
 

 

 ٍِخص لشاساد

 ِغٍظ اٌىٍيخ

 (9اٌغٍغخ سلُ )

 أثشيً 41ثزبسيخ 

  4142/  4141ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ 

 

 

ٚافك ِغٍظ وٍيخ إٌٙذعخ في عٍغزٗ 

ػٍٝ 4142 أثشيً 41ثزبسيخ إٌّؼمذح 



 اٌّٛظٛػبد اٌؼبِخ
ّشوض ثزٛليغ ِشوض اٌؾغبة اٌؼٍّٝ )يّضٍٗ أ.د. ػّيذ اٌىٍيخ ٚسئيظ ِغٍظ إداسح اٌ أؽيػ اٌّغٍظ ػٍّب   .1

ٌٍميبَ ثزٕظييُ ثيشاِظ ثصفزٗ( الرفبليخ رؼبْٚ ِغ ششوخ أٔٛفب )يّضٍٙب إٌّٙذط/ خبٌذ ػجذ اٌخبٌك يظ( 
 .رذسيجيخ ِزٕٛػخ فٝ ِغبي اٌجشِغيبد اٌؾشح ِفزٛؽخ اٌّصذس ٚاٌٍيٕىظ

 شئْٛ ٘يئخ اٌزذسيظ
 الترقياث والتعييناث

 اٌمشاس اٌّٛظٛع اٌمغُ اٌٛظيفخ االعُ َ

1 
ٝ اٌغيذ ػجذ اٌ أ.د. ّؼط

 ٜ  اٌجذٚ
 ػبٌُ ِّزبص

إٌٙذعخ 

 اٌىٙشثيخ

ٍيظ اٌمغيُ ثايمْ اٌّٛافميخ  إٌظش فيٝ ليشاس ِغ

ػٍٝ رغذيذ رؼبليذ عييبدرٗ وؼيبٌُ ِّزيبص ِزؼبليذ 
  1/4/2015ٌّذح ػبَ اػزجبسا  ِٓ 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

2  َ  أ.د. فؤاد سصق هللا ثشعٛ
أعزبر 

 ِزفشؽ 

اٌشيبظيبد 
ٚاٌفيضيبء 
 إٌٙذعيخ 

ٍيظ  اٌمغيُ ثايمْ اٌّٛافميخ إٌظش فيٝ ليشاس ِغ
ّييذح  ٍيٝ رؼيييٓ عييبدرٗ وؼييبٌُ ِّزيبص ِزؼبليذ ٌ ػ

ِيييبسط  ِيييٓ أٚي  )ريييبسيخ 2015ػيييبَ اػزجيييبسا  
 لجٛي اإلعزمبٌخ( 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

3 
 ً ٝ عّي ٚ ِصطف د. ػّش

 ٛ  ثشر
 ِؼيذ

ٕ٘ذعخ 
اٌؾبعت 

 ٚإٌظُ 

إٌظش فٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ ثامْ اٌّٛافمخ 
ِيذسط ثبٌم غيُ ػٍٝ رؼييٓ عيبدرٗ فٝ ٚظيفيخ 

 .ٌؾصٌٛٗ ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ

ٚافك 

 اٌّغٍظ

4  ٝ ً ِؾّٛد ِٛع  ٕ٘ذعخ اإلٔزبط ِؼيذ َ. داٌيب ٔجي

ٍييظ اٌمغيُ ثاييمْ رؼييييٓ  الزيشاػإٌظيش فييٝ  ِغ

ِييذسط ِغييبػذ ثبٌمغييُ  عيييبدرٙب فييٝ ٚظيفييخ 
 ٌؾصٌٛٙب ػٍٝ دسعخ اٌّبعغزيش.

ٚافك 
 اٌّغٍظ

5 
ٓ  أؽّذ َ. ِؾّذ ػجذ اٌّؾغ

 ٜ  ثذيٛ
 ِؼيذ

إٌٙذعخ 

 يخاٌىٙشث

ٍييظ اٌمغيُ ثاييمْ رؼييييٓ  الزيشاػإٌظيش فييٝ  ِغ

ِيييذسط ِغيييبػذ ثبٌمغيييُ  عيييبدرٗ فيييٝ ٚظيفيييخ 
 ٌؾصٌٛٗ ػٍٝ دسعخ اٌّبعغزيش.

ٚافك 

 اٌّغٍظ

6 
ٓ ػٍٝ ػجذ  َ. ِؾّذ ؽغي

 اٌالٖ 
 ِؼيذ 

إٌٙذعخ 
 اٌىيّيبئيخ

ٍييظ اٌمغيُ ثاييمْ رؼييييٓ  الزيشاػإٌظيش فييٝ  ِغ
ِيييذسط ِغيييبػذ ثبٌمغيييُ  عيييبدرٗ فيييٝ ٚظيفيييخ 

 خ اٌّبعغزيش.ٌؾصٌٛٗ ػٍٝ دسع

ٚافك 
 اٌّغٍظ

 



 اٌائْٛ اٌزؼٍيّيخ
 اٌمشاس رٛصيخ اٌٍغٕخ اٌّٛظٛع َ

ششافيٗ الوزابف إداسيخ ٚإػٍّب ثزاىيً ٌغٕخ ّغٍظ ؽبغخ اٌإ 4
 ٚسػبيخ اٌطالة اٌّجذػيٓ ٚاٌّجزىشيٓ ِىٛٔٗ ِٓ :

د. ٘يضُ ِّذٚػ             ِؾّذ يؾيٝ اٌّىٝ       أ.د.
 ػٛض 

 د. ساعٝ ػٍٝ سفؼذ  إٌؼٕبعيغشٜ د. ِصطفٝ 

َ اٌذيٓ ِصطفٝ ػجذٖد.   د. ِؾّذ ِؾّذ اٌؾجشٚن        ؽغب
ػجذ إٌّؼُ د. يؾيٝ      ؾّذ ػجذ اٌفزبػ اٌغٛ٘شٜ    د. ِ

 ٝاٌذسيٕ
َ. ٚائً ٔصش )ٔمبثخ           د. ربِش ِؾّٛد ؽبِذ 

 إٌّٙذعيٓ(

رٛصيخ اٌٍغٕخ 
 ثبٌّٛافمخ

ٚافك 

 اٌّغٍظ

ٌغٕخ ٌّزبثؼخ رؾذيش اٌالئؾخ ثزاىيً  ػٍّبّغٍظ ؽبغخ اٌإ 4
 اٌذاخٍيخ ٌٍىٍيخ ِىٛٔٗ ِٓ :

ِؾّذ ػجذ اٌؾّيذ  أ.د.             اؽّذ ِزٌٛٝ اٌاشيف    أ.د.
 اعّبػيً       

 ِؾّذ ٔامد فشط أ.د. اٌغيذ اِيٓ ِابٌٝ                  أ.د.

           اٌؾيٜٛ            ؽغٕٝ ؽّذ أ أ.د.                 خبٌذ اٌغيذ عؼفش أ.د.

رٛصيخ اٌٍغٕخ 
 ثبٌّٛافمخ

ٚافك 
 اٌّغٍظ

3  ٝ ِٛاػيذ اِزؾبٔبد اٌفصً اٌذساعٝ اٌضبٔٝ خالي  رؾذيذإٌظش ف

 .2014/2015اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

رؾذيذ ِٛػذ 

االِزؾبٔبد ٌيجذأ فٝ 
 11ِبيٛ ٚيٕزٙٝ  30

ػٍٝ أْ  2015يٛٔيٛ 
يىْٛ اعجٛع اٌزخٍفبد 

األعجٛع األٚي ِغ 
ِبدريٓ أعبعيزيٓ ِٓ 

ذادٜ ٚاإلعجٛػيٓ إػ
اٌضبٔٝ ٚاٌضبٌش 

 الِزؾبٔبد األلغبَ

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 

 عمال أستجد من ا ام 

ٝ ث - اٌجشاِظ اٌؼٍّيخ  -جشٔبِظ اٌىٙشِٚيىبٔيىب اػزّبد ٔزيغخ اٌطبٌت / اؽّذ ِؾّٛد ػيغ

ٝ لبئّخ اٌخشيغيٓ  ٗ ف  .2014فصً خشيف ٌاٌّزخصصخ ؽيش عمػ عٙٛا ادساط اعّ
 ٚافك اٌّغٍظاٌمشاس: 



 د اٌضمبفيخاٌؼاللب
 المؤتمراث العلميت

 رمشيش ؽعٛس ِؤرّش -

 اٌمشاس اٌجيبْ اٌٛظيفخ/اٌمغُ االعُ َ

ٌيذيٓ أ.د.  1 ػبدي صيالػ ا
 اٌغٙيٕٝ

عييزبر اٌّزفييشؽ ثمغييُ األ
 ٕ٘ذعخ اٌغضي ٚإٌغيظ

ٍيييظ اٌمغييُ  الزييشاػإٌظييش فيييٝ  ٕيييخ اٌىٍييييخ ِغ ٌٚغ
ٍييٝ اٌزمشيييش اٌّمييذَ ٌٍؼاللييبد اٌضمبفيييخ  ثبٌّٛافمييخ ػ
ٌيذٌٚٝ اٌزبعيغ  ِٓ عيبدرٗ ػٓ ّيؤرّش ا ؽعٛسٖ اٌ

ٌيزٜ ػميذ  ٚاٌضّبْٔٛ ٌّؼٙذ إٌغغيبد ثّبٔاغزش ا
 ٓ  6/11/2014ؽزٝ  2/11/2014خالي اٌفزشح ِ

ّيييؤرّش  ثبٌصييييٓ ٚليييذ ريييُ إٌميييبء ِؾبظيييشح ػيييٓ اٌ
 ثبٌمغُ.

ٚافك 

 اٌّغٍظ

ٝ يغشٜ صوٝ  د. 2 ِصطف

 إٌؼٕبػٝ

عيزبر اٌّغيبػذ ثمغييُ األ

 ٕ٘ذعخ اٌؾبعت ٚإٌظُ

ٍيييظ اٌمغييُ  الزييشاػإٌظييش فيييٝ  ٕيييخ اٌىٍييييخ ِغ ٌٚغ

ٍييٝ اٌزمشيييش اٌّمييذَ  ٌٍؼاللييبد اٌضمبفيييخ ثبٌّٛافمييخ ػ
ِييييؤرّش اٌايييييجىبد  ِييييٓ عيييييبدرٗ ػييييٓ ؽعييييٛسٖ 

ِيٓ  ٚاالرصبالد اٌالعٍىيخ اٌزٜ ػمذ خالي اٌفزيشح 
9/3/2015  ٝ ثّذيٕخ ٔيٛاٚسٌيٕض  12/3/2015ؽز

ثبٌٛاليييييبد اٌّزؾيييييذح االِشيىيييييخ ٚليييييذ رييييُ إٌميييييبء 
 ِؾبظشح ػٓ اٌّؤرّش ثبٌمغُ.

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 



 اٌذساعبد اٌؼٍيب
 الهندست النىويت واإلشعاعيت قسم

 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

ِٕؼ 
 اٌذسعبد

ُ ِؾّذ سظٛاْ ُ اٌطبٌت: عّيش عٍي  اع
 ِٛظٛع: غالء اٌّٛاد. 

Material and coating.  
رؾذ إششاف: أ.د. عؼيذ ػجذ اٌّغيذ اٌغيذ ػغّٝ، أ.د. ٕ٘بء 

ٓ أثٛعجً.  ؽغ

غزيش ِبع

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 
2009 

ٚافك 
 اٌّغٍظ

 الرياضياث والفيزياء الهندسيت قسم
 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

ُ اٌطبٌت: أؽّذ ِؾّذ أؽّذ ِخٍٛف  اع

ً ثؼط اٌّغبئً اٌؾذيٗ.  ٝ ؽ  ِٛظٛع: رطجيك غشق اٌٙيّٛغٛثيب ف
Application of homotopy methods in solving some 

boundary value problems.  
 رؾذ إششاف: أ.د. ِيٕب ثذيغ ػجذ اٌٍّه ، أ.د. صشٚد ٔغيت ؽٕب. 

ِبعغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 

2010 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 الهندست المعماريت قسم

 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

ُ اٌطبٌت: عٙيش ِؾّذ أؽّذ أثٛر٘ت  اع

ٝ اٌصؾشاء اٌٍيجيٗ. ِٛظٛع: اٌزّٕيخ ا ٗ ٌٍّغزمشاد اٌجاشيخ ف  ٌّغزذاِ
Sustainable development of human settlements in 

Libyan desert.  

ٜ )سؽّٙب  ٗ صبثش ثغذاد رؾذ إششاف: أ.د. خبٌذ اٌغيذ اٌغؾٍٗ ، أ.د. ٔبدي
 هللا(.

ِبعغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

 2010سثيغ 
ٚافك 

 اٌّغٍظ

 ٗ ُ اٌطبٌت: ششيف أعبِ  ٔٛس اٌذيٓاع

 ٝ ٖ اٌشلّيخ ف ٖ اٌشلّيخ اٌّؼبصشح: إػبدح رؼشيف اٌؼّبس ِٛظٛع: اٌؼّبس
 األٌفيٗ اٌضبٌضٗ. 

Contemporary digital architecture: Redefinition of 

digital architecture in the 3
rd

 millennium..  

ُ ، أ.د. إثشا٘يُ اٌغيذ ِؼشٚف.  رؾذ إششاف: أ.د. ِؾّذ ػجذ اٌؼبي إثشا٘ي

ِبعغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 2011سثيغ 
ٚافك 
 اٌّغٍظ

ٓ ِؾّذ  ُ اٌطبٌت: ِٝ عبثش ؽغي  اع
 ٝ ٝ ٌٍّجٕٝ ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِجبٔ ٝ ٌٍغالف اٌخبسع ِٛظٛع: اٌزمصيش اٌجيئ

 ػبٌيخ اٌىفبءٖ. 
The environmental efficiency of building envelope to get 

high performance building. 

 ِؾّذ ػبصُ ِؾّٛد ؽٕفٝ ، د. ِؾّذ أؽّذ ٔصش.رؾذ إششاف: أ.د. 

ِبعغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

خشيف 
2010   

ٚافك 
 اٌّغٍظ

 الهندست الكهربيت قسم
 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

َ أؽّذ ػّش ػجذ اٌشؽّٓ ُ اٌطبٌت: إعال  اع
ٗ اٌمعجبْ اٌىٙشثبئيخ / دساعخ ِيذأيخ.   ِٛظٛع: ؽّبي

Protection of electrical bus bars: field investigations. 

ٓ ِؾّٛد ػجبعٝ.  رؾذ إششاف: أ.د. ٔجيً ؽغ

ِبعغزيش 
 إٌٙذعخ

خشيف 
2010 

ٚافك 
 اٌّغٍظ

ُ اٌطبٌت: ِؾّذ ِؾشٚط أؽّذ ِؾّذ اٌغيذ  اع

ٝ اٌؼٍّيبد اٌصٕبػيخ.   ِٛظٛع: رطٛيش أٔظّخ اٌزؾىُ اٌذليك ف
Process control system evolutions. 

 ؾذ إششاف: أ.د. ِؾّذ صوشيب ِصطفٝ.ر

ِبعغزيش 
 إٌٙذعخ

         2013سثيغ 
ٚافك 
 اٌّغٍظ

ٝ ششيف ُ اٌطبٌت: سأيب صبثش ثغيٛٔ  اع
ٝ أٔظّخ اٌمٜٛ  ِٛظٛع: ؽغبة ريبساد اٌمصش اٌؾبدصٗ ٌٕفظ اٌٛلذ ف

ِبعغزيش 
 إٌٙذعخ

خشيف 
2009 

ٚافك 
 اٌّغٍظ



 اٌىٙشثيخ. 
Short circuit calculation in presence of simultaneous 

faults in power systems. 
ٝ ِجشٚن أثٛاٌؼٕيٓ سعت ، د. وبِيٍيب يٛعف  رؾذ إششاف: أ.د. فزؾ

 ؽغٓ.

ُ اٌطبٌت: شيّبء أؽّذ ػجذ اٌؾفيع ِؾّذ  اع
ٝ ثبالعىٕذسيخ.   ِٛظٛع: دساعبد ػٓ االشؼبع اٌاّغ

Solar radiation studies at Alexandria. 
 ذ سِعبْ ػجذ اٌؼضيض ، أ.د. ٌٚيذ ِؾّذ ػٍٝ رؾذ إششاف: أ.د. أؽّ

ِبعغزيش 
اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 

2012 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

ُ اٌطبٌت: أخٛيشح ػجذ اٌىشيُ ػجذ هللا خبٌذ  اع

 ِٛظٛع: دساعخ غشق اٌزافيش راد اٌّفزبػ اٌؼبَ. 
Study of public key encryption techniques. 

 ِؾّذ ػّشِٚؾّٛد ِخزبس رؾذ إششاف: أ.د.

ِبعغزيش 
 إٌٙذعخ

 2013سثيغ 
ٚافك 
 اٌّغٍظ

ٓ اٌغّبي  ٛ إٌعش ؽغ ٗ ِؾّذ أث ُ اٌطبٌت: أعبِ  اع
 ٝ ٝ رٌٛيذ اٌزشدداد ف ُ ف ٓ أداء دائشح اٌزؾى ُ ٚرؾغي ِٛظٛع: رصّي

 اٌشاداساد اٌؾذيضخ. 
Design and development of automatic frequency 

control circuit for modern radars. 
ٓ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي اٌىّاٛشٝ، أ.د. ِؾّذ سصق  رؾذ إششاف: أ.د. ؽغ

ٝ اٌغيذ شؼجبْ.  ِؾّذ سصق ، د. شٛل

 دوزٛساٖ
خشيف 
2001 

ٚافك 
 اٌّغٍظ



 الهندست الكهربيت.... قسمتابع: 

 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

 

ُ شٍجٝ ٓ إثشا٘ي ُ اٌطبٌت: ِؾّذ ِخزبس ؽغ  اع
َ ِٛظٛع: اٌٙٛائيب ٗ ثئعزخذا ٗ ٌٍّؼبٌغخ اٌّزىيف د اٌزويخ: غشيمخ ِمزشؽ

 ِغبي اٌجيبٔبد اٌّجبششح ٚاٌخٛاسصِيبد اٌؾذيضخ. 
Smart antennas: A proposed direct data domain 

genetic algorithm approach to adaptive processing.  
َ ػجذ  ٓ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي اٌىّاٛشٝ، أ.د. ػصب رؾذ إششاف: أ.د. ؽغ

 زبػ عشٚس.اٌف

 دوزٛساٖ
خشيف 
2012 

ٚافك 
 اٌّغٍظ

 

ٜ ِؾّذ ِؾّذ اٌغيذ إٌّيبٜٚ ُ اٌطبٌت: ٔغٛ  اع
ٝ شجىبد اٌّغزاؼشاد اٌالعٍىيخ.  ِٛظٛع: اٌزٛصيك ف

Authentication in Wireless Sensor Networks. 
َ ػجذ اٌفزبػ عشٚس، د. ِؾّذ ػجذ اٌٛ٘بة ػجذ  رؾذ إششاف: أ.د. ػصب

 اٌؾّيذ صبٌؼ

ِبعغزيش 

ٌؼٍَٛ ا
 إٌٙذعيخ

خشيف 

2009 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 

 الهندست الكيميائيت قسم

 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

ُ اٌطبٌت: أؽّذ صالػ اٌذيٓ اٌّؾّذٜ ؽّبد  اع

ِٛظٛع: دساعخ ػٍٝ ِؾطخ رغشيجيخ إلصاٌخ صبٔٝ أوغيذ اٌىشثْٛ ِٓ 
 اٌغبص اٌطجيؼٝ. 

Study on pilot plant for removing carbon dioxide 

from natural gas.  
ٓ أؽّذ ػجذ  ٜ ، أ.د. ؽغ َ فٛص رؾذ إششاف: أ.د. ِؾّٛد ػجذ اٌغال

ٝ إثشا٘يُ أؽّذ عبٌُ.  ُ فشط أ.د. ِصطف  إٌّؼ

ِبعغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

خشيف 
2011 

ٚافك 
 اٌّغٍظ

ُ اٌطبٌت: خبٌذ ؽجيت ػضد ؽجيت  اع
ً ٌٛؽذح صٕبػ ٝ أخطبس اٌزاغي  يخ ويّيبئيخ. ِٛظٛع: دساعخ ف

A hazop study for an industrial chemical unit.  
 ٓ ُ فشط ، أ.د. ٔيفيٓ وّبي أِي ٓ ػجذ إٌّؼ رؾذ إششاف: أ.د. ؽغ

 ػجبط ، 
ٗ فؤاد. ٓ أعبِ  د. يبعي

ِبعغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 
2012 

ٚافك 
 اٌّغٍظ

ٝ ِؾّذ  ُ اٌطبٌت: ِؾّٛد ِؾّذ ِصطف  اع

ٝ صٕبػخ ِٛظٛع: دساعخ ؽٛي اِزصبص  ْ ف ٝ أوغيذ اٌىشثٛ صبٔ
 اٌيٛسيب. 

Study on the absorption of carbon dioxide in 
manufacture of urea fertilizers.  

ٓ ػجذ اٌّغيذ ، د. ِؾّذ اٌغيذ لٕبٜٚ.   رؾذ إششاف: أ.د. ِؾّذ ؽغ

ِبعغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

خشيف 

2010 

ٚافك 

 اٌّغٍظ



 .الهندست الكيميائيت... سمتابع: ق

 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

 

 ً ُ اٌطبٌت: ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد اعّبػي  اع
ٓ اٌّخٍفبد اٌّبئيخ اٌصٕبػيخ  ِٛظٛع: دساعخ اِزضاص االِٛٔيب ِ

 ثٛاعطخ اٌىشثْٛ إٌاػ. 
Adsorption of ammonia from industrial waste 

water by activated carbon.  
ٗ فؤاد. رؾذ إششاف: أ.د. أؽّذ أِيٓ ص  ػطٛغ ، د. يبعّيٓ أعبِ

ِبعغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

 2012سثيغ 
ٚافك 
 اٌّغٍظ

 

 هندست الحاسب والنظم قسم
ربسيخ  اٌذسعخ اٌّٛظٛع

 اٌميذ

 اٌمشاس

 ِٕؼ اٌذسعبد

ُ اٌطبٌت: أؽّذ ِؾّذ أؽّذ ِؾّٛد ػّش  اع
ٝ اٌميبعبد اٌؾيٛيٗ.   ِٛظٛع: دِظ اٌّؼٍِٛبد ف

Data fusion in biometrics.  
 ٗ ً أؽّذ ، أ.د. ٔغي رؾذ إششاف: أ.د. ِؾّذ ػجذ اٌؾّيذ اعّبػي

 ِؾّذ عؼيذ ػجذ اٌٍطيف.

ِبعغزيش اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 
2009 

ٚافك 
 اٌّغٍظ

 الهندست الميكانيكيت قسم
ربسيخ  اٌذسعخ اٌّٛظٛع

 اٌميذ

 اٌمشاس

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

ٝ ِؾّذ اٌغيذ اٌغجؼبٜٚ ُ اٌطبٌت: ِؾّذ اٌجٙ  اع
َ ِٛظٛع: دساعخ ػذ ً اٌضيذ ػٓ اٌّبء ثئعزخذا ديخ ٌفص

 اٌٙيذسٚعيىٍْٛ. 
Numerical investigation on oil – water separation 

using hydro cyclone.  
ٝ ، أ.د. أؽّذ ػٍٝ ػجذ  ُ اٌاٛسثغ ً ػجذ اٌؼظي رؾذ إششاف: أ.د. وبِ

 إٌجٝ ،
 د. ػّشِٚؾّذ ػجذ اٌشاصق.

ِبعغزيش 
اٌؼٍَٛ 

 إٌٙذعيخ

خشيف 

2001 

ٚافك 

 غٍظاٌّ

ٗ عّيش ِؾّذ ِؾّذ ؽضيٓ ُ اٌطبٌت: أعبِ  اع

 ٓ ٓ إعطٛأزي ٖ ثي ٖ ثبٌؾًّ اٌؾش خالي فغٛ ِٛظٛع: إٔزمبي اٌؾشاس
ٝ اٌّشوض.  ٓ غيش ِزؾذر  ِشثؼزيٓ أفميزي

Natural convection in an annulus between two 
eccentric square ducts.  

ً ِؾّذ ٝ  رؾذ إششاف: أ.د. ِذؽذ ِؾّٛد عشٚس ، أ.د. ٚائ ِصطف
 اٌّغالٔٝ. 

ِبعغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 

2011 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

ْ أؽّذ ُ اٌطبٌت: ِؾّذ إثشا٘يُ عٍيّب  اع

 ُ ِٛظٛع: دساعخ ِمبسٔخ ثيٓ رىيف اٌٙٛاء اٌّشوضٜ ٌٍّغّؼبد ٚإٌظ
 اٌؼبديٗ. 

Comparative study between district central air 

conditioning and conventional systems.  

 رؾذ إششاف: أ.د. ػجذ اٌؾّيذ ػطيخ اٌغيذ. 

ِبعغزيش 
 إٌٙذعخ

سثيغ 
2011 

ٚافك 
 اٌّغٍظ



 الهندست الميكانيكيت قسمتابع: 

ربسيخ  اٌذسعخ اٌّٛظٛع
 اٌميذ

 اٌمشاس

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

َ ِؾّذ أؽّذ ُ اٌطبٌت: ِؾّذ خٍيفٗ إِب  اع

 ٝ ٝ ِغزؾذس ٌصٕبػخ خطٛغ  –ِٛظٛع: ٔظبَ ٘يذسٌٚيى ٔيِٛبريى
 اٌفيٍُ اٌجالعزيىٝ. عؾت 

A newly developed hydraulic and pneumatic system in 

plastic co-extrusion blown film lines. 

ُ اٌاٛسثغٝ.  ً ػجذ اٌؼظي  رؾذ إششاف: أ.د. وبِ
َ إػبدح اٌطبٌجٗ ٌٍّمشساد اٌزٝ رّذ  ٝ ػذ ُ ػٍ * ٚافك ِغٍظ اٌمغ

 دساعزٙب ِٓ لجً.

ِبعغزيش 

 إٌٙذعخ

سثيغ 

2009 

فك ٚا

 اٌّغٍظ

ُ اٌطبٌت: ِؾّذ ٘بٔئ أؽّذ رٛفيك عبٌُ  اع
ٜ اٌجخبسيخ.  ً ٌّؾطبد اٌمٛ  ِٛظٛع: ثذء اٌزاغي

Start up for steam power plants.  
 رؾذ إششاف: أ.د. ِذؽذ ِؾّٛد عشٚس. 

ِبعغزيش 

 إٌٙذعخ

خشيف 

2011 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

ٖ صبٌؼ ً ػجذ ٝ خٍي ُ اٌطبٌت: ِصطف  اع

 ٗ: ٌذسعا     ربسيخ اٌميذ:
ً ثّبئغ ِغٕبغيغٝ.  ٝ يؼّ  ِٛظٛع: رّزعخ وبثؼ اعطٛأ

Modeling of drum type magneto-rheological fluid 
brake. 

ٝ ػطيٗ ٝ ِشع ً ، أ.د. اٌؼشث ٓ أٔٛس اٌغّ  رؾذ إششاف: أ.د. ؽغ

ِبعغزيش 

اٌؼٍَٛ 
 إٌٙذعيخ

خشيف 

2009 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 

 الهندست اإلنشائيت قسم

ربسيخ  اٌذسعخ اٌّٛظٛع
 يذاٌم

 اٌمشاس

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

ٝ ػجذ اٌؾّيذ اٌجشديٕٝ ُ اٌطبٌت: ديٕب أؽّذ ؽغٕ  اع

ٝ إٌٙذعخ اٌّذٔيخ.  ٖ اٌميّخ ف ُ إلداس  ِٛظٛع: ِؼبييش ِزؼذدح اٌزميي
Multiple-criteria evaluation for value management 

in civil engineering.  
َ ػجذ اٌخبٌك ػجذ اٌخبٌك ، د. س ْ فبيك رؾذ إششاف: أ.د. ٘اب يّٛ

 ػضيض. 

ِبعغزيش 

 إٌٙذعخ

خشيف 

2011 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 



 الهندست البحريت وعمارة السفن قسم

 اٌمشاس ربسيخ اٌميذ اٌذسعخ اٌّٛظٛع

ِٕؼ 

 اٌذسعبد

ُ ػجذ اٌؾٍيُ شبفؼٝ ُ اٌطبٌت: خبٌذ أؽّذ ػبص  اع
 َ ِٛظٛع: رشويت ِٕصبد ِبٚساء اٌاٛاغئ ثبٌزمٛيُ ثئعزخذا

 اٌؼٛاِبد اٌشأعيخ. 
Offshore deck installation using floaters float-

over.  
 ٗ ً ٌٙيط ٗ ٚائ ٜ ِؾّذ أٔٛس ٚاليخ ، أ.د. ٘ج رؾذ إششاف: أ.د. يغش

 ، 
َ ػجذ إٌبصش يؾيٝ.  ٝ ػجذ اٌغال  أ.د. يؾي

ً ٌؾيٓ االٔزٙبء ِٓ إعشاءاد ِٕؼ اٌذسعخ.  * ِغ ِذ فزشح اٌزغغي

 دوزٛساٖ
خشيف 

2009 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

ُ اٌطبٌت: ٘ ٝ ػٛض ػجذ اٌّغيذ ِؾغٛةاع  بٔ
ُ فيّب ٚساء اٌاٛاغئ.  ٓ اٌذػ  ِٛظٛع: اٌغٛأت اٌزصّيّيخ ٌغف

Design aspects of offshore support vessels. 
ٜ ِؾّذ أٔٛس ٚاليخ.  رؾذ إششاف: أ.د. يغش

ِبعغزيش 

 إٌٙذعخ
 2013سثيغ 

ٚافك 

 اٌّغٍظ

 

 مىضىعاث عامت )دراساث عليا(

 ّ2014بد ٔزيغخ غالة دثٍَٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب خشيف إٌظش فٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ اػز 
 االعُ اٌذثٍَٛ اٌمغُ اٌمشاس

 ٚافك اٌّغٍظ

 إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ
ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ 

 اٌىٙشثيخ
 أؽّذ ِؾّذ عؼذ يٛعف

 إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ
ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ 

 اٌىٙشثيخ
 اٌغيذ عالي اٌغيذ اٌاشثيٕٝ

 إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ
ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ 

 اٌىٙشثيخ
 ذٜ ِؾّذعؼيذ ؽّ

 إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ
ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ 

 اٌىٙشثيخ
 ػجذ هللا ػجذ اٌغالَ ػجذ هللا

 إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ
ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ 

 اٌىٙشثيخ
 ػجذ هللا ٘ابَ ػجذ هللا

 إٌٙذعخ اٌىٙشثيخ
ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ 

 اٌىٙشثيخ
 ػجذ اٌغالَ ػجبط عؼيذ

 ِؾّذ اٌغيذ ِؾّذ ِؾّٛد ٔغيظ ٕ٘ذعخ اٌغضي ٚإٌغيظ

ذعخ إٌٛٚيٗ إٌٙ

 ٚاإلشؼبػيخ
 شيّبء ػٍٝ فزؾٝ ِؾطبد

 إيٙبة يغشٜ ػجذ اٌفزبػ رخصصٝ إٌٙذعخ اٌّيىبٔيىيخ

 اٌؾغيٕٝ ػجذ اٌؼبي رخصصٝ إٌٙذعخ اٌّيىبٔيىيخ
 


