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 مركسة للعسض على 
  زئيس اجلامعةالسيد األستاذ الدكتوز/ 

 

 ً ٔقررت التٕصٗٛ مبا ٖمٜ: 28/5/2018عكدت جلٍٛ دٕاٟس داوعٛ أشٕاُ دمصتّا العاظرٚ ًٖٕ االثٍني املٕافل  -

 و إىل كاًل مً :2012لعاو ميح دائزة اجلامعة التكدٓسٓة  أواًل:

 الشٔد األستاذ الدكتْز/ حمند درب شدٓد -1
 الشٔد األستاذ  الدكتْز/حمند جناتى الغزاىل -2

 تكدٓسًا لدّزٍنا فى خدمة العنلٔة التعلٔنٔة ّالبخجٔة ٍّى عبازة عً: مياصفة فٔنا بٔيَنا

 دئًَا مصسًٓا(.ج فكط عشسة آالف  10000مكافأة مالٔة قدزٍا )  - أ
 شَادة تكدٓس ّمٔدالٔة. -ب

 ميح دائزة اجلامعة التشذٔعٔة: ثاًًٌا:

و إىل الشٔد األستاذ الدكتْز/ عناد حمند أمحد حمنْد ّذلك 2012ميح دائزة اجلامعة التشذٔعٔة لعاو       

 حٔح أىُ مشتْفى لشسّط ىٔل دائزة اجلامعة )التشذٔعٔة( ٍّى عبازة عً:

 دئًَا مصسًٓا(.ج فكط مخشة آالف  0000مكافأة مالٔة قدزٍا )  - أ
 .البخح العلنى للذامعة شَادة تكدٓس ّمٔدالٔة -ب

لكل مً الشادة أعضاء ٍٔئة التدزٓص الْازد و 2012لعاو اجملالت العاملٔة  ميح دائزة اليشس العلنى فى: ثالجًا

 أمساؤٍه يف اجلداّل التالٔة باملبالغ املشاز إلَٔا أماو كل اسه:

 

 )أ(: أحباث كمًُ العمىً:

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

1 
 د/ قاشي عىر حصني

Behairy, Kassem O. 

α-Cluster Optical Potential 
Model of 40Ca. 0 4703 73334 

2 

 د/ عبد الرمحَ زكريا

Zkria, Abdel-
Rahman 

Application of nitrogen-
doped ultrananocrystalline 

diamond/ 
hydrogenated amorphous 
carbon composite films for 

ultraviolet detection. 

0 4703 03211 

Temperature-dependent 
current–voltage 

characteristics and 
ultraviolet light detection of 

heterojunction diodes 
comprising n-type 

ultrananocrystalline 
diamond/ Hydrogenated  

amorphous carbon 
composite films and p-type 

silicon substrates. 

0 4703 03322 

3 
 د/ ذلىد أٌىر زكٌ
Anwar, M. 

α-particle elastic scattering 
from 

12
C, 

16
O, 

24
Mg, and 

28
Si. 4 4703 03901 

4 
 ً ً/ امحد ذلىد ابراًِي

Ibrahem, Ahmed M. 

Effects of nanoparticles on 
melting process with phase-

change using the lattice 
Boltzmann method. 

4 4703 73921 
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 أحباث كمًُ العمىً: )أ( -تابع -

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

5 
 وصطفٌ امحد عمٌ عحىر د/

Agour, M. 

Characterization of axially 
tilted fibres utilizing a 

single-shot interference 
Pattern. 

0 4703 43319 

In-line computational shear 
interferometry of insert 
molded micro parts for 

optical application. 

0 4703 43479 

Measuring opto-thermal 
parameters of basalt fibers 
using digital holographic 

microscopy 

4 4703 03023 

Spatial multiplexing digital 
holography for speckle 

noise reduction in single-
shot holographic two-

wavelength contouring. 

0 4703 03724 

6 
 الصًد أ.د/ دلدّ عبدالراضِ

El-Sayed, Magdi 

The STAY-GREEN trait and 
phytohormone signaling 
networks in plants under 

heat stress. 

4 4703 43219 

Isolation and 
characterization of Cepa2, a 

natural alliospiroside A, 
from shallot (Allium cepa L. 

Aggregatum group) with 
anticancer activity 

4 4703 2,342 

7 
 شاوُ امحد وّمنأ.د/ أ

Mahalel, Usama A 

Fingerprinting of strong 
spermatogenesis steroidal 
saponins in male flowers of 

Phoenix dactylifera (Date 
Palm) by LC-ESI-MS. 

4 4703 03242 

Tentative Characterization 
of Polyphenolic 

Compounds in the Male 
Flowers of Phoenix 

dactylifera by Liquid 
Chromatography Coupled 
with Mass Spectrometry 

and DFT. 

4 4703 33441 

Fast characterization of C-
glycoside acetophenones 

in Medemia argun male 
racemes (an Ancient 

Egyptian palm) using LC-
MS analyses and 

computational study with 
their antioxidant effect. 

4 4703 03313 
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 أحباث كمًُ العمىً: )أ( -تابع -

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

8 
 أ.د/ ذلىد عبد املٍعي رشالُ
Raslan, Mohamed A 

Synthesis of Pyrazolo[1,5-a] 
[1,3,5]triazine, Pyrazol [1,5-a] 
pyrimidine, and Imidazo[1,2-
b]pyrazole Derivatives Based 

on Imidazo[2,1-b] 
thiazoleMoiety. 

4 4703 73293 

Synthesis and Reactivity of 
3-oxoprop-1-en-1-olate 
Derivative as a Building 

Block for the Synthesis of 
Azole and Azine Derivatives 

3 4703 73293 

Iminophosphoranes in 
Heterocyclic Synthesis: A 
Facile Synthesis of Pyrido 

[4,3-D]Pyrimidine and Pyrido 
[4,3-D] [1,3] Oxazine 

Derivatives via 
Intermolecular aza-Wittig 

Reactions 

4 4703 73293 

9 
 د/ذلىد عبد اهلل جاد درويض
Darwish, Mohamed 

Abdallah Gad 

Stream sediment 
geochemical patterns 

around an ancient gold mine 
in the Wadi El Quleib area of 

the Allaqi region, south 
Eastern Desert of Egypt: 
Implications for mineral 

exploration and 
environmental studies. 

0 4703 43212 

Reconnaissance 
geochemical survey in the 
Marahiq area, Wadi Allaqi 

region, south Egypt: a 
preliminary assessment of 
stream sediments for gold 
placer and environmental 

hazard 

0 4703 03119 

Geochemical stream 
sediment survey in Wadi 
Umm Rilan area, south 

Eastern Desert, Egypt: as a 
new occurrence for gold 

mineralization.  

0 4703 03372 

11 
 د/ أشرف اواً عبد الراضٌ

Emam, Ashraf 

Geology, structure, geochem
istry and ASTER-based 

mapping of Neoproterozoic 
Gebel El-Delihimmi granites, 

Central Eastern Desert of 
Egypt 

4 4703 33133 
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 أحباث كمًُ العمىً: )أ( -تابع -

 

 م

 الباحثاسم 

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

11 
 د/ شمًىاُ الصًد شمًىاُ

Helaly, Soleiman E. 

Preussilides A−F, Bicyclic 

Polyketides from the 

Endophytic Fungus Preussia 

similis with Antiproliferative 

Activity. 

0 4703 33420 

Five Unprecedented 

Secondary Metabolites from 

the Spider Parasitic 

Fungus.Akanthomyces 

novoguineensis 

0 4703 43210 

Ijuhya vitellina sp. nov.,a 

novel source for 

chaetoglobosin A, is a 

destructive parasite of the 

cereal cyst nematode 

Heterodera filipjevi. 

0 4703 43271 

Akanthopyrones A–D, -

Pyrones Bearing a 4-O-

Methyl--D-glucopyranose 

Moiety from the Spider-

Associated Ascomycete 

Akanthomyces 

novoguineensis. 

0 4703 43210 

Furanones and Anthranilic 

Acid Derivatives from the 

Endophytic Fungus 

Dendrothyrium variisporum. 

0 4703 43210 
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 :اهلٍدشُأحباث كمًُ  )ب( 

 

 م
 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(
 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

1 

د/ شاوًُ حصىت حصَ 

 عبدالىِاب

Heshmat, Samia 

Weighted reconstruction of 

three-dimensional refractive 

index in interferometric 

tomography 

0 4703 0311 

2 

 د/ الصًد عبداحلىًد ذلىىد

Hasaneen, El-

Sayed 

Floating Gate Nonvolatile 

Memory Using Individually 

Cladded Monodispersed 

Quantum 

0 4703 03192 

3 
 وّمنأ.د/ ذلىد عبدالعسيس 

Orabi, Mohamed 

Modified Finite Control Set-

Model Predictive Controller 

(MFCS-MPC) for quasi Z-

Source Inverter (qZSI) based 

on Current Observer 

3 4703 03723 

Optimum Tilt Angle for 

Photovoltaic System in 

Desert Environment 

4 4703 23702 

Real Time Solution and 

Implementation of Selective 

Harmonic Elimination of Seven 

– Level Multilevel Inverter 

4 4703 23419 

4 
 د / أمحد ذلىد عًد ذلىد

Eid, Ahmad 

Voltage control of unbalanced 

three-phase networks using 

reactive power capability of 

distributed single-phase PV 

generators  

4 4703 03721 

5 
 د/أشاوُ ذلىىد ذلىد عمِ

Ali, Osama 

Structural reliability of biaxial 

loaded Short/Slender-Square 

FRP-confined RC columns 

0 4703 33019 

6 
 إيّاب ذلىىد ذلىد ذلىىدد./

Ehab Mahmoud 

Wi –Fi Coordinated WiGig 

Concurrent Transmissions in 

Random Access Scenarios  

0 4703 23711 

Soft decision cooperative 

spectrum sensing with noise 

uncertainty reduction   

4 4703 43329 
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 : اهلٍدشُأحباث كمًُ  )ب( -تابع -

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

 د/ رلتار عمِ 7

Developing New Lifetime 
Prolongation SVM 

Algorithm for Multilevel 
Inverters with Thermally 

– Aged Power Devices 

4 4703 33123 

8 
 أشاوُ امحد عىر .د

Omer, Osama A 

Compressive Sensing 
Approach in Multicarrier 

Sparsely Indexing 
Modulation Systems 

0 4703 73973 

A two-

dimensional image  seg
mentation method based 

on genetic algorithm and 

entropy 

0 4703 73231 

9 
 د/ صالح ذلىد كاون
Kamel, Salah 

Constraints Violation 

Handling of GUPFC in 
Newton-Raphson Power 

Flow 

0 4703 1,403 

A novel method for 
calculation of Newton-

Raphson electric load 

flow based on sparse 
matrix 

4 4703 73120 

11 
 د/ ذلىد فكرّ عبداملبدئ
Soliman, M. F. 

Performance evaluation 
of blended PVDF 

membranes for 

desalination of seawater 
RO brine using direct 

contact membrane 
distillation 

1 4703 
03130 

11 
 د/كرار ذلىىد بدوّ وصطفِ

Mahmoud, Karar 

Sensitivity-Based and 

optimization – based 
methods for mitigating 

voltage fluctuation and 
rise in the presence of 

PV and PHEVs 

1 4703 
03721 

Efficient SPF approach 
based on regression and 

correction models for 

active distribution 
systems 

2 4703 
43131 
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http://0810o8pdl.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=E3orXQjZycqh9tDRe97&page=1&doc=2
http://0810o8pdl.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=E3orXQjZycqh9tDRe97&page=1&doc=2
http://0810o8pdl.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=E3orXQjZycqh9tDRe97&page=1&doc=2
http://0810o8pdl.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=E3orXQjZycqh9tDRe97&page=1&doc=2
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 : اهلٍدشُأحباث كمًُ  )ب( -تابع -

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

12 
 ذلىد عبد الٍاصر ذلىد .د

Abdel-Nasser, Mohamed 

Analyzing the evolution of 
breast tumors through flow 

fields and strain tensors 
0 4703 03991 

Breast tumor classification in 
ultrasound images using 

texture analysis and super-
resolution methods 

4 4703 43292 

13 
 د. العطار عمِ ذلىد

Mohamed, Al-Attar Ali 

Optimal power flow using 
moth swarm algorithm 

4 4703 
43122 

14 

 د. ايّاب خمف ابراًِي

Hamad, Ehab 

Hamad, Ehab K. I. 

Complementary Split Ring 
Resonator Based Triple Band 

Microstrip Antenna for 
WLAN/WiMAX Applications 

0 4703 
73921 

 

 :ٍِدشُ الطاقُ: أحباث كمًُ )جـ(

 

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

1 

 عجىاُد/ أشاوُ خالد 

Khaled, Usama 

 

OptimalPower Using Particle 

Swarm Optimization of 

Renewable Hybrid Distributed 

Generation 

0 4703 43414 

Comparative Study of 

Breakdown Voltage of Mineral, 

Synthetic and Natural oils and 

Based Mineral under AC and 

DC Voltages 

0 4703 43414 

Characterization of the 

Viscoelastic, Dielectric, and 

Biological Behavior of Porous 

Polyethylene for Hard Tissue 

Replacement 

0 4703 03130 

2 

 د/ حصني ٌىبِ  بدرّ

Noby, Hussien 

Adsorption Profiles of Acid Dye 

using Synthesized Polyaniline 

Nanostructure With Different 

Morphologies 

0 4703 73149 
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http://0810o8qxw.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=109&SID=E3K99ygcmStIaoCpQDA&page=1&doc=1
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http://0810o8qxw.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=109&SID=E3K99ygcmStIaoCpQDA&page=1&doc=1
http://0810o8qxw.1106.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/full_record.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&qid=109&SID=E3K99ygcmStIaoCpQDA&page=1&doc=1
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 :ٍِدشُ الطاقُ: أحباث كمًُ )جـ(

 

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

3 
 د/ أمحد ذلىد رشىاُ وّراُ
Rashwan, Ahmed 

Predictive Controller Based on 
Switching State Grouping  for a 

Modular Multilevel Converter with 
Reduced Computational Time 

3 4703 33402 

4 
 د/ أمحد ثابت ذلىد ذلىد

Thabet, Ahmed 

Improvement of surface energy 
properties of PVC 

nanocomposites  for enhancing 
electrical applications 

0 4703 43319 

5 
 أ.د/ عاده زيَ الديَ ذلىد
El Dein, Adel Z 

Ground potential rise of faulty 
substations having equal and 
unequal spacing grounding 

grids conductors 

0 4703 43403 

Performance of transformer 
differential relay at different 

neutral grounding resistance 
based on wavelet transform 

4 4703 73119 

 

 

 

 

 

 

 :السراعُ واملىارد الطبًعًُأحباث كمًُ )دـ( 

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

1 
 د/ عبد اهلل وٍصىر شمًي

Singer, A. M 

Growth performance, nutrients 
digestibility, and blood 

metabolites of lambs fed diets 
supplemented with probiotics 
during pre- and post-weaning 

period 

0 4703 77930 

 

 :الطــبأحباث كمًُ )ِــ( 

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 عنوان البحث

املؤلفون 

من 

 اجلامعة

تاريخ 

 النشر

معامل 

التأثري 

 للمجلة

1 

 

 د. ِدّ شمطاُ

Sherkawy, Hoda 

Clinical and biochemical study 
of d-serine metabolism among 

schizophrenia patients 
4 4703 43092 

2 
 د. وصطفِ ادً الطريٍ

El Taieb, Moustafa A. 

Platelets rich plasma versus 
minoxidil 5% in treatment of 

alopecia areata: A 
trichoscopic evaluation. 

0 4703 03793 
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اجلدّل التاىل ّعدو ميح أى ميَا اجلائزة املدصصة  استبعاد البخْخ الْازدة فى: زابعًا

 لألسباب الْازدة أماو كل حبح: 

 أحباث كمًُ العمىً: )أ(

 م

 اسم الباحث

 )املتقدم للجائزة(

 أسباب االستبعاد عنوان البحث

 د/ عالْ حصَ ٌىر الديَ 1

On the Topological Data Analysis extensions and 

comparisons 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام  -

 (ISI)تومسون رويرتز 

Reflexive and Dihedral (co) Homologyies of z/2-

Graded Algebras 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام  -

 (ISI)تومسون رويرتز 

2 
 

 ّوروَ عبد الفتاح وغاز د/
Comparative Study on Three Different Methods 

for Synthesis of a Pure Nano Multiferroic BiFeO3. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام  -

 (ISI)تومسون رويرتز 

3 
 أ.د/ دلدٍ عبد الراضٌ الصًد

El-Sayed, Magdi 

Effect of Thermomyces fungal endophyte isolated 

from extreme hot desertadapted plant on heat 

stress tolerance of cucumber. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

RNA-sequencing-based transcriptome and 

biochemical analyses of steroidal saponin 

pathway in a complete set of Allium fistulosum 

ÐA. cepa monosomic addition lines 

البحث مل يذكر ػوه ادم جامعة  -

 أدوان7

4 
 أ.د/ أشاوُ امحد وّمن
Mahalel, Usama A 

Phytochemical analysis and anticancer activity of 

some medicinal plants grown in the kingdom of 

Saudi Arabia. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 7(ISI)تومسون رويرتز 

 د/ وّا وبارك مجعُ 5

Synthesis and studies on new dimethine and 

tetramethine cyanine dyes.  

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Synthesis, spectral sensitization, 

solvatochromism and halochromic evaluation of 

new monomethine and trimethine cyanine dyes. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ واِر إبراًِي عبد الرحًي 6

Paleoecologic and stratigraphic significance of 

the freshwater algae Pediastrum in the Upper 

Cretaceous (Turonian) marine deposits, north 

Western Desert, Egypt. 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

7 
 أ.د/ ذلىد عبد املٍعي رشالُ

Raslan, Mohamed A 

Electrical and Mechanical Properties of Nitrile 

Rubber (NR) Filled with Industrial waste and by 

Product from Manufacture of Ferrosilicon Alloys 

in Egyptian Chemical Industries Company. 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

 ّأ.د/ خرييُ ذلىد فىز 8

Characterization of a Post Orogenic A-Type 

Granite, Gabal El Atawi, Central Eastern Desert, 

Egypt: Geochemical and Radioactive Perspectives. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Ore Mineralogical and Geochemical Studies on El-

Daghbag-I Gold Deposit, Central Eastern Desert, 

Egypt. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )
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 العمىً :أحباث كمًُ تابع ( أ)

 بى احلصَأ.د/ امياُ عبد الراضِ أ 9

Simple synthesis of some new heterocyclic 

derivatives incorporation coumarin -2- one 

Moiety. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Facial and Simple Synthesis of Some New 

(Pyrazole and Triazole) Coumarin 

Derivatives. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Simple Synthesis of Some Novel 

Polyfunctionally Derivatives of 2H-

Coumarin-2-One. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ وجًدَ ذلىد ذلىىد 11

Studying Some Properties of Constant 

Ratio Non-Null Curves in Minkowski Space-

Time. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Investigation some properties of a 

spacelike curve in Minkowski space-time. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Two dimensional kinematic surfaces with 

constant scalar curvature in Lorentz-

Minkowski7-space. 

 غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام  -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Special Smarandache Curves According to 

Bishop Frame in Euclidean Spacetime. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

11 
 د/ أشرف اواً عبد الراضٌ

Emam, Ashraf 

Auriferous shear zones in the central 

Allaqi-Heiani belt: Orogenic gold in post-

accretionary structures, SE Egypt 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ فاطىُ فدرّ عبد املتعاه 12

Biosorption of heavy metals onto different 

eco-friendly substrates. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Nigragillin, Nigerazine B and Five Naphtho-

γ-pyrones from Aspergillus japonicus 

Isolated from Hot Desert Soil. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )
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 اهلٍدشُ :)ب( أحباث كمًُ 

 أ.د/لؤّ شعد الديَ ٌصرت 13

Study of Nano  Filler Effect on Electrical 

Behavior of Polymer Insulating Materials 

Using Artificial Intelligence   

مدرج ػى آخر إصدار لنظام غري   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 A Weibull Method for Investigating 

Flashover Voltage of Outdoor Polymer 

Insulators  

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Dielectric Properties of Polymer Blends 

Using Least Square Method 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Carbon Nanotubes Effect for Polymer 

Materials on Break  Down Voltage 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Artificial Neural Network Technique to 

Predict Lifetime for Polyester Insulator  

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Carbon Black Effect on Electrical 

Performance of Semi-Conducting Layers 

for Power Cables 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

 ذلىدد / أمحد ذلىد عًد  14

Effective demand side scheme for PHEVs 

operation considering voltage stability of 

power distribution systems 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Performance and power quality 

improvements of MEA power distribution 

systems using model predictive control  

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ إيّاب ذلىىد ذلىد 15

Location – Based Millimeter Wave Multi-

level  

Beamforming using Compressive Sensing 

واجلائزة عن  4702البحث منشور عام 

 47037عام 

Cloud Cooperated Heterogeneous Cellular  

Networks for Delayed Offloading using 

Millimeter Wave Gates 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

 د/ عىاد ذلىد أمحد ذلىىد 16

Thermal and Reliability Assessment 

for Wind Energy Systems with 

DSTATCOM Functionality in Resilient 

Microgrid 

البحث مت التقدم به جلائزة اجلامعة  -

 التشجوعوة7

Thermal Stresses Relief Carrier-

Based PWM Strategy for Single Phase 

Multilevel Inverters 

البحث مت التقدم به جلائزة اجلامعة  -

 التشجوعوة7
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 لألسباب الْازدة أماو كل حبح: 

 

 اهلٍدشُ :)ب( أحباث كمًُ 

 د/ صالح ذلىد كاون 17

Biomass gasification coupled to an EFGT-ORC 

combined system to maximize the electrical 

energy generation: A case applied to the olive 

oil industry 

واجلائزة   4702البحث منشور عام   -

 47037عن عام 

Stability improvement of power systems 

connected with developed wind farms using 

SSSC controller 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Impact of SVC on Developed Wind Farm Based 

on Different Types of Induction Generators 

during Grid Faults 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Constraints violation handling of SSSC with 

multi-control modes in Newton-Raphson load 

flow algorithm 

 مل يذكر بالبحث ادم جامعة ادوان7  -

Voltage Stability Improvement of New Toshka 

Network with High Penetration of Photovoltaic 

Generations 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Short Circuit Current and Voltage Stability 

Analysis of a Realistic Generation System 

Using Fault Current Limiter and SVC 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Newton-raphson current injection load flow 

solution based on sparse metrix calculations 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Voltage Stability Improvement of an Egyptian 

New City Electrical Network Using Static VAR 

Compensator 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

18 
 د/ ذلىد فكرّ عبداملبدئ

 

Removal of heavy metals from wastewater 

using thermally treated sewage sludge 

adsorbent without chemical activation 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Factors Affecting Design, Construction of 

Engineering Laboratories 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

19 
 د/كرار ذلىىد بدوّ وصطفِ 

 

Optimal scheduling of electric vehicles 

considering uncertain RES generation using 

interval optimization 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

21 
 ذلىد عبد الٍاصر ذلىد .د

 

Accurate Photovoltaic power forcasting 

models using deep LSTM-RNN 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Aggregating the temporal coherent 

descriptors in vedios using multiple learning 

kernel for action recognition 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د. محادَ امحد محادَ 21

Location – Based Millimeter Wave Multi-

level Beamforming using Compressive 

Sensing 

مت تقديم البحث بادم د/ أيهاب   -

 حممود 7

 4702تاريخ نشر البحث عام  -

 47037واجلائزة عن عام 

 

-13- 



 جامعة أسوان

 س اجلامعةـب زئيـنائمكتـب 
 لشئون الدزاسات العليا والبحوث

 :3223443/793  :3223443/793  3020 -3073 :داخلى 

Aswan University 
Vice-President Office 

For Graduate Studies And Researches 
 

 

اجلدّل التاىل ّعدو ميح أى ميَا اجلائزة املدصصة  استبعاد البخْخ الْازدة فى: زابعًا -تابع -
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 اهلٍدشُ :أحباث كمًُ تابع )ب( 

 د. العطار عمِ ذلىد 22

Optimization of reactive compensation in 

distribution networks based on moth swarm 

intelligence for multi-load levels 

مدرج ػى آخر إصدار لنظام غري   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د. ذلىد ذلىىد عمِ 23

Quasi-Static Time-series Analysis of congested 

transmission networks with intermittent wind 

power penetration 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د. ايّاب خمف ابراًِي 24

Compact Tri-Band Notched Characteristics 

UWB Antenna for WiMAX, WLAN and X-Band 

Applications 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Design of miniaturized and high isolation 

metamaterial-based MIMO Antenna for Mobile 

terminals 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 ٍِدشُ الطاقُ :( أحباث )جـ

25 
 د/ شمىِ عبدالعاه شعباُ

 هعبدالعا
Grid Connected Solar Photovoltaic-Fuel Cell 

Based Hybrid System with Dynamic Voltage 

Restorer 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ عبد املؤوَ ذلىد عبدالرحًي 26

A Comprehensive Review on the 

Development of Fractional Frequency 

Transmission System for off Shore Wind 

Farms 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

27 
 د/ أشاوُ خالد عجىاُ 

 

Influence of Hydrostatic Pressure on 

Creeping Discharge Characteristics over 

Solid / Liquid Insulating Interfaces under AC 

and DC voltages 

البحث لوس له معامل تأثري حوث   -

واجلائزة عن  4702أنه منشور عام 

 47037عام 

A Novel Design of Three- Phase Transverse 

Flux Linear Motor to Minimize Force Ripples 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Properties of Silica – Based Aerogel 

Substrates and Application to C- band 

Circular Patch Antenna 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ أمحد ثابت ذلىد ذلىد 28

Experimental  Enhancement for Electric 

Properties of Polyethylene 

Nanocomposites  under Thermal 

Conditions 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Investigation on enhancing breakdown 

voltages of transformer oil nanofluids 

using multi-nanoparticles technique 

البحث لوس له معامل تاثري ػى عام  -

 4702حوث أنه منشور عام  4703

 47037واجلائزة عن عام 

 أ.د/ عاده زيَ الديَ ذلىد 29

A New Contribution in Reducing Electric Field 

Distribution Within / Around Medium voltage 

Underground Cable Terminations  

 البحث لوس له معامل تأثري7  -
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 كمًُ السراعُ واملىارد الطبًعًُ :( أحباث )جـ

 د/ حصَ حافظ حصَ 31

Image analysis-based system for estimating 

cotton leaf area. 
غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ ِصاً زكريا تىفًل 31

Physico-Chemical, Rheological and 

Technological Evaluation of New Bread Wheat 

Varieties Grown in Toshka, Aswan (Egypt).  

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ عبد اهلل وٍصىر شمًي 32

Effect of glycerol supplementation during early 

lactation on milk yield, milk composition, 

nutrient digestibility and blood metabolites of 

dairy buffaloes. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Growth performance and digestion of growing 

lambs fed diets supplemented with glycerol. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 ذلىد الكط د/ وآن فتحِ 33

Implication of different non-fibrous 

carbohydrate sources on intake, nutrients 

digestibility and production of lactating-cows 

in Egypt. 

ػى آخر إصدار لنظام غري مدرج   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

COMPOSITION AND QUALITY OF STIRRED 

YOGHURT SUPPLEMENTED WITH APRICOT 

KERNELS POWDER. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Preparation and Properties of Bio-yoghurt 

using JAT Powder and Different Probiotic 

Strains.  

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Production of Flavoured Fermented Camel Milk. -  7البحث لوس له معامل تأثري 

 صابر امحد ّد/ وجد 34

Chemical Composition Evaluation of Egyptian 

Lemongrass, Cymbopogon citratus, Essential 

Oil. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Effect of soil type on growth, productivity, and 

essential oil constituents of rosemary, 

Rosmarinus officinalis. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Influence of copper and lead on germination of 

three Mimosoideae plant species. 
غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

35 
 Evaluation of ten jojoba clones (Simmondsia د/ ذلىد امحد أبى المًن

chinensis) grown under Middle Sinai 

conditions. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ ذلىد تىفًل عباس 36

A novel plant-based-sea water culture media 

for in vitro cultivation and 

in situ recovery of the halophyte microbiome. 

آخر إصدار لنظام  غري مدرج ػى  -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Peanut (Arachis hypogaea L.) yield and its 

components as affected by 

N-fertilization and diazotroph inoculation in 

Toshka desert soil-SouthValley-Egypt. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Plant materials are sustainable substrates 

supporting new technologies of plant-only-

based culture media for in vitroculturing of the 

plant microbiome. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )
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 كمًُ السراعُ واملىارد الطبًعًُ :أحباث تابع ( )جـ

 د/ رضا عبد املىجىد مجعُ 37

Quality Parameters of Cane Juice and its 

Liquors During the Processing 

Stages of Raw Sugar under Prevailing 

Industrial Conditions. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ عبد املٍعي عىض اهلل 38

Growth, Forage Yield and Quality of Clitoria 

(Clitoria ternatea) as Affected by Dates and 

Methods of Sowing and Phosphorus Fertilizer 

under Toshka Region Condition. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ عبد الباشط عبد الصىًع امحد 39

Characterization of Four Molokhia (Corchorus 

olitorius) Landraces by Morphology and 

Chemistry. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Effect of Mineral, Organic and Bio-fertilization 

on Cucumber (Cucumis sativus L) Grown Under 

Plastic Houses Conditions. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 د/ حصني محداُ ذلىد شعًد 41

Growth, Flowering, Yield and Oil 

Characteristics of Picual Olives as Affected by 

Foliar Application of Vitamins and Amino Acids. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Insight onto the Effect of Fourteen Plant 

Extracts on Fruiting of Sakkoti Date Palms. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 ( ISI7تومسون رويرتز )

IMPACT OF USING CHICKEN MANURE TEA AND 

ASCORBIC ACID AS SUBSTITUTES FOR MINERAL 

N FERTILIZER ON FRUITING OF SUPERIOR 

GRAPEVINES. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

INSIGHT INTO THE EFFECT OF CHITOSAN ON 

GROWTH AND FRUITING OF SUCCARY MANGO 

TREES. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 كمًُ الطب :( أحباث )د

 د. شّا امحد 41

Recommendations for the treatment of children 

with radiotherapy in low- and middle-income 

countries (LMIC) 

 جامعة أدوان7البحث لوس به ادم   -
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اجلدّل التاىل ّعدو ميح أى ميَا اجلائزة املدصصة  استبعاد البخْخ الْازدة فى: زابعًا -تابع -

 لألسباب الْازدة أماو كل حبح: 

 كمًُ الطب :أحباث تابع ( )د

 د. شارَ دلدّ عبد احملصَ 42

Frequent postoperative gas 

expansion of the abdominal drain bag 

for a case of idiopathic neonatal 

pneumoperitoueum: A case report. 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Is the pinworm causing acute 

suppurative perforating appendicitis 

in children? A case series.   

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Congenital Vanished distal part of 

the right vas deferens, A case report 

Urology case reports 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Idiopathic neonatal 

pneumoperitoneum, A case report. 

 البحث لوس له معامل تأثري7  -

Trans-sphincteric anorectoplasty for 

rectovestibular fistula 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

A unique anomaly of the vas deferens 

A case series  

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Multiple Ileal atresia with total 

colonic atresia A case report 

مدرج ػى آخر إصدار لنظام  غري  -

 (ISI7تومسون رويرتز )

Current trends in the management of 

huge recurrent inguinal hernia in 

infants. Acas series. 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )

 )ِـ( أحباث كمًُ الطب البًطرّ :

 د. والْ ذلىد عبد املٍعي 43

Association of CYP19A1 gene 

polymorphisms with anoestrus in 

water buffaloes 

غري مدرج ػى آخر إصدار لنظام   -

 (ISI7تومسون رويرتز )
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                   ٍى عبازة عً مٔدالٔة  ّو 2012ميح دائزة اجلامعة اخلاصة بأحشً زسالة لعاو خامشًا: 

 -اجلداّل اآلتٔة: لكل مً الشادة الْازد أمساؤٍه فى شَادة تكدٓس ّ

 أوال: رشآن الدكتىراه:

 تاريخ منح الدرجة القشم الكلية االسم م

 عبدالياصسعبدالفتاح حمند عبدالفتاح 1

 ةـــــالرتبٔ

 24/5/2017ً أصٕه الرتبٗٛ

 19/6/2017ً أصٕه الرتبٗٛ وّا عبد الفتاح أبٕ اجملد ذلىد 2

 30/7/2017ً عمي الٍفض الرتبٕٙ عبداملعطٜ عبدالصٗدبدرٝ فٍدٙ  3

 30/7/2017ً عمي الٍفض الرتبٕٙ وني ذلىدأزٍٖب ذلىد  4

 30/7/2017ً أصٕه الرتبٗٛ شٗد عباط عجىاُ ودٌ٘ 5

 25/9/2017ً الصشٛ الٍفصٗٛ ذلىد د وصطفٜإمياُ ذلى 6

 30/10/2017ً املٍاِر ٔطرم التدرٖض شعٗد أمحد ذلرٔط أمحد 7

 زٍٖب عبد الرمحَ ذلىد 8

 لْوــــــالع

 25/9/2017ً احلٕٗاُ

 25/9/2017ً اجلٕٗلٕدٗا ذلىٕد عم٘ فّى٘ 9

 21/11/2017ً الهٗىٗاٞ ورٔٓ عبد الفتاح وػازٙ 11

 21/11/2017ً الهٗىٗاٞ ذلىٕد املمكب عبد الصتار 11

 أون أمحد ساود ذلىٕد عم٘ 12

 ةـــــاهليدس

 27/3/2017ً الهّربٗٛاهلٍدشٛ 

 27/3/2017ً اهلٍدشٛ املدٌٗٛ ذلىٕد عبد العسٖس بصطأٙ 13

 24/4/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىد إمساعٗن ذلىد ظشاتٛ 14

 24/8/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىد رظدٙ وٕش٘ إبراِٗي 15

 24/8/2017ً ٛدلاالت اخلدوٛ االدتىاعٗ اخلدمة االدتناعٔة رظاد أمحد عمٜ عىار  16

 ٌعٗىٛ برع٘ روضاُ 17

 اآلداب

 27/2/2017ً التارٖذ

 24/5/2017ً المػٛ العربٗٛ عم٘ سصَ ذلىٕد أمحد 18

 24/5/2017ً المػٛ العربٗٛ عبد الباشط ذلىد عبدٓ 19

 م32/23/3122 التاريخ ىاًِعبد اهلل امحد  21
 

 ثاًًٌا: رشآن املاجصتري:

 منح الدرجةتاريخ  القشم الكلية االسم م

 شمٗي عبد الصتار شمٗي امحد 1

ل
ا

رت
ب
ٗ

ــ
ــ

ٚ
 

 27/3/2017ً أصٕه الرتبٗٛ

 19/6/2017ً أصٕه الرتبٗٛ أقصاً عاظٕر ذلىد ذلىد 2

 30/10/2017ً إدارٚ تعمٗىٗٛ زٍٖب عبد اجملٗد سصَ عم٘ 3

 30/10/2017ً إدارٚ تعمٗىٗٛ زٍٖب ذلىد صدٖل سصَ 4
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 املاجصتري:ثاًًٌا: رشآن 

 تاريخ منح الدرجة القشم الكلية االسم م

 ِادر صاحل ذلىد أمحد 5

ً
ٕ
م
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
عـ
ل
ا

 

 27/2/2017ً الرٖاضٗات
 27/2/2017ً اجلٕٗلٕدٗا أمحد ذلىد عبد الفتاح 6
 27/3/2017ً الهٗىٗاٞ رضا عبد املٍعي عبد الٍيب 7
 24/4/2017ً الهٗىٗاٞ ِبٛ اهلل صالح ذلىد امحد 8

 24/4/2017ً الٍبات سصني ٍٜورٔٚ رضأٙ ورغ 9

 24/4/2017ً الرٖاضٗات آواه ذلىد عبد احلهٗي أمحد 11

 24/5/2017ً اجلٕٗلٕدٗا محادٚ شعد اهلل ذلىٕد ذلىد 11

 24/5/2017ً الرٖاضٗات طْ صالح الدَٖ ذلىٕد 12

 30/7/2017ً الٍبات ٔشاً دلدٙ ذلىد عم٘ 13

 30/7/2017ً الرٖاضٗات الدَٖ ذلىد صاحلذلىٕد شعد  14

 30/10/2017ً الهٗىٗاٞ أمساٞ عبد الرازم وصطف٘ 15

 21/11/2016ً الهٗىٗاٞ وصطفٜ ذلىٕد ضٗف اهلل 16

 13/12/2017ً الهٗىٗاٞ ٌّٜاد ذلىد جنات 17

 أميَ عٕض عبدٓ سصَ 18

ــ
شـ

د
ٍ
هل
ا

ٛ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ـ

 

 23/1/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ

 27/2/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ أبٕ الكاشي أمحد عم٘ بهري 19

 27/2/2017ً اهلٍدشٛ املدٌٗٛ أمساٞ ذلىد صالح عم٘ 21

 27/3/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ دعاٞ عبد احلىٗد ٖٕشف أمحد 21

 27/3/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىٕد ٌصارٙ عبد الفتاح 22

 24/4/2017ً اهلٍدشٛ املعىارٖٛ إمياُ عبد الرازم عبد العهٕر 23

 24/4/2017ً اهلٍدشٛ املعىارٖٛ أمساٞ أبٕاحلذاز أمحد عم٘ 24

 24/4/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ٔفاٞ ذلىد عم٘ بهرٙ 25

 24/4/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ الطٗب عابدَٖ دٖاب إبراِٗي 26

 24/5/2017ً اهلٍدشٛ املدٌٗٛ ذلىد دابر إبراِٗي سصَ 27
 19/6/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ٔلٗد ذلىٕد ذلىد ودٌ٘ 28
 19/6/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىد عبد الفتاح زعريٙ ذلىد 29

 19/6/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ طارم شٗد عبدٓ ٌٖٕض 31

 24/8/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ أمحد ذلىد ذلىٕد   31

 24/8/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىد ذلىٕد سمى٘   32

 25/9/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىد أمحد عبد الٕارخ 33
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 ثاًٌاًًً: رشآن املاجصتري: -تابع  -

 

 تاريخ منح الدرجة القشم الكلية االسم م

 فاً فّى٘ عبد املالك 34

ــ
شـ

د
ٍ
هل
ا

ٛ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ـ

 

 25/9/2017ً اهلٍدشٛ املدٌٗٛ

 30/10/2017ً الهّربٗٛاهلٍدشٛ  ظرٖف محدٙ مجعٛ 35

 21/11/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ وارٍٖا ٌادر ناون  36

 21/11/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ِدٙ عبد الصتار محٗد 37

 21/11/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ ذلىد ردب ذلىد آدً 38

 25/12/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ إمياُ ذلىٕد أمحد   39

 25/12/2017ً الهّربٗٛ اهلٍدشٛ مسٗٛ عٕض سصَ 41

 25/12/2017ً اهلٍدشٛ الهّربٗٛ خالد أمحد عبد الرمحَ 41

 أميَ أمحد عصاً الدَٖ ذلىد 42

ٛ
ٗ
ع
ىا
ت
د
ال
 ا
ٛ
و
د
خل
 ا

 27/2/2017ً خدوٛ اجلىاعٛ

 27/2/2017ً خدوٛ اجلىاعٛ عاده خمف سصَ أمحد 43

 27/2/2017ً تٍظٗي اجلىاعٛ عبد الرمحَ رفعت وصطف٘ 44

 24/5/2017ً خدوٛ اجلىاعٛ ذلىد ذلىد عبد العاه ٔفاٞ 45

 24/5/2017ً خدوٛ اجلىاعٛ ظرٖف عبد اهلل عبدٓ إمساعٗن 46

 19/6/2017ً ختطٗط ادتىاع٘ إبراِٗي عبد املعس ذلىد ذلىد   47

 19/6/2017ً خدوٛ الفرد ذلىد ذلىٕد ذلىد أمحد 48

 19/6/2017ً خدوٛ الفرد أفٍاُ أمحد ذلىٕد عبد الرمحَ 49

 30/7/2017ً دلاالت اخلدوٛ االدتىاعٗٛ عبد اهلل ذلىد عبد اهلل ذلىد 51

 24/8/2017ً خدوٛ اجلىاعٛ خالد ٖٕشف عم٘ ذلىد 51

 25/9/2017ً دلاالت اخلدوٛ االدتىاعٗٛ ِبٛ ذلىد العادل٘ ذلىد 52

 أمحد ظعباُ أمحد شمٗىاُ 53

ب
دا
آل
ا

 

 27/2/2017ً التارٖذ

 24/4/2017ً التارٖذ ذلىد عبد ربْأمساٞ  54

 24/4/2017ً المػٛ العربٗٛ رٔقٗٛ ذلىٕد شٗد عم٘ 55

 24/8/2017ً المػٛ العربٗٛ أمحد ذلىد أمحد ذلىٕد 56
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خامشًا: ميح دائزة املشسفني على زسائل املادشتري ّالدكتْزاِ املنيْحة مً اجلامعة خالل 

مٔدالٔة ّشَادة تكدٓس لكل مً الشادة الْازد أمساؤٍه و ٍّى عبازة عً 2012عاو 

  -فى اجلداّل اآلتٔة:

 كمًُ الرتبًُ: -1

 

 

 الوظيفة االسم م

1 
أشتاذ أصٕه الرتبٗـٛ ٌٔاٟـب رٟـٗض اجلاوعـٛ لعـ٠ُٕ خدوـٛ اجملتىـ          أ.د/ أمحد شٗد خمٗن

 ٔتٍىٗٛ الب٠ٗٛ

 أشتاذ أصٕه الرتبٗٛ املتفرغ أ.د/ أمحد ناون الرظٗدٙ 2

 أشتاذ أصٕه الرتبٗٛ املتفرغ أ.د/ شعٗد إمساعٗن عجىاُ الكاض٘ 3

 أشتاذ أصٕه الرتبٗٛ ٔعىٗد نمٗٛ الرتبٗٛ الٍٕعٗٛ ْأ.د/ راض٘ عبد اجملٗد ط 4

 أشتاذ عمي الٍفض الرتبٕٝ ٔعىٗد نمٗٛ الرتبٗٛ أ.د / سصَ أمحد عىر عالً 5

6 
نمٗــٛ الرتبٗــٛ لعــ٠ُٕ التعمــٗي أشــتاذ عمــي الــٍفض الرتبــٕٙ ٔٔنٗــن  أ.د/ وصطف٘ سصٗب ذلىد

 ٔالطالب

 أشتاذ ٔرٟٗض قصي أصٕه الرتبٗٛ أ.د/ عىاد ذلىد ذلىد عطٗٛ 7

 أشتاذ الرتبٗٛ املكارٌٛ ٔاإلدارٚ التعمٗىٗٛ املصاعد املتفرغ د/ بدرٙ أمحد أبٕ احلصَ 8

 أشتاذ عمي الٍفض الرتبٕٙ املصاعد املتفرغ د/ عبد احل٘ عم٘ ذلىٕد 9

 ودرط عمي الٍفض الرتبٕٙ ذلىد املّدٙد/ أمحد  10

 ودرط عمي الٍفض الرتبٕٝ د/ وصعد عبد العظٗي ذلىد صاحل 11

 ودرط أصٕه الرتبٗٛ د/ سامت فرغم٘ ضاس٘ 12

 ودرط الرتبٗٛ املكارٌٛ ٔاإلدارٚ التعمٗىٗٛ د/ سٍاُ عبد الصتار ذلىٕد 13

 ودرط الصشٛ الٍفصٗٛ د/ ٌاِد عٕض صاحل 14

 العمىً:كمًُ  -2

 الوظيفة االسم م

 أشتاذ الهٗىٗاٞ املتفرغ أ.د/ عمٜ ناون خمف اهلل 1

 أشتاذ بكصي الهٗىٗاٞ أ.د/ غرٖب ذلىٕد سصَ 2

 أشتاذ بكصي الهٗىٗاٞ أ.د/ ذلىد جنٗب راظد 3

 أشتاذ بكصي الهٗىٗاٞ أ.د/ ذلىد عبد املٍعي رشالُ 4
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 كمًُ العمىً:  -2-تابع -

 الوظيفة االسم م

 أشتاذ بكصي الهٗىٗاٞ أ.د/ واددٚ عبد العسٖس إبراِٗي 5

 أشتاذ بكصي الهٗىٗاٞ أ.د/ امياُ عبد الراض٘ أبٕ احلصَ 6

 أشتاذ الرٖاضٗات املتفرغ  )وتٕفٜ( أ.د/ ٖصَ غالب دٕدٚ 7

 أشتاذ بكصي الرٖاضٗات أ.د/ أمحد ذلىد رظاد 8

 أشتاذ بكصي الٍبات أ.د/ ذلىد درب ظدٖد 9

 أشتاذ بكصي الٍبات أ.د/ دلدٙ عبد الراض٘ الصٗد 10

 أشتاذ اجلٕٗلٕدٗا املتفرغ )وتٕفٜ( أ.د/ شٗد عبدٓ أمحد 11

 أشتاذ اجلٕٗلٕدٗا املتفرغ أ.د/ عست عبد الرمحَ ذلىد 12

 أشتاذ بكصي اجلٕٗلٕدٗا أ.د/ ذلىٕد عمٜ فّىٜ 13

 أشتاذ بكصي عمي احلٕٗاُ أ.د/ صفٕت أمحد عهاظٛ  14

 أشتاذ وصاعد بكصي الهٗىٗاٞ د/ أمساٞ عبد العسٖس إبراِٗي 15

 أشتاذ وصاعد بكصي الرٖاضٗات د/ عالٞ سصَ ٌٕر الدَٖ 16

 أشتاذ وصاعد بكصي الٍبات د/ فاطىٛ فدرٙ عبد املتعاه 17

 أشتاذ وصاعد بكصي اجلٕٗلٕدٗا د/ نرار عىر الفردأٙ 18

 بكصي اجلٕٗلٕدٗاأشتاذ وصاعد  د/ عم٘ ذلىد عم٘ محداُ 19

 ودرط بكصي الرٖاضٗات د/ ٔدٗدٚ ذلىد ذلىٕد 20

 ودرط بكصي الٍبات د/ إبراِٗي بٕٗو٘ عبد الفرٖض 21

 ودرط بكصي الٍبات د/ شمٗىاُ الصٗد شمٗىاُ 22

 

 كمًُ اهلٍدشُ : -3

 الوظيفة االسم م

 أ.د/ أميَ ذلىٕد عجىاُ 1
أشتاذ اهلٍدشٛ املدٌٗٛ ٌٔاٟب رٟٗض اجلاوعٛ لعـ٠ُٕ الدراشـات   

 العمٗا ٔالبشٕخ  

 أشتاذ اهلٍدشٛ الهّربٗٛ املتفرغ أ.د/ عبد اجملٗد ذلىد عمٜ 2

 أشتاذ بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ أ.د/ ذلىد عبد العسٖس وّمن  3

 أشتاذ بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ أ.د/ لؤٝ شعد الدَٖ ٌصرت 4

 أشتاذ الكٕٙ الهّربٗٛ نمٗٛ ٍِدشٛ الطاقٛ أظرف ذلىد محٗدٚأ.د/  5

 أشتاذ اهلٍدشٛ الهّربٗٛ املتفرغ أ.د/ عبد اهلل أمحد إبراِٗي 6

 أشتاذ وصاعد بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ الصٗد عبد احلىٗد ذلىٕد  7

 أشتاذ وصاعد بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ ذلىد ذلىٕد عم٘  8

 

 

-22- 



 جامعة أسوان

 س اجلامعةـب زئيـنائمكتـب 
 لشئون الدزاسات العليا والبحوث

 :3223443/793  :3223443/793  3020 -3073 :داخلى 

Aswan University 
Vice-President Office 

For Graduate Studies And Researches 
 

 

 كمًُ اهلٍدشُ : -3-تابع 

 الوظيفة االسم م

 أشتاذ وصاعد بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ امحد ذلىد عٗد  9

 أشتاذ وصاعد بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ أشاوٛ أمحد عىر 10

 أشتاذ وصاعد بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ صاحل نىاه ِرٖدٙ 11

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ صالح ذلىد ناون  12

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ ذلىد عم٘ ذلىد إمساعٗن     13

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ إّٖاب ذلىٕد ذلىد     14

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ ِاٌ٘ صابر صدٖل     15

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ عىاد ذلىد أمحد      16

 بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛودرط  د/ وصطفٜ صالح عبد احلهٗي 17

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ وٍتصر ذلىد ذلىد 18

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ الهّربٗٛ د/ ذلىٕد عم٘ صابر  19

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ املدٌٗٛ د/ عبد الكادر تٕفٗل امحد  20

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ املدٌٗٛ د/ عىرٔ ذلىد ِٔب اهلل 21

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ املدٌٗٛ أمحدد/ أبٕ الكاشي دٖاب  22

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ املدٌٗٛ د/ حيٗ٘ سصَ وه٘ 23

 ودرط بكصي اهلٍدشٛ املعىارٖٛ د/ سامت ذلىٕد فتش٘ 24

 كمًُ اخلدوُ االجتىاعًُ: -4

 

 الوظيفة االسم م

 أشتاذ عمي اإلدتىاع ٔعىٗد نمٗٛ اخلدوٛ االدتىاعٗٛ أ.د/ ذلىد جندٙ شٗد 1

 أشتاذ دلاالت اخلدوٛ اإلدتىاعٗٛ املتفرغ عباط دٌدرأٙأ.د/ عم٘  2

 أشتاذ عمي اإلدتىاع املتفرغ أ.د / عبد الرسٗي ذلىٕد متاً 3

 اشتاذ وصاعد بكصي التدطٗط اإلدتىاع٘ املتفرغ د / نٕثر أمحد قٍأٙ 4

 أشتاذ وصاعد بكصي خدوٛ اجلىاعٛ د/ ذلىد شٗد عباط دٌدرأٝ 5

 أشتاذ وصاعد بكصي خدوٛ اجلىاعٛ ذلىدد/ ٍِاٞ عارف أمحد  6

 ودرط بكصي دلاالت اخلدوٛ االدتىاعٗٛ د/ إّٖاب ذلىد أمحد 7

 ودرط بكصي دلاالت اخلدوٛ االدتىاعٗٛ د/ ٌبٗمٛ ذلىد لطفٜ 8

 ودرط بكصي خدوٛ الفرد د / مسري ذلىد عبد الرمحَ 9
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 كمًُ اآلداب: -5

 

 الوظيفة االسم م

1 
 أشتاذ األدب العرب٘ ٖٕشف عبد احلافظ أ.د/ رفاع٘

2 
 أشتاذ العمًٕ المػٕٖٛ أ.د/ عبد الٍعٗي عبدالصالً خمٗن

3 
 أشتاذ الٍشٕ ٔالصرف ٔالعرٔض أ.د/ ٖاشني أمحد عٗص٘

4 
 أشتاذ التارٖذ الكدٖي أ.د/ ظهرٙ سصني عم٘

5 
 ودرط التارٖذ احلدٖح ٔاملعاصر املتفرغ د/ شكأ دردٖر عبد اجلٕاد

 

 

ٍّى  و 2012خالل عاو  مت تسقٔتَه ميح دائزة الشادة أعضاء ٍٔئة التدزٓص باجلامعة الرًٓسادسًا: 

 -:ى اجلدّل اآلتىعبازة عً مٔدالٔة ّشَادة تكدٓس لكل مً الشادة الْازد أمساؤٍه ف

 تاريخ الرتقية الدرجة املرقى عليها القشم الكلية مـــاالس م

 رظـــــادد/امحــــــــد ذلىد 0أ 1

 العمًٕ

 1/12/2017 أشتاذ رٖاضٗات

 1/9/2017 أشتاذ دٕٗلٕدٗا د/خريٖٛ ذلىد فٕزٙ قاشي0أ 2

 1/7/2017 أشتاذ نٗىٗاٞ شاوٗٛ ذلىد شٗد سصاٌني د/0أ 3

 28/2/2017 أشتاذ عمي احلٕٗاُ عالٞ الدَٖ صالح الدَٖ د/0أ 4

 1/6/2017 أشتاذ  ٌبات الصٗد ٜعبد الراض ٝدلد د/0أ 5

 1/7/2017 أشتاذ وصاعد ٌبات / إبراِٗي بٕٗو٘ عبد الفرٖض0د 6

 30/7/2017 أشتاذ وصاعد رٖاضٗات / أشاوٛ امحد وّمن0د 7

 1/7/2017 أشتاذ وصاعد دٕٗلٕدٗا / عبد احلىٗد شعد عبد احلىٗد0د 8

 30/7/2017 أشتاذ وصاعد ٌبات / فاطىٛ فدرٙ عبد املتعاه0د 9

 1/7/2017 أشتاذ وصاعد رٖاضٗات وعتىد رفعت سصَ/ 0د 10

 1/7/2017 أشتاذ وصاعد نٗىٗاٞ /ٌادٖٛ عمٜ امحد سص0َد 11
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 و 2012خالل عاو  مت تسقٔتَه ميح دائزة الشادة أعضاء ٍٔئة التدزٓص باجلامعة الرًٓسادسًا: -تابع 

 -:ى اجلدّل اآلتىٍّى عبازة عً مٔدالٔة ّشَادة تكدٓس لكل مً الشادة الْازد أمساؤٍه ف

 تاريخ الرتقية الدرجة املرقى عليها القشم الكلية االسم م

 /ذلىد زنرٖا عبد احلىٗد سص0َد 12

 اهلٍدشٛ

 1/7/2017 أشتاذ وصاعد اهلٍدشٛ املدٌٗٛ

 30/7/2017 أشتاذ وصاعد الهّربٗٛاهلٍدشٛ  /إّٖاب ذلىٕد ذلىد ذلىٕد0د 13

 ٍِدشٛ د/أمحد ثابت ذلىد ذلىد0أ 14

 الطاقٛ

 30/10/2017 اذأشت ٍِدشٛ الكٕٝ ٔاآلالت الهّربٗٛ

 27/3/2017 أشتاذ وصاعد ٍِدشٛ الكٕٝ ٔاآلالت الهّربٗٛ / طارم سصَ ذلىد سص0َد 15

 د/ ذلىد جندٙ شٗد امحد0أ 16

ٛ
ٗ
ع
ىا
ت
د
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 ا
ٛ
و
د
خل
ا

 

)ختطٗط عمي االدتىاع 

 ٔتٍىٗٛ(

 25/9/2017 اذأشت

 21/11/2017 أشتاذ وصاعد االدتىاعٗٛدلاالت اخلدوٛ د/ عبد املٍعي شمطاُ امحد اجلٗالٌٜ 17

اخلدوٛ  ٜخدوٛ الفرد ف ٓالالد عبدعبداحلىٗ صابر د/عبدالالٓ 18

 االدتىاعٗٛ

 21/11/2017 أشتاذ وصاعد

 5/7/2017 أشتاذ وصاعد العربٗٛالمػٛ  اآلداب / عبد املٍعي عجىا0ُد 19

 21/11/2017 أشتاذ وصاعد أثار وصرٖٛ اآلثاز رضوان عبد الراضي السيد/ 0د 20

21 

تربٗٛ  وصطفٜ ذلىد مجعٛ ذلىد/ 0د

 رٖاضْٗ 

وٍاِر ٔطرم تدرٖض 

 الرتبٗٛ الرٖاضٗٛ

 30/10/2017 أشتاذ وصاعد

 

ّعسض ىتٔذة ادتناع  سٔادتكه للتكسو باليظس األمس معسّض على -

 جملص اجلامعة لليظس فى: جلية دْائز اجلامعة على 

 كنا ّزدت بتْصٔات جلية دْائز اجلامعة الشابل ذكسٍا. و 2012أّاًل: اعتناد دْائز اجلامعة لعاو

( مً الئخة دْائز دامعة 30)لنادة ات ّاللذاٌ املعاّىة ّفكًا لثاىًٔا: ميح مكافأة للذية اجلْائز ّاإلداز

أسْاٌ التى تيص على: " تـُنيح مكافأة للذية اجلْائز ّ اإلدازات ّاللذاٌ املعاّىة ٓكسزٍا جملص 

  اجلامعة سيًْٓا ".

 

 لشئون الدراسات العليا رئيس اجلامعةنائب    

 ونائب رئيس جلنة اجلوائز

  
 (أمين حممود عثمان)أ.د. 
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