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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

بس٥ماض١ ايطٝد األضتماذ  2021/ 14/12ـ َٔ ؾبماح ّٜٛ ايجالثما٤ املٛاؾل ـس٠ ٚايٓؿـ١ ايعماغــظ ايه١ًٝ يف متماّ ايطماعـادتُع فً

ٚنٌٝ  - / عؿماّ َؿطؿ٢ قُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد األضتماذ ايدنتٛز َني، ٚأعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد قُد عبد ايكمادز عالّ  ايدنتٛز/

ٚقد سكس اؾًط١ نٌ  يًدزاضمات ايعًٝما ٚايبشٛخ ،يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚاملهًـ بتطٝري أعُماٍ ٚنٌٝ ايه١ًٝ ايه١ًٝ 

:َٔ 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب أ.د. تماَس س٢ًُ عبد اؿُٝد سطٔ 

   ألقطماّ زؤضما٤ ا

 أ.د. سطماّ ايدٜٔ قُد َساد َػماش٣  أ.د. ع٢ً قُد ع٢ً عهماش 

 أ.د. دٝٗمإ ؾمازٚم قُد عبد ايسمحٔ ًَؼ  أ.د. عؿماّ قُد عمادٍ عبد اؿُٝد ضًُٝمإ 

 أ.د. فد٣ عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝمإ  أ.د. قُد ايطٝد قُد ايٓذماز 

 قُد َؿطؿ٢ قطب املػال٢ْ أ.د. ٚا٥ٌ  أ.د. قُد َسض٢ عبد اجملٝد اؾٖٛس٣ 

 أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربق٢  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ 

   أ.د. سطٔ قُٛد قُٛد ايسدماٍ 

   أضماتر٠ َٔ األقطماّ

 أ.د. مسري سطٔ ب٢َٛٝ  أ.د. َدست َؿطؿ٢ اؾٓٝد٣ 

 قٓؿ٠ٛ أ.د. زا١ٜٚ َٓري قُد  أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛاز٣ 

 أ.د. ضٝد عبد املٓعِ إبساِٖٝ ايٓماغ٢  أ.د. قُد تٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِ 

 أ..د. َدست عبد املعط٢ َؿطؿ٢  أ.د. قُد عبماع س٢ًُ قطب 

 أ..د. ٖٓما٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌ  أ. د. ايطٝد شنسٜما ايطٝد األغطٛخ٢ 

   أ..د. ٜمامسني أبٛ ايطعٛد ؾماحل 

 َدزضني َٔ األقطماّ طماّأضماتر٠ َطماعدٜٔ َٔ األق

 د. قُد َطعد قُد نػو  د. قُد عُسٚ ع٢ً قُٛد كتماز 

 أعكما٤ فًظ ايه١ًٝ َٔ اـمازز 

 ب. أعكما٤ َٔ خمازز ايه١ًٝ  أ. أعكما٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 يٛا٤.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ  قُد عبد ايؿتماح غما١َأ.د.  

   إبساِٖٝ ع٢ً ٜٛضـ فماٖدأ.د.  

   ع٢ً قُد عبد املٓعِ سطٔ. أ.د 

   قُد عبد اؿُٝد إمسماعٌٝأ.د.  

   زغد٣ زدما٤ شٖسإأ.د.  

 أ.د. َدٜس ٚسد٠ قُمإ اؾٛد٠ ، د. شٜماد قُد طمازم ايؿٝماد )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(  َدعـٕٛٚ::

أ.د. طمازم إبساِٖٝ ع٢ً ْٝماب١ عٔ أ.د. قُد قُٛد سٓؿ٢ اؿٜٛط٢ ،  الّأ.د. سطٔ قُد نُماٍ عبد ايطْٝماب١ عٔ أ.د. قُد أْٛز قُد ؾهس٣ ٚقد سكس : 

 أ.د. ٖػماّ قُد طًب٘ قُدْٝماب١ عٔ د. أمحد ضعٝد سطٔ أمحد ايرتاع ،  عبٝدٚ

 .ٓما٢ٜٓ.أ.د. عًٝما٤ عمادٍ قُد بد٣ٚ ، أ.د. شن٢ إبساِٖٝ قُٛد إبساِٖٝ ، ى. قُد ع٢ً سطٓني ، ّ. أضما١َ ايطٝد اؾ اعترز عٔ عدّ اؿكٛز:

 ، أ.د. إبساِٖٝ عبد ايطالّ إبساِٖٝ عٛض ، د. قُد زؾٝل عبماع شاٖس.أ.د. س٢ًُ عبد املكؿٛد عٛض تػٝب عٔ اؿكٛز: 
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

ادًهل السود األدًاذ الدكًور / عمود الكلوة اجللسة "بسم اهلل الرمحن الرحوم" ، ورحب بالسادة أعضاء 

 لوة.وذرع اجمللس فى مناقشة ادلوضوعات الًا ،اجمللس 

 .2021/2022للعام اجلامعى  2021 نوفمرب 9بًاروخ  رابعةالالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 

 -ًا : ادلوضوعات العامة :ثانو

أمحـد  ايـدنتٛز /   ايطٝدبإٜكماف عك١ٜٛ  22/6/2017بتؿعٌٝ قساز فًظ اؾماَع١ ظًطت٘ املٓعكد٠ ؾ٢ أسٝط فًظ ايه١ًٝ عًُما  – 1

ٚايعماّ اير٣ ًٜٝ٘ ، يتػٝب٘ عٔ سكٛز فًظ ايه١ًٝ  2021/2022عكٛ فًظ ايه١ًٝ يًعماّ اؾماَع٢  – محدغٛق٢ عبد ايعصٜص أ

 .ٍثالخ دًطمات َتتماي١ٝ بدٕٚ عرز َكبٛ

بماملرنس٠ املسؾٛع١ َٔ ايطٝد األضتماذ / َدٜس اؿطمابمات بػإٔ َٓع غسا٤ أٚ ػدٜد غٗمادات اإلضتجُماز أسٝط فًظ ايه١ًٝ عًُما  – 2

املُٓٛس١ يطًب١ ايه١ًٝ ، ٚذيو بٓما٤ًا ع٢ً تٛدٝٗمات ايبٓو األ٢ًٖ املؿس٣ مبٓـع أٚ غـسا٤ أٚ ػدٜـد غـٗمادات     فُٛعٛ )د( 

، عًُما بأْ٘ ثِ كماطب١ ايبٓـو سضـرتداد قُٝـ١ ايػـٗمادات املٓتٗٝـ١       31/1/2021إضتجُماز ي٦ًٝٗمات اإلعتبماز١ٜ إعتبمازًا َٔ تمازٜذ 

 بمايه١ًٝ. إؾدازٖما ٚإٜداع املبمايؼ ؾ٢ سطماب ايدا٥ٔ اـماف

بػإٔ إؾداز ايال٥شـ١ ايداخًٝـ١ ملسسًـ١     29/11/2021( بتمازٜذ 7068بؿدٚز ايكساز ايٛشاز٣ زقِ ) أسٝط فًظ ايه١ًٝ عًُما – 3

دماَع١ اإلضهٓدز١ٜ ، َع إيػما٤ نـٌ ْــ ىـمايـ أسهـماّ ٖـرٙ       –ايدزاضمات ايعًٝما بٓعماّ ايطماعمات املعتُد٠ يه١ًٝ اهلٓدض١ 

 ايال٥ش١.

 اهلٝهٌ ايتٓع٢ُٝ املكرتح إلداز٠ ٚزعما١ٜ ايطالب ايٛاؾدٜٔ بمايه١ًٝ. ع٢ً ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ – 4

 يًطماد٠ است٢ أمسماؤِٖ:َٔ ؾٓدٚم اـد١َ ايتع١ًُٝٝ ؾسف َهماؾأ٠ غٗس١ٜ ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  – 5

  سغري( )ضبع١ اسف ٚمخطُما١٥ دٓٝدٓٝ٘  7500يًُذ١ً   ٢احملسز ايس٥ٝط -األضتماذ ايدنتٛز /  أمئ ضما٢َ عبد اـمايل ٘ 

  ايـ دٓٝ٘ سغري(دٓٝ٘  1000َدٜس إداز٠ ايٓػس ايع٢ًُ  -ايطٝد٠ / ؾماؿ١ عبد اجملٝد بد٣ٚ( 

  ايـ دٓٝ٘ سغري(دٓٝ٘  1000ضهستماز١ٜ ايٓػس ايع٢ًُ  -األضتماذ/ نسِٜ أمحد قُد( 

ػه١ً يبشح آي١ٝ ايعٌُ مبذ١ً ع٢ً تكسٜس ايًذ١ٓ امل 14/9/2021( بتمازٜذ 2ٚذيو بٓما٤ًا ع٢ً َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ظًطت٘ زقِ )

األضتماذ بكطِ اهلٓدض١  –تهًٝـ ايطٝد األضتماذ ايدنتٛز/ أمئ ضما٢َ عبد اـمايل ٚاملتكُٔ  دماَع١ اإلضهٓدز١ٜ –ن١ًٝ اهلٓدض١ 

ٚنريو املٛاؾك١ ع٢ً  1/1/2023ٚست٢ َٛعد اختٝماز ز٥ٝظ ؼسٜس ددٜد يف  AEJايهٗسب١ٝ مبٗماّ ز٥ٝظ ؼسٜس ف١ً ن١ًٝ اهلٓدض١ 

 .َهماؾأ٠ َماي١ٝ يًُشسز ايس٥ٝط٢ بماإلقماؾ١ اىل ضهستماز١ٜ ايعٌُ بماجمل١ً ؾسف

يطـالب   2021/2022َػـسٚعمات ايتدـسز يًعـماّ اؾـماَع٢     ( َػـسٚع َتُٝـص َـٔ    30عـدد ) دعـِ  ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 6

دٓٝ٘  300000ًؼ ايبهمايٛزٜٛع ؾ٢ ايتدؿؿمات املدتًؿ١ ع٢ً َطت٣ٛ ايه١ًٝ مبما ؾِٝٗ طالب ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ مبب

 10000، ٚع٢ً إٔ ٜتِ اإلختٝماز ع٢ً أضماع تٓماؾط٢ بتٌُٜٛ قدزٙ َٔ سطماب ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ ايـ دٓٝ٘(  ثالمثما١٥)

آسف دٓٝ٘ س غري( عد أقؿ٢ يًُػسٚع ايٛاسد ، ٚتؿٜٛض األضتماذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػـ٦ٕٛ ايتعًـِٝ    عػس٠دٓٝ٘ )

 املػسٚعمات املتكد١َ.شـ ٌٝ ؾ١ٓ يؿٚايطالب بتػه
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 -: ادلوضوعات العامة : تابع

 هٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتماىل :ه١ًٝ يتمايب إعماد٠ تػهٌٝ ٚسد٠ اإلبتهمازات ايرتب١ٜٛ ٚايتعًِ عٔ بعدٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  – 7

 اهلٝهٌ اإلداز٣ :

 ز٥ٝطما يًٛسد٠. -ايطٝد األضتماذ ايدنتٛز/ عُٝد ايه١ًٝ  .1

 َػسؾما ع٢ً ايٛسد٠. -١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ايطٝد األضتماذ ايدنتٛز/ ٚنٌٝ ايه .2

 املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًٛسد٠ َٚٓطكما يًُسنص يد٣ اؾماَع١. -ايطٝد ايدنتٛز/ قُد أمحد عبد اؿهِ  .3

 بمايٛسد٠. ٚاملٓؿمات ايتع١ًُٝٝ َط٦ٍٛ املبمادزات اسبتهماز١ٜ  -ايطٝد ايدنتٛز/ ضالّ أمحد ْمادٞ قسٜطِ  .4

 َط٦ٍٛ ايدعِ ايؿين ٚايتدزٜب بمايٛسد٠. -ٔ املماسٞ ايطٝد٠ ايدنتٛز٠ / ٜمامسني أمي .5

 اهلٝهٌ ايٛظٝؿ٢ :

 بمايٛسد٠.  َٛظـ ملبماغس٠ ايعٌُ ٚاسدازٜمات – أَري٠ ؾتش٢ عبد املعط٢اسضتماذ٠ / 

 :نمايتماىل١ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب إٔ تهٕٛ املهماؾأ٠ املماي١ٝ ايػٗس١ٜ ٚؾكما ـطماب األضتماذ ايدنتٛز / ْما٥ب ز٥ٝظ اؾماَع ٚاملٛاؾك١ ع٢ً

 دٓٝ٘ )أيـ ٚضتُما١٥ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( 1600َبًؼ  املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًٛسد٠ 

  دٓٝ٘ )أيـ َٚما٥ت٢ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( 1200َبًؼ  بمايٛسد٠ٚاملٓؿمات ايتع١ًُٝٝ َط٦ٍٛ املبمادزات اسبتهماز١ٜ 

 دٓٝ٘ )أيـ َٚما٥ت٢ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( 1200َبًؼ  َط٦ٍٛ ايدعِ ايؿين ٚايتدزٜب بمايٛسد٠ 

 دٓٝ٘ )مخطُما١٥ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( 500َبًؼ  بمايٛسد٠ َٛظـ ملبماغس٠ ايعٌُ ٚاسدازٜمات 

 ع٢ً إٔ تؿسف َٔ ؾٓدٚم اـد١َ ايتع١ًُٝٝ.
 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

دٓٝ٘ َؿس٣ س  طٕٛ أيـمخدٓٝ٘ ) 50000مببًؼ  غسن١ اإلضهٓدز١ٜ يًصٜٛت املعد١ْٝ )أَٛى(املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 1

 غري( يدعِ ؾٓدٚم ايتهماؾٌ يًطًب١ غري ايكمادزٜٔ )ايطٛم اـري٣ يًُالبظ(.

دٓٝ٘ )ضبعٕٛ أيـ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( يدعِ  70000املكدّ َٔ غسن١ ايعص ايدخ١ًٝ يًؿًب مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 2

 ٣ يًُالبظ(.ؾٓدٚم ايتهماؾٌ يًطًب١ غري ايكمادزٜٔ )ايطٛم اـري

دٓٝ٘ )مخطٕٛ أيـ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري(  50000املكدّ َٔ غسن١ ايعص ايدخ١ًٝ يًؿًب مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 3

دٜطُرب  22 – 20ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ  RETBE’21يًُػمازن١ نساع٢ ذٖب٢ ؾ٢ ؾعمايٝمات املؤمتس ايدٚىل ايجما٢ْ عػس يدٚز اهلٓدض١ مٛ ب١٦ٝ أؾكٌ 

2021. 

دٓٝ٘ )مثما١ْٝ آسف ٚمخطُما١٥ دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( يدعِ ؾٓدٚم  8500املكدّ َٔ ؾماعٌ خري مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 4

 ايتهماؾٌ يًطًب١ غري ايكمادزٜٔ َٔ ايط١ٓ ايسابع١ بمايه١ًٝ.

آسف دٓٝ٘ َؿس٣ س غري( يدعِ ؾٓدٚم ايتهماؾٌ  دٓٝ٘ )عػس٠ 10000املكدّ َٔ ؾماعٌ خري مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 5

 .يًطًب١ غري ايكمادزٜٔ بمايه١ًٝ يطداد ايسضّٛ ايدزاض١ٝ
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الرتقوات والًعوونات

 (ة فقط)جملس الكلوة على مسًوى األداتذ  منح اللقب العلمى لوظوفة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
بساِٖٝ إما٤ ٜٛضـ غُٝ د.

 ايطٝد 
 أضتماذ َطماعد

ٖٓدض١ ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ ما ضٝمادتٗ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بمايكطِ بٓما٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ  أضتماذ ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝمات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 (ة واألداتذة ادلساعدون فقطالكلوة على مسًوى األداتذ )جملسمساعد   منح اللقب العلمى لوظوفة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ٖٓدض١ اسْتماز  َدزع محد بهمازأمحد سطٔ أد.  1

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝمادت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بمايكطِ بٓما٤ًا ع٢ً  َطماعدأضتماذ  ١يٛظٝؿ

 يع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝمات.ا ١تٛؾ١ٝ ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ْمادز زدب ٜٛضـ عُماز  2
اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُماز٠ ايطؿٔ 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝمادت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بمايكطِ بٓما٤ًا ع٢ً  َطماعدأضتماذ  ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝمات. ١تٛؾ١ٝ ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

3 
ميمإ عبد ايعماٖس عبد إد. 

 ايسمحٔ 
 َدزع

ٖٓدض١ ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ ما ضٝمادتٗ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بمايكطِ بٓما٤ًا ع٢ً  َطماعدأضتماذ  ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝمات. ١تٛؾ١ٝ ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 الًعوني فى وظوفة مدرس -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ١ٜ ع٢ً سماَد ٜٛضـ آ ّ. 1
َدزع 

 َطماعد 

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ  

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗما ضٝمادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١ ما بمايكطِ ؿؿٛهل

 ٚاؾل اجملًظ
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 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
و٢ٝ قُد ايطٝد ع٢ً أبٛ  ّ.

 شٜماد٠  
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 اإلْػما١ٝ٥

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطماعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝمادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املمادطتري بمايكطِ ؿؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 ْتماز ٖٓدض١ اس َعٝد ّ. شٜماد قُد ايطٝد قُد  2

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطماعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝمادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املمادطتري بمايكطِ ؿؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

3 
ّ. زميٕٛ عدىل ضٝدازٚع 

 بٛيظ
 َعٝد 

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َطماعدَدزع ؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝمادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املمادطتري بمايكطِ ؿؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : ثانوًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضتماذ َطماعد أ محد ْؿس  أ. قُد ْؿس د 1
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

ــظ ايكطـــِ      ــرتاح فًـ ــ٢ اقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــدّ   ــب املكـ ــ٢ ايطًـ ــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ بػـ

ــٝمادت٘ ب ــٔ ضـ ــٔ  َـ ــمازًا َـ ــتكمايت٘ إعتبـ ماضـ

 يعسٚف عما١ًٝ٥ خماؾ١.  13/11/2021

 ٚاؾل اجملًظ

 بساِٖٝ ايكماق٢ إّ. اٜطِ و٢ٝ  2
َدزع 

 َطماعد 

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ  

ــظ ايكطـــِ      ــرتاح فًـ ــ٢ اقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــ٢    ــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــ١  بػـ ــما٤ خدَـ اْٗـ

ــب     ــٌ ٚطً ــٔ ايعُ ــ٘ ع ــٝمادت٘ إلْكطماع ض

 فًظ ايكطِ بتطبٝل ايًٛا٥ح.  

 ؾل اجملًظٚا

  و٢ٝ سطني عص ايدّٜٔ.  3
َدزع 

 َطماعد 

اهلٓدض١ 

   ايهٗسب١ٝ

ــظ ايكطـــِ      ــرتاح فًـ ــ٢ اقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــ٢    ــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــ١  بػـ ــما٤ خدَـ اْٗـ

ــٌ     ــٔ ايعُ ــ٘ ع ــٝمادت٘ إلْكطماع ــمازًا ض إعتب

ــٔ  ــِ   5/9/2021َـ ــظ ايكطـ ــب فًـ ٚطًـ

 بتطبٝل ايًٛا٥ح.  

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:دد الًٍاوز عن احلضور فى ادلوعد احمل: ثالًٌا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ٖٓدض١ اسْٓماز  َدزع محد عؿماّ اؿبػ٢أد.  1

ــإٔ     ــِ بػ ــظ ايكط ــرتاح فً ــ٢ إق ــس ؾ ايٓع

ــٔ      ــدّ َ ــرز املك ــٍٛ ايع ــ٢ قب ــ١ عً املٛاؾك

ــماٚش   ــٔ ػــ ــٝمادت٘ عــ ــ٢ضــ ــماش٠  ؾــ اسدــ

ــ١ ــد٠  اإلعتٝمادٜـ ــماّ  3ملـ ــٔ اٜـ  23/9/2021َـ

)ايٝـــّٛ ايتـــماىل بعـــد إْتٗـــما٤ اسدـــماش٠     

)ايٝـــــّٛ  25/9/2021ستــــ٢  مادٜــــ١(  اسعتٝ

ايطــــمابل سضــــتالّ ايعُــــٌ( ْعــــسًا    

ــريإ ي ــسٚف ايطــ ــٝمادت٘ عــ ــماد ضــ ٚإعتكــ

ــمازٜذ    ــٔ ت ــد٤ًا َ ــماش٠ ب ــماّ اسد ــماب اٜ بماستط

ــؿس ) ــٔ  12/8/2021ايطـ ــ٘ َـ ــدّ متهٓـ ( ٚعـ

إضــــتالّ ايعُــــٌ بعــــد ايعــــٛد٠ ٜــــّٛ 

ــبت  ــ١   25/9/2021ايطـــ ــ١ زمسٝـــ )عطًـــ

 يًه١ًٝ أثٓما٤ اسدماش٠ ايؿٝؿ١ٝ(.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: نًداباتاإل: ًاعراب

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضتماذ َتؿسؽ أ محد ؾ٢ُٗ غهس٣  أَني أا.د.  1
ٖٓدض١ اؿماضب 

 ٚايٓعِ

بػإٔ املٛاؾك٘   ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ

ػدٜد اْتداب ضٝمادت٘ ْدبما نًٝما )اذا ع٢ً 

 ؾ٢ اطماز ايعماّ ايجمأَ عػسمسشت ايًٛا٥ح( 

املؿس١ٜ ايٝمابما١ْٝ يًعًّٛ يًعٌُ بماؾماَع١ 

ست٢  18/1/2022ٚايتهٓٛيٛدٝما إعتبمازًا َٔ 

بماعتبمازٖما َٔ قبٌٝ املؿًش١  17/1/2023

ايك١َٝٛ بٓما٤ًا ع٢ً خطماب ا.د. ٚشٜس ايتعًِٝ 

 ايعماىل.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ذ َتؿسؽ ضتماأ محد عبد ايسمحٔ أا.د. عمادٍ  2
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ضماعمات  4ٚذيو ّٜٛ اـُٝظ ملد٠ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ا.د. قُد ايطٝد قُد ايٓذماز  3
ضتماذ أ

 ٚز٥ٝظ قطِ 

ٓدض١ ٖ

 املٛاؾالت 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األزبعما٤ ملد٠ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

4 
ا.د. ٚا٥ٌ قُد َؿطؿ٢ 

 املػال٢ْ

ضتماذ أ

 ٚز٥ٝظ قطِ 

اهلٓدض١ 

 هماْٝه١ٝ املٝ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ؾماَع١ املًو ضًُمإ ايدٚي١ٝ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ٚذيو ،  2021/2022)األ١ًٖٝ( يًعماّ اسنمادمي٢ 

 أضبٛعٝما. Onlineضماعمات  3ّٜٛ األزبعما٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتماذ أ دّ آمحد أٜٗماب دمابس إا.د.  5
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكايٓعس ؾ٢ 

يًتدزٜظ بماؾماَع١ املؿس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ايٝمابما١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝما خالٍ ايؿؿٌ 

ٚذيو ّٜٛ األثٓني ،  2021/2022اسٍٚ ايدزاض٢ 

 ضماعمات أضبٛعٝما. 6ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتماذ أ محد ع٢ً ايط٢ُٓ أضما١َ أا.د.  6
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكايٓعس 

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ضماعمات  3ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتماذ أ ا.د. قُد مخٝظ َٓؿٛز  7
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ٛاؾكايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ امل

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ضماعمات  3ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 د. ؾمازٚم أمحد ايربق٢  8
ضتماذ َطماعد أ

 َتؿسؽ

ايسٜماقٝمات 

ٝصٜما٤ ٚايؿ

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بهًٝت٢ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

9 
بٛ أبساِٖٝ إا.د. فد٣ قُد 

 ايعال 

ضتماذ َطماعد أ

 َتؿسؽ 

ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاهلٝدزٚيٝهما 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملد٠ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ماذ َطماعد ضتأ ضما١َ َؿطؿ٢ قُد كُٝس أد.  10
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماؾماَع١ املؿس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ايٝمابما١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝما خالٍ ايؿؿٌ 

ٚذيو ٢َٜٛ ،  2021/2022اسٍٚ ايدزاض٢ 

 ضماع١ أضبٛعٝما. 12األسد ٚاألثٓني ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

11 
مجماٍ ايدٜٔ  د. قُد قُٛد

 اؿًٛ 
 ضتماذ َطماعد أ

اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

 3ٚذيو ّٜٛ ايجالثما٤ ملد٠ ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتماذ َطماعد أ  د. َؿطؿ٢ ايطٝد اؿكس٣ 12
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملد٠ ضماعتمإ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضتماذ َطماعدأ د. اضشمام ملع٢ لٝب  13

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بهًٝت٢ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعتمإ ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتماذ َطماعد أ ا.د. سماشّ قُد ؾمازٚم ايبهس٣  14
ٓدض١ اهل

 ْػما١ٝ٥اس

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

 4ٚذيو ّٜٛ اـُٝظ ملد٠ ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع بساِٖٝ إد. ضماَح شِٜٓٗ  15

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بهًٝت٢ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 5ملد٠ ٚذيو ٢َٜٛ ايجالثما٤ ٚاألزبعما٤ ،  2021

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. قُد ؾالح ايطٝد  16

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بهًٝت٢ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ايعًُني  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

،  2021ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 ضماعمات أضبٛعٝما. 6ألسد ملد٠ ٚذيو ّٜٛ ا

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. َريؾت َٝدما٥ٌٝ زاغب  17

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بهًٝت٢ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

يو ّٜٛ األسد ملد٠ ضماعتمإ ٚذ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع محد عبد املكؿٛد أد. اضالّ  18

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بهًٝت٢ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١  –ماضبمات ٚاهلٓدض١ ٖٚٓدض١ اؿ

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 8ٚذيو ٢َٜٛ األثٓني ٚاألزبعما٤ ملد٠ ،  2021

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  محد س٢ًُ عبد ايعصٜص أد.  19
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –اهلٓدض١ يًتدزٜظ به١ًٝ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

 3ٚذيو ّٜٛ األزبعما٤ ملد٠ ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. قُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝب  20
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢  دماَع١ ؾمازٚع

 6ٚذيو ّٜٛ اـُٝظ ملد٠ ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  محد عبد ايٓعِٝ أد. قُد  21
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

ضماعمات  3ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠ ،  2021/2022

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. قُد عبد املطًب ايعد٣ٚ  22
اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

 4ٝظ ملد٠ ٚذيو ّٜٛ اـُ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

23 
ٝد مسماعٌٝ ضإد. قُد غٛق٢ 

 أمحد
 َدزع 

اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ايعماّ اسنمادمي٢ دماَع١ ؾمازٚع خالٍ 

 3ٚذيو ّٜٛ ايجالثما٤ ملد٠ ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. سطماّ ايدٜٔ َؿطؿ٢ عبدٙ 24
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 –يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

دماَع١ ؾمازٚع خالٍ ايعماّ اسنمادمي٢ 

 6ٚذيو ّٜٛ ايجالثما٤ ملد٠ ،  2021/2022

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. قُد عبماع قُد ايٓذماز 25
اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝما١ٝ٥ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماؾماَع١ املؿس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ايٝمابما١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝما خالٍ ايؿؿٌ 

عماّ اؾماَع٢ خالٍ اي 2021اسٍٚ خسٜـ 

ٚذيو ٢َٜٛ األسد ٚاألزبعما٤ ،  2021/2022

 ضماعمات يًّٝٛ ايٛاسد أضبٛعٝما. 6ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. ضما٢َ قُد ع٢ً عٝماد  26
ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماملعٗد ايعماىل  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

خالٍ ايعماّ  يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝما بمايبشري٠

 4ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠ ،  2021/2022اؾماَع٢ 

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماملعٗد ايعماىل  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝما بهٝٓر َسٜٛط خالٍ 

ٚذيو ّٜٛ األسد ،  2021/2022ايعماّ اؾماَع٢ 

 ت أضبٛعٝما.ضماعما 4ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع  ْٝظ أمحد أمحد قُد أد. 27
ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماملعٗد ايعماىل  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝما بهٝٓر َسٜٛط خالٍ 

ٚذيو ّٜٛ ،  2021/2022اؾماَع٢  ايعماّ

 ضماعمات أضبٛعٝما. 4ايجالثما٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

28 
د. عبد ايًطٝـ ايطٝد عبد 

 ايًطٝـ 
 َدزع

ٓدض١ اهل

 ْػما١ٝ٥اس

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماملعٗد ايعماىل  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝما بهٝٓر َسٜٛط خالٍ 

ٚذيو ٢َٜٛ ،  2021/2022اؾماَع٢ ايعماّ 

ضماعمات يهٌ ّٜٛ  4ايجالثما٤ ٚاألزبعما٤ ملد٠ 

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 ؿش١ٝ ايٓدض١ اهل َدزع  محد عبد ايسمحٔ  أد. ضما١َٝ  29

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماملعٗد ايعماىل  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

خالٍ ربز ايعسب بيًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝما 

ٚذيو ّٜٛ األثٓني ،  2021/2022ايعماّ اؾماَع٢ 

 ضماعمات أضبٛعٝما. 6ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ؿش١ٝ ايٓدض١ اهل َدزع محد َسض٢ ؾمادمأد. ع٢ً  30

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماملعٗد ايعماىل  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝما بهٝٓر َسٜٛط خالٍ 

ٚذيو ّٜٛ ،  2021/2022ماَع٢ ايعماّ اؾ

 ضماعمات أضبٛعٝما. 8اـُٝظ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ اسْتماز  َدزع محد عؿماّ اؿبػ٢ أد.  31

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماؾماَع١ املؿس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ايٝمابما١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝما يؿؿٌ 

سد ٚاألثٓني ٚذيو ٢َٜٛ األ،  2021اـسٜـ 

 ضماع١ أضبٛعٝما. 12ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ٖٓدض١ اسْتماز  َدزع د. دايٝما ْبٌٝ َٛض٢ 32

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بماؾماَع١ املؿس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝمادت٘

ٛدٝما يؿؿٌ ايٝمابما١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛي

ٚذيو ٢َٜٛ األسد ٚاألثٓني ،  2021اـسٜـ 

 ضماع١ أضبٛعٝما. 12ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ّ. قُد عبد اؾٛاد قُد  33
َدزع 

 َطماعد 

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 8ٚذيو ٢َٜٛ ايجالثما٤ ٚاألزبعما٤ ملد٠ ،  2021

 ضماعمات أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 محد أمحد غٛق٢ أّ. ع٢ً  34
َدزع 

 َطماعد 

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ّ بهًٝت٢ عًٛ طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعمات  5ٚذيو ّٜٛ ايجالثما٤ ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد  ّ. اٜٗماب ؾرب٣ نماٌَ  35

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ًٝت٢ عًّٛ به طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األزبعما٤ ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد ّ. زِٜ ْماؾس قُد ؾساز  36

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ   –اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ٚذيو ّٜٛ ،  2021يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 ضماعمات أضبٛعٝما. 4ايجالثما٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َعٝد محد عبد ايكمادز أّ. قُٛد  37

ايسٜماقٝمات 

ٝصٜما٤ ٚايؿ

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد محد ايطٝد ؾساز أّ. قُد  38

قٝمات ايسٜما

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األزبعما٤ ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد ّ. قُٛد ابساِٖٝ دالٍ  39

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ   –اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ٚذيو ّٜٛ ،  2021يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 ضماعمات أضبٛعٝما. 4األزبعما٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد عبد ايكمادز  ّ. ٚا٥ٌ َربٚى 40

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ   –اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ٚذيو ّٜٛ ،  2021يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

 ضماعمات أضبٛعٝما. 6األزبعما٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد محدأَماٖس غعبمإ ّ.  41

ايسٜماقٝمات 

ٚايؿٝصٜما٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ  طٝمادت٘ب اإلضتعما١ْع٢ً 

دماَع١  –ٖٚٓدض١ اؿماضبمات ٚاهلٓدض١ 

ايعًُني ايدٚي١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ خسٜـ 

ضماعمات  6ٚذيو ّٜٛ األزبعما٤ ملد٠ ،  2021

 أضبٛعٝما.

 ظٚاؾل اجملً
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 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : ًاخامس

 2020املعٝدٜٔ خسه٢ دؾع١  تهًٝـبػإٔ  ( ٗسب١ٝهقطِ اهلٓدض١ اي – اإلْتمازقطِ ٖٓدض١ اسقطماّ املع١ٝٓ ) تهًٝؿماتايٓعس ؾ٢  - 1

ٚست٢ ايعماّ  2018/2019يعماّ اؾماَع٢ َٔ ا ابتدا٤ًا 25/5/2019بتمازٜذ  ٠طبكما يًدط١ اـُط١ٝ املعتُد٠ َٔ فًظ اؾماَع١ ظًطت٘ املٓعكد

 .2022/2023اؾماَع٢ 

 .2020ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً تهًٝؿمات قط٢ُ ٖٓدض١ اإلْتماز ٚاهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ بػإٔ تهًٝـ املعٝدٜٔ خسه٢ دؾع١  ايكساز :

محد عبد اهلل ْع١ُ اهلل ، ٚاير٣ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً األضتماذ ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ بػإٔ ايطٝد املٗٓدع / َدست أايٓعس ؾ٢  - 2

ٚاملتكُٔ تعٝني ضٝمادت٘ ؾ٢  13/9/2021بتمازٜذ  1152بإيػما٤ قساز اؾماَع١ زقِ  23/11/2021بتمازٜذ  1425ٚزد بػأْ٘ قساز اؾماَع١ زقِ 

ع٢ً تطبٝل  َٚٛاؾما٠ اؾما١َ مبٛاؾك١ فًظ ايكطِ ٚفًظ ايه١ًٝ 29/7/2021ٚظٝؿ١ َدزع بكطِ اهلٓدض١ املٝهماْٝه١ٝ إعتبمازًا َٔ 

ضٝمادت٘ بعرز يًؿطِ عٔ ؾرت٠ تػٝب٘ ايطمابك١ َعًاًل بأْ٘ مل ٜهٔ ع٢ً عًِ بمايكٛاعد اـماؾ١ بأعكما٤  ّتكدقد ، ٚايكٛاعد بإْٗما٤ خدَت٘ 

،  ع٢ً قبٍٛ اإلعتراز املكدّ غدؿٝما َٔ ضٝمادت٘ ١٦ٖٝ29/11/2021 ايتدزٜظ ، ٚقد ٚاؾل فًظ قطِ اهلٓدض١ املٝهماْٝه١ٝ ظًطت٘ بتمازٜذ 

 مبطتذدات ددٜد٠ ؾ٢ ٖرا املٛقٛع. 14/12/2021ُما مت تكدِٜ َرنس٠ َٔ ا.د. ز٥ٝظ ايكطِ بتمازٜذ ن

قسز فًظ ايه١ًٝ إعماد٠ املٛقٛع إىل قطِ اهلٓدض١ املٝهماْٝه١ٝ يبشج٘ ؾ٢ ق٤ٛ املطتذدات اؾدٜد٠ ايٛازد٠ مبرنس٠ األضتماذ  ايكساز :

 ًظ ايه١ًٝ ؾ٢ دًطت٘ ايكماد١َ.ايدنتٛز / ز٥ٝظ ايكطِ ، ع٢ً إٔ ٜعسض املٛقٛع ع٢ً ف
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 الشئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

 

إسماط١ فًظ ايه١ًٝ عًُما مبكرتح ايتكِٜٛ ايتكسٜيب ايطـٟٓٛ  

، ٚعكد إَتشماْـمات ْٗماٜـ١ ايؿؿـٌ     2021/2022يًعماّ اؾماَعٞ 

( خـالٍ ايؿـرت٠ َـٔ ايطـبت     2021ايدزاضٞ األٍٚ )خسٜــ  

، َع إَهما١ْٝ عكد إَتشماْمات  3/2/2022اـُٝظ ست٢  15/1/2022

 (1)َسؾل زقِ  بعض املكسزات اسْطما١ْٝ قبٌ ٖرا املٛعد

 

 أسٝط فًظ ايه١ًٝ عًُما

2 

 16/10/2018بكساز فًظ ايه١ًٝ يف إسماط١ فًظ ايه١ًٝ عًُما 

( 13، )ٖــ( َـٔ املـماد٠ زقـِ )     ، )ب( بتعطٌٝ ايؿكـسات )أ( 

، ٚاـماؾ١ بػسٚط  سعدادٟيًطالب املطتذدٜٔ يف املطت٣ٛ ا

، َع ايتأنٝد ع٢ً تطبٝل ايكساز  ايتعدٌٜ ٚاإليػما٤ ٚاإلْطشماب

ع٢ً ايطالب املطتذدٜٔ بماملطت٣ٛ اإلعدادٟ بمايرباَر ايعما١َ 

ٚطالب ايػعب١ ايعما١َ بمايرباَر ايعًُٝـ١ املتدؿؿـ١ ْعـسًا    

يتٛسٝــد س٥شــ١ ايطــماعمات املعتُــد٠ عًــ٢ ايــرباَر ايعماَــ١ 

 تدؿؿ١ٚايرباَر ايع١ًُٝ امل

 

 أسٝط فًظ ايه١ًٝ عًُما
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -أدماش٠ دزاض١ٝ : اإلٜؿماد ؾ٢  – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
بٛ أقُد ممدٚح املطعد . ّ

 اـري 

َدزع َطماعد بكطِ 

 اهلٓدض١ اسْػما١ٝ٥

يًعالقـمات   ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايهًٝـ١ 

ايجكماؾ١ٝ بماملٛاؾك١ اٜؿماد ضٝمادت٘ ؾ٢ ادماش٠ دزاض١ٝ يًشؿٍٛ 

ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ ضٜٛطسا ٚذيو يالضـتؿماد٠ َـٔ   

 ECOLlEاملٓشــ١ املكدَــ١ يطــٝمادت٘ َــٔ دماَعــ١    

POLYTECHNIQUE FEDERALE DE 

LAUSANNE      ٔملد٠ عماّ قمابٌ يًتذدٜـد إعتبـمازًا َـ

 تمازٜذ ايطؿس مبستب ٜؿسف بمايداخٌ.

ٜذ تعـٝني ضـٝمادت٘ ؾـ٢ ٚظٝؿـ١ َـدزع َطـماعد ؾـ٢            )تماز

28/10/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد زغد٣ ايطٝد . ّ 2
عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 املٝهماْٝه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقمات 

ايجكماؾ١ٝ بماملٛاؾك١ اٜؿماد ضٝمادت٘ ؾ٢ ادماش٠ دزاض١ٝ يًشؿٍٛ 

َٔ ايٛسٜمات املتشد٠ ع٢ً دزدت٢ املمادطتري ٚايدنتٛزاٙ 

اسَسٜه١ٝ ٚذيو يالضتؿماد٠ َٔ املٓش١ املكدَـ١ يطـٝمادت٘   

َٔ دماَع١ نْٛتٝهت ملد٠ عماّ قمابٌ يًتذدٜد إعتبمازًا َٔ 

 .ستب ٜؿسف بمايداخٌتمازٜذ ايطؿس مب

)تـــمازٜذ تعـــٝني ضـــٝمادت٘ ؾـــ٢ ٚظٝؿـــ١ َعٝـــد ؾـــ٢                

21/10/2019.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 دايٝما غشمات٘ قُٛد  .ّ 3
بكطِ ٖٓدض١  عٝدَ

 اؿماضب ٚايٓعِ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقمات 

ؾ٢ ادـماش٠ دزاضـ١ٝ    اٜؿماد ضٝمادتٗماع٢ً ايجكماؾ١ٝ بماملٛاؾك١ 

ــدا ٚذيــو  يًشؿــٍٛ عًــ٢ دزدــ١ املمادطــتري َــٔ نٓ

يالضتؿماد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝمادتٗما َٔ دماَع١ ٚاتسيٛ 

 6/3/2022زا َـٔ  ملد٠ ضت٘ اغـٗس قمابًـ١ يًتذدٜـد اعتبـما    

)ايتمازٜذ ايتماىل سضتهُماٍ ضت٘ اغٗس َٔ تمازٜذ ايتعٝني( 

يدزاضـ١ املمادطـتري ايتـ٢ بدأتـ٘ ؾـ٢       ٚذيو اضـتهُماسً 

 بماؾماَع١ املرنٛز٠. 1/9/2020

 (.5/9/2021ؾ٢ ٝني ضٝمادتٗما ؾ٢ ٚظٝؿ١ َعٝد )تمازٜذ تع

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: َٓح يًتدزٜب ايع٢ًُ – ب

 القرار نالبيب الوظيفت/القسم االسم م

1 
احملطٔ  محد قُد عبد. أّ

 بد٣ٜٛ    

طماعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

ٚعكٛ اسدماش٠ 

ايدزاض١ٝ ظماَع١ 

اٖٚماٜٛضتٝت بمايٛسٜمات 

 املتشد٠ اسَسٜه١ٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات  ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ 

١ ع٢ً َٓح ضٝمادت٘ ؾرت٠ يًتدزٜب اعتبمازًا بماملٛاؾكايجكماؾ١ٝ 

 14/8/2021)ايّٝٛ ايتماىل يًُٓماقػ١( ٚست٢  8/4/2021َٔ 

 )ْٗما١ٜ ايعماّ ايطمادع( بدٕٚ َستب.

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدــ١    15/8/2015)ضـماؾس ضـٝمادت٘ ؾـ٢    

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ عماّ ضمادع  -َٔ اَسٜهما ٙايدنتٛزا

 –بـدٕٚ َستـب    14/8/2021ست٢  15/8/2020اعتبمازًا َٔ 

 (.7/4/2021ْماقؼ ايدزد١ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
َسِٜ قُد ْبٌٝ عبد . ّ

 اؿًِٝ ابٛايٛؾما    

طماعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

ٚعكٛ اسدماش٠ 

ايدزاض١ٝ بماؾماَع١ 

 اسَسٜه١ٝ بمايكماٖس٠

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات  ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ 

١ ع٢ً َٓح ضٝمادتٗما عماّ يًتدزٜب اعتبمازًا بماملٛاؾك ايجكماؾ١ٝ

 6/9/2022يًُٓماقػ١( ٚستـ٢  )ايّٝٛ ايتماىل  7/9/2021َٔ 

 بدٕٚ َستب.

يًشؿٍٛ عًـ٢ دزدـ١    1/11/2016)ضماؾست ضٝمادتٗما ؾ٢ 

اخـس َـد     –َٔ اؾماَع١ اسَسٜه١ٝ بمايكـماٖس٠   ٙايدنتٛزا

ستـ٢   1/11/2020سؿًت عًٝ٘ عماّ خماَظ اعتبمازًا َـٔ  

 (.6/9/2021ْماقػت ايدزد١ ؾ٢  –مبستب  31/10/2021

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
بط٢ْٛٝ ابساِٖٝ . ّ

 ٢ْٛ ؾماحل    بطٝ

طماعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ اسْتماز ٚعكٛ 

اسدماش٠ ايدزاض١ٝ ظماَع١ 

 خٛخما٣ بمايؿني

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات  ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ 

١ ع٢ً َٓح ضٝمادت٘ عماّ يًتدزٜب اعتبمازًا بماملٛاؾك ايجكماؾ١ٝ

)ايٝـــّٛ ايتـــماىل يًُٓماقػـــ١( ٚستـــ٢  1/11/2021َـــٔ 

 بدٕٚ َستب. 31/10/2022

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدــ١    25/9/2018ؾس ضـٝمادت٘ ؾـ٢   )ضـما 

اخس َد سؿٌ عًٝـ٘ ؾـرت٠ ؾـ٢     -َٔ ايؿني ٙايدنتٛزا

 31/7/2022ست٢  25/9/2021ْطمام ايعماّ ايسابع اعتبمازًا َٔ 

 (.31/10/2021ْماقؼ ايدزد١ ؾ٢  –مبستب 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: َٓح يًتدزٜب ايع٢ًُ تمابع:

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

 محد ابساِٖٝ فد٣ نماٌَ    . أّ 4

طماعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

ٚعكٛ اسدماش٠ 

ايدزاض١ٝ ظماَع١ ٚاتسيٛ 

 بهٓدا

ٚؾٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـمات    ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ 

١ ع٢ً َٓح ضـٝمادت٘ عـماّ ثـما٢ْ يًتـدزٜب     بماملٛاؾك ايجكماؾ١ٝ

 بدٕٚ َستب. 5/10/2022ست٢  6/10/2021اعتبمازًا َٔ 

ــ٢  )ضــماؾس ــ١   11/5/2017ضــٝمادت٘ ؾ ــ٢ دزد يًشؿــٍٛ عً

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ عـماّ يًتـدزٜب    -َٔ نٓدا ٙايدنتٛزا

)ايٝــّٛ ايتــماىل يًُٓماقػــ١( ستــ٢  6/10/2020اعتبـمازًا َــٔ  

 (.5/10/2020ْماقؼ ايدزد١ ؾ٢  –بدٕٚ َستب  5/10/2021

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: تطبٝل ايًٛا٥ح  – دـ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
محد ابساِٖٝ أابساِٖٝ . ّ

 ؾماحل

بكطِ طماعد َدزع َ

ٖٓدض١ اؿماضب ٚايٓعِ 

 ٚعكٛاسدماش٠ ايدزاض١ٝ

َٝٓطٛتما  ظماَع١

بمايٛسٜمات املتشد٠ 

 اسَسٜه١ٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقمات ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً ضٝمادت٘ ٚذيو ع٢ً ايجكماؾ١ٝ بماملٛاؾك١ 

ٗسٜٔ سٝح اْت٢ٗ اخس َد يطٝمادت٘ بماْرازٙ بمايعٛد٠ خالٍ غ

ٚمل ٜسد َما ٜؿٝد َٛقؿ١ َٔ ايعٛدٙ  1/8/2020ايعماّ ايطمادع ؾ٢ 

ٚاضتالّ ايعٌُ ست٢ تمازى٘ ، عًُما بأْ٘ تكدّ بأدماش٠ ملساؾك١ 

)ايّٝٛ ايتماىل ملٓماقػ١ ايدنتٛزاٙ( ٚمل ٜتِ  2/2/2020ايصٚد١ َٔ 

 املٛاؾك١ عًٝٗما ست٢ اسٕ.

 ٙيًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا 2/8/2014ؾ٢  )ضماؾس ضٝمادت٘

ايعماّ ايطمادع ست٢ اخس َد سؿٌ عًٝ٘  - اَسٜهمأَ 

 بدٕٚ َستب(. 1/8/2020

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
قُد ضعٝد ابساِٖٝ ، ّ

 قُٛد

بكطِ طماعد َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

اسدماش٠  ٚعكٛ

 ظماَع١ ايدزاض١ٝ

اضرتاثهالٜد بماملًُه١ 

 املتشد٠

١ٓ ايه١ًٝ يًعالقمات ٚؾايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً ضٝمادت٘ ٚذيو ع٢ً ايجكماؾ١ٝ بماملٛاؾك١ 

بماْرازٙ بمايعٛد٠ خالٍ غٗسٜٔ سٝح اْت٢ٗ اخس َد يطٝمادت٘ 

ٚمل ٜسد َما ٜؿٝد َٛقؿ١  29/4/2021ايعماّ ايجما٢ْ يًتدزٜب ؾ٢ 

َٔ ايعٛدٙ ٚاضتالّ ايعٌُ ، عًُما بإٔ ضٝمادت٘ تكدّ بمادماش٠ 

 ِ املٛاؾك١ عًٝٗما ست٢ اسٕ.ملساؾك١ ايصٚد١ ٚمل ٜت

 اٙيًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛز 5/2/2016ؾ٢  )ضماؾس ضٝمادت٘

عماّ ثما٢ْ اخس َد سؿٌ عًٝ٘  - املًُه١ املتشد٠َٔ 

ْماقؼ  –بدٕٚ َستب  29/4/2021يًتدزٜب ايع٢ًُ ست٢ 

 (.29/4/2019ايدزد١ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

 -: %(14اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  :ًاثانو

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
د. ٚا٥ٌ عبد املٓعِ  

 عبد املٓعِ ايتمابع٢ 

طماعد َضتماذ أ

بكطِ اهلٓدض١ 

 املٝهماْٝه١ٝ

 ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات ايجكماؾٝـ١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

 ؾ٢ اطماز ايعماّ ايطـمابع ملد٠ عماّ إعماز٠ ضٝمادت٘  ػدٜدبماملٛاؾك١ ع٢ً 

بـدٕٚ َستـب يًعُـٌ     30/11/2022ستـ٢   1/12/2021إعتبمازًا َـٔ  

ضـٝمادت٘   ٠بمايؿـني ، عًُـما بـإٔ إعـماز     ظماَع١ 

 ستؤثس ع٢ً اسعمازات اؾدٜد٠ بمايكطِ.

 %(.16)ْطب١ اسعماز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
غماد٣ َؿطؿ٢  د.

 ددٚع

طماعد َضتماذ أ

بكطِ اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

دّ َٛاؾك١ فًظ ايكطِ دت٘ بػإٔ عاملٛقٛع اـماف بطٝماايٓعس ؾ٢ 

إعتبـمازًا َـٔ    يًعماّ ايجما٢ْ عػس )عماّ اضـتجٓما٢٥( اعمازت٘ ع٢ً ػدٜد 

طبكما يكساز اجملًظ اسع٢ً بدٕٚ َستب  15/12/2022ست٢  16/12/2021

ٚاــماف مبـٓح ايطـماد٠     20/3/2021يًذماَعمات ظًطت٘ املٓعكـدٙ ؾـ٢   

س ٚايتـ٢ تٓتٗـ٢   اعكما٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايًرٜٔ ػماٚشٚا ايعماّ ايعماغ

عماّ اضتجٓما٢٥ ْعسًا يًعسٚف ايسا١ٖٓ ؾما٥ش١  31/12/2021اعمازتِٗ ؾ٢ 

  بربَٓذٗماّ -اٚضتٕٛ  نسْٚما ٚذيو َع تػٝري َكس اسعماز٠ َٔ دماَع١ 

 ٠، عًُـما بـإٔ إعـماز    يٓدٕ بماملًُه١ املتشدٙ –اىل دماَع١ نٜٛٔ َماز٣ 

 ضٝمادت٘ ستؤثس ع٢ً اسعمازات اؾدٜد٠ بمايكطِ.

 %(.٠10 ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ )ْطب١ اسعماز

زؾض 

اجملًظ 

ػدٜد 

إعماز٠ 

ضٝمادت٘ 

بٓما٤ًا ع٢ً 

اقرتاح 

فًظ 

 ايكطِ

3 
محد زغماد أشٜماد  د.

 ايؿشٔ

دزع بكطِ َ

 اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات ايجكماؾٝـ١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

إعتبـمازًا َـٔ    يًعـماّ اــماَظ  إعـماز٠ ضـٝمادت٘    ػدٜدبماملٛاؾك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب يًعُـٌ بػـسن١ اْؿٝـٓريا     30/6/2022ست٢  1/7/2021

ضٝمادت٘ ستؤثس عًـ٢ اسعـمازات اؾدٜـد٠     ٠، عًُما بإٔ إعماز بهٓدا

 بمايكطِ.

 %(.10)ْطب١ اسعماز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

4 
ٚا٥ٌ ؾٛش٣ قُد  د.

 محد َبمازىأ

دزع بكطِ َ

ايسٜماقٝمات 

 ٚايؿٝصٜما٤ اهلٓدض١ٝ

 ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات ايجكماؾٝـ١  ظ ايكطِ ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فً

إعتبـمازًا َـٔ    يًعـماّ اــماَظ  إعـماز٠ ضـٝمادت٘    ػدٜدبماملٛاؾك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب يًعُـٌ ظماَعـ١ اسعُـماٍ     31/1/2023ست٢  1/2/2022

ضـٝمادت٘ ستـؤثس عًـ٢     ٠ٚايتهٓٛيٛدٝما بمايطعٛد١ٜ ، عًُما بإٔ إعماز

 اسعمازات اؾدٜد٠ بمايكطِ.

 %(.٣ٛ21 ايكطِ )ْطب١ اسعماز٠ ع٢ً َطت

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: %(14اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  :ثانوًا

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

5 
ٜماضس قُٛد زدب  د.

 اجملد ابٛ

دزع بكطِ َ

ايسٜماقٝمات 

 ٚايؿٝصٜما٤ اهلٓدض١ٝ

 ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات ايجكماؾٝـ١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

إعتبـمازًا َـٔ    يًعـماّ اــماَظ  إعـماز٠ ضـٝمادت٘    ػدٜدك١ ع٢ً بماملٛاؾ

بدٕٚ َستب يًعُـٌ ظماَعـ١ اسعُـماٍ     31/1/2023ست٢  1/2/2022

ضـٝمادت٘ ستـؤثس عًـ٢     ٠ٚايتهٓٛيٛدٝما بمايطعٛد١ٜ ، عًُما بإٔ إعماز

 اسعمازات اؾدٜد٠ بمايكطِ.

 %(.21)ْطب١ اسعماز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

6 
ٛد محد قُأقُد  د.

 قُدٜٔ

دزع بكطِ َ

ايسٜماقٝمات 

 ٚايؿٝصٜما٤ اهلٓدض١ٝ

 يًعالقـمات ايجكماؾٝـ١   ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ

 ؾ٢ اطماز ايعماّ اـماَظملد٠ عماّ إعماز٠ ضٝمادت٘  ػدٜدبماملٛاؾك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب يًعٌُ بػسن١  31/1/2023ست٢  1/2/2022إعتبمازًا َٔ 

ضٝمادت٘ ستؤثس ع٢ً  ٠إٔ إعمازبمالًرتا ، عًُما ب 

 اسعمازات اؾدٜد٠ بمايكطِ.

 %(.21)ْطب١ اسعماز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

7 
قُد ايبط٢ْٛٝ قُد  د.

 ايعال ابٛ

دزع بكطِ َ

ٖٓدض١ اؿماضب 

 ٚايٓعِ

 ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـمات ايجكماؾٝـ١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

إعتبـمازًا َـٔ    يًعـماّ ايطـمادع  إعماز٠ ضـٝمادت٘   ػدٜدبماملٛاؾك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب يًعٌُ ظماَع١  29/1/2023ست٢  30/1/2022

بمايٛسٜمات املتشد٠ اسَسٜه١ٝ ، عًُما بإٔ  

 ضٝمادت٘ ستؤثس ع٢ً اسعمازات اؾدٜد٠ بمايكطِ. ٠إعماز

 %(.25)ْطب١ اسعماز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلنددة اإلنشائوة : أواًل: قسم

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ؾالح دماضِ قُد املعُٛز٣اضِ ايطمايب:  

إضتدداّ تكٓٝمات ايرنما٤ رإداز٠ ايك١ُٝ املهتطب١ يًُػمازٜع اإلْػما١ٝ٥ بَٛقٛع: 

 .اإلؾطٓماع٢

Earned value management for construction projects 

using artificial intelligent techniques.  

 .أ.د. ٖػماّ عبد اـمايل ايطٝد ، أ.د. غسٜـ قُد سماؾغؼت إغساف: 

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم ثانوًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 سٓمإ قُٛد أمحد تٛؾٝل اؾُماٍاضِ ايطمايب:  

 . ؿدٜج١ ع٢ً قصٚش بساز ايًٝؿ٢ايتطبٝكمات اَٛقٛع: 

Advanced applications of fiber Bragg grating (FBG).  

أ.د. ايطٝد عبد املعط٢ ايبد٣ٚ )زمح٘ اهلل( ، أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ ؼت إغساف: 

 .إمسماعٌٝ ، أ.د. َؿطؿ٢ سطني ع٢ً سطٔ ، أ.د. قُد زشم قُد زشم

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 سطماّ قُد قُد سطٔ َٓؿٛزمايب:  اضِ ايط

تكٓٝمات تكدٜس ايكٓٛات ألْع١ُ اإلتؿماست عسٜك١ ايٓطمام َٔ ايٓٛع َٛقٛع: 

(OFDM/MIMOبإضتدداّ ايػؿسات املتعماَد٠ املتهما١ًَ ) . 

Channel estimation techniques for wide band OFDM/MIMO 

communication systems using complementary codes.  

 .أ.د. ضعٝد ايطٝد امسماعٌٝ اـما٢َ ، أ.د. ٢ْٗ عجُمإ قس٢ْ غسٜبإغساف:  ؼت

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُٛد قُد عبد اؾًٌٝ قُد قُد ايػُماشاضِ ايطمايب:  

 . تك١ٝٓ أَمإ ؾعماي١ يػبه١ ْكٌ املعًَٛمات داخٌ املسنبمات ايهٗسبما١ٝ٥ َٛقٛع:

Efficient security techniques for the in – vehicle 

network of electrical vehicle.  

 .أ.د. عُسٚ عجُمإ ايصٚا٣ٚ ، أ.د. قُد ؾدق٢ اؿربٚىؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 : زْما قُٛد غشمات٘ إبساِٖٝ بط٢ْٛٝاضِ ايطمايب:  

ز٣ عٔ طسٜل َؿؿٛؾ١ ٖٛا٢٥ عالز ضسطمإ ايجد٣ بمايؿسط اؿساَٛقٛع: 

 . َٝهسٚغسٜط١ٝ ذٚ ؾتشمات

Hyperthermia for breast cancer treatment using a 

slotted microstrip patch antenna array.  

 .أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمسماعٌٝ ، د.قُد إمسماعٌٝ بد٣ٚؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 هلنددة الكهربوة :ا: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 خمايد ؾسز غشمات١ ضال١َاضِ ايطمايب:  

 .إنتػماف األعطماٍ ؾ٢ احملسنمات َتعدد٠ األٚدَ٘ٛقٛع: 

)تك١ٝٓ ايهػـ عٔ األعطماٍ املعتُد٠ ع٢ً َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًُما بإٔ ٖرا ايتشدٜد س ميظ دٖٛس  أٚد٘( املؤغسات ؾ٢ احملسنمات اؿج١ٝ ذات ايطت١

 ايبشح.

Indices – based fault detection technique of six-phase 

induction motor.  

 .أ.د. قُد فد٣ أمحد ، أ.د. أمئ ضما٢َ إبساِٖٝ ضعدؼت إغساف: 

          * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

Energies, Vol. 14, 18
th

 September 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطماَػسؾما ٚ   أ.د. قُد فد٣ أمحد             أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ         -1

 عكٛاً  أضتماذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ طٓطما   أ.د. عؿماّ ايدٜٔ قُد زغماد -2

              ايتعًِٝ ٚايطالبأضتماذ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ  أ.د. تماَس س٢ًُ عبد اؿُٝد    -3

 عكًٛا                                                                                   

 عكًٛاَػسؾما ٚ                     أضتماذ بمايه١ًٝ   أ.د. أمئ ضما٢َ إبساِٖٝ ضعد -4

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل إعبدة 

 جلنت احلكم

 ٖب٘ عبد اؿُٝد سطٔ عبد اؿُٝد ايهٝماٍايطمايب: اضِ 

 .ايتػر١ٜ املجماي١ٝ هلٛا٥ٝمات عالز أٚزاّ ايجد٣َٛقٛع: 

Optimization of antenna excitations for breast 

cancer treatments. 

 أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمسماعٌٝ ، د. عمادٍ قُٛد ايؿشماز.ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما         أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ      أ.د. سطٔ قُد عبد ايعماٍ ايهُػٛغ٢ -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ  أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ    أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمسماعٌٝ       -2

 عكًٛا أضتماذ به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ املٓٝما  أ.د. ٖػماّ ؾتش٢ ع٢ً سماَد          -3

ايسدماٍ سٕ َٛقٛع ايسضماي١ ميٌٝ اىل ؽؿـ  بطبب إعتراز أ.د. سطٔ قُٛد *

اهلٓدض١ ايطب١ٝ ٖٚٛ خمازز ؽؿـ ضٝمادت٘ ٚإقماؾ١ أ.د. سطٔ قُد عبد ايعماٍ 

 ايهُػٛغ٢ بدًس َٓ٘.

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 



25 

  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 تطِٓٝ قُد زقما سماؾغ ايسٚب٢يطمايب:  اضِ ا

 .ؼطني دٛد٠ ْعِ ايك٣ٛ ايهٗسب١ٝ بإضتدداّ قطٓمات سدٜج١َٛقٛع: 

Enhancement of power system quality using new 

compensators. 

 .أ.د. أمحد عبد اهلل سطماّ ايدٜٔ غماٖنيؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطماَػسؾما ٚ    سطماّ ايدٜٔ         أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝأ.د. أمحد عبد اهلل -1

 عكٛاً                     أ.د. ٖػماّ بٗما٤ ايدٜٔ ايسؾماع٢        أضتماذ بمايه١ًٝ -2

 عكًٛا                     أ.د. أمحد قُد عبماع ايطسٚد٢      أضتماذ بمايه١ًٝ -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 َمادد قُد قُٛد ؾ٢ُٗأمحد اضِ ايطمايب:  

 .طسٜك١ سدٜج١ يتػدٝـ ؾٛز ؾريٚضمات اؾٗماش ايتٓؿط٢َٛقٛع: 

Advanced medical image recognition and diagnosis 

of respiratory system viruses. 

 .أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طماٌٜؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطماَػسؾما ٚ         أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ     أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طماٌٜ      -1

 عكٛاً                  أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ         أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل  -2

 عكًٛا    أضتماذ به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ املٓؿٛز٠  أ.د. سطماّ ايدٜٔ ؾالح َؿطؿ٢ -3

 2018 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد َؿطؿ٢ بدز َؿطؿ٢اضِ ايطمايب:  

 .ؼدٜد أعطماٍ األْع١ُ ايهٗسٚق١ٝ٥ٛ إضتٓمادا إىل ايرنما٤ اسؾطٓماع٢ٛقٛع: َ

Artificial intelligence – based fault identification of 

photovoltaic systems. 

 .أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت محد٣ ، أ.د. أمئ ضما٢َ إبساِٖٝ ضعدؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

                         أضتماذ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبس٢ًُ عبد اؿُٝد      أ.د. تماَس -1

 ز٥ٝطما                                                                                   

 عكٛاً َػسؾما ٚ                 أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت محد٣   أضتماذ  بمايه١ًٝ -2

 عكًٛا                             د. أمحد عبماع ايطسٚد٢     أضتماذ بمايه١ًٝأ. -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أَريٙ قُد عطٝ٘ عطٝ٘اضِ ايطمايب:  

: ْٗر َصدٚز  AC – DCٝربات١ٝ اهلذني دزاض١ املٛثٛق١ٝ يٓعماّ ايطَٛقٛع: 

 .زق٢ُ

Reliability study for hybrid AC – DC cyber power 

system: A digital twin approach. 

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ قُٛد عبماض٢ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما                 أ.د. أمحد عبد اهلل سطماّ ايدٜٔ     أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ      أ.د. ْبٌٝ سطٔ قُٛد عبماض٢     أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -2

 عكًٛا                         أضتماذ بمايه١ًٝ أ.د. أمحد عبماع ايطسٚد٢         -3

 2019 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عبد اهلل بدز عبد اهلل بدزاضِ ايطمايب:  

 .يًبؿ١ُ املػٓماطٝط١ٝ يًعما٥ُمات ايبشس١ٜايتشًٌٝ املتكدّ َٛقٛع: 

Advanced analysis of marine vessels induced 

magnetic signature. 

 .أ.د. أمحد عبد اهلل سطماّ ايدٜٔؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطماَػسؾما ٚ       أ.د. أمحد عبد اهلل سطماّ ايدٜٔ     أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -1

 عكٛاً                         أضتماذ بمايه١ًٝ  أ.د. ٖػماّ بٗما٤ ايدٜٔ ايسؾماع٢   -2

 عكًٛا                          أ.د. أمحد عبماع ايطسٚد٢        أضتماذ بمايه١ًٝ -3

 2019 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم ثالًٌا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 رجبثالد

 َسِٜ عُس قُد عجُمإاضِ ايطمايب:  

تطٜٛس خط١ اؿؿماظ ع٢ً ايرتاخ ايجكماؾ٢ إضتذماب١ يًتشدٜمات َٛقٛع: 

 .َٛقع ايرتاخ ايعمامل٢، نٝٓٝما –املطتكب١ًٝ: سماي١ دزاض١ : َد١ٜٓ سَٛ 

Developing cultural heritage plan in response to 

future challenges: case of Lamu-Town world 

heritage site, Kenya.  

 .أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس ، أ.د. سطٔ قُد نُماٍ عبد ايطالّؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 غُٝما٤ ؾهس٣ ؾ٢ُٗ أبٛ غٛغ١اضِ ايطمايب: 

دتًـ املٛا١َ٤ املعُماز١ٜ يًكماعمات يتتٛاؾل َع ايتطٛز ايتهٓٛيٛد٢ ملَٛقٛع: 

 .أْٛاع املٛضٝك٢

تهٝـ ايؿساغمات املٛضٝك١ٝ َع املتطًبمات )َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًُما بإٔ  (ايؿٛت١ٝ اؿدٜج١ بإضتدداّ ايتؿُِٝ ايداخ٢ً ايبمازاَرت٣ ايتؿماع٢ً

 ٖرا ايتشدٜد س ميظ دٖٛس ايبشح.

Parametric interactive design adaptation of concert 

spaces to new acoustical requirements. 

أ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعًِٝ ، أ.د. طمازم عبد اؿُٝد ؾسغ٢ً ، أ.د. ؼت إغساف: 

 .إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 10
th

 International Conference on Computational 

Methods and Experiments in Material and Contact 

Characterization. 7-9 July 2021, WESSEX Institute, 

U.K. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطماَػسؾما ٚ     أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ أ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعًِٝ           -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ    أ.د. طمازم عبد اؿُٝد ؾسغ٢ً        أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -2

   ٔ سطٔ ايربَب٢ً    أضتماذ به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ عني مشظأ.د. سطماّ ايدٜ -3

 عكًٛا                                                                                   

 عكًٛا                        أضتماذ بمايه١ًٝخمايد ايطٝد اؿذ١ً              أ.د. -4

 2018 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 دٜٓما فد٣ قُد ؾسزاضِ ايطمايب: 

 .تأثري ايب١٦ٝ اؿكس١ٜ ع٢ً ايٓػماط اؿسن٢َٛقٛع: 

دزاض١  –)تأثري ايب١٦ٝ اؿكس١ٜ ع٢ً ايٓػماط اؿسن٢ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًُما بإٔ ٖرا ايتشدٜد س ميظ دٖٛس ايبشح. ٓدز١ٜ(سماي١ ملد١ٜٓ اإلضه

The impact of urban environment on physical activity a 

framework for active living residents in the city: A case 

study on Alexandria city – Egypt. 

 ٢ ضعد اهلل.أ.د. ٖما٢ْ قُد عبد اؾٛاد عٝماد ، أ.د. دٜٓما قُد عًؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 26
th

 International Conference on Urban Planning and Regional 

Development in the Information Society, 7-10 September 2021, 

Vienna, Austria. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطماأضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ                          أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس          -1

 عكٛاً  أضتماذ به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ ايكماٖس٠                   أ.د. أمحد قُٛد ٜطس٣ -2

 عكًٛاَػسؾما ٚ                 أضتماذ بمايه١ًٝ      أ.د. ٖما٢ْ قُد عبد اؾٛاد عٝماد   -3

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 يٛدٝٓ٘ قُد ؾمازٚم محٛدٙ عهماغ٘ايطمايب: اضِ 

َدخٌ يًُػمازن١ اجملتُعٝ٘ ايؿعماي١ يًتطٜٛس اؿكس٣  –اؿٛنُ٘ ايسغٝد٠ َٛقٛع: 

 .ملسنص املد١ٜٓ

)اؿٛن١ُ ايسغٝد٠ : َدخٌ يًُػمازن١ اجملتُع١ٝ ايؿعماي١ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًُما  اـمايدٜٔ بماإلضهٓدز١ٜ، َؿس((يتطٜٛس اؿكس٣ ملسانص املدٕ )اؿماي١ ايدزاض١ٝ: سدٜك١ 

 بإٔ ٖرا ايتشدٜد س ميظ دٖٛس ايبشح.

Good governance: an effective public participation 

approach for urban development of city centers. Case 

study: Khaledin garden, Alexandria, Egypt. 

 ٜٓما قُد ع٢ً ضعد اهلل.أ.د. خمايد ايطٝد اؿذ١ً ، د. دؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 26
th

 International Conference on Urban Planning and Regional 

Development in the Information Society, 7-10 September 2021, 

Vienna, Austria. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما   أضتماذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بمايه١ًٝ       بد ايطالّ    أ.د. سطٔ قُد نُماٍ ع -1

 عكٛاً        أضتماذ به١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ       أ.د. ٢َٓ سطٔ سطٝب املؿس٣     -2

 عكًٛاَػسؾما ٚ              أضتماذ بمايه١ًٝ       أ.د. خمايد ايطٝد اؿذ١ً             -3

 عكًٛاَػسؾما ٚ      أضتماذ َطماعد بمايه١ًٝ       أ.د. دٜٓما قُد ع٢ً ضعد اهلل        -4

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػما٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓما٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ضماز٠ قُد ايػٗما٣ٚ إبساِٖٝاضِ ايطمايب: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  رابعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أضما١َ مسري قُد قُد سصٜٔاضِ ايطمايب: 

دزاض١ خؿما٥ـ إْتكماٍ اؿساز٠ ٚايكػط يتدؾل َٛا٥ع ْما١ْْٝٛ ؾ٢ َٛقٛع: 

 .هبٛتًَٝ٘ؿمات َٔ ايٓٛع اؿًص٢ْٚ عًُٝما ٚبإضتدداّ غبهمات أعؿماب عٓ

Heat transfer and pressure drop in helical coils 

utilizing Nanofluids: Experimentally and using 

artificial neural networks.   

أ.د. َدست قُٛد ضسٚز ، أ.د. ٚا٥ٌ َؿطؿ٢ املػال٢ْ ، أ.د. ٜماضس ؼت إغساف: 

 .ضعد قُد أمحد

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عبد ايسمحٔ أْٛز قُد ايطٓٛض٢ غشمات٘ايطمايب: اضِ 

األدا٤ ايدٜٓماَٝه٢ يٓعماّ ؽصٜٔ ايطماق١ بٛاضط١ ع١ًُٝ ْصع ايهسبٕٛ َٛقٛع: 

 .ؼت دزدمات اؿساز٠ ؾما٥ك١ اإلنؿماض

Dynamic performance of eryogenic carbon captures 

energy storage system.   

د ، أ.د. أضما١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓ ، أ.د. أ.د. عبد اؿُٝد عط١ٝ ايطٝؼت إغساف: 

 .قُد قُٛد مجماٍ ايدٜٔ اؿًٛ

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عُسٚ إبساِٖٝ سطني إبساِٖٝاضِ ايطمايب: 

ايتشكٝل ايتذسٜب٢ يٛسد٠ تكطري اغػما٢٥ بإَساز ايػماش ع٢ً ْطمام َٛقٛع: 

 .ػسٜب٢ نبري

Experimental investigation of a pilot – scale 

sweeping gas membrane distillation.   

 .أ.د. أضما١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓ ، د. قُٛد ايطٝد بد٣ٚؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/12بتمازٜذ  ١ماَطاـاؾًط١ 

  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ملع٢ عبد ايػٗٝددٛزز ٜٛضـ اضِ ايطمايب: 

ايتشهِ اهلال٢َ يصا١ٜٚ قٛز زٜػ١ تٛزب١ٝٓٝ ايسٜماح يتٛزبٝٓمات ايسٜماح َٛقٛع: 

 .ز٥ٝط١ٝ احملٛز ٚأؾك١ٝ احملٛز

اـط٠ٛ ايتشهِ اهلال٢َ يصا١ٜٚ زأت ايًذٓ٘ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝؿبح: 

 .أؾك١ٝ احملٛزٚ زأض١ٝيتٛزبٝٓمات ايسٜماح 

Fuzzy logic control of pitch angle of vertical and 

horizontal axis wind turbines.   

 .أ.د. إبساِٖٝ قُٛد ايؿشماّ ، أ.د. أضما١َ َؿطؿ٢ كُٝسؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 إبساِٖٝ زَكمإ عبد ايًطٝـ ضعد ايكسْػما٣ٚاضِ ايطمايب: 

 .سرتام ايداخ٢ًدزاض١ طسم ايتشهِ ؾ٢ اْبعماثمات قسنمات اسَٛقٛع: 

Study the methods of control emission in internal 

combustion engines.   

 .أ.د. و٢ٝ عبد املٓعِ ايدز٢ٜٓؼت إغساف: 

َمادطتري 

 اهلٓدض١
 2015 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أنسّ عال٤ ايدٜٔ قذٛب خكساضِ ايطمايب:  

 .ري ايػُط٢ بإضتدداّ ايػػما٤ اؿساز٣ؼطني أدا٤ ايتكطَٛقٛع: 

Solar still performance enhancement using thermal 

membrane. 

 .أ.د. أضما١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما                 أ.د. سطٔ أْٛز اؾٌُ              أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -1

 عكٛاً                 أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ ٢َ َسض٢ ايػسب٢ٓٝ       أ.د. ضما -2

 عكًٛا                 أ.د. عمادٍ أمحد عبد ايسمحٔ        أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسؾما ٚ               أضتماذ بمايه١ًٝ  أ.د. أضما١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓ     -4

 عكًٛا                 أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ  أ.د. أمحد ع٢ً عبد ايٓب٢          -5

 2018 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

تعدٌٜ ؾ١ٓ 

 غسافاإل

 ضماز٠ قُد ايطٝد خالفاضِ ايطمايب: 

إْتكماٍ اؿساز٠ ٚايهت١ً بماؿٌُ ايكطس٣ يًطسٜمإ ايسقما٥ك٢ خالٍ َٛقٛع: 

 .األْمابٝب اجملٛؾ١ غري ايدا٥س١ٜ

أ.د. ٚا٥ٌ َؿطؿ٢ املػال٢ْ ، أ.د. أ.د. عبد اؿُٝد عط١ٝ ايطٝد ،ؼت إغساف: 

 .و٢ٝ عبد املٓعِ ايدز٢ٜٓ

 ٚذيو بإقماؾ١ د. قُد ايطٝد ايٓكٝب املدزع بمايكطِ ؿماد١ ايبشح يتدؿـ ضٝمادت٘.

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػما٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓما٤ ع٢ً 

 ٘طًب

 شٖري ايػػتما٣ٚ ايػػتما٣ٚ عبد اؿًِٝاضِ ايطمايب: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم ًاخامس

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 بطٓت أمحد عبد ايعًِٝ عبد اهلماد٣ ؾربٙاضِ ايطمايب:  

ملب١ٝٓ ع٢ً َسنب َٔ أْمابٝب ايهسبٕٛ دزاض١ َطتػعسات ايػماش اَٛقٛع: 

 .ايٓما١ْْٝٛ َع بٛيُٝس َٛؾٌ يًتٝمازايهٗسب٢ بٛاضط١ ايطبماع١ ايٓماؾج١ يًشرب

Gas sensor based on carbon Nanotubes / Conductive 

polymer composite by inkjet printing.  

 أ.د. عؿماف مخٝظ ايعٛؾ٢ ، أ.د. قُد زشم قُد زشم ، أ.د.ؼت إغساف: 

 .َؿطؿ٢ أمحد ضمامل

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٖمادس قُد عبد ايبماز٣ َٓدٚزاضِ ايطمايب: 

 .ايطسم املدتًؿ١ ملعماؾ١ َٝماٙ ايؿسف ايؿٓماع٢َٛقٛع: 

)ايتشًٌ ايك٢٥ٛ يألَْٛٝما ٚايؿٍٝٓٛ َٔ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًُما بإٔ ٖرا ايتشدٜد س ميظ  تدداّ قؿصات ق١ٝ٥ٛ ددٜد٠(احملمايٌٝ املما١ٝ٥ بإض

 دٖٛس ايبشح.

Photo – degradation of Ammonia and Phenol from 

aqueous solution using new photo – catalysts. 

أ.د. ْٝؿني نُماٍ أَني عبماع ، أ.د. ايطٝد شنسٜما األغطٛخ٢ ، أ.د. ؼت إغساف: 

 عال ايطٝد عبد ايٖٛماب.

 .3/9/2021ف١ً ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ بتمازٜذ  املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما             أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز   أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ      -1

 ً عكٛا   أضتماذ به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ طٓطما.د. ٢َٓ أمحد دزٜٚؼ             أ -2

 عكًٛاَػسؾما ٚ                  أضتماذ بمايه١ًٝأ.د. ْٝؿني نُماٍ أَني عبماع      -3

 عكًٛاَػسؾما ٚ                  أ.د. ايطٝد شنسٜما األغطٛخ٢    أضتماذ بمايه١ًٝ -4

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تعدٌٜ ؾ١ٓ 

 اإلغساف

 أمسما٤ قُد عبد ايؿتماح قُد طعُٝ٘اضِ ايطمايب: 

إْتكماٍ ايهتً٘ ٚ اؿسازٙ ع٢ً دداز ممٛز ملؿماعٌ ذٚ قمايب َسبع َصٚد َٛقٛع: 

 .بكالب

أ.د. غعبمإ عطٝ٘ ْؿري ، أ.د. دٝٗمإ ؾمازٚم ًَؼ ، أ.د. ٚا٥ٌ ؼت إغساف: 

 .َؿطؿ٢ املػال٢ْ

 عبد ايًطٝـ املدزع بمايكطِ ؿماد١ ٚذيو بإقماؾ١ د. أمحد ؾالح ؾتح اهلل

 .ايبشح يتدؿـ ضٝمادت٘

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2020 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػما٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓما٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ٚا٥ٌ قُد أمحد عبد اهلل َبمازىاضِ ايطمايب: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم  دًاداد

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمسما٤ ايطٝد غمامن عطما اهلل ضٓٗٛز٣اضِ ايطمايب: 

دزاض١ ب١ٝ٦ٝ َٚٛزؾٛدٜٓماَٝه١ٝ يًُٓطك١ ايطماس١ًٝ ايػسق١ٝ يؿسع َٛقٛع: 

 .زغٝد

Environmental and morphodynamics study for 

eastern coast of Rosetta branch. 

أ.د. سطماّ ايدٜٔ َساد َػماش٣ ، أ.د. ٚيٝد ايطٝد زقما ، د. َٝطس٠  ؼت إغساف:

 .خري٣ ايطشمإ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 2nd International Conference on Civil Engineering 

ICCE2021, 30 October – 2 November 2021, Hurghada, 

Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما                  أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ .د. زا١ٜٚ َٓري قٓؿٛٙ           أ -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ        أ.د. سطماّ ايدٜٔ َساد َػماش٣   أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -2

      أضتماذ بماسنمادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝما   أ.د. أنسّ ضًُٝمإ قُد       -3

 عكًٛا                                                                                 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -:دة اإلنًاج هند: قسم ًا دابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 غر٣ مخٝظ قُٛد قُد املٓػما٣ٚاضِ ايطمايب: 

 .ح اهلٓدض١ٝ بإضتدداّ ايتكٓٝمات ايك١ٝ٥ٛإضرتدماع أغهماٍ األضطَٛقٛع: 

Shape reconstruction of engineering surfaces using 

optical techniques.   

 .أ.د. قُد عبد ايٛاسد ْٜٛظ ، أ.د. عبد اهلل َؿطؿ٢ خًٌٝؼت إغساف: 

 2014 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 بالٍ دالٍ ع٢ً ْماؾـاضِ ايطمايب: 

نساض٢ ايتشٌُٝ ايدٚاز٠ املػشُ٘ غال٥ط َٔ ايػشِ  تكِٝٝ أدا٤َٛقٛع: 

 .ٚاؾساؾني

Performance of rolling element bearings lubricated 

with grease – graphene mixtures.   

أ.د. عؿماف مخٝظ ايعٛؾ٢ ، أ.د. ٖماغِ ؾ٢ُٗ ايًبمإ ، د. قُد عبد ؼت إغساف: 

 .املٓعِ قشما

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 قُد عبد املٓعِ قُٛد قُد إبساِٖٝاضِ ايطمايب:  

طسٜك١ ؾشٝش١ ؿٌ َػه١ً ددٚي١ أْٚماؽ ايطماس١ ؾ٢ قطمات تداٍٚ َٛقٛع: 

 .اؿماٜٚمات بإضتدداّ ايربف١ ايسٜماق١ٝ

Exact solution for the yard crane scheduling 

problem in container terminals using mathematical 

programming. 

 .أ.د. ْسَني عبد ايعصٜص سساش ، د. قُد مسري غٝحؼت إغساف: 

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* 29
th

 International Conference of the International 

Association for Management of Technology 

(IAMOT), 13-17 September 2020, Nile University, 

Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما                        أ.د. زِٜ عبد املػٝح ايكدِٜ         أضتماذ بمايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ              أضتماذ بمايه١ًٝ       أ.د. ْريَني عبد ايعصٜص سساش -2

  ذ َطماعد به١ًٝ اهلٓدض١ دماَع١ ايؿّٝٛأ.د. شنسٜما و٢ٝ عبد اؾٛاد         أضتما -3

 عكًٛا                                                                                   

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: اليَروة وعمارة السفناهلنددة : قسم  ًاثامن

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

كيل جلنت تش

 احلكم

 أمحد أْٛز سٓؿ٢ قُٛد ٜٛضـاضِ ايطمايب: 

ايتكِٝٝ ايب٢٦ٝ ٚاإلقتؿماد٣ إلضتدداّ ايػماش ايطبٝع٢ نٛقٛد يطؿٔ َٛقٛع: 

 .سماَالت ايؿب

Environmental and economic assessment of using 

LNG as a fuel for bulk carrier ships. 

 إبساِٖٝ ؾمادم ؾدٜل. أ.د. قُد َسض٢ اؾٖٛس٣ ، د.ؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 3
rd

 International Conference of Chemical, 

Energy, and Environmental Engineering ICCEEE 

2021, 27-28 July 2021, Egypt – Japan University of 

Science and Technology (E-JUST). 

  -ٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َ

 ز٥ٝطما    أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ                   أ.د. َطعد َؿًح عبد اجملٝد -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ   أضتماذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بمايه١ًٝقُد َسض٢ اؾٖٛس٣   أ.د.  -2

 عكًٛا أضتماذ بماألنمادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝماأ.د. أمحد ؾمازٚم ايؿؿت٢     -3

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 ض١ٝاهلٓد

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد عُسٚ قُد عبد ايطالّاضِ ايطمايب: 

تؿُِٝ اإلضتكساز ع٢ً ايكماع ـطٛط األْمابٝب ايبشس١ٜ ؾ٢ املٝماٙ َٛقٛع: 

 .ايكش١ً

)تؿُِٝ إضتكساز خطٛط األْمابٝب ايبشس١ٜ ع٢ً َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 س ميظ دٖٛس ايبشح.عًُمًا بإٔ ٖرا ايتشدٜد  ايكماع ؾ٢ املٝماٙ ايكش١ً(

On – bottom stability design of subsea pipelines in 

shallow water. 

 أ.د. خمايد ع٢ً قُد سماؾغ ، د. أمحد لٝب عبد اؿُٝد.ؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 3
rd

 International Conference on Engineering Science 

and Technology (ICEST 2021) 28-29 July 2021, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما    أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ                    أ.د. قُد عبد ايؿتماح غما١َ -1

 عكٛاً َػسؾما ٚ          أ.د. خمايد ع٢ً قُد سماؾغ  أضتماذ َطماعد بمايه١ًٝ -2

                   عد بماألنمادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝماأضتماذ َطما أ.د. قُد ْبٌٝ ايػماٜب     -3

 عكًٛا                                                                                

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة احلادب والنظم: قسم  تادعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 قُد املٓؿٛز عبد اؿُٝد إمسماعٌٝ أمحداضِ ايطمايب: 

ؼطني خٛازشَٝمات َعماؾ١ ؾٛز ايسْني املػٓماطٝط٢ بمايػبهمات َٛقٛع: 

 .ايعؿب١ٝ ايعُٝك١ اؿدٜج١

Enhancing brain magnetic resonance imaging (MRI) 

processing algorithms using modern deep neural 

networks. 

 أ.د. ضٗري ؾؤاد بط٢ْٛٝ ، أ.د. لٝ٘ قُد ضعٝد غمامن.ؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* IEEE BHI-BSN Conference, 27-30 July 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما       أ.د. فد٣ سطني ْماد٢            أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ            -1

    أضتماذ َطماعد َتؿسؽ مبعٗد ايبشٛخ ايطبٝ٘   أ.د. ؾماحل عبد ايػهٛز ايػٗماب٢ -2

 عكٛاً                                                                                   

 عكًٛاَػسؾما ٚ  أ.د. ضٗري ؾؤاد بط٢ْٛٝ         أضتماذ َطماعد َتؿسؽ بمايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسؾما ٚ          أضتماذ َطماعد بمايه١ًٝٝ٘ قُد ضعٝد غمامن       أ.د. ل -4

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الرواضيات والفوزواء اهلنددوة: قسم ًا عاذر

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل إعبدة 

 جلنت احلكم

 ١ًًْٝسَني قُد أمحد قُد أبٛ ناضِ ايطمايب: 

 .تٛاشٕ ٚتصأَ ْعماّ دٜٓماَٝه٢ يُٓٛذز يًدالٜما ايعؿب١َٝٛقٛع: 

Equilibrium and synchrony of a dynamical system of 

a model for neurons. 

 .أ.د. ٖػماّ عبد ايؿتماح ايكسْػما٣ٚ ، د. ٖٓما٤ قُد أمحد ايعبط٢ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطما  به١ًٝ ايعًّٛ دماَع١ اإلضهٓدز١َٜتؿسؽ أضتماذ           ايطٝدأ.د. أمحد قُد  -1

 عكٛاً                      أ.د. قُد إمسماعٌٝ ايبٓما        أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسؾما ٚ             أضتماذ َتؿسؽ بمايه١ًٝ أ.د. ٖػماّ عبد ايؿتماح ايكسْػما٣ٚ -3

اؿهِ ألٕ َٛقٛع  ؾ١ٓ عٔ اإلضتُساز ؾ٢* سعتراز أ.د. س٢ًُ قُد ؾؿٛت 

إقماؾ١ أ.د. ٖٚٛ خمازز ؽؿـ ضٝمادت٘ ميٌٝ إىل ايسٜماقٝمات ايبٝٛيٛدٝ٘ ٚايسضماي١ 

 .قُد إمسماعٌٝ ايبٓما إىل ؾ١ٓ اؿهِ

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة ادلواصالت: قسم  حادى عشر

 رالقرا تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 Hategekimana Benjaminاضِ ايطمايب: 

 .ايتكِٝٝ املع٢ًُ ملكما١َٚ اـًطمات األضؿًت١ٝ يًسطٛبَ٘ٛقٛع: 

Laboratory evaluation of hot mix asphalt resistance to 

moisture damage.   

 .أ.د. ٚا٥ٌ ع٢ً ايطٝد غٝت ، أ.د. فد٣ نماٌَ غماٖنيؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: النوووة واإلذعاعوةنددة اهل: قسم  ثانى عشر

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ض٢ًُ قُد فد٣ قُٛد قُد سطنياضِ ايطمايب: 

 .تطبٝكمات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛقٛع: 

سق٢ اسستُماىل زأت ايًذٓ٘ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝؿبح: ْٗر تعدٌٜ املكطع ايع

 ؿطمابمات اسمٝماش ٚعدّ ايتٝكٔ.

Probabilistic cross-section adjustment approach for bias 

and uncertainty calculations.   

 .أ.د. عًٝما٤ عمادٍ بد٣ٚ ، د. أمحد عُماد ايدٜٔ عُمادؼت إغساف: 

َمادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تعدٌٜ ؾ١ٓ 

 فاإلغسا

 إبساِٖٝ عمادىل إبساِٖٝ سطٔاضِ ايطمايب: 

 .تطبٝكمات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛقٛع: 

أ.د. عًٝما٤ عمادٍ بد٣ٚ ، أ.د. قُد ٜماضس أْٛز خًٌٝ ، أ.د. ْمادز قُٛد عبد ؼت إغساف: 

 .اؿًِٝ

ٚذيو إلعتراز أ.د. قُد ٜماضس أْٛز خًٌٝ األضتماذ املتؿسؽ بمايه١ًٝ يعسٚف خماؾ٘ ب٘ 

ماز٠ قُد ٜماضس خًٌٝ املدزع بمايكطِ ٚد. أمحد عُماد ايدٜٔ ؾتح ٚإقماؾ١ ناًل َٔ د. ض

 اهلل املدزع بمايكطِ ؿماد١ ايبشح يتدؿؿُٗما.

 2019 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 موضوعات عامة )درادات علوا(

 إدتٝماشْتٝذ١ عتُماد ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتماذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضمات ايعًٝما ٚايبشٛخ بػإٔ ا - 1

 اإلَتشمإ ايػماٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 اهلٓدض١ اإلْػما١ٝ٥
 ْطسٜٔ عبد ايساؾع خًـ أمحد 

 قُد نُماٍ عبد ايعصٜص ب٢َٛٝ

 أمحد مجماٍ سماَد ايكؿـ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُماز٠ ايطؿٔ

 ْتٝذ١ اإلَتشمإ ايػماٌَ.إدتٝماش ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُماد  ايكساز:
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 (1َسؾل زقِ )

 


