
 
 

 
 
 

 حمضر
 جملس الكلية

 (12اجللسة رقم )
 2222 ويليو 19بتاريخ 

 واجللسة املمتدة
 2222يوليو  31بتاريخ 

 2222/  2221للعام اجلامعى 



2 

 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 
 
 
 
 
 
 

 حمضر
 جملس الكلية

 (12اجللسة رقم )
 2222/  2221للعام اجلامعى 

 2222 يوليو 19بتاريخ 



3 

 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

د األضتاذ ـبس٥اض١ ايطٝ 19/7/2022ـ َٔ صباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل ـٚايٓصس٠ ـ١ ايعاغــظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاعـادتُع زتً

ٚنٌٝ  - / عصاّ َصطؿ٢ ستُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز , ٚأَنيعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ستُد عبد ايكادز عالّ  ٛز/ــايدنت

 ٚقد سطس ادتًط١ نٌ َٔ: , يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخايه١ًٝ 

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

   زؤضا٤ األقطاّ 

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

 أ.د. ٖػاّ ستُد طًب١ ستُد  أ.د. عًٝا٤ عادٍ ستُد بد٣ٚ 

 أ.د. ستُد ايطٝد ستُد ايٓذاز  أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ستُد عبد ايسمحٔ ًَؼ 

 أ.د. زتد٣ عبد ايعظِٝ أمحد ضًُٝإ  ُد ستُٛد سٓؿ٢ اذتٜٛط٢أ.د. ست 

 أ.د. ٚا٥ٌ ستُد َصطؿ٢ قطب املػال٢ْ  أ.د. ستُد َسض٢ عبد اجملٝد ادتٖٛس٣ 

 أ.د. سطٔ ستُٛد ستُٛد ايسداٍ  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

 عبد ايطالّ إبساِٖٝ عٛض أ.د. إبساِٖٝ  أ.د. س٢ًُ عبد املكصٛد عٛض 

 أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛاز٣  أ.د. َدست َصطؿ٢ ادتٓٝد٣ 

 أ.د. ضٝد عبد املٓعِ إبساِٖٝ ايٓاغ٢  أ.د. زا١ٜٚ َٓري ستُد قٓص٠ٛ 

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

 يطعٛد صاحلأ.د. ٜامسني أبٛ ا  أ.د. شن٢ إبساِٖٝ ستُٛد إبساِٖٝ 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. ستُد َطعد ستُد نػو  د. ستُد عُسٚ ع٢ً ستُٛد شتتاز 

 أعطا٤ زتًظ ايه١ًٝ َٔ ارتازز 

 ب. أعطا٤ َٔ خازز ايه١ًٝ  أ. أعطا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 عُٝد.د. ٜاضس ستُٛد محد٣ أمحد َد٢ْ  ستُد عبد ايؿتاح غا١َأ.د.  

   إبساِٖٝ ع٢ً ٜٛضـ زتاٖدأ.د.  

   ع٢ً ستُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   ستُد عبد اذتُٝد إمساعٌٝأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

 أ.د. َدٜس ٚسد٠ ضُإ ادتٛد٠ , د. شٜاد ستُد طازم ايصٝاد )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(. َدعـٕٛٚ::

اب١ عٔ أ.د. ستُد عاصِ ستُٛد سٓؿ٢ , د. عُسٚ ستُد ضٝد أمحد عبد ايكادز ْٝاب١ عٔ أ.د. ستُشُد طازم ؾؤاد ٚقد سطس : أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس ْٝ

 ضسٚز.

ايطٝد شنسٜا  اعترز عٔ عدّ اذتطٛز: أ.د. ٚيٝد عبد ايعظِٝ إبساِٖٝ ايربق٢ , أ.د. عصاّ ستُد عادٍ عبد اذتُٝد ضًُٝإ , أ.د. مسري سطٔ ب٢َٛٝ , أ.د.

 ٢ , ى. ستُد ع٢ً سطٓٝـٔ , ّ. أضا١َ ايطٝد ادتٓا٢ٜٓ.ايطٝد األغطٛخ

 أ.د. ستُد ْٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِ , أ.د. ٖٓا٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌ.تػٝب عٔ اذتطٛز: 



4 

 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

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

بإدم أعضاء اجمللس الشكر لألدًاذ الدكًور / تامر حلمى عيد احلمود وقدم دوادته بامسه و ،اجمللس 

وكول الكلوة لشىون الطالب وعضو اجمللس على اجملهود ادليذول من دوادته أثناء عمله وكواًل  –حسن 

 وذرع اجمللس فى مناقشة ادلوضوعات الًالوة.للكلوة وذلك مبنادية بلوغ دوادته السن القانونوة ، 

 .2021/2022للعام اجلامعى  2022 ووونو 14بًاروخ  ادوة عشرةحلالًصدوق على حمضر اجللسة امت أواًل : 

 

 -ًا : ادلوضوعات العامة :ثانو

زتًظ ايه١ًٝ عًًُا مبا ٚزد َٔ األضتاذ ايدنتٛز / املدٜس ايتٓؿٝر٣ ملسنص ت١ُٝٓ قدزات أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايكٝادات  أسٝط – 1

زٜب١ٝ خاص١ بإضِ َعاٜري ادتٛد٠ ؾ٢ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ملٓطك٢ ادتٛد٠ بايرباَر ايع١ًُٝ بايه١ًٝ يعدد عكد دٚز٠ تد باملٛاؾك١ ع٢ً

بعد ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايكٝادات  آالف دٓٝ٘( ٚذيو مبسنص ت١ُٝٓ قدزات أعطا٤ مثا١ْٝدٓٝ٘ ) 8000( َتدزب بتهًؿ١ إمجاي١ٝ 20)

دٓٝ٘  10000ه١ًٝ ظًطت٘ ايطابك١ ع٢ً عكدٖا بتهًؿ١ قدزٖا , ٚايت٢ ضبل إٔ ٚاؾل زتًظ ايَؿاٚضات يتدؿٝض ايتهًؿ١ 

 )عػس٠ آالف دٓٝ٘ ال غري(.

, ٚذيو بعد ايعسض ع٢ً األطساف املدتًؿ١  2022/2027 يًه١ًٝ يًدط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ املكرتح ايٓٗا٢٥ع٢ً  ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ – 2

 ايطالب( , ٚمت عٌُ نٌ املالسظات ايت٢ متت اإلغاز٠ إيٝٗا. –أٚيٝا٤ األَٛز  –زداٍ ايصٓاع١  –ايعاًَني  –)أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

ٌٝ , ع٢ً إٔ ٜتِ تطذ 2014اذتايٝني ع٢ً ال٥شتِٗ ايكدمي١ بايدزاضات ايعًٝا ع٢ً إبكا٤ ايطالب املطذًني  ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ – 3

 .2022بدا١ٜ َٔ خسٜـ  2021د٠ ايطالب ادتدد ع٢ً ايال٥ش١ ادتدٜ

زت١ً املسؾل أمساؤِٖ ٚاملتٛاددٜٔ ضُٔ ١٦ٖٝ حتسٜس صسف َهاؾأ٠ يًطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايه١ًٝ ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً  -4

ٚايطاد٠ اإلدازٜني باجمل١ً , ٚذيو تػذٝعًا يطٝادتِٗ ؾ٢ اإلزتكا٤ مبذ١ً ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚاستالهلا املسنص ايطابع  ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ

, ٚقد مت دع٠ٛ األضتاذ ايدنتٛز /  %(7,6)أع٢ً  Q1ضُٔ ؾ١٦ اجملالت  6,626 زت١ً َصٓؿ١ ٚذيو مبعاٌَ تأثري 92عاملًٝا ضُٔ 

احملسز ايس٥ٝط٢ جمل١ً ن١ًٝ اهلٓدض١ , سٝح مت تهسمي٘ مبذًظ ايه١ًٝ ٚتٛدٝ٘ ايػهس ي٘ ٚيؿسٜل ايعٌُ  –أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ 

 باجمل١ً ع٢ً اإلصتاش اير٣ مت حتكٝك٘.

( 2ٚؾكًا يكساز زتًظ ايه١ًٝ ظًطت٘ زقِ )ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ احملسز ايس٥ٝط٢ جمل١ً  ختٝازتػهٌٝ دت١ٓ إ ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 5

 Editor in"ٜكّٛ زتًظ ايه١ًٝ بتػهٌٝ ايًذ١ٓ ارتاصـــ١ باختٝـــاز احملسز ايس٥ٝطــ٢ ٚاير٣ ٜٓص ع٢ً  14/9/2021بتازٜذ 

chief بشٛخ بصؿت٘ ٚعط١ٜٛ اثٓإ َٔ ايطاد٠ األضاتر٠ بايه١ًٝ بس٥اض١ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚاي

 , ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايتػهٌٝ نايتاىل: "بطت١ أغٗس ع٢ً األقٌٚذيو قبٌ اْتٗا٤ ؾرت٠ ايجالخ ضٓٛات يًُشسز ايس٥ٝط٢ اذتاىل 

 ز٥ٝطًا  (بصؿت٘)ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ  –ا.د. عصاّ َصطؿ٢ ستُد ٖٚب١  .1

 عطًٛا    األضتاذ املتؿسؽ بكطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ –ارتا٢َ  ا.د. ضعٝد إمساعٌٝ .2

 عطًٛا  األضتاذ املتؿسؽ بكطِ اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ –ا.د. ٖب١ ٚا٥ٌ صدٜل هلٝط١  .3
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 -: ادلوضوعات العامة : تابع

أداش٠ بايه١ًٝ , ٚذيو  24/9/2022ٚست٢  30/7/2022إعتباز ّٜٛ ايطبت َٔ نٌ أضبٛع خالٍ ايؿرت٠ َٔ ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 6

سٝح ضٝتِ اإلْتٗا٤ َٔ َٓاقػ١ َػازٜع ختسز طالب  2021/2022مبٓاضب١ إْتٗا٤ إَتشاْات ايؿصٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ يًعاّ ادتاَع٢ 

 , ٚإعالٕ ايٓتا٥ر. 21/7/2022َسس١ً ايبهايٛزٜٛع ؾ٢ 
 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

دٓٝ٘ )مخط١ آالف ٚمخطُا١٥ دٓٝ٘ ال غري( , ٚذيو يدعِ صٓدٚم  5500كدّ َٔ ؾاعٌ خري مببًؼ املايتربع  ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً - 1

 ايتهاؾٌ يًطًب١ غري ايكادزٜٔ بايه١ًٝ.
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 شئون هيئة التدريس
 : الرتقوات والًعووناتأواًل

 (ة فقط)جملس الكلوة على مسًوى األداتذ  منح اللقب العلمى لوظوفة أدًاذ -

 القساز املوضوع نالقس الوظيفت االسن ّ

 ضتاذ َطاعد أ د. أمحد شتتاز ستُد طساب١ٝ 1
اهلٓدض١ 

 االْػا١ٝ٥

ايٓظس ؾ٢ إقرتاح زتـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝادت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛص١ٝ  أضتاذيٛظٝؿ٘ 

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 (ة واألداتذة ادلساعدون فقط)جملس الكلوة على مسًوى األداتذمساعد   ة أدًاذمنح اللقب العلمى لوظوف -

 القساز املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 ٖٓدض١ االْتاز َدزع د. ستُد مسري ستُد ضعٝد غٝح 1

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ضٝادت٘ ايًكب ايع٢ًُ يٛظٝؿ١  َٓحع٢ً 

٤ًا ع٢ً تٛص١ٝ بايكطِ بٓا َطاعد ضتاذأ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس  -

 القساز املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 َعٝد إٜٗاب صرب٣ ناٌَ زاغد ّ. 1

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓظس ؾ٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ذتصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : ًانوثا

 القساز املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 د. ضٝد أمحد ع٢ً عطا 1
َطاعد  ضتاذأ

 َتؿسؽ

اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

إْٗا٤  بػإٔايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

الْتٗا٤  31/7/2019خد١َ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ 

ضٝادت٘ مل ٜعد اداش٠ َساؾك١ ايصٚد١ سٝح إٔ 

 .ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : تابع

 القساز املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

2 
ّ. إضالّ عبد ايسسِٝ ستُد 

 ايباقٛز٣

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

املٛاؾك١ ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ 

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ عً

 .الْكطاع٘ عٔ ايعٌُ 23/5/2022اعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلنًدابات : ًاثالٌ

 القساز املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 ضتاذ َتؿسؽأ ا.د. عصاّ أمحد ستُٛد ايهسد٣ 1
اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

ٛاؾك١ ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ امل

ع٢ً جتدٜد اْتداب ضٝادت٘ ْدبًا نًًٝا يًعٌُ 

ز٥ٝطًا دتاَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ ملد٠ عاّ 

 .16/9/2022اعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َتؿسؽأ ع٢ً زَطإ عبد املكصٛد ا.د. 2
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ ْدب 

ضٝادت٘ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ؾازٚع ٚذيو 

ٚست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ملد٠ عاّ

, ٚذيو ٢َٜٛ األثٓني ٚاألزبعا٤  31/8/2023

 ضاع١ أضبٛعًٝا. 12ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 محدأا.د. زتد٣ عبد ايعظِٝ  3
 ضتاذأ

 ٚز٥ٝظ قطِ

ٖٓدض١ اذتاضب 

 ٚايٓظِ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ ْدب 

ضٝادت٘ يًتدزٜظ ظاَع١ ؾازٚع ٚذيو خالٍ 

, ٚذيو ّٜٛ  2022/2023ألنادمي٢ ايعاّ ا

 ضاعات أضبٛعًٝا 6األزبعا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 4 
ا.د. ٖػاّ عبد ارتايل عبد 

 ارتايل
 ضتاذأ

اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ ْدب 

 3/6/2022ملد٠ غٗس تبدأ َٔ  بًا نًًٝاْد ضٝادت٘

ٚذيو يًكٝاّ بأعُاٍ ز٥ٝظ داَع١ ايديتا 

ٓٛيٛد١ٝ ٚذيو بٓا٤ًا ع٢ً ايكساز ايته

 7/7/2021بتازٜذ  2551ايٛشاز٣ زقِ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القساز املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 ضتاذ أ ا.د. أمحد سطٔ ستُد ايػاذىل 5
اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

َع١ املصس١ٜ ع٢ً االْتداب ايه٢ً يًذا

ٚذيو ملد٠  ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ,

 .31/8/2023ٚست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  عاّ

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َطاعدأ د. أمحد سطٓني ستُٛد 6
ٖٓدض١ ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً االْتداب ايه٢ً اىل ادتاَع١ املصس١ٜ 

ٚذيو ملد٠  ّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ,ايٝابا١ْٝ يًعً

 .30/9/2023ٚست٢  1/10/2022إعتبازًا َٔ  عاّ

 ٚاؾل اجملًظ

7 

أمحد ايطعٝد ٜٛضـ  د.

 ايٛزدا٢ْ
 ضتاذ َطاعدأ

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً االْتداب ايه٢ً اىل ادتاَع١ املصس١ٜ 

 ٚذيو ملد٠ عاّ ,ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 .24/11/2023ٚست٢  25/11/2022إعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز ضتاذ َطاعدأ د. ستُد دالٍ ع٢ً ْاصـ 8

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً االْتداب ايه٢ً اىل ادتاَع١ املصس١ٜ 

ٚذيو ملد٠  ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ,

 .21/9/2023ٚست٢  22/9/2022 إعتبازًا َٔ عاّ

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ستُد ستُد ضعد إبساِٖٝ 9
ٖٓدض١ اذتاضب 

 ٚايٓظِ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ ْدب 

ضٝادت٘ اىل غسن١ اْهٛزتا يًشًٍٛ 

,  1/7/2022ايتهٓٛيٛد١ٝ ملد٠ عاّ إعتبازًا َٔ 

ضاع١  16ٚذيو ٢َٜٛ األزبعا٤ ٚارتُٝظ ملد٠ 

 .أضبٛعًٝا

 ل اجملًظٚاؾ

10 

د. أمئ أمحد عبد املكصٛد 

 خًـ اهلل
 َدزع

ٖٓدض١ اذتاضب 

 ٚايٓظِ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ ْدب 

ضٝادت٘ إىل ٚشاز٠ االتصاالت ٚتهٓٛيٛدٝا 

املعًَٛات يًعٌُ بٓظاّ بعض ايٛقت ؾ٢ 

غري أٚقات ايعٌُ ايسمس١ٝ ٚذيو ملد٠ عاّ 

 .1/9/2022اعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : ًارابع

ْظسًا يًعاّ ايكادّ  ايػاغس٠ سايًٝاَعٝد سؿظ ٚظٝؿ١ ع٢ً  بػإٔ املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ إقرتاح زتًظ قطِ ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓظِ  - 1

, ْا َصطؿ٢ عبد املعص / َري املٗٓدض١ بداًل َٔٚاير٣ سٌ )ايتاىل ؾ٢ ايرتتٝب( نسِٜ أمحد عبد ايطالّ ستُد /  املٗٓدع العتراز

 .ايت٢ مل تأت٢ الضتالّ ايعٌُ ٚاْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يطٝادتٗاٚ

ايكطِ َٔ ايعدد املكسز بارتط١ ارتُط١ٝ يتعٝني  ؿٝديٝطت يًعاّ ايكادّ ١قسز زتًظ ايه١ًٝ شتاطب١ ادتاَع١ يرتسٌٝ ايٛظٝؿ ايكساز :

 املعٝدٜني.

)ايتاىل يطؿ٢ ضعٝد ضٝد أمحد آ١ٜ / ١ املٗٓدضبػإٔ املٛاؾك١ ع٢ً تهًٝـ يٓظِ ايٓظس ؾ٢ إقرتاح زتًظ قطِ ٖٓدض١ اذتاضب ٚا - 2

ٜٛضـ ستُد ع٢ً  /  املٗٓدعٚ َصطؿ٢ طازم ابساِٖٝ , /  املٗٓدع يٛظٝؿ١ َعٝد بايكطِ ْظسًا إلعتراز ناًل َٔ ؾ٢ ايرتتٝب(

 .)ايتاىل ي٘ ؾ٢ ايرتتٝب(ستُد 

 طِ.ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح زتًظ ايك ايكساز :

 –١ٜ ٚاإلغعاع١ٝ ٝدٜٔ يهاًل َٔ )قطِ اهلٓدض١ ايٓٛٚاألضتــاذ ايدنتــٛز / عُٝد ايه١ًٝ بإعتُاد تهًٝـ املعتؿٜٛض ايٓظس ؾ٢  - 3

خسجي٢ قطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ(  –قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ غعب١ اتصاالت َٔ بسْاَر ٖٓدض١ اذتاضبات ٚاإلتصاالت 

 2018/2019َٔ ايعاّ ادتاَع٢  ابتدا٤ًا 25/5/2019بتازٜذ  ٠ارتُط١ٝ املعتُد٠ َٔ زتًظ ادتاَع١ ظًطت٘ املٓعكد طبكًا يًدط١ 2020دؾع١ 

 .2022/2023ٚست٢ ايعاّ ادتاَع٢ 

 ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً ايتؿٜٛض. ايكساز :
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 الشئون التعليمية
 

 القساز حوصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 

ٍٛ بايرباَر ايعا١َ ع٢ً املطت٣ٛ األٍٚ يًعاّ ايٓظس يف حتدٜد ْطب ايكب

 يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 2022/2023ايدزاضٞ 

 ايربْاَر

 بسْاَر اهلٓدض١ املعُاز١ٜ .1

  بسْاَر اهلٓدض١ املد١ْٝ .2

 بسْاَر اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ .3

 بسْاَر ٖٓدض١ اإلْتاز .4

 بسْاَر اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ .5

 بسْاَر ٖٓدض١ ايٓطٝذٝات .6

 ٖٓدض١ ايك٣ٛ ٚاآلالت ايهٗسب١ٝ بسْاَر .7

 بسْاَر ٖٓدض١ االتصاالت ٚااليهرتْٚٝات .8

 بسْاَر اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ .9

 بسْاَر ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓظِ .10

 بسْاَر اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ .00

2202 /3202 

4,5% 

27% 

17,5% 

8,5% 

4% 

3,5% 

9% 

10% 

2% 

5% 

9% 

ت املعتُد٠ اييت تطُح ؾكس٠ ب َٔ ال٥ش١ ايطاعا 24ٚباإلغاز٠ إىل املاد٠ 

يًطالب باإلْتكاٍ َٔ بسْاَر إىل آخس يف ساٍ حتكٝل اذتد األد٢ْ ملعدٍ 

ايكبٍٛ بايربْاَر املساد اإلْتكاٍ إيٝ٘ , ايٓظس يف َكرتح بايطُاح باإلْتكاٍ يف 

% َٔ عدد ايطالب ايرٜٔ مت تٓطٝكِٗ ع٢ً ايربْاَر بعد َٛاؾك١ 10سدٚد 

 طالب.ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚاي

 أوصج اللجنت ببملوافقت

وافق جملس الكليت على 

حوصيت جلنت شئون 

 الطالة

2 

 2021/2022ايٓظس يف آي١ٝ تٓطٝل طالب املطت٣ٛ اإلعدادٟ بايعاّ ايدزاضٞ 

َٔ ال٥ش١ ايطاعات  10ع٢ً ايرباَر ايعا١َ بايه١ًٝ )إتؿاقًا َع ْص املاد٠ 

 :, يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل املعتُد٠(

ٚاملًتشكني بايه١ًٝ يف  ضاع١ َعتُد٠ 20ايطالب املهتطبٕٛ يـ  ٜتِ تٓطٝل

يف ؾصٌ ايسبٝع  CGPAتبعًا يًُعدٍ ايرتانُٞ  2021/2022ايعاّ ايدزاضٞ 

 ., ٚايسغبات املطذ١ً يًطالب ٚطبكًا يًٓطب احملدد٠ يهٌ بسْاَر 2021/2022

 أوصج اللجنت ببملوافقت
وافق جملس الكليت على 

حوصيت جلنت شئون 

 ةالطال
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 لشئون التعليميةتابع: ا
 

 القساز حوصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

3 

إضتُساز ايطالب ايباقٕٛ يإلعاد٠ بايؿسق١ ايسابع١ ٚاملسخص هلِ ايٓظس يف 

يًتكدّ يإلَتشاْات َٔ ارتازز ع٢ً ال٥ش١ ْظاّ ايؿصًني ايدزاضٝني يف 

تشام بال٥ش١ , َامل ٜكدّ ايطايب طًبًا يإلي 2022/2023ايعاّ ايدزاضٞ 

 ايطاعات املعتُد٠.

وافق جملس الكليت على  أوصج اللجنت ببملوافقت

حوصيت جلنت شئون 

 الطالة

4 

 2022/2023ايدزاضٞ يًعاّ ايٓظس يف آي١ٝ تٓطٝل طالب املطت٣ٛ اإلعدادٟ 

َٔ ال٥ش١ ايطاعات  10ع٢ً ايرباَر ايعا١َ بايه١ًٝ )إتؿاقًا َع ْص املاد٠ 

 ايٓشٛ ايتايٞ:, يتهٕٛ ع٢ً  املعتُد٠(

املًتشكني يًطالب  ضاع١ َعتُد٠ 42ٜتِ تٓطٝل ايطالب املهتطبٕٛ يـ 

يف  CGPAتبعًا يًُعدٍ ايرتانُٞ  2022/2023بايه١ًٝ يف ايعاّ ايدزاضٞ 

, ٚايسغبات املطذ١ً يًطالب ٚطبكًا يًٓطب احملدد٠  2022/2023ؾصٌ ايسبٝع 

 .يهٌ بسْاَر

 

وافق جمس الكليت على 

 ملقرتحتآليت الخنسيق ا

5 

ايٓظس يف شتاطب١ ادتاَع١ بػإٔ املٛاؾك١ ْظسًا يآلثاز املُتد٠ دتا٥ش١ نٛزْٚا , 

ع٢ً َٓح ايطالب اذتاصًني ع٢ً أزبع١ إْرازات أنادمي١ٝ َتتاي١ٝ ؾصٌ 

ضاعات( دز٤ًا هلِ  9( باذتد األد٢ْ يًتطذٌٝ )2022دزاضٞ إضتجٓا٥ٞ )خسٜـ 

,  (2022ايصٝؿٞ )صٝـ َٔ ايؿصٌ. َع متهِٝٓٗ َٔ ايتطذٌٝ بايؿصٌ 

( ؾكس٠ ب , ز َٔ ال٥ش١ ايطاعات املعتُد٠ تٓص ع٢ً 20عًًُا بإٔ املاد٠ )

 ؾصٌ ايطايب إذا سصٌ ع٢ً أزبع١ إْرازات أنادمي١ٝ َتتاي١ٝ.

قسز جملس الكليت  

خمبطبت اجلبهعت إلختبذ هب 

حساه هنبسببً فى هرا 

 الشأن

 

 ( , ٚبٝاْٗا نايتاىل:48,  47,  46,  45احملاٚالت األخس٣ َٔ ايدؾعات ) 2022دٚز َاٜٛ ايٓظس ؾ٢ إعتُاد ْتٝذ١ ن١ًٝ ايدؾاع ادت٣ٛ  - 6

 ْطب١ ايٓذاح عدد ايٓادشني عدد املتكدَني 

 %36,40 4 11 2022َاٜٛ  ستاٚي١ ثا١ْٝد.دٛ  48ْتٝذ١ ايدؾع١ 

 %50,00 8 16 ١2022 َاٜٛ د.دٛ ستاٚي١ ثايج 47ْتٝذ١ ايدؾع١ 

 %26,90 7 26 2022َاٜٛ  زابع١ستاٚي١  د.دٛ 46ْتٝذ١ ايدؾع١ 

 %100 1 1 2022ستاٚي١ زابع١ َاٜٛ دٚز ثا٢ْ د.دٛ  45ْتٝذ١ ايدؾع١ 
 

 ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١. ايكساز:
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 لشئون التعليميةتابع: ا
 

 ٚبٝاْٗا نايتاىل : 2022  اَع٢يًعاّ ادت ايسبٝعارتسجيٝني َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ املتدصص١ يؿصٌ  ٝذ١ايٓظس ؾ٢ اعتُاد ْت - 7

 املعدٍ ايرتانُٞ
غاش 

 ٚبرتٚنُٝاٜٚات

ساضبات 

 ٚإتصاالت
 نٗسَٚٝهاْٝها

عُاز٠ 

 ٚتػٝٝد

املٓصات 

 ايبشس١ٜ
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد ايطالب

4.00 - 3.70 2 18 11 1 2 34 7.38% 

3.69 - 3.30 6 90 19 7 1 123 26.68% 

3.29 - 3.00 4 51 32 9 0 96 20.82% 

2.99 - 2.70 9 40 33 23 2 107 23.21% 

2.69 - 2.30 3 26 22 15 3 69 14.97% 

2.29 - 2.00 1 5 12 12 2 32 6.94% 

 461 10 67 129 230 25 ٢ايعدد ايهً
 

 ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١. ايكساز:
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -: اض١ٝاإلٜؿاد ؾ٢ أداش٠ دز – أ

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

 محد ْاد٢ ستُٛد ؾطنيأ .ّ 1
طاعد بكطِ َ دزعَ

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاض١ٝ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ 

 َٔ املًُه١ املتشد٠ ايدنتٛزاٙيًشصٍٛ ع٢ً دزد١ 

يالضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ ٚذيو 

زٜذ َٔ تا َاْػٝطرت ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد اعتبازًا

 .ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ

)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َدزع َطاعد                  

17/2/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
عبد اهلل ستُد ضامل . ّ

 غعٜٛس 

دزع َطاعد بكطِ َ

 ايهٗسب١ٝ اهلٓدض١

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاض١ٝ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ 

يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ املًُه١ املتشد٠ 

 املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ٚذيو يالضتؿاد٠ َٔ 

تازٜذ  ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ نٜٛٔ َاز٣

 .ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ

)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َدزع َطاعد ؾ٢  

30/9/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
ستُد ضعٝد إبساِٖٝ . ّ

 ايطكا

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اداش٠ دزاض١ٝ  اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ع٢ً باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ 

ٚذيو  ايربتػاٍيًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ 

َسنص تهٓٛيٛدٝا يالضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ 

ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد  CENTC ١ايبشس١ٜ ٚاهلٓدض

 .تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ إعتبازًا َٔ

)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َدزع َطاعد ؾ٢  

24/2/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -: اإلٜؿاد ؾ٢ أداش٠ دزاض١ٝ تابع :

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

 شتتاز مسو ستُٛد ستُد. ّ 4 
طاعد بكطِ َدزع َ

 اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاض١ٝ ع٢ً باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ 

ٛالٜات املتشد٠ ٍ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ اييًشصٛ

ٚذيو يالضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ  االَسٜه١ٝ

ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا   Connecticut ١داَع

 َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

     )تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َدزع َطاعد ؾ٢

(8/5/2022.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 عبد املٓعِ ستُٛد ستُد .ّ 5
َطاعد بكطِ دزع َ

 االْتازٖٓدض١ 

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاض١ٝ يًشصٍٛ ع٢ً ع٢ً باملٛاؾك١ 

ٚذيو  ٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝدزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ اي

ملد٠ عاّ  ازٜصْٚا ع١َدايالضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ 

 .تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ

 (.30/5/2022))تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َدزع َطاعد ؾ٢

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:َع استطاب ؾرت٠ جتاٚش دزاض١َٝد أداش٠  – ب

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

 بساِٖٝ عاَس إدٜٓا ع٢ً . ّ 1

بكطِ  طاعدَدزع َ

اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ 

ٚعطٛ  ٚاالغعاع١ٝ

 ١االداش٠ ايدزاضٝ

بادتاَع١ ايتك١ٝٓ 

 اذته١َٝٛ بسٚضٝا

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓظس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ٗ     ايجكاؾ١ٝ   اباملٛاؾك١ عًـ٢ َـد االدـاش٠ ايدزاضـ١ٝ يطـٝادت

)ؾـرت٠ ؾـ٢ ْطـام     30/3/2022ست٢  17/11/2021َٔ اعتبازًا 

يطابع( الضتهُاٍ دزاض١ ايدنتٛزاٙ َـع استطـاب   ايعاّ ا

)ايّٝٛ ايتاىل  31/3/2022ؾرت٠ ايتذاٚش يطٝادتٗا اعتبازا َٔ 

ــ٢   ــدنتٛزاٙ( ست ــ١ اي ــابل   16/4/2022ملٓاقػ ــّٛ ايط )ايٝ

الضتالَٗا ايعٌُ بايكطِ ( اَتـدادًا يالدـاش٠ ايدزاضـ١ٝ    

 ْظسًا يظسٚف ايطريإ.َستب بدٕٚ 

يًشصـٍٛ عًـ٢ دزدـ١     17/11/2015ؾ٢  اضٝادتٗ ت)ضاؾس

 ضادععًٝ٘ عاّ  تا خس َد سصً – زٚضٝأَ  ايدنتٛزاٙ

 َستب(.دٕٚ ب 16/11/2021ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

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

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

  بٛع٢ًأستُد دابس د. ا. 1
بكطِ  تؿسؽَضتاذ أ

 االْتازٖٓدض١ 

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ اطاز  ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘ جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

 31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايسابع عػسايعاّ 

 عُٝد يه١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ؾازٚع باالضهٓدز١ٜيًعٌُ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً  ٠عًًُا بإٔ إعازبدٕٚ َستب , 

 العازات ادتدٜد٠ بايكطِ.ا

 %(.21 )ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
ستُد عبد ايؿتاح ستُد د. 

  بساِٖٝ ؾاٜدإ

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ز ؾ٢ اطا ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘ جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايجأَايعاّ 

, بدٕٚ َستب  بايهٜٛت ايػسم االٚضط االَسٜه١ٝظاَع١ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠  ٠عًًُا بإٔ إعاز

 بايكطِ.

 %(.14)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
عُسٚ ستُد ستسٚع د. 

  ايعسٜإ

بكطِ طاعد َضتاذ أ

ايسٜاضبات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ اطاز ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  9/9/2023ست٢  10/9/2022إعتبازًا َٔ  ايسابعايعاّ 

ظاَع١ االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً  ٠عًًُا بإٔ إعاز ,ستب بدٕٚ َ

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.19)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 اضالّ ستُد ادتاىل د. 4
طاعد بكطِ َضتاذ أ

 ٖٓدض١ االْتاز

ٚدت١ٓ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ اطاز  ملد٠ عاّ ت٘إعاز٠ ضٝاد جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ارتاَظايعاّ 

به١ًٝ ادتبٌٝ باهل١٦ٝ املًه١ٝ باملًُهـ١ ايعسبٝـ١ ايطـعٛد١ٜ    

ضــٝادت٘ التــؤثس عًــ٢  ز٠عًُــًا بــإٔ إعــا ,بــدٕٚ َستــب 

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

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

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

5 
د. ستُد صبش٢ ستُد 

  بساِٖٝ إ

دزع بكطِ اهلٓدض١ َ

 املعُاز١ٜ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾ٢ اطاز ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايتاضعّ ايعا

به١ًٝ ايعُاز٠ ٚايتصُِٝ ايب٢٦ٝ ظاَع١ بريٚت ايعسب١ٝ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً  ٠عًًُا بإٔ إعاز ,بدٕٚ َستب يبٓإ 

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.10)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

6 
د. ضاَس ستُد عادٍ 

  ايطٝاز٣ 

دزع بكطِ اهلٓدض١ َ

 املعُاز١ٜ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ اطاز ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايتاضعايعاّ 

به١ًٝ ايعُاز٠ ٚايتصُِٝ ايب٢٦ٝ ظاَع١ بريٚت ايعسب١ٝ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً  ٠عًًُا بإٔ إعاز ,ب بدٕٚ َستيبٓإ 

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.10)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

7 
ستُد َصطؿ٢ ٜٛضـ د. 

  بط٢ْٛٝ ايػباض٢

بكطِ اهلٓدض١  دزعَ

 املٝهاْٝه١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ؾ٢ اطاز ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  31/5/2023ست٢  1/6/2022إعتبازًا َٔ  ايطابعايعاّ 

به١ًٝ ادتبٌٝ باهل١٦ٝ املًه١ٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً  ٠عًًُا بإٔ إعاز ,بدٕٚ َستب 

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.14)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 ًظاجمل

  بساِٖٝ غاش٣إمحد أستُد د.  8

بكطِ  دزعَ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ اطاز ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ  31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ  ايجأَايعاّ 

بدٕٚ ًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؾٗد يًبرتٍٚ باملظاَع١ 

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات  ٠عًًُا بإٔ إعاز ,َستب 

 ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.19 يكطِ)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ا

ٚاؾل 

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

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

9 
ذتُٝد عُسٚ سطني عبد اد. 

  ٜٛضـ

بكطِ  دزعَ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

ست٢  25/8/2022إعتبازًا َٔ  ايطادعاطاز ايعاّ 

االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه١ يًعٌُ ظاَع١  24/8/2023

ضٝادت٘  ٠عًًُا بإٔ إعاز , بدٕٚ َستب١ٝ ايطعٛد١ٜ ايعسب

 التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.19)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

10 
ستُد سطٔ ع٢ً  محدأ د.

  عُاز٠

بكطِ دزع َ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ؾ١ٝ ايجكا

 22/8/2023ست٢  23/8/2022إعتبازًا َٔ  ايجأَاطاز ايعاّ 

االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه١ ايعسب١ٝ يًعٌُ ظاَع١ 

ضٝادت٘ التؤثس  ٠عًًُا بإٔ إعاز,  بدٕٚ َستبايطعٛد١ٜ 

 ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.٣19 ايكطِ )ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطتٛ

ٚاؾل 

 اجملًظ

11 
ع٢ً ستُد ستُٛد د. 

  ايسغٝد٣

بكطِ  دزعَ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

 ضابععاّ ملد٠ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

يًعٌُ ظاَع١  31/8/2023ست٢  1/9/2022إعتبازًا َٔ 

بدٕٚ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  االعُاٍ

ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات  ٠عًًُا بإٔ إعاز ,َستب 

 ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.19)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

12 
بساِٖٝ إمحد أاضالّ د. 

  ٜٛضـ ايعػس٣

بكطِ  دزعَ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ؾ٢ ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾ١ٝ 

 1/11/2023ست٢  2/11/2022إعتبازًا َٔ  ايتاضعاطاز ايعاّ 

ظاَع١ املًو عبداهلل يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعٌُ 

عًًُا بإٔ ,  بدٕٚ َستبباملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ. ٠إعاز

 %(.19)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

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

 القساز البيبن الوظيفت/القسن االسن م

 محد زدبأد.طازم ستُد  13
دزع بكطِ اهلٓدض١ َ

 االْػا١ٝ٥

 جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً  ظ ايكطِ ايٓظس ؾ٢ اقرتاح زتً

إعتبازًا َٔ  ايتاضعؾ٢ اطاز ايعاّ ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘ 

ظاَع١ ظاَع١ يًعٌُ  4/8/2023ست٢  5/8/2022

 ٠عًًُا بإٔ إعاز,  بدٕٚ َستب 

)عًًُا  .ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ

ؾكت ع٢ً ايتذدٜد بإٔ دت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاؾ١ٝ ٚا

 .ْٗا١ٜ ايتعاقد( 15/5/2023ست٢ 

 %(.12)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 الدراسات العليا
 اهلنددة الكهربوة :: قسم أواًل

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

هنح 

 الدزجبث

 عبري إبساِٖٝ ستُد عُازاضِ ايطايب: 

ًِ ايعُٝل املعدٍ يًتػدٝص ٚايهػـ املبهس طسٜك١ ددٜد٠ َٗذ١ٓ بايتعَٛضٛع: 

 .ألَساض ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايد١َٜٛ

A novel hybrid modified deep learning for multi-class 

cardiovascular diseases early detection and diagnosis. 

 * زأت ايًذ١ٓ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح بايًػ٘ اإلصتًٝصٜ٘ يٝصبح: 

A novel hybrid modified deep learning method for multi-

class cardiovascular diseases early detection and diagnosis. 

 .َظٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ , د. أمحد ضعٝد ايرتاع أ.د.حتت إغساف: 

 2015 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ستُد شٜٔ ايعابدٜٔ عبد ايصُد شٜٔ ايعابدٜٔاضِ ايطايب: 

 .١ املا١ٝ٥ ايصٛت١ٝ بٓا٤ ع٢ً مناذز عًِ ايٓؿظ ايصٛت٢تك١ٝٓ ايعالََٛضٛع: 

Audio watermarking technique based on psychoacoustic 

models.  

 .٢ْٗ عجُإ قس٢ْ , أ.د. ْعُات أَني ايبػداد٣ أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عًٝا٤ ستُٛد ع٢ً ؾاضٌاضِ ايطايب: 

 .حتدٜد بازاَرتات االالت اذتج١ٝ َتعدد األٚد٘ بإضتدداّ تكٓٝات ايرنا٤ االصطٓاع٢ٛع: َٛض

Artificial intelligence based parameter identification of 

multiphase induction machine.  

 .زاد٢ زؾعت محد٣ , أ.د. أمئ ضا٢َ ضعد أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

حشكيل جلنت 

 احلكن

 َٓاٍ عبد ايٖٛاب ستُد ع٢ً غٗاباضِ ايطايب: 

ايتشكٝل ؾ٢ نػـ إضطساب ايكٓا٠ ارتؿ١ٝ مبذاٍ ايتعسٜـ بربٚتٛنٍٛ َٛضٛع: 

 .اإلْرتْت

Investigation on anomaly detection of the IP identification 

based covert channel. 

 ٕ قس٢ْ , د. ْري٠ ستُٛد صادم.أ.د. ٢ْٗ عجُاحتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* IEEE International Workshop on Computer Aided 

Modeling and design of communication Links and Networks 

(CAMAD) 25-27 October 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                  ضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ               أ.د. سطاّ سطإ غًب٢    أ -1

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                          أضتاذ بايه١ًٝ     أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ       -2

 عطًٛا  أضتاذ بادتاَع١ املصس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. َٗا ستُد ايصربٚت٢   -3

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 ًظاجمل
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حشكيل جلنت 

 احلكن

 أمحد ستُد عبد اذتاؾظ ايطٝد غطااضِ ايطايب: 

 .منٛذز زٜاض٢ َعدٍ يآلالت ايهٗسبا١ٝ٥ َب٢ٓ ع٢ً ايسٜاض١ ايهطس١َٜٛضٛع: 

ألطٛاز َع تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )منرد١ ٚحتهِ اآلالت املتعدد٠ ا

 بإضتدداّ ايسٜاض١ ايهطس١ٜ( عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜؤثس ع٢ً دٖٛس ايبشح.

Fractional calculus – based modeling and control of 

multiphase machines. 

 أ.د. ستُد شنسٜا َصطؿ٢ , أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت , أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ.حتت إغساف: 

 َٓػٛز يف: * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح

IEEE Access, Vol. 9, pp. 53146-53155, accepted 28 

March 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ              أ.د. ستُد شنسٜا َصطؿ٢     -1

 ًٛاعطَػسؾًا ٚ                أضتاذ بايه١ًٝ       أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت       -2

 عطًٛا   أ.د. ضعٝد ستُٛد عالّ        أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ طٓطا       -3

 عطًٛا                      أ.د. نسِٜ سطٔ ٜٛضـ      أضتاذ بايه١ًٝ          -4

 2019 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

غطب 

بٓا٤  ايكٝد

 ع٢ً طًب٘

 عبري ستُد ايسغٝد٣ ستُٛد سطٔاضِ ايطايب: 

تري َادط

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  ًاثانو

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حشكيل جلنت 

اإلهخحبن 

 الشبهل

 ستُد أمحد عبد ايطالّ أمحداضِ ايطايب: 

 .اإلضتؿاد٠ َٔ اهلٝدزٚدني األخطس ؾ٢ تٛؾري ايطاق١َٛضٛع: 

Utilization of green hydrogen boil off in power 

generation. 

 .أ.د. عبد اذتُٝد عطٝ٘ ايطٝدحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ       أ.د. عبد اذتُٝد عط١ٝ ايطٝد       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً                أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عطًٛا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         أ.د. عادٍ أمحد عبد ايسمحٔ -3

 ٚاؾل اجملًظ 2020 زبٝع 
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  تابع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

غطب 

بٓا٤  ايكٝد

 ع٢ً طًب٘

 سطني ستُد ع٢ً عبد ايطالّاضِ ايطايب: 

َادطتري 

 ايعًّٛ

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2012 زبٝع

 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم ًاثالٌ

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

هنح 

 الدزجبث

 أَري٠ أمحد عبد ايعاط٢ محد٣اضِ ايطايب: 

 .: َعاٜري تصُِٝ ايػٛازع (AST)ايٓكٌ املدزض٢ ايٓػط َٛضٛع: 

Active school travel (AST): Street design criteria.  

 .خايد ايطٝد اذتذ١ً , د. أمسا٤ ايطٝد سطٔ أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ

حشكيل جلنت 

 احلكن

 ايػُٝا٤ بالٍ ستُد ايعباض٢اضِ ايطايب: 

ايٓظاّ اذت٣ٛٝ )املٝتابٛيٝصّ( اذتطس٣ نُدخٌ يتشكٝل نؿا٠٤ املٛازد َٛضٛع: 

 .باجملتُعات ايعُسا١ْٝ

َع تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )ايٓظاّ اذت٣ٛٝ ايعُسا٢ْ نُدخٌ يتشكٝل 

نؿا٠٤ املٛازد باجملتُعات ايعُسا١ْٝ )نؿا٠٤ ايطاق١ جملتُعات ايصٝد احملٝط١ ببشري٠ 

 ايربيظ(( عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜؤثس ع٢ً دٖٛس ايبشح.

Urban Metabolism as an approach to achieve 

resource efficient communities (Energy efficiency for 

fishing communities around lake Burullus). 

أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ , أ.د. ٖا٢ْ عبد ادتٛاد عٝاد , د. أمسا٤ حتت إغساف: 

 ايطٝد سطٔ.

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

15
th

 International Conference on Urban Regeneration 

and Sustainability, Wessex Institute,5-7 October 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ  أ.د.  -1

                                 أضتاذ َتؿسؽ ظاَع١ ايديتا يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. سامت عبد املٓعِ ايطٌٜٛ    -2

 عطٛاً                                                                                   

 عطًٛا  قا٥ِ بأعُاٍ ز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝٚأضتاذ أ.د. ستُد عاصِ سٓؿ٢          -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                  أ.د. ٖا٢ْ عبد ادتٛاد عٝاد      أضتاذ بايه١ًٝ  -4

 ٚاؾل اجملًظ 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حشكيل جلنت 

 احلكن

 ٢َٓ ضٝد ضٝـ اإلضالّ أمحد ناٌَ زغد٣اضِ ايطايب: 

ايتهاٌَ بٛضا٥ٌ ددٜد٠ ؾ٢ ختطٝط املٛا٢ْ: ْٗر اإلختٝاز األَجٌ َٛضٛع: 

 .يًُٛقع

Integration of new facilities in port planning: 

Optimum site selection approach. 

 أ.د. ع٢ً ؾؤاد بهس , د. أَري٠ عادٍ ؾتش٢.حتت 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   أ.د. سطٔ نُاٍ عبد ايطالّ       أضتاذ بايه١ًٝ                      -1

 اً عطٛأ.د. ع٢ً ؾؤاد بهس                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      َػسؾًا ٚ -2

 عطًٛا   أضتاذ به١ًٝ ايؿٕٓٛ ادت١ًُٝ      أ.د. ضشس شن٢ األزْاؤط٢          -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2019 زبٝع

 ستُد صالح ايدٜٔ عبد املٓعِ ع٢ًاضِ ايطايب: 

ايتػريات ؾ٢ تصُِٝ َبا٢ْ املهاتب ٚسٝصات ايعٌُ ٚؾكا ملعاٜري َٛضٛع: 

عٌُ عٔ بعد: ضتٛ َس١ْٚ َعُاز١ٜ ضد األشَات ايصش١ٝ ايتباعد اإلدتُاع٢ ٚاي

 .ٚإبتهازاتٓا ايتهٝؿ١ٝ

Changes in office buildings and workspaces design 

according to social distancing and teleworking 

parameters: Towards architectural resilience against 

health crises and our adaptive innovations. 

 أ.د. طازم عبد اذتُٝد ؾسغ٢ً , د. دٜٓا ستُد ع٢ً ضعد اهلل.حتت 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 ٚ  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       طازم عبد اذتُٝد ؾسغ٢ً     أ.د.  -1

 عطٛاً   أ.د. سطاّ ايدٜٔ ايربَب٢ً        أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ عني مشظ    -2

 عطًٛا        ١          أضتاذ َطاعد بايهًٝ د. شٜاد ستُد طازم ايصٝاد        -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2019 خسٜـ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حشكيل جلنت 

اإلهخحبن 

 الشبهل

 ْٛزإ ستُد صتٝب أمحد س٢ًُ ستُٛداضِ ايطايب: 

تذدد٠ )ايؿساغات ايعا١َ ارت١ًٝ اذتطس١ٜ: َدخٌ يًب٦ٝات اذتطس١ٜ املَٛضٛع: 

 .بايتذُعات ايعُسا١ْٝ ايطسؾ١ٝ(

Urban Nexus: An approach for regenerative urban 

environments public spaces located in the urban fringe. 

أ.د. سطٔ نُاٍ عبد ايطالّ , د. دٜٓا ستُد ع٢ً ضعد اهلل , د. ٢َ ستُد حتت إغساف: 

 .عبدٙ إبساِٖٝ

  -هٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ ت

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ                         أ.د. سطٔ نُاٍ عبد ايطالّ     أضتاذ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً        أ.د. ستُد أْٛز ؾهس٣              أضتاذ بايه١ًٝ                          -2

 عطًٛا                         أ.د. ع٢ً ؾؤاد بهس                 أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -3

 ٚاؾل اجملًظ 2021 زبٝع 

 إضالّ ستُد سطٔ ؾتح اهلل سطٔاضِ ايطايب: 

ضتٛ حتكٝل اإلضتدا١َ عٔ طسٜل إداز٠ شتًؿات ايبٓا٤ بايدَر َا بني ايتصُِٝ َٛضٛع: 

 .ٚإداز٠ َعًَٛات ايبٓا٤

Towards achieving sustainability through construction 

waste management by integration of design and building 

information management. 

 .أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ , د. شٜاد ستُد طازم ايصٝادحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ                   أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً   أ.د. ستُد عاصِ ستُٛد سٓؿ٢  أضتاذ ٚقا٥ِ بأعُاٍ ز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  -2

 عطًٛا                                    أ.د. خايد ايطٝد اذتذ١ً        أضتاذ بايه١ًٝ -3

 ٚاؾل اجملًظ 2020 خسٜـ 

إعبدة 

حشكيل جلنت 

اإلهخحبن 

 الشبهل

 ضاملدعا٤ َدست ستُٛد َسض٢ اضِ ايطايب: 

 .تكِٝٝ ايبعد اإلدتُاع٢ ؾ٢ اجملتُعات ايعُسا١ْٝ ادتدٜد٠ )َٓٗذٝ٘ سطاب١ٝ(َٛضٛع: 

Evaluating social dimension in new urban communities 

(Computational – based approach). 

 .أ.د. خايد ايطٝد اذتذ١ًحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                                 ٓؿ٢             أضتاذ بايه١ًٝأ.د. ستُد عاصِ س -1

 عطٛاً                                 أضتاذ بايه١ًٝ  أ.د. ستُد أْٛز ؾهس٣             -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                        أ.د. خايد ايطٝد اذتذ١ً           أضتاذ بايه١ًٝ -3

 ا٤ ايؿرت٠ احملدد٠ يًتػهٌٝ ايطابل.* ٚذيو إلْتٗ

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ 
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

  -: نشايوةاهلنددة اإل: قسم  ًارابع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

هنح 

 الدزجبث

 أمحد غسٜـ ستُد عبد اجملٝد ادتُط٢اضِ ايطايب: 

دزاض١ ٚصالت ايرتانب باألعطا٤ ارتسضا١ْٝ املعسض١ يًعصّٚ ٚأمحاٍ َٛضٛع: 

 .طػط احملٛز١ٜاي

Study of lap splices in concrete members subjected 

to bending and axial compression.  

ست٢ ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهس٣ , أ.د. أمحد شتتاز طساب١ٝ , د.  أ.د.حتت إغساف: 

 .ستُد عبد اذتًِٝ ايٓذاز

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2012 خسٜـ

إعبدة 

نت حشكيل جل

 احلكن

 أَني ستُد أَني املٛزىلاضِ ايطايب: 

خٛاص ارتسضا١ْ ادتٝٛبٛيُٝس١ٜ بعد ايتعسض يدزدات اذتساز٠ َٛضٛع: 

 .ايعاي١ٝ

Properties of geopolymer concrete after exposure to 

elevated temperature. 

, د.  أ.د. ع٢ً عبد اذتهِ ع٢ً , أ.د. عبد املعط٢ ستُد عبد املعط٢حتت إغساف: 

 .صالح ايدٜٔ ؾازٚم ايؿتٝا٢ْ

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا أضتاذ َتؿسؽ مبعٗد ايبشٛخ ٚاالضهإ  أ.د. أ١َُٝ أمحد صالح ايدٜٔ     -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝد. ع٢ً عبد اذتهِ ع٢ً          أ. -2

 عطًٛا                اذ َتؿسؽ بايه١ًٝأضت. ساؾظ ايطٝد محادٙ اي٢ُٓٝ     أ.د -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. عبد املعط٢ ستُد عبد املعط٢ -4

 * ٚذيو يطؿس املُتشٔ ارتازد٢

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ

 

 -: اإلنًاجهنددة : قسم  خامسًا

 زالقسا حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

هنح 

 الدزجبث

 بٝػ٣ٛ زأؾت ْعِٝ تٛؾٝل بطسعاضِ ايطايب: 

ايتشهِ ؾ٢ شتصٕٚ املٛاد ايكاب١ً يًتًـ بإضتدداّ اذتٝٛد َٛضٛع: 

 .ايطداض٢ ايسغٝل

Perishables inventory control using lean six 

sigma.  

 ., أ.د. ضٗري سطٔ بهاز ْريَني عبد ايعصٜص سساش أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ّٛ ايعً

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -: هنددة احلادب والنظم: قسم  دًاداد

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حشكيل جلنت 

 احلكن

 خايد ستُد ستُد خًٌٝ ايطشإاضِ ايطايب: 

 .ضتٛ زصد دقٝل يألَٛز ايػري َأيٛؾ١ ؾ٢ زؤ١ٜ اذتاضبَٛضٛع: 

ز ايػري َأيٛؾ١ عٔ طسٜل ايتعًِٝ َع تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )زصد األَٛ

ايػب٘ خاضع يإلغساف ع٢ً ؾٝدٜٖٛات ناَريات املساقب١ ايػري َصٓؿ١ بدق١( 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜؤثس ع٢ً دٖٛس ايبشح.

Semi – supervised anomaly detection for weakly – 

annotated surveillance videos. 

 تسن٢ , د. ستُد ضعد إبساِٖٝ. أ.د. َسٚإ عبد اذتُٝدحتت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

17
th

 International Conference on Computer Vision Theory and 

Applications (VISAPP 2022) 6-8 February 2022, Online. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا        بايه١ًٝ              أضتاذ َتؿسؽستُد عبد اذتُٝد إمساعٌٝ  أ.د.  -1

 عطٛاً  أضتاذ َطاعد َتؿسؽ مبعٗد ايبشٛخ ايطب١ٝ  أ.د. صاحل عبد ايػهٛز ايػٗاب٢ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ       أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ  د. َسٚإ عبد اذتُٝد تسن٢      -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: دلواصالتهنددة ا: قسم  دابعًا

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حشكيل جلنت 

 احلكن

 أمحد مجع٘ ستُد دبازٙ ايطٝد سذازاضِ ايطايب: 

طش١ٝ ؾ٢ َٛاقع إضتدساز ايتٛقع املطتكب٢ً يًتشسنات ايطايُٓرد١ َٚٛضٛع: 

 .INSARايػاش بإضتدداّ ايتداخٌ ايساداز٣ ايبرتٍٚ ٚ

Modelling and prediction of future surface deformation 

using INSAR data for oil and gas application. 

أ.د. ضٝد إبساِٖٝ ايٓاغ٢ , د. ع٢ً ستُد داد ايٓذاز , د. أمحد حتت إغساف: 

 .ايطٝد دابس

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

Oil and Gas Journal, Accepted for Publication 18/5/2022. 

  -يًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ا

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ               أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝضٝد إبساِٖٝ ايٓاغ٢    أ.د.  -1

 عطٛاً   أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ بٓٗاستُٛد ستُد ساَد       أ.د.  -2

 عطًٛا                        أ.د. سطٔ دابس ايػصٚىل    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -3

 2017 خسٜـ اٙدنتٛز
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة ادلواصالت: قسم  تابع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

حعديل جلنت 

 اإلشساف

 أمحد عبد اذت٢ ضًُٝإ أمحداضِ ايطايب: 

 .دزاض١ مناذز تصُِٝ ايطهو اذتدٜد١ٜ ارتسضا١َْٝٛضٛع: 

 .أ.د. ستُد ساؾظ ؾ٢ُٗ , د. ستُد أمحد دٜابحتت إغساف: 

بإضاؾ١ د. إضالّ ستُد أبٛ ايٓذا األضتاذ املطاعد به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ٚذيو 

 طٓطا ذتاد١ ايبشح إىل ختصص ضٝادت٘.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2020 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم  ًاثامن

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

هنح 

 الدزجبث

 ٍ عبد ايسمحٔ عبد املايوض٣ًٛ عاداضِ ايطايب: 

 .دزاض١ زتُٛع١ َٔ األباز املدرتق١ طبكتني ستصٛزتنيَٛضٛع: 

A Study group of wells penetrating two confined 

aquifers.  

 .ستُد عبد ايساشم زشم , أ.د. زبٝع إبساِٖٝ بريٚ أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

نت حشكيل جل

اإلهخحبن 

 الشبهل

 ْٛزٖإ سطٔ ع٢ً إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

حتًٌٝ ايطًٛى اهلٝدزٚدٜٓاَٝه٢ ملدتًـ ايتٝازات ايبشس١ٜ ؾ٢ َٓطك١ َٛضٛع: 

 .تهطس األَٛاز

Analysis of the hydrodynamic behavior for 

combined currents at the surf zone. 

 .د ستُٛد عبد املعط٢أ.د. زا١ٜٚ َٓري قٓصٛٙ , د. ستُحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                   أ.د. أمحد عصت االْصاز٣        أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ  أ.د. زا١ٜٚ َٓري قٓصٛٙ            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       -2

 عطًٛا                   ايه١ًٝأ.د. ستُد عبد ايساشم زشم       أضتاذ َتؿسؽ ب -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الكوموايوةاهلنددة : قسم ًاتادع

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

غطب 

بٓا٤  ايكٝد

 ع٢ً طًب٘

 َسِٜ ستُد ضعد أمحد سطٔاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 31/7/2022, ٚادتًط١ املُتد٠ بتازٜذ  19/7/2022بتازٜذ  عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠ادتًط١ 

 -: الفوزواء اهلنددوةالرواضوات و: قسم  عاذرًا

 القساز حبزيخ القيد الدزجت املوضوع

هنح 

 الدزجبث

 ستُد أغسف ستُد َٓصٛزاضِ ايطايب: 

تصُِٝ عانظ َصدز ادتٗد ذٚ ايرتدد ايعاىل يًتطدني اذتج٢ يًُٛاد َٛضٛع: 

 .املػٓاطٝط١ٝ

Design of high-frequency voltage source inverter for 

induction heating of ferromagnetic materials.  

 .ع٢ً ستُد عهاش , أ.د. أمحد عباع ايطسٚد٢ أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

حشكيل جلنت 

 احلكن

 ستُد أمحد ضعد إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

 .اإلداز٠ ايدٜٓاَٝه١ٝ املج٢ً ألمحاٍ املسنبات ايهٗسبا١ٝ٥ املتص١ً بايػبه١َٛضٛع: 

Optimal dynamic load management for electric 

vehicles considering vehicle – to – grid technology. 

أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباض٢ , ا.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل , د. ضاز٠ حتت إغساف: 

 سطٔ ٜٛضـ.

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

IEEE Access, 10
th

 December 2021. 

  -تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباض٢ -1

 عطٛاً أضتاذ به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ االضهٓدز١ٜ  ايطٝد َصطؿ٢ ايطٝد     أ.د.  -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ            أضتاذ بايه١ًٝ        أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل   -3

 عطًٛا    أ.د. عُسٚ ستُد عبد ايساشم    أضتاذ بايه١ًٝ                         -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 موضوعات عامة )درادات علوا(

ملكدّ َٔ دض١ٝ اَادطتري ايعًّٛ اهلٓع١ًُٝ ايدٚي١ٝ يطالب ايدنتٛزاٙ ٚاملٛاؾك١ ع٢ً ضٛابط ايٓػس ؾ٢ املؤمتسات ايايٓظس ؾ٢  - 1

 ٖٓدض١ اإلْتاز.قطِ قطِ ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر , ٚ

 ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً ضٛابط ايٓػس. ايكساز:

 (1)َسؾل زقِ  2022/2023يًعاّ ايدزاض٢  2022ٜـ إعتُاد ادتدٍٚ ايص٢َٓ يًدزاض١ بايدزاضات ايعًٝا يؿصٌ ارتس ايٓظس ؾ٢ - 2

 ٍٚ ايص٢َٓ يًدزاض١ بايدزاضات ايعًٝا.ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ادتد ايكساز:
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 موضوعات عامة )درادات علوا(تابع : 

اإلَتشإ  إدتٝاشْتٝذ١ ايٓظس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد  - 3

 ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 عاغٛز أبٛ زشٙ زباب أضا١َ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 ض٢ًُ مسري ستُد ؾتح اهلل

 أمحد أبٛ ايؿتٛح عبد ايػ٢ٓ ؾساز ايكاض٢

 ملٝا٤ َصطؿ٢ َصطؿ٢ عبد زب٘

 ؾريٚش عادٍ ستُٛد إبساِٖٝ عُاز٠ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 أمحد ايطٝد ستُٛد دٛد٠ زَطإ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ

 ٢ً إعتُاد إدتٝاش ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ.ٚاؾل اجملًظ ع  ايكساز:

تعدٌٜ َتطًبات قٛاعد ايه١ًٝ بتشدٜد غٗادات ايًػ١ املطًٛب١ عٓد ايتكدّ بأٚزام تطذٌٝ )ايكبٍٛ( يإليتشام بايدزاضات ايعًٝا  ايٓظس ؾ٢ - 4

 .2022دنتٛزاٙ( ع٢ً ايطالب املطذًني إعتبازًا َٔ ايؿصٌ ايدزاض٢ خسٜـ  -)َادطتري

 ايكساز ايطابل كرتحايتعدٌٜ  امل

 ايدزد١ ايػٗاد٠ املطًٛب٘ ايدزد١ ايػٗاد٠ املطًٛب٘

َٔ  IBTدزد١ تٜٛؿٌ دٚىل  61

AMIDEAST  ,5  دزدات أًٜتظ

 أنادمي٢.

َادطتري ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ ٚايدنتٛزاٙ

دزد١ تٜٛؿٌ  61دزد١ تٜٛؿٌ دٚىل , 500

 IBT  َٔAMIDEAST  ,5دٚىل 

 دزدات أًٜتظ أنادمي٢

ّٛ َادطتري ايعً

 اهلٓدض١ٝ ٚايدنتٛزاٙ

َٔ  ITPدزد١ تٜٛؿٌ  450

AMIDEAST  ,5  دزدات أًٜتظ

General 

دزد١ تٜٛؿٌ  450دزد١ تٜٛؿٌ ست٢ً ,  500 َادطتري ٖٓدض٢

ITP  َٔAMIDEAST 

 َادطتري ٖٓدض٢

دزد١ تٜٛؿٌ ست٢ً َٔ َسنص خد١َ  500

 اجملتُع أٚ ن١ًٝ اآلداب

  املادطتري امل٢ٓٗ

 ه١ًٝ ع٢ً ايتعدٜالت املكرتس١.ٚاؾل زتًظ اي ايكساز:
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 (1َسؾل زقِ )

 2222/2223انذساعينهعاو  2222انجذول انضمنً نهذساعت بانذساعاث انعهيا نفصم انخشيف 

 .03/8/2322حتي  2/7فتزة التقديم وسحب الملفات من * 

 اعاث انعهيا.اخش مىعذ إلعادة انمهفاث الداسة انذس 15/9/2222اسعال مهفاث انطهبت نالقغاو انعهميت نهذساعت حخً  1/9/2222** 

 برجاء االلتزام بالنموذج والعمل به لالرتقاء بمستوى الدراسات العليا بالكلية.* 

 
 االعبىع االول 

انً 11/9من 

22/9/2222 

 

 االعبىع انثانً

 29/9 إنً 24/9من

 االعبىع انثانث

 6/12انً  1/12من 

 االعبىع انشابع

 13/12انً  8/12من

 شهشعبخمبش/أكخىبش

o بذايت انذساعت. 

o   بذايةةةةةةةةت حغةةةةةةةةجيم

انمقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشساث 

 .انذساعيت

o   اعةةةةةةةال   ةةةةةةةذاول

 .انذساعت

 

 

 

 

 

o او ضافةأخز موعد ال 
 .دراسي مقزر أى حذف

o لتسجيل ميعاد أخز 
 .المقزرات

o  اخش ميعاد نغذاد انشعىو

 انذساعيت.

o  إ ةةةةاصة  6/12انخمةةةةيظ

سعةةةةميت  عيةةةةذ انقةةةةىاث  

 انمغهحت(

o  انمىنذ  8/12انغبج

 ي انششيف.اننبى

o  13/12انخمةةةةةةةةةيظ 

 إ اصة سعميت.

 
 االعبىع انخامظ

انً  15/12من

22/12/2222  

 االعبىع انغادط

انً  22/12من

21/12/2222 

 االعبىع انغابع

 ان29/12ًمن 

3/11/2222 

 االعبىع انثامن

 5/11نم

 12/11/2222انً

شهشأكخىبش/ 

 نىفمبش

    

 
 االعبىع انخاعع

 12/11من

 11/11/2222انً

 ع انعاششاالعبى

انً 19/11من

24/11/2222 

 

 االعبىع انحادي عشش

انً  26/11من

1/12/2222 

 االعبىع انثانً عشش

انً  3/12من

8/12/2219 

شهش نىفمبش/ 

 ديغمبش

  o  انذساعاث  إداسةة مىافا

بجذاول االمخحاناث  انعهيا

نالعخماد واعالنها 

 .نهذاسعين

 

o   اخةةةةةةةةةةةةةش مىعةةةةةةةةةةةةةذ

مةةةةةن أي  نالنغةةةةحا  

مقشس قبم نهايةت ذةزا   

 .العبىعا

 

 االعبىع انثانث عشش

انً  12/12من 

15/12/2222 

االعبىع انشابع  

 عشش

انً  11/12من

22/12/2222 

 االعبىع انخامظ عشش

 29/12/2222انً  24/12من 

 شهشديغمبش

o   اخةةةةةش ميعةةةةةاد إلخطةةةةةاس 

بحشمانةةةة  مةةةةن  انطانةةةة 

و رنةة   دخةةىل االمخحةةا  

ارا حكةةشس ايةةا  انطانةة   

حجةةةةةةةةاوصث نغةةةةةةةةبخ   و 

%مةةةةةةةن مجمةةةةةةةىع  25

اعاث انخذسيغةةةةةةيت انغةةةةةة

نهمقةةشس ويش ةةذ نةة  فةةً   

عجه  انذساعً منغةحبا   

 .  FWا باسيا  

 

 

 امخحاناث انفصم انذساعً االول
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 حمضر
 جملس الكلية

 املمتدةاجللسة 
 2222/  2221للعام اجلامعى 

 2222يوليو  31بتاريخ 
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 الشئون التعليمية

 

 يألقطاّ ايتاي١ٝ : 2021/2022يًعاّ ادتاَع٢  2022ْٜٛٝٛ  ايٓظس ؾ٢ املٛاؾك١ ع٢ً إعتُاد ْتا٥ر َسس١ً ايبهايٛزٜٛع دٚز - 1

 ايكطِ

ايعدد 

ايه٢ً 

 يًطالب

ٚقـ قٝد 

/ غطب 

قٝد / عرز 

 / زتُد

عدد 

املتكدَني 

 يإلَتشإ

عدد 

 اذتاضسٕٚ

عدد 

 ايٓادشٕٛ

دٚز 

 ْٛؾُرب

عدد 

 ايساضبٕٛ

عدد 

 ايػا٥بٕٛ

ايٓطب١ 

امل١ٜٛ٦ 

يًٓذاح 

)بايٓطب١ 

 يًشاضسٜٔ(

 %11,95 24 --- 22 428 450 474 3 477 ١اهلٓدض١ املٝهاْٝهٝ

 %03,75 32 75 133 625 833 865 31 896 اهلٓدض١ املد١ْٝ

 %98,80 8 6 21 115 142 150 3 153 اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥

 %33,97 3 2 --- 73 75 78 3 81 ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓظِ

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

 %72 5 3 4 18 25 30 3 33 ٚاإلغعاع١ٝ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ

 %75,68 2 2 3 11 16 18 1 19 ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر

 %80,94 9 1 3 73 77 86 3 89 اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 %100 --- --- --- 34 34 34 2 36 غعب١ املبا٢ْ ايعا١َ

 %30,89 --- 1 5 50 56 56 1 57 غعب١ اإلضهإ

 %90,90 --- 1 --- 10 11 11 --- 11 غعب١ ايتصُِٝ اذتطس٣

 اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 %27,75 --- 20 26 140 186 186 3 189 غعب١ ايك٣ٛ ٚاآلالت ايهٗسب١ٝ

 %21,93 --- 14 5 261 280 280 --- 280 ٚااليهرتْٚٝات غعب١ اإلتصاالت
1.  

 ايكساز : ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتا٥ر.
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 لشئون التعليميةا تابع :

بعد تعدٜٗا ٚتصشٝح  2022  يًعاّ ادتاَع٢ ايسبٝعارتسجيٝني َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ املتدصص١ يؿصٌ  ٝذ١ايٓظس ؾ٢ اعتُاد ْت - 2

( , ٚبايتاىل 67( بداًل َٔ )68ارتطأ املاد٣ ؾ٢ ايٓتٝذ١ بإضاؾ١ خسٜر يربْاَر ٖٓدض١ ايعُاز٠ ٚايتػٝٝد يٝهٕٛ عدد خسجي٢ ايربْاَر )

 ٕٛ اإلسصا١ٝ٥ بعد ايتعدٌٜ نايتاىل:ته

 املعدٍ ايرتانُٞ
غاش 

 ٚبرتٚنُٝاٜٚات

ساضبات 

 ٚإتصاالت
 نٗسَٚٝهاْٝها

عُاز٠ 

 ٚتػٝٝد

املٓصات 

 ايبشس١ٜ
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد ايطالب

4.00 - 3.70 2 18 11 1 2 34 7.36% 

3.69 - 3.30 6 90 19 7 1 123 26.62% 

3.29 - 3.00 4 51 32 9 0 96 20.78% 

2.99 - 2.70 9 40 33 24 2 108 23.38% 

2.69 - 2.30 3 26 22 15 3 69 14.94% 

2.29 - 2.00 1 5 12 12 2 32 6.93% 

 462 10 68 129 230 25 ٢ايعدد ايهً
 

 ايكساز : ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً تصشٝح ارتطأ املاد٣ ٚإعتُاد ايٓتٝذ١ بعد ايتعدٌٜ.

 

 

 


