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  2021/ 12/10بتازٜذ  ايجايجةاجلًطة 

بسئاضة ايطٝد األضتاذ  2021/ 12/10ف َٔ صباح ّٜٛ ايجالثاء املٛافل ـسة ٚايٓصـة ايعاغــظ ايهًٝة يف متاّ ايطاعـادتُع دلً

/ عصاّ َصطفى اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ، ٚأَنيعُٝد ايهًٝة ُاٍ املهًف بتطٝري أع –ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ  ايدنتٛز/

 يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ،يػئٕٛ خدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة ٚاملهًف بتطٝري أعُاٍ ٚنٌٝ ايهًٝة ٚنٌٝ ايهًٝة  - ذلُد ٖٚبة

 ٚقد سطس اجلًطة نٌ َٔ:

 ًِٝ ٚايطالبٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتع أ.د. تاَس سًُى عبد احلُٝد سطٔ 

   زؤضاء األقطاّ 

 أ.د. سطاّ ايدٜٔ ذلُد َساد َغاشى  أ.د. عًى ذلُد عًى عهاش 

 أ.د. عًٝاء عادٍ ذلُد بدٚى  أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايطالّ 

 أ.د. ٖػاّ ذلُد طًبة ذلُد  أ.د. عصاّ ذلُد عادٍ عبد احلُٝد ضًُٝإ 

 . ذلُد ايطٝد ذلُد ايٓذازأ.د  أ.د. دٝٗإ فازٚم ذلُد عبد ايسمحٔ ًَؼ 

 أ.د. ذلُد َسضى عبد اجملٝد اجلٖٛسى  أ.د. دلدى عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإ 

 أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝف ايغًُى  أ.د. ٚائٌ ذلُد َصطفى قطب املغالْى 

   أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربقى 

   أضاترة َٔ األقطاّ

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

 أ.د. مسري سطٔ بَٝٛى  أ.د. َدست َصطفى اجلٓٝدى 

 أ.د. ذلُد تٛز ايدٜٔ أمحد عبد املٓعِ  أ.د. إبساِٖٝ عبدٙ إبساِٖٝ اهلٛازى 

 أ..د. َدست عبد املعطى َصطفى  أ.د. ذلُد عباع سًُى قطب 

 اء سطٔ محدى أبٛ دبٌأ..د. ٖٓ  أ. د. ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخى 

   أ..د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاترة َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

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

 أعطاء دلًظ ايهًٝة َٔ اخلازز 

 ب. أعطاء َٔ خازز ايهًٝة  أ. أعطاء َٔ داخٌ ايهًٝة 

 ّ. أضاَة ايطٝد اجلٓآٜى  غاَةذلُد عبد ايفتاح أ.د.  

   عًى ذلُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   ذلُد عبد احلُٝد إمساعٌٝأ.د.  

   زغدى زداء شٖسإأ.د.  

 .أ.د. َدٜس ٚسدة ضُإ اجلٛدة َدعـٕٛٚ :

ٓعِ إبساِٖٝ ايٓاىى ، أ.د. شنى إبساِٖٝ أ.د. طازم إبساِٖٝ عًى عبٝدٚ ، أ.د. زاٜٚة َٓري ذلُد قٓصٛة ، أ.د. ضٝد عبد املاعترز عٔ عدّ احلطٛز: 

 ى. ذلُد عًى سطٓني ، يٛاء.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ. ، ذلُٛد إبساِٖٝ ، د. ذلُد زفٝل عباع شاٖس

 ، د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد،د. أمحد غٛقى عبد ايعصبص أ.د. إبساِٖٝ عًى ٜٛضف دلاٖد ، تغٝب عٔ احلطٛز: 
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  2021/ 12/10بتازٜذ  ايجايجةاجلًطة 

عمود الكلوة اجللسة "بسم اهلل الرمحن الرحوم" ، املكلف بًسوري أعمال كًور / ادًهل السود األدًاذ الد

 وذرع اجمللس فى مناقشة املوضوعات الًالوة. ،ورحب بالسادة أعضاء اجمللس 

 

 .2021/2022للعام اجلامعى  2021 ديًمرب 14بًاروخ  ٌانوةالالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 

 -امة :ًا : املوضوعات العثانو

َدٜس ٚسـدة ضـُإ اجلـٛدة     –دلًظ ايهًٝة عًًُا برتغٝح األضتاذة ايدنتٛزة / غريٜٚت سطني عبد ايًطٝف ايغًُى  أسٝط – 1

َع األضتاذ ايدنتٛز / ٚائٌ بايهًٝة بدٜاًل عٔ األضتاذ ايدنتٛز /  زغدى زداء شٖسإ نُُجٌ عٔ ايهًٝة فى اخلطة اإلضرتاتٝذٝة 

ْعسًا يٛدٛد ا.د. زغدى شٖسإ ضُٔ فسٜل اجلاَعة ، ٚذيو بٓاءًا عًى ايتفٜٛض املُٓـٛح يسضـتاذ   ذلُد َصطفى قطب املغالْى 

 .14/9/2021( بتازٜذ 2ايدنتٛز / عُٝد ايهًٝة ظًطة دلًظ ايهًٝة زقِ )

فى ايفرتة َٔ دلًظ ايهًٝة عًًُا بتذدٜد تساخٝص َعاٌَ قطِ اهلٓدضة ايٜٓٛٚة ٚاإلغعاعٝة يًعاّ ايجاْى عًى ايتٛاىل أسٝط  – 2

َٔ قبٌ ٖٝئة ايسقابة ايٜٓٛٚة ٚاإلغعاعٝة ، ٚقد أسٝطت جلٓة غئٕٛ خدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة عًُـًا   18/1/2022ستى  19/1/2021

 .5/10/2021بريو فى دًطتٗا بتازٜذ 

َٔ  عًى ايعسض املكدّ ٛافكة بامل 5/10/2021ٚتُٓٝة ايبٝئة ظًطتٗا بتازٜذ تٛصٝة جلٓة خدَة اجملتُع  ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى – 3

% عًى نافة أْٛاع ايتشايٌٝ ايطبٝة املتـٛفسة باملعاَـٌ يًطـادة أعطـاء عٝئـة      30َعاٌَ زٜٚاٍ الب يًتشايٌٝ ايطبٝة بعٌُ خصِ 

 داَعة اإلضهٓدزٜة ، ٚذيو مبا ٜجبت اإلْتطاب يًهًٝة. –ايتدزٜظ ٚايعاًَني ٚايطالب بهًٝة اهلٓدضة 

 2019َٓر عاّ ايتدسز  ازٜعص بدعِ َػادٓٝ٘ )عػسة آالف دٓٝ٘ ال ىري( ٚاخل 10000صسف َبًغ ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى  – 4

َر ايعًُٝة اسطاب ايرباألضتاذ بكطِ اهلٓدضة ايهُٝٝائٝة ، ٚذيو َٔ  –ؼت إغساف األضتاذ ايدنتٛز / حيٝى ذلُد صربى ايػاذىل 

 ًعاّ املاىل احلاىل.املتدصصة ي
 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

ٜاضس ضعد ذلُد أمحد ، ٚايطٝد ايدنتٛز / أمحد  ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / ايعٝٓى املكدّ َٔ قبٍٛ ايتربع  ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى – 1

 5742.77ا مببًغ ُ، تكدز ايكُٝة اإلمجايٝة هلنتاب ( 2عبازة عٔ عدد )قطِ اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة ،  -عبد ايبازى ذلُد أبٛ ايطعٛد  

 ال ىري(.ٚضبعة ٚضبعٕٛ قسغًا دٓٝ٘ َصسى ة آالف ٚضبعُائة ٚاثٓإ ٚأزبعٕٛ مخطدٓٝ٘ )
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الرتقوات والًعوونات

 (فقطواألداتذة املساعدون ة )جملس الكلوة على مسًوى األداتذمساعد   منح اللقب العلمى لوظوفة أدًاذعدم  -

 انقرار املوضوع انقسى انوظيفة االسى ّ

 َدزع . ذلُد َصطفى صدقى        د 1
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلـًظ ايكطِ 

ايًكب ٘ َٓح ضٝادت عدّبػإٔ 

 َطاعد أضتاذ ةايعًُى يٛظٝف

 ةبايكطِ بٓاءًا عًى تٛصٝة ايًذٓ

 ايعًُٝة ايدائُة يًرتقٝات.

قسز دلًظ ايهًٝة 

عدّ َٓح ضٝادت٘ 

ايًكب ايعًُى 

 يٛظٝفة أضتاذ َطاعد

 

 وني فى وظوفة مدرسالًع -

 انقرار املوضوع انقسى انوظيفة االسى ّ

1 
ذلُد صالح ايدٜٔ عبد اهلل  ّ.

  َطعد

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

  ايهٗسبٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

بايكطِ  َدزعفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 ايدنتٛزاٙ.عًى دزدة  حلصٛي٘

 ٚافل اجملًظ

 

 مساعدوفة مدرس الًعوني فى وظ -

 انقرار املوضوع انقسى انوظيفة االسى ّ

1 
ذلُد ممدٚح ذلُد املطعد  ّ.

 ابٛ اخلري 
 َعٝد

اهلٓدضة 

 االْػائٝة 

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

 َدزع َطاعدفى ٚظٝفة ٘ ضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتري بايكطِ حلصٛي٘

 ٚافل اجملًظ

2 
طسى سطاْني ايصٖساء اخل ّ.

  ٖٓداٚى
 َعٝد

اهلٓدضة 

  ايهُٝٝائٝة

ايٓعس فى إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافكة 

 َدزع َطاعدفى ٚظٝفة  اٗضٝادت تعٝنيعًى 

 .عًى دزدة املادطتري ابايكطِ حلصٛهل

 ٚافل اجملًظ
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 -: نًداباتاإل: ًالٌثا

 انقرار املوضوع انقسى انوظيفة االسى ّ

 ضتاذ َتفسغ أ ٛد عًى   ا.د. زَطإ عبد املكص 1
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدضة  عًى ْدب ضٝادت٘

داَعة فازٚع  –املعُازٜة بهًٝة اهلٓدضة 

إعتبازًا َٔ  2021/2022يًعاّ االنادميى 

ٚذيو َٜٛى ،  31/8/2022ٚستى  1/9/2021

 ضاعة أضبٛعًٝا. 12األثٓني ٚاألزبعاء ملدة 

 ٚافل اجملًظ

 ضتاذ َتفسغ أ    َٝٓا بدٜع عبد املًوا.د.  2

ايسٜاضٝات 

ٚايفٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

يًتدزٜظ بكطِ  عًى ْدب ضٝادت٘

باجلاَعة  ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ اإلنتٛازٜة

ٚذيو خالٍ ايفصٌ  األَسٜهٝة بايكاٖسة

 ، 2021/2022يًعاّ االنادميى  ايدازضى األٍٚ

 ضاعات 3ملدة  اخلُٝظٚ األثٓنيٚذيو َٜٛى 

 أضبٛعًٝا.

 ٚافل اجملًظ

 ضتاذ أ ا.د، زادى عًى زفعت محدى    3
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

يًتدزٜظ ظاَعة ايعًُني  عًى ْدب ضٝادت٘

األنادميى ايدٚيٝة  إعتبازًا َٔ بداٜة ايعاّ 

ٚذيو َٜٛى األسد ٚاألثٓني ،  2022/  2021

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملدة 

 ٚافل اجملًظ

 ضتاذأ ضاَح ط٘ ذلُد دٜٓا  ا.د. 4
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

ا يًتدزٜظ بهًٝة عًّٛ عًى ْدب ضٝادتٗ

ٖٚٓدضة احلاضبات ظاَعة ايعًُني ايدٚيٝة  

ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملدة ،  2021اخلسٜف  يفصٌ

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6

 ٚافل اجملًظ

 ضتاذ َطاعد أ ايصٝاد  ذلُد طازم د. شٜاد  5
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

يًتدزٜظ بهًٝة عًّٛ  عًى ْدب ضٝادت٘

ٖٚٓدضة احلاضبات ظاَعة ايعًُني ايدٚيٝة  

ٚذيو ّٜٛ األزبعاء ،  2021يفصٌ اخلسٜف 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملدة 

 ٚافل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : ثالًٌا

 انقرار املوضوع انقسى انوظيفة االسى ّ

 َدزع أمحدمساء ايطٝد سطٔ أد.  6
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

ا يًتدزٜظ بهًٝة عًّٛ عًى ْدب ضٝادتٗ

اضبات ظاَعة ايعًُني ايدٚيٝة ٖٚٓدضة احل

ٚذيو ّٜٛ األزبعاء ،  2021يفصٌ اخلسٜف 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملدة 

 ٚافل اجملًظ

 َدزع  ذلُٛد ذلُد ط٘ ذلسّ د.  7
اهلٓدضة 

 ايهُٝٝائٝة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

 ْدبًا نًًٝا يًعٌُ ْدب ضٝادت٘ػدٜد عًى 

ة ظاَعة ايعًّٛ بربْاَر اهلٓدضة ايبٝئٝ

مبدٜٓة شٌٜٚ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

ملدة عاّ ناٌَ اعتبازًا ٚاإلبتهاز ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 .31/12/2022ستى  1/1/2022َٔ 

 ٚافل اجملًظ

8 
مجاٍ محد أّ. ضذدة ٚائٌ 

 ايدٜٔ

َدزع 

 َطاعد 

اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

تدزٜظ بهًٝة عًّٛ ا يًعًى ْدب ضٝادتٗ

ٖٚٓدضة احلاضبات ظاَعة ايعًُني ايدٚيٝة 

ٚذيو ّٜٛ األزبعاء ،  2021يفصٌ اخلسٜف 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملدة 

 ٚافل اجملًظ

 َعٝد مئ عجُإ أّ. َٓة اهلل  9
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

ا يًتدزٜظ بهًٝة عًّٛ عًى ْدب ضٝادتٗ

ٖٓدضة احلاضبات ظاَعة ايعًُني ايدٚيٝة ٚ

ٚذيو ّٜٛ األزبعاء ،  2021يفصٌ اخلسٜف 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6ملدة 

 ٚافل اجملًظ

  َعٝد محدإّ. داال طازم سطٓى  10
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

 ةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

ا يًتدزٜظ بهًٝة عًّٛ عًى ْدب ضٝادتٗ

اَعة ايعًُني ايدٚيٝة ٖٚٓدضة احلاضبات ظ

ٚذيو ّٜٛ األثٓني ملدة ،  2021يفصٌ اخلسٜف 

 ضاعات أضبٛعًٝا. 6

 ٚافل اجملًظ
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 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( : رابعًا

قطِ اهلٓدضة  -قطِ ٖٓدضة احلاضب ٚايٓعِ  –قطِ اهلٓدضة ايبشسٜة ٚعُازة ايطفٔاالقطاّ املعٓٝة ) تهًٝفاتايٓعس فى  - 1

قطِ اهلٓدضة  – قطِ اهلٓدضة املعُازٜة –  هُٝٝائٝةقطِ اهلٓدضة اي – ايغصٍ ٚايٓطٝرقطِ ٖٓدضة  – ة ٚاالغعاعٝةايٜٓٛٚ

بتازٜذ  ةطبكًا يًدطة اخلُطٝة املعتُدة َٔ دلًظ اجلاَعة ظًطت٘ املٓعكد 2020املعٝدٜٔ خسجيى دفعة  تهًٝفبػإٔ  (املٝهاْٝهٝة

 .2022/2023ٚستى ايعاّ اجلاَعى  2018/2019َٔ ايعاّ اجلاَعى  ابتداءًا 25/5/2019

 .2020ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى تهًٝفات األقطاّ بػإٔ تهًٝف املعٝدٜٔ خسجيى دفعة  ايكساز :
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 الشئون التعليمية
 

 انقرار جوصية جلنة شئوٌ طالة املوضوع و

1 

آيٝة إبالغ ايطالب باإلْرازات األنادميٝة ، سطب ايٓعس يف 

سٝح ٚافل اجملًظ عًى  31/8/2021يف  قساز دلًظ اجلاَعة 

 ايبدائٌ ايتايٝة:

إٔ ٜتِ إضتدعاء ايطايب يًتٛقٝع عًى إْراز بإدازة  -1

غئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بايهًٝة ٚذيو ٚفكا يًُٓٛذز 

 املكرتح َٔ ايهًٝة.

 بٛاضطة اإلميٌٝ اجلاَعٞ اخلاص بهٌ طايب. -2

 عًى َٛقع ايتطذٌٝ ٚاإلزغاد األنادميٞ يًطايب. -3

ى يهٌ نًٝة إختٝاز الآيٝة املٓاضبة هلا يف تٓفٝر عًى إٔ ٜرت

 ٖرا ايػإٔ.

ٜتِ إبالغ ايطالب ثأٌ أوصث انهجنة 

باإلْرازات األنادميٝة بٛاضطة اإلميٌٝ 

اجلاَعٞ اخلاص بايطايب بايتٓطٝل بني 

املٓطل األنادميٞ يًربْاَر ٚإدزاة غئٕٛ 

ايطالب ، عًى إٔ ٜتِ عٌُ إعالٕ قائُة 

ًى إْرازات أنادميٝة بايطالب احلاصًني ع

بايسقِ اجلاَعى فى يٛسة االعالْات بػئٕٛ 

ايطالب. نريو ٜتِ ايتٛاصٌ َع ايدعِ 

ايفٓى ملٛقع ايتطذٌٝ )إبٔ اهلٝجِ( يًعٌُ 

عًى إضافة ظٗٛز اإلْراز األنادميى يًطايب 

 عًى سطاب٘ ايػدصى.

 وافك جمهس انكهية

2 

 ايطًب املكدّ َٔ زئٝظ دلًظ قطِ اهلٓدضةايٓعس يف 

 :يف َكرتح دلًظ ايكطِ باملٛافكة عًىهٗسبٝة اي

اجملاالت كسز املتطًب املطبل ملتعدٌٜ  -1

)بسْاَر  EEC261 يإلتصاالت ايهٗسَٚغٓاطٝطٝة

يٝصبح ايتفاضٌ ٖٓدضة اإلتصاالت ٚاإليهرتْٚٝات( 

بداًل َٔ  EMP113 ٚايتهاٌَ يًُتغريات املتعددة

 . EMP114 املعادالت ايتفاضًٝة

اجملاالت كسز طبل ملامل تطًباملتعدٌٜ  -2

)بسْاَر ٖٓدضة ايكٛى   EEP213 ايهٗسَٚغٓاطٝطٝة

ايتفاضٌ ٚايتهاٌَ  يٝصبحٚالآالت ايهٗسبٝة( 

 2-بداًل َٔ فٝصٜاء EMP113  يًُتغريات املتعددة

EMP 032 . 

 نٛد َكسز َكدَة فى َعاجلة ايصٛز صٜٛبت -3

 فى بسْاَر EEC 471 بداًل َٔ  EEC 472يٝصبح

إليهرتْٚٝات ٚذيو يٛدٛد َكسز اإلتصاالت ٚا ٖٓدضة

 .آخس بٓفظ ايهٛد

 أوصث انهجنة ثبملوافقة

 وافك جمهس انكهية
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 لشئون التعليمية: اتابع
 

 انقرار جوصية جلنة شئوٌ طالة املوضوع و

3 

ٝهاْٝهٝة ايطًب املكدّ َٔ زئٝظ دلًظ قطِ اهلٓدضة املايٓعس يف 

ٍ إْتكانٛد َكسز  صٜٛبت يف َكرتح دلًظ ايكطِ باملٛافكة عًى

اخلاص بربْاَر اهلٓدضة ايٜٓٛٚة  MEC 312احلسازة 

 .ٚذيو يٛدٛد َكسز آخس بٓفظ ايهٛد  MEC 313يٝصبح

 أوصث انهجنة ثبملوافقة

 وافك جمهس انكهية

4 

ايٓعس فى اإليتُاع املكدّ َٔ املٗٓدع / خايد سًُى عبد احلافغ 

خسٜر نًٝة اهلٓدضة داَعة اإلضهٓدزٜة قطِ اهلٓدضة  –فساز 

، ًٜتُظ املٛافكة عًى ايتشاق٘ بايرباَر  2016دٚز ْٛفُرب  املدْٝة

بسْاَر ٖٓدضة املٝهاتسْٚهظ أٚ  SSPايعًُٝة املتدصصة 

 .2021/2022بسْاَر ٖٓدضة ايهٗسَٚٝهاْٝها يًعاّ ايدزاضى 

عهى إنححبق  وافك جمهس انكهية 

انطبنت ثبنشعجة انعبية نهربايج 

انعهًية املحخصصة  ، ويحى جنسيقه 

 هضواثط املعًول هببوفقبً ن

5 

إساطة دلًظ ايهًٝة عًًُا مبٛافكة دلًظ غئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب 

ٚاجملًظ األعًى يًرباَر اجلدٜدة ٚاملتدصصة باجلاَعة ، عًى شٜادة 

املكابٌ املادى يطًبات اضتدساز ايػٗادات ٚاإلفادات َٔ إدازة 

ايػئٕٛ ايتعًُٝٝة يصاحل صٓدٚم اخلدَة ايتعًُٝٝة عد أقصى 

، ٚذيو نُا ٖٛ َبني  2021/2022% ، ابتداءًا َٔ ايعاّ ايدزاضى 30

(.1باملسفل زقِ )  

 

 عهًبً جمهس انكهية أحيط

 

ٚبٝاْٗا نايتاىل : 2021 ايصٝفايٓعس فى اعتُاد ْتائر اخلسجيٝني َٔ ايرباَر ايعًُٝة املتدصصة يفصٌ  - 6

 املعدٍ ايرتانُٞ
ىاش 

 ٚبرتٚنُٝاٜٚات

ساضبات 

 ٚإتصاالت
َٝهاْٝهانٗسٚ  

عُازة 

 ٚتػٝٝد

املٓصات 

 ايبشسٜة
 ايٓطبة املئٜٛة عدد ايطالب

4.00 - 3.70 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.69 - 3.30 0 0 0 0 0 0 0.00% 

3.29 - 3.00 1 1 0 0 0 2 7.41% 

2.99 - 2.70 0 4 0 1 0 5 18.52% 

2.69 - 2.30 1 3 3 2 0 9 33.33% 

2.29 - 2.00 1 2 6 2 0 11 40.74% 

 27 0 5 9 10 3 يعدد ايهًٞا
 

 

 ٚافل دلًظ ايهًٝة عًى إعتُاد ايٓتائر.ايكساز : 



01 

  2021/ 12/10بتازٜذ  ايجايجةاجلًطة 

 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -أداشة دزاضٝة : اإلٜفاد فى  – أ

 انقرار انجيبٌ انوظيفة/انقسى االسى و

 محد ذلُد سبػى مجعة أ .ّ 1
طاعد بكطِ َدزع َ

 اهلٓدضة االْػائٝة

ى اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعس ف

ايجكافٝة باملٛافكة عًى اٜفاد ضٝادت٘ فـى ادـاشة دزاضـٝة    

يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ َٔ ايٛالٜـات املتشـدة   

االَسٜهٝة ٚذيو يالضتفادة َٔ املٓشة املكدَـة يطـٝادت٘   

تهطاع ملدة عـاّ قابـٌ يًتذدٜـد     -َٔ داَعة داالع

 فس مبستب ٜصسف بايداخٌ.إعتبازًا َٔ تازٜذ ايط

 (.27/1/2019فى َعٝد )تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ فى ٚظٝفة 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -أداشة دزاضٝة : َد  – ب

 انقرار انجيبٌ انوظيفة/انقسى االسى و

1 
ْاْطى عالء ايدٜٔ  . ّ

 سطٔ عًى ذلُد  

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدضة ايهٗسبٝة 

ٚعطٛ االداشة 

داَعة  –ايدزاضٝة 

 هٓداٚاتسيٛ ب

ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات 

ايجكافٝة باملٛافكة عًى َد االداشة ايدزاضٝة يطٝادتٗا تسّ 

فسصة اخرية  فى اطاز ايعاّ ايجأَ اعتبازًا َٔ   اضافى

بدٕٚ َستب ٚذيو ْعـسًا   30/12/2021ٚستى  31/8/2021

 يكسب َٓاقػ٘ ايدزدة ٚادساءات احلصٍٛ عًٝٗا. 

فـى ادـاشة دزاضـٝة     1/5/2014ست ضٝادتٗا بتـازٜذ  )ضاف

اخـس َـد    –يًشصٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ َـٔ نٓـدا   

سصًت عًٝ٘ ازبع غٗٛز فى ْطام ايعاّ ايجأَ بدٕٚ 

 (.30/8/2021َستب ستى 

ٚافل 

 اجملًظ
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 -: يًتدزٜب فرتةَٓح   – دـ

 انقرار انجيبٌ انوظيفة/انقسى االسى و

1 
 محدأايععِٝ  محد عبد. أّ

 دزٜٚؼ 

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدضة ايٜٓٛٚة 

ٚاالغعاعٝة ٚعطٛ 

االداشة ايدزاضٝة ظاَعة 

ْٛزخ نازٚيٝٓا 

بايٛالٜات املتشدة 

 االَسٜهٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقـات   ايٓعس يف اقرتاح دلًظ ايكطِ

ة عًى َٓح ضٝادت٘ فرتة يًتدزٜب اعتبازًا باملٛافكايجكافٝة 

ْٗاٜة ايعاّ ايطـادع(  ) 10/8/2022ستى  21/10/2021َٔ 

  .بدٕٚ َستب

)ضافس ضٝادت٘ فى اداشة دزاضٝة يًشصٍٛ عًى ايدنتٛزاٙ 

 - 20/10/2020ْاقؼ ايدزدـة فـى    -2016/ 11/8بتازٜذ 

 20/10/2021اخس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ اٍٚ يًتدزٜب ستى 

 بدٕٚ َستب(

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: بدء الدرادة(اجلامعة املصروة الوابانوة للعلوم والًكنولوجوا ) :ثانوًا

 انقرار انجيبٌ انوظيفة/انقسى االسى و

 ايغٓى   ذلُٛد محدى عبد. ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

ايسٜاضٝات ٚايفٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

إساطة دلًظ ايهًٝة ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكافٝة 

عًًُا مبٛافكة أ.د.عُٝد ايهًٝة بايتفٜٛض عًى بدء 

دنتٛزاٙ َٔ ايدزاضة يطٝادت٘ يًشصٍٛ عًى دزدة اي

اجلاَعة املصسٜة ايٝاباْٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اعتبازًا 

ٚملدة ثالخ ضٓٛات ٚتطعة أغٗس َتصًة  17/10/2021َٔ 

مبستب ٜصسف بايداخٌ ٚقد اسٝطت جلٓة ايهًٝة 

 يًعالقات ايجكافٝة عًًُا.

ــدزع َطــاعد                      ــة َ ــى ٚظٝف ــٝني ضــٝادت٘ ف ــازٜذ تع )ت

 (.22/7/2020فى 

ل ٚاف

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

 انقرار انجيبٌ انوظيفة/انقسى االسى و

 ٚائٌ فتشى زاىب ا.د. 1
ضتاذ بكطِ أ

 اهلٓدضة االْػائٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكافٝة باملٛافكة  ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ

إعتبازًا َٔ  ايعاّ احلادى عػساطاز إعازة ضٝادت٘ فى  ػدٜدعًى 

بدٕٚ َستب يًعٌُ بػسنة  )عاّ اضتجٓائى( 6/12/2022ستى  7/12/2021

بسٜهاضت نُبٝٛتٓر بهٓدا ٚذيو طبكًا يكساز اجملًظ االعًى 

ْعسًا يًعسٚف ايسآٖ٘ جلائشة  20/3/2021يًذاَعات ظًطت٘ بتازٜذ 

 اجلدٜدة بايكطِ. نٛزْٚا ، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات

 %(.10)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

2 
عُسٚ حيٝى أبٛ  ا.د.

 ىصاية

ضتاذ بكطِ أ

 ايهٗسبٝةاهلٓدضة 

 يًعاّ االٍٚضٝادت٘  اعازةايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ باملٛافكة عًى  

فى إطاز ايعاّ ايعاملٝة بايكاٖسة ) تافسٜدا يًعٌُ نُطتػاز بػسنة

 1/10/2021نهٌ( ٚذيو اعتبازًا َٔ  ضٓٛات االعازات َٔ امجاىل ايجأَ

 .اجلدٜدة بايكطِ ؤثس عًى االعازاتضٝادت٘ ال ت اعازة ، عًًُا بإ

 (%4ايكطِ  ة عًى َطتٛىْطبة االعاز)

ٚافل 

 اجملًظ

3 
محد ايطعٝد ٜٛضف أ د.

 ايٛزداْى

طاعد َضتاذ أ

بكطِ اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

ٚجلٓة ايهًٝة يًعالقات ايجكافٝة باملٛافكة  يكطِايٓعس فى اقرتاح دلًظ ا

ستى  25/11/2021إعتبازًا َٔ  يًعاّ ايسابعإعازة ضٝادت٘  ػدٜدعًى 

املصسٜة ايٝاباْٝة يًعًّٛ بدٕٚ َستب يًعٌُ باجلاَعة  24/11/2022

ٚايتهٓٛيٛدٝا ، عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اجلدٜدة 

 بايكطِ.

 %(.16ة عًى َطتٛى ايكطِ )ْطبة االعاز

ٚافل 

 اجملًظ

4 
محد ذلُد ايطٝد أ د.

 سطٔ

دزع بكطِ َ

ٖٓدضة احلاضب 

 ٚايٓعِ

 يًعاّ االٍٚضٝادت٘  إعازةعًى باملٛافكة   ايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ

ايتاىل الْتٗاء املُٗة ايعًُٝة( ستى  )ايّٝٛ 1/8/2021إعتبازًا َٔ 

ٝٗاى بايٛالٜات املتشدة بدٕٚ َستب يًعٌُ ظاَعة ي 31/7/2022

 االَسٜهٝة عًًُا بإٔ إعازة ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اجلدٜدة بايكطِ.

 %(.25)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

5 
 عبد محدأعًٝاء عادٍ  د.

 احلًِٝ

دزع بكطِ َ

 اإلْتازٖٓدضة 

ا فى ضٝادتٗ اعازة ػدٜدايٓعس فى اقرتاح دلًظ ايكطِ باملٛافكة عًى 

ٚذيو يًعٌُ  17/8/2022ستى  18/8/2021َٔ  اعتبازًا ايعاّ اخلاَظ اطاز

ضٝادتٗا ال تؤثس عًى ْطبة  بإ اعازة بهٓدا ، عًًُا ظاَعة َاى َاضرت

 بايكطِ. االعازات

 %(.20)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلنددة اإلنشائوة :أواًل: قسم 

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة ضوعاملو

ينح 

 اندرجبت

 حيٝى ذلُد ايطٝد عًى أبٛ شٜادٙاضِ ايطايب:  

تدعِٝ ايهُسات ايعُٝكة ذات اخلسضاْة عايٝة املكاَٚة املصٚدة ذات َٛضٛع: 

 . فتشات

Strengthening of high strength concrete deep beams 

with openings.  

 .ِٝ عبٝدٚ ، أ.د. أمحد رلتاز طسابٝةأ.د. طازم إبساٖؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2014 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم ثانوًا

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

ينح 

 اندرجبت

 َصطفى ذلُٛد عبد ايساشم ذلُٛداضِ ايطايب:  

 . اإلْتكاٍ احلجى ايالضًهى املطتكس يًطاقةَٛضٛع: 

Robust inductive wireless power transfer.  

أ.د. تاَس سًُى عبد احلُٝد سطٔ ، أ.د. عُسٚ ذلُد عجُإ ؼت إغساف: 

 .ايصٚاٚى

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 زميٕٛ عدىل ضٝدازٚع بٛيظاضِ ايطايب:  

 . ايػبهات َتعددة اهلٛائٝات ملٛدات املًًى َرت يإلزضاٍ ايهفءَٛضٛع: 

Multiple antennas networks for efficient 

transmission of millimeter waves.  

 .أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ اخلاَى ، د. سطٔ ذلُٛد ايسداٍؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

 



04 

  2021/ 12/10بتازٜذ  ايجايجةاجلًطة 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

جشكيم جلنة 

 احلكى

 سٓإ ذلُٛد أمحد تٛفٝل اجلُاٍضِ ايطايب:  ا

 . ايتطبٝكات احلدٜجة عًى ذلصٚش بساز ايًٝفىَٛضٛع: 

Advanced applications of fiber Bragg grating (FBG).  

أ.د. ايطٝد عبد املعطى ايبدٚى )زمح٘ اهلل( ، أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ ؼت إغساف: 

 .ذلُد زشم ذلُد زشم إمساعٌٝ ، أ.د. َصطفى سطني عًى سطٔ ، أ.د.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Optical and Quantum Electronics, 14/1/2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا               أ.د. َعٗس بطْٝٛى طاٌٜ       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة        -1

 عطٛاً  هًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٛفٝةأضتاذ َتفسغ ب  أ.د. َعٛض إبساِٖٝ دضٛقى  -2

                             أضتاذ َتفسغ باالنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  أ.د. َصطفى سطني عًى سطٔ -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ                                                                          

 عطًٛاَػسفًا ٚ            أضتاذ َتفسغ بايهًٝة   أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ -4

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 ْٗى سٓفى عبد ايساشم ذلُٛد ىامناضِ ايطايب: 

تكٓٝات َعاجلة اإلغازات املتكدَة يتشًٌٝ ٚتػدٝص إغازات املذ َٛضٛع: 

 .ايهٗسبٝة

تكٓٝات املتكدَ٘ ملعاجلة اإلغازات يتشًٌٝ )ايَع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. ٚتػدٝص إغازات املذ ايهٗسبٝة(

Advanced signal processing techniques for EEG 

filtering, analysis, and diagnosis. 

 .أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، د. أمحد ضعٝد ايرتاعؼت إغساف: 

 ملٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* ا

* Journal of Neural Engineering, 17 April 2021. 
* 2018 IEEE International Symposium on Medical 

Measurements and Application, 11-13 June 2018, Rome, Italy. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسفًا ٚ     أضتاذ َتفسغ بايهًٝة  أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ       -1

  أضتاذ باألنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  أ.د. عبد املٓعِ عبد ايبازى عبد ايكٛى -2

 عطٛاً                                                                                   

 عطًٛا                      أضتاذ بايهًٝةأ.د. سطٔ ذلُٛد ايسداٍ               -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ    أضتاذ َطاعد بايهًٝة    أ.د. أمحد ضعٝد ايرتاع            -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

جشكيم جلنة 

 احلكى

 دايٝا إبساِٖٝ ذلُد ذلُد إبساِٖٝ اضِ ايطايب:

تعصٜص اإلزضاٍ فى ايكٓٛات ايصٛتٝة ؼت املاء بإضتدداّ تكطِٝ ايرتدد َٛضٛع: 

 .املتعاَد املتٓاثس ٚاملطابل يًكٓاة

Enhanced transmission in underwater acoustic channels 

using matched and sparse orthogonal frequency division 

multiplexing (OFDM) signals. 

 أ.د. ضعٝد ايطٝد إمساعٌٝ اخلاَى ، د. نسِٜ أمحد ضاَى عبد احملطٔ بٓٛإ.ؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 37
th

 National Radio Science Conference (NRSC), 8-10 

September, 2020, New Cairo City, Egypt. 

  -َٔ :  عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة

 زئٝطًاَػسفًا ٚ      أضتاذ َتفسغ بايهًٝة أ.د. ضعٝد ايطٝد إمساعٌٝ اخلاَى    -1

 عطٛاً               أ.د. أْطى أمحد عبد ايعًِٝ عًى    أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -2

 عطًٛا أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ايكاٖسةأ.د. أمحد محادة َصطفى ايػسبٝٓى    -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ٓدضٝةاهل

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

جعديم جلنة 

 إشراف

 طازم حيٝى عطٝة داب اهللاضِ ايطايب: 

أضًٛب ؼهِ َتكدّ يآلالت ايتصآَٝة ذات املغٓاطٝظ املطتدِٜ يتطبٝكات َٛضٛع: 

 .ايطٝازات ايهٗسبٝة

أ.د. ذلُد دلدى أمحد ذلُد ، أ.د.عُسٚ عجُإ ايصٚاٚى ، أ.د. عبد ايطالّ ؼت إغساف: 

 .د عبد ايطالّأمح

ٚذيو بإضافة إضِ د. َطعد ذلٝى ايدٜٔ عًى ٜٛضف املدزع بهًٝة اهلٓدضة داَعة 

 .نفس ايػٝذ إىل جلٓة اإلغساف حلادة ايبشح إىل تٛادد ضٝادت٘

 2017 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

إيغاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 اجملًظ ٚافل 2013 زبٝع دنتٛزاٙ ٖب٘ ذلُٛد أمحد غشات٘اضِ ايطايب: 

 ٚافل اجملًظ 2017 خسٜف دنتٛزاٙ الآء شٜٔ ايعابدٜٔ ذلُد عًى َعسٚفاضِ ايطايب: 

 ٚافل اجملًظ 2019 زبٝع دنتٛزاٙ الآء ذلُد أمحد ايعدٍاضِ ايطايب: 

 فاطُة ذلُد ذلُد سطاْنياضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2012 خسٜف

 عطٝة اهلل عًى محدٖٓد ضاَى اضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚافل اجملًظ 2016 خسٜف
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

إيغاء ايتطذٌٝ 

 بٓاء عًى طًب٘
 ضازة صالح شنسٜااضِ ايطايب: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 2013 زبٝع

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: اهلنددة املعماروة: قسم ثالًٌا

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

ينح 

 اندرجبت

 عال عًى ذلُٛد بَٝٛى عًىاضِ ايطايب:  

 . املطتكس االٜهٛيٛدى ايطٝاسى بطٝٛٙ : صشساء َصس ايغسبٝةَٛضٛع: 

Ecological tourism settlement in Siwa: EWD.  

 .سىأ.د. ذلُد عبد ايعاٍ غشات٘ ، أ.د. ذلُد أْٛز ذلُد فهؼت إغساف: 

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 ٖاٜدى ذلُٛد غشات٘ إبساِٖٝاضِ ايطايب:  

َؤغسات َسنبة، اجلٌٝ اخلاَظ  H-SEE-City 2050 (HSE2)َٛضٛع: 

 . يًُدٕ ايرنٝة، ايعاصُ٘ اإلدازٜة اجلدٜدة، َصس

H-SEE-City 2050 (HSE2), Composite indicators, Fifth 

Generation of smart cities application on new 

administrative capital city, Egypt.  

 .أ.د. عًى فؤاد بهس ، د. أمساء ايطٝد سطٔؼت إغساف: 

 2017 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

جشكيم جلنة 

 احلكى

 َسِٜ عُس ذلُد عجُإاضِ ايطايب: 

ٝة: ساية تطٜٛس خطة احلفاظ عًى ايرتاخ ايجكافى إضتذابة يًتشدٜات املطتكبًَٛضٛع: 

 .َٛقع ايرتاخ ايعاملى ، نٝٓٝا –دزاضٝ٘ : َدٜٓة الَٛ 

Developing cultural heritage plan in response to future 

challenges: case of Lamu – town world heritage site, Kenya. 

 .أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايطالّ ، أ.د. عًى فؤاد ضعٝد بهسؼت إغساف: 

 رنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* املٗٓدع امل

* 26th International Conference on Urban Planning and 

Regional Development in the Information Society, 7 – 10 

September 2021, Vienna, Austria. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                  أضتاذ َتفسغ بايهًٝة     أ.د. طازم عبد احلُٝد فسىًى -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ زئٝظ ايكطِ بايهًٝةٚأضتاذ   أ.د. سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايطالّ -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ         أ.د. عًى فؤاد ضعٝد بهس         أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -3

 أضتاذ َطاعد باالنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ أ.د. َى عباع حيٝى               -4

 عطًٛا                             ٚايتهٓٛيٛدٝا                                       

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2019 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املعماروة :: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

جشكيم جلنة 

 احلكى

 أَريٙ ذلُد ذلُد ساَد املٗدىاضِ ايطايب: 

 .تٓطٝل ايػٛازع ٚاملكطٛعة ايصٛتٝة : زؤٜة ددٜدةِٝ ٚتصَُٛضٛع: 

املبدأ اإلزغادى يتصُِٝ املػاٖد ايصٛتٝة بٓاءَا )َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح : 

عًى ْٗر ايعٓاصس ايتصُُٝٝة ملػاٖد عُازة ايػٛازع " َٝدإ أمحد عسابى فى 

 ٖٛس ايبشح.عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ د (اإلضهٓدزٜة، َصس نشاية دزاضٝة"

Soundscape design guideline based on streetscape design 

elements approach ' case study of Ahmed Oraby square, 

Alexandria, Egypt. 

 .أ.د. عًى فؤاد بهس ، د. أَرية عادٍ فتشىؼت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

*26
th

 International Conference on Urban Planning and 

Regional Development in the Information Society, 7-10 

September 2021, Vienna, Austria. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                  أضتاذ َتفسغ بايهًٝة            أ.د. طازم عبد احلُٝد فسىًى  -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة                       أ.د. عًى فؤاد بهس   -2

 عطًٛا   أضتاذ َطاعد بهًٝة اهلٓدضة طٓطا              أ.د. إزلى إبساِٖٝ ايدزٜٚؼ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 عُسٚ بطْٝٛى عبد ايعصٜص عًى عالء ايدٜٔاضِ ايطايب: 

املطتكبٌ فى ايعُازة، َدى إَهاْٝة تطبٝل إضتدداّ ايطباعة تهٓٛيٛدٝا َٛضٛع: 

 .ثالثٝة األبعاد نتكٓٝة بٓاء ددٜدة فى ايدٍٚ ايٓاَٝة،َصس

)تهٓٛيٛدٝا املطتكبٌ فى ايعُازة إَهاْٝة تطبٝل َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح : 

بإٔ ٖرا  عًًُا ايطباعة ثالثٝة األبعاد نتكٓٝة بٓاء ددٜدة فى ايبًدإ ايٓاَٝة ، َصس(

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Future technology in architecture applicability of 3D printing 

as a new building technology in developing countries, Egypt.  

 .أ.د. ذلُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ ، د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝادؼت إغساف: 

 ٛز يف :* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػ

*26
th

 International Conference on Urban Planning and 

Regional Development in the Information Society, 7-10 

September 2021, Vienna, Austria. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاًا َٚػسف       أضتاذ َتفسغ بايهًٝة        أ.د. ذلُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ        -1

 عطٛاً                        أضتاذ بايهًٝة        أ.د. ذلُد عاصِ ذلُٛد سٓفى       -2

 عطًٛا        أضتاذ بهًٝة ايفٕٓٛ اجلًُٝة           أ.د. ٚيٝد عُس َصطفى          -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ       أضتاذ َطاعد بايهًٝة        أ.د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد        -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املعماروة :: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

جشكيم جلنة 

 احلكى

 زٚإ عجُإ َهاٚى ذلُد َٓطىاضِ ايطايب: 

ايتهاٌَ بني َسْٚة ايتصُِٝ اهلٝهًى ٚاملعُازى َٔ خالٍ ايطباعة َٛضٛع: 

 .ثالثٝة األبعاد

)ايتأثري املتبادٍ يًُسْٚة املعُازٜة ٚ اهلٝهًٝة َٔ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح : 

خالٍ ايطباعة ثالثٝة األبعاد : احملاناة اهلٝهًٝة ٚاإلختباز املادى يُٓٛذز َطبٛع ثالثى 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. األبعاد يهُسة بطٝطة ندزاضة ساية(

Mutual influence of architectural flexibility through 3d 

printing: Structural simulation and physical testing of a 

3d printed model of a simple beam as a case study. 

أ.د. عًى فؤاد ضعٝد بهس ، أ.د. شٜاد ذلُد طازم ايصٝاد ، أ.د. أمحد ؼت إغساف: 

 غاٌَ دالٍ فُٗى.

 ز ي٘ عح َٓػٛز يف :* املٗٓدع املرنٛ

* 10
th

 Alexandria International Conference on 

Structural, Geotechnical Engineering and Management, 

17-19 December 2019, Alexandria, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا           أ.د. ذلُد أْٛز فهسى             أضتاذ بايهًٝة                 -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ         أ.د. عًى فؤاد ضعٝد بهس        أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -2

 عطًٛا            أضتاذ بهًٝة ايفٕٓٛ اجلًُٝة      أ.د. ضشس شنى األزْاؤطى -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أ.د. أمحد غاٌَ دالٍ فُٗى    أضتاذ َطاعد َتفسغ بايهًٝة -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

  -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم  رابعًا

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

جعديم جلنة 

 إشراف

 أمحد عادٍ سطٓني ايطٝد ذلفٛظاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات ايرناء ايصٓاعى فى ايهٝٓاَاتٝها ايعهطٝة ألذزعة اإلْطإ الآىلَٛضٛع: 

 .ٖس محد اهلل عٛض ، أ.د. أضاَ٘ َصطفى رلُٝسأ.د. طاؼت إغساف: 

ٚ ذيو بإضافة إضِ أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ  األضتاذ املتفسغ بايهًٝة ٚد. ذلُد 

بدٚى فسٜد املدزع بايهًٝة إىل جلٓة اإلغساف بداًل َٔ أ.د. أضاَة َصطفى 

رلُٝس األضتاذ املطاعد بايهًٝة ْعسًا إلعتراز ضٝادت٘ ٚسادة ايبشح يتدصص 

 أعطاء ٖٝئة ايتدزٜظ. ايطادة

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم خامسًا 

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

ينح 

 اندرجبت

 أمحد ذلُٛد ذلُد إمساعٌٝاضِ ايطايب: 

ى تأثري َٛيدات ايدٚاَات عًى َعدٍ إشاية ايٓشاع َٔ املاء املًٛخ فَٛضٛع: 

 .َفاعٌ ذٚ قالب

Study of the rate of cementation of copper from CuSO4 on 

horizontal steel sheet placed at the bottom of a square stirred 

tank reactor and fitted with square steel turbulence 

promoters.   

 .د عبد ايكادز اجلٝازأ.د. َصطفى إبساِٖٝ أمحد ضامل ، د. دٜٓا أمحؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

جشكيم جلنة 

 احلكى

 أمساء عطٝ٘ إبساِٖٝ عبد املعطى غًبىاضِ ايطايب: 

تطٜٛس أىػٝة َٔ املرتانبات ايٓاَْٛرتٜة ايبٛيُٝسٜة يتطبٝكات خالٜا َٛضٛع: 

 .ايٛقٛد ذات احلكٔ املباغس باملٝجاٍْٛ

)تطٜٛس أىػٝة بٛيُٝسٜة َٔ خالت ايطًًٝٛش يتطبٝكات ايبشح يٝصبح : َع ؼدٜد عٓٛإ 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. خالٜا ايٛقٛد ذات احلكٔ املباغس باملٝجاٍْٛ(

Development of cellulose acetate polymeric membranes 

for direct methanol fuel cell applications. 

د. ذلُد سطني عبد اجملٝد شنى ، أ.د. دٝٗإ فازٚم ًَؼ ، د. أ.ؼت إغساف: 

 .زاْدا إصالح ىِٓٝ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

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

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًافًا َٚػس         أضتاذ َتفسغ بايهًٝة  أ.د. ذلُد سطني عبد اجملٝد شنى -1

 عطٛاً                   أضتاذ َتفسغ بايهًٝة       أ.د. أمحد أَني شعطٛط   -2

 عطًٛا أضتاذ َتفسغ باملعٗد ايعاىل يًصشة ايعاَةأ.د. َٓاٍ أمحد ذلُد             -3

 عطًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝة أ.د. دٝٗإ فازٚم ًَؼ      -4

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

ؼدٜد 

 عٓٛإ عح

 أضِ ايطايب : دٜٓا ذلُد صبشى أمحد عبد ايٓبى

 فى َٛضٛع : تطٜٛس أىػٝة بٛيُٝسٜة ددٜدة يتطبٝكات خالٜا ايٛقٛد.

تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: )تطٜٛس األىػٝة ايطًًٝٛشٜة يتطبٝكات خالٜا ايٛقٛد( 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتعدٌٜ ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Development of cellulose based membranes for fuel cell 

application. 

ؼت إغساف : أ.د. حيٝى عبد ايكادز ايطٌٜٛ ، أ.د. تغسٜد ذلُد شٌٜٚ ، د. زاْدا 

 إصالح خًٝفة ىِٓٝ.

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

إيغاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 عبد ايساشم عًى ذلُٛد عًىاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 شنسٜا دلدى شنسٜا فُٗىاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: الرى واهلودرولوكاهنددة : قسم  ًادددا

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

جشكيم جلنة 

 احلكى

 إزلى ذلُد ايطٝد خًٌٝاضِ ايطايب: 

 .تسغٝد ايطاقة فى ْعِ ايسىَٛضٛع: 

)تسغٝد ايطاقة فى ْعِ ايسى ؼت َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. ايطغط(

Energy saving in pressurized irrigation systems. 

أ.د. فازٚم عبد اهلل ايفتٝاْى ، أ.د. ذلُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. : ؼت إغساف

 .أمحد ذلُد ايساشم إبساِٖٝ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

*22
nd

 IAHR-APD Congress 2020, Sapporo, Japan. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسفًا ٚ     هًٝةأ.د. فازٚم عبد اهلل ايفتٝاْى       أضتاذ َتفسغ باي -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ   أ.د. ذلُد أمحد أبٛ زسِٝ           أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -2

 عطًٛا              أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َغاشى     أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -3

 عطًٛا أضتاذ باملسنص ايكَٛى يبشٛخ املٝاٙ أ.د. َصطفى عبد اخلايل أبٛشٜد  -4

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

إيغاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 2012 خسٜف دنتٛزاٙ إضساء سطٓى أمحد عٛدةاضِ ايطايب: 
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: اإلنًاجدة هند: قسم دابعًا 

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

ينح 

 اندرجبت

 شٜاد ذلُد ايطٝد ذلُداضِ ايطايب: 

 .ّٝٛ ايسىٛى املصٓع بعًُٝة ايطبان٘ ؼت ايطغطايعٛاٌَ املؤثسة عًى االيََٛٓٛضٛع: 

Parameters affecting aluminium foam manufactured by 

pressurized casting.   

 .أ.د. ذلُٛد ساَد ذلُد أمحد ، أ.د. ذلُد عبد ايسشام أْٛز سطنيؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2018 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

جشكيم جلنة 

 احلكى

 غرى مخٝظ ذلُٛد ذلُد املٓػاٚىِ ايطايب:  اض

 .إضرتداع أغهاٍ األضطح اهلٓدضٝة بإضتدداّ ايتكٓٝات ايطٛئٝةَٛضٛع: 

Shape reconstruction of engineering surfaces using optical 

techniques. 

 .أ.د. ذلُد عبد ايٛاسد ْٜٛظ ، أ.د. عبد اهلل َصطفى خًٌٝؼت إغساف: 

 ي٘ عح َٓػٛز يف : املٗٓدع املرنٛز 

* 12th International Conference on Mechanical and 

Aerospace Engineering (ICMAE 2021), 16 – 19 July 2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                أضتاذ َتفسغ بايهًٝة أ.د. ذلُد ْصس ايدٜٔ دَري          -1

 عطٛاً َػسفًا ٚ أضتاذ َتفسغ بايهًٝة      سد ْٜٛظ       أ.د. ذلُد عبدايٛا -2

 أ.د. َصطفى سطني عًى سطٔ   أضتاذ َتفسغ باالنادميٝة ايعسبٝة يًعًّٛ  -3

 عطًٛاٚايتهٓٛيٛدٝا                                                                    

 عطًٛاَػسفًا ٚ       بايهًٝةأ.د. عبد اهلل َصطفى خًٌٝ       أضتاذ َطاعد  -4

 2014 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 بالٍ دالٍ عًى ْاصفاضِ ايطايب:  

 .تكِٝٝ أداء نساضى ايتشٌُٝ ايدٚازة املػشُة غالئط َٔ ايػشِ ٚاجلسافنيَٛضٛع: 

Performance of rolling element bearings lubricated 

with grease – Graphene mixtures. 
 .أ.د. ٖاغِ فُٗى ايًبإ ، أ.د. ذلُد عبد املٓعِ ضشا ، أ.د. عفاف مخٝظ ايعٛفىغساف: ؼت إ

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

ICMMM, 8
th

 International Conference on Mechanical, Materials 

and Manufacturing, 25 – 27 September 2021, Washington, U.S.A. 

  -َهْٛة َٔ :  عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة

 زئٝطًاَػسفًا ٚ              أ.د. ٖاغِ فُٗى ايًبإ      أضتاذ َتفسغ بايهًٝة -1

 عطٛاً         أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة بٓٗا     أ.د. فؤاد سًُى ضٝد سًُى -2

 عطًٛاَػسفًا ٚ أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة اجلالية  أ.د. عفاف مخٝظ ايعٛفى   -3

 عطًٛا    فى أمحد ٖالىل    أضتاذ َطاعد َتفسغ بايهًٝة            أ.د. َصط -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2019 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ



22 

  2021/ 12/10بتازٜذ  ايجايجةاجلًطة 

 -:دة اإلنًاج هند: قسم تابع

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

إيغاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 أَرية زاضى أمحد عًىاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: النوووة واإلذعاعوةاهلنددة : قسم  ًاثامن

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

ينح 

 اندرجبت

 ذلُٛد َٓصٛز ذلُد بٗذاتاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات فى اهلٓدضة ايٜٓٛٚةَٛضٛع: 

زأت ايًذٓة تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝصبح: ايتػدٝص ايرنى يسعطاٍ 

 ء املطغٛط إعتُادا عًى خٛازشَٝات ايػبهات ايعصبٝة ايهُٝة.مبفاعالت املا

Intelligent fault diagnosis for pressurized water 

reactors relying on quantum neural algorithms.   

أ.د. ٖٓاء سطٔ أبٛ دبٌ ، د. آٜة ايطٝد ايػشات ، د. أغسف ذلُد ؼت إغساف: 

 .أبٛ غٛغ٘

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ٝةاهلٓدض

 2014 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: هنددة املواصالت: قسم  تادعًا

 انقرار جبريخ انقيد اندرجة املوضوع

إيغاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 عُاد بٗاء ايدٜٔ ذلُد ايطٝداضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2013 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 موضوعات عامة )درادات علوا(

 ْتٝذة إدتٝاشة املعسٚضة عًى ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد ايٓعس فى املرنس - 1

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 َسٚٙ إَاّ ذلُد إَاّ اإلغعاعٝةاهلٓدضة ايٜٓٛٚة ٚ

 أمحد ذلُد عبد ايكادز ذلُد اهلٓدضة املٝهاْٝهٝة

 صفاء دلدى عبد احلُٝد صدقى دضٝةايفٝصٜاء اهلٓايسٜاضٝات ٚ

 غُٝاء ذلُد إبساِٖٝ عًى ًَٝش٘ اهلٓدضة ايصشٝة

 بٍٛ ٚازلٛىل اهلٓدضة ايهٗسبٝة

 ْتٝذة اإلَتشإ ايػاٌَ.إدتٝاش ٚافل اجملًظ عًى إعتُاد  ايكساز:

دبًّٛ  ْتٝذةشٛخ بػإٔ اعتُاد ايٓعس فى املرنسة املعسٚضة عًى ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايب - 2

 : تصُِٝ ايطفٔ )قطِ اهلٓدضة ايبشسٜة ٚعُازة ايطفٔ(.يف 2021 خسٜفايدزاضات ايعًٝا 

 ٚافل اجملًظ عًى إعتُاد ايٓتٝذة. ايكساز:
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 (1مرفق رقم )
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