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  ظهرًا 11:00الساعة  1/9/2010الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 
 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(  عزيز عزت / األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد لشئون التعليم(  مصطفى حسين / األستاذ الدكتور

  )مساعد العميد لشئون العالقات الصناعية(  حمد رسالن م/ األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد لشئون الطالب(  محمود أبو زيد / األستاذ الدكتور

 )الدراسات العليا والبحوثمساعد العميد لشئون (   أحمد لطفى/ األستاذ الدكتور

 )مجتمعالبيئة وخدمة المساعد العميد لشئون (  عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(   إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد للعالقات الخارجية( ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور

 )العلوم األساسية والتطبيقيةرئيس قسم (   يعالء عبد البار/ األستاذ الدكتور

 )يرئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئ(  عباس يحيى / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(  وائل كامل / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى(  حسين الدسوقى / األستاذ الدكتور 

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكيةنائبة عن (   سهير رزيقة/ ةرالدكتو ةاألستاذ

 )رئيس قسم الدراسات العليا(   أحمد راغب / الدكتور

 ) باإلنابة -رئيس قسم الهندسة البحرية (    عمرو على/ الدكتور

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   خالد الكيالني / الدكتور
 

 :الحضور عدم وأعتذر عن
 )مساعد العميد لشئون ضمان الجودة(  علي الدرويش / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(   أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور

 )باإلنابة -هندسة الحاسب رئيس قسم (   محمد أبو النصر/ الدكتور

 

- :التالي عرض جدول األعمال علي النحو )أمين المجلس(مصطفي حسين  .د.أ بدأ 

 

 محضر مجلس الكلية 
 1/9/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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 البند األول:  

 .التصديق علي محضر مجلس الكلية السابق

 

 5بأن يتم تعديل فى الجزء الخاص بالدراسات العليا صفحة رقم  عمرو على .طالب د : 

عمرو على  /الدارسالجزء الخاص بالدارسين الذين تم تشكيل لجنة مناقشة لهم وبالتحديد 
/ الدكتورسم إبدًال من  محمد ابراهيم جمعة/ الدكتورسم إوذلك ليتم وضع  محمد بيومى

 عمرو على محمد 
 

 تم التصديق :القرار. 
 

  الثانىالبند:  
 ABETمتابعة إجراءات التقدم لهيئة الـ 

 
  إلى أن األقسام التالية قامت باالتصال بالـ  ياسر جابر. د.أأشارevaluators  الذين

 :حضروا الزيارة المبدئية 

 واإلدارية قسم الهندسة الصناعية -
 قسم الهندسة الميكانيكية  -
  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -
  بضم لجنة الـ  عزيز عزت. د.أاقترحevaluators ضرت الزيارة المبدئية إلى التى ح

 .وحدة ضمان الجودة بالكلية كمستشارين لها

  أبدتها لجنة الـ على أن جميع المالحظات التى  ياسر جابر. د.أأكدevaluators  عندما

 objectivesوالـ  outcomes قاموا بالزيارة المبدئية كانت تدور حول موضوع الـ

، وأيضًا جارى العمل على إعداد خطة وأن العمل جارى على استيفاء هذه المالحظات

الفصل  –متضمنة الفصل الدراسى األول ( 2010/2011لسنة   outcomesللـ

 )ىالفصل الدراسى الصيف –الدراسى الثانى 

  ليتم طباعة  محمود فاروق/ بالدكتورأن يتم االتصال  ياسر جابر. د.أ اقترحوقد

 .التى يتم تسليمها للمحاضرينمع كشوف أسماء الطالب   outcomesالـ

 أحيط المجلس علمًا: القرار. 
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  الثالثالبند :   

 .متابعة موقف الدراسات العليا

  لتاليي النحو ات العليا علموقف الدراسا مصطفي حسين/ األستاذ الدكتورعرض: 

 :الخاصة بهم إضافة مشرف ثالث على رسالة الماجستيربيان بأسماء الدارسين الذين تم  . أ

 ) اإللكترونيات واالتصاالتهندسة قسم (       ىـالدين حسن محمد المدن نور. م . 1
 : عنوان الرسالة

 " Game Theory in Wireless Communications " 

 :من تحت إشراف كل
  شوقى السيد شعبان. د. 1

 ندسة اإللكترونيات واالتصاالتـه  -  أستاذ مساعد محمد عصام خضر. د. 2
  السيد أحمد يوسف. 3

 وافق المجلس: القرار. 
 

 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (       العزيز محمد سلمى درويش عبد. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Wireless Optical Communications " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ  مصطفى حسين على. د.أ .1

  السعود أحمد خيرى أبو. 2

  هبة أحمد شعبان. 3

  

 سوافق المجل: القرار. 
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 :الخاصة بهم على رسالة الماجستير تغيير أسم المشرفينبيان بأسماء الدارسين الذين تم  . ب

 ) الحاسبقسم هندسة (   سارة مصطفى كامل عبده. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "  SW Quality Assurance Process and Risk Management : 
Problem Description and Evaluation " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ  الباعث محمد محمد عبد. د.أ. 1

 قسم هندسة الحاسب –أستاذ  ائبالمنعم ص مجدى عبد. د.أ. 2
  

 وافق المجلس: القرار. 
 

 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تعديل لجان المناقشة لهم  - ج
 

 ) المعمارية والتصميم البيئىقسم الهندسة (   عمرو علي محمود بيومي. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Multi-Scale Computational Fluid Dynamics Model  
(Parametrical Study: Air Flow Pattern for Urban Morphology 
at Qarun Lake, Egypt)" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجي سرحان. د.أ. 1

 البيئيقسم الهندسة المعمارية والتصميم  –أستاذ مساعد  أحمد بهاء الدين السراجي. د. 2

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  محمد وهبة إبراهيم. د. 3

 : لجنة المناقشة
 كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية
 صميم البيئيقسم الهندسة المعمارية والت – ةارالعمأستاذ  محمد إبراهيم جمعة. د.أ. 2

  
 وافق المجلس :القرار. 
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 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  -د 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (     منى محمد محمود علي. م . 1
 : عنوان الرسالة

"Application-Aware Medium Access Control Algorithm for 
Wireless Networks " 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 1

 هندسة الحاسب  -أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د. 2

 : لجنة المناقشة
 كلية الهندسة  –أستاذ هندسة االتصاالت  سعيد السيد إسماعيل الخامي. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية
 كلية الهندسة  –أستاذ هندسة االتصاالت  دى عبد الرسول أبو العزايمرش. د.أ.2

   األكاديمية
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) الحاسبقسم هندسة (            أريج فتحي فايد إسماعيل. م. 2
 : عنوان الرسالة

" Detection and Tracking of Multiple Moving Objects 
with Occlusion in Smart video Surveillance 

Systems " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية اإلدارة والتكنولوجيا –أستاذ  مير عبد الفتاح حمزة. د.أ. 1

 قسم هندسة الحاسب -أستاذ مساعد شيرين مصطفى يوسف. د. 2

 : لجنة المناقشة

 كلية الهندسة  -أستاذ هندسة الحاسب  إبراهيم عبد السالم. د.أ. 1
 ةجامعة اإلسكندري

 كلية الحاسبات  –أستاذ مساعد  صالح مصباح. د. 2
 اإلسكندرية  –األكاديمية 

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (  محمد رفعت ابو الفتوح البيسوني. م. 3
 : عنوان الرسالة

 " Lean Six Sigma in Manufacturing Systems  
- Applying and Validating D2MAIC Cycle" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1

 : لجنة المناقشة
 قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ الهندسة الصناعية  أحمد محمد الخطيب. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 
 محمد يحيى المكي. د.أ. 2
 

 ة اإلنتاجـقسم هندس – هندسة الصناعيةأستاذ ال
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) الميكانيكيةقسم الهندسة (   مصطفى علي إبراهيم سالمة. م. 4
 : عنوان الرسالة

"Kinematic Design of Omni-Directional 
Mechanism Wheeled Mobile Robot " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ متفرغ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1

 قسم الهندسة البحرية –أستاذ  السيد صابر السيد. د.أ. 2
 قسم الهندسة الكهربية والتحكم -مدرس  مصطفى عبدالجليل  . د. 3

 : لجنة المناقشة

 كلية الهندسة –أستاذ  طاهر حمد اهللا عوض. د.أ. 1
 جامعة فاروس  - لميكانيكيةقسم الهندسة ا

  قسم الهندسة الميكانيكية  -أستاذ زائر  سهير فتحي رزيقة. د.أ. 2
 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (       حسام محمد الدسوقى. م . 5

  :عنوان الرسالة
" Development and Assessment of a Reverse Engineering 

Framework for Spare Parts " 
 :تحت إشراف كل من

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ  عزيز عزت السيد. د. أ. 1

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالني. د. 2

 : لجنة المناقشة
 نتاج قسم هندسة اإل –أستاذ الهندسة الصناعية  أحمد محمد الخطيب. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة
 كلية الهندسة –أستاذ مساعد بقسم هندسة اإلنتاج  مصطفى أحمد هاللى. د. 2

  جامعة اإلسكندرية
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (      بسمة الشارف غيث. م. 6
 : عنوان الرسالة

"   Functional  Analysis  Methodology  of   A Quality 
Management System for higher Education " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالني. د. 1
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د.2

 : لجنة المناقشة
 قسم هندسة اإلنتاج  –تاذ الهندسة الصناعية أس محمد وجيه بدوى. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 
 قسم هندسة اإلنتاج –أستاذ الهندسة الصناعية  محمد حمدى علوانى.  د.أ. 2

  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 
 وافق المجلس :القرار. 
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 :اعتماد درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  . هـ

 
 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (   هاني بهجت كمال أبو السعد. م. 1

 : عنوان الرسالة
" Performance Evaluation of Mobile WiMax Networks " 

 :تحت إشراف كل من
  هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  –أستاذ  مصطفى حسين علي حسن.د.أ.1

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر .د .2

 :لجنة المناقشة
 أستاذ ورئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  معوض إبراهيم الدسوقي. د.أ .1

 جامعة المنوفية – كلية اإللكترونية
 كلية الهندسة   –أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربية  سعيد محمد النوبي. د.أ .2

 جامعة اإلسكندرية 
 

 وافق المجلس :لقرارا. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(   مروة محمد عبد المؤمن حسين. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Wireless infrared Communications Links Using Multibeam 
Transmitters and Imaging Receivers " 

 :تحت إشراف كل من
 سة اإللكترونيات واالتصاالتهند -أستاذ  مصطفى حسين علي. د.أ. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مدرس  إبراهيم عبد الحفيظ. د. 2

 :لجنة المناقشة
 كلية الهندسة -أستاذ هندسة االتصاالت  السيد عبد المعطي البدوي. د.أ.1

 جامعة اإلسكندرية
واإللكتروني�ات   أستاذ ورئيس قس�م هندس�ة االتص�االت    معوض إبراهيم الدسوقي. د.أ.2

  جامعة المنوفية –كلية هندسة منوف 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) الصناعية واإلداريةهندسة القسم (   محمد فتحي أحمد حمدي الناصري. م. 3

 : عنوان الرسالة
" Enhancing the Project Procurement Management 

Using AHP Tool" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  –أستاذ  زت السيدعزيز ع. د.أ. 1

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالني. د. 2

 :لجنة المناقشة
 محمد نشأت فرس. د.أ .1
 

 قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ الهندسة الصناعية 
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 

 لدرديريمحمد أنور ا. د.أ .2
 

 قسم هندسة اإلنتاج –أستاذ الهندسة الصناعية  
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) التشييد والبناءقسم هندسة (     شريف مصطفى أحمد سويلم. م. 4
 : عنوان الرسالة

" Optimization of Bracing Systems of Steel 
Structures An Artificial Intelligence Approach " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ  محمد سعد رسالن. د.أ. 1

 قسم هندسة التشييد والبناء –أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ.2

 :لجنة المناقشة
 كلية الهندسة  –قسم هندسة المدنية  –أستاذ متفرغ  عادل حلمي سالم. د.أ .1

 ين شمسجامعة ع
 كلية الهندسة  –قسم الهندسة المدنية  –أستاذ متفرغ  إبراهيم علي الدرويش. د. أ .2

  جامعة اإلسكندرية
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) الكهربائية والتحكمهندسة القسم (   شريف عز الدين محمد زقزوق. م. 5

 : عنوان الرسالة
" Model Based Fault Detection and Control for an 

Industrial System " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم   –أستاذ منتدب  السنجابي إبراهيم  مدحت.د.أ .1

   الكهربائية والتحكمهندسة القسم  – مدرس مصطفى احمد عبد الجليل. د. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  –أستاذ  مدحت مصطفى الجنيدي. د.أ .1

 جامعة طنطا - كلية الهندسة –أستاذ  محمد السعيد نصر. د.أ .2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (  سهى صالح أحمد صالح. م. 6
 : عنوان الرسالة

" Printed Arabic Sub-Word Recognition Using 
Moments" 

 :تحت إشراف كل من
    هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم  – مساعد أستاذ محمد طاهر السني. د .1
 كلية الهندسة -مدرس  إبراهيم عبد الحفيظ الربع. د.2

 :لجنة المناقشة
 جامعة حلوان –كلية الهندسة  -أستاذ  السيد مصطفى سعد. د.أ .1

 عة اإلسكندريةجام –كلية الهندسة  -أستاذ مساعد  محمد رزق محمد رزق. د.أ.2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

  الرابعالبند :  

إيقاف التسجيل عن طريق "هندسة الحاسب بشأن قسم إحاطة المجلس بطلب 
  ".االنترنت لفرعى اإلسكندرية والقاهرة

 للفصل عزيز عزت اقتراح قسم هندسة الحاسب بأن يتم التسجيل . د.نقل أ

دين فقط وليس عن طريق من خالل المرش 2010/2011الدراسى األول 

وذلك ألن هناك تعديالت ببعض المقررات بناًء على الئحة المجلس  ،االنترنت
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األعلى للتعليم، مما سيترتب عليه بعض الصعوبة فى أن يقوم الطالب بالتسجيل 

 .بنفسه وفرصة كبيرة لتواجد األخطاء والمشاكل بالتسجيل

 لنظام فيما يخص قسم هندسة درويش عبد العزيز بعدم تفعيل هذا ا. د.طالب أ

اإللكترونيات واالتصاالت ألن هذا النظام سيحرم الطالب المسافر خارج البالد 

 .والذى يقوم بعملية التسجيل عن طريق اإلنترنت من التسجيل

 أحيط المجلس علمًا بإيقاف التسجيل على االنترنت فيما يتعلق بقسم هندسة الحاسب :القرار. 

 
  الخامسالبند :  

  يزات المعاملتجه

 إيهاب القصاص بأن يقدم كل قسم بيان به االحتياجات الجديدة للمعامل . د.طلب أ

من المعدات وليس من المواد المستهلكة، كما أكد على ضرورة أن تقوم األقسام 

المختلفة بإرسال خطة بها احتياجات المعامل لألربع سنوات القادمة إلى عمادة 

 .الكلية

 سوافق المجل :القرار. 

 
  السادسالبند :  

 : ما يستجد من أعمال

 إلى أنه سيتم سيجتمع بمسئولي اإلرشاد فى الكلية يوم  مصطفى حسين. د.أ أشار
 .فى تمام الساعة العاشرة صباحًا 6/9/2010االثنين 

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 عزيز عزت بأن يقوم كل قسم بإرسال الترشيحات الخاصة بأعضاء . د.طالب أ
التدريس المنتدبين الذين ستستعين بهم األقسام فى الفصل الدراسى األول هيئة 

وبالنسبة لخطابات االنتداب للمحاضرين المنتدبين سوف يتم  2010/2011
 .إرسالها من قبل عمادة الكلية

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 عزيز عزت أنه على أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالسفر . د.أوضح أ
ر مؤتمرات أن يقوموا بإعداد تقرير مفصل موضح به معلومات عن لحضو

والمقابالت التى واع األبحاث التى عرضت به نالمؤتمر مثل جهة المؤتمر وأ
 .تمت مع الحضور بالمؤتمر

 أحيط المجلس علما :القرار. 
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 محمد رسالن عن موضوع مشاركة أعضاء هيئة التدريس باألبحاث . د.تكلم أ

ب أن تكون مشاركة فعلية وأنهم يجب أن يكونوا على دراية العلمية وأنها يج

 . جيدة بالبحث العلمى الذى ذكرت أسمائهم به كمشاركين فى إعداده

  كما أن األبحاث يجب أن تنشر فى مجالت العلمية علمية معروفة ذات باع كبير

األبحاث  وقد اقترح أن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس بكل قسم لمراجعة هذه

 .احية العلمية والناحية اإلدارية أيضًامن الن

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 عزيز عزت . د.بالنسبة لموضوع الالئحة التنفيذية للدراسات العليا فقد كلف أ

. د.أحمد لطفى، أ. د.مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بإعداد مقترح وهم أ

 .الكيالنىخالد . صادق كساب ود. د.سهير رزيقة، أ

  عل إعداد هذه الالئحة ليتم تنفيذها داخل كلية الهندسة فقط وستعرض على تم بالف

 .لجنة الدراسات العليا باألكاديمية وتفعل من الفصل الدراسى القادم

  سوف يتم عقد اجتماع مجلس كلية طارئ بعد العيد مباشرة يوم األربعاء

وذلك لطرح تصورات األقسام بخصوص الالئحة التنفيذية  22/9/2010

 .دراسات العليالل

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 عزيز . د.وطالب أ 2/10/2010الدراسة بالنسبة للدراسات العليا من يوم  تبدأ

عزت بضرورة متابعة حضور أعضاء هيئة التدريس وحضور الدارسين 

للمحاضرات وأيضًا أن توحد مواعيد االمتحانات ويتم تفعيل عملية إدخال النتائج 

  . النترنت مثل النظام المعمول به لطلبة البكالوريوسوالتسجيل على ا

 أحيط المجلس علما :القرار. 

  وتبدأ الدراسة  19/9/2010بالنسبة لطلبة البكالوريوس يبدأ التسجيل من يوم

 . 25/9/2010من يوم 

  طالب قام جزء كبير  118هم  31/8/2010أعداد الطلبة المتقدمة حتى تاريخ

 .منهم بتسديد الرسوم

 أحيط المجلس علما :رارالق. 

 محمد رسالن أن زيارة هيئة المعاهد البريطانية ستكون يوم . د.أكد أ

ولمدة أسبوع، ستشمل الزيارة مقر اإلسكندرية والقاهرة وستقوم  8/11/2010
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اللجنة بمراجعة موضوع مشاريع التخرج وتقارير الممتحنين الخارجيين، لذلك 

 Part 3 و Part2 المستندات الخاصة بـ  االنتهاء من إعداد وإرسالالبد من 

 .أسابيع من وصول الزيارة 6قبل ) 3والجزء  2الجزء (

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 محمد رسالن بالفائدة الكبيرة للدورات التدريبية التى أعدتها هيئة . د.أشاد أ

NAQAA  وقام بحضورها أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأن الهيئة ستصدر

 .ل من حضر هذه الدورةشهادات لك

 محمد رسالن أن العمل جارى على االنتهاء من إعداد تقرير . د.كما أوضح أ

 .التقييم الذاتى بناًء على المعلومات المقدمة من العمادة واألقسام

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 للمعيدين الجدد الذين  بيان بترشيحاتهمعزيز عزت األقسام بإرسال . د.طالب أ

وذلك فى  2010/2011ستعانة بهم بداية من الفصل الدراسى األول سيتم اال

 . 2/8/2010موعد أقصاه الخميس 

 أحيط المجلس علما :القرار. 

 ياسر جابر إلى أن الزيارة القادمة من جامعة . د.أشار أStafford Shire 

 .سيكون موعدها فى األسبوع الثانى بعد أجازة عيد الفطر

 اأحيط المجلس علم :القرار. 

 عزيز عزت على جهود جميع العاملين بكلية الهندسة والتكنولوجيا . د.أثنى أ

إيمان مرسى حيث أنها . الذين شاركوا فى تفعيل السوق الخيرى وعلى رأسهم د

 . هى المنسق لهذا الموضع

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 

 

 من قسم إلى آخر 2ل من قموضوع تحويل الطالب الذين معدالتهم أ . 

 لقرارا:  
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. د.درويش عبد العزيز، أ .د.عزيز عزت بتشكيل لجنة مصغرة مكونة من أ. د.أطالب 

ت الطالب الذين خالد الكيالنى لدراسة حاال. احمد لطفى ود .د.أمصطفى حسين، 

وكتابة تقرير عنهم وتسليمه لعمادة الكلية فى خالل أسبوع من  2معدالتهم أقل من 

 .تاريخه

 
 .ظهرًا  1:30ام الساعة وانتهى المجلس فى تم

 
 

 سسكرتارية المجل
 

 مروة على مجدى/ السيدة 
 أمين المجلس

 
 

 ينــمصطفى حس. د.أ
 

 األستاذ الدكتور 

 السـيد عزيز عزت
 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 سـس المجلـورئي 

  
 

 


