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  صباحًا 11:00الساعة  2/3/2011اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

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

 ) وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب(مصطفى حسين / األستاذ الدكتور

 )وخدمة المجتمع لشئون البيئة وكيل الكلية(محمود أبو زيد / كتوراألستاذ الد

 )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع(عبد الباعث محمد / األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(أحمد لطفى / األستاذ الدكتور

 )ضمان الجودة مساعد العميد لشئون(علي الدرويش / األستاذ الدكتور

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور

 )الدوليةمساعد العميد للعالقات ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى (ياسر جابر / األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد للعالقات الصناعية( حمدى عاشور/ األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( ويش عبد العزيزدر/ األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية( الصفطى أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور

  )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( عالء عبد المنعم/ ستاذ الدكتوراأل

 ) رئيس قسم الهندسة البحرية(عمرو على / الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

 )باإلنابة هندسة الحاسبرئيس قسم ( محمد أبو النصر/ الدكتور

 )باإلنابة داريةقسم الهندسة الصناعية واإلرئيس (خالد الكيالني / الدكتور
 

لحضور ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتبقسم  أستاذ( عبد المنعم عبد البارى/ الدكتوراألستاذ  :وقد تم دعوة 

 المجلس

 

 

 محضر مجلس الكلية 
 2/3/2011يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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- :عرض جدول األعمال علي النحو التالي –أمين المجلس  –مصطفي حسين . د.أ 
 
 

 جلس الكلية السابقالتصديق علي محضر م :البند األول. 
 

 على محضر الكلية السابق  تم التصديق :القرار. 

 

  وموقف  2010/2011ستعداد لبدء الفصل الدراسى الجديد الثانى اال :الثانىالبند

 .التسجيل

 
 دد موعد موعد بداية الدراسة قد تم تأجيله لمدة أسبوع حيث تحمصطفى حسين أن . د.أوضح أ

 .1/3/20100يوم التسجيل للفصل الدراسى الجديد  قد بدء، و 12/3/2011بداية الدراسة 

 عزيز عزت اقتراحين بالنسبة لموعد بدأ الدراسة باألقسام المختلفة . د.طرح أ: 

جميع األقسام الدراسة فى نفس اليوم األحد  أقتراح األول وهو أن تبداال -

13/3/2011  

المتفق عليها قبل ذلك  بداية الدراسة قتراح الثانى هو االلتزام بنفس توقيتاتاال -

 .مع تأخير المواعيد أسبوع

 االستقرار على االقتراح الثانى :القرار. 

 
  برتوكوالت التعاون مع الجامعات المصرية والجامعة اليابانية : الثالثالبند. 

 م ظروفهم من السفر تمنعه المدرسين المساعدينأن بعض  حسينمصطفى . د.أوضح أ

وفى هذه الحالة يكون بروتوكول التعاون مع الجامعة  همستكمال دراستخارج البالد ال

أن يكون هناك يومان  ،البروتوكول المطروحهذا النقاط السلبية فى  أما. اليابانية مناسبًا لهم

 . وهذا غير مقبول بالنسبة للجامعة اليابانية تفرغ كامل لعضو هيئة التدريس

 ترح للرسوم الدراسيةعلى الدرويش تحفظة على المبلغ المق. د.كما ذكر أ. 

  
 ساتذة أعضاء مجلس الكليةى الموضوع الستكمال دراسته من األيؤجل البت ف :القرار. 
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  موقف الدراسات العليا : الرابعالبند 
 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشراف لهم -أ 

 ) ية والتصميم البيئىالمعمارقسم الهندسة (                ياسمين مؤنس لطيف حاتم. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Physical Integration of Outdoor Spaces as Related to Human's Psychological Response " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -أستاذ  عادل سامى المنشاوى. د.أ. 1

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –ساعد أستاذ م أحمد بهاءالدين السراجى. د. 2
   قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –مدرس  اهللا أمل ممدوح فتح. د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

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

 )الصناعية واإلداريةالهندسة قسم (                      محمد غازى مدحت مشتهى. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Waste Reduction in Welding Wire Manufacturing  

by Applying Lean Six Sigma Methodology " 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة الصناعية واإلداريةقسم  –أستاذ  أحمد فاروق عبدالمنعم. د.أ. 1
 هندسة الصناعية واإلداريةالقسم  –مدرس  محمد خميس حسن. د. 2

 : لجنة المناقشة

  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –أستاذ هندسة اإلنتاج  محمد وجيه بدوي. د.أ. 1
 ةجامعة اإلسكندري –كلية الهندسة  –أستاذ هندسة اإلنتاج  أحمد محمد الخطيب. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )الهندسة البحريةقسم (                             إسماعيل عمر مسعود بالحاج. م. 2

 : عنوان الرسالة
" Risk Assessment of Floating Storage and Offloading FSO Tankers 

(Case Study: the Bouri Field)" 

 :تحت إشراف كل من
 اإلسكندرية جامعة –كلية الهندسة  –قسم الهندسة البحرية  –أستاذ  هبة وائل لهيطة. د.أ. 1

 
 قسم الهندسة البحرية  –أستاذ مساعد  طارق أحمد السيد. د. 2

 :لجنة المناقشة 

 قسم الهندسة البحرية  –أستاذ  محمد النور عبدالراضى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة البحرية  –أستاذ  يسرى محمد أنور والية. د.أ. 2
 
 مجلسوافق ال :القرار. 

 
 )قسم هندسة التشييد والبناء(                              محمد صالح شحات محمد. م. 3

 : عنوان الرسالة
" An Analytical Study for Pavement Condition in Southern Region of Libya " 

 :تحت إشراف كل من
  البناءالتشييد وقسم هندسة  –أستاذ مساعد  نبيل حسن األشقر. د. 1
 التشييد والبناءقسم هندسة  –مدرس  محمد أمين فودة. د. 2

 :لجنة المناقشة 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة المواصالت  –أستاذ  خليل أبوأحمد. د.أ. 1
 جامعة القاهرة –كلية الهندسة  –قسم هندسة المواصالت  –أستاذ  ليلى رضوان. د.أ. 2
 
 ق المجلسواف :القرار. 

 
 

 )الحاسبقسم هندسة (                               الحميد أحمد محمد بربرى عبد. م. 4
 : عنوان الرسالة

" Modeling and Analysis of Human Brain Using Diffusion Tensor MRI " 

 :تحت إشراف كل من
 حاسبهندسة القسم  –أستاذ مساعد  فاطمة محمد فريد زادة. د. 1
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 حاسبهندسة القسم   –مدرس  إيهاب عبداهللا العف. د. 2
 :لجنة المناقشة 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  – الحاسبأستاذ هندسة  نزيه الدرينى. د.أ. 1
 ةجامعة اإلسكندري – معهد الدراسات العليا والبحوث – علوم الحاسب أستاذ شوكت جرجس. د.أ. 2
 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 :لماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم ا اعتماد درجة -ج 

 )الميكانيكيةهندسة القسم (                                   علي محمد علي حسن الهريدى. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Theoretical and Case Study Analysis of the Energy Saving in Commercial Buildings" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  إبراهيم محمد المهر. د.أ. 1
 قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ  احمد فاروق الصفطي. د.أ. 2
 قسم الهندسة الميكانيكية  –مدرس  محمد محمود ابو العزم. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة القاهرة –الميكانيكية  قسم الهندسة  –كلية الهندسة  –أستاذ عصام الدين خليل. د.أ. 1
 جامعة الزقازيق –قسم الهندسة الميكانيكية  –كلية الهندسة  –أستاذ  نبيل حسن مصطفى. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )الهندسة الميكانيكيةقسم (                                               محمد مجدي محمد سليم. م. 2

 : عنوان الرسالة
" Energy Saving in Irrigation System Using Fertilizer " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ زائر  صادق زكريا كساب. د.أ. 1
 قسم الهندسة الميكانيكية  –مدرس  محمد محمود ابو العزم. د. 2
 قير لألسمدة سابقًانائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو  عالء الدين عباس محمد .م. 3

 : لجنة المناقشة

 –كلية الهندسة شبين الكوم  –قسم الهندسة الميكانيكية  - أستاذ متفرغ كمال عبد العزيز إبراهيم. د.أ. 1
 جامعة المنوفية

 سكندرية لألسمدةئيس مجلس إدارة شركة إر أسامة السيد الجنايني. م. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
  دول محاضرات الدراسات العلياج : الخامسالبند 

 حلول مقترحة للموضوع  ةهناك ثالث: 

من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة بميامى أن تعطى المحاضرات فى كلية اإلدارة : أوًال 

، على أن يتم االتفاق مع اإلدارة على أن يتم الثامنة مساًء وذلك بمقر كلية اإلدارة بميامى

 .قاعات يوميًا 10توفير 

الخميس والجمعة والسبت بمقر كلية الهندسة بأبى قير، على  أيامأن تعطى المحاضرات : نيًا ثا

 :فى التوقيتات اآلتية أن يسمح للدارسين بالدخول بسياراتهم داخل المقر

 )17:00 – 14:00(ثم من الساعة ) 12:00 – 9:00(الجمعة من الساعة  -

 )17:00 – 14:00(اعة ثم من الس) 12:00 – 9:00(السبت من الساعة  -

 )17:00 – 14:00(الخميس من الساعة  -

وابور المياه وذلك بعد االنتهاء من ات بمقر الدراسات العليا بمنطقة أن تعطى المحاضر: ثالثًا 

 .)21:00 – 18:00(من الساعة  إعداد المقر

 بأسبوعدراسة بعد التسجيل تبدأ العلى أن مارس  27يوم  للدراسات العليا لييبدأ التسج . 

 على المقترحات ويؤجل البت فى إحداها لإلجتماع القادم وافق المجلس :القرار. 
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 ياسر جابر بخصوص ورشة العمل . د.إحاطة المجلس بالتقرير المقدم من أ : السادسلبند ا

 . الخاصة بتكنولوجيا السيارات

 2011 يناير 5حتى  3تم عقدها فى الفترة من عن ورشة العمل التى ياسر جابر . د.تكلم أ. 

  تم عملBanquet 4/1/2011  عن التجارب فى أمريكا وإنجلترا لعمل لجان بحثية بين

الصناعى المصرى مع  المجمعالصناعة وبين الجامعة وتم مناقشة إمكانية تطبيق التجربة على 

 .األكاديمية والجامعات المصرية

  ومن فوائد هذه الورشة: 

: معلومات الخاصة بالهيئات العلمية مثل نشر هذا النشاط العلمى فى شبكة ال -
(NSF, IEEE, IET). 

ومذكرة التفاهم بين  Concordiaبين الكلية وجامعة  تنشيط مذكرة التفاهم -

 .Staffordshireالكلية وجامعة 

 .Lavalتم االتفاق على التعاون بين الكلية وجامعة  -

 .والكلية IUPUI بين جامعة Top-upاالتفاق على تطبيق نظام  -

 .2012فى عام  IEEEستضافة مؤتمر الـ لعمل على اا -

 .باألكاديمية IETاالتفاق على تنشيط دور الـ  -

 .Hybrid Technologyستحداث موضوع الـ تطوير مناهج الكلية ال -

  والتوصية: 

 .هذه الورشةومؤتمرات على غرار ما تم فى  عمل ورشل االعداد -

 .يستىاستمرار دعم الكلية واألكاديمية المالى واللوج -

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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  ما يستجد من أعمال : السابعالبند 

 
 ة الـ ئياسر جابر أن التقرير الخاص بهي. د.أوضح أABET  قد تم االنتهاء منه وسوف يتم

 .3/3/2011إرساله غدًا الخميس الموافق 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 ن تقريرفكرة مختصرة للمجلس ععلى الدرويش . د.أ أعطى (Action Plan) الذى سيتم إرساله

  .British Institutesلجهة الـ 

 هبة شعبان لدراسة . حمدى عاشور ود. ودخالد الكيالنى . تشكيل لجنة من د :القرار

موضوع مشاريع التخرج فى ضوء مستجدات االعتماد األمريكى والبريطانى والـ 

NAQAA  فى مجلس الكلية القادم التقريرويتم عرض. 

 
 عبد المنعم عبد البـارى أنه قد انتهـى من إعداد التقريـر الخاص بهيئـة الـ . د.أشـار أNAQAA 

 .باقى بعض التفاصيل الدقيقة سيتم االنتهاء منها خالل أسبوع وأن

 يتم استكمال التقرير خالل األسبوع القادم قبل بدء الدراسة :القرار. 

 
 .هرًاظ  02:00وانتهى المجلس فى تمام الساعة 

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس

 

  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 

 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

 ورئيس المجلس 

  

 

 عزيز عزت. د.أ


