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 صباحًا  11:25الساعة  7/4/2010جتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق ا
 

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

 )مساعد العميد لشئون التعليم والبحوث(مصطفى حسين / األستاذ الدكتور

  )مساعد العميد لشئون العالقات الصناعية(محمد رسالن / كتوراألستاذ الد

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

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

 ) مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد للعالقات الخارجية(اسر جابر دسوقي ي/ األستاذ الدكتور

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

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

 )م البيئىرئيس قسم الهندسة المعمارية والتصمي(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 الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

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

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الميكانيكية ( أحمد فاروق الصفطي /الدكتور

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

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

 

 
 محضر مجلس الكلية 

 7/4/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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- :حو التاليعرض جدول األعمال علي الن –أمين المجلس  –مصطفي حسين  .د.أبدأ 

 
 السابق محضر مجلس الكليةالتصديق علي  :لوالبند األ. 

 
 تم التصديق :القرار. 

 

 مذكرة بشأن ورشة عمل هيئة الـ :انيثالبند الABET   األمريكية المنعقدة فى الكلية
 .2010أبريل  4-3بتاريخ 

 ياسر جابر عن مدى نجاح تجربة ورشة العمل التى تمت بحضور . د.تكلم أ

 .جلوريا روجرز/ةالدكتور

  عزيز عزت الذى أشار إلى . د.الرأى جميع أعضاء المجلس وعلى رأسهم أ شاركهوقد

 .األداء المتميز لمن حضر ورشة العمل

 أن أن اقترح وتدريس فى هذا الصدد محمود أبو زيد بمجهودات مساعدى ال. د.كما أشاد أ

 ندوةأثناء ورشة العمل بعقد  مجهوداتهميقوم أربعة من المدرسين المساعدين الذين برزت 

 .الموضوع لهم لشرح هذالبقية المعيدين بالكلية 

 :ن هم والمدرسون المساعدو

 )قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى(رانيا عاصم . م .1

 )قسم هندسة الحاسب(هالة عسل . م .2

 )قسم هندسة اإللكترونيات(حسام عفيفى . م .3

 )التطبيقيةقسم العلوم األساسية و(رضوى عثمان . م .4

 جلوريا روجرز قامت بمراجعة التقرير المقدم من / ياسر جابر إلى أن الدكتورة . د.أشار أ

قسم الهندسة الصناعية وأنه كان لديها الكثير من المالحظات على هذا التقرير وذلك 

 .من قبل NAQQAEمن هيئة  تم قبولههذا التقرير  أن بالرغم من

 فى العمل بين ما سيقدم لهيئة يجب الفصل  هأن عزيز عزت على. د.لذلك أكد أ

NAQQAE  و هيئةABET َامضاعف ًاوعلى الرغم من أنه بذلك ستبذل الكلية مجهود . 

 

 عزيز عزت أنه بعد االنتهاء من إعداد الـ . د.وشرح أoutcome لهيئة الـABET 

 : Feedbackأنواع من الـ  ةسيكون هناك ثالث

 التعليقات .1
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 نقاط الضعف .2

 نقص .3

 .ن لتصحيح هذا الوضعيكون هناك فرصة سنتا  نقص الظروف إن وجد أسووفى أ

 
 أحيط المجلس علما :القرار.ً 

 

  المنظمين  –عرض التقرير المقدم من أحمد الصوفى وفرنسواز مورا  :الثالثالبند
بالكلية فى شهر يناير  التى عقدت CIMPAالخارجيين للمدرسة العلمية 

2009 . 

  قد تم اختيار األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   إلى أنهارى عالء عبد الب. د.أأشار

باإلضافة إلى  نظام األكاديميةوذلك لكفاءة وجودة  CIMPAمدرسة كهيئة لتنظيم 

 .التسهيالت التى تقدمها

  مدرسة اإلسكندريةCIMPA  هى المدرسة األولى من نوعها فى األبحاث والتى أقيمت

 .سنوات 10منذ فى جمهورية مصر العربية 

 يمية بأبى قير والذى يعتبر من أحسن جميع نشاطات هذه المدرسة تمت فى مقر األكاد

  .أو الفندقة الخدمات األماكن سواء من حيث

 3محاضرات كل محاضرة خمس ساعات و 6ن النظام العلمى للمدرسة مكون من إ 

ن بعرض لمشاركوذلك يوجد نصف ساعة ليقوم اك. نمنهم ساعتاجلسات علمية كل واحدة 

 .محادثة تم عرضها فعًال 11بسبب وجود  ًاكبير ًاوقد القى هذا التنظيم نجاح. أعمالهم

 أحيط المجلس علما :القرار.ً 

 

 

 

 مقترح الالئحة التنفيذية للدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة   : البند الرابع
 .والتكنولجيا

 أعيدت صياغتها أكثر من لدراسات العليا أن الالئحة التنفيذية لعزيز عزت . د.أوضح أ

 .أن الكلية لها تصور خاص بها المؤكدمرة ومن 
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  أحمد راغب ود. دوعضويةأحمد لطفى، . د.شهور مقررها أ 5شكلت لجنة بالكلية من .

 سهير رزيقة .د.وأصادق كساب  .د.أ باألساتذة الزائرين خالد الكيالنى كما تم االستعانة

 .اد مسودة الالئحةوانتهت اللجنة من إعد

  على األقسام إلبداء الرأى فى خالل شهر مسودة الالئحةتم عرض. 

 تأجيل مناقشة مرئيات األقسام حول الالئحة التنفيذية لجلسة الحقة :القرار . 
 

  زياء يالماجستير فى الرياضيات والف درجة مذكرة بخصوص طرح  : الخامسالبند
 . يقيةالهندسية بقسم العلوم األساسية والتطب

 أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم  من كبيرعالء عبد البارى عن وجود عدد . د.أ أشار
األساسية والتطبيقية مؤهلين ألن يقوموا بعمل األبحاث أو اإلشراف على رسائل 

 .الماجستير

  ولقد تم وضع تصور مبدئى لبرنامج الماجستير فى الرياضيات والفيزياء الهندسية بناًء
 .انة بالئحة الدراسات العليا الخاصة بجامعة اإلسكندرية وجامعة عين شمسعلى االستع

 وسيكون نظام البرنامج كاآلتى: 

 .مقررات لمدة سنة 6دراسة تأهيلية مكونة من : أوًال 

  .معتمدة مثل أى برنامج ماجستير آخر ساعة 36دراسة لمدة : ثانيًا 

 قتصادى تى فى غياب المبرر االوأضاف أنه ح عزيز عزت على هذه الفكرة . د.أثنى أ
 .  فهناك فائدة تعود على القسم عن طريق سد احتياجاته

 بطرح برنامج والتطبيقية الموافقة على االقتراح المقدم من قسم العلوم األساسية  :القرار

عقب إعداد تقرير الحالة وموافقة الماجستير فى الرياضيات والفيزياء الهندسية وذلك 

 .جامعات على البرنامجالمجلس األعلى لل

 

  مقترح قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت بشأن تسجيل مادة   : السادسالبندThesis I   

  مقررات الدرويش عبد العزيز موضوع طلبة الماجستير الذين يقومون باختيار . د.أأثار

 .على درجة سهولة المقرر التى يقومون بتسجيلها بناًء

 مشرف الرسالة بعد أن يقوم الدارس سين أن يتم تحديد مصطفى ح. د.لذلك اقترح أ

فى اختيار المقررات المتبقية  وذلك ليساعده المشرف الثالثالمقرر  باالنتهاء من دراسة

 .المناسبة لموضوع الرسالة
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 عزيز عزت أخذ أصوات المجلس بين مقترحين . د.اقترح أ: 

على جميع  الثالثمن المقرر  مشرف للرسالة بعد االنتهاءمقترح تحديد يطبق :  األول

 .أقسام الكلية

قسم على  الثالثمشرف للرسالة بعد االنتهاء من المقرر مقترح تحديد يطبق :  الثانى

 .هندسة اإللكترونيات واالتصاالت فقط

 المقترح الثانى تطبيقالمجلس باألغلبية على  وافق :القرار.  

 

  الدولية موقف مواقع األقسام على الشبكة  : السابعالبند. 

 مسئول بالقسم  محمد أبو النصر أنه قد تم إرسال خطاب لألقسام ليقوموا بتعيين. أوضح د

 .لمتابعة ومراجعة تحديث البيانات الخاصة بالقسم

  أما بالنسبة للجزء الخاص بالـObjectives  والـOutcomes  على الموقع سيكون

 ايجب التأكد من أنه تم تحديثه لذلك ABETلتتطابق مع متطلبات هيئة  تعديالت به هناك

 .أيضًا اإللكترونيبالموقع 

 بالكامل، كما يجب  جاهزًاعزيز عزت إلى أن الجزء الخاص بالكلية أصبح . د.أشار أ

 .بكل قسم سواًء مدرس مساعد أو عضو هيئة تدريس webmasterتعيين 

 أحيط المجلس علمًا :القرار.  
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  هيئة  –هيئة ضمان الجودة واالعتماد (بالكلية  موقف اللجان الدائمة  : الثامنالبند
 .)ABETالـ

 المستندات الخاصة بتجديد اعتماد المعاهد  محمد رسالن أنه قد تم تجهيز وإرسال. د.أكد أ

 .المتخصصةالبريطانية المهنية 

 لضمان جودة التعليم واالعتماد سيتم التقدم  أما بالنسبة للمستندات الخاصة بالهيئة القومية

وعند الرد بالقبول على الطلب المقدم سيتم سداد الرسوم المطلوبة  12/04/2010وم لها ي

 .تخالل االنترنوعندئذ تقوم الهيئة بتوفير المستندات الالزمة لالعتماد تباعًا 

  شهور من تاريخ تقديم 6يلى ذلك إعداد تقرير التقويم الذاتى للكلية واألقسام فى خالل 

 .الطلب

 أنه بالنسبة للمستندات الخاصة بالـر ياسر جاب. د.أوضح أABET التى كانت  فإن المعلومة

وقد نم إضافة ذلك فى شهادات تنقص أوراق المراسالت والمطبوعات الخاصة بالكلية 

 .)بأبى قيروهى مقر الكلية ( التخرج اعتبارًا من خريجى فبراير

 الصناعية واإلدارية إلى د كما تم تسليم تقرير التقييم الذاتى المبدئى الخاص بقسم الهندسة .

أبدت الكثير من االعتراضات والتعديالت التى يجب  حيثجلوريا روجرز لمراجعته 

وليس بناًء على  NAQAAعملها حيث أن هذا التقرير كان قد تم إعداده من أجل هيئة 

 . ABETمتطلبات هيئة الـ

 الخاصة بهيئة عزيز عزت على أنه البد من الفصل فى إعداد المستندات . د.أكد أABET 

 . NAQAAعن المستندات الخاصة بهيئة 

  الـإعدادQuestionnaire بالطلبة سيكون من مسئولية مساعد العميد لشئون  الخاص

 .الطالب

  أما بالنسبة لتخفيف العبء الدراسى عن مساعدى التدريس المسئولين عن إعداد المستندات

 .يس القسممتروك فيه االختيار لرئفهو  ABETالخاصة بالـ 

 التأكيد على إعداد التقرير عن هذا الموضوع للعرض فى مجلس الكلية القادم . 

 وافق المجلس :القرار. 
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  متابعة موقف الدراسات العليا  : التاسعالبند. 

 لتاليي النحو امصطفي حسين موقف الدراسات العليا عل/ عرض األستاذ  الدكتور:- 

 :لهم إشرافل لجان بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكي . أ

 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (       أحمد على حسن منسى. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Organizational Development in Medium Size Companies" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  -أستاذ  عبد الرازق قنديل. د.أ. 1

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  -مدرس  سنمحمد خميس ح. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (     أحمد محمد جالل أبو الفتوح شرف. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Development of Integrated Fire Fighting System for Commercial Facilities" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  -أستاذ  عبد الرازق قنديل. د.أ. 1

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  -مدرس  محمد خميس حسن. د. 2

  قسم الهندسة الصناعية واإلدارية -مدرس  رامز أحمد شمس الدين. د. 3
 

 سوافق المجل :القرار. 
 

 )قسم هندسة الحاسب (     أحمد هشام عبد الفتاح عبد اللطيف سالم. م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Security Techniques in Vehicular Ad hoc Networks (Key Distribution Protocols and 
General Security Framework)" 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  –أستاذ مساعد     أيمن عادل عبد الحميد .د .1
 رئيس قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) هندسة الحاسبقسم (        ريتا رؤوف صدقى جورج. م. 4
 : عنوان الرسالة

 "A Hybrid Data Hiding Scheme Based on Difference Images Histogram 
Modifications" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب  –أستاذ مساعد  شيرين مصطفى يوسف. د .1

 قسم هندسة الحاسب  -مدرس   أحمد عبد الخالق أبو الفرج. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) قسم هندسة الحاسب(          إسالم عادل حسنين حسن. م. 5
 : عنوان الرسالة

 "FPGA Based Implementation of Robust Watermarking System" 

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

 قسم هندسة الحاسب  -مدرس  هشام عبد السالم الزوكة . د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) قسم هندسة الحاسب(       سارة مصطفى كامل عبده. م. 6
 : عنوان الرسالة

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

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

 قسم هندسة الحاسب  –مدرس  إيهاب عبد اهللا العف . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 ) قسم هندسة الحاسب(       معن عصام محمود خضر. م. 7

 : عنوان الرسالة
"Wireless Sensor Networks: Maximizing the Lifetime of Wireless Video Sensors" 

 :تحت إشراف كل من
  رئيس قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د. 1
 قسم هندسة الحاسب  –مدرس  وائل حسنى فؤاد. د. 2
 افق المجلسو :القرار. 
 

 ) قسم هندسة الحاسب(      مصطفى السيد محمد تكرونى صالح. م. 8
 : عنوان الرسالة

 "Metamorphic Virus Analysis and Detection Using Unsupervised Learning" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب  -أستاذ  عبد الباعث محمد محمد. د.أ. 1
 مدينة مبارك العلمية –أستاذ مساعد   أحمد عبد النبى . 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) المعمارية والتصميم البيئىقسم الهندسة (     هبة السيد أحمد شمخ. م. 9

 : عنوان الرسالة
 "Design Criteria for a Friendly Urban Square" 

 :تحت إشراف كل من
 دسة المعمارية والتصميم البيئى قسم الهن –أستاذ  عادل سامى المنشاوى. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  – العمارةقسم  -أستاذ  مصطفى العربى. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 ) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(     حمد حسن مصطفى حسن. م. 10

 : عنوان الرسالة
 "Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Architectural Form of 

Higher Educational Spaces " 

 :تحت إشراف كل من
  رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ  عباس عبد الحليم يحيى. د.أ. 1
  قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجى سرحان. د. 2

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –مدرس   أمل ممدوح فتح اهللا. د. 3
 

 وافق المجلس :القرار. 
  

 ) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(    مراد صالح الدين عامر فريحى. م. 11
 : عنوان الرسالة

 "The Impact of Green Corridor on Urban Sustainability " 

 :ت إشراف كل منتح
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجى سرحان. د. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –مدرس   شيرين شفيق على. د .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

  
 ) يئىقسم الهندسة المعمارية والتصميم الب(     عال أنور كامل رستم. م. 12

 : عنوان الرسالة
 " Improving the Street for an Enhanced Pedestrian Experience in Downtown " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجى سرحان. د. 1
 ميم البيئى قسم الهندسة المعمارية والتص –مدرس  شيرين شفيق على . د .2

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –مدرس  أمل ممدوح فتح اهللا. د .3
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(     سارة سامى محمد فؤاد. م. 13

 : عنوان الرسالة
 "Shape Grammar and Form Properties of Mediterranean Cities " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجى سرحان. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  -مدرس  مى عباس يحيى. د . 2
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) عمارية والتصميم البيئىقسم الهندسة الم(    مى عبد الحكيم عبد الغفار نويصر. م. 14

 : عنوان الرسالة
 "The Impact of Structural Transformation in the Heritage of Turkish Town " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ عادل سامى المنشاوى.د.أ. 1
 رية والتصميم البيئى قسم الهندسة المعما -مدرس  شيرين شفيق على. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(   عبد العزيز فاروق عبد العزيز محمد. م. 15

 : عنوان الرسالة
 "Sustainable Building Management in Existing Residential Areas " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ عادل سامى المنشاوى.د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء  -مساعد  أستاذ هشام أحمد بسيونى. د. 2
 وافق المجلس :القرار

 
 ) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(     سندس على محمد راغب. م. 16

 : عنوان الرسالة
 "Responsive Environmental Strategies for Waterfront Marriott Lake " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ عالء الدين ناجى سرحان. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –مدرس  رانيا السيد عبد الجليل. د. 2
 عمارية والتصميم البيئى قسم الهندسة الم –مدرس  أمل ممدوح فتح اهللا. د. 3
 وافق المجلس :القرار

 ) قسم الهندسة الميكانيكية(      أحمد صبحى محمد بدر الدين. م. 17
 : عنوان الرسالة
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 "Diesel Engine Performance Analysis " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ زائر  محمد عبد الفتاح طعيمة. د.أ. 1
 كلية النقل البحرى والتكنولوجيا  –رئيس قسم الدراسات العليا البحرية  سامح فرحات السيد . 2
 وافق المجلس :القرار

 
 ) قسم الهندسة الميكانيكية(      أحمد عبد اللطيف حامد إبراهيم. م. 18

 : عنوان الرسالة
 "Control of Electrohydraulic Servo Valve with Piezo Element " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ زائر  سهير فتحى رزيقة. د.أ. 1
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى –أستاذ مساعد  خليلعالء الدين أحمد . د. 2
 وافق المجلس :القرار

 
 ) البحريةقسم الهندسة (      أحمد عربى توفيق محمد حسن. م. 19

 : رسالةعنوان ال
 "Experimental and Theoretical Analysis of Pipeline Deformation During Installation 

Using the Acoustic Emission Technique " 

 :تحت إشراف كل من
  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  – قسم الميكانيكية –أستاذ  حسن أنور الجمل . د.أ. 1
 قسم الهندسة البحرية  –مدرس  محمد فهمى شحادة. د. 2
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى  -مدرس  مصطفى عبد الجليل. د. 3
 وافق المجلس :القرار

 
 ) قسم الهندسة البحرية(      محمد وليد عبد الحميد أحمد . م. 20

 : عنوان الرسالة
 "Design Considerations of Marine Supply Tugs " 

 :راف كل منتحت إش
 قسم الهندسة البحرية  –أستاذ زائر  السيد حسين حجازى. د.أ. 1
 قسم الهندسة البحرية  –مدرس  أحمد نجيب عبد الحميد. د. 2
 وافق المجلس :القرار

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

 )الحاسب  هندسةقسم (      مارك عادل حليم خله ميخائيل. م. 1
 : عنوان الرسالة
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 "AES-Based Offset Code Book Security Architecture for Wireless Sensor Networks" 

 :من كلتحت إشراف 
  كلية الهندسة والتكنولوجيا -أستاذ  عبد الباعث محمد محمد. د.أ. 1
  كلية الهندسة والتكنولوجيا -أستاذ مساعد  شيرين مصطفى. د. 2
 : المناقشة لجنة

معهد الدراسات العليا والبحوث  –ورئس قسم تكنولوجيا المعلومات أستاذ  شوكت جمال جرجس. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –

 كلية الحاسبات  –أستاذ ورئيس األقسام التعليمية  خالد محمد محار. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) اآللىدسة الكهربائية والتحكم الهنقسم (     معتز محمد السيد عامر. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Optimal Location and Sizing of Distributed Generation Based on Genetic 
Algorithm" 

 :تحت إشراف كل من
 رئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى  –أستاذ   حسين الدسوقى سعيد. د.أ. 1
  الهندسة الكهربائيةقسم  –أستاذ مساعد  أحمد أنس الوجود هالل. د .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة المنصورة –كلية الهندسة  –أستاذ  كمال محمد شبل. د.أ. 1
 جامعة طنطا –كلية الهندسة  –أستاذ  جمال الدين السعيد محمد. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )الكهربائية والتحكم اآللى قسم الهندسة (    شريف عمر زين العابدين عمر. م. 3

 : عنوان الرسالة
 "Three Phase Dynamic Voltage Restorer Simulation and Practical Implantation" 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة والتكنولوجيا  –أستاذ  أحمد أحمد لطفى. د.أ. 1
 هربائية قسم الهندسة الك –أستاذ مساعد  أحمد أنس الوجود هالل. د .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة عين شمس  –كلية الهندسة  –أستاذ  أحمد عبد الستار. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  – مساعدأستاذ  عمرو عثمان الزواوى. د.أ. 2
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 وافق المجلس :القرار. 
 
 

 :الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة .ج 
 

 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (      وسف شلبىمحمود فهمى ي. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Fuzzy Time-Cost Optimization of Projects Using Genetic Algorithm  " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  – أستاذ أحمد فاروق عبد المنعم. د.أ .1

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة  –أستاذ هندسة اإلنتاج  نور الدرديرىمحمد أ. د.أ .2
عميد مركز إدارة البرامج و -قسم هندسة التشييد والبناء أستاذ مساعد ب هشام أحمد بسيونى. د .3

 اإلستراتيجية 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة التشييد البناء (       أحمد زكى على الحماقى. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Forecasting (Cost-Flow for Construction Projects) " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة والتكنولوجيا –رئيس قسم هندسة التشييد والبناء  – أستاذ   محمد إمام عبد الرازق. د.أ. 1

 القاهرة -األكاديمية  –
 جامعة الزقازيق – والمرافق سم هندسة التشييد والبناءق –أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد. د. 2

 :لجنة المناقشة
 عين شمس –كلية الهندسة  –أستاذ الهندسة اإلنشائية  جمال الدين أحمد نصار. د. أ. 1

 عين شمس –كلية الهندسة  –الهندسة اإلنشائية أستاذ  إبراهيم عبد الرشيد نصير. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة التشييد البناء (       حسن خميس حسن عليوه. م. 3
 : عنوان الرسالة

" Earthmoving Productivity and Cost Estimating Using Computer Modeling and 
Simulation " 
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 :تحت إشراف كل من
 أستاذ مساعد هندسة التشييد والبناء  أحمد مصطفى راغب. د .1
 قسم هندسة التشييد والبناء  –مدرس  مدخالد شوقى مح. د. 2

 :لجنة المناقشة
 القاهرة -األكاديمية  –قسم هندسة التشييد والبناء أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د. أ. 1
عبد الناصر حسين رياض . د. 2

 زايد
كلية الهندسة جامعة  –قسم الهندسة الصناعية  –أستاذ مساعد 

 ت والمعلومات لشئون التعليم والطالب وكيل كلية الحاسبا –الزقازيق 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (      إسراء جالل محمود إبراهيم. م. 4
 : عنوان الرسالة

 " An Algorithm for the Detection of Brain Tumor Using MRI Image Analysis  

and Neural Networks " 

 :ف كل منتحت إشرا
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ   ناضر حمدى محمد على. د.أ .1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ مساعد  إيهاب فاروق بدران. د .2
 :لجنة المناقشة

 كلية الهندسة جامعة القاهرة –أستاذ رياضيات وفيزياء هندسية  مدحت أحمد المسيرى. د. أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -مساعد أستاذ  مها أحمد شركس. د .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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  ما يستجد من أعمال : الحادى عشرالبند  

 مصطفى حسين إلى موضوع إدخال مكافآت السادة أعضاء هيئة التدريس . د.أشار أ
وقد اقترح أن لموارد البشرية الجديد الموضوع من قبل ا Systemالمنتدبين من خالل الـ 

 : )أسابيع 5كل دفعة (يتم إدخال المكافآت على ثالث دفعات 

 شهر مايو  –شهر أبريل  –شهر فبراير و مارس 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 األسبوع السابع قبل يوم  االنتهاء من امتحاناتعزيز عزت على ضرورة . د.كما أكد أ
 .15/4/2010الخميس 

 مجلس علمًاأحيط ال :القرار. 
 

 
 
 

 .ظهرًا  1:35نتهى المجلس فى تمام الساعة  او
 

 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   


