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/ والطالب   رئيس مجلس الطلبة،  –محمد جمال مراد / المجلس بالترحيب بالطالب عزيز عزت. د.أاستهل 

 .نائب رئيس مجلس الطلبة –الجنزوري محمد مصطفى 

 
  األولالبند: 

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق
  عالء عبد الباري/ د.إسم أأنه يوجد خطًا في    مصطفى حسين .د.أأشار. 

  :القرار
تع�ديل  عتب�ار  م�ع األخ�ذ ف�ي اال    )6/4/2011بت�اريخ (مجل�س القس�م الس�ابق     تصديق عل�ى محض�ر  التم 

 .الخطأ

 
  الثانيالبند: 

الدراسي  أقسام الكلية المختلفة خالل العامأعداد الطلبة المخطط قبولهم ب
2011-2012 

 

خطابات من األقسام المختلفة باإلفادة بإنه قد ورد  مناقشة هذا البند عزيز عزت .د.أبدأ   •

، وقد طلب سيادته من السادة في كل قسم على حده أعداد الطلبة المخطط قبولهمبخصوص 

 . ي أساس تم تحديد هذه األعدادأرؤساء األقسام توضيح على 

بقسم  على األكثر طالب 50 ىإل 40من  أن المخطط قبول عدد ياسر جابر. د.أأفاد  •

ومقارنة أعداد الموجودة وذلك على أساس دراسة مفسرة  ،الهندسة الكهربية والتحكم اآللي

 .حاليًا بالقسم مع قدرة القسم االستيعابية للفصول والمعامل وأعضاء هيئة التدريس

ستعداد اعلى  هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسمأن  درويش عبد العزيز. د.أوأفاد  •

وذلك على أساس القدرة االستيعابية للقسم من حيث أعداد السادة  ،طالب 150لقبول 

 .دريس واإلمكانيات المتاحة بالقسمأعضاء هيئة الت

طالب وذلك على  40يخطط لقبول عدد  هنسة الحاسب أن قسم محمد أبو النصر. دوأفاد  •

 عدادالطلبة، وكذلك قياسًا على األعدد إلى  ئة التدريسضاء هينسبة بين عدد أعأساس ال

 .في السنوات السابقة المقبولة

بقسم الهندسة  على األكثرطالب  50أن المخطط قبول عدد  أحمد فاروق. د.أثم أفاد  •

، وهذا يفوق الطاقة طالب 853بالقسم وذلك نظرًا إلى أن العدد حاليًا  ،الميكانيكية

لتدريس وكذلك عدد القاعات الدراسية التي االستيعابية للقسم من حيث عدد أعضاء هيئة ا

كل فصل لزمة العند وضع الجداول الدراسية لتوفير القاعات ال يواجه القسم مشكلة كبيرة

 .دراسي
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فإن القاعات الدراسية لن عتبارًا من الفصل الدراسي القادم اأنه  محمود أبو زيد. د.أأشار  •

 .حتياج الفعلي لكل قسماالحسب  وزيعهاوسوف يتم ت تكون مخصصة لألقسام،

أنه سوف يكون هناك توزيع متكافئ للقاعات الدراسية على األقسام  عزيز عزت. د.أ أكد •

التعليمية تبعًا لألعداد الفعلية المقيدة بالقسم، باإلضافة إلى ذلك سوف تحمل القاعات 

 .الدراسية طوال اليوم الدراسي حتى الساعة السادسة مساًء

أن يتم تحميل يوم السبت كيوم دراسي عادي، ليساعد في  الباريعالء عبد . د.أقترح ا •

 .واالستفادة القصوي من القاعات الدراسيةإعادة توزيع الجداول 

أن تحديد األعداد المخطط قبولها يجب أن يكون على أساس القدرة  عزيز عزت. د.أ أكد •

 .االستيعابية للقسم وليس المستهدف قبوله

بالنسبة لقسم الهندسة الميكانيكية فإن الطلب على هذا  أن الباريعالء عبد . د.أأوضح  •

ن يتم رفع العدد المستهدف أ،  فيقترح العمل نظرًا لظروف طلب سوق متزايدالتخصص 

نه ال يحبذ أ، أو رفع المصروفات الدراسية، رغم ضع بعض القيود للقبولوللقبول بالقسم و

 .ذلك

وعلى  ،والطلب في سوق العمل متغيرةأن ظروف العرض  عزيز عزت. د.أضاف أ •

ستيعابية وليس على األقسام التأكد من حساب األعداد المخطط قبولها على أساس القدرة اال

دف هو أساس المستهدف، وإن لزم األمر سوف نضع بعض القيود على القبول ألن اله

جيدة  لضمان الحصول على فرصكبيرة  بأعداد تخريج دفعاتتخريج دفعات متميزة وليس 

 .في سوق العمل

عادي سيطبق على كل هل تشغيل يوم السبت كيوم دراسي  درويش عبد العزيز. د.أل ءتسا •

 .األقسام أم ال

أنه بالنسبة لقسم هندسة الحاسب ال يحتاج لتشغيل يوم السبت  محمد أبو النصر. دأوضح   •

 .مشكلة في عدد القاعات أو الطالبلدى القسم النه اليوجد 

 .عدد الفصول بالقسمان تقسيم القاعات يجب أن يكون على أساس  عمرو على. د.أأضاف   •

بالنسبة لقسم الهندسة المكيانيكة فإن ال يجوز تخفيض  هنإلى أ مصطفى حسين. د.أأشار  •

 .طالب، والبد أن يكون التخفيض تدريجيًا ومنطقيًا 50طالب إلى  230العدد المقبول من 

وذلك  يض العددفبضرورة تخ ، أحمد فاروق. د.ي أأأنه يتفق مع ر عزيز عزت. د.أأوضح  •

 .نظرًا لوجود عجز في عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم وهذه مشكلة البد ان تحل

 

 .عام ونصف قد تكون مدة كافية إليجاد حل ان مصطفى حسين. د.أاضاف  •

ثل عبء على الطالب أن مشكلة قبول أعداد كبيرة في الكلية تم محمد مراد/ الطالبأوضح  •

الدراسة يوم السبت يكون لها أثر تكدس الفصول، وكذلك فإن  و إزدحام الطريقبداية من 
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نهم قد تعودا على أن يكون يوم السبت أجازة مما يضعف القدرة على الطالب أل سلبي

 .االستيعابية للطالب

ن بسبب مشكلة األعداد الكبيرة يتجه بعض الطالب إلى أ مصطفى الجنزوري/ الطالب علق •

يادة كفاءة زلى جامعات خارجية  يكون عدد الطالب فيها أقل مما يؤدي إلى إالتحويل 

 .عملية التعليمية وارتفاع مستوى الخرجينال

أن دراسة األعداد المخطط قبولها الهدف منه فعًال هو تحديد القدرة  عزيز عزت. د.أأكد  •

 .بية للكليةاالستيعا

 .طالب 50هو  هندسة التشييد والبناء قسمبان المخطط قبوله   وائل كامل. د.أأكمل  •

 40هو  الهندسة الصناعية واإلدارية قسمان المخطط قبوله بخالد الكيالني . دأضاف  •

، مع العلم بأن المقررات التي يتم تدريسها خارج القسم تؤثر على القدرة االستيعابية طالب

 .للقسم

الفصل  طالب في 20 ة بقسم الهندسة البحرية هوقبول أن المخطط عمرو علي. د.أوأشار  •

 2011/2012طالب في الفصل الدراسي الثاني  80و 2011/2012الدراسي األول 

البحرية من ترم أول إلى ترم خامس يكون  الهندسة سادس ألن طالبالترم ال وذلك بداية من

نتهاء لكلية النقل البحري ويبدأ دخول قسم الهندسة البحرية بداية من ترم سادس بعد اال ًاتابع

 .عايدةالسفينة من التدريب على 

 أن المتوقع عباس يحيى.د.أ أما بالنسبة لقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي فقد أوضح •

عضاء هيئة أ طالب فقط، وذلك نظرًا لقلة عدد 60طالب ولكن المطلوب  200تقدم 

، واليوجد صاالت رسم طبيعة الدراسة في القسم مختلفة وألنالتدريس وقاعات الرسم، 

 Interior   باإلضافة إلى فتح تخصصبها، متوفرة في أقسام أخرى يمكن االستعانة 

Design لذلك فقد تم تجهيز عضاء هيئة التدريس وصاالت إضافية، أالذي يتطلب زيادة و

حاليًا ويجب بداية التجهيز له  في أشد الحاجة إليهعمارة والقسم المتداد لمبنى دراسة لعمل ا

 .قريبًا RIBAقبل زيارة لجنة 

متداد اوأنه يتم حاليًا التجهيز لعمل  عباس يحيى.د.أنه متفق مع أ عزيز عزت. د.أأوضح  •

البد من دراسة كيفية المحافظة على الموارد المالية لألكاديمية في باإلضافة إلى أنه ، للقسم

 .التخطيط لتقليل األعداد وذلك للحفاظ على سمعة ومستوى خريجي األكاديميةظل 
 

 القرار:  
 جتماعاإلفي ذلك تقوم األقسام التعليمية بإعداد دراسة مبررة لما طلب من أعداد، لعرض 

 .األعلى للتعليممجلس لل القادم
 

  الثالثالبند: 
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 ) الالئحة الدراسية(إحاطة المجلس بشأن إعداد مذكرة لتطوير المناهج والمقررات 
 

لما وخاصة تطوير المناهج ، ة مستمرإلى أن تطوير المناهج التعليمي عزيز عزت.د.أأشار  •

الدراسية بشكل  ، ومراجعة اللوائحهندسيةالوالمقررات غير  اإلنسانياتبمقررات له عالقة 

 .عام

مقرر  مساعدة لتطويرال عباس يحيى. د.إلى أنه يطلب من أ عالء عبد الباري.د.أأشار  •

 .في طريقة تدريسه من محاضر آلخر ًانه يجد اختالف، ألالتذوق الفني

تاحة مأن المقررات االختيارية يجب أن تكون متعددة وكلها  عزيز عزت. د.أ أضاف •

 .كار األستاذ لنفس المقررتاحب، مع مراعاة عدم لللطا

مقررات اإلنسانيات أنه قد سبق وتم عمل عدة دراسات حول طرح  على الدرويش. د.أأشار  •

 .لكل األقسام بالكلية

ة نظره في كيفية همن كل قسم تعليمي أن يقوم بإعداد تقرير عن وج عزيز عزت. د.أطلب  •

 .تطوير المقررات الدراسية

األوروبية فهناك مقررات مثل  طالع على بعض النظمباإل هأن عبد الباعث محمد. د.أأشار  •

Low for Engineering, Contracting for Engineering…  ... تكون

 .ختيارية وتفتح الباب لزيادة المقررات االختيارية أمام للطالبا

أنه يري أن هذه مقررات متخصصة، تحتاجها بعض الدول األوروبية  عزيز عزت. د.أعلق  •

 .تبعًا لنظامها أو قوانينها

أنه يري أن لكل قسم مقرراته المتخصصة التي يحتاج  مصطفى الجنزوري/ الطالبأضاف  •

الطالب للتركيز عليها، أما بالنسبة لمقررات اإلنسانيات فإنها تمثل مشكلة للطالب وقد تكون 

 .معدله التراكمي انخفاضفي  ًاسبب

أن الهدف هو إعادة النظر وإعطاء اهتمام للمقررات اإلنسانية  عزيز عزت.د.أأوضح  •

والمطلوب أن يعاد النظر مرة أخرى في المقررات االختيارية والمقررات التي تدرس 

 .المقبل ABETجتماع لجنة اخاصة أنه سوف يطلب في  ألقسام أخرى، وهذا وقت مناسب

أنه البد من التنسيق بين األقسام المختلفة لعمل دراسة لتطوير تلك  ياسر جابر. د.أيري  •

 .المقررات

عالء عبد .د.انه يمكن االسترشاد بورشة العمل التي قام بها أ د أبو زيدومحم. د.أأضاف  •

 .مقررات العلوم األساسيةالباري لدراسة تطوير 

عمارة قد تم اختيارها بعناية الي قسم ف إلى أن المقررات اإلختيارية عباس يحيى. د.أأشار  •

وإعطاء الطالب رؤية واسعة عن كل المجاالت، ولكن توجد  ًافائقة ويكون الهدف منها ثقافي

فهما    Introd. to Computer, Structured Programmingفي مقرري مشكلة



 -5 -                                                                                                 4/5/2011محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ  
 

 

بحاجة إلى تطوير وتغيير، فالبد من تحديد أهداف واضحة يوافق عليها كل األقسام التي 

 .يتفق مع هذه األهداف ًاتحتاج هذين المقررين ثم نضع محتوى دراسي

القسم الذي َيدرسه وليس  بد أن يحدد هدفهأن أي مقرر خدمي ال مصطفى حسين. د.أأضاف  •

 .الذي ُيدرسه

 
 القرار:  

  

ختيارية والمقررات والمقررات اال ئحة الدراسيةالتصور األقسام لتطوير اليعرض  .1
 .في مجلس الكلية القادم  العامة

عالء عبد .د.توصية بورشة عمل عن المقررات اإلنسانية لمدة يوم واحد ينظمها أ .2
 .ويحضرها طالب الفترات النهائية وبعض الخريجين ،الباري

 

  الرابعالبند: 

 .بالوضع الحالي لمعامل الكلية، وإدراجها في الموازنة العامة للكليةإحاطة المجلس    
 :معمل بعضها يتم تجديده كما يلي 42أن يوجد بالكلية عدد إيهاب القصاص    .د.أأوضح 

نة تفاق على تغيير أجهزة الكمبيوتر بالمعمل بموازبقسم عمارة، تم اال 190معمل  -
 .معامل جديدة 3جنيهًا مصريًا، ومطلوب   000175 تقدر ب 

معامل بقسم هندسة التشييد والبناء تحتاج إلى تطوير، وقد تم طلب ماكينة  7يوجد  -
 .للبري وماكينة لمعمل الطرق

جهاز  25بقسم الهندسة البحرية وتزويده بعدد  250تم االتفاق على تجديد معمل  -
 .كمبيوتر لتشغيل برامج محاكيات بحرية

بكلية علوم الحاسب ويقوم قسم  330و 328جهزة معملي األوتوكاد أ تم تجديد -
 .الهندسة الميكانيكية باستخدامهم

معامل بحالة جيدة وتم االتفاق على تجهيز معمل  5يوجد بقسم هندسة ميكانيكية  -
 .جنيهًا مصريًا 000150 كس بتكلفة يونرميكات

 .معامل بحالة جيدة 3قسم هندسة الحاسب بيوجد  -
 .تطلب تطويرتمعامل منهم  7يوجد بقسم هندسة الكهربية  -
جد خطة لتطويرها في ومعامل بحالة متوسطة ي 8يوجد بقسم هندسة اإللكترونيات  -

 .المرحلة القادمة
 معامل مطلوب تحديث بعض األجهزة بهاز 3يوجد بقسم الهندسة الصناعية  -
 .ساسية  معملين بحالة جيدةيوجد بقسم العلوم األ -

 
أنه يجب تجميع كل مواصفات التجهيزات المطلوبة لتطوير  عزيز عزت. د.أأضاف  •

ب التي جابي أن جميع برامج الحاسيمع العلم بأن الشئ اإلالمعامل في كتالوج موحد، 

 .تفاقية الترخيصتستخدم مرخصة ويتم تجديد ا

 القرار:  
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لتوصيف  موحد مطلوب من األقسام التعليمية تجهيز كتالوجحيط المجلس علمًا، والأ
 .التجهيزات المطلوبة لتحديث المعامل بالكلية

 

  الخامسالبند: 

 برامج لمعامل الكلية إحاطة المجلس بموافقة رئيس األكاديمية على توفير حزم

 25/1/2011بالتوقيع على مذكرة بتاريخ قام رئيس األكاديمية  نأعزيز عزت .د.أ وضحأ •

من صندوق دعم المشروعات لتوفير حزم البرامج  تفيد الموافقة على توفير الدعم المطلوب

 .لمعامل كلية الهندسة
 القرار:  

  

 .حيط المجلس علمًاأ
 

  السادسالبند: 

 إحاطة المجلس بالمذكرة الخاصة بنماذج المشروعات

عرض لنموذج مبدئي بتقديم  خالد الكيالني.دو حمدي عاشور. د.أم كل من اق •

السترشاد به في كتابة للمشروع التخرج وكتيب التوجيهات الذي يسلم للطالب 

 .مشروع التخرج

نموذج ال لجنة المشاريع لتطويربه  تبالمجهود الذي قام عزيز عزت. د.أأشاد  •

 .المعروض

ًا في بعض الفصول أن يكون مشروع التخرج مجمع حمدي عاشور. د.أقترح ا •

 .سمهايكون بمنفصل كل طالب بفصل  ردنفولى ثم ياأل

المعاهد ( IETهذا ال يتعارض مع متطلبات  أنعلي الدرويش . د.أ أضاف •

 ,validation :وهي نقاط أساسية 3بشرط ان يغطي كل طالب  )البريطانية

analysing, testing . 40سلوب توزيع درجات المشروع، فإن أكما علق على 

قبل، كما أن من متطلبات اعتماد المعاهد البريطانية  للممتحن قد تم تعديلها مندرجة 

 .لمجهود الطالب ومستواه هيأن يقوم الممتحن بكاتبة تقرير بخط اليد يفيد تقيم

راء الهدف من عرض هذا النموذج هو تجميع اآل أنعزيز عزت . د.أ علق •

ذلك أكد على أنه يجب مراجعة درجات مشروع ك، ومقترحات للتعديل عليهوال

 .ج عن طريق رئيس القسمالتخر
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لتقوم  كترونيلهذا النموذج عبر البريد االأن يقوم بإرسال  خالد الكيالني. دقترح ا •

 .مرة أخرى هعادة إرسالإتها وااألقسام بوضع مقترح

 لتسجيل مشروع التخرج ًاالتدريب العملي متطلب يكون نأ أحمد فاروق. د.أقترح ا •

 IM400نه يقترح أن تكون مادة التدريب العملي أ عبد الباعث محمد. د.أأضاف  •

 .كأي مقرر مستقل تابع للقسم

 .أن سيؤخذ في االعتبار النظر في ذلك الحقًا عزيز عزت .د.أأفاد  •
 

 القرار:  
  

وافق المجلس مبدئيًا على النموذج المقترح وسوف يتم إرساله ألعضاء المجلس لتجميع 
 .المقترحات

 
  السابعالبند: 

النشاط العلمي للطالب من خالل مشاركتهم في مشروعات علمية تضم أقسام تشجيع 
 .الكلية المختلفة

 Arcشتراك في المسابقة العربية للروبوت أن سيتم االعزيز عزت . د.أ أوضح •

في والتي ستعقد  Robocup 2012والمسابقة الدولية للروبوت   2011

Mexico City 
 القرار:  

  

 .أحيط المجلس علمًا
 

 
  ثامنالالبند: 

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

 ) الهندسة الصناعية واإلدارية قسم (  تامر محمود محمد كيالنى. م.    1
 : عنوان الرسالة

 "Integrating Quality, Environmental, Health and Safety 
Management Systems in Food Industry in Sudan" 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال –أستاذ مساعد  مصطفى أحمد هاللى. د. 1
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 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -مدرس  محمد خميس حسن. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) واإلداريةالهندسة الصناعية  قسم (  بدرالدين خميس أبوعاصى. م.    2
 : عنوان الرسالة

 "Optimizing the Maintenance Performance through the Application  
of Reliability Centered Maintenance" 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -أستاذ مساعد  مصطفى أحمد هاللى. د. 1

 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -مدرس  محمد خميس حسن. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) الهندسة الصناعية واإلدارية قسم (  هبة هرون على أحمد فكار. م.    3
 : عنوان الرسالة

 "The Effect of the Integrated Organizational Performance on Product Quality 
Measures" 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -أستاذ  عبدالرازق يوسف قنديل. د.أ. 1

 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -مدرس  محمد خميس حسن. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) هندسة التشييد والبناء قسم (  محمد محمد حسن عبدالنبى. م.    4
 : عنوان الرسالة

 "An Evaluation of Construction Delay Analysis in Egypt" 

 :تحت إشراف كل من
 والبناء تشييدالهندسة قسم  –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيونى. د. 1

 والبناء تشييدالهندسة قسم  -مدرس  طارق مصطفى عبدالعزيز. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) هندسة التشييد والبناء قسم (  محمد صالح عطية أبوغالى. م.    5
 : عنوان الرسالة

 "Health Monitoring for Steel Truss Structure Using Acoustic Emission Technique" 
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 :تحت إشراف كل من
 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ مساعد  إيهاب شريف المصرى. د. 1

 بحريةالهندسة قسم ال –أستاذ مساعد  محمد فهمى شحادة. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) هندسة التشييد والبناء قسم (  وليد السيد حسن مطر. م.    6
 : عنوان الرسالة

 "Optimum Organization Structure for Construction Projects" 

 :تحت إشراف كل من
 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1

 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  -تشييد الهندسة  -أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) هندسة التشييد والبناء قسم (  محمد فارس عبدالحسين. م.    7
 : عنوان الرسالة

 "Structural Health Monitoring of RC Beams Using Electrical Resistivity" 

 :تحت إشراف كل من
 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ مساعد  نبيل حسن األشقر. د. 1

 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ مساعد  إيهاب شريف المصرى. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) هندسة التشييد والبناء قسم (  محمود مصطفى محمود أبوالعينين. م.    8
 : عنوان الرسالة

 "The Effect of Age and Daily Working Hours on Simulated 
Driving Performance for Container Crane" 

 :تحت إشراف كل من
 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ مساعد  خالد محمد شوقى. د. 1

 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ مساعد  أكرم سليمان محمد. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 ) هندسة التشييد والبناء قسم (  محمد عبدالحكيم محمد جمعة. م.    9
 : عنوان الرسالة
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 "A Discrete Event Simulation Model for an Earthmoving Operation" 

 :تحت إشراف كل من
 والبناء تشييدالهندسة قسم  -أستاذ مساعد  خالد محمد شوقى. د. 1

 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالنى. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسم (  كريم عبدالعزيز عبدالباعث حامد. م.    10

 : عنوان الرسالة
 "Wireless Communication Systems Using OFDM Techniques" 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  –أستاذ مساعد  خضر محمد عصام. د. 1

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  -مدرس  هبة أحمد شعبان. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسم (  محمد حسام عفيفى كامل عفيفى. م.    11

 : عنوان الرسالة
 "Cognitive Radio-Based Resource Management in Wireless Communications" 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  -أستاذ مساعد  إبراهيم عبدالحفيظ إبراهيم. د. 1

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  -أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) هندسة الحاسب قسم (  Allahإسالم محمد محمود جاب . م.    12

 : عنوان الرسالة
 "Artificial Neural Networks in Intrusion Detection Systems on FPGA" 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة حاسبقسم  –أستاذ مساعد  شيرين مصطفى يوسف. د. 1

 هندسة الحاسبقسم  –مدرس  أحمد عبدالخالق أبوالفرج. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) هندسة الحاسب قسم (  نهى مدحت أحمد غتورى. م.    13
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 : عنوان الرسالة
 "Adaptive Watermarking of Image Streams Using Fuzzy Logic" 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة الحاسبقسم  -أستاذ مساعد  شيرين مصطفى يوسف. د. 1

 هندسة الحاسبقسم  -مدرس  عبدالخالق أبوالفرجأحمد . د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة الميكانيكية قسم (  أحمد محمد نصرالدين األخطابى. م.    14

 : عنوان الرسالة
 "Shape Morphing of Aircraft Wing" 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -ميكانيكية الهندسة قسم ال –أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1

 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -مدرس  محمد نبيل عنانى. د. 2
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -ميكانيكية الهندسة قسم ال -مدرس  محمد مصطفى يوسف. د. 3

 
 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة الميكانيكية قسم (  زكريا حسام الدين أبوالنجا زكريا. م.    15

 : عنوان الرسالة
 "Modeling and Simulation of Pig Motion in Pipelines" 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -ميكانيكية الهندسة قسم ال -أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1

 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ  السيد صابر السيد. د.أ. 2
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -مدرس  محمد نبيل عنانى. د. 3

 
 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة الكهربية والتحكم قسم (  محمود رشاد أحمد محمود. م.    16

 : عنوان الرسالة
 "Fault Diagnosis in Modern Automation for Energy Control System" 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  –أستاذ مساعد  الدين أحمد خليل عالء. د. 1

 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -مدرس  مصطفى أحمد عبدالجليل. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
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 ) الهندسة الكهربية والتحكم قسم (  أسامة محمد محمود نور. م.    17

 : عنوان الرسالة
 "Application of Active Series Compensation in Distribution Network" 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -أستاذ  ياسر جابر عبدالرازق. د.أ. 1

 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -مدرس  أحمد قدرى عبدالسالم. د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة الكهربية والتحكم قسم (  محمود بكارمصطفى أحمد أحمد . م.    18

 : عنوان الرسالة
 "Module Integrated Converters for PV Applications" 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  –أستاذ  محمود سليمان أبوزيد. د.أ. 1

 والتحكمالهندسة الكهربية قسم  -مدرس  أحمد قدرى عبدالسالم. د. 2
 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -مدرس  مصطفى سعد حمد. د. 3

 
 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة الكهربية والتحكم قسم (  أحمد زكريا محمد جبر. م.    19

 : عنوان الرسالة
 "Performance Improvement of Starting-Motor for Gas Turbines 

Using Direct Torque Control Technique" 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -أستاذ  حسين الدسوقى سعيد. د.أ. 1

 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -مدرس  مصطفى سعد حمد. د. 2
 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -مدرس  أحمد قدرى عبدالسالم. د. 3

 
 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة الكهربية والتحكم قسم (  لينة محمد على العبيد. م.    20

 : عنوان الرسالة
 "Implementation of a Photovoltaic MPPT Using Artificial Intelligence Controller" 

 :تحت إشراف كل من
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 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -أستاذ  عزالدين محمد زقزوق. د.أ. 1

 الهندسة الكهربية والتحكمقسم  -مدرس  عبدالسالمأحمد قدرى . د. 2
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 
 ) الهندسة البحرية قسم (  عالءالدين محمد محمود إبراهيم. م.    21

 : عنوان الرسالة
 "Ship Conversion" 

 :تحت إشراف كل من
 حريةالبهندسة القسم  –أستاذ زائر  محمد عباس قطب. د.أ. 1

جامعة  -كلية الهندسة  -حرية البهندسة القسم  -أستاذ مساعد  عبدالحليم بنوان عادل. د. 2
 اإلسكندرية

 حريةالبهندسة القسم  -مدرس  أشرف إبراهيم شرارة. د. 3
 

 المجلس وافق :القرار. 
 
 

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

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  عارف أحمد يوسف الجودر. م.   1
 : عنوان الرسالة      

"The Effectiveness of Job Performance Appraisal in Kingdom of Bahrain Public 

Sector" 
 :تحت إشراف كل من

 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال –أستاذ  أحمد فاروق عبدالمنعم. د.أ. 1
 داريةاإلصناعية والهندسة قسم ال -مدرس  محمد خميس حسن. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  أحمد بهاء الدين خيرى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  محمد وجيه بدوى. د.أ. 2
 
 المجلس وافق :القرار. 
 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  محمد موالى عمر أبورافع. م.   2
 : عنوان الرسالة      

"A Novel SC-FDMA Transceiver Using Wavelet Packet 

for PAPR Reduction and Spectral Efficiency Improvement" 
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 يستجد من أعمالما 
 

سبوع السابع نتهاء من امتحانات األضرورة اإلأعضاء المجلس على  عزيز عزت .د.أ أكد )1(

 .قرب وقت ممكنأوإعالن النتائج على الطالب في 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا

 

النظر في مد الفترة المحددة لمساعدي التدريس للحصول على  بعض السادة رؤساء القسامطلب  )2(

ترتب عليها من درجة الماجستير نظرًا للظروف التي مرت بها البالد في الفترة السابقة وما 

 .مساعدي التدريس في هذه الفترة ستقرار مما قد أثر سلبًا على إنجازحالة من عدم اال

 
 القرار:  

زيز عزت بالموافقة على مد التسجيل للمدة التي ع. د.وافق المجلس على تفويض أ
 .يراها 

 

 
 .ظهرًا  15:00انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و

 
  

 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
 
  

 دعاء مصطفى / السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ
 


