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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

بس٥اض١ ايطٝد األضتاذ  2021/ 9/11ـ َٔ ؾباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل ـس٠ ٚايٓؿـ١ ايعاغــظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاعـادتُع دلً

ٚنٌٝ  - / عؿاّ َؿطؿ٢ ذلُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ، ٚأَنيعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ  ايدنتٛز/

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

:َٔ 

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

   قطاّ زؤضا٤ األ

 أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايطالّ  أ.د. ع٢ً ذلُد ع٢ً عهاش 

 أ.د. عؿاّ ذلُد عادٍ عبد احلُٝد ضًُٝإ  أ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ 

 أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ذلُد عبد ايسمحٔ ًَؼ  أ.د. ٖػاّ ذلُد طًب١ ذلُد 

 ُإأ.د. دلد٣ عبد ايععِٝ أمحد ضًٝ  أ.د. ذلُد ايطٝد ذلُد ايٓذاز 

 أ.د. ٚا٥ٌ ذلُد َؿطؿ٢ قطب املػال٢ْ  أ.د. ذلُد َسض٢ عبد اجملٝد اجلٖٛس٣ 

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

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

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

 أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛاز٣  ٓٝد٣أ.د. َدست َؿطؿ٢ اجل 

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

 أ..د. َدست عبد املعط٢ َؿطؿ٢  أ.د. ذلُد عباع س٢ًُ قطب 

 أ..د. شن٢ إبساِٖٝ ذلُٛد إبساِٖٝ  أ. د. ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخ٢ 

   ايطعٛد ؾاحلأ..د. ٜامسني أبٛ  

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. ذلُد َطعد ذلُد نػو  د. ذلُد عُسٚ ع٢ً ذلُٛد رلتاز 

 أعكا٤ دلًظ ايه١ًٝ َٔ اخلازز 

 ب. أعكا٤ َٔ خازز ايه١ًٝ  أ. أعكا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 ٔيٛا٤.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سط  إبساِٖٝ ع٢ً ٜٛضـ دلاٖدأ.د.  

   ع٢ً ذلُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   ذلُد عبد احلُٝد إمساعٌٝأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

 أ.د. َدٜس ٚسد٠ قُإ اجلٛد٠ ، د. شٜاد ذلُد طازم ايؿٝاد )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(  َدعـٕٛٚ::

أ.د. طازم إبساِٖٝ ْٝاب١ عٔ أ.د. ذلُد ذلُٛد سٓؿ٢ احلٜٛط٢ ،   َساد َػاش٣ أ.د. سطاّ ايدٜٔ ذلُدْٝاب١ عٔ أ.د. عؿاّ عٛض َؿطؿ٢ عٛض ٚقد سكس : 

  ع٢ً عبٝدٚ

أ.د. مسري سطٔ ب٢َٛٝ ، أ.د. زا١ٜٚ َٓري ذلُد قٓؿ٠ٛ ، أ.د. ٖٓا٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌ ، أ.د. ذلُد عبد ايؿتاح غا١َ ، د. ذلُد زؾٝل  اعترز عٔ عدّ احلكٛز:

 ّ. أضا١َ ايطٝد اجلٓا٢ٜٓ.ى. ذلُد ع٢ً سطٓني ،  ، عباع شاٖس

 .د. أمحد غٛق٢ عبد ايعصبصتػٝب عٔ احلكٛز: 
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ادًهل السود األدًاذ الدكًور / عمود الكلوة اجللسة "بسم اهلل الرمحن الرحوم" ، ورحب بالسادة أعضاء 

 وذرع اجمللس فى مناقشة املوضوعات الًالوة. ،اجمللس 

 .2021/2022للعام اجلامعى  2021 أكًوبر 12ًاروخ ب ةلٌٌاالالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 

 -ًا : املوضوعات العامة :ثانو

 .20/10/2021ع٢ً تٛؾٝات جل١ٓ املهتبات بايه١ًٝ ظًطتٗا املٓعكد٠ ؾ٢  ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ – 1

ت َٔ خـالٍ قاعاتٗـا   املهتب١ املسنص١ٜ بايه١ًٝ الضتكاؾ١ بعض ٚزؽ ايعٌُ ٚايؿعايٝا دلًظ ايه١ًٝ عًًُا بإَهاْٝات أسٝط – 2

 ، ٚمت عسض ؾٝدٜٛ تٛقٝش٢ إلَهاْٝات املهتب١. املدتًؿ١

باملٛاؾك١ ع٢ً َرنس٠ ايتؿاِٖ  2/11/2021تٛؾ١ٝ جل١ٓ غ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظًطتٗا بتازٜذ ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  -3

ات ٚقحكٝل االضـتؿاد٠ املتباديـ١ ؾـ٢ اجملـاٍ ايٓـ٣ٚٛ      بني ١٦ٖٝ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ ٚداَع١ اإلضهٓدز١ٜ ، يتبادٍ اخلرب

 ٚاالغعاع٢ مبا ٜطاعد ؾ٢ تعصٜص قدزات ايطسؾني.

باملٛاؾك١ ع٢ً إْعكاد ايطٛم  2/11/2021تٛؾ١ٝ جل١ٓ غ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظًطتٗا بتازٜذ ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  -4

 .2021دٜطُرب  23 – 18اخلري٣ يًُالبظ ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ 
 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

دٓٝ٘ )َا١٥  100000)إثٝدٜهٛ( مببًؼ  ايػسن١ املؿس١ٜ إلْتاز االٜجًٝني  َٚػتكات٘ املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 1

 ايكادزٜٔ )ايطٛم اخلري٣ يًُالبظ(.غري ؾٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًب١ يدعِ أيـ دٓٝ٘ َؿس٣ ال غري( 

اي١ٜٚٛٓ طِ اهلٓدض١ خسٜر ق – ذلُد عبد ايعاط٢ /  املٗٓدعايطٝد ايع٢ٓٝ املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع ظ ايه١ًٝ ع٢ً ٚاؾل دلً - 2

 –نسض٢ َعٌُ أمحس  24 –َهتب١ خػب  2 –تسابٝص٠ خػب بعذٌ  9 –ضبٛز٠ خػب  4أثاخ َعاٌَ )عٔ عباز٠ ،  ٚاإلغعاع١ٝ

، تكدز يكطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ  نبري قُاؽ( نسض٢ بعذٌ 10 –نسض٢ سدٜد  15 –نسض٢ أبٝض أَسٜها٢ْ  12

 ال غري(.ضبع١ عػس٠ أألف دٓٝ٘ َؿس٣ دٓٝ٘ )17000ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ مببًؼ 
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الرتقوات والًعوونات

 الًعوني فى وظوفة مدرس -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 د.ذلُد دابس ع٢ً غساب 1
َدزع 

 طاعدَ

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

بايكطِ  َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

2 
د. أمحد ؾتش٢ تٛؾٝل زَكإ 

 طاٌٜ

َدزع 

 َطاعد

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

 ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١

بايكطِ  َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 د. ذلُد زٜاض عصت تسنُا٢ْ  3
َدزع 

 َطاعد

ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاهلٝدزٚيٝها 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

بايكطِ  َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  حلؿٛي٘

 ًظٚاؾل اجمل

 ذلُٛد عُس ذلُٛد عُس عاَسد. 4
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

بايكطِ  َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 ٜاضس عادٍ عباع أبٛ عٛفد. 2
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

اح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ ايٓعس ؾ٢ إقرت

بايكطِ  َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 آ١ٜ ؾادم شنسٜا نطابد. 3
َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزعؾ٢ ٚظٝؿ١  اٗضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.١ ع٢ً دزد ابايكطِ حلؿٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

 

 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس  -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 َعٝد َؤَٔ ذلُد ذلُٛد سطني  ّ. 1

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 . املادطتري ع٢ً دزد١ بايكطِ حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ
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 مساعدالًعوني فى وظوفة مدرس تابع :

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 َعٝد ّ. عٓٛد ذلُد ذلُٛد سٓؿ٢ 2
ايسٜاقٝات 

 ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 . دزد١ املادطتريع٢ً ا بايكطِ حلؿٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

3 
ّ. ذلُد محص٠ عبد ايعاٍ 

 احلسٜـ
 َعٝد

اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ 

 ٚاالغعاع١ٝ 

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

4 
ّ. ٜٛضـ ْصٜ٘ عبد احلُٝد 

 عبد ايعصٜص
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ايٓعس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚظٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ حلؿٛي٘

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:اإلدًقاالت وإنهاء اخلدمة : ثانوًا

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 د َعٝ ّ. باضِ ذلُٛد أمحد احلربٚى  1

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

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

املٛاؾكــــ١ عًــــ٢ ايطًــــب املكــــدّ َــــٔ 

ــٔ   ــازًا َـــ ــتكايت٘ إعتبـــ ــٝادت٘ الضـــ ضـــ

 ألضباب غدؿ١ٝ.  16/10/2021

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: نًداباتاإل: ًالٌثا

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 تاذ َتؿسؽ ضأ محد ذلُٛد ايهسد٣ أا.د. عؿاّ  1
اهلٓدض١ 

 اإلْػا١ٝ٥

 ١بػإٔ املٛاؾك  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ

جتدٜد اْتداب ضٝادت٘ ْدبًا نًًٝا ز٥ٝطًا ع٢ً 

جلاَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ ملد٠ عاّ ثا٢ْ اعتبازًا 

 َٔ15/9/2021. 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َتؿسؽ أ محد َٓري ضًُٝإ أا.د.  2
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ 

 ١اح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾكايٓعس ؾ٢ اقرت

يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ؾازٚع  يًعاّ  –املعُاز١ٜ ن١ًٝ اهلٓدض١ 

 6زبعا٤ ملد٠ ٚذيو ّٜٛ األ،  2021/2022اجلاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 ضتاذ َتؿسؽ أ ٣ مجاٍ ايدٜٔ ا.د. ذلُد ٜطس 3
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَع١ ؾازٚع  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

،  2021/2022إعتبازًا َٔ بدا١ٜ ايعاّ االنادمي٢ 

 8ضاعات ٚايجالثا٤ ملد٠  4ٚذيو ٢َٜٛ األسد ملد٠ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز  َتؿسؽضتاذ أ ٢ٝ امله٢ ا.د. ذلُد حي 4

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًعٌُ أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

،  2021/2022داَع١ ؾازٚع يًعاّ اجلاَع٢  -

ضاعات  8ٚذيو ٢َٜٛ األسد ٚايجالثا٤ ملد٠ 

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

5 
ا.د. َدست عبد املعط٢ 

 َؿطؿ٢ 
 اهلٓدض١ ايؿش١ٝ ذ َتؿسؽ أضتا

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَع١ ؾازٚع يًعاّ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

 8ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملد٠ ،  2021/2022اجلاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 محد أا.د. دلد٣ عبد ايععِٝ  6

أضتاذ ٚقا٥ِ 

بأعُاٍ ز٥ٝظ 

 ايكطِ

ٖٓدض١ احلاضب 

 عِ ٚايٓ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بكطِ ٖٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ؾازٚع خالٍ  -احلاضب به١ًٝ اهلٓدض١ 

ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ،  2021/2022ايعاّ االنادمي٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

7 
ا.د. َؿطؿ٢ ٜطس٣ شن٢ 

 ايٓعٓاع٢  
 ضتاذأ

ٖٓدض١ احلاضب 

 ٓعِٚاي

١ بػإٔ املٛاؾك  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ

جتدٜد اْتداب ضٝادت٘ ْدبًا نًًٝا يػػٌ ع٢ً 

َٓؿب عُٝد ن١ًٝ عًّٛ ٖٚٓدض١ احلاضبات 

ظاَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ ٚذيو اعتبازًا َٔ 

 ٚملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد. 2/1/2022

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ أ ا.د. خايد ايطٝد احلذ١ً     8
اهلٓدض١ 

 عُاز١ٜ امل

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ايٌٓٝ خالٍ ايؿؿٌ  –ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ 

 2021/2022ايدزاض٢ االٍٚ َٔ ايعاّ اجلاَع٢ 

ٚذيو ،  28/2/2022ٚست٢  1/10/2021إعتبازًا َٔ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ّٜٛ األثٓني ملد٠ 

 ًظٚاؾل اجمل
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 ضتاذأ ا.د. ابساِٖٝ ايطٝد َعسٚف  9
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ؾازٚع  يًعاّ  – املعُاز١ٜ ن١ًٝ اهلٓدض١

 6ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠ ،  2021/2022اجلاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذأ ا.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ غسٜب 10
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ا يًتدزٜظ ظاَع١ ؾازٚع ع٢ً ْدب ضٝادتٗ

،  2021/2022إعتبازًا َٔ بدا١ٜ ايعاّ االنادمي٢ 

اعات ٚاألثٓني ملد٠ ض 7ٚذيو ٢َٜٛ األسد ملد٠ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 3

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ أ ا.د. ايطٝد شنسٜا االغطٛخ٢  11
اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

ايدٚي١ٝ خالٍ ايؿؿٌ ايدزاض٢ االٍٚ َٔ 

ّ األثٓني ٚذيو ٜٛ،  2021/2022ايعاّ اجلاَع٢  

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 د. ذلُد عُسٚ عجُإ ايصٚا٣ٚ  12
طاعد َضتاذ أ

 تؿسؽ َ

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَع١ ؾازٚع  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

،  2021/2022إعتبازًا َٔ بدا١ٜ ايعاّ االنادمي٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 3د٠ ٚذيو ّٜٛ األثٓني مل

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َطاعد أ د. دٜٓا ذلُد ضعد اهلل 13
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ا يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١ ع٢ً ْدب ضٝادتٗ

داَع١ ؾازٚع  يًعاّ  –املعُاز١ٜ ن١ًٝ اهلٓدض١ 

 6ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠ ،  2021/2022اجلاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز  ضتاذ َطاعد أ محد بهاز أد. ضٗري سطٔ  14

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 -ا يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١ ع٢ً ْدب ضٝادتٗ

،  2021/2022داَع١ ؾازٚع يؿؿٌ اخلسٜـ 

ضاعات  10ٚذيو ٢َٜٛ األثٓني ٚاخلُٝظ ملد٠ 

 أضبٛعًٝا.

 اجملًظ ٚاؾل
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 ضتاذ َطاعد أ ا.د. ٖػاّ دالٍ املٓذ٢ 15
ٖٓدض١ احلاضب 

 ٚايٓعِ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ به١ًٝ عًّٛ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ  –ٖٚٓدض١ احلاضبات 

 6ٚذيو ّٜٛ ايجالثا٤ ملد٠ ،  2021بؿؿٌ اخلسٜـ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بكطِ ٖٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

داَع١ ؾازٚع يًعاّ  -احلاضب به١ًٝ اهلٓدض١ 

 4ٚذيو ّٜٛ اخلُٝظ ملد٠ ،  2021/2022االنادمي٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

16 
. َؿطؿ٢ غٛق٢ ذلُد د

 زَكإ 
 ضتاذ َطاعد أ

اهلٓدض١ 

 االْػا١ٝ٥ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

خالٍ ايؿؿٌ ايدزاض٢ االٍٚ َٔ ايعاّ 

ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملد٠ ،  2021/2022االنادمي٢  

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6

 ٚاؾل اجملًظ

 ايطٝد غعبإ د. غٛق٢ 17
َدزع 

 َتؿسؽ 

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَع١ ؾازٚع  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

،  2021/2022إعتبازًا َٔ بدا١ٜ ايعاّ االنادمي٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 3ٚذيو ّٜٛ اخلُٝظ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع د. ٢َ ذلُد عبدٙ  18
اهلٓدض١ 

 از١ٜ املعُ

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ا يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١ ع٢ً ْدب ضٝادتٗ

داَع١ ؾازٚع  يًعاّ  –املعُاز١ٜ ن١ًٝ اهلٓدض١ 

 6ٚذيو ّٜٛ ايطبت ملد٠ ،  2021/2022اجلاَع٢ 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ٖٓدض١ االْتاز  َدزع د. ؾالح ايدٜٔ عبد اهلل َطعد  19

 ١ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك ايٓعس

 -يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

،  2021/2022داَع١ ؾازٚع يؿؿٌ اخلسٜـ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 4ٚذيو ّٜٛ ايطبت ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 



9 

  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 دض١ االْتاز ٖٓ َدزع  محد عبدٙ أد. ٢َ ذلُٛد  20

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

 -ا يًتدزٜظ به١ًٝ اهلٓدض١ ع٢ً ْدب ضٝادتٗ

 ، 2021/2022داَع١ ؾازٚع يؿؿٌ اخلسٜـ 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 5ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. َٝطس٠ خري٣ ضٝد ايطشإ  21
ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

 ١ايكطِ بػإٔ املٛاؾك ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

ٚذيو ّٜٛ ،  2021/2022خالٍ ايعاّ اجلاَع٢  

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ايجالثا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. ضا٢َ ذلُد ع٢ً عٝاد  22
ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ظ ظاَع١ ايعًُني يًتدزٜ ع٢ً ْدب ضٝادت٘

ٚذيو ّٜٛ ،  2021/2022خالٍ ايعاّ اجلاَع٢  

 ضاعات أضبٛعًٝا. ٤6 ملد٠ زبعااأل

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. حي٢ٝ س٢ًُ سطٔ ذلُد  23

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 ١ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًذاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

يتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايؿؿٌ ايدزاض٢ يًعًّٛ ٚا

ٚذيو ،  2021/2022االٍٚ َٔ ايعاّ اجلاَع٢  

 ١ضاع 6ٚاخلُٝظ ملد٠ ضاعات  6ملد٠ ٢َٜٛ األسد 

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ّ. سامت ط٘ ذلُد امحد  24
َدزع 

 َطاعد 

ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

ْدب  زؾضايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ 

عًُني خالٍ ايعاّ يًتدزٜظ ظاَع١ اي ضٝادت٘

 .  2021/2022اجلاَع٢  

زؾض اجملًظ 

ْدب ضٝادت٘ 

بٓا٤ًا ع٢ً 

اقرتاح دلًظ 

 ايكطِ

25 
ّ. ضاَح عبد ايٛنٌٝ عبد 

 ايعاٍ 

َدزع 

 َطاعد 

ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

ْدب  زؾضايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ 

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني خالٍ ايعاّ  ضٝادت٘

 .  2021/2022اجلاَع٢  

زؾض اجملًظ 

ْدب ضٝادت٘ 

بٓا٤ًا ع٢ً 

اقرتاح دلًظ 

 ايكطِ
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -:اإلنًدابات : تابع

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 َعٝد  محد ابساِٖٝ أّ. اضالّ  26
ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت 

ْدب  زؾضايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ 

يًتدزٜظ ظاَع١ ايعًُني خالٍ ايعاّ  ضٝادت٘

 .  2021/2022اجلاَع٢  

زؾض اجملًظ 

ْدب ضٝادت٘ 

بٓا٤ًا ع٢ً 

اقرتاح دلًظ 

 ايكطِ

 

 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : رابعًا

إعاد٠ ايطٝد املٗٓدع/ أمحد ذلُد ايطٝد ع٢ً يػػٌ ٚظٝؿ١ بػإٔ  ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝقطِ دلًظ ايٓعس ؾ٢ اقرتاح  - 1

بٓا٤ًا ع٢ً قساز دلًظ ايدزاضات ايعًٝا باجلاَع١ بتازٜذ  27/9/2020ظٝؿ١ إداز١ٜ بتازٜذ قحٌٜٛ ضٝادت٘ يٛ سٝح أْ٘ متَعٝد بايكطِ 

 .30/9/2021ٚٚاؾل عًٝ٘ دلًظ اجلاَع١ بتازٜذ  20/9/2021

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح دلًظ ايكطِ. ايكساز :
 

محد أَٔ املٗٓدض١ / غرئٜ عبد ايعصٜص ع٢ً ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ قطِ اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ بػإٔ قبٍٛ االعتراز املكدّ  - 2

/ َريٖإ عادٍ عبد  ، ع٢ً إ ٜتِ تسغٝح ايطٝد٠ املٗٓدض١ َسغح َعٝد بايكطِ غعب١ االتؿاالت ٚااليهرتْٚٝات –ايدبدٚب٢ 

 .ايتاي١ٝ يف ايرتتٝب َٔ املتكدَني ؾ٢ ايكا١ُ٥، ايعاٖس سطاْني 

 ِ.ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح دلًظ ايكط ايكساز :
 

/ باضِ غٛق٢ عبد املٓعِ َتٛىل َعٝدًا بايكطِ ٚذيو  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ قطِ ٖٓدض١ املٛاؾالت بػإٔ تعٝني املٗٓدع - 3

 .26/1/2020م ظًط١ 65يط١ٓ  1848بٓا٤ًا ع٢ً َا ٚزد بايؿٝػ١ ايتٓؿٝر١ٜ يًشهِ ايؿادز ؾ٢ ايدع٣ٛ زقِ 

 ٖٓدض١ املٛاؾالت يتعٝني ضٝادت٘ َعٝدًا بايكطِ.ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح دلًظ قطِ  ايكساز :
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 الشئون التعليمية
 

 القرار جوصية جلنة شئوى طالة املوضوع م

1 

( يًعاّ 2021عكد إَتشاْات َٓتؿـ ايؿؿٌ ايدزاضٞ األٍٚ )خسٜـ ايٓعس يف 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل: 2022-2021ايدزاضٞ 

 ايتازٜذ
 َالسعات

 إىل َٔ

 ايطبت

27/11/2021 

 اخلُٝظ

2/12/2021 

ألٍٚ يًُطت٣ٛ إَتشاْات َٓتؿـ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ا

اإلعدادٟ ٚاألٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح )ال٥ش١ ايطاعات 

املعتُد٠( ٚايؿسق١ ايجايج١ ال٥ش١ ْعاّ ايؿؿًني 

 ايدزاضٝني.

ٚتهٕٛ ايدزاض١ عٔ بعد يًؿسق١ ايسابع١ ٚايرباَر 

 ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ خالٍ ٖرا االضبٛع.

 ايطبت

4/12/2021 

 ُٝظاخل

9/12/2021 

ألٍٚ يًؿسق١ إَتشاْات َٓتؿـ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ا

 ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١.ايسابع١ ٚ

ٚتهٕٛ ايدزاض١ عٔ بعد يًُطت٣ٛ اإلعدادٟ ٚاألٍٚ 

ٚايجاْٞ ٚايجايح )ال٥ش١ ايطاعات املعتُد٠( ٚايؿسق١ 

ايجايج١ ال٥ش١ ْعاّ ايؿؿًني ايدزاضٝني خالٍ ٖرا 

 االضبٛع.

 كد إَتشاْات املكسزات اإلْطا١ْٝ خازز املٛاعٝد املرنٛز٠.* َع إَها١ْٝ ع

 أوصث اللجنة ببملوافقة

على  وافق جملس الكلية

جوصية جلنة شئوى 

 الطالة

2 

إساط١ دلًظ ايه١ًٝ عًًُا  بتشدٜد َؿسٚؾات ايتكدِٜ ٚايتشٌٜٛ يًطالب املطتذدٜٔ 

إٔ تهٕٛ َجٌ  ، ع٢ً 2021/2022ع٢ً ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ يًعاّ اجلاَع٢ 

 َؿسٚؾات ايعاّ املاق٢ ٢ٖٚ:

 دٓٝ٘ يًتكدِٜ 3000ٜكّٛ ايطالب بطداد َبًؼ  .1

 دٓٝ٘ يًتشٌٜٛ ٚذيو يًػٗادات املؿس١ٜ 4000ٜكّٛ ايطالب بطداد َبًؼ  .2

 دٓٝ٘ يًتشٌٜٛ ٚذيو يًػٗادات املعادي١ 8000ٜكّٛ ايطالب بطداد َبًؼ  .3

 ١ُٝٝ بايه١ًٝ.ع٢ً إٔ قحؿٌ ٖرٙ املؿازٜـ حلطاب ؾٓدٚم اخلد١َ ايتعً

% زضّٛ إداز١ٜ باإلقاؾ١ إىل 10ٚؾ٢ ساي١ احلؿٍٛ ع٢ً تكًٌٝ االغرتاب ٜتِ خؿِ 

 سؿ١ ٚشاز٠ املاي١ٝ.

ٚؾ٢ ساي١ عدٍٚ ايطالب املسغشني يًه١ًٝ أٚ احملٛيني عٔ االيتشام بايرباَر ايع١ًُٝ 

 املتدؿؿ١ ال ٜطرتد ايطالب َؿسٚؾات ايتكدِٜ.

 

 علوبً جملس الكلية أحيط 
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 الشئون التعليمية تابع:
 

 القرار جوصية جلنة شئوى طالة املوضوع م

3 

ٚاحملـاٚالت   48دؾعـ١   2021ايٓعس ؾ٢ إعتُاد ْتٝذ١ ن١ًٝ ايدؾاع اجلـ٣ٛ دٚز ضـبتُرب   

 ( ، ٚبٝاْٗا نايتاىل :47،  46،  45األخس٣ َٔ ايدؾعات )

عدد  

 املتكدَني

عدد 

 ايٓادشني

ْطب١ 

 ايٓذاح

 %50,00 3 6 2021أٚىل ضبتُرب  د.دٛ ذلاٚي١ 48ْتٝذ١ ايدؾع١ 

 %11,76 2 17 2021د.دٛ ذلاٚي١ ثا١ْٝ ضبتُرب  47ْتٝذ١ ايدؾع١ 

 %14,29 3 21 2021د.دٛ ذلاٚي١ ثايج١ ضبتُرب  46ْتٝذ١ ايدؾع١ 

 %77,78 7 9 2021د.دٛ ذلاٚي١ زابع١ ضبتُرب  45ْتٝذ١ ايدؾع١ 
 

 

على  وافق جملس الكلية

 إعحوبد النحيجة

 

 يألقطاّ ايتاي١ٝ : 2020/2021يًعاّ اجلاَع٢  2021 ْٛؾُربؾ٢ املٛاؾك١ ع٢ً إعتُاد ْتا٥ر َسس١ً ايبهايٛزٜٛع دٚز ايٓعس  - 4

 ايكطِ

ايعدد 

ايه٢ً 

 يًطالب

ٚقـ قٝد / 

غطب قٝد / 

 عرز / دلُد

عدد 

املتكدَني 

 يإلَتشإ

عدد 

 احلاقسٕٚ

عدد 

 ايٓادشٕٛ

عدد 

 ايساضبٕٛ

عدد 

 ايػا٥بٕٛ

ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ 

ح )بايٓطب١ يًٓذا

 يًشاقسٜٔ(

 %59,94 3 2 35 37 40 - 40 اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

 %90,89 9 10 89 99 108 1 109 اهلٓدض١ املد١ْٝ

 %80 6 6 24 30 36 - 36 اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥

 %100 1 - 1 1 2 - 2 ٖٓدض١ احلاضب ٚايٓعِ

 %94,93 - 4 62 66 66 - 66 ٖٓدض١ اإلْتاز

 %100 - - 4 4 4 - 4 عاع١ٝاهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغ

 %67,66 - 1 2 3 3 - 3 ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر

 %44,94 - 1 17 18 18 - 18 اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 %00,0 - 1 - 1 1 - 1 غعب١ املبا٢ْ ايعا١َ

 - - - - - - - - غعب١ اإلضهإ

 - - - - - - - - غعب١ ايتؿُِٝ احلكس٣

 ١ ايهٗسب١ٝاهلٓدض

 %50,87 - 1 7 8 8 - 8 غعب١ ايك٣ٛ ٚاآلالت ايهٗسب١ٝ

 %95,80 - 4 17 21 21 - 21 ٚااليهرتْٚٝات غعب١ اإلتؿاالت

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١.ايكساز : 



03 

  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -أداش٠ دزاض١ٝ : اإلٜؿاد ؾ٢  – أ

 القرار البيبى ة/القسنالوظيف االسن م

1 
َؿطؿ٢ شن٢ ذلُٛد . ّ

 بساِٖٝ إ

طاعد بكطِ َدزع َ

 اهلٓدض١ االْػا١ٝ٥

ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجل١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ 

باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاض١ٝ يًشؿـٍٛ  

ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ نٓـدا ٚذيـو يالضـتؿاد٠ َـٔ     

ملد٠ عاّ  MCGILLَٔ داَع١ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ 

قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜؿـسف  

 بايداخٌ.

ــ١ َــدزع َطــاعد                      ــ٢ ٚظٝؿ ــازٜذ تعــٝني ضــٝادت٘ ؾ )ت

 (.9/4/2020ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 بالٍ دالٍ ع٢ً ْاؾـ. ّ 2
عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

 االْتاز

ايجكاؾ١ٝ  ٚجل١ٓ ايعالقاتايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ 

باملٛاؾك١ ع٢ً اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاض١ٝ يًشؿـٍٛ  

ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ ٚذيو يالضتؿاد٠ َٔ املٓش١ املكد١َ 

يطــٝادت٘ َــٔ اجلاَعــ١ املؿــس١ٜ ايٝاباْٝــ١ يًعًــّٛ      

ٚايتهٓٛيٛدٝا ملد٠ عاّ قابٌ يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ 

 .ستب ٜؿسف بايداخٌبد٤ ايدزاض١ مب

 (.30/9/2019ؾ٢  ادت٘ ؾ٢ ٚظٝؿ١ َعٝد)تازٜذ تعٝني ضٝ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -أداش٠ دزاض١ٝ : َد  – ب

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

 محد نسٚضب٢  أضاز٠ ٚا٥ٌ  .ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜا٤ 

اهلٓدض١ٝ ٚعكٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ بسٜتؼ 

 نٛيَٛبٝا بهٓدا

كطِ ٚجل١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ اي

باملٛاؾك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاض١ٝ يطٝادتٗا ملد٠ ضـبع١  

 1/9/2021اغٗس ؾ٢ ْطام ايعـاّ ايطـادع إعتبـازًا َـٔ     

 بدٕٚ َستب.  31/3/2022ٚست٢ 

ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ     1/9/2016)ضاؾست ضٝادتٗا بتـازٜذ  

اخـس َـد    –يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َـٔ نٓـدا   

 (.31/8/2021اّ خاَظ  مبستب ست٢ سؿًت عًٝ٘ ع

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: (احًساب فرتة جتاوزاجلامعة املصروة الوابانوة للعلوم والًكنولوجوا ) :ثانوًا

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
احلطٔ ذلُد ؾٛش٣ . د

 ْاؾس  

دزع بكطِ اهلٓدض١ َ

ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚعكٛ 

بربْاَر اجلاَع١ املؿس١ٜ 

 ابكًاايٝابا١ْٝ ض

ٚجل١ٓ ايعالقات ايجكاؾٝـ١  ايٓعس يف اقرتاح دلًظ ايكطِ 

١ ع٢ً استطـاب ايؿـرت٠ ايتـ٢ جتاٚشٖـا ضـٝادت٘      باملٛاؾك

)ايّٝٛ ايتاىل الخـس َـد( ٚستـ٢     2018/ 21/5اعتبازًا َٔ

)ايّٝٛ ايطـابل الضـتالَ٘ ايعُـٌ( اَتـداد      20/10/2018

و باجلاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ ٚذي ٙالداش٠ دزاض١ ايدنتٛزا

ْعسا المتاّ ادسا٤ات اْٗـا٤ نتابـ١ ايسضـاي٘ ٚادـسا٤ات     

 املٓاقػ١ ٚاخال٤ ايطسف َٔ اجلاَع١ ايٝابا١ْٝ.

يًشؿـٍٛ عًـ٢ دزدـ١     21/9/2014)بدا١ٜ ايدزاض١ ؾـ٢  

ْاقؼ  –َٔ بسْاَر اجلاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ  ٙايدنتٛزا

 .(15/9/2018ايدزد١ ؾ٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: %(14رات على مسًوى الكلوة اإلعارات )نسية اإلعا :ًالٌثا

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

 زميٕٛ ؾاٜل عصٜص د. 1

طاعد َضتاذ أ

بكطِ اهلٓدض١ 

 االْػا١ٝ٥

ٚجل١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ

إعتبـازًا َـٔ    اطـاز ايعـاّ ايطـادع   إعاز٠ ضٝادت٘ ؾ٢  جتدٜدع٢ً 

بدٕٚ َستـب يًعُـٌ ظاَعـ١ االعُـاٍ      4/2/2023ست٢  5/2/2022

، عًًُا بإٔ إعـازٙ   ٚايتهٓٛيٛدٝا ظد٠ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات اجلدٜد٠ بايكطِ.

 %(.10)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
 محد ذلُد ذلُد عبدأد. 

 محد ضاملأاجملٝد 

طاعد َضتاذ أ

بكطِ اهلٓدض١ 

ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ 

 ايطؿٔ

إعاز٠ ضٝادت٘   جتدٜد ع٢ًباملٛاؾك١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ

ستـ٢   1/9/2021إعتبـازًا َـٔ    يًعاّ احلاد٣ عػس )عاّ اضـتجٓا٢٥( 

بدٕٚ َستب يًعٌُ ظاَع١ املًو عبد ايعصٜص باملًُه١  31/8/2022

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، ٚذيو طبكا يكساز اجملًظ االع٢ً يًذاَعات 

مبــٓح اعكــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ املعــازٜٔ عــاّ  20/3/2021بتــازٜذ 

اضتجٓا٢٥ ْعسًا يًعسٚف ايسا١ٖٓ جلا٥ش١ نٛزْٚا َٚا تستب عًٝٗا 

َٔ آثاز ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ التؤثس ع٢ً االعازات اجلدٜـد٠  

 بايكطِ.

 %(.17)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: %(14ارات على مسًوى الكلوة اإلعارات )نسية اإلع :تابع

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

3 
د.ْادز زدب ٜٛضـ 

 عُاز

دزع بكطِ َ

اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ٚجل١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١  ايٓعس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ

إعتبـازًا َـٔ    ؾـ٢ اطـاز ايعـاّ اخلـاَظ    إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜد ع٢ً

بدٕٚ َستب يًعٌُ ظاَع١  املًو عبد  31/1/2023ت٢ س 1/2/2022

ايعصٜص باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ التؤثس 

 ع٢ً االعازات اجلدٜد٠ بايكطِ.

 %(.17)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

4 
د.ذلُد ؾبش٢ ذلُد 

 ابساِٖٝ

َدزع بكطِ 

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

ٚجل١ٓ ايعالقات ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١  رتاح دلًظ ايكطِايٓعس ؾ٢ اق

ٔ     إعاز٠ ضـٝادت٘  جتدٜدع٢ً  إعتبـازًا َـٔ    ؾـ٢ اطـاز ايعـاّ ايجـاَ

بدٕٚ َستـب يًعُـٌ بهًٝـ١ ايعُـاز٠      31/8/2022ست٢  1/9/2021

ضٝادت٘  ٠ٚايتؿُِٝ ايب٢٦ٝ ظاَع١ بريٚت ايعسب١ٝ ، عًًُا بإٔ إعاز

 التؤثس ع٢ً االعازات اجلدٜد٠ بايكطِ.

 %(.10)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلنددة اإلنشائوة :أواًل: قسم 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ذلُٛد شن٢ إبساِٖٝ ذلُٛداضِ ايطايب:  

ٝح غري تسق١ٝ ٚؾ١ً ايهُس٠ ٚايعُٛد اخلسضا١ْٝ املطًش١ اخلازد١ٝ املصٚد٠ بتطًَٛقٛع: 

 . َطابل يتؿاؾٌٝ ايتطًٝح ايصيصاي١ٝ

Upgrading of RC external beam- column joint with non 

seismic reinforcement details.  

 .أ.د. ذل٢ٝ ايدٜٔ ؾالح غهس٣ ، أ.د. أمحد رلتاز طساب١ٝقحت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ذلُد أبٛ ايعٕٝٛااألَني خدجي١ اضِ ايطايب:  

دزاض١ ضًٛى املٓػآت اخلسضا١ْٝ املطًش١ َٔ ايبالطات ايالنُس١ٜ خالٍ َٛقٛع: 

 . تعسض أدصا٤ َٓٗا يًشسٜل

Behavior of RC flat plate structure subjected to compartment 

fires.  

، د. أ.د. ساشّ ؾازٚم ايبهس٣ ، أ.د. ؾالح ايدٜٔ ؾازٚم ايؿتٝا٢ْ قحت إغساف: 

 .ذلُد أمحد ذلُد دٜاب

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 محادٙ أمحد ذلُد قاضِ ايػابٛز٣اضِ ايطايب:  

قحطني اجلدٚي١ ايص١َٝٓ املب١ٝٓ ع٢ً ايتٌُٜٛ حملؿع١ َػازٜع ايتػٝٝد بإضتدداّ َٛقٛع: 

 . اجلٝٓات اخلٛازش١َٝ احملط١ٓ

Finance based scheduling optimization for construction projects 

portfolio using enhanced genetic algorithm application.  

 .أ.د. ٖػاّ عبد اخلايل عبد اخلايل ، أ.د. غسٜـ ذلُد ساؾغ إمساعٌٝقحت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 إبساِٖٝ عبد املٓعِإبساِٖٝ ذلُٛد اضِ ايطايب:  

ايُٓرد١ ايعدد١ٜ يإلدٗادات ايٓاجت١ عٔ ايك٣ٛ اهلٝدزٚدٜٓاَٝه١ٝ ؾ٢ ايهتٌ َٛقٛع: 

 . اخلسضا١ْٝ يتكِٝٝ احلا٥ط ايبشس٣ مبٓطك١ زغٝد

Numerical simulation of stresses in concrete blocks due 

to hydrodynamic forces to assess Rashid revetment.  

أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ ، أ.د. خايد عبد ايؿتاح خري ايدٜٔ ، ف: قحت إغسا

 .د. ذلُد زقا ذلُٛد ضًُٝإ م

 26/10/2021دل١ً ٖٓدض١ عني مشظ بتازٜذ  * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا   ١ ايكاٖس٠     أ.د. ٖا٢ْ أمحد عبد اهلل      أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ   أ.د. طازم إبساِٖٝ عبٝدٚ   أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  -2

 عكًٛا                                أ.د. ايت٢ْٛ ذلُٛد ايت٢ْٛ   أضتاذ بايه١ًٝ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة اإلنشائوة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 عادٍ يٛزٚ يٛا٣ زلٝباضِ ايطايب: 

 .ايعالق١ بني ٖٓدض١ ايك١ُٝ ٚاالضتدا١َ ؾ٢ ايتػٝٝد ؾ٢ ايدٍٚ ايٓا١ََٝٛقٛع: 

Correlation between value engineering and sustainability 

in construction in developing countries. 

 أ.د. ٖػاّ عبد اخلايل عبد اخلايل ، د. ٜاضس ذلُد سٝٛز ايؿشاّ.ت إغساف: قح

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 11
th

 International Structural Engineering and 

Construction Conference (ISEC-11), 26 – 31 July 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ           أضتاذ بايه١ًٝ      عبد اخلايل عبد اخلايل  أ.د. ٖػاّ -1

 عكٛاً  أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايصقاشٜل            أ.د. أمحد سطني سط٢ٓ  -2

 عكًٛا                          أ.د. غسٜـ ذلُد ساؾغ إمساعٌٝ  أضتاذ بايه١ًٝ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ؾسٜد ذلُد ذلُٛد َسدإاضِ ايطايب: 

قحطني َكا١َٚ ايكـ ايجاقب ؾ٢ ايبالطات اخلسضا١ْٝ املطًش١: دزاض١ َٛقٛع: 

 .َع١ًُٝ

)قحطني َكا١َٚ ايكـ ايجاقب ؾ٢ ايبالطات َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا  اخلسضا١ْٝ ذات اإلجتاٖني بإضتدداّ َطاَري ايكـ ٚايهاْات(

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Punching shear enhancement for two way slabs 

using headed shear studs and stirrups. 

 أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ ، أ.د. ساشّ ذلُد ؾازٚم ايبهس٣.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 10
th

 Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and Management, 

Alexandria University, 17-19 December 2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 أ.د. أغسف سطٔ ايصْات٢         أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايكاٖس٠      -1

 ز٥ٝطًا                                                                                    

 عكٛاً              أ.د. ذل٢ٝ ايدٜٔ ؾالح غهس٣   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ     -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ   أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. طازم إبساِٖٝ عبٝدٚ         -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ          عد بايه١ًٝأضتاذ َطا  أ.د. ساشّ ذلُد ؾازٚم ايبهس٣ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -اهلنددة اإلنشائوة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

اإلهححبى 

 الشبهل

 أمئ عبد ايكادز ع٢ً ذلُٛداضِ ايطايب:  

 .اخلسضا١ْ املتكد١َ عاي١ٝ األدا٤َٛقٛع: 

Advanced high performance concrete. 

 .أ.د. أمحد ذلُد دٜابقحت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ      أ.د. أمحد ذلُد دٜاب                   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                      بايه١ًٝأضتاذ أ.د. ذلُد ذلُٛد سٓؿ٢ احلٜٛط٢       -2

 عكًٛا                       أضتاذ بايه١ًٝ         أ.د. أغسف زدب ع٢ً ذلُد -3

 عكًٛا               أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. شن٢ إبساِٖٝ ذلُٛد إبساِٖٝ    -4

 عكًٛا               أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ    أ.د. أمحد ذلُٛد أمحد خًٝؿ١       -5

 2020 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٢َٓ ؾٛش٣ أمحد َؿطؿ٢ ايدغ١ُاضِ ايطايب:  

 .ضًٛى اخلٛاشٜل احلًص١ْٝٚ ؾ٢ ايرتب٘ ايس١ًَٝ قحت تأثري األمحاٍ املسنب١َٛقٛع: 

Behavior of helical piles in cohesionless soils under 

combined loads. 

ذلُد أ.د. ذلُد ٖػاّ أمحد محد٣ ، أ.د. أمحد غٛق٢ عبد ايعصٜص ، د. قحت إغساف: 

 .آضس ذلُٛد املساض٢

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ    أ.د. ذلُد ٖػاّ أمحد محد٣       -1

 عكٛاً                      أضتاذ  بايه١ًٝ أ.د. خايد ايطٝد دعؿس               -2

 عكًٛا                        يه١ًٝأضتاذ با        أ.د. أغسف زدب ع٢ً ذلُد -3

 عكًٛا                أ.د. شن٢ إبساِٖٝ ذلُٛد إبساِٖٝ   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -4

 عكًٛا                أ.د. أمحد ذلُٛد أمحد خًٝؿ١         أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -5

 2015 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم ثانوًا

 القرار جبريخ القيد لدرجةا املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 أَري٠ ذلُد سطني أمحد سطٔاضِ ايطايب:  

 . اإلزضاٍ املتعدد بايتكطِٝ ايؿساغ٢ يٓعِ االتؿاالت ايبؿس١َٜٛقٛع: 

Space – division multiplexing in optical 

communications systems.  

 .ايؿشٔ أ.د. َطعٛد بػري ايػ٢ُٝٓ ، د. شٜاد زغادقحت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2011 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 إٜٗاب ذلُد ع٢ً ذلُداضِ ايطايب:  

 .ٖٓدض١ ايك٣ٛ ايهٗسب١ٝ ٚأْعُتٗا املدتًؿ١َٛقٛع: 

ح طا٥س ايٛقٛام ذلط١ٓ يًتكازب )خٛازش١َٝ عَع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

ايطسٜع َٚصٜد َٔ االضتكساز ؾ٢ تتبع ْكط١ ايكدز٠ ايكؿ٣ٛ الْع١ُ ايطاق١ ايػُط١ٝ 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. قحت ظسٚف ايتعًٌٝ اجلص٢٥(

An enhanced cuckoo search algorithm for fast 

convergence and more stability in tracking the PV system 

maximum power point under partial shading conditions.  

أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ ، أ.د. أمحد قدز٣ عبد ايطالّ ، أ.د. قحت إغساف: 

 .نسِٜ سطٔ ذلُد ٜٛضـ

 .Energies, 11/9/2021 *         * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

  -١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ         أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً    أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايكاٖس٠   أ.د. ذلُد ؾالح ذلُد ايطبه٢ -2

              أضتاذ باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. أمحد قدز٣ عبد ايطالّ        -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                          

 عكًٛا                          أ.د. أمحد ذلُد عباع ايطسٚد٢  أضتاذ بايه١ًٝ -4

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ملٝا٤ ع٢ً أمحد ضعٝداضِ ايطايب: 

يس٣ٛ٥ َٔ األغع١ ايط١ٝٓٝ يًؿدز بإضتدداّ ايػبهات تػدٝـ اإليتٗاب اَٛقٛع: 

 .ايعؿب١ٝ احملط١ٓ عُٝك١ ايتعًِ

Diagnosing pneumonia from chest X-Rays using 

optimized deep learning neural networks. 

أ.د. دلد٣ عبد ايععِٝ أمحد ، أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشم ، د. ٖا١ْٝ قحت إغساف: 

 .سطٔ عبد املٓعِ ؾسز

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 41, 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   أ.د. أْط٢ أمحد عبد ايعًِٝ ع٢ً -1

 عكٛاً  هلٓدض١ داَع١ سًٛإأضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ ا أ.د. ايطٝد َؿطؿ٢ ضعد         -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                  أضتاذ بايه١ًٝأ.د. دلد٣ عبد ايععِٝ أمحد       -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ  أضتاذ َطاعد َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشم         -4

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 القرار بريخ القيدج الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 زق٣ٛ ساَد عبد اخلايل ذلُداضِ ايطايب: 

 .ْعاّ ذن٢ إلداز٠ ايػبهات قا٥ِ ع٢ً ايػبه١ احملدد٠ بايربدل١َٛقٛع: 

)ْعاّ إداز٠ غبهات قا٥ِ ع٢ً ايػبه١ احملدد٠ َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا  بػهٌ ؾعاٍ( بايربدل١ ٚ ؾؿٌ االٖتُاّ إلداز٠ غبهات ايهُبٝٛتس

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Concern – based software defined networking manager 

framework for efficient computer networks management. 

 أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشم ، د. باضِ ذلُٛد ع٢ً رلتاز.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 35
th

 National Radio Science Conference (NRSC 2018), 

20-22 March 2018, Cairo, Egypt.  

* Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2020, 

virtually, 3-4 September 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ    أ.د. سطٔ ْدٜس سط٢ٓ خري اهلل -1

 عكًٛا أضتاذ باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.د. إٜٗاب ؾازٚم بدزإ      -2

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

 * مت إعاد٠ املكسزات ايت٢ َس عًٝٗا مخظ ضٓٛات بٓذاح.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ض١ٝاهلٓد

 2012 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 أمحد ذلُد ذلُٛد سٓؿ٢اضِ ايطايب: 

 .ْٗر َٛسد إلنتػاف ٚ قحدٜد َٛقع اخلطأ ؾ٢ ايػبهات املٝهس١ٜٚ َتعدد اجلٗدَٛقٛع: 

A unified approach for fault detection and location in 

multi – voltage microgrids. 

 .ٌ سطٔ ذلُٛد عباض٢ ، د. نسِٜ سطٔ ذلُد ٜٛضـأ.د. ْبٝقحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 1 – April 2021, IEEE Power and Energy Conference at 

Illinois (PECI). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً                         أ.د. ٖػاّ بٗا٤ ايدٜٔ ايسؾاع٢    أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ        أ.د. نسِٜ سطٔ ذلُد ٜٛضـ    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -3

  أضتاذ َطاعد به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ نؿس ايػٝذأ.د. ٖا٢ْ عبد ايطالّ ذلُد      -4

 عكًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املعماروة :: قسم ثالًٌا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ٚضاّ محد٣ عباع أمحد ع٢ًاضِ ايطايب: 

َدخٌ َبتهس يعًُٝات ايُٓرد١ ٚايتػؿري  –ثري ايب٢٦ٝ ايتكِٝٝ ايسق٢ُ يًتأَٛقٛع: 

 .ز -ٚاحملانا٠ ايسق١ُٝ يتكِٝٝ ٚاحلد َٔ ايتأثري ايب٢٦ٝ ايطًب٢ ملػسٚعات ايؿ١٦ 

)احلٛضب١ ٚايرتَٝص ايعدد٣ يتكِٝٝ األثس ايب٢٦ٝ َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

(NA- EIAَدخٌ يتكُني ايتشًٌٝ احملٛضب عددٜا يًشد َٔ ايتأث ) ريات ايطًب١ٝ

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. (ز –ملػسٚعات ايؿ١٦ 

Numerical environmental impact assessment (NA-EIA) a 

new approach of incorporating numerical analysis in 

mitigating negative impact of C-class projects. 

 عبد ايطالّ ، د. امسا٤ ايطٝد سطٔ. أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍقحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 14
th

 International Conference on Design Principles & 

Practices, 11-13 November 2020, U.S.A. 

* International Journal of Architectonic, Spatial, and 

Environmental Design, Vol. 15, Issue 2, 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً  أ.د. ع٢ً سامت درب                أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايكاٖس٠ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايطالّ -3

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ْطسٜٓا ساشّ َؿطؿ٢ غاٖنياضِ ايطايب: 

 .أمتت٘ ايبٓا٤: ْٗر َابعد ايٛبا٤َٛقٛع: 

عًًُا بإٔ  (َهٓٓ٘ ايبٓا٤: ْٗر َابعد ايٛبا٤)َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Construction automation: Post pandemic approach. 

 .أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس ، د. أَري٠ عادٍ ذلُد ؾتش٢قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 26
th

 International Conference on |Urban Planning and 

Regional Development in the Information Society 

GeoMultimedia 2021, 7-10 September 2021, Vienna, Austria. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ              أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً  أضتاذ به١ًٝ ايؿٕٓٛ اجل١ًُٝ داَع١ االضهٓدز١ٜأ.د. ٢َٓ سطٔ سطٝب       -2

 عكًٛا                       أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ  أ.د. شٜاد ذلُد طازم  ايؿٝاد -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ



22 

  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -اهلنددة املعماروة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 آ١ٜ ٖػاّ إبساِٖٝ عبد املعط٢اضِ ايطايب: 

االدتُاع٢ ؾ٢ ايتدطٝط ايعُسا٢ْ: دزاض١ املٓعٛز ايكا٥ِ ع٢ً ايٓٛع َٛقٛع: 

 .َػازن١ املسأ٠، َؿس

Gender – based perspective in urban planning: 

women involvement, Egypt. 

 أ.د. ع٢ً ؾؤاد ضعٝد بهس ، د. دٜٓا ذلُد ع٢ً ضعد اهلل.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 2
nd

 Arab Land Conference, 22-24 February 

2021, Cairo, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

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

    به١ًٝ ايؿٕٓٛ اجل١ًُٝ داَع١ االضهٓدز١ٜ أضتاذ  أ.د. ٢َٓ سطٔ سطٝب املؿس٣   -3

 عكًٛا                                                                                   

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

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

شكيل جلنة ج

اإلهححبى 

 الشبهل

 دعا٤ َدست ذلُٛد َسض٢ ضاملاضِ ايطايب:  

تكِٝٝ ايبعد اإلدتُاع٢ ؾ٢ اجملتُعات ايعُسا١ْٝ اجلدٜد٠ )َٓٗذ١ٝ َٛقٛع: 

 .سطاب١ٝ(

Evaluating social dimension in new urban 

communities (computational – based approach). 

 .ذلُد احلذ١ًأ.د. خايد ايطٝد قحت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                        أ.د. ذلُد عاؾِ ذلُٛد سٓؿ٢       أضتاذ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                       أ.د. ذلُد أْٛز ذلُد ؾهس٣          أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ               أضتاذ بايه١ًٝ      أ.د. خايد ايطٝد ذلُد احلذ١ً -3

 2016 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم  رابعًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ٜامسني ذلُٛد أمحد ذلُد َسض٢اضِ ايطايب: 

دزاض١ َكاز١ْ بني اخلٛاف املٝهاْٝه١ٝ ألْابٝب ايبٛىل ؾٌٝٓٝ نًٛزاٜد َٛقٛع: 

 .١ ؾ٢ األضٛام املؿس١ٜاملتداٚي

Comparison between mechanical properties of PVC 

pipes used in the Egyptian markets.   

 .أ.د. عبد احلُٝد إبساِٖٝ مجع١ ، أ.د. عبد ايطالّ ذلُد عًٝلقحت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 2015 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 رلتاز ذلُد مسوذلُٛد ذلُد اضِ ايطايب: 

 .ذلٍٛ طاق١ األَٛازَٛقٛع: 

 L)إضتدداّ دداز أَا٢َ ع٢ً غهٌ سسف َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ  (َٚطاُٖت٘ ؾ٢ قحطني نؿا٠٤ ذلٍٛ طاق١ األَٛاز بعُٛد املا٤ املتربرب

 ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

The contribution of L-Shaped front wall in the 

improvement of the oscillating water column wave 

energy converter performance. 

 أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ ، أ.د. أمحد ذلُد زلٝب املها٣ٚ.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Energy, ELSEVIER, 19 March 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ أْٛز اجلٌُ            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ          أ.د. سطٔ -1

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

 أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ باجلاَع١ احلدٜج١   أ.د. َؿطؿ٢ شن٢ ذلُد         -3

 عكًٛا                        يًعًّٛ ٚاالداب                                         

 عكًٛاَػسؾًا ٚ          أ.د. أمحد ذلُد زلٝب املها٣ٚ   أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 



24 

  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

  -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 حلكنا

 اال٤ عادٍ ذلُد ع٢ً إبساِٖٝاضِ ايطايب: 

دزاض١ تأثري ايتعدٌٜ ؾ٢ دٗاش ايتبدري ذٚ ايػػا٤ املتطاقط ع٢ً أدا٤ َٛقٛع: 

 .ع١ًُٝ ايتش١ًٝ بايتكطري َتعدد ايتأثري

)دزاض١ تأثري ايتعدٌٜ ؾ٢ تؿُِٝ دٗاش َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 ١ٝ ايتش١ًٝ بايتكطري َتعدد ايتأثري(ايتبدري ذٚ ايػػا٤ املتطاقط ع٢ً أدا٤ عًُ

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Studying the effect of modifying the design of a 

falling film evaporator on the performance on a 

multi-effect distillation desalination process. 

 د. أمحد ذلُد زلٝب املها٣ٚ.أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ ، أ.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* ASME International Gas Turbine Institute, The 

American Society of Mechanical Engineers, Turbo 

Expo 2021, 7-11 June 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ اذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         أضت أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ            -1

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

 عكًٛا أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ أ.د. أمحد ساؾغ ايعطهس٣       -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ          أ.د. أمحد ذلُد زلٝب املها٣ٚ   أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

  -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 إٜٗاب ؾرب٣ ناٌَ زاغداضِ ايطايب: 

 .دزاض١ أدا٤ ضداْات املٝاٙ ايػُط١َٝٛقٛع: 

قحًٌٝ أدا٤ غبهات اجملُعات ايػُط١ٝ )َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. (املططش١ َع ايتدصٜٔ احلساز٣

Performance analysis of flat plate solar collector 

networks with thermal storage. 

. أ.د. أضا١َ أمحد ايط٢ُٓ ، أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػا٣ٚ ، دقحت إغساف: 

 .ذلُٛد ايطٝد بد٣ٚ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 12
th

 International Renewable Engineering 

Conference IREC, 14-15 April 2021, Amman, 

Jordan. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

          ٠أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓؿٛز      أ.د. ذلُد مجاٍ ٚاؾٌ        -1

 ز٥ٝطًا                                                                                    

 عكٛاً                   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      أ.د. ضا٢َ َسض٢ ايػسب٢ٓٝ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                 أ.د. أضا١َ أمحد ايط٢ُٓ          أضتاذ بايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                 أضتاذ بايه١ًٝ  أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػا٣ٚ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

اإلهححبى 

 الشبهل

 ٖا٢ْ س٢ًُ عبد ايػاؾ٢ احلداداضِ ايطايب:  

 .إْتاز ايتربٜد بإضتدداّ سساز٠ ايعادّ ع٢ً املسانبَٛقٛع: 

Cooling production using waste heat on normal ship. 

 .أ.د. ٚا٥ٌ ذلُد َؿطؿ٢ املػال٢ْقحت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. ذلُد ؾسٜد ذلُد خًٌٝ          -1

 عكٛاً                أ.د. ع٢ً عبد ايعصٜص س٢ًُ سطٔ أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. ٚا٥ٌ ذلُد َؿطؿ٢ املػال٢ْ   -3

 2018 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ أَري إبساِٖٝ عبد اهلل َٓؿٛزاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم  خامسًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة ملوضوعا

جشكيل جلنة 

 احلكن

 أمحد عبد ايعصٜص ذلُد عبد ايسمحٔ احلُا٢َاضِ ايطايب: 

ايت١ُٝٓ املتها١ًَ يبشريات َسض٢ َطسٚح ايطاس١ًٝ بإضتدداّ َٛقٛع: 

 .ايُٓاذز ايسٜاق١ٝ

Integrated development of Marsa Matrouh coastal 

lagoons using numerical modeling. 

 أ.د. ٖٝجِ ممدٚح عٛض ، أ.د. ذلب َٝٓا اضهٓدز.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 2
nd

 International Conference of Chemical, Energy 

and Environmental Engineering, (ICCEEE), 16-18 

July 2019, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا               زا١ٜٚ َٓري قٓؿٛٙ          أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      أ.د. -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ                 أ.د. ٖٝجِ ممدٚح عٛض        أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا  أ.د. أمئ دٛزز عٛض اهلل    أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايؿّٝٛ    -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ  ذ َطاعد مبعٗد عٛخ ايػاط٧أضتا  أ.د. ذلب َٝٓا إضهٓدز       -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

اإلهححبى 

 الشبهل

 ٢َ ذلُد عبد احلُٝد ذلُد ضعداضِ ايطايب:  

 .إداز٠ َٓع١َٛ املؿازف ايصزاع١ٝ ؾ٢ َٓطك١ غسب ايديتاَٛقٛع: 

Agricultural drains management system in western 

delta region. 

 .أ.د. سطاّ ايدٜٔ ذلُد َساد َػاش٣قحت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا             أ.د. ذلُد أمحد أبٛ زسِٝ              أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ  أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      د. عؿاّ عٛض َؿطؿ٢ دٛدٙأ. -3

 2020 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2018 زبٝع دنتٛزاٙ ْٛزٖإ مسري عبد االي٘اضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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  2021/ 9/11بتازٜذ  ايسابع١اجلًط١ 

 -: هنددة الرى واهلودرولوكا: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

يػا٤ إ

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

تكازٜس 

 املػسؾني

 2012 خسٜـ دنتٛزاٙ غٝدا٤ ٜٛضـ ذلُد َالشّاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:دة اإلنًاج هند: قسم داددًا 

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 ؾابسٜٔ سطإ ذلُد زغٛإاضِ ايطايب: 

 .إختٝاز املطاز ايجابت خد١َ ايتٛؾٌٝ عٓد ايطًب املتها١ًَ:َٛقٛع: 

The integrated dial – a – ride problem: Fixed route 

selection.   

 .أ.د. ذلُد ْػأت عباع ؾسع ، د. إضالّ عبد املٓعِ ْعِٝقحت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 ْٛزٖإ غامن تاد٢ أمحداضِ ايطايب:  

 .أضًٛب جتسٜب٢ ملٛاش١ْ خطٛط ايتذُٝع َٛقٛع:

A heuristic approach for the assembly line balancing 

problem. 

 .أ.د. ذلُد ْػأت عباع ؾسع ، د. إضالّ عبد املٓعِ ْعِٝقحت إغساف: 

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* The International Conference on Industrial 

Engineering and Industrial Management (IEIM), 15-

17 January 2020, Paris, France. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. ذلُد ْػات عباع ؾسع -1

 عكٛاً                       أضتاذ بايه١ًٝ         أ.د. ْسَني عبد ايعصٜص سساش -2

 عكًٛا أضتاذ باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.د. خايد ضعٝد ايهٝال٢ْ     -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2018 خسٜـ دنتٛزاٙ إضالّ عاطـ ع٢ً أْٛازاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم ًا وعدا

 القرار جبريخ القيد الدرجة وضوعامل

هنح 

 الدرجبت

 عبد اهلل ع٢ً عبد اهلل غٛؽاضِ ايطايب: 

ّٛ هدزاض١ تآنٌ ايعُٛد ؾ٢ األٚع١ٝ املكًب١ ؾ٢ ساي١ ايتؿاعٌ ايهُٝٝا٢٥ احملَٛقٛع: 

 .باإلْتػاز

Diffusion controlled corrosion of the shaft in agitated vessels.   

 .طٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز اجلٝازأ.د. سقحت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 أمسا٤ عطٝ٘ إبساِٖٝ عبد املعط٢ غًب٢اضِ ايطايب: 

تطٜٛس أغػ١ٝ َٔ املرتانبات ايٓاَْٛرت١ٜ ايبٛيُٝس١ٜ يتطبٝكات خالٜا ايٛقٛد َٛقٛع: 

 .املباغس باملٝجاٍْٛذات احلكٔ 

)تطٜٛس أغػ١ٝ بٛيُٝس١ٜ َٔ خالت ايطًًٝٛش َع قحدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال  يتطبٝكات خالٜا ايٛقٛد ذات احلكٔ املباغس باملٝجاٍْٛ(

 ميظ دٖٛس ايبشح.

Development of cellulose acetate polymeric membranes 

for direct methanol fuel cell applications. 

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

 زاْدا إؾالح غِٓٝ.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Journal of Saudi Chemical Society, 14/8/2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ        ن٢أ.د. ذلُد سطني عبد اجملٝد ش -1

 عكٛاً                   أ.د. أمحد أَني شعطٛط         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ   أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ.د. دٝٗإ ؾازٚم ًَؼ        أ -3

 ١ْٝ يًعًّٛ أ.د. َس٠ٚ ؾازٚم  ايكاق٢     أضتاذ باجلاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا -4

 عكًٛا                            ٚايتهٓٛيٛدٝا                                     

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 غُٝا٤ ذلُٛد ضعٝد ذلُد ذلُد 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 ذلُد عبد اهلل.قحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 2
nd

 International Conference for Membrane 

Technology & its Applications, 15-17 August 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً                        أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. َؿطؿ٢ إبساِٖٝ أمحد ضامل -2

  ايتطبٝكات أضتاذ مبد١ٜٓ األعاخ ايع١ًُٝ ٚ    أ.د. ٢َٓ ايطٝد ذلُد أمحد     -3

 عكًٛا                           ايتهٓٛيٛد١ٝ                                          

   أضتاذ َطاعد باملسنص ايك٢َٛ يًبشٛخ   .د. ٖب٘ عبد اهلل ذلُد عبد اهللأ -4

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                       

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اليحروة وعمارة السفناهلنددة : قسم  ًاثامن

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

اإلهححبى 

 الشبهل

 ُٛدأمحد ضًُٝإ أمحد ضًُٝإ ذلاضِ ايطايب:  

اهلٓدض١ ايتها١ًَٝ خلطٛط األْابٝب ايبشس١ٜ ٚقُإ ْكٌ ايػاش ؾ٢ َٛقٛع: 

 .املٝاٙ ايعُٝك١

Sun sea pipeline integrity and gas flow assurance. 

 .أ.د. ذلُد عباع قطب ، أ.د. عادٍ عبد احلًِٝ بٓٛإقحت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ ٜ٘          أ.د. ٜطس٣ ذلُد أْٛز ٚال -1

 عكٛاً            أ.د. حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاؾس   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ  أ.د. ذلُد عباع قطب                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  -3

 عكًٛا           أ.د. َطعد َؿًح عبد اجملٝد         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  -4

 عكًٛاأ.د. ذلُد َسض٢ اجلٖٛس٣           أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ             -5

 2019 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: هنددة املواصالت: قسم  تادعًا

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 عُسٚ إبساِٖٝ ع٢ً ؾًٝؿٌاضِ ايطايب: 

ضؿًت٢ بإضتدداّ ايتكٓٝات ايتكًٝد١ٜ احلد َٔ ختدد ايسؾـ األَٛقٛع: 

 .ٚاملتكد١َ

Techniques mitigation of pavement rutting using 

conventional and advanced.   

 .أ.د. خًٌٝ أمحد أبٛ أمحد ، د. دلد٣ ذلُد ناٌَقحت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 2015 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: دوةالرواضيات والفوزواء اهلند: قسم ًا عاذر

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 إضالّ غشات٘ عبد ايؿتاح ضعد بهساضِ ايطايب: 

عًُٝات َازنٛف إلختاذ ايكساز ٚتطبٝكاتٗا ؾ٢ غبهات االتؿاالت َٛقٛع: 

 .ايالضًه١ٝ

Markov decision processes and their applications 

in wireless communication networks.   

 .أ.د. غسٜـ إبساِٖٝ ذلُٛد زبٝع ، أ.د. عُسٚ ذلُد عبد ايساشمقحت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

جشكيل جلنة 

 احلكن

 سطاّ ذلُد عبد ايؿتاح ذلُد عصتاضِ ايطايب: 

منرد١ ٚقحًٌٝ زٜاق٢ إلْتػاز ٚيعالز ؾريٚضات إيتٗاب ايهبد َٛقٛع: 

 .ايٛبا٢٥

Mathematical modeling and analysis for the spread 

and for therapy of the Hepatitis virus. 

أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ ، أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد ؾاحل ، د. قحت إغساف: 

 ْسَني ْبٌٝ أمحد إبساِٖٝ.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Plos One, 12
th

 October 2021. 

  -ٕ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٛ

 ز٥ٝطًا        أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ          ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ  أ.د.  -1

 عكٛاً    أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايؿّٝٛأ.د. ساشّ عط١ٝ عؿٝؿ٢            -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ        أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                مسني أبٛ ايطعٛد ؾاحل    أضتاذ بايه١ًٝأ.د. ٜا -4

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: الرواضيات والفوزواء اهلنددوة: قسم تابع

 القرار جبريخ القيد الدرجة املوضوع

جشكيل جلنة 

 احلكن

 أمحد ذلُد ايطٝد ع٢ًاضِ ايطايب: 

 .ب ايبػس٣ يتٛيٝد زضِ قًب إؾطٓاع٢مناذز زٜاق١ٝ ؾعاي١ يًكًَٛقٛع: 

Effective mathematical models for human heart to 

generate artificial electrocardiogram signals. 
 .أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ ، د. إمساعٌٝ ذلُد عبد ايساشم إبساِٖٝقحت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Proc IMechE Part H: Journal of Engineering in 

Medicine, Institution of Mechanical Engineers, 10
th

 

of November 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا  أضتاذ به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ االضهٓدز١ٜأ.د. أمحد ذلُد ايطٝد            -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ         ١ًٝأضتاذ َتؿسؽ بايه   أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ -2

 عكًٛا                           أضتاذ بايه١ًٝأ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد ؾاحل   -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 موضوعات عامة )درادات علوا(

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

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 ذلُد ضٝد أمحد ضٝد دالٍ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥

 أمحد عبد املٓعِ ٖاغِ ايعسٜإ ايسٜاقٝات ٚ ايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ

 اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 ْٗاد ايطٝد عبد اجلٛاد سطٔ

 دٜٓا ٚيٝد ذلُٛد تٛؾٝل ضامل

 َٓاز طالٍ ايدٜٔ َٛض٢ ذلُد

 ضشس عٛض عبد احلُٝد ضًُٝإ

 أَا٢ْ أمحد ع٢ً سطني ذلُد اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ.إدتٝاش ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد  ايكساز:

سس١ً ايدزاضات دٚىل ؾ٢ َايٓعس ؾ٢ خطاب دلًظ قطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ بػإٔ إعاد٠ ايٓعس ؾ٢ َٛقٛع َتطًب ايٓػس اي - 2

 .ISIنٕٛ ايدٚزٜات املدزد١ قُٔ تؿٓٝـ ايعًٝا ٚ

 .املكد١َ إىل جل١ٓ ايكطاععا٠ َتطًب ايٓػس ايدٚىل ؾ٢ ال٥ش١ ايدزاضات ايعًٝا اجلدٜد٠ امت َس ايكساز:

 

 


