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  2020/ 18/8بتازٜذ  ايجايج١ عػس٠ ازبًط١

اذ ــــبس٥اض١ ايطٝد األضت 18/8/2020ًظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاع١ ايعاغس٠ ٚايٓؿـ َٔ ؾباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل ادتُع صب

/ صبد٣ عبد ايعظِٝ أمحد ، ٚأَا١ْ ضس اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛزعُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ضبُد عبد ايكادز عالّ  / ٛزــــايدنت

 ٚقد سكس ازبًط١ Microsoft teams ع٢ًإٔٚ الٜٔ ٚمت عكد ازبًط١  ا ٚايبشٛخ ،ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝ -ضًُٝإ 

 نٌ َٔ:

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.د. عؿاّ َؿطؿ٢ ضبُد ٖٚب١ 

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

   زؤضا٤ األقطاّ 

 أ.د. سطاّ ايدٜٔ ضبُد َساد َػاش٣  اشأ.د. ع٢ً ضبُد ع٢ً عه 

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

 أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ  أ.د. عؿاّ ضبُد عادٍ عبد اسبُٝد ضًُٝإ 

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

 أ.د. ضبُد َسض٢ عبد اجملٝد ازبٖٛس٣  املؿس٣ أ.د. عُسٚ أمحد عبد املٓعِ 

 أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ قطب املػال٢ْ  أ.د. عؿاف مخٝظ إبساِٖٝ ايعٛؾ٢ 

 د. ٜطس٣ إبساِٖٝ ط٘ عجُإ  أ.د. ٚيٝد عبد ايعظِٝ إبساِٖٝ ايدلق٢ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

 أ.د. ْصٜ٘ أضعد ْٜٛإ  أ.د. ضبطٔ ضبسّ شٖسإ 

 أ.د. عبد اسبُٝد إبساِٖٝ مجع١  اهلل سطاّ ايدٜٔأ.د. أمحد عبد  

 أ.د. ٢ْٗ عدىل ضبُد عبد ايسمحٔ عط١ٝ  أ.د. ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل شلٝط١ 

 أ..د. أغسف زدب ع٢ً ضبُد  أ.د. عاطـ عبد املٓعِ عطا ضبُد 

   أ.د. تػسٜد ضبُد أمحد شٌٜٚ 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 د. طازم ضبُد إبساِٖٝ ضبُٛد  ضاَح ط٘د. دٜٓا ضبُد  

 أعكا٤ صبًظ ايه١ًٝ َٔ اشبازز 

   أ. أعكا٤ َٔ داخٌ ايه١ًٝ 

   أ.د. عؿاّ أمحد ضامل 

   أ.د. ضبُد عبد ايؿتاح غا١َ 

   ضبُد ْؿس ايدٜٔ سطٔ دَرلأ.د.  

   سطاّ ضبُد ؾ٢ُٗ غامنأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

 ت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ )َدٜس ٚسد٠ قُإ ازبٛد٠( ، د. َؿطؿ٢ غٛق٢ ضبُد زَكإ )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اشلٓدض٢(أ.د. غرلٜٚ َدعـٕٛٚ :

٢ أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ ، أ.د. .د. ضبُد ْبٌٝ ع٢ً ضامل غهس٣ ، د. عًأ.د. ضبُد ايطٝد ضبُد ايٓذاز ، أ.د. زأؾت إبساِٖٝ َػاىل ،   اعترز عٔ عدّ اسبكٛز:

ٔ ضبُد ع٢ً داد ايٓذاز ، د. عبد اسبُٝد ضبُد عبد ايسؤٚف ايًكا٢ْ ، ى. ضبُد ع٢ً سطٓني ، ّ. أضا١َ ايطٝد ازبٓا٢ٜٓ ، يٛا٤.د. عؿاّ ايدٜ

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

 فى مناقشة ادلوضوعات الًالوة.اجمللس ، وذرع اجمللس 

 .2020وو وول 14بًاروخ  2019/2020للعام اجلامعى  ة عشرةٌانوالالًصدوق على حمضر اجللسة مت أواًل : 

 

 -ًا : ادلوضوعات العامة :ثانو

ملسدع٢ احملدخ بهتاب ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ زب١ٓ قطاع ايدزاضات اشلٓدض١ٝ بػإٔ اإلطاز اايه١ًٝ عًًُا  أسٝط صبًظ – 1

يًٛا٥ح ايداخ١ًٝ ملسس١ً ايدزاضات ايعًٝا بٓظاّ ايطاعات املعتُد٠ يًهًٝات )اسبه١َٝٛ ٚغرلٖا( ايتابع١ يكطاع ايدزاضات 

اشلٓدض١ٝ ، اشباقع١ ٚغرل اشباقع١ يكإْٛ تٓظِٝ ازباَعات املؿس١ٜ ، ٚارباذ اإلدسا٤ات ايتػسٜع١ٝ ايالش١َ ؾ٢ ٖرا ايػإٔ ْظسًا 

 .يًدزدات ايع١ًُٝ األنادمي١ٝ املرنٛز٠ باإلطاز املسدع٢اضتشداخ دزدات ١َٝٓٗ باإلقاؾ١  يتكُني اإلطاز

ع٢ً إتؿاق١ٝ ايتعإٚ بني داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ممج١ً ؾ٢ املسنص اشلٓدض٢ يًدد١َ ايعا١َ به١ًٝ اشلٓدض١ ،  ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ – 2

َات إضتػاز١ٜ ؾ٢ صباٍ األعُاٍ اشلٓدض١ٝ ٚاإلْػا١ٝ٥ ٚايػسن١ ايكابك١ يًكطٔ ٚايػصٍ ٚايٓطٝر ٚاملالبظ ، يتكدِٜ خد

صبًظ إداز٠ املسنص  عًًُا بإٔٚايتطٜٛس١ٜ َٔ خالٍ َسنص ايدزاضات ٚاإلضتػازات اشلٓدض١ٝ به١ًٝ اشلٓدض١ جباَع١ اإلضهٓدز١ٜ ، 

نتٛز / عُٝد ايه١ًٝ ؾ٢ بعد عٌُ بعض ايتعدٜالت ٚتؿٜٛض األضتاذ ايد 17/8/2020ع٢ً اإلتؿاق١ٝ جبًطت٘ بتازٜذ ٚاؾل اشلٓدض٢ 

 ذيو.

١٦ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ تساخٝـ املعاٌَ بكطِ اشلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ ايت٢ مت اضٓدسادٗا َٔ ٖٝٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً  – 3

 ٢ نايتاىل :ٚاإلغعاع١ٝ ٖٚ

 ملعٌُ ايؿٝصٜا٤ اي١ٜٚٛٓ. (R.S. 0042)تسخٝـ َها٢ْ زقِ  .1

 اضات اي١ٜٚٛٓ.ملعٌُ ايكٝ (R.S. 0043)تسخٝـ َها٢ْ زقِ  .2

 ملعٌُ ايهػـ عٔ اإلغعاع. (R.S. 0044)تسخٝـ َها٢ْ زقِ  .3

 2000، مببًـؼ   ضبُٛد اسبهِٝدبدٜد غٗادات اإلضتجُاز صبُٛع١ )ب( اشباؾ١ جبا٥ص٠ األضتاذ ايدنتٛز / ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً  – 4

 دٓٝ٘ َؿس٣ ال غرل(. دٓٝ٘ )أيؿإ

أداش٠ بايه١ًٝ ، ٚذيو  10/10/2020ٚست٢  5/9/2020َٔ نٌ أضبٛع خالٍ ايؿذل٠ َٔ إعتباز ّٜٛ ايطبت  ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً - 5

 أض٠ٛ باألعٛاّ ايطابك١.
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 شئون هيئة التدريس

 أواًل: الرتقوات والًعوونات

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

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ 

 َطاعدأضتاذ  بٛ ايطعٛد ؾاحل   أ. ٜازلني د 1

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اشلٓدض١

ــِ    ـــًظ ايكطـ ــذلاح صبـ ــ٢ إقـ ــس ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ـــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــٓحبػـ ــٝادتٗ َـ  اضـ

ــ٢ يٛ ٝؿــــ   ــب ايعًُــ ــتاذ ١ايًكــ  أضــ

ــ  ــ١ٝ ايًذٓـ ــ٢ تٛؾـ ــا٤ًا عًـ ــِ بٓـ  ١بايكطـ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًذلقٝات.

 ٚاؾل اجملًظ

 

  -: ب دلرافقة الزوج أو الزوجة: اإلجازات اخلاصة بدون مرتثانوًا

 مع الًصروح بالعمل أثناء األجازة  اإلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافقة الزوج أو الزوجة -أ 

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 ضتاذأ بساِٖٝ َطعٛد إا.د. ضبُٛد  1
 اشلٓدض١

   ايهٗسب١ٝ   

 زؾـض ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػـإٔ  

بـدٕٚ   ١اؾـ اشب ٠اشداأل يتذدٜد٘ طًب ضٝادت

 -١ ايت٢ تعُـٌ مبطـكط  َستب ملساؾك١ ايصٚد

 ؾـ٢ اطـاز عـاّ زابـع    ضًط١ٓ عُإ ملـد٠ عـاّ   

َـع    22/7/2021ستـ٢   23/7/2020اعتبازًا َـٔ  

ايتؿسٜح يطٝادت٘ بايعٌُ اثٓا٤ االداش٠ سٝـح  

ٜطًب ضٝادت٘ ازدا٤ دؾع قُٝـ١ ايتـدلع سبـني    

 ٚؾٛي٘ اىل َؿس ؾ٢ اقسب اداش٠.

 .ضٓٛات( 10ات اإلعاز٠ : )ضٓٛ

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘

 ضتاذ َطاعد أ د. ٚيٝد دالٍ ايدٜٔ عازف  2
ٖتدض١ اسباضب 

 ٚايٓظِ 

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بدٕٚ َستب ملساؾك١  ١اؾاشب ٠اشداأل دبدٜدع٢ً 

بايٛالٜات  -ْا١ ايت٢ تعٌُ بٛال١ٜ إْدٜاايصٚد

)ؾـ٢ اطـاز ايعـاّ    ملد٠ عـاّ   د٠ االَسٜه١ٝاملتش

ست٢  1/8/2020َٔ  اعتبازًا ٚايعػسٜٔ( ايجا٢ْ

َع ايتؿسٜح يطٝادت٘ بايعٌُ اثٓا٤   31/7/2021

 .االداش٠

 )ضٓٛات اإلعاز٠ : ال ٜٛدد(.

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘
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 الًصروح بالعمل أثناء األجازة مع  اإلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافقة الزوج أو الزوجة تابع:

 ضتاذ َطاعد أ محد ادزٜظأد. دابس ضبُد  3
اشلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بدٕٚ َستب ملساؾك١  ١اؾاشب ٠داشاأل دبدٜدع٢ً 

 تعٌُ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ١ ايت٢ايصٚد

ٔ  اعتبـازاً  اَظاشبـ عاّ ايؾ٢ اطاز ملد٠ عاّ   َـ

ــ٢  23/7/2020 ــسٜح   22/7/2021ٚست ــع ايتؿ َ

   .يطٝادت٘ بايعٌُ

  ضٓٛات(. 10)ضٓٛات اإلعاز٠ : 

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘

4 
بساِٖٝ إبساِٖٝ ايطٝد إد. 

 ايبٓا 

َدزع 

 َتؿسؽ 

ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاشلٝدزٚيٝها 

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بدٕٚ َستب ملساؾك١  ١اؾاشب ٠اشداأل دبدٜدع٢ً 

١ ايت٢ تعٌُ بدٚي١ االَـازات ايعسبٝـ١   ايصٚد

 طـادع( ايعـاّ  اي)ؾـ٢ اطـاز   املتشد٠ ملد٠ عاّ 

َـع   20/7/2021ٚستـ٢   19/7/2020َـٔ   اعتبازًا

يعٌُ َع تطبٝل ايًـٛا٥ح  ايتؿسٜح يطٝادت٘ با

 .ٚايكٛاْني

 أٜاّ(. 4غٗس ،  11ضٓٛات ،  9)ضٓٛات اإلعاز٠ : 

زؾض صبًظ 

دٜد ايه١ًٝ دب

األداش٠ 

 يطٝادت٘

 ٖٓدض١ االْتاز  َدزع  محد سطٔ بهاز أد.  5

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػـإٔ  

بدٕٚ َستب ملساؾكـ١   ١اؾاشب ٠اشداأل دبدٜدع٢ً 

١ ايت٢ تعٌُ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطـعٛد١ٜ  ايصٚد

َـٔ   اعتبـازاً  سابـع ايعـاّ  ايؾـ٢ اطـاز   ملد٠ عاّ 

)طًــب ضــٝادت٘   11/8/2021ٚستــ٢  12/8/2020

َتكُٔ طًب ايطُاح ي٘ بايعٌُ اثٓا٤ االداش٠( 

  .َع َساعاٙ تطبٝل ايكٛاعد ٚايًٛا٥ح اسبان١ُ

 ضٓٛات(. 10)ضٓٛات اإلعاز٠ : 

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘

 اشلٓدض١ املعُاز١ٜ َدزع زلاعٌٝ ضبُد دٜابإٜٗاب إ د. 6

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بدٕٚ َستب ملساؾك١  ١اؾاشب ٠داشاأل دبدٜدع٢ً 

َٔ  اعتبازًا ملد٠ عا١ّ ايت٢ تعٌُ بهٓدا ايصٚد

ــب     4/5/2020 ــُٔ طً ــٝادت٘ َتك ــب ض )طً

ايطُاح ي٘ بايعٌُ اثٓا٤ االداش٠( َـع تطبٝـل   

 ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني املعٍُٛ بٗا ؾ٢ ٖرا ايػإٔ.

 )ضٓٛات اإلعاز٠ : ال ٜٛدد(.

 ٚاؾل اجملًظ
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 الًصروح بالعمل أثناء األجازة بدون  ات اخلاصة بدون مرتب دلرافقة الزوج أو الزوجةاإلجاز - ب

 القرار املوضوع القسن الوظيفت االسن ّ

 ضتاذ َتؿسؽ   أ بساِٖٝ إا.د. ايطٝد عٝد ايطٝد  1
 اشلٓدض١

   ايهٗسب١ٝ   

 زؾـض ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػـإٔ  

دٕٚ بـ  ١اؾـ اشب ٠داشاأل يتذدٜدطًب ضٝادت٘ 

١ ايت٢ تعٌُ بايٛالٜـات  َستب ملساؾك١ ايصٚد

ست٢  1/11/2019َٔ  املتشد٠ االَسٜه١ٝ اعتبازًا

 .ؾ٢ اطاز عاّ ثا٢ْ عػس() 31/10/2020

سٝــح أْــ٘ بعــسو املٛقــٛع عًــ٢ ايًذٓــ١ 

 املػه١ً َٔ قبٌ ايه١ًٝ تبني إٔ ضٝادت٘ ٜعٌُ

  AW Ivy)ز٥ٝظ َٚدٜس تك١ٝٓ املعًَٛـات ؾـ٢  

Tutoring) .نٓدا 

 1غـٗٛز ،   8ضـٓٛات ،   5ت اإلعـاز٠ :  )ضٓٛا

.)ّٜٛ 

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘

2 
د. ضبُد ؾؤاد ضبُد ضبُد 

 َدنٛز 
 ضتاذ َطاعد أ

 اشلٓدض١

   ايهٗسب١ٝ   

 زؾـض ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًـظ ايكطـِ بػـإٔ    

بـدٕٚ   ١اؾـ اشب ٠دـاش األ يتذدٜـد طًب ضٝادت٘ 

ات ١ ايتـ٢ تعُـٌ بايٛالٜـ   َستب ملساؾك١ ايصٚد

سابع ايعاّ ايؾ٢ اطاز املتشد٠ االَسٜه١ٝ ملد٠ عاّ 

 .10/7/2020ٚست٢  11/7/2019َٔ  اعتبازًا  عػس

ْ٘ بعسو املٛقٛع ع٢ً ايًذ١ٓ املػه١ً أسٝح ب

ٌ   إَٔـٔ قبـٌ ايهًٝـ١ تـبني      ) VPضـٝادت٘ ٜعُـ

Marketing and Head of Global Wireless 

)Branding @ Huawei Technologies 

 : ال ٜٛدد(. )ضٓٛات اإلعاز٠

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘

 َدزع غسف ضبُٛد عبد اهللأد. ضبُد  3
 اشلٓدض١

   ايهٗسب١ٝ   

 زؾـض ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػـإٔ  

بـدٕٚ   ١اؾـ اشب ٠داشاأل يتذدٜدطًب ضٝادت٘ 

بايٛالٜـات  ١ ايت٢ تعٌُ َستب ملساؾك١ ايصٚد

َـٔ   عتبـازاً ا ملد٠ عاّ ثـا٢ْ  املتشد٠ االَسٜه١ٝ

 .31/8/2020ست٢  1/9/2019

ْـ٘ بعـسو املٛقـٛع عًـ٢ ايًذٓـ١      أسٝح ب

ٕ ضٝادت٘ ٜعٌُ أاملػه١ً َٔ قبٌ ايه١ًٝ تبني 

 )Senior Design Engineer at HPI( 

 غٗٛز(. 8ضٓٛات ،  9)ضٓٛات اإلعاز٠ : 

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘
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  2020/ 18/8بتازٜذ  ايجايج١ عػس٠ ازبًط١

 الًصروح بالعمل أثناء األجازة بدون  ة الزوج أو الزوجةاإلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافق تابع:

 َدزع  ْػ٣ٛ ؾالح َؿطؿ٢  د. 4
 اشلٓدض١

   ايهٗسب١ٝ   

 زؾـض ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بدٕٚ  ١اؾاشب ٠اشداأل يتذدٜدطًب ضٝادتٗا 

بايٛالٜات اير٣ ٜعٌُ  َستب ملساؾك١ ايصٚز

ّ  عـا ايؾـ٢ اطـاز   املتشد٠ االَسٜه١ٝ ملد٠ عاّ 

ستـ٢   1/10/2019َـٔ   اعتبـازاً  سابع عػـس اي

30/9/2020. 

 )ضٓٛات اإلعاز٠ : ال ٜٛدد(.

زؾض صبًظ 

ايه١ًٝ دبدٜد 

األداش٠ 

 يطٝادت٘

5 
د. ٢ْٗ ؾٛش٣ عبد ايعظِٝ 

 ع٢ً 
 َدزع 

ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاشلٝدزٚيٝها 

 املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بـدٕٚ َستـب    ١اؾـ اشب ٠اشدـ األ دبدٜدع٢ً 

اير٣ ٜعٌُ باملًُه١  ملساؾك١ ايصٚزٝادتٗا يط

َٔ  اعتبازًا ملد٠ عاّ ثايحايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 .15/1/2021ٚست٢  16/1/2020

 )ضٓٛات اإلعاز٠ : ال ٜٛدد(.

 ٚاؾل اجملًظ

   املعُاز١ٜ    اشلٓدض١ َدزع بساِٖٝ غاٖنيإد. ٖا٢ْ  6

 املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بـدٕٚ   ١اؾـ اشب ٠ـــــــــاشداأل دبدٜدع٢ً 

١ ايت٢ تـدزع  ملساؾك١ ايصٚديطٝادت٘ َستب 

)ؾـ٢  بايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ ملـد٠ عـاّ   

 1/4/2020َـٔ   اعتبـازاً  (اطاز ايعاّ ايطادع

 .31/3/2021ٚست٢ 

 )ضٓٛات اإلعاز٠ : ال ٜٛدد(.

 ٚاؾل اجملًظ

7 
محد عبد اهلل ْع١ُ أ. َدست ّ

 اهلل

َدزع 

 َطاعد 

اشلٓدض١ 

 ٝهاْٝه١ٝامل

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػـإٔ  

بدٕٚ َستب  ١اؾاشب ٠دـــــــــاشاأل دبدٜدع٢ً 

١ ايتـ٢ تعُـٌ باملًُهـ١    ملساؾك١ ايصٚديطٝادت٘ 

 اطاز ايعاّ اشباَظايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ملد٠ عاّ ؾ٢ 

 .31/8/2021ٚست٢  1/9/2020َٔ  اعتبازًا

 ٚاؾل اجملًظ

 ُد ّ. غر٣ مخٝظ ضبُٛد ضب 8
َدزع 

 َطاعد 
 ٖٓدض١ االْتاز 

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػـإٔ  

يطٝادتٗا بدٕٚ َستب  ١اؾاشب ٠اشداأل دبدٜدع٢ً 

ايـر٣ ٜعُـٌ باملًُهـ١ ايعسبٝـ١      ملساؾك١ ايصٚز

 تاضـع( ايعـاّ  اي)ؾـ٢ اطـاز   ايطعٛد١ٜ ملد٠ عـاّ  

 .27/1/2021ٚست٢  28/1/2020َٔ  اعتبازًا

 ٚاؾل اجملًظ
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  2020/ 18/8بتازٜذ  ايجايج١ عػس٠ ازبًط١

 الًصروح بالعمل أثناء األجازة بدون  إلجازات اخلاصة بدون مرتب دلرافقة الزوج أو الزوجةا تابع:

 ّ. ْط١ُ ؾؤاد طبتاز ساَد  9
َدزع 

 َطاعد 

اشلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ 

 ٚاالغعاع١ٝ

 املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بـدٕٚ َستـب    ١اؾـ اشب ٠دـاش األ دبدٜدع٢ً 

ٌُ باملًُه١ اير٣ ٜع ملساؾك١ ايصٚزيطٝادتٗا 

)ؾ٢ اطـاز ايعـاّ   ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ملد٠ عاّ 

ــأَاي ــازًا   (ج ــٔ  اعتب ــ٢  31/1/2020َ ٚست

30/1/2021. 

 ٚاؾل اجملًظ

10 
ّ. دٗاد ع٢ً ضبُد عبد 

 ايٛاسد 

َدزع 

 َطاعد 
 اشلٓدض١ املعُاز١ٜ 

 املٛاؾكـ١ ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بــدٕٚ َستــب  ١اؾــاشب ٠دــاشاأل دبدٜــدعًــ٢ 

 اير٣ ٜعٌُ بايطعٛد١ٜ ملساؾك١ ايصٚزادتٗا يطٝ

ٚستـ٢   15/4/2020َـٔ   اعتبـازاً  ملد٠ عاّ ثا٢ْ

ــٛا٥ح    14/4/2021 ــٛاْني ٚايً ــل ايك ــع تطبٝ َ

 .املعٍُٛ بٗا ؾ٢ ٖرا ايػإٔ

 ٚاؾل اجملًظ

 بساِٖٝ إزلا٤ ضبُد ايؿاؾ٢ أّ.  11
َدزع 

 َطاعد 
 ٖٓدض١ االْتاز 

 ١املٛاؾكايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بـدٕٚ َستـب    ١اؾـ اشب ٠دـاش األ دبدٜدع٢ً 

ــٝادتٗا  ــ١ ايــصٚز يط ــر٣ ٜعُــٌ   ملساؾك اي

)ؾ٢ اطاز باالَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ ملد٠ عاّ 

ٚست٢  26/7/2020َٔ  اعتبازًا  اَظ(اشبعاّ اي

25/7/2021. 

 ٚاؾل اجملًظ

 محد عبد ايٖٛاب أّ . ٢ْٗ  12
َدزع 

 َطاعد 
   املعُاز١ٜ    اشلٓدض١

 املٛاؾكـ١ اح صبًظ ايكطِ بػإٔ ايٓظس ؾ٢ إقذل

بــدٕٚ َستــب  ١اؾــاشب ٠اشدــاأل دبدٜــدعًــ٢ 

يـر٣ ٜعُـٌ بدٚيـ١    ا ملساؾك١ ايصٚزيطٝادتٗا 

َـٔ   اعتبـازاً  ملد٠ عاّ ثـا٢ْ  االَازات ايعسب١ٝ

ــ٢  19/3/2020 ــل   18/3/2021ٚستـ ــع تطبٝـ َـ

 .ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا ؾ٢ ٖرا ايػإٔ

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد غامن ّ. َٗا ضبُد ضبُد  13
 اشلٓدض١

   ايهٗسب١ٝ   

 املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بـدٕٚ َستـب    ١اؾـ اشب ٠اشدـ األ دبدٜدع٢ً 

ــٝادتٗا  ــصٚز يط ــ١ اي ــدزع   ملساؾك ــر٣ ٜ اي

َـٔ   اعتبـازاً  ملد٠ عاّ ثا٢ْجبُٗٛز١ٜ اٜسيٓدا 

 .30/9/2020ٚست٢  1/10/2019

 ٚاؾل اجملًظ
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  2020/ 18/8بتازٜذ  ايجايج١ عػس٠ ازبًط١

 الًصروح بالعمل أثناء األجازة بدون  دلرافقة الزوج أو الزوجةاإلجازات اخلاصة بدون مرتب  تابع:

   املعُاز١ٜ    اشلٓدض١ َعٝد محد عط١ٝ بٗٓط٢أبتٗاٍ إّ.  14

 املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ إقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

بـدٕٚ َستـب    ١اؾـ اشب ٠دـاش األ دبدٜدع٢ً 

ــٝادتٗا  ــصٚز يط ــ١ اي ــدزع   ملساؾك ــر٣ ٜ اي

 اعتبازًا ٠ عاّملدبايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ 

َـع تطبٝـل    2020/ 31/8ٚست٢  1/9/2019َٔ 

ايكٛاْني ٚايًـٛا٥ح املعُـٍٛ بٗـا ؾـ٢ ٖـرا      

 .ايػإٔ

 ٚاؾل اجملًظ

 

 :اإلنًدابات :  ًاثالٌ

 القرار البيبى القسن الوظيفت االسن م

1 
ا.د. سطٔ ضبُد نُاٍ عبد 

 ايطالّ  

ضتاذ أ

ٚز٥ٝظ 

 ايكطِ   

اشلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ 

 ١املٛاؾكاح صبًظ ايكطِ بػإٔ ايٓظس ؾ٢ اقذل

اْتداب ضٝادت٘ يتدزٜظ بكطِ اشلٓدض١ ع٢ً 

داَع١ ؾازٚع   –املعُاز١ٜ به١ًٝ اشلٓدض١ 

 يًعاّ ازباَع٢ خالٍ ايؿؿٌ ايدزاض٢ ايجا٢ْ

 6ٚذيو ّٜٛ اشبُٝظ ملد٠ ،  2019/2020

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ َتؿسؽ أ ا.د. زَكإ عبد املكؿٛد ع٢ً  2
دض١ اشلٓ

 املعُاز١ٜ 

 ١املٛاؾكايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

اْتداب ضٝادت٘ يتدزٜظ بكطِ اشلٓدض١ ع٢ً 

داَع١ ؾازٚع  –املعُاز١ٜ به١ًٝ اشلٓدض١ 

ٚذيو ٢َٜٛ ،  2020/2021يًعاّ ازباَع٢ 

 ضاع١ أضبٛعًٝا. 12األثٓني ٚاألزبعا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 :ما وسًٍد من أعمال :  ًاخامس

، محد سطٔ غعٝب أايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ قطِ ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜا٤ اشلٓدض١ٝ بػإٔ تسغٝح ايطٝد املٗٓدع/ َاٖس غعبإ  – 1

َٔ ايطٝد املٗٓدع / ضبُٛد ابساِٖٝ  بداًل،  2018 -2014ٚؾكًا يًدط١ اشبُط١ٝ زضِ ٖٓدض٢(  ربؿـبٛ ٝؿ١ َعٝد بايكطِ ) 

 .ادت٘يالعتراز املكدّ َٔ ضٝ، سطٔ ابساِٖٝ ٖالٍ 

 ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً إقذلاح صبًظ قطِ ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜا٤ اشلٓدض١ٝ. ايكساز :
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 :ما وسًٍد من أعمال : تابع

بٛ ٝؿ١ َعٝد  ، ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ قطِ ٖٓدض١ اسباضب ٚايٓظِ بػإٔ تسغٝح ايطٝد  املٗٓدع/ ضبُد طازم ضبُد ؾابس – 2

ست٢ تازخي٘ ٚبايتاىل ضكط  اإلدسا٤ات ايالش١َ يًتعٝنييعدّ اضتٝؿا٥ٗا ، ضبُد ظبِ ايدٜٔ َٔ املٗٓدض١ / دٗاد ؾتش٢  بايكطِ بداًل

 .سكٗا ؾ٢ ايتعٝني َعٝد بايكطِ

 ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً إقذلاح صبًظ قطِ ٖٓدض١ اسباضب ٚايٓظِ. ايكساز :

 –قطِ ٖٓدض١ املٛاؾالت  –اشلٝدزٚيٝها قطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚ –قطِ اشلٓدض١ االْػا١ٝ٥ ظس ؾ٢ تسغٝشات االقطاّ املع١ٝٓ )ايٓ – 3

 - قطِ ٖٓدض١ اسباضب ٚايٓظِ -١ قطِ اشلٓدض١ ايهٗسبٝ –قطِ اشلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ  – ١قطِ اشلٓدض١ ايؿشٝ

د٠ طبكًا يًدط١ اشبُط١ٝ املعتُ 20109بػإٔ تعٝني املعٝدٜٔ خسجي٢ دؾع١  (اشلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ – قطِ اشلٓدض١ املعُاز١ٜ

 .2022/2023ٚست٢ ايعاّ ازباَع٢  2018/2019َٔ ايعاّ ازباَع٢  ابتدا٤ًا 25/5/2019َٔ صبًظ ازباَع١ جبًطت٘ املٓعكدٙ بتازٜذ 

 ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً تسغٝشات األقطاّ. ايكساز :

 



02 

  2020/ 18/8بتازٜذ  ايجايج١ عػس٠ ازبًط١

 الشئون التعليمية
 

 القرار حوصيت جلنت شئوى طالة املوضوع م

1 

 ٢ايجاْ ٢أؾ١ يًؿؿٌ ايدزاضتطبٝل قٛاعد ايسَكذلح  ٢ايٓظس ؾ

ايجا١ْٝ ٚايجايج١  تنيع٢ً ايؿسق 2019/2020 ٢ يًعاّ ايدزاض

 :، نايتاىل بال٥ش١ ْظاّ ايؿؿًني ايدزاضٝني

 ٢سؿٌ عًٝٗا ايطايب ؾ ٢إستطاب ايدزد١ األع٢ً ايت .1

 .ايؿسؾ١ األٚىل أٚ ايجا١ْٝ يالَتشإ املٓصىل

ايؿسؾ١  ٢سؿٌ عًٝٗا ايطايب ؾ ٢إستطاب ايدزد١ ايت .2

 ساٍ غٝاب٘ عٔ ايؿسؾ١ ايجا١ْٝ. ٢ؾ األٚىل يالَتشإ املٓصىل

 أوصج اللجنت ببملوافقت.

وافق جملس الكليت 

على حوصيت جلنت 

 شئوى الطالة

2 

قٛاعد ايتشٌٜٛ يًه١ًٝ ع٢ً املطت٣ٛ األٍٚ بايدلاَر  ٢ايٓظس ؾ

 2020/2021ايعا١َ، ال٥ش١ ايطاعات املعتُد٠، يًعاّ ايدزاضٞ 

 (1)ًَشل زقِ 

وافق جملس الكليت  اللجنت ببملوافقت. أوصج

على حوصيت جلنت 

 شئوى الطالة

3 

 (47دؾع١ ) 2020ايٓظس ؾ٢ إعتُاد ْتٝذ١ ايدؾاع ازب٣ٛ دٚز َاٜٛ 

ْتٝذ١ ايدؾع١ 

د.دٛ دٚز  47

 2020َاٜٛ 

 ْطب١ ايٓذاح عدد ايٓادشني د املتكدَني ع

245 215 76,87% 

 

 
وافق جملس الكليت 

 على إعخوبد النخيجت

4 

ايٓظس ؾ٢ ذبدٜد إَتشإ طالب ايؿسق١ ايسابع١ ايرٜٔ قاَٛا 

بتأدٌٝ إَتشإ دٚز ْٜٛٝٛ إىل ؾسؾ١ ضبتُدل ، يٝهٕٛ اإلَتشإ 

، ٜعكب٘ َٓاقػ١ املػسٚع ؾ٢  2020ضبتُدل  24 – 13ؾ٢ ايؿذل٠ َٔ 

 .2020ضبتُدل  28،  ٢َٜٛ27 

 

 وافق جملس الكليت
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 العالقات الثقافية 
 

 -: لدرادوةا جازاتاإل :أواًل

 -: اإلٜؿاد ؾ٢ أداش٠ دزاض١ٝ  – أ

 القرار البيبى الوظيفت/القسن االسن م

 ٜازا سطٔ َؿطؿ٢ .ّ 1
عٝد بكطِ اشلٓدض١ َ

 ايهٗسب١ٝ

ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًـظ ايكطـِ ٚزبٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات      

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ عًـ٢ اٜؿـاد ضـٝادتٗا ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ       

ٔ نٓدا ٚذيـو يالضـتؿاد٠   يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا٠ َ

َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادتٗا َٔ داَع١ ٚاتسيٛ ملد٠ عاّ قابٌ 

 يًتذدٜد اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜؿسف بايداخٌ.

 (. 7/12/2017)تازٜذ تعٝني ضٝادتٗا ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َعٝد٠ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

2 
ضبُد ْبٌٝ َؿطؿ٢ ّ. 

 َؿطؿ٢ ايبصا٣ٚ

طاعد بكطِ َدزع َ

 زٖٓدض١ االْتا

ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًـظ ايكطـِ ٚزبٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات      

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾكـ١ عًـ٢ اٜؿـاد ضـٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ        

يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا٠ َٔ ؾسْطا ٚذيو يالضتؿاد٠ 

َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ يٕٝٛ ملـد٠ عـاّ قابـٌ    

 ٌ.يًتذدٜد اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜؿسف بايداخ

 (. 7/6/2020)تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َدزع َطاعد  

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
محد عادٍ ع٢ً . أّ

 ابساِٖٝ

طاعد بكطِ َدزع َ

 اشلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًـظ ايكطـِ ٚزبٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات      

ايجكاؾ١ٝ  باملٛاؾك١ عًـ٢ اٜؿـاد ضـٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ       

َٔ اٜطايٝا ٚذيو يالضتؿاد٠  يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا٠

َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ بادٚؾا ملد٠ عـاّ قابـٌ   

 يًتذدٜد اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜؿسف بايداخٌ .

 (. 27/1/2019ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َدزع َطاعد   )تازٜذ تعٝني ضٝادت٘

ٚاؾل 

 اجملًظ

4 
ضبُد زَكإ ضعٝد  .ّ

 زضالٕ

طاعد بكطِ َدزع َ

 عُاز١ٜاشلٓدض١ امل

ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًـظ ايكطـِ ٚزبٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات      

ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ اٜؿاد ضٝادت٘ ؾ٢ اداش٠ دزاضـ١ٝ يًشؿـٍٛ   

ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا٠ َٔ اجملس ٚذيو يالضتؿاد٠ َـٔ املٓشـ١   

املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ بٛدابٝطت يًتهٓٛيٛدٝا ملد٠ عاّ 

مبستـب ٜؿـسف    قابٌ يًتذدٜد اعتبازًا َـٔ تـازٜذ ايطـؿس   

 بايداخٌ.

ؾــ٢ ٚ ٝؿــ١ َــدزع َطــاعد             )تــازٜذ تعــٝني ضــٝادت٘  

9/2/2020 .) 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: اإلٜؿاد ؾ٢ أداش٠ دزاض١ٝ  تابع:

 محد ٜطس٣ سطٔ. أّ 5
عٝد بكطِ اشلٓدض١ َ

 ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ

ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًـظ ايكطـِ ٚزبٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات      

٢ اٜؿـاد ضـٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ      ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾكـ١ عًـ  

يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ املادطترل َٔ ؾًٓٓدا ٚذيو يالضتؿاد٠ 

َٔ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ ايتٛ  ملـد٠ عـاّ قابـٌ    

 يًتذدٜد اعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜؿسف بايداخٌ.

 (.2/2/2018ؾ٢  )تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َعٝد

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: د أداش٠ دزاض١َٝ – أ

 القرار البيبى الوظيفت/القسن االسن م

1 
احملطٔ  محد ضبُد عبدأ .ّ

 بد٣ٜٛ

طاعد بكطِ َدزع َ

 ايهٗسب١ٝاشلٓدض١ 

ٚعكٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ جباَع١ 

 اٖٚاٜٛضتٝت

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ٚزب١ٓ ايهًٝـ١ يًعالقـات    ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ

ع٢ً َد االداش٠ ايدزض١ٝ يطٝادت٘ ملد٠ عاّ باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ 

بدٕٚ َستب  14/8/2021ست٢  15/8/2020ضادع اعتبازًا َٔ 

 أٚ تازٜذ املٓاقػ١ أُٜٗا أقسب تازخيًا.

ــٝادت٘ يف   ــاؾس ض ــ١    15/8/2015)ض ــ٢ دزد ــٍٛ عً يًشؿ

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ ايعاّ اشباَظ  - اَسٜهاايدنتٛزاٙ َٔ 

 مبستب(. 14/8/2020ست٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: تطبٝل ايًٛا٥ح  – ب

 القرار البيبى الوظيفت/القسن االسن م

1 
محد َؿطؿ٢ عصت . أّ

 محد َسض٢أ

بكطِ  طاعدَدزع َ

 ايهٗسب١ٝٓدض١ اشل

ٚعكٛ االداش٠ 

اي٣ٛٓٝ ايدزاض١ٝ جباَع١ 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً ضٝادت٘ ٚذيو ع٢ً باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ 

باْرازٙ بايعٛد٠ خالٍ غٗسٜٔ سٝح اْت٢ٗ اخس َد يطٝادت٘ 

ٚمل ٜعد ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ  21/12/2019ايعاّ اشباَظ ؾ٢ 

 ست٢ تازخي٘.

يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١  22/12/2014ؾ٢  )ضاؾس ضٝادت٘

ايعاّ اخس َد سؿٌ عًٝ٘   - اَسٜهاايدنتٛزا٠ َٔ 

 (.ستبمب 21/12/2019ست٢  22/12/2018 اشباَظ  اعتبازًا َٔ

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -:تطبٝل ايًٛا٥ح  تابع:

2 
عبد ايسمحٔ ضبُد . ّ

 سٓؿ٢

بكطِ  طاعدَدزع َ

 ايهٗسب١ٝٓدض١ اشل

ٚعكٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ جباَع١ 

َرلالْد نٛيٝر 

بايٛالٜات املتشد٠ 

 االَسٜه١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً ضٝادت٘ ذيو باملٛاؾك١ ع٢ً  اؾ١ٝايجك

بؿؿً٘ َٚطايبت٘ ٚقآَ٘ بايٓؿكات سٝح مت تٛدٝ٘ اْراز 

يطٝادت٘ مبٛاؾك١ صبًظ ايه١ًٝ ٚمل ٜعد ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ 

 ست٢ تازخي٘. 

يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا٠  1/9/2013)ضاؾس ضٝادت٘ ؾ٢ 

يع٢ًُ عاّ يًتدزٜب ااخس َد سؿٌ عًٝ٘   - اَسٜهأَ 

ْٗا١ٜ ايعاّ ايطادع  10/5/2019ست٢  11/5/2018اعتبازًا َٔ 

بكسٚز٠  6/5/2020ٚزد خطاب ازباَع١ ؾ٢  - بدٕٚ َستب

املرنٛز نإ َتكدّ ملساؾك١ ايصٚد١ ٚمت  –اْٗا٤ خدَت٘ 

اٜكاؾٗا َٔ ازباَع١ ٚذبًٜٛ٘ يًتشكٝل ٚذيو خبطاب ازباَع١ 

 (.5/7/2020بتازٜذ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

3 
سٓؿ٢ ايطٝد اضسا٤ . ّ

 سٓؿ٢

بكطِ  طاعدَدزع َ

 املعُاز١ٜٓدض١ اشل

ٚعكٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ جباَع١ 

بٛيٝتهٓٝهٛ د٣ َٝالْٛ 

 باٜطايٝا

 ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقـات ايجكاؾٝـ١  ايٓظس يف اقذلاح صبًظ 

ايكطِ باملٛاؾك١ ع٢ً تطبٝل ايًـٛا٥ح ٚقبـٍٛ االضـتكاي١    

ٜـ١ عـاَني   ْٗا) 19/4/2020َٔ  اعتبازًا ااملكد١َ َٔ ضٝادتٗ

 اَـع َطايبتٗـ   ا( ٚذيو يظسٚف خاؾ١ بطٝادتٗيًتدزٜب

 بايٓؿكات.  اٚقآَٗ

يًشؿٍٛ ع٢ً ايدنتٛزاٙ  26/4/2014ؾ٢  اضٝادتٗ ت)ضاؾس

اخس َد سؿٌ عًٝ٘ ؾذل٠ يًتدزٜب ست٢  –َٔ اَسٜها 

 بدٕٚ َستب(.ْٗا١ٜ عاَني ايتدزٜب ) 19/4/2020

ٚاؾل 

 اجملًظ

4 
محد ضبُٛد ضبُد . أّ

 ايطٝد

ٓدض١ اشلبكطِ عٝد َ

 اي١ٜٚٛٓ ٚاالغعاع١ٝ

ٚعكٛ االداش٠ 

ْٛزخ ايدزاض١ٝ جباَع١ 

نازٚيٝٓا بايٛالٜات 

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً ضٝادت٘ ٚذيو باملٛاؾك١ ع٢ً ايجكاؾٝ٘ 

 بإْرازٙ بايعٛد٠ خالٍ غٗسٜٔ سٝح اْت٢ٗ اخس َد يطٝادت٘

ٚمل ٜعد ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ  26/12/2019ايعاّ ايجايح ؾ٢ 

 ست٢ تازخي٘.

يًشؿٍٛ ع٢ً دزد١  27/12/2016ؾ٢  )ضاؾس ضٝادت٘

ايعاّ اخس َد سؿٌ عًٝ٘   - اَسٜهاايدنتٛزا٠ َٔ 

 (.ستبمب 26/12/2019ست٢  27/12/2018ايجايح  اعتبازًا َٔ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: %(16مسًوى الكلوة  اإلعارات )نسية اإلعارات على :ًاثانو

 القرار البيبى الوظيفت/القسن االسن م

 محد َتٛىل ايػسٜـأعُسٚ  ا.د. 1

ضتاذ بكطِ أ

اشلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

ؾ٢ اطاز اعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠ عاّ  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

١ ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ يًعٌُ به١ًٝ اشلٓدض ايعاّ ايجأَ

بدٕٚ  31/8/2021ست٢  1/9/2020داَع١ ايٌٓٝ اعتبازًا َٔ 

َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات 

 ازبدٜد٠ بايكطِ.

 %(.11)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 عُسٚ ع٢ً سطٔ ابساِٖٝد.  2

ضتاذ َطاعد أ

بكطِ اشلٓدض١ 

١ٝاملٝهاْٝه  

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ  ايٓظس

 خاَظملد٠ عاّ اعاز٠ ضٝادت٘  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

ست٢   1/9/2020اعتبازًا َٔ  برلٚت ايعسب١ٝيًعٌُ جباَع١ 

بدٕٚ َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس  31/8/2021

 بايكطِ.ع٢ً االعازات ازبدٜد٠ 

%(٣ٛ17 ايكطِ )ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت

ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد سطٓني ضبُٛد سطٓنيد.  3

ضتاذ َطاعد أ

ٖٓدض١ بكطِ 

 ايػصٍ ٚايٓطٝر

ضٝادت٘   إعاز٠ع٢ً  باملٛاؾك١ ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ

يًعٌُ بازباَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ يًعًّٛ  أٍٚملد٠ عاّ 

بدٕٚ  30/9/2021ست٢  1/10/2020ٚايتهٓٛيٛدٝا اعتبازًأَ 

َع إعتباز ٖرٙ اإلعاز٠ َٔ قبٌٝ املؿًش١ ايك١َٝٛ ب ، َست

عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال ٚال ذبتطب  َٔ ضٓٛات اإلعاز٠ ، 

 .تؤثس ع٢ً االعازات ازبدٜد٠ بايكطِ

%(.4)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 محد ضبُد ايطعد٣  أمجاٍ . د 4

دزع بكطِ َ

اشلٓدض١ 

 االْػا١ٝ٥

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ذلاح صبًظ ايكطِ ايٓظس ؾ٢ اق

ؾ٢ إطاز ملد٠ عاّ اعاز٠ ضٝادت٘  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

يًعٌُ به١ًٝ اشلٓدض١ داَع١ ايكؿِٝ باملًُه١  َٔجاايعاّ اي

بدٕٚ  22/8/2021 23/8/2020ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اعتبازًا َٔ

َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات 

 ازبدٜد٠ بايكطِ.

 %(.13)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 



07 

  2020/ 18/8بتازٜذ  ايجايج١ عػس٠ ازبًط١

 -: %(16اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  :تابع

 د عٝط٢ أمحمئ ؾالح أد.  5

دزع بكطِ َ

ٖٓدض١ 

 املٛاؾالت

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

 ملد٠ عاّ ثايح٠ ضٝادت٘ اعاز دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

يًعٌُ بػسن١ ٜٛزٚنْٛطًت يالضتػازات اشلٓدض١ٝ 

ست٢ 30/9/2020باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اعتبازًا َٔ 

بدٕٚ َستب عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً  29/9/2021

  .االعازات ازبدٜد٠ بايكطِ

 %(.20)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 ضبُد ضبُٛد ايسغٝد٣   ع٢ً. د 6

دزع بكطِ َ

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اشلٓدض١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

 ملد٠ عاّ خاَظاعاز٠ ضٝادت٘  دٜددبع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

يًعٌُ جباَع١ االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا جبد٠ باملًُه١ ايعسب١ٝ 

بدٕٚ َستب ،  31/8/2021 1/9/2020ايطعٛد١ٜ اعتبازًا َٔ 

عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات ازبدٜد٠ 

 بايكطِ.

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

7 
عُسٚ سطني عبد اسبُٝد . د

 ٜٛضـ  

دزع بكطِ َ

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اشلٓدض١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

 ملد٠ عاّ زابعاعاز٠ ضٝادت٘  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

يًعٌُ جباَع١ االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا جبد٠ باملًُه١ ايعسب١ٝ 

بدٕٚ  24/8/2021ست٢   25/8/2020ايطعٛد١ٜ اعتبازًا َٔ

َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات 

 .ازبدٜد٠ بايكطِ

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 محد ضبُد سطٔ ع٢ً عُاز٠ . أد 8

دزع بكطِ َ

ايسٜاقٝات 

ٚايؿٝصٜا٤ 

 اشلٓدض١ٝ

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

ؾ٢ اطاز عاّ اعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

يًعٌُ جباَع١ االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا جبد٠  ايعاّ ايطادع

 22/8/2021 23/8/2020ب١ٝ ايطعٛد١ٜ اعتبازًا َٔباملًُه١ ايعس

بدٕٚ َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات 

 .ازبدٜد٠ بايكطِ

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: %(16اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  :تابع

 ايعصٜص زدب عبد ١أضاَ. د 9

طِ دزع بكَ

ٖٓدض١ ايس٣ 

 ٚاشلٝدزٚيٝها

ٚزب١ٓ ايه١ًٝ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

 ملد٠ عاّ زابعاعاز٠ ضٝادت٘  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ ايجكاؾ١ٝ

 1/9/2020يًعٌُ جباَع١ ؾشاز بطًط١ٓ عُإ اعتبازًا َٔ 

بدٕٚ َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال  31/8/2021ست٢  

 دٜد٠ بايكطِ.تؤثس ع٢ً االعازات ازب

 %(.15)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

10 
ضبُد دالٍ ع٢ً امحد  د.

 ْاؾـ

دزع بكطِ َ

 ٖٓدض١ االْتاز

ٚزب١ٓ ايهًٝ٘ يًعالقات ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ 

 ملد٠ عاّ ثا٢ْاعاز٠ ضٝادت٘  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ايجكاؾ١ٝ 

ًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعٌُ بازباَع١ املؿس١ٜ ايٝابا١ْٝ ي

بدٕٚ َستب ، عًًُا  21/9/2021ست٢  22/9/2020اعتبازًأَ 

 .بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات ازبدٜد٠ بايكطِ

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ

11 
ضبُٛد ايطٝد ضبُٛد بد٣ٚ  د.

 ٢ايػٓٝط

دزع بكطِ َ

اشلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ

اعاز٠  دبدٜدع٢ً  باملٛاؾك١ح صبًظ ايكطِ ايٓظس ؾ٢ اقذلا

املًو يًعٌُ جباَع١  عاّ ايجا٢ْؾ٢ إطاز ايعاّ ضٝادت٘ ملد٠ 

 1/9/2020َٔ  اعتبازًاضعٛد باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

بدٕٚ َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس  31/8/2021ست٢

ع٢ً االعازات ازبدٜد٠ بايكطِ)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ 

 %(.17كطِ اي

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 اهلنددة الكهربوة :: قسم أواًل

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 ضبُد َؿطؿ٢ بدز َؿطؿ٢ ايعسٜإاضِ ايطايب:  

إنتػاف ٚتػدٝـ أخطا٤ َؿؿٛؾات اشبالٜا ايهٗسٚق١ٝ٥ٛ إضتٓادا إىل آي١ َٛقٛع: 

 .َتذ٘ ايدعِ

Detection and diagnosis for the photovoltaic array 

faults based on the support vector machine.  

أ.د. إبساِٖٝ ؾؤاد عبد ايسمحٔ ايعسبا٣ٚ ، أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ ذبت إغساف:  

 .ضعد ، أ.د. َؿطؿ٢ ضعدعبد اهلل محد ، أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت محد٣

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
 ٚاؾل

 اجملًظ

 إظب٢ أمحد ايطٝد ع٢ً ايذلمجإاضِ ايطايب:  

ذبطني األدا٤ ألْظ١ُ ايطاق١ ايك١ٝ٥ٛ ايػُط١ٝ َٔ خالٍ ايتشهِ َٛقٛع: 

 .ايػ٢ُٝ يًُتتبع ألقؿ٢ ْكط١ أدا٤

Performance enhancement of solar photovoltaic fuzzy 

logic control of maximum power point tracking.  

 .أ.د. ضبُد زشم ضبُد زشم ، د. ضبُد األَرل عطا اهللاف:  ذبت إغس

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2011 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

حشكيل جلنت 

 احلكن

 نسِٜ ع٢ً ع٢ً ضبُٛد إزلاعٌٝاضِ ايطايب:  

 .دزاض١ تأثرل أْظ١ُ اشبالٜا ايػُط١ٝ املتؿ١ً بايػبه١ ع٢ً أْظ١ُ ايٛقا١َٜٛقٛع: 

)تأثرل ْظاّ اشبالٜا ايػُط١ٝ املسبٛط١ بػبه١  يٝؿبح :َع ذبدٜد عٓٛإ ايبشح 

عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد  تٛشٜع ازبٗد املٓدؿض ع٢ً َطت٣ٛ ايكٛع ايهٗسب٢(

 ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Technical impact of PV distributed generations on arc 

flash hazard in Egypt low voltage distribution networks. 

 أ.د. ٖػاّ بٗا٤ ايدٜٔ ايسؾاع٢ ، د. أمحد عبد املسق٢ عبد ايٛاسد.ف: ذبت إغسا

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َٓػٛز يف :

* The International Conference on Electrical and 

Computing Technologies and Applications, 19-21 

November 2019, UAE. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         . ْبٌٝ سطٔ ضبُٛد عباض٢    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ          أ.د -1

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

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

 عكًٛا                                                                                   

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

حشكيل جلنت 

 احلكن

 أمحد عبد اجملٝد عبد احملطٔ خطاباضِ ايطايب:  

املٛيد ايدٜصٍ ْٚظِ اشبالٜا  ايتشذِٝ ٚايتشهِ األَجٌ ألْظ١ُ اشلذني بنيَٛقٛع: 

 .ايهٗسٚق١ٝ٥ٛ

)املكٝاع األَجٌ ٚ إضذلاتٝذٝات ايتشهِ املج٢ً  َع ذبدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح :

ألْظ١ُ اشلذني بني املٛيد ايدٜصٍ ْٚظِ اشبالٜا ايهٗسٚق١ٝ٥ٛ ايت٢ ذبكل اسبد األد٢ْ 

ًُا بإٔ ٖرا عً َٔ إضتٗالى ايٛقٛد ؾ٢ عًُٝات ْظِ ايك٣ٛ املطتك١ً بدٕٚ بطازٜات(

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Optimal sizing and control strategy of hybrid PV- Diesel 

generator systems achieving minimum possible fuel 

consumption in standalone systems without batteries. 

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

 املٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َٓػٛز يف :* 

*IEEE CPERE Conference on Power Electronics and 

Renewable Energy. 23 – 25 October 2019, Aswan, Egypt. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ      أ.د. زاد٢ ع٢ً زؾعت محد٣       أضتاذ بايه١ًٝ           -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ              أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. أمئ ضا٢َ إبساِٖٝ            -2

         أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أ.د. َؿطؿ٢ ضعد عبد اهلل محد    -3

 عكًٛا                                                                                   

 عكًٛا        أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ          أ.د. ضبُد ضبُد شنسٜا َؿطؿ٢    -4

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد عادٍ ضبُٛد ضبُٛد ٖٝب١اضِ ايطايب:  

 .عبٛ خٛازشَٝات سطاب١ٝ ؾعاي١ يتػػٌٝ غبهات ايك٣ٛ املٝهس١َٜٚٛقٛع: 

ازشّ د٢ٓٝ ن٢ُ َطتددّ اسببٝبات اشبػ١ٓ املتٛاش١ٜ )خٛ َع ذبدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح :

 عًًُا بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح. يتػػٌٝ ايػبهات املٝهس١ٜٚ ايرن١ٝ(

A coarse grained parallel quantum genetic algorithm 

for operation of smart microgrids. 

 ظ ايدٜٔ عبد ايػؿاز.أ.د.ْبٌٝ سطٔ ضبُٛد عباض٢ ، د. تاَس سلذبت إغساف: 

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َٓػٛز يف :

* 18
th

 International Conference on Hybrid Intelligent 

Systems, Porto, Portugal, 13-15 December 2018. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا عٝدأضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اشلٓدض١ داَع١ بٛزض أ.د. ؾبش٢ ضس٣ دضٛق٢ ؾٛد٠   -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ    أ.د. ْبٌٝ سطٔ ضبُٛد عباض٢ -2

 عكًٛا                         أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. ٖػاّ بٗا٤ ايدٜٔ ايسؾاع٢ -3

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

حعديل جلنت 

 إشراف

 ٠ ؾالح ايدٜٔ ضبُد عبد املٓعِ ايبطٛط٢أَرلاضِ ايطايب:  

 .تأَني ايتعسف بإضتدداّ َٛدات ايسادٜٛ بإضتدداّ ايتػؿرلَٛقٛع: 

أ.د. ايطٝد عبد املعط٢ إبساِٖٝ ايبد٣ٚ )زمح٘ اهلل( ، أ.د. ضبُد ذبت إغساف:  

 .عُسٚ ع٢ً ضبُٛد طبتاز ، د. ٖا١ْٝ سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز

 اهلل األضتاذ املتؿسؽ بايه١ًٝ إىل زب١ٓ اإلغساف ٚذيو بإقاؾ١ أ.د. سطٔ ْدٜس خرل

 .يٛؾا٠ أ.د. ايطٝد عبد املعط٢ ايبد٣ٚ

 2013 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 2019 خسٜـ دنتٛزاٙ أمحد عادٍ ع٢ً إبساِٖٝاضِ ايطايب:  
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

 ايتطذٌٝ

بٓا٤ ع٢ً 

ايطاد٠  طًب

 املػسؾني

 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ ٖٓا٤ أمحد ضبُد املؿس٣ايطايب:  اضِ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

  -اهلنددة ادلوكانوكوة :: قسم  ًانوثا

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 ضبُد بد٣ٚ ؾسٜد بد٣ٚاضِ ايطايب:  

 تأثرل اشبٛاف اشلٓدض١ٝ ع٢ً أدا٤ احملاٌَ ذات ايٛضا٥د املتأزدش١.َٛقٛع: 

Effect of geometrical characteristics on the performance 

of tilting pad journal bearings.  

أ.د. ٚا٥ٌ أمحد نسٚضب٢ ، أ.د. إبساِٖٝ ضبُٛد ضبُد ايؿشاّ ، د. ذبت إغساف:  

 .ضبُد سطٔ ضبُد َؿطؿ٢ ايه٢َٛ

 2010 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ضاز٠ ضبُد ع٢ً سطٔاضِ ايطايب:  

ِٝٝ أدا٤ ٚسد٠ ايتش١ًٝ بايطاق١ ايػُط١ٝ ٚاملدعَٛ٘ باسبساز٠ املؿكٛد٠ تكَٛقٛع: 

 املعاد تدٜٚسٖا َٔ ضبسنات ايدٜصٍ.

Performance of solar still coupled with diesel engine 

waste heat recovery.  

أ.د. ضبُد ضبُد ايكؿب٢ خًٝؿ١ ، أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ ذبت إغساف:  

 .املػال٢ْ

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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هنح 

 الدرجبث

 ضاز٠ ضبُد ع٢ً سطٔاضِ ايطايب:  

تكِٝٝ أدا٤ ٚسد٠ ايتش١ًٝ بايطاق١ ايػُط١ٝ ٚاملدعَٛ٘ باسبساز٠ املؿكٛد٠ َٛقٛع: 

 املعاد تدٜٚسٖا َٔ ضبسنات ايدٜصٍ.

Performance of solar still coupled with diesel engine 

waste heat recovery.  

أ.د. ضبُد ضبُد ايكؿب٢ خًٝؿ١ ، أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ ذبت إغساف:  

 .املػال٢ْ

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ضبُد أمحد عبد ايعصٜص سطٔ شٖسإاضِ ايطايب:  

 ش املداخٔ.املهجـ ايػػا٢٥ إلضتعادٙ خباز املا٤ َٔ غاَٛقٛع: 

Transport membrane condenser for water recovery 

from flue gas.  

أ.د. ضبُد عبد اسبًِٝ ضبُد سطب ، د. أمحد س٢ًُ عبد ايعصٜص ذبت إغساف:  

 .عبد ايسسِٝ

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ؾرلٚش سطني عبد اسبُٝد ايسٜٚع٢اضِ ايطايب:  

شهِ ؾ٢ زطٛب١ اشلٛا٤ بإضتدداّ ْظاّ اجملؿـ ايطا٥ٌ املدؾٛع ايتَٛقٛع: 

 بايطاق١ ايػُط١ٝ.

Air humidity control using liquid desiccant driven 

by solar energy.  

أ.د. عبد اسبُٝد عط١ٝ ايطٝد عط١ٝ ، أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ ذبت إغساف:  

 .املػال٢ْ ، أ.د. ضبُد ضبُٛد مجاٍ ايدٜٔ اسبًٛ

دطترل َا

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2012 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ضبُٛد ضبُد ضبُٛد عبد ايًطٝـ أمحداضِ ايطايب:  

 َكاز١ْ بني تهٓٛيٛدٝات إضاي١ ايػاش املدتًؿ١.َٛقٛع: 

Comparison between different natural gas 

liquefaction technologies.  

 .أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ املػال٢ْذبت إغساف:  

ادطترل َ

 اشلٓدض١
 2017 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 أمحد عبد ايطالّ ضبُد ٜٛضـ عًٝلاضِ ايطايب:  

 دزاض١ ٚذبدٜد املداطس ؾ٢ نساض٢ ايتشٌُٝ َع دزاض١ اسباي١.َٛقٛع: 

Rolling element bearing failure modes and 

diagnostic methods.  

 .أ.د. سطٔ أْٛز ازبٌُذبت إغساف:  

َادطترل 

 اشلٓدض١
 2015 زبٝع

ٚاؾل 

 اجملًظ
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إعبدة 

حشكيل جلنت 

اإلهخحبى 

 الشبهل

 ضبُد ؾتش٢ ضبُد ٖٝهٌاضِ ايطايب:  

 .أدا٤ ٚإتصإ َطازات اشلٛا٤ ايٓطٝذ١َٝٛقٛع: 

Performance of fabric air duet balancing. 

 .أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ املػال٢ْذبت إغساف: 

  -إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ :  ع٢ً

 ز٥ٝطًا                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ .د. عبد اسبُٝد عط١ٝ ايطٝد     أ -1

 عكٛاً                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝد. طاٖس محد اهلل عٛو          أ. -2

 عكًٛا                 أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝسطني    أ.د. ضبُد خًٌٝ إبساِٖٝ -3

 عكًٛا                  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ. أمحد ع٢ً عبد ايٓب٢          أ.د -4

 عكًٛاَػسؾًا ٚ أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. ٚا٥ٌ َؿطؿ٢ املػال٢ْ        -5

 .* يتعرز سكٛز أعكا٤ ايًذ١ٓ ؾ٢  ٌ َػه١ً دا٥ش١ ايهٛزْٚا

 2018 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -دة ادلعماروة :اهلند: قسم  ًاثالٌ

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ٖادس ع٢ً ضبُد عبد ايٛاسداضِ ايطايب:  

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2014 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم  ًارابع

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 آٜ٘ ضًُٝإ ضبُد َؿطؿ٢ ضبُدب:  اضِ ايطاي

 إْتاز ضٛا٥ٌ ٚغاشات عاي١ٝ ايك١ُٝ َٔ املدًؿات ايؿًب١.َٛقٛع: 

Production of high value liquids and gases from solid 

wastes.  

أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. حي٢ٝ عبد ايكادز ايطٌٜٛ ذبت إغساف:  

 .ضبُد ضبُد

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ل ٚاؾ

 اجملًظ

 إٜٗاب أمحد ع٢ً سطٔاضِ ايطايب:  

 َؤغسات ايتؿُِٝ يعُٛد تكطرل تؿسٜػ٢.َٛقٛع: 

Design parameters of vacuum distillation unit.  

 .أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسزذبت إغساف:  

َادطترل 

 اشلٓدض١
 2011 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ
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حشكيل جلنت 

 كناحل

 ْاد١ٜ َؿطؿ٢ أمحد دْٕٛاضِ ايطايب:  

محا١ٜ ايؿصات قد ايتآنٌ بإضتدداّ َػتكات ايذلا٣ آذٍٚ نُجبطات َٛقٛع: 

 .يًتآنٌ

Protection of metals against corrosion using triazole 

derivaties inhibitors. 

،  أ.د. غعبإ ع٢ً عطٝ٘ ْؿرل ، أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسزذبت إغساف:  

 .أ.د. حي٢ٝ ضبُد ٜٛضـ

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َكبٍٛ يًٓػس يف :

Chemical Papers, Institute of Chemistry, Slovak 

Academy of Sciences, Accepted 20 May 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاٚ َػسؾًا      أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د.  غعبإ ع٢ً عط١ٝ ْؿرل       -2

 عكًٛا                      أضتاذ بايه١ًٝ   أ.د. أمحد سطٔ ضبُد ايػاذىل       -3

 عكًٛا أ.د. ٢َٓ أمحد دزٜٚؼ               أضتاذ به١ًٝ اشلٓدض١ داَع١ طٓطا  -4

 2016 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 إضسا٤ ٖاغِ عبد اسبًِٝ ضبُداضِ ايطايب:  

إشاي١ املعادٕ ايجك١ًٝ َٔ َٝاٙ ايؿسف املًٛث١ بٛاضط١ زاتٓذات ايتبادٍ َٛقٛع: 

 .األ٢ْٜٛ بإضتدداّ اسبسن١ ايذلدد١ٜ

Removal of heavy metals from wastewater by ion 

exchange resin using pulsation technique. 

أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز عبد غساف:  ذبت إ

 .املٓعِ ازبٝاز

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َكبٍٛ يًٓػس يف :

4
th

 International Water Desalination Conference 

“Future of Water Desalination in Egypt & The 

Middle East " 24 – 27 February 2020. 

  -٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع

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

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

 كًٛاع أضتاذ به١ًٝ اشلٓدض١ داَع١ طٓطا     أ.د. ٢َٓ أمحد دزٜٚؼ               -3

 عكًٛاأضتاذ َطاعد بايه١ًٝ  َػسؾًا ٚ أ.د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز ازبٝاز         -4

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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حشكيل جلنت 

اإلهخحبى 

 الشبهل

 آَاٍ ايطٝد ايطٝد ايكؿافاضِ ايطايب:  

 .ملعازب١ املدًؿات املا١ٝ٥ تطٜٛس َٛاد بٛيُٝس١َٜٛقٛع: 

Development of polymeric materials from 

wastewater treatment. 

أ.د. ضبُد سطني عبد اجملٝد شن٢ ، أ.د. غعبإ ع٢ً عط١ٝ ْؿرل ، د. ذبت إغساف: 

 .زْدا إؾالح خًٝؿ١ غِٓٝ

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       أ.د. ضبُد سطني عبد اجملٝد شن٢    -1

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

 عكًٛا   بايه١ًٝٚز٥ٝظ ايكطِ أضتاذ   أ.د. دٝٗإ ؾازٚم ضبُد عبد ايسمحٔ ًَؼ -3

 2017 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اهلنددة النوووة واإلذعاعوة: قسم  ًاخامس

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 َؿطؿ٢ ضبُد عٛو ايطٝد عٛو ايهسِٜاضِ ايطايب:  

دزاض١ يًعٓاؾس األضاض١ٝ ٚايطا١َ ؾ٢ ايٓباتات ايطب١ٝ ايطٛدا١ْٝ َٛقٛع: 

 .بإضتدداّ ايتشًٌٝ ايتػعٝع٢ بايٓٝٛتسْٚات

Study of essential and toxic elements in Sudanese 

medicinal plants using neutron analysis.  

أ.د. ضبُد ايطٝد ضًُٝإ ْاد٢ ، أ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ ، أ.د. ذبت إغساف: 

 .ْادز ضبُٛد عبد اسبًِٝ

َادطترل 

ايعًّٛ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 اي١ٜٚٛٓ

 2018 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

إعبدة 

حشكيل جلنت 

 احلكن

 ضبُد عبد اهلل ضبُد ايطٝداضِ ايطايب:  

 .تطبٝكات اشلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ: َٛقٛع

Application of nuclear engineering. 

أ.د. عًٝا٤ عادٍ ضبُد بد٣ٚ ، أ.د. ْادز ضبُٛد عبد اسبًِٝ ، د. ذبت إغساف:  

 .أمحد عُاد ايدٜٔ ؾتح اهلل عُاد

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                    أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   أ.د. ضبطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ  أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ  أ.د. عًٝا٤ عادٍ ضبُد بد٣ٚ -2

 عكًٛا     أضتاذ ب١٦ٝٗ ايطاق١ ايرز١ٜ املؿس١ٜ أ.د. ضبُد عبد املٓعِ داٖني -3

 * بطبب ايظسٚف ايت٢ متس بٗا ايبالد ؾ٢ دا٥ش١ نٛزْٚا.

 2013 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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     -: اإلنًاجهنددة قسم  : ًادددا

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 عُس أمحد ضبُٛد أمحد دبٛعاضِ ايطايب:  

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

     -: اهلنددة الصَوة: قسم  ًادابع

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

حشكيل جلنت 

اإلهخحبى 

 الشبهل

 أمحد أبٛ املهازّ أبٛ املهازّ غاؾعاضِ ايطايب:  

 .إضتدا١َ ٚتعظِٝ أدا٤ ضبطات َعازب١ َٝا٠ ايؿسف ايؿش٢َٛقٛع: 

Sustainability and optimization of the 

performance of wastewater treatment plants. 

يٝد عبد أ.د. َدست عبد املعط٢ َؿطؿ٢ دْدٚح ، أ.د. ٚذبت إغساف: 

 .ايعظِٝ إبساِٖٝ ايدلق٢

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا          أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. ضبُد طازم ؾؤاد عبد اسبًِٝ ضسٚز -1

 عكٛاً         أ.د. ضبُد سطني عبد اجملٝد شن٢       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عكًٛا      َتؿسؽ بايه١ًٝ    أ.د. محد٣ عبد ايعصٜص ضٝـ           أضتاذ -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ   أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. َدست عبد املعط٢ َؿطؿ٢ دْدٚح -4

 عكًٛا  أضتاذ باملعٗد ايعاىل يًؿش١ ايعا١َ أ.د. َٓاٍ أمحد املٗدىل                 -5

 2015 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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     -: هنددة احلادب والنظم: قسم  ثامنًا

 القرار حبريخ القيد الدرجت وعاملوض

حشكيل جلنت 

 احلكن

 صبد٣ عبد ايٓب٢ عبد ايطٝد أمحداضِ ايطايب:  

 .ايدعِ ايؿعاٍ إلضتعالَات ايٓؿٛف املتػاب١َٗٛقٛع: 

Efficient support of textual similarity queries. 

 .أ.د.ٜطس٣ إبساِٖٝ ط٘ عجُإ ، د. أمحد ضبُد ايطٝد سطٔذبت إغساف: 

صب١ً ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ بتازٜذ  ٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َٓػٛز يف :* امل

4/6/2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا     أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ د املٓعِ املؿس٣أ.د. عُسٚ أمحد عب -1

     ٛدٝاأضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛي           أ.د. أمئ عادٍ عبد اسبُٝد -2

 عكٛاً                                                                                  

 عكًٛاَػسؾًا ٚ     أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ      أ.د. ٜطس٣ إبساِٖٝ ط٘ عجُإ -3

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 2015 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

     -: دوةالرواضوات والفوزواء اهلند: قسم  تادعًا

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 عُسٚ ضبُٛد أَني ع٢ً قٓا٣ٚاضِ ايطايب:  

 . تطبٝل طسٜك١ صبُٛعات "ىل" ؾ٢ سٌ َطا٥ٌ ؾٝصٜا١ٝ٥ ع١ًَُٝٛقٛع: 

Application of lie group method for solving 

practical physical problems.  

 .ع عبد املًو ، د. ظب٣ٛ عبد املٓعِ بدزإأ.د. َٝٓا بدٜذبت إغساف: 

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ

 ضبُد عادٍ عبد اهلل عبد ايػ٢ٓ قٓدٌٜاضِ ايطايب:  

 . منرد١ أدٗص٠ دبُٝع ايبالشَا عاي١ٝ ايهجاؾ١َٛقٛع: 

Modeling of dense plasma focus devices.  

أ.د. َاٜط٘ أَني سطٔ عبد  أ.د. مجاٍ ضبُد عبد ايكادز ايدالٍ ،ذبت إغساف: 

 .اهلل،د. أمحد عُاد ايدٜٔ ؾتح اهلل عُاد

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ضبُد أضا١َ عبد اهلل أبٛ زٚاؽاضِ ايطايب:  

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2012 خسٜـ
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     -: وة وعمارة السفناهلنددة اليَر: قسم  ًاعاذر

 القرار حبريخ القيد الدرجت املوضوع

هنح 

 الدرجبث

 أمحد مجع١ ضبُد مجع١ أمحداضِ ايطايب:  

ذبًٌٝ أدا٤ دا٥س٠ زاْهني ايعك١ٜٛ ؾٛم اسبسد١ بإضتدداّ ضبسنات َٛقٛع: 

 . ايدٜصٍ ايبشس١ٜ إلضذلداد اسبساز٠ املؿكٛد٠

Performance analysis of supercritical ORC utilizing 

marine diesel engine waste heat recovery.  

أ.د. َطعد َؿًح عبد اجملٝد إبساِٖٝ ، أ.د. ٚا٥ٌ ضبُد َؿطؿ٢ ذبت إغساف: 

 .املػال٢ْ ، د. ْادز زدب ٜٛضـ عُاز

 ٚاؾل اجملًظ 2012 خسٜـ دنتٛزاٙ

حشكيل جلنت 

 احلكن

 ضبُد ضعٝد إبساِٖٝ ايطكااضِ ايطايب:  

 .ٚذبًٌٝ األيٛاح املتعدد٠ ايطبكات ؾ٢ ايطؿٔتؿُِٝ َٛقٛع: 

)ايتشًٌٝ بطسٜك١ ايعٓؿس احملدد ٚاسبٌ  َع ذبدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح :

عًًُا بإٔ ٖرا  األَجٌ ملٓػآت ايطؿٔ بإضتدداّ األيٛاح املتعدد٠ ايطبكات(

 ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Finite element analysis and optimization of 

sandwich panel structures in ships. 

أ.د.ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل شلٝط١ ، أ.د. غسٜـ ؾازٚم بدزإ ، د. أمحد ذبت إغساف: 

 ضعٝد ضبُد شاٜد.

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ حبح َٓػٛز يف :

18
th

 Congress of International Maritime 

Association of the Mediterranean (IMAM2019) 9-

11 September 2019, Varna, Bulgaria. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ   أ.د. ٖب١ ٚا٥ٌ ؾدٜل شلٝط١            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عكٛاً َػسؾًا ٚ  بايه١ًَٝتؿسؽ أضتاذ  أ.د. حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاؾس حي٢ٝ -2

 ضات ايعًٝا به١ًٝ أضتاذ ٚٚنٌٝ ايدزا       أ.د. ٖب١ ضٝد ايهٝال٢ْ          -3

 عكًٛا    اشلٓدض١ داَع١ بٛزضعٝد                                                  

                  أضتاذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا       أ.د. غسٜـ ؾازٚم بدزإ        -4

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                        

* ٚاؾل صبًظ ايكطِ ع٢ً عدّ إعاد٠ املكسزات ايدزاض١ٝ اييت َس ع٢ً 

 دزاضتٗا أنجس َٔ مخظ ضٓٛات.

َادطترل 

ايعًّٛ 

 اشلٓدض١ٝ

 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ
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 موضوعات عامة )درادات علوا(

اإلَتشإ ايػاٌَ  ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد ْتٝذ١ايٓظس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ  - 1

 يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 اشلٓدض١ املعُاز١ٜ
 ٚضاّ محد٣ عباع أمحد ع٢ً

 سامت ؾهس٣ ؾسز ضامل

 ضاَح عبد ايٛنٌٝ عبد ايعاٍ ضعٝد ٖٓدض١ املٛاؾالت

 اشلٓدض١ ايهٗسب١ٝ
 أمحد ضبُٛد عبد اسبُٝد أمحد املؿس٣

 ٍ عبد ايٖٛاب ضبُد ع٢ً غٗابَٓا

 ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ْتٝذ١ اإلَتشإ ايػاٌَ. ايكساز:

دبًّٛ ايدزاضات  ايٓظس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد ْتٝذ١ – 2

 .ْػا١ٝ٥ ، ٖٓدض١ َا ٚزا٤ ايػٛاط٤٢ َٔ قطِ اشلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔيف: قطِ اشلٓدض١ اإل 2020، ٚزبٝع  2019ايعًٝا خسٜـ 

 ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١. ايكساز:

ايٓظس يف قساز صبًظ قطِ اشلٓدض١ ايهٗسب١ٝ بػإٔ عدّ َٓح دزد١ املادطترل ؾ٢ ايعًّٛ اشلٓدض١ٝ يًُٗٓدع / ضبُد ضعٝد ؾهس٣ ايطعٝد  – 3

طًبت ايًذ١ٓ إدسا٤ بعض ايتعدٜالت اشلا١َ ع٢ً ايسضاي١ َٚٓشت ايطايب ضت١  9/1/2020َٓاقػ١ ايطايب ؾ٢  ضال١َ ، سٝح أْ٘ بعد

أغٗس ن١ًُٗ ، ٚتكدّ ايطايب بايسضاي١ قبٌ إْتٗا٤ امل١ًٗ بجالخ أٜاّ بعد إدسا٤ ايتعدٜالت ، ٚبعد عسقٗا ع٢ً ايًذ١ٓ أٚؾت ايًذ١ٓ 

عدّ إدابت٘ يبعض األض١ً٦ املٛد١ٗ إيٝ٘ خالٍ املٓاقػ١ بػهٌ ٚ ب ع٢ً ايٛد٘ األَجٌبعدّ َٓش٘ ايدزد١ سٝح مل ٜكِ ايطايب مبا جي

 .َسق٢

 . قإْٛ تٓظِٝ ازباَعات( َٔ 107ٚزب١ٓ اسبهِ ، يتطبٝل املاد٠ )صبًظ قطِ اشلٓدض١ ايهٗسب١ٝ  إزداع املٛقٛع إىلصبًظ ايه١ًٝ  قسز ايكساز:

دّ َٔ ــذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ ايطًب املكايٓظس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚق١ ع٢ً ايطٝد األضتا – 4

دع / ضبُد أمحد ضعد إبساِٖٝ أبٛ حي٢ٝ بتشًٜٛ٘ َٔ َادطترل بكطِ اشلٓدض١ ايهٗسب١ٝ إىل َادطترل بكطِ ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜا٤ ــــاملٗٓ

ٚقد ٚاؾل ايكطُني ع٢ً ايتشٌٜٛ بدٕٚ عٌُ َكاؾ١ ْظسًا ألٕ ايتشٌٜٛ  اشلٓدض١ٝ سٝح أْ٘ مت تعٝٝٓ٘ َعٝدًا بايكطِ املساد ايتشٌٜٛ إيٝ٘ ،

 .ضٝتِ بدٕٚ ْكٌ يًُٛاد ايت٢ متت دزاضت٘

 ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً ذبٌٜٛ ايطايب. ايكساز:
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 (1ًَشل زقِ )

ئَة الساعات ادلعًمدة من كلوات اهلنددة على الربامج العامة بالاخلاصة بالًَوول  الشروط 

  2020/2021جبامعات أخرى للعام الدرادي 

 

َٔ ال٥ش١ ايطاعات املعتُدٙ ملسس١ً ايبهايٛزٜٛع، إٔ ٜهٕٛ ايتشٌٜٛ َٔ  22إتطاقًا َع ْـ املاد٠ 

 ازباَعات االخس٣ ٚؾكًا يًػسٚط ايتايٝ٘:

 يػسٚط االخس٣ ايت٢ حيددٖا اجملًظ االع٢ً إٔ ٜطتٛؾ٢ غسٚط ايكبٍٛ ؾ٢ ايه١ًٝ ٚإٔ ٜطتٛؾ٢ ا -)أ(  

 يًذاَعات.          

إٔ ٜهٕٛ ايطايب َٓتكال َٔ ن١ًٝ ٖٓدض١ َعذلف بٗا َٔ اجملًظ االع٢ً يًذاَعات ٚتعٌُ بٓظاّ ايطاعات املعتُدٙ  

اسباي٘  ٚجيٛش جملًظ ايه١ًٝ قبٍٛ ضبٛيني َٔ نًٝات ٖٓدض١ تطبل ايٓظاّ ايؿؿ٢ً ؾ٢ بعض ايدلاَر بايه١ًٝ ٚؾ٢ ٖرٙ

ٜتِ عٌُ املكاؾ١ ايالش١َ يًتشٌٜٛ َٔ ايٓظاّ ايؿؿًٞ إىل ْظاّ ايطاعات املعتُد٠ ٚإضذلغادًا باإلطس اييت تكعٗا 

 زب١ٓ قطاع ايدزاضات اشلٓدض١ٝ.

الجيٛش ذبٌٜٛ ايطايب َٔ داَعات أخس٣ إال يًُطت٣ٛ األٍٚ ٚحبد أقؿ٢ املطت٣ٛ ايجاْٞ ٚبػسط إٔ ٜهٕٛ ايطايب قد  

ضاع١ يًتشٌٜٛ ع٢ً املطت٣ٛ ايجاْٞ  50ضاع١ َعتُد٠ يًتشٌٜٛ ع٢ً املطت٣ٛ األٍٚ ٚ 30اال ٜكٌ عٔ إدتاش بٓذاح َ

 ٚمبعدٍ تسان٢ُ حيددٙ صبًظ ايه١ًٝ ٚذيو بعد عٌُ املكاؾ١ اشباؾ١ بايدلْاَر احملٍٛ إيٝ٘.

 سبطاب ايطاعات ذبٍٛ إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ ايطًبات املكبٍٛ ذبًٜٛٗا إىل ز٥ٝظ صبًظ ايكطِ املدتـ -)ب(  

 املعتُد٠ اييت دزضٗا ايطايب ؾ٢ نًٝت٘ يف ق٤ٛ اشبط١ ايدزاض١ٝ يًدلْاَر ايرٟ ٜػسف عًٝ٘ ايكطِ ٚاير٣        

 ضٝشٍٛ إيٝ٘ ايطايب َع َساعا٠ عدّ إستطاب أٟ ضاعات َعتُد٠ ملكسزات َك٢ ع٢ً دزاضتٗا أنجس َٔ أزبع        

 ين إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ نتابٝا بريو.ضٓٛات أنادمي١ٝ ٜٚبًؼ ايكطِ املع        

 .2019/2020َع َساعا٠ إٔ ٜهٕٛ ايطايب َطتٛؾًٝا ملعدٍ ايدلْاَر املساد ايتشٌٜٛ إيٝ٘ ٚؾكًا يتٓطٝل 

  :بايٓطب١ يهًٝات اشلٓدض١ اييت تطبل ْظاّ ايؿؿًني ايدزاضٝني 

 جيب إٔ ٜهٕٛ ايطايب ْادشًا يف مجٝع املكسزات.   -أ  -1

 حيكل ايطايب دزد١ ايٓذاح املطًٛب١ يٓظاّ ايطاعات املعتُد٠ بايه١ًٝ يف نٌ َكسز ع٢ً سد٠ ٖٚٞ             إٔ –ب        

 ( ٚؾكًا يإلطاز املسدعٞ يًذ١ٓ ايكطاع اشلٓدضٞ ٚذيو بعد عٌُ املكاؾ١  D= 1% ع٢ً األقٌ )ٚتعادٍ 50            

 از املسدعٞ يًذ١ٓ ايكطاع اشلٓدضٞ ٚذيو بعد عٌُ املكاؾ١ ايالش١َ.ٚؾكا يإلط( C= 2األقٌ )ٚتعادٍ  

 ٚؾكًا يإلطاز املسدعٞ  2إٔ حيكل ايطايب ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ ايه١ًٝ اييت ذبكل َعدٍ تسانُٞ الٜكٌ عٔ  -ز        
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 .زباَع١ اإلضهٓدز١ٜ اإلقا١َ بايٓطام ازبػسايف -2

  .ازبػــــسايف َدٜٓــــ١ االضــــهٓدز١ٜ أٚ َــــٔ ْطاقٗــــا   اسبؿــــٍٛ عًــــ٢ ايجاْٜٛــــ١ ايعاَــــ١ َــــٔ      -3

 املعدالت ٚايتكدٜسات.يًتشٌٜٛ َٔ بني املتكدَني يًطالب اسباؾًني ع٢ً أع٢ً  ١ٜٚيٛألا -4

 خازز ايٓطام ازبػساؾ٢ ٜتِ تٓطٝكِٗ  ايطالب احملٛيني اسباؾًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٔ -5

  –حبس١ٜ  –١ْٜٚٛ  –ع٢ً ايدلاَر االت١ٝ طبكًا يًُعدالت اشباؾ١ بايتٓطٝل )نُٝٝا٤     

 ْطٝذٝات( بعد عٌُ املكاؾات ايالش١َ ٚٚؾكًا يًُعدالت.    

 ٚايسابع١. ايؿسم ايجايج١ الٜكبٌ ذبٌٜٛ ايطالب ع٢ً -6

 َٛاؾك١ ازباَع١. الٜعتدل ايتشٌٜٛ َكبٛاًل إال بعد -7

 الجيٛش يًطايب احملٍٛ إىل نًٝات ازباَع١ اإلقا١َ باملدٕ ازباَع١ٝ. -8

 عدّ قبٍٛ ايه١ًٝ ألٚزام ايطالب إال بعد إضتٝؿا٥ِٗ يألٚزام املطًٛب١ نا١ًَ. -9
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 -: ادلوضوعات العامة : أواًل

ٚاحملٍٛ َٔ األضتاذ  13/8/2020ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً َا دا٤ بهتاب األضتاذ ايدنتٛز / أَني اجملًظ األع٢ً يًذاَعات بتازٜذ  – 1

يهاًل َٔ املطازٜٔ األنادمي٢  ايدنتٛز / ْا٥ب ز٥ٝظ ازباَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، بػإٔ اضتشداخ دزدات ع١ًُٝ

ٚامل٢ٓٗ ؾ٢ اإلطاز املسدع٢ احملدخ يًٛا٥ح ايداخ١ًٝ ملسس١ً ايدزاضات ايعًٝا بٓظاّ ايطاعات املعتُد٠ يًهًٝات اسبه١َٝٛ ٚغرلٖا 

 ايتابع١ يكطاع ايدزاضات اشلٓدض١ٝ اشباقع١ ٚغرل اشباقع١ يكإْٛ تٓظِٝ ازباَعات املؿس١ٜ.

دا٤ باملرنس٠ املسؾٛع١ َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ بػإٔ   ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 2

 ، ع٢ً إٔ تػهٌ ايًذ١ٓ َٔ ناًل َٔ: 2020/2021تػهٌٝ زب١ٓ إداز٠ األشَات ٚايهٛازخ يًعاّ ازباَع٢ 

 ز٥ٝطًا      ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ )بؿؿت٘( .1

 َكسزًا  ايدنتٛز / ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ )بؿؿت٘(ايطٝد األضتاذ  .2

 عكًٛا      ايطٝد ايدنتٛز / ضبُد ع٢ً ايطٝد ايٓكٝب .3

 عكًٛا        ايطٝد / أَني ايه١ًٝ )بؿؿت٘( .4

 عكًٛا       ايطٝد / َدٜس األَٔ اإلداز٣ )بؿؿت٘( .5

 عكًٛا      ايطٝد / َدٜس اإلداز٠ ايؿ١ٝٓ بايه١ًٝ )بؿؿت٘( .6

 عكًٛا     ايطٝد / َدٜس ٚسد٠ ايطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ )بؿؿت٘( .7

 عكًٛا      ايطٝد / َدٜس إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايعا١َ )بؿؿت٘( .8

 عكًٛا       ايطٝد / َدٜس إداز٠ ايؿٝا١ْ )بؿؿت٘( .9

سس١ً ايبهايٛزٜٛع ْظِ أٚؾ٢ صبًظ ايه١ًٝ املٛاؾك١ ع٢ً َاٚزد َٔ اجملًظ األع٢ً يًذاَعات بػإٔ تكُني ال٥ش١ ايه١ًٝ مل – 3

 (1املبني باملسؾل زقِ )يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ  2020/2021ايدزاض١ عٔ بعد إضتعدادًا يتطبٝل منط ايتعًِٝ اشلذني يًعاّ ازباَعٞ 
 

 -: ذىون هوىة الًدروس:  ثانوًا

ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜا٤ قطِ  – ايػصٍ ٚايٓطٝرقطِ ٖٓدض١  – املٝهاْٝه١ٝقطِ اشلٓدض١ ظس ؾ٢ تسغٝشات االقطاّ املع١ٝٓ )ايٓ - 1

طبكًا يًدط١ اشبُط١ٝ املعتُد٠ َٔ صبًظ ازباَع١ جبًطت٘ املٓعكدٙ بتازٜذ  20109بػإٔ تعٝني املعٝدٜٔ خسجي٢ دؾع١  (اشلٓدض١ٝ

 .2022/2023ٚست٢ ايعاّ ازباَع٢  2018/2019َٔ ايعاّ ازباَع٢  ابتدا٤ًا 25/5/2019

 قطاّ.ايكساز : ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً تسغٝشات األ
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 -: ذىون هوىة الًدروس:  تابع

 :اإلنًدابات  - 2

 القرار البيبى القسن الوظيفت االسن م

1 
د. أمئ أمحد عبد املكؿٛد 

 خًـ اهلل
 َدزع

ٖٓدض١ اسباضب 

 ٚايٓظِ

ع٢ً  ١املٛاؾكايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ بػإٔ 

اْتداب ضٝادت٘ يًعٌُ بٛشاز٠ اإلتؿاالت ٚتهٓٛيٛدٝا 

ٚذيو ٢َٜٛ ،  1/9/2020د٠ عاّ إعتبازًا َٔ املعًَٛات مل

 األثٓني ٚاشبُٝظ َٔ نٌ أضبٛع

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: العالقات الٌقافوة:  ثالًٌا

 -: %(16اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  -

 القرار البيبى الوظيفت/القسن االسن م

 حي٢ٝ عبد املٓعِ ايدز٢ٜٓ د. 1

طاعد  َضتاذ أ

بكطِ اشلٓدض١ 

 ملٝهاْٝه١ٝا

ملد٠ ضٝادت٘  اعاز٠ايٓظس ؾ٢ اقذلاح صبًظ ايكطِ باملٛاؾك١ ع٢ً 

يًعٌُ باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  عاّ أٍٚ

 31/8/2021ست٢  1/9/2020جبُٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ اعتبازًا َٔ 

بدٕٚ َستب ، عًًُا بإٔ إعاز٠ ضٝادت٘ ال تؤثس ع٢ً االعازات 

 %(.17االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ  ازبدٜد٠ بايكطِ )ْطب١

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: الشىون الًعلوموة:  رابعًا

ٚبٝاْٗا نايتاىل : 2019/2020يًعاّ ازباَع٢  ايسبٝعايٓظس ؾ٢ اعتُاد ْتا٥ر اشبسجيٝني َٔ ايدلاَر ايع١ًُٝ املتدؿؿ١ يؿؿٌ  - 1

 املعدٍ ايذلانُٞ
غاش 

 ٚبذلٚنُٝاٜٚات

ساضبات 

إتؿاالتٚ  
 نٗسَٚٝهاْٝها

عُاز٠ 

تػٝٝدٚ  

املٓؿات 

 ايبشس١ٜ
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد ايطالب

4.00 - 3.70 0 10 8 4 0 22 5.19% 

3.69 - 3.30 4 37 34 14 1 90 21.23% 

3.29 - 3.00 8 38 33 22 2 103 24.29% 

2.99 - 2.70 10 35 30 27 0 102 24.06% 

2.69 - 2.30 4 22 33 20 2 81 19.10% 

2.29 - 2.00 2 1 16 7 0 26 6.13% 

 424 5 94 154 143 28 ايعدد ايهًٞ
 

 

 ايكساز : ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتا٥ر.
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 -: الشىون الًعلوموة:  تابع

 

 يألقطاّ ايتاي١ٝ :2020/2019)املسس١ً األٚىل( يًعاّ ازباَعٞ  2020ْتا٥ر َسس١ً ايبهايٛزٜٛع دٚز ْٜٛٝٛ ايٓظس ؾ٢ املٛاؾك١ ع٢ً إعتُاد  - 2
 

 كطِاي

ايعدد 

ايهًٞ 

 يًطالب

ٚقـ 

قٝد/غطب 

قٝد/ عرز/ 

 صبُد

عدد 

املتكدَني 

 يالَتشإ

عدد 

 اسباقسٕٚ

عدد 

 ايٓادشٕٛ

دٚز 

 ْٛؾُدل

عدد 

 ايساضبٕٛ

عدد 

 ايػا٥بٕٛ

املؤدًٕٛ 

إىل 

إَتشإ 

 ضبتُدل

ايٓطب١ 

امل١ٜٛ٦ 

يًٓذاح 

)بايٓطب١ 

 يًشاقسٜٔ(

 %87 4 18 8 54 420 482 504 4 508 اشلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

 %75.43 11 25 64 137 617 818 854 17 871 اشلٓدض١ املد١ْٝ

 %83.57 0 0 6 17 117 140 140 4 144 اشلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥

 %98.59 1 5 0 1 70 71 77 4 81 ٖٓدض١ اسباضب ٚايٓظِ

 %76.84 2 11 17 30 156 203 216 5 221 ٖٓدض١ اإلْتاز

 %70 1 3 1 5 14 20 24 2 26 اشلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ

 %53.33 1 6 2 5 8 15 22 0 22 ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر

 %79.16 0 8 2 13 57 72 80 0 80 اشلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ

 اشلٓدض١ املعُاز١ٜ

 %89.36 0 0 1 4 42 47 47 2 49 غعب١ املباْٞ ايعا١َ

 %93.33 0 1 1 1 28 30 31 0 31 غعب١ اإلضهإ

 %90.00 0 0 0 1 9 10 10 0 10 غعب١ ايتؿُِٝ اسبكسٟ

 اشلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 %86.80 6 0 5 24 191 220 226 0 226 غعب١ ايك٣ٛ ٚاآلالت ايهٗسب١ٝ

 %91.22 4 0 11 15 270 296 300 1 301 غعب١ االتؿاالت ٚااليهذلْٚٝات
 

 ايكساز : ٚاؾل صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعتُاد ايٓتا٥ر.
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 (1َسؾل زقِ )

 

 : ؿكس٠ املٛقش١اي( 3ٜكاف إىل املاد٠ )

 (3مادة )

 نظام الدرادة يف الكلوة

، ٖٚٛ ْظاّ ٜػذلط يتدسز ايطايب ذبكٝل عدد  (Credit Hours Systemايٓظاّ املتبع يف ايه١ًٝ ٖٛ ْظاّ ايطاعات املعتُد٠ )

ايٓظاّ املعٍُٛ ب٘،  َٔ ايطاعات املعتُد٠ ٚؾل ايػسٚط ايت٢ ذبددٖا ايه١ًٝ، نُا ٜتٝح يًطايب سس١ٜ ايدزاض١ ٚؾكًا يكدزات٘ ٚسطب

ٚبتٛدٝ٘ َٔ املسغد األنادميٞ، ٚذيو يف ق٤ٛ اسبدٚد ايدْٝا ٚايعًٝا يعدد ايطاعات املعتُد٠ اييت ٜطُح ي٘ بايتطذٌٝ ؾٝٗا يهٌ 

ؾؿٌ دزاضٞ، ٚايدزاض١ ٚاالَتشاْات بايًػ١ االظبًٝص١ٜ، ٚجيٛش تدزٜظ بعض َكسزات ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ بايًػ١ ايعسب١ٝ 

 د َٛاؾك١ صبًظ ايه١ًٝ.بع

جيٛش جملًظ ايه١ًٝ بعد أخر زأٟ صبًظ ايكطِ املدتـ سطب طبٝع١ املكسزات ايدزاض١ٝ إٔ ٜكسز تدزٜظ َكسز أٚ أنجس بُٓط 

% إىل 40% ٚدٗا يٛد٘ ٚبٓطب١ 60% إىل 50ايتعًِٝ اشلذني )املدَر( حبٝح تهٕٛ ايدزاض١ يف املكسزات ذات ايطبٝع١ ايٓظس١ٜ بٓطب١ 

% 30% ٚدٗا يٛد٘ ٚبٓطب١ 70% إىل 60عٔ بعد، أَا خبؿٛف املكسزات ذات ايطبٝع١ ايع١ًُٝ تهٕٛ ايدزاض١ بٓطب١ َٔ  % تع50ًِٝ

% تعًِٝ عٔ بعد أٚ بأٟ ْطب١ أخس٣ ٜكسٖا صبًظ ايه١ًٝ بعد أخر زأٟ صبًظ ايكطِ املدتـ، ٜٚعسو قساز صبًظ ايه١ًٝ 40إىل 

 اؾك١ عًٝ٘ تٛط١٦ يسؾع٘ جملًظ ازباَع١ يإلعتُاد.ع٢ً زب١ٓ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بازباَع١ يًُٛ

 

 (11مادة )

 :ايؿكس٠ ى يتهٕٛ نُا ٢ًٜ ( 18ٜكاف إىل املاد٠ )

 االمًَانات والًقووم  للمقررات الدرادوة

 ُتشطب ايدزد١ ايه١ًٝ يهٌ َكسز َٔ َا١٥ ٚألقسب زقِ ؾشٝح. .أ 

األعُاٍ ايؿؿ١ًٝ ٚحبٝح ال تصٜد ايٓطب١ امل١ٜٛ٦  زداتٚد ايدزد١ ايه١ًٝ يهٌ َكسز ٖٞ صبُٛع دزدات االَتشـإ ايٓٗــا٥ٞ .ب 

طبكا ملا ٖٛ َٛقح ٚ عٔ دزدات املكسز أٚمبا ٜتٓاضب َع نٌ َكسز دزاض٢ %40ٚالتكٌ عٔ  %60يالَتشإ ايٓٗا٢٥ عٔ 

، ٜٚهٕٛ االَتشإ ايٓٗا٢٥ ذبسٜسٜا ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو َػسٚع ايتدسز ٚاملكسزات  (Course Syllabusؾ٢ ٚؾـ املكسز )

( إٔ االَتشإ ايٓٗا٢٥ ٜهٕٛ غؿٗٝا أٚ باضتدداّ اسباضب أٚ بأ٣ طسٜك١ Course Syllabusيت٢ حيدد ٚؾـ املكسز )ا

 اخس٣.

% َٔ دزدات اإلختباز ايٓٗا٥ٞ ٚبػض 40( إذا سؿٌ ع٢ً أقٌ َٔ Fٜعتدل ايطايب زاضبا يف املكسز ٚحيؿٌ ع٢ً تكدٜس )  .ز 

 بٓد ع٢ً املكسزات ايدزاض١ٝ اييت الٜٛدد شلا إختباز ْٗا٥ٞ.ايٓظس عٔ صبُٛع دزدات٘ باملكسز ٚالٜٓطبل ٖرا اي
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% َٔ دزدات املكسز أٚ مت سسَاْ٘ 60أقٌ َٔ إذا نإ صبُٛع دزدات٘  (F)ع٢ً تكدٜس ٚحيؿٌ يف املكسز  زاضبًا ايطايبٜعتدل  .د 

ا٥ٞ دٕٚ تكدِٜ عرز َكبٍٛ َٔ سكٛز االَتشإ ايٓٗا٥ٞ بطبب دباٚش ْطب١ ايػٝاب أٚ ايػؼ ....إخل، أٚ مل حيكس االَتشإ ايٓٗ

 َٔ قبٌ صبًظ ايه١ًٝ.

ع٢ً أنجس اسبؿٍٛ ايطايب ٚجيب ع٢ً ( ضاع١ َعتُد٠ ٜهٕٛ ايتكدٜس ؾٝٗا زاضب أٚ ْادح. ؾؿساملكسزات ايدزاض١ٝ اييت شلا ) .ٙ 

 .ايذلانُٞايؿؿًٞ أٚ املعدٍ يف سطاب املعدٍ ٖرا املكسز الٜدخٌ يٝعتدل ْادشًا ٚ ملكسزدزدات ا% َٔ 60َٔ 

ع٢ً إٔ ُٜعكد يف َٛعد أقؿاٙ ْٗا١ٜ األضبٛع ايطابع َٔ بدا١ٜ  ،األعُاٍ ايؿؿ١ًٝ يهٌ َكسز اَتشاْا ٚاسدا ع٢ً األقٌتػٌُ  .ٚ 

يف ايؿؿٌ ايؿٝؿٞ ٜعكد يف ْٗا١ٜ االضبٛع ايسابع َٓ٘  ٚقد ٚنٌ َٔ ايؿؿًني ايس٥ٝطٝني األٍٚ ٚايجاْٞ )اشبسٜـ ٚايسبٝع( 

ع١ًُٝ أٚ تكازٜسا أٚ حبٛثا أٚ َػازٜع َؿػس٠ أٚ أعُاال ؾؿ١ًٝ أخس٣ طبكا ملا  تػٌُ األعُاٍ ايؿؿ١ًٝ: إَتشاْات غؿ١ٝٗ أٚ

 .(Course Syllabus)ٖٛ َٛقح ؾ٢ ٚؾـ املكسز 

ٜكّٛ َٓطل املكسز )حيددٙ صبًظ ايكطِ َٔ أسد احملاقسٜٔ ايكا٥ُني بتدزٜظ املكسز ع٢ً إٔ ٜهٕٛ عكٛ بًذ١ٓ تؿشٝح  .ش 

ٜسات ايطالب بٓا٤ ع٢ً اآليٝات ايت٢ ٜكعٗا صبًظ ايه١ًٝ. ٚبايٓطب١ ملكسزات املكسز( ؾ٢ َسادع١ ايتٛشٜع اإلسؿا٥ٞ يتكد

ؾٝهٕٛ ٚنٌٝ  َٚكسزات إداز٠ االعُاٍ َٚكسزات ايجكاؾ١ اشلٓدض١ٝ ايت٢ ال تستبط بدلْاَر َعنيايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ 

 (. 6ٚ َٔ ٜؿٛق٘ َٓطكًا عًٝٗا )َاد٠ أايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب 

 ٚتسؾع إىل إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ، َٚٓطل املكسززب١ٓ املؿششني ا١ُ٥ ايتكدٜسات يًطالب املطذًني ؾ٢ املكسز َٔ ُتٛقع ق .ح 

بعد إعتُادٖا َٔ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب )ايدلاَر ايعا١َ( ٚاملدٜس ايتٓؿٝرٟ يًدلاَر )ايدلاَر ايع١ًُٝ 

سد ع٢ً ايتظًُات بػأْٗا ، َُٜٚشِدد صبًظ ايه١ًٝ آي١ٝ تكدِٜ ٚدزاض١ عالْٗا ع٢ً ايطالب ٚايإٚذيو بعد املتدؿؿ١(، 

 ايتظًُات ٚايؿذل٠ ايص١َٝٓ ايالش١َ شلا. 

 ايس٥ٝط٢ ايتاىل.حبد أقؿ٢ االضبٛع ايجاْٞ يف ايؿؿٌ ( Iغرل َهتٌُ ) ٜتِ عكد إَتشإ يًطالب اسباؾًني ع٢ً تكدٜس .ط 

ٌٍ َٔ َكسزات ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٚكسزات َتطًبات ايه١ًٝ ُتشَدد َد٠ عكد االَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ بطاع١ ٚاسد٠ يه .ٟ 

ذات ايطاع١ ايٛاسد٠ املعتُد٠، ٚذبدد َد٠ االَتشإ ايٓٗا٢٥ بطاعتني زبُٝع املكسزات االخس٣، َاعدا َكسزات ايسضِ 

ايه١ًٝ يتشدٜد تًو ٚايتؿُِٝ ٚاملكسزات املػاب١ٗ شلا ؾٝذٛش شٜادتٗا إىل ثالخ ضاعات ٜٚؿدز بريو قساز َٔ صبًظ 

 املكسزات.

جيٛش جملًظ ايه١ًٝ بعد أخر زأٟ صبًظ ايكطِ املدتـ ٚطبكًا يطبٝع١ املكسزات إٔ ٜكسز عكد إَتشاًْا إيهذلًْٚٝا يف َكسز أٚ ى.   

ْات أنجس ٚذيو يف نٌ املكسز أٚ دص٤ َٓ٘ مبا ٜطُح أٜكًا بتؿشٝح اإلَتشإ إيهذلًْٚٝا َت٢ تٛاؾست ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاإلَها

ايتك١ٝٓ، ٖرا ٜٚعسو قساز صبًظ ايه١ًٝ ع٢ً زب١ٓ غ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بازباَع١ يًُٛاؾك١ عًٝ٘ تٛط١٦ يسؾع٘ جملًظ ازباَع١ 

 يإلعتُاد.


