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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

د األضتاذ ـبس٥اض١ ايطٝ 15/3/2022ـ َٔ ؾباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل ـس٠ ٚايٓؿـ١ ايعاغــظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاعـادتُع فً

ٚنٌٝ  - / عؿاّ َؿطؿ٢ قُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ني، ٚأَعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد قُد عبد ايكادز عالّ  ٛز/ــايدنت

 ٚقد سكس اؾًط١ نٌ َٔ: ، يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخايه١ًٝ 

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

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

   زؤضا٤ األقطاّ 

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

 أ.د. عًٝا٤ عادٍ قُد بد٣ٚ  أ.د. سطٔ قُد نُاٍ عبد ايطالّ 

 أ.د. ٖػاّ قُد طًب١ قُد  أ.د. عؿاّ قُد عادٍ عبد اؿُٝد ضًُٝإ 

 ُد ايطٝد قُد ايٓذازأ.د. ق  أ.د. دٝٗإ ؾازٚم قُد عبد ايسمحٔ ًَؼ 

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

 أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ  أ.د. ٚا٥ٌ قُد َؿطؿ٢ قطب املػال٢ْ 

   أ.د. سطٔ قُٛد قُٛد ايسداٍ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

 ِ عبد ايطالّ إبساِٖٝ عٛضأ.د. إبساٖٝ  أ.د. س٢ًُ عبد املكؿٛد عٛض 

 أ.د. مسري سطٔ ب٢َٛٝ  أ.د. َدست َؿطؿ٢ اؾٓٝد٣ 

 أ.د. زا١ٜٚ َٓري قُد قٓؿ٠ٛ  أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛاز٣ 

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

 ط٢ َؿطؿ٢أ..د. َدست عبد املع  أ.د. قُد عباع س٢ًُ قطب 

   أ. د. ٖٓا٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌ 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. قُد َطعد قُد نػو  د. قُد عُسٚ ع٢ً قُٛد كتاز 

 أعكا٤ فًظ ايه١ًٝ َٔ اـازز 

 ب. أعكا٤ َٔ خازز ايه١ًٝ  أ. أعكا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 . ٜاضس قُٛد محد٣ أمحد َد٢ْعُٝد.د  قُد عبد ايؿتاح غا١َأ.د.  

   إبساِٖٝ ع٢ً ٜٛضـ فاٖدأ.د.  

   ع٢ً قُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   قُد عبد اؿُٝد إمساعٌٝأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

 أ.د. َدٜس ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠ ، د. شٜاد قُد طازم ايؿٝاد )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(  َدعـٕٛٚ::

 .أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدْٚٝاب١ عٔ أ.د. قُد قُٛد سٓؿ٢ اؿٜٛط٢ كس : ٚقد س

 أ.د. ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخ٢ ، أ.د. شن٢ إبساِٖٝ قُٛد إبساِٖٝ ، أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد ؾاحل ، ى. قُد ع٢ً سطٓني ، ّ. أضا١َ اعترز عٔ عدّ اؿكٛز:

 ايطٝد اؾٓا٢ٜٓ.

 .قُد طازم ؾؤاد ضسٚزأ.د. تػٝب عٔ اؿكٛز: 
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

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

 وذرع اجمللس فى مناقشة ادلوضوعات الًالوة. ،اجمللس 

فرباور  26واجللسة ادلمًدة بًاروخ  2022 فرباور 15بًاروخ  ةسابعالالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 .2021/2022للعام اجلامعى  2022

 

 -ًا : ادلوضوعات العامة :ثانو

قُد زؾٝل ايدنتٛز /  ايطٝدبإٜكاف عك١ٜٛ  22/6/2017فًظ ايه١ًٝ عًًُا بتؿعٌٝ قساز فًظ اؾاَع١ ظًطت٘ املٓعكد٠ ؾ٢  أسٝط – 1

٘ ، يتػٝب٘ عٔ سكـٛز فًـظ ايهًٝـ١ ثـالخ     ٚايعاّ اير٣ ًٜٝ 2021/2022عكٛ فًظ ايه١ًٝ يًعاّ اؾاَع٢  – عباع شاٖس

 ٍ.دًطات َتتاي١ٝ بدٕٚ عرز َكبٛ

داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ،  –تػهٌٝ ؾ١ٓ اإلغساف ع٢ً ًَـ دا٥ص٠ َؿس يًتُٝص اؿه٢َٛ يه١ًٝ اهلٓدض١  ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 2

 يٝهٕٛ ايتػهٌٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل :

 : فروق إعداد اجلائزة 

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ  اِٖٝ ايربق٢أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبس .1

 ز٥ٝظ فًظ قطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ  أ.د. ٚا٥ٌ قُد َؿطؿ٢ قطب املػال٢ْ .2

 َدٜس ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ .3

 ايهُٝٝا١ٝ٥ األضتاذ املطاعد بكطِ اهلٓدض١  د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز عبد املٓعِ اؾٝاز .4

 األضتاذ املطاعد بكطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ    د. شٜاد قُد طازم ايؿٝاد .5

 : ادلنسقني 

 املدزع بكطِ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ   د. قُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝب .1

 املدزع بكطِ ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر  د. قُد أمحد عبد اؿهِ عبد املتذ٢ً  .2

 : الفروق اإلدارى 

 ايػ٦ٕٛ اإلداز١ٜ َدٜس     أ. ضامل ؾصاع .1

 املدٜس اإلداز٣ يٛسد٠ قُإ اؾٛد٠     أ. ض٣ًٛ إمساعٌٝ .2

 ايكا٥ِ بعٌُ َدٜس َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ ـد١َ اجملتُع    أ. ٜامسني ؾالح عري٣ .3

َرنس٠ ايتعإٚ بني غسن١ غًُربدري يٛدًهٛ اْو ٚبسْاَر ٖٓدض١ ايػاش ٚايبرتٚنُٝاٜٚات بهًٝـ١  ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  – 3

 داَع١ اإلضهٓدز١ٜ بػإٔ تدزٜب ايطالب. –دض١ اهلٓ
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 -: ادلوضوعات العامة : تابع

َرنس٠ ايتعإٚ بني َسنص )ابداع َؿستؿٓع ايهرتْٚٝات( ايتابع هل٦ٝـ١ تُٓٝـ١ ؾـٓاع١ تهٓٛيٛدٝـا     ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  – 4

مبسنص ابداع بسز ايعسب ، ٚن١ًٝ  َٚػػٌ املسنص غسن١ اٜدٜا ضبٝظ ـدَات زٜاد٠ األعُاٍ ITIDAاملعًَٛات ٚاإلتؿاالت 

داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ، بٗدف ايتعإٚ بني ايطسؾني ؾ٢ ايعٌُ ع٢ً تطـٜٛس كسدـات ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ يًـرباَر       –اهلٓدض١ 

 ايدزاض١ٝ قٌ اإلتؿام ذات ايؿ١ً بٓطام خدَات املعاٌَ ايتهٓٛيٛد١ٝ.

 .2022ؾ٢ األضبٛع ايجا٢ْ َٔ غٗس َاٜٛ  Job Fairاْعكاد ضٛم ايعٌُ اهلٓدض٢ ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 5

ٚاير٣ عكد " RETBE’17"دٚز اهلٓدض١ مٛ ب١٦ٝ أؾكٌ ايدٚىل ايجا٢ْ عػس املٝصا١ْٝ اـاؾ١ باملؤمتس ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 6

ٚضتُا١٥ ٚأزبع١ دٓٝ٘ )ضبع١ ٚثالثٕٛ أيؿًا  37684.38، سٝح مت ؼكٝل ؾا٥ض قدزٙ بايه١ًٝ  2021دٜطُرب  22 – 20ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ 

 (.ال غرًي غاسق ٚثالثٕٛٚمثإْٛ دًٓٝٗا ٚمثا١ْٝ 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

ؾـٓدٚم  يدعِ  دٓٝ٘ َؿس٣ ال غري( آالف عػس٠دٓٝ٘ ) 10000مببًؼ  ؾاعٌ خرياملكدّ َٔ  قبٍٛ ايتربعٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 1

 ايكادزٜٔ بايه١ًٝ.غري ايتهاؾٌ يًطًب١ 
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 ريسشئون هيئة التد
 أواًل: الرتقوات والًعوونات

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

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 ضتاذ َطاعد أ نسِٜ سطٔ قُد ٜٛضـ  د. 1
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ب ايع٢ًُ ايًك ضٝادت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ  أضتاذ ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َطاعدأ د. ٜاضس قُد أمحد عبد ايسشام 2
اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ 

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝادت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

ٓا٤ًا ع٢ً تٛؾ١ٝ بايكطِ ب أضتاذ ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 منح اللقب العلمى لوظوفة أدًاذ مساعد )جملس الكلوة على مسًوى األداتذة واألداتذة ادلساعدون فقط( -

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

1 
ضالّ قُد اؾاىل عبد إد. 

 ايطالّ
 ٖٓدض١ االْتاز  َدزع

ؾ٢ إقرتاح فـًظ ايكطِ بػإٔ ايٓعس 

ايًكب ايع٢ًُ  ضٝادت٘ َٓحاملٛاؾكـ١ ع٢ً 

بايكطِ بٓا٤ًا ع٢ً  َطاعدأضتاذ  ١يٛظٝؿ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١تٛؾ١ٝ ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 الًعوني فى وظوفة مدرس -

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 غر٣ مخٝظ قُٛد  ّ. 1
َدزع 

 َطاعد 
 االْتاز ٖٓدض١ 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١ ا بايكطِ ؿؿٛهل

 ٚاؾل اجملًظ
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 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 َعٝد عُسٚ بط٢ْٛٝ عبد ايعصٜص     ّ. 1
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

يٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ ا

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ؿؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : ًانوثا

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 محد غًب٢أمحد فد٣ أّ.  1
 َدزع

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

س ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ ايٓع

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤  21/11/2021اعتبازًا َٔ 

 اداش٠ َساؾك١ ايصٚد١ الْكطاع١ عٔ ايعٌُ.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:الًٍاوز عن احلضور فى ادلوعد احملدد : ًاثالٌ

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 ضتاذ َتؿسؽ أ َادد لٝب عبد املًود. ا.. 1

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً قبٍٛ ايعرز املكدّ َٔ ضٝادت٘ عٔ ػاٚش 

بايٛالٜات املتشد٠  االعتٝاد١ٜاالداش٠  ؾ٢

ّٜٛ سٝح عاد ضٝادت٘ ٚتطًِ  13ملد٠ االَسٜه١ٝ 

بداًل َٔ  26/2/2022ايعٌُ إعتبازًا َٔ 

 ْعسًا يعسٚف ايطريإ.  13/2/2022

 ٚاؾل اجملًظ

2 

 

 د. غرئٜ ؾتش٢ قُد

 

 َدزع
ٖٓدض١ ايػصٍ 

 ٚايٓطٝر

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

عٔ ػاٚش  اع٢ً قبٍٛ ايعرز املكدّ َٔ ضٝادتٗ

ّٜٛ سٝح  13ملد٠ بعُإ  االعتٝاد١ٜاالداش٠  ؾ٢

ت ايعٌُ إعتبازًا َٔ عادت ضٝادتٗا ٚتطًُ

ْعسًا إلؾابتٗا  21/2/2022بداًل َٔ  6/3/2022

 بؿريع نٛزْٚا َٚٓعٗا َٔ ايطؿس.

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

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 ضتاذ َطاعد أ ا.د. زميٕٛ ؾاٜل عصٜص اضهٓدز 1 
اهلٓدض١ 

 االْػا١ٝ٥ 

بػإٔ املٛاؾك٘   عس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِايٓ

تػٝري د١ٗ االعاز٠ اـازد١ٝ َٔ ن١ًٝ ع٢ً 

اهلٓدض١ داَع١ االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا ظد٠ 

املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اىل اْتداب ن٢ً 

ؾ٢ ن١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ 

ٚايت٢ ٢ٖ اسد٣ اؾاَعات اال١ًٖٝ املؿس١ٜ 

 .27/2/2022َٔ  ٚذيو ملد٠ عاّ اعتبازًا

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز َدزع قُد مسري غٝح د. 2 

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً االْتداب ايه٢ً بداًل َٔ االعاز٠ اىل 

اؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ 

إعتبازًا  ٚذيو ملد٠ عاّ  EJUSTٚايتهٓٛيٛدٝا 

٢ إطاز )ؾ 10/3/2023ٚست٢  11/3/2022َٔ 

 ايعاّ اـاَظ(.

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز َدزع د. إضالّ عبد املٓعِ ع٢ً 3

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً االْتداب ايه٢ً بداًل َٔ االعاز٠ اىل 

اؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ 

إعتبازًا  ٚذيو ملد٠ عاّ  EJUSTٚايتهٓٛيٛدٝا 

)ؾ٢ إطاز  31/1/2023ٚست٢  1/2/2022َٔ 

 ايعاّ ايجا٢ْ(.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: نًداباتاإل: ًاخامس

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 ضتاذ َتؿسؽأ ا.د. َطعد َؿًح عبد اجملٝد 1
اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً ْدب ضٝادت٘ يًتدزٜظ به١ًٝ 

داَع١ أضٛإ -ملؿاٜد ٚاألمساىتهٓٛيٛدٝا ا

خالٍ ايػؿٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ يًعاّ 

ٚذيو ّٜٛ ايطبت ملد٠ ،  2021/2022األنادمي٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 3

 ٚاؾل اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 ضتاذ َتؿسؽأ ا.د. َٝٓا بدٜع عبد املًو  2

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 ض١ٝ اهلٓد

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ باؾاَع١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

االَسٜه١ٝ بايكاٖس٠ خالٍ ايؿؿٌ ايدزاض٢ 

ٚذيو ،  2021/2022ايجا٢ْ َٔ ايعاّ اؾاَع٢ 

ضاعات  ٢َٜٛ6 األثٓني ٚاـُٝظ ملد٠ 

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 3 
ا.د. سطٔ قُد نُاٍ عبد 

 ايطالّ

ضتاذ أ

٥ٝظ قطِ ٚز

اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

املعُاز١ٜ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ؾازٚع خالٍ 

ٚذيو ،  2021/2022ايؿؿٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ّٜٛ ايطبت ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ػاّ قُد طًب٘ قُدا.د. ٖ 4 

ضتاذ أ

ٚز٥ٝظ قطِ 

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً إضٓاد االغساف ع٢ً املٛاد اهلٓدض١ٝ 

به١ًٝ ايدؾاع اؾ٣ٛ اىل ايطٝد األضتاذ 

ايدنتٛز / ٖػاّ طًب٘ قُد بداًل َٔ 

ٛز / سطاّ ايدٜٔ َؿطؿ٢ بد٤ًا َٔ ـايدنت

،  2022بدا١ٜ ؾؿٌ ايسبٝع يًعاّ اؾاَع٢ 

ع٢ً أال ٜؤثس  ٚذيو ّٜٛ اـُٝظ أضبٛعًٝا

 ذيو ع٢ً سطٔ ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذأ ا.د. خايد ايطٝد اؿذ١ً 5
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ايٌٓٝ خالٍ  -ّٛ ايتطبٝك١ٝٚايعً

ايؿؿٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ َٔ ايعاّ اؾاَع٢ 

ٚست٢  1/3/2022إعتبازًا َٔ  2021/2022

 6ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠ ،  31/7/2022

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 ضتاذأ ؿ٣ٛٝ محد قُد سط٢ٓ اأا.د.  6 
اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ 

بػإٔ املٛاؾك٘   ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ

ػدٜد اْتداب ضٝادت٘ ْدبًا نًًٝا نٌ ع٢ً 

ايٛقت يػػٌ ٚظٝؿ١ أَني عاّ ؾٓدٚم 

تطٜٛس ايتعًِٝ ملد٠ عاّ اعتبازًا َٔ 

16/5/2022. 

 

 أضتاذ َطاعد ا.د. ٖػاّ دالٍ املٓذ٢ 7
ٖٓدض١ اؿاضب 

 ٓعِٚاي

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً ْدب ضٝادت٘ باملػازن١ ؾ٢ إعطا٤ دٚزات 

تدزٜب١ٝ قُٔ املٓح املكد١َ َٔ َعٗد 

تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ؾ٢ ؾؿٌ ايسبٝع َٔ 

ؾ٢ غري ٚذيو ،  2021/2022ايعاّ ايدزاض٢ 

 .أٚقات ايعٌُ ايسمس١ٝ

 

 

 -:س( موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدرو: داددًا

ايتاىل  –غٗاب ؾسز عبد املسق٢ قطب ع٢ً ايػسقا٣ٚ  / ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ بػإٔ تسغٝح املٗٓدع - 1

إضتٝؿا٤ ٚذيو يعدّ ، عبد ايسمحٔ عُاد قُد ؾتش٢ /  بداًل َٔ املٗٓدع 2019ؾ٢ ايرتتٝب َٔ خسجي٢ دؾع١ ايعاّ اؾاَع٢ 

 . ٖرا ايػإٔ ٢املٛاؾكات ايالش١َ يًتعٝني ؾ

 ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح فًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥. ايكساز :

عُٝد ايه١ًٝ ع٢ً َا تكسزٙ ؾ١ٓ االختٝاز ايداخ٢ً ؾ٢ ايرتغٝشات  /املٛاؾك١ ع٢ً تؿٜٛض ايطٝد االضتاذ ايدنتٛز ايٓعس ؾ٢  - 2

 . زضاهلا يًذاَع١إٚ،  2022يعاّ ٛا٥ص اؾاَع١ ؾ

 نأخس َٝعاد الزضاٍ األقطاّ تسغٝشاتٗا إىل ايًذ١ٓ. 2022َازع  24ًظ ايه١ًٝ ع٢ً ع٢ً ايتؿٜٛض ، ٚؼدٜد ّٜٛ ٚاؾل ف ايكساز :
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 الصئون التعليمية
 

 القرار توصية جلنة شئون طالة املوضوع م

1 

َٔ ال٥ش١ ايطاعات املعتُد٠ ٚاـاؾ١ بٓعاّ االضتُاع ، ٚاييت  27باإلغاز٠ إىل املاد٠ 

جملًظ ايه١ًٝ بعد أخر زأٟ فايظ األقطاّ ايع١ًُٝ بإٔ ٜكبٌ  تٓـ ع٢ً إٔ جيٛش

طالبًا نُطتُعني يبعض املكسزات بايه١ًٝ ٚؾكًا يًكٛاعد اييت حيددٖا فًظ ايه١ًٝ 

، ٚالمتٓح ايه١ًٝ أٟ غٗاد٠ بإدتٝاش ٖرٙ املكـسزات ، ايٓعـس يف َكـرتح بـإٔ ميهـٔ      

ٔ بـساَر أخـس٣   يطالب ايه١ًٝ تطذٌٝ بعض املكسزات نُطتُع يف َكسزات َ

% َٔ عـدد ايطـالب املطـذًني بـاملكسز     5عٝح الٜصٜد عدد طالب االضتُاع عٔ 

ٚبعد َٛاؾك١ َٓطل ايربْاَر ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ، عًـ٢ إٔ  

% َـٔ إاـايٞ ضـاعات    75ٜكّٛ أضتاذ املكسز بتكدِٜ َاٜؿٝد سكٛز ايطايب ْطب١ 

اـاؾـ١ باملٛاظبـ١ ، ٜٚطـدد ايطايـب      17االتؿاٍ ايؿع١ًٝ يًُكـسز طبكـًا يًُـاد٠    

َؿسٚؾات تطذٌٝ املكسز تطاٟٚ َؿسٚؾات تطـذٌٝ َكـسزات يًتشطـني ، ٚإٔ    

َكسزات ؾكط  3ٜهٕٛ اؿد األقؿ٢ ملكسزات االضتُاع خالٍ ؾرت٠ ايدزاض١ بايه١ًٝ 

 .2022/2023يعاّ اؾاَعٞ ا، ع٢ً إٔ ٜتِ تطبٝل ذيو إعتبازًا َٔ 

 فًظ ايه١ًٝٚاؾل  أٚؾت ايًذ١ٓ باملٛاؾك١

2 

 :باملٛاؾك١ ع٢ًٖٓدض١ اإلْتاز َكرتح فًظ قطِ ايٓعس يف 

َٔ  بداًل PED 456تؿٜٛب نٛد َكسز ؽطٝط إداز٠ َػسٚعات يٝؿبح  -1

PED 455 .يٛدٛد َكسز آخس بٗرا ايهٛد 

 يٝؿبح نُا ًٜٞ: PED 452تؿٜٛب قت٣ٛ َكسز دزاض١ اؾد٣ٚ   -2

PED 452 (2,0,3)3 دزاض١ اؾد٣ٚ 

،  ، عالق١ املػسٚع بايب١٦ٝ ، إدسا٤ تطٜٛس املػسٚع ١ اؾد٣ٚتعسٜـ دزاض

، تكِٝٝ  ، ايتشًٌٝ االقتؿادٟ دزاضات اؾد٣ٚ األضاض١ٝ، َكاز١ْ ايبدا٥ٌ

 املػسٚع.
 

 يٝؿبح نُا ًٜٞ: PED 454تؿٜٛب قت٣ٛ َكسز إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ  -3

PED 454 (2,0,2)3 إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ 

،  ، ٚاالختٝاز ، ٚايتٛظٝـ ٥ـ ٚؽطٝط املٛازد ايبػس١ٜ، ؼًٌٝ ايٛظا َكد١َ

،  ، ٚايتدطٝط ايٛظٝؿٞ ٚايتطٜٛس ، ٚايتدزٜب ، ٚاالختباز ٚإدسا٤ املكابالت

 ، ٚعالقات إداز٠ ايعٌُ. ، ٚايتعٜٛكات ٚاملٓاؾع ٚتكِٝٝ األدا٤
 

 ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ أٚؾت ايًذ١ٓ باملٛاؾك١
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 الصئون التعليميةتابع : 
 

 القرار توصية جلنة شئون طالة وعاملوض م

3 

ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املسؾٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٝـٌ ايهًٝـ١ يػـ٦ٕٛ ايتعًـِٝ     

ٚايطالب بػإٔ ايطًب املكدّ َٔ داز ايٓػـس )نٓـٛش( يًتٛادـد بايهًٝـ١ خـالٍ      

ست٢  26/2/2022َعسض األْػط١ ايطالب١ٝ )إؼاد ايطالب( ٚذيو خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

عسض َٓتذاتٗا َٔ ايهتب املتٓٛع١ بأضعاز كؿك١  يًطًب١ ٚغؿَٛات ي 10/3/2022

% ، ٚذيو ع٢ً إٔ تهٕٛ زاع١ٝ ملعسض األْػط١ ايطالب١ٝ ٚإٔ تكـّٛ  50تؿٌ إىل 

دٓٝ٘ يإلعداد ٚػٗٝص سؿٌ يؿسٜكـ٢ ايهـٛزاٍ    15000بتكدِٜ خدَات ع١ٝٓٝ بك١ُٝ 

 ٚاملٛضٝك٢ بايه١ًٝ ٚايتهؿٌ مبؿازٜؿٗا.

 

 ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ

4 

ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املسؾٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٝـٌ ايهًٝـ١ يػـ٦ٕٛ ايتعًـِٝ     

ؼدٜد َؿسٚؾات ضاع١ ايتطذٌٝ يًطايب ؾ٢ ايؿؿٌ ايدزاضـ٢  ٚايطالب بػإٔ 

٢ قـ٤ٛ قـساز   ١ دٓٝ٘( يًطاع١ املعتُد٠ ، ٚذيو ؾدٓٝ٘ )ثالمثا٥ 300ايؿٝؿ٢ مببًؼ 

ؾـ٢ َكـرتح َهاؾـأ٠ ايتـدزٜظ      ، ٚنريو ايٓعـس  27/10/2021فًظ اؾاَع١ بتازٜذ 

 يًؿؿٌ ايدزاض٢ ايؿٝؿ٢ يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

              يًطاع١ ايتدزٜط١ٝ دٓٝ٘ )َا٥ت٢ دٓٝ٘( 200  أضتاذ 

         يًطاع١ ايتدزٜط١ٝ دٓٝ٘ )َا١٥ ٚمخطٕٛ دٓٝ٘( 150 أضتاذ َطاعد 

            يتدزٜط١ٝيًطاع١ ا دٓٝ٘ )َا١٥ ٚمخط١ ٚعػسٕٚ دٓٝ٘( 125     َدزع 

 يًطاع١ ايتدزٜط١ٝ دٓٝ٘ )ضتٕٛ دٓٝ٘( 60 اعد   َدزع َط 

             يًطاع١ ايتدزٜط١ٝ دٓٝ٘ )أزبعٕٛ دٓٝ٘( 40  َعٝد 

 

 ٚاؾل فًظ ايه١ًٝ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -: َد أداش٠ دزاض١ٝ – أ

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

ح ٜٛضـسطاّ ؾال. ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

ٚعُاز٠ ايطؿٔ ٚعكٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

 يػبْٛ٘ بايربتػاٍ

ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ 

باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاضـ١ٝ يطـٝادت٘ ملـد٠ عـاّ     

بـدٕٚ   31/10/2022ستـ٢   1/11/2021َٔ  ضادع اعتبازًا

 .تازٜذ املٓاقػ١ اُٜٗا اقسب تازخيًاٚ أَستب 

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدــ١    1/11/2016)ضـاؾس ضـٝادت٘ ؾـ٢    

ا خس َد سؿٌ عًٝ٘ ايعـاّ   –َٔ ايربتػاٍ   ٙايدنتٛزا

مبستب(. 31/10/2021اـاَظ ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
ٖػاّ قُد ضا٢َ قُد . ّ

عبد اهلاد٣

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ املٛاؾالت 

ٚعكٛ االداش٠ 

١ ظاَع١ َٓع١ُ ايدزاضٝ

املٝاٙ ٚايدزاضات 

 يًْٝٛطهٛ بٗٛيٓدا

ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ 

باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاضـ١ٝ يطـٝادت٘ ملـد٠ عـاّ     

 11/10/2022ستـ٢   12/10/2021َـٔ   ضابع ٚاخري اعتبازًا

 .ٚ تازٜذ املٓاقػ١ اُٜٗا اقسب تازخيًاأبدٕٚ َستب 

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدـ١     12/10/2015ادت٘ ؾـ٢  )ضاؾس ضٝ

ا خس َد سؿـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ     –َٔ ٖٛيٓدا   ٙايدنتٛزا

(.11/10/2021ايطادع ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
َؿطؿ٢ قُٛد ع٢ً . ّ

املطًب َػس٣ عبد

عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

اؿاضب ٚايٓعِ ٚعكٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

َريالْد بايٛالٜات 

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

يف اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ ايٓعس 

باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاضـ١ٝ يطـٝادت٘ ملـد٠ عـاّ     

بـدٕٚ   13/8/2022ستـ٢   14/8/2021َـٔ   ضادع اعتبـازاً 

 .ٚ تازٜذ املٓاقػ١ اُٜٗا اقسب تازخيًاأَستب 

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدــ١    14/8/2016)ضـاؾس ضـٝادت٘ ؾـ٢    

سؿـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ     ا خس َـد  –َٔ اَسٜها  ٙايدنتٛزا

(.13/8/2021اـاَظ ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: تابع : َد أداش٠ دزاض١ٝ

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

4 
اضالّ عادٍ ضًُٝإ . ّ

 املالح 

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

ٚعُاز٠ ايطؿٔ ٚعكٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

 تطُاْٝا باضرتايٝا

فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ ايٓعس يف اقرتاح 

باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاض١ٝ يطٝادت٘ ملد٠ ؾ٢ اطاز 

 16/12/2021ست٢  28/11/2021َٔ  ايعاّ ايطادع اعتبازًا

 17/12/2021َع َٓح ضٝادت٘ عاّ يًتدزٜب اعتبـازًا َـٔ   

بدٕٚ َستب سٝح ْاقؼ ايدزد١ ؾـ٢   27/11/2022ست٢ 

16/12/2021. 

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدـ١     28/11/2016ت٘ ؾـ٢  )ضاؾس ضٝاد

اخس َد سؿـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ     –َٔ اضرتايٝا ٙ ايدنتٛزا

 مبستب(. 27/11/2021اـاَظ ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: َٓح عاّ يًتدزٜب ايع٢ًُ – ب

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

1 
قُد ؾالح ايدٜٔ . ّ

ٜٛضـ زشم    

طاعد بكطِ َدزع َ

ٜا٤ ايسٜاقبات ٚايؿٝص

اهلٓدض١ٝ ٚعكٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ ؾسدٝٓٝا 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ 

 3/7/2021َـٔ   ع٢ً َٓح ضٝادت٘ عاّ يًتـدزٜب اعتبـازاً  

بـدٕٚ َستـب    2/7/2022)ايّٝٛ ايتاىل يًُٓاقػ١( ٚست٢ 

 .2/7/2021سٝح ْاقؼ ايدزد١ ؾ٢ 

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدــ١    13/8/2017اؾس ضـٝادت٘ ؾـ٢   )ضـ 

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ عـاّ زابـع    -َٔ اَسٜها ٙايدنتٛزا

(.2/7/2021ْاقؼ ايدزد١ ؾ٢  –مبستب   12/8/2021ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: تطبٝل ايًٛا٥ح )اإلْراز بايعٛد٠( –ـ د

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

ٖب٘ اهلل ع٢ً عبد اؿًِٝ. ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ اؿاضب ٚايٓعِ 

ٚعكٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

َريالْد بايٛالٜات 

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ 

باملٛاؾك١ ع٢ً تطبٝل ايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا ع٢ً ضٝادتٗا 

ٚذيو بإْرازٖا بايعٛدٙ خالٍ غٗسٜٔ سٝح أْت٢ٗ اخس 

ــ  ــد يط ــ٢ َ ــاْٞ   31/7/2021ٝادتٗا ؾ ــاّ ايج ــ١ ايع )ْٗاٜ

 يًتدزٜب( ٚمل تعد ٚمل تتطًِ ايعٌُ ست٢ تازخي٘.

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدـ١     19/8/2015)ضاؾست ضٝادتٗا يف 

اخس َد سؿًت عًٝ٘ عاّ ثا٢ْ  -َٔ أَسٜها  ٙايدنتٛزا

بدٕٚ َستب. 31/7/2021يًتدزٜب ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد عال٤ ايدنسٚز٣. ّ 2

بكطِ د طاعَدزع َ

ٚعكٛ  االْتازٖٓدض١ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

IOWA STATE 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

 ٚؾ١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ ايٓعس ؾ٢ اقرتاح فًظ ايكطِ

تطبٝل ايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا ع٢ً ضـٝادت٘  باملٛاؾك١ ع٢ً 

ٚذيو بإْرازٙ بايعٛدٙ خالٍ غٗسٜٔ سٝح أْت٢ٗ اخـس  

ٚمل ٜعد ٚمل ٜتطًِ  8/8/2021ؾ٢  َد يطٝادت٘ عاّ ضادع

 .ايعٌُ ست٢ تازخي٘

ــٝادت٘ يف   ــاؾس ض ــ١   9/8/2015)ض ــ٢ دزد ــٍٛ عً يًشؿ

اخـس َـد سؿـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ       -أَسٜها  َٔ ايدنتٛزاٙ

 بدٕٚ َستب(. 8/8/2021ايطادع ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلنددة اإلنشائوة :أواًل: قسم 

 القرار دتبريخ القي الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 ؾسٜد قُد قُٛد َسدإ اضِ ايطايب:

ؼطني َكا١َٚ ايكـ ايجاقب يًبالطات اـسضا١ْٝ ذات االػاٖني َٛقٛع: 

 .باضتدداّ َطاَري ايكـ ٚايهاْات

Punching shear enhancement for two way slabs 

using headed shear studs and stirrups.  

 .م إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ ،  د. ساشّ قُد ؾازٚم ايبهس٣أ.د. طازؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 أَني قُد أَني املٛزىلاضِ ايطايب: 

خٛاف اـسضا١ْ اؾٝٛبٛيُٝس١ٜ بعد ايتعسض يدزدات اؿساز٠ َٛقٛع: 

 .ايعاي١ٝ

Properties of geopolymer concrete after exposure to 

elevated temperature.  

أ.د. ع٢ً عبد اؿهِ ع٢ً عبدٙ ، أ.د. عبد املعط٢ قُد عبد  ؼت إغساف:

 .املعط٢ ، د. ؾالح ايدٜٔ ؾازٚم ايؿتٝا٢ْ

          * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

10
th

 Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and 

Management, 17-19 December 2019, Alexandria 

University, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

                           أضتاذ َتؿسؽ مبعٗد ايبشٛخ ٚاإلضهإ ٚايبٓا٤أ.د. أ١َُٝ أمحد ؾالح ايدٜٔ      -1

 ز٥ٝطًا                                                                                    

 عكٛاً َػسؾًا ٚ         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ    أ.د. ع٢ً عبد اؿهِ ع٢ً عبدٙ -2

 عكًٛا                   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. ساؾغ ايطٝد محادٙ اي٢ُٓٝ   -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                  أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. عبد املعط٢ قُد عبد املعط٢ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم ثانوًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 خايد ؾسز غشات٘ ضال١َاضِ ايطايب: 

ج١ٝ ذات تك١ٝٓ ايهػـ عٔ األعطاٍ املعتُد٠ ع٢ً املؤغسات ؾ٢ احملسنات اؿَٛقٛع: 

 .ايطت١ أٚد٘

Indices – based fault detection technique of six – phase 

induction motor.  

 .أ.د. قُد فد٣ أمحد قُد ، أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝؼت إغساف: 

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٖب١ عبد اؿُٝد سطٔ ايهٝاٍاضِ ايطايب: 

 . ٝات عالز أٚزاّ ايجد٣ايتػر١ٜ املجاي١ٝ هلٛا٥َٛقٛع: 

Optimization of antenna excitations for breast cancer 

treatment.  

 .أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، أ.د. عادٍ قُٛد ايؿشازؼت إغساف: 

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد قُد قُٛد سٓؿ٢اضِ ايطايب: 

 .طأ ؾ٢ ايػبهات املٝهس١ٜٚ َتعدد٠ اؾٗدْٗر َٛسد النتػاف ٚؼدٜد َٛقع اـَٛقٛع: 

A unified approach for fault detection and location in 

Multi-voltage microgrids.  

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ قُٛد عباض٢ ، د. نسِٜ سطٔ قُد ٜٛضـؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 عبري إبساِٖٝ قُد عُازب: اضِ ايطاي

 .دزاض١ ٚؼًٌٝ َعدٍ تػري قسبات ايكًبَٛقٛع: 

)طسٜك١ ددٜد٠ َٗذ١ٓ بايتعًِ ايعُٝل املعدٍ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا  يًتػدٝـ ٚايهػـ املبهس ألَساض ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايد١َٜٛ(

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

A novel hybrid modified deep learning for multi-class 

cardiovascular diseases early detection and diagnosis.  

 .أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ ، د. أمحد ضعٝد ايرتاع ؼت إغساف:

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Journal of Electro cardiology, vol. 51, 2018. 

* Biomedical Signal Processing and Control, ELSEVIER, Vol. 

65, accepted 1 November 2020.  
* Neural Computing and Applications, accepted 4 January 2022. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ               أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً    أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ ُد    أ.د. ط٘ ايطٝد ط٘ ق -2

 عكًٛا                         أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -3

 2015 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 أمحد ؾؤاد دابس قُٛد نػويب: اضِ ايطا

 .تػدٝـ أٚزاّ ايجد٣ بإضتدداّ ايرنا٤ اإلؾطٓاع٢َٛقٛع: 

Breast tumor diagnosis using artificial intelligence.  

 .أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ ، د. قُد عُسٚ ع٢ً كتاز ؼت إغساف:

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* 3
rd

 International Conference on Electrical, 

Communication and Computer Engineering (ICECCE 

2021), 12-13 June 2021, Kuala Lumpur, Malaysia.    
* 4

th
 International Conference on Innovative Computing and 

Communication (ICICC-2021), 20-21 February 2021, India. 

  -١ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َهْٛ

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ        أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                  أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا     أ.د. ٖػاّ ؾتش٢ ع٢ً ساَد      أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٝا -3

 2016 سسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد عبد اهلل قُد ؾتش٢ اؾٝازاضِ ايطايب: 

 .زؾد غبهات ايتٛشٜع ؾ٢ ايػبه١ ايرن١َٝٛقٛع: 

)ايٛقع األَجٌ يٛسدات قٝاع املتذٗات َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

املؿػس٠ ؾ٢ ايػبه١ ايرن١ٝ بإضتدداّ ٖذني َٔ ْعس١ٜ ايسضِ ايبٝا٢ْ / 

 ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. عًًُا بإٔ اـٛازش١َٝ اؾػع١(

Optimal placement of micro PMUs in smart grid 

using a hybrid graph theory / greedy algorithm.  

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ قُٛد عباض٢ ، أ.د. أمحد عباع ايطسٚد٢ ؼت إغساف:

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* The 21
st
 International Middle East Power Systems 

Conference (MEPCON 2019), Tanta University 17-19 

December 2019, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً َػسؾًا ٚ                أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. أمحد عباع ايطسٚد٢        -2

                           أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   أ.د. أمحد أْظ ايٛدٛد ٖالٍ    -3

 عكًٛا                                                                                   

 عكًٛا                   عد بايه١ًٝأضتاذ َطا    د. نسِٜ سطٔ ٜٛضـ        -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 عًٝا٤ قُٛد ع٢ً ؾاقٌاضِ ايطايب: 

تكٓٝات  ؼدٜد بازاَرتٜات االالت اؿج١ٝ َتعدد٠ األٚد٘ بإضتدداَّٛقٛع: 

 .ايرنا٤ االؾطٓاع٢

Artificial intelligence based parameter identification 

of multiphase induction machine.  

 .أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت ، أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ ؼت إغساف:

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

* 22
nd

 International Middle East Power Systems 

Conference (MEPCON), Assiut University 14-16 

December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ          أضتاذ بايه١ًٝ          أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت          -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ                   أضتاذ بايه١ًٝأ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ         -2

           أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايٓكٌ ايبشس٣    عال٤ ايدٜٔ أمحد خًٌٝأ.د.  -3

 عكًٛا                                                                                   

 عكًٛا                      أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ        د. نسِٜ سطٔ ٜٛضـ -4

َادطتري 

ّٛ ايعً

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تعديل جلنة  

 إشراف

 أمئ ٚا٥ٌ أمحد زدا٢٥ ايعػُا٣ٚاضِ ايطايب: 

 .يٝصز يٝؿ٢ ذٚ تػر١ٜ عهط١ٝ َٛشع١ عػٛا١ٝ٥ نُسغح ق٢٥َٛٛقٛع: 

أ.د. ايطٝد عبد املعط٢ ايبد٣ٚ)زمح٘ اهلل( ، أ.د. َؿطؿ٢ سطني ؼت إغساف: 

 سطٔ ، أ.د. سطاّ سطإ غًب٢.

إقاؾ١ أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل األضتاذ املتؿسؽ بايه١ًٝ إىل ؾ١ٓ اإلغساف ٚذيو ب

 ْعسًا يٛؾا٠ أ.د. ايطٝدعبد املعط٢ ايبد٣ٚ.

 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ٜٛضـ دسدظ ٜٛضـ ؾًٝباضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2012 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم ثالًٌا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 غُٝا٤ ؾهس٣ ؾ٢ُٗ عطٝ٘ أبٛ غٛغ١اضِ ايطايب: 

تهٝـ ايؿساغات املٛضٝك١ٝ َع املتطًبات ايؿٛت١ٝ اؿدٜج١ بإضتدداّ َٛقٛع: 

 .ايتؿُِٝ ايداخ٢ً ايبازاَرت٣ ايتؿاع٢ً

Parametric interactive interior design adaptation of 

concert spaces to new acoustical requirements.  

أ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعًِٝ ، أ.د. طازم َؿطؿ٢ ؾسغ٢ً ، أ.د. ؼت إغساف: 

 .إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف

 2018 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٜازٙ سطٔ س٢ًُ إضهٓدز سطنياضِ ايطايب: 

اؽ ع٢ً دٛد٠ ايتؿُِٝ ٚاألدا٤ ايٛظٝؿ٢ تأثري عٓاؾس تهٜٛٔ ايؿسَٛقٛع: 

 .يًُٓػآت املعُاز١ٜ

The impact of architectural structure on the quality 

of space and the performance of the resulted built 

forms.  

 .أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، د. أمسا٤ ايطٝد سطٔؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 يٛدٝٓ٘ قُد ؾازٚم محٛدٙ عهاغ١اضِ ايطايب: 

اؿٛنُ٘ ايسغٝد٠ : َدخٌ يًُػازن١ اجملتُع١ٝ ايؿعاي١ يتطٜٛس اؿكس٣ َٛقٛع: 

 .ملسانص املدٕ )اؿاي١ ايدزاض١ٝ: سدٜك١ اـايدٜٔ باإلضهٓدز١ٜ، َؿس(

Good governance: An effective public participation 

approach for urban development of city centers. 

Case study: Khaledin garden, Alexandria, Egypt.  

 .أ.د. خايد ايطٝد اؿذ١ً ، د. دٜٓا قُد ع٢ً ضعد اهللؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 ْٗاٍ عاطـ قُد قُد ضًِٝاضِ ايطايب: 

ايتأثري اؿط٢ ؾ٢ ايتٓطٝل اي٢ًًٝ نذص٤ َٔ تؿُِٝ املٛاقع ؾ٢ األَانٔ َٛقٛع: 

 .ايرتاث١ٝ

)ايتأثري اؿط٢ ؾ٢ ايتٓطٝل اي٢ًًٝ نذص٤ َٔ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. عًًُا تؿُِٝ املٛاقع ؾ٢ األَانٔ ايتازخي١ٝ(

Sensory nightscape as part of the landscape design in 

historical sites. 

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

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 29
th

 International Conference on Modelling, Monitoring and 

Management of Air Pollution, 26-28 October 2021, Wessex 

Institute. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ                             أ.د. طازم َؿطؿ٢ ؾسغ٢ً -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ        أ.د. سطٔ نُاٍ عبد ايطالّ -2

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

 عكًٛا          أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ بٓٗا       أ.د. َٓاٍ أمحد مسري أبٛ ايعال  -4

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ؿُٝدٖب٘ ْبٌٝ عبد ايعصٜص عبد ااضِ ايطايب: 

االطاز ايتؿ٢ُُٝ يًٛادٗات املتؿاع١ً بإضتدداّ َٛاد ايٓاْٛ يتشطني أدا٤ َٛقٛع: 

 .ايطاق١ باملبا٢ْ

)االطاز ايتؿ٢ُُٝ يًٛادٗات املتؿاع١ً بٓا٤ ع٢ً َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ  منرد١ َعًَٛات املبا٢ْ باضتدداّ َٛاد ايٓاْٛ يتشطني ادا٤ ايطاق١ باملبا٢ْ(

 ا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.ٖر

Responsive façade design BIM based framework using 

Nanomaterials for optimizing buildings energy performance. 

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

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 15
th

 International Conference on Urban Regeneration 

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

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً                              بايه١ًٝ أضتاذ    أ.د. قُد عاؾِ قُٛد سٓؿ٢     -2

                       أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا       أ.د. ضٛشٜت َٝػٌٝ ٜٛضـ    -3

 عكًٛا                                                                                          

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 ملٝا٤ عادٍ زدب غاٖنياضِ ايطايب: 

 .اإلضهٓدز١ٜ نُد١ٜٓ ذن١ٝ ضعٝد٠َٛقٛع: 

َٓطك١  –)اإلضهٓدز١ٜ نُد١ٜٓ ذن١ٝ ضعٝد٠ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. ٢ًْ(ايهٛزْٝؼ ٚنٛبس٣ ضتا

Alexandria as a smart happy city – sea side and 

stainly bridge. 

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

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 15
th

 International Conference on Urban Regeneration 

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

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس         -2

 عكًٛا   أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايديتا  أ.د. سامت عبد املٓعِ ايطٌٜٛ     -3

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 دايٝا عادٍ عط١ٝ قُد ع٢ًاضِ ايطايب: 

 .تكِٝٝ إعاد٠ اإلضتدداّ يًُبا٢ْ ايرتاث١ٝ ؾ٢ َسس١ً َا بعد اإلغػاٍَٛقٛع: 

٠ اإلضتدداّ يًُبا٢ْ ايرتاث١ٝ ؾ٢ َسس١ً )تكِٝٝ إعادَع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا  َبا٢ْ تساث١ٝ باـسطّٛ ايطٛدإ نشاي١ دزاض١ٝ( –َا بعد اإلغػاٍ 

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Heritage buildings Reuse evaluation at post occupancy stage: 

Heritage buildings in Khartoum Sudan as a case study. 

أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، أ.د. دٜٓا قُد ضاَح ط٘ ، أ.د. دٜٓا ت إغساف: ؼ

 ممدٚح ْؿاز.

 * 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       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ                أ.د. طازم عبد اؿُٝد ؾسغ٢ً -1

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

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

 عكًٛا  أضتاذ َطاعد به١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝد. ٖب١ اهلل ؾازٚم أبٛ ايؿكٌ     -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

 -اهلنددة ادلعماروة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 سٚم محد٣ عبد ايعصٜص ضٝـغاضِ ايطايب: 

ؾاع١ًٝ احملانا٠ اؿ١ٜٛٝ يًب١٦ٝ املب١ٝٓ يتػهٌٝ َدٕ ؾش١ٝ : فتُعات َٛقٛع: 

 .َؿس١ٜ ددٜد٠

ؾاع١ًٝ احملانا٠ اؿ١ٜٛٝ يًب١٦ٝ املب١ٝٓ يتػهٌٝ )َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ  (َدٕ ؾش١ٝ : تكٓٝات ت١ٜٛٗ ددٜد٠ يًُذتُعات املؿس١ٜ اؾدٜد٠

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.ٖرا 

Potency of Bio mimicry for built environment to shape 

healthy cities: New ventilation techniques for new 

Egyptian communities. 

 .أ.د. ع٢ً ؾؤاد بهس ، د. ٚيٝد عبد ايعاٍؼت 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                                      أضتاذ بايه١ًٝ  أ.د. قُد أْٛز ؾهس٣ -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ                   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ     أ.د. ع٢ً ؾؤاد بهس -2

 عكًٛا  أضتاذ َطاعد باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا     د. ٢َ عباع حي٢ٝ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 َٝطس٠ ؾالح ايدٜٔ اـكس عجُإاضِ ايطايب: 

 -َؿطب٘ ايػازع نُشؿص إدتُاع٢ ؾ٢ املٓاطل ايطه١ٝٓ ؾ٢ اـسطّٛ َٛقٛع: 

 .ايطٛدإ

Mastaba of street as a social catalyst in residential 

areas in Khartoum – Sudan. 

 أ.د. خايد ايطٝد اؿذ١ً ، د. أمسا٤ ايطٝد سطٔ.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 12th International Conference role of Engineering 

towards a better Environment, RETBE’21, Faculty of 

Engineering, Alexandria University, 20-22 December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا    أ.د. طازم عبد اؿُٝد ؾسغ٢ً       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ             -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ             أ.د. خايد ايطٝد اؿذ١ً             أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا        أ.د. عال٤ ايدٜٔ عادٍ االيؿ٢       أضتاذ به١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  15/3/2022بتازٜذ  ايجا١َٓاؾًط١ 

  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  رابعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة ضوعاملو

منح 

 الدرجبت

 عبد ايسمحٔ عُسٚ قُد قُد عبد ايساشماضِ ايطايب: 

 .أدا٤ املكد١ ايساؾع١ باهلٛا٤ ؼت ظسٚف تػػٌٝ كتًؿ١َٛقٛع: 

Air lift pump performance under variable operating 

conditions.   

 .، د. إضالّ زقا يطؿ٢ ؾاحل أ.د. ؾادم شنسٜا أبٛ ايٓذا نطابؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 Chemengich Sammy Jamarاضِ ايطايب: 

أدا٤ تٛزب١ٓٝ ايسٜاح ضاؾْٛٝٛع َع غهٌ غؿس٠ َعدٍ ؾ٢ َٓطك١ َٛقٛع: 

 .ايتداخٌ

Performance of a savonius wind turbine with 

modified blade shape in the overlap area.   

 .أ.د. ؾادم شنسٜا أبٛ ايٓذا نطاب ، د. إضالّ زقا يطؿ٢ ؾاحلؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 Masara David Omooriaاضِ ايطايب: 

 .منرد١ ٚتكِٝٝ سؿاد ايطاق١ َتعدد ايسْني َٓدؿض ايرتددتؿُِٝ َٚٛقٛع: 

Design, modelling and evaluation of a low frequency 

multi-resonant energy harvester.   

 .أ.د. سطٔ أْٛز اؾٌُ ، أ.د. أضا١َ َؿطؿ٢ كُٝسؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 إبساِٖٝ قُد إبساِٖٝ عبد اؿُٝداضِ ايطايب: 

 .يػري َعد١ْٝأدا٤ احملاٌَ اإلْصالق١ٝ اَٛقٛع: 

)أدا٤ احملاٌَ االْصالق١ٝ ايػري َعد١ْٝ ذ٣ٚ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. ايٓت٤ٛات(

Performance of non – metallic sliding element 

textured bearings. 

 .أ.د. سطٔ أْٛز اؾٌُ ، د. إبساِٖٝ قُٛد ايؿشاّؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* International Journal of Surface & Science and 

Engineering. 26 April 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاأضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       َػسؾًا ٚ أ.د. سطٔ أْٛز اؾٌُ              -1

 عكٛاً               أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       د. عبد اؿُٝد إبساِٖٝ اع١أ. -2

 عكًٛا  أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ طٓطا أ.د. عصت ايطٝد غعٝب            -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ      أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ إبساِٖٝ قُٛد ايؿشاّ           د. -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -ددة ادلوكانوكوة :اهلن: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 قُد غعبإ عبد اهلل ع٢ً عٝط٢اضِ ايطايب: 

 .ؼطني أدا٤ َربد االَتصاشَٛقٛع: 

)ؼطني أدا٤ أْع١ُ االَتصاش بإضتدداّ ايسغ٠ٛ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 ٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.عًًُا بأ ايٓشاض١ٝ املط١ًٝ مبٛاد َتطٛز٠(

Enhancing the performance of the adsorption systems 

using copper foam coated with advanced materials. 

 أ.د. أضا١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓ ، د. قُد ااٍ ايدٜٔ اؿًٛ.ؼت إغساف: 

  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Applied Thermal Engineering 205, ELSEVIER, 10 

January 2022. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا        أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         د. عبد اؿُٝد عطٝ٘ ايطٝد       أ. -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ         أ.د. اضا١َ أمحد ع٢ً ايط٢ُٓ      أضتاذ بايه١ًٝ      -2

 عكًٛا    أضتاذ باؾاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ  إ         أ.د. محد٣ أبٛ ع٢ً سط -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ     د. قُد ااٍ ايدٜٔ اؿًٛ          أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ  -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عُسٚ مسري اَاّ قُد عبد ايسمحٔاضِ ايطايب: 

ؼ املطتٛساٙ َٔ ايطبٝع١ الضتدداَٗا ايتؿُِٝ األَجٌ يٓت٤ٛات ايسَٜٛقٛع: 

 .ؾ٢ تطبٝكات تٛزبٝٓات ايسٜاح

Optimal configuration of bio – inspired blade’s 

tubercles for wind turbine application. 

 أ.د. عؿاّ َؿطؿ٢ ٖٚب٘ ، أ.د. إٜٗاب دابس آدّ.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 6
th

 International Conference on Mechanical 

Engineering and Robotics Research (ICMERR 2021) 

11-13 December 2021, Krakow, Poland. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ              أ.د. سطٔ ع٢ً ٚزد٠           -1

 عكٛاً   أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ   س٣أ.د. ٚدٝ٘ عبد ايؿتاح ايعطه -2

                      أضتاذ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ     أ.د. عؿاّ َؿطؿ٢ ٖٚب٘    -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                         

 عكًٛاَػسؾًا ٚ     أضتاذ بايه١ًٝ                       أ.د. إٜٗاب دابس آدّ     -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 عال٤ سطٔ سطٔ عبد اؿًِٝ ؾالحاضِ ايطايب: 

 .١ ايطاق١ َتعدد٠ املؿادزقانا٠ أْعَُٛقٛع: 

Simulation of poly – generation system. 

 .أ.د. عادٍ أمحد عبد ايسمحٔؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا              أ.د. ناٌَ عبد ايععِٝ ايػٛزظ٢     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً              ذ َتؿسؽ بايه١ًٝأضتا  أ.د. قُد عبد ايؿتاح طعُٝ٘         -2

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

 2019 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم خامسًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 ؾاط١ُ سطٔ دابس َؿباحاضِ ايطايب: 

ؼكري ٚتٛؾٝـ أغػ١ٝ بٛيُٝري١ٜ ددٜد٠ نأغػ١ٝ تبادٍ أ٢ْٜٛ : َٛقٛع

 .يتطبٝكات خالٜا ايٛقٛد

Reparation and characterization of novel 

polyelectrolyte membranes for proton exchange 

membrane for fuel – cell application.   

يكادز اؾٝاز ، د. زاْدا أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز ، د. دٜٓا عبد اؼت إغساف: 

 .إؾالح غِٓٝ

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 قُد إبساِٖٝ قُد ايرٖب٢اضِ ايطايب: 

إشاي١ ايعٓاؾس ايجك١ًٝ َٔ املٝاٙ ايؿٓاع١ٝ بإضتدداّ َؿاعٌ ذٚ ْاؾٛز٠ َٛقٛع: 

 .غري َػُٛز٠

Removal of heavy metals from industrial wastewater 

using unsubmerged jet reactor.   

 .أ.د. غعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْؿري ، د. دٜٓا عبد ايكادز اؾٝازؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 غُٝا٤ قُٛد ضعٝد قُد قُد خاطساضِ ايطايب: 

 .تأثري َؤغسات ايتؿٓٝع ع٢ً أدا٤ أغػ١ٝ َػطاَٙٛقٛع: 

Effect of fabrication parameters of coated 

membrane on its performance.   

 .أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، د. ٖب٘ عبد اهلل قُدؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: الكوموائوةاهلنددة : قسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أمحد اٌٝ عبد اؾابس داد قٝـيب: اضِ ايطا

تطٜٛس َبادٍ أ٢ْٜٛ َرتانب ع٢ً ١٦ٖٝ خٝٛط ايٓاْٛ َهٕٛ َٔ َٛقٛع: 

 .تٓذطتٛؾادٜات ايتٝتاّْٝٛ احملٌُ ع٢ً بٛىل انسًْٜٛٝرتٌٜ ملعاؾ١ املٝاٙ املًٛث١

Development of polyacryionitrile supported titanium 

tungstovandate composite ion exchange nano fiber 

for wastewater treatment t. 

أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. دٜٓا عبد ايكادز اؾٝاز ، د. إميإ ؼت إغساف: 

 .قُد املاضذ

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاأ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ        َػسؾًا ٚ -1

 عكٛاً                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  طني عبد اجملٝد      أ.د. قُد س -2

 عكًٛا                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ            أ.د. أمحد أَني شعطٛط -3

 2018 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ عبد ايسمحٔ أمحد قُد ٜعكٛباضِ ايطايب: 
 ٚاؾل

 اجملًظ

 

 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم  دًاداد

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 عجُإ دَٛا ضًُٝإاضِ ايطايب: 

 .2100اإلستٝادات املا١ٝ٥ يًُشاؾٌٝ ؾصٜس٠ شلباز ؾ٢ تٓصاْٝا ست٢ عاّ َٛقٛع: 

Crop water requirements for Zanzibar island in 

Tanzania up to year 2100.  

 .أ.د. قُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. ْط١ُ عبد اجملٝد ايطٝدؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمسا٤ ايطٝد غامن عطا اهلل ايطٓٗٛز٣اضِ ايطايب: 

 .دزاض١ ب١ٝ٦ٝ َٚٛزؾٛدٜٓاَٝه١ٝ يًُٓطك١ ايطاس١ًٝ ايػسق١ٝ يؿسع زغٝدَٛقٛع: 

Environmental and morph-dynamics study for 

eastern coast of Rosetta branch.  

أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣ ، أ.د. َٝطس٠ خري٣ ايطشإ ، د. ٚيٝد ؼت إغساف: 

 .ايطٝد زقا

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم  تابع

 القرار يخ القيدتبر الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 أمحد عبد ايكادز قُد ز١َٝٚاضِ ايطايب: 

 .سٛادص األَٛاز املُٛد١ ؿُا١ٜ ايػٛاط٧َٛقٛع: 

Corrugated breakwaters for coastal protection.  

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

 .قب َٝٓا إضهٓدز

 َادطتري

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 ض٣ًٛ عادٍ عبد ايسمحٔ عبد املايواضِ ايطايب: 

 .دزاض١ فُٛع١ َٔ اآلباز املػراٙ َٔ طبكات قؿٛز٠ َتعدد٠َٛقٛع: 

دزاض١ فُٛع١ َٔ اآلباز املدرتق١ طبكتني )َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.عًًُا بإٔ ٖرا  (قؿٛزتني

A study group of wells penetrating two confined 

aquifers. 

 .أ.د. قُد عبد ايساشم زشم ، أ.د. زبٝع إبساِٖٝ قُد ْؿسؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 3
rd

 International Conference of Chemical, 

Energy, and Environmental Engineering ICCEEE 

2021, 27-28 July 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ          أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. قُد عبد ايساشم زشم       -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ         أ.د. زبٝع إبساِٖٝ قُد ْؿس    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا  أضتاذ َتؿسؽ ٚقا٥ِ بعٌُ ز٥ٝظ ايكطِد َػاش٣   أ.د. سطاّ ايدٜٔ َسا -3

 عكًٛا   أ.د. عؿاّ عبد اهلل خًٝؿ١       أضتاذ باملسنص ايك٢َٛ يبشٛخ املٝاٙ  -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:دة اإلنًاج هند: قسم  ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 قُد عبد املٓعِ قُٛد إبساِٖٝايطايب:  اضِ

طسٜك١ ؾشٝش١ ؿٌ َػه١ً ددٚي١ أْٚاؽ ايطاس١ ؾ٢ قطات تداٍٚ َٛقٛع: 

 .اؿاٜٚات بإضتدداّ ايربف١ ايسٜاق١ٝ

Exact solution for the yard crane scheduling 

problem in container terminals using mathematical 

programing.  

 .أ.د. ْسَني عبد ايعصٜص سساش ، أ.د. قُد مسري ضعٝد غٝح ؼت إغساف:

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: احلادب والنظمهنددة : قسم  ثامنًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 أمحد ايطٝد قُٛد قُداضِ ايطايب: 

 .ملػاعس ايعسب١ٝمٛ تعصٜص تكٓٝات ؼًٌٝ اَٛقٛع: 

)ؼًٌٝ َطٛز يًعٛاطـ يبٝاْات تٜٛرت َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. ايعسب١ٝ(

An improved emotion – based analysis of Arabic 

twitter data. 

 أ.د. قُد ضعٝد أبٛ دبٌ ، د. غُٝا٤ ٜٛضـ قُد الشّ.ؼت إغساف: 

 ٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* امل

*9
th

 International Japan – Africa Conference on 

Electronics, Communications, and Computations. 

13-14 December 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. قُد ضعٝد س٢ًُ أبٛ دبٌ   -1

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

 عكٛاً                                                                                   

 عكًٛا                 أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ    د. َسٚإ عبد اؿُٝد تسن٢    -3

     أضتاذ َطاعد مبد١ٜٓ االعاخ ايعًُٞد الشّ       د. غُٝا٤ ٜٛضـ قُ -4

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                         

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الرواضوات والفوزواء اهلنددوة: قسم  تادعًا

 القرار دتبريخ القي الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 أمحد قُد ايطٝد ع٢ًاضِ ايطايب: 

 .مناذز زٜاق١ٝ ؾعاي١ يًكًب ايبػس٣ يتٛيٝد زضِ قًب إؾطٓاع٢َٛقٛع: 

Effective mathematical models for human heart to 

generate artificial electrocardiogram signals.   

 .، أ.د. إمساعٌٝ قُد عبد ايساشم أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػا٣ٚؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ْسَني قُد أمحد قُد أبٛ ن١ًًٝاضِ ايطايب: 

 .تٛاشٕ ٚتصأَ ْعاّ دٜٓاَٝه٢ يُٓٛذز يًدالٜا ايعؿب١َٝٛقٛع: 

Equilibrium and synchrony of a dynamical system of 

a model for neurons.   

 .أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػا٣ٚ ، د. ٖٓا٤ قُد ايعبط٢ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: اهلنددة النوووة واإلذعاعوة: قسم  عاذرًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2017 زبٝع اٙدنتٛز قُد ٜٛضـ ع٢ً اؿازاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اهلنددة اليَروة وعمارة السفن: قسم  عشر حادى

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 قُد عُسٚ عبد ايطالّاضِ ايطايب: 

تؿُِٝ إضتكساز خطٛط األْابٝب ايبشس١ٜ ع٢ً ايكاع ؾ٢ املٝاٙ َٛقٛع: 

 .ايكش١ً

On – bottom stability design of subsea pipelines in 

shallow water.   

 .أ.د. خايد ع٢ً قُد ساؾغ ، د. أمحد لٝب عبد اؿُٝدؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد أْٛز سٓؿ٢ قُٛد ٜٛضـاضِ ايطايب: 

ايتكِٝٝ ايب٢٦ٝ ٚاالقتؿاد٣ الضتدداّ ايػاش ايطبٝع٢ نٛقٛد يطؿٔ َٛقٛع: 

 .الت ايؿبساَ

Environmental and economic assessment of using 

LNG as a fuel for bulk carrier ships.   

 .أ.د. قُد َسض٢ ضال١َ اؾٖٛس٣ ، أ.د. إبساِٖٝ ؾادم ؾدٜلؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ُد طًعت عبد اهلل قُدٚيٝد قاضِ ايطايب: 

 .إضتدداّ َؤغس نؿا٠٤ ايطاق١ ؾ٢ َساسٌ تؿُِٝ ايطؿٔ األٚي١َٝٛقٛع: 

An EEDI based approach to preliminary ship design. 

 .أ.د. عادٍ عبد اؿًِٝ بٓٛإؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 بايه١ًٝأضتاذ َتؿسؽ     أ.د. ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل هلٝط١      -1

 عكٛاً           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         أ.د. قُد عباع قطب            -2

 عكًٛا               أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ     أ.د. َطعد َؿًح عبد اجملٝد     -3

 عكًٛاَٚػسؾًا       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. عادٍ عبد اؿًِٝ بٓٛإ          -4

 عكًٛا  أ.د. قُد َسض٢ ضال١َ اؾٖٛس٣  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ      -5

 2021زبٝع  
ٚاؾل 

 اجملًظ
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تشكيل جلنة 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 قُد ضعٝد إبساِٖٝ ايطكااضِ ايطايب: 

 .ايطبكات ؾ٢ ايطؿٔايُٓرد١ ٚؼًٌٝ اإلْٗٝاز االيٛاح املتعدد٠ َٛقٛع: 

Modeling and fracture analysis of sandwich panels 

for ships. 

 .أ.د. ٖب٘ ٚا٥ٌ ؾدٜل هلٝط١ ، د. أمحد ضعٝد قُد شاٜدؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ        أ.د. ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل هلٝط١         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  .د. حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاؾسأ -2

 عكًٛا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. قُد عباع قطب               -3

 عكًٛا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. عادٍ عبد اؿًِٝ بٓٛإ         -4

 عكًٛا  ٖٛس٣  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ     أ.د. قُد َسض٢ ضال١َ اؾ -5

 2021زبٝع  
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 موضوعات عامة )درادات علوا(

 إدتٝاشْتٝذ١ ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد  - 1

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

دض١ املعُاز١ٜاهلٓ  
 أْٛاز قُد ؾسسإ ب٢ٓ ضًُٝإ

 ٢ًًْٝ محاد٠ عبد ايسؤٚف َؿطؿ٢

 اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 ٢َ إمساعٌٝ قُد زغاد دٜاب

 عال٤ محاّ سطبٛ اؿُسا٣ٚ

 أمحد َادد قُد قُٛد

 َس٠ٚ أضا١َ ايطٝد قُد

  ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد إدتٝاش ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ ايكساز:

 


