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__________________________________________________
محضر اجتماع مجلس الكلية
يوم األربعاء  72يونيـه 7027

__________________________________________________
اجتمععم مجلععس ليععة الوندتععة والتكنولوجيععا ععو األربعاااء المواف ع  72وني ع  7027السععا ة العاشاار صععحااا،
بحضور أعضاء المجلس وهم:
رئيس المجلس:
( ميد لية الوندتة والتكنولوجيا)
األتتاذ الد تور /مصطفى اسين لي
الســاد وكالء الكلية:
األتتاذ الد تور /محمود أبو ز د
األتتاذ الد تور /إ واب فاروق بدران

(و يل الكلية لشئون الحيئة وخدمة المجتمم)
(و يل الكل ية لش ئون التعلي م والطالب)

الســاد مسـاعدو العميد:
 .1األتتاذ الد
 .2األتتاذ الد
 .3األتتاذ الد
 .4األتتاذ الد
 .5األتتاذ الد

تور /لي الدرو ش
تور /أامد أامد لطفي
تور /امدي اشور
تور /حد الحا ث محمد
تور /إ واب القصاص

(مسا د العميد لش ئون الجودة)
(مسا د العميد لشئون الدراتات العليا والححوث)
(مسا د العميد للعالقات الصنا ية)
(مسا د العميد لشئون الحيئة وخدمة المجتمم)
(مسا د العميد للش ئون الفنية)

الســاد رؤسـاء األقسـام التعليمية:
 .1األتتاذ الد تور /حاس حيى
 .2األتتاذ الد تور /رشدي أبو العزا م
 .3األتتاذ الد تور  /الء خليل
 .4األتتاذ الد تور /السيد صابر السيد
 .5األتتاذ الد تور /مرو لي
 .6األتتاذ الد تور /ناصر المغرب ي
 .7األتتاذ الد تور /محمد أبو النصر
 .8األتتاذ الد تور /خالد الكيالني
 .9الد تور /نحي ل األشقر
 .11الد تور /أامد راغب

(رئيس قسم الوندتة المعمار ة والتصميم الحيئي)
(نيابة ن رئيس قسم هندتة اإللكتروني ات واالتصاالت)
(نيابة ن رئيس قسم الوندت ة الكوربي ة والتحكم اآللي
ومسا د العميد لش ئون العالقات الدولي ة )
(رئيس قسم الوندتة الميكانيكية)
(رئيس قسم الوندتة الححر ة )
(رئيس قسم العلو األتاتية والتطحيقية )
(رئي س قسم هندتة الحاتب)
(رئيس قسم الوندتة الصنا ية واإلدار ة)
(رئيس قسم هندتة التشييد والحناء  -باإلنابة)
(رئيس قسم الدراتات العليا الوندت ية)

اتععتول األتععتاذ الععد تور /ميععد ليععة الوندتععة والتكنولوجيععا االجتمععاع بالترايععب بالسععادة الععزمالء
أ ضاء مجلس الكلية.
 البند األول:
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التصديق على محضر مجلس الكلية السابق.
 القرار:
تم التصد

لى محضر مجلس الكلية الساب بتار خ  31ما و .2112

 البند الثاني:

إحاطة المجلس بتقرير زيار األستاذ الدكتور /عميد الكلية للمعاهد التعليمية بألمانيا.
أااط األتتاذ الد تور /ميد الكلية أ ضاء المجلس لم ا بز ارت التي قا بوا إلى ألماني ا
بناء

لى تكليف األتتاذ الد تور /رئيس األ اد مية ل للقيا بز ارة بعض الجامعات

األلمانية ،ومحاولة

قد اتفاقيات تفاهم بخصوص دراتات الحكالور وس والتدر ب

والدراتات العليا ،ايث قا بتنظيم اللقاءات خاللوا الد تور /أ ر

حده (أتتاذ بكلية الوندتة

– جامعة اإلتكندر ة واتتشاري بمر ز خدمة الصنا ة باأل اد مية) ،وأشار تيادت إلى
قيام بز ارة ثالثة أما ن:
اللقاء األول.

ان مم وفد جامعة مانوا م ايث تم االتفاق لى:
( )1إقامة مدرتة صيفية لطالب األ اد مية بمقر جامعة مانوا م.
( )2طرح مقررات دراتية مكثفة بجامعة مانوا م قو بوا أتاتذة من األ اد مية.
( )3دراتة مشرو ات تخرج لطالب لية الوندتة باأل اد مية بمقر جامعة مانوا م،
وهذا االقتراح صعب تنفيذه ايث درس طالب األ اد مية مقررات أخرى
بجانب المشروع ،لذا مكن مساهمة جامعة مانوا م في إشراف مشترك لطالب
المشروع باأل اد مية وأ ض ا لطالب جامعة مانوا م .ايث شترك في هذا
أتتاذ من األ اد مية مم أتتاذ (أو رجل صنا ة) من جامعة مانوا م.
( )4نفس الحند الساب في دراتة الماجستير ايث هناك إمكانية إلشراف مشترك.
( )5مكن لجامعة مانوا م أن تسا د في تدر ب طالب لية الوندتة بالمصانم
األلمانية ايث تكون القة وصل بين لية الوندتة وهذه المصانم.
( )6مكن (بعد مل  mappingبين مقررات لية الوندتة وجامعة مانوا م) أن
تم إ طاء درجة بكالور وس مزدوجة ) (Dual Degreeبشرط التواجد
بألمانيا بجامعة مانوا م لمدة  3فصول دراتية لى األقل (الدراتة بوا 3
تنوات فقط).
( )7الدراتة بجامعة مانوا م مكن إ طاؤها بالكامل باللغة اإلنجليز ة.
( )8ليس هناك ااتياج ل  TOEFLأو غيرها شرط للقحول بجامعة مانوا م ،ذلك
ليس هناك امتحانات للقحول بالجامعة.
( )9األقسا الموجودة بكلية الوندتة بجامعة مانوا م هي:
Mechanical Engineering
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Electrical Engineering
Electromechanical Engineering
Mechatronics
اللقاء الثاني.

-

ان في مقر أكاديـمية  IBAبمدينـة هايدلبرج وهي تتح م
University of Cooperative Education

 ،و ان اللقاء مم رئيس الجامعة وأتفرت المناقشات ن اآلتي:
( )1بالنسحة لكلية الوندتة تمنح تلك األ اد مية درجة الحكالور وس فقط في
التخصصات اآلتية:
- Process Management.
- Green Energy.
- System Engineering.
( )2والدراتة قائمة لى الصنا ة والتواجعد بالمصعانم بصعفة أتاتعية ايعث الدراتعة
ومان فقط بالجامعة (دراتة نظر ة) وثالثة أ ا بالمصانم (دراتة ملية).
( )3السععنة الدراتععية فصععالن درات ع يان متصععالن (مععن  11/1ات عى  ، 3/31ومععن
 4/1واتى )9/31
( )4بالنسحة للتخصصات األخرى بوا فوي دراتة اللغات (معظم لغات العالم).
اللقاء الثالث.

ان مم وفد معهد المركز التقني للتبريد والتكييف والطاقة  IKKEبمدينة
دويسبرج ايث قو هذا المر ز باآلتي:
( )1إ طاء دورات تدر حية تقنية في تخصص التحر د والتكييف وب مكان لإل اشة
ومطعم وبذلك مكن للمتدرب الحصول لى التدر ب واإلقامة في نفس المكان.
( )2عطي المر ز درجة الماجستير التقني  Miesterو قحل الطالب بعد دراتة
 11تنوات (مقابل للثانو ة العامة) منوم آخر  3تنوات تدر ب بالمصانم ،ثم
ثال ث تنوات ونصف بالصنا ة وأثناء ذلك تم التحاقوم بوذا المر ز لمدة
أتحو ين ل تنة لمقرر ملي خاص.
وفي نوا ة الثالث تنوات ونصف متحن الطالب بالمر ز لمدة ومين امتحانا
نظر ا و و وااد امتحانا مليا بعدها أخذ الطالب شوادة تقني معتمدة تناظر
شوادة ).HND (High National Diploma
 القرار:
أحيط المجلس علماً.
 البند الثالث:

موقف نتائج الفصل الدراسي الثاني.
قا األتتاذ الد تور /مي د الكلي ة بالتأ يد لى ضرورة االنتواء مما تحقى من نتائج امتحانات
الفصل الدراتي الثاني  ،2112وإدخالوا لى الموقم اإللكتروني لى وج السر ة في مو د
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أقصاه الخميس  2112/7/28السا ة الثانية صرا اتى تسنى للطلحة التسجيل للفصل
الدراتي الصيفي.
لى ضرورة االنتواء من إدخال نتائج ال  Practical Trainingللطلحة.

ما أ د تيادت
 القرار:

أحيط المجلس علماً.
 البند الرابع:

موقف الطلبة الحاصلين على تقدير "."I
أشار األتتاذ الد تور /مي د الكلي ة إلى ماتم االتفاق لي منذ امين بمجلس الكلية بخصوص تقد ر
ال ) ،(Iوتم تجد ده في المجلس الساب

لى ضرورة أن تم اآلتي:

( )1موافقة رئيس القسم لى إ طاء الطالب هذا التقد ر.
( )2إ ال العمادة.
( )3تحد د مو د االمتحان الجد د وإ ال الطالب بوذا المو د.
 القرار:
أحيط المجلس علمــــًا
 البند الخامس:

االستعداد للفصل الدراسي الصيفي .7027
أ د األتتاذ الد تور /مي د الكلي ة إلى ضرورة االنتواء من
( )1تعلي جداول الفصل الدراتي الصيفي  2112في صورتوا النوائية في مو د أقصاه الخميس
.2112/7/28
( )2االنتواء من إدخال جداول الفصل الدراتي الصيفي
الخميس .2112/7/28

لى ال  systemفي مو د أقصاه

 القرار:
أحيط المجلس علمــــًا
 البند السادس:

موقف الدراسات العليا



رض األتتاذ الد تور /مي د الكلي ة لعى أ ضعاء المجلعس االلتمعاس المقعد معن الطالعب /محمعد
اسين اسن محمعد خعاطر – مقيعد لدرجعة الماجسعتير فعي الوندتعة الميكانيكيعة ،والعذي انتوع معدة
قيده في  1فحرا ر  ،2112والتوصية من السادة المشرفين لعى رتعالت بالسعماح لع بمعدة إضعافية
لمدة ( 12شور) تنتوي في  31نا ر  2113نظرا لظروف الصحية.
 القرار:
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تم

لى السماح بالمد ل طحق ا لالئحة الدراتات العليا

موافقة أ ضاء المجلس

باأل اد مية.
 أشار األتتاذ الد تور /مي د الكلي ة إلى إمكانية مد قيد دارس الماجستير بحيث ال تتجاوز فصلين
دراتيين فقط طحقا للوائح المعمول بوا في األ اد مية.
 تم ا تماد أن كون الحد األقصى لالنتواء من دراتة الماجستير وتقد ر تقر ر صالاية الرتالة
خمس تنوات بالنسحة لمسا دي التدر س ) (GTAبالكلية وذلك طحق ا لالئحة التي أقرتوا لجنة
شئون الدرات ات العليا باأل اد م ية بجلس توا المنعقدة في  29فحرا ر .2112
 تم رض تشكيل لجان اإلشراف ولجان الحكم وا تماد الدرجة اآلتي:

(أ)
بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشـراف لهم
م
1

اسم الدارس والقسم
م .عمرو محمد كامل سعيد يوسف

Energy savings in
buildings

Contracting and
specifications

 .1أ.د .إيهاب محمود القصاص
أتتاذ  -هندتة تشييد
 .2د .حسام الدين حسنى محمد
أتتاذ مسا د  -هندتة تشييد
لية الوندتة  -جامعة الزقاز

Wireless
communications

 .1د .محمد عصام خضر
أتتاذ مسا د
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت
 .2د .مصطفى المال
مدرس  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة القاهرة

“Body Area Networks for
”M-Health

م .محمد صابر سليمان سليمان

“Numerical Simulation of
Flow Around a Circular
Cylinder Close to a Flat
Seabed at High
”Reynolds Numbers

Data
communication
and network
 securityBiomedical
 applicationsWireless
communications
Risk assessment
and pipelines
integrity

 .1أ.د .محمد سعيد أبوالنصر
أتتاذ  -هندتة ااتب
 .2د .هبة أحمد شعبان
مدرس
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

م .خالد محمد إبراهيم الشربينى

“Vertical Axis Marine
Propeller Performance
”Predictions

Dynamic
positioning

م .شريف محمد فخرالدين فتحى

م .إسالم عبداللطيف محمد عشر

“Efficient Realization of
Supergenerative
Oscillator for Ultrawide
”Band (UWB) Receivers

هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

4

“Application of Green
Building Principles on
Existing Buildings (Case
Study: Arab Academy
buildings in Abu Kir
”)Campus
“Efficiency of
Construction Claims
”Management

هندتة التشييد والحناء

3

عنوان الرسالة

م .عمرو عبدالعاطى عبدالعليم
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

5

الوندتة الححر ة

6

المشرفون
 .1أ.د .وائل على كامل
أتتاذ  -هندتة تشييد
 .2د .شيرين شفيق على
مدرس
هندتة معمار ة وتصميم بيئى

هندتة التشييد والحناء

2

مجال الرسالة

الوندتة الححر ة

قرار
المجلس

موافقة

موافقة

موافقة

موافقة

 .1أ.د .محمد عباس قطب
أتتاذ زائر  -هندتة بحر ة
 .2أ.د .عمرو على محمد
أتتاذ  -هندتة بحر ة
 .3د .خالد محمد صقر
مدرس  -هندتة ميكانيكية

موافقة

 .1أ.د .محمد عباس قطب
أتتاذ زائر  -هندتة بحر ة
 .2أ.د .عمرو على محمد
أتتاذ  -هندتة بحر ة
 .3د .محمد فهمى شحاد
أتتاذ مسا د  -هندتة بحر ة

موافقة

(ب)
بيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشـة لهم
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م
1

اسم الدارس والقسم
 .يوسف محمد خيرى سرور
هندتة التشييد والحناء

لجنة
اإلشراف

عنوان
الرسالة
Risk Assessment of Sea Level
)Rise (Case Study: Alexandria City

 .1أ.د .وائل على كامل
أتتاذ  -هندتة تشييد

 .2د .أكرم سليمان محمد
أتتاذ مسا د  -هندتة تشييد

 .3أ.د .محمود حسين محمد
أتتاذ  -رئيس قسم لو الححار
الويئة القومية لالتتشعار من الحعد و لو
الفضاء

2

.سامى محمود مصطفى الصريف
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

Enhancement of MC-CDMA
Systems Using Rotated QuasiOrthogonal Space-Time Block
Code (STBC) in Wireless
Channels

 .1أ.د .إيهاب فاروق بدران
أتتاذ
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

 .2د .محمد عصام خضر
أتتاذ مسا د
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

قرار
المجلس

لجنة
المناقشة
 .1أ.د .بهاءالدين الشرنوبى
أتتاذ  -هندتة مواصالت
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د .سامية مسعود محمد
رئيس مجلس إدارة شر ة إ واتك
لالتتشارات الحيئية

ن لجنة
اإلشراف

 .3أ.د .وائل على كامل
أتتاذ  -هندتة تشييد

 .1أ.د .سعيد محمد النوبى
أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2أ.د .عصام عبدالفتاح سرور

ن لجنة
اإلشراف

أتتاذ
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

3

 .هبة جابر محمد حسنين
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

Performance Evaluation of MIMO
STBC-OFDM with Non-Linear
Modulation in Wireless Channel

أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د .محمد عصام خضر
أتتاذ مسا د
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

 .1أ.د .هادية محمد الحناوى
أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة ين شمس

 .2أ.د .نورالدين حسن إسماعيل

أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

4

 .لؤى محيى الدين صقر رشيد

SCADA System for Oil Refinery
Control and a Microcontroller
System for Measurements

 .ياسمين محمد محمود متولى

A New Hybrid Model for Efficient
Content–Based Image Retrieval

 .هانى محمود مراد مصطفى

Monitoring Erosion-Corrosion in
Carbon Steel Elbow Using
Acoustic Emission Technique

هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

أتتاذ مسا د  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د .إيمان جمال الدين مرسى
أتتاذ مسا د
هندتة اإللكترونيات واالتصاالت

أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2أ.د .طه السيد طه

5

هندتة الحاتب

 .2د .صالح مصباح القفاص
أتتاذ مسا د  -لية الحاتحات
األ اد مية

ن لجنة
اإلشراف

 .1أ.د .إبراهيم عبدالسالم
أتتاذ  -هندتة الحاتب
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2أ.د .السيد مصطفى سعد

ن لجنة
اإلشراف

أتتاذ مسا د  -هندتة ااتب

6

الوندتة الميكانيكية

أتتاذ  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د .محمد فهمى شحاد
أتتاذ مسا د  -هندتة بحر ة

 .3د .إبراهيم حسن إبراهيم
أتتاذ مسا د  -لو أتاتية وتطحيقية

 .1أ.د .مصطفى محمد الجمال
أتتاذ  -هندتة بحر ة و مارة تفن
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د.العربى مرسى محمود عطية

7

 .محمد مجدى على أبوسعد

Theoretical Analysis of Micropitting in Spur Gears

 .رشا إبراهيم محمد المهر

Optimization of Hybrid Energy
System for Electrification of
Remote Areas in Egypt

الوندتة الميكانيكية

أتتاذ  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د .مصطفى أحمد هاللى
أتتاذ مسا د  -هندتة صنا ية وإدار ة

 .3أ.د .حسن أنور الجمل

ن لجنة
اإلشراف

 .1أ.د .حسين محمد متولى
أتتاذ  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2أ.د .طاهر حمداهلل عوض

ن لجنة
اإلشراف

أتتاذ  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

8

الوندتة الكوربية والتحكم

أتتاذ  -هندتة وربية وتحكم

 .2د .أحمد أنس الوجود هالل
أتتاذ مسا د -هندتة وربية وتحكم آلي

 .1أ.د .مجدى محمد السعداوى
أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة المنصورة

موافقة

 .2أ.د .معتزباهلل محمد سليمان
أتتاذ  -معود الدراتات العليا
والححوث  -جامعة اإلتكندر ة

ن لجنة
اإلشراف

 .3أ.د .حسين الدسوقى سعيد
أتتاذ  -هندتة وربية وتحكم آلي

9

.محمد عبدالكريم محمد النعاجى
الوندتة الححر ة

Fire and Explosion Risk
Assessment of Offshore
Structures (A Case Study for the
)Bouri Field Libya

 .1أ.د .هبة وائل لهيطة
أتتاذ  -هندتة بحر ة
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2أ.د .طارق أحمد السيد
أتتاذ  -هندتة بحر ة

 .1أ.د .يحيى عبدالسالم عبدالناصر
أتتاذ  -هندتة بحر ة و مارة تفن
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .2د .عادل عبدالحليم بنوان

موافقة

أتتاذ مسا د  -هندتة بحر ة
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .3أ.د .هبة وائل لهيطة

ن لجنة
اإلشراف

أتتاذ  -هندتة بحر ة
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

(ج)
اعتماد درجة الماجسـتير للطلبة اآلتيـة أسماؤهم
محضر اجتماع مجلس الكلية المنعقد األربعاء 2102/6/27

موافقة

أتتاذ  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .3أ.د .حسن أنور الجمل
 .1أ.د .حسين الدسوقى سعيد

موافقة

أتتاذ مسا د  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة
أتتاذ  -هندتة ميكانيكية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .1أ.د .حسن أنور الجمل

موافقة

أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة الوان

 .3د .شيرين مصطفى يوسف
 .1أ.د .حسن أنور الجمل

موافقة

أتتاذ  -لية الوندتة اإللكترونية
جامعة المنوفية
أتتاذ مسا د  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

أتتاذ مسا د  -هندتة ااتب

ن لجنة
اإلشراف

 .1أ.د .أحمد خيرى أبوالسعود

 .3د .عمرو عثمان الزواوى
 .1د .شيرين مصطفى يوسف

موافقة

أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .3أ.د .السيد عبدالمعطى البدوى
 .1د .عمرو عثمان الزواوى

موافقة

أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة

 .3أ.د .إيهاب فاروق بدران
 .1أ.د .السيد عبدالمعطى البدوى

موافقة
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م
1

م .محمد عبدالحكيم محمد جمعة

م .أمير وجيد عزيز موريس
هندتة معمار ة وتصميم بيئى

3

عنوان
الرسالة
A Discrete-Event Simulation
Model for Earthmoving
Operations

 .1د .خالد محمد شوقى
أتتاذ مسا د
هندتة تشييد
 .2د .خالد سعيد الكيالنى
أتتاذ مسا د
هندتة صنا ية وإدار ة

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

 .1أ.د .محسن أبوبكر بياض
أتتاذ  -قسم العمارة
لية الفنون الجميلة
جامعة اإلتكندر ة
 .2د .جيهان مسعد حنااهلل
أتتاذ مسا د
هندتة معمار ة وتصميم
بيئى
 .3د .هشام أحمد بسيونى
أتتاذ مسا د -هندتة تشييد
 .1د .أحمد بهاءالدين السراجى
أتتاذ مسا د

 .1أ.د .محمد حمدى علوانى
أتتاذ  -هندتة اإلنتاج
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة
 .2د .أيمن زكريا عوض
أتتاذ مسا د
هندتة رى وهيدروليكا
لية الوندتة  -جامعة ين شمس
 .3د .خالد سعيد الكيالنى
أتتاذ مسا د
هندتة صنا يةوإدار ة
 .1أ.د .محمد أيمن عاشور
أتتاذ  -هندتة معمار ة
لية الوندتة -جامعة ين شمس
 .2أ.د .رويدا رضا كامل
أتتاذ  -هندتة معمار ة
لية الوندتة  -جامعة القاهرة
 .3أ.د .محسن أبوبكر بياض
أتتاذ  -قسم العمارة
لية الفنون الجميلة
جامعة اإلتكندر ة
 .1أ.د .باسل أحمد إبراهيم كامل
أتتاذ  -هندتة معمار ة
لية الوندتة  -جامعة القاهرة
 .2أ.د .سحر محمود األرناؤوطى
أتتاذ  -قسم العمارة
لية الفنون الجميلة
جامعة اإلتكندر ة
 .3د .أحمد بهاءالدين السراجى
أتتاذ مسا د
هندتة معمار ة وتصميم بيئى
 .1أ.د .عادل ضياءالدين شلتوت
أتتاذ -هندتة قوى وآالت وربية
لية الوندتة  -جامعة القاهرة
 .2أ.د .رزق محمد حمود
أتتاذ -هندتة قوى وآالت وربية
لية الوندتة -جامعة ين شمس
 .3أ.د .ياسر جابر عبدالرازق
أتتاذ
هندتة وربية وتحكم آلي
 .1أ.د .كمال محمد شبل
أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة -جامعة المنصورة
 .2أ.د .نبيل حسن عباسى
أتتاذ  -هندتة وربية
لية الوندتة -جامعة اإلتكندر ة
 .3د .أمانى محمد حنفى الزنقلى
أتتاذ مسا د
هندتة وربية وتحكم آلي
 .1أ.د .مؤمن محمد الجعفرى
أتتاذ  -هندتة بحر ة
لية الوندتة  -جامعة بورتعيد
 .2أ.د .مصطفى محمد الجمال
أتتاذ
هندتة بحر ة و مارة تفن
لية الوندتة  -جامعة اإلتكندر ة
 .3أ.د .طارق أحمد السيد
أتتاذ  -هندتة بحر ة

اسم الدارس والقسم
هندتة التشييد والحناء

2

لجنة
اإلشراف

لجنة
المناقشة

م .أحمد كمال حسن طاهر
هندتة معمار ةوتصميم بيئى

Methodological Approach for
Integrating Contemporary
Architecture within Conservation
Areas

هندتة معمار ة وتصميم بيئى

 .2د .مى عباس يحيى
مدرس
هندتة معمار ة وتصميم بيئى

4

م .نرمين محمود إبراهيم بيومى
الوندتة الكوربية والتحكم

5

م .ريم خليل عثمان خليل
الوندتة الكوربية والتحكم اآللي

6

م .جمال على محمد أنور األشقر
الوندتة الححر ة



Stabilized Power AC-DC-AC
Converter Using Polygon
Transformer

 .1أ.د .ياسر جابر عبدالرازق
أتتاذ
هندتة وربية وتحكم آلي
 .2د .منى فؤاد موسى
مدرس
لو أتاتية وتطحيقية

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

.1د.أمانى محمد حنفى الزنقلى
أتتاذ مسا د
هندتة وربية وتحكم آلي
 .2د .مصطفى سعد حمد
مدرس
هندتة وربية وتحكم آلي

Simulation Study of the Behavior
of the Oil Spill from an Offshore
Rig in the Red Sea

 .1أ.د .طارق أحمد السيد
أتتاذ  -هندتة بحر ة
 .2د .محمد فهمى شحاد
أتتاذ مسا د -هندتة بحر ة
 .3د .محمد يوسف على عمر
مدرس
اما ة الحيئة وإدارة األزمات
مجمم المحا يات  -األ اد مية

تاريخ
المناقشة

 21ما و
2012

 31ما و
2012

 12أبر ل
2012

 2ما و
2012

 27ما و
2012

 14ونيو
2012

القرار:
تم االعتماد

 البند السابع:

اإلعارات واإلجازات الخاصة.
أشاراألتتاذ الد تور /ميد الكلية إلى أن تم منح مدة خمس تنوات فقط فترة اإل ارة طحقا
لالئحة شئون أ ضاء هيئة التدر س باأل اد مية.
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ثم قا األتتاذ الد تور /ميد الكلية بعرض الطلحات المقدمة من أ ضاء هيئة التدر س فيما
خص مد فترة اإل ارة واإلجازات الخاصة:
أوال ً .اإلعارات:
(:)2
الطلب المقد من الدكتور /أحمد فاروق الصفطي

(أتتاذ بقسم الوندتة الميكانيكية)

بشأن مد األجازة الخاصة ب بدون راتب لمدة عام ثان
إ تحارا من  2سبتمبر  7027واتى  12أغسطس .7021



القرار:
وافق المجلس.

ثانيا ً .اإلجازات الدراسية واإلجازات الخاصة:
(:)2
الطلب المقد من المهندسة /رنا ماهر محمد أحمد

(المدرس المسا

د بقسم الوندتة الكوربائية والتحكم)

بشأن الموافقة لى منحوا إجازة براتب محعوث لمد عام
لحصولوا لى منحة املة لدرات ة الد توراه بجامعة  Aix-Marseilleبفرنس ا.
إ تحارا من  2سبتمبر  7027واتى  12أغسطس .7021



القرار:
وافق المجلس.
(:)7
الطلب المقد من المهندس /محمد نبيل الشايب

(المدرس المسا د بقسم الوندتة الححر

ة)

بشأن الموافقة لى مد األجازة الدراتية لمد عام خامس
التتكمال دراتة الد توراه بجامعة  Heriot Wattبالمملكة المتحدة .
إ تحارا من  2نوفمبر  7027واتى  12أكتوبر .7021



القرار:
وافق المجلس.
(:)1
الطلب المقد من المهندسة /نهى صديق

(مسا

د تدر س بقسم هندتة الحاتب)

بشأن الموافقة لى منحوا أجازة دراتية لمدة تنة
للحصول لى منحة املة لدرات ة الماجستير بجامعة ارد ف بالمملكة المتحدة.
إ تحارا من  2سبتمبر  7027واتى  12أغسطس .7021



القرار:

محضر اجتماع مجلس الكلية المنعقد األربعاء 2102/6/27
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إ ماء إلى الحروتو ول الذي قد بين جامعة ارد ف بالمملكة المتحدة ،و لية الوندتة جامعة
اإلتكندر ة ،و لية الوندتة والتكنولوجيا باأل اد مية ،فقد وافق المجلس با تحارها بدا ة
لتفعيل هذا الحروتو ول.

 البند الثامن:

ما يستجد من أعمال.
 .1نموذج ترقية الموظفين:
التأ يد

لى

رؤتاء

السادة

األقسا

التعليمية

للدخول

لى

موقم

 ، https://staffportal.aast.eduKوملء النماذج لجميم العاملين وأ ضاء هيئة
التدر س باألقسا الذ ن ستحقون الوة دور ة في  1وليو  2112لى أن عتمدها
ميد الكلية بعد ذلك و رفعوا إلى إدارة تنمية الموارد الحشر ة.
 .2الدورات:
ميد الكلية إلى ضرورة القيا بتغيير جذري وتنشيط فائ

أشار األتتاذ الد تور/

للدورات المونية بالكلية ،وأن ليس هناك مانم من االتتعانة باألشخاص ذوي الخحرات
الفائقة في مجال التسو .
 .3االقتراح المقدم من األستاذ الدكتور /حمدي عاشـور (مسا د العميد للعالقات الصنا ية):
إقترح تيادت بأن تم القيا بعمل دورات داخل لية الوندتة والتكنولوجيا تفيد طلحة
الكلية وتكون بأتعار مخفضة بعد ا تماد التخفيض من رئيس األ اد مية محاشرة  ،ما
أشار إلى أن إذا ان

األقسا ترى بأن هناك من الدورات ما مكن تقد موا لطلحة

األ اد مية رجى رضوا ورفعوا إلى مجلس الكلية لمناقشتوا.
وقد انتهى المجلـس فى تمام السـاعة الثانية عشر والنصف ظهرًا على أن يعقد المجلـس القادم يوم
األربعاء الموافق  72يوليـو  7027الساعة العاشر صباحاً إن شاء اهلل.

السيدة /سماح مراد النمر

تكرتار ة المجلس

األتتاذ الد تور /إيـهاب فاروق بدران

أمين المجلس

األستاذ الدكتور /مصطفى حسين علي
ميد لية الوندتة والتكنولوجيا ورئيس مجلس الكلية
محضر اجتماع مجلس الكلية المنعقد األربعاء 2102/6/27
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