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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 بس٥اض١ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ 2021/ 14/9ف َٔ ؾباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل ـس٠ ٚايٓؿـ١ ايعاغــظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاعـادتُع زتً

 / عؿاّ َؿطف٢ ستُد ٖٚب١اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ، ٚأَنيعُٝد ايه١ًٝ اٍ املهًف بتطٝري أعُ –ضعٝد ستُد عبد ايكادز عالّ 

ٚقد سكس  يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ،يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚاملهًف بتطٝري أعُاٍ ٚنٌٝ ايه١ًٝ ٚنٌٝ ايه١ًٝ  -

 ادتًط١ نٌ َٔ:

 ِٝ ٚايطالبٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعً أ.د. تاَس س٢ًُ عبد اذتُٝد سطٔ 

   زؤضا٤ األقطاّ 

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

 أ.د. عؿاّ ستُد عادٍ عبد اذتُٝد ضًُٝإ  أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ 

 أ.د. دٝٗإ فازٚم ستُد عبد ايسمحٔ ًَؼ  أ.د. ٖػاّ ستُد طًب١ ستُد 

 د. ستُد َسض٢ عبد اجملٝد ادتٖٛس٣أ.  أ.د. ستُد ايطٝد ستُد ايٓذاز 

 أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝف ايػ٢ًُ  أ.د. ٚا٥ٌ ستُد َؿطف٢ قطب املػال٢ْ 

   أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربق٢ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

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

 أ.د. مسري سطٔ ب٢َٛٝ  أ.د. َدست َؿطف٢ ادتٓٝد٣ 

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

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

 أ..د. َدست عبد املعط٢ َؿطف٢  أ.د. ستُد عباع س٢ًُ قطب 

 ٖٓا٤ سطٔ محد٣ أبٛ دبٌأ..د.   أ. د. ايطٝد شنسٜا ايطٝد األغطٛخ٢ 

 أ..د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد ؾاحل  أ. د. شن٢ إبساِٖٝ ستُٛد إبساِٖٝ 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. ستُد َطعد ستُد نػو  د. ستُد عُسٚ ع٢ً ستُٛد شتتاز 

 أعكا٤ زتًظ ايه١ًٝ َٔ ارتازز 

 زز ايه١ًٝب. أعكا٤ َٔ خا  أ. أعكا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

 ّ. أضا١َ ايطٝد ادتٓا٢ٜٓ  ستُد عبد ايفتاح غا١َأ.د.  

 يٛا٤.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ  إبساِٖٝ ع٢ً ٜٛضف زتاٖدأ.د.  

   ع٢ً ستُد عبد املٓعِ سطٔأ.د.  

   ستُد عبد اذتُٝد إمساعٌٝأ.د.  

 د )املدٜس ايتٓفٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(أ.د. َدٜس ٚسد٠ قُإ ادتٛد٠ ، د. شٜاد ستُد طازم ايؿٝا َدعـٕٛٚ :

 أ.د. خايد ايطٝد أمحد دعفس ْٝاب١ عٔ أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ.ٚقد سكس : 

 أ.د. عًٝا٤ عادٍ ستُد بد٣ٚ ، أ.د. زغد٣ زدا٤ شٖسإ.اعترز عٔ عدّ اذتكٛز: 

 ، ى. ستُد ع٢ً سطٓني.د. أمحد غٛق٢ عبد ايعصبص تػٝب عٔ اذتكٛز: 
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عؿقد اؾؽؾقة اجلؾسة "بسم اهلل اؾرمحن اؾرحقم" ، املؽؾف بمسقري أعؿال ألدماذ اؾدؽمور / ادمفل اؾسقد ا

ؿن اخلارج مبـادلة اجملؾس أعضاء ؾؾسادة أعضاء  ؾمفـكةؽؿا ؼدم دقادته ا ،ورحب باؾسادة أعضاء اجملؾس 

 ، وذرع اجملؾس ػى ؿـاؼشة املوضوعات اؾماؾقة. تعققـفم باجملؾس

 .2021/2022ؾؾعام اجلاؿعى  2021 أغسطس 17بمارقخ  األوىلعؾى حمضر اجلؾسة اؾمصدقق مت أواًل : 

 

 -ًا : املوضوعات اؾعاؿة :ثاـق

 بإضتُساز عك١ٜٛ ناًل َٔ :زتًظ ايه١ًٝ عًًُا  أسٝط - 1 

 .)٘ايطٝد ايًٛا٤ أزنإ سسب َدٜس ن١ًٝ ايدفاع ادت٣ٛ )بؿفت 

  بؿفت٘( إٜجٝدنٛ -ايػسن١ املؿس١ٜ إلْتاز اإلٜجًني َٚػتكات٘ ٠ ز٥ٝظ زتًظ إداز –ايطٝد ايهُٝٝا٢٥ / ستُد ع٢ً سطٓني( 

  عكٛ زتًظ إداز٠ غسن١ اإلضهٓدز١ٜ يألمسد٠ –ايطٝد املٗٓدع / أضا١َ ايطٝد ادتٓا٢ٜٓ 

 .28/10/2020، ٚذيو ٚفكًا يكساز زتًظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ظًطت٘ بتازٜذ  2021/2022مبذًظ ايه١ًٝ يًعاّ ادتاَع٢ 

فـ٢ متـاّ    2021أنتٛبس  7ٚذيو ّٜٛ ارتُٝظ املٛافل  2020/2021تٓعِٝ ايه١ًٝ ذتفٌ ارتسجيٝني يًعاّ ادتاَع٢  يه١ًٝ ع٢ًٚافل زتًظ ا -2

 ايطاع١ ايطادض١ َطا٤ًا بايه١ًٝ.

َؿس ، ف٢ زتاٍ  –داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ٚغسن١ ضُٝٓص ًٖٝجهري  –َرنس٠ ايتفاِٖ بني ن١ًٝ اهلٓدض١ َطٛد٠ ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 3

يإلداز٠ باملٛافك١ عًٝٗا ، َع زفعٗا  7/9/2021بتازٜذ اهلٓدض١ اذت١ٜٛٝ ، ٚايت٢ أٚؾت دت١ٓ غ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظًطتٗا 

 املسنص١ٜ بادتاَع١ يًُسادع١ ايكا١ْْٝٛ.

باإلضهٓدز١ٜ ، بػإٔ َػسٚع  داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ٚايػسف١ ايتذاز١ٜ –إتفاق١ٝ ايتعإٚ بني ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 4

، ٚايت٢ أٚؾت دت١ٓ غ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظًطتٗا بتازٜذ  ايػُط١ٝ ع٢ً ضطح َب٢ٓ َٝاْٝها بايه١ًٝإضتدداّ ايطاق١ 

 باملٛافك١ عًٝٗا. 7/9/2021

١ اإلضهٓدز١ٜ َع تعدٌٜ ف٢ ايبٓد زقِ داَع –تكسٜس ايًذ١ٓ املػه١ً يبشح آي١ٝ ايعٌُ مبذ١ً ن١ًٝ اهلٓدض١ ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً  - 5

 ٢Editor in chief ــاز احملسز ايس٥ٝطـــ١ باختٝـــ٢ً "ٜكّٛ زتًظ ايه١ًٝ بتػهٌٝ ايًذ١ٓ ارتاؾــ( َٔ ايتكسٜس يتهٕٛ نايتا7)

١ٝ ٚذيو قبٌ اْتٗا٤ بس٥اض١ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿفت٘ ٚعك١ٜٛ اثٓإ َٔ ايطاد٠ األضاتر٠ بايهً

 "بطت١ أغٗس ع٢ً األقٌفرت٠ ايجالخ ضٓٛات يًُشسز ايس٥ٝط٢ اذتاىل 

١ َٔ ناًل ـــع٢ً إٔ تػهٌ ايًذٓ 2021/2022تػهٌٝ دت١ٓ إداز٠ األشَات ٚايهٛازخ بايه١ًٝ يًعاّ ادتاَع٢  ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً - 6

: َٔ- 

 ز٥ٝطًا       ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ )بؿفت٘( - 1

 َكسزًا  ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ )بؿفت٘(  - 2

 عكًٛا        ايطٝد ايدنتٛز / ستُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝب - 3

 عكًٛا        ايطٝد / أَني ايه١ًٝ )بؿفت٘( - 4
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 عكًٛا       ايطٝد / َدٜس األَٔ اإلداز٣ )بؿفت٘( - 5

 عكًٛا      س اإلداز٠ ايف١ٝٓ بايه١ًٝ )بؿفت٘(ايطٝد / َدٜ - 6

 عكًٛا     ايطٝد / َدٜس ٚسد٠ ايطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ )بؿفت٘( - 7

 عكًٛا       إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايعا١َ )بؿفت٘( ايطٝد / َدٜس - 8

 عكًٛا       ايؿٝا١ْ )بؿفت٘(إداز٠ َدٜس ايطٝد /  - 9

 ممجٌ َٔ ٚسد٠ قُإ ادتٛد٠ بايه١ًٝ. – 10

( 12طبكًا ألسهاّ قإْٛ ايعٌُ زقِ ) 2021/2022يًعاّ ادتاَع٢ تػهٌٝ دت١ٓ ايطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ بايه١ًٝ ًظ ايه١ًٝ ع٢ً ٚافل زت - 7

 -ع٢ً إٔ تػهٌ ايًذ١ٓ َٔ ناًل َٔ : 2003( يط١ٓ 126ٚايكساز ايٛشاز٣ زقِ ) 2003( يط١ٓ 143ٚايكساز ايٛشاز٣ زقِ ) 2003يط١ٓ 

 نٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ )ز٥ٝطًا(ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / ٚ - 1

 َػسف عاّ َٚدٜس ٚسد٠ ايهٛازخ ٚاألشَات )عكًٛا( –ايطٝد ايدنتٛز / ستُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝب  - 2

 أَني ايه١ًٝ )عكًٛا(ايطٝد /  - 3

 ايطٝد / َدٜس األَٔ اإلداز٣ بايه١ًٝ )عكًٛا( - 4

 ايطٝد / ز٥ٝظ ايػ٦ٕٛ ايعا١َ )عكًٛا( - 5

 طٝد / ز٥ٝظ ايؿٝا١ْ )عكًٛا(اي - 6

 ز٥ٝظ ٚسد٠ ايطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ )عكًٛا( –ايطٝد / ستُد عبد ادتٛاد ستُد  - 7

 َػسف بٛسد٠ ايطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ )عكًٛا( –ايطٝد / ضا٢َ أبٛ شٜد بدزا٣ٚ  - 8

 َػسف ايدفاع املد٢ْ ٚاذتسٜل )عكًٛا( –ايطٝد / ع٢ً زدب تٛفٝل  - 9

 َط٦ٍٛ اطفا٤ ٚسسٜل )عكًٛا( –طٝد زَكإ ايطٝد / ايػاذىل اي - 10

 َط٦ٍٛ اطفا٤ ٚسسٜل )عكًٛا( –ايطٝد / ضعٝد زدب زَكإ  - 11

 َػسف١ ايٛزؽ )عكًٛا( –ايطٝد٠ املٗٓدض١ / ٖب١ اهلل ضًُٝإ ستُد  - 12

 َدٜساإلداز٠ ايف١ٝٓ )عكًٛا( –ايطٝد٠ املٗٓدض١ / ضْٛٝا ٜٛضف شن٢  - 13

 ز٠ ايتٛزٜدات )عكًٛا(املػسف ع٢ً إدا –ايطٝد٠ / غاد١ٜ محاد  - 14

 َدٜس ايٛسد٠ ايعالد١ٝ )عكًٛا( –ايطٝد ايدنتٛز / إٜٗاب عاغٛز  - 15

 ممجٌ َٔ ٚسد٠ قُإ ادتٛد٠ بايه١ًٝ. - 16

 ٚطبكًا يٓـ ايكإْٛ بعدد َٔ ايعاًَني ِٖٚ :

 إبساِٖٝ أمحد ع٢ً )ف٢ٓ ضبان١( – 2    ٖالٍ أمحد عبد اذتُٝد )ف٢ٓ نٗسبا٤( – 1

 ستُد عبد ايكادز عبد املٓعِ )َعإٚ َب٢ٓ( - 4    َؿاعد( ؾابس ايعُسٚض٢ )ف٢ٓ – 3

 غعبإ مخٝظ غعبإ )َعإٚ َب٢ٓ ( – 6    ستُٛد ستُد إبساِٖٝ )َعإٚ َب٢ٓ( – 5

 ستُد عادٍ )فسد أَٔ( – 8     ستُٛد املؿس٣ )فسد أَٔ( – 7
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 -: املوضوعات اؾعاؿة :تابع

ذتطٔ تٓعِٝ ايعٌُ حتت َط٢ُ )ايفسٜل ايتٓفٝرٟ  بتهازات ايرتب١ٜٛ بايه١ًٝٚسد٠ اإلٚإختؿاؾات تػهٌٝ اعتُد زتًظ ايه١ًٝ  - 8

ْػا٤ ٚسدات اإلبتهازات ايرتب١ٜٛ ٚايتعًِ عٔ إكساز زتًظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ٚارتاف بي ٚفكًا يإلبتهازات ايرتب١ٜٛ ٚايتعًِ عٔ بعد(

ايتعًِ عٔ بعد بادتاَع١ ٚذيو بٗدف حتطني ع١ًُٝ بعد داخٌ ايهًٝات تعٌُ داخًٗا بايتٓطٝل َع َسنص االبتهازات ايرتب١ٜٛ ٚ

ايتٛاؾٌ َع ادتاَع١ سٝح تهٕٛ ٖرٙ ايٛسد٠ َط٦ٛي١ عٔ نٌ َا خيـ ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ ٚاحملتٜٛات ايسق١ُٝ ٚعٔ َبادزات تطٜٛس 

 ايتعًِٝ بايه١ًٝ ٚزفع قدزات ايطاد٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ف٢ ٖرا اجملاٍ.

 ز٥ٝطا يًٛسد٠. -ايه١ًٝ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ عُٝد  .1

 َػسفا ع٢ً ايٛسد٠. -ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  .2

 املدٜس ايتٓفٝر٣ يًٛسد٠ َٚٓطكًا يًُسنص يد٣ ادتاَع١. -ايطٝد ايدنتٛز/ ستُد أمحد عبد اذتهِ  .3

 ٛسد٠. َط٦ٍٛ املبادزات االبتهاز١ٜ باي -ايطٝد ايدنتٛز/ ضالّ أمحد ْادٞ قسٜطِ  .4

 ٍ ايدعِ ايفين ٚايتدزٜب بايٛسد٠.َط٦ٛ -ايطٝد٠ ايدنتٛز٠ / ٜامسني أمئ املاسٞ  .5

 َط٦ٍٛ املٓؿات ايتع١ًُٝٝ بايٛسد٠.  -االضتاذ٠ / أ١َٝٓ أمحد ستُٛد  .6

 دا٤ شٖسإ ، ا.د.ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً اضتُساز ايعٌُ بارتط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ يًه١ًٝ ست٢ ْٗا١ٜ ايعاّ ، ٚتسغٝح ناًل َٔ ا.د. زغد٣ ز - 9

اذ ــقطب املػال٢ْ نُُجًني عٔ ايه١ًٝ ، ٚتفٜٛض األضتاذ ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ ف٢ ساي١ إعتراز األضت ٚا٥ٌ ستُد َؿطف٢

 ٣ شٖسإ أٚ ٚدٛدٙ قُٔ فسٜل ادتاَع١ ، ف٢ تسغٝح عكٛ أخس.دٛز / زغـايدنت
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: اؾرتؼقات واؾمعققـات

 وظقػة ؿدرساؾمعقني ػى  -

 المشاس ادلوضوع المسن الوظيفخ االسن ّ

1 
محد دابس ستُد زغٛإ أّ. 

 بد٣ٜٛ

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 االْػا١ٝ٥ 

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

بايكطِ  َدزعف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  ذتؿٛي٘

 ٚافل اجملًظ

2 
ستُد عًٝا٤ ستُد دابس ستُد  ّ.

 أبٛ ع٢ً 

َدزع 

 َطاعد 
 ٖٓدض١ االْتاز 

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزعف٢ ٚظٝف١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١ ا بايكطِ ذتؿٛهل

 ٚافل اجملًظ

3 
ّ. ٢ْٗ سطاّ ايدٜٔ ستُد َساد 

 َػاش٣

َدزع 

 َطاعد 

ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاهلٝدزٚيٝها 

ايكطِ بػإٔ املٛافك١ ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ 

 َدزعف٢ ٚظٝف١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١ ا بايكطِ ذتؿٛهل

 ٚافل اجملًظ

 محد َؿطف٢ ستطٔ أّ. مساح  4
َدزع 

 َطاعد 

اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥   

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزعف٢ ٚظٝف١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.١ ع٢ً دزدا بايكطِ ذتؿٛهل

 ٚافل اجملًظ

 محد شتًٛفأمحد ستُد أّ.  5
َدزع 

 َطاعد

ايسٜاقٝات 

ٚايفٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

بايكطِ  َدزعف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  ذتؿٛي٘
 ٚافل اجملًظ

6 
بساِٖٝ ستُد زغاد إّ. ستُد 

 ايطسٚد٢ 

َدزع 

 عدَطا

ايسٜاقٝات 

ٚايفٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

بايكطِ  َدزعف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  ذتؿٛي٘
 ٚافل اجملًظ

 ّ. دايٝا ْبٌٝ َٛض٢ ستُٛد  7
َدزع 

 َطاعد
 ٖٓدض١ االْتاز 

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزعف٢ ٚظٝف١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١ ا بايكطِ ذتؿٛهل

 ٚافل اجملًظ

8 
ٖػاّ ستُد بٗا٤ ايدٜٔ ّ. 

  سافغ

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

  ايؿش١ٝ

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

بايكطِ  َدزعف٢ ٚظٝف١  ٘ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 ايدنتٛزاٙ.ع٢ً دزد١  ٘ذتؿٛي

 ٚافل اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 ؿساعد ػى وظقػة ؿدرس اؾمعقني -

 المشاس ادلوضوع المسن الوظيفخ االسن ّ

 َعٝد بساِٖٝ عصت محادإمحد أ ّ. 1
اهلٓدض١ ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطفٔ   

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ذتؿٛي٘

 ٚافل اجملًظ

2 
غسف صتٝب َسقـ أزا ّ. َٛ

 سٓا  
 َعٝد

اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ  

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٗا ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 . ع٢ً دزد١ املادطتريا بايكطِ ذتؿٛهل

 ٚافل اجملًظ

 َعٝد  ّ. َاٜهٌ دٛزز سٓني عط١ٝ  3
ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاهلٝدزٚيٝها 

ايكطِ بػإٔ املٛافك١ ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 . ع٢ً دزد١ املادطتري بايكطِ ذتؿٛي٘

 ٚافل اجملًظ

 َعٝد   عبد اهلل ستُد ضامل غعٜٛسّ.  4
اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ايٓعس ف٢ إقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

 َدزع َطاعدف٢ ٚظٝف١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 . زد١ املادطتريع٢ً د بايكطِ ذتؿٛي٘

 ٚافل اجملًظ

 

 -:اإلدمؼاالت وإـفاء اخلدؿة : ثاـقًا

 المشاس ادلوضوع المسن الوظيفخ االسن ّ

1 
د. مسري عبد املٓؿف بط٢ْٛٝ 

 غامن

َدزع 

 َتفسغ 

ايسٜاقٝات 

ٚايفٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

تطبٝل ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ 

َٔ ( 117ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني يٓـ املاد٠ زقِ )

 ع٢ً ضٝادت٘. 1972يط١ٓ  49قإْٛ زقِ 

 ٚافل اجملًظ

 َعٝد  محد ايػٝذ  أّ. ستُٛد ستُد  2

ايسٜاقٝات 

ٚايفٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك١ 

االضتكاي١ املكد١َ َٔ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ ع٢ً 

 ٚذيو يعسٚف غدؿ١ٝ. 1/9/2021

 ٚافل اجملًظ

 ستُٛد ؾاحل ّ. ستُد فتش٢  3
َدزع 

 َطاعد 

ايسٜاقٝات 

ٚايفٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ 

 زفـض ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ 

املكد١َ َـٔ ضـٝادت٘ اعتبـازًا َـٔ      االضتكاي١

ٜٚطًــب زتًــظ ايكطــِ تطبٝــل  ، 1/8/2021

 ايًٛا٥ح بإْٗا٤ خد١َ ضٝادت٘.

ٚافل اجملًظ 

ع٢ً اقرتاح 

 زتًظ ايكطِ 
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -: دمشاراتاإل: ًاؾنثا

 المشاس ادلوضوع المسن الوظيفخ سناال ّ

1 
ا.د. ضعٝد ايطٝد إمساعٌٝ 

 ارتا٢َ
 ضتاذ َتفسغأ

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

 ١ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ بػإٔ املٛافك

يإلضتعا١ْ ب٘ نُطتػاز  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

به١ًٝ اهلٓدض١ ٚايتهٓٛيٛدٝا باالنادمي١ٝ 

ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓكٌ 

بدا١ٜ ايفؿٌ ايدزاض٢ االٍٚ  ايبشس٣ َٔ

ٚذيو ٢َٜٛ األسد ٚملد٠ عاّ ،  2021ضبتُرب 

 ٚارتُٝظ أضبٛعًٝا.

 ٚافل اجملًظ

 

 -:ؿوضوعات عاؿة )ذكون فقكة اؾمدرقس( : رابعًا

ف٢ اقرتاح زتًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ بػإٔ تسغٝح ايطٝد املٗٓدع / غٗاب فسز عبد املسق٢ قطب ع٢ً ايػسقا٣ٚ ايٓعس  - 1

، ف٢ ٚظٝف١ َعٝد بايكطِ بداًل َٔ ايطٝد املٗٓدع / عبد ايسمحٔ عُاد ستُد فتش٢ سافغ يعد إضتٝفا٤ َطٛغات يتاىل ف٢ ايرتتٝب( )ا

 .ايتعٝني

 ٚافل زتًظ ايه١ًٝ ع٢ً اقرتاح زتًظ قطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥. ايكساز :
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 الشئون التعليمية
 

 المشاس طالةالروصيخ جلنخ شئوى  ادلوضوع م

1 
قٛاعد ْكٌ قٝد ايطالب َٔ ايرباَر ايعا١َ يًرباَر عس يف ايٓ

 (1)َسفل  2021/2022ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ ٚايعهظ يًعاّ ايدزاضٞ 
 وافك رللس الكليخ أوصذ اللجنخ ثبدلوافمخ

2 
حتدٜد َٛعد إَتشإ دٚز ْٛفُرب يًعاّ ايدزاضٞ ايٓعس يف 

ُٝظ ست٢ ارت 2021أنتٛبس  16يتهٕٛ بد٤ًا َٔ ايطبت  2020/2021

 .2021أنتٛبس  21

 وافك رللس الكليخ أوصذ اللجنخ ثبدلوافمخ

3 

رللس الكليخ جبلسزو السبثمخ  تكسٜس ايًذ١ٓ املػه١ً ٚفكًا يكسازايٓعس يف 

باقٕٛ تطبٝل املكاؾ١ ع٢ً ايطالب ايبػإٔ   11/8/2221ثزبسيخ 

املسخـ هلِ يًتكدّ يالَتشاْات ايطالب بايفسق١ ايجايج١ ٚ يإلعاد٠

ايدزاضٞ  يف ايعاّيف ال٥ش١ ْعاّ ايفؿًني ايدزاضٝني زز َٔ ارتا

متٗٝدًا إليتشاقِٗ بال٥ش١ ايطاعات املعتُد٠ يف ايعاّ   2021/2022

َٔ ال٥ش١ ايطاعات  32)طبكًا يًُاد٠  2021/2022ايدزاضٞ 

، ٚعدّ َٓشِٗ إْرازات أنادمي١ٝ ٚمتهِٝٓٗ َٔ تطذٌٝ  املعتُد٠(

 .2021/2022ٜف اذتٌُ ايدزاضٞ ايهاٌَ يف فؿٌ ارتس

 روصيخ اللجنخ وافك رللس الكليخ  ػلي  

ادلشكلخ ثبسزوشاس الطالة الجبلوى 

لإلػبدح وادلشخص ذلن لللزمذم لإلهزحبًبد 

هي اخلبسج ػلي الئحخ ًظبم الفصلني 

الذساسيني في الؼبم اجلبهؼي 

، هب مل يفذم الطبلت طلجبً  2221/2222

 لإللزحبق ثالئحخ السبػبد ادلؼزوذح

4 

ٓعس ف٢ املرنس٠ املسفٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ اي

يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ، بػإٔ تعدٌٜ َؿسٚفات تطذٌٝ 

َكسزات ايسضٛب ٚاالْطشاب ٚايفؿٌ ايؿٝفٞ يطالب ايرباَر 

 ، يتهٕٛ نايتاىل : ايعا١َ ال٥ش١ ايطاعات املعتُد٠

ز يًطاع١ إىل 50إعاد٠ ايتطذٌٝ يف َكسزات ايسضٛب: َٔ  .1

 ز يًطاع١.100

إعاد٠ ايتطذٌٝ يًطالب املٓطشبني َٔ املكسز اذتاؾًني ع٢ً  .2

W  َٔ100 ز يًطاع١ ٚتكاعف عٓد إعاد٠ 200ز يًطاع١ إىل

 تهساز ايطشب يًُكسز.

 ز يًطاع300.١ز يًطاع١ إىل 200إعاد٠ ايتطذٌٝ يًتشطني َٔ  .3

ز 300ز يًطاع١ إىل 200ايتطذٌٝ يف ايفؿٌ ايؿٝفٞ َٔ  .4

 يًطاع١.

 

س الكليخ ػلي رؼذيل ادلمبثل وافك رلل

ادلبدى ورلك مبب ال يزؼبسض هغ  هب رزخزه 

 اجلبهؼخ هي لشاساد في ىزا الشأى



01 

  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 الشئون التعليميةتابع : 
 

5 

ايٓعس ف٢ املرنس٠ املسفٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ، بػإٔ تعدٌٜ املكابٌ املاد٣ يطًبات 

ت ٚاإلفادات َٔ إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ إضتدساز ايػٗادا

 (2يؿاحل ؾٓدٚم ارتد١َ ايتع١ًُٝٝ )َسفل 

وافك رللس الكليخ ػلي رؼذيل ادلمبثل  

ادلبدى ورلك مبب ال يزؼبسض هغ  هب رزخزه 

 اجلبهؼخ هي لشاساد في ىزا الشأى
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 العالقات الثقافية
 -: اؾدرادقة جازاتاإل :أواًل

 -أداش٠ دزاض١ٝ : َد  – أ

 المشاس الجيبى الوظيفخ/المسن االسن م

 مي٢ٓ عاطف عبد اذتهِٝ  . ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ االْػا١ٝ٥ 

ٚعكٛ االداش٠ 

داَع١  –ايدزاض١ٝ 

 َانذٌٝ بهٓدا

ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطـِ ٚدتٓـ١ ايعالقـات ايجكافٝـ١     

باملٛافك١ ع٢ً َد االداش٠ ايدزاض١ٝ يطٝادتٗا ملدٙ عاّ ضادع 

 بدٕٚ َستب. 26/8/2022ٚست٢  27/8/2021َٔ  اعتبازًا

ــازٜذ  فــ٢ ادــاش٠ دزاضــ١ٝ  27/8/2016)ضــافست ضــٝادتٗا بت

اخس َد سؿًت  –يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ نٓدا 

 (.26/8/2021عًٝ٘ عاّ خاَظ مبستب ست٢ 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: َٓح عاّ يًتدزٜب  – ب

 المشاس الجيبى الوظيفخ/المسن االسن م

1 
ايهسِٜ  عبد ٖػاّ. ّ

 سطني ايدزدٜس٣    

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ ايس٣ 

ٚاهلٝدزٚيٝها ٚعكٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

ٚاغٓطٔ بايٛالٜات 

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

 ٚدتٓـ١ ايعالقـات ايجكافٝـ١   ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

١ ع٢ً َـٓح ضـٝادت٘ عـاّ يًتـدزٜب اعتبـازًا َـٔ       باملٛافك

بـدٕٚ   4/2/2022يًُٓاقػ١( ٚستـ٢   )ايّٝٛ ايتاىل 5/2/2021

يًشؿٍٛ ع٢ً دزدـ١   15/3/2017َستب )ضافس ضٝادت٘ ف٢ 

اخس َد سؿـٌ عًٝـ٘ عـاّ زابـع      -ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها

ْـاقؼ   –مبستـب   14/3/2021ستـ٢   15/7/2020اعتبازًا َٔ 

 (.4/2/2021ايدزد١ ف٢ 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: تطبٝل ايًٛا٥ح )قبٍٛ اضتكاي١(  – دـ

 المشاس الجيبى ظيفخ/المسنالو االسن م

1 
َعتص ايطٝد ايكباز٣ . ّ

 بساِٖٝ    إ

عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

املٛاؾالت ٚعكٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

ضٓرتٍ فًٛزٜدا 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ٚدتٓـ١ ايعالقـات ايجكافٝـ١    ايٓعس يف اقرتاح زتًـظ ايكطـِ   

كبـٍٛ  باملٛافك١ ع٢ً تطبٝل ايًـٛا٥ح املعُـٍٛ بٗـا ٚذيـو ب    

)ايّٝٛ ايتاىل يٓٗا١ٜ ايعاّ  2/7/2021اضتكاي١ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ 

 ايجا٢ْ يًتدزٜب( ٚذيو يعسٚف٘ ارتاؾ١.

ف٢ اداشٙ دزاضـ١ٝ يًشؿـٍٛ    2/8/2015)ضافس ضٝادت١ بتازٜذ 

ع٢ً دزد١ املادطتري ثِ غري غـسض االٜفـاد اىل ايـدنتٛزاٙ    

 – 1/7/2019ْاقؼ دزد١ ايدنتٛزاٙ ف٢  –خالٍ ايعاّ ايجايح 

 (1/7/2021اخس َد سؿٌ عًٝ٘ عاّ ثا٢ْ يًتدزٜب ست٢ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 -: إستطاب فرت٠ جتاٚش  –د 

 المشاس الجيبى الوظيفخ/المسن االسن م

 ايدٜٔ     حي٢ٝ سطني عص. ّ 1

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ 

ٚعكٛ االداش٠ ايدزاض١ٝ 

ظاَع١ نايٝفٛزْٝا  ضابكًا

يٛع اصتًٛع 

ت املتشد٠ بايٛالٜا

 االَسٜه١ٝ

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكافٝـ١ ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

١ ع٢ً استطاب املد٠ ايت٢ جتاٚشٖا ضٝادت٘ اعتبازًا باملٛافك

 3/5/2021)ايّٝٛ ايتاىل يًُٓاقػ١( ستـ٢   19/12/2020َٔ 

)ايّٝٛ ايطابل ألضتالّ ايعٌُ( اَتداد يألداش٠ ايدزاض١ٝ 

ت٢ متـس بٗـا ايـبالد َـٔ     بدٕٚ َستب ْعسًا يًعسٚف اي

 دا٥ش١ نٛزْٚا.

يًشؿــٍٛ عًــ٢ دزدــ١  20/9/2014)ضــافس ضــٝادت٘ فــ٢ 

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ عاّ ضـابع   -ايدنتٛزا٠ َٔ اَسٜها

 –بـدٕٚ َستـب    19/9/2021ست٢  20/9/2020َٔ  اعتبازًا

عاد ٚاضتًِ ايعٌُ ف٢  – 18/12/2020ْاقؼ ايدزد١ ف٢ 

4/5/2021.) 

ٚافل 

 اجملًظ

 ٌٝ َٛض٢دايٝا ْب. ّ 2

طاعد بكطِ َدزع َ

ٖٓدض١ االْتاز ٚعكٛ 

 االداش٠ ايدزاض١ٝ ضابكًا

 ظاَع١ َاى َاضرت بهٓدا

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكافٝـ١ ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ 

١ ع٢ً استطـاب املـد٠ ايتـ٢ جتاٚشتٗـا ضـٝادتٗا      باملٛافك

ــازًا َــٔ  ــاىل الْتٗــا٤ ايعــاّ   26/6/2021اعتب ــّٛ ايت )ايٝ

)ايٝــّٛ ايطــابل ألضــتالّ  24/7/2021ايتــدزٜب٢( ستــ٢ 

ايعٌُ( اَتداد يألداش٠ ايدزاضـ١ٝ بـدٕٚ َستـب ْعـسًا     

 الختاذ االدسا٤ات ايالش١َ يًعٛد٠.

يًشؿٍٛ عًـ٢ دزدـ١    14/7/2016)ضافست ضٝادتٗا ف٢ 

اخــس َـد سؿــًت عًٝــ٘ عــاّ   -ايـدنتٛزا٠ َــٔ نٓــدا 

 25/6/2021ست٢  26/6/2020َٔ  يًتدزٜب ايع٢ًُ اعتبازًا

عادت  – 25/6/2020ْاقػت ايدزد١ ف٢  –بدٕٚ َستب 

 (.25/7/2021ٚاضتًُت ايعٌُ ف٢ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 -: تػٝري َكس االٜفاد  –ٖـ 

 المشاس الجيبى الوظيفخ/المسن االسن م

 املٓعِ محد ستطٔ عبد. أّ 1

عٝد بكطِ ٖٓدض١ َ

االْتاز ٚعكٛ بسْاَر 

 ادتاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكافٝـ١  ايٓعس يف اقرتاح زتًظ ايكطِ

١ ع٢ً تػٝري َكس االٜفـاد يطـٝادت٘ َـٔ ادتاَعـ١     باملٛافك

داَع١ اٚيـد  ٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اىل املؿس١ٜ اي

دَٕٚٓٝٛ بايٛالٜات املتشـد٠ االَسٜهٝـ١ ملـد٠ عـاّ قابـٌ      

يًتذدٜد بدٕٚ َستب يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايـدنتٛزاٙ  

، عًًُا بإٔ ضٝادت٘ غسط َٛافك١ إداز٠ ايبعجات ع٢ً ذيو 

َٛفد بادتاَع١ ايٝابا١ْٝ ملد٠ مخـظ ضـٓٛات يًُادطـتري    

ٚايدنتٛزاٙ ٚقد سؿٌ ع٢ً دزد١ املادطتري َٔ ادتاَع١ 

 .18/3/2021املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ ف٢ 

)ضٝادت٘ عكٛ بسْاَر ادتاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ اعتبـازًا  

 ٚملد٠ مخظ ضٓٛات َتؿ١ً(. 2018َٔ ضبتُرب 

ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: %(14اإلعارات )ـسلة اإلعارات عؾى ؿسموى اؾؽؾقة  :ًاـقثا

 المشاس الجيبى الوظيفخ/المسن االسن م

1 
غسٜف إبساِٖٝ ستُٛد  ا.د.

 زبٝع

ضتاذ بكطِ ايسٜاقٝات أ

 ٚايفٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكاف١ٝ ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ف٢ اطاز ايعاّ ّ إعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠ عا جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بـدٕٚ   30/9/2022ٚستـ٢   1/10/2021إعتبازًا َٔ  ايطابع

ــّٛ    ــ١ يًعً ــ١ املؿــس١ٜ ايٝاباْٝ ــٌ بادتاَع ــب يًعُ َست

ٚايتهٓٛيٛدٝا ، عًًُا بـإٔ إعـاز٠ ضـٝادت٘ التـعثس عًـ٢      

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

 اىل ستُد ايطٝد أَني َػ. د 2
طاعد بكطِ َضتاذ أ

 اهلٓدض١ االْػا١ٝ٥

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكاف١ٝ ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ف٢ اطاز ايعاّ إعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠ عاّ  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بـدٕٚ   31/10/2022ٚست٢  1/11/2021إعتبازًا َٔ  ايطابع

َستب يًعٌُ باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

يبشس٣ فسع بٛزضعٝد  عًًُا بإٔ إعاز٠ ضـٝادت٘  ٚايٓكٌ ا

 التعثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.10)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 -: %(14اإلعارات )ـسلة اإلعارات عؾى ؿسموى اؾؽؾقة  :تابع

 المشاس الجيبى الوظيفخ/المسن االسن م

3 
محد سطٓني ستُٛد . أد

 سطٓني

عد بكطِ ضتاذ َطاأ

 ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكاف١ٝ ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ف٢ اطاز ايعاّ إعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠ عاّ  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بـدٕٚ   30/9/2022ٚستـ٢   1/10/2021إعتبازًا َـٔ   ايسابع

ــّٛ   ــ١ يًعً َستــب يًعُــٌ بادتاَعــ١  املؿــس١ٜ ايٝاباْٝ

عـاز٠ ضـٝادت٘ التـعثس عًـ٢     ٚايتهٓٛيٛدٝا ، عًًُا بـإٔ إ 

 االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.9)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

 بساِٖٝ ايػٓدٚزإاميإ . د 4
دزع بكطِ ٖٓدض١ َ

 اذتاضب ٚايٓعِ

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكاف١ٝايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ 

يعاّ ف٢ اطاز ا ملد٠ عاّإعاز٠ ضٝادتٗا  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بـدٕٚ   30/6/2022ٚستـ٢   1/7/2021إعتبازًا َـٔ   ارتاَظ

 ٌ  ٠، عًُـًا بـإٔ إعـاز    بهٓـدا  SAP فـ٢  َستب يًعُـ

 ضٝادتٗا التعثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.25)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ

 محد عٝط٢  أمئ ؾالح أ .د 5
دزع بكطِ ٖٓدض١ َ

 املٛاؾالت

 ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكاف١ٝزتًظ ايكطِ  ايٓعس ف٢ اقرتاح

إعتبـازًا   يًعاّ ايسابعإعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدباملٛافك١ ع٢ً 

بـدٕٚ َستـب يًعُـٌ     29/9/2022ٚست٢  30/9/2021َٔ 

بػسن١ تطايِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، عًُـًا بـإٔ   

 ضٝادت٘ التعثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ. ٠إعاز

 %(.٣ٛ12.5 ايكطِ )ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت

ٚافل 

 اجملًظ

6 
بساِٖٝ إمحد أاضالّ . د

 ٜٛضف عػس٣ 

دزع بكطِ َ

ايسٜاقٝات ٚايفٝصٜا٤ 

 اهلٓدض١ٝ

ٚدت١ٓ ايعالقات ايجكاف١ٝ  ايٓعس ف٢ اقرتاح زتًظ ايكطِ

ف٢ اطاز ايعاّ ملد٠ عاّ إعاز٠ ضٝادت٘  جتدٜدع٢ً باملٛافك١ 

دٕٚ بـ  1/11/2022ٚستـ٢   2/11/2021إعتبازًا َـٔ   ايجأَ

َستب يًعٌُ ظاَع١ املًـو عبـداهلل يًعًـّٛ ٚايتكٓٝـ١     

ضـٝادت٘   ٠، عًُـًا بـإٔ إعـاز    باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 التعثس ع٢ً االعازات ادتدٜد٠ بايكطِ.

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚافل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -اهلـددة اإلـشائقة :أواًل: ؼسم 

 المشاس يخ الميذربس الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 ؾالح داضِ ستُد املعُٛز٣ ٚافداضِ ايطايب:  

إداز٠ ايك١ُٝ املهتطب١ يًُػازٜع االْػا١ٝ٥ بإضتدداّ تكٓٝات ايرنا٤ َٛقٛع: 

 .اإلؾطٓاع٢

Earned value management for construction projects 

using artificial intelligence techniques. 

 أ.د. ٖػاّ عبد ارتايل ايطٝد ، أ.د. غسٜف ستُد سافغ.ساف:  حتت إغ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* Civil Engineering Journal, Vol. 7, No. 03, March 2021. 

*4
th

 international conference on advanced research in 

civil and environmental engineering (ICARCEE 2021), 8 

MAY 2021.  

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                    أ.د. ستُد محد٣ عًٛا٢ْ          أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ        أ.د. ٖػاّ عبد ارتايل ايطٝد    أضتاذ بايه١ًٝ          -2

 عكًٛا َع١ ايصقاشٜل أ.د. سطاّ ايدٜٔ سط٢ٓ ستُد  أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ دا -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ                   أ.د. غسٜف ستُد سافغ         أضتاذ بايه١ًٝ -4

 2016 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 خدجي١ األَني استُد أبٛ ايعٕٝٛاضِ ايطايب:  

دزاض١ ضًٛى املٓػآت ارتسضا١ْٝ املطًش١ َٔ ايبالطات ايالنُس١ٜ َٛقٛع: 

 .ٍ تعسض أدصا٤ َٓٗا يًشسٜلخال

Behavior of reinforced concrete flat plate structure 

subjected to compartment fires. 

أ.د. ساشّ فازٚم ايبهس٣ ، أ.د. ؾالح ايدٜٔ فازٚم ايفتٝا٢ْ ، د. حتت إغساف:  

 ستُد أمحد دٜاب.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* International Conference on Advances in Structural 

and Geotechnical Engineering, 29
th

 March – 1
st
 April 

2021, Hurghada, Egypt.  

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا   أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايكاٖس٠أ.د. ستُد طًعت َؿطف٢      -1

 عكٛاً             ذ َتفسغ بايه١ًٝ         أضتا  ست٢ٝ ايدٜٔ ؾالح غهس٣أ.د.  -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ            أ.د. ساشّ فازٚم ايبهس٣      أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلـددة اإلـشائقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 ستُٛد عبد ايسمحٔإبساِٖٝ ستُٛد شن٢ ايب:  اضِ ايط

تسق١ٝ ٚؾ١ً ايهُس٠ ٚايعُٛد ارتسضا١ْٝ املطًش١ ارتازد١ٝ املصٚد٠ َٛقٛع: 

 .بتطًٝح غري َطابل يتفاؾٌٝ ايتطًٝح ايصيصاي١ٝ

Upgrading of RC external beam-Column joint with 

non seismic reinforcement details. 

 .٢ ايدٜٔ ؾالح ايدٜٔ غهس٣ ، أ.د. أمحد شتتاز طساب١ٝأ.د. ستٝحتت إغساف:  

زت١ً ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ بتازٜذ * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

17/8/2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

             أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايكاٖس٠      أ.د. زتد٣ ايطٝد قاضِ            -1

 ز٥ٝطًا                                                                                    

 عكٛاً َػسفًا ٚ    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ  أ.د. ست٢ٝ ايدٜٔ ؾالح ايدٜٔ غهس٣ -2

                 عُٝد ايه١ًَٝهًف بتطٝري أعُاٍ ضتاذ ٚأ   أ.د. ضعٝد ستُد عبد ايكادز عالّ -3

 عكًٛا                                                                                   

 عكًٛاَػسفًا ٚ      أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ              أ.د. أمحد شتتاز طساب١ٝ   -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2016 خسٜف دبًّٛ ٢َ ستُد إبساِٖٝ عصاّزغدٙ ضااضِ ايطايب: 
ٚافل 

 اجملًظ

 

 اهلـددة اؾؽفربقة :: ؼسم ثاـقًا

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 أَري٠ مجاٍ ستُد إبساِٖٝاضِ ايطايب:  

طسم ددٜد٠ يتػفري ايؿٛز ٚإخفا٤ املعًَٛات بٗا بإضتدداّ إغازات َٛقٛع: 

 . اب١ٝ، حتٌٜٛ املٛجيات ٚاملعادت١ املطتٛساٙ َٔ اذتُض اي٣ٚٛٓايهاٜٛع ، املعادت١ ايكب

New highly efficient image encryption and 

steganography techniques using chaotic, fuzzy, 

wavelet and DNA inspired techniques.  

 .أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ ارتا٢َ ، أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ غسٜبحتت إغساف: 

 2017 خسٜف ٙدنتٛزا
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلـددة اؾؽفربقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 إبساِٖٝ ع٢ً إبساِٖٝ عبد ايسؤٚف عاَساضِ ايطايب:  

تؿٓٝع ٚدزاض١ مسات أنطٝد ارتازؾني ايٓاَْٛرت١ٜ تعٌُ نُطتػعس َٛقٛع: 

 . غاشات َتشكل برتددات ايسادٜٛ ايالضًهٝا

Fabrication and characterization of a Nanomaterial 

ZnO compound wireless RFID gas sensor.  

أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ ، أ.د. عبد اهلاد٣ بػري قػٝٛط، ، أ.د. حتت إغساف: 

 .ستُد زشم ستُد زشم

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 إميإ أبٛ ارتري سطني بهساضِ ايطايب:  

حت١ًٝ املٝاٙ بإضتدداّ َؿادز ايطاق١ املتذدد٠ اهلذ١ٓٝ: ايُٓرد١ َٛقٛع: 

 . ٚايتشطني األَجٌ

Water desalination using hybrid renewable energy 

sources: Modeling and optimization.  

أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢ ، أ.د. ستُٛد تٛفٝل ادتُاٍ ، أ.د. مجاٍ حتت إغساف: 

 .ستُد ستُٛد

تري َادط

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 إضالّ ستُد أمحد ستُد زدباضِ ايطايب:  

تعصٜص ْعاّ حتهِ سسن٢ يًػاسٓات ايجك١ًٝ ذات عذ١ً ايدٚزإ َٛقٛع: 

 . ايؿػري٠

Enhanced motion control system for small steering 

angle heavy duty vehicles.  

اهلل سطاّ ايدٜٔ ، أ.د. محد٣ أمحد عبد ارتايل عاغٛز  أ.د. أمحد عبدحتت إغساف: 

 .، د. َؿطف٢ عبدٙ زفاع٢

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 َعاذ أمحد ستُد ضسد١ٜٓاضِ ايطايب:  

إداز٠ داْب ايطًب َٚٛقٛعات دٛد٠ ايكدز٠ حتت تأثري َػازنات َٛقٛع: 

 . شتتًف١ ملؿادز ايطاق١ املٛشع١

Demand side management and power quality issues 

under different DER's penetration levels.  

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢ ، أ.د. ستُٛد تٛفٝل ادتُاٍحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ

 ٜٛضف ْصٜ٘ عبد اذتُٝد عبد ايعصٜصاضِ ايطايب:  

 . ٗد َطتُس ْطك٢ َتعدد املطتٜٛاتستٍٛ دَٛقٛع: 

Modular milti – level DC – DC converter.  

 .أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ ، أ.د. أمحد ستُد عباع ايطسٚد٢حتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلـددة اؾؽفربقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 أمحد عبد اجملٝد سطٔ غسٜفاضِ ايطايب: 

 .إضتدداّ ارتالٜا ايعؿب١ٝ االؾطٓاع١ٝ ف٢ تطبٝكات ايسٚبٛتاتَٛقٛع: 

)ارتالٜا ايعؿب١ٝ االؾطٓاع١ٝ يًسٚبٛتات َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. ايصزاع١ٝ(

Artificial neural networks for agricultural robots. 

 أ.د. تاَس س٢ًُ عبد اذتُٝد سطٔ ، د. ستُد ؾدق٢ اذتربٚى.حتت إغساف:  

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Robotica, Vol. 38, 9 December 2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

           ١ٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالبأضتاذ ٚٚنٌٝ ايهً     أ.د. تاَس س٢ًُ عبد اذتُٝد  -1

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ                                                                          

 عكٛاً  أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ عني مشظ أ.د. املعتص ٜٛضف عبد ايعصٜص   -2

 عكًٛا                            أضتاذ بايه١ًٝ    أ.د. زاد٢ ع٢ً زفعت محد٣ -3

 2014 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 سطاّ ستُد ستُد سطٔ َٓؿٛزاضِ ايطايب: 

تكٓٝات تكدٜس ايكٓٛات ألْع١ُ اإلتؿاالت عسٜك١ ايٓطام َٔ ايٓٛع َٛقٛع: 

(OFDM-MIMOبإضتدداّ ايػفسات املتعاَد٠ املتها١ًَ ). 

Channel estimation techniques for wide band 

(OFDM-MIMO) communication systems using 

complementary codes. 

 أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ ارتا٢َ ، أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ غسٜب.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 37
th

 National Radio Science Conference, 

NRSC 2020, 8-10 September 2020, Cairo, Egypt. 

  -ٕ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٛ

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ           أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ      أ.د. ضعٝد إمساعٌٝ ارتا٢َ  -1

 عكٛاً  أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايصقاشٜلأ.د. ستُد فعاد ستُد           -2

 كًٛاعَػسفًا ٚ                      أضتاذ بايه١ًٝ       أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ  -3

 عكًٛا                                أ.د. سطٔ ستُٛد ايسداٍ    أضتاذ بايه١ًٝ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلـددة اؾؽفربقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 ض٣ًٛ ستُد سطٔ عبد ايهسِٜ سطٔاضِ ايطايب: 

 .دَر إْرتْت األغٝا٤ يإلداز٠ ايرن١ٝ ف٢ ايجٛز٠ ايؿٓاع١ٝ ايسابع١ٛقٛع: َ

Integrating internet of things for smart management 

in industry 4.0. 

 أ.د. ستُد عُسٚ ستُٛد شتتاز ، أ.د. ستُد ستُٛد عصب.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* IEEE IEMCON 2019, The 10
th

 IEEE Annual 

Information Technology, Electronics and Mobile 

Communication Conference, 17-19 October, 2019, 

Canada. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

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

 عكٛاً  أضتاذ مبد١ٜٓ األعاخ ايع١ًُٝ بربز ايعسبٔ عبدٙ   أ.د. ستُد عبد ايسمح -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ     أضتاذ َطاعد َتفسغ بايه١ًٝستُد عُسٚ ستُٛد شتتاز  أ.د.  -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 ضاز٠ أضا١َ عبد ايعصٜص ستُد امله٢اضِ ايطايب: 

ايفسع١ٝ ذات ارتطأ احملدٚد يتُجٌٝ اإلغاز٠ االختٝاز ادتص٢٥ يًُذُٛع١ َٛقٛع: 

 .ذات املعاَالت ايك١ًًٝ ايعدد

)تكدٜس َعاَالت قٓا٠ االتؿاٍ املتٓاثس٠ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ  بإضتدداّ االختٝاز ادتص٢٥ ذات ارتطأ احملدٚد(

 دٖٛس ايبشح.

Bounded error subset selection for sparse channel 

estimation. 

 أ.د. َطعٛد بػري ايػ٢ُٝٓ ، د. نسِٜ أمحد ضا٢َ بٓٛإ.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

*30
th

 International Conference on Computer Theory 

and Applications (ICCTA 2020), 12-14 December 

2020, Egypt. 

  -١ْٛ َٔ : ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه

 ز٥ٝطًا      أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ                    أ.د. ٖػاّ ستُد طًب٘       -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ                     أضتاذ بايه١ًَٝطعٛد بػري ايػ٢ُٝٓ   أ.د.  -2

     أضتاذ بادتاَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاأ.د. َٗا ستُد ايؿربٚت٢      -3

 عكًٛا                                                                                   

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلـددة اؾؽفربقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 ستُٛد ستُد عبد ادتًٌٝ ستُد ستُد ايػُاش اضِ ايطايب:

 .إجتاٖات ددٜد٠ ذتُا١ٜ اإليهرت١ْٝٚ يًُسنبات ايهٗسب١َٝٛقٛع: 

تك١ٝٓ أَإ فعاي١ يػبه١ ْكٌ املعًَٛات )َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. (داخٌ املسنبات ايهٗسبا١ٝ٥

Efficient security technique for the In-Vehicle 

network of electrical vehicles. 

 .أ.د. عُسٚ ستُد عجُإ ايصٚا٣ٚ ، د. ستُد ؾدق٢ اذتربٚى حتت إغساف:

 ٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* امل

* International Conference on Communication, 

Control and Information Sciences (ICCISc – 2021), 

16-18 June 2021, India. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                     أ.د. ستُد زتد٣ أمحد ستُد      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

       أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝاَؿطف٢ ضعد عبد اهلل     أ.د.  -2

 عكٛاً                                                                                   

 عكًٛاَػسفًا ٚ  أضتاذ َطاعد َتفسغ بايه١ًٝ  أ.د. عُسٚ ستُد عجُإ ايصٚا٣ٚ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 أَا٢ْ أمحد ع٢ً سطني ستُداضِ ايطايب:  

 .ب١ٝ بني خطٛط ايٓكٌ ايهٗسب٢ ٚاألدطاّ املعد١ْٝايتداخالت ايهٗسَٛقٛع: 

Electrical interference between transmission lines 

and metallic objects. 

 .أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ غاٖني ، د. سطاّ ايطٝد قطبحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ ني أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ غاٖ -1

 عكٛاً           أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢           أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                    أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. ٖػاّ بٗا٤ ايدٜٔ ايسفاع٢        -3

 2019 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ
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 اهلـددة اؾؽفربقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ عادلوضو

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 بٍٛ ٚاصتٛىل ٚاصتٛىلاضِ ايطايب:  

حتًٌٝ االضتكساز االستُاىل يػبهات ايكدز٠ ايكعٝف١ ذات االخرتام َٛقٛع: 

 .ايعاىل ملٛازد ايطاق١ املٛشع١

Probabilistic stability analysis of weak power grids 

with high penetration of distributed energy 

resources. 

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢حتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ      أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢       أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                        أ.د. أغسف إبساِٖٝ زتاٖد           أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                        أ.د. عُسٚ حي٢ٝ أبٛ غصاي١           أضتاذ بايه١ًٝ -3

 2020 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل إػبدح 

جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 اال٤ ستُد أمحد ايعدٍاضِ ايطايب:  

( BlockchainTechnologyتطبٝكات تك١ٝٓ ضالضٌ ايهتٌ )َٛقٛع: 

 .إقتؿادٜات ايطاق١ ايهٗسب١ٝ ٚإْرتْت األغٝا٤ ع٢ً

Applications of blockchain technology and internet 

of things hinges on electric energy economics. 

 .أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢حتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ      أ.د. ْبٌٝ سطٔ ستُٛد عباض٢       أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                        أ.د. أغسف إبساِٖٝ زتاٖد           أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                         أ.د. زاد٢ ع٢ً زفعت محد٣       أضتاذ بايه١ًٝ -3

 * بطبب ظسٚف دا٥ش١ نسْٚا.

 2019 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

رؼذيل جلنخ 

 إششاف

 ستُٛد عبد اذتُٝد أمحد املؿس٣ أمحداضِ ايطايب:  

تؿُِٝ ٖٝدزٚفٕٛ َٝهاتس٢ْٚ بٝطس٣ يهػف األٖداف حتت ضطح َٛقٛع: 

 .املا٤

أ.د. َعٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ ، أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ ، أ.د. ٚا٥ٌ أبٛ حتت إغساف: 

 .ٖاغِ عصب َٛض٢

ٚذيو بسفع إضِ أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْ َٔ دت١ٓ اإلغساف بٓا٤ ع٢ً االعتراز 

 .َٔ ضٝادتٗا املكدّ

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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 -اهلـددة املعؿارقة :: ؼسم ثاؾنًا

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 إصت٢ ستُد إبساِٖٝ أمحد فسازاضِ ايطايب:  

تأثري تؿُِٝ املبا٢ْ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ت١ُٝٓ األطفاٍ : املدازع اذته١َٝٛ َٛقٛع: 

 . ساإلبتدا١ٝ٥ ف٢ َؿ

The influence of educational buildings design on 

children development: Public elementary school in 

Egypt.  

 .أ.د. طازم عبد اذتُٝد َؿطف٢ فسغ٢ً ، د. ٚيٝد عبد ايعاٍحتت إغساف: 

 2018 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 إبساِٖٝ ضاز٠ ستُد ؾرب٣ شنسٜااضِ ايطايب: 

( َٔ أدٌ ايتٓكٌ TOD)ْٗر ايت١ُٝٓ املٛد١ٗ ضتٛ املٛاؾالت ايعا١َ َٛقٛع: 

 .(SUMاذتكس٣ املطتداّ )

)َدخٌ ايت١ُٝٓ املٛد١ٗ ضتٛ ايٓكٌ ايعاّ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

يتشكٝل سسن١ٝ سكس١ٜ َطتدا١َ : تطبٝل منٛذز قا٥ِ ع٢ً ْعِ املعًَٛات 

عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس  َؿس(ادتػساف١ٝ ف٢ اإلضهٓدز١ٜ، 

 ايبشح.

Transit – Oriented development (TOD) approach for 

sustainable urban mobility (SUM): Implementing a 

GIS-based model in Alexandria, Egypt. 

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

 ملٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :* ا

* 27
th

 International Conference on Urban and 

Maritime Transport and Environment 16 – 18 June 

2021, Wessex Institute – U.K. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ٝطًاز٥   أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ    أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ          -1

أضتاذ به١ًٝ ايتدطٝط ايعُسا٢ْ ظاَع١    أ.د. ستُد غشات٘ دزٜٚؼ قطب     -2

 عكٛاً                             ايكاٖس٠

 عكًٛاَػسفًا ٚ             أ.د. ٖا٢ْ ستُد عبد ادتٛاد           أضتاذ بايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ د. دٜٓا ستُد ع٢ً ضعد اهلل           -4

 2017 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -اهلـددة املعؿارقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 ستُٛد ستُد مجع٘ أمحد محادٙاضِ ايطايب: 

إختٝاز أفكٌ ْعاّ داعِ يًكساز ايتؿ٢ُُٝ ايكا٥ِ ع٢ً تكِٝٝ دٚز٠ َٛقٛع: 

 .عُاز٠ ذات ٚع٢ ب٢٦ٝاذتٝا٠ ضتٛ حتكٝل 

)حتطني َٓٗذ١ٝ ايتؿُِٝ املعُاز٣ ايكا٥ِ ع٢ً َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

دزاض١ ساي١ بػا٥س ارتري،  –تكِٝٝ دٚز٠ سٝا٠ املٛاداملطتدد١َ ضتٛ عُاز٠ ؾدٜك١ يًب١٦ٝ 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. اإلضهٓدز١ٜ ، َؿس(

Optimizing a life cycle assessment – based design 

method towards Eco-conscious architecture – the 

case study of bashayer al kheir, Alexandria, Egypt. 

 أ.د. طازم َؿطف٢ فسغ٢ً ، د. شٜاد طازم ايؿٝاد.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 20
th

 International Conference on Computational 

Methods and Experimental Measurements,    25 – 27 

May 2021, Wessex Institute – U.K. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا          أ.د. ستُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ     ايه١ًٝأ.د. طازم عبد اذتُٝد فسغ٢ً       أضتاذ َتفسغ ب -2

 عكًٛا داَع١ عني مشظ -أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١أ.د. سطاّ ايدٜٔ سطٔ ايربَب٢ً   -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ      د. شٜاد طازم ايؿٝاد                أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -4

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 أَريٙ أمحد عبد ايعاط٢ محد٣اضِ ايطايب: 

 .( : َعاٜري تؿُِٝ ايػٛازعAST)يٓكٌ املدزض٢ ايٓػط اَٛقٛع: 

Active school travel (AST): Street design criteria  حتت

 أ.د. خايد ايطٝد اذتذ١ً ، د. أمسا٤ ايطٝد سطٔ.إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 3rd International Conference of Chemical, Energy and 

Environmental Engineering, July 2021, Egypt Japan 

University of Science and Technology, Alexandria, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ         أ.د. خايد ايطٝد اذتذ١ً    أضتاذ بايه١ًٝ                -1

 عكٛاً  داَع١ االضهٓدز١ٜ-ٕٛ ادت١ًُٝأضتاذ به١ًٝ ايفٓأ.د. ضشس شن٢ األزْاؤٚط٢   -2

 عكًٛا                         د. دٜٓا ممدٚح ْؿاز        أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -اهلـددة املعؿارقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 آ١ٜ ف٢ُٗ ستُد عٝد زٜػ١اضِ ايطايب: 

 .ايتأثري املتبادٍ بني ايبٓا٤ األخكس ٚإداز٠ املػسٚعاتَٛقٛع: 

)ايتأثري املتبادٍ بني ايعُاز٠ ارتكسا٤ ٚ إداز٠ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا  املػسٚعات "ؾٝاغ١ املبادئ ايتٛد١ٝٗٝ يإلداز٠ ارتكسا٤ يًُػسٚعات"(

 يبشح.ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ا

Mutual influence between construction and project 

management ''Formulating green project management 

guidelines'' 

 أ.د. ع٢ً فعاد بهس ، د. شٜاد طازم ايؿٝاد.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 10
th

 Alexandria International Conference on Structural, 

Geotechnical Engineering and Management (AICSGE-10) 17-

19 December 2019, Alexandria, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ   أ.د. ع٢ً فعاد بهس      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ                  -1

 عكٛاً   ٕٛ ادت١ًُٝ داَع١ االضهٓدز١ٜأضتاذ به١ًٝ ايفٓأ.د. ٚيٝد فعاد عُس      -2

 عكًٛا                     د. أمحد غاٌَ ف٢ُٗ   أضتاذ َطاعد َتفسغ بايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ                   د. شٜاد طازم ايؿٝاد   أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 د ايطٝد أبٛ ايٝصٜد عباعاال٤ خاياضِ ايطايب: 

 .تأثري قٛاْني ايبٓا٤ املؿس١ٜ ع٢ً اإلقا٠٤ ايطبٝع١ٝ ف٢ املبا٢ْ ايطه١َٝٓٛقٛع: 

)تأثري قٛاْني ٚاغرتاطات ايبٓا٤ املؿس١ٜ ع٢ً َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. االقا٠٤ ايطبٝع١ٝ ف٢ املبا٢ْ ايطه١ٝٓ(

The impact of Egyptian building laws and regulations on 

daylight in residential buildings 

 أ.د. ستُد أْٛز فهس٣ ، د. شٜاد طازم ايؿٝاد.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 2
nd

 Arab Land Conference, 22- 24 February 2021, Cairo, 

Egypt. 

  -َه١ْٛ َٔ :  ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ        أضتاذ بايه١ًٝ                       أ.د. ستُد أْٛز فهس٣ -1

 عكٛاً    أضتاذ َطاعد به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ نفس ايػٝذد. أضاَ٘ ستُد ايفك٢   -2

 عكًٛا                             د. دٜٓا ممدٚح ْؿاز    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ                    شٜاد طازم ايؿٝاد  أضتاذ َطاعد بايه١ًٝد.  -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -اهلـددة املعؿارقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 عًٝا٤ ايطٝد أمحد عبد ايٛاسد إبساِٖٝ غعبإاضِ ايطايب: 

 .ضٝاضات ٚ عًُٝات تٓفٝر اإلزتكا٤ باملٓاطل ايطه١ٝٓ ايػري زمس١ٝ ف٢ َؿسٛقٛع: َ

Policies implementation process for upgrading of informal 

housing settlements in Egypt. 

 .أ.د. أمحد َٓري ضًُٝإ ، د. ستُد ْؿس أمحد ْؿسحتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Space International Conference, 20 – 21 November 2020, 

London, U.K. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ         أ.د. أمحد َٓري ضًُٝإ             أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً  أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ عني مشظأ.د. غادٙ فازٚم سطٔ ضعد       -2

 عكًٛا                   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ أ.د. زَكإ عبد املكؿٛد ع٢ً   -3

 * مت اعاد٠ املكسزات ايت٢ َس عًٝٗا مخظ ضٓٛات بٓذاح.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2013 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 دٜٓا ٚيٝد ستُٛد تٛفٝل ضاملاضِ ايطايب:  

 .طًب٢ يًُبا٢ْ : أْع١ُ َٛا٥ع إْتكاٍ اذتسٜلاآلَإ ايَٛقٛع: 

Passive fire safe buildings: Firestop systems. 

 .أ.د. ع٢ً فعاد بهس ، د. شٜاد طازم ايؿٝادحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا   أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ   -1

 عكٛاً                     د أْٛز ستُد فهس٣            أضتاذ بايه١ًٝأ.د. ستُ -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ    أ.د. ع٢ً فعاد بهس                     أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -3

 2019 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

 نازٍٚ أغسف نُاٍ إبساِٖٝ ايساٖباضِ ايطايب:  

بٝل منرد١ َعًَٛات ايبٓا٤ ف٢ ؾٓاع١ إطاز إضرتاتٝذ٢ يبٓا٤ ْعاّ أَجٌ يتطَٛقٛع: 

 .ايبٓا٤ ف٢ َؿس: تطبٝل ف٢ "َسس١ً َا قبٌ ايبٓا٤" ٚفكا 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 ايطالّ ، د. أمسا٤ ايطٝد سطٔحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ     أ.د. طازم عبد اذتُٝد فسغ٢ً -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأضتاذ   أ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ -2

 عكًٛا                          أ.د. ستُد أْٛز فهس٣              أضتاذ بايه١ًٝ -3

 2019 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -اهلـددة املعؿارقة :: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 د اذتُٝد ضًُٝإ غعبإمسس عٛض عباضِ ايطايب:  

 .تكِٝٝ ضًٛى ايػالف ف٢ املبا٢ْ ايتذاز١َٜٛقٛع: 

Envelope behaviour assessment in commercial buildings. 

 .أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، د. ٢َ عبدٙ إبساِٖٝ عبد ايٓب٢حتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                         أضتاذ بايه١ًٝ  أ.د.  ستُد عاؾِ ستُٛد سٓف٢    -1

 عكٛاً                         أضتاذ بايه١ًٝ أ.د.  ستُد أْٛز فهس٣              -2

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

 2016 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

 د ادتٛاد سطْٔٗاد ايطٝد عباضِ ايطايب:  

 .منٛذز ددٜد يًُد١ٜٓ ايؿش١ٝ : َٓعٛز ْطا٢٥َٛقٛع: 

A new model of the healthy city: feminist 

perspective. 

 .أ.د. ع٢ً فعاد بهس ، د. شٜاد طازم ايؿٝادحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا   ايه١ًٝأ.د. سطٔ ستُد نُاٍ عبد ايطالّ    أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ ب -1

 عكٛاً                     أضتاذ بايه١ًٝ             أ.د. ستُد أْٛز فهس٣       -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ أ.د. ع٢ً فعاد ضعٝد بهس              -3

 2020 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

 

  -اهلـددة املقؽاـقؽقة :: ؼسم  رابعًا

 المشاس الميذربسيخ  الذسجخ ادلوضوع

 هنح الذسجبد

 ستُٛد ع٢ً ضعد ستُٛد َٓؿٛزاضِ ايطايب:  

دزاض١ عدد١ٜ يألدا٤ اذتساز٣ ٚاهلٝدزٚيٝه٢ ملبادٍ سساز٣ ذٚ َٛقٛع: 

 شعاْف ٚأْبٛب َططح.

Numerical study of thermal and hydraulic 

performance of fin flat heat exchanger.  

 .ًِٝ سطب ، د. ستُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝبأ.د. ستُد عبد اذتحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 أمحد ستطٔ أمحد ضًُٝإ أبٛ ٜٛضفاضِ ايطايب:  

 .ستاٌَ احملسىَٛقٛع: 

Engine bearing.  

 .أ.د. ٚا٥ٌ أمحد نسٚضب٢حتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 2019 خسٜف

ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -دة املقؽاـقؽقة :اهلـد: ؼسم  تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

 هنح الذسجبد

 ستُد سطني عباع عبد ايٖٛاباضِ ايطايب:  

 .ASME SEC VIII اْػا٤ تؿُِٝ زق٢ُ الٚع١ٝ ايكػٛط طبكا ٍ َٛقٛع: 

Developing a digitized design for pressure vessels 

according to ASME SEC VIII.  

 .أ.د. إٜٗاب دابس آدّحتت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدض١
 2016 خسٜف

ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 أضاَ٘ مسري ستُد ستُد سصٜٔاضِ ايطايب: 

إْتكاٍ اذتساز٠ ف٢ َبادٍ سساز٣ َٔ ايٓٛع املًف ٚايػالف َٛقٛع: 

 .بإضتدداّ َٛا٥ع ايٓاْٛ

)دزاض١ خؿا٥ـ إْتكاٍ اذتساز٠ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

ايكػط يتدفل َٛا٥ع ْا١ْٜٛ ف٢ ًَفات َٔ ايٓٛع اذتًص٢ْٚ عًُٝا ٚ

عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ  ٚبإضتدداّ غبهات أعؿاب عٓهبٛت١ٝ(

 دٖٛس ايبشح.

Heat transfer and pressure drop in helical coils 

utilizing nanofluids: experimentally and using 

artificial neural networks. 

أ.د. َدست ستُٛد ضسٚز ، أ.د. ٚا٥ٌ َؿطف٢ املػال٢ْ ، أ.د. ت إغساف: حت

 ٜاضس ضعد ستُد أمحد.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* Journal of Molecular Liquids, ELSEVIER, 20 

April 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ   ١ٝ       أضتاذ َتفسغ بايهً     أ.د. َدست ستُٛد ضسٚز -1

       أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓؿٛز٠   .د. ستُد مجاٍ سطٔ ٚاؾٌأ -2

 عكٛاً                                                                              

 عكًٛا                  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ  أ.د. ضا٢َ َسض٢ ايػسب٢ٓٝ -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. ٚا٥ٌ َؿطف٢ املػال٢ْ -4

 2015 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -اهلـددة املقؽاـقؽقة :: ؼسم  تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 اِٜٗ ستُد ٖػاّ ع٢ً أبٛغاٍاضِ ايطايب: 

 .ز٠دزاض١ ف٢ إْتكاٍ اذتساَٛقٛع: 

)تأثريات إضتدداّ املٛاد َتػري٠ ايطٛز ف٢ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. تربٜد ارتالٜا ايهٗسٚق١ٝ٥ٛ(

Effect of phase change materials used for 

photovoltaic panels cooling. 

 د ايطٝد بد٣ٚ.أ.د. ضا٢َ َسض٢ ايػسب٢ٓٝ ، د. ستُٛحتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

The 2
nd

 International Conference on Engineering 

Science and Technology (ICEST 2021), 3-4 

February 2021, Luxor, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ       أ.د. ضا٢َ َسض٢ ايػسب٢ٓٝ    -1

 عكٛاً                         أ.د. أضاَ٘ أمحد ايط٢ُٓ       أضتاذ بايه١ًٝ -2

                  أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا   أ.د. أمحد أمحد سٓف٢         -3

 عكًٛا                                                                              

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 نرييظ اعطا٣ اَني اعطا٣اضِ ايطايب: 

 .ايتشًٌٝ ايعدد٣ يٓعاّ ايتربٜد باَتؿاف ايبدازَٛقٛع: 

)ايتشًٌٝ ايعدد٣ يًتربٜد ايب٢٦ٝ َع حتدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : 

عًًُا بإٔ ٖرا  يًكٛاغط بإضتدداّ ْعاّ ايتربٜد بإَتؿاف ايبداز(

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Numerical analysis of compressors inters cooling 

using vapor absorption refrigeration system. 

 أ.د. اضا١َ أمحد ايط٢ُٓ ، أ.د. ستُد ستُٛد اذتًٛ.حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* The 4
th

 International Conference on Numerical Modelling 

in Engineering (NME 2021), 24-25 August 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛف١ٝ  أ.د. أمحد ؾرب٣ سذاش٣    -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ                  أ.د. أضاَ٘ أمحد ايط٢ُٓ    أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا           أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. ٚا٥ٌ َؿطف٢ املػال٢ْ -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ



29 

  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -اهلـددة املقؽاـقؽقة :: ؼسم  تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 دٛزز ٜٛضف ملع٢ عبد ايػٗٝداضِ ايطايب: 

ايتشهِ اهلال٢َ يصا١ٜٚ ستٛز زٜػ١ تٛزب١ٓٝ ايسٜاح يتٛزبٝٓات َٛقٛع: 

 .ايسٜاح ز٥ط١ٝ احملٛز ٚافك١ٝ احملٛز

Fuzzy logic control of pitch angle of vertical and 

horizontal axis wind turbines. 

 .أ.د. إبساِٖٝ ستُٛد ايفشاّ ، أ.د. أضا١َ َؿطف٢ شتُٝسحتت إغساف: 

 ٘ عح َٓػٛز يف :* املٗٓدع املرنٛز ي

* Processes, Vol. 9, Issue 8. (30 july2021). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض     -1

 عكٛاً   أ.د. خايد إبساِٖٝ خكس     أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛف١ٝ -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ        ِ ستُٛد ايفشاّ   أضتاذ َطاعد بايه١ًٝأ.د. إبساٖٝ -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ        أ.د. أضاَ٘ َؿطف٢ شتُٝس    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -اهلـددة اؾؽقؿقائقة :: ؼسم خاؿسًا 

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

إيػا٤ 

ذٌٝ ايتط

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 َس٠ٚ فسٜد خًٌٝ فسفس٠اضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2011 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: اؾرى واهلقدروؾقؽافـددة : ؼسم  ًادددا

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

 هنح الذسجبد

 غُٝا٤ ايطٝد ط٘ سطٔ ع٢ًاضِ ايطايب: 

الضًٛب اذتُا١ٜ ايطاس١ًٝ ف٢ َٓطك١  منرد١ ايتأثري اهلٝدزٚدٜٓاَه٢َٛقٛع: 

 .تهطس االَٛاز

Modelling of the hydrodynamic impact of the 

coastal protection methods in the surf zone.   

 .أ.د.  زا١ٜٚ َٓري قٓؿٛٙ ، أ.د. ستُد ستُٛد عبد املعط٢حتت إغساف: 

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ
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  2021/ 14/9بتازٜذ  ايجا١ْٝادتًط١ 

 -: واهلقدروؾقؽا فـددة اؾرى: ؼسم تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 عجُإ دَٛا ضًُٝإاضِ ايطايب: 

االستٝادات املا١ٝ٥ يًُشاؾٌٝ دتصٜس٠ شصتباز ف٢ تٓصاْٝا ست٢ عاّ َٛقٛع: 

2100. 

Crop water requirements for Zinzbar island in 

Tanzania up to 2100. 

 ستُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. ْطُ٘ عبد اجملٝد ايطٝد عد٣ٚ.أ.د. حتت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف :

* 3
rd

 International Conference of chemical, 

Energy, and Environmental Engineering ICCEEE 

2021, 27-28 July 2021, Egypt – Japan University 

of  Science and Technology (E-Just). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ   أ.د. ستُد أمحد أبٛ زسِٝ        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ     -1

 عكٛاً                أ.د. سطاّ ايدٜٔ ستُد َػاش٣  أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

  لأضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايصقاشٜأ.د. أضا١َ خري٣ ؾاحل عساق٢   -3

 عكًٛا                                                                              

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2019 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

رؼذيل جلنخ 

 إششاف

 حي٢ٝ عبدٙ أبهس عجُإاضِ ايطايب: 

ف٢ َٛقٛع : تكِٝٝ َؿادز املٝاٙ ف٢ سٛض ايٌٓٝ األشزم بإضتدداّ املٛاش١ْ 

 ١ٝ٥ َٚٛاش١ْ ايطاق١. املا

 حتت إغساف : أ.د. ستُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. عُسٚ ايطٝد فًٝفٌ.

ٚذيو بإقاف١ إضِ د. ْط١ُ عبد اجملٝد ايطٝد املدزع بايه١ًٝ إىل دت١ٓ 

 اإلغساف ذتاد١ ايبشح إىل ختؿـ ضٝادتٗا.

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 إميإ ستُٛد زدب ستُد ستُداضِ ايطايب: 

َٛقٛع : دزاض١ املٝصإ املا٢٥ ٚإْتكاٍ ايسٚاضب ف٢ سٛض عري٠ تاْا ف٢ 

 بإضتدداّ تكٓٝات اإلضتػعاز عٔ بعد ٚ ايُٓرد١ اهلٝدزٚيٛد١ٝ. 

 حتت إغساف : أ.د. ستُد أمحد أبٛ زسِٝ ، د. عُسٚ ايطٝد فًٝفٌ.

ٚذيو بإقاف١ إضِ د. ْط١ُ عبد اجملٝد ايطٝد املدزع بايه١ًٝ إىل دت١ٓ 

 د١ ايبشح إىل ختؿـ ضٝادتٗا.اإلغساف ذتا

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: اؾغزل واؾـسقجدة فـد: ؼسم دابعًا 

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 إميإ َؿطف٢ إبساِٖٝ عطٝ٘اضِ ايطايب:  

 .قُػ١ايتٓبع مبٌٝ األقُػ١ يًتٛبري إزتهاشا ع٢ً ب١ٝٓ األَٛقٛع: 

Prediction of fabric pilling propensity based on 

fabric construction. 

أ.د. عادٍ ؾالح ايدٜٔ ادت٢ٓٝٗ )زمح٘ اهلل( ، أ.د.  غريٜٚت سطني حتت إغساف: 

 .ايػ٢ًُ ، أ.د. غرئٜ ْبٌٝ شنسٟ ايهاتب ، أ.د. عبد ايطالّ عبد ايعًِٝ َايو

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* Textile Bioengineering and Informatics 

Symposium (TBIS) 6-9 July, 2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا  أضتاذ َتفسغ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓؿٛز٠      أ.د. فٛق١ٝ ف٢ُٗ اذتبٝب٢  -1

 عكٛاً َٚػسفًا                    أ.د. غريٜٚت سطني ايػ٢ًُ  أضتاذ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                              أ.د. عال٤ عبد ايفتاح عسف٘    أضتاذ بايه١ًٝ -3

 عكًٛاَػسفًا ٚ    أ.د. غرئٜ شنسٜا ايهاتب    أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ         -4

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: اؾصحقةاهلـددة : ؼسم  ًاثاؿـ

 مشاسال ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

 احلكن

 ضٓدع دٗاد ْعُإ دٓٝد٣اضِ ايطايب:  

تؿُِٝ ٚحتًٌٝ تهًف١ ستط١ َعادت١ َٝاٙ ايؿسف ايؿش٢ بإضتدداّ بساَر َٛقٛع: 

 .األزدٕ -دزاض١ ساي١ ستط١ املٝاٙ ايعاد١َ  GPS-x ٚcapdetwaterاحملانا٠ 

Design and cost analysis of water treatment plant using 

GPS-X and capdetwater simulation programs case study 

WWTP- Jordan. 

 .أ.د. ستُد طازم فعاد ضسٚز ، د. ضا١َٝ أمحد عبد ايسمحٔ ع٢ًحتت إغساف: 

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

* 3
rd

 International Conference of chemical, Energy and 

Environmental Engineering ICCEEE 2021, 27-28 July 2021, 

Egypt – Japan University of  Science and Technology (E-Just). 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ          أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ     أ.د. ستُد طازم فعاد ضسٚز   -1

 عكٛاً           أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ           أ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح -2

 عكًٛاأضتاذ َتفسغ باملعٗد ايعاىل يًؿش١ايعا١َ  أ.د. َٓاٍ أمحد ستُد أمحد         -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2018 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: اهلـددة اؾصحقة: ؼسم  تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 س خًف ستُٛد إمساعٌٝإميإ داباضِ ايطايب:  

( ْٗر SC&SMاإلداز٠ املطتدا١َ يًبٓا٤ ٚاهلٓدض١ ايؿش١ٝ ) َٛقٛع: 

Lean & Green. 

Sustainable construction & sanitation management 

(SC&SM), A lean & Green (LG) approach. 

 .أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ ايربق٢حتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ         أ.د. ستُد طازم فعاد ضسٚز -1

 عكٛاً                أ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛاَػسفًا ٚ      أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ ايربق٢      -3

 عكًٛا                أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ        أ.د. عُسٚ ستُد عبد ايكادز -4

 2020 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

 أمسا٤ عبد اهلل ايطٝد دسدٚحاضِ ايطايب:  

 .حتطني خؿا٥ـ املٝاٙ ف٢ خًٝر أبٛ قريَٛقٛع: 

Enhancing the water quality in Abu Qir Bay. 

 .يععِٝ ايربق٢أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣ ، أ.د. ٚيٝد عبد احتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسفًا ٚ        أ.د. سطاّ ايدٜٔ َساد َػاش٣      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً                 أ.د. ستُد طازم فعاد ضسٚز        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                 أ.د. َدست عبد املعط٢ دْدٚح   أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -3

 2020 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: اهلـددة اؾـووقة واإلذعاعقة: ؼسم  تادعًا

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 ستُد محص٠ عبد ايعاٍ ستُد اذتسٜفاضِ ايطايب: 

 .تطبٝكات اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛقٛع: 

ِٝ اآلىل يًتٓبع مبعاٌَ زأت ايًذ١ٓ تعدٌٜ عٓٛإ ايبشح يٝؿبح: َٓٗر يًتعً

 ايتٛؾٌٝ اذتساز٣ يٛقٛد ثا٢ْ أنطٝد ايٝٛاّْٝٛ املػعع.

Machine learning approach for predicting the 

thermal conductivity of irradiated uranium dioxide 

fuel.   

 .أ.د. ستُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ ، أ.د. عًٝا٤ عادٍ بد٣ٚحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ٓدض١ٝاهل

 2019 زبٝع
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: اهلـددة اؾلحرقة وعؿارة اؾسػن: ؼسم  ًاعاذر

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 ستُٛد إبساِٖٝ ستُٛد إبساِٖٝ ستُٛداضِ ايطايب: 

 .ايتؿُِٝ األَجٌ يألدا٤ اهلٝدزٚدٜٓاَٝه٢ يتٛزب١ٓٝ تٝاز عس٣ سًك١َٝٛقٛع: 

Design optimization for the hydrodynamic performance 

of a fin ring water current turbine.   

 .أ.د. عادٍ عبد اذتًِٝ بٓٛإ ، د. تاَس ستُٛد ساَدحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 أمحد مجاٍ ساَد ايكفـاضِ ايطايب:  

يهسبٕٛ / تكِٝٝ َتعدد املعاٜري ألْٛاع ايٛقٛد ايبشس١ٜ ايبد١ًٜ ضتٛ َٓدفض اَٛقٛع: 

 .ؾٓاع١ غشٔ خاي١ٝ َٔ ايهسبٕٛ

Multi criteria assessment of marine alternative fuels 

towards zero/low carbon shipping industry. 

 .أ.د. ستُد َسض٢ ضال١َ ادتٖٛس٣ ، د. ستُد زقا غَٛإحتت إغساف: 

  -تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ :  ع٢ً إٔ

 ز٥ٝطًا                  أ.د. ٜطس٣ ستُد أْٛز ٚال١ٜ       أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

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

 عكًٛا                  أ.د. ستُد عباع س٢ًُ قطب    أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -3

 عكًٛا                   أ.د. عادٍ عبد اذتًِٝ بٓٛإ      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -4

 عكًٛاَػسفًا ٚ  ز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝٚأضتاذ   أ.د. ستُد َسض٢ ضال١َ ادتٖٛس٣ -5

 2020 خسٜف 
ٚافل 

 اجملًظ

 

 -: اؾرقاضقات واؾػقزقاء اهلـددقة: ؼسم  حادى عشر

 مشاسال ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 أمحد فتش٢ تٛفٝل زَكإ طاٌٜاضِ ايطايب: 

 .ايُٓرد١ ايعػٛا١ٝ٥ ٚاألدا٤ األَجٌ يػبهات ايسادٜٛ اإلدزان١ٝ َع سؿاد ايطاق١َٛقٛع: 

Stochastic modeling and performance optimization of 

cognitive radio networks with energy harvesting.   

 .غسٜف إبساِٖٝ زبٝع ، أ.د. عُسٚ ستُد عبد ايساشم أ.د.حتت إغساف: 

 2016 خسٜف دنتٛزاٙ
ٚافل 

 اجملًظ

 َعَٔ ستُد ستُٛد سطنياضِ ايطايب: 

إضتدداّ منٛذز زٜاقٞ َٓاضب يتكدٜس ق٣ٛ ايعكالت بٓا٤ ع٢ً قٝاضات َٛقٛع: 

 .ختطٝط ايعكالت

Utilizing proper mathematical model to estimate muscle 

forces based on EMG measurements.   
أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ ، د. زساب عبد ايعاٍ ايُٓس ، د. ضعٝد عبد حتت إغساف: 

 .ايًطٝف غبٌ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ
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 -: اؾرقاضقات واؾػقزقاء اهلـددقة: ؼسم  تابع

 المشاس ربسيخ الميذ الذسجخ ادلوضوع

هنح 

 الذسجبد

 عٓٛد ستُد ستُٛد سٓف٢ ستُٛدضِ ايطايب: ا

 .تطبٝل حتٜٛالت زتُٛع١ ىل ذتٌ بعض املطا٥ٌ ايفٝصٜا١ٝ٥َٛقٛع: 

Application of Lie group method for solving some 

physical problems.   

 .أ.د. َٝٓا بدٜع عبد املًو ، أ.د. صت٣ٛ عبد املٓعِ بدزإحتت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜف
ٚافل 

 اجملًظ

رشكيل جلنخ 

اإلهزحبى 

 الشبهل

 أمحد عبد املٓعِ ٖاغِ ايعسٜإاضِ ايطايب:  

حتًٌٝ اإلطازات املس١ْ ثالث١ٝ األبعاد بإضتدداّ ايعٓاؾس احملدٚد٠ غري َٛقٛع: 

 .ارتط١ٝ دَٝٛرتٜا

Geometrically nonlinear finite element analysis of 

elastic three-dimensional frames. 

 .أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ ، أ.د. ضعٝد عبد ايًطٝف غبٌحتت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 أ.د. دالٍ َؿطف٢ ايكربؾ٢      أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسفًا ٚ      أ.د. ٖػاّ ضعد ايكسْػا٣ٚ        أضتاذ َتفسغ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا                         أ.د. عاطف عبد املٓعِ عطا        أضتاذ بايه١ًٝ -3

 2018 زبٝع 
ٚافل 

 اجملًظ

 

 ؿوضوعات عاؿة )درادات عؾقا(

إ اإلَتش اعتُاد ْتٝذ١إدتٝاش ايٓعس ف٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ  - 1

 ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 ٖب٘ ؾابس ستُد أمحد اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥

 ٚافل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ. ايكساز:

دبًّٛ ايدزاضات  ايٓعس ف٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد ْتٝذ١ - 2

 اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ ، اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ.يف:  2021زبٝع  ايعًٝا

 ٚافل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١. ايكساز:
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 (1ؿرػق رؼم )

 

 ىل ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١إا١َ قٛاعد ْكٌ قٝد ايطالب َٔ ايرباَر ايع
 

ايرباَر  ع٢ً يفألىل املطت٣ٛ اإ ٕ ٜهٕٛ ايطايب َٓكٛاًلأجيب عدا ايطالب املٛقٛف قٝدِٖ ٚايطالب املعترزٜٔ،   -1

ايالشَ٘ إٕ  ١يٝ٘ بعد عٌُ املكاؾإايتشٌٜٛ يف ٜسغب  ٟايراملتدؿـ ايربْاَر ملعدٍ  ايعا١َ ٜٚهٕٛ ستككًا

 .اس١ يف ايربْاَر املتدؿـ املساد ايتشٌٜٛ إيٝ٘، ٚسطب األعداد املتددتُٚ

 .ًظ ايتٓفٝرٟ يًرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ال بعد َٛافك١ اجملإ ًاالٜعترب ْكٌ ايكٝد ضازٜ  -2

 

 ايرباَر ايعا١َىل إقٛاعد ْكٌ قٝد ايطالب َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ 
 

 ع٢ً يفألىل املطت٣ٛ اإ يطايب َٓكٛاًلٕ ٜهٕٛ اأجيب عدا ايطالب املٛقٛف قٝدِٖ ٚايطالب املعترزٜٔ،   -1

يٝ٘ بعد عٌُ إايتشٌٜٛ يف ٜسغب  ٟاير ايعاّ ايربْاَرملعدٍ  ٜٚهٕٛ ستككًاع١ًُٝ املتدؿؿ١ ايرباَر اي

ُٚ ١املكاؾ  .، ٚسطب األعداد املتاس١ يف ايربْاَر ايعاّ املساد ايتشٌٜٛ إيٝ٘ددتايالشَ٘ إٕ 

ا١َ ىل ايرباَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ إكٌ ايكٝد َٔ ايرباَر ايعالٜطُح يًطالب احملٛيني َٔ خازز ايه١ًٝ بٓ  -2

 .١بايهًٝ

 يٝ٘ ايطايب.إايعًُٞ املٓكٍٛ زتًظ ايكطِ ال بعد َٛافك١ إ ًاالٜعترب ْكٌ ايكٝد ضازٜ 
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 (2ؿرػق رؼم )
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