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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 يوليو 6المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

، اصباًح 11:00الساعة  2011 يوليو 6الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 :بحضور أعضاء المجلس وهم

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

 :الســادة وكالء الكلية
  )الكلية لشئون التعليم والطالبوكيل ( 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 ابراهيم الدرويش/ األستاذ الدكتور. 1
 )خارجية ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآلليمساعد العميد للعالقات ال( 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
 )دمة المجتمعمساعد العميد لشئون البيئة وخ( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 5

 

 :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
 )م األساسية والتطبيقيةرئيس قسم العلو( 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 -الحاسب  رئيس قسم هندسة( 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

 :الحضورعدم واعتذر عن 
 )مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور -
 )رئيس قسم الدراسات العليا( أحمد راغب / الدكتور -

 
حسن  للسادة أعضاء هيئة التدريس والزمالء علىوالتقدير عزيز عزت بتوجيه الشكر / قام األستاذ الدكتور

الفصل الدراسى الحالى وطلب من السادة رؤساء األقسام نقل شكره لجميع أعضاء هيئة التدريس األداء في 

 .باألقسام
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 البند األول: 

 ر مجلس الكلية السابقالتصديق على محض
 

 2011 يونيو 1تم التصديق على محضر الكلية السابق بتاريخ  :القرار. 

 

 البند الثاني: 

 :ومشاريع التخرج ينتهاء من نتائج الفصل الدراسى الثانالمتابعة ا
 

والبد من إعداد لجان ممتحني مشاريع التخرج  نتهاءالا اليوم بأنه سيتم عزيز عزت .د.أ أوضح •

لتوحيد شكل  الخاصة بالمشروع Template الـ د من حصول الطالب علىمن التأك

 .Format بنفس الــالمشروعات 

 Action Planببعض المالحظات على  IETل تقرير من ووص على الدرويش. د.أأكد  •

 .أو منفصلمجمع بتقرير في نفس مشروع التخرج  Group الـ عتراض لو تقدماواليوجد أى 

تقديم تقارير فردية خالل هذا الفصل ــًا ستثنائيبه ا مسموحأن من ال رحمدى عاشو. د.أأوضح  •

 .الدراسى ولكن فيما بعد يتم عمل تقرير مجمع

بصورة منفردة دون  ختالف بين التقرير الفردى وهو العملالا على الدرويش. د.أأوضح  •

بصورة الب من كل ط هيتم تحديد كل جزء تم إنجاز يالتقرير الجماعفي مشاركة أحد، بينما 

 .وكذلك األجزاء التي اشترك فيها مجموعة الطالب وخاصة فيما يتعلق بالخلفية العلمية فردية

يحاول كل حيث  يفكرة مشروع البكالوريوس قائمة على العمل الجماعأن عزيز عزت .د.أأكد  •

 .بالكلية سنوات الدراسة 5طالب تطبيق ما تم دراسته خالل 

 .ب تكتب على غالف مجلد المشروعأسماء الطال أن كلمحمد أبو النصر . دأكد  •

سيتم كتابة أسماء الطلبة على الغالف جمع كل ذلك بتلخيص في أنه درويش عبد العزيز . د.أ •

 .قام الطالب به ويتم وضع اسمه على ذلك الجزءوبالداخل يتم تحديد كل جزء 

 .ر ويتم العمل بهتفاق عليه يتم تدوينه بالمحضما سيتم االعالء عبد البارى . د.أأكد  •

أيام أما بالنسبة لمناقشة مشروعات التخرج فقد تم التأكيد على أنها ستكون في  •

 .28/7/2011 و 27و 26

الفصل الدراسي الثاني  موعد لتسليم نتائجتحديد آخر عالء عبد البارى . د.أطلب  •

2010/2011. 

البد أن ف 10/7أ يوم األحد سيبدللفصل الدراسي الصيفي بما أن التسجيل عزيز عزت .د.أوقد أكد  •

 .بجميع األقسام 9/7يوم السبت  ةتكون النتائج مستوفا

بعض المشاكل والتجاوزات التي حدثت أثناء الفصل الدراسي مصطفى حسين . د.أأوضح  •

 : ومنها  الحالي،
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بالكشوفات ويقومون  همئيوجد أساتذة باألقسام يقومون بالسماح للطلبة بالحضور دون وجود أسما

 .ابة األسماء بخط اليدبكت
 

السماح بوقت أكثر لمقابلة الطالب وحل مشاكلهم خصوصــًا رؤساء األقسام كما طلب من السادة 

 .في هذا الوقت الذي تكثر فيه شكاوى الطالب من نتائجهم في االمتحانات

سبوع الخامس عشر بمستندات االيزو، حيث أن الفصل الدراسي عن األياسر جابر . د.أاستفسر  •

 .أسبوعــًا فقط نظًرا ألحداث الثورة 14الثاني كان 

 .في مستندات األيزو) تم التعويض(كتابة بأنه يتم على الدرويش . د.أرد  •

ب عن طريق ظهور العرض نتائج للطعزيز عزت . د.أأما بالنسبة لنتائج الطالب فقد طلب  •

 .للدرجات مفصًال ــًاوليس عرضتقديراته فقط 

 من حق الطالب معرفة رى أن عرض الدرجات ال يمثل مشكلة ألنهي عالء عبد البارى. د.أ •

 .متحان النهائىالتفصيل درجاته قبل دخوله ا

متحانى األسبوع السابع ابــًا الدرجات تعلن بالتقديرات أيضأن عزيز عزت . د.أوقد أكد  •

 .وهذه طريقة جميع الجامعات الثانى عشراألسبوع و

متحان االقبل دخول  60ق الطالب معرفه درجاته من حمن ن أمحمد أبو النصر . دوقال  •

 .يالنهائ

األسبوع يعرف درجات األسبوع السابع ويجب أن الطالب أن عالء عبد البارى . د.أكما أكد  •

 .سحبه أوستمرار فى المقرر النية اايحدد الطالب إمكلك لكي ذو) 50أي من (عشر فقط  يالثان

 القرار:  

 أحيط المجلس علمــــًا

 
 ثالثالد البن: 

 :2010/2011 الصيفىلفصل الدراسي لاالستعدادات 
وبداية  9/7/2011أن توقيتات الصيفى ستكون بداية التسجيل مصطفى حسين . د.أ فادأ •

  16/7/2011الدراسة 

التسجيل للفصل الصيفى مفتوح بنفس الوقت بالقاهرة مصطفى حسين . د.أأكد  •

 .واإلسكندرية

 .الفصل الصيفى السابق وتم حلهافى رت يثألة هذه المشكعزيز عزت . د.أأوضح  •

متحان الاويعقبها أسابيع  5 يصيفأن مدة الدراسة بالفصل الدراسي العزيز عزت . د.أأكد  •

 .األسبوع السادسالنهائي في 
 

 القرار:  
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 ــــًاأحيط المجلس علم
 

 البند الرابع: 

 :ترة الصيفإحاطة المجلس بلقاء األقسام التعليمية بشأن األنشطة خالل ف   
من ا عتباًراسيبدأ  2011/2012بأن الفصل الدراسى األول  عزيز عزت.د.أأشار  •

 .الدراسة بأسبوعين ءوالتسجيل قبل بد 24/9/2011

وأن الهدف . األسبوع القادمباألقسام يتم عقد لقاءات مع الطالب أنه سعزيز عزت .د.أأشار  •

طهم بها وذلك من خالل األنشطة نقطاع الطالب عن الكلية ورباعدم من هذه اللقاءات 

 .)لخإ.......رحالت -يعلم -يثقاف -ينشاط رياض( الطالبية 

سيتم التواصل عن طريق تواجد الطالب مع السادة أعضاء هيئة أنه  محمود أبو زيد. د.أأكد  •

 .هذه االجتماعاتمواعيد التدريس وسنعلن 
 

 القرار:  
 ــــًاأحيط المجلس علم

 البند الخامس: 

 :إجراءات التقدم للهيئة القومية لضمان الجودةمتابعة 
 .NAQAAEبتقديم تقرير عن سيقوم  على الدرويش. د.أأن عزيز عزت . د.أأكد  •

عبد المنعم . د.عالء عبد البارى وأ. د.أتشكيل لجنة من م أنه تعلى الدرويش . د.أوأفاد  •
 Course Report، Program  بتجميعكذلك تذكير األقسام التعليمية و. يالبار عبد

Report تقديم فالمطلوب قسم العلوم األساسية أماCourse Report فقط. 

مكتملة حتى نهاية الفصل الدراسى   Form15، Form16أن تكون  على الدرويش. د.أأكد  •

 .السابق

 .يعالء عبد البار. د.أالكامل مع لتقرير بإعداد اعلى الدرويش . د.أتم تكليف  •
يوجد تعديالت بالبيانات من وأنه نتهاء من الدراسة الذاتية الاأنه تم  ىعالء عبد البار. د.أأوضح  •

 2000صفحة والمالحق حوالى  70المحور األول  وحدة الجودة وأن . حيث الهيكل التنظيمى

 .يمكن التقديم بدون المالحق حيث سيتم النظر إليها بالزيارةكما بين أنه . صفحة
وهو من (محمد الشربينى . عالء ، د. مع دعقد ورشة عمل  سيتمأنه  عالء عبد البارى. د.أأفاد  •

يوم ط القوة وذلك اط الضعف ونقاوهو منتدب لمراجعة كل األوراق وتحديد نق) مراجعي الهيئة

 .صباحًا 11:00الساعة   13/7الثالثاء 

 .لحضور هذه الورشة باألقسام توجيه دعوة رسمية لممثلى نقاءياسر جابر . د.أطلب  •
 لكترونياتاإلقسم هندسة بعمله ام بأنه يمكن لألقسام االستفادة مما قعالء عبد البارى . د.أأفاد  •

 .حيث بذل في ذلك جهًدا كبيًرا واالتصاالت
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ال يمكن فإنه لسفر العديد من السادة أعضاء هيئة التدريس ا ظًرأنه نعزيز عزت . د.أوقال  •

البد من أن يكون  ااألقسام لذعلى مستوى الكلية أو مستوى واحد فقط شخص االعتماد على 

البد من تحديد موعد و 2007نقاء عام موضوع لكلية بدأت وقال أن ا .أكثر من بديل هناك

حاجة كما تساءل عن ال .إعداد الملفات المطلوبة تمهيًدا للتقدم للهيئة لالعتمادء من نتهاالل

 .يلمراجعين خارجيين إلبداء الرأ
ورد . ه يوجد بعض البنود ال يمكن تطبيقهالتنميط بمعنى أنضد ا هأن عباس يحيى. د.أوقد أكد  •

حاولة للتوفيق بين األقسام المختلفة وأهدافها والمعايير أن المطلوب هو م عزيز عزت. د.أ

  .القومية المفروضة علينا عن طريق أننا نعمل بالجانب الذى يتناسب معنا
 .صناعيةهندسة الحاسب والهندسة ال الم يقدمها قسم Form 12أن  عالء عبد البارى. د.أأفاد  •

 
 القرار:  

مع كل فريق العمل إلعادة دراسة الوضع بالكلية  13/7جتماع يوم الثالثاء اعقد يتم 
 .ةهيئوتحديد موعد للتقدم النهائى لل

 
 البند السادس: 

 :متحانات القبول للطلبة الجددامتابعة إجراءات عقد         

جتماع السابق وما قبله بخصوص التفاق عليه باالما تم ا لىعأنه بناًء  عزيز عزت. د.أأكد  •

Placement test  محمد . عالء عبد البارى ، د. د.أللطلبة الجدد تم تشكيل لجنة من
 .ع اآلراء فى هذا الموضوعيجمتل النصر أبو

في  الخبراتبتجميع  محمد أبو النصر. دأنه قام بالتعاون مع  عالء عبد البارى. د.أأفاد  •

 25من  متحان مكوناطالب على نموذج ليتم إدخال انماذج حيث  10المجال وتم عمل هذا 

نتهاء الالنتيجة بعد امهارات وإمكانات معينة على أن تظهر تقيس سؤال بوقت معين  30أو 

متحان ويمكن أن يقوم التسجيل الألداء ا إعداد معمل مكيفكما طلب  .من اإلمتحان مباشرة

 .لب بإدخاله عند اإلمتحانه رقم يقوم الطائبإعطا

شهادة الثانوية الحاصلين على ختيار بين الطلبة الجدد التم اأن يعالء عبد البارى . د.أطلب  •

 .المعد من الكلية متحان القبولباإلضافة إلى النجاح في االعامة أو ما يعادلها، 

الكلية متحان هو توصيل رسالة أن األكاديمية واللهدف من اأن ا عزيز عزت. د.أأكد  •

 .متقدم مهما كان مستواه ال تقبل أى طالببالتحديد 

 عزيز عزت. د.أورد  .لإعداد إمتحان للقبول باألكاديمية كك عالء عبد البارى. د.أواقترح  •
 .تعميمه على مستوى األكاديميةطلب بدأ بالكلية وعند نجاح النظام الجديد ُيأن ن
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لطالب على أساس نتيجة امتحان القبول أن يكون قبول ا عالء عبد البارى. د.أوقد طلب  •

عن باقى الدبلومة األمريكية فصل الطالب خريجي كما طلب . ونتيجة الثانوية العامة

 .الطالب الذين يعانون من ضعف اللغة لتسهيل سير العملية التعليمية

لقدرات والمهارات التى لمتحان القبول اخصص جزء من يأن  عباس يحيى. د.أكما اقترح  •

 .الهندسة المعماريةمها قسم يستلز

متحان اعالقة بين نتيجة الثانوية العامة ونتيجة هل هناك  مصطفى حسين. د.أتساءل  •

أن نتيجة الثانوية العامة تعطي الطالب الحق في التقدم  عزيز عزت. د.أوأجاب  .القبول

ة بصفة عامة ولن بالكلي القبوللاللتحاق بالكلية أما القبول بها فيعتمد فقط على نتيجة امتحان 

 .يكون هذا االمتحان خاصــًا بقسم معين بل امتحان شامل لكل الكلية

بد من التفرقة بين مقومات ورغبات الطالب والبد من أداء قال أنه ال محمد جمالالطالب  •

جتيازه يقوم بأداء اإذا تم  Placement testأن يتم عمل كما اقترح . اختبارات ذكاء

تبار مكون من أنا أؤيد فكرتك أو عمل اخ عزيز عزت. د.أورد .دخولهمتحان القسم المراد ا

 :مراحل 3

 .يقيس المهارات النفسية والصحيةاختبار  .1

 .التخصصبيقيس المهارات الخاصة اختبار  .2

 .يقيس مهارات اللغة اإلنجليزيةاختبار  .3

 .متخصصة ةمع بعض اإلضافات لقسم عمارة لما فيها من طبيع

 .منح للطالب األوائل بالدول العربية 10ديم تق ياسر جابر. د.أطلب  •

 التسجيله لعمادة القبول وما سيتم اإلتفاق عليه البد من إبالغأن  مصطفى حسين. د.أأكد  •

 .بالكليةه الطالب المتقدمون لاللتحاق الذي يتسلمفوًرا إلضافته لملف القبول 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمــــًا

 
 البند السابع: 

 ية الهندسة للفصل الدراسى القادمس بموقف األعداد المخطط قبولهم بكلإحاطة المجل  

 :حسب الجدول اآلتي األقسامعلى  مهطالب وتوزيع 500األعداد المخطط قبولها بالكلية 

 عدد الطالب القسم م
 150 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 1

 50 الهندسة الكهربية والتحكم اآللي 2
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 40 هندسة الحاسب 3

 60 الهندسة الميكانيكية 4

 30 الهندسة الصناعية واإلدارية 5

 60 هندسة التشييد والبناء 6

 80 الهندسة المعمارية والتصميم البيئي 7

 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمــــًا

 
  الثامنالبند: 

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

 )واإلدارية الصناعية الهندسةقسم (  بشارة محمد إبراهيم شيرين. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Assessing the Impact of Different Drivers on the Performance 
of Agri-Food Supply Chains” 

 :تحت إشراف كل من 
 وإدارية صناعية هندسة - مساعد أستاذ الكيالنى سعيد خالد .د. 1
 وإدارية صناعية هندسة - مدرس فهمى جالل نهى .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  الحصيوى عبدالقادر عبدالعزيز أيمن. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Image Signal Processing (Advanced Techniques for Image Compression)” 
 

 :إشراف كل من تحت 
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ بدران فاروق إيهاب .د. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس الحلو ماجد عمرو .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  عسران حسن محمد الدين حسام. م.   3
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 : رسالة عنوان ال      
 “Simulation and Implementation of Advanced Wireless Communication Techniques” 

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  محمد خضر السيد عمر. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Modeling of Nanoscale Devices” 
 :تحت إشراف كل من 

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ عبدالرسول أبوالعزايم رشدى .د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس  عبدالقوى عبدالبارى عبدالمنعم .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  الله على خليفة عمرو. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “Advanced Encryption Standard (AES)” 
 :تحت إشراف كل من 

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ الشناوى محمد خميس .د.أ. 1
 البحرية بالقوات مهندس دكتور محمد عبداللطيف حسام .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  العمرى حسين يحيى عبداهللا. م.   6
 : عنوان الرسالة       

 “Advanced Wireless Communication Techniques 
(CDMA and SC-FDMA Using Wavelet Packet)” 

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 )يالبيئ والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  مهينة عبدالمجيد قطب محمد محمد. م.   7
 : عنوان الرسالة       

 “New Communities in the Egyptian Deserts” 
 :تحت إشراف كل من 

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

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 

 )يالبيئ والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  اإلبيارى أحمد محمد أميرة. م.   8
 : عنوان الرسالة       

 “Developing Technical Architecture Education Curriculum in Egypt” 
 :تحت إشراف كل من 

 يئىب وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ إبراهيم وهبة محمد .د. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - مساعد أستاذ محمد مصطفى يحيى .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 )الميكانيكية الهندسةقسم (  السيد عبده أحمد ناجى أحمد. م.   9
 : عنوان الرسالة       

 “Future Use of Fuel Cell Autonomous Power Generator” 
 :تحت إشراف كل من 

 بحرية هندسة - زائر أستاذ قطب عباس محمد .د.أ. 1
 جامعة - الهندسة كلية - سفن وعمارة بحرية هندسة - مساعد أستاذ الجوهرى مرسى محمد .د. 2

 اإلسكندرية
 

 وافق المجلس : القرار. 
 
 )الميكانيكية الهندسةقسم (  الشافعى حسن أحمد سامح. م.   10

 : عنوان الرسالة       
 “Drag Reduction in District Cooling System” 

 :تحت إشراف كل من 
 ميكانيكية هندسة - زائر أستاذ كساب زكريا صادق .د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ الصفطى فاروق أحمد .د.أ. 2
 ميكانيكية هندسة - مدرس أبوالعزم محمود محمد .د. 3
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 لسوافق المج : القرار. 
 

 
 
 )البحرية الهندسةقسم (  الجهنى راجح بن عاتق بن عبداهللا. م.   11

 : عنوان الرسالة       
 “Design and Operational Considerations of Green Ship” 

 :تحت إشراف كل من 
 بحرية هندسة - زائر أستاذ حجازى حسين السيد .د.أ. 1
 بحرية سةهند - مدرس عبدالحميد نجيب أحمد .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 : وافق المجلس. 
 

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

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  محمد قناوى محمد أحمد. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Generalized Comparative Study of Mobile WiMAX and Vehicle Adhoc Networks” 
 :تحت إشراف كل من 

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ الشناوى محمد خميس .د.أ. 1
 طنطا جامعة - الهندسة كلية - واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ نصر السعيد محمد. د.أ. 2
 حاسب هندسة - أستاذ صائب عبدالمنعم مجدى. د.أ. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة -اإللكترونية بمنوف  الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ الربيعى محمود السيد .د.أ. 1

 المنوفية
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربيةهندسة – أستاذ عبدالفتاح إبراهيم عبدالفتاح .د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  القادرعبد أنور محمد الدين عصام نرمين. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Implementation of Voyage Data Recorder (VDR)” 
 :تحت إشراف كل من 

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ مرسى الدين جمال إيمان .د. 1
 البحرية بالقوات دكتور لواء زغلول سعد محمد .د. 2

 :لجنة المناقشة 
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ طايل بسيونى مظهر .د.أ. 1
 جامعة - بمنوف اإللكترونية الهندسة كلية -كهربية  هندسة - أستاذ طه السيد طه .د.أ. 2
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 المنوفية
 

 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  إبراهيم محمود جالل إيمان. م.   3
 : 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 عبدالعزيز 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

 
 مجلسوافق ال : القرار. 
 

 )الحاسب هندسةقسم (  إسماعيل سالم محمد رنا. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Contourlet-Based Integrated Framework for Computed Aided Diagnosis of Digital 
Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Medical Images (MRIs)” 

 :تحت إشراف كل من 
 جامعة - والبحوث العليا الدراسات معهد - الحاسب علوم - أستاذ قرنى عبدالتواب عزت .د.أ. 1

 اإلسكندرية
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ يوسف مصطفى شيرين .د. 2

 :لجنة المناقشة 
 المنوفية جامعة - الهندسة كلية - الحاسب هندسة - أستاذ الفيشاوى أحمد نوال .د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ الخامى سيدال سعيد .د.أ. 2
 وافق المجلس : القرار. 

 )الحاسب هندسةقسم (  حسن عبداللطيف سعيد محمد وليد. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “Hybrid Neural Predictive-Fuzzy Controller for Motorized Robot Arm” 
 :تحت إشراف كل من 

 العليا الدراسات معهد -  ونظم المعلوماتية الحاسب علوم - أستاذ جرجس كمال شوكت .د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة  - والبحوث

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )يالبيئ والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  محمد عبدالعزيز فاروق عبدالعزيز. م.   6
 : عنوان الرسالة       

 “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 عبدالعال محمد .د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )الميكانيكية الهندسةقسم (  شداد محمود محمد إبراهيم عمرو. م.   7
 : عنوان الرسالة       

 “Cooling Tower Performance Evaluation” 
 :تحت إشراف كل من 

 ميكانيكية هندسة - زائر أستاذ حمودة محمد رشدى .د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ الصفطى فاروق أحمد .د.أ. 2
 ميكانيكية هندسة - مدرس أبوالعزم محمود محمد .د. 3

 
 :لجنة المناقشة 

 القاهرة جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ فؤاد أحمد محمود .د.أ. 1
 الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ أحمد عبدالعزيز محمد .د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )اآللي والتحكم الكهربية الهندسةقسم (  النجار زكريا محمد عمرو. م.   8
 : ة عنوان الرسال      
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 “An Efficient High-Performance Battery Charging/ Discharging 
Unit with Power Factor Correction” 

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

 :لجنة المناقشة 
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ أحمد مجدى محمد .د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - مساعد أستاذ الزواوى عثمان عمرو .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 )البحرية الهندسةقسم (  يوسف منصور عدلى سامى. م.   9
 : 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. 
 

 

 : اعتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم -ج 
 

 )واالتصاالت اإللكترونيات هندسةقسم (  سيد يفرغل محمد شيماء. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Wearable Microstrip Antenna” 
 :تحت إشراف كل من 

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ محمد عبدالعزيز 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
 للبحوث القومى المركز - اإللكترونياتبحوث  معهد - أستاذ عبداهللا عبدالفتاح متعص .د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 )يالبيئ والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  الدغار السيد أحمد خالد. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Development of Egyptian Village Using Renewable Energy Resource 
in Relation to the Objectives of Global Sustainable Development” 

 :تحت إشراف كل من 
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ بياض أبوبكر محسن .د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ حنااهللا مسعد جيهان .د. 2

 :قشة لجنة المنا
 الفيوم جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ عارف أحمد هشام .د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - مساعد أستاذ محمد مصطفى يحيى .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 

 )يالبيئ والتصميم المعمارية الهندسةقسم (  الشاهد حسن شيرين شيريهان. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “A New Vision Towards  Sustainable Urban Areas” 
 :تحت إشراف كل من 

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة - أستاذ موسى محمد مجدى .د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس على شفيق شيرين .د. 2

 :قشة لجنة المنا
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ العربى مصطفى .د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - مساعد أستاذ محمد مصطفى يحيى .د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 )يالبيئ صميموالت المعمارية الهندسةقسم (  فؤاد محمد سامى سارة. م.   4

 : عنوان الرسالة       
 “Generative Design: Exploring the Role of Shape Grammar in Architectural Design” 

 :تحت إشراف كل من 
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ سرحان ناجى عالءالدين .د. 1
 ئىبي وتصميم معمارية هندسة - مدرس يحيى عباس مى .د. 2

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الميكانيكية ندسةالهقسم (  محمد عبدالحسيب محمد حسام. م.   5

 : عنوان الرسالة       
 “Numerical Investigation of Smoke Exhaust Mechanism in Atrium Buildings” 

 :تحت إشراف كل من 
 ميكانيكية هندسة - زائر أستاذ حمودة محمد رشدى .د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ الصفطى فاروق أحمد .د.أ. 2
 ميكانيكية هندسة - مدرس أبوالعزم ودمحم محمد .د. 3

 :لجنة المناقشة 
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ عبدالمنعم أحمد نورالدين محمد .د.أ. 1
 شمس عين جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ األهوانى عبدالملك عادل .د.أ. 2

 
 سوافق المجل : القرار. 
 

 )البحرية الهندسةقسم (  سويدان فتحى محمد عبدالفتاح. م.   6
 : عنوان الرسالة       

 “Computer Aided Marine Salvage Operations” 
 :تحت إشراف كل من 

 بحرية هندسة - زائر أستاذ قطب عباس محمد .د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة ةكلي  -بحرية هندسة - مساعد أستاذ بنوان عبدالحليم عادل .د. 2
 بحرية هندسة - أستاذ محمد على عمرو .د.أ. 3

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

 
 وافق المجلس : القرار. 

 )البحرية الهندسةقسم (  بركات مدمح عبدالكريم كريم. م.   7
 : عنوان الرسالة       

 “Design Considerations of Modern Oil Tankers” 
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