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اذ ــــبسئاضة ايطٝد األضت 15/7/2021صـ َٔ صباح ّٜٛ ايجالثاء املٛاؾل ادتُع زتًظ ايهًٝة يف متاّ ايطاعة ايعاغسة ٚايٓ

/ زتدى عبد اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚأَني، عُٝد ايهًٝة املهًـ بتطٝري أعُاٍ  –ضعٝد ستُد عبد ايكادز عالّ  / ٛزــــايدنت

ٚقد  ”A1“ٚمت عكد ادتًطة مبدزز  ٚايبشٛخ ، ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝااملهًـ بتطٝري أعُاٍ  –ايععِٝ أمحد ضًُٝإ 

 نٌ َٔ: سطس ادتًطة

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ خدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة أ.د. عصاّ َصطؿى ستُد ٖٚبة 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب أ.د. تاَس سًُى عبد اذتُٝد سطٔ 

   زؤضاء األقطاّ 

 عادٍ عبد اذتُٝد ضًُٝإأ.د. عصاّ ستُد   أ.د. عًى ستُد عًى عهاش 

 أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ستُد عبد ايسمحٔ ًَؼ  أ.د. ٖػاّ ستُد طًبة ستُد 

 أ.د. عُسٚ أمحد عبد املٓعِ املصسى  أ.د. ستُد ايطٝد ستُد ايٓذاز 

 أ.د. ٚائٌ ستُد َصطؿى قطب املػالْى  أ.د. ستُد َسضى عبد اجملٝد ادتٖٛسى 

 أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربقى  ًُىأ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ 

   د. ٜطسى إبساِٖٝ ط٘ عجُإ 

   أضاترة َٔ األقطاّ

 أ. د. ستُد عبد ايسمحٔ ادتٓآٜى  سطٔ ستُد عبد ايعاٍ ايهُػٛغىأ. د.  

 ستُد ٜاضس ستُد أْٛز خًٌٝأ. د.   ايطٝد ستُد عًى اذتًٛأ. د.  

 أ. د. عُسٚ شنسٜا ساؾغ ايٛنٌٝ  أ. د. حيٝى ستُد صربى نُاٍ ايػاذىل 

   أ. د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ضعد ايكسْػاٚى 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاترة َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. ستُد سطٔ غًبى عبد ايٓبى  د. يًٝى أبٛ سدٜد عبد ايالٙ ايطٝد 

 أعطاء زتًظ ايهًٝة َٔ ارتازز 

   أ. أعطاء َٔ داخٌ ايهًٝة 

   عصاّ أمحد ضاملأ.د.  

   ستُد ْصس ايدٜٔ سطٔ دَريأ.د.  

   زغدى زداء شٖسإأ.د.  

 َدٜس ٚسدة ضُإ ادتٛدة.أ.د.   َدعـٕٛٚ :

 .سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّأ.د. ْٝابة عٔ  عاصِ ستُٛد سٓؿىأ.د. ستُد ٚقد سطس : 

،  ستُد ٚدٝ٘ ناٌَ بدٚىأ.د. ، ، أ.د. طازم إبساِٖٝ عًى عبٝدٚ  دٚىعًٝاء عادٍ ستُد بأ.د. أ.د. سطاّ ايدٜٔ ستُد َساد َػاشى ،  اعترز عٔ عدّ اذتطٛز:

ى. ستُد ،  د. أنسّ عبدٙ ستُد عبدٙ، د. عُسٚ ٜٛضـ ايطٝد ايػسٜـ ، ضعٝد إمساعٌٝ ارتاَى ، أ.د.  ضٗري ؾتشى مخٝظ زشٜكةأ.د. 

 ، ّ. أضاَة ايطٝد ادتٓآٜى ، يٛاء.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ عًى سطٓني

أ.د. خًٌٝ أمحد أبٛ أمحـد ، أ.د. حيٝى عبد ايطالّ عبد ايٓاصـس ، أ.د. خايد زتدى سطٝـٔ ْادى ، أ.د. ستٝى . ، ستُد عبد ايعاٍ إبساٖٝـِ غشات٘أ.د. ٔ اذتطٛز: تػٝب ع

 ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهسى.
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ن الرحقم" ، عؿقد الؽؾقة اجلؾسة "بسم اهلل الرمحادلؽؾف بًسقري أعؿال ادًفل السقد األدًاذ الدكًور / 

ذرع ثم ، وقدم الًفـىة لؾسادة األعضاء مبـادية عقد األضَى ادليارك ورحب بالسادة أعضاء اجملؾس 

 اجملؾس فى مـاقشة ادلوضوعات الًالقة.

 2021وونقو  22، واجلؾسة ادلؿًدة بًاروخ  2021 ووونق 15بًاروخ  ًادعةالالًصدوق عؾى حمضر اجلؾسة مت أواًل : 

 .2020/2021لؾعام اجلامعى 

 -: ادلوضوعات العامة : ثانقًا

أداشة بايهًٝة ، ٚذيو  2/10/2021ٚستى  7/8/2021إعتباز ّٜٛ ايطبت َٔ نٌ أضبٛع خالٍ ايؿرتة َٔ  ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى – 1

سز طالب سٝح ضٝتِ اإلْتٗاء َٔ َٓاقػة َػازٜع خت 2020/2021مبٓاضبة إْتٗاء إَتشاْات ايؿصٌ ايدزاضى ايجاْى يًعاّ ادتاَعى 

 .29/7/2021َسسًة ايبهايٛزٜٛع ؾى 

 -: اهلداوا والًربعاتثالًٌا : 

مت  PV Emulatorعبازة عٔ دٗاش  AIT Systemsَٔ غسنة املكدّ ايعٝٓى قبٍٛ ايتربع ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى  - 1

مببًؼ ، تكدز قُٝت٘  ”ITIIDA“اضتدداَ٘ ؾى تٓؿٝر خطٛات َػسٚع عجى ممٍٛ َٔ ٖٝئة تُٓٝة صٓاعة تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 أيـ دٓٝ٘ ال غري(. َائة ٚضبعٕٛدٓٝ٘ ) 170000

دٓٝ٘ ال غري( ، ٚذيو يدعِ ٚمخطُائة دٓٝ٘ )مثاْٝة آالف  8500املكدّ َٔ ؾاعٌ خري مببًؼ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى  - 2

 .ايسابعة ايػري قادزٜٔيصاحل دؾع َصازٜـ طالب ايؿسقة  صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًبة غري ايكادزٜٔ بايهًٝة

( أدٗصة 4غسنة ايؿسدٚع ملٛاد ايصٓاعات ايػرائٝة عبازة عٔ عدد )املكدّ َٔ ايعٝٓى قبٍٛ ايتربع  ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى - 3

دٓٝ٘ )ثالثة ٚمخطٕٛ أيؿًا ٚمثامنائة دٓٝ٘ َصسى ال غري(ٚذيو يدعِ َعٌُ  53800ساضب آىل بايػاغة تكدز قُٝتٗا اإلمجايٝة مببًؼ 

 بٝكات اذتاضب بكطِ ٖٓدضة اإلْتاز.تط

أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ بايتعإٚ َع زتُٛعة َٔ ارتسجيني بكطِ ٖٓدضة املكدّ َٔ ايعٝٓى قبٍٛ ايتربع ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى  - 4

مثامنائة دٓٝ٘ دٓٝ٘ )ثالثة ٚمخطٕٛ أيؿًا ٚ 53800( أدٗصة ساضب آىل بايػاغة تكدز قُٝتٗا اإلمجايٝة مببًؼ 4اإلْتاز عبازة عٔ عدد )

 َصسى ال غري(ٚذيو يدعِ َعٌُ تطبٝكات اذتاضب بكطِ ٖٓدضة اإلْتاز.

( دٗاش 2زتُٛعة َٔ خسجيى قطِ ٖٓدضة اإلْتاز عبازة عٔ عدد )املكدّ َٔ ايعٝٓى قبٍٛ ايتربع ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى  - 5

ؿًا ٚتطعُائة دٓٝ٘ َصسى ال غري(ٚذيو يدعِ َعٌُ دٓٝ٘ )ضتة ٚعػسٕٚ أي 26900ساضب آىل بايػاغة تكدز قُٝتٗا اإلمجايٝة مببًؼ 

 تطبٝكات اذتاضب بكطِ ٖٓدضة اإلْتاز.
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 شئون هيئة التدريس
 

  : الرتققات والًعققـاتأواًل

 (ة فؼط)جمؾس الؽؾقة عؾى مسًوى األداتذ  مـح الؾؼب العؾؿى لوظقػة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 َطاعدأضتاذ  ايطسٚدى        محد ستُد عباعأد.  1
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس ؾى إقرتاح زتـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايعًُى ٘ ضٝادتَٓح املٛاؾكـة عًى 

بايكطِ بٓاءًا عًى تٛصٝة  أضتاذيٛظٝؿ٘ 

 ايًذٓ٘ ايعًُٝة ايدائُة يًرتقٝات.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 (ة واألداتذة ادلساعدون فؼطمسًوى األداتذ)جمؾس الؽؾقة عؾى مساعد   مـح الؾؼب العؾؿى لوظقػة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

1 
د. ْسَني ضعد ايطٝد ستُد 

 ؾاضٌ
 َدزع

ٖٓدضة ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر

ايٓعس ؾى إقرتاح زتـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايعًُى  اضٝادتٗ َٓحاملٛاؾكـة عًى 

بايكطِ بٓاءًا عًى  َطاعدأضتاذ يٛظٝؿ٘ 

 ايعًُٝة ايدائُة يًرتقٝات.تٛصٝة ايًذٓ٘ 

 ٚاؾل اجملًظ

2 
د. عُسٚ ايطٝد عبد ايؿتاح 

 ؾًٝؿٌ 
 َدزع

ٖٓدضة ايسى 

 ٚاهلٝدزٚيٝها

ايٓعس ؾى إقرتاح زتـًظ ايكطِ بػإٔ 

ضٝادت٘ ايًكب ايعًُى  َٓحاملٛاؾكـة عًى 

بايكطِ بٓاءًا عًى  َطاعدأضتاذ يٛظٝؿ٘ 

 تٛصٝة ايًذٓ٘ ايعًُٝة ايدائُة يًرتقٝات.

 ًظٚاؾل اجمل

 

 الًعقني فى وظقػة مدرس -

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

1 
ايػُٝاء ستُد ابساِٖٝ عبد  ّ.

 ايسمحٔ

َدزع 

 َطاعد 

ٖٓدضة ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر 

ايٓعس ؾى إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

 َدزعؾى ٚظٝؿة ٗا ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ا بايكطِ ذتصٛهل

 ًظٚاؾل اجمل

2 
مئ ستُد ساؾغ أّ. ٜامسني 

 املاسى

َدزع 

 َطاعد 

ٖٓدضة ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر 

ايٓعس ؾى إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

 َدزعؾى ٚظٝؿة ٗا ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ا بايكطِ ذتصٛهل

 ٚاؾل اجملًظ



6 

 31/7/2021ُتدة بتازٜذ ٚادتًطة امل 2021/ 15/7بتازٜذ  ايعاغسةادتًطة 

 الًعقني فى وظقػة مدرستابع: 

3 
محد عبد اهلل ْعُة أَدست ّ. 

 اهلل

زع َد

 َطاعد 

اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة  

ايٓعس ؾى إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

بايكطِ  َدزعؾى ٚظٝؿة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة  ذتصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

4 
ّ. حيٝى سطني عص ايدٜٔ ستُد 

 محد عٝطىأ

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

كة ايٓعس ؾى إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾ

بايكطِ  َدزعؾى ٚظٝؿة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة  ذتصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 مساعد الًعقني فى وظقػة مدرس -

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 َعٝد     محد ستُد سبػى مجعة           أ ّ. 1
اهلٓدضة 

 االْػائٝة  

ايٓعس ؾى إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

 َدزع َطاعدؾى ٚظٝؿة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 . عًى دزدة املادطتري بايكطِ ذتصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

2 
ّ. ستُٛد ستُد عبد ايصُد 

 عسؾإ ايػاؾعى 
 َعٝد

ٖٓدضة 

 املٛاصالت 

ايٓعس ؾى إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

 َدزع َطاعدؾى ٚظٝؿة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 .ريعًى دزدة املادطت بايكطِ ذتصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 : اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة : ًاثانق

 القرار البيبن القسن الوظيفت االسن م

1 
ّ. ضٝاء ايدٜٔ عًى ايؿسغٌ 

 عبد ايسسِٝ 
 َعٝد 

اهلٓدضة 

 ايهُٝٝائٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

االضتكاية املكدَة َٔ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ عًى 

عًــى ايطًــب املكــدّ َــٔ  بٓــاءًا 30/6/2021

 ضٝادت٘.

 ٚاؾل اجملًظ
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 ثالًٌا : الًٍاوز عن احلضور فى ادلوعد احملدد :

 القرار البيبن القسن الوظيفت االسن م

 ضتاذ َتؿسؽ أ د. ٖٓاء سطٔ محدى ابٛ دبٌ  أ. 1
اهلٓدضة ايٜٓٛٚة 

 ٚاالغعاعٝة

ــِ     ــظ ايكطـ ــرتاح زتًـ ــى إقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــى    ــة عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــرز  بػـ ــٍٛ ايعـ قبـ

كــدّ َــٔ ضــٝادتٗا عــٔ ؾــرتة  ــاٚش      امل

ــدة) ــة   30ملـ ــاشة ارتاصـ ــٔ االدـ ــّٛ( عـ ٜـ

ــٔ    ــازًا َ ــا اعتب ــة هل ــب املُٓٛس ــدٕٚ َست ب

ــى  4/5/2021 ــح  12/5/2021ستـــــ سٝـــــ

ــى     ــٌ ؾ ــًُت ايعُ ــٝادتٗا ٚتط ــادت ض ع

ــباب   12/6/2021 ــسًا الضـــ ــو ْعـــ ٚذيـــ

عائًٝـــة ٚظـــسٚف ايطـــريإ عًـــى إ    

 حتتطب َدة ايتذاٚش اداشة خاصة.   

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: اإلنًدابات: ًاابعر

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 ضتاذ َتؿسؽأ ا.د. عالء ايدٜٔ سطٔ محدى    1
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

ٚذيو ّٜٛ األسد َدة ،  2020/2021 االنادميى

 ضاعات ْٚصـ أضبٛعًٝا 10

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َتؿسؽأ محد عبد ايسمحٔ أا.د. عادٍ  2
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 4ملدة  األسد ّٜٛٚذيو ،  2020/2021االنادميى 

 أضبٛعًٝا ضاعات ْٚصـ

 ٚاؾل اجملًظ

3 
أ.د. عُسٚ أمحد عبد املٓعِ 

 املصسى

أضتاذ 

ٚزئٝظ 

 ايكطِ

ٖٓدضة 

اذتاضب 

 ٚايٓعِ

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ْدبًا نًًٝا ملدة عاّ يًعٌُ  عًى ْدب ضٝادت٘

مبػسٚع اْػاء داَعة َصس يًُعًَٛاتٝة داَعة 

 .ٜٓة املعسؾة بايعاصُة اإلدازٜة ادتدٜدةأًٖٝة مبد

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 ضتاذأ محد عًى ايطُٓى أضاَة أا.د.  4
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 3ملدة  األثٓنيٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021االنادميى 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذأ َني عبد ايععِٝ أا.د. َصطؿى  5

ٖٓدضة 

اذتاضب 

 ٚايٓعِ

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة ايعًّٛ يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

اعتبازًا  - ٚاهلٓدضة بادتاَعة االَسٜهٝة بايكاٖسة

ٚذيو َٜٛى األسد ملدة عاّ ، ٚ 1/7/2021َٔ 

 ضاعة أضبٛعًٝا. 20ٚاألزبعاء ملدة 

 ٚاؾل اجملًظ

6 
د. ستُد ستُٛد مجاٍ ايدٜٔ 

 اذتًٛ 
 ضتاذ َطاعدأ

اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 6ايجالثاء ملدة  ٚذيو ّٜٛ،  2020/2021ادميى االن

 أضبٛعًٝا. اتضاع

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َطاعدأ د. َصطؿى ايطٝد اذتطسى  7
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 4ملدة  األزبعاءٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021االنادميى 

 أضبٛعًٝا. ضاعات

 ٚاؾل اجملًظ

 د. صالح ايدٜٔ عبد اهلل َطعد  8
َدزع 

 َتؿسؽ
 ٖٓدضة االْتاز

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 6يو ّٜٛ األثٓني ملدة ٚذ،  2020/2021االنادميى  

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع محد سًُى عبد ايعصٜصأد.  9
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 3ة ملد ارتُٝظٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021االنادميى 

 .ضاعات أضبٛعًٝا

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 َدزع د. ستُد عًى ايطٝد ايٓكٝب  10
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

ظ ملدة ٚذيو ّٜٛ ارتُٝ،  2020/2021االنادميى 

 .ضاعات أضبٛعًٝا 6

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع محد عبد ايٓعِٝ أد. ستُد  11
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 4ٚذيو ّٜٛ األسد ملدة ،  2020/2021االنادميى 

 .صـ أضبٛعًٝاضاعات ْٚ

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ستُد عبد املطًب ايعدٚى  12
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝة اهلٓدضة يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

خالٍ ؾصٌ ايسبٝع يًعاّ  ظاَعة ؾازٚع

 4ٚذيو ّٜٛ األسد ملدة ،  2020/2021االنادميى  

 .ًاضاعات ْٚصـ أضبٛعٝ

 ٚاؾل اجملًظ

13 
د. أمئ أمحد عبد املكصٛد 

 خًـ اهلل
 َدزع

ٖٓدضة 

اذتاضب 

 ٚايٓعِ

 ةايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًعٌُ بٓعاّ بعض  ْدب ضٝادت٘ دٜد عًى 

بٛشازة اإلتصاالت ٚتهٓٛيٛدٝا ايٛقت 

،  1/9/2021ملدة عاّ إعتبازًا َٔ  املعًَٛات

 ٝظ أضبٛعًٝا.ٚذيو َٜٛى األثٓني ٚارتُ

 ٚاؾل اجملًظ
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 الشئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 

 ىيًؿصٌ ايدزاض ىَكرتح ايتكِٜٛ ايتكسٜب ؾىايٓعس 

 2020/2021 ى( يًعاّ ايدزاض2021)صٝـ  ىايصٝؿ

 (1)َسؾل زقِ 

أٚصت ايًذٓة باملٛاؾكة عًى 

 .كرتحامل
ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى 

 املكرتح

2 

يٓعس يف ايطًب املكدّ َٔ زئٝظ زتًظ قطِ اهلٓدضة ا

املٝهاْٝهٝة يف َكرتح زتًظ ايكطِ باملٛاؾكة عًى تػٝري 

 :MEC 222 املتطًب املطبل ملكسز أضظ ٖٓدضة اإلسرتام

  MEC 111َٔ: َكدَة يف اهلٓدضة اذتسازٜة 

  MEC 211 1-إىل: ثسَٛدٜٓاَٝها

صاء ايطسٚزٜة عًى األد 1-ٚذيو إلستٛاء َكسز ثسَٛدٜٓاَٝها

يؿِٗ َكسز أضظ ٖٓدضة اإلسـرتام َجـٌ ايكـإْٛ ايجـاْٞ     

 يًجسَٛدٜٓاَٝها ٚاالْرتٚبٝا ٚايدٚزات ايكٝاضٝة يًُشسنات.

عًى  أٚصت ايًذٓة باملٛاؾكة

 ايكطِ.زتًظ َكرتح 

ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى 

َكرتح زتًظ قطِ 

 اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة
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 العالقات الثقافية
 -: رادقةالد جازاتاإل :أواًل

 -:اإلٜؿاد ؾى أداشة دزاضٝة   – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسن االسن م

1 
َاٜهٌ دٛزز سٓني . ّ

  عطٝة

عٝد بكطِ ٖٓدضة َ

 ايسى ٚاهلٝدزٚيٝها

يًعالقات ايجكاؾٝة ٚدتٓة ايهًٝة ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة يًشصـٍٛ عًـى   باملٛاؾكة عًى 

ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها ٚذيو يألضتؿادة َٔ املٓشة املكدَة دزدة 

يطٝادت٘ َٔ داَعة يٜٛصٜاْا ملدة عاّ قابٌ يًتذدٜد اعتبازًا َٔ 

 تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

 (. 27/1/2019)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َعٝد 

 ٚاؾل اجملًظ

 محد قطبأعُسٚ ستُد . ّ 2

عٝد بكطِ َ

ايسٜاضٝات 

 اء اهلٓدضٝةٚايؿٝصٜ

 ٚدتٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكاؾٝةايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة يًشصـٍٛ عًـى   باملٛاؾكة عًى 

دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها ٚذيو يألضتؿادة َٔ املٓشة املكدَة 

ملـدة عـاّ قابـٌ     ILLINOYSيطٝادت٘ َٔ داَعة ايٝٓـٛى  

 يطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.يًتذدٜد اعتبازًا َٔ تازٜذ ا

 (.3/1/2018)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َعٝد 

 ٚاؾل اجملًظ

3 
ايعاٍ  ستُد محصة عبد. ّ

 اذتسٜـ

عٝد بكطِ اهلٓدضة َ

 ايٜٓٛٚة ٚاالغعاعٝة

 ٚدتٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكاؾٝةايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

صـٍٛ عًـى   اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة يًشباملٛاؾكة عًى 

دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها ٚذيو يألضتؿادة َٔ املٓشة املكدَة 

يطٝادت٘ َـٔ داَعـة ؾريدٝٓٝـا نًَْٜٛٛٛـح ملـدة عـاّ قابـٌ        

 يًتذدٜد اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

 (.22/10/2019)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َعٝد 

 ٚاؾل اجملًظ

 دٕٛ عصٜص بباٚى عصٜص. ّ 4

طاعد َع دزَ

بكطِ ايسٜاضٝات 

 ٚايؿٝصٜاء اهلٓدضٝة

 ٚدتٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكاؾٝةايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة يًشصـٍٛ عًـى   باملٛاؾكة عًى 

دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها ٚذيو يألضتؿادة َٔ املٓشة املكدَة 

ًتذدٜـد  يطٝادت٘ َٔ داَعة ٚضط ؾًٛزٜـدا ملـدة عـاّ قابـٌ ي    

 اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

 (.24/4/2019)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َدزع َطاعد 

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:  تطبٝل ايًٛائح )إْٗاء ارتدَة( – ب

 القرار البيبن الوظيفت/القسن االسن م

1 
ايكادز  محد عبد. أّ

 ايساشم  زَطإ عبد

طاعد بكطِ َدزع َ

ٚايؿٝصٜاء  ايسٜاضٝات

 اهلٓدضٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛائح عًى ضٝادت٘ ٚذيو باملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

ايّٝٛ ايتاىل يٓٗاٜة ايعاّ  1/9/2020باْٗاء خدَت٘ اعتبازًا َٔ 

ايطابع َع َطايبتة ٚضآَ٘ بايٓؿكات سٝح اْتٗـت ؾـرتة   

 االْراز املٛدٗ٘ يطٝادت٘.

يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ  1/9/2013)ضاؾس ضٝادت٘ ؾى 

اخس َد سصٌ عًٝـ٘ ايعـاّ ايطـابع ستـى      –َٔ اَسٜها 

ــظ     31/8/2020 ــة زتً ــٝادت٘ مبٛاؾك ــراز يط ــ٘ اْ ٚمت تٛدٝ

  (.27/12/2020ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾى 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: %(11اإلعارات )نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة  :ًاثانق

 القرار البيبن الوظيفت/القسن االسن م

1 
سطٔ عبد ادتٛاد . ا.د

 اذتٛؾى 

تؿسؽ بكطِ َضتاذ أ

 ٖٓدضة االْتاز

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘ ؾى   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بـدٕٚ   31/8/2022ٚستـى   1/9/2021إعتبازًا َـٔ   ايعػسٕٚ

ــب  ــّٛ    َست ــة يًعً ــسٜة ايٝاباْٝ ــة املص ــٌ بادتاَع يًعُ

ــإٔ إعــازة ضــٝادت٘ التــ ثس عًــى   ــا عًُــًا ب ٚايتهٓٛيٛدٝ

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.21)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

2 
محد أستُد َاٖس . ا.د

 غاٖني 

ضتاذ بكطِ ٖٓدضة أ

 املٛاصالت

يًعالقـات   ٚدتٓة ايهًٝـة ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘ ؾى   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  31/7/2022ٚستى  1/8/2021إعتبازًا َٔ  ايتاضع

  -يًعٌُ مبهتب االبداع يالضتػـازات اهلٓدضـٝة ظـدة    

املًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة ، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ الت ثس 

 عًى االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.20بة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ )ْط

 ٚاؾل اجملًظ
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 -: %(11اإلعارات )نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة  :تابع

3 
محد َتٛىل أعُسٚ  .ا.د

 ايػسٜـ

ضتاذ بكطِ اهلٓدضة أ

 ايهٗسبٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

طاز ايعـاّ  اإعازة ضٝادت٘ ؾى   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايتاضع

َع تػٝري ادتٗة املعاز ايٝٗا َٔ داَعة ايٓٝـٌ االًٖٝـة اىل   

داَعة ادتٝصة ادتدٜدة ، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ الت ثس عًى 

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.11)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

4 
سطاّ ستُد سطإ  .ا.د

 غًبى

ضتاذ بكطِ اهلٓدضة أ

 ايهٗسبٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘ ؾى   دٜداملٛاؾكة عًى ب ايجكاؾٝة

بدٕٚ  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ارتاَظ عػس

ــّٛ      ــة يًعً ــسٜة ايٝاباْٝ ــة املص ــٌ بادتاَع ــب يًعُ َست

ٛيٛدٝا ، عًُـًا بـإٔ إعـازة ضـٝادت٘ التـ ثس عًـى       ٚايتهٓ

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.11)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

5 
ْٗى عبد ايسمحٔ . ا.د

 ٜطسى

ضتاذ بكطِ ٖٓدضة أ

 اذتاضب ٚايٓعِ

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اطاز ايعاّ زة ضٝادتٗا ؾى إعا  دٜدعًى  ايجكاؾٝة باملٛاؾكة

بدٕٚ َستب  28/2/2022ٚستى  1/3/2021إعتبازًا َٔ  ايعاغس

يًعٌُ ظاَعة ٚاٌٜ نٛزٌْٝ بدٚية قطس، عًًُا بإٔ إعـازة  

 ضٝادتٗا الت ثس عًى االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.24)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

6 
محد أستُد ايطٝد . د

 سطني

طاعد بكطِ َضتاذ أ

ٖٓدضة اذتاضب 

 ٚايٓعِ

إعازة   دٜدايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ باملٛاؾكة عًى 

 31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  يًعاّ ايجأَضٝادت٘ 

بدٕٚ َستب يًعٌُ مبعٗد عًّٛ املعًَٛات ايتابع يهًٝة 

اهلٓدضة ظاَعة نايٝؿٛزْٝا بايٛالٜات املتشدة االَسٜهٝـة ،  

عازة ضٝادت٘ التـ ثس عًـى االعـازات ادتدٜـدة     عًًُا بإٔ إ

 بايكطِ.

 %(.24)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ
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7 
محد سطٓى أسٓإ . د

 ستُٛد 

طاعد بكطِ َضتاذ أ

ٖٓدضة اذتاضب 

 ٚايٓعِ

ة يًعالقـات  ٚدتٓة ايهًٝـ ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اضتهُااًل يًعاّ إعازة ضٝادتٗا   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  16/6/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايعاغس

يًعٌُ ظاَعة االَـرية ْـٛزة بٓـت عبـدايسمحٔ باملًُهـة      

ايعسبٝة ايطعٛدٜة، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادتٗا التـ ثس عًـى   

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.24االعازة عًى َطتٛى ايكطِ )ْطبة 

 ٚاؾل اجملًظ

8 
ستُد دالٍ عًى . د

 ْاصـ

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 ٖٓدضة االْتاز

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

 يًعـاّ ايجايـح  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بــدٕٚ َستــب  21/9/2022ٚستــى  22/9/2021إعتبــازًا َــٔ 

ادتاَعة املصسٜة ايٝاباْٝة يًعًـّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝـا   يًعٌُ ب

بربز ايعـسب ، عًُـًا بـإٔ إعـازة ضـٝادت٘ التـ ثس عًـى        

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.21)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

9 
ستُٛد ايطٝد ستُٛد . د

 بدٚى ايػٓٝطى

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   زتًظ ايكطِ ايٓعس ؾى اقرتاح 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايجايح

يًعٌُ ظاَعة املًو ضعٛد باملًُهة ايعسبٝـة ايطـعٛدٜة،   

عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التـ ثس عًـى االعـازات ادتدٜـدة     

 بايكطِ.

 %(.17ة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ )ْطب

 ٚاؾل اجملًظ

10 
ستُد زضا ستُٛد . د

 ضًُٝإ 

طاعد بكطِ َضتاذ أ

ٖٓدضة ايسى 

 ٚاهلٝدزٚيٝها

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بـدٕٚ   31/8/2022ٚستـى   1/9/2021إعتبـازًا َـٔ    ايطادع

َستب يًعٌُ ظاَعة ظاَعة بريٚت ايعسبٝة ، عًُـًا بـإٔ   

 إعازة ضٝادت٘ الت ثس عًى االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.15)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 ستُٛد ضعٝد ْصس. د 11
ضتاذ َطاعد بكطِ أ

 اهلٓدضة ايصشٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ى اطـاز عـاّ   إعازة ضٝادت٘ ؾـ   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  خاَظ

يًعٌُ بادتاَعة املصسٜة ايٝاباْٝة يًعًـّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝـا   

٘ التـ ثس عًـى   بربز ايعـسب ، عًُـًا بـإٔ إعـازة ضـٝادت     

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.15)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

12 
محد ستُد أمجاٍ . د

 ايطعدى

دزع بكطِ اهلٓدضة َ

 االْػائٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بـدٕٚ   22/8/2022ٚستـى   23/8/2021عتبـازًا َـٔ   إ ايتاضع

َستب يًعٌُ بهًٝة اهلٓدضة داَعـة ايكصـِٝ باملًُهـة    

ايعسبٝة ايطعٛدٜة، عًًُا بإٔ إعازة ضـٝادت٘ التـ ثس عًـى    

 االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.13)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

13 
باضِ ستُٛد ستُد عًى . د

 شتتاز

اهلٓدضة دزع بكطِ َ

 ايهٗسبٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بــدٕٚ  17/8/2022ٚستــى  18/8/2021إعتبــازًا َـٔ   ايسابـع 

َستب يًعٌُ ظاَعة ايؿذرية بدٚيـة االَـازات ايعسبٝـة    

ثس عًـى االعـازات   املتشدة، عًًُا بإٔ إعازة ضـٝادت٘ التـ   

 ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.11)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

14 
ٖػاّ ستُٛد شنى . د

 االزْاؤطى 

دزع بكطِ اهلٓدضة َ

 املعُازٜة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ارتاَظ عػس

َستب يًعٌُ عُٝدًا يًذـٛدة ظاَعـة بـريٚت ايعسبٝـة ،     

ضٝادت٘ التـ ثس عًـى االعـازات ادتدٜـدة      ةعًًُا بإٔ إعاز

 بايكطِ.

 %(.17)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

مل ٜٛاؾل 

اجملًظ عًى 

 دٜد اإلعازة 

يطٝادت٘ 

إلعتباز َٓصب 

عُٝد ادتٛدة 

ًا غري َٓصب

قٝادًٜا ٚال 

 أنادميًٝا
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15 
بساِٖٝ إمحد أستُد . د

 غاشى 

دزع بكطِ َ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اّ ؾى اطاز ايعـ إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايطابع

،  يًعٌُ ظاَعة ؾٗد يًبرتٍٚ باملًُهة ايعسبٝة ايطـعٛدٜة 

ضٝادت٘ التـ ثس عًـى االعـازات ادتدٜـدة      ةعًًُا بإٔ إعاز

 بايكطِ.

 %(.21)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ستُد َسضى ْعِٝ ؾسز . د 16
ٓدضة دزع بكطِ اهلَ

 ايهٗسبٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بــدٕٚ  31/8/2022ٚستــى  1/9/2021إعتبــازًا َــٔ  ارتـاَظ 

َستب يًعُـٌ ظاَعـة املًـو ؾٝصـٌ باملًُهـة ايعسبٝـة       

ى االعازات ضٝادت٘ الت ثس عً ة، عًًُا بإٔ إعاز ايطعٛدٜة

 ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.11)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

 اضالّ ستُد ادتاىل  .د 17
دزع بكطِ ٖٓدضة َ

 االْتاز

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾى اطاز ايعـاّ  إعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب  31/8/2022ٚستى  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايسابع

، عًُـًا   يًعٌُ بهًٝة ادتبٌٝ باملًُهة ايعسبٝة ايطـعٛدٜة 

 ضٝادت٘ الت ثس عًى االعازات ادتدٜدة بايكطِ. ةبإٔ إعاز

 %(.21)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

 ٚاؾل اجملًظ

18 
ستُد َصطؿى ٜٛضـ . د

 بطْٝٛى ايػباضى

دزع بكطِ اهلٓدضة َ

 املٝهاْٝهٝة

ٚدتٓة ايهًٝـة يًعالقـات   ى اقرتاح زتًظ ايكطِ ايٓعس ؾ

 يًعاّ ايطادعإعازة ضٝادت٘   دٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

بدٕٚ َستب يًعٌُ  31/5/2022ٚستى  1/6/2021إعتبازًا َٔ 

 ة، عًًُا بإٔ إعاز بهًٝة ادتبٌٝ باملًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة

 ضٝادت٘ الت ثس عًى االعازات ادتدٜدة بايكطِ.

 %(.17العازة عًى َطتٛى ايكطِ )ْطبة ا

 ٚاؾل اجملًظ

 : مؾَوظة  

عطٛ زتًظ ايهًٝة ، إعرتاض٘ عًى املٛاؾكة عًى  دٜد اإلعازات ايتى تصٜد عٔ اذتد املطُٛح  –أبدى األضتاذ ايدنتٛز / عصاّ أمحد ضامل 

 ى تؿسٜؼ ايهًٝة َٔ نٛادزٖا األنادميٝة.ٚايتى قد تصٜد عًى عػسٕٚ عاًَا مما ٜهٕٛ ي٘ أثس نبري ؾٚارتاصة باملُٗات ايكَٛٝة ب٘ 
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 الدراسات العليا
 -اهلـددة اإلنشائقة :أواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إلغبء 

 التسجيل

بنبء على  

 طلبه

 ٚاؾل اجملًظ 2013 خسٜـ دبًّٛ أمحد محدى ستُد ايػٝذاضِ ايطايب: 

 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  ًاثانق

 القرار تبريخ القيد الدرجت وعاملوض

هنح 

 الدرجبث

 أضاَة ستُد ايطعٝد عًى أبٛ عسٜطةاضِ ايطايب: 

ايتأثري املصدٚز يػاش األنطٝذني ٖٝدزٚدني ٚادتصٜئات ايدقٝكة َٛضٛع: 

 . يأليَٛٝٓا عًى أداء ستسى ايدٜصٍ

A combined effect of stoichiometric Oxygen-

Hydrogen gas and Alumina Nanoparticles on CI 

engine operating characteristics.  

أ.د. عادٍ أمحد ستُد عبد ايسمحٔ ، أ.د. أمحد ايطعٝد ٜٛضـ حتت إغساف: 

 .ايٛزداْى

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ

 أمحد ستُٛد عباع عػسىاضِ ايطايب: 

 .طسم َعادتة املٝاٙ يألغساض ايصٓاعٝة ٚايػسبَٛضٛع: 

Water treatment methods for industrial and 

potable usage.  

 .أ.د. ستُد مجاٍ ايدٜٔ اذتًٛحتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 ٚاؾل اجملًظ 2016 زبٝع

 ستُد َصطؿى ساؾغ ستُد ايطٝداضِ ايطايب: 

 . ارتصائص املٝهاْٝهٝة يًُطاط املكٛى بايؿٝرب دالع ايكصريَٛضٛع: 

Mechanical properties of rubber reinforced by 

short fiber.  

 .أ.د. سطٔ أْٛز ادتٌُ ، د. ٜاضس ضعد ستُدحتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ
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 -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 عُسٚ إبساِٖٝ سطني إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

 .َٝاٙ عس َدازة سسازًٜادزاضة أداء ٚسدة حتًٝة َٛضٛع: 

َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)ايتشكٝل ايتذسٜبى يٛسدة تكطري غػائى 

بإَساز ايػاش عًى ْطام  سٜبى نبري( عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس 

 ايبشح.

Experimental investigation of a pilot – scale 

sweeping gas membrane distillation unit. 

 .أ.د. أضاَة عًى ايطُٓى ، د.ستُٛد ايطٝد ستُٛد بدٚىغساف: حتت إ

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

6
th

 International Conference Recent Trends in 

Innovation, Creativity and Technology, 4-8 April 

2021, Siwa, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ                ى ايطُٓى        أضتاذ بايهًٝةأ.د. أضاَة عً - 1

 عطًٛا       أ.د. ٚائٌ َصطؿى املػالْى     أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة -2

        أضتاذ باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.د. أمحد ستُد سٓؿى             -3

 عطًٛا                                                                                 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 ستُٛد ستُد أمحد ضٝد أمحداضِ ايطايب:  

ستاناٙ َتكدَة يطسٜإ املاْع َتعدد املسنبات ٚاألطٛاز عًى املكٝاع َٛضٛع: 

 .بهة بٛيتصَإاملطاَى بإضتدداّ طسٜكة غ

Advanced simulation of multi – component multi 

phase-fluid flow on the pore – scale using lattice 

Boltzmann method. 

 .أ.د. سطٔ عًى سطٔ ٚزدةحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا         أ.د. ستُد عبداذتًِٝ سطب        أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة       -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ    أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة        أ.د. سطٔ عًى سطٔ ٚزدٙ -2

 عطًٛا               أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة             أ.د. سطٔ أْٛز ادتٌُ -3

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ 
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 31/7/2021ُتدة بتازٜذ ٚادتًطة امل 2021/ 15/7بتازٜذ  ايعاغسةادتًطة 

 -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 تبٝإ سٝدز ايػٝذ إدزٜظيب:  اضِ ايطا

 .حتًٌٝ طاقة رتالٜا مشطٝة زتُعة َع األَانٔ املهٝؿةَٛضٛع: 

Energy analysis of photovoltaic integrated with 

conditioned space in sustainable. 

 .أ.د. ٚائٌ َصطؿى املػالْىحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                  أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  عٛض        أ.د. طاٖسمحد اهلل -1

 عطٛاً                 أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   أ.د. ايطٝد عبد ادتٛاد َسشٚم -2

 عطًٛا                 أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة    أ.د. ستُد عبد ايؿتاح طعُٝ٘ -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ  بايهًٝة أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ   أ.د. ٚائٌ َصطؿى املػالْى  -4

 عطًٛا                          أضتاذ بايهًٝة             أ.د. إٜٗاب دابس آدّ -5

 ٚاؾل اجملًظ 2019 خسٜـ 

إلغبء 

 التسجيل

بنبء على  

 طلبه

 عبد ايسمحٔ ْادى ستُٛد ؾطني أمحد صتٝباضِ ايطايب: 
َادطتري 

 اهلٓدضة
 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ

 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :م : قسثالًٌا

هنح 

 الدرجبث

 َٓاٍ َايو َٓدٌٜ بٓٝ٘اضِ ايطايب:  

تطبٝل ايعُازة ايبازاَرتٜة ؾى َباْى املهاتب: َدخٌ احملاناة اذتٜٝٛة ، َٛضٛع: 

 . َدٜٓة ايبصسة

Applying the parametric architecture in the office 

buildings; Biomimicry approach, Al-Basrah City.  

 .: أ.د. عًى ؾ اد ضعٝد بهس ، د. شٜاد ستُد طازم ايصٝادحتت إغساف 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2019 زبٝع

 َٛزا أغسف صتٝب َسقص سٓااضِ ايطايب:  

ايتعًِ عٔ طسٜل ايعٌُ ؾى ايتعًِٝ املعُازى: دٚز ايُٓاذز املادٜة َٛضٛع: 

 . ايتصُُٝات ايتٓؿٝرٜة ؾى إنتطاب ْٛاتر ايتعًِ ارتاصة مبٓاٖر

Learning by doing in architectural education: 

Physical models’ role in attaining the learning 

outcomes of execution design courses.  

 .سطٔ َتٛىل ايػسٜـأمحد : أ.د. خايد ايطٝد اذتذً٘ ، د. إصتى حتت إغساف 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ
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 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 إصتى ستُد إبساِٖٝ أمحد ؾسازاضِ ايطايب: 

 .تأثري تصُِٝ املباْى ايتعًُٝٝة عًى تػهٌٝ ضًٛى األطؿاٍ ؾى َصسَٛضٛع: 

َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)تأثري تصُِٝ املباْى ايتعًُٝٝة عًى تُٓٝة 

زع اذتهَٛٝة اإلبتدائٝة ؾى َصس( عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال األطؿاٍ: املدا

 ميظ دٖٛس ايبشح.

The influence of educational buildings design on children 

development: Public elementary schools in Egypt. 

 .أ.د. طازم عبد اذتُٝد ؾسغًى ، د. ٚيٝد عبد ايعاٍحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛزي٘ عح * املٗٓدع املرنٛز 

* 4
th

 International Conference on Big Data and 

Education, 3-5 February 2021, London, U.K. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا         أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة      أ.د. ستُدعبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘ - 1

 عطًٛا أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ايديتا   أ.د. سامت عبد املٓعِ ايطٌٜٛ        -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ   أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة        أ.د. طازم عبد اذتُٝد ؾسغًى -3

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ دنتٛزاٙ

 ٖاٜدى ستُٛد غشات٘ إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

 .ادتٌٝ ارتاَظ يًُدٕ ايرنٝةَٛضٛع: 

 H-SEE-City 2050 (H-SE2) َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)

ادتٌٝ ارتاَظ يًُدٕ ايرنٝة ، َ غسات َسنبة ، ايعاصُة اإلدازٜة ادتدٜدة، 

 َصس( عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

H-SEE-City 2050 (H-SE2), Composite Indicators, 

Fifth generation of smart cities, Application on new 

administrative capital, Egypt. 

 .أ.د. عًى ؾ اد بهس ، د. أمساء ايطٝد سطٔحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* 11
th

 International Conference on Sustainable Development 

and Planning, 9-11 September 2020, Wessex Institute, U.K. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا     عبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘  أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة      أ.د. ستُد - 1

        أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ايصقاشٜل  أ.د. سطني َصطؿى ايػٓٛاْى        -2

 عطًٛا                                                                                 

 عطًٛاأضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  َػسؾًا ٚ          أ.د. عًى ؾ اد ضعٝد بهس     -3

 ٚاؾل اجملًظ 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
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 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 عال عًى ستُٛد بَٝٛى عًىاضِ ايطايب: 

 .ايطهٔ اإلٜهٛيٛدٝهاٍ بصشساء َصس ايػسبٝة ٚايتطبٝل: بطٝٛةَٛضٛع: 

تكس االٜهٛيٛدى ايطٝاسى بطٝٛة: املطَع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)

 ( عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.صشساء َصس ايػسبٝة

Ecological tourism settlement in Siwa: EWD. 

 .أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ ، أ.د. ستُد أْٛز ؾهسىحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* 17 International Conference on Studies, Repairs 

and Maintenance of Heritage Architecture, 26-28 

May 2021, Wessex Institute, U.K. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا              أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  أ.د. ستُدعبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘ - 1

 عطًٛا  أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ايديتاأ.د. سامت عبد املٓعِ ايطٌٜٛ         -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ            أضتاذ بايهًٝة أ.د. ستُد أْٛز ؾهسى                -3

 عطًٛا   أضتاذ بايهًٝة                    أ.د. ستُد عاصِ ستُٛد سٓؿى      -4

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 َٓاز طالٍ ايدٜٔ َٛضى ستُدطايب:  اضِ اي

َدٜٓة ايعًُني  –تصُِٝ َٔ ٚسى ايبٝئة   اٙ َدٕ ضاسًٝة َسْة َٛضٛع: 

 .ادتدٜدة

Natural based design towards more resilient coastal 

cities – New Alamein city case study. 

 .أ.د. خايد ايطٝد اذتذًةحتت إغساف: 

  -َٔ :  عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة

 زئٝطًا    أ.د. ستُد أْٛز ؾهسى                أضتاذ بايهًٝة                   -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ  أضتاذ  بايهًٝة                     أ.د. خايد ايطٝد اذتذًة -2

 عطًٛا                     أ.د. ٖاْى عبد ادتٛاد عٝاد           أضتاذ  بايهًٝة -3

 ٚاؾل اجملًظ 2018 زبٝع 
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم ًارابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 زتدى عادٍ عبد اذتى بطْٝٛىاضِ ايطايب:  

ٝـ بإضتدداّ دصٜئٝة ايتهُِٝ َصؿٛؾات اهلٛائٝات املدؿؿة ٚتصَٛضٛع: 

 . تكٓٝات اذتٌ املجًىاإلضتػعاز املطػٛط ٚ

The design of thinned and partially adaptive 

antenna arrays using compressive sensing and 

optimization techniques.  

 .أ.د. ضعٝد ايطٝد إمساعٌٝ ارتاَى ، أ.د. ْٗى عجُإ قسْى غسٜبحتت إغساف: 

 ٚاؾل اجملًظ 2015 زبٝع دنتٛزاٙ

تشكيل جلنت 

 احلكن

 أَرية مجاٍ ستُد إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

طسم ددٜدة يتػؿري ايصٛز ٚإخؿاء املعًَٛات بٗا بإضتدداّ  َٛضٛع:

إغازات ايهاٜٛع املعادتة ايطبابٝة، حتٌٜٛ املٛجيات ٚاملعادتة املطتٛساٙ َٔ 

 .اذتُض ايٓٛٚى

New highly efficient image encryption and 

steganography techniques using chaotic, fuzzy, 

wavelet and DNA inspired techniques. 

 .أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ ارتاَى ، أ.د. ْٗى عجُإ قسْى غسٜبحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* IEEE Access, Accepted 12/1/2021. 

* Multimedia Tools and Applications, Accepted 

5/1/2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ        ارتاَى      أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝةأ.د. ضعٝد إمساعٌٝ  - 1

 عطًٛا  أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة سًٛإ   أ.د. ايطٝد َصطؿى ضعد     -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                  أضتاذ بايهًٝة  أ.د. ْٗى عجُإ قسْى غسٜب -3

 عطًٛا                           أضتاذ بايهًٝةأ.د. سطٔ ستُٛد ايسداٍ        -4

 ٚاؾل اجملًظ 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 َعاذ أمحد ستُد ضسدٜٓةاضِ ايطايب:  

 .اإلدازة َٔ داْب اذتٌُ املعتُد عًى ايرناء اإلصطٓاعى ٚإْرتْت األغٝاءَٛضٛع: 

ضٛعات دٛدة ايكدزة َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)إدازة داْب ايطًب َٚٛ

حتت تأثري َػازنات شتتًؿة ملصادز ايطاقة املٛشعة( عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ 

 دٖٛس ايبشح.

Demand side management and power quality issues 

under different DER’s penetration levels. 

 .اٍأ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى ، أ.د. ستُٛد أمحد تٛؾٝل ادتُحتت إغساف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* IEEE 4
th

 International Electrical and Energy 

Conference, Wuhan, China, 28-30 May 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا  أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٛؾٝ٘أ.د. عادٍ عًى ستُد أبٛ ايعال    - 1

 عطًٛاَػسؾًا ٚ  عامل ممتاش َتعاقد بايهًٝة .د. ستُٛد أمحد تٛؾٝل ادتُاٍ    أ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ      أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة            أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى -3

 طًٛاع                       أضتاذ بايهًٝة أ.د. ٖػاّ بٗاء ايدٜٔ ايسؾاعى    -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2018 زبٝع

 زميٕٛ عدىل ضٝد أزٚع بٛيظاضِ ايطايب:  

ايػبهات َتعددة اهلٛائٝات )ْعِ تعدد املداخٌ ٚاملدازز( ملٛدات َٛضٛع: 

 .املًًى َرت يإلزضاٍ ايهـء

ايػبهات َتعددة اهلٛائٝات ملٛدات املًًى َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)

  ميظ دٖٛس ايبشح.( عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد الَرت يإلزضاٍ ايهـء

Multiple antennas networks for efficient transmission of 

millimeter waves. 

 .أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ ارتاَى ، أ.د. سطٔ ستُٛد ايسداٍحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* 2nd IEEE Middle East & North Africa Communications 

Conference, 19-21 November 2019, University of Bahrain. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ       أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ ارتاَى       أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة - 1

 عطًٛا  أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٛؾٝةأ.د. َعٛض إبساِٖٝ دضٛقى    -2

 عطًٛا          أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة    أ.د. ٖػاّ ستُد طًبة ستُد -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                  أضتاذ بايهًٝةأ.د. سطٔ ستُٛد ايسداٍ       -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2017 زبٝع
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 نػو أمحد ؾ اد دابس ستُٛداضِ ايطايب:  

 .تػدٝص أٚزاّ ايجدى بإضتدداّ ايرناء اإلصطٓاعىَٛضٛع: 

Breast tumor diagnosis using artificial intelligence. 

 .أ.د. َعٗس بطْٝٛى طاٌٜحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ            أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة    أ.د. َعٗس بطْٝٛى طاٌٜ  -1

 عطٛاً  َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٛؾٝة أضتاذ أ.د. ط٘ ايطٝد ط٘             -2

 عطًٛا                     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   أ.د. سطٔ ْدٜس أمحد سطٓى -3

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ 

تعديل جلنت 

 إشراف

 سٓإ ستُٛد أمحد تٛؾٝل ادتُاٍاضِ ايطايب: 

 .جة عًى ستصٚش بساز ايًٝؿىايتطبٝكات اذتدَٜٛضٛع: 

أ.د. ايطٝد عبد املعطى ايبدٚى ، أ.د. َصطؿى سطني سطٔ ، حتت إغساف: 

 .أ.د. ستُد زشم ستُد زشم

ٚذيو بإضاؾة أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ االضتاذ املتؿسؽ بايهًٝة إىل دتٓة 

 اإلغساف يٛؾاة أ.د. ايطٝد عبد املعطى ايبدٚى )زمح٘ اهلل(.

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ

 َعتصِ عًى ستُد ستُٛد أمحداضِ ايطايب: 

حتطني االتصإ االضتاتٝهى يًذٗد ؾى ايػبهات ايرنٝة عٔ طسٜل َٛضٛع: 

 .ايتشهِ ايجاْٛى يًذٗد

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى ، د. سطاّ ايطٝد امحد قطبحتت إغساف: 

بايهًٝة  ٚذيو بإضاؾة أ.د. نسِٜ ستُد أغسف عبد اذتهِٝ أبٛ زاع املدزع

 إىل دتٓة اإلغساف ذتادة ايبشح يتدصص ضٝادت٘.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2019 خسٜـ

 

 -: الـوووة واإلذعاعقةاهلـددة : قسم  ًاسخام

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 داٌْٝ نادريىلاضِ ايطايب: 

 . عة ايطبٝعٝة ؾى أٚغٓداتكِٝٝ ايٓػاط اإلغعاعى يًُٛاد املػَٛضٛع: 

Assessment of naturally occurring radioactive 

materials (NORM) radioactivity in Uganda.  

أ.د. ستُد سطٔ ستُد سطٔ ، أ.د. ْادز ستُٛد عبد اذتًِٝ ، د. حتت إغساف: 

 .ميٓى سطاّ ايدٜٔ عبد ايباقى

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا

 ايٜٓٛٚة

 اؾل اجملًظٚ 2019 زبٝع
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 -: اهلـددة الـوووة واإلذعاعقة: قسم  تابع

هنح 

 الدرجبث

 زٚضة سطاّ ستُد غًبىاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات ؾى اهلٓدضة ايٜٓٛٚةَٛضٛع: 

زأت ايًذٓ٘ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح:تٛصٝـ ناغؿات آغعة داَا 

 َٔ ْٛع ايبئس.

Characterization of well type gamma ray.  

أ.د. ستطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز ، أ.د. أمحد عُاد ايدٜٔ ؾتح اهلل ، د. ف: حتت إغسا

 .ٚيٝد عبد احملطٔ َتٛىل

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2014 زبٝع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 ستُد محصٙ عبد ايعاٍ ستُد اذتسٜـاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات اهلٓدضة ايٜٓٛٚةَٛضٛع: 

Applications of Nuclear Engineering. 

 .أ.د. عًٝاء عادٍ بدٚى ، أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا           أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  أ.د. ستطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز         - 1

 عطًٛاأضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة َػسؾًا ٚ      أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ      -2

 أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة                  عًٝاء عادٍ ستُد بدٚى         أ.د. -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                                                                     

                           زئٝظ َسنص ايتُٝص بٗٝئة ايسقابة ايٜٓٛٚة    أ.د. عبد ايؿتاح ٜٛضـ ضًُٝإ -4

 عطًٛا                                                                              

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2019 زبٝع

 

 -:اهلـددة اليَروة وعؿارة السػن : قسم داددًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 أمحد إبساِٖٝ عصت محاداضِ ايطايب: 

ايتصُِٝ ايعكالْى ملهْٛات ٖٝهٌ ايطؿٝٓة َع األخر ؾى اإلعتباز َٛضٛع: 

 .ايعٝٛب ايٓا ة عٔ ايًشاّ

Rational design of ship structural components 

considering welding induced imperfections.  

 .أ.د. ستُد عبد ايؿتاح غاَ٘ ، أ.د. حيٝى عبد ايطالّ حيٝٞحتت إغساف: 

 َادطتري

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2018 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -:اهلـددة اليَروة وعؿارة السػن : قسم تابع 

هنح 

 الدرجبث

 أمحد عجُإ ستُد األغبؼاضِ ايطايب: 

إضتدداّ دٜٓاَٝهٝا املٛائع اذتاضٛبٝة يدزاضة ضًٛى َكاَٚة ايكٛازب َٛضٛع: 

 .املطتٜٛة ؾى املٝاٙ املكٝدة

A CFD study of the resistance behavior of a 

planning hull in restricted waterways.  

أ.د. عادٍ عبد اذتًِٝ بٓٛإ ، أ.د. ٜاضس ستُد عبد ايساشم ، د. حتت إغساف: 

 .اَاْى ستُد أمحد سطٔ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 إبساِٖٝ ٜٛضـ إمساعٌٝ عبدٙاضِ ايطايب: 

 .ضاية ايػاش عًى ظٗس ايطؿٔستطات إعادة إَٛضٛع: 

Reliquefication gas plant onboard ships.  

 .أ.د. ستُد َسضى ضالَة ادتٖٛسى ، د. ستُد زضا ايطٝد غَٛإحتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 2015 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

     -: اإلنًاجهـددة : قسم  ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 حلكنا

 شٜاد ستُد ايطٝد ستُداضِ ايطايب: 

ايعٛاٌَ امل ثسة عًى األيَّٛٓٝٛ ايسغٛى املصٓع بعًُٝة ايطبانة َٛضٛع: 

 .حتت ايطػط

Parameters affecting aluminium foam 

manufactured by pressurized casting. 

 .أ.د. ستُٛد ساَد ستُد ، د. ستُد عبد ايسشام أْٛز سطنيحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛزملٗٓدع املرنٛز ي٘ عح * ا

* 5
th

 International Conference on Functional 

Materials and Metallurgy (ICFMM 2020), 20-22 

November 2020, Singapore. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا   أ.د. عًى ايطٝد عبد ادتًٌٝ األغسّ   أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة     - 1

 سؽ باالنادميٝة ايعسبٝة    أضتاذ َتؿ      أ.د. عُس عبد ايعصٜص إمساعٌٝ      -2

 عطًٛا      ايتهٓٛيٛدٝا يًعًّٛ ٚ                                                

 أضتاذ َطاعد َتؿسؽ بايهًٝة                 ٛد ساَد ستُد أمحد             أ.د. ستُ -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                                                                     

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2018 زبٝع
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 -: هـددة اإلنًاج: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 صابسٜٔ سطإ ستُد زغٛإاضِ ايطايب: 

 .خدَة ايتٛصٌٝ عٓد ايطًب املتهاًَةَٛضٛع: 

The integrated dial-A-ride problem. 

 .أ.د. ستُد ْػأت عباع ؾسع ، د. إضالّ عبد املٓعِ ْعِٝحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* 11
th

 Annual International Conference Industrial 

Engineering and operations Management, 

Singapore 7-11 March 2021. 

  -َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ      أ.د. ستُد ْػأت عباع ؾسع  أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة - 1

 عطًٛا                        أ.د. ْسَني عبد ايعصٜص سساش    أضتاذ بايهًٝة -2

 أضتاذ َطاعد باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ أ.د. ْٗى ستُد دالٍ أمحد       -3

 عطًٛا                        ٚايتهٓٛيٛدٝا                                       

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ

 

 -: الؽقؿقائقةـددة اهل: قسم  ًاثامـ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 مساح أمحد َصطؿى ستطٔاضِ ايطايب:  

َبادٍ سسازى داخًى دزاضة أداء َؿاعٌ ذٚ قالب حيتٛى عًى َٛضٛع: 

 . َٓاضب يًتؿاعالت ايػري َتذاْطة ايطازدة يًشسازة

Study of the performance of a stirred tank reactor 

with internal heat exchanger suitable for 

conducting heterogeneous exothermic reactions.  

عبد ايكادز ادتٝاز ، د. أ.د. أمحد أَني شعطٛط ، أ.د. دٜٓا أمحد حتت إغساف: 

 .ستُٛد ستُد ط٘

 ٚاؾل اجملًظ 2017 زبٝع دنتٛزاٙ

 أغسف عبد ايهسِٜ سطني ستُٛداضِ ايطايب:  

 –تأثري َ غسات ايتػػٌٝ عًى أداء ٚسدة يتذؿٝـ ايػاش ايطبٝعى َٛضٛع: 

 . اذتاية غري املطتكسة

Effect of operating parameters on the performance 

of a natural gas drying unit – Unsteady state.  

 .أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، د. دٜٓا عبد ايكادز ادتٝازحتت إغساف: 

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
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 -:اهلـددة الؽقؿقائقة : قسم تابع 

هنح 

 الدرجبث

 ٖاٜدى سطاّ ستُد ْؿادىاضِ ايطايب:  

اخٔ ارتازز َٔ اجملؿـ بإضتدداّ إضرتداع ايطاقة َٔ اهلٛاء ايطَٛضٛع: 

 . َٓعَٛة يًطذ اذتسازى عٓد دزدات اذتسازة املستؿعة

Energy recovery from spray dryer exhaust air 

using high temperature heat pump.  

أ.د. َصطؿى إبساِٖٝ ضامل ، أ.د. أغسف ايطٝد َسضى ، أ.د. دٜٓا حتت إغساف: 

 .أمحد عبد ايكادز ادتٝاز

طتري َاد

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ

 ايصٖساء ارتطسى سطاْني ٖٓداٚىاضِ ايطايب:  

دزاضة ارتٛاص ايهٗسٚنُٝٝائٝة يًبٛىل اًْني ٚخًٝط ايبٛىل اًْني َٛضٛع: 

 . َع اْابٝب ايهسبٕٛ ايٓاْْٛٝة نطبكة زقٝكة َػطاٙ يًؿٛالذ املكاّٚ يًصدأ

Investigation of the electrochemical behavior of 

PANI and PANI/MWCNT composites applied as a 

thin film coating on stainless steel substrate.  

أ.د. أمحد سطٔ ستُد ايػاذىل ، أ.د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز ادتٝاز ، حتت إغساف: 

 .د. إصتى ْادى ؾُٗى ايبهسى

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

تشكيل جلنت 

 احلكن

 بطٓت أمحد عبد ايعًِٝ عبد اهلادى صربةاضِ ايطايب: 

دزاضة َطتػعسات ايػاش املبٓٝة عًى َسنب اْابٝب ايهسبٕٛ َٛضٛع: 

 .ايٓاْْٛٝة َع بٛيُٝس َٛصٌ يًتٝاز ايهٗسبى بٛاضطة ايطباعة ايٓاؾجة يًشرب

Gas sensor based on carbon nanotubes / conductive 

polymer composite by inkjet printinging. 

أ.د. عؿاف مخٝظ ايعٛؾى ، أ.د. ستُد زشم ستُد زشم ، أ.د. حتت إغساف: 

 .َصطؿى إبساِٖٝ ضامل

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

*World Research Society, International Conference 

on Polymer Chemistry and Biopolymers (ICPCBP) 

1-2 June 2021, Alexandria, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا        أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة        أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز  - 1

 أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٝا          أ.د. إبساِٖٝ إمساعٌٝ إبساِٖٝ   -2

 عطًٛا                                                                                 

 عطًٛاَػسؾًا ٚ     أضتاذ بايهًٝة          أ.د. عؿاف مخٝظ ايعٛؾى          -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ أضتاذ َطاعد َتؿسؽ بايهًٝة أ.د. ستُد زشم ستُد زشم         -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ
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 -:اهلـددة الؽقؿقائقة : قسم تابع 

تشكيل إعبدة 

 جلنت احلكن

)بنفس أعضبء 

 اللجنت السببقت(

 أمحد ستُٛد ستُد إمساعٌٝاضِ ايطايب: 

تأثري َٛيدات ايدٚاَات عًى َعدٍ إشاية ايٓشاع َٔ املاء املًٛخ َٛضٛع: 

 .ؾى َؿاعٌ ذٚ قالب

Study of the rate of cementation of copper from CuSO4 

on horizontal steel sheet placed at the bottom of a 

square stirred tank reactor and fitted with square steel 

turbulence promoters. 

أ.د. َصطؿى إبساِٖٝ ضامل َٓصٛز ، أ.د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز حتت إغساف: 

 .ادتٝاز

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا          أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة ملٓعِ ؾسز       أ.د. سطٔ أمحد عبد ا - 1

 أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة        أ.د. إبساِٖٝ إمساعٌٝ إبساِٖٝ     -2

 عطًٛا                            املٓٝا                                                

 عطًٛاَػسؾًا ٚ  ذ َطاعد بايهًٝةأضتاأ.د. َصطؿى إبساِٖٝ ضامل َٓصٛز     -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ   أضتاذ َطاعد بايهًٝةأ.د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز ادتٝاز         -4

 .19 –* بطبب إصابة ايطايب ٖٛ ٚ أضست٘ بؿريٚع نٛزْٚا املطتذد نٛؾٝد 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ

إلغبء 

 التسجيل

بنبء على  

 طلبه

 َٓى َٓصٛز إمساعٌٝ ستُٛديطايب: اضِ ا

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ

 

 -:الرواضقات والػقزواء اهلـددقة : قسم تادعًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 أمحد ستُد أمحد شتًٛفاضِ ايطايب:  

إ بإضتدداّ تطٜٛس ٚحتًٌٝ مناذز زٜاضٝة َالئُة يعالز ايطسطَٛضٛع: 

 . ايعالز املٓاعى ٚايهُٝٝائى

Developing and analyzing appropriate mathematical 

models of cancer treatment using immunotherapy and 

chemotherapy.  

أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػاٚى ، أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل حتت إغساف: 

 .، د. ملٝاء مخٝظ ايػٓاٚى

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ ٛزاٙدنت
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 -:الرواضقات والػقزواء اهلـددقة : قسم تابع 

تشكيل جلنت 

 احلكن

 إضالّ غشات٘ عبد ايؿتاح ضعد بهساضِ ايطايب:  

عًُٝات َازنٛف إلختاذ ايكساز ٚتطبٝكاتٗا ؾى غبهات االتصاالت َٛضٛع: 

 .ايالضًهٝة

Markov decision processes and their applications in 

wireless communications networks. 

 .أ.د. غسٜـ إبساِٖٝ زبٝع ، أ.د. عُسٚ ستُد عبد ايساشمحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* International Journal of Communication 

Systems, Wiley, 26 December 2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

                  أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة أضٝٛطُد أبٛشٖاد أبٛ شٜد عطٝ٘ أ.د. ست - 1

 زئٝطًا                                                                                 

 طًٛاأ.د. غسٜـ إبساِٖٝ ستُٛد زبٝع  أضتاذ بايهًٝة              َػسؾًا ٚع -2

 عطًٛاأبٛ ايطعٛد صاحل      أضتاذ بايهًٝة                        أ.د. ٜامسني  -3

 عطًٛاأ.د. عُسٚ ستُد عبد ايساشم      أضتاذ َطاعد بايهًٝة      َػسؾًا ٚ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

 ْسَني ستُد أمحد ستُد أبٛ نًًٝةاضِ ايطايب:  

 .ٓاَٝهى يُٓٛذز يًدالٜا ايعصبٝةتٛاشٕ ٚتصأَ ْعاّ دَٜٛضٛع: 

Equilibrium and synchrony of a dynamical system 

of a model for neurons. 

 .أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػاٚى ، د. ٖٓاء ستُد أمحد ايعبطىحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* Nonlinear Dyn, Springer, Published online 31 

March 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا            أ.د. سًُى ستُد سًُى صؿٛت     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة - 1

             أضتاذ بهًٝة ايعًّٛ داَعة اإلضهٓدزٜةأ.د. أمحد ستُد ايطٝد                   -2

 طًٛاع                                                                                 

 عطًٛاَػسؾًا ٚ           أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػاٚى   أضتاذ بايهًٝة -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2017 زبٝع
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 -:الرواضقات والػقزواء اهلـددقة : قسم تابع 

تشكيل إعبدة 

احلكن جلنت 

)بنفس أعضبء 

 اللجنت السببقت(

 عٓٛد ستُد ستُٛد سٓؿى ستُٛدايطايب:   اضِ

 .تطبٝل حتٜٛالت زتُٛعة ىل ذتٌ بعض املطائٌ ايؿٝصٜائٝةَٛضٛع: 

Applications of Lie group transformations for 

solving some physical problems. 

 .أ.د. َٝٓا بدٜع عبد املًو ، د. صتٛى عبد املٓعِ بدزإحتت إغساف: 

  -َهْٛة َٔ :  عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ   أ.د. َٝٓا بدٜع عبد املًو         أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة      -1

 عطٛاً                 أ.د. ثسٚت صتٝب سٓا َٝدائٌٝ  أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -2

 عطًٛا  أضتاذ بهًٝة ايعًّٛ داَعة ايكاٖسةأ.د. َصطؿى صابس أبٛ دٜٓة      -3

 ازدى يٝطتطٝع اضتهُاٍ ايتكازٜس َٚسادعة ايسضاية.* يطًب املُتشٔ ارت

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 صؿاء زتدى عبد اذتُٝد صدقىاضِ ايطايب:  

تصٓٝـ زضائٌ َكاّٚ يًٗذُات ايعدائٝة بإضتدداّ طسم ايرناء َٛضٛع: 

 .اإلصطٓاعى

Message filtering resistant to adversarial attacks 

based on artificial intelligence methods. 

 .أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحلحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا             أ.د. أَني أمحد ؾُٗى غهسى         أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -1

 عطٛاً                   تاذ  بايهًٝةأ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػاٚى   أض -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ          أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل         أضتاذ  بايهًٝة -3

 ٚاؾل اجملًظ 2020 زبٝع 

 

 -:هـددة الرى واهلقدرولقؽا : قسم عاذرًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 طٝة خًٌَٝاٜهٌ دٛزز سٓني عاضِ ايطايب:  

 . ايتطسب خالٍ ايطدٚد ايرتابٝة احملتٜٛة عًى ضتازة زأضٝة غري َٓؿرةَٛضٛع: 

Seepage through earth dams with internal cut off.  

 .أ.د. ستُد عبد ايساشم ستُد زشم ، أ.د. عادٍ عبد ايطالّ ضاملحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ
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 -:هـددة الرى واهلقدرولقؽا : قسم تابع 

تشكيل جلنت 

 احلكن

 غُٝاء ايطٝد ط٘ سطني عًىاضِ ايطايب:  

منردة ايتأثري اهلٝدزٚدٜٓاَٝهى ألضًٛب اذتُاٜة ايطاسًٝة ؾى َٓطكة َٛضٛع: 

 .تهطس األَٛاز

Modelling of the hydrodynamic impact of the 

coastal protection method in the surf zone. 

 .أ.د. زاٜٚة َٓري قٓصٛة ، د. ستُد ستُٛد عبد املعطىحتت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* 13
th

 International MEDCOAST Congress on 

Coastal and Marine Sciences, Engineering, 

Management and Conservation, 31 October – 4 

November 2017, Malta. 

  -تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ :  عًى إٔ

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ    أ.د. زاٜٚة َٓري قٓصٛة             أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   - 1

 طًٛاع أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاشى      أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة               -2

 عطًٛا  أ.د. خايد عبد ايؿتاح ستُٛد        َدٜس َعٗد عٛخ ايػٛاطئ     -3

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ اٙدنتٛز

 

 -:اهلـددة الصَقة : قسم حادى عشر 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 غُٝاء ستُد إبساِٖٝ عًى ًَٝشةاضِ ايطايب:  

 .ضتطني َٝاٙ ايػسبَٛضٛع: 

Improvement of portable water quality. 

 .عطى دْدٚحأ.د. َدست عبد املحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا       أ.د. ستُد صادم ايعدٚى              أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة      -1

 عطٛاً  أضتاذ  َتؿسؽ بايهًٝة            أ.د. ستُد طازم عبد اذتًِٝ ضسٚز -2

 عطًٛاٚ َػسؾًا  أضتاذ  َتؿسؽ بايهًٝة      أ.د. َدست عبد املعطى دْدٚح -3

 عطًٛا      أ.د. عُسٚ ستُد ضٝد عبد ايكادز     أضتاذ  َتؿسؽ بايهًٝة      -4

 عطًٛاأضتاذ  َطاعد بايهًٝة                   أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ ايربقى -5

 ٚاؾل اجملًظ 2020 زبٝع 
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 -:اهلـددة الصَقة : قسم تابع 

تعديل جلنت 

 إشراف

 دٓٝدى ضٓدع دٗاد ْعُإاضِ ايطايب: 

تصُِٝ ٚحتًٌٝ تهًؿة ستطة َعادتة َٝاٙ ايصسف ايصشى بإضتدداّ بساَر َٛضٛع: 

 .األزدٕ -دزاضة ساية ستطة املٝاٙ ايعادَة  GPS-X ٚCapdewaterاحملاناة 

 .أ.د. ستُد طازم ؾ اد ضسٚز ، د. عًى أمحد َسضى صادمحتت إغساف: 

ذتادة ايبشح يتدصص   ٚذيو بإضاؾة د. ضاَٝة أمحد عبد ايسمحٔ املدزع بايكطِ

 ضٝادتٗا َع زؾع إضِ د. عًى أمحد َسضى سٝح إٔ ْكطة ايبشح خازز ختصصة ايدقٝل.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ

 

 -:هـددة الغزل والـسقج : قسم ثانى عشر 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبن 

 الشبهل

 د ستُد إمساعٌٝ ستُد ايبطْٝٛىأمحاضِ ايطايب:  

 .املٛاد املسنبةَٛضٛع: 

Composite material. 

 .أ.د. عاٜدة ستُد ؾُٗى غتاحتت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاأ.د. عاٜدة ستُد ؾُٗى غتا            أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   َػسؾًا ٚ -1

 عطٛاً أضتاذ  َتؿسؽ بايهًٝة             أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ اهلٛازى          -2

 عطًٛا                   أ.د. عالء عبد ايؿتاح عسؾ٘ بدز      أضتاذ  بايهًٝة -3

 ٚاؾل اجملًظ 2020 زبٝع 
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 موضوعات عامة )درادات عؾقا(

إدتٝاش  يبشٛخ بػإٔ اعتُاد ْتٝذةايٓعس ؾى املرنسة املعسٚضة عًى ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚا - 1

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 اهلٓدضة ايٜٓٛٚة ٚاإلغعاعٝة

 َسٚة ستُد إَاّ عًى )زاضبة(

 إبساِٖٝ عادىل إبساِٖٝ سطٔ

 ضاَح صابس سطني

 ٖدٜس عبد ايسشام عُاد ايدٜٔ بسنات اهلٓدضة املعُازٜة

 اهلل إبساِٖٝ ستُد َصطؿى عبد اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

 داْٝة َاٖس دٛاد ايالَى اهلٓدضة ايصشٝة

 زْا ستُد ضامل إمساعٌٝ ضًُٝإ اهلٓدضة ايهٗسبٝة

 ٚاؾل اجملًظ عًى إعتُاد ْتٝذة إدتٝاش اإلَتشإ ايػاٌَ. ايكساز:
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 (1َسؾل زقِ )

 

 َكرتح ايتكِٜٛ ايتكسٜيب 

 2020/2021( يًعاّ ايدزاضٞ 2021يًؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ )صٝـ 
 

 ايتازٜذ
 َالسعات

 إىل َٔ

 صٝؿًٞؿصٌ ايدزاضٞ ايبداٜة ْٚٗاٜة ايتطذٌٝ ي 2021/  7/  27 ثٓني الا 2021/  7/  24بت طاي

 2021/  9/  2ارتُٝظ  2021/  7/  24طبت اي
 ؾرتة ايدزاضة يًؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ*

 أضابٝع دزاضٝة( 6)

 2021/  8/  19ارتُٝظ  2021/  8/  14ايطبت 
 اْات َٓتصـ ايؿصٌ ايدزاضٞإَتش

 )بدٕٚ تعطٌٝ يًدزاضة(

 آخس َٛعد يطشب املكسزات  2021/  8/  26ُٝظ ارت

 صٝؿٞايؿصٌ ايدزاضٞ ايْٗاٜة إَتشاْات  2021/  9/  7ايجالثاء  2021/  9/  4ايطبت 

 إعالٕ ْتائر ايؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ  2021/  9/  9 ُٝظ ارت
 

 ٝؿٞ سطٛزًٜا بايهًٝة َع تطبٝل اإلدساءات اإلسرتاشٜة ايالشَة.ايدزاضة بايؿصٌ ايدزاضٞ ايص* 

 

 

 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  

 أ. د. تاَس سًُٞ عبد اذتُٝد                    
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 حمضر
 جملس الكلية

 املمتدةاجللسة 
 0100/  0101للعام اجلامعى 

 0100يوليو  10بتاريخ 
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 -ادلوضوعات العامة : 

داَعـــــــة اإلضهٓدزٜــــــــة ٚ    –ايٓعـــــــــس ؾى املٛاؾكـــــــة عًى اإلتكاقٝــــــة بني نًٝــــــة اهلٓدضـــــــة   – 2

THE FIGURE NETWORK ASSOCIATION (Reseau figure) .بؿسْطا 

 ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى اإلتؿاقٝة. ايكساز:

بػإٔ إعتُاد ايالئشة املايٝة ٚاإلدازٜة  30/5/2021( بتازٜذ 145ى يًذاَعات زقِ )إساطة زتًظ ايهًٝة عًًُا بكساز اجملًظ األعً - 3

 داَعة اإلضهٓدزٜة. –يربْاَر دزدة َادطتري ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايٜٓٛٚة )االؾسا( بهًٝة اهلٓدضة 

 أسٝط زتًظ ايهًٝة عًًُا بكساز اجملًظ األعًى يًذاَعات. ايكساز:
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 شئون هيئة التدريس
 

  الرتققات والًعققـات :أواًل

 (ة فؼط)جمؾس الؽؾقة عؾى مسًوى األداتذ  مـح الؾؼب العؾؿى لوظقػة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

1 
ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ د. 

        ايربقى
 َطاعدأضتاذ 

اهلٓدضة 

 صشٝةاي

ايٓعس ؾى إقرتاح زتـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايعًُى ٘ ضٝادتَٓح املٛاؾكـة عًى 

بايكطِ بٓاءًا عًى تٛصٝة  أضتاذيٛظٝؿ٘ 

 ايًذٓ٘ ايعًُٝة ايدائُة يًرتقٝات.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 ثانقًا : اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة :

 القرار البيبن القسن الوظيفت االسن م

 َدزع  أمحد زشم َطعٛد زشم. د 1
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

ٛاؾكة ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ امل

( َـٔ قـإْٛ تٓعـِٝ    117تطبٝل املادة )عًى 

 ادتاَعات ٚإْٗاء خدَة ضٝادت٘.

 ٚاؾل اجملًظ

2 
عًى عبد ايعصٜص املتٛىل . د

  ايػباضى
 َدزع

اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

( َـٔ قـإْٛ تٓعـِٝ    117تطبٝل املادة )عًى 

 ادتاَعات ٚإْٗاء خدَة ضٝادت٘.

 ٚاؾل اجملًظ
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 الشئون التعليمية

 

 ىيًؿصٌ ايدزاض املبدئى ايتكِٜٛ املرنسة املسؾٛعة َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بػإٔ تعدٌٜ  ؾىايٓعس  - 1

 2021/2022دزاضى ادتدٜد ، ٚذيو ؾى ضٛء قساز اجملًظ األعًى يًذاَعات ببدء ايعاّ اي 2020/2021 ى( يًعاّ ايدزاض2021)صٝـ  ىايصٝؿ

 (1)َسؾل زقِ  2021أنتٛبس  9ّٜٛ ايطبت املٛاؾل 

 ايكساز : ٚاؾل اجملًظ عًى ايتكِٜٛ ايدزاضى يًؿصٌ ايصٝؿى.

 يألقطاّ ايتايٝة : 2020/2021يًعاّ ادتاَعى  2021ايٓعس ؾى املٛاؾكة عًى إعتُاد ْتائر َسسًة ايبهايٛزٜٛع دٚز ْٜٛٝٛ  - 2

 ايكطِ

ايعدد 

ايهًى 

 ًطالبي

ٚقـ قٝد 

/ غطب 

قٝد / عرز 

 / زتُد

عدد 

املتكدَني 

 يإلَتشإ

عدد 

 اذتاضسٕٚ

عدد 

 ايٓادشٕٛ

دٚز 

 ْٛؾُرب

عدد 

 ايساضبٕٛ

عدد 

 ايػائبٕٛ

ايٓطبة 

املئٜٛة 

يًٓذاح 

)بايٓطبة 

 يًشاضسٜٔ(

 %35,91 20 6 39 475 520 540 3 543 اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

 %74,72 31 99 109 555 763 794 13 807 اهلٓدضة املدْٝة

 %80,70 12 11 29 97 137 149 2 151 اهلٓدضة ايهُٝٝائٝة

 %45,95 6 1 2 63 66 72 1 73 ٖٓدضة اذتاضب ٚايٓعِ

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

 %41,72 5 4 4 21 29 34 3 37 اهلٓدضة ايٜٓٛٚة ٚاإلغعاعٝة

 %60,28 5 2 3 2 7 12 1 13 ٖٓدضة ايػصٍ ٚايٓطٝر

 %76,61 9 8 18 42 68 77 3 80 اهلٓدضة ايبشسٜة ٚعُازة ايطؿٔ

 اهلٓدضة املعُازٜة

 %50,97 2 - 1 39 40 42 - 42 غعبة املباْى ايعاَة

 %100 2 - - 46 46 48 - 48 غعبة اإلضهإ

 %100 1 - - 12 12 13 - 13 غعبة ايتصُِٝ اذتطسى

 اهلٓدضة ايهٗسبٝة

 %20,90 2 12 8 185 205 207 - 207 ايهٗسبٝة غعبة ايكٛى ٚاآلالت

 %16,89 - 15 21 296 332 332 2 334 ٚااليهرتْٚٝات غعبة اإلتصاالت
1.  

 ايكساز : ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى إعتُاد ايٓتائر.
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 لشئون التعليميةتابع : ا

 

 ٚبٝاْٗا نايتاىل : 2021  يًعاّ ادتاَعى ايسبٝعارتسجيٝني َٔ ايرباَر ايعًُٝة املتدصصة يؿصٌ  ٝذةايٓعس ؾى اعتُاد ْت - 3

املعدٍ 

 ايرتانُٞ

غاش 

 ٚبرتٚنُٝاٜٚات

ساضبات 

 ٚإتصاالت
 نٗسَٚٝهاْٝها

عُازة 

 ٚتػٝٝد

املٓصات 

 ايبشسٜة
 ايٓطبة املئٜٛة عدد ايطالب

4.00 - 3.70 5 28 10 3 0 46 11.39% 

3.69 - 3.30 2 45 20 14 0 81 20.05% 

3.29 - 3.00 4 41 24 7 0 76 18.81% 

2.99 - 2.70 4 42 31 17 0 94 23.27% 

2.69 - 2.30 0 25 34 19 0 78 19.31% 

2.29 - 2.00 5 6 9 8 1 29 7.18% 

 404 1 68 128 187 20 ايعدد ايهًٞ
 

 ٚاؾل زتًظ ايهًٝة عًى إعتُاد ايٓتائر. ايكساز:
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 (1َسؾل زقِ )

 

  ايتكِٜٛ ايدزاضى

 2020/2021( يًعاّ ايدزاضٞ 2021يًؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ )صٝـ 
 

 ايتازٜذ
 َالسعات

 إىل َٔ

 صٝؿًٞؿصٌ ايدزاضٞ ايبداٜة ْٚٗاٜة ايتطذٌٝ ي 2021/  8/  5  ُٝظرتا 2021/  8/ 2 ثٓنياأل

 2021/  9/  16ارتُٝظ  2021/  8/  8 سداأل
 ؾرتة ايدزاضة يًؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ*

 أضابٝع دزاضٝة( 6)

 2021/  9/  2رتُٝظ ا 2021/  8/  29 سداأل
 إَتشاْات َٓتصـ ايؿصٌ ايدزاضٞ

 )بدٕٚ تعطٌٝ يًدزاضة(

 آخس َٛعد يطشب املكسزات  2021/  9/  9ُٝظ ارت

 صٝؿٞايؿصٌ ايدزاضٞ ايْٗاٜة إَتشاْات  2021/  9/  23 ارتُٝظ 2021/  9/  19 سداأل

 إعالٕ ْتائر ايؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ  2021/  9/  25  يطبتا
 

 اضة بايؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ سطٛزًٜا بايهًٝة َع تطبٝل اإلدساءات اإلسرتاشٜة ايالشَة.ايدز* 

 

 

 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  

 أ. د. تاَس سًُٞ عبد اذتُٝد                        


