
 

   

 

( 494محضر إجتماع مجلس كلية الهندسة جلسة رقم )
  11/4/6112يوم اإلثنين الموافق  -

  

  AM 01:41 42/3/4104فى  -ؼيت الوىحذ ًظبم الوجبلس الجبه هروة هحوذ ػلى ػبذ الغٌى  -هسخخرج البيبى:

 

يىم اإلثٌيي الوىافك  - 292ُػمذ إجخوبع هجلس كليت الهٌذست رلن 
 ورلك في حوبم السبػت الؼبشرة صببحب بمبػت هجلس الكليت  00/2/4104

 

برئبست السيذ أ.د / هحوذ ابراهين              
 السؼيذ ابراهين 

 ػويذ الكليت

 لسبدة : وحضىر كل مه ا

 أ.د / قبسى صالح عجد انىهبة االنفً              
وكُم انكهُخ نشئىٌ اندراسبد انعهُب 

 وانجذىث 

 وكُم انكهُخ نشئىٌ انتعهُى وانطالة أ.د / هشبو عرفبد عهً خهُفخ              

 رئُس يجهس قسى انهُدسخ اإلَشبئُخ أ.د/ / ادًد يذًىد َىسف يذًد              

 رئُس قسى انهُدسخ انكهرثُخ أ.د / صجذً يذًد عجد انقبدر انسُد              

 أ.د / فىقُخ فهُى اسًبعُم انذجُجً              
رئُس يجهس قسى هُدسخ انغسل 

 وانُسُج 

 أ.د / يذًىد انًىافً اثراهُى شتُىي              
استبذ يتفرغ ثقسى هُدسخ األشغبل 

 انعبيخ

 د / يذًد غصىة سعفبٌ يىسً أ.             
رئُس يجهس قسى هُدسخ انقىٌ 

 انًُكبَُكُخ

 أ.د / اوسبيً سعُد انسُد سُدأدًد راجخ              
رئُس يجهس قسى هُدسخ انرٌ 

 وانهُدرونُكب 

 أ.د / دسٍ عهً يذًد سهطبٌ              
رئُس يجهس قسى هُدسخ اإلَتبج 

 وانتصًُى انًُكبَُكٍ

 أ.د / يذت اثراهُى اثى انًعبطً انعسة              
رئُس يجهس قسى انرَبضُبد 

 وانفُسَبء انهُدسُخ

 أستبذ يتفرغ ثقسى انهُدسخ اإلَشبئُخ أ.د / َىسف إثراهُى َىسف عجبج              

 أستبذ يتفرغ ثقسى انهُدسخ انًعًبرَخ أ.د / يذًد صالح اندٍَ سُد انسُد              

 أ.د / رزق عجدهللا يذًىد انجُهً              
أستبذ يتفرغ ثقسى هُدسخ انغسل 

 وانُسُج

 أ.د / عبدل عجدِ ثُىيً انًصري              
رئُس يجهس قسى هُدسخ انرٌ 

 وانهُدرونُكب

 أ.و.د / هشبو خهُم عجد انفتبح االترثً              
أستبذ يسبعد ثقسى هُدسخ األشغبل 

 انعبيخ

 رئُس يجهس قسى انهُدسخ انًعًبرَخ .د/ / نًُس سعد اندٍَ يذًد انجُساوي أ             



 أ.د/ / يجدي صالح انعسة صىاٌ              
أستبذ ثقسى انرَبضُبد وانفُسَبء 

 انهُدسُخ

 / يروح يذًد عهً عجد انغًُ  -انسُدح              
يدَر يكتت وكُم انكهُخ نهدراسبد 

 انعهُب وانجذىث

 عي عدم الحضور السبدة:  و اعتذر

 أ.د / فبيس وًيس زكى سليوبى              
أسخبر هخفرؽ بمسن هٌذست 

 اإللكخروًيج واإلحصبالث

 و قد تولي اهبًت اإلجتوبع : 

أ.د / هبهر هحوذ ػبذ الرزاق              
 هصطفى 

وكيل الكليت لشئىى خذهت 
 الوجخوغ وحٌويت البيئت

 

 
               ي بداي  ا اتماع  حب سي د ه  يحداد بحعه  حدل جلس  حم اععمت ن اعع  م س عاع ي  ح  ع     دما  ف

 اعصيا ماعامفيق.
 

       م  ح  ه  يحداد بام  سي  اعه  يد ج.د/ دم  د عيع  د دي داا  حم  د سم  ين اعمحع   ا ع   مما  دع  ا
اععماعع ما عيا اعبيما ملعيد اعمتيا األهبق م د  ع د   حعا اع  مس ماعار ديس لت د م  مد  

 عاع يح عد دما  اعامفيق ماعهداد. بذع ح طيتا فاسل امعيد ع صد لعيد اعمتيااعاي 

 

       معح  ح  اعهيد ج.د/ عيعد إبساهي  اعه يد لعيد اعمتيا ب سض ارديعي ياسعا  طد مسؤيد
عهاربتيا عاطميس اعمتيا ماعا ي يطع ل عايرير  ح عه ا دا إع د اعمس ع اع ساها عتمتي ا مع حدي ح 

مد اعع تصا ماردي  جيا عراسيحت عا  أ  ح اععه حلدل ف ي ار دي   دع ا بامحاف معيع اعم 
 ا تيعيا مبيثيا سامدل فد اععمحل اع  دهي.

 

              :معح جمد هيحداد لتد عمعملا عا اع رحط مهد 
 لد  اإللالا لا دمسات مبساعج ادسيبيا بدما اعسممب إعد اعهتطا اعع اصا.         -
لــ ـيد [ 2/5/2116&1عايح حت  فميا جم لعتيا جم ايسيسيـا  الل جي ح  لد  لرد ا         -

 ]   اع هي  -اع عحل

ب ص  ما عم   ا اعع اب  سات ماألم   دل اع تعي  ا بحعمحع   ا يم  د ات ا   حم ع  ا اه  ميا     -
 2116اعع صصحت اععحعيا ع ح ب  حيا   س ابسيل 

  
 ععمسملحت اعماسدل بمدمل     ث  بدج اعهيد األهاحذ اعدمامس / لعيد اعمتيا في ع ح  ا ا

 -ماا ذ اععمتن اعرساسات اآلايا؛ األلعحل
 

 جدول األعمبل الرئيسى



 تصديقبت - 1

 كلية الهىدسة -( 1-1مىضىع رقم )

  14/3/2116باحسيخ   433اعاصديق لتد عيسس اعمتها اعهحبرا س   
 القرار: صادق المجلس على الجلسة مع تعديل اآلتي : 

ذف د/أحمد عبد الحليم فرحات من المتغيبين عن الحضور ح -1        
 لوفاته
(: صوب القرار إلى وافق المجلس مع 131الموضوع رقم ) - 2        

 التعميم على جميع 
 األقسام العلمية.            

(: صوب القرار إلى الموافقة على توصية 55الموضوع رقم ) -3        
 اللجنة
(: صوب سبب تعديل اإلشراف وهو وفاة أ.د/ 44م )الموضوع رق -4        

 أحمد بهلول
 (: إضافة القرار بموافقة المجلس154الموضوع رقم ) -5        
 (: إضافة القرار بموافقة المجلس155الموضوع رقم ) -6        
( لتكراره فى محضر مجلس الكلية على 114حذف الموضوع) -5        

 مستوى األساتذة  
 واألساتذة المساعدين           
إلى  waves  & ofticalإلى  wares( : تعديل 114موضوع ) -8        

optical 

  

 شئىن أعضبء هيئة التدريس ومعبوويهم - 2

 كلية الهىدسة -( 1-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
لتد اعطتد  21/3/2116عمتن اعره  في  األ غحل اع حعا ب أا عمافرا

اععدسن بحعره  ملسم  –اععرد  عا د/ فمدي يحعد فمدي دسدمسل 
ياد  13/11/2115األمحدل اعدساهيا بسمهيح لتي اهميا اعفاسل عا 

 اعادادا عألمحدل اعدساهيا طبرح عترمالد. 8/12/2115
 .ن اعمتيابحععمافرا  ماع سض لتي عمت عم ا اع ال حت اعثرحفيام د جمصت 

 القـرار:وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 2-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عمافرا عمتن  ه  اع  دها 
لتــد ا ييا اعهيد اعدمامس/ احعس فمدى عمحهد  22/3/2116في اعم سبيا  

حسيخ لبد اعدام  عدسهح بحعره  ييث ا  ع ل هيحداد دسما اعدمامسا  با
21/3/2116 

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 3-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عمافرا عمتن  ه  ه دها 



لتــد ا ييا اعع  دن /  21/3/2116في اعسيحسيحت ماعفيديحم اع  دهيا  
ح عهحلدا اعع يد بحعره  لتي دسما عدسه  -عيعد يييد لبد اعفاحح لدد 

 في اع  دها )ا صا فيديحم ه دهيا ( . 
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 4-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عمافرا عمتن  ه  ه دها 
لتــد ا ييا اعع  دها / ه حم يمهف  21/3/2116في اعيحهبحت ماع ظ   

  لتي دسما عدسهح عهحلدا في اع  دها اعع يدل بحعره  -لبد اعسيعا 
)ه دها اعايم  اآلعي (  ظسا عيصمل هيحدا ح لتد اععحمهايس فد اع  دها 

 )ه دها اعايم  اآلعي (  . 
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 5-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد ج.د/ سمين عمتن  ه  اع  دها اعم سبيا ب أا 
لتي اعطتد اععرد  عا اعع  دن/  22/2/2116ا عمتن اعره  باحسيخ عمافر

اععدسن اععهحلد بحعره  ملسم األمحدل  –اعهيد عيعد عيعد جبم األ ماس 
اعدساهيا عتيصمل لتد اعدمامسا  بحعدي حعسك باعميل  حسمي ماعذى يتاعن 

 فيد عد جمحداد اعدساهيا ععدل جسبع   مس فد  طحق اع ح  اع حعن الابحسا
عياه د عد ات ا حم عا إمسامات  31/6/2116ياد  5/3/2116عا 

 اعيصمل لتد اعدمامسا 
 بحععمافرا  ماع سض لتي عمتن اعمتيا. عم ا اع ال حت اعثرحفيام د جمصت 

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 6-2مىضىع رقم )

ه  ه دها اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  
اعسيحسيحت ماعفيديحم اع  دهيا  ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

لتد اعطتد اععرد  عا اعع  دن/ جيعد يحد  عيعمد  22/2/2116
اععدسن اععهحلد بحعره  ملسم ب ثا اإل ساف اعع اسك  –اعط بمعد 

بمحع ا عميدفيل بحعمتيحت اععايدل األعسيميا لتي امديد األمحدل ععدل لح  
 .13/5/2112إعد  21/5/2116بحسا عا ثحا الا

 .بحععمافرا  ماع سض لتي عمتن اعمتيا عم ا اع ال حت اعثرحفيام د جمصت 
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 7-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
 28/3/2116فرا عمتن اعره  في اإل احج ماعاصعي  اععيمح يمي ب أا عما

اععدسن  –لتد اعطتد اععرد  عا اعع  دن/  سيف جيعد لبد اعع    
اععهحلد بحعره  لتي امديد األمحدل ععدل لح   حعن الابحسا عا 

عياه د عد ات ا حم عا اعيصمل لتد  22/2/2112إعد  28/2/2116



 دسما اعدمامسا  عا محع ا م مد اهاساعيح بأدعيد.
 .بحععمافرا  ماع سض لتي عمتن اعمتيا عم ا اع ال حت اعثرحفيا م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 8-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
 28/3/2116اتعماسم يحت ماتاصحتت ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

اعع يد  –عا اعع  دن/ عيعد يحعد عيعمد ايعد جبم بيد لتد اعطتد اععرد  
بحعره  ملسم األمحدل اعدساهيا بفس هح عتيصمل لتد اععحمهايس لتي 

ياد ياعما عا  12/1/2116امديد األمحدل ععدل ثالثا ج  س الابحسا عا 
 إ  حم إمسامات يصمعد لتد اع  حدل اععؤ اا اع حصا بحععحمهايس. 

 .بحععمافرا  ماع سض لتي عمتن اعمتيا ت اعثرحفياعم ا اع ال حم د جمصت 
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 9-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا عمتن  ه  ه دها اعغدل ماع هيج  ب أا عمافرا اعره  
لتد عد اعب ثا اع حسميا عتع  دها / دي ح لبد اعهال  لبد  21/3/2116في 

اععهحلد بحعره  ملسم اعب ثــا اع حسميــا بمـ دا  اعيعيد بدمى اععدسن
 2112/ 22/4ياــد  28/4/2116ععـدل لـح  )اع ح  اعثحعا(الابحسا عا 

 عتيصمل لتد اعدمامسا  عا محع ا بسياش ممعمعبيح بم دا .
 بحععمافرا لتي اععد طبرح عترمالد . عم ا اع ال حت اعثرحفيام د جمصت  

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 11-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
اإل احج ماعاصعي  اععيمح يمي ب أا عمافرا عمتن اعره  باحسيخ 

اععدسن  -لتي هفس اعع  دن/ جيعد عصطفد يهيا لهمس 28/3/2116
حبح يا عت تم  اععهحلد بحعره  ملسم بس حعج اعمحع ا اععصسيا اعي

مذعك  2116عحيم  1ماعام معمميح إعي اعيحبحا ععدل اه ا ج  س الابحسا عا 
( عت تم  Naraتهامعحل عاطتبحت سهحعا اعدمامسا  بع  د  حسا )

 ماعام معمميح. .
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا. م د جمصت عم ا اع ال حت اعثرحفيا

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 11-2م )مىضىع رق

اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عمافرا عمتن  ه  ه دها 
لتــد ا ييا اعهيد  6/4/2116اعرمى اععيمح يميا بمتهاد اعطحسما في 

اعع يد بحعره   عدسهح عهحلدا بحعره   –اعع  دن/ ايعد ه د ايعد عيعمد 
 دها اععيمح يميا باحسيخ ييث ا  ع ل هيحداد دسما اععحمهايس فد اع 

31/3/2116. 



 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 12-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عمافرا عمتن  ه  ه دها 
لتــد ا ييا اعهيد  6/4/2116اعرمى اععيمح يميا بمتهاد اعطحسما في 
اعع يد بحعره   عدسهح عهحلدا  –اعع  دن/ عيعد سبيع إبساهي  عيعمد 

بحعره  ييث ا  ع ل هيحداد دسما اععحمهايس في اع  دها اععيمح يميا باحسيخ 
23/3/2116. 

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 13-2مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عمافرا عمتن  ه  ه دها 
لتــد ا ييا اعهيدل اعع  دها/  28/3/2116في اتعماسم يحت ماتاصحتت 

اعع يدل بحعره   عدسهح عهحلدا بحعره  ييث  –صحبسيا ه د لمض اع محس 
 .23/2/2116ج  ح يصتت لتد دسما اععحمهايس باحسيخ 

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 14-2مىضىع رقم )

افرا عمتن  ه  اع  دها اععذمسل اععردعا عا اع مما اإلداسيا  ب أا عم
لتــد ا ييا اعهيد اعع  دن/ إهال   24/3/2116اإل  حميا بمتهاد في 

اعع يد بحعره   عدسهح عهحلدا بحعره  ييث ا  ع ل  –عيعد ايعد اععه مدي 
 .24/3/2116هيحداد دسما اععحمهايس باحسيخ 

 القــرار:وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 15-2مىضىع رقم )

ل اععردعا عا عمتن  ه  ه دها  األ غحل اع حعا ب أا عمافرا اعره  اععذمس
لتد  دد د/ ا سف لبد اعم ين ب س  دبح متيح عتع  د  21/3/2116في 

اع حعي عت  دها ماعام معمميح بمفس اع يخ   الل اع ح  اعمحع ي 
2116/2112 
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 شئىن الدراسبت العليب - 3

 كلية الهىدسة -( 1-3مىضىع رقم )

 -اعدمامسا : يد عدسما 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 21/3/2116 ه دها األ غحل اع حعا  / عيعد اعه يد اعهيد دهساا

 21/3/2116 ه دها األ غحل اع حعا  /إهعحليل داهس إهعحليل

 21/3/2116 ه دها األ غحل اع حعا  / ايعد عيعد  ميد عيعد

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتنهحت اع تيح عم ا اعدسا م د جمصت
 القــرار: وافق المجلس



  

 كلية الهىدسة -( 2-3مىضىع رقم )

 -عاهميل عدسما اععحمهايس :ا
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 / سسمى لصح  اعهيد لبد 
 هللا

اعسيحسيحت ماعفيديحم 
 اع  دهيا

21/3/2116 

 / معحل لبد اع ظي  لبد 
 اعع    عيعد 

حسيحت ماعفيديحم اعسي
 اع  دهيا

21/3/2116 

 .بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 3-3مىضىع رقم )

 -عدسما اعدمامسا :عد اهميل 

 المد المطلوب القسم االسم

اعسيحسيحت ماعفيديحم   / ه ح  عمحهد عدممس 
 دهيااع  

 )اععد اعثح ي(

 13/3/2116عا 
 12/3/2112ياي 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت    
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 4-3مىضىع رقم )

 -اعدمامسا :اهميل عدسما إيرحف 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 دها اعيحهبحت ه  /   تا ب سى لبد اععؤعا   
 ماع ظ 

21/3/2116 

عبسسات اتيرحف يصمل هيحدا ح لتد جمحدل عسلحيا اعطفل ععدل لح  
 .14/2/2112ياد  15/2/2116الابحسا عا 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 5-3مىضىع رقم )

 -: ايما اتعايحا اعاأهيتي عدسما اعدمامسا الاعحد 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

اعسيحسيحت ماعفيديحم   / معيد لحدل لبد اعهال  
 اع  دهيا

21/3/2116 

 .بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 6-3مىضىع رقم )

ععذمــسل اععردعـا عـا اعهيــد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دهـا ا



عم ـا  ا ديللتد  21/3/2116اعم سبيــا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 
عتع  دهـا/ ابا حج لتد عيعد لبد اععرصمد  عدسمـــــــا اعدمامسا اإل ساف 

 -عامما : هيمل
 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:

  ه دها اعع صمسل عد  بل  ج.د/ معحل عي

ج. .د/ هيس صد د اعيف د 
  داح

 ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل د/ لبد اعفاحح لتد اع دل

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
  ه دها اعع صمسل ج.د/ معحل عيعد  بل  

ج. .د/ هيس صد د اعيف د 
  داح

 ه دها اعع صمسل

احح لتد اع دل عالهافحدل عا هبد ا ديل عم ا اإل ساف إسحفا د/ لبد اعف
  بسات هيحداد فد عمحل اعسهحعا.

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 7-3مىضىع رقم )

اععذمــسل اععردعـا عـا اعهيــد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دهـا 
عم ـا  ا ديللتد  21/3/2116بيــا ب أا عمافرا عمتن اعره  في اعم س

عتع  دهـا/ ابا حج لتد عيعد لبد اععرصمد  عدسمـــــــا اعدمامسا اإل ساف 
 -عامما : هيمل

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
  ه دها اعع صمسل ج.د/ معحل عيعد  بل  

ج. .د/ هيس صد د اعيف د 
  داح

 ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل د اعفاحح لتد اع دلد/ لب

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
  ه دها اعع صمسل ج.د/ معحل عيعد  بل  

ج. .د/ هيس صد د اعيف د 
  داح

 ه دها اعع صمسل

هبد ا ديل عم ا اإل ساف إسحفا د/ لبد اعفاحح لتد اع دل عالهافحدل عا 
  بسات هيحداد فد عمحل اعسهحعا.

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.ساهحت اع تيح عم ا اعد م د جمصت 
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 8-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها 
عم ـا  ا ديللتد 22/2/2116اعم سبيا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

عتع  دن/ عيعد عيعمد ايعد عامعد اعمعل  مامسا عدسمـــــــا اعداإل ساف 
 -عامما :

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:



ج.د/ عيعد إبساهي  اعه يد )ع سف 
 سميهي(  

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ هيس صد ي اعيف د  داح

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ عيعد إبساهي  اعه يد )ع سف 

 سميهي(  

  صمسله دها اعع 

 ه دها اعع صمسل ج.د/ عيعد لبد اعع    ط طحمي

 ه دها اعع صمسل ج.د/ فايي عيعد يعد يمهف

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ اعيهي د اعيهي د لبد سبد

ج.د/ عيعد لبد اعع    ط طحمي هبد ا ديل عم ا اإل ساف الاذاس مل عا 
سبد  م ج.د/ فايي عيعد يعد يمهف م ج. .د/ اعيهي د اعيهي د لبد

 مإسحفا ج. .د/ هيس صد ي اعيف د  داح عيحما اعبيث اعي ح.
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 9-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
 ا ديللتد 22/2/2116ماع ظ  ب أا عمافرا عمتن اعره  في اعيحهبحت 

 عتع  دها/  مسهحا لبد اعيعيد معحل عدسمـــــــا اععحمهايسعم ـا اإل ساف 
 -اعع يدل بحعره  عامما :

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
  ه دها اعع صمسل ج.د/ه ح  لسفحت لتد 

 ه دها اعع صمسل د/ عبيد عيعد عبيد

  بل اعا ديل عم ا اإل ساف
  ه دها اعع صمسل ج.د/ه ح  لسفحت لتد 

 ه دها اعع صمسل د/ عيعمد عيعد بدمى

هبد ا ديل عم ا اإل ساف الاذاس د/ عيعمد عيعد بدمى عهفس  عت حسج 
 مإسحفا د/ عبيد عيعد عبيد عيحما اعبيث إعيد.

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 لقــرار: وافق المجلسا

  

 كلية الهىدسة -( 11-3مىضىع رقم )

اعارسيس اععرد  عاللاعحد ع ا ج. .د/ عيع د   سيف عص طفد اعرص حا به بد 
 اع ذي مص ل إعي د اعع دي اردعد عتيصمل لتي جمحدل  حصا عت  ح  األمل ل ا

 -اعطالد:
 ايعد يحا  لبد اعرحدس لمض    -1
 ايعد عحمد ايعد جبم اع ال    -2
 ايعد ععدمح اع مسهد بدمى     -3

 ا مي ايعد إهعحليل ايعد ط يعيا    -4

 سعسحا عحسي لتد بميس     -5

  سيف معحل ايعد جبم يمهف     -6

 لتيحم لبد  يعدل لبد اعسيعا     -7



  دى عيعد لبد اعع    عيعمد عيعمد     -8

 ايعد لبد اع تي  لبد هللا عيعد    -9

 عهيد عمهدعيعمد عيعد ه فحا ا   -11

( ع ا   ح ما ا ظ ي  اعمحع  حت 111في إلداد اعسهــــحعا طبرح ع  ا اعع حدل ) 
 1322( عه ا 43س   )

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا عم ا اعدساهحت اع تيحم د جمصت 
القــرار: وافق المجلس على استمرار سيادته في اإلشراف على هؤالء 

 الطالب.

  

 ة الهىدسةكلي -( 11-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس / سمين  ه  ه دها اإل احج 
لتي  28/3/2116ب أا عمافرا عمتن اعره  في  ماعاصعي  اععيمح يمد

 ا اعع ح  ا ماعيم  عتع  دها/ هحسل ايعد عصطفد ب تمل ا ميل عم
 -امما عا اعهحدل:اععهمتا عدسما اععحمهايسبحعره  ع

ق امفيق اععيدا ي )ع سف ج.د/ امفي
 سميهي(

 ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج.د/ إبساهي  عيعد لتيمل 

 ه دها  بسا ج.د/ اعهيد يمهف اعرحسي

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 12-3مىضىع رقم )

ه دها ردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اععذمـسل اعع
لتي ع ل  21/3/2116ب أا امصيا عمتن اعره  في اعرمى اععيمح يميا 

اععـ  دن/ عيعمد عطفد اععسهد لبد اعسادق اع سا د دسمـا اععحمهايس 
لتد عح محم بحعارسيس  ا  ب حماع ـ دها "ه دها اعرمى اععيمح يميا" في 

 سيس اعفسديا عتم ا اعع ح  ا ماعيم .اعمعحلي ماعارح
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 13-3مىضىع رقم )

ه دها اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  
لتي ع ل  21/3/2116اعره  في ب أا امصيا عمتن اعرمى اععيمح يميا 

اع ـ دها "ه دها اععـ  دن/ عيعمد عيعد لبد سبد  دسمـا اععحمهايس في 
لتد عح محم بحعارسيس اعمعحلي ماعارحسيس اعفسديا  ا  ب حماعرمى اععيمح يميا" 

 عتم ا اعع ح  ا ماعيم .
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 ار: وافق المجلسالقــر

  

 كلية الهىدسة -( 14-3مىضىع رقم )



ه دها اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  
لتي ع ل  21/3/2116ب أا امصيا عمتن اعره  في اعرمى اععيمح يميا 

اع ـ دها اععـ  دن/ عيعد صالح اععامعد سعسحا  دسمـا اععحمهايس في 
لتد عح محم بحعارسيس اعمعحلي ماعارحسيس  ا  ب حمععيمح يميا" "ه دها اعرمى ا

 اعفسديا عتم ا اعع ح  ا ماعيم .
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 15-3مىضىع رقم )

ه دها مين عمتن  ه  اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ س
ماعععادل ياد  21/3/2116ب أا امصيا عمتن اعره  في األ غحل اع حعا 

لتي ع ل اععـ  دن/ مسي  طد إبساهي  لبد اع بي دسمـا 31/3/2116
لتد عح محم بحعارسيس  ا  ب حماع ـ دها "ه دها األ غحل اع حعا" اععحمهايس في 

 عيم .اعمعحلي ماعارحسيس اعفسديا عتم ا اعع ح  ا ما
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 16-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
  28/3/2116اإل احج ماعاصعي  اععيمح يمي ب أا امصيا عمتن اعره  في 

لتي ع ل اععـ  دها/ بهعا عيعد اعطتيحمى اعهيد دسمـا اععحمهايس في 
لتد عح محم بحعارسيس اعمعحلي ماعارحسيس  ا  ب حماع ـ دها "ه دها إ احج" 

 اعفسديا عتم ا اعع ح  ا ماعيم .
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا عم ا اعدساهحت اع تيح م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 17-3ع رقم )مىضى

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
  28/3/2116اإل احج ماعاصعي  اععيمح يمي ب أا امصيا عمتن اعره  في 

لتي ع ل اععـ  دن/ يحهس عيعد ابم بمس ليهد )عيبد اعم هيا( دسمـا 
لتد عح محم بحعارسيس اعمعحلي  ا  ب حماع ـ دها "ه دها إ احج" اععحمهايس في 

 ماعارحسيس اعفسديا عتم ا اعع ح  ا ماعيم .
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا عم ا اعدساهحت اع تيح م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 18-3مىضىع رقم )

 -اعدمامسا  ) ظح  اعهحلحت اعع اعدل(: يد عدسما 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 / ا سف لبحن ايعد اعهيد 
 دساد

 21/3/2116 ه دها اعيحهبحت ماع ظ 



 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 19-3مىضىع رقم )

 -عدسما اعدمامسا :عد  يد 

 المد المطلوب القسم االسم

لبد اععرصمد اعهيد   / عيعد
 اهعحليل 

ه دها اعرمى 
 اععيمح يميا

 )اععد اعثح د(

 11/2/2116عا 
 11/2/2112ياي 

 القــرار: وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 21-3مىضىع رقم )

 -عدسما اععحمهايس:عد  يد 

 المد المطلوب القسم االسم

 / عسمل لحطف صالح لبد 
 اعسادق 

ه دها اعيحهبحت 
 ماع ظ 

 )اععد األمل(

 6/12/2115عا
 5/12/2116ياي 

ه دها اعيحهبحت   / جهعحم عيعد عيعد اع دد
 ماع ظ 

 )اععد األمل(

 6/12/2115عا
 5/12/2116ياي 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت    

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 21-3مىضىع رقم )

 -اععحمهايس: يد عدسما حف إير
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 6/3/2116 اع  دها اإل  حميا  / عيعد بمس اعهيد اعم دي 

 عبسسات اعم ف عظسمف هفس  عت حسج .
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القـرار : وافق المجلس

  

 سةكلية الهىد -( 22-3مىضىع رقم )

 -اععحمهايس: يد عدسما إعغحم 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 / هبا األبحصيسي لبد اعع    
  سيف  

 22/2/2116 اع  دها اعع عحسيا

ه دها اعيحهبحت   / سي ح  صالح لبد  لطح  م 
 ماع ظ 

22/2/2116 



ه دها اعيحهبحت   / هحعل يه د اعصديق اعيهي ي 
 ماع ظ 

22/2/2116 

س لبد  عيعد  / عيعد ع صم
 معيل

ه دها اعيحهبحت 
 ماع ظ 

22/2/2116 

 / عيعد سف ت لبد اع حعق 
 لميد

ه دها اعيحهبحت 
 ماع ظ 

22/2/2116 

ه دها اعيحهبحت   / ع حل عيعد يمهف لتد ين
 ماع ظ 

22/2/2116 

ه دها اعيحهبحت   / جيعد س حد صالح األلعد
 ماع ظ 

22/2/2116 

ه دها اعيحهبحت   / ع  د عيعمد لبد اعيحفظ سدق
 ماع ظ 

22/2/2116 

 / عيعد لبد اعغ د معحل لبد 
 اععميد

ه دها اعيحهبحت 
 ماع ظ 

22/2/2116 

ه دها اعيحهبحت   / عيعد ابم بمس لبد اعهال 
 ماع ظ 

22/2/2116 

 / لبد اعسيعا اعهيد صحعل 
 يهيا

 6/3/2116 اع  دها اإل  حميا

 عبسسات اإلعغحم ب حم لتد طتب  
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  تم د جمص

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 23-3مىضىع رقم )

 -عاهميل عدسما اعدمامسا  :ا
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 / ايعد اعهيد لبد اعرحدس 
 عيعد

ه دها اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت

22/2/2116 

مي  / عيعد ثسمت اع ب
 اعهيد 

 اع  دها اإل  حميا
14/2/2116 

 / عحدا عيعد ايعد 
 اعهبع 

 اع  دها اإل  حميا
14/2/2116 

 / يمحدى فال هللا عيعد 
 ابساهي 

ه دها اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت

22/2/2116 

 / لعسم لبد هللا لبد 
 اعمهحد 

 ه دها األ غحل اع حعا 
21/3/2116 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا عم ا اعدساهحت اع تيح م د جمصت

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 24-3مىضىع رقم )

 -عاهميل عدسما اععحمهايس :ا
 عمافرا اعره  اعره  اته 



 22/2/1116 اع  دها اعم سبيا  / إبساهي  يعديا إبساهي 

 / عيعمد ه يد عيعمد 
 اعيحين

 اع  دها اعم سبيا
22/2/2116 

 6/3/2116 اع  دها اإل  حميا طد اعهيد طد اعهيد  /

 / فحطعا اعدهسام لسفحت 
 لتد ايعد 

 اع  دها اإل  حميا
6/3/2116 

 2/12/2115 اع  دها اإل  حميا.  / عيعمد عيعد بديع اعبسبسى 

 / جيعا بدسامى إبساهي  عيعد 
 اع معد 

 اع  دها اعم سبيا
21/3/2116 

 /اهحعا عصطفد ابم ديد 
 عااسيم

 ه دها اعيحهبحت ماع ظ 
22/2/2116 

 / فحسن عصطفد ابساهي  
 بحع مس

 ه دها اعيحهبحت ماع ظ 
22/2/2116 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 25-3مىضىع رقم )

 -عدسما اعدمامسا :عد اهميل 

 المد المطلوب سمالق االسم

ه دها اعيحهبحت   / عمدى عيعد فحسل  حهيا 
 ماع ظ 

 )اععد اعثح ي(

 2/3/2115عا 
 6/3/2116ياي 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت    

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 26-3مىضىع رقم )

 -عدسما اععحمهايس:عد اهميل 

 المد المطلوب القسم االسم

 / هيس لبد اعفاحح عيعد 
  يحاا

 ه دها اعيحهبحت ماع ظ 
 )اععد األمل(

 6/12/2115عا 
 5/12/2116ياد 

 / ج  عيعد عيعد ايعد 
 اعفدامى

 اع  دها اعم سبيا
 )اععد األمل( 

 8/11/2115عا 
 2/11/2116ياد 

ه دها اتعماسم يحت   / فيفد  يحاا عيعد يعحد
 حتتماتاص

 )اععد اعثح ي(

 5/11/2113عا 
 4/11/2116ياد 

 ه دها اعيحهبحت ماع ظ    / لعسم ايعد ايعد عيعد 
 )اععد اعثح ي(

ياد  11/11/2115
3/11/2116 

 / عيعد بمس عيعمد لطيا 
 اع  سى 

 ه دها اعرمى اععيمح يميا
 )اععد األمل(

ياد  11/11/2113
3/11/2116 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياع تيح عم ا اعدساهحت ا م د جمصت    



 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 27-3مىضىع رقم )

 -:م ف اهميل عدسما اعدمامسا 
 عمافرا اعره  القسم اته 

 6/3/2116 اع  دها اإل  حميا  / لعسم مالل لبد اعيعيد  

 عبسسات اعم ف سلحيا اعماعد.
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.اع تيح عم ا اعدساهحت  م د جمصت

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 28-3مىضىع رقم )

 -:م ف اهميل عدسما اععحمهايس
 عمافرا اعره  القسم اته 

 / دي ح  مسى عيعد يها 
 اعرداد   

 22/2/2116 اع  دها اعع عحسيا

 الدعبسسات اعم ف اعهفس ععسافرا اعدمج  حسج اعب
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 29-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس / سمين  ه  ه دها اعيحهبحت 
 ا لتي ا ميل عم 21/3/2116ب أا عمافرا عمتن اعره  في  ماع ظ 

سما عع ح  ا ماعيم  عتع  دن/ طد عيعد عيعد لبد هللا  سامل عدا
 -امما عا اعهحدل:اععحمهايس ع

 ه دها اعع صمسل ج.د/ ه ح  لسفحت لتد 

 يحهبحت اعع صمسل ج.د/ يحد  ع احساعبمسى 

ج. .د/ جيعد إبساهي  عيعد 
 صحعل

 ه دها اعع صمسل

 لتي عمتن اعمتيابحععمافرا ماع سض عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 31-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس / سمين  ه  ه دها اعيحهبحت 
 ا لتي ا ميل عم 21/3/2116ب أا عمافرا عمتن اعره  في  ماع ظ 

اععحمهايس ما ساعع ح  ا ماعيم  عتع  دها/  يعحم عيعمد يمهف اعمح ف عد
 -امما عا اعهحدل:ع

ج.د/ طحسق لبد اعع    
 اعديحهطد  

 عسمد اعمتد اعع صمسل

 يحهبحت اعع صمسل ج.د/ ايعد ابم اعفامح صحعل 



 ه دها اعع صمسل ج. .د/ صبسي فؤاد هسايا 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 31-3مىضىع رقم )

 -:الاعحد  ايما اتعايحا جعاأهيتي عدسما اعدمامسا 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 21/3/2116 اع  دها اعم سبيا  / لفحف ايعد ايعد سبيع 

 21/3/2116 اع  دها اعم سبيا  / عيعد لبد اعع    لعحس

 . سض لتي عمتن اعمتيابحععمافرا ماععم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 32-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها 
عم ـا  ا ديللتد 6/3/2116اإل  حميا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

 -عامما :ايعد اعهبع  عتع  دن/ عحدا عيعد عدسمـــــــا اعدمامسا اإل ساف 
 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
ج.د/ عيعد عيعد يهسى 

 اع يخ  

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ إبساهي  ايعد عطحمب

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ عيعد عيعد يهسى 

 اع يخ  

  ه دها اعع صمسل

ج.د/ لبد اع ديد عيعد ايعد 
 اعيتما د

 ه دها اعع صمسل

لبد اع ديد عيعد ايعد اعيتما د هبد ا ديل عم ا اإل ساف مفحل ج.د/ 
 مإسحفا ج. .د/ إبساهي  ايعد عطحمب.

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 33-3مىضىع رقم )

اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها  اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ
عم ـا  ا ديللتد 21/2/2116اعم سبيا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

عتع  دها/ جهعحم لبد اعسيي  إبساهي  لتد  عدسمـــــــا اعدمامسا اإل ساف 
 -عامما :اعهر حا 

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
ج.د/ عيعد إبساهي  اعه يد )ع سف 

 سميهي(  

  صمسله دها اعع 

  ه دها اعع صمسل ج. .د/ هيس صد ي اعيف د  داح

 ه دها مفس اع يخ ج. .د/ سمد لبد اع ديد اعهييعد

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل



ج.د/ عيعد إبساهي  اعه يد )ع سف 
 سميهي(  

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج.د/ عيعد لبد اعع    ط طحمي

 عع صمسله دها ا ج.د/ فايي عيعد يعد يمهف

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ إبساهي  لبد اعغفحس بدساا

الاذاس مل عا ج.د/ عيعد لبد اعع    ط طحمي هبد ا ديل عم ا اإل ساف 
م ج.د/ فايي عيعد يعد يمهف م ج. .د/ إبساهيـ  لبد اعغفــحس بدساا 

مإسحفــا ج. .د/ هيس صد ــي اعيف د  ــداح م ج. .د/ سمد لبد اع ديد 
 عيحما اعبيث إعي   . اعهييعد

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 34-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها 
عم ــــا  ا ديــللتد 21/3/2116اعم سبيا ب أا عمافرا عمتن اعرهــ  في 

عامما عتع  ـــدن/ عصطفد ايعد اع دمى  عدسمـــــــا اععحمهايساإل ـساف 
:- 

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
ج.د/ معحل عيعد  بل)ع سف 

 سميهي(  

  ه دها اعع صمسل

ج. .د/ إبساهي  لبد اعغفحس 
 بدساا

 ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل د/ ايعد يمهف ايعد إبساهي 

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ معحل عيعد  بل)ع سف 

 سميهي(  

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل د/ ايعد يمهف ايعد إبساهي 

إسحفا ج. .د/ إبساهي  لبد اعغفحس بدساا عيحما هبد ا ديل عم ا اإل ساف 
 اعبيث اعيد.

  سض لتي عمتن اعمتيا.بحععمافرا ماععم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 35-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
اإل احج ماعاصعي  اععيمح يمي ب أا عمافرا عمتن اعرهــ  في 

 حمهايسعدسمـــــــا اعععم ــــا اإل ـساف  ا ديــللتد 18/1/2116
 -عامما :عتع  ـــدها/ سي ح  اعع دي لطيا محد مالعا  

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
ج. .د/ ايعد لبد اعفاحح اعريساا) ع سف 

 سميهي(

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل د/ سا يح عصطفد عيعمد

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل



ج.د/ ايعد عصطفد عيعد اعب تمل  ) ع سف 
 سميهي(

  ا اعع صمسله ده

 ه دها اعع صمسل د/ سا يح عصطفد عيعمد

مفحل ج.د/ ايعد عصطفد عيعد اعب تمل  مإسحفا هبد ا ديل عم ا اإل ساف 
 ج. .د/ ايعد لبد اعفاحح اعريساا عيحما اعبيث إعيد .

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 36-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
اإل احج ماعاصعي  اععيمح يمي ب أا عمافرا عمتن اعرهــ  في 

 عدسمـــــــا اععحمهايسعم ــــا اإل ـساف  ا ديــللتد 18/1/2116
 -ما :عامعتع  ـــدها/ يحهعيا سجفت عيعمد يحفظ  

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
ج.د/ امفيق امفيق عيعد اععيدا ي ) 

 ع سف سميهي(

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ ايعد لبد اعفاحح اعريساا

 ه دها اعع صمسل د/ فحطعا لبد هللا عيعد اع سيحا

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ امفيق امفيق عيعد اععيدا ي ) ع سف 

 ي(سميه

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج.د/ ايعد عصطفد عيعد اعب تمل  

مفحل ج.د/ ايعد عصطفد عيعد اعب تمل  مإسحفا هبد ا ديل عم ا اإل ساف 
ج. .د/ ايعد لبد اعفاحح اعريساا م د/ فحطعا لبد هللا عيعد اع سيحا عيحما 

 اعبيث إعي   .
 ماع سض لتي عمتن اعمتيا. بحععمافراعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 37-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
 ا ديللتد 23/2/2116اعرمى اععيمح يميا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

 / عيعد بمس عيعمد عيعدعتع  دن عدسمـــــــا اععحمهايسعم ـا اإل ساف 
 -عامما :

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
  ه دها اعع صمسل ج.د/عيعد غصمد ه فحا 

د/ جيعد لبد اعهال  لبد 
 اع حطد

 ه دها اعع صمسل

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
  ه دها اعع صمسل ج.د/اعهيد لبد اع حدي اع حف ي 

د/ جيعد لبد اعهال  لبد 
 اع حطد

 سله دها اعع صم

هبد ا ديل عم ا اإل ساف مفحل ج.د/ اعهيد لبد اع حدي اع حف ي مإسحفا 



 ج.د/عيعد غصمد ه فحا عيحما اعبيث اعيد.
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 38-3مىضىع رقم )

األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها اععذمسل اععردعا عا اعهيد 
لتد اد يق ل ماا اعسهحعا  21/3/2116اعم سبيا ب أا عمافرا اعره  في 

ععمسمب اعبيث عتع  دن/ عيعد صبسى لبد اع ديد ماععهمل عدسما 
 اععحمهايس

 عيمما : "دساها ايتيتيا عع حمل محبالت اعم د اععامهط". 
Analytical Study of Medium Voltage Cables Problems.  

 ".ارتيل األلطحل في مصالت محبالت اعم د اععامهط بدت عا "
Fault Reduction of Medium Voltage Cable Joints 

 هبد اعا ديل عي بس ا بيسا د يرح لا ل ماا اعسهحعا

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 39-3مىضىع رقم )

 اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين  ه  اع  دها اإل  حميا
 ا اعع ح  ا لتي امديد ا ميل عم 4/4/2116ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

امما ماعيم  عتع  دن/ عيعمد هحعي عيعد اع  حمى عدسما اععحمهايس ع
 -عا اعهحدل:

ح اعديا اعه يد اععامعي ) ع سف ج.د/ صال
 سميهي( 

 ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج.د/ ايعد عيعد يمهف 

 ه دها اعرحهسل ج.د/ لبد اعيعيد إبساهي  داغم

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ جيعد جعيا غحعد

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 لسوافق المجالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 41-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين  ه  ه دها اإل احج 
لتي  28/3/2116ب أا عمافرا عمتن اعره  في  ماعاصعي  اععيمح يمي 

 ا اعع ح  ا ماعيم  عتع  دن/ يحهس ه مد لبد اع ديد صحعل ا ميل عم
 -امما عا اعهحدل:عدسما اعدمامسا  عاعع يع ) ممياي اعم هيا ( 

محديعيا ج بحس اعيم  بعدي ا ج ج.د/ عصطفد دمد عيعد  
 اعهحدن عا جمامبس

ج.د/ عمدي صعمميل غطحن 
 إبساهي  

 ه دها اعع صمسل

ج.د/ امفيق امفيق عيعد اععيدا ي 
 )ع سف سميهد(

 ه دها اعع صمسل



 ه دها اعع صمسل ج.د/ لبد  لبد اعفاحح لبد اعصعد

 ه دها اعع صمسل د/ جيعد عيعد مالل

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 41-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين اععمتن اع تعي 
ب أا  مام معمميح مإداسل اعبيما(عبس حعج اع تم  اع  دهيا )ا صا ه دها 

 ا اعع ح  ا ماعيم  لتي ا ميل عم 2/3/2116عمافرا اععمتن اع تعي فد 
 -امما عا اعهحدل:عتع  دن/ ج سف فايي لتد اعغسيد عدسما اعدمامسا  ع

 ه دها ط طح ج.د/ ايعد عيعد سف ت لدعي  

ج.د/ عمدي عيعد لتد 
 اعه دامى  )ع سف سميهي(

 ه دها اعع صمسل

ج. .د/ هيس صد ي اعيف د 
  داح 

 ه دها اعع صمسل

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 42-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
 28/3/2116ب أا عمافرا عمتن اعره  فد اتعماسم يحت ماتاصحتت 

 ا اعع ح  ا ماعيم  عتع  دها/ عب د لبد اع ديد لثعحا فمدي لتي ا ميل عم
 -امما عا اعهحدل:عدسما اعدمامسا  ع

ج.د/ لبد اعفاحح إبساهي  لبد 
اعفاحح عيعمد )ع سف 

 سميهي(  

 ه دها اعع صمسل

ج.د/ س دي جبم اع داي  لبد 
 اعسهمل   

اع سبيا عت تم  ماعام معمميح  األمحديعيا
 ماع رل اعبيسي/اإلهم دسيا

ج. .د/   حل فحيد ف عي مع ا 
 لسيض 

 ه دها اعع صمسل

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 43-3مىضىع رقم )

األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دهـا  اععذمــسل اععردعـا عـا اعهيــد
عم ـا  ا ديللتد  4/4/2116اعع عحسيا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

 -عامما : عتع  دهـا/ س ح بمعن  ميد عدسمـــــــا اعدمامسا اإل ساف 
 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:

ج.د/ عيعد صالح اعديا هيد 
 اعهيد  

  ه دها اعع صمسل

 عصس-اعمحع ا اعبسيطح يا يد عيعد معحل ج.د/ جيعد يي



 اعديا سا د

 ه دها اعع صمسل د/ عيعد لتد  تيل

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ عيعد صالح اعديا هيد 

 اعهيد  

  ه دها اعع صمسل

ج.د/ جيعد يييد عيعد معحل 
 اعديا سا د

 عصس-اعمحع ا اعبسيطح يا 

مذعك عيحما اعبيث  تد  تيلد/ عيعد لهبد ا ديل عم ا اإل ساف إسحفا 
 اعيد.

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 44-3مىضىع رقم )

اععذمــسل اععردعـا عـا اعهيــد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دهـا 
عم ـا  ا ديللتد  21/3/2116  في اعم سبيا ب أا عمافرا عمتن اعره

 -عامما :عتع  دن/ إهال  عيعد إهعحليل  عدسمـــــــا اعدمامسا اإل ساف 
 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:

ج.د/ معحل عيعد  بل عصطفد 
 )ع سف سميهي(  

  ه دها اعع صمسل

  ه دها اعع صمسل ج.د/ صبيي عيعد لبد اعرحدس اعهيد

 ه دها اعع صمسل داحج. .د/ هيس صد ي اعيف د  

د/  حعد عيعد  حعد عيعد لبد  جبم 
 اع د

 ه دها اعع صمسل

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ معحل عيعد  بل عصطفد 

 )ع سف سميهي(  

  ه دها اعع صمسل

 ه دها اعع صمسل ج. .د/ هيس صد ي اعيف د  داح

د/  حعد عيعد  حعد عيعد لبد  جبم 
 اع د

 ه دها اعع صمسل

 ج.د/ صبيي عيعد لبد اعرحدس اعهيدا ديل عم ا اإل ساف إسحفا هبد 
 مذعك عالهافحدل عا  بساد في عمحل اعدساها.

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 45-3مىضىع رقم )

اععمتن اع تعي عبس حعج عدمامس/ سمين اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ ا
ب أا عمافرا اع تم  اع  دهيا )ا صا ه دها مام معمميح مإداسل اعبيما ( 

لتد ا ديل ل ماا اعسهحعا ععمسمب اعبيث  2/3/2116اعره  اع تعي في 
عتع  دها/ يحهعيا هحدات ممثس  ماععهمتا عدسما عحمهايس ه دها 

 مام معمميح مإداسل اعبيما 
 "اها دا  األ  ا اع عهيا عا ري  اععيح ". عيمما : 

Use of Solar Radiation for Water Disinfection. 



 ".اها دا  اعطح ا اع عهيا في ع حعما عيح  اعصسف اعصيي بدت عا "
Use of Solar Energy in Waste Water Treatment.  

 هبد اعا ديل : عيا حهد عع عيامى اعسهحعا

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياحت اع تيح عم ا اعدساه م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 46-3مىضىع رقم )

اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها 
لتي ع ل  6/3/2116ب أا امصيا عمتن اعره   باحسيخ  اإل  حميا

لتد عح محم  ا  ي  اع محس دسما اععحمهايس ب حماععـ  دها/ سي ح  إبساهي  إبساه
 بحعارسيس اعمعحلي ماعارحسيس اعفسديا عتم ا اعع ح  ا ماعيم .

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 47-3مىضىع رقم )

حذ اعدمامس / سمين عمتن  ه  ه دها اععذمـسل اععردعـا عـا اعهيد األها
لتد ع ل  21/3/2116ب أا امصيا عمتن اعره  في  اعيحهبحت ماع ظ  

في اع  دها  دمامسا دسما اع يسيا يها لتد لبد اع ديد  اعع  دها/ 
لتد عح محم بحعارسيس اعمعحلي ماعارحسيس  ا  ب حم "ه دها اعايم  اآلعي "

 اعفسديا  عتم ا اعيم  ماعع ح  ا .
 وافق المجلسلقـرار : ا

  

 كلية الهىدسة -( 48-3مىضىع رقم )

 -اعدمامسا : يد عدسما 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

ه دها اتعماسم يحت   / جيعد لبد اعيهيد عيعد 
 ماتاصحتت

28/3/2116 

 4/4/2116 اع  دها اعع عحسيا  /ع احس يه د ايعد لرل 

تعماسم يحت ه دها ا  /بحهل يها اععمافد اعتيثد
 ماتاصحتت

28/3/2116 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتنعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 49-3مىضىع رقم )

 -اعدمامسا  )  ظح  اعهحلحت اعع اعدل(: يد عدسما 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 /عيعمد إبساهي  ه د إبساهي  
  تيل

 4/4/2116  دها اعسي ماع يدسمعيمحه

 / ه ح  لبد اعهعيع لطيا 
 اعهيد 

ه دها اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت

28/3/2116 



 4/4/2116 اع  دها اعع عحسيا  / إهسام عيعد عيعد اع دد

 / متم يييد عيعد إهعحليل 
 ل د 

 23/2/2116 ه دها اعغدل ماع هيج

 23/2/2116 ماع هيج ه دها اعغدل  / جعح ي ايعد هالعا  تيل

ه دها اتعماسم يحت   / هتعد صبل عيعد ايعد
 ماتاصحتت

28/3/2116 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتنعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 51-3مىضىع رقم )

 -عاهميل عدسما اعدمامسا  :ا
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 يح يعدي عيعد عصبل  / سا
 اع بد

اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت

28/3/2116 

 / س ح بمعين  ميد 
 اسعح يمن

 اع  دها اعع عحسيا
4/4/2116 

 .بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 51-3مىضىع رقم )

 -مهايس :عاهميل عدسما اععحا
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 4/4/2116 اع  دها اعع عحسيا  / هديس يمهف هالل يمهف

 .بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 52-3مىضىع رقم )

 -عدسما اعدمامسا :عد اهميل 

 طلوبالمد الم القسم االسم

 اع  دها اعع عحسيا  / ايعد عيعد ثحبت
 )اععد األمل(

 14/2/2116عا 
 13/2/2112ياد 

 / هح د ع  د  يحاد 
 اعه يد 

 ه دها األ غحل اع حعا
 )اععد األمل(

 11/11/2115عا 
ياد 

11/11/2116 

 /معيد عيعد محد هللا 
 إبساهي 

ه دها اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت
 )اععد اعثحعث(

 12/11/2115عا 
ياد 

16/11/2116 

 /سبحد سسح عيعد 
 إبساهي  

 اع  دها اعم سبيا
 ) اععد األمل(

 14/2/2116عا 
 13/2/2112ياد 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت    
 وافق المجلسالقـرار : 



  

 كلية الهىدسة -( 53-3مىضىع رقم )

 -عدسما اععحمهايس:عد اهميل 

 المد المطلوب القسم االسم

 / إيعحا اععامعي اعهيد 
   بحا 

ه دها اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت
 )اععد اعثح ي(

 15/12/2115عا
 14/12/2116ياي 

 / لعسم ايعد ايعد 
 عيعد

 ه دها اعيحهبحت ماع ظ 
 )اععد اعثح ي(

 11/11/2115عا 
 3/11/2116ياد 

 عمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيابحععم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت    
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 54-3مىضىع رقم )

 -اععحمهايس: يد عدسما إعغحم 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 / سي  معحل إبساهي  
 اعع دي اعهيد

ه دها اتعماسم يحت 
 ماتاصحتت

28/3/2116 

 عبسسات اإلعغحم ب حم لتد طتب ح
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 55-3مىضىع رقم )

 -:الاعحد  ايما اتعايحا اعاأهيتي عدسما اعدمامسا 
 عمافرا اعره  اعره  اته 

 / عيعمد اعهيد لبد 
 اعع بمد اعهيد 

 ه دها اعسى ماع يدسمعيمح
4/4/2116 

 .بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 56-3مىضىع رقم )

اععذمــسل اععردعـا عـا اعهيــد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها 
 28/3/2116اتعماسم يحت ماتاصحتت ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

عتع  دهـا/ سا يح يعد  عدسمـــــــا اعدمامسا عم ـا اإل ساف   ديلالتد 
 -بحعره  عامما : عيعد عصبل

 -عم ا اإل ساف ب د اعا ديل:
ج.د/ جيعد   بحا عديا 

 هعسل)ع سف سميهد(  

  ه دها اعع صمسل

  ه دها اعع صمسل د/ ايعد عيعد لتد ابم طحعد

 مسله دها اعع ص ج. .د/ عيعد لبد اع ظي  عيعد 

 –ع  د اعبيمث عالعماسم يحت  ج. .د/ هيث  يهيا لبد هللا  



 اعد د

 عم ا اإل ساف  بل اعا ديل
ج.د/ جيعد   بحا عديا هعسل)ع سف 

 سميهد(  

  ه دها اعع صمسل

  ه دها اعع صمسل د/ ايعد عيعد لتد جبم طحعد

/ ج. .دم ج. .د/ عيعد لبد اع ظي  عيعد هبد ا ديل عم ا اإل ساف إسحفا 
 مذعك عيحما اعبيث إعي   .هيث  يهيا لبد هللا  

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا.عم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت 
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 57-3مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين اععمتن اع تعي عبس حعج 
)ا صا ه دها مام معمميح مإداسل اعبيما(  ب أا عمافرا اع تم  اع  دهيا 

لتد ا ديل ل ماا اعسهحعا ععمسمب اعبيث  2/3/2116اعره  اع تعي في 
 عتع  دن/ إهال  عيعد عامعي لمض ماععهمل عدسما اععحمهايس

عيمما : "اأثيس اعيعأل اع حاما عا ا ريا اععيح  لتد اعبيما ملتد اصعي   
 عصععا بطسيرا عحس حل".اع تطحت اتهفتايا اع

Design and Environmental Effect of Residual of Water 

Purification Plants on Asphalt Mix Designed by Marshall 

Method 

"اأثيس اعيعأل اع حاما عا اععيح  معا اعصسف اعصيي لتد اعبيما بدت عا 
 .ملتد اصعي  اع تطحت اتهفتايا اععصععا بطسيرا عحس حل"

Design and Environmental Effect of Water and Waste 

Water Sludge on Asphalt Mix Designed by Marshal 

Method.  
 

 عيا حهد عع عيامى اعسهحعاهبد اعا ديل 
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتياعم ا اعدساهحت اع تيح  م د جمصت
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 لثقبفيهشئىن العالقبت ا - 4

 كلية الهىدسة -( 1-4مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  ه دها اعرمى 
لتد  بمل الاذاس  21/3/2116اععيمح يميا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

اعهيد األهاحذ اعدمامس / عيعد عيعمد عيممد األهاحذ  بحعره  لا يسمس 
 ماعذي هي  رد بممسيح اعم مبياعتطح ا اعمديدل "  هحدن"اععؤاعس اعدمعي اع

 بعدي د مي امن . 3/2/2116ياد  31/6/2116في اعفاسل عا 
 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا. عم ا اع ال حت اعثرحفيام د جمصت 

 القـرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 2-4مىضىع رقم )



احذ اعدمامس/ سمين عمتن  ه  اع  دها اععذمسل اععردعا عا اعهيد األه
لتد يسمس اعهيد  21/3/2116اعم سبيا ب أا عمافرا عمتن اعره  في 

اععدسن  بحعره  "اععؤاعس اعدمعي  -اعدمامس / عيعد ايعد عيعد ه يد 
ماعذي هي  رد في محع ا اعديام ا "  اعثحعث في اعاصعي  ماإلبداب اعبيمي

مذعك ب فرحت عا اعمحع ا .  2116 عحيم 18-16بحألسدا في اعفاسل عا 
 ييث جا عهيحداد بيثح عربمت بحععؤاعس. 

 بحععمافرا ماع سض لتي عمتن اعمتيا. عم ا اع ال حت اعثرحفيام د جمصت 
 القــرار : وافق المجلس

  

 شئىن التعليم والطالة - 5

 كلية الهىدسة -( 1-5مىضىع رقم )

 الموضوع :      .1
اعطالد اآلا ي جه عحؤه  ب  د ب  أا الاع حد جم حداا    اعطتبحت اععردعا عا

 اععسسيا 
 فترة األجازة القسم اإلسم 

      

1.    

    1 

 ثح يا عيعمد اعهيد جيعد لمض 
 ااصحتت

 11/2/2116عا 
  24/3/2116ياي 

      

2.    

     
 جمعد  جيعد صالح جيعد عيعد

 لعحسل

 5/3/2116عا 
 15/3/2116ياي 

      

3.    

     
 ثح يا جيعد لحطف عيعد  حه  

 اعم سبيا

 22/2/2116عا 
 13/3/2116ياي 

      

4.    

     
 ثحعثا آيا إهعحليل عيعد ليحد 

 لعحسل

 21/2/2116عا 
 8/3/2116ياي 

بحلاع  حد اإلم  حدات اععسس  يا   عم   ا    مما اعا ت  ي  ماعط  الدم   د جمص  ت 
 يا بحعمحع ا . عتطالد اععذممسيا جلال  طبرح عرساسات  اإلداسل اعطب

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 2-5مىضىع رقم )

اتعاعحن اععرد  عا اعطحعد/ لبد اعسيعا لبد اعيمي  ايعد اعبسبسى  اععريد 
بحعفس ا اعساب ا  ه  ه دها اتعماسم يحت ماتاصحتت  ب أا  بمل اإلمحدل 

مذعك بهبد امديد  4/3/2116اعد  13/2/2116عتهفس عت حسج فد اعفاسل عا 
 اعاأ يسل عتعتما اع سبيا اعه مديا.

اع سض لتي عمتن بحععمافرا م عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 
 اعمتيا.

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 3-5مىضىع رقم )

ا اتعاعحن اععرد  عا اعطحعد/ جيعد عيعد طحسق جيعد جبم اعفامح  اععريد بحعفس 
إليرحف  يد  هذا اع ح  مذعك بهبد ج د عريد  2115/2116اإللداديا هذا اع ح  

 بمحع ا اع تم  ماعام معمميح.



 اع سض لتي عمتن اعمتيا.بحعسفض م عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 
 القــرار:وافق المجلس على توصية اللجنة بالرفض

  

 كلية الهىدسة -( 4-5مىضىع رقم )

اععرد  عا اع سيما/ متم اعهيد هالعا عيعد  سيما دمس يم ي م  اتعاعحن
ا صا ه دها اتعماسم يحت ماتاصحتت عا ديل م هيا ح عامما  2111

 -محألاي :
 إعي : عصسيا   عا : فتهطي يا

 -ب حم لتد اععها دات اععردعا مهد:
 صمسل ع يد اعم هيا اععصسيا -1
 صمسل اعبطح ا بحعس   اعرمعي  -2
 اع  حدل اع  حميا جصل -3

بحععمافرا لتد اعا ديل ماع سض  عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 
 لتي عمتن اعمتيا.
 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 5-5مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيدل ج.د/ عديس عماد  محمي اعطالد بحعمتيا ب أا 
عهيد عيعد عص طفد بحعفس  ا اإلل دادي اعطتد اععرد  عا اعطحعد / جيعد ا

إللحدل سصد دسمحاد في عحدل اعميعيحم ا  عسام ا م مف اع ايما بمساها 
 اإلمحبا لا طسيق اعم اسمل مابيا األاي :

 

 اععحدل
 اعيحعا ب د اعا ديل اعيحعا  بل اعا ديل

 ارديس عمعمب ايسيسي فصل+لعتي ارديس عمعمب ايسيسي فصل+لعتي

 +11/11 ميعيحم
34/35 

56 

81 

111 

125 

ميد 
 مدا

11/11+ 
34/35 

66 

81 

111 

125 

 ععاحد
 

 هبد اعا ديل :  ايما  طأ معع في مساها اعايسيسي.
ماع سض بحععمافرا لتي اعا ديل  عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 

 لتي عمتن اعمتيا.
 القــرار:وافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل النتيجة

  

 كلية الهىدسة -( 6-5م )مىضىع رق

اععذمسل اععردعا عا اعهيدل ج.د/ عديس عماد  محمي اعطالد بحعمتيا ب أا 
اعطت  د اععر  د  ع  ا اعطحع  د / جع  يا عيع  د جع  يا ص  حعل بحعفس   ا اإلل  دادي 

 إللحدل سصد دسمحاد في عحدل )عغا إ متيديا ف يد(.
ماب يا ا  عسام ا م مف اع ايما بمساها اإلمحب ا ل ا طسي ق اعم ا سمل  

 األاي :

 

 اععحدل
 اعيحعا ب د اعا ديل اعيحعا  بل اعا ديل

 ارديس عمعمب ايسيسي فصل+لعتي ارديس عمعمب ايسيسي فصل+لعتي

 36 8/11 عغا ا متيديا

41 

44 

51 

 32 8/11 ععاحد

41 

45 

51 

 ععاحد
 



 هبد اعا ديل :  ايما  طأ معع في مساها اعايسيسي.
ماع سض بحععمافرا لتي اعا ديل  عطالدعم ا  مما اعا تي  مام د جمصت 

 لتي عمتن اعمتيا.
 القــرار: وافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل النتيجة

  

 كلية الهىدسة -( 7-5مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيدل ج.د/ عديس عماد  محمي اعطالد بحعمتيا ب أا 
تي  ل بحعفس   ا اعطت  د اععر  د  ع  ا اعطحعب  ا / سس  م  ييي  د يحع  د عيع  د  

 اإللدادي إللحدل سصد دسمحا ح في عحدل )عغا إ متيديا ف يد(. 
ا  عسام ا م مف اع ايم ا بمساه ا اإلمحب ا ل ا طسي ق اعم ا سمل ماب يا 

 األاي :

 

 اععحدل
 اعيحعا ب د اعا ديل اعيحعا  بل اعا ديل

 ارديس عمعمب ايسيسي فصل+لعتي ارديس عمعمب ايسيسي فصل+لعتي

 11 3/11 عغا ا متيديا

41 

21 

51 

 13 3/11 سا

41 

22 

51 

 ض
 

 هبد اعا ديل :  ايما  طأ معع في مساها اعايسيسي.
ماع سض بحععمافرا لتي اعا ديل  عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 

 لتي عمتن اعمتيا.
 القــرار: وافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل النتيجة

  

 سةكلية الهىد -( 8-5مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد األهاحذ اعدمامس/ مميل اعمتيا ع مما اعا تي  
الاعحد  ايما اعاظتعحت عطالد بس حعج اعب حم ماعا ييد  ب أاماعطالد 

(B.C.E  لا اعفصل اعدساهي األمل عت ح  اعمحع ي)2115/2116 
 ( طحعد.14ملدده  )

ا اعاظتعحت ماع سض بحلاعحد  ايم عم ا  مما اعا تي  ماعطالد م د جمصت
 لتي عمتن اعمتيا.

 القـرار: وافق المجلس على توصية اللجنة باعتماد نتيجة التظلمات.

  

 كلية الهىدسة -( 9-5مىضىع رقم )

اتعاعحن اععرد  عا اعطحعد/ لبد هللا جبم اعفسل عيعد هيمل اععريد بحعفس ا 
اععماد ) ظسيا إ  حمات  اعثحعثا عد ي ب أا اعهعحح عد بأدام اتعايحا اع عتي في

+عهحيا +هيدسمعميمح( ييث ا د ع  يؤدى اتعايحا اع عتي في هذ  اععماد 
  ظسا عظسمف يبهد .

بع حطبا اعره  اع تعي عاعميا اعطحعد  عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 
اع سض لتي عمتن عا جدام اتعايحا جث حم اعايحا اعفصل اعدساهي اعثح ي م

 اعمتيا.
 ـرار : وافق المجلسالقـ

  

 كلية الهىدسة -( 11-5مىضىع رقم )



اععذمسل اععردعا عا اعهيدل / ع ديسل إداسل اعدساهـ ـا ماتعايح  حت بحعمتيـ ـا 
ب أا ا ديل جه  اعطحعد/ عيعد يهيا عيعد لطيا   ي ع اععري د بحعفس  ا 

  2115/2116اإللدادي عت ح  اعمحع ي 
  ي ععا : عيعد يهيا عيعد لطيا جبم  

 إعي : عيعد يهيا عيعد لطيا   ي ع
 5/3/2116مذعك ب حم لتي  ساس عم ا األيمال اععد يا باحسيخ 

بحععمافرا لتد اعا ديل ماع سض  عم ا  مما اعا تي  ماعطالدم د جمصت 
 لتي عمتن اعمتيا.
 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 11-5مىضىع رقم )

يدل / عديسل إداسل اعدساهــا ماتعايح  حت بحعمتيـ ـا اععذمسل اععردعا عا اعه
ب     أا األل    داد اععرا    سح  بمع     ح بحعمتي    ا ف    د اع     ح  اعم    حع ي اعر    حد  

 ماعاي ا ا تميا اعمتيا لتد  بمع  . 2116/2112
طحع   د عت    ح   451برب   مل  عم    ا     مما اعا ت   ي  ماعط   الدم    د جمص   ت 

 ماع سض لتي عمتن اعمتيا. 2116/2112اعمحع ي 
 ــرار : وافق المجلسالق

  

 مىضىعبت عبمه - 6

 كلية الهىدسة -( 1-6مىضىع رقم )

اعع ذمسل اععردع  ا ع ا اعه  يد األه احذ اع  دمامس/ لعي د اعمتي  ا  ب  أا عرا  سح 
با ميل عم ا عا اعهحدل اآلايا جهعحؤه  ب د امما ع عا ح فيا مدساه ا 

   دد م  ل طت  د عر  د  عتيص  مل لت  د جم  حدل  حص  ا ام إل  حسل جم طت  د عت
اعمتد ام عسافرا دمما .لتد جا ارد  اعتم  ا ارسي سا ب ايم ا ه ذ  اعدساه ا 
ميا  لسسد لتد عمتن اعمتيا , ملتد جا يمما ا ميل هذ  اعتم ا لتد 

  -اع يم اعاحعي:
 اعهيد ج.د/ عيعد اع بسامى عيعد لتد .  "سميهح"    -1
 اعهيد ج.د/ فحيد م ين دمد .              "لسما"    -2
 اعهيد ج. .د/ مبس عيعد لبد اعهال  .        "لسما"    -3
 اعهيد األهاحذ/ هح د لمض اع يحت     "لسما"    -4
 اعهيد األهاحذ/ عدييد عيعد إهعحليل    "لسما"    -5

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 2-6مىضىع رقم )

ن جع  حم محع  ا اععذمسل اععردعـا ع ـا د/ عيع د سبي ع  حص س سم ين عمت 
(  عه ا آتف م ي د 5111اعدعاح عت تم  ماعام معمميح ب أا ابسلد بعبتغ )

 فرط تغيس مذعك ع دعا اع عتيا اعا تيعيا بحعمتيا.
 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 3-6مىضىع رقم )



اععذمسل اععردعـا ع ـا اعه يد األه احذ اع دمامس/ ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا 
عماعع ما عيا اعبيما ب أا ارسيـ ـس ل ا   دمل ب   ماا :"جهعيـ ـا اعم  ـف اع

" اي ت سلحيـ ـا ج.د/ لعي د اعمتي ا مسي حدل ج.د/  2اععبمس لا جمسا  اعثدي 
 عحهس عيعد لبد اعسادق مميل اعمتيا ع مما  دعا اععماعع ما عيا اعبيما.

 القــرار:أحيط المجلس علما

  

 دسةكلية الهى -( 4-6مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعـا ع ـا اعه يد األه احذ اع دمامس/ ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا 
اععماع    ع ما عي    ا اعبيم    ا ب     أا ارسي    س ل    ا      دمل ب      ماا :"س    حبط 
اعه  العا:اعع ح  ماعمامب  حت"لتد ه  حعش ف حعي  حت اععتار  د اعثحع  ث عاأهي  ل 

ع  حسن  31-28مامظي  ف اع   سيميا محع   ا اعع ص  مسل ف  ي اعفا  سل ع  ا 
2116. 
 ـرار:أحيط المجلس علما  القـ

  

 كلية الهىدسة -( 5-6مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعـا ع ـا اعه يد األه احذ اع دمامس/ ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا 
اععماعع ما عيا اعبيما ب أا ارسيس لا   دمل ب   ماا :"اعا سي ف ب  دعحت 

" لت   د ه   حعش (TIECعسم   د سي   حدل األلع   حل ماإلب   داب اعام مع   ممي)
عتارد اعثحعث عاأهيل مامظيف اع سيميا محع  ا اعع ص مسل ف ي ف حعيحت اع

 . 2116عحسن  31-28اعفاسل عا 
 القــرار:أحيط المجلس علما  

  

 كلية الهىدسة -( 6-6مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعـا ع ـا اعه يد األه احذ اع دمامس/ ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا 
ماا :" اعمما  د اعرح م ي ا اععماعع ما عيا اعبيما ب أا ارسيس لا  دمل ب  

عرح ما ا ظي  اعمحع حت" ايت سلحيــــا ج.د/ لعي د اعمتيــ ـا مسيـ ـحدل ج.د/ 
عحهس عيعد لبد اعسادق مميل اعمتيا ع مما  دعا اععماعع ما عي ا اعبيم ا 

. 
 القــرار:أحيط المجلس علما  

  

 كلية الهىدسة -( 7-6مىضىع رقم )

ه احذ اع دمامس/ ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا اععذمسل اععردعـا ع ـا اعه يد األ
اععماع  ع ما عي  ا اعبيم  ا ب   أا ارسي  س ل  ا اعع   حسما ف  د "اععتار  د اعثحع  ث 

 31-28عاأهيل مامظي ف اع  سيميا بمحع  ا اعع ص مسل" ف ي اعفا سل ع ا 
 . 2116عحسن 

 القــرار:أحيط المجلس علما  

  

 كلية الهىدسة -( 8-6مىضىع رقم )

اعه يد األه احذ اع دمامس/ ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا  اععذمسل اععردعـا ع ـا
اععماع ع ما عي  ا اعبيم ا ب   أا ارسي س ل  ا   دمل ب    ماا :"ج ط حس اإلدع  حا 



ماعا  د يا" اي  ت سلحيـــ  ـا ج.د/لعي  د اعمتيــ  ـا مسيـ  ـحدل ج.د/ ع  حهس عيع  د 
 لبد اعسادق مميل اعمتيا ع مما  دعا اععماعع ما عيا اعبيما .

 علما   القــرار:أحيط المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 9-6مىضىع رقم )

اعع  ذمسل اععردع  ا ع  ا اعه  يد األه  احذ اع  دمامس/ لعي  د اعمتي  ا ب   أا ا   ميل 
عمت  ن إداسل عسم  د اعدساه  حت ماعبي  مث ماتها   حسات اع  ده  يا طبر  ح 

اعدساه   حت ماعبي   مث  ( ع   ا اعالمي   ا اعدا تي   ا ععسم   د4ع    ا اعع   حدل )
  يم اعاحعي:ماتها حسات اع  دهيا مهد لتد اع

اعهيد ج.د/  عيعد إبساهي  اعه يد            لعيد اعمتيا                                -1
 سميهح  

اعهيد ج.د/ عحهس عيعد لبد اعسداق         ممي ل اعمتي ا ع  مما  دع ا  -2
 اععماعع     لسما  

              اعهيد ج.د/ يمهف إبساهي  يمهف لمحج   عع ثال ل ا األ ه ح  اععد ي ا   -3
 لسما  

اعه  يد ج.د/ ف  حيد ف ع   ي مع   ا ل  سيض          عع   ثال ل  ا األ ه   ح   -4
 اعم سبيا           لسما  

اعه   يد ج. .د/ عيع   د ه   حعد اعمي   حس               عع   ثال ل   ا األ ه   ح   -5
 اععيمح يميا        لسما  

ده ا اعهيد ج. .د/  سيف جيعد لتد  اح            ععثال لا  ه   اع   -6
 اعع عحسيا   لسما  

اعه     يد ج. .د/ عيع     د اعه      يد اعدغيب     د            ع     ديس اععسم     د                           -2
 لسما  

 ماس يل مل عا اعهحدل :
ج.د/ جيع                       د األع                       يا لثع                       حا اع ع                        س                                                                 -

 لسما  
ب                       د اعع                           ط ط                       حمى                                                       ج.د/ عيع                       د ل         -

 لسما  
 مألسحم بعمتن اإلداسل عا ذمى اع بسل           

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 11-6مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعا عا اعهيد ج. .د/ عديس ميدل سعحا اعممدل  ب أا عراسح 
عم   ا ا اي  حس ع  ديسم اعمي  دات ماععسام  د ذات اعط  حبع اع   حا با   ميل 

 -بحعمتيا ملتد جا يمما ا ميل هذ  اعتم ا لتد اع يم اعاحعي:
 ج.د/ ايعد األعيا عيعد لثعحا اع عس           ه  اع  دها اإل  حميا       .1
 ج.د/ يها ع صمس يها  تف اعه د د    ه  ه دها اعرمى اععيمح يميا       .2

 ج.د/ عيد اعديا ايعد جبم اعه مد              ه  ه دها اتاصحتت       .3

ج.د/ إبساهي  عيعد إبساهي  لتيمل              ه  ه دها اإل احج ماعاصعي         .4
 اععيمح يمي

 ج. .د/ إبساهي  لبد اعغفحس بدساا             عديس ميدل سعحا اعممدل       .5

 -على النحو التالي:س بتشكيل اللجنة القــرار : وافق المجل



 أ.د/ احمد األمين محمد عثمان النمر               .1
 أ.د/ حسن منصور حسن خلف السعدنى     .2

 أ.د/ محى الدين احمد أبو السعود                  .3

  

 كلية الهىدسة -( 11-6مىضىع رقم )

حا اعممدل  ب أا عراسح اععذمسل اععردعا عا اعهيد ج. .د/ عديس ميدل سع
با ميل عم ا ا ايحس اعريحدات اإلداسيا بحعمتيا ملتد جا يمما ا  ميل ه ذ  

 -اعتم ا لتد اع يم اعاحعي:
ج.د/ عحهس عيعد لبد اعسداق                  مميل اعمتيا ع مما  دعا        .1

 اععماعع ما عيا اعبيما
سمين عمتن  ه  ه دها              ج.د/ فم يا ف ي  اعيبيبد                  .2

 اعغدل ماع هيج

 ج. .د/ إبساهي  لبد اعغفحس بدساا             عديس ميدل سعحا اعممدل       .3

 ج/ ا سف امفيق اعديد                        عديس لح  اعمتيا       .4

 م يا ج/ هح د لمض اع يحت                      عهممل اع مما اعرح       .5
 بحعمتيا

 القــرار : وافق المجلس

  

 كلية الهىدسة -( 12-6مىضىع رقم )

هيما ايسيس عمتا اعع صمسل عت تم  اع  دهيا يم  الاعحد عيسس اماعحب 
 . 11/4/2116األيد اععمافق 

 القـرار :اعتمد المحضر

  

 كلية الهىدسة -( 13-6مىضىع رقم )

 تعي عبس حعج اععحمهايس فد اع تم  عم ا اععمتن اعالاعحد عيسس اماعحب 
( 118س   ) -اع  دهيا )ا صا ه دها مام معمميح مإداسل اعبيما( اعمتها 

 2/3/2116باحسيخ 
 القـرار :اعتمد المحضر

  

  

 كلية الهىدسة -( 14-6مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعـا عـا ج.د/ لعيد اعع  د اع حعي عت  دها ماعام معمميح بمف س 
( ثعح ي ا جتف م ي  ح فر ط تغي س 8111ا ابسب اعع  د بعبت غ )اع يخ ب أ

 ابسب اترحمي مذعك ع دعا اع عتيا اعا تيعيا مع حعل األ هح  بحعمتيا .
 وافق المجلسالقـرار : 

  

 كلية الهىدسة -( 15-6مىضىع رقم )

اععذمسل اععردعـا عـا اعهيدل/ ععيحم عيعد  سف اعديا ب أا  بمل اعابسب 
ع دعا اع عتيا اعا تيعيا بحعمتيا ب دد مايد ممعديس عيح  ) حسمسل( اعاترحمي 

 ( اه عحما م عهما م ي ح فرط ت غيس. 351مذعك بريعا ارديسيا )



 وافق المجلسالقـرار : 

  

 

وكيل الكليت لشئوى خدهت الوجتوع 
      وتٌويت البيئت

 

      عويد الكليت
 

أ.د هبهز هحود عبد الزساق 
      هصطفى

.د هحود ابزاهين السعيد أ
      ابزاهين

 

 


