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  2020/ 14/1بتاضٜذ  ايػازغ١اؾًػ١ 

اش ــبط٥اغ١ ايػٝس األغت 2020/ 14/1ادتُع فًؼ ايه١ًٝ يف متاّ ايػاع١ ايعاؾط٠ ٚايٓكـ َٔ قباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل 

/ فس٣ عبس ايعظِٝ أمحس َا١ْ غط اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض, ٚأعُٝس ايه١ًٝ  –غعٝس قُس عبس ايكازض عالّ  / ٛضــــايسنت

 ٚقس سهط اؾًػ١ نٌ َٔ: ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ , -غًُٝإ 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.ز. عكاّ َكطؿ٢ قُس ٖٚب١ 

 ِ ٚايطالبٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًٝ أ.ز. تاَط س٢ًُ عبس اؿُٝس سػٔ 

   ضؤغا٤ األقػاّ 

 أ.ز. سػاّ ايسٜٔ قُس َطاز َػاظ٣  أ.ز. ع٢ً قُس ع٢ً عهاظ 

 أ.ز. عًٝا٤ عازٍ قُس بس٣ٚ  أ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ 

 أ.ز. دٝٗإ ؾاضٚم قُس عبس ايطمحٔ ًَـ  أ.ز. طاضم إبطاِٖٝ ع٢ً عبٝسٚ 

 ا٤ ايسٜٔ قُس ايطؾاع٢أ.ز. ٖؿاّ بٗ  أ.ز. قُس ايػٝس قُس ايٓذاض 

 أ.ز. قُس َطغ٢ عبس اجملٝس اؾٖٛط٣  أ.ز. عُطٚ أمحس عبس املٓعِ املكط٣ 

 أ.ز. عؿاف مخٝؼ إبطاِٖٝ ايعٛؾ٢  أ.ز. ضِٜ عبس املػٝح عبس ايعًِٝ ايكسِٜ 

 ز. ٚيٝس عبس ايعظِٝ إبطاِٖٝ ايربق٢  أ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ قطب املػال٢ْ 

   جُإز. ٜػط٣ إبطاِٖٝ ط٘ ع 

   أغاتص٠ َٔ األقػاّ

 أ.ز. ْعٜ٘ أغعس ْٜٛإ  أ.ز. قػٔ قطّ ظٖطإ 

 أ.ز. ضأؾت إبطاِٖٝ َؿاىل  أ.ز. أمحس عبس اهلل سػاّ ايسٜٔ ؾاٖني 

 أ.ز. قُس ْبٌٝ ع٢ً غامل ؾهط٣  أ.ز. غعٝس عبس اجملٝس عذ٢ُ 

 أ.ز. ٖب١ ٚا٥ٌ قسٜل هلٝط١  أ.ز. عبس اؿُٝس إبطاِٖٝ مجع١ 

 أ.ز. أؾطف ضدب ع٢ً قُس  . ٢ْٗ عسىل قُس عبس ايطمحٔ عط١ٝأ.ز 

   أ.ز. تػطٜس قُس أمحس ظٌٜٚ 

 َسضغني َٔ األقػاّ أغاتص٠ َػاعسٜٔ َٔ األقػاّ

 ز. عبس اؿُٝس قُس عبس ايطؤٚف ايًكا٢ْ  ز. زٜٓا قُس غاَح ط٘ 

 ز. طاضم قُس إبطاِٖٝ قُٛز  ز. ع٢ً قُس ع٢ً داز ايٓذاض 

 ٤ فًؼ ايه١ًٝ َٔ اـاضزأعها 

 ب. أعها٤ َٔ خاضز ايه١ًٝ  أ. أعها٤ َٔ زاخٌ ايه١ًٝ 

 يٛا٤.ز. عكاّ ايسٜٔ أمحس ثابت  أ.ز. عكاّ أمحس غامل 

   أ.ز. قُس عبس ايؿتاح ؾا١َ 

   قُس ْكط ايسٜٔ سػٔ زَريأ.ز.  

   سػاّ قُس ؾ٢ُٗ غامنأ.ز.  

   ضؾس٣ ضدا٤ ظٖطإأ.ز.  

 . ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝـ ايػ٢ًُ )َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠( , ز. َكطؿ٢ ؾٛق٢ قُس ضَهإ )املسٜط ايتٓؿٝص٣ يًُطنع اهلٓسغ٢(ز َسعـٕٛٚ :

 أ.ز. عاطـ عبس املٓعِ عطا قُس  , ّ. أغا١َ ايػٝس اؾٓا٢ٜٓ  اعتصض عٔ عسّ اؿهٛض:

 .ع٢ً سػٓنيأ.ز. ع٢ً ايػٝس عبس اؾًٌٝ األؾطّ ,  ى. قُس تػٝب عٔ اؿهٛض: 
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، ورحب بالسادة أعضاء  "بسم اهلل الرمحن الرحقمذ الدكتور / عؿقد الؽؾقة اجلؾسة "ادتفل السقد األدتا

 اجملؾس ، وذرع اجملؾس فى مـاقشة ادلوضوعات التالقة.

 .2019 دوسؿرب 10بتاروخ  2019/2020لؾعام اجلامعى  ةامساخلالتصدوق عؾى حمضر اجلؾسة مت أواًل : 

 

 -ادلوضوعات العامة : ًا :ثانق

ع٢ً َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايطأ٣ ايكا٢ْْٛ يًػٝس  27/11/2019اَع١ بتاضٜذ تاش ايسنتٛض / ض٥ٝؼ اؾمبٛاؾك١ ايػٝس األغفًؼ ايه١ًٝ عًًُا  أسٝط – 1

املعاٖس باؾاَعـ١  "كاطب١ ايػاز٠ عُسا٤ ايهًٝات ٚاألغتاش ايسنتٛض / عُٝس ن١ًٝ اؿكٛم ٚاملػتؿاض ايكا٢ْْٛ يًذاَع١ ٚايص٣ أٚق٢ بـ 

بهطٚض٠ إٔ ٜتٛىل فًؼ ايه١ًٝ أٚ املعٗس املدتل بٓا٤ًا ع٢ً إقرتاح فًؼ ايكػِ ؼسٜس َٔ ٜهًـ بٛنع أغ١ً٦ اإلَتشإ , ؾـ٢ سايـ١   

, ٚأٚق٢ فًؼ ايه١ًٝ بتؿعٝـٌ   ٚدٛز ق١ً قطاب١ بهاؾ١ قٛضٖا , أٚ ٚدٛز َاْع أخط ساٍ زٕٚ قٝاّ ايكا٥ِ بايتسضٜؼ بٛنع اإلَتشإ"

 اإلَتشإ ٚؾإ ايطقس ظُٝع األقػاّ ايع١ًُٝ. ؾإ

 31/12/2019( بتـاضٜذ  5805فًؼ ايه١ًٝ عًًُا مبا ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض / ض٥ٝؼ اؾاَع١ بؿإٔ قسٚض ايكـطاض ايـٛظاض٣ ضقـِ )    أسٝط – 2

 –اّ ايػاعات املعتُس٠( يه١ًٝ اهلٓسغ١ بإقساض ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ )ايرباَر ايعا١َ ٚايرباَر ايع١ًُٝ املتدكك١ بٓظ

 داَع١ اإلغهٓسض١ٜ.

ع٢ً تٛق١ٝ قػِ اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػؿٔ بايتكسّ إلعتُاز بطْاَر بهايٛضٜٛؽ ايعًّٛ ؾ٢ اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ  ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ – 3

 Britishًـؼ اهلٓسغـ١ ايربٜطـا٢ْ    ٚعُاض٠ ايػؿٔ ٚايربْاَر املتدكل ؾ٢ ٖٓسغ١ املٓكات ايبشط١ٜ ٖٚٓسغ١ ايؿـٛاط٤٢ , َـٔ ف  

Engineering Council  َع ايعًِ إٔ اهل١٦ٝ املٓٛط بٗا املٛاؾك١ ٢ٖ َعٗس اهلٓسغ١ ايبشط١ٜIMarEST .ؾ٢ بطٜطاْٝا 

ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض / َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بايه١ًٝ َٔ َكـرتح يتشـسٜح اغـرتاتٝذٝات ايتعًـِٝ      ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً َا – 4

 تعًِ ٚنصيو آيٝات َطادعتٗا َٚتابعتٗا.ٚاي

ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض / َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بايه١ًٝ بؿإٔ دسٍٚ ظٜاضات ايرباَر املطؾـش١ يععتُـاز    – 5

ؾ٢ ايتكـاضٜط بعـس ايعٜـاض٠    , َٚطادع١ ًَؿات ايرباَر ٚايتأنس َٔ اغتٝؿا٤ املالسظات ايٛاضز٠  2020خالٍ ايؿكٌ ايسضاغ٢ ايجا٢ْ يعاّ 

 .2019األٚىل ايت٢ قاّ بٗا َطنع نُإ اؾٛز٠ خالٍ ؾٗط زٜػُرب 

ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض / َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ بايه١ًٝ َٔ َكرتح َٗاّ َٚػ٦ٛيٝات َٓػك٢ ايرباَر ايع١ًُٝ  – 6

 ١ُٝ.باألقػاّ األنازمي١ٝ , ٚتعُُٝٗا ع٢ً األقػاّ ايعً

, ٚؾٓـ١ ايًـٛا٥ح املٓـاٖر ظًػـتٗا بتـاضٜذ       12/1/2020ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً تٛق١ٝ فًؼ إزاض٠ ايرباَر املتدكك١ ظًػت٘ بتـاضٜذ   – 7

ٚشيو  Civil and Environmental Engineeringباملٛاؾك١ ع٢ً املكرتح اـام بربْاَر اهلٓسغ١ املس١ْٝ ٚايب١ٝ٦ٝ  13/1/2020

"بٓا٤ ايكسضات ايتع١ًُٝٝ ؾـ٢ َطسًتـ٢ ايبهـايٛضٜٛؽ    اْؿا٤ َطنع ايتُٝع يًُٝاٙ ظاَع١ اإلغهٓسض١ٜ ؼت عٓٛإ نأسس أْؿط١ َؿطٚع 

ٚشيو بعس تهُني َٔ اْتٗت إيٝ٘ دًػات ايتؿاٚض َع ايػاز٠ ضؤغا٤ األقػاّ ايع١ًُٝ  ٚايسضاغات ايعًٝا ؾ٢ فاٍ ٖٓسغ١ ٚعًّٛ املٝاٙ"

 يكٓاع١.املع١ٝٓ ٚاألدٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ املع١ٝٓ ٚا
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 -: ادلوضوعات العامة :تابع

 ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ػسٜس اؾٛا٥ع ملس٠ أخط٣ يؿٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( ايتاي١ٝ سػب ؾطٚط ايٛاٖب : – 8

 دٓٝ٘. 10000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / ممسٚح ظٖطإ , مببًؼ  .1

 دٓٝ٘. 10000ُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / خًٌٝ قُس أمحس , مببًؼ ؾٗازات اإلغتجُاض ف .2

 دٓٝ٘. 2000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / إبطاِٖٝ ٜٛغـ فاٖس , مببًؼ  .3

 دٓٝ٘. 5000ٚح ع٢ً ظٜٔ ايسٜٔ , مببًؼ ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / ممس .4

 دٓٝ٘. 2500ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / أمحس ؾاٖط , مببًؼ  .5

 دٓٝ٘. 500ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايسٚايبريٕٚ , مببًؼ  .6

 دٓٝ٘. 500بًؼ ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ املادٝا , مب .7

 دٓٝ٘. 500ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / قُس سػٔ عاَط , مببًؼ  .8

 دٓٝ٘. 10000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / عُط عبس ايععٜع َٗطإ , مببًؼ  .9

 دٓٝ٘. 3000ا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / قُس قؿٛت املٗس٣ , مببًؼ ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظ .10

 دٓٝ٘. 1000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / قػٔ قطّ ظٖطإ , مببًؼ  .11

 دٓٝ٘. 1000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / قُس سػٔ عاَط , مببًؼ  .12

 دٓٝ٘. 150000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / َٓكٛض سػٔ قُس , مببًؼ  .13

 دٓٝ٘. 2000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ َهني , مببًؼ  .14

 دٓٝ٘. 3000مببًؼ ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / دٛضز زٜاب ,  .15

 دٓٝ٘. 25000ؾٗازات اإلغتجُاض فُٛع١ )ب( اـاق١ ظا٥ع٠ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / أمحس عبس اهلل سػاّ ايسٜٔ ؾاٖني , مببًؼ  .16

 َٔ : ع٢ً املصنط٠ املطؾٛع١ َٔ األغتاش ايسنتٛض / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ بؿإٔ إناؾ١ ناًلٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ  – 9

  ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ –األغتاش ايسنتٛض / فس٣ عبس ايعظِٝ أمحس 

  األغتاش املتؿطؽ بكػِ اهلٓسغ١ ايكش١ٝ  –األغتاش ايسنتٛض / طاضم قُس ؾؤاز غطٚض 

  األغتاش بكػِ اهلٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥ –األغتاش ايسنتٛض / خايس ايػٝس دعؿط 

 .10/12/2019( بتاضٜذ 5, ٚايت٢ ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ ضقِ ) RETBE’20ض اهلٓسغ١ مٛ ب١٦ٝ أؾهٌ إىل ايًذ١ٓ املٓظ١ُ ملؤمتط زٚ

ُٝـ١  قٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً املصنط٠ املطؾٛع١ َٔ األغتاش ايسنتٛض / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚتُٓٝـ١ ايب٦ٝـ١ بؿـإٔ ؼسٜـس      –10

دٓٝ٘ )أضبع١ آالف دٓٝ٘  4000, مببًؼ  2020أبطٌٜ  11عؿطٕٚ ٚاملعَع إْعكازٙ ّٜٛ ايػبت اإلؾرتاى يًؿطنات ؾ٢ غٛم ايعٌُ اهلٓسغ٢ اي

 ال غري( يًذٓاح ايٛاسس.
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 -: اهلداوا والتربعات:  ثالثًا

ؾٝهني  ٚشيو ع٢ًأيـ دٓٝ٘ ال غري(  َا١٥دٓٝ٘ ) 100000مببًؼ  يألمسس٠اإلغهٓسض١ٜ املكسّ َٔ ؾطن١ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً  – 1

 اؾٌ يًطًب١ غري ايكازضٜٔ بايه١ًٝ.ٚشيو يسعِ قٓسٚم ايته, دٓٝ٘  50000ق١ُٝ نآل َُٓٗا 

دٓٝ٘ )مخػٕٛ  50000املكسّ َٔ ؾطن١ اإلغهٓسض١ٜ ايٛط١ٝٓ يًتهطٜط ٚايبرتٚنُٝاٜٚات )أْطبو( مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً  - 2

 ٌ يًطًب١ غري ايكازضٜٔ بايه١ًٝ )ايػٛم اـري٣ يًُالبؼ(.أيـ دٓٝ٘ ال غري( , ٚشيو يسعِ قٓسٚم ايتهاؾ

دٓٝ٘ )مثا١ْٝ آالف دٓٝ٘ ال غري( , ٚشيو يسعِ قـٓسٚم ايتهاؾـٌ    8000املكسّ َٔ ؾاعٌ خري مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً  - 4

 يًطًب١ غري ايكازضٜٔ بايه١ًٝ.

ٚؾكًا يربٚتٛنٍٛ ايتعإٚ بني ايؿطن١ ٚداَع١ ّ َٔ ؾطن١ أمسٓت ايعاَط١ٜ )اْرتمسٓت( ايع٢ٓٝ املكسقبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً  - 5

  :اإلغهٓسض١ٜ , ٚاملتُجٌ ؾُٝا ٢ًٜ

 دٓٝ٘ )أضبع١ ٚعؿطٕٚ أيـ دٓٝ٘ ال غري(. 24000ُٝتٗا اإلمجاي١ٝ مببًؼ قبٛق١ تكسض  49( ؾاؾات تًٝؿعٜٕٛ غاَػْٛر 3عسز ) .1

ال  ًادٓٝٗ ًأ ٚغتُا١٥ ٚأضبعٕٛأيؿغت١ عؿط٠ دٓٝ٘ ) 16640مببًؼ تكسض إمجاي١ٝ بك١ُٝ  إعساز٣ ,( مبب٢ٓ 1ػسٜس ٚتكًٝح ايكٛت مبسضز ) .2

 غري(.

 دٓٝ٘ )عؿط٠ آالف دٓٝ٘ ال غري(. 10000( بك١ُٝ تكسٜط١ٜ 1تكًٝح ٚتًُٝع املكاعس مبسضز ) .3

 دٓٝ٘ )مخػ١ آالف َٚا٥ت٢ دٓٝ٘ ال غري(. 5200( قٓسٚم يًؿاؾات بك١ُٝ تكسٜط١ٜ 3عسز ) .4
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 ن هيئة التدريسشئو
 أواًل: الرتققات والتعققـات

 التعاقد مع العؾؿاء ادلتؿقزون -

 القرار املوضوع القسن االسن ّ

 غط ع٢ً ظن٢آ ا.ز. 1
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ 

ايٓظط ؾ٢ إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١ 

َٔ ؾ١٦ ايعًُا٤ غٝازت٘ َع  تعاقسايػسٜس ع٢ً 

٠ عـاّ  ملـس ؾـ٢ عـٛثِٗ ٚخـرباتِٗ     املتُٝعٜٔ

 .1/1/2021ست٢  1/1/2020اعتباضًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 (ة فؼط)جمؾس الؽؾقة عؾى مستوى األداتذ  مـح الؾؼب العؾؿى لوظقػة أدتاذ -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

1 
قُس س٢ًُ عبس ايععٜع ز. 

 َٛغ٢
 غتاش َػاعس أ

اهلٓسغ١ 

  ايهُٝٝا١ٝ٥

ــِ    ـــًؼ ايكػـ ــرتاح فـ ــ٢ إقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢  ب ـــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــٓحؿـ ــٝازت٘  َـ غـ

ــ٢ يٛ ٝؿــــ   ــب ايعًُــ ــتاش ١ايًكــ  أغــ

ــ  ــ١ٝ ايًذٓـ ــ٢ تٛقـ ــا٤ًا عًـ ــِ بٓـ  ١بايكػـ

 ايع١ًُٝ ايسا١ُ٥ يًرتقٝات.

 ٚاؾل اجملًؼ

2 
٢ْٗ عبس ايطمحٔ ٜػط٣ أمحس ز. 

 عبس ايطمحٔ
 غتاش َػاعس أ

ٖٓسغ١ اؿاغب 

 ٚايٓظِ

ــِ    ـــًؼ ايكػـ ــرتاح فـ ــ٢ إقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ـــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــٓحبؿـ ــٝازتٗ َـ  اغـ

ــ٢ يٛ ٝؿــــ   ــب ايعًُــ ــتاش ١ايًكــ  أغــ

ــ  ــ١ٝ ايًذٓـ ــ٢ تٛقـ ــا٤ًا عًـ ــِ بٓـ  ١بايكػـ

 ايع١ًُٝ ايسا١ُ٥ يًرتقٝات.

 ٚاؾل اجملًؼ

 غتاش َػاعس أ خايس ٖا٤٢ْ خايس أمحسز.  3
اهلٓسغ١ 

  ٗطب١ٝايه

ــِ    ـــًؼ ايكػـ ــرتاح فـ ــ٢ إقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ـــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــٓحبؿـ ــٝازت٘  َـ غـ

ــ٢ يٛ ٝؿــــ   ــب ايعًُــ ــتاش ١ايًكــ  أغــ

ــ٢ ــا٤ًا عًـ ــِ بٓـ ــ بايكػـ ــ١ٝ ايًذٓـ  ١تٛقـ

)سايـــ١  ايعًُٝـــ١ ايسا٥ُـــ١ يًرتقٝـــات  

 .متٝع ع٢ًُ(

 ٚاؾل اجملًؼ

 



7 

  2020/ 14/1بتاضٜذ  ايػازغ١اؾًػ١ 

 التعقني فى وظقػة مدرس -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 قُس ايؿشات عٛز٠   ز.  1
َسضؽ 

 َػاعس

ٖٓسغ١ 

 املٛاقالت

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــ٢ إقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ــ١ عً ــإٔ املٛاؾك ــٝنيبؿ ــ٢  تع ــٝازت٘ ؾ غ

ــ١  ــسضٚ ٝؿ ــٛي٘  ؽَ ــِ ؿك ــ٢  بايكػ عً

 .ايسنتٛضاٙزضد١ 

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 مساعد التعقني فى وظقػة مدرس -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 َعٝس     قُس ضَهإ غعٝس ّ.  1
اهلٓسغ١ 

  املعُاض١ٜ 

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــ٢ إقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ــ١ عً ــإٔ املٛاؾك ــٝنيبؿ ــٝازت تع ــ٢  ٘غ ؾ

ــ١  ــاعس ٚ ٝؿــ ــسضؽ َػــ ــِ  َــ بايكػــ

 كٛي٘ ع٢ً زضد١ املادػتري.ؿ

 ٚاؾل اجملًؼ

 َعٝس     محس عاطـ ايكا٣ٚ  أّ.  2
اهلٓسغ١ 

  املعُاض١ٜ 

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــ٢ إقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ــ١ عً ــإٔ املٛاؾك ــٝنيبؿ ــٝازت تع ــ٢  ٘غ ؾ

ــ١  ــاعس ٚ ٝؿــ ــسضؽ َػــ ــِ  َــ بايكػــ

 ؿكٛي٘ ع٢ً زضد١ املادػتري.

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 -: ؼة الزوج أو الزوجةًا: اإلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافنقثا

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

1 
قُٛز قُس عبس اؿُٝس ز. 

   ظٜتٕٛ 

 َسضؽ

  َتؿطؽ 

ٓسغ١ اهل

   ايهٗطب١ٝ 

 ضؾـ  ايٓظط ؾ٢ إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ 

 تذسٜـــسيايطًـــب املكـــسّ َـــٔ غـــٝازت٘ 

بسٕٚ َطتب ملطاؾك١  ١اقاـ ٠دـــــــــاظاأل

ــ ــٌ با  ١ايعٚد ــ٢ تعُ ــ١  ايت ــ١ ايعطبٝ ملًُه

 )ايطابع عؿط ن٢ً(ملس٠ عاّ ضابع ايػعٛز١ٜ  

 .6/12/2020ست٢  7/12/2019َٔ  اعتباضًا

 غٓٛات. 10 : ٠عسز غٓٛات اإلعاض

ضؾ  فًؼ 

ايه١ًٝ ػسٜس 

األداظ٠ 

 يػٝازت٘
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 -: : اإلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافؼة الزوج أو الزوجةتابع

  قُس دابط ع٢ً غطاب . ّ 2
 َسضؽ

  اعس َػ

ٓسغ١ اهل

  املٝهاْٝه١ٝ 

 ضؾ ايٓظط ؾ٢ إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ 

 تذسٜسيايطًب املكسّ َٔ غٝازت٘ 

بسٕٚ َطتب ملطاؾك١  ١اقاـ ٠دـــــــــاظاأل

اطاض ايعاّ ؾ٢ ايعٚد١ ايت٢ تعٌُ بهٓسا 

ٚست٢  1/12/2019َٔ  اعتباضًا اؿاز٣ عؿط

30/11/2020. 

 ال ٜٛدس. : ٠عسز غٓٛات اإلعاض

فًؼ ضؾ  

ايه١ًٝ ػسٜس 

األداظ٠ 

 يػٝازت٘

 

 -:حمو عؼوبة التـبقه ًا : ثالث

 القرار البيبى القسن الوظيفة االسن م

 غتاش أ ٖؿاّ قُس طًب٘ا.ز.  1
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ    

ــإٔ    ــِ بؿ ــؼ ايكػ ــرتاح فً ــ٢ إق ــط ؾ ايٓظ

ــ٢   ــ١ عً ٘ املٛاؾك ــ ــٛ ايتٓبٝ ــ٘   ق ــع عًٝ املٛق

ــِ   ــطاض ضق ــ١ بك ــٌ اؾاَع ــٔ قب ــاضٜذ 78َ  بت

ــاٚظ    12/12/2018 ــبب ػـــ ــو بػـــ ٚشيـــ

ــ٘    ــح اْ ــطض٠ )سٝ ــاظ٠ املك ــس٠ االد ــٝازت٘ َ غ

يًًـــٛا٥ح  َـــط عًٝـــ٘ عـــاّ ٚشيـــو طبكـــًا

َٓـــتظِ ٕ غـــٝازت٘ بـــأ ٚايكـــٛاْني( عًُـــًا

 .ؾ٢ ايعٌُ

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 رابعًا : اإلدتؼاالت وإنفاء اخلدمة :

 القرار البيبى القسن الوظيفة االسن م

 اش َػاعس  غتأ مئ قُس عُط٣ عكٌٝ  أز.  1
اهلٓسغ١ 

 االْؿا١ٝ٥

ــإٔ     ــِ بؿ ــؼ ايكػ ــرتاح فً ــ٢ اق ــط ؾ ايٓظ

االغـــتكاي١ املكـــسّ َـــٔ    قبـــٍٛ طًـــب 

غـــٝازت٘ َـــٔ ٚ ٝؿـــ١ أغـــتاش َػـــاعس     

ــاضٜذ    ــٔ ايتـ ــاضًا َـ ــو اعتبـ ــِ ٚشيـ بايكػـ

ــب    ــسٕٚ َطتـ ــاظ٠ بـ ــا٤ االدـ ــاىل الْتٗـ ايتـ

 . 3/1/2019ملطاؾك١ ايعٚد١ اعتباضًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًؼ
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 نفاء اخلدمة :تابع : اإلدتؼاالت وإ

 بطاِٖٝ عاضف دازٚإّ . قُس  2
َسضؽ 

 َػاعس 

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜا٤ 

 اهلٓسغ١ٝ 

ــإٔ     ــِ بؿ ــؼ ايكػ ــرتاح فً ــ٢ اق ــط ؾ ايٓظ

ــ٢  ــ١ عًـ ــٔ  املٛاؾكـ ــ١ َـ ــتكاي١ املكسَـ االغـ

ــٔ   ــاضًا َـ ــٝازت٘ اعتبـ ــا٤ًا  18/12/2019غـ بٓـ

ــ١     ــطٚف خاقـ ــو يظـ ــ٘ ٚشيـ ــ٢ طًبـ عًـ

 بػٝازت٘.  

 ٚاؾل اجملًؼ

 قُس مساس١  محس ع٢ًأّ . قُس  3
َسضؽ 

 َػاعس 

اهلٓسغ١ 

 املٝهاْٝه١ٝ 

ــإٔ     ــِ بؿ ــؼ ايكػ ــرتاح فً ــ٢ اق ــط ؾ ايٓظ

ــ٢  ــ١ عًـ ــٔ  املٛاؾكـ ــ١ َـ ــتكاي١ املكسَـ االغـ

ــاعس    ــسضؽ َػـ ــ١ َـ ــٔ ٚ ٝؿـ ــٝازت٘ عـ غـ

ــٔ  ــاضًا َــ ــاىل  5/8/2019اعتبــ ــّٛ ايتــ ايٝــ

يٓٗاٜــ١ االدــاظ٠ اـاقــ١ ملطاؾكــ١ ايعٚدــ١      

 ٚشيو يظطٚف خاق١.  

 ٚاؾل اجملًؼ

4 
ايهطِٜ عبس املعني  ّ. قُس عبس

 غًُٝإ 
 َعٝس 

اهلٓسغ١ 

 املٝهاْٝه١ٝ 

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــ٢ اقـ ــط ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ــ١ عً ــإٔ املٛاؾك ــ١  بؿ ــتكاي١ املكسَ االغ

ــاضًا     ــس اعتب ــ١ َعٝ ــٔ ٚ ٝؿ ــٝازت٘ ع ــٔ غ َ

ــٔ  ــطٚف    3/12/2019َـــ ــو يظـــ ٚشيـــ

 ؾدك١ٝ.  

 ٚاؾل اجملًؼ

 َعٝس  ّ. بٝؿ٣ٛ عُاز ٚيِٝ لٝب  5
ٖٓسغ١ اؿاغب 

 ٚايٓظِ 

ــط ــِ     ايٓظـ ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــ٢ اقـ ؾـ

ــ١  ــإٔ املٛاؾكـ ــ١    بؿـ ــا٤ خسَـ ــ٢ اْٗـ عًـ

ــاضًا   ــٌ اعتبـ ــٔ ايعُـ ــ٘ عـ ــٝازت٘ يتػٝبـ غـ

 َٚػازضت٘ ايبالز.  20/10/2019َٔ 

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 -: اإلنتداباتًا : سخام

 القرار البيبى القسن الوظيفة االسن م

 غتاش أ ا.ز. ايت٢ْٛ قُٛز ايت٢ْٛ   1
اهلٓسغ١ 

 االْؿا١ٝ٥   

قرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك٘ ايٓظط ؾ٢ ا

يًُعٗس ايعاىل يًٗٓسغ١ ع٢ً ْسب غٝازت٘ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا بايبشري٠ يًعاّ اؾاَع٢  

 8, ٚشيو ّٜٛ األضبعا٤ ملس٠  2019/2020

 غاعات أغبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًؼ
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 -:اإلنتدابات :  تابع

 غتاش أ ٌَ عبس ايطسِٝ ايٓشاؽ    أز.  2
ٖٓسغ١ اؿاغب 

 ٚايٓظِ 

 ١ظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكايٓ

إىل اؾاَع١ ايربٜطا١ْٝ ؾ٢  اع٢ً ْسب غٝازتٗ

بعس ضدٛعٗا َٔ  1/1/2020َكط اعتباضًا َٔ 

االداظ٠ اـاق١ خالٍ ايعاّ اؾاَع٢ 

, ٚشيو ٢َٜٛ األضبعا٤ ٚاـُٝؼ  2019/2020

 .غاع١ أغبٛعًٝا 14ملس٠ 

 ٚاؾل اجملًؼ

 َسضؽ  ز. قُس عبس اؿًِٝ ايٓذاض  3
اهلٓسغ١ 

 االْؿا١ٝ٥   

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك٘ 

يًُعٗس ايعاىل يًٗٓسغ١ ع٢ً ْسب غٝازت٘ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا بايبشري٠ يًعاّ اؾاَع٢  

 8, ٚشيو ّٜٛ األضبعا٤ ملس٠  2019/2020

 غاعات أغبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًؼ

  ٖٓسغ١ االْتاز   َسضؽ غالّ عبس املٓعِ ع٢ً ز. إ 4

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك٘ 

يًذاَع١ املكط١ٜ ايٝابا١ْٝ ع٢ً ْسب غٝازت٘ 

يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  خالٍ ايؿكٌ 

, ٚشيو ّٜٛ  2019خطٜـ  –ايسضاغ٢ االٍٚ 

 غاعات أغبٛعًٝا. 6األثٓني ملس٠ 

 ٚاؾل اجملًؼ

 

 -:ما وستجد من أعؿال ًا : دادد
بؿإٔ تعٝني املعٝسٜٔ بكػِ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ يتهٕٛ  2019/2023سظات ؾ٢ اـط١ اـُػ١ٝ يه١ًٝ اهلٓسغ١ تكٜٛب خا١ْ املالايٓظط ؾ٢  - 1

( 1( َعٝسٜٔ غًٜٓٛا َٔ أٚا٥ٌ خطجي٢ قػِ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ بايرتتٝب املطًل بػ  ايٓظط عٔ ايؿعب , ٚتعٝني عسز )4نايتاىل "تعٝني عسز )

 ٠ ٚايتؿٝٝس".َعٝس غًٜٓٛا َٔ خطجي٢ بطْاَر ايعُاض

 ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ. ايكطاض :

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ )بكؿت٘(  –ٚاؾل فًؼ ع٢ً تؿهٌٝ ؾ١ٓ بط٥اغ١ األغتاش ايسنتٛض / فس٣ عبس ايعظِٝ أمحس  – 2

 ٚعه١ٜٛ ناًل َٔ :

 ؽ بكػِ اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝض٥ٝؼ داَع١ اإلغهٓسض١ٜ األغبل ٚاألغتاش املتؿط  األغتاش ايسنتٛض / عكاّ أمحس غامل 

 ض٥ٝؼ داَع١ اإلغهٓسض١ٜ األغبل ٚاألغتاش املتؿطؽ بكػِ ٖٓسغ١ اإلْتاز  األغتاش ايسنتٛض / قُس ْكط ايسٜٔ زَري 

  / فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝرض٥ٝؼ  عؿاف مخٝؼ إبطاِٖٝاألغتاش٠ ايسنتٛض٠ 

 , َع ٚنع تٛقٝات ميهٔ ضؾعٗا إىل اؾاَع١ يعغرتؾاز بٗا. يعٚز أٚ ايعٚد١ بأداظات َطاؾك١ اباإلدطا٤ات اـاق١ يبشح َا ٜتعًل ٚشيو 
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 الشئون التعليمية
 

 القرار توصية جلنة شئوى طالة املوضوع م

1 
ايٓظط ؾ٢ املٛاؾك١ ع٢ً تعسٌٜ ايتكِٜٛ ايػ٣ٛٓ يًؿكٌ ايسضاغ٢ ايجا٢ْ 

 (.1)َطؾل ضقِ 

 
 وافق جملس الكلية

2 

ٚض قطاض فًـؼ اؾاَعـ١ ظًػـت٘ بتـاضٜذ     إساط١ فًؼ ايه١ًٝ عًًُا بكس

باملٛاؾك١ ع٢ً ؼسٜس املكطٚؾات املكرتس١ يًطالب اؿاقًني  28/12/2019

االْػشاب اإلدباض٣ ْتٝذ١ عسّ املٛا بـ١ , عًـ٢ إٔ تهـٕٛ     FWع٢ً 

( دٓٝ٘ يهٌ غـاع١ َعتُـس٠   100( دٓٝ٘ يهٌ غاع١ َعتُس٠ , )75بٛاقع )

يًُكطض , عًـ٢ إٔ   ػشبٚتهاعـ عٓس إعاز٠ تهطاض اي Wيعْػشاب 

 .2020ٜطبل شيو إعتباضًا َٔ ؾكٌ ايطبٝع يًعاّ اؾاَع٢ 

 

 جملس الكليةأحيط 

 علوبً
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 العالقات الثقافية
 -: ادلؤمترات العؾؿقة أواًل:

 -: تكطٜط سهٛض َؤمتط

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

   ٢ْٗ عجُإ قط٢ْ غطٜب. ا.ز 1

غتاش بكػِ أ

ٓسغ١ اهل

 ١ايهٗطبٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ

عٔ  اباملٛاؾك١ ع٢ً ايتكطٜط املكسّ َٔ غٝازتٗايجكاؾ١ٝ 

ايص٣  ايعامل٢ ايجايح ٚايعؿطٕٚ يًكٛتٝاتاملؤمتط  اسهٛضٖ

ٚقس املاْٝا  يف 13/9/2019ست٢  9/9/2019عكس خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

 مت ايكا٤ قانط٠ عٔ املؤمتط بايكػِ.  

ٚاؾل 

 جملًؼا

2 
 بطاِٖٝ عبسإقُس غعٝس . ّ

   ايععٜع ايػكا

بكػِ  عٝسَ

ايبشط١ٜ ٓسغ١ اهل

 ٚعُاض٠ ايػؿٔ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ

باملٛاؾك١ ع٢ً ايتكطٜط املكسّ َٔ غٝازت٘ عٔ سهٛضٙ ايجكاؾ١ٝ 

 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚاالبتهاضات ؾ٢ ايتكٓٝات ايبشط١ٜ َؤمتط

يف  11/9/2019ست٢  9/9/2019كس خالٍ ايؿرت٠ َٔ ايص٣ ع

 ٚقس مت ايكا٤ قانط٠ عٔ املؤمتط بايكػِ.   ؾاضْا ببًػاضٜا

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: الدرادقة جازاتاإل :ًانقاث

 -: اإلٜؿاز ؾ٢ األداظ٠ ايسضاغ١ٝ – أ

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

 بطاِٖٝ ععت محازإمحس . أّ 1
سغ١ عٝس بكػِ اهلَٓ

 ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػؿٔ

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاز غٝازت٘ ؾـ٢ ادـاظ٠  زضاغـ١ٝ    

ؾُع املاز٠ ايع١ًُٝ َٔ اغـباْٝا ٚشيـو يالغـتؿاز٠ َـٔ     

 ERASMUS+ االتؿاق١ٝ اـاق١ باالؼـاز االٚضٚبـ٢   

ــ   ــ١ االغــهٓسض١ٜ ٚداَع ــني داَع ــإٚ ب  ١UCA بايتع

باغباْٝا ملس٠ مخػ١ اؾٗط اعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب 

 ٜكطف بايساخٌ.   

 (.1/3/2018)تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َعٝس 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 اإلٜؿاز ؾ٢ األداظ٠ ايسضاغ١ٝ تابع: 

2 
بطاِٖٝ قُٛز إقُٛز  .ّ

 بطاِٖٝإ

عٝس بكػِ اهلٓسغ١ َ

 ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػؿٔ

رتاح فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  ايٓظط ؾ٢ اق

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاز غٝازت٘ ؾـ٢ ادـاظ٠  زضاغـ١ٝ    

ؾُع املاز٠ ايع١ًُٝ َٔ اغـباْٝا ٚشيـو يالغـتؿاز٠ َـٔ     

 ERASMUS+ االتؿاق١ٝ اـاق١ باالؼـاز االٚضٚبـ٢   

ــ١    ــ١ االغــهٓسض١ٜ ٚداَع ــني داَع ــإٚ ب  UCAبايتع

ًا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب باغباْٝا ملس٠ مخػ١ اؾٗط اعتباض

 ٜكطف بايساخٌ.

 (.             1/2/2018)تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َعٝس 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

3 
ْٛضٖإ قُس عبس  .ّ

 ايؿتاح

َعٝس٠ بكػِ اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  

اظ٠ زضاغـ١ٝ  ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاز غٝازتٗا ؾ٢ ادـ 

ؾُع املاز٠ ايع١ًُٝ اـاق١ باملادػتري َٔ ايُٓػا ٚشيو 

داَعـ١    +ERASMUSيالغتؿاز٠ َٔ اتؿاقٝـ١ بـني   

KLAGENFURT    ــس٠ ــهٓسض١ٜ ٚمل ــ١ االغ ٚداَع

تاضٜذ ايػـؿط مبطتـب ٜكـطف     َٔ عتباضًاإؾٗط أضبع١ أ

 .بايساخٌ

 (.7/12/2017)تاضٜذ تعٝني غٝازتٗا َعٝس٠ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: تػٝري ايػطض َٔ االٜؿاز  – ب

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
ؾطف سػٔ أعاقِ . ّ

 عبس اهلل 

عٝس بكػِ اهلٓسغ١ َ

ايكش١ٝ ٚعهٛ االداظ٠ 

ايسضاغ١ٝ ظاَع١ 

غٓػٓات٢ بايٛالٜات 

 املتشس٠ االَطٜه١ٝ

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  

ٝري ايػـطض َـٔ االٜؿـاز َـٔ     ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً تػ

املادػــتري اىل ايــسنتٛضاٙ سٝــح ْــاقـ املادػــتري ؾــ٢ 

 .2019اغػطؼ 

يًشكٍٛ ع٢ً املادػتري َٔ  7/8/2017)غاؾط غٝازت٘ يف 

اخـط َـس سكـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ ايجايـح َـٔ         -اَطٜها  

 مبطتب(. 6/8/2020ست٢  7/8/2019

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: تطبٝل ايًٛا٥ح  – دـ

 القرار البيبى /القسنالوظيفة االسن م

1 
قُس قُس قالح عبس . ّ

 ايعًِٝ َكطؿ٢ دًٛ 

بكػِ  ػاعسَسضؽ َ

 االْؿا١ٝ٥ٓسغ١ اهل

ٚعهٛ االداظ٠ ايسضاغ١ٝ 

االباَا بايٛالٜات ظاَع١ 

 املتشس٠ االَطٜه١ٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ 

زت٘ ٚشيو ٢ غٝاتطبٝل ايًٛا٥ح عًملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ با

َٚطايبت٘ ٚنآَ٘ بايٓؿكات سٝح  باْٗا٤ خسَت٘ بؿكً٘

ٚمل  22/11/2019اْتٗت ؾرت٠ االْصاض املٛد١ يػٝازت٘ ؾ٢ 

 ٜعس ٚمل ٜتػًِ ايعٌُ ست٢ تاضخي٘ .

يًشكٍٛ ع٢ً زضد١  24/7/2012)غاؾط غٝازت٘ ؾ٢ 

مت تػٝري ايػطض يًسنتٛضا٠ ؾ٢  – اَطٜهأَ  املادػتري

ايعاّ ايػابع ط َس سكٌ عًٝ٘ اخ -اطاض ايعاّ ايطابع 

تكسّ بطًب يًتسضٜب  - بسٕٚ َطتب 23/7/2019ست٢ 

خالٍ ايعاّ ايػابع  27/4/2019بعس َٓاقؿ١ ايسضد١ ؾ٢ 

ٚمت ايطز ع٢ً ايكػِ باْ٘ ال جيٛظ َٓح عاّ يًتسضٜب بعس 

 ايعاّ ايػابع(.

ٚاؾل 

 اجملًؼ

2 
عُط قُس أْٛض . ّ

 ايسضزٜط٣ 

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

از ٚعهٛ ٖٓسغ١ االْت

االداظ٠ ايسضاغ١ٝ ظاَع١ 

بٛضزٚ بايٛالٜات املتشس٠ 

 االَطٜه١ٝ

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ باملٛاؾك١ ع٢ً االيتُاؽ 

املكسّ َٔ غٝازت٘ بٛقـ إدطا٤ات إْٗا٤ خسَت٘ َٚطايبت٘ 

ٚنآَ٘ بايٓؿكات ْظطًا يظطٚف أغط١ٜ عًًُا بأْ٘ قس 

ٚمل ٜعس ٚمل  26/7/2019أْت٢ٗ اإلْصاض املٛد٘ يػٝازت٘ ؾ٢ 

 ٜتػًِ ايعٌُ ست٢ تاضخي٘.

يًشكٍٛ ع٢ً ايسنتٛضاٙ  29/8/2011)غاؾط غٝازت٘ ؾ٢ 

اخط َس سكٌ عًٝ٘ ايعاّ ايػابع بسٕٚ  –َٔ اَطٜها 

مت عٌُ  – 28/8/2018ست٢  29/8/2017َطتب اعتباضًا َٔ 

ٚنصيو ؾ٢  9,10/11/2018عس٠ اغتعذاالت ؾ٢  

 , ٢5/2/2019 مت عٌُ َصنطتني يًكػِ ؾ  - 1,3,4/2019

ؾاز ايكػِ بأْ٘ ْاقـ أملعطؾ١ َٛقؿ٘ ايسضاغ٢ ٚ 4/3/2019

ؾازت إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ 19/4/2018ايسضد١ ؾ٢ 

بايه١ًٝ  بأْ٘ داض٣ عٌُ ادطا٤ات َطاؾك١ ايعٚد١ َٔ 

 ايّٝٛ ايتاىل يًُٓاقؿ١ ٚست٢ األٕ مل تتِ املٛاؾك١ عًٝٗا(. 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

ع٢ً 

تطبٝل 

ايًٛا٥ح 

ع٢ً 

ٝازت٘ غ

ٚشيو 

باْٗا٤ 

خسَت٘ 

إلْكطاع٘ 

عٔ ايعٌُ 

َٚطايبت٘ 

ٚنآَ٘ 

 بايٓؿكات
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 -: اجلامعة ادلصروة القابانقة لؾعؾوم والتؽـولوجقا )بدء الدرادة( :ثالثًا

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
قُس ايػٝس ايبس٣ٚ قُس . ّ

 خايس 

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ 

 اهلٓسغ١ٝ

يٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  ا

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً بس٤ زضاغ١ غٝازت٘ باؾاَع١ املكط١ٜ 

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝـا يًشكـٍٛ عًـ٢ زضدـ١     

ايسنتٛضاٙ ٚملس٠ ثالخ غٓٛات مبطتب ٜكطف بايـساخٌ  

 ع٢ً ْؿك١ ايبعجات.   16/2/2020اعتباضًا َٔ 

ــٝني غــٝاز  ــاضٜذ تع ــسضؽ َػــاعس  )ت ــ١ َ ــ٢ ٚ ٝؿ ت٘ ؾ

2/6/2019.) 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: اإلتػاققات الثؼافقة :رابعًا

 -:عكس إتؿاق١ٝ  –أ 

 القرار البيبى م

1 

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً إقا١َ بطٚتٛنٍٛ ايتعإٚ 

ٚملس٠ ثالخ غٓٛات تبسأ  2019قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ ٚبني َعٗس عٛخ االيهرتْٚٝات بني داَع١ االغهٓسض١ٜ ٚميجًٗا 

 َٔ تاضٜذ ايتٛقٝع عًٝ٘ ٚجيٛظ متسٜس ايعٌُ بٗا مبٛدب إتؿام نتاب٢ بني ايططؾني.

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: جتدود جائزة خاصة بطؾب البعثات وادلـح الدرادقة :خامسًا

 القرار البيبى م

1 

املكسّ َٔ ايٛسس٠ اؿػاب١ٝ املطنع١ٜ بايه١ًٝ بؿإٔ ػسٜس ايك١ُٝ االمس١ٝ ؾا٥ع٠ ألغٛزانؼ ٚايبـايؼ  ايٓظط ؾ٢ ايطًب 

)غبع١ اآلف دًٓٝٗا ٚشيو يكطف عا٥سٖا َػا١ُٖ ؾ٢ ْؿكات طالب ايبعجات أٚ املٓح ايسضاغ١ٝ ـطجي٢  7000قُٝتٗا 

 ن١ًٝ اهلٓسغ١ .

بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ ايسضاغات  26/4/2016ٚفًؼ اؾاَع١ ؾ٢  12/1/2016)مت اخط ػٝس هلا مبٛاؾك١ فًؼ ايه١ًٝ ؾ٢ 

 (.20/3/2016ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: %(17اإلعارات )نسبة اإلعارات عؾى مستوى الؽؾقة  :ًادادد

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
بتٗاٍ ٜٛغـ إ .ا. ز

 ايبػطٜٛػ٢

تؿطؽ بكػِ َغتاش أ

 عُاض١ٜاهلٓسغ١ امل

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    

اطاض ايعاّ إعاض٠ غٝازتٗا ؾ٢  ػسٜسايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً 

ٚشيو يًعٌُ  31/8/2021ست٢  1/9/2020اعتباضًا َٔ  ايػابع

نعُٝس ن١ًٝ ايعُاض٠ ٚايتكـُِٝ ايب٦ٝـ٢ ظاَعـ١ بـريٚت     

 تـؤثط عًـ٢   ايعطب١ٝ بًبٓإ , عًًُا بـإٔ إعـاض٠ غـٝازت٘ ال   

 االعاضات اؾسٜس٠.

 %(.14)ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

2 
ٖؿاّ ع٢ً غعس       .ا. ز

 ظٜٔ ايسٜٔ

بكػِ اهلٓسغ١  أغتاش

 االْؿا١ٝ٥

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ 

املكسّ َٔ غٝازت٘ عٔ إعاض٠  االعتصاض باملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ

يًُعٗس ايعاىل يًٗٓسغ١ ايتهٓٛيٛدٝا بهٝٓر َطٜٛط  غٝازت٘

 ٚشيو يظطٚف خاق١ بػٝازت٘. 2019/2020يًعاّ 

ع٢ً االعاض٠ ملس٠ عاّ  16/7/2019)ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ ؾ٢ 

 ساز٣ عؿط ٚمل تطز َٛاؾك١ اؾاَع١ ع٢ً االعاض٠ ست٢ تاضخي٘(.

ٚاؾل 

 اجملًؼ

َني َؿاىل أقُس ايػٝس . ز 3
ػاعس بكػِ َ غتاشأ

هلٓسغ١ االْؿا١ٝ٥ا

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ 

َٔ املعٗس ايعاىل  تػٝري َكط االعاض٠ باملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ

يًٗٓسغ١ ٚايتهٓٛيٛدٝا بربز ايعطب اىل االنازمي١ٝ ايعطب١ٝ 

يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ ايبشط٣ ايتابع١ ؾاَع١ 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ.

ع٢ً إعاض٠ غٝازت٘ , نُا  20/8/2019ه١ًٝ ؾ٢ )ٚاؾل فًؼ اي

ٚاؾل ا.ز. ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

ست٢  1/11/2019ٚشيو اعتباضًا َٔ  4/9/2019ع٢ً شيو ؾ٢ 

31/10/2020 .) 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ساظّ قُس درب االيؿ٢. ز 4

َسضؽ بكػِ 

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ 

 اهلٓسغ١ٝ

ايكػِ ٚؾٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات     ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ

)ؾ٢ اطاض إعاض٠ غٝازت٘ ملس٠ عاّ  ػسٜسايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً 

ٚشيو  30/3/2021ست٢  1/4/2020اعتباضًا َٔ  ايعاّ ايجأَ(

ــّٛ    ــت يًعً ــ١ ايهٜٛ ــت بهًٝ ــ١ ايهٜٛ ــ٢ زٚي يًعُــٌ ؾ

ٚايتهٓٛيٛدٝا , عًُـًا بـإٔ إعـاض٠ غـٝازت٘ ال تـؤثط عًـ٢       

 االعاضات اؾسٜس٠.

 %(.١21 االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ )ْػب

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 %(17اإلعارات )نسبة اإلعارات عؾى مستوى الؽؾقة  :تابع

 عًٝا٤ عازٍ عبس اؿُٝس. ز 5
سضؽ بكػِ ٖٓسغ١ َ

 االْتاز

ايٓظط ؾ٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    

 ؾ٢ اطاضإعاض٠ غٝازتٗا ملس٠ عاّ  ػسٜسايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً 

ٚشيو  17/8/2020ست٢  18/8/2019اعتباضًا َٔ  ايعاّ ايجايح

يًعٌُ ظاَع١ َاى َاغرت بهٓسا , عًًُا بإٔ إعاض٠ غٝازتٗا 

 ال تؤثط ع٢ً االعاضات اؾسٜس٠.

 %(.17ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ (

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -:ما وستجد من أعؿال ًا : دابع
 ع٢ً اإلغتعا١ْ بهاًل َٔ : 28/12/2019إلْؿا١ٝ٥ بؿإٔ َٛاؾك١ فًؼ ايكػِ ظًػت٘ بتاضٜذ َا ٚضز َٔ قػِ اهلٓسغ١ اايٓظط ؾ٢  - 1

  األغتاش ظاَع١ ْٛضخ ناضٚيٝٓا بايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ –ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / غا٢َ ضظم اهلل سٓا 

  بايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ األغتاش ظاَع١ آالباَا بربَٓذٗاّ –ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / ؾؤاز س٢ًُ ؾؤاز 

( َٔ قإْٛ تٓظِٝ اؾاَعات , ٚشيو ملا 125طبكًا يًُاز٠ ) Adjnct Professorنأغاتص٠ َعاْٚني ظا٥طٜٔ َٔ ش٣ٚ ايهؿا٠٤ ٚايتُٝع 

٠ يًكػِ , ٚظٜاز٠ ايتعإٚ ايجكاؾ٢ ايسٚىل ٚؾا٥س٠ َطدٛ يػٝازتُٗا َٔ خربات ٚنؿا٠٤ ٚمتٝع ؾ٢ فاٍ اهلٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ

 ٚايه١ًٝ ٚاؾاَع١.

 ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ.ايكطاض : 

ع٢ً غؿــط  26/12/2019َا ٚضز َٔ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطبٝـــ١ بؿإٔ َٛاؾك١ فًؼ ايكػـــِ ظًػت٘ بتاضٜذ ايٓظط ؾ٢  - 2

املكسَــــ١ َٔ داَعــــ١  املعٝــس٠ بايكػِ , يًتسضٜب ٚشيو يعغتؿاز٠ َٔ املٓشـــ١ –املٗٓسغـــ١ / ناًَٝٝا غعٝــس قُس قُس 

Aen-ADRIA-UNIVERSITAT-KLAGENFURT ع٢ً إتؿاق١ٝ  بايُٓػا يًتبازٍ ايطالب٢Erasmusplus  ٚشيو ملس٠ أضبع١ أؾٗط إعتباضًا ,

 .1/7/2020ست٢  1/3/2020َٔ 

 ٚاؾل فًؼ ايه١ًٝ.ايكطاض : 
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 الدراسات العليا
 -اهلـددة اإلنشائقة :أواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 َكطؿ٢ ظن٢ إبطاِٖٝ قُٛز إبطاِٖٝاغِ ايطايب:  

 . غًٛى اـاظٚم احملٌُ داْبٝا املسؾٕٛ يف تطب١ غري َتُاغه١َٛنٛع: 

Behavior of laterally loaded pile embedded in 

cohesionless soil.  

ػٝس دعؿط , أ.ز. عُطٚ أ.ز. ؾتش٢ قُس عبس ضب٘ , أ.ز. خايس ايؼت إؾطاف:  

 .ظنطٜا ايٛنٌٝ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

 احلكن

 َٗا قُس ٜاغني محاز عُطاغِ ايطايب:  

إغتذاب١ ايهباض٣ املتك١ً ًَٝجٝا باالنتاف ٚاملطتهعٙ ع٢ً خٛاظٜل  َٛنٛع: 

 .ؼت تأثري اؿٌُ اؿطاض٣

Response of integral abutment bridges supported on 

piles under thermal loading. 

 أ.ز. ؾتش٢ قُس عبس ضب٘ , أ.ز. ظن٢ إبطاِٖٝ عبس ايطمحٔ.ؼت إؾطاف:  

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

10
th

 Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management, (AICSGE-10) 17-19 December 2019, 

Alexandria, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ         أ.ز. ؾتش٢ قُس عبس ضب٘       أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ    -1

 عهٛاً    أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطا       أ.ز. قُس ايػطٜب قكط     -2

 عهًٛا                             ط         أغتاش بايه١ًٝأ.ز. خايس ايػٝس دعؿ -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                    أ.ز. ظن٢ إبطاِٖٝ قُٛز       أغتاش بايه١ًٝ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2013 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة اإلنشائقة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 َكطاف َكطافٖاز٣ سػٔ اغِ ايطايب:  

ٚاألعُس٠ يف األعها٤ املعس١ْٝ املؿه١ً  –إغًٛى ٚقالت ايهُطات  َٛنٛع: 

 .ع٢ً ايباضز

Behavior of beam – column connections of cold – 

formed steel members. 

أ.ز. سػاّ ؾ٢ُٗ غامن , أ.ز. أمحس ؾاٌَ ؾ٢ُٗ , ز. ؾرئٜ ؼت إؾطاف:  

 .َكطؿ٢ غًِٜٛ

 ي٘ عح َٓؿٛض يف : ٗٓسؽ املصنٛض* امل

10
th

 Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management, (AICSGE-10) 17-19 December 2019, 

Alexandria, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ          أ.ز. سػاّ ؾ٢ُٗ غامن             أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً   أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ايكاٖط٠        أ.ز. ؾطٜـ أمحس َطاز     -2

 عهًٛا            أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايه١ًٝ  أ.ز. قُس خري٣ قؿٛ  غطٚض -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ  أ.ز. أمحس ؾاٌَ ؾ٢ُٗ           أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايه١ًٝ -4

َادػتري 

يعًّٛ ا

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم ثانقًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 سػاّ ايػٝس أمحس قطباغِ ايطايب:  

ايتشػني ايتك٢ٓ ٚاإلقتكاز٣ ٚأغًٛب منصد١ دسٜس يٓظاّ َهٕٛ َٔ َٛنٛع: 

ط١ ؼ١ًٝ املٝاٙ بايتٓانح ايعهػ٢ اـالٜا ايؿٛتٛؾٛيت١ٝ ٚتٛضبٝٓات ايطٜاح ٚق

 . ؼت  طٚف ايتؿػٌٝ املتػري٠

Techno-economic optimization and new modeling 

technique for photovoltaic, wind and reverse osmosis 

desalination system under variable operating 

conditions.  

ٜٔ ؾاٖني , أ.ز. نُاٍ أمحس عابس , أ.ز. أ.ز. أمحس عبس اهلل سػاّ ايسؼت إؾطاف:  

 .نطِٜ سػٔ قُس ٜٛغـ

 2015 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

هنح 

 الدرجبت

 عبس ايكازض عبس ايػالّ عبس ايكازض َططا٣ٚ ايؿاعتاغِ ايطايب:  

املط٢٥ ؼػٝٓات يف أزا٤ َعسٍ اـطأ يف ايبتات يٓظاّ إتكاالت ايه٤ٛ َٛنٛع: 

بإغتدساّ تك١ٝٓ اإلضغاٍ املتعسز املسخالت ٚاملدطدات ٚأٜها بإغتدساّ َػتكبالت 

 .تٓٛع ايعا١ٜٚ

Improvements in BER performance for visible light 

communications system using MIMO transmission technique 

and angle diversity receivers.  

ظم قُس ضظم , أ.ز. ظٜاز ضؾاز ايكشٔ , ز. قُس عبس أ.ز. قُس ضؼت إؾطاف:  

 .اؿُٝس ايؿ٢ُٝ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ععٙ محس٣ إبطاِٖٝ عباؽ ايٓذاضاغِ ايطايب:  

 .َكرتح تكُِٝ ٚتٓؿٝص ٖٛا٥ٝات ملعاؾ١ ٚضّ ايجس٣ عطاض٠ املٝهطٜٚٚـَٛنٛع: 

A proposed antennas design and implementation for 

noninvasive localized breast tumor treatment using microwave 

hyperthermia.  

أ.ز. َظٗط بػ٢ْٛٝ طاٌٜ , أ.ز. تاَط َٓري َٛغ٢ ْاقـ , أ.ز. ؼت إؾطاف:  

 .عاٜس٠ ع٢ً ايؿاؾع٢

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2012 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ؿ٢ ايػٝسزٜٓا قُس َكطاغِ ايطايب:  

ططٜك١ ايتٗذني بني ططٜك١ عح أغطاب ايطٝٛض ٚططٜك١ عح اؾاشب١ٝ َٛنٛع: 

 . األضن١ٝ يًتشهِ يف غطع١ قطى ايتٝاض املػتُط بسٕٚ ايؿطف ايهطب١ْٝٛ

Hybrid particle swarm optimization and gravitational search 

algorithm for BLDC motor speed control.  

أ.ز. إبطاِٖٝ ؾؤاز ايعطبا٣ٚ )ضمح٘ اهلل( , أ.ز. تاَط س٢ًُ عبس ؼت إؾطاف:  

 .اؿُٝس , أ.ز. نطِٜ سػٔ قُس ٜٛغـ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ؾُٝا٤ قُس نُاٍ قُساغِ ايطايب:  

 .تكًٌٝ ايتٛاؾكٝات يف ْظاّ ايٓكٌ بايتٝاض املػتُط عاىل اؾٗسَٛنٛع: 

Harmonic reduction for a high voltage direct current system.  

 .أ.ز. عُطٚ عجُإ ايعٚا٣ٚ,  أ.ز. ضاد٢ ضؾعت محس٣ؼت إؾطاف:  

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2012 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 تػِٓٝ قُس ضنا ساؾظ ايطٚب٢اغِ ايطايب:  

ِ املتعا١َٓ اإلْتكا٤ األَجٌ يًتشهِ يف غطع١ قطنات املػٓاطٝؼ ايسا٥ َٛنٛع: 

 .بإغتدساّ اـٛاضظّ ايػطب٢ ٚخٛاضظّ مت١ٜٛ اؿباض

Optimization of speed control of permanent magnet 

synchronous motor using particle swarm optimization and 

cuttlefish camouflaging optimization.  

مح٘ اهلل( , أ.ز. تاَط أ.ز. إبطاِٖٝ ؾؤاز عبس ايطمحٔ ايعطبا٣ٚ )ضؼت إؾطاف:  

 .س٢ًُ عبس اؿُٝس , أ.ز. نطِٜ سػٔ قُس ٜٛغـ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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تشكيل جلنة 

 احلكن

 دٝٗإ أبٛ ايػعٛز قاحلاغِ ايطايب:  

 .احمل١ٝٓتعٜٛ  ؾكس اإلبكاض بٛاغط١ ْظاّ شن٢ خاضد٢ الغتُات١ ايكؿط٠ َٛنٛع: 

إغتدساّ ايربف١ اـط١ٝ ايكشٝش١ ) َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :

املدتًط١ يتكُِٝ أدٗع٠ اإلبكاض ايتعٜٛه١ٝ ايكاب١ً يًرتنٝب ع٢ً ايكؿط٠ 

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. (املد١ٝ

A mixed integer linear programming approach for 

cortical visual prostheses design. 

أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ , أ.ز. أَني أمحس ؾ٢ُٗ ؾهط٣ , ز. ؼت إؾطاف:  

 .دٝسا٤ ؾاضٚم عباؽ َه٢

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

IEEE Transactions on Neural systems and Rehabilitation 

Engineering, Vol. 26, No. 2, February 2018. 

  -ًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ اي

 ض٥ٝػًا  أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ أغٝٛط أ.ز. قُس أبٛ ظٖاز أبٛ ظٜس       -1

 عهٛاً    أغتاش به١ًٝ ايطب داَع١ اإلغهٓسض١ٜأ.ز. قُس محس٣ ؾؿٝل             -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ         أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ   أ.ز. أَني أمحس ؾ٢ُٗ ؾهط٣   -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ          .ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ   أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ -4

 2013 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 مس١ٝ أمحس قُس عبس املطًب غٝس أمحساغِ ايطايب:  

 .ؼػني أزا٤ ايتكػِٝ املؿؿط َتعسز ايٛقٍَٛٛنٛع: 

Improvement of the performance of optical code 

division multiple access. 

أمحس ضَهإ عبس ايععٜع )ضمح٘ اهلل( , أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ ؼت إؾطاف:  

 .إمساعٌٝ , أ.ز. قُس ضظم قُس ضظم , أ.ز. َكطؿ٢ سػني ع٢ً سػٔ

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

Optical and Quantum Electronics, Vol. 51:354, 18 

October 2019. 

  -ًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ اي

 ض٥ٝػًا  أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓكٛض٠     أ.ز. أمحس ؾعبإ مسط٠           -1

   أغتاش َتؿطؽ باالنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.ز. َكطؿ٢ سػني ع٢ً سػٔ  -2

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ                                                                         

 عهًٛا                          أ.ز. سػاّ قُس سػإ ؾًب٢     أغتاش بايه١ًٝ -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ        أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ     أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -4

 2015 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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تشكيل جلنة 

 احلكن

 ؾُٝا٤ قُس قُس قُس زضٜٚـايب:  اغِ ايط

 .ْظِ ؼهِ ايػالٜات بإغتدساّ ْظِ ايتشهِ اؿسٜج١َٛنٛع: 

Boiler control system using modern control 

techniques. 

 أ.ز. قُس عُطٚ كتاض , أ.ز. ٚؾا٤ نُاٍ اؿٜٛط.ؼت إؾطاف:  

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

IEEE 28
th

 International Symposium on Industrial 

Electronics (ISIE), 12-14 June, 2019, Canada. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا          أ.ز. قُس ظنطٜا َكطؿ٢          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ          -1

 عهٛاً ٚ َؿطؾًا       أغتاش َػاعس بايه١ًٝ             أ.ز. قُس عُطٚ كتاض  -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ  أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. ٚؾا٤ نُاٍ اؿٜٛط            -3

                  أغتاش َػاعس باالنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   أ.ز. َكطؿ٢ أمحس عبس اؾًٌٝ  -4

 عهًٛا                                                                                   

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ؾاز٣ أمحس قُس أبٛ ايعالاغِ ايطايب:  

ؼسٜس أزا٤ ْظِ االتكاالت اؿسٜج١ بططم ايسخٍٛ ٚاـطٚز املتعسز يف َٛنٛع: 

 .ٚدٛز َعٛقات َهْٛات اإلتكاٍ

Performance analysis of modern MIMO 

communication systems in the presence of channel 

impairments. 

أ.ز. قُس ضظم قُس ضظم , ز. ؾٛق٢ ايػٝس ؾعبإ , ز. نطِٜ ؼت إؾطاف:  

 سػٔ ايػٝس سػٔ َٛغ٢.

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

4
th

 International Conference on Advanced 

Technology & Applied Sciences (ICaTAS) 

September 10-12, 2019, Cairo, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ           أ.ز. سػٔ ْسٜط سػ٢ٓ خري اهلل -1

 عهٛاً   أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطا أ.ز. قُس ايػعٝس ْكط            -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ  أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايه١ًٝ          أ.ز. قُس ضظم قُس ضظم -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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تشكيل جلنة 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 ضْا قُس غامل إمساعٌٝ غًُٝإاغِ ايطايب:  

 .تؿدٝل أَطاض ؾؿٌ ايكًب بإغتدساّ ايتعًِ ايعُٝلَٛنٛع: 

Heart failure diagnosis using deep learning. 

 .أ.ز. فس٣ عبس ايعظِٝ أمحس , أ.ز. قُس ضظم قُس ضظمؼت إؾطاف:  

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                       أ.ز. َظٗط بػ٢ْٛٝ طاٌٜ      أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً                       ١ٝأغتاش َتؿطؽ بايهً    أ.ز. سػٔ ْسٜط خري اهلل   -2

                    أغتاش ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخأ.ز. فس٣ عبس ايعظِٝ أمحس   -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                                                                          

 2016 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تعسٌٜ ؾ١ٓ 

 إؾطاف

 قُس ًٌٖٝ قُٛز عبس اجملٝسايطايب:  اغِ 

إغتدساّ ايعْربى ايهٗطب٢ يف ايتشهِ يف تػٝريات اؾٗس يف ؾبهات َٛنٛع: 

 .اؾٗس املٓدؿ 

 .أ.ز. ضاد٢ ضؾعت محس٣ , أ.ز. امئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعسؼت إؾطاف:  

ٚشيو بإناؾ١ أ.ز. نطِٜ سػٔ قُس ٜٛغـ األغتاش املػاعس بايه١ًٝ إىل ؾ١ٓ 

 ؿاد١ ايبشح إىل ؽكل غٝازت٘. اإلؾطاف

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  ًاثالث

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 أمحس قُس ع٢ً قاحلاغِ ايطايب:  

 . تأثري ايٓػٝر ايػطش٢ ع٢ً أزا٤ احملاٌَ اإلْعالق١َٝٛنٛع: 

The effect of liner surface texture on journal bearing 

performance.  

أ.ز. ٚا٥ٌ أمحس نطٚغب٢ , أ.ز. إبطاِٖٝ قُٛز ايؿشاّ , ز. َكطؿ٢  ؼت إؾطاف: 

 .ايػٝس اؿهط٣

 2014 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عكاّ ايسٜٔ ْبٌٝ أمحس نُاٍ عبسٙاغِ ايطايب:  

ايػطٜإ ثٓا٢٥ ايطٛض يًُا٤ ٚاهلٛا٤ يف  زضاغ١ َع١ًُٝ ٚعسز١ٜ عَٔٛنٛع: 

 . املٛاغري شات االمساض

Experimental and numerical study on air-water two-

phase flow in downward sloping pipes.  

 .أ.ز. سػٔ ع٢ً ٚضزٙ , أ.ز. عكاّ َكطؿ٢ ٖٚب١ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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هنح 

 الدرجبت

 نطِٜ إبطاِٖٝ قُس ْكطاغِ ايطايب:  

ؼسٜس اؾٛاْب ايط٥ٝػ١ٝ يف تكُِٝ ٚػطٜب ٚقانا٠ أْظ١ُ اإلسرتام َٛنٛع: 

 . عسمي١ ايًٗب

Identifying key aspects in the design, experimentation 

and simulation of flameless combustion systems.  

 .أ.ز. قُس ايككب٢ خًٝؿ١ )ضمح٘ اهلل( , أ.ز. حي٢ٝ عبس املٓعِ ايسض٢ٜٓ ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2013 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 دٗاز قُس ؾتح اهلل ايًبا٢ْاغِ ايطايب:  

 . ايؿبهات ايعكب١ٝ يسضاغ١ تطبٝكات ايهًٌ يف املٛاز املطنب١َٛنٛع: 

Neural networks for fatigue application of composite 

materials.  

 .أ.ز. ٚا٥ٌ أمحس نطٚغب٢ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2016 ضبٝع

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عال٤ عبس املٓعِ قُس ايرتن٢اغِ ايطايب:  

 . ايطؾع بإغتدساّ املٛدات ؾٛم ايكٛت١َٝٛنٛع: 

Ultra-sonic levitation.  

 .س ايعظِٝ ايؿٛضظ٢أ.ز. ناٌَ عب ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2014 خطٜـ

ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

 احلكن

 َكطؿ٢ قُس َكطؿ٢ ظٜتٕٛاغِ ايطايب:  

 .ؽعٜٔ ايطاق١ اؿطاض١َٜٛنٛع: 

)ايػُات املُٝع٠ ألزا٤ ع١ًُٝ اإلْكٗاض  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :

ض٠ عٔ أْبٛب َتشس يؿُع بطاؾ٢ٓٝ يتدعٜٔ ايطاق١ اؿطاض١ٜ زاخٌ ٚسس٠ عبا

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. املطنع(

Performance characteristics of melting of paraffin 

wax storage in a cylindrical concentric tube. 

أ.ز. َسست قُٛز غطٚض , أ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب , ز. قُس ؼت إؾطاف:  

 .ع٢ً ايػٝس ايٓكٝب

 ٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : * امل

14
th

 International Conference of Heat Transfer, Fluid 

Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2019), 22-24 

July 2019, Wicklow, Ireland. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. َسست قُٛز غطٚض         -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب     -2

 عهًٛا                    أ.ز. قُس عبس ايؿتاح طع١ُٝ    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -3

 عهًٛا           أ.ز. قُس ايػٝس ٜٛغـ         أغتاش مبس١ٜٓ األعاخ ايع١ًُٝ -4

 2013 طٜـخ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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تشكيل جلنة 

 احلكن

 ٢ْٗ عال٤ ايسٜٔ قُس غعس ايسٜٔاغِ ايطايب:  

 .املبازالت اؿطاض١ٜ ٚإْتكاٍ اؿطاض٠َٛنٛع: 

)إْتكاٍ اؿطاض٠ بايػطٜإ ايكطط٣ ايسٚا٢َ بني  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :

عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس  بازٍ اؿطاض٣ املٓا ط يٓٛع ايػطٜإ(قطقني َتٛاظٜني ٚتطبٝل امل

 ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Heat transfer of swirling radial flow between parallel 

circular disks and its heat exchangers application. 

 .أ.ز. َسست قُٛز غطٚض , ز. قُس عبس ايؿتاح ؾاٜسؼت إؾطاف:  

 صنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : * املٗٓسؽ امل

6
th

 International Conference on Energy Research & Development 

(ICERD-6) 14-16 March 2016, Crowne Plaza Hotel, Kuwait. 
* Journal of Thermal Science and Engineering Applications, June 

2019, Vol. 11. 
 ضاغتٗا غبع غٓٛات.* مت اعازتٗا يًُكطضات اييت َط ع٢ً ز

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ              أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. َسست قُٛز غطٚض      -1

 عهٛاً   أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓكٛضٙأ.ز. قُس مجاٍ ٚاقٌ          -2

 عهًٛا                       أ.ز. غا٢َ َطغ٢ ايؿطب٢ٓٝ  أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -3

 2012 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 إميإ قُس عبس ايطمحٔ ايكعاظاغِ ايطايب:  

زضاغ١ تأثري ٚأطٛاٍ االيٝاف ايعداد١ٝ ع٢ً اـٛام املٝهاْٝه١ٝ َٚكا١َٚ َٛنٛع: 

 .إْتؿاض ايؿطٚر يًُٛاز املطنب١ َٔ األيٝاف ايعداد١ٝ ٚايبٛىل ٜٛضثإ

)زضاغ١ تأثري ْػب ٚ أطٛاٍ األيٝاف ايعداد١ٝ ع٢ً  يبشح يٝكبح :َع ؼسٜس عٓٛإ ا

عًًُا  اـٛام املٝهاْٝه١ٝ املتا١ْ باملٛاز املطنب١ َٔ األيٝاف ايعداد١ٝ ٚايبٛىل ٜٛضٜجإ(

 بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Effect of fiber volume fraction on the mechanical 

properties of randomly oriented glass fiber reinforced 

polyurethane elastomer with crosshead speeds. 

أ.ز. ٚا٥ٌ أمحس نطٚغب٢ , أ.ز. عبس ايػالّ ٜٛغـ عًٝل , ز. ؼت إؾطاف:  

 .َكطؿ٢ ايػٝس اؿهط٣

 .9/12/2019ف١ً ٖٓسغ١ اإلغهٓسض١ٜ بتاضٜذ* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

  -َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ       أ.ز. ٚا٥ٌ أمحس نطٚغب٢    -1

 عهٛاً                    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. عبس اؿُٝس إبطاِٖٝ مجع١   -2

 عهًٛا  أغتاش َػاعس به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطاععت ايػٝس ؾعٝب         أ.ز.  -3

َادػتري 

عًّٛ اي

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 ْٛضٖإ قُس دابط إبطاِٖٝاغِ ايطايب:  

 .إْتكاٍ اؿطاض٠ يف ٚدٛز َٛا٥ع ايٓاَْٛٛنٛع: 

)ؼًٌٝ إْتكاٍ اؿطاض٠ بإغتدساّ َٛا٥ع ايٓاْٛ  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :

١ْٜٝٛ بططٜك١ اؿذِ احملسٚز ٚباإلناؾ١ إىل إغتدساّ ايؿبه١ شات ايػٛا٥ٌ األ

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. ايعكب١ٝ اإلقطٓاع١ٝ(

Heat transfer by ionic nanofluids via finite bath 

volume method and artificial neural network. 

أ.ز. قُس قُٛز اؿًٛ , ز.  أ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ املػال٢ْ ,ؼت إؾطاف:  

 .أمحس س٢ًُ عبس ايععٜع

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

International Conference on Engineering Science 

and Technology (ICEST) 4-5 December 2019 Luxor-

Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ   أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ املػال٢ْ  أ -1

 عهٛاً   أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطاأمئ إبطاِٖٝ بهط٣             أ.ز. -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ       أ.ز. قُس قُٛز اؿًٛ              أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -3

 عهًٛا                 أغتاش َػاعس بايه١ًٝأ.ز. أغا١َ َكطؿ٢ كُٝط          -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 قُس أمحس عبس ايععٜع سػٔ ظٖطإاغِ ايطايب:  

 .أْظ١ُ إغتعاز٠ اؿطاض٠ املؿكٛز٠َٛنٛع: 

)املهجـ ايػؿا٢٥ إلغتعاز٠ غاض املا٤ َٔ غاظ  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :

 ؼ دٖٛط ايبشح.عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال مي املساخٔ(

Transport membrane condenser for water recovery 

from flue gas. 

 .أ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب , ز. أمحس س٢ًُ عبس ايععٜعؼت إؾطاف:  

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

International Conference on Mathematics, Statistics 

and Applied Science (ICMSAS-19), 27
th

 April 2019, 

Alexandria, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ      أ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب         أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً   أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ بٓٗا أ.ز. قُس أمحس َعٛض               -2

 عهًٛا      أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ ال٢ْ  أ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ املػ -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 ْس٣ عجُإ إبطاِٖٝ قُس بسضاغِ ايطايب:  

 .إْتكاٍ اؿطاض٠ يف ٚدٛز َٛا٥ع ايٓاْٛ ايعا٥س١َٜٛنٛع: 

)زضاغ١ اؿٌُ اؿط ملٛا٥ع ٖذني ايٓاْٛ بإغتدساّ  ٝكبح :َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح ي

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. ايؿبهات ايعكب١ٝ اإلقطٓاع١ٝ(

Hybrid Nanofluid natural convection heat transfer 

analysis by artificial natural network. 

أ.ز. قُس قُٛز اؿًٛ , ز. أ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ املػال٢ْ , ؼت إؾطاف:  

 .َكطؿ٢ ايػٝس اؿهط٣

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

International Conference on Engineering Science and 

Technology (ICEST) 4-5 December 2019 Luxor-Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                 أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. غٗري مخٝؼ ضظٜك١               -1

                       أغتاش باالنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا       أ.ز. قُس قُٛز أبٛ ايععّ    -2

 عهٛاً                                                                                   

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ  أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًَٝكطؿ٢ املػال٢ْ  أ.ز. ٚا٥ٌ قُس  -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ      أغتاش َػاعس بايه١ًٝقُس قُٛز اؿًٛ                أ.ز. -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 قُس ع٢ً َاٖط أبا ١اغِ ايطايب:  

 .ايطاق١ املتذسز٠َٛنٛع: 

)ؼًٌٝ ؾ٢ٓ حملطات تٛيٝس ايطاق١ تعٌُ نًٝا  يبشح يٝكبح :َع ؼسٜس عٓٛإ ا

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. بايطاق١ ايؿُػ١ٝ(

Performance analysis of power generation stations 

fully operated by solar energy. 

ػال٢ْ , أ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب , أ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ املؼت إؾطاف:  

 .أ.ز. ؾؤاز أمحس أبٛ ايؿتٛح

 1/12/2019ف١ً ٖٓسغ١ اإغهٓسض١ٜ بتاضٜذ * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ     أ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً                أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. قُس عبس ايؿتاح طع١ُٝ         -2

 أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطا  عهًٛاعبس ايٓب٢ ايب٢َٛٝ قابٌٝ       أ.ز.  -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝأ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطؿ٢ املػال٢ْ   -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

ْظطًا 

 يٛؾات٘

 قُٛز ع٢ً قُس أمحس سػنياغِ ايطايب:  
َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2011 ضبٝع

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم رابعًا

هنح 

 الدرجبت

 ضْا ضؾعت عبس اؿُٝس ايبػ٢ْٛٝاغِ ايطايب:  

سا١َ يف ايتكُِٝ: ايعٛمل١ ٚايعُاض٠ يف َكط )غٝاب َؿاِٖٝ اإلغتَٛنٛع: 

 . ؼػني أزا٤ ايٓٛاؾص(

Globalization & Architecture in Egypt lack of 

sustainability concept in the design: Windows 

optimization.  

 .أ.ز. خايس ايػٝس اؿذ١ً , ز. عال٤ عازٍ َٓكٛضؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 ٚاؾل اجملًؼ 2013 ضبٝع

نة تشكيل جل

 احلكن

 ١َٓ اهلل َكطؿ٢  إَاّ َٛغ٢اغِ ايطايب:  

َس١ٜٓ خهطا٤ ١٦َٝٗ يًُؿ٢ يف زٍٚ سٛض ايبشط األبٝ  املتٛغط: َٛنٛع: 

 .ضؤ١ٜ دسٜس٠

Walkable green city (WGC) in Mediterranean 

countries: New vision. 

 .أ.ز. ع٢ً ؾؤاز بهط , أ.ز. ظٜاز طاضم ايكٝازؼت إؾطاف: 

 ملصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : * املٗٓسؽ ا

25
th

 International Conference on Urban Transport 

and the Environment, Held from 25-27 June 2019, 

Aveiro, Portugal, Wessex Institute. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ٥ٝػًاض   أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ  أ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ  -1

 عهٛاً  أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ايسيتاأ.ز. سامت عبس املٓعِ ايطٌٜٛ           -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ   أ.ز. ع٢ً ؾؤاز بهط                    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -3

 ٚاؾل اجملًؼ 2016 خطٜـ زنتٛضاٙ
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تشكيل جلنة 

 احلكن

 ٢ًًْٝ محاز٠ عبس ايطؤٚف َكطؿ٢اغِ ايطايب:  

 .ايتكُِٝ ايتها٢ًَ يًطاق١ املتذسز٠ يف املبا٢َْٛنٛع: 

Renewable energy integrated design in buildings. 

أ.ز. قُس عاقِ قُٛز سٓؿ٢ , أ.ز. قُس أْٛض ؾهط٣ , ز. ٖا٢ْ  ؼت إؾطاف: 

 .داٖني

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

International Conference Titled Resilient and 

Responsible Architecture and Urbanism (RRAU) 

2
nd

 Edition, Xiamen University, Sepang Malaysia, 

from the 5
th

 of November till 7
th

, 2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ               أ.ز. قُس أْٛض ؾهط٣              أغتاش بايه١ًٝ -1

 أ.ز. غشط قُٛز األضْاؤط٢       أغتاش ٚٚنٌٝ ن١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ داَع١  -2

 عهٛاً                        االغهٓسض١ٜ                                            

 ًاعهٛ  أغتاش بايه١ًٝ                        أ.ز. ٖا٢ْ قُس عبس اؾٛاز عٝاز -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 ٚاؾل اجملًؼ 2014 خطٜـ

 آ١ٜ قُٛز ظن٢ أمحس اؾس٣اغِ ايطايب:  

ايب١٦ٝ املب١ٝٓ ٚايكش١ ايعا١َ: زضاغ١ ايعالق١ بني مسات ايب١٦ٝ َٛنٛع: 

 .ايعُطا١ْٝ ٚايػ١ُٓ يس٣ ايبايػني يف اإلغهٓسض١ٜ , َكط

The built environment and public health: Investigating 

the relationship between attributes of the built 

environment and adult obesity in Alexandria, Egypt. 

 .أ.ز. ٖا٢ْ قُس عبس اؾٛاز عٝاز , ز. زٜٓا قُس ع٢ً ؼت إؾطاف: 

 .22/10/2019ف١ً ٖٓسغ١ اإلغهٓسض١ٜ بتاضٜذ  * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

  -هٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ ت

 ض٥ٝػًا   أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ  أ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ  -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ       أ.ز. ٖا٢ْ قُس عبس اؾٛاز عٝاز       أغتاش بايه١ًٝ   -2

 ١ ــأغتاش َػاعس به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع    أ.ز. َٗاب عبس املٓعِ ايطؾاع٢     -3

 عهًٛا  عني مشؼ                                                                    

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 ٚاؾل اجملًؼ 2015 خطٜـ

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 أٌَ قُس سػٔ أمحس ْكاضاغِ ايطايب:  

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 ٚاؾل اجملًؼ 2015 خطٜـ
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 -ؿقائقة :اهلـددة الؽق: قسم  خامسًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 هنح الدرجبت

 قُس عبس ايباغط قُس عبس اهلاز٣اغِ ايطايب:  

ايتشًٌ اؿؿع٣ ايه٢٥ٛ حملًٍٛ املٝجاٍْٛ بإغتدساّ ثا٢ْ أنػٝس ايتٝتاّْٝٛ  َٛنٛع: 

 . ٚاألؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ

Photocatalytic degradation of methanol solution using 

Titanim dioxide and ultraviolet rays.  

 .أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس ظن٢ , أ.ز. ؾعبإ ع٢ً عط١ٝ ْكريؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

 احلكن

 إٜاز غٝس عبس اهلل خًـاغِ ايطايب:  

زٜٔ املطاط١ٝ ايٓا١ْٜٛ اؿسٜج١ ايتطبٝل ٚايتشػني ملطنبات اإلغتاٜطٜٔ بٝٛتاَٛنٛع: 

 .بإغتدساّ َٛاز تععٜع طبٝع١ٝ

Application of novel styrene butadiene rubber (SBR) Nano 

modification composites using & natural reinforcing materials. 

 .أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز , أ.ز. ايػٝس قُس عبس ايباض٣ ؼت إؾطاف: 

 سؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : * املٗٓ

Journal of Rubber Research, ISSN 1511-1768, Accepted 26 

November 2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ  أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز       أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً   عٛخ ايبرتٍٚ  أ.ز. عبس ايعظِٝ أمحس عبس ايعظِٝ   أغتاش مبعٗس -2

 عهًٛا                    أ.ز. تػطٜس قُس أمحس ظٌٜٚ           أغتاش بايه١ًٝ -3

 2014 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 غعس١ٜ ٜٛغـ عٛض أبٛ ايؿهٌاغِ ايطايب:  

 .زضاغ١ إظاي١ ايعٜت اـاّ َٔ املٝاٙ املًٛث١ ايٓاػ١ َٔ عًُٝات ايتهطٜطَٛنٛع: 

A study in the removal of crude oil from set. Refinery 

wastewater. 

أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز , أ.ز. ٢َٓ أمحس زضٜٚـ , أ.ز.  ؼت إؾطاف: 

 .َكطؿ٢ إبطاِٖٝ غامل

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

3
rd

 International Conference on Applied Chemistry – ICAC 

2019, 23-26 November 2019, Hurghada, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ       أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝعبس املٓعِ ؾطز  أ.ز. سػٔ أمحس  -1

 عهٛاً               أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ أمحس أَني ظعطٛط            أ.ز.  -2

 عهًٛا   ايعًّٛ داَع١ املٓكٛض٠ أغتاش به١ًٝأ.ز. عكاّ عطؾ١ سػٔ            -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطامحس زضٜٚـ            أ.ز. ٢َٓ أ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة الؽقؿقائقة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 َكطؿ٢ اؾسا٣ٚ دابط إبطاِٖٝ اؾسا٣ٚاغِ ايطايب:  

 .ؼػني ع١ًُٝ ايبًٛض٠ بإغتدساّ بصٚض مبكٝاؽ ايٓاْٛنٛع: َٛ

)ؼػني ع١ًُٝ بًٛض٠ األَالح ع٢ً سبٝبات اؾبؼ يف  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح :

عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط  ٚسس٠ ايتسٜٚط ايهاٌَ ملٝاٙ ايكطف ايكٓاع٢(

 ايبشح.

Improving the crystallization process of salts on 

gypsum seeds in zero liquid discharge unit. 

أ.ز. أمحس أَني ظعطٛط , أ.ز. ايػٝس ظنطٜا األؾطٛخ٢ , أ.ز. زٜٓا  ؼت إؾطاف: 

 .أمحس اؾٝاض

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

2nd International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering, (ICCEEE), 16-18 July 2019, 

Egypt-Japan University of Science and Technology 

Campus, New Borg El Arab City. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ         أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. أمحس أَني ظعطٛط          -1

 عهٛاً                          ١ٝأغتاش بايهً   أ.ز. ْٝؿني نُاٍ عباؽ       -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                 أ.ز. ايػٝس ظنطٜا األؾطٛخ٢  أغتاش بايه١ًٝ -3

    أغتاش باملعٗس ايك٢َٛ يعًّٛ ايبشاض ٚاملكاٜسأ.ز. عال ايػٝس عبس ايٖٛاب   -4

 عهًٛا                                                                                

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 يٝٓا َكطؿ٢ ؾِٗٝ قُس ضاؾساغِ ايطايب:  

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2012 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

     -:هـددة الغزل والـسقج : قسم  داددًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 لدرجبتهنح ا

 ظٜٓب ايػٝس ايػٝس عبس ايطمحٔاغِ ايطايب:  

 . اإلزاض٠ املبسع١ يعٜاز٠ ضع١ٝ َكاْع ايػعٍ املكط١َٜٛنٛع: 

Innovative management for developing profitability of 

Egyptian spinning mills.  

أ.ز. ضأؾت ايػٝس َؿاىل , أ.ز. عؿاف مخٝؼ ايعٛؾ٢ , أ.ز. ؼت إؾطاف: 

 .سػني ايػ٢ًُ ؾريٜٚت

 2014 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: هـددة احلادب والـظم: قسم  ًابعدا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تعسٌٜ ؾ١ٓ 

 إؾطاف

 غا١َٝ ايػٝس فاٖس ساؾظ فاٖساغِ ايطايب:  

 .ظٜاز٠ قاب١ًٝ ايتٛغع يػالغٌ ايهتٌَٛنٛع: 

 .ز. َكطؿ٢ ٜػط٣ ايٓعٓاع٢أ.ز. قُس غعٝس أبٛ دبٌ , أ.ؼت إؾطاف:  

ٚشيو بإناؾ١ ز. أمحس عكاّ قُٛز نػب١ املسضؽ بايه١ًٝ إىل ؾ١ٓ اإلؾطاف 

 .ؿاد١ ايبشح إىل ؽكل غٝازت٘

 2014 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: اهلـددة الـوووة واإلذعاعقة: قسم  ًاثامـ

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 قُس أبٛ ايعال ايػٝس طًب١يب:  اغِ ايطا

 .تطبٝكات اهلٓسغ١ اي١َٜٚٛٓٛنٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

 .أ.ز. ٖٓا٤ سػٔ أبٛ دبٌ , ز. آ١ٜ ايػٝس ايؿشاتؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاًا َٚؿطؾ    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ    أ.ز. ٖٓا٤ سػٔ أبٛ دبٌ             -1

 عهٛاً                    أغتاش بايه١ًٝ    أ.ز. قُس سػٔ قُس سػٔ         -2

 عهًٛا أغتاش ب١٦ٝٗ ايطاق١ ايصض١ٜ بايكاٖط٠أ.ز. عبس ايطمحٔ عبس ايطمحٔ ايكؿل   -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

     -:هـددة ادلواصالت : قسم  تادعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ْٗاٍ ْبٌٝ إبطاِٖٝ قُس عبس اؿًِٝاغِ ايطايب:  

 . سٛادع األَٛاز املتكطع١َٛنٛع: 

Detached breakwaters.  

 .أ.ز. قُس ايػٝس ايٓذاضؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2017 ضبٝع

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -:هـددة ادلواصالت : قسم تابع

ة تشكيل جلن

 احلكن

 ضٚإ أمحس ايػٝس إبطاِٖٝاغِ ايطايب:  

 .تكِٝٝ أزا٤ ايؿبهات األضن١ٝ يف تػًٝح ايطبكات ايػؿ١ًَٝٛنٛع: 

Performance evaluation of geogrids: In reinforcement of 

asphaltic layers. 

 .أ.ز. مجع١ مخٝؼ َٛغ٢ , أ.ز. ٚا٥ٌ ايػٝس غٝتؼت إؾطاف: 

 ح َٓؿٛض يف :* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ ع

10
th

 Alexandria International Conference on Structural, 

Geotechnical Engineering and Management, (AICSGE-

10) 17-19 December 2019, Alexandria, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا               أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. خًٌٝ أمحس أبٛ أمحس               -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝمجع١ مخٝؼ َٛغ٢                 أ.ز. -2

                     أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ؾاضٚؽأ.ز. غعس عبس ايهطِٜ اؿُطا٣ٚ      -3

 عهًٛا                                                                                   

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تعديل 

تشكيل جلنة 

 احلكن

 قُس إبطاِٖٝ قُس اؾٓس٣اغِ ايطايب:  

تكِٝٝ نؿا٠٤ َٓؿآت محا١ٜ ايؿٛاط٧ املكا١َ ع٢ً ؾاط٧ اإلغهٓسض١ٜ َٛنٛع: 

 .)َجاٍ تطبٝك٢ ؾاط٧ املٓسض٠ ٚؾاط٧ ايعكاؾط٠(

Evaluation of shore protection structures efficiency on 

Alexandria shore (case study Elmandara beach and 

Elasafra beach). 

 .أ.ز. بٗا٤ ايسٜٔ أمحس ايؿطْٛب٢ , أ.ز. قُس ايػٝس ايٓذاضؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا             بايه١ًٝ   أ.ز. ع٢ً قُس عبس املٓعِ سػٔ    أغتاش َتؿطؽ  -1

 عهٛاً   أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓكٛض٠أ.ز. أٚغا٢َ غعٝس ايػٝس ضادح     -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝقُس ايػٝس ايٓذاض               أ.ز. -3

 * ضؾع إغِ أ.ز. سػاّ قُس َػاظ٣ إلعتصاض غٝازت٘.

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2010 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

     -: اهلـددة البحروة وعؿارة السػن: قسم  ًاعاذر

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 َٗٓس قُس قُس عبس ايطسِٝاغِ ايطايب:  

 . تطؾٝس ايتكُِٝ اإلْؿا٢٥ يًػؿٔ اي١ًَٝٝٓٛنٛع: 

Rational structural design of inland water vessels.  

 .أ.ز. قُس عبس ايؿتاح ؾا١َ , أ.ز. حي٢ٝ عبس ايػالّ حي٢ٝؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: اهلـددة البحروة وعؿارة السػن: قسم  تابع

هنح 

 الدرجبت

 إغالّ قرب٣ ايػٓٛغ٢ أمحس دٛز٠اغِ ايطايب:  

 . تكُِٝ ْٚكٌ ٚتطنٝب َٓك١ عط١ٜ ثابت١َٛنٛع: 

Design, transportation and installation procedure 

procedure for fixed offshore platform.  

 .أ.ز. أمحس قُس سػ٢ٓ اؿ٣ٛٝؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2015 خطٜـ

ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 أمحس عازٍ قُس عبس املعط٢ اؿًٛا٢ْاغِ ايطايب:  

 .قطنات ايسٜعٍ ايبشط١ٜ عٓس األمحاٍ اؾع١ٝ٥أزا٤ َٛنٛع: 

Performance chracteristics of marine diesel engines at 

part load. 

قُس َطغ٢ عبس اجملٝس غال١َ اؾٖٛط٣ , ز. حي٢ٝ عبس املٓعِ أ.ز. ؼت إؾطاف:  

 .أمحس ايسض٢ٜٓ

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا     أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ ١                    أ.ز. ٜػط٣ قُس أْٛض ٚالٜ -1

 عهٛاً    أ.ز. ٖب١ ٚا٥ٌ قسٜل هلٝط١                     أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

 عهًٛا    أ.ز. عازٍ عبس اؿًِٝ أمحس بٓٛإ               أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -3

 عهًٛا    ش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. قُس عباؽ س٢ًُ قطب                  أغتا -4

                    أ.ز. قُس َطغ٢ عبس اجملٝس غال١َ اؾٖٛط٣  أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ -5

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                                                                          

 2018 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

     -: قدرولقؽاهـددة الرى واهل: قسم  حادى عشر

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ٢َ قُس عبس اؿُٝس قُس غعساغِ ايطايب:  

زضاغ١ َكاض١ْ بني ْظِ ايط٣ اؿسٜج١ ٚ ايط٣ بايػُط يف َٓطك١ غطب َٛنٛع: 

 .ايٓٛباض١ٜ , َكط

A comparative study of modern and flood irrigation 

systems in west Nubaria region, Egypt.   

 .أ.ز. سػاّ ايسٜٔ َطاز َػاظ٣ , أ.ز. عُطٚ ايػٝس ؾًٝؿٌؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: هـددة الرى واهلقدرولقؽا: قسم  تابع

تشكيل جلنة 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 غاضٙ أغا١َ سػني قُس أٜٛباغِ ايطايب:  

 .ملٛاضز املا١ٝ٥ يف أسٛاض األْٗاضإزاض٠ اَٛنٛع: 

Water resources management for river basins. 

 .أ.ز. ضا١ٜٚ َٓري قٓك٠ٛؼت إؾطاف:  

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. أمحس ععت األْكاض٣        -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ         أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ          أ.ز. ضا١ٜٚ َٓري قٓك٠ٛ   -2

 عهًٛا          أ.ز. سػاّ ايسٜٔ َطاز َػاظ٣   أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ -3

 2018 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: الرواضقات والػقزواء اهلـددقة: قسم  عشر ثانى

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 غاض٠ سػٔ ناٌَ ٜٛغـ ناٌَ  اغِ ايطايب:

َسخٌ ضٜان٢ يتكُِٝ َكؿٛؾات اإلغتؿعاض املهػٛط يف ؾبهات َٛنٛع: 

 .ايطازٜٛ اإلزضان١ٝ ٚاغع١ ايٓطام

A Mathematical approach to the design of 

compressive sensing matrices for wideband cognitive 

radio networks. 

 .املًو , أ.ز. غعٝس إمساعٌٝ اـا٢َ أ.ز. َٝٓا بسٜع عبسؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* International Journal of Communication Systems 

(IJCS), 32(6), e3899. 

* Physical Communication, Vol.38 (2020), 100951, 

ElSevier.  

* Sensing Techniques for Next Generation Cognitive 

Radio Networks, Pages 203-228 IGI Global|(Book 

Chapter). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ   أ.ز. غعٝس إمساعٌٝ اـا٢َ          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ      -1

 عهٛاً                  أ.ز. أْػ٢ أمحس عبس ايعًِٝ        أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ        أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ           ا بسٜع عبس املًوأ.ز. َٝٓ -3

    أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ايكاٖط٠  أ.ز. ٖا٢ْ ملع٢ عبس املًو         -4

 عهًٛا                                                                                    

 2015 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -:الرواضقات والػقزواء اهلـددقة : قسم تابع 

تشكيل جلنة 

 احلكن

 عُطٚ قُٛز أَني ع٢ً قٓا٣ٚاغِ ايطايب:  

 .يف سٌ َػا٥ٌ ؾٝعٜا١ٝ٥ ع١ًُٝ ‘ىل ‘تطبٝل ططٜك١ فُٛعات َٛنٛع: 

Application of lie group method for solving practical 

physical problems. 

 .أ.ز. َٝٓا بسٜع عبس املًو , ز. ل٣ٛ عبس املٓعِ بسضإف: ؼت إؾطا

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* Applied Mathematics and Computation 261 (2015) 

408-418. ElSevier.  

* Article in Press Computer and Mathematics with 

Applications. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ    أ.ز. َٝٓا بسٜع عبس املًو           أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ      -1

 عهٛاً                  أ.ز. ثطٚت لٝب سٓا َٝدا٥ٌٝ    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

    أ.ز. َكطؿ٢ قابط أبٛز١ٜٓ        أغتاش  َتؿطؽ به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ ايكاٖط٠ -3

 عهًٛا                                                                                    

 2015 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 قُٛز محس٣ عبس ايطظام عبس ايػ٢ٓاغِ ايطايب:  

اغتدساّ اـٛاضظ١َٝ اؾ١ٝٓٝ َتعسز٠ األغطاض يتشكٝل االختٝاض األَجٌ َٛنٛع: 

تؿان٢ً" خام بايٓظِ  –تها٢ًَ  –يكِٝ َتػريات َتشهِ "تٓاغب٢ 

 .املٝهاْٝه١ٝ

PID Controller fine tuning using multi – objective 

genetic algorithm for mechanical systems. 

أ.ز. عاطـ عبس املٓعِ عطا قُس , ز. خايس تٛؾٝل قُس غًُٝإ , ؼت إؾطاف: 

 .ز. إميإ محس٣ سطاظ

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* Engineering Optimization : (14 May 2019) 

https://doi.org/10.1080/0305215X.2019.1603300. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا     أ.ز. عبس ايؿتاح أْٛض ضظم             أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ           -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ             أ.ز. عاطـ عبس املٓعِ عطا قُس    أغتاش بايه١ًٝ -2

 عهًٛا   أغتاش  باؾاَع١ املكط١ٜ ايٝابا١ْٝ  أ.ز. غا٢َ ؾطٜس قُس عػٌ         -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -: قسم اهلـددة الصحقة: ثالث عشر 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 قُس قُٛز قُس عُط اغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 موضوعات عامة )درادات عؾقا(

اإلَتشإ  ايٓظط ؾ٢ املصنط٠ املعطٚن١ ع٢ً ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذ١ - 1

 ايؿاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلغِ  ايكػِ

 عُاض١ٜاهلٓسغ١ امل

 أ١َٝٓ َكطؿ٢ إمساعٌٝ إبطاِٖٝ نػاب

 عاٜس٠ مجاٍ ؾتش٢ قطب

 زعا٤ قُس أمحس قُس ايبشري٣

 ٚال٤ قُس ٚغاّ عبس املٓعِ غطاب

 ؾُٝا٤ ؾهط٣ ؾ٢ُٗ عط١ٝ أبٛ ؾٛؾ١

 زٜٓا فس٣ قُس ؾطز

 اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ

 سػاّ قُس أَني سػٔ عبس ايهطِٜ

 أمحس عازٍ ؾؿتا٣ٚ ع٢ً

 مساض٠ قُس ع٢ً طكٝؿَِط٠ٚ 

 سٓإ قُٛز أمحس تٛؾٝل اؾُاٍ

 طاضم غعٝس قُس قُس لِ
 

 ٚاؾل اجملًؼ ع٢ً إعتُاز ْتٝذ١ اإلَتشإ ايؿاٌَ. ايكطاض:
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 (1َطؾل ضقِ )

 

 ؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞاملعسٍ يًايػٟٓٛ ايتكِٜٛ 

 التاروخ

 مالحظات عدد األدابقع

 إىل من

 الػصل الدرادي الثاني 15 21/5/2020اخلؿقس  8/2/2020السبت   

 امتحانات نصف الػصل الدرادي الثاني 1 2/4/2020اخلؿقس  28/3/2020السبت 

 ذم الـسقم   20/4/2020االثـني   

 عقد حترور دقـاء   25/4/2020السبت   

 عقد العؿال   1/5/2020اجلؿعة   

 عطؾة عقد الػطر ادلبارك  26/5/2020الثالثاء 23/5/2020السبت 

 امتحانات الػصل الدرادي الثاني 3 18/6/2020اخلؿقس 30/5/2020السبت   

  9/7/2020إىل اخلؿقس  4/7/2020ووم السبت  تبدأ منن مـاقشة ادلشاروع أ العؾممع


