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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  مايـو  30 األربعاءيوم 

____________________________________________
______ 

 الواح��دةالس��اعة  2012 ماي��ـو  30المواف��ق  األربع��اءجتم��ع مجل��س كلي��ة الهندس��ة والتكنولوجي��ا ي��وم   ا
 :بحضور أعضاء المجلس وهم، اظهًر

 :رئيس المجلس
 )د كلية الهندسة والتكنولوجياعمي(   مصطفى حسين علي/ األستاذ الدكتور

 

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

 )والطالب
 

 :الســادة مسـاعدو العميد
 ) ئون الجودةـمساعد العميد لش(   رويشعلي الد/ األستاذ الدكتور. 1
 ) مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(   أحمد أحمد لطفي/ األستاذ الدكتور. 2
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية(   حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 3
 )المجتمعمساعد العميد لشئون البيئة وخدمة (  عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 4
 )مساعد العميد للشـئون الفنية(   إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور. 5

 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
ً عن (    محمد جمعة/ األستاذ الدكتور. 1 رئيس قسم الهندسة المعمارية نيابة

 )والتصميم البيئي
ات ـلكترونيهندسة اإلرئيس قسم (  درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 2

 )واالتصاالت
 الهندسـة الكهربيـة والتحكم اآلليرئيس قسم (  دسوقيالياسر جابر / األستاذ الدكتور . 3

 )ومساعد العميد لشـئون العالقات الدوليــة     
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(  السيد السيد صابر/ األستاذ الدكتور. 4
 ) ةـيس قسم الهندسة البحريرئ(    عمرو علي/ األستاذ الدكتور. 5
 ) رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية(   ناصر المغربـي/ األستاذ الدكتور .6
  )س قسم هندسة الحاسبـرئينيابةً عن (   مجدي صائب/ الدكتوراألستاذ . 7
 -    رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(   ل األشقرـنبي/ الدكتور. 8

 )باإلنابة
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 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   الد الكيالنيخ/ الدكتور. 9
 )الدراسات العليا الهندسـيةرئيس قسم (   أحمد راغب/ الدكتور. 10

 
 
 

عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا االجتماع بالترحيب بالسادة الزمالء / استهل األستاذ الدكتور

على حسن األداء طوال الفصل الدراسي الثاني ، وتوجيه الشكر للجميع أعضاء مجلس الكلية

 .2012يونيـة  2، وتبدأ امتحانات نهاية هذا الفصل السبت 2012مايو  31الذي ينتهي 
 

 األول البند: 

 .السابق الكلية مجلس محضر على التصديق
 القرار:   

 .2012 مايـو 9 بتاريخ السابق الكلية مجلس محضر على التصديق تم

 
  الثانيالبند: 

اطة المجلس بقواعد سفر المعيدين والمدرسين المساعدين لحضور إح
 .المؤتمرات الخارجية

 
 عميد الكلية أعضاء المجلس علمـًا بالمقترح المقدم بخصوص/ أحاط األستاذ الدكتور

، والذي Uسفر المعيدين، والمدرسين المساعدين لحضور المؤتمرات الخارجيةUقواعد 

 :تقّدمت به اللجنة المكونة من

 )مساعد العميد لشئون الدراسات العليا(  أحمد لطفي/ ألستاذ الدكتورا -
رئيس قسم العلوم األساسية (  ناصر المغربي/ األستاذ الدكتور -

 )والتطبيقية
رئيس قسم الدراسات العليـا (   أحمد راغب/ الدكتور -

 )الهندسية
 :ومفادها

 

 بالنسبة للمدرسين المساعدين.  أوالً 
ما ال يقل عن عام من تاريخ تعيينه كمدرس  أن يكون قد مّر عليه .1

 .مساعد

أال يقل تقديره في تقرير إنجاز محاضر عن ممتاز على أن تكون أولوية  .2

ن من والسفر لألعلى درجات في تقرير إنجاز محاضر إذا كان المتقدم

نفس القسم، وفي حال تقدم عدد من المدرسين المساعدين من أقسام 

 .ةمختلفة يتم األخذ باألقدمي
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 التدريس يبالنسبة لمساعد. ثانيـًا 
 .أن يكون قد مّر عليه ما ال يقل عن عام من تاريخ االستعانة به .1

على أن تكون % 90أال يقل تقديره في تقرير إنجاز مساعد تدريس عن  .2

ن من وأولوية السفر لألعلى درجات في تقرير اإلنجاز إذا كان المتقدم

اعدي التدريس من أقسام مختلفة نفس القسم، وفي حال تقدم عدد من مس

 .يتم األخذ باألقدمية

 
 .القواعد العامة الخاصة بالمؤتمرات. ـًا لثثا

 .أن يتم التقدم من خالل مجلس القسم التابع له المتقدم للسفر .1

أن يكون المؤتمر دوليـًا ومن المؤتمرات التي تقوم بتحكيم البحث كامالً ،  .2

 .بحاث في مجالت عالميةويفضل المؤتمرات التي تقوم بنشر األ

أن تؤخذ موافقة أعضاء هيئة التدريس من داخل األكاديمية المشتركين  .3

 .في البحث ذاته إن وجدوا

لكل قد تم إقرار منحة واحدة فقط في السنة  إلى أنهعميد الكلية / األستاذ الدكتور أشار

 .كلية باألكاديمية لحضور المؤتمرات الخارجية

بأن رأيه ) مساعد العميد لشئون العالقات الصناعية(حمدي عاشـور / راألستاذ الدكتوثم طرح 

أضاف ، ولمسجلين بداخل جمهورية مصر العربيةلعلى المنحة  أفضلية الحصولكون ت

بأن ُتمنح لمن ) ضمان الجودةمساعد العميد لشئون ( علي إبراهيم الدرويش/ األستاذ الدكتور

  .ً مّر على خدمته باألكاديمية عامـًا كامال

 القرار:  
 :عمل تعديلين

 .أن تكون األولوية للمسجلين بداخل جمهورية مصر العربية .1
بالنسبة للمدرسين المساعدين أن يكون قد مّر عليه للعمل باألكاديمية ما ال  .2

يقل عن عام من تاريخ االستعانة به، وليس من تاريخ تعيينه مدرًسا 
 .مساعًدا
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  الثالثالبند: 

 .س بقواعد التحويل للكليةإحاطة أعضاء المجل
 :بعرض المقترح المقدم من اللجنة المشكلة منة ـد الكليـعمي/ الدكتوراألستاذ  قام 

 درانـإيهاب فاروق ب/ األستاذ الدكتور -
 محمد سعيد أبو النصر/ االستاذ الدكتور -
 خالد الكيالني/ الدكتور -

 
التعليمية داخليـًا أو  بين األقسامالتحويل بخصوص قواعد التحويل للكلية سواء كان  

، إلى كلية الهندسة والتكنولوجيا باألكاديمية خارج األكاديميةالتحويل من كليات الهندسة 

أن يتم إرسال خطاب إلى  لس إلىالمجتوصل أعضاء وبعد عرض المقترح المقدم  

الئحة القبول والتسجيل التي يطبقونها في التحويل من طلب إدارة القبول والتسجيل ب

وبعد ، ات الهندسة خارج األكاديمية إلى كلية الهندسة والتكنولوجيا باألكاديميةكلي

 .وصول الئحتهم يتم مناقشتها في المجلس القادم

 القرار:  
 .أحيط المجلس علمًا

  الرابعالبند: 

 .اإلعارات واإلجازات الخاصة
يما فعميد الكلية قرار لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس / عرض األستاذ الدكتور

 :، حيث تقرر اآلتيUواإلجازات الخاصة اإلعارةUمد فترة يخص 

يقوم كل قسم تعليمي بموافاة إدارة الموارد البشرية بأسماء جميع الحاالت  -

في موعد أقصاه  سواء إعارة أو إجازة دراسيةالمنقطعة عن العمل 

1/7/2012. 

دة فوق المسواء إعارة أو إجازة دراسية الحاصلين على إجازات إعالم  -

بضرورة العودة الفورية إلى األكاديمية وقطع ) سنوات 5(المقررة 

 .اإلجازة أو اإلعارة

بالنسبة للمدرسين المساعدين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الخارج  -

وتاريخ  الدكتوراه، رسالةتقديم ورقة رسمية موثقة بتاريخ مناقشة يستلزم 

 .الحصول عليها لتقديمها إلى األكاديمية

 قرارال:  
 علمــــًا المجلس أحيط
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  الخامـسالبند: 

 .مقترح لدعم أفضل مشاريع التخرج
بخصوص الدعم المادي  نيالمقدم نيالمقترحعميد الكلية / األستاذ الدكتور عرض

إسماعيل عبد الغفار / والمصدق عليه من قبل األستاذ الدكتورلمشاريع التخرج 

 :كالتالي) رئيس األكاديمية(

 :ولالمقترح األ .1

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية( السـيد صابر السـيد/ األستاذ الدكتور: المقدم من

حيث تلخص المقترح في أن يتم تشكيل لجنة إلقامة مسابقة ألفضل ثالثة مشاريع 

من قيمة المبلغ اإلجمالي لهم على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي % 10يتم صرف 

 .   ساسية والتطبيقيةعدا قسم العلوم األ بالتساوي بين األقسام التعليمية

 :الثانيالمقترح  .2

رئيس قسم الهندسـة الكهربيـة والتحكم ( ياسر جابر الدسوقي/ األستاذ الدكتور: المقدم من

 )اآللي

حيث تلخص المقترح في أن يتم تشكيل لجنة إلقامة مسابقة ألفضل ثالثة مشاريع 

جنيه  1000ركز األول، وجنيه للمشروع الحاصل على الم 1500يتم صرف 

جنيه للمشروع الحاصل على  500للمشروع الحاصل على المركز الثاني، و

من قيمة المبلغ اإلجمالي لهم على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي المركز الثالث 

وضع في ميزانية كل قسم تحت بند صندوق دعم ي بالتساوي بين األقسام التعليمية

 .   دات المشروعات للتخرج فقط بفواتير شراءالمشروعات ينفق منه على مع

تم رفض االقتراحين وتوزيع المبلغ المصدق عليه  وبعد استفتاء أعضاء المجلس

بالتساوي بين األقسام ما عدا قسم العلوم األساسية والتطبيقية حيث أنه ليس به 

 .مشروعات تخرج

 
  القرار:  

 .تمت الموافقة
 
  السادسالبند: 

 .إلدارة المشروعات البحثية ومتابعة المنح إنشاء لجنةمقترح 
محمد فهمي / الدكتورالمقدم من  بعرض المقترحعميد الكلية / األستاذ الدكتور قام

 .)محاضر بقسم الهندسة البحرية( شـحادة
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عل�ى   )الهندس�ـة الكهربائي�ة وال�تحكم   قس�م  رئ�يس  ( ياسر جابر الدسوقي/ األستاذ الدكتور علـّـق

افة بعض المالحظات التي كانت محط اهتمام الجمي�ع حي�ث أش�ار    المقترح المقدم بإض

الموج��ودة  )المش��روعات البحثي��ة ومتابع��ة الم��نح إدارة(عن��وان المقت��رح س��يادته إل��ى 

 .)المعاونة في كيفية اإلعداد للمشروعات البحثية ومتابعة المنح(لتصبح واستبدالها 

تعليق  )الهندسـة الميكانيكيةقسم يس رئ( السيد صابر السيد/ ألستاذ الدكتورلوكان أيضـًا 

ه يجب توضيح عنوان اللجنة بما يدل على أن هذه المشاريع بأنعلى المقترح المقدم 

البحثية والمنح مقامة على أساس تنافسي، مع اإلشارة إلى أن األكاديمية بصفتها 

مؤسسة هي شريك فّعـال في تلك المشروعات، وعليه يجب أن تلتزم األكاديمية 

جبها نحو تلك المشروعات نظًرا لما لها من اتصاالت وانفتاح مع الجامعات بوا

  .األجنبية والمعاهد األخرى
  القرار:  

ياسر جابر / وافق المجلس على إضافة تعديالت كل من األستاذ الدكتور
 .السيد صابر السيد على المقترح المقدم/ الدسوقي، واألستاذ الدكتور

 
  السابعالبند: 

 .جلس بطلبات األقسام للتعييناتإحاطة الم
ين إلى ضرورة أن يؤخذ في االعتبار عند تعيعميد الكلية / األستاذ الدكتورأشار 

الخاص  GPAأن يتم ترتيبهم حسب الـ  المعيدين  دفعة فبراير ويوليـه في نفس السنة

بهم، كما أكد سيادته على ضرورة أنه في حال تعيين أي مدرس مساعد باألقسام 

في مصر وليس في الخارج وأن يتم عمل  ةمية أن يكون تسجيله لدرجة الدكتوراالتعلي

 :إقرار بذلك، ثم عرض سيادته  الطلب المقدم من قسم الهندسة الميكانيكية بشأن تعيين
 على درجة مدرس مساعد بالقسم  أحمد عبد السالم طه/ المهندس

بامتياز مع مرتبة  2004عام  من العناصر الممتازة التي تخرجت من األكاديمية -

 .الشرف

 ).ماليزيا، فرنسا، انجلترا(قام بالتدريب العملي في كل من  -

 .عمل بالقسم الذي تخرج منه بنظام االنتداب حتى تاريخه -

 .2006سنة  ITIحاصل على دبلومة في الميكاترونيكس من مركز الـ  -

 .2010حاصل أيضـًا على الماجستير في الهندسة الميكانيكية عام  -

بدراسة درجة الدكتوراه بكلية الهندسة جامعة اإلسكندرية ويتعهد على  يقوم -

 .استكمالها والحصول عليها على نفقته الخاصة

  القرار:  
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عميد الكلية هذا / على أن يتابع السيد األستاذ الدكتور وافق المجلس
الموضوع عند عرضه على لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس 

 .باالكاديمية
 
  نالثامالبند: 

 موقف الدراسات العليا

 بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشـراف لهم )أ (  

قرار  المشرفون مجال الرسالة عنوان الرسالة اسم الدارس والقسم م
 المجلس

 أحمد محمد إبراهيم عطية. م 1
 

الهندسة المعمارية والتصميم 
 البيئى

“Using Building 
Information 
Management tools 
(BIM) to Manage 
Integrated Project 
Delivery Projects 
(IPD)” 

Modern housing 
and new 
approaches in 
architecture 

 اهللا جيهان مسعد حنا. د. 1
 أستاذ مساعد

 هندسة معمارية وتصميم بيئى
 خالد على طرابية. د. 2

 مدرس
 هندسة معمارية وتصميم بيئى

 أحمد محمد عوض. د. 3
 هندسة تشييد -مدرس 

 موافقة

 عصام حمدى محمود صديق. م 2
 

 الهندسة الميكانيكية

“Control of Valve 
Motion for Camless 
Engines” 

Automated 
systems 
modeling and 
control 

 سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1
 هندسة ميكانيكية -أستاذ زائر 

 وليد عبدالعزيز عبدالغفار. د. 2
 أستاذ مساعد زائر

 دسة ميكانيكيةهن

 موافقة

 
 بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشـة لهم )ب ( 

 عنوان والقسمالدارس اسم  م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 قرار
 المجلس

 أميرة وجيد عزيز موريس. م 1
الهندسة المعمارية والتصميم   

 البيئى

Development of Heritage 
Cities Between Architecture 
and Management - The Case 
of Luxor 

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

 جامعة اإلسكندرية -الجميلة 
 اهللا جيهان مسعد حنا. د. 2

هندسة معمارية  -أستاذ مساعد 
 وتصميم بيئى

 هشام أحمد بسيونى. د. 3
 هندسة تشييد -أستاذ مساعد 

 محمد أيمن عاشور. د.أ. 1
 هندسة معمارية -أستاذ 

جامعة عين  -كلية الهندسة 
 شمس

 رويدا رضا كامل. د.أ. 2
كلية  -هندسة معمارية  -أستاذ 

 جامعة القاهرة -الهندسة 

 موافقة

 محسن أبوبكر بياض. د.أ .3
كلية  -قسم العمارة  -أستاذ 

جامعة  -الفنون الجميلة 
 اإلسكندرية

عن لجنة 
 شرافاإل

 
 

 عتماد درجة الماجسـتير للطلبة اآلتيـة أسماؤهما )ج ( 
 عنوان والقسمالدارس اسم  م

 الرسالة
 لجنة

 اإلشراف
 لجنة

 المناقشة
تاريخ 
 المناقشة

 أيمن محمد خيرى محمد جبر. م 1

 هندسة التشييد والبناء
Impact of Payment Delays on 
Contractors Performance in 
Egypt 

إيهاب محمود  .د.أ. 1
 القصاص
 هندسة تشييد -أستاذ 

حسام الدين حسنى . د. 2
 محمد

 هندسة تشييد -أستاذ مساعد 
جامعة  -كلية الهندسة 

 الزقازيق

 هشام عبدالخالق السيد. د.أ. 1
كلية  -هندسة إنشائية  -أستاذ 

 جامعة اإلسكندرية -الهندسة 
 عماد السعيد البلتاجى. د.أ. 2

كلية  - هندسة تشييد -أستاذ 
 جامعة المنصورة -الهندسة 

 إيهاب محمود القصاص. د.أ. 3
 هندسة تشييد -أستاذ 

أبريل  22
2012 
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 عنوان والقسمالدارس اسم  م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

تاريخ 
 المناقشة

محمد عبدالسالم أصالن . م 2

 عبدالسالم

 هندسة الحاسب

WiEmu: The Design and 
Implementation of a Flexible 
Agent-Based Scalable 
Network Emulator for 
Heterogeneous Wireless 
Sensor Networks 

محمد سعيد . د.أ. 1
 أبوالنصر
 هندسة حاسب -أستاذ 

شيرين مصطفى . د. 2
 يوسف

 هندسة حاسب -أستاذ مساعد 

 إبراهيم زكريا مرسى. د.أ. 1
كلية  -هندسة اتصاالت  -أستاذ 

 جامعة المنوفية -الهندسة 
 أيمن الدسوقى إبراهيم. د.أ. 2

رئيس هيئة االستشعار  -أستاذ 
 وزارة البحث العلمى -عد عن ب

 محمد سعيد أبوالنصر. د.أ. 3
 هندسة حاسب -أستاذ 

أبريل  12
2012 

 كريم فاروق سعيد فرج. م 3

الهندسة المعمارية والتصميم 

 البيئى

General Principles of 
Buildings Fire Evacuation 
Management 

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

 يئىوتصميم ب
 عزيز عزت السيد. د.أ. 2

هندسة صناعية  -أستاذ 
 وإدارية

 أمل ممدوح فتح اهللا. د. 3
هندسة معمارية  -مدرس 

 وتصميم بيئى

 محمد عاصم حنفى. د.أ. 1
كلية  -هندسة معمارية  -أستاذ 

 جامعة اإلسكندرية -الهندسة 
 محمد هشام سعودى. د.أ. 2

كلية  -قسم العمارة  -أستاذ 
جامعة  -لة الفنون الجمي
 اإلسكندرية

 مصطفى محمد جبر. د.أ. 3
هندسة معمارية وتصميم  -أستاذ 
 بيئى

يوليو  4
2010 

 الدين مصطفى كامل دينا صفاء. م 4

الهندسة المعمارية والتصميم 

 البيئى

Urban Land- Use Planning for 
Lake Marriott Area 

عباس عبدالحليم . د.أ. 1
 يحيى

 أستاذ
تصميم هندسة معمارية و

 بيئى
عالءالدين ناجى . د. 2

 سرحان
 أستاذ مساعد

هندسة معمارية وتصميم 
 بيئى

 رانيا السيد عبدالجليل. د. 3
 مدرس

هندسة معمارية وتصميم 
 بيئى

عبدالفتاح إبراهيم . د.أ. 1
 الموصلى
كلية  -هندسة معمارية  -أستاذ 

 جامعة اإلسكندرية -الهندسة 
 هانى محمد عياد. د. 2

 -هندسة معمارية  -د أستاذ مساع
جامعة  -كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
 عباس عبدالحليم يحيى. د.أ. 3

هندسة معمارية وتصميم  -أستاذ 
 بيئى
 

29 
ديسمبر 
2011 

مى عبدالحكيم عبدالغفار . م 5

 نويصر

الهندسة المعمارية والتصميم 

 البيئى

Impact of Urban Sprawl on 
Heritage Sites (Case Study: 
Turkish Town) 

عادل سامى . د.أ. 1
 المنشاوى
هندسة معمارية  -أستاذ 

 وتصميم بيئى
 شيرين شفيق على. د. 2

هندسة معمارية  -مدرس 
 وتصميم بيئى

 محمد هشام سعودى. د.أ. 1
كلية  -قسم العمارة  -أستاذ 

جامعة  -الفنون الجميلة 
 اإلسكندرية

 يحيى مصطفى محمد. د.أ. 2
كلية  -قسم العمارة  -أستاذ 

جامعة  -الفنون الجميلة 
 اإلسكندرية

 عادل سامى المنشاوى. د.أ. 3
هندسة معمارية وتصميم  -أستاذ 
 بيئى

يناير  26
2012 

 أحمد ناجى أحمد عبده السيد. م 6

 الهندسة الميكانيكية
A Study of a Fuel Cell Power 
Plant for Land Transportation 

 محمد عباس قطب. د.أ. 1
 هندسة بحرية -ئر أستاذ زا

محمد مرسى . د. 2
 الجوهرى

هندسة بحرية  -أستاذ مساعد 
كلية الهندسة  -وعمارة سفن 

 جامعة اإلسكندرية -

 مسعد مصلح عبدالمجيد. د.أ. 1
هندسة بحرية وعمارة  -أستاذ 
جامعة  -كلية الهندسة  -سفن 

 اإلسكندرية
 عادل عبداهللا توفيق. د.أ. 2

ية كل -هندسة بحرية  -أستاذ 
 جامعة بورسعيد -الهندسة 

 محمد عباس قطب. د.أ. 3
 هندسة بحرية -أستاذ زائر 

21 
مارس 
2012 

 إنجى إبراهيم أحمد عطية. م 7

 اآللي الهندسة الكهربية والتحكم

Energy Consumption 
Optimization Using a Home 
Automation System 

 حمدى أحمد عاشور. د.أ. 1
 أستاذ

 آلي كمهندسة كهربية وتح
 مصطفى سعد حمد. د. 2

 مدرس
 آلي وتحكمكهربية  هندسة

حسام الدين عبداهللا . د.أ. 1
 طلعت

 -هندسة القوى الكهربية  -أستاذ 
 جامعة عين شمس -كلية الهندسة 

 مجدى مصطفى العطار. د.أ. 2
 هندسة كهربية -أستاذ 

جامعة  -كلية الهندسة 
 اإلسكندرية

 حمدى أحمد عاشور. د.أ. 3
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ 

 آلي

مايو  13
2012 

 محمد عاطف عباس السحرتى. م 8

 اآللي الهندسة الكهربية والتحكم
A Sensorless Maximum 
Power Point Tracking 
Technique for a Photovoltaic 
Grid Connected Inverter 

 حمدى أحمد عاشور. د.أ. 1
 أستاذ

 آلي هندسة كهربية وتحكم
 ى سعد حمدمصطف. د. 2

 مدرس
 هندسة كهربية وتحكم آلي

 رضوان عبدالحميد. د.أ. 1
 -هندسة القوى الكهربية  -أستاذ 

 جامعة حلوان -كلية الهندسة 
 محمد عبدالعزيز عرابى. د. 2

 -هندسة كهربية  -أستاذ مساعد 
 جامعة أسوان -كلية الهندسة 

 حمدى أحمد عاشور. د.أ. 3
 هندسة كهربية وتحكم -أستاذ 

 يآل

مايو  9
2012 

 
 القرار:  
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 تم االعتماد
  التاسـعالبند: 

 ).2011/2012الثاني (االستعداد المتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي 
من قبل األقسام التعليمية التي تتم  مجهوداتبالعميد الكلية / األستاذ الدكتور أشاد

 .استعداًدا لالمتحانات

رئيس قسم هندسة اإللكترونيـات (العزيز درويش عبد / األستاذ الدكتوركما أشار 

برنامج هندسة لعتماد ضمان جودة التعليم واالفي لجنة  بصفته عضـًوا )واالتصاالت

جامعة القاهرة إلى بعض المالحظات التي  بكلية الهندسة واالتصاالت لكترونياتاإل

 :الكونترولالبد من أخذها في االعتبار والتأكيد على تفعيلها والتي تخص 

مع توضيح  االمتحان ورقةجانبيـًا في تابة الدرجة الخاصة بكل سؤال منفصلة ك .1

 .تفصيل الدرجة إذا كان السؤال مكونـًا من عدة أجزاء

 .ورقة اإلجابةأسفل  لدرجة الطالب أن يتم تفقيط المجموع الكلي .2

األسئلة أمام السؤال الذي قام أن يتم توقيع عضو هيئة التدريس الذي قام بتصحيح  .3

 .صحيحهبت

 .اعتماد الدرجة النهائية للطالب على ورقة اإلجابة من لجنة الكونترول .4

 القرار:  
والتأكيد على السادة رؤساء األقسام بااللتزام  مجلس الكلية تم اعتماد

بالمالحظات السابقة اعتباًرا من امتحان الفصل الدراسي الثاني 
2011/2012. 

 

  العاشـرالبند: 

 .يإعالن جدول الفصل الصيف
عمي�د الكلي��ة بمجه�ود األقس�ام التعليمي�ة ف�ي تفعي�ل نظ��ام       / بداي�ـًة أش�اد األس�تاذ ال�دكتور    

اإلرش��اد المبك��ر وأن كلي��ة الهندس��ة والتكنولوجي��ا ه��ي أحس��ن كلي��ة قام��ت بتطبي��ق ه��ذا  

 . النظام حتى اآلن

عل��ى ض��رورة إع��الن األقس��ام التعليمي��ة بالكلي��ة لج��داول الفص��ل         أك��دع��اد س��يادته ف 

أثن��اء تأدي��ة طلب��ة الكلي��ة امتحان��ات نهاي��ة الفص��ل الدراس��ي    2012لص��يفي الدراس��ي ا

 .2011/2012الحالي 

مق��رر ص��يفي طالم��ا أن  ط��رحكم��ا أش��ار إل��ى ض��رورة التيس��ير للطلب��ة ال��راغبين ف��ي  

 .األدنىعددهم يزيد عن الحد 
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وفي حال عدم رغبة محاضر المقرر المعين في تدريس المقرر ف�ال م�انع م�ن انت�داب     

 .، وذلك تيسيرًا للطالبدريس من خارج األكاديمية لتدريسهئة تعضو هي

  القرار:  
 .وافق المجلس

 
 

  الحادي عشرالبند: 

 .ما يستجد من أعمال
 

العلوم االساسية بقسم  مساعد مدرس( معتز محمد عامر/المهندسالمقدم من  الطلب .أوالً 

 )والتطبيقية

  .راهالموافقة على التسجيل لدرجة الدكتو منحهبشأن 

 بفرنسـا، بمرتب مبعوث Aix-Marseilleبجامعة 

 .2012/2013 العام الدراسياعتبارًا من 

منذ استالمه  2012سبتمبر  1علًما بأنه يكون قد أمضى سنتين كاملتين في 

 .العمل

  القرار:  
 .وافق المجلس

   

 ً / توراألستاذ الدكمن عميد الكلية الخطاب الوارد / األستاذ الدكتور عرض. ثانيا

فيما يخص إعادة تشكيل  نائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم وضمان الجودة

انتخاب أعضاء هيئة ووتحديث لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية 

ذ تدريس جدد ممثلين عن الدرجات الوظيفية باألكاديمية وعليه كلّف األستا

ترشيحاتهم من أعضاء سرعة إرسال قسام بعميد الكلية رؤساء األ/ الدكتور

أستاذ  –أستاذ (هيئة التدريس بالقسم رئاستهم بحيث يمثلون الدرجات الوظيفية 

في أسرع وقٍت ممكن حتى يتسنى إجراء االنتخابات ) مدرس –مساعد 

  .واإلدالء باألصوات

  القرار:  
 .تم إحاطة المجلس علمـًا
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 ً / األستاذ الدكتورمن لوارد عميد الكلية المقترح ا/ األستاذ الدكتور عرض. ثالثا

بشان عقد بعض  نائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم وضمان الجودة

الدورات التدريبية المقترحة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن 

عميد الكلية بعرض / طريق شئون التعليم باالكاديمية، وقد قام األستاذ الدكتور

ارات أعضاء مجلس الكلية وأولويات المقترح وطلب موافاته باختي

هم من تلك الدورات أو أية احتياجات لدورات تدريبية أخرى يرونها ـاحتياجات

 .مناسبة

  القرار:  
 .تم إحاطة المجلس علمـًا

 
 
س القادم ـعلى أن يعقد المجل عصًرا الثالثة والنصفاعة ـس فى تمام السـانتهى المجلقد و

 .إن شاء اهللا صباحًا العاشرةالساعة  2012 يـهيون  27الموافق  األربعاءيوم 
 

 إيـهاب فاروق بدران /األستاذ الدكتور سماح مراد النمر /السيدة
 
 
 

 سسكرتارية المجل

 
 
 

 المجلس أمين

 
 

مصطفى حسين علي  /األستاذ الدكتور  

     

 
 ورئيس مجلس الكلية والتكنولوجيا الهندسةعميد كلية 

 


