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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 نوفمبر  2المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

 ، اصباًح 11:00الساعة  2011 نوفمبر 2الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 :بحضور أعضاء المجلس وهم

 :رئيس المجلس
 
 )كلية الهندسة والتكنولوجياعميد ( عزيـز عـزت/ األستاذ الدكتور. 1

 :الســادة وكالء الكلية
 
 )وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع( محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور. 1

 

 :الســادة مسـاعدو العميد
 
 ) مساعد العميد لشئون الجودة( علي الدرويش/ األستاذ الدكتور 1
 ) مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 2
 )ة والتحكم اآلليورئيس قسم الهندسة الكهربي دوليةمساعد العميد للعالقات ال( ياسر جابر/ األستاذ الدكتور. 3
 )مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث( أحمد لطفى / األستاذ الدكتور. 4
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية( حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 5
 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي نيابة عن(  محمد جمعة/ 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 الميكانيكية القائم بأعمال( سهير فتحي/ ةالدكتور ةاألستاذ .4
 )رئيس قسم الهندسة البحرية( عمرو على / األستاذ الدكتور .5
 )رئيس قسم هندسة الحاسبنيابة عن ( رين يوسفيش/ ةالدكتور .6
 )رئيس قسم الدراسات العليا( أحمد راغب / الدكتور. 7
 )باإلنابة - رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( نبيل األشقر/ الدكتور. 8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية ( خالد الكيالني/ الدكتور. 9

 

 
 :مجلس الطلبة

 
 )رئيس مجلس الطلبة( لمحمد جما/ الطالب .1
 )رئيس مجلس الطلبةنائب ( مصطفى الجنزوري/ الطالب. 2
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 :من كٌلالحضور عدم عن واعتذر

 .ألدائه فريضة الحج )وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(  مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور .1
 .لتواجده في إجازة في الخارج )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(  عباس يحيى / األستاذ الدكتور .2
 .ألدائه فريضة الحج )مساعد العميد للشئون الفنية(  إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور .3
 .لتواجده في إجازة )رئيس قسم هندسة الحاسب(  محمد أبو النصر/ األستاذ الدكتور .4
 

 .حلول العيد األضحى المبارك المجلس بمناسبةجميع أعضاء التهنئة ل  عزيز عزت. د.أ قدم االجتماع في بداية

 

 البند األول: 

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق

كر في البند الثاني الخاص بقواعد التحويالت إلى الكلية من المعاهد إلى ما ُذ عالء عبد الباري. د.أأشار  •

ليست العالي و،  فالمقصود المعاهد الخاصة التي تنشأ بقرار من وزير يتبع وزارة التعليم الخاصة

الجامعات الخاصة التي تنشأ بقرار جمهوري وتتبع المجلس األعلى للجامعات الخاصة، حيث أن هناك 

 .ء هيئة التدريساأعضمستوى فروق جوهرية في محتويات المقررات وطرق التدريس والتقويم و

إلى البند الرابع الخاص بالمؤتمرات العلمية وأضاف أنه قد قام بعرض وتوزيع  أحمد لطفي. د.أأشار  •

 .اإلحصائية وتحليلها على السادة أعضاء المجلس
   

 2011 أكتوبر 5التصديق على محضر الكلية السابق بتاريخ و التعديليتم  :القرار. 

 

 البند الثاني: 

 .تشكيل مجلس الكلية ومجالس األقسام
 

يتم و ،بالرد األقسام قامتقسام وقد مجالس األ لتشكيلاألقسام  ه قد تم مراسلةنأ عزيز عزت. د.أأفاد  •

في التقرير المقدم لهيئة ضمان الجودة واالعتماد، كذلك  في بند الحوكمةتشكيل مجالس األقسام  ذكر

 .الصناعة س فيه تغيير ويمكن إضافة عضو من اللجنة االستشاريةليتشكيل مجلس الكلية 

أن مجالس األقسام تضم رئيس القسم واألساتذة واألساتذة المساعدين وكل  يوسف شيرين. د علقت •

 .المجلس سين ال تتعدى نسبتهم ثلثالمدرسين، على الرغم أن المتعارف عليه أن المدر

أنه طبقًا لالئحة المعمول بها أن رئيس القسم يحق له أن يدعو من يرغب أحمد لطفي . د.أأضاف  •

 .ألخذ القرارات فليس لهم الحق في التصويت ولكن في حالة التصويتفيه، 

ن أقسام سيستمر كما هو ألننا مازلنا في مرحلة البناء، وأن وضع مجالس األعزيز عزت . د.أأوضح  •

جدًا في بنيان الكلية، وكذلك فإن في مرحلة أخذ  اهاًم االسادة المدرسين يمثلون نسبة كبيرة وعنصًر

األمور التي تناقش تكون واضحة وليس فيها  سلوب التصويت ألن عادًةألنتجه القرارات قلما 

 .اختالف
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ة المعمول بها فإن من له حق حضور المجلس هم ئحأن طبقًا لال عالء عبد الباري. د.أ أوضح •

 .ساتذة واألساتذة المساعدوناألي والمحاضرون األوائل والثوان

 مناسبالوضع الحالي لتشكيل مجالس األقسام ومجلس الكلية الحالي على أن عزيز عزت .د.أ علق •

  .وسوف يدرج في التقرير المقدم لهيئة ضمان الجودة واالعتماد

 

 القرار:  

 .أحيط المجلس علمًا -1

 

 

  ثالثالالبند: 

 :تشكيل لجان االمتحانات للمقررات الدراسية

من أقدم مدرسي  ممتحنين ةأنه يتم تشكيل لجنة مكونة من ثالث عزيز عزت. د.أ أوضح •

 .التقرير للتقدم للمجلس األعلى للجامعات دوذلك من ضمن متطلبات إعدا المقرر،

ول فيما يخص موعد االمتحان النهائي للفصل الدراسي األ هأنمحمود أبو زيد . د.أأضاف  •

وتنتهي في  14/1/2012، فإنه يقترح تقديم موعد االمتحانات لتبدأ في 2011/2012

24/1/2012. 

 تبدأأسبوع للدراسة وبذلك  15أن يكتمل عدد  أن الرأي األنسب عزيز عزت. د.أأضاف  •

 2/2/2012وتنتهي في  21/1/2012في يوم متحانات الا
 

 القرار:  

 ــــًاأحيط المجلس علم

 

 

 البند الرابع: 

 .متابعة إجراءات التقدم للمجلس األعلى للجامعات

 27/10/2011قد عقد اجتماع مع ممثلي األقسام يوم الخميس  هأن عبد الباعث محمد.د.أ فادأ •

 .سبوع الثاني من نوفمبرألفي اعلى كل األقسام  نموذج موحدتوزيع  لىوتم االتفاق ع

 .المقترحالنموذج بالفعل وموجود ال وذجمالن عن الفرق بين عزيز عزت. د.أ تساءل •

 سلوب كتابةأنوع الخط وحجمه وعلى حتوي ي النموذج المقترحأن ياسر جابر . د.أأوضح  •

االتفاق على  درس مقررات خارج القسم، فقد تمثم أثار موضوع األقسام التي ُت، لخإ....ينواالعن

نتهاء من مقرراته ثم المقررات التي يدرسها ألقسام أخرى ويقترح أن الأن يقوم كل قسم با

 .يكون ذلك بحضور أو باالتفاق مع األقسام المعنية
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نتهاء من المقررات المشتركة البد من عمل اجتماع على مستوى الأنه ل عزيز عزت.د.أ أكد •

 .بهدف عرض المقرر على األقسام المعنية واالتفاق على ما هو مطلوب تغيرهاألقسام رؤساء 

بتحديد ما  محاضر مختص يقوميمكن أن يقوم كل قسم بتحديد نه أ عالء عبد الباري.د.أ علق •

 .هو مطلوب تعديله

أن مقررات اللغة اإلنجليزية واإلنسانيات أيضًا تحتاج إلى مراجعة عزيز عزت . د.أأضاف  •

متها للمناهج الحالية، فالمطلوب اآلن هو عمل جدول لمناقشة المقررات ءومناقشة مدى مال

 .المشتركة

منذ شهر مارس أن قسم هندسة الحاسب قد قام بعمل لجان مصغرة  يوسف شيرين. دعلقت  •

 هماحديد احتياجاتبت وقاماواالتصاالت  كهربية وهندسة اإللكترونياتالهندسة الي مقسمع 

 .لتعديالت المطلوبةاوتمت االستجابة وعمل 

في جتماعات بين األقسام أنه من الضروري أن تبدأ سلسلة من اال عزيز عزت. د.أ أكد •

 .سبوع الثاني من نوفمبرألا

  form 11قتراح أن يتضمن التقرير ال أن قد تم من قبدرويش عبد العزيز . د.أأضاف  •

 .فهل سيتم تنفيذ ذلك form 12و

قتراح من أحد الزمالء وسيتم طرح هذه النقطة مرة هذا االأنه قد تم  عبد الباعث.د.أعلق  •

 . NAQAAEأخرى للمناقشة واٌالتفاق على كيفية توافق التقرير مع 

أنه قد ورد من قبل خطاب من المجلس األعلى للجامعات يفيد أن أحمد لطفي . د.أأوضح  •

 .NAQAAEلـ التقرير البد أن يتوافق مع التقرير المقدم 

أن الصورة التي كان يقدم بها التقرير في السنوات السابقة ستتغير، وسيتم  عزيز عزت. د.أأكد  •

 .تقديم تقرير واحد يشمل جميع األقسام

 المقدمة من المجلس األعلى للجامعات Check listأن يتم مراجعة الـ خالد االكيالني . د أقترح •

 .ميلتحديد ما هو مطلوب للتقد

مع المجلس ثم نقوم بالتنسيق أننا سنقوم بتجهيز كل البيانات المتاحة  عزيز عزت. د.أأوضح  •

لس هو المطلوب أن يحتويه التقرير، وهذا فيما يخص التقدم للمج لمعرفة مااألعلى للجامعات 

وضع ثم تساءل عن يد معادالت درجة البكالوريوس لكل األقسام، األعلى للجامعات لتجد

 .معادلة درجة الماجستير التقرير المطلوب للتقدم لتجديد

في  من إعداد التقرير وموعد تسليمهنتهاء أغلب األقسام على وشك اال هأنأحمد راغب . د.أأفاد  •

ولكن توجد مشكلة في قسم هندسة التشييد والبناء  ، 1/12/2011و  17/11/2011الفترة بين 

 .فهو يطلب مد الفترة

مقرر  86عدد نظرًا لوجود  1/1/2012اج إلى مد الفترة إلى تأن يح نبيل األشقر. د.أأضاف  •

 .يتم تطويره
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تخصصات  6أن ماجستير هندسة التشييد والبناء يندرج تحته  علي الدرويش. د.أ أوضح •

نتهاء من تطوير تلك طول لالا أـــً، مما يتطلب وقتادراسًي اًرمقر 86مختلفة وتتضمن 

 .NAQAAEالمقررات لتتوافق مع 

أنه في حالة فشل الطالب في  .M.Scأن يضاف إلى الئحة عن إمكانية أحمد لطفي . د.أل اءتس •

 ..M.Engضافية ويحصل على إساعات  6تقديم رسالة بحثية أن يقوم بدراسة 

 ..M.Scيعتبر مساًرا مختلًفا عن  .M.Engأنه يرى أن هذا ال يجوز ألن  عزيز عزت. د.أأفاد  •

نما الطالب يحتاج إلى أن إو سوقها لليس  .M.Engأنه يري أن  عالء عبد الباري. د.أأضاف  •

 .ذات الطابع العمليمهنية ال المقرراتيضيف إلى سيرته الذاتية بعض 

ألنها عبارة عن دراسة مقررات سوق جيد لها  .M.Engأنه يري أن  عزيز عزت. د.أعلق  •

 ..Ph.Dفقط وليس مطلوب تقديم رسالة وال تستكمل إلى 

أن يتم طرح ويمكن أيًضا  ،هل يمكن أن يتم التقدم ببرنامج واحد للتجربةياسر جابر . د.أقترح ا •

تخصصات بينية جديدة للحصول على ماجستير بالمقررات يجمع بين األقسام المختلفة 

 .  interdisciplinary ببرنامجللخروج 

 .أن هذه فكرة جيدة جدًا ويمكن بشكل عام أخذ هذا التوجه عزيز عزت. د.أعلق  •

تباع إجراءات معينة لتعديل اي مقرر ئحة المعمول بها تتطلب االأن ال أحمد لطفي. د.أأضاف  •

 .أو برنامج دراسي

 .ةتباع جميع اإلجراءات المطلوباأنه سيتم  عزيز عزت. د.أأكد  •

 

 

 القرار:  

سبوع ألفي اجتماعات بين األقسام لمناقشة المقررات المشتركة تبدأ سلسلة من اال .1

 .الثاني من نوفمبر

لموقف قسم  ونظرًا نظرًا لألعباء المحمل بها أعضاء هيئة التدريس باألقسام، .2

يتم مد فترة إعداد ملفات التقدم للمجلس األعلى للجامعات هندسة التشيد والبناء، س

إلى يوم  .M.Sc اتهاصلتجديد معادلة درجات الدراسات العليا بمختلف تخص

 .بشكل نهائي وأخير 2/1/2012
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 البند الخامس: 

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

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  محمد ممدوح عطية عكاشة. م.   1
 : عنوان الرسالة       

 “Optimization of Maintenance Policies in Liquefied Natural Gas Systems” 
 : مجال الرسالة       

Robust and reliability-based engineering 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ  أحمد فاروق عبدالمنعم. د.أ. 1
 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ مساعد  يوسفيحيى محمد . د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  عامر محمد عبداهللا حسن يونس. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Multiple Projects Management Under Limited resources in Oil Industries” 
 : مجال الرسالة       

Project management 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ  أحمد فاروق عبدالمنعم. د.أ. 1
 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ مساعد  يحيى محمد يوسف. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  محمد إبراهيم صبرى حسن أمين. م.   3
 : عنوان الرسالة       

 “Risk Based Management Applied to Petroleum and Petrochemical Industries” 
 : مجال الرسالة       

Risk assessment, analysis and management 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ  أحمد فاروق عبدالمنعم. د.أ. 1
 هندسة صناعية وإدارية -أستاذ مساعد  يوسف يحيى محمد. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 )قسم هندسة التشييد والبناء (  وليد سعيد محمد عثمان. م.   4
 : عنوان الرسالة       

 “Forensic Delay Analysis: Recommendations for Practice” 
 : مجال الرسالة       

Project management 
 :إشراف كل من تحت 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  هشام عبدالخالق السيد. د.أ. 1
 هندسة تشييد -مدرس  أحمد محمد عوض. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  كريم محمد عبدالفتاح أحمد. م.   5

 : عنوان الرسالة       
 “A Parallel Processing Approach for Modeling of Nanoscale Devices” 

 : مجال الرسالة       
Nanotechnology 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  رشدى أبوالعزايم عبدالرسول. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  عبدالمنعم عبدالبارى عبدالقوى . د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  حسام أبوكليل عبدالعظيم الليثى. م.   6

 : عنوان الرسالة       
 “Nano-sensor Arrays for Biomedical Applications” 

 : مجال الرسالة       
Nanotechnology 

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

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  عبدالعظيممصطفى أمين حامد . م.   7
 : عنوان الرسالة       

 “Measuring, Modeling and SCADA Control for Water Treatment System” 
 : مجال الرسالة       

Automated systems modeling and control 
 :تحت إشراف كل من 

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

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  سليمان أحمد فالح بوشهبة. م.   8

 : عنوان الرسالة       
 “Contention Resolution in Optical Burst Switched Networks” 

 : مجال الرسالة       
Optical communications 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  إيهاب فاروق بدران. د.أ. 1
 األكاديمية -والتكنولوجيا كلية اإلدارة  -نظم المعلومات  -مدرس  محمد محمود على كراع. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  آية طارق يوسف أبوالخير. م.   9

 : عنوان الرسالة       
 “Multirate Concepts in Wireless Communications” 

 : مجال الرسالة       
Cognitive radio 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  مها أحمد شركس. د.أ .1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  عمرو عبدالعاطى عبدالعليم عبدالعاطى . م.   10
 : عنوان الرسالة       

 “Microstrip Antenna” 
 : مجال الرسالة       

Microstrip antennas 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  درويش عبدالعزيز محمد. د.أ. 1
 كلية الدفاع الجوى -مدرس  ياسر محمود حمدى مدنى. د. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية (  مصطفى عنانىمعتز نبيل . م.   11

 : عنوان الرسالة       
 “Heat Transfer in an Annulus” 

 : مجال الرسالة       
Energy audit 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر  محمد عبدالفتاح طعيمة. د.أ. 1
 هندسة ميكانيكية -مدرس  أحمد أحمد حنفى. د. 2
 جامعة قناة السويس -كلية الهندسة  -هندسة ميكانيكية  -مدرس  وائل محمد المغالنى. د. 3

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 

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

 
 )قسم هندسة التشييد والبناء (  محمد السيد المهدى حسن حمادة. م.   1

 : عنوان الرسالة       
 “Mathematical Analysis of the Ocular Globe” 

 :تحت إشراف كل من 
  المملكة المتحدة – حامعة ليفربول – قسم الميكانيكا العضوية –أستاذ  أحمد إبراهيم الشيخ. د.أ. 1
 هندسة تشييد -أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة عين شمس -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  عادل حلمى سالم. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة إنشائية  -أستاذ  فهمى على فتح الباب. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 
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 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (  دينا أحمد مصطفى رجب. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Breast Cancer Detection Using Support Vector Machine 
with the Aid of Electromagnetic Waves” 

 : مجال الرسالة       
DSP: Biomedical applications 

 :تحت إشراف كل من 
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  مها أحمد شركس. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ مساعد  محمد حسن الشرقاوى. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة أسيوط -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  هانى سليم جرجس. د.أ. 1
 جامعة المنصورة -كلية الهندسة  -هندسة كهربية  -أستاذ  فاطمةالزهراء أبوشادى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (  حمد حسن مصطفى حسن. م.   3

 : عنوان الرسالة       
 “Impact of Information and Communication Technology (ICT) 

on Architectural Form of Higher Educational Spaces” 
 : مجال الرسالة       

Modern housing and new approaches in architecture 
 :تحت إشراف كل من 

 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ  عباس عبدالحليم يحيى. د.أ. 1
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -أستاذ مساعد  عالءالدين ناجى سرحان. د. 2
 هندسة معمارية وتصميم بيئى -مدرس  أمل ممدوح فتح اهللا. د. 3
 :المناقشة لجنة 
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  -قسم العمارة  -أستاذ  محمد هشام سعودى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -هندسة معمارية  -أستاذ  إيناس فاروق حمدى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 : اعتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم -ج 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (  سالى سعيد محمود الديب. م   .1
 : عنوان الرسالة       

 “Sustainable Waterfront Developments” 
 : مجال الرسالة       

Water surfaces and corridors 
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 :تحت إشراف كل من 
 معمارية وتصميم بيئىهندسة  -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. 

 
 

 )قسم الهندسة الكهربية والتحكم (  أحمد عبدالغفار عطية عبدالغفار. م.   2
 : عنوان الرسالة       

 “Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Upgrading for Ship Internal System” 
 : مجال الرسالة       

Automated systems modeling and control 
 :تحت إشراف كل من 

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

 :لجنة المناقشة 
 جامعة القاهرة -كلية الهندسة  -هندسة القوى الكهربية  -أستاذ  أحمد بهجت جمال بهجت. د.أ. 1
 جامعة بورسعيد -كلية الهندسة  -هندسة بحرية  -أستاذ  عادل عبداهللا توفيق. د.أ. 2

 
 وافق المجلس : القرار. 

 
 
 البند السادس: 

الماجستير  مقترح مقدم من قسم الهندسة الصناعية واإلدارية بشأن حضور مقررات  -1

 .دون التسجيل للدرجة العلمية
 

برنامج الماجستير جين ال يريدون أن يلتحقوا بييوجد بعض الخر أنهخالد الكيالني .د فادأ •

 .شهادة  الحصول علىأن يحضروا بعض المقررات و نولكن فقط يريدو

عبد الباعث . د.أنه يمكن تنسيق هذا على شكل دورة عن طريق أ علي عمرو. د.أقترح ا •

 .محمد

أن تنسيق دورة يتطلب أن يكون هناك عدد معين، ولكن هذا الوضع  عزيز عزت. د.أأفاد  •

فيمكن للطالب أن يدخل كمستمع وال ينضم للبرنامج ويكون هناك إطار تنظيمي مختلف 

 .لذلك
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في بعض  "التعليم المفتوح"أن هذا يندرج تحت مسمى  ةسهير رزيق. د.أأضافت  •

 يحصلموعة من المقررات أن مج في حالة اجتياز الطالب الجامعات المصرية ويمكن

 .شهادةعلى 

 .أن إداريًا يمكن أن يندرج هذا تحت الدورات الخاصةياسر جابر . د.أأضاف  •

ن وقد يقومون بتسجيل مقرر يأن التسجيل يسمح بطالب زائر عالء عبد الباري.د.أأوضح  •

 .النظام موجود فعًالهذا و واحد فقط

مخططة للكلية الغير دخل هذا في الدورات يمكن أن ي هأن عبد الباعث محمد . د.أقترح ا •

 .بعدد معين

أنه البد أوًال من التأكد أن النظام في التسجيل يسمح بذلك ثم استطالع  عزيز عزت. د.أفاد أ •

، وتنسيق رأي عمادة القبول والتسجيل في إدراج طالب بهذه النوعية وإعطائهم شهادة

 .يل أم في قسم الدراسات العلياهل يتم التقديم في القبول والتسجذلك 

 .الدراسات العلياقسم أن يكون التقديم عن خالل أحمد راغب . د.أقترح ا •

 
 القرار:  

الموافقة بشروط القبول أكاديميًا في برنامج الدراسات العليا، ويتم التقديم من  -1

خالل قسم الدراسات العليا بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل واستخراج 

 .جتياز المقرراشهادة 

 

 .ظهرًا  1:00انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و

  

 مين المجلسأ سكـرتارية المجلـس
 

  دعاء مصطفى/ السيدة
 

 ياسر جابر. د.أ

 
  

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 

 ورئيس المجلس 

  

 األستاذ الدكتور 

 السيــد زتــز عــزيع 


