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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

اش ــبط٥اغ١ ايػٝس األغت 2021/ 8/ 17ادتُع فًؼ ايه١ًٝ يف متاّ ايػاع١ ايعاؾط٠ ٚايٓكف َٔ قباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

/ عكاّ اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ، ٚأَنيعُٝس ايه١ًٝ ٍ املهًف بتػٝري أعُا –غعٝس قُس عبس ايكازض عالّ  ٛض/ــايسنت

يًسضاغات ايعًٝا يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚاملهًف بتػٝري أعُاٍ ٚنٌٝ ايه١ًٝ ٚنٌٝ ايه١ًٝ  - َكطف٢ قُس ٖٚب١

 ٚقس سهط اؾًػ١ نٌ َٔ: ٚايبشٛخ ،

 ِ ٚايطالبايتعًٝٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ  تاَط س٢ًُ عبس اؿُٝس سػٔأ.ز.  

   ضؤغا٤ األقػاّ 

 أ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ  أ.ز. ع٢ً قُس ع٢ً عهاظ 

 أ.ز. عكاّ قُس عازٍ عبس اؿُٝس غًُٝإ  أ.ز. عًٝا٤ عازٍ قُس بس٣ٚ 

 أ.ز. دٝٗإ فاضٚم قُس عبس ايطمحٔ ًَـ  أ.ز. ٖؿاّ قُس طًب١ قُس 

 ٚا٥ٌ قُس َكطف٢ قطب املػال٢ْ أ.ز.  أ.ز. عُطٚ أمحس عبس املٓعِ املكط٣ 

   أ.ز. ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝف ايػ٢ًُ 

   أغاتص٠ َٔ األقػاّ

 أ.ز. إبطاِٖٝ عبس ايػالّ إبطاِٖٝ عٛض  أ.ز. س٢ًُ عبس املككٛز عٛض 

 أ.ز. قُس ْٛض ايسٜٔ أمحس عبس املٓعِ  أ.ز. َسست َكطف٢ اؾٓٝس٣ 

 أ.ز. قُس عباؽ س٢ًُ قطب  أ.ز. غٝس عبس املٓعِ إبطاِٖٝ ايٓاغ٢ 

 أ. ز. ايػٝس ظنطٜا ايػٝس األؾطٛخ٢  أ..ز. َسست عبس املعط٢ َكطف٢ 

 أ. ز. ظن٢ إبطاِٖٝ قُٛز إبطاِٖٝ  أ..ز. ٖٓا٤ سػٔ محس٣ أبٛ دبٌ 

   أ..ز. ٜامسني أبٛ ايػعٛز قاحل 

 َسضغني َٔ األقػاّ أغاتص٠ َػاعسٜٔ َٔ األقػاّ

 ز. قُس َػعس قُس نؿو  تاضز. قُس عُطٚ ع٢ً قُٛز ك 

  أ.ز. قُس ايػٝس قُس ايٓذاضْٝاب١ عٔ أ.ز. سػاّ قُس فطٜس اؿربٚى ٚقس سهط : 

، أ.ز. طاضم إبطاِٖٝ ع٢ً عبٝسٚ ، أ.ز. قُس َطغ٢ عبس اجملٝس أ.ز. سػاّ ايسٜٔ قُس َطاز َػاظ٣  اعتصض عٔ عسّ اؿهٛض:

ز. ضا١ٜٚ ربق٢ ، أ.ز. إبطاِٖٝ عبسٙ إبطاِٖٝ اهلٛاض٣ ، أ.اؾٖٛط٣ ، أ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ إبطاِٖٝ اي

 ، ز. أمحس ؾٛق٢ عبس ايععٜع أمحس. َٓري قُس قٓك٠ٛ

 .أ.ز. مسري سػٔ ب٢َٛٝ ، ز. قُس ضفٝل عباؽ ظاٖطتػٝب عٔ اؿهٛض: 
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وم"ً،ًعمودًاؾكلوةًاجلليةً"بيمًاهللًاؾرمحنًاؾرحاملكلفًبميوريًأعمالًادمهلًاؾيودًاألدماذًاؾدؽمورً/ًً

ً ًاجلدقدة ًدورته ًاجمللسًػى ًأعضاء ًباؾيادة ًاجمللسًورحب ًأعضاء ًؾليادة ًاؾشكر ًدوادته ًؼدم ؽما

ً،ًوذرعًاجمللسًػىًؿناؼشةًاملوضوعاتًاؾماؾوة.ًاؾيابق

قوؾوو31ًًواجلليةًاملممدةًبمارقخ2021ًًقوؾوو15ًًبمارقخًًاؾعاذرةاؾمصدققًعلىًحمضرًاجلليةًمتًأواًلً:ً

ً.2020/2021ؾلعامًاجلاؿعى2021ًً

ً

وؽودلًاؾكلودةًؾشدكونًخدؿدةًاجملممد ًًًًًًً-متًإخموارًاألدماذًاؾددؽمورً/ًعصدامًؿصدطحمىًحممددًوفلدةًًًًًًثاـوًاً:ً

جملسًاؾكلوةًخاللًوتنموةًاؾلوكةً،ًواملكلفًبميوريًأعمالًوؽولًاؾكلوةًؾلدراداتًاؾعلواًواؾلووثً،ًأؿنيً

ً.2021/2022اؾعامًاجلاؿعىً

ً

ً:ًمحمرغنيًؿنًداخلًاؾكلوةًملدةًعامًؽأعضاءًمبهلسًاؾكلوةتعونيًأداتذةًوأداتذةًؿ:ًًًاؾنثا

تعٝني أغاتص٠ ٚأغاتص٠ َتفطغني َٔ ًٜتِ،ًًبؿإٔ تٓعِٝ اؾاَعات 1972يػ١ٓ  49( ايفكط٠ )ز( َٔ ايكإْٛ ضقِ 40ٚفكًا ألسهاّ املاز٠ )

ًنٌ َٔ:ٚايٓعط ف٢ تطؾٝح  2021/2022زاخٌ ايه١ًٝ ملس٠ عاّ نأعها٤ مبذًؼ ايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢ 

 إبطاِٖٝ ع٢ً ٜٛغف فاٖسأ.ز.  – 2 قُس عبس ايفتاح ؾا١َأ.ز.  – 1

 قُس عبس اؿُٝس إمساعٌٝأ.ز.  – 4 ع٢ً قُس عبس املٓعِ سػٔأ.ز.  – 3

 ضؾس٣ ضدا٤ ظٖطإأ.ز.  – 5

 ايكطاض: ٚافل اجملًؼ

 

ً

 :ًبشأنًتنظومًاجلاؿعات1472ًؾينة44ًً(ًاؾحمقرةً)فد(ًؿنًاؾقاـونًرؼم40ًوػقًاًألحكامًاملادةً):ًًًارابع

  )٘فًؼ ايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢ ف٢ عه١ٜٛ َكرتح بتذسٜس تعٝني ايػٝس ايًٛا٤ أضنإ سطب َسٜط ن١ًٝ ايسفاع اؾ٣ٛ )بكفت

2021/2022. 

  بكفت٘( ْا٥ب ايط٥ٝؼ ايتٓفٝص٣ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يًبرتٍٚ – فس٣ عبس ايفتاح تٛفٝل عبس اهلل /بتعٝني ايػٝس املٗٓسؽ َكرتح( 

 .2021/2022يًعاّ اؾاَع٢ ف٢ عه١ٜٛ فًؼ ايه١ًٝ 

  ايؿطن١ املكط١ٜ إلْتاز اإلٜجًني َٚؿتكات٘ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠  – قُس ع٢ً سػٓني/ ايهُٝٝا٢٥ ايػٝس  تعٝنيتذسٜس بَكرتح

 2021/2022يًعاّ اؾاَع٢ فًؼ ايه١ًٝ ف٢ عه١ٜٛ )بكفت٘(  إٜجٝسنٛ -

 ايكطاض: ٚافل اجملًؼ
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ً:ًاؾيودًاألدماذًاؾدؽمورعمودًاؾكلوةًػىًاألؿورًاؾماؾوةًبعدًاؾموققًؿنًادموحمائهاًؼاـوـوًاًتحموقضًًاً:خاؿي

ً-ذكونًفوكةًاؾمدرقسً: .أً

 خاضد١ٝ(. –االؾرتاى يف املؤمتطات يف سسٚز ايٓعاّ املعٍُٛ ب٘ )زاخ١ًٝ  .1

 اْتسابات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ـاضز ايه١ًٝ ٚاالْتسابات إىل زاخٌ ايه١ًٝ. .2

 ٢ ايػفط ف٢ ١َُٗ ع١ًُٝ ؾدك١ٝ ف٢ اؿاالت ايعاد١ً.املٛافك١ عً .3

 َس املُٗات ايع١ًُٝ يًػ١ٓ ايجا١ْٝ بعس َٛافك١ فًؼ ايكػِ. .4

 سهٛض ايٓسٚات ايع١ًُٝ ٚاؿًكات ايسضاغ١ٝ ٚٚضف ايعٌُ. .5

 اعتُاز اؾساٍٚ ايؿدك١ٝ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. .6

 تبعا الغتٝفا٤ ايؿطٚط ٚبرتتٝب األقس١َٝ.ايرتؾٝح يًُُٗات ايع١ًُٝ املكس١َ يًه١ًٝ بعس َٛافك١ ايكػِ ٚ .7

 49( َٔ قإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات ضقِ 117ايبت ف٢ َس٠ ايتذاٚظ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ طبكا ألسهاّ املاز٠ ) .8

 ٚشيو ست٢ ؾٗط ٚاسس َٔ تاضٜذ االْكطاع عٔ ايعٌُ. 1972يػ١ٓ 

 املكط١ٜ ف٢ اؿاالت ايعاد١ً بعس َٛافك١ ايكػِ.املٛافك١ ع٢ً االعاضات ٚاألداظات اـاق١ يعٜاض٠ اؾاَعات غري  .9

كاطب١ اؾاَع١ فُٝا ٜتعًل باألداظات اـاق١ يًػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ غٛا٤ ناْت مبطتـب أٚ  .10

ًٕ  .بسٕٚ َطتب ، ٚشيو بعس ايتشكل َٔ اغتٝفا٥ٗا ٚفكا يًكاْٛ

ً-ذكونًاؾطالبً: .ًب

 إيٝٗا أثٓا٤ ايسضاغ١ .ايطالب ْٚكٌ قٝسِٖ َٔ ايه١ًٝ ٚؼٌٜٛ  .1

 ؼٌٜٛ ايطالب بني األقػاّ ايع١ًُٝ خالٍ املس٠ اييت ٜكطٖا فًؼ ايه١ًٝ ف٢ بسا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ. .2

 َٓح فطم يًطالب يًسضاغ١ َٔ اـاضز ف٢ سسٚز ايكإْٛ. .3

 ؾطب قٝس ايطايب أٚ ٚقف ايكٝس سػب ايٓعِ املعٍُٛ بٗا. .4

 ؾطب قٝس ايطالب ايصٜٔ اغتٓفصٚا فطم ايكٝس. .5

 ملٛافك١ ع٢ً قبٍٛ األعصاض سػب ايٓعِ املعٍُٛ بٗا.ا .6

 املٛافك١ ع٢ً إعاز٠ ايكٝس سػب ايٓعِ املعٍُٛ بٗا. .7

 ٚقف إعالْٗا مبا فٝٗا ايبهايٛضٜٛؽ. إعالٕ ايٓتا٥ر ايت٢ أٚقف إعالْٗا ٚايت٢ اْت٢ٗ غبب .8

 تؿهٌٝ ؾإ االَتشاْات بٓا٤ًا ع٢ً َكرتسات فايؼ األقػاّ. .9
 

ً-:ذكونًاؾدراداتًاؾعلواً .ًج

 تػذٌٝ ايطالب يسضد١ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ. .1

 قٝس طالب ايسبًّٛ. .2

 ؼسٜس املٛنٛع ايسقٝل يًطغا٥ٌ. .3
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 تػٝري عٓٛإ املٛنٛع املػذٌ ي٘ ف٢ سسٚز املػُٛح. .4

املٛافك١ ع٢ً ؾطب قٝس ايتػذٌٝ يًُادػتري أٚ ايسنتٛضاٙ مبه٢ املس٠ ايكا١ْْٝٛ ف٢ ساي١ َٛافك١ املؿطف ٚايكػِ  .5

 ٢ ساي١ اغتٓفاش َطات ايطغٛب.ع٢ً شيو، نصيو ف

 املٛافك١ ع٢ً ؾطب ايكٝس بٓا٤ً ع٢ً طًب ايطايب. .6

 املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ األعصاض املطن١ٝ املعتُس٠ َٔ املطاقب١ ايطب١ٝ. .7

 ٚقف ايكٝس يف اؿسٚز املػُٛس١. .8

 تؿهٌٝ ٚتعسٌٜ ؾإ اإلؾطاف. .9

 تؿهٌٝ ٚتعسٌٜ ؾإ اؿهِ ع٢ً ايطغا٥ٌ. .10

 َس فرتٙ ايتػذٌٝ. .11
 

ً-اؾنقاػوةً:ًاؾعالؼات .ًد

 َس األداظات ايسضاغ١ٝ ٚايبعجات ست٢ ايعاّ اـاَؼ )بعس َٛافك١ ايكػِ(. .1

ايرتؾٝح ع٢ً ايبعجات ٚبعجات اإلؾطاف املؿرتى املكس١َ يًه١ًٝ بعس َٛافك١ ايكػِ ٚتبعا الغـتٝفا٤ ايؿـطٚط    .2

 املطًٛب١ ٚبرتتٝب األقس١َٝ يف اؿكٍٛ ع٢ً املادػتري.

 ضاغ١ٝ املكس١َ يًُعٝسٜٔ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ يف اؿاالت ايعاد١ً.املٛافك١ ع٢ً ايػفط يًُٓح ايس .3

 َس االعاضات يًػ١ٓ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايطابع١ بعس َٛافك١ فًؼ ايكػِ ْٚكٌ َهإ اإلعاض٠ خالٍ املس٠ املػُٛس١. .4
 

ً-واؾمربعاتً:ًاهلداقا.ًًفد

 دٓٝ٘ َكط٣. 5000ُتٗا عٔ تفٜٛض ايػٝس عُٝس ايه١ًٝ ف٢ قبٍٛ اهلساٜا ٚايتربعات ايت٢ ٜكٌ قٝ .1

 ايكطاض: ٚافل اجملًؼ
ً

ًاؾنوعوةًاملنلنقةًؿنًجملسًاؾكلوةً::ًتشكولًاؾلهانًًدًاداد

َتتاي١ٝ ايًذ١ٓ ف٢ ساي١ تػٝب٘ عٔ سهٛض ثالخ دًػات  اغِ عهٛايٓعط ف٢ تؿهٌٝ ايًذإ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ َع َطاعا٠ إٔ ٜطفع 

ٚإٔ ٜكّٛ نٌ عهٛ بتكسِٜ تكطٜط غ٣ٛٓ عٔ أعُاٍ ايًذإ ايت٢ ، يعاّ ايسضاغ٢ خالٍ اأٚ مخػ١ دًػات َتفطق١ بسٕٚ عصض َكبٍٛ 

 متت خالٍ ايعاّ ايسضاغ٢.

ً-جلنةًذكونًاؾطالبً:ً-ًًأ

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤ اهلٓسغ١ٝ 2 أ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب )َكطضا( 1

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايط٣ ٚاهلٝسضٚيٝها 4 ٝه١ٝأ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املٝهاْ 3

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥ 6 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اإلْتاز 5

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 8 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 7
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 فًؼ قػِ ٖٓسغ١ املٛاقالت أ.ز. ض٥ٝؼ 10 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ 9

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اؿاغب ٚايٓعِ 12 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايكش١ٝ 11

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝر 14 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ 13

 قُس ْعٜ٘ قُٛز سهُت ايسض٢ٜٓ. أ.ز 16 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػفٔ 15

 قُس ْؿأت عباؽ فطؽأ.ز.  18 قُس ْاقط أمحس ْازض زضٜٚـأ.ز.  17

 ٢ْٗ عجُإ قط٢ْ غطٜبأ.ز.  20 ع٢ً فؤاز غعٝس بهطأ.ز.  19

 َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ )بكفت٘( 22 أ.ز. ٜامسني أبٛ ايػعٛز قاحل 21

   بكفت٘(املتدكك١ )ايع١ًُٝ يًرباَر  املٓػل ايعاّ 21
 

ً-:ًجلنةًاؾدراداتًاؾعلواًواؾلووثً:ًب

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤ اهلٓسغ١ٝ 2 أ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ )َكطضا( 1

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايط٣ ٚاهلٝسضٚيٝها 4 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 3

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥ 6 ػِ ٖٓسغ١ اإلْتازأ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ ق 5

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 8 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 7

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ املٛاقالت 10 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ 9

 ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اؿاغب ٚايٓعِأ. 12 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايكش١ٝ 11

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝر 14 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ 13

 سػٔ أمحس عبس املٓعِ فطزأ.ز.  16 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػفٔ 15

 ٥ٌ قسٜل هلٝط١ٖب١ ٚاأ.ز.  18 سػاّ قُس ف٢ُٗ غامنأ.ز.  17

 أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعسأ.ز.  20 قُس عبس ايفتاح قُس طع١ُٝأ.ز.  19
 

 

ً-:ًاملىمرباتًواألجهزةًاملعملوة:ًجلنةًًجد

 أ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ 2 أ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع )َكطض( 1

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 4 اهلٓسغ١ٝأ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤  3

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اإلْتاز 6 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايط٣ ٚاهلٝسضٚيٝها 5

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 8 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥ 7

 ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝأ. 10 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 9

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايكش١ٝ 12 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ املٛاقالت 11

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ 14 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اؿاغب ٚايٓعِ 13

 ؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػفٔأ.ز. ض٥ٝ 16 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝر 15

 ؾعبإ ع٢ً عط١ٝ ْكريأ.ز.  18 ناٌَ عبس ايععِٝ ايؿٛضظ٢أ.ز.  17

 قُس قُٛز سٓف٢ اؿٜٛط٢أ.ز.  20 قُس عبس ايٛاسس قُس ْٜٛؼأ.ز.  19
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 َسٜط ٚسس٠ نُإ اؾٛز٠ )بكفت٘( 22 ز. قُس ضظم قُس ضظم 21
 

 

 

 

ً-اػوةً::ًجلنةًاؾعالؼاتًاؾنقًد

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤ اهلٓسغ١ٝ 2 أ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ )َكطضا( 1

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايط٣ ٚاهلٝسضٚيٝها 4 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 3

 ٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهل 6 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اإلْتاز 5

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 8 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ 7

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ املٛاقالت 10 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ 9

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ اؿاغب ٚايٓعِ 12 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايكش١ٝ 11

 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝر 14 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ 13

 قُس غعٝس س٢ًُ أبٛ دبٌأ.ز.  16 أ.ز. ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػفٔ 15

 ق٢ٝ ايسٜٔ قالح ايسٜٔ ؾهط٣أ.ز.  18 قُس ْٛض ايسٜٔ أمحس عبس املٓعِأ.ز.  17

 ضاد٢ ع٢ً ضفعت محس٣أ.ز.  20 طاضم عبس اؿُٝس َكطف٢ فطغ٢ًأ.ز.  19

ً-:ًذكونًخدؿةًاجملمم ًوتنموةًاؾلوكة:ًجلنةًًفد

 سػٔ ع٢ً سػٔ ٚضز٠أ.ز.  2 )َكطضا( يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُعأ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ  1

 خايس ايػٝس أمحس دعكطأ.ز.  4 ضا١ٜٚ َٓري قُس قٓك٠ٛأ.ز.  3

 زٜٓا أمحس عبس ايكازض عبس املٓعِ اؾٝاضز.  6 تٚا٥ٌ ع٢ً ايػٝس غٝز.  5

 )بكفت٘( ملطنع اؿػاب ايع٢ًُاملسٜط ايتٓفٝص٣  7 املسٜط ايتٓفٝص٣ يًُطنع اهلٓسغ٢ )بكفت٘( 7

   )بكفت٘( ٛسس٠ ٖٓسغ١ اإلْتازاملسٜط ايتٓفٝص٣ ي 8
 
 

ً-:ًاملكملات:ًجلنةًًو

 أمحس غعٝس سػٔ أمحس ايرتاؽز.  2 َكطضا(أ.ز. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ) 1

 أمحس س٢ًُ عبس ايععٜع عبس ايطسِٝز.  4 ظٜاز قُس طاضم ايكٝازز.  3

   )بكفت٘( يًرباَر ايع١ًُٝ املتدكك١املسٜط ايتٓفٝص٣  5

 ايكطاض: ٚافل اجملًؼ
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

ً-ًاً:ًاملوضوعاتًاؾعاؿةً:دابع

سنتٛض / ض٥ٝؼ اؾاَع١ فُٝا ٜتعًل ظًػات فًؼ ايه١ًٝ بأْ٘ ف٢ ساي١ غٝاب مبا ٚضز َٔ األغتاش اي فًؼ ايه١ًٝ عًًُاأسٝط  -   1

عهٛ اجملًؼ ثالخ دًػات َتتاي١ٝ أٚ مخػ١ َتفطق١ بسٕٚ عصض َكبٍٛ فأْ٘ ال ٜهٕٛ يًعهٛ اؿل ف٢ ايتكٜٛت ٚسهٛض اجملًؼ 

 ٖصا ايعاّ ٚايعاّ ايص٣ ًٜٝ٘.

جمل١ً ُٛقف اؿاىل يً بتكسِٜ عطضطض ايتٓفٝص٣ يًُذ١ً ايع١ًُٝ يًه١ًٝ ، احمل –األغتاش ايسنتٛض / أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعس  قاّ -   2

يًشفاظ ع٢ً ايتكٓٝف ايعامل٢ هلا ف٢ ايٛقت اؿاىل ٚشيو َٔ خالٍ إعاز٠ ٖٝه١ً  ايه١ًٝ ٚايتكٛض املكرتح يإلضتكا٤ بعٌُ اجمل١ً

املهًف بتػٝري أعُاٍ ٚنٌٝ  –اّ َكطف٢ ٖٚب١ ٚقس فٛض فًؼ ايه١ًٝ األغتاش ايسنتٛض / عك، ايٛنع اإلزاض٣ ٚاملاىل يًُذ١ً 

املاىل ٚاإلزاض٣ يًُذ١ً ع٢ً إٔ ٜعطض ع٢ً فًـؼ  يًٗٝهٌ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، بتؿهٌٝ ؾ١ٓ يٛنع َكرتح 

 ايه١ًٝ ف٢ دًػت٘ ايكاز١َ.
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 شئون هيئة التدريس
ًأواًل:ًاؾرتؼواتًواؾمعوونات

ًاؾمعونيًػىًوظوحمةًؿدرسً-

 القرار املوضوع القسن يفةالوظ االسن ّ

1 
محس قالح فتح اهلل عبس أ .ّ

 ايًطٝف

سضؽ َ

 ػاعسَ

اهلٓسغ١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥ 

ايٓعط ف٢ إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛافك١ 

بايكػِ  َسضؽف٢ ٚظٝف١ ٘ غٝازت تعٝنيع٢ً 

 ايسنتٛضاٙ، ع٢ً زضد١  ؿكٛي٘

 ٚافل اجملًؼ

ً

ًؿياعداؾمعونيًػىًوظوحمةًؿدرسًً-

 القرار املوضوع القسن فةالوظي االسن ّ

 َعٝس ّ. ٖؿاّ فسٟ قُٛز لِ  1
اهلٓسغ١ 

 املعُاض١ٜ 

ايٓعط ف٢ إقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛافك١ 

 َسضؽ َػاعسف٢ ٚظٝف١ ٘ غٝازتتعٝني ع٢ً 

 ،ع٢ً زضد١ املادػتري بايكػِ ؿكٛي٘

 ٚافل اجملًؼ

ً

 -:اإلـمداباتً:ًًاثاـو

 رارالق املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 غتاش َتفطغأ ْٛضايسٜٔ سػٔ امساعٌٝ  ا.ز. 1
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ

 ١ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛافك

يًتسضٜؼ به١ًٝ اهلٓسغ١  ع٢ً ْسب غٝازت٘

بكػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ داَع١ فاضٚؽ 

يًفكٌ ايسضاغٞ ايطبٝع يًعاّ االنازميٞ 

 4ٚشيو ّٜٛ األضبعا٤ ملس٠ ،  2020/2021

 غبٛعًٝا.غاعات أ

 ٚافل اجملًؼ

 ا.ز. ؾريٜٚت سػني ايػًُٞ  2

غتاش أ

ٚض٥ٝؼ 

 ايكػِ 

ٖٓسغ١ ايػعٍ 

 ٚايٓػٝر 

 ١ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛافك

ا يًعٌُ بفطع اهل١٦ٝ ع٢ً ْسب غٝازتٗ

 –ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ٚاالعتُاز 

داَع١ االغهٓسض١ٜ خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ 

 6ّٜٛ اـُٝؼ ملس٠ ٚشيو ،  2021/2022

 غاعات أغبٛعًٝا.

 ٚافل اجملًؼ

ً
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 -:اإلـمداباتً:ًتاب 

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

3 
أ.ز. عفاف مخٝؼ إبطاِٖٝ 

  ايعٛف٢
 أغتاش

ٖٓسغ١ ايػعٍ 

  ٚايٓػٝر

 ١ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛافك

ظاَع١  ا ْسبًا نًًٝا يًعٌُع٢ً ْسب غٝازتٗ

نأغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ ملس٠ عاّ ناٌَ  اؾالي١

خالٍ  31/8/2022سيت 1/9/2021ابتسا٤ َٔ 

 .2021/2022ايعاّ اؾاَعٞ 

 ٚافل اجملًؼ

ً
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 الشئون التعليمية
 

 القرار جوصية جلنة شئون طالة املوضوع م

1 

ايٓعط يف ؼسٜس ْػب ايكبٍٛ بايرباَر ايعا١َ ع٢ً املػت٣ٛ األٍٚ يًعاّ 

 يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 2021/2022ايسضاغٞ 

 2021/2022        2021/ 2020                       ايربْاَر      

 %4,5  %4,5                 بطْاَر اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ .1

 %27,5  %27,5            بطْاَر اهلٓسغ١ املس١ْٝ .2

 %18    %18                 بطْاَر اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ .3

 %9             %9               إلْتازبطْاَر ٖٓسغ١ ا .4

 %4            %4        بطْاَر اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػفٔ .5

 %3,5           %3.5            بطْاَر ٖٓسغ١ ايٓػٝذٝات .6

 %8,5           %8,5       بطْاَر ٖٓسغ١ ايك٣ٛ ٚاآلالت ايهٗطب١ٝ .7

 %9,5           %9,5     بطْاَر ٖٓسغ١ االتكاالت ٚااليهرتْٚٝات .8

 %2             %2                بطْاَر اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ .9

 %4,5           %4.5              بطْاَر ٖٓسغ١ اؿاغب ٚايٓعِ .10

 %9    %9                بطْاَر اهلٓسغ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ .00

 أوصث اللجنة ثبملوافقة

وافق جملس الكلية على النست 

 املقرتحة

2 

 2020/2021ايٓعط يف آي١ٝ تٓػٝل طالب املػت٣ٛ اإلعسازٟ بايعاّ ايسضاغٞ 

َٔ ال٥ش١ ايػاعات  10قًا َع ْل املاز٠ ػاع٢ً ايرباَر ايعا١َ بايه١ًٝ )إت

 ، يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: املعتُس٠(

غاع١ َعتُس٠ ٚاملًتشكني بايه١ًٝ يف  20ٜتِ تٓػٝل ايطالب املهتػبٕٛ يـ "

يف فكٌ ايطبٝع  CGPAتبعًا يًُعسٍ ايرتانُٞ  2020/2021ايعاّ ايسضاغٞ 

، ٚايطغبات املػذ١ً يًطالب ٚطبكًا يًٓػب احملسز٠ يهٌ  2020/2021

 ."بطْاَر

 أوصث اللجنة ثبملوافقة

 وافق جملس الكلية

3 
ايٓعط يف ايؿطٚط اـاق١ بايتشٌٜٛ ع٢ً ايرباَر ايعا١َ بال٥ش١ ايػاعات 

 2021/2022اَعـات أخـط٣ يًعـاّ ايسضاغـٞ     املعتُس٠ َٔ نًٝات اهلٓسغـ١ ظ 

 .(1 )َطفل

 أوصث اللجنة ثبملوافقة

 وافق جملس الكلية
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 لشئون التعليميةتابع : ا

 

 القرار جوصية جلنة شئون طالة املوضوع م

4 

بايفطق١  باقٕٛ يإلعاز٠ايٓعط يف تطبٝل املكاق١ ع٢ً ايطالب اي

َٔ اـاضز  املطخل هلِ يًتكسّ يالَتشاْاتايطالب ايجايج١ ٚ

ايسضاغــٞ  يف ايعــاّيف ال٥شــ١ ْعــاّ ايفكــًني ايسضاغــٝني  

متٗٝسًا إليتشاقِٗ بال٥ش١ ايػـاعات املعتُـس٠ يف     2021/2022

ــًا يًُــاز٠  2021/2022ايعــاّ ايسضاغــٞ  َــٔ ال٥شــ١  32)طبك

، ٚعسّ َٓشِٗ إْصاضات أنازمي١ٝ ٚمتهِٝٓٗ  ايػاعات املعتُس٠(

فكـٌ اـطٜــف  َـٔ تػـذٌٝ اؿُـٌ ايسضاغــٞ ايهاَـٌ يف     

2021/2022. 

ايًذ١ٓ مبعٜس َٔ ايسضاغ١  أٚقت

ملٛقف ٖؤال٤ ايطالب ْعطًا يسضاغتِٗ 

% ع٢ً ال٥ش١ ْعاّ ايفكًني 60

ٚايكعٛب١ ايؿسٜس٠ اييت غٝٛادْٗٛٗا 

يتشكٝل َتطًبات ايتدطز مبعسٍ 

املكاق١ ساٍ تطبٝل  2,00تطانُٞ 

، ع٢ً  ال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠ عًِٝٗٚ

٢ً فًؼ ايه١ًٝ إٔ ٜعطض املٛنٛع ع

 إلؽاش ايكطاض ايٓٗا٥ٞ بٗصا ايؿإٔ.

قرر جملس الكلية أن يقوم ا.د. 

وكيل الكلية لشئون الحعلين والطالة 

ثحشكيل جلنة لجحث املوضوع هن 

مجيع جوانجه على أن جرفع جوصيبت 

نة جمللس الكلية فى جلسحه اللج

 الختبذ القرار املنبستالقبدهة 

5 

١ٜٚٛٓ ٔ ض٥ٝؼ فًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايايطًب املكسّ َايٓعط يف 

 :يف َكرتح فًؼ ايكػِ باملٛافك١ ع٢ً ٚاإلؾعاع١ٝ

َٔ  2-ضٜانٝات EMP012املتطًب املػبل سصف  -أ 

  فٝعٜا٤ شض١ٜ NRE121َتطًبات َكطض 

ايتفانٌ ٚايتهاٌَ  EMP113سصف املتطًب املػبل  -ب

فٝعٜا٤  NRE222 يًُتػريات املتعسز٠ َٔ َتطًبات َكطض

 ١ْٜٚٛ 

ملٛاز املػـبك١ بكـٛض٠   هلصٙ ا ٕٚشيو يعسّ ساد١ ٖصإ املكطضا

 فعاي١.

 أوصث اللجنة ثبملوافقة

 وافق جملس الكلية

6 

ٖسٜط مجاٍ سػني ع٢ً  / ايطًب املكسّ َٔ ايطايب١ايٓعط يف 

َكطضات يف ؽكل اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ سػب  3، يسضاغ١  ظاٜس

ضد١ ؼ األع٢ً يًذاَعات متٗٝسًا ملعازي١ زــقطاض اجملً

 ١The َٔ داَع١ ــ١ ايٜٓٛٚــايبهايٛضٜٛؽ يف اهلٓسغ

University of Tennesse – Knoxville - USA 

، ٚقس ٚافل فًؼ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ع٢ً تسضٜؼ 

املكطضات ايتاي١ٝ يًطايب١ َٔ َكطضات ايفطق١ ايطابع١ مبا ٜعازٍ 

،  غاعات َعتُس٠ يهٌ َكطض ِٖٚ: زٚضات ايٛقٛز ايٟٓٛٚ 3

، عًًُا  ، قطات ايك٣ٛ اي١ٜٚٛٓ اآليٞ يف ايتفاعالت ايتشهِ

ع٢ً ؼسٜس تهًف١  12/1/2021بإٔ فًؼ ايه١ًٝ قس ٚافل يف 

 ايػاع١ املعتُس٠ مبجًٝتٗا يف ايرباَر ايع١ًُٝ املتدكك١.

 أوصث اللجنة ثبملوافقة

 وافق جملس الكلية
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 لشئون التعليميةتابع : ا

ًؿاًقيمهدًؿنًأعمالً:

يكػِ ٖٓسغ١ اإلْتاز ،  2020/2021عسٌٜ إسكا١ٝ٥ ْتٝذ١ اـطجيٝني  ملطس١ً ايبهايٛضٜٛؽ زٚض ْٜٛٝٛ  يًعاّ اؾاَع٢ ايٓعط ف٢ ت - 7

 يتهٕٛ نايتاىل : 31/7/2021ٚايت٢ غبل إعتُازٖا مبذًؼ ايه١ًٝ ظًػت٘ املُتس٠ بتاضٜذ 

 إسكا١ٝ٥ ايٓتٝذ١ قبٌ ايتعسٌٜ :

 ايكػِ

ايعسز 

ايه٢ً 

 يًطالب

ٚقف قٝس 

/ ؾطب 

س / عصض قٝ

 / فُس

عسز 

املتكسَني 

 يإلَتشإ

عسز 

 اؿانطٕٚ

عسز 

 ايٓادشٕٛ

زٚض 

 ْٛفُرب

عسز 

 ايطاغبٕٛ

عسز 

 ايػا٥بٕٛ

ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 

يًٓذاح 

)بايٓػب١ 

 يًشانطٜٔ(

 %62,55 7 20 68 147 235 242 5 247 ٖٓسغ١ اإلْتاز

 

 إسكا١ٝ٥ ايٓتٝذ١ بعس ايتعسٌٜ :

 ايكػِ

ايعسز 

ايه٢ً 

 يًطالب

ٚقف قٝس 

ؾطب  /

قٝس / عصض 

 / فُس

عسز 

املتكسَني 

 يإلَتشإ

عسز 

 اؿانطٕٚ

عسز 

 ايٓادشٕٛ

زٚض 

 ْٛفُرب

عسز 

 ايطاغبٕٛ

عسز 

 ايػا٥بٕٛ

ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ 

يًٓذاح 

)بايٓػب١ 

 يًشانطٜٔ(

 %63,40 7 20 66 149 235 242 5 247 ٖٓسغ١ اإلْتاز
 

 ٚافل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً تعسٌٜ تعسٌٜ إسكا١ٝ٥ ايٓتٝذ١. ايكطاض:

( ، ٚبٝاْٗا 47،  46،  45( ٚاحملاٚالت األخط٣ َٔ ايسفعات )48زفع١ ) 2021ايٓعط ف٢ إعتُاز ْتٝذ١ ن١ًٝ ايسفاع اؾ٣ٛ زٚض َاٜٛ  - 8

 نايتاىل :

 ْػب١ ايٓذاح عسز ايٓادشني عسز املتكسَني 

 %94,06 222 236 2021ز.دٛ زٚض َاٜٛ  48ْتٝذ١ ايسفع١ 

 %5,30 1 19 ١ٝ2021 َاٜٛ ز.دٛ قاٚي١ ثاْ 47ْتٝذ١ ايسفع١ 

 %16,20 6 37 2021ز.دٛ قاٚي١ ثايج١ َاٜٛ  46ْتٝذ١ ايسفع١ 

 %0,00 - 26 2021ز.دٛ قاٚي١ ضابع١ َاٜٛ  45ْتٝذ١ ايسفع١ 
 

 .ٚافل فًؼ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاز ْتٝذ١ ن١ًٝ ايسفاع اؾ٣ٛ ايكطاض:
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 العالقات الثقافية
ً-:ًاؾدرادوةًجازاتاإلً:أواًل

 -أداظ٠ زضاغ١ٝ : ز ف٢إٜفا  – أ

 القرار الجيبن الوظيفة/القسن االسن م

 محس عُاض٠  أمحس طاضم ، أّ 1

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

ٖٓسغ١ ايط٣ 

 ٚاهلٝسضٚيٝها

ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات 

ايجكاف١ٝ باملٛافك١ ع٢ً اٜفاز غٝازت٘ فـ٢ ادـاظ٠ زضاغـ١ٝ    

ايٝابـإ ٚشيـو   يًشكٍٛ عًـ٢ زضدـ١ ايـسنتٛضاٙ َـٔ     

يالغتفاز٠ َٔ املٓش١ املكس١َ يػٝازت٘ َٔ داَع١ نٝٛتـٛ  

ملس٠ عاّ قابٌ يًتذسٜس إعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػفط مبطتب 

 ٜكطف بايساخٌ.

ــ١ َــسضؽ َػــاعس                      ــ٢ ٚظٝف ــاضٜذ تعــٝني غــٝازت٘ ف )ت

 (.14/1/2021ف٢ 

ٚافل 

 اجملًؼ

 

 -: َٓح عاّ يًتسضٜب  – ب

 القرار الجيبن /القسنالوظيفة االسن م

1 
ايطاظم  ُٛز قُس عبس، قّ

 ابطاِٖٝ    

عٝس بكػِ اهلٓسغ١ َ

االْؿا١ٝ٥ ٚعهٛ االداظ٠ 

ايسضاغ١ٝ ظاَع١ 

بطَٓذٗاّ -االباَا

بايٛالٜات املتشس٠ 

 االَطٜه١ٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  ايٓعط يف اقرتاح فًؼ ايكػِ 

ب اعتباضًا ١ ع٢ً َٓح غٝازت٘ عاّ يًتسضٜباملٛافك ايجكاف١ٝ

بسٕٚ َطتب سٝح ْاقـ  30/3/2022ست٢  31/3/2021َٔ 

 .30/3/2021ايسضد١ ف٢ 

يًشكــٍٛ عًــ٢ زضدــ١  15/1/2017)غــافط غــٝازت٘ فــ٢ 

اخط َس سكٌ عًٝ٘ عاّ )غـت١   -َٔ اَطٜها  ايسنتٛضاٙ

أؾٗط اغتهُاٍ يًعاّ ايطابع ٚغت١ أؾٗط ف٢ ْطام ايعاّ 

 مبطتب(. 14/7/2021ست٢  15/7/2020اـاَؼ اعتباضًا َٔ 

ٚافل 

 اجملًؼ
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ً-:ً%(16اإلعاراتً)ـيلةًاإلعاراتًعلىًؿيموىًاؾكلوةًً:ًاـوثا

 القرار الجيبن الوظيفة/القسن االسن م

1 
ايفتاح قُس  قُس عبس، ز

 إبطاِٖٝ فاٜس

غتاش َػاعس بكػِ أ

 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات   ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ

فـ٢  ملس٠ عـاّ  إعاض٠ غٝازت٘  ػسٜسباملٛافك١ ع٢ً  ايجكاف١ٝ

 31/8/2022ٚست٢  1/9/2021إعتباضًا َٔ  اطاض ايعاّ ايػابع

بسٕٚ َطتب يًعٌُ ظاَع١ ايؿطم االٚغط االَطٜهٝـ١  

غٝازت٘ التؤثط ع٢ً االعاضات  ٠بايهٜٛت ، عًًُا بإٔ إعاض

 اؾسٜس٠ بايكػِ.

 %(.17)ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ

2 
سػاّ ، َٗاب قُس ز

 املٓعِ ايسٜٔ عبس

غتاش َػاعس بكػِ أ

 ٖٓسغ١ االْتاز

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ 

ٔ إعاض٠ غٝازت٘  ػسٜسباملٛافك١ ع٢ً  ايجكاف١ٝ  يًعاّ ايجـاَ

بـسٕٚ َطتـب    31/8/2022ٚستـ٢   1/9/2021إعتباضًا َـٔ  

ٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ، يًعٌُ باؾاَع١ املكط١ٜ اي

غٝازت٘ التؤثط ع٢ً االعـاضات اؾسٜـس٠    ٠عًًُا بإٔ إعاض

 بايكػِ.

 %(.20)ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ

 غا١َ ضدب عبس ايععٜع ، أز 3
سضؽ بكػِ ٖٓسغ١ َ

 ايط٣ ٚاهلٝسضٚيٝها

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ 

فـ٢  ملس٠ عـاّ  إعاض٠ غٝازت٘  ػسٜسباملٛافك١ ع٢ً  ايجكاف١ٝ

ــاَؼ  ــاّ اـ ــاض ايع ــٔ   اط ــاضًا َ ــ٢  1/9/2021إعتب ٚست

بسٕٚ َطتب يًعٌُ ظاَع١ قـشاض بػـًط١ٓ    31/8/2022

غٝازت٘ التـؤثط عًـ٢ االعـاضات     ٠عُإ ، عًًُا بإٔ إعاض

 اؾسٜس٠ بايكػِ.

 %(.15)ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ

4 
اَط قُس عازٍ غ، ز

 ايػٝاض٣ 

سضؽ بكػِ اهلٓسغ١ َ

 املعُاض١ٜ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات   ايٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِ

فـ٢  ملس٠ عـاّ  إعاض٠ غٝازت٘  ػسٜسع٢ً باملٛافك١  ايجكاف١ٝ

 31/8/2022ٚست٢  1/9/2021إعتباضًا َٔ  اطاض ايعاّ ايجأَ

ٕ  بسٕٚ َطتب يًعٌُ ظاَع١ بريٚت ايعطب١ٝ  ، عًًُا بـأ

 غٝازت٘ التؤثط ع٢ً االعاضات اؾسٜس٠ بايكػِ. ٠إعاض

 %(.17)ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ

ً
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 -:ً%(16اإلعاراتً)ـيلةًاإلعاراتًعلىًؿيموىًاؾكلوةًً:تاب 

 القرار الجيبن الوظيفة/القسن االسن م

 غاض٠ قُس ٜاغط خًٌٝ. ز 5
سضؽ بكػِ اهلٓسغ١ َ

 اي١ٜٚٛٓ ٚاالؾعاع١ٝ

ٚؾ١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات   يٓعط ف٢ اقرتاح فًؼ ايكػِا

فـ٢  ملس٠ عاّ  اإعاض٠ غٝازتٗ سٜسػباملٛافك١ ع٢ً  ايجكاف١ٝ

 31/8/2022ٚست٢  1/9/2021إعتباضًا َٔ  اطاض ايعاّ ايجايح

بسٕٚ َطتب يًعٌُ باؾاَع١ ايربٜطا١ْٝ بايكاٖط٠ ، عًًُا 

 بايكػِ.التؤثط ع٢ً االعاضات اؾسٜس٠  اغٝازتٗ ٠بإٔ إعاض

 %(.17)ْػب١ االعاض٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ

ً
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 الدراسات العليا
ً-اهلنددةًاإلـشائوةً:أواًل:ًؼيمً

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 قُس ممسٚح قُس املػعس أبٛ اـرياغِ ايطايب:  

ا١َٚ يًععّٚ َع تكِٝٝ َٓطك١ تالق٢ ايعُٛز بايهُط٠ ف٢ اإلطاضات املكَٛنٛع: 

 . األخص ف٢ اإلعتباض َكا١َٚ ايعٓاقط احملٝط١

Evaluation of the panel zone strength for moment 

resisting frames considering the resistance of the 

surrounding elements.  

 .أ.ز. أمحس قُٛز أمحس خًٝف١ ، ز. عُط عبس ايععٜع قُٛزؼت إؾطاف:  

َادػتري 

يعًّٛ ا

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 محازٙ أمحس قُس قاغِ ايؿابٛض٣اغِ ايطايب:  

ؼػني اؾسٚي١ ايع١َٝٓ املب١ٝٓ ع٢ً ايتٌُٜٛ حملفع١ َؿاضٜع ايتؿٝٝس َٛنٛع: 

 .بإغتدساّ اؾٝٓات اـٛاضظ١َٝ احملػ١ٓ

Finance based scheduling optimization for 

construction projects portfolio using enhanced 

genetic algorithm application. 

أ.ز. ٖؿاّ عبس اـايل عبس اـايل ، أ.ز. ؾطٜف قُس سافغ ؼت إؾطاف:  

 .إمساعٌٝ

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

*International Conference on Advances in 

Structural and Geotechnical Engineering, 29
th

 of 

March – 1
st
 O\of April 2021, Hurghada, Egypt.  

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا            أ.ز. قُس محس٣ قالح ايسٜٔ عًٛا٢ْ  أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً َؿطفًا ٚ         أ.ز. ٖؿاّ عبس اـايل عبس اـايل       أغتاش بايه١ًٝ -2

                     عُاز ايػعٝس ايبًتاد٢             أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓكٛض٠ أ.ز. -3

 عهًٛا                                                                                   

 عهًٛاَؿطفًا ٚ            أغتاش بايه١ًٝ أ.ز. ؾطٜف قُس سافغ إمساعٌٝ       -4

دػتري َا

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

ً
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 اهلنددةًاؾكهربوةً::ًؼيمًثاـوًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 أمحس ظنطٜا قُس درباغِ ايطايب:  

ؼًٌٝ إقتكاز٣ ف٢ٓ يٓعِ اـالٜا ايؿُػ١ٝ املعٚز بايبطاضٜات ف٢ ن٤ٛ َٛنٛع: 

 . ايتشفٝعايتػعري ايسٜٓاَٝه٢ ٚغٝاغات 

Techno-economic analysis of PV battery systems 

under dynamic pricing and incentive policies.  

 .أ.ز. ْبٌٝ سػٔ عباغ٢ ، ز. أمحس أْؼ ايٛدٛزؼت إؾطاف: 

 2016 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

 ٖٝجِ قُس سافغ غاملاغِ ايطايب:  

ٌٝ ايطابع عٔ ططٜل اإلختٝاض األَجٌ زضاغ١ تععِٝ أزا٤ إتكاالت اؾَٛنٛع: 

 . يًٗٛا٥ٝات

ضأت ايًذ١ٓ تعسٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝكبح: زضاغ١ تععِٝ أزا٤ إتكاالت اؾٌٝ 

 ايطابع عٔ ططٜل اإلختٝاض األْػب يٓعِ اهلٛا٥ٝات.

Maximizing LTE performance through best selection 

of MIMO systems.  

 .تاض ، أ.ز. أْػ٢ أمحس عبس ايعًِٝأ.ز. قُس عُطٚ كؼت إؾطاف: 

 2013 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ٖب٘ عبس اؿُٝس سػٔ عبس اؿُٝس ايهٝاٍاغِ ايطايب: 

 .ؼػني تػص١ٜ اهلٛا٥ٝات ف٢ عالز أٚضاّ ايجس٣َٛنٛع: 

 (ايتػص١ٜ املجاي١ٝ هلٛا٥ٝات عالز أٚضاّ ايجس٣)َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

 ًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.ع

Optimization of antenna excitations for breast cancer 

treatments. 

 .أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ ، ز. عازٍ قُٛز ايفشاضؼت إؾطاف:  

 ٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :* امل

* Computer Methods in Biomechanics and 

Biomedical Engineering, 16/1/2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطفًا ٚ          أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ    أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً      أ.ز. ٖؿاّ فتش٢ ساَس            أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓٝا -2

 عهًٛا                           ١أ.ز. سػٔ قُٛز ايطداٍ         أغتاش بايهًٝ -3

 2015 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

ً
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 اهلنددةًاؾكهربوةً::ًؼيمًتاب 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ضْا قُٛز ؾشات٘ إبطاِٖٝ بػ٢ْٛٝ اغِ ايطايب:

اؿطاض٠ إغتدساّ اهلٛا٥ٝات املٝهطَٚٛد١ٝ ف٢ ؼػني عالز غططإ ايجس٣ بَٛنٛع: 

 .املفطط١ يُٓٛشز ٚاقع٢ ثالث٢ األبعاز يًجس٣ بططٜك١ ايعٓاقط احملسز٠

)عالز غططإ ايجس٣ بايفطط اؿطاض٣ عٔ ططٜل َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط  َكفٛف١ ٖٛا٢٥ َٝهطٚؾطٜط١ٝ شٚ فتشات(

 ايبشح.

Hyperthermia for breast cancer treatment using a 

slotted microstrip patch antenna array. 

 .أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ ، ز. قُس إمساعٌٝ بس٣ٚ غٝس ؼت إؾطاف:

َؤمتط األظٖط اهلٓسغ١ ايسٚىل اـاَؼ * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

 .2021َاضؽ  15 – 13عؿط، 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                 أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ ٗط بػ٢ْٛٝ طاٌٜ          أ.ز. َع -1

 عهٛاً َؿطفًا ٚ      أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ     -2

 عهًٛا    أ.ز. ٖؿاّ فتش٢ ع٢ً ساَس       أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓٝا -3

 عهًٛاَؿطفًا ٚ   َػاعس ظاَع١ فاضٚؽ أغتاش أ.ز. قُس إمساعٌٝ بس٣ٚ غٝس     -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

جعديل جلنة 

 إشراف

 خايس فطز ؾشات٘ غال١َاغِ ايطايب:  

 .إنتؿاف األعطاٍ ف٢ احملطنات َتعسز٠ األٚدَ٘ٛنٛع: 

أ.ز. قُس فس٣ أمحس قُس ، ز. أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعس ، ز. أمحس ؼت إؾطاف: 

 .قسض٣ عبس ايػالّ

ٚشيو بطفع إغِ أ.ز. أمحس قسض٣ عبس ايػالّ األغتاش باألنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ 

 بٓا٤ ع٢ً طًب٘.ٚ ٚايتهٓٛيٛدٝا يعطٚف خاق٘ ب٘

 2016 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

ً

ً-اهلنددةًاملعمارقةً::ًؼيمًثاؾنًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 غ٣ًٛ قُٛز عبس ايػ٢ٓ غٝس أمحس ايعس٣ٚب:  اغِ ايطاي

 . ايت١ُٝٓ ايػٝاس١ٝ يًُٓاطل ايرتاث١ٝ َٔ خالٍ املؿاضن١ اجملتُع١ٝ احمل١ًَٝٛنٛع: 

Tourism development of heritage areas through 

local community participation.  

 .س قُس اؿذ١ًأ.ز. ٜػط٣ عبس ايكازض ععاّ )ضمح٘ اهلل( ، أ.ز. خايؼت إؾطاف: 

 2017 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 -اهلنددةًاملعمارقةً::ًؼيمًتاب 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 قُس نُاٍ قُس غس١ٜاغِ ايطايب:  

إغرتاتٝذ١ٝ يهِ املٛاقع املكط١ٜ ايرتاث١ٝ ملُتًو ايرتاخ ايعامل٢ َٛنٛع: 

 . َس١ٜٓ ضؾٝس( –)ساي١ زضاغ١ٝ 

Strategy of integrating Egyptian sites into world 

heritage property (case study: Rashid City).  
 .أ.ز. ٜػط٣ عبس ايكازض ععاّ )ضمح٘ اهلل( ، أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚفؼت إؾطاف: 

 2014 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

 ٖسٜط قُس أمحس ٖالٍ ٖطٜس٣اغِ ايطايب:  

 . اإلغتدساّ نٓٗر َطٕ يًشفاظ ع٢ً املبا٢ْ ايتاضخي١ٝإعاز٠ َٛنٛع: 

Adaptive reuse as a resilient approach for historic 

building conservation.  

 .أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف ، ز. زٜٓا ممسٚح ْكاضؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 أبٛ خًٌٝ أمحس سذاظ٣أَا٢ْ ناٌَ اغِ ايطايب:  

 . ايعُاضٙ اؿطن١ٝ يعٜازٙ نفا٠٤ ايطاق١ املتذسز٠ ف٢ املبا٢َْٛنٛع: 

Kinetic architecture to increase renewable energy 

efficiency in buildings.  

 .أ.ز. قُس أْٛض فهط٣ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2016 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

 ٛز إبطاِٖٝ قُسْٛضٖإ قُاغِ ايطايب:  

 . تأثري تكُِٝ املهاتب ع٢ً ايٓؿاط ايبس٢ْ يًُٛظفنيَٛنٛع: 

The impact of office design on employees' physical 

activity.  

 .أ.ز. ع٢ً فؤاز غعٝس بهطؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2015 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

ً

ًً-اهلنددةًاملوكاـوكوةً::ًؼيمًًرابعًا

 القرار جبريخ القيد درجةال املوضوع

 هنح الدرجبت

 عازٍ إبطاِٖٝ عاقِ عبس ايٖٛاب ايؿٛبه٢اغِ ايطايب:  

 .زضاغ١ َتكس١َ يُٓٛشز زٜٓاَٝه٢ يًشطٜل ٚايسخإ ـعاْات ايٓفطَٛنٛع: 

ضأت ايًذ١ٓ تعسٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝكبح: منٛشز زٜٓاَٝه٢ َتكسّ يًسضاغ١ ايب١ٝ٦ٝ 

 يًشطٜل ٚايسخإ ـعاْات ايٓفط.

Advanced dynamic modeling and environmental study 

of fire and smoke of crude oil storage tanks.  

أ.ز. عبس اؿُٝس عط١ٝ ايػٝس ، أ.ز. ٚا٥ٌ َكطف٢ املػال٢ْ ، ز. ؼت إؾطاف: 

 .قُس قُٛز مجاٍ ايسٜٔ اؿًٛ

 2017 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 -ةً:اهلنددةًاملوكاـوكو:ًؼيمًًتاب 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

 هنح الدرجبت

 عبس اهلل َسست عبس اهلل نطِٜاغِ ايطايب:  

تأثري عٛاٌَ املٓار االقطٓاع٢ ٚايرتنٝب ايهُٝٝا٢٥ ٚايتكػ١ٝ َٛنٛع: 

 .ع٢ً اـكا٥ل املٝهاْٝه١ٝ يًبٛىل إثًٝني عاىل ايهجاف١

Effect of artificial weathering and chemical 

composition and hardening on the mechanical 

characteristics of high-density polyethylene.  

أ.ز. عبس اؿُٝس إبطاِٖٝ مجع١ ، أ.ز. عبس ايػالّ ٜٛغف عًٝل ؼت إؾطاف: 

 .، ز. َكطف٢ قُس ايػٝس اؿهط٣

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚافل 

 اجملًؼ

 س أبٛ ايٛفا َكطف٢ غٓذطضاد٢ قُاغِ ايطايب:  

تأثري زضد١ اؿطاض٠ ٚغطع١ ايتشٌُٝ ع٢ً اـٛام املٝهاْٝه١ٝ َٛنٛع: 

 .ألْابٝب ايبٛيٞ بطٚبًٝني ايبالغتٝه١ٝ ٚاملكٛا٠ باأليٝاف ايعداد١ٝ

Effect of temperature and cross- head speed on 

the mechanical properties of polypropylene and 

glass fiber reinforced polypropylene plastic pipes.  

أ.ز. عبس اؿُٝس إبطاِٖٝ مجع١ ، أ.ز. عبس ايػالّ ٜٛغف عًٝل ؼت إؾطاف: 

 .، ز. َكطف٢ قُس ايػٝس اؿهط٣

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚافل 

 اجملًؼ

 قُس أمحس عبس ايػالّ قُس َكطف٢اغِ ايطايب:  

كا٥ل اإلْكٗاض ف٢ ٚسس٠ ؽعٜٔ اؿطاض٠ ايتشًٌٝ ايعسز٣ ـَٛنٛع: 

 .ايها١َٓ شات األْبٛب املعزٚز َع أْبٛب َػطح زاخ٢ً الَطنع٣

Numerical analysis of melting characteristics in a 

double tube latent heat storage unit with an inner 

eccentric flat tube.  

 ..ز. قُس ع٢ً ايػٝس ايٓكٝبأ.ز. قُس عبس اؿًِٝ سػب ، أؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 ضبٝع
ٚافل 

 اجملًؼ

 اؿػني عبس املٓعِ قُس قُس أبٛ ع٢ًاغِ ايطايب:  

 .إظاس١ قطط٠ غا٥ٌ غطش١ٝ بٛاغط١ ْفح ٖٛا٢٥َٛنٛع: 

Surface liquid drop ejection downstream an air 

jet.  

 .يؿٛضظ٢ ، ز. إغالّ ضنا يطف٢.ز. ناٌَ عبس ايععِٝ اؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

ً
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 -اهلنددةًاملوكاـوكوةً::ًؼيمًًتاب 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 عبس ايطمحٔ أْٛض قُس ايػٓٛغ٢ ؾشات٘اغِ ايطايب: 

ٛاغط١ ع١ًُٝ ْعع األزا٤ ايسٜٓاَٝه٢ يٓعاّ ؽعٜٔ ايطاق١ بَٛنٛع: 

 .ايهطبٕٛ ؼت زضدات اؿطاض٠ فا٥ك١ اإلخنفاض

Dynamic performance of cryogenic carbon 

captures energy storage system. 

أ.ز. عبس اؿُٝس عط١ٝ ايػٝس ، أ.ز. أغا١َ أمحس ايػ٢ُٓ ، أ.ز. ؼت إؾطاف: 

 قُس قُٛز مجاٍ ايسٜٔ اؿًٛ.

 ؿٛض يف :* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓ

* Energy, ELSEVIER, 11
th

 February 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطفًا ٚ   أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ     أ.ز. عبس اؿُٝس عط١ٝ ايػٝس   -1

       أغتاش َتفطغ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓٛف١ٝ  أ.ز. أمحس قرب٣ سذاظ٣      -2

 عهٛاً                                                                              

 عهًٛا                 أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ  أ.ز. قُس عبس ايفتاح طع١ُٝ -3

 عهًٛاَؿطفًا ٚ                أغتاش بايه١ًٝ       أ.ز. أغا١َ أمحس ايػ٢ُٓ -4

 2017 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

جشكيل جلنة 

بن اإلهحح

 الشبهل

 أمحس قُس عبس ايكازض قُساغِ ايطايب:  

تأثري خكا٥ل اـُس اـاق١ بإطاض َٓع١َٛ ْكف فعاي١ ع٢ً أزا٤ َٛنٛع: 

 .ْعاّ تعًٝل ْكف غٝاض٠

Influence of tire damping characteristics on a 

semi – active half car suspension system 

performance. 

 .أْٛض اؾٌُأ.ز. سػٔ ؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطفًا ٚ  أ.ز. سػٔ أْٛض اؾٌُ               أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً           أ.ز. قُس خًٌٝ إبطاِٖٝ سػني     أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ -2

 هًٛاع                   أغتاش بايه١ًٝ  أ.ز. ٚا٥ٌ قُس َكطف٢ املػال٢ْ -3

 2020 خطٜف 
ٚافل 

 اجملًؼ

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 قُس سػٔ قُس أمحس ٜٛغفاغِ ايطايب: 
َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2010 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ
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  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

ً

ً-اهلنددةًاؾكوموائوةً::ًؼيمًخاؿيًاً

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

اإلهححبن 

 الشبهل

 غٝس دالٍ قُس غٝس أمحساغِ ايطايب:  

زضاغ١ ف٢ إغتدساّ تكٓٝات دسٜس٠ )َٝهطٜٚف( ٚعٛاٌَ َػاعس٠ َٛنٛع: 

 .دسٜس٠ ف٢ إْتاز ايبٝٛزٜعٍ َٔ ظٜت ايطعاّ املػتًٗو

A study in the use of new techniques (Microwave) 

and new catalysts for the production of biodiesel 

from waste cooking oil. 

ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ فطز ، أ.ز. َكطف٢ إبطاِٖٝ غامل ، أ.ؼت إؾطاف: 

 .ز. ضساب قُس ع٢ً

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطفًا ٚ     أ.ز. سػٔ عبس املٓعِ فطز        أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ -1

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

 عهًٛا              أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس       أغتاش َتفطغ بايه١ًٝ -3

 2012 ضبٝع 
ٚافل 

 اجملًؼ

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 قُس َعتع أمحس غطٜباغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2012 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 

ً-:ًاؾرىًواهلودروؾوكافنددةً:ًؼيمًًًادددا

 القرار جبريخ القيد ةالدرج املوضوع

 هنح الدرجبت

 ٖسٜط عبس املٓعِ بػ٢ْٛٝ َكطف٢اغِ ايطايب: 

ايتكِٝٝ االسكا٢٥ ٚايتطبٝل اهلٝسضٚيٛد٢ ملدطدات األقُاض َٛنٛع: 

 .ايكٓاع١ٝ عاي١ٝ ايسق١ هلطٍٛ األَطاض ف٢ سٛض ايٌٓٝ ايؿطق٢

Hydrological application of high resolution 

statistical evaluation and satellite precipitation 

products in eastern Nile basin.   

 .أ.ز. سػاّ ايسٜٔ َػاظ٣ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

ً



24 

  2021/ 17/8بتاضٜذ  األٚىلاؾًػ١ 

 -:املواصالتًدةًفند:ًؼيمًدابعًاً

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ني َػرتبٓذاَني ساناغِ ايطايب:  

 .ايتكِٝٝ املع٢ًُ ملكا١َٚ اـًطات األغفًت١ٝ يًططٛب١َٛنٛع: 

Laboratory evaluation of hot mix asphalt resistance 

to moisture damage. 

 .أ.ز. ٚا٥ٌ ع٢ً ايػٝس غٝت ، ز. فس٣ قُس ناٌَ ؾاٖنيؼت إؾطاف: 

 املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

* International Conference on Engineering & 

Technology (ICET-21), 3
rd

 of April 2021, Mysore, India. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عهٛاً   ط٠أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ايكاٖأ.ز. سػٔ ؼػني عبس ايٖٛاب    -2

 عهًٛاَؿطفًا ٚ        أ.ز. ٚا٥ٌ ع٢ً ايػٝس غٝت      أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

ً

ً-:ًاؾصووةاهلنددةً:ًؼيمًًًاثاؿن

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 زعا٤ َكًش٢ ايػٝس أمحس بػ٢ْٛٝاغِ ايطايب:  

 .إْتاز ايطاق١ اؿ١ٜٛٝ َٔ قطف ايكٓاع١ ايكا١ُ٥ ع٢ً املٛالؽٛع: َٛن

Bioenergy production from molasses wastewater. 

أ.ز. َسست عبس املعط٢ َكطف٢ ، أ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ ؼت إؾطاف:  

 ايربق٢.

 2013 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

 قُس بؿط٣ عبس اجملٝس ايؿطظ٢اغِ ايطايب:  

ؼػني ططم ػفٝف اؿُا٠٤: ساي١ زضاغ١ قط١ َعاؾ١ املٝاٙ ف٢ ايعاؾط ع: َٛنٛ

 .َٔ ضَهإ

Optimization of sludge dewatering: case study of 

10
th

 of Ramadan water treatment plant. 

أ.ز. َسست عبس املعط٢ َكطف٢ ، ز. قُٛز ْكط ، ز. غا١َٝ ؼت إؾطاف:  

 عبس ايطمحٔ ع٢ً.

َادػتري 

 هلٓسغ١ا
 2017 ضبٝع

ٚافل 

 اجملًؼ

 ْٛضٖإ إبطاِٖٝ ٖاؾِ عبس ايفتاحاغِ ايطايب:  

 .إعاز٠ تسٜٚط املدًفات ايكًب١ باإلغهٓسض١َٜٛنٛع: 

Recycling of solid waste in Alexandria. 

 أ.ز. َسست عبس املعط٢ َكطف٢.ؼت إؾطاف:  

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2015 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ
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 -:ًنددةًاؾصووةاهل:ًؼيمًًتاب 

هنح 

 الدرجبت

 َٓاض قُس قُس ناٌَ سبٝباغِ ايطايب:  

 .ٕ 9إزاض٠ اؿُأٙ ف٢ قطات َعاؾ١ َٝا٠ ايكطف ايكش٢ ف٢ َٛقع َٛنٛع: 

Sludge management in waste water treatment 

plants in site 9N. 

 أ.ز. َسست عبس املعط٢ َكطف٢.ؼت إؾطاف:  

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2015 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

 َٝازٙ قُس قُس ناٌَ سبٝباغِ ايطايب:  

 .إزاض٠ ايٓفاٜات اـطط٠ ف٢ َسفٔ ايٓاقط١َٜٛنٛع: 

Hazardous waste management in Nasiriya landfill. 

 أ.ز. َسست عبس املعط٢ َكطف٢.ؼت إؾطاف:  

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2015 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

ً(ؿوضوعاتًعاؿةً)دراداتًعلوا

اإلَتشإ  اعتُاز ْتٝذ١إدتٝاظ ايٓعط ف٢ املصنط٠ املعطٚن١ ع٢ً ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ  - 1

 ايؿاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلغِ  ايكػِ

 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ

 قُس ايب٢ٗ قُس ايػٝس ايػبعا٣ٚ

 باٖط أمحس ف٢ُٗ قُس ظٜٔ ايعابسٜٔ

 قُس قُس ؾكٝسم قُٛز أَني

 عُط عبس ايععٜع قُس قُس نؿو

 أمحس قُس إمساعٌٝ قُس ايبػ٢ْٛٝ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚ ايٓػٝر

 اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ
 امحس فؤاز دابط قُٛز نؿو

 طاضم قالح ايسٜٔ سػٔ ع٢ً عذالٕ

 ضٜتا ناضبٝؼ ناضٚى بالبٝهٝإ ٖٓسغ١ االْتاز

 ١ اإلَتشإ ايؿاٌَ.ٚافل اجملًؼ ع٢ً إعتُاز ْتٝذ ايكطاض:

زبًّٛ ايسضاغات  ايٓعط ف٢ املصنط٠ املعطٚن١ ع٢ً ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز ْتٝذ١ - 2

 اهلٓسغ١ اإلْؿا١ٝ٥ ، اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ.يف:  2021ضبٝع ايعًٝا 

 ٚافل اجملًؼ ع٢ً إعتُاز ايٓتٝذ١. ايكطاض:
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ً(1ؿرػقًرؼمً)
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