٝس أ ز.

 ايطٜسى

سضؽ بكػِ اهلٓسغة َ

 ايكشٝة

 ِ عالقـات  ٚجلٓـة ايهًٝـة يً   ايٓعط ؾى اقرتاح دلًؼ ايكػـ

 ملـسة عـاّ ضابـع   إعاضة غـٝازت٘   جتسٜسباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بسٕٚ َطتب يًعٌُ  30/4/2022ٚستى  1/5/2021إعتباضًا َٔ 

ظاَعة ناضيػطٚٙ يًتهٓٛيٛدٝـا باملاْٝـا ، عًُـًا بـإٔ إعـاضٙ      

 غٝازت٘ التؤثط عًى االعاضات اجلسٜسة بايكػِ.

 %(.15)ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ 

ٚاؾل 

 ًؼاجمل

ّ
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 الدراسات العليا
ّ-اهلـددةّاإلنشائقةّ:أواًل:ّقِمّ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ذلُس ممسٚح ذلُس املػعس أبٛ اخلرياغِ ايطايب:  

تكِٝٝ َٓطكة تالقى ايعُٛز بايهُطة ؾى اإلطاضات املكاَٚة يًععّٚ َٛنٛع: 

 .ط احملٝطةَع األخص ؾى اإلعتباض َكاَٚة ايعٓاق

Evaluation of the panel zone strength for moment 

resisting frames considering the resistance of the 

surrounding elements. 

 .أ.ز. أمحس ذلُٛز أمحس خًٝؿة ، ز. عُط عبس ايععٜع ذلُٛز إبطاِٖٝدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* International Conference on Advances in 

Structural and Geotechnical Engineering, 2021,        

29 March – 1 April 2021, Hurghada, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

                    أغتاش َتؿطؽ بهًٝة اهلٓسغة داَعة عني مشؼ  أ.ز. عبس ايطسِٝ خًٌٝ ايسغٛقى - 1

 ضئٝػًا                                                                                  

 عهًٛا        أ.ز. أمحس ؾاٌَ ؾُٗى            أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًٝة -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ      أغتاش َػاعس بايهًٝة  أ.ز. أمحس ذلُٛز أمحس خًٝؿة      -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 سغٝةاهلٓ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 عُط عالء ايسٜٔ إمساعٌٝ ذلُٛزاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2019 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عُطٚ دلسى عبس ايؿتاح ذلُساغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2020 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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ّّ-قؽانقؽقةّ:اهلـددةّادل:ّقِمًّّاثانق

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 عُطٚ ْكط ايسٜٔ عبس اجلابط َٗٓى عبس اهللاغِ ايطايب: 

تطٜٛط املتشهِ اهلالَى َع منٛشز ايؿبهة ايعكبٝة يًتشهِ ؾى شضاع َٛنٛع: 

 . ضٚبٛت َتٓكٌ مبعاَالت غري َؤنسة َطبكة يؿشل ْعاّ عازّ ايػٝاضة املتكسع

Development of fuzzy controller with neural network 

model for mobile robot manipulator with uncertain 

parameters applied for an automotive cracked exhaust 

system inspection.  

 .أ.ز. طاٖط محس اهلل عٛض ، أ.ز. حيٝى عبس املٓعِ ايسضٜٓىدحت إؾطاف: 

 2017 خطٜـ زنتٛضاٙ
ل ٚاؾ

 اجملًؼ

 أَرية ذلُس عبس ايطاظم عبس ايععٜعاغِ ايطايب: 

دحػني تٛضبٝٓة ضٜاح َطنب عًٝٗا ْاؾط شٚ ساؾ٘ بإغتدساّ تكٓٝة َٛنٛع: 

 .تكُِٝ ايتذاضب

 * ضأت ايًذٓة تعسٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

 دحػني أزاء تٛضبٝٓة ضٜاح َطنب عًٝٗا ْاؾط شٚ ساؾ٘ بإغتدساّ تكٓٝة تكُِٝ ايتذاضب.

Optimization of the diffuser augmented wind turbine 

structure performance using design of experiments 

techniques.  

 .أ.ز. قازم ظنطٜا أبٛ ايٓذا نػاب ، أ.ز. عُطٚ ذلُس عبس ايطاظمدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ايػتاض ذلُس ذلُس ايبػسازىإبطاِٖٝ عبس اغِ ايطايب: 

 .دحػني أزاء ايهاؾطة اإلغطٛاْٝة َٔ خالٍ تعسٌٜ ايػطحَٛنٛع: 

Enhancement of drum skimmer performance 

through surface modification.  

 .أ.ز. ذلُس ؾطٜس ذلُس خًٌٝ ، ز. إغالّ ضنا يطؿى قاحلدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 َعتع عبس ضب٘ أْٛضعبسٙ محٝسٙاغِ ايطايب: 

 .ايُٓصدة ايطٜانٝة يأليٛاح ايؿُػٝة املائًة املربزة مبٛاز َتػرية ايطٛضَٛنٛع: 

Mathematical modeling of inclined photovoltaic 

panels cooled by phase change materials.  

. ٚائٌ ذلُس َكطؿى املػالْى ، أ.ز. َسست ذلُٛز أمحس غطٚض ، أ.زدحت إؾطاف: 

 .ز. ذلُٛز ايػٝس ذلُٛز ايبسٚى

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2017 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 سامت عاطـ عبس احلًِٝ عبس ايطؤٚفاغِ ايطايب: 

ذلاناة ايتشهِ ؾى ؾكٌ ايتسؾل عسزٜا بإغتدساّ مناشز رلتًؿة َٔ َٛنٛع: 

 .َؿػالت ايبالظَا

Simulations of flow separation numerically using 

different plasma actuator models.  

 .أ.ز. قازم ظنطٜا أبٛ ايٓذا نػاب ، ز. أمحس ذلُس زلٝب املتٛىلدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددةّادلقؽانقؽقةّ::ّقِمّّتابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 عبس اهلل نطِٜ عبس اهلل َسستاغِ ايطايب:  

تأثري َعسٍ ايتربٜس عًى اخلٛام املٝهاْٝهٝة يًبٛيُٝطظ بعس عًُٝة َٛنٛع: 

 .ايبجل ٚايتؿهٌٝ بايهػط

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :)تأثري عٛاٌَ املٓار اإلقطٓاعى ٚايرتنٝب 

ايهُٝٝائى ٚايتكػٝة عًى اخلكائل املٝهاْٝهٝة يًبٛىل أثًٝني عاىل ايهجاؾة( عًًُا 

 صا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.بإٔ ٖ

Effect of artificial weathering and chemical composition 

and hardening on the mechanical characteristics of high 

density polyethylene. 

أ.ز. عبس احلُٝس إبطاِٖٝ مجعة ، أ.ز. َكطؿى ذلُس ايػٝس دحت إؾطاف: 

 .عًٝل احلهطى ، ز. عبس ايػالّ ٜٛغـ

 .10/3/2021دلًة ٖٓسغة اإلغهٓسضٜة بتاضٜذ  يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا            أ.ز. سػٔ أْٛض سػٔ اجلٌُ   أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة      - 1

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ        أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة  أ.ز. عبس احلُٝس إبطاِٖٝ مجعة  -2

 عهًٛا أغتاش َػاعس بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطاأ.ز. ععت ايػٝس ؾعٝب          -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ       أغتاش َػاعس بايهًٝة  أ.ز. َكطؿى ذلُس ايػٝس احلهطى -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ىاحلػني عبس املٓعِ ذلُس ذلُس أبٛ عًاغِ ايطايب:  

 .َٝهاْٝها املٛائع املتكسَةَٛنٛع: 

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :)إظاسة قططة غائٌ غطشٝة بٛاغطة ْؿح 

 ٖٛائى( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Surface liquid drop ejection downstream an air jet. 

 .ؿى عبس اهلازىأ.ز. ناٌَ عبس ايععِٝ ايؿٛضظى ، ز. إغالّ ضنا يطدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* The 2
nd

 International Conference on Engineering 

Science and Technology (ICEST 2021), Luxor, 

Egypt, 3-4 February 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا       طؽ بايهًٝة       أغتاش َتؿ   أ.ز. ذلُس ؾطٜس ذلُس خًٌٝ       - 1

 هًٛاَؿطؾًا ٚع     أ.ز. ناٌَ عبس ايععِٝ ايؿٛضظى  أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -2

 عهًٛا أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة املٓكٛضةأ.ز. بريز أٖٚاْؼ دب٘ دٝإ        -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 -قةّ:اهلـددةّادلقؽانقؽ:ّقِمّّتابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ضادى ذلُس أبٛ ايٛؾا َكطؿى غٓذطاغِ ايطايب:  

دحًٌٝ اخلٛام املٝهاْٝهٝة يًبٛىل بطٚبًني املكٛى باأليٝاف ايهطبْٛٝة َٛنٛع: 

 .ٚايعدادٝة

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :) تأثري زضدة احلطاضة ٚغطعة ايتشٌُٝ عًى 

ًٝني ايبالغتٝهٝة ٚاملكٛاٙ باأليٝاف اخلٛام املٝهاْٝهٝة ألْابٝب ايبٛىل بطٚب

 ايعدادٝة( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Effect of temperature and cross – head speed on the 

mechanical properties of polypropylene and glass fiber 

reinforced polypropylene plastic pipes. 

ُٝس إبطاِٖٝ مجعة ، أ.ز. َكطؿى  ذلُس ايػٝس أ.ز. عبس احلدحت إؾطاف: 

 .احلهطى ، ز. عبس ايػالّ ٜٛغـ عًٝل

 .29/3/2021دلًة ٖٓسغة اإلغهٓسضٜة بتاضٜذ  يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاًا َٚؿطؾ        أ.ز. عبس احلُٝس إبطاِٖٝ مجعة  أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة - 1

 هًٛاع  أغتاش َػاعس بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطاأ.ز. ععت ايػٝس ؾعٝب          -2

 عهًٛا          أغتاش َػاعس بايهًٝة        أ.ز. إبطاِٖٝ ذلُٛز ايؿشاّ      -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ       أغتاش َػاعس بايهًٝة  أ.ز. َكطؿى ذلُس ايػٝس احلهطى -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 ٝةاهلٓسغ

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 أغاَة ذلُس ايػعٝس عًى أبٛ عطٜهةاغِ ايطايب:  

 .HHOدحػني أزاء ذلطى ايسٜعٍ بإناؾة اجلعٜئات ايسقٝكة يأليَٛٝٓا َٚٛنٛع: 

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :)ايتأثري املعزٚز يػاظ األنػذني ٖٝسضٚدني ٚاجلعٜئات 

 عٍ( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.ايسقٝكة يأليَٛٝٓا عًى أزاء ذلطى ايسٜ

A combined effect of stoichiometric – oxygen – 

hydrogen gas and alumina NANO – particles on ci 

engine operating characteristics. 

 .أ.ز. عازٍ أمحس ذلُس عبس ايطمحٔ ، ز. أمحس ايػعٝس ٜٛغـ ايٛضزاْىدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿطؽ املصنٛض ي٘ عح * املٗٓس

* 7
th

 International Conference on Energy and 

Environment Research (ICEER) 14-17 September 2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاأ.ز. عازٍ أمحس ذلُس عبس ايطمحٔ  أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة     َؿطؾًا ٚ - 1

 أغتاش َتؿطؽ باالنازميٝة ايعطبٝة يًعًّٛ     سػإ           أ.ز. محسى أمحس  -2

 هًٛاع                      ٚايتهٓٛيٛدٝا                                            

 عهًٛا  أ.ز. ٚائٌ َكطؿى املػالْى        أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة    -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 ًؼاجمل
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 -اهلـددةّادلقؽانقؽقةّ::ّقِمّّتابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 عُط عبس ايععٜع ذلُس ذلُس نؿواغِ ايطايب:  

 .دحًٌٝ احملاٌَ شات دًب بٗا ْتٛءاتَٛنٛع: 

Analysis of textured journal bearings. 

 .أ.ز. سػٔ أْٛض اجلٌُدحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ  أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة          أ.ز. سػٔ أْٛض اجلٌُ         -1

 عهٛاً                 أ.ز. طاٖط محس اهلل عٛض        أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة -2

 عهًٛا                 أ.ز. عازٍ أمحس عبس ايطمحٔ      أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -3

 عهًٛا                 أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة    أ.ز. أمحس عبس ايٓبى ذلُٛز    -4

 عهًٛا        أ.ز. ٚائٌ َكطؿى املػالْى     أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة -5

 2019 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ذلُس ايبٗى ذلُس ايػٝس ايػبعاٚىاغِ ايطايب:  

 .ايطاقة بأَٛاز ايبشطَٛنٛع: 

Sea wave anergy. 

 .ايععِٝ عًى ايؿٛضظىأ.ز. ناٌَ عبس دحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا      أ.ز. ذلُس ؾطٜس ذلُس خًٌٝ           أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة        -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ  أ.ز. ناٌَ عبس ايععِٝ ايؿٛضظى   أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة -2

 عهًٛا             ٝةأغتاش  َتؿطؽ بايهً  أ.ز. َسست ذلُٛز غطٚض           -3

 عهًٛا             أ.ز. سػٔ أْٛض اجلٌُ              أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة -4

 عهًٛا                      أغتاش  بايهًٝة أ.ز. ٚيٝس عبس ايععٜع عبس ايػؿاض  -5

 2015 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 خطابأمحس إبطاِٖٝ أمحس اغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2008 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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ّ-اهلـددةّادلعؿاروةّ::ّقِمّثالًٌا

منح 

 الدرجبث

 غاضة ٖٝجِ ذلُس ذلُساغِ ايطايب:  

اإلزضاى املهاْى ٚإيجاز املػاض ؾى املباْى املطنبة : تكِٝٝ َطانع َٛنٛع: 

 . ايتػٛم

Spatial cognition and wayfinding in complex 

buildings, AWE: A model for evaluating the 

legibility of shopping centers.  

 .:  أ.ز. زٜٓا ذلُس غاَح ط٘ ، ز. أمساء ايػٝس سػٔدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2017 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ميٓى ٜاغط ذلُس ؾُٗى أمحساغِ ايطايب:  

ات املعُاضٜة يًبالز  ايعطبٝة ، زضاغة زضاغة تأثري ايعٛملة عًى اهلَٜٛٛنٛع: 

 . ساية َسٜٓة اإلغهٓسضٜة

The impact of globalization on the architectural 

identities of Arab cities. Alexandria, Egypt case.  

 .: أ.ز. زٜٓا ذلُس ممسٚح ْكاض ، ز. ظٜاز ذلُس طاضم ايكٝازدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 ـخطٜ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ضِٜ أمحس عًى سػٔ خايساغِ ايطايب:  

تأثري ايبٝئة املبٓٝة عًى متاغو إدتُاعى : زضاغة ساية : إلثٓني َٔ َٛنٛع: 

 . أسٝاء َسٜٓة اإلغهٓسضٜة

The impact of the built environment on social 

cohesion: A case study of two selected 

neighborhoods in Alexandria.  

 .: أ.ز. ٖاْى ذلُس عبس اجلٛاز عٝاز ، ز. ظٜاز ذلُس طاضم ايكٝازدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 غًٛى ذلُٛز عبس ايػٓى غٝس أمحس ايعسٚىاغِ ايطايب:  

 .جملتُعٝة احملًٝةايتُٓٝة ايػٝاسٝة يًُٓاطل ايرتاثٝة َٔ خالٍ املؿاضنة اَٛنٛع: 

Tourism development of heritage areas through 

local community participation. 

 .أ.ز. ٜػطى عبس ايكازض ععاّ ، أ.ز. خايس ايػٝس ذلُس احلذًةدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* 11
th

 International Conference on Sustainable 

Development and Planning, 9-11 September 2020, 

Wessex Institute, U.K. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا     أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة         أ.ز. ذلُس عبس ايعاٍ إبطاِٖٝ ؾشات٘ - 1

 هًٛاأغتاش َتؿطؽ بايهًٝة  َؿطؾًا ٚع       أ.ز. ٜػطى عبس ايكازض ععاّ     -2

 عهًٛاأغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة ايسيتا . سامت عبس املٓعِ ايطٌٜٛ         أ.ز -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ     أ.ز. خايس ايػٝس ذلُس احلذًة       أغتاش بايهًٝة        -4

 2017 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددةّادلعؿاروةّ::ّقِمّتابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 الٍ ٖطٜسىٖسٜط ذلُس أمحس ٖاغِ ايطايب:  

 .َطْٚ٘ يعازة إغتدساّ املباْى األثطٜة َٔ َٓعٛض احلؿاظ عًى ايرتاخَٛنٛع: 

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )إعازة اإلغتدساّ نٓٗر َطٕ يًشؿاظ عًى املباْى 

 ايتاضخيٝة( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Adaptive reuse as a resilient approach for historic 

building conservation. 

 .أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف ، أ.ز. زٜٓا ممسٚح ْكاضدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* 4
th

 International Conference titled Cities Identity 

through Architecture and Arts (CITAA), 14-15 

December 2020, Italy. 

  -تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : عًى إٔ 

 ضئٝػًا أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة      أ.ز. سػٔ ذلُس نُاٍ عبس ايػالّ - 1

 هًٛاَؿطؾًا ٚع            أغتاش بايهًٝة أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف         -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ أ.ز. زٜٓا ممسٚح ْكاض                أغتاش َػاعس بايهًٝة    -3

      أغتاش َػاعس بهًٝة اهلٓسغة داَعة ؾاضٚؽ   ضٜٗاّ عًى ذلُس ضاغب      أ.ز. -4

 عهًٛا                                                                                 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 َٓاٍ َايو َٓسٌٜ املايهى:  اغِ ايطايب

ايعُاضة ايباضاَرتٜة ؾى َباْى املهاتب: َسخٌ َٔ ايطبٝعة ، تطبٝل َٛنٛع: 

 .َسٜٓة ايبكطة

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )تطبٝل ايعُاضة ايباضاَرتٜة ؾى َباْى املهاتب: 

 َسخٌ احملاناة احلٜٝٛة ، َسٜٓة ايبكطة( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Applying the parametric architecture in the office 

buildings; biomimicry approach, Al Basrah city. 

 .أ.ز. عًى ؾؤاز غعٝس بهط ، ز. ظٜاز ذلُس طاضم ايكٝازدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

The 2
nd

 Arab Land Conference, Cairo, Egypt, 22-24 

February, 2021. 

  -هْٛة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َ

  ضئٝػًا               أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة  أ.ز. ذلُس عبس ايعاٍ إبطاِٖٝ ؾشاتة - 1

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ     أ.ز. عًى ؾؤاز غعٝس بهط           أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -2

     بهًٝة ايؿٕٓٛ اجلًُٝة داَعة اإلغهٓسضٜةأغتاش       َٓى سػٔ سػٝب املكطىأ.ز.  -3

 عهًٛا                                                                                 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددةّادلعؿاروةّ::ّقِمّتابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ٖسٜط عبس ايطاظم عُاز ايسٜٔ بطناتاغِ ايطايب:  

يتكُِٝ املساضؽ مبسخٌ بٝٛؾًٝٝى ؾاٌَ يألطؿاٍ املبازئ ايتٛدٝٗٝة َٛنٛع: 

 .شٚى إستٝادات خاقة

Universal biophilic design guidelines for special 

educational needs in school architecture. 

 .أ.ز. ذلُس عاقِ سٓؿى ، ز. ظٜاز ذلُس طاضم ايكٝازدحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ           أغتاش بايهًٝة   ذلُٛز سٓؿى     ُس عاقِ أ.ز. ذل -1

 عهٛاً                      أ.ز. ٖاْى عبس اجلٛاز عٝاز          أغتاش  بايهًٝة -2

 عهًٛا                      أغتاش  بايهًٝة س احلذًة           أ.ز. خايس ايػٝ -3

 2019 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

كيل تشإعبدة 

اإلمتحبن جلنت 

 الشبمل

 ٖسٜط مسري ذلُس ؾاٖنياغِ ايطايب:  

 .األسٝاء اإلبتهاضٜة ايصنٝة: ْٗر ايصناء ايكٓاعىَٛنٛع: 

Smart innovation districts: Artificial intelligence 

approach. 

 .أ.ز. عًى ؾؤاز غعٝس بهط ، أ.ز. زٜٓا ذلُس عًى غعس اهللدحت إؾطاف: 

  -ٓة َهْٛة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذ

 ضئٝػًا بايهًٝة  ٚضئٝؼ ايكػِ  ز. سػٔ ذلُس نُاٍ عبس ايػالّ   أغتاشأ. -1

  عهًٛا                    أغتاش بايهًٝةُس أْٛض ؾهطى                  أ.ز. ذل -2

 عهٛاًًَؿطؾًا َٚتؿطؽ بايهًٝة  أغتاش  . عًى ؾؤاز غعٝس بهط             أ.ز -3

 2019 خطٜـ 
ل ٚاؾ

 اجملًؼ

 ضباب إبطاِٖٝ نُاٍ ايٓٛغاْىاغِ ايطايب:  

آيٝة يتكُِٝ َساضؽ ايتعًِٝ ايؿٓى عًى َػتٛى مجٗٛضٜة َكط َٛنٛع: 

 .ايعطبٝة

A mechanism for designing technical education 

schools at the level of Arab Republic of Egypt. 

 .أَرية عازٍ ذلُس ؾتشىأ.ز. عًى ؾؤاز غعٝس بهط ، أ.ز. دحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا بايهًٝة  ٚضئٝؼ ايكػِ  ز. سػٔ ذلُس نُاٍ عبس ايػالّ   أغتاشأ. -1

  عهًٛا                    أغتاش بايهًٝةُس أْٛض ؾهطى                  أ.ز. ذل -2

 عهٛاًًَؿطؾًا ٚبايهًٝة  َتؿطؽ أ.ز. عًى ؾؤاز غعٝس بهط             أغتاش   -3

 2019 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 اهلـددةّالؽفربقةّ::ّقِمًّارابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 عالء ذلُس عٝس ايػٝساغِ ايطايب:  

تكُِٝ ٚتٓؿٝص َكؿٛؾات اهلٛائٝات يتطبٝكات االتكاالت عرب َٛنٛع: 

 . األقُاض ايكٓاعٝة

Design and implementation of antenna arrays for 

satellite communication applications.  
 .أ.ز. سػٔ ذلُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾى ، ز. أدلس عازٍ إبطاِٖٝ غالَةدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 غٗط ممسٚح ظنى خًٌٝاغِ ايطايب:  

تدساّ ططٜكة ايهػط َٔ أدٌ إغتدالم خكائل ذلسزة بإغَٛنٛع: 

 . تكٓٝـ تؿهٌٝ اإلؾاضات املػتكبًة املتؿطقة

A design and implementation of a laser warning 

station detectors array.  

 .أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝدحت إؾطاف: 

* املٗٓسؽ املصنٛض قس أعاز بٓذاح املٛاز ايتى َط عًى زضاغتٗا أنجط َٔ مخؼ 

 غٓٛات.

َادػتري 

 اهلٓسغة
 2014 خطٜـ

ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحس ظنطٜا ذلُس درباغِ ايطايب:  

دحًٌٝ إقتكازى ؾٓى يٓعِ اخلالٜا ايؿُػٝة املعٚز بايبطاضٜات ؾى َٛنٛع: 

 .نٛء ايتػعري ايسٜٓاَٝهى ٚغٝاغات ايتشؿٝع

Techno economic analysis of PV battery systems 

under dynamic pricing and incentive policies. 

 .أ.ز. ْبٌٝ سػٔ ذلُٛز عباغى ، أمحس أْؼ ايٛدٛز ٖالٍدحت إؾطاف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* International Transaction on Electrical Energy 

Systems. 11/2/2020 and 1/12/2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا               أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة   أ.ز. إبطاِٖٝ عًى ٜٛغـ دلاٖس - 1

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ     أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة   أ.ز. ْبٌٝ سػٔ ذلُٛز عباغى    -2

  أغتاش َتؿطؽ بهًٝة اهلٓسغة داَعة ايكاٖطة   أ.ز. ذلُس قالح ذلُس ايػبهى   -3

 عهًٛا                                                                                 

         أغتاش باألنازميٝة ايعطبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   أ.ز. أمحس أْؼ ايٛدٛز ٖالٍ     -4

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                                                                        

 2016 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 اهلـددةّالؽفربقةّ::ّقِمّتابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٖٝجِ ذلُس ساؾغ غاملاغِ ايطايب:  

زضاغة تععِٝ أزاء إتكاالت اجلٌٝ ايطابع عٔ ططٜل اإلختٝاض األَجٌ َٛنٛع: 

 .يًٗٛائٝات

Maximizing LTE performance through MIMO 

optimization. 

 .ذلُس عُطٚ عًى رلتاض أ.ز. أْػى أمحس عبس ايعًِٝ ، أ.ز.دحت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* The 16
th

 IEEE International Wireless 

Communications and Mobile Computing 

Conference, (IWCMC)  15-19 June 2020, European 

University Cyprus, Cyprus. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ    س عبس ايعًِٝ    أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة     أ.ز. أْػى أمح - 1

 عهًٛا                  أغتاش َتؿطؽ بايهًٝةأ.ز. سػٔ ْسٜط خري اهلل          -2

 عهًٛا أغتاش َتؿطؽ بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطا أ.ز. ذلُس ايػعٝس ْكط          -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ بايهًٝة         أ.ز. ذلُس عُطٚ عًى رلتاض     أغتاش َػاعس -4

 2013 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عبس اهلل ذلُس غامل ؾعٜٛطاغِ ايطايب:  

ايتشهِ عاىل ايهؿاءة ؾُٝا بعس ساالت اخلطأ يًُشطنات احلجٝة َٛنٛع: 

 .َتعسزة األٚد٘

Efficient postfault control of multiphase induction 

motors. 

 .ضادى عًى ضؾعت محسى ، أ.ز. أمئ غاَى إبطاِٖٝ غعسأ.ز. دحت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* 9
th

 International Conference on Renewable 

Energy Research and Applications (ICRERA 2020), 

27-30 September 2020, Glasgow, U.K. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا           ُس دلسى أمحس ذلُس        أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة     أ.ز. ذل - 1

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ              أغتاش بايهًٝة أ.ز. ضادى عًى ضؾعت محسى      -2

 عهًٛاأ.ز. أمئ غاَى إبطاِٖٝ غعس     أغتاش بايهًٝة               َؿطؾًا ٚ -3

 َػاعس بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطا              أغتاش  أ.ز. ؾطٜـ َٛغى زبٛض           -4

 عهًٛا                                                                                 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 اهلـددةّالؽفربقةّ::ّقِمّتابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 س سػٔأَرية ذلُس سػني أمحاغِ ايطايب:  

 .ايتكِٝٝ املتعسز ايؿطاؽ ألْعُة اإلتكاالت ايهٛئٝةَٛنٛع: 

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )اإلضغاٍ املتعسز بايتكػِٝ ايؿطاغى يٓعِ 

 اإلتكاالت ايبكطٜة( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Space – Division multiplexing in optical 

communications systems. 

 .أ.ز. َػعٛز بؿري َػعٛز ايػُٓٝى ، ز. ظٜاز أمحس ضؾاز ايكشٔدحت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* Asia Communications and Photonics Conference 

ACP2018, 26-29 October 2018, Hangzhou, China. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

      أغتاش َتؿطؽ بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطاْكط        أ.ز. ذلُس ايػعٝس ذلُٛز - 1

 ضئٝػًا                                                                                  

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ            أ.ز. َػعٛز بؿري َػعٛز ايػُٓٝى  أغتاش بايهًٝة -2

 عهًٛا            اش َػاعس بايهًٝةأغت           أ.ز. ذلُس عُطٚ عًى رلتاض -3

* املٗٓسؽ املصنٛض قس أعاز بٓذاح املٛاز ايتى َط عًى زضاغاتٗا أنجط َٔ مخؼ 

 غٓٛات.

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2011 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل إعبدة 

جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ضْا ذلُس غامل إمساعٌٝ غًُٝإ اغِ ايطايب:

 .ايكًب بإغتدساّ ايتعًِ ايعُٝل تؿدٝل أَطاض ؾؿٌَٛنٛع: 

Art failure diagnosis using deep learning. 

 .أ.ز. دلسى عبس ايععِٝ أمحس ، أ.ز. ذلُس ضظم ذلُس ضظمدحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا           أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة  أ.ز. َعٗط بػْٝٛى طاٌٜ               -1

 عهٛاً          أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة ػٔ ْسٜط سػٓى خري اهلل       أ.ز. س -2

 أغتاش  ٚٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا   أ.ز. دلسى عبس ايععِٝ أمحس غًُٝإ -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                ٚايبشٛخ                                              

 2016 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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ّ-اهلـددةّالؽقؿقائقةّ:قِمّّ:ًاّخامِ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ؾاٜعة أمحس ذلُس ايػكااغِ ايطايب:  

 . إَتعاظ بكع ايعٜت بإغتدساّ ايهطبٕٛ ايٓؿط احملهط َٔ قؿط ايربتكاٍَٛنٛع: 

Oil spill adsorption by activated carbon from 

orange peel.  

ذلُس سػني عبس اجملٝس ، أ.ز. إميإ عبس ايععٜع ايػطٜاْى ، أ.ز.  أ.ز.دحت إؾطاف: 

 .عاَط عبس ايطاظم ؾعري

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ذلُس عطٝ٘ ذلُس عٝػى أمحساغِ ايطايب:  

 N – Methyl -2 – Pyrrolidoneزضاغة إغتدساّ خًٝط َٔ َٛنٛع:

& Tert – Butanol ٜٛت ايتؿشِٝ املػتًٗهةؾى إغرتداع ظ . 

Study on use of mixed N-Methyle -2- Pyrrolidone, Tert – 

Butanol in regeneration of used lubricating oils.  

أ.ز. ذلُس سػني عبس اجملٝس ، أ.ز. دٝٗإ ؾاضٚم ًَـ ،  أ.ز. عاَط دحت إؾطاف: 

 .عبس ايطاظم ؾعري

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2014 خطٜـ
ؾل ٚا

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحس قالح ؾتح اهلل عبس ايًطٝـ احملطزلىاغِ ايطايب: 

تأثري ايؿهٌ اهلٓسغى يػطح ايتؿاعٌ عًى َعسٍ إْتاز ايتؿاعالت َٛنٛع: 

 .عسٜسة األطٛاض ؾى األٚعٝة املكًبة

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )تأثري ذلؿعات اإلنططاب عًى َعسٍ إْتاز 

سٜسة األطٛاض زاخٌ األٚعٝة املكًبة( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ ايتؿاعالت ع

 دٖٛط ايبشح.

Effect of turbulence promoters on the rate of production 

of multiphase reactions in agitated vessels. 

 .أ.ز. ْٝؿني نُاٍ أَني عباؽ ، أ.ز. ايػٝس ظنطٜا األؾطٛخىدحت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛضصنٛض ي٘ عح * املٗٓسؽ امل

* Chemical Engineering and Technology, Vol. 44, Issue 

no. 6, 18 March 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا  أ.ز. أمحس أَني عبس ايععِٝ ظعطٛط  أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة           - 1

   ؽ بهًٝة اهلٓسغة داَعة املٓٝاأغتاش َتؿط     أ.ز. ممسٚح ذلُٛز عجُإ ْكاض    -2

 عهًٛا                                                                                 

 عهًٛاأغتاش بايهًٝة           َؿطؾًا ٚ أ.ز. ْٝؿني نُاٍ أَني عباؽ          -3

 عهًٛاؿطؾًا َٚ         أغتاش بايهًٝة           أ.ز. ايػٝس ظنطٜا األؾطٛخى -4

 2017 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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تشكيل جلنت 

 احلكم

 أؾطف عبس ايهطِٜ سػني ذلُٛزاغِ ايطايب: 

تأثري َؤؾطات ايتؿػٌٝ عًى أزاء ٚسسة يتذؿٝـ ايػاظ ايطبٝعى َٛنٛع: 

 .)احلاية غري املػتكطة(

Effect of operating parameters on the performance 

of a natural gas drying unit (unsteady state). 

 .أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز ، ز. زٜٓا أمحس عبس ايكازض اجلٝاضدحت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* 11
th

 International Conference on Oil and Gas, 25-

26 November 2020, London, U.K. 

  -إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : عًى 

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ     أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز    أ - 1

 عهًٛا              أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة أ.ز. ؾعبإ عًى عطٝة ْكري        -2

 أغتاش مبسٜٓة األعاخ ايعًُٝة ٚايتطبٝكات     أ.ز. َٓى ايػٝس أمحس عجُإ      -3

 عهًٛا                        ايتهٓٛيٛدٝ٘                                            

 2015 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عبس اهلل عًى عبس اهلل أبٛ غٛفاغِ ايطايب: 

زضاغة تآنٌ ايعُٛز ؾى األٚعٝة املكًبة ؾى ساية ايتؿاعٌ ايهُٝٝائى َٛنٛع: 

 .املعًّٛ باإلْتؿاض

Diffusion controlled corrosion of the shaft in 

agitated vessels. 

 .أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز ، ز. زٜٓا أمحس عبس ايكازض اجلٝاضدحت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* 2
nd

 International Conference of Chemical, Energy 

and Environmental Engineering, (ICCEEE), 16-18 

July 2019, Egypt – Japan University of Science and 

Technology Campus, New Borrg El Arab City, 

Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ   أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز      أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة - 1

 عهًٛا            تاش َتؿطؽ بايهًٝةأ.ز. أمحس أَني عبس ايععِٝ ظعطٛط  أغ -2

 عهًٛا أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة طٓطا أ.ز. َٓى أمحس زضٜٚـ                  -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 إغالّ ذلُس سػني غًُٝإاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2013 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عُط ععت أمحس ذلُس عُاضةاغِ ايطايب: 
َادػتري 

 اهلٓسغة
 2012 خطٜـ

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 أمساء ذلُس قابط ظنى دًٛاغِ ايطايب: 
َادػتري 

 اهلٓسغة
 2014 خطٜـ

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ضاْٝا ؾاضٚم أمحس أمحساغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 ٝةاهلٓسغ

 2013 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ذلُس إبطاِٖٝ أبٛ ٖاؾِ إبطاِٖٝاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 إبطاِٖٝ ذلُس ؾتشى َططاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2017 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ذلُس دابط َكطؿى عبس ايػؿاضاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 ٓسغٝةاهل

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

 -:ّادلواصالتهـددةّ:ّقِمّداددًاّ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحس ذلُٛز زضٜٚـ أمحس عتـاغِ ايطايب:  

تطٜٛط منٛشز إختٝاض ْعِ ايٓكٌ بني ايٓكٌ ايعاّ ٚاخلام ؾى املٓاطل َٛنٛع: 

 . بٝكى"احلهطٜة املعزمحة " اإلغهٓسضٜة نُجاٍ تط

Development of mode choice model between public and 

private transport in densely metropolitan areas, 

Alexandria as a case study.  

أ.ز. عًى ذلُس عبس عبس املٓعِ سػٔ ، أ.ز. َٓري ذلُٛز َػاظى دحت إؾطاف: 

 .عبس ايعاٍ

 2016 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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ّ-:ّاليَروةّوعؿارةّالِػناهلـددةّقِمّّ:ًّابعدا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 عُط أمحس عبس ايطمحٔ ايبٝتىاغِ ايطايب:  

ايتكِٝٝ اإلقتكازى ٚايبٝئى ملٓعَٛة ايسؾع ت ايتكُِٝ ٚإعتباضاَٛنٛع: 

 . غؿٔ ايطناب-زضاغة ساية :ايهٗطبٝة عًى ايػؿٔ

Design consideration and Eco – environmental 

assessment for electric propulsion ships: case study 

– cruise ship.  

 .أ.ز.ذلُس َطغى غالَة اجلٖٛطى ، ز. إبطاِٖٝ قازم قسٜلدحت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحس إبطاِٖٝ ععت محازاغِ ايطايب:  

 .ايػٝططة عًى ايتؿٛٙ ؾى بٓاء ايػؿٔ ٚتأثريٙ عًى َتاْة ايػؿٝٓةٛع: َٛن

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )ايتكُِٝ ايعكالْى ملهْٛات ٖٝهٌ 

ايػؿٝٓة َع األخص ؾى اإلعتباض ايعٝٛب ايٓاجتة عٔ ايًشاّ( عًًُا بإٔ ٖصا 

 ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Rational design of ship structural components 

considering welding induced imperfections. 

أ.ز. ذلُس عبس ايؿتاح ذلُس ؾاَ٘ ، أ.ز. حيٝى عبس ايػالّ عبس دحت إؾطاف: 

 .ايٓاقط حيٝى

 يف : َكٍٝٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

*Journal of Manufacturing Processes, ELSEVIER, 

Accepted 29 November 2020. 

  -ٕ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : عًى أ

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ    أغتاش َتؿطؽ بايهًٝةس عبس ايؿتاح ذلُس ؾاَة     أ.ز. ذلُ -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ   أ.ز. حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط   أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -2

   أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة بٛضغعٝس     أ.ز. ٖب٘ ايػٝس ذلُس ايهٝالْى  -3

 عهًٛا                                                                                  

 عهًٛا                       أغتاش بايهًٝة     أ.ز. أمحس ذلُس سػٓى احلٝٛى  -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 -:ّاهلـددةّاليَروةّوعؿارةّالِػن:ّقِمّّتابع

ل جلنت تشكي

 احلكم

 أمحس عجُإ ذلُس األغبـاغِ ايطايب:  

زضاغة اخلكائل اهلٝسضٚزٜٓاَٝهٝة يًكٛاضب ايػطٜعة ؾى املٝاة املكٝسة َٛنٛع: 

 .بإغتدساّ زٜٓاَٝها املٛائع احلػابٝة

َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )إغتدساّ زٜٓاَٝهٝا املٛائع احلاغٛبٝة يسضاغة 

ٜة ؾى املٝاٙ املكٝسة( عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ غًٛى َكاَٚة ايكٛاضب املػتٛ

 دٖٛط ايبشح.

A CFD of the resistance behavior of a planning hull in 

restricted water ways. 

أ.ز. عازٍ عبس احلًِٝ بٓٛإ ، ز. ٜاغط ذلُس عبس ايطاظم ، ز. أَاْى دحت إؾطاف: 

 .ذلُس أمحس سػٔ

 يف : َكٍٝٛ يًٓؿط* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

* Journal Brodogradnja, 2 October 2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا               أ.ز. ذلُس عباؽ سًُى قطب       أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ    أ.ز. عازٍ عبس احلًِٝ بٓٛإ         أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -2

  عهًٛا    س قالح أبٛ ايععّ   أغتاش بايهًٝة ايؿٓٝة ايعػهطٜةأ.ز. أمحس ذلُ -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ     أغتاش َػاعس بايهًٝة      أ.ز. ٜاغط ذلُس عبس ايطاظم    -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 ٚاؾل اجملًؼ 2015 خطٜـ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ذلُس قابط غًُٝإ غًُٝإاغِ ايطايب: 

 .ات ايطاقة املتذسزة ؾى اجلعض اإلقطٓاعٝة املػتساَةتطبٝكَٛنٛع: 

Renewable energy applications artificial sustainable islands. 

 .أ.ز. ذلُس َطغى عبس اجملٝس اجلٖٛطى ، ز. ذلُس ضنا ايػٝس ؾَٛإدحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا           ش َتؿطؽ بايهًٝة      أغتا       أ.ز. ٜػطى ذلُس أْٛض ٚالٜة -1

 عهٛاً                أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة  أ.ز. حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط -2

 عهًٛا                أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة     أ.ز. َػعس َكًح عبس اجملٝس -3

 عهًٛا                 أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة       أ.ز.عازٍ عبس احلًِٝ بٓٛإ -4

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ  أغتاش  ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة       أ.ز. ذلُس َطغى اجلٖٛطى -5

 ٚاؾل اجملًؼ 2019 خطٜـ 

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 َكطؿى مخٝؼ أبٛ ايؿتٛحاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 ٚاؾل اجملًؼ 2014 خطٜـ
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     -:ّاالرىّواهلقدرولقؽهـددةّ:ّقِمًّّاثامـ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٖسٜط عبس املٓعِ بػْٝٛى َكطؿىاغِ ايطايب:  

ايتكِٝٝ اإلسكائى ٚايتطبٝل اهلٝسضٚيٛدى يألقُاض ايكٓاعٝة عايٝة ايسقة َٛنٛع: 

 .ؾى احلٛض ايؿطقى يًٌٓٝ

اهلٝسضٚيٛدى ملدطدات  َع دحسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : )ايتكِٝٝ االسكائى ٚ ايتطبٝل

االقُاض ايكٓاعٝة عايٝة ايسقة هلطٍٛ االَطاض ؾى سٛض ايٌٓٝ ايؿطقى( عًًُا بإٔ ٖصا 

 ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Statistical evaluation and hydrological applications of high-

resolution satellite precipitation products in eastern Nile basin. 

 .أ.ز. سػاّ ايسٜٔ ذلُس َطاز َػاظىت إؾطاف: دح

 ؿط يف : كبٍٛ يًٓ* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َ

Tanta University 4
th

 International Environmental Forum 

Green Environment & Sustainable Development, 10-12 

March 2020, Alexandria, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطؾًا ٚ  أ.ز. سػاّ ايسٜٔ َطاز َػاظى        أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -1

 عهًٛا          أ.ز. عكاّ عٛض َكطؿى دٛزٙ    أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة -2

 عهًٛا  أغتاش مبعٗس عٛخ ايؿٛاطئ أ.ز. خايس عبس ايؿتاح ذلُٛز         -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

 -:اهلـددةّالصَقةّ:ّقِمّتادعًاّ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 زاْٝة َاٖط دٛاز ايالَىاغِ ايطايب: 

إغتدساّ ايُٓصدة ٚاحملاناة حملطات َعاجلة َٝاٙ ايكطف ايكشى ٚتكُُٝ٘ َٛنٛع: 

 .ٚسػاب ايػاظات االستباؽ احلطاضى ؾى ايعطام

The use of modeling and simulation for WWTPs, design 

and GHG prediction in Iraq. 

 .أ.ز. ذلُس طاضم ؾؤاز غطٚض ، ز. َى عبس ايؿتاح ؾاٜسدحت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا     أغتاش َتؿطؽ بايهًٝة                      أ.ز. ذلُس قازم ايعسٚى -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ  أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة          ؾؤاز غطٚضأ.ز. ذلُس طاضم  -2

 عهًٛا             أ.ز. َسست عبس املعطى زْسٚح     أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة -3

 عهًٛا              أغتاش  َتؿطؽ بايهًٝة   أ.ز.عُطٚ ذلُس غٝس عبس ايكازض  -4

 عهًٛا             هًٝةأ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ ايربقى      أغتاش  َػاعس باي -5

 2020 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -:ّهـددةّالغزلّوالـِقج:ّقِمًّّاعاذر

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ْٗى غعس ايسٜٔ ذلُس غٝس أمحس بٓسماغِ ايطايب:  

 . تططٜع ايسٚائط ايهٗطبٝة يًٓػذٝات ايصنٝةَٛنٛع: 

Embroidery for smart fabric circuits.  

 عبس ني، أ.ز. ؾريٜٚت سػ أ.ز. عازٍ قالح ايسٜٔ اجلٗٝٓىدحت إؾطاف: 

 .، ز. ٚائٌ أمحس ايػٝس محٝسٙ ىايػًُايًطٝـ 

 2016 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

ّموضوعاتّعامةّ)دراداتّعؾقا(

إدتٝاظ  ايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذةايٓعط ؾى املصنطة املعطٚنة عًى ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚ - 1

 اإلَتشإ ايؿاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلغِ  ايكػِ

 عُاز ايسٜٔ ؾتشى ذلُس َطغى اهلٓسغة ايهٗطبٝة

 أمحس سًُى ذلُس ايػٝس احلؿٓاٚى اهلٓسغة ايٜٓٛٚة ٚاإلؾعاعٝة

 َى غاَى ذلُس غعس ايػهطَى اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

 إدتٝاظ اإلَتشإ ايؿاٌَ.ٚاؾل اجملًؼ عًى إعتُاز ْتٝذة  ايكطاض:

ضغٛب ايٓعط ؾى املصنطة املعطٚنة عًى ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز  - 2

 اإلَتشإ ايؿاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلغِ  ايكػِ

 اهلٓسغة ايٜٓٛٚة ٚاإلؾعاعٝة
 إبطاِٖٝ عازىل إبطاِٖٝ سػٔ

 غاَح قابط سػني

 اإلَتشإ ايؿاٌَ. ضغٛباجملًؼ عًى إعتُاز ْتٝذة ٚاؾل ّايكطاض:

ّ
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 (1َطؾل ضقِ )
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 (2َطؾل ضقِ )

2020/2021ّّى(ّلؾعامّالدراد2021)ربقعّّىالٌانّىلؾػصلّالدرادّىمؼرتحّالًؼوومّالًؼروي

 

ّالًاروخ

ّمالحظاتّعددّاألدابقع

ّإىلّمن

 ىايجاْ ىغايؿكٌ ايسضا 14 2021/  7/  1اخلُٝؼ  2021/  3/  27ايػبت 

 عٝس دحطٜط غٝٓاء   2021/  4/  25األسس 

 عٝس ايعُاٍ   2021/  5/  1ايػبت 

 ؾِ ايٓػِٝ   2021/  5/  3االثٓني 

 عٝس ايؿطط املباضى  2021/  5/  15ايػبت  2021/  5/  13اخلُٝؼ 

 1 2021/  5/  27اخلُٝؼ  2021/  5/  22ايػبت 

 ىايجاْ ىإَتشاْات َٓتكـ ايؿكٌ ايسضاغ

 يًرباَر ايعاَة

 يًرباَر ايعًُٝة املتدككة عٔ بعسايسضاغة 

 1 2021/  6/  3اخلُٝؼ  2021/  5/  29ايػبت 

ى ايجاْ ىإَتشاْات َٓتكـ ايؿكٌ ايسضاغ

 يًرباَر ايعًُٝة املتدككة

 يًرباَر ايعاَة عٔ بعسايسضاغة 

 ْٜٛٝٛ 30عٝس ثٛضة    2021/  6/  30االضبعاء 

 ىايجاْ ىايؿكٌ ايسضاغْٗاٜة إَتشاْات  3 2021/  7/  22ُٝؼ اخل 2021/  7/  3ايػبت 

 املباضى األنشىعٝس   2021/  7/  22 ُٝؼاخل 2021/  7/  19األثٓني 

 


