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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 سبتمبر 7المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

، اصباًح 11:00الساعة  2011 مبرتسب 7الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 :بحضور أعضاء المجلس وهم

 :رئيس المجلس
 
 )الهندسة والتكنولوجيا عميد 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 لشئون الجودةمساعد ( علي الدرويش/ األستاذ الدكتور .1
 )مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث( أحمد لطفى / األستاذ الدكتور .2
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية( حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 3
 ) مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور. 4
 

 :التعليميةالســادة رؤسـاء األقسـام 
 
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(  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 الميكانيكيةنيابة عن ( رشدي حمودة/ األستاذ الدكتور .4
 )رئيس قسم الهندسة البحرية ( عمرو على / األستاذ الدكتور .5
  )نيابة عن رئيس قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللي( عالء خليل/ األستاذ الدكتور. 6
 )رئيس قسم الدراسات العليا( أحمد راغب / الدكتور .7
 )باإلنابة -رئيس قسم هندسة الحاسب ( محمد أبو النصر/ الدكتور. 8
 )قسم هندسة التشييد والبناءنيابة عن رئيس ( نبيل األشقر/ الدكتور. 9

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية ( خالد الكيالني/ الدكتور. 10
 

 :مجلس الطلبة
 
 )الطلبة رئيس مجلس( محمد جمال مراد/ الطالب.1

 

 :الحضورعدم واعتذر عن 
 )مساعد العميد للعالقات الخارجية ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللي( ياسر جابر/ األستاذ الدكتور -
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 )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور -
 )التشييد والبناءرئيس قسم هندسة ( وائل كامل/ األستاذ الدكتور -
تلبية نائب رئيس الكاديمية للشئون المادية واللوجستيات  –سهير الحلفاوي / ةالسيدة الدكتورقد حضرت و -

 .حضور االجتماععزيز عزت . د.ألدعوة 
 

 

 البند األول: 

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق
 

 2011 أغسطس 3تم التصديق على محضر الكلية السابق بتاريخ  :القرار. 

 

 البند الثاني: 

 )2011/2012ألول ا: (ستعدادات الفصل الدراسي القادما
  :الجداول الدراسية – ) أ(
 

نه قد تم االنتهاء من وضع الجداول الدراسية كمواعيد ويتبقى فقط أ محمود أبو زيد. د.أأفاد  •

 slot 20عطاء كلية النقل الدولي واللوجستيات عدد إتسكين أعضاء هيئة التدريس عليها، وقد تم 

time. 

، وعلى أن يبدأ 2011أكتوبر  1أنه تقرر تأجيل بداية الدراسة إلى عزيز عزت .د.أ أوضح •

 .2011سبتمبر  18التسجيل بالكلية يوم 

•  

 القرار:  

 .أحيط المجلس علمًا

 
 :موقف الصيانة – ) ب(

نيل إلى يمن ف(قاعات  6أن قد تم االنتهاء من تغيير أرضيات عدد  إيهاب القصاص. د.أأفاد  •

سبوع القادم، كذلك تم دهان قاعات أخرى خالل األ 7وجاري العمل لتغيير أرضيات ) نيبورسل

 .مناضدمايكا للروجه فو 750قاعة دراسية، وتم تغيير عدد  30عدد 

أن المطلوب حصر باقي القاعات التي تحتاج صيانة وحصر كل  عزيز عزت. د.أأوضح   •

وكراسي وسبورات التي تحتاج إحالل أو صيانة، وذلك لمخاطبة مركز  مناضداتها من يمحتو

 .خدمة الصناعة للتنفيذ

على ضرورة ترتيب االحتياجات تبعًا لألولويات نظرًا لضيق الوقت  سهير الحلفاوي. دأكدت  •

 .دية الموارد الماليةقبل الدراسة، ولمحدو
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 مايكا لها تحتاج صيانةرفوالطبقة ر يالرسم التي تم تغي مناضدبعض  أن عباس يحيى. د.أأفاد  •

مسئول  –أحمد السويسي / لمهندسبتكليف اسهير الحلفاوي . د أخرى قبل بداية الدراسة، وقامت

 .لعمل الصيانة المطلوبة فورًا – ألكاديميةالصيانة با

حالتها سيئة وتحتاج إلى تغيير، كذلك بعض  السبوراتبعض بأن  أيهاب القصاص. د.أكذلك أفاد  •

 .شبابيك األلمونيوم في حالة سيئة ومعرضة للسقوط

، 449أن قاعات قسم هندسة التشييد والبناء تحتاج إلى تطوير وهي  علي الدرويش. د.أأوضح  •

451 ،453 ،435 ،437 ،439. 

 .من أقدم المباني بالكلية والقاعات بهما سيئة للغاية Bو  Aمبنى  أن عالء عبد الباري. د.أاضاف  •

غالبًا ما يستعمل الداتا شو في التدريس والستائر الموجودة أن  درويش عبد العزيز. د.أأضاف  •

 .حاليًا بالقاعات الدراسية في حالة سيئة وتحتاج إحالل أو صيانة

 .القاعات الدراسية المثبت بها داتا شوتركيب الستائر الرأسية في عالء عبد الباري . د.أ اقترح •

أو المعامل التي تحتاج إلى صيانة  القاعاتبيان تفصيلي بأرقام سهير الحلفاوي . د طلبت •

 -الشبابيك األلمونيوم  –ستائر  –مراوح ومفاتيح تشغيل  -سبورات  –دهانات  –أرضيات (

 .)والكراسي مناضدال

دورة مياه واحدة فقط والمطلوب استكمال صيانة باقي  تم تجديد هإلى أن إيهاب القصاص. د.أأشار  •

 .الدورات

موارد   أن تكلفة تجديد تلك الدورة كانت كبيرة ويصعب اآلن توفير سهير الحلفاوي. دأوضحت   •

مالية لتجديد باقي الدورات، واقترحت عمل حصر للدوارت التي تحتاج صيانة وترتيبها 

 .باألولويات طبقًا لحالتها

 مجفف 12أنه ضمن أعمال صيانة الدوارت مطلوب إضافة عدد  عزيز عزت. د.أأضاف  •

  . لأليدي

القاعات ودورات المياه وني األقسام بمتابعة حالة اأن يتم تكليف مع سهير الحلفاوي. دقترحت ا •

 .على الفور بصفة دورية وإبالغ مسئولي الصيانة لعمل الالزمدور كل في  لخإ....يفات يوالتك

أن هذه مسئولية مشرفي الصيانة واليمكن تحميل المعاونين باألقسام بتلك  عزت عزيز. د.أعلق  •

 .ن من قبل األقسام كثيرةن األعمال التي يكلف بها المعاونوالمسئولية نظرًا أل

أن بعض المحاضرين الجدد ليس لهم مكاتب وقد تم إرسال طلبات  إيهاب القصاص. د.أاضاف  •

، وكذلك يوجد يين ولكن لم يتم التنفيذ حتى اآلناحتياجات أكثر من مرة مرفقًا بها قررات التع

وكذلك مكاتب مساعدي حالتها سيئة والمطلوب إحاللها،  أعضاء هيئة التدريس العديد من مكاتب

 .ثاث أو الدهانات واألرضيات وخالفهمن ناحية األالتدريس ال تليق مطلقًا سواء 

تم تصميم نموذج جديد لغرف مساعدي التدريس وسيتم  هأنإلى  سهير الحلفاوي. دأشارت  •

 .لتنفيذ تجديد تلك الغرف على مراحلعرضه على الكلية 
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ويجب  في حالة سيئة جدًا،  037و 134أن غرفتي مساعدي التدريس  عزيز عزت. د.أاوضح  •

 .ديل الوضع بهما بما يليقالعمل على تع

أن مكاتب مساعدي التدريس ليست فقط أثاث ولكنها تحتاج أيضًا  أجهزة  رشدي حمودة. د.أعلق  •

 3كمبيوتر و 5داتا شو و 4كمبيوتر وطابعات، وأن بقسم الهندسة الميكانيكة تم تكهين عدد 

 .أوفرهيد بروجكتور ولم يتم إحاللهم حتى اآلن

، ويوجد بعض حيفات أو مراويإلى أن أغلب المكاتب ال يوجد بها تك أحمد لطفي. د.أ أشار •

 .فات بها أعطاليالتكي

 .تزويد كل المكاتب بمراوحيفات المعطلة، وسوف يتم يبالتك ابياًن سهير الحلفاوي. دطلبت  •

تم طلب تركيب جهاز تكييف مركزي لمعمل  بقسم الهندسة المعمارية أن عباس يحيى. د.أأشار  •

جهاز  90قد تم تكهين عدد قاطوع للدور الرابع، وفيما يتعلق باألجهزة ف 2، وتم طلب عدد 190

 . جهاز مطلوبين قبل بداية الدراسة 60فقط ويبقي  30بيوتر وتم إحالل كم

بداية الدراسة، وفيما  ان كل ما تم تكهينه سيتم العمل على إحالله قبل سهير الحلفاوي. دأفادت  •

واقترحت أن يتم تكليف شخص مسئول . بالتفصيل بالتكييف المركزي فالمطلوب توصيفهيتعلق 

من الكلية ليكون بمثابة همزة الوصل بين الكلية وإدارة المشتريات واإلدارة المالية وذلك لمتابعة 

لشراء وذلك لضمان سرعة تنفيذ طلبات االحتياجات واالرتبطات المالية عليها وتنفيذ أوامر ا

 .وسالمة التنفيذ

 . أن هذا فعًال كان محل دراسة وسوف يتم تكليف شخص بالكلية للمتابعة عزيز عزت. د.أعلق  •

اسة مما ريام الدفتيريا الطلبة تكون مزدحمة جدًا أإلى أن منطقة كا محمود أبو زيد. د.أأشار  •

قترح أن يتم إنشاء ا، وًامستوى الخدمة سيئنتشار الفوضى والتسيب وبالتالي يكون ايتسبب في 

جمال . د.أخلف قاعة في المنطقة التي تقع  دمي للتصوير وخالفهتريا أخرى أو مركز خيفاك
 .مختار

 .نه سوف يتم النظر في ذلك لدراسة إمكانية التنفيذأ سهير الحفاوي. دعلقت  •

ميائية يتم إرسال بعض طلبات االحتياجات خاصة بالمواد الك هأن أيهاب القصاص. د.أضاف أ •

ولم يتم مل قسم هندسة التشييد والبناء امعامل، وكذلك تم إرسال طلبات لتحديث معالمستهلكة بال

 .تنفيذها حتى اآلن 

حسام عبد . مدير إدارة المشتريات وم –عمرو إبراهيم . كًال من م سهير الحلفاوي. داستدعت  •

وأفاد واتخاذ ما يلزم، مدير إدارة اإلنشاءات، وذلك لالستفسار عن موقف تلك الطلبات  –العزيز 

حسام عبد العزيز . وأفاد معمرو إبراهيم أنه جاري االرتباط المالي على طلبات االحتياجات، . م

خر تصميم آأن قسم هندسة التشييد والبناء قد أرسل أكثر من تصميم والمطلوب هو التوقيع على 

 .عمل تم االتفاق علية لبداية التنفيذللم

 .أن يجب اإلسراع في التنفيذ عزيز عزت. د.أأشار  •
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نتهاء اتم االتفاق مع إدارة المشتريات أن يتم التنفيذ في يناير القادم بعد قد  هأن نبيل األشقر. د أفاد •

 .الفصل الدراسي األول

ي التنفيذ فورًا وسوف يتم تقسيم اليجب االنتظار وسوف يتم البدء ف هأن عزيز عزت. د.أأوضح  •

 .العمل في المعمل على مراحل

علي الدرويش . د.أنتهاء االجتماع سوف يجتمع كل من ابعد  هنأ سهير الحلفاوي. دأضافت  •
تفاق على التصميم النهائي وأخد التوقيع لبدء لال حسام عبد العزيز. ب القصاص ومإيها. د.وأ

 .التنفيذ فورًا

 .جهاز تكييف 2يحتاج إلى تغيير األرضيات وعدد  424إلى أن معمل  خالد الكيالني. د اشار •

 .رضيات ايضًاتغيير األ يحتاج إلى 105أن معمل عالء خليل . د.أ كما اضاف •

عدت أن يتم تنفيذ ومرتبًا باألولويات وبيانًا مفصًال بكل احتياجات الكلية سهير الحلفاوي . دطلبت  •

 .هسبوع من تاريخأكل ما تم مناقشته خالل 

. أنه سوف يتم تجهيز هذا البيان من اليوم وإرساله على الفور، وشكر  د عزيز عزت. د.أأوضح  •

 .معلى حسن تعاونهومن معها سهير الحلفاوي 

 

 القرار:  

بيان بكل احتياجات القاعات والمكاتب ودورات المياه  إيهاب القصاص مهمة إعداد. د.يتولى أ
 .ويتابع ذلك سهير الحلفاوي. إلى د هوإرسال

 

استكمال احتياجات األقسام من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمنتدبين  –) ج(
 من الخارج، وتزويد شئون التعليم باالحتياجات وجداول المنتدبين

 
رؤساء األقسام سرعة االنتهاء من جداول المنتدبين موضحًا  من السادة مصطفى حسين. د.أ طلب •

مخاطبة جهات ببدورها  مبها عدد ساعات االنتداب لكل محاضر، وإرسالها إلى عمادة الكلية لتقو

اعدي تدريس جدد وفيما يخص احتياجات األقسام لتعيين مس .العمل وأخذ الموافقة على االنتداب

 .تها وبعضهم لم يرسل بعدااحتياجب ًارسلت بيانفإن بعض األقسام أ

ررة أن احتياجات األقسام لتعيين مساعدي تدريس جدد البد أن تكون مبعزيز عزت . د.أأوضح  •

 شار إلى أن وإلطالب لمساعدي التدريس، وحساب نسبة عدد ا والبد من تقديم دراسة مستوفاة

التدريس والمدرسين بطلب بيان لتحديد الموقف الدراسي لمساعدي قد قام  أحمد لطفي.د.أ

 .تلك البياناتب ين باألقسام، والمطلوب سرعة موافاة عمادة الكليةالمساعدين المعين

 

 القرار:  

 .أحيط المجلس علمًا
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 .ستعدادات معامل قسم هندسة الحاسب اآللي والبرامج المرخصةا –) د(
 

المشتريات لشراء البرامج طلب االحتياجات المرسل إلى إدارة أن  محمد أبو النصر. د أوضح •

. د.رتباط المالي، وذلك رغم الحصول على تصديق من     أبأنه جاري اال هالمرخصة تم التأشير علي

 .لشراء البرامج وكذلك رسوم التجديد 5000$ بمبلغ  رئيس األكاديمية –محمد فرغلي 

نتظار االرتباط المالي رغم اسهير الحلفاوي مستفسرًا عن سبب . السؤال لـ د عزيز عزت. د.أوجه  •

مدير إدارة المشتريات أنه يجب في البداية أخذ  –عمرو إبراهيم / الحصول على تصديق، فأوضح م

 .هعروض أسعار من موردين ثم تحديد أفضل سعر ثم االرتباط علي

ته مع الهذه البرامج وقد قام بذكر بيان د واحدّرأنه على دراية أن هناك مو محمد أبو النصر. دأوضح  •

 . طلب االحتياجات

د واحد فعًال فسوف يتم تنفيذ علمية الشراء باألمر ّرفي حالة وجود مو  سهير الحلفاوي. د علقت •

 .المباشر، وعلى إدارة المشتريات تنفيذ ذلك
 

 القرار:  

 .يتم االرتباط المالي بالمبلغ المذكور وتنفيذ أمر الشراء
 

  ثالثالالبند: 

 :يوم الهندسة المصريإحاطة المجلس بفاعليات 
 ًاكان يوم الهندسة المصري مشرف 6/9/2011في يوم الثالثاء أن  عزيز عزت. د.أ فادأ •

التي قدمت، وبشكل عام فهذا حدث هام ويبشر  جدًا من ناحية التنظيم ومن ناحية المشاريع

 .بأن مستقبل هذا البلد باهر في ظل وجود هؤالء الشباب وبتلك األفكار الجديدة والمبتكرة

قد قامت بتنظيم رحلة لحضور فاعليات اليوم  أن األكاديمية حمدي عاشور. د.أأضاف  •

جدًا، فالبد من تشجيع الطالب للمزيد  ًاحضور الطالب المشتركين مشرفوكان  الهندسي،

 .مكانيات االزمةمن المشاركات والبد أن نوفر لهم اإل

بوجود مثل تلك المعارض والمسابقات وذلك عالم الطالب أهمية إ عزيز عزت. د.أأوضح  •

صري للعام القادم، فإن المنافسة شديدة فبعض مللتجهيز من اآلن لحضور اليوم الهندسي ال

وبعض الجامعات اإلقليمية مثل طنطا ) قسم هندسة الطيران( جامعة القاهرة الجامعات مثل 

جدًا، فعلينا التجهيز لهذا  والمنوفية وكذلك بعض الجامعات الخاصة ظهرت بمستوى عاٍل

 .الحدث من اآلن، وأتمنى زيادة المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والطالب
 

 القرار:  
 ــــًاأحيط المجلس علم
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  الرابعالبند: 

مذكرة بشأن إدراج نموذج الخطة االستراتيجية والمحاور البحثية ضمن شروط 
 .التسجيل لدرجة الماجستير

أن من ضمن شروط التسجيل لدرجة الماجستير ضرورة التزام  عزيز عزت.د.أ أوضح •

الدارس بالبحث في النقاط البحثية التي سبق وحددها كل قسم تبعًا للخطة البحثية التي 

 .وضعها

أن المجاالت البحثية التي حددها كل القسم في الخطة البحثية مدرجة  أحمد راغب. د.أ علق •

 .2في استراتيجية الكلية في ملحق 

رفاق ذلك النموذج ضمن أوراق التسجيل لرسالة إأنه يمكن  أحمد لطفي. د.أاضاف  •

 .ختيار أحد تلك المجاالتاالماجستير وإلزام الطالب ب

الخاص بتسجيل  األحمر نموذجأن يتم إضافة هذا البند على ال طفى حسينمص. د.أأقترح  •

 .وأن يعتمد ذلك من رئيس القسم التعليمي رسالة الماجستير

على النقاط البحثية والمطلوب  ذج يحتوىوداد نمعأنه بالفعل تم إ عزيز عزت. د.أأوضح  •

ضمن نماذج التسجيل لدرجة الماجستير،  هرفاقإمن األقسام التعليمية وقسم الدراسات العليا 

 .البحثية للقسم يل ألي نقط بحثية ال تتمشى مع المحاورومن اآلن سيتم رفض التسج

ًا خاصة أن المحاور البحثية التي تم أن تنفيذ هذا ليس صعب باريعالء عبد ال. د.علق أ •

 .ها تشمل العديد من المجاالت الواسعةتحديد

 .التركيز على مساعدي التدريس المعينين باألقسام في هذا الصدد محمد أبو النصر. د قترحا •

ين ين أو خارجيعلى ضرورة التزام جميع الدارسين سواء داخلي عزيز عزت. د.أأكد  •

 .االستراتيجية للكليةخطة الن هذا جزء ضمن محاور البحثية ألبالتسجيل تبعًا لل

 القرار:  
واعتماد رئيس  التسجيل لدرجة الماجستيررفاق نموذج الخطة البحثية ضمن نماذج إ

القسم التعليمي على نموذج التسجيل موضحًا به أن نقطة البحث تقع ضمن المحاور 
 .البحثية للقسم التعليمي

 
 

 البند الخامس: 

 .بتشكيل لجنة لمتابعة قرارات مجلس الكليةحاطة المجلس إ
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مشكلة أساسية رغم أنها بسيطة، فإن  أن مشكلة متابعة تنفيذ القرارتعزيز عزت . د.أ أوضح •

القرارات التي تؤخذ على مستوى الكلية ال تتابع وبعضها ينسى، فسيتم تشكيل إدارة داخل 

 .الكلية أو لجنة تتابع تنفيذ القرارات التي تؤخذ وكذلك متابعة تنفيذ خطة الكلية
 القرار:  

 .أحيط المجلس علمًا
 

 البند السادس: 

عتماد البرامج لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة اإحاطة المجلس بتشكيل         
 ) ABET(األمريكية 

 ABETوجود لجنة مركزية قائمة لمتابعة توصيات الـ على ضرورة  عزيز عزت. د.أأكد  •

بالنسبة لقسم الهندسة  2012عام  –سوف يتم التقديم لتجديد االعتماد  2016ن في عام أل

فالبد من العمل من اآلن لمتابعة تنفيذ التوصيات واستيفاء البيانات والنماذج   -الميكانيكية 

 .المطلوبة باستمرار ولكل فصل دراسي

ن بااللتزام بعمل العديد من النماذج وأن المحاضرين مكلف ىأنه ير محمد أبو النصر. دعلق  •

، مما يمثل )NAQAAE – ABET – IET – ISO ( العتماد الخاصة بمختلف جهات ا

 .، واقترح دراسة إمكانية دمج هذه النماذج لتسهيل العمل بهاًاكبير اعليهم عبًء

ن ولكن تم االتفاق في النهاية على أأنه سبق وطرحت تلك الفكرة  عزيز عزت . د.أ أوضح •

صلة، ويتم تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى مجموعات فتظل نماذج هيئات االعتماد من

 .بمتابعة متطلبات هيئة معينةوتختص كل مجموعة 

كل محاضر إعداد أكثر من نموذج يجب على  هرغم ذلك فإن هأن محمد أبو النصر. دأضاف  •

 .يسهدرقوم بتلكل مقرر دراسي ي

اإلدارية التي  عمالأللت إضافية أنه جاري دراسة وضع ساعا عزيز عزت . د.أأوضح  •

يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ضمن تحميل الجدول الدراسي لهم، وبذلك يتم توزيع األعباء 

 .اإلدارية بعدالة وبشكل رسمي

إعادة النظر في دمج النماذج مرة أخرى خاصة أنه يرى أن التنفيذ  خالد الكيالني. د قترحا •

 .ًاليس صعب

أنه يمكن طرح تلك الفكرة على بعض طالب الماجستير لتنفيذها في   عزيز عزت. د.أقترح ا •

ثم استخراج النماذج والنماذج الحالية في منظومة واحدة جميع البيانات لترسائل الماجستير 

 .والتقارير المطلوبة حسب نوع منظومة الجودة
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 القرار:  
 . ABET توصيات الـ سيتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة

 السابعلبند ا: 

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

 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  لؤى محيى الدين صقر حسن رشيد. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Measurements and Process Control in Oil and Gas Refinery System” 
 :إشراف كل من  تحت

 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ مساعد  عمرو عثمان الزواوى. د. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ مساعد  إيمان جمال الدين مرسى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) واالتصاالتهندسة اإللكترونيات قسم (  عمرو السيد محمود رزق. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Variable Gain Amplifier Design for Communication Applications” 
 :تحت إشراف كل من 

 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ مساعد  فتحى عبدالفتاح فرج أحمد. د. 1
 اإللكترونيات واالتصاالتهندسة  -مدرس  عبدالمنعم عبدالبارى ناصر. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  أحمد جمال الدين أحمد عبدالغنى. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “Infographics: Enhancing the Architectural Education Process” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ  عبدالحليم يحيىعباس . د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ  مصطفى محمد جبر. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  مى مصطفى إبراهيم مراد. م.   4
 : عنوان الرسالة       
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 “Conscious Use of Glass in Architecture” 
 

 :تحت إشراف كل من 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  -العمارة قسم  –أستاذ  مجدى محمد موسى. د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  شيرين شفيق على. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) المعمارية والتصميم البيئىالهندسة قسم (  مى كرم عبدالمنعم محمد طعمة. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “New Criteria of Worship Places (with Mosques as a Case Study)” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  محمد وهبة إبراهيم. د. 1
 وتصميم بيئىهندسة معمارية  -أستاذ مساعد  محمد عاطف إلهامى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) الهندسة الميكانيكيةقسم (  محمد دياب السيد شرف الدين. م.   6
 : عنوان الرسالة       

 “Product Quality Classification Using Arm Manipulator” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1
 -كلية الهندسة  -قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية  -مساعدأستاذ  عاطف عبدالمنعم عطا. د.أ. 2

 جامعة اإلسكندرية
 هندسة كهربية وتحكم -مدرس  أحمد خميس الشناوى. د. 3

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) الهندسة الميكانيكيةقسم (  كريم محمد رمضان صالح. م.   7
 : عنوان الرسالة       

 “Automation System for Pharmaceutical Industry” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1
 هندسة كهربية وتحكم -مدرس  مصطفى أحمد عبدالجليل. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الهندسة الميكانيكيةقسم (  محمد عبداللطيفعبدالرحمن عبداللطيف . م.   8
 : عنوان الرسالة       

 “Modification of Automatic Control for a Two-Room Container” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1
 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  رشدى محمد حمودة. د.أ. 2
 هندسة ميكانيكية -مدرس  أحمد أحمد حنفى. د. 3

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 
 

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

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (  حسام الدين عبدالفتاح محمد الشناوى. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Parametric Cost Estimating for Sewerage Pipeline Projects Using Neural Networks” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة تشييد -أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1
 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  -هندسة تشييد  -أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة المنوفية -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  كامل قنديل. د.أ. 1
 جامعة المنصورة -كلية الهندسة  -هندسة تشييد  -أستاذ  عماد السعيد البلتاجى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  سالى سعيد محمود الديب. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Sustainable Development in Waterfront Communities (Case Study: Abu-Qir, 
Alexandria)” 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  عالءالدين ناجى سرحان. د. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  رانيا السيد عبدالجليل. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  -قسم العمارة  -أستاذ  محمد هشام سعودى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة معمارية  -أستاذ مساعد  هانى محمد عياد. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الهندسة الميكانيكيةقسم (  يحيى محمد سليمان الشناوى. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “Similitude and Scaling of Large Structures” 
 :تحت إشراف كل من 

 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1
 هندسة بحرية -أستاذ مساعد  محمد فهمى شحادة. د. 2
 هندسة ميكانيكية -أستاذ مساعد  خالد محمود عبده. د. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  عوض اهللاطاهر حمد. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -أستاذ  عبدالحميد إبراهيم جمعة. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) الهندسة الكهربية والتحكمقسم (  عبدالمجيد سعدريهام سعد . م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Artificial Intelligence Application for Process Control” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ  عزالدين محمد زقزوق. د.أ. 1
 ميكانيكيةهندسة  -أستاذ زائر  محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 2
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ  عالءالدين أحمد خليل. د.أ. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  ناجى نجيب سوريال. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  محمد محمد زكريا. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  أحمد مصطفى سالم أحمد. م.   5
 : عنوان الرسالة       

 “Dynamic Management of Audio Quality for Real Time Streaming” 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  ناضر حمدى محمد. د.أ. 1
 هندسة الحاسب -مدرس  العف اهللاإيهاب عبد. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة عين شمس -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  سلوى حسين الرملى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ مساعد  محمد رزق محمد رزق. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (  أحمد حسانين محمد رشوان. م.   6
 : عنوان الرسالة       

 “Sustainable Construction Management: 
Monitoring and Controlling Soil Works Emissions” 

 :تحت إشراف كل من 
 وتصميم بيئىهندسة معمارية  -أستاذ مساعد  عالءالدين ناجى سرحان. د. 1
 -كلية الهندسة  -هندسة التشييد والهندسة المعمارية  -أستاذ مساعد  خالد محمد نصار. د. 2

 الجامعة األمريكية بالقاهرة
 :لجنة المناقشة 

 جامعة القاهرة -كلية الهندسة  -هندسة معمارية  -أستاذ  باسل أحمد إبراهيم كامل. د.أ. 1
 )شبرا(جامعة الزقازيق  -كلية الهندسة  -إدارة المشروعات  - أستاذ محمد عصام شعوط. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 : اعتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم -ج 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  نرمين عصام الدين محمد أنور عبدالقادر. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “An Open Architecture for Voyage Data Recorder (VDR) Enhancement” 
 :تحت إشراف كل من 

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

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 
 

 ) هندسة الحاسبقسم (  أريج فتحى فايد إسماعيل. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Detection and Tracking of Multiple Moving Objects with Occlusion 
in Smart Video Surveillance Systems” 

 :تحت إشراف كل من 
 األكاديمية -كلية اإلدارة  -أستاذ  مير عبدالفتاح حمزة. د.أ. 1
 هندسة حاسب -أستاذ مساعد  شيرين مصطفى يوسف. د. 2

 :لجنة المناقشة 
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 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة الحاسب  -أستاذ  إبراهيم عبدالسالم. د.أ. 1
 األكاديمية -كلية الحاسبات  -أستاذ مساعد  صالح مصباح القفاص. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 
 

 ) هندسة الحاسبقسم (  رنا محمد سالم إسماعيل. م.   3
 : 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  -معهد الدراسات العليا والبحوث  -علوم الحاسب  -أستاذ  عزت عبدالتواب قرنى. د.أ. 1

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

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

 :لجنة المناقشة 
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 ما يستجد من أعمال
 

طالب نيجيري للدراسة بالكلية، وسيتم عمل فصل  30سيتم إيفاد إلى أن  عزيز عزت. د.أأشار  -1

مخصص لهم وتكليف مشرف أكاديمي ومشرف إداري لمتابعتهم، فهؤالء الطالب ال يتحدثون غير 

 .فيجب توفير الراعية الالزمة لهماإلنجليزيه، 

ذه فرصة جيده لهم ريا، وهعالء عبد الباري أن هؤالء الطالب من الطالب األوائل في نيجي. د.أشار أ

ن استقطاب طالب من الخارج وتوفير فرص للتبادل الطالبي مذكور في إطار خطة الكلية، ولنا، أل

  .صة للتعرف على الثقافات األخرىرالنه يعطي الطالب الف

 

سبتمبر وسيتم فيها تكريم الحاصلين  25أن حفلة التخرج ستكون يوم إلى  محمود أبو زيد. د.أ أشار -2

 .يضًا، والمطلوب ترشيح خريج يجيد اإللقاء ليلقي كلمة الخرجينأ الدكتوراة والماجستيرعلى درجة 
 :ةسبوع القادم لمناقشة النقاط اآلتيأنه سيتم عقد مجلس استثنائي اال عزيز عزت. د.أاشار  -3

                  .M.Eng لدرجةألعتماد المجلس األعلى للجامعات مكانية التقدم إدراسة  -

(Master by Courses) 

 .ل من قسم آلخريمشاكل التسجيل ووضع قيود للتحومناقشة  عالء عبد الباري. د.أ واقترح -
 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا

 
 
 .ظهرًا  2:00انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و

  
 مين المجلسأ سكـرتارية المجلـس

 

  دعاء مصطفى/ السيدة
 

 مصطفى حسين. د.أ
 

 

 كلية الهندسة والتكنولوجياعميد  
 ورئيس المجلس 
  
 األستاذ الدكتور 

 السيــد زتــز عــزيع 


