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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

اذ ــــبس٥اض١ ايطٝد األضت 11/5/2021ادتُع زتًظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاع١ ايعاغس٠ ٚايٓصف َٔ صباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

/ زتد٣ عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإ اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز َنيٚأ، عُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ستُد عبد ايكادز عالّ  / ٛزــــايدنت

 نٌ َٔ: ٚقد سطس ادتًط١ Microsoft teams ع٢ًإٔٚ الٜٔ ٚمت عكد ادتًط١  ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، -

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.د. عصاّ َصطف٢ ستُد ٖٚب١ 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب عبد اذتُٝد سطٔ أ.د. تاَس س٢ًُ 

   زؤضا٤ األقطاّ 

 أ.د. سطاّ ايدٜٔ ستُد َساد َػاش٣  أ.د. ع٢ً ستُد ع٢ً عهاش 

 أ.د. عًٝا٤ عادٍ ستُد بد٣ٚ  أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ 

 أ.د. ٖػاّ ستُد طًب١ ستُد  أ.د. عصاّ ستُد عادٍ عبد اذتُٝد ضًُٝإ 

 أ.د. ستُد ايطٝد ستُد ايٓذاز  . دٝٗإ فازٚم ستُد عبد ايسمحٔ ًَؼأ.د 

 أ.د. ستُد َسض٢ عبد اجملٝد ادتٖٛس٣  أ.د. عُسٚ أمحد عبد املٓعِ املصس٣ 

 أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝف ايػ٢ًُ  أ.د. ٚا٥ٌ ستُد َصطف٢ قطب املػال٢ْ 

 ِٖٝ ط٘ عجُإد. ٜطس٣ إبسا  أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربق٢ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

 أ. د. ايطٝد ستُد ع٢ً اذتًٛ  أ. د. ستُد عبد ايسمحٔ ادتٓا٢ٜٓ 

 أ. د. ضٗري فتش٢ مخٝظ زشٜك١  أ. د. ستُد ٜاضس ستُد أْٛز خًٌٝ 

 أ. د. حي٢ٝ ستُد صرب٣ نُاٍ ايػاذىل  أ. د. خايد زتد٣ سطني ْاد٢ 

 ٖػاّ عبد ايفتاح ضعد ايكسْػا٣ٚ أ. د.  أ. د. عُسٚ شنسٜا سافغ ايٛنٌٝ 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 ستُد سطٔ غًب٢ عبد ايٓب٢د.   د. ي٢ًٝ أبٛ سدٜد عبد ايالٙ ايطٝد 

 أعطا٤ زتًظ ايه١ًٝ َٔ ارتازز 

 ب. أعطا٤ َٔ خازز ايه١ًٝ  أ. أعطا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 د ادتٓا٢ّٜٓ. أضا١َ ايطٝ  عصاّ أمحد ضاملأ.د.  

 يٛا٤.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ  ستُد ْصس ايدٜٔ سطٔ دَريأ.د.  

   ضعٝد إمساعٌٝ ارتا٢َأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

   ست٢ٝ ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهس٣أ.د.  

 د زَطإ )املدٜس ايتٓفٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝف ايػ٢ًُ )َدٜس ٚسد٠ ضُإ ادتٛد٠( ، د. َصطف٢ غٛق٢ ستُ  َدعـٕٛٚ :

 أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ.ْٝاب١ عٔ أ.د. ستُد ستُٛد سٓف٢ اذتٜٛط٢ ٚقد سطس : 

،  أ.د. ستُد ٚدٝ٘ ناٌَ بد٣ٚ ، أ.د. سطٔ ستُد عبد ايعاٍ ايهُػٛغ٢ ، أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ ، أ.د. خًٌٝ أمحد أبٛ أمحد  اعترز عٔ عدّ اذتطٛز:

 ى. ستُد ع٢ً سطٓني. أ.د. حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاصس ، د. عُسٚ ٜٛضف ايطٝد ايػسٜف ، د. أنسّ عبدٙ ستُد عبدٙ ،
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

ادًفل السقد األدًاذ الدكًور / عؿقد الؽؾقة اجلؾسة "بسم اهلل الرمحن الرحقم" ، ورحب بالسادة أعضاء 

ذرع اجملؾس فى مـاقشة املوضوعات ثم ، ارك وقدم الًفـىة هلم مبـادية حؾول عقد الػطر املياجملؾس 

 الًالقة.

 .2020/2021لؾعام اجلامعى  2021 أبرول 13بًاروخ  ةبعساالالًصدوق عؾى حمضر اجلؾسة مت أواًل : 

 -: املوضوعات العامة : ثانقًا

ٕ  يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشـٛخ ايٓعس ف٢ املرنس٠ املسفٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ  – 1 تػـهٌٝ دتٓـ١ ادتـٛا٥ص     بػـن

 ايداخ١ًٝ بايه١ًٝ ٚاملكرتح إٔ تهٕٛ بس٥اض١ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعط١ٜٛ ناًل َٔ :

 األضتاذ املتفسغ بكطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ  األضتاذ ايدنتٛز / ضعٝد إمساعٌٝ ارتا٢َ 

 ع١ األضبل ٚاألضتاذ املتفسغ بكطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝز٥ٝظ ادتاَ  األضتاذ ايدنتٛز / سطٔ ْدٜس خري اهلل 

 األضتاذ املتفسغ بكطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها  األضتاذ ايدنتٛز / سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣ 

 األضتاذ املتفسغ بكطِ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطفٔ   / ٖب١ ٚا٥ٌ هلٝط٠١ ايدنتٛز ٠األضتاذ 

ٌٝ املكرتح َع قبٍٛ إعتراز األضتاذ ايدنتٛز / ضعٝد إمساعٌٝ ارتا٢َ عٔ عط١ٜٛ ايًذ١ٓ ع٢ً ايتػه ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ايكساز:

 األضتاذ املتفسغ بكطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ بداًل َٓ٘. –ٚتسغٝح األضتاذ ايدنتٛز / ستُد ْاصس أمحد ْادز دزٜٚؼ 
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 شئون هيئة التدريس
 

  : الرتققات والًعققـاتأواًل

 مساعدالًعقني فى وظقػة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
َاٜهٌ ايكظ دسدظ  ّ.

     تاٚضسٚع          
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥ 

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك١ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 . ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ذتصٛي٘

 ٚافل اجملًظ

2 
طٝد عبد محد َصطف٢ ايأّ. 

 ايعصٜص 
 ٖٓدض١ االْتاز  َعٝد

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك١ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ذتصٛي٘

 ٚافل اجملًظ

 

 : اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة : ًاثانق

 القرار البيبن القسم الوظيفت االسم م

 اي١ٜٚٛٓاهلٓدض١  َدزع   زٜاضٚيٝد ستُد فازٚم د.  1

ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك١ 

اإلضتكاي١ املكد١َ َٔ ضٝادت٘ إعتبازًا َٔ ع٢ً 

ــاز٠ ،   1/12/2020 ــا٤ اإلع ــاىل إلْتٗ ــّٛ ايت ايٝ

 .   ٚذيو يعسٚف عا١ًٝ٥

 ٚافل اجملًظ

 ّ. ْٛز ستُد عاطف ايطذإ  2
َدزع 

 َطاعد 
 ٖٓدض١ نُٝٝا١ٝ٥

اح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك١ ايٓعس ف٢ اقرت

االضتكاي١ املكد١َ َٔ ضٝادتٗا عٔ طسٜل ع٢ً 

 .7/2/2021ايربٜد اعتبازًا َٔ 

 ٚافل اجملًظ
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 -: اإلنًدابات: ًاثالٌ

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد 

 ايطالّ

أضتاذ 

ٚز٥ٝظ 

 ايكطِ

اهلٓدض١  

 املعُاز١ٜ

 ١ح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافكايٓعس ف٢ اقرتا

بكطِ اهلٓدض١ يًتدزٜظ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

خالٍ ايفصٌ   املعُاز١ٜ ظاَع١ فازٚع

،  2020/2021ايدزاض٢ ايجا٢ْ يًعاّ ادتاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملد٠  ايطبتٚذيو ّٜٛ 

 ٚافل اجملًظ

 أضتاذ أ.د. خايد ايطٝد ستُد اذتذ١ً 2
اهلٓدض١  

 املعُاز١ٜ

 ١رتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافكايٓعس ف٢ اق

به١ًٝ اهلٓدض١ يًتدزٜظ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

خالٍ ايفصٌ   ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ظاَع١ ايٌٓٝ

 2020/2021ايدزاض٢ ايجا٢ْ يًعاّ ادتاَع٢ 

ٚذيو ،  31/7/2021ست٢  1/3/2021إعتبازًا َٔ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملد٠  األثٓنيّٜٛ 

 ٚافل اجملًظ

 َدزع سطٔ أمحدد. أمسا٤ ايطٝد  3
اهلٓدض١  

 املعُاز١ٜ

 ١ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك

بكطِ اهلٓدض١ يًتدزٜظ  اع٢ً ْدب ضٝادتٗ

خالٍ ايفصٌ   املعُاز١ٜ ظاَع١ فازٚع

،  2020/2021ايدزاض٢ ايجا٢ْ يًعاّ ادتاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملد٠  زبعا٤األٚذيو ّٜٛ 

 ٚافل اجملًظ

 َدزع ستُد ايٓذازد. ستُد عباع  4
اهلٓدض١  

 ايهُٝٝا١ٝ٥

 ١ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك

يًتدزٜظ بادتاَع١ املصس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايفصٌ  

يًعاّ ادتاَع٢  2021زبٝع  –ايدزاض٢ ايجا٢ْ 

ضاعات  6ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠ ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 فل اجملًظٚا

 َدزع محد ضا٢َ بٓٛإ  أد. نسِٜ  5
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ع٢ً  ١ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػنٕ املٛافك

اعطا٤ دٚزات تدزٜب١ٝ ضُٔ املٓح املكد١َ َٔ 

فسع قٓاٙ ايطٜٛظ  –َعٗد تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

ملد٠ غٗس ٚاسد )غٗس  2020/2021يًعاّ ايدزاض٢ 

ع١ ٚذيو ٢َٜٛ ادتُ ،  2020/2021َاٜٛ( يعاّ 

 ضاعات أضبٛعًٝا )ملد٠ مخط١ أٜاّ( 6ٚايطبت ملد٠ 

 ٚافل اجملًظ
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 -:موضوعات عامة )ذىون هقىة الًدروس( ًا : رابع

، محد ستُد َفٝد أاملٗٓدع / عبد اهلل  ع٢ً قبٍٛ االعتراز املكدّ َٔقطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ باملٛافك١ زتًظ ايٓعس ف٢ اقرتاح  - 1

ٚتسغٝح املسغح االستٝاط٢ ايطٝد املٗٓدع / ستُد صرب٣ ضعد سافغ ، ٚذيو يعسٚف خاص١ بايكطِ   ف١ َعٝدعٔ غػٌ ٚظٝ

، تكدّ ايطٝد املٗٓدع/ ستُد صرب٣ ضعد سافغ باالعتراز عٔ غػٌ ٚظٝف١ َعٝد بكطِ  2019)ايتاىل ف٢ ايرتتٝب( دفع١ 

  .يػػٌ ٚظٝف١ َعٝد بكطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ( ْعسًا يرتغش٘ فٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ )غعب١ ايسٜاضٝاتايسٜاضٝات ٚاي

 ٚافل زتًظ ايه١ًٝ. ايكساز:
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 الشئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 
)زبٝـع   ٢يفصٌ ايدزاضـٞ ايجـاْ  خسٜط١ اايٓعس يف َكرتح 

 (1)َسفل زقِ  2020/2021( يًعاّ ايدزاضٞ 2021

ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً  

 املكرتح
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 القات الثقافيةالع
 -: الدرادقة جازاتاإل :أواًل

 -:اإلٜفاد ف٢ أداش٠ دزاض١ٝ   – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
زميٕٛ عدىل ضٝدازٚع . ّ

 بٛيظ   

عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 ايهٗسب١ٝ

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

فـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    ١ عًـ٢ اٜفـاد ضـٝادت٘    باملٛافكـ  ايجكاف١ٝ

يًشصٍٛ عًـ٢ دزدـ١ ايـدنتٛزا٠ َـٔ ايٛالٜـات املتشـد٠       

األَسٜه١ٝ ٚذيو يألضتفاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطـٝادت٘ َـٔ   

داَع١ ناْطاع ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد اعتبازًا َـٔ تـازٜذ   

 ايطفس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

 (.30/1/2018)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ َعٝد ف٢ 

ٚافل 

 اجملًظ

2 
عصت  د إبساِٖٝ. أمحّ

 محاد 

عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ 

 ايطفٔ

١ ع٢ً اٜفاد ضٝادت٘ ف٢ ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ باملٛافك

اداش٠ دزاض١ٝ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ املادطتري َـٔ بًذٝهـا   

ٚفسْطا ٚذيو يألضتفاد٠ َٔ املٓشـ١ املكدَـ١ يطـٝادت٘ َـٔ     

يًتذدٜـد  ملـد٠ عـاّ قابـٌ     +Erasmusاالحتاد االٚزٚب٢ 

 اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطفس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

 (.1/3/2018)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ َعٝد ف٢

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -:َد أداش٠ دزاض١ٝ   – ب

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ايدٜٔ  ْاْط٢ عال٤ّ. 

 سطٔ ع٢ً ستُد    

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

ٚعطٛ االداش٠ 

١ٝ ظاَع١ ايدزاض

 ٚاتسيٛ بهٓدا

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاضـ١ٝ يطـٝادتٗا ملـد٠    باملٛافك ايجكاف١ٝ

 1/5/2021أزبع١ أغٗس ف٢ ْطام ايعاّ ايجـأَ اعتبـازًا َـٔ    

ٚذيو ْعسًا يعسٚف َسض١ٝ فكد تكسز متدٜد  30/8/2021ست٢ 

ف٢ ظاْب ايعسٚف ايكٗس١ٜ ايتـ٢  بسْاَر ايدزاض١ تسّ إضا

 متس بٗا ايبالد َٔ ٚبا٤ نٛزْٚا.

ــ٢  يًشصــٍٛ عًــ٢ دزدــ١  1/5/2014)ضــافست ضــٝادتٗا ف

اخس َد سصًت عًٝ٘ عاّ ضابع ٚاخري  -ايدنتٛزا٠ َٔ نٓدا

 بدٕٚ َستب(. 30/4/2021ست٢ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 -: َٓح عاّ يًتدزٜب – دـ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ستُد طازم سطني . ّ

 ستُد فِٗٝ    

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

ٚعطٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

بٓطًفاْٝا ضتٝت 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

١ عًـ٢ َـٓح ضـٝادت٘ عـاّ ثـا٢ْ يًتـدزٜب       باملٛافك ايجكاف١ٝ

 بدٕٚ َستب. 10/2/2022ست٢  11/2/2021ٔ ايع٢ًُ اعتبازًا َ

َـٔ   ٙيًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايـدنتٛزا  14/8/2015)ضافس ف٢ 

اخس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ اٍٚ يًتدزٜب اعتبازًا َٔ  - اَسٜها

 .(10/2/2021ست٢  "ايّٝٛ ايتاىل يًُٓاقػ١" 11/2/2020

ٚافل 

 اجملًظ

2 
 ٢دايٝا ْبٌٝ َٛضّ. 

 ستُٛد 

طاعد بكطِ َدزع َ

از  ٖٓدض١ االْت

ٚعطٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

 َانُاضرت بهٓدا

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

١ ع٢ً َٓح ضٝادتٗا عاّ يًتدزٜب ايعًُـ٢  باملٛافك ايجكاف١ٝ

ــازًا َــٔ  ــّٛ ايتــايٞ يًُٓاقػــ١ا) 26/6/2020اعتب ( ستــ٢ يٝ

 .25/6/2020بدٕٚ َستب سٝح ْاقػت ايدزد١ يف  25/6/2021

يًشصـٍٛ عًـ٢ دزدـ١     14/7/2016ست ضـٝادتٗا  فـ٢   )ضاف

اخس َد سصًت عًٝ٘ عاّ زابع سـ    -ايدنتٛزا٠ َٔ نٓدا

 (.25/6/2020ْاقػت ايدزد١ يف  –مبستب  13/7/2020

ٚافل 

 اجملًظ

 أ١ٜ صادم شنسٜا نطابّ.  3

َدزع َطاعد بكطِ 

اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ 

ٚعطٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

ٜٚطرتٕ أْٚتازٜٛ 

 هٓداب

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

١ ع٢ً َٓح ضٝادتٗا عاّ يًتدزٜب ايعًُـ٢  باملٛافك ايجكاف١ٝ

ــازًا َــٔ  ــّٛ ايتــايٞ يًُٓاقػــ١( ستــ٢  30/1/2021اعتب )ايٝ

 .29/1/2021بدٕٚ َستب سٝح ْاقػت ايدزد١ يف  29/1/2022

يًشصــٍٛ عًــ٢ دزدــ١  1/5/2016)ضــافست ضــٝادتٗا  فــ٢ 

اخس َد سصًت عًٝ٘ عاّ خاَظ س   -نتٛزا٠ َٔ نٓداايد

 (29/1/2021ْاقػت ايدزد١ يف  –مبستب  30/4/2021

ٚافل 

 اجملًظ

 



01 
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 -:َٓح عاّ يًتدزٜب  تابع :

4 
 ٣َعتص ايطٝد ايكبازّ. 

 ابساِٖٝ

عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

املٛاصالت ٚعطٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ 

ظاَع١ ضٓرتٍ فًٛزٜدا 

 باَسٜها

 ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاف١ٝزتًظ ايكطِ  ايٓعس يف اقرتاح

ب ايع٢ًُ اعتبـازًا  ١ ع٢ً َٓح ضٝادت٘ عاّ اٍٚ يًتدزٜباملٛافك

بـدٕٚ   1/7/2020( ستـ٢  )ايّٝٛ ايتايٞ يًُٓاقػ١ 2/7/2019َٔ 

 .1/7/2019َستب سٝح ْاقؼ ايدزد١ يف 

نُا ٚافل زتًظ ايكطِ اٜطًا عًـٞ َـٓح ضـٝادت٘ عـاّ ثـاْٞ      

بـدٕٚ   1/7/2021سـ    2/7/2020بازًا َٔ يًتدزٜب ايعًُٞ اعت

 . َستب

يًشصٍٛ ع٢ً دزدـ١ ايـدنتٛزا٠    2/8/2015)ضافس ضٝادت٘  ف٢ 

 1/8/2020اخس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ خـاَظ سـ     -َٔ اَسٜها

عًًُا بنْ٘ مت تٛدٝ٘ اْـراز يطـٝادت٘ مبٛافكـ١ زتًـظ      –مبستب 

ْاقؼ  –بايعٛد٠ خالٍ غٗسٜٔ  9/2/2021ايدزاضات ايعًٝا يف 

 .(1/7/2019زد١ يف ايد

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -:  إستطاب فرت٠ جتاٚش – د

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

 ستُٛد ابساِٖٝ ستُٛد   . ّ 1

عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ 

 ايطفٔ

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

ٚشٖا ضٝادت٘ ١ ع٢ً استطاب ايفرت٠ ايت٢ جتاباملٛافك ايجكاف١ٝ

)ايتازٜذ ايتاىل يٓٗا١ٜ االداش٠( ست٢  2021/ 29/2اعتبازا َٔ  

)ايّٝٛ ايطابل الضتالّ ايعٌُ( اَتدادًا يالداش٠  19/3/2021

ايدزاضٝ٘ دتُع املاد٠ ايع١ًُٝ ْعسًا الصابت٘ بفريٚع نٛزْٚا 

 ف٢ ٖرٙ ايفرت٠ ٚخطٛع٘ يًفشٛصات ايطب١ٝ.

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: %(11ية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة اإلعارات )نس :ًاثانق

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
أ.د. إبتٗاٍ ٜٛضف 

 ايبططٜٛط٢ 

أضتاذ َتفسغ بكطِ 

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

إعاز٠  جتدٜدايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ باملٛافك١ ع٢ً 

 1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايجأَف٢ اطاز ايعاّ ملد٠ عاّ  اضٝادتٗ

عُٝدًا يه١ًٝ ايعُاز٠ بدٕٚ َستب يًعٌُ  31/8/2022ٚست٢ 

 ٠عًًُا بنٕ إعازٚايتصُِٝ ايب٢٦ٝ ظاَع١ بريٚت ايعسب١ٝ ، 

 التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ. اضٝادتٗ

 %(.17)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

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

2 
ايعسب٢ َسض٢ ستُٛد  .أ.د

 عط١ٝ 

تفسغ بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

 ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاف١ٝايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اطاز ايعاّ ف٢ ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘ ف٢  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب  31/8/2022ٚست٢  1/9/2021إعتبازًا َٔ  ايعاغس

 ٠عًًُا بنٕ إعاز١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا باالنادميٝ٘ ايعسبيًعٌُ 

 ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.17)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

3 
عُسٚ ستُد بٗذت  .ا.د

 ايطٌٜٛ 

ضتاذ بكطِ ٖٓدض١ أ

 االْتاز

 ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكافٝـ١  ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ف٢ اطاز ايعاّ ايجـا٢ْ  إعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠ عاّ  جتدٜد٢ باملٛافك١ عً

بدٕٚ َستب يًعٌُ  31/1/2022ٚست٢  1/2/2021إعتبازًا َٔ  عػس

عُٝدا يهًٝـ١ ٖٓدضـ١ ايتصـُِٝ االبـداع٢ بادتاَعـ١ املصـس١ٜ       

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا َع اعتباز ٖرٙ امل١ُٗ َـٔ قبٝـٌ   

ت٘ التؤثس ع٢ً االعازات املصًش١ ايك١َٝٛ ، عًًُا بنٕ إعازٙ ضٝاد

 ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

4 
ستُد عبد ايفتاح . د

 ادتٖٛس٣ 

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 ١اهلٓدض١ املٝهاْٝهٝ

 ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاف١ٝايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

 اَظعاّ ارتإطاز اي٢ فملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

ظاَع١ بدٕٚ َستب يًعٌُ  31/8/2022ٚست٢  1/9/2021إعتبازًا َٔ 

عًًُا بنٕ إعازٙ ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات  بريٚت ايعسبٝ٘

 ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.17)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

5 
أمحد بٗا٤ ايدٜٔ ستُد  .د

 زغاد

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 ١املٝهاْٝهٝ اهلٓدض١

 ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاف١ٝايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

 طادعايعاّ اي إطاز ف٢ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب يًعٌُ ظاَع١  31/8/2022ٚست٢  1/9/2021إعتبازًا َٔ 

بريٚت ايعسبٝ٘ عًًُا بنٕ إعازٙ ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات 

 .٠ بايكطِادتدٜد

 %(.17)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

6 
َصطف٢ ستُد عبدٙ  .د

 زفاع٢

بكطِ اهلٓدض١  َدزع

 ايهٗسب١ٝ

إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ باملٛافك١ ع٢ً 

ٚست٢  1/6/2021إعتبازًا َٔ  ايسابعايعاّ  إطاز ف٢ملد٠ عاّ 

 Pfiffner ػسن١ببدٕٚ َستب يًعٌُ  31/5/2022

Instrument Transfprmers Ltd.  عًًُا بطٜٛطسا

 .بنٕ إعازٙ ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ

 %(.11)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلـددة اإلنشائقة :أواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 عبد ايسمحٔ أمحد ستُد ستُد دٜابضِ ايطايب:  ا

 . خسضا١ْ خبح األفسإ املصدر املٓػط بايكًٜٛاتَٛضٛع: 

Alkali activated ground granulated blast furnace 

slag concrete.  

 .: أ.د. سافغ ايطٝد اي٢ُٓٝ ، أ.د. عبد املعط٢ ستُد عبد املعط٢حتت إغساف 

 ًظٚافل اجمل 2015 خسٜف دنتٛزاٙ

 ٖػاّ ضا٢َ ستُٛد زفاع٢اضِ ايطايب:  

 . حتدٜد ايك١ُٝ املج٢ً يًٛقت ٚايتهًف١ بإضتدداّ َٓش٢ٓ ايتعًَِٛضٛع: 

Optimization of time and cost through learning 

curve analysis.  

: أ.د. ٖػاّ عبد ارتايل عبد ارتايل ، أ.د. زميٕٛ فا٥ل عصٜص حتت إغساف 

 .إضهٓدز

َادطتري 

عًّٛ اي

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع

 أمحد ستُد سطٔ سبػ٢ مجع١ مخٝظاضِ ايطايب:  

 . ايتدزز اذتبٝب٢ بإضتدداّ ايتشًٌٝ ايفٛتٛغساف٢َٛضٛع: 

Grain size distribution using photographic analysis.  
 .: أ.د. عُسٚ شنسٜا سافغ ايٛنٌٝ ، أ.د. سطٔ ستُد ع٢ً أبٛ ضعدٙحتت إغساف 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2017 خسٜف

 

  -اهلـددة املقؽانقؽقة :: قسم  ًاثانق

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 َصطف٢ أمحد إمساعٌٝ غِٓٝاضِ ايطايب: 

ايتشهِ ف٢ ْعاّ تعًٝل غب٘ ْػط ددٜد ذٚ تهًف١ َٓدفط١ َٛضٛع: 

 . ١يًُسنبات بإضتدداّ َتشهُات سدٜج

Control of a new – cost semi active vehicle 

suspension system using modern controllers.  

 .أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض ، أ.د. أضا١َ َصطف٢ شتُٝسحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2015 خسٜف

 أمسا٤ ضال١َ ضعد ضٓٗٛز٣اضِ ايطايب: 

إقتصاد١ٜ رتط أْابٝب حتت األزض ٜطتددّ يٓكٌ دزاض١ تك١ٝٓ َٚٛضٛع: 

 .ايصٜٛت عاي١ٝ ايًصٚد١

Technical and economical study of underground 

pipeline for viscous oil transportation.  

 .أ.د. عصاّ أمحد ضامل ، أ.د. ستُد فسٜد ستُد خًٌٝحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف
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 -اهلـددة املقؽانقؽقة :: قسم  تابع

منح 

 الدرجبث

 ستُد زضا ستُد أمحد ستُد إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

أدا٤ ارتاَدات ايت٢ تعٌُ بإضتدداّ املا٥ع املػٓاطٝط٢ ف٢ َٓعَٛات َٛضٛع: 

 .تعًٝل ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ايرب٣

Performance of magneto – rheological dampers in 

road vehicles suspension systems.  

 .أ.د.سطٔ أْٛز ادتٌُحتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف

تشكيل جلنت 

 احلكم

 عادٍ إبساِٖٝ عاصِ عبد ايٖٛاب ايػٛبه٢اضِ ايطايب:  

 .دزاض١ َتكد١َ يُٓٛذز دٜٓاَٝه٢ يًشسٜل ٚايدخإ رتصاْات ايٓفطَٛضٛع: 

Advanced dynamic modeling study of fire and 

smoke of crude oil storage tanks. 

أ.د. عبد اذتُٝد عطٝ٘ ايطٝد ، أ.د. ٚا٥ٌ َصطف٢ املػال٢ْ ، أ.د. حتت إغساف: 

 .ستُد ستُٛد مجاٍ ايدٜٔ اذتًٛ

 يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* Process Safety and Environmental Protection, 

ELSEVIER, 9
th

 of December 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ        أ.د. عبد اذتُٝد عطٝ٘ ايطٝد   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ - 1

 عطًٛا                  أ.د. ستُد عبد ايفتاح طعُٝ٘    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 ًٛاعطَػسفًا ٚ أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝصطف٢ املػال٢ْ     أ.د. ٚا٥ٌ َ -3

 عطًٛا     أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ بٓٗاأ.د. ستُد أمحد ستُد َعٛض     -4

 ٚافل اجملًظ 2017 زبٝع دنتٛزاٙ

 ستُٛد ع٢ً ضعد ستُٛد َٓصٛزاضِ ايطايب:  

 .تٛقع أدا٤ ًَف ايتربٜدَٛضٛع: 

دزاض١ عدد١ٜ يألدا٤ اذتساز٣ ٚاهلٝدزٚيٝه٢ ملبادٍ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)

 ( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.ز٣ ذٚ شعاْف ٚأْبٛب َططحسسا

Numerical study of thermal and hydraulic 

performance of fin and flat tube heat exchanger. 

 .أ.د. ستُد عبد اذتًِٝ سطب ، د. ستُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝبحتت إغساف: 

 .21/3/2021زت١ً ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ بتازٜذ  يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ          أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝأ.د. ستُد عبد اذتًِٝ سطب   - 1

 طًٛاع أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛف١ٝ  أ.د. أمحد صرب٣ سذاش٣      -2

 عطًٛا            أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه٢١ًٝ املػالْ أ.د. ٚا٥ٌ َصطف٢ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2016 خسٜف
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 -اهلـددة املقؽانقؽقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ستُد أمحد عبد ايطالّ ستُد َصطف٢اضِ ايطايب:  

 .حتطني أْع١ُ ختصٜٔ ايطاق١ اذتساز١ٜ بإضتدداّ َٛاد ايٓاَْٛٛضٛع: 

دٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :)ايتشًٌٝ ايعدد٣ رتصا٥ص اإلْصٗاز ف٢ َع حت

ٚسد٠ ختصٜٔ اذتساز٠ ايها١َٓ ذات األْبٛب املصدٚز َع أْبٛب َططح داخ٢ً 

 الَسنص٣( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Numerical analysis of melting characteristics in a 

double tube latent heat storage unit with an inner 

eccentric flat tube. 

 .أ.د. ستُد عبد اذتًِٝ سطب ، د. ستُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝبحتت إغساف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

Case Studies in Thermal Engineering, ELSEVIER, 

accepted 25
th

 of March 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا          أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ         أ.د. َدست ستُٛد ضسٚز       - 1

 طًٛاَػسفًا ٚع       أ.د. ستُد عبد اذتًِٝ سطب   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ   -2

 أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓصٛز٠                    أ.د. ستُد مجاٍ سطٔ ٚاصٌ -3

 عطًٛا                                                                                 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2017 زبٝع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ستُٛد أَني ستُد محُد غكٝدماضِ ايطايب:  

 .حتطني إْتكاٍ اذتساز٠ ف٢ أْع١ُ َتعدد٠ األطٛازَٛضٛع: 

Heat transfer enhancement in multi phase flow. 

 .أ.د. ٚا٥ٌ َصطف٢ املػال٢ْحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ           أ.د. ستُد فسٜد ستُد خًٌٝ      -1

 عطٛاً                 أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ           أ.د. سطٔ اْٛز ادتٌُ -2

 عطًٛا                  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ   طٝد عبد ادتٛاد َسشٚمأ.د. اي -3

 عطًٛا                   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ   أ.د. ستُد عبد ايفتاح طعُٝ٘ -4

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. ٚا٥ٌ َصطف٢ املػال٢ْ     -5

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع 
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 -دة املقؽانقؽقة :اهلـد: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 باٖس أمحد ف٢ُٗ ستُد شٜٔ ايعابدٜٔ أبٛ ايهٌاضِ ايطايب:  

 .دزاض١ ف٢ أْابٝب ايدٚاَاتَٛضٛع: 

A study on vortex tubes. 

 .أ.د. ناٌَ عبد ايععِٝ ع٢ً ايػٛزظ٢حتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ    ععِٝ ايػٛزظ٢أ.د. ناٌَ عبد اي -1

 عطٛاً             أ.د. سطٔ ع٢ً سطٔ ٚزدٙ          أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عطًٛا    أ.د. ٚا٥ٌ َصطف٢ املػال٢ْ         أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ -3

 ٚافل اجملًظ 2019 خسٜف 

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ٚافل اجملًظ 2019 خسٜف دنتٛزاٙ عُس أضا١َ زع٢ عازفايب: اضِ ايط

 

 -اهلـددة املعؿاروة :: قسم ثالًٌا

منح 

 الدرجبث

 ٖادس إبساِٖٝ ستُد ستطٔ ضٝد أمحداضِ ايطايب:  

دزاض١ اذتاي١:  –األزاض٢ املًٛث١ صٓاعٝا نندا٠ أضاض١ٝ يًت١ُٝٓ اذتطس١ٜ َٛضٛع: 

 . اإلضهٓدز١ٜ ، َصس

Brownfields as a potential for urban development, Case 

study: Alexandria, Egypt.  

 .: أ.د. خايد ايطٝد ستُد اذتذ١ً ، د. دٜٓا ممدٚح ْصازحتت إغساف 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2015 خسٜف

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ستُد نُاٍ ستُد ستُد غدٜ٘اضِ ايطايب:  

ٛاقع املصس١ٜ ايرتاث١ٝ ملُتًو ايرتاخ ايعامل٢ )ساي١ إضرتاتٝذ١ٝ يطِ املَٛضٛع: 

 .َد١ٜٓ زغٝد( -دزاض١ٝ

Strategy of integrating Egyptian sites into world 

heritage property (case study – Rashid city). 

 .أ.د. ٜطس٣ عبد ايكادز عصاّ ، أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚفحتت إغساف: 

 .18/11/2020زت١ً ٖٓدض١ عني مشظ بتازٜذ  يف : زٛٓػَ * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا           أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ     أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘ - 1

 طًٛاَػسفًا ٚعأضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ         أ.د. ٜطس٣ عبد ايكادز عصاّ     -2

 عطًٛا أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايديتآعِ ايطٌٜٛ         سامت عبد امل أ.د. -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ            أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف       -4

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف دنتٛزاٙ
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم ًارابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ٗاٍ ستُد ستُد ستُد األشىلْاضِ ايطايب:  

حتًٌٝ األدا٤ آلي١ٝ ايٓفاذ إىل ايطٝف ايدٜٓاَٝه٢ يف ايػبهات َٛضٛع: 

 . ايالضًه١ٝ يإلدزاى املعسف٢

زأت ايًذ١ٓ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: َٓاٖر َبتهس٠ آلي١ٝ ايٓفاذ إىل 

 ايطٝف ايدٜٓاَٝه٢ يف غبهات اإلدزاى املعسف٢.

Innovative approaches for dynamic spectrum access 

mechanism in cognitive radio networks.  

أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل ، أ.د. إٜٗاب فازٚم بدزإ ، د. ٖا١ْٝ حتت إغساف: 

 .سطٔ عبد املٓعِ فسز

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع دنتٛزاٙ

 َسٚٙ ستُد صابس ادتٌُاضِ ايطايب:  

 . يط٤ٛ املس٢٥حتطني أدا٤ االتصاالت بإضتدداّ اَٛضٛع: 

Improvement of visible light communications 

applications performance.  

أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، أ.د. َصطف٢ سطني ع٢ً سطٔ حتت إغساف: 

 .، د. ستُد عُسٚ ع٢ً شتتاز

 ٚافل اجملًظ 2013 خسٜف دنتٛزاٙ

 أمحد عبد ايسسِٝ ستُد عبد ايسسِٝاضِ ايطايب:  

 . ستٍٛ املصفٛف١ زباع٢ ايطسف ايُٓرد١ ٚتصُِٝ املتشهِع: َٛضٛ

Four-leg Matrix converter modulation and 

controller design.  

 .أ.د. مسري عبد ايػ٢ٓ دغٝد٣ ، أ.د. ستُد صدق٢ اذتربٚىحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2013 زبٝع

 طعٝد ضال١َستُد ضعٝد فهس٣ اياضِ ايطايب:  

 .سٌ َػه١ً إتصاالت احملٍُٛ داخٌ املٓػآتَٛضٛع: 

زأت ايًذ١ٓ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: إجياد سٌ خازز املٓػآت يػبهات 

 ستٍُٛ ادتٌٝ ارتاَظ.

Outdoor solution for 5G mobile communications.  

 .أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، أ.د. غٛق٢ ايطٝد ستُد غعبإحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 إبساِٖٝ ع٢ً إبساِٖ عبد ايسؤٚف عاَساضِ ايطايب:  

 .تصٓٝع زتظ غاشات َٔ َسنبات ْاَْٛرت١ٜ َتشكل بسْني ايسادَٜٛٛضٛع: 

أنطٝد ارتازصني  َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح : )تصٓٝع ٚدزاض١ مسات

ايٓاَْٛرت١ٜ تعٌُ نُطتػعس غاشات َتشكل برتددات ايسادٜٛ ايالضًهًٝا( 

 عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Fabrication and characterization of a Nanomaterial 

ZnO compound wireless RFID gas sensor. 

اهلاد٣ بػري قػٝٛط ، أ.د. أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ ، أ.د. عبد حتت إغساف: 

 .ستُد زشم ستُد زشم

 يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* Journal of Materials Research and Technology, 

accepted 12
th

 of November 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ   أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ       أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       - 1

 عطًٛا أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛف١ٝأ.د.ط٘ ايطٝد ط٘                  -2

 عطًٛا          أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ         -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ   أضتاذ مبد١ٜٓ األعاخ ايع١ًُٝأ.د. عبد اهلاد٣ بػري قػٝٛط    -4

 ٚافل اجملًظ 2015 خسٜف اٙدنتٛز

 َصطف٢ ستُٛد عبد ايساشم ستُٛداضِ ايطايب:  

 .اإلْتكاٍ اذتج٢ املطتكس ايالضًه٢ يًطاق١َٛضٛع: 

Robust inductive wireless power transfer. 

أ.د. تاَس س٢ًُ عبد اذتُٝد سطٔ ، أ.د. عُسٚ ستُد عجُإ حتت إغساف: 

 .ايصٚا٣ٚ

 يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* IEEE International Conference in Power Engineering 

Application, (ICPEA 2021), Malaysia, 8 – 9 March 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

          أضتاذ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبأ.د. تاَس س٢ًُ عبد اذتُٝد سطٔ  - 1

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ                                                                        

 عطًٛا    أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ أضٛإستُد عبد ايعصٜص ًٌَٗ عساب٢  أ.د.  -2

 عطًٛا                       أضتاذ بايه١ًٝ      أ.د. زاد٢ ع٢ً زفعت محد٣  -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ َطاعد َتفسغ بايه١ًٝ   أ.د. عُسٚ ستُد عجُإ ايصٚا٣ٚ -4

 ٚافل اجملًظ 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
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  2021/ 11/5بتازٜذ  ايجا١َٓادتًط١ 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

تعديل جلنت 

 اإلشراف

 زض٣ٛ زتد٣ صبش٢ زاض٢ اضِ ايطايب:

 .عالز ايتػر١ٜ املستد٠ ايعصب١ٝ بإضتدداّ ايتدطٝط ايهٗسب٢ ايه٢َُٛضٛع: 

 .ًِٝ ، أ.د. ستُد زشم ستُد زشمأ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعحتت إغساف: 

ٚذيو بإضاف١ أ.د. ْاْط٢ ضٝا٤ ايدٜٔ ستُد َٛض٢ األضتاذ املطاعد مبعٗد 

 ايبشٛخ ايطب١ٝ إىل دت١ٓ اإلغساف ذتاد١ ايبشح إىل ختصص ضٝادتٗا.

 ٚافل اجملًظ 2016 خسٜف دنتٛزاٙ

 

 -: الـوووة واإلذعاعقةاهلـددة : قسم  ًاسخام

 القرار يدتبريخ الق الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحد ستُٛد ستُد ع٢ًاضِ ايطايب: 

 . تطبٝكات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛضٛع: 

يف  233زأت ايًذ١ٓ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: دزاض١ إْتاز ايٝٛزاّْٝٛ 

نٛقٛد يًُفاعالت صػري٠ ايكدز٠  (ADS)ْعاّ َطسع ادتطُٝات 

(SMRs) 
Study of uranium 233 breeding in accelerator – 

driven system (ADS) as a fuel for SMRs.  

أ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ ، أ.د. ْادز ستُٛد عبد اذتًِٝ ، د. آٜ٘ حتت إغساف: 

 .ايطٝد ستُد ايػشات

 ٚافل اجملًظ 2017 خسٜف دنتٛزاٙ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 َس٠ٚ ستُد إَاّ ع٢ً إَاّاضِ ايطايب: 

 .١ٜٚٛٓتطبٝكات اهلٓدض١ ايَٛضٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا             أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ    -1

 عطٛاً ٚ َػسفًا        أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عطًٛا         أ.د. عًٝا٤ عادٍ بد٣ٚ           أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ -3

 عطًٛا                   أ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -4

 عطًٛا                          أ.د. ستُد سطٔ ستُد سطٔ    أضتاذ بايه١ًٝ -5

 ٚافل اجملًظ 2020 زبٝع 
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 -: اهلـددة الـوووة واإلذعاعقة: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 إبساِٖٝ عادىل إبساِٖٝ سطٔاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛضٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. عًٝا٤ عادٍ بد٣ٚحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا              د عبد اجملٝد عذ٢ُ   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ      أ.د. ضعٝ -1

 عطٛاً                    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ     -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ         أ.د. عًٝا٤ عادٍ بد٣ٚ -3

 عطًٛا                     غ بايه١ًٝأضتاذ َتفسأ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ       -4

 عطًٛا                             أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. ستُد سطٔ ستُد سطٔ -5

 ٚافل اجملًظ 2019 خسٜف 

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ضاَح صابس سطني ستُداضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛضٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. عًٝا٤ عادٍ بد٣ٚحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا               أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       -1

 عطٛاً                     أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ  ٣         أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. عًٝا٤ عادٍ بدٚ -3

 عطًٛا                     أ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -4

 عطًٛا                            أ.د. ستُد سطٔ ستُد سطٔ  أضتاذ بايه١ًٝ -5

 بطبب زضٛب ايطايب ف٢ اإلَتشإ ايتا٢ًٖٝ ايطابل. *

أ.د.ستطٔ ُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ بدال َٔ دٌٜ دت١ٓ اذتهِ بإضاف١ أ.د. ست* َع تع

 .عبدٙ أبٛ َٓدٚز

 ٚافل اجملًظ 2019 زبٝع 

 

 -:هـددة املواصالت : قسم دًا داد

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ستُٛد ستُد عبد ايصُد عسفإ ايػافع٢اضِ ايطايب:  

 . ٝح ايرتب١ يف ازصف١ املٛا٧ْتطبٝكات سٛا٥ط تطًَٛضٛع: 

Applications of reinforced earth walls in marine 

wharfs.  

 .د. أمحد حي٢ٝ عبد ايعصٜص عبدٙ، أ.د. ستُد ايطٝد ستُد ايٓذاز حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2015 زبٝع
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     -: الرى واهلقدرولقؽاهـددة : قسم  ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ْادٜٔ َصطف٢ عبد ايطتاز أٜٛباضِ ايطايب:  

 . ادتد٣ٚ املا١ٝ٥ ملػسٚع تطٜٛس ستٛز احملُٛد١ٜ مبد١ٜٓ اإلضهٓدز١َٜٛضٛع: 

Water feasibility of El-Mahmoudia development 

project in Alexandria city.  

 .د َػاش٣أ.د. سطاّ ايدٜٔ ستُحتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع

 

 -:اهلـددة الصحقة : قسم ثامـًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 دعا٤ َصًش٢ ايطٝد أمحد بط٢ْٛٝاضِ ايطايب:  

 .إْتاز ايطاق١ اذت١ٜٛٝ َٔ صسف ايصٓاع١ ايكا١ُ٥ ع٢ً املٛالعَٛضٛع: 

Bioenergy production from Molasses wastewater. 

 .أ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح ، أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ ايربق٢حتت إغساف: 

 يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* 5
th

 International E-Conference on Advances in 

Engineering, Technology and Management, 

ICETM'21, 25
th

 of April 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاأ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ      َػسفًا ٚ - 1

 طًٛاع     أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ            أ.د. ستُد طازم فؤاد ضسٚز       -2

                  أضتاذ باملسنص ايك٢َٛ يًبشٛخ بايكاٖس٠ أ.د. ٚيٝد عبد اذتًِٝ ضًِٝ         -3

 عطًٛا                                                                                 

 ٚافل اجملًظ 2013 خسٜف دنتٛزاٙ

 

 -: هـددة الغزل والـسقج: قسم  ًاتادع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ملاس٢ٜامسني أمئ ستُد سافغ ااضِ ايطايب:  

 . دزاض١ عٛاٌَ اإلَتصاص ايصٛت١ٝ يًرتنٝبات ايٓطٝذ١َٝٛضٛع: 

Investigation of the acoustic absorption parameters 

for fibrous structures.  

أ.د. زتد٣ عبد املٓعِ املطري٣ ، أ.د. ايطٝد ستُد اذتًٛ ، أ.د. حتت إغساف: 

 .عفاف مخٝظ ايعٛف٢ ، د. مسس أمحد ستطٔ

 ٚافل اجملًظ 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
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 -:هـددة الغزل والـسقج : قسم تابع 

منح 

 الدرجبث

 ايػُٝا٤ ستُد إبساِٖٝ عٝداضِ ايطايب:  

 . آي١ٝ َكا١َٚ ايكطع يف املٛاد ايًٝف١َٝٛضٛع: 

Cut resistance mechanism of fibrous structure 

materials.  

عفاف مخٝظ ايعٛف٢ ، د. مسس  أ.د. زتد٣ عبد املٓعِ املطري٣ ، أ.د.حتت إغساف: 

 .أمحد ستطٔ

 ٚافل اجملًظ 2016 زبٝع دنتٛزاٙ

 

 موضوعات عامة )درادات عؾقا(

إدتٝاش  ايٓعس ف٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػنٕ اعتُاد ْتٝذ١ - 1

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 ٓدض١ املعُاز١ٜاهل

 َؤَٔ ستُد عص ايدٜٔ أمحد ستُد

 ٜامسني ع٢ْٛ َصطف٢ ضعد ايدٜٔ زضٛإ

 ٜامسٝٓا أمحد عباع ستُد ٜٛضف

 إضسا٤ ستُد عبد ايعصٜص ستُد املػسب٢

 مسس ستُٛد فؤاد عبد ايًطٝف اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥

 باضٓت ستُد عبد ايفتاح ستُد بد٣ٚ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 ل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ْتٝذ١ إدتٝاش اإلَتشإ ايػاٌَ.ٚاف ايكساز:
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 (1َسفل زقِ )

 

 (2021فصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ )زبٝع خسٜط١ اي

 2020/2021ًعاّ ايدزاضٞ ي

 َالسعات ايتازٜذ االضبٛع

 ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞبد٤  2021/  3/  27 ايطبت األٍٚ

  2021/  4/  3 ايطبت ايجاْٞ

  2021 / 4/  10 ايطبت ايجايح

  2021/  4/  17 ايطبت ايسابع

  2021/  4/  24 ايطبت ارتاَظ

  2021/  5/  1 ايطبت ايطادع

  2021/  5/  8 ايطبت ايطابع

  2021/  5/  15 ايطبت ايجأَ

 2021/  5/  22 ايطبت ايتاضع
 يًرباَر ايعا١َ إَتشاْات َٓتصف ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ

 ١ُٝ املتدصص١ايدزاض١ عٔ بعد يًرباَر ايعً

 2021/  5/  29 ايطبت ايعاغس
 يًرباَر ايع١ًُٝ املتدصص١ إَتشاْات َٓتصف ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ

 ايدزاض١ عٔ بعد يًرباَر ايعا١َ

  2021/  6/  5 ايطبت اذتادٟ عػس

 االَتشاْات ايع١ًُٝ 2021/  6/  12 ايطبت ايجاْٞ عػس

 2021/  6/  19 ايطبت ايجايح عػس

 2021/  6/  26 ايطبت ايسابع عػس ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْْٞٗا١ٜ إَتشاْات 

 2021/  7/  3 ايطبت ارتاَظ عػس
 

 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب

 

 أ. د. تاَس سًُٞ عبد اذتُٝد            


