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صباحًا   11:00الساعة  3/3/2010اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
: بحضور أعضاء المجلس وهم

) عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(عزيز عزت / األستاذ الدكتور

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

  )مساعد العميد لشئون العالقات الصناعية(محمد رسالن / األستاذ الدكتور

) 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(ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

) صاالترئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالت(درويش عبد العزيز / األستاذ الدكتور

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

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

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

) سة الكهربائية والتحكم اآللىرئيس قسم الهند(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 ارية -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلد(خالد الكيالني / الدكتور

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

.  عزيز عزت االجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس/ استهل األستاذ الدكتور
:- بسرد جدول األعمال علي النحو التالي أمين المجلس – مصطفي حسين –. د.قام أثم 

 
 مجلس الكلية السابقالتصديق علي محضر  :البند األول. 

 وهم  السابق الكليةبمحضر مجلس خاصة مالحظات ثالثة عالء عبد الباري عن . د .نوه أ
 :علي النحو التالي

 ) بند متابعة موقف الدراسات العليا() 8(صفحة  .1
هادي ماجد الحلو / من الدكتور لمن المسمي الوظيفي لك" فرع القاهرة"تحذف جملة 

سارة أحمد / الرسالة الخاصة بالمهندسة ىكمشرفين عل اهللا طفي سعد عبدصم/ والدكتور
 .شوقي القاضي من قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللي

 ) 12(صفحة  .2
محمد رزق / سم األستاذ الدكتوراقبل  مصطفي سعد السيد / سم األستاذ الدكتوراإدراج 

 

 

محضر مجلس الكلية   
 3/3/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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اسكندر من  سامر شكري صديق/ الرسالة الخاصة بالمهندس ىكمشرفين عل محمد رزق
 .مراعاة لألقدمية قسم هندسة الحاسب

  )بند ما يستجد من أعمال) (19(صفحة  .3
درجة أستاذ أو درجة  ىبشأن شرط الترقي إلإيماًء إلي توصيات لجنة الكادر األكاديمي 

لعضو هيئة التدريس أستاذ مساعد يجب أن تكون نسبة المشاركة في األبحاث العلمية 
صعوبة توافر  ىعالء عبد الباري عل/ علق األستاذ الدكتور  -%50أكثر من المشارك 

هذا الشرط مما سيترتب عنه تأخير ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس وعليه إذا لم يفعل 
. هذا البند فيجب حذفه من المحضر السابق

وأضاف سيادته بأن نسبة مشاركة كل عضو هيئة تدريس في األبحاث المشتركة 
للباحث الثاني  % 50و للباحث األول% 70هي علمية  جوائز ىالحاصلة عل

. للباحث الثالث% 30و
 

 مراجعتها معيتم وعالء عبد الباري مذكرة في هذا الشأن / يكتب األستاذ الدكتور :القرار 
نائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم والبحث  إبراهيم المهر –/ األستاذ الدكتور

 .العلمي
 

 تحديث مواقع األقسام علي الشبكة الدوليةموقف  :البند الثاني. 
 متابعة إدخال بيانات أعضاء هيئة التدريس  بأنه جاري حاليًامحمد أبو النصر / أشار الدكتور

لقاعدة  Passwordضرورة تحديد كلمة مرور  ىمن كل قسم تعليمي كما أكد سيادته عل
 . فيما بعد قابلة للتغيير أو التحديثالبيانات الخاصة بكل رئيس قسم 

 لكل  ىنفس المحتو ىحتواء قاعدة البيانات علادرويش عبد العزيز / الحظ األستاذ الدكتور
. عتبار أن لكل قسم تعليمي بياناته الخاصة بهالاألقسام التعليمية مع عدم األخذ في ا

 
 لتظهر وائل حسني لمتابعة تحديث مواقع األقسام علي الشبكة الدولية / تعيين بديل للدكتور :القرار

 .تعليمي كل فيما يخصه كل قسمالبيانات الخاصة ب ىمحتوإدخال  تغييرالئق مع لبالشكل ا

 عتماد وضمان الجودةالمتابعة إجراءات التقدم إلي الهيئة القومية ل :البند الثالث. 

  عتماد الالهيئة القومية ل ىمحمد رسالن موقف متابعة إجراءات التقدم إل/ الدكتورقسم األستاذ
 :والجودة إلي لجنتين علي النحو التالي

أعمالها في الوقت  تتابعستراتيجية للكلية ، وهي التقرير عن الخطة ا إلعدادلجنة خاصة  .1
  .سيادة العميد تمهيدًا لتقديم تقريرها للهيئة المعنية ىالحالي لعرض نتائجها عل

عكس أنشطة ي تقييم ذاتىإلعداد علي الدرويش / بمساعدة األستاذ الدكتورلجنة خاصة  .2
ستعدادًا اوفقًا للتغييرات التي تحدث بالكلية  مدخالتهيتم تحديث أن  ىعلالكلية المختلفة 

شهرًا ) 15(ًا بأن كل هذه اإلجراءات تستغرق علم ستقبال زيارة اللجنة المبدئية للكليةال
 .أن تسير اإلجراءات في مجراها الطبيعي ىمن تاريخ التقدم للهيئة عل

 الهندسة المعمارية هندسة اإللكترونيات وأقسام علي الدرويش / شكر األستاذ الدكتور
 قدمًا بشأنللمضي وداتهم الذاتية همج والهندسة الصناعية واإلدراية على والتصميم البيئي

 ، وكذلك أثنى عتماد والجودةالإجراءات التقدم إلي الهيئة القومية لمتابعة عملية دفع عجلة 
مجهوداتهم الواضحة المبذولة في مجال   على
والتي تتضمن إعداد نماذج   ILO’s (Intended Learning Outcomes)الـ 
  . أقسام في شكل واحد ةم الثالثءحتي يتوا Course Planوالـ  Course Reportالـ 

 قترح سيادته أيضًا ربط الـ اCourse Progress Sheet  بالـProgram Report 
 .بغرض تبسيط وتقليل الورقيات Group Course Reportليصب في الـ 
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 يوزع نموذج الـ  :القرارGroup Course Report في خالل  علي األقسام التعليمية لتعبئته

 .معهد اإلنتاجية والجودة ىإل إرساله أسابيع قبل 5
 

 إحاطة المجلس باتفاقية التعاون المبرمة بين كلية الهندسة وجامعة : البند الرابع 
Waterloo  بكندا لتبادل األنشطة والزيارات وتقديم فرص لألبحاث العلمية ألعضاء
 .هيئة التدريس

  تفاقية التعاون مع جامعة اياسر جابر أهمية إبرام  /األستاذ الدكتورشرحWaterloo 
 Waterlooعضو هيئة التدريس بجامعة  محمد كامل –/ والتواصل مع الدكتور بكندا

سبيل المثال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب  ىبعض النتائج منها عل ىللتوصل إل
 .الدراسة عن بعدالمنح الدراسية ووتقديم 

 أنه من األولويات والخطوط الرئيسية لتنمية  ىعزيز عزت عل/ أكد األستاذ الدكتور
عن طريق الموقع يتم فتح باب اإلعالم أن مع الجامعات الدولية التعاون بشكل عام 
مما سيتيح الفرصة لوضع شعار األكاديمية داخل سبيل المثال  ىعلاإللكتروني للكلية 

ياسر جابر / سيادته علي مجهودات األستاذ الدكتور ىكما أثنالمؤسسات الدولية والعكس ، 
 . بها بين الكلية والجامعات الدولية بأستفاقيات وإبرام بروتوكوالت ال افي مجال عقد 

 عنصر جذب ألعضاء ضرورة وجود  ىالضوء علعزيز عزت / األستاذ الدكتور ىكما ألق
عرض مناسب  ىالدولية للتدريس بالكلية مع أهمية التوصل إل اتبالجامع هيئة التدريس
سبيل المثال في  ىكمنح إقامة عليفتح مجاالت التواصل بالجامعات الدولية  لكل األطراف

 لتزاماتا ببحيث ال يوجسكن األكاديمية مع تخصيص راتب مناسب في فترة الصيف 
  .علي األكاديمية

 الجامعات الدولية بغرض ستقطاب طلبة من عي نحو اوأشار سيادته أيضًا إلى محاولة الس
يكلف  أن علىللدراسة بدورهم في هذه الجامعات تبادل الثقافات وإرسال طلبة من الكلية 

 .هذه العملية عضو هيئة تدريس لإلشراف على

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
 
 
 
 

 
 مدير المجلس العربي لتدريب  علي البلبيسي –/ د. إحاطة المجلس بكتاب أ : البند الخامس

 .الطالبي اإلبداعي مالي للجامعة التي تستضيف الملتقىالطالب مع توفير الدعم  ال

 بتوزيع مذكرة علي أعضاء المجلس في هذا الشأنياسر جابر / األستاذ الدكتور قام. 
 

 شتراك هذا العاماالولضيق الوقت لن تستطيع الكلية أحيط المجلس علمًا  :القرار. 

 
 إحاطة المجلس بتقرير الممتحنين الخارجيين : البند السادس. 
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 الشكلي أن الهدف من الموضوع هو تجنيب الجانب عزيز عزت  /أشار األستاذ الدكتور
كما أضاف سيادته أنه ال ) المقصود به رأي الممتحن الخارجي(ستماع لرأي اآلخر المع ا

متحانات حيث أنه عندما تتم عملية المراجعة من خالل التوجد غضاضة من مراجعة ا
وطلب تصميم ح األمر أكثر دقة وتتضح األمور من كافة جوانبها بيصعين أخري 

 .مما يقلل حاالت الغشمتحانات بدقة اال

  قترح أيضًا عرض التقارير عالنية في مجالس األقسام التعليميةاكما. 
 

 القرار:  

  بعض األقسام التعليمية في خالل أسبوعإرسال التقارير المتبقية من. 

 جتماع مجلس الكليةتخصيص جلسة خاصة لالستماع إلي تقارير الممتحنين في ا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  متابعة موقف الدراسات العليا  : السابعالبند. 
 النحو التالي في حسين موقف الدراسات العليا علىمصط/ عرض األستاذ  الدكتور-: 
 :وهم) 11(للطلبة اآلتية أسماؤهم وعددهم تسجيل رسالة الماجستير  .أ

أحمد مصطفي سالم أحمد . م. 1
 : عنوان الرسالة

“Sound System of Hologram Screen” 
: تحت إشراف كل من

األستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   -ناضر حمدي . د. أ. 1
بقسم هندسة الحاسب   المدرس  -إيهاب عبداهللا العف . د.  2
 وافق المجلس :القرار 

 
عمرو خميس محمود محمد . م. 2

 : عنوان الرسالة
“Mechatronics and Wireless Systems” 

: تحت إشراف كل من
واالتصاالت  اإللكترونياتهندسة المساعد بقسم األستاذ  -محمد عصام خضر . د. 1
جامعة اإلسكندرية  الهندسة الكهربية بكلية الهندسة –المدرس بقسم  -شوقي السيد شعبان . د. 2
 وافق المجلس :القرار 
 
محمد محمد عصام موسي . م  .3
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 : عنوان الرسالة
“Resource Management for Multimedia Applications over Wireless Networks” 

: تحت إشراف كل من
اإللكترونيات واالتصاالت  األستاذ المساعد بقسم هندسة -محمد عصام خضر . د. 1
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت المدرس بقسم  -إبراهيم عبد الحفيظ إبراهيم . د. 2
 وافق المجلس  :القرار

 
أحمد فتحي أحمد علي القاضي . م. 4

 : عنوان الرسالة
“Cancer Image Enhancement Using Gold Nanoparticles” 

: تحت إشراف كل من
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت بقسم المساعد األستاذ  -أحمد شركس مها . د. 1

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت المدرس بقسم  -عبد المنعم عبد الباري . د. 2

 وافق المجلس :القرار 

 
سامي محمود مصطفي كامل الصريف . م. 5

 : عنوان الرسالة
“Space-Time Coding in Wireless Channels” 

: إشراف كل منتحت 
األستاذ المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -محمد عصام خضر . د. 1

المدرس بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -إبراهيم عبد الحفيظ إبراهيم . د. 2

 وافق المجلس :القرار 
 

هبة كمال إبراهيم شعيشع . م. 6
 : عنوان الرسالة

“Application of the Advanced Communication Techniques in the Smart House” 
: تحت إشراف كل من

األستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -فاروق عبد اهللا . د. أ .1

 جامعة اإلسكندرية مدرس بكلية الهندسة – -محمد محمد صدقي الحبروك . د. 2

 وافق المجلس :القرار 

 
محمد أحمد حسن صادق رشا . م. 7

 : عنوان الرسالة
“Application of the Advanced Communication Techniques in the Automatic Meter 

Reading” 
: تحت إشراف كل من

األستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -فاروق عبد اهللا . د. أ .1

جامعة اإلسكندرية  مدرس بكلية الهندسة – -محمد محمد صدقي الحبروك . د. 2

 وافق المجلس :القرار 
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عادل أحمد مجاهد أحمد . م. 8

 : عنوان الرسالة
“Employing Web Services Architecture to Develop Reusable Software Applications” 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم إدارة نظم المعلومات بكلية اإلدارة  -مدحت فخري . د .أ .1

مدرس بكلية الحاسبات  -عصام كسبه . د. 2

 وافق المجلس :القرار 
أميرة وجيد عزيز موريس . م. 9

 : عنوان الرسالة
“The Development of Heritage Cities Between Architecture and Management” 

: تحت إشراف كل من
جامعة اإلسكندرية  بكلية الفنون الجميلة –األستاذ  -محسن أبو بكر بياض . د. أ. 1

المعمارية والتصميم البيئي هندسة الالمدرس بقسم  -جيهان مسعد حنا اهللا . د. 2

أستاذ مساعد بقسم التشييد والبناء  -هشام أحمد بسيوني . د. 3

 وافق المجلس :القرار 
 

عز الدين طاهر حمد اهللا عوض . م. 10
 : عنوان الرسالة

“Theoretical and Experimental Analysis of a Magneto-Theological Brake” 
: تحت إشراف كل من

جامعة اإلسكندرية  بكلية الهندسة – الهندسة الميكانيكيةاألستاذ بقسم  -حسن أنور الجمل . د. أ. 1

الهندسة الميكانيكية األستاذ بقسم  -السيد صابر السيد . د. أ. 2

 وافق المجلس :القرار 
 

الكريم محمد بركات كريم عبد . م. 11
 : عنوان الرسالة

“Design Considerations of Oil Tankers” 
: تحت إشراف كل من

األستاذ بقسم الهندسة البحرية  -السيد حسين حجازي . د. أ. 1

بقسم الهندسة البحرية مدرس  -أحمد نجيب عبد الحميد . د. 2

 وافق المجلس :القرار 
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 :وهم) 3(وعددهم  رسالة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهمتشكيل لجان الحكم علي  .ب
محيي الدين عبد الوهاب الخيط أحمد . م. 1

 : عنوان الرسالة
“Effective Crude Blending for Improving Naphtha Productivity Using Linear Programming 

Modeling” 
: تحت إشراف كل من

األستاذ بقسم الهندسة الصناعية واإلدارية   -عبد الرازق قنديل . د. أ. 1
الصناعية واإلدارية  هندسة الالمدرس بقسم  -محمد خميس حسن . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  األستاذ بقسم هندسة اإلنتاج بكلية الهندسة – -حمدي علواني . د. أ. 1
المصرية للمشروعات مستشار الشركة  -سيد الخراشي . د. 2
 وافق المجلس :القرار 

 
نيهال محمد أمين محمد أنور . م.  2

 : عنوان الرسالة
“Backward Pumped Distributed Fiber Raman Amplifier” 

: تحت إشراف
األستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مصطفي حسين علي -. د. أ

 : لجنة المناقشة مشكلة من كل من
اإلسكندرية جامعة  –بكلية الهندسةاألستاذ  -السيد عبد المعطي البدوي . د. أ. 1
المنوفية جامعة  منوف – المساعد بكلية هندسةاألستاذ  -عبد الناصر محمد . د. أ. 2
 وافق المجلس :القرار 

 
هاني محمد السيد أرناؤوط . م. 3

 : عنوان الرسالة
“Model Reduction of Control System Considering Parameters Sensitivity” 

: تحت إشراف
  األستاذ بقسم  الهندسة الميكانيكية - السيد صابر السيد. د. أ .1
جامعة قناة السويس  المدرس بقسم هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة – -جمال عباس زغلول . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
قناة السويس جامعة  كلية الهندسة –البحرية بهندسة ال رئيس قسم -مصلح عبد المجيد مسعد . د. أ. 1
الميكانيكية  هندسة البقسم الزائر األستاذ  -سهير فتحي رزيقة . د. أ. 2
 وافق المجلس :القرار 

 
 :وهم) 8(وعددهم  اعتماد الحصول علي درجة الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم. ج

بديع محمد عبد اهللا  هبة جمال. م. 1
 : عنوان الرسالة

“WILAB: Discrete-Event Simulator and Library for Wireless Communication Systems ” 
: تحت إشراف
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  األستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -مصطفي حسين علي حسن . د. أ. 1
األستاذ المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   -محمد عصام خضر . د.  2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  األستاذ بكلية الهندسة - -سعيد محمد النوبي . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  األستاذ بكلية الهندسة - -حسام محمد حسان شلبي . د. أ. 2

 2010 يناير 13: تاريخ المناقشة
 وافق المجلس  :القرار
ماري ظريف رياض عبد الملك . م.  2

 : عنوان الرسالة
“Landmine Recognition System Using a Thermo vision Technique” 

: تحت إشراف
بكلية الحاسبات  األستاذ  -خالد محمد محمد محار . د. أ. 1
اإلسكندرية  بمدينة مبارك لألبحاث العلمية -األستاذ المساعد  -محمد صالح إبراهيم بدوي . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  قسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة –ورئيس األستاذ  -أمين أحمد فهمي شكري . د. أ. 1
 أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمعهد الدراسات العليا والبحوث – -شوكت جمال جرجس . د. أ. 2

جامعة اإلسكندرية 
 2010يناير  13: تاريخ المناقشة

 وافق المجلس :القرار 
 
 

 
مصطفي محمد مصطفي نعيم . م. 3

 : عنوان الرسالة
“Robust Digital Image Watermarking Technique Using Multi-Scale Decomposition ” 

: تحت إشراف
الحاسب  بقسم هندسة المساعد األستاذ  -محمد سعيد أبو النصر . د. 1
  المدرس بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -إبراهيم عبد الحفيظ الربع . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
طنطا جامعة  كلية الهندسة –ب واالتصاالت األستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات -محمد السعيد نصر . د. أ
) فرع القاهرة(األكاديمية  األستاذ بقسم هندسة الحاسب ومساعد العميد لشئون الطلبة – -عطا اهللا إبراهيم حشاد . د. أ

 2010 فبراير 11: تاريخ المناقشة
 وافق المجلس :القرار 

 
أحمد مجدي الحبشي رجب . م. 4
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 : عنوان الرسالة
“Enhancement of Computational Complexity in Binary Indexed Trees and Non-

Comparison Sorting ” 
: تحت إشراف

  الحاسباألستاذ بقسم هندسة  -أسامة محمد إسماعيل . د. أ. 1
األستاذ بقسم هندسة الحاسب   -عبد الباعث محمد محمد . د. أ. 2
بقسم هندسة الحاسب  المساعد األستاذ  -سعيد أبو النصر محمد . د. أ. 3

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية   األستاذ بقسم هندسة الحاسب بكلية الهندسة – -محمد عبد الحميد إسماعيل . د. أ. 1
األكاديمية العربية   -الحاسباتكلية ب علوم الحاسبقسم  أستاذ ورئيس -إبراهيم همام . د. أ. 2

) فرع القاهرة(
 2010 يناير 28: تاريخ المناقشة

 وافق المجلس :القرار 
 
 
 

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبده . م. 5
 : عنوان الرسالة

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

: تحت إشراف
 األستاذ بقسم هندسة الحاسب   -أسامة محمد إسماعيل. د. أ. 1
 األستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسب  -محمد سعيد أبو النصر . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية   األستاذ بقسم هندسة الحاسب بكلية الهندسة – -محمد نزيه الدريني  . د. أ. 1
  المساعد بكلية الحاسباتاألستاذ  -أيمن عادل عبد الحميد . د. 2

 2010 يناير 26: تاريخ المناقشة
 وافق المجلس  :القرار
محمد مصطفي محمد مصطفي أيوب . م. 6

 : عنوان الرسالة
“Developing a Framework for Managing Urban Design Projects Using a Matrix 

Technique” 
: تحت إشراف

المعمارية والتصميم البيئي  هندسة الاألستاذ بقسم  -عادل سامي المنشاوي . د. أ. 1
التشييد والبناء  بقسم هندسة المساعد األستاذ  -هشام أحمد بسيوني . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  األستاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة – -مصطفي مرسي العربي . د. أ. 1
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جامعة  أستاذ التخطيط والتصميم المعماري بكلية الفنون الجميلة – -سعودي كامل هشام محمد . د. أ. 2
اإلسكندرية 

 2009 أكتوبر 12: تاريخ المناقشة
 وافق المجلس :القرار 

 
 

ريهام محمد جابر أحمد . م. 7
 : عنوان الرسالة

“An Approach towards Sustaining Vernacular Architecture with Reference to Siwa, 
Egypt ” 

: تحت إشراف
جامعة اإلسكندرية  بكلية الفنون الجميلة –األستاذ  -حاتم عبد المنعم الطويل . د. أ. 1
المعمارية والتصميم البيئي  هندسة البقسم المساعد األستاذ  -أحمد بهاء الدين السراجي . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
والتصميم البيئي   الهندسة المعماريةبقسم الزائر األستاذ  -جمعة محمد إبراهيم . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية   –الفنون الجميلةكلية المساعد بقسم العمارة باألستاذ  -يحيي مصطفي أحمد إبراهيم . د. 2

 2010 فبراير 4: تاريخ المناقشة
 وافق المجلس  :القرار

 
أحمد عبد السالم طه خليل . م. 8

 : عنوان الرسالة
“Modeling and Simulation of a Conventional Hydraulic Power Steering System ” 

: تحت إشراف
جامعة اإلسكندرية  الميكانيكية بكلية الهندسة –األستاذ بقسم الهندسة  -حسن أنور الجمل . د. أ. 1
األستاذ بقسم  الهندسة الميكانيكية   - السيد صابر السيد. د. أ. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة –ببقسم الهندسة الميكانيكية األستاذ  -نبيل عبد الحليم أبو الوفا محمد . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  بكلية الهندسة –بقسم الهندسة الميكانيكية األستاذ  -طاهر حمد اهللا عوض . د. أ. 2

 2010يناير : تاريخ المناقشة
 وافق المجلس :القرار 

 مكافآة اإلشراف: 
. تمت الموافقة باالجماع علي صرف مكافآة اإلشراف بعد المناقشة

 
 ما يستجد من أعمال:  البند السابع  

العلوم دور "ل بعنوان التقرير المقدم من قسم العلوم األساسية والتطبيقية عن ورشة العم .1
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 "التعليم الهندسي األساسية فى
  عالء عبد الباري أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو دعوة كل/ األستاذ الدكتورأشار 

وتقديم المادة العلمية التي يقوم القسم بتدريسها وإبداء  األقسام بالكلية واألقسام األخرى
 .التعليق عليها

  يتم التحقق  على عليا في العلوم األساسيةالدراسات لل برنامجقترح سيادته تفعيل إنشاء اكما
 .من اإلمكانيات البشرية والفنية

 برنامج كتابة مذكرة لمقترح إنشاء ب عالء عبد الباري/ األستاذ الدكتوركليف ت :القرار
 .مجلس الكلية ىعل اعليا بقسم العلوم واألساسية والتطبيقية وعرضهالدراسات لل

 
  ىالتدريس في المؤتمر الدولي للشرق األوسط لنظم القومشاركة أعضاء هيئة   .2

 2010لعام ) الرابع عشر(

 حسين الدسوقي إلتمام إجراءات المشاركة/ يحول هذا الموضوع لألستاذ الدكتور :القرار. 
 

إيهاب القصاص بشأن برنامج / إحاطة أعضاء المجلس بالتقرير المقدم من األستاذ الدكتور .3
 Moodleالـ 

  نسبة ضئيلة من الطلبة علي برنامج الـ  ىإيهاب القصاص بعدم دخول سو/ األستاذ الدكتورأفاد
Moodle . كما أوضح سيادته أن تفعيل هذا األمر سوف ينتج عنه توفير مصاريف تصوير

 .المادة العلمية
 إيهاب / مجهودات المبذولة من األستاذ الدكتورال ىعزيز عزت عل/ األستاذ الدكتور ىكما أثن

 .القصاص في هذا اإلطار
 
 القرار:  
 مدير مركز المعلومات  محمود فاروق –/ إيهاب القصاص بالدكتور/ تصال األستاذ الدكتورا

 .إلعادة بلورة هذا البرنامج لكي ال يكون عبئًا علي عضو هيئة التدريس
  الطلبة إيعاز كل رئيس قسم تعليمي ألعضاء هيئة التدريس التابعين لرئاسته بالتنبيه علي

 .بالدخول علي البرنامج وتسجيل أسمائهم به
 تابع ما يستجد من أعمال  

مصطفي حسين علي ضرورة إعالن جداول السادة أعضاء هيئة / أكد األستاذ الدكتور .1
ساعات مكتبية بما فيهم الساعات ) 4(التدريس للطلبة علي أبواب المكاتب مشتملة علي 

الكيالني فكرة  توحيد شكل الجداول بين أقسام الكلية خالد / اإلرشادية كما أثار الدكتور
 .التعليمية

 القرار:  
  خالد الكيالني بإعداد قالب / الدكتوركلف مجلس الكليةTemplate  موحد للجداول

علي / األستاذ الدكتورتصال مع البا الدراسية والقاعات واإلمتحانات والمراقبات
 .باللغة اإلنجليزية A4أن يكون علي ورق  الدرويش على

 
ليوم الهندسة والمزمع عقده   ستعدادكيفية اال محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور شرح .2

مارس حيث تصادف إقامة حفل تخرج الطلبة في هذا  18مارس بدًال من يوم  17يوم 
 .بتكار أفكار جديدةعزيز عزت إلي حث الطلبة علي ا/ وروأشار األستاذ الدكت اليوم

 القرار:  
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 درويش عبد / توسيع اللجنة المنظمة ليوم الهندسة بانضمام كل من األستاذ الدكتور
 .وائل كامل/ ياسر جابر واألستاذ الدكتور/ العزيز واألستاذ الدكتور

 
مالحظات األقسام التعليمية علي موقع الكلية حيث عزيز عزت عن / نوه األستاذ الدكتور .3

 .سيتم إطالقه األسبوع القادم
 القرار:  

 تستكمل مواقع األقسام. 
 

إتاحة فرص  هدفها هوستقبال ندوة يوم الخريج إلي اياسر جابر / أشار األستاذ الدكتور .4
مارس بالتنسيق   )8(والمزمع عقدها بالكلية يوم  Job Fair للخريجينعمل 

ا سيتم إستغالل هذه الندوة ضمن كم رابطة الخريجينمدير  محمد وهبة -/ مع الدكتور
علمًا بأن سيادته طرح مشكلة خريجي طلبة الهندسة  ABETستقبال لجنة الـ ا بنود

قبل رجوعهم لكية  ة فصول دراسية بكلية النقل البحريحيث أنهم يدرسون خمس البحرية
 .الهندسة

 القرار:  
 رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة البحرية لحضور  عادل عبد العزيز –/ دعوة المهندس

 .إلشراك سيادته في هذه األمور ABETإجتماعات لجنة الـ 
 

لتفعيل دور نشاط الطلبة وعزز تنظيم ورشة عمل محمد رسالن / قترح األستاذ الدكتورا .5
عزيز عزت هذا الموضوع مقترحًا تفويض السادة أعضاء المجالس / األستاذ الدكتور

 تميزهم الريادي باإلضافة إلى المتميزين علميًا ورياضيًاالتعليمية الختيار عدد من الطلبة 
مهمتهم هي أن يجتمعوا ويختاروا رئيسًا لهم ونائب  طلبة) 10(أال يتجاوز عددهم  على

 .اجتماع رئيس وتعليمهم كيفية كتابة محضر
عات مجلس القسم تماجياسر جابر فكرة إشراك الطلبة في ا/ كما أضاف األستاذ الدكتور

إعالم الطلبة أن بضرورة زت عزيز ع/ وأضاف األستاذ الدكتورمرة كل فصل دراسي 
ن للمجلس سيرة وأن يقدم الطلبة المتقدم للطلبة علىكل قسم تعليمي بصدد تشكيل مجلس 

 .ذاتية
 القرار:  

 يتم تجميعه في أن  اعات مجالس األقسام التعليمية علىعرض هذا الموضوع بإجتم
 .محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور لدى النهاية

 
ياسر جابر بتمرير مقترح لتنظيم مشروع التخرج لطلبة  /قام األستاذ الدكتور .6

 .البكالوريوس علي أعضاء المجلس
 القرار:  

 مة لضيق الوقت ولذلك سوف يعرض اإلقتراح له جدواه وسوف يتم تأجيله للجلسة القاد
 .األقسام التعليمية قبل طرحه في مجلس الكلية على

. ظهرًا  1:15وانتهى المجلس فى تمام الساعة  
أمين المجلس سكـرتارية المجلـس 

 

داليا المنياوي / السيدة 

 

  مصطفى حسين. د.أ
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 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
ورئيس المجلس  

  
عزيز عزت . د.أ


