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  14/6/2022بتازٜذ  اؿادٜة عػسةاؾًطة 

د األضتاذ ـبسئاضة ايطٝ 14/6/2022ـ َٔ صباح ّٜٛ ايجالثاء املٛاؾل ـسة ٚايٓصـة ايعاغــظ ايهًٝة يف متاّ ايطاعـادتُع فً

ٚنٌٝ  - / عصاّ َصطؿى قُد ٖٚبةاجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز أَني، ٚعُٝد ايهًٝة  –ضعٝد قُد عبد ايكادز عالّ  ٛز/ــايدنت

 ٚقد سضس اؾًطة نٌ َٔ: ، يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخايهًٝة 

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

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

   زؤضاء األقطاّ 

 أ.د. قُد عاصِ قُٛد سٓؿى  أ.د. عًى قُد عًى عهاش 

 أ.د. ٖػاّ قُد طًبة قُد  أ.د. عصاّ قُد عادٍ عبد اؿُٝد ضًُٝإ 

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

 عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإأ.د. فدى   أ.د. قُد قُٛد سٓؿى اؿٜٛطى 

 أ.د. ٚائٌ قُد َصطؿى قطب املػالْى  أ.د. قُد َسضى عبد اجملٝد اؾٖٛسى 

 أ.د. سطٔ قُٛد قُٛد ايسداٍ  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػًُى 

   أضاترة َٔ األقطاّ

 أ.د. َدست َصطؿى اؾٓٝدى  أ.د. إبساِٖٝ عبد ايطالّ إبساِٖٝ عٛض 

 أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛازى  سطٔ بَٝٛىأ.د. مسري  

 أ.د. قُد ْٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِ  أ.د. زاٜٚة َٓري قُد قٓصٛة 

 أ.د. قُد عباع سًُى قطب  أ.د. ضٝد عبد املٓعِ إبساِٖٝ ايٓاغى 

 أ.د. ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخى  أ..د. َدست عبد املعطى َصطؿى 

 أ.د. شنى إبساِٖٝ قُٛد إبساِٖٝ  أبٛ دبٌ أ.د. ٖٓاء سطٔ محدى 

   أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاترة َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. قُد َطعد قُد نػو  د. قُد عُسٚ عًى قُٛد كتاز 

 أعضاء فًظ ايهًٝة َٔ اـازز 

 ب. أعضاء َٔ خازز ايهًٝة  أ. أعضاء َٔ داخٌ ايهًٝة 

 عُٝد.د. ٜاضس قُٛد محدى أمحد َدْى  قُد عبد ايؿتاح غاَة.د. أ 

   إبساِٖٝ عًى ٜٛضـ فاٖدأ.د.  

   عًى قُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   قُد عبد اؿُٝد إمساعٌٝأ.د.  

   زغدى زداء شٖسإأ.د.  

 ايتٓؿٝرى يًُسنص اهلٓدضى(.أ.د. َدٜس ٚسدة ضُإ اؾٛدة ، د. شٜاد قُد طازم ايصٝاد )املدٜس  َدعـٕٛٚ::

: أ.د. سطاّ ايدٜٔ قُد َساد َػاشى ، أ.د. قُد طازم ؾؤاد ضسٚز ، أ.د. سًُى عبد املكصٛد عٛض ، ى. قُد عًى سطٓٝـٔ ، ّ. اعترز عٔ عدّ اؿضٛز

 أضاَة ايطٝد اؾٓآٜى.

 أ.د. عًٝاء عادٍ قُد بدٚى.تػٝب عٔ اؿضٛز: 
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  14/6/2022بتازٜذ  اؿادٜة عػسةاؾًطة 

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

 وذرع اجمللس فى مناقشة ادلوضوعات الًالوة. ،اجمللس 

 .2021/2022للعام اجلامعى  2022 ماوو 17بًاروخ  ةلعاذراالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 

 -ًا : ادلوضوعات العامة :ثانو

ًًُا مبا ٚزد َٔ ايطٝدة األضتاذ ايدنتٛز / َدٜس ٚسدة ضُإ اؾٛدة بايهًٝة ، بإعتراز أ.د. غرئٜ ْبٌٝ فًظ ايهًٝة ع أسٝط – 1

املدزع بكطِ ٖٓدضة  –ايهاتب ، عٔ اإلضتُساز ؾى ؾسٜل ايعٌُ بٛسدة ضُإ اؾٛدة ، ٚإضاؾة د. عال عًى عبد املٓعِ سطٔ 

ت ايدٚزة ايتدزٜبٝة اـاصة مبعاٜري اؾٛدة ؾى ايعًُٝة ايتعًُٝٝة ؾى املٛاصالت إىل تػهٌٝ ايٛسدة ، عًًُا بإٔ ضٝادتٗا سضس

 .2022َاٜٛ  9-7ايؿرتة َٔ 

عصٍٛ داَعة اإلضهٓدزٜة يؿسع ايطالب عًى دائصة ايتُٝص َٔ مجعٝة َٗٓدضٞ ايبرتٍٚ فًظ ايهًٝة عًًُا   أسٝط – 2

ؾكط َٔ ؾسٚع  ٪20عًٝ٘ ؾسع ايطالب ٚمتٓح يـ  ، ٖٚرٙ اؾائصة املسَٛقة ٖٞ ثاْٞ أعًى تهسِٜ قد حيصٌ(SPE)ايدٚيٝة

 ايطالب سٍٛ ايعامل.

"دزاضة ايهًٝة عًًُا غطاب ايػهس ايٛازد َٔ اهلٝئة ايعاَة يٓكٌ ايسناب مبشاؾعة اإلضهٓدزٜة ، عًى إٖداء اهلٝئة  أسٝط فًظ – 3

ٚزٜة َتهاًَة ، ٚايتى تٗدف يًتُٓٝة املتٛاصًة ايتأثري املسٚزى عًى سسنة ايرتاّ َع ايطٝازات مبٓطكة املٓػٝة ندزاضة ْكًٝة َٚس

يٓعِ ايٓكٌ ايعاّ باإلضهٓدزٜة ٚايتدطٝط املسٚزى باملٓطكى إلعادة تػػٌٝ غبهة تساّ املدٜٓة بايهاٌَ يرتتبط غطٛط ايٓكٌ 

أضتاذ ؽطٝط  –، ٚتكد اهلٝئة ايػهس بصؿة خاصة يهاًل َٔ ا.د. عًى قُد عبد املٓعِ سطٔ  "2032ايطسٜعة ايٛازدة بدزاضة 

املدزع بكطِ ٖٓدضة املٛاصالت ، إلدساء ٖرٙ ايدزاضة بإضتدداّ أسدخ  –ايٓكٌ ٚاملسٚز ، د. عال عًى عبد املٓعِ سطٔ 

 األضايٝب ايعًُٝة.

َصس ، عٔ تكدِٜ اهلٝئة يًعدٜد َٔ ايرباَر يطًبة ايدزاضات ايعًٝا  –مبا ٚزد َٔ ٖٝئة ؾٛيرباٜت فًظ ايهًٝة  أسٝط – 4

 ٚاملٗٓٝني ٚأعضاء ٖٝئة ايتدزٜظ. ٚايباسجني

عًى عكد دٚزة تدزٜبٝة خاصة بإضِ َعاٜري اؾٛدة ؾى ايعًُٝة ايتعًُٝٝة ملٓطكى اؾٛدة بايرباَر ايعًُٝة  ٚاؾل فًظ ايهًٝة – 5

دٓٝ٘ )عػسة آالف دٓٝ٘( ٚذيو مبسنص تُٓٝة قدزات أعضاء ٖٝئة  10000( َتدزب بتهًؿة إمجايٝة 20بايهًٝة ٚذيو يعدد )

 ايتدزٜظ ٚايكٝادات.

 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

املدزع بكطِ ٖٓدضة اإلْتاز  –ايعٝٓى املكدّ َٔ ايطٝد ايدنتٛز / إضالّ ضعد غٝشة  قبٍٛ ايتربع ٚاؾل فًظ ايهًٝة عًى - 1

ٚثالمثائة ٚمثاْٝة  آالفدٓٝ٘ )مخطة  42,5378مببًؼ  ( نتاب إلٜداعٗا مبهتبة ايهًٝة تكدز قُٝتٗا اإلمجايٝة 2عبازة عٔ عدد )

 ٚضبعٕٛ دًٓٝٗا َصسًٜا ٚاثٓإ ٚأزبعٕٛ قسغًا ال غري(.
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  14/6/2022بتازٜذ  اؿادٜة عػسةاؾًطة 

 شئون هيئة التدريس
 : الرتقوات والًعووناتأواًل

 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
عبد ايسمحٔ عُسٚ عبد  ّ.

 ايعصٜص املسادْى
 َعٝد

اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

ٓعس ؾى إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة اي

 َدزع َطاعدؾى ٚظٝؿة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتري بايكطِ ؿصٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد ّ. أمحد ٜطسى سطٔ 2
اهلٓدضة ايبشسٜة 

 ٚعُازة ايطؿٔ

ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

 َدزع َطاعدؾى ٚظٝؿة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتري٘ يكطِ ؿصٛيبا

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد ّ. دايٝا إبساِٖٝ قُد قُد 3
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

 َدزع َطاعدؾى ٚظٝؿة ٗا ضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتريابايكطِ ؿصٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : ًانوثا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضتاذ َطاعدأ د. قُد ؾؤاد قُد َدنٛز 1
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗاء  11/7/2019اعتبازًا َٔ 

ٜعد اداشة َساؾكة ايصٚدة سٝح إٔ ضٝادت٘ مل 

 ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. أمئ قُد ٜٛضـ األْصازى 2

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗاء  15/11/2019اعتبازًا َٔ 

 ٜعد اداشة َساؾكة ايصٚدة سٝح إٔ ضٝادت٘ مل

 ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ّ. أمحد قُد ْصس ايدٜٔ دَري  3
َدزع 

 َطاعد

ٖٓدضة 

 االْتاز

 24/5/2022بتازٜذ ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

ى تطبٝل ايًٛائح بإْٗاء خدَة بػإٔ املٛاؾكة عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗاء  1/1/2022ادت٘ اعتبازًا َٔ ضٝ

مل سٝح إٔ ضٝادت٘  اداشة َساؾكة ايصٚدة

ٜطتهٌُ األٚزام املطًٛبة يتذدٜد أداشة َساؾكة 

،  مل ٜعد ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ ستى تازخي٘ايصٚدة ، ٚ

ا.د. زئٝظ قطِ ٖٓدضة ٚقد ٚزد خطاب َٔ 

َسؾل ب٘ املطتٓدات  4/6/2022اإلْتاز بتازٜذ 

 سضًة َٔ قبٌ ضٝادت٘ ، ٚقد  م ازضاٍ ٖرٙامل

 .13/6/2022املطتٓدات إىل اؾاَعة بتازٜذ 

قسز فًظ 

ايهًٝة ازداء 

ايبت ؾى قساز 

اْٗاء اـدَة 

ؿني ٚزٚد زد 

 اؾاَعة

 ّ. إضالّ عصَى عبد ايًطٝـ 4
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

يًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادت٘ اعتبازًا ى تطبٝل اعً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗاء اداشة َساؾكة  18/1/2020َٔ 

ايصٚدة سٝح إٔ ضٝادت٘ مل ٜعد ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ 

 ستى تازخي٘.

 ٚاؾل اجملًظ

 زضٛى عًى قُد سطني .ّ 5
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

ايًٛائح بإْٗاء خدَة ضٝادتٗا اعتبازًا ى تطبٝل عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗاء اداشة  14/12/2020َٔ 

تعد ٚمل َساؾكة ايصٚز سٝح إٔ ضٝادتٗا مل 

 . تتطًِ ايعٌُ ستى تازخي٘

 ٚاؾل اجملًظ

6 
أمحد عادٍ دابس شنسٜا  .ّ

 ايػصٚىل

َدزع 

 َطاعد

ٖٓدضة 

 املٛاصالت

ٛاؾكة املعدّ بػإٔ ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

،  ٚذيو بػايبٝة أعضائ٘ ى إْٗاء خدَة ضٝادت٘عً

بٛزٚد خطاب َدٜس عاّ ايػهاٚى عًًُا 

 9/5/2022بتازٜذ  1097ٚايتعًُات باؾاَعة زقِ 

بػإٔ اضتعذاٍ َٛاؾاتِٗ باإلدساءات ايتى اؽرتٗا 

 22/6/2022ايهًٝة إلْٗاء خدَة ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ 

ؾكة ايصٚدة( ؾى )ايتازٜذ ايتاىل الْتٗاء أداشة َسا

 15/3/2022ضٛء َٛاؾكة ا.د. زئٝظ اؾاَعة بتازٜذ 

عًى ايهتابة يًهًٝة الؽاذ ادساءات اْٗاء خدَة 

ضٝادت٘ عُاًل بتٛصٝة ؾٓة َتابعة ايكسازات 

  .23/2/2022اؾاَعٝة بتازٜذ 

ٚاؾل فًظ ايهًٝة 

عًى اْٗاء خدَة 

ضٝادت٘ بعد 

ايتشكل َٔ عٌُ 

دٕٚ إذٕ  ضٝادت٘ 

،  أدٓبٝةيدى دٗة 

ٚقد ؼؿغ ا.د. ضٝد 

عبد املٓعِ ايٓاغى 

عضٛ اجملًظ  –

 قساز اجملًظعًى 
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 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َعٝد ّ. ضًُى أمحد عجُإ أمحد 7
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

ْٗاء خدَة ضٝادتٗا ى تطبٝل ايًٛائح بإعً

إلْكطاعٗا عٔ ايعٌُ سٝح ضاؾست بدٕٚ 

صدٚز أَس اؾاَعة باملٛاؾكة عًى أداشة 

 َساؾكة ايصٚز.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: الًٍاوز عن احلضور فى ادلوعد احملدد: ثالًٌا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 د. إعتداٍ ابساِٖٝ عًى زمحى 1
َدزع 

 َتؿسؽ

ايسٜاضٝات 

صٜاء ٚايؿٝ

 اهلٓدضٝة

ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

عٔ  اعًى قبٍٛ ايعرز املكدّ َٔ ضٝادتٗ

ااـاصة بدٕٚ َستب ملدة االداشة  َدةػاٚش 

ّٜٛ سٝح عادت ضٝادتٗا ٚتطًُت  33

بداًل َٔ  7/5/2022ايعٌُ إعتبازًا َٔ 

 ، ٚذيو يعسٚف إبٓتٗا املسٜضة. 4/4/2022

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  ُد ساَد قُٛد عصبد. ق 2
ٖٓدضة 

 املٛاصالت 

ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

عًى قبٍٛ ايعرز املكدّ َٔ ضٝادت٘ عٔ ػاٚش 

اـاصة بدٕٚ َستب ملساؾكة االداشة  َدة

ّٜٛ سٝح عاد ضٝادت٘ ٚتطًِ  44ملدة  ايصٚدة

بداًل َٔ  15/5/2022ايعٌُ إعتبازًا َٔ 

31/3/2022. 

 ًظٚاؾل اجمل

 ّ. قُٛد عادٍ قُٛد خًٝؿة 3
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

 اإلْػائٝة

ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

عٔ ػاٚش  عًى قبٍٛ ايعرز املكدّ َٔ ضٝادت٘

َدة األداشة اـاصة بدٕٚ َستب ملساؾكة 

ّٜٛ ، سٝح عاد ضٝادت٘  169ايصٚدة ملدة 

 بداًل 16/5/2022ٚتطًِ ايعٌُ إعتبازًا َٔ 

ٚذيو يعرز خازز عٔ  27/11/2021َٔ 

 .إزادت٘

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:الًَوول من إعارة إىل انًداب كلى : ًارابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 اهلٓدضة ايصشٝة أضتاذ َطاعد د. قُٛد ضعٝد ْصس 1 

بػإٔ املٛاؾك٘  ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ

نًى يًذاَعة  ؼٌٜٛ االعازة اىل اْتدابعًى 

املصسٜة ايٝاباْٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اعتبازًا 

 .31/8/2023ستى 1/9/2022َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلنًدابات : خامسًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضتاذ َتؿسؽأ سطاّ قُد سطإ غًبىا.د.  1
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

 ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة

عًى االْتداب ايهًى يًذاَعة املصسٜة ايٝاباْٝة 

إعتبازًا  ٚذيو ملدة عاّ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ،

 .31/8/2023ٚستى  1/9/2022َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدضة االْتاز ضتاذ َطاعدأ د. َٗاب قُد سطاّ ايدٜٔ 2 

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكة 

ة املصسٜة عًى االْتداب ايهًى اىل اؾاَع

 ٚذيو ملدة عاّ ايٝاباْٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ،

 .31/8/2023ٚستى  1/9/2022إعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : داددًا

، إىل ٚظٝؿت٘ أمحد قُد ايطٝد عًى  /  ؾى إقرتاح فًظ قطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء اهلٓدضٝة بػإٔ إعادة ايطٝد املٗٓدع ايٓعس - 1

ىل ٚظٝؿة َٗٓدع ثايح إ ادطتري قبٌ َضى ضٓتني َٔ ؼًٜٛ٘بعد سصٛي٘ عًى دزدة امل ة َعٝد بايكطِيػػٌ ٚظٝؿايطابكة 

 .َٔ قإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات 156،  155ٚذيو تطبٝكًا يٓص املادتني 

 عٝد بكطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء اهلٓدضٝة.ٚاؾل فًظ ايهًٝة عًى اقرتاح فًظ ايكطِ ، ٚإعادة ضٝادت٘ إىل ٚظٝؿت٘ نُ ايكساز :

قُد عبد املٓعِ بطْٝٛى َصطؿى )تستٝب  / ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ قطِ ٖٓدضة االْتاز بػإٔ املٛاؾكة عًى تهًٝـ املٗٓدع - 2

ؾى  عتراز يًكطِإٚ تكدِٜ أْعسًا يعدّ سضٛزٙ  (نسِٜ عبد ايٖٛاب )املهًـ أضاضى/  ( بداًل َٔ املٗٓدعإستٝاطى -األٍٚ

 املٛاعٝد احملددة.

 ٚاؾل فًظ ايهًٝة عًى اقرتاح فًظ قطِ ٖٓدضة اإلْتاز. ايكساز :

بٛ املعاطى  أ/ أضاَة عُاد ايدٜٔ عبد اهلادى  ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ قطِ اهلٓدضة ايهٗسبٝة بػإٔ املٛاؾكة عًى تهًٝـ املٗٓدع - 3

سٝح  م ايتٛاصٌ َع٘ ٚمل  ،بساِٖٝ إعبد ايسمحٔ قُد عًى  / ٗٓدعر ٖٓدضة ايهٗسَٚٝهاْٝها بداًل َٔ املْاَبػعبة قٛى َٔ بس

 ./ َريْا أمئ قُد قُد منٝــس املٗٓدضةإعتراز ٚ، ٜتِ ايسد 

 ٚاؾل فًظ ايهًٝة عًى اقرتاح فًظ قطِ اهلٓدضة ايهٗسبٝة. ايكساز :
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -: ةاإلٜؿاد ؾى أداشة دزاضٝ – أ

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

 بساِٖٝ إقُٛد شنى . ّ 1
َدزع َطاعد بكطِ 

 اهلٓدضة االْػائٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات 

ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة 

يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ نٓدا ٚذيو 

ٓشة املكدَة يطٝادت٘ َٔ داَعة  يالضتؿادة َٔ امل

نْٛهٛزدٜا ملدة عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ 

 ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َدزع َطاعد ؾى 

9/2/2022.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
بٛ ايؿتح أمحد أقُد . ّ

 ايصاٚى

عٝد بكطِ اهلٓدضة َ

 ايهٗسبٝة

طِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايك

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة عًى ايجكاؾٝة باملٛاؾكة 

يًشصٍٛ عًى دزدة املادطتري َٔ املاْٝا ٚذيو 

يالضتؿادة َٔ املٓشة املكدَة يطٝادت٘ َٔ داَعة َْٝٛذ 

ايطؿس َٔ تازٜذ  ايتكٓٝة ملدة عاّ قابٌ يًتذدٜد اعتبازًا

 .مبستب ٜصسف بايداخٌ

ضــــٝادت٘ ؾــــى ٚظٝؿــــة َعٝــــد                )تــــازٜذ تعــــٝني

15/4/2021.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
عبد ايسمحٔ عُسٚ قُد ّ. 

 قُد  

عٝد بكطِ اهلٓدضة َ

 املٝهاْٝهٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات 

اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة عًى ايجكاؾٝة باملٛاؾكة 

دا ٚذيو يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ نٓ

يالضتؿادة َٔ املٓشة املكدَة يطٝادت٘ َٔ داَعة  

َانُاضرت ملدة عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ 

 .س مبستب ٜصسف بايداخٌايطؿ

 (.16/10/2019)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َعٝد ؾى 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: اإلٜؿاد ؾى أداشة دزاضٝة تابع :

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

4 
قُٛد عبد اؿل عبد . ّ

 اؾًٌٝ

 ةعٝد بكطِ اهلٓدضَ

 ايبشسٜة ٚعُازة ايطؿٔ

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

ؾُع باملٛاؾكة اٜؿاد ضٝادت٘ ؾى اداشة دزاضٝة اؾٝة كايج

 ضباْٝاأ َٔطتري ة املاداملادة ايعًُٝة ايالشَة يدزاض

املكدَة يطٝادت٘ َٔ داَعة   املٓشة ٚذيو يالضتؿادة َٔ

تازٜذ ايطؿس  ملدة عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ خريْٚا 

 .مبستب ٜصسف بايداخٌ

 (.4/11/2019تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َعٝد ؾى  )تازٜذ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: تػٝري غسض َٚكس ايدزاضٝة – ب

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

 اد بساِٖٝ عصت محإمحد . أّ 1

بكطِ  طاعدَدزع َ

اهلٓدضة ايبشسٜة 

ٚعضٛ  ٚعُازة ايطؿٔ

االداشة ايدزاضٝ٘ ظاَعة 

 يٝٝر ببًذٝها

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات  ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ 

َـٔ   ايدزاضَ٘كس غسض ٚباملٛاؾكة عًى تػٝري ايجكاؾٝة 

 اىل يٝــٝر ببًذٝهــااَعــة اؿصــٍٛ عًــى املادطــتري ظ

ايٓسٚجيٝة يًعًّٛ اَعة زاة باؾدزدة ايدنتٛ اؿصٍٛ عًى

َع َد االداشة ايدزاضٝة يطٝادت٘  ٚايتهتٛيٛدٝا بايٓسٜٚر

 23/8/2023ستـى   24/8/2022ملدة عاّ ثـاْى اعتبـازًا َـٔ    

 ٜصسف بايداخٌ.مبستب 

يًشصـٍٛ عًـى دزدــة    24/8/2021)ضـاؾس ضـٝادت٘ ؾـى    

اخـس َـد سصـٌ     – داَعة يٝٝر ببًذٝهأَ  املادطتري

 مبستب(. 23/8/2022 ٍٚ ستىأعًٝ٘ عاّ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: َد األداشة ايدزاضٝة – دـ

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

 محد نسٚضبى أضازة ٚائٌ . ّ 1

بكطِ  طاعدَدزع َ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء 

ٚعضٛ االداشة  اهلٓدضٝة

ايدزاضٝ٘ ظاَعة بسٜتؼ 

 نٛيَٛبٝا بهٓدا

يهًٝة يًعالقات ٚؾٓة ا ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ

ملدة  اباملٛاؾكة عًى َد االداشة ايدزضٝة يطٝادتٗايجكاؾٝة 

 31/12/2022ستى  1/4/2022اعتبازًا َٔ  تطعة اغٗس

 )اضتهُاٍ يًعاّ ايطادع ٚؾرتة ؾى ْطام ايعاّ ايطابع(

 بدٕٚ َستب أٚ تازٜذ املٓاقػة أُٜٗا أقسب تازخيًا.

دة يًشصٍٛ عًى دز 1/9/2016يف  اضٝادتٗ ت) ضاؾس

ضبعة أغٗس عًٝ٘  تخس َد سصًأ - نٓداايدنتٛزاٙ َٔ 

 مبستب(. 31/3/2022ستى  ايطادعايعاّ ؾى ْطام 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 بساِٖٝ صاحل إمحد أقُد . ّ 2

بكطِ  طاعدَدزع َ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء 

ٚعضٛ االداشة  اهلٓدضٝة

ايدزاضٝ٘ ظاَعة شٌٜٚ 

 يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات  يكطِايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ا

عاّ ملدة  ٘باملٛاؾكة عًى َد االداشة ايدزضٝة يطٝادتايجكاؾٝة 

بدٕٚ  30/11/2022ستى  1/12/2021اعتبازًا َٔ  ضادع

 َستب أٚ تازٜذ املٓاقػة أُٜٗا أقسب تازخيًا.

يًشصٍٛ عًى  1/12/2016 تازٜذ بدء االداشة ايدزاضٝ٘) 

خس َد سصٌ عًٝ٘ أ - داَعة شٌٜٚدزدة ايدنتٛزاٙ َٔ 

 مبستب(. 30/11/2021ستى اـاَظ ايعاّ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: إستطاب ؾرتة ػاٚش – د

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

1 
اميإ عادٍ ايرٖبى . د

   سطٓني

دزع بكطِ َ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء 

ٚعضٛ  اهلٓدضٝ٘

بربْاَر اؾاَعة املصسٜة 

ايٝاباْٝة يًعًّٛ 

 ا ضابكًاٚايتهٓٛيٛدٝ

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ 

ٗا تباملٛاؾكة عًى استطاب ايؿرتة ايتى ػاٚشايجكاؾٝة 

يٓٗاٜة اخس )ايّٝٛ ايتاىل  23/12/2021اعتبازًا َٔ  اضٝادتٗ

ايطابل ألضتالّ ايعٌُ(  )ايّٝٛ 11/2/2022( ستى َد

يًعًّٛ  باؾاَعة املصسٜ٘ ايٝاباْٝة ألداشاتٗا  اَتداد

ٚايتهٓٛيٛدٝا إلْٗاء زضاية ايدنتٛزاٙ ٚاضتدساز االؾادة 

اـاصة باملٓاقػة ٚاضتهُاٍ ادساءات ايتدسز ٚتطًِٝ 

 ايعٗدة باؾاَعة املصسٜ٘ ايٝاباْٝة.

عضٛ بربْاَر اؾاَعة املصسٜ٘ ايٝاباْٝة اعتبازًا َٔ )

عادت  – 8/2/2022قػت ايدزدة ؾى اْ – 23/9/2018

 (.12/2/2022ٚاضتًُت ايعٌُ ؾى 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: تطبٝل ايًٛائح – ٖـ

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

1 
ّ. زميٕٛ دسدظ ضعٝد داد 

 ايسب    

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدضة ايهٗسبٝة 

ٚعضٛ االداشة 

ايدزاضٝة ظاَعة 

ؾريدٝٓٝا بايٛالٜات 

 املتشدة االَسٜهٝة

ة يًعالقات ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾٓة ايهًٝ

ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى تطبٝل ايًٛائح عًى ضٝادت٘ ٚذيو 

بإْرازٙ بايعٛدة خالٍ غٗسٜٔ يعدّ عٛدت٘ بعد أخس َد 

بدٕٚ َستب( سٝح مل ٜسد َا  19/12/2021)عاّ ضادع ستى 

ٜؿٝد َٛقؿ٘ ايدزاضى ٚمل ٜعد ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ ستى 

 تازخي٘.

ايدنتٛزاٙ يًشصٍٛ عًى  20/12/2015)ضاؾس ضٝادت٘ ؾى 

أخس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ ضادع ستى  –َٔ اَسٜها 

 ْٗاٜة ايعاّ ايطادع(. 19/12/2021

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -بدء الدرادة بربنامج اجلامعة ادلصروة الوابانوة : :ثانوًا

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

1 
محد َصطؿى ايطٝد . أّ

 عبد ايعصٜص

بكطِ  طاعدَدزع َ

 ٖٓدضة االْتاز

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات  ٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِاي

ايجكاؾٝة باملٛاؾكة عًى بدء دزاضة ضٝادت٘ باؾاَعة املصسٜة 

ايٝاباْٝة يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ ملدة ثالثة ضٓٛات 

ٚؾرتة متٗٝدٜة ترتاٚح َٔ ثالثة أغٗس إىل ضٓة اعتبازًا َٔ 

ازة مبستب ٜصسف بايداخٌ ٚعًى ْؿكة االد 2022أبسٌٜ 

 ايعاَة يًبعجات.

 ( . 3/6/2021)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾى ٚظٝؿة َدزع َطاعد 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 %(11)نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  : اإلعارات :ًاثالٌ

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

1 
محد أا.د. خايد سطٔ 

  ايبػدادى 

ضتاذ َتؿسؽ بكطِ أ

ٖٓدضة ايسى 

 ٚاهلٝدزٚيٝها

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات  عس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِايٓ

ضٝادت٘ يًعٌُ ؾى إعازة  ػدٜدباملٛاؾكة عًى  ايجكاؾٝة

َٓصب ْائب زئٝظ داَعة بريٚت ايعسبٝة ؾسع طسابًظ 

)َُٗة قَٛٝة( إعتبازًا َٔ ؾى اطاز ايعاّ ايعػسٕٚ يبٓإ  -

بدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعازة  31/8/2023ستى  1/9/2022

 تؤثس عًى االعازات اؾدٜدة بايكطِ.ضٝادت٘ ال

 %(11)ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚاؾل 

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

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

  محد ايهسدى   أا.د. عادٍ  2
بكطِ أضتاذ املتؿسؽ 

 االْػائٝة ةاهلٓدض

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات  ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ

 ضٝادت٘ يًعٌُ عُٝدًاإعازة  ػدٜدباملٛاؾكة عًى ايجكاؾٝة 

يًعاّ يبٓإ  -يهًٝة اهلٓدضة ظاَعة بريٚت ايعسبٝة 

ستى  1/9/2022َٔ  )َُٗة قَٛٝة( إعتبازًا ايجايح عػس

ؤثس ضٝادت٘ الت ةبدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعاز 31/8/2023

 .عًى االعازات اؾدٜدٙ بايكطِ

 %(12 ْطبة االعازات بايكطِ)

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
ا.د. ابتٗاٍ ٜٛضـ 

 ايبططٜٛطى

تؿسؽ  بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدض٘ املعُازٜة

 ػدٜدايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ باملٛاؾكة عًى 

يهًٝة ايعُازة ٚايتصُِٝ  ضٝادتٗا يًعٌُ عُٝدًاإعازة 

إطاز ايعاّ يبٓإ ؾى -ايبٝئى ظاَعة بريٚت ايعسبٝة

بدٕٚ  31/8/2023ستى  1/9/2022َٔ  إعتبازًا ايتاضع

ؤثس عًى االعازات ضٝادتٗا الت ةَستب عًًُا بإٔ إعاز

 .اؾدٜدٙ بايكطِ

 %(10ْطبة االعازات بايكطِ )

ٚاؾل 

 اجملًظ

4 
محد قُد عبد ايسؤٚف أد. 

  ايًكاْى 

طاعد املتؿسؽ َضتاذ أ

بكطِ ايسٜاضٝات 

 ةٚايؿٝصٜاء اهلٓدضٝ

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايكطِ ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ 

 ضٝادت٘ يًعٌُ عُٝدًاإعازة  ػدٜدباملٛاؾكة عًى ايجكاؾٝة 

 -يهًٝة اهلٓدضة ظاَعة بريٚت ايعسبٝة ؾسع طسابًظ

 )َُٗة قَٛٝة( إعتبازًا إطاز ايعاّ ايتاضع عػسيبٓإ ؾى 

عًًُا بإٔ بدٕٚ َستب  10/7/2023ستى  11/7/2022َٔ 

 .عازات اؾدٜدٙ بايكطِؤثس عًى االضٝادت٘ الت ةإعاز

 %(19ْطبة االعازات بايكطِ )

ٚاؾل 

 اجملًظ

5 
د. عُسٚ عًى سطٔ 

  بساِٖٝ إ

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ ظاَعة إعازة  ػدٜدباملٛاؾكة عًى ايجكاؾٝة 

َٔ  إعتبازًا عاّ ايطابعيًيبٓإ  -بريٚت ايعسبٝة 

 ةبدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعاز 31/8/2023ستى  1/9/2022

 .ؤثس عًى االعازات اؾدٜدٙ بايكطِضٝادت٘ الت

 %(14ْطبة االعازات بايكطِ 

ٚاؾل 

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

 القرار البيان الوظيفت/القسم االسم م

 عبد املٓعِ ايدزٜين  حيٝٞ د. 6
طاعد بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

ٓة ايهًٝة يًعالقات ٚؾايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

 ةبهًٝإعازة ضٝادت٘ يًعٌُ  ػدٜدباملٛاؾكة عًى ايجكاؾٝة 

يًعاّ ة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  اهلٓدضة باالنادميٝ

بدٕٚ  31/8/2023ستى  1/9/2022َٔ  إعتبازًا ايجايح

ؤثس عًى االعازات ضٝادت٘ الت ةَستب عًًُا بإٔ إعاز

 .اؾدٜدٙ بايكطِ

 %(14ْطبة االعازات بايكطِ )

ٚاؾل 

 اجملًظ

7 
د. قُد قُٛد سطٓى 

  عبدايسسِٝ 

طاعد بكطِ َضتاذ أ

 ٖٓدضة املٛاصالت

ٓة ايهًٝة يًعالقات ٚؾ ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ

ضٝادت٘ يًعٌُ ظاَعة عازة إ ػدٜدباملٛاؾكة عًى ايجكاؾٝة 

ؾى اطاز املًو عبدايعصٜص باملًُهة ايعسبٝة ايطعٛدٜة 

 21/8/2023ستى  22/8/2022َٔ  إعتبازًا ايعاّ ايجأَ

ؤثس عًى ضٝادت٘ الت ةبدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعاز

 .االعازات اؾدٜدٙ بايكطِ

 %(10ْطبة االعازات بايكطِ )

ٚاؾل 

 اجملًظ

 د. غادى َصطؿى ددٚع  8
طاعد بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدضة ايهٗسبٝة

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

االيتُاع املكدّ َٔ ضٝادت٘  عًى املٛاؾكةعدّ بايجكاؾٝة 

 باعادة ايٓعس ؾى طًب ػدٜد االعازة  يًعاّ ايجاْى عػس

َع تػٝري َكس  15/12/2022ستى  16/12/2021إعتبازًا َٔ 

ضتٕٛ اىل داَعة نٜٛٔ َازى االعازة َٔ داَعة ا

 باملًُهة املتشدة بدٕٚ َستب.

 %(12)ْطبة االعازات بايكطِ 

قسز فًظ 

ايهًٝة 

عدّ قبٍٛ 

االيتُاع 

املكدّ َٔ 

 ضٝادت٘

9 
ضاَة زدب عبد ايعصٜص أد. 

 بساِٖٝإ

 ةدزع بكطِ ٖٓدضَ

 ايسى ٚاهلٝدزٚيٝها

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ ظاَعة إعازة  ػدٜدباملٛاؾكة عًى ة ايجكاؾٝ

َٔ  إعتبازًا ؾى اطاز ايعاّ ايطادعصشاز بطًطٓة عُإ 

 ةبدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعاز 31/8/2023ستى  1/9/2022

 .ؤثس عًى االعازات اؾدٜدٙ بايكطِضٝادت٘ الت

 %(11ْطبة االعازات بايكطِ )

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 اهلنددة الكهربوة :قسم : أواًل

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 ْٛزٖإ قُد عبد ايؿتاح إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

إدازة داْب ايطًب ؾى ايٛقت ايؿعًى يألمحاٍ ايطهٓٝة املدعَٛ٘ َٛضٛع: 

 .بتكٓٝة إْرتْت األغٝاء بإضتدداّ ْٗر ايتعًِ ايعُٝل يًتٓبؤ باألمحاٍ ايهٗسبٝة

Real-time demand side management for IoT- 

enabled residential households using deep learning 

approach for load forecasting.  

 .ْبٌٝ سطٔ عباضى ، أ.د. أغسف إبساِٖٝ فاٖد أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 يٓذازقُد ضعد ايطٝد ااضِ ايطايب: 

 .زبط َصادز ايطاقة اؾدٜدة ٚاملتذددة بايػبهة ايهٗسبٝةَٛضٛع: 

Grid integration of renewable energy sources.  

 .أمحد سطاّ ايدٜٔ غاٖني ، أ.د. أمحد عباع ايطسٚدى أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٛد قُد ايطٝدعبد ايسمحٔ قُد َطعاضِ ايطايب: 

 .قٛالت َتعدد املٓاؾر يتهاٌَ ْعِ ايطاقة ايهٗسٚضٛئٝةَٛضٛع: 

Multiport converters for photovoltaic systems 

integration.  

 .زادى عًى زؾعت ، أ.د. أمئ ضاَى إبساِٖٝ أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 َعتصِ عًى قُد قُٛد أمحدايطايب:  اضِ

ؼطني إضتذابة ايرتدد ؾى أْعُة ايػبهات املٝهسٜٚٚة اهلذٝٓة َٛضٛع: 

 .بإضتدداّ ٚسدة ايتشهِ األَجٌ يرتدد اؿٌُ

Improvement of frequency response in hybrid 

microgrid systems using optimized load frequency 

controller. 

أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى ، د. سطاّ ايطٝد قطب ، د. نسِٜ عبد ؼت إغساف: 

 اؿهِٝ أبٛ زاع.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

IEEE Access, vol. 9, 4
th

 November 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ   أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباضى     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة             -1

 عضًٛا أ.د. ٖاْى سطٓني قُد     أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة عني مشظ     -2

 عضًٛا                      أضتاذ بايهًٝة               أ.د. نسِٜ سطٔ ٜٛضـ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحان 

 الشامل

 غُٝاء سطٔ عبد ايكادز ايبٓااضِ ايطايب: 

تػهٌٝ ددٜد َتٛائِ يًػبهات ايعصبٝة ايعُٝكة ملعاؾة ايصٛز َٛضٛع: 

 .بهؿاءة ؾى ايتطبٝكات املدتًؿة

A new formation of matched deep neural networks for 

efficient image processing with different applications. 

 .أ.د.ضعٝد إمساعٌٝ اـاَىؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ          أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ اـاَى        أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -1

 عضٛاً   أ.د. قُد ايطعٝد قُٛد ْصس   أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة طٓطا   -2

 عضًٛا                           أضتاذ بايهًٝة            أ.د. ْٗى عجُإ قسْى -3

 2021 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 زاْٝا قُٛد ثابت عبد ايًطٝـاضِ ايطايب: 

تكِٝٝ أداء ايسادٜٛ املعسؾى ؾى ْعاّ تعدد اإلزضاٍ املتعاَد بتكطِٝ َٛضٛع: 

 .ايرتدد املتعاَد َتعدد املدخالت

Performance evaluation of cognitive radio in MIMO-

OFDM system. 

 .أ.د.ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                   أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل          أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -1

 ً عضٛاَػسؾًا ٚ       أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ   أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   -2

                           أضتاذ باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.د. إٜٗاب ؾازٚم بدزإ         -3

 عضًٛا                                                                                   

 2019 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٜطىٖٝجِ زَضإ قُد ايربداضِ ايطايب: 

 .سطاب َؤغس ايهؿاءة ٚ تكادّ عُس املعدات ايهٗسبٝة ذات اؾٗد ايعاىلَٛضٛع: 

Health index calculations and aging of high voltage 

electrical apparatus. 

 .أ.د.أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ ، أ.د. أمحد عباع ايطسٚدىؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاأمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ       أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة     َػسؾًا ٚ أ.د. -1

 عضٛاً    أضتاذ بايهًٝة                     أ.د. ٖػاّ بٗاء ايدٜٔ ايسؾاعى     -2

 عضًٛا                       أضتاذ بايهًٝة            أ.د. نسِٜ سطٔ ٜٛضـ   -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :قسم  :تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

غطب 

بٓاء  ايكٝد

 عًى طًب٘

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ أمساء َٛضى عبد ايعاٍ َتٛىل ايعٝطٛىاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد باٖس بٗذت عبد اهلادىاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2021 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد داد قُد أمحديب: اضِ ايطا

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

غطب 

بٓاء  ايكٝد

عًى 

تكازٜس 

 املػسؾني

 زاَى قُد أمحد قطباضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2013 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ْٗاد قُد ناٌَ إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2013 زبٝع
ل ٚاؾ

 اجملًظ

 

  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  ًاثانو

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 أمحد إبساِٖٝ أمحد أمحد غشات٘اضِ ايطايب: 

اإلضتكصاء ايعددى يٓعاّ تهٝٝـ اهلٛاء باجملؿـ ايطائٌ بإضتدداّ َٛضٛع: 

 .َبادٍ طاقة غػائى ددٜد

Numerical investigation of a liquid desiccant air 

conditioning system using a novel membrane energy 

exchanger.   

عبداؿُٝد عطٝ٘ ايطٝد ،  أ.د. ٚائٌ َصطؿى املػالْى ، د.  أ.د.ؼت إغساف: 

 .قُٛد ايطٝد بدٚى

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

 ٝطىقُد غعبإ عبد اهلل عًى عاضِ ايطايب: 

 .ؼطني أداء أْعُة اإلَتصاش بإضتدداّ ايسغٛة ايٓشاضٝة املطًٝة مبٛاد َتطٛزةَٛضٛع: 

Enhancing the performance of the adsorption systems 

using copper foam coated with advanced materials.   

 .قُد قُٛد اؿًٛ أ.د. أضاَة أمحد ايطُٓى ، د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ًّٛ ايع

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2019 زبٝع
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 -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 عُسٚ مسري اَاّ قُد عبد ايسمحٔاضِ ايطايب: 

ايتصُِٝ األَجٌ يٓتؤات ايسٜؼ املطتٛساٙ َٔ ايطبٝعة إلضتدداَٗا َٛضٛع: 

 .ؾى تطبٝكات تٛزبٝٓات ايسٜاح

Optimal configuration of bio-inspired blade 

tubercles for wind turbine applications.   

 .عصاّ َصطؿى ٖٚب٘ ، أ.د. إٜٗاب دابس آدّ أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2020 زبٝع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٚؾاء أمحد غانس أبٛ شٜداضِ ايطايب: 

 .سة ػطري األيٝاف ؾى املٛاد املسنبةدزاضة ظاَٖٛضٛع: 

َع تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )تأثري ظاٖسة اؾطٛز عًى اإليتئاّ يًُٛاد املسنبة 

ٚإعتُاد صالبة ايهطس عًى تػري َعدٍ اإلدٗاد( عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜؤثس عًى 

 دٖٛس ايبشح.

The effect of fiber bridging on composite healing and the 

dependence of fracture toughness on strain rate. 

أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض ، أ.د. عالء ايدٜٔ سطٔ محدى)زمح٘ اهلل( ؼت إغساف: 

 ، د. َصطؿى ايطٝد اؿضسى.

 .13/8/2021فًة ٖٓدضة اإلضهٓدزٜة بتازٜذ  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ       أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة            أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض -1

 عضٛاً             أضتاذ  َتؿسؽ بايهًٝة        أ.د. عبد اؿُٝد إبساِٖٝ مجع٘ -2

 عضًٛا أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة طٓطاأ.د. عصت ايطٝد غعٝب         -3

 ًظٚاؾل اجمل 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ

إعادة 

تشكيل جلنت 

 احلكم

 قُد زشم َطعٛد زشماضِ ايطايب: 

( MOF-801ايتشكٝل ايعددى ألضسة إَتصاش ايؿّٛ ايٓشاضى املعبأة مبداة )َٛضٛع: 

 .يتطبٝكات ايتربٜد ٚؼًٝة املٝاٙ

Numerical investigation of copper foam adsorption beds packed 

with MOF-801 for cooling and desalination applications. 

 أ.د. أضاَة أمحد عًى ايطُٓى ، د. قُٛد ايطٝد بدٚى.ؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا          أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة              أ.د. ضاَى َسضى ايػسبٝٓى  -1

 عضٛاً َػسؾًا ٚ          أ.د. أضاَة عًى ايطُٓى      أضتاذ  بايهًٝة          -2

 عضًٛا أضتاذ باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا      أ.د. أمحد ؾازٚم ايصؿتى -3

 * يعسٚف خاصة بأعضاء ؾٓة اؿهِ ٚاملٓاقػة سايت دٕٚ ؼدٜد َٝعاد إْعكاد ايًذٓة.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2017 زبٝع
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 -: اهلنددة ادلوكانوكوة: قسم  تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحان 

 الشامل

 قُد أمحد عبد ايعصٜص سطٔ شٖسإاضِ ايطايب: 

 .ؼًٌٝ األداء اؿسازى يتصُِٝ ددٜد ملبادٍ سسازى غػائىَٛضٛع: 

Thermal performance analysis of transport 

membrane of new design heat exchanger. 

 .أ.د. ٚائٌ َصطؿى املػالْىساف: ؼت إغ

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                   أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة             أ.د. قُد ؾسٜد خًٌٝ -1

 عضٛاً               أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة     أ.د. عًى عبد ايعصٜص سًُى     -2

 عضًٛاَػسؾًا ٚ  ذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝةأضتا     أ.د. ٚائٌ َصطؿى املػالْى -3

 ٚاؾل اجملًظ 2020 خسٜـ 

 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم ًاثالٌ

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 ٖبة ْبٌٝ عبد ايعصٜص عبد اؿُٝداضِ ايطايب: 

اإلطاز ايتصُُٝى يًٛادٗات املتؿاعًة بٓاء عًى منردة َعًَٛات َٛضٛع: 

 .ى بإضتدداّ َٛاد ايٓاْٛ يتشطني أداء ايطاقة باملباْىاملباْ

Responsive façade design BIM based framework 

using Nanomaterials for optimizing buildings energy 

performance.  

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

 ٚاؾل اجملًظ 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ

 عاٜدة مجاٍ ؾتشى قطباضِ ايطايب: 

 .بُٝبٛ: تكٓٝة بازاَرتٜة تٛيٝدٜة يتصُِٝ غالف املبٓىَٛضٛع: 

تٛصى ايًذٓة بتعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح:  بُٝبٛ: تكٓٝة بازاَرتٜة تٛيٝدٜة 

 يتصُِٝ ٚادٗات املباْى.

BimPo: a generative parametric technique for 

building envelope design.  

 .عًى ؾؤاد بهس ، د. دٜٓا قُد عًى ، د. شٜاد طازم ايصٝاد أ.د.ؼت إغساف: 

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ دنتٛزاٙ

 ملٝاء عادٍ زدب غاٖنياضِ ايطايب: 

 .اإلضهٓدزٜة نُدٜٓة ذنٝة ضعٝدة )َٓطكة ايهٛزْٝؼ ٚنٛبسى ضتاًْى(َٛضٛع: 

Alexandria as a smart happy city (Sea side and 

Stainly bridge).  

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

 ٚاؾل اجملًظ 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
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  14/6/2022بتازٜذ  اؿادٜة عػسةاؾًطة 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 ْٗاٍ عاطـ قُد قُد ضًِٝاضِ ايطايب: 

ًٝى نذصء َٔ تصُِٝ املٛاقع ؾى ايتأثري اؿطى ؾى ايتٓطٝل ايًَٛضٛع: 

 .األَانٔ ايتازخيٝة

Sensory nightscape as part of the landscape design in 

historical sites.  

 .سطٔ قُد نُاٍ عبد ايطالّ ، أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف أ.د.ؼت إغساف: 

 ٚاؾل اجملًظ 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ

 ٝـغسٚم محدى عبد ايعصٜص ضاضِ ايطايب: 

ؾاعًٝة احملاناة اؿٜٝٛة يًبٝئة املبٓٝة يتػهٌٝ َدٕ صشٝة: تكٓٝات تٜٗٛة َٛضٛع: 

 .ددٜدة يًُذتُعات املصسٜة اؾدٜدة

Potency of Bio mimicry for built environment to 

shape healthy cities: New ventilation techniques for 

new Egyptian communities.  

 .عًى ؾؤاد ضعٝد بهس ، د. ٚيٝد قُد ايطٝد عبد ايعاٍ أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2019 خسٜـ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 تطِٓٝ عُسٚ شنسٜا قُد محٛدةاضِ ايطايب: 

 .ايصزقاء ؾى ايتطٛزات ايطاسًٝة اؾدٜدة –ايبٓٝة ايتشتٝة اـضساء َٛضٛع: 

Green – Blue infrastructure in coastal new 

developments. 

 أ.د. خايد ايطٝد اؿذًة ، د. أمساء ايطٝد سطٔ.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. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ                     أ.د. خايد ايطٝد اؿذًة       أضتاذ بايهًٝة -1

                                 أضتاذ بهًٝة ايؿٕٓٛ اؾًُٝة داَعة اإلضهٓدزٜة   أ.د. ضشس قُٛد األزْاؤطى -2

 عضٛاً                                                                                   

 عضًٛا                      د. دٜٓا قُد عًى              أضتاذ َطاعد بايهًٝة -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2019 خسٜـ
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 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار يخ القيدتار الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحان 

 الشامل

 ضًُى مسري قُد ؾتح اهللاضِ ايطايب: 

 .تؿعٌٝ دٚز ايػٛازع نُدخٌ يتطٜٛس املٓاطل ايعػٛائٝةَٛضٛع: 

Street – led approach for slums upgrading. 

 .أ.د. خايد ايطٝد اؿذًة ، د. ٖبة فدى داٖنيؼت إغساف: 

  -ْٛة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َه

 زئٝطًا                  أ.د. طازم عبد اؿُٝد ؾسغًى     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -1

          أ.د. قُد عاصِ قُٛد سٓؿى     أضتاذ ٚقائِ بأعُاٍ زئٝظ ايكطِ بايهًٝة -2

 ً عضٛا                                                                                  

 عضًٛاَػسؾًا ٚ                أضتاذ بايهًٝة أ.د. خايد ايطٝد اؿذًة           -3

 ٚاؾل اجملًظ 2018 خسٜـ 

تعديل جلنت  

 إشراف

 أْٛاز قُد ؾسسإ بٓى ضًُإاضِ ايطايب: 

األزدٕ ؾى  –منردة تؿاعًٝة إلعداد خطط دزاضة اهلٓدضة املعُازٜة َٛضٛع: 

 .عصس ايسقُٓة

 أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، د. أَرية عادٍ ؾتشى.ؼت إغساف: 

ٚذيو بإضاؾة أ.د. عًى قُٛد عًى أبٛ غُٓٝة األضتاذ باؾاَعة األزدْٝة ؿادة 

 ايبشح يتدصص ضٝادت٘.

 ٚاؾل اجملًظ 2021 زبٝع دنتٛزاٙ

 

 -: هنددة ادلواصالت: قسم  رابعًا

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تعديل جلنت  

 فإشرا

 َصطؿى عالء ايدٜٔ بَٝٛى ايطباعى ايطسابًٝىاضِ ايطايب: 

ؼطني دقة تصٓٝـ ايصٛز ايؿضائٝة بتشدٜد ٚإضتدداّ َعاَالت َٛضٛع: 

 .ايتذصئة املجًى

 أ.د. عًى قُد ايٓذاز ، د. ضاَى قُد عًى عٝاد.ؼت إغساف: 

ًٝة ؿادة ٚذيو بإضاؾة أ.د. زَضإ خًٌٝ عبد اجملٝد ايهٝاٍ األضتاذ املتؿسؽ بايه

 ايبشح يتدصص ضٝادت٘.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: اهلنددة النوووة واإلذعاعوة: قسم  خامسًا

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحان 

 الشامل

 أمساء عبد املٛدٛد محدى عبد املٛدٛداضِ ايطايب: 

 .ٜٓٛٚةتطبٝكات اهلٓدضة ايَٛضٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذُىؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ         أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذُى      أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -1

 عضٛاً        أ.د. قُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ        أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة           -2

 عضًٛا         أ.د. عًٝاء عادٍ بدٚى             أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة -3

 عضًٛا                  أ.د. ٖٓاء سطٔ أبٛ دبٌ          أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -4

 عضًٛا                  أ.د. قُد سطٔ قُد سطٔ      أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -5

 2021 زبٝع 
 ٚاؾل

 اجملًظ

 عبد اهلل أمحد عبدٙ إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات اهلٓدضة ايٜٓٛٚةَٛضٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

 .أ.د. ٖٓاء سطٔ أبٛ دبٌؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة        أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذُى -1

 عضٛاً أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة                         أ.د. قُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ -2

 عضًٛا       أ.د. عًٝاء عادٍ بدٚى               أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة -3

 عضًٛاَػسؾًا ٚ       أ.د. ٖٓاء سطٔ أبٛ دبٌ            أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -4

 عضًٛا                 أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة ُد سطٔ      أ.د. قُد سطٔ ق -5

 2021 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم  داددًا

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 قُد عاَس سطٔ ساؾغاضِ ايطايب: 

أَاَى  ايتشهِ ؾى ايتطسب خالٍ ايطدٚد ايرتابٝة بإضتدداّ غطاءَٛضٛع: 

 .ساية ايدزاضة: ضد غٝٛاغٛى بايعسام –غري َٓؿر بكاطع زأضى 

Control of seepage through earth dams using 

upstream impervious blanket with vertical cut-off, 

(Case study: Shiwashok dam in Iraq).  

 .إبساِٖٝ قُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. أمحد قُد عبد ايساشم أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحد عادٍ قُد غٝبةاضِ ايطايب: 

 .دزاضة ايتطسب سٍٛ املٓػآت اهلٝدزٚيٝهٝة ثالثٝة األبعادَٛضٛع: 

3D analysis of seepage around hydraulic structures. 

 أ.د. زبٝع إبساِٖٝ قُد ْصس ، أ.د. قُد ايطعٝد زدب اـٛىل.ؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

7
th

 International Conference on Geotechnical 

Research and Engineering (ICGRE’22) 10-12 April 

2022. 

  -ة َهْٛة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓ

 زئٝطًا       أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة             أ.د. قُد عبد ايسمحٔ اؾٓآٜى   -1

 عضٛاً َػسؾًا ٚ     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة    أ.د. زبٝع إبساِٖٝ قُد ْصس     -2

 عضًٛا   أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓصٛزة  أ.د. عادٍ عبدٙ املصسى           -3

 عضًٛاَػسؾًا ٚ قُد ايطعٝد زدب اـٛىل    أضتاذ َطاعد بايهًٝة        د. -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2020 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم ًادابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجاث

 َٛاْدا َٛنٛلا َٝػاىاضِ ايطايب: 

هٔ إٔ ؼٌ َػانٌ ايبٝئة ؾى مجٗٛزٜة ايهْٛػٛ املدًؿات ايصزاعٝة ميَٛضٛع: 

 .ايدميكساطٝة

Agricultural waste can solve environmental 

problems in Democratic Republic of Congo.   

 .سطٔ عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ًَؼ أ.د.ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2020 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: الكوموائوةاهلنددة قسم  :تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمساء قُد عبد ايؿتاح قُد طعُٝ٘اضِ ايطايب: 

إْتكاٍ ايهتًة ٚاؿسازة عًى دداز ممٛز ملؿاعٌ ذٚ قايب َسبع َصٚد َٛضٛع: 

 .بكالب

Mass and heat transfer at a corrugated wall of a 

square stirred tank reactor. 

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

 َصطؿى املػالْى ، د. أمحد صالح احملسلى.

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

4
th

 International Conference on Engineering Science 

and Technology, 16-17 February 2022, Luxor, 

Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ            أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝةأ.د. غعبإ عًى عطٝ٘ ْصري   -1

 عضٛاً    أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ايكاٖسة       أ.د. إٜٗاب ؾؤاد أبادٜس    -2

 عضًٛاَػسؾًا ٚ  ٝةأضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهً      أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ًَؼ   -3

 عضًٛا       أ.د. أمحد سطٔ ايػاذىل        أضتاذ بايهًٝة                       -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2020 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحان 

 الشامل

 زباب أضاَة عاغٛز أبٛ زشةاضِ ايطايب: 

ائٝة بإضتدداّ تجبٝط تآنٌ ايصًب ايهسبْٛى ؾى األٚضاط املَٛضٛع: 

 .َطتدًصات صدٜكة يًبٝئة

Corrosion inhibition of carbon steel in an aqueous 

media by using eco-friendly extracts. 

أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. أمحد أَني شعطٛط ، د. ٖٓد ايطٝد ؼت إغساف: 

 .أبٛ ايسٜؼ

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                   أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝةسطني عبد اجملٝد       .د. قُد أ -1

 عضٛاً َػسؾًا ٚ   أ.د. أمحد أَني شعطٛط           أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة       -2

 عضًٛا         أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ًَؼ          أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة -3

 2018 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: الكوموائوةنددة اهل: قسم تابع

 القرار تاريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحان 

 الشامل

 إمساعٌٝ قُد عبد ايعصٜص إمساعٌٝ قُد عٛاداضِ ايطايب: 

ؾصٌ بعض املهْٛات اهلٝدزٚنسبْٛٝة بٛاضطة تكٓٝة ايؿصٌ َٛضٛع: 

 .ايػػائى

Separation of some hydrocarbon mixtures using 

membrane techniques. 

أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. غعبإ عطٝ٘ ْصري ، أ.د. ؼت إغساف: 

 .َسٚٙ ضعٝد غًبى

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ      أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝةأ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز    أ -1

 عضٛاً                ؽ بايهًٝةأ.د. قُد سطني عبد اجملٝد          أضتاذ َتؿس -2

 عضًٛا       أ.د. أمحد أَني شعطٛط               أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة         -3

 2018 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

غطب 

بٓاء  ايكٝد

 عًى طًب٘

 َٓة اهلل عطٝة عبادى أمحداضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2011 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 )درادات علوا(موضوعات عامة 

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

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة
 قُٛد قُد أمحد ضٝد أمحد

 عالء سطٔ سطٔ عبد اؿًِٝ صالح

 نازٍٚ أغسف نُاٍ إبساِٖٝ ايساٖب ملعُازٜةاهلٓدضة ا

 ٚاؾل اجملًظ عًى إعتُاد إدتٝاش ْتٝذة اإلَتشإ ايػاٌَ.  ايكساز:

املٛاؾكة عًى ضٛابط ايٓػس ؾى املؤمتسات ايعًُٝة ايدٚيٝة يطالب ايدنتٛزاٙ َٚادطتري ايعًّٛ اهلٓدضٝة املكدّ َٔ ايٓعس ؾى  - 3

 .ايهُٝٝائٝة ، ٚقطِ ايسى ٚاهلٝدزٚيٝها ، ٚقطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜاء اهلٓدضٝة قطِ اهلٓدضة ايهٗسبٝة ، ٚقطِ اهلٓدضة

 ٚاؾل فًظ ايهًٝة عًى َكرتح ضٛابط ايٓػس. ايكساز:

 

 

 


