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  12/4/2022بتازٜذ  ايتاضعةاجلًطة 

د األضتاذ ـبسئاضة ايطٝ 12/4/2022ف َٔ صباح ّٜٛ ايجالثاء املٛافل ـسة ٚايٓصـة ايعاغــظ ايهًٝة يف متاّ ايطاعـادتُع دلً

ٚنٌٝ  - / عصاّ َصطفى ذلُد ٖٚبةاجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز َني، ٚأعُٝد ايهًٝة  –ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ  ٛز/ــايدنت

 ٚقد سطس اجلًطة نٌ َٔ: ، يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخايهًٝة 

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

 ة ايبٝئةٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ خدَة اجملتُع ٚتُٓٝ أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربقى 

   زؤضاء األقطاّ 

 أ.د. ذلُد عاصِ ذلُٛد سٓفى  أ.د. سطاّ ايدٜٔ ذلُد َساد َػاشى 

 أ.د. ٖػاّ ذلُد طًبة ذلُد  أ.د. عًٝاء عادٍ ذلُد بدٚى 

 أ.د. ذلُد ايطٝد ذلُد ايٓذاز  أ.د. دٝٗإ فازٚم ذلُد عبد ايسمحٔ ًَؼ 

 ايععِٝ أمحد ضًُٝإأ.د. دلدى عبد   أ.د. ذلُد ذلُٛد سٓفى احلٜٛطى 

 أ.د. ٚائٌ ذلُد َصطفى قطب املػالْى  أ.د. ذلُد َسضى عبد اجملٝد اجلٖٛسى 

 أ.د. سطٔ ذلُٛد ذلُٛد ايسداٍ  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝف ايػًُى 

   أضاترة َٔ األقطاّ

 أ.د. إبساِٖٝ عبد ايطالّ إبساِٖٝ عٛض  أ.د. سًُى عبد املكصٛد عٛض 

 أ.د. زاٜٚة َٓري ذلُد قٓصٛة  طفى اجلٓٝدىأ.د. َدست َص 

 أ.د. ضٝد عبد املٓعِ إبساِٖٝ ايٓاغى  أ.د. ذلُد تٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِ 

 أ..د. َدست عبد املعطى َصطفى  أ.د. ذلُد عباع سًُى قطب 

 أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل  أ. د. ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخى 

 َدزضني َٔ األقطاّ طاّأضاترة َطاعدٜٔ َٔ األق

 د. ذلُد َطعد ذلُد نػو  د. ذلُد عُسٚ عًى ذلُٛد رلتاز 

 أعطاء دلًظ ايهًٝة َٔ اخلازز 

 ب. أعطاء َٔ خازز ايهًٝة  أ. أعطاء َٔ داخٌ ايهًٝة 

 عُٝد.د. ٜاضس ذلُٛد محدى أمحد َدْى  ذلُد عبد ايفتاح غاَةأ.د.  

   إبساِٖٝ عًى ٜٛضف دلاٖدأ.د.  

   عًى ذلُد عبد املٓعِ سطٔد. أ. 

   ذلُد عبد احلُٝد إمساعٌٝأ.د.  

   زغدى زداء شٖسإأ.د.  

 أ.د. َدٜس ٚسدة ضُإ اجلٛدة ، د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد )املدٜس ايتٓفٝرى يًُسنص اهلٓدضى(  َدعـٕٛٚ::

 .ادٍ عبد احلُٝد ضًُٝإأ.د. عصاّ ذلُد عْٝابة عٔ أ.د. ضاَى ذلُد عبد ايٖٛاب ايفَٝٛى ٚقد سطس : 

.د. ذلُد طازم فؤاد ضسٚز ، أ.د. مسري سطٔ بَٝٛى ، أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛازى ، أ.د. ٖٓاء سطٔ محدى أبٛ دبٌ ، ى. ذلُد  اعترز عٔ عدّ احلطٛز:

 .عًى سطٓٝـٔ ، ّ. أضاَة ايطٝد اجلٓآٜى

 .اِٖٝ ذلُٛد إبساِٖٝأ.د. عًى ذلُد عًى عهاش ، أ.د. شنى إبستػٝب عٔ احلطٛز: 
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  12/4/2022بتازٜذ  ايتاضعةاجلًطة 

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

وذرع اجمللس فى مناقشة املوضوعات  وقدم لسوادتهم الًهنىة مبنادية ذهر رمضان املعظم ،اجمللس 

 الًالوة.

 .2021/2022للعام اجلامعى  2022 مارس 15بًاروخ  ةٌامنالالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 

 -ًا : املوضوعات العامة :ثانو

 دلًظ ايهًٝة عًًُا بايرتغٝشات اخلاصة ظٛائص اجلاَعة ٖٚى نُا ًٜى : أسٝط – 1

 األضتاذ املتفسغ بكطِ اهلٓدضة اإلْػائٝة ، جلائصة اجلاَعة ايتكدٜسٜة –أ.د. أمحد ذلُد ذلُد دٜاب  .1

 األضتاذ املتفسغ بكطِ ايسٜاضٝات ٚايفٝصٜاء اهلٓدضٝة ، جلائصة دزع اجلاَعة يًٓػس ايعًُى املتُٝص –عبد املًو  أ.د. َٝٓا بدٜع .2

 األضتاذ املطاعد بكطِ اهلٓدضة ايهُٝٝائٝة ، جلائصة اجلاَعة يًتػذٝع ايعًُى –د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز عبد املٓعِ اجلٝاز  .3

بداًل َٔ األضبٛع ايجاْى َٔ غٗس َاٜٛ  2022َاٜٛ  21اد ضٛم ايعٌُ اهلٓدضى يٝهٕٛ فى تأدٌٝ إْعك ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى – 2

2022. 
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  12/4/2022بتازٜذ  ايتاضعةاجلًطة 

 شئون هيئة التدريس
 الًعاقد مع العلماء املمًازونأواًل: 

 القرار املوضوع القسم االسم ّ

   محد تٛفٝل اجلُاٍ       أذلُٛد  ا.د. 1
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة    

طِ بػإٔ املٛافكة ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايك

َٔ فئة ايعًُاء ضٝادت٘ َع  تعاقداي ػدٜدعًى 

ملـدة عـاّ اعتبـازًا َـٔ     املتُٝصٜني فى عٛثِٗ 

 .17/1/2023ٚستى   18/1/2022

 ٚافل اجملًظ

 

 : الرتقوات والًعووناتثانوًا

 الًعوني فى وظوفة مدرس -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
اح ّ. سطاّ ذلُد عبد ايفت

 ذلُد عصت

َدزع 

 َطاعد

ايسٜاضٝات 

ٚايفٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

بايكطِ  َدزعفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ٘ حلصٛي

 ٚافل اجملًظ

 ّ. ذلُٛد ذلُد مجع٘ 2
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 املعُازٜة

ٛافكة ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ امل

بايكطِ  َدزعفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ٘ حلصٛي

 ٚافل اجملًظ

 إميإ عادٍ ايرٖبى ّ. 3
َدزع 

 َطاعد

ايسٜاضٝات 

ٚايفٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

 َدزعفى ٚظٝفة  ٗاضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ا بايكطِ حلصٛهل

 افل اجملًظٚ

 ّ. ٚضاّ محدى عباع أمحد 4
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 املعُازٜة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

بايكطِ  َدزعفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ٘ حلصٛي

 ٚافل اجملًظ

 ّ. أمحد حيٝى شنسٜا عبد ايسمحٔ 5
َدزع 

 َطاعد

ايسٜاضٝات 

ٚايفٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

بايكطِ  َدزعفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة ٘ حلصٛي

 ٚافل اجملًظ
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  12/4/2022بتازٜذ  ايتاضعةاجلًطة 

 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
آٜة ٖػاّ إبساِٖٝ عبد  ّ.

 املعطى
 َعٝد

اهلٓدضة 

 املعُازٜة

قرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة ايٓعس فى إ

 َدزع َطاعدفى ٚظٝفة ٗا ضٝادت تعٝنيعًى 

  .عًى دزدة املادطتري ابايكطِ حلصٛهل

 ٚافل اجملًظ

 َعٝد ّ. ذلُٛد ذلُد رلتاز ذلُد مسو 2
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

 َدزع َطاعدفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتري٘ طِ حلصٛيبايك

 ٚافل اجملًظ

3 
ّ. ْٗى سٓفى عبد ايساشم 

 ذلُٛد غامن
 َعٝد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

 َدزع َطاعدفى ٚظٝفة ٗا ضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتريا بايكطِ حلصٛهل

 ٚافل اجملًظ

 

 -:خلدمة اإلدًقاالت وإنهاء ا: ًالٌثا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 أضتاذ َطاعد د. ذلُد ْصس أمحد ْصس 1
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

بايتفٜٛض ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

ى ايطًب املكدّ َٔ ضٝادت٘ بتعدٌٜ قبٍٛ عً

تازٜذ آخس أداشة  1/8/2021االضتكاية َٔ 

 . 13/11/2021سصٌ عًٝٗا بداًل َٔ 

 ًظٚافل اجمل

 َدزع د. حيٞ سطني عص ايدٜٔ 2
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

تازٜذ إْكطاع٘ عٔ  5/9/2021اعتبازًا َٔ 

 ايعٌُ.

 ٚافل اجملًظ

3 
ّ. عُس ٖاغِ عبد ايسسِٝ 

 ٖاغِ

َدزع 

 َطاعد

ٖٓدضة احلاضب 

 ٚايٓعِ

قرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة ايٓعس فى ا

ى إْٗاء خدَة ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ عً

 الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ. 18/12/2021

 ٚافل اجملًظ

4 
ّ. ٚائٌ ذلُٛد فتشٞ ذلُٛد 

 ايػسنظ

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل إلْتٗاء  20/9/2021َٔ  اعتبازًا

 أداشة َسافكة ايصٚدة الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ.

 ٚافل اجملًظ
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 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

5 
ّ. ذلُٛد ذلُد داد عبد 

 ايسسِٝ

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

افكة ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛ

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل إلْتٗاء  10/5/2021اعتبازًا َٔ 

 أداشة َسافكة ايصٚدة الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ.

 ٚافل اجملًظ

6 
ّ. ذلُد ايطٝد ْصاز عبدٙ 

 ْصاز 

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ ى تطبٝل ايًٛائعً

ايتازٜذ ايتاىل إلْتٗاء  1/5/2021اعتبازًا َٔ 

 أداشة َسافكة ايصٚدة الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ.

 ٚافل اجملًظ

7 
ّ. أمحد عبد احلهِٝ َصطفى 

 عبد ايساشم

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ادت٘ ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝعً

 الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ. 10/8/2021اعتبازًا َٔ 

 ٚافل اجملًظ

 ّ. ذلُد ٜطس ى أمحد ضًُٝإ 8
َدزع 

 َطاعد

ٖٓدضة 

ايسٜاضٝات 

 ٚايفٝصٜاء

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل إلْتٗاء  1/5/2021اعتبازًا َٔ 

 كة ايصٚدة.أداشة َساف

 ٚافل اجملًظ

 َعٝد ّ. إضالّ ناٌَ أمحد ايبًتادى 9
ٖٓدضة احلاضب 

 ٚايٓعِ

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل إلْتٗاء  31/7/2019اعتبازًا َٔ 

 أداشة َسافكة ايصٚدة الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ.

 ٚافل اجملًظ

10 
ّ. عُس أمحد ذلُد عبد اهلل 

 قاضِ
 َعٝد

ٖٓدضة احلاضب 

 ٚايٓعِ

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

ى قبٍٛ اضتكاية ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ عً

 ٚذيو يعسٚف خاصة بطٝادت٘. 26/2/2022

 ٚافل اجملًظ
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 -:اإلنًداب الكلى : ًارابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 

ُسٚ ذلُد بٗذت ا.د. ع

 ايطٌٜٛ
 ٖٓدضة االْتاز ضتاذ أ

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

عًى االْتداب ايهًى اىل اجلاَعة املصسٜة 

ٚذيو  EJUSTايٝاباْٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 . 31/1/2023ٚستى  1/2/2022إعتبازًا َٔ  ملدة عاّ

 ٚافل اجملًظ

 

 -:داب كلى الًحوول من إعارة إىل انً: ًاخامس

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 1 
ا.د. عُسٚ أمحد سطٔ َتٛىل 

 ايػسٜف
 ضتاذأ

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ ايتشٌٜٛ 

 َٔ إعازة ضٝادت٘ َٔ داَعة اجلٝصة اجلدٜدة اىل

إعتبازًا َٔ داَعة َصس املعًَٛاتٝة  ْدبا نًًٝا اىل

ة ايفصٌ ايدزاضى ايجاْى( )بداٜ 20/2/2022

)ْٗاٜة فرتة اإلعازة املصسح  31/8/2022ٚستى 

 .بٗا(

 ٚافل اجملًظ

 

 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : داددًا

نُسغح  –ايٓعس فى اقرتاح دلًظ قطِ اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة بػإٔ تسغٝح املٗٓدع / طازم عبد احلُٝد محدى ذلُد عبد احلُٝد - 1

بعد إعتراز املٗٓدع / ذلُد صربى ضعد ًى عدّ إضتالَ٘ ايعٌُ بكطِ ٖٓدضة ايػصٍ ٚايٓطٝر ستى تازخي٘ ، أضاضى بٓاء ع

 –َعٝد ، ٚايرى ضبل املٛافكة عًٝ٘ ، ٚتعٝني املٗٓدع / أمحد َصطفى عبد اجلًٌٝ )ايتاىل فى ايرتتٝب( سافغ يًتعٝني بٛظٝفة 

اضتٝفاء املٗٓدع / عبد ايسمحٔ َسشٚم ْعُى )ايتاىل فى ايرتتٝب( َعٝدًا بكطِ ايسٜاضٝات ٚايفٝصٜاء اهلٓدضٝة ، ٚعدّ 

 يًُٛافكات ايالشَة يًتعٝني.

 ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى اقرتاح دلًظ قطِ اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة. ايكساز :

ايٓعس فـى إقـرتاح دلًـظ قطـِ ٖٓدضـة احلاضـب ٚايـٓعِ بػـإٔ تهًٝـف املٗٓـدع / بطـاّ أغـسف ايطـٝد ذلُـد َطـس                 - 2

األٍٚ( )إستٝاطى ( بداًل َٔ املٗٓدع / أمحـد ذلُـد مجـاٍ ايـدٜٔ ذلُـد صـدٜل )املهًـف ايسابـع( أضاضـى ْعـسًا           )تستٝب 

 .تكدِٜ اعتراز يًكطِيعدّ سطٛزٙ اٚ 

 ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى اقرتاح دلًظ قطِ ٖٓدضة احلاضب ٚايٓعِ. ايكساز :
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 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : تابع

هًٝـف املٗٓدضـة / َازٜـإ غـانس ٚدٜـع سًُـى )ايرتتٝـب        تاح دلًظ قطِ ٖٓدضة احلاضب ٚايـٓعِ بػـإٔ   ايٓعس فى إقرت - 3

بـداًل َـٔ املٗٓدضـني ايتايٝـة أمسـاؤِٖ يعـدّ زدٖـِ أٚ        بسْـاَر ٖٓدضـة احلاضـبات ٚاإلتصـاالت ،      –( )إستٝـاطى(  5زقِ 

 تكدِٜ إعتراز.

-  ٌ ــ ــد خًٝـ ــدست ذلُـ ــامسني َـ -ٜـ

 ايرتتٝب ايجاْى)أضاضى(

 -دى عبـــد ايعصٜـــص نـــسِٜ محـــ  -

 ايرتتٝب ايجايح )إستٝاطى(

-   ٔ ــدٜ ــٛز اي ــى ْ ــد عً ــؤَٔ ذلُ َ-

 ايرتتٝب ايسابع )إستٝاطى(

 ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى اقرتاح دلًظ قطِ ٖٓدضة احلاضب ٚايٓعِ. ايكساز :

ايتايٝـة  ) ىآالء أغـسف عبـد املـٓعِ ايعذـسٚد    /  ةبػـإٔ تهًٝـف املٗٓدضـ    اهلٓدضة ايهٗسبٝـة ايٓعس فى إقرتاح دلًظ قطِ  - 4

أمحـد سطـاّ ذلُـد عًـى دٜٚـداز      املٗٓـدع /  بعـد إعتـراز نـاًل َـٔ      2020َٔ خسجيى دفعة ايعـاّ اجلـاَعى   ( فى ايرتتٝب

       ٚ ضـازة أمحـد ناَـٌ    املٗٓدضـة /  )املسغح األضاضى( ، ٚاملٗٓدع / شٜـاد ٜاضـس ذلُـد غـامن احلٓفـى )املسغـح اإلستٝـاطى( ، 

   َ اإلتصـاالت ٚايـرى ضـبل املٛافكـة      بكطـِ اهلٓدضـة ايهٗسبٝـة غـعبة    عٝـد  عبدٙ )املسغح اإلستٝـاطى( يًتعـٝني بٛظٝفـة 

 عًِٝٗ.

 ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى اقرتاح دلًظ قطِ اهلٓدضة ايهٗسبٝة.. ايكساز :

 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : دابعًا

ايهًى َٚسادعة ْطب اإلعازات عًى ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى تػهٌٝ جلٓة يدزاضة ساالت إْٗاء اخلدَة ، ٚساالت اإلْتداب  – 1

َطتٛى ايهًٝة ، ٚأضباب ظاٖسة إعتراز املسغشني يٛظٝفة َعٝد عٔ غػٌ ايٛظٝفة ، ٚاحلًٍٛ املكرتسة هلرٙ ايعاٖسة ، عًى إٔ تػهٌ 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚعطٜٛة ناًل َٔ : –ايًذٓة بسئاضة األضتاذ ايدنتٛز / عصاّ َصطفى ذلُد ٖٚبة 

 األضتاذ املتفسغ بكطِ ٖٓدضة احلاضب ٚايٓعِ ٚعُٝد ايهًٝة األضبل –أ.د. ذلُد عبد احلُٝد إمساعٌٝ  .1

 ٚعُٝد ايهًٝة األضبلٚزئٝظ اجلاَعة األضبل  اهلٓدضة ايهُٝٝائٝةاألضتاذ املتفسغ بكطِ  – زغدى زداء شٖسإأ.د.  .2

 زئٝظ دلًظ قطِ اهلٓدضة ايهٗسبٝة – ٖػاّ ذلُد طًبة ذلُدأ.د.  .3

 زئٝظ دلًظ قطِ ٖٓدضة احلاضب ٚايٓعِ – دلدى عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإد. أ. .4
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 الشئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 

 :باملٛافكة عًىاهلٓدضة اإلْػائٝة َكرتح دلًظ قطِ ايٓعس يف 

ٚايرى ٜتِ  (STR 342)تصٜٛب املتطًب ايطابل ملكسز ٖٓدضة األضاضات 

 املطتٛى ايجايح بربْاَر بهايٛزٜٛع اهلٓدضة املدْٝة يٝصبح: تدزٜط٘ فى

 (STR 241)َٝهاْٝها ايرتبة  -1

 (STR 231)أضاضٝات اخلسضاْة املطًشة  -2

 ٚذيو بداًل َٔ :

 (STR 222) 2-ختباز املٛاد ٚإخٛاص  -1

  (STR 231)أضاضٝات اخلسضاْة املطًشة  -2

 

ٚافل دلًظ ايهًٝة 

عًى َكرتح دلًظ 

قطِ اهلٓدضة 

 ةاإلْػائٝ
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -: اإلٜفاد فى أداشة دزاضٝة – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

 ٖػاّ دلدى ذلُٛد زلِ ّ.  1
طاعد بكطِ َدزع َ

 اهلٓدضة املعُازٜة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجلٓة ايهًٝـة يًعالقـات   

ضـٝادت٘ فـى ادـاشة دزاضـٝة      ايجكافٝة باملٛافكة عًى اٜفـاد 

يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ نٓدا ٚذيو يالضتفادة 

َٔ املٓشة املكدَة يطٝادت٘ َٔ داَعة َانذٝـٌ ملـدة عـاّ    

قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ ايطـفس رستـب ٜصـسف    

 بايداخٌ.

ــاعد                        ــدزع َط ــة َ ــى ٚظٝف ــٝادت٘ ف ــٝني ض ــازٜذ تع )ت

31/8/2021.) 

ٚافل 

 اجملًظ

2 
عبد ايسمحٔ امساعٌٝ . ّ

 ٜٛضف 

طاعد بكطِ ََدزع 

 اهلٓدضة ايهٗسبٝة

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجلٓة ايهًٝـة يًعالقـات   

ايجكافٝة باملٛافكة عًى اٜفـاد ضـٝادت٘ فـى ادـاشة دزاضـٝة      

يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ نٓدا ٚذيو يالضتفادة 

ملـدة عـاّ    ُاضرتَانَٔ املٓشة املكدَة يطٝادت٘ َٔ داَعة 

ستـب ٜصـسف   قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ ايطـفس ر 

 .بايداخٌ

ــاعد                        ــدزع َط ــة َ ــى ٚظٝف ــٝادت٘ ف ــٝني ض ــازٜذ تع )ت

12/4/2020.) 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: َٓح عاّ يًتدزٜب ايعًُى – ب

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
عبد ايسمحٔ نُاٍ عبد . ّ

 ص    ايعصٜ

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدضة املٛاصالت 

ٚعطٛ االداشة 

ايدزاضٝة ظاَعة زٜٓطًس 

بايٛالٜات املتشدة 

 االَسٜهٝة

ٚجلٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح دلًظ ايكطِ 

ايجكافٝة باملٛافكة عًى َٓح ضٝادت٘ عاّ يًتـدزٜب اعتبـازًا   

 7/3/2023)ايّٝٛ ايتـاىل يًُٓاقػـة( ٚستـى     8/3/2022َٔ 

 ( بدٕٚ َستب.7/3/2022)سٝح ْاقؼ ايدزدة فى 

يًشصٍٛ عًى دزدة املادطتري  1/7/2017)ضافس ضٝادت٘ فى 

اخس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ خاَظ  -ٚايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها 

 (.7/3/2022ْاقؼ ايدزدة فى  –رستب  30/6/2022ستى 

ٚافل 

 اجملًظ
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 -: تطبٝل ايًٛائح  –ـ د

 قرارال البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ْاْطى عالء ايدٜٔ . ّ

  سطٔ 

طاعد  بكطِ َدزع َ

اهلٓدض٘ اايهٗسبٝة 

ٚعطٛ االداشة 

ايدزاضٝة ظاَعة ٚتسيٛ 

 بهٓدا

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات يف اقرتاح دلًظ ايكطِ  ايٓعس

تطبٝل ايًٛائح عًى ضٝادتٗا باملٛافكة عًى  ايجكافٝة

ٚذيو بإْرازٖا بايعٛدة خالٍ غٗسٜٔ سٝح اْتٗى اخس 

عًًُا بإٔ ضٝادتٗا َتكدَة باداشة  30/8/2021د فى َ

ٚدازى اضتهُاٍ باقى  20/1/2022يسعاٜة ايطفٌ فى 

 االٚزام.

يًشصـٍٛ عًـى دزدـة     1/5/2014)ضافست ضٝادتٗا فى 

اخس َد سصًت عًٝ٘ ازبعة اغٗس  -ايدنتٛزاٙ َٔ نٓدا 

 (.30/8/2021فى ْطام ايعاّ ايجأَ ستى 

ٚافل 

 اجملًظ

2 
محد ابساِٖٝ أابساِٖٝ . ّ

 صاحل 

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدضة احلاضب ٚايٓعِ 

ٚعطٛ االداشة 

ايدزاضٝة ظاَعة 

َاْٝطٛتا بايٛالٜات 

 املتشدة االَسٜهٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛائح عًى ضٝادت٘ ٚذيو باملٛافكة عًى  ايجكافٝة

ايّٝٛ ايتـاىل يٓٗاٜـة    1/9/2020باْٗاء خدَت٘ اعتبازًا َٔ 

ايعاّ ايطادع َـع َطايبتـة ٚضـآَ٘ بايٓفكـات يعـدّ      

 عٛدت٘.

يًشصــٍٛ عًــى دزدــة  2/8/2014)ضــافس ضــٝادت٘ فــى 

اخـس َـد سصـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ       –ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها 

 (. 1/8/2020ايطادع ستى 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 %(15)نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  : اإلعارات :ثانوًا

 القرار البيبن الوظيفت/القسم ماالس م

1 
محد عبد أا.د. بٗاء ايدٜٔ 

  اجملٝد ايػسْٛبى 

تفسغ بكطِ َضتاذ أ

 املٛاصالت ةٖٓدض

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ ظاَعة إعازة  ػدٜدباملٛافكة عًى  ايجكافٝة

إعتبازًا  فى اطاز ايعاّ ايجأَٜٚطرتٕ اْٚتازٜٛ بهٓدا 

بدٕٚ َستب عًًُا بإٔ  31/8/2022ستى  1/4/2022َٔ 

 إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اجلدٜدٙ بايكطِ.

 %(1225)ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 %(15)نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  : اإلعارات :تابع

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

   االيفى د. ساشّ ذلُد درب 2

بكطِ  َطاعدضتاذ أ

ايسٜاضٝات ٚايفٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

فى اطاز ايعاّ ضٝادت٘ إعازة  ػدٜدباملٛافكة عًى  ايجكافٝة

بدٕٚ  31/3/2023ستى  1/4/2022إعتبازًا َٔ  ايعاغس

 َستب َع تػٝري َكس االعازة َٔ نًٝة ايهٜٛت يًعًّٛ

الدازة  ٚايتهٓٛيٛدٝا بايهٜٛت اىل نًٝة 

االعُاٍ ايعاملٝة بطٝدْى باضرتايٝا ، عًًُا بإٔ إعازة 

 ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اجلدٜدٙ بايكطِ.

 %(21)ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

3 
املٓعِ ذلُد  د. ْادز عبد

  غشات٘ 

طاعد بكطِ َضتاذ أ

ايسٜاضٝات ٚايفٝصٜاء 

 ٓدضٝةاهل

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ بهًٝة إعازة  ػدٜدباملٛافكة عًى  ايجكافٝة

فى اطاز ايعاّ ايهٜٛت يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا بايهٜٛت 

بدٕٚ َستب  3/9/2023ستى  4/9/2022إعتبازًا َٔ  ايجأَ

دٜدٙ عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اجل

 بايكطِ.

 %(21)ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

4 
د. َٓري ذلُٛد َػاشى عبد 

  ايعاٍ 

تفسغ بكطِ َدزع َ

 املٛاصالت ةٖٓدض

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ رهتب داز عًى إعازة  باملٛافكة ايجكافٝة

ايعسبٝة اخلًٝر يالضتػازات اهلٓدضٝة باملًُهة 

ستى  15/7/2022إعتبازًا َٔ  يًعاّ احلادى عػسايطعٛدٜة 

يطٓ٘  8ٚذيو طبكًا يكساز دلًظ اجلاَعة زقِ  14/7/2023

بػإ اعازة ايطادة اعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ املتفسغني  2020

بعد ْفاذ َدة ايعػس ضٓٛات ، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ 

 التؤثس عًى االعازات اجلدٜدٙ بايكطِ.

 %(1225العازات بايكطِ )ْطبة ا

ٚافل 

 اجملًظ
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  12/4/2022بتازٜذ  ايتاضعةاجلًطة 

 %(15)نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  : اإلعارات :تابع

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

5 
محد ذلُد ْاظِ ايطٝد أد. 

  ايسٜدى 

 ةٓدضاهلدزع بكطِ َ

 ايصشٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

فى اطاز ايعاّ ضٝادت٘ إعازة  ػدٜدعًى باملٛافكة  ايجكافٝة

بدٕٚ  28/2/2023ستى  1/5/2022إعتبازًا َٔ  اخلاَظ

َستب َع تػٝري َكس االعازة َٔ َعٗد نازيطسٚة باملاْٝا 

اىل داَعة ٖاَبٛزز ، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى 

 االعازات اجلدٜدٙ بايكطِ.

 %(.17)ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

  د. ذلُد اضس ذلُٛد املساضى  6
 ةدزع بكطِ اهلٓدضَ

 االْػائٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ بػسنة عًى إعازة  باملٛافكة ايجكافٝة

يًعاّ بايٛالٜات املتشدة االَسٜهٝة  

بدٕٚ َستب  31/5/2023ستى  1/6/2022ٍ إعتبازًا َٔ االٚ

ًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اجلدٜدٙ ع

 بايكطِ.

 %(.9)ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلنددة اإلنشائوة :أواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحد غسٜف ذلُد عبد اجملٝد اجلطُىاضِ ايطايب: 

ضة ٚصالت ايرتانب باألعطاء اخلسضاْٝة يًعصّٚ ٚامحاٍ ايطػط دزاَٛضٛع: 

 .احملٛزٜة

Study of lap splices in concrete members subjected 

to bending and axial compression.  

أ.د. ذلٝى ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهسى ، د. أمحد رلتاز طسابٝة ، د.  ؼت إغساف:

 .ذلُد عبد احلًِٝ ايٓذاز

          املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : * املٗٓدع

2
nd

 International Conference on Engineering 

Research and Application 6-8 March 2022, Cairo, 

Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاٚ َػسفًا  أ.د. ذلٝى ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهسى  أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -1

 عطٛاً                   أضتاذ بايهًٝة        ُٛد ايتْٛى        أ.د. ايتْٛى ذل -2

 عطًٛا  أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة بٓٗا أ.د. ذلُد ضعٝد عبد ايػفاز             -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ َطاعد بايهًٝة     د. أمحد رلتاز طسابٝة                 -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2012 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم ثانوًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 إٜٗاب ذلُد عًى ذلُداضِ ايطايب: 

خٛازشَٝة عح طائس ايٛقٛام ذلطٓة يًتكازب ايطسٜع َٚصٜد َٔ َٛضٛع: 

اإلضتكساز فى تتبع ْكطة ايكدزة ايكصٛى ألْعُة ايطاقة ايػُطٝة ؼت ظسٚف 

 .ايتعًٌٝ اجلصئى

An enhanced cuckoo search algorithm for fast 

convergence and more stability in tracking the PV 

systems maximum power point under partial 

shading conditions.  

أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ ، أ.د. أمحد قدزى عبد ايطالّ ، د. ؼت إغساف: 

 .ٜٛضف نسِٜ سطٔ

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 َسٚة مسازة ذلُد عًى طكٝػِاضِ ايطايب: 

تعٜٛض تسدد ايٓاقٌ يألْعُة َتعددة ايٓٛاقٌ َتعددة املداخٌ َٛضٛع: 

 . ٚاملدازز فى االتصاالت ايالضًهٝة

Carrier frequency offset for MIMO multi-carrier 

systems in wireless communication.  

أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، أ.د. فتشى َربٚى أبٛ ايعٓني ، أ. ؼت إغساف: 

 .د. إٜٗاب فازٚم بدزإ

 2014 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٖادس عًى أمحد حيٝىاضِ ايطايب: 

 .إضتدداّ تطبٝكات ايرناء االصطٓاعى فى َعاجلة ايصٛز ايسقُٝة َٛضٛع:

Using artificial intelligence techniques for digital 

image processing.  

أ.د. ذلُد شنسٜا َصطفى عبد اهلادى ، أ.د. سطٔ ذلُٛد ايسداٍ ،  ؼت إغساف:

 .أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشم

  يف :* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز 

* 8
th

 International Conference on Artificial 

Intelligence, Soft Computing (AISC 2020)               

21-22 March 2020, Austria.  

* 6
th

 International Conference on Fuzzy Logic 

Systems (Fuzzy 2020) 18-19 December 2020, 

Australia. 

  -ة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛ

 زئٝطًا  أضتاذ َتفسغ بايهًٝة                      أ.د. َعٗس بطْٝٛى طاٌٜ     -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة  أ.د. ذلُد شنسٜا عبد اهلادى       -2

  أضتاذ َتفسغ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٛفٝةَعٛض إبساِٖٝ ايدضٛقى   أ.د.  -3

 عطًٛا                                                                                   

 عطًٛاَػسفًا ٚ                 أضتاذ بايهًٝة أ.د. سطٔ ذلُٛد ايسداٍ          -4

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

ت تشكيل جلن

 احلكم

 آضس ضاَح ذلُد عبد ايٖٛاباضِ ايطايب: 

 .ْعاّ إدازة ايطاقة ملٓع إْكطاع ايهٗسباء فى ايطفٔ اهلذٝٓةَٛضٛع: 

Energy management system to prevent blackout on 

hybrid ships.  

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى ، أ.د. زادى زفعت محدى ؼت إغساف:

 يف: * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز

* 15
th

 International Conference on Innovation in 

Offshore Electrical Engineering (ICIOEE) 13-14 

December 2021.Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسفًا ٚ  أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى          أضتاذ َتفسغ بايهًٝة         -1

 عطٛاً                    أضتاذ َتفسغ بايهًٝة    ٝدأ.د. َطعد َصًح عبد اجمل -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ                   أضتاذ بايهًٝةزادى زفعت محدى         أ.د.  -3

     ا.د. محدى عبد اخلايل عاغٛز  أضتاذ باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛجلٝا -4

 عطًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 سسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 عبد ايسمحٔ ذلُد فسغًى ذلُداضِ ايطايب: 

 .ذلٛالت اجلٗد املطتُس عًى ْطام ٚاضع يػبهات اجلٗد املطتُسَٛضٛع: 

DC-DC Converters for large – scale DC grids. 

 .أ.د. زادى زفعت محدى ، أ.د. أمئ ضاَى إبساِٖٝؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                         أ.د. ذلُد دلدى أمحد        أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -1

 عطٛاً   ايطالبٚٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚأضتاذ   أ.د. تاَس سًُى عبد احلُٝد -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ                        أضتاذ بايهًٝة    أ.د. زادى زفعت محدى -3

 2021 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

تعديل جلنت  

 إشراف

 َٓى إبساِٖٝ إبساِٖٝ ذلُد أبٛ شٖسةاضِ ايطايب: 

 .اهلٛائٝات ايرنٝة ؼدٜد إػاٙ ٚصٍٛ اإلغازةَٛضٛع: 

، د. تٛفٝل أْطٛإ منٛز ، أ.د.  أ.د. سطٔ عبد ايعاٍ ايهُػٛغىؼت إغساف: 

 .ذلُد ذلُٛد عُس

ٚذيو بٓاء عًى اإلعتراز املكدّ َٔ ايطادة املػسفني ٚ إبداهلا بهٌ َٔ أ.د. 

 .سطٔ ْدٜس خري اهلل ، د. ذلُد زشم ذلُد زشم ، ٚذيو ٚفكًا يتٛصٝات ايكطِ

 2014 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املعماروة :: قسم ثالًٌا

 القرار تبريخ القيد الدرجت وضوعامل

منح 

 الدرجبث

 غسٜف أضاَة ْٛز ايدٜٔ ذلُد ٜٛضف شٜداضِ ايطايب: 

إضرتاتٝذٝات ايتػهٌٝ املعُازى يًهتٌ بإضتدداّ ايربدلة : دزاضة َٛضٛع: 

 .ؼًًٝٝة يهتٌ املباْى املستفعة بإضتدداّ أسد ايرباَر ايسقُٝة

Form – finding in architecture using scripting: Analytical 

study of high – rise building forms using grasshopper.  

 .أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف إبساِٖٝ ، د. دٜٓا ذلُد عًى ضعد اهللؼت إغساف: 

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 آٜة فُٗى ذلُد عٝد زٜػةاضِ ايطايب: 

طساء ٚإدازة املػسٚعات "صٝاغة املبادئ ايتأثري املتبادٍ بني ايعُازة اخلَٛضٛع: 

 .ايتٛدٝٗٝة يإلدازة اخلطساء يًُػسٚعات"

Mutual influence between green construction and 

project management ‘formulating green project 

management guidelines’.  

 .أ.د. عًى فؤاد ضعٝد بهس ، أ.د. شٜاد طازم ايصٝادؼت إغساف: 

طتري َاد

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ملٝاء َصطفى َصطفى عبد زب٘اضِ ايطايب: 

 .املبادئ املعُازٜة نأضاع يًطعادة ٚايصشة املطتداَة فى املدٕ املصسٜةَٛضٛع: 

The architectural principles as a construct of sustainable 

happiness and health in the Egyptian cities. 

 .أ.د. ذلُد عبد ايعاٍ غشات٘ ، أ.د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝادؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسفًا ٚ         أ.د. ذلُد عبد ايعاٍ غشات٘       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -1

 عطٛاً               بايهًٝة  أضتاذ َتفسغ  أ.د. عًى فؤاد ضعٝد بهس          -2

 عطًٛا                          أ.د. خايد ايطٝد احلذًة           أضتاذ بايهًٝة -3

 2014 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أمحد أبٛ ايفتٛح عبد ايػٓى فساز ايكاضىاضِ ايطايب: 

 .اية دزاضٝة بسز ايربيظتأثري ايتشطس عًى دلتُعات ايصٝادٜٔ : سَٛضٛع: 

Impact of urbanization on fishing communities: 

Case study Burg Elburllus. 

 .أ.د. ذلُد أْٛز ذلُد فهسى ، أ.د. شٜاد طازم ايصٝادؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاسفًا َٚػ          أ.د. ذلُد أْٛز ذلُد فهسى       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -1

 عطٛاً                           أضتاذ بايهًٝة أ.د. خايد ايطٝد احلذًة          -2

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

 2020 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ
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  -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم  رابعًا

 القرار يخ القيدتبر الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 عبد ايسمحٔ عُسٚ عبد ايعصٜص املسادْىاضِ ايطايب: 

 .ؼطني أداء ناغط ايطري بإدساء تعدٜالت فى ايػهٌ ٚاملًُظَٛضٛع: 

Enhancement of belt skimmer performance using 

surface and geometric modifications.   

 .ًٌٝ ، د. إضالّ زضا يطفى صاحلأ.د. ذلُد فسٜد ذلُد خؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع

 ط٘ َصطفى سطني أمحداضِ ايطايب: 

اإلنتػاف ٚايتػدٝص املبهس يعٝٛب نساضى ايتشٌُٝ بإضتدداّ َٛضٛع: 

 .تكٓٝات َتكدَة ملعاجلة اإلغازة

Incipient fault detection and diagnosis of rolling 

element bearing using advanced signal processing 

techniques.   

 .أ.د. أضاَة َصطفى رلُٝس ، د. ذلُد دالٍ عًى ْاصفؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع

 إٜٗاب صربى ناٌَ زاغداضِ ايطايب: 

 .ٜٔ احلسازىؼًٌٝ أداء غبهات اجملُعات ايػُطٝة املططشة َع ايتدصَٛضٛع: 

Performance analysis of flat plate solar collector 

network with thermal storage.   

أ.د. أضاَة عًى ايطُٓى ، أ.د. ٖػاّ عبد ايفتاح ايكسْػاٚى ، د. ؼت إغساف: 

 .ذلُٛد ايطٝد بدٚى

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2016 زبٝع

 د صاحلعُس ٜطسى ذلُاضِ ايطايب: 

تدفئة محاّ ايطباسة بإضتدداّ ايطاقة ايػُطٝة َع دزاضة َايٝة َٛضٛع: 

 .بإضتدداّ ايطاقة ايػُطٝة َكابٌ ايػاش ايطبٝعى

Heating a swimming pool using solar energy with 

financial study by using solar energy Vs. natural gas.   

 .بأ.د. ذلُد عبد احلًِٝ سطؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 ٚافل اجملًظ 2017 زبٝع

 دلدى عبد ايكادز ذلُد َستطى دزٜٚؼاضِ ايطايب: 

 .ؼطني قدزة ْعاّ اخلًط املتٛاشى فى َصٓع شٜٛت ٚغشَٛاتَٛضٛع: 

Enhancement of inline blending system in lube oil 

blending plant.   

 .أ.د. إٜٗاب دابس آدّؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 ٚافل اجملًظ 2018 خسٜف
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 -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم  تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ذلُٛد ذلُد أمحد ضٝد أمحداضِ ايطايب: 

ذلاناة َتكدَة يطسٜإ املاْع َتعدد املسنبات ٚاألطٛاز عًى املكٝاع َٛضٛع: 

 داّ طسٜكة غبهة بٛيتصَإ.املطاَى بإضتد

Advanced simulation of multi-component multi 

phase flued flow on the pore-scale using lattice 

boltzmanm method. 

 .سطٔ عًى سطٔ ٚزدةأ.د. ؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا               ٝةبايهًسغ فَتأضتاذ    ذلُد عبد احلًِٝ ذلُد سطبأ.د.  -1

 عطٛاً َػسفًا ٚٝة    بايهًَتفسغ أضتاذ           سطٔ عًى سطٔ ٚزدةأ.د.  -2

 عطًٛا        بايهًٝة       َتفسغ أضتاذ         سطٔ أْٛز سطٔ اجلٌُأ.د.  -3

 ٚافل اجملًظ 2018خسٜف  

 

 -: هنددة املواصالت: قسم  خامسًا

 قرارال تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ذلُد فتشى ذنى فتشى عبد ايفتاحاضِ ايطايب: 

 .دزاضة ضًٛى خبح احلدٜد نُٛاد طبكة اضاع يًطسمَٛضٛع: 

The behavior of steel slag as a base course material.   

 .أ.د. خًٌٝ أمحد أبٛ أمحد ، د. مجعة مخٝظ َٛضىؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2014 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 ذلُد باغا ايطٝد ذلُد عًىاضِ ايطايب: 

 .تأثري ايتػري فى َطاسة ايكطاع عًى تكِٝٝ َعاٌَ االداء يًسصفَٛضٛع: 

Effect of change in the section area on the 

performance coefficient evaluation of a pavement.   

 .د. ٚائٌ ايطٝد غٝتؼت إغساف: 

َادطتري 

 ٓدضةاهل
 2017 خسٜف

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: اهلنددة الصحوة: قسم  داددًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ضازة عبد املٛىل عبد ايالٙ بطْٝٛىاضِ ايطايب: 

 .تطٜٛس َٓٗذٝة يإلضتدداّ اآلَٔ ملٝاٙ ايصسف ايصشى املعاجلة فى َصسَٛضٛع: 

Development of an approach for safe reuse of treated 

wastewater in Egypt.  

 .أ.د. ذلُد طازم فؤاد ضسٚز ، د. ضاَٝةعبد ايسمحٔ عًىؼت إغساف: 

 2019 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ٖادس ذلُد عبد ايبازى َٓدٚزاضِ ايطايب: 

ايتشًٌ ايطٛئى يألَْٛٝا ٚايفٍٝٓٛ َٔ احملايٌٝ املائٝة بإضتدداّ َٛضٛع: 

 .ذلفصات ضٛئٝة ددٜدة

Photo – degradation of ammonia and phenol from 

aqueous solution using new photo – catalysts.   

ْٝفني نُاٍ أَني عباع ، أ.د. ايطٝد شنسٜا األغطٛخى ، أ.د.  أ.د.ؼت إغساف: 

 .ال ايطٝد عبد ايٖٛابع

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 دايٝا زغاد تٛنٌ دعفس إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

 .تصٓٝع مشعات ضرياَٝهٝة َٔ خاَات َصسٜة يتٓكٝة املٝاةَٛضٛع: 

Fabrication of ceramic candles from Egyptian raw 

materials for water purification.   

 .طفى إبساِٖٝ ضامل ، د. غرئٜ ناٌَ أَنيأ.د. َصؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2018 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

 نسِٜ خايد ذلُد شنسٜا ذلُٛداضِ ايطايب: 

إْتصاع املًٛثات َٔ َٝاٙ ايصسف ايصٓاعى بإضتدداّ أْٛاع رلتًفة َٛضٛع: 

 .َٔ َبادالت األْٜٛات

Removal of pollutant from industrial wastewater 

types of ion exchange resins.   

 .أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز ، د. دٜٓا عبد ايكادز اجلٝازؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2018 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 ذلُد بٗاء ايدٜٔ عبد ايباضط عبد ايعاٍاضِ ايطايب: 

 .ملٝاٙ املًٛث٘إْتاز ايصٜٛيٝت َٔ َصادز طبٝعٝة ٚتطبٝكات٘ ملعاجلة اَٛضٛع: 

Production of zeolite from natural resources and its 

application in wastewater treatment.   

أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز ، أ.د. َسٚة فازٚم ايكاضى ، د. دٜٓا عبد ؼت إغساف: 

 .ايكادز اجلٝاز

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: الكوموائوةهلنددة ا: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 َٛاْدا َٛنٛزلا َٝػاىاضِ ايطايب: 

املدًفات ايصزاعٝة ميهٔ إٔ ؼٌ َػانٌ ايبٝئة فى مجٗٛزٜة ايهْٛػٛ َٛضٛع: 

 .ايدميٛقساطٝة

Agricultural waste can solve environmental 

problems in Democratic Republic of Congo. 

 أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز ، أ.د. دٝٗإ فازٚم ًَؼ.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* The 21
st
 Conference on Materials Science, 25

th
 of 

December 2021, Alexandria, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسفًا ٚ       ز  أضتاذ َتفسغ بايهًٝة        أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فس -1

 عطٛاً        أضتاذ َتفسغ بايهًٝة                      أ.د. أمحد أَني شعطٛط -2

 عطًٛاأ.د. دٝٗإ فازٚم ًَؼ     أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة     َػسفًا ٚ -3

 ًٝا ٚايبشٛخ                 د. أيفت َصطفى صادم   أضتاذ َطاعد رعٗد ايدزاضات ايع -4

 عطًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2020 زبٝع

 أَرية ذلُد ٜطسى سطٔ ذلُداضِ ايطايب: 

ت ايصٓاعٝة دزاضة خٛاص األداء ملفاعٌ َٓاضب ملعاجلة املدًفاَٛضٛع: 

 .ايطائًة

Characterization of a reactor suitable for industrial 

wastewater treatment. 

 أ.د. أمحد أَني شعطٛط ، أ.د. ايطٝد شنسٜا األغطٛخى.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* Journal of Environmental Chemical Engineering, 

ELSEVIER, 4
th

 February 2022. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا            أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة         -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ         أضتاذ َتفسغ بايهًٝة           أ.د. أمحد أَني شعطٛط -2

 عطًٛا داَعة طٓطا     أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة أ.د. َٓى أمحد دزٜٚؼ            -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ أضتاذ بايهًٝة                  أ.د. ايطٝد شنسٜا االغطٛخى    -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2019 زبٝع
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 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 بد ايفتاح ذلُد طعُٝ٘أمساء ذلُد عاضِ ايطايب: 

إْتكاٍ ايهتً٘ ٚاحلسازة عًى دداز ممٛز ملفاعٌ ذٚ قايب َسبع َصٚد َٛضٛع: 

 .بكالب

Mass and heat transfer at a corrugated wall of a 

square stirred tank reactor. 

أ.د. غعبإ عطٝ٘ ْصري ، أ.د. دٝٗإ فازٚم ًَؼ ، أ.د. ٚائٌ ؼت إغساف: 

 .، د. أمحد صالح احملسزلى َصطفى املػالْى

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* 4th International Conference on Engineering Science 

and Technology, 16-17 February 2022, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاسفًا َٚػ           أ.د. غعبإ عطٝ٘ ْصري         أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -1

 عطٛاً    أ.د. إٜٗاب فؤاد أبادٜس          أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ايكاٖسة -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة   أ.د. دٝٗإ فازٚم ًَؼ      -3

                   أضتاذ ٚزئٝظ قطِ اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة   أ.د. ٚائٌ َصطفى املػالْى -4

 عطًٛاَػسفًا ٚ                                                                          

 عطًٛا             أ.د. أمحد سطٔ ايػاذىل       أضتاذ بايهًٝة                  -5

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2020 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

إيػاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 ى عبد احلًِٝ غشات٘ َٛضىَٝادة َصطفاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2011 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -:دة اإلنًاج هند: قسم  ثامنًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 بٝػٛى زأفت ْعِٝ تٛفٝل بطسعاضِ ايطايب: 

طداضى ايتشهِ فى رلصٕٚ املٛاد ايكابًة يًتًف بإضتدداّ احلٝٛد ايَٛضٛع: 

 .ايسغٝل

Perishables inventory control using lean six sigma. 

 أ.د. ْريَني عبد ايعصٜص سساش ، أ.د. ضٗري سطٔ بهاز.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* 24
th

 Athens International Conference on ‘Advances 

in Science, Engineering and Waste Management’ 

(AASEW-22) 24-26 January 2022, Greece. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا         أ.د. ذلُد محدى عًٛاْى         أضتاذ َتفسغ بايهًٝة            -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ               أ.د. ْريَني عبد ايعصٜص سساش   أضتاذ بايهًٝة    -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ        أضتاذ َطاعد بايهًٝة           د. ضٗري سطٔ بهاز    -3

  س ــدى نسٜـــبػسنة ضٝاجلٛدة اّ ــس عــَدٜد. ذلُد صالح ايدٜٔ ذلُٛد    -4

    ة ــاز َٚدزب رٓعُـيًبرتٚنُٝاٜٚات َٚطتػ                                      

 عطًٛا           ة يًتُٓٝة ايصٓاعٝةاالَِ املتشد                                      

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 عُسٚ غعبإ دٖب ذلُد سطٔاضِ ايطايب: 

 .تٓفٝر َٓٗذٝة " ضتة ضٝذُا ايسغٝكة" َع إعتبازات بٝئٝةَٛضٛع: 

Implementation of ‘Lean six sigma’ with 

environmental considerations. 

 أ.د. ذلُد عبد ايٛاسد ْٜٛظ ، أ.د. ضٗري سطٔ بهاز.اف: ؼت إغس

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* 4
th

 International Conference on Trends in 

Engineering, Computer, Science and Industrial 

Applications, TECSIA-2022, 16-17 January 2022, 

Dubai, U.A.E. 

  -َهْٛة َٔ :  عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة

 زئٝطًا       أ.د. ذلُد دابس أبٛ عًى           أضتاذ َتفسغ بايهًٝة            -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ     أ.د. ذلُد عبد ايٛاسد ْٜٛظ     أضتاذ َتفسغ بايهًٝة    -2

 أضتاذ َطاعد باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ    أ.د. ذلُد مخٝظ سطٔ          -3

 عطًٛا                         ٚايتهٓٛيٛدٝا                                           

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2019 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -:دة اإلنًاج هند: قسم تابع 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػاء ايتطذٌٝ 

 بٓاء عًى طًب٘
 ذلُٛد أغسف ذلُد ذلُٛداضِ ايطايب: 

َادطتري 

ًّٛ ايع

 اهلٓدضٝة

 2018 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: الرواضوات والفوزواء اهلنددوة: قسم  ًاتادع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ذلُد أغسف ذلُد َٓصٛزاضِ ايطايب: 

 .تصُِٝ عانظ َصدز اجلٗد ذٚ ايرتدد ايعاىل يًتطدني احلجى يًُٛاد املػٓاطٝطٝةَٛضٛع: 

Design of high frequency voltage source inverter for 

induction heating of ferromagnetic materials. 

 .أ.د. عًى ذلُد عهاش ، أ.د. أمحد عباع ايطسٚدىؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

*The 22
nd

 International Middle East Power Systems 

Conference (MEPCON 2021), Assiut University, Egypt, 

14-16 December 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

        أ.د. عًى ذلُد عهاش          أضتاذ َتفسغ ٚقائِ بأعُاٍ زئٝظ ايكطِ -1

 زئٝطًاَػسفًا ٚ                                                                          

 عطٛاً                      ٝد أمحد إمساعٌٝ      أضتاذ َتفسغ بايهًٝةأ.د. ايط -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ                     أضتاذ بايهًٝة أ.د. أمحد عباع ايطسٚدى   -3

 عطًٛا  أضتاذ باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. َصطفى سطني عًى     -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أمحد ايطٝد ذلُٛد دٛدة زَطإاضِ ايطايب: 

 .بعض َطائٌ احلٌ األَجٌ َٚػانٌ ايطسٜة فى غبهات سطاضات الضًهٝةَٛضٛع: 

Optimization and security problems in wireless 

sensor networks. 

 .د. أمحد سطٔ عبد املايوأ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل ، ا.ؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                        أضتاذ بايهًٝة أ.د. غسٜف إبساِٖٝ زبٝع            -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ       أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل        أضتاذ بايهًٝة       -2

 عطًٛا        اذ بايهًٝة                أ.د. عُسٚ ذلُد عبد ايساشم        أضت -3

 2018خسٜف  
ٚافل 

 اجملًظ
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 موضوعات عامة )درادات علوا(

 إدتٝاشْتٝذة ايٓعس فى املرنسة املعسٚضة عًى ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد  - 1

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 ذلُد عبد اجلٛاد ذلُد غشات٘ اإلْػائٝة اهلٓدضة

 َصطفى ذلُٛد ايطٝد ذلُٛد املػسبى ٖٓدضة ايسى ٚ اهلٝدزٚيٝها

 بد اجلابس داد ضٝفعأمحد مجٌٝ  اهلٓدضة ايهُٝٝائٝة

 َعتص عبد ايكادز عًى عبد ايكادز اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

 ٌٚافل اجملًظ عًى إعتُاد إدتٝاش ْتٝذة اإلَتشإ ايػاَ ايكساز:

 عدّ إدتٝاش ْتٝذة اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ : ٚ

 إعتُاد إدتٝاش ْتٝذة اإلَتشإ ايػاٌَعدّ ٚافل اجملًظ عًى  ايكساز:

دبًّٛ  ْتٝذةبشٛخ بػإٔ اعتُاد ايٓعس فى املرنسة املعسٚضة عًى ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚاي - 2

 : اهلٓدضة ايبشسٜة ٚعُازة ايطفٔ.يف 2021خسٜف ايدزاضات ايعًٝا 

 .ايٓتٝذةٚافل اجملًظ عًى إعتُاد  ايكساز:

 

 

 َٓى إبساِٖٝ إبساِٖٝ ذلُد أبٛ شٖسة )زاضب( اهلٓدضة ايهٗسبٝة


