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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 د ا٭ضتاذ ايدنتٛز/ـبس٥اض١ ايطٝ 11/1/2022ـ َٔ صباح ّٜٛ ايج٬ثا٤ املٛاؾل ـس٠ ٚايٓصـ١ ايعاغــظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاعـادتُع دلً

ٚنٌٝ ايه١ًٝ  - / عصاّ َصطؿ٢ ذلُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد ا٭ضتاذ ايدنتٛز ، ٚأَنيعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ذلُد عبد ايكادز ع٬ّ 

 ٚقد سطس اجلًط١ نٌ َٔ: يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ،يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚاملهًـ بتطٝري أعُاٍ ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب أ.د. تاَس س٢ًُ عبد احلُٝد سطٔ 

   قطاّ ز٩ضا٤ ا٭

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

 أ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ  أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايط٬ّ 

 أ.د. ٖػاّ ذلُد طًب١ ذلُد  أ.د. عصاّ ذلُد عادٍ عبد احلُٝد ضًُٝإ 

 ازأ.د. ذلُد ايطٝد ذلُد ايٓذ  أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ذلُد عبد ايسمحٔ ًَؼ 

 أ.د. ذلُد َسض٢ عبد اجملٝد اجلٖٛس٣  أ.د. دلد٣ عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإ 

 أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربق٢  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ 

   أ.د. سطٔ ذلُٛد ذلُٛد ايسداٍ 

   أضاتر٠ َٔ ا٭قطاّ

 اِٖٝ عٛضأ.د. إبساِٖٝ عبد ايط٬ّ إبس  أ.د. س٢ًُ عبد املكصٛد عٛض 

 أ.د. مسري سطٔ ب٢َٛٝ  أ.د. َدست َصطؿ٢ اجلٓٝد٣ 

 أ.د. زا١ٜٚ َٓري ذلُد قٓص٠ٛ  أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛاز٣ 

 أ.د. ضٝد عبد املٓعِ إبساِٖٝ ايٓاغ٢  أ.د. ذلُد تٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِ 

 أ..د. َدست عبد املعط٢ َصطؿ٢  أ.د. ذلُد عباع س٢ًُ قطب 

 أ..د. ٖٓا٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌ  ايطٝد شنسٜا ايطٝد ا٭غطٛخ٢ أ. د. 

 أ..د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل  أ..د. شن٢ إبساِٖٝ ذلُٛد إبساِٖٝ 

  أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ ا٭قطاّ

   د. ذلُد عُسٚ ع٢ً ذلُٛد رلتاز 

 أعطا٤ دلًظ ايه١ًٝ َٔ اخلازز 

 ايه١ًٝب. أعطا٤ َٔ خازز   أ. أعطا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 عُٝد.د. ٜاضس ذلُٛد محد٣ أمحد َد٢ْ  ذلُد عبد ايؿتاح غا١َأ.د.  

   إبساِٖٝ ع٢ً ٜٛضـ دلاٖدأ.د.  

   ع٢ً ذلُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

 ٢(أ.د. َدٜس ٚسد٠ ضُإ اجلٛد٠ ، د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض  َدعـٕٛٚ::

أ.د. ٚا٥ٌ ذلُد َصطؿ٢ ْٝاب١ عٔ أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ  ، أ.د. ذلُد عبد ايؿتاح ذلُد طع١ُٝ ْٝاب١ عٔ أ.د. ذلُد ذلُٛد سٓؿ٢ احلٜٛط٢ ٚقد سطس : 

 .قطب املػ٢ْ٬

 أ.د. ذلُد عبد احلُٝد إمساعٌٝ ، ى. ذلُد ع٢ً سطٓني ، ّ. أضا١َ ايطٝد اجلٓا٢ٜٓ. اعترز عٔ عدّ احلطٛز:

 د. ذلُد زؾٝل عباع شاٖس ، ذلُد َطعد ذلُد نػوأتػٝب عٔ احلطٛز: 
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

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

 وذرع اجملؾس فى مـاقشة ادلوضوعات الًالقة. ،اجملؾس 

 .2021/2022لؾعام اجلامعى  2021 دوسؿرب 11 بًاروخ ةامساخلالًصدوق عؾى حمضر اجلؾسة مت أواًل : 

 

 -ًا : ادلوضوعات العامة :ثانق

غطاب ايطٝد ا٭ضتاذ ايدنتٛز / ٚشٜس ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايع٢ًُ ، ٚاملتطُٔ نتـاب ايًـٛا٤   دلًظ ايه١ًٝ عًًُا أسٝط  – 1

ع٢ً إضٓاد تٓؿٝر  23/12/2021يٛشزا٤ بتازٜذ بػإٔ َٛاؾك١ ا٭ضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ دلًظ اأزنإ سسب / أَني دلًظ ايٛشزا٤ 

ع١ًُٝ تطٜٛس ٚادٗات َبا٢ْ ن١ًٝ اهلٓدض١ ظاَع١ اإلضهٓدز١ٜ مبٓطك١ ايػاطب٢ مبشاؾع١ اإلضهٓدز١ٜ با٭َس املباغس إىل غسن١ 

٫ غري( ،  ًَٕٝٛ دٓٝ٘ )َا١٥ ٚمخطٕٛ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ َصس٣ 150قطاع صٝا١ْ اٯثاز ٚايكصٛز( بك١ُٝ تكدٜس١ٜ املكاٚيٕٛ ايعسب )

،  ( غٗس َٔ تازٜذ أَس اإلضٓاد ، ع٢ً إٔ ٜتِ دزاض١ ا٭ضعاز ايٓٗا١ٝ٥ بايًذإ املدتص١ هلرا ايػسض باجلاَع24١مبد٠ تٓؿٝر )

املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢ ، بعسض تكسٜس َصٛز عٔ احلاي١ ايسا١ٖٓ  –ايدنتٛز / شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد ٚقد قاّ ايطٝد 

ضٝادت٘ خط١ ايعٌُ  يه١ًٝ َبًٝٓا بٗا ايتًؿٝات ٚايتصدعات ايت٢ سًت بٗا َٚٛضشًا أضبابٗا ، نُا اضتعسضيٛادٗات َبا٢ْ ا

َع غسن١ املكاٚيٕٛ ايعسب )قطاع صٝا١ْ اٯثاز ٚايكصٛز( ملعاجل١ ٖرٙ ايتًؿٝات ٚايتصدعات ٚنٝؿ١ٝ عٛد٠ ٖـرٙ  ايت٢ ضتتِ 

 املبا٢ْ إىل صٛزتٗا ا٭ص١ًٝ.

١ جلُٝع ا٭قطاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ ، ببد٤ تػػٌٝ َعٌُ ايٛاقع اإلؾرتاض٢ ، ٚإتاست٘ يًع١ًُٝ ايتعًًُٝٝا دلًظ ايه١ًٝ عًُأسٝط  – 2

ا٭ضتاذ املطاعد بكطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ ٚاملػسف ع٢ً املعٌُ ، بعسض  –ايدنتٛز / شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد ٚقد قاّ ايطٝد 

 املتاس١ ب٘.ممه١ٓ َٔ اإلَهاْٝات كٝل أقص٢ اضتؿاد٠ ؾٝدٜٛ عٔ اضتدداّ َعٌُ ايٛاؾع اإلؾرتاض٢ ٚنٝؿ١ٝ ؼ

ْا٥ب املدٜس ايتٓؿٝر٣ يٛسد٠ إداز٠ َػسٚعات ايتطٜٛس ظاَع١  –قاَت ايطٝد٠ ايدنتٛز٠ / دٜٓا أمحد عبد ايكادز عبد املٓعِ اجلٝاز  – 3

عًًُا اجملًظ  إساط١ب ه١ًٝ ،، ٚايت٢ مت دعٛتٗا جلًط١ دلًظ اي TICO اإلضهٓدز١ٜ َٚط٦ٍٛ َهتب ْكٌ ٚتطٜٛل ايتهٓٛيٛدٝا

 اٜسامسـٛع ، ٚإعطا٤ ْبر٠ عـٔ َػـسٚعات    ايت٢ تتِ به١ًٝ اهلٓدض١ َٔ خ٬ٍ ٚسد٠ إداز٠ املػسٚعاتباملػسٚعات ايبشج١ٝ 

(Erusmus) .ؾ٢ دٚزت٘ اجلدٜد٠ 

ر٣ عكد ؾ٢ ايؿرت٠ ٚاي RETBE’21ع٢ً تٛصٝات امل٪متس ايدٚىل ايجا٢ْ عػس يدٚز اهلٓدض١ سلٛ ب١٦ٝ أؾطٌ  ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ– 4

 .4/1/2022، ٚايت٢ مت اعتُادٖا ؾ٢ جل١ٓ غ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظًطتٗا بتازٜذ  2021دٜطُرب  22 – 20َٔ 
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 -: ادلوضوعات العامة : تابع

طبٝل قساز دلًظ ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً املرنس٠ املسؾٛع١ َٔ ا٭ضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب بػإٔ ت – 5

ٚاخلاص بصسف َهاؾأ٠ غٗس١ٜ نٓطب١ َٔ صاؾ٢ ايساتب َـٔ سطـاب صـٓدٚم ايطًبـ١      28/10/2019اجلاَع١ ظًطت٘ بتازٜذ 

-47( َٔ قساز دلًظ اجلاَع١ زقِ )2ايٛاؾدٜٔ ٚذيو ٚؾكًا ٭عداد ايٛاؾدٜٔ بايه١ًٝ ، ٚاملٛاؾك١ ع٢ً املكرتسات اخلاص١ باملاد٠ )

د( يط١ٓ -47( َٔ قساز دلًظ اجلاَع١ زقِ )2اهل١٦ٝ املعا١ْٚ يًطٝد ايعُٝد ٚايطاد٠ ايٛن٤٬ ، ٚاملاد٠ )ٚاملتعًل ب 2019ز( يط١ٓ 

 ٚاملتعًل بايًذ١ٓ املعا١ْٚ يتٓؿٝر خطط ايه١ًٝ َٔ ايعاًَني ٚاإلدازٜني ، نُا ٚاؾل اجملًظ ع٢ً َا ٢ًٜ : 2019

 ٤ َٔ ن٬ً َٔ :إٔ ٜهٕٛ تػهٌٝ اهل١٦ٝ املعا١ْٚ يًطٝد ايعُٝد ٚايطاد٠ ايٛن٬ 

 ا.د. َٓطل ايٛاؾدٜٔ بايه١ًٝ )بصؿت٘( .1

 ا.د. َدٜس ٚسد٠ ضُإ اجلٛد٠ بايه١ًٝ )بصؿت٘( .2

 ا.د. َدٜس ٚسد٠ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ بايه١ًٝ )بصؿت٘( .3

 : َٔ ٚإٔ ٜهٕٛ تػهٌٝ اهل١٦ٝ املعا١ْٚ يتٓؿٝر خطط ايه١ًٝ َٔ ايعاًَني ٚاإلدازٜني َٔ ن٬ً 

 بايه١ًٝ )بصؿت٘(ا. َدٜس إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  .1

 ا. َدٜس إداز٠ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ )بصؿت٘( .2

 ا. إهلا٢َ ذلُد سطاّ خًٌٝ )َط٦ٍٛ ايدؾع اإليهرت٢ْٚ عطابات ايه١ًٝ( .3

َٔ ا٭ضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب بػإٔ تػهٌٝ ٚسد٠ ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً املرنس٠ املسؾٛع١  – 6

ٖٛٛبني بايه١ًٝ ، ٚذيو ؾ٢ إطاز تٛدٝٗات ايطٝد / ز٥ٝظ اجلُٗٛز١ٜ ٚاخلاص١ بتعصٜص آيٝات زعا١ٜ ايط٬ب زعا١ٜ ايط٬ب امل

 نايتاىل :تػهٌٝ ايٛسد٠ هٕٛ بني باجلاَعات املصس١ٜ ٚدعُِٗ ، ع٢ً إٔ ٜاملٖٛٛ

 َدٜس ايٛسد٠    ا.د. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايط٬ب )بصؿت٘(  .1

 عطًٛا   ملػ٢ْ٬ )َطتػاز ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ(ا.د. ٚا٥ٌ ذلُد َصطؿ٢ قطب ا .2

 عطًٛا   ا.د. ع٤٬ عبد ايؿتاح عسؾ١ بدز )َطتػاز ايًذ١ٓ اإلدتُاع١ٝ( .3

 عطًٛا     ا. َدٜس إداز٠ زعا١ٜ ايػباب بايه١ًٝ )بصؿت٘( .4
 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

( دزع ، 50( غٓط١ ، ٚعدد )160ْع١ُ ايبٓا٤ عباز٠ عٔ عدد )غسن١ ايديتا ٭املكدّ َٔ ايع٢ٓٝ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 1

دٓٝ٘ )مخطٕٛ أيـ دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري( يًُػازن١ نساع٢ ذٖب٢ ؾ٢ ؾعايٝات امل٪متس ايدٚىل  50000تكدز ايؿ١ُٝ اإلمجاي١ٝ هلُا مببًؼ 

 .2021 دٜطُرب 22 – 20ٚاير٣ عكد ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ  RETBE’21ايجا٢ْ عػس يدٚز اهلٓدض١ سلٛ ب١٦ٝ أؾطٌ 

دٓٝ٘ )مخط١ ٚعػسٕٚ أيـ دٓٝ٘ َصس٣ ٫  25000غسن١ أمسٓت ايعاَس١ٜ  مببًؼ املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 2

ٚاير٣ عكد ؾ٢  RETBE’21غري( يًُػازن١ نساع٢ زمس٢ ؾ٢ ؾعايٝات امل٪متس ايدٚىل ايجا٢ْ عػس يدٚز اهلٓدض١ سلٛ ب١٦ٝ أؾطٌ 

 .2021رب دٜطُ 22 – 20ايؿرت٠ َٔ 
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 -: اهلداوا والًربعات: تابع

دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري(  مخطٕٛ أيـدٓٝ٘ ) 50000مببًؼ  يٮمسد٠غسن١ اإلضهٓدز١ٜ املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 3

 .يطداد املصسٚؾات ايدزاض١ٝايكادزٜٔ غري صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ 

ساٌَ أزض٢ ( 1عباز٠ عٔ عدد ) اْٛؾريا يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝغسن١ املكدّ َٔ يع٢ٓٝ اقبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 4

 .دٓٝ٘ )ضت١ آ٫ف دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري( 6000َتشسى يطٗٛي١ ايتٓكٌ بايػاغ١ ايتؿاع١ًٝ بني قاعات ايتدزٜظ ، تكدز قُٝت٘ مببًؼ 

( طكِ زداىل بٛنطس 410ي٬ًُبظ عباز٠ عٔ عدد )غسن١ د٬ٝتهظ املكدّ َٔ ايع٢ٓٝ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 5

ايكادزٜٔ غري صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ دٓٝ٘ )اثٓإ ٚعػسٕٚ أيـ ٚمخطٕٛ دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري(  22050ٜكدز مببًؼ 

 )ايطٛم اخلري٣ ي٬ًُبظ(.

( قُٝص غباب٢ ٜكدز مببًؼ 50د )غسن١ أيؿ٢ يًُٓطٛدات عباز٠ عٔ عداملكدّ َٔ ايع٢ٓٝ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 6

 ايكادزٜٔ )ايطٛم اخلري٣ ي٬ًُبظ(.غري صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ دٓٝ٘ )عػس٠ آ٫ف دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري(  10000

دٓٝ٘  5000( بًٛؾس زداىل  ٜكدز مببًؼ 50َصٓع تٛتهظ عباز٠ عٔ عدد )املكدّ َٔ ايع٢ٓٝ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 7

 ايكادزٜٔ )ايطٛم اخلري٣ ي٬ًُبظ(.غري صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ ٫ف دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري( )مخط١ آ

دٓٝ٘ )اثٓا عػس٠ أيؿًا ٚمخطُا١٥ دٓٝ٘ َصس٣ ٫ غري(  12500ؾاعٌ خري مببًؼ املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 8

 .اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝقطِ اهلٓدض١ ايكادزٜٔ َٔ غري صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ 
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الرتققات والًعققـات

 الًعاقد مع العؾؿاء ادلًؿقزون -

 القرار املوضوع القسن االسن ّ

   محد عبد ايسمحٔ املصس٣       أأضا١َ  ا.د. 1
اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ    

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

َٔ ؾ١٦ ايعًُا٤ ضٝادت٘ ع َ تعاقداي ػدٜدع٢ً 

ّ  املتُٝصٜني ؾ٢ عٛثِٗ  اعتبـازًا َـٔ    ملـد٠ عـا

 .11/2/2023ٚست٢   12/2/2022

 ٚاؾل اجملًظ

 

 الًعقني فى وظقػة مدرس -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

1 
خايد ذلُد ذلُد بٗذت  ّ.

   ايصريؾ٢

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ 

بايكطِ  َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ايدنتٛزاٙع٢ً دزد١  حلصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 مساعدالًعقني فى وظقػة مدرس  -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 َعٝد بساِٖٝ ذلُٛد  إذلُٛد شن٢  ّ. 1
اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

ٛاؾك١ ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ امل

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ حلصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

2 
محد ذلُد قاضِ أّ. محاد٠ 

 ايػابٛز٣ 
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .تريع٢ً دزد١ املادط بايكطِ حلصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -:اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة : ثانقًا

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

1 
محد أد. َصطؿ٢ ذلُد عادٍ 

 محاد 
 َدزع 

ٖٓدض١ احلاضب 

 ٚايٓعِ 

ــظ ايكطـــِ      ــرتاح دلًـ ــ٢ اقـ ــس ؾـ ايٓعـ

تطبٝـــل ايًـــٛا٥  بػـــإٔ املٛاؾكـــ١ عًـــ٢ 

إعتبـــازًا َـــٔ بٗـــرا ايػـــإٔ ٚايكـــٛاْني 

ايتـــازٜذ ايتـــاىل ٫ْتٗـــا٤ آخـــس ) 7/8/2018

َــــد سصــــٌ عًٝــــ٘ ٫دــــاش٠ َساؾكــــ١ 

ــر     ــٝادت٘ بتٓؿٝ ــِ ض ــح م ٜك ــ١( سٝ ايصٚد

ــساز   22/6/2017بتـــــازٜذ جلاَعـــــ١ اقـــ

تٓؿٝــرًا يكـــساز جلٓــ١ َتابعـــ١ ايكـــسازات   

 اجلاَع١ٝ.

قسز دلًظ 

ايه١ًٝ إزداع 

املٛضٛع 

يًكطِ إلبدا٤ 

زأ٣ ايكطِ 

صساس١ ؾ٢ 

إْٗا٤ خد١َ 

ضٝادت٘ َٔ 

 عدَٗا

2 
محد عبد اهلل ْع١ُ أَدست ّ. 

 اهلل  

َدزع 

 َطاعد 

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ــإٔ     ــِ بػ ــظ ايكط ــرتاح دلً ــ٢ اق ــس ؾ ايٓع

ــ٢  ــ١ عً ــدّ   إاملٛاؾك ــٝادت٘ يع ــٌ ض ــا٤ عُ ْٗ

ــ٘    ــٌ ٚإْكطاعـ ــ٢ زأع ايعُـ ــدٙ عًـ تٛادـ

 .  15/7/2021إعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

3 
محد عبد احلهِٝ َصطؿ٢ أّ. 

 عبد ايساشم

َدزع 

 َطاعد 

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ــظ ايكطـــِ      ــرتاح دلًـ ــ٢ اقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــ٢   ــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــتكاي١ بػـ ــٍٛ إضـ قبـ

 19/8/2021ضـــــٝادت٘  إعتبـــــازًا َـــــٔ   

ٚذيــو ْعــسًا يعــسٚف خاصــ١ بطــٝادت٘     

ــ٘    ) ــًا بأْـ ــٛا٥   عًُـ ــل ايًـ ــع تطبٝـ َـ

 .  (10/8/2021َٓكطع عٔ ايعٌُ َٓر 

 ٚاؾل اجملًظ

4 
ّ. اض٬ّ عبد ايسسِٝ ذلُد 

 ايباقٛز٣ 

َدزع 

 َطاعد 

دض١ اهلٓ

 ايهٗسب١ٝ

ــإٔ     ــِ بػ ــظ ايكط ــرتاح دلً ــ٢ اق ــس ؾ ايٓع

ــ ــ١ عًـ ــا٤ املٛاؾكـ ــٛا٥  بإْٗـ ــل ايًـ ٢ تطبٝـ

ــٝادت٘ ،   ــ١ ض ِ خدَ ــ ــح إٔ ايكط ــ   سٝ زؾ

َٓشـــ٘ أدـــاش٠ غـــٗسٜٔ يًعـــٛد٠ ٚاضـــت٬ّ 

ــ١     ــ١ ايصٚد ــاش٠ َساؾك ــح إ اد ــٌ سٝ ايعُ

 .  2/9/2021قد اْتٗت ؾ٢ 

 ٚاؾل اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -: الًٍاوز عن احلضور فى ادلوعد احملدد: ثالًٌا

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

1 
ايطٝد ذلُـد عبـد اجلـٛاد    د. أ.

 َسشٚم 
 أضتاذ َتؿسؽ

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ 

ــإٔ     ــِ بػ ــظ ايكط ــرتاح دلً ــ٢ إق ــس ؾ ايٓع

ــٔ      ــدّ َ ــرز املك ــٍٛ ايع ــ٢ قب ــ١ عً املٛاؾك

ــاٚش   ــٔ ػ ــٝادت٘ ع ــ٢ض ــاش٠  ؾ ــ١ا٫د  اخلاص

اٜـــاّ سٝـــح عـــاد  6ملـــد٠ بـــدٕٚ َستـــب 

ــًِ اي ــٝادت٘ ٚتطـ ــٔ  ضـ ــازًا َـ ــٌ إعتبـ عُـ

ــٔ  7/12/2021 ــد٫ً َــ ــسًا  1/12/2021بــ ْعــ

ــد   ــ١ بعـ ــش١ٝ يًصٚدـ ــ١ ايصـ ــ١ احلايـ ملتابعـ

 إدسا٤ اجلساس١.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: نًداباتاإل: ًارابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 أضتاذ َتؿسؽ   غعبإ ع٢ً عط١ٝ ْصريد.  1 
اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

كطِ بػإٔ ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ اي

يًتدزٜظ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘ ١املٛاؾك

باجلاَع١ املصس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا يًؿصٌ ايدزاض٢ ا٭ٍٚ 

ٚذيو ،  2021/2022ايعاّ اجلاَع٢  خسٜـ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملد٠ ا٭زبعا٤  ّٜٛ

 ٚاؾل اجملًظ

2 
د. ٢ْٗ عدىل عبد ايسمحٔ أ.

 عط١ٝ 
 ضتاذ أ

ٖٓدض١ احلاضب 

 ٚايٓعِ 

يٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ ا

ا بع  ايٛقت ع٢ً ْدب ضٝادتٗ ١املٛاؾك

ؾ٢ غري اٚقات ايعٌُ ايسمس١ٝ ٚذيو ملد٠ 

ضتعا١ْ يإل 15/3/2022َٔ  عاّ إعتبازًا

ْػط١ غرباتٗا ؾ٢ ا٫غساف ع٢ً أ

ايبشح ٚايتطٜٛس مبسنص تطبٝكات ايرنا٤ 

ايتابع يٛشاز٠  ا٫صطٓاع٢ ٚاحلٛضب١

 ٝا املعًَٛات.اإلتصا٫ت ٚتهٓٛيٛد

 ٚاؾل اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 3 
د. ذلُد ابساِٖٝ ذلُد زغاد 

 ايطسٚد٢  
 َدزع

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ 

يًتدزٜظ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘ ١املٛاؾك

ّ باجلاَع١ املصس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًٛ

ٚايتهٓٛيٛدٝا يًؿصٌ ايدزاض٢ ا٭ٍٚ َٔ 

 ٢ٚذيو َٜٛ،  2021/2022ايعاّ اجلاَع٢  

ضاعات  6ملد٠  ٚا٭ثٓنيضاعات  6ملد٠ ا٭سد 

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. زاْٝا عٝد ذلسٚع  4

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ 

عٗد ايعاىل ا يًُع٢ً ْدب ضٝادتٗ ١املٛاؾك

يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝا بربز ايعسب 

يًؿصٌ ايدزاض٢ ا٫ٍٚ َٔ ايعاّ 

 ثٓنيٚذيو ّٜٛ ا٭  ، 2021/2022اجلاَع٢  

 ضاعات أضبٛعًٝا. 3ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:موضوعات عامة )ذىون هقىة الًدروس( : ًاخامس

 –اهلٓدض١ ا٫ْػا١ٝ٥ قطِ   - ٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝهاٖقطِ  - ايصش١ٝقطِ اهلٓدض١ )ا٫قطاّ املع١ٝٓ  تهًٝؿاتايٓعس ؾ٢  - 1

 ٠طبكًا يًدط١ اخلُط١ٝ املعتُد٠ َٔ دلًظ اجلاَع١ ظًطت٘ املٓعكد 2020املعٝدٜٔ خسجي٢ دؾع١  تهًٝـبػإٔ  (ٖٓدض١ املٛاص٬تقطِ 

 .2022/2023ٚست٢ ايعاّ اجلاَع٢  2018/2019َٔ ايعاّ اجلاَع٢  ابتدا٤ًا 25/5/2019بتازٜذ 

، َع تؿٜٛ  ا٭ضتــاذ  2020ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً تهًٝؿات ا٭ؾطاّ املد١ْٝ بػإٔ تهًٝـ املعٝدٜٔ خسجي٢ دؾع١  ز :ايكسا

 ز٩ضا٤ ا٭قطاّ املع١ٝٓ. ََٔاد٠ ايتدصص يًُسغشني إستٝاطًٝا  باإلعتُاد بعد اضتٝؿا٤ايدنتــٛز / عُٝد ايه١ًٝ 

 



01 

  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 الشئون التعليمية
 

 القرار الةجوصية جلنة شئون ط املوضوع م

1 

 -تعدٌٜ ْتٝذ١ ايطايب / سطـٔ أمحـد إبـساِٖٝ    ايٓعس يف 

بايؿسقـ١ ايسابعـ١ بكطـِ اهلٓدضـ١      2021خسٜر دٚز ْٛؾُرب 

بد٫ً َٔ 2021املٝهاْٝه١ٝ ، يٝهٕٛ ايطايب ْادشًا يف دٚز َاٜٛ 

، ٚذيو ْتٝذ١  2020/2021يًعاّ ايدزاضٞ  2021دٚز ْٛؾُرب 

بكبٍٛ  16/12/2021ملٓعكد يف يكساز دلًظ ايتأدٜب اإلضت٦ٓايف ا

ٚتعدٌٜ ْتٝذ١ ايطايب يف َكـسز ايـتشهِ اٯيـٞ بايؿسقـ١     

 ايجايج١ َٝهاْٝها.

 أوصث اللجنة ببملوافقة

على جوصية جلنة  وافق جملس الكلية

 شئون الطالة

2 

َٔ ايطايب /  ذلُـد املػـاشٟ أبـٛ     ايطًب املكدّايٓعس يف 

ٔ  3ايٛؾا ايطـٝد َسدـإ  ، يدزاضـ١ )    ايطـ١ٓ   ( َكـسزات َـ

ايٓٗا١ٝ٥ بكطِ اهلٓدضـ١  ايهُٝٝا٥ٝـ١ سطـب قـساز اجملًـظ      

ا٭ع٢ً يًذاَعات متٗٝـدًا ملعاديـ١ دزدـ١ ايبهـايٛزٜٛع يف     

  SEGi Universityاهلٓدضـ١ ايهُٝٝا٥ٝـ١ َـٔ داَعـ١    

Malaysia      ٚقد ٚاؾل دلًظ قطـِ اهلٓدضـ١ ايهُٝٝا٥ٝـ١

ع٢ً تدزٜظ املكسزات ايتاي١ٝ يًطايب َٔ َكسزات ايؿسقـ١  

 ( ضاعات َعتُد٠ يهٌ َكسز ِٖٚ: 3ع١ مبا ٜعادٍ )ايساب

 تصُِٝ ايعًُٝات ايهُٝٝا١ٝ٥. -1

 ( ؼ١ًٝ املٝاٙ.7َكسز إختٝازٟ ) -2

 ( ٖٓدض١ ايبًُسات.8َكسز إختٝازٟ ) -3

ع٢ً ؼدٜـد   12/1/2021عًًُا بإٔ دلًظ ايه١ًٝ قد ٚاؾل يف  

ــ١     ــرباَر ايعًُٝ ــا يف اي ــد٠ مبجًٝتٗ ــاع١ املعتُ ــ١ ايط تهًؿ

 املتدصص١.

 للجنة ببملوافقةأوصث ا

على جوصية جلنة  وافق جملس الكلية

 شئون الطالة
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 الشئون التعليميةتابع: 
 

 

 القرار جوصية جلنة شئون طالة املوضوع م

3 

ايطًب املكدّ َٔ ز٥ٝظ دلًظ قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ايٓعس يف 

سرف أسد  ٚاإلغعاع١ٝ يف َكرتح دلًظ ايكطِ باملٛاؾك١ ع٢ً

ؾٝصٜا٤ ٚايُٓرد١ ٚاحملانا٠ يف اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ملكسزٟ املتطًبات املطبك١  

 :ٚاملٛضش١ باجلدٍٚ ايتايٞ ايب٬شَا َٚؿاع٬ت اإلْدَاز

 
 

 املتطًب ايطابل املكرتح املتطًب ايطابل احلايٞ اضِ املاد٠

ايُٓرد١ ٚاحملانا٠ 

يف اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ 

NRE381 

 ؾٝصٜا٤ ١ْٜٚٛ  -1

NRE222 

ايتشهِ اٯيٞ يف  -2

 اي١ٜٚٛٓ  اهلٓدض١

NRE351)حيرف( 

 ؾٝصٜا٤ ١ْٜٚٛ  -1

NRE222 

 

ؾٝصٜا٤ ايب٬شَا 

َٚؿاع٬ت 

 اإلْدَاز

NRE371 

ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ  -1

يًُتػريات املتعدد٠ 

EMP113 

ايتشًٌٝ املسنب  -2

ٚايدٚاٍ اخلاص١ 

EMP217 )حيرف( 

َٝهاْٝها املٛا٥ع  -3

ٖٚٓدض١ ايتدؾل 

MEC233 

ايتؿاضٌ ٚايتهاٌَ  -1

تعدد٠ يًُتػريات امل

EMP113 

َٝهاْٝها املٛا٥ع  -2

 ٖٚٓدض١ ايتدؾل 

MEC233 

 أوصث اللجنة ببملوافقة

على جوصية جلنة  وافق جملس الكلية

 شئون الطالة
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادقة جازاتاإل :أواًل

 -أداش٠ دزاض١ٝ : اإلٜؿاد ؾ٢  – أ

 القرار البيبن الوظيفة/القسن االسن م

 ايطٝد ذلُد  شٜاد ذلُد. ّ 1
عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

 ا٫ْتاز

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًع٬قات 

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    

يًشصــٍٛ عًــ٢ دزدــ١ ايــدنتٛزاٙ َــٔ املاْٝــا ٚذيــو 

ي٬ضــتؿاد٠ َــٔ املٓشــ١ املكدَــ١ يطــٝادت٘ َــٔ داَعــ١  

UNIVERSITY TECHNICAL   

MUNICH (TUM)   ــد ــٌ يًتذدٜ ــاّ قاب ــد٠ ع مل

 إعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس بدٕٚ َستب.

 (.28/2/2019)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َعٝد ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٜٛضـ ْصٜ٘ عبد احلُٝد  .ّ 2
طاعد بكطِ َدزع َ

 اهلٓدض١ ايهٗسبٝ٘

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًع٬قات 

ٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً ا

يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايـدنتٛزاٙ َـٔ املًُهـ١ املتشـد٠     

ٚذيو ي٬ضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَعـ١  

اضرتاثه٬ٜد ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تـازٜذ  

 ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾـ٢ ٚظٝؿـ١ َـدزع َطـاعد ؾـ٢      

28/11/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد مجاٍ ساَد ايكؿص . ّ 3

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًع٬قات 

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    

يًشصٍٛ عًـ٢ دزدـ١ ايـدنتٛزاٙ َـٔ إٜطايٝـا ٚذيـو       

يطٝادت٘ َٔ داَع١ دٓٛٙ ملد٠  ي٬ضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ

عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبـازًا َـٔ تـازٜذ ايطـؿس مبستـب      

 ٜصسف بايداخٌ.

)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾـ٢ ٚظٝؿـ١ َـدزع َطـاعد ؾـ٢        

15/10/2020.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -أداش٠ دزاض١ٝ : اإلٜؿاد ؾ٢ تابع:

 القرار البيبن الوظيفة/القسن االسن م

  ذلُٛد إبساِٖٝ ذلُٛد. ّ 4
عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجل١ٓ ايه١ًٝ يًع٬قات 

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    

يًشصٍٛ عًـ٢ دزدـ١ ايـدنتٛزاٙ َـٔ إٜطايٝـا ٚذيـو       

ي٬ضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ دٓٛٙ ملد٠ 

إعتبـازًا َـٔ تـازٜذ ايطـؿس مبستـب      عاّ قابٌ يًتذدٜد 

 ٜصسف بايداخٌ.

 (.1/2/2018)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َعٝد ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: َٓ  يًتدزٜب ايع٢ًُ – ب

 القرار البيبن الوظيفة/القسن االسن م

 عُسٚ ذلُد ْبٌٝ غسف    . ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ احلاضب ٚايٓعِ 

ٚعطٛ ا٫داش٠ 

اَع١ ايدزاض١ٝ ظ

َري٫ْد باي٫ٜٛات 

 املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ

١ ع٢ً َٓ  ضٝادت٘ ايٓعس يف اقرتاح دلًظ ايكطِ باملٛاؾك

 19/8/2021عاّ  يًتدزٜب بعد ايعاّ ايطادع اعتبازًا َٔ 

بــدٕٚ َستـب ٚذيــو يتهًُـ١ ؾــرت٠    18/8/2022ٚستـ٢  

ــدًا يًعــٛد٠   ايتــدزٜب ايعًُــ٢ ٚتٛؾٝــل أٚضــاع٘ متٗٝ

ٗا٤ ص٬سٝ٘ تاغري٠ دخٍٛ ٚاضت٬ّ ايعٌُ ٚنريو ٫ْت

ٚخسٚز ي٫ًٜٛات املتشد٠ ٚصعٛب١ احلصٍٛ ع٢ً تاغري٠ 

ددٜد٠ بطبب اش١َ نٛزْٚـا ، عًُـًا بـإٔ جلٓـ١ ايهًٝـ١      

 يًع٬قات ايجكاؾ١ٝ م تٛاؾل ع٢ً ذيو.

يًشصـٍٛ عًـ٢ دزدــ١    20/8/2015)ضـاؾس ضـٝادت٘ ؾـ٢    

اخـس َـد سصـٌ عًٝـ٘ ؾـرت٠       -ايدنتٛزا٠ َـٔ اَسٜهـا  

)ايٝـّٛ ايتـاىل    6/11/2020بازًا َٔ يًتدزٜب ايع٢ًُ اعت

ْٗا١ٜ ايعـاّ ايطـادع بـدٕٚ     19/8/2021يًُٓاقػ١ ست٢ 

 (.5/11/2020َستب سٝح ْاقؼ ايدزد١ ؾ٢ 

قسز دلًظ 

ايه١ًٝ 

عدّ 

املٛاؾك١ 

ع٢ً َٓش٘ 

عاّ 

يًتدزٜب 

بعد ايعاّ 

 ايطادع
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 -: %(15اإلعارات )نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة  :ًاثانق

 القرار البيبن فة/القسنالوظي االسن م

1 
٢ْٗ عبد ايسمحٔ د. ا.

  ٜطس٣

ضتاذ بكطِ أ

احلاضب ٖٓدض١ 

 ٚايٓعِ

 ػدٜـد ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ باملٛاؾك١ عًـ٢  

 احلـاد٣ عػـس )عـاّ اضـتجٓا٢٥(    عـاّ  يً اإعاز٠ ضٝادتٗ

يًعُـٌ ظاَعـ١    28/2/2023ست٢  1/3/2022إعتبازًا َٔ 

يته١ًُ بع  ٚذيو بدٕٚ َستب بكطس  ٚاٌٜ نٛزٌْٝ

املػازٜع ؾ٢ دلاٍ ايبَٝٛعًَٛات١ٝ ٚايت٢ تتطُٔ أعاخ 

ا٫ضـهٓدز١ٜ ؾـ٢ دلـ٬ت عاملٝـ١      ١ضِ داَعإَٓػٛز٠ ب

ْ٘ تعطٌ ايٓػس بايعاّ املاضـ٢ بطـبب   أَتُٝص٠ سٝح 

ٗ  ٠، عًًُا بإٔ إعاز ٚبا٤ نٛزْٚا ٫تـ٪ثس عًـ٢    اضـٝادت

عًُـًا بـإٔ جلٓـ١ ايهًٝـ١     ،  ا٫عازات اجلدٜد٠ بايكطِ

  .ايجكاؾ١ٝ م تٛاؾل ع٢ً ذيو يًع٬قات

 %(.25)ْطب١ ا٫عاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

قسز دلًظ ايه١ًٝ عدّ 

املٛاؾك١ ع٢ً ػدٜد 

)٭ٕ  إعاز٠ ضٝادتٗا

ايعاّ ا٫ضتٓا٢٥ 

ٜطتشل ملٔ تٓت٢ٗ 

إعازتِٗ ست٢ 

ٚؾكًا يكساز  31/12/2021

اجملًظ ا٭ع٢ً 

يًذاَعات ظًطت٘ 

 (20/3/2021بتازٜذ 
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 الدراسات العليا
 -اهلـددة اإلنشائقة :أواًل: قسم 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 عادٍ يٛزٚ يٛا٣ زلٝب اضِ ايطايب:

 .ايع٬ق١ بني ٖٓدض١ ايك١ُٝ ٚاإلضتدا١َ ؾ٢ ايتػٝٝد ؾ٢ ايدٍٚ ايٓا١ََٝٛضٛع: 

Correlation between value engineering and 

sustainability in construction in developing countries.  

 .أ.د. ٖػاّ عبد اخلايل عبد اخلايل ، د. ٜاضس ذلُد سٝٛز ايؿشاّؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم ثانقًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 غسٜـأمحد عبد اجملٝد سطٔ  اضِ ايطايب:

 . اخل٬ٜا ايعصب١ٝ ا٫صطٓاع١ٝ يًسٚبٛتات ايصزاع١َٝٛضٛع: 

Artificial neural networks for agricultural robots.  

 .أ.د. تاَس س٢ًُ عبد احلُٝد ، أ.د. ذلُد صدق٢ احلربٚىؼت إغساف: 

 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ضازٙ أضاَ٘ عبد ايعصٜص ذلُد امله٢ يب:اضِ ايطا

تكدٜس َعا٬َت قٓا٠ اإلتصاٍ املتٓاثس٠ بإضتدداّ اإلختٝاز اجلص٢٥ ذات ٛع: َٛض

 . اخلطأ احملدٚد

Bounded error subset selection for sparse channel 

estimation.  

 .أ.د. َطعٛد بػري ايػ٢ُٝٓ ، د. نسِٜ أمحد ضا٢َ بٓٛإؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٢ْٗ سٓؿ٢ عبد ايسشام ذلُٛد غامن اضِ ايطايب:

ايتكٓٝات املتكد١َ ملعاجل١ اإلغازات يتشًٌٝ ٚتػدٝص إغازات املذ  َٛضٛع:

 . ايهٗسب١ٝ

Advanced signal processing techniques for EEG 

filtering, analysis, and diagnosis.  

 .ضعٝد ايرتاعأ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، د. أمحد ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 دايٝا إبساِٖٝ ذلُد ذلُد إبساِٖٝ اضِ ايطايب:

تعصٜص اإلزضاٍ ؾ٢ ايكٓٛات ايصٛت١ٝ ؼت املا٤ بإضتدداّ تكطِٝ ايرتدد َٛضٛع: 

 . املتعاَد املتٓاثس ٚاملطابل يًكٓا٠

Enhanced transmission in underwater acoustic 

channels using matched and sparse orthogonal 

frequency division multiplexing (OFDM) signals.  

 .أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ اخلا٢َ ، د. نسِٜ أمحد ضا٢َ بٓٛإ ؼت إغساف:

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

 القرار القيدجبريخ  الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ض٢ًُ ضا٢َ ايطٝد عبٝد اضِ ايطايب:

 .ع١ًُٝ َٛثٛق١ ؾ٢ غبه١ ايهٗسبا٤ ايرن١َٝٛضٛع: 

Trustworthy smart grid operation.  

 .أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشم، د. نسِٜ أمحد ضا٢َ بٓٛإ ؼت إغساف:

          * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

2021 IEEE 11th Annual Computing and Communication 

Workshop and Conference, 27-30 January 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                          أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝأ.د. ْبٌٝ سطٔ ذلُٛد عباض٢   -1

  املعًَٛات ظاَع١ ايكاٖس٠أضتاذ به١ًٝ احلاضبات ٚ    أ.د. ٖٝجِ صؿٛت نُاٍ محصٙ -2

 عطٛاً                                                                                       

 عطًٛاَػسؾًا ٚ        أضتاذ َطاعد َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشم     -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

هحابن اإل

 الشبهل

 إضسا٤ ذلُد عبد ايصادم أمحداضِ ايطايب: 

 .ايتشهِ ؾ٢ تتبع ايٓعاّ ايػُط٢ سلٛ ؼطني إداز٠ ايطاق١َٛضٛع: 

Tracking control of solar system towards improving 

energy management. 

 .أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ ضعدؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. ْبٌٝ سطٔ ذلُٛد عباض٢   -1

                     أضتاذ ٚز٥ٝظ قطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ بايه١ًٝ   أ.د. ٚا٥ٌ َصطؿ٢ املػ٢ْ٬   -2

 عطٛاً                                                                                       

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                       أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ ضعد  أضتاذ بايه١ًٝ -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 خايد مجاٍ ايدٜٔ أمحد داٚداضِ ايطايب: 

 .ؼطري ٚتٛصٝـ املرتانبات ايٓا١ْٜٛ يإلضتػعاز ايصٛت٢ ؼت املا٤َٛضٛع: 

Preparation and characterization of Nonocomposite 

for underwater acoustic sensing. 

 .أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل ، أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشمؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعًِٝ          -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ        أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ          أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل     -2

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

 2016 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم ثالًٌا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ذلُٛد ذلُد مجع٘ أمحد محاد٠اضِ ايطايب: 

ؼطني َٓٗذ١ٝ ايتصُِٝ املعُاز٣ ايكا٥ِ ع٢ً تكِٝٝ دٚز٠ سٝا٠ املٛاد َٛضٛع: 

 .دزاض١ ساي١ بػا٥س اخلري، اإلضهٓدز١ٜ َصس –املطتدد١َ سلٛ عُاز٠ صدٜك١ يًب١٦ٝ 

Optimizing a life cycle assessment – based design 

method: Towards Eco-conscious architecture. The case of 

Bashayer Al Kheir, Alexandria, Egypt.  

 .أ.د. طازم عبد احلُٝد ؾسغ٢ً ، د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝادؼت إغساف: 

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ضازٙ ذلُد صرب٣ شنسٜا إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

١ سطاز١ٜ َطتدا١َ: َدخٌ ايت١ُٝٓ املٛدٗ٘ سلٛ ايٓكٌ ايعاّ يتشكٝل سسنَٝٛضٛع: 

 .تطبٝل منٛذز قا٥ِ ع٢ً ْعِ املعًَٛات اجلػساؾ١ٝ ؾ٢ اإلضهٓدز١ٜ ، َصس

Transit – oriented development (TOD) approach for 

sustainable urban mobility (SUM): Implementing a GIS 

– based model in Alexandria, Egypt.  

 .ٛاد عٝاد ، أ. د دٜٓا ذلُد ع٢ً ضعد اهللأ.د. ٖا٢ْ ذلُد عبد اجلؼت إغساف: 

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٚضاّ محد٣ عباع أمحد ع٢ًاضِ ايطايب: 

( ، َدخٌ NA-ELAاحلٛضب١ ٚ ايرتَٝص ايعدد٣ يتكِٝٝ ا٭ثس ايب٢٦ٝ ) َٛضٛع: 

 .يتطُني ايتشًٌٝ احملٛضب عددٜا يًشد َٔ ايتأثريات ايطًب١ٝ ملػسعات ايؿ١٦ ز

Numerical environmental impact assessment (NA-EIA) 

a new approach of incorporation numerical analysis in 

mitigating negative impacts of C-class projects.  

 .أ.د. سطٔ نُاٍ عبد ايط٬ّ ، د. أمسا٤ ايطٝد سطٔؼت إغساف: 

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ايطٝد أمحد عبد ايٛاسد إبساِٖٝ غعبإ عًٝا٤اضِ ايطايب: 

 .ضٝاضات ٚعًُٝات تٓؿٝر اإلزتكا٤ باملٓاطل ايطه١ٝٓ ايػري زمس١ٝ ؾ٢ َصسَٛضٛع: 

Policies implementation process for upgrading of 

informal housing settlements in Egypt.  

 .سأ.د. أمحد َٓري ضًُٝإ ، أ.د. ذلُد ْصس أمحد ْصؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أَري٠ ذلُد ذلُد ساَد املٗد٣اضِ ايطايب: 

املبد٨ اإلزغاد٣ يتصُِٝ املػاٖد ايصٛت١ٝ بٓا٤ ع٢ً ْٗر ايعٓاصس َٛضٛع: 

ايتص١ُُٝ ملػاٖد عُاز٠ ايػٛازع َٝدإ أمحد عساب٢ ؾ٢ اإلضهٓدز١ٜ، َصس، نشاي١ 

 .دزاض١ٝ

Soundscape design guideline based on streetscape design 

elements approach: case study of Ahmed Oraby square, 

Alexandria, Egypt.  

 .أ.د. ع٢ً ؾ٪اد بهس ، د. أَري٠ عادٍ ؾتش٢ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 آ٤٫ خايد ايطٝد أبٛ ايٝصٜد عباعاضِ ايطايب: 

تأثري قٛاْني ٚإغرتاطات ايبٓا٤ املصس١ٜ ع٢ً اإلضا٠٤ ايطبٝع١ٝ ؾ٢ َٛضٛع: 

 .املبا٢ْ ايطه١ٝٓ

The impact of Egyptian building laws and 

regulations on daylight in residential buildings.  

 .أ.د. ذلُد أْٛز ؾهس٣ ، د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝادت إغساف: ؼ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عُسٚ بط٢ْٛٝ عبد ايعصٜص ع٢ً ع٤٬ ايدٜٔاضِ ايطايب: 

تهٓٛيٛدٝا املطتكبٌ ؾ٢ ايعُاز٠ إَها١ْٝ تطبٝل ايطباع١ ث٬ث١ٝ ا٭بعاد َٛضٛع: 

 .ٕ ايٓا١َٝ، َصسنتك١ٝٓ بٓا٤ ددٜد٠ ؾ٢ ايبًدا

Future technology in architecture applicability of 3D 

printing as a new building technology in developing 

countries, Egypt.  

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

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

يل جلنة جشك

 احلكن

 غسٜـ أضا١َ ْٛز ايدٜٔ ذلُد ٜٛضـ شٜداضِ ايطايب: 

 .إضرتاتٝذٝات ايتػهٌٝ املعُاز٣ يًهتٌ بإضتددّ ايربدل١َٛضٛع: 

إضرتاتٝذٝات ايتػهٌٝ املعُاز٣ يًهتٌ )َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصب  : 

اَر بإضتددّ ايربدل١ : دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يهتٌ املبا٢ْ املستؿع١ بإضتدداّ أسد ايرب

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ٫ ميظ دٖٛس ايبشح. (ايسق١ُٝ

Form – finding in architecture using scripting: 

Analytical study of high – rise building forms using 

grasshopper. 

 .أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، أ.د. دٜٓا ذلُد ع٢ً ضعد اهللؼت إغساف: 

 عح َٓػٛز يف :* املٗٓدع املرنٛز ي٘ 

*International Conference (Cities Identity through 

Architecture and Arts), (CITAA) 5
th

 Edition, 13-14 

December 2021, Italy. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايط٬ّ -1

 عطٛاً   أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايؿّٝٛ     ػاّ ذلُٛد عازف      أ.د. ٖ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                  أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف     أضتاذ بايه١ًٝ -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ          أ.د. دٜٓا ذلُد ع٢ً ضعد اهلل    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -4

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :قسم  :تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ٜازٙ سطٔ س٢ًُ إضهٓدز سطنياضِ ايطايب: 

تأثري إضتدداّ عٓاصس تكطِٝ ايؿساؽ ع٢ً دٛد٠ ايتصُِٝ ٚا٭دا٤ َٛضٛع: 

 .ايٛظٝؿ٢ يًُبا٢ْ املعُاز١ٜ

ايؿساؽ ع٢ً دٛد٠ )تأثري عٓاصس تهٜٛٔ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصب  : 

عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ٫ ميظ  ايتصُِٝ ٚا٭دا٤ ايٛظٝؿ٢ يًُٓػآت املعُاز١ٜ(

 دٖٛس ايبشح.

The impact of architectural structure on the quality of 

space and the performance of the resulted built forms. 

 ٤ ايطٝد سطٔ.أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، د. أمساؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز 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 َٔ : 

 ز٥ٝطًا   ٔ ذلُد نُاٍ عبد ايط٬ّ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. سط -1

 عطٛاً       أضتاذ به١ًٝ ايؿٕٓٛ اجل١ًُٝ              أ.د. ع٤٬ ايدٜٔ ا٭يؿ٢ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ              أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف         -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 جملًظا

جشكيل جلنة 

اإلهحابن 

 الشبهل

 ٢ًًْٝ محاد٠ عبد ايس٩ٚف َصطؿ٢اضِ ايطايب: 

 .تصُِٝ اجملاٚز٠ ايطه١ٝٓ نٛض١ًٝ يًُدٕ املطتدا١َ ساي١ َد١ٜٓ زغٝد اجلدٜد٠َٛضٛع: 

Neighborhood design as means to sustainable cities 

the case of new Rashid city. 

 .صِ ذلُٛد سٓؿ٢ ، أ.د. ذلُد أْٛز ؾهس٣أ.د. ذلُد عاؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ          أ.د. ذلُد عاصِ ذلُٛد سٓؿ٢           أضتاذ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً                    أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. ٖا٢ْ ذلُد عبد اجلٛاد عٝاد        -2

 عطًٛا                    أضتاذ بايه١ًٝ          إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف   أ.د. -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 أَري٠ عصاّ أمحداضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  رابعًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 جبتالدر

 نرييظ أعطا٣ أَني أعطا٣اضِ ايطايب: 

ايتشًٌٝ ايعدد٣ يًتربٜد ايب٢ٓٝ يًطٛاغط بإضتدداّ ْعاّ ايتربٜد َٛضٛع: 

 .بإَتصاص ايبداز

Numerical analysis of compressors intercooling using 

vapor absorption refrigeration system.   

 .أ.د. ذلُد ذلُٛد احلًٛأ.د. أضا١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓ ، ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 آ٤٫ عادٍ ذلُد ع٢ً إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

دزاض١ تأثريايتعدٌٜ ؾ٢ تصُِٝ دٗاش ايتبدري ذٚ ايػػا٤ املتطاقط ع٢ً َٛضٛع: 

 .أدا٤ ع١ًُٝ ايتش١ًٝ بايتكطري َتعدد ايتأثري

Studying the effect of modifying the design of a falling 

film evaporator on the performance on a multi-effect 

distillation desalination process.   

 .أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ ، أ.د. أمحد ذلُد زلٝب املها٣ٚؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ُد مسوذلُٛد ذلُد رلتاز ذلاضِ ايطايب: 

َٚطاُٖت٘ ؾ٢ ؼطني نؿا٠٤  Lإضتدداّ دداز أَا٢َ ع٢ً غهٌ سسف َٛضٛع: 

 .ذلٍٛ طاق١ ا٭َٛاز بعُٛد املا٤ املتربرب

The contribution of L-shaped front wall in the 

improvement of the oscillating water column wave 

energy converter performance.   

 .طٔ أْٛز اجلٌُ ، أ.د. أمحد ذلُد زلٝب املها٣ٚأ.د. سؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 Masara David Omooriaاضِ ايطايب: 

 .تصُِٝ ٚمنرد١ ٚتكِٝٝ سصاد ايطاق١ َتعدد ايسْني َٓدؿ  ايرتددَٛضٛع: 

Design, modelling and evaluation of low frequency 

multi-resonant energy harvester. 

 أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ ، أ.د. أضا١َ َصطؿ٢ رلُٝس.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

Energies, (ISSN 1996-1073) 29
th

 July 2021, Basel. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ          ه١ًٝ    أضتاذ َتؿسؽ باي        أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ -1

 عطٛاً                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       أ.د. ضٗري ؾتش٢ مخٝظ زشٜك١ -2

 عطًٛا أضتاذ با٭نادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. محد٣ أمحد سطإ        -3

 عطًٛاًا َٚػسؾ     أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ           أ.د. أضا١َ َصطؿ٢ رلُٝس -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ذلُد ايطٝد ذلُد زَطإ غشات٘اضِ ايطايب: 

دزاض١ َتكد١َ خلٛاص ٚأدا٤ ْعاّ ايتربٜد باإلَتصاص َا٤ ٚأَْٛٝا ذٚ َٛضٛع: 

 .٬خ َٛا٥عايج

Advanced study of characteristics and performance 

of three fluids aqua – ammonia absorption. 

 أ.د. عبد احلُٝد عط١ٝ ايطٝد ، د. ضاَ  تٛؾٝل عبد ايؿتاح.ؼت إغساف: 

دل١ً ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ بتازٜذ  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

19/7/2021. 

  -ٕ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٛ

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ    أ.د. عبد احلُٝد عطٝ٘ ايطٝد     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      -1

 عطٛاً أ.د. ذلُد أمحد َعٛض           أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ بٓٗا      -2

 عطًٛا     أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ      أ.د. ٚا٥ٌ َصطؿ٢ املػ٢ْ٬     -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 Chemengich Sammy Jamarاضِ ايطايب: 

أدا٤ تٛزب١ٓٝ زٜاح ضاؾْٛٝٛع ؾ٢ ساي١ تصُُٝات رلتًؿ١ يسٜػ١ َٛضٛع: 

 .ايتٛزب١ٓٝ ؾ٢ َٓطك١ ايتداخٌ

)أدا٤ تٛزب١ٓٝ ايسٜاح ضاؾْٛٝٛع َع غهٌ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصب  : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ٫ ميظ دٖٛس ايبشح. خٌ(غؿس٠ َعدٍ ؾ٢ َٓطك١ ايتدا

Performance of a savonius wind turbine with 

modified blade shape in the overlap area. 

 أ.د. صادم شنسٜا نطاب ، د. إض٬ّ زضا يطؿ٢.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز 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 َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ      أ.د. صادم شنسٜا نطاب         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      -1

 عطٛاً     ايعطهس٣      أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾ١ٝأ.د. ٚدٝ٘ أمحد  -2

 عطًٛا                أضتاذ بايه١ًٝ                      أ.د. إٜٗاب دابس آدّ    -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 عبد ايسمحٔ عُسٚ ذلُد ذلُد عبد ايساشماضِ ايطايب: 

 .أدا٤ املطد١ ايساؾع١ باهلٛا٤ ؼت ظسٚف تػػٌٝ رلتًؿ١َٛضٛع: 

Airlift pump performance under variable operating 

conditions. 

 أ.د. صادم شنسٜا نطاب ، د. إض٬ّ زضا يطؿ٢.ؼت إغساف: 

 ٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* املٗٓدع املرن

* 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 َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 َتؿسؽ بايه١ًٝ      أضتاذ أ.د. عصاّ أمحد ضام           -1

 عطٛاً  أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓصٛز٠    أ.د. سطٔ َٓصٛز ايطعد٢ْ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ أ.د. صادم شنسٜا نطاب      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ              -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ط٘ َصطؿ٢ سطني أمحداضِ ايطايب: 

ؼدٜد عٝٛب احملاٌَ ٚايتػدٝص املبهس هلا بإضتدداّ تكٓٝات َعاجل١ َٛضٛع: 

 .اإلغاز٠ املتكد١َ

)اإلنتػاف ٚايتػدٝص املبهس يعٝٛب َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصب  : 

عًًُا بإٔ ٖرا  نساض٢ ايتشٌُٝ بإضتدداّ تكٓٝات َتكد١َ ملعاجل١ اإلغاز٠(

 يبشح.ايتشدٜد ٫ ميظ دٖٛس ا

Incipient fault detection and diagnosis of rolling 

element bearings using advanced signal processing 

techniques. 

 أ.د. أضا١َ َصطؿ٢ رلُٝس ، أ.د. ذلُد د٬ٍ ع٢ً ْاصـ.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

*Measurement, ELSEVIER, 25 September 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      -1

 عطٛاً   أ.د. عصت ايطٝد غعٝب      أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ طٓطا      -2

 عطًٛاأ.د. أضا١َ َصطؿ٢ رلُٝس    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ             َػسؾًا ٚ -3

 عطًٛاأضتاذ َطاعد بايه١ًٝ             َػسؾًا ٚ  أ.د. ذلُد د٬ٍ ع٢ً ْاصـ  -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

تعدٌٜ جل١ٓ 

 اإلغساف

 ٚؾا٤ أمحد غانس أبٛ شٜداضِ ايطايب: 

 .دزاض١ ظاٖس٠ ػطري ا٭يٝاف ؾ٢ املٛاد املسنب١: َٛضٛع

أ.د. ع٤٬ ايدٜٔ سطٔ محد٣)زمح٘ اهلل( ، د. َصطؿ٢ ذلُد ؼت إغساف: 

 .احلطس٣

ٚذيو بإضاؾ١ أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض ا٭ضتاذ املتؿسؽ بايكطِ حلاد١ ايبشح 

 يتدصص ضٝادت٘ ٚيٛؾا٠ أ.د. ع٤٬ ايدٜٔ سطٔ محد٣ )زمح٘ اهلل(.

 2017 ٜـخس دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد ذلُد عبد ايطتاز أمحد عبد ايسمحٔاضِ ايطايب: 

 .طًُبات ايس٣ بإضتدداّ ايطاق١ ايػُط١َٝٛضٛع: 

 .أ.د. ذلُد ؾسٜد ذلُد خًٌٝ ، أ.د. عصاّ َصطؿ٢ ٖٚب٘ؼت إغساف: 

ٚذيو بإضاؾ١ د. إض٬ّ زضا يطؿ٢ صاحل عبد اهلاد٣ املدزع بايكطِ حلاد١ 

 دت٘.ايبشح يتدصص ضٝا

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الؽقؿقائقةاهلـددة : قسم ًاخامس

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 أمسا٤ عطٝ٘ إبساِٖٝ عبد املعط٢ غًب٢اضِ ايطايب: 

تطٜٛس أغػ١ٝ بٛيُٝس١ٜ َٔ خ٬ٍ ايطًًٝٛش يتطبٝكات خ٬ٜا ايٛقٛد َٛضٛع: 

 .ٔ املباغس باملٝجاٍْٛذات احلك

Development of cellulose acetate polymeric 

membranes for direct methanol fuel cell 

applications.  

أ.د. ذلُد سطني عبد اجملٝد شن٢ ، أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ًَؼ ، د. ؼت إغساف: 

 .زاْدا إص٬ح غِٓٝ

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -: الؽقؿقائقةة اهلـدد: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ؾاطُ٘ سطٔ دابس َصباحاضِ ايطايب: 

ؼطري ٚتٛصٝـ أغػ١ٝ بٛيُٝس١ٜ ددٜد٠ نأغػ١ٝ تبادٍ أ٢ْٜٛ َٛضٛع: 

 .يتطبٝكات خ٬ٜا ايٛقٛد

Preparation and characterization of novel 

polyelectrolyte membranes for proton exchange 

membrane for fuel-cell application. 

أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. دٜٓا عبد ايكادز اجلٝاز ، د. زاْدا ؼت إغساف: 

 إص٬ح غِٓٝ.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Journal of Saudi Chemical Society, 29
th

 of July 

2021. 

  -َٔ :  ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ   أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      -1

 عطٛاً                  أ.د. غعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْصري     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عطًٛا         أ.د. ٢َٓ ايطٝد ذلُد أمحد        أضتاذ مبد١ٜٓ ا٭عاخ ايع١ًُٝ -3

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ذلُد إبساِٖٝ ذلُد ايرٖب٢اضِ ايطايب: 

إشاي١ ايعٓاصس ايجك١ًٝ َٔ املٝا٠ ايصٓاع١ٝ بإضتدداّ َؿاعٌ ذٚ ْاؾٛز٠ َٛضٛع: 

 .غري َػُٛز٠

Removal of heavy metals from industrial wastewater 

using unsubmerged jet reactor. 

 أ.د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز اجلٝاز.أ.د. غعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْصري ، ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 12
th

 International Conference role of 

Engineering towards a better Environment, 

RETBE’21, Faculty of Engineering, Alexandria 

University, 20-22 December 2021. 

  -١ْ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َهٛ

 ز٥ٝطًا أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ                 د. أمحد أَني شعطٛط             أ. -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ       أ.د. غعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْصري      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

                   أضتاذ با٫نادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   أ.د. إبساِٖٝ سطٔ ذلُد إبساِٖٝ -3

 عطًٛا                                                                                   

 عطًٛاَػسؾًا ٚ         أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ. دٜٓا أمحد عبد ايكادز اجلٝاز  أ.د -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -: الؽقؿقائقةاهلـددة : قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة ملوضوعا

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ بٓا٤ 

 ع٢ً طًب٘

 ذلُد طازم ص٬ح ايدٜٔ ذلُد غعرياضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2012 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هـددة الرى واهلقدرولقؽا: قسم  دًاداد

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ذلُد ايطٝد خًٌٝ إزل٢اضِ ايطايب: 

 .تٛؾري ايطاق١ ؾ٢ ْعِ ايس٣ ؼت ضػطَٛضٛع: 

Energy saving in pressurized irrigation systems.  

أ.د. ذلُد أمحد أبٛ زسِٝ ، أ.د. ؾازٚم عبد اهلل ايؿتٝا٢ْ ، د. أمحد ؼت إغساف: 

 .عبد ايساشم إبساِٖٝ

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٔ ذلُد عبد ايسمحٔ ْاد٢إض٬ّ سطاضِ ايطايب: 

 .إْٗٝاز ايطدٚد ايرتاب١ٝ ْتٝذ١ ايػُس ٚايتطسبَٛضٛع: 

Earth dam failures due to overtopping and seepage.  

 .أ.د. دلد٣ ذلُد إبساِٖٝ أبٛ ايع٬ؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 2018 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ُد ز١َٝٚأمحد عبد ايكادز ذلاضِ ايطايب: 

 .سٛادص ا٭َٛاز املُٛد١ حلُا١ٜ ايػٛاط٧َٛضٛع: 

Corrugated breakwaters for coastal protection. 

د. ذلب د. أمحد ذلُد عبد ايساشم ، أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣ ، ؼت إغساف: 

 َٝٓا إضهٓدز.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 3
rd

 International Conference of Chemical, Energy, and 

Environmental Engineering, ICCEEE 2021, 27-28 July 2021, EJust. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ              أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣ -1

 عطٛاً                             أ.د. ذلُد ايطٝد ايٓذاز        أضتاذ بايه١ًٝ -2

 أضتاذ باملسنص ايك٢َٛ يبشٛخ ايػٛاط٤٢           أ.د. أمحد َصطؿ٢ َٛض٢ -3

 عطًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -: هلقدرولقؽاهـددة الرى وا: قسم  تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 أمحد ض١َ٬ عبد ايعصٜص ذلُد ايططٛس٢اضِ ايطايب: 

تكِٝٝ أعُاٍ احلُا١ٜ ايػاط١ٝ٦ ملداخٌ عريات َد١ٜٓ ايعًُني اجلدٜد٠، َٛضٛع: 

 .ذلاؾع١ َطسٚح

ػآت )تكِٝٝ تػريات خط ايػاط٧ ََٚٓع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصب  : 

عًًُا  احلُا١ٜ ؾ٢ َد١ٜٓ ايعًُني اجلدٜد٠ ٚ قس١ٜ َازٜٓا، ذلاؾع١ َسض٢ َطسٚح(

 بإٔ ٖرا ايتشدٜد ٫ ميظ دٖٛس ايبشح.

Assessment of shorelines changes and protection 

structures in El-Alamin new city and Marina village, 

Matrouh governate. 

ٜٔ َساد َػاش٣ ، أ.د. ٚيٝد ايطٝد زضا ، د. َٝطس٠ أ.د. سطاّ ايدؼت إغساف: 

 خري٣ ايطشإ.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 2
nd

 International Conference on Civil Engineering 

ICCE2021, 30 October – 2 November 2021, 

Hurghada, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ              َساد َػاش٣ أ.د. سطاّ ايدٜٔ -1

 عطٛاً                      أ.د. عصاّ عٛض دٛدٙ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ أضتاذ باملسنص ايك٢َٛ يبشٛخ املٝاٙ       أ.د. ٚيٝد ايطٝد زضا   -3

 دمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا     أضتاذ با٫نا  أ.د. أنسّ ضًُٝإ ايط٢ًُ -4

 عطًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هـددة الغزل والـسقج: قسم  دابعًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 بتالدرج

 إميإ َصطؿ٢ إبساِٖٝ عط١ٝاضِ ايطايب: 

 .ايتٓب٪ مبٌٝ ا٭قُػ١ يًتٛبري إزتهاشا ع٢ً ب١ٝٓ ا٭قُػ١َٛضٛع: 

Prediction of fabric pilling propensity based on 

fabric construction.   

أ.د.عادٍ ص٬ح ايدٜٔ اجل٢ٓٝٗ )زمح٘ اهلل( ، أ.د. غريٜٚت سطني ؼت إغساف: 

 ..غرئٜ شنسٜا ايهاتب ، أ.د. عبد ايط٬ّ عبد ايعًِٝ َايوايػ٢ًُ  ، أ.د

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -:دة اإلنًاج هـد: قسم  ثامـًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 دٜٓا ص٬ح أمحد سطٔ  غٛتٝ٘ اضِ ايطايب:

 .ددٚي١ غسف ايعًُٝات ٚطاقِ ايتُسٜ َٛضٛع: 

)اجلدٍٚ ايص٢َٓ ايس٥ٝط٢ يًذساسات َع عٓٛإ ايبشح يٝصب  : َع ؼدٜد 

عًًُا بإٔ ٖرا  اإلغػاٍ املتٛاشٕ يٮضس٠(تكًٌٝ َٔ اإلْطداد بني املساسٌ ٚاي

 ايتشدٜد ٫ ميظ دٖٛس ايبشح.

Master surgical schedule with minimized blocking 

between stages and leveled bed occupancy. 

 .أ.د. ْريَني عبد ايعصٜص سساش ، د. ٖاد٣ ذلُد ْػأت ؾسعؼت إغساف: 

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* The 11
th

 Annual International Conference 

Industrial Engineering and Operations 

Management, 7-11March 2021, Singapore. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ د٣ عًٛا٢ْ         أ.د. ذلُد مح -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ                 أ.د. ْريَني عبد ايعصٜص سساش    أضتاذ بايه١ًٝ -2

  أضتاذ با٭نادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا    أ.د. َعتص ذلُٛد غاش٣        -3

 عطًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هـددة ادلواصالت: قسم  تادعًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ذلُد عادٍ ناٌَ ب٢َٛٝاضِ ايطايب: 

 .ع ا٭ضؿًتايعٝٛب بايسصـ ا٭ضؿًت٢ ْتٝذ١ َْٛٛضٛع: 

Distresses in the asphalt pavement due to type of 

asphalt.   

 .أ.د. مجع١ مخٝظ ذلُد َٛض٢ؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 2017 زبٝع

ٚاؾل 

 اجملًظ

 



28 

  2022/ 11/1بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

 -: هـددة ادلواصالت: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ؾتش٢ عبد ايؿتاح ذلُد ؾتش٢ ذن٢اضِ ايطايب: 

 .دزاض١ ضًٛى خبح احلدٜد نُٛاد طبك١ أضاع يًطسمَٛضٛع: 

Behavior of steel slag as base course material. 

 أ.د. خًٌٝ أمحد أبٛ أمحد ، أ.د. مجع١ مخٝظ ذلُد َٛض٢.ؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 10th Alexandria  International Conference , structural 

Engineering Department, Faculty of Engineering, 

Alexandria University,AICSGE-10 17-19 December 2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ     أ.د. خًٌٝ أمحد أبٛ أمحد           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ        -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝد َٛض٢      أ.د. مجع١ مخٝظ ذلُ -2

 عطًٛا  أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ  أ.د. ضعد عبد ايهسِٜ احلُسا٣ٚ -3

 عطًٛا                     أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ   أ.د. ٢َٓ عبد ايعصٜص ايطًُا٣ٚ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 خسٜـ
 ٚاؾل

 اجملًظ

 

 -: الصَقةاهلـددة : قسم  ًاعاذر

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ضاز٠ عبد املٛىل عبد اي٬ٙ بط٢ْٛٝاضِ ايطايب: 

تطٜٛس َٓٗذ١ٝ يإلضتدداّ ا٭َٔ ملٝاٙ ايصسف ايصش٢ املعاجل١ ؾ٢ َصس َٛضٛع: 

 .)دزاض١ ساي١: َد١ٜٓ ايعًُني اجلدٜد٠(

)تطٜٛس َٓٗذ١ٝ يإلضتدداّ ا٭َٔ ملٝاٙ ايصسف ٛإ ايبشح يٝصب  : َع ؼدٜد عٓ

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ٫ ميظ دٖٛس ايبشح. ايصش٢ املعاجل١ ؾ٢ َصس(

Development of an approach for safe reuse of treated 

wastewater in Egypt. 

 يسمحٔ ع٢ً.أ.د. ذلُد طازم ؾ٪اد ضسٚز ،  د. ضا١َٝ أمحد عبد اؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Sustainability, 26th of November 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 اً ز٥ٝط                     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   أ.د. ذلُد صادم ايعد٣ٚ        -1

  عطًٛا١ٝ            َػسؾًا ٚأضتاذ َتؿسؽ بايهً   أ.د. ذلُد طازم ؾ٪اد ضسٚز      -2

 عطًٛا          أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ بٓٗا   أ.د. ذلُد ايطٝد بط٢ْٛٝ       -3

 2019 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ذلُد طازم ص٬ح ايدٜٔ ذلُد غعرياضِ ايطايب: 

َادطتري 

 ايعًّٛ

 اهلٓدض١ٝ

 2012 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 موضوعات عامة )درادات عؾقا(

 إدتٝاشْتٝذ١ ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد ا٭ضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد  - 1

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 بدزعبد اهلل بدز عبد اهلل 

 أَري٠ ذلُد عطٝ٘ عطٝ٘

 ذلُد َصطؿ٢ بدز َصطؿ٢

 ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد إدتٝاش ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ.  ايكساز:

دبًّٛ  ْتٝذ١ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد ا٭ضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد  - 2

 .: اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥يف 2021ايدزاضات ايعًٝا خسٜـ 

 .ايٓتٝذ١ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد  ايكساز:

 .2022ضتبدأ َٔ خسٜـ بٓعاّ ايطاعات املعتُد٠ دزاضات ايعًٝا يً ايداخ١ًٝإساط١ دلًظ ايه١ًٝ عًًُا بإٔ تٓؿٝر اي٥٬ش١  – 3

 .أسٝط دلًظ ايه١ًٝ عًًُا ايكساز:

 

 


