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ادتُع اجملًؼ يف متاّ ايػاع ١ايعاؾطٚ ٠ايٓكـ َٔ قباح  ّٜٛاٍثالثا ٤املٛاؾل  2015 / 11 / 10بط٥اغ ١ايػٝس األغتاش ايسنتٛض  /عبس ايععٜع
سػاْني قٓك – ٙٛعُٝس ايهًٚ ،١ٝأَاْ ١غط اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض /خايس ايػٝس دعؿط ٚ -ن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦خسَ ١اجملتُع ٚتُٓ١ٝ
ايبٚ ١٦ٝقس سهط اؾًػ ١نٌ َٔ:
أ.ز .فس ٣عبس ايعع ِٝأمحس غًُٝإ

ٚن ٌٝايهً ١ٝيًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

أ.ز .قُس دابط أب ٛعً٢

ٚن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايتعً ٚ ِٝايطالب

ضؤغا ٤األقػاّ
أ.ز .قُس عً ٢عهاظ

أ.ز .عبس اؿُٝس عط ٘ٝايػٝس

أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ٘ٝكري

أ.زَ .سست عبس املعطَ ٢كطؿ٢

أ.زَ .ػعس َكًح عبس اجملٝس

أ.ز .طاضم عبس اؿُٝس ؾطغً٢

أ.ز .قُس ايػٝس ايٓذاض

أ.ز .أمحس ضَهإ عبس ايععٜع

أ.زٖ .ؿاّ عً ٢غعس ظ ٜٔايسٜٔ

أ.ز .عُط ٚأمحس عبس املٓعِ املكط٣

زٖٓ .ا ٤محس ٣أب ٛدبٌ

زٖٝ .جِ ممسٚح عٛض

أغاتص َٔ ٠األقػاّ
أ.ز .قُس عبس ايؿتاح ؾاَ٘

أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ٢

أ.ز .إبطاٖٜٛ ِٝغـ فاٖس

أ.ز .أب ٛبهط عبس ايكازضَٝتٛ

أ.ز .قُس أمحس أب ٛضسِٝ

أ.زٚ .ا ٌ٥أمحس نطٚغب٢

أ.ز .دالٍ أمحس ايكربق٢

أ.ز .قُس ْؿأت عباؽ ؾطؽ

أ.ز .مجع٘ مخٝؼ َٛغ٢

أ.ز .قُس أْٛض ؾهط٣

أ.ز .عً ٢عبس اؿهِ عبسٙ
أغاتصَ ٠ػاعس َٔ ٜٔاألقػاّ
ز .قُس قُٛز سػٓ ٢عبس ايطسِٝ

ز ٢ْٗ .عجُإ قطْ ٢غطٜب
أغاتصَ ٠ػاعس َٔ ٜٔاألقػاّ
ز .غعس ايكاؾ ٢غاظ٣
أعهاَ ٤ريؼ ايهً َٔ ١ٝاـاضز
أ .أعها َٔ ٤زاخٌ ايهً١ٝ

ب .أعها َٔ ٤خاضز ايهً١ٝ

أ.ز .أمحس عبس اهلل سػاّ ايس ٜٔؾاٖني

ايػٝس ايعُٝس أ.ح /.عكاّ ايس ٜٔأمحس ثابت

أ.ز .ناٌَ عبس ايعع ِٝايؿٛضظ٢

ّ .أغاَ٘ اؾٓا٢ٜٓ

أ.ز .قُس عبس اؿُٝس إمساعٌٝ
أسِ ْازض زضٜٚـ
أ.ز .قُس ْاقط ز
َسعـٕٚٛ

أ.زْ .ب ٌٝسػٔ عباغ( ٢املسٜط ايتٓؿٝص ٣يًرباَر املتدكك) ١

ز .أمحس سػٓ ٢اؿَ( ٣ٛٝسٜط ٚسس ٠نُإ اؾٛز) ٠

زٚ .يٝس عبس ايعع ِٝإبطاٖ( ِٝاملسٜط ايتٓؿٝص ٣يًُطنع اهلٓسغ) ٢

تػٝب عٔ اؿهٛض :أ.ز .قُس قازم ايعس ،٣ٚأ.ز .فس ٣سػني ْاد ،٢أ.زَ .حَس حي ٢ٝامله ،٢ز  .لال ٤سػٓ ٢قُس،
زٖ .ؿاّ قُس أمحس غًِٜٛ
اعتصض عٔ عسّ اؿهٛض .ّ :خايس قاحل
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ادًفل السقد األدًاذ الدكًور عؿقد الؽؾقة اجلؾسة

"بسم اهلل الرمحن الرحقم " وذرع اجملؾس فى مـاقشة

ادلوضوعات الًالقة:
أوالً :الًصدوق عؾى حمضر اجلؾسة السابؼة بًاروخ  12أكًوبر .2015
الؼرار :مت الًصدوق.

ثانقاً :ادلوضوعات العامة
 .1اغتعطض أ.ز .عُٝس ايهً ١ٝبٓٛز َصنط ٠تؿاِٖ بني داَع ١نْٛهتٝوت األَطٜهٚ ١ٝداَع ١اإلغهٓسضٚٚ ١ٜاؾل اجملًؼ عً٢
تٛقٝع َصنط ٠ايتؿاِٖ.
ْ .2اقـ اجملًؼ ايتسٖٛض اؿازخ مبباْ ٢ايهًٚ ١ٝقطض اجملًؼ تؿه ٌٝؾٓ ١ملعا ١ٜٓاملباْٚ ٢تك ِٝٝسايتٗا يالغتدساّ بايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝإقطاض َا ٜتِ بؿأْٗا بط٥اغ ١أ.ز .خايس ايػٝس دعؿط ٚعه ١ٜٛنٌ َٔ:
.1

أ.ز .عبس اؿُٝس عط ٘ٝايػٝس

.2

أ.ز .قُس ْاقط زضٜٚـ

.3

أ.ز .مجع٘ مخٝؼ َٛغ٢

.4

أ.ز.طاضم عبس اؿُٝس ؾطغً٢

.5

أ.ز .أمحس ضَهإ عبس ايععٜع

.6

أ.زَ .سست عبس املعطَ ٢كطؿ٢

.7

أ.ز.عً ٢عبس اؿهِ عبسٙ

 .3ؾهٌ فًؼ ايهً ١ٝؾٓ ١يسضاغَ ١ؿانٌ ٚٚنع آيٝات ايتطبٝل يال٥ش ١ايػاعات املعتُسٚ ٠ايت ٢غبل ٚإٔ ٚاؾل عًٗٝا
فًؼ ايهً ١ٝبتاضٜذ  2010 ْٜٛٝٛ 8عً ٢إٔ تكسّ ايًذٓ ١تكطٜطٖا جملًؼ ايهً ١ٝؾ ٢اؾًػ ١ايكازَٚ ١تن ٕٛايًذٓ ١بط٥اغ١
أ.ز .قُس دابط أب ٛعًٚ ٢عه ١ٜٛنٌ َٔ:

ٚ .4د٘ اجملًؼ

.1

أ.ز .أمحس عبس اهلل سػاّ ايسٜٔ

.2

أ.زٜ .ػط ٣قُس أْٛض ٚال١ٜ

.3

أ.ز .قُس ْٛض ايس ٜٔغعٝس

.4

أ.ز .ايػٝس أَني َؿاىل

.5

أ.زْ .ب ٌٝسػٔ عباغ٢

.6

أ.ز .قُس ْؿأت ؾطؽ

.7

زٖٓ .ا ٤سػٔ أب ٛدبٌ

اٍؾهط جملًؼ قػِ ٖٓسغ ١اؿاغب ٚايٓعِ يؿٛظ ؾطم َٔ ايطالب بايكػِ

باملطانع

( )59،43،30،25،24،22،18،17،13،9،1ؾَ ٢ػابك ACM ١املكط ١ٜيًربفٝات ٚايت ٢عكست ْٛ 8 ّٜٛؾُرب باألنازمي ١ٝايعطب١ٝ
يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشطٚ ٣ناْت عسز ايؿطم املؿاضن 150 ١ؾطٜل َٔ داَعات (ايكاٖط ،٠عني مشؼ ،املٓكٛض،٠
سًٛإ ،اؾاَع ١األَطٜه ،١ٝاؾاَع ١األملاْ ،١ٝاؾاَع ١ايربٜطاْ ،١ٝاألنازمي ١ٝايعطب.)١ٝ
ٚ .5اؾل اجملًؼ عً ٢تٛق ١ٝفًؼ قػِ اهلٓسغ ١ايٓٚ ١ٜٚٛاإلؾعاع ١ٝبتاضٜذ  20أنتٛبط  2015عً ٢عكس ؾعاي" ١ٝاإلغبٛع ايٓ "٣ٚٛملس٠
ترتاٚح َٔ  3إىل  5أٜاّ رالٍ ؾٗط أبط 2016 ٌٜمبؿاضن:١
 ١٦ٖٝ ايطاق ١ايصض ١ٜاملكط١ٜ
 ١٦ٖٝ احملطات ايٓ١ٜٚٛ
 ١٦ٖٝ املٛاز ايٓ١ٜٚٛ
 ١٦ٖٝ ايطقاب ١ايٓٚ ١ٜٚٛاإلؾعاع١ٝ
 ؾطن Rosatom ١ايطٚغٚ ١ٝايت ٢تعس َٔ نرب ٣ؾطنات ايعامل ؾ ٢فاٍ بٓا ٤احملطات ايٓ.١ٜٚٛ
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ثالٌاً :اهلداوا والًربعات
 اإلٖسا ٤املكسّ َٔ ا يػٝس ايسنتٛض /قُس سػٔ اؿٛؾ – ٢املسضؽ بكػِ ٖٓسغ ١اإلْتاز  ٢ٖٚعباض ٠عٔ فُٛعَٔ ١
املانٓٝات قُٝتٗا اإلمجايَ ١ٝبًؼ  22000دٓ( ٘ٝإثٓإ ٚعؿط ٕٚأيـ دٓ ٘ٝال غري) ٚبٝاْٗا نايتاىل:
ّ

اغِ املعس٠

غٓ ١ايكٓع ايك ١ُٝباؾٓ ٘ٝاملكط٣

1

Arburg All Rounder 270 M 250-75

1998

15000

2

BKW Industrial Chiller Model WRK40W

2000

5000

3

Halfords Professional 5 Drawer Cabinet

1000

4

Halfords Professional 7 Drawer Chest

1000
22000

ايك ١ُٝاإلمجاي١ٝ
ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ َع تكس ِٜايؿهط يػٝازت٘.
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شئون هيئة التدريس
أوالً :الرتققات والًعققـات (اجًؿاع اجملؾس عؾى مسًوى األداتذة )
و

االصى

1

ز .عُط ٚقُس بٗذت ايطٌٜٛ

انوظيفخ

انقضى

املوضوع

انقرار

أغتاش

ٖٓسغ١

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢

ٚاؾل

َػاعس

اإلْتاز

َٓح غٝازت٘ ايًكب ايعًُ ٢يٛظٝؿ ١أغتاش.

اجملًؼ

وـات
ثاني :الرتققات والًعي
اً
االغِ

ّ

ايٛظٝؿ١

املٛنٛع

ايكػِ

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ عسّ املٛاؾك١
2

ز .ؾُٝاٜٛ ٤غـ إبطاِٖٝ
ايططؾا٣ٚ

َسضؽ

ٖٓسغ ١ايػعٍ عًَٓ ٢ح غٝازت٘ ا ايًكب ايعًُ ٢يٛظٝؿ ١أغتاش
ٚايٓػٝر

َػاعز بٓا ً٤عً ٢تٛق ١ٝايًذٓ ١ايعًُ ١ٝايسا١ُ٥
يًرتقٝات.

3

4

5

6

ٖٓسغ ١ايػعٍ ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢

ز .ؾريْ ٜٔب ٌٝظنطٜا ايهاتب

َسضؽ

ز .أمحس ايػعٝس ٜٛغـ قُس

َسضؽ

اهلٓسغ١

ايٛضزاْ٢

َػاعس

املٝهاْٝه٘ٝ

ّ .عً ٢دابط قُس عً٢

َعٝس

ّ .قُس ضَع ٣قُس قُس
ايطشإ

َعٝس

اهلٓسغ١
ايهٗطب٘ٝ

7

ّ .سامت ط٘ قُس أمحس

8

ّ .قُس أمحس إبطاٖ ِٝقاحل

َعٝس

عً ٢تعٝني غٝـازت٘ ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ بايكػِ

ايًذٓ١
ٚاؾل اجملًؼ

ٚاؾل اجملًؼ

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
تعٝني غٝازت٘ ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس بايكػِ

ٚاؾل اجملًؼ

ؿكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.

ايٜٓ٘ٚٛ

تعٝني غٝازت٘ ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس بايكػِ

املٛاقالت

عً ٢تٛق١ٝ

ؿكٛي٘ عً ٢زضد ١ايسنتٛضاٙ

اهلٓسغ١

ٖٓسغ١

ٚاؾل اجملًؼ

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فـًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكـ١

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢

ٚاإلؾعاع٘ٝ
َعٝس
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ٚايٓػٝر

َٓح غٝازتٗا ايًكب ايعًُ ٢يٛظٝؿ ١أغتاش َػاعس

ايكطاض

ٚاؾل اجملًؼ

ؿكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
تعٝني غٝازت٘ ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس بايكػِ

ٚاؾل اجملًؼ

ؿكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.

ايطٜانٝات

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢

ٚايؿٝعٜا٤

تعٝني غٝازت٘ ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس بايكػِ

اهلٓسغ٘ٝ

ؿكٛي٘ عً ٢زضد ١املادػتري.
5

ٚاؾل اجملًؼ

لث :اإلعارات (نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة )%18
ثا اً
االصى

و

انوظيفخ

انقضى

انقرار

املوضوع
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ترزٜس إعاض ٠غٝازت٘ يًعٌُ مبذُٛع١

1

HGS

زٚ .ا ٌ٥ؾتش ٢ضاغب

أغتاش

اهلٓسغ٘

ايهٓس ٜ٘يًٗٓسغٚ ١ايسضاغات بسٚي ١نٓسا ملس ٠عاّ

ٚاؾل

طاْٛٝؽ

َػاعس

اإلْؿا٘ٝ٥

خاَؼ إعتباضاً َٔ 2015/12/7

اجملًؼ

عسز غٓٛات إداظات َطاؾك ١ايعٚد٘ (ال ٜٛدس)
ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ% 12 :
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ػسٜس إعاض ٠غٝازت٘ يًعٌُ ظاَع ١تهػاؽ ا ٜ٘اْس
2

ز .أمئ غاَ ٢إبطاٖ ِٝغعس

اغتاش

ايْ٘سغ٘

اّ بسٚي ١قططملس ٠عاّ ضابع إعتباضا َٔ 2016/2/1

ٚاؾل

عبس اـايل

َػاعس

ايهٗطب٘ٝ

ٚست. 2017/1/31 ٢

اجملًؼ

اغتاش

اهلٓسغ١

َػاعس

ايهٗطب٘ٝ

ز .عُط ٚقُس بٗذت

أغتاش

ٖٓسغ١

ايطٌٜٛ

َػاعس

اإلْتاز

عسز غٓٛات إداظات َطاؾك ١ايعٚد٘ (ال ٜٛدس)
ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ%27 :
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ عسّ املٛاؾك١

3

ز .أمحس قُس َػعٛز ضَهإ

عً ٢ػسٜس إعاض ٠غٝازت٘ يًعٌُ ظاَع ١قطط ملس٠

ٚاؾل

عاّ غابع إعتباضا َٔ ٚ 2015/8/22ست2016/8/21 ٢

اجملًؼ

ألٕ عسز غٓٛات اإلداظات ايهً ٘ٝيػٝازت٘ تتعس٣

عً ٢عسّ

ايعؿط غٓٛات.

ػسٜس

عسز غٓٛات إداظات َطاؾك ١ايعٚد٘ ( 5غٓٛات)

اإلعاض٠

ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ%27 :
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ػسٜس إعاض ٠غٝازت٘ يًعٌُ باؾاَع٘ املكطٜ٘
4

ايٝابا ْ ٘ٝيًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا بربز ايعطب -
األغهٓسض ٜ٘ملس ٠عاّ ( ؾ ٢إطاض عاّ غابع ) إعتباضاً
َٔ ٚ 2016/2/1ست. 2017/1/31 ٢
عزز غٓٛات إز اظات َطاؾك ١ايعٚد٘ (ال ٜٛدس)
ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ.% 17.5 :
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ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :اإلعارات (نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة ....)%18
االصى

و

انوظيفخ

انقضى

َسضؽ

اهلٓسغ١

َتؿطؽ

املعُاضٜ٘

انقرار

املوضوع
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ػسٜس إعاض ٠غٝازت٘ يًعٌُ مبطنع اؿؿاظ عً٢

5

ز .قُس ؾؤاز قُس عٛض

تطاخ اإلغهٓسضَ -ٜ٘هتب ١اإلغهٓسض ١ٜملس ٠عاّ
( ؾ ٢إطاض ايعاّ ايتاغع ) إعتبا ضاً َٔ 2015/10/1
ٚست.2016/9/30 ٢

ٚاؾل
اجملًؼ

عزز غٓٛات إداظات َطاؾك ١ايعٚد٘ (ال ٜٛدس)
ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ% 14 :
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ػسٜس إعاض ٠غٝازت٘ يًعٌُ بؿطن١
6

ز .قُس أؾطف قُٛز
عبس اهلل

َسضؽ

HPI

بايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ٘ٝملس ٠عاّ (ؾ ٢إطاض

اهلٓسغ١

باضا َٔ
ايعاّ ايجأَ ) إعت

ايهٗطب٘ٝ

ٚ 2015/9/1ست٢

.2016/8/31

ٚاؾل
اجملًؼ

عسز غٓٛات إداظات َطاؾك ١ايعٚد٘ (ال ٜٛدس)
ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ% 27 :
اٍْعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
إعاض  ٠غٝازت٘ يًعٌُ بهً ١ٝاهلٓسغ٘ ٚتكٓ١ٝ
7

ز .أمحس قُس سػٔ عً٢
عُاضٙ

َسضؽ

ايطٜانٝات

املعًَٛات ظاَع ١األعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه١

ٚايؿٝعٜا٤

ايعطب ٘ٝايػعٛز ٜ٘ملس ٠عاّ إعتباضا َٔ 2015/12/1

اهلٓسغ٘ٝ

ٚست ( 2016/8/22 ٢تاضٜذ ْٗا ٜ٘عكس ايعٌُ)
عسز غٓٛات إداظات َطاؾك ١ايعٚد٘ (ال ٜٛدس)
ْػب ١اإلعاض ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايكػِ%14 :
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ٚاؾل
اجملًؼ

رابع :اإلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافؼة الزوج أو الزوجة
اً
االصى

و

انقرار

املوضوع

انوظيفخ

انقضى

أغتاش

ايطٜانٝات

ايعٚد ١ايت ٢تعٌُ

َػاعس

ٚايؿٝعٜا٤

يتكًٝح األزٚات ايهٗطب ١ٝبسٚي ١ايهٜٛت ملس ٠عاّ ٚاؾل اجملًؼ

َتؿطؽ

اهلٓسغ٘ٝ

( ؾ ٢إطاض ايعاّ ايعاؾط ) إعتباضاً َٔ ٚ 2015/9/1ست٢

زَ .كطؿ ٢غع ٞز ايػٝس

أغتاش

اهلٓسغ٘

ايعٚد ١ايت ٢تسضؽ بايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه(٘ٝؾ٢

اـاَ٢

َػاعس

ايهٗطب٘ٝ

إطاض ايعاّ ايجايح ) إعتباضاً َٔ ٚ 2015/11/11ست٢

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٚاؾك ١عً٢
ػسٜس إداظ ٠غٝازت٘ اـاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك١
 1ز .عازٍ عً ٢أمحس غِٓٝ

مبطنع ايكالف ايهرتْٚو

2016/8/31
عسز غٓٛات اإلعاض9( ٙغٓٛات)
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ػسٜس إداظ ٠غٝازت٘ اـاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك١
2

ٚاؾل اجملًؼ

( 2016/6/10تاضٜذ إْتٗا ٤زضاغ ١ايعٚد٘)
عسز غٓٛات اإلعاض( ٙال ٜٛدس)
ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك ١عً٢
ػسٜس إداظ ٠غٝازت٘ اـاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك١
 3ز .عً ٢عبس ايععٜع ايؿباغ٢

َسضؽ

اهلٓسغ١
املٝهاْٝه٘ٝ

ايعٚد ١ايت ٢تعٌُ بؿطن١

VECTORS

CONTRACTING CORPORATION

ٚاؾل اجملًؼ

بهٓسا ملس ٠عاّ ( ؾ ٢إطاض ايعاّ ايجأَ ) إعتبا ضاً َٔ
ٚ 2015/9/1ست2016/8/31 ٢
عسز غٓٛات اإلعاض( ٙال ٜٛدس)

خامس :اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة
اً
و

االصى

انوظيفخ

1

ز .قُس قُس َكطؿَ ٢ه٢

َسضؽ

املوضوع

انقضى

انقرار

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١
اهلٓسغ٘

عً ٢تطبٝل أسهاّ املاز َٔ 117 ٠قاْ ٕٛتٓعِٝ

ايهٗطب٘ٝ

اؾاَعات عً ٢غٝازت٘ غكٛم إْكطاع٘ عٔ
ايعٌُ بس ٕٚعصض.
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ٚاؾل اجملًؼ

الًٍاوز عن احلضور يف ادلوعد احملدد
دادداً  :إحارة اجملؾس عؾؿاً ب
و

انوظيفخ

االصى

املوضوع

انقضى

انقرار

ػاٚظ غٝازتٗا عٔ َس ٠اإل داظ ٠االعتٝاز ٜ٘املُٓٛس٘
يػٝازتٗا إعتباضا َٔ ٚ 2015/7/20ست 2015/9/21 ٢بػبع١
 1ز .لال ٤سػٓ ٢قُس

أغتاش ّغاعس

ٖٓسغ١

أٜاّ سٝح إٔ غٝازتٗا تػًُت ايعٌُ بتاضٜذ 2015/9/28

ايػعٍ

ٚإٔ إداظ ٠عٝس األنش ٢بسأت َٔ ٚ 2015/9/23ست٢

ٚايٓػٝر

ٚ 2015/9/27املٛاؾك ١عً ٢استػاب ؾرت ٠اٍػاٚظ اَتسازاً

ٚاؾل اجملًؼ

إلداظتٗا اال عتٝازٚ ٜ٘شيو ْعطاً يعطٚف ايطريإ ٚؾكاً
يًطًب املكسّ َٔ غٝازتٗا َٛٚاؾك ١ايكػِ املدتل .
ما ادًٍد من أعؿال
 ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا ٤اهلٓسغ ١ٝبؿإٔ تعس ٌٜايؿطٚط ايٛاضز ٠باـط ١اـُػ ١ٝاعتباضاً َٔاهلٓسغ١ٝ
.
ايعاّ اؾاَعٚ 2015 ٢ستٚ 2018 ٢اـاق ١بتعٓٝٝات املعٝس ٜٔبكػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤
ايكطاضٚ :اؾل اجملًؼ
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الشئون التعليمية
و
1

توصيخ جلنخ شئوٌ طالة

املوضوع
ايٓعط ؾ ٢ايطًبات املكسّ َٔ ٠نال َٔ :

انقرار

تٛق ٞايًذٓ ١بطؾض
٠

 .1اـطٜر /تاَط أمحس َحَس ايكعٝس ٣اؿاقٌ

ايطًب

عً ٢بهايٛضٚ ٟؽ ؾ ٢نً ١ٝاؿاغبات
ٚاملعًَٛات ؽكل ْعِ َعًَٛات زٚض
ٚاؾل اجملًؼ عً ٢تٛق١ٝ

املٓكٛضٙ
.
ْٛؾُرب  2003بتكسٜط َكب ٍٛداَع١

ايًذٓ١

 .2اـطٜر /باغِ سػإ َح َس سػإ اؿاقٌ
عً ٢بهايٛضٜٛؽ عً ّٛقػِ ضٜانٝات
ٚساغب اىل زٚض غبتُرب  2006بتكسٜط َكبٍٛ
داَع ١االغهٓسض.١ٜ
ٚايًصإ ٜطغبإ ؾ ٢االيتشام بايهً١ٝ
2

إساط ١اجملًؼ عًُاً بايتٛق ٠ٞاملكسّ  َٔ ٠األ غتاش

تٛق ١ٝايًذٓ ١بتأدٌٝ

ايسنتٛض ضٝ٥ؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا ٤اهلٓسغ١ٝ

االَتشاْات يّٛٝ

ٚاألغتاش ايسنت ٛض املؿطف األ نازمي ٢يًرباَر ايعًُ١ٝ

2015 / 11 / 21

بؿإٔ تأد ٌٝاَتشاْات ْكـ ايؿكٌ ايسضاغ ٢االٍٚ

أسٝط اجملًؼ عًُاً

يًؿطق ١اإلعسازٚ ١ٜايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدكك٘ َٔ
 2015/11/7اىل َٚ 2015/11/14ا عطن٘ ايػٝس أ.زٚ .نٌٝ
ايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب بطْاَر اْتدابات
اؼاز ايطالب.
3

ايٓعط ؾ ٢ايطًبني املكسَني َٔ نٌ َٔ أ .زْ .از ٣تٛق ١ٝايًذٓ ١بإٔ ٜطغٌ إىل
لٝب غٛضٜا ٍ  ،أ .ز .قُس إبطاٖ ِٝاـٝاض ٣بؿإٔ

ايهٓرتَ ٍٚع ايتأنٝس عً٢

تعس ٌٜاعُاٍ ايػٓ ١يطايبني بكػُٖٓ ٢سغ ١اإلْتاز

نطٚض ٠قٝاّ ايػاز ٠أغاتص٠

ٚاهلٓسغ ١ايهُٝٝا ١ٝ٥بعس ؾو ايػطٚ ٣اعالٕ ايٓتٝذ١

املٛاز ٚايهٓرتٚالت بإعالٕ
أعُاٍ ايػٓ ١عٌ ٣ايطالب
بٛقت ناف ٚاؽاش َا ًٜعّ
قبٌ تػً ِٝايٓتٝذ١
ايتشطٜطٚ ١ٜؾو ايػط٣
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ٚاؾل اجملًؼ عً ٢تٛق١ٝ
ايًذَٓ ١ع اقرتاح تعسٌٜ
منٛشز ؾٓ ١ايؿطق ١يه٢
ٜتهُٔ ؾكط ٠إٔ أعُاٍ
ايػٓ ١قس مت اعالْٗا َٔ
قبٌ أغتاش املازٚ ٠نٓرتٍٚ
ايؿطق١

تابع :الشىون الًعؾقؿقة....
و

املوضوع

توصيجلنخ شئوٌ طالة
ح

4

اساط ١اجملًؼ عًُا بتٚق ١ٝايًذٓ١

تكسّ ايًذٓ ١تٛقٝتٗا إىل فًؼ ايهً ١ٝبعس عكس دًػ ١أخط٣

املؿهٌ َٔ أ.زَ .حَس عبس اؿُٝس
٠

 ّٜٛاألسس 2015 / 11 / 8

امساع -ٌٝأ.ز .أمحس سػٔ ايؿطٜـ-

بايتاىل تؿع ٌٝقطاض اعتباض َكطض
:
ٚأٚقت ايًذٓ ١بعس ادتُاعٗا

أ.ز .عً ٢عهاظ -أ.زَ .حَس ْؿأت ؾطؽ

"املٝهاْٝها" َٚكطض " ايطغِ اهلٓسغٚ ٢االغكاط اهلٓسغ"٢

– أ.زَ .حَس ْاقط زضٜٚـ مبا قس غبل

بايػٓ ١اإلعساز ١ٜعً ٢اعتباض نٌ َكطض َكطضاً"َػتُطاً" َع

املٛاؾك٘ عً َٔ ٘ٝؾٓ ١ؾ ٕٛ٦ايطالب

انقرار

تطبٝل املاز َٔ )20( ٠ال٥ش ١ايهً ١ٝاؿاي ١ٝؾُٝا خيل املكطضات
"املػتُط "٠عً ٢إٔ ٜتِ تهُني شيو ؾ ٢ايال٥ش ١املكرتس١

باؾاَع ١بتاضٜذ ٚ 2012/11/29اعتِاز

ضٝ٥ؼ اؾاَع ١ؾَٛٚ 2012/12/9 ٢اؾك ١اؾسٜسٜٚ .٠عكس االَتشإ يهٌ َكطض ؾْٗ ٢ا ١ٜنٌ ؾكٌ زضاغ٢
فًؼ ايهٌ ١ٜعً ٢تؿع ٌٝايكطاض ؾ٢
2013/6/7

عً ٢سسَ .ٙع ايتأنٝس عً ٢إٔ ٜه ٕٛاَتشإ َاز ٠ايطغِ اهلٓسغ٢
َٚاز ٠االغكاط اهلٓسغ ٢ؾْ ٢ؿؼ ايْٚ ّٛٝؿؼ ؾرت ٠االَتشإ

بؿإٔ َكطض ٣املٝهاْٝها

ٚايطغِ اهلٓسغٚ ٢االغكاط اهلٓسغ٢

َٚست٘ ( ثالخ غاعات يهٌ ؾكٌ زضاغ )٢عً ٢إٔ ٜتِ أزا٤

بايػٓ ١االعساز ١ٜبايهً ١ٝيًعاّ اؾاَع٢

اال َتشإ يهٌ َكطض ؾٚ ٢ضقَٓ ١ؿكًٚ ١إلزاض ٠ايهً ١ٝاؽاش َا

َٚ 2016/2015ا بعسٖا.

ٚاؾل
اجملًؼ
عً٢
تٛق١ٝ
ايًذٓ١

تطآَ ٙاغباً ؾٖ ٢صا ايكسز ٜٚهٕٛتٛظٜع ايسضدات ٚايتٛقٝتات
عً ٢أغاؽ ايجًجني ملاز ٠ايطغِ اهلٓسغٚ ٢ايجًح ملاز ٠االغكاط
اهلٓسغَ ٢ع تطبٝل مجٝع قٛاعس املكطض املػتُط ٚاملعُ ٍٛبٗا طبكاً
يًذس ٍٚاٍقرتح
ايؿكٌ ايسضاغ ٢األٍٚ
تٛظٜع ايػاعات إغبٛعٝاً

ايهٛز

اغِ املكطض

MP 021

َٝهاْٝها – * 1

2

MP 041

ايطغِ اهلٓسغ٢

2

عًُ٢

تٛظٜع ايسضدات

قانط٠

متطٜٔ

2

4

4

6

عًُ٢

ؾؿ٣ٛ

فُٛع

أعُاٍ

30

70

60

90

َس ٠االَتشإ

ؼطٜط٣

فُٛع

100

2

150

3

ٚاالغكاط اهلٓسغ* 1- ٢

ايؿكٌ ايسضاغ ٢ايجاْ٢
تٛظٜع ايػاعات إغبٛعٝاً

ايهٛز

اغِ املكطض

MP 022

َٝهاْٝها – * 2

2

MP 042

ايطغِ اهلٓسغ٢

2

قانط٠

متطٜٔ

2
3

عًُ٢

1

ٚاالغكاط اهلٓسغ* 2- ٢
* َكطض َػتُط
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تٛظٜع ايسضدات

فُٛع

أعُاٍ

4

30

6

40

عًُ٢

20

ؾؿ٣ٛ

َس ٠االَتشإ

ؼطٜط٣

فُٛع

70

100

2

90

150

3

تابع :الشىون الًعؾقؿقة....
انقرار

و

املوضوع

توصيخ جلنخ شئوٌ طالة

5

ايٓعط ؾ ٢ايطًب املكسّ َٔ ايطايب ايػٛض /٣املجٓ ٢عكاّ

تٛق ١ٝايًذٓ ١بطؾض ايطًب

ايٓكاض اليتشاق٘ بايرباَر ايعًُ ١ٝاملتدكك٘ بطْاَر عُاض٠
ٚتؿٝٝس سٝح اْ٘ ْادح إعسازَٓٚ 2015/2014 ٣ك ٍٛيًؿطق١

ٚاؾل اجملًؼ عً٢

األٚىل مبازت ٢ؾٝعٜا – ٤ضٜان ١مبذُٛع  .619عًُا بإٔ ايطالب

تٛق ١ٝايًذٓ١

ايػٛضٜني تعاٌَ َعاًَ ١ايط الب املكطٜني ؾ ٢ايطغّٛ
ايسضاغ. ١ٝ

موضوعات عامة (ذىون تعؾقؿقة)
نهؼباجلبيؼي2015 / 2014
 .1اننظر في اػتًبد َتيجخ انجكبنوريوس دور َوفًرب و
عسز املتكسَني

عسز ايطًب١

عسز ايطًب١

يالَتشإ

اؿانطٕٚ

ايٓادشٕٛ

ٖٓسغ ١اإلْتاز

26

26

26

-

اهلٓسغ ١ايٓٚ ١ٜٚٛاإلؾعاع١ٝ

9

9

9

-

-

ٖٓسغ ١اؿاغب ٚايٓعِ

3

3

3

-

-

%100

اهلٓسغ ١املٝهاْٝه١ٝ

13

13

10

3

-

%76.92

اهلٓسغ ١املسْ١ٝ

83

69

62

7

-

%89.86

اهلٓسغ ١ايهٗطب( ١ٝق)٣ٛ

25

24

23

1

1

%95.83

اهلٓسغ ١ايبشط١ٜ

9

7

6

1

2

%85.71

قػِ اهلٓسغ١

إغهإ

3

2

2

-

1

%100

املعُاض١ٜ

َباْ ٢عاَ١

1

-

-

1

-

%0

7

7

7

-

-

%100

ايكػِ

ٖٓسغ ١ايػعٍ

ايطاغبٕٛ

ايػا٥بٕٛ
-

%100
%100

انقرار 0وافق اجملهش ػهي اػتًبد اننتيجخ ويفوض انضيد أ.د .ػًيد انكهيخ في اػتًبد ثبقي َتبئج األقضبو املتجقيخ.
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ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦يًٓذاح
(بايٓػب ١يًشانط)ٜٔ

تابع :موضوعات عامة (ذىون تعؾقؿقة)....
 .2اننظر في اػتًبد َتيجخ اندفبع اجلوى دور صجتًرب 2015اندفؼبد ()42 ،41 ،40 ،39
ايسؾع١

عسز املتكسَني عسز ايٓادشني

ْػب ١ايٓذاح

 42ز .د ٛزٚض غبتُرب 2015

11

1

%9.09

 41ز .د ٛقاٚي ١ثاْ ١ٝغبتُرب 2015

1

-

%0

 40ز .د ٛقاٚي ١ثايج ١غبتُرب 2015

1

-

%0

 39ز .د ٛقاٚي ١ضابع ١غبتُرب 2015

1

-

%0

انقرار 0وافق اجملهش ػهي اػتًبد اننتيجخ.
نضيأ .د .أيني اجملهش األػهي نهجبيؼبد ثشأٌ طهت حتديد األػداد املقرتح قجوهلب يٍ انطالة انوافديٍ نهكهيخ نهؼبو
 .3اننظر في اخلطبة انوارد يٍ ا د
اجلبيؼي .2016 / 2015
* توصيخ اجملهش ثبنرد ػهي اخلطبة يغ انتأكيد ػٍ اال تزيد َضجخ قجول انطالة انوافديٍ ػٍ %10يٍ ػدد انطالة املقجونني ثبنكهيخ.
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العالقات الثقافية
أوالً:ادلؤمترات العؾؿقة
تكطٜط سهٛض َؤمتط
و
1

االصى

انجيبٌ

انوظيفخ/انقضى

انقرار

زٖ .اَْ ٢حَس عبس اؾٛاز عٝاز أغتاش بكػِ اهلٓسغ ١ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات
املعُاض١ٜ

ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عً ٢ايتكطٜط املكسّ َٔ غٝازت٘ عٔ سهٛض
َؤمتط املس ١ٜٓاملجاي ١ٝبني ايٛاقع ٚاـٝاٍ ايص ٣عكس خالٍ
ايؿرت 2015/8/27 َٔ ٠ست 2015/8/29 ٢مبس ١ٜٓاٚضب ٛٓٝباٜطايٝا

ٚاؾل
اجملًؼ

ٚقس مت إ يكا ٤قانط ٠عٔ املؤمتط بايكػِ
زْ.ازض عبس املٓعِ عًَ ٢حَس

2

ؾشات٘

َسضؽ بكػِ

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا ٤ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عً ٢ايتكطٜط املكسّ َٔ غٝازت٘ عٔ سهٛض
اهلٓسغ١ٝ

املؤمتط ايسٚىل يتكٓٝات ايٓاْٚ ٛايبكطٜات ايص ٣عكس خالٍ

ٚاؾل

ايؿرت 2015/8/9 َٔ ٠ست 2015/8/13 ٢مبس ١ٜٓغإ زٜٝذٛ

اجملًؼ

بايٛالٜات املتشس ٠االَطٜهٚ ١ٝقس مت إيكا ٤قانط ٠عٔ املؤمتط
باٍقػِ .

ثانقاً:اإلجازات الدرادقة
أ – اإلٜؿاز ؾ ٢إداظ ٠زضاغ١ٝ
و
1

االصى
َّ .حَس سػني عً ٢عبس
ايالٙ

انجيبٌ

انوظيفخ/انقضى

املسضؽ املػاعس بكػِ ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات
اهلٓسغ ١ايهُٝٝا١ٝ٥

ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عً٢

إٜؿاز غٝازت٘ ؾ ٢إداظ ٠زضاغ١ٝ

يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا َٔ ٠اغرتايٝا ٚشيو يالغتؿاز٠

ٚاؾل

َٔ املٓش ١املكسَ٘ يػٝازت٘ َٔ داَعًَ ١بٛضٕ ملس ٠ع اّ قابٌ

اجملًؼ

يًتذسٜس اعتباضا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب ٜكطف بايساخٌ .
( تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ َسضؽ َػاعس ؾ.)2015 /5/20 ٢
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تابع :اإلجازات الدرادقة
أ – اإلٜؿاز ؾ ٢إداظ ٠زضاغ١ٝ
و
2

االصى
ّ .ضمي ٕٛدطدؼ غعٝس داز
ايطب

انجيبٌ

انوظيفخ/انقضى

انقرار

املعٝس بكػِ اهلٓسغ ١ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات
ايهٗطب١ٝ

ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عً٢

إٜؿاز غٝازت٘ ؾ ٢إداظ ٠زضاغ١ٝ

يًشك ٍٛعً ٢زضد١

ايسنتٛضا َٔ ٙايٛالٜات املتشس٠

األ َطٜهٚ ١ٝشيو يالغتؿاز َٔ ٠املٓش ١املكسَ٘ يػٝازت٘ َٔ
داَع ١ؾريدٝٓٝاتو بايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝملس ٠عاّ قابٌ

ٚاؾل
اجملًؼ

يًتذسٜس اعتباضا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب ٜكطف بايساخٌ .
(تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ َعٝس ؾ.) 2013 /6 /6 ٢

ب – َس اإلداظ ٠ايسضاغ١ٝ
و
1

االصى
ّ .ؾطٜـ سػٔ عبس ايكازض
أبٛبهط

انجيبٌ

انوظيفخ/انقضى

انقرار

املعٝس بكػِ اهلٓسغ ١ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات
اإلْؿاٚ ١ٝ٥عهٛ

ايجكاف ٜ٘باملٛاؾك ١عًَ ٢س اإل داظ ٠ايسضاغ ١ٝيػٝازت٘ ملس ٠عاّ

اإلداظ ٠ايسضاغ١ٝ

اعتباضاً َٔ  2015/6/1ست( 2016/5/31 ٢عؿط ٠أؾٗط ؾْ ٢طام

ظاَع١

ْ ٣طام ايعاّ ايػازؽ بسٕٚ
ايعاّ اـاَؼ مبطتب ٚؾٗطإ ف

َْٝٛٝهػٝهٛ

َطتب) ال غتهُاٍ زضاغ٘ ايسنتٛضا. ٙ

بايٛالٜات املتشس٠

(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2011/4/1 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػتري

األَطٜه١ٝ

َٔ اَطٜها  -أخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ اعتباضاً َٔ 2014/6/1

ٚاؾل
اجملًؼ

ست 2015/5/31 ٢عؿط ٠أ ؾٗط اغتهُاٍ ايعاّ ايطابع ٚؾٗطإ
ؾْ ٢طام ايعاّ اـاَؼ مبطتب).
2

ّ .عُط أ غاََ ١كطؿ٢
ايؿاؾع٢

املعٝس بكػِ اهلٓسغ ١ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات
اإلْؿاٚ ١ٝ٥عهٛ

ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عًَ ٢س اإل داظ ٠ايسضاغ ١ٝيػٝازت٘ ملس ٠عاّ

اإلداظ ٠ايسضاغ١ٝ

غابع اعتباضاً َٔ  2016/1/14ست 2017/1/13 ٢بسَ ٕٚطتب أٚ

ظاَع ١ضٜٓػًط
بايٛالٜات املتشس٠
األَطٜه١ٝ

تاضٜذ املٓاقؿ ١اُٜٗا اقطب تاضخيا .
(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2010/1/14 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛض ا٠
َٔ اَطٜها  -أخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ غازؽ ست٢
 2016/1/13بسَ ٕٚطتب).
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ٚاؾل
اجملًؼ

دـ َٓ -ح عاّ يًتسضٜب
انجيبٌ

و

االصى

انوظيفخ/انقضى

1

ّٖ .ؿاّ نُاٍ عبس ايعاط٢

املسضؽ املػاعس

ايٓعط ؾ ٢اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات

ايكؿت٢

بكػِ ٖٓسغ١

ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عًَٓ ٢ح غٝازت٘ ؾرت ٠يًتسضٜب ايعًُ٢

املٛاقالت ٚعهٛ

اعتباضاً َٔ

اإلداظ ٠ايسضاغ١ٝ

 ( 2015/9/28اي ّٛٝايػابل الغتالّ ايعٌُ ) بسَ ٕٚطتب

ظاَع ١ايتكٓ١ٝ
برياْٚؿؿٝر باملاْٝا

 ( 2015/7/31اي ّٛٝايتاىل يًُٓاقؿ١

انقرار

( عًُا بإ غٝازت٘ عاز ٚ

) ست٢

اغتًِ ايعٌُ بايكػِ ؾ٢

.)2015/9/29

ٚاؾل
اجملًؼ

(غاؾط غٝازت٘ ؾ 2009/10/1 ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا٠
َٔ املاْٝا  -أخط َس سكٌ عً ٘ٝعاّ غازؽ ست2015/9/30 ٢
بسَ ٕٚطتب).
2

ّ .أمحس َحَس ايػٝس سػٔ

املسضؽ املػاعس بكػِ ايٓعط ؾ ٢اقرتاح َريؼ ايكػِ ٚؾٓ٘ ايهً ٘ٝيًعالقات
ٖٓسغ ١اؿاغب

ايجكاؾ ٘ٝباملٛاؾك ١عًَٓ ٢ح غٝازت٘ عاّ يًتسضٜب ايعًُ٢

ٚايٓعِ ٚعهٛ

اعتباضاً َٔ  ( 2015/9/2اي ّٛٝايتاىل يًُٓاقؿ ) ١ست2016/9/1 ٢

بطْاّز ؾريدٝٓٝا تو
بايهً١ٝ

بسَ ٕٚطتب.

ٚاؾل

(غاؾط غٝازت٘  2012/7/19إل دطا ٤اؾع ٤اـاضد َٔ ٢ايربْاَر

اجملًؼ

– أخط َس سكٌ عً ١ٝاعتباضاً َٔ  2015/8/9ست2015/12/18 ٢
ؾرت ٠ؾْ ٢طام ايعاّ ايطابع باـاضز ٚاـاَؼ بايساخٌ ْاقـ
ايسضد ١ؾ.)2015/9/1 ٢

اجل يػ ١ايطابع ١بتاضٜذ 2015 / 11 / 10

16

الدراسات العليا
أوالً :قسم هـددة احلادب والـظم
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

أبايعٓني
اغِ ايطايبَ :كطؿ ٢ؾتشَ ٢ربٚى ٚ
ايؿٝسٟبإغتدساّ
ٚ
ّٚنٛع :ططم ايتعً ِٝؾب٘ املؿطف يًتعطف عً ٢أمناط
ناَريا ايعُل.

ينخ اندرجبد
Semi supervised learning for human activity
recognition using depth cameras.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس اؿُٝس اغِاع ٌٝأمحس  ،ز .ل ٘ٝقُس غعٝس

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2011

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

عبس ايًطٝـ غامن.
َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايب :عبس اهلل ععت عبس ايػؿٛض

خطٜـ 2014

اهلٓسغ١ٝ
َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايبَ :كطؿ ٢أمحس دالٍ

خطٜـ 2014

اهلٓسغ١ٝ
إنغبء انتضجيم
ثنبء ػهي طهجو

َادػتري
ايعًّٛ

أبعً ِٝتازضؽ
اغِ ايطايب :بٝرت ٚ

خطٜـ 2013

اهلٓسغ١ٝ
َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايبٖ :اٜسَٝ ٣دا ٌٝ٥باغ ٢ًٝعٛض اهلل

خطٜـ 2010

اهلٓسغ١ٝ
َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايب :إغالّ محس ٣إبطاٖ ِٝعً ٢خًٌٝ

اهلٓسغ١ٝ
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ضبٝع 2015

ٚاؾل
اجملًؼ

ثاني :قسم الهنددة الكقؿقائقة
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :زايٝا ايػٝس َحَس سػٔ
َٛنٛع :إغرتداع ؾًع ايٓشاؽ َٔ املدًؿات ايكٓاع ١ٝايػا١ً٥

َادػتري

االيَّٛٝٓٛ
.
بإغتدساّ اإلسالٍ ايؿًع ٣عً ٢خطز٠

ينخ اندرجبد

Recovery of copper metal from industrial
wastewater by cementation on aluminum scrap.
ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس أَني عبس ايعع ِٝظعطٛط . ،أز .تػطٜس قِز أمحس

ايعًّٛ

خطٜـ 2010

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

ظ.ٌٜٚ
اغِ ايطايب :عال قُس عً ٢ؾتش ٢قُس غًُٝإ بًبع
ايٓبات١ٝ
.
َٛنٛع :تطٜٛط عًُ ١ٝاْتاز ايٛقٛز اؿ َٔ ٣ٛٝكًؿات ايعٜٛت
Enhancement of biodiesel production process
from waste vegetable oils.
ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس أَني عبس ايعع ِٝظعطٛط . ،ز َط ٙٚايكان.٢

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2012

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :قُس ؾتش ٢عبس ايععٜع داٜٚـ
َٛنٛعَ :عاؾ ١املدًؿات ايعه ١ٜٛبإغتدساّ ايتشؿٝع ايه ٢٥ٛؾ٢
َؿاعٌ أْبٛب ٢سًك.٢

تشكيم جلنخ
دكى

Treatment of organic waste using photo catalytic
oxidation inside tubular reactor.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ١ٝكري . ،أز .أؾطف عبس ايتٛاب

َادػتري

َباضى  ،أ.ز .إبطاٖ ِٝسػٔ قُس.

ايعًّٛ

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ

اهلٓسغ١ٝ

 -1أ.ز .أمحس أَني ظعطٛط

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

 -2أ.ز .ممسٚح قُٛز ْكاض أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١املٓٝا عهٛا
 -3أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ٘ٝكري أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ

َؿطؾا ٚعهٛا

 -4أ.ز .أؾطف عبس ايتٛاب َباضى أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا
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خطٜـ 2010

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم الهنددة الكقؿقائقة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :سػاّ ايس ٜٔدالٍ ناٌَ قُٛز َكباح
َٛنٛع :اؿؿاظ عً ٢املٛاضز َٔ خالٍ تهاٌَ املازٚ٠ايطاق.١

تشكيم جلنخ
دكى

Resource conservation through mass and energy
integration.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ٘ٝكري  ،ز .عبري قُٛز ؾعٝب.

َادػتري

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ

ايعًّٛ

 -1أ.ز .حي ٢ٝعبس ايكازض ايطٌٜٛ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -2أ.ز .قالح ايسَ ٜٔطؾس ٣محاّ

أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع١

قطط غابكا

ضٝ٥ػا

خطٜـ 2010

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

عهٛا

 -3أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ٘ٝكري أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ َؿطؾا ٚعهٛا
اغِ ايطايب :قُس أمحس َٛغ ٢قُس ظاٌَ
ايٓؿازض
.
َٛنٛع :منصدَ ١ؿاعٌ ايتش ٌٜٛش ٣اؿطاض ٙاملٓدؿه٘ ؾَ ٢كاْع
Modeling of low temperature water gas shift
reactor in ammonia production.
ؼت إؾطاف :أ.ز .حي ٢ٝعبس ايكازض ايط. ، ٌٜٛأز .سػٔ عبس املٓعِ ؾطز.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
تشكيم جلنخ
االيتذبٌ
انتأىيهي

 -1أ.ز .سػٔ عبس املٓعِ ؾطز

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

 -2أ.ز .أمحس أَني ظعطٛط

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ١ٝكري أغتاش ٚضٝ٥ؼ فًؼ ايكػِ

خطٜـ 2011

ٚاؾل
اجملًؼ

عهٛا

اغِ ايطايب :خايس قُس عً ٢سػٓني
ايطبٝع٢
.
َٛنٛع :تطٜٛط منٛشز ضٜان ٢يعًُٝات َعاؾ ١ايػاظ
Development of a mathematical model for
natural gas processing .
ؼت إؾطاف :أ.ز .حي ٢ٝعبس ايكازض ايط. ، ٌٜٛأز .سػٔ عبس املٓعِ ؾطز.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .حي ٢ٝعبس ايكازض ايط ٌٜٛأغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚضٝ٥ػا
 -2أ.ز .أمحس أَني ظعطٛط

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -3أ.ز .ؾعبإ عً ٢عطْ ١ٝكري أغتاش ٚضٝ٥ؼ فًؼ ايكػِ
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عهٛا
عهٛا

ضبٝع 2010

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم الهنددة الكقؿقائقة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

َس ؾرت ٠ايتػذٌٝ
تطبٝكاَ يًُازَٔ 23 ٙ
ايال٥ش٘ ايساخً١ٝ

اغِ ايطايب :قُس عٛض قُس عٛض
ؼت إؾطاف :أ.ز .تػطٜس قُس ظ ، ٌٜٚأ.ز .حي ٢ٝقُس قرب٣

يًهًٚ ١ٝاملؿعً٘ بكطاض ايؿاشىل.
ٚظاض ٣ضقِ  3000ؾ٢

ملس ٠عاّ خاَؼ إعتباضاَ َٔ خطٜـٚ 2015ست ٢خطٜـ .2016

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2011

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

2006/11/27
َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايبْ :طَني قبش ٢خًَ ١ػاى

خطٜـ 2011

إيػا ٤ايتػذٌٝ

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل

بٓا ٤عً ٢طًب٘

َادػتري

اجملًؼ

ايعًّٛ

اغِ ايطايب :تك ٢أمحس ظن ٢اؿساز

خطٜـ 2014

اهلٓسغ١ٝ
ثالث قسم هـددة اإلنًاج
اً:
اندرجخ

املوضوع
اغِ ايطايب :ؾري ٜٔأمحس عبس ايطمحٔ غعس٠
َٛنٛع :تطبٝل إزاض ٠املداطط ؾَ ٢ؿاضٜع اإلْؿا٤ات ايكٓاع.١ٝ
Application of risk management in an industrial
construction project.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس ْؿأت عباؽ ؾطؽ.

تبريخ انقيد

َادػتري
ايعًّٛ

خطٜـ 2007

اهلٓسغ١ٝ

انقرار
ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايبٖ :ب٘ قُس دالٍ عبس ايععٜع اؿساز
ينخ اندرجبد

َٛنٛع :زضاغ ١أزا ٤تطٜٛط املٓتذات اجلزٜس ٙمبطاعا ٠ايعٛاٌَ اإلزاض١ٜ
ايٓعِ
.
 ٚايتٓع ١ُٝٝبإغتدساّ زٜٓاَٝهٝات
The study of NPD performance considering
organizational and managerial aspects using
system dynamics.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس أْٛض ايسضزٜط. ، ٣أز .ض ِٜقُس عبس املػٝح
ايكس ، ِٜز .غٗري بهاض.
ايسضد٘
.
* َع َس ؾرت ٠ايتػذ ٌٝؿني اإلْتٗا َٔ ٤إدطا٤ات َٓح
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زنتٛضاٙ

ضبٝع 2009

ٚاؾل
اجملًؼ

رابع :قسم الهنددة املوؽانقؽقة
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :سػٔ عبس ايباغط عبس ايععٜع
َٛنٛع :ايتؿػ ٚ ٌٝايتشهِ ؾ ٢ايتٛضبني ايبداض٣
Steam turbine operation and control.
ايؿطب٢ٓٝ
.
ؼت إؾطاف :أ.ز .غاََ ٢طغ٢

َادػتري
اهلٓسغ١

ضبٝع 2012

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :أمحس قُس قاحل قُس قاحل
َٛنٛع :ؾطح ؾهط ٠تؿػ ٌٝغدإ ايػاظ ايطبٝع ٢ايػري َباؾط املػتدسّ

ينخ اندرجبد

يًُٝا ٚ ٙايتشً ٌٝاؿطاض ٣يعًُ ١ٝتػدني ايػاظ

َادػتري

Operation description of indirect water bath
heater for natural gas and thermal analysis for
natural gas heating process.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس اؿً ِٝسػب.

اهلٓسغ١

ضبٝع 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :أمحس ماغِ قُس ماغِ
َٛنٛع :ؾشل  ٚقٝاْ ١ايػدإ اؿطاض ٣ايػري املباؾطٚايتشًٌٝ
اؿطاض ٣يٓعاّ سطٜل ايػدإ

َادػتري

Inspection and maintenance of indirect water
bath heater and thermal analysis of combustion
system.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس اؿً ِٝسػب.

اهلٓسغ١

ضبٝع 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :قُس ؾتش ٢عبس ايععٜع قُٛز قُس
َادػتري

َٛنٛع :قٝاْ ١ايػالٜات ايبداض١ٜ
Maintenance of steam boilers.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .سست قُٛز غطٚض.
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اهلٓسغ١

ضبٝع 2011

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم الهنددة املوؽانقؽقة.....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قُس أْٛض أمحس اؿًٛ
َٛنٛع :قانا ٠يًشطٜل ؾ ٢أْؿام ايططمٚنٝؿ ١ٝايتشهِ ؾٗٝا.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عبس اؿُٝس عط ١ٝايػٝس . ،أز .أغاَ٘ أمحس املكط.٣
َٔ
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َه: ْ٘ٛ
 -1أ.ز .أغاَ٘ أمحس املكط٣

عامل َتُٝع َتعاقس بايهً١ٝ

 -2أ.ز .عبس اؿُٝس عط ٘ٝايػٝس

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا

 -3أ.ز .نُاٍ عبس ايععٜع إبطاٖ ِٝأغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١ؾبني
ايهّٛ
 -4أ.ز .قُس عبس ايؿتاح طعُ٘ٝ

عهٛا
أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

َادػتري
ايعًّٛ

ضبٝع 2010

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

يٝكبح (قانا ٠عسز ١ٜيًشطٜل ؾ ٢أْؿام ايططم
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
 ٚتأثري أْعُ ١ايتٗ ١ٜٛايطٛيٚ١ٝاملػتعطن٘ ؾ ٢ايتشهِ ؾٗٝا) عًُا بإٔ ٖصا
ايبشح
.
ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
Numerical simulation of fire in road tunnels and the
تشكيم جلنخ effect of full transverse and longitudinal ventilation
systems to control it.
دكى
اغِ ايطايب :قُس عبس ايكازض ساَس ماغِ
ايطٛض
.
َٛنٛع :إْتكاٍ سطاض ٙؾَٛ ٢از َتػري٠
املػالْ٢
.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس اؿً ِٝسػب ،أ.زٚ .ا ٌ٥قُس َكطؿ٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس عبس اؿً ِٝسػب

أغتاش َتؿطؽ ايهً١ٝ

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

 -2أ.ز .أمحس قرب ٣سذاظ ٣أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١املٓٛؾ ١ٝعهٛا
 -3أ.ز .غاََ ٢طغ ٢ايؿطب٢ٓٝ

أغتاش َتؿطؽ باٍنً١ٝ

عهٛا

 -4أ.زٚ .ا ٌ٥قُس َكطؿ ٢املػالْ ٢أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا
يٝكبح ( ؼكٝل عسز ٣ملٛاز تػٝري ايطٛض زاخٌ َبازٍ
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
ايبشح
.
سطاضَ ٣تعسز األْابٝب ) عًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
Numerical investigation for phase change materials
inside shell and tube heat exchanger.
ؾIJAST 2014 ٢
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض :
* َع َس ؾرت ٠ايتػذ ٌٝؿني اإلْتٗا َٔ ٤إدطا٤ات املٓاقؿَٓٚ١ح ايسضد.١
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زنتٛضاٙ

خطٜـ 2009

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم الهنددة املوؽانقؽقة.....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قُس بس ٣ٚؾطٜس بس٣ٚ
تؼديم جلنخ
إشراف

املا١ً٥
.
َٛنٛع :ؼً ٌٝأزا ٤احملاٌَ شات ايٛغا٥س
ايؿشاّ
.
ؼت إؾطاف :أ.زٚ .ا ٌ٥أمحس أمحس نطٚغب. ، ٢ز إبطاٖ ِٝقُٛز قُس

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2010

ٚشيو بإناؾ ١اغِ ز .قُس سػٔ ايه ٢َٛاملسضؽ بايهً ١ٝإىل ؾٓ ١اإلؾطاف

ٚاؾل
اجملًؼ

غٝازت٘
.
ٚشيو ؿاد ١ايبشح يتدكل
خامس :قسم الهنددة الكفربقة
اً
املوضوع
ينخ
اندرجبد

اندرجخ

اغِ ايطايب :قُس أمحس سػٔ عبس ٙايػٝس

تبريخ انقيد

َادػتري

الغًهٝا
.
َٛنٛع :اإلْتكاٍ اؿج ٢يًكسض ٠ايهٗطب١ٝ

ايعًّٛ

Inductive wireless electric power transfer.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عُطٚقُس عجُإ ايعٚا. ، ٣ٚز أمئ غاَ ٢إبطاٖ.ِٝ

ضبٝع 2012

اهلٓسغ١ٝ

انقرار
ٚاؾل
اجملًؼ

اغِ ايطايب :عال سػني ْعُ ١اهلل عط١ٝ
َٛنٛع :ؾبهات اجملػات ايالغًه.١ٝ
ؼت إؾطاف :أ.ز .غعٝس قُس ايٓٛب ،٢أ.ز .قُس ضظم قُس ضظم  ،زْ .ريٙ
قُٛز قازم.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس ايػعٝس ْكط

عُٝس َعٗس اغهٓسض ١ٜايعاىل يًٗٓسغ١

ٚايتهٓٛيٛدٝا
تشكيم جلنخ
دكى

ضٝ٥ػا

 -2أ.ز .سػاّ قُس سػإ ؾًب ٢أغتاش باؾاَع ١املكط ١ٜايٝاباْ ١ٝعهٛا
 -3أ.ز .قُس ضظم قُس ضظم أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح  ( :منصد ١ايتساخٌ ايطبك ٢يؿبهات
اإلغتؿعاض ايالغًهَ ١ٝتعسز ٠ايكؿعات بتكٓٚ IEEE802.15.4 ١ٝؼًٝالتٗا
ٚتطبٝكاتٗا) عًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
Crosslayer modeling of IEEE802.15.4 multihop wireless
sensor networks and its analytical analysis and
applications.

ؾ٢
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض :
International Journal of Computer and
Communication Engineering vol 3 no. 3 may 2014
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زنتٛضاٙ

ضبٝع 2009

ٚاؾل
اجملًؼ

* َع َس ؾرت ٠ايتػذ ٌٝحل ٜٔاالْتٗا َٔ ٤إدطا٤ات املٓاقؿَٓٚ١ح ايسضد.١
تابع :قسم الهنددة الكفربقة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايبْٛ :ح نٛٝتا ٣غاضاّ
َٛنٛع :تطؾٝح ايتٛاؾكٝات ٚاالمخاز ايٓؿط ايطْني َطؾح  LCLؾْ ٢عِ
بايؿبه١
.
ايطاق ١املتذسز ٠املطتبط١
ؼت إؾطاف :أ.زْ .ب ٌٝسػٔ عباغ ، ٢ز .نط ِٜسػٔ ٜٛغـ.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
أغتاش بايهً١ٝ

 -1أ.زْ .ب ٌٝسػٔ عباغ٢

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

ٚيٛدٝا عهٛا
 -2أ.ز .أمحس أْؼ ايٛدٛز أغتاش باالنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعًٚ ّٛايتهٔ
 -3أ.ز .عُطٚعجُإ ايعٚا٣ٚ

عهٛا

أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهً١ٝ

يٝكبح (ايرتؾٝح ايتٛاؾكٚ ٢ايتجبٝط ايٓؿط يطْني
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
بايؿبه ١عًُا بإٔ ٖصا
)
َطؾح  LCLؾْ ٢عِ ايطاق ١املتذسز ٠املتكً١

َادػتري
ايعًّٛ

ضبٝع 2014

اهلٓسؽ١ٜ

ٚاؾل
اجملًؼ

ايبشح
.
ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
Harmonic filtering and active damping of LCL filter
resonance in grid-tied renewable energy system.

تشكيم جلنخ
دكى

ؾ٢
ايطايب املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض :

IEEE The 17th International middle east power system
conference MEPCON15 Mansoura University – Egypt
Dec. 2015

اغِ ايطايب :ؾاطُ٘ أمحس سػاّ ايس ٜٔقُس أمحس عبسٙ
ايكٛض
.
َٛنٛع :ططم دسٜس ٠يتشػني أزا ٤خٛاضظَٝات نػط
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس ضظم قُس ضظم  ،ز ٢َٓ .ساَس يطؿ.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .ايػٝس أمحس ٜٛغـ

ؾطؽ بايهً١ٝ
أغتاش َت

ضٝ٥ػا

 -2أ.ز .قُس ايػعٝس ْكط عُٝس َعٗس اغهٓسض ١ٜايعاىل يًٗٓسغٚ ١ايتهٓٛيٛدٝا عهٛا
 -3أ.ز .قُس ضظم قُس ضظم

أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا

يٝكبح ( تكٓٝات سسٜج ١إلخؿا ٤اـطأ يًكٛض املتشطن١
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
ايطمَ ١ٝبإغتدساّ ؼ ٌٜٛاملٛجيات املتكطع) عًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
ايبشح.
Novel error concealment techniques for wavelet coded I
frames for block based video coding systems.
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َادػتري
ايعًّٛ
اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ

ٚاؾل

2010

اجملًؼ

ؾ٢
املٗٓسغ ١املصنٛض ٙهلا عح َٓؿٛض :
– 32nd National Radio Science conference 2015 march
October University for modern science and arts. Egypt

تابع :قسم الهنددة الكفربقة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قُس أمحس عبس ايطاظم قُٛز
َٛنٛع :زَر ؾبهات ايتٍٜٛس املٛظع.
ؼت إؾطاف :أ.ز .إبطاٖ ِٝؾؤاز ايعطبا. ، ٣ٚأز .قُس ظنطٜا َكطؿ.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .إبطاٖ ِٝؾؤاز ايعطبا٣ٚ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

 -2أ.ز .قُس ظنطٜا َكطؿ٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚعضٚا

َادػتري

 -3أ.ز .محس ٣أمحس عاؾٛض ضٝ٥ؼ قػِ ايهٗطبا ٤باالنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعً ّٛعهٛا

ايعًّٛ

 -4أ.ز .عُط ٚقُس عجُإ ايعٚا ٣ٚأغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

خطٜـ 2012

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

يٝكبح ( تهاٌَ َكَٛات اؾٗس ايعهػ ١ٝثالث١ٝ
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
األطٛاض بسْ ٕٚعاّ إتكاٍ َع ؾبه ١ساز )٠عًِا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
ايبشح.
تشكيم جلنخ
دكى

Non-communication based integration of three phase
voltage source inverters with stiff grid.
ؾZewail city science festival ٢
املٗٓسغ ١املصنٛض ٙهلا عح َٓؿٛض :

اغِ ايطايب :قُس َٓكٛض أمحس قُس
َٛنٛع :تكٓ ١ٝايتكػ ِٝبايرتززات املتعاَس ٠ؾ ٢األْعُ ١ايه ١ٝ٥ٛشات ايتعسٌٜ
بؿس ٠ايه / ٤ٛايهؿـ املباؾط.
ؼت إؾطاف :أ.زَ .ػعٛز بؿري ايػٓ. ، ٢ُٝز ظٜاز أمحس ضؾاز ايكشٔ . ،ز أمحس
عبس ايًطٝـ.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ

َادػتري

 -1أ.زَ .كطؿ ٢سػني عً ٢أغتاش باالنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝاضٝ٥ػا

ايعًّٛ

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛا

اهلٓسغ١ٝ

 -3أ.زَ .ػعٛز بؿري ايػٓ ٢ُٝأغتاش َػاعس بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚعهٛا

 -2أ.ز .قُس عُطٚكتاض

يٝكبح (تكٓٝات دسٜس ٠يًتلغ ِٝبايرتززات املتعاَس٠
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
يألْعُ ١ايه ١ٝ٥ٛشات ايتعس ٌٜبؿس ٠ايه /٤ٛايهؿـ املباؾط) عًُا بإٔ ٖصا
ايبشح
.
ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
Novel optical orthogonal frequency – division
اجل يػ ١ايطابع ١بتاضٜذ 2015 / 11 / 10
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ضبٝع 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

multiplexing techniques for intensity modulation / direct
detection systems.

26

2015 / 11 / 10 ذٜ بتاض١ ايطابع١اجل يػ

تابع :قسم الهنددة الكفربقة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :إٜٗاب أمحس إبطاٖ ِٝسػني عً٢
َٛنٛعْ :عِ اإلتكاالت ايالغًه.١ٝ

إعاز ٠تؿهٌٝ
ؾٓ ١اإلَتشإ
ايتأٖ٢ًٝ

Wireless communication systems.
ؼت إؾطاف :أ.ز .غعٝس قُس ايٓٛب ، ٢أ.ز .قُس ضظم قُس ضظم  ،أ.ز .إٜٗاب ؾاضٚم
بسضإ.

خطٜـ 2011

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .ايػٝس أمحس ٜٛغـ
 -2أ.ز .قُس ضظم قُس ضظم

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

ضٝ٥ػا

أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا

 -3أ.زَ .كطؿٜ ٢ػط ٣ايٓعٓاع٢

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛا

ايػابك١
.
يًسنتٛض قُس قالح غً ِٝعهٛؾٓ ١االَتشإ
:
* ٚشيو يًعطٚف ايكش٘ٝ
اغِ ايطايب :بٝؿ ٣ٛإبطاٖ ِٝسً ِٝظن ٢اؾٓس٣
املٝهطَٛٚد٘ٝ
.
َٛنٛع :تطبٝكات خطٛط ايٓكٌ املٝهطٚؾطٜط ١ٝاملطنب ١ؾ ٢اهلٓسغ١
Applications of composite right/left handed micro strip
transmission lines in microwave engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ. ، ٢ز عازٍ قُس ايؿشاض،
خطٜـ 2014

زٜ .اغط قُٛز َسْ.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ٢
تؿه ٌٝؾٓ١
اإلَتشإ
ايؿاٌَ

ٚاؾل
اجملًؼ

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚضٝ٥ػا

 -2أ.زْٛ .ض ايس ٜٔسػٔ امساعٌٝ

أغتاش بايهً١ٝ

 -3أ.ز ٢ْٗ .عجُإ قطْ٢

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛا
عهٛا

اغِ ايطايب :أؾطف ايطٝب أمحس قُس املػاظ٣
َٛنٛع :تكُٚ ِٝؼًَ ٌٝكؿٛؾ ١اهلٛاٝ٥ات ايصن ١ٝيتطبٝكات االتكاالت
ايالغًه.١ٝ
Design and analysis of smart array antennas for
wireless communication applications.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ ، ٢زٜ .اغط قُٛز َسْ.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ ٢أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚضٝ٥ػا
 -2أ.زْٛ .ض ايس ٜٔسػٔ امساعٌٝ

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز ٢ْٗ .عجُإ قطْ٢

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛا
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ضبٝع 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم الهنددة الكفربقة....
اندرجخ

املوضوع
َس ؾرت ٠ايتػذ ٌٝاغِ ايطايب :طاضم حي ٢ٝعط ١ٝداب اهلل
تطبٝكاَ يًُاز23 ٙ
َٔ ايال٥ش٘

تبريخ انقيد

َادػتري

ؼت إؾطاف :أ.ز .عُطٚعجُإ ايعٚٚا ، ٣ٚز .قُس تٛؾٝل َكطؿ.٢

ايعًّٛ

ملس ٠عاّ خاَؼ إعتباضاَ َٔ خطٜـٚ 2015ست ٢خطٜـ .2016

اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2011

ٚاؾل

ايساخً ١ٝيًهً ١ٝاغِ ايطايب :أغاَ ١دعؿط قُس غًِٝ
ٚاملؿعً٘ بكطاض

ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ ، ٢أ.ز .زضٜٚـ

ٚظاض ٣ضقِ  3000عبس ايععٜع قُس.
ؾ2006/11/27 ٢
إيػا ٤ايتػذٌٝ
بٓا ٤عً ٢طًب٘

انقرار

زنتٛضاٙ

خطٜـ

اجملًؼ

2010

ملس ٠عاّ غازؽ إعتباضاَ َٔ خطٜـٚ 2015ست ٢خطٜـ .2016
َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايب :قُس مسري ؾتش ٢ايسالٍ

خطٜـ 2014

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

نوووة واإلذعاعقة
خامس :قسم الهنددة ال
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قُس عبس اهلل قُس ايػٝس ايػٝس
َٛنٛع :ايتكُ ِٝايٓٝرت ٢ْٚيتػٝري ايٛقٛز ملؿاعٌ َكط ايبشج ٢ايجأَْ ٢
أنػٝس إىل غًٝٝػٝس.
تؿهٌٝ
ؾٓ١
االَتشإ
ايؿاٌَ

Neutronic design for the core conversion of ETRR
– reactor from fuel S miede fuel.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عًٝا ٤عازٍ بس.٣ٚ
خطٜـ 2013

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس ايػٝس ْاد٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

أبَٓسٚض
 -2أ.ز .قػٔ عبسٚ ٙ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -4أ.ز .عًٝا ٤عازٍ بس٣ٚ

أغتاش بايهً١ٝ

 -5أ.ز .قُس سػٔ قُس سػٔ

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ
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َؿطؾا ٚعهٛا
عهٛا

ٚاؾل
اجملًؼ

نوووة واإلذعاعقة.....
تابع :قسم الهنددة ال
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :بٛغ ٢عً ٢إبطاٖ ِٝعبس ايعاٍ
ايٓ١ٜٚٛ
.
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ١
Applications of nuclear engineering.
أبدبٌ.
ؼت إؾطاف :أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ ٚ
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس ايػٝس ْاد٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

أبَٓسٚض
 -2أ.ز .قػٔ عبسٚ ٙ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -4أ.ز .عًٝا ٤عازٍ بس٣ٚ

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛا

ضبٝع 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

أبدبٌ أغتاش َػاعس ٚضٝ٥ؼ ايكػِ َؿطؾا ٚعهٛا
 -5أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ ٚ
اغِ ايطايب :قُس عبس اهلل عط ١ٝايعًَ٢
ايٓ١ٜٚٛ
.
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ١
تؿهٌٝ
ؾٓ١

Applications of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عًٞا ٤عازٍ بس.٣ٚ
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ

االَتشإ

 -1أ.ز .قُس ايػٝس ْاد٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

ايؿاٌَ

أبَٓسٚض
 -2أ.ز .قػٔ عبسٚ ٙ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -4أ.ز .عًٝا ٤عازٍ بس٣ٚ

أغتاش بايهً١ٝ

 -5أ.ز .قُس سػٔ قُس سػٔ

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

َؿطؾا ٚعهٛا
عهٛا

اغِ ايطايب :ضٜٚس ٙؾاٜع قُٛز سذاظ٣
ايٓ١ٜٚٛ
.
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ١
Application of nuclear engineering.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس ايػٝس ْاد.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس ايػٝس ْاد٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

أبَٓسٚض
 -2أ.ز .قُس عبسٚ ٙ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .غعٝس عبس اجملٝس عذُ٢

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -4أ.ز .عًٝا ٤عازٍ بس٣ٚ

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛا

أبدبٌ أغتاش َػاعس ٚضٝ٥ؼ ايكػِ
 -5أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ ٚ
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عهٛا

خطٜـ 2014

ٚاؾل
اجملًؼ

نوووة واإلذعاعقة.....
تابع :قسم الهنددة ال
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قُٛز أمحس عً ٢أمحس ضاؾس
ايٓ١ٜٚٛ
.
َٛنٛع :تطبٝكات اهلٓسغ١

َادػتري

أبدبٌ  ،أ.ز .عًٝا ٤عازٍ بس.٣ٚ
تعس ٌٜؾٓ ١ؼت إؾطاف :أ.زٖٓ .ا ٤سػٔ ٚ
إؾطاف

ٚشيو بإناؾ ١اغِ أ.ز .قُس نُاٍ عبس اهلل ؾعت االغتاش املتؿطؽ بٗ١٦ٝ
ايطاق ١ايصض ١ٜإىل ؾٓ ١اإلؾطاف  ٚشيو ؿاد ١ايبشح يتدكل غٝازت٘

ايعًّٛ

ضبٝع 2013

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

ٚالغتدساّ االدٗع ٚ ٠ايرباَر املٛدٛز ٙباهل. ١٦ٝ
إيػا٤
ايتػذٌٝ
بٓا ٤عً٢

َادػتري
ايعًّٛ

اغِ ايطايب :أمحس عبس ايطمحٔ قُس

خطٜـ 2012

اهلٓسغ١ٝ

طًب٘

ٚاؾل
اجملًؼ

ي
دادس :قسم الرواضقات والػقزواء الهندسة
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :أمحس ؾتش ٢تٛؾٝل ضَهإ
َٛنٛع :منصد ٚ ١ؼً ٌٝططم اختٝاض قٓا ٠االتكاٍ يالْتكاٍ بني ايكٓٛات ؾ٢
ايطازٟاالزضان.٘ٝ
ٚ
ؾبهات

تؿهٌٝ

Modeling and analysis of target channel selection
techniques for spectrum handoff in cognitive radio
networks.
أبايػعٛز قاحل.
ٚ ٜٔ
ؼت إؾطاف :أ.ز .ؾطٜـ إبطاٖ ِٝقُٛز ضبٝع . ،أزٟ .اغِ

ؾٓ ١سهِ عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َه-:َٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُٛز قُس سػٔ درب أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝايعً ّٛداَع ١االغهٓسض١ٜ

ضٝ٥ػا
 -2أ.ز .ؾطٜـ إبطاٖ ِٝقُٛز ضبٝع أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا
 -3أ.زَ .كطؿ ٢أَني ٜٛغـ

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

أبايػعٛز قاحل
ٚ ٜٔ
 -4أ.زٟ .اغِ

أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا
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عهٛا

َادػتري
ايعًّٛ
اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2011

ٚاؾل
اجملًؼ

ي.....
تابع :قسم الرواضقات والػقزواء الهندسة
اندرجخ

املوضوع
َس ؾرت ٠ايتػذٌٝ

اغِ ايطايب :إغالّ أمحس عبس املككٛز عً٢

تطبٝكاَ يًُاز َٔ 23 ٙايال٥ش٘

ؼت إؾطاف :أ.زَ .كطؿ ٢أمحس َحَس اؾٓس، ٣

ضبٝع
ايساخً ١ٝيًهًٚ ١ٝاملؿعً٘ بكطاض أ.ز .ؾطٜـ إبطاٖ ِٝقُٛز .
ٚظاض ٣ضقِ  3000ؾ٢
2006/11/27

زنتٛضاٙ

تبريخ انقيد

خطٜـ 2010

ملس ٠عاّ غازؽ إعتباضاَ َٔ خطٜـٚ 2015ست ٢خطٜـ

انقرار

ٚاؾل
اجملًؼ

.2016

دابع :قسم هـددة الغزل والـسقج
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :إميإ َكطؿ ٢إبطاٖ ِٝعط١ٝ
َٓح
ايسضدات

املالبؼ
.
َٛنٛع :تطبٝلات ايصنا ٤اإلقطٓاع ٢ؾ ٢قٓاع١

َادػتري

Application of artificial intelligence in garment
industry.
ؼت إؾطاف :أ.ز .عازٍ قالح ايس ٜٔاؾٗ. ، ٢ٓٝز ؾريْ ٜٔب ٌٝظنطٜا

ايعًّٛ

خطٜـ 2010

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

ايهاتب
اغِ ايطايبٖ :اي ١ايؿشات إبطاٖ ِٝايطؾاع٢
خٛاق٘
.
َٛنٛع :ايتٓبؤ مبًُؼ ايكُاف عٔ ططٜل
An approach for fabric hand prediction according
to fabric parameters.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس أمحس غًطإ  ،أ.ز .ؾطٜٚت سػني ايػًُ، ٢
تؿهٌٝ

ز .أؾطف سػني ايٓشطا.٣ٚ

ايعًّٛ

ؾٓ ١اؿهِ عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس أمحس غًطإ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

 -2أ.ز .عاٜس ٠قُس ؾُٗ ٢ؾتا

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .ؾريٜٚت سػني ايػًُ ٢أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚعهٛا

 -4ز .خايس سػني قٓسٌٜ
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عهٛا

اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2010

ٚاؾل
اجملًؼ

ثامن :قسم الهنددة اإلنشائقة
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قالح ايس ٜٔقُس إبطاٖ ِٝغامن
َٓح
ايسضدات

َٛنٛع :زضاغ ١عسز ١ٜيًهُطات املطنب٘ غابك ١اإلدٗاز بإغتدساّ نابالت
خاضد.١ٝ
Numerical investigation of prestressed composite
beams using external cables.

َادػتري
اهلٓسغ١

ضبٝع 2013

ٚاؾل
اجملًؼ

ؼت إؾطاف :أ.ز .سػاّ ؾُٗ ٢غامن  ،أ.ز .أمحس ؾاٌَ ؾُٗ٢
اغِ ايطايب :اغِاع ٌٝأمحس قُس قطٚؽ
َٛنٛع :ؼًُ ١ٝخطغاْ ١يالغِْت املدًٛط باؿذط اؾري.٣

ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس قُس قُس زٜاب  ،أ.ز .عً ٢عبس اؿهِ عً.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .عُطٚععت غالَ ١أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١سًٛإ ضٝ٥ػا
 -2أ.ز .أمحس قُس زٜاب

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -3أ.ز .ؾؿٝل ؾٛق ٢خٛض٣

أغتاش بايهً١ٝ

 -4أ.ز .عً ٢عبس اؿهِ عً٢

َؿطؾا ٚعهٛا
عهٛا

أغتاش بايهً١ٝ

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2011

َؿطؾا ٚعهٛا

ٚاؾل
اجملًؼ

يٝكبح (ؼًُ ١ٝخطغاْ ١االغِْت ايبٛضتالْس٣
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
املدًٛط باؿذط اؾري )٣عًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.
تؿهٌٝ
ؾٓ ١اؿهِ

Durability of blended Portland limestone cement
concrete.

ؾ٢
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض :
Magazine of concrete research ,2015 67(14), 747-761

اغِ ايطايب :ؾاخٛإ عً ٢ناى عبس اهلل
َٛنٛع :تأثري َكاؽ ايطىاّ ايٓاتر َٔ اعاز ٠تسٜٚط اـطغاْ٘ عً ٢غًٛى
ايكل
.
ايهُطات اـطغاْ ١ٝاملػًش ١ؾ٢
Influence recycled aggregate size on shear
behavior of reinforced concrete.
ؼت إؾطاف :أ.ز .ظن ٢إبطاٖ ِٝقُٛز . ،أز .ايت ٢ْٛقُٛز ايت.٢ْٛ
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.زَ .ح ٢ٜايس ٜٔؾهط٣

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

 -2أ.ز .عُاز ايػٝس أمحس عجُإ أغتاش ٚعُٝس نً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١طٓطا عهٛا
 -3أ.ز .ظن ٢إبطاٖ ِٝقُٛز

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚعهٛا

 -4أ.ز .ايت ٢ْٛقُٛز ايت٢ْٛ

أغتاش َػاعز بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚعهٛا
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َادػتري
ايعًّٛ
اهلٓسغ١ٝ

ضبٝع 2012

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم اهلـددة اإلنشائقة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

أبعذ ١ًٝغطٜح
اغِ ايطايبَ :ؿتاح قُس ٚ
ايٓاَْٛرت١ٜ
.
َٛنٛع :اـطغاْ ١شات اإلناؾات
Concrete with Nano additives.
ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس قُس قُس زٜاب  ،أ.ز .ساؾغ ايػٝس اي، ٢ُٓٝ
تشكيم جلنخ
االيتذبٌ
انشبيم

املعط٢
.
ز .عبس املعط ٢عبس
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ

خطٜـ 2014
ضٝ٥ػا

 -1أ.ز .سػاّ قُس غامن

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -2أ.ز .أمحس قُس زٜاب

أؽتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا

 -3أ.ز .طاضم إبطاٖ ِٝعبٝسٚ

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛا

أبغعسٙ
 -4أ.ز .سػٔ ٚ

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛا

أبايؿتح
 -5أ.ز .محسٚ ٣

أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

عهٛا

إنغبء انتضجيم
ثنبء ػهي تقبرير اغِ ايطايب :قُس ممسٚح قُس ٜٛغـ

زنتٛضاٙ

خطٜـ 2008

انضبده املشرفني

ٚاؾل
اجملًؼ

ٚاؾل
اجملًؼ

تادع :قسم هـددة الرى واهلقدرولقؽا
اً
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

َس ؾرت ٠ايتػذ ٌٝتطبٝكاَ
يًُاز َٔ 23 ٙايال٥ش٘
يًهًٚ ٞاملؿعً٘
٠
ايساخً١ٝ

اغِ ايطايب :غٛغٔ ظنطٜا عباؽ قُس

َادػتري

اؾٓا٢ٜٓ
.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس ايطمحٔ

ايعًّٛ

بكطاض ٚظاض ٣ضقِ  3000ؾ ٢ملس ٠عاّ خاَؼ إعتباضاَ َٔ خطٜـٚ 2015ست ٢خطٜـ .2016

خطٜـ 2011

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
اجملًؼ

2006/11/27
عاذراً :قسم هـددة ادلواصالت
اندرجخ

املوضوع
اغِ ايطايب :أمحس قُٛز زضٜٚـ أمحس عتـ
ينخ اندرجبد

َادػتري

اؿسٜس١ٜ
.
َٛنٛعْ :عِ احملانا ٙيؿبهات ايػه٘

ايعًّٛ

Simulation of railway networks.
ؼت إؾطاف :أ.ز .سػٔ قُس محٝس ، ٙأ.ز .قُس ساؾغ ؾُٗ ٢عً٢
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اهلٓسغ١ٝ

خطٜـ 2011

انقرار
ٚاؾل
املريؼ

إحدى عشر :قسم اهلـددة ادلعؿاروة
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايبَ :طْٛ ٙٚض ايس ٜٔؾطنؼ
ايتعً١ُٝٝ
.
َٛنٛع :تكَ ِٝٝابعس اإلؾػاٍ يًُباْ٢
Post occupancy evaluation of educational
buildings.
عبايعاٍ إبطاٖ ، ِٝأ.ز .طاضم عبس اؿُٝس َكطؿ٢
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس ز
خطٜـ 2013

ؾطغً.٢
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .سػٔ نُاٍ عبس ايػالّ

أغتاش بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

 -2أ.ز .قُس أْٛض ؾهط٣

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛا

ضغً٢
 -3أ.ز .طاضم عبس اؿُٝس ف

ٚاؾل
اجملًؼ

أغتاش ٚضٝ٥ؼ ايكػِ َؿطؾا ٚعهٛا

اغِ ايطايب :نطَ ِٜعٛض عً٢
اؿهط١ٜ
.
َٛنٛعَ :سخٌ غري تكًٝس ٣إلزاض ٠املؿطٚعات
تؿهٌٝ
ؾٓ١
االَتشإ
ايؿاٌَ

Unconventional approach to urban management
projects.
ؼت إؾطاف :أ.ز .أمحس َٓري غًُٝإ.
َهَٔ ٕٛ
ٙ
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘
 -1أ.ز .مسري سػٔ ب٢َٛٝ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -2أ.ز .أمحس َٓري غًُٝإ

أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا

 -3أ.ز .سػٔ نُاٍ عبس ايػالّ

خطٜـ 2012

ٚاؾل
اجملًؼ

ضٝ٥ػا
عهٛا

أغتاش بايهً١ٝ

اغِ ايطايب :إل ٢قُس لٝب أمحس عبس اؿُٝس
ايتاضخي١ٝ
.
َٛنٛع :اؿؿاظ املػتساّ عً ٢املٓاطل
Green and sustainable historic preservation.
ؼت إؾطاف :أ.ز .طاضم عبس اؿُٝس َكطؿ ٢ؾطغً. ، ٢أز .سػٔ قُس نُاٍ
عبس ايػالّ.

ضبٝع 2012

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .ضَهإ عبس املقكٛز

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

ضٝ٥ػا

 -2أ.زَ .كطؿَ ٢طغ ٢ايعطب٢

أغتاش بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.ز .سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ

أغتاش بايهً١ٝ

َؿطؾا ٚعهٛا
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ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم اهلـددة ادلعؿاروة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قُس قُس قُٛز عً ٢ايػٝس َٗٓ١ٝ
ايؿاٌَ
.
َٛنٛع :تك ِٝٝايعُطإ ؾَ ٢كط بإغتدساّ زيَ ٌٝػت ٣ٛايعُطإ
Assessing urbanization in Egypt using a
comprehensive urbanization level index – CULI.
ؼت إؾطاف :أ.ز .إبتٗاٍ ٜٛغـ ايبػطٜٛػ. ، ٢أزٖ .اْ ٢قُس عبس اؾٛاز
عٝاز.

زنتٛضاٙ

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .خايس ايػٝس اؿذً١
 -2أ.ز .غاز ٠ؾاضٚم سػٔ

أغتاش بايهً١ٝ

خطٜـ 2009

ٚاؾل
اجملًؼ

ضٝ٥ػا

أغتاش بهً ١ٝاهلٓسغ ١داَع ١عني مشؼ عهٛا
أغتاش بايهً١ٝ

 -3أ.زٖ .اْ ٢قُس عٝاز

َؿطؾا ٚعهٛا

ؾ٢
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض :
تؿهٌٝ

Wessex institute of technology
اغِ ايطايب :أؾطف بؿري املٗس ٣بٔ عُط

ؾٓ ١سهِ َٛنٛع :تأثري اإلظزساّ املطٚض ٣عً ٢ايهؿا ٙ٤ايتدطٝط –١ٝملطنع َس١ٜٓ
ططابٌؽ – نشاي ١زضاغ.١ٝ
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس عبس ايعاٍ إبطاٖ. ، ِٝز ظٜاز ايكٝاز.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس عبس ايعاٍ إبطاٖ ِٝأغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ
 -2أ.ز .فس ٣قُس َٛغ٢

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

َادػتري

أغتاش َتؿطؽ بهً ١ٝايؿٓ ٕٛاؾُ ١ًٝعنٛا

ايعًّٛ

عهٛا

اهلٓسغ١ٝ

 -3أ.ز .إبطاٖ ِٝايػٝس َعطٚف أغتاش َػاعس بايهً١ٝ

يٝكبح ( تأثري اإلظزساّ املطٚض ٣عً ٢ايهؿاٙ٤
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
ايتدطٝط – ١ٝملطنع املسَ – ١ٜٓس ١ٜٓططابًؼ – نشاي ١زضاغ ).١ٝعًُا بإٔ
ايبشح
.
ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط
The impact of traffic congestion on the efficient
planning of the city center – City of Tripoli, as a
case study.
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ضبٝع 2012

ٚاؾل
اجملًؼ

تابع :قسم اهلـددة ادلعؿاروة....
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :قب قرب ٣ععٜع سعقٌٝ
ايعُاضٙ
.
َٛنٛع :تطبٝكات قانا ٠ايطبٝع ١ٝؾ٢
ؼت إؾطاف :أ.ز .مسري سػٔ ب ٢َٛٝسػٔ ،أ.ز .عُطٜٛٚغـ ايػٝس
ايؿطٜـ.
عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
أغتاش َتؿطؽ بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚضٝ٥ػا

 -1أ.ز .مسري سػٔ ب٢َٛٝ

 -2أ.ز .عازٍ غاَ ٢املٓؿا ٣ٚأغتاشٚضٝ٥ؼ قػِ ايعُاض ٙباالنازمي ١ٝايعطب١ٝ
عهٛا

تؿهٌٝ
ؾٓ ١سهِ  -3أ.ز .قُس عاقِ سٓؿ٢

أغتاش بايهً١ٝ

 -4ز .عُطٜٛٚغـ ايؿطٜـ

عهٛا

أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا

َادػتري
ايعًّٛ

ضبٝع 2013

اهلٓسغ١ٝ

ٚاؾل
املريؼ

يٝكبح ( قانا ٠ايطبٝع ١ٝؾ ٢ايعُاض ٙبإغتدساّ
:
َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح
اؿاغب اآلىل – املٛاز اغاؽ يًٗٝانٌ املعُاض ) ١ٜعًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال
ميؼ دٖٛط ايبشح.
Biomimetic architecture via computation
materials – drives structures and envelopes.
ؾ٢
املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض :
Alexandria University Magazine.
إثـى عشر :قسم اهلـددة الصَقة
اندرجخ

املوضوع

تبريخ انقيد

انقرار

اغِ ايطايب :أمحس قُٛز ٖٚب ٢عبس اهلل
ايػطش٘ٝ
.
َٛنٛع :تك ِٝٝتكٓ ١ٝايؿًرت ٙخالٍ داْب ٢ايٓٗط ملعاؾ ١املٝاٙ
تؿهٌٝ
ؾٓ ١سهِ
يًطغاي١
ايتهُ١ًٝٝ

Assessment of river bank filtration technique for
surface water treatment.

ايربق٢
.
ؼت إؾطاف :أ.ز .قُس قازم ايعس ، ٣ٚأ.زٚ .يٝس عبس ايععِٝ

خطٜـ 2014

عً ٢إٔ ته ٕٛايًذٓ٘ َهَٔ ْ٘ٛ
 -1أ.ز .قُس قازم ايعس٣ٚ

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

 -2أ.ز .ؾٝؿ ٢قُس ايػٝس عبس ايطغٍٛ

َؿطؾا ٚضٝ٥ػا

أغتاش َتؿطؽ بايهً١ٝ

عهٛا

 -3أ.زٚ .يٝس عبس ايعع ِٝايربق ٢أغتاش َػاعس بايهًَ ١ٝؿطؾا ٚعهٛا
 -4أ.زَٓ .اٍ أمحس قُس
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عُٝس املعٗس ايعاىل يًكش٘
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عهٛا

ٚاؾل
اجملًؼ
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