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صباحًا   11:15الساعة  3/2/2010جتمع 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   
 3/2/2010يوم 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. 

مصطفى حسين إلى أن هناك خطأ فى محضر مجلس الكلية السابق بتاريخ . د.أأشار 

الدارسين الذين تم تشكيل لجان  حيث كتب فى بيان بأسماءالسابعة بالصفحة   6/1/2010

  : إشراف لهم 

أحمد محمد قناوى محمد   /الطالب

رئيس قسم هندسة الحاسب باإلنابة  أستاذ مساعد –  -محمد سعيد أبو النصر. دوالمشرف 

 كلية الهندسة – أستاذ هندسة االتصاالت – محمد السعيد أبو النصر –. د: واالسم الصحيح هو 

جامعة طنطا 
 

 تم التصديق :القرار. 

 

 موقف امتحانات نهاية الفصل الدراسى الحالى :انيثالبند ال. 

 بشكل جيدعلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى تسير محمود أبو زيد . د.أ أكد. 
 
 أحيط المجلس علما :القرار.ً 

 

  متابعة إدخال نتائج نهاية الفصل فى حينها :الثالثالبند. 

 مصطفى حسين إلى ضرورة االنتهاء من إدخال درجات المقررات فى الموعد . د.أشار أ

 . 9/2/2010 الثالثاءوذلك يوم  المحدد من قبل مركز المعلومات

  1(كما يجب أيضًا أن يتم تسليم نتائج مقرر مشروع ( . 

 مع مندوبى  7/2/2010يوم األحد القادم  اجتماعمحمود أبو زيد أنه سيتم عقد . د.أ أشار

األقسام بخصوص إعداد الجداول الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى القادم فبراير 

2009/2010 . 

 دوالر فى المصروفات الدراسية  18صطفى حسين أنه سيكون هناك زيادة م. د.أكد أ

 ى الـالقادم حت ىـراسمن الفصل الد ًءبد وستكون ضمن الحافظة التى يستخرجها الطالب

 .رر مشاكل التسجيل التى حدثت فى الفصل الدراسى األولتتك

 وافق المجلس على أن يتم تفعيل الموضوع  :القرار. 

 متابعة إجراءات التقدم إلى الهيئة القومية لالعتماد وضمان الجودة  : البند الرابع 
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 االنتهاء من إعداد الخطة اإلستراتيجية محمد رسالن أن مجموعة العمل بصدد . د.أكد أ

 .وتقرير التقويم الذاتى

 علمًاأحيط المجلس  :القرار . 
 

  متابعة التقدم لهيئة الـ   : الخامسالبندABET . 

 إعداد الـ  من أنه قد تم االنتهاءجابر ياسر . د.أوضح أApplication Form وقد تم قبوله. 

 عقدت اللجنة المسئولة عن اإلعداد للحصول على االعتماد من هيئة الـABET  اجتماعين
 .وتم إعداد محضرين لهذين االجتماعين

 ياسر جابر أنه جارى العمل بالـ . د.أكد أSelf Study Report  فى وسيتم االنتهاء منه
ة أبو ـكلموهى ار ـ، كما أشار إلى نقطة أخرى يجب أن توضع فى االعتب2010 بريلأ

: عندما تكتب باإلنجليزية يجب أن تكتب هكذاعنوان مقر األكاديمية  قير التى تذكر فى
Abu Kir . 

 إلى لجنة اإلعدادمدير شئون الخريجين محمد وهبة . عزيز عزت بضم د. د.طالب أ. 

 لهيئة  ايتم إعداده المستندات التىمن % 80ت إلى أن عزيز عز. د.أشار أ(NAQAAE) 
ستراتيجية الكلية وإن كان فى ا ABETيمكن االستفادة منها أيضًا فى اإلعداد للجنة الـ

 .الموضوعين منفصلين

 الـعباس يحيى أن االعتماد من جهة . د.أكد أABET  الهندسة المعمارية لن ينطبق على قسم

و بما أن القسم حاصل على االعتماد  NABالـ كن االعتماد سيكون من قبلول والتصميم البيئى
 .فهذا سيجعل األمر سهًال RIBAمن الـ 

 ياسر جابر عن أهمية إظهار الساعات المكتبية بالنسبة لكل محاضر وأيضًا أهمية . د.تكلم أ
 .ساعات اإلرشاد

 المكتبية الخاص  عزيز عزت على ضرورة أن يعلق كل محاضر جدول الساعات. د.أكد أ
 .به على باب الغرفة

 على كل قاعة دراسية  جداول إشغال القاعاتإيهاب القصاص يتولى إعداد . د.كما أن أ
 .ومعمل

 الجداول الدراسية ألعضاء هيئة التدريس وبها ساعات عزيز عزت بإعداد . د.طالب أ
 2008اًء من سبتمبر ابتد ABETبالكلية والتى ستقدم للجنة الـ اإلرشاد والساعات المكتبية

 .مصطفى حسين. د.إلى أ على أن تسلم

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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  مقترح قسم الهندسة البحرية لدبلومة الهندسة البحرية  : السادسالبند 

  عمرو على عن وجود تخصصين بقسم الهندسة البحرية وهم. دتكلم: 

 هندسة بحرية  .1

 هندسة منصات  .2

ة المنصات وبناًء على طلب الدراسين تم إعداد دبلومة أخرى يوجد بالقسم دبلومة فى هندس

 . فى الهندسة البحرية

 أحيط المجلس علمًا :القرار.  

 

  األقسام سمقترح مشاركة الطلبة فى اجتماعات مجال  : السابعالبند. 

 عزيز عزت رؤساء األقسام بإعداد مقترحات آللية تفعيل مشاركة الطالب فى . د.طالب أ

 :مثل التساؤالت  ضام وطرح بعمجالس األقس

أم كعضو  أم كمستمع – هل سيكون كمراقب –( كيف يتم ذلك ؟ وما هو دور الطالب -

) ؟ كامل

 على الدرويش على أن مشاركة الطلبة ليس بالضرورة أن يكون معناها حضور . د.علق أ

عات قسام حيث أن هناك أمور إستراتيجية يتم مناقشتها فى اجتمامجالس األ اجتماعات

  .ال يجب أن تعرض على الطلبةومجالس األقسام 

 تفعيل دور مجلس الطلبة لبة فى إدارة العملية التعليمية والبحث فى كيفية إشراك الط :القرار

. فى األقسام وبالكلية

القادم أعضاء مجلس الكلية قبل مجلس الكلية  بها مقترحات السادةويتم تجميع مذكرة 

  .بأسبوع

 

  متابعة موقف هندسة الحاسب واالتصاالت  : الثامنالبند. 

  ود محمد ثـبد الباعـع. ة التى شكلت من دـاللجنعن ش عبد العزيز ـدروي. د.أتكلم .

وأنه قد تم االنتهاء من إعداد تقرير الحالة الخاص بالقسم والخطة القادمة هى  بدران إيهاب

 .    محمد رسالن. د.إلى المجلس األعلى للجامعات من قبل أ إرساله
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 أحيط المجلس علمًا :القرار.  

 

  إحاطة المجلس بميعاد ورشة العمل الخاصة بقسم العلوم األساسية   : التاسعالبند
دور العلوم "والتطبيقية بعنوان  دور العلوم األساسية"والتطبيقية بعنوان 

والتى ستعقد يوم االثنين الموافق " األساسية فى التعليم الهندسى
 .سم الهندسة المعماريةبمدرج ق 8/2/2010

 صباحًا فى  9.30فى تمام الساعة  انعقادهاأن الورشة سيتم عالء عبد البارى . د.أوضح أ

حمدى علوانى / وسيحضر هذه الورشة الدكتور 8/2/2010قاعة سعيد الفارسى يوم 

 .العطار رفعت/ والدكتور

 فى أى تعديالت  وسيحضر ورشة العمل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لألخذ بمقترحاتهم

  .مطلوب إحداثها فى مقررات العلوم األساسية باألقسام التعليميةأو تغييرات 

 أحيط المجلس علمًا :القرار.  
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  متابعة موقف الدراسات العليا:  العاشرالبند.  

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

 :لهم إشرافالذين تم تشكيل لجان بيان بأسماء الدارسين  .أ

 
)  الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (       سامى إبراهيم على فرحات. م. 1

 : عنوان الرسالة
 "Evaluating the Effectiveness of TPM Using Casual Loop Diagram" 

: تحت إشراف كل من
 ة الصناعية واإلدارية باإلنابةرئيس قسم الهندس أستاذ مساعد –خالد سعيد الكيالنى . د. 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية الهندسة والتكنولوجيا  -الهندسة الصناعية واإلداريةقسم   –مدرسمحمد خميس حسن . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 

)  الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم ( سالى سعيد محمود الديب    . م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Sustainable Waterfront Developments" 

: تحت إشراف كل من
الهندسة المعمارية والتصميم البيئى قسم  أستاذ مساعد -عالء الدين ناجى سرحان . د . 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  مدرس -رانيا السيد عبد الجليل . د. 2

والتكنولوجيا كلية الهندسة 
 

 سوافق المجل :القرار. 
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 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (    ذرى وميض جمال عمر نظمى. م. 3

 : عنوان الرسالة
 "Revitalizing Historic District (case Study: Al-Adhamya Urban Fabric" 

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

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  مدرس - شيرين شفيق على .د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 

 وافق المجلس :القرار. 
  

) الهندسة الميكانيكيةقسم (     حسين أحمد يوسف أبو يوسف  . م. 4
 : لةعنوان الرسا

 "Steam Turbines Performance Analysis" 

: تحت إشراف كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا  الهندسة الميكانيكية -قسم  أستاذ زائر -محمد عبد الفتاح طعيمة . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا  قسم الهندسة الميكانيكية - مدرس –  ود أبو العزمممحمد مح. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة الميكانيكية(       إقبال شوكت جواد العبوسى. م. 5
 : عنوان الرسالة

 "Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer in Micro-channels" 

: تحت إشراف كل من
كندرية جامعة اإلس كلية الهندسة – الهندسة الميكانيكية -قسم  أستاذ -حسن أنور الجمل . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا  قسم الهندسة الميكانيكية - مدرس –محمد محود أبو العزم  . د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 
 

 
 ) الهندسة الكهربائية والتحكم واآللىقسم (     عبد الحليم أحمد عبد الحليم. م. 6
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 : عنوان الرسالة
 "Intelligent Temperature Control for Building Air Conditioning System" 

: تحت إشراف كل من
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى أستاذ -مدحت ابراهيم السنجابى . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى أستاذ مساعد -عالء الدين أحمد خليل  . د. 2

ولوجيا كلية الهندسة والتكن
 - رئيس قسم الهندسة الميكانيكية باإلنابة أستاذ مساعد –أحمد فاروق الصفتى  . د. 3

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى ( محمد عبد اهللا مصطفى عمار   . م. 7
 : عنوان الرسالة

"The Effect of Distribution System Transients on Distributed Generation" 

: تحت إشراف كل من
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى أستاذ مساعد - سماح محمد الصفتى. د. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى مدرس -مصطفى عبد الجليل . د. 2

نولوجيا كلية الهندسة والتك
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى (     رضا محمد يوسف المنسى. م. 8
 : عنوان الرسالة

 "Intelligent Robot for Pipeline Inspection Applications" 

: تحت إشراف كل من
   -ة والتحكم اآللىقسم الهندسة الكهربائي أستاذ -السنجابى  إبراهيممدحت . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى  أستاذ مساعد -عالء الدين أحمد خليل  . د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 

كلية الهندسة والتكنولوجيا  قسم هندسة الحاسب – مدرس –  إيهاب عبد اهللا العف .د. 3
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 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى ( أحمد جابر حسن على    . م. 9
 : عنوان الرسالة

 "Output Power Management for Photovoltaic Modules" 

: تحت إشراف كل من
بقسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى  أستاذمحمود سليمان ابو زيد . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا   -بمساعد العميد لشئون الطال –

جامعة اإلسكندرية  معهد الدراسات العليا والبحوث – أستاذ –المعتز باهللا سليمان . د.أ. 2
   -قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى مدرس -شادى أحمد القشالن  . د. 3

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى ( وقى القاضى   سارة أحمد ش. م. 10
 : عنوان الرسالة

 "Low-Voltage Ride-Through Capacity Enhancement of Wind Generation" 

: تحت إشراف كل من
  قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى أستاذ - أحمد أحمد لطفى. د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا  -
  قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى مدرس -هادى ماجد الحلو . د. 2

فرع القاهرة   –كلية الهندسة والتكنولوجيا -

  قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى مدرس -مصطفى سعد عبد اهللا  . د. 3

فرع القاهرة   –كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 

 
) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى ( نرمين محمد إبراهيم بيومى   . م. 11

 : عنوان الرسالة
 "Parametric Identification of Control Systems Using Neural Networks" 
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: تحت إشراف كل من
بقسم الهندسة الكهربية والتحكم بالحاسب   أستاذياسر جابر عبد الرازق . د.أ. 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا  -اعد العميد للعالقات الخارجيةمس -
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى مدرس -شادى أحمد القشالن   .د .2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم العلوم األساسية والتطبيقية - مدرس –منى فؤاد موسى . د. 3

 
 المجلس وافق :القرار. 

  
) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى ( ريم خليل عثمان خليل    . م. 12

 : عنوان الرسالة
 " Power Systems Quality Analysis " 

: تحت إشراف كل من
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللىرئيس  أستاذ –حسين الدسوقى سعيد  . د.أ. 1

جيا كلية الهندسة والتكنولو
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى أستاذ مساعد -أمانى حنفى الزنفلى . د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 

مصطفى سعد عبد اهللا . د. 3
قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى -  مدرس -

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم الهندسة الكهربائية والتحكم واآللى ( عطية     إنجى إبراهيم أحمد. م. 13

 : عنوان الرسالة
 "Building Automation " 

: تحت إشراف كل من
 - قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى أستاذ -حمدى أحمد عاشور . د. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 - بائية والتحكم اآللىقسم الهندسة الكهر مدرس - مصطفى سعد عبد اهللا. د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 وافق المجلس :القرار. 

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

)  الهندسة الصناعية واإلداريةقسم ( محمود فهمى يوسف شلبى     . م. 1
 : عنوان الرسالة
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 "Fuzzy Time Cost Optimization" 

: من كلتحت إشراف 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا -قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  أستاذ –أحمد فاروق عبد المنعم . د.أ. 1

:  لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة - هندسة اإلنتاج –قسم  أستاذ –محمد أنور الدرديرى . د.أ. 1
عميد مركز إدارة البرامج  قسم هندسة التشييد والبناء – أستاذ مساعد –هشام أحمد بسيونى . د. 2

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  اإلستراتيجية –
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

)  التشييد والبناءقسم هندسة ( أحمد محمد رضا عبد العظيم بشر    . م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Financial Analysis for Egyptian Construction Industry" 

: تحت إشراف كل من
عميد كلية اإلدارة والتكنولوجيا   أستاذ –  أيمن أحمد رجب. د.أ. 1
كلية الهندسة والتكنولوجيا  قسم هندسة التشييد والبناء – أستاذ مساعد –هشام أحمد بسيونى . د .2

: لجنة المناقشة
جامعة عين شمس  كلية الهندسة – المشروعات – أستاذ بقسم إدارةإبراهيم عبد الرشيد نصير . د.أ. 1
والتكنولوجيا كلية الهندسة  أستاذ بقسم هندسة التشييد والبناء –محمد إمام عبد الرازق . د.أ .2

القاهرة  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا -
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) التشييد والبناء قسم هندسة ( مروة أحمد تحسين السيد عنبر    . م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Managing Information and Communication Technology in Construction Firms in 
Egypt" 

: تحت إشراف كل من
جامعة الزقازيق   أستاذ –رفعت عبد الرازق . د.أ. 1
الهندسة والتكنولوجيا  كلية قسم هندسة التشييد والبناء - أستاذ مساعد –هشام أحمد بسيونى . د .2

: لجنة المناقشة
كلية الهندسة   قسم إدارة المشروعات – أستاذ -إبراهيم عبد الرشيد نصير . د. أ. 1

جامعة عين شمس  –
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 كلية الهندسة والتكنولوجيا - قسم هندسة التشييد والبناء – أستاذ –محمد إمام عبد الرازق . د.أ. 2
القاهرة 

 
 وافق المجلس :القرار. 
 
 

)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم ( درانى   محمد نبيل على اإلسكن. م. 4
 : عنوان الرسالة

 "Investigation of Performance of Wavelet-based MC-CDMA in Rayleigh Fading 
Channel" 

: تحت إشراف كل من
 - ونيات واالتصاالترئيس قسم هندسة اإللكتر أستاذ –درويش عبد العزيز محمد . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -  أستاذ مساعد –إيهاب فاروق بدران . د .2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
: لجنة المناقشة

رئيس اللجنة القومية لعلوم الراديو إبراهيم سالم أحمد . د.أ. 1
  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –  –أستاذناضر حمدى محمد على . د.أ. 2

  كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( محمد عبد العزيز عبده الشعل   . م. 5
 : عنوان الرسالة

 "DWT-Based Single Channel Source Separation Using Singular Value 
Decomposition and Independent Component Analysis " 

: تحت إشراف كل من
  قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – أستاذ –ناضر حمدى محمد على . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا   

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

نولوجيا كلية الهندسة والتك
: لجنة المناقشة

أسيوط جامعة  كلية الهندسة – أستاذ متفرغ –هانى سليم جرجس . د.أ. 1
عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا نظم المعلومات  هندسة الحاسب – أستاذ –محمد وليد فخر . د.أ. 2
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القاهرة  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا -

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( إسراء جالل محمود إبراهيم    . م. 6
 : عنوان الرسالة

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

: تحت إشراف كل من
  ات واالتصاالت –قسم هندسة اإللكتروني أستاذ –ناضر حمدى محمد على . د.أ. 1

كلية الهندسة والتكنولوجيا   

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  أستاذ مساعد –إيهاب فاروق بدران . د .2
: لجنة المناقشة

جامعة القاهرة  أستاذ بكلية الهندسة –مدحت أحمد المسيرى . د.أ. 1
 - يات واالتصاالتقسم هندسة اإللكترون أستاذ مساعد –مها أحمد شركس . د. 2

والتكنولوجيا  كلية الهندسة 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة الحاسب ( سامر شكرى صديق اسكندر     . م. 7
 : عنوان الرسالة

"Facial Expression Analysis based on Automatic Facial Feature Points Detection 
and Temporal Models of Facial Action Units " 

: تحت إشراف كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا    قسم هندسة الحاسب – أستاذ مساعد –طاهر السنى المحمد . د. 1

: لجنة المناقشة
جامعة اإلسكندرية   قسم الهندسة الكهربية – أستاذ مساعد -محمد رزق محمد رزق . د.أ. 1
جامعة حلوان  دسة الحاسب –كلية هن أستاذ متفرغ -السيد مصطفى سعد . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

) قسم هندسة الحاسب ( محمد أحمد على محمد طه     . م. 8
 : عنوان الرسالة

"An Enhanced Dynamic Parallel Approach for Segment Trees " 
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: تحت إشراف كل من
 ة الهندسة والتكنولوجياكلي قسم هندسة الحاسب – أستاذ –أسامة محمد إسماعيل . د.أ. 1
  كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – أستاذ –خالد محمد محار . د.أ. 2

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
: لجنة المناقشة

الهندسة كلية  أستاذ ورئيس قسم هندسة الحاسب والنظم –أمين أحمد فهمى شكرى . د.أ. 1
  جامعة اإلسكندرية

جامعة الكويت  مدير مركز النظم –ياد حسين نجم ز. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة الحاسب ( نور الدين فتحى محمد مرسى     . م. 9
 : عنوان الرسالة

"Cluster-Based Instruction Detection using Mobile Agents for Mobile Ad-hoc 
Networks " 

: تحت إشراف كل من
  كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – أستاذ –خالد محمد محار . د.أ. 1

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
كلية الحاسبات وتكنولوجيا  قسم هندسة الحاسب – أستاذ مساعد –أيمن عادل عبد الحميد  . د. 2

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  المعلومات –

: لجنة المناقشة
جامعة اإلسكندرية   الطبية –معهد البحوث  أستاذ هندسة الحاسب –صالح الشهابى . د.أ. 1
رئيس قسم هندسة الحاسب باإلنابة  أستاذ مساعد –محمد سعيد أبو النصر . د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 
) لحاسب قسم هندسة ا( نور أحمد مجدى الحبشى رجب     . م. 10

 : عنوان الرسالة
"Enhancement of Computational Complexity in Binary Indexed Trees  

and Non-Comparison Sorting Techniques " 
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: تحت إشراف كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا  قسم هندسة الحاسب – أستاذ –أسامة محمد إسماعيل . د.أ. 1
رئيس قسم هندسة الحاسب باإلنابة  أستاذ مساعد –محمد سعيد أبو النصر . د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
: لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ بقسم هندسة الحاسب –محمد إسماعيل . د.أ. 1
مات سب وتكنولوجيا المعلوكلية علوم الحا أستاذ ورئيس األقسام التعليمية –إبراهيم إمام . د.أ. 2

القاهرة  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - -
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة الحاسب ( عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبده    . م. 11
 : عنوان الرسالة

"A Novel Forwarding / Dropping Decision Engine  
for Wireless Multi-hop Ad-hoc Networks" 

: راف كل منتحت إش
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  قسم هندسة الحاسب - أستاذ –أسامة محمد إسماعيل . د.أ. 1
رئيس قسم هندسة الحاسب باإلنابة  أستاذ مساعد –محمد سعيد أبو النصر . د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
: لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – هندسة الحاسب – أستاذ بقسمحمد نزيه الدرينى م. د.أ. 1
  وتكنولوجيا المعلومات كلية الحاسبات شبكات الحاسب – مساعد –أستاذ أيمن عادل عبد الحميد . د. 2

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  -
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 
) المعمارية والتصميم البيئى  قسم الهندسة( ريهام محمد جابر أحمد     . م. 12

 : عنوان الرسالة
"A Framework to Sustaining Vernacular Architecture – with Reference to Siwa, 

Egypt" 

: تحت إشراف كل من
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جامعة اإلسكندرية   كلية الفنون الجميلة – أستاذ –حاتم عبد المنعم الطويل . د.أ. 1
قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -  أستاذ مساعد –جى أحمد بهاء الدين السرا. د. 2

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 - قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى مدرس –أميرة مدحت النقلى  . د. 3

كلية الهندسة والتكنولوجيا 
: لجنة المناقشة

 - ية والتصميم البيئىبقسم الهندسة المعمارزائر أستاذ محمد إبراهيم جمعة . د.أ. 1
كلية الهندسة والتكنولوجيا 

كلية الفنون الجميلة   قسم العمارة – أستاذ مساعد –يحيى مصطفى محمد . د. 2
جامعة اإلسكندرية  –

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم الهندسة الميكانيكية ( محمود محمد عباس محمد      . م. 13

 : عنوان الرسالة
"Air Temperature and Velocity Distribution within a Refrigerated Container" 

: تحت إشراف كل من
  كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة الميكانيكية -  –زائر أستاذرشدى محمد حمودة . د.أ. 1
رئيس قسم الهندسة الميكانيكية باإلنابة -  أستاذ مساعد –أحمد فاروق الصفطى . د. 2

لهندسة والتكنولوجيا كلية ا
كلية الهندسة والتكنولوجيا   -قسم الهندسة الميكانيكية مدرس –محمود محمد أبو العزم  . د. 3

: لجنة المناقشة
جامعة عين شمس  كلية الهندسة – أستاذ –عادل عبد الملك األهوانى . د.أ. 1
يق جامعة الزقاز أستاذ بكلية الهندسة –محمد عبد العزيز أحمد . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم الهندسة الميكانيكية ( خالد سنارى زهرى إبراهيم      . م. 14

 : عنوان الرسالة
"Enhancing LNG Production Rate Using Absorption Cooling System" 

: تحت إشراف كل من
  كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة الميكانيكية - زائر –أستاذ رشدى محمد حمودة . د.أ. 1



                                                   -16             -                                                                    3/2/2010أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية باإلنابة -  أستاذ مساعد –أحمد فاروق الصفطى . د. 2
كلية الهندسة والتكنولوجيا 

 (ELNG)مدير اإلنتاج بالشركة المصرية لتسييل الغاز أحمد فكرى عز . م. 3
: لجنة المناقشة

  كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة الميكانيكية -  –ئرزا أستاذمحمد عبد الفتاح طعيمة . د.أ. 1
 (ELNG)المصرية لتسييل الغاز  شركةالمدير عام أحمد محمود شحاته . م. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم الهندسة البحرية ( محمد كمال طه أحمد       . م. 15

 : عنوان الرسالة
"Parametric Comparison Between Numerical Computation and Code Estimation of 

Mooring Loads for Spread Moored Offshore Barges" 

: تحت إشراف كل من
  كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة البحرية - أستاذ زائر–محمد عباس قطب . د.أ. 1
عة اإلسكندرية  جام كلية الهندسة – أستاذ مساعد –عادل عبد الحليم بنوان . د. 2
كلية الهندسة والتكنولوجيا   قسم الهندسة البحرية – مدرس –محمد فهمى شحاده . د. 3

: لجنة المناقشة
   كلية الهندسة والتكنولوجيا قسم الهندسة البحرية - أستاذ زائر –السيد حسين حجازى . د.أ. 1
 جامعة قناة السويس لعليا –وكيل كلية الهندسة للدراسات اعادل عبد اهللا توفيق . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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: الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة .ج 
 

)  التشييد البناءقسم هندسة ( نوار عبد الرحمن محمد عبد العال أحمد   . م. 1
 : عنوان الرسالة

 " The Implementation for Environmental Management Systems  
in Construction Industry in Egypt  " 

: تحت إشراف كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا  رئيس قسم هندسة التشييد والبناء – – أستاذوائل كامل . د.أ .1

جامعة اإلسكندرية   المعهد العالى للصحة العامة – أستاذ الهندسة البيئية –أحمد حسام الدين حسن . د.أ .2
عميد مركز إدارة البرامج اإلستراتيجية  أستاذ مساعد وبسيونى  هشام أحمد. د.أ .3

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا   قسم هندسة التشييد والبناء – –
: لجنة المناقشة

ووكيل معهد الدراسات العليا والبحوث لشئون خدمة المجتمع وتنمية أستاذ هانى زكى إبراهيم . د. أ. 1
سكندرية جامعة اإل البيئة –

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبحوث والدراسات البيئية محمد مسعد محرم . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة التشييد البناء ( محمد أحمد محمد الدقاق     . م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Mathematical Model to Predict the Environmental Impact of Artificial Submerged 
Reef " 

: تحت إشراف كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا  رئيس قسم هندسة التشييد والبناء – – أستاذ  وائل كامل . د.أ. 1
عميد معهد الموانئ  قسم هندسة التشييد والبناء - أستاذ مساعد –أكرم سليمان محمد  . د. 2

: لجنة المناقشة
جامعة اإلسكندرية  كلية العلوم – علوم البحار الفيزيائية –علوم  أستاذأحمد الجندى . د. أ. 1

جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ ورئيس قسم هندسة المواصالت –بهاء الشرنوبى . د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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) قسم هندسة التشييد البناء ( ريمون فوزى إبراهيم فريج     . م. 3

 : عنوان الرسالة
 " Establishment a Mathematical Model to predict Continuous Flight  

Auger Production Rate " 

: تحت إشراف كل من
جامعة حلوان  كلية هندسة المطرية – إدارة المشروعات –أستاذ عادل ابو اليزيد السمادونى . د.أ .1
معة اإلسكندرية جا كلية الهندسة – أستاذ مساعد –شريف محمد حافظ . د. 2

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

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

)  هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم ( ى   مصطفى إبراهيم على القمن. م. 4
 : عنوان الرسالة

 " Design of Planar Tapered Antenna for Ultra-Wideband Applications " 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   أستاذ –درويش عبد العزيز محمد  . د.أ .1

كلية الهندسة والتكنولوجيا  –

كلية الهندسة والتكنولوجيا  مدرس –محمد محمود يوسف عمر . د.أ .2
: لجنة المناقشة

كلية الهندسة   رئيس قسم الهندسة الكهربية –أستاذ وسعيد محمد النوبى . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  -

  سكندرية جامعة اإل كلية الهندسة - أستاذ بقسم الهندسة الكهربية – نور الدين حسن إسماعيل. د.أ .2
 

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

 ياسر جابر إلى موضوع توقيعات السادة أعضاء هيئة التدريس الذين يشتركون . د.أشار أ
 على األبحاث باألبحاث العلمية وضرورة التأكد من توقيع جميع السادة المشاركين

 . اشتراكهمالمشتركة حسب نسبة 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 أستاذالترقى إلى درجة أستاذ أو درجة لتوصيات لجنة الكادر األكاديمى فإنه لكى يتم  إيماًء 
 % .50د يجب أن تكون نسبة المشاركة أكثر من مساع

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
 
 

 
. ظهرًا  1:00نتهى المجلس فى تمام الساعة  او

 

س أمين المجلسكـرتارية المجلـس 
 
  

مروة على مجدى / السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
ورئيس المجلس  

  
 

عزيز عزت . د.أ   


