
                                                   -0 -                                                                                2/6/2010أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

 

 
 

 

 

 صباحًا  11:00الساعة  2/6/2010اجتمع 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 / دكتوراألستاذ ال

 )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

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

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

 )يم البيئىرئيس قسم الهندسة المعمارية والتصم(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

 )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 

 2/6/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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 أن ادة رؤساء األقسام السبالترحيب بالحضور كما أكد على  االجتماععزيز عزت . د.أستهل أ

رئيس  يقوموا بالتنبيه على جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقسم رئاستهم بحضور لقاء

 . 3/6/2010العاملين المزمع عقده يوم الخميس ب األكاديمية

 

 ى على حصوله على درجة أستاذأحمد فاروق الصفط. د.عزيز عزت أ. د.أ هنأ. 

 

  س يحيى لحصول قسم الهندس�ة المعماري�ة والتص�ميم البيئ�ى عل�ى      عبا. د.أ عزيز عزت. د.أهنأ

والمهنية المتخصصة كم�ا أش�اد   د البريطانية ـن المعاهـم RIBA 1 & RIBA 2تجديد اعتماد 

   .فى هذا الموضوعمحمد رسالن  .د.أ بجهود

 

 عزيز عزت موضوع شكوى مقدمة من بعض الطالب بخصوص سهولة . د.وقد ناقش أ

عزيز عزت بوضع توصيات من خالل األقسام لرؤساء . د.ات، لذلك طالب أمستوى االمتحان

مجموعات المقررات بمراجعة االمتحانات بعد وضعها بحيث يكون بكل امتحان سؤال أو اثنين 

 .عن الطالب العادى ويميزهعلى األقل ليتناسب مع مستوى الطالب المتفوق 

 

 اعتذار أي ضر مجلس الكلية سبب عزيز عزت إلى ضرورة أن يذكر بمح. د.كما أشار أ

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

 
 السابق محضر مجلس الكليةالتصديق علي  :لوالبند األ. 

 
 تم التصديق :القرار. 

 

 هيئة  ءعلى الئحة تقدم أعضاالمقترحات األخيرة بشأن التعديالت المقترحة  :انيثالبند ال
 .التدريس للترقى

 
 عالء عبد البارى تعديل الئحة تقدم أعضاء هيئة التدريس للترقى . د.ناقش أ. 

 بعد المناقشات أوصى المجلس باآلتى :القرار: 

 :للجامعات فى كل من  بالئحة المجلس األعلياالسترشاد بما جاء 

 .عدد الدورات التأهيلية -

 .صلت على تقدير جيدعدد األبحاث التى ح -

 .نسبة المشاركة -

 %.30كما أوصى المجلس برفع نسبة تقييم الكلية إلى  -

 

  مقترح خطة تقييم المخاطر :الثالثالبند. 

 هماإيهاب القصاص عن نقطتين . د.تكلم أ: 

 توفير مناخ آمن للعاملين  .1

 Safety Management Systemالـ نظام إدارة األمان تطبيق  .2

 وتوزيعه باألقسام للتعرف على المخاطر وتقييمها استقصاء وقد تم إعداد نموذج. 

  للكليةسياسة لألمان كما تم وضع. 

  من  4وقد تم االنتهاء من وضع خطة إلخالء مبانى الكلية متضمنة أن يتم ترشيح

 .مساعدى التدريس بكل قسم بمساعدة الطلبة على إخالء المبنى عند الضرورة

 بالمعامل وتم بالفعل وضع عالمات إرشادية. 
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 عزيز عزت لضرورة أن يقوم كل قسم بعمل خطة مبدئية باحتياجاته حسب . د.أشار أ

 .األولويات وإرسالها إلى إدارة المشتريات

  بالكلية وذلك الستغاللها  غرف المخازن والصيانةعلى ضرورة حل موقف كما نبه

خطورة فى حالة بطريقة سليمة وللتأكد من أن هذه الغرف خالية من أى مواد تسبب أى 

  .حدوث حريق

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  التدريب العملى بالصيف :الرابعالبند . 

 محمد رسالن موقف التدريب العملى على المجلس وهو كاآلتى . د.عرض أ: 

  شركة مختلفة لتوفير أماكن لطالب كلية الهندسة  34حصلت الكلية على موافقة من

 .تدريب العملىوالتكنولوجيا ليتلقوا بها ال

 ستطاع مكتب األكاديمية بإنجلترا أن يتوصل إلى اتفاق مع جامعة اwolverhampton 

حتى  5/7لصيفى من يوم ليتمكن طلبة كلية الهندسة من الحصول على فرصة للتدريب ا

ه استرلينى كتكلفة جني 1000حيث يقوم كل طالب بدفع مبلغ قيمته  18/7/2010

 :للتدريب متضمنة

 .قررالمتكلفة  .1

مع التأكيد على إقامة الطالبات فى مبنى منفصل عن (اإلقامة الكاملة بالثالث وجبات  .2

 ).مبنى الطالب

 .هذه التكلفة غير شاملة تذاكر الطيران .3

  استمارة  ءنترنت يقوم عن طريقها الطالب بملإلعلى ا رابطهناكonline  500ثم يدفع 

شيرة دخول المملكة المتحدة ترد له فى حالة عدم حصول الطالب على تأ(جنية استرلينى 

 ). القيمة المدفوعة

 بضرورة العودة إلى جمهورية مصر العربية بعد  هالبد أن يقوم الطالب بكتابة تعهد يلزم

 .االنتهاء من فترة التدريب

 تمأليجب أن  هاياسر جابر إلى ضرورة تطوير كراسة التدريب العملى وأن. د.أضاف أ  

  .ABETيمكن االستفادة منها كمتطلب من متطلبات هيئة حيث  باللغة اإلنجليزية
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 كراسة التدريب ويقوم يمأل الذى يقوم بالتدريب العملى  الطالبمحمد رسالن أن . د.أكد أ

بإعداد تقرير تم تدريبه العملى بها أكما تقوم الشركة التى  Presentationأيضًا بعمل 

 .عن أداء الطالب

 تسجيل ليكون  قد تم إرسال خطاب للقبول والتسجيلمصطفى حسين إلى أنه . د.أشار أ

 . 2مع مقرر مشروع  تلقائيًاالتدريب العملى مقرر 

 

  متابعة موقف الدراسات العليا  : الخامسالبند. 

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

 :لهم فإشرابيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  . أ

 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (       أحمد محمد إمام نور الدين. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Optimization of Maintenance Policies in Steel Industries" 

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

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  –زائرأستاذ  أحمد هاللى مصطفى. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (         أحمد فتحى محمد محمد عبد اهللا. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Probabilistic Risk Analysis Applied to Egyptian Liquefied Natural Gas Industries" 

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

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية -مدرس  شريف سعد حسنين. د. 2
 

 سوافق المجل :القرار. 
 
 
 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (     أحمد عبد المنعم عطيه األجهورى. م. 3
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 : عنوان الرسالة
 "Impacts of Diversification on Competitive Capabilities of Firms " 

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

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  –مدرس  يحيى محمد يوسف . د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) التشييد والبناءهندسة قسم (            حويشأصالح شحات محمد محمد . م. 4
 : عنوان الرسالة

 "Pavement Condition Rating Prediction for Hot and Dry Regions  
(Southern Region of Libya)" 

 :تحت إشراف كل من
 بناءقسم هندسة التشييد وال –مدرس  أمين فودةمحمد . د   . 1

 قسم هندسة التشييد والبناء –مدرس  نبيل حسن األشقر. د   . 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة التشييد والبناء (           حسام الدين عبد الفتاح محمد الشناوى. م. 5
 : عنوان الرسالة

 "Parametric Cost Estimating for Sewerage Pipeline Projects Using Neural Networks" 

 :تحت إشراف كل من
 هندسة التشييد والبناء قسم  –أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1

 –كلية الهندسة  –قسم هندسة التشييد والبناء والمرافق  –أستاذ مساعد   حسام الدين حسنى محمد. د  . 2
 جامعة الزقازيق

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة التشييد والبناء (                  واسكخالد كمال الدين أحمد خ. م. 6
 : عنوان الرسالة

 "Construction Materials Waste Assessment Using Artificial Neural Networks" 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة والتكنولوجيا -قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ  إيهاب محمود القصاص. د.أ. 1

 –كلية الهندسة  –قسم هندسة التشييد والبناء والمرافق  –أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد . د  . 2
 جامعة الزقازيق

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (                  سها محمود إبراهيم هيكل. م. 7
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 : عنوان الرسالة
 "Smart Antennas" 

 :راف كل منتحت إش
  اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة رئيس  –أستاذ  درويش عبد العزيز محمد. د.أ. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس   محمد محمود يوسف عمر. د  . 2
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) االتهندسة اإللكترونيات واالتصقسم (           مروة سمارة محمد على طقيشم. م. 8

 : عنوان الرسالة
 "Advanced Techniques in Wireless Communications" 

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

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ مساعد  إيهاب فاروق بدران. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (           أحمد عباس خورشيد عبد العزيز. م. 9
 : عنوان الرسالة

 "Modeling of Nanoscale Semiconductor Devices  
for High-Speed Integrated Circuit Applications" 

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

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -مدرس  عبد المنعم عبد البارى . د. 2
 وافق المجلس :القرار. 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (          سارة محمد فوزي أحمد المراسي. م. 10
 : عنوان الرسالة

 "Wireless Sensor Networks" 

 :منتحت إشراف كل 
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ مساعد  إيمان جمال الدين مرسى. د. 2
 
 وافق المجلس :القرار. 
 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (           محمد موالى عمر أبورافع. م. 11
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 : وان الرسالةعن
 "Advanced Techniques in Wireless Communications (Modified Single carrier-

FDMA)" 

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

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - أستاذ مساعد  إيهاب فاروق بدران. د. 2
 وافق المجلس :لقرارا. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (           آالء حسن عبد اللطيف إبراهيم. م. 12
 : عنوان الرسالة

 "Wireless Mechatronic System for Position Tracking" 

 :تحت إشراف كل من
 الت قسم هندسة اإللكترونيات واالتصا –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ مساعد  إيمان جمال الدين مرسى. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) الحاسبقسم هندسة (                   المعطى محمد قنديلأحمد رضا عبد . م. 13
 : عنوان الرسالة

 "A Proposed Model for Secure Localization in a Wireless Sensor Network 
Environment" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ مساعد  إيمان جمال الدين مرسى. د. 2
 وافق المجلس :القرار. 

 )قسم الهندسة الميكانيكية (                       كريم زكى عبد الفتاح الفقى. م. 14
 : عنوان الرسالة

" Heat and Mass Transfer in Vertical Cylinder " 
 :تحت إشراف كل من

 الميكانيكيةهندسة القسم  –زائرستاذ أ محمد عبد الفتاح طعيمة. د.أ. 1

 ة قناة السويس باألسماعيليةجامع – الميكانيكيةقسم هندسة  -مدرس  محمد محمد خيرت داوود. د. 2

 وافق المجلس :القرار. 
 

 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  - ب
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 ) التشييد والبناءهندسة قسم (            سامى عبد اهللا على مقبولى. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Minimizing of Cost and Travel Distance between Facilities in Construction Site Planning of 
Medium Projects" 

 :من كلتحت إشراف 
 قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ   محمد إمام عبد الرزاق. د.أ. 1
  التشييد والبناءقسم هندسة  – مدرس خالد شوقى محمد. د. 2

 :لجنة المناقشة 
 جامعة اإلسكندرية –ة التشييد وإدارة المشروعات قسم هندس –أستاذ  هشام عبد الخالق السيد. د.أ. 1
  جامعة الزقازيق –كلية الهندسة  –قسم هندسة التشييد والبناء والمرافق  –أستاذ مساعد  حسام الدين حسنى محمد بديع. د. 2

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (    مروة محمد عبد المؤمن حسين. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Wireless Infrared Communication Links Using Multibeam Transmitters and Imaging 
Receivers" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  صطفى حسين م. د.أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – مدرس ابراهيم عبد الحفيظ. د. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  - هندسة االتصاالت –أستاذ  السيد عبد المعطى البدوى. د.أ. 1
 – بمنوف كلية الهندسة –ورئيس قسم هندسة االتصاالت واإللكترونيات أستاذ  معوض إبراهيم الدسوقى. د.أ. 2

 جامعة المنوفية

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (     ى أحمد عثمان محمدرضو. م. 3
 : عنوان الرسالة

 "A New Mathematical Model for Efficient and Scalable Medium Access Control in Wireless 
Networks" 

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

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2

 :لجنة المناقشة
  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  – اإللكترونيات واالتصاالتهندسة  -أستاذ  حسام محمد شلبى. د. 1

 الجهاز القومى لالتصاالت –مدير إدارة البحوث والتطوير  فاضل فاضل ديغم. د. 2

 وافق المجلس :القرار. 

 
 )الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (    كريم فاروق سعيد فرج. م. 4
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 : عنوان الرسالة
 "General Guidelines for Building Fire Evacuation Management" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ  مصطفى محمد جبر . د.أ .2

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

 :لجنة المناقشة
  جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –العمارة أستاذ   محمد عاصم حنفى. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –العمارة أستاذ  ودىمحمد هاشم سع. د.أ. 2

 وافق المجلس :القرار. 
 

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

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

 :تحت إشراف كل من
  جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –العمارة  أستاذ محسن ابو بكر بياض. د.أ. 1

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –أستاذ مساعد  جيهان مسعد حنا اهللا. د. 2

 :لجنة المناقشة
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى رئيس  –أستاذ  عباس عبد الحليم يحيى. د.أ. 1

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

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )انيكيةالميكقسم هندسة (      على يوسف على المغربى. م. 6
 : عنوان الرسالة

 "Aerodynamic Design of Sport Cars Using Computational Fluid Dynamics " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة األسكندرية –كلية الهندسة  -قسم الهندسة الميكانيكية  – متفرغأستاذ  حسن أنور الجمل. د. 1

  هندسة البحريةرئيس قسم ال –أستاذ مساعد   عمرو على محمد. د. 2

 :لجنة المناقشة
  جامعة المنوفية -كلية الهندسة  –قسم الهندسة الميكانيكية بأستاذ  كمال عبد العزيز إبراهيم. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –بقسم الهندسة الميكانيكية مساعد أستاذ  إيهاب جابر أحمد آدم. د. 2

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة الميكانيكية(     ياسر عبد المحسن محمد محمد .م. 7
 : عنوان الرسالة
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 "Effect of Control Valve Plug Shape on the Fluid Flow Characteristics Using Computational 
Fluid Dynamics " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة األسكندرية –كلية الهندسة  –كية الهندسة الميكانيقسم  –متفرغ أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1

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

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  -قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ  طاهر حمد اهللا عوض. د.أ. 1

 كانيكية قسم الهندسة المي –أستاذ  السيد صابر السيد. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

 ) البحريةقسم الهندسة (      على حسن بطران. م. 8
 : عنوان الرسالة

 "Thruster Performance Characteristics in Static Mode Condition" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة البحرية  –زائر أستاذ  محمد عباس قطب. د.أ. 1

 كلية الهندسة  –عمارة السفن ومساعد بقسم الهندسة البحرية أستاذ  انعادل بنو. د. 2

 جامعة اإلسكندرية –

  رئيس قسم الهندسة البحرية –أستاذ مساعد  عمرو على محمد . د. 3

 :لجنة المناقشة
 قسم الهندسة البحرية  –أستاذ زائر  السيد حجازى. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة   –البحرية  قسم الهندسة – أستاذ يسرى والية. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 
 
 
 
 
 :الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة . ج
 ) اإللكترونيات واالتصاالتهندسة قسم (        محمد نبيل على اإلسكندرانى. م. 1

 : عنوان الرسالة
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 " Investigation of Performance of Wavelet-Based MC-CDMA in Rayleigh Fading Channel" 

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

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

 :لجنة المناقشة

 رئيس اللجنة القومية لعلوم الراديو سابقًا  مإبراهيم أحمد محمد سال. د.أ. 1

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -أستاذ  ناضر حمدى محمد على. د.أ. 2

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الحاسباتقسم هندسة (      كريم يسرى محمد عبد اهللا. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Design and Implementation of an Improved Secure System Detection for e-Passport by 
Using RFID Tags " 

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

 ونظم المعلومات الحاسباتكلية  –أستاذ مساعد  أيمن عادل عبد الحميد. د. 2

 :لجنة المناقشة
 القاهرة -س الهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء رئي أيمن الدسوقى ابراهيم. د. أ. 1

 قسم هندسة الحاسب ومساعد العميد لشئون الطلبة   –أستاذ  عطا اهللا إبراهيم عطا اهللا حشاد. د.أ. 2

 القاهرة -كلية الهندسة والتكنولوجيا 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )ندسة الحاسباتقسم ه(                حسن حارث جميل مهدى. م. 3
 : عنوان الرسالة

" Design and Implementation of a Portable Multi-Mode Embedded Firewall System with 
Simulation Using C Programming Language " 

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

 قسم هندسة الحاسب  – مدرس أبو الفرجأحمد عبد الخالق . د.أ .2

 :لجنة المناقشة
 القاهرة - معهد البحوث اإللكترونية عميد محمد سعد الشريف. د.أ. 1

 القاهرة معهد البحوث اإللكترونية ومساعد أول وزير التنمية اإلدارية –أستاذ  أشرف حسن عبد الوهاب. د.أ. 2

 وافق المجلس :القرار. 
 )الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (               ونس أحمدحسام محمد ي. م. 4

 : عنوان الرسالة
" Innovation for Intelligent Architecture of the Future towards Intelligent Office Building " 
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 :تحت إشراف كل من
 لبيئى قسم الهندسة المعمارية والتصميم ا – أستاذ مصطفى محمد جبر. د.أ .1

 الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم  – أستاذ مساعد بهاء الدين السراجىأحمد . د.أ .2

 :لجنة المناقشة
 كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة والتصميم العمرانى  محسن أبو بكر سليمان بياض. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –

 جامعة فاروس – العمارة هندسةرئيس قسم  إيناس فاروق حمدى. د.أ. 2

 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية(                محمود محمد عباس. م. 5

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

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية  – ئرزا أستاذ رشدى محمد حمودة. د.أ .1

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وأستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة عين شمس -قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ بكلية الهندسة  عادل عبد المالك الهوانى. د.أ. 1

 جامعة الزقازيق -سم الهندسة الميكانيكية ق –أستاذ بكلية الهندسة  محمد عبد العزيز أحمد. د. 2

 وافق المجلس :القرار. 

 
 

 )قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى(          شريف عمر زين العابدين عمر. م. 6
 : عنوان الرسالة

" Three Phase Dynamic Voltage Restorer Simulation and Practical Implementation " 

 :منتحت إشراف كل 
  الكهربائية والتحكم اآللىقسم الهندسة  – أستاذ أحمد أحمد لطفى. د.أ .1

 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى  -مساعد أستاذ  أحمد أنس الوجود هالل. د .2

 :لجنة المناقشة
 ة عين شمسجامع –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  أحمد عبد الستار عبد الفتاح. د.أ. 1

 كلية الهندسة  –مساعد قسم الهندسة الكهربية أستاذ  عمرو محمد عثمان الزواوى. د.أ. 2

 جامعة اإلسكندرية –

 وافق المجلس :القرار. 

 
 )الميكانيكيةقسم الهندسة (                خالد سنارى زهرى إبراهيم. م. 7

 : عنوان الرسالة
" Enhancing LNG Production Rate Using Absorption Cooling System " 
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 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية  –زائر أستاذ رشدى محمد حمودة. د.أ .1

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وأستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ .2

 :لجنة المناقشة
 كية قسم الهندسة الميكاني – زائرأستاذ  محمد عبد الفتاح طعيمة. د.أ. 1

   (ELNG)مدير عام العمليات بالشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز  أحمد محمود شحاته. م. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 

 
 

 أنه عقب انتهاء الباحث من ) وحسب لوائح الدراسات العليا المعتمدة(عزيز عزت . د.أوضح أ

 5ال تتعدى مدة إعدادها  التىبالرسالة بكتابة تقرير الصالحية الخاص  الرسالة يقوم المشرفون

وهنا ينتهى  ثم يرفق مع التقرير نسخة صالحة من الرسالة ال يصح التغيير أو التعديل بهاسنوات 

 .نيدور المشرف

  القسم الذى يتبعه الدارس وقسم الدراسات العليابعد ذلك يتولى الموضوع. 

  جماعى التقرير ال يوم المناقشة يكتبن والخاص بالممتحني الفرديتقرير الوقبل المناقشة يكتب 

  تتم مناقشة الطالب بعد أسبوعين علي األقل وقبل ثالثة أشهر بحد أقصي من تاريخ توقيع عميد

 .ثم يوصى فى النهاية بمنح درجة الماجستير باإلجماعالكلية علي خطاب تكليف الممتحنين 

  بعد المناقشةإن كان هناك تعديالت بالرسالة تتم. 

  بعد اعتماد مجلس  للدارسلمنح درجة الماجستير خطاب عميد الكلية للقبول والتسجيل يرسل

 . الكلية

 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 
 
  ما يستجد من أعمال : الحادى عشرالبند  

  موضوع مذكرة التفاهم التى ستطبق بين األكاديمية وجامعةStaffordshire  

يدرسون مجموعة ب البكالوريوس حيث أنهم ياسر جابر االتفاقية الخاصة بطال. د.شرح ا
بكلية الهندسة  Staffordshireالمتفق عليها مع جامعة  (Top up Options)مقررات 

والتكنولوجيا فيحصل الطالب على شهادة بكالوريوس معترف بها من األكاديمية العربية للعلوم 
 .فى نفس الوقت  Staffordshire ةوالتكنولوجيا ومن جامع

 :المرشحة لهذا البرنامج ثالثة هم  واألقسام
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 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت .1

 هندسة الحاسب  .2

 الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى .3

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

  التابع له السادة تكتب ساعات المراقبة بالقسم عند االستعانة بالسادة المنتدبين فى المراقبات
 . المراقبة سواء بالقسم أو قسم آخرالمنتدبين بصرف النظر عن مكان 

 د.غير مذكور بالكشف يجب إخطار أ بأحد السادة المنتدبين وكان اسمه وفى حالة االستعانة .
 . 17/6/2010مصطفى حسين مع آخر يوم فى االمتحانات 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
  إلعداد  خالد الكيالنى. ياسر جابر ود. د.محمد رسالن و أ. د.عزيز عزت، أ. د.أتشكيل لجنة من

 . تنميط المسميات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس باللغة العربية واإلنجليزية

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
 .ظهرًا  2:30نتهى المجلس فى تمام الساعة  او
 

 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 لهندسة والتكنولوجياعميد كلية ا

 ورئيس المجلس 
  

 

 عزيز عزت. د.أ


