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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

اش ــــبطئاغة ايػٝس األغت 9/12/2020ادتُع فًؼ ايهًٝة يف متاّ ايػاعة ايعاؾطة ٚايٓكف َٔ قباح ّٜٛ ايجالثاء املٛافل 

/ فسى عبس ايععِٝ أمحس غًُٝإ اجملًؼ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض أَنيٚ، عُٝس ايهًٝة  –غعٝس قُس عبس ايكازض عالّ  / ٛضــــايسنت

 نٌ َٔ: ٚقس سهط اؾًػة Microsoft teams عًىإٔٚ الٜٔ ٚمت عكس اؾًػة  ٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، -

 ٚنٌٝ ايهًٝة يؿئٕٛ خسَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة أ.ز. عكاّ َكطفى قُس ٖٚبة 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يؿئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ى عبس اؿُٝس سػٔأ.ز. تاَط سًُ 

   ضؤغاء األقػاّ 

 أ.ز. سػاّ ايسٜٔ قُس َطاز َػاظى  أ.ز. عًى قُس عًى عهاظ 

 أ.ز. عًٝاء عازٍ قُس بسٚى  أ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ 

 أ.ز. طاضم إبطاِٖٝ عًى عبٝسٚ  أ.ز. عكاّ قُس عازٍ عبس اؿُٝس غًُٝإ 

 أ.ز. دٝٗإ فاضٚم قُس عبس ايطمحٔ ًَـ  أ.ز. ٖؿاّ قُس طًبة قُس 

 أ.ز. عُطٚ أمحس عبس املٓعِ املكطى  أ.ز. قُس ايػٝس قُس ايٓذاض 

 أ.ز. ٚائٌ قُس َكطفى قطب املػالْى  أ.ز. قُس َطغى عبس اجملٝس اؾٖٛطى 

 ِ إبطاِٖٝ ايربقىأ.ز. ٚيٝس عبس ايععٝ  أ.ز. ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝف ايػًُى 

   ز. ٜػطى إبطاِٖٝ ط٘ عجُإ 

   أغاتصة َٔ األقػاّ

 .ز. سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾىأ  أ.ز. قُس ٚدٝ٘ ناٌَ بسٚى 

 أ.ز. ايػٝس قُس عًى اؿًٛ  أ.ز. قُس عبس ايطمحٔ اؾٓآٜى  

 أ..ز. قُس ٜاغط قُس أْٛض خًٌٝ  أ.ز. خًٌٝ أمحس أبٛ أمحس 

 أ. ز. حيٝى عبس ايػالّ عبس ايٓاقط   ري فتشى مخٝؼ ضظٜكةأ. ز. غٗ 

 أ. ز. خايس فسى سػني ْادى  أ. ز. محسى عبس ايععٜع غٝف 

 أ. ز. ٖؿاّ عبس ايفتاح غعس ايكطْؿاٚى  أ. ز. حيٝى قُس قربى نُاٍ ايؿاشىل 

 َسضغني َٔ األقػاّ أغاتصة َػاعسٜٔ َٔ األقػاّ

 ز. أنطّ عبسٙ قُس عبسٙ  ايػٝسز. يًٝى أبٛ سسٜس عبس ايالٙ  

 ز. قُس سػٔ ؾًبى عبس ايٓبى   

 أعهاء فًؼ ايهًٝة َٔ اـاضز 

 ب. أعهاء َٔ خاضز ايهًٝة  أ. أعهاء َٔ زاخٌ ايهًٝة 

 ى. قُس عًى سػٓني  قُس ْكط ايسٜٔ سػٔ زَريأ.ز.  

 ّ. أغاَة ايػٝس اؾٓآٜى  غعٝس إمساعٌٝ اـاَىأ.ز.  

 يٛاء.ز. عكاّ ايسٜٔ أمحس ثابت  ضداء ظٖطإضؾسى أ.ز.  

   قٝى ايسٜٔ قالح ايسٜٔ ؾهطىأ.ز.  

 أ.ز. ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝف ايػًُى )َسٜط ٚسسة نُإ اؾٛزة( ، ز. َكطفى ؾٛقى قُس ضَهإ )املسٜط ايتٓفٝصى يًُطنع اهلٓسغى(  َسعـٕٛٚ :

 ز. عُطٚ ٜٛغف ايػٝس ايؿطٜف.. قُس عبس ايعاٍ إبطاِٖٝ ؾشات٘ ، أ.ز. عُطٚ ظنطٜا سافغ ايٛنٌٝ ، أ.ز. عكاّ أمحس غامل ، أ.ز  اعتصض عٔ عسّ اؿهٛض:
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

ادًفل السقد األدًاذ الدكًور / عؿقد الؽؾقة اجلؾسة "بسم اهلل الرمحن الرحقم" ، ورحب بالسادة أعضاء 

عؿقد  –زوز حسانني قـصوة وقدم بادم أعضاء اجملؾس الًفـىة لؾسقد األدًاذ الدكًور / عيد العاجملؾس ، 

بًعقني دقادته رئقسًا  2020( لسـة 323رقم )قرار السقد / رئقس اجلؿفوروة مبـادية صدور الؽؾقة السابق 

 ذرع اجملؾس فى مـاقشة ادلوضوعات الًالقة. جلامعة اإلدؽـدروة ، ثم

 .2020 نوفؿرب 10 بًاروخ 2020/2021لؾعام اجلامعى  الٌانقةالًصدوق عؾى حمضر اجلؾسة مت أواًل : 

 

 -: ادلوضوعات العامة : ثانقًا

فًؼ ايهًٝة عًًُا بٓسٚة "َػتكبٌ قٓاعة ايبرتٚنُٝاٜٚات فى َكط ٚتهاًَٗا َع ايكٓاعات املتٛغطة ٚايكػرية" ٚايتى عكست  أسٝط – 1

سنتـــٛض / ضئـٝؼ داَعـة    األغتـــــاش اي زٜػُرب بايهًٝة بايتعإٚ َع ؾٓة ايطاقة بايٓكابة ايعاَة يًُٗٓسغني ، ٚعهــٛض  2ّٜٛ األضبعاء 

ٚنٌٝ ايهًٝة يؿئٕٛ خسَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة بٝاًْا عٔ َا مت فى ٖصٙ ايٓسٚة َٔ  –اإلغهٓسضٜة ، ٚقس أيكى األغتاش ايسنتٛض / عكاّ ٖٚبة 

 فعايٝات َٚا اْتٗت إيٝ٘ َٔ تٛقٝات.

زٜػُرب  7األعُاٍ ايتى ْعُٗا املطنع اؾاَعى يًتطٜٛط املٗٓى ّٜٛ األثٓني  فًؼ ايهًٝة عًًُا بإدتُاع املائسة املػتسٜطة ألقشاب أسٝط - 2

عُٝس ايهًٝة ملا مت فى  –ايسنتٛض / ضئٝؼ داَعة اإلغهٓسضٜة ، ٚقسعطض األغتاش ايسنتٛض / غعٝس قُس عالّ بايهًٝة ، عهٛض األغتاش  2020

 ٖصا اإلدتُاع َٔ َٛنٛعات َٚا اْتٗى إيٝ٘ َٔ ْتائر.

داَعة اإلغهٓسضٜة  –طٜط ْػب إلاظ األٖساف ٚؼكٝل املدطدات يًدطة اإلغرتاتٝذٝة يهًٝة اهلٓسغة ًؼ ايهًٝة عًى إعتُاز تكٚافل ف – 3

 ، ٚايتى أعستٗا ٚسسة نُإ اؾٛزة بايهًٝة. 2016-2020

تتدـصٖا ايهًٝـة يتعتُـاز     إعتُاز ضغاية ٚأٖساف بطْاَر ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓعِ فى إطاض اإلدطاءات ايتى ٚافل فًؼ ايهًٝة عًى - 4

ٝة يهُإ دٛزة ايتعًِٝ ٚاإلعتُاز ، َع تفٜٛض األغتاش ايسنتٛض / عُٝس ايهًٝة فـى إعتُـاز ايـرباَر األخـطى     ايربافى َٔ اهلٝئة ايكَٛ

 املطؾشة يتعتُاز.

ُـاز يًكطـاع اهلٓسغـى ، ٚايتـى مت     تبٓى املعاٜري ايكَٛٝة يًٗٝئة ايكَٛٝة يهُإ دٛزة ايتعًـِٝ ٚاإلعت إعتُاز  ٚافل فًؼ ايهًٝة عًى - 5

 .2018اعتُازٖا َٔ فًؼ إزاضة اهلٝئة عاّ 

، ٚشيو  24/11/2020تٗا ايتى عكست بتاضٜذ ؾٓة املدتربات ٚاألدٗعة ايعًُٝة ظًػ إيٝٗاعًى ايتٛقٝات ايتى اْتٗت  ٚافل فًؼ ايهًٝة - 6

 ؿئٕٛ خسَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة.بٓاءًا عًى املصنطة املطفٛعة َٔ األغتاش ايسنتٛض / ٚنٌٝ ايهًٝة ي

املسضؽ بكػِ اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة بايهًٝة ، يًكٝاّ بسٚض  –ايػٝس ايسنتٛض / قُس عًى ايػٝس ايٓكٝب فًؼ ايهًٝة عًًُا بتهًٝف  أسٝط - 7

املُٓـٛح يًػـٝس األغـتاش     ، ٚشيو بٓاءًا عًـى ايتفـٜٛض   2020/2021َٓػل ايهًٝة عًى ايٓعاّ االيهرتْٚى يتعتُاز خالٍ ايعاّ اؾاَعى 

 .10/11/2020ايسنتٛض / عُٝس ايهًٝة ظًػة اجملًؼ ايػابكة بتاضٜذ 

َسٜط ٚسـسة نـُإ اؾـٛة بايهًٝـة ،      –عًى نِ ايػٝسة األغتاش ايسنتٛض / ؾريٜٚت سػني عبس ايًطٝف ايػًُى  ٚافل فًؼ ايهًٝة – 8

، ٚشيو بٓاءًا عًى املصنطة املطفٛعة َٔ األغتاش ايسنتٛض / ٚنٌٝ ايهًٝة  2020/2021ايعًُٝة يًعاّ اؾاَعى يعهٜٛة ؾٓة املدتربات ٚاألدٗعة 

 يؿئٕٛ خسَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة.
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الرتققات والًعققـات

 مساعدالًعقني فى وظقػة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

1 
عبس ايطمحٔ نُاٍ عبس ّ. 

     طاِٖٝ      ايععٜع اب
 َعٝس

ٖٓسغة 

 َٛاقالت

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــى   ــة عً ــ ٕ املٛافك ــٝنيبؿ ــٝازت تع ــى  ٘غ ف

ــة  ــاعس ٚظٝفــ ــسضؽ َػــ ــِ  َــ بايكػــ

  ؿكٛي٘ عًى زضدة املادػتري

 ٚافل اجملًؼ

2 
ّ. عبس ايطمحٔ قُس فطغًى 

 قُس 
 َعٝس

ٖٓسغة ٖٓسغة 

 نٗطبٝة

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــ ــ ٕ املٛافك ــى بؿ ــٝنية عً ــٝازت تع ــى  ٘غ ف

ــة  ــاعس ٚظٝفــ ــسضؽ َػــ ــِ  َــ بايكػــ

  ؿكٛي٘ عًى زضدة املادػتري

 ٚافل اجملًؼ

3 
ّ. ضٚزٜٓا مجاٍ عبس ايٓاقط 

 قُس 
 َعٝس

ٖٓسغة ٖٓسغة 

 نٗطبٝة

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــٝازت تعـــٝنيبؿـــ ٕ املٛافكـــة عًـــى   ٗاغـ

بايكػـــِ  َـــسضؽ َػـــاعسفـــى ٚظٝفـــة 

  عًى زضدة املادػتري اؿكٛهل

 ٚافل اجملًؼ

 َعٝس ّ. ٜاضا سػٔ َكطفى سػٔ  4
ٖٓسغة ٖٓسغة 

 نٗطبٝة

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــٝازت تعـــٝنيبؿـــ ٕ املٛافكـــة عًـــى   ٗاغـ

بايكػـــِ  َـــسضؽ َػـــاعسفـــى ٚظٝفـــة 

  عًى زضدة املادػتري اؿكٛهل

 ٚافل اجملًؼ

5 
محس سػني عبس ايععٜع أّ. 

 سػني ؾاٖني
 َعٝس

ايطٜانٝات 

ٚايفٝعٜاء 

 ٓسغٝةاهل

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــى   ــة عً ــ ٕ املٛافك ــٝنيبؿ ــٝازت تع ــى  ٘غ ف

ــة  ــاعس ٚظٝفــ ــسضؽ َػــ ــِ  َــ بايكػــ

  ؿكٛي٘ عًى زضدة املادػتري

 ٚافل اجملًؼ

 َعٝس محس عُاضة أمحس طاضم أّ.  6
ٖٓسغة ايطى 

 ٚاهلٝسضٚيٝها

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــى   ــة عً ــ ٕ املٛافك ــٝنيبؿ ــٝازت تع ــى  ٘غ ف

ــة  ــسٚظٝفــ ــاعسَــ ــِ  ضؽ َػــ بايكػــ

  ؿكٛي٘ عًى زضدة املادػتري

 ٚافل اجملًؼ
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 مساعدالًعقني فى وظقػة مدرس تابع: 

 َعٝس ّ. ْسا قالح قُٛز عجُإ  7
ٖٓسغة اؿاغب 

 ٚايٓعِ

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــط فـ ايٓعـ

ــٝازت تعـــٝنيبؿـــ ٕ املٛافكـــة عًـــى   ٗاغـ

بايكػـــِ  َـــسضؽ َػـــاعسفـــى ٚظٝفـــة 

  عًى زضدة املادػتري اؿكٛهل

 ٚافل اجملًؼ

 

 -اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة :: ًاثانق

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 محس ؾشات٘ أّ. ٖبة قُٛز  1
َسضؽ 

 َػاعس  

اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة 

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى اقـ ــط فـ ايٓعـ

تطبٝـــل ايًـــٛائا عًٝٗـــا ٚشيـــو بؿـــ ٕ 

ــح إٔ   ــٔ ايعُــــٌ سٝــ ــا عــ الْكطاعٗــ

ــس    ــ ٚضام ػسٜ ــسَت ب ــٝازتٗا تك ــاظة غ اد

ــٔ    ــاضًا َـــ ــعٚز )اعتبـــ ــة ايـــ َطافكـــ

( ٚمل 8/12/2020ٚستـــــــــــــى  9/12/2019

ــاظة ٚمل   ــس االدــ ــتهٌُ أٚضام ػسٜــ تػــ

ــى   ــو فـ ــٌ ٚشيـ ــًِ ايعُـ ــس ٚمل تتػـ تعـ

ــٝازتٗا    ــة يػـ ــصاضات املٛدٗـ ــٛء االْـ نـ

ــى     ــة فـ ــل ايهًٝـ ــٔ ططٜـ ،  15/9/2020عـ

26/10/2020. 

 ٚافل اجملًؼ

 ّ. اغالّ ايػٝس عاؾٛض املؤشٕ  2
َسضؽ 

 َػاعس  

نٝات ايطٜا

ٚايفٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة 

ــِ     ــؼ ايكػـ ــرتاح فًـ ــى اقـ ــط فـ ايٓعـ

ــى   ــة عً ــ ٕ املٛافك ــة  بؿ ــتكاية املكسَ االغ

ــٔ    ــاضًا َـ ــٝازت٘ اعتبـ ــٔ غـ  19/10/2020َـ

 بٓاءا عًى طًب٘.

 ٚافل اجملًؼ
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -الًٍاوز عن احلضور فى ادلوعد احملدد :: ثالًٌا

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

 غتاش َتفطغ أ بٛ دبٌ   أى ا.ز. ٖٓاء سػٔ محس 1
اهلٓسغة ايٜٓٛٚة 

 ٚاالؾعاعٝة

ايٓعــط فــى إقــرتاح فًــؼ ايكػــِ بؿــ ٕ      

قبـــٍٛ ايعـــصض املكـــسّ َـــٔ املٛافكـــة عًـــى 

ــسة)  ــرتة ػــاٚظ مل ــاّ( عــٔ  5غــٝازتٗا عــٔ ف أٜ

ــاضًا  ــا اعتبـ االدـــاظة االعتٝازٜـــة املُٓٛســـة هلـ

ــٔ  ــى  4/8/2020َــ ــة  16/10/2020ستــ غُػــ

ــطًا   ــو ْع ــاّ ٚشي ــ أٜ ــطٚف ايط ــى  ريإيع عً

إ ؼتػـــب َـــسة ايتذـــاٚظ )ادـــاظة خاقـــة 

 بسٕٚ َطتب(. 

 ٚافل اجملًؼ

 محس غعٝس عبس اهلل أبطاِٖٝ إّ.  2
َسضؽ 

 َػاعس 

اهلٓسغة 

 ايهُٝٝائٝة 

ايٓعــط فــى إقــرتاح فًــؼ ايكػــِ بؿــ ٕ      

قبـــٍٛ ايعـــصض املكـــسّ َـــٔ املٛافكـــة عًـــى 

ــسة)  ــاٚظ مل ــرتة ػ ــٔ  11غــٝازت٘ عــٔ ف ــّٛ( َ ٜ

ــى  19/9/2020 ــس  29/9/2020ستــ ــو بعــ ٚشيــ

ــب     ــسٕٚ َطتـ ــة بـ ــاظة اـاقـ ــاء االدـ اْتٗـ

ــة    ــت  ٓٛسـ ــى ناْـ ــة ٚايتـ ــة ايعٚدـ ملطافكـ

ــٔ    ــٝازت٘ اعتبـــاضًا َـ ٚستـــى  19/9/2019يػـ

 )اداظة خاقة بسٕٚ َطتب(. 18/9/2020

 ٚافل اجملًؼ

3 
ّ . عبس ايطمحٔ قُس سٓفى 

 قُٛز 

َسضؽ 

 َػاعس 

اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة

ايٓعــط فــى إقــرتاح فًــؼ ايكػــِ بؿــ ٕ      

قبـــٍٛ ايعـــصض املكـــسّ َـــٔ ملٛافكـــة عًـــى ا

ــى     ــ خري ٚايتــ ــسة ايتــ ــٔ َــ ــٝازت٘ عــ غــ

ٚ  5ػــاٚظت) ٜــّٛ( اعتبــاضًا َــٔ    24أؾــٗط 

ــاظة     11/5/2020 ــاء أدـ ــاىل الْتٗـ ــّٛ ايتـ )ايٝـ

)ايٝـــّٛ  3/11/2020ستـــى َطافكـــة ايعٚدـــة( 

ايػــــابل الغــــتالَ٘ ايعُــــٌ( ٚشيــــو    

ــس  ــريٚؽ نٛفٝــ ــة فــ ــبب دائشــ  19 -بػــ

ٝــ٘ ايتــى متــط بٗــا ايــبالز َٚــا تطتــب عً     

ــٌ سطنـــة ايطـــريإ ٚعـــسّ تـــٛفط      تعطٝـ

ايػـــفط ا َـــٔ يػـــٝازت٘ ٚأغـــطت٘ َـــع     

 اعتباض َسة ايت خري اداظة بسٕٚ َطتب.  

 ٚافل اجملًؼ
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -تغقري حمل اإلعارة :: ًارابع

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

1 
ا.ز. َكطفى ٜػطى ظنى 

 ايٓعٓاعى  
 غتاشأ

ٖٓسغة اؿاغب 

 ٚايٓعِ

ــرتاح    ــى إقـ ــط فـ ــِ  ايٓعـ ــؼ ايكػـ فًـ

 تػــــٝري َكــــطعًــــى  املٛافكــــةبؿــــ ٕ 

ــة ب ــاضة اـاقـ ــٝازت٘االعـ ــٔ  ػـ ــاضة َـ اعـ

ــة    ــالَٝة باملسٜٓـ ــة االغـ ــة باؾاَعـ خاضدٝـ

ــعٛزٜة     ــة ايػـ ــة ايعطبٝـ ــٛضة باملًُهـ املٓـ

اىل اعــــاضة زاخًٝــــة ظاَعــــة ايعًُــــني 

ــة ــو  ايسٚيٝـ ــاضًاٚشيـ ــٔ اعتبـ  2/1/2021َـ

 ٚشيو ملسة عاّ قابٌ يًتذسٜس.

 ٚافل اجملًؼ

 

 -: اإلنًداباتإلدًشارات وا: خامسًا

 القرار املوضوع القسم الوظيفة االسم ّ

1 
ا.ز. غعٝس ايػٝس امساعٌٝ 

 اـاَى     
 غتاش َتفطغأ

اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة  

بؿ ٕ املٛافك٘   ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ

االغتعاْة بػٝازت٘ يالغتفازة َٔ خربة عًى 

،  غٝازت٘ فى ؾٓة ايكعٛبات ظاَعة َططٚح

فى غري أٚقات  1/10/2020و إعتباضًا َٔ ٚشي

 ايعٌُ ايطمسٝة.

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش َتفطغ أ ا.ز. ؾعبإ عًى عطٝة ْكري   2
اهلٓسغة 

 ايهُٝٝائٝة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ باؾاَعة املكطٜة  عًى ْسب غٝازت٘

ايٝاباْٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايفكٌ 

خالٍ ايعاّ  2020خطٜف  –االٍٚ ايسضاغى 

 6ٚشيو ّٜٛ األضبعاء ملسة ،  2020/2021اؾاَعى 

 غاعات أغبٛعًٝا.

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش َتفطغ أ ا.ز. قُس فطٜس خًٌٝ  3
اهلٓسغة 

 املٝهاْٝهٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ باؾاَعة املكطٜة  عًى ْسب غٝازت٘

ّ ٚايتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايفكٌ ايٝاباْٝة يًعًٛ

 2020/2021ايسضاغى االٍٚ َٔ ايعاّ اؾاَعى 

 غاعات أغبٛعًٝا. 4ٚشيو ّٜٛ األثٓني ملسة ، 

 ٚافل اجملًؼ



 

8 

  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -:اإلدًشارات واإلنًدابات : تابع

 غتاش َتفطغأ ا.ز. امحس َٓري غًُٝإ  4
اهلٓسغة 

 املعُاضٜة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  ب غٝازت٘عًى ْس

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 6األضبعاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش َتفطغ أ ا.ز. عًى عبس اؿهِ عًى  5
اهلٓسغة 

 االْؿائٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021نازميى  يًعاّ اال

 غاعات أغبٛعًٝا. 4األثٓني ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 َتفطغ غتاشأ ا.ز. عًى فؤاز بهط  6
اهلٓسغة 

 املعُاضٜة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 6األضبعاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 ا.ز، ؾريٜٚت سػني ايػًُى  7

غتاش ٚقائِ أ

بعٌُ ضئٝؼ 

 ايكػِ 

ٖٓسغة ايػعٍ 

 ٚايٓػٝر

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

ا اىل فطع اهلٝئة ايكَٛٝة عًى ْسب غٝازتٗ

يهُإ دٛزة ايتعًِٝ ٚاالعتُاز باالغهٓسضٜة 

ٚشيو ّٜٛ  ، 2020/2021خالٍ ايعاّ اؾاَعى 

 غاعات أغبٛعًٝا. 8ايجالثاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش أ ا.ز. ْٗى عجُإ قطْى غطٜب  8
اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

ا يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ عًى ْسب غٝازتٗ

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 8ايجالثاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

9 
ا.ز. عبس املعطى قُس عبس 

 املعطى
 غتاشأ

اهلٓسغة 

 االْؿائٝة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ باملعٗس ايعاىل  عًى ْسب غٝازت٘

نٝٓر َطٜٛط خالٍ  –يًٗٓسغة ٚايتهٓٛيٛدٝا 

ٚشيو َٜٛى ايػبت ،  2020/2021ايعاّ اؾاَعى  

 عًٝا.غاعات أغبٛ 4ٚاألسس ملسة 

 ٚافل اجملًؼ
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -:اإلدًشارات واإلنًدابات : تابع

 غتاشأ ا.ز. ابطاِٖٝ ايػٝس َعطٚف  10
اهلٓسغة 

 املعُاضٜة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ايجالثاء ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 6ملسة 

 ل اجملًؼٚاف

 غتاش أ ا.ز. ايتْٛى قُٛز ايتْٛى  11
اهلٓسغة 

 االْؿائٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ايجالثاء ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 4ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

12 
ٛ أبز. فسى قُس ابطاِٖٝ 

 ال ايع

غتاش َػاعس أ

 َتفطغ

ٖٓسغة ايطى 

 ٚاهلٝسضٚيٝها 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ األثٓني ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 6ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

13 
ا.ز. َطٚإ عبس اؿُٝس قُس 

 تطنى 
 غتاش َػاعس أ

ٓسغة ٖ

اؿاغب  

 ٚايٓعِ 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021خالٍ ايعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 8ايجالثاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش َػاعسأ زٜٓا غعس اهلل ز.  14
اهلٓسغة 

 املعُاضٜة

 ةؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافكايٓعط فى اقرتاح فً

ا يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ عًى ْسب غٝازتٗ

ٚشيو ّٜٛ ايػبت ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 6ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش َػاعس أ ا.ز. ساظّ فاضٚم ايبهطى  15
اهلٓسغة 

 االْؿائٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

تسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ يً عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ األسس ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 4ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 غتاش َػاعس أ ا.ز. امحس كتاض ططابٝة  16
اهلٓسغة 

 االْؿائٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 4األثٓني ملسة 

 ٚافل اجملًؼ
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  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -:اإلدًشارات واإلنًدابات : تابع

 ز. ؾٛقى ايػٝس ؾعبإ  17
َسضؽ 

 َتفطغ 

اهلٓسغة 

 ايهٗطبٝة 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

شيو ّٜٛ ٚ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

  غاعات أغبٛعًٝا. 6اـُٝؼ ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 ز. عازٍ قُس فِٗٝ خًٝفة  18
َسضؽ 

 غ َتفط

ٖٓسغة 

 املٛاقالت 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ باملعٗس ايعاىل  عًى ْسب غٝازت٘

يًٗٓسغة ٚايتهٓٛيٛدٝا بربز ايعطب خالٍ 

ّٜٛ ايػبت  ٚشيو،  2020/2021ايعاّ اؾاَعى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 4ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

 َسضؽ ز. قُس عباؽ قُس ايٓذاض  19
اهلٓسغة 

 ايهُٝٝائٝة

عًى  ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ باؾاَعة املكطٜة ايٝاباْٝة  ْسب غٝازت٘

يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا خالٍ ايفكٌ ايسضاغى 

اّ اؾاَعى خالٍ ايع 2020خطٜف  –االٍٚ 

غاعات  6، ٚشيو ّٜٛ األضبعاء ملسة  2020/2021

 أغبٛعًٝا.

 ٚافل اجملًؼ

 َسضؽ   ز. حيٝى سًُى سػٔ قُس  20

ايطٜانٝات 

ٚايفٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ باؾاَعة املكطٜة  عًى ْسب غٝازت٘

ايٝاباْٝة يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا خطٜف 

غاعات  6ٚشيو ّٜٛ األسس ملسة ،  2020/2021

 أغبٛعًٝا.

 ٚافل اجملًؼ

 َسضؽ ز. َى قُس عبسٙ  21
اهلٓسغة 

 املعُاضٜة

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

ا يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ عًى ْسب غٝازتٗ

ٚشيو َٜٛى ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 ًٝا.غاعات أغبٛع 6ايػبت ٚايجالثاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ

22 
ز. َٓري قُٛز َػاظى عبس 

 ايعاٍ 
 َسضؽ 

ٖٓسغة 

 املٛاقالت 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

ٚشيو ّٜٛ ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 4األضبعاء ملسة 

 ٚافل اجملًؼ
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 -:نًدابات اإلدًشارات واإل: تابع

 َسضؽ  ز. غاَى قُس عًى عٝاز 23
ٖٓسغة 

 املٛاقالت 

 ةايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ بؿ ٕ املٛافك

يًتسضٜؼ ظاَعة فاضٚؽ  عًى ْسب غٝازت٘

 ٚشيو ّٜٛ،  2020/2021يًعاّ االنازميى  

 غاعات أغبٛعًٝا. 4ملسة  ايػبت

 ٚافل اجملًؼ

 

 -: س(موضوعات عامة )ذىون هقىة الًدروًا : رابع

ضئٝؼ فًؼ إزاضة ٖٝئة احملطات ايٜٓٛٚة يتٛيٝس ايهٗطباء بؿ ٕ متجٌٝ إساطة فًؼ ايهًٝة عًًُا مبا ٚضز َٔ األغتاش ايسنتٛض /  - 1

ضئٝؼ قػِ اهلٓسغة ايٜٓٛٚة ٚاإلؾعاعٝة ، يٛظاضة ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح  –ايػٝسة األغتاش ايسنتٛض / عًٝاء عازٍ بسٚى 

،  2018يػٓة  574ؼ إزاضة ٖٝئة احملطات ايٜٓٛٚة يتٛيٝس ايهٗطباء إعُااًل يكطاض فًؼ ايٛظضاء ضقِ ايعًُى فى تؿهٌٝ فً

خًفًا يًػٝسة األغتاش ايسنتٛض / ٖٓاء سػٔ محسى أبٛ  21/5/2019بتاضٜذ  2019ٚشيو إعتباضًا َٔ اؾًػة ايجاْٝة يًُذًؼ يػٓة 

 دبٌ.

 أسٝط فًؼ ايهًٝة عًًُا. ايكطاض:
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 ليميةالشئون التع
 

 

 يألقػاّ ايتايٝة : 2019/2020يًعاّ اؾاَعى  2020 ْٛفُربايٓعط فى املٛافكة عًى إعتُاز ْتائر َطسًة ايبهايٛضٜٛؽ زٚض  - 1

 ايكػِ

ايعسز 

ايهًى 

 يًطالب

ٚقف قٝس 

/ ؾطب 

قٝس / عصض 

 / فُس

عسز 

املتكسَني 

 يتَتشإ

عسز 

 اؿانطٕٚ

عسز 

 ايٓادشٕٛ

عسز 

 ايطاغبٕٛ

عسز 

 ايػائبٕٛ

ٓػبة املئٜٛة اي

يًٓذاح 

)بايٓػبة 

 يًشانطٜٔ(

 %73,72 - 15 40 55 55 - 55 اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

 %67,91 8 11 121 132 140 - 140 اهلٓسغة املسْٝة

 %80 7 2 8 10 17 - 17 اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

 %100 - - 1 1 1 - 1 ٖٓسغة اؿاغب ٚايٓعِ

 %28,89 2 3 25 28 30 - 30 ٖٓسغة اإلْتاز

 %80 - 1 4 5 5 - 5 هلٓسغة ايٜٓٛٚة ٚاإلؾعاعٝةا

 %80 - 1 4 5 5 - 5 ٖٓسغة ايػعٍ ٚايٓػٝر

 %100 1 - 12 12 13 - 13 اهلٓسغة ايبشطٜة ٚعُاضة ايػفٔ

 اهلٓسغة املعُاضٜة

 %100 1 - 3 3 4 - 4 ؾعبة املباْى ايعاَة

 %100 - - 1 1 1 - 1 ؾعبة اإلغهإ

 %100 - - 1 1 1 - 1 ؾعبة ايتكُِٝ اؿهطى

 اهلٓسغة ايهٗطبٝة

 %50,87 - 3 21 24 24 - 24 ؾعبة ايكٛى ٚا الت ايهٗطبٝة

 %50,87 - 2 14 16 16 - 16 ٚااليهرتْٚٝات ؾعبة اإلتكاالت
1.  

 ٚافل فًؼ ايهًٝة عًى إعتُاز ايٓتائر. ايكطاض :
 

 القرار توصية جلنة شئون طالة املوضوع م

2 
ٛاضزة َٔ األقػاّ ايعًُٝة يًتشٌٜٛ بني ايٓعط يف إعتُاز املكاقات اي

 .أٚقت ايًذٓة باملٛافكة .2020 ، 2003ٚالئشيت  2020 ، 2018الئشيت 

ٚافل فًؼ 

ايهًٝة عًى 

 تٛقٝة ايًذٓة
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادقة جازاتاإل :أواًل

 -أداظة زضاغٝة : إٜفاز فى – أ

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

1 
اْٛب دٛضز ناٌَ اب . ّ

 ؾٓٛزة

َسضؽ َػاعس بكػِ 

ايطٜانٝات ٚايفٝعٜاء 

 اهلٓسغٝة

ايٓعط فى اقرتاح فًـؼ ايكػـِ ٚؾٓـة ايهًٝـة يًعالقـات      

ايجكافٝـة باملٛافكـة عًـى اٜفـاز غـٝازت٘ فـى ادـاظة زضاغـٝة         

يًشكٍٛ عًى زضدة ايسنتٛضاٙ َٔ اغرتايٝا ٚشيو يالغتفازة 

ْٛاف ملسة عاّ قابـٌ  َٔ املٓشة املكسَة يػٝازت٘ َٔ داَعة َ

 يًتذسٜس إعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػفط مبطتب ٜكطف بايساخٌ.

)تــاضٜذ تعــٝني غــٝازت٘ فــى ٚظٝفــة َــسضؽ َػــاعس                 

22/7/2020.) 

ٚافل 

 اجملًؼ

 ضٜٗاّ اغاَة عًى  . ّ 2
بكػِ ٖٓسغة  َعٝس

 اؿاغب ٚايٓعِ

ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ ٚؾٓة ايهًٝـة يًعالقـات   

باملٛافكة عًى اٜفاز غـٝازتٗا فـى ادـاظة زضاغـٝة      ايجكافٝة

يًشكٍٛ عًى زضدة ايسنتٛضاٙ َٔ نٓسا ٚشيو يالغتفازة 

َٔ املٓشة املكسَة يػٝازتٗا َٔ داَعة نْٛهٛضزٜا ملسة عاّ 

طتـب ٜكـطف   قابٌ يًتذسٜس إعتباضًا َٔ تاضٜذ ايػـفط مب 

 .بايساخٌ

ــس                  ــة َعٝــ ــى ٚظٝفــ ــٝازتٗا فــ ــٝني غــ ــاضٜذ تعــ   )تــ

15/4/2018.) 

ٚافل 

 اجملًؼ

 

 -:َس أداظة زضاغٝة   – ب

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

1 
ٖؿاّ قُس غاَى قُس     . ّ

 عبس اهلازى

بكػِ ٖٓسغة  عٝسَ

ٚعهٛ املٛاقالت 

 االداظة ايسضاغٝة

IHE Delft 

Institute for 

Water 

Education   بٗٛيٓسا 

ٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    ٚؾ ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ

باملٛافكة عًى َس االداظة ايسضغٝة يػٝازت٘ ملسة عاّ  ايجكافٝة

بـسٕٚ   11/10/2021ستـى   12/10/2020غازؽ اعتباضًا َـٔ  

 َطتب أٚ تاضٜذ املٓاقؿة أُٜٗا أقطب تاضخيًا.

ــٝازت٘ يف   ــافط غ ــة   12/10/2015)غ ــى زضد ــٍٛ عً يًشك

اـاَؼ اخط َس سكٌ عًٝ٘ ايعاّ  - ٖٛيٓساايسنتٛضاٙ َٔ 

 مبطتب(. 11/10/2020ستى 

ٚافل 

 اجملًؼ
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 -:َس أداظة زضاغٝة   تابع :

2 
محس دابط ضؾٛإ أ .ّ

 بسٜٛى

ٓسغة اهلبكػِ  عٝسَ

ٚعهٛ االداظة  االْؿائٝة

ايسضاغٝة ظاَعة 

 َاْٝتٛبا بهٓسا

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات   ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ

غٝة يػٝازت٘ ملـسة  باملٛافكة عًى َس االداظة ايسض ايجكافٝة

بسٕٚ  23/9/2021ستى  24/9/2020عاّ غازؽ اعتباضًا َٔ 

 َطتب أٚ تاضٜذ املٓاقؿة أُٜٗا أقطب تاضخيًا.

ــٝازت٘ يف  ــافط غ ــة   24/9/2015)غ ــى زضد يًشكــٍٛ عً

نٓسا مت تػٝري ايػطض َٔ االٜفاز َع بساٜة َٔ  املادػتري

اخط َس سكٌ عًٝ٘ ايعاّ اـاَؼ ستى  - ايعاّ ايجايح

 مبطتب(. 23/9/2020

ٚافل 

 اجملًؼ

 ٜٛب سػٔأقُٛز فؤاز . ّ 3

بكػِ  ػاعسَسضؽ َ

 اؿاغب ٚايٓعِٖٓسغة 

ٚعهٛ االداظة ايسضاغٝة 

َريالْس ظاَعة 

بايٛالٜات املتشسة 

 االَطٜهٝة

 ِ َـس االدـاظة ايسضغـٝة     ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػـ

ٔ يػٝازت٘ ملـسة عـاّ    ستـى   16/8/2020اعتبـاضًا َـٔ    ثـاَ

بسٕٚ َطتب أٚ تاضٜذ املٓاقؿة أُٜٗـا أقـطب    15/8/2021

ْعطا القرتاب اْٗاء ايطغاية اـاقة ب٘ ٚشيو بٓاء  تاضخيًا

 .عًى خطاب االغتاش املؿطف اـاضدى

ــٝازت٘ يف  ــافط غ ــة   16/8/2013)غ ــى زضد يًشكــٍٛ عً

 غـابع اخط َس سكٌ عًٝ٘ عاّ  - اَطٜهاايسنتٛضاٙ َٔ 

 َطتب(.سٕٚ ب 15/8/2020ستى ٚاخري 

اعتُس 

فًؼ 

ايهًٝة قطاض 

ايًذٓة 

بعسّ 

املٛافكة 

عًى َس 

األداظة 

 ايسضاغٝة

 

 -: َٓا عاّ يًتسضٜب  – دـ

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

 اهلل عًى عبس اؿًِٝ  ةٖب. ّ 1

ٖٓسغة بكػِ عٝس َ

اؿاغب ٚايٓعِ ٚعهٛ 

األداظة ايسضاغٝة ظاَعة 

َريالْس بايٛالٜات 

 املتشسة االَطٜهٝة

ٚؾٓـة ايهًٝـة يًعالقـات    يف اقرتاح فًؼ ايكػِ  ايٓعط

ة عًى َٓا غٝازتٗا عاّ يًتسضٜب اعتبـاضًا  باملٛافك ايجكافٝة

ــى   2/8/2019َــٔ  ــسنتٛضاٙ( ست ــاىل ملٓاقؿــة اي ــّٛ ايت )ايٝ

ــى    31/7/2020 ــة ف ــح ْاقؿــت ايسضد ــب سٝ ــسٕٚ َطت ب

1/8/2019. 

)غــافطت غــٝازتٗا فــى ادــاظة زضاغــٝة يًشكــٍٛ عًــى 

اخط َس سكًت عًٝ٘ عاّ   -2015/ 19/8ذ ايسنتٛضاة بتاضٜ

ْاقؿـت ايسضدـة فـى     -مبطتـب    18/8/2020خاَؼ ستى 

1/8/2019.) 

ٚافل 

 اجملًؼ
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 -: إستػاب فرتة ػاٚظ  –ز 

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

1 
ْٛض قُس عاطف . ّ

 ايػذإ  

ػاعس بكػِ َسضؽ َ

اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة 

ٚعهٛ االداظة ايسضاغٝة 

ظاَعة املًو عبس  ًاغابك

اهلل يًعًّٛ ٚايتكٓٝة 

ٜاملًُهة ايعطبٝة 

 ايػعٛزٜة

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات  ايٓعط يف اقرتاح فًؼ ايكػِ 

ة عًى استػاب ايفـرتة ايتـى ػاٚظتٗـا    باملٛافك ايجكافٝة

)ايٝــّٛ ايتــاىل يٓٗاٜــة  2020/ 5/7غــٝازتٗا اعتبــاضًا َــٔ 

الغـتالَٗا  )ايّٝٛ ايػـابل   8/11/2020ايتسضٜب( ٚستى 

ايعٌُ( اَتساز الدـاظة ايتـسضٜب بـسٕٚ َطتـب ْعـطًا      

 يعطٚف دائشة نٛضْٚا.

يًشكٍٛ عًى زضدة ايسنتٛضاٙ  23/8/2014)غافطت فى 

ْاقؿـت ايسضدـة فـى     –َٔ املًُهة ايعطبٝة ايػعٛزٜة 

سكًت عًى عاّ اٍٚ يًتسضٜب َـع تػـٝري    -4/7/2018

اخط َـس سكـًت    –َكط االٜفاز َٔ ايػعٛزٜة إىل نٓسا 

بـسٕٚ  4/7/2020عًٝ٘ عاّ ثاْى يًتـسضٜب بهٓـسا ستـى    

 َطتب(.

ٚافل 

 اجملًؼ

 

 -:)اإلْصاض بايعٛزة(  تطبٝل ايًٛائا – ٖـ

 القرار البيبن الوظيفة/القسم االسم م

1 
محس عبس ايكازض ضَهإ . أّ

 عبس ايطاظم

بكػِ ػاعس َسضؽ َ

ايطٜانٝات ٚايفٝعٜاء 

ٚعهٛاالداظة  اهلٓسغٝة

َريالْس  ظاَعة غٝةايسضا

بايٛالٜات املتشسة 

 االَطٜهٝة

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ 

تطبٝل ايًٛائا عًى غٝازت٘ ٚشيو عًى ايجكافٝة باملٛافكة 

باْصاضٙ بايعٛزة خالٍ ؾٗطٜٔ سٝح اْتٗى اخط َس 

ٚمل ٜٛافٝٓا  31/8/2020يػٝازت٘ ايعاّ ايػابع ٚاالخري فى 

 سضاغى ٚمل ٜتػًِ ايعٌُ ستى تاضخي٘.مبٛقف٘ اي

يًشكٍٛ عًى زضدة  1/9/2013فى  )غافط غٝازت٘

ايعاّ اخط َس سكٌ عًٝ٘  - اَطٜهاايسنتٛضاة َٔ 

 (.31/8/2020ايػابع ٚاالخري ستى 

ٚافل 

 اجملًؼ

 



 

06 

  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -: %(13اإلعارات )نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة  :ثانقًا

 رالقرا البيبن الوظيفة/القسم االسم م

 ضميٕٛ فاٜل ععٜع. ز 1
غتاش َػاعس بكػِ أ

 اهلٓسغة االْؿائٝة

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات  ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ 

 يًعاّ اـاَؼإعاضة غٝازت٘  ػسٜسعًى  باملٛافكة ايجكافٝة

يًعُـٌ ظاَعـة    4/2/2022ٚستـى   5/2/2021إعتباضًا َـٔ  

ة بسٕٚ االعُاٍ ٚايتهٓٛيٛدٝا باملًُهة ايعطبٝة ايػعٛزٜ

غٝازت٘ التؤثط عًـى االعـاضات    ةَطتب ، عًًُا ب ٕ إعاض

 اؾسٜسة بايكػِ.

 %(.13)ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ

2 
قُس ايبػْٝٛى قُس . ز

 ابٛايعال

سضؽ بكػِ ٖٓسغة َ

 اؿاغب ٚايٓعِ

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقات ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ 

 يًعاّ اـاَؼإعاضة غٝازت٘  ػسٜس عًى باملٛافكة ايجكافٝة

َع تػٝري اؾاَعة  29/1/2022ٚستى  30/1/2021إعتباضًا َٔ 

 Suny Oldَٔ داَعة يٜٛؼ فٌٝ اىل داَعة

Westbury  بايٛالٜات املتشسة االَطٜهٝة بسٕٚ َطتب

غٝازت٘ التؤثط عًى االعاضات اؾسٜسة  ة، عًًُا ب ٕ إعاض

 بايكػِ.

 %(.24يكػِ )ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ا

ٚافل 

 اجملًؼ

 محس ضؾاز ايكشٔأظٜاز . ز 3
سضؽ بكػِ اهلٓسغة َ

 ايهٗطبٝة

ٚؾٓة ايهًٝة يًعالقـات  ايٓعط فى اقرتاح فًؼ ايكػِ 

 يًعاّ ايطابـع إعاضة غٝازت٘  ػسٜسعًى  باملٛافكة ايجكافٝة

يًعُـٌ بؿـطنة    30/6/2021ٚستى  1/7/2020إعتباضًا َٔ 

Infinera  ، ةعًُــًا بــ ٕ إعــاضبهٓــسا بــسٕٚ َطتــب 

 غٝازت٘ التؤثط عًى االعاضات اؾسٜسة بايكػِ.

 %(.11)ْػبة االعاضة عًى َػتٛى ايكػِ 

ٚافل 

 اجملًؼ
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 الدراسات العليا
 -اهلـددة اإلنشائقة :أواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 2015 خطٜف زنتٛضاٙ اىلقُس قالح عطٝة أبٛ ايػاغِ ايطايب: 
ٚافل 

 اجملًؼ

 2019 خطٜف زنتٛضاٙ عبس اهلازى قُس عبس اهلازى عُطاغِ ايطايب: 
ٚافل 

 اجملًؼ

 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم ثانقًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 نطِٜ قُس غٝس عبس اهللاغِ ايطايب:  

يًُشٍُٛ بإغتدساّ أغًٛب تعًِٝ  ؼػني ؾبهات اؾٌٝ ايطابعَٛنٛع: 

 . ا ي٘

A machine learning approach for the optimization of 

4G mobile networks.  
 .أ.ز. ْٗى عجُإ قطْى غطٜب ، أ.ز. أمئ أمحس عبس املككٛز خًف اهللؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2013 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 عًى قُٛز إمساعٌٝنطِٜ عًى اغِ ايطايب:  

ت ثري ْعاّ اـالٜا ايؿُػٝة املطبٛطة بؿبهة تٛظٜع اؾٗس املٓدفض َٛنٛع: 

 . عًى َػتٛى ايكٛؽ ايهٗطبى

Technical impact of PV distributed generations on 

arc flash hazard in Egypt low voltage distribution 

networks.  

قُس ايطفاعى ، ز. أمحس عبس املطنى عبس  أ.ز. ٖؿاّ بٗاء ايسٜٔؼت إؾطاف: 

 .ايٛاسس إبطاِٖٝ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 عبس اهلل عبس ايػالّ عبس اهلل اؾٖٛطىاغِ ايطايب:  

ايتشهِ فى ايكسضة ايػري فعاية يٓعاّ ايطاقة ايهٗطٚنٛئٝة املتكٌ َٛنٛع: 

 . بايؿبهة ايهٗطبٝة

Reactive power control in grid connected photovoltaic.  

أ.ز. تاَط سًُى عبس اؿُٝس سػٔ ، ز. امحس عبس املطنى عبس ؼت إؾطاف: 

 .ايٛاسس إبطاِٖٝ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ



 

08 

  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

منح 

 الدرجبت

 أمحس نُاٍ إبطاِٖٝ غًُٝإ غًِٜٛاغِ ايطايب:  

 . ايتكٓٝات اؿسٜجة فى تؿفري ٖٜٛة ايتعطٜف ايطقُىنٛع: َٛ

Advanced techniques for encryption of digital 

identification ID.  

أ.ز. سػٔ قُس عبس ايعاٍ ايهُؿٛؾى ، أ.ز. عازٍ قُس قُٛز ؼت إؾطاف: 

 .ايفشاض ، ز. عكاّ عبس اجملٝس عبس ايباغط ٖذطؽ

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2018 طٜفخ
ٚافل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 أمحس عبس ايطسِٝ قُس عبس ايطسِٝاغِ ايطايب: 

 .قٍٛ املكفٛفةَٛنٛع: 

قٍٛ املكفٛفة ضباعى ايططف ايُٓصدة ٚتكُِٝ )َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا : 

 عًًُا ب ٕ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. (املتشهِ

Four-Leg matrix converter modulation and controller 

design. 

أ.ز. مسري زغٝسى عطفإ ، أ.ز. نطِٜ قُس سػٔ ٜٛغف ، ز. قُس ؼت إؾطاف:  

 .قسقى اؿربٚى

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

* 21
st
 International Middle East Power Systems Conference 

(MEPCON, 2019), Tanta University, Egypt, 17-19 December 

2019. 

* IEEE Conference on Power Electronics and Renewable 

Energy (CPERE), Aswan, Egypt, 2019. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا          أ.ز. عُطٚ قُس عجُإ ايعٚاٚى  أغتاش َػاعس َتفطغ بايهًٝة -1

 عهٛاً َؿطفًا ٚ       ايهًٝةأ.ز. نطِٜ قُس سػٔ ٜٛغف     أغتاش َػاعس ب -2

    ايتهٓٛيٛدٝاايعطبٝة يًعًّٛ ٚأغتاش باألنازميٝة أ.ز. َكطفى غعس عبس اهلل محس    -3

 عهًٛا                                                                                   

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2013 ضبٝع
ٚافل 

 اجملًؼ

 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :سم : قثالًٌا

منح 

 الدرجبت

 ْسى دابط ايػٝس عًٝٛٙ سػٓنياغِ ايطايب:  

ؾاضع اؿهطى  -إغرتاتٝذٝات ملٓار قًى َطٜا عًى َػتٛى املؿاٙ َٛنٛع: 

 . باإلغهٓسضٜة ، َكط(

Strategies for a comfortable micro-climate at the 

pedestrian level (an urban street canyon in Alexandria, 

Egypt).  

 .:  أ.ز. عًى فؤاز غعٝس بهط ، ز. ظٜاز قُس طاضم ايكٝازؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 ضِٜ أمحس عًى سػٔ خايساغِ ايطايب:  

 .ًى متاغو اجملتُعايتشكل َٔ ت ثري ايبٝئة املبٓٝة عَٛنٛع: 

)ت ثري ايبٝئة املبٓٝة عًى ايتُاغو اإلدتُاعى: َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا : 

عًًُا ب ٕ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ  زضاغة ساية إلثٓني َٔ أسٝاء َسٜٓة اإلغهٓسضٜة(

 دٖٛط ايبشح.

The impact of the built environment on social cohesion: 

A case study of two neighborhoods in Alexandria. 

 .أ.ز. ٖاْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز ، ز. ظٜاز قُس طاضم ايكٝازؼت إؾطاف: 

 يف : َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

The 10
th

 Alexandria International Conference on Structural, 

Geotechnical Engineering and Management (AICSGE-10), 

17-19 December 2019, Alexandria, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطفًا ٚ    أغتاش بايهًٝة         . ٖاْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز    أ.ز -1

 عهًٛا  أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة ايكاٖطة  أ.ز. إبتٗاٍ أمحس عبس املعطى إمساعٌٝ -2

 عهًٛا     أغتاش َػاعس بايهًٝة            أ.ز. زٜٓا قُس عًى غعس اهلل     -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 ميٓى ٜاغط قُس فُٗى أمحساغِ ايطايب:  

 .زضاغة ت ثري ايعٛملة عًى اهلٜٛات املعُاضٜة مبسٕ عطبٝةَٛنٛع: 

اضٜة يًبالز )زضاغة ت ثري ايعٛملة عًى اهلٜٛات املعَُع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا : 

 عًًُا ب ٕ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. ايعطبٝة، زضاغة ساية َسٜٓة اإلغهٓسضٜة(

The impact of globalization on the architectural 

identities of Arab cities – Alexandria, Egypt case. 

 .أ.ز. زٜٓا  سٚح قُٛز ْكاض ، ز. ظٜاز قُس طاضم ايكٝازؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

Sustainable City 2020, 14
th

 International Conference on 

Urban Regeneration and Sustainability, Wessex Institute, 22-

24 September 2020, Italy. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا   ٝؼ ايكػِ بايهًٝةأغتاش ٚضئأ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ   -1

 ة ـــداَع ايفٕٓٛ اؾًُٝةأغتاش بهًٝة         ْٝفني غطٜب ايػٝس ضظمأ.ز.  -2

 عهًٛا                        اإلغهٓسضٜة                                            

 عهًٛاَؿطفًا ٚ   أغتاش َػاعس بايهًٝة           سٚح قُٛز ْكاضأ.ز. زٜٓا  -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ



 

21 

  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 غاضٙ ٖٝجِ قُس أمحساغِ ايطايب:  

اإلزضاى املهاْى ٚإجياز َػاض فى املباْى املعكسة: زضاغة َطانع َٛنٛع: 

 .ايتػٛم

ز املػاض فى املباْى )اإلزضاى املهاْى ٚإجيا َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا :

 عًًُا ب ٕ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح. املطنبة : تكِٝٝ َطانع ايتػٛم(

Spatial cognition and wayfinding in complex 

buildings AWE: A model for evaluating the 

legibility of shopping centers. 

 .ػٝس سػٔأ.ز. زٜٓا قُس غاَا ط٘ ، ز. أمساء ايؼت إؾطاف: 

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

Sustainable City 2020, 14
th

 International 

Conference on Urban Regeneration and 

Sustainability, Wessex Institute, 22-24 September 

2020, Italy. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا                أغتاش بايهًٝة         أ.ز. ٖاْى قُس عبس اؾٛاز عٝاز   -1

 أ.ز. عالء ايسٜٔ ْادى غطسإ    أغتاش َػاعس باالنازميٝة ايعطبٝة يًعًّٛ  -2

 عهًٛا                        ٚايتهٓٛيٛدٝا                                          

 عهًٛاَؿطفًا ٚ      ةأ.ز. زٜٓا قُس غاَا ط٘           أغتاش َػاعس بايهًٝ -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2017 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ضنٛى عطٝ٘ إبطاِٖٝ ايؿباغىاغِ ايطايب:  

 .ايتشسٜح ايبٝٛتهٓٛيٛدى ـًل داَعة خهطاءَٛنٛع: 

Bio-Tech retrofitting to create a green university. 

س ايعاٍ إبطاِٖٝ ؾشات٘ ، ز. ظٜاز قُس طاضم أ.ز. قُس عبؼت إؾطاف: 

 .ايكٝاز

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطفًا ٚ   أغتاش َتفطغ بايهًٝةأ.ز. قُس عبس ايعاٍ إبطاِٖٝ ؾشات٘   -1

 عهٛاً                   أغتاش بايهًٝةْٛض قُس فهطى            أ.ز. قُس أ -2

 عهًٛا                    ُس اؿذًة        أغتاش بايهًٝةأ.ز. خايس ايػٝس ق -3

 2019 خطٜف 
ٚافل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة ادلعؿاروة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ضباب إبطاِٖٝ نُاٍ ايٓٛغاْىاغِ ايطايب:  

آيٝة يتكُِٝ َساضؽ ايتعًِٝ ايفٓى عًى َػتٛى مجٗٛضٜة َكط َٛنٛع: 

 .ايعطبٝة

A mechanism for designing technical education 

schools at the level of Arab republic of Egypt. 

 .أ.ز. عًى فؤاز غعٝس بهط ، ز. أَريٙ عازٍ قُس فتشىؼت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا  أ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ   أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة -1

 عهٛاً                    ز. قُس أْٛض قُس فهطى           أغتاش بايهًٝةأ. -2

 عهًٛاَؿطفًا ٚ   أ.ز. عًى فؤاز غعٝس بهط             أغتاش َتفطغ بايهًٝة -3

 2019 خطٜف 
ٚافل 

 اجملًؼ

 ٖسٜط مسري قُس ؾاٖنياغِ ايطايب:  

 .ٓاعىاالسٝاء االبتهاضٜة ايصنٝة : ْٗر ايصناء االقطَٛنٛع: 

Smart innovation districts: Artificial intelligence 

approach. 

 .أ.ز. عًى فؤاز غعٝس بهط ، ز. زٜٓا قُس عًىؼت إؾطاف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا    أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝةأ.ز. سػٔ قُس نُاٍ عبس ايػالّ   -1

 عهٛاً                     أغتاش بايهًٝة     أ.ز. قُس أْٛض قُس فهطى   - -2

 عهًٛاَؿطفًا ٚ    أ.ز. عًى فؤاز غعٝس بهط            أغتاش َتفطغ بايهًٝة -3

 2019 خطٜف 
ٚافل 

 اجملًؼ

 

  -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  رابعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 منح الدرجبت

 قالح ايسٜٔ عبس ايػٓى قُٛز ؾطٜف قُساغِ ايطايب:  

قاناة إْفكاٍ عُٛز ايػائٌ بػبب ايتسفل ايعابط فى األْابٝب َٛنٛع: 

 . بإغتدساّ زٜٓاَٝهٝة املٛائع اؿػابٝة

Computational fluid dynamics (CFD) simulation 

of liquid column separation due to transient flow 

in pipes.  

 .ػٔ ٚضزة ، أ.ز. عكاّ َكطفى قُس ٖٚبةأ.ز. سػٔ عًى سؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2012 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة ادلقؽانقؽقة :: قسم  تابع

 منح الدرجبت

 َٓاض قُس عبس ايػفاض سػٔ عًى اؿازاغِ ايطايب:  

 . تكُِٝ ْعاّ ايتهٝٝف اـام بإغتٛزٜٛ تػذًٝىَٛنٛع: 

HVAC design for recording studio.  

 .أ.ز. عبس اؿُٝس عطٝة ايػٝسؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغة
 2015 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

 قُس قُٛز عبس ايعاٍ عبس اؾًٌٝاغِ ايطايب:  

تكِٝٝ أزاء ايفاقٌ اؿًعْٚى َتعسز فُعات ايػباض بإغتدساّ َٛنٛع: 

 . احملاناٙ

Performance evaluation of multi-dust bins cyclone 

separator using CFD.  

 .أ.ز. أمحس عًى عبس ايٓبى قُٛزؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغة
 2014 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

 عجُإ غعٝس عًى بهطاغِ ايطايب:  

 . تطبٝكات املهدات فى تهطٜط ايبرتٍَٚٛنٛع: 

Applications of pumps in petroleum oil refinery.  

ُس خًٌٝ ، أ.ز. ناٌَ عبس ايععِٝ عًى أ.ز. قُس فطٜس قؼت إؾطاف: 

 .ايؿٛضظى

َادػتري 

 اهلٓسغة
 2014 خطٜف

ٚافل 

 اجملًؼ

 ٜٛغف قُس عبس املككٛز سػٔاغِ ايطايب:  

زضاغة ٚ قاناٙ ٚؼػني زٚائط ايتربٜس املػتدسَ٘ فى تطبٝكات َٛنٛع: 

 . أغاي٘ ايػاظ ايطبٝعى

Refrigeration loops in LNG applications 

simulation and optimization study.  

 .أ.ز. عبس اؿُٝس عطٝة ايػٝسؼت إؾطاف: 

َادػتري 

 اهلٓسغة
 2016 ضبٝع

ٚافل 

 اجملًؼ

تعديل جلنة 

 إشراف

 أمحس عالء ايسٜٔ عبس ايفتاح ضَهإ عطٝ٘اغِ ايطايب:  

 فى َٛنٛع : ؼػني إْتكاٍ اؿطاضٙ بإغتدساّ َٛائع ايٓاْٛ.

س َكطفى املػالْى ، ز. أمحس سًُى عبس ايععٜع أ.ز. ٚائٌ قُؼت إؾطاف: 

 .عبس ايطسِٝ

ٚشيو بإنافة ز. قُس عًى ايػٝس ايٓكٝب املسضؽ بايهًٝة إىل ؾٓة 

 اإلؾطاف ؿادة ايبشح إىل ؽكل غٝازت٘.

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة الؽقؿقائقة :: قسم خامسًا 

 القرار خ القيدتبري الدرجة املوضوع

 منح الدرجبت

 أمحس حيٝى عًى قُس نٝالْىاغِ ايطايب: 

 .َعاؾة املٝاٙ املًٛثة بٛاغطة تكٓٝة ايتدجط ايهٗطٚنُٝٝائىَٛنٛع: 

Wastewater treatment by an electrocoagulation 

technique.   
 .أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس ظنى ، أ.ز. ؾعبإ عًى عطٝ٘ ْكريؼت إؾطاف: 

 2016 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

 قُس مجاٍ قُس نُاٍ قُٝسٙاغِ ايطايب: 

إظاية قبػ٘ األخهط ايالَع َٔ األٚغاط املائٝة بإغتدساّ َٛنٛع: 

 .ايهطبٕٛ ايٓؿط ايٓاتر َٔ بصٚض اؾٛافة ٚأْٜٛة ايبًا

Removal of brilliant green dye form aqueous 

solutions using activated carbon derived from 

guava seeds and date pits.   
 .أ.ز. أمحس أَني عبس ايععِٝ ظعطٛط ، ز. ضَهإ عبس ايػٓى ايهاتبؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 إغطاء ٖاؾِ عبس اؿًِٝ قُساغِ ايطايب: 

بٛاغطة ضاتٓذات إظاية املعازٕ ايجكًٝة َٔ َٝاٙ ايكطف املًٛثة َٛنٛع: 

 .ايتبازٍ األْٜٛى بإغتدساّ اؿطنة ايرتززٜة

Removal of heavy metals from wastewater by ion 

exchange resin pulsation technique.   
 .أ.ز. سػٔ أمحس عبس املٓعِ فطز ، أ.ز. زٜٓا أمحس عبس ايكازض اؾٝاضؼت إؾطاف: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 ضبٝع
 ٚافل

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 فاٜعٙ أمحس قُس ايػكااغِ ايطايب:  

إَتعاظ بكع ايعٜت بإغتدساّ ايهطبٕٛ ايٓؿط احملهط َٔ قؿط َٛنٛع: 

 .ايربتكاٍ

Oil spill adsorption by activated carbon from 

orange peel. 

أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس ظنى ، أ.ز. إميإ عبس ايععٜع ؼت إؾطاف: 

 .ايػطٜاْى ، ز. عاَط عبس ايطاظم ؾعري

 .31/3/2020فًة ٖٓسغة اإلغهٓسضٜة بتاضٜذ   : فى َٓؿٛض* املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطفًا ٚ  أغتاش َتفطغ بايهًٝة      أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس ظنى -1

 عهًٛا         أغتاش َتفطغ بايهًٝة  أ.ز. أمحس أَني عبس ايععِٝ ظعطٛط -2

 عهًٛا أغتاش باؾاَعة املكطٜة ايٝاباْٝةأ.ز. َطٚٙ فاضٚم قُٛز ايكانى       -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ
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 -اهلـددة الؽقؿقائقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 قُس عطٝ٘ قُس عٝػى أمحساغِ ايطايب:  

 ,N-Methyl-2- Pyrroildoneة إغتدساّ خًٝط َٔزضاغَٛنٛع: 

Tert-Butanol فى إغرتداع ظٜٛت ايتؿشِٝ املػتًٗهة. 

Study on use of mixed N-Methyl-2- Pyrrolidone, Tert- 

Butanol in regeneration of used lubricating oils. 

 أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس ظنى ، أ.ز. دٝٗإ فاضٚم عبسؼت إؾطاف: 

 .ايطمحٔ ًَـ ، ز. عاَط عبس ايطاظم ؾعري

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف :

 املؤمتط ايسٚىل ايجايح نًٝة اهلٓسغة داَعة املٓٛفٝ٘ املٓعكس بؿطّ ايؿٝذ 

.27/9/2020بتاضٜذ   

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاطفًا َٚؿ أغتاش َتفطغ بايهًٝة      أ.ز. قُس سػني عبس اجملٝس ظنى -1

 عهًٛا     أ.ز. أمحس أَني عبس ايععِٝ ظعطٛط  أغتاش َتفطغ بايهًٝة     -2

 عهًٛاَؿطفًا ٚ      أ.ز. دٝٗإ فاضٚم ًَـ               أغتاش بايهًٝة   -3

 عهًٛا أغتاش باؾاَعة املكطٜة ايٝاباْٝةأ.ز. َطٚٙ فاضٚم قُٛز ايكانى       -4

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2014 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 إغالّ سػني أمحس غاملاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 ُٖٝٔ ناظِ قُٛز سٓفىاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 ٖسٜط ضَهإ فتا أمحساغِ ايطايب: 

َادػتري 

ًّٛ ايع

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 قُس أمحس غٝف ايسٜٔاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 



 

25 

  2020/ 8/12بتاضٜذ  ايجايجةاؾًػة 

 -: اهلـددة الـوووة واإلذعاعقة: قسم  ًادددا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

منح 

 الدرجبت

 عطفات سػٔ عطفات محازةاغِ ايطايب:  

 .اهلٓسغة ايٜٓٛٚة تطبٝكاتَٛنٛع: 

Applications of Nuclear Engineering. 

ضأت ايًذٓة بتشسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا: تكُِٝ ٚتكِٝٝ ْعاّ أَٓى 

 .VVERَتهاٌَ حملطة ايطاقة ايٜٓٛٚة اإلفرتانٝة 

Integrated security system design and evaluation 

for hypothetical VVER 1200 nuclear power plant. 

أ.ز.قُس ايػٝس غًُٝإ ْادى ، أ.ز. ٖٓاء سػٔ أبٛ دبٌ ، ز. ؼت إؾطاف:  

 غٝس عًى سػٔ املٓذى.

 2013 خطٜف زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 أمحس نُاٍ َسْى ايكسٜلاغِ ايطايب:  

 .تطبٝكات فى اهلٓسغة ايٜٓٛٚةَٛنٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

.ز. قُس ايػٝس غًُٝإ ْادى ، أ.ز. عًٝاء عازٍ قُس بسٚى ، أؼت إؾطاف: 

 .أ.ز. ْازض قُٛز عبس اؿًِٝ

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًاَؿطفًا ٚ  أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة    أ.ز. عًٝاء عازٍ قُس بسٚى -1

 عهًٛا               أغتاش بايهًٝة              أ.ز. قُس سػٔ قُس سػٔ -2

 عهًٛا             أ.ز. عُطٚ غعس دالٍ        أغتاش َػاعس ظاَعة ظٌٜٚ  -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2015 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 قُٛز َٓكٛض قُس بٗذاتاغِ ايطايب:  

 .تطبٝكات فى اهلٓسغة ايٜٓٛٚةَٛنٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

ف قُس أبٛ ؾٛؾ٘ ، أ.ز. ٖٓاء سػٔ أبٛ دبٌ ، ز. آٜ٘ أ.ز. أؾطؼت إؾطاف: 

 .ايػٝس قُس ايؿشات

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا أغتاش ٚضئٝؼ ايكػِ بايهًٝة    أ.ز. عًٝاء عازٍ قُس بسٚى         -1

 عهًٛاَؿطفًا ٚ   أ.ز. ٖٓاء سػٔ أبٛ دبٌ            أغتاش َتفطغ بايهًٝة  -2

 عهًٛاإغتؿاضى بٗٝئة احملطات ايٜٓٛٚة    اضم فاضٚم قُس عًى لالأ.ز. ط -3

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2014 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ
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     -: هـددة الرى واهلقدرولقؽا: قسم  ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 ضْا فُٗى قُس فُٗىاغِ ايطايب: 

 َادػتري

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2014 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 زايٝا أمحس غطٜب سػٔ عًىاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2014 خطٜف
ٚافل 

 اجملًؼ

 

 -:دة ادلواصالتهـد: قسم ًاثامـ

تشكيل جلنة 

 احلكم

 أمحس قُٛز زضٜٚـ أمحس عتـاغِ ايطايب:  

ٌ بني ايٓكٌ ايعاّ تطٜٛط منٛشز إختٝاض املٛاطٓني يٓعِ ايٓكَٛنٛع: 

 .ٚاـام فى املٓاطل اؿهطٜة املعزمح٘، اإلغهٓسضٜة نُجاٍ تطبٝكى

ايٓكٌ بني  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا :)تطٜٛط منٛشز إختٝاض ْعِ 

ايٓكٌ ايعاّ ٚاـام فى املٓاطل اؿهطٜة املعزمح٘، اإلغهٓسضٜة نُجاٍ 

 تطبٝكى( عًًُا ب ٕ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Development of mode choice model between 

public and private transport in densely 

metropolitan areas, Alexandria as a case study. 

أ.ز. عًى قُس عبس املٓعِ سػٔ ، أ.ز. َٓري قُٛز َػاظى عبس ؼت إؾطاف: 

 .ايعاٍ

 * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح َٓؿٛض يف : 

9
th

 International Conference on Advances in Civil, 

Structural and Mechanical Engineering. CSM’19, 

7-8 December 2019, Rome, Italy. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا     أ.ز. قُس محسى قالح ايسٜٔ عًٛاْى  أغتاش َتفطغ بايهًٝة   -1

              أغتاش َتفطغ بايهًٝة  أ.ز. عًى قُس عبس املٓعِ سػٔ        -2

 عهًٛاَؿطفًا ٚ                                                                     

       أغتاش بهًٝة اهلٓسغة داَعة املٓكٛضة. ؾطٜف َػعٛز أمحس ايبسٚى       أ.ز -3

 عهًٛا                                                                              

 2016 ضبٝع زنتٛضاٙ
ٚافل 

 اجملًؼ
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 -: هـددة الغزل والـسقج: قسم  تادعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكم

 ْٗى غعس ايسٜٔ قُس غٝس أمحس بٓسماغِ ايطايب:  

 .ايتططٜع يًٓػذٝات ايصنٝةَٛنٛع: 

ايسٚائط ايهٗطبٝة يًٓػذٝات  َع ؼسٜس عٓٛإ ايبشح يٝكبا :) تططٜع

 ايصنٝة( عًًُا ب ٕ ٖصا ايتشسٜس ال ميؼ دٖٛط ايبشح.

Embroidery for smart fabric circuits. 

أ.ز. عازٍ قالح ايسٜٔ اؾٗٝٓى )ضمح٘ اهلل( ، أ.ز. ؾريٜٚت ؼت إؾطاف: 

 .سػني عبس ايًطٝف ايػًُى ، ز. ٚائٌ أمحس ايػٝس محٝسٙ

 َٓؿٛض يف : * املٗٓسؽ املصنٛض ي٘ عح 

13
th

 Textile Bioengineering and Informatics 

Symposium, (TBIS), 7-10 July 2020, China. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 ضئٝػًا       أ.ز. إبطاِٖٝ عبسٙ اهلٛاضى           أغتاش َتفطغ بايهًٝة     -1

 املطنع ايكَٛى يًبشٛخ أغتاش َتفطغ بأ.ز. مجاٍ قُس أبٛ ايػعٛز تطنى    -2

 عهًٛا                         بايكاٖطة                                             

 عهًٛاَؿطفًا ٚ     أغتاش بايهًٝة            أ.ز. ؾريٜٚت سػني ايػًُى -3

 ٚافل اجملًؼ 2016 خطٜف زنتٛضاٙ

 

 -:الرواضقات والػقزواء اهلـددقة : قسم عاذرًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجة وضوعامل

إيػاء 

ايتػذٌٝ 

بٓاء عًى 

 طًب٘

 قُس غًِٜٛ عًى قُس غًِٜٛاغِ ايطايب: 

َادػتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓسغٝة

 2016 ضبٝع
ٚافل 

 اجملًؼ
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 موضوعات عامة )درادات عؾقا(

اإلَتشإ  ٝا ٚايبشٛخ بؿ ٕ اعتُاز ْتٝذةايٓعط فى املصنطة املعطٚنة عًى ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعً - 1

 ايؿاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلغِ  ايكػِ

 قُس فتشى قُس ٖٝهٌ اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة

 أمحس عبس ايفتاح امحس اؿٛؾى اإلؾعاعٝةاهلٓسغة ايٜٓٛٚة ٚ

 اهلٓسغة ايهٗطبٝة
 أَري قُس ضنا قُس غٜٛسإ

 االء سػٔ عبس ايًطٝف إبطاِٖٝ

 ملٝاء عازٍ ضدب ؾاٖني اهلٓسغة املعُاضٜة

 قُس قالح غًُٝإ طًب٘ اهلٓسغة ايهُٝٝائٝة

 ٚافل اجملًؼ عًى إعتُاز ْتٝذة اإلَتشإ ايؿاٌَ. ايكطاض:
 

زبًّٛ  ْتٝذةايٓعط فى املصنطة املعطٚنة عًى ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚنٌٝ ايهًٝة يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بؿ ٕ اعتُاز  - 2

 .اهلٓسغة املٝهاْٝهٝة: يف 2020 ضبٝعايسضاغات ايعًٝا 

 ٚافل اجملًؼ عًى إعتُاز ايٓتٝذة. ايكطاض:

 

 


