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  صباحًا 10:00الساعة  3/11/2010اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

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

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

 )خدمة المجتمع والبيئةلشئون  وكيل الكلية(محمود أبو زيد / لدكتوراألستاذ ا

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

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

 )ون ضمان الجودةمساعد العميد لشئ(علي الدرويش / األستاذ الدكتور

 ) مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور

 )الدوليةمساعد العميد للعالقات (ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

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

 )يندسة المعمارية والتصميم البيئرئيس قسم اله(عباس يحيى / األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية( أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقيةابة عن باإلن(على عبد المنعم / الدكتور

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

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

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

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

 :الحضور عدم وأعتذر عن
 )الدراسات العليا والبحوثلشئون  وكيل الكلية(محمد رسالن / األستاذ الدكتور

  )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( عالء عبد البارى/ األستاذ الدكتور

 
 محضر مجلس الكلية 

 3/11/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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- :تاليعرض جدول األعمال علي النحو ال –أمين المجلس  –مصطفي حسين . د.بدأ أ
 
 

 التصديق علي محضر مجلس الكلية السابق :البند األول. 

 

درويش عبد العزيز / األستاذ الدكتورمصطفى حسين أنه عن طريق الخطأ لم يذكر اسم . د.ذكر أ

 .فى السادة الحضور بالمحضر السابق )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(
 

 تم التصديق :القرار. 

 

 

  ساليب تفعيل استخدام الكتاب اإللكترونى للطالب وأعضاء هيئة التدريسأ :الثانىالبند. 
 
 محمد يوسف سوف يقوم بعمل محاضرة اليوم فى تمام الساعة . د.أن أت عزيز عز. د.ذكر أ

    .الكتاب اإللكترونىاستخدام  وفوائدلشرح طريقة  11:45

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  الكلية باحتياجات األقسام الحالية والمستقبلية للمعامل متابعة موافاة  : الثالثالبند
 .واألجهزة

 إيهاب القصاص إلى أنه لم يحصل من األقسام حتى اآلن على كشوف بها أية . د.أشار أ

 .حتى اآلن معلومات عن االحتياجات المستقبلية لكل قسم

 ى الحتياجاته تم االتفاق على أن يقوم كل قسم باالنتهاء من إعداد تصور مبدئ :القرار

 .المستقبلية للمعامل واألجهزة فى خالل فترة أسبوعين من تاريخه

 
  فاء والتميزواالستعداد الحتفاليات يوم ال : الرابعالبند.  

 وأن  19/12/2010محمود أبو زيد أن تقام االحتفالية بيوم الوفاء هذا العام يوم . د.اقترح أ

ة الذين ساهموا بدور بارز فى تقديم لصناعيضاف إلى قائمة المكرمين هذا العام رجال ا

 .أفضل عضو هيئة تدريس منتدب ةخبراتهم للكلية، كما اقترح أيضا أن يضاف إلى القائم

 أيضًاتكريم األساتذة الزائرين عمرو على عن إمكانية . كما تساءل د. 
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 بمبنى  الجديدةأن تقام االحتفالية بالقاعة  عزت بتأييد المقترحات وعرضعزيز . د.أ قام

 .اسةالرئ

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
  االستعدادات النهائية الستقبال لجنة تجديد اعتماد المعاهد البريطانية  : الخامسالبند

  ألقسام الكلية

 على الدرويش أن زيارة المعاهد البريطانية تقسم إلى ثالث مجموعات . د.أوضح أ: 

 : امأقسستقوم بالمراجعة على  IETمجموعة الـ  -أ 

 الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى   –الهندسة الصناعية واإلدارية  -

 هندسة الحاسب   -هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -

 :ستقوم بالمراجعة على قسم  IMARESTمجموعة الـ  –ب 

 الهندسة البحرية -

 :ستقوم بالمراجعة على قسم  IMECHمجموعة الـ  -جـ 

 الهندسة الميكانيكية -

 باختصار خطوات برنامج الزيارة على الدرويش. د.أ كما ذكر. 

 على الدرويش إلى موضوع الممتحنين الخارجيين وأنهم مكلفون بأن يقوموا باختيار . د.أشار أ

االمتحان النهائى لكل مقرر بين مجموعة من االمتحانات تعرض عليهم كل فصل دراسى 

 .الفصل الدراسىنهاية  فى امتحانلطرحها بعد ذلك على الطالب 

  كما علق على مشاريع التخرج حيث يشترك فى كل مشروع مجموعة من الطالب ولكن البد

 .عنها يكون مسئوًال هأن يحدد لكل طالب بعد ذلك جزئية على حد
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  أما بالنسبة لتعليق الزيارة السابقة عن ضرورة تواجد جزء خاص بالـManagement  و

 .  فى األقسام المختلفة، فقد تم تغطية هذا الموضوع بالمقررات التى تطرح Ethicsالـ 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
  متابعة موقف الدراسات العليا : السادسالبند 

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

 ) التشييد والبناءقسم هندسة (                محمد السيد المهدى حسن حمادة. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Mathematical Analysis of the Ocular Globe " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة ليفربول –أستاذ  أحمد إبراهيم الشيخ. د.أ. 1

 التشييد والبناءهندسة  -أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) الحاسبقسم هندسة (                      محمد محمد أحمد فؤاد محمد. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Augmented Reality System Design and Implementation " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ  أسامة محمد إسماعيل. د.أ .1

 قسم هندسة الحاسب –مدرس  العف عبد اهللاإيهاب . د. 2

 سوافق المجل :القرار. 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (       الرازق قناوى م منير عبدعاص. م. 3
 : عنوان الرسالة

 " ISO Shipping Containers as Building Components " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ  مصطفى محمد جبر .د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -مدرس  رانيا السيد عبدالجليل .د. 2

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة -مدرس  ابتسام محمد فريد .د. 3
 سوافق المجل :القرار. 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (            مروج وحيد رأفت بدوى. م. 4
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 : عنوان الرسالة
 " Buildings Rehabilitation " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -أستاذ  مصطفى محمد جبر .د.أ. 1

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -أستاذ مساعد  حنا اهللاجيهان مسعد . د. 2

 جامعة اإلسكندرية - كلية الفنون الجميلة -مدرس  ابتسام محمد فريد. د. 3
 سفق المجلوا :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى(         الرحمن لغفور عبدا إيمان نبيل عبد. م. 5
 : عنوان الرسالة

 " Industrial Automation where a Blending Process Subsystem is to be Integrated in 
a Large DCS System for Different Blending Tasks " 

 :اف كل منتحت إشر
 قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللى –أستاذ  أحمد فؤاد عامر .د.أ .1

 قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللى –مدرس  مصطفى أحمد عبدالجليل. د. 2

 جامعة طنطا –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –مدرس  محمد صبح طاهر بدران.  3

 سوافق المجل :القرار. 
 

 :يان بأسماء الدارسين الذين تم إضافة مشرف ثالث على رسالة الماجستير الخاصة بهمب -ب 
 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (               أحمد محمد قناوى محمد. م. 1

 : عنوان الرسالة
 " Voice over WiMax " 

 :تحت إشراف كل من
 اإللكترونيات واالتصاالت هندسةقسم  – أستاذ خميس محمد الشناوى. د.أ. 1

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

  : تم إضافـة
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ  المنعم صائب مجدى عبد. د.أ. 3
 سوافق المجل :القرار. 
 
 
 

 )لكترونيات واالتصاالت قسم هندسة اإل(          أحمد عباس خورشيد عبدالعزيز. م. 2
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 : عنوان الرسالة
 " Modeling of Nanoscale Semiconductor Devices for High-Speed Integrated Circuit 

Applications " 

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

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  وى ناصرالق البارى عبد المنعم عبد عبد   .2

  : تم إضافـة
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  الرسول العزايم عبد رشدى أبو. د.أ. 3
 سوافق المجل :القرار. 
 

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

 لجان التحكيم على رسائل ضرورة أن يتم عرض عزيز عزت بالتأكيد على . د.قام أ

 .   هذه الرسائلقبل أن يتم تحديد موعد لمناقشة  الماجستير على مجلس الكلية

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (               عبد الفتاح أحمد الهادى ضوء الزعيم. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Preparation and Characterization of Chalcopyrite Compound" 

 :تحت إشراف كل من
  جامعة اإلسكندرية –معهد البحوث  –أستاذ   المعتز باهللا محمد سليمان. د.أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ مساعد  إيمان جمال الدين مرسى. د. 2
 واالتصاالت  قسم هندسة اإللكترونيات  -مدرس  محمد حسن محمد الشرقاوى. د. 3

 : لجنة المناقشة
  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –الكهربية قسم الهندسة  –أستاذ  أحمد خيرى أبو السعود. د.أ. 1
 كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية -قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  محمود محمد شبانه . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (                 هيم لوكسرعمر مجدى إبرا. م. 2

 : عنوان الرسالة
 "Enhancement of Compactness and Performance of Micro strip Lowpass Filters 

Using Defected Ground Structures" 

 :تحت إشراف كل من
 –معهد بحوث اإللكترونيات  – فويوالميكر قسم هندسة – أستاذ  فاطمة محمود الحفناوى. د.أ. 1

  جامعة القاهرة
  اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة  – مدرس محمد حسن الشرقاوى. د. 2

 : لجنة المناقشة
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  درويش عبد العزيز محمد. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –هندسة الكهربية قسم ال –أستاذ  نور الدين حسن إسماعيل. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الميكانيكية (                   محمد حسن السيد رشيد. م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Effect of Misalignment on the Dynamic Stability of Sliding Element Bearings" 

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

 جامعة اإلسكندرية –
 قسم الهندسة الميكانيكية  – أستاذ السيد صابر السيد. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ  عبد الحميد ابراهيم جمعة. د.أ. 1
جامعة  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ مساعد  العربى مرسى عطيه. د. 2

 اإلسكندرية
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم الهندسة البحرية (                  عبد الحميد أحمد عبد الحميد يحيى. م. 4

 : عنوان الرسالة
 "Assessment of Pipeline on Bottom Lateral Stability" 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية  -كلية الهندسة  –قسم الهندسة البحرية  – أستاذ هبة وائل لهيطة . د.أ. 1
 قسم الهندسة البحرية – أستاذ مساعد طارق أحمد السيد. د. 2

 : لجنة المناقشة
 الهندسة البحريةقسم  –أستاذ  محمد النور عبد الراضى. د.أ. 1
 بورسعيدجامعة  –كلية الهندسة  –أستاذ مساعد  هبة السيد الكيالنى. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (                خالد أحمد السيد الدغار. م. 5
 : عنوان الرسالة

 "Development of Egyptian Village Using Renewable Energy Resources in Relation to 
the Objectives of Global Sustainable Development " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة  –العمارة  أستاذ محسن أبو بكر سليمان بياض . د.أ. 1
 رية التصميم البيئىقسم الهندسة المعما – أستاذ مساعد جيهان مسعد حنا اهللا. د. 2

 : لجنة المناقشة

  هشام عارف. د.أ. 1
 ووكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أستاذ 

 جامعة الفيوم –

 يحيى مصطفى محمد ابراهيم . د. 2
 قسم الهندسة المعمارية كلية الفنون الجميلة  –أستاذ مساعد 

 جامعة اإلسكندرية –
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 :لماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم ا اعتماد درجة -د 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (                          سلمى درويش عبد العزيز محمد. م. 1
 : عنوان الرسالة

"Error Performance in Free Space Optical Systems in Turbulent Channels" 

 :تحت إشراف كل من
  جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة  -قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  أحمد خيري أبو السعود. د.أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  – أستاذ مصطفى حسين علي حسن. د.أ. 2
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   -مدرس  هبة أحمد محمد شعبان. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة المنوفية –كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف  –أستاذ  معوض إبراهيم الدسوقي. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية ––كلية الهندسة  -قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  سعيد محمد النوبي. د.أ. 2

 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  قسم(                 إسالم إبراهيم الشوربجي خميس السبع. م. 2
 : عنوان الرسالة

" Haar and MBLBP Features for Face Detection Using Multi-Exit Asymmetric 
Boosting" 

 :تحت إشراف كل من

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –مساعد أستاذ  مها أحمد شركس. د. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  – مدرس عمرو ماجد راغب الحلو. د. 2
 : لجنة المناقشة

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –هندسة الحاسب قسم  –أستاذ  محمد نزيه الدريني. د.أ. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ مساعد  إيهاب فاروق محمد بدران. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (                          ي حسن محمد بسيونيأحمد فوز. م. 3

 : عنوان الرسالة
" Efficient Uncompressed Video Communications Using Multicarrier Redundancy 

Exploitation and Low Density Error Correction Techniques" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  مها أحمد شركس. د. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   -مدرس  هبة أحمد محمد شعبان. د. 3

 : لجنة المناقشة
 –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ  فاطمة الزهراء أبو شادي. د.أ. 1

 جامعة المنصورة
 اإلسكندرية –كلية الهندسة  – قسم الهندسة الكهربية –أستاذ مساعد  نهى عثمان القرني. د. 2

 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )ناء قسم هندسة التشييد والب(                   أحمد محمد رضا عبد العظيم بشر. م. 4
 : عنوان الرسالة

" Financial Analysis for Egyptian Construction Industry " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية اإلدارة والتكنولوجيا -أستاذ  أيمن أحمد رجب. د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ مساعد هشام أحمد بسيوني. د. 2

 : لجنة المناقشة
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ  سيدعزيز عزت ال. د.أ. 1
 –جامعة عين شمس  -كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  جمال الدين أحمد نصار. د.أ. 2

  القاهرة
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم هندسة التشييد والبناء (                         خالد حسين السيد رجب. م. 5

  :عنوان الرسالة
" Managing Risk of Delay of Contractor Claim Settlement " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة حلوان –المطرية  –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  عادل أبو اليزيد السمادوني. د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ مساعد هشام أحمد بسيوني. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية – كلية الهندسة –الهندسة المدنية قسم  –أستاذ  هشام عبد الخالق السيد. د.أ. 1
 القاهرةفرع  –قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د.أ. 2

 
 .وافق المجلس :القرار

 
 )تشييد والبناء قسم هندسة ال(                         محمد محمد عصام موسى. م. 6

 : عنوان الرسالة
" An Efficient Opportunistic Fair Access Mechanism for IEEE 802.11e " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  ابراهيم عبد الحفيظ. د. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ مساعد محمد عصام خضر. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –هندسة االتصاالت قسم  –أستاذ  السيد أحمد يوسف. د.أ. 1
 قسم هندسة الحاسب – مساعد أستاذ محمد سعيد أبو النصر. د. 2

 
 .وافق المجلس :القرار
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 .ظهرًا  12:00وانتهى المجلس فى تمام الساعة 

 
 لمجلسأمين ا سكـرتارية المجلـس

 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   


