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  صباحًا 11:00الساعة  23/2/2011اجتمع 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 / دكتوراألستاذ ال

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

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

 )ن ضمان الجودةمساعد العميد لشئو(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 واالتصاالتباإلنابة عن ( شدى أبو العزايمر/ األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ الدكتوراألستاذ 

 )ميكانيكيةرئيس قسم الهندسة ال( الصفطى أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور

  )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقيةباإلنابة عن ( على عبد المنعم/ األستاذ الدكتور

 ) رئيس قسم الهندسة البحرية باإلنابة(عمرو على / الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

 )سبهندسة الحارئيس قسم باإلنابة عن ( شيرين يوسف/ ةالدكتور

 )باإلنابة داريةرئيس قسم الهندسة الصناعية واإل(خالد الكيالني / الدكتور
 

 لحضور المجلس) الكهربائية والتحكمهندسة البقسم  مدرس( أحمد الشناوى/ الدكتور :وقد تم دعوة 

 
 :الحضور عدم وأعتذر عن

 )الترئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصا( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور

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

 

 

 محضر مجلس الكلية 
 23/2/2011يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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ينقطع تحت أى  أالالبد  يمجلس الكلية هو إجتماع دورباإلشارة إلى أن عزيز عزت . د.المجلس أ بدأ

  . ظرف من الظروف

 
- :عرض جدول األعمال علي النحو التالي –أمين المجلس  –مصطفي حسين . د.أ 
 
 

 لتصديق علي محضر مجلس الكلية السابقا :البند األول. 
 

 وملحقاته من المجالس  2011نايري 5على محضر الكلية السابق بتاريخ  تم التصديق :القرار

 .ستثنائيةاال

 

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

 
 سيتم من أو أكثر  2.00 اكمىمصطفى حسين أن تسجيل الطلبة الذين معدلهم التر. د.أوضح أ

سيتم  2.00 عنمعدلهم يقل خالل الموقع الخاص بالتسجيل باألكاديمية، أما الطلب الذين 

 .التابع لهم بالقسم األكاديميين التسجيل لهم من خالل المرشدين

  مصطفى حسين توقيتات دخول طالب كلية الهندسة والتكنولوجيا فى بداية الفصل . د.أذكر

  :وهى كاآلتى  2010/2011انى الدراسى الث

 ىـم التعليمـالقس تـالتوقي

 الهندسة الميكانيكية الهندسة البحرية الهندسة الكهربية والتحكم  3/ 8الثالثاء 

الهندسة الصناعية  هندسة الحاسب 9/3األربعاء 
 واإلدارية

الهندسة المعمارية 
 والتصميم البيئى

دسة اإللكترونيات هن هندسة التشييد والبناء 10/3الخميس 
 واالتصاالت

 

  العلوم األساسية 13/3األحد 

 )فترة أولى وفترة ثانية(

  

 

 طالب كلية الهندسة والتكنولوجيا  عن جدول لقاء العمادة مع محمود أبو زيد. د.أ كما تحدث

  :وهى كاآلتى  2010/2011فى بداية الفصل الدراسى الثانى 

 3:00إلى  2:00من  11:00إلى  10:00من  تـالتوقي

 الهندسة البحرية الهندسة الكهربية والتحكم  3/ 8الثالثاء 

 الهندسة الصناعية واإلدارية هندسة الحاسب 9/3األربعاء 
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  هندسة التشييد والبناء 10/3الخميس 

 الهندسة المعمارية والتصميم البيئى )فترة أولى وثانية( العلوم األساسية 13/3األحد 

 الهندسة الميكانيكية دسة اإللكترونيات واالتصاالتهن 14/3 االثنين
 
 ينضم لحضور هذه االجتماعات أساتذة من أعضاء هيئة عزيز عزت بأن . د.وقد طالب أ

 . تدريس عن كل كل قسم

  مصطفى حسين التوقيتات التى خصصت لمناقشة مشاريع التخرج باألقسام . د.أكما ذكر

  :وهى كاآلتى

 القسم التعليمى اليوم
 قسم الهندسة البحرية 9/3/2011ألربعاء الموافق ا

 16/3/2011األربعاء الموافق 
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 قسم هندسة الحاسب
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم 

 17/3/2011الخميس الموافق 
 قسم هندسة التشييد والبناء

 قسم الهندسة الصناعية
 قسم الهندسة الميكانيكية

 
 فى تمام صباحًا وينتهى  8:30يبدأ اليوم الدراسى الساعة  أنعزيز عزت . د.ما اقترح أك

دقيقة وتكون فترة الراحة بين  60عصرًا بحيث تكون مدة المحاضرة  2:30 الساعه

لتزام بالجدية فى على التأكيد على جميع الطالب باالدقيقة، كما طالب  15المحاضرات 

 .ى الفصل الدراسىحضور المحاضرات من أول يوم ف

 ختيار األساتذة عند انتقاء جيد ا أن يكون هناك عزيز عزت على ضرورة. د.كما أكد أ

 .المنتدبين وأن يكون هناك متابعة دورية مع الطلبة للتأكد من مستوى األساتذة

 كل قسم سوف يستمر لمدة يومين أما بمصطفى حسين إلى أن التسجيل للطلبة . د.أشار أ

المصروفات فسوف تعطى فرص خمسة أيام عمل وذلك نظرًا لظروف العمل  بالنسبة لتسديد

 .بالبنوك

 فق المجلساو :القرار. 

 
  عتماد من هيئة الـ متابعة إجراءات اال : الثالثالبندABET األمريكية. 
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 ياسر جابر أن جميع األقسام قد انتهت من الرد على التقرير المرسل من هيئة الـ . د.أوضح أ

ABET سم هندسة الحاسب وهو على وشك االنتهاء منه، كما سوف يتم إرسال ماعدا ق

 .بالبريد اإللكترونى 27/2/2011يوم األحد الموافق  ABETالتقرير لهيئة الـ 

 المتخصصة قد خاطب هيئة االعتماد للمعاهد البريطانية هعلى الدرويش أن. د.أوضح أ 

نظرًا للظروف الراهنة وأنه   Action Planبخصوص التأخير الذى حدث فى إعداد الـ 

 .للموقف تفهمًاحاليًا جارى إعدادها وقد وجد من جهتهم 

 عزيز عزت بتوزيع نسخة من الـ . د.وقد طالب أAction Plan   على أعضاء المجلس قبل

 .بداء الرأى بهاالكلية القادم وذلك لمراجعتها وإ مجلس

 عداد ملخص إلالمنعم عبد البارى عبد / االتصال باألستاذ الدكتورعزيز عزت ب. د.طالب أ

 .NAQAA من هيئة الـ للتقدم للحصول على االعتماد هإنجازعن ما تم 

 جنة التى زارت لقد حصلت على تقرير مالحظات العزيز عزت إلى أن الكلية . د.أشار أ

الكلية مؤخرًا من المجلس األعلى للجامعات وتم االتفاق على أنه سيتم كتابة وجهة نظر الكلية 

 .ى هذا الموضوعف

 ومرة أخرى (عزيز عزت أن يتم كتابة تقرير الحالة مرة باللغة اإلنجليزية . د.كما طالب أ

 .)التقرير باللغة اإلنجليزية بعد االنتهاء من مراجعة مترجم باللغة العربية

 عزيز عزت على ضرورة االستعجال فى االجراءات وذلك بأن يكون بكل قسم وحدة . د.أكد أ

نتهاء من هذا آخر ليعاونه للعمل بجدية على اال نة من أستاذ وعضو هيئة تدريسصغيرة مكو

فالتقدم للحصول على االعتماد سيكون  Master of Engineeringأما بالنسبة للـ . التقرير

 .فى المستقبل وليس فى الوقت الحالى

 رير الحالة نتهاء من إعداد تقعطاء فرصة حتى نهاية شهر مارس لالوقد تم االتفاق على إ

  .على للجامعات لمرحلة البكالوريوسللمجلس األ

  
 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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  موقف الدراسات العليا : الرابعالبند 
  من خالل قسم الدراسات العلياعزيز عزت إلى أن إدخال النتائج سيتم . د.أأشار.  

  لجمعة والسبت صباحًا إلى يوم ا بجدول الدراسات العلياالمحاضرات يتم تعديل توقيتات

على  حتى الساعة الخامسة مساًءالساعة الثانية  منويوم الخميس  مساًء 5:00وحتى الساعة 

 .11/3/2011أن تبدأ الدراسة يوم الجمعة 

 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان إشراف لهم -أ 

 )الصناعية واإلدارية قسم الهندسة (                مصطفى خورشيد مصطفى الجندى. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Process Improvement and Reduction of Wastes Under Variable Operating Conditions in 
Transformer Production Facility " 

 :تحت إشراف كل من
  دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم -أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1

 دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم -مدرس  س حسنمحمد خمي. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (                أميرة أحمد محمد أحمد مصطفى. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Dynamic Facility Layout Problem Under Different Topologies " 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة ال قسم –أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1

  دارية اإلصناعية والهندسة ال قسم - مدرس نهى جالل فهمى. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (          فادى صفوت لبيب حنا. م. 3
 : عنوان الرسالة

 " Resource Management in Projects Planning and Control Under Uncertainty " 

 :تحت إشراف كل من
 داريةاإلصناعية والهندسة ال قسم –أستاذ  المنعم أحمد فاروق عبد. د.أ .1

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

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الميكانيكيةقسم الهندسة (                   فيظ فوزالح مصطفى أحمد عبد. م. 4
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 : عنوان الرسالة
 " True Digital Control of Articulated Robot Using a Vision System " 

 :تحت إشراف كل من
 ميكانيكيةالهندسة قسم ال –أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1

 جامعة حلوان -كلية هندسة المطرية  -يم الميكانيكى مدرس التصم خالد محمد زيد أبوزيد. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الميكانيكية(                       أحمد يسرى محمد الروبى. م. 5
 : عنوان الرسالة

 " Design, Modeling and Intelligent Control of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)" 

 :كل من تحت إشراف
األكاديمية  -كلية الهندسة والتكنولوجيا  -حاسب الهندسة قسم  –أستاذ مساعد  إبراهيم حشاد اهللاعطا. د .1

 بالقاهرة
 الكلية الفنية العسكرية -هندسة إلكترونيات قسم  –مدرس  محمد مصباح الخطيب. د. 2
 -كلية الهندسة والتكنولوجيا  -والتحكم كهربية الهندسة قسم ال –مدرس  نهى هانى العمارى. د. 3

 األكاديمية بالقاهرة
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الميكانيكية(                عمرو عادل محمد حسين. م. 6
 : عنوان الرسالة

 " Health Monitoring on Wind Turbine Blades " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  -ميكانيكية الهندسة ال قسم –أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ .1

 األكاديمية -كلية الهندسة والتكنولوجيا  -بحرية الهندسة قسم ال –أستاذ مساعد  محمد فهمى شحادة. د. 2

 األكاديمية -كلية الهندسة والتكنولوجيا  -والتحكمكهربية الهندسة قسم ال –مدرس  مصطفى أحمد عبدالجليل. د. 3
 
 سوافق المجل :القرار. 
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 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  -ب 

 )الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (                    شيريهان شيرين حسن الشاهد. م. 1
 : عنوان الرسالة

" A New Vision towards Sustainable Urban Areas in Developing Countries (Case Study: 
Abu Dhabi, United Arab Emirates)" 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –قسم العمارة  –أستاذ  مجدي محمد موسى. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي  –مدرس  شيرين شفيق علي. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية  –أستاذ  العربىى مصطف. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –قسم العمارة  –أستاذ مساعد  يحيي مصطفى محمد. د. 2

 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )سة التشييد والبناءقسم هند(                                كريم منصور فرغلى منصور. م. 2
 : عنوان الرسالة

" Modeling the Performance of Construction Companies Using Neural Networks " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة التشييد والبناء –أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1
 جامعة الزقازيق  –كلية الهندسة  –قسم هندسة التشييد  –أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد. د. 2
 قسم هندسة التشييد والبناء –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيونى. د. 3

 :لجنة المناقشة 
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  إبراهيم عبد الرشيد نصير. د.أ. 1

 
 جامعة اإلسكندرية –ة الهندسةكلي –أستاذ إدارة المشروعات  هشام عبدالخالق السيد. د.أ. 2
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 :لماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم ا اعتماد درجة -ج 

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (                                           محمد فوزي أحمد الفوال. م. 1
 : عنوان الرسالة

" Technical and Feasibility Selection of Space Truss Construction Systems " 

 :تحت إشراف كل من
 األكاديمية –هندسة التشييد والبناءقسم  –أستاذ  محمد سعد رسالن. د.أ. 1
 األكاديمية –هندسة التشييد والبناء قسم  –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيوني  . د. 2

 : لجنة المناقشة
 عين شمس –كلية الهندسة  –ائية قسم الهندسة اإلنش –أستاذ متفرغ  عادل حلمي سالم. د.أ. 1
جامعة  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة اإلنشائية  –أستاذ متفرغ  محمد إبراهيم النجار. د.أ. 2

 اإلسكندرية
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (                                          البدر محمد محمد عثمان. م. 2
 : ن الرسالةعنوا

" Design and Construction of Multi-Tiers Shoring Towers for Heavy Slabs: Case Study " 

 :تحت إشراف كل من
 القاهرة –األكاديمية  –قسم هندسة التشييد  –أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء –مدرس  خالد محمد شوقي علي. د. 2

 : جنة المناقشةل
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة –أستاذ إدارة المشروعات  جمال الدين أحمد نصار. د.أ. 1
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  إبراهيم عبد الرشيد نصير. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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  ما يستجد من أعمال : الخامسالبند 

 لدرجة الدكتوراه فى مجال الهندسة البحرية برتوكول التعاون المقترح جابر عن ياسر . د.تكلم أ

 . وجامعة بورسعيد األكاديميةبين 

  جامعة المنوفية –تعاون مع كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف طرح موضوع برتوكول كما 

 . وذلك فى مجال هندسة اإللكترونيات

 وافق المجلس :القرار. 
  
 عزيز عزت بتأجيل  .د.اليابانية فقد طالب ارح برتوكول التعاون مع الجامعة أما بالنسبة لمقت

ر التفاصيل وذلك لعدم توف 2011مارس  2مناقشة الموضوع لمجلس الكلية القادم الموافق يوم 

  .  تخاذ القرار بالموضوعوالمعلومات الكافية ال

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
 لشناوى مطالب الطلبة بخصوص االهتمام بصيانة أحمد خميس ا/ كما ناقش الدكتور

 .توبيساتاعد ودورات المياه وزيادة عدد األالمص

  كما عرض مفهوم طلبة قسم الهندسة الكهربية والتحكم عن اتحاد الطلبة، حيث أنه من

فترة أفراد أى طالب من كل  8أن يكون هناك اتحاد طلبة لكل قسم مكون من المقترح 

وليس باالنتخاب إلعطاء فرصة متساوية  دوريةاتحاد الطلبة تكون أما رئاسة . دراسية

 .لجميع األقسام المختلفة بالرغم من صغر حجمها

 يكون رئيس االتحاد هو المسئول عن توصيل مطالب ومشاكل الطلبة لمجلس الكلية. 

 معلومة على مستوى الكلية كلها الوتوصيل عزيز عزت عن أفضل وسيلة لربط . د.اءل أتس

 .طالب أو أعضاء هيئة تدريس سواًء

 ىمقترحات ه ةوتم التوصل إلى ثالث : 

 لكترونى خاص بالكلية إموقع  من خالل .1
 Face bookأو من خالل الـ  .2
   Mailing listأو من خالل الـ  .3

  
 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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 كلية فى إيهاب القصاص المجهود الكبير المبذول فى أعمال الصيانة التى تتم بال. د.ذكر أ

نفسها أو بوحدة  بالمبانىات المياه أو بالقاعات أو رهذه الفترة سواًء كانت أعمال صيانة بدو

 . التصوير

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
 

 .ظهرًا  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


