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صباحًا   11:15الساعة  6/1/2010جتمع 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 البيئة الصناعية وخدمة المجتمع(عز الدين زقزوق / األستاذ الدكتور

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

) ودةمساعد العميد لشئون ضمان الج(علي الدرويش / األستاذ الدكتور

)  مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور

) مساعد العميد للعالقات الخارجية(ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

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

) األساسية والتطبيقيةرئيس قسم العلوم (عالء عبد الباري / األستاذ الدكتور

) رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى(عباس يحيى / األستاذ الدكتور

) رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(وائل كامل / األستاذ الدكتور

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

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

: كل من  دعوةمع 
) مساعد عميد كلية الحاسبات لشئون الطالب والتعليم(أسامة بدوى / األستاذ الدكتور

 )مساعد عميد كلية الحاسبات للبرامج الدولية(عصام كسبة / األستاذ الدكتور
 )رئيس األقسام التعليمية بكلية الحاسبات(خالد محار  /األستاذ الدكتور

 

 

 

محضر مجلس الكلية   
 6/1/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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وتكلم عن موضوع والسادة المدعوين  جتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلسالا عزيز عزت .د.أ بدأ

التى يجب  النواةالتدريس هم  مساعديالتدريس ومدى أهميته حيث أن  مساعديلتقييم  السنويالتقرير 

لة الكلية، لذلك قادرين على حمل رسا نونتؤتى ثمارها، فبعد فترة زمنية سيكو كي ًاجيد ًاإعدادها إعداد

. الفعليلتحديد مستواهم  ومستوفاةيجب أن تكون هذه التقارير تفصيلية 

 بملءفى االهتمام  عباس يحيى .د.درويش عبد العزيز و أ .د.على مجهود أ عزيز عزت .د.وقد أثنى أ

. هذه التقارير بطريقة دقيقة وواضحة

علمي ولكن أيضًا االلتزام والتفاني فى العمل ليس فقط التفوق ال من أهم مميزات مساعد التدريس الناجح

والقدرة على التواصل وهذه صفات يمكن أن تكون متوفرة فى الثالث أو الرابع على الدفعة وليس 

لذلك يجب االستعانة بأكبر عدد ممكن من مساعدي التدريس وبعد ذلك واألول أو الثاني فى بالضرورة 

ضل العناصر بينهم عن طريق االستعانة بالتقارير السنوية لتقييم مراقبة أدائهم عن قرب ثم اختيار أفيتم 

  .أدائهم

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

 
 السابق محضر مجلس الكليةالتصديق علي  :لوالبند األ. 

 لخاص الجزء ا خالد الكيالنى إلى خطأ موجود بمحضر مجلس الكلية السابق فى. أشار د

 :ن الذين تم تشكيل لجان إشراف لهمسيبموقف الدراسات العليا للدار

اذ ـأست(ى يوسف ـمصطف نـشبري. تحذف د:  المبروكبسمة الشارف غيث  /المهندسة

. اإلشرافمن لجنة ) قسم هندسة الحاسب مساعد –

 العليا بموقف الدراسات بالجزء الخاص عالء عبد البارى على خطأ موجود . د.علق أ

 :سين الذين اعتمدت درجة الماجستير الخاصة بهمراللد

هناك تعديل بلجنة المناقشة بالنسبة  : عماد عبد الحميد السيد محمد مصطفى /المهندس

بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية  فهو أستاذ –محمد جمال حسن واصل / لألستاذ الدكتور

   .فريقيا سابقًادز بمصر وشمال أهيئة اللويالهندسة جامعة المنصورة وليس رئيس 

 بموقف الدراسات مصطفى حسين إلى على خطأ آخر موجود بالجزء الخاص . د.وأشار أ

 :سين الذين تم تشكيل لجان مناقشة لهمراالعليا للد

هناك تعديل بلجنة المناقشة بالنسبة لألستاذة :  عاشور رحيمة سالم رحيمة/ المهندس

د رشاد أبو شادى فهى أستاذ بقسم هندسة االتصاالت فاطمة الزهراء محم/ الدكتورة

 .جامعة المنصورة وليست أستاذ بقسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة -وااللكترونيات ب
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 أن التاريخ المكتوب أسفل الصفحات بمحضر الكلية السابق على الدرويش . د.ثم أضاف أ

 . 6/12/2009والصحيح  4/11/2009حيث أنه مكتوب  به خطأ مطبعى
 

 تم التصديق :القرار. 

 

 

 2009/2010االستعداد المتحانات نهاية الفصل الدراسى األول  :انيثالبند ال . 

 محمود أبو زيد عن االستعدادات الجارية المتحانات نهاية الفصل الدراسى . د.تكلم أ

 :ومنها

األسبوع الخامس عشر مع جميع السادة  فىسوف يتم عقد اجتماع  -

. لجان االمتحانات لمناقشة إرشادات المراقبةالمراقبين على 

سيتم االنتهاء من طبع كتيب جداول االمتحانات لجميع األقسام وإعالنه  -

 .  األسبوع الرابع عشر نهاية للطلبة قبل

   .يناير إجازة رسمية 25ويوم  4/2/20101آخر يوم فى االمتحانات هو  -

 يات الذاتية من داخل الكلية والعمل عزيز عزت إلى ضرورة االكتفاء باإلمكان. د.أشار أ

المنتدبين فى المراقبات إال فى أضيق الحدود وأنه فى حالة اللجوء بعلى عدم االستعانة 

  .دقيقةإلى االستعانة الخارجية يتم االختيار بطريقة 

 وكيفية التعامل لتفادى عزيز عزت على أهمية بث ثقافة التعامل فى اللجان . د.أكد أ

كما نبه على ضرورة غلق أبواب قاعات  تحدث باللجان أثناء االمتحاناتالمشاكل التى 

 .االمتحانات قبل مواعيد االمتحانات لتفادى كتابة أى شى على المكاتب

 فقد أصبح نظام االستقصاء من خالل االنترنت و أنه قد تفعيل عزيز عزت عن. د.تكلم أ

نترنت أوًال ليتمكن من على االأن يقوم بملء االستقصاء ضرورة على كل طالب أن 

 .الحصول على نتيجة االمتحانات الخاصة به
 
 أحيط المجلس علما :القرار.ً 



                                                   -3                                                                               -  6/1/2010جلس الكلية المنعقد بتاريخ أ محضر إجتماع م       

 

  إحاطة المجلس بموافقة المجلس األعلى للتعليم على إنشاء قسم هندسة  :الثالثالبند

 .الحاسب واالتصاالت

 قبل عزيز عزت أعضاء المجلس بالموضوع الذى طرح للمناقشة فى المجلس . د.ذكر أ

عرض ندسة الحاسب واالتصاالت وبالفعل إنشاء قسم جديد تحت اسم هالسابق بخصوص 

المقترح على المجلس األعلى للتعليم حيث ذكرت ملحوظة أن يكون هذا القسم شعبة من 

بأن يكون  قسم آخر ولكن فى النهاية حصلت الكلية على موافقة المجلس األعلى للتعليم

  .قسمًا قائمًا بذاته

  هذا القسم اعتبارًا من الفصل الدراسى األول  تفعيلعزيز عزت أنه قد تقرر . د.أأضاف

على تحديث معامل الحاسب اآللى بالكلية لهذا ، كما أنه سيتم العمل  2010/2011

 .الغرض

 سيكون هناك احتياج النتداب أعضاء هيئة تدريس للتدريس  هلياسر جابر . د.ل أتساء

 .بالقسم

 بأن هناك أعداد كافية بقسم هندسة االتصاالت لسد أى احتياجات  عزيز عزت. د.فأجاب أ

 .بالقسم الجديد 

 وافق المجلس على أن يتم تفعيل الموضوع  :القرار. 

 

 متابعة إجراءات التقدم إلى الهيئة القومية لالعتماد وضمان الجودة  : البند الرابع. 

 خاذها لإلعداد للتقدم للهيئة يتم ات التيللخطوات  الحاليمحمد رسالن الموقف . د.شرح أ

 :وضمان الجودة، فنحن بصدد االنتهاء من  لالعتمادالقومية 

تشكيل مجلس الكلية   -

 موافقة رئاسة األكاديمية  -

 اإلستراتيجيةالخطة  -

 ياسر جابر . د.محمد رسالن و مشاركة أ. د.عزيز عزت إلى مجهودات أ. د.أ أشار

ورسالة الكلية وسيتم  ةياغة معلنة للرؤيالمبذولة فى هذا االتجاه وأوضح أن هناك ص

 .للكلية خالل هذا الشهر اإلستراتيجيةاالنتهاء من الخطة 



                                                   -4                                                                               -  6/1/2010جلس الكلية المنعقد بتاريخ أ محضر إجتماع م       

 تسليم فى شهر يناير سيتم ودفع الرسوم  المبدئيمحمد رسالن أنه بعد التقدم . د.أوضح أ

، كما أن دور أقسام  Self Appraisalها ومنها نموذج الـ الكلية النماذج المطلوب ملؤ

 .لهيئة القومية لالعتماد وضمان الجودةة سيبدأ بعد اإلفراج عن المستندات من قبل االكلي

 محمد رسالن إلى أن معهد الجودة قام بإعداد . د.كما أشار أFlow Chart  لتوضيح

 .الخطوات المطلوبة

 درويش عبد العزيز أن الوثائق المرسلة من معهد الجودة مختلفة عن المرسلة . د.علق أ

 .NARSمن الـ 

 عزيز عزت أن التعاون مع معهد الجودة فى مثل هذه المواضيع هو من سياسة . د.فأشار أ

 .األكاديمية وأن هذا التعاون سيجعل مهمة الكلية أسهل بكثير

 كلية على مستوى مصر قد تقدموا بالفعل  122ء عبد البارى أن هناك الع. د.أضاف أ

   .ماد وضمان الجودةلهيئة القومية لالعتمن ا االعتمادللحصول على 

 لهذه التجربة من قبل مثل  ةمحمد رسالن عن أن الكلية خاضت تجارب مماثل. د.تكلم أ

 ساعاتالحيث تم التوفيق بين نظام  Professional British Institutesموضوع الـ 

المعمول به فى األكاديمية والنظام اإلنجليزي فمن المتوقع أن تكون التجربة  المعتمدة

 .هذه المرة أسهل فى التعامل معها ةالمقبل

  تم وقد إن النظام الذى تعمل به الكلية يحقق الحد األدنى المطلوب من قبل الجهة المانحة

بند لتحديد اإلطار العام الذى يجب أن  12رسال خطاب إلى جميع األقسام مذكور به إ

 .يحتويه محضر مجلس القسم

 اصة بهم القسم الخ مجلسم بإرسال محاضر عزيز عزت جميع األقسام بأن تقو. د.طالب أ

اإللكتروني الخاص وحتى اآلن كما أضاف أن الموقع  1/9/2008ابتداًء من تاريخ 

 .اللجنة االستشارية للصناعةمحاضر بالكلية حاليًا موجود به محاضر مجلس الكلية و

 أحيط المجلس علمًا كما قرر اآلتى  :القرار: 
قسام التعليمة بالكلية أكد مجلس الكلية أن المعايير بعد الرجوع لتقارير الحالة باأل

األكاديمية المرجعية التى تتبناها الكلية تحقق الحد األدنى لمعايير الهيئة القومية لضمان 

 .جودة التعليم واالعتماد
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  يئة الـ التقدم له  : الخامسالبندABET  العتماد برامج الدراسات الهندسية للمرحلة

 .األساسية

 فى هذا الموضوع  اتخذتياسر جابر عن الخطوات اإليجابية التى . د.أ تكلم: 

وتم التوقيع عليه بواسطة  Request Evaluationنموذج الـ  تم ملء -
مدير األكاديمية / سعادة األستاذ الدكتور

من قبل  Request of Approvalوتم التوقيع على نسخة من نموذج الـ  -
نيابة عن وزير التعليم التعليم العالى  وكيل وزارةمحمد جابر أبو على . د

 .العالى

 Request of Approval الـتوقيع على نسخة أخرى من نموذج الوتم  -
 واالعتماد ضمان الجودة دمجدى قاسم رئيس هيئة توكي. د.أمن قبل 

(NAQAAE). 

 .كمتطلب للتقدم للهيئةشهادات لطلبة  8و سجالت دراسية 8تم إعداد  -

  لمستندات عن طريق الـ هذه ا إرسالولقد تمDHL  لهيئة الـABET  التى أكدت استالمها
 .للمستندات

  الخطة القادمة تكون فى أول شهر مايو المقبل حيث تقوم هيئة الـABET  بإرسال فاتورة
يوم وبعد ذلك فى أول شهر يونيو المقبل يقدم الـ  90يتم تسديدها من قبل الكلية خالل 

Self Study Report برامج بالكلية يةعن الثمان. 

 االعتماد الذى يمنح من قبل الـ ياسر جابر عن موضوع . د.وتكلم أNAP  لقسم عمارة وأن
 . ABETسنوات الـ  فترة إجراءاته تأخذ مدة ست

 شورى وعضو لجنة العضو مجلس محمد نجيب / عزيز عزت على أن الدكتور. د.أكد أ
(NAQAAE)  ستعداد للتعاون مع الكلية وتقديم على أتم االوأستاذ بالجامعة األمريكية

  .  عن هذا الموضوع ندوةخبراته فى هذا المجال، لذلك اقترح أن نقوم بدعوته لعقد 
 

 أن المجلس قد أخذ موافقة باإلجماع من قبل على موضوع  حيثأحيط المجلس علمًا  :القرار

 . ABETمن هيئة الـ  االعتمادالتقدم للحصول على 
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 .ض لمشاريع بحثية ذات الصلة بتكنولوجيا وتطبيقات االتصاالتعرو  : السادسالبند 

 عزيز عزت عن فلسفة المشاريع بالكلية وأنها يجب أن تكون متكاملة أى أن . د.تكلم أ

 .تكون المشاريع البحثية تجمع بين األقسام المختلفة

 هتمام عزيز عزت أن مشاريع االتصاالت والطاقة تحظى هذه األيام بكثير من اال. د.ذكر أ

 .على مستوى الدولة عامًة

 درويش عبد العزيز أن مدير إدارة البحوث واالتصاالت مشرف على إحدى . د.أشار أ

 .المشروعات بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 سعد مصباح . د.حيث ذكر أالجوائز البحثية حصاد عزيز عزت موضوع . د.كما أثار أ

 14أن األكاديمية حصلت على  31/12/2009يوم  المنعقدفى المجلس األعلى للتعليم 

سية وقد حصل قسم العلوم األسا جائزة منها 12هندسة والتكنولوجيا تخص كلية الوجائزة 

 . جوائز منها 9والتطبيقية على 

 أحيط المجلس علمًا :القرار.  

 

  متابعة موقف الدراسات العليا:  السابعالبند.  

 لتاليي النحو اموقف الدراسات العليا عل مصطفي حسين/ عرض األستاذ  الدكتور-: 

 :لهم إشرافبيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  .أ

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (     مروة محمد عبد المؤمن حسين. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Wireless Optical Communications" 

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

 مساعد العميد لشئون التعليم والبحوث

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس –إبراهيم عبد الحفيظ إبراهيم . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( أحمد محمد قناوى محمد    . م. 2
 : وان الرسالةعن
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 "Voice Over Wimax" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   –أستاذخميس محمد الشناوى . د. 1

رئيس قسم هندسة الحاسب باإلنابة  أستاذ مساعد –محمد سعيد أبو النصر . د. 2
 

 سوافق المجل :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  (عبد الرسول   أحمد رشدى أبو العزايم. م. 3
 : عنوان الرسالة

 "LTE for NG Networks" 

: تحت إشراف كل من

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد –محمد عصام خضر . د. 1
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة - قسم الهندسة الكهربية – مدرس – شوقى السيد شعبان. د. 2

 
 وافق المجلس :ارالقر. 
  

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( هشام أحمد محمد إبراهيم مسعود   . م. 4
 : عنوان الرسالة

 "Image Processing Applications" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد –مها أحمد شركس . د. 1

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  درس –م  عمرو ماجد الحلو. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (    هشام يوسف إسماعيل الكفراوى. م. 5
 : عنوان الرسالة

 "Wireless Communication Modulation Techniques" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   -أستاذ مساعد إيهاب فاروق بدران. د. 1

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس -عمرو ماجد الحلو  . د. 2
 وافق المجلس :القرار. 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (    سارة إبراهيم عبد المنعم مرسى. م. 6
 : عنوان الرسالة

 "Preparation of Polymers for Infrared detection" 
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: تحت إشراف كل من
جامعة اإلسكندرية   الدراسات العليا والبحوث –معهد  أستاذ -المعتز باهللا محمد سليمان . د.أ. 1

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد –إيمان جمال الدين مرسى  . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسم ( محمد على أحمد بدير    . م. 7
 : عنوان الرسالة

"Electromagnetic Applications using MEMS Switches" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد - إيمان جمال الدين مرسى. د. 1

االت قسم هندسة اإللكترونيات واالتص مدرس -محمد حسن الشرقاوى . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (     إيمان جالل محمود إبراهيم. م. 8
 : عنوان الرسالة

 "Microstrip Filters" 

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

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس -قاوى محمد حسن الشر. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 
 
 
 

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( خالد حسن محمد عطية الزعفرانى   . م. 9
 : عنوان الرسالة

 "Chaotic-Based Support Vector Machine with Application to Cardiac Pacemakers" 

: ف كل منتحت إشرا
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قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد –مها أحمد شركس . د. 1

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس –عبد المنعم عبد البارى عبد القوى ناصر . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( نور الدين حسام محسن المدنى   . م. 10
 : عنوان الرسالة

 "Game Theory in Wireless Communications" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد - محمد عصام خضر. د. 1
جامعة اإلسكندرية  قسم الهندسة الكهربية – مدرس –شوقى السيد شعبان . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( سلمى درويش عبد العزيز محمد   . م. 11

 : عنوان الرسالة
 "Wireless Optical Communications" 

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

 لتعليم والبحوثمساعد العميد لشئون ا

جامعة اإلسكندرية  قسم الهندسة الكهربية – أستاذ –أحمد خيرى ابو السعود . د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( شيماء محمد فرغلى سيد    . م. 12
 : عنوان الرسالة

 "Wearable Microsoft Antenna " 

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

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس -محمد حسن الشرقاوى . د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 
) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( هايدى عادل عبد الرازق زايد   . م. 13

 : عنوان الرسالة
 "Finger Print Recognition " 

: تحت إشراف كل من
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قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد –مها أحمد شركس . د. 1
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ مساعد - إيمان جمال الدين مرسى. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 

) ندسة الحاسب قسم ه( كريم يسرى محمد عبد اهللا   . م. 14
 : عنوان الرسالة

 "An Improved Secure Information System Detection by Using RFID in EPC " 

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

 
 وافق المجلس :القرار. 

 

) قسم هندسة الحاسب ( وليد سمير عبد الحليم البحيرى   . م. 15
 : عنوان الرسالة

 "Security in Wireless Sensor Networks " 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة الحاسب  أستاذ –عبد الباعث محمد محمد . د.أ. 1
سة الحاسب قسم هند مدرس – هشام عبد السالم الزوكة. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 
 
 
 

) قسم هندسة الحاسب ( حسن حارث جميل مهدى    . م. 16
 : عنوان الرسالة

 "An Embedded Firewall Sensor Design with Improved Security System " 

: تحت إشراف كل من
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قسم هندسة الحاسب  أستاذ –  عبد الباعث محمد محمد. د.أ. 1
قسم هندسة الحاسب  مدرس – أحمد عبد الخالق ابو الفرج .د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى ( حمد حسن مصطفى حسن    . م. 17
 : عنوان الرسالة

 "Architectural Form and Environmental Impact in Mediterranean Cities " 

: 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 الميكانيكية ( هانى محمد السيد أرناؤوط   . م. 18

 : عنوان الرسالة
 "Model Reduction with Parameter Sensitivity of Control Systems " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة الميكانيكية  أستاذ –السيد صابر السيد  . د.أ. 1
جامعة قناة السويس  لية الهندسة –ك مدرس - جمال عباس زغلول موسى. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 
 

) قسم الهندسة الميكانيكية ( هانى محمود مراد مصطفى على   . م. 19
 : عنوان الرسالة

 "Decision and Analysis of Pipeline Defects during Operation Using The Acoustic 
Emission Techniques " 

: نتحت إشراف كل م
كلية الهندسة    –قسم الهندسة الميكانيكية أستاذ –حسن أنور الجمل  . د.أ. 1
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جامعة اإلسكندرية  –
قسم الهندسة البحرية  مدرس –محمد فهمى شحادة . د. 2
قسم العلوم األساسية والتطبيقية  مدرس –إبراهيم حسن إبراهيم . د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم الهندسة الميكانيكية ( هريدى    على محمد على ال. م. 20

 : عنوان الرسالة
 "Energy Audit in Commercial Building " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللى   أستاذ –إبراهيم محمد المهر  . د.أ. 1

مدير عام مساعد لشئون التعليم  –
ئيس قسم الهندسة الميكانيكية باإلنابة ر أستاذ مساعد – أحمد فاروق الصفطى. د. 2
قسم الهندسة الميكانيكية  مدرس –محمد محمود أبو العزم . د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم الهندسة الميكانيكية ( محمد مجدى محمد سليم    . م. 21

 : عنوان الرسالة
 "Energy and Water saving in Agricultural Irrigation Systems " 

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

 
 وافق المجلس :القرار. 

 

 :م تشكيل لجان المناقشة لهم بيان بأسماء الدارسين الذين ت ب -

) قسم هندسة الحاسب ( مارى ظريف رياض عبد الملك   . م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Landmine recognition Using a Thermovision Techniques" 
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: من كلتحت إشراف 
وتكنولوجيا المعلومات  كلية الحاسبات أستاذ –خالد محمد محمد محار . د.أ. 1

مدينة مبارك لألبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية  أستاذ مساعد –صالح إبراهيم بدوى  محمد. د. 2
:  لجنة المناقشة

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

 معهد الدراسات العليا والبحوث – رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات –شوكت جمال جرجس . د. أ. 2
جامعة اإلسكندرية 

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
) قسم هندسة الحاسب ( مصطفى محمد مصطفى نعيم   . م. 2

 : عنوان الرسالة
 "Robust Image Watermarking Algorithm Using Multi-Scale Decomposition" 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم هندسة الحاسب باإلنابة  مساعد –أستاذ   محمد سعيد ابو النصر. د. 1

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس -إبراهيم عبد الحفيظ الربع . د .2

مدير مركز المعلومات والتوثيق محمود فاروق حسين . د. 3
: لجنة المناقشة

جامعة طنطا  الهندسة – كلية  –هندسة اإللكترونيات واالتصاالتأستاذ محمد السعيد نصر . د.أ. 1
 فرع األكاديمية مساعد العميد لشئون الطلبة – هندسة الحاسب –أستاذ عطا اهللا إبراهيم حشاد . د.أ .2

القاهرة 
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 

) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى ( أحمد عبد الرحمن فضلى وصفى   . م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Human Activities and Physical Characteristics of Urban Spaces in the Built 
Environment" 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  أستاذ –عبد الحليم يحيى  عباس. د.أ. 1

ئى  قسم الهندسة المعمارية والتصميم البي أستاذ مساعد –عالء الدين ناجى سرحان . د .2
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) إعارة(قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  مدرس –أميرة مدحت النقلى . د. 3
: لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية   أستاذ العمارة وعميد كلية الفنون الجميلة سابقًا –مجدى محمد موسى . د. أ. 1
اإلسكندرية   جامعة كلية الهندسة – أستاذ العمارة –محمد عاصم محمود حنفى . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى ( حسام محمد يونس أحمد    . م. 4
 : عنوان الرسالة

 "Innovation for Intelligent Architecture of the Future Towards Intelligent Office 
Building" 

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

قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  أستاذ مساعد –احمد بهاء الدين السراجى . د .2
: لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية   أستاذ العمارة كلية الفنون الجميلة –محسن أبو بكر بياض . د.أ. 1
  جامعة فاروس  –رئيس قسم العمارة أستاذ -إيناس فاروق حمدى . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة الميكانيكية ( أحمد عبد السالم طه خليل    . م. 5
 : عنوان الرسالة

 "Modeling and Simulation of a Conventional Hydraulic Power Steering System" 

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

قسم الهندسة الميكانيكية  أستاذ –السيد صابر السيد . د.أ .2
: لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ متفرغ –الوفا محمد نبيل عبد الحليم أبو . د.أ. 1
جامعة اإلسكندرية  قسم الهندسة الميكانيكية –  –أستاذ متفرغطاهر حمد اهللا عوض . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

: الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة .ج 
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) قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ( عاشور رحيمة سالم ارحيمة   . م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Automatic Image Registration Based on Multi-Level SIFT " 

: تحت إشراف كل من
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت قسم  –مساعد أستاذ مها أحمد شركس . د .1

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس -إبراهيم عبد الحفيظ إبراهيم . د .2
: لجنة المناقشة

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

فاطمة الزهراء محمد رشاد . د.أ. 2
أبو شادى 

كلية الهندسة    –قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت أستاذ –
جامعة المنصورة  –

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم هندسة الحاسب ( مروة عبد الحميد محمد محمد إبراهيم  . م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Visualization Aids for Document Analysis and Understanding " 

: تحت إشراف كل من
  الحاسبقسم هندسة   –محاضر أول  محمد طاهر السنى. د. 1

: لجنة المناقشة
جامعة حلوان  كلية الحاسبات والمعلومات – أستاذ علوم الحاسب –عاطف زكى محمد غلوش . د. أ. 1

كلية الهندسة   قسم هندسة الحاسب والنظم - أستاذ مساعد –سين ناجى خالد مجدى ح. د. 2
جامعة اإلسكندرية  –

 
 وافق المجلس :القرار. 

) قسم هندسة الحاسب ( محمد أحمد على محمد طه    . م. 3
 : عنوان الرسالة

 " An Enhanced Dynamic Parallel Approach for Segment Trees " 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة الحاسب  أستاذ –أسامة محمد إسماعيل . د.أ .1
كلية الحاسبات  أستاذ –خالد محمد محار . د.أ. 2

: لجنة المناقشة
جامعة  كلية الهندسة – رئيس قسم هندسة الحاسب والنظم –وأستاذ أمين أحمد فهمى شكرى . د. أ. 1
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اإلسكندرية 
امعة الكويت ج مدير مركز النظم –زياد حسين النجم . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى ( إيرينى نظير راغب دميان مقاريوس   . م. 4
 : عنوان الرسالة

 " Mariot Region 

An Analytical Study for the Rehabilitation of Historical City " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  أستاذ –شاوى عادل سامى المن. د.أ .1

جامعة اإلسكندرية  كلية الفنون الجميلة – أستاذ –عزت زكى حامد قادوس . د.أ .2
: لجنة المناقشة

كلية الهندسة  قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى – رئيسوأستاذ عباس عبد الحليم يحيي . د. أ. 1
كاديمية  األ والتكنولوجيا -

  جامعة اإلسكندرية عميد كلية الفنون الجميلة سابقًا – أستاذ العمارة – مجدى محمد موسى. د.أ .2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

) قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى ( مجدى وصفى غطاس ويصا   . م. 5
 : عنوان الرسالة

 " Building Environmental Performance (Virtual Model Application in Hot-Arid Region) " 

: تحت إشراف كل من
جامعة اإلسكندرية  كلية الفنون الجميلة – أستاذ العمارة –حاتم عبد المنعم الطويل . د.أ .1

قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  أستاذ مساعد –أحمد بهاء الدين السراجى . د .2
: لجنة المناقشة

جامعة اإلسكندرية   كلية الهندسة – أستاذ العمارة –محمد عاصم محمود حنفى  .د. أ. 1

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى - أستاذ مساعد – عالء الدين ناجى سرحان. د .2
األكاديمية 

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية (     كريم بكر محمد عقل. م. 6

 : الةعنوان الرس
 " Hydrodynamic Analysis of Submarines Hull using Computational Fluid Dynamics " 
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: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة البحرية  أستاذ –محمد النور عبد الراضى . د.أ .1

  قسم الهندسة البحرية  –مدرسمحمد فهمى شحاده . د .2

كلية النقل البحرى  ا الهندسة البحرية –مدرس بقسم تكنولوجيالرزاق ياسر عبد . د. 3
: لجنة المناقشة

كلية الهندسة والتكنولوجيا   زائر بقسم الهندسة البحرية –أستاذ محمد عباس قطب . د. أ. 1
قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن   أستاذ مساعد - عادل عبد الحليم بنوان. د .2

جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – –
 

 وافق المجلس :ارالقر. 
 

) قسم الهندسة الميكانيكية ( محمد عبد الرحمن زكى سالم   . م. 7
 : عنوان الرسالة

 " The Concept of a Multi-Discipline Engineering Manager and Its Application to Oil and 
Gas Construction Projects " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة البحرية  أستاذ –لراضى محمد النور عبد ا. د.أ .1

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

قسم الهندسة البحرية  مدرس –محمد فهمى محمد شحادة . د. 3
: لجنة المناقشة

ة كلية الهندس رئيس قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن – أستاذ –مسعد مصلح عبد المجيد . د. أ. 1
جامعة قناة السويس  ببورسعيد –

رئيس شركة اإلستيرنيكس سابقًا  ممدوح محمد محمود. د .2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 الماجستير رسائلات العليا بإعداد تقرير عن عدد عزيز عزت قسم الدراس. د.وقد طالب أ 

الوقت  إلىا وعدد الرسائل التى تم إجازتها منذ بداية برنامج الدراسات العلي المسجلة
 .الحاضر

  ضرورة أن يكون هناك بحث منشور أو مقبول للنشر قبل بإيهاب القصاص . د.أطالب
 .تشكيل لجنة الحكم ألي رسالة ماجستير

 وافق المجلس :القرار. 
 

  ما يستجد من أعمال:  السابعالبند  

 -Book Eموقف األقسام التعليمية من الـ .1

 عزيز عزت إلى أن نظام الـ . د.أشار أE-Book  قد تم تفعيله وأن المرحلة الحالية هى
 .مرحلة انتقالية وليست الحالة المثالية إنما هى مقدمة لما سيحدث فى المستقبل

 أحيط المجلس علما :القرار. 
 

 Professional Diplomaمقترح  .2

 عزيز عزت عن أن الـ . د.تكلم أProfessional Diploma يتم إعداد تقرير الحالة  ال
 .لها

 ستة دبلومات تم االنتهاء من إعدادها وهى جاهزة للتفعيل وسيتم إعطاء فرصة مدتها  هناك
 .أخرى يع أقسام الكلية إلضافة أى دبلومةأسبوع لجم

 أحيط المجلس علما :القرار. 
 

 مشاريع التخرج .3

 عزيز عزت على أن تكتب مشروعات التخرج على نفس النموذج الذى تم توزيعه . د.أكد أ
 . يناير 28عداد كتيب ملخصات المشاريع قبل يوم على األقسام وإ

 البد أن يكون فى لجنة مناقشة كل مشروع على األقل واحد أو اثنين من رجال الصناعة. 

 لجميع الطالب ) 2(و) 1(مصطفى حسين على أنه سيتم تأجيل تسجيل مشروع . د.أكد أ
 .العامليتضمنها كتاب  Softwareحتى يتم تسليم صور شخصية لهم على هيئة 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
. ظهرًا  1:15نتهى المجلس فى تمام الساعة  او
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أمين المجلس سكـرتارية المجلـس 

 
  

مروة على مجدى / السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
ورئيس المجلس  

  

 

عزيز عزت . د.أ   


