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  2022/ 16/8بتازٜذ  األٚىلاؾًط١ 

بس٥اض١ ايطٝــد األضتــاذ  2021/ 16/8ادتُع فًظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاع١ ايعاغس٠ ٚايٓؿف َٔ ؾباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

عًٝا ٚايبشٛخ ٚاملهًف بتطٝري أعُاٍ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات اي –عؿاّ َؿطف٢ قُد ٖٚب١  ايدنتـٛز/

 ٚقد سكس اؾًط١ نٌ َٔ: ،ٚأَني اجملًظ ايتعًِٝ ٚايطالب 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربق٢ 

   زؤضا٤ األقطاّ 

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

 أ.د. عؿاّ قُد عادٍ عبد اؿُٝد ضًُٝإ  أ.د. قُد عاؾِ قُٛد سٓف٢ 

 أ.د. قُد قُٛد سٓف٢ اؿٜٛط٢  أ.د. ٖػاّ قُد طًب١ قُد 

 أ.د. قُد َسض٢ عبد اجملٝد اؾٖٛس٣  أ.د. فد٣ عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإ 

 بد ايًطٝف ايػ٢ًُأ.د. غريٜٚت سطني ع  أ.د. ٚا٥ٌ قُد َؿطف٢ قطب املػال٢ْ 

 أ.د. سطٔ قُٛد قُٛد ايسداٍ  أ.د. ع٢ً قُد ع٢ً داد ايٓذاز 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

 أ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعًِٝ ع٢ً  أ.د. سطٔ زدب ايطٝد زدب 

 أ.د. قُد عبد ايساشم قُد زشم  أ.د. قُد ْصٜ٘ قُٛد سهُت ايدز٢ٜٓ 

 .د. أمحد َٓري قُٛد ضًُٝإأ  أ.د. ؾادم شنسٜا أبٛ ايٓذا نطاب 

 أ. د. َطعد َؿًح عبد اجملٝد  أ..د. أبٛ بهس عبد ايكادز عبد ايًطٝف َٝتٛ 

 أ. د. محد٣ قُد أبٛ ايفتح قُد  أ..د. قُد سطٔ قُد سطٔ 

 أ.د. عُسٚ قُد قُد عبد ايساشم  أ..د. َؿطف٢ إبساِٖٝ أمحد ضامل 

 األقطاّ َدزضني َٔ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. عبد ايكادز عبد اجملٝد قُد ضافٛح  د. عادٍ عبد ايطالّ قُد ضامل 

 د. ثٓا٤ ايطٝد أمحد غسف ايدٜٔ   

ْٝاب١ عٔ أ.د. عًٝا٤ عادٍ قُد بد٣ٚ ، أ.د. أمحد أَني عبد ايععِٝ شعطٛط ْٝاب١ عٔ أ.د. قُد ٜاضس قُد أْٛز خًٌٝ ٚقد سكس : 

 يسمحٔ ًَؼ.أ.د. دٝٗإ فازٚم قُد عبد ا

 ، د. سطٔ قُد ع٢ً أبٛ ضعد٠.أ.د. ضعٝد قُد عبد ايكادز عالّ  اعترز عٔ عدّ اؿكٛز:

 .أ.د. قُد طازم فؤاد ضسٚز ، أ.د. قُد سافغ ف٢ُٗ ع٢ً ، أ.د. َدست عبد املعط٢ َؿطف٢تػٝب عٔ اؿكٛز: 
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اجلليةً"بيمًًؿنيًاجمللسوؽولًاؾكلوةًوأً–عصامًؿصطفىًحممدًوفلةًادمهلًاؾيودًاألدماذًاؾدؽمورً/ً

ؽماًؼدمًدوادتهًاؾشكرًؾليادةًاهللًاؾرمحنًاؾرحوم"ً،ًورحبًباؾيادةًأعضاءًاجمللسًػىًدورتهًاجلدقدةً

كلوةًعنًحضورًعمودًاؾً–وـقلًؾليادةًاألعضاءًإعمذارًأ.د.ًدعودًحممدًعالمً،ًًأعضاءًاجمللسًاؾيابق

ًناؼشةًاملوضوعاتًاؾماؾوة.وذرعًاجمللسًػىًؿرهًاملفاجىءً،ًفجليةًاجمللسًبيلبًد

31ًواجلليةًاملممدةًبمارقخ2022ًًقوؾوو19ًًبمارقخًًاؾناـوةًعشرةاؾمصدققًعلىًحمضرًاجلليةًمتًأواًلً:ً

ً.2021/2022ؾلعامًاجلاؿعى2022ًًقوؾووً

ً

وؽولًاؾكلوةًؾلدراداتًاؾعلواًواؾلوووثً،ًًً-متًإخموارًاألدماذًاؾدؽمورً/ًعصامًؿصطفىًحممدًوفلةًثاـوًاً:ً

املكلفًبميوريًأعمالًوؽولًاؾكلوةًؾشكونًاؾمعلومًواؾطالبً،ًأؿنيًجملوسًاؾكلووةًخواللًاؾعوامًاجلواؿعىًًًًًًو

2022/2023.ً

ً

ً:ًتعونيًأداتذةًوأداتذةًؿمفرغنيًؿنًداخلًاؾكلوةًملدةًعامًؽأعضاءًمبهلسًاؾكلوة:ًًًاؾنثا

تعٝني أضاتر٠ ٚأضاتر٠ َتفسغني َٔ ًٜتِ،ًًتٓعِٝ اؾاَعات بػإٔ 1972يط١ٓ  49( ايفكس٠ )ز( َٔ ايكإْٛ زقِ 40ٚفكًا ألسهاّ املاد٠ )

ًٚايٓعس ف٢ تسغٝح نٌ َٔ: 2022/2023داخٌ ايه١ًٝ ملد٠ عاّ نأعكا٤ مبذًظ ايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢ 

 زغد٣ زدا٤ شٖسإ زغد٣أ.د.  – 2 سطٔ ْدٜس أمحد سط٢ٓ خري اهللأ.د.  – 1

 شنسٜا ايػصٚىل سطٔ دابسأ.د.  – 4 ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل هلٝط١أ.د.  – 3

  سطٔ قُد نُاٍ عبد ايطالّأ.د.  – 5

 ايكساز: ٚافل اجملًظ
ً

 :ًبشأنًتنظومًاجلاؿعات1992ًؾينة49ًً(ًاؾفقرةً)فو(ًؿنًاؾقاـونًرؼم40ًوػقًاًألحكامًاملادةً):ًًًارابع

  )٘ايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢ فًظ ف٢ عك١ٜٛ َكرتح بتذدٜد تعٝني ايطٝد ايًٛا٤ أزنإ سسب َدٜس ن١ًٝ ايدفاع اؾ٣ٛ )بؿفت

2022/2023. 

  ز٥ٝظ فًظ إداز٠ غسن١ اإلضهٓدز١ٜ يًصٜٛت  -  إٜٗاب أمحد عبد اؿًِٝ َربٚى  / ايهُٝٝا٢٥بتعٝني ايطٝد َكرتح

 .2022/2023يًعاّ اؾاَع٢ ف٢ عك١ٜٛ فًظ ايه١ًٝ )بؿفت٘( املعد١ْٝ "أَٛى"

  ف٢ )بؿفت٘(   اجملُٛع١ ايف١ٝٓ يػسن١ سدٜد عص ايؿٓاع١ٝز٥ٝظ  -  قُد فؤاد إَاّ /  ٗٓدعاملايطٝد  تعٝنيبَكرتح

 2022/2023يًعاّ اؾاَع٢ فًظ ايه١ًٝ عك١ٜٛ 

 ايكساز: ٚافل اجملًظ
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ً:ًتفوقضًاؾيودًاألدماذًاؾدؽمورعمودًاؾكلوةًػىًاألؿورًاؾماؾوةًبعدًاؾموققًؿنًادموفائهاًؼاـوـوًاًًاً:خاؿي

ً-ذكونًفوكةًاؾمدرقسً: .أً

 خازد١ٝ(. –ات يف سدٚد ايٓعاّ املعٍُٛ ب٘ )داخ١ًٝ االغرتاى يف املؤمتس .1

 اْتدابات أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ـازز ايه١ًٝ ٚاالْتدابات إىل داخٌ ايه١ًٝ. .2

 املٛافك١ ع٢ً ايطفس ف٢ ١َُٗ ع١ًُٝ غدؿ١ٝ ف٢ اؿاالت ايعاد١ً. .3

 َد املُٗات ايع١ًُٝ يًط١ٓ ايجا١ْٝ بعد َٛافك١ فًظ ايكطِ. .4

 ؿًكات ايدزاض١ٝ ٚٚزؽ ايعٌُ.سكٛز ايٓدٚات ايع١ًُٝ ٚا .5

 اعتُاد اؾداٍٚ ايػدؿ١ٝ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ. .6

 ايرتغٝح يًُُٗات ايع١ًُٝ املكد١َ يًه١ًٝ بعد َٛافك١ ايكطِ ٚتبعا الضتٝفا٤ ايػسٚط ٚبرتتٝب األقد١َٝ. .7

 49اَعات زقِ ( َٔ قإْٛ تٓعِٝ اؾ117ايبت ف٢ َد٠ ايتذاٚش يًطاد٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ طبكا ألسهاّ املاد٠ ) .8

 ٚذيو ست٢ غٗس ٚاسد َٔ تازٜذ االْكطاع عٔ ايعٌُ. 1972يط١ٓ 

 املٛافك١ ع٢ً االعازات ٚاألداشات اـاؾ١ يصٜاز٠ اؾاَعات غري املؿس١ٜ ف٢ اؿاالت ايعاد١ً بعد َٛافك١ ايكطِ. .9

١ْٚ ضٛا٤ ناْت مبستـب أٚ  كاطب١ اؾاَع١ فُٝا ٜتعًل باألداشات اـاؾ١ يًطاد٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا.10

ًٕ  .بدٕٚ َستب ، ٚذيو بعد ايتشكل َٔ اضتٝفا٥ٗا ٚفكا يًكاْٛ

ً-ذكونًاؾطالبً: .ًب

 ايطالب ْٚكٌ قٝدِٖ َٔ ايه١ًٝ ٚإيٝٗا أثٓا٤ ايدزاض١ .ؼٌٜٛ  .1

 ؼٌٜٛ ايطالب بني األقطاّ ايع١ًُٝ خالٍ املد٠ اييت ٜكسٖا فًظ ايه١ًٝ ف٢ بدا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ. .2

 يًدزاض١ َٔ اـازز ف٢ سدٚد ايكإْٛ. َٓح فسف يًطالب .3

 غطب قٝد ايطايب أٚ ٚقف ايكٝد سطب ايٓعِ املعٍُٛ بٗا. .4

 غطب قٝد ايطالب ايرٜٔ اضتٓفرٚا فسف ايكٝد. .5

 املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ األعراز سطب ايٓعِ املعٍُٛ بٗا. .6

 املٛافك١ ع٢ً إعاد٠ ايكٝد سطب ايٓعِ املعٍُٛ بٗا. .7

 ٚقف إعالْٗا مبا فٝٗا ايبهايٛزٜٛع. ٚايت٢ اْت٢ٗ ضبب إعالٕ ايٓتا٥ر ايت٢ أٚقف إعالْٗا .8

 تػهٌٝ ؾإ االَتشاْات بٓا٤ًا ع٢ً َكرتسات فايظ األقطاّ. .9
 

ً-ذكونًاؾدراداتًاؾعلواً: .ًج

 تطذٌٝ ايطالب يدزد١ املادطتري ٚايدنتٛزاٙ. .1

 قٝد طالب ايدبًّٛ. .2

 ؼدٜد املٛقٛع ايدقٝل يًسضا٥ٌ. .3
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 ٚد املطُٛح.تػٝري عٓٛإ املٛقٛع املطذٌ ي٘ ف٢ سد .4

املٛافك١ ع٢ً غطب قٝد ايتطذٌٝ يًُادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ مبك٢ املد٠ ايكا١ْْٝٛ ف٢ ساي١ َٛافك١ املػسف ٚايكطِ  .5

 ع٢ً ذيو، نريو ف٢ ساي١ اضتٓفاذ َسات ايسضٛب.

 املٛافك١ ع٢ً غطب ايكٝد بٓا٤ً ع٢ً طًب ايطايب. .6

 ايطب١ٝ. املٛافك١ ع٢ً قبٍٛ األعراز املسق١ٝ املعتُد٠ َٔ املساقب١ .7

 ٚقف ايكٝد يف اؿدٚد املطُٛس١. .8

 تػهٌٝ ٚتعدٌٜ ؾإ اإلغساف. .9

 تػهٌٝ ٚتعدٌٜ ؾإ اؿهِ ع٢ً ايسضا٥ٌ. .10

 َد فرتٙ ايتطذٌٝ. .11
 

ً-اؾعالؼاتًاؾنقاػوةً: .ًد

 َد األداشات ايدزاض١ٝ ٚايبعجات ست٢ ايعاّ اـاَظ )بعد َٛافك١ ايكطِ(. .1

د١َ يًه١ًٝ بعد َٛافك١ ايكطِ ٚتبعا الضـتٝفا٤ ايػـسٚط   ايرتغٝح ع٢ً ايبعجات ٚبعجات اإلغساف املػرتى املك .2

 املطًٛب١ ٚبرتتٝب األقد١َٝ يف اؿؿٍٛ ع٢ً املادطتري.

 املٛافك١ ع٢ً ايطفس يًُٓح ايدزاض١ٝ املكد١َ يًُعٝدٜٔ ٚاملدزضني املطاعدٜٔ يف اؿاالت ايعاد١ً. .3

 ِ ْٚكٌ َهإ اإلعاز٠ خالٍ املد٠ املطُٛس١.َد االعازات يًط١ٓ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚايسابع١ بعد َٛافك١ فًظ ايكط .4
 

ً-واؾمربعاتً:ًاهلداقا.ًًفو

 دٓٝ٘ َؿس٣. 5000تفٜٛض ايطٝد عُٝد ايه١ًٝ ف٢ قبٍٛ اهلداٜا ٚايتربعات ايت٢ ٜكٌ قُٝتٗا عٔ  .1

 ايكساز: ٚافل اجملًظ
ً

ًاؾنوعوةًاملنلنقةًؿنًجملسًاؾكلوةً::ًتشكولًاؾلهانًًدًاداد

َتتاي١ٝ ايًذ١ٓ ف٢ ساي١ تػٝب٘ عٔ سكٛز ثالخ دًطات  اضِ عكٛايٓشٛ ايتايٞ َع َساعا٠ إٔ ٜسفع ايٓعس ف٢ تػهٌٝ ايًذإ ع٢ً 

ٚإٔ ٜكّٛ نٌ عكٛ بتكدِٜ تكسٜس ض٣ٛٓ عٔ أعُاٍ ايًذإ ايت٢ ، خالٍ ايعاّ ايدزاض٢ أٚ مخط١ دًطات َتفسق١ بدٕٚ عرز َكبٍٛ 

 متت خالٍ ايعاّ ايدزاض٢.

ً-جلنةًذكونًاؾطالبً:ً-ًًأ

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ايسٜاقٝات ٚايفٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ 2 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب )َكسزا(أ.د.  1

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها 4 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ 3

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ 6 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اإلْتاز 5

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 8 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ 7
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 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ املٛاؾالت 10 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 9

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اؿاضب ٚايٓعِ 12 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايؿش١ٝ 11

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر 14 ِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝأ.د. ز٥ٝظ فًظ قط 13

 قُد عبد اؿُٝد إمساعٌٝأ.د.  16 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطفٔ 15

 قُد ْاؾس أمحد ْادز دزٜٚؼأ.د.  18 قُد ْٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِأ.د.  17

 أ.د. تاَس س٢ًُ عبد اؿُٝد سطٔ 20 أ.د. قُد ْػأت عباع فسع 19

 َدٜس ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠ )بؿفت٘( 22 غسٜف إبساِٖٝ قُٛد زبٝعأ.د.  21

   املتدؿؿ١ )بؿفت٘(ايع١ًُٝ يًرباَر  املٓطل ايعاّ 23
 

ً-:ًجلنةًاؾدراداتًاؾعلواًواؾلووثً:ًب

 فًظ قطِ ايسٜاقٝات ٚايفٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝأ.د. ز٥ٝظ  2 أ.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ )َكسزا( 1

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها 4 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ 3

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ 6 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اإلْتاز 5

 قطِ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ أ.د. ز٥ٝظ فًظ 8 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ 7

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ املٛاؾالت 10 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 9

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اؿاضب ٚايٓعِ 12 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايؿش١ٝ 11

 ض١ ايػصٍ ٚايٓطٝرأ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓد 14 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ 13

 سطٔ أمحد عبد املٓعِ فسزأ.د.  16 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطفٔ 15

 أ.د. قُد عبد ايفتاح قُد طع١ُٝ 18 أ.د. زا١ٜٚ َٓري قُد قٓؿ٠ٛ 17

 أ.د. عادٍ عبد اؿًِٝ أمحد بٓٛإ 20 أ.د. ع٢ً فؤاد ضعٝد أمحد بهس 19

 أمحد كتاز قُد طساب١ٝأ.د.  22 اِٖٝ ضعدأمئ ضا٢َ إبسأ.د.  21
 

 

ً-:ًاملىمرباتًواألجهزةًاملعملوة:ًجلنةًًجو

 أ.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ 2 أ.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع )َكسز( 1

 ٝهاْٝه١ٝأ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ امل 4 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ايسٜاقٝات ٚايفٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ 3

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اإلْتاز 6 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها 5

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ 8 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ 7

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 10 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 9

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايؿش١ٝ 12 د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ املٛاؾالتأ. 11

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ 14 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اؿاضب ٚايٓعِ 13

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطفٔ 16 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر 15

 َدٜس َعٌُ ايطسم )بؿفت٘( 18 َدٜس َعٌُ املٛاد )بؿفت٘( 17
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 َدٜس َعٌُ ايتشايٌٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ )بؿفت٘( 20 َدٜس َعٌُ ايرتب١ ٚاألضاضات )بؿفت٘( 19

   َدٜس ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠ )بؿفت٘( 21
 

 

 

ً-:ًجلنةًاؾعالؼاتًاؾنقاػوةً:ًد

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ايسٜاقٝات ٚايفٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ 2 زا(أ.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ )َكس 1

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها 4 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ 3

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ 6 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اإلْتاز 5

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 8 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ 7

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ املٛاؾالت 10 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 9

 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ اؿاضب ٚايٓعِ 12 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايؿش١ٝ 11

 ٥ٝظ فًظ قطِ ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝرأ.د. ز 14 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ 13

 ناٌَ عبد ايععِٝ ايػٛزظ٢أ.د.  16 أ.د. ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطفٔ 15

 غعبإ ع٢ً عط١ٝ ْؿريأ.د.  18 قُد ٜاضس أْٛز خًٌٝأ.د.  17

 زاد٢ ع٢ً زفعت محد٣أ.د.  20 غسٜف قُد سافغ أمحدأ.د.  19

ً-:ًمموًوتنموةًاؾلوكةذكونًخدؿةًاجمل:ًجلنةًًفو

 خايد ايطٝد أمحد دعفسأ.د.  2 )َكسزا( يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُعأ.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ  1

 د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز عبد املٓعِ اؾٝاز 4 عال٤ عبد ايفتاح عسف١ بدزد. أ. 3

 املدٜس ايتٓفٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢ )بؿفت٘( 6 َدٜس ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠ )بؿفت٘( 5

 )بؿفت٘( ٛسد٠ ٖٓدض١ اإلْتازاملدٜس ايتٓفٝر٣ ي 8 )بؿفت٘( ملسنص اؿطاب ايع٢ًُٜس ايتٓفٝر٣ املد 7

 ز٥ٝظ دٗاش غ٦ٕٛ ايب١٦ٝ ملٓطك١ غسب ايديتا –د. ضاَح زٜاض عبد اهلل أٜٛب  9
 
 

ً-:ًاملكملات:ًجلنةًًو

 أمحد ايرتاع أمحد ضعٝد سطٔد.  2 أ.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ )َكسزا( 1

 أمحد س٢ًُ عبد ايعصٜص عبد ايسسِٝد.  4 شٜاد قُد طازم ايؿٝادد.  3

   )بؿفت٘( يًرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١املدٜس ايتٓفٝر٣  5

 ايكساز: ٚافل اجملًظ

 

ً-ًاً:ًاملوضوعاتًاؾعاؿةً:دابع

ٜتعًل ظًطات فًظ ايه١ًٝ بأْ٘ ف٢ ساي١ غٝاب فًظ ايه١ًٝ عًًُا مبا ٚزد َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ اؾاَع١ فُٝا  أسٝط -   1

عكٛ اجملًظ ثالخ دًطات َتتاي١ٝ أٚ مخط١ َتفسق١ بدٕٚ عرز َكبٍٛ فأْ٘ ال ٜهٕٛ يًعكٛ اؿل ف٢ ايتؿٜٛت ٚسكٛز اجملًظ 

 ٖرا ايعاّ ٚايعاّ اير٣ ًٜٝ٘.
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ً-:ًاملوضوعاتًاؾعاؿةً:تابو

ف٢ متاّ ايطاع١  2022ضبتُرب  29ّٜٛ اـُٝظ املٛافل  2021/2022اؾاَع٢ إقا١َ سفٌ اـسجيٝني يًعاّ  ٚافل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً -   2

 ايطادض١ َطا٤ًا مبالعب ايه١ًٝ ؼت زعا١ٜ األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ.
 

ً-:ًاهلداقاًواؾمربعات:ًًدابعًا

 عباز٠ عٔ : 1988ز١ٜ دفع١  ايع٢ٓٝ املكدّ َٔ خسجي٢ قطِ اهلٓدض١ املعُاقبٍٛ ايتربع  ٚافل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 1

دٓٝ٘ )ضبع١ ٚعػسٕٚ أيف دٓٝ٘ َؿس٣ ال  27000ؾٝا١ْ يدٚزات املٝاٙ بكطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ )مخظ دٚزات( بتهًف١ تكدٜس١ٜ  .1

 غري(

 دٓٝ٘ 30000تٛزٜد ٚتسنٝب كازز نٗسبا٤ )بساٜص( ٚيٛس١ تٛشٜع يؿاي١ ايط١ٓ ايسابع١ بكطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ بتهًف١ تكدٜس١ٜ  .2

 )ثالثٕٛ أيف دٓٝ٘ َؿس٣ ال غري(
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 شئون هيئة التدريس
ًأواًل:ًاؾرتؼواتًواؾمعوونات

ً(ةًػقط)جملسًاؾكلوةًعلىًؿيموىًاألداتذًًؿنحًاؾلقبًاؾعلمىًؾوظوفةًأدماذً-

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

 ضتاذ َطاعدأ إبساِٖٝ قُٛد قُد ايفشاّد.  1
اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ  ايٓعس ف٢

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝادت٘ َٓحاملٛافكـ١ ع٢ً 

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ  أضتاذ ١يٛظٝف

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚافل اجملًظ

2 
د. قُد قُٛد مجاٍ ايدٜٔ 

 اؿًٛ
 ضتاذ َطاعدأ

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ف٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝادت٘ َٓح٢ املٛافكـ١ عً

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ  أضتاذ ١يٛظٝف

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚافل اجملًظ

ً

ً(ةًواألداتذةًاملياعدقنًػقط)جملسًاؾكلوةًعلىًؿيموىًاألداتذؿياعدًًًؿنحًاؾلقبًاؾعلمىًؾوظوفةًأدماذً-

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

1 
بد ايعصٜص مجاٍ ايدٜٔ د. إميإ ع

 ايػسٜا٢ْ
 َدزع

اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

ضٝادتٗا ايًكب ايع٢ًُ يٛظٝف١  َٓحع٢ً 

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ  َطاعد ضتاذأ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚافل اجملًظ

2 
د. أمحد س٢ًُ عبد ايعصٜص عبد 

 ايسسِٝ
 َدزع

هلٓدض١ ا

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

ضٝادت٘ ايًكب ايع٢ًُ يٛظٝف١  َٓحع٢ً 

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ  َطاعد ضتاذأ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚافل اجملًظ

ً

ًؿياعداؾمعونيًػىًوظوفةًؿدرسًً-

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

 َعٝد عبإ عبد اهلل عٝط٢ قُد غّ. 1
اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ف٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

  .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ؿؿٛي٘

 ٚافل اجملًظ

ً
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ًؿياعداؾمعونيًػىًوظوفةًؿدرسًعدمًً-

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

 ٖٓدض١ اإلْتاز َعٝد طٔ عبد املٓعِأمحد ق ّ. 1

 ايكطِفًظ  زفض ايٓعس ف٢ إقرتاح

بػايب١ٝ أعكا٤ٙ تعٝني ضٝادت٘ ف٢ ٚظٝف١ 

َدزع َطاعد بايكطِ سٝح سؿٌ 

ضٝادت٘ ع٢ً دزد١ املادطتري َٔ اؾاَع١ 

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا بتازٜذ 

رنسات ْعسًا يعدّ ايسد ع٢ً امل 26/4/2021

طِ اىل إداز٠ ايه١ًٝ َٔ ايك ١املسفٛع

 ضابكًا غؿٛؾ٘.

ٚافل فًظ 

ايه١ًٝ بأغًب١ٝ 

أعكا٤ٙ ع٢ً 

تعٝني ضٝادت٘ 

ف٢ ٚظٝف١ 

َدزع َطاعد 

 بايكطِ

ً

 -:اإلدمقاالتًوإـهاءًاخلدؿةً:ًثاـوًا

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

 ضتاذأ ا.د. قُد َاٖس أمحد غاٖني 1
ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت

ايطًب  بػإٔظ ايكطِ ايٓعس ف٢ اقرتاح فً

املكدّ َٔ ضٝادت٘ بػإٔ قبٍٛ إضتكايت٘ اعتبازًا 

ايتازٜذ ايتاىل إلْتٗا٤ اإلعاز٠  31/7/2022َٔ 

 ألضباب خاؾ١ بطٝادت٘.

 ٚافل اجملًظ

 د. ضًِٜٛ ع٢ً قُد ضًِٜٛ 2
 َطاعد ضتاذأ

 َتفسغ

اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطفٔ

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ؾساس١ ف٢ عً

 1/9/2019إْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ 

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤ االداش٠ بدٕٚ َستب 

 ملسافك١ ايصٚد١. 

 ٚافل اجملًظ

3 
ّ. َسِٜ قُد ْبٌٝ عبد اؿًِٝ 

 ابٛ ايٛفا

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ايطًب  بػإٔايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

كدّ َٔ ضٝادتٗا بػإٔ قبٍٛ إضتكايتٗا امل

ألضباب خاؾ١  21/7/2022اعتبازًا َٔ 

 بطٝادتٗا.

 ٚافل اجملًظ

ً
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 -:اإلدمقاالتًوإـهاءًاخلدؿةً:ًتابو

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

 ّ.  أمحد قُد ْؿس ايدٜٔ دَري 4
َدزع 

 َطاعد
 ٖٓدض١ االْتاز

ملٛافك١ ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ ا

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤  1/1/2022اعتبازًا َٔ 

اداش٠ َسافك١ ايصٚد١ سٝح إٔ ضٝادت٘ إْكطع 

، عًًُا بإٔ فًظ ايه١ًٝ ظًطت٘  عٔ ايعٌُ

قسز ازدا٤ ايبت  14/6/2022( بتازٜذ 11زقِ )

ف٢ قساز اْٗا٤ اـد١َ ؿني ٚزٚد زد اؾاَع١ ، 

 21/7/2022د ٚزد خطاب اؾاَع١ بتازٜذ ٚق

بعسض األَس ع٢ً ؾ١ٓ َتابع١ ايكسازات  ٘بأْ

أٚؾت  29/6/2022اؾاَع١ٝ ظًطتٗا بتازٜذ 

"إؽاذ إدسا٤ات اْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ مبا ٢ًٜ 

يًعٌُ يد٣ د١ٗ أدٓب١ٝ دٕٚ تؿسٜح َٔ 

 ("69اؿه١َٛ املؿس١ٜ )خد١َ َد١ْٝ َاد٠ 

 ٚافل اجملًظ

ً

 -:قلًؿنًإعارةًإىلًاـمدابًؽلىًاؾموو:ًثاؾنًا

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

 ضتاذأ ٚيٝد ايطٝد ع٢ً مجع٘. ا.د 1
ٖٓدض١ اؿاضب 

 ٚايٓعِ

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

ع٢ً ايتشٌٜٛ َٔ اعاز٠ اىل اْتداب ن٢ً اىل 

اؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ  ملد٠ عاّ إعتبازًا َٔ 

1/9/2022. 

 ٚافل اجملًظ

2 
ساشّ قُد زغٝد أمحد . ا.د.

 املٗد٣
 ضتاذأ

ٖٓدض١ اؿاضب 

 ٚايٓعِ

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

ع٢ً ايتشٌٜٛ َٔ اعاز٠ اىل اْتداب ن٢ً اىل 

اؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ  ملد٠ عاّ إعتبازًا َٔ 

1/9/2022. 

 ٚافل اجملًظ

ً
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 -:اإلـمداباتً:ًًارابع

 القرار املىضىع القسن الىظيفت االسن ّ

1 
عبد غريٜٚت سطني . ا.د

 ايػ٢ًُايًطٝف 

ضتاذ أ

ٚز٥ٝظ قطِ 

 ١ٖٓدض

 ايػصٍ 

ٖٓدض١ ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر

 ١ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

ا اىل فسع اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ ع٢ً ْدب ضٝادتٗ

يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ٚاالعتُاد باالضهٓدز١ٜ 

، ٚذيو ّٜٛ  2022/2023اَع٢ خالٍ ايعاّ اؾ

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6اـُٝظ ملد٠ 

 ٚافل اجملًظ

2 
ا.د. عفاف مخٝظ إبساِٖٝ 

 ايعٛف٢
 ضتاذ أ

ٖٓدض١ ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

يًعٌُ ْدبًا نًًٝا ع٢ً ػدٜد اْتداب ضٝادتٗا 

عاّ  ٠أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ اؾالي١ ملد

 .1/9/2022اعتبازًا َٔ 

 ٚافل اجملًظ

3 
عبد املٓعِ ا.د. عُسٚ أمحد 

 املؿس٣
 ضتاذأ

ٖٓدض١ اؿاضب 

 ٚايٓعِ

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

ع٢ً ػدٜد اْتداب ضٝادت٘ ْدبًا نًًٝا اىل 

داَع١ َؿس املعًَٛات١ٝ ملد٠ عاّ إعتبازًا َٔ 

1/9/2022. 

 ٚافل اجملًظ

ً

 ً
ً
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 لتعليميةالشئون ا
 

 القرار تىصيت جلنت شئىى طالة املىضىع م

1 
اقرتاح عكد إَتشاْات دٚز ْٛفُرب يًفسق١ ايسابع١ يًعاّ اؾاَع٢ ايٓعس يف 

 .2022أنتٛبس  8إعتبازًا َٔ ّٜٛ ايطبت املٛافل  2021/2022

 
 وافق جملس الكليت

2 

ْٚٝات بسْاَر اإلتؿاالت ٚااليهرتايٓعس ف٢ َكرتح قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

 EEC482بإعاد٠ ايٓعس ف٢ َتطًبات َكسز ْعِ اإلتؿاالت ايبؿس١ٜ 

: ٢ٖٚ 

 EEC481اإلتؿاالت ايسق١ُٝ  .1

 EEC333ْبا٥ط اإلتؿاالت ايبؿس١ٜ  .2

ٚاإلبكا٤ فكط ع٢ً َتطًب  EEC481بإيػا٤ َتطًب اإلتؿاالت ايسق١ُٝ 

 .EEC333ْبا٥ط اإلتؿاالت ايبؿس١ٜ 

ٛ اإلتؿاالت ايسق١ُٝ ٚذيو يٛدٛد َتطًب غري قسٚز٣ يًُكسز ٖٚ

EEC481  اير٣ ٜتِ عسق٘ ف٢ ْفظ ايفؿٌ ايدزاض٢ يًُكسز

EEC482  ايدزاض١ٝٚفكًا يًدط١ 

 

 وافق جملس الكليت

3 
ايٓعس ف٢ َكرتح قطـِ اهلٓدضـ١ ايٜٓٛٚـ١ ٚاإلغـعاع١ٝ عـرف َـاد٠ َـٛاد        

نُتطًـب ضـابل ملـاد٠ دٚزات ايٛقـٛد      (NRE341)املفاعالت ايٜٓٛٚـ١  

 .(NRE451)اي٣ٚٛٓ 

 

 افق جملس الكليتو

4 

ايٓعس ف٢ َكرتح قطِ ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر عرف َكسز نُٝٝا٤ ٖٓدض١ٝ 

CHE011  نُتطًب ضابل ملاد٠ خاَات ٚطبٝع١ ايػعرياتTEE111. 

ــتُس٠     ــٛط املط ــاز اـٝ ــا اْت ــاد٠ تهٓٛيٛدٝ ــابل مل ــب ايط ــدٌٜ املتطً ٚتع

TEE231  يٝؿبح ايهُٝٝا٤ اهلٓدض١ٝCHE011   بداًل َٔ تهٓٛيٛدٝـا

 .TEE131( 1ػصٍ )اي

 

 وافق جملس الكليت

5 
خسجيـ١ نًٝـ١    –اإليتُاع املكدّ َٔ ايطٝد٠ / ْٗـاد أمحـد قُـد ايكؿـاز     

بتكدٜس عاّ دٝـد ، ٚايـر٣    2020ايؿٝدي١ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ دٚز ْٛفُرب 

 .2022/2023تًتُظ فٝ٘ اإليتشام بايدزاض١ به١ًٝ اهلٓدض١يًعاّ اؾاَع٢ 

وافق اجمللس على التحبقهب  

 ببلرباهج العلويت املتخصصت

6 

املرنس٠ املسفٛع١ َٔ األضتاذ ايـدنتٛز / املهًـف بتطـٝري أعُـاٍ     ايٓعس يف 

قٛاعد ْكٌ قٝد ايطالب َٔ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بػإٔ 

ايرباَر ايعا١َ يًرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿـ١ ٚايعهـظ يًعـاّ ايدزاضـٞ     

 (1)َسفل  2022/2023

 

 وافق جملس الكليت
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 الشئون التعليمية
 

 القرار تىصيت جلنت شئىى طالة املىضىع م

7 

املرنس٠ املسفٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / املهًف بتطٝري أعُاٍ ايٓعس يف 

ؿسٚفات ايتكدِٜ ََكرتح ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بػإٔ 

يًعاّ  (SSP)ع٢ً ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ ٚايتشٌٜٛ يًطالب 

 :نايتاىل، ع٢ً إٔ تهٕٛ  2022/2023اؾاَع٢ 

ايسضّٛ  بٝإ َؿسٚفات ّ

 اؿاي١ٝ

ايسضّٛ 

 املكرتس١

َؿسٚفات ايتكدِٜ يًرباَر  1

 )املسغح/احملٍٛ( ع٢ً ايه١ًٝ
3000 4000 

َؿسٚفات ايتشٌٜٛ يًػٗادات  2

 املؿس١ٜ )ثا١ْٜٛ عا١َ(
4000 5000 

َؿسٚفات ايتشٌٜٛ يًػٗادات  3

 املعادي١ )عسب١ٝ ٚأدٓب١ٝ(
8000 9000 

ت ايتشٌٜٛ يًطالب َٔ اَؿسٚف 4

خازز ايٓطام اؾػساف٢ )غٗادات 

 َؿس١ٜ ٚغٗادت َعادي١(

8000 9000 

 ع٢ً إٔ ؼؿٌ ٖرٙ املؿسٚفات ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

ٚف٢ ؾٓدٚم اـد١َ ايتع١ًُٝٝ بايه١ًٝ ،  ؼؿٌ ٖرٙ املؿازٜف ؿطاب - 1

إداز١ٜ  تَؿسٚفا% 10ساي١ اؿؿٍٛ ع٢ً تكًٌٝ االغرتاب ٜتِ خؿِ 

 باإلقاف١ إىل سؿ١ ٚشاز٠ املاي١ٝ.

ــام   – 2 ــدِٜ ي يتش ــسٚفات ايتك ــب١ إىل َؿ ــ١ ٚبايٓط ــايرباَر ايعًُٝ ب

ٚذيو يًطالب املسغشني يًه١ًٝ أٚ احملٛيني ف٢ ساي١ ايعـدٍٚ  املتدؿؿ١ 

 ايتكدِٜ. َؿسٚفاتطرتد عٔ اإليتشام بايرباَر ال ت

 

 وافق جملس الكليت
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 لشئون التعليميةتابع : ا

يكطِ ٖٓدض١ اإلْتاز ،  2021/2022ايٓعس ف٢ تعدٌٜ إسؿا١ٝ٥ ْتٝذ١ اـسجيٝني  ملسس١ً ايبهايٛزٜٛع دٚز ْٜٛٝٛ  يًعاّ اؾاَع٢  - 8

 يتهٕٛ نايتاىل : 31/7/2022ٚايت٢ ضبل إعتُادٖا مبذًظ ايه١ًٝ ظًطت٘ املُتد٠ بتازٜذ 

 إسؿا١ٝ٥ ايٓتٝذ١ قبٌ ايتعدٌٜ :

 ايكطِ

ايعدد 

ايه٢ً 

 يًطالب

ف قٝد ٚق

/ غطب 

قٝد / عرز 

 / فُد

عدد 

املتكدَني 

 ي َتشإ

عدد 

 اؿاقسٕٚ

عدد 

 ايٓادشٕٛ

دٚز 

 ْٛفُرب

عدد 

 ايساضبٕٛ

عدد 

 ايػا٥بٕٛ

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

يًٓذاح 

)بايٓطب١ 

 يًشاقسٜٔ(

 %26,78 1 17 38 198 253 254 7 261 ٖٓدض١ اإلْتاز

 

 إسؿا١ٝ٥ ايٓتٝذ١ بعد ايتعدٌٜ :

 ايكطِ

ايعدد 

ايه٢ً 

 طالبيً

ٚقف قٝد 

/ غطب 

قٝد / عرز 

 / فُد

عدد 

املتكدَني 

 ي َتشإ

عدد 

 اؿاقسٕٚ

عدد 

 ايٓادشٕٛ

دٚز 

 ْٛفُرب

عدد 

 ايساضبٕٛ

عدد 

 ايػا٥بٕٛ

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

يًٓذاح 

)بايٓطب١ 

 يًشاقسٜٔ(

 %79,40 1 16 36 200 252 253 8 261 ٖٓدض١ اإلْتاز
 

 ؿا١ٝ٥ ايٓتٝذ١.ٚافل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً تعدٌٜ تعدٌٜ إس ايكساز:
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 العالقات الثقافية
ً-:ًاؾدرادوةًجازاتاإلً:أواًل

 -أداش٠ دزاض١ٝ : إٜفاد ف٢  – أ

 القرار البيبى الىظيفت/القسن االسن م

 قُد َؿطف٢ يطف٢. ّ 1
عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ باملٛافك١ ع٢ً اٜفاد 

ع٢ً دزد١ املادطتري  ضٝادت٘ ف٢ اداش٠ دزاض١ٝ يًشؿٍٛ

َٔ ايٝابإ ٚذيو يالضتفاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ 

َٔ داَع١ ٖٛناٜدٚ ملد٠ ضت١ أغٗس قابً٘ يًتذدٜد ع٢ً 

)امتاّ ضت١ اغٗس َٔ تازٜذ  4/10/2022أال ٜتِ ايطفس قبٌ 

 ني(.ٝايتع

 (.5/4/2022  )تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ف٢ ٚظٝف١ َعٝد

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -٠ دزاض١ٝ :أداش َد  – ب

 القرار البيبى الىظيفت/القسن االسن م

1 
أمسا٤ أمحد عبد ايفتاح . ّ

 سسفٛؽ

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ االْتاز ٚعكٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

ازدٕٛ ضتٝت 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ع٢ً َد االداش٠ ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ باملٛافك١ 

إعتبازًا َٔ اّ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ملد٠ ع اطٝادتٗي ايدزاض١ٝ

)إضتهُاٍ ايعاّ اـاَظ(  8/8/2023ست٢  16/9/2022

)ف٢ ْطام  15/9/2023ست٢  9/8/2023مبستب ٚايفرت٠ َٔ 

َع املٛافك١ ع٢ً تػٝري  َستبايعاّ ايطادع( بدٕٚ 

َٛقٛع ايبشح ٚعٓٛإ ايسضاي١ يٝهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتاىل :

Sustainability of incremental sheet 

metal forming process 

 ايتدؿـ ايعاّ: ٖٓدض١ االْتاز 

 ايتدؿـ ايدقٝل: ٖٓدض١ ايتؿٓٝع    

يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١  9/8/2018ف٢  اضٝادتٗ )ضافست

اخس َد سؿًت عًٝ٘ اضتهُاٍ  –ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها 

يًعاّ ايسابع ٚفرت٠ ف٢ ْطام ايعاّ اـاَظ اعتبازًا َٔ 

 مبستب(. 15/9/2022ست٢  16/9/2021

ٚافل 

 اجملًظ

 



07 

  2022/ 16/8بتازٜذ  األٚىلاؾًط١ 

 -: َٓح عاّ يًتدزٜب  – دـ

 القرار البيبى الىظيفت/القسن االسن م

1 
بط٢ْٛٝ إبساِٖٝ . ّ

 بط٢ْٛٝ ؾاحل

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ االْتاز ٚعكٛ 

داش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ اال

 خٛخا٣ بايؿني

ضٝادت٘ ٓح ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ باملٛافك١ ع٢ً َ

ست٢  1/11/2022إعتبازًا َٔ عاّ ثا٢ْ يًتدزٜب 

 مبستب. بدٕٚ 31/10/2023

 ١يًشؿٍٛ ع٢ً دزد 25/9/2018ضافس ضٝادت٘ ف٢ )

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ عاّ أٍٚ  –يؿني ايدنتٛزاٙ َٔ ا

 (.2022/ 31/10يًتدزٜب ست٢ 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: تطبٝل ايًٛا٥ح )إْٗا٤ اـد١َ(  – د

 القرار البيبى الىظيفت/القسن االسن م

 اهلل ع٢ً عبد اؿًِٝ ١ٖبّ.  1

بكطِ ٖٓدض١ عٝد َ

ٚعكٛ ؿاضب ٚايٓعِ ا

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

َريالْد بايٛالٜات 

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

تطبٝل ١ ع٢ً يٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ باملٛافكا

ايًٛا٥ح ع٢ً ضٝادتٗا ٚذيو بإْٗا٤ خدَتٗا سٝح إْت٢ٗ 

ٚمل تعد ٚمل تتطًِ  31/7/2021أخس َد يطٝادتٗا ف٢ 

 ايعٌُ ست٢ تازخي٘ َع َطايبتٗا ٚقآَٗا يًٓفكات.

 ١يًشؿٍٛ ع٢ً دزد 19/8/2015ف٢  اضٝادتٗت )ضافس

 ثا٢ْ عًٝ٘ عاّ  تاخس َد سؿً –َسٜها ايدنتٛزاٙ َٔ ا

ٚافل فًظ ايه١ًٝ ف٢  - 2021/ 31/7ت٢ يًتدزٜب س

ٚافل  -ع٢ً اْرازٖا بايعٛد٠ خالٍ غٗسٜٔ  15/3/2022

ع٢ً بد٤ إدسا٤ات إْٗا٤  26/4/2022فًظ اؾاَع٘ ف٢ 

 (. الْكطاعٗا عٔ ايعٌُخدَتٗا 

ٚافل 

 اجملًظ

ً
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ً-:ًاجلاؿعةًاملصرقةًاؾواباـوةًؾلعلومًواؾمكنوؾوجواً:ثاـوًا

 القرار لبيبىا الىظيفت/القسن االسن م

 عبد املٓعِ. أمحد قطٔ ّ 1

عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

االْتاز ٚعكٛ بربْاَر 

اؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ 

 يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

عًـ٢   بعـدّ املٛافكـ١  ايٓعس ف٢ اقـرتاح فًـظ ايكطـِ    

اـطاب ايٛازد َـٔ اإلداز٠ ايعاَـ١ يًعالقـات ايجكافٝـ١     

١ اـاؾ١ بطٝادت٘ بػإ املٛافك١ ع٢ً اْٗا٤ ايبعجباؾاَع١ 

َٔ )بسْاَر اؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝاباْٝـ١ يًشؿـٍٛ عًـ٢    

داش٠ دزاضـ١ٝ يًشؿـٍٛ   ا َ٘ٚٓش (ٙاملادطتري ٚايدنتٛزا

َٔ داَعـ١ اٚيـد دَٚٓٝـٕٛ بايٛالٜـات      ع٢ً ايدنتٛزاٙ

يعدّ ايسد ع٢ً املرنسات  ذيو ْعسًا، املتشد٠ االَسٜه١ٝ 

 .املسفٛع١ َٔ ايكطِ

 َ ــاَر اؾا ــٝادت٘ عكــٛ بربْ ــ١  )ض ــ١ املؿــس١ٜ ايٝاباْٝ ع

َٔ  اعتبازًا ٍ ع٢ً دزدت٢ املادطتري ٚايدنتٛزاٙيًشؿٛ

 -18/3/2021ْاقؼ دزد١ املادطتري فـ٢   – 2018ضبتُرب 

١ ايدنتٛزاٙ َٔ أَسٜها تكدّ بطًب يًشؿٍٛ ع٢ً دزد

إداز٠ ايبعجـات   ١ٚافل فًـظ ايكطـِ بػـسط َٛافكـ     -

رنس٠ املـ مت ازضـاٍ   -ٚٚافل فًظ ايه١ًٝ عًـ٢ ذيـو   

 ٠كد١َ َٔ ايكطِ يًذاَع١ يًسد عًٝٗا ٚازضـًت عـد  امل

باملٛقٛع أخسٖا ٣ ايبعجات زأ ١ملعسف ١خطابات يًذاَع

 (. 24/4/2022ف٢ 

ٚافل 

فًظ 

ايه١ًٝ 

ع٢ً ؼٌٜٛ 

َٓش١ 

ضٝادت٘ 

يًشؿٍٛ 

ع٢ً دزد١ 

ايدنتٛزاٙ 

َٔ داَع١ 

اٚيد 

دَٕٚٓٝٛ 

بايٛالٜات 

املتشد٠ 

 األَسٜه١ٝ

ً

ً-:ً%(15اتًعلىًؿيموىًاؾكلوةًاإلعاراتً)ـيلةًاإلعارً:ًاـوثا

 القرار البيبى الىظيفت/القسن االسن م

1 
د. قُد زقا قُٛد 

 ضًُٝإ

طاعد بكطِ َضتاذ أ

ايس٣ ٖٓدض١ 

 ٚاهلٝدزٚيٝها

 ػدٜدباملٛافك١ ع٢ً  ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

 1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايطابعف٢ اطاز ايعاّ إعاز٠ ضٝادت٘ 

يبٓإ  –ظاَع١ بريٚت ايعسب١ٝ يًعٌُ  31/8/2023ست٢ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً  ٠عًًُا بإٔ إعاز ،بدٕٚ َستب 

 االعازات اؾدٜد٠ بايكطِ.

 %(.11)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

ً
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ً-:ً%(15اإلعاراتً)ـيلةًاإلعاراتًعلىًؿيموىًاؾكلوةًً:تابو

 القرار البيبى الىظيفت/القسن االسن م

  ٢ ْعِٝ فسزقُد َسضد.  2
اهلٓدض١ بكطِ  َدزع

 ايهٗسب١ٝ

 ػدٜدباملٛافك١ ع٢ً  ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

إعتبازًا َٔ  ايطادعف٢ اطاز ايعاّ إعاز٠ ضٝادت٘ 

ظاَع١ املًو فٝؿٌ يًعٌُ  31/8/2023ست٢  1/9/2022

 ٠عًًُا بإٔ إعاز ،بدٕٚ َستب باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 ازات اؾدٜد٠ بايكطِ.ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االع

 %(.12 )ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ

ٚافل 

 اجملًظ

  بساِٖٝ ايػٓدٚزإاميإ د.  3
بكطِ ٖٓدض١  دزعَ

 اؿاضب ٚايٓعِ

 ػدٜدباملٛافك١ ع٢ً  ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

إعتبازًا َٔ  ايطادعف٢ اطاز ايعاّ  اإعاز٠ ضٝادتٗ

سن١ غ ف٢يًعٌُ  30/6/2023ست٢  1/7/2022

 ٠عًًُا بإٔ إعازبهٓدا بدٕٚ َستب ،  

 التؤثس ع٢ً االعازات اؾدٜد٠ بايكطِ. اضٝادتٗ

 %(. 29 )ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ

ٚافل 

 اجملًظ

4 
قُٛد ايطٝد قُٛد د. 

  بد٣ٚ ايػٓٝط٢

بكطِ اهلٓدض١  زعَد

 املٝهاْٝه١ٝ

 ػدٜدباملٛافك١ ع٢ً  ايٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ 

 1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايسابعف٢ اطاز ايعاّ إعاز٠ ضٝادت٘ 

املًو ضعٛد باملًُه١ يًعٌُ ظاَع١  31/8/2023ست٢ 

ضٝادت٘  ٠عًًُا بإٔ إعاز، بدٕٚ َستب  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 التؤثس ع٢ً االعازات اؾدٜد٠ بايكطِ.

 %(.14)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

 ُد ٜاضس خًٌٝضاز٠ قد.  5
دزع بكطِ اهلٓدض١ َ

 اي١ٜٚٛٓ ٚاالغعاع١ٝ

 ػدٜديٓعس ف٢ اقرتاح فًظ ايكطِ  باملٛافك١ ع٢ً ا

 1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايسابعف٢ اطاز ايعاّ  اإعاز٠ ضٝادتٗ

 َؿس – ايربٜطا١ْٝاَع١ اؾيًعٌُ ب 31/8/2023ست٢ 

التؤثس ع٢ً  اضٝادتٗ ٠بدٕٚ َستب ، عًًُا بإٔ إعاز

)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ  اؾدٜد٠ بايكطِ االعازات

 %(.9ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

ً
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 الدراسات العليا
ً-اهلنددةًاإلـشائوةً:أواًل:ًؼيمً

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

هنح 

 الذرجبث

 قُد أغسف عبد ايكادز َسض٢ إَاّاضِ ايطايب: 

 . تؿُِٝ أغاٜس ايسبط ف٢ املٓػآت اـسضا١َْٝٛقٛع: 

Design of steel dowels in concrete structures.  

 .شن٢ إبساِٖٝ قُٛد ، أ.د. ايت٢ْٛ قُٛد ايت٢ْٛ أ.د. ؼت إغساف:

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف

 شطب القيد

بناء على 

 طلبه

 ٚافل اجملًظ 2018 خسٜف دبًّٛ َريْا قُٛد سطٔاضِ ايطايب: 

ً

ً-:ًرىًواهلودروؾوكافنددةًاؾ:ًؼيمًًثاـوًا

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

هنح 

 الذرجبث

 أمحد عادٍ قُد غٝب١اضِ ايطايب: 

 .دزاض١ ايتطسب سٍٛ املٓػآت اهلٝدزٚيٝه١ٝ ثالث١ٝ األبعادَٛقٛع: 

3D Analysis of seepage around hydraulic structures.   

 .د ايطعٝد زدب اـٛىلزبٝع إبساِٖٝ ْؿس ، أ.د. قُ أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2020 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكن

 زَكإ أمحد زَكإ عبدايػفاز َطاٚعاضِ ايطايب: 

 .خؿا٥ـ ايتدفل فٛم اهلدازات اؾاْب١ٝ ذات غهٌ أض٢َٛقٛع: 

Characteristic of flow over side weirs with 

exponential shape. 

 أ.د. قُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. أمحد قُد عبد ايساشم.ف: ؼت إغسا

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

3
rd

 International Conference of Chemical, Energy, 

and Environmental Engineering ICCEEE 2021, 27-

28 July 2021, online. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ      د أبٛ زسِٝ    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ          أ.د. قُد أمح -1

 عكٛاً                         أ.د. عؿاّ عٛض دٛد٠     أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا   أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايصقاشٜلأ.د. أضا١َ خري٣ ؾاحل       -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜف
ل ٚاف

 اجملًظ

ً
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ً-:ًفنددةًاؾرىًواهلودروؾوكا:ًؼيمًًتابو

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

 شطب القيد

بناء على 

 طلبه

 ايػُٝا٤ عاطف َتٛىل قُداضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

ً

 -:دةًاملواصالتًفند:ًؼيمًثاؾنًاً

 ارالقر تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

 شطب القيد

بناء على 

 طلبه

 باضِ غٛق٢ عبد املٓعِ َتٛىلاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

ً-:ًاهلنددةًاؾصووة:ًؼيمًًرابعًا

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

تعذيل 

تشكيل جلنت 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 أمحد أبٛ املهازّ غافعاضِ ايطايب: 

 .ضتدا١َ ٚتععِٝ أدا٤ قطات َعاؾ١ َٝا٠ ايؿسف ايؿش٢إَٛقٛع: 

Sustainability and optimization of the performance 

of wastewater treatment plants. 

 .أ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح ، أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ ايربق٢ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا    أضتاذ َتفسغ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ د ضسٚز       أ.د. قُد طازم فؤا -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ       أ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا    أضتاذ َتفسغ باملعٗد ايعاىل يًؿش١أ.د. َٓاٍ أمحد قُد                 -3

ٚٚفا٠ أ.د. محد٣  غٗٛز ع٢ً تػهٌٝ ايًذٓ٘ ايطابك١ 3* ٚذيو بطبب َك٢ 

 عبد ايعصٜص ضٝف )زمح٘ اهلل(.

 2015 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

ً
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ً-اهلنددةًاملعمارقةً::ًؼيمًًاخاؿي

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

هنح 

 الذرجبث

 ٖٓد أَني عبد ايػفاز عبد اؿُٝد شاٜداضِ ايطايب: 

١ ساي١ املٓاطل دٚز املػازن١ اجملتُعٝ٘ ف٢ ايت١ُٝٓ ايعُسا١ْٝ ، دزاضَٛقٛع: 

 . اؿسف١ٝ مبد١ٜٓ دَٝاط، َؿس

Role of community participation in urban 

development case study: Handcraft areas in 

Damietta city, Egypt.  

 .أ.د. ع٢ً فؤاد بهس ، د. شٜاد طازم ايؿٝادؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 تطِٓٝ عُسٚ شنسٜا قُد محٛدٙطايب: اضِ اي

 . ايصزقا٤ ف٢ ايتطٛزات ايطاس١ًٝ اؾدٜد٠ –ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اـكسا٤ َٛقٛع: 

Green – Blue infrastructure in coastal new 

developments.  

 .أ.د. خايد ايطٝد اؿذ١ً ، د. أمسا٤ ايطٝد سطٔؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019خسٜف 
ل ٚاف

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكن

 قُٛد مجع١ أمحد قُد عبد اؾٛاداضِ ايطايب: 

تفعٌٝ آيٝات تهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ يًٛؾٍٛ إىل َعاٜري ؼكٝل اإلضتداَ٘ َٛقٛع: 

 .ف٢ ايعُازٙ َٔ خالٍ تكٓٝات ٚأضايٝب ايبٓا٤

Activation of nanotechnology mechanisms to achieve 

sustainability standards in architecture through 

building techniques and methods. 

 أ.د. قُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ ، د. شٜاد طازم ايؿٝاد.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

9
th

 International Conference on Harmonisation 

between architecture and Nature, 12-14 July 2022 

Wessex Institute, Spain. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ             أ.د. قُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ -1

 عكٛاً  أضتاذ ٚقا٥ِ بأعُاٍ ز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. قُد عاؾِ قُٛد سٓف٢   -2

                            ١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأضتاذ باألنادمي  أ.د. عادٍ ضا٢َ املٓػا٣ٚ      -3

 عكًٛا                                                                                   

 2017 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

ً
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ً-اهلنددةًاملعمارقةً::ًؼيمًتابو

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

ت تشكيل جلن

 احلكن

 ١َٓ اهلل أمئ عبد ايسمحٔ قُد عجُإاضِ ايطايب: 

تأثري اـًف١ٝ اإلدتُاع١ٝ ٚاإلقتؿادٜ٘ يًُطتددَني ع٢ً إدزاى َٛقٛع: 

 .ٚاملػازن١ ف٢ ايفساغات اؿكاز١ٜ

The influence of users’ Socio-economic background 

on the perception and involvement of urban spaces. 

 أ.د. سطٔ قُد نُاٍ عبد ايطالّ ، د. دٜٓا قُد ع٢ً.ت إغساف: ؼ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

26
th

 International Conference on Urban Planning 

and Regional Development in the Information 

Society, 7-10 September 2021, Vienna, Austria. 

  -١ْ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َهٛ

 ز٥ٝطًا    أ.د. طازم عبد اؿُدٟ فسغ٢ً        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ           -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ           أ.د. سطٔ قُد نُاٍ عبد ايطالّ   أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا   أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع٘ بٓٗا       أ.د. َٓاٍ أمحد مسري أبٛ ايعال    -3

َادطتري 

ّ ايعًٛ

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

إعبدة 

تشكيل جلنت 

 احلكن

 دايٝا عادٍ عطٝ٘ قُد ع٢ًاضِ ايطايب: 

تكِٝٝ إعاد٠ اإلضتدداّ يًُبا٢ْ ايرتاث١ٝ ف٢ َسس١ً َا بعد اإلغػاٍ: َٛقٛع: 

 .َبا٢ْ تساث١ٝ باـسطّٛ ايطٛدإ نشاي١ دزاض١ٝ

Heritage buildings reuse evaluation at post 

occupancy stage: Heritage buildings in Khartoum 

Sudan as a case study. 

أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، أ.د. دٜٓا قُد ضاَح ، د. دٜٓا ممدٚح ؼت إغساف: 

 ْؿاز.

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ            أ.د. طازم عبد اؿُدٟ فسغ٢ً  -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ                أضتاذ بايه١ًٝ  أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف     -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ                  أضتاذ بايه١ًٝ  أ.د. دٜٓا قُد ضاَح ط٘         -3

 عكًٛا     أضتاذ َطاعد به١ًٝ ايفٕٓٛ اؾ١ًُٝ  د. ٖب٘ اهلل فازٚم أبٛ ايفكٌ   -4

يًعسٚف ايؿش١ٝ اـاؾ١ بايطٝد أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد * ملسٚز ثالث١ أغٗس ٚ

 َعسٚف املػسف ٚايعكٛ ٚذيو دٕٚ تػٝري يًذ١ٓ.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

ً
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ً-اهلنددةًاملعمارقةً::ًؼيمًتابو

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 د ايعًِٝ عبد املكؿٛدْٗاد غعبإ عباضِ ايطايب: 

ْٗر تؿُِٝ غاٌَ جملتُع ضعٝد يألغداف ذ٣ٚ اإلستٝادات اـاؾ١ َٛقٛع: 

ٚنباز ايطٔ: َٓٗذ١ٝ ددٜد٠ ي ضتدا١َ ملد١ٜٓ اإلضهٓدز١ٜ يتؿبح ف٢ َتٓاٍٚ 

 .اؾُٝع

A Universal design approach to a happy community 

for people with disability and elders: New 

methodology of sustainability for the city of 

Alexandria to be accessible for all. 

 .أ.د. قُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ ، د. شٜاد طازم ايؿٝادؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ           أ.د. قُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً  أضتاذ ٚقا٥ِ بأعُاٍ ز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. قُد عاؾِ قُٛد سٓف٢ -2

 عكًٛا                             أ.د. ٖا٢ْ قُد عبد اؾٛاد     أضتاذ بايه١ًٝ -3

 2021 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

 

 اهلنددةًاؾكهربوةً::ًؼيمًًادادد

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 أمئ ٚا٥ٌ أمحد زدا٢٥ ايعػُا٣ٚاضِ ايطايب: 

 .يٝصز يٝف٢ ذٚ تػر١ٜ عهط١ٝ َٛشع١ عػٛا١ٝ٥ نُسغح ق٢٥َٛٛقٛع: 

Random distributed feedback fiber laser as an 

optical filter. 

أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل ، أ.د. ايطٝد عبد املعط٢ ايبد٣ٚ )زمح٘ ؼت إغساف: 

 سطإ غًب٢ ، أ.د. َؿطف٢ سطني سطٔ. اهلل( ، أ.د. سطاّ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Optical and Quantum Electronics, Accepted 

9/11/2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل         أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ           -1

 عكٛاً                    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ    طٔ إمساعٌٝأ.د. ْٛز ايدٜٔ س -2

 عكًٛا  أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛف١ٝ  أ.د. عبد ايٓاؾس عبد اؾٛاد قُد -3

                            أضتاذ َتفسغ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. َؿطف٢ سطني سطٔ      -4

 عكًٛاَػسفًا ٚ                                                                          

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف دنتٛزاٙ
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ًً-اهلنددةًاملوكاـوكوةً::ًؼيمًًًادابع

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

هنح 

 الذرجبث

 سطاّ قُد عادٍ قُد عصتاضِ ايطايب: 

ات بعض اـؿا٥ـ اهلٓدض١ٝ ع٢ً أدا٤ َكد١ دزاض١ عدد١ٜ يتأثريَٛقٛع: 

 ايطسد املسنص٣ غب٘ املفتٛس١.

Numerical investigation of the effects of some 

geometric characteristics on semi open centrifugal 

pump performance.  

 .سطٔ أْٛز اؾٌُ ، د. أمحد قُد لٝب أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ض١ٝاهلٓد

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف

 ابساِٖٝ قُد ابساِٖٝ عبد اؿُٝداضِ ايطايب: 

 َٛقٛع: أدا٤ احملاٌَ االْصالق١ٝ ايػري َعد١ْٝ ذٟٚ ايٓت٤ٛات.

Performance of non-metallic sliding element 

Textured bearings.  

 .سطٔ أْٛز اؾٌُ ، د. ابساِٖٝ قُٛد قُد ايفشاّ أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2014 خسٜف

 

ًً-:ًاهلنددةًاؾلورقةًوعمارةًاؾيفن:ًؼيمًًًاثاؿن

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 َؿطف٢ طازم عبد االضط قُٛد اؾٓد٣اضِ ايطايب: 

 .ع١ ايٓكٌ ايبشس٣ؼطني أدا٤ ايطاق١ يًطفٔ ٚتأثريٖا ع٢ً ؾٓاَٛقٛع: 

Improving energy performance of ships and impact 

on maritime industry. 

 .قُد َسض٢ عبد اجملٝد اؾٖٛس٣ ، أ.د. إبساِٖٝ ؾادم ؾدٜلأ.د. ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ٥ٝطًاز                أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ          ٜطس٣ قُد أْٛز ٚال١ٜأ.د.  -1

 ً عكًٛا               أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ  حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاؾسأ.د.  -2

 عكًٛا                أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       قُد عباع س٢ًُ قطبأ.د.  -3

 عكًٛا                أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ         عادٍ عبد اؿًِٝ بٓٛإأ.د.  -4

 عكًٛاَػسفًا ٚ بايه١ًٝ ٚز٥ٝظ ايكطِأضتاذ  ُد َسض٢ عبد اجملٝد اؾٖٛس٣ق.د. أ -5

ٚذيو ملسٚز املد٠ ايكا١ْْٝٛ يًتػهٌٝ ايطابل ، ٚقِ أ.د. حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد 

 ايٓاؾس بداًل َٔ ا.د. ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل هلٝط١.

 2019 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

ً
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ًً-:ًفنددةًاإلـماج:ًؼيمًًًاتادع

 القرار بريخ القيذت الذرجت املىضىع

هنح 

 الذرجبث

 عُسٚ غعبإ دٖب قُد سطٔاضِ ايطايب: 

 تٓفٝر َٓٗذ١ٝ "ضت١ ضٝذُا ايسغٝك١" َع إعتبازات ب١ٝ٦ٝ.َٛقٛع: 

Implementation of ''Lean Six Sigma'' with 

environmental considerations.  

 .قُد عبد ايٛاسد ْٜٛظ ، أ.د. ضٗري سطٔ بهاز أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2019 خسٜف

ً

ً-اهلنددةًاؾكوموائوةً::ًؼيمًًاًعاذر

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

هنح 

 الذرجبث

 أَري٠ قُد ٜطس٣ سطٔ قُداضِ ايطايب: 

دزاض١ خٛاف األدا٤ ملفاعٌ َٓاضب ملعاؾ١ املدًفات ايؿٓاع١ٝ َٛقٛع: 

 ايطا١ً٥.

Characterization of a reactor suitable for industrial 

wastewater treatment.  

 .أ.د. ايطٝد شنسٜا األغطٛخ٢ ، أ.د. أمحد أَني شعطٛطؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2019 زبٝع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 آٜات ايطٝد إبساِٖٝ ضٝد أمحداضِ ايطايب: 

 .ملتكد١َ ملعاؾ١ َٝاٙ ؾسف َؿاْع ايدخإطسم ايفؿٌ اَٛقٛع: 

Advanced separation techniques for tobacco 

wastewater treatment. 

 .أ.د. َؿطف٢ إبساِٖٝ ضامل ، أ.د. َسٚٙ ضعٝد غًب٢ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ   أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز         -1

 عكٛاً                أ.د. غعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْؿري        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ               أ.د. َؿطف٢ إبساِٖٝ ضامل          أضتاذ بايه١ًٝ -3

 ٚافل اجملًظ 2018 خسٜف 

ً
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ً-اهلنددةًاؾكوموائوةً::ًؼيمًًتابو

 القرار ذتبريخ القي الذرجت املىضىع

تشكيل جلنت 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 زٚد١ٜٓ ممدٚح أمحد قُد َطاٚعاضِ ايطايب: 

إشاي١ ايهربٜت َٔ ايبرتٍٚ اـاّ باألنطد٠ بإضتدداّ عاٌَ َطاعد َٛقٛع: 

(MOF). 

Oxidative desulfurization of crude oil using MOFS 

as a catalyst. 

د. ايطٝد شنسٜا األغطٛخ٢ ، أ.د. أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز ، أ.ؼت إغساف: 

 .٢َٓ قُٛد عبد ايًطٝف

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ         أ.د. سطٔ عبد املٓعِ فسز        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                  أ.د. أمحد أَني شعطٛط            أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                          أضتاذ بايه١ًٝ      ُاٍ أَني عباعأ.د. ْٝفني ن -3

 ٚافل اجملًظ 2020 خسٜف 

 شطب القيد

بناء على 

 طلبه

 أمحد قُد ع٢ً ايؿباغاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع

 إبساِٖٝ ساَد قُد َطافس مجع٘اضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ١اهلٓدضٝ

 ٚافل اجملًظ 2018 زبٝع

 

ً-:ًنووقةًواإلذعاعوةاهلنددةًاؾ:ًؼيمًًحادىًعشر

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

تشكيل جلنت 

 احلكن

 أمحد عُسٚ قُد ؾرب٣ عبد ايعصٜص ضًطإاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛقٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ ، د. آٜ٘ ايطٝد ايػشات ، د. طازم أ.د.ؼت إغساف: 

 فازٚم قُد ع٢ً.

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ       -1

 عكٛاً                       أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. قُد سطٔ قُد سطٔ       -2

 عكًٛا  أضتاذ َتفسغ ب١٦ٝٗ ايطاق١ ايرز١ٜ   أ.د. نسِٜ ايدٜٔ عبد ايعصٜص األدِٖ -3

 ٚافل اجملًظ 2015 زبٝع دنتٛزاٙ



28 

  2022/ 16/8بتازٜذ  األٚىلاؾًط١ 

ً-:ًنووقةًواإلذعاعوةاهلنددةًاؾ:ًؼيمًتابو

 القرار تبريخ القيذ الذرجت املىضىع

 شطب القيد

بناء على 

 طلبه

 ٚافل اجملًظ 2017 ٜفخس دنتٛزاٙ قُد ايؿابس سطٔ عبد اؿًِٝاضِ ايطايب: 

 َؿطف٢ أْٛز فسز َؿطف٢ محاد٠اضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚافل اجملًظ 2019 خسٜف

ً

ًؿوضوعاتًعاؿةً)دراداتًعلوا(

 اعتُاد ْتٝذ١إدتٝاش ايٓعس ف٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ  - 1

 َتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :اإل

 اإلضِ  ايكطِ

 غُٝا٤ سطٔ عبد ايكادز ايبٓا اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 ْٛزٖإ سطٔ ع٢ً إبساِٖٝ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها

 إضالّ قُد سطٔ فتح اهلل سطٔ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 قُد أمحد عبد ايطالّ أمحد اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

 اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطفٔ
 قُد طًعت عبد اهلل قُد ٚيٝد

 أمحد ضًُٝإ أمحد ضًُٝإ قُٛد

 أ١َٝٓ قُد فد٣ عبد ايطالّ بدز ايدٜٔ ٖٓدض١ اؿاضب ٚايٓعِ

 ٚافل اجملًظ ع٢ً إعتُاد إدتٝاش ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ ايكساز:
 

دبًّٛ  عًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد ْتٝذ١ايٓعس ف٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات اي - 2

 يف: اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥. 2022ايدزاضات ايعًٝا زبٝع 

 ٚافل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١. ايكساز:
 

املرنس٠ املسفٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ املٛافك١ ع٢ً إعتُاد اؾدٍٚ  ايٓعس ف٢ - 3

بعد تعدًٜ٘ ، ٚذيو ٚفكًا يكساز اجملًظ األع٢ً  2022/2023يًعاّ ايدزاض٢  2022زاض١ بايدزاضات ايعًٝا يفؿٌ اـسٜف ايص٢َٓ يًد

 .(2)َسفل زقِ  1/10/2022ّٜٛ  2022/2023ببد٤ ايدزاض١ يًعاّ اؾاَع٢  25/7/2022يًذاَعات ظًطت٘ بتازٜذ 

 يًدزاض١ بايدزاضات ايعًٝا بعد ايتعدٌٜ.ٚافل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد اؾدٍٚ ايص٢َٓ  ايكساز:
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ًؿوضوعاتًعاؿةً)دراداتًعلوا(تابوً:ً

املكدّ َٔ املٛافك١ ع٢ً قٛابط ايٓػس ف٢ املؤمتسات ايع١ًُٝ ايدٚي١ٝ يطالب ايدنتٛزاٙ َٚادطتري ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ ايٓعس ف٢  - 4

 (.3قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ )َسفل زقِ 

 قٛابط ايٓػس يكطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥.ٚافل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  ايكساز:
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ً(1ؿرػقًرؼمً)

 

 ىل ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١إقٛاعد ْكٌ قٝد ايطالب َٔ ايرباَر ايعا١َ 
 

ايرباَر يرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ قككًا ملعدٍ إىل اايرباَر ايعا١َ جيٛش ْكٌ قٝد ايطايب َٔ   -1

اير٣ ٜسغب ف٢ اإلْتكاٍ إيٝ٘ بعد عٌُ املكاؾ١  ًظ ايتٓفٝرٟ يًرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١اجملٚفكًا يكساز  املتاس١

 .ايالش١َ إٕ ٚددت ، ٚسطب األعداد املتاس١ ف٢ ايربْاَر املساد اإلْتكاٍ إيٝ٘

 .األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبال بعد َٛافك١ إ اًلاإلْتكاٍ َكبٛالٜعترب   -2

 

 ايرباَر ايعا١َىل إقٛاعد ْكٌ قٝد ايطالب َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ 
 

ايرباَر إىل ايرباَر ايعا١َ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ قككًا ملعدٍ  ع١ًُٝ املتدؿؿ١ايرباَر ايجيٛش ْكٌ قٝد ايطايب َٔ   -1

ٜسغب ف٢ اإلْتكاٍ إيٝ٘ بعد عٌُ املكاؾ١ ايالش١َ إٕ ٚددت ، ٚسطب األعداد املتاس١ ف٢ اير٣  املتاس١

 .ايربْاَر املساد اإلْتكاٍ إيٝ٘

ا١َ ىل ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ إالٜطُح يًطالب احملٛيني َٔ خازز ايه١ًٝ بٓكٌ ايكٝد َٔ ايرباَر ايع  -2

 .١بايهًٝ

 .األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبال بعد َٛافك١ إ ايتشٌٜٛ َكبٛاًلالٜعترب  -3
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 .51/9/2222حتي  2/7فتزة التقديم وسحب الملفات من * 

 اخش مىعذ إلعادة انمهفاث الداسة انذساساث انعهيا. 29/9/2222اسسال مهفاث انطهبت نالقساو انعهميت نهذساست حخً  71/9/2222** 

 ليا بالكلية.برجاء االلتزام بالنموذج والعمل به لالرتقاء بمستوى الدراسات الع* 

 
 االسبىع االول 

انً 7/72من 

4/72/2222 

 

 االسبىع انثانً

 71/72 إنً 8/72من

 االسبىع انثانث

 22/72انً  73/72من 

 االسبىع انشابع

 21/72انً  22/72من

 شهشسبخمبش/أكخىبش

o بذايت انذساست. 

o   بذايةةةةةةةةةةةت حسةةةةةةةةةةة يم

 .شساث انذساسيتانمق

o  اعةةةةةةةةةةةال   ةةةةةةةةةةةذاول

 .انذساست

o   4/72انخمةةةةةةةةةةةةةةةي 

إ ةةةاصة سسةةةميت  عيةةةذ 

 انقىاث انمسهحت(.

 

o   انمىنةةذ   8/72انسةةبج

 اننبىي انششيف.

 

 

o او ضافةأخز موعد ال 
 .دراسي مقزر أى حذف

o لتسجيل ميعاد أخز 
 .المقزرات

o  اخش ميعاد نسذاد انشسىو

 انذساسيت.

 

 
 االسبىع انخام 

 ان29/72ًمن 

1/77/2222 

 االسبىع انسادس

 3/77نم

 72/77/2222انً

 االسبىع انسابع

 72/77من

 71/77/2222انً

 االسبىع انثامن

انً 79/77من

22/77/2222 

 

شهشأكخىبش/ 

 نىفمبش

    

 
 االسبىع انخاسع

انً  24/77من

7/72/2222 

 االسبىع انعاشش

انً  1/72من

8/72/2279 

 االسبىع انحادي عشش

انً  72/72من 

73/72/2222 

 بىع انثانً عششاالس

انً  71/72من

22/72/2222 

شهش نىفمبش/ 

 ديسمبش

  o  انذساساث  إداسةة مىافا

ب ذاول االمخحاناث  انعهيا

نالعخماد واعالنها 

 .نهذاسسين

 

o   اخةةةةةةةةةةةةةش مىعةةةةةةةةةةةةةذ

مةةةةةن أي  نالنسةةةةحا  

مقشس قبم نهايةت ذةزا   

 .االسبىع

 

 االسبىع انثانث عشش

انً  22/72من 

29/72/2222 

االسبىع انشابع  

 عشش

انً  17/72 من

3/7/2221 

 االسبىع انخام  عشش

 72/7/2221/ انً 1/7من 

 شهشديسمبش

o   اخةةةةةش ميعةةةةةاد إلخطةةةةةاس 

بحشمانةةةة  مةةةةن  انطانةةةة 

و رنةة   دخةةىل االمخحةةا  

ارا حكةةشس ايةةا  انطانةة   

ح ةةةةةةةةاوصث نسةةةةةةةةبخ   و 

%مةةةةةةةن م مةةةةةةةىع  23

انسةةةةةةاعاث انخذسيسةةةةةةيت 

نهمقةةشس ويش ةةذ نةة  فةةً   

س ه  انذساسً منسةحبا   

 .  FWا باسيا  

 

 

 اث انفصم انذساسً االولامخحان
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 (3َسفل زقِ )

 


