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  17/5/2022بتازٜذ  عاغس٠ايادتًط١ 

د األضتاذ ـبس٥اض١ ايطٝ 17/5/2022ـ َٔ صباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل ـس٠ ٚايٓصـ١ ايعاغــظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاعـادتُع زتً

ٚنٌٝ  - / عصاّ َصطؿ٢ ستُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز َني، ٚأعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ستُد عبد ايكادز عالّ  ٛز/ــايدنت

 ٚقد سطس ادتًط١ نٌ َٔ: ، يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخايه١ًٝ 

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

 ١ ايب١٦ٝٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚتُٓٝ أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربق٢ 

   زؤضا٤ األقطاّ 

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

 أ.د. ستُد عاصِ ستُٛد سٓؿ٢  ستُد طازم ؾؤاد ضسٚزأ.د.  

 أ.د. ٖػاّ ستُد طًب١ ستُد  عصاّ ستُد عادٍ عبد اذتُٝد ضًُٝإأ.د.  

 ستُٛد سٓؿ٢ اذتٜٛط٢أ.د. ستُد   أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ستُد عبد ايسمحٔ ًَؼ 

 أ.د. ستُد َسض٢ عبد اجملٝد ادتٖٛس٣  أ.د. زتد٣ عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإ 

 أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ  أ.د. ٚا٥ٌ ستُد َصطؿ٢ قطب املػال٢ْ 

   أ.د. سطٔ ستُٛد ستُٛد ايسداٍ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

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

 مسري سطٔ ب٢َٛٝأ.د.   أ.د. َدست َصطؿ٢ ادتٓٝد٣ 

 أ.د. زا١ٜٚ َٓري ستُد قٓص٠ٛ  إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛاز٣أ.د.  

 أ.د. ستُد عباع س٢ًُ قطب  أ.د. ضٝد عبد املٓعِ إبساِٖٝ ايٓاغ٢ 

 ٖٓا٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌأ.د.   أ..د. َدست عبد املعط٢ َصطؿ٢ 

  ضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّأ

   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.  

   ملٓعِ سطٔع٢ً ستُد عبد اأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

 .أ.د. َدٜس ٚسد٠ ضُإ ادتٛد٠  َدعـٕٛٚ::

ستُد ايطٝد ستُد أ.د. ْٝاب١ عٔ عًٝا٤ عادٍ ستُد بد٣ٚ ، د. عال ع٢ً ستُد عبد املٓعِ سطٔ أ.د. ْٝاب١ عٔ  ستُد ٜاضس ستُد أْٛز خًٌٝأ.د. ٚقد سطس : 

 .ايٓذاز

ستُد عبد اذتُٝد ، أ.د.  ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل، أ.د.  شن٢ إبساِٖٝ ستُٛد إبساِٖٝ، أ.د.  ٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِستُد ْأ.د.  اعترز عٔ عدّ اذتطٛز:

 .، ى. ستُد ع٢ً سطٓٝـٔ ، ّ. أضا١َ ايطٝد ادتٓا٢ٜٓ إمساعٌٝ

 .زم ايصٝادد. ستُد َطعد ستُد نػو ، د. شٜاد ستُد طا،  ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخ٢أ.د. تػٝب عٔ اذتطٛز: 
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ادمهل اؾسود األدماذ اؾدؽمور / عمود اؾكلوة اجللسة "بسم اهلل اؾرمحن اؾرحوم" ، ورحب باؾسادة أعضاء 

 وذرع اجمللس ػى ؿناؼشة ادلوضوعات اؾماؾوة. ،اجمللس 

، ؿع  2021/2022ؾلعام اجلاؿعى  2022 أبرقل 12بمارقخ  مادعةاؾاؾمصدقق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 عضو اجمللس ؿعمذرًا بداًل ؿن إعملاره غائلًا. –طأ بإعملار أ.د. على حممد على عكاز خلتصحوح ا

 

 -ًا : ادلوضوعات اؾعاؿة :ثاـو

داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ، ٚن١ًٝ ايدؾاع ادت٣ٛ ، ؾ٢ زتاالت ايعًّٛ  –َرنس٠ ايتؿاِٖ بني ن١ًٝ اهلٓدض١  ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 1

 .ٚايدزاضات ايعًٝا

 -: داقا واؾمعرعاتاهل:  ثاؾنًا

يدعِ دٓٝ٘ َصس٣ ال غري(  مثإْٛ أيـدٓٝ٘ ) 80000مببًؼ  غسن١ أمسٓت ايعاَس١ٜاملكدّ َٔ  قبٍٛ ايتربع ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 1

 .إقا١َ سؿٌ اإلؾطاز ايط٣ٛٓ ، ٚاير٣ أقِٝ عدا٥ل ايه١ًٝ خالٍ غٗس زَطإ املبازى

دٓٝ٘ )ضت١ آالف دٓٝ٘ َصس٣  6000ايطٝد٠ / ْٝؿني سطٔ َصطؿ٢ ايػ٢ُٝ مببًؼ ّ َٔ املكد قبٍٛ ايتربع ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 2

 ايكادزٜٔ بايه١ًٝ.غري صٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ ال غري( 
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 شئون هيئة التدريس
 : اؾرتؼوات واؾمعووناتأواًل

 ؿساعداؾمعوني ػى وظوفة ؿدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ٖٓدض١ االْتاز َعٝد امن تاد٢ أمحدْٛزٖإ غ ّ. 1

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتريا بايكطِ ذتصٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز َعٝد ّ. ستُد عبد املٓعِ ستُٛد 2

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري٘ بايكطِ ذتصٛي

 ٚاؾل اجملًظ

3 
ّ. عبد ايسمحٔ عُسٚ ستُد 

 ستُد عبد ايساشم
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ذتصٛي٘

 ؾل اجملًظٚا

4 
ّ. يٛد١ٓٝ ستُد ؾازٚم محٛد٠ 

 عهاغ١
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتريا بايكطِ ذتصٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

5 
ّ. ٜازا سطٔ س٢ًُ إضهٓدز 

 سطني
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

ؾ٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ ايٓعس 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتريا بايكطِ ذتصٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلدمقاالت وإـهاء اخلدؿة : ًاـوثا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 ضتاذأ ا.د. خايد ٖا٧ْ خايد أمحد 1
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

قرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ ايٓعس ؾ٢ ا

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤  29/3/2020اعتبازًا َٔ 

اداش٠ َساؾك١ ايصٚد١ سٝح إٔ ضٝادت٘ مل ٜعد 

 ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلدمقاالت وإـهاء اخلدؿة : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع د. ْع١ُ ستُد ايؿسَا٣ٚ ضامل 2
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادتٗا عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤  12/9/2021اعتبازًا َٔ 

اداش٠ زعا١ٜ ايطؿٌ يعدّ عٛدتٗا ٚإضتالّ 

ايعٌُ ٚذيو يعدّ إضتٝؿا٤ ضٝادتٗا غسٚط 

 اش٠ ٚعًُٗا شتايؿ١ يًكإْٛ.األد

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز َدزع  إضالّ عبد اذتُٝد ب٢َٛٝ د. 3

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤  9/5/2020اعتبازًا َٔ 

اداش٠ َساؾك١ ايصٚد١ سٝح إٔ ضٝادت٘ مل ٜعد 

 تطًِ ايعٌُ ست٢ تازخي٘.ٚمل ٜ

 ٚاؾل اجملًظ

4 
ٖٝجِ ستُد عبد املٓعِ  .ّ

 ابٛغٛغ٘

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

٢ تطبٝل ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘ عً

ايتازٜذ ايتاىل الْتٗا٤  28/8/2021اعتبازًا َٔ 

 عٌُ.اداش٠ َساؾك١ ايصٚد١ الْكطاع٘ عٔ اي

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد غسٜـ ستُد ايطٝد ايطٝد ّ. 5
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

٢ قبٍٛ اضتكاي١ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ عً

 ٚذيو يعسٚف خاص١ بطٝادت٘. 2/4/2022

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:حمو اؾعقوبة : ثاؾنًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع أمحد دابس ستُد زغٛإ .د 1
اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

٢ قبٍٛ ايطًب املكدّ َٔ ضٝادت٘ حملٛ أَس عً

بتازٜذ  65ايعكاب املٛقع عًٝ٘ بكساز زقِ 

بطبب غٝاب٘ عٔ أعُاٍ  13/1/2015

 االَتشاْات.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:داب ؽلى اؾمحوقل ؿن إعارة إىل اـم: ًارابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع د. باضِ ستُٛد ستُد شتتاز 1 
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

بػإٔ املٛاؾك٘   ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

تػٝري د١ٗ االعاز٠ ارتازد١ٝ َٔ داَع١ ع٢ً 

ايؿذري٠ بدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ اىل 

ايٝابا١ْٝ اْتداب ن٢ً اىل ادتاَع١ املصس١ٜ 

يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚذيو ملد٠ عاّ اعتبازًا 

 .30/7/2023ست٢  1/8/2022َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلـمدابات : خاؿسًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 أضتاذ َتؿسؽ ا.د. غعبإ عٌ عط١ٝ ْصري 1
اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ْدب ضٝادت٘ يًتدزٜظ بادتاَع١ املصس١ٜ ع٢ً 

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايؿصٌ 

، ٚذيو ّٜٛ 2022/ 2021ايدزاض٢ ايجا٢ْ زبٝع 

ضاعات أضبٛعًٝا ، ّٜٚٛ  6ايجالثا٤ ملد٠ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6اإلزبعا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ أ ا.د. ستُد عاصِ ستُٛد سٓؿ٢ 2 
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

 از١ٜ به١ًٝ اهلٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝااملعُ

ٚايتهٓٛيٛدٝا  ايعسب١ٝيًعًّٛ باألنادمي١ٝ

ٚايٓكٌ ايبشس٣ خالٍ ايؿصٌ ايدزاض٢ 

 8، ٚذيو ّٜٛ ايطبت ملد٠  2021/2022ايجا٢ْ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ أ د. أٌَ عبد ايسسِٝ ايٓشاعا. 3
ٖٓدض١ اذتاضب 

 ِعٚايٓ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ع٢ً ْدب ضٝادتٗا يًتدزٜظ بادتاَع١ 

صٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ ؿايربٜطا١ْٝ خالٍ اي

، ٚذيو ٢َٜٛ  2021/2022يًعاّ ادتاَع٢ 

 ضاع١ أضبٛعًٝا. 16األزبعا٤ ٚارتُٝظ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلـمدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 د. ؾازٚم أمحد ايطٝد ايربق٢ 4
ضتاذ َطاعد أ

 َتؿسؽ

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني  ْدب ضٝادت٘ع٢ً 

، ٚذيو ٢َٜٛ  2022ايدٚي١ٝ يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6 ٚاألزبعا٤ ملد٠ األثٓني

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ستُد عباع ستُد ايٓذاز 5
اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بادتاَع١ املصس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  خالٍ ايؿصٌ 

ّ ، ٚذيو ٜٛ 2022 ايدزاض٢ ايجا٢ْ زبٝع

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6األزبعا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ستُد صالح ايطٝد 6

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني  ْدب ضٝادت٘ع٢ً 

 سد، ٚذيو ّٜٛ األ 2022ايدٚي١ٝ يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 4ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ضاَح شِٜٓٗ إبساِٖٝ ستُد 7

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ٗد ايعاىل ع٢ً ْدب ضٝادت٘ يًتدزٜظ باملع

خالٍ يًٗٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝا بايبشري٠ 

، ٚذيو  2021/2022ايؿصٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ّٜٛ ايجالثا٤ ملد٠ 

 اجملًظ ٚاؾل

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني  ْدب ضٝادت٘ع٢ً 

، ٚذيو ّٜٛ  2022ايدٚي١ٝ يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 4األزبعا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. حي٢ٝ س٢ًُ سطٔ ستُد 8

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

 ١بػإٔ املٛاؾكايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

يًتدزٜظ بادتاَع١ املصس١ٜ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

الٍ ايؿصٌ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  خ

، ٚذيو ٢َٜٛ  2022ايدزاض٢ ايجا٢ْ زبٝع 

 ضاع١ أضبٛعًٝا. 12األسد ٚارتُٝظ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلـمدابات : تابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع  ٥ٌٝ زاغبد. َريؾت َٝدا 9

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

ا يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني ْدب ضٝادتٗع٢ً 

، ٚذيو ّٜٛ األسد  2022ايدٚي١ٝ يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 4ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

10 

ّ. ستُد عبد ادتٛاد ستُد 

 غشات٘

َدزع 

 َطاعد

ايسٜاضٝات 

يؿٝصٜا٤ ٚا

 اهلٓدض١ٝ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝادت٘ب اإلضتعا١ْع٢ً 

 داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ –اذتاضبات ٚاهلٓدض١ 

 6، ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠  2022يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

11 

ّ. ع٢ً أمحد غٛق٢ ع٢ً أمحد 

 زخا

َدزع 

 َطاعد

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝادت٘ب اإلضتعا١ْع٢ً 

داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ  –اذتاضبات ٚاهلٓدض١ 

 4، ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠  2022يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

12 

ّ. ستُٛد أمحد عبد ايكادز ستُد 

 ٣ٚبد
 َعٝد 

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝادت٘ب اإلضتعا١ْع٢ً 

داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ  –اذتاضبات ٚاهلٓدض١ 

، ٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠  2022يؿصٌ زبٝع 

 ضاعتإ أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد ّ. َاٖس غعبإ أمحد غعٝب 13

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝادت٘ب اإلضتعا١ْع٢ً 

داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ  –اذتاضبات ٚاهلٓدض١ 

 4، ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠  2022يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد  ّ. إٜٗاب صرب٣ ناٌَ زاغد 14

ايسٜاضٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

بهًٝت٢ عًّٛ ٖٚٓدض١  طٝادت٘ب اإلضتعا١ْع٢ً 

داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ  –اذتاضبات ٚاهلٓدض١ 

 4، ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠  2022يؿصٌ زبٝع 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:فوكة اؾمدرقس(  ؿوضوعات عاؿة )ذكون: داددًا

طبكًا يًدط١ ارتُط١ٝ املعتُد٠ َٔ زتًظ  2020خسجي٢ دؾع١ ٚاإلغعاع١ٝ ايٓعس ؾ٢ تهًٝـ املعٝدٜٔ بكطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ  - 1

 .2022/2023ٚست٢ ايعاّ ادتاَع٢  2018/2019إبتدا٤ًا َٔ ايعاّ ادتاَع٢  25/5/2019ادتاَع١ ظًطت٘ املٓعكد٠ بتازٜذ 

 ايه١ًٝ. ٚاؾل زتًظ ايكساز :

املسغش١ ) َازٜٓا شنسٜا بٛيظ ٜٛضـ شنسٜا/  ١ايٓعس ؾ٢ إقرتاح زتًظ قطِ ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓعِ بػإٔ تهًٝـ املٗٓدض - 2

 ٙ.عترازال( أضاض٢ ْعسًا األٍٚ)املهًـ  عبد ايسمحٔ إبساِٖٝ ضًُٝإبداًل َٔ املٗٓدع / ٛظٝؿ١ َعٝد ي( ايجا١ْٝ إستٝاط٢

 ٢ً اقرتاح زتًظ قطِ ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓعِ.ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ ع ايكساز :

بػإٔ دزاض١ ساالت اْٗا٤ ارتد١َ  12/4/2022( بتازٜذ 9ايًذ١ٓ املػه١ً بكساز زتًظ ايه١ًٝ ظًطت٘ زقِ ) تكسٜسايٓعس ؾ٢  - 3

 ٚساالت اإلْتداب ايه٢ً ، َٚا اْتٗت إيٝ٘ ايًذ١ٓ َٔ ايتٛصٝات ايتاي١ٝ :

ٚايكٛاعد املٓع١ُ ذتاالت االْتداب ايه٢ً يًطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اىل ادتاَعات إعاد٠ ايٓعس يف ايكٛاْني ٚايكسازات  .1

 اال١ًٖٝ.

 إعاد٠ ايٓعس يف ايكٛاْني ٚايكسازات ٚايكٛاعد املٓع١ُ يًٗٝهٌ ايٛظٝؿٞ اذتايٞ ي١٦ًٝٗ املعا١ْٚ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاقد َعٗا. .2

ارتط١ ارتُط١ٝ ٚشٜاد٠ عدد طًب١ َسس١ً ايبهايٛزٜٛع يف اقرتاح قٝاّ قطِ ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓعِ بصٜاد٠ عدد املعٝدٜٔ يف  .3

% َع اذتؿاظ ع٢ً َطتٟٛ دٛد٠ ارتسٜر ٚايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ قٝاّ ايه١ًٝ بتٛؾري مجٝع اإلَهاْٝات 25ايكطِ بٓطب١ 

 .املطًٛب١ َٔ قاعات دزاض١ٝ ٚٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ َٚعاٌَ عج١ٝ الضتٝعاب ٖرٙ ايصٜاد٠ املكرتس١

بصٜاد٠ ؾكد ٚاؾل اجملًظ ع٢ً ايتٛص١ٝ ارتاص١ ًؿكس٠ ايجايج١ َٔ ايتكسٜس ي ٚبايٓطب١ؾل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً تكسٜس ايًذ١ٓ ، ٚا ايكساز :

طالب ايتٛشٜع ؾٝتِ َساعا٠  أَا ؾُٝا خيص أعداد ايطالب، يكطِ ٖٓدض١ اذتاضب ٚايٓعِ   عدد املعٝدٜٔ يف ارتط١ ارتُط١ٝ

 .ب٘ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ ادتٛد٠ ٚاإلعتُاد أٚصتكٝاض١ٝ طبكًا ملا اي يًه١ًٝ بايٓطبع٢ً ايرباَر ايع١ًُٝ 

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ  –قسز زتًظ ايه١ًٝ تػهٌٝ دت١ٓ بس٥اض١ األضتاذ ايدنتٛز / عصاّ َصطؿ٢ ستُد ٖٚب١  - 4

 ٚعط١ٜٛ ناًل َٔ:

 ايطالبٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚ –أ.د. تاَس س٢ًُ عبد اذتُٝد سطٔ  – 1

 األضتاذ املتؿسؽ بكطِ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚز٥ٝظ ادتاَع١ األضبل –أ.د. زغد٣ زدا٤ شٖسإ  – 2

 ايكا٥ِ بأعُاٍ ز٥ٝظ زتًظ قطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها –أ.د. سطاّ ايدٜٔ ستُد َساد َػاش٣  – 3

 ز٥ٝظ زتًظ قطِ ٖٓدض١ اإلْتاز –أ.د. عصاّ ستُد عادٍ عبد اذتُٝد ضًُٝإ  – 4

 .ز٥ٝظ زتًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥  –. ستُد ستُٛد سٓؿ٢ اذتٜٛط٢ أ.د – 5

 ع٢ً إٔ تهٕٛ ١َُٗ ايًذ١ٓ ٚضع ددٍٚ ش٢َٓ يتهًٝؿات ايطاد٠ املعٝدٜٔ بأقطاّ ايه١ًٝ املدتًؿ١.
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 الشئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 

ِٜ املبد٢٥ يًؿصٌ ايدزاض٢ ايٓعس يف َكرتح َٛعد َٓاقػ١ َػازٜع ايتدسز ٚايتكٛ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: 2021/2022( يًعاّ ايدزاض٢ 2022ايصٝؿ٢ )صٝـ 

 ايتازٜذ
 َالسعات

 إىل َٔ

 23/6/2022ارتُٝظ  4/6/2022يطبت ا
 ٢ايؿصٌ ايدزاضْٗا١ٜ إَتشاْات 

 ( *2022)زبٝع  ٢جاْاي

 7/7/2022ارتُٝظ  25/6/2022يطبت ا
 زاإلْتٗا٤ َٔ إعداد َػازٜع ايتدس

 إعالٕ ْتا٥ر ْعاّ ايطاعات املعتُد٠

 أداش٠ عٝد األضش٢ املبازى 13/7/2022 ألزبعا٤ا 9/7/2022يطبت ا

 21/7/2022ارتُٝظ  16/7/2022يطبت ا
َٓاقػ١ َػازٜع ايتدسز ٚإعالٕ 

 ْتا٥ر ايؿسق١ ايسابع١

 21/7/2022ارتُٝظ  19/7/2022يجالثا٤ ا
ًؿصٌ بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ ايتطذٌٝ ي

 ٢صٝؿاي ٢ايدزاض

 1/9/2022ارتُٝظ  24/7/2022ألسد ا

 ٢ؾرت٠ ايدزاض١ يًؿصٌ ايدزاض

 **٢ايصٝؿ

 أضابٝع دزاض١ٝ( 6)

 18/8/2022ارتُٝظ  14/8/2022ألسد ا

إَتشاْات َٓتصـ ايؿصٌ 

 ٢ايصٝؿ ٢ايدزاض

 )بدٕٚ تعطٌٝ يًدزاض١(

 آخس َٛعد يطشب املكسزات  25/8/2022 ُٝظارت

 8/9/2022ارتُٝظ  4/9/2022ألسد ا
 ٢ايؿصٌ ايدزاضْٗا١ٜ تشاْات إَ

 ٢صٝؿاي

  11/9/2022ألسد ا
 ٢إعالٕ ْتا٥ر ايؿصٌ ايدزاض

 ٢ايصٝؿ

 * َع إَها١ْٝ عكد إَتشاْات املكسزات اإلْطا١ْٝ خازز املٛاعٝد املرنٛز٠.

ايدزاض١ بايؿصٌ ايدزاضٞ ايصٝؿٞ سطٛزًٜا بايه١ًٝ َع تطبٝل اإلدسا٤ات * *

 اإلسرتاش١ٜ ايالش١َ.

 املٛاؾك١أٚصت ايًذ١ٓ ب

ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ 

ع٢ً تٛص١ٝ دت١ٓ 

 غ٦ٕٛ ايطالب
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 لشئون التعليميةتابع : ا
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

2 

بايطُاح يطالب املطت٣ٛ ايسابع بتطذٌٝ َكسز إضاؾ٢ شا٥د عٔ َكرتح ايٓعس يف 

اذتٌُ ايدزاض٢ يًطايب يف ؾص٢ً ارتسٜـ ٚايسبٝع إذا نإ ذيو ضٝؤد٣ إىل 

ختسدِٗ ؾ٢ ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاض٢ ٚذيو بعد َٛاؾك١ َٓطل ايربْاَر ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب.

 أٚصت ايًذ١ٓ باملٛاؾك١

ٚاؾل زتًظ ايه١ًٝ 

ع٢ً تٛص١ٝ دت١ٓ 

 غ٦ٕٛ ايطالب
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 العالقات الثقافية
 -: اؾدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -: اإلٜؿاد ؾ٢ أداش٠ دزاض١ٝ – أ

 القرار البيبن ت/القسمالوظيف االسم م

1 
عبد ايسمحٔ عُسٚ . ّ

 املساد٢ْ 

عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات 

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    

يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ ايٛالٜـات املتشـد٠   

َٔ املٓش١ املكدَـ١ يطـٝادت٘   االَسٜه١ٝ ٚذيو يالضتؿاد٠ 

اٜسؾني ملـد٠ عـاّ قابـٌ يًتذدٜـد      َٔ داَع١ نايٝؿٛزْٝا

 إعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

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

ٚاؾل 

 اجملًظ

 ستُد غعبإ عبد اهلل  .ّ 2
عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 املٝهاْٝه١ٝ

ظ ايكطِ ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتً

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    

يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ ايٛالٜـات املتشـد٠   

االَسٜه١ٝ ٚذيو يالضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكدَـ١ يطـٝادت٘   

َٔ داَع١ اي٣ٛٓٝ ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبـازًا َـٔ   

 اخٌ.تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايد

)تـــازٜذ تعـــٝني ضـــٝادت٘ ؾـــ٢ ٚظٝؿـــ١ َعٝـــد ؾـــ٢                       

16/10/2019.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 مساعٌٝإؾؤاد ستُد ستُد  .ّ 3
عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 ايهٗسب١ٝ

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات 

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ    

ــدا ٚذيــو  يًشصــٍٛ عًــ٢  دزدــ١ املادطــتري َــٔ نٓ

يالضــتؿاد٠ َــٔ املٓشــ١ املكدَــ١ يطــٝادت٘ َــٔ داَعــ١  

ضاضهتػٛإ  ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ 

 ايطؿس مبستب ٜصسف بايداخٌ.

)تـــازٜذ تعـــٝني ضـــٝادت٘ ؾـــ٢ ٚظٝؿـــ١ َعٝـــد ؾـــ٢                       

9/5/2019.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: ع٢ًَُٓح عاّ يًتدزٜب اي – ب

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ستُٛد ستُد عبد ايساشم . ّ

 بساِٖٝ    إ

عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

االْػا١ٝ٥ ٚعطٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

بسَٓذٗاّ  -االباَا 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

باملٛاؾكـ١   دت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايجكاؾ١ٝايٓعس يف اقرتاح 

عـاّ ثـا٢ْ   ؾـرت٠ يًتـدزٜب ؾـ٢ ْطـام     ت٘ ع٢ً َٓح ضـٝاد 

بـدٕٚ   14/1/2023ٚستـ٢   31/3/2022يًتدزٜب اعتبازًا َٔ 

طبكًا يكـساز زتًـظ   َستب )ْٗا١ٜ ايعاّ ايطادع يطٝادت٘ 

( ، َع ايعًِ بإٔ زتًظ ايكطِ اقرتح 24/5/2023ادتاَع١ يف 

 .30/3/2023املٛاؾك١ ع٢ً َٓش٘ عاّ ثا٢ْ يًتدزٜب ست٢ 

ــ٢   ــ١   15/1/2017)ضــاؾس ضــٝادت٘ ؾ ــ٢ دزد يًشصــٍٛ عً

اخـس َـد سصـٌ عًٝـ٘ عـاّ أٍٚ       -ايدنتٛزا٠ َٔ اَسٜها

ْـاقؼ ايدزدـ١    –بدٕٚ َستب  30/3/2022يًتدزٜب ست٢ 

 (.30/3/2021ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
محد مجاٍ أَٗٓد ٚا٥ٌ . ّ

 ايدٜٔ    

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ 

ٚعطٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

 يٝاًَٝبٛزٕ باضرتا

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاض١ٝ يطـٝادت٘ ملـد٠   

ستـ٢   22/2/2022ؾ٢ اطاز ايعاّ ارتاَظ اعتبـازًا َـٔ   عاّ 

ملٓاقػ١ ايدنتٛزاٙ مبستب َع َٓش٘ عاّ يًتدزٜب  16/3/2022

بدٕٚ َستب سٝح  16/3/2023ٚست٢  17/3/2022اعتبازًا َٔ 

 .16/3/2022ْاقؼ ايدزد١ ؾ٢ 

ــ٢   ــ١   22/2/2018)ضــاؾس ضــٝادت٘ ؾ ــ٢ دزد يًشصــٍٛ عً

اخس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ زابـع   - ايدنتٛزا٠ َٔ اضرتايٝا

 (.16/3/2022يدزد١ ؾ٢ ْاقؼ ا –مبستب   21/2/2022ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
ايهسِٜ   ٖػاّ عبد. ّ

  ٣سطني ايدزدٜس

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ ايسٟ 

ٚاهلٝدزٚيٝها ٚعطٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

ٚاغٓطٔ بايٛالٜات 

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

ٚدتٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات     ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ

٠ ايدزاض١ٝ يطـٝادت٘ ملـد٠   باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش ايجكاؾ١ٝ

ستـ٢   5/2/2022عاّ ثاْٞ يًتدزٜب ايعًُٞ  اعتبـازًا َـٔ   

 بدٕٚ َستب. 4/2/2023

ــ٢   ــ١   15/3/2017)ضــاؾس ضــٝادت٘ ؾ ــ٢ دزد يًشصــٍٛ عً

اخس َد سصٌ  -ايدنتٛزاٙ َٔ ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ

ْـاقؼ   –بدٕٚ َستب  4/2/2022عًٝ٘ عاّ يًتدزٜب ست٢ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (. 4/2/2021ايدزد١ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 %(15اإلعارات على ؿسموى اؾكلوة  )ـسلة : اإلعارات :ثاـوًا

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
 ٚاؾل اجملًظ محدأا.د. 

  َصطؿ٢ ؾسز ايػٝذ 

ضتاذ َتؿسؽ بكطِ أ

ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

اَع١ ضٝادت٘ يًعٌُ ظإعاز٠  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً  ايجكاؾ١ٝ

ؾ٢ اطاز ايعاّ ايجايح ايباس١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

بدٕٚ َستب  25/5/2023ست٢  26/5/2022إعتبازًا َٔ  عػس

عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ 

 بايكطِ.

 %(21)ْطب١ االعازات بايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
محد بٗا٤ ايدٜٔ ستُد أد. 

  زغاد 

ِ ضتاذ َطاعد بكطأ

 اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ضٝادت٘ يًعٌُ ظاَع١ إعاز٠  دٜدجتباملٛاؾك١ ع٢ً   ايجكاؾ١ٝ

إعتبازًا  ؾ٢ اطاز ايعاّ ايطابعيبٓإ  -بريٚت ايعسب١ٝ 

بدٕٚ َستب عًًُا بإٔ  31/8/2023ست٢  1/9/2022َٔ 

 ت ادتدٜد٠ بايكطِ.إعاز٠ ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازا

 %(16)ْطب١ االعازات بايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
د. ستُد عبد ايؿتاح 

  ادتٖٛس٣ 

ضتاذ َطاعد بكطِ أ

 اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

ضٝادت٘ يًعٌُ ظاَع١ إعاز٠  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً  ايجكاؾ١ٝ

َٔ  إعتبازًا ّ ايطادعًعايبٓإ ي -بريٚت ايعسب١ٝ 

 ٠بدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعاز 31/8/2023ست٢  1/9/2022

 .ؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜدٙ بايكطِضٝادت٘ الت

 %(16 ْطب١ االعازات بايكطِ)

ٚاؾل 

 اجملًظ

4 
د. َصطؿ٢ ستُد عبدٙ 

  زؾاع٢ 

 ١دزع بكطِ اهلٓدضَ

 ايهٗسب١ٝ

ت ٚدت١ٓ ايه١ًٝ يًعالقا ايٓعس ؾ٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ضٝادت٘ يًعٌُ إعاز٠  جتدٜدباملٛاؾك١ ع٢ً  ايجكاؾ١ٝ

بػسن١

 ؾ٢ اطاز ايعاّ ارتاَظضٜٛطسا  – 

بدٕٚ َستب عًًُا  31/5/2023ست٢  1/6/2022َٔ  إعتبازًا

 .ؤثس ع٢ً االعازات ادتدٜدٙ بايكطِضٝادت٘ الت ٠بإٔ إعاز

 %(11,5ْطب١ االعازات بايكطِ )

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلنددة اإلـشائوة :أواًل: ؼسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 َؤَٔ ستسّ اذتطاْني ع٢ًاضِ ايطايب: 

ضًٛى األعُد٠ ارتسضا١ْٝ املطًش١ بإضتدداّ أغهاٍ شتتًؿ١ َٔ َٛضٛع: 

 .ايهاْات

Behavior of RC columns with different tie 

configurations.  

أ.د. طازم إبساِٖٝ عبٝدٚ ، أ.د. ايت٢ْٛ ستُٛد ايت٢ْٛ ، أ.د. ساشّ  حتت إغساف:

 .ؾازٚم ايبهس٣

          * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

Periodica Polytechnica Civil Engineering, 10
th

 

January 2022. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا             أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   ست٢ٝ ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهس٣ أ.د.  -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ             أضتاذ بايه١ًٝ    أ.د. طازم إبساِٖٝ عبٝدٚ         -2

 عطًٛا أ.د. محد٣ ست٢ ايدٜٔ عؿٝؿ٢        أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ طٓطا -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ              أضتاذ بايه١ًٝ    أ.د. ايت٢ْٛ ستُٛد ايت٢ْٛ         -4

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 اهلنددة اؾكهربوة :: ؼسم ثاـوًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 زض٣ٛ ساَد عبد ارتايل ستُداضِ ايطايب: 

الٖتُاّ ْعاّ إداز٠ غبهات قا٥ِ ع٢ً ايػبه١ احملدد٠ بايربزت١ ٚؾصٌ اَٛضٛع: 

 .الداز٠ غبهات ايهُبٝٛتس بػهٌ ؾعاٍ

Concern – based software defined networking 

manager framework for efficient computer networks 

management.  

 .ستُد زشم ستُد زشم ، د. باضِ ستُٛد ع٢ً شتتاز أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2012 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة اؾكهربوة :: ؼسم تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ؾريٚش عادٍ ستُد إبساِٖٝ عُاز٠اضِ ايطايب: 

 .سصاد طاق١ ايرتددات ايساد١ٜٜٛ يألدٗص٠ َٓدؿط١ ايطاق١َٛضٛع: 

Radio frequency energy harvesting for low power 

devices. 

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ عباض٢إغساف: حتت 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

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

 عطًٛا                          ١ًٝأضتاذ بايه           أ.د. زاد٢ زؾعت محد٣ -3

 2017 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

تعديل جلنت  

 إشراف

 ستُد زدب ستُٛد زدباضِ ايطايب: 

 .َٓعَٛات ايك٣ٛ ايهٗسب١َٝٛضٛع: 

 .أ.د. أمحد سطاّ ايدٜٔ غاٖني ، أ.د. إَتجاٍ صتِ صاحلحتت إغساف: 

ع بايه١ًٝ ٚذيو بإضاؾ١ د. نسِٜ ستُد أغسف عبد اذتهِٝ أبٛ زاع املدز

 .ٚذيو ذتاد١ ايبشح يتدصص ضٝادت٘

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

  -اهلنددة ادلوكاـوكوة :: ؼسم  ًاثاؾن

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 َصطؿ٢ ستُٛد ستُد عبد اذتًِٝ محادٙاضِ ايطايب: 

 .زاذتٌ ايسق٢ُ األَجٌ يداؾع ايبداَٛضٛع: 

Numerical optimization of steam ejector.   

 .إٜٗاب دابس آدّ ، د. غسٜـ سطٔ ٖداز٠ أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

 ستُد ايطٝد ستُد زَطإ غشات٘اضِ ايطايب: 

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

 .ٛا٥عايجالخ َ

Advanced study of characteristics and performance 

of three fluids aqua – ammonia absorption 

refrigeration system.   

 .عبد اذتُٝد عط١ٝ ايطٝد ، د. ضاَح تٛؾٝل عبد ايؿتاح أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2017 زبٝع
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 -ادلوكاـوكوة :اهلنددة : ؼسم  تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 َصطؿ٢ ستُٛد إبساِٖٝ ستُد داٚداضِ ايطايب: 

 .دزاض١ عدد١ٜ يتشطني أدا٤ عذ١ً ايتذؿٝـَٛضٛع: 

َع تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )األدا٤ اذتساز٣ ٚايدزاض١ اإلقتصاد١ٜ يٛسد٠ َٓاٚي١ 

ألملّٓٝٛ املعبأ٠ باجملؿـ( عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜؤثس ع٢ً اهلٛا٤ ايكا١ُ٥ ع٢ً زغ٠ٛ ا

 دٖٛس ايبشح.

Thermal performance and economic study of desiccant – 

packed aluminum – foam based air handling unit. 

د. ستُد ستُٛد اذتًٛ ، د. أمحد س٢ًُ عبد ايعصٜص ، د. ستُٛد ايطٝد حتت إغساف: 

 بد٣ٚ.

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:* 

Thermal Engineering, ELSEVIER, 22 march 2022. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا       أ.د. ٚا٥ٌ َصطؿ٢ املػال٢ْ   أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ      -1

                       ٛيٛدٝا أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓأ.د. ع٢ً إمساعٌٝ غشات٘       -2

 عطٛاً                                                                                   

 عطًٛاَػسؾًا ٚ      د. ستُد ستُٛد اذتًٛ           أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ      -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ

 أمحد عال٤ ايدٜٔ عبد ايؿتاح زَطإ عط١ٝاضِ ايطايب: 

 .حتطني إْتكاٍ اذتساز٠ بإضتدداّ َٛا٥ع ايٓاَْٛٛضٛع: 

َع تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )اذتٌُ املدتًط بإضتدداّ َٛا٥ع ايٓاْٛ، َٛا٥ع 

ايٓاْٛ اهلذ١ٓٝ َٚٛا٥ع ايٓاْٛ اال١ْٜٝٛ ؾ٢ أْبٛب أؾك١ٝ( عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ٜؤثس 

 بشح.ع٢ً دٖٛس اي

Mixed convection heat transfer utilizing Nanofluids, ionic 

Nanofluids, and hybrid Nanofluids in a horizontal tube. 

أ.د. ٚا٥ٌ َصطؿ٢ املػال٢ْ ، د. أمحد س٢ًُ عبد ايعصٜص ، د. ستُد حتت إغساف: 

 ايطٝد ايٓكٝب.

 .1/3/2022هٓدز١ٜ بتازٜذ زت١ً ٖٓدض١ اإلض * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف:

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ   أ.د. ٚا٥ٌ َصطؿ٢ املػال٢ْ -1

 عطٛاً     أضتاذ بايه١ًٝ                        أ.د. ستُد مخٝظ َٓصٛز        -2

     ١ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أضتاذ باألنادميٝأ.د. ستُد ستُٛد أبٛ ايعصّ      -3

 عطًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2016 خسٜـ
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 -اهلنددة ادلعمارقة :: ؼسم ًارابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 دٜٓا زتد٣ ستُد ؾسزيطايب: اضِ ا

 .دزاض١ ساي١ ملد١ٜٓ اإلضهٓدز١ٜ –تأثري ايب١٦ٝ اذتطس١ٜ ع٢ً ايٓػاط اذتسن٢ َٛضٛع: 

ع٢ً املب١ٝٓ تأثري ايب١٦ٝ اذتطس١ٜ يًذٓ٘ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: * زأت ا

 .دزاض١ ساي١ ملد١ٜٓ اإلضهٓدز١ٜ –ايٓػاط اذتسن٢ 

The impact of urban environment on physical 

activity – A framework for active living residents in 

the city. A case study on Alexandria city – Egypt.  

 .ٖا٢ْ عبد ادتٛاد عٝاد ، د. دٜٓا ستُد ع٢ً ضعد اهلل أ.د.حتت إغساف: 

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 نازٍٚ أغسف نُاٍ إبساِٖٝ ايساٖب اضِ ايطايب:

إطاز اضرتاتٝذ٢ يبٓا٤ ْعاّ أَجٌ يتطبٝل منرد١ َعًَٛات ايبٓا٤ ؾ٢ َٛضٛع: 

 .صٓاع١ ايبٓا٤ ؾ٢ َصس: تطبٝل ؾ٢ "َسس١ً َاقبٌ ايبٓا٤" ٚؾكا ملد٣ تعكٝد املػسٚع

A strategic framework for optimized building 

information modeling adoption in the construction 

industry in Egypt: Application in the “pre-

construction phase” according to project complexity. 

 .أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عطٛاً َػسؾًا ٚ         أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ     أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عطًٛا                    أ.د. ستُد أْٛز ؾهس٣                    أضتاذ بايه١ًٝ -3

 * بطبب إْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يًتػهٌٝ.

 2019 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اؾكوموائوةاهلنددة : ؼسم خاؿسًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 سطٔ مخٝظ ع٢ً سطٔ ستُداضِ ايطايب: 

ضًٛى إْتكاٍ املاد٠ داخٌ َؿاعٌ َصٚد بكطب اضطٛا٢ْ دٚاز ؾ٢ ٚدٛد َٛضٛع: 

 .تٝاز غاش٣

Mass transfer behavior of a gas sparged rotating 

cylinder electrode.   

عط١ٝ ْصري ، أ.د. إبساِٖٝ سطٔ إبساِٖٝ ، أ.د. ستُد  غعبإ أ.د.حتت إغساف: 

 .عباع ايٓذاز

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: فنددة احلادب واؾنظم: ؼسم  داددًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحد ايطٝد ستُٛد ستُداضِ ايطايب: 

 .ٝاْات تٜٛرت ايعسب١ٝحتًٌٝ َطٛز يًعٛاطـ يبَٛضٛع: 

An improved emotion – based analysis of Arabic 

Twitter data.  

 .ستُد ضعٝد س٢ًُ أبٛ دبٌ ، د. غُٝا٤ ٜٛضـ الشّ أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 بدز ايدٜٔ أ١َٝٓ ستُد زتد٣ عبد ايطالّاضِ ايطايب: 

 .ايتصٓٝـ ايتًكا٢٥ الغازات بها٤ ايسضعَٛضٛع: 

Automatic classification of infant cry signals. 

أ.د. صت٣ٛ َصطؿ٢ امله٢ ، د. ستُد صالح ايدٜٔ ضًِٝ ، د. صتٝ٘ حتت إغساف: 

 .ستُد ضعٝد غامن

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         اذ َتؿسؽ بايه١ًٝ            أ.د. زتد٣ سطني ْاد٢          أضت -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ    أ.د. صت٣ٛ َصطؿ٢ امله٢       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       -2

 عطًٛا           أ.د. زتد٣ عبد ايععِٝ أمحد    أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ -3

 2020 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: فنددة ادلواصالت: ؼسم  دابعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت عاملوضو

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 إميإ أمحد ستُد ضٝد أمحد اذتًٛاضِ ايطايب: 

ايتهاٌَ بني ْعِ املعًَٛات ادتػساؾ١ٝ ٚايرنا٤ االصطٓاع٢ ؾ٢ امتت١ َٛضٛع: 

 .عًُٝات ايتشًٌٝ املها٢ْ

Integration between GIS and AI (GeoAI) in spatial 

analysis automation. 

أ.د. نُاٍ عطا اهلل عطٝ٘ ، أ.د. سطاّ ستُد اذتربٚى ، أ.د. ع٢ً حتت إغساف: 

 .ستُد ايٓذاز

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا             أ.د. ستُد ْبٌٝ غهس٣            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       -1

 عطٛاً    ١ٝ               أ.د. ضٝد إبساِٖٝ ايٓاغ٢         أضتاذ َتؿسؽ بايهً -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ          أ.د. سطاّ ستُد اذتربٚى         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -:دة اإلـماج فند: ؼسم ًا ثاؿن

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 دٜٓا صالح أمحد سطٔ غٛتٝ٘اضِ ايطايب: 

ٍ ايص٢َٓ ايس٥ٝط٢ يًذساسات َع ايتكًٌٝ َٔ االْطداد بني ادتدَٚٛضٛع: 

 .املساسٌ ٚاإلغػاٍ املتٛاشٕ يألضس٠

Master surgical schedule with minimized blocking 

between stages and leveled bed occupancy.  

 .ْريَني عبدايعصٜص سساش ، د. ٖاد٣ ستُد ْػأت عباع ؾسع أ.د.حتت إغساف: 

َادطتري 

يعًّٛ ا

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 آ١ٜ عبد ايسمحٔ إبساِٖٝ ضعدٙاضِ ايطايب: 

 .ايٓعاّ ايدٜٓاَٝه٢ يٓعاّ إْتاز اذتدٜد ٚايصًب املطتداَّٛضٛع: 

System dynamics for sustainable iron and steel 

production system. 

 .ت عباع ؾسعأ.د. ستُد ْػأحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا أ.د. ستُد محد٣ صالح ايدٜٔ عًٛا٢ْ  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ            -1

 عطٛاً      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       أ.د. غسٜـ صرب٣ عٝط٢               -2

 عطًٛاًا َٚػسؾ      أ.د. ستُد ْػأت عباع ؾسع       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -3

 2018 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

تعديل جلنت  

 إشراف

 غرئٜ إبساِٖٝ ستُد بػازٙاضِ ايطايب: 

 .ختؿٝـ تأثري اإلضطساب ع٢ً ضالضٌ اإلَداد ملٓتذات غرا١ٝ٥ شزاع١َٝٛضٛع: 

أ.د. ستُد محد٣ صالح ايدٜٔ عًٛا٢ْ ، أ.د. ْريَني عبد ايعصٜص حتت إغساف: 

 سساش.

ُد ْػأت عباع ؾسع املدزع بايه١ًٝ ٚذيو ذتاد١ ٚذيو بإضاؾ١ د. ٖاد٣ ست

 ايبشح يتدصص ضٝادت٘.

 2018 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اهلنددة اؾلحرقة وعمارة اؾسفن: ؼسم  ًاتادع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحد ز٤ٚف ستُٛد أمحد بط٢ْٛٝاضِ ايطايب: 

 .تعدد األدطاّ يتشٌٜٛ طاق١ األَٛازايتصُِٝ األَجٌ دتٗاش ََٛضٛع: 

Optimization of a multi-body three floats wave 

energy converter in irregular waves.  

خايد أمحد عاصِ ، د. تاَس ستُٛد  أ.د. ٜطس٣ أْٛز ٚالٜ٘ ، أ.د.حتت إغساف: 

 .ساَد

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: نددة اؾلحرقة وعمارة اؾسفناهل: ؼسم  تابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إعبدة 

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 أمحد ضًُٝإ أمحد ضًُٝإ ستُٛداضِ ايطايب: 

اهلٓدض١ ايتها١ًَٝ رتطٛط األْابٝب ايبشس١ٜ ٚضُإ ْكٌ ايػاش ؾ٢ َٛضٛع: 

 .املٝاٙ ايعُٝك١

Sub sea pipeline integrity and gas flow assurance. 

 .أ.د. َطعد َصًح عبد اجملٝدحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاصس -1

 عطٛاً       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ          أ.د. ستُد عباع س٢ًُ قطب       -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ        ح عبد اجملٝدأ.د. َطعد َصً -3

 عطًٛا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ. عادٍ عبد اذتًِٝ بٓٛإ         أ.د -4

 عطًٛا       أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ أ.د. ستُد َسض٢ ضال١َ ادتٖٛس٣  -5

 * بطبب إْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يًتػهٌٝ.

 2019 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:دة اؾرى واهلودروؾوكا فند: ؼسم عاذرًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحد ضال١َ عبد ايعصٜص ستُد ايططٛس٢اضِ ايطايب: 

تكِٝٝ تػريات خط ايػاط٧ َٚٓػآت اذتُا١ٜ ؾ٢ َد١ٜٓ ايعًُني َٛضٛع: 

 .ادتدٜد٠ ٚقس١ٜ َازٜٓا ، ستاؾع١ َسض٢ َطسٚح

زأت ايًذٓ٘ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح:  تكِٝٝ تػريات خط ايػاط٧ * 

 َٚٓػآت اذتُا١ٜ ؾ٢ َد١ٜٓ ايعًُني ادتدٜد٠ ٚقس١ٜ َازٜٓا ، ستاؾع١ َطسٚح.

Assessment of shoreline changes and protection 

structures in El Alamein new city and Marina village 

Matrouh government.  

سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣ ، د. َٝطس٠ خري٣ ايطشإ ، د. ٚيٝد  أ.د.ساف: حتت إغ

 .ايطٝد زضا

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 ؿوضوعات عاؿة )درادات علوا(

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

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 عبد ايسمحٔ ستُد ؾسغ٢ً ستُد اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 ْادٜٔ ستُد ْٛاف ايبكٛز اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 .ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد إدتٝاش ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ ايكساز:

بػإٔ تصٜٛب بعض أنٛاد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز  - 2

 .ارتاص١ بكطِ ٖٓدض١ اإلْتازٚ 2021املكسزات عٓد عسض ستت٣ٛ املكسز ؾ٢ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا 

 تصٜٛب األنٛاد.ٚاؾل اجملًظ ع٢ً  ايكساز:

بػإٔ ايٓعس ؾ٢ َكرتح اضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ايٓعس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدز - 3

١ بس٥اض١ أ.د. َادطتري ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ املكدّ َٔ ايًذ١ٓ املػهًمتسات ايدٚي١ٝ يطالب ايدنتٛزاٙ ، ٚضٛابط ايٓػس ؾ٢ املؤ

 .ِ أمحد، أ.د. زتد٣ عبد ايععٝ أ.د. ٖب١ ٚا٥ٌ هلٝط١ ، أ.د. سطٔ نُاٍ عبد ايطالّناًل َٔ : عط١ٜٛ عصاّ َصطؿ٢ ٖٚب١ ، ٚ

زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً َكرتح ضٛابط ايٓػس ق٢ املؤمتسات ايدٚي١ٝ يطالب ايدنتٛزاٙ َٚادطتري ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ ع٢ً إٔ ٚاؾل  ايكساز:

 .1/1/2023ٜبدأ تطبٝل ٖرٙ ايطٛابط إعتبازًا َٔ تازٜذ 

 

 


