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 جيا والنقل البحريلووألكاديمية العربية للعلوم والتكنا

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

College of Engineering & Technology 

__________________________________________________ 
 )استثنائي( ليةمجلس الك جتماعامحضر 
  2012 ينايـر  22الموافق  األحديوم 

__________________________________________________ 
 
بحض�ور  ، اص�باحً  العاش�رة الس�اعة   2012 ينايـر 22الموافق  األحدجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم إ

 :أعضاء المجلس وهم
 :رئيس المجلس

 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(  علي سينمصطفى ح/ 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 الجودةـمساعد العميد لش(  علي الدرويش/ وراألستاذ الدكت. 1
 ) مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(  أحمد أحمد لطفي/ األستاذ الدكتور. 2
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية(  حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 3
 )وخدمة المجتمع مساعد العميد لشئون البيئة( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 4
 )ةـئون الفنيمساعد العميد للش(  إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور. 5

 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(   عباس يحيى/ األستاذ الدكتور .1
 )ة الميكانيكيةـدسالقائم بأعمال رئيس قسم الهن(  سهير رزيقة/ األستاذة الدكتورة. 2
 )ة اإللكترونيات واالتصاالتـرئيس قسم هندس( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 3
 )ومساعد العميد لشئون العالقات الدولية رئيس قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللي( ياسر جابر دسوقي/ األستاذ الدكتور  .4
  )ةـهندسة البحريرئيس قسم ال(   عمرو علي/ األستاذ الدكتور .5
     )بـرئيس قسم هندسة الحاس(  محمد أبو النصر/ الدكتوراألستاذ  .6
 )باإلنابة   - ييد والبناءـة التشـرئيس قسم هندس(  نبيل األشقر/ الدكتور. 7
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  خالد الكيالني/ الدكتور. 8
 )الدراسات العليا الهندسيةئيس قسم ر(  أحمد راغب/ الدكتور. 9

بةً ني(  حسام الدين شوقي/ الدكتور. 10  )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية عن ا
 

 
 

  
 

عض��وًا .. إيه��اب ف��اروق ب��دران / عمي��د الكلي��ة  باألس��تاذ ال��دكتور/ األس��تاذ ال��دكتوراإلجتم��اع بترحي��ب ب��دأ 

، وت�م اختي�اره أمين�ًا    2012يناير  12شئون التعليم اعتبارًا من بالمجلس وذلك لتعيين سيادته وكيًال للكلية ل

 .لمجلس الكلية
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 األول البند: 

 .السابق الكلية مجلس محضر على التصديق
 

 2012 يناير 11 بتاريخ السابق الكلية مجلس محضر على التصديق تم :القرار. 
 
  الثانيالبند: 

  العاملينتجاوز سن التقاعد من بشأن االستعانة بمن  على توصيات األقسام التصديق
 

  :اآلتية التوصياتمن األقسام التعليمية  ورد
 رأي القسم القسم االسـم م

 وتطبيقية قسم علوم أساسية محمود أحمد غزالي موسى/ السيد 1
 )بقسم الهندسة الميكانيكيةفعليًا يعمل (

االستمرار في 
 االستعانة به

االستمرار في  الهندسة الكهربائية والتحكم اآلليقسم  النادي ابراهيم عثمان/ السيد 2
 االستعانة به

االستمرار في  هندسة االلكترونيات واالتصاالتقسم  محمد محمد محمد حميده/ السيد 3
 االستعانة به

 قسم الهندسـة البحرية حسن شعبان بشر/ السيد 4
ويشتركون في يعملون بمركز خدمة الصناعة ، (

 )سة البحريةقسم الهندطلبة  تدريب

االستمرار في 
 عبد اهللا الهواري/ السيد 5 االستعانة به

 ناجي الحديدي/ السيد 6
  قسم الهندسة الصناعية محمد عاشور كامل/ السيد 7

يشتركون في  الويعملون بمركز خدة الصناعة(
 ).قسم الهندسة الصناعيةطلبة  تدريب

عدم االستعانة بهم 
 محمد علي الزغبيمحمد / السيد 8 القسم في

االستمرار في  كلية الهندسة والتكنولوجيا عمادة عزيزة الخولي/السيدة 9
 االستعانة بها

 
 القرار:  

 .) 8،  7( تمت الموافقة والتوصية باستمرار االستعانة بالمذكورين ما عدا 
 

  الثالثالبند: 
أعضاء السادة عد من التصديق على توصيات األقسام بشأن االستعانة بمن تجاوز سن التقا

  التدريس هيئة
 

 .أعضاء هيئة التدريس .1
 

 موافقة المجلس القسم االسـم م

تعيين سيادته أستاذًا  الهندسة الكهربائية والتحكم اآلليقسم  عادل مطاوع. د.أ 1
 (.Box B)بنظام 

تعيين سيادته أستاذًا  قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللي أحمد القشالن .د.أ 2
 (.Box B)نظام ب

 
 
 

 .المستشارين .2
 

 القسم رأي القسم االسـم م
 وجيه بدوي. د.أ 1

في االستمرار  مكتب عميد الكلية
 حسن الحوفي .د.أ 2 بهم ةاالستعان

 أحمد عبد اهللا حسام الدين شاهين. د.أ 3

 مدرج بقسم الهندسة البحرية  حسن الجمل. د.أ 4
 ميكانيكيةوفعليًا استشاري بقسم الهندسة ال

االستمرار في 
 االستعانة به
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في االستمرار  مكتب عميد الكلية محمد عصام البهي. د.أ 5
 به االستعانة

االستمرار في  استشاري بقسم الهندسة البحرية السيد حسين حجازي. د.أ 6
 االستعانة به

 تعيين سيادته أستاذًا مستشار  رئيس االكاديمية محمد النور عبد الراضي. د.أ 7
 (.Box B)بنظام 

 
 

 القرار:  
 تم التصديق بالموافقة

 
 

  الرابعالبند: 

   N+Iإحاطة المجلس باتفاقية التعاون مع الهيئة الفرنسـية 
  

جامعة  70شبكة تضم أكثر من بأنها  N+I Networkياسر جابر بتعريف الـ / بدأ األستاذ الدكتور

الماجستير في عامين دراسيين بعد حصول  فرنسية في مجال الهندسة والتكنولوجيا، تمنح درجة

 .الطالب على درجة البكالوريوس

وتقديرًا للفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل برنامج التبادل الطالبي، تم تحديد إطار مذكرة تفاهم بين 

و  AASTMTكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري األ -كلية الهندسة والتكنولوجيا 

N+I Network  وذلك من أجل إمكانية تبادل طالب وباحثين، وكذلك إداريين للحصول على درجة

 .الماجستير من كلتا المؤسستين

وتسري هذه المذكرة اعتبارًا من تاريخ التوقيع لفترة مدتها خمس سنوات قد تطرأ عليها بعض 

 .التعديالت المشتركة من كلتا الجامعتين في المستقبل عند الحاجة لذلك

وفقًا للنظام (ساعة معتمدة  120وللحصول على درجة الماجستير من فرنسا يلتزم الطالب بحضور 

 .عامين دراسيين أو أكثر بعد االنتهاء من دراسة البكالوريوس لمدة) ECTSاألوربي 

معتمدة من اللجنة الفرنسية للحصول  من كليات وجامعات  N or Iتمنح درجة الماجستير بنوعيها 

هادات الهندسية ومن المنظمة الرسمية لدعم التعليم العالي والمهني، وتهدف هذه الشراكة إلى على الش

بكافة  N+I Networkمنح الطالب درجات عند حصولهم على درجة البكالوريوس مع التزام 

 .إجراءات منح الدرجات القومية

 –كيمياء  –مدني  -يكانيكام(وتشمل مجاالت التعاون كافة المجاالت الهندسية بأقسامها المختلفة 

 :)هندسة بيئية –هندسة صناعية  –كمبيوتر  –الكترونيات  –هندسة زراعية 

 .اشتراك كل من طالب الجامعتين ببرنامج الجامعة األخرى .1

 .مشروعات البحث المشترك وطلبات المنح .2

 .تبادل طالب وأساتذة باحثين .3

 .ة وغيرها من البرامج التعليميةتنظيم أنشطة مشتركة مثل المؤتمرات والحلقات الدراسي .4

 .تبادل المعلومات .5

 : N+I Network والشروط الواجب توافرها لاللتحاق بـ 
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 .فترة كاملة بكليته ًاأن يكون الطالب مقيد .1

 .أن يكون ملتزمًا بدفع المصاريف الدراسية بالكامل بكليته .2

 .أن يكون جادًا وملتزمًا في دراسته .3

 .الستكمال دراسة الماجستيرأن يكون قد درس كافة ما يلزم  .4

 .يؤهل الطالب لدراسة البرنامج المخصص له عاٍل في اللغةأن يكون على مستوًى  .5

 . N+I Networkأن يستوفي إستمارة االلتحاق بـ  .6

 .أن يكون مستوفيًا كافة االجراءات الالزمة األصلية والجامعة الفرنسية .7

 القرار:  
الموافقة على االتفاقية وذلك لخريجي كلية الهندسة ما عدا مساعدي التدريس 

 .يوصي المجلس بعرض الموضوع على المجلس األعلى للتعليمو
 

  الخامسالبند: 

  Staffordshireإحاطة المجلس باتفاقية التعاون مع جامعة
رئيس السابق لتصديق الًء على عضاء المجلس علمًا بأنه بناياسر جابر بإحاطة أ/ ستاذ الدكتورقام األ

للبدء في برنامج التعاون مع  2010، وبناًء على توصية مجلس الكلية المنعقد في سبتمبر األكاديمية

 :يوصي المجلس باآلتي ، Staffordshireجامعة 

 .2012تبدأ الدراسة اعتبارًا من سبتمبر    أوال

لمالية، وإثنين من إدارة القبول والتسجيل من عدد إثنين من اإلدارة ا تشكيل لجنة مالية  ثانيًا

، وعليه فقد تم الستصدار القرارات المالية وكذلك إثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 :رشيح السادةت

 .مساعد العميد لشئون العالقات الدولية  ياسـر جابر/ األستاذ الدكتور

 .تقسم هندسة االلكترونيات واالتصاال   عمرو الحلو/ الدكتور

 القرار:  
 .المجلس وافق

  السادسالبند: 

    Alabama UABإحاطة المجلس باتفاقية التعاون مع جامعِة
على بدء برنامج لماجستير الهندسة في الهندسة اإلدارية  (UAB)تم االتفاق مع جامعة أالباما 

عليا ، ويقبل جميع التخصصات بشرط ان يكون طالب الدراسات ال2012شهر يوليو اعتبارًا من 

للحصول على درجة الماجستير في العلوم من كلية الهندسة والتكنولوجيا باألكاديمية العربية  مسجًال

من مقررات الماجستير والحاصل  مقررات ةللعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويتم معادلة أربع

إال بعد  (UAB) كلية الهندسة باألكاديمية وال يحصل على الشهادة من جامعة أالباما عليها من

 . حصوله على الماجستير في العلوم من كلية الهندسة باألكاديمية
 

 القرار:  
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 وافق المجلس
  السابعالبند: 

   عرض اإلعارات واألجازات وتجديدها
 

 :إلى عميد الكلية/ أشار األستاذ الدكتور

 
 .من القسمالمعارين ضرورة عمل حصر من خالل رؤساء األقسام التعليمية لتحديد أسماء  .   أوًال

 
من خالل رئاسة األقسام أوًال، ثم ترفع إلى العمادة للموافقة عليها عارات تجديد اإلطلب أن يتم  . ًاانيث

 .من خالل مجلس الكلية

 
جازات الخاصة والبعثات من خالل رئاسة األقسام أوًال، ثم ترفع إلى اإل أن تتم الموافقة على . ثالثًا

 .ها من خالل مجلس الكليةالعمادة للموافقة علي

 
جازات إأحمد لطفي بعمل حصر لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على  .د.أتكليف  . رابعًا

 .دراسية بالكلية

 

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 
  الثامنالبند: 

  سرعة إرسال تشكيل مجالس األقسام
 

 تشكيل مجالس األقساماستكمال على ضرورة اإلسراع في عميد الكلية / نوه األستاذ الدكتور  أوال

 .وإرسالها إلى عمادة الكلية

قترح سيادته تشكيل مجلس أمناء للكلية وطالب السادة الزمالء أعضاء المجلس بوضع تصور ا ثانيًا

أمناء، وكذلك دراسة إمكانية ترشيح أسماء بعض الشخصيات الخارجية لضمها إلى  5لعدد 

 .هذا المجلس

 .ليه أرجئت مناقشة هذا الموضوع إلى المجلس القادموع

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 
  التاسعالبند: 

 ستالم العمل للمعيدينموافاة العمادة بإقرارات ا
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ستالم العمل بالنسبة لجميع مساعدي عميد الكلية بتوحيد إقرارات ا/ ورأوصى األستاذ الدكت  أوال

، وتفضيل إرسالها فيما بعد 2011سبتمبر  1ن اعتبارًا من على ان تكوالجدد التدريس 

 .جميعًا إلى عمادة الكلية أوًال ثم تجميعها وإرسالها إلى إدارة الموارد البشرية

، فال يمكن أن يوقع العسكريةخدمة الفي حالة أن يكون أحد مساعدي التدريس يؤدي    ثانيًا

 .العسكرية خدمته ستالم العمل إال بعد انتهائه من تأديةإقرار ا

 

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 

  العاشرالبند: 

 ما يسـتجد من أعمال
 باآلتيعميد الكلية / أوصى األستاذ الدكتور  أوال: 

 .2011/2012نتائج الفصل الدراسي األول  االنتهاء منسرعة  .1

إلرسالها إلى مركز  2011/2012الثاني إعداد جداول الفصل الدراسي الجديد  .2

 .علومات في أقرب وقت ممكنالم

القادم حتى  الفصل الدراسي الصيفيالتي سيتم طرحها خالل  المقرراتتحديد  .3

قبل التسجيل في الفصل الدراسي  المقررات مسبقًا هذهيتسنى للطالب معرفة 

 .الثاني

 تقرير الحالة   ثانيًا Status Report  

جنة مصغرة تعقد كل أسبوع علمًا بأن هناك لعميد الكلية / األستاذ الدكتور أحاط

لبحث تقارير األحوال، وأشار سيادته إلى ضرورة أن يكون كل قسم تعليمي ممثًال 

بها وفي حالة االعتذار عن الحضور يمكن لرئيس القسم أن يقوم بتحديد مندوبًا عنه 

 .للمتابعة ويقوم شخصيًا بالمتابعة فيما بعد
 

 دليل الكلية للتليفونات .   ثالثًا  

إيهاب / األستاذ الدكتورعلمًا بأن  أعضاء المجلسعميد الكلية / األستاذ الدكتورأحاط 

مساعد العميد للشئون الفنية قام بعمل دليل تليفونات خاص بجميع .. القصاص 

العاملين بكلية الهندسة والتكنولوجيا، وسوف يتم طباعة هذا الكتيب وتوزيعه على 

 .من استحداث بياناته واعتماد عميد الكلية لهالحقًا بعد التأكد  االقسام التعليمية

 

 لجنة .    رابعًاNAQAAE  

علي الدرويش أعضاء المجلس علمًا بأن اجتماعات لجنة النقاء / أحاط األستاذ الدكتور

مع يوم إنعقاد سوف تعقد يوم األربعاء من كل أسبوع، وفي حالة تعارض الموعد 
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 ةاليوم التالي الخميس الساعة الحادية عشر جتماع لجنة النقاء إلىمجلس الكلية يرجأ ا

 .والنصف

 

 عتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهما . خامسًا: 

القسم التابع  إسم الطالب م
 له

 عنوان 
 الرسالة

 لجنة 
 اإلشراف

 لجنة 
 المناقشة

تاريخ 
 المناقشة

  محمد السيد المهدي . م 1
 حسن حمادة   

هندسة التشييد 
 والبناء

Mathematical 
Analysis of the 
Ocular Globe 

 أحمد إبراهيم الشيخ. د.أ .1
 قسم الميكانيكا العضوية -أستاذ

 المملكة المتحدة-جامعة ليفربول
 إيهاب محمود القصاص.د.أ .2

 هندسة التشييد والبناء -أستاذ

 عادل حلمي سالم. د.أ.1
 هندسة إنشائية -أستاذ

 جامعة عين شمس-كلية الهندسة
 علي فتح البابفهمي .د.أ.2

 هندسة إنشائية -أستاذ
 جامعة االسكندرية-كلية الهندسة

يناير  12
2012 

أحمد عباس . م 2
 يد عبد العزيزخورش

هندسة 
لكترونيات اإل

 واالتصاالت

Performance 
Evaluation of a 
Near-Ballistic Limit 
Carbon Nano 
Transistor 

 مصطفي حسين علي. د.أ.1
 رونيات واالتصاالتهندسة االلكت -أستاذ

 رشدي أبو العزايم.د.أ.2
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت -أستاذ

 عبد المنعم عبد الباري.د .3
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت -مدرس

 أحمد خيري أبو السعود. د.أ.1
 كهربيةهندسة  -أستاذ

 اإلسكندريةجامعة -كلية الهندسة
 السيد عبد المعطي البدوي.د.أ.2

 كهربيةهندسة  -أستاذ
 جامعة االسكندرية-كلية الهندسة

يناير  11
2012 

 

 سادسًا    . 

فقد تم تفويض  2012فبراير  29لتأجيل اجتماع مجلس الكلية القادم إلى  نظرًا

عميد الكلية في اعتماد درجة الماجستير للطالب الذين أنهوا جميع / األستاذ الدكتور

 المتطلبات حتى هذا التاريخ

 القرار:  
 م االعتمادت
 

الموافق  األربعاءعلى أن يعقد المجلس القادم يوم  ظهرًا الثانية عشرانتهى المجلس فى تمام الساعة قد و
 .صباحًا العاشرةالساعة  2012 فبراير 29

 
 

 ســالمجل أمين سكـرتارية المجلـس
 
 

 السيدة
 سـماح النـمر 

 
 

 األستاذ الدكتور
 إيـهاب فاروق بدران 

 
 لدكتوراألستاذ ا

     مصطفى حسين علي حسن

 
 ياـعميد كلية الهندسة والتكنولوج

 مجلس الكليةورئيس 


