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  2021/ 9/2بتازٜذ  اـاَطةاؾًطة 

اذ ــــبسئاضة ايطٝد األضت 9/2/2021ادتُع فًظ ايهًٝة يف متاّ ايطاعة ايعاغسة ٚايٓؿـ َٔ ؾباح ّٜٛ ايجالثاء املٛاؾل 

/ فدى عبد ايععِٝ أمحد ضًُٝإ اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز َنيٚأ، عُٝد ايهًٝة  –ضعٝد قُد عبد ايكادز عالّ  / ٛزــــايدنت

 نٌ َٔ: ٚقد سكس اؾًطة Microsoft teams عًىإٔٚ الٜٔ ٚمت عكد اؾًطة  ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، -

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ خدَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة أ.د. عؿاّ َؿطؿى قُد ٖٚبة 

 ٚنٌٝ ايهًٝة يػئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب عبد اؿُٝد سطٔ أ.د. تاَس سًُى 

   زؤضاء األقطاّ 

 أ.د. سطاّ ايدٜٔ قُد َساد َػاشى  أ.د. عًى قُد عًى عهاش 

 أ.د. عًٝاء عادٍ قُد بدٚى  سطٔ قُد نُاٍ عبد ايطالّأ.د.  

 أ.د. طازم إبساِٖٝ عًى عبٝدٚ  أ.د. عؿاّ قُد عادٍ عبد اؿُٝد ضًُٝإ 

 أ.د. دٝٗإ ؾازٚم قُد عبد ايسمحٔ ًَؼ  أ.د. ٖػاّ قُد طًبة قُد 

 أ.د. عُسٚ أمحد عبد املٓعِ املؿسى  أ.د. قُد ايطٝد قُد ايٓذاز 

 أ.د. ٚائٌ قُد َؿطؿى قطب املػالْى  أ.د. قُد َسضى عبد اجملٝد اؾٖٛسى 

 جُإد. ٜطسى إبساِٖٝ ط٘ ع  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػًُى 

   أضاترة َٔ األقطاّ

 أ..د. ايطٝد قُد عًى اؿًٛ  أ.د. قُد عبد ايسمحٔ اؾٓآٜى 

 أ. د. ضٗري ؾتشى مخٝظ زشٜكة  أ. د. قُد ٜاضس قُد أْٛز خًٌٝ 

 أ. د. خايد فدى سطني ْادى  أ. د. محدى عبد ايعصٜص ضٝـ 

 ساؾغ ايٛنٌٝأ. د. عُسٚ شنسٜا   أ. د. حيٝى قُد ؾربى نُاٍ ايػاذىل 

   أ. د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ضعد ايكسْػاٚى 

  أضاترة َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

   د. يًٝى أبٛ سدٜد عبد ايالٙ ايطٝد 

 أعكاء فًظ ايهًٝة َٔ اـازز 

 ب. أعكاء َٔ خازز ايهًٝة  أ. أعكاء َٔ داخٌ ايهًٝة 

 ّ. أضاَة ايطٝد اؾٓآٜى  عؿاّ أمحد ضاملأ.د.  

 يٛاء.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ  ْؿس ايدٜٔ سطٔ دَري قُدأ.د.  

   ضعٝد إمساعٌٝ اـاَىأ.د.  

   زغدى زداء شٖسإأ.د.  

   قٝى ايدٜٔ ؾالح ايدٜٔ غهسىأ.د.  

 رى يًُسنص اهلٓدضى(أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػًُى )َدٜس ٚسدة قُإ اؾٛدة( ، د. َؿطؿى غٛقى قُد زَكإ )املدٜس ايتٓؿٝ  َدعـٕٛٚ :

د. خًٌٝ أمحد أبٛ أ.د. قُد ٚدٝ٘ ناٌَ بدٚى ، أ.د. سطٔ قُد عبد ايعاٍ ايهُػٛغى ، أ.د. قُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘ ، أ.  اعترز عٔ عدّ اؿكٛز:

ايػسٜـ ، د. أنسّ عبدٙ قُد عبدٙ ،  أمحد ، أ.د. حيٝى عبد ايطالّ عبد ايٓاؾس ، أ.د. ٚيٝد عبد ايععِٝ إبساِٖٝ ايربقى ، د. عُسٚ ٜٛضـ ايطٝد

 د. قُد سطٔ غًبى عبد ايٓبى ، ى. قُد عًى سطٓني



3 

  2021/ 9/2بتازٜذ  اـاَطةاؾًطة 

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

 ذرع اجمللس فى مناقشة املوضوعات الًالوة.ثم اجمللس ، 

 .2020/2021للعام اجلامعى  2021 وناور 12بًاروخ  رابعةالر اجللسة الًصدوق على حمضمت أواًل : 

 

 -: املوضوعات العامة : ثانوًا

ٚاحملـٍٛ َـٔ األضـتاذ     6/1/2021دنتٛز / أَني اجملًظ األعًى يًذاَعات بتازٜذ بهتاب األضتاذ ايايهًٝة عًًُا  ظفً أسٝط – 1

بػـنٕ تعـدٌٜ    6/1/2021( ايؿادز بتـازٜذ  39ايكساز ايٛشازى زقِ )ايدنتٛز / زئٝظ داَعة اإلضهٓدزٜة ٚاملسؾل ب٘ ؾٛزة َٔ 

داَعة اإلضهٓدزٜة ، ٚذيو باملٛاؾكة عًى  –ايالئشة ايداخًٝة ملسسًة ايبهايٛزٜٛع )بٓعاّ ايطاعات املعتُدة( يهًٝة اهلٓدضة 

يسٚبٛتات( قُٔ ايـرباَر  إْػاء ٚبدء ايدزاضة بربْاَر دزدة ايبهايٛزٜٛع ؾى اهلٓدضة ؽؿـ )املٝهاتسْٚٝهظ ٖٚٓدضة ا

 .ايدزاضٝة بٓعاّ ايطاعات املعتُدةايعًُٝة املتدؿؿة بايهًٝة ، ٚاعتُاد الئشت٘ 

بػنٕ إعتُاد ايسأى  25/1/2021بتازٜذ  302غطاب األضتاذ ايدنتٛز / زئٝظ داَعة اإلضهٓدزٜة زقِ فًظ ايهًٝة عًًُا  أسٝط – 2

عكـًٛا   –يًذاَعة برتغٝح األضتاذ ايدنتٛز / قُد ْؿس ايدٜٔ سطـٔ دَـري   ايكاْْٛى يألضتاذ ايدنتٛز / املطتػاز ايكاْْٛى 

 .إستٝاطًٝا بايًذٓة املدتؿة برتغٝح عُٝد نًٝة اهلٓدضة بداًل َٔ األضتاذ ايدنتٛز / عؿاّ أمحد ضامل إلعترازٙ عٔ عكٜٛة ايًذٓة

ازة ايعاَة يًتٛضع األؾكى ٚاملػسٚعات يػسب فًظ ايهًٝة عًًُا مبٛاؾكة اؾاَعة عًى عكد اإلغساف ايدائِ بني اإلد أسٝط - 3

داَعـة   –ايديتا بٛشازة املٛازد املائٝة ٚايسى ، ٚاملسنص اهلٓدضى بهًٝة اهلٓدضة ، بػنٕ تهًٝـ املسنص اهلٓدضة بهًٝـة اهلٓدضـة   

اَـة يـسى   اإلضهٓدزٜة باإلغساف ايدائِ عًى عًُٝة تنٌٖٝ ٚتبطني تسعة ؾسٖاؽ بٗٓدضـة زى ايـديٓذات بصَـاّ اإلدازة ايع   

 ايٓٛبازٜة ، ٚتؿٜٛض األضتاذ ايدنتٛز / زئٝظ اؾاَعة ، يًُدٜس ايتٓؿٝرى يًُسنص اهلٓدضى بايتٛقٝع عًى ايعكد.

 –هًٝة ايدؾاع اؾٛى بايتعإٚ َع نًٝة اهلٓدضة يًُؤمتس املػرتى ٚايتٓعِٝ ياإلغساف ؾى عًى املػازنة ٚاؾل فًظ ايهًٝة  – 4

ايكـائِ   -، ٚتؿٜٛض األضتاذ ايدنتٛز / ٖػاّ قُد طًبة  15/7/2021 – 13خالٍ ايؿرتة َٔ  داَعة اإلضهٓدزٜة ٚاملصَع إقاَت٘

 .بتػهٌٝ ايًذٓة ايكائُة عًى ذيوبنعُاٍ زئٝظ فًظ قطِ اهلٓدضة ايهٗسبٝة 

ٛشازة داَعة اإلضهٓدزٜة ، َٚعٗد تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ب –بسٚتٛنٍٛ ايتعإٚ بني نًٝة اهلٓدضة عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  – 5

اإلتؿاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ، ٚاملكدّ َٔ قطِ اهلٓدضة املعُازٜة بٗدف تعصٜص ٚدعِ ايتعإٚ ؾى فاٍ ْعِ املعًَٛـات  

اؾػساؾٝة عٔ طسٜل اضتدداّ َعٌُ تعِ املعًَٛات اؾػساؾٝة بكطِ اهلٓدضـة املعُازٜـة ٚبايتعـإٚ َـع األضـاترة املعٓـٝني       

 اٍ ايتدزٜب ٚزؾع ايكدزات.ٚاملدتؿني بايكطِ ٚايهًٝة ؾى ف

 2021خالٍ غٗس دٜطُرب  RETBE’21املؤمتس ايدٚىل ايجاْى عػس دٚز اهلٓدضة مٛ بٝئة أؾكٌ إْعكاد عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  – 6

 ْعسًا ؾائشة نٛزْٚا. onlineعًى إٔ ٜعكد املؤمتس عٔ بعد 

، ٚذيو  2020/2021ستى ْٗاٜة ايعاّ ايدزاضى  2020 – 2016َد ايعٌُ باـطة اإلضرتاتٝذٝة يًهًٝة عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  – 7

 ٚإعتُادٖا. 2025 – 2021ؿني اْتٗاء ايًذٓة املػهًة ٚاملعتُدة َٔ فًظ ايهًٝة َٔ إعداد اـطة اإلضرتاتٝذٝة اؾدٜدة 
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 -: املوضوعات العامة : تابع

ؾى ْطدت٘ ايجآَة سكٛزًٜا ٚعٔ  Edugateَػازنة ايهًٝة ؾى َعسض ايتعًِٝ ايدٚىل ٚاملٓتدى عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  – 8

بعد ملا ؾى ذيو َٔ أثس دٝد بايٓطبة يتٛادد داَعة اإلضهٓدزٜة بني َؤضطات ايتعًِٝ ايعاىل ظُٝع أْٛاعٗا ، ٚنريو ملا هلرا 

ات ٚايٛاؾدٜٔ ْتٝذة ايتعسٜـ برباَر َسسًتى ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضاؿكٛز َٔ أثس َتٛقع عًى ادتراب ايطالب املؿسٜني 

 .ايعًٝا

داَعـة اإلضـهٓدزٜة    –َكرتح اتؿام تٓؿٝرى يًتعإٚ بني ٚناية ايؿكاء املؿسٜة ، ٚنًٝة اهلٓدضة عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  – 9

يًُػازنة ؾى َػسٚع "أقُاز ؾٓاعٝة َعًُٝة تعًُٝٝة َستبطة مبٓؿة تعًِٝ تهٓٛيٛدٝا ايؿكاء املؿسٜة" بٗدف َٓح َعُـٌ  

 .ة يًهًٝةأقُاز ؾٓاعٝ
 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

عبازة عٔ غاغة مسازت ضـهسٜٔ تكـدز قُٝتٗـا     ؾٓاز يًتذازةَٔ غسنة املكدّ ايعٝٓى ايتربع قبٍٛ عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  - 1

 بايهًٝة. يكطِ ٖٓدضة ايػصٍ ٚايٓطٝرال غري( ، ٚذيو أيـ دٓٝ٘ َؿسى  الثٕٛدٓٝ٘ )ث 30000مببًؼ اإلمجايٝة 

 بكطِ ٖٓدضة اإلْتازاألضتاذ املتؿسؽ  –األضتاذ ايدنتٛز / قُد دابس أبٛ عًى َٔ املكدّ ايتربع قبٍٛ عًى ٚاؾل فًظ ايهًٝة  - 2

 دٓٝ٘ َؿسى ال غري( ، ٚذيو يدعِ ؾٓدٚم ايتهاؾٌ يًطًبة غري ايكادزٜٔ بايهًٝة. عػسة آالفدٓٝ٘ ) 10000مببًؼ 
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 شئون هيئة التدريس
 أواًل: الرتقوات والًعوونات

 وظوػة مدرسالًعوني فى  -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

1 
عبد ايسمحٔ قُد سٓؿى ّ. 

  قُٛد

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدضة 

  ايهٗسبٝة

ــِ     ــظ ايكطـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــى   ــة عً ــنٕ املٛاؾك ــٝنيبػ ــٝادت تع ــى  ٘ض ؾ

ــة  ــدزعٚظٝؿ ــى    َ ــٛي٘ عً ــِ ؿؿ بايكط

 .ايدنتٛزاٙدزدة 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 ساعدمالًعوني فى وظوػة مدرس  -

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 َعٝد     محد ْادى قُٛد ؾطني        أّ.  1
اهلٓدضة 

 املعُازٜة 

ــِ     ــظ ايكطـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــى   ــة عً ــنٕ املٛاؾك ــٝنيبػ ــٝادت تع ــى  ٘ض ؾ

ــة  ــاعد ٚظٝؿــ ــدزع َطــ ــِ  َــ بايكطــ

 .ؿؿٛي٘ عًى دزدة املادطتري

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: فى املوعد احملدد الًٍاوز عن احلضور: ًاثانو

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 ضتاذ َتؿسؽ أ بٛ دبٌ   أا.د. ٖٓاء سطٔ محدى  1
اهلٓدضة ايٜٓٛٚة 

 ٚاالغعاعٝة

ــِ     ــظ ايكطـ ــرتاح فًـ ــى إقـ ــس ؾـ ايٓعـ

ــى    ــة عًـ ــنٕ املٛاؾكـ ــرز  بػـ ــٍٛ ايعـ قبـ

املكــدّ َــٔ ضــٝادتٗا عــٔ ؾــرتة ػــاٚش      

ــدة) ــة   11ملـ ــاشة اـاؾـ ــٔ االدـ ــّٛ( عـ ٜـ

ــدٕٚ َ ــٔ  ب ــازًا َ ــا اعتب ــة هل ــب املُٓٛس ست

ــى  19/12/2020 سٝـــــح  28/12/2020ستـــ

ــى     ــٌ ؾ ــًُت ايعُ ــٝادتٗا ٚتط ــادت ض ع

ٚذيـــــو ْعـــــسًا يعـــــسٚف    9/1/2021

ايطــــريإ عًــــى إٔ ؼتطــــب َــــدة    

ايتذـــــاٚش )أدـــــاشة خاؾـــــة بـــــدٕٚ 

 َستب(.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -: اإلنًدابات: ًاثالٌ

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

   َتؿسؽضتاذ أ   ء ايدٜٔ سطٔ محدىعالا.د.  1
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  ؾؿٌ اـسٜـ يخالٍ 

ضاعات  10ملدة  سدٚذيو ّٜٛ األ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

   َتؿسؽضتاذ أ   عادٍ أمحد عبد ايسمحٔا.د.  2
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  ؾؿٌ اـسٜـ يخالٍ 

ضاعات  4ملدة  سدٚذيو ّٜٛ األ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ا.د. قُد ايطٝد قُد ايٓذاز   3
ضتاذ أ

 ٚزئٝظ قطِ  

دضة ٖٓ

 املٛاؾالت 

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021خالٍ ايعاّ اؾاَعى  

 ضاعات أضبٛعًٝا. 4ايطبت ملدة 

 ٚاؾل اجملًظ

4 
ايطٝد شنسٜا ايطٝد ا.د. 

   األغطٛخى
 ضتاذأ

اهلٓدضة 

 ايهُٝٝائٝة

 ةايكطِ بػنٕ املٛاؾك ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ

يًتدزٜظ ظاَعة ايعًُني  عًى ْدب ضٝادت٘

ايؿؿٌ ايدزاضى األٍٚ يًعاّ اؾاَعى خالٍ 

ضاعات  6ٚذيو ّٜٛ األسد ملدة ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ أ   أضاَة أمحد عًى ايطُٓىا.د.  5
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةؾكايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛا

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

 2020/2021خالٍ ؾؿٌ اـسٜـ يًعاّ اؾاَعى  

 ضاعات أضبٛعًٝا. 3ٚذيو ّٜٛ األسد ملدة ، 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذأ ا.د. زادى عًى زؾعت   6
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة 

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

ُني يًتدزٜظ ظاَعة ايعً عًى ْدب ضٝادت٘

،  2020/2021ايدٚيٝة يًؿؿٌ ايدزاضى االٍٚ 

ضاعات  6ٚذيو َٜٛى األسد ٚاألثٓني ملدة 

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

7 
قُد قُٛد مجاٍ ايدٜٔ د. 

   اؿًٛ
 َطاعدضتاذ أ

اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

ظاَعة ؾازٚع يًتدزٜظ  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  ؾؿٌ اـسٜـ يخالٍ 

ضاعات  5ملدة  يجالثاءٚذيو ّٜٛ ا،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َطاعدضتاذ أ   َؿطؿى ايطٝد اؿكسىد.  8
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  سٜـ يؾؿٌ اـخالٍ 

ضاعات  4ملدة  األزبعاءٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع   أمحد سًُى عبد ايعصٜصد.  9
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  ؾؿٌ اـسٜـ يخالٍ 

ضاعات  5ملدة  اـُٝظٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  قُد عًى ايطٝد ايٓكٝبد.  10
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  ؾؿٌ اـسٜـ يخالٍ 

ات ضاع 6ملدة  األثٓنيٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  قُد أمحد عبد ايٓعِٝد.  11
اهلٓدضة 

 املٝهاْٝهٝة

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

ًعاّ اؾاَعى  ؾؿٌ اـسٜـ يخالٍ 

ضاعات  3ملدة  األسدٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021

 أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلنًدابات : تابع

 َدزع د. ضاَى قُد عًى عٝاد  12
ٖٓدضة 

 املٛاؾالت 

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ باملعٗد ايعاىل  عًى ْدب ضٝادت٘

نٝٓر َسٜٛط خالٍ  -يًٗٓدضة ٚايتهٓٛيٛدٝا

 ايطبتٚذيو ّٜٛ ،  2020/2021ايعاّ اؾاَعى  

 8د ملدة ، ّٜٚٛ األس ضاعات أضبٛعًٝا 4ملدة 

 ضاعات أضبٛعًٝا.

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  د. سطاّ ايدٜٔ َؿطؿى عبدٙ   13
اهلٓدضة 

 ايهٗسبٝة 

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

يًتدزٜظ ظاَعة ؾازٚع  عًى ْدب ضٝادت٘

 األسد ٚذيو ّٜٛ،  2020/2021يًعاّ االنادميى  

 .ضاعات أضبٛعًٝا 6ملدة 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:إنهاء اإلنًدابات : رابعًا

 القرار املوضوع القسن الوظيفة االسن ّ

 ا.د. قُد ايطٝد قُد ايٓذاز   1
ضتاذ أ

 ٚزئٝظ قطِ  

ٖٓدضة 

 املٛاؾالت 

 ةايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ بػنٕ املٛاؾك

اْتداب ضٝادت٘ باالغساف عًى  اْٗاء عًى

اْػاء نًٝة اهلٓدضة داَعة دَٓٗٛز ٚذيو 

يؿشٝة ايتى َس بٗا ْتٝذة يًعسٚف ا

 (.19ٚإؾابت٘ بؿريٚع نٛزْٚا )نٛؾٝد 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:موضوعات عامة )ذىون هوىة الًدروس( ًا : خامس

ايٓعس ؾى إقرتاح فًظ قطِ ٖٓدضة اؿاضب ٚايٓعِ بػنٕ املٛاؾكة عًٞ اعتراز املٗٓدع / أمحد قُد محدى قُد غؿٝل ، عٔ  - 1

ملٛاؾكة عًٞ تسغٝح املٗٓدضة / دايٝا غشات٘ قُٛد غشات٘ بهس أبٛ عُ٘ بداًل َٓ٘ ٖٚى ايرتغح  يٛظٝؿة َعٝد بايؿطِ ، ٚا

  .املسغشة ايجاْٝة إستٝاطى

 ٚاؾل فًظ ايهًٝة.. ايكساز:
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 الشئون التعليمية
 

 

 القرار توصية جلنة شئوى طالة املوضوع م

1 

( 47دؾعة ) 2020ايٓعس ؾى إعتُاد ْتٝذة نًٝة ايدؾاع اؾٛى دٚز ضبتُرب 

 :( ، ٚبٝاْٗا نايتاىل 46،  45،  44ٚاحملاٚالت األخسى َٔ ايدؾعات )

عدد  

 املتكدَني

عدد 

 ايٓادشني

ْطبة 

 ايٓذاح

ــة   ــة ايدؾع ــٛ  47ْتٝذ د.د

 2020قاٚية أٚىل ضبتُرب 

24 11 45,80% 

ــة   ــة ايدؾع ــٛ  46ْتٝذ د.د

 2020قاٚية ثاْٝة ضبتُرب 

18 3 16,70% 

ــة   ــة ايدؾع ــٛ  45ْتٝذ د.د

 2020يجة ضبتُرب قاٚية ثا

 ؾؿس% --- 6

ــة   ــة ايدؾع ــٛ  44ْتٝذ د.د

 2020قاٚية زابعة ضبتُرب 

9 5 55,60% 

 

 

اعتود جملس الكلية 

 النتيجة
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادوة جازاتاإل :أواًل

 -:اإلٜؿاد ؾى أداشة دزاضٝة   – أ

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
ْٛز غاشى أٜة محدى آ .ّ

 ُد سذاشى ق

بكطِ اهلٓدضة  َعٝد

 ايٜٓٛٚة ٚاالغعاعٝة

اٜؿـاد  عًـى  ايٓعس ؾى اقرتاح فًـظ ايكطـِ باملٛاؾكـة    

ضٝادتٗا ؾى اداشة دزاضٝة يًشؿٍٛ عًى دزدة ايدنتٛزاٙ 

َٔ ايٛالٜات املتشدة االَسٜهٝة ٚذيـو يالضـتؿادة َـٔ    

املٓشة املكدَة يطٝادتٗا َٔ داَعة ايٝٓٛى ملدة عاّ قابٌ 

ستـب ٜؿـسف   عتبـازًا َـٔ تـازٜذ ايطـؿس مب    يًتذدٜـد إ 

 .بايداخٌ

   ٗ                    َعٝــــدؾـــى ٚظٝؿـــة    ا)تـــازٜذ تعـــٝني ضـــٝادت

 (.22/10/2019ؾى 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:َد أداشة دزاضٝة   –ب 

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
زميٕٛ دسدظ ضعد داد . ّ

 ايسب 

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدضة ايهٗسبٝة 

الداشة ايدزاضٝة ٚعكٛ ا

ظاَعة ؾريدٝٓٝا تو 

بايٛالٜات املتشدة 

 االَسٜهٝة

ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ باملٛاؾكة عًى َد االداشة 

ــٔ     ــازًا  َ ــادع اعتب ــاّ ض ــدة ع ــٝادت٘ مل ــٝة يط ايدزاض

بـدٕٚ َستـب أٚ تـازٜذ     19/12/2021ستى   20/12/2020

 املٓاقػة اُٜٗا اقسب تازخيًا.

يًشؿـٍٛ عًـى دزدـة     20/12/2015)ضاؾس ضـٝادت٘ ؾـى   

اخـس َـد سؿـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ       –ايدنتٛزاٙ َٔ اَسٜها 

 مبستب(. 19/12/2020اـاَظ ستى 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: َٓح عاّ يًتدزٜب – دـ

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
محد أايععِٝ  محد عبد. أّ

 دزٜٚؼ 

طاعد بكطِ َدزع َ

اهلٓدضة ايٜٓٛٚة 

ٚاالغعاعٝة ٚعكٛ 

اشة ايدزاضٝة ظاَعة االد

ْٛزخ نازٚيٝٓا 

 بايٛالٜات املتشدة

ة عًى َٓح ضٝادت٘ باملٛاؾك اقرتاح فًظ ايكطِ ؾىايٓعس 

)ايّٝٛ ايتاىل  21/10/2020زٜب اعتبازًا َٔ عاّ اٍٚ يًتد

بدٕٚ َستب سٝح  20/10/2021ملٓاقػة ايدنتٛزاٙ( ستى 

 .20/10/2020ْاقؼ ايدزدة ؾى 

اضٝة يًشؿٍٛ عًى ايدنتٛزاٙ )ضاؾس ضٝادت٘ ؾى اداشة دز

اخس َد سؿٌ عًٝـ٘ عـاّ خـاَظ     -2016/ 11/8بتازٜذ 

ــى  ــب  10/8/2021ستـ ــى   –مبستـ ــة ؾـ ــاقؼ ايدزدـ ْـ

20/10/2020.) 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: تطبٝل ايًٛائح – د

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
بساِٖٝ إقُد َؿطؿى  .ّ

  ؾاحل

طاعد بكطِ َدزع َ

ٚعكٛ ملعُازٜة اهلٓدضة ا

االداشة ايدزاضٝة ظاَعة 

 دٛزْٝٓذني بٗٛيٓدا

ايٓعس يف اقرتاح فًظ ايكطـِ باملٛاؾكـة عًـى تطبٝـل     

االضـتكاية املكدَـة َـٔ ضـٝادت٘     ذيو بكبـٍٛ  ايًٛائح ٚ

يٓٗاٜة ايعاّ ايطابع ايتاىل  ايّٝٛ) 26/8/2020َٔ  اعتبازًا

  َع َطايبت٘ ٚقآَ٘ بايٓؿكات. (بدٕٚ َستب

يًشؿٍٛ عًى ايـدنتٛزاٙ   26/8/2013)ضاؾس ضٝادت٘ ؾى 

ستى  ضابع ٚاخري عاّاخس َد سؿٌ عًٝ٘  – ٖٛيٓدأَ 

 (.بدٕٚ َستب 25/8/2020

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: %(11اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  :ثانوًا

 القرار البيبى الوظيفة/القسن االسن م

1 
محد عبد أبٗاء ايدٜٔ . ا.د

 اجملٝد ايػسْٛبى

ؿسؽ بكطِ تَضتاذ أ

 ٖٓدضة املٛاؾالت

إعازة  ػدٜدعًى  باملٛاؾكة ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ

إعتبـازًا َـٔ    ايعـاّ ايطـابع  ضٝادت٘ ملدة عاّ ؾـى اطـاز   

بدٕٚ َستب يًعٌُ ظاَعـة   31/3/2022ٚستى  1/4/2021

ٜٚطرتٕ اْٚتازٜٛ بهٓدا ، عًًُا بنٕ إعازة ضٝادت٘ التؤثس 

 عًى االعازات اؾدٜدة بايكطِ.

 %(.20)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 



02 

  2021/ 9/2بتازٜذ  اـاَطةاؾًطة 

 -: %(11اإلعارات )نسية اإلعارات على مسًوى الكلوة  :تابع

 ساشّ قُد درب االيؿى. د 2

طاعد بكطِ َضتاذ أ

ايسٜاقٝات ٚايؿٝصٜاء 

 اهلٓدضٝة

إعازة  ػدٜدعًى  باملٛاؾكة ايٓعس ؾى اقرتاح فًظ ايكطِ

إعتبـازًا َـٔ    يعـاّ ايتاضـع  اضٝادت٘ ملدة عاّ ؾـى اطـاز   

ــى  1/4/2021 ــت   30/3/2022ٚست ــة ايهٜٛ ــٌ بهًٝ يًعُ

يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا بايهٜٛت بدٕٚ َستب ، عًًُا بنٕ 

 إعازٙ ضٝادت٘ التؤثس عًى االعازات اؾدٜدة بايكطِ.

 %(.21)ْطبة االعازة عًى َطتٛى ايكطِ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 الدراسات العليا
 -ائوة :اهلنددة اإلنشأواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 عبد ايسمحٔ أمحد قُد قُد دٜاباضِ ايطايب: 

 .خسضاْة خبح األؾسإ املصدر املٓػط بايكًٜٛاتَٛقٛع: 

Alkali activated ground granulated blast furnace slag 

concrete. 

 ، أ.د. عبد املعطى قُد عبد املعطى. أ.د. ساؾغ ايطٝد محادٙ ايُٝٓى ؼت إغساف

 ٓػس يف : كبٍٛ يً* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َ

Iranian Journal of Science and Technology, 

Transactions of Civil Engineering, 12 October 2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

                        بهًٝة اهلٓدضة داَعة سًٛإأضتاذ َتؿسؽ     أ.د. عُسٚ عصت ضالَ٘            -1

 زئٝطًا                                                                                    

 عكٛاً               أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة    أ.د. عًى عبد اؿهِ عًى عبدٙ   -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ              تاذ بايهًٝةأض   أ.د. ساؾغ ايطٝد محادٙ ايُٝٓى     -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ               أ.د. عبد املعطى قُد عبد املعطى  أضتاذ بايهًٝة -4

 ٚاؾل اجملًظ 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ

 أمحد قُد سبػى مجعة مخٝظاضِ ايطايب: 

 .ايتدزز اؿبٝبى بإضتدداّ ايتشًٌٝ ايؿٛتٛغساؾىَٛقٛع: 

Ciaran size distribution using photographic analysis. 

 أ.د. عُسٚ شنسٜا ساؾغ ايٛنٌٝ ، أ.د. سطٔ قُد عًى أبٛ ضعدٙ.ؼت إغساف:  

 * املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َٓػٛز يف : 

International Conference on Civil and 

Environmental Engineering (12C2E), San Paulo, 

Brazil,     14-15 November 2020. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                  أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝةقُٛد عبد ايؿتاح عبد اهلل      أ.د. -1

 عكٛاً   أ.د. َسٚإ َػاٚزى غاٖني         أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة طٓطا -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                أ.د. عُسٚ شنسٜا ساؾغ ايٛنٌٝ    أضتاذ بايهًٝة -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 ٚاؾل اجملًظ 2017 خسٜـ
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  2021/ 9/2بتازٜذ  اـاَطةاؾًطة 

 اهلنددة الكهربوة :: قسم ثانوًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 أمحد ٖاْئ خًٌٝ عًى قاضِاضِ ايطايب:  

طسٜكة َٗذٓ٘ َتٝٓ٘ يتكدٜس اؿاية ٚإنتػاف األخطاء ايطٛبٛغساؾٝة يف َٛقٛع: 

 . ٛى ايهٗسبٝةْعِ ايك

Robust hybrid state estimation and topology errors 

identification in electrical power systems.  

أ.د. أمحد عبد اهلل سطاّ ايدٜٔ غاٖني ، أ.د. إَتجاٍ لِ عبد اهلل ؼت إغساف: 

 .ؾاحل ، د. نسِٜ سطٔ قُد ٜٛضـ

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

اإلهتحبى 

 الشبهل

 أَرية زأؾت عبد ايعاٍ زاغد أمحداضِ ايطايب:  

منردة إْتكاٍ اؿسازٙ بني اؾطُٝات ايٓاْٜٛة ٚاألْطذة ايطسطاْٝة َٛقٛع: 

 .بإضتدداّ دصٜئات ايرٖب ايٓاْٜٛة َع األغعة ؼت اؿُساء

Modeling of heat transfer between Nano particles 

and cancer tissues using gold Nano particles with 

infrared radiation. 

 .أ.د. َعٗس بطْٝٛى طاٌٜ ، أ.د. قُد زشم قُد زشمؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ       أ.د. َعٗس بطْٝٛى طاٌٜ            أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -1

 عكٛاً                 تؿسؽ بايهًٝةأ.د. سطٔ ْدٜس سطٓى خري اهلل    أضتاذ َ -2

 عكًٛا                 أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -3

 2015 زبٝع 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 باضٓت قُد عبد ايؿتاح قُد بدٚىاضِ ايطايب:  

 .ايتبن الضتذابة ايعالز املٓاعى يًدالٜا ايطسطاْٝةَٛقٛع: 

Prediction of response to cancer-immuno therapy. 

 .أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝؼت إغساف: 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

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

 عكٛاً َػسؾًا ٚ        أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ    أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -2

 عكًٛا                          أ.د. ْٗى عجُإ قسْى غسٜب     أضتاذ بايهًٝة -3

 2016 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 



05 
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 اهلنددة الكهربوة :: قسم تابع

إيػاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

تكازٜس 

 املػسؾني

 ٚاؾل اجملًظ 2012 خسٜـ دنتٛزاٙ تاَس قُٛد قُٛد عًى ايصٜاتاضِ ايطايب: 

 ٚاؾل اجملًظ 2012 خسٜـ دنتٛزاٙ ازى ظسٜـ زٜاض عبد املًوَاضِ ايطايب: 

 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ خايد سطٔ قُد عطٝة ايصعؿساْىاضِ ايطايب: 

 ٚاؾل اجملًظ 2011 زبٝع دنتٛزاٙ ْٛز اهلدى عًى سطٔ عبد اؿاؾغاضِ ايطايب: 

 ٚاؾل اجملًظ 2012 ـخسٜ دنتٛزاٙ إٜٗاب قُد قُد زشم عبد اؾٛاداضِ ايطايب: 

 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ نسِٜ عبد ايعصٜص عبد ايباعح ساَداضِ ايطايب: 

 

 -اهلنددة املعماروة :: قسم ثالًٌا

هنح 

 الدرجبت

 َازى عاطـ شنسى بكطساضِ ايطايب:  

اؿٛنُة اؿكسٜة املطتداَة: اؿٛنُة اؿكسٜة ننداة يتعصٜص َسْٚة َٛقٛع: 

 . سى. دزاضة ساية: اإلضهٓدزٜة، َؿسايتهٜٛٔ اؿك

Sustainable urban governance: Urban governance 

as a tool for enhancing resilient urban form. Case 

study: Alexandria, Egypt.  

 .:  أ.د. خايد ايطٝد اؿذًة ، أ.د. دٜٓا قُد ضعد اهللؼت إغساف: 

 2014 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ملٝظ ٖاْئ قُد بٗاء ايدٜٔ اؿهِٝضِ ايطايب:  ا

عٓاؾس تٓطٝل املٛقع ؾى اؿسّ اؾاَعى: مٛ ؼطني عٓاؾس تٓطٝل َٛقٛع: 

 . األداء األنادميٝى )تطبٝل ْٗر يٝاب( –اؿاية ايٓؿطٝة  –املٛقع 

Landscape architecture in University campus: 

Toward enhancing landscape – emotions – 

Academic performance (LEAP approach).  

 .د. دٜٓا ممدٚح قُٛد ْؿازأ.أ.د. عًى ؾؤاد ضعٝد أمحد بهس ، ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ْٛزإ قُد لٝب أمحد سًُى قُٛداضِ ايطايب:  

اإلٖتُاّ  ؼطني إضتدداّ ايؿساغات ايعاَة اؿكسٜ٘ َٔ خالٍَٛقٛع: 

بايساسة اؿسازٜة اإلْطاْٝة ) ساية دزاضٝة: األسٝاء ايكدمية باإلضهٓدزٜة ، 

 . َؿس(

Optimizing the performance of public open spaces 

by enhancing the human thermal comfort (case 

study: Old districts in Alexandria, Egypt).  

د. دٜٓا قُد عًى ضعد أ.نُاٍ عبد ايطالّ ، :  أ.د. سطٔ قُد ؼت إغساف: 

 .اهلل

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املعماروة :: قسم تابع

هنح 

 الدرجبت

 أمحد عبد ايكادز قُد عبد ايكادزاضِ ايطايب:  

تطبٝل منردة َعًَٛات ايبٓاء ؾى ؾٓاعة اإلْػاءات ؾى َؿس َٔ َٛقٛع: 

 . ؾع ٚايعكباتسٝح ايدٚا

Implementation of (BIM) in construction industry 

in Egypt motivations and barriers.  

 .أ.د. عًى ؾؤاد ضعٝد بهسؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 2015 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 آٜة َؿطؿى قُد ؾادم أمحد سذاشىاضِ ايطايب:  

ء ٚإْتادٝة املٛظؿني ؾى املباْى تنثري تؿُِٝ بٝئات ايعٌُ عًى أداَٛقٛع: 

 . اإلدازٜة

Impact of design work environments on employees 

performance and productivity in office buildings.  

 .:  أ.د.عًى ؾؤاد بهسؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 2015 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنة 

 احلكن

 د لِٖػاّ فدى قُٛاضِ ايطايب:  

دزاضة ايتؿاعٌ اإلدتُاعى َٔ َٓعٛز يبٝئة ايؿٝصٜكٝة : دزاضة ساية َٛقٛع: 

 .اؾاَعات املؿسٜة

The study of social interaction from a physical – 

environment perspective: The case of Egyptian 

universities. 

 .ضعد اهلل أ.د. دٜٓا  قُد ضاَح ط٘ ، د. دٜٓا قُد عًىؼت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

25
th

 International Conference on Urban Planning, 

Regional Development and Information Society 

(REAL CORP 2020). 15-18 April 2020, Aachen, 

Germany. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا                أضتاذ بايهًٝة               أ.د. خايد ايطٝد قُد اؿذًة 1

 عكًٛا   أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة بٓٗا  أ.د. َٓاٍ أمحد مسري أبٛ ايعال     -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ     أ.د. دٜٓا قُد ضاَح ط٘            أضتاذ َطاعد بايهًٝة -3

 عكًٛاٚ َػسؾًا    ٝة  أضتاذ َطاعد بايهًضعد اهلل      د. دٜٓا قُد عًى أ. -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املعماروة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 َٛزا أغسف لٝب َسقـ سٓااضِ ايطايب:  

 .ايتٓؿٝر نإضًٛب يًتعًِٝ املعُازىَٛقٛع: 

ِ َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح :) ايتعًِ عٔ طسٜل ايعٌُ ؾى ايتعًٝ

املعُازى : دٚز ايُٓاذز املادٜة ؾى إنتطاب ْٛاتر ايتعًِ اـاؾة مبٓاٖر 

 ايتؿُُٝات ايتٓؿٝرٜة( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Learning by doing in architectural education: 

Physical models role in attaining the learning 

outcomes of execution design courses es. 

 .أ.د. خايد ايطٝد قُد اؿذًة ، د. إلٞ أمحد َتٛيٞ ايػسٜـؼت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

8
th

 International Conference on Harmonization 

between Architecture and Nature, 7-9 September 

2020, Wessex Institute, Bilbao, Spain. 

  -ٕ ايًذٓة َهْٛة َٔ : عًى إٔ تهٛ

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ          أ.د. خايد ايطٝد قُد اؿذًة            أضتاذ بايهًٝة 1

 عكًٛا   أ.د. ْٝؿني غسٜب ايطٝد زشم          أضتاذ بهًٝة ايؿٕٓٛ اؾًُٝة -2

 عكًٛا          أضتاذ َطاعد بايهًٝة أ.د. دٜٓا ممدٚح قُٛد ْؿاز            -3

ري َادطت

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

  -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم  رابعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 هنح الدرجبت

 خايد قُد سطٔ ايٓعٓاعىاضِ ايطايب: 

 . تكِٝٝ أداء ايتٛزبٝٓات اهلٛائٝة املػرتنة زأضٝة احملٛزَٛقٛع: 

Performance evaluation of hybrid vertical axis 

wind turbine.  

 .أ.د. ؾادم شنسٜا نطاب ، أ.د. حيٝى عبد املٓعِ ايدزٜٓىؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 إبساِٖٝ قُد ضعٝد اؾازسىاضِ ايطايب:  

دزاضة ؼطني أداء قسنات اإلسرتام ايداخًى بإضتدداّ خًٝط َٛقٛع: 

 . دٜصٍ َع غاش األٚنطى ٖٝدزٚدنيايدٜصٍ ٚايبٝٛ

Enhancing compression ignition engine 

performance using biodiesel / disel blends and 

HHO gas.  

 .أ.د.قُد قُد ايكؿبى ، أ.د. حيٝى عبد املٓعِ ايدزٜٓىؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ



08 

  2021/ 9/2بتازٜذ  اـاَطةاؾًطة 

 -ملوكانوكوة :اهلنددة ا: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 عُسٚ ْؿس ايدٜٔ عبد اؾابس َٗٓى عبد اهللاضِ ايطايب: 

إنتػاف ايعٛادّ ايػاشٜة املطسبة َٔ ايطٝازٙ عٔ طسٜل ايتشهِ اهلالَى َٛقٛع: 

الْتكاٍ ذزاع زٚبٛت َع إضتدداّ ايػبهة ايعؿبٝة ايكائُة عًى تؿشٝح ٚقع 

 .ايسٚبٛت

ح :) تطٜٛس املتشهِ اهلالَى َع منٛذز ايػبهة َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿب

ايعؿبٝة يًتشهِ يف ذزاع زٚبٛت َتٓكٌ مبعاَالت غري َؤندة َطبكة يؿشـ ْعاّ 

 عادّ ايطٝازة املتؿدع( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Development of fuzzy controller with neural network 

model for mobile robot manipulator with uncertain 

parameters applied for an automotive cracked exhaust 

system inspection. 

 .أ.د. طاٖس محد اهلل سطٔ عٛض ، أ.د. حيٝى عبد املٓعِ ايدزٜٓىؼت إغساف: 

 .24/12/2020فًة ٖٓدضة اإلضهٓدزٜة بتازٜذ  يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

  -ٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : عًى إٔ ته

 زئٝطًا                أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   أ.د. سطٔ أْٛز سطٔ اؾٌُ   -1

 عكًٛاَػسؾًا ٚ      أ.د. طاٖس محد اهلل عٛض       أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة   -2

 أضتاذ َتؿسؽ بهًٝة اهلٓدضة داَعة املٓٛؾٝة         أ.د. أمحد ساؾغ ايعطهسى     -3

 عكًٛا                                                                                

 عكًٛاَػسؾًا    أ.د. حيٝى عبد املٓعِ ايدزٜٓى  أضتاذ َطاعد بايهًٝة        -4

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 إبساِٖٝ عبد ايطتاز قُد قُد ايبػدادىاضِ ايطايب: 

 .طٛاْٝةايهاغطات اإلضَٛقٛع: 

َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : )ؼطني أداء ايهاغطة اإلضطٛاْٝة َٔ 

 خالٍ تعدٌٜ ايططح( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

Enhancement of drum skimmer performance through 

surface modification. 

 .ؾاحل عبد اهلادىأ.د. قُد ؾسٜد قُد خًٌٝ ، د. إضالّ زقا يطؿى ؼت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

The 2nd International Conference on Engineering Science 

and Technology (ICEST 221) 3-4 February, Luxor, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة         أ.د. قُد ؾسٜد قُد خًٌٝ     -1

 عكًٛا                   أ.د. ؾادم شنسٜا نطاب       أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة -2

 عكًٛاأ.د. قُد ؾؤاد زغاد شٜدإ   أضتاذ بهًٝة اهلٓدضة داَعة ؾازٚع    -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2018 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة املوكانوكوة :: قسم تابع

تشكيل جلنة 

 ناحلك

 أمساء ضالَة ضعد ضٓٗٛزىاضِ ايطايب: 

 .منردة ايتطدني ؾى خطٛط األْابٝبَٛقٛع: 

َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : )دزاضة تكٓٝة ٚإقتؿادٜة ـط أْابٝب ؼت 

األزض ٜطتددّ يٓكٌ ايصٜٛت عايٝة ايًصٚدة( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال 

 ميظ دٖٛس ايبشح.

Technical and economical study of underground 

pipeline for viscous oil transportation. 

 .ّ أمحد أمحد ضامل ، أ.د. قُد ؾسٜد قُد خًٌٝاؿعأ.د. ؼت إغساف: 

فًة ٖٓدضة اإلضهٓدزٜة بتازٜذ  يف : ػسَٓكبٍٛ يً* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

24/1/2021. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  د ضامل             أمحد أمحأ.د. عؿاّ  - 1

 عكًٛاَػسؾًا ٚ  أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  أ.د. قُد ؾسٜد قُد خًٌٝ             -2

 عكًٛا    أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة      أ.د. ناٌَ عبد ايععِٝ عًى ايػٛزظى -3

 بهًٝة اهلٓدضة داَعة أضتاذ َتؿسؽ     أ.د. نُاٍ عبد ايعصٜص إبساِٖٝ       -4

 عكًٛا                   املٓٛؾٝة                                                     

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم خامسًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 هنح الدرجبت

 د طازم قُٛد شٜتٕٛشٜاد أمحاضِ ايطايب: 

األغػٝة املدعَٛ٘ باحملؿصات ايكٛئٝة ٚتطبٝكاتٗا يف َعاؾة املٝاٙ َٛقٛع: 

 .ايؿٓاعٝة املًٛثة

Photocatalyst supported membrane and its 

applications in industrial wastewater treatment.   

ايػاذىل ،  أ.د. غعبإ عًى عطٝ٘ ْؿري ، أ.د. أمحد سطٔ قُدؼت إغساف: 

 .د. قُٛد قُد ط٘ قسّ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2017 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 َاٜهٌ ايكظ دسدظ تاٚقسٚع دسدظاضِ ايطايب: 

ؼكري أْطذة َهْٛة يًععاّ ايبػسٜة عٔ طسٜل األغػٝة ذات َٛقٛع: 

 .ايطكاالت نٛضٝط إلمناء اـالٜا اؾرعٝة

Scaffolds for bone tissue engineering.   

 .أ.د. َٓى قُٛد قُد ْعِٝ ، أ.د. غعبإ عًى عطٝ٘ ْؿريؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2014 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلنددة الكوموائوة :: قسم  تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 ايصٖساء اـكسى سطاْني ٖٓداٚىاضِ ايطايب: 

ٚخًٝط ايبٛىل اًْني  دزاضة اـٛاف ايهٗسٚنُٝٝائٝة يًبٛىل اًْنيَٛقٛع: 

 .َع اْابٝب ايهسبٕٛ ايٓاْْٛٝة نطبكة زقٝكة َػطاٙ يًؿٛالذ املكاّٚ يًؿدأ

Investigation of the electrochemical behavior of 

PANI and PANI/MWCNT composites applied as a 

thin film coating on stainless steel substrates. 

قُد ايػاذىل ، د. دٜٓا عبد ايكادز اؾٝاز ، د. أ.د. أمحد سطٔ ؼت إغساف: 

 .إلى ْادى ؾُٗى غِٓٝ

 : يف َٓػٛزاملٗٓدع املرنٛز ي٘ عح * 

The 20
th

 Arab International Conference on 

Materials Science, Prospective of Materials 

Science, 12 December 2020, Alexandria, Egypt. 

  -ْٛة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َه

 زئٝطًا              أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة أ.د. غعبإ عًى عطٝ٘ ْؿري    - 1

 عكًٛاَػسؾًا ٚ              أضتاذ بايهًٝةأ.د. أمحد سطٔ قُد ايػاذىل    -2

 أضتاذ مبدٜٓة األعاخ ايعًُٝة ٚايتطبٝكات َٓى ايطٝد قُد أمحد      أ.د.  -3

 عكًٛا                          ايتهٓٛيٛدٝة                                       

 عكًٛاَػسؾًا ٚ       أ.د. دٜٓا عبد ايكادز اؾٝاز      أضتاذ َطاعد بايهًٝة -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اهلنددة النوووة واإلذعاعوة: قسم  ًادددا

 رالقرا تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 أمحد قُٛد قُد عًىاضِ ايطايب:  

 .تطبٝكات اهلٓدضة ايٜٓٛٚةَٛقٛع: 

Applications of Nuclear Engineering. 

أ.د. ٖٓاء سطٔ أبٛ دبٌ ، أ.د. ْادز قُٛد عبد اؿًِٝ ، د. آٜة ؼت إغساف: 

 .ايطٝد ايػشات

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ       أبٛ دبٌ           أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة أ.د. ٖٓاء سطٔ -1

 عكٛاً                        أضتاذ بايهًٝة أ.د. قُد سطٔ قُد سطٔ       -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ  أ.د. ْادز قُٛد عبد اؿًِٝ        أضتاذ بٗٝئة ايطاقة ايرزٜة -3

 عكًٛا   ؽ بٗٝئة ايسقابة ايٜٓٛٚةأضتاذ َتؿس أ.د. عؿُت ٖامن أَني           -4

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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     -: الرى واهلودرولوكاهنددة : قسم  ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

هنح 

 الدرجبت

 دايٝا قُد ضعد قُد ضعداضِ ايطايب:  

 .إدازة املٝاٙ ببشرية َسٜٛطَٛقٛع: 

Water management of Mariout lake. 

أ.د. زاٜٚة َٓري قُد قٓؿٛٙ ، أ.د. ٖٝجِ قُد ممدٚح قُد عٛض ؼت إغساف:  

 .، أ.د. قُد ايطعٝد زدب اـٛىل

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2014 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 َؿطؿى ضًِٝ ايطٝد ضًِٝاضِ ايطايب:  

 .تنثري ايتطسٜب عًى إتصإ دطٛز ايكٓٛاتَٛقٛع: 

Effect of seepage on stability of canal 

embankments. 

 .أ.د. قُد أمحد أبٛ زسِٝؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 2016 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:دة املواصالتهند: قسم ًاثامن

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تعديل جلنة 

 اإلشراف

 أمحد قُد إبساِٖٝ بسناتاضِ ايطايب:  

َٓػآت اؿُاٜة ايبشسٜة املٓؿرة َٔ اـسضاْة  ايتكِٝٝ األَجٌ يتؿَُِٝٛقٛع: 

 .املعاد تدٜٚسٖا

 .أ.د. قُد ايطٝد قُد ايٓذاز ، د. عادٍ قُد ؾِٗٝ ؼت إغساف:

ٚ ذيو بإقاؾة أ.د. قُد ايػشات ضعٝد عٛدٙ املدزع بايهًٝة إىل ؾٓة 

 اإلغساف ؿادة ايبشح إىل ؽؿـ ضٝادت٘.

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هنددة الغزل والنسوج: قسم  ًاتادع

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 هنح الدرجبت

 ْػٛى ؾتشى ساَد عذُٝةاضِ ايطايب:  

 .املٝهاْٝهى يألقُػة ايٛبسٜة احملانةاألداء ايؿٝصٜائى َٚٛقٛع: 

Apparel physical and mechanical performance of 

terry fabrics. 

ؾالح ايدٜٔ اؾٗٝٓى )زمح٘ اهلل( ،  أ.د. غريٜٚت  أ.د.عادٍؼت إغساف:  

 .سطني ايػًُى ، د. ٚائٌ أمحد ايطٝد محٝدٙ

 ٚاؾل اجملًظ 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ
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 -:هنددة الغزل والنسوج : قسم تابع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 ايػُٝاء قُد إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ عٝداضِ ايطايب:  

 .ًٝؿٝةآيٝة َكاَٚة ايكطع ؾى املٛاد ايَٛقٛع: 

Cut resistance mechanism of fibrous structure 

materials. 

أ.د. فدى عبد املٓعِ إبساِٖٝ املطريى ، أ.د. عؿاف مخٝظ ؼت إغساف: 

 .ايعٛؾى ، أ.د. مسس أمحد قطٔ كتاز

 ػس يف : كبٍٛ يًٓ* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َ

Journal of Industrial Textiles, 8/1/2021 .  

  -تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ :  عًى إٔ

 زئٝطًاَػسؾًا ٚ أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة  . فدى عبد املٓعِ املطريى      أ.د -1

 ة أضتاذ باملسنص ايكَٛى يًبشٛخ بايكاٖس   أ.د. قُد قُد عبد اهلل ضعد     -2

 عكًٛا                                

     يهًٝة ٚأضتاذ بهًٝة اهلٓدضة أ.د. عؿاف مخٝظ إبساِٖٝ ايعٛؾى  أضتاذ با -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ         داَعة اؾالية

         أضتاذ ٚقائِ بنعُاٍ زئٝظ ايكطِ بايهًٝةأ.د. غريٜٚت سطني ايػًُى        -4

 عكًٛا                                                                              

 ًظٚاؾل اجمل 2016 زبٝع دنتٛزاٙ

 

 

 -: الصَوةاهلنددة : قسم عاذرًا 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

 هنح الدرجبت

 ْٛزٖإ ْادى غعبإ َسضىاضِ ايطايب: 

تطبٝل ْعِ املعًَٛات اؾػساؾٝة يف إختٝاز َهإ يًتدًـ األَٔ َٛقٛع: 

 .َٔ املدًؿات اـطسٙ

Application of geographical information system in 

disposal site selection for hazardous waste. 

أ.د. َدست عبد املعطى َؿطؿى دْدٚح ، د. َى عبد ايؿتاح ؼت إغساف: 

 ؾاٜد.

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 هنح الدرجبت

 غسٚم دابس عًى اـٛىلاضِ ايطايب: 

 .إعادة إضتدداّ َٝاٙ ايؿسف ايؿشى يف ايصزاعةَٛقٛع: 

Wastewater reuse in agriculture. 

 .أ أ.د. قُد طازم ؾؤاد ضسٚزؼت إغساف: 

َادطتري 

 اهلٓدضة
 2016 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -:هنددة اإلنًاج : قسم عشر  حادى 

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

إيػاء 

ايتطذٌٝ 

بٓاء عًى 

تكازٜس 

 املػسؾني

 ٚاؾل اجملًظ 2014 زبٝع دنتٛزاٙ ايعبدقُد ضامل عبد اهلل قُد اضِ ايطايب: 

 

 موضوعات عامة )درادات علوا(

اضات الئشة ايدزايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػنٕ اعتُاد املسؾٛعة َٔ ايٓعس ؾى املرنسة  - 1

 ى ؾٛزتٗا ايٓٗائٝة بعد اضتٝؿائٗا يًُالسعات املطًٛبة.ايعًٝا اؾدٜدة ؾ

ٚاؾل فًظ ايهًٝة عًى إعتُاد الئشة ايدزاضات ايعًٝا اؾدٜدة ؾى ؾٛزتٗا ايٓٗائٝة بعد إضتٝؿائٗا يًُالسعات املطًٛبة  ز:ايكسا

، َع تؿٜٛض األضتاذ ايدنتٛز / عُٝد ايهًٝة ؾى إعتُاد أٜة تعدٜالت أٚ ؼدٜجات قد تطتذد بعد َٔ ؾٓة ايكطاع اهلٓدضى 

 ذيو.
 

إدتٝاش  قة عًى ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايهًٝة يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػنٕ اعتُاد ْتٝذةايٓعس ؾى املرنسة املعسٚ - 2

 اإلَتشإ ايػاٌَ يهٌ َٔ :

 اإلضِ  ايكطِ

 إميإ ؾازٚم قُد كتاز ٖٓدضة املٛاؾالت

 اهلٝدزٚيٝهآٖدضة ايسى ٚ
 حيى عبدٙ أبهس عجُإ

 أفد إبساِٖٝ َٓؿٛز عبد املكؿٛد

 َسٚٙ عبد ايهسِٜ ٜعكٛب أبهس يهٗسبٝةاهلٓدضة ا

 ٚالء قُٛد عًى قُد ايعػُاٚى املٝهاْٝهٝةاهلٓدضة 

 ٚاؾل اجملًظ عًى إعتُاد ْتٝذة إدتٝاش اإلَتشإ ايػاٌَ. ايكساز:
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 )درادات علوا( ما وسًٍد من أعمال

 قسم اهلنددة املوكانوكوة : – 1

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 احلكن

 أَرية قُد عبد ايساشم عبد ايعصٜصاضِ ايطايب: 

 .َٝهاْٝها َٛائع َتكدَةَٛقٛع: 

َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝؿبح : )ؼطني تٛزبٝٓة زٜاح َسنب عًٝٗا ْاغس 

ذٚ ساؾة بإضتدداّ تكٓٝة تؿُِٝ ايتذازب( عًًُا بنٕ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ 

 دٖٛس ايبشح.

Optimization of the diffuser augmental wind 

turbine structure using design of expermints 

technique. 

عُسٚ قُد قُد عبد ، أ.د.  ؾادم شنسٜا أبٛ ايٓذا نطابأ.د. ؼت إغساف: 

 .ايساشم

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

International Conference on Engineering Science 

and Technology (ICEST 2021) 3-4 February 2021 

Luxor, Egypt. 

  -عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛة َٔ : 

 زئٝطًا     أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة    ناٌَ عبد ايععِٝ عًى ايػٛزظىأ.د.  - 1

   بهًٝة اهلٓدضة داَعة أضتاذ َتؿسؽ              نُاٍ عبد ايعصٜص إبساِٖٝأ.د.  -2

 عكًٛا                      املٓٛؾٝة                                                   

 أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة                  ؾادم شنسٜا أبٛ ايٓذا نطابأ.د.  -3

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                       

                        د بايهًٝةَطاعأضتاذ          عُسٚ قُد قُد عبد ايساشمأ.د.  -4

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                       

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدضٝة

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 قسم اهلنددة اليَروة وعمارة السػن : – 1

 القرار تبريخ القيد الدرجة املوضوع

تشكيل جلنة 

 ناحلك

 عُس أمحد عبد ايسمحٔ ايبٝتىاضِ ايطايب: 

اإلقتؿادى ٚايبٝئى ملٓعَٛة ايدؾع إعتبازات ايتؿُِٝ ٚايتكِٝٝ َٛقٛع: 

 .ايهٗسبٝة عًى ايطؿٔ ، دزاضة ساية : ضؿٔ ايسناب

Design consideration and Eco-Environmental 

assessment for electric propulsion ships: case 

study- cruise ship. 

أ.د. قُد َسضى عبد اجملٝد ضالَة اؾٖٛسى ، د. إبساِٖٝ ؾادم ؼت إغساف: 

 .ؾدٜل إبساِٖٝ

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

27
th

 IEK International Conference: Engineering a 

Post COVID-19 Future, 24-27 November 2020, 

Mombasa, Kenya. 

  -ة َٔ : عًى إٔ تهٕٛ ايًذٓة َهْٛ

 زئٝطًا أضتاذ َتؿسؽ بايهًٝة               عادٍ عبد اؿًِٝ أمحد بٓٛإأ.د.  - 1

   ٚزئٝظ ايكطِ بايهًٝةأضتاذ   قُد َسضى عبد اجملٝد ضالَة اؾٖٛسىأ.د.  -2

 عكًٛاَػسؾًا ٚ                                                                       

  ٚعُٝد نًٝة اهلٓدضة أضتاذ                         ؾازٚم ايؿؿتى أمحدأ.د.  -3

            بايعًُني ، األنادميٝة ايعسبٝة                                                        

 كًٛاع  يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا                                                      

َادطتري 

 ايعًّٛ

 اهلٓدضٝة

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 


