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 جيا والنقل البحريلووألكاديمية العربية للعلوم والتكنا

 ة والتكنولوجـياـية الهندسـكل
Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

College of Engineering & Technology 

 
  مجلس الكلية جتماعامحضر 

  2011 يونيو 1المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

بحضور ، اصباًح 11:00الساعة  2011 ويوني 1الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 :أعضاء المجلس وهم

 :رئيس المجلس
 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(  عزيـز عـزت / األستاذ الدكتور. 1

 :وكالء الكليةالســادة 
 )وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع(  محمود أبو زيد / األستاذ الدكتور. 1

 :الســادة مسـاعدو العميد
 )مساعد العميد لشئون الجودة( علي ابراهيم الدرويش/ األستاذ الدكتور. 1
 )مساعد العميد للعالقات الخارجية ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللي(ياسر جابر                / األستاذ الدكتور. 2
 )مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(  أحمد لطفى / األستاذ الدكتور. 3
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية(  حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 4
 ) مساعد العميد للشئون الفنية(  إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور. 5
 )يد لشئون البيئة وخدمة المجتمعمساعد العم( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 6

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(  عباس يحيى / األستاذ الدكتور .1
 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 2
 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية(   ريعالء عبد البا/ ستاذ الدكتوراأل. 3
 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(   وائل كامل/ األستاذ الدكتور .4
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية( الصفتي أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور .5
 ) رئيس قسم الهندسة البحرية (  عمرو على / األستاذ الدكتور .6
 )رئيس قسم الدراسات العليا(   غب أحمد را/ الدكتور .7
 )باإلنابة -رئيس قسم هندسة الحاسب (  محمد أبو النصر/ الدكتور .8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   خالد الكيالني / الدكتور .9
 

 :مجلس الطلبة
 )رئيس مجلس الطلبة(  محمد جمال مراد/ الطالب.1
 )نائب رئيس مجلس الطلبة(  لجنزوريمصطفى محمد ا/الطالب. 2

 :الحضورعدم واعتذر عن 
  )وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(   مصطفى حسين / األستاذ الدكتور -

 البند األول: 

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق
 

 2011مايو  4تم التصديق على محضر الكلية السابق بتاريخ  :القرار. 
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 البند الثاني: 

 .ات األقسام لتطوير اللوائح الدراسية للمقرراتمقترح
 

الكلية بصدد وأن  قد أثير من قبلبند المشار إليه كان هذا الأن  عزيز عزت .د.أ أوضح •

لكيفية  تصور مبدئيقام كل قسم بعرض وقد . كل األقساماجعة المقررات الدراسية بمر

الجامعات بقـــًا لما هو مطبق بتطوير المقررات التابعة له على أن تستوفى تلك التغييرات ط

 .المستجدات التي تحدث في العالم من حولناومتطلبات االعتماد لتساير ة األخرى المشابه

 

تطوير المقررات الدراسية بقسم الهندسة بعرض خطة متكاملة ل ياسر جابر. د.أ امقد قو •

 .بقسمهذات العالقة  كل األقسامباقي التنسيق مع إال أنه ينبغي ، اآلليالكهربائية والتحكم 

 

أنها  يرىأنه  محمد أبو النصر. د.أ ضافأفقد  College Requirementsفكرة أما بالنسبة ل •

هو مقرر خدمي يدرس لجميع  IM111ليست واضحة بالنسبة لألقسام التعليمية فمثًال مقرر 

 136وحيث أن شرط التخرج في الجامعات األجنبية هو إنجاز ، الفترة األولى األقسام في

فإن هذا ساعة معتمدة  180البكالوريوس باألكاديمية يتطلب إنهاء برنامج ساعة معتمدة وأن 

 .لنا فرصة زيادة المقررات التخصصية في كل قسم يعطي

 

  Tutorial الــ ن ساعاتألساعة معتمدة  180أنهم ليسوا فعليًا  عزيز عزت. د.أأوضح  •

أية حال فإن الهدف هو االرتقاء بالعملية  في حساب إجمالي الساعات، وعلىكاملة التدخل 

حسن أالتعليمية والحرص على مواكبة التطوير في الجامعات األخرى، فالمرجعية لنا هي 

 .مكانياتنا ومواردناإالجامعات في العالم مع مراعاة 

 
الخاصة به، يتم التطوير بعد إنتهاء كل قسم من تجهيز خطة  هأن عالء عبد الباري. د.أقترح ا •

ورشة عمل لعرض ومناقشة خطة كل قسم واألخذ بالتوصيات بالنسبة للمقررات تيب رت

 .المشتركة بين األقسام

 

 .على هذا االقتراحعزيز عزت . د.أوافق  •

تأتي كل عامين  RIBAة لقسم الهندسة المعمارية فإن هيئة ببالنسعباس يحيى . د.أرض ع •

و   CC111بالنسبة للمقررين أما ، ا يضمن مواكبة التطور في الجامعات األخرىبم

CC112 لطالب في الوقت الحالي ويلزمهما الكثير من لرى أنهما غير مفيدين ي هوف

 .التطوير
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 :المقررات إلى ثالثة انواعأن في ورشة العمل يمكن تقسيم عزيز عزت . د.أأوضح  •

 .مقررات مشتركة بين كل األقسام .1

 .مقررات مشتركة بين قسمين فقط .2

 .قسم ي كلفمقررات متخصصة  .3

 

فرع اشتراك كلية الهندسة والتكنولوجيا بيجب األخذ في االعتبار  هأن ياسر جابر. د.أ أضاف •

 .تطوير المقررات بنفس الطريقةب في ورشة العمل لكي يلتزموا القاهرة

 

 NASRيجب مراعاة المعايير المنصوص عليها في الئحة  هأنعلي الدرويش .د.أأضاف  •

 .ع نسخة من تلك المعايير على السادة أعضاء المجلسعند التطوير، وقام بتوزي

 

تم تخصيص ي، وسعملية التطويريجب وضع جدول زمني إلنجاز أنه  عزيز عزت. د.أأكد  •

جلسة أخرى خالل هذا الشهر لعرض خطة األقسام لتطوير المقررات إلى أن يتم التجهيز 

 .لورشة العمل لمناقشة المعطيات

 

بين أكواد المقررات وتبعيتها لألقسام  نوفرقيالطالب ال أنمحمد جمال / الطالبضاف أ •

في كتابة سيرة  همللعمل وتساعد مالتي تؤهلهلعملية االمقررات اهتمامهم ب التعليمية، ولكن

أما . رأي الطالبية تطوير المقررات تتطلب أخذ لمعن أيرى وعلى ذلك فهو . ميزةتذاتية م

ل رأي الطالب ألنه يتم ملؤه بعد انتهاء وال يمثمجدي هو غير ف الستقصاءبالنسبة ل

 .قبلهــا سولياالمتحانات النهائية 

 

ن نعرف الهدف من االستقصاء، فهو لتقييم بمكان أمن األهمية  هأن خالد الكيالني.د أوضح •

ذ إجراء في االمقرر والمعمل، وبما أن الطالب ال يرى استجابة أو اتخو المعيدو المحاضر

تقصاء فال يهتم به، لذلك يجب أوًال سيفقد المصداقية في هذا اال هلحالة الشكوى، فذلك يجع

 .التالي بداية الفصل الدراسيقبل تحليل نتيجة االستقصاء بسرعة لتصل 

 

كثر أأنه من األفضل إعادة صياغة أسئلة االستقصاء بحيث نستفيد منه عزيز عزت . د.أ علق •

، مع األخذ في االعتبار االستقصاء ءمللة استفادة، ويدرس توقيت وآلية دفع الطالب أو إقناع

مع أن االستقصاء ليس هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة رأي الطالب، فهناك اتصال مباشر ودائم 

 .الطالب

 

 القرار:  
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 .تطوير المقررات الدراسيةلتخصيص جلسة لمناقشة خطة االقسام  -1

 .االستقصاء ءالطالب لمل اندراسة إعادة صياغة اسئلة االستقصاء وآلية وتوقيت يناسب -2
 

  ثالثالالبند: 

 2010/2011االستعدادات المتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 تم االنتهاء من وضع جداول االمتحانات باألقسام التعليمية هأن محمود ابو زيد. د.أ فادأ •

  .دوارتوزيع جداول اإلشراف على األ وجاري
 

 القرار:  

 ــــًاأحيط المجلس علم
 

 بند الرابعال: 

 التأكيد على إعالم الطالب بكل درجات أعمال السنة قبل االمتحان النهائي

قسام لم تعلن درجات أعمال السنة على الطالب، حتى اآلن بعض األ هأن عزيز عزت.د.أأشار  •

ضرورة االنتهاء من إعالن الدرجات والمحاضرين لمتابعة وهذه مسئولية كل رئيس قسم 

فقط، ويجب إعالم  ال بالنسبة لدرجة االمتحان النهائيب لتعديل النتائج إلن يسمح بأي طل هنأل

 .ـــًايضأالطالب بذلك 

لن يسمح بعمل  هأنالطالب الغ بإمسئولية ولى مجلس الطلبة تيأن  أحمد فاروق. د.أاقترح  •

Student Appeal  ن يتوجه للمحاضر أإال لدرجة االمتحان النهائي فقط وعلى الطالب

 .قبل موعد االمتحان النهائي ال السنةلمعرفة أعم

على رؤساء األقسام ضرورة إعادة النظر على كشف النتيجة ككل قبل  عزيز عزت. د.أأكد  •

في الكشف، والتأكيد  Uرفعه للمستوى األعلى للتأكد من موضوعية الدرجات وعدم وجود 

 اساعة نظًر 72خالل ن بعد االمتحاعلى المحاضرين بااللتزام بتسليم نتائج االمتحان النهائي 

مباشرة بعد انتهاء امتحان الفصل  ألفصل الصيفي سوف يبدالتسجيل لن أللضيق الوقت 

 .9/7/2011في الدراسي الثاني 
 

 القرار:  

 ــــًاأحيط المجلس علم

 البند الخامس: 

 2011يونيو  10االنتهاء من إعداد جداول المراقبة في موعد غايته 

جاري وضع جداول المراقبات ولكن يوجد عجز في عدد  هأن محمود ابو زيد. د.أأفاد  •

ساعة مراقبات، أم نتوجه  12أكثر من بالتكليف ب، فهل يسمح المراقبين في بعض األقسام

 لالستعانة بمراقبين من الخارج؟

 سبوع؟أ 16أسبوع أم  15هلى سيتم محاسبة المنتدبين على أساس ياسر جابر . د.أاستفسر و •
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نهم على دراية أل فضل االعتماد على مراقبين من الداخلنه من األأت عزيز عز. د.أأجاب  •

زيادة بأي السماح  سوف يتم اتباع ما تم في مراقبات العام السابقعليه بنظام االمتحانات و

أسبوع  15لى أساس علمحاضرين المنتدبين وسيتم محاسبة اساعة،  12أكثر من بالتكليف 

 .دراسي

 

 القرار:  

 ــــًاأحيط المجلس علم

 

 البند السادس: 

 موقف الدراسات العليا
 : بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشراف لهم -أ 

 
 ) هندسة التشييد والبناءقسم (  أحمد عثمان محمود السعيد. م.   1

 : عنوان الرسالة       
 “A Suggested Evaluation Model for Information System Implementation Benefits in 

Construction Management Process in the Egyptian Construction Companies” 
 :تحت إشراف كل من 

 والبناء  تشييدالهندسة  -أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1
 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  -هندسة تشييد  -أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  اهللا الدين حسن عبد محمود بهاء. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Smart Antennas (Beamforming Techniques)” 
 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  درويش عبدالعزيز محمد. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  عمر يوسفمحمد . د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  أحمد حسانين محمد رشوان. م.   3
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 : عنوان الرسالة       
 “Sustainable Construction Management: Environmental Assessment 

for Construction Phase of Residential Projects” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  عالءالدين ناجى سرحان. د. 1
 -كلية الهندسة  -هندسة التشييد والهندسة المعمارية  -أستاذ مساعد  خالد محمد نصار. د. 2

 الجامعة األمريكية بالقاهرة
 

 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  نورالدين محمود حسين محمود. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Creating Affordable Industrial Housing 
(Case Study: Abukir Fertilizers Company)” 

 :تحت إشراف كل من 
 تصميم بيئىهندسة معمارية و -أستاذ مساعد  محمد وهبة إبراهيم. د. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  خالد على طرابية. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  رشا عادل بولس إقالديوس. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “The Role of Urban Expansions (Case Study: Urban Expansion 
on the Development Corridor)” 

 :تحت إشراف كل من 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  -قسم العمارة  -أستاذ  محسن أبوبكر بياض. د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  اهللا جيهان مسعد حنا. د. 2
 يئىهندسة معمارية وتصميم ب -أستاذ مساعد  محمد وهبة إبراهيم. د. 3

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  أحمد محمود محمد على الفخرانى. م.   6

 : عنوان الرسالة       
 “Minimizing Car Dependency: An Approach for a New Suburban Linkage” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -اعد أستاذ مس عالءالدين ناجى سرحان. د. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  محمد عاطف إلهامى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  وائل حسين محمود السليسلى. م.   7
 : عنوان الرسالة       

 “Environmental Architecture through Centuries” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  محمد وهبة إبراهيم. د. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  خالد على طرابية. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 
 

 ) ئىالهندسة المعمارية والتصميم البيقسم (  أحمد محمد نصرالدين سعد البطيخى. م.   8
 : عنوان الرسالة       

 “Light Rail Systems as an Urban Development Tool” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ  مصطفى محمد جبر. د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  محمد عاطف إلهامى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 ) الهندسة الميكانيكيةقسم (  ازم محمد مختار المسمارىح. م.   9
 : عنوان الرسالة       

 “Heat Transfer between Two Eccentric Cylinders” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 1
 هندسة ميكانيكية -مدرس  أحمد أحمد حنفى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 
 ) الهندسة البحريةقسم (  مصطفى أحمد محمد سليم. م.   10

 : عنوان الرسالة       
 “Shale and Wellbore Stability” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة بحرية -أستاذ زائر  محمد عباس قطب. د.أ. 1
 هندسة بحرية -أستاذ  عمرو على محمد. د.أ. 2
 هندسة بحرية -أستاذ مساعد  حادةمحمد فهمى ش. د. 3

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الهندسة البحريةقسم (  الدايم القثامى العزيز عبد مشارى عبد. م.   11

 : عنوان الرسالة       
 “Marine Pollution Management in the Kingdom of Saudi Arabia” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة بحرية -أستاذ زائر  ىالسيد حسين حجاز. د.أ. 1
 هندسة بحرية -أستاذ  عمرو على محمد. د.أ. 2
 مركز المحاكيات –مدرس  عمريوسف محمد . د. 3

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 : بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم -ب 

 
 ) تصاالتهندسة اإللكترونيات واالقسم (  مروة محمد صابر الجمل. م.   1

 : عنوان الرسالة       
 “Ultra-Wide Band Signals” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  يمصطفى حسين عل. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  - مدرس شوقى السيد شعبان. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  معطى البدوىالسيد عبدال. د.أ. 1
 جامعة حلوان -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  السيد مصطفى سعد. د.أ. 2

 

 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 

 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  شيماء محمد فرغلى سيد. م.   2
 : ة عنوان الرسال      

 “Wearable Microstrip Antenna” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  درويش عبدالعزيز محمد. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  محمد حسن الشرقاوى. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة عين شمس -ة الهندسة كلي -هندسة كهربية  -أستاذ  هادية محمد الحناوى. د.أ. 1
 المركز القومى للبحوث -اإللكترونيات بحوث معهد  -أستاذ  عصمت عبدالفتاح عبداهللا. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  سارة سامى محمد فؤاد. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “Generative Design: Exploring the Role of Shape Grammar in Architectural Design” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  عالءالدين ناجى سرحان. د. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  عباس يحيى يم. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -دسة معمارية هن -أستاذ  محمد عبدالعال إبراهيم. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة معمارية  -أستاذ  إيناس فاروق حمدى. د.أ. 2

 

 وافق المجلس : القرار. 
 ) الهندسة البحريةقسم (  عبدالفتاح محمد فتحى سويدان. م.   4

 : عنوان الرسالة       
 “Towing Arrangements and Operations for Marine and Naval Units” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة بحرية -أستاذ زائر  محمد عباس قطب. د.أ. 1
 هندسة بحرية -أستاذ  عمرو على محمد . د.أ. 2
 جامعة اإلسـكندرية –كلية الهندسة  –هندسة بحرية  –أستاذ مساعد  عادل عبدالحليم بنوان. د. 3

 :شة لجنة المناق
 هندسة بحرية -أستاذ زائر  السيد حسين حجازى. د.أ. 1
 )سابقا(رئيس هيئة اللويدز بمصر وشمال أفريقيا  محمد توفيق نصر. م. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 ) الهندسة البحريةقسم (  كريم عبدالكريم محمد بركات. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “Design Considerations of Oil Tankers” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة بحرية -أستاذ زائر  السيد حسين حجازى. د.أ. 1
 هندسة بحرية -مدرس  أحمد نجيب عبدالحميد. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة بحرية  -أستاذ  هبة وائل لهيطة. د.أ. 1
 هندسة بحرية -ائر أستاذ ز محمد عباس قطب. د.أ. 2

 

 وافق المجلس : القرار. 
 

 : اعتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم -ج 
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 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (  عارف أحمد يوسف الجودر. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “The Effectiveness of Job Performance Appraisal in Kingdom of Bahrain” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ  المنعم أحمد فاروق عبد. د.أ. 1
 هندسة صناعية وإدارية -مدرس  محمد خميس حسن. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة اإلنتاج  -أستاذ  أحمد بهاءالدين خيرى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة اإلنتاج  -اذ أست محمد وجيه بدوى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (  خالد كمال الدين أحمد خواسك. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Construction Materials Waste Assessment Using Artificial Neural Networks” 
 :من تحت إشراف كل 

 هندسة تشييد -أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1
 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  -هندسة تشييد  -أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  هشام عبدالخالق السيد. د.أ. 1
 جامعة المنصورة -كلية الهندسة  -هندسة تشييد  -أستاذ  السعيد البلتاجىعماد . د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  محمد موالى عمر أبورافع. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “A Novel SC-FDMA Transceiver Using Wavelet Packet 
for PAPR Reduction and Spectral Efficiency Improvement” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  يمصطفى حسين عل. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ مساعد  إيهاب فاروق بدران. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -ية الهندسة كل -هندسة كهربية  -أستاذ  سعيد محمد النوبى. د.أ. 1
جامعة  -كلية كلية الهندسة اإللكترونية  -هندسة االتصاالت  -أستاذ  معوض إبراهيم الدسوقى. د.أ. 2

 المنوفية
 

 وافق المجلس : القرار. 
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 ) هندسة الحاسبقسم (  أحمد محمد بربرى عبدالحميد. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Reconstruction of Human Brain Using DT-MRI” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة حاسب -أستاذ مساعد  فاطمة محمد فريد زادة. د. 1
 هندسة حاسب -مدرس  إيهاب عبداهللا العف. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة حاسب  -أستاذ  محمد نزيه الدرينى. د.أ. 1
 جامعة - والبحوث العليا الدراسات معهد - الحاسب علوم - أستاذ رجسشوكت ج. د.أ. 2

 اإلسكندرية
 وافق المجلس : القرار. 

 ) هندسة الحاسبقسم (  أميرة حمدى شعبان جابر. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “Authentication Mechanism for Ad-hoc Networks Based on Mobile Agent” 
 :من تحت إشراف كل 

 هندسة حاسب -أستاذ مساعد  محمد سعيد أبوالنصر. د. 1
 هندسة حاسب -أستاذ مساعد  هشام عبدالسالم الزوكة. د. 2

 :لجنة المناقشة 
جامعة  -كلية معهد الدراسات العليا والبحوث  -علوم الحاسب  -أستاذ  عزت عبدالتواب قرنى. د.أ. 1

 اإلسكندرية
 جامعة اإلسكندرية -معهد البحوث الطبية  -هندسة طبية  -أستاذ مساعد  ابىصالح عبدالشكور الشه. د. 2

 

 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  أحمد عبدالمنعم أحمد حسن. م.   6
 : عنوان الرسالة       

 “Guidelines for the Preservation of Listed Buildings in Alexandria 
(A Focus Study on the Ottoman Town)” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ  عباس عبدالحليم يحيى. د.أ. 1
 جامعة المنوفية -كلية الهندسة  -هندسة معمارية  -أستاذ مساعد  ياسر جالل الدين عارف. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  -العمارة  -أستاذ  يلحاتم عبدالمنعم الطو. د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -زائر أستاذ  محمد إبراهيم جمعة. د.أ. 2

 

 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 ) الهندسة البحريةقسم (  حسام الدين محمد أسامة أحمد شبارة. م.   7
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 : عنوان الرسالة       
 “Marine Applications of Close Range Photogrammetry” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة بحرية -أستاذ زائر  محمد عباس قطب. د.أ. 1
 هندسة بحرية -مدرس  أحمد نجيب عبدالحميد. د. 2
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -مدرس  ياسر محمد عبدالرزاق. د. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة بحرية وعمارة سفن  -أستاذ  مصطفى محمد الجمال. د.أ. 1
 عادل عبداهللا توفيق. د.أ .2

 

 جامعة بورسعيد -كلية الهندسة  -هندسة بحرية  -أستاذ 

 وافق المجلس : القرار. 
 ) الهندسة البحريةقسم (  إسماعيل عمر مسعود بالحاج. م.   8

 : ن الرسالة عنوا      
 “Risk Assessment of Floating Storage and Off-loading Tankers (Case study: Bouri Field)” 

 :تحت إشراف كل من 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة بحرية  -أستاذ  هبة وائل لهيطة. د.أ. 1
 هندسة بحرية -أستاذ مساعد  طارق أحمد السيد. د. 2

 :مناقشة لجنة ال
 هندسة بحرية -أستاذ  محمد النور عبدالراضى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة بحرية وعمارة سفن  -أستاذ  يسرى أنور والية. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 ) الهندسة البحريةقسم (  أحمد عربى توفيق محمد حسن. م.   9
 : عنوان الرسالة       

 “Analysis of Pipeline Deformation During Installation 
Using the Acoustic Emission Technique” 

 :تحت إشراف كل من 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1
 هندسة بحرية -أستاذ مساعد  محمد فهمى شحادة. د. 2
 هندسة كهربية -مدرس  أحمد عبدالجليل مصطفى. د. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  عبدالحميد إبراهيم جمعة. د.أ. 1
 جامعة المنصورة -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  مصطفى زكى محمد. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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  السابعالبند: 

 ما يستجد من أعمال
الشكر لكل أعضاء المجلس على اليوم الهندسي، ورغم أن عدد المشاريع  عزيز عزت. د.أوجه  )1(

مجلس الطلبة على دورهم أيضــًا فة، وشكر ومشّر  ولكنها كانت منتقاةالمعروضة كان قليًال

ـــًا بلغ عشرة آالف جنيهقد تبرع بم رئيس األكاديمية/ األستاذ الدكتورالمميز، وأفاد أن السيد 

 .وستوجه لقسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية لدعم مشاريع الطالب

 

تحديد األعداد المخطط  تعزيز عز. د.أطلب في إطار الحرص على جودة العملية التعليمية  )2(

ة قاعدة قرر عمل اختبارات قبول لتحديد المستوى وتكون على هيئوقبولها للعام الدراسي القادم، 

بكلية الهندسة لن يقبل فوإذا لم يجتز الطالب المتقدم هذه االختبارات  computerizedأسئلة 

ن توضع في ذلك ألألسئلة التي يمكن  ان يقدم تصوًرأطلب من كل قسم و. والتكنولوجيـــا

 .خالل أسبوعين من تاريخه االختبار

 

بالمركز ت الحديثة في البحث العلمي إلى وجود ورشة عمل حول االتجاهاعزيز عزت . د.أأشار  )3(

وكذلك هناك المؤتمر . 2011سبتمبر  28حتى  26الدولي بمدينة تريستا بإيطاليا في الفترة من 

الدولي العربي لتكنولوجيا المعلومات والذي سيعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 

لتقدم االطالع على النشرات الخاصة وعلى من يرغب ل. 2011ديسمبر  14حتى  11الفترة من 

 .بهما

الخاص  –عميد القبول والتسجيل  – فاطمة زادة/ ةالسيدة الدكتورخطاب  عزيز عزت. د.أ عرض )4(

 .خطار شئون التعليم والبحث العلمي بأي تعديالت بالخطط الدراسية للبرامج الساريةإبطلب 

 

المساءلة، فعلى من يرغب الخطاب الخاص بالترشيح لعضوية لجنة  عزيز عزت.د.أعرض  )5(

 .سمهابتسجيل التقدم 

 

لعدم توفر مكان ا نظًر 310نعقاد مجالس األقسام في قاعة اأن يتم السماح ب ياسر جابر. د.أقترح ا )6(

على ذلك االقتراح على أن يتم التنسيق  عزيز عزت. د.ألالجتماع في معظم األقسام، وقد وافق 

 .والتنسيق مع مسئول القاعة لتثبيت هذه المواعيدبين األقسام لتحديد مواعيد االجتماعات 

 

عن تطبيق مواعيد العمل بالتوقيت  محمد أبو النصر. دعلى استفسار  عزيز عزت. د.أرد  )7(

وسيتم واالمتحانات نتهاء من الدراسة الأنه سوف يؤجل العمل بالتوقيت الصيفي حتى اب الصيفي

 –اديمية للشئون المادية واللوجستيات نائب رئيس األك – سهير الحلفاوي. د.التنسيق مع أ

 .لضمان تنفيذ ذلك
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 القرار:  

 ـــــًاأحيط المجلس علم

 

 .ظهرًا  13:30انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و
  

 )باإلنابة( مين المجلسأ سكـرتارية المجلـس
 

 دعاء مصطفى / السيدة 
 

 درويش عبد العزيز. د.أ

 
 

 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

 ورئيس المجلس 

  

 عزيز عزت. د.أ


