األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

كلـية الهندسـة والتكنولوجـيا
Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport
College of Engineering & Technology

__________________________________________________
محضر اجتماع مجلس الكلية
يىم األربعاء  27يىًيـه 2012

__________________________________________________
اجتمع مجلس كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا ٌوم

األربعاء الموافق ٌ 27ونٌـه  2012الساعة العاشرة صباحً ا،

بحضور أعضاء المجمس وهم:
رئيس المجمس:
األستاذ الدكتور /مصطفى حسٌن علً (عمٌد كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا)

الســادة وكالء الكمية:
األستاذ الدكتور /محمود أبو زٌد (وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع)
األستاذ الدكتور /إٌهاب فاروق بدران (وكٌل الكلـٌة لشـئون التعلٌـم والطالب)

الســادة مسـاعدو العميد:
 .1األستاذ الدكتور /علً الدروٌش (مساعد العمٌد لشـئون الجودة)
 .2األستاذ الدكتور /أحمد أحمد لطفً (مساعد العمٌد لشئون الدراسات العلٌا والبحوث)
 .3األستاذ الدكتور /حمدي عاشور (مساعد العمٌد للعالقات الصناعٌة)
 .4األستاذ الدكتور /عبد الباعث محمد (مساعد العمٌد لشئون البٌئة وخدمة المجتمع)
 .5األستاذ الدكتور /إٌهاب القصاص (مساعد العمٌد للشـئون الفنٌة)

الســادة رؤسـاء األقسـام التعميمية:
 .1األستاذ الدكتور /عباس ٌحٌى (رئٌس قسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم البٌئً)
 .2األستاذ الدكتور /رشدي أبو العزاٌم (نٌابة ًعن رئٌس قسم هندسة اإللكترونٌـات واالتصاالت)
 .3األستاذ الدكتور  /عالء خلٌل (نٌابة ًعن رئٌس قسم الهندسـة الكهربٌـة والتحكم اآللً
ومساعد العمٌد لشـئون العالقات الدولٌــة )
 .4األستاذ الدكتور /السٌد صابر السٌد (رئٌس قسم الهندسة المٌكانٌكٌة)
 .5األستاذ الدكتور /عمرو علً (رئٌس قسم الهندسة البحرٌـة )
 .6األستاذ الدكتور /ناصر المغربـً (رئٌس قسم العلوم األساسٌة والتطبٌقٌة )
 .7األستاذ الدكتور /محمد أبو النصر (رئٌـس قسم هندسة الحاسب)
 .8األستاذ الدكتور /خالد الكٌالنً (رئٌس قسم الهندسة الصناعٌة واإلدارٌة)
 .9الدكتور /نبٌـل األشقر (رئٌس قسم هندسة التشٌٌد والبناء  -باإلنابة)
 .10الدكتور /أحمد راغب (رئٌس قسم الدراسات العلٌا الهندسـٌة)
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استهل األستاذ الدكتور /عمٌد كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا االجتماع بالترحٌب بالسادة الزمالء
أعضاء مجلس الكلٌة.
 البند األول:

التصدٌق على محضر مجلس الكلٌة السابق.
 القرار:
تم التصدٌق على محضر مجلس الكلٌة السابق بتارٌخ  30ماٌـو .2012
 البند الثانً:

إحاطة المجلس بتقرٌر زٌارة األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة للمعاهد التعلٌمٌة بألمانٌا.
أحاط األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة أعضاء المجلس علمـًا بزٌارته التً قام بها إلى ألمانٌـا
بنا ًء على تكلٌف األستاذ الدكتور /رئٌس األكادٌمٌة له للقٌام بزٌارة بعض الجامعات
األلمانٌة ،ومحاولة عقد اتفاقٌات تفاهم بخصوص دراسات البكالورٌوس والتدرٌب
والدراسات العلٌا ،حٌث قام بتنظٌم اللقاءات خاللها الدكتور /أكرم عبده (أستاذ بكلٌة الهندسة
– جامعة اإلسكندرٌة واستشاري بمركز خدمة الصناعة باألكادٌمٌة) ،وأشار سٌادته إلى
قٌامه بزٌارة ثالثة أماكن:
اللقاء األول.

كان مع وفد جامعة مانهاٌم حٌث تم االتفاق على:
( )1إقامة مدرسة صٌفٌة لطالب األكادٌمٌة بمقر جامعة مانهاٌم.
( )2طرح مقررات دراسٌة مكثفة بجامعة مانهاٌم ٌقوم بها أساتذة من األكادٌمٌة.
( )3دراسة مشروعات تخرج لطالب كلٌة الهندسة باألكادٌمٌة بمقر جامعة مانهاٌم،
وهذا االقتراح صعب تنفٌذه حٌث ٌدرس طالب األكادٌمٌة مقررات أخرى
بجانب المشروع ،لذا ٌمكن مساهمة جامعة مانهاٌم فً إشراف مشترك لطالب
المشروع باألكادٌمٌة وأٌضـًا لطالب جامعة مانهاٌم .حٌث ٌشترك فً هذا
أستاذ من األكادٌمٌة مع أستاذ (أو رجل صناعة) من جامعة مانهاٌم.
( )4نفس البند السابق فً دراسة الماجستٌر حٌث هناك إمكانٌة إلشراف مشترك.
(ٌ )5مكن لجامعة مانهاٌم أن تساعد فً تدرٌب طالب كلٌة الهندسة بالمصانع
األلمانٌة حٌث تكون حلقة وصل بٌن كلٌة الهندسة وهذه المصانع.
(ٌ )6مكن (بعد عمل  mappingبٌن مقررات كلٌة الهندسة وجامعة مانهاٌم) أن
ٌتم إعطاء درجة بكالورٌوس مزدوجة
بألمانٌا بجامعة مانهاٌم لمدة

) (Dual Degreeبشرط التواجد

 3فصول دراسٌة على األقل (الدراسة بها

3

سنوات فقط).
( )7الدراسة بجامعة مانهاٌم ٌمكن إعطاؤها بالكامل باللغة اإلنجلٌزٌة.
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( )8لٌس هناك احتٌاج لـ  TOEFLأو غٌرها كشرط للقبول بجامعة مانهاٌم ،كذلك
لٌس هناك امتحانات للقبول بالجامعة.
( )9األقسام الموجودة بكلٌة الهندسة بجامعة مانهاٌم هً:
-

Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Mechatronics
اللقاء الثانً.

كان فً مقر أكادٌـمٌة  IBAبمدٌنـة هاٌدلبرج وهً تتبـع
University of Cooperative Education

 ،وكان اللقاء مع رئٌس الجامعة وأسفرت المناقشات عن اآلتً:
( )1بالنسبة لكلٌة الهندسة تمنح تلك األكادٌمٌة درجة البكالورٌوس فقط فً
التخصصات اآلتٌة:
- Process Management.
- Green Energy.
- System Engineering.
( )2والدراسة قائمة على الصناعة والتواجد بالمصانع بصفة أساسٌة حٌث الدراسة
ٌومان فقط بالجامعة (دراسة نظرٌة) وثالثة أٌام بالمصانع (دراسة عملٌة).
( )3السنة الدراسٌة فصالن دراسـٌان متصالن (من  10/1حتى  ، 3/31ومن 4/1
وحتى )9/30
( )4بالنسبة للتخصصات األخرى بها فهً دراسة اللغات (معظم لغات العالم).
اللقاء الثالث.

كان مع وفد

معهد المركز التقنً للتبرٌد والتكٌٌف والطاقة

 IKKEبمدٌنة

دوٌسبرج حٌث ٌقوم هذا المركز باآلتً:
( )1إعطاء دورات تدرٌبٌة تقنٌة فً تخصص التبرٌد والتكٌٌف وبه مكان لإلعاشة
ومطعم وبذلك ٌمكن للمتدرب الحصول على التدرٌب واإلقامة فً نفس المكان.
(ٌ )2عطً المركز درجة الماجستٌر التقنً  Miesterوٌقبل الطالب بعد دراسة 10
سنوات (مقابل للثانوٌة العامة) منهم آخر  3سنوات تدرٌب بالمصانع ،ثم ثالث
سنوات ونصف بالصناعة وأثناء ذلك ٌتم التحاقهم بهذا المركز لمدة أسبوعٌن
كل سنة لمقرر عملً خاص.
وفً نهاٌة الثالث سنوات ونصف ٌمتحن الطالب بالمركز لمدة ٌومٌن امتحا ًنا
نظرًٌا وٌوم واحد امتحا ًنا عملًٌا بعدها ٌأخذ الطالب شهادة تقنً معتمدة تناظر
شهادة ).HND (High National Diploma
 القرار:
أحٌط المجلس علما ًا.
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 البند الثالث:

موقف نتائج الفصل الدراسً الثانً.
قام األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة بالتأكٌد على ضرورة االنتهاء مما تبقى من نتائج امتحانات
الفصل الدراسً الثانً  ،2012وإدخالها على الموقع اإللكترونً على وجه السرعة فً موعد
أقصاه الخمٌس  2012/7/28الساعة الثانٌة عصرً ا حتى ٌتسنى للطلبة التسجٌل للفصل
الدراسً الصٌفً.
كما أكد سٌادته على ضرورة االنتهاء من إدخال نتائج الـ  Practical Trainingللطلبة.
 القرار:
أحٌط المجلس علما ًا.
 البند الرابع:

موقف الطلبة الحاصلٌن على تقدٌر "."I
أشار األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة إلى ماتم االتفاق علٌه منذ عامٌن بمجلس الكلٌة بخصوص تقدٌر
الـ ) ،(Iوتم تجدٌده فً المجلس السابق على ضرورة أن ٌتم اآلتً:
( )1موافقة رئٌس القسم على إعطاء الطالب هذا التقدٌر.
( )2إعالم العمادة.
( )3تحدٌد موعد االمتحان الجدٌد وإعالم الطالب بهذا الموعد.
 القرار:
أحٌط المجلس علمــــًاا
 البند الخامس:

االستعداد للفصل الدراسً الصٌفً .2012
أكد األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة إلى ضرورة االنتهاء من
( )1تعلٌق جداول الفصل الدراسً الصٌفً  2012فً صورتها النهائٌة فً موعد أقصاه الخمٌس
.2012/6/28
( )2االنتهاء من إدخال جداول الفصل الدراسً الصٌفً على الـ  systemفً موعد أقصاه الخمٌس
.2012/8/16
 القرار:
أحٌط المجلس علمــــًاا
 البند السادس:

موقف الدراسات العلٌا
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 عرض األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة على أعضاء المجلس االلتماس المقدم من الطالب /محمد
حسٌن حسن محمد خاطر – مقٌد لدرجة الماجستٌر فً الهندسة المٌكانٌكٌة ،والذي انتهت مدة
قٌده فً  1فبراٌر  ،2012والتوصٌة من السادة المشرفٌن على رسالته بالسماح له بمدة إضافٌة
لمدة ( 12شهر) تنتهً فً ٌ 31ناٌر  2013نظرً ا لظروفه الصحٌة.
 القرار:
تمت موافقة أعضاء المجلس على السماح بالمد له طبقـًا لالئحة الدراسات العلٌا
باألكادٌمٌة.
 أشار األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة إلى إمكانٌة مد قٌد دارس الماجستٌر بحٌث ال تتجاوز فصلٌن
دراسٌٌن فقط طب ًقا للوائح المعمول بها فً األكادٌمٌة.
 تم اعتماد أن ٌكون الحد األقصى لالنتهاء من دراسة الماجستٌر وتقدٌر تقرٌر صالحٌة الرسالة
خمس سنوات بالنسبة لمساعدي التدرٌس ) (GTAبالكلٌة وذلك طبقـًا لالئحة التً أقرتها لجنة
شئون الدراسـات العلٌا باألكادٌمـٌة بجلسـتها المنعقدة فً  29فبراٌر .2012
 تم عرض تشكٌل لجان اإلشراف ولجان الحكم واعتماد الدرجة كاآلتً:

(أ)
بياى أسواء الدارسيي الذيي تن تشكيل لجاى إشـزاف لهن
م
1

اسم الدارس والقسم
م .عمرو محمد كامل سعٌد ٌوسف

“Application of Green
Building Principles on
Existing Buildings
(Case Study: Arab
Academy buildings in
”)Abu Kir Campus
“Efficiency of
Construction Claims
”Management

م .إسالم عبداللطٌف محمد عشرة

“Efficient Realization of
Supergenerative
Oscillator for
Ultrawide Band
”(UWB) Receivers

هندسة التشٌٌد والبناء

2

م .شرٌف محمد فخرالدٌن فتحى
هندسة التشٌٌد والبناء

3

هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

4

عنوان الرسالة

م .عمرو عبدالعاطى عبدالعلٌم

“Body Area Networks
”for M-Health

هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

5

م .محمد صابر سلٌمان سلٌمان
الهندسة البحرٌة

“Numerical Simulation
of Flow Around a
Circular Cylinder
Close to a Flat Seabed
at High Reynolds
”Numbers
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مجال الرسالة

المشرفون

Energy savings
in buildings

 .1أ.د .وائل على كامل
أستاذ  -هندسة تشٌٌد
 .2د .شٌرٌن شفٌق على
مدرس
هندسة معمارٌة وتصمٌم بٌئى

Contracting and
specifications

 .1أ.د .إٌهاب محمود القصاص
أستاذ  -هندسة تشٌٌد
 .2د .حسام الدٌن حسنى محمد
أستاذ مساعد  -هندسة تشٌٌد
كلٌة الهندسة  -جامعة الزقازٌق

Wireless
communications

 .1د .محمد عصام خضر
أستاذ مساعد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت
 .2د .مصطفى المال
مدرس  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة
 .1أ.د .محمد سعٌد أبوالنصر
أستاذ  -هندسة حاسب
 .2د .هبة أحمد شعبان
مدرس
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

Data
communication
and network
 securityBiomedical
 applicationsWireless
communications
Risk assessment
and pipelines
integrity

قرار
المجلس

موافقة

موافقة

موافقة

موافقة

 .1أ.د .محمد عباس قطب
أستاذ زائر  -هندسة بحرٌة
 .2أ.د .عمرو على محمد
أستاذ  -هندسة بحرٌة
 .3د .خالد محمد صقر
مدرس  -هندسة مٌكانٌكٌة

موافقة
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م
6

اسم الدارس والقسم
م .خالد محمد إبراهٌم الشربٌنى
الهندسة البحرٌة

مجال الرسالة

عنوان الرسالة

Dynamic
positioning

“Vertical Axis Marine
Propeller Performance
”Predictions

قرار
المجلس

المشرفون
 .1أ.د .محمد عباس قطب
أستاذ زائر  -هندسة بحرٌة
 .2أ.د .عمرو على محمد
أستاذ  -هندسة بحرٌة
 .3د .محمد فهمى شحادة
أستاذ مساعد  -هندسة بحرٌة

موافقة

(ب)
بياى أسواء الدارسيي الذيي تن تشكيل لجاى الوٌاقشـة لهن
م
1

اسم الدارس والقسم
مٌ .وسف محمد خٌرى سرور
هندسة التشٌٌد والبناء

عنوان
الرسالة
Risk Assessment of Sea Level
Rise (Case Study: Alexandria
)City

لجنة
اإلشراف
 .1أ.د .وائل على كامل
أستاذ  -هندسة تشٌٌد

 .2د .أكرم سلٌمان محمد
أستاذ مساعد  -هندسة تشٌٌد

 .3أ.د .محمود حسٌن محمد
أستاذ  -رئٌس قسم علوم البحار
الهٌئة القومٌة لالستشعار من البعد وعلوم
الفضاء

2

م.سامى محمود مصطفى الصرٌف

Enhancement of MC-CDMA
Systems Using Rotated QuasiOrthogonal Space-Time Block
Code (STBC) in Wireless
Channels

م .هبة جابر محمد حسنٌن

Performance Evaluation of
MIMO STBC-OFDM with NonLinear Modulation in Wireless
Channel

هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

 .1أ.د .إٌهاب فاروق بدران
أستاذ
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

 .2د .محمد عصام خضر
أستاذ مساعد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

قرار
المجلس

لجنة
المناقشة
 .1أ.د .بهاءالدٌن الشرنوبى
أستاذ  -هندسة مواصالت
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2د .سامٌة مسعود محمد
رئٌس مجلس إدارة شركة إٌواتك
لالستشارات البٌئٌة

عن لجنة
اإلشراف

 .3أ.د .وائل على كامل
أستاذ  -هندسة تشٌٌد

 .1أ.د .سعٌد محمد النوبى
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2أ.د .عصام عبدالفتاح سرور

عن لجنة
اإلشراف

أستاذ
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

3

هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2د .محمد عصام خضر
أستاذ مساعد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

 .1أ.د .هادٌة محمد الحناوى
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة عٌن شمس

 .2أ.د .نورالدٌن حسن إسماعٌل

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

4

م .لؤى محٌى الدٌن صقر رشٌد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

SCADA System for Oil Refinery
Control and a Microcontroller
System for Measurements

أستاذ مساعد  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2د .إٌمان جمال الدٌن مرسى
أستاذ مساعد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2أ.د .طه السٌد طه

5

مٌ .اسمٌن محمد محمود متولى

A New Hybrid Model for
Efficient Content–Based Image
Retrieval

م .هانى محمود مراد مصطفى

Monitoring Erosion-Corrosion
in Carbon Steel Elbow Using
Acoustic Emission Technique

م .محمد مجدى على أبوسعدة

Theoretical Analysis of Micropitting in Spur Gears

هندسة الحاسب

 .2د .صالح مصباح القفاص
أستاذ مساعد  -كلٌة الحاسبات
األكادٌمٌة

عن لجنة
اإلشراف

 .1أ.د .إبراهٌم عبدالسالم
أستاذ  -هندسة الحاسب
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2أ.د .السٌد مصطفى سعد

عن لجنة
اإلشراف

أستاذ مساعد  -هندسة حاسب

6

الهندسة المٌكانٌكٌة

أستاذ  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2د .محمد فهمى شحادة
أستاذ مساعد  -هندسة بحرٌة

 .3د .إبراهٌم حسن إبراهٌم
أستاذ مساعد  -علوم أساسٌة وتطبٌقٌة

 .1أ.د .مصطفى محمد الجمال
أستاذ  -هندسة بحرٌة وعمارة سفن
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2د.العربى مرسى محمود عطٌة

7

الهندسة المٌكانٌكٌة

أستاذ  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2د .مصطفى أحمد هاللى
أستاذ مساعد  -هندسة صناعٌة وإدارٌة

 .3أ.د .حسن أنور الجمل

عن لجنة
اإلشراف

 .1أ.د .حسٌن محمد متولى
أستاذ  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2أ.د .طاهر حمدهللا عوض

موافقة

أستاذ  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .3أ.د .حسن أنور الجمل

عن لجنة
اإلشراف

أستاذ  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة
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موافقة

أستاذ مساعد  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة
أستاذ  -هندسة مٌكانٌكٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .1أ.د .حسن أنور الجمل

موافقة

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة حلوان

 .3د .شٌرٌن مصطفى ٌوسف
 .1أ.د .حسن أنور الجمل

موافقة

أستاذ  -كلٌة الهندسة اإللكترونٌة
جامعة المنوفٌة
أستاذ مساعد  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

أستاذ مساعد  -هندسة حاسب

عن لجنة
اإلشراف

 .1أ.د .أحمد خٌرى أبوالسعود

 .3د .عمرو عثمان الزواوى
 .1د .شٌرٌن مصطفى ٌوسف

موافقة

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .3أ.د .السٌد عبدالمعطى البدوى
 .1د .عمرو عثمان الزواوى

موافقة

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .3أ.د .إٌهاب فاروق بدران
 .1أ.د .السٌد عبدالمعطى البدوى

موافقة
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م

اسم الدارس والقسم

8

م .رشا إبراهٌم محمد المهر
الهندسة الكهربٌة والتحكم

لجنة
اإلشراف

عنوان
الرسالة
Optimization of Hybrid Energy
System for Electrification of
Remote Areas in Egypt

لجنة
المناقشة

 .1أ.د .حسٌن الدسوقى سعٌد

قرار
المجلس

 .1أ.د .مجدى محمد السعداوى

أستاذ  -هندسة كهربٌة وتحكم

 .2د .أحمد أنس الوجود هالل
أستاذ مساعد-هندسة كهربٌة وتحكم آلً

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة المنصورة

موافقة

 .2أ.د .معتزباهلل محمد سلٌمان
أستاذ  -معهد الدراسات العلٌا
والبحوث  -جامعة اإلسكندرٌة

عن لجنة
اإلشراف

 .3أ.د .حسٌن الدسوقى سعٌد
أستاذ  -هندسة كهربٌة وتحكم آلً

9

م.محمد عبدالكرٌم محمد النعاجى
الهندسة البحرٌة

Fire and Explosion Risk
Assessment of Offshore
Structures (A Case Study for
)the Bouri Field Libya

 .1أ.دٌ .حٌى عبدالسالم عبدالناصر

 .1أ.د .هبة وائل لهٌطة

أستاذ  -هندسة بحرٌة وعمارة سفن
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

أستاذ  -هندسة بحرٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2أ.د .طارق أحمد السٌد

موافقة

 .2د .عادل عبدالحلٌم بنوان
أستاذ مساعد  -هندسة بحرٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

أستاذ  -هندسة بحرٌة

 .3أ.د .هبة وائل لهٌطة

عن لجنة
اإلشراف

أستاذ  -هندسة بحرٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

(ج)
اعتواد درجة الواجسـتيز للطلبة اآلتيـة أسواؤهن
م
1

لجنة
اإلشراف

لجنة
المناقشة

م .محمد عبدالحكٌم محمد جمعة

A Discrete-Event Simulation
Model for Earthmoving
Operations

 .1د .خالد محمد شوقى
أستاذ مساعد
هندسة تشٌٌد
 .2د .خالد سعٌد الكٌالنى
أستاذ مساعد
هندسة صناعٌة وإدارٌة

م .أمٌرة وجٌد عزٌز مورٌس
هندسة معمارٌة وتصمٌم بٌئى

Development of Heritage
Cities Between Architecture
and Management - The Case
of Luxor

هندسة معمارٌةوتصمٌم بٌئى

Methodological Approach for
Integrating Contemporary
Architecture within
Conservation Areas

 .1أ.د .محسن أبوبكر بٌاض
أستاذ  -قسم العمارة
كلٌة الفنون الجمٌلة
جامعة اإلسكندرٌة
 .2د .جٌهان مسعد حناهللا
أستاذ مساعد
هندسة معمارٌة وتصمٌم
بٌئى
 .3د .هشام أحمد بسٌونى
أستاذ مساعد-هندسة تشٌٌد
 .1د .أحمد بهاءالدٌن السراجى
أستاذ مساعد

 .1أ.د .محمد حمدى علوانى
أستاذ  -هندسة اإلنتاج
كلٌة الهندسة -جامعة اإلسكندرٌة
 .2د .أٌمن زكرٌا عوض
أستاذ مساعد
هندسة رى وهٌدرولٌكا
كلٌة الهندسة -جامعة عٌن شمس
 .3د .خالد سعٌد الكٌالنى
أستاذ مساعد
هندسة صناعٌةوإدارٌة
 .1أ.د .محمد أٌمن عاشور
أستاذ  -هندسة معمارٌة
كلٌة الهندسة-جامعة عٌن شمس
 .2أ.د .روٌدا رضا كامل
أستاذ  -هندسة معمارٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة
 .3أ.د .محسن أبوبكر بٌاض
أستاذ  -قسم العمارة
كلٌة الفنون الجمٌلة
جامعة اإلسكندرٌة
 .1أ.د .باسل أحمد إبراهٌم كامل
أستاذ  -هندسة معمارٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة
 .2أ.د .سحر محمود األرناؤوطى
أستاذ  -قسم العمارة
كلٌة الفنون الجمٌلة
جامعة اإلسكندرٌة
 .3د .أحمد بهاءالدٌن السراجى
أستاذ مساعد
هندسة معمارٌة وتصمٌم بٌئى
 .1أ.د .عادل ضٌاءالدٌن شلتوت
أستاذ-هندسة قوى وآالت كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة
 .2أ.د .رزق محمد حمودة
أستاذ-هندسة قوى وآالت كهربٌة
كلٌة الهندسة-جامعة عٌن شمس
 .3أ.دٌ .اسر جابر عبدالرازق
أستاذ
هندسة كهربٌة وتحكم آلً
 .1أ.د .كمال محمد شبل
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة-جامعة المنصورة
 .2أ.د .نبٌل حسن عباسى
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة-جامعة اإلسكندرٌة
 .3د .أمانى محمد حنفى الزنقلى
أستاذ مساعد
هندسة كهربٌة وتحكم آلً

اسم الدارس والقسم
هندسة التشٌٌد والبناء

2

3

م .أحمد كمال حسن طاهر

عنوان
الرسالة

هندسة معمارٌة وتصمٌم بٌئى

 .2د .مى عباس ٌحٌى
مدرس
هندسة معمارٌة وتصمٌم بٌئى

4

م .نرمٌن محمود إبراهٌم بٌومى
الهندسة الكهربٌة والتحكم

5

م .رٌم خلٌل عثمان خلٌل
الهندسة الكهربٌة والتحكم اآللً

Stabilized Power AC-DC-AC
Converter Using Polygon
Transformer

 .1أ.دٌ .اسر جابر عبدالرازق
أستاذ
هندسة كهربٌة وتحكم آلً
 .2د .منى فؤاد موسى
مدرس
علوم أساسٌة وتطبٌقٌة

Optimal Intentional Islanding
of Distribution Systems with
)Distributed Generation (DG
Using Artificial Intelligence
Technique

.1د.أمانى محمد حنفى الزنقلى
أستاذ مساعد
هندسة كهربٌة وتحكم آلً
 .2د .مصطفى سعد حمد
مدرس
هندسة كهربٌة وتحكم آلً
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تارٌخ
المناقشة

 21ماٌو
2012

 31ماٌو
2012

 12أبرٌل
2012

 2ماٌو
2012

 27ماٌو
2012
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م
6

عنوان
الرسالة

اسم الدارس والقسم
م .جمال على محمد أنور األشقر
الهندسة البحرٌة



Simulation Study of the
Behavior of the Oil Spill from
an Offshore Rig in the Red
Sea

لجنة
اإلشراف

لجنة
المناقشة

تارٌخ
المناقشة

 .1أ.د .طارق أحمد السٌد
أستاذ  -هندسة بحرٌة
 .2د .محمد فهمى شحادة
أستاذ مساعد-هندسة بحرٌة
 .3د .محمد ٌوسف على عمر
مدرس
حماٌة البٌئة وإدارة األزمات
مجمع المحاكٌات -األكادٌمٌة

 .1أ.د .مؤمن محمد الجعفرى
أستاذ  -هندسة بحرٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة بورسعٌد
 .2أ.د .مصطفى محمد الجمال
أستاذ
هندسة بحرٌة وعمارة سفن
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة
 .3أ.د .طارق أحمد السٌد
أستاذ  -هندسة بحرٌة

ٌ 14ونٌو
2012

القرار:
تم االعتماد

 البند السابع:

اإلعارات واإلجازات الخاصة.
أشاراألستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة إلى أنه ٌتم منح مدة خمس سنوات فقط فترة اإلعارة طب ًقا
لالئحة شئون أعضاء هٌئة التدرٌس باألكادٌمٌة.
ثم قام األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة بعرض الطلبات المقدمة من أعضاء هٌئة التدرٌس فٌما
ٌخص مد فترة اإلعارة واإلجازات الخاصة:
أوال ًا .اإلعارات:
(:)1
الطلب المقدم من الدكتور /أحمد فاروق الصفطً

(

أستاذ بقسم الهندسة المٌكانٌكٌة)

بشأن مد األجازة الخاصة به بدون راتب لمدة عام ثان
إعتباراً من  1سبتمبر  2012وحتى  31أغسطس .2013



القرار:
وافق المجلس.

ثانٌا ًا .اإلجازات الدراسٌة واإلجازات الخاصة:
(:)1
الطلب المقدم من المهندسة /رنا ماهر محمد أحمد

(

المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربائٌة والتحكم)

بشأن الموافقة على منحها إجازة براتب مبعوث لمدة عام
لحصولها على منحة كاملة لدراسـة الدكتوراه بجامعة  Aix-Marseilleبفرنسـا.
إعتباراً من  1سبتمبر  2012وحتى  31أغسطس .2013



القرار:
وافق المجلس.
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(:)2
الطلب المقدم من المهندس /محمد نبٌل الشاٌب

المدرس المساعد بقسم الهندسة البحرٌـة)

(

بشأن الموافقة على مد األجازة الدراسٌة لمدة عام خامس
الستكمال دراسة الدكتوراه بجامعة  Heriot Wattبالمملكة المتحدة .
إعتباراً من  1نوفمبر  2012وحتى  31أكتوبر .2013



القرار:
وافق المجلس.
(:)3
الطلب المقدم من المهندسة /نهى صدٌق

مساعد تدرٌس بقسم هندسة الحاسب)

(

بشأن الموافقة على منحها أجازة دراسٌة لمدة سنة
للحصول على منحة كاملة لدراسـة الماجستٌر بجامعة كاردٌف بالمملكة المتحدة.
إعتباراً من  1سبتمبر  2012وحتى  31أغسطس .2013



القرار:
إٌما ًء إلى البروتوكول الذي عقد بٌن جامعة كاردٌف بالمملكة المتحدة ،وكلٌة الهندسة جامعة
اإلسكندرٌة ،وكلٌة الهندسة والتكنولوجٌا باألكادٌمٌة ،فقد

وافق المجلس باعتبارها بداٌة

لتفعٌل هذا البروتوكول.

 البند الثامن:

ما ٌستجد من أعمال.
 .1نموذج ترقٌة الموظفٌن:
التأكٌد على السادة رؤساء األقسام التعلٌمٌة للدخول على موقع
 ، https://staffportal.aast.eduKوملء النماذج لجمٌع العاملٌن وأعضاء هٌئة
التدرٌس باألقسام الذٌن ٌستحقون عالوة دورٌة فً

ٌ 1ولٌو  2012على أن ٌعتمدها

عمٌد الكلٌة بعد ذلك وٌرفعها إلى إدارة تنمٌة الموارد البشرٌة.
 .2الدورات:
أشار األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة إلى ضرورة القٌام بتغٌٌر جذري وتنشٌط فائق
للدورات المهنٌة بالكلٌة ،وأنه لٌس هناك مانع من االستعانة باألشخاص ذوي الخبرات
الفائقة فً مجال التسوٌق.
 .3االقتراح المقدم من األستاذ الدكتور /حمدي عاشـور (مساعد العمٌد للعالقات الصناعٌة):
إقترح سٌادته بأن ٌتم القٌام بعمل دورات داخل كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا تفٌد طلبة
الكلٌة وتكون بأسعار مخفضة بعد اعتماد التخفٌض من رئٌس األكادٌمٌة مباشرة ً ،كما
محضر اجتماع مجلس الكلية المنعقد األربعاء 2012/6/27
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أشار إلى أنه إذا كانت األقسام ترى بأن هناك من الدورات ما ٌمكن تقدٌمها لطلبة
األكادٌمٌة ٌرجى عرضها ورفعها إلى مجلس الكلٌة لمناقشتها.
ظهرا على أن ٌعقد المجلـس القادم ٌوم
وقد انتهى المجلـس فى تمام السـاعة الثانٌة عشرة والنصف
ًا
األربعاء الموافق ٌ 25ولٌـو  2012الساعة العاشرة صباحا ًا إن شاء هللا.

السٌدة /سواح هزاد الٌوز

سكرتارٌة المجلس

األستاذ الدكتور /إيـهاب فاروق بدراى

أمٌن المجلس

األستاذ الدكتور /هصطفى حسيي علي

عمٌد كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا ورئٌس مجلس الكلٌة
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