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س األغتاش ـبط٥اغ١ ايػٝ 15/2/2022ـ َٔ قباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل ـط٠ ٚايٓكـ١ ايعاؾــؼ ايه١ًٝ يف متاّ ايػاعـادتُع دلً

ٚنٌٝ  - / عكاّ َكطؿ٢ ذلُس ٖٚب١اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض أَني، ٚعُٝس ايه١ًٝ  –غعٝس ذلُس عبس ايكازض عالّ  ٛض/ــايسنت

 ٚقس سهط اجلًػ١ نٌ َٔ: ، يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخايه١ًٝ 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب أ.ز. تاَط س٢ًُ عبس احلُٝس سػٔ 

 ١ٝ ايب١٦ٝٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ خس١َ اجملتُع ٚتُٓ أ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ إبطاِٖٝ ايربق٢ 

   ضؤغا٤ األقػاّ 

 أ.ز. ذلُس طاضم ؾؤاز غطٚض  أ.ز. ع٢ً ذلُس ع٢ً عهاظ 

 أ.ز. عكاّ ذلُس عازٍ عبس احلُٝس غًُٝإ  أ.ز. سػٔ ذلُس نُاٍ عبس ايػالّ 

 أ.ز. دٝٗإ ؾاضٚم ذلُس عبس ايطمحٔ  أ.ز. ٖؿاّ ذلُس طًب١ ذلُس 

 ايععِٝ أمحس غًُٝإأ.ز. دلس٣ عبس   أ.ز. ذلُس ايػٝس ذلُس ايٓذاض 

 أ.ز. ٚا٥ٌ ذلُس َكطؿ٢ قطب املػال٢ْ  أ.ز. ذلُس َطغ٢ عبس اجملٝس اجلٖٛط٣ 

 أ.ز. سػٔ ذلُٛز ذلُٛز ايطداٍ  أ.ز. ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝـ ايػ٢ًُ 

   أغاتص٠ َٔ األقػاّ

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

 أ.ز. مسري سػٔ ب٢َٛٝ  طؿ٢ اجلٓٝس٣أ.ز. َسست َك 

 أ.ز. ضا١ٜٚ َٓري ذلُس قٓك٠ٛ  أ.ز. إبطاِٖٝ عبسٙ إبطاِٖٝ اهلٛاض٣ 

 أ.ز. غٝس عبس املٓعِ إبطاِٖٝ ايٓاغ٢  أ.ز. ذلُس تٛض ايسٜٔ أمحس عبس املٓعِ 

 أ..ز. َسست عبس املعط٢ َكطؿ٢  أ.ز. ذلُس عباؽ س٢ًُ قطب 

 أ..ز. ٜامسني أبٛ ايػعٛز قاحل  طٛخ٢أ. ز. ايػٝس ظنطٜا ايػٝس األؾ 

 َسضغني َٔ األقػاّ أغاتص٠ َػاعسٜٔ َٔ األقػاّ

 ز. ذلُس َػعس ذلُس نؿو  ز. ذلُس عُطٚ ع٢ً ذلُٛز رلتاض 

 أعها٤ دلًؼ ايه١ًٝ َٔ اخلاضز 

 ب. أعها٤ َٔ خاضز ايه١ًٝ  أ. أعها٤ َٔ زاخٌ ايه١ًٝ 

 ٝس اجلٓا٢ّٜٓ. أغا١َ ايػ  ذلُس عبس ايؿتاح ؾا١َأ.ز.  

 عُٝس.ز. ٜاغط ذلُٛز محس٣ أمحس َس٢ْ  إبطاِٖٝ ع٢ً ٜٛغـ دلاٖسأ.ز.  

   ع٢ً ذلُس عبس املٓعِ سػٔأ.ز.  

   ذلُس عبس احلُٝس إمساعٌٝأ.ز.  

 أ.ز. َسٜط ٚسس٠ نُإ اجلٛز٠ ، ز. ظٜاز ذلُس طاضم ايكٝاز )املسٜط ايتٓؿٝص٣ يًُطنع اهلٓسغ٢(  َسعـٕٛٚ::

.ز. سػاّ ايسٜٔ ذلُس َطاز َػاظ٣ ، أ.ز. عًٝا٤ عازٍ ذلُس بس٣ٚ ، أ.ز. ٖٓا٤ سػٔ محس٣ أبٛ دبٌ ، أ.ز. ظن٢ إبطاِٖٝ ذلُٛز أ احلهٛض:اعتصض عٔ عسّ 

 إبطاِٖٝ ، أ.ز. ضؾس٣ ضدا٤ ظٖطإ ، ى. ذلُس ع٢ً سػٓني.

 ز. ذلُس ضؾٝل عباؽ ظاٖط.أ.ز. طاضم إبطاِٖٝ ع٢ً عبٝسٚ ، تػٝب عٔ احلهٛض: 
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األدًاذّالدكًورّ/ّعمودّالكلوةّاجللِةّ"بِمّاهللّالرمحنّالرحوم"ّ،ّورحبّبالِادةّأعضاءّّادًهلّالِود

وقدمّالًهنىةّبإدمّجملسّالكلوةّلكاًلّمنّالِودّاألدًاذّالدكًورّ/ّعصامّمصطفىّحممدّوهيةّّ،اجمللسّ

ّقرارّاألدًاذّّ– الدكًورّ/ّرئوسّاألدًاذّبقِمّاهلنددةّادلوكانوكوةّوأمنيّجملسّالكلوةّمبناديةّصدور

ّولودّعيدّ /ّ ّوالِودّاألدًاذّالدكًور ّواليَوثّ، ّللدراداتّالعلوا ّللكلوة ّوكواًل ّبًعوونه ّاإلدكندروة جامعة

ّالربقىّ ّإبراهوم ّرئوسّّ–العظوم /ّ ّالدكًور ّاألدًاذ ّقرار ّصدور ّمبنادية ّالصَوة ّاهلنددة ّبقِم األدًاذ

ّلشىونّخدمة ّللكلوة ّوكواًل ّبًعوونه ّاإلدكندروة ّومتنىّاجمللسّالًوفوقّّجامعة ،ّ ّاليوىة اجملًمعّوتنموة

ّ،ّ معّإعًيارّاجللِةّممًدةّحًىّإعًمادّنًائجّّوذرعّاجمللسّفىّمناقشةّادلوضوعاتّالًالوةلِوادتهما

ّ.للربامجّالعلموةّادلًُصصة2021ّفصلّالربوعّ

ّ.2021/2022ىّللعامّاجلامع2022ّّوناور11ّبًاروخّّةِاددالالًصدوقّعلىّحمضرّاجللِةّمتّأواًلّ:ّ

 

ّ-ًاّ:ّادلوضوعاتّالعامةّ:ثانو

تؿهٌٝ دلًؼ إزاض٠ قٓسٚم ايٓؿط ايع٢ًُ ٚايتطٜٛط ايبشج٢ به١ًٝ اهلٓسغ١ طبكًا يًُاز٠  ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاز ػسٜس – 1

 ٛ ايتاىل :ع٢ً ايٓش 28/4/2012( بايال٥ش١ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ يًكٓسٚم املعتُس٠ بكطاض دلًؼ اجلاَع١ ظًػت٘ ؾ٢ 96)

 عُٝس ايه١ًٝ )ض٥ٝؼ دلًؼ اإلزاض٠(    ا.ز. غعٝس ذلُس عالّ .1

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝـا ٚايبشـٛخ )ْا٥ـب ض٥ـٝؼ دلًـؼ        ا.ز. عكاّ َكطؿ٢ ٖٚب١ .2

 اإلزاض٠ ٚض٥ٝؼ جلإ ايبشح ايع٢ًُ(

 األغتاش املػاعس بكػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ )املسٜط ايتٓؿٝص٣(    ز. أمحس غعٝس ايرتاؽ .3

 ١ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ:أضبع

 ايهٗطب١ٝاألغتاش املتؿطؽ بكػِ اهلٓسغ١         غعٝس إمساعٌٝ اخلا٢َا.ز.  .4

 ايبشط١ٜ ٚعُاض٠ ايػؿٔاألغتاش املتؿطؽ بكػِ اهلٓسغ١     ٖب١ ٚا٥ٌ قسٜل هلٝط١ا.ز.  .5

 ض٥ٝؼ دلًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهُٝٝا١ٝ٥  دٝٗإ ؾاضٚم ذلُس عبس ايطمحٔ ًَـا.ز.  .6

 ض٥ٝؼ دلًؼ قػِ اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ  ٚا٥ٌ ذلُس َكطؿ٢ قطب املػال٢ْ ا.ز. .7

 عهٛإ َٔ ز٣ٚ اخلرب٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ املُٝع٠:

 أَٛى -ض٥ٝؼ دلًؼ إزاض٠ ؾطن١ اإلغهٓسض١ٜ يًعٜٛت املعس١ْٝ     ّ. اٜٗاب أمحس عبس احلًِٝ .8

 Bright Skiesض٥ٝؼ دلًؼ إزاض٠ ؾطن١     ُطا٣ٚز.ّ. خايس ايع .9

( بايال٥ش١ ٢ً7 إٔ تهٕٛ عه١ٜٛ دلًؼ إزاض٠ ايكٓسٚم ملس٠ ثالخ أعٛاّ قاب١ً يًتذسٜس ملط٠ ٚاسس٠ نُا ٚضز باملاز٠ ضقِ )ٚشيو ع

 غايؿ١ ايصنط.
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ّ-:ّادلوضوعاتّالعامةّ:ّتابع

( َـٔ  5)( 4ٚٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً تؿهٌٝ دلًؼ إزاض٠ بطْاَر َادػتري ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اي١ٜٚٛٓ طبكـًا يًُـازتني )   – 2

 ايال٥ش١ املاي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ يًربْاَر ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ )ض٥ٝػًا(      ا.ز. عكاّ َكطؿ٢ ٖٚب١ .1

 َٓػل املؿطٚع ٚض٥ٝؼ دلًؼ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ )َسٜطًا تٓؿٝصًٜا(       ا.ز. عًٝا٤ عازٍ بس٣ٚ .2

 األغتاش املتؿطؽ بكػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ )عهًٛا(     خًٌٝ ا.ز. ذلُس ٜاغط ذلُس أْٛض .3

 األغتاش املتؿطؽ بكػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلؾعاع١ٝ )عهًٛا(      ا.ز. ٖٓا٤ سػٔ أبٛ دبٌ .4

اَعـ١  د –بهًٝـ١ اهلٓسغـ١    SmarTex2023عكـس َـؤمتط   بقػِ ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝر  ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح – 3

، ع٢ً إٔ تؿهٌ ايًذ١ٓ املٓع١ُ يًُؤمتط َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتـسضٜؼ بكػـِ    2023َاضؽ  16 – 15سض١ٜ ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ اإلغهٓ

 ٖٓسغ١ ايػعٍ ٚايٓػٝر بايه١ًٝ. 
ّ

ّ-:ّاهلداواّوالًربعات:ّّثالًٌا

ايٛنٌٝ ايٛسٝس يؿطن١ ناتو يإلغتؿاضات ٚايتٛنٝالت ايكٓاع١ٝ ؾطن١ املكسّ َٔ ايع٢ٓٝ قبٍٛ ايتربع  ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً – 1

 Planning Guide for Steamَطدع عٔ غالٜات ايبداض ايكٓاع١ٝ بعٓٛإ ( 2عباض٠ عٔ عسز )بٛف األملا١ْٝ يػالٜات 

Boiler System  ،دٓٝ٘ َكط٣ ال غري( مثا١ْٝ آالفدٓٝ٘ ) 8000مببًؼ  تكسضإمجاي١ٝ  بك١ُٝ. 

يكػِ ٖٓسغ١  ايؿطن١ ايكابه١ يًكطٔ ٚايػعٍ ٚايٓػٝر ٚاملالبؼَٔ املكسّ ايع٢ٓٝ قبٍٛ ايتربع ع٢ً  ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ - 2

 َان١ٓٝ ْػٝر نايتاىل :( 2عباض٠ عٔ عسز )ايػعٍ ٚايٓػٝر بايه١ًٝ 

 دٓٝ٘ )َا١٥ ٚعؿط٠ أيـ دٓٝ٘ َكط٣ ال غري( 110000بك١ُٝ  4934ضقِ  NOUVA – Pignonَان١ٓٝ  .1

 دٓٝ٘ َكط٣ ال غري(دٓٝ٘ )مثإْٛ أيـ  80000بك١ُٝ  4989ضقِ  Air jetان١ٓٝ َ .2



6 

 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 شئون هيئة التدريس
ّأواًل:ّالرتقواتّوالًعوونات

ّمنحّاللقبّالعلمىّلوظوفةّأدًاذّ)جملسّالكلوةّعلىّمًِوىّاألداتذةّفقط(ّ-

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 

عُطٚ ذلُس ذلُس عبس  ز.

 ايطاظم

 

 غتاش َػاعس أ

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜا٤ 

 اهلٓسغ١ٝ 

قرتاح دلـًؼ ايكػِ بؿإٔ ايٓعط ؾ٢ إ

ايًكب ايع٢ًُ  غٝازت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بايكػِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛق١ٝ  أغتاش ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايسا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ

ّمِاعدالًعونيّفىّوظوفةّمدرسّّ-

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ٖٓسغ١ اإلْتاز َعٝس بالٍ دالٍ ْاقـ    ّ. 1

يٓعط ؾ٢ إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١ ا

 َسضؽ َػاعسؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ غٝازت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً زضد١ املادػتري بايكػِ حلكٛي٘

 ٚاؾل اجملًؼ

 َعٝس ّ. ذلُٛز إبطاِٖٝ ذلُٛز   2
اهلٓسغ١ ايبشط١ٜ 

 ٚعُاض٠ ايػؿٔ 

ايٓعط ؾ٢ إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١ 

 ؽ َػاعسَسضؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ غٝازت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً زضد١ املادػتري بايكػِ حلكٛي٘

 ٚاؾل اجملًؼ

3 
ّ. اغالّ ؾشات٘ عبس ايؿتاح 

 غعس 
 َعٝس

ايطٜانٝات 

ٚايؿٝعٜا٤ 

 اهلٓسغ١ٝ 

ايٓعط ؾ٢ إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١ 

 َسضؽ َػاعسؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ غٝازت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً زضد١ املادػتري بايكػِ حلكٛي٘
 ٚاؾل اجملًؼ

4 
٢ ذلُس دلس٣ ذلُٛز ّ. غًُ

 ذلُس 
 َعٝس

اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ 

 ٚاالؾعاع١ٝ 

ايٓعط ؾ٢ إقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١ 

 َسضؽ َػاعسؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗا غٝازت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً زضد١ املادػتريا بايكػِ حلكٛهل

 ٚاؾل اجملًؼ

 َعٝس ّ. سػاّ ذلُس ذلُس سػٔ  5
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ 

ػِ بؿإٔ املٛاؾك١ ايٓعط ؾ٢ إقرتاح دلًؼ ايك

 َسضؽ َػاعسؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ غٝازت عٝنيع٢ً ت

 .ع٢ً زضد١ املادػتري بايكػِ حلكٛي٘

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ
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 -:األجازاتّاخلاصةّبدونّمرتبّلرعاوةّاألدرةّ:ّثانوًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َعٝس ذلُٛز ذلُس عبس اجلًٌّٝ.  1
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ

دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك١  ايٓعط ؾ٢ إقرتاح

داظ٠ أع٢ً ايطًب املكسّ َٔ غٝازت٘ ملٓش٘ 

ملس٠ عاّ  ٚايست٘خاق١ بسٕٚ َطتب يطعا١ٜ 

 .9/3/2023ست٢  10/3/2022َٔ  اعتباضًا

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ

 -:اإلدًقاالتّوإنهاءّاخلدمةّ:ًّاثالٌ

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضؽَس . َٝاز٠ ؾٛظ٣ نُاٍ ْٜٛؼ ز 1
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ

ــؼ ايكػـــِ      ــرتاح دلًـ ــ٢ اقـ ــط ؾـ ايٓعـ

٢ تطبٝـــل ايًـــٛا٥ح بؿـــإٔ املٛاؾكـــ١ عًـــ

 عُــااًلإ بإْٗــا٤ خــسَتٗا عًــ٢ غــٝازتٗا  

ــ ــاز٠ )يـ ــٝازتٗا  117ٓل املـ ـــ غـ ( يتدًـ

عــــٔ إغــــتالّ ايعُــــٌ ٚاحلهــــٛض أٚ 

تٓؿٝــــص قــــطاض دلًــــؼ اجلاَعــــ١ ؾــــ٢  

ــطاض    22/6/2017 ــ٢ ايكـ ــا٤ًا عًـ ــو بٓـ ٚشيـ

 ايٛاضز َٔ اجلاَع١.

 جملًؼٚاؾل ا

2 
محس أز. َكطؿ٢ ذلُس عازٍ 

 محاز 
 َسضؽ

ٖٓسغ١ احلاغب 

 ٚايٓعِ 

ــؼ ايكػـــِ      ــرتاح دلًـ ــ٢ اقـ ــط ؾـ ايٓعـ

ــ١ عًـــ   ــإٔ املٛاؾكـ ــ١  بؿـ ــا٤ خسَـ ٢ اْٗـ

ــِ    ــٝازت٘   ٜكــ ــح إٔ غــ ــٝازت٘ سٝــ غــ

ــ٢     ــ١ ؾـ ــطاض اجلاَعـ ــص قـ  22/6/2017بتٓؿٝـ

ــات    ــ١ َتابعـــ ــطاض جلٓـــ ــصًا يكـــ تٓؿٝـــ

 ايكطاضات اجلاَع١ٝ.

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -:وزّعنّاحلضورّفىّادلوعدّاحملددّالًٍا:ًّارابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َسضؽ ٢َ عبس ايؿتاح ذلُس ؾاٜس  ز.  1
اهلٓسغ١ 

 ايكش١ٝ 

ــإٔ     ــِ بؿ ــؼ ايكػ ــرتاح دلً ــ٢ إق ــط ؾ ايٓع

ــٔ      ــسّ َ ــصض املك ــٍٛ ايع ــ٢ قب ــ١ عً املٛاؾك

ــٝازتٗ ــاٚظ  اغ ــٔ ػ ــ٢ع ــاظ٠  ؾ ــ١االد  اخلاق

ٜــــّٛ سٝــــح عــــازت  12ملــــس٠ مبطتـــب  

ــٝازت ــٔ   غ ــاضًا َ ــٌ إعتب ــًُت ايعُ ٗا ٚتػ

ــٔ   25/12/2021 ــساًل َـــــ  12/12/2021بـــــ

ــا ٚ     ــريٚؽ نٛضْٚـ ــابتٗا بؿـ ــطًا إلقـ ْعـ

 سذعٖا َٚٓعٗا َٔ ايػؿط.

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ

 -:ّنًداباتاإل:ًّاخامِ

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 1 
بطاِٖٝ عبس إمئ غا٢َ أا.ز. 

 اخلايل  
 غتاش أ

اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ

 ١عط ؾ٢ اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾكايٓ

جلاَع١ ايعًُني ايسٚي١ٝ  ع٢ً ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ،  2022إعتباضًا َٔ ؾكٌ ضبٝع 

 غاعات أغبٛعًٝا. 3األضبعا٤ ملس٠ 

 ٚاؾل اجملًؼ

 غتاشأ ا.ز. ضاد٢ ع٢ً ضؾعت  2 
اهلٓسغ١ 

 ايهٗطب١ٝ

 ١ايٓعط ؾ٢ اقرتاح دلًؼ ايكػِ بؿإٔ املٛاؾك

جلاَع١ ايعًُني ايسٚي١ٝ  ازت٘ع٢ً ْسب غٝ

ٚشيو ٢َٜٛ ،  2022إعتباضا َٔ ؾكٌ ضبٝع 

 غاعات أغبٛعًٝا. 6األسس ٚاألضبعا٤ ملس٠ 

 ٚاؾل اجملًؼ

ّ

ّ-:موضوعاتّعامةّ)ذىونّهوىةّالًدروس(ّ:ّداددًا

 –س ايععٜع ع٢ً أمحس ايسبسٚب٢ ايٓعط ؾ٢ اقرتاح دلًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ بؿإٔ قبٍٛ االعتصاض املكسّ َٔ املٗٓسغ١ / ؾرئٜ عب - 1

َطؾح َعٝس بايكػِ ؾعب١ االتكاالت ٚااليهرتْٚٝات ، ْٚعطًا يتعٝني ناًل َٔ املٗٓسغ١ / َريٖإ عازٍ عبس ايعاٖط ، ٚاملٗٓسغ١ / ْؿ٣ٛ 

ٌ بايكػِ ؾعًًٝا ، ؾهط٣ ذلُس دعؿط )ايتايٝني هلا ؾ٢ ايرتتٝب( ؾ٢ ٚظٝؿ١ َعٝس بكػِ ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ اهلٓسغ١ٝ ٚاغتالَُٗا ايعُ

 . 2018/2019ع٢ً إ ٜتِ تطؾٝح ايػٝس٠ املٗٓسغ١ / اغطا٤ أمحس ذلُس ضدب ، ايتاي١ٝ يف ايرتتٝب َٔ خطجي٢ ايعاّ اجلاَع٢ 

 ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح دلًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ. ايكطاض :
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 الشئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 

ٓعط ؾ٢ ؼسٜس األعساز املكرتح قبٛهلا ؾ٢ ايه١ًٝ يًعاّ اي

 نُا ٢ًٜ :يتهٕٛ  2022/2023اجلاَع٢ 

 طايب ثا١ْٜٛ عا١َ 900 -

 طايب ؾٗازات َعازي١ 200 -

 طايب ؾٗازات ؾ١ٝٓ 100 -

 

ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 

 األعساز املكرتح قبٛهلا

2 

ايٓعط ؾ٢ املصنط٠ املطؾٛع١ َٔ األغتاش ايسنتٛض / ٚنٌٝ يف 

َكرتح ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بؿإٔ املٛاؾك١ ع٢ً 

ًعاّ ي (2022ضبٝع )ايتكِٜٛ ايتكطٜيب يًؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ 

ن٤ٛ َكرتح ايتكِٜٛ ايتكطٜيب ؾ٢  2021/2022ايسضاغٞ 

ايٛاضز إيٝٓا َٔ إزاض٠  2022/ 2021ايػٟٓٛ يًعاّ اجلاَعٞ 

 (1اجلاَع١ )َطؾل ضقِ 

 

ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً 

رتح ايتكِٜٛ ايتكطٜب٢ َك

يًؿكٌ ايسضاغ٢ ايجا٢ْ 

 2021/2022يًعاّ اجلاَع٢ 
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 العالقات الثقافية
ّ-:ّالدرادوةّجازاتاإلّ:أواًل

 -أداظ٠ زضاغ١ٝ : اإلٜؿاز ؾ٢  – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ضميٕٛ عسىل غٝساضٚؽ . ّ

 بٛيؼ

عٝس بكػِ اهلٓسغ١ َ

 ايهٗطب١ٝ

ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات دلًؼ ايكػِ اقرتاح  ٢ايٓعط ؾ

١ ع٢ً إٜؿاز غٝازت٘ ؾ٢ أداظ٠ زضاغ١ٝ باملٛاؾكايجكاؾ١ٝ 

يًشكٍٛ ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ َٔ نٓسا ٚشيو 

يالغتؿازٙ َٔ املٓش١ املكس١َ يػٝازت٘ َٔ داَع١ اٚتاٚا 

ملس٠ عاّ قابٌ يًتذسٜس إعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػؿط مبطتب 

املٓش١ ايػابك١ ظاَع٘ ٜكطف بايساخٌ َع االعتصاض عٔ 

نٓػاؽ بأَطٜها ٚايت٢   املٛاؾك١ عًٝٗا َٔ دلًؼ 

 ْعطًا يعسّ سكٛي٘ ع٢ً تأؾري٠. 30/6/2021اجلاَع١ 

 (.20/1/2018 )تاضٜذ تعٝني غٝازت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ٘ َعٝس

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: َس أداظ٠ زضاغ١ٝ – ب

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

 بًبعذلُس ع٢ً ايكاؾ٢ . ّ 1

بكػِ  ػاعسَسضؽ َ

اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ 

ٚعهٛ االداظ٠ 

ايسضاغ١ٝ ظاَع١ َاى 

 َاغرت بهٓسا

ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات   ايٓعط يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ

١ ع٢ً َـس االدـاظ٠ ايسضاغـ١ٝ يػـٝازت٘     باملٛاؾك ايجكاؾ١ٝ

)ؾرت٠ ؾ٢ اطـاض   31/7/2022ست٢  15/12/2021اعتباضًا َٔ 

 َطتب.ايعاّ ايػازؽ( بسٕٚ 

يًشكـٍٛ عًـ٢ زضدـ١     15/12/2016)غاؾط غٝازت٘ ؾـ٢  

أخـط َـس سكـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ       -ايسنتٛضا٠  َٔ نٓـسا  

 (.14/12/2021اخلاَؼ ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -: َٓح عاّ يًتسضٜب ايع٢ًُ – دـ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ذلُس ضَع٣ ذلُس ذلُس . ّ

 ايطشإ    

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

غ١ اي١ٜٚٛٓ اهلٓس

ٚاالؾعاع١ٝ ٚعهٛ 

االداظ٠ ايسضاغ١ٝ ظاَع١ 

ْٛضخ ناضٚيٝٓا 

بايٛالٜات املتشس٠ 

 االَطٜه١ٝ

ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات  ايٓعط يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ 

١ عًـ٢ َـٓح غـٝازت٘ عـاّ  يًتـسضٜب      باملٛاؾكـ  ايجكاؾ١ٝ

)ايٝـّٛ ايتـاىل ملٓاقؿـ١     9/10/2021ايع٢ًُ اعتباضًا َـٔ  

بسٕٚ َطتب سٝـح ْـاقـ    8/10/2022ايسنتٛضاٙ( ست٢ 

 .8/10/2021ايسضد١ ؾ٢ 

يًشكـٍٛ عًـ٢ زضدـ١     28/12/2016)غاؾط غٝازت٘ ؾ٢  

اخـط َـس سكـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ       -ايسنتٛضاٙ َٔ اَطٜها 

ْــاقـ ايسضدــ١ ؾــ٢    – 27/12/2021اخلــاَؼ ستــ٢  

8/10/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: إستػاب ؾرت٠ ػاٚظ – ز

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
بطاِٖٝ ذلُس ضؾاز إذلُس ز. 

 ايػطٚد٢    

سضؽ بكػِ َ

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ 

اهلٓسغ١ٝ ٚعهٛ 

بربْاَر اجلاَع١ املكط١ٜ 

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا غابكًا

ٚجلٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعط يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ 

٘ ١ ع٢ً استػاب املس٠ ايت٢ ػاٚظٖا غٝازتباملٛاؾك ايجكاؾ١ٝ

)ايٝــّٛ ايتــاىل يًُٓاقؿــ١( ستــ٢  21/5/2021اعتبـاضًا َــٔ  

)ايّٝٛ ايػابل إلغتالّ ايعٌُ( اَتساز يألداظ٠  24/5/2021

ايسضاغ١ٝ ْعطًا الْتعاض اغتدطاز االؾاز٠ اخلاق١ باملٓاقؿ١ 

 ٚاغتهُاٍ االدطا٤ات.

ْاقـ ايسضد١  – 2018)بسا١ٜ ايسضاغ١ بايربْاز ؾ٢ ؾرباٜط 

 (.25/5/2021غتًِ ايعٌُ ؾ٢ عاز ٚا – 20/5/2021ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 اٜ٘ ع٢ً ساَس غا٢َز.  2

سضؽ بكػِ َ

ايطٜانٝات ٚايؿٝعٜا٤ 

اهلٓسغ١ٝ ٚعهٛ 

بربْاَر اجلاَع١ املكط١ٜ 

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا غابكًا

ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ  ايٓعط

 ٗاٗا غٝازتتػاٚظ باملٛاؾك١ ع٢ً استػاب املس٠ ايت٢ ايجكاؾ١ٝ

)ايّٝٛ ايتاىل يًُٓاقؿ١( ست٢  20/9/2021اعتباضًا َٔ 

غتالّ ايعٌُ( اَتساز يألداظ٠ )ايّٝٛ ايػابل إل 25/9/2021

اخلاق١ ؾاز٠ اإلايسضاغ١ٝ ْعطًا يعٌُ ادطا٤ات اغتدطاز 

 .ٚإغتهُاٍ إدطا٤ات ايتدطزاملٓاقؿ١ ب

سضد١ ْاقـ اي – 2018)بسا١ٜ ايسضاغ١ بايربْاز ؾ٢ ؾرباٜط 

ايعٌُ ؾ٢  تٚاغتًُ تعازٚ – 19/9/2021ؾ٢ 

26/9/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -: إستػاب ؾرت٠ ػاٚظ تابع :

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

3 
خايس ذلُس ذلُس بٗذت ّ. 

 ايكرييف 

بكػِ  ػاعسَ سضؽَ

  ١اهلٓسغ١ املٝهاْٝهٝ

 ١ايسضاغٝ ٠االداظٚعهٛ

َانٛضٟ  ١ظاَع

 باغرتايٝا غابكًا

ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ  ايٓعط

٘ باملٛاؾك١ ع٢ً استػاب املس٠ ايت٢ ػاٚظٖا غٝازت ايجكاؾ١ٝ

)ايّٝٛ ايتاىل يًُٓاقؿ١( ست٢  30/7/2021اعتباضًا َٔ 

غتالّ ايعٌُ( اَتساز )ايّٝٛ ايػابل إل 28/11/2021

ْعطًا حلاي١ االغالم ايتاّ يًشس َٔ يألداظ٠ ايسضاغ١ٝ 

ؿاض ؾريٚؽ نٛضْٚا مما أزٟ إىل تعصض احلكٍٛ ع٢ً اْت

 ايؿٗازات ايٛضق١ٝ ايت٢ تجبت احلكٍٛ ع٢ً ايسضد١.

يًشكٍٛ ع٢ً زضد١  1/10/2017)غاؾط غٝازت٘ ؾ٢ 

اخط َس سكٌ عًٝ٘ إعتباضًا  -ايسنتٛضاٙ َٔ اغرتايٝا 

َسٙ ؾ٢ ْطام ايعاّ  31/11/2021ست٢  1/4/2021َٔ

عاز ٚاغتًِ  - 29/7/2021ْاقـ ايسضد١ ؾ٢  -اخلاَؼ 

 (.29/11/2021ايعٌُ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

 

 -: تطبٝل ايًٛا٥ح )اإلْصاض بايعٛز٠( –ٖـ 

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

  احملػٔ بسٜٟٛ  أمحس عبس .ّ 1

بكػِ  َػاعسسضؽ َ

ايهٗطب١ٝ  ١اهلٓسغ

ٚعهٛ االداظ٠ 

ايسضاغ١ٝ ظاَع١ 

اٖٚاٜٛغتٝت بايٛالٜات 

 ه١ٝاملتشس٠ االَطٜ

ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  يف اقرتاح دلًؼ ايكػِ ايٓعط

تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً غٝازت٘ ٚشيو املٛاؾك١ ع٢ً ب ايجكاؾ١ٝ

بعس أخط َس  بإْصاضٙ بايعٛز٠ خالٍ ؾٗطٜٔ يعسّ عٛزت٘

)ؾرت٠ يًتسضٜب ايعًُٞ(  2021/ 14/8 سكٌ عًٝ٘ ست٢

 ٚ  ٜعس ٚ  ٜتػًِ ايعٌُ ست٢ تاضخي٘.

يًشكـٍٛ عًـ٢ زضدــ٘    15/8/2015)غـاؾط غـٝازت٘ ؾـ٢    

اخـط َـس سكـٌ عًٝـ٘ ؾـرت٠       -ايسنتٛضاٙ َٔ اَطٜهـا  

 14/8/2021ست٢  8/4/2021يًتسضٜب ايع٢ًُ إعتباضًا َٔ)

 (.7/4/2021بسٕٚ َطتب سٝح ْاقـ ايسضد١ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

ّ-:ّ%(14اإلعاراتّ)نِيةّاإلعاراتّعلىّمًِوىّالكلوةّّ:ًاثانو

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ايطمحٔ  ٢ْٗ عبس. ا.ز

 ٜػط٣

غتاش بكػِ أ

ٖٓسغ١ احلاغب 

 ٚايٓعِ

 باملٛاؾك١ ع٢ً 28/12/2021بتاضٜذ  ايٓعط ؾ٢ اقرتاح دلًؼ ايكػِ

يًعٌُ  يًعاّ احلاز٣ عؿط )عاّ اغتجٓا٢٥(غٝازتٗا إعاض٠  ػسٜس

ظاَع١ ٚاٌٜ نٛضٌْٝ بكطط ، ٚقس غبل عطض املٛنٛع ع٢ً دلًؼ 

ٚ  ٜتِ املٛاؾك١ عًٝ٘ ٚاضغٌ يًذاَع١  11/1/2022ايهًٝ٘ بتاضٜذ 

 بصيو.

ملٛاؾاتِٗ بطأ٣ دلًؼ ايه١ًٝ  2/2/2022ٚضز خطاب اجلاَع١ بتاضٜذ 

ع٢ً ػسٜس اعاض٠ غٝازتٗا طبكا يكطاض اجملًؼ االع٢ً يًذاَعات 

"ٜتِ ايتذسٜس يًػاز٠ بأْ٘  26/7/2021بتاضٜذ  717ظًػت٘ ضقِ 

عاّ ايعاؾط سايًٝا ست٢ ْٗا١ٜ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾُٝا جياٚظ اي

ؾكط نعاّ اخري ٜٓت٢ٗ بإْتٗا٤ ايعاّ  2021/2022ايعاّ اجلاَع٢ 

ٜٚتِ بعسٖا ايعٛز٠ ٚشيو َٔ قبٌٝ  31/8/2022ايسضاغ٢ ؾ٢ 

ٚعًٝ٘ ٜتِ  املكًش١ ايك١َٝٛ ْعطًا يًعطٚف ايطا١ٖٓ جلا٥ش١ نطْٚا(

 . 31/8/2022ست٢  1/3/2022ايتذسٜس يػٝازتٗا إعتباضًا َٔ 

 ًا بإٔ إعاض٠ غٝازتٗا التؤثط ع٢ً االعاضات اجلسٜس٠ بايكػِ.عًُ

 %(25)ْػب١ االعاضات بايكػِ 

ٚقس أٚقت جل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً ايتذسٜس 

 .31/8/2022يػٝازتٗا ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

ع٢ً ػسٜس 

إعاض٠ 

غٝازتٗا 

ست٢ تاضٜذ 

31/8/2023 

2 
ز. قالح ايسٜٔ ؾاضٚم 

  ٢ ايؿٝتٝاْ

سضؽ بكػِ َ

 ١االْؿا٥ٝ ١اهلٓسغ

 ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاؾ١ٝايٓعط ؾ٢ اقرتاح دلًؼ ايكػِ 

غٝازت٘ يًعٌُ بؿطن١  إعاض٠ع٢ً  باملٛاؾك١

ايّٝٛ ايتايٞ ) 28/11/2021بهٓسا إعتباضًا َٔ  اْٚتاضٜٛ 

 . 27/11/2022ملطاؾك١ ايعٚد١( ست٢ 

 ؤثط ع٢ً االعاضات اجلسٜس٠ بايكػِ عًًُا بإٔ إعاض٠ غٝازت٘ الت

 %(9)ْػب١ االعاضات بايكػِ 

ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 الدراسات العليا
ّ-اهلنددةّاإلنشائوةّ:أواًل:ّقِمّ

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 إبطاِٖٝ ذلُٛز إبطاِٖٝ عبس املٓعِ اغِ ايطايب:

ٔ ايك٣ٛ اهلٝسضٚزٜٓاَٝه١ٝ ؾ٢ ايُٓصد١ ايعسز١ٜ يإلدٗازات ايٓاػ١ عَٛنٛع: 

 .ايهتٌ اخلطغا١ْٝ يتكِٝٝ احلا٥ط ايبشط٣ مبٓطك١ ضؾٝس

Numerical simulation of stresses in concrete blocks 

due to hydrodynamic forces to assess Rashid 

revetment.  

ايس أ.ز. طاضم إبطاِٖٝ عبٝسٚ ، أ.ز. ذلُس ضنا ذلُٛز غًُٝإ ، ز. خؼت إؾطاف: 

 .عبس ايؿتاح خري ايسٜٔ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ذلُس أؾطف عبس ايكازض َطغ٢ اَاّاغِ ايطايب: 

 .تكُِٝ أغٝار َٚػاَري ايطبط ؾ٢ املٓؿآت اخلطغا١َْٝٛنٛع: 

 )تكُِٝ أؾاٜط ايطبط ؾ٢ املٓؿآت اخلطغا١ْٝ(َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح: 

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Design of steel dowels in concrete structures.  

 .أ.ز. ظن٢ إبطاِٖٝ ذلُٛز ، أ.ز. ايت٢ْٛ ذلُٛز ايت٢ْٛ ؼت إؾطاف:

          * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

10
th

 Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management, 17-19 December 2019, Alexandria 

University, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاأ.ز. طاضم إبطاِٖٝ عبٝسٚ         أغتاش بايه١ًٝ                           -1

 عهٛاً    داَع١ طٓطاأ.ز. محس٣ ذل٢ ايسٜٔ عؿٝؿ٢     أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١  -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ         أ.ز. ظن٢ إبطاِٖٝ ذلُٛز          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                  أ.ز. ايت٢ْٛ ذلُٛز ايت٢ْٛ        أغتاش بايه١ًٝ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 اهلنددةّالكهربوةّ::ّقِمّثانوًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ملٝا٤ ع٢ً أمحس غعٝساغِ ايطايب: 

تؿدٝل االيتٗاب ايط٣ٛ٥ َٔ  األؾع١ ايػ١ٝٓٝ يًكسض بإغتدساّ َٛنٛع: 

 .ايؿبهات ايعكب١ٝ احملػ١ٓ عُٝك١ ايتعًِ

ضأت ايًذ١ٓ تعسٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝكبح:  تؿدٝل االيتٗاب ايط٣ٛ٥ 

ألؾع١ ايػ١ٝٓٝ يًكسض عٔ ططٜل ايؿبهات ايعكب١ٝ احملػ١ٓ َٔ ا 19 –ٚنٛؾٝس 

 عُٝك١ ايتعًِ.

Diagnosing pneumonia and Covid-19 from chest X-

Rays using optimized deep learning neural networks.  

أ.ز. دلس٣ عبس ايععِٝ أمحس غًُٝإ ، أ.ز. ذلُس ضظم ذلُس ضظم ، ؼت إؾطاف: 

 .ٓعِ ؾطزز. ٖا١ْٝ سػٔ عبس امل

 2017 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 غ٣ًٛ ذلُس سػٔ عبس ايهطِٜاغِ ايطايب: 

 . زَر إْرتْت األؾٝا٤ يإلزاض٠ ايصن١ٝ ؾ٢ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ايطابع١َٛنٛع: 

Integrating internet of things for smart management 

in industry 4.0.  

 .ذلُس ذلُٛز ععبأ.ز. ذلُس عُطٚ رلتاض ، ز. ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 َط٠ٚ مساض٠ ذلُس ع٢ً طكٝؿِاغِ ايطايب: 

تعٜٛض تطزز ايٓاقٌ يألْع١ُ َتعسز٠ ايٓٛاقٌ َتعسز٠ املساخٌ َٛنٛع: 

 .ٚاملداضز ؾ٢ اإلتكاالت ايالغًه١ٝ

Carrier frequency offset for MIMO multi-carrier 

systems in wireless communication.  

أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ ، أ.ز. ؾتش٢ َربٚى أبٛ ايعٓني  ؼت إؾطاف:

 .)ضمح٘ اهلل( ، أ.ز. إٜٗاب ؾاضٚم بسضإ

دل١ً ٖٓسغ١ اإلغهٓسض١ٜ بتاضٜذ  * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

15/12/2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ            أ.ز. سػٔ ْسٜط خري اهلل        -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ           أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ   أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ -2

 عهًٛا أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ أ.ز. ايػٝس ذلُٛز ايطبٝع٢     -3

         أغتاش باألنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝابسضإ        أ.ز. إٜٗاب ؾاضٚم -4

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                                                                          

 2014 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 اهلنددةّالكهربوةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

جلنت تشكيل 

 احلكم

 ذلُس غعس ايػٝس ايٓذاضاغِ ايطايب: 

 .ضبط َكازض ايطاق١ اجلسٜس٠ ٚاملتذسز٠ بايؿبه١ ايهٗطب١َٝٛنٛع: 

Grid integration of renewable energy sources.  

 .أ.ز. أمحس عبس اهلل سػاّ ايسٜٔ ، أ.ز. أمحس عباؽ ايػطٚد٢ ؼت إؾطاف:

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف:

* 21
st
 International Middle East Power Systems 

Conference (MEPCON), Tanta University, 17-19 

2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ              أ.ز. أمحس عبس اهلل سػاّ ايسٜٔ -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ                  أغتاش بايه١ًٝ أ.ز. أمحس عباؽ ايػطٚد٢      -2

         أغتاش َتؿطؽ باألنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.ز. أمحس إبطاِٖٝ يطؿ٢        -3

 عهًٛا                                                                                   

 عهًٛا             تؿطؽ بايه١ًٝأغتاش َػاعس َ  أ.ز. عُطٚ عجُإ ايعٚا٣ٚ   -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 عبس ايطمحٔ ذلُس َػعٛز ذلُس ايػٝساغِ ايطايب: 

 .ذلٛالت َتعسز٠ املٓاؾص يتهاٌَ ْعِ ايطاق١ ايهٗطٚن١ٝ٥َٛٛنٛع: 

Multiport converters for photovoltaic systems 

integration.  

 ..ز. ضاد٢ ع٢ً ضؾعت ، أ.ز. أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعسأ ؼت إؾطاف:

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف:

* The International Telecommunications Conference 

ITC Egypt 2021, Air Defense Collage (ADC), 

Alexandria, Egypt 13-15 July 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ         ع٢ً ضؾعت             أغتاش بايه١ًٝ         أ.ز. ضاد٢ -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ               أغتاش بايه١ًٝ     أ.ز. أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعس -2

 عهًٛا                          أغتاش بايه١ًٝ      أ.ز. أمحس عباؽ ايػطٚد٢   -3

         غتاش باألنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايٓكٌ ايبشط٣أأ.ز. َكطؿ٢ غعس عبس اهلل        -4

 عهًٛا                                                                                   

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 اهلنددةّالكهربوةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ذلُس ظٜٔ ايعابسٜٔ عبس ايكُس ظٜٔ ايعابسٜٔاغِ ايطايب: 

 .تك١ٝٓ ايعال١َ املا١ٝ٥ ايكٛت١ٝ بٓا٤ ع٢ً مناشز عًِ ايٓؿؼ ايكٛت٢َٛنٛع: 

Audio watermarking technique based on 

psychoacoustic models.  

 .٣أ.ز. ٢ْٗ عجُإ قط٢ْ ، ز. ْعُات أَني ايبػساز ؼت إؾطاف:

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف:

* Audio Engineering Society Convention 151, 

October 2021, New York. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا            أ.ز. غعٝس إمساعٌٝ اخلا٢َ      أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ          -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ                   بايه١ًٝ أ.ز. ٢ْٗ عجُإ قط٢ْ          أغتاش -2

 عهًٛا          أغتاش باجلاَع١ املكط١ٜ ايٝابا١ْٝ أ.ز. ذلُس ؾطف إمساعٌٝ      -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ْٛضٖإ ذلُس عبس ايؿتاح إبطاِٖٝاغِ ايطايب: 

 .ا٤ يألمحاٍ ايػه١ٝٓإزاض٠ داْب ايطًب بإغتدساّ إْرتْت األؾَٝٛنٛع: 

)إزاض٠ داْب ايطًب ؾ٢ ايٛقت ايؿع٢ً َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

يألمحاٍ ايػه١ٝٓ املسع١َٛ بتك١ٝٓ إْرتْت األؾٝا٤ بإغتدساّ ْٗر ايتعًِ ايعُٝل 

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. يًتٓبؤ باألمحاٍ ايهٗطب١ٝ(

Real – Time demand side management for IoT- 

Enabled residential households using deep learning 

approach for load forecasting.  

 .أ.ز. ْبٌٝ سػٔ عباغ٢ ، أ.ز. أؾطف إبطاِٖٝ دلاٖس ؼت إؾطاف:

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف:

* 5
th

 International Symposium on Multidisciplinary 

Studies and Innovative Technologies, 21-23 October 

2021, Turkey. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ           أ.ز. ْبٌٝ سػٔ عباغ٢         -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ                  أ.ز. أؾطف إبطاِٖٝ دلاٖس      أغتاش بايه١ًٝ -2

 عهًٛا        درب          أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ بٓٗاأ.ز. ٚال٤ إبطاِٖٝ  -3

 عهًٛا            أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايه١ًٝ أ.ز. ذلُس ضظم ذلُس ضظم       -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ



08 

 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 اهلنددةّالكهربوةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 عال٤ محاّ سػبٛ احلُطا٣ٚاغِ ايطايب: 

 –رلطط ذلػٔ يًشُا١ٜ املتأق١ًُ املعتُس ع٢ً اإلتكاالت املطنع١ٜ َٛنٛع: 

 .ايالَطنع١ٜ ألْع١ُ ايطاق١ اجملٗع٠ بٛسسات ايتٛيٝس املٛظع١

Improved adaptive protection scheme – based 

combined centralized / decentralized 

communications for power systems equipped with 

distributed generation. 

 .أ.ز. أؾطف إبطاِٖٝ دلاٖسؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا              أ.ز. ذلُٛز تٛؾٝل اجلُاٍ           عا  ممتاظ َتعاقس بايه١ًٝ -1

 عهٛاً                 أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ    أ.ز. ٖؿاّ بٗا٤ ايسٜٔ ايطؾاع٢ -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                أغتاش بايه١ًٝ         أ.ز. أؾطف إبطاِٖٝ دلاٖس -3

 2019 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 َط٠ٚ أغا١َ ايػٝس ذلُس خًٌٝاغِ ايطايب: 

 .ايتكُِٝ األَجٌ يًؿبهات املٝهط١َٜٚٛنٛع: 

Optimal design of Micro – grids. 

 .أ.ز. أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعسؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                   أ.ز. ْبٌٝ سػٔ عباغ٢           أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً                          أ.ز. أؾطف إبطاِٖٝ دلاٖس        أغتاش بايه١ًٝ -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                 اِٖٝ غعس    أغتاش بايه١ًٝأ.ز. أمئ غا٢َ إبط -3

 2020 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ٢َ إمساعٌٝ ذلُس ضؾاز زٜاباغِ ايطايب: 

ذلٍٛ ايتٝاض املػتُط يتطبٝكات ايؿبه١ بإغتدساّ احملٍٛ املعٝاض٣ َتعسز َٛنٛع: 

 .املػتٜٛات

Modular multilevel converter based DC to DC 

converter for DC grids applications. 

 .أ.ز. أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعسؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                        أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ        أ.ز. ذلُس دلس٣ أمحس  -1

 ًٛاعه أغتاش ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب .ز. تاَط س٢ًُ عبس احلُٝس  أ -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                       أغتاش بايه١ًٝ أ.ز. أمئ غا٢َ إبطاِٖٝ غعس  -3

 2020 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

ّ-اهلنددةّادلعماروةّ::ّقِمّثالًٌا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ضٚإ عجُإ َها٣ٚ ذلُس َٓػ٢اغِ ايطايب: 

١ْٚ املعُاض١ٜ ٚ اهلٝه١ًٝ َٔ خالٍ ايطباع١ ثالث١ٝ ايتأثري املتبازٍ يًُطَٛنٛع: 

األبعاز: احملانا٠ اهلٝه١ًٝ ٚاالختباض املاز٣ منٛشز َطبٛع ثالث٢ االبعاز يهُطٙ 

 .بػٝط١ نسضاغ١ ساي١

ضأت ايًذ١ٓ تعسٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝكبح:  ايتأثري املتبازٍ يًُط١ْٚ املعُاض١ٜ 

: احملانا٠ اهلٝه١ًٝ ٚاالختباض املاز٣ ٚاإلْؿا١ٝ٥ َٔ خالٍ ايطباع١ ثالث١ٝ األبعاز

 منٛشز َطبٛع ثالث٢ االبعاز يهُطٙ بػٝط١ نسضاغ١ ساي١.

Mutual influence of architectural and structural 

flexibility through 3D printing: Structural 

simulation and physical testing of 3D printed model 

of a simple beam as a case study.  

أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط ، ز. أمحس ؾاٌَ ؾ٢ُٗ ، ز. ظٜاز طاضم ؼت إؾطاف: 

 .ايكٝاز

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 آ١ٜ ٖؿاّ إبطاِٖٝ عبس املعط٢اغِ ايطايب: 

زضاغ١ املٓعٛض ايكا٥ِ ع٢ً ايٓٛع االدتُاع٢ ؾ٢ ايتدطٝط ايعُطا٢ْ: َٛنٛع: 

 .طأ٠، َكطَؿاضن١ امل

Gender – based perspective in urban planning: 

Women involvement, Egypt.  

 .أ.ز. ع٢ً ؾؤاز بهط ، ز. زٜٓا ذلُس ع٢ً غعس اهللؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2019 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ْػطٜٓا ساظّ َكطؿ٢ ؾاٖنياغِ ايطايب: 

 .ايٛبا٤ َه١ٓٓ ايبٓا٤: ْٗر َا بعسَٛنٛع: 

Construction automation: Post pandemic approach.  

 .أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط ، ز. أَري٠ عازٍ ؾتش٢ؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

ّ-اهلنددةّادلعماروةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 عاٜس٠ مجاٍ ؾتش٢ قطباغِ ايطايب: 

 .بُٝبٛ: تك١ٝٓ باضاَرت١ٜ تٛيٝس١ٜ يتكُِٝ ٚادٗات املبا٢َْٛنٛع: 

تك١ٝٓ باضاَرت١ٜ تٛيٝس١ٜ  BIMPO)َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. (يتكُِٝ غالف املب٢ٓ

BIMPO: a generative parametric technique for 

building envelope design. 

 أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط ، ز. ظٜاز طاضم ايكٝاز ، ز. زٜٓا ذلُس ع٢ً.ؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* 4
th

 International Conference on Building Information 

Modelling (BIM) in Design, Construction and 

Operations, 27-29 October 2021, Wessex Institute. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                  أ.ز. ذلُس عبس ايعاٍ ؾشات٘  أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ       أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط     أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

 عهًٛا ١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ بٓٗاأغتاش َتؿطؽ به        أ.ز. ذلُس خري٣ ساَس -3

 2018 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ٖٓس أَني عبس ايػؿاض عبس احلُٝس ظاٜساغِ ايطايب: 

 .زٚض املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ؾ٢ ايتدطٝط احلهط٣: املٓاطل احلطؾ١ٝ ؾ٢ زَٝاطَٛنٛع: 

١ زضاغ١ )زٚض املؿاضن١ اجملتُع١ٝ ؾ٢ ايت١ُٝٓ ايعُطاَْٝع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. ساي١ املٓاطل احلطؾ١ٝ مبس١ٜٓ زَٝاط َكط(

Role of community participation in urban development 

case study: handcraft areas Damietta city, Egypt. 

 أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط ، ز. ظٜاز طاضم ايكٝاز.ؼت إؾطاف: 

 ؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :* املٗٓس

10
th

 Alexandria International Conference on Structural, 

Geotechnical Engineering and Management, 17-19 

December 2019, Alexandria University, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ        ١ٝ     أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط     أغتاش َتؿطؽ بايهً -1

 عهٛاً  أغتاش َػاعس به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ طٓطاز. ازل٢ إبطاِٖٝ ايسضٜٚـ     -2

 عهًٛا                      أغتاش َػاعس بايه١ًٝ ز. زٜٓا ذلُس ع٢ً غعس اهلل   -3

 ًاعهَٛؿطؾًا ٚ            ز. ظٜاز طاضم ايكٝاز          أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2014 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -اهلنددةّادلعماروةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أْٛاض ذلُس ؾطسا٢ْ ب٢ٓ غًُإاغِ ايطايب: 

تعًِٝ اهلٓسغ١ املعُاض١ٜ باألضزٕ خالٍ عكط ايطق١ُٓ منٛشز تؿاع٢ً َٛنٛع: 

 .از ايرباَر ايسضاغ١ٝالعس

Jordanian architectural engineering education in 

digital Eraan interactive model study plan set up. 

 .أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف ، ز. أَري٠ عازٍ ؾتش٢ؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا        ايكػِ بايه١ًٝ أ.ز. سػٔ نُاٍ عبس ايػالّ      أغتاش ٚض٥ٝؼ -1

 عهٛاً                         أ.ز. ٖا٢ْ ذلُس عبس اجلٛاز        أغتاش بايه١ًٝ -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                أغتاش بايه١ًٝ أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف       -3

 2021 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ْازٜٔ ذلُس ْٛاف ايبكٛضاغِ ايطايب: 

اضٜٖٛات تك١ُُٝٝ يسَر تطبٝكات تك١ٝٓ ايٓاْٛتهٓٛيٛد٢ ؾ٢ غَٝٓٛنٛع: 

زضاغ١ ذلانا٠ يػالف املب٢ٓ ؾ٢ ايباز١ٜ ايؿُاي١ٝ )احلط٠  –ايعُاض٠ املػتسا١َ 

 .ايباظيت١ٝ األضز١ْٝ(

Design scenarios for incorporating Nanotechnology 

applications in sustainable architecture – A 

simulation study for the building envelope at the 

northern badiah             (Jordanian basalt harah). 

 .أ.ز. ذلُس عبس ايعاٍ إبطاِٖٝ ، ز. ظٜاز طاضم ايكٝازؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ          أ.ز. ذلُس عبس ايعاٍ إبطاِٖٝ    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً                   أ.ز. ع٢ً ؾؤاز غعٝس بهط        أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

 عهًٛا                           أ.ز. إبطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف     أغتاش بايه١ًٝ -3

 2021 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّّ-اهلنددةّادلوكانوكوةّ::ّقِمّّرابعًا

 رالقرا تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أِٜٗ ذلُس ٖؿاّ ع٢ً أبٛ ؾاٍاغِ ايطايب: 

 .تأثريات إغتدساّ املٛاز َتػري٠ ايطٛض ؾ٢ تربٜس اخلالٜا ايهٗطٚن١ٝ٥َٛٛنٛع: 

Effect of phase change materials used for 

photovoltaic panels cooling.   

 .أ.ز. غا٢َ َطغ٢ ايؿطب٢ٓٝ ، ز. ذلُٛز ايػٝس بس٣ٚؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -اهلنددةّادلوكانوكوةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحس إبطاِٖٝ أمحس أمحس ؾشات٘اغِ ايطايب: 

 .ؼًٌٝ أزا٤ إظاي١ ايططٛب١ ٚايتربٜس مبٛاز ايتذؿٝـَٛنٛع: 

)اإلغتككا٤ ايعسز٣ يٓعاّ تهٝٝـ اهلٛا٤ باجملؿـ ايػا٥ٌ ح : َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكب

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. بإغتدساّ َبازٍ طاق١ غؿا٢٥ دسٜس(

Numerical investigation of a liquid desiccant air conditioning 

system using a novel membrane energy exchanger. 

عبس احلُٝس عط١ٝ ايػٝس ، أ.ز. ٚا٥ٌ َكطؿ٢ املػال٢ْ ،ز. أ.ز. ؼت إؾطاف: 

 ذلُٛز ايػٝس بس٣ٚ.

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* International Conference on Science and Innovative 

Engineering (ICSIE), 12-13 November 2021, Cairo, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا        ذلُس عبس ايؿتاح طعُٝ٘  أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ               أ.ز. -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ  أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝأ.ز. ٚا٥ٌ َكطؿ٢ املػال٢ْ    -2

 عهًٛا أغتاش باألنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا      أ.ز. ع٢ً إمساعٌٝ ؾشات٘ -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 ذلُس ضظم َػعٛز ضظماغِ ايطايب: 

 .زضاغ١ األزا٤ يٓعاّ ايتربٜس ٚ ؼ١ًٝ املٝاٙ باإلَتعاظ َسؾٛع١ بايطاق١ ايؿُػ١َٝٛنٛع: 

)ايتشكٝل ايعسز٣ ألغط٠ إَتعاظ ايؿّٛ ايٓشاغ٢ َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال  ٝا٠(يتطبٝكات ايتربٜس ٚؼ١ًٝ امل (MOF-801)املعبأ٠ مباز٠ 

 ميؼ دٖٛط ايبشح.

Numerical investigation of copper foam adsorption beds 

packed with MOF-801 for cooling and desalination 

applications. 

 أ.ز. أغا١َ ع٢ً ايػ٢ُٓ ، ز. ذلُٛز ايػٝس بس٣ٚ.ؼت إؾطاف: 

  * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* The 12th International Conference role of Engineering 

towards a better Environment, RETBE’21, Faculty of 

Engineering, Alexandria University, 20-22 December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا            أ.ز. غا٢َ َطغ٢ ايؿطب٢ٓٝ    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ          -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ              أغتاش بايه١ًٝ     أ.ز. أغا١َ ع٢ً ايػ٢ُٓ        -2

 عهًٛا أغتاش باألنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.ز. أمحس ؾاضٚم ايكؿت٢       -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -:ّاهلنددةّادلوكانوكوة:ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 عبس ايطمحٔ عُطٚ عبس ايععٜع املطزا٢ْاغِ ايطايب: 

 .إغرتداع بكع ايٓؿط بإغتدساّ ناؾطات ايػٝٛضَٛنٛع: 

)ؼػني أزا٤ ناؾط ايػري بإدطا٤ تعسٜالت َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

 سٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.عًًُا بإٔ ٖصا ايتش ؾ٢ ايؿهٌ ٚاملًُؼ(

Enhancement of belt skimmer performance using 

surface and geometric modifications. 

 أ.ز. ذلُس ؾطٜس ذلُس خًٌٝ ، ز. إغالّ ضنا يطؿ٢ عبس اهلاز٣.ؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* 6
th

 International Conference on Mechanical 

Engineering and Robotics Research (ICMERR 2021) 

11-13 December 2021, Krakow, Poland. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاأغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ           َؿطؾًا ٚ أ.ز. ذلُس ؾطٜس ذلُس خًٌٝ      -1

 عهٛاً    ضٚؽأغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ؾا  أ.ز. ذلُس ؾؤاز ضؾاز ظٜسإ    -2

 عهًٛا       أ.ز. أمحس ع٢ً عبس ايٓب٢       أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ               -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 سػاّ ذلُس عازٍ ذلُس ععتاغِ ايطايب: 

زضاغ١ عسز١ٜ يتأثريات بعض اخلكا٥ل اهلٓسغ١ٝ ع٢ً أزا٤ َهد١ َٛنٛع: 

 .املؿتٛس٘ ايططز املطنع٣ ؾب٘

Numerical investigation of the effects of some 

geometric characteristics on semi open centrifugal 

pump performance. 

 أ.ز. سػٔ أْٛض اجلٌُ ، أ.ز. أمحس ذلُس زلٝب املها٣ٚ.ؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* AIAA Science and Technology forum, 3-7 January 

2022, San Diego. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ    أ.ز. سػٔ أْٛض اجلٌُ             أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ      -1

                           أ.ز. نُاٍ عبس ايععٜع إمساعٌٝ    أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ  -2

 عهٛاً                                                                                   

 عهًٛا أ.ز. ٚا٥ٌ َكطؿ٢ املػال٢ْ      أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝ         -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ         أ.ز. أمحس ذلُس زلٝب املها٣ٚ    أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 طٜـخ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -اهلنددةّادلوكانوكوةّ::ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 َعتع عبس ايكازض ع٢ً عبس ايكازضاغِ ايطايب: 

 .أزا٤ احملطات اهلذني يتٛيٝس ايكسض٠ ٚؼ١ًٝ املٝاَٙٛنٛع: 

Performance of hybrid power and water desalination 

power station. 

 .أ.ز. ٚا٥ٌ َكطؿ٢ املػال٢ْؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                     أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ  أ.ز. ع٢ً عبس ايععٜع س٢ًُ   -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ   أغتاش ٚض٥ٝؼ ايكػِ بايه١ًٝاملػال٢ْ    أ.ز. ٚا٥ٌ َكطؿ٢  -2

 عهًٛا                             إٜٗاب دابط آزّ            أغتاش بايه١ًٝأ.ز.  -3

 2019 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّ-:ّالكوموائوةاهلنددةّ:ّقِمّخامًِا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 سػٔ مخٝؼ ع٢ً سػٔ ذلُساغِ ايطايب: 

 .ٛخ املا٤ ٚاهلٛا٤تطٜٛط َؿاعٌ َٓاغب يًتشهِ ؾ٢ تًَٛنٛع: 

)غًٛى إْتكاٍ املاز٠ زاخٌ َؿاعٌ َعٚز َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ  بكطب إغطٛا٢ْ زٚاض ؾ٢ ٚدٛز تٝاض غاظ٣(

 دٖٛط ايبشح.

Mass transfer behavior of a gas sparged rotating 

cylinder electrode. 

عطٝ٘ ْكري ، أ.ز. إبطاِٖٝ سػٔ إبطاِٖٝ ، ز. أ.ز. ؾعبإ ع٢ً ؼت إؾطاف: 

 ذلُس عباؽ ايٓذاض.

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* The 12
th

 International Conference role of 

Engineering towards a better Environment, 

RETBE’21, Faculty of Engineering, Alexandria 

University, 20-22 December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا              أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ                أ.ز. أمحس أَني ظعطٛط  -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ          أ.ز. ؾعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْكري   أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

          ط١ٜ ايٝابا١ْٝأغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ اجلاَع١ املك  أ.ز. أمحس سػٔ ايؿاشىل        -3

 عهًٛا                                                                                   

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ



25 

 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -:ّالكوموائوةاهلنددةّ:ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ايٝا ضؾاز تٛنٌ دعؿط إبطاِٖٝزاغِ ايطايب: 

 .تكٓٝع مشعات غرياَٝه١ٝ َٔ خاَات َكط١ٜ يتٓك١ٝ املٝاَٙٛنٛع: 

Fabrication of ceramic candles from Egyptian raw 

materials for water purification. 

 أ.ز. َكطؿ٢ إبطاِٖٝ غا  ، أ.ز. ؾرئٜ ناٌَ أَني.ؼت إؾطاف: 

 ؿٛض يف :* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓ

* The Egyptian Journal of Chemistry, accepted 12/12/2021. 
* Ceramics International Journal, ELSEVIER, accepted 

1/1/2022. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا            أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ        أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز  -1

        أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ايكاٖط٠  از أبازٜط             أ.ز. دلس٣ ؾؤ -2

 عهٛاً                                                                                   

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ                أ.ز. َكطؿ٢ إبطاِٖٝ غا         أغتاش بايه١ًٝ -3

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ  أغتاش باملطنع ايك٢َٛ يًبشٛخ أَني           أ.ز. ؾرئٜ ناٌَ  -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 نطِٜ خايس ذلُس ظنطٜا ذلُٛزاغِ ايطايب: 

إْتعاع املًٛثات َٔ َٝاٙ ايكطف ايكٓاع٢ بإغتدساّ أْٛاع رلتًؿ١ َٛنٛع: 

 .َٔ َبازالت األْٜٛات

Removal of pollutants from industrial wastewater 

using different types of ion exchange resins. 

 أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز ، ز. زٜٓا عبس ايكازض اجلٝاض.ؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* The 12
th

 International Conference role of 

Engineering towards a better Environment, 

RETBE’21, Faculty of Engineering, Alexandria 

University, 20-22 December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاأغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ        َؿطؾًا ٚ  أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز  -1

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

          أغتاش به١ًٝ اهلٓسغ١ اجلاَع١ املكط١ٜ ايٝابا١ْٝ     أ.ز. َطٚٙ ؾاضٚم ايكان٢      -3

 عهًٛا                                                                                   

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ         ز. زٜٓا عبس ايكازض اجلٝاض         أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

 -:ّالكوموائوةاهلنددةّ:ّقِمّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ذلُس بٗا٤ ايسٜٔ عبس ايباغط عبس ايعاٍاغِ ايطايب: 

 .ملٝاٙ املًٛث١إْتاز ايعٜٛيٝت َٔ َكازض طبٝع١ٝ ٚتطبٝكات٘ ملعاجل١ اَٛنٛع: 

Production of zeolite from natural resources and its 

application in wastewater treatment. 

أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز ، أ.ز. َطٚٙ ؾاضٚم ايكان٢ ، ز. زٜٓا ؼت إؾطاف: 

 عبس ايكازض اجلٝاض.

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

* 3
rd

. International Conference of Chemical, Energy, 

and Environmental Engineering ICCEEE 2021, 27-

28 July 2021, Egypt – Japan University of Science 

and Technology (E-Just). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ٥ٝػًاضَؿطؾًا ٚ  أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ ؾطز   أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ       -1

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

 أغتاش مبس١ٜٓ االعاخ ايع١ًُٝ ٚايتطبٝكات ذلُس عبس ايطسِٝ عبس اجلٝس  أ.ز.  -3

 عهًٛا                          ايتهٓٛيٛد١ٝ                                           

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ       أغتاش َػاعس بايه١ًٝعبس ايكازض اجلٝاض            ٓاز. زٜ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ضاْٝا ضنٛإ ٖٚب٘ أمحس ايػطٜباغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2012 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّ-:ّواهلودرولوكاّهنددةّالرى:ّقِمّّدًاداد

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحس عبس ايععٜع ذلُس احلُا٢َاغِ ايطايب: 

ايت١ُٝٓ املتها١ًَ يبشريات َطغ٢ َططٚح ايػاس١ًٝ بإغتدساّ ايُٓاشز َٛنٛع: 

 .ايطٜان١ٝ

Integrated development of Marsa Matrouh coastal 

lagoons using numerical modeling.  

 .أ.ز. ٖٝجِ ذلُس ممسٚح عٛض ، ز. ذلب َٝٓا اغهٓسضؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 26/2/2022، ٚاجلًػ١ املُتس٠ بتاضٜذ  15/2/2022بتاضٜذ  ايػابع١اجلًػ١ 

ّ-:ّهنددةّالرىّواهلودرولوكا:ّقِمّّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ذلُس عاَط سػٔ ساؾغاغِ ايطايب: 

يتػطب خالٍ ايػسٚز ايرتاب١ٝ بإغتدساّ غطا٤ أَا٢َ غري َٓؿص ايتشهِ ؾ٢ اَٛنٛع: 

 .بكطاع ضأغ٢ )ساي١ ايسضاغ١: غس ؾٝٛاؾٛى ؾ٢ ايعطام(

)ايتشهِ ؾ٢ ايتػطب خالٍ ايػسٚز ايرتاب١ٝ َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

بإغتدساّ غطا٤ أَا٢َ غري َٓؿص بكاطع ضأغ٢ "ساي١ يسضاغ١ : غس ؾ١ٝاؾٛى ؾ٢ 

 بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. عًًُا ايعطام"(

Control of seepage through earth dams using upstream 

impervious blanket with vertical cutoff (case study: 

Shiwashok dam in Iraq). 

 .أ.ز. ذلُس أمحس أبٛ ضسِٝ ، ز. أمحس ذلُس عبس ايطاظمؼت إؾطاف: 

 ٛض يف :* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿ

* 3
rd

. International Conference of Chemical, Energy, and 

Environmental Engineering ICCEEE 2021, 27-28 July 2021, 

Egypt – Japan University of Science and Technology (E-Just). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                       ؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. ؾاضٚم عبس اهلل ايؿتٝا٢ْ  أغتاش َت -1

 عهٛاً َؿطؾًا ٚ            أ.ز. ذلُس أمحس أبٛ ضسِٝ      أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -2

 عهًٛا أغتاش َتؿطؽ به١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ عني مشؼأ.ز. أمحس ع٢ً سػٔ           -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2019 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

متحبن اإل

 الشبمل

 َكطؿ٢ ذلُٛز ايػٝس ذلُٛز املػطب٢اغِ ايطايب: 

 .ططم َبتهطٙ َتعسز٠ االغتدساَات حلُا١ٜ ايؿٛط٧َٛنٛع: 

Multi – use innovative methods for coastal protection. 

 .أ.ز. ضا١ٜٚ َٓري قٓكٛٙ ، أ.ز. ذلب َٝٓا إغهٓسضؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ               أ.ز. ضا١ٜٚ َٓري قٓك٠ٛ              أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ -1

 عهٛاً                            أ.ز. ٖٝجِ ممسٚح عٛض             أغتاش بايه١ًٝ    -2

 عهًٛا               أ.ز. دلس٣ إبطاِٖٝ أبٛ ايعال       أغتاش َػاعس َتؿطؽ بايه١ًٝ -3

 2019 ٜـخط 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

تعديل جلنت  

 إشراف

 ْطَني عكاّ ايطشإاغِ ايطايب: 

ايسضاغ١ اهلٝسضٚزٜٓاَٝه١ٝ يبشري٠ قاضٕٚ الغتسا١َ االغتدساّ ؼت ؼسٜات َٛنٛع: 

 .ايتػريات املٓاخ١ٝ، ذلاؾع١ ايؿّٝٛ ، َكط

 .، ز. عال٤ إمساعٌٝ ايسٚض أ.ز. سػاّ ايسٜٔ َطاز َػاظ٣ؼت إؾطاف: 

اؾ١ ز. إبطاِٖٝ عبس ايٓب٢ ايػٝس باسح مبعٗس عٛخ ازاض٠ املٝاٙ حلاد١ ٚشيو بإن

 ايبشح يتدكل غٝازت٘.

 2015 خطٜـ زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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 -:دةّاإلنًاجّهند:ّقِمًّّادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ْٛضٖإ غامن تاد٢ أمحساغِ ايطايب: 

 .خطٛط ايتذُٝعأغًٛب ػطٜب٢ ملٛاظ١ْ َٛنٛع: 

A heuristic approach for the assembly line balancing 

problem.  

 .أ.ز. ذلُس ْؿأت عباؽ ؾطؽ ، ز. إغالّ عبس املٓعِ ْعِٝؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 أنطّ إبطاِٖٝ ؾشات٘ عبس احلُٝس زضغاّاغِ ايطايب: 

 .٣ٚ يٛقالت ايًشاّ ايتٓانب١ٝاإلسلطاف ايعاَٛنٛع: 

Angular distortion of butt welded joints.  

 .أ.ز. ع٢ً ايػٝس عبس اجلًٌٝ األؾطّؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغ١
 2018 ضبٝع

ٚاؾل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أنجِ أغا١َ ؾتح اهلل ضساب اغِ ايطايب:

 .ٌ َعس٠ أنجط شنا٤إنتؿاف األعطاٍ بإغتدساّ تعًِ اآلي١ َٔ أدَٛنٛع: 

Fault detection using machine learning for a smarter 

machine. 

 .أ.ز. ذلُس ْؿأت عباؽ ؾطؽ ، ز. إغالّ عبس املٓعِ ْعِٝؼت إؾطاف: 

 املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

* 6
th

 European Conference of the Prognostic and 

Health Management Society PHM Europe Virtual 

Conference 28
th

 of June – 2
nd

 of July 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ          أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. ذلُس ْؿأت عباؽ ؾطؽ     -1

 عهٛاً                   أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝايٛاسس ْٜٛؼ     أ.ز. ذلُس عبس -2

 عهًٛا أغتاش َػاعس ن١ًٝ اهلٓسغ١ داَع١ ؾاضٚؽ زضٜٚـ          ز. غا٢َ سػٔ -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

 -:ّاحلادبّوالنظمهنددةّ:ّقِمّّثامنًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ذلُس املٓكٛض عبس احلُٝس إمساعٌٝ أمحساغِ ايطايب: 

ظَٝات َعاجل١ قٛض ايطْني املػٓاطٝػ٢ بايؿبهات ؼػني خٛاضَٛنٛع: 

 .ايعكب١ٝ ايعُٝك١ احلسٜج١

Enhancing brain magnetic resonance imaging (MRI) 

processing algorithms using modern deep neural 

networks.   

 .أ.ز. غٗري ؾؤاز بػ٢ْٛٝ ، ز. زلٝ٘ ذلُس غعٝس غامنؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 غ١ٝاهلٓس

 2017 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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ّ-:ّالرواضواتّوالفوزواءّاهلنددوة:ّقِمّّتادعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 سػاّ ذلُس عبس ايؿتاح ذلُس ععتاغِ ايطايب: 

 .منصد١ ٚؼًٌٝ ضٜان٢ إلْتؿاض ٚيعالز ؾريٚغات إيتٗاب ايهبس ايٛبا٢٥َٛنٛع: 

Mathematical modeling and analysis for the spread 

and for the therapy of the hepatitis viruses.   

أ.ز. ٖؿاّ عبس ايؿتاح ايكطْؿا٣ٚ ، أ.ز. ٜامسني أبٛ ايػعٛز قاحل ، ؼت إؾطاف: 

 .ز. ْطَني ْبٌٝ إبطاِٖٝ

 2015 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّ-:ّالصَوةاهلنددةّ:ّقِمًّّاعاذر

 القرار لقيدتبريخ ا الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 غٓسؽ دٗاز ْعُإ دٓٝس٣اغِ ايطايب: 

تكُِٝ ٚؼًٌٝ تهًؿ١ ذلط١ َعاجل١ َٝاٙ ايكطف ايكش٢ بإغتدساّ بطاَر َٛنٛع: 

 .األضزٕ -زضاغ١ ساي١ ذلط١ املٝاٙ ايعاز١َ CapdetWater ٚ GPX-X احملانا٠

َٝاٙ ايكطف  َع تعسٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝكبح: تكُِٝ ٚؼًٌٝ تهًؿ١ ذلط١ َعاجل١

زضاغ١ ساي١ ذلط١  CapdetWater ٚGPX-X ايكش٢ بإغتدساّ بطاَر احملانا

 األضزٕ. –َعاجل١ املٝاٙ ايعاز١َ 

Design and cost analysis of wastewater treatment plant 

using GPS-X and CapdetWater simulation programs case 

study WWTP-Jordan.   

 .طاضم ؾؤاز غطٚض ، ز. غا١َٝ أمحس عبس ايطمحٔ أ.ز.ذلُسؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2018 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أمسا٤ عبس اهلل ايػٝس زسسٚحاغِ ايطايب: 

 .ؼػني خكا٥ل املٝاٙ ؾ٢ خًٝر أبٛ قريَٛنٛع: 

Enhancing the water quality in Abu Qir bay. 

 .أ.ز.سػاّ ايسٜٔ َطاز َػاظ٣ ، أ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ ايربق٢طاف: ؼت إؾ

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ         أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ.ز. سػاّ ايسٜٔ َطاز َػاظ٣     أ -1

 عهٛاً    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ              .ز. ذلُس طاضم ؾؤاز غطٚض       أ -2

 عهًٛا                   أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ  َسست عبس املعط٢ َكطؿ٢ أ.ز. -3

 عهًٛا   أغتاش َتؿطؽ باملعٗس ايعاىل يًكش١ ايعا١َأ.ز. َٓاٍ أمحس ذلُس               -4

 عهًٛا                 أ.ز. عُطٚ ذلُس عبس ايكازض       أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -5

 ٢ً قالس١ٝ ايًذٓ٘ ايػابك١.ؾٗٛض ع 3* بػبب إْتٗا٤ َس٠  

 * َع إناؾ١ أ.ز. عُطٚ ذلُس عبس ايكازض ٚأ.ز. َٓاٍ أمحس ذلُس إىل جل١ٓ ايتؿهٌٝ.

 2020 خطٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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ّ-:ّاهلنددةّالصَوة:ّقِمّّتابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 إمساعٌٝإميإ دابط خًـ ذلُٛز اغِ ايطايب: 

ْٗر  (SC&SM)اإلزاض٠ املػتسا١َ يًبٓا٤ ٚاهلٓسغ١ ايكش١ٝ َٛنٛع: 

Lean & Green. 

Sustainable construction and sanitation management 

(SC&SM), A lean & Green (LG) approach. 

 .أ.ز. ٚيٝس عبس ايععِٝ ايربق٢ؼت إؾطاف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًا                 أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝس طاضم ؾؤاز غطٚض         ز. ذلُأ. -1

 عهٛاً                أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. َسست عبس املعط٢ َكطؿ٢   -2

 خس١َ اجملتُع  أغتاش ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٕٛز. ٚيٝس عبس ايععِٝ ايربق٢      أ. -3

 عهًٛا                       ٚايب١٦ٝ بايه١ًٝ                                           

                عهًٛا   أغتاش َتؿطؽ باملعٗس ايعاىل يًكش١ ايعا١َأ.ز. َٓاٍ أمحس ذلُس               -4

 عهًٛا                  أ.ز. عُطٚ ذلُس عبس ايكازض      أغتاش َػاعس بايه١ًٝ -5

 ١ٝ ايًذٓ٘ ايػابك١.ؾٗٛض ع٢ً قالس 3* بػبب إْتٗا٤ َس٠  

 2020 ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّ-:ّاهلنددةّالنوووةّواإلذعاعوة:ّقِمّّحادىّعشر

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػا٤ 

ايتػذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 عُطٚ ذلُس ذلُس ايػٝس عاَطاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2015 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 أغعس عبسٙ ٜٛغـ أْت٢ْٛاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2019 ضبٝع
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 خًٛز سػٔ إبطاِٖٝ ذلُس ذلُٛزاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2017 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ

 آ١ٜ محس٣ أْٛض غاظ٣ ذلُس سذاظ٣اغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2019 خطٜـ
ٚاؾل 

 اجملًؼ
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ّ-:ّاهلنددةّاليَروةّوعمارةّالِفن:ّقِمّّعشرّثانى

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحس ضؤٚف ذلُٛز أمحس بػ٢ْٛٝاغِ ايطايب: 

 .ايتكُِٝ األَجٌ جلٗاظ َتعسز األدػاّ يتشٌٜٛ طاق١ االَٛازَٛنٛع: 

ػاّ ثالث٢ )احلٌ األَجٌ حملٍٛ طاق١ أَٛاز َتعسز األدَع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبح : 

 عًًُا بإٔ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. ايطٛاؾات ؾ٢ األَٛاز غري املٓتع١ُ(

Optimization of a multi – body three floats wave 

energy converter in irregular waves. 

 .أ.ز. ٜػط٣ أْٛض ٚال١ٜ ، ز. تاَط ذلُٛز ساَس ، ز. خايس أمحس عاقِؼت إؾطاف: 

 صنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : املٗٓسؽ امل

* The 12th International Conference role of Engineering 

towards a better Environment, RETBE’21, Faculty of 

Engineering, Alexandria University, 20-22 December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ض٥ٝػًاَؿطؾًا ٚ             تاش َتؿطؽ بايه١ًٝأ.ز. ٜػط٣ أْٛض ٚال١ٜ          أغ -1

 عهٛاً    أغتاش َتؿطؽ بايه١ًٝ                  أ.ز. عازٍ عبس احلًِٝ بٓٛإ    -2

 عهًٛاَؿطؾًا ٚ           ز. تاَط ذلُٛز ساَس            أغتاش َػاعس بايه١ًٝ  -3

 عهًٛا    ايع١ًُٝ  ز. داغط احلػني سػٔ       أغتاش َػاعس مبس١ٜٓ األعاخ -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغ١ٝ

 2016ضبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًؼ

ّ

ّموضوعاتّعامةّ)دراداتّعلوا(

اإلَتشإ  إدتٝاظْتٝذ١ ايٓعط ؾ٢ املصنط٠ املعطٚن١ ع٢ً ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿإٔ اعتُاز  - 1

 ايؿاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلغِ  ايكػِ

١ اإلْؿا١ٝ٥اهلٓسغ  ٢َٓ ؾٛظ٣ أمحس َكطؿ٢ ايسغ١ُ 

 اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ

 تبٝإ سٝسض ايؿٝذ إزضٜؼ

 أنطّ عال٤ ايسٜٔ ذلذٛب خهط

 ٖا٢ْ س٢ًُ عبس ايؿاؾ٢ احلساز

 اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ

 خايس مجاٍ ايسٜٔ أمحس زاٚز

 تػِٓٝ ذلُس ضنا ساؾغ ايطٚب٢

 إغطا٤ ذلُس عبس ايكازم أمحس

 ؾرئٜ إبطاِٖٝ ذلُس بؿاض٠ زٖٓسغ١ اإلْتا

 ٚاؾل اجملًؼ ع٢ً إعتُاز إدتٝاظ ْتٝذ١ اإلَتشإ ايؿاٌَ.  ايكطاض:
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ّموضوعاتّعامةّ)دراداتّعلوا(تابعّ:ّ

ايكطاض ايٛظاضٟ  كٛمَٔ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ غايٓعط ؾ٢ املصنط٠ املعطٚن١  - 2

ٚايكٛاعس إقساض ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ ملطس١ً ايسضاغات ايعًٝا بٓعاّ ايػاعات املعتُس٠ بؿإٔ  29/11/2021بتاضٜذ ( ايكازض 7068ضقِ )

( َٔ ايال٥ش١ ٚاييت تٓل ع٢ً إ ٜتدص دلًؼ ايه١ًٝ 33احلان١ُ يرباَر ايسضاغات ايعًٝا اخلاق١ ايٛاضز٠ بايال٥ش١ ٚطبكًا يًُاز٠ )

 ، ٚاقرتاح َا ٢ًٜ : ٝص ايال٥ش١َٔ اإلدطا٤ات ٚايكطاضات اييت تػٌٗ تٓؿ

تهًٝـ اجملًؼ ايتٓؿٝصٟ يًرباَر ايع١ًُٝ املتدكك١ ظُٝع َٗاّ َٚػ٦ٛيٝات اجملًؼ ايتٓؿٝصٟ الزاض٠ بطاَر ايسضاغات  -1

ًرباَر ايتاي١ٝ:ٚشيو يايٛاضز٠ يف ايكٛاعس احلان١ُ اخلاق١ ايعًٝا 

 ّ يف اهلٓسغ١ ايهٗطَٚٝهاْٝه١َٝادػتري ايعًٛ  َادػتري ايعًّٛ يف ٖٓسغ١ احلاغبات ٚاالتكاالت 

 املٝاٙ املػتسا١َ َادػتري ٢َٓٗ يف إزاض٠  َكازض  زنتٛضاٙ ايؿًػؿ١ يف ٖٓسغ١ احلاغبات ٚاالتكاالت 

 َادػتري اهلٓسغ١ يف ٖٓسغ١ ايبرتٍٚ ٚايػاظ  َادػتري ٢َٓٗ يف ايبرتٍٚ ٚايػاظ 

ايٛاضز٠ يف ايكٛاعس اخلاق١ طاَر ايسضاغات ايعًٝا تهًٝـ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ ظُٝع َٗاّ اجملًؼ ايتٓؿٝصٟ الزاض٠ ب -2

ربْاَر َادػتري ايعًّٛ يف ٖٓسغ١ ايؿبهات ايصن١ٝ.ٚشيو ياحلان١ُ 

ايٛاضز٠ يف اخلاق١ تهًٝـ قػِ ٖٓسغ١ احلاغب ٚايٓعِ ظُٝع َٗاّ اجملًؼ ايتٓؿٝصٟ الزاض٠ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا  -3

يف ايصنا٤ االقطٓاع٢. ْاَر َادػتري اهلٓسغ١ٚشيو يربايكٛاعس احلان١ُ 

ايٛاضز٠ يف اخلاق١ تهًٝـ قػِ اهلٓسغ١ اي١ٜٚٛٓ ٚاالؾعاع١ٝ ظُٝع َٗاّ اجملًؼ ايتٓؿٝصٟ الزاض٠ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا  -4

ربْاَر املادػتري امل٢ٓٗ يف اهلٓسغ١ االؾعاع١ٝ.ٚشيو يايكٛاعس احلان١ُ 

زاض٠ بطاَر ايسضاغات ايعًٝا اخلاق١ ايٛاضز٠ يف ايكٛاعس تهًٝـ قػِ ٖٓسغ١ املٛاقالت ظُٝع َٗاّ اجملًؼ ايتٓؿٝصٟ ال -5

احلان١ُ يًرباَر ايتاي١ٝ:

 َادػتري ٢َٓٗ يف املػاس١ ٚاجلَٝٛاتٝهؼ  َادػتري ٢َٓٗ يف إزاض٠ املطٚض 

 ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً املكرتح املكسّ. ايكطاض:
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ّموضوعاتّعامةّ)دراداتّعلوا(تابعّ:ّ

ألغتاش ايسنتٛض / ض٥ٝؼ دلًؼ قػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ بؿإٔ َٛاؾك١ دلًؼ ايكػِ بايتؿٜٛض ايٓعط ؾ٢ اخلطاب ايٛاضز َٔ ا - 3

بكاع١ ايٓسٚات مبب٢ٓ نٗطبا٤ ؾ٢ متاّ ايػاع١ ايٛاسس٠  27/2/2022ع٢ً عكس اإلَتشإ ايتأ٢ًٖٝ زنتٛضاٙ ّٜٛ األسس  7/2/2022بتاضٜذ 

٢َٓ إبطاِٖٝ / ايكازض يكاحل ايػٝس٠  24/6/2021م ظًػ١ 73يػ١ٓ  6555ظٗطًا ٚشيو ؾ٢ ن٤ٛ ايكطاض ايكازض ؾ٢ ايسع٣ٛ ضقِ 

 َٔ : َؿه١ًذلُس أبٛ ظٖط٠ ، بؿإٔ إعاز٠ قٝس ايطايب١ املصنٛض٠.  ع٢ً إٔ تهٕٛ جل١ٓ اإلَتشإ ايتأ٢ًٖٝ 

 َؿطؾًا ٚض٥ٝػًا  األغتاش املتؿطؽ بكػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ بايه١ًٝ –أ.ز. سػٔ ذلُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾ٢  .1

 عهًٛا    بكػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ بايه١ًٝاألغتاش املتؿطؽ  -إمساعٌٝ ايبٓا  أ.ز. ذلُس .2

 عهًٛا   بكػِ اهلٓسغ١ ايهٗطب١ٝ بايه١ًٝاألغتاش املتؿطؽ  -أ.ز. ْٛض ايسٜٔ سػٔ إمساعٌٝ  .3

ٝس ايه١ًٝ باملٛاؾك١ ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ، َع تؿٜٛض ناًل َٔ األغتاش ايسنتٛض / ض٥ٝؼ دلًؼ ايكػِ ، ٚاألغتاش ايسنتٛض / عُ ايكطاض:

ع٢ً تؿهٌٝ جلإ اإلَتشإ ايؿاٌَ ؾ٢ ساي١ قسٚض أسهاّ قها١ٝ٥ ٚادب١ ايٓؿاش ، ٚإساط١ ناًل َٔ دلًؼ ايكػِ املدتل ٚدلًؼ 

 ايه١ًٝ ؾ٢ أقطب دًػ١ هلُا.
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 (1َطؾل ضقِ )

 

 (2022ايتكِٜٛ ايتكطٜيب يًؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ )ضبٝع 

 1202/2202ًعاّ ايسضاغٞ ي

 

عسز  ٜذايتاض

 األغابٝع
 َالسعات

 إىل َٔ

 ايؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ 15 2022/  6/  2اخلُٝؼ  2022/  2/  19ايػبت 

   2022/  4/  25 ثٓنياأل
 عٝس ؼطٜط غٝٓا٤

 ؾِ ايٓػِٝ

 عٝس ايعُاٍ   2022/  5/  1 ألسسا

 عٝس ايؿطط املباضى  2022/  5/  4األضبعا٤  2022/  5/  2األثٓني 

 1 2022/  4/  14اخلُٝؼ  2022/  4 / 9ايػبت 

يجاْٞ يًُػت٣ٛ إَتشاْات َٓتكـ ايؿكٌ ايسضاغٞ ا

اإلعسازٟ ٚاألٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح )ال٥ش١ ايػاعات 

 املعتُس٠( ٚايؿطق١ ايجايج١ ال٥ش١ ايؿكًني ايسضاغٝني.

ٚتهٕٛ ايسضاغ١ عٔ بعس يًؿطق١ ايطابع١ ٚايرباَر 

 ايع١ًُٝ املتدكك١ خالٍ ٖصا االغبٛع.

 1 2022/  4/  21اخلُٝؼ  2022/  4/  16ايػبت 

يجاْٞ يًؿطق١ إَتشاْات َٓتكـ ايؿكٌ ايسضاغٞ ا

 ايطابع١ ٚ ايرباَر ايع١ًُٝ املتدكك١.

ٚتهٕٛ ايسضاغ١ عٔ بعس يًُػت٣ٛ اإلعسازٟ ٚاألٍٚ 

ٚايجاْٞ ٚايجايح )ال٥ش١ ايػاعات املعتُس٠( ٚايؿطق١ 

 ايجايج١ ال٥ش١ ايؿكًني ايسضاغٝني خالٍ ٖصا

 االغبٛع.

 *ايؿكٌ ايسضاغٞ ايجاْْٞٗا١ٜ إَتشاْات  3 2022/  6/  23اخلُٝؼ  2022/  6/  4ايػبت 

 * َع إَها١ْٝ عكس إَتشاْات املكطضات اإلْػا١ْٝ خاضز املٛاعٝس املصنٛض٠.
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ّ-:ّالشىونّالًعلوموة:ّّأواًل

 ٚبٝاْٗا نايتاىل : 2021  يًعاّ اجلاَع٢ اخلطٜـاخلطجيٝني َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ املتدكك١ يؿكٌ  ٝذ١ايٓعط ؾ٢ اعتُاز ْت - 1

املعسٍ 

 ايرتانُٞ

غاظ 

ٚنُٝاٜٚاتٚبرت  

ساغبات 

 ٚإتكاالت
 نٗطَٚٝهاْٝها

عُاض٠ 

 ٚتؿٝٝس

املٓكات 

 ايبشط١ٜ
 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ عسز ايطالب

4.00 - 3.70 0 1 0 0 0 1 0.91% 

3.69 - 3.30 0 1 0 0 0 1 0.91% 

3.29 - 3.00 0 1 0 1 0 2 1.82% 

2.99 - 2.70 1 8 3 1 1 14 12.73% 

2.69 - 2.30 2 24 21 13 1 61 55.45% 

2.29 - 2.00 2 14 10 6 1 31 28.18% 

 110 3 19 34 49 5 ايعسز ايهًٞ
 

 

 ايكطاض : ٚاؾل دلًؼ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاز ايٓتٝذ١.

 

 

 

 


