
 
 
 
 
 
 
 

 حمضر
 جملس الكلية
 (6اجللسة رقم )

 0201/  0202للعام اجلامعى 
 0201 مارس 16بتاريخ 



2 

  2021/ 16/3بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

اذ ــــبس٥اض١ ايطٝد األضت 16/3/2021ادتُع دلًظ ايه١ًٝ يف متاّ ايطاع١ ايعاغس٠ ٚايٓصـ َٔ صباح ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل 

/ دلد٣ عبد ايعظِٝ أمحد ضًُٝإ اجملًظ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز َنيٚأ، عُٝد ايه١ًٝ  –ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ  / ٛزــــايدنت

 نٌ َٔ: ٚقد سطس اجلًط١ Microsoft teams ع٢ًإٔٚ الٜٔ ٚمت عكد اجلًط١  ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، -

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ أ.د. عصاّ َصطؿ٢ ذلُد ٖٚب١ 

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

   زؤضا٤ األقطاّ 

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

 أ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ  سطٔ ذلُد نُاٍ عبد ايطالّأ.د.  

 أ.د. طازم إبساِٖٝ ع٢ً عبٝدٚ  أ.د. عصاّ ذلُد عادٍ عبد احلُٝد ضًُٝإ 

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

 أ.د. عُسٚ أمحد عبد املٓعِ املصس٣  أ.د. ذلُد ايطٝد ذلُد ايٓذاز 

 أ.د. ٚا٥ٌ ذلُد َصطؿ٢ قطب املػال٢ْ  أ.د. ذلُد َسض٢ عبد اجملٝد اجلٖٛس٣ 

 إبساِٖٝ ايربق٢ ٚيٝد عبد ايعظِٝد. أ.  أ.د. غريٜٚت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ 

   د. ٜطس٣ إبساِٖٝ ط٘ عجُإ 

   أضاتر٠ َٔ األقطاّ

 أ..د. ايطٝد ذلُد ع٢ً احلًٛ  أ.د. ذلُد عبد ايسمحٔ اجلٓا٢ٜٓ 

 أ. د. ضٗري ؾتش٢ مخٝظ زشٜك١  أ. د. ذلُد ٜاضس ذلُد أْٛز خًٌٝ 

 أ. د. محد٣ عبد ايعصٜص ضٝـ  حي٢ٝ عبد ايطالّ عبد ايٓاصسأ. د.  

 أ. د. عُسٚ شنسٜا ساؾظ ايٛنٌٝ  حي٢ٝ ذلُد صرب٣ نُاٍ ايػاذىل أ. د. 

   أ. د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ضعد ايكسْػا٣ٚ 

 َدزضني َٔ األقطاّ أضاتر٠ َطاعدٜٔ َٔ األقطاّ

 ذلُد سطٔ غًب٢ عبد ايٓب٢د.   د. ي٢ًٝ أبٛ سدٜد عبد ايالٙ ايطٝد 

 أعطا٤ دلًظ ايه١ًٝ َٔ اخلازز 

 ب. أعطا٤ َٔ خازز ايه١ًٝ  ايه١ًٝأ. أعطا٤ َٔ داخٌ  

 ّ. أضا١َ ايطٝد اجلٓا٢ٜٓ  عصاّ أمحد ضاملأ.د.  

 يٛا٤.د. ُٖٝٔ ايطٝد سطٔ ايطٝد سطٔ  ذلُد ْصس ايدٜٔ سطٔ دَريأ.د.  

   ضعٝد إمساعٌٝ اخلا٢َأ.د.  

   زغد٣ زدا٤ شٖسإأ.د.  

   ذل٢ٝ ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهس٣أ.د.  

 ت سطني عبد ايًطٝـ ايػ٢ًُ )َدٜس ٚسد٠ ضُإ اجلٛد٠( ، د. َصطؿ٢ غٛق٢ ذلُد زَطإ )املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًُسنص اهلٓدض٢(أ.د. غريٜٚ  َدعـٕٛٚ :

د. خًٌٝ أمحد أبٛ أ.د. ذلُد ٚدٝ٘ ناٌَ بد٣ٚ ، أ.د. سطٔ ذلُد عبد ايعاٍ ايهُػٛغ٢ ، أ.د. ذلُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘ ، أ.  اعترز عٔ عدّ احلطٛز:

 ى. ذلُد ع٢ً سطٓنيسٜـ ، د. أنسّ عبدٙ ذلُد عبدٙ ، ، د. عُسٚ ٜٛضـ ايطٝد ايػ خايد دلد٣ سطني ْاد٢أ.د. أمحد ، 
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  2021/ 16/3بتازٜذ  ايطادض١اجلًط١ 

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

 ذرع اجملؾس فى مـاقشة املوضوعات الًالقة.ثم اجملؾس ، 

 .2020/2021لؾعام اجلامعى  2021 فرباور 9بًاروخ  امسةاخلالًصدوق عؾى حمضر اجلؾسة  متأواًل : 

 

 -: املوضوعات العامة : ثانقًا

بػإٔ صدٚز قساز اجملًظ  22/2/2020دنتٛز / أَني اجملًظ األع٢ً يًذاَعات بتازٜذ بهتاب األضتاذ ايايه١ًٝ عًًُا  ظدلً أسٝط – 1

 مبا ٢ًٜ : 20/2/2021بتازٜذ  األع٢ً يًذاَعات ظًطت٘ املٓعكد٠

 إعتُاد قٛا٥ِ َسغش٢ اجملًظ األع٢ً يًذاَعات ؾ٢ تػهٌٝ جلإ اختٝاز ايعُدا٤. 

  تؿٜٛض األضتاذ ايدنتٛز / أَني اجملًظ األع٢ً يًذاَعات بتشدٜد َسغش٢ اجملًظ األع٢ً يًذاَعات يعط١ٜٛ جل١ٓ

عطٛ( ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اسدُٖا 2) 27/1/2021بتازٜذ  293 كساز ايٛشاز٣ زقِتسغٝح عُدا٤ ايهًٝات ٚاملعاٖد اضتٓادًا يً

َٔ جل١ٓ ايكطاع يًه١ًٝ املساد تػهٌٝ جل١ٓ هلا ، ٚاالخس َٔ خازز جل١ٓ ايكطاع ٚإٔ ٜهْٛا َٔ خازز اجلاَع١ املع١ٝٓ إٕ 

 أَهٔ.

بتؿـٜٛض  َع١ اإلضـهٓدز١ٜ  األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داٚايصادز َٔ  2/3/2021بتازٜذ  398باألَس زقِ دلًظ ايه١ًٝ عًًُا  أسٝط – 2

األضتاذ ايدنتٛز / ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ ، بصؿت٘ عُٝد ن١ًٝ اهلٓدض١ ؾ٢ ايتٛقٝع ع٢ً عكد اإلتؿام املاىل بني ايكٛات ايبشس١ٜ ، 

دمي١ٝ ايٛط١ٝٓ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ، ؾ٢ تػػٌٝ بسْاَر َادطتري ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ ؾ٢ تهٓٛيٛدٝا ايطؿٔ املتكد١َ باألنا –ٚن١ًٝ اهلٓدض١ 

 .يًتهٓٛيٛدٝا ايبشس١ٜ ، ع٢ً إٔ ٜعٌُ بٗرا األَس إعتبازًا َٔ تازٜذ صدٚزٙ ٜٚٓت٢ٗ بإْتٗا٤ ايػسض َٓ٘

ٚايصادز َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ بتؿٜٛض  21/2/2021بتازٜذ  388أسٝط دلًظ ايه١ًٝ عًًُا باألَس زقِ  - 3

ايكادز عالّ ، بصؿت٘ عُٝد ن١ًٝ اهلٓدض١ ؾ٢ ايتٛقٝع ع٢ً بسٚتٛنٍٛ ايتعإٚ بني َدٜس١ٜ ايك٣ٛ األضتاذ ايدنتٛز / ضعٝد ذلُد عبد 

 ايعا١ًَ باإلضهٓدز١ٜ ٚن١ًٝ اهلٓدض١ ؾ٢ دلاٍ ايتدزٜب املٝدا٢ْ يًطالب.

ٓدز١ٜ بتؿٜٛض ٚايصادز َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داَع١ اإلضه 21/2/2021بتازٜذ  389أسٝط دلًظ ايه١ًٝ عًًُا باألَس زقِ  - 4

األضتاذ ايدنتٛز / ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ ، بصؿت٘ عُٝد ن١ًٝ اهلٓدض١ ؾ٢ ايتٛقٝع ع٢ً عكد اتؿام اإلغساف ع٢ً أعُاٍ زصـ 

 ايطسم ٚاألزصؿ١ بايعػٛا٥ٝات بٓطام أسٝا٤ ذلاؾظ١ اإلضهٓدز١ٜ بني ذلاؾظ١ اإلضهٓدز١ٜ ٚاملسنص اهلٓدض٢ به١ًٝ اهلٓدض١.

ٚايصادز َٔ األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ بتؿٜٛض  21/2/2021بتازٜذ  ١ٝ399 عًًُا باألَس زقِ أسٝط دلًظ ايهً - 5

األضتاذ ايدنتٛز / ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ ، بصؿت٘ عُٝد ن١ًٝ اهلٓدض١ ؾ٢ ايتٛقٝع ع٢ً عكد اإلتؿام ايتٓؿبر٣ يًتعـإٚ بـني   

َع١ اإلضهٓدز١ٜ يًُػازن١ ؾ٢ َػسٚع أقُاز صٓاع١ٝ َع١ًُٝ تع١ًُٝٝ َستبط١ مبٓص١ تعًِٝ دا –ٚناي١ ايؿطا٤ املصس١ٜ ٚن١ًٝ اهلٓدض١ 

 تهٓٛيٛدٝا ايؿطا٤ املصس١ٜ.
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 -: املوضوعات العامة : تابع

أسٝط دلًظ ايه١ًٝ عًًُا غطاب األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ٚاملتطُٔ قساز اجملًظ األع٢ً يًذاَعات ظًطت٘  - 6

ٚال٥شت٘  1972يط١ٓ  49بػإٔ تػهٌٝ جل١ٓ يٛضع َكرتح يتعدٌٜ ْصٛص َٛاد قإْٛ تٓظِٝ اجلاَعات زقِ  ٠20/12/2021 ؾ٢ املٓعكد

ايتٓؿٝر١ٜ ٚؾكًا ملكتطٝات ايعصس ، ٚطًب َٛاؾا٠ اجملًظ األع٢ً يًذاَعات بهاؾ١ املكرتسات َٔ اجملتُع اجلاَع٢ بهاؾ١ طٛا٥ؿ٘ َٔ 

اَع١ ، ٚذيو خالٍ غٗس َٔ تازخي٘ ، ٚقسز دلًظ ايه١ًٝ يعاًَني ٚايطالب بهًٝات َٚعاٖد اجلأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ٚا

ملٓاقػ١ املكرتسات ايت٢ تبدٜٗا األقطاّ ايع١ًُٝ ؾ٢ ٖرا ايػإٔ بعد عسض املٛضٛع ع٢ً دلايظ األقطاّ عكد دًط١ عا١َ يًُذًظ 

 ؾ٢ أٍٚ اْعكاد هلا.

ٚذيـو عـٔ َػـازن١     ‘ع َٔ ايطٝد٠ األضتاذ ايدنتٛز / َدٜس إداز٠ ايٛاؾـدٜٔ بايهًٝـ١   أسٝط دلًظ ايه١ًٝ عًًُا بايتكسٜس املسؾٛ – 7

ٚاير٣ سطسٙ األضتاذ ايدنتٛز / ز٥ٝظ داَع١ اإلضهٓدز١ٜ ٚايطاد٠  Edugateٚسطٛز ايه١ًٝ ؾ٢ َعسض َٚٓتد٣ ايتعًِٝ ايعاىل 

 عُدا٤ نًٝات ايطب ٚاهلٓدض١ ٚطب األضٓإ.

 RETBE’20ٌٝ ايًذ١ٓ املٓظ١ُ يًُؤمتس ايدٚىل ايجا٢ْ عػس يدٚز اهلٓدض١ سلٛ ب١٦ٝ أؾطٌ  ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً إعاد٠ تػه – 8

عًـ٢ إٔ ٜهـٕٛ    2021خالٍ غٗس دٜطـُرب   onlineع٢ً إٔ إْعكادٙ  9/2/2021( بتازٜذ 5ٚاير٣ ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ظًطت٘ زقِ )

 نايتاىل : ايتػهٌٝ

 ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ٚعط١ٜٛ ناًل َٔ :بس٥اض١ األضتاذ ايدنتٛز / إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ املٓظ١ُ 

  ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ –ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / دلد٣ عبد ايعظِٝ أمحد 

  األضتاذ املتكسؽ بكطِ ٖٓدض١ ايس٣ ٚاهلٝدزٚيٝها –ايطٝد٠ األضتاذ ايدنتٛز / زا١ٜٚ َٓري قٓص٠ٛ 

 ايصش١ٝٓدض١ اهل األضتاذ املتؿسؽ بكطِ – ذلُد طازم ؾؤاد ضسٚزز / األضتاذ ايدنتٛ ايطٝد 

  األضتاذ بكطِ اهلٓدض١ اإلْػا١ٝ٥ –ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز / خايد ايطٝد دعؿس 

  ٕاملتؿسؽ بكطِ ٖٓدض١ احلاضب ٚايٓظِاملطاعد األضتاذ  –ايطٝد ايدنتٛز / ٜطس٣ إبساِٖٝ ط٘ عجُا 

  األضتاذ املطاعد بكطِ ٖٓدض١ املٛاصالت –ايطٝد ايدنتٛز / ٚا٥ٌ ع٢ً غٝت 

  األضتاذ املطاعد بكطِ اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ –ايطٝد٠ ايدنتٛز٠ / دٜٓا أمحد اجلٝاز 

  املدزع بكطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ –ايطٝد ايدنتٛز / شٜاد ذلُد ايصٝاد 

  ٚشٜس ايبرتٍٚ األضبل –ايطٝد املٗٓدع / غسٜـ ٖداز٠ 

 

 -: اهلداوا والًربعات:  ثالًٌا

 :عباز٠ عٔ  ايصباغ١ ٚاملٓطٛدات املصس١ٜ )زٜاض دسٚب(َٔ غسن١ املكدّ ايع٢ٓٝ ايتربع قبٍٛ  ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ع٢ً – 1

 ( َانٝٓات7خط َالبظ عدد )  يكطِ ال غري( ، ٚذيو أيـ دٓٝ٘ َصس٣  عػسٕٚدٓٝ٘ ) 20000مببًؼ تكدز قُٝتٗا اإلمجاي١ٝ

 بايه١ًٝ. ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر

 ( َا1عدد ) دٓٝ٘ )ثالثٕٛ أيـ دٓٝ٘ َصس٣ ال غري( ، ٚذيو يكطـِ   30000ن١ٓٝ ْطٝر دا٥س٣ تكدز قُٝتٗا اإلمجاي١ٝ مببًؼ

 ٖٓدض١ ايػصٍ ٚايٓطٝر بايه١ًٝ.
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 شئون هيئة التدريس
 ؿًازونالًعاقد مع العؾؿاء املأواًل: 

 القرار املوضوع القسم االسم ّ

      محد عبد ايسمحٔ املصس٣ أضا١َ أ ا.د. 1
دض١ اهلٓ

 املٝهاْٝه١ٝ  

ايٓظس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػـإٔ املٛاؾكـ١   

ايعًُـا٤  َـٔ ؾ٦ـ١   ضٝادت٘ َع  ػدٜد تعاقدع٢ً 

ٚست٢   12/2/2021ملد٠ عاّ اعتبازًا َٔ  ٔاملُتاشٜ

11/2/2022. 

 ٚاؾل اجملًظ

 

  : الرتققات والًعققـاتثانقًا

 (ة فؼطاألداتذ )جمؾس الؽؾقة عؾى مسًوى  مـح الؾؼب العؾؿى لوظقػة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 
 محد ضاملأبساِٖٝ إد. َصطؿ٢ 

       َٓصٛز
 َطاعدأضتاذ 

اهلٓدض١ 

 ايهُٝٝا١ٝ٥

ايٓظـــس ؾـــ٢ إقـــرتاح دلــــًظ ايكطـــِ     

ضـــٝادت٘  َـــٓحبػـــإٔ املٛاؾكــــ١ عًـــ٢   

ــ   ــ٢ يٛ ٝؿ ــب ايعًُ ــتا ١ايًك ــِ  ذأض بايكط

ــ   ــ١ٝ ايًذٓـ ــ٢ تٛصـ ــا٤ًا عًـ ــ١  ١بٓـ ايعًُٝـ

 يًرتقٝات.ايدا١ُ٥ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 (ة واألداتذة املساعدون فؼط)جمؾس الؽؾقة عؾى مسًوى األداتذمساعد   مـح الؾؼب العؾؿى لوظقػة أدًاذ -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

1 

محد ذلُد زلٝب ذلُد املتٛىل أد. 

  املها٣ٚ

 

 َدزع
اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ٝ    

ِ ايٓظـــس ؾـــ٢ إقـــرتاح دلــــًظ ايكطـــ    

بػـــإٔ املٛاؾكــــ١ عًـــ٢ ظًطـــت٘ ايطاز٥ـــ١ 

 ١ضـــٝادت٘ ايًكـــب ايعًُـــ٢ يٛ ٝؿـــ َـــٓح

بايكطـــِ بٓـــا٤ًا عًـــ٢    َطـــاعدأضـــتاذ 

ــ  ــ١ٝ ايًذٓــ ــ١   ١تٛصــ ــ١ ايدا٥ُــ ايعًُٝــ

 يًرتقٝات.

 ٚاؾل اجملًظ

2 

ذلُد دالٍ ع٢ً أمحد د. 

  ْاصـ

 

     ٖٓدض١ اإلْتاز َدزع

ــِ    ـــًظ ايكطـ ــرتاح دلـ ــ٢ إقـ ــس ؾـ ايٓظـ

ــ٢   ـــ١ عًـ ــإٔ املٛاؾكـ ــٓحبػـ ــٝ َـ ادت٘ ضـ

ــ٢ يٛ ٝؿــــ   ــب ايعًُــ ــتاذ  ١ايًكــ أضــ

ــاعد ــ١ٝ   َطـ ــ٢ تٛصـ ــا٤ًا عًـ ــِ بٓـ بايكطـ

 ايع١ًُٝ ايدا١ُ٥ يًرتقٝات. ١ايًذٓ

 ٚاؾل اجملًظ
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 مساعدالًعقني فى وظقػة مدرس  -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َعٝد     ضاز٠ ذلُد ؾتش٢ عبد ايػ٢ٓ          ّ. 1
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ 

ــرتا   ــ٢ إقـ ــس ؾـ ــِ  ايٓظـ ــظ ايكطـ ح دلًـ

ــٝادت تعـــٝنيبػـــإٔ املٛاؾكـــ١ عًـــ٢   ٗاضـ

بايكطـــِ  َـــدزع َطـــاعدؾـــ٢ ٚ ٝؿـــ١ 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري احلصٛهل

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد ّ. غٗاب ايدٜٔ سطٔ غٛغ١  2
اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ 

 ٚاالغعاع١ٝ  

ايٓظس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

 َدزع َطاعدؾ٢ ٚ ٝؿ١ ٘ ضٝادت تعٝنيع٢ً 

 .ع٢ً دزد١ املادطتري ِ حلصٛي٘بايكط

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: لرعاوة األدرةًا: اإلجازات اخلاصة بدون مرتب لٌثا

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

اهلٓدض١  َعٝد    محد ذلُد عادٍ أؾسح ّ.  1

  ايهٗسب١ٝ  

ايٓظس ؾ٢ إقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك١ 

   ٗ  ذدٜـد يت اع٢ً ايطًب املكـدّ َـٔ ضـٝادت

 ايـصٚز اص١ بدٕٚ َستب يسعاٜـ١  اخلداش٠ األ

ستـ٢   15/4/2021َـٔ   اعتبـازاً  ثا٢ْعاّ ملد٠ 

14/4/2022 . 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 : اإلدًؼاالت وإنفاء اخلدمة : رابعًا

 القرار البيبن القسم الوظيفت االسم م

1 

ّ. ٜاضس َصطؿ٢ عبد املكصٛد 

 عط١ٝ

َدزع 

 َطاعد

اهلٓدض١ 

 ايهٗسب١ٝ

 املٛاؾك١اح دلًظ ايكطِ بػإٔ ايٓظس ؾ٢ اقرت

املكد١َ َٔ ضٝادت٘ اعتبازا َٔ  االضتكاي١ع٢ً 

)ايتــازٜذ ايتــاىل يٓٗاٜــ١ االدــاش٠  28/1/2020

اخلاص١ ملساؾكـ١ ايصٚدـ١(  يظـسٚف خاصـ١     

٘ ـٚذيــو َــع تطبٝــل ايًــٛا٥ح )تكــدّ عٓــ

٢ / ذلُد ُٖاّ أبٛ اجملد مبٛدب تٛنٌٝ ـاحملاَ

 خاص(.  

 ٚاؾل اجملًظ
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 دًؼاالت وإنفاء اخلدمة :: اإل تابع

2 

َاٜهٌ داٚد ضًُٝإ ّ. 

 ايٛزدا٢ْ 
 َعٝد 

ٖٓدض١ 

 املٛاصالت

ــِ     ــظ ايكطـ ــرتاح دلًـ ــ٢ اقـ ــس ؾـ ايٓظـ

ــإٔ  ــ١بػـ ــ٢  املٛاؾكـ ــ١ عًـ ــا٤ خدَـ  اْٗـ

 12/8/2020َــــــٔ  ضــــــٝادت٘ اعتبــــــازًا

ــاش٠   ) ــا٤ االدــ ــاىل الْتٗــ ــازٜذ ايتــ ايتــ

ــ١   ــب ملساؾكـــ ــدٕٚ َستـــ ــ١ بـــ اخلاصـــ

 ايصٚد١(.

 ٚاؾل اجملًظ

 َعٝد  د سًِٝ َطٝش١ ّ.نرييظ َاد 3
ٖٓدض١ 

 املٛاصالت

 املٛاؾك١ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ 

َٔ ضٝادت٘ اعتبازًا َٔ  املكد١َ االضتكاي١ع٢ً 

ع٢ً إ تتبع ايكٛاعد ٚايًـٛا٥ح   23/8/2020

 ٚايكٛاْني املتبع١ ؾ٢ َجٌ ٖرٙ احلاالت.

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: اإلنًداباتاإلدًشارات و: ًاخامس

 القرار املوضوع القسم وظيفتال االسم ّ

 ضتاذ َتؿسؽ أ ْاد٢ ا.د. دلد٣ سطني ذلُٛد 1

ٖٓدض١ 

احلاضب 

 ٚايٓظِ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك٘ 

ع٢ً اْتداب ضٝادت٘ يالضتعا١ْ غربت٘ يًعٌُ 

مبهتب١ االضهٓدز١ٜ ملد٠ عاّ اعتبازًا  نُطتػاز

ٚذيو ٢َٜٛ ،   28/2/2022ست٢  1/3/2021َٔ 

 ضاع١ أضبٛعًٝا. 16زبعا٤ ٚاخلُٝظ ملد٠ األ

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذأ محد ذلُد سط٢ٓ احل٣ٛٝ أا.د.  2

اهلٓدض١ 

ايبشس١ٜ 

 ٚعُاز٠ ايطؿٔ 

 ١بػإٔ املٛاؾك  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ

ػػٌ ي ْدبا نًًٝااْتداب ضٝادت٘  ػدٜدع٢ً 

ٚ ٝؿ١ أَني عاّ صٓدٚم تطٜٛس ايتعًِٝ ملد٠ 

 .16/5/2021عاّ اعتبازًا َٔ 

 ٚاؾل اجملًظ

 ضتاذ أ ا.د. ذلُد عاصِ ذلُٛد سٓؿ٢     3
اهلٓدض١ 

 املعُاز١ٜ 

 ١ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

يًتدزٜظ بكطِ اهلٓدض١  ع٢ً ْدب ضٝادت٘

املعُاز١ٜ ٚايتصُِٝ ايب٢٦ٝ به١ًٝ اهلٓدض١ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا باالنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ 

ٌ ايبشس٣ يًؿصٌ ايدزاض٢ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايٓك

ٚذيو ٢َٜٛ ايطبت ،  2020/2021االٍٚ 

 ضاع١ أضبٛعًٝا. 12ٚايجالثا٤ ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ
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 -:اإلدًشارات واإلنًدابات : تابع

4 
ا.د. ٢ْٗ عدىل عبد ايسمحٔ 

 عط١ٝ 
 ضتاذ أ

ٖٓدض١ 

احلاضب 

 ٚايٓظِ 

 ١ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ايٛقت ؾ٢ غري  ا بعضع٢ً ْدب ضٝادتٗ

أٚقات ايعٌُ ايسمس١ٝ ٚذيو ملد٠ عاّ اعتبازًا 

يالضتعا١ْ   14/3/2022ست٢  15/3/2021َٔ 

غرباتٗا ؾ٢ االغساف ع٢ً أْػط١ ايبشح 

 .ٚايتطٜٛس َٚا ٜطتذد َٔ اْػط١

 ٚاؾل اجملًظ

 َدزع  محد س٢ًُ عبد ايعصٜص أد.  5
اهلٓدض١ 

 املٝهاْٝه١ 

ع٢ً  ١ٕ املٛاؾكايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػأ

يًعٌُ ظاَع١ ايعًُني ايدٚي١ٝ خالٍ  ْدب ضٝادت٘

،  2020/2021ايؿصٌ ايجا٢ْ َٔ ايعاّ االنادمي٢ 

 أضبٛعًٝا. ضاعتإٚذيو ّٜٛ األسد ملد٠ 

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -: إنًداب تعدول -

 القرار املوضوع القسم الوظيفت االسم ّ

 َدزع  د. ٢َ ذلُد عبدٙ      1
اهلٓدض١ 

 ١  املعُازٜ

 ١ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ ايكطِ بػإٔ املٛاؾك

ا عٔ  طٝادتٗتعدٌٜ اجلدٍٚ اخلاص  بع٢ً 

ايؿصٌ ايدزاض٢ االٍٚ بػإٔ االْتداب 

اخلازد٢ يٝصبح ّٜٛ ٚاسد ؾكط بداًل َٔ 

َٜٛني يكطِ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ ظاَع١ ؾازٚع 

 ضاعات( أضبٛعًٝا. 6ّٜٛ االزبعا٤ بٛاقع )

 ٚاؾل اجملًظ

 

 -:موضوعات عامة )ذىون هقىة الًدروس( ًا : دداد

رلاطب١ اجلاَع١ ؾُٝا ٜتعًل باألداشات اخلاص١ يًطاد٠ أعطا٤ املٛاؾك١ ٢ٚ ؾتؿٜٛض األضتاذ ايدنتٛز / عُٝد ايه١ًٝ ايٓظس ؾ٢  - 1

ًٕ  .١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ضٛا٤ ناْت مبستب أٚ بدٕٚ َستب ، ٚذيو بعد ايتشكل َٔ اضتٝؿا٥ٗا ٚؾكا يًكاْٛ

 .ع٢ً ايتؿٜٛض ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ايكساز:

ذلُد ساؾظ  ايطٝد املٗٓدع / ذلُد صرب٣ تسغٝح ع٢ً  ايٓظس ؾ٢ اقرتاح َٛاؾك١ قطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ ايهرتًْٚٝا - 2

ٚاير٣  ح ايصا٣ٚبٛ ايؿتأمحد أ/ ذلُد  املٗٓدعبداًل َٔ  (يٛ ٝؿ١ َعٝد بايكطِ )غعب١ زٜاضٝات طبكًا يًدط١ اخلُط١ٝ يًكطِ

ٚ ٝؿ١  ٘يػػً اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝملٛاؾك١ قطِ  ايرتغح يٛ ٝؿ١ َعٝد بكطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ ٚباعتراز عٔ  تكدّ

  .ٖرٙ ايٛ ٝؿ١عٔ / ْٛزإ عبد ايسسِٝ عجُإ بايكطِ ، ٚنريو إعتراز املٗٓدض١ َعٝد 

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ. ايكساز:
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 -:هقىة الًدروس(  موضوعات عامة )ذىون:  تابع

محد عُسٚ عبد ايػ٢ٓ َصطؿ٢ ضعؿإ ٚتسغٝح ع / أبػإٔ تطبٝل ايًٛا٥ح ع٢ً املٗٓد ايهٗسب١ٝايٓظس ؾ٢ اقرتاح قطِ اهلٓدض١  - 3

ْ٘ ضبل ٚصدز قساز أٚ بٛ ايؿتح ايصا٣ٚ يػػٌ ٚ ٝؿ١ َعٝد بايكطِ ؾ٢ غعب١ ايك٣ٛ ايهٗسب١ٝ ، عًًُاأمحد أذلُد /  املٗٓدع

بٛ ايؿتح ايصا٣ٚ بٛ ٝؿ١ َعٝد بكطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ أمحد أني املٗٓدع / ذلُد ٝبتع 10/1/2021بتازٜذ  112اجلاَع١ زقِ 

اهلٓدض١ٝ ٚمل ٜتطًِ ايعٌُ ٚتكدّ باعتراز عٔ غػٌ ايٛ ٝؿ١ ٚقد ٚاؾل دلًظ قطِ ايسٜاضٝات ٚايؿٝصٜا٤ اهلٓدض١ٝ ع٢ً 

  .االعتراز املكدّ َٔ ضٝادت٘

 .ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ ايكساز:
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 الصئون التعليمية
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

1 

ايٓظس ؾ٢ ؼدٜد األعداد املكرتح قبٛهلا ؾ٢ ايه١ًٝ يًعاّ 

 نُا ٢ًٜ : 2021/2022اجلاَع٢ 

 طايب ثا١ْٜٛ عا١َ 900 -

 طايب غٗادات َعادي١ 100 -

 طايب غٗادات ؾ١ٝٓ 100 -

 

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ

 ع٢ً األعداد املكرتس١

2 

 ضُٔ ايه١ًٝ ضتطسس٘ ايرٟ ملكسزا َكرتحٓظس يف اي

 َٛضٛع يف اجلاَع١ تعسضٗا اييت ختٝاز١ٜإلا املكسزات

 تدزع اييت املكسزات ضُٔ يٝظ بأْ٘ عًًُا ، ايعا١َ ايجكاؾ١

كساز دلًظ اجلاَع١ ي ٚؾكًا ٚذيو ، اهلٓدض١ ن١ًٝ يطالب

غصٛص َكسزات اجلاَع١ اإلختٝاز١ٜ ؾ٢  21/7/2019بتازٜذ 

ايجكاؾ١ ايعا١َ اييت تطسسٗا ايه١ًٝ يطًب١ ايهًٝات َٛضٛع 

 املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا ٢ؾ َكد١َ َكسز ٚاملكرتح ، األخس٣

Technology Information to Introduction 

 ١٦ٖٝ أعطا٤ اإلزلًٝص١ٜ بايًػ١ بتدزٜط٘ ٜكّٛ إٔ ع٢ً ،

 .ٚايٓظِ احلاضب ٖٓدض١ بكطِ ايتدزٜظ

ع٢ً  أٚصت ايًذ١ٓ باملٛاؾك١

 املكرتح. املكسز

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ

ع٢ً تٛص١ٝ ايًذ١ٓ ، 

َع تؿٛض ا.د. ٚنٌٝ 

ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ 

ٚايطالب ؾ٢ ؼدٜد نٛد 

 املكسز

3 

"ايتػػٌٝ  1 ٣ايٓظس يف تصٜٛب نٛد َكسز إختٝاز

 PED ، يٝهٕٛ باحلبٝبات احلان١" بربْاَر ٖٓدض١ اإلْتاز

إىل ٚدٛد ، ٚذيو ْظسًا  PED 322 بداًل َٔ 323

سزٜٔ إختٝازٜني بربْاَر ٖٓدض١ اإلْتاز بٓؿظ ايهٛد  َك

PED 322 : ُٖا 

 "ايتػػٌٝ باحلبٝبات احلان١" 1-٣َكسز إختٝاز

 "تػػٌٝ املٛاد صعب١ ايكطع" 2-٣َكسز إختٝاز

َكسز ايهتاب١ ايتك١ٝٓ )َتطًب ن١ًٝ ضاعات ٚتصٜٛب 

  (2,0,0)إىل (2,0,1)  َٛسد( َٔ

 أٚصت ايًذ١ٓ باملٛاؾك١.

 يه١ًٝٚاؾل دلًظ ا

 ع٢ً تٛص١ٝ ايًذ١ٓ
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 لصئون التعليميةتابع : ا
 

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

4 

 ٢ايٓظس يف تٛسٝد نٛد َكسز ايدٜٓاَٝها احلساز١ٜ يربْادل

ٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ ٖٓدض١ ايٓطٝذٝات ٚاهل

ٚضاعات ، ضاعات َعتُد٠  MEC x12  ،3 يٝصبح

 :٢يًُكسز نُا ًٜ ٣ٛ احلاىلٚباحملت (2 , 0 , 2)إتصاٍ 

MEC x12 (2 ,0 ,2)3 ايدٜٓاَٝها احلساز١ٜ 

ايٛسدات، ؼٜٛالت ايطاق١، تعسٜؿات األْظ١ُ ٚاخلٛاص 

دٜٓاَٝها احلساز١ٜ ٚايػػٌ ٚاحلساز٠، ايكإْٛ األٍٚ يً

دٜٓاَٝها ، َعادي١ ايطاق١، ايكإْٛ ايجاْٞ ي١ًيًُٓظَٛ٘ املػًك

ات اهلٛا٤ ايكٝاض١ٝ، ايطٛاغط، ، ايػاشات املجاي١ٝ، دٚزاحلساز١ٜ

ٚايعًُٝات،  دٚا٥س نازْٛت ٚزاْهني، دٚزات  تٛيٝد ايبداز

ضسٜإ ايبداز َع إعاد٠ ايتطدني ٚاالضرتداع احلسازٟ، 

، ١ْظسٜ٘ عٌُ ايتٛزبٝٓات ايبدازٜايبداز خالٍ ايؿٖٛات، 

 .١ايتٛزبٝٓات ايػاشٜ

إىل ٚدٛد َكسز ايدٜٓاَٝها احلساز١ٜ بٓؿظ ٚذيو ْظسًا 

 :ؾ٢إلضِ ٚاحملت٣ٛ ا

  MEC x12بسْاَر ٖٓدض١ ايٓطٝذٝات بهٛد  -1

 (2 ,0 ,2) ٚضاعات إتصاٍ

 MECاهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ بهٛدبسْاَر  - 2

 (2 ,1 ,2)ٚضاعات إتصاٍ  112

َٔ األسهاّ ايعا١َ يال٥ش١  (28)ٚذيو يف ض٤ٛ املاد٠ 

إٔ جملًظ ايه١ًٝ إٔ "ايطاعات املعتُد٠ اييت تٓص ع٢ً 

َٔ ايكسازات ايالش١َ إلضتهُاٍ ٚتٓؿٝر ٖرٙ  ٜتدر

 ."ايال٥ش١ ٚتطٌٗٝ إدسا٤اتٗا

 أٚصت ايًذ١ٓ باملٛاؾك١.

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ

 ع٢ً تٛص١ٝ ايًذ١ٓ
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 لصئون التعليميةتابع : ا
   

 القرار توصيت جلنت شئون طالة املوضوع م

5 

/ دٗاد ع٢ً ذلُد ع٢ً  ايٓظس يف ايطًب املكدّ َٔ ايطايب

دزاض١ َكسزات ايط١ٓ ايٓٗا١ٝ٥ بكطِ اهلٓدض١ ػإٔ ب،  ذلُد

، سطب قساز  املعُاز١ٜ َع إعؿا٥٘ َٔ َػسٚع ايتدسز

اجملًظ األع٢ً يًذاَعات متٗٝدًا ملعادي١ دزد١ ايبهايٛزٜٛع 

يف اهلٓدض١ )ٖٓدض١ َعُاز١ٜ( َٔ داَع١ 

Limkokwing University of Creative 

Technology ٢املكسز ٖ، َع إعتباز ضاعات  مبايٝصٜا 

ٖرٙ احلاي١ ضٝكّٛ ايطايب  ٢، ٚؾ ضاعات َد٠ االَتشإ

، إثٓإ بطاعتني ٚإثٓإ بجالت  بدزاض١ أزبع١ َكسزات

. عًًُا بأْ٘ قد ضبل  جملًظ ايه١ًٝ ؼدٜد تهًؿ١  ضاعات

طبكًا يًُٛاؾك١ ايطابك١ َٔ دلًظ  دٓٝ٘ 1025 ـايطاع١ ب

 ايه١ًٝ ؾ٢ َجٌ ٖرٙ احلاالت

 

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ

٢ً تطذٌٝ ايطايب ع

ؾ٢ املكسزات املطًٛب١ 

ٚؾكًا ملا ٚزد َٔ قطِ 

،  اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

ٚطبكًا يًُٛاؾك١ 

ايطابك١ ؾ٢ تهًؿ١ 

 ايطاع١

6 

ايٓظس ؾ٢ خطاب األضتاذ ايدنتٛز / املدٜس ايتٓؿٝر٣ يًرباَر 

( 2ايع١ًُٝ املتدصص١ بػإٔ اقرتاح اإلغرتاى بعدد )

ست٢ تتُهٔ  (Zoom)سطاب يًه١ًٝ ؾ٢ خد١َ شّٚٚ 

ايه١ًٝ َٔ املتابع١ ٚايتٛاصٌ عٔ بعد َع جلإ اإلعتُاد 

األنادمي٢ ٚغريٖا َٔ األعُاٍ َطتكباًل ٚايت٢ تتطًب 

 صٌ عٔ بعد.ااإلدتُاع ٚايتٛ

 

 ٚاؾل دلًظ ايه١ًٝ

ع٢ً إغرتاى ايه١ًٝ 

( سطاب ؾ٢ 2بعدد )

 (Zoom)خد١َ شّٚٚ 
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 العالقات الثقافية
 -: الدرادقة جازاتاإل :أواًل

 -:اإلٜؿاد ؾ٢ أداش٠ دزاض١ٝ   – أ

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
 عُسٚ دلد٣ عبد. ّ

 ايؿتاح ذلُد 

عٝد بكطِ اهلٓدض١ َ

 االْػا١ٝ٥

ٚجلٓـ١ ايهًٝـ١ ايعالقـات    ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًـظ ايكطـِ   

اٜؿـاد ضـٝادت٘ ؾـ٢ ادـاش٠ دزاضـ١ٝ      عًـ٢  باملٛاؾكـ١  ايجكاؾ١ٝ 

ٚذيـو يالضـتؿاد٠    نٓدأ َ املادطترييًشصٍٛ ع٢ً دزد١ 

ملد٠ عاّ قابٌ  َاْٝتٛبأَ املٓش١ املكد١َ يطٝادت٘ َٔ داَع١ 

يًتذدٜد إعتبازًا َٔ تازٜذ ايطؿس مبستب ٜصسف بايـداخٌ  

 .31/11/2021ع٢ً اال ٜػادز أزض ايٛطٔ قبٌ امتاّ عاَني ؾ٢ 

 (.11/11/2019ؾ٢  )تازٜذ تعٝني ضٝادت٘ ؾ٢ ٚ ٝؿ١ َعٝد

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -:د أداش٠ دزاض١ٝ َ  –ب 

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ذلُد عال٤ ايدٜٔ  .ّ

 ايدنسٚز٣ 

َدزع َطاعد بكطِ 

ٖٓدض١ االْتاز ٚعطٛ 

االداش٠ ايدزاض١ٝ 

 ١ظاَع

Iowa State  بايٛالٜات

 املتشد٠ االَسٜه١ٝ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًـظ ايكطـِ ٚجلٓـ١ ايهًٝـ١ ايعالقـات      

َد االداش٠ ايدزاض١ٝ يطٝادت٘ ملد٠ عاّ ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً 

بدٕٚ َستب أٚ  8/8/2021ست٢  9/8/2020ضادع اعتبازًا َٔ 

 تازٜذ املٓاقػ١ اُٜٗا اقسب تازخيًا.

يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ  9/8/2015)ضاؾس ضٝادت٘ ؾ٢ 

اخس َـد سصـٌ عًٝـ٘ ايعـاّ اخلـاَظ ستـ٢        –َٔ اَسٜها 

 مبستب(. 8/8/2020

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: بايؿصٌ  تطبٝل ايًٛا٥ح – د

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
. ذلُد عاطـ ضعد ّ

 اجلٓٝد٣

بكطِ  َدزع َطاعد

 اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

ٚعطٛ االداش٠ 

ايدزاض١ٝ ظاَع١ 

 اضرتاْهالٜد بازلًرتا

تٛاؾل عًـ٢ اقـرتاح    ٕ اجلاَع١ ملأساط١ دلًظ ايه١ًٝ عًُا بإ

اضتكاي١ ضٝادت٘ سٝح اْ٘  دلًظ ايكطِ ٚدلًظ ايه١ًٝ بكبٍٛ

عـٔ   ٘نإ ٜتٛدب عًٝ٘ تكدِٜ االضتكاي١ قبٌ تـازٜذ اْكطاعـ  

نُـا طًبـت ايبـد٤ ؾـ٢     ، ٚيٝظ بعـدٖا   5/5/2020ايعٌُ ؾ٢ 

ٚاؾكـت عًـ٢    ١بإ ايًذٓ ضٝادت٘ عًًُا ١ادسا٤ات اْٗا٤ خدَ

 ضٝادت٘ َٚطايبت٘ ٚضآَ٘ بايٓؿكات. ١اْٗا٤ خدَ

ٍ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزا٠ يًشصٛ 2015/ 5/ 28)ضاؾس ضٝادت٘ ؾ٢  

ا خس َد سصٌ عًٝ٘ عاّ ثا٢ْ يًتدزٜب  ستـ٢   –َٔ ازلًرتا 

 12/1/2021ٚاؾل دلًظ ايهًٝـ١ ؾـ٢    –بدٕٚ َستب  4/5/2020

ايّٝٛ ايتـاىل يٓٗاٜـ١    4/5/2020ع٢ً قبٍٛ اضتكايت٘ اعتبازًا َٔ 

 (.17/11/2020تازٜذ نتاب١ االضتكاي١  –ايعاّ ايجا٢ْ يًتدزٜب 

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: %(11اإلعارات )نسية اإلعارات عؾى مسًوى الؽؾقة  :انقًاث

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
ذلُد ذلُٛد سط٢ٓ  د. 

 عبد ايسسِٝ

بكطِ  طاعدَضتاذ أ

 ٖٓدض١ املٛاصالت

 12/1/2021ؾـ٢   ١ٕ دلًـظ ايهًٝـ  أب ساط١ دلًظ ايهًٝ٘ عًًُاإ

ايعاّ ايطابع  ؾ٢ اطازعاّ ٚاؾل ع٢ً ػدٜد اعاز٠ ضٝادت٘ ملد٠ 

يًعٌُ ظاَع١ املًو عبد  31/8/2021ست٢  1/3/2021َٔ  اعتبازًا

ايعصٜــص باملًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطــعٛد١ٜ ٚعٓــد استطــاب مجًــ١ 

 4ضؿسٜات ضٝادت٘ تـبني إ عـدد ايطـؿسٜات ايطـابك١ ٖـٛ )     

)ؾ٢ اطـاز   28/2/2021ّٜٛ( ٚذيو ست٢  2،  غٗس 11،  ضٓٛات

اَع١ بريو يتصشٝح ايعاّ اخلاَظ( ٚعًٝ٘ ازضٌ خطاب يًذ

َا ٚزد َٔ اجلاَع١ ٚاير٣ ٜؿٝد َٛاؾكـ١ اجلاَعـ١ عًـ٢ اعـاز٠     

ؾ٢ اطاز ايعاّ ايطادع يتهٕٛ املٛاؾكـ١ عًـ٢   عاّ ضٝادت٘ ملد٠ 

َـٔ اطـاز ايعـاّ     اعاز٠ ضٝادت٘ ؾ٢ اطاز ايعاّ اخلـاَظ بـدالً  

ايطادع ٚمت تصشٝح ذيو َٔ اجلاَع١ ٚعًٝ٘ ٜصشح ايٛضع 

َٔ  ؾ٢ اطاز ايعاّ ايطادع بداًلعاّ يٝهٕٛ ػدٜد االعاز٠ ملد٠ 

باْ٘ متت اساط١ جلٓـ١ ايهًٝـ١ يًعالقـات     ايعاّ ايطابع عًًُا

 ايجكاؾ١ٝ بريو.

 %(.21)ْطب١ االعاز٠ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -: الزوارات :ثالًٌا

 القرار البيبن الوظيفت/القسم االسم م

1 
بٛ بهس أد. ذلُد سطني 

 اجلعؿس٣

ِ طاعد بكطَضتاذ أ

اهلٓدض١ املد١ْٝ به١ًٝ 

اهلٓدض١ ٚايبرتٍٚ 

داَع١ سطسَٛت 

 ايُٝٔ

ايٓظس ؾ٢ اقرتاح دلًظ قطِ اهلٓدض١ ايصش١ٝ ٚجل١ٓ ايه١ًٝ 

يًعالقات ايجكاؾ١ٝ باملٛاؾك١ ع٢ً ايطًب املكدّ  َٔ ضٝادت٘ 

بكطا٤ ؾرت٠ يًتؿسؽ ايع٢ًُ بايه١ًٝ اعتبازًا َٔ ايعاّ 

 . 2021/2022اجلاَع٢ 

ٚاؾل 

 اجملًظ
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 دراسات العلياال
 -اهلـددة اإلنشائقة :أواًل: قسم 

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحد َصطؿ٢ ٜظ ضًُٝإاضِ ايطايب:  

َكا١َٚ ايكص ايجاقب يٛصالت ايبالطات ٚاألعُد٠ يًدسضا١ْ ؾا٥ك١ َٛضٛع: 

 . األدا٤

Punching shear strength of reinforced ultra high 

performance concrete slab – column connection.  

 .أ.د. ذل٢ ايدٜٔ صالح ايدٜٔ غهس٣ ، أ.د.أمحد رلتاز طسابٝ٘ؼت إغساف: 

 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ذلُد صرب٣ زلٝب أمحداضِ ايطايب:  

 . تدعِٝ ايهُسات اخلسضا١ْٝ املطًش١ ايٛاقع١ ؼت تأثري األمحاٍَٛضٛع: 

Strengthening of R.C. beams under sustained load.  

 .أ.د.ضعٝد ذلُد عبد ايكادز عالّ ، د. ساشّ ذلُد ؾازٚم ايبهس٣ؼت إغساف: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2011 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ٖب٘ ؾتش٢ ذلُد ذلُد ايالؾ٢اضِ ايطايب:  

ع٢ً  تطبٝل َبدأ ايجك٘ ؾ٢ إجياد ايٓطب املج٢ً يًكطاعات املػه١ًَٛضٛع: 

 . ٚايت٢ تطتددّ نهُسات ٚذيو طبكا يًهٛد املصس٣ Cايبازد ع٢ً غهٌ 

Reliability based structural design optimization 

applied on cold formed C-channel steel beam 

designed according to Egyptian code.  

الٍ ؾ٢ُٗ ، د. أ.د.عاطـ عبد املٓعِ عطا ذلُد ، أ.د. أمحد غاٌَ دؼت إغساف: 

 .غرئٜ َصطؿ٢ ضًِٜٛ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

  -اهلـددة املقؽانقؽقة :: قسم  ًاثانق

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 عُسٚ ممدٚح أمحد عبد اهللاضِ ايطايب: 

عذِ ايٓاْٛ دزاض١ َتكد١َ يتأثري رلتًـ أْٛاع أناضٝد املعادٕ َٛضٛع: 

 . نإضاؾات يًٛقٛد املطتددّ ؾ٢ ذلسنات اإلغتعاٍ بايهبظ

Experimental investigation of the effect of different 

metal oxides Nanoparticles as additives on 

compression ignition engines.  

ـ أ.د. عادٍ أمحد ذلُد عبد ايسمحٔ ، أ.د. أمحد ايطعٝد ٜٛضؼت إغساف: 

 .ذلُد ايٛزدا٢ْ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلـددة املقؽانقؽقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ذلُد َصطؿ٢ عبد اهلل إبساِٖٝاضِ ايطايب:  

ؼطني أدا٤ ْظاّ ايتٛزبٝٓات ايػاش١ٜ عٓد  سٚف دخٍٛ اهلٛا٤ َٛضٛع: 

 .املدتًؿ١

Enhancement of gas turbine system performance at 

different inlet conditions. 

 .أ.د. ذلُد عبد ايؿتاح طعُٝ٘ؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا               أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ      أ.د. سطٔ أْٛز اجلٌُ         -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ      ايه١ًٝأ.د. ذلُد عبد ايؿتاح طعُٝ٘     أضتاذ َتؿسؽ ب -2

 عطًٛا                أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ أ.د. عادٍ أمحد عبد ايسمحٔ       -3

 عطًٛا                 أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ       أ.د. أمحد عبد ايٓب٢ ذلُٛد -4

 عطًٛا        أ.د. ٚا٥ٌ َصطؿ٢ املػال٢ْ     أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ -5

 2019 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

 طًب٘

 ذلُد سط٢ٓ أمحد عبد ايعصٜصاضِ ايطايب: 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2015 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ذلُد أمحد ذلُد َصطؿ٢اضِ ايطايب: 
َادطتري 

 اهلٓدض١
 2013 خسٜـ

ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -اهلـددة املعؿاروة :: قسم ثالًٌا

منح 

 الدرجبث

 ْسَني ذلُٛد عبد املٓعِ ايطعٝد عُسيطايب:  اضِ ا

 . احلؿا  ع٢ً اهل١ٜٛ ايصٛت١ٝ يًُبا٢ْ األثس١َٜٛضٛع: 

The conservation of archaeoacoustics identity.  

:  أ.د. خايد ايطٝد احلذً٘ ، أ.د. إبساِٖٝ ايطٝد َعسٚف ، د. شٜاد ؼت إغساف: 

 .ذلُد طازم ايصٝاد

 2017 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلـددة املعؿاروة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 َؤَٔ ذلُد عص ايدٜٔ أمحد ذلُداضِ ايطايب:  

املٛاد ايرن١ٝ أْابٝب اجلساؾني ايٓاْٛ ايهسب١ْٝٛ َطتكبٌ ايعُاز٠ ؾ٢ َد١ٜٓ ايعًُني َٛضٛع: 

 .اجلدٜد٠

Smart material graphene Nano carbon tubes the architecture 

future in Almein new city. 

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

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ أ.د. ذلُد عبد ايعاٍ إبساِٖٝ غشات٘  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  -1

 عطٛاً                  ذ  بايه١ًٝأ.د. ذلُد عصاّ سٓؿ٢ عبد ايٓب٢     أضتا -2

 عطًٛا                  أ.د. خايد ايطٝد ذلُد احلذ١ً         أضتاذ  بايه١ًٝ -3

 2017 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 اهلـددة الؽفربقة :: قسم ًارابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 ذلُد غشات٘ ب٢َٛٝ َصطؿ٢اضِ ايطايب:  

 . تصُِٝ ٚتٓؿٝر َصؿٛؾ١ نٛاغـ ذلط١ إْراز يٝصز١ٜ َٛضٛع:

A design and implementation of a laser warning station 

detectors array.  

أ.د. َظٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ ، أ.د. أَري عصاّ عبد ايطالّ املطًُا٢ْ ، د. عاٜد٠ ؼت إغساف: 

 .ع٢ً ايػاؾع٢ ٜٛضـ

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ؾل ٚا

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ْٗاٍ ذلُد ذلُد ذلُد األشىلاضِ ايطايب:  

ؼًٌٝ األدا٤ آلي١ٝ ايٓؿاذ إىل ايطٝـ ايدٜٓاَٝه٢ ؾ٢ ايػبهات ايالضًه١ٝ َٛضٛع: 

 .يإلدزاى املعسؾ٢

Performance analysis of dynamic spectrum access 

mechanism in wireless cognitive radio networks. 

أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل ، أ.د. إٜٗاب ؾازٚم ؾسٜد بدزإ ، د. ٖا١ْٝ سطٔ أمحد ؼت إغساف: 

 .ؾسز

 .12/11/2020دل١ً ٖٓدض١ اإلضهٓدز١ٜ بتازٜذ  يف : َكبٍٛ يًٓػس* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

IEEE Access, Vol.8, Published 21/10/2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         َظٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ          أ.د.  - 1

 عطًٛاَػسؾًا ٚ         أ.د. سطٔ ْدٜس خري اهلل         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -2

 عطًٛا أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾ١ٝ    أ.د. َعٛض إبساِٖٝ دضٛق٢ -3

        اذ باألنادمي١ٝ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا أضت  أ.د. إٜٗاب ؾازٚم ؾسٜد بدزإ -4

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                                                                        

 2018 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 دلد٣ عادٍ عبد احل٢ بط٢ْٛٝاضِ ايطايب:  

ايتطبٝكات احلدٜج١ يإلضتػعاز املطػٛط ٚطسم احلٌ املج٢ً ٛع: َٛض

بإضتدداّ اخلٛازشَٝات ايتطٛز١ٜ يتصُِٝ َصؿٛؾات اهلٛا٥ٝات يٓظِ اجلٌٝ 

 .اخلاَظ

َع ؼدٜد عٓٛإ ايبشح يٝصبح :) تصُِٝ َصؿٛؾات اهلٛا٥ٝات املدؿؿ١ 

عًًُا ٚدص١ٝ٦ٜ ايتهٝـ بإضتدداّ اإلضتػعاز املطػٛط ٚتكٓٝات احلٌ املج٢ً( 

 بإٔ ٖرا ايتشدٜد ال ميظ دٖٛس ايبشح.

The design of thinned and partially adaptive 

antenna arrays using compressive sensing and 

optimization techniques. 

 .أ.د. ضعٝد ايطٝد إمساعٌٝ اخلا٢َ ، أ.د. ٢ْٗ عجُإ قس٢ْؼت إغساف: 

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

* IEEE Antennas and Wireless Propagation 

Letters, January 2021.  

* IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 

13, no. 8. Accepted 3/4/2019. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   أ.د. ضعٝد ايطٝد إمساعٌٝ اخلا٢َ - 1

  أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓصٛز٠      .د. محد٣ أمحد املٝكات٢       أ -2

 عطًٛا                                                                                 

 عطًٛا       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ         أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ     -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ      أضتاذ بايه١ًٝ          قس٢ْ            أ.د. ٢ْٗ عجُإ  -4

 2015 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 ضاز٠ أمحد عبد ايؿتاح أمحد ايعٝط٣ٛاضِ ايطايب:  

ٖٛا٥ٝات املٛدات املًُٝرت١ٜ َتعدد٠ املداخٌ َتعدد٠ املدازز َٛضٛع: 

 .ه١ٝإلتصاالت اجلٌٝ اخلاَظ ايالضً

Millimeter wave MIMO antennas for 5G wireless 

communications. 

 .أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ ، أ.د. ذلُد زشم ذلُد زشمؼت إغساف: 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. سطٔ ذلُد عبد ايعاٍ ايهُػٛغ٢ -1

 عطٛاً           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ    ط٢ٓ خري اهلل    أ.د. سطٔ ْدٜس س -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ  أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ    أ.د. ْٛز ايدٜٔ سطٔ إمساعٌٝ      -3

 2015 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 اهلـددة الؽفربقة :: قسم تابع

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

تكازٜس 

 املػسؾني

 2011 خسٜـ دنتٛزاٙ ذلُد شنسٜا إبساِٖٝ ؾ٢ُٗاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -اهلـددة الؽقؿقائقة :: قسم ًا خامس

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 مساح أمحد َصطؿ٢ ذلطٔ إمساعٌٝ عجُإاضِ ايطايب: 

دزاض١ أدا٤ َؿاعٌ ذٚ قالب حيت٣ٛ ع٢ً َبادٍ سساز٣ داخ٢ً َٛضٛع: 

 .ايطازد٠ يًشساز٠ َٓاضب يًتؿاعالت ايػري َتذاْط١

Study of the performance of a stirred tank reactor 

with internal heat exchanger suitable for 

conducting heterogeneous exothermic reactions. 

أ.د. أمحد أَني عبد ايعظِٝ شعطٛط ، د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز ؼت إغساف: 

 .ّاجلٝاز ، د. ذلُٛد ذلُد ط٘ ذلس

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

ElSEVIER, (IChem E) Chemical Engineering 

Research and Design 3/12/2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا   أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز            أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ        - 1

 عطًٛاَػسؾًا ٚ  تاذ َتؿسؽ بايه١ًٝأضأ.د. أمحد أَني عبد ايعظِٝ شعطٛط  -2

  أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١    أ.د. أيؿت عبد ايػاؾ٢ ؾطاىل     -3

 عطًٛا    املٓٝا                                                                      

 عطًٛاٚ َػسؾًا  أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ     أ.د. دٜٓا عبد ايكادز اجلٝاز       -4

 2017 زبٝع دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلـددة الؽقؿقائقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٖاٜد٣ سطاّ ذلُد ْؿاد٣اضِ ايطايب: 

إضرتداع ايطاق١ َٔ اهلٛا٤ ايطاخٔ اخلازز َٔ اجملؿـ بإضتدداّ َٓظ١َٛ َٛضٛع: 

 .يًطذ احلساز٣ عٓد دزدات احلساز٠ املستؿع١

Energy recovery from spray dryer exhaust air using 

high temperature heat pump. 

أ.د. َصطؿ٢ إبساِٖٝ أمحد ضامل ، أ.د. أغسف ايطٝد َسض٢ ؼت إغساف: 

 .أمحد ، د. دٜٓا أمحد عبد ايكادز اجلٝاز

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

The 3
rd

 International Conference on Alternative and 

Renewable Energy Quest (AREQ) – Towards 

Environmental Development. 29 September 2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاأضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ                      أ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز - 1

 ١ ٚايتطبٝكات أضتاذ مبد١ٜٓ األعاخ ايعًُٝ        أ.د. ٢َٓ ايطٝد ذلُد عجُإ    -2

 عطًٛا                     ايتهٓٛيٛد١ٝ                                              

 عطًٛاَػسؾًا ٚ  أضتاذ َطاعد بايه١ًٝ  أ.د. َصطؿ٢ إبساِٖٝ ضامل َٓصٛز -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 نسِٜ ٜٛضـ ْبات زشماضِ ايطايب: 

ٜس ؾًرت َبتهس ملعاجل١ املدًؿات املا١ٝ٥ ايت٢ ؼت٣ٛ ع٢ً تطَٛٛضٛع: 

 .ايصٜٛت

Development of an innovative filter for oily waste 

water treatment. 

أ.د. سطٔ أمحد عبد املٓعِ ؾسز ، أ.د. ٢َٓ ايطٝد عجُإ ، أ.د. ذلُٛد ؼت إغساف: 

 .ذلُد ط٘ ايطٝد ذلسّ

 يف : َٓػٛز* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح 

Egyptian Journal of Chemistry, 14/1/2021. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاأ.د. سطٔ عبد املٓعِ ؾسز         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   َػسؾًا ٚ - 1

 عطًٛا                     أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. تػسٜد ذلُد شٌٜٚ              -2

 أضتاذ ٚقا٥ِ بأعُاٍ عُٝد َعٗد ايبشٛخ   ُإ     أ.د. ٢َٓ ايطٝد ذلُد عج -3

 مبد١ٜٓ األعاخ ايع١ًُٝ ٚايتطبٝكات  ايب١ٝ٦ٝ                                               

 عطًٛاَػسؾًا ٚ                ايتهٓٛيٛد١ٝ                                              

 طًٛاع  به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ طٓطاأضتاذ              ٢َٓ أمحد دزٜٚؼأ.د.  -4

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2017 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 -اهلـددة الؽقؿقائقة :: قسم  تابع

تشكيل جلنت 

اإلمتحبن 

 الشبمل

 مسس ذلُٛد ؾؤاد عبد ايًطٝـاضِ ايطايب:  

 .دزاض١ خصا٥ص ايطسٜإ يٓاؾٛز٠ َستط١ُ مبذُٛع١ َٔ  املٓاخٌَٛضٛع: 

Study of the flow characteristics of an impinging 

jet onto a stack of screens. 

 .أ.د. حي٢ٝ ذلُد صرب٣ نُاٍ ايػاذىلإغساف:  ؼت

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         أ.د. ذلُد سطني عبد اجملٝد شن٢       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً         طٛط  أضتاذ  َتؿسؽ بايه١ًٝأ.د. أمحد أَني عبد ايعظِٝ شع -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ       أضتاذ  بايه١ًٝ أ.د. حي٢ٝ ذلُد صرب٣ ايػاذىل        -3

 2018 خسٜـ 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: اهلـددة الـوووة واإلذعاعقة: قسم  ًادددا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 ريىلداٌْٝٝ ناداضِ ايطايب:  

 .تكِٝٝ ايٓػاط اإلغعاع٢ يًُٛاد املػع١ ايطبٝع١ٝ ؾ٢ أٚعٓداَٛضٛع: 

Assessment of naturally occurring radioactive 

materials (NORM) radioactivity in Uganda. 

أ.د. ذلُد سطٔ ذلُد سطٔ ، أ.د. ْادز ذلُٛد عبد احلًِٝ ، د. ؼت إغساف: 

 .مي٢ٓ سطاّ ايدٜٔ عبد ايباق٢

  -إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : ع٢ً 

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

 عطٛاً َػسؾًا ٚ                أ.د. ذلُد سطٔ ذلُد سطٔ    أضتاذ بايه١ًٝ -2

 ًٛاعط  أضتاذ ب١٦ٝٗ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ  أ.د. ذلُد عبد اجلًٌٝ عبد اهلل -3

َادطتري 

ايتهٓٛيٛدٝا 

 اي١ٜٚٛٓ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 باتسٜو دٛشٜـ َصاشااضِ ايطايب:  

 .ايعالز اإلغعاع٢ بإضتدداّ بسٚتْٛات عاي١ٝ ايطاق١َٛضٛع: 

Radiation therapy with high energy protons. 

أمحد  أ.د. ذلطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز ، أ.د. ْادز ذلُٛد عبد احلًِٝ ، د.ؼت إغساف: 

 .عُاد ايدٜٔ ؾتح اهلل

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ       أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   أ.د. ذلطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز       -1

 عطٛاً      أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝ   أ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ      -2

 عطًٛا قاب١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝأضتاذ ب١٦ٝٗ ايس أ.د. َصطؿ٢ عصٜص عبد ايٖٛاب  -3

َادطتري 

ايتهٓٛيٛدٝا 

 اي١ٜٚٛٓ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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تشكيل جلنت 

 احلكم

 ٖايُٝاٜهٌ دٛاد٣ َازلطتٛاضِ ايطايب:  

MCNPبإضتدداّ نٛد  OPALايُٓرد١ ٚاحلطابات ايٓٝٛتس١ْٝٚ ملؿاعٌ األعاخ َٛضٛع: 
5. 

Neutronic modeling and calculations of OPAL research using 

MCNP5. 

أ.د. ذلُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ ، أ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ ، د. زٜٚدٙ ؾاٜص ؼت إغساف: 

 .ذلُٛد سذاش٣

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 أ.د. ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. ذلُد ٜاضس أْٛز خًٌٝ       -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ أضتاذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ       -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ أضتاذ َتؿسؽ ب١٦ٝٗ ايطاق١ ايرز١ٜأ.د. ذلُد نُاٍ عبد اهلل غعت   -4

َادطتري 

 ايتهٓٛيٛدٝا

 اي١ٜٚٛٓ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 ؾابٝاْٛ دٝبطٕٛ ثٛيٛاضِ ايطايب:  

ؼًٌٝ األَإ ملا ٚزا٤ تصُِٝ احلٛادخ ْتٝذ١ حلادث١ ؾكدإ ايٛقٛد ؾ٢ َؿاعٌ َٛضٛع: 

VVER – 1000  بإضتدداّ نٛدRELAP SCDAPSIM/. 

Safety analysis of beyond design accidents due to LOCA in 

VVER-1000 using RELAP/SCDAPSIM. 

أ.د. ذلُد ايطٝد ضًُٝإ ْاد٢ ، أ.د. ذلُد سطٔ ذلُد سطٔ ، د. ؼت إغساف: 

 .آٜ٘ ايطٝد ذلُد ايػشات

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا                 أ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً َػسؾًا ٚ              تاذ بايه١ًٝأضأ.د. ذلُد سطٔ ذلُد سطٔ       -2

 عطًٛا    إضتػاز٣ ب١٦ٝٗ احملطات اي١ٜٚٛٓد. طازم ؾازٚم زلال              أ. -3

َادطتري 

ايتهٓٛيٛدٝا 

 اي١ٜٚٛٓ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 َاضرت باتطٕٛ ض٢ُْٛٝاضِ ايطايب:  

 .ؼًٝالت ألْظ١ُ ايتػعٝع ٚ تصُُٝات ايدزٚع هلاَٛضٛع: 

Analysis of irradiation facilities and their shielding design. 

أ.د. ذلطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز ، أ.د. ٖٓا٤ سطٔ أبٛ دبٌ ، أ.د. ؼت إغساف: 

 .َصطؿ٢ عصٜص عبد ايٖٛاب

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 طًاز٥َٝػسؾًا ٚ     أ.د. ذلطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز           أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 عطٛاً              أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ. ضعٝد عبد اجملٝد عذ٢ُ         أ.د -2

      أضتاذ َتؿسؽ ب١٦ٝٗ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ ٚاإلغعاع١ٝ   أ.د. نسِٜ ايدٜٔ عبد ايعصٜص األدِٖ -3

 عطًٛا                                                                                  

َادطتري 

ايتهٓٛيٛدٝا 

 اي١ٜٚٛٓ

 2019 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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إعبدة 

تشكيل جلنت 

  احلكم

)بنفس السبدة 

 األعضبء(

 زٚض٘ سطاّ ذلُد غًب٢اضِ ايطايب:  

 .تطبٝكات ؾ٢ اهلٓدض١ اي١َٜٚٛٓٛضٛع: 

Applications of nuclear engineering. 

.د. ذلطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز ، أ.د. ٚيٝد عبد احملطٔ َتٛىل ، د. أمحد أؼت إغساف: 

 .عُاد ايدٜٔ ؾتح اهلل عُاد

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

       أ.د. ذلطٔ عبدٙ أبٛ َٓدٚز                     أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ -1

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ

                       ذ ٚز٥ٝظ ايكطِ بايه١ًٝأ.د. عًٝا٤ عادٍ ذلُد بد٣ٚ             أضتا -2

 عطٛاً 

  أ.د. نسِٜ ايدٜٔ عبد ايعصٜص األدِٖ    أضتاذ َتؿسؽ ب١٦ٝٗ ايسقاب١ ايرز١ٜ -3

 عطًٛا

 .19 –* ْظسا يظسٚف ؾريٚع نٛؾٝد 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

     -: الرى واهلقدرولقؽاهـددة : قسم  ًادابع

 القرار تبريخ القيد الدرجت وضوعامل

تشكيل جلنت 

 احلكم

 َاٜهٌ دٛزز سٓني عط١ٝ خًٌٝاضِ ايطايب:  

ايتطسب خالٍ ايطدٚد ايرتاب١ٝ احملت١ٜٛ ع٢ً ضتاز٠ زأض١ٝ غري َٛضٛع: 

 .َٓؿر٠

Seepage through earth dams with internal cut off. 

. عادٍ عبد ايطالّ ذلُد أ.د. ذلُد عبد ايساشم ذلُد زشم ، أ.دؼت إغساف: 

 .ضامل

 ػس يف : كبٍٛ يًٓ* املٗٓدع املرنٛز ي٘ عح َ

4
th

 International Environmental Forum. 21-22 

June 2020, Tanta University. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ      أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ   أ.د. ذلُد عبد ايساشم ذلُد زشم -1

 عطًٛا               أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ  أ.د. زبٝع إبساِٖٝ ْصس بريٚ   -2

          ١أضتاذ َتؿسؽ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ املٓٛؾٝأ.د. ذلُد ؾؤاد صبٝح             -3

 عطًٛا                                                                              

َادطتري 

ايعًّٛ 

 ٓدض١ٝاهل

 2018 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

تكازٜس 

 املػسؾني

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ ذلُد عبد اهلل ذلُد أمحد ايربد٢ٜٓاضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 -: هـددة الغزل والـسقج: قسم  تادعًا

 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

إيػا٤ 

ايتطذٌٝ 

بٓا٤ ع٢ً 

تكازٜس 

 املػسؾني

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ ذلُد أْٛز ايٛط٢ٓ أمحد ضباماضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 2014 خسٜـ دنتٛزاٙ غرئٜ ضعٝد ؾتٛح أبٛ ايٓصساضِ ايطايب: 
ٚاؾل 

 اجملًظ

 

 

 -:هـددة اإلنًاج : قسم عاذرًا 

 القرار يخ القيدتبر الدرجت املوضوع

منح 

 الدرجبث

 أمحد َصطؿ٢ ايطٝد عبد ايعصٜصاضِ ايطايب:  

 . ثكب ايطبا٥و ايؿا٥ك١ مبؤاشز٠ املٛدات ايؿٛم صٛت١َٝٛضٛع: 

Ultrasonic assisted drilling of superalloys.  

،  ، أ.د. ذلُد حي٢ٝ عبد اهلل امله٢ أ.د. س٢ًُ عبداملكصٛد عٛضؼت إغساف: 

 .اجلٛاد عٛض احلٛؾ٢أ.د. سطٔ عبد 

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2014 زبٝع
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 القرار تبريخ القيد الدرجت املوضوع

تشكيل جلنت 

 احلكم

 أمحد ذلُد أمحد رلًٛفاضِ ايطايب:  

إضتدداّ تطٜٛس ٚؼًٌٝ مناذز زٜاض١ٝ َال١ُ٥ يعالز ايطسطإ بَٛضٛع: 

 .ايعالز املٓاع٢ ٚايهُٝٝا٢٥

Developing and analyzing appropriate 

mathematical models of cancer treatment using 

immunotherapy and chemotherapy. 

أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػا٣ٚ ، أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد ؼت إغساف: 

 .صاحل ، د. ملٝا٤ مخٝظ ايػٓا٣ٚ

 ػس يف : كبٍٛ يًٓاملرنٛز ي٘ عح َ * املٗٓدع

* HINDAWI, Computational and Mathematical 

Methods in Medicine, 2020, Article ID: 7187602, 

Published 19/2/2020. 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًا         أضتاذ َتؿسؽ بايه١ًٝ               أ.د. َظٗس بط٢ْٛٝ طاٌٜ -1

 عطًٛا أضتاذ به١ًٝ اهلٓدض١ داَع١ ايؿّٝٛ.د. ساشّ ع٢ً عط١ٝ              أ -2

 عطًٛاَػسؾًا ٚ        أضتاذ بايه١ًٝ       أ.د. ٖػاّ عبد ايؿتاح ايكسْػا٣ٚ -3

 عطًٛاَػسؾًا ٚ    أ.د. ٜامسني أبٛ ايطعٛد صاحل    أضتاذ بايه١ًٝ           -4

 2015 خسٜـ دنتٛزاٙ
ٚاؾل 

 اجملًظ

 عٓٛد ذلُد ذلُٛد سٓؿ٢ ذلُٛدايطايب:  اضِ 

 .تطبٝل ؼٜٛالت دلُٛع١ ىل حلٌ بعض املطا٥ٌ ايؿٝصٜا١ٝ٥َٛضٛع: 

Applications of Lie group transformations for 

solving some physical problems. 

 .أ.د. َٝٓا بدٜع عبد املًو ، د. زل٣ٛ عبد املٓعِ بدزإؼت إغساف: 

 ػس يف : كبٍٛ يًٓ٘ عح َ* املٗٓدع املرنٛز ي

* Symmetry, (MDPI). 22/1/2021 

  -ع٢ً إٔ تهٕٛ ايًذ١ٓ َه١ْٛ َٔ : 

 ز٥ٝطًاَػسؾًا ٚ        أ.د. َٝٓا بدٜع عبد املًو         أضتاذ بايه١ًٝ       -1

 عطًٛا                       أضتاذ بايه١ًٝ أ.د. ثسٚت زلٝب سٓا َٝدا٥ٌٝ  -2

 عطًٛا  أضتاذ به١ًٝ ايعًّٛ داَع١ ايكاٖس٠     أبٛ د١ٜٓ أ.د. َصطؿ٢ صابس -3

َادطتري 

ايعًّٛ 

 اهلٓدض١ٝ

 2016 خسٜـ
ٚاؾل 

 اجملًظ
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 موضوعات عامة )درادات عؾقا(

إدتٝاش  ايٓظس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد ْتٝذ١ - 1

 ايػاٌَ يهٌ َٔ : اإلَتشإ

 اإلضِ  ايكطِ

 َٓاز ذلُد عبد املكصٛد ذلُد  اهلٓدض١ ايهٗسب١ٝ

 إميإ ط٘ ذلُد ذلُٛد ٖٓدض١ املٛاصالت

 زض٣ٛ عطٝ٘ إبساِٖٝ ايػباض٢ اهلٓدض١ املعُاز١ٜ

 ٖاٜد٣ عاطـ دسدظ سٓا دسدظ اهلٓدض١ املٝهاْٝه١ٝ

 ٕ ايػاٌَ.ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ْتٝذ١ إدتٝاش اإلَتشا ايكساز:

دبًّٛ  ْتٝذ١ايٓظس ؾ٢ املرنس٠ املعسٚض١ ع٢ً ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بػإٔ اعتُاد  - 2

 : اهلٓدض١ ايصش١ٝ ، اهلٓدض١ ايبشس١ٜ ٚعُاز٠ ايطؿٔ.يف 2020زبٝع ايدزاضات ايعًٝا 

 ٚاؾل اجملًظ ع٢ً إعتُاد ايٓتٝذ١. ايكساز:

 

 

 


