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 الوْضْعبت العبهة
 .2015هبيْ  9ػلٔ إهبهة ظْم الؼول الٌِدظٔ الخبهط ػشس يْم العبت الوْاكن  الوجلسّافق  .1
ٌةيي  2015/  2014ػلٔ إهبهة الوؤتوس الؼلؤ العٌْٓ للكليةة للؼةبم الدةبهؼٔ  الوجلسّافق  .2 يةْم اثن

 .2015أبسيل  6الوْاكن 
ًةبمز ػبةد الوةٌؼن .ةسبتَن م.  الوجلسس علوسب   يظدأ .3 بسصةْ  لةل هةي أ.م. هسوةد زشم هسوةد زشمن م. 

خٌيةةَ ستعةةؼوب ة  960000هةةي ّشازا اصتصةةبصب بوبلةةؾ  ITEDAببظةةن هسوةةْم هخعةةبز ػلةةٔ هٌسةةة 
ٌةْاى:  Nano Enriched Autonomous and"ّظعْى ألق خٌيَ هصسٓ صؿيس( كٔ هشسّع بؼ

Trustworthy Sensing Framework for Water Pollution Detection" 



 شئْى ُيئة الحذريس
 أّصً: العسهيبب ّالعؼييٌبب

 القرار الوْضْع القسن الْظيفة االسن م

1 
جسسسذ ع أسسسبهة أدوسسذ أ.د.

 الردوي الوصرٓ  

ػبلن 

هوعبش 

 هعؼبهد 

الٌِدظة 

 الويكبًيكية

الوعةن بشة ى الوْاكوةة هدلةط  الٌظةس كةٔ هةساز

ػلٔ تدديد تؼبهد ظيبمتَ لؼةبلن هوعةبش هعؼبهةد 

ّزعةةٔ  12/2/2015لوةةدا ػةةبم اػعبةةبزاً هةةي 

11/2/2016 

ّافق 

 الوجلس

2 
د. عوسسرّ أدوسسذ دسسسي 

 هحْلٔ الشريف 
 هدزض 

الٌِدظة 

 الكِسبية 

الٌظةس كةٔ هةساز هدلةط الوعةن بشة ى الوْاكوةة 

ذ ػلٔ هٌر ظيبمتَ اللوة  الؼلوةٔ لْفيلةة أظةعب

 هعبػد

ّافق 

 الوجلس

3 
د. إثسسسسسسراُين هذوسسسسسسسْد 

 هذوذ الفذبم 
 هدزض 

الٌِدظة 

 الويكبًيكية 

الٌظةس كةٔ هةساز هدلةط الوعةن بشة ى الوْاكوةة 

ػلٔ هٌر ظيبمتَ اللوة  الؼلوةٔ لْفيلةة أظةعبذ 

 هعبػد

ّافق 

 الوجلس

4 
د. ّائسسسسى علسسسسٔ السسسسسيذ 

 ثخيث 
 هدزض 

ٌُدظة 

 الوْاصالب

الوْاكوةة  الٌظةس كةٔ هةساز هدلةط الوعةن بشة ى

ػلٔ هٌر ظيبمتَ اللوة  الؼلوةٔ لْفيلةة أظةعبذ 

 هعبػد

ّافق 

 الوجلس

5 
د. هصسسسسسسرفٔ يسسسسسسسرٓ 

 زكٔ الٌعٌبعٔ 
 هدزض 

ٌُدظة 

السبظ  

 ّالٌظن

الٌظةس كةٔ هةساز هدلةط الوعةن بشة ى الوْاكوةة 

ػلٔ هٌر ظيبمتَ اللوة  الؼلوةٔ لْفيلةة أظةعبذ 

 هعبػد

ّافق 

 الوجلس

6 
م. رين يسسرٓ هصسرفٔ 

 علٔ 
 هؼيد

ٌدظة ُ

السبظ  

 ّالٌظن

الٌظةس كةٔ اهعةةساذ هدلةط الوعةةن بشة ى تؼيةةيي 

ظةةيبمتِب كةةٔ ّفيلةةة هةةدزض هعةةبػد ببلوعةةن 

 لسصْلِب ػلٔ مزخة الوبخععيس

ّافق 

 الوجلس

7 
م.عورّ هجذٓ هذوسْد 

 أدوذ 
 هؼيد

ٌُدظة 

السبظ  

 ّالٌظن

الٌظةس كةٔ اهعةةساذ هدلةط الوعةةن بشة ى تؼيةةيي 

ظةةيبمتَ كةةةٔ ّفيلةةة هةةةدزض هعةةبػد ببلوعةةةن 

 سسصْلَ ػلٔ مزخة الوبخععيل

ّافق 

 الوجلس

8 
م. آيسسسة قسسسبدا زكريسسسب 

 كسبة 
 هؼيد 

الٌِدظة 

 الويكبًيكية

الٌظةس كةٔ اهعةةساذ هدلةط الوعةةن بشة ى تؼيةةيي 

ظةةيبمتِب كةةٔ ّفيلةةة هةةدزض هعةةبػد ببلوعةةن 

 لسصْلِب ػلٔ مزخة الوبخععيس

ّافق 

 الوجلس

9 
عال علٔ هذوسذ عجسذ  م.

 الوٌعن 
 هؼيد 

ٌُدظة 

 الوْاصالب

لٌظةس كةٔ اهعةةساذ هدلةط الوعةةن بشة ى تؼيةةيي ا

ظةةيبمتِب كةةٔ ّفيلةةة هةةدزض هعةةبػد ببلوعةةن 

 لسصْلِب ػلٔ مزخة الوبخععيس

ّافق 

 الوجلس

10 
 عجسسسذ دلوسسس  هذوسسسذ. د

 هْسٔ العسيس
  هدزض

 الٌِدظة

 الكيويب ية

 الوْاكوةة بشة ى الوعةن هةساز هدلةط كةٔ الٌظةس

 أظةعبذ لْفيلةة الؼلوة  اللوة  ظيبمتَ هٌر ػلٔ

 .بلوعنب هعبػد

ّافق 

 الوجلس

 



 العالقبت الثقبفية
 أّصً: الوؤتوساب الؼلوية

 جقرير دضْر هؤجور

 القرار الجيبى الْظيفة/القسن االسن م

أ.د. جسسسسسسسسال  أدوسسسسسسسسذ  1

 القجرق 

أظعبذ هعلسؽ بوعن 

السيبضيبب 

 ّالليصيبء الٌِدظية

 الٌظس كةٔ اهعةساذ  هدلةط الوعةن ّلدٌةة الكليةة

العوسيةس الووةدم وة ػلٔ للؼالهبب الثوبكية ببلوْاك

هةةي ظةةيبمتَ ػةةي زلةةْزٍ الوةةؤتوس الؼةةبلو  

الثبلة  كة  العصةوين الٌِدظة  ّالؼلةْم  ّالةةرٓ 

زعةةةٔ  31/8/2014ػوةةةد  ةةةال  اللعةةةسا هةةةي 

بوديٌة بلصى ببلدوِْزية العشيكية  3/9/2014

 ّهد تن إلوبء هسبضسا ػي الوؤتوس ببلوعن.

ّافق 

 الوجلس

أ.د. ًسسسسسسسسرهيي عجسسسسسسسسذ  2

 العسيس دراز

بذ هعبػد  بوعن أظع

 ٌُدظة اصًعبج

الٌظس كةٔ اهعةساذ  هدلةط الوعةن ّلدٌةة الكليةة 

للؼالهبب الثوبكية ببلوْاكوة ػلٔ العوسيةس الووةدم 

هةةي ظةةيبمتِب ػةةي زلةةْزُب الوةةؤتوس الةةدّلٔ 

الثبً  للعودم ك  الؼلْم اصخعوبػيةة ّاصهعصةبم 

مازا ّالةةةةرٓ ػوةةةةةد  ةةةةال  اللعةةةةةسا هةةةةةي ّاث

 17/11/2014زعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ  16/11/2014

ببسهٌدِةةةبم ببلوولكةةةة الوعسةةةدا ّهةةةد تةةةن إلوةةةبء 

 هسبضسا ػي الوؤتوس ببلوعن.

ّافق 

 الوجلس

 



 الذراسبت العليب
  الٌِدظة الكِسبية هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

هٌخ 

 الذرجبت

 اسن الربلت: أدوذ هذوذ عجذ الوذسي إثراُين ثذيْٓ 

ٔ  هْضْع: تصوين العسكن كٔ الد ْ  الوعؼدم كٔ الساميْ اثمزال

 هغ العؼبّى ّزصبم الطبهَ.

Cognitive MAC design with cooperation and 

energy harvesting.  

 ٔ تست إ.ساف: أ.م. ػصبم ػبد اللعبذ ظسّزن أ.م. أيوي يسئ ػل

 الؼصبٔن م. لسين خوؼة صدين إبساُين.

هبخععيس 

الؼلْم 

 الٌِدظية

 سيق 

2011 

ّافق 

 الوجلس

 هرين هذوذ ًجيى عجذ الذلين أثْالْفب  اسن الربلت:

ٔ اظعشؼبز الطيق ّتعلين  هْضْع: تطبين الوٌطن الـيؤ ػل

 الطيق كٔ الشبكبب الساميْية اثمزالية.

Applications of fuzzy logic in spectrum sensing 

and handover in cognitive radio networks.  

ٔ هبسّى أبْالؼٌيي زخ ن أ.م. هسود  تست إ.ساف: أ.م. كعس

َ زعي أزود ػبد الوٌؼن.  زشم هسود زشمن م. ُبًي

هبخععيس 

الؼلْم 

 الٌِدظية

 سيق 

2010 

ّافق 

 الوجلس

 اسن الربلت: فبدٓ فيكحْر هيخبئيى عجذ الولك 

هْضْع: تطبيوبب  ْازشهية للكشق الوبكس الؼشْا ٔ كٔ آليبب 

 عظبز لخصب ص خْما هوبطغ الليديْ.ّضغ هب وة اثً

Applications of random early detection algorithm 

in queuing mechanisms for videos quality of 

service properties. 

ٔ ػثوبى هسًٔن أ.م. هسود زشم هسود  تست إ.ساف: أ.م. ًِ

 زشم.

هبخععيس 

الؼلْم 

 الٌِدظية

 سيق 

2011 

ّافق 

 الوجلس

 



 ٌِدظة الكيويب يةال هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

هٌخ 

 الذرجبت

 اسن الربلت: فبطوة دسي جبثر هصجبح 

ٔ هي الوخللبب الصٌبػية العب لة  هْضْع: إشالة الكسّم العداظ

 بئظعخدام العببم  اصئًْ. 

Removal of hexavalent chromium from industrial 

waste water by ion exchange.  

تست إ.ساف: أ.م. تـسيد هسود أزود شّيلن أ.م. زعي أزود ػبد 

 الوٌؼن كسج.

هبخععيس 

الؼلْم 

 الٌِدظية

 سيق 

2011 

ّافق 

 الوجلس

 اسن الربلت: هذوذ دسيي علٔ عجذ الالٍ

ٔ صبـبب بئظعخدام  هْضْع: هؼبلدة الوخللبب العب لة الوسعْية ػل

 السلص اللْ ٔ. 

Treatment of liquid industrial wastes containing dyes 

using photo catalytic technique. 

 تست إ.ساف:أ.م. .ؼببى ػلٔ ػطية ًصيسن أ.م. أزود زعي الشبذلٔ. 

هبخععيس 

الؼلْم 

 الٌِدظية

زبيغ 

2012 

ّافق 

 الوجلس

 

 الٌِدظة الوؼوبزية هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

 هٌخ الذرجبت

ٔ رأفث ٔ  اسن الربلت: ه  الخرثْطل

هْضةةْع: ٌُدظةةةة الدةةةْما كةةةٔ إمازا الوشةةةسّػبب: الوبةةةبًٔ العةةةكٌية 
 صـبز هععثوسيي.  –هيصاًية هليلة  –الصـيسٍ 

Small residential buildings – low budget – small 
investors.  

ٔ كؤام بكس  تست إ.ساف: أ.م. ػل

هبخععيس 

 الٌِدظة

 سيق 

2009 

ّافق 

 الوجلس

 

 جٌُدظة اثًعب هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

هٌخ 

 الذرجبت

ٔ هذوْد  اسن الربلت: ُجة هذوذ علٔ فِو
 هْضْع: تلؼيل هببما ٌُدظة البيئة هي  ال  طسم تسعيي الدْمٍ. 

 تست إ.ساف: أ.م. هسود أًْز الدزميسٓن أ.م. أزود زعبم الديي زعي. 
إمازا الوخللبب * زأب اللدٌة تؼديل ػٌْاى البس  ليصبر: تسعيي خْما 

ٔ هسبكظة اصظكٌدزية.  َ ك  الصلب
Quality improvement of solid waste management in 

Alexandria governorate.  

هبخععيس 
الؼلْم 

 الٌِدظية

 سيق 

2008 

ّافق 

 الوجلس

 



 ٌُدظة الوْاصالب هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

هٌخ 

 الذرجبت

 َ  هذوذ هذوْداسن الربلت: إيوبى ط

َ: هبخععيس الؼلْم الٌِدظيةا 2009 سيق تبزيخ الويد:   لدزخ
هْضْع: إهكبًية إظعخدام صْز اصظعشؼبز ػي بؼد كٔ اصظعكشبكبب 

 البعسّلية. 
Potential of using remote sensing images for oil 

exploration. 

 تست إ.ساف: أ.م. زعي خببس الـصّلٔن أ.م. هسود هسوْم زعي ػبد
 السزينن 

 أ.م. زعبم هسود كسيد السبسّى. 

هبخععيس 
الؼلْم 
 الٌِدظية

 سيق 

2009 

ّافق 

 الوجلس

 

 الٌِدظة اثًشب ية هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

هٌخ 

 الذرجبت

ٓ يْسف  اسن الربلت: هذوذ هذوْد الجُْر

َ لعسعيي هوبّهعِب تست ت نيس  هْضْع: طسيوة هبٌية ػلٔ أماء الخسظبً
 السسازٍ الؼبلية. 

 ٔ تست إ.ساف: أ.م. ػبم  أزود هسود الكسمٓن أ.م. ػلٔ ػبد السكن ػل
 ػبدٍ. 

ٔ اصماء لعسعيي  زأب اللدٌة تسديد ػٌْاى البس  ليصبر: الٌِح الوب ن ػل

 هوبّهة الخسظبًة تست تبنيس مزخة السسازا الؼبلية.
A performance based approach for improving concrete 

resistance under high temperature. 

 ملعْزاٍ
 سيق 

2008 

ّافق 

 الوجلس

ٔ هذوذ شبّر الحويؤ  اسن الربلت: هبلك يذي
 هْضْع: تويين هخبطس اصًشبء بئظعخدام ًظسية العسليل الِسهٔ. 

Project risk assessment using the analytic hierarchy 
process - AHP 

 الخبلنن م. زيوْى كبين.تست إ.ساف: أ.م. ُشبم ػبد 

هبخععيس 

 الٌِدظة
 2013زبيغ 

ّافق 

 الوجلس

 

 ٌُدظة السبظ  ّالٌظن هعن

 القرار جبريخ القيذ الذرجة الوْضْع

هٌخ 

 الذرجبت

 اسن الربلت: راًيب هذوذ هذوذ إثراُين 

ٌةةةةةةبء ػلةةةةةةٔ تؼبيةةةةةةس الدةةةةةةيي  هْضةةةةةةْع: طةةةةةةسم إ عيةةةةةةبز الوويةةةةةةصاب ب
بى بئظةةعخدام طةةةسم ّالوبيكسّازاًببةةَ ّطةةسم تصةةةٌيق هةةس  العةةةسط

  العؼلين .بَ الوشسف.
MIRNA and gene expression – based feature selection 

and cancer classification using semi – supervised 
machine learning techniques. 

 ٓ تست إ.ساف: أ.م. هسود ػبد السويد اظوبػيل أزودن أ.م. ًدْ

 .هصطلٔ اظوبػيل الوكٔ

هبخععيس 
لْم الؼ

 الٌِدظية

 سيق 

2012 

ّافق 

 الوجلس

 


