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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 

  2012 ينايـر  11الموافق  األربعاءيوم 
 

 
 ، اصباًح الحادية عشرالساعة  2012 ينايـر 11الموافق  األربعاءع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم جتمإ

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 :رئيس المجلس

 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا( علي  مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور
 

 :الســادة وكالء الكلية
 )وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع(  محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور

 

 :الســادة مسـاعدو العميد
 ) مساعد العميد لشئون الجودة(  علي الدرويش/ األستاذ الدكتور. 1
 ) مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(  أحمد أحمد لطفي/ األستاذ الدكتور. 2
 )للعالقات الصناعية مساعد العميد(  حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 3
 )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 4
 )مساعد العميد للشئون الفنيـة(  إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور. 5

 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 )ية والتصميم البيئيرئيس قسم الهندسة المعمار(   عباس يحيى/ األستاذ الدكتور .1
 )القائم بأعمال رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(  رزيقةسهير / األستاذة الدكتورة. 2
 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 3
 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية(  عالء عبد الباري/ ستاذ الدكتوراأل. 4
 )الهندسة الكهربية والتحكم اآلليرئيس قسم ( ياسر جابر دسوقي/ ألستاذ الدكتور ا .5
  )رئيس قسم الهندسة البحرية(   عمرو علي/ األستاذ الدكتور .6
     )رئيس قسم هندسة الحاسب(  محمد أبو النصر/ الدكتوراألستاذ  .7
 )باإلنابة - رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(  نبيل األشقر/ الدكتور. 8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  خالد الكيالني/ الدكتور. 9

 )الدراسات العليا الهندسيةرئيس قسم (  أحمد راغب/ الدكتور. 10
 
 

 :مجلس الطلبة
 )رئيـس مجلـس الطلبـة(   جمال مراد محمد/ الطالب. 1
   )لطلبةنائب رئيس مجلس ا(  مصطفى الجنزوري/ الطالب. 2

 

 :إلى كل من التهنئةبتوجيه  قام  بدايًةعميد الكلية الحديث بإلقائه التحية على الجميع و/ األستاذ الدكتور إستهل
 .قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللي  مصطفى عبد الجليل. د .1
 .قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  محمد يوسـف عمر. د .2
 .الحاسـبقسم هندسة   ل حسـنيـوائ. د .3

  .لحصولهم على درجة أستاذ مساعد
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 األول البند: 

 السابق الكلية مجلس محضر على التصديق
 

 
 2011 ديسمبر 28 بتاريخ السابق الكلية مجلس محضر على التصديق تم :القرار. 

 
  الثانيالبند: 

 2011ديسمبر  27إحاطة المجلس بقرارات المجلس األعلى للتعليم بجلسته في   

تم  المجلس األعلى للتعليم جتماعبعد انعقاد اعميد الكلية إلى أنه / تاذ الدكتورأشار األس

 :المجلس بهاأعضاء الضرورية التي البد من إحاطة  النقاطستخالص بعض ا

 
 لكلية الهندسة والتكنولوجيا وضع رؤية وتصور يمكن من خالله الدعايةطلب . ًً أوال 

 .يا والنقل البحري بجميع الدول العربيةألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجبا
 

 عمل  قام سيادته بطلب.  ًً ثانيًا Abstract   عبارة عن صفحة واحدة من كل رئيس قسم

، وكذلك من وكيل الكلية ومساعدي العميد وتوضيح رؤيتهم في هذا المجال تعليمي 

مجاالت وفرص و مقرراتمن فيه به طبيعة القسم وما يدرسه الطالب  ينموضح

 .الطالب بعد تخرجه التي يمكن أن يعمل بهاالعمل 
  

 السادة اآلتية أسماؤهم بعد بعمل  كلف سيادته كًال من .  ثالثًاPresentation )صفحة واحدة(  

لتوضيح أهمية الحصول على االعتمادات لمؤسستنا التعليمية وكذلك للطالب، 

 منها على االعتمادات لتعريف بالهيئات التي حصلت كلية الهندسة والتكنولوجياوا

 :ومدى المجهود المبذول للحصول عليها

 . RIBAعباس يحـيى عن الـ . د.أ .1

 . InstitutesBritishالـ  عنعلي الدرويش . د.أ .2

 . ABETياسـر جابـر عن الـ . د.أ .3

 

 

 المقترح الذي قام رئيس األكاديمية بتفعيل / قرار األستاذ الدكتورأشار سيادته إلى . رابعًا

 ))فرع القاهرة(عميد شئون التعليم (... حازم حسن علي / ألستاذ الدكتوربوضعه ا

 بجميع كليات األكاديمية اعتبارًا من Preregistrationبخصوص التسجيل المبكر 

 .2012سبتمبر 
 

 تفعيل االستقصاءات .خامسًا. 
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" ضعيف"إذا حصل عضو هيئة التدريس المنتدب على تقدير : للمنتدبينبالنسبة  .1

 .نتدابه مرة أخرىمين متتاليين، فيلزم عدم المدة تر

" ضعيف"إذا حصل عضو هيئة التدريس المعين على تقدير : للمعينينبالنسبة  .2

  .لمدة ترمين متتاليين، فيحاسب بطريقة أخرى مناسبة تناقش فيما بعد
 

 بالنسبة للحصول على درجة الدكتوراه .سادسًا. 

عدم سفر شخصين في الدكتوراه والتنوع في مصادر الحصول على درجة يستحسن 

 علمًا نفس التخصص إلى نفس الجامعة بالخارج، ويجب إحاطة المعيدين المعينين

 .له ينبذلك عن طريق رئيس القسم التعليمي التابع
  

 للكتب الدراسيةبالنسبة  .سابعًا 

والمطلوب تحفيز الطالب  واالستمرار في توزيع الكتب العادية، e-bookء الـ تم إلغا

لى إستخدام الكتاب الدراسي بطريقة أو بأخرى من خالل تصور يمكن إجراؤه من ع

في باستفاضة تتم المناقشة . (خالل الكلية بحيث يستفيد الطالب من الكتاب بشكل كبير

 ).المجلس القادم
 

 توثيق محاضر مجالس األقسام التعليمية .ثامنًا 

 وإرسال صورة منها إلى عمادة التأكيد على توثيق محاضر مجالس األقسام التعليمية

 .نعقاد مجلس الكليةالكلية قبل ا

س الكلية قتراحات السادة أعضاء مجلس الكلية بالموعد الجديد النعقاد مجالوبعد ا

يوم األربعاء األخير من كل شهر، على أن يكون موعد  المجلس عقدتفق على أن يتم ا

شر ويتم تفعيل ذلك اعتبارًا من بدايته الساعة العاشرة صباحًا بدًال من الحادية ع

 .المجلس القادم
 

 أعداد الطالب المقبولين باألقسام التعليمية .تاسعًا 

بوضع عميد الكلية بتكليف السادة رؤساء األقسام التعليمية / قام األستاذ الدكتور

 2012قبولهم في سبتمبر  المتوقععداد الطلبة أل تصور

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 

 الثالثند الب: 
 .وإعداد كتيب لملخص المشروعات ،مناقشة مشروعات التخرج

 
وعليه  2012فبراير  22مناقشة مشروعات التخرج يوم األربعاء تقرر عقد موعد    . ًً أوًال

  .2012مارس   2أو  1حفل التخرج يوم ل يكون الموعد المقترح
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والتكنولوجيا باإلقتراح على السادة أعضاء عميد كلية الهندسة / قام األستاذ الدكتور.    ًً انيثا

الخاص بكل  Proposal المجلس أن يكون كتيب مشروع التخرج متضمنًا الـ

ق األعضاء باإلجماع على أن يتم تحضير الكتيب متضمنًا الـ افمشروع، وقد و

Proposal 2012 اعتبارًا من يوليه. 
 

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 
 

  الرابعالبند: 
  Website).( على االنترنت األكاديميةحديث موقع ت 
  

، وتم تشكيل لجنة من السادة الزمالء اآلتية أسماؤهم تمت مناقشة هذا البند خالل أعضاء المجلس

على  االكاديميةموقع ومركز المعلومات والتنسيق بينهم لتحديث الحاسبات  بكليةتصال لتولي اال

 :اإلنترنت

 .محمد أبو النصر. د.أ .1
 .الد الكيالنيـخ .د .2
 .محمد عصام خضر. د .3

 القرار:  
 تم تشكيل لجنة التخاذ الالزم 

 
  الخامسالبند: 

نائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم / إحاطة المجلس بكتاب األستاذ الدكتور
  .بشأن نماذج تعديل النتائج

 
 : اآلتي علىعميد الكلية / األستاذ الدكتور أكد

 

مع التأكيد على أن   2012فبراير  9يوم  Student Appealبول الـ لق موعدآخر .    ًً أوال

 .وتوقيع المحاضر عليه سواًء بالقبول أو الرفض Appealيتم الرد على كل 

 

 

  Incompleteبالنسبة لموضوع الـ  .    ًً ثانيا

يتم عن طريق رئيس القسم فقط ويتم تحديد موعد االمتحان الجديد عند وضع الـ 

Incomplete، وتوقيع الطالب بالعلم. 
 

عميد الكلية أن يتم تعديل النتائج عن طريق الـ ... مصطفى حسين / قترح أيضًا األستاذ الدكتورا

System  االقتراح بين السادة األعضاء وقد أرجىء النقاش إلى  نفسه، وليس كتابيًا وتم تداول

 .ةومخاطبة الجهة التنفيذي مجلس قادم لوضع رؤيا مناسبة للموضوع
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 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط      
 
  السادسالبند: 

 )2011/2012 األولالفصل الدراسي ( :لالمتحاناتاالستعداد 
 

اول االمتحانات والمراقبات جدإعداد مصطفى حسين بأنه قد تم االنتهاء من / أشار األستاذ الدكتور

 .محمود أبو زيد/ تاذ الدكتوراألسق الممتحنين، وأنه قد تم إعداد كتيب االمتحانات عن طريوكذلك 
 

 القرار:  
 .أحيط المجلس علمًا      
 
  السابعالبند: 

 .خطة تعيين المعيدين الجدد
 

مصطفى حسين بالتأكيد على أعضاء المجلس بإعداد خطة خمسية الحتياجات / قام األستاذ الدكتور

 .وقت مناسباألقسام التعليمية من معيدين جدد وتسليم تلك الخطة للعمادة في 

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط      

 
  الثامنالبند: 

 .تشكيل لجان الممتحنين في الدراسات العليا
 

من الممتحنين  2تواجد ي بحيثعميد الكلية أن يتم تشكيل لجان الممتحنين / األستاذ الدكتور قترحا

ويحضر  واحد اإلشراف بصوتل لجنة ـ، وتمث)أحدهما على األقل من خارج األكاديمية(األساسيين 

، ثم ترفع من رئيس القسم إلى عمادة الكلية لموافقة مجلس الكلية عليها ثم يرفع ثنين منها مشرف أو ا

على غرار  نائب رئيس األكاديمية للدراسات العليا العتمادها، وذلك/ بها توصية إلى األستاذ الدكتور

 .ةما تقوم به الجامعات المصري

 
عن التي يجب اتباعها ضرورة استقبال لجنة الممتحنين على أنه من البروتوكوالت سيادته  أكدكما 

 .اصطحابهم بعد ذلك إلى مكتب عميد الكلية قبل الدخول إلى المناقشة طريق رئيس القسم ثم

 
بتقديم  أو أحد المشرفينطالب الثم عاد فأكد سيادته على ضرورة أن يقوم رئيس القسم التابع له 

 .قبل بدء المناقشة  الطالب أوًال

 
كما نوه سيادته على ضرورة تواجد المعيدين والمدرسين المساعدين في المناقشات الخاصة 

كلما أمكن ذلك مع  بالدراسات العليا لالستفادة منها وفتح مجاالت عديدة وأفكار لتقديم أبحاث أيضًا

 .توقيعهم بكشف الحضور
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وضوع مراجعة جميع تسجيالت طالب الدراسات العليا عميد الكلية م/ أثار أيضًا األستاذ الدكتور

الدرجة المسجل لها الطالب الموجودة بالقسم حيث البد من تطابق درجة البكالوريوس مع 

 .بالماجستير، وذلك طبقًا لتعليمات المجلس األعلى للجامعات

مساعد العميد لشئون (... أحمد لطفى / عميد الكلية بتكليف األستاذ الدكتور/ وقد قام األستاذ الدكتور

 .بدراسة إمكانية تسجيل طالب الدراسات في قسم يختلف عن القسم الذي تخرج منه )الدراسات العليا

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط      
 
 التاسع البند : 

 ] العليا الدراسات موقف [
 

 : لهم إشراف لجان تشكيل تم الذين الدارسين أسماء بيان - ) أ( 
 

 ) والبناء التشييد هندسة قسم(  العجيزى عبدالعزيز منير طارق .م.   1
 :  الرسالة عنوان

 “Factors Affecting the Selection of a Suitable Delay Analysis Method 
for Construction in Egypt” 

 :  الرسالة مجال      
Project management 

 : من كل إشراف تحت
 تشييد هندسة - مساعد أستاذ نىبسيو أحمد هشام. د. 1
 الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - تشييد هندسة - مساعد أستاذ محمد حسنى الدين حسام. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 
 
 

 ) والبناء التشييد هندسة قسم(  رسالن سعد محمد أحمد. م.   2
 :  الرسالة عنوان      

 “Effective Project Control Practices in Egypt for the Oil and Gas Industry” 
 :  الرسالة مجال      

Project management 
 : من كل إشراف تحت

 تشييد هندسة - مساعد أستاذ بسيونى أحمد هشام. د. 1
 تشييد هندسة - مدرس عبدالعزيز مصطفى طارق. د. 2
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 المجلس وافق : القرار. 
 
 

 ) والبناء التشييد هندسة قسم(  ستيتةا راضى عارف محمد. م.   3
 :  الرسالة عنوان      

 “Evaluation of Build-Operate-Transfer (BOT) Contracts” 
 :  الرسالة مجال      

Contracting and specifications 
 : من كل إشراف تحت

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

 
 المجلس وافق : القرار. 

 
 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  عبدالرؤوف إبراهيم على إبراهيم. م.   4

 :  الرسالة عنوان      
 “Gas Sensors Fabrication” 

 :  الرسالة مجال      
Sensors technology 

 : من كل إشراف تحت
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ مرسى الدين جمال إيمان. د. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس  عبدالبارى عبدالمنعم. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  راشد عبدالعال رأفت أميرة. م.   5
 :  الرسالة عنوان      

 “Nanotechnology/ Nano-Gold Particles for Cancer Treatment” 
 :  الرسالة مجال      

Nano-gold particles for medical treatment 
 : من كل إشراف تحت

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ مرسى الدين جمال إيمان. د. 1
 واالتصاالت رونياتاإللكت هندسة - مدرس  عبدالبارى عبدالمنعم. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
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 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  نمشة السعيد محمد إيمان. م.   6
 :  الرسالة عنوان      

 “Optical Communication System” 
 :  الرسالة مجال      

Optical communications 
 : من كل إشراف تحت

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

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  األبيض ملهى عبداهللا محمد. م.   7
 :  الرسالة عنوان      

 “Wireless Body Area Networks (WBANs) for Wireless Communications 
and Biomedical Applications” 

 :  الرسالة مجال      
Data communication and network security 

Biomedical applications 
Wireless communications 

 : من كل إشراف تحت
 حاسب هندسة - أستاذ أبوالنصر سعيد محمد. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس شعبان أحمد هبة. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 
 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  الخطيب اهللا فتح سعد أحمد. م.   8
 :  الرسالة عنوان      

 “Under-Water Sensors Network” 
 :  الرسالة مجال      

Sensors technology 
 : من كل إشراف تحت

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ مرسى الدين جمال إيمان. د. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ خضر عصام محمد. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
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 ) الحاسب هندسة قسم(  الجيار إسماعيل اهللا فتح إسماعيل. م.   9

 :  الرسالة عنوان      
 “Tracking, Monitoring and Decision Support System (TMDSS) 

for the Egyptian Railway System” 
 :  الرسالة مجال      

Roads and highways 
Intelligent systems, data mining and machine learning 

 : من كل إشراف تحت
 حاسب هندسة - أستاذ الجمل صابر يسرى. د.أ. 1
 حاسب هندسة - أستاذ إسماعيل محمد أسامة. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 ) الحاسب هندسة قسم(  محمود متولى محمود محمد ياسمين. م.   10

 :  الرسالة عنوان      
 “Integrated Models for Visual Context-Based Query Image Retrieval” 

 :  الرسالة مجال      
Intelligent systems, data mining and machine learning 

 : من كل إشراف تحت
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ يوسف مصطفى شيرين. د. 1
 األكاديمية - الحاسبات كلية - مساعد أستاذ القفاص مصباح صالح. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 
 
 ) الحاسب هندسة قسم(  خليل محمد سمير نورا. م.   11

 :  الرسالة عنوان      
 “Distributed Multimedia Compression for Constrained Environments” 

 :  الرسالة مجال      
Intelligent systems, data mining and machine learning 

Image and video processing 
 : من كل إشراف تحت

 حاسب هندسة - مساعد أستاذ يوسف مصطفى شيرين. د. 1
 الحاسب هندسة - مدرس أبوالفرج عبدالخالق أحمد. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
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 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  الخفير سليمان عوض نصر محمد. م.   12
 :  الرسالة عنوان      

 “Towards 3G Space (Case Study: Office Buildings)” 
 :  الرسالة مجال      

Robust and reliability-based engineering 
 : من كل إشراف تحت

 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ إبراهيم وهبة محمد. د. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس اهللا فتح ممدوح أمل. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 ) البيئى والتصميم اريةالمعم الهندسة قسم(  زهيرى عبدالعزيز مجدى أيمن. م.   13

 :  الرسالة عنوان      
 “New Urbanism as an Approach for Solving Sprawl Areas 

(Case Study: King Marriott, Alexandria)” 
 :  الرسالة مجال      

Land use, urban fabric, housing and utilities 
 : من كل إشراف تحت

 بيئى وتصميم معمارية هندسة - ستاذأ جبر محمد مصطفى. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس يحيى عباس مى. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  خضر طه زكى محمد سامى أحمد. م.   14

 :  الرسالة عنوان      
 “Cost Management in the Design Phase in Buildings: the Egyptian Case” 

 :  الرسالة مجال      
Project management 

 : من كل إشراف تحت
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ سرحان ناجى عالءالدين. د. 1
 تشييد هندسة - مساعد أستاذ بسيونى أحمد هشام. د. 2
 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  الدقاق لجوادعبدا محمد حنان. م.   15

 :  الرسالة عنوان      
 “Environmental Design Considerations for Higher Education Buildings” 
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 :  الرسالة مجال      
Green building materials and structures 

 : من كل إشراف تحت
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ معبدالسال محمد حسن. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس يحيى عباس مى. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 ) الميكانيكية الهندسة قسم(  البرلسى محمد خميس محمد. م.   16

 :  الرسالة عنوان      
 “Leak Modeling in Pipelines and Its Correlation with Acoustic Emission Technique” 

 :  الرسالة مجال      
Reduction of friction losses in pipelines 

 : من كل إشراف تحت
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ الجمل أنور حسن. د.أ. 1
 بحرية ةهندس - مساعد أستاذ شحادة فهمى محمد. د. 2
 بحرية هندسة - مدرس شرارة إبراهيم أشرف. د. 3

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 
 
 
 ) الميكانيكية الهندسة قسم(  فوز عبدالحفيظ أحمد مصطفى. م.   17

 :  الرسالة عنوان      
 “Control of Articulated Robot” 

 :  الرسالة مجال      
Automated systems modeling and control 

 : من كل إشراف تحت
 ميكانيكية هندسة - زائر أستاذ رزيقة فتحى سهير. د.أ. 1
 العسكرية الفنية الكلية - إلكترونيات هندسة - مدرس على بيومى محمد أمجد. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 
 ) والتحكم الكهربية الهندسة قسم(  أبوقاعود زكى محمد فتحى. م.   18

 :  الرسالة انعنو      
 “Advanced Automated System for Industrial Process” 

 :  الرسالة مجال      
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Automated systems modeling and control 
 : من كل إشراف تحت

 وتحكم كهربية هندسة - أستاذ عاشور أحمد حمدى. د.أ. 1
 وتحكم كهربية هندسة - مدرس عبدالجليل أحمد مصطفى. د. 2

 
 المجلس وافق : لقرارا. 
 
 

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

 ) واإلدارية الصناعية الهندسة قسم(  مراد نبيل حسن محمد. م.   1
 :  الرسالة عنوان      

 “Optimal Location /Allocation of ATM facilities” 
 : من كل إشراف تحت

 وإدارية صناعية هندسة - أستاذ السيد زتع عزيز. د.أ. 1
 وإدارية صناعية هندسة - مدرس فهمى جالل نهى. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - اإلنتاج هندسة - أستاذ الخطيب محمد أحمد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - اإلنتاج هندسة - أستاذ خيرى بهاءالدين أحمد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 

 ) واإلدارية الصناعية الهندسة قسم(  الشنتناوى جالل محمد أحمد. م.   2
 :  الرسالة عنوان      

 “Robust Capacitated Facility Location Under Uncertainty of Demand” 
 : من كل إشراف تحت

 وإدارية صناعية هندسة - ذأستا عبدالمنعم فاروق أحمد. د.أ. 1
 وإدارية صناعية هندسة - مساعد أستاذ الكيالنى سعيد خالد. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - اإلنتاج هندسة - أستاذ فرس نشأت محمد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - اإلنتاج هندسة - أستاذ الحوفى عبدالجواد حسن. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  محمد محمود خميس عمرو. م.   3
 :  الرسالة عنوان      

 “Mechatronics and Wireless Systems” 
 : من كل إشراف تحت

  واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ خضر عصام محمد. د. 1
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 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - مدرس  شعبان السيد شوقى .د. 2
 : المناقشة لجنة

 حلوان جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ سعد مصطفى السيد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ شلبى حسان محمد حسام. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  درويش كايد يوسف عبداإلله. م.   4
 :  الرسالة عنوان      

 “Channel Equalization for Wireless Communications” 
 : من كل إشراف تحت

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ محمد عبدالعزيز درويش. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ بدران فاروق إيهاب. د.أ. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ البدوى عبدالمعطى السيد. د.أ. 1
 المنوفية جامعة - اإللكترونية الهندسة كلية - أستاذ الدسوقى إبراهيم معوض. د.أ. 2

 
 المجلس فقوا : القرار. 
 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  السعدنى على محمد سامر. م.   5
 :  الرسالة عنوان      

 “Quality of Service in Broadband Wireless Networks” 
 : من كل إشراف تحت

 القاهرة - االتصاالت لتنظيم القومية الهيئة - مساعد أستاذ ديغم فاضل فاضل. د. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ خضر عصام محمد. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ البدوى عبدالمعطى السيد. د.أ. 1
 اإللكترونيات بحوث معهد - مساعد أستاذ ونس محمود ناير. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  مرسى عبدالمنعم إبراهيم سارة. م .  6
 :  الرسالة عنوان      

 “Preparation of Polymers for Infrared Detection” 
 : من كل إشراف تحت

 اإلسكندرية جامعة - والبحوث العليا الدراسات معهد - أستاذ سليمان محمد المعتزباهللا. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ مرسى الدين جمال إيمان. د. 2
 : المناقشة لجنة
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 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ أبوالسعود خيرى أحمد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ شبانة محمد محمود. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : رارالق. 
 

 ) واالتصاالت اإللكترونيات هندسة قسم(  رزق محمود السيد عمرو. م.   7
 :  الرسالة عنوان      

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

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ محمد حمدى ناضر. د.أ. 1
  مكان حل والذى

 الزقازيق جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - مساعد أستاذ أحمد فرج عبدالفتاح فتحى. د   
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس  عبدالبارى عبدالمنعم. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ أبوالسعود خيرى أحمد. د.أ. 1
 المنوفية جامعة - اإللكترونية الهندسة كلية - أستاذ الربيعى محمود السيد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) الحاسب هندسة قسم(  سالم عبداللطيف عبدالفتاح هشام أحمد. م.   8
 :  الرسالة عنوان      

 “Security Techniques in Vehicular Ad hoc Networks 
(Key Distribution Protocols and General Security Framework)” 

 : من كل إشراف تحت
 حاسب هندسة - أستاذ  أبوالنصر سعيد محمد. د.أ. 1
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ عبدالحميد عادل أيمن. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - هندسةال كلية - حاسب هندسة - أستاذ الدرينى نزيه محمد. د.أ. 1
 القاهرة جامعة - الهندسة كلية - الحاسب هندسة - أستاذ درويش محمود نيفين. د.أ. 2
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) الحاسب هندسة قسم(  جورج صدقى رؤوف ريتا. م.   9
 :  الرسالة عنوان      

 “A Hybrid Data Hiding Scheme Based on Difference Images Histogram 
Modifications” 

 : من كل إشراف تحت
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ يوسف مصطفى شيرين. د. 1
 الحاسب هندسة - مدرس أبوالفرج عبدالخالق أحمد. د. 2
 : المناقشة لجنة
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 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - حاسب هندسة - أستاذ النحاس أحمد. د.أ. 1
 طنطا جامعة - الهندسة كلية - واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ نصر دالسعي محمد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) الحاسب هندسة قسم(  خضر محمود عصام معن. م.   10

 :  الرسالة عنوان      
 “Wireless sensor Networks: Maximizing the Lifetime of Wireless Video Sensors” 

 : من كل رافإش تحت
 حاسب هندسة - أستاذ أبوالنصر سعيد محمد. د.أ. 1
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ فؤاد حسنى وائل. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ الخامى السيد سعيد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة يةكل - كهربية هندسة - أستاذ النوبى محمد سعيد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) الحاسب هندسة قسم(  عبدالسالم أصالن عبدالسالم محمد. م.   11

 :  الرسالة عنوان      
 “QoS in Multimedia Wireless Sensor Networks” 

 : من كل إشراف تحت
 حاسب هندسة - أستاذ أبوالنصر سعيد محمد. د.أ. 1
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ يوسف مصطفى شيرين. د. 2
 : المناقشة لجنة

 المنوفية جامعة - الهندسة كلية - اتصاالت هندسة - أستاذ مرسى زكريا إبراهيم. د.أ. 1
 العلمى البحث وزارة - بعد عن االستشعار هيئة رئيس - أستاذ إبراهيم الدسوقى أيمن. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  الجبالى أحمد رجائى إنجى. م.   12

 :  الرسالة عنوان      
 “Metamorphosis of Workplace Environment 
for an Optimum Interactive Working Space” 

 : من كل إشراف تحت
 بيئى وتصميم ةمعماري هندسة - مساعد أستاذ السراجى بهاءالدين أحمد. د. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس عبدالجليل السيد رانيا. د. 2
 : المناقشة لجنة

 القاهرة جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ كامل إبراهيم أحمد باسل. د.أ. 1
 دريةاإلسكن جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ الحجلة السيد خالد. د.أ. 2
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 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  مصطفى حسن جمال مى. م.   13

 :  الرسالة عنوان      
 “Management of Ecological Principles in the Framework of Housing Communities” 

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

 شمس عين جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ دويدار محمد خالد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ةمعماري هندسة - أستاذ طارق سعد رجب. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  رستم كامل أنور عال. م.   14

 :  الرسالة عنوان      
 “Improving the Street for an Enhanced Pedestrian Experience in Downtown” 

 : من كل إشراف تحت
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ سرحان ناجى الءالدينع. د. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس على شفيق شيرين. د. 2
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس اهللا فتح ممدوح أمل. د. 3
 : المناقشة لجنة

 قاهرةال جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ مفيد رغد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ الحجلة السيد خالد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 

 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  نويصر عبدالغفار عبدالحكيم مى. م.   15
 :  الرسالة عنوان      

 “The Impact of Structural Transformation in the Heritage of Turkish Town” 
 : من كل إشراف تحت

 بيئى وتصميم معمارية هندسة - أستاذ المنشاوى سامى عادل. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس على شفيق شيرين. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ سعودى هشام محمد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ محمد مصطفى يحيى. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
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 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  جبر محمد مصطفى محمد. م.   16
 :  الرسالة عنوان      

 “Meaningful Simplicity in Architecture” 
 : من كل إشراف تحت

 بيئى وتصميم معمارية هندسة - أستاذ جمعة إبراهيم محمد. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ سرحان ناجى عالءالدين. د. 2
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس يحيى عباس مى. د. 3
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - ذأستا موسى محمد مجدى. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ األرناؤوطى محمد سحر. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  قناوى عبدالرازق منير عاصم. م.   17

 :  الرسالة عنوان      
 “ISO Shipping Containers as Building Components” 

 : من كل إشراف تحت
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - أستاذ جبر محمد مصطفى. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس عبدالجليل السيد رانيا. د. 2
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - مدرس فريد محمد ابتسام. د. 3
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ بياض أبوبكر محسن. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - مساعد أستاذ أبوالفضل هبةاهللا. د. 2
 المجلس وافق : القرار. 

 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  سلمان على موسى محمد أحمد. م  . 18
 :  الرسالة عنوان      

 “Upgrading Informal Settlements (Case Study: El-Dahreya, Alexandria)” 
 : من كل إشراف تحت

 بيئى وتصميم معمارية هندسة - أستاذ المنشاوى سامى عادل. د.أ. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس على شفيق يرينش. د. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ بياض أبوبكر محسن. د.أ. 1
 شمس عين جامعة - الهندسة كلية - معمارية هندسة - أستاذ دويدار محمد خالد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) الميكانيكية الهندسة قسم(  السيد عبده أحمد ناجى أحمد. م.   19

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

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

 اإلسكندرية
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - سفن وعمارة بحرية هندسة - أستاذ عبدالمجيد مصلح مسعد. د.أ. 1
 بورسعيد جامعة - الهندسة كلية - بحرية هندسة - أستاذ توفيق عبداهللا عادل. د.أ. 2

 
 جلسالم وافق : القرار. 
 
 ) الميكانيكية الهندسة قسم(  طلبة إبراهيم حامد عبداللطيف أحمد. م.   20

 :  الرسالة عنوان      
 “Control of Electrohydraulic Servo Valve with Piezo Element” 

 : من كل إشراف تحت
 ميكانيكية هندسة - زائر أستاذ رزيقة فتحى سهير. د.أ. 1
 وتحكم كهربية هندسة - أستاذ خليل مدأح عالءالدين. د.أ. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ الجمل أنور حسن. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ عوض حمداهللا طاهر. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) الميكانيكية الهندسة قسم(  عوض حمداهللا طاهر دينعزال. م.   21

 :  الرسالة عنوان      
 “Theoretical and Experimental Analysis of a Magneto-rheological Brake” 

 : من كل إشراف تحت
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ الجمل أنور حسن. د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ السيد صابر لسيدا. د.أ. 2
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ جمعة إبراهيم عبدالحميد. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - مساعد أستاذ عطية مرسى العربى. د. 2

 
 سالمجل وافق : القرار. 
 
 ) والتحكم الكهربية الهندسة قسم(  عبدالرحمن عبداهللا محمود إيهاب. م.   22

 :  الرسالة عنوان      
 “Fuzzy Control Applied to Central Air Conditioning System” 

 : من كل إشراف تحت
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 وتحكم كهربية هندسة - أستاذ عامر فؤاد أحمد. د.أ. 1
 وتحكم كهربية هندسة - أستاذ يلخل أحمد عالءالدين. د.أ. 2
 وتحكم كهربية هندسة - مدرس غنيم ماهر وليد. د. 3
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ السباخى عبدالعزيز عمر. د.أ. 1
 عيدبورس جامعة - الهندسة كلية - كهربية هندسة - أستاذ سالم أحمد عبدالحى. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 

 ) البحرية الهندسة قسم(  صالح أحمد محمد سمير رامى. م.   23
 :  الرسالة عنوان      

 “Subsea Pipeline Stability and Free Span Screening Using Finite Element Method” 
 : من كل إشراف تحت

 بحرية هندسة - أستاذ السيد أحمد طارق. د.أ. 1
 بحرية هندسة - مساعد أستاذ شحادة فهمى محمد. د. 2
 : المناقشة لجنة

 بحرية هندسة - أستاذ عبدالراضى النور محمد. د.أ. 1
 بورسعيد جامعة - الهندسة كلية - بحرية هندسة - مساعد أستاذ الكيالنى السيد هبة. د. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 
 ) البحرية الهندسة قسم(  انسويد وهبى عبدالوهاب أحمد. م.   24

 :  الرسالة عنوان      
 “Design Considerations for High Speed Catamarans” 

 : من كل إشراف تحت
 بحرية هندسة - زائر أستاذ حجازى حسين السيد. د.أ. 1
 بحرية هندسة - زائر أستاذ قطب عباس محمد. د.أ. 2
 بحرية دسةهن - مدرس عبدالحميد نجيب أحمد. د. 3
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - سفن وعمارة بحرية هندسة - أستاذ عبدالمجيد مصلح مسعد. د.أ. 1
 )سابقا( أفريقيا وشمال بمصر اللويدز هيئة رئيس نصر توفيق محمد. م. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 

 

 : أسماؤهم اآلتية للطلبة الماجستير درجة اعتماد -) ج( 
 

 ) الحاسب هندسة قسم(  اهللا فتح جابر محمد كرمة. م.   1
 :  الرسالة عنوان      
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 “A New Hybrid Biometric-Based Image Watermarking  
Integrating Fuzzy ROI Segmentation Models” 

 : من كل إشراف تحت
 األكاديمية - الحاسبات كلية - أستاذ السنباطى عالءالدين ياسر. د.أ. 1
 حاسب هندسة - مساعد أستاذ يوسف مصطفى شيرين. د. 2
 : المناقشة لجنة

 المنوفية جامعة - اإللكترونية الهندسة كلية - أستاذ هدهود محمد محيى. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - حاسب هندسة - أستاذ شكرى أحمد أمين. د.أ. 2
 
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) البيئى والتصميم المعمارية الهندسة قسم(  راغب محمد على سندس. م.   2
 :  الرسالة عنوان      

 “Responsive Environmental Strategies for Waterfront Marriott Lake” 
 : من كل إشراف تحت

 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مساعد أستاذ سرحان ناجى عالءالدين. د. 1
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس عبدالجليل السيد انيار. د. 2
 بيئى وتصميم معمارية هندسة - مدرس اهللا فتح ممدوح أمل. د. 3
 : المناقشة لجنة

 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ الطويل عبدالمنعم حاتم. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية - العمارة قسم - أستاذ األرناؤوطى محمد سحر. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
 

 ) الميكانيكية الهندسة قسم(  الشناوى سليمان محمد يحيى. م.   3
 :  الرسالة عنوان      

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

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

 ريةاإلسكند جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ عوض حمداهللا طاهر. د.أ. 1
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية - ميكانيكية هندسة - أستاذ جمعة إبراهيم عبدالحميد. د.أ. 2

 
 المجلس وافق : القرار. 
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  العاشـرالبند: 

 .ما يستجد من أعمال
 

 :عميد الكلية المجلس علمًا باآلتي/ أحاط األستاذ الدكتور
تبدأ على أن   2012فبراير  4الثاني سوف يكون يوم للفصل الدراسي  بدء التسجيلموعد .    ًً أوال

، ويكون التسجيل لمدة أسبوعين فقط من موعد بدايته، أما 2012فبراير  11يوم  الدراسة

في حالة لو فتح التسجيل استثنائيًا بعد الموعد لن يتم التسجيل ألي طالب إال بعد إحضاره 

يل معهم بالموافقة الرسمية توقيع جميع المحاضرين الذي يرغب الطالب في التسج

 .واإلعتماد

رئيس األكاديمية العربية .... (إسماعيل عبد الغفار/ كما أشار سيادته إلى رغبة األستاذ الدكتور 

في أن ترتبط األكاديمية بالجامعات المصرية في اإلجازات ) للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 .أي تصبح اإلجازات موحدة معها

عميد الكلية بالتأكيد على أن يتم حل مشاكل الطلبة من خالل رئيس القسم / األستاذ الدكتورام ق.  ثانياًً

 .التابع له الطالب

عدم االستعانة بمساعدي التدريس أو المدرسين المساعدين كمحاضرين للمقررات على  أيضًاأكد .   ًً الثثا

 .مية للتعليم وضمان الجودةنائب رئيس األكادي/ طبقًا لخطاب األستاذ الدكتور الدراسية

إلى أن  )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع(... عبد الباعث محمد / أشار األستاذ الدكتور.   ًً ارابع

الخاصة بكلية الهندسة والتكنولوجيا الكتالوج الخاص باألكاديمية يحتوي على بعض المعلومات 

بتكليف سيادته لهذه  عميد الكلية/ ألستاذ الدكتورالتي يجب ان تصحح ويقام باستحداثها، فقام او

 .ن يتم اإلنجاز خالل عشرة أيامالمهمة على أ

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا      
 

على أن يعقد المجلس القادم يوم األربعاء الموافق  الثانية ظهرًاانتهى المجلس فى تمام الساعة قد و
 .صباحًا العاشرةالساعة  2012 فبراير 29

 

  كـرتارية المجلـسس
 

  سماح النمر/ السيدة
 

 األستاذ الدكتور

     مصطفى حسين علي حسن

 
 ياـعميد كلية الهندسة والتكنولوج
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 مجلس الكليةورئيس 

  
 

  


