
 نبـذة عن البرنامــج
 ساعات) التشييد وإدارة اإلنشاءات هندسة برنامج افتتح

 بموجب 2007 عام الزقازيق جامعة الهندسة بكلية (معتمدة

 كأول 2007/8/29 بتاريخ ،(2336) رقم الوزارى قرارال

 هندسة علوم فى متخصص المصرية الجامعات فى برنامج

 الهندسى التعليم تطوير فى ليشارك التشييد وإدارة اإلنشاءات

 المتزايدة المتطلبات لمواجهة وذلك العربى والعالم مصر فى

 .علميا   المؤهلين المهندسين من التشييد لقطاع والملحة
 

 الهيكل التنظيمى للبرنامج

 

 

 

 

 
 

 
 

 فصول ثالثة إلى بالبرنامج األكاديمية السنة تقسم

 :التالى النحو على دراسية

 شهر فى ٌبدأ :(الخريف فصل) األول الرئيسى الفصل-

 .أسبوع 15-14 من ولمدة سبتمبر

 شهر فى ٌبدأ :(الربيع فصل) الثانى الرئيسى الفصل-

   .أسبوع15-14 من ولمدة فبراٌر

 7 ولمدة ٌونٌو شهر أواخر فى ٌبدأ :الصيفى الفصل-

 .مكثفة أسابٌع

 

 

 

 :البرنامج رؤية

  انتشييد وإدارة اإلنشبءاث هندست ثشهبمج يسعي

 انعهىو يزج علِ لبدسين مٌوذسين رخشيج إلِ

 لخذمخ انحديثت انتشييد بتكنىنىخيب انهندسيت

 دٍس ٍأخز ٍالمجزمع، الزشييذ صوبعخ ٍرطَيش

   .المسزمش الزطَيش خالل من ٍإلليميب   محليب   مزميض
 

 :البرنامجرسالة 

 انعًم علِ المذسح لذيٌم مزميضين مٌوذسين رخشيج

  انتشييد صنبعت فً وانًنبفست واالبتكبر واالبداع

 الزطَيش خالل من ٍرلك ،واإلقهيًيت انًحهيت

 ٍالخذمبد الزعليميخ ٍممشساري للجشهبمج المسزمش

 .المزميضح ٍالزذسيجيخ االسزشبسيخ
 

 :البرنامج هدافأ
الٌوذسيييخ ااسبسيييخ ٍ علييَد الٌوذسييخ  انعهججىو ديججح

ًوذسييخ الزشييييذ ٍعلييَد الحبسييت ٍعلييَد اإلهشييبةيخ 

 .اآللي في ثشهبمج ٍاحذ مفيذ لصوبعخ الزشييذ
 

  ثبلجشهيييبمج ٍثميييب كفجججبءة انعًهيجججت انتعهيًيجججت رفججج

يضيييمن رخيييشيج الايييَادس المزمييييضح الزيييي يزطلجٌيييب 

سَق العمل محليب  ٍإلليميب  ٍثمب يخذد خطخ الزوميخ 

 .في مصش
 

 الخييشيجين  ُلييذيهججبراث االبججداع واالبتكججبر تنًيججت

ٍالزي رزيح لٌم ٍضع حلَل غييش رمليذييخ للمشيب ل 

 .الزي لذ رعَلٌم في سَق العمل
 

 ميين خييالل ثييشامج الزعليييم خديججت انًدتًجج  تنًيججت

ٍالزيذسيت المسيزمش ٍرميذيم اإلسزشيبساد الٌوذسييخ 

ٍالزعييبٍم مييع أ ٌييضح ٍماسسييبد الذٍلييخ ٍ ييزلك 

 .الشش بد العبملخ في مجبل صوبعخ الزشييذ
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 عًيد انكهيت

 عالء عبد انحًيد عطب/ د.أ 
 

 يديز انبزايح

 خيزي صبنحأسبيت / د.أ 
 

 ينسق انبزنبيح

 أحًد حسين إبزاهيى / د.و.أ
 

 اندىدة ببنبزنبيحيسئىل 

 سعبد حسنً عنبنً/ د
Website: www.eng.zu.edu.eg 
Mail: secm@eng.zu.edu.eg 

 ت & فاكس: 0020552304987
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 اختيبر ينسق انبزنبيحيعبييز 
المزفييييشغين أٍ ًيئييييخ الزييييذسي  عضييييب  أياييييَم ميييين •

ليييي خجيييشاد سيييبثمخ ثمزطلجيييبد ه يييم ٍممييين العيييبملين 

 .ضمبم الجَدح ٍاإلعزمبد
العلميي ٍيشيٌذ ليي ثبلافيب ح ثبلمسيم  فعيبال   عضيَا  ياَم •

ٍحسييين الخليييك ٍلذييييي مٌيييبساد الزَاصيييل ٍالموبلشيييخ 

 .ٍااللوبع
ٍالذساسيخ الخجيشح ثو يبد السيبعبد المعزميذح رزَافش ليي •

الفصليخ ٍاإلطالع  علي معلَمبد المميشاد الذساسييخ 

 .بمجهللجشالمخزلفخ 
ًيئخ الزذسي  ثخجشاد أعضب  دسايخ  يذح علي ياَم •

 .المبةمين ثبلزذسي 
المخزجيشاد ٍاا ٌيضى ٍالَسيبةل مابهيبد إثياَم ملمب  •

 .الزعليميخ ٍالمبعبد الذساسيخ المزبحخ لطالة الجشامج
مييع إداسح الاليييخ ٍأعضييب  عاللييبد  يييذح ياييَم لذيييي •

 .ًيئخ الزذسي  ٍٍحذح ضمبم الجَدح ثبلاليخ
ياَم لذييي المميذسى عليِ رايَين فشييك العميل ٍاداسريي •

 .ٍاإللزضاد ثبلمزطلجبد
رذسيجيخ أٍ ٍسش عمل مزخصصخ فيِ  دٍساد يحضش•

مجيبل ه يم الجيَدح ٍالزطييَيش لدعزميبد راًليي إلهجييبص 

 .المٌبد
 .في مجبل رخصصيهشبط علمي ياَم لي •

 

 اختيبر أعضبء هيئت انتدريسيعبييز 
  ثبلمسييم العلمييي ثبلاليييخ ٍيشييٌذ لييي  فعييبال   ياييَم عضييَا

 .ثبلافب ح ٍحسن الخلك
 الممييشس الذساسييي ميين  ٌييخ ٍأًييذا  يلزييضد ثمزطلجييبد

 .ٍالزو يمبد الطالثيخ المزعلمي ثي من  ٌخ أخشُ
طيشق ٍأسيبليت ريذسي  حسيت مزطلجيبد  يل سزخذاد ي

 .ممشس دساسي
ثمَاعيذ المحبضشاد ٍالسبعبد المازجيخلزضاد ي. 
  ياييَم لذيييي عاللييبد  يييذح مييع الطلجييخ  ٍإداسح الاليييخ

 .ٍالجشهبمج ٍٍحذح ضمبم الجَدح ثبلاليخ
 ياَم لي هشبط علمي في مجبل رخصصي. 
 

 

 ي ــاد األكاديمــاإلرش
 المو مخ ٍاللَاةح ثبلو م الجبمعِ الطبلت معشفخ رعزجش

 رسبعذى الزِ الَسبةل أحذ ًِ الاليخ داخل الزعليميخ للعمليخ

 أٍ مشب ل حذٍس دٍم الذساسيخ سوَاري ا زيبص علِ

 رفعيل فِ األكبديًً انًزشد دٍس يجشص ًوب ٍمن  .عمجبد

 من ثبلاليخ الزذسي  ًيئخ ٍأعضب  الطبلت ثين العاللخ

 ٍأه مزٌب ثبلاليخ الطبلت ثزعشيف يمَد ه بد خالل

 ٍفشص مجبالد من رزيحخ ٍمب ٍالطالثيخ، الذساسيخ

 الزِ الزخصصبد اخزيبس علِ الطالة لمسبعذح دساسيخ

 ٍسغجبرٌم، ميَلٌم ٍرَافك ٍإمابهبرٌم، لذسارٌم مع رزوبست

 ٍ ي أفضل علِ الذساسخ فِ السيش علِ معبٍهزٌم ٍ زلك

 مسزفذين عمجبد، من يعزشضٌم مب علِ ٍالزغلت ممان،

 رمذمٌب الزِ ٍاإلمابهيبد الخذمبد من دس خ ألصِ الِ

 الزِ الاليبد ٍاةلأ من الٌوذسخ  ليخ  بهذ ٍلذ .الاليخ

 فِ  بديمِاا سشبداإل دٍس ًميخأ لِإ مجاشا   اهزجٌذ

 .الاليخ داخل الزعليميخ العمليخ رطَيش

فى بداية  كلل علام دراسلى كاديمى رشاد األاإلتشكل لجنة 

بالتنسلليق مللع مللدير البللرامج وبرئاسللة منسللق البرنللامج 

خطللة مبنيللة علللى متابعللة وفللق التنفيللذ والالللذى يباشللر 

ويللتم إختيللار المرشللدين األكللاديميين وفقللا  أسللس علميللة

 :للمعايير األتيه

  المرشووووود  ومهلللللام والقووووووانٌن بلللللاللوائح ٌكوووووون م موووووا

 .األكادٌمً

  الع مٌووووة لت وووو   والمحتوٌووووا  بللللالمقررات ٌكووووون م مووووا

المقررا  وطبٌعتهوا وارتباطهوا بالبحول الع موى وسوو  

العمووووه ولووووى رمٌووووة فووووى قم ٌووووا  تطوووووٌر المقووووررا  

 .ومحتواھا

  والفعواه موع ادارة التواصلل ایيجلابى ق وى ٌكون قوادرا

 .الك ٌة

 مع الزمالء والطالب واإلدارٌٌنبعالقات طيبة ٌتمتع. 

  مووع واألكووادٌمى اإلنسللانى التواصللل ق ووى ٌكووون قووادرا

 .الطالب وان ٌكون بعٌدا قن األھواء الشخصٌة

 لعم ٌوووة التطووووٌر المسوووتمر واإلرشووواد  رؤيلللةٌكوووون لوووى

 .االكادٌمى

 لى القدرة ق ى التطوٌر المستمر لألداء مون خواله ٌكون

 .بالبرامج التدريبية وورش العملاالشترا  

 

 للبرنامج البيانات األساسية
 متعدد  :البرنامج نوع -
 :البرنامج عن المسئولة الرئيسية العلمية األقسام -

   اإلنشائٌة الهندسة قسم (1  

 والمراف  التشٌٌد ھندسة قسم (2 

 (51) + نظري (129) :المعتمدة الساعات عدد -

 تدرٌب (أسابٌع 8) + معتمدة ساقة (180) = قم ى

   مٌدانى

  + اختٌارى (8) + الزامى (59) :المقررات عدد-

 .التخرج مشروع
 

 بالبرنامج الدراسة وفرق مستويات
 المعتمدة الساعات بعدد الدراسة (فرق) مستويات تعرف

 :األتية والمسميات للحدود وطبقا   الطالب أكملها التى

 

 

 

 

 

 

 

Program Intended Learning  

 

Outcomes (ILOs): مخرجات التعليم المستهدفة  
A. Knowledge and Understanding  

  انًعهىيبث وانفهى( أ    

B. Intellectual Skills  

   انًهبراث انذهنيت( ة    

C. Practical and Professional Skills 

 انًهبراث انعًهيت وانًهنيت( ج    

D. General and Transferable Skills  

 انًهبراث انعبيت انًكتسبت( د    

 
 
 
 

 Level (000) Freshman ( 35 credit hours) مستجد 

Level (100) Sophomore ( 38 credit hours)  أولى 

Level (200) Junior ( 37 credit hours) ثانٌة 

Level (300) Senior I ( 35 credit hours) ثالثة 

Level (400) Senior II ( 35 credit hours) رابعة 
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 برنامج هندسة اإلنشاءات و إدارة التشييد – الساعات المعتمدة

 :الرؤية

 تكنولوجياب اذلندسية العلوممهندسني قادرين على مزج  ختريج إىل هندسة اإلنشاءات وإدارة التشييديسعي برنامج 
  .ادلستمر التطوير من خالل زللياً وإقليمياً أخذ دور متميز و  ،جملتمعاو خلدمة وتطوير صناعة التشييد احلديثة  التشييد

 

   :الرسالة

 واإلقليمية، يةاحملل صناعة التشييدختريج مهندسني متميزين لديهم القدرة على العمل واإلبداع واإلبتكار وادلنافسة ىف 
 التعليمية واخلدمات االستشارية والتدريبية ادلتميزة. ومقرراته امجنوذلك من خالل التطوير ادلستمر للب 

  

   :فاهداأل

وعلوم احلاسب اآليل يف  التشييدهندسة علوم  و اإلنشائيةاذلندسة علوم  اذلندسية األساسية و علومالدمج  (1
 .صناعة التشييدلبرنامج واحد مفيد 

 وإقليمياً  ادلتميزة اليت يتطلبها سوق العمل زللياً  الكوادر رفع كفاءة العملية التعليمية بالبنامج ومبا يضمن ختريج (2
 ومبا خيدم خطة التنمية يف مصر.

تنمية مهارات االبداع واالبتكار لدي اخلرجيني واليت تتيح ذلم وضع حلول غري تقليدية للمشاكل اليت قد  (3
 العمل. سوقتعوقهم يف 

ادلستمر وتقدمي اإلستشارات اذلندسية والتعاون مع تنمية خدمة اجملتمع من خالل برامج التعليم والتدريب  (4
 أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك الشركات العاملة يف رلال صناعة التشييد.

 

 

 

 

 البرامجمدير 
 

 
 

 اسامة خيرى صالحأ.د/ 

 

 عميد الكلية
 

 
 

 عالء عبد الحميد عطاأ.د/ 
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 بكلية الهندسةبرنامج هندسة اإلنشاءات و إدارة التشييد توافق رؤية ورسالة وأهداف 
 

جامعة الزقازيق –كلية الهندسة    برنامج هندسة اإلنشاءات و إدارة التشييد 
 ٔانتًٍز يحهٍبً ٔإلهًٍٍبً تتطهغ انكهٍخ إنى تحمٍك انشٌبدح 

 ٔانخذيبد انًدتًؼٍخ.ٔانجحج انؼهًً  خٕدح انتؼهٍىفى 

 

ٌسؼً ثشَبيح ُْذسخ اإلَشبءاد ٔإداسح انتشٍٍذ إنى تخشٌح 

يُٓذسٍٍ لبدسٌٍ ػهى يزج انؼهٕو انُٓذسٍخ ثتكُٕنٕخٍب 

، نخذيخ ٔتطٌٕش صُبػخ انتشٍٍذ ٔانًدتًغانتشٍٍذ انحذٌثخ 

 يٍ خالل انتطٌٕش انًستًش ٔإلهًٍٍبً يحهٍبً  يتًٍزٔأخز دٔس 

ية
ؤ
لر

 ا

 انتًٍز األكبدًًٌتهتزو انكهٍخ نتزو انكهٍخ ثتحمٍك 

لبدسٌٍ ػهى انؼًم ٔاإلثذاع ٔتخشٌح يُٓذسٍٍ يتًٍزٌٍ 

فً سٕق انؼًم انًحهً ٔاإللهًًٍ  ٔاإلثتكبس ٔانًُبفسخ

فً تخصصبد ُْذسٍخ يتُٕػخ ٔتشدٍؼٓى ػهى يٕاصهخ 

انتؼهى كًب تسؼى إلػذاد ثبحثٍٍ يؤْهٍٍ نُشش ثحٕث 

يًٍزح تثشي انًؼشفخ انُٓذسٍخ ٔتخذو تطهؼبد انٕطٍ 

انتًٌُٕخ كًب تًتذ سسبنخ انكهٍخ نتشًم انؼًم انذائت 

ٔتًٍُخ  ٔانًستش ػهى تطٌٕش يُظٕيخ خذيخ انًدتًغ

ٔانتذسٌت انًستًش  ثشايح انتؼهٍى انحذٌثخانجٍئخ يٍ خالل 

 ٔإَشبء انًشاكز اإلستشبسٌخ ٔانجحثٍخ انًتًٍزح ٔانتؼبٌٔ

 انفؼبل يغ أخٓزح انذٔنخ ٔيؤسسبتٓب.

انؼًم ٔاإلثذاع نذٌٓى انمذسح ػهى  يُٓذسٍٍ يتًٍزٌٍتخشٌح 

فى صُبػخ انتشٍٍذ انًحهٍخ ٔاإللهًٍٍخ،  ٔاإلثتكبس ٔانًُبفسخ

ٔيمشساتّ  انتطٌٕش انًستًش نهجشَبيحٔرنك يٍ خالل 

 .انتؼهًٍٍخ ٔانخذيبد االستشبسٌخ ٔانتذسٌجٍخ انًتًٍزح

لة
سا

لر
 ا

 يُٓذسٍٍ نٍكَٕٕا ٔتأٍْهٓى انطالة تؼهٍى ػهى انؼًم -1

 ٔاالثتكبس ٔاإلثذاع انؼًم ػهى لبدسٌٍ يتًٍزٌٍ

 انفشٔع كبفخ فى انؼًم سٕق فى ٔانًُبفسخ

 .انُٓذسٍخ ٔانتخصصبد

 انُٓذسى انًدبل فى انؼهًى انجحج ٔتطٌٕش تًٍُخ  -2

 ٔاالثتكبس اإلثذاػٍخ انمذساد تًٍُخ ػهى ٔانؼًم

 .ٔتطٌٕشْب انتكُٕنٕخٍب صُغ فى انفبػهخ ٔانًسبًْخ

 انخجشاد ٔتمذٌى انًدتًغ لطبػبد كبفخ يغ اإلنتحبو -3

 انًدبالد كبفخ فى يشكالتّ ٔحم نّ ٔاالستشبساد

 .كفبءتّ ٔسفغ ٔتطٌٕشِ تًٍُتّ ػهى ٔانؼًم انُٓذسٍخ

 يٍ ٔانُٓذسى انصُبػى ثبنمطبع انؼبيهٍٍ كفبءح سفغ -4

 تذسٌجٍخ دٔساد ثؼمذ إداسٌٍٍ ٔ ٔفٍٍٍُ يُٓذسٍٍ

 انؼهًٍخ االتدبْبد كبفخ فى ٔيتخصصخ ػبيخ

 انتكُٕنٕخٍب فى خذٌذ ثكم أحبطتٓى أخم يٍ ٔاإلداسٌخ

 .انحذٌثخ ٔٔسبئهٓب

 

انُٓذسٍخ األسبسٍخ ٔ ػهٕو انُٓذسخ ديح انؼهٕو   -1

اإلَشبئٍخ ٔ ػهٕو ُْذسخ انتشٍٍذ ٔػهٕو انحبست اَنً 

 .نصُبػخ انتشٍٍذثشَبيح ٔاحذ يفٍذ  فً

سفغ كفبءح انؼًهٍخ انتؼهًٍٍخ ثبنجشَبيح ٔثًب ٌضًٍ   -2

يحهٍبً  سٕق انؼًمتخشٌح انكٕادس انًتًٍزح انتً ٌتطهجٓب 

 .ٔإلهًٍٍبً ٔثًب ٌخذو خطخ انتًٍُخ فً يصش

نذي انخشٌدٍٍ ٔانتً  تًٍُخ يٓبساد االثذاع ٔاالثتكبس  -3

تتٍح نٓى ٔضغ حهٕل غٍش تمهٍذٌخ نهًشبكم انتً لذ 

 .تؼٕلٓى فً سٕق انؼًم

تًٍُخ خذيخ انًدتًغ يٍ خالل ثشايح انتؼهٍى ٔانتذسٌت   -4

ؼبٌٔ يغ ٔانت اإلستشبساد انُٓذسٍخانًستًش ٔتمذٌى 

أخٓزح ٔيؤسسبد انذٔنخ ٔكزنك انششكبد انؼبيهخ فً 

 .يدبل صُبػخ انتشٍٍذ

ف
دا

ه
أل
 ا

 



 

 

 

 

 

ضمان الجودةتقويم األداء و وحدة           

 

___________________________________________________________________________ 

الدور األول العلىي -هبنى العلىم األساسية  –كلية الهندسة  –جاهعة السقازيق   

qaap_zag_eng@yahoo.com       :0020002000فاكس:  0020002002000  - 08000200010ت  

Course specification of 

EMP 001 Mathematics (1) 

 
Course title: Mathematics (1) 
Course code:  EMP 001 

Academic year:  Level 000 (fall) 

Program including the course: B.Sc. in Structural Engineering & Construction 

Management (SECM). 

Department offering the program:  Structural and  Construction &Utilities Eng. Departments 

Department offering the course: Engineering Mathematics & Physics Dept. 

 

Lectures: 2       

       

Exercises:  2 Lab.:  0     Contact Hrs: 4        Credit Hrs: 3 

Lecturer: - Prof. Dr. Mohamed Saad Matbouly 

 

1- Course Aims 

 

The course of Mathematics aims to provide students with high quality education 

and to prepare them for a successful professional career and to ensure that the 

student have a sound grasp of certain basic mathematical skills and ideas. 
 

2- Course Objectives 

 

By the end of the course the students will be able to: 

1- To promote understanding of essential mathematical concepts.  

2-  To ensure that the student have a sound grasp of certain basic mathematical 

skills and ideas. 

3- To encourage conceptual and logical thinking. 

4- To Solve the mathematical problems. 

5- To write a good mathematical reports. 

6- To understand of the methodology of mathematics 

 
3- Relationship between the course and the program 

 

Field 
Knowledge 

and Understanding 

Intellectual 

Skills 

Professional and 

Practical Skills 

General and 

Transferable 

Skills 

Program ILOs A1 B1 C1 D4, D7 
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4- Intended Learning Outcomes of Course (ILOs)   

 

Field Program ILOs Course ILOs 

Knowledge 

and 

Understanding 

A1) Recognize concepts and theories of 

mathematics and sciences  
A1-1) Understand the functions, limits 
and derivatives of functions. 
 

A1-2) Describe some engineering 
problems. 

A1-3) Mention to Eigen values and 
Eigen vectors of the systems. 

A1-4) Understand the theory of 

equations. 

A1-5) Know the partial fraction. 

Intellectual 

Skills 

B1) Select appropriate mathematical and 

computer-based methods for modeling 

and analyzing problems. 

B1-1) Illustrate the functions, limits 
and derivatives of functions. 
 

B1-2) Determine Eigen values and 
Eigen vectors of the systems. 
 

B1-3) Apply the theory of equations. 

 
Professional 

and Practical 

Skills 

C1) Apply knowledge of mathematics, 

science, information technology, design, 

business context and engineering practice 

integrally to solve engineering problems. 

  

C1-1) Analyse the functions, limits and 
derivatives of functions. 

C1-2) Apply the theory of equations. 
 

General and 

Transferable 

Skills 

D4) Demonstrate efficient IT capabilities D4-1) Explain the mathematical results 

of some engineering problems. 

 D7) Search for information and engage in 

life-long self-learning discipline 

D7-1) Search for information in self-

learning discipline 
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5- Course Topics/Hours/ILOs 
 

Week 

No. 
Lecture Topic 

Total 

Hours 
Lecture Practical 

 

Covered Course ILOs 

 

1 
Functions (definitions-theories). 4 2 2 A1-1, A1-4 

2 Elementary functions (trigonometric 

and inverse trigonometric) 

(exponential and logarithmics - hyper 

trigonometric and inverse hyper 

trigonometric) 

4 2 2 A1-2, A1-3, B1-2, C1-1 

3 Elementary functions (trigonometric 

and inverse trigonometric) 

(exponential and logarithmics - hyper 

trigonometric and inverse hyper 

trigonometric) 

4 2 2 

A1-2, A1-3, B1-2, C1-1 
4 

4 2 2 

5 limits(definitions- theories ). 

continuity (definitions - theories). 
4 2 2 A1-4, A1-5, B1-2 

6 Derivatives ( definitions- theories - 

Implicit higher order). 4 2 2 A1-3, D4-1, D7-1 

7 Applications of Derivatives (in 

mathematics & geometry – 

indeterminate quantities- Taylor and 

Maclaurin expansions) 

4 2 2 B1-1, B1-2, B1-3 

8 
Mid Term Examination 

9 Partial differentiation. 
4 2 2 A1-3, A1-5 

10 Mathematical induction. 4 2 2 A1-2, C1-2 

11 Binomial theory. 4 2 2 
A1-4, D7-1 

12 4 2 2 

13 Partial fractions. 4 2 2 A1-3, A1-5 

14 Theory of Equations. 4 2 2 A1-2, B1-2 

15 Matrices. System of linear Equations. 

problems of eigenvalues and 

eigenvectors. 

4 2 2 

B1-3, D4-1 

16 Final Examination 
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6- Teaching and Learning Methods 
 

Method 
Selected 

Method 

Course ILOs 

Knowledge and 

Understanding 

Intellectual 

Skills 

Professional 

and practical 

Skills 

General and 

Transferable 

Skills 

Lecture √ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

Presentations √ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

Discussion √ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

Tutoial √ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

Problem 

Solving 

√ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

Group 

Working 

     

Research and 

Reporting 

√ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

Projects      

Reading 

Materials 

√ a1-1, a1-2, a1-3, 

a1-4, a1-5 

b1-1, b1-2, 

b1-3 

c1-2, c1-1 d4-1, d7-1 

 

 
7- Teaching and Learning Methods for Low Capacity and Outstanding Students 

Low CapacityStudents 
Repeat the explanation of some topics in lecuresand sections. 

Assign more office hours for them. 

Outstanding Students 
Assign them more assignments on advanced topics 

Encourage them to work in research topics. 
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8- Student Assessment  

Method Week no. 
Weight 

(%) 
Covered Course ILOs 

Final Exam 16 50 a1-1, a1-2, a1-3, a1-4, a1-5, b1-1, b1-2, 

b1-3, c1-2, c1-1 

Mid Term Exam 8 30 a1-1, a1-2, a1-3, a1-4, a1-5, b1-1, b1-2 

Assignments All week 10 a1-1, b1-1, b1-2, b1-3, c1-2, c1-1 

Quiz 4,12 10 a1-1, a1-2, a1-3, a1-4, a1-5, d4-1, d7-1 

Total 100  
 

 

9- List of References  
9.1- Course Notes 

Notes by the lecturers of the course. 
 

9.2- Recommended reference books: 

 
1- Wylie and Barrett, “Advanced Caculus”, McGraw-Hell, 2009 

2- Erwin, and Kreyszig, “Advanced Engineering Mathematics”, John-wily, 2007. 

 

9.3- Periodicals, Web Sites, etc. 
------------------ 
 

 

10- Facilities Required for Teaching and Learning 

 
 Data show. 

 Computer Lab. 

 Models (buildings, etc.). 

 

 

Course Coordinator: Dr. Moahmed Saad Matbouly. 

Head of Department: Prof. Dr. Mohamed Husain. 

Signature: 

Date:20/8/2016 

0/9/2080 بتاريخ  200تن اعتواد تىصيف الوقرر بوجلس القسن رقن    
 

 

 Program Coordinator: Assoc. Prof. Dr. Ahmed Hussein Ibrahim 

 

Signature: 

 

Date: 24/10/2017 

 

   4/3/2112بتاريخ  (221) رقم لجنت ادارة البرنامج ب المقررتم اعتماد توصيف 

 13/3/2112 خبتاري (394)  تم اعتماد توصيف المقرر بمجلس الكليت رقم
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 اسامة خيرى صالحأ.د/ 

 

 عميد الكلية
 

 

 عالء عبد الحميد عطاأ.د/ 
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 )برامج السبعبث المعتمدة( معبيير اختيبر منسق البرنبمج

 

أٌ يكٌٕ يٍ اػضبء ْيئخ انتذريس انًتفرغيٍ أٔ انؼبيهيٍ ثبنجرَبيج ٔيًٍ نّ خجراد سبثمخ ثًتطهجبد َظى ضًبٌ  -1

 انجٕدح ٔاإلػتًبد.

 فؼبال ثبنمسى انؼهًي ٔيشٓذ نّ ثبنكفبءح ٔحسٍ انخهك ٔنذيّ يٓبراد انتٕاصم ٔانًُبلشخ ٔااللُبع. أٌ يكٌٕ ػضٕا -2

انًؼتًووذح ٔانذراسووخ انف ووهيخ ٔاإللوومع  ػهووي يؼهٕيووبد انًمووراد انذراسوويخ أٌ تتووٕافر نووّ انخجوورح ثُظووبو انسووبػبد  -3

 انًختهفخ نهجرايج.

 انمبئًيٍ ثبنتذريس.ػهي درايخ جيذح ثخجراد أػضبء ْيئخ انتذريس  -4

 اإلنًبو ثبيكبَيبد انًختجراد ٔاألجٓسِ ٔانٕسبئم انتؼهيًيخ ٔانمبػبد انذراسيخ انًتبحخ نطمة انجرايج. -5

 أٌ يكٌٕ نذيّ ػملبد جيذح يغ إدارح انكهيخ ٔأػضبء ْيئخ انتذريس ٔٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنكهيخ. -6

 إلنتساو ثبنًتطهجبد.أٌ يكٌٕ نذيّ انًمذرِ ػهٗ تكٕيٍ فريك انؼًم ٔادارتّ ٔا -7

 حضٕر دٔراد تذريجيخ أٔ ٔرش ػًم يتخ  خ فٗ يجبل َظى انجٕدح ٔانتطٕير نإلػتًبد تؤْهّ إلَجبز انًٓبو. -8

 أٌ يكٌٕ نّ َشبل ػهًي في يجبل تخ  ّ. -9

  

 البرامجمدير 
 

 
 

 اسبمت خيرى صبلحأ.د/ 

 

 عميد الكليت
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 هيئت التدريس المشبركين فى تدريس المقرراث الدراسيت ببرامج السبعبث المعتمدة أعضبءختيبر إمعبيير 

 
 ثبنكهيخ ٔيشٓذ نّ ثبنكفبءح ٔحسٍ انخهك.انتبثغ نّ يكٌٕ ػضٕا فؼبال ثبنمسى انؼهًي  (1

 .يٍ جٓخ أخرٖ يخ انًتؼهمخ ثّانطمث انتُظيًبدانذراسي يٍ جٓخ ٔ ًمررأْذاف انيهتسو ثًتطهجبد ٔ (2

 .يمرر دراسيحست يتطهجبد كم  انحذيثخ تذريسانٔأسبنيت لرق  استخذاو (3

 .ٔتشجيؼٓى ػهٗ انؼًم انجًبػي ٔتطٕير يٓبرتٓى انًختهفخ انذػى انًستًر نهطمة (4

 .اإلنتساو ثًٕاػيذ انًحبضراد ٔانسبػبد انًكتجيخ (5

 بنطهجخ ٔإدارح انكهيخ ٔانجرَبيج ٔٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنكهيخ.ثيكٌٕ نذيّ ػملبد جيذح  (6

حضٕر دٔراد تذريجيخ أٔ ٔرش ػًم يتخ  خ فٗ يجبل َظى انجٕدح ٔانتطٕير نإلػتًبد تؤْهّ إلَجبز انًٓبو  (7

 ػذاد يهف انًمرر.إ يثمانًطهٕثّ يُّ 

 يكٌٕ نّ َشبل ػهًي في يجبل تخ  ّ. (8
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 هيئت التدريس المشبركين فى تدريس المقرراث الدراسيت ببرامج السبعبث المعتمدة معبونىختيبر إمعبيير 

 

 .ثًٓبيّ انتذريسيخ كهيفّثت ثبنجرَبيجانًمرر ػضٕ ْيئخ انتذريس انمبئى ثبنتذريس  يمٕو (1

 ثبنمسى انؼهًي ثبنكهيخ ٔيشٓذ نّ ثبنكفبءح ٔحسٍ انخهك. يكٌٕ ػضٕا فؼبالا  (2

 .ؼسز أفضم انطرق ٔانًًبرسبد انتذريسيخيانذراسي ٔ ًمررذػى اني (3

 انجذيخ ٔانُشبل ٔحسٍ األداء. (4

 ًٓبراد اإلت بل انفؼبل يغ انطمة ٔإدارح انجرايج.يهى ث (5

 .َشطتٓى انًختهفّأشبرن انطمة في ي (6
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   براهيمإحمد حسين أ/ .د.مأ امج:نالبر منسقكلمة 
 

من السادة أعضاء  هندسة اإلنشاءات وإدارة التشييدامج نببرأود أن أدعو كل المشاركين 

 اوفريق اإلدارة والطالب والعاملين إلى أن يتحمسوا لهذ والهيئة المعاونة هيئة التدريس

ومن  " شعاراً له.مشىار ألالف ميل يبدأ بخطىةن يجعلوا من القول المأثور: "أامج ونالبر

هذا المنطلق وبروح التصميم والرغبة فى التقدم لألمام أدعوا أبنائنا وبناتنا الطالب الى 

 والتقدم لبلدنا الغالية وأذكرهم بقول هللا تعالى:ألنفسهم  المشاركة فى صنع هذا التطور

ِسِهْمْ"
ُ
هف

َ
ُروا َما ِبأ ِيّ

َ
ى ُيغ ْىٍم َحتَّ

َ
ُر َما ِبق ِيّ

َ
 ال ُيغ

َ
ه

َّ
ْ(11الرعد:)  "ِإنَّ الل
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5/8102حتي  ةالساعاث الوعتود –برناهج هندست اإلنشاءاث و إدارة التشييد  هنسقي   

 هحود أحود حنفي الشاعرد/ .أ

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
 ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
3/1/2002 

 التخصص الدقيق:

 
 الرياضيات والفيزياءهىدسه 

 عالء عبد الحويد عطاأ.د/ 

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
 ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
4/5/2002 

 التخصص الدقيق:

 
 اإلوشائيةهىدسه ال

 حسين هحوود هحود هحودد/ أ.

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
  ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
 

 التخصص الدقيق:

 
 اإلوشائيةهىدسه ال

فتحي هحوود هحود  د / ..مأ

 هنديل

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
 مساعد ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
 

 التخصص الدقيق:

 
 والمرافق هىدسه التشييد

أحود حسين هحوود /م.د  .أ

 إبراهين

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
 ستاذ مساعدأ

 تاريخ التعييه:

 
 حتى األن 1/2012

 والمرافق دهىدسه التشيي الدقيق:التخصص 



SECM  

جامعة الزقازيق –كلية الهندسة   
الساعات المعتمدة –برنامج هندسة اإلنشاءات و إدارة التشييد   

Faculty of Engineering – Zagazig University 

Structural Engineering & Construction Management   
 

 secm@eng.zu.edu.eg: mail-E zu.edu.eg.eng.wwwPage: -Web   5525332550200 فاكس: & ث    التشييدهنجر  –كلية الهندسة   –جامعة الزقازيق 

 
 
 

 

 

 

 

5/8102حتي  ةالوعتودالساعاث  – الجديدة بالكليت اهج هديرى البر  

 هحود أحود حنفي الشاعرد/ .أ

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
 ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
3/2/2002 

 التخصص الدقيق:

 
 الرياضيات والفيزياءهىدسه 

 عالء عبد الحويد عطاأ.د/ 

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
 ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
4/5/2002 

 التخصص الدقيق:

 
 اإلوشائيةهىدسه ال

 حسين هحوود هحود هحودد/ أ.

 

 

 

 الدرجة أثىاء شغل الىظيفة:

 
  ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
 

 التخصص الدقيق:

 
 اإلوشائيةهىدسه ال

 اساهت خيرى صالحأ.د/ 

 

 

 أثىاء شغل الىظيفة:الدرجة 

 
  ستاذأ

 تاريخ التعييه:

 
 حتى األن 1/2012

 المياة ةهىدس التخصص الدقيق:
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���� ���	
 �ا�

  ا��������ت

�ر ا������ وا���������� وا
  .وإ%#�ك ا�#�"ت ا�!����� � ��

  .%����� إ)�اد ا��#��2ت ا�!���� ا�"ز%� ����%��0 )	� �/ %�د ,�%� أو ,+*ة )�!��

�ر ا�!��5*ة وا���3�4
� ����� ا���0��%��  .%����� ا���� �7 ����6ت ا

  )0 ا��!8

��3�
  .=	�4  ا��*ارات ا�!����� ���������ت ����9 =#��2 أو =	�4  أ>��م �:�9 ��3

  

�
  .إ�*اء =#��2ت ا�:*ا3? ا�#	��2 و=	�4  ��ا0�9 ا�:*ا3? ا�!�!�ل �

2
�/ ����8�C�4 �+8 ا=�Bذ ا��*ار  

D%  

  

02*,Eا  

�ر���� �C�B�ءات ا�F<.  
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���� �ا�دار2%���2* ا,���ر ا����دات 

ا��������ت إدارة%���2* ا,���ر 2�%* 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��+�رات
�ر ا������ وا��������%0 ا�!*=+�ت إ)�اد آ��ف ا��������ت ��وا

)Jا��وإ%#�ك ا�#�"ت ا�!����� � �� ) ا��

%����� إ)�اد ا��#��2ت ا�!���� ا�"ز%� ����%��0 )	� �/ %�د ,�%� أو ,+*ة )�!��

D2�� L*اآ � M�!�2  

�ر ا�!��5*ة وا���3�4
� ����� ا���0��%��%����� ا���� �7 ����6ت ا

)0 ا��!8 ا�"ز%���D2 ا�!���%�ت 

��3�
=	�4  ا��*ارات ا�!����� ���������ت ����9 =#��2 أو =	�4  أ>��م �:�9 ��3

 D2��رة���*ار ا��ذ ا�B=ا N�(  

�
إ�*اء =#��2ت ا�:*ا3? ا�#	��2 و=	�4  ��ا0�9 ا�:*ا3? ا�!�!�ل �

2
�/ ����8�C�4 �+8 ا=�Bذ ا��*ار

 D2��رة���ء )"��ت )� ا�	� N�(D%

8!��� O2*� 02��= N�( M��2  

 P��97�  O�#	=و /�Q	=02 أ)!�ل*,Eا

D=و ��*ارا D#4	� OR2  

D3"%��2*م ز  

���2ة أ���ر%
�/ �6*ح   

�را�إ)�اد )�N  ا���رة���� �C�B�ءات ا�F<

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

%���2* ا,���ر ا����دات 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 

  م
إ)�اد آ��ف ا��������ت )�N  ا���رة  ١

%����� إ)�اد ا��#��2ت ا�!���� ا�"ز%� ����%��0 )	� �/ %�د ,�%� أو ,+*ة )�!��  ٢

٣  

�ر ا�!��5*ة وا���3�4
� ����� ا���0��%  ٤��%����� ا���� �7 ����6ت ا

٥  

٦  ��3�
=	�4  ا��*ارات ا�!����� ���������ت ����9 =#��2 أو =	�4  أ>��م �:�9 ��3

٧  

٨   N�( در���
إ�*اء =#��2ت ا�:*ا3? ا�#	��2 و=	�4  ��ا0�9 ا�:*ا3? ا�!�!�ل �

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  
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���� ���	
 �ا�

      ا�����

�اف ��� ا�������� وا��	�� ���������  ا
�!���� أ���ل ا��'(ص وا�!'��� وا�!&�رب ���� دور"� ��! آ� �� 

���2ء ا��روس ا������ و/&
�.ه� ������ات  إ��اد ا�����
  
  

  �� ا���
  .إ��اد ��.ا��8 ا����� وا/�7ذ إ5�اءات /	��4ه�

  ��� �	�ء �>;�ت ���:
  .أ���ل ا�����8 وا�5
.ة وأدوات ا�����

 ا/�7ذ ا�2�ار>; �?��!��� @!
"  
����8ت �� أ���ل ا�����8 و  

!��� وا��د �� ا���ا�>ت ا�(اردة 

  
��)�A��ا B
�اف ��F /�ر"C ا��A� CDE �>�A ا��	��  .ا

  إ�G8ء ;���ة ����8ت ����� ا�����
�ات ا��	�� ا��7!���>7���.  

�"��Hا  
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���� �ا�دار"���"�� ا�!��ر ا���2دات 

 �ا����� ةإدار���"�� ا�!��ر ��"

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��<�رات
 I5�8FJ �اف ��� ا�������� وا��	�� ���������ا

�!���� أ���ل ا��'(ص وا�!'��� وا�!&�رب ���� دور"� ��! آ� �� ��� 
�
!�<�.  

�اف �������2ء ا��روس ا������ و/&
�.ه� ������ات  �ا إ��اد ا�����
  .وا�دوات ا����'� �>�!�7ام

  ��� ا/�7ذ ا�2�ار ا��2رة��": 
�� ا��� ا�>ز����": ا����(��ت 

إ��اد ��.ا��8 ا����� وا/�7ذ إ5�اءات /	��4ه�;�در ��� 
��� �	�ء �>;�ت ���: ا��2رة��": 

�اف ��;�در ��� ��أ���ل ا�����8 وا�5
.ة وأدوات ا����� �ا
 ا/�7ذ ا�2�ار>; �?��!��� @!
"
F��� @D;  ����8ت �� ا�5
.ة ا������ ا��(5(دة ��

!��� وا��د �� ا���ا�>ت ا�(اردة ا��و ا��7?� ����� ا�;�Dم ��  وا�?>�Eت
  وا���درة �Mدارة

���� N"�J �")�/ ��� O&G"  
�اف ��F /�ر"C ا��A� CDE �>�A ا��	
B ا���A(��;�در ��� ��ا

  "� NP	�D: و �2�ارا/:
إ�G8ء ;���ة ����8ت ����� ا�����;�در ��� 

�ات ا��	�� ا��7!���/.و"� ا�������� FJ ا���� ;�در ��� >7���
 I5�8FJ  N�D	/و @�Q	/أ���ل �"��Hا

�ح A� @!
  �5"�ة أ��Jر�
�م ز�>�:!'"  

:"); S�  "!�!O �4اآ

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

� ا�!��ر ا���2دات �"���
  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
١  
���  ا��2رة  ٢

�اف ��;�در ���   ٣��ا

٤  
٥  
;�در ���   ٦
٧  
;�در ���   ٨
٩  

١٠   :"��F��� @D; ����8ت �� ا�5
.ة ا������ ا��(5(دة ��
وا�?>�Eت

١١  
;�در ���   ١٢
١٣  
١٤  
;�در ���   ١٥
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
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���� ���	
 �ا�

  و��� ���� ا����ر�

ا��! ��  ةوإدار��������ت 
  ا�����

و'���&�
� %$ #�" ا�دود  
  ا����)ا��! ��  ةإدار

)�  ا+*

  #�� ا�-�ذ ا��ار

  #( ا�&�"

  #�� �	�ء #/.�ت #�'�

'(  ا�!��ة إ�� ا�!اردة#�� 'ا &� ا����ر� وا��&����ت وا��1&1�2ت 
  و'ا &�
� ا��&	�� ا�4.5م


�$ �����6�7" .�" ا�-�ذ ا��ار�  

"�&�� 8�9 )�!�� ��# :2;�  
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���� �ا>دار�'&��� ا*���ر ا����دات 

  ا*���ر '�����&'و��� ���� ا����ر�

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�&��رات
��������ت  ا��آ?يا��	8�4 ا���'" '� ��(  ا�2
�ز  

ا����� أ.�4مو ��:  ����2'&� ا����)

  ا��&	�� ا�4.5م إ��#�� '���&� ���4$ ا����ر�
إدار��������ت و  ا��آ?يا�2
�ز  إ�� ا�/ز'�

 B �C(9  8�4	و� $�D	أ#��ل� )�ا+*

#�� ا�-�ذ ا��ار ا���رة���� 

#( ا�&�" ا�/ز'����� ا��&�!'�ت 

ح G� $�
   ���ة أ��9ر'

#�� �	�ء #/.�ت #�'� ا���رة���� 

ا &� ا����ر� وا��&����ت وا��1&1�2ت ' ��#
ا�4.5م إ��ا��I��7 ': #�" ا��Hآات   
�زي


�$ �����6�7" .�" ا�-�ذ ا��ار�

��!. �  ����: �Hاآ

"�&�� 8�9 )�!�� ��# :2;�

�J/'م ز���  

  �8K �	47� و ��ارا��

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

  

 ا*���ر ا����دات ���&'
  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

  

 

  م
١   B �C(9 

#�� '���&� ���4$ ا����ر�  ا���رة  ٢
ا�/ز'�

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

ا &� ا����ر� وا��&����ت وا��1&1�2ت  ا���رة����   ٨' ��#

�زي.�"  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  
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���� ���	
 �ا�
     

�  وا�����

���ات ا��� ا��	����� ����ارات وا�������ت ������� ���� �����.  

!" ا������ وا)'�زا%
� وا!���د# �" !��� 
�������.  

� ا����,ت ا+دار�� وا������ ا��ا���� وا�*�ر��� ا��(��� ���ا��/آ� �" ا)�
�ء 

� ا���ر���1 ا+دار�� وأ��23.  

  !�5 ا%*�ذ ا���ار

��  !" ا�

آ� /و�6ات ا����� ا��*���� وا��
�! �
  !��� ا����� 5د �
� و!�ض )��7'

  !�5 �	�ء !,�3ت !��9

� %	��� �3ارات !��� ا����� و�3ارات آ�>� ا��'��; وا��'�ن ������� ����
�ت !�5ا=��'��  


�? ������<�� �13 ا%*�ذ ا���ار�  

���� @��< "���% 5�! �'A�  

"���Bا  
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���� �ا+دار������ ا����ر ا����دات 
  

وا������ا��*��E  ةإدار����� ا����ر ���� 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��1رات
���ات ا��� ا��	����� ����ارات وا�������ت �������!�5  ���� �����

!" ا������ وا)'�زا%
� وا!���د# �" !��� %�GH( I��H �	�ي !�� %���� 
 �H�*��ت ا�
'�� 9�������ا����� ور>

� ا����,ت ا+دار�� وا������ ا��ا���� وا�*�ر��� ا��(��� ���ا��/آ� �" ا)�
�ء 
ا+دار�� وأ �%
� و���1%
ا�" !��دة ا����� ووآ���
� وإدار

!�5 ا%*�ذ ا���ار ا���رة���9 

!" ا��� ا�,ز�����9 ا������ت 

 �و�6ات ا����� ا��*���� وا�� إ�5ا��(��� �" !��� ا�����  ا=!��ل أداء����
د �
� و!�ض )��7'
� !���" ا)'�زه� >I ا��K3 ا��(

!�5 �	�ء !,�3ت !��9 ا���رة���9 

� %	��� �3ارات !��� ا����� و�3ارات آ�>� ا��'��; وا��'�ن ������� ����
ا=و%2'�� �3ارات �'�; ا�'��� وا��'�; 


�? ������<�� �13 ا%*�ذ ا���ار�

� ��اآ�# 9��3����  

���� @��< "���% 5�! �'A�

 M��(I<  @�2	%و ?�N	%أ!��ل "���Bا

����ة أ>��ر�
�? ���ح   

  �(��م ز�,97

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

���� ا����ر ا����دات �

���� ا����ر ���� �
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
!�5  ا���رة  ١

!�� %���� �3در !�5   ٢

� ا����,ت ا+دار�� وا������ ا��ا���� وا�*�ر��� ا��(��� �3در !�5   ٣���ا��/آ� �" ا)�
�ء 
�" !��دة ا����� ووآ���
� وإدار

٤  

٥  

٦   M��(I<  �����
�" ا)'�زه� >I ا��K3 ا��(

٧  

٨   M��(I<  ������� '�ن��; وا�'���و�3ارات آ�>� ا ������3ارات !��� ا ���	% �����
و%2'�� �3ارات �'�; ا�'��� وا��'�; 

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  
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���� ���	
 �ا�

  ���د


� ���� ا���و  ا����ة��� � 
� ا�������  ��	� ()��� آ&��% ا�$#���ت و �	"�! ا��� �ت و 

 ا,+��*
 ��� ا�$�ذ ا�.�ار

 �* ا����
 

 ��� �	�ء ��12ت ��%0


&! ���& ���5 �41 ا�$�ذ ا�.�ار� 

����� ���) *���� ��� 6�7� 
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���� �ا8دار������0 ا+&��ر ا�.��دات 

���د و�������0 ا+&��ر ���0 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 ا���4رات
���  �ا8دار� ا�	����ا���م 0*  ا8:�اف��� 

� ا�������   ا8:�اف ��	���� آ&��% ا�$#���ت و �	"�! ا��� �ت و 
 ا����ة

 <=�>()  ���	�ا,+��* أ���ل�	"�! و

��� ا�$�ذ ا�.�ار ا�.�رة���% 

�* ا���� ا�2ز�0���% ا������0ت 

 =���ة أ(��ر0
&! �#�ح 
��� �	�ء ��12ت ��0% ا�.�رة���% 

%��% و �.�ارا 	� �C� 

&! ���& ���5 �41 ا�$�ذ ا�.�ار�

%��1  �&�&D� 6اآ�
����� ���) *���� ��� 6�7�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

�����0 ا+&��ر ا�.��دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

 م
���  ا�.�رة ١

٢  <=�>() 

٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
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���� ���	
 �ا�

  ا��را�ت ا����

����� وا���اف ��� 
 �و�� ��� ا��را�ت ا���������.  

��را�ت ا����� � ت ا�#��"�� وا�!$��  .إ��اد ا�

 �'(ن ا�+*( وا�#	-� .��'�
ت ا�01ه����$  .وا123*

ذ ا���ار!�  ��� ا

  �5 ا��#.

�"ل و�8-�. ا��7ب �ذ ا�>�اءات ا�7ز�2 �!�

=2ء �7)ت �	� ���  

 – د��"2= (ا�>�اءات ا�! � �#	< ا��ر>ت ا���#�� 

ذ ا���ار!��. ا( .� +1�� A1
B  

5B��Cا  

.#��� DB�E 5B"�� ��� �-'B  
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دات ���2��B ا��1ر ا�Bا�دار� ����

 �B�2 را��را�ت ا���� ةإدار�2��B ا��1

  
   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

رات�  ا��
����� وا���اف �� )در ��� � و�� ��� ا��را�ت ا����

��را�ت ا���� �ا���اف �� ��� � � ت ا�#��"�� وا�!$��إ��اد ا�

ذ إ>�اءات  ���  ا���اف ���!�ن ا�+*( وا�#	)'�  ا�#1دا-� .��'�
.Gت ا�01ه���� ����$وا123*

 =B��رة��ذ ا���ار ا�!���� ا

�5 ا��#. ا�7ز�2��B= ا�#��"2ت 

�"ل و�8-�. ا��7ب ا ا���اف ������    �ذ ا�>�اءات ا�7ز�2 �!�
5B�E"ا�ا.  

 =B��رة��ء �7)ت �2= ا�	� ���

ا�>�اءات ا�! � �#	< ا��ر>ت ا���#��  ا���اف ���  
��18<2– Hدآ1"را.(  

ذ ا���ار!��. ا( .� +1�� A1
B

 ><$KE  D�8	�ا5B��C أ�#ل�	A�L و

.#��� DB�E 5B"�� ��� �-'B

ر2
A1 ���ح �Eة أ�B�<  

=�  DOB �	+8= و ���ارا

=G72�1م ز*B  

=B"( Hاآ�Q� �1#1B  

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

دات ���2��B ا��1ر ا�
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
در ���   ١(

���  ا���رة  ٢

���  ا���اف ��� ا���رة  ٣

٤  

٥  

  ا���رة  ٦

٧  

٨   ><$KE  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�

�  ا���

 

�
��� ���ر ا������ و ا���ا��� ����  !�"  

��  ��%�$#�� ا���

��  ا���&��'  و ()�� 

  

  "� ا��%�

�������  

�  "�! �	�ء ")+�ت "�

��.�ه�� ���� �2زن و  /�'�ت و   �  


 � ��� #���5 +'� ا��2ذ ا��3ار.  

�%��� 6.�� �.��� !�" 7�8.  

  ا9(�.�
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���� �ا;دار.��.�� ا( ��ر ا���3دات 

 �.�ا����ا�8<�ن  ةإدار��.�� ا( ��ر 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��'�رات
��� ���ر ا������ و ا���ا�
� ا��3رة�� ����  !�"

ا�������� ��ر.?  ا�����5�2 ا���"�ت  �&��@? 

ا����A<�ن و"%� ا�%�ر@�ت و ا�%�ا�6  ةإدار"�! 

  "�! ا��2ذ ا��3ار ا��3رة��.� 

"� ا��%� ا�)ز���.� ا�%����ت 

 ����  ا��3رة !�"���B	�ا �������� ا���

"�! �	�ء ")+�ت "�� ا��3رة��.� 

&�  C�
" ��B	���.�ه� ا������ ���� �2زن و  /�'�ت و   �


 � ��� #���5 +'� ا��2ذ ا��3ار.

�.�+ Cاآ�E� 7 % .  

�%��� 6.�� �.��� !�" 7�8.

 ?@��&�  6��	�ا9(�.� أ"%�ل�	��B و

���� و ��3ارا#	� 6H.  

�I(  .K �م ز


 � �/�ح   @�.�ة أ���ر

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

��.�� ا( ��ر ا���3دات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

  

  م
١  

٢   ?@��

"�!  ا��3رة  ٣

٤  

٥  

٦  

٧  

٨   ?@��&�

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  



  

الدور األول العلوي

qaap_zag_eng@yahoo.com

���� ���	
 �ا�
     

���   ا���

�� وا������ �� ا����وي وإ��اء ا��أي�� ا���� ا'&�اف $�# ا��"�!� وا� ��
ا8&��اك �� ��4ن ا������ ا��� �45ى +2 -1� ا,0
/ة ا��-���� �� ا,+�ر ذات 

 .-�در $�# +���<� 5	=�> ا���ارات ا�;�درة ��� ا����� أو ا���9
 
� $2 ا�< 

ا� ���B4� #�$ �Cت ا��"�!� و��4ن ا������ ا��ا���A وا�@�ر��0 

� ا�����  >� �-B>�ت ذات ا�>!���G!��5 ا� ����Fت ا�
�د�� إ�# �E5!� وD!��5 ا�
�-B>�را��ت ذات ا��ا. 

�، و5/و!� -�در $�# درا�� ا��"�!� ا� ���$� $�# ا�����، وG!��5 ا��دو��$ ���د ا���


>I ا��"�!�� ���>��� ا� � .ا�����  �J� 4 ا,د�� وا,���� ا���
1� ا5@�ذ ا���ار- ��K�=���� G�
! 

 �
�! D��� ��-�در $�# ا'&�اف $�# J 0 و5	G�C و�
��� ��5!<�ت ا�@�+� ا� �

�Cم ا�@�+� ا� ��� وأ!� أC � أو  D!��5 #�ف إ�
-�در $�# ا� ��رآ� �� أ!� 0
�د 5
 .��5!<�ت أ�Aى +�<��� �����N=� ا�<�+�

-�در $�# ا��د $�# ا,���P وا�8�=��رات �Fل أ��Fم �Cم ا�@�+� ا� ��� ا���ري 
�� �� ا,+�ر ا� �;�� �����N=� ا�<�+�� .ا�8���رات ا���

2!�AQا 
�;�2 �0R ا����E ا� @+ �
� S��! �� .آ��� ا���4ن ا�

 وا��1�Eا�<�+��2  ����دة-�در $�# F"�ر �0��ت +�4�V ا��Uد!R و +���<T ا�8��$�ءات 
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���ر ا����دات Aا'دار!+<�!�� ا� ����
 

���ر +�!� Aن  ةإدار+<�!�� ا�P��ا���ا���

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 ا�<�1رات
�� وا������ �� ا����وي وإ��اء ا��أي�� ا����ا'&�اف $�# ا��"�!� وا� ��

ا8&��اك �� ��4ن ا������ ا��� �45ى +2 -1� ا,0
/ة ا��-���� �� ا,+�ر ذات 
������� �-B>�ا. 

-�در $�# +���<� 5	=�> ا���ارات ا�;�درة ��� ا����� أو ا���9
 T!��رة���ار ا���ا5@�ذ ا #�$ 

$2 ا�< � �Bز+T��T! ا� <��+�ت 
ا� ���B4� #�$ �Cت ا��"�!� و��4ن ا������ ا��ا���A وا�@�ر��0 $�# 

�
� .وX �ن ��!
� ا�����  >� �-B>�ت ذات ا�>!���G!��5 ا� ����Fت ا�
�د�� إ�# �E5!� وD!��5 ا�

ا��را��ت ذات ا�<B-� إ�0اء+BA 2ل 
-�در $�# درا�� ا��"�!� ا� ���$� $�# ا�����، وG!��5 ا��دو


>I ا��"�!�� ���>��� ا� �ا�����  �J� 4 ا,د�� وا,���� ا���
1� ا5@�ذ ا���ار- ��K�=���� G�
!

T!�- Iاآ�<� J� �! 
T�B+م ز���! 

 �
�! D��� ��-�در $�# ا'&�اف $�# J 0 و5	G�C و�
��� ��5!<�ت ا�@�+� ا� �
 �
 .$	� ا����0ا���0ع إ��

T5و ���ارا T�=	� �Z! 
�Cم ا�@�+� ا� ��� وأ!� أC � أو  D!��5 #�ف إ�
-�در $�# ا� ��رآ� �� أ!� 0
�د 5

��5!<�ت أ�Aى +�<��� �����N=� ا�<�+�
-�در $�# ا��د $�# ا,���P وا�8�=��رات �Fل أ��Fم �Cم ا�@�+� ا� ��� ا���ري 

 G!��5=<�ل و �<�+�ا�ا �=�N���� ��;��� �� ا,+�ر ا� �ا�8���رات ا���
 [0�ا�AQ!2 أ$ �ل5	G�C و5	���  ��

2 �0R ا����E ا� @�;� -�در $�# ا� ��رآ� ��+ �
� S��! ��آ��� ا���4ن ا�
-�در $�# F"�ر �0��ت +�4�V ا��Uد!R و +���<T ا�8��$�ءات 

����� ا� ����2 ��

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

���ر ا����دات Aا ��!�>+

���ر +�!� Aا ��!�>+

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 م
١  [0��� وا������ �� ا����وي وإ��اء ا��أي ���� ا����ا'&�اف $�# ا��"�!� وا� ��
٢  [0�ا8&��اك �� ��4ن ا������ ا��� �45ى +2 -1� ا,0
/ة ا��-���� �� ا,+�ر ذات  ��

-�در $�# +���<� 5	=�> ا���ارات ا�;�درة ��� ا����� أو ا���9 ٣
٤ 
٥ 
٦  T!��رة���ا  #�$

٧   [0�� ا�����  �� >� �-B>�ت ذات ا�>!���G!��5 ا� ����Fت ا�
�د�� إ�# �E5!� وD!��5 ا�

-�در $�# درا�� ا��"�!� ا� ���$� $�# ا�����، وG!��5 ا��دو ٨

>I ا��"�!�� ���>��� ا� �ا�����  �J� 4 ا,د�� وا,���� ا���

٩ 
١٠ 
١١ 
١٢  �
�! D��� ��-�در $�# ا'&�اف $�# J 0 و5	G�C و�
��� ��5!<�ت ا�@�+� ا� �

١٣ 
�Cم ا�@�+� ا� ��� وأ!� أC � أو  ١٤ D!��5 #�ف إ�
-�در $�# ا� ��رآ� �� أ!� 0
�د 5

-�در $�# ا��د $�# ا,���P وا�8�=��رات �Fل أ��Fم �Cم ا�@�+� ا� ��� ا���ري  ١٥
 G!��5=<�ل و �ا

١٦ 
-�در $�# ا� ��رآ� �� ١٧
-�در $�# F"�ر �0��ت +�4�V ا��Uد!R و +���<T ا�8��$�ءات  ١٨
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���� ���	
 �ا�
     

��  ا�����ت ا����

ا�"!اح و�	��� ا�	�وات ا������ و���� ���ن ا�����ت ا������ ا��ا���� 

و ا��	( و ا)'�رات وا%$�زات 

 
�0�!ات و�	��� '�� ,"���� �/-�. ا�-!ا,+ ا������ ���*���ت و�ا�

1� '2 ا��
 
 '�� �	�ء '���ت '�,3

 ا�6!25
� ���"*�1�9 �-1 ا��8ذ ا��!ار"
5 

�
���� و,"���� أ'
 .ا=�!اف '�� ا���,��2 ��=دارة و��$�
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���� �ا=دار�5��,5! ا�"��ر ا����دات 
    

ا�����ت ا������ ةإدار,���5! ا�"��ر ,�5! 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 ا��-�رات
ا�"!اح و�	��� ا�	�وات ا������ و���� ���ن ا�����ت ا������ ا��ا���� 

 .وا��8ر$��
و ا��	( و ا)'�رات وا%$�زات  ا��8ر$����در '�� إ'�اد ,B!وع �/� ا�-���ت 

 .ا��را���
 '�� ا��8ذ ا��!ار ا���رة��35 

'�� ,"���� �/-�. ا�-!ا,+ ا������ ���*���ت و ا���رة
�
� .ا���Bرآ�2 

'2 ا���1 ا��ز,���35 ا�����,�ت 

1���� .5! 25��� ��' DEB5 
'�� �	�ء '���ت '�,3 ا���رة��35 

 )$�FG  .�H	و� �ا�6!25 أ'��ل�	��

� ���"*�1�9 �-1 ا��8ذ ا��!ار"
5

35�� J!اآK� D"�"5 
� �/!ح "
 $��5ة أ��ر,

3L�,م ز!"N5 
 � .�5	3H* و ��!ارا�3

G �
���� و,"���� أ'
ا=�!اف '�� ا���,��2 ��=دارة و��$�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 
 

,���5! ا�"��ر ا����دات 

,���5! ا�"��ر ,�5! 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 م
١  )$�FGا�"!اح و�	��� ا�	�وات ا������ و���� ���ن ا�����ت ا������ ا��ا����  

��در '�� إ'�اد ,B!وع �/� ا�-���ت  ٢

٣ 
ا���رة��35  ٤

٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤  )$�FG
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���� ���	
 �ا�
  ا�����ا�����ت 

� �	����ت ا����� وو��ات ا������ ا������� و��� �#	"�! � �رآ� ا����� 

 أ$-�ءا����� ��  أ�'ةو() ا��'ا�& ا���%� ���$�! ا�����ت ��� 
  .ه��1 ا���ر23 وا�
��1 ا����و�0 وا������� وا�/�ب

  .و() 6/7 و�'ا�& ا�����ت ا����� �������
  

  $� ا���8
وو()  وا?<	��� ا��=���ا��'#���ت ا�����>� ����>��ل ا�:�:د 

  .#	��@ه�
A��$ ء $���ت�	� B�$  

  اC$����ا������� و#	"�! ا��>�ءات 
3
�! ������%�8 ��8 ا#��ذ ا�>'ار  

  
� إ$�اد د��8 ������ 3 �8 آ��� ا?��Gم ا������ واCدارات و��ى #/:ر �

�'I3 ا���G� 8�� 8! أو إدارة.  

J0'�0Cا ���K B�$ �����ا (�:� L3�=�� ز����ت ا��:������ ��Nا O��=�ا Pو�3 �'آP#.  
 �� �
0
� ا�����' $� دور ا����� ور����

�3'7Nا  

 ا����� ا��ا���7، وا��:ا�>� $�B 0 'ه� و#:ز�3
� دا��7ً�

0� وا���'��3ت وا����زي وا� �' ���
�ت وا� ���Sت ا���ر<�� �
  .#:<�A ا��
������� �SS���ا?��آ� ا ��  .$�B و() اC$��0ت 
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���� �اCدار�3���3' ا���7ر ا�>��دات 

ا�����ت  ةإدار����3' ا���7ر ��3' 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا����رات
� �	����ت ا����� وو��ات ا������ ا������� و��� �#	"�! � �رآ� ا����� 

  .ا����� وا��
�ت ا���ر<��
و() ا��'ا�& ا���%� ���$�! ا�����ت ���  B$� اKC'اف

ه��1 ا���ر23 وا�
��1 ا����و�0 وا������� وا�/�ب
 B�$ اف��در'KCا �$B ������� �����ت ا�����و() 6/7 و�'ا�& ا

 A3��>�رة�>'ار ا�ا#��ذ ا B�$  
$� ا���8 ا��ز����A3 ا����:��ت 

ا��'#���ت ا�����>� ����>��ل ا�:�:د  B$� اKC'اف
،�
#	��@ه� B$� واKC'افا��'ا�& ا��	���� �

 A3��>�رة�ا A��$ ء $���ت�	� B�$
��  8V��:� �����مر�6 ا�$C>�ءات  ا��"�! ا	و# �������ا

3
�! ������%�8 ��8 ا#��ذ ا�>'ار
A3:� W'���3) �@اآ  

8���� I3'� �3:�# B�$ (� 3  
� إ$�اد د��8 ������ 3 �8 آ��� ا?��Gم ا������ واCدارات و��ى #/:ر  ا�KY'اك�

 �ً	�-�� �
�'I3 ا���G� 8�� 8! أو إدارةا���8 �
A#و �>'ارا AG�	� IZ3  

J0'�0Cا ���K B�$ �����ا (�:� L3�=�� ز����ت ا��:������ ��Nا O��=�ا Pو�3 �'آP#
� ]ا��� �� K اC<'اءاتا#��ذ  B$� اKC'اف� �
0
� ا�����' $� دور ا����� ور����

�
  .ا�����) ا��=�6 �
 \>�0��  I�G	#"�! و	7'�3 أ$��ل#Nا

  <��3ة أ���ر�
�! �/'ح 
ا����� ا��ا���7، وا��:ا�>� $�B 0 'ه� و#:ز�3
� دا��7ً�و�/�:$�ت �'ا<�� 0 'ات 

  .و�7ر<�ً�
0� وا���'��3ت وا����زي وا� �' ���
�ت وا� ���Sت ا���ر<�� �
#:<�A ا��

� ا?��آ� ا����� �SS����� �KC'اف3>:م ��$�B و() اC$��0ت 

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

����3' ا���7ر ا�>��دات 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
١   A3��>�رة�ا  B�$

٢   B�$ اف��در'KCا

٣   B�$ در��
٤  
٥  
٦   A3��>�رة�ا  B�$اف'KCا

٧  
٨   \>�0��
٩  

١٠  
١١  
١٢   \>�0��ا�KY'اك 

١٣  
� ������:��ت ا��ز�� ��=�L3 �:�) ا����� $����K B ا3J0'�0C>:م   ١٤�Nا O��=�ا Pو�3 �'آP#
١٥   \>�0��اKC'اف 

١٦  
١٧  
�'ا<�� 0 'ات 3>:م �  ١٨

١٩   \>�0��0� وا���'��3ت وا����زي وا� �' ���
�ت وا� ���Sت ا���ر<��  �
#:<�A ا��
3>:م �  ٢٠
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���� ���	
 �ا�

  ا����زن

� أ���ل ا���د �ر��ة ا����زن ��� ���� ��  .م �ار ا�

  ا�)	�� ا��'�ر&% $#

)  �
��� �*��  .ا��0آ�ت ا��-ردة  ����� ورود ا��	�ف ا���

  ��� ا��3ذ ا��1ار

4��  �5 ا�

 �ا8��  و  �ا8�� ا��$��3 وا�6�7ت
  إ�8اءات >�ق ا���:&5 ا��	���9

          ا�0
�يا���د  و ��ف ا��	�ف
  ا�7	-&�

� ا���4 ��� �3-&4 ا����زن ����	�ف ا�6ز �����  ���.  

ا��-8-دات  �وB�73 ا��	�ف ������� و3	B�' ا����زن واA@�اف ��

�  ��� �	�ء �6*�ت �� 

4���� C&�$ 5&-�3 ��� )�0&  

  إ��اد آ�$� ا���1ر&� ا��ور&� ��0E 5ط ا����زن

��3ذ ا�8Aاءات او وا��اآ�ة وا���دة

�&-F���  


�B ����)���4 *49 ا��3ذ ا��1ار&  
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���� �اAدار& ��&�� اG���ر ا���1دات 

ا����زن ةإدار ��&�� اG���ر  �&� 

  ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا���9رات
� أ���ل ا���د �ر��ة ا����زن ��� *�در ��� ���� 

� *�در ��� �$#وا�( K9�J ا� �HI  أ���ل ���


�  (*�در ��� ��� �*���� ورود ا��	�ف ا������ 

 ���� ا��3ذ ا��1ار ا��1رة��&

�5 ا���4 ا�6ز ���&� ا����- �ت 

� �����ت � �ا8�� ا��$��3 وا�6�7ت و 3	B�' ��ف ا��	�ف���  ���
إ�8اءات >�ق ا���:&5 ا��	���9 وا��3ذ'�B ا����زن B��73 ا��	�ف ا�-اردة و3	

 �����  ��� ������$�LAا MF0�ف و ��$��3 ا�	ف ا����
ا�7	-&� ا���1&�7و  ا�7	-ي و

� ا���4 ��� �3-&4 ا����زن ����	�ف ا�6ز � ا��1رة����  ���

 B��73 ��وB�73 ا��	�ف ������� و3	B�' ا����زن واA@�اف �� ���
��E:���ا.  

 ���� �	�ء �6*�ت �� � ا��1رة��&

4���� C&�$ 5&-�3 ��� )�0&

إ��اد آ�$� ا���1ر&� ا��ور&� ��0E 5ط ا����زن �اA@�اف ��

 )  4 ��وا��اآ�ة وا���دة ا��
	�و  ا��	�ف ا����3����� ا��
�
  ا����� �

�7� و ��1ارا3(	� CN&  

���F-&� �8&�ة أ$��ر 
��F� Bح 

�P6 م ز��I&  

�&-* Qاآ�R� )���&  


�B ����)���4 *49 ا��3ذ ا��1ار&

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

��&�� اG���ر ا���1دات  
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
*�در ���   ١

*�در ���   ٢

*�در ���   ٣

٤  

٥  

� �����ت  ا��1رة  ٦����  ���
B��73 ا��	�ف ا�-اردة و3	

٧   ��  ا��1رة��&����  ���

٨   �ا��1رة��&

�� B��73 ���  ا��1رة  ٩��� 

١٠  

١١  

اA@�اف ��  ١٢

١٣   ���� ا���� 4  (  ا��1رة��&

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  
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���� ���	
 �ا�

  ا�������ت

 


� ا����� �� ا���ق ����� ��� ا�����ا��

  .وا��	� ��ت ت

  .'� &�ق ا����% ا$�#

ا-��5اك )� إ'�اد ���وع ا���از/� �� ا�	.� ا-�	,# وا����� و��ا�+� �	��* آ�)� 

  '� ا�+�6

  ا$داء

8
  .و����
8 و����+� أ'���

  '�# �	�ء '; �ت '��:

  

  

  ��>��+��ا�������ت  

��?�6  ,6 ا���ذ ا�.�ار��8 ���
�  
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���� �اAدار��+���� ا@���ر ا�.��دات 

ا�������ت ةإدار�+���� ا@���ر ���� 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�+,�رات

� ا����� �� ا���ق  ف���)�� ا$?	�����+� ا��Aاءات ����� ��� ا�����ا��

�  وا�+���� ا����

ت����Dا��ا���ذ ا��Aاءات ا���?� ا'�#  ا�.�رة

'� &�ق ا����% ا$�#  ا$?	�ف ا����ل '�# '�وض أ�+�ر'�# 

ا-��5اك )� إ'�اد ���وع ا���از/� �� ا�	.� ا-�	,# وا����� و��ا�+� �	��* آ�)� 
  .إ��اءات ا��+� � وا���اء

'� ا�+�6 ا�;ز���ت ���: ا��+���

:G;م ز�����  

��: و �.�ارا�:	� IJ�  

 Dط�����,L/-�� �'���وا �ا$داء )

و����
8 و����+� أ'���
A�� 8دارة'�# ا�+�����  ا�5Aاف'�#  ا�.�رة

'�# �	�ء '; �ت '��: ا�.�رة���: 

6�+�� I��( ����� #�' M<��  

  '�# ا���ذ ا�.�ار ا�.�رة���: 

 #�' 6?�N رات�
���ر�,�ت @�?� ��	��� ��O�� 

��?�6  ,6 ا���ذ ا�.�ار��8 ���
�

:��  Pاآ�*� M����  

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

�+���� ا@���ر ا�.��دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 
  

  

  م
����+� ا��Aاءات '�#  ا�.�رة  ١

ا�.�رة  ٢

'�#  ا�.�رة  ٣

ا-��5اك )� إ'�اد ���وع ا���از/� �� ا�	.� ا-�	,# وا����� و��ا�+� �	��* آ�)�   ٤

٥  

٦  

٧  

٨  

ا�.�رة���:   ٩

١٠  

١١  

١٢  

١٣   #�' 6?�N

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�
�  ا����

ا����� �� ا���� وا���ا�� وا��ور��ت و������ 

�ً�	� �
���  �� ا����� و��ا!��� "�  .ا+*��اك �" و)� '&% ا���$ ا��ا#��� 

�  .ا�����2 وا��3ا12 ا������0 وا��-/�.ت ا�-���� ������

ا���8:�ت �� ا�����ت وا����ه� وا�84ث ا��	��6ة ����4 

� ا������� ا�-	��8و ������  
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���� �ا>دار������� ا#���ر ا����دات 

ا����� ةإدار������ ا#���ر ���� 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا���رات
"�  ا�<
���ا�����ت وا����8 � و  

ا����� �� ا���� وا���ا�� وا��ور��ت و������  ا�����Aت /���  @:� ا>*�اف
.  

�ً�	� �
���  �� ا����� و��ا!��� "�ا+*��اك �" و)� '&% ا���$ ا��ا#��� 

  :�@ ا �Cذ ا���ار 

  :� ا���$ ا�.ز��

  .وا��Cر�����ا!�  	&�% ا+:�رات ا��ا#��� 

 E��: ء :.!�ت�	� @�:  

�G�*Hا �ا�����2 وا��3ا12 ا������0 وا��-/�.ت ا�-���� ������

$ ا �Cذ ا���ار! $�I�>���� %�
�  

E�8! Jاآ�L� �����  

 $���� M��� ��8�  @�: �/3�  

ا���8:�ت �� ا�����ت وا����ه� وا�84ث ا��	��6ة ����4  �دل  إ��اءات

 E ارا��  �� MO	E-> و �

 $�C�و ا�:�-�   

 M�-	 &�% و	أ:��ل  ���#Qا  

  ����ة أ���ر

و  ا��ور�� و ا����ر�� ا>�RAءاتا���'�ت و  إ:�اد

  اH#�ى�3/� :�@ ا <�!�ت ا����ون و ا��	-�M �� ا�/
�ت 

 Jر�! E��� ��   ا>*�افو  ا���ا!� �8ا

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

������ ا#���ر ا����دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
�"  �ر��Eدورات   ١

ا>*�اف:�@  ا���رة  ٢
.*�ا2
� إ��اءات

٣  �ً�	� �
���  �� ا����� و��ا!��� "�ا+*��اك �" و)� '&% ا���$ ا��ا#��� 

٤   E���رة��:�@ ا �Cذ ا���ار  ا�

ا�.ز�����E ا������8ت   ٥

��ا!�  	&�% ا+:�رات ا��ا#���   ٦

٧   E���رة��:�@ �	�ء :.!�ت :��E  ا�

ا�G�*H ا���Cام 	&�%   ٨

$ ا �Cذ ا���ار  ٩! $�I�>���� %�
�

١٠  E�8! Jاآ�L� �����

١١   $���� M��� ��8�  @�: �/3�

إ��اءاتا����م �� �Cذ   ١٢
  .و:�����

١٣   E ارا���� MO	E-> و �

١٤   E2.��4م ز��  

و ا��C$  اH#��ء���3`   ١٥

١٦   1��'"�  M�-	 و %�&	 

أ���ر�
�% ���ح   ١٧

إ:�اد:�@  ا���رة  ١٨

�3/� :�@ ا <�!�ت ا����ون و ا��	-�M �� ا�/
�ت   ١٩

٢٠   Jر�! E��� �� �8ا
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���� ���	
 �ا�

���  ا���

  ا���ف وا���رات

ت�و���	�ات و����ت و�� �����           
ت ��ا#" ا�!	  ا���آ�ي����  

  

  )�' ا�&ذ ا�$�ار

  )+ ا�*�(

,�ء ).-ت )	� '�(  

  ا��01+

3�2( -!( ا�&ذ ا�$�ار��� 4�
�  

)�*�� 5��# +���� '�( 678�  
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��� ا��0ر ا�$�دات *����� �ا:دار�

 ������� ا��0ر *�ا������ ا����ة

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�*!رات
�*,  ا�$�رة��وا���رات��ا>*� ا����!ت  )�' 

�*,  ا:=�اف)�' �� '�( ��و���	�ات و����ت و��د#
ت ��ا#" ا�!	  ا���آ�يو ����


�4 �?�ح �  >���ة أ#�ر

)�' ا�&ذ ا�$�ار ا�$�رة���, 

ت �)+ ا�*�( ا�.ز�����, ا��*��

  �5B �	�3, و �$�ارا�,

�, ا�$�رة���, ء ).-ت )	� '�(

 C<DE#  5��	4 و��F	ل�ا��01+ أ)�

3�2( -!( ا�&ذ ا�$�ار��� 4�
�

,��- Hاآ�I� 6����  

)�*�� 5��# +���� '�( 678�

,J.�  ����م ز

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

��� ا��0ر ا�$�دات *�
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 

  م
١  

)�'  ا�$�رة  ٢

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  
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���� ���	
 �ا�

�  �ا����

� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	����  ���رش ������� �ا%$�#اك �� ا�!� ���� 
  

  .وا�����ت ا�*ز�� ���)'�&

��,�
  .ا��)'�& وا�!.�-��ت ا%���ا,�� وا�	

  

  /� ا��!&

  /�3 �	�ء /*�1ت /��0


� 46.� ����45 ا��!&��� ا���9ن ا��� -��7 ��%$�#اك �  .ا%$�#اك 


�< ����=�>�& 41& ا;��ذ ا�.#ار-  

  

�
� ��  ./�3 �#ا�� ;����7 ا��)'�& و�#ا�41 ا�����ت ا�!	?#

  .;	=�A أوا�# ا��)'�&

�-#BCا  
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���� �ا�دار-���-�# ا���Bر ا�.��دات 

ا����� ا��رش ةإدار���-�# ا���Bر ��-# 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا���4رات
� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	����  ���رش ������� �ا%$�#اك �� ا�!� ���� 

  .�)#وع ��Gا���
�وا/�!�د 


Gة/�3 ;9
�G ورش ا�����  ا�$#افJ�� &�'(��� *ز���ت ا�����وا

ا��)'�& وا�!.�-��ت ا%���ا,�� وا�	
�,�� أوا�#/�3 ا�.��م ��/�!�د 

  /�3 ا;��ذ ا�.#ار ا�.�رة��-0 

/� ا��!& ا�*ز����-0 ا�!�����ت 

�-�ة أ���ر�
�< �5#ح   

/�3 �	�ء /*�1ت /��0 ا�.�رة��-0 


� 46.� ����45 ا��!&��� ا���9ن ا��� -��7 ��%$�#اك �ا%$�#اك 


�< ����=�>�& 41& ا;��ذ ا�.#ار-

0-�1 M#اآA� ��!�-  

&!��� O-#� �-��; 3�/ �9(-  


� ا�$#اف� ��/�3 �#ا�� ;����7 ا��)'�& و�#ا�41 ا�����ت ا�!	?#

  -OP �	=�0 و �.#ارا;0

  -�Q#م ز�*,0

�  إ��اء�;	=�A أوا�# ا��)'�& إ������ا�#أي 

 S����  O��	;و >�T	;أ/!�ل �-#BCا

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

  

���-�# ا���Bر ا�.��دات 
  

���-�# ا���Bر ��-# 

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	����  ���رش �������   ١�ا%$�#اك �� ا�!� ���� 

ا�$#اف�����0   ٢

/�3 ا�.��م ��/�!�د  ا�.�رة  ٣

٤  

٥  

٦  

٧  


� 46.� ����45 ا��!&  ٨��� ا���9ن ا��� -��7 ��%$�#اك �ا%$�#اك 

٩  

١٠  

١١  

ا�$#اف  ١٢

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  
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���� ���	
 �ا�

��   ا�����

�� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	���� وا������� ���رش  ������ا"!� اك �� ا�

  .وا�����ت ا�'ز�� ���%$�#

#
� ,(+� �*(��� ا����  .ا"!� اك �� ا���0ن ا��� .��- ��"!� اك 

�
� �� 1	  .  5�6 � ا��4 ��3��- ا��%$�# و� ا2(� ا�����ت ا�
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���� �ا9دار.���.�  ا���8ر ا�+��دات 

ا������� ا��رش ةإدار���.�  ا���8ر ��.  
  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��(�رات
�� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	���� وا������� ���رش  ������ا"!� اك �� ا�

�
  .������� وا�6�د �% وع ��=ا>��

وا�����ت ا�'ز�� ���%$�# ��@4
=ة5�6 03
�= ورش ا�����  ا9! اف

  .ا���م 3 5�6	B*8 C�D ا���ر.A ا���� ا9! اف

  5�6 ا��3ذ ا�+ ار 

6� ا��# ا�'ز����.G ا������ت   

  .3	C�D أوا�  ا��%$�# إ���>��

 G��6 ء 6'�2ت�	5�6 �  

#
� ,(+� �*(��� ا����ا"!� اك �� ا���0ن ا��� .��- ��"!� اك 


��� K���J�D# 2(# ا��3ذ ا�+ ار.  

G.�2 L اآC� ���.  

 #��� N. � �.��3 5�6 �0%.  

�
� �� 1	5�6 � ا��4 ��3��- ا��%$�# و� ا2(� ا�����ت ا�

 G3و �+ ارا G�D	� NO.  

  

 N��	3و K�P	3ل�� أ6. 8Rا  

  �4.�ة أ���ر

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

  

���.�  ا���8ر ا�+��دات 
  

���.�  ا���8ر ��.  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
�� و�� ا������ ا����� ������ت ا�
	���� وا������� ���رش   ١ ������ا"!� اك �� ا�

�
������� وا�6�د �% وع ��=ا>��

٢   Gا9! اف�����

٣   Gا9! اف�����

٤   G.��+�رة�+ ار  ا�5�6 ا��3ذ ا

��.G ا������ت   ٥

إ���>��ا� أي ��  إ��اء  ٦

٧   G.��+�رة�ا  G��6 ء 6'�2ت�	5�6 �

٨  #
� ,(+� �*(��� ا����ا"!� اك �� ا���0ن ا��� .��- ��"!� اك 


��� K���J�D# 2(# ا��3ذ ا�+ ار  ٩.

١٠  G.�2 L اآC� ���.

١١   #��� N. � �.��3 5�6 �0%.


� ا9! اف  ١٢� �� 1	5�6 � ا��4 ��3��- ا��%$�# و� ا2(� ا�����ت ا�

١٣   G3و �+ ارا G�D	� NO.

١٤   G^'م ز� �_.  

١٥   `4�<��  N��	3و K�P	3

أ���ر�
�K �* ح   ١٦
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���� ���	
 �ا�

  ر���� ا����ب

�� ا������� �� ��ود ��ا()'اف ��% و$# ا���" ا��	��!�� �	 ا�� ا�

�4در ��% .'ا��4 0	��! ا�� ,�
�ت وا�� ��3ت وا�2'ارات ا��� 0/�ر .- ا�,
+ة 
5��ت ا��و���	�  .ا����/� �� .6�7ت ر���� ا����ب ����و�� وا�


� :9ب ا������  . ا()'اف ��% إ,'اءات إ�4.� ا��>�رض ا������� ا��� �	5


A وإ��اد @�� .�'وع Bا'� C4��9 �� و���% 0	A�5 ا(��دة ���	��ط ا�

  .�4در ��% ا()'اف ��% 0	��! 4'ارات ا���7�G وا���7ن �� .�7ل ر���� ا����ب

����ا�����I ا6,�����  �4در ��% 0	A�5  ا������ت ا�H0د ا��9ب و 0	A�5  و 0 ��' �
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���� �ا(دار�.>���' ا@���ر ا���2دات 

ر���� ا����ب ةإدار.>���' ا@���ر .��' 

  ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�>��رات
�� ا������� �� ��ود ��ا()'اف ��% و$# ا���" ا��	��!�� �	 ا�� ا�

-��  .ا�� اJK وا�2 ا

�4در ��% .'ا��4 0	��! ا�� ,�
�ت وا�� ��3ت وا�2'ارات ا��� 0/�ر .- ا�,
+ة 
5��ت ا��و���	�ا����/� �� .6�7ت ر���� ا����ب ����و�� وا�


� :9ب ا������ا()'اف ��% إ,'اءات إ�4.� ا��>�رض ا������� ا��� �	5

  ��% ا��0ذ ا�2'ار 

  �- ا�>�I ا�9ز.�


A وإ��اد @�� .�'وع Bا'� C4��9 �� و���% 0	A�5 ا(��دة ���	��ط ا�
  .ا�	��ط وا�'�9ت

 N.�� ء ��49ت�	� %��  

�4در ��% ا()'اف ��% 0	��! 4'ارات ا���7�G وا���7ن �� .�7ل ر���� ا����ب

  I�4 ا��0ذ ا�2'ار

N� 4 O'اآ!� #����  

 I�<�� Q�'� -� �0 %�� #7��  

�����4در ��% 0	A�5  ا������ت ا�H0د ا��9ب و 0	A�5  و 0 ��' �
�9ب و و70
�+ ا��'ق ا�'��$�� ��������  

 N0و �2'ارا NS�	� QT�  

  ,���ة أ���ر

 Q�S	0و A�5	0ل��  اV@'�- أ�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

.>���' ا@���ر ا���2دات 
  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
١   J,���� ا������� �� ��ود  ����ا()'اف ��% و$# ا���" ا��	��!�� �	 ا�� ا�

-��ا�� اJK وا�2 ا

�4در ��% .'ا��4 0	��! ا�� ,�
�ت وا�� ��3ت وا�2'ارات ا��� 0/�ر .- ا�,
+ة   ٢
5��ت ا��و���	�ا����/� �� .6�7ت ر���� ا����ب ����و�� وا�

٣   J,��
� :9ب ا����� ���ا()'اف ��% إ,'اءات إ�4.� ا��>�رض ا������� ا��� �	5

٤   N����2رة�2'ار  ا�ا��0ذ ا %��

٥   N��� ت�. �<�ا�9ز.�ا�

٦   N����2رة�وع  ا'�. ��
A وإ��اد @Bا'� C4��9 �� و���% 0	A�5 ا(��دة ���	��ط ا�
ا�	��ط وا�'�9ت

٧   N����2رة�ا  N.�� ء ��49ت�	� %��

�4در ��% ا()'اف ��% 0	��! 4'ارات ا���7�G وا���7ن �� .�7ل ر���� ا����ب  ٨

٩   I�3������ A�
I�4 ا��0ذ ا�2'ار�

١٠  N� 4 O'اآ!� #����

١١   I�<�� Q�'� -� �0 %�� #7��

١٢  �����4در ��% 0	A�5  ا������ت ا�H0د ا��9ب و 0	A�5  و 0 ��' �
�9ب و و70
�+ ا��'ق ا�'��$�� ��������

١٣   N0و �2'ارا NS�	� QT�

١٤   NK9.م ز'�H�  

�'ح   ١٥� A�
أ���ر.

١٦   J,����  Q�S	0و A�5	0
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���� ���	
 �ا�

  ���ن ا������ وا���ب

������   �������ن ا���ب ��
�� وا��ا������  وا��� �� وا�

  

0�1 و/. ا�-�, وا�+�ا�* ا��	��()� �'��ن ا���&�% وا��را�� وا#��"� �ت 
  

0�1 ا>-�ذ إ2�اءات ا5�1�د ا�7�ارات ا�-��6 �5	4 ا�-�)&�3 ا��ر2�ت 

  31 ا��%5

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(  

  0�1 �	�ء ��1�ت 1��=

ا����� أو )�7م ��#���اك �A و/. <�� ا���ر)@ ا�?��� ����ب ��اء دا<% 

3(�>Eا  

 �
Fب وإ�������6 ��-�ا ��G�?HIت ا� �+��ت وا�����5�ا �A�در 0�1 إ�1اد آ��

  

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(  

  #��"� �ت ا�����
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���� �اIدار)���)�� ا<���ر ا��7�دات 

 ����ن ا������ وا���ب ةإدار���)�� ا<���ر ��)

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا��+�رات
�اف وا�5�ا��2 وا��5���� 0�1 �I0�1  ا������

�� وا��ا��� واMو�0 ا�1Iاد)����وا��� �� وا�

  0�1 ا>-�ذ ا�7�ار ا��7رة��)= 

0�1 و/. ا�-�, وا�+�ا�* ا��	��()� �'��ن ا���&�% وا��را�� وا#��"� �ت 
  .وا�-�)&�3 و������ >	��(ه�

0�1 ا>-�ذ إ2�اءات ا5�1�د ا�7�ارات ا�-��6 �5	4 ا�-�)&�3 ا��ر2�ت 
  .ا�����5

31 ا��5% ا��ز����)= ا�����5�ت 

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(

0�1 �	�ء ��1�ت 1��= ا��7رة��)= 

)�7م ��#���اك �A و/. <�� ا���ر)@ ا�?��� ����ب ��اء دا<% 
�
  .<�ر2

 42� �A  Q��	<و ��R	<ل�3 أ51(�>Eا

 �
Fب وإ�������6 ��-�ا ��G�?HIت ا� �+��ت وا�����5�ا �A�در 0�1 إ�1اد آ��
  .�'��ن ا������ ���&����

%5��� Q(�A 3(��< 0�1 .&'(  

���6% �+% ا>-�ذ ا�7�ار���� ��
(

 �#��"� �ت ا�����) ��3�RH و��ا�+�3(ا�+'�)�  ا��I� �ت>���

=Gم ز����"(  

��= و �7�ارا>=	� Q�(  

=(�� V�  )��5. �(اآ

�ح �� ��
  �2)�ة أ�A�ر�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

� ا<���ر ا��7�دات �(���
  

 �� ا<���ر ��)�(���
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
�اف وا�5�ا��2 وا��5���� 0�1  ا��7رة  ١�I0�1  ا

٢  

0�1 و/. ا�-�, وا�+�ا�* ا��	��()� �'��ن ا���&�% وا��را�� وا#��"� �ت  ا��7رة  ٣

0�1 ا>-�ذ إ2�اءات ا5�1�د ا�7�ارات ا�-��6 �5	4 ا�-�)&�3 ا��ر2�ت  ا��7رة��)=   ٤

٥  

٦  

٧  

)�7م ��#���اك �A و/. <�� ا���ر)@ ا�?��� ����ب ��اء دا<%   ٨

٩  

١٠   �
Fب وإ�������6 ��-�ا ��G�?HIت ا� �+��ت وا�����5�ا �A�در 0�1 إ�1اد آ��

١١  

١٢  

١٣   ����<

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  
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���� ���	
 �ا�

  ���ن ا������

������� � ا���ا�� وا���ا�� ا����� ����ن ا��������	� ���� �  

 !"��0 +ا/�ت ا"-�ى ا�+أي )' ا�$&��% ا�$ #�� ����ن ا������ و�

� ا���ا�� وا��+ارات وا���ا�� وا� ���$�ت ا�$ #�� ��� ��� وا�	�ب ��	� 3�� "
وا8>�رة وا�	�% وا� +��0 وا��:وات وا�+وا�9 أ�78)�� وا�56اءات وا� &�"�ت 


� و�	� ا?<�زات وا� 6	����
  و7! ��ة ا����� وإ�

  

 ا��$%<  

  ا�F +اك )' إ>�اد ��+وع ��از�� ا��A��B وا� ��ون �3 ا�6
�ت ا�$� #�

� ���� إ>�اد آ�)� ا� ��ر"+ ا��ور"� وا�&	�"� ا�$ ���� ����ن أ>�Hء ه��� 
  

����% 0-% ا���ذ ا��+ار ��� ! 
"  

K��< ء >:�0ت�	� L�<  

  

"+MNا  
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���� �ا8دار"���"�+ اM ��ر ا����دات 

���ن ا������ ةإدار���"�+ اM ��ر ��"+ 
  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 

  ا��-�رات
  L�<������� � ا���ا�� وا���ا�� ا����� ����ن ا��������	� ���� �

"-�ى ا�+أي )' ا�$&��% ا�$ #�� ����ن ا������ و���"!   أن
�
  .و�����ت �O% ���آ�

� ا���ا�� وا��+ارات وا���ا�� وا� ���$�ت ا�$ #�� ��� ��� وا�	�ب ��	� 3�� "
وا8>�رة وا�	�% وا� +��0 وا��:وات وا�+وا�9 أ�78)�� وا�56اءات وا� &�"�ت 


� و�	� ا?<�زات وا� 6	��وا�$����ت ��
و7! ��ة ا����� وإ�

 K"��رة��  >�L ا���ذ ا��+ار ا�

 ا��$% ا�:ز����"K ا�$�����ت <

K"�0 Q+اآ�� 3 $ "  

ا�F +اك )' إ>�اد ��+وع ��از�� ا��A��B وا� ��ون �3 ا�6
�ت ا�$� #�

� ���� إ>�اد آ�)� ا� ��ر"+ ا��ور"� وا�&	�"� ا�$ ���� ����ن أ>�Hء ه��� 
 R"ر� �ا   .�������و ا������

����% 0-% ا���ذ ا��+ار ��� ! 
"

 K"��رة��>�L �	�ء >:�0ت >��K ا�

%$��� S"+( "��� L�< 36�"  

 �>��'(  S�&	�و !�T	�أ>$�ل "+MNا

K�ارا+��&K و �	� SV"  

K�:م ز�+ O"  

  <�"�ة أ)��ر�
 ! �Y+ح 

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

���"�+ اM ��ر ا����دات 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  م
١   K"��رة�� ا�

٢   L�< أن�0در

� ا���ا�� وا��+ارات وا���ا�� وا� ���$�ت ا�$ #�� ��� ��� وا�	�ب   ٣��	� 3�� "
وا8>�رة وا�	�% وا� +��0 وا��:وات وا�+وا�9 أ�78)�� وا�56اءات وا� &�"�ت 

وا�$����ت 

٤  

٥  

٦  

ا�F +اك )' إ>�اد ��+وع ��از�� ا��A��B وا� ��ون �3 ا�6
�ت ا�$� #�  ٧

� ���� إ>�اد آ�)� ا� ��ر"+ ا��ور"� وا�&	�"� ا�$ ���� ����ن أ>�Hء ه���   ٨

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  
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���� ���	
 �ا�

  ا���آ�و��� و���� ا�	�� و 

��� ا�����و �� ��� و���� ا�	�� �����

��� ا����������� ا�	�� �����

������ة ا����� ا� 	���

&�% ا$��ذ ا���ار

&) ا��'�

ا(���)

*�&�% �	�ء &-,�ت &�

�'��� /��0 (���$ %�& 1�2�
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���� �ا5دار������� ا���4ر ا����دات 

 ����و��� و���� ا�	�� و ������ ا���4ر 

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

 

 ا���6رات
و �� ��� و���� ا�	��  ا����ة&�%  ا�85اف,�در &�% 

 *���4������ ا�	��  ا�;��:� أوا��,�در &�% �

ا� 	��� ا�'�از:�و &'�  ا�'��������4* ا�2<�ن  0>

&�% ا$��ذ ا���ار ا���رة���*   
��ت �&) ا��'� ا�-ز�����* ا�'��  

 @A�:<0  /� 	$و B�C	$) أ&'�ل�ا(��  
&�% �	�ء &-,�ت &��* ا���رة���*   


�F� B4ح ��A��ة أ��0ر  
�'��� /��0 (���$ %�& 1�2� 

*�� �G� 14'4اآ�� ,
 �� /I	H * و ���ارا$*

*�-� ���4م ز

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

������ ا���4ر ا����دات 
  

 ���������� ا���4ر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

 م
 ,�در &�%  ١
٢  *���4� ,�در &�% 
٣  @A�:<0  
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 

١٠ 
١١ 
١٢ 
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���� ���	
 �ا�

  وا������ت

� ا���ا��� وا���ا�� ا��	��� �����ل ا��������� .  

ودرا�� +��* ا(���ل ا������� ا�)�$� وا���� %' د%� # و$#ف 
  .ا���/���ت وإ��اد ا������ت ا��ور-�

  

  ��5 �	�ء ��23ت ��01

0��� �6��7 �
�  .-��ن 1>/#ك  %' �:�-� ا���9ن ا�/'  /��

�-��  .ا�)�$� ����/�=3ت ا�	

  .%' 1>#وع ا���از�� ا��1�6 ���61�9 وآ��� 
� وآA�@ ا�)�� ا?�/<��ر-�

E�6�ا ��  

2�E ا )�ذ ا��#ار E�$�G/��� H/
-  

  

 @	�1#ا+�6 +��* 1=#و%�ت ا���از�� وآ�%� ا?�/����2ت و��Jب ا�
�
�K<� �13ز�/��-�ت ا�ي وإ��اد اM#آ��ا.  

��ت����ت ا�9
�ز ا��#آMي ���.  

�-#NOا  

P:#ا����1 واK/��� ��  .��%� ا�����6ت ا�������� ا��/�6
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���� �اQدار-�61-�# اN/��ر ا����دات 

وا������ت ا���از�� ةإدار�61-�# اN/��ر �1-# 

  

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�6��رات
� ا���ا��� وا���ا�� ا��	��� �����ل ا������ %'��+� ��� 

 S�% �6��/1 د%� # و$#ف '% ���ودرا�� +��* ا(���ل ا������� ا�)�$� وا�
ا���/���ت وإ��اد ا������ت ا��ور-�

  ��5 ا )�ذ ا��#ار ا���رة��-0 

��5 �	�ء ��23ت ��01 ا���رة��-0 

0��� �6��7 �
�-��ن 1>/#ك  %' �:�-� ا���9ن ا�/'  /��

ا�)�$� ����/�=3ت ا�	��-��2در ��5 اTQ#اف ��5 إ+#اء ا�/��-�ت 

%' 1>#وع ا���از�� ا��1�6 ���61�9 وآ��� 
� وآA�@ ا�)�� ا?�/<��ر-�

�� ا�E�6 ا�3ز�1��-0 ا���1��6ت 

2�E ا )�ذ ا��#ار E�$�G/��� H/
-

0-�2 U#اآA� */�/-  

E�6�� �-#% �-��  5�� *9<-  

1#ا+�6 +��* 1=#و%�ت ا���از�� وآ�%� ا?�/����2ت و��Jب ا��	@ ا�/��د 
�
�K<� �13ز�/��-�ت ا�ي وإ��اد اM#آ��ا

� �	0�G و ��#ارا 0>-  

  -�/#م ز0�31

�ت ا�9
�ز ا��#آMي ��:ا�#د ��' 1	��22در ��5 

 �+��'%  �اNO#-� أ���ل 	��H و 	��

  +�-�ة أ%��ر1
/H ��#ح 

��%� ا�����6ت ا�������� ا��/�6�� ���/��1K وا�:#ا��P درا-�

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

�61-�# اN/��ر ا����دات 
  

�61-�# اN/��ر �1-# 
  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م
١   �+��

S�% �6��/1 �2در ��5   ٢

٣  

٤  

٥  0��� �6��7 �
�-��ن 1>/#ك  %' �:�-� ا���9ن ا�/'  /��

�2در ��5 اTQ#اف ��5 إ+#اء ا�/��-�ت   ٦

%' 1>#وع ا���از�� ا��1�6 ���61�9 وآ��� 
� وآA�@ ا�)�� ا?�/<��ر-� -��ن 1>/#ك   ٧

٨  

٩  

١٠  

١١  

ا�/��د �2در ��5   ١٢

١٣  

١٤  

�2در ��5   ١٥

١٦  

١٧  

درا-���5   ١٨
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���� ���	
 �ا�
     

  ا������ و ا�����

  �� آ� �	� �����

 / ���/ ا����ذ و ا������
  �� �
 ا�!���� ا�'��ما���� و"�% $�ز"!

 ��-, ا�+�ص ����ارد"./ ��  

  ا01."�

  

��  �� ا�!

  ��  �	�ء �3'�ت ����


�% ������7�8 '�6 ا$+�ذ ا�5.ار"  

��!�� ".9 �"��$  �� :�;"  
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���� �ا>دار"�!�"�. ا���0ر ا���5دات 

ا������ و ا����� و<�= �!�"�. ا���0ر ��".

   ٢٠١٦/     /املنعقد بتاريخ     الكليةاعتمدت بعد العرض على جملس 

  ا�!�6رات

�� آ� �	� ����� ا�����<8@  �7ر= �� ?��: ���$�6ت 


� ��  ا ا����� إ�  ا����!���� ا��راد �� B.د.و� /
ا���� و"�% $�ز"!
� ��   �D9% "��� ا��ارد  ا�����

 ��-, ا�+�ص ����ارد �������واEدار"� "./ ��

 F?�GD9  ا01."� أ���ل$	�H% و$	��

  ��  ا$+�ذ ا�5.ار ا��5رة��"� 

�� ا�!�� ا�3ز����"� ا��!����ت 

  ?�"�ة أ��9ر�
�% �M.ح 

��  �	�ء �3'�ت ���� ا��5رة��"� 

��: �Nاآ.= '�"��"  


�% ������7�8 '�6 ا$+�ذ ا�5.ار"

  "�O.م ز���3

��!�� ".9 �"��$  �� :�;"

  

 

 

٠١٠٠٥٢٤٥٠٨٤:ت    

 

�!�"�. ا���0ر ا���5دات 

�!�"�. ا���0ر ��".
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتمدت بعد العرض على جملس 

  

  م

١  

�� ا��راد ��   ٢�
ا�������". ��م 

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  



 
 
 
 

 ١        أ.د. عالء عطا

 

 

  السيرة الذاتية                
  لألستاذ الدكتور/عالء عبد الحميد على عطا                     

  البيانات الشخصية -١
 

: عالء عبد الحميد على عطا  االسم
١٣/٨/١٩٥٩ :  تاريخ الميالد

: مصر  –  الجيزةمحافظة  - الدقى  محل الميالد
: مصري  الجنسية

: مصر – ٤٤٥١٩الزقازيق  –جامعة الزقازيق  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة اإلنشائية   العنوان
  جامعة الزقازيق –كلية الهندسة  – واالساسات الهندسة الجيوتقنيةأستاذ 

  
:   الحاليةائف الوظ

aata@eng.zu.edu.eg      accessata@yahoo.com  :   اإلليكترونيالبريد 
:  الهندسة المدنية   التخصص العام

:  و األساسات الجيوتقنيةالهندسة    التخصص الدقيق
     

  :الوظيفيالتعليم والتدرج  -٢
:  ٣٠/١٠/٢٠٠٧فىحاصل على درجة أستاذ في الهندسة اإلنشائية     أستاذ 
:  .٣٠/٦/٢٠٠٠ فىحاصل على درجة أستاذ مساعد في الهندسة اإلنشائية     أستاذ مساعد
:  .١٩٩٣ديسمبر  - أمريكا –هيوستن جامعة  –كلية الهندسة  – المدنيةالهندسة     دكتوراه
: ستاتيكى والمتكرر للرمل المحقونعلى السلوك اإل نلمواد الحقتأثير خواص التماسك والتالصق     عنوان الرسالة
:  .١٩٨٦ مايو - لقاهرةجامعة ا –كلية الهندسة  – نشائيةالهندسة اإل    ماجستير
:  حمال جانبيةسلوك الخوازيق المعرضة أل    عنوان الرسالة
:  .١٩٨١مايو  كلية الهندسة –جامعة عين شمس     البكالوريوس

  :الوظيفيالتدرج 
:  جامعة الزقازيق. –كلية الهندسة  – التصميم اإلنشائيمعيد بقسم  ٢٣/٢/١٩٨٣  

:  جامعة الزقازيق. –كلية الهندسة  –مدرس مساعد بقسم الهندسة اإلنشائية   ٣/٧/١٩٨٦  
:  جامعة الزقازيق. –كلية الهندسة  –بقسم الهندسة اإلنشائية الجيوتقنية الهندسة  مدرس  ٢٩/٣/١٩٩٤  

:  جامعة الزقازيق. –كلية الهندسة  –قسم الهندسة اإلنشائية  –الجيوتقنية  أستاذ مساعد الهندسة ٣٠/٦/٢٠٠٠  
:  جامعة الزقازيق. –كلية الهندسة  –قسم الهندسة اإلنشائية  –واألساساتأستاذ  الهندسة الجيوتقنية     اآلن -٣٠/١٠/٢٠٠٧

:  الزقازيق –المنسق األكاديمى لبرنامج هندسة االنشاءات وإدارة التشييد بالساعات المعتمدة  ٢٠١٣ - ٢٠٠٩  
:  جامعة الزقازيق –المدير العام لبرامج الساعات المعتمدة  ٢٠١٥ - ٢٠١٣  

     
  خبرة التدريس: -٣

:  مدنى االولىالسنة  لطلبة الجيولوجيا الهندسية مقرر   
  
  

  الدراسيةالمناهج 
  
  

:  السنة الثانية مدنى لطلبة )١( التربةيكا ميكان مقرر
:  .السنة الرابعة مدنى لطلبة األساسات  مقرر
  عمارةالسنة الثانية  لطلبةواالساسات   التربةيكا ميكان مقرر

 مقرر كتابة التقارير الفنية باللغة اإلنجليزية
:
:

:  (الماجستير) الدراسات العليا لطلبة األساسات المتقدمة  مقرر
: (الماجستير) الدراسات العليا لطلبة خواص التربة واختباراتها  مقرر   

: المشاركة في وضع واألشراف على مشروع ميكانيكا التربة لطلبة البكالوريوس   
:  أمريكا -كلية التكنولوجيا بجامعة هيوستن  لطلبةواالساسات   التربةيكا ميكان مقرر   



 
 
 
 

 ٢        أ.د. عالء عطا

  أمريكا –كلية التكنولوجيا بجامعة هيوستن  لطلبةالرسم الهندسى  مقرر
  االكاديمية العربية للهندسة والتكنولوجيا  بالقاهرة لطلبةالجيولوجيا للمهندسين  مقرر

:
:

  

:  الجامعة االمريكية بالقاهرة لطلبةالجيولوجيا للمهندسين  مقرر   
     

  االهتمامات البحثية: -٤
:  البكترياستخدام إب تحسين التربة   

:  .ستخدام مواد جديدة فى الخوازيقإختبارات الخوازيق وتحليل النتائج وإ   
:  وتكنولوجيا النانو ستخدام مواد جديدة لتحسين التربة من تراب االسمنت وهالك رمل المسابكإ   

  البناء اإلقتصادى بإستخدام مواد خضراء صديقة للبيئة
  

:   

  الرسائل:اإلشراف على  -٥
:  لدرجة الماجستير.طلبة  ٧عدد    درجة الماجستير
:  دكتوراه.طلبة لدرجة  ٤عدد    درجة الدكتوراه

     
  اللغات: -٦

:  اللغة األصلية.   العربية
:  إجادة كتابة وقراءة وتحدث.   اإلنجليزية

  
  :والجوائز الجمعيات المتخصصة فيالعضوية  -٧

 .هندس إستشارى)(م نقابة المهندسين المصرية -

  مهتندس أخصائى)الهندسى السودانى (المجلس  -

  .للهندسة الجيوتكنيكيةالجمعية المصرية  -

 

  فيعضو 

   .ISSMGEالجمعية الدولية لميكانيكا التربة واالساسات -

   .جمعية األنفاق المصرية -

  .٢٠١٤-٢٠١٢دارة بالحمعية المصرية للهندسة الجيوتقنية إعضو مجلس  -

  جمهورية السودان –المجلس الهندسى  -مهندس أخصائى  -

 المعملية والحقلية بالكود المصرى لميكانيكا التربة واالساساتعضو لجنة االختبارات  -

 الواليات التحدة األمريكية –  DFIعضو معهد األساسات العميقة  -
 
  

  

  ٢٠١٢حائز على جائزة جامعة الزقازيق التشجيعية فى العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة  لعام  -
  

لمنحة  Member of the Implementation Team for Upgrading Higher عضو فريق التطبيق  -
 HEEPFمشروع مشروع تطوير طرق تدريس مقررات الهندسة األنشائية ووضعها فى صورة الكترونية 

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

  ١٩٩٥مشروع ممول من البنك الدولى لتطوير معمل ميكانيكا التربة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق  -

  ١٩٩٣ - ١٩٩٠أمريكا  –ومساعد باحث بجامعة هيوستن  دارساعد منح خاصة كمس -

  ١٩٩٠ - ١٩٨٨أمريكا  –منحة سالم لجمع المادة العلمية فى جامعة هيوستن  -

  

   
  
  
  
  
  
  والمنح الجوائز -٨
  
  

  :الشتراك في مشاريع بحثيةا -٩
: إعداد مشروع لتطوير معمل ميكانيكا التربة والحصول على منحة من البنك الدولى اإلشتراك فى   

:  االشتراك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية بالحضور وإلقاء أبحاث بها.   
:  فى اعداد والقاء محاضرات الدورات التدريبية بالكليةاالشتراك    



 
 
 
 

 ٣        أ.د. عالء عطا

عداد العديد من التقارير الفنية الجيوتقنية للمنشآت المختلفة داخل وخارج الجامعة من خالل خدمة المجتمع إ
  والبيئة ومركز األستشارات الفنية بالكلية 

:   

مريكا فى اختبارات خوازيق الحفر أب  NSFاالشتراك فى مشروع بحثى ممول من المؤسسة العلمية القومية 
  البريمي المتصلة.

:   

بامريكا فى  Baroidاالشتراك فى مشروع بحثى ممول من شركة بارويد لخدمات الحفر والمنتجات البترولية 
  استخدام سائل جديد من المواد البوليميرية فى حفر الخوازيق

:   

مريكا فى اختبارات الخوازيق أب NSFاالشتراك فى مشروع بحثى ممول من المؤسسة العلمية القومية 
  المعيوبة.

  

:   
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ان  اضراتب ة وال ة والداخل رات الدول ؤت   ال
    



 
 
 
 

 ٥        أ.د. عالء عطا

 المؤتمرات الدولية والداخلية والمحاضرات  
ث فىاإل  ١ راك والقاء  دن ش دس ال ه ة لل ة األمر ع ر ال  مؤت

Bonding Strength of Grouts and Behavior of Silicate Grouted Sand.” 
Proceedings of the ASCE Conference 

١٩٩٢ 

ز   -ن أورل
ا   أمر

ة اإل  ٢ تق دسة ال انى لله ر الدولى ال ؤت ث فى ال راك والقاء  دسة –ش ه
 Behavior of Sodium Silicate Grouted Sand under Cyclic   القاهرة

Compression. 

ة  ١٩٩٤ كل
دسة  جامعة  –اله
 القاهرة

ة االنفاق   ٣ ان مراق ع اضرة    Tunnel Monitoringالقاء م
رة لألنفاق   ة ال ع   ال

١٩٩٥  
رة  ة ال ع ال

  القاهرة- لألنفاق
راك و اإل  ٤ ر الدولى ألإش ؤت ة لقاء  فى ال ال ا ال  ١٩٩٦نفاق أمر

1. Ground Settlement Induced by Slurry Shield Tunneling in Stratified 
Soils. 
2. Ground Movements Due to the Construction of Cut and Cover 
Structures and Slurry Shield Tunneling of the Cairo Metro. 

١٩٩٦  
ا -واش   أمر

قدمة اإل  ٥ ا ال ج ل ق وال ز ال ر مر راك فى مؤت   ١٩٩٧ ١٩٩٧ CIGMATش
س  ا –ه   أمر

ة اإل  ٦ دن األمر ه ال ة ال ع ر ج ث فى مؤت راك والقاء   ١٩٩٧ش

 

١٩٩٧  
تا  ا –ی   أمر

ة   ٧ تق دسة ال الث لله ر الدولى ال ؤت ث فى ال ر  قة  االساسات -ن الع
رة  – ة ال ر از الفر الدوار وال   BAP IIIخ

Side-Wall Stability and Side-Shear Resistance in Bored Piles 
Constructed with High-Molecular Weight Polymer Slurry  

١٩٩٨  
ت  ا -ج   بل

راك   ٨ راألش روعات  وح قعات ل ات األرض وال د ر الدولى ل ؤت ال
  األنفاق 

١٩٩٩  
رة  ئة ال اله

  القاهرة –لألنفاق 
راك اإل  ٩ ة ش اضرة أساس تقوإالقاء م دسة ال ع لله ر الدولى الرا ؤت ة فى ال

 Keynote Lecture: Performance of Slurries for Boredلعام 

Pile Construction 

٢٠٠٠  
دسة  ة اله  –كل
 جامعة القاهرة

ر الاإل  ١٠ ر مؤت راك وح ة ش دن دسة ال س ه امعة ع ش   ٢٠٠٠ ل



 
 
 
 

 ٦        أ.د. عالء عطا

دسة  ة اله  –كل
س  جامعة ع ش

راك اإل  ١١ ة ش ة الدول ع ر لل امس ع ر الدولى ال ؤت ث فى ال ر  و ن
رة ا ال ان ة  ل تق دسة ال   واله

Enhancement of Side Resistance in Bored Piles with Lime 

٢٠٠١  
ل  ا -اس  تر

دن   ١٢ دس ال ه ة ال ع اصة ل ة ال تق عات ال ث فى ال ر  ن
ة   األمر

ا -  ٢٠٠٢   أمر

راك اإل  ١٣ ر ش امس للهوح درة الدولى ال ر األس ة مؤت ائ دسة األن
ة لعام  تق   ٢٠٠٣وال

٢٠٠٣  
درة  جامعة األس

ة لعام اإل  ١٤ تق دسة ال امس لله ر الدولى ال ؤت ث فى ال ر  راك و ن   ش
Closed Form Solution For Skin And Base Resistance Of Axially 
Loaded Bored Piles In Clay.

٢٠٠٥  
 جامعة القاهرة

ةاإل  ١٥ ل لفات ال ا ال ج ل رون ل رالدولى الع ؤت ث فى ال راك والقاء  ش
ا   الدلف  Low Strength Flowable Fill from Excess Foundryجامعة ف

Sand and Cement Bypass Dust

٢٠٠٥  
ا  الدلف  اأمر –ف

ةاإل  ١٦ دن دسة ال ع لله ر األردنى الرا ؤت ث فى ال راك والقاء    ش
Effect of Anomalies on The Behavior of Laterally Loaded Pile 
Groups 

٢٠٠٦  
ان   األردن –ع

ل   ١٧ ر ورشة ع ان ح دسى ع اع اله روعات الق امل ب م ة  ٢٠٠٦  ال كل
دسة جامعة  اله

 القاهرة

راك و اإل  ١٨ عة إش ر ال رة غ الث لل ر اآلس ال ؤت ث فى ال   لقاء 
The Use Of Rowe Cell Test Results In Predicting Collapse 
Settlement Of Soils

٢٠٠٧  
ج   ال –نان

درس  ١٩ ئة ال اء ه ة قدرات أع روع ت رامج م ة ل در از الدورات ال  :اج
ة  ه ات وآداب ال قرر   -أخالق درسإ –ت ال ا فى ال ج ل دام ال  س

الب  – اث  –تق ال ر الدولى لال قدم و  –ال لةإال اث ال   دارة اال

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
  جامعة الزقاز 

رة إلقاء   ٢٠ دسة االساسات وال رة وه ا ال ان ة ع م در اضرات الدورة ال م
اكل  ة  –ذات ال عل ة ال ئة االب   للعامل به

  ٢٠٠٦أبرل 
  جامعة الزقاز

دسة   ٢١ اح فى اله غار ال ع ل ر الدولى الرا ؤت ر ال راك وح اإلش
ة  تق  4th International Young Geotechnical Engineers  ال

Conference (4iYGEC) 2009 – Alexandria, Egypt  

٢٠٠٩  
درة   األس



 
 
 
 

 ٧        أ.د. عالء عطا

راك و   ٢٢ دسة اإلش رة واله ا ال ان ر  فى م ع ع ا ر الدولى ال ؤت ر ال ح
ة  تق درة –ال   االس

17th International Conference on Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering 

٢٠٠٩  
درة   األس

ر   ٢٣ ا و  IQPCرئاسة مؤت ال افرق قة ش از واالساسات الع لقاء إلل
اضرة ع  رم از فى م ل ال ق  م

2010 Piling and Deep Foundations North Africa 

  

٢٠١٠   
ت  جى دبل مار

  القاهرة 

ر اإل  ٢٤ راك والقاء  فى مؤت دن ِ ش دس ال ه ة لل ة االمر ع ال
 ِ◌ASCE– دسة واإل ادس لله ر الدولى ال ؤت اءات ال  ن

1. Experimental Study of Concrete-Filled GFRP Piles in Sand 
2. Partial Replacement Of Soft Clay By Expanded Polystyrene 

Under Strip Footings

ر  ٢٠١٠ ز ال
ث  مى ل الق
اء ان وال   االس

ب   ٢٥ دام ال اء ع اس ان وال ث االس مى ل ز الق ر ر ندوة ال ح
فلى  ة   Adobeال اد انى االق اء ال   ٢٠١١فى ب

ز  ٢٠١١ ر ال
ث  مى ل الق
اء ان وال   االس

رق األوسط اإل  ٢٦ قة فرع ال ة االساسات الع ر مؤس ؤت راك   DFIMECش
اضرة ع ة فى جامعة  والقاء م تق دسة ال ال اله اث فى م أحدث األ

 Current Geotechnical Research at Zagazig     الزقاز

University 

٢٠١٢  
  االمارات -دبى 

دسة   ٢٧ اح فى اله غار ال الث ل ر األفرقى ال ؤت ر ال راك وح اإلش
القاهرة  ة  تق ر  –ال ف ٢٠١٢African Young  rd3ن

Geotechnical Engineers  Conference in Cairo, Egypt  

٢٠١٢   
  القاهرة 

ث اإل  ٢٨ راك وإلقاء  د ش اء وال رون لل ر الدولى الع ؤت عرض وال فى ال
ال  ات الردم ال ت فى خل ا وتراب االس دام رمل ال   ع إس

٢٠١٣  
رات  ؤت قاعة ال

  القاهرة
روع اإل  ٢٩ ل م ر تدرب و ورش ع راك وح  Green Innovation andش

Entrepreneurship   ة س جامعات أور راك مع خ رة االش ا وم ان (ال
ا  – ا –ال ال درة  –الزقاز  – إ اد  –األس ب ال ل –ج  – سهل

القاهرة ة  امعة األمر   GEIP) ال

رایر    ٢٠١٤ف
الن  ا -م ال   إ



 
 
 
 

 ٨        أ.د. عالء عطا

ة فىاإل  ٣٠ ث ورئاسة ل راك وإلقاء  ر ش ؤت دسة   ال الدولى األول لله
الغردقة  ة  تق ة وال ائ   اإلن

Analysis of Unconnected Piled Raft Foundation With Different 
Properties 

ة  ٢٠١٥ ل
دسة  جامعة  اله

  ا 
ر  ٣١ ل فى م ق ددة وال اقة ال ل ع ال ر ورشة ع راك وح امعة  ٢٠١٥  اإلش ال

القاهرة ة    األمر
ر اإل  ٣٢ راك وح سط ش ر ال قة ال ددة فى م اقة ال ل ال ر حل مؤت

RES4MED 

٢٠١٥  
  القاهرة

ر الاإل  ٣٣ راك وح روع   ش امى ل ر ال  Green Innovation andؤت

Entrepreneurship ا اإل ان رة (ال ة  وم س جامعات أور راك مع خ ش
ا  – ا  –ال ال درة  –الزقاز  –إ اد  –األس ب ال ل –ج  – سهل

القاهرة ة  عة األمر   GEIP) ال

٢٠١٥  
  القاهرة

ل على   ٣٤ ة وال امعة األمر ال درس  ئة ال اء ه ر دورات أع ح
لط  عل ال    Blended learning Certificateشهادة فى ال

٢٠١٥  
  القاهرة

ر دو   ٣٥ ل على شهادة ر ح ة وال امعة األمر ال درس  ئة ال اء ه ة أع
درس     Teaching Enhancement Certificateت ال

٢٠١٥  
  القاهرة

ث   ٣٦ راك وإلقاء  راإلش ؤت رك  ال قة ب ة االساسات الع ؤس  –الدولى ل
BEHAVIOR OF SETTLEMENT REDUCING PILES UNDER 

STATIC AND SEISMIC LOADING 

٢٠١٦  
ا   أمر
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Name   : OSAMA KHAIRY SALEH 

Birth Date    : 20-7-1960   

Status  : Married  Tel. 002-02-24018825/ 01003554601 

Home Address : 9 Youssef Abas St. Tawfic City – Nasr City- Cairo 

Work Address  : Water & Water structures Eng. Dept. Faculty  of Eng. Zagazig 

University, Zagazig, Egypt. 

Current Pos.       : Professor of hydraulics, Water & Water structures Eng. Dept. 

Faculty of Eng.   Zagazig University, Zagazig, Egypt. 

Mail   : osamaks@hotmail.com 

Languages     :  Excellent Good  Fair 

Arabic (Native speaker) 

English       x 

Deutsch         x 

 

Key Qualifications 

 

Dr. Saleh has developed large experience for more than 30 years in the field of 

teaching several courses for both under graduate and post graduate in addition to 

supervising several Msc and Phd  in Zagazing university and Other universities in 

Egypt. 

Dr. Saleh work as dean of High Institute of Engineering & Technology in Obour 

for three years (credit hours’ system) 
 

Education and Professional Status: 

 

1. Doctor of Philosophy in Civil Engineering. 

*  Zagazig University, Zagazig, Egypt, Jan. 1995 under the channel system 

program, the experimental work has been done in  Leichtwei institut fur 

wasserbau, Germany. 

*  Specializing in Hydraulics and Hydraulic Structures.  

 

CURRICULUM VITA  

OF 
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 2 

* Research topic "River Training and Protection for Reach Downstream of 

Hydraulic Structures”. 

2. Master of Science in Civil Engineering. Alexandria University, Egypt, July 

1987. 

* Specializing in Hydraulics. 

* Research topic "Siphon Spillways" 

 3. Bachelor of Science in Civil Engineering. 

* Alexandria University, Alexandria, Egypt. June. 1982. 

* Specializing in Civil Engineering. * General Grade "Very good with degree 

of honor". 

 

Professional Associations 

 

- Member of the Egyptian Engineering Syndicate 

- Member, Egyptian Society of civil Engineers 

- Member of International Association for hydraulic research. 

- Counselor/Member on Egyptian international centre of Arbitration. 

 

 

Employment: 

 

2013-2016 

Professor, Zagazig University, Faculty of engineering, water and water structure 

engineering department, Zagazig, Egyptز 
 
2013-2016 

Dean High Institute of Engineering & Technology in Obour City 

Member arbitration to upgrade professors and associate professors of the 

Supreme Council of Universities) to the Public Works Committee. 

 

2010- Now 

Professor of hydraulics, water and water structure engineering department 

Faculty of engineering m Zagazig University, Zagazig, Egypt. 

 

Teaching the following courses for under graduate students 

• Fluid mechanics and Hydraulics. For second year civil students 

• Open channel hydraulics. For third year civil students 

• Design of irrigation works and hydraulic structure. For third year civil students 

• Irrigation and hydraulic structure project. For fourth year civil students 

• Civil engineering drawing. For first year civil students 
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For post, graduate student he teaching the following coerces 

 

• Advanced Alluvial hydraulics 

• Advanced hydraulics 

• Selective topics 

• Sediment transport 

 

In addition to teaching Hydraulics and civil drawing in higher technological 

institute, 10 of Ramdan tenth city 

 

 

2000- 2010 

Assistant professor, Zagazig University, Faculty of engineering, water and water 

structure engineering department, Zagazig, Egypt. 

Teaching the following courses for under graduate students 

• Fluid mechanics and Hydraulics. For second year civil students 

• Open channel hydraulics. For third year civil students 

• Design of irrigation works and hydraulic structure. For third year civil students 

• Irrigation and hydraulic structure project. For fourth year civil students 

• Civil engineering drawing. For first year civil students 

For post graduate student he teaching the following coerces 

 

• Advanced Alluvial hydraulics 

• Advanced hydraulics 

• Selective topics 

 

In addition to teaching Hydraulics and civil drawing in higher technological 

institute, 10 of Ramdan tenth city 

 

  

1996-2000 

Zagazig University, Faculty of Eng., Water and Water Structures Eng. Dept. 

 

1995-1996 

 

-Zagazig University , Faculty of Eng.  Water and Water Structures Eng. Dept. 

 

-Member of the group studies and models component of the irrigation 

management system project with Biological and Irrigation Engineering 
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-Teaching Hydraulics and civil drawing in higher technological institute, 10 of 

Radan tenth city. 

 

- Teaching Hydraulics, civil drawing in Faculty of engineering, Tanta University. 

 

1992-1995 

 

-Zagazig University , Faculty of Eng. Water and  Water Structures Eng. Dept. Full 

time for Ph. D. Studies 

He was working in Leichtwei Institut Fr Wasserbau - Technische Universitat 

Braunschweig- Deutschland under channel system program with Prof. Dr. Ing. 

Uwe Drewes to obtain his Ph. D. Degree under the title “River Training and 

Protection for Reach Downstream of Hydraulic Structures”. His work included 

experimental study for protection D.S. regulator. 

 

1991- 1992 

 

- Lecturer  assistant, Water   & Water Structures Eng. Dept., Faculty of Eng., 

Zagazig University, Zagazig, Egypt. 

-Member in the Consulting Group in (ECG) in the project of “River Nile Pilot 

Project River” which was executed in Bani Mazar, El Minia. This Work 

included studying the condition of the River Nile with a Canadian Group and 

trying to reach the best solutions to prevent scouring and navigation problems 

in Bani Mazar. 

-Consultant office of Prof. Dr. T. M. Owais- Member of the engineering group 

which was involved in the design of several irrigation works and hydraulic 

structures. 

 

1988 till 1991  

 

- Lecturer  assistant, Water   & Water Structures Eng. Dept., Faculty of Eng., 

Zagazig University, Zagazig, Egypt 

 

-Consultant office of Prof. Dr. T. M. Owais- Member of the engineering group 

which was involved in the design of several irrigation works and hydraulic 

structures 

 

1987 till 1988 

 

Lecturer assistant, Irrigation and hydraulic department, Alexandria University, 

Egypt. 
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1984- 1987 

 

- Demonstrator,  Irrigation and Hydraulics Eng. Dept., Faculty of Eng., 

Alexandria University, Alexandria, Egypt 

- Worked in the field of design and observation of construction of some buildings, 

and also responsible for teaching and supervising the undergraduate courses 

related to water structure engineering science both theoretical and experimental 

- Civil engineering drawing 

-Fluid mechanics and hydraulics 

-Design of irrigation works and hydraulic structure 

-Irrigation and hydraulic structure project. 

 

1982-1984 

 

Military Service 

Experiences: 

 

1- Teaching and Supervising the Following Undergraduate Courses Related to 

Water Engineering Science, Both Theoretical and Experimental. 

 a- Civil Engineering Drawing 

 b- Irrigation and Drainage Engineering 

 c- Fluid Mechanics and Hydraulics 

 d- Open Channel Hydraulics 

 e- Design of Irrigation Works and Hydraulic Structures 

 f- Irrigation and Hydraulic Structures Projects. 

2- In addition to a lot of experiences in operating and understanding most of the           

PC computer packages and engineering software. 
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Supervising and/or Examiner for the following thesis: 

Thesis Title University Degree
Date of

Issue

Study the Stability of Protection Layer at Downstream of Major Hydraulic Structures Port Said Master Feb. 2016

Groundwater Mounding Problems in Highly Heterogeneous Aquifers Ain Shams P.hD Dec. 2015

“EFFECT OF INCLINATION OF CUTOFFS ON SEEPAGE UNDER APRONS 

OF HYDRAULIC STRUCTURES
Azhar Master Dec. 2015

SEEPAGE THROUGH EARTH DAMS BASED ON LAYER OF FINITE DEPTH Alexandria Master Jun-15

Investigating of Sedimentation problem at Water Intakes of Pump Stations Using a 2 

D Model
Zagazig Master Jan. 2015

Numerical Modeling of Flow Conditions and Bed Deviations of a Reach from the 

River Nile" (Case study: from km 95.2 to km 102 downstream of El Roda gauge 

station)

Mansoura P.hD Jan. 2015

EFFECT OF GLOBAL WARMING PHENOMENON ON CROP WATER 

REQUIREMENTS IN EGYPT
Alexandria Master Oct. 2014

Water Resources Management in North Sharqia irrigation Directorate Zagazig Master Aug. 2014

Studying of Flow Characteristics in Channels invested by AQUATIC WEEDS Zagazig P.hD Aug. 2014

Simulation of flow in open channels under the continuous irrigation system Banha Master Jun. 2014

 KAFR EL-SHIEKH GOVERNORATEWATER MANAGEMENT OF MEET 

YAZIED CANAL,
Alexandria Master Jan 20104

IMPROVEMENT OF PRECIPITATION ESTIMATION TECHNIQUES OVER 

THE NILEBASIN
Ain Shams P.hD Mar-14

IMPACT ASSESMENT OF EXPECTED CLIMATE CHANGE ON THE NILE 

RIVER STREAM IN EGYPT
Ain Shams Master Mar-14

Environmental impact of sea level rise on the low land of the Nile delta Alexandria Master Dec. 2014

HYDRODYNAMIC BEHAVIOR OF THE ESTUARIES AND LAKE INLETS 

UNDER THE EFFECT OF TIDE AND WAVES
Alexandria Master Oct. 2013

Numerical simulation for pollutant transport in open drains Mansoura Master Jul-13

STRATEGIC PLAN FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT OF EL 

MAHMOUDIA CANAL UP TO THE YEAR 2050, EGYPT
Alexandria P.hD Jul-13

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT, CONCEPT AND 

APPLICATION
Zagazig P.hD Jul-13

Efficient procedures in evaluating the performance of irrigation improvement 

projects in the delta old lands
Ain Shams Master Mar-13

Mansoura Master Nov. 2012

Economics of Using Desalinated sea water and Brackish Water in Supplementary 

irrigation
Cairo Master Sept. 2012

Investigation of Seepage Characteristic under Hydraulic structures Foundations 

(Supported by Sheet pile) In Multi-Layers Soil
Banha Master May-12

Simulation of water flow in unsaturated zone of Wadi Sudr –Sinai using Hydrus 

Model
Cairo Master Feb. 2012

HYDRAULIC ANALYSIS OF El-MAHMOUDIA CANAL UNDER DIFFERENT 

OPERATION CONDITIONS
Alexandria Master Feb. 2012

Design Program for Integrated Improved Farm Irrigation System in Old Lands of 

Delta Egypt
Cairo P.hD Oct. 2011

Study of Environmental impact of morphological changes for the river nile Zagazig Master Aug. 2011

CHARACTERISTICS OF FLOW IN DIVERGING STILLING BASIN 

DOWNSTREAM OF REGULATORS UNDER VERTICAL DEFORMATION 

CONDITIONS

Zagazig P.hD Mar-09

DEVELOPMENT OF THE IRRIGATION IMPROVEMENT PROJECT IN 

BISINTAWAY CANAL 
Alexandria Master Aug. 2006

DESIGN of STILLING BASINS DOWNSTREAM DROP STRUCTURES Zagazig Master Nov. 2004

Scouring Downstream hydraulic structures Zagazig Master Sept 2004

Characteristics of tail erosion downstream of non presmatic stilling basins Zagazig Master Feb. 2003  
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Publications: 

 

1. "Riprap Design Downstream Hydraulic Structures" AEIC, 16-19 Dec. 1995., 

Faculty of engineering, Al- Azhar Engineering Fourth  International 

Conference, Cairo, Egypt, Vol.  4, PP. 633-644 

 

2. "Hydraulic jump at positive and negative step in horizontal stilling basin", 

AEIC, 16-19 Dec. 1995, Faculty of Engineering, Fourth International 

Conference, Cairo, Egypt, Vol. 4, PP.596-605. 

3. "Study of navigation problems in the Nile River at Damaris using A 2-D 

model" Journal of engineering and applied science, vol. 43, No. 1 Feb. 1996, 

PP. 65-80, Faculty of engineering, Cairo university. 

4. " Characteristics of Free Hydraulic jump Downstream sluice gate in sloping 

Channels" Vol. 31, No. 4, December 30, 1996, pp. 231-242, Faculty of 

engineering, Ain Shams university. 

5. "Characteristics of combined flow over weirs and below submerged gates" 

Second international engineering conference, Mansura University, Mansura, 

1997. 

6. "Hydraulic jump within A diverging rectangular channel" engng Res. Jour., 

vol.57, pp118-128, June 1998, Helwan university, Faculty of engng, Mataria, 

Cairo. 

7. "Analysis of pressure distribution coefficient on steps under hydraulic jump 

condition”3rd International conference on Hydro-Science and engineering, 

Cottbus, Berlin, Germany, 1998, (in CD), volume III. 

8.  "Effect of weir height-length ratio on discharge characteristics of contracted 

broad crested weirs" engng Res. Jour., vol.60, pp 161-172, December, 1998, 

Helwan university, Faculty of engng, Mataria, Cairo. 

9. "Mathematical model for irrigation improvements" Water Africa 99 

conference, Alongside the 7th annual water Africa international exhibition, 30 

May-1 June 1999, Cairo, Egypt. 

10. "On the on-farm irrigation management in Egypt ", International conference 

on integrated management of water resources in the 21th century, Cairo, Egypt, 

November 21-25, 1999, PP. 500-509. 

11. "Velocity Distribution Downstream Hydraulic Jump" engng Res. Jour., vol. 

62, pp. 104-114, April 1999, Helwan University, Faculty of engng, Mataria, 

Cairo. 

12. “Minimum cost canal cross-section” Alexandria Engineering Journal, 

Alexandria, Egypt, Vol. 39 No. 1, pp. 97-104, 2000. 

13. "Sill height effect on the velocity distribution downstream hydraulic jump" 

engng Res. Jour., vol.71, pp 18-31, October, 2000, Helwan university, Faculty 

of engng, Mataria, Cairo. 
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14. "Effect of supercritical flow on scouring characteristics downstream of sudden 

expanding stilling basin" the Egyptian journal for engineering sciences and 

technology" EJEST, Zagazig university, Vol. 6, No. 1, January 2002. 

15. "Application of Artificial neural networks to predict flow rates below vertical 

sluice gate" engng Res. Jour., vol.79, pp 68-82, February, 2002, Helwan 

university, Faculty of engng, Mataria, Cairo.  

16. "Application of ANN in modeling maximum bed velocity over riprap layer DS 

hydraulic structures under hydraulic jump condition" ASCE-EGS, proceedings 

of III regional conference on civil engineering technology, 8-10 April, 2002 

Cairo- Egypt. On CD. 

17. "Investigating scour characteristics downstream abruptly enlarged stilling 

basins" international conference on fluvial hydraulics, September 4-6, 2002, 

Louvain-La Neuve, Belgium. On CD.  

18. "Effect of end sill on scour characteristics downstream of sudden expanding 

stilling basins" Six int. river engineering conference (6 IREC) 28-30 Jan. 2003 

Shadih Chamran University, Ahvaz, Iran.bon CD. 

19. "Prediction of maximum scour depth downstream of sudden expanding stilling 

basins using artificial neural network" Six int. river engineering conference (6 

IREC) 28-30 Jan. 2003 Shadih Chamran University, Ahvaz, Iran. On CD. 

20. "Investigating maximum scour depth downstream of abruptly enlarged stilling 

basins with limited lateral sills" Alexandria engineering journal, Vol. 42 

(2003), No. 1, PP 77-85, Faculty of engineering, Alexandria university. 

21. "Effect of Asymmetric side sill on scour characteristics downstream of sudden 

expanding stilling basins" Al Azhar engineering 7th international conference, 

Cairo 7-10 April 2003. 

22. "Improving Asymmetric scour patterns downstream of sudden expanding 

basin using symmetric side sill" 1st international conference of civil engineering 

science, 7-8 October 2003, pp. 24-35, Assiut- Egypt. 

23. "Effect of end sill on scour characteristics downstream of sudden expanding 

stilling basin" eighth international water technology conference, Alexandria, 

Egypt, 26-28 March 2004, pp 601-613. 

24. "The Mutual effect of fluctuation of the groundwater table and subsurface 

construction" water science, the national water research center magazine 35th 

issue, April 2004, PP 17-21. 

25. "Energy Dissipation Downstream drop structures" Vol. 40, No. 3, September 

30, 2005, pp. 333-347, Faculty of engineering, Ain Shams university. 

26. "Modeling of reprap protection downstream of hydraulic structures using 

ANN", Tenth international water technology conference, Pp 957-970- IWTC 

10, 23-25 March 2006, Alexandria, Egypt 

27. "Evaluation of Covering Agricultural Drains in Egypt"" Vol. 41, No. 2, June, 

2006, pp. 283-297, Faculty of engineering, Ain Shams University. 
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28. "Evaluation  of Irrigation Improvements  in New Lands In West Delta area" 

Vol. 42, No. 1, March, 2007, pp.233 248-, Faculty of engineering, Ain Shams 

University. 

29. “Development of the low pressure pipeline and raised lined Mesqas under the 

irrigation improvement project- Case study-” Alexandria engineering journal, 

Vol. 46 (September 2007), No. 5, PP 747-758, Faculty of engineering, 

Alexandria university. 

30. “Development of the Main System of Bisintaway Canal under the Irrigation 

Improvement Project "Case Study" Alexandria engineering journal, Vol. (47), 

(November 2008) No.6, PP 531-544, Faculty of engineering, Alexandria 

University. 

31. “Flow separation downstream of main barrages” “the Egyptian international 

journal of engineering sciences and technology" EIJEST, Zagazig university, 

Vol. 12, No. 2,pp. 232-241 July 2009. 

32.   “Sediment transport in Tana River in front of suggested gravity intake", Vol. 

2, September 2009, pp. 281-292, Faculty of engineering, Ain Shams university. 
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