
 " االجتماع "             وبدأ السيد أ.د/ رئيس المجمس
 

 "" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ بذكر 
ثػػـ رحػػا سػػيادتا بالسػػاد  الحيػػور متمليػػًا لقػػـ كػػؿ التوحيػػؽ داايػػًا اهلل سػػبحالا وت ػػال  أف يوحػػؽ 

 الجميع إل  صالح األاماؿ .
  بالتقلئة بحموؿ شقر رمياف الكريـتقدم سيادته. 

   قدددم جب ددع بء ددسبد ء.ددديد ل دس  عدداهللا ادددا  ددمت ر ببسدد ان بءع  دد    قددد    دسدد

ببسد ان  ااع د   -ل دس فاطعد   عدا    -جبالتصاالت ءمفدا  قدقيز جج  ده تبإلءك  جنيا

 بءقا   

   بءعدد    قدد  بء يساقدا  –س  اني لاعد  طيده بءادم    ث  قدم جب ع بء سبد ء.د  م

 جبءده  جبء ااضيات بءه دسي  ءمفا 

   المػدرس المسػااد بمسػـ الييزيمػا  – / خالد محمود حسف ابد الرحيـث  قدم جب ع بء سبد ء.د  م
 والرياييات القلدسية لوحا  شميمتا

  ث  تقدم سيادته  اءشك  ء عاهللا بء ظاف   اءك.ي  ج عاهللا قد    بء ظافد   .دا عدا  دمءمه عدا

  هد ج عل  

 

 -ثبلثبً : شئىى أعضبء هيئة الحدريس:
ت ييف السيد المقلدس / سامح ابد الحميـ محمد ابد  المذكر  الممدمة مف السيد/ مدير ااـ الكمية بشأف -1

السالـ المدرس المسااد بالكمية حي وظيية مدرس بذات المسـ لظرًا لحصولا ام  درجة الدكتوراه اليمسية حي 
كتروليات الصلااية والتحكـ ام  قسـ هلدسة اإلل حيث واحؽ مجمس هلدسة اإللكتروليات الصلااية والتحكـ

حي امما  احيث ألا كاف ممتزمما ورد بتمرير المجلة وام  ت ييف سيادتا حي وظيية مدرس بذات المسـ 
  ويمـو بواجباتا ملذ ت ييلا حي وظيية مدرس مسااد بالمسـ ومحسلًا أدائقا .ومسمكا 

 القــــــــرار
 .حع لمجام ةمع تمديـ التقلئة وير  أوص  المجمس بالمواحمة

 
ت ييف السيد الدكتور / خالد محمود حسف ابد الرحيـ  المذكر  الممدمة مف السيد/ مدير ااـ الكمية بشأف -2

المدرس بمسـ الييزيما والرياييات القلدسية بالكمية حي وظيية أستاذ مسااد بذات المسـ حيث أوص  مجمس 
والرياييات القلدسية بالمواحمة ام  ما ورد بالتمرير وام  ت ييف سيادتا حي وظيية أستاذ  قسـ الييزيما

ويمـو بواجباتا ملذ ت ييلا حي وظيية حي امما ومسمكا  اكاف ممتزم مسااد بذات المسـ حيث أف سيادتا
  مدرس بالمسـ.

 القــــــــرار
 .ةمع تمديـ التقلئة ويرحع لمجام  أوص  المجمس بالمواحمة

 
  -رابعب: شئىى الحعلين والطالة:



الترخيص لطالا  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -1
ـ حيث قاـ 2117/2118اليرص مف الخارج بدخوؿ امتحالات اليصؿ الدراسي الثالي لقذا ال اـ الجام ي 

هؤالء الطالا بسداد الرسـو الخاصة بذلؾ وهـ أولقـ الطالا / مصطي  ابد القادي السيد ايس  
 يـ والطالا بالمواحمة .وآخرهـ الطالا / أحمد االء الديف سيد حسف ، حيث أوصت لجلة شئوف الت م

 القــــــــرار
 جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا .  ما  ام أوص  المجمس بالمواحمة

 
االست المات الوارد   وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -2

مف إدار  الجام ة والمويح حيقا ترشيح الطالا اآلتي أسمائقـ باليرقة اإلادادي ومرحؽ بقا صور 
 –ابد الرحمف محمد حسلي  –بطاقات الترشيح الخاصة بقـ والطالا هـ : أحمد خيري محمد الغريا 

حص االست المات والمرحمات صقيا محمد حتحي ، حيث أوصت لجلة شئوف الت ميـ والطالا بألا تـ ح
يتـ أرجاء قيدهـ لم اـ الجام ي المادـ  فجيدًا والمواحمة ام  قبولقـ باليرقة اإلادادي ام  أ

 ـ يمف سلوات إيماؼ الميد.2117/2118ـ وال يحتسا ال اـ الجام ي 2118/2119
 القــــــــرار

 .الطالا ويرحع لمجام ةالت ميـ و جاء بتوصية لجلة شئوف  ما  ام أوص  المجمس بالمواحمة
 
إيماؼ قيد الطالا  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا أ.  -3 

/ أحمد إبراهيـ ابد ال زيز ابد السالـ والمميد باليرقة الثالية وحالتا حرصة أخير  بسبا التجليد لبموغا 
 سلة ، حيث أوصت لجلة شئوف الت ميـ والطالا بالمواحمة . 28سف 

 القــــــــرار
 .جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا ما  ام أوص  المجمس بالمواحمة

 
إيماؼ قيد الطالا /  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا ا. 

أحمد محمد حاسف الحيلي والمميد باليرقة الثالثة ) قسـ هلدسة وامـو الحاسبات ( وحالتا حرصة ثالثة 
 الت ميـ والطالا بالمواحمة .  سلة ، حيث أوصت لجلة شئوف 28مف الخارج بسبا التجليد لبموغا سف 

 القــــــــرار
 .جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا ما  ام أوص  المجمس بالمواحمة

 
تأجيؿ دخوؿ امتحاف  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -4

) لغات الحاسا ( وهو ممرر تحميؿ مف اليرقة اإلادادي لمطالا الذيف كالوا محوليف مف كميات القلدسة 
 المختمية إل  كميتلا وذلؾ ام  اللحو التالي: 

 
 أسمائقـ ادد الطالا اليرقة



 األول 
 الثالية
 الثالثة

 طالا 6
 طالا 4
 طالا 3

 اليتاح حايد وآخرهـ الطالا / أحمد سمير س يد اليمي أولقـ الطالا / أحمد محمد ابد
 أولقـ الطالا / إسالـ رجا ابد الحميد وآخرهـ الطالا / شاح ي محمد محمد شاح ي

أولقـ الطالا / محمد سالمة محمد إبراهيـ وآخرهـ الطالا / محمد مصطي  السيد 
 مصطي 

 ؿ دخوؿ امتحاف ممرر ) لغات الحاسا (.حيث أوصت لجلة شئوف الت ميـ والطالا بالمواحمة ام  تأجي
 القــــــــرار

 . جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا ما  ام أوص  المجمس بالمواحمة
 
ااتذار الطالا / ماجد  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -5

ـ لظروؼ وحا  جده 2117ااشور امي سميـ باليرقة الثالثة اف امتحالات ال اـ المايي دور مايو 
 .ب دـ المواحمةوسوء الحالة الصحية لوالدتا ، حيث أوصت لجلة شئوف الت ميـ والطالا 

 القــــــــرار
 . يـ والطالالجلة شئوف الت م طبمًا لتوصية ب دـ المواحمةأوص  المجمس 

 
األاذار المريية التي  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -6

تمدـ بقا ب ض الطالا يمتمسوف حيقا ادـ دخوؿ امتحالات اليصؿ الدراسي الثالي لقذا ال اـ الجام ي 
طالا أولقـ الطالا / أحمد محمد محمد زيلا وآخرهـ  5ـ لظروحقـ المريية واددهـ 2117/2118

 ـ والطالا بالمواحمة.الطالا / هالي ش باف قلديؿ الحجري ، حيث أوصت لجلة شئوف الت مي
 القــــــــرار

 . جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا ما  امبالمواحمة أوص  المجمس 
 
 خطاا أ.د/ اميد وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -7

مكالية أف تمـو هذه المجاف 2117/2118الكمية والمتيمف ممترح تشكيؿ لجاف الممتحليف لقذا ال اـ  ـ وا 
باللظر حي الحاالت الحرجة لمطالا حي الممررات المختمية ام  مستوى اليرؽ الدراسية، حيث أوصت 

 لجلة شئوف الت ميـ والطالا باآلتي:
 ـ.2117/2118طالا اليصميف الدراسييف لم اـ الجام ي  أواًل : ممترح تشكيؿ لجاف الممتحليف للظاـ

 د./ حقيمة أبو المجد ايسوي اليرقة اإلادادي : 
 أ.د/ السيد محمود الربي ي

 د./ خالد محمود حسف ابد الرحيـ
 د./ هلاء أبو ال لييف تركي



 أ.د/ لبيؿ ابد الواحد إسماايؿ اليرقة األول  :
 د./ حسف محمد ابد الحاحظ

 الشحات شومافد./ أحمد 
 د./ اصاـ ابد ال ميـ جم ا

 د./ أحمد إبراهيـ بقلسي اليرقة الثالية :
 د./ اادؿ شاكر الييشاوي
 د./ هالي أحمد الجوهري
 د./ محمد م وض إبراهيـ

 د./ إبراهيـ ابد الحميد رمياف اليرقة الثالثة :
 د./ س يد محمد ابد ال اطي
 د./ ميرحت محمود موس 

 ابدهد./ محمد إبراهيـ 

 أ.د/ م وض إبراهيـ م وض اليرقة الراب ة :
 د./ هلد ابد ال ظيـ ممقط

 د./ حسلي ابد ال زيز ش ما
 د./ لرميف ابد الوهاا حسف
ـ لطالا البرامج التي ت مؿ بلظاـ السااات 2117/2118ثاليًا : تشكيؿ لجاف الممتحليف لم اـ الجام ي 

 الم تمد  :
 

 أ.د/ مل  محمد صبري شمير
 / كماؿ حسف اوض اهللأ.د

 د./ غاد  محمد ابد الستار البلبي
 د./ أحمد محمد اللجار

 ( مف الالئحة التلييذية لمالوف تلظيـ الجام ات هي :71أما مقاـ لجاف الممتحليف طبمًا لمماد  )
مية البت حي اقتراح ما تراه حي شأف مستوى تمديرات الطالا حي حالة تدلي لتائج امتحالات الممررات المخت

 حمط.
 القــــــــرار

 . ويرحع لمجام ة أوص  المجمس بالمواحمة ام  التشكيؿ الممترح مف لجلة شئوف الت ميـ والطالا
 
المالحظات التي  الطالا بشأفالخطاا الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ و  -8

( حيث  2،  1والطالا ام  لماذج الخطة الدراسية ) وردت بكتاا أ.د/ لائا رئيس الجام ة لشئوف الت ميـ 
 أوصت لجلة شئوف الت ميـ والطالا بالرد ام  هذه المالحظات كما هو مويح حي المذكر  الم روية.



 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا ما  ام بالمواحمةأوص  المجمس 

 
ال ذر الثالث لمطالا /  وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفالوارد مف السيد االستاذ الدكتور الخطاا  -9

مصطي  محمد ااطؼ مصطي  المميد باليرقة الثالية ) حرصة أخير  ( حيث أحيرت والد  الطالا التمرير 
ل ذر اف ال اـ بأكمما الطبي المتيمف بألا ي الي مف مرض ليسي مزمف ملذ السلوات وألقا تمتمس قبوؿ ا

ـ ) أي ب د التقاء امتحالات اليصؿ األول  ب د  شقور ( وخاصة 23/5/2118بالرغـ ألقا احيرتا بتاريخ 
 وأف لجمقا ُم رض لميصؿ اللقائي مف الكمية.

وكاف قرار لجلة شئوف الت ميـ بألا لظرًا لمظروؼ المريية الص بة التي يمر بقا الطالا والظروؼ االجتمااية 
لخاصة باألسر  ولظرًا أللا حي حالة ادـ احتساا ال ذر اف ال اـ بأكمما سوؼ ُييصؿ الطالا لقائيًا مف ا

ام  الكمية ... حأوصت المجلة بالمواحمة ام  قبوؿ ال ذر اف ال اـ بأكمما حي حالة مواحمة الجام ة 
 -ـ والذي يلص ام :26/2/2118مف قرار مجمس الجام ة بتاريخ  استثلاء الطالا

 ) األاذار اف ادـ دخوؿ االمتحالات تمدـ قبؿ االمتحالات وحت  مواد أقصاه لقاية االمتحالات ( .
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة جاء بتوصية لجلة شئوف الت ميـ والطالا ما  ام المواحمةب أوص  المجمس 
 

الخطاا الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأف ال ذر المريي  -11
لم اـ الجام ي  ملموؿالمميد باليرقة األول  وحالتا  محمد صابر ابد المتجمي إبراهيـاألوؿ لمطالا / 

ـ 2117/2118لم اـ الجام ي  الثاليـ يطما حيا االاتذار اف دخوؿ امتحاف اليصؿ الدراسي 2117/2118
 لظرًا لظروحا المريية ، حيث أف التمرير الطبي ورد إل  لجلة شئوف الت ميـ والطالا ب د التقاءها .

 القــــــــرار
 . أوص  المجمس بالمواحمة

الخطاا الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأف ال ذر المريي  -11
ـ 2117/2118لم اـ الجام ي  الثالياليصؿ الدراسي  اف خميس ممدوح إبراهيـ البطاطلمطالا /  اليالث

المميد باليرقة الثالثة قسـ هلدسة اإللكتروليات الصلااية والتحكـ وحالتا حرصة ثالية مف الخارج لظرًا لظروحا 
ب د التقاءها لذا يرج  التكـر  المريية ، حيث أف التمرير الطبي ورد إل  لجلة شئوف الت ميـ والطالا

بالمواحمة ام  ال ذر المريي الثالي لمطالا المذكور واحتساا اذر اليصؿ الدراسي األوؿ والثالي لقذا ال اـ 
 ـ اذرًا واحدا .2117/2118

 القــــــــرار
 . أوص  المجمس بالمواحمة

 
الخطاا الوارد مف السيد االستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأف ال ذر المريي  -12

المميد باليرقة الراب ة قسـ هلدسة وامـو الحاسبات وحالتا  أيمف مرزوؽ ااشور ابد ربالمطالا /  الثالي



وحا المريية ، حيث أف ـ لظرًا لظر 2117/2118لم اـ الجام ي  الثالياليصؿ الدراسي  حرصة ثالية اف
التمرير الطبي ورد إل  لجلة شئوف الت ميـ والطالا ب د التقاءها لذا يرج  التكـر بالمواحمة ام  قبوؿ ال ذر 

 ـ .2117/2118المريي الثالي لمطالا المذكور اف اليصؿ الدراسي الثالي 
 القــــــــرار

 . أوص  المجمس بالمواحمة
 

تشكيؿ مجالس إدار   وكيؿ الكمية لشئوف الت ميـ والطالا بشأفاالستاذ الدكتور الوارد مف السيد الخطاا  -13
 البرامج الثالثة .

 القــــــــرار
 . أوص  المجمس بالمواحمة

 

 -رابعبً : العالقبت الثقبفية :
كييية احتساا اليتر  مف  / وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف.دالمذكر  الممدمة مف السيد  أ -1

ـ ) تاريخ استالـ ال مؿ ( لممقلدس / أمجد سيد 13/5/2118ـ  ) تاريخ الملاقشة ( وحت  22/3/2118
المدرس المسااد بمسـ هلدسة اإللكتروليات الصلااية والتحكـ ، حيث أوصت لجلة  –ابد المجيد محمود 

جازه خاصة بمرتا يصرؼ بالداخؿ وبحد أقص  ثالثة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية بملح السيد ال يو أ
 أشقر مف تاريخ الملاقشة وام  أال تتجاوز تمؾ المد  لقاية ال اـ الخامس.

 القــــــــرار
 .ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية ويرحع لمجام ة أوص  المجمس بالمواحمة

 

ترشيح السيد أ.د/ مل  محمد  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف. المذكر  الممدمة مف السيد  أ -2
لجائز  السيد أ.د/ ابد الشاحي  –األستاذ بمسـ هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية  –صبري شمير 
ـ ، حيث أوصت لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية بالمواحمة ام  ترشيح 2119اباد  ل اـ 

 تقا.سياد
 القــــــــرار

 .ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية ويرحع لمجام ة أوص  المجمس بالمواحمة
ة ام  تسجيؿ بحوث / وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمأدالمذكر  الممدمة مف السيد   -3

هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت األستاذ المسااد بمسـ  – أحمد إبراهيـ بقلسي/ خاصة بالسيد د.
وذلؾ لمحياظ ام  حؽ الممكية اليكرية لمساد  الباحثيف مف أاياء هيئة التدريس وتلمية  الكقربية

ورااية المبدايف ملقـ وتوحير شراكة مع الجام ات األخرى سواء مصرية أو اربية أو االمية. حيث 
 ية بالمواحمة ام  تسجيؿ هذه األبحاث لسيادتا .ت لجلة ال القات الثماحأوص

 القــــــــرار
 .ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية ويرحع لمجام ة أوص  المجمس بالمواحمة

 



ة ام  تسجيؿ بحوث / وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمأدالمذكر  الممدمة مف السيد   -4
هلدسة اإللكتروليات األستاذ المسااد بمسـ  – محمد ابد اللبي محمد أحمد/ ة بالسيد د.خاص

وذلؾ لمحياظ ام  حؽ الممكية اليكرية لمساد  الباحثيف مف أاياء هيئة التدريس  واالتصاالت الكقربية
االمية. وتلمية ورااية المبدايف ملقـ وتوحير شراكة مع الجام ات األخرى سواء مصرية أو اربية أو 

 ت لجلة ال القات الثماحية بالمواحمة ام  تسجيؿ هذه األبحاث لسيادتا.حيث أوص
 القــــــــرار

 .ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية ويرحع لمجام ة أوص  المجمس بالمواحمة
 
ة ام  تسجيؿ بحوث والبحوث بشأف المواحم/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا أدالمذكر  الممدمة مف السيد   -5

وذلؾ لمحياظ  الييزيما والرياييات القلدسيةبمسـ  المدرس – طا ابد المقيمف طا/ خاصة بالسيد د.
ام  حؽ الممكية اليكرية لمساد  الباحثيف مف أاياء هيئة التدريس وتلمية ورااية المبدايف ملقـ 

ت لجلة ال القات ة أو اربية أو االمية. حيث أوصوتوحير شراكة مع الجام ات األخرى سواء مصري
 الثماحية بالمواحمة ام  تسجيؿ هذا البحث لسيادتا.

 القــــــــرار
 .ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية ويرحع لمجام ة أوص  المجمس بالمواحمة

 
ة ام  تسجيؿ بحوث ال ميا والبحوث بشأف المواحم / وكيؿ الكمية لمدراساتأدالمذكر  الممدمة مف السيد   -6

هلدسة اإللكتروليات الصلااية بمسـ  المدرس – غاد  محمد ابد الستار البلبي/ د.  خاصة بالسيد
وذلؾ لمحياظ ام  حؽ الممكية اليكرية لمساد  الباحثيف مف أاياء هيئة التدريس وتلمية ورااية  والتحكـ

ت لجلة الجام ات األخرى سواء مصرية أو اربية أو االمية. حيث أوص المبدايف ملقـ وتوحير شراكة مع
 ال القات الثماحية بالمواحمة ام  تسجيؿ هذا البحث لسيادتقا.

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة  ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية أوص  المجمس بالمواحمة

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمة ام  صرؼ مكاحأ  . السيد  أالمذكر  الممدمة مف  -7

المدرس بمسـ الييزيما  – طم ت ابد الحميد طم تلبحوث لشرت حي مجالت االمية لمسيد د. / 
 -والرياييات القلدسية وذلؾ للشره بحث حي مجمة االمية:

Journal of Computation and Applied Mathematics, Vol. (328) PP. 164-176, (2018) . 

  -والبحث ب لواف :
Simultaneous identification of the spatio-temporal dependent heat transfer coefficient 

and spatially dependent heat flux using an MCGM in a parabolic system. " 
 .ام  صرؼ مكاحأ  اللشر ال ممي لسيادتا صت لجلة ال القات الثماحية بالمواحمةو أحيث 

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة  ام  ما جاء بتوصية لجلة ال القات الثماحية والبحوث ال ممية أوص  المجمس بالمواحمة

 
 



 -الدراسبت العليب : -خبهسبً : 
د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات ال ميػػا والبحػػوث بشػػأف المواحمػػة امػػ  قػػرار لجلػػة 1المػػذكر  الممدمػػة مػػف السػػيد أ -1

المػػدرس المسػػااد  –امػػي محمػد لطيػػي امػػي قلػديؿ / بالطالػا الخاصػػة  الػػدكتوراهححػص وملاقشػػة رسػالة 
دور  اسػية القلدسػية دكتػور اليمسػية حػي ال مػوـ األسالمسجؿ لدرجػة بمسـ الييزيما والرياييات القلدسية و 

لجلػة التحميػؿ والػتحكـ حػي األلظمػة القلدسػية االهتزازيػة ( حيػث أوصػت  ـ  حػي مويػوع: )2114أكتػوبر 
الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  ما جاء بتوصػية مجمػس قسػـ الييزيمػا والريايػيات القلدسػية بمػلح الطالػا 

 .المذكور درجة دكتور اليمسية حي ال موـ القلدسية 
 ـــــرارالقـــ
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 

 
 وث بشػأف المواحمػة امػ  تشػكيؿ لجلػةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال ميػا والبحػ1المذكر  الممدمة مف السػيد أ -2

 ةة لدرجػالمسػجمو راليػا رح ػت جمػاؿ قطػا الشػرقاوي / ةالخاصػة بالمقلدسػ الدكتوراهححص وملاقشة رسالة 
ـ 2111دكتور اليمسية حي ال مـو القلدسية بمسـ هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربيػة دور  أكتػوبر 

( واقتػػرح مجمػػس المسػػـ تشػػكيؿ ) تحسػػيف أداء مصػػيوحات القوائيػػات ال اكسػػة الشػػريطية  -حػػي مويػػوع :
 -لجلة اليحص والملاقشة لمرسالة مف الساد :

 الىظيفة االسن م

 جام ة األسكلدرية ) خارجي ( –كمية القلدسة  –أستاذ متيرغ بمسـ القلدسة الكقربية  س يد السيد إسماايؿ الخاميأ.د/  1

 أستاذ متيرغ بم قد بحوث اإللكتروليات ) اف لجلة اإلشراؼ ( م تز  ابد الحميد هلديأ.د/  2
 ( ) داخمي اإللكتروليات واالتصاالت الكقربيةهلدسة أستاذ متيرغ بمسـ  ابد ال زيز إبراهيـ محمودأ.د/  3
 أستاذ متيرغ بمسـ هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية ) اف لجلة اإلشراؼ ( أ.د / اادؿ ابد المسيح صميا 4

حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  تشكيؿ لجلة اليحص والملاقشة الخاصػة بالمقلدسػة المػذكور  
. 

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 

 
 وث بشػأف المواحمػة امػ  تشػكيؿ لجلػةد/ وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال ميػا والبحػ1المذكر  الممدمة مػف السػيد أ -3

الماجسػتير  ةلدرج المسجؿحساـ امي امي ال ربي و الخاصة بالمقلدس/  الماجستيرححص وملاقشة رسالة 
) لمػػاذج هػػوائي التوحيػػد حػػي تطبيمػػات تجميػػع  -ـ حػػي مويػػوع :2114حػػي ال مػػوـ القلدسػػية دور  أكتػػوبر 
( واقتػػرح مجمػػس المسػػـ تشػػكيؿ لجلػػة اليحػػص والملاقشػػة لمرسػػالة مػػف طاقػػة الموجػػات الكقرومغلاطيسػػية 

  -الساد :
 الىظيفة االسن م

 بالمركز المومي لمبحوث ) خارجي ( أستاذ احمد محمود اطيةأ.د/  1
 أستاذ متيرغ بمسـ هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية ) مشرؼ ( صابر حممي زيف الديفأ.د/  2



 ) داخمي (هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية  أستاذ مسااد بمسـ  د./ أحمد إبراهيـ بقلسي 3
 )مشرؼ(أستاذ مسااد بمسـ هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية  د./ هلد ابد ال ظيـ ممقط  4

حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  تشكيؿ لجلة اليحػص والملاقشػة الخاصػة بالمقلػدس المػذكور 
. 

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 

 
خطػة وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال ميػا والبحػوث بشػأف المواحمػة امػ  تسػجيؿ  د/1المذكر  الممدمة مف السيد أ -4

المميػػد لدرجػػة ماجسػػتير ال مػػوـ القلدسػػية بمسػػـ  –/ أحمػػد كمػػاؿ موسػػ  ديػػاا  البحػػث الخػػاص بالمقلػػدس
مويػوع: )  تمد ( حػي ـ )بلظاـ السااات الم2114هلدسة اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية دور  أكتوبر 

  -( تحت أشراؼ كؿ مف:تحسيف أداء ألياؼ الكريستاؿ اليوتولية 

 اإللكتروليات واالتصاالت الكقربيةبمسـ هلدسة مسااد أستاذ  أسامة حوزي زهرافد/ 1أ 1

 اإللكتروليات واالتصاالت الكقربيةبمسـ هلدسة مسااد أستاذ  د./ أحمد لبيا ذكي راشد 2

 المذكور . البحث الخاص بالمقلدسخطة تسجيؿ حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

خطػة وكيػؿ الكميػة لمدراسػات ال ميػا والبحػوث بشػأف المواحمػة امػ  تسػجيؿ  د/1المذكر  الممدمة مف السيد أ -5
المميػػد  لدرجػػة ماجسػػتير ال مػػوـ القلدسػػية  –ة / إسػػالـ صػػالح مصػػطي  محمػػد بالمقلدسػػ ةالبحػػث الخاصػػ

اسػػتراتيجيات الػػتحكـ مويػػوع: ) ـ حػػي 2114بمسػػـ هلدسػػة اإللكتروليػػات الصػػلااية والػػتحكـ دور  أكتػػوبر 
  -( تحت أشراؼ كؿ مف:الطاقة الدقيمة الموزاة  المتمدمة لمصادر

 اإللكتروليات الصلااية والتحكـبمسـ هلدسة متيرغ أستاذ  مجدي ابد الستار قطاد/ 1أ 1

 اإللكتروليات الصلااية والتحكـبمسـ هلدسة متيرغ )مدرس( أستاذ  د./ جالؿ ابد المجيد اتمـ 2

 ام  تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمقلدسة المذكور  .حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة 
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

د/ وكيػػػؿ الكميػػػة لمدراسػػػات ال ميػػػا والبحػػػوث بشػػػأف المواحمػػػة امػػػ  حرمػػػاف 1المػػػذكر  الممدمػػػة مػػػف السػػػيد أ -6
هدى شاكر محروس اكاشة المميد  بتمقيدي ماجستير قسـ هلدسة اإللكتروليػات واالتصػاالت / ة المقلدس

ـ مػف دخػوؿ امتحػاف ) مػاد  لظريػة التشػار 2117/2118الكقربية اليصؿ الدراسي الثػالي لم ػاـ الجػام ي 
 الغيػاا بالمحايػرات ، حيػث أوصػت لسػبة الموجات ( لمسيد أ.د/ اػادؿ ابػد المسػيح صػميا وذلػؾ لتجػاوز

هلدسػػة اإللكتروليػػات واالتصػػػاالت  قسػػػـمػػس بالمواحمػػػة امػػ  مػػا جػػػاء بتوصػػية مجالدراسػػات ال ميػػا لجلػػة 
 .الكقربية



 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 

 

/  وث بشػأف ال ػذر الممػدـ مػف المقلػدسوالبحد/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا 1المذكر  الممدمة مف السيد أ -7
دور  أكتػوبر  اإللكتروليػات واالتصػاالت الكقربيػةقسػـ هلدسػة  بتمقيدي ماجسػتير إسالـ أسامة ابده المميد

بطما لممواحمة ام  قبوؿ ال ذر اػف دخػوؿ امتحالػات اليصػؿ الدراسػي الثػالي وذلػؾ لظػرًا لظػروؼ ـ 2117
بلػاء امػ  مػا بالمواحمػة  الدراسػات ال ميػا لجلػةـ .حيػث أوصػت 2117/2118مرض والدتا لم ػاـ الجػام ي 

 اإللكتروليات واالتصاالت الكقربية .هلدسة جاء مف مجمس قسـ 
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

/  وث بشػأف ال ػذر الممػدـ مػف المقلػدسلمدراسات ال ميا والبحد/ وكيؿ الكمية 1المذكر  الممدمة مف السيد أ -8
 اإللكتروليػػات واالتصػػاالت الكقربيػػةقسػػـ هلدسػػة  بتمقيػػدي ماجسػػتير محمػػد السػػيد ابػػد اهلل الشػػاار المميػػد

بطما لممواحمة ام  قبوؿ ال ذر اف ادـ دخوؿ امتحالات اليصػؿ الدراسػي األوؿ وذلػؾ ـ 2118 يلايردور  
ـ .حيػػث 2117/2118لتواجػػد حػػي الكتيبػػة حػػي اليتػػر  المحػػدد  لالمتحػػاف  لم ػػاـ الجػػام ي لظػػرًا إللزامػػا با

اإللكتروليػات واالتصػاالت هلدسػة بلاء ام  ما جاء مف مجمس قسـ بالمواحمة  الدراسات ال ميا لجلةأوصت 
 الكقربية .

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 

 
د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشػأف المواحمػة امػ  ااتمػاد التمريػر 1المذكر  الممدمة مف السيد أ -9

المػدرس المسػااد  –أحمد إبراهيـ ابد المادر المسػدي / الخاصة بالطالاالممدـ مف لجلة االمتحاف الشامؿ 
والريايػيات القلدسػية والمسػجؿ لدرجػة دكتػور اليمسػية حػي ال مػوـ األساسػية القلدسػية دور   بمسـ الييزيما

 متحاف الشامؿ مكولة مف الساد : وكالت لجلة االـ . 2114أكتوبر 
 جبهعة طٌطب) خبرجي ( –كلية العلىم  –قسن الريبضيبت  –أسحبذ الريبضيبت الوحفرغ  أ.د/ عبد الوٌعن هحود قىزع 1

 القسن( داخل) هي  أسحبذ  هحفرغ بقسن الفيسيقب والريبضيبت الهٌدسية هصطفى حسي هحود عيسىأ.د/  2

 الكهربية ) هي خبرج القسن ( أسحبذ بقسن االلكحروًيبت واالجصبالت فححي السيد عبد السويعأ.د/  3

 القسن( داخلهي )  أسحبذ بقسن الفيسيقب والريبضيبت الهٌدسية وداد علي عبد الوٌعن الجٌبيٌيأ.د/  4

 (عي لجٌة اإلشراف )  أسحبذ بقسن الفيسيقب والريبضيبت الهٌدسية رهضبى عبد الحويد الشٌىاًيأ.د/  5

حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  قرار لجلة االمتحاف الشامؿ بلاء ام  ما جاء بمجمس 
 .الييزيما والرياييات القلدسيةقسـ 

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 



د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمة ام  ت ديؿ مويوع 1المذكر  الممدمة مف السيد أ -11
المسجؿ  -مصطي  يوسؼ أحمد سالـ بالمقلدس/  ة( الخاصت ديال غير جوهرياً رسالا الماجستير )
هلدسة تخصص  –الصلااية والتحكـ قسـ هلدسة اإللكتروليات  ال مـو القلدسيةلدرجا ماجستير 

 . ) بلظاـ السااات الم تمد  ( ـ 2114دور  أكتوبر الصلااية والتحكـ اإللكتروليات 
 "  الجسرية التحكـ الذكي حي لظـ الرواحع  "الواف الرسالة قبؿ الت ديؿ        
 ليصبح الواف الرسالة ب د الت ديؿ كالتالي :       
 " التحكـ المتمدـ حي لظـ الرواحع الجسرية"       

الصلااية هلدسة اإللكتروليات حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية مجمس قسـ 
 والتحكـ .

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياا جاء بتوصية لجلة أوص  المجمس بالمواحمة ام  م

 
ااتمػػاد د/ وكيػػؿ الكميػػة لمدراسػػات ال ميػػا والبحػػوث بشػػأف المواحمػػة امػػ  1المػػذكر  الممدمػػة مػػف السػػيد أ -11

التمػػارير اللصػػؼ السػػلوية لمطػػالا المسػػجميف لدرجػػة الماجسػػتير بمسػػـ هلدسػػة االلكتروليػػات الصػػلااية 
 والتحكـ وهـ كاآلتي :

 مصطي  يوسؼ أحمد سالـ . -1

 أحمد جابر م وض أحمد . -2

 سلوية.اللصؼ حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  ما جاء بالتمارير 
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

ام  تسجيؿ لمطة  لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمة د/ وكيؿ الكمية1المذكر  الممدمة مف السيد أ -12
 –المميد  لدرجة ماجستير ال مـو القلدسية  –البحث الخاصة بالمقلدسة / امياء ابد ال اطي امي موس  

ـ ) بلظاـ 2116دور  يلاير  –بمسـ هلدسة وامـو الحاسبات  –تخصص هلدسة وامـو الحاسبات 
) تطوير جدولة مقتمة بالطاقة لتطبيمات الرااية الصحية حي الحوسبة السااات الم تمد  ( حي مويوع 

  -شراؼ كؿ مف:اليبابية ( تحت إ
 

 جام ة الملوحية –أستاذ بكمية الحاسبات والم مومات بشبيف الكـو  أشرؼ بقجات السيسيد/ 1أ 1

 مدرس بمسـ هلدسة واموـ الحاسبات  د./ لرميف ابد الوهاا حسف ابد الوهاا 2

 أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمقلدسة المذكور  .حيث 
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 



ام  تسجيؿ لمطة  المواحمةد/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف 1المذكر  الممدمة مف السيد أ -13
المميد  لدرجة ماجستير ال موـ القلدسية  –البحث الخاصة بالمقلدسة / دااء حامد ابد ال زيز أبو حسيف 

ـ ) بلظاـ 2114دور  أكتوبر  –بمسـ هلدسة وامـو الحاسبات  –تخصص هلدسة وامـو الحاسبات  –
السااات الم تمد  ( حي مويوع     ) تطوير اطار جدولة التلمؿ لتطبيمات الرااية الصحية حي الحوسبة 

  -شراؼ كؿ مف:اليبابية ( تحت إ

 جام ة الملوحية –أستاذ بكمية الحاسبات والم مومات بشبيف الكـو  أشرؼ بقجات السيسيد/ 1أ 1

 مدرس بمسـ هلدسة واموـ الحاسبات  هاا حسف ابد الوهااد./ لرميف ابد الو  2

 حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمقلدسة المذكور .
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

ام  تسجيؿ لمطة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمة1السيد أالمذكر  الممدمة مف  -14
المميد لدرجة دكتور اليمسية حي ال مـو القلدسية  –البحث الخاصة بالطالا / ياسر أحمد شوقي الشريؼ 

ـ ) بلظاـ 2117دور  يلاير  –بمسـ هلدسة اإللكتروليات الصلااية والتحكـ ) هلدسة الطاقة المتجدد  ( –
شراؼ كؿ السااات الم تمد  ( حي مويوع ) تمليات الكشؼ اف التجزر أللظمة الطاقة المتجدد  ( تحت إ

  -مف:

 هلدسة اإللكتروليات الصلااية والتحكـ أستاذ متيرغ بمسـ بالؿ أحمد أبو ظالـد/ 1أ 1

د./ دالؿ حسيف مصطي   2
 حممي

مسااد ورئيس قطاع الشئوف اليلية لسوؽ الكقرباء والربط  أستاذ
 الدولي بالشركة المابية لكقرباء مصر

أستاذ مسااد وقائـ ب مؿ رئيس قسـ ميكاترولكس باألكاديمية المصرية  د./ أميف دالياؿ اشـ 3
 لمقلدسة والتكلولوجيا المتمدمة التاب ة لوزار  اإللتاج الحربي

 الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  تسجيؿ لمطة البحث الخاصة بالمقلدس المذكور .حيث أوصت لجلة 
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

ام  تسجيؿ لمطة  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمة1المذكر  الممدمة مف السيد أ -15
 –المميد لدرجة ماجستير ال مـو القلدسية  –البحث الخاصة بالمقلدس / امي محمد ابد الشقيد امي 

ـ ) بلظاـ 2114دور  أكتوبر  –بمسـ هلدسة وامـو الحاسبات  –تخصص هلدسة وامـو الحاسبات 
ة البيالات الطبية حي السااات الم تمد  ( حي مويوع ) تطوير استراتيجية أملية لمحياظ ام  خصوصي

  -شراؼ كؿ مف:الحوسبة اليبابية ( تحت إ

 جام ة الملوحية –أستاذ بكمية الحاسبات والم مومات بشبيف الكـو  أشرؼ بقجات السيسيد/ 1أ 1

 مدرس بمسـ هلدسة واموـ الحاسبات  د./ لرميف ابد الوهاا حسف ابد الوهاا 2



 ام  تسجيؿ خطة البحث الخاصة بالمقلدس المذكور . حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

ام  حرماف  د/ وكيؿ الكمية لمدراسات ال ميا والبحوث بشأف المواحمػة1المذكر  الممدمة مف السيد أ - 16
الطالا مف دخوؿ امتحاف ماد  ) لظـ لمؿ الم مومات بيف الحاسبات ( لمسيد الدكتور / ايقاا ازيز خميؿ 

والطالا  –ـ 2117وذلمؾ لتجاوزهـ لسبة الغياا وهـ الطالا / أحمد ااطؼ رمياف ااحية دور  أكتوبر 
حظ ابد ال ميـ محيوظ دور  والطالبة / شيماء حا –ـ 2118دور  يلاير  –إسالـ يوسؼ يوسؼ اطيا 

 ـ . حيث أوصت لجلة الدراسات ال ميا بالمواحمة ام  ما جاء مف مجمس المسـ.2116أكتوبر 
 القــــــــرار

 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 
 

اللظػر حػي قوااػد ويػوابط  ال ميا والبحػوث بشػأفد/ وكيؿ الكمية لمدراسات 1المذكر  الممدمة مف السيد أ - 17
قبوؿ األاذار المريػية الممدمػة مػف طمبػة الدراسػات ال ميػا اػف اػدـ دخػوؿ امتحػاف مػاد  أو أكثػر ، حيػث 
اقترحػػت لجلػػة الدراسػػات ال ميػػا بػػأف تمبػػؿ األاػػذار المريػػية حمػػط المرحػػؽ بقػػا تمريػػر طبػػي مػػف مستشػػي  

جليػا ( مائػة جليػة اػف كػؿ مػاد  يتمػدـ الطالػا لمبػوؿ  111غ ) حكومية ام  أف يمـو الطالا بسػداد مبمػ
 اذره اف ادـ دخوؿ االمتحاف.

 القــــــــرار
 .ويرحع لمجام ة الدراسات ال مياأوص  المجمس بالمواحمة ام  ما جاء بتوصية لجلة 

 

 -اللجبى : -سبدسبً :
لم اـ الجام ي  )الجمسة التاس ة(قسـ هلدسة اإللكتروليات الصلااية والتحكـ  مجمس محير اجتماع -1

 ـ.13/5/2118ـ المل مد  بتاريخ 2117/2118
 القــــــــرار

 .أحيط المجمس اممًا 
 

ـ المل مػػػد  بتػػػاريخ 2117/2118لم ػػػاـ الجػػػام ي  لجلػػػة المكتبػػػة )الجمسػػػة التاسػػػ ة( محيػػػر اجتمػػػاع -2
 ـ.21/5/2118

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

 

لم ػػػػاـ الجػػػػام ي  قسػػػػـ الييزيمػػػػا والريايػػػػيات القلدسػػػػية )الجمسػػػػة التاسػػػػ ة( مجمػػػػس محيػػػػر اجتمػػػػاع -3
 ـ. 21/5/2118والممتد  حت   ـ13/5/2118ـ المل مد  بتاريخ 2117/2118



 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

 

لم ػػػػػاـ الجػػػػػام ي  لجلػػػػػة ال القػػػػػات الثماحيػػػػػة والبحػػػػػوث ال مميػػػػػة )الجمسػػػػػة التاسػػػػػ ة( محيػػػػػر اجتمػػػػػاع -4
 . ـ21/5/2118ـ المل مد  بتاريخ 2117/2118

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

ـ المل مػد  2117/2118لم ػاـ الجػام ي  لجلة شئوف الت ميـ والطػالا )الجمسػة التاسػ ة( محير اجتماع -5
 . ـ27/5/2118بتاريخ 

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

 

لم ػاـ الجػام ي  مجمس قسـ هلدسة اإللكتروليػات واالتصػاالت الكقربيػة )الجمسػة التاسػ ة( محير اجتماع -6
 . ـ13/5/2118ـ المل مد  بتاريخ 2117/2118

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

 

ـ المل مػد  بتػاريخ 2117/2118لم ػاـ الجػام ي  لجلة الدراسات ال ميػا )الجمسػة التاسػ ة( محير اجتماع -7
 . ـ21/5/2118

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

 

لم ػػػػاـ الجػػػػام ي  لجلػػػػة شػػػػئوف خدمػػػػة المجتمػػػػع وتلميػػػػة البيئػػػػة )الجمسػػػػة التاسػػػػ ة( محيػػػػر اجتمػػػػاع -8
 . ـ27/5/2118ـ المل مد  بتاريخ 2117/2118

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 

 

لم ػاـ الجػام ي  مجمس قسػـ هلدسػة وامػـو الحاسػبات بجمسػتا ال اديػة )الجمسػة التاسػ ة( محير اجتماع -9
 . ـ13/5/2118ـ المل مد  بتاريخ 2117/2118

 القــــــــرار
 .أحيط المجمس اممًا 



 
 
 
 
 

 اًحهى االجحوبع حيث كبًث السبعة الثبلثة هسبءً              
 


