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  صباحًا 10:00الساعة  1/12/2010اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(عزيز عزت / األستاذ الدكتور

  )والطالب لشئون التعليم وكيل الكلية(مصطفى حسين / األستاذ الدكتور

 )الدراسات العليا والبحوثلشئون  وكيل الكلية(محمد رسالن / لدكتوراألستاذ ا

 )وخدمة المجتمع البيئةلشئون  وكيل الكلية(محمود أبو زيد / األستاذ الدكتور

 )الدراسات العليا والبحوثمساعد العميد لشئون ( أحمد لطفى/ األستاذ الدكتور

 )ضمان الجودةمساعد العميد لشئون (علي الدرويش / األستاذ الدكتور

 ) مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور

 )الدوليةمساعد العميد للعالقات (ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(درويش عبد العزيز / األستاذ الدكتور

 )ية المعمارية والتصميم البيئرئيس قسم الهندس(عباس يحيى / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى(حسين الدسوقى / األستاذ الدكتور 

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية( أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقيةعن  باإلنابة(على عبد المنعم / الدكتور

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

 ) باإلنابة رئيس قسم الهندسة البحرية( عمرو على/ الدكتور

 )باإلنابة هندسة الحاسبرئيس قسم ( محمد أبو النصر/ الدكتور

 )باإلنابة يةداررئيس قسم الهندسة الصناعية واإل(خالد الكيالني / الدكتور
 

 :الحضور عدم وأعتذر عن
 )البيئة وخدمة المجتمعلشئون مساعد العميد ( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور

  )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( عالء عبد البارى/ األستاذ الدكتور

 
 محضر مجلس الكلية 

 1/12/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
 

 



                                                   -1 -                                                                                1/12/2010أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

  

وكيل الكلية لشئون ( محمد رسالن/ عزيز عزت بالتوجه بالشكر إلى األستاذ الدكتور. د.المجلس أ بدأ

حيث أن  بكلية الهندسة والتكنولوجيا عملهعلى مجهودة المتفانى طوال فترة  )الدراسات العليا والبحوث

 .سيادته لبلوغه سن المعاش ههذا آخر مجلس يحضر

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

 حضر مجلس الكلية السابقالتصديق علي م :البند األول. 

 

 :الخاص بالدراسات العليا  بالجزء أخطاءأن هناك مصطفى حسين . د.ذكر أ

وليس مدرس بقسم وظيفته مهندس بشركة بترول انابيب طنطا  طاهر بدران ىمحمد صبح 4صفحة  -

 .جامعة طنطا –الهندسة الكهربية بكلية الهندسة 

 . أحمد فوزى حسن محمد بسيونى 9صفحة  -

 .محمد عصام موسى قسم هندسة اإللكترونيات وليس قسم هندسة التشييد والبناء. م 10حة فص -
 

 تم التصديق :القرار. 

 

 

  الترتيبات واالستعدادات الستقبال لجنة معادلة الدرجات العلمية فى  :الثانىالبند
اسبوعين اعتبارًا دار متزور الكلية على التخصصات المختلفة للكلية والتى 

 .2010 ديسمبر 9وحتى  2010 رديسمب 2من 
 
 ستكون هى الحجرة األساسية  303على الدرويش أن قاعة رقم . د.أوضح أ(base room) 

 :ليعرض به اآلتى  هعلى حدوسيكون هناك مكان مخصص لكل قسم 

 ، Matrix ،Status Report (B.Sc.) ،13، نموذج 12نموذج 

Status Report (M.Eng.)  وM.Eng course specifications. 
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  تكون النماذج اآلتية جاهزة باألقسام المختلفة كما يجب أن: 

 11Bو  11Aنموذج  -

 16و  15نموذج  -

وذلك عن األربعة فصول الدراسية  Program Reportو الـ  Course Reportالـ  -

 .السابقة

  المرسل من المجلس األعلى برنامج الزيارة على المجلس  على الدرويش. د.أ عرضثم

 .للجامعات

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  إحاطة المجلس بتقرير عن ورشة العمل المقامة بجامعة  : الثالثالبندCyprus  فى
رانيا عبد الجليل خالل شهر نوفمبر / مجال العمارة، والمقدم من الدكتوره

2010. 

 على  للحصولوالقسم  الكليةب بذلت التى ةرفَشجهود الٌمللنتيجة عباس يحيى أنه . د.أوضح أ

لهيئة الـ ممثلة  لتكون رانيا عبد الجليل/ ح الدكتورهيرشتم ت، فقد RIBAاالعتماد من جهة الـ

RIBA حصول على االعتماد لل ثلىبها لشرح الطريقة الم ةإلستعانفى جامعة قبرص وذلك ل

 .RIBAالـ من هيئة 

  هندسة قسم الاالستعانة بأعضاء هيئة تدريس من  توقع استمراريةيدل على وهذا مؤشر جيد

المعمارية والتصميم البيئى، إذا تواجدت جامعات أخرى بالمنطقة تسعى للحصول على 

 .RIBAاالعتماد من هيئة الـ 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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  هشام الزوكة عن حضوره / إحاطة المجلس بالتقرير المقدم من الدكتور : الرابعالبند

   .طاليابإي Ubicomمؤتمر 

 هشام الزوكة قد حضر مؤتمر / د أبو النصر أن الدكتورمحم. أوضح دUbicom   فى

أن هناك اقتراح بأن يعقد ، كما ًاكبير ًاانسإيطاليا وقد لقت الورقة البحثية التى قدمها استح

 .القادم فى األكاديمية Ubicomمؤتمر 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  ألعلى للجامعات بشروط التسجيل إحاطة المجلس بتوجيهات المجلس ا : الخامسالبند
  .والقبول بالدراسات العليا

 حاصًاللتحاق ببرنامج الدراسات العليا لال المتقدمالطالب  بأن يكونعزيز عزت . د.أوصى أ 

وذلك إذا كان قد حصل عليها من أى  ،للجامعاتعلى على معادلة لشهادته من المجلس األ

  . جامعة أخرى غير حكومية
 

 المجلس علمًاأحيط  :القرار. 

 

  رئيس قسم الهندسة الكهربائية بشأن / طلب مقدم من األستاذ الدكتور : السادسالبند
 .أحمد قدرى عبد السالم للعمل كمدرس بالقسم/ االستعانة بالدكتور

 أحمد قدرى وأن االستعانه به / بالعمل المتميز الذى يقوم به الدكتورحسين الدسوقى . د.أشاد أ

 .ةجيد ةتمًا إضاففى القسم ستكون ح

 على الموضوع كما أضاف أنه من الضرورى أنعزيز عزت عن موافقته . د.وقد أعرب أ 

ن على الدكتوراه ويعملون بالكلية قد حصلوا على يكون أعضاء هيئة التدريس الحاصلو

الشهادات الخاصة بهم من جامعات مختلفة وبالد مختلفة على مستوى العالم، كى يكون هناك 

 . لفكر والعلم والتطبيق، مما سيضيف إلى جودة وقوه التعليم بالكليةتنوع فى ا

 المجلس وافق :القرار. 
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  ما يستجد من أعمال : السابعالبند. 

 نتهاء من إعداد التقرير الخاص رؤساء األقسام باال/ السادة إيهاب القصاص. د.طالب أ

  .برامجاسب ووأجهزة ح حتياجات المعامل لمدة أربعة سنوات وذلك من معداتبا

 على إمكانية إضافة القيمة التقديرية فى التقارير المطلوب  عزيز عزت. د.أ كما أكد على

 . إعدادها

 16/12/2010االنتهاء من إعداد تقارير المعامل بحد أقصى يوم الخميس  :القرار. 

 

* * * 

 5إلى  3يـة من ياسر جابـر مع أعضاء المجلـس ترتيبـات ورشـة العمل المقامة بالكل. د.تابع أ 

 :عن  2011يناير

Hyper Technology for Automotive Application 

 بعد بالشركات المصريةياسر جابر أن هذه التكنولوجيا لم يتم تطبيقها . د.أوضح أ

  سيحضر هذه الورشة 

 Wisconsinساتذة من جامعة ان من األاثن -
    IUPUIأستاذ من جامعة -
  Concordiaأستاذ من جامعة  -
 General Motorsاذ من أست -
 Staffordshireستاذ من جامعة بدعم أ IETكما ستقوم جهة  -
 IEEEمسئولة عن الدعم الفنى من خالل فرع  IEEEوستكون جهة  -

 .الخاص بطلبة الكلية

 شركة منمنصور شمس / ومن رجال الصناعة سيحضر الدكتور -
Chevrolet 

 . BMW شركة من كامل يوسف/ والدكتور -
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 يقام معرض بقاعة عمارة والمنطقة المحيطة بها ومن الشركات التى ستعرض  كما اقترح أن

 .ABBو   Siemensمنتجاتها 

  وتنقالتهم  ةقامة بعض األساتذإألف جنيه لتكلفة الصرف على  50وقد تم بالفعل تخصيص

 .واحتياجات ورشة العمل

 ثمارها يياسر جابر على أن هذه الورشة سوف تؤت. د.وقد أكد أ. 

 الهندسة الميكانيكية أن يقوم بعض المعيدين وقسمى الهندسة الكهربائية  رئيساض كما عر

ياسر جابر بمجهودات طلبة قسم هندسة . د.بالمساعدة فى هذه الورشة، وقد أشاد أ

 .اإللكترونيات واالتصاالت فى هذا الموضوع

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

* * * 

 ة الـ ـال زيارة هيئـدد استقبـة بصـسة المعماريلى أن قسم الهندعباس يحيى إ. د.أشار أ

NAAB  للحصول على االعتماد. 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

* * * 

  تم عقد اتفاقية بين األكاديمية وجامعةBridgeport  وهذه الماجستير درجة للحصول على

لوجيا عامة وليس طلبة الدراسات العليا بكلية الهندسة والتكنويمكن أن يستفيد منها االتفاقية 

 .التدريس يبالضرورة أن يكونوا من مساعد

  ساعة بجامعة  33ساعات فى كلية الهندسة ثم يكمل  9هذا النظام يسمح للطالب بدراسة

Bridgeport . 

 بالكلية لمدة ترمين  الدارسإلى أنه من خالل هذا النظام سوف يتواجد عزيز عزت . د.أشار أ

لكن يمكن اعتبار هذه النقطة عنصر جذب لطالب الدراسات ثم يكمل دراسته بالخارج، وفقط 

  . العليا غير مساعدى التدريس

 أحمد راغب لمتابعة . ود أحمد لطفى. د.ياسر جابر وأ. د.لجنة مكونة من أ تشكيل :القرار

 . تفاقيةتفعيل اال

* * * 
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 حيث ا من جامعة أالبام عزيز عزت عن اتفاقية الحصول على درجة الدكتوراه. د.تكلم أ

وبذلك يكون مجبرًا على أن يعود من الواليات  G1يحصل الطالب على تأشيرة دخول 

تقع  إالبالعودة و هعلى تعهد باألكاديمية يلزم سيوقعالمتحدة فور االنتهاء من دراسته، كما أنه 

 . عليه غرامات وأن يكون هناك ضامن من الدرجة األولى من أعضاء هيئة التدريس

 األخير بكلية الهندسة  يفى الفصل الدراس ةة تقتضى أن تكون الدراسكما أن االتفاقي

 .والتكنولوجيا

 أالباما بدفع الجزء المصاريف وجامعة  وبناًء على هذه االتفاقية تقوم االكاديمية بدفع جزء من

 .اآلخر

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  متابعة موقف الدراسات العليا : الثامنالبند 

 :ء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشراف لهمبيان بأسما -أ 

 ) التشييد والبناءقسم هندسة (                       عمرو محمد صبحى قنديل. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Proposal of Sustainable Stabilization Ponds for Delta Villages " 

 :تحت إشراف كل من
 م هندسة التشييد والبناءقس –أستاذ  وائل على كامل. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –الصحية قسم الهندسة  –أستاذ مساعد  مدحت عبد المعطى مصطفى. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 
 

 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (              منى إبراهيم إبراهيم محمد أبوزهرة. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Smart Antennas " 

 :تحت إشراف كل من
 اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة  –أستاذ  درويش عبد العزيز. د.أ .1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  محمد محمود يوسف عمر .د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 

 
 )الت قسم هندسة اإللكترونيات واالتصا(               سارة عبداهللا المهدى بالتمر. م. 3
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 : عنوان الرسالة
 " Smart Antennas " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  درويش عبد العزيز. د.أ .1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  محمد محمود يوسف عمر .د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (               جرجس ماهر وهبة فهيم. م. 4
 : عنوان الرسالة

 " Wireless Optical Networks " 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  -أستاذ  حسين علىمصطفى  .د.أ. 1

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

 سالمجلوافق  :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (          يحيى زكريا عبدالجواد الرفاعى. م. 5
 : عنوان الرسالة

 " Heart Beat and Blood Pressure Recorder " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  أحمد خيرى أبو السعود .د.أ .1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -استاذ مساعد  مان جمال الدين مرسىإي .د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (          صالح الدين محمد النعاس سعد. م. 6
 : عنوان الرسالة

 " Smart Antennas " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – أستاذ درويش عبد العزيز. د.أ .1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  محمد يوسف محمود عمر .د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (           محمد حمدى ابراهيم عجمى. م. 7

" Wireless Optical Communications " 
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 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  حسين علىمصطفى . د.أ. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  هبة أحمد شعبان .د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 

 ) الهندسة الكهربائية والتحكم اآللىقسم (          هيثم حسن إبراهيم حسن. م. 8
" Optimizing the Photovoltaic System Output Power at Different Operating Conditions 

" 

 :تحت إشراف كل من
 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  -أستاذ  محمود سليمان أبو زيد. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية – والبحوث الدراسات العليامعهد  –أستاذ  المعتز باهللا محمد سليمان .د.أ. 2

 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  –مدرس  حمد عبد الجليلمصطفى أ. د. 3

 سوافق المجل :القرار. 
 

 ) الهندسة الكهربائية والتحكم اآللىقسم (         محمد عاطف عباس السحرتى. م. 9
" Grid Connected Inverters " 

 :تحت إشراف كل من
 اآللىية والتحكم قسم الهندسة الكهرب -أستاذ  حمدى أحمد عاشور. د.أ. 1

 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  -مدرس  مصطفى سعد عبد اهللا .د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 

 ) الهندسة الكهربائية والتحكم اآللىقسم (         طارق محمد نزيه محمود الدرينى. م. 10
" Trajectory Control of Wheeled Mobile Robot for Auto Parking " 

 :تحت إشراف كل من
 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  -أستاذ  محمود سليمان أبو زيد. د.أ. 1

 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  -أستاذ مساعد  عالء الدين أحمد خليل .د. 2

 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  –مدرس  أحمد خميس الشناوى. د. 3

 سوافق المجل :القرار. 
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 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  -ج 

 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (                  سامى إبراهيم على فرحات. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Modeling and Simulation of TPM Maintenance System  

in a Drilling Rig Using Causal Loop Diagram " 

 :تحت إشراف كل من
  قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –مساعد أستاذ  خالد سعيد الكيالنى. د. 1
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية – درسم محمد خميس حسن. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ محمد نشأت فرس. د.أ. 1
 رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإلستيرين يسرى المهداوى. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) التشييد والبناءقسم هندسة (                 محمد جابر حرب أبو مور. م. 2
 : عنوان الرسالة

" A Model for Minimizing Total Cost of Earthmoving Operations " 

 :تحت إشراف كل من
 القاهرة –األكاديمية  –قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د.أ. 1
  التشييد والبناءقسم هندسة  – مدرس خالد محمد شوقي. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  هشام عبد الخالق عبد الخالق. د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء –مساعد أستاذ  هشام أحمد بسيوني .د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم هندسة التشييد والبناء (               محمد فوزي أحمد الفوال. م. 3

 : عنوان الرسالة
" Technical and Feasibility Selection of Space Truss Construction Systems" 

 :كل من تحت إشراف
 قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ  محمد سعد رسالن. د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيوني  . د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –قسم الهندسة اإلنشائية  –أستاذ متفرغ  عادل حلمي سالم. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة اإلنشائية  –أستاذ متفرغ  راهيم النجارمحمد إب. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم هندسة التشييد والبناء (                     البدر محمد محمد عثمان. م. 4

 : عنوان الرسالة
" Design and Construction of Multi-Tiers Shoring Towers for Heavy Slabs: Case Study 

" 

 :تحت إشراف كل من
 القاهرة –األكاديمية  –قسم هندسة التشييد  –أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د.أ. 1
 هندسة التشييد والبناء –مدرس  خالد شوقي محمد. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة عين شمس –لهندسة كلية ا –أستاذ إدارة المشروعات  جمال الدين أحمد نصار. د.أ. 1
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  إبراهيم عبد الرشيد نصير. د.أ. 2

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

 ) صناعسة واإلداريةالهندسة القسم (                           حسام محمد الدسوقي الدسوقي. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Development and Assessment of a Reverse Engineering Framework for Spare Parts 
" 

 :تحت إشراف كل من
   قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1
 ناعية واإلدارية  قسم الهندسة الص –مساعد  أستاذ خالد سعيد الكيالني. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  احمد محمد الخطيب. د.أ. 1
جامعة  –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ مساعد  مصطفى أحمد هاللي. د. 2

  اإلسكندرية
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (                          يم لوكسرعمر مجدي إبراه. م. 2
 : عنوان الرسالة

" Enhancement of Compactness and Performance of Microstrip Lowpass Filters 
Using Defected Ground Structures " 

 :تحت إشراف كل من

جامعة  –معهد بحوث اإللكترونيات  –م هندسة الميكرويف قس –أستاذ  فاطمة محمود الحفناوي. د.أ. 1
 القاهرة

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  – مدرس محمد حسن الشرقاوي. د. 2
 : لجنة المناقشة

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  درويش عبد العزيز محمد. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –لية الهندسة ك –أستاذ  نور الدين حسن إسماعيل. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (                        هيثم السيد أحمد الشرنوبى. م. 3

 : عنوان الرسالة
" Management Performance in Local Authority of Building Control – An ISO Proposal 

for Building Control" 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –قسم العمارة  – أستاذ محسن أبو بكر بياض. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى – أستاذ عادل سامى المنشاوى. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
 اإلسكندريةجامعة  – الفنون الجميلةكلية  – لعمارةاقسم  –أستاذ  عودى كاملمحمد هشام س. د.أ. 1
  هندسة التشييد والبناءقسم  –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيونى. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (                    عمرو علي محمود بيومي. م. 4
 : عنوان الرسالة

" Air Flow Pattern for Urban Morphology at Qarun Lake, Egypt  
(Parametric Study Using Multi-Scale CFD Model)" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى – أستاذ مساعد عالء الدين ناجي سرحان. د. 1
 رية والتصميم البيئيقسم الهندسة المعما –أستاذ مساعد  أحمد بهاء الدين السراجي. د. 2
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي - أستاذ مساعد محمد وهبة إبراهيم. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 1
 ة والتصممي البيئيقسم الهندسة المعماري –أستاذ  محمد إبراهيم جمعة. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) ية والتحكم اآللىالهندسة الكهربقسم (                        رنا ماهر محمد أحمد. م. 5

 : عنوان الرسالة
" Optimal Placement of PMU Using Improved Tabu Search 

for Complete Observability and Out-of-Step Prediction " 

 :تحت إشراف كل من
 اآللى قسم الهندسة الكهربية والتحكم –أستاذ  سماح محمد طه الصفتي. د.أ. 1
 اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  -أستاذ مساعد  أماني محمود حنفي الزنقلي. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة المنصورة –سة كلية الهند  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  محمد عادل السايس. د.أ. 1
 القاهرة -األكاديمية  –اآللىقسم الهندسة الكهربية والتحكم  –أستاذ  ياسر جالل مصطفى. د.أ. 2

 
 .وافق المجلس :القرار

 
 

 .ظهرًا  01:00وانتهى 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


