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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 أغسطس 3المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

، اصباًح 11:00الساعة  2011 أغسطس 3الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 :بحضور أعضاء المجلس وهم

 :رئيس المجلس

 )الهندسة والتكنولوجياعميد كلية ( عزيـز عـزت/ األستاذ الدكتور. 1

 :الســادة وكالء الكلية

  )وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب( مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور. 1

 )وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع( محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور. 2
 

 :الســادة مسـاعدو العميد

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

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية

 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئينيابة عن (  محمد جمعة/ األستاذ الدكتور .1
 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( العزيزدرويش عبد / األستاذ الدكتور. 2
 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( عالء عبد الباري/ ستاذ الدكتوراأل. 3
 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ األستاذ الدكتور .4
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية( طىالصف أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور .5
 ) رئيس قسم الهندسة البحرية ( عمرو على / األستاذ الدكتور .6
 )باإلنابة -رئيس قسم هندسة الحاسب ( محمد أبو النصر/ الدكتور .7
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية نيابة عن ( محمد يوسف يحيى / الدكتور. 8

 

 :مجلس الطلبة

 )الطلبةرئيس مجلس ( محمد جمال مراد/ الطالب.1
 )عن مجلس الطلبة ةنياب( أحمد المحروي / الطالب. 2
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 :الحضورعدم واعتذر عن 
 )مساعد العميد لشئون الجودة( علي ابراهيم الدرويش/ األستاذ الدكتور -
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي( عباس يحيى / األستاذ الدكتور -
 )باإلنابة -الهندسة الصناعية واإلدارية رئيس قسم ( خالد الكيالني / الدكتور -
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 .جلس بمناسبة حلول شهر رمضانمالجميع أعضاء بتهنئة  عزيز عزت/ قام األستاذ الدكتور

 

 البند األول: 

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق
 

 2011 يويول 6تم التصديق على محضر الكلية السابق بتاريخ  :القرار. 

 

 البند الثاني: 

 2011/2012إحاطة المجلس بسياسات القبول للفصل الدراسي األول 

 

اإلقبال على الكلية كبير وتعدى المخطط، حيث كان المخطط قبول أن  عزيز عزت .د.أ أوضح •

ولكنة نتيجة الجهد  غوهذا ليس من فراطالب،  700 ـطالب والمتقدم حاليًا تعدى ال 500 حوالي

بعض كما أوضح أن . المتواصل المبذول من كل السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية

 .اإلقبال على الكلية إلىننظر بشكل عام  ولكن علينا أنقسام عليها إقبال أكثر من غيرها ألا

 .IGCSEنتيجة طلبة  بعد ظهور من المتوقع زيادة األعدادأنه  عالء عبد الباري. د.أأضاف  •

لزيادة األعداد به  اجه مشكلة حقيقية في قسم الهندسة الميكانيكية نظًرأننا نواعزيز عزت .د.أ علق •

عن المخطط قبوله بنسبة كبيرة، مما يتطلب االتجاه لزيادة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين به، 

 .أما بالنسبة لقسم الهندسة المعمارية فيمكن التعامل مع العدد المتقدم له

ة أن يتم فتح الباب لتعيين معيدين من كلية الهندسة جامع الصفطى أحمد فاروق. د.أاقترح  •

 .الحتياج القسم ألعداد أكبر من المعيدين ااإلسكندرية نظًر

حاضرات المكذلك أن يتم تعميم العمل يوم السبت بكل األقسام وأن تستمر  ياسر جابر. د.أواقترح  •

 .األعداد الكبيرة  هتغطية هذمن نتمكن  يلك حتى الساعة السادسة مساًء

ات أن يتم تحديد احتياجات الكلية من قاعات وتجهيز ىعالء عبد البار. د.أقترح اكذلك  •

لتقديم  نائب رئيس األكاديمية للشئون المادية واللوجستيات – سهير الحلفاوى. واالجتماع مع د

ة فصول دراسية طلبات الكلية، كما أوضح أن المشكلة سوف تتركز في قسم العلوم األساسية للثالث

عضاء هيئة ألات بمبنى الغاز، كذلك زيادة النصاب قاع 10القادمة، ويقترح استخدام عدد 

 .وبيسات حتى الساعة السادسة مساًءتألالتدريس والتأكيد على تواجد ا

أن يقوم كل قسم بوضع خطة لكيفية تغطية هذه األعداد ويتم فيها تحديد  ياسر جابر. د.أأقترح  •

 .الطلبات

 يمكن اللجوء إليها لحل مشكل األعداد الكبيرة سياساتال بعضان لدينا  عزيز عزت. د.أ أكد •
تستمر وأن ، ا دراسًيا كامًاليوم السبت يوًموأن يكون ال توجد قاعات مركزية، أنه  وأهمها

هي القبول لنعرف نت، ولكن علينا االنتظار إلى أن يالمحاضرات حتى الساعة السادسة مساًء
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حديد توالممكنة حلول البديلة نطرح فيها  طاألعداد النهائية وعلى هذا األساس يتم عمل خط

  .االحتياجات األساسية

مرتفعة وهذا نتيجة السمعة المجاميع ال ىأغلب المقبولين من ذوأن على  عزيز عزت. د.أكما أكد  •

 .الجيدة وجودة التعليم في الكلية

 

 القرار:  

 لعرض الصورة كاملة وتحديد االحتياجات  IGCSEنتيجةعمل جلسة استثانية بعد ظهور 

 

 

  ثالثالالبند: 

 :متحانات القبول للطلبة الجدد والمقابالت الشخصيةا
متحانات قبول ومقابالت شخصية الجان داخلية لعمل  تكليفسيتم أن  عزيز عزت. د.أ فادأ •

 .للطالب الجدد
 

 القرار:  
 ــــًاأحيط المجلس علم

 

 

 

 

 البند الرابع: 

رئيس األكاديمية بشأن موقف / بالخطاب الوارد من سعادة الدكتورإحاطة المجلس 
من شهر  اعتباًرا Staffordshireالكلية لتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة 

 .2011سبتمبر 
 في برنامج  Staffordshireعاون مع جامعة تاتفاقية وجود إلى  عزيز عزت.د.أأشار  •

ه االتفاقية لتشمل ، ويتم تطوير هذهذا البرنامجدرسون بس بها يأويوجد أعداد ال ب الدكتوراه

باإلسكندرية والقاهرة وكذلك كلية  الهندسة برنامج للتبادل الطالبي في بعض أقسام كلية

 :ياسر جابر مذكرة لعرض الوضع على المجلس كما يلي. د.وقد أعد أ .علوم الحاسب

تم تشكيل لجنة لعمل اتفاقية تعاون مع جامعة  2009في مارس  هأن ياسر جابر. د.أ آشار •

Staffordshire  هندسة و مع طلبة الكلية من أقسام هندسة الحاسبللتبادل الطالبي

بكالوريوس من كهربية، بحيث يتمكن الطالب من الحصول على الهندسة الاإللكترونيات و
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وذلك بدراسة مقرر أو  Staffordshireاألكاديمية باإلضافة إلى بكالوريوس من جامعة 

ستقوم الجامعة بإرسال من المقررات التي تدرس هناك بالجامعة ولكن مقررين إضافيين 

ئدة التي ستعود الفا، ووسيقيم إقامة كاملة طوال العام للتدريس هنا في الكليةأوأكثر ستاذ أ

له فرصة  مما يعطي  double degree، فسيكون حاصل على على الطالب كبيرة

كون له فرصة كذلك سي. متميزة خاصة لمن يرغب في العمل في الخارج أو في دول الخليج

، وفي المقابل هذه الجامعة تتمتع بسمعة جيدة جًدابثقافة وتعليم أجنبي خاصة أن لالحتكاك 

ت الغرض لتحاقه بهذا البرنامج، وهذه المصروفااسيتحمل الطالب مصروفات إضافية نظير 

أن خطة البرنامج  ــًالوضع حالياو .ية تكاليف البرنامج وتكلفة إقامة المحاضرينمنها تغط

ولكن نظرًا ألحداث  2011المقترح البداية في فبراير وجاهزة، المقررات جاهزة كان 

 .الثورة تم التأجيل

اختار وإذا أن هذا البرنامج يعد إضافة جيدة للطالب، فهو مخير  عزيز عزت.د.أ أكد •

ويبقى . بكالوريوس يإضافية للحصول على شهادت ابالبرنامج سيتحمل رسوًملتحاق اال

 هل نحن نحتاج موافقات أخرى من وزارة التعليم العالي؟: السؤال

ويمكن التفكير بعد ذلك   .B.Scموافقات فهذا برنامج  حتاجأننا ال ن ياسر جابر. د.أأجاب  •

 .مرحلة الدراسات العلياليشمل أن نطوره 

 التحاق البرنامج أم رسوًمالل ايدفع رسوًمسالطالب  هل عالء عبد الباري. د.أل ــاءتس •

 لتسجيل المقرر؟

 .لتحاق بالبرنامجالل اأن الطالب يدفع رسوًم ياسر جابر. د.أأجاب  •

مطلوب اآلن هو استطالع الرأي حول موعد بداية هذا البرنامج ال أن عزيز عزت. د.أعلق  •

 ؟2012أم فبراير  2011ي سبتمبر هل ف

في  ونالطالب الراغب يستطيع عالن للطالب حتىإلا أن يجب مصطفى حسين. د.أ اشار •

بأقسامهم إلتاحة الفرصة لتسجيل المقررات  االلتحاق بالبرنامج تحديد المقررات االختيارية

 . االختيارية بهذا البرنامج

 للطالب للتوعية بهذا البرنامجمكانية عمل إعالن إدار حوار سريع بين أعضاء المجلس عن  •

عمل تصويت آلخذ أراء السادة أعضاء  عزيز عزت. د.أقرر  وعليه، في هذا الوقت الضيق

موافقون  8و 2011موافقون على بداية البرنامج في سبتمبر  8المجلس وكانت النتيجة 

على بداية  ينصوته للموافق عزيز عزت. د.أضم وقد  .2012على بدايته في فبراير 

 .حتى نتمكن من استكمال دراسته وتوعية الطالب به 2012لبرنامج في فبراير ا

 القرار:  
 .2012تأجيل بداية البرنامج إلى فبراير 
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 البند الخامس: 

رئيس األكاديمية بشأن حصول / حاطة المجلس بالخطاب الوارد من سعادة الدكتورإ
 :IEEEمن جمعية " عضو بارز"ياسر جابر على درجة . د.أ

 Seniorياسر جابر لحصوله على درجة / التهنئة لألستاذ الدكتورعزيز عزت . د.أ وجه •

Member  من جمعيةIEEEإذا كان آخرون من ل ءله دوام التوفيق، وتساــًا ، متمني

ه قد حصل نأ عبد الباعث محمد. د.أأفاد ف. أعضاء المجلس قد حصلوا على هذه الدرجة

 .1998نه حصل عليها عام أ ىحمد لطفأ. د.أكما أفاد  2000عام  عليها
 
 القرار:  

 .أحيط المجلس علمًا
 

 البند السادس: 

 : Under Probationإجراءات تفعيل موقف الطالب تحت اإلنذار         

لمدة  2إذا استمر معدلهم أقل من على ضرورة تفعيل إنذار الطالب  عزيز عزت. د.أأكد  •

 .أقسام أخرىسيتم تحويلهم إلى فصلين دراسيين متتاليين وإال 

ذوي للطالب ه قد تم السماح في الفصل الدراسي السابق أن نيمصطفى حس. د.أ أوضح •

لمقررات سبق ساعات  6ساعة بشرط أن تتضمن  18تسجيل عدد ب 2دل أقل من مع

فصلين دراسيين لمدة  2أقل من  مإذا استمر معدلهوقام الطالب بتوقيع تعهد بأنه . دراستها

                  ــًاوقد تمت عملية التسجيل هذه مركزي. ىم ألقسام أخرسيتم تحويلهمتتاليين 

تتم هذه العملية من خالل األقسام وذلك إلرشاد الطالب  قترح أنوا. عن طريق عمادة الكلية

أكد على  كما. في الفصل الدراسي السابقلتجنب بعض مشاكل التسجيل التي حدثت وأيضــًا 

للطالب بعد إتمام التسجيل للتأكد من أن السجل الدراسي  ضرورة أن يقوم المرشد بطباعة

 .التسجيل كما حدث قبل ذلكتمت بصورة صحيحة وتجنب سقوط قد عملية التسجيل 

أن يتم عمل لقاءات دورية مع المرشدين لتوعيتهم  الصفطى أحمد فاروق. د.أأقترح  •

كافية بإجراءات  ةليس لديهم دراي -وخاصة الجدد  -هم بإجراءات التسجيل آلن بعض

 .التسجيل والمشكالت التي يمكن أن تحدث في بعض الحاالت

ساعة  18يسجل  2على أن فكرة الطالب الذي معدله تحت  محمد أبو النصر. د علق •

ساعة لهذا كان يفرض  18ساعات تحسين، فالحاالت المتعثرة ال تستطيع تحمل  6تتضمن 

، ولكن بعد السماح له بتسجيل هساعة فقط حتى يستطيع الطالب رفع معدل 12عليها تسجيل 

 .رفع المعدلطيع الطالب ساعات سبق دراستها فلن يست 6نهم ساعة حتى لو كان م 18
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أن بعض الطالب في قسم ميكانيكا قد واجهتهم مشاكل ولم  الصفطى أحمد فاروق. د.أعلق  •

 .عوا رفع معدلهمييستط

ساعة لمعرفة نسبة  18الحاالت التي سمح لهم بتسجيل  ةدراستتم أن  ياسر جابر. د.أقترح ا •

 .الطالب الذين استطاعوا رفعم معدلهم

أن الهدف في النهاية هو مصلحة ـًا على دراسة تلك الحاالت موضح تعزيز عز. د.أوافق  •

 .الطالب، فالبد من تقييم تلك التجربة

أن لدية ملف لكل قسم به تلك الحاالت، وقام بتوزيع تلك  مصطفى حسين. د.أأوضح  •

دة الملفات على رؤساء األقسام ليقوم كل قسم بدراسة الحاالت الخاصة به كل على ح

 .نتيجة تلك التجربةللوقوف على 

 القرار:  
 .السابقالفصل الدراسي وتقييم تجربة  2التأكيد على إنذار الطالب الذين معدلهم تحت 

 
 البند السابع: 

 موقف الدراسات العليا

 : بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشراف لهم ) أ( 

 ) والبناء التشييد هندسةقسم (  المجيدعبد  محمد أمين عادل محمد. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Optimal Location for Single Tower Crane in Construction Sites Using Genetic Algorithm” 
 

 :تحت إشراف كل من 
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - إنشائية هندسة - أستاذ السيد الخالقعبد  هشام. د.أ. 1
 تشييد هندسة - مساعد أستاذ شوقى محمد خالد. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 

 ) والبناء التشييد هندسةقسم (  عياش طلب محمد الرحيمعبد . م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Application of Renewable Energy and Sustainable Technologies in the Development 
of Urban Environment (Case Study: Masdar City, UAE)” 

 :تحت إشراف كل من 
 تشييد هندسة - أستاذ كامل على وائل. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس طرابية على خالد. د. 2

 

 وافق المجلس : القرار. 
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 ) والتحكم الكهربية الهندسةقسم (  السعدنى رمضان المولىعبد  أحمد محمد. م.   3

 : عنوان الرسالة       
 “Control of HVAC within Building Automation System” 

 :تحت إشراف كل من 
 كهربية هندسة - أستاذ عاشور أحمد حمدى. د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - زائر أستاذ حمودة محمد رشدى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) البحرية الهندسةقسم (  موسى زكى توفيق محمد أحمد. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Application of Aluminium Alloys in Shipbuilding” 
 :تحت إشراف كل من 

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 : أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهمبيان  )ب(

 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  نظمى عمر جمال وميض ذرى. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Revitalizing Historic District (Case Study: Al-Adhamya Urban Fabric)” 
 :تحت إشراف كل من 

  بيئى وتصميم معمارية هندسة - أستاذ المنشاوى سامى عادل. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس على شفيق شيرين. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارةقسم  – أستاذ موسى محمد مجدى. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ العربى مرسى مصطفى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 ) والتحكم الكهربية الهندسةقسم (  الغفارعبد  عطية الغفارعبد  أحمد. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Upgrading for Ship Internal System” 
 

 :كل من تحت إشراف 
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  كهربية هندسة - أستاذ عاشور أحمد حمدى. د.أ. 1
 كهربية هندسة - مدرس الجليلعبد  أحمد مصطفى. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 القاهرة جامعة - الهندسة كلية - الكهربية القوى هندسة - أستاذ بهجت جمال بهجت أحمد. د.أ. 1
 بورسعيد جامعة - الهندسة كلية - بحرية هندسة - أستاذ توفيق اهللا عبد عادل. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 : اعتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم )ج(
 

 
 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  الجمل صابر محمد مروة. م.   1

 : عنوان الرسالة       
 “Ultra-Wide Band Signals” 

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

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  إبراهيم محمود جالل إيمان. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Miniaturized Microstrip Low-pass/ Band-pass Filters 
Using Defected Ground Structure and Multilayer Technique” 

 :تحت إشراف كل من 
  واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ محمد العزيزعبد  درويش. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس الشرقاوى حسن محمد. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 شمس عين جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ الحناوى محمد هادية. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ النوبى محمد سعيد. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  محمد العزيزعبد  فاروق العزيزعبد . م.   3
 : عنوان الرسالة       
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 “An Ecological Residential Building Management: 
Renovation of Wardan Existing Staff Housing Unit” 

 :تحت إشراف كل من 
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - أستاذ المنشاوى سامى عادل. د.أ. 1
 تشييد هندسة - مساعد أستاذ بسيونى أحمد هشام. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ بياض أبوبكر محسن. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ إبراهيم العالعبد  محمد. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) البحرية الهندسةقسم (  يوسف منصور عدلى سامى. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Structural Safety of Ships after Collision” 
 :تحت إشراف كل من 

 بحرية هندسة - زائر أستاذ حجازى حسين السيد. د.أ. 1
 األكاديمية – البحرى النقل كلية - مدرس بدران فاروق شريف. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 بحرية هندسة - زائر أستاذ قطب عباس محمد. د.أ. 1
 بورسعيد جامعة - الهندسة كلية - بحرية هندسة - مساعد أستاذ الكيالنى السيد هبة. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
  الثامنالبند: 

 ما يستجد من أعمال
 

لطلب تحميل الفصل  إلى أن تم إرسال خطاب إلى األقسام التعليمية مصطفى حسين. د.أأشار  -1

وتمت الموافقة على تحميل الممتحن الخارجي عدد  MPS 9/11-2الدراسي الصيفي على نموذج 

 . ساعة نظري في الفصل الدراسي الصيفي بجميع األقسام التعليمية 12

 

والتي أقيمت يوم ختيار أفضل مشروع تخرج، الكلية الإلى مسابقة  محمود أبو زيد . د.أ أشار -2

،  فضل مشروعأفاز قسم الهندسة المعمارية بجائزة قد نها كانت مسابقة ناجحة وأ 2/8/2011

 .مسابقة الختيار أفضل مشروعدائمـًا سيكون هناك  هعلى الطالب أنـــًا قترح ان تعلن األقسام مقدماو

تضم أن كما اقترح . قسام قد قدمت أكثر من مشروعالحظ أن بعض األ أنه عمرو على. د.أأضاف  -

 .التحكيم كل التخصصات لكى تستطيع تقييم كل المشاريعلجنة 
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فقط لكن بعض  اواحًد ايقدم كل قسم مشروًعأن أنه كان من المفروض  عزيز عزت. د.أأوضح  -

مشروعين أو ثالثة، وأنه ليس من الضروري أن تشمل لجنة التحكيم كل فعًال األقسام قدمت 

 مدى النفع منهو قتصادية للمشروعالالجدوى ا مثل التخصصات النها تقيم المشروع من عدة جوانب

 .سلوب العرضأولكن الطالب لم يجيدوا ا وطريقة العرض، فبعض المشاريع كانت جيدة جًد تكلفتهو

 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا

 

 درجةلعتماد اإلعادة التقدم للمجلس األعلى للجامعات للحصول على ــًا مقترح أحمد راغب. دقدم  -3

 . .M.Eng ماجستير الهندسة

كانت سلبية فكان االعتراض السابقة أن التعليقات التي قدمتها اللجنة المرة  عزيز عزت. د.أأوضح  -

على نسق ليست المستندات طريقة كتابة وأن  .M.Sc ـأن المقررات المقدمة هي نفسها مقررات ال

 .NAQAAEدة من تمالمع الطريقة

 .عتماد في نفس الوقتاأن الخطأ كان في التقدم للحصول على أكثر من  محمد أبو النصر. دأشار  -

على أن كان هناك بعض األخطاء من جانبنا وكذلك بعض القصور في كيفية  عزيز عزت. د.أأكد  -

كل  األخذ في االعتبارمع ، هذا في المرة القادمةكل علينا تجنب وعلى ذلك فإن . تتقديم المستندا

نراعي اختالف كما يجب أن . نلتزم به  templateوالتي تعتبر بمثابة األسئلة التي أثيرت 

 . .M.Scالمقررات عن التي تقدم في برنامج 

بتجهيز الملفات المطلوب تقديمها ـــًا إلى أن األقسام منشغلة حاليياسر جابر . د.أ أشار -

 .ىخرأ مهمةفي  البدءقترح االنتهاء منها أوًال قبل ا، فNAQAAE ـل

 .أعضاء المجلس هذه الفكرة أيد باقي -

سيكون  أنهولكن ال يعتقد    .M.Eng لفكرة متحمسًافي البداية أنه كان  مصطفى حسين. د.أعلق  -

أن  حيث .M.Scإذا كانت المقررات الدراسية به مختلفة عن برنامج البرنامج هذا هناك إقبال على 

ببرنامج  لطلبة الماجستير الذين يتعذر عليهم استكمال الدراسة مثل فرصةي .M.Engبرنامج 

M.Sc.. 
 القرار:  

 .M.Engعتماد درجة اللمجلس األعلى للجامعات للحصول على  التقدم البت في يؤجل
 .NAQAAEاالنتهاء من لحين 

 
 .ظهرًا  1:00انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و

  
 مين المجلسأ سكـرتارية المجلـس
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  دعاء مصطفى/ السيدة

 
 

 مصطفى حسين. د.أ
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 ورئيس المجلس 

  

 

 األستاذ الدكتور 

 السيــد زتــز عــزيع 


