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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 رأكتوب  5المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

، اصباًح 11:00الساعة  2011 رأكتوب 5الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 :بحضور أعضاء المجلس وهم

 :رئيس المجلس
 
 )كلية الهندسة والتكنولوجياعميد ( 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
 
 ) مساعد العميد لشئون الجودة( علي الدرويش/ األستاذ الدكتور 1
 ) مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 2
 )ة والتحكم اآلليخارجية ورئيس قسم الهندسة الكهربيمساعد العميد للعالقات ال( ياسر جابر/ األستاذ الدكتور. 3
 )لشئون الدراسات العليا والبحوث مساعد العميد( أحمد لطفى / األستاذ الدكتور. 4
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية( حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 5
 )مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور. 6
 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 
 )والتصميم البيئيرئيس قسم الهندسة المعمارية (  عباس يحيى/ األستاذ الدكتور .1
 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 2
 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( عالء عبد الباري/ ستاذ الدكتوراأل. 3
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية القائم بأعمال( سهير فتحي/ ةالدكتور ةاألستاذ .4
 )رئيس قسم الهندسة البحرية( عمرو على / األستاذ الدكتور .5
 )رئيس قسم هندسة الحاسب( محمد أبو النصر/ الدكتور األستاذ .6
 )رئيس قسم الدراسات العليا( أحمد راغب / الدكتور. 7
 )باإلنابة - رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( نبيل األشقر/ الدكتور. 8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية ( خالد الكيالني/ الدكتور. 9

 

 :مجلس الطلبة
 
 )رئيس مجلس الطلبةنائب ( مصطفى الجنزوري/ الطالب.1
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، متمنيًا له باإلنابة رئيسًا لقسم هندسة التشييد والبناء –نبيل األشقر . عزيز عزت بـ د. د.في البداية رحب أ

 .المجلسدوام التوفيق، ورحب به جميع أعضاء 

 

 البند األول: 

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق
 

 2011 سبتمبر 7تم التصديق على محضر الكلية السابق بتاريخ  :القرار. 

 

 البند الثاني: 

 .قواعد التحويالت إلى الكلية من المعاهد الخاصة
 

توضح قواعد التحويل إلى الكلية من المعمول بها اآلن الئحة ال نأ مصطفى حسين. د.أأفاد  •

، أما الجامعات الخاصة والمعاهد فالحد "مقبول"الجامعات الحكومية وهو معادلة المقررات بتقدير 

المحتوى العلمي وعدد  مع تطابق، "جيد"األدنى لمعادلة المقررات هو الحصول على تقدير 

طلبات تحويل من الجامعة األمريكية،  أما الجديد في الموضوع حاليًا أن تأتي. الساعات المعتمدة

 .واقترح أن تعامل معاملة الجامعات الحكومية

 .أننا بحاجة لمراجعة قواعد التحويل ونضيف عليها المستجدات التي تطرأعزيز عزت . د.أ شارأ •

أن عمادة القبول والتسجيل تضمن شرط القبول بمجموع الثانوية  عالء عبد الباري. د.أ أوضح •

الت يأتي احألقسام للمعادلة، ولكن في بعض السنة االلتحاق، ثم ترسل المقررات لالعامة في 

معتمدة من المجلس األعلى للجامعات، ولكن معتمدة بقرار  طلبات تحويل من معاهد خاصة ليست

في حين " ممتاز"تقدير  ن منها حاصلين علىالعالي فقط، ويكون الطالب المحولووزير التعليم 

في الثانوية العامة، فأقترح عدم قبول التحويل من تلك  ضعيفمجموع  ن علىأنهم حاصلو

 .المعاهد الخاصة الغير معتمدة

 :البد من إعادة النظر في تصفية المقبولين من مختلف المعاهد كاالتيأنه عزيز عزت .د.أ أوضح •

وعدم قبول كل من حصل  ئيسي البد من االحتكام إليهمجموع الثانوية العامة محك ر .1

على مجموع أقل من الذي تم قبوله في عام الحصول على الشهادة، وهذه مهمة عمادة 

 .القبول

معادلة المقررات تكون عن طريق القسم المختص ومقارنة المحتوى العلمي للمقرر  .2

 .وعدد الساعات المعتمدة

الجهة المحول  رئيس القسم من حقه أن يرفض في حالة رؤيته أن مستوى الطالب أو .3

 .منها ال يرقى لاللتحاق بالكلية

 

 .أن نحدد موقف المحولين من معهد فني عالي ببعض الدول العربيةمحمود أبو زيد . د.أاضاف  •
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عمادة أن المرجعية األساسية هي معادلة شهادة الثانوية العامة ون يمصطفى حس. د.أأوضح  •

 .بذلك ةالمختص يالقبول والتسجيل ه

أنه لو تم تفعيل اختبارات تحديد المستوى بعد القبول في األكاديمية فهذا  د لطفيأحم. د.أأضاف  •

 .والمحولين إليها سيساعد على الحفاظ على المستوى المطلوب للملتحقين بالكلية

قواعد التحويل التي تنص على انتقدت  ABETاالعتماد هيئة  لجنةأن  محمد أبو النصر. د.أأشار  •

، أما الجامعات الخاصة "مقبول"دلة المقررات للمحولين من الجامعات الحكومية بتقدير اقبول مع

فهذا ليس له مبرر منطقي من وجهة  ، "جيد"والمعاهد فالحد األدنى لمعادلة المقررات هو تقدير 

 .على جميع الجهات" جيد"نظرهم، واقترح توحيد معادلة المقررات بمعدل 

 .االقتراح وافق أعضاء المجلس على هذا •

ن منها ويتم إحاطة حصر للجهات التي لن يقبل المحولو أن يتم عمل مصطفى حسين. د.أقترح أ •

 .عمادة القبول والتسجيل بها

أنه فيما يخص الدول العربية  فيمكن أن يتم االتصال بالملحقية ونطلب عزيز عزت . د.أأضاف  •

وبالنسبة لكل من هو راسب أو مفصول من أي جامعة حكومية يرفض . قوائم بالجامعات المعتمدة

 .من البداية هقاورأقبول 

أن يوجد بعض الحاصلين على دبلومات صناعية يلتحق بالمعهد عبد الباعث محمد . د.أاشار  •

 .ل لألكاديمية، وهذا غير مقبوليالهندسي ثم يطلب التحو

فكرة جيدة " جيد"األدنى لمعادلة المقررات بتقدير أن فكرة توحيد الحد عباس يحيى . د.أعلق  •

جدًا، باإلضافة إلى مقارنة المحتوى الدراسي للمقرر، وكذلك إعطاء رئيس القسم الفرصة للتقييم 

 .الشخصي للطالب المحول، كل هذا سوف يرفع من مستوى الطالب المقبول تحويلهم

وى الدراسي للمقررات المطلوب معادلتها أنه بالنسبة لمقارنة المحتمحمد ابو النصر . د.أ ضافأ •

 .من المقرر مطابق يتم قبول المعادلة% 80فالمتعارف علية أن لو 

تكون % 80أو % 70أن الحكم على نسبة مطابقة المحتوى الدراسي  عزيز عزت. د.أأوضح  •

 ذف، فالمرجعية تكون لتقييمحصعبة ألن التوصيف يكون واسع المجال مما يسمح باإلضافة أو ال

 .الجهة المحول منها الطالب

أن يتم عمل قاعدة بيانات توضح المقررات التي يمكن معادلتها من خالد الكيالني . دأقترح  •

وذلك لإلسراع  الجهات المختلفة وذلك بالرجوع إلى ملفات الطالب الذين قد تم تحويلهم من قبل،

 .الب المحولين واختصار الوقتفي عمل معادلة الط

 

 القرار:  

 .كحد أدنى" جيد"توحيد قبول معادلة المقررات من جميع الجهات بتقدير  -1
 في سنة الحصولالتنسيق لمجموع  وية العامة للطالب المحول مطابقمجموع الثان -2

 .عليها
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 .يتم معادلة المقررات في القسم المختص -3
 .عدم قبول الطالب المفصولين ألي سبب ومن أي جهة -4
 .ل الطالب لرئيس القسم المختص ثم عمادة الكليةتحوييصبح القرار النهائي لقبول  -5
وإفادة  16/10/2011الموافق  من يوم األحد اعتباًرايقاف قبول طلبات التحويل إ -6

 .عمادة القبول والتسجيل بذلك
 

  ثالثالالبند: 

 :أعداد المقبولين بالكلية
المبذول الشكر للسادة رؤساء األقسام التعليمية على المجهود  مصطفى حسين. د.أ وجه •

وحسن تنظيم عملية التسجيل بالكلية، حيث أن نسبة أنجاز التسجيل وصلت في المتوسط 

92.% 
 

 القرار:  
 ــــًاأحيط المجلس علم

 
 البند الرابع: 

 .التقارير المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس عن حضور مؤتمرات علمية
بدعم عدد من السادة أعضاء هيئة  الكلية في الفترة السابقة قامت هأن عزيز عزت.د.أ فادأ •

لحضور مؤتمرات علمية وتقديم أوراق بحثية، ولهذا من المفترض أن يتم تقديم تقرير عن 

مة علمية أو بحث علمي أو اتفاقية تعاون أوشراكة تتمخض عنها هذه المؤتمرات هأي م

 .العلمية

بالمؤتمرات التي لألقسام التي ارسلت بيانًا قد قام بعمل إحصائية  هأن لطفيأحمد . د.أ أضاف •

 .2010/2011ام الدراسي تم االشتراك فيها في الع

أحمد لطفي . د.لدى أ CDبتقديم  امؤتمًر يحضرأن يقوم كل من  حمدي عاشور. د.أقترح ا •

 .أو بمثابة مكتبة علمية ألحدث ما تم مناقشته في المؤتمرات العلمية ًاليكون مرجع

 .انه يخطط لذلك فعًال لطفيحمد أ. د.أ افاد •

 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا
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 البند الخامس: 

 .متابعة موقف وخطة تدريب الطلبة في الداخل والخارج
فبالنسبة للتدريب في ، بتقديم مقترح لتطوير التدريب العملي بالكلية عبد الباعث محمد. د.أ ماق •

وذلك إليجاد بعض ) أحمد السراجي. د(بلندن نسيق مع مكتب األكاديمية الخارج سيتم الت

 :فرص التدريب في الشركات الصناعية، أما بالنسبة للتدريب في الداخل فاقترح اآلتي
 .)زيارة اليوم الواحد(التوسع  في عمل زيارات علمية للشركات الصناعية  .1

كفترة قسام على أن يتم اعتماد هذه الدورة ة من خالل األيالقيام بعمل دورات تدريب .2

تدريبية واحدة، مع مراعاة التركيز على الطابع العملي وليس النظري عند القيام 

 .بهذه الدورات التدريبية

لي التدريب باألقسام وذلك يوم الخميس الساعة ئوجتماعات مستمرة مع مسا قدع .3

 .كل أسبوعين وذلك لدراسة المشاكل الخاصة بالتدريب 12:00

الرجوع إلى ما كان معموًال به سابقًا وهو عمل رحالت إلى ضرورة عزيز عزت . د.أأشار •

، ألن هذا النظام كان جيدًا  أحمد الشيخ. د.تدريبية بالخارج للطالب األوائل وذلك بالتنسيق مع أ

 .جدًا واستفاد منه الكثير من الطالب والبد من مواصلته

علينا األخذ في االعتبار أن أنه بالنسبة للرحالت العلمية بالداخل فعالء عبد الباري . د.أأوضح  •

تعمل بشكل يتم تنظيم الرحالت في يومي الخميس أو السبت فقط ألن اتوبيسات األكاديمية 

 .سبوعمتواصل خالل األ

، مخاطبة الشركات وتحديد ماذا نريد أن يتدرب عليه الطالبعلى ضرورة  عزيز عزت. د.أ أكد •

الطالب عليها حسب الفترة الدراسية التي فالمطلوب من كل قسم تحديد النقاط المطلوب تدريب 

التدريب يتم  بعد نهايةو فيها الطالب، ويتم إرسال هذه النقاط مع خطاب التدريب المرسل للشركة

 .ما تم التدريب عليهتقديم تقرير فعلي ع

 .للشركات تدريب باألقسام تفعيل ذلك وإرسالهأن على مسئولي العبد الباعث محمد . د.أعلق  •

أن في مرحلة مخاطبة الشركة في البداية يتم االستفسار عن درويش عبد العزيز . د.أقترح ا •

 .النقاط التدريبية التي يمكن أن توفرها الشركة لتدريب الطالب عليها

عن   presentationأنه من الممكن أيضًا تكليف الطالب بتحضير عزيز عزت. د.أضاف أ •

ن من كل قسم عشوائيًا، ويتم تخصيص جائزة ثنياويتم اختيار  هالتدريب الذي قام بحضور

 .ألحسن متدرب

أن المشكلة الفعلية أن الشركات أصًال ال تهتم بالتدريب وهو يمثل عبًء  ياسر جابر. د.أأشار  •

ثناء التسجيل مقابل التدريب أ$ 10قتراح أن يدفع كل طالب اعليها، فهل هناك فرصة لتفعيل 

تقان تدريب للتدريب ليكون بمثابة حافر لها إل ًايح فرصتم دفعها للشركات التي تتيالعملي، ل

وهل من الممكن أن نرسل تقريرًا لرئيس الشركة عن أداء العاملين على تدريب الطالب؟ 

 الطالب؟
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يضًا ال أافة أنه اإلضاآلن، ب أن هذا وارد ولكن آليات تنفيذه غير موجودةعزيز عزت . د.أعلق  •

 .بيضمن أداء الشركات في تدريب الطال
 

 القرار:  
 .إعادة الرحالت التدريبية في الخارج للطالب األوائل -1
تقوم األقسام بتحديد النقاط التي ترغب في تدريب الطالب عليها حسب الفترة  -2

 .الدراسية وإرسالها للشركات
 .عن التدريب الذي تلقاه presentationتكليف الطالب بإعداد  -3
 

 

 البند السادس: 

 . متابعة موقف إجراءات التقدم للمجلس األعلى لمعادلة درجة البكالوريوس        

أنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة اإلعداد للتقدم للمجلس األعلى عبد الباعث محمد . د.أ فادأ •

منسق (عبد الباعث محمد . د.أ و) مقرر اللجنة(مصطفى حسين . د.للجامعات تتشكل من أ

جتماعات مع رؤساء ا م عملتعلى أن ي) أعضاء اللجنة(ممثلي األقسام التعليمية و) اللجنة

ياسر . د.األقسام التعليمية لمناقشة المقررات التي تحتاج لتعديل محتواها العلمي، وقد قام أ

بين  ةالمشترك EE329 , EE328جابر بإرسال بريد إلكتروني لعرض محتوى المقررين 

 .قتراح التعديالتبعض األقسام التعليمية ال

تكون  ISOالدورة المستندية لتعديل المقررات تبعًا للـ أن  ىأنه ير أحمد لطفي. د.أعلق  •

 .غير متطابقة مع التقدم للمجلس األعلى للجامعات

البد أن يكون التغيير في أضيق نطاق ويكون في المقررات أنه  عزيز عزت . د.أ أوضح •

 .قسام التي تدرس لهااألالمشتركة ويتم مراجعتها من قبل جميع 

أنه علينا التأكد من النموذج المعمول به حاليًا للتقدم للمجلس األعلى  خالد الكيالني. دأضاف  •

 .للجامعات، ومعرفة المحتويات التي يستلزم أن يحتوي عليها التقرير

 .سيتم العمل على آخر نموذج تم إرسالهأنه  عزيز عزت . د.أ علق •

والمحتوي ) محتوي علمي –إداري (التقرير يحتوي على شقين أن  ياسر جابر. د.أ أوضح •

 قدفالمطلوب ع) مقررات خاصة بإقسام أخرى –مقررات خاصة بالقسم ( إلى العلمي ينقسم 

 .جتماعات مع األقسام وعمل ورشة عمل لمناقشة تعديل مقررات اإلنسانياتا

أنه مطلوب من األقسام أيضًا تحديد ممثل اللجنة أو مندوب  عبد الباعث محمد. د.أأضاف  •

 .القسم لحضور تلك االجتماعات
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 القرار:  
لجنة اإلعداد للتقدم للمجلس األعلى لجتماع ا قدسيق لعنالتعبد الباعث محمد ب. د.تكليف أ

 .للجامعات
 
 

 البند السابع: 

 .متابعة موقف اإلعداد للتقدم لهيئة االعتماد وضمان الجودة        

الخاص باألقسام التعليمية، وقدم  جزءال نتهاء منلالجاري العمل أنه  علي الدرويش. د.أأفاد  •

، واالجتماعات الدورية مستمرة قسام على اإلنجاز الذي تم في الفترة السابقةالشكر لبعض األ

نتهاء من التقرير هو ، وأن الموعد المحدد لالمن كل شهراء لث ثالثيوم أول وثا

1/1/2012. 

على مراجع خارجي قبل تقديمه لهيئة  أن التقرير يجب عرضه  عزيز عزت. د.أأوضح  •

االعتماد وضمان الجودة، ويجب إعطاء الممتحن الخارجي الذي سيتم تكليفه بذلك مدة 

 .حوالي ثالثة شهور

أنه يمكن تكليف ثالثه خبراء لمراجعة التقرير واستضافتهم عالء عبد الباري . د.أأقترح  •

 .لمدة أسبوع واحد ليتم فيه إنجاز تلك المهمة

أنه في هذه الحالة فإنه يمكن التقدم لهيئة االعتماد وضمان  على الدوريش. د.أاضاف  •

 .1/2/2012الجودة في 

 

 القرار:  
 مراجعين خارجيين لمراجعة التقرير  ةوتكليف ثالث 1/1/2012نتهاء من التقرير في اال  
 .1/2/2012والتقدم للهيئة في  

 

 البند الثامن: 

 .IETعتماد هيئة  متابعة الوضع الحالي ال  

أنه جاري االتصال بمسئولي االعتماد للمعاهد البريطانية  على الدوريش. د.أ أوضح •

، وكان رد action planالستخراج شهادات االعتماد بعد ما تم إرسال الموافقة على الـ 

 .under reviewالهيئة أن االعتماد 

أنه المطلوب متابعة الهيئة والحصول على الرد في أقرب وقت عزيز عزت . د.أعلق  •

 .ممكن
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عن العام الدراسي  اسنوًي اتقريًر تقدم على الكلية أن نأ على الدرويش. د.أأوضح  •

وذلك طبقًا    action planفي الـ ما تم إنجازه في نهاية أكتوبر الحالي ع 2010/2011

 .وجاري العمل بالتقرير IETالمعاهد البريطانية هيئة لمتطلبات 

 

 القرار:  
 .أحيط المجلس علمًا  

 

 البند التاسع: 

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

 )هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسم (  محمود حسام عبدالهادى عودة. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Bandwidth Enhancement for Optical Burst Switching Networks” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  مصطفى حسين على. د.أ. 1
 األكاديمية -كلية اإلدارة والتكنولوجيا  -نظم المعلومات قسم  –مدرس  محمد محمود على كراع. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  محمد اجميعان محمد أبوغياض . م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Enhancing Optical Burst Switching Networks” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  مصطفى حسين على. د.أ. 1
 األكاديمية -كلية اإلدارة والتكنولوجيا  -نظم المعلومات قسم  –مدرس  محمد محمود على كراع. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (  سمية أحمد محمد عبدالمطلب. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “Fiber Bragg Grating as an Optical Sensor” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  مصطفى حسين على. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  هبة أحمد فايد. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 : المناقشة لهمبيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  -ب 
 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (  محمد محمد حسن عبدالنبى. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “An Evaluation of Construction Delay Analysis in Egypt” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة تشييد -أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيونى. د. 1
 هندسة تشييد -مدرس  مصطفى عبدالعزيزطارق . د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  على عبدالسالم بركات. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  هشام عبدالخالق السيد. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 )قسم الهندسة الميكانيكية (  أحمد محمود راغب محمود .م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Experimental and Numerical Investigation Water Desalination and Helical Con Coil 
by Air Humidification and Dehumidification” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة ميكانيكية -زائر  أستاذ محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 1
 هندسة ميكانيكية -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ. 2
 هندسة ميكانيكية -مدرس  محمد محمود أبوالعزم. د. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  مدحت محمود سرور. د.أ. 1
 جامعة المنوفية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  كمال عبدالعزيز إبراهيم. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 )قسم الهندسة الميكانيكية (  كريم زكى عبدالفتاح الفقى. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “Heat and Mass Transfer in Vertical Cylinder” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  عبدالفتاح طعيمةمحمد . د.أ. 1
 جامعة قناة السويس -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -مدرس  محمد محمد خيرت داوود. د. 2
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 :لجنة المناقشة 
 جامعة عين شمس -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  محمود محمد أبوالنصر. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  الشربينىسامى مرسى . د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )قسم الهندسة الميكانيكية (  عبدالحليم أحمد عبدالحليم أحمد. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Intelligent Temperature Control in Building Management System Using Fuzzy 
Logic” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ  مدحت إبراهيم السنجابى. د.أ. 1
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ  عالءالدين أحمد خليل. د.أ. 2
 ميكانيكية هندسة -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة قناة السويس -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  فهيم أحمد خليفة. د.أ. 1
كلية الهندسة اإللكترونية  -اإللكترونيات الصناعية والتحكم  -أستاذ  محمد إبراهيم محمود. د.أ. 2

 جامعة المنوفية -بمنوف 
 

 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )قسم هندسة التشييد والبناء (  أحمد محمد محمود نور. م .  5
 : عنوان الرسالة       

 “Multifunctional Single-Phase Single-Stage Grid Connected Photovoltaic (PV) 
System” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ  إبراهيم محمد المهر. د.أ. 1
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ مساعد  الوجود هاللأحمد أنس . د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  محمود توفيق الجمال. د.أ. 1
 جامعة طنطا -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  جمال الدين محمد السعيد. د.أ. 2

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

 
 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (  وليد محمد سعيد عبداللطيف حسن. م.   1

 : عنوان الرسالة       
 “Hybrid Neural Predictive-Fuzzy Controller for Motorized Robot Arm” 

 :تحت إشراف كل من 
معهد الدراسات العليا  -علوم الحاسب ونظم المعلوماتية  -أستاذ  كمال جرجسشوكت . د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية -والبحوث 
 هندسة حاسب -أستاذ مساعد  فاطمة محمد فريد زادة. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -معهد الدراسات العليا والبحوث  -أستاذ متفرغ  محمد الشربينى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ مساعد  محمد رزق محمد رزق. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية (  ذرى وميض جمال عمر نظمى. م.   2

 : عنوان الرسالة       
 “Revitalizing Historic District (Case Study: Al-Adhamya Urban Fabric)” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ  عادل سامى المنشاوى. د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  شيرين شفيق على. د. 2

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )قسم الهندسة الكهربية والتحكم (  عمرو محمد زكريا النجار. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “An Efficient High-Performance Battery Charging/ Discharging Unit with Power 
Factor Correction” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ  حمدى أحمد عاشور. د.أ. 1
 هندسة كهربية وتحكم -مدرس  مصطفى أحمد عبدالجليل. د. 2
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 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  مجدى أحمدمحمد . د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ مساعد  عمرو عثمان الزواوى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 
 
 

 البند العاشر: 

 ما يستجد من أعمال

 اليوجد •
 
 

 .ظهرًا  1:50انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و
  

 مين المجلسأ سكـرتارية المجلـس
 

  دعاء مصطفى/ السيدة
 

 مصطفى حسين. د.أ
 

 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 ورئيس المجلس 
  
 األستاذ الدكتور 

 السيــد زتــز عــزيع 


