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- :عرض جدول األعمال علي النحو التالي –أمين المجلس  –مصطفي حسين . د.أ 
 
 

 التصديق علي محضر مجلس الكلية السابق :ند األولالب. 
 

 تم التصديق :القرار. 

 

  محمد أبو النصر بشأن بعض . إحاطة المجلس بالمذكرة المقدمة من د :الثانىالبند
 .م/س 60الطلبة الذين لم يتعد إنجازهم 

 
 قترح أن م حيث ا/س 60مشكلة الطلبة الذين لم يتعد إنجازهم عن محمد أبو النصر . د.أ تكلم

 .يتم تصنيف الحاالت التى تستحق أن تحول من قسم آلخر

 عزيز عزت أن هذة الحاالت بعد أن تحول من قسم آلخر إن لم يحدث بها . د.أضاف أ

باألقسام بخصوص إحصائيات اقترح عمل  بالتحويل من الكلية ولذلك فقدنذر الطلبة يتحسن 

 القادم تعرض على مجلس الكليةت حاالت الطلبة ثم يتم تقسيمها إلى حاالت ومقترحا

 .لمناقشة القرار

 أحيط المجلس علمًا وعلى األقسام استكمال تقاريرها بخصوص الطلبة الذين لم يحققوا  :القرار

 .م/س 60

 

  2010/2011االستعداد المتحانات نهاية الفصل الدراسى األول  : الثالثالبند. 

 د إعداد الجداول التفصيلية المتحانات نهاية محمود أبو زيد بأن جميع االقسام بصد. د.أشار أ

ولقد انتهى من إعدادها بالفعل وجداول المراقبات  2010/2011الفصل الدراسى األول 

 .واالتصاالت وقسم هندسة التشييد والبناءقسم هندسة اإللكترونيات 

 سى أيضًا أنه فور االنتهاء من امتحانات نهاية الفصل الدرا محمود أبو زيد. د.أضاف أ 

 .2010/2011للفصل الدراسى الثانى  سوف يتم االستعداد لعمل الجداول الدراسيةاألول 

  الساعة الثانية عصرًا  9/1/2011وقد أكد على موعد االجتماع الذى سوف يتم انعقاده يوم

االستعداد لفترة االمتحانات مع أعضاء هيئة التدريس والمراقبين وذلك بخصوص 

 .والمراقبات
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 المراقبين باالمتحانات، حيث أنه البد أن يكون اختيار بعزيز عزت باالهتمام . د.طالب أ

إلى ضرورة عمارهم مناسبة وأشار أمتوفر لديهم الخبرة الكافية كما يجب مراعاة أن تكون 

    .التأكد من غلق القاعات الخاصة باالمتحانات

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
  الستراتيجية للكليةعرض موقف الخطة ا : الرابعالبند.   

 ختصار العناصر البنائية التى تتكون منها الخطة االستراتيجية عزيز عزت با .د.شرح أ

فى الخطة المطروحة واإلدالء بآرائهم للكلية كما طالب األساتذة أعضاء المجلس بمراجعة 

 .هذا الخصوص

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  موقف الدراسات العليا : الخامسالبند  

 التسجيل والدراسة لطلبة الدراسات العليا البد أن مصطفى حسين إلى أن توقيتات . د.أشار أ

تكون هى نفسها التوقيتات المحددة لطلبة البكالوريوس، كما أكد على ضرورة التزام طلبة 

 العليابااللتزام بهذه المواعيد والتى تم االعالن عنها بقسم الدراسات دراسات العليا ال

  .ةالهندسي

 عزيز عزت اعضاء المجلس بتقديم مقترحاتهم بخصوص التوصل لوسيلة . د.طالب أ

طلبة لالبكالوريوس أو  ةطلبلاتصال سريعة وفعالة لتوصيل المعلومات الطارئة سواًء 

 .الدراسات العليا

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

 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (                 الشيماء على حسن الشامى. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Demand Forecasting Using Artificial Neural Networks " 

 :تحت إشراف كل من
  دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم -أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالنى. د. 1

 دارية اإلعية وصناالهندسة ال قسم -مدرس  نهى جالل فهمى. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (                 محمد حسن نبيل مراد. م. 2
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 : عنوان الرسالة
 " Optimal Location /Allocation of ATM Facilities " 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة ال قسم –أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1

  دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم - مدرس نهى جالل فهمى. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (          أحمد محمد جالل الشنتناوى. م. 3
 : عنوان الرسالة

 " Robust Capacitated Facility Location Under Uncertainty of Demand " 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة ال قسم –أستاذ  المنعم أحمد فاروق عبد. د.أ .1

 الهندسة الصناعية واإلداريةقسم  – أستاذ مساعد خالد سعيد الكيالنى. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) قسم الهندسة الصناعية واإلدارية(                إيمان مصطفى محمد وهبة. م. 4
 : عنوان الرسالة

 " Spare Part Inventory Management for Service Facilities " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالنى. د. 1

  دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم - مدرس نهى جالل فهمى. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (          فؤاد محمد الكشوطى منة اهللا. م .5
 : عنوان الرسالة

 " Design of Workplace for Higher Educational Institutes " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية – هندسة االنتاج قسم –أستاذ  محمد وجيه بدوى. د.أ .1

  دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم - مدرس نهى جالل فهمى .د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (          سارة محمد أشرف أحمد الزعليك. م. 6
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 : عنوان الرسالة
 " Channel Adaptive Space Time Coding Techniques for 4G Communication 

Systems " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -كهربية الهندسة القسم  –أستاذ  سعيد السيد الخامى. د.أ .1

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسم  –مدرس  عمرو ماجد الحلو. د. 2
 
 سوافق المجل :القرار. 
 

 ) حاسبالقسم هندسة (                 هالة فؤاد محمد هليل عسل. م. 7
" Cooperative Networks and VANET " 

 :تحت إشراف كل من
 حاسب الهندسة قسم  –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبوالنصر. د. 1

 هندسة الحاسب قسم  –مدرس  أحمد عبدالخالق أبوالفرج. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )لحاسب قسم هندسة ا(               داليا محمد أحمد صبحى على. م. 8
" Cloud Computing " 

 :تحت إشراف كل من
 ونظم المعلومات كلية الحاسبات -أستاذ  ياسر عالءالدين السنباطى. د.أ. 1

 حاسب الهندسة قسم  –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبوالنصر. د. 2

 IBMشركة  -دكتوراه  عالء يوسف. د. 3
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الميكانيكيةالهندسة قسم (            سالم محمود حسن حسنين. م. 9
" Control of Car Suspension Using MR Dampers " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1

 ةجامعة اإلسكندري -كلية الهندسة  -كهربية الهندسة القسم  –مدرس  محمد محمد الحبروك. د. 2

 ميكانيكية الهندسة قسم ال –مدرس  محمد نبيل عنانى. د. 3
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 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الهندسة الميكانيكيةقسم (            سارة محمد السيد خالف. م. 10
" Performance Analysis for Combined Cycle Power Plant Using Energy  

and Exergy Techniques " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ زائر  محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 1

 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ. 2

 ميكانيكية الهندسة قسم ال –مدرس  محمد نبيل عنانى. د. 3
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )ة الميكانيكيةالهندسقسم (           أحمد محمود راغب محمود. م. 11
" Solar Desalination System " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ زائر  محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 1

 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ. 2

 ميكانيكية الهندسة قسم ال –مدرس  محمد محمود أبو العزم. د. 3
 

 وافق المجلس :ارالقر. 
 

 )الهندسة الميكانيكيةقسم (            معتز نبيل مصطفى عنانى. م. 12
" Nanotechnology in Wind Energy " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكية الهندسة قسم ال –أستاذ زائر  محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 1

 كانيكية ميالهندسة قسم ال -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ. 2
 ميكانيكية الهندسة قسم ال –مدرس  أحمد أحمد حنفى. د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 )الهندسة الميكانيكيةقسم (            خالد محمد محمد حسين. م. 13
" Indoor Air Quality in an Enclosed Swimming Pool " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكية الهندسة قسم ال -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ. 1
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 ميكانيكية الهندسة قسم ال - زائر أستاذ محمد حمودةرشدى . د.أ. 2
 ميكانيكية الهندسة قسم ال –مدرس  محمد محمود أبو العزم. د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الهندسة الميكانيكيةقسم (           محمود حسن مؤنس الدقى. م. 14
" Automatic Control of Industrial System " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -كهربية الهندسة القسم  –مدرس  محمد محمد الحبروك. د. 2

 ميكانيكية الهندسة قسم ال –مدرس  أحمد أحمد حنفى. د. 3
 

 افق المجلسو :القرار. 
 

 )الهندسة الميكانيكيةقسم (           الغفار نيهال يحيى أحمد عبد. م. 15
" Artificial Intelligence Control of Mechanical System " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال -أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -كهربية الهندسة ال قسم –مدرس  محمد محمد الحبروك. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الهندسة البحريةقسم (           أحمد عبدالوهاب وهبى سويدان. م. 16
" Design Considerations for High Speed Catamarans " 

 :تحت إشراف كل من
 البحريةهندسة القسم  -أستاذ زائر  السيد حسين حجازى. د.أ. 1

 البحريةهندسة قسم ال -أستاذ زائر  محمد عباس قطب. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  - ب

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(                  ياسر علي إبراهيم الشريف. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Security System and Employees Performance Evaluation Using RFID Sensors and 
Artificial Intelligence Technique " 
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 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ مساعد  عمرو عثمان الزواوي. د. 1

 جامعة اإلسكندرية –
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  إيمان جمال الدين مرسي. د. 2

 : لجنة المناقشة
 كلية الهندسة  –الكهربية قسم الهندسة  –أستاذ متفرغ  محمود محمد شبانه. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(               هيثم شوقي مصطفى فرج. م .2
 : عنوان الرسالة

" Forward Single and Dual Pumped Distributed Fiber Raman Amplifier " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  درويش عبد العزيز محمد. د.أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  مصطفى حسين علي. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
 كلية الهندسة  – قسم الهندسة الكهربية –أستاذ متفرغ  محمود محمد شبانة. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –
 كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ متفرغ  أحمد خيرى أبو السعود. د.أ. 2

 جامعة اإلسكندرية –
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(               ريان ناجي مكي حسن. م. 3
 : عنوان الرسالة

" Weighted Fairness Constrained Greedy Revenue Call Admission Control for 
Wireless Broadband Networks " 

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

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  –مدرس  إبراهيم عبد الحفيظ الربع. د. 2

 : لجنة المناقشة
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت–أستاذ  مصطفى حسين علي. د.أ .1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  -قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  السيد عبد المعطي. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(       هشام يوسف إسماعيل الكفراوي. م. 4
 : عنوان الرسالة

" A New Receiver and Phase Sequence Moduli for Blind SLM in OFDM " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  إيهاب فاروق محمد بدران. د. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  عمرو ماجد الحلو. د. 2

 : لجنة المناقشة
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  ناضر حمدي محمد علي. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  لبىحسام محمد حسان ش. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(               محمد السيد صالح عوض النجار. م 5
 : عنوان الرسالة

" Reviving Traditional Architecture and Preservation of Identity " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 1

 
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  جيهان مسعد حنا اهللا. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –لية الفنون الجميلة ك –قسم العمارة  –أستاذ  نجوى إبراهيم أبو العينين. د.أ. 1

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ  عادل سامى المنشاوى. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم الهندسة الميكانيكية(                     محمد منصور عبد الفتاح هالل. م 6
 : عنوان الرسالة

" Prediction of Cavitation Inception on Marine Propeller Blades Using Computational 
Simulation " 

 :تحت إشراف كل من
  البحريةقسم الهندسة  – زائر أستاذ محمد عباس قطب. د.أ. 1
كلية الهندسة   –قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن  –أستاذ مساعد  عادل عبد الحليم بنوان. د.أ. 2

 ةجامعة اإلسكندري
 قسم الهندسة البحرية –أستاذ مساعد  عمرو علي حسن. د. 3

 : لجنة المناقشة
جامع�ة   –كلي�ة الهندس�ة    –قسم الهندسة البحرية وعمارة الس�فن   –أستاذ  يسري محمد أنور والية. د.أ. 1

 اإلسكندرية
 الهندسة الميكانيكيةقسم  –زائر أستاذ  محمد عبد الفتاح طعيمة. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية(                     حسام محمد عبد الحسيب محمد. م 7

 : عنوان الرسالة
" Theoretical Investigation of Smoke Management in an Atrium Building Using 

Computational Fluid Dynamics (CFD) " 
 :تحت إشراف كل من

 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ زائر  د حمودةرشدي محم. د.أ. 1
 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ  احمد فاروق الصفطي. د.أ. 2
 قسم الهندسة الميكانيكية –مدرس  محمد محمود ابو العزم. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –ندسة كلية اله –قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ  محمد نور الدين عبد المنعم. د.أ 1
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  – الهندسة الميكانيكيةقسم  – أستاذ عادل عبد الملك األهواني. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية(                     علي محمد علي حسن الهريدي. م 8

 : عنوان الرسالة
" Theoretical and Case Study Analysis of the Energy Saving in Commercial Buildings 

" 
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 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى –أستاذ  إبراهيم محمد المهر. د.أ. 1
 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ  احمد فاروق الصفطي. د.أ. 2
 لهندسة الميكانيكيةقسم ا –مدرس  محمد محمود ابو العزم. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة القاهرة –قسم الهندسة الميكانيكية   –كلية الهندسة  –أستاذ عصام الدين خليل. د.أ 1
 جامعة الزقازيق –قسم الهندسة الميكانيكية  –كلية الهندسة  –أستاذ  نبيل حسن مصطفى. د.أ. 2

 
 .وافق المجلس :القرار

 

 )قسم الهندسة الميكانيكية(                           ليممحمد مجدي محمد س. م 9
 : عنوان الرسالة

" Energy Saving in Irrigation System Using Fertilizer " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ زائر  صادق زكريا كساب. د.أ. 1
 الميكانيكيةقسم الهندسة  –مدرس  محمد محمود ابو العزم. د. 2
 نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لألسمدة سابقًا عالء الدين عباس محمد. م. 3

 : لجنة المناقشة
 - كلية الهندسة شبين الكوم  –قسم الهندسة الميكانيكية  - أستاذ متفرغ كمال عبد العزيز إبراهيم. د.أ 1

 جامعة المنوفية

 سكندرية لألسمدةإس إدارة شركة رئيس مجل أسامة السيد الجنايني. م. 2
 

 .وافق المجلس :القرار
 :لماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم ا اعتماد درجة - ج

 ) ة واإلداريةيالصناعهندسة القسم (                         بسمة الشارف غيث المبروك. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Functional Analysis Methodology of a Quality Management System for Higher 
Education " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالني. د. 1
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د. 2

 : لجنة المناقشة
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 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  محمد وجيه بدوي. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  محمد حمدي علواني. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (                          عبير السيد عبد العزيز السيد يوسف. م. 2
 : عنوان الرسالة

" A Study of Prediction Techniques for Estimating Prices  

of Concrete Materials in Egypt " 

 :تحت إشراف كل من

 هندسة التشييد والبناء –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيوني. د. 1

 هندسة التشييد والبناء –أستاذ مساعد  أحمد مصطفى راغب. د. 2

 هندسة التشييد والبناء –تاذ مساعد أس محمد إيهاب شريف المصري. د. 2
 : لجنة المناقشة

 كلية الهندسة  –أستاذ هندسة وإدارة مشروعات التشييد  إبراهيم عبد الرشيد نصير. د.أ. 1

 جامعة عين شمس -
 جامعة الزقازيق –قسم الهندسة الصناعية  –أستاذ مساعد  عبد الناصر حسين زايد. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (                      رشا فوزي احمد البرجي. م. 3

 : عنوان الرسالة
" Relocation as an Approach for Conservation of Historical Buildings " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –دسة كلية الهن –قسم العمارة  –أستاذ  محمد عاصم محمود حنفي. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجي سرحان. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –قسم العمارة  –أستاذ  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 1
  م الهندسة المعمارية والتصميم البيئيقس –أستاذ زائر  محمد إبراهيم جمعة. د.أ. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الميكانيكية قسم الهندسة (                         محمد حسن السيد رشيد. م. 4
 : عنوان الرسالة

" Effect of Misalignment on Stability of Journal Bearings " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة  – قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ متفرغ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –
 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ  السيد صابر السيد. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
جامع��ة  –قس��م الهندس��ة الميكانيكي��ة    –كلي��ة الهندس��ة  –أس��تاذ متف��رغ  عبد الحميد إبراهيم جمعة. د.أ. 1

 اإلسكندرية
  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –مساعد أستاذ  العربي مرسي محمود عطيه. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة البحرية(                          عبد الحميد أحمد عبد الحميد يحيي. م. 5

 : عنوان الرسالة
" Assessment of Pipeline on Bottom Lateral Stability " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة  اإلسكندرية –بحرية الهندسة قسم ال –أستاذ  هبة وائل لهيطة. د.أ. 1
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 بحريةالهندسة قسم ال –أستاذ مساعد  طارق أحمد السيد. د. 2
 : لجنة المناقشة

 قسم الهندسة البحرية –أستاذ  محمد النور عبد الراضي. د.أ. 1
  جامعة بور سعيد –كلية الهندسة  -ساعد أستاذ م هبة السيد الكيالني. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
  ما يستجد من أعمال : السادسالبند 

 مهاب منجود/ الطلب المقدم من الدكتور

 مهاب عبد الحميد منجود المعار / درويش عبد العزيز الطلب المقدم من الدكتور. د.عرض أ

 .ة عام خامسبدون راتب لمدجازته إخارج األكاديمية بخصوص مد 

  كما اوضح أن قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت فى الوقت الحالى ليس لديه اى اعتراض

 على ذلك 

 بالتصويت للوصول إلى قرار بخصوص هذا  عزيز عزت أعضاء المجلس. د.طالب أ

    .بدون راتب لمدة أربعة سنوات فقطقرار إجازته الموضوع حيث أن 

 جود أجازة لمدة عام خامس غير قابلمهاب من. لبية على منح دباألغ وافق المجلس :القرار 

 .للتجديد

 
 خميس الشناوى/ الدكتور األستاذ الطلب المقدم من

 خميس الشناوى / درويش عبد العزيز الطلب المقدم من األستاذ الدكتور. د.عرض أ

سة فى مجال الهند إلينوىشيكاغو بوالية بين الكلية وجامعة  اتفاقية مقترحبخصوص 

 .الطبية 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
 ن من األساتذة أعضاء يعزيز عزت أنه قد تم إعداد جدول لتنظيم حضور اثن. د.أوضح أ

 . ممثلين إلدارة الكلية مجلس الكلية بالتناوب كل يوم سبت

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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 العتماد من هيئة عزيز عزت أن األكاديمية بصدد التقدم للحصول على ا. د.أشار أ

NAQAAE نائب رئيس خالل مكتب  وأن التقديم والتعامل مع الهيئة سوف يكون من

   .األكاديمية لشئون التعليم وضمان الجودة

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 
 .ظهرًا  04:00وانتهى المجلس فى تمام الساعة 

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس

 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ


