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 جيا والنقل البحريلووألكاديمية العربية للعلوم والتكنا

 ة والتكنولوجـياـية الهندسـكل
Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

College of Engineering & Technology 

__________________________________________________ 
 

 كليةمجلس ال جتماعامحضر 
  2012 إبريـل   18 األربعاءيوم 

__________________________________________________ 
، اص��باًح العاش��ـرةالس��اعة  2012 إبري��ل 18المواف��ق  األربع��اءجتم��ع مجل��س كلي��ة الهندس��ة والتكنولوجي��ا ي��وم   ا

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 :رئيس المجلس

 )ميد كلية الهندسة والتكنولوجياع(   علي مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور
 

 :الســادة وكالء الكلية
 )وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع(   محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور
 )والطالب التعليـمئون ـية لشـوكيل الكل(   إيهاب فاروق بدران/ األستاذ الدكتور

 :الســادة مسـاعدو العميد
 )  ئون الجودةـيد لشـمساعد العم(   درويشعلي ال/ األستاذ الدكتور. 1
 ) مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(   أحمد أحمد لطفي/ األستاذ الدكتور. 2
 )ةــئون الفنييد للشـمساعد العم(   إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور. 4

 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(    عباس يحيى/ األستاذ الدكتور. 1
 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(  درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 2
 الهندسـة الكهربيـة والتحكم اآلليرئيس قسم (  ياسر جابر دسوقي/ األستاذ الدكتور . 3

 )ومساعد العميد لشــئون العالقات الدوليــة    
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(   السيد صابر/ األستاذ الدكتور. 4
 ) ةـرئيس قسم الهندسة البحري(    عمرو علي/ األستاذ الدكتور. 5
 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية(   ناصر المغربـي/ األستاذ الدكتور .6
  )برئيس قسم هندسة الحاس(   محمد أبو النصر/ الدكتوراألستاذ . 7
 )باإلنابة -    رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(   ل األشقرـنبي/ الدكتور. 8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   خالد الكيالني/ الدكتور. 9

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

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

 :الحضورعدم عتذر عن ا 
 

 .نظراً  لسفره بالخارج )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع(   عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور
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بالترحيب بالسادة الزمالء أعضاء  االجتماعيا كلية الهندسة والتكنولوجعميد / األستاذ الدكتور ستهلا

ل الشكر إلى السادة الزمالء أعضاء المجلس على المجهود الكبير والمتميز الذي ُبـِذ كما وجهمجلس الكلية 

 .خالل زيارة المجلس األعلى للجامعات لتجديد اعتماد درجة البكالوريوس لجميع األقسام التعليمية بالكلية
  

 

 األول البند: 

 .السابق الكلية مجلس محضر على لتصديقا
 القرار:   

 .2012 إبريـل 4 بتاريخ السابق الكلية مجلس محضر على التصديق تم

 
  الثانيالبند: 

 .تقسيم السادة المعيدين بالكلية على األقسام التعليمية داخلياً  طبقاً  لتخصصاتهم
 

عد ذلك توجهًا بمن الكلية ثم أصبح  ًاهتوُج كانإلى أن هذا البند عميد الكلية / األستاذ الدكتور أوضح

عامًا باألكاديمية، كما قام بتوضيح ضرورة األخذ في االعتبار أن يقوم كل قسم تعليمي بتوزيع 

المعيدين داخله حسب احتياجات القسم من تخصصات منذ بدء تعيينهم حتى ال يكون هناك تكدس لعدد 

ذلك التخصص منذ بدء االلتحاق للعمل بالقسم من المعيدين في تخصص واحد فقط، وإعالمهم ب

 .التعليمي

 القرار:  
 .أحيط المجلس علمًا

 
  الثالثالبند: 

 .الخاصة واإلعارات جازاتعرض اإل
عرض بضرورة التعليمية رؤسـاء األقسام السادة كيد على بالتأعميد الكلية / قام األستاذ الدكتور

لقسم ، وفي حال الموافقة ُتـعرض بعد ذلك على جازات الخاصة واإلعارات أوًال على مجلس ااإل

مجلس الكلية الذي يقوم بدوره في النهاية بعد تأكيد الموافقة بعرضها على لجنة شئون أعضاء هيئة 

 .التدريس العتمادها

عميد الكلية بعرض الطلبات المقدمة من األقسام المختلفة بالكلية لمنح ومد / ثم قام األستاذ الدكتور

 :التاليجازات كاإل
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  :الطلب األول
 ) مدرس بقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي( ياسـر أحمد عبده فرغـلي/ الدكتورالمقدم من  

 بدون راتب  عام رابعبشأن مد األجازة الخاصة به لمدة 
  .2013أغسطس  31تى ، وح2012سبتمبر  1اعتبارًا من  
العمارة والتخطيط بجامعة الدّمـام بالمملكة العربية  لزيادة الخبرة العملية من خالل عمله بكلية 

 .السعودية
  القرار:  

 .وافق المجلس
  :الطلب الثاني

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتمدرس بقسم (  ناينيـنهى أسـامة الج/ ةالدكتورالمقدم من 
 بدون راتب  ثانعام لمدة  ابشأن مد األجازة الخاصة به

 . 2013 يوليـو 31، وحتى 2012 أغسطس 1اعتبارًا من  
 .لمرافقة الزوج، والذي يعمل بالنرويج 

  القرار:  
 .وافق المجلس

  :الطلب الثالث
 ) األستاذ المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(  محمد حسـن الشرقاوي/ الدكتورالمقدم من 

 راتبب  أشهر يةثمانلمدة  أجازة منحهبشأن 
 . 2013 فبرايـر  28، وحتى 2012 ويوليـ 1اعتبارًا من  
 .بكندا Lake Headجامعة بللقيام بمهمة علمية والعمل كباحث  

  القرار:  
 .)استثناءًا( وافق المجلس

  :علراباالطلب 
 ) الحاسـبة ـم هندسـالمساعد بقس المدرس(  كرمة محمد فتح اهللا/ المهندسةالمقدم من 

  )بنظام التردد(الدكتوراه الموافقة على التسجيل لدرجة  امنحهبشأن 
 .بالمملكة المتحدة Astonبجامعة  
 . 2012 يوليـو 1اعتبارًا من  

  القرار:  
 .وافق المجلس

 

  الرابعالبند: 

نائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم وضمان الجودة فيما يخص المجلة / عرض خطاب األستاذ الدكتور
 .العلمية لألكاديمية

عميد الكلية رؤساء / ادة أعضاء مجلس الكلية، وكّلف األستاذ الدكتورتم عرض الخطاب على الس

األقسام التعليمية بإعداد مقترحاتهم فيما يخص أسماء أعضاء هيئة التحرير العلمية من داخل وخارج 

البالد تكون مشتملة التخصص والعنوان الحالي، وكذلك تحديد الموضوعات والتخصصات التي 

 .ة في أقرب وقٍت ممكندإرسالها إلى العماُثـّم  ة،يمكن إدراجها في المجل

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط
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  الخامـسالبند: 

 .والمعيدين لحضور مؤتمرات بالخارج قواعد سفر المدرسين المساعدين
والمدرسين المساعدين  إلى توجه األكاديمية نحو تشجيع المعيدينعميد الكلية / األستاذ الدكتور أشار

لحضور المؤتمرات العلمية بالخارج، وأوضح أن األكاديمية تقصرها على فرصة واحدة  زينالمتمي

المعيد أو فمن الضروري أن تكون هناك معايير توضع لتقنين وتحديد لذا في السنة فقط لكل كلية 

 :على سبيل المثال ول على تلك الفرصةصالمناسب للح المدرس المساعد
 .م التعليميـساعد متميزًا في مجاله بالقسأن يكون المعيد أو المدرس الم .1
 .أن يكون اختيار المؤتمر مناسبًا بحيث يكون من المؤتمرات القوية علميًا .2

 .كامل على األقل باألكاديمية وظيفيأن يكون قد أتم عام  .3

 :عميد الكلية بتشكيل لجنة من/ لذا قام األستاذ الدكتور

 أحمد لطفـي/ األستاذ الدكتور 
 ناصر المغربي/ وراألستاذ الدكت 
 أحمد راغـب/ الدكتور. 

 .لتحديد قواعد السفر إلى المؤتمرات، وإقرارها بالمجلس القادم
 
 القرار:  

 علمــــًا المجلس أحيط
 
  السادسالبند: 

 .تشكيل مجلس أمناء كليـة الهندسـة
ديم ترشيحاتهم رؤسـاء األقسـام التعليمية بضرورة تقالسادة  علىعميد الكلية / األستاذ الدكتور أكد

 .سبوع من تاريخهألتشكيل مجلس األمناء الخاص بالكليـة، وذلك خالل 

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 
  السابعالبند: 

 .انتخابات مجلس الطلبة
عميد الكلية على ضرورة وضع الئحة موحدة لمجلس الطلبة حيث قام بتكّليف / أكد األستاذ الدكتور

 .قديمها إلى العمادة لعرضها على مجلس الكلية وإقرارها واعتمادهامجلس الطلبة بإعدادها وت

عميد الكلية الفرصة لرئيس مجلس الطلبة الحالي بتوضيح موقف المجلس / أتاح األستاذ الدكتور

رئيس مجلس (محمد جمال مراد / حيث أشار الطالب 2011إبريـل  26الحالي والذي تم انتخابه في 

 –اللجنة الرياضية  –اللجنة العلمية  –اللجنة الثقافية (ن التي تم تشكيلها بالمجلس إلى اللجا )الطلبة الحالي

، كما أشار رئيس مجلس الطلبة إلى )لجنة األسـر –اللجنة المالية  –اللجنة االجتماعية  –اللجنة الفنية 

تي مّروا بها وأوضح أيضًا بعض العثرات ال ،خالل فترة تواجدهم باالتحادنجازات التي قاموا بها اإل

 .خالل العام
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 القرار:  
الرجوع إلى عمادة شئون الطالب باألكاديمية للنظر في  ضرورةب المجلسوصى أ

 .تاريخ صالحية المجلس من حيث المدة وتحديد موعد االنتخابات
 

  الثامنالبند: 

 .مواعيد مناقشـة مشاريع التخرج
 2011/2012حان للفصل الدراسي الثاني عن أن موعد آخر إمتعميد الكلية / الدكتور األستاذنوه 

لذا فإن  7/7/2012، وأن الفصل الدراسي الصيفي سوف يبدأ في 14/6/2012سوف يكون 

الموعد المناسـب لمناقشة مشروعات التخرج يكون مباشرةً  قبل بدء الفصل الدراسي الصيفي حيث 

قسام التعليمية المختلفة موزعة على األالمجلس الموعد المناسب لمناقشة مشروعات التخرج  عرض

 :على النحو التاليبالكلية 

 2012 يوليـو  3الثالثاء  .1
 .] قسم هندسة الحاسـب –قسم الهندسة الصناعية  –قسم الهندسة البحريـة  [

 2012يوليـو  4 األربعاء .2
 .]التصاالت قسم هندسة اإللكترونيات وا –قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللي  –قسم الهندسة الميكانيكية [

 2012يوليـو  5 الخميس .3
 .] هندسة التشييد والبنـاء قسم – الميكانيكـيةة ـقسم الهندس –هندسـة اإللكترونيات واالتصاالت  قسـم[

 

 القرار:  
 .المجلس وافق

 

  التاسعالبند: 

 .موقف التدريب العملي
ً  التدريب ضرورة تنشيط التدريب العملي عميد الكلية إلى / أشـار األستاذ الدكتور للطلبة خاصة

، وطلب عقد اجتماع عاجل مع مندوبي األقسام للتأكد من البالد، وضرورة إيجاد الفرص لهم خارج

 .وجود فرص التدريب الداخلي لطالب األقسام خالل الصيف القادم

 القرار:  
 اـًعلم المجلسأعضاء  أحيط
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  العاشـرالبند: 

 .موقف الدراسات العليـا
 

 :الطالبين الطلبات المقدمة منإلى   عميد الكلية /الدكتوراألستاذ أشار 

 
 )2006سبتمبر     :تاريخ القيد(  طالب ماجستير  عمرو السيد حرب/ الطالب .1

 )2011سبتمبر    :تاريخ انتهاء القيد(

 )2007فبرايـر     :تاريخ القيد( طالب ماجستير نور الدين محمود حسين/ الطالب .2

  )2012 فبرايـر   :تاريخ انتهاء القيد(

 

رفض الطلب�ين أس�وة بب�اقى الطلب�ة الس�ابق       بأغلبية األصوات وا المجلس قررأعضاء وبالعرض على 

من���ذ ق���رار مجل���س الكلي���ة بت���اريخ  الكلي���ة ق���د س���بق أن وفق���ت أوض���اعهارف���ض طلب���اتهم ال س���يما أن 

به��ذا  اس��تمر العم��لق��د و  ،تج��اوزوا الم��دة طال��ب ماجس��تير 73وال��ذى ت��م في��ه ش��طب   16/9/2009

 ) .بال أي استثناءات(القرار حتى تاريخه 

 

 يان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشـراف لهمب  )أ ( 
 

 يوجد ال

 

 المناقشـة لهمبيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  ) ب( 
 

 عنوان والقسم الدارس اسم م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 قرار
 المجلس

 خليل عثمان خليل مري. م 1

 والتحكم الكهربية الهندسة  

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

 الزنقلى حنفى محمد أمانى. د. 1
 كهربية هندسة - مساعد أستاذ

 وتحكم
 حمد سعد مصطفى. د. 2

 وتحكم كهربية هندسة - درسم

 شبل محمد كمال. د.أ. 1
 - كهربية هندسة - أستاذ
 جامعة - الهندسة كلية

 المنصورة
 عباسى حسن نبيل. د.أ. 2

  كهربية هندسة - أستاذ
رئيس قسم الهندسة و

–الهندسة كلية الكهربية
 اإلسكندرية جامعة

 موافقة

 الزنقلى محمد أمانى. د .3
 سةهند - مساعد أستاذ

 وتحكم كهربية

 لجنة عن
 اإلشراف
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 اعتماد درجة الماجسـتير للطلبة اآلتيـة أسماؤهم ) ج(  
 

 عنوان والقسم الدارس اسم م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 تاريخ
 المناقشة

 أبوغالى عطية صالح محمد. م 1

 والبناء التشييد هندسة

Structural Health Monitoring of 
Steel Trusses Using Acoustic 
Emission Technique 

 المصرى شريف إيهاب محمد. د. 1
 تشييد هندسة - مساعد أستاذ

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

 صالح على أمين. د.أ. 1
 إنشائية هندسة - أستاذ
 عين جامعة- الهندسة كلية

 شمس
 الجمل أنور حسن. د.أ. 2

 ميكانيكية هندسة - أستاذ
 جامعة- الهندسة كلية

 اإلسكندرية
 المصرى إيهاب محمد. د. 3

 هندسة - مساعد أستاذ
 تشييد

 مارس 27
2012 

 محمد محمود خميس عمرو. م 2

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

Hexagonal Two-Tier Data 
Dissemination Model for Large-
Scale Wireless Sensor Networks 

 خضر عصام دمحم. د. 1
 اإللكترونيات هندسة - مساعد أستاذ

 واالتصاالت
 شعبان السيد شوقى. د. 2 

 كهربية هندسة - مدرس
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 

 سعد مصطفى السيد. د.أ. 1
 كهربية هندسة - أستاذ
 جامعة - الهندسة كلية

 حلوان
 شلبى محمد حسام. د.أ. 2

 كهربية هندسة - أستاذ
 جامعة- ندسةاله كلية

 اإلسكندرية
 خضر عصام محمد. د. 3

 هندسة - مساعد أستاذ
 اإللكترونيات
 واالتصاالت

 مارس 3
2012 

 عبدالعال محمد أبوالعباس هيثم. م 3

 خليل

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

Employees' Admission Control 
and Potential Performance 
Evaluation Using a Wirelessly-
Maintained Distributed Door-
Entry System 

 على حسين مصطفى. د.أ. 1
 اإللكترونيات هندسة - أستاذ

 واالتصاالت
 فؤاد حسنى وائل. د. 2

 حاسب هندسة - مساعد أستاذ
 عبده مصطفى الدين حسام. د. 3

 كهربية هندسة - مدرس
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 سمرة شعبان أحمد. د.أ. 1
 هندسة - أستاذ

 اإللكترونيات
 كلية - واالتصاالت

 جامعة - الهندسة
 المنصورة

 محمد رزق محمد. د. 2
 رزق

 هندسة - مساعد أستاذ
 كهربية

 جامعة- الهندسة كلية
 اإلسكندرية

 على حسين مصطفى. د.أ. 3
 هندسة - أستاذ

 اإللكترونيات
 واالتصاالت

 مارس 26
2012 

 رزق محمود السيد عمرو. م 4

 واالتصاالت لكترونياتاإل هندسة

Design of a Wideband Variable 
Gain Amplifier in 0.13-µm 
CMOS Technology 

 محمد حمدى ناضر. د.أ. 1
 اإللكترونيات هندسة - أستاذ

 واالتصاالت
  عبدالقوى عبدالبارى عبدالمنعم. د. 2

 اإللكترونيات هندسة - مدرس
 تواالتصاال

 خيرى أحمد. د.أ. 1
 أبوالسعود

 كهربية هندسة - ستاذأ
 جامعة–الهندسة كلية

 اإلسكندرية
 محمود السيد. د.أ. 2

 الربيعى
 الهندسة كلية - أستاذ

 جامعة - اإللكترونية
 المنوفية

  عبدالبارى عبدالمنعم. د. 3
 هندسة - مدرس

 اإللكترونيات
 واالتصاالت

 مارس 15
2012 
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 عنوان والقسم الدارس اسم م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 تاريخ
 المناقشة

 الجبالى أحمد رجائى إنجى. م 5

 البيئى تصميموال المعمارية الهندسة

An Evaluative Framework 
towards an Effective Knowledge-
Based Workplace Design 

 السراجى بهاءالدين أحمد. د. 1
 معمارية هندسة - مساعد أستاذ

 بيئى وتصميم
 عبدالجليل السيد رانيا. د. 2

 وتصميم معمارية هندسة - مدرس
 بيئى

 كامل أحمد باسل. د.أ. 1
 - معمارية ةهندس - أستاذ
 جامعة - الهندسة كلية

 القاهرة
 الحجلة السيد خالد. د.أ. 2

 - معمارية هندسة - أستاذ
 جامعة - الهندسة كلية

 اإلسكندرية
 بهاءالدين أحمد. د. 3

 السراجى
 هندسة - مساعد أستاذ

 بيئى وتصميم معمارية

 مارس 1
2012 

 قناوى عبدالرازق منير عاصم. م 6

 البيئى لتصميموا المعمارية الهندسة

Cargotecture: ISO Shipping 
Containers as Building 
Components 

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

 عبدالجليل السيد رانيا. د. 2
 وتصميم معمارية هندسة - مدرس

 بيئى
 فريد محمد ابتسام. د. 3

 العمارة قسم - مدرس
 جامعة - الجميلة الفنون كلية

 اإلسكندرية

 بياض أبوبكر محسن. د.أ. 1
 - العمارة قسم - أستاذ
 - الجميلة الفنون كلية

 اإلسكندرية جامعة
 فاروق اهللاهبة. د. 2

 أبوالفضل
 قسم - مساعد أستاذ

 الفنون كلية - العمارة
 جامعة - الجميلة

 اإلسكندرية
 جبر محمد مصطفى. د.أ. 3

 معمارية هندسة - أستاذ
 بيئى وتصميم

 مارس 20
2012 

 رفاعى أحمد عبدالحميد وليد محمد. م 7

 البحرية الهندسة

Design Considerations of Modern 
Anchor Handling Tug Supply 
Vessels (Offshore Supply 
Vessels) 

 حجازى حسين السيد. د.أ. 1
 بحرية هندسة - زائر أستاذ

 عبدالحميد نجيب أحمد. د. 2
 بحرية هندسة - مدرس

 قطب عباس محمد. د.أ. 1
 هندسة - زائر أستاذ

 بحرية
 الكيالنى السيد هبة. د. 2

 هندسة - مساعد أستاذ
 - الهندسة كلية - بحرية
 بورسعيد جامعة

 حجازى حسين السيد. د.أ. 3
 هندسة - زائر أستاذ

 بحرية

 مارس 20
2012 

 
 

 القرار:  
 االعتماد تم

 

  الحادي عشرالبند: 

 ".التوعية الطبية"ارة الطبية لطرح مقرر اختياري عن المقترح المقدم من اإلد
 

 .تم عرض المقترح على السادة أعضاء المجلس

 :التوصية

 .كون مقرراً  منفصالً تم رفض المقترح بأن ي
 .ولكن يمكن أن يدخل ضمن أحد المقررات اإلنسانية فيما بعد عند إعادة هيكلة تلك المقررات

 

 القرار:  
 ،(Health & Safety)قرر اختياري بعنوان بإضافة م المجلس أوصى

 .وعرض ذلك على المجلس األعلى للتعليم باألكاديمية إلقراره
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  الثاني عشرالبند: 

 .2012مايو  9-7اإلحاطة المجلس بورشة العمل في الفترة من 
 

ً  بورشة العمل التي ستعقد بالكلية خالل الفترة من   مايو 9إلى  7تم إحاطة أعضاء المجلس علما
 :في موضوع 2012

 "استخدام الطاقة المتجددة ألغراض التقنيات المهجنة"

"Renewable Energy Applications in Hybrid Technology" 

بالتع��اون م��ع جامع��ات وهيئ��ات علمي��ة وبحثي��ة بالوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة، ويحض��رها لفي��ف م��ن      
 .الخبراء المحليين والدوليين

 

 القرار:  
 اـًعلم لسالمجأعضاء  أحيط

  

  الثالث عشرالبند: 

 .ما يستجد من أعمال
 

 :أوصى المجلس طبقاً  لمتطلبات االعتماد من هيئة ضمان الجودة واالعتماد باآلتي . ً أوال
 

 ).ماجستير -بكالوريوس(اعتماد األقسام التعليمية للمعايير األكاديمية داخل القسم  )1(

 .مجالس األقسامكالئحـة القسـم في   Status Report الـ اعتماد )2(

 .بمجلس الكلية بعد اعتمادها من مجالس األقسام بالكلية) 2(، )1(من  كلاعتماد  )3(

عميد الكلية في اعتماد درجة الماجستير للطالب الذين / فوض المجلس األستاذ الدكتور. انياً ث
 .تمت مناقشتهم وأتموا متطلبات الحصول على الدرجة

 

 القرار:  
 اـًعلم المجلسأعضاء  أحيط

  
س القادم يوم ـعلى أن يعقد المجل ظهرًا والنصف ة عشرةـالثانياعة ـس فى تمام السـانتهى المجلقد و

 .صباحًا العاشرةالساعة  2012 مايـو  23الموافق  األربعاء
 
 

 ســالمجل أمين سكـرتارية المجلـس
 

 السيدة
 سـماح النـمر 

 
 األستاذ الدكتور

 إيـهاب فاروق بدران 

 اذ الدكتوراألست

     مصطفى حسين علي حسن
   

 ياـعميد كلية الهندسة والتكنولوج

 ورئيس مجلس الكلية


