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 جيا والنقل البحريلووألكاديمية العربية للعلوم والتكنا

 ة والتكنولوجـياـية الهندسـكل
Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

College of Engineering & Technology 

__________________________________________________ 
 

 كليةمجلس ال جتماعامحضر 
  2012 فبرايـر  29الموافق  األربعاءيوم 

__________________________________________________ 
، اص��باًحالتاس��عة الس��اعة  2012 فبراي��ر 29المواف��ق  األربع��اءجتم��ع مجل��س كلي��ة الهندس��ة والتكنولوجي��ا ي��وم   ا

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 :رئيس المجلس

 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(   علي مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور
 

 :الســادة وكالء الكلية
 )وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع(   محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور
 )والطالب التعليـمئون ـية لشـوكيل الكل(   إيهاب فاروق بدران/ األستاذ الدكتور

 

 :الســادة مسـاعدو العميد
 )  ئون الجودةـيد لشـمساعد العم(   علي الدرويش/ راألستاذ الدكتو. 1
 ) مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(   أحمد أحمد لطفي/ األستاذ الدكتور. 2
 )مساعد العميد للعالقات الصناعية(   حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 3
 )لبيئة وخدمة المجتمعمساعد العميد لشئون ا(  عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 4
 )ةــئون الفنييد للشـمساعد العم(   إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور. 5

 

 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية
 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(    عباس يحيى/ األستاذ الدكتور. 1
 )ة اإللكترونيات واالتصاالتـرئيس قسم هندس(  درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 2
 ة والتحكم اآلليـة الكهربيـالهندسرئيس قسم (  ياسر جابر دسوقي/ األستاذ الدكتور . 3

 )ةـومساعد العميد لشــئون العالقات الدوليـ    
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(   السيد صابر/ األستاذ الدكتور. 4
 ) ةـقسم الهندسة البحريرئيس (    عمرو علي/ األستاذ الدكتور. 5
 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية(   ناصر المغربـي/ األستاذ الدكتور. 6
  )رئيس قسم هندسة الحاسب(   محمد أبو النصر/ الدكتوراألستاذ  .7
 )باإلنابة -    رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(   ل األشقرـنبي/ الدكتور. 8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   نيخالد الكيال/ الدكتور. 9

 )يةـالدراسات العليا الهندسرئيس قسم (   أحمد راغب/ الدكتور. 10
 

 :مجلس الطلبة
 )رئيـس مجلـس الطلبـة(    محمد جمال مراد/ الطالب. 1
   )نائب رئيس مجلس الطلبة(   مصطفى الجنزوري/ الطالب. 2
بالترحيب بالسادة الزمالء أعضاء  االجتماعكلية الهندسة والتكنولوجيا عميد / األستاذ الدكتور ستهلا

 : خّص بالترحيب األعضاء الجددومجلس الكلية ، 
 يةـكـة الميكانيـم الهندسـًا لقسـرئيس  السيد صابر/ األستاذ الدكتور -
 رئيسًا لقسم العلوم األساسية والتطبيقية ناصر المغربي/ الدكتوراألستاذ  -



 -2 -                                                                                               29/2/2012خ ـجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريامحضر    
 

 

سهير رزيقة على ما بذلته من مجهود في القيام / قام سيادته بتوجيه الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة ثم
 .بأعمال رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية خالل الفترة السابقة

 .محمد جمال مراد في وفاة والده/ لعضو مجلس الطلبة بالكليةم واجب العزاء يقّدبت وقام سيادته أيضًا
  

 األول دالبن: 

 .السابق الكلية مجلس محضر على التصديق
 

 2012 يناير 22 بتاريخ السابق الكلية مجلس محضر على التصديق تم :القرار. 
 
  الثانيالبند: 

 .واإلعارات جازات الخاصةعرض اإل
 
 :اإلعارات )1(

 
داخل ات عميد الكلية إلى أن األكاديمية في طريقها إلى توحيد نظام اإلعار/ األستاذ الدكتور نوه

 .قريبًاوصدور الئحة بهذا الشأن ، الكليات بها

حتى  كافيـةإلى ضرورة تقديم طلب اإلعارة من الشخص المعني قبل القيام بها بفترة  نوهكما 

ثم عرضها على لجنة شئون أعضاء هيئة  عرضها على مجلس القسم ثم مجلس الكليةيتسنى 

 .باألكاديمية التدريس

 
 :عاراتأما بالنسبة لتجديـد اإل

  :الحالة األولى
 )أستاذ مساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(  مهاب عبد الحميد منجود/ الدكتورالطلب المقدم من 

 عام سـادسبشأن مد األجازة الخاصة به لمدة 
 2013ر ــفبراي 28وحتى  2012مارس  1إعتبارًا من 

 القرار:  
 .وافق المجلس

 
  : الحالة الثانية

 )المعماريــة والتصميم البيئيهندسة البقسم  مدرس(   عصام أحمد عبد العال/ الدكتورلمقدم من الطلب ا
 عام خامـسبشأن مد األجازة الخاصة به لمدة 

 2013 ينايـر 31تى ـوح، 2012 فبراير 1إعتبارًا من 
 القرار:  

 .وافق المجلس
 
 
 :األجازات الدراسية واألجازات الخاصة )2(

 

رورة أن تشكل لجنة لتقنين الموضوع الخاص باإلجازات الخاصة أوضح عميد الكلية ض

 :للمبعوثين الخارجيين مكونة من
 ).رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور -
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 ).رئيس قسم الهندسـة الكهربية والتحكم اآللي( ياسـر جابر دسـوقي/ األستاذ الدكتور -
 ).مساعد العمــيد لشـئون الدراسات العليـا( أحـمد أحمـد لطـفي/ لدكتوراألستاذ ا -

 
 :لطلبات اإلجازة فكانت كاآلتيأما بالنسبة 

  : الحالة األولى
 )هندسة اإللكترونيات واالتصاالتبقسم  مساعد مدرس(   شيماء محمد فرغلي/ المهندسةالطلب المقدم من 

  ستة أشهرلمدة  اتبا بدون رجازة الخاصة بهاإل تجديدبشأن 
 2013 أغسطس 31وحتى ، 2012مارس  1إعتبارًا من 

 القرار:  
 .وافق المجلس

  : الحالة الثانية
 )هندسة اإللكترونيات واالتصاالتبقسم  مدرس مساعد(  مصطفى السيد عبد العليم/ المهندسالطلب المقدم من 

  عاملمدة  بدون راتب الخاصة بهالدراسية األجازة  تجديدبشأن 
 2013 ينايــر 31وحتى ، 2012 فبراير 1إعتبارًا من 

 القرار:  
 .وافق المجلس

  : الثالثةالحالة 
 )الهندسـة الكهربية والتحكم اآلليبقسم  مدرس مساعد(  رانيـا عاصـم الســيد/ ةالمهندسالطلب المقدم من 

  عاملمدة  بدون راتب االخاصة بهالدراسية  أجازة منحهابشأن 
 2013 ينايــر 31وحتى ، 2012فبراير  1 إعتبارًا من

 القرار:  
 .وافق المجلس

 

  الثالثالبند: 
تحديث موقع الكلية على شبكة المعلومات، وتحديد مسئول عن كل مركز مسئولية لتحديث 

 البيانات
 ،ةـبالكلياإللكتروني الخاص موقع الب البيانات تحديثلة ـتم تحديد مندوب عن كل قسم تعليمي بالكلي

إلى ضرورة تعديل ) رئيس قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللي(ياسر جابر / ر األستاذ الدكتوروأشا

مكان االقسام التعليمية على موقع االكاديمية لتسهيل الوصول إليها، وسوف يتم ذلك عن طريق 

عن طريق مركز المعلومات  خطاب رسمي لتعديلها وإرسالمندوبي األقسام الستحداث البيانات 

 .لتوثيقوا
 

 القرار:  
 علمــــًا المجلس أحيط

 

  الرابعالبند: 

 ] العليا الدراسات موقف [
 

حضور تلك المناقشات مما المساعدين على ضرورة حث المعيدين والمدرسين على  عميد الكليةأكد 

 .وإضافة الجديد لهم دائمًا المناقشة يقوم بإثراء
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 )أ (  
 لهمراف ـجان إشبيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل ل

 

 قرار المشرفون الرسالة مجال الرسالة عنوان والقسم الدارس اسم م
 المجلس

 شافع أبوالمكارم أبوالمكارم أحمد. م 1
 والبناء التشييد هندسة

“Application of Green 
Architecture in the 
Urban Expansion of 
Alexandria City” 

Green building 
materials and 
structures 

 كامل على وائل. د.أ .1
 أستاذ

 والبناء تشييدال هندسة
 على شفيق شيرين. د .2

 مدرس
 البيئي والتصميم معماريةال هندسةال

 موافقة

 حميدة عبدالدايم ماهر أحمد. م 2
 والبناء التشييد هندسة

“GIS Approach to 
Evaluate the Effect of 
the Development 
Corridor on the Overall 
Traffic Operation in 
Egypt” 

Roads and 
highways 

 شاهين أحمد ماهر محمد. د .1
 مواصالت هندسة -مساعد أستاذ
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 فودة أمين محمد. د .2
 مدرس

 والبناء تشييدال هندسةقسم 

 موافقة

 حسن عبدالعزيز ناصر عمرو. م 3
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

“Echo Enhancement 
Using ASP” 

Mobile 
communications 

 شركس أحمد مها. د.أ .1
 أستاذ

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة
 خضر عصام محمد. د .2

 مساعد أستاذ
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

 موافقة

 غنيم عبده بدرالدين مصطفى. م 4
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

“Performance 
Enhancement in LTE” 

Wireless 
communications 

 بدران فاروق إيهاب. د.أ .1
  أستاذ

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة
 خضر عصام محمد. د .2

 مساعد أستاذ
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

 موافقة

 الخولى السيد إبراهيم محمد. م 5
 الحاسب هندسة

“A Hybrid Paradigm 
Aggregating the Web 
Service and the Mobile 
Agent Techniques” 

Cloud computing 
and software 
engineering 

 صائب عبدالمنعم مجدى. د.أ .1
 أستاذ

 حاسبال هندسة
 محمد محمد عبدالباعث. د.أ .2

  أستاذ
 حاسبال هندسة

 موافقة

 عطية الصافى فايز مفتاح. م 6
 البحرية الهندسة

“Transient Well-Testing 
Analysis for Selected Oil 
Wells of Nafoora Oil 
Field, Libya” 

Risk assessment 
and pipelines 
integrity 

 عبدالراضى النور محمد. د.أ .1
 أستاذ

 بحرية هندسةال
 الكوم سالم على. م .2

 الخليج شركة - بترول مهندس
 ليبيا - للبترول العربى

 موافقة

 

 

 

 

 ) ب( 
 ناقشـة لهممالبيان أسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان 

 عنوان والقسم الدارس اسم م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 قرار
 المجلس

  النظيف النور أحمد محمد. م 1
 والبناء التشييد هندسة  

Performance-Based Quality 
Control Technique for Evaluation 
of Cement Based Composites: 
Reliability and Assessment of 
Electrical Resistivity 

 األشقر حسن نبيل. د. 1
 مساعد أستاذ

 والبناء تشييدال هندسة
 المصرى شريف إيهاب محمد. د. 2

 مساعد أستاذ
  والبناء تشييدال هندسة

 الدرويش على إبراهيم. د.أ. 1
 إنشائية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 هدهد عبدالغفور حسام. د.أ. 2
 إنشائية ندسةه - أستاذ
 القاهرة جامعة - الهندسة كلية

 موافقة
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 عنوان والقسم الدارس اسم م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 قرار
 المجلس

Measurements  3. األشقر حسن نبيل. د 
 تشييدال هندسة -مساعد أستاذ

عن لجنة 
 اإلشراف

  أبوغالى عطية صالح محمد. م 2
 والبناء التشييد هندسة 

Health Monitoring of Steel Trusses 
Structure Using Acoustic Emission 
Technique 

 المصرى شريف إيهاب محمد .د. 1
 مساعد أستاذ

  والبناء تشييدال هندسة  
 شحادة فهمى محمد. د. 2

 مساعد أستاذ
 بحريةال هندسةال
 

 صالح على أمين. د.أ. 1
 إنشائية هندسة - أستاذ
 شمس عين جامعة-الهندسة كلية

 الجمل أنور حسن. د.أ. 2
  ميكانيكية هندسة - أستاذ
 دريةاإلسكن جامعة-الهندسة كلية

 موافقة

 المصرى إيهاب محمد. د .3
 تشييدال هندسة -مساعد أستاذ  

عن لجنة 
 رافإلشا

  األسدى عبدالحسين فارس محمد .م 3

 والبناء التشييد هندسة 

Structural Health Monitoring of 
Reinforced Concrete Beams Using 
Electrical Resistivity 

 األشقر حسن نبيل. د. 1
 مساعد ذأستا

 والبناء تشييدال هندسة
 المصرى شريف إيهاب محمد. د. 2

  مساعد أستاذ
 والبناء تشييدال هندسة

 

 الكردى أحمد عصام. د.أ. 1
 إنشائية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 شكرى صالح محيىالدين.د.أ.2
 إنشائية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 موافقة

 المصرى إيهاب محمد. د .3
 تشييدال هندسة -مساعد أستاذ   

عن لجنة 
 اإلشراف

  القاضى أحمد فتحى أحمد. م 4
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 

Markov Based Brain Computer 
Interface 

 شركس أحمد مها. د.أ. 1
 أستاذ

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة
 ناصر ىعبدالبار عبدالمنعم. د. 2

 مدرس
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

 أبوشادى فاطمةالزهراءمحمد.د.أ.1
 كهربية هندسة - أستاذ
 المنصورة جامعة -الهندسة كلية

 إسماعيل حسن نورالدين.د.أ. 2
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 موافقة

 شركس أحمد مها. د.أ  .3
 أستاذ

 واالتصاالت ترونياتاإللك هندسة  
عن لجنة 
 اإلشراف

  خليل عبدالعال أبوالعباس هيثم. م 5
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة  

Employees' Admission Control and 
Potential Performance Evaluation 
Using a Wirelessly-Maintained 
Distributed Door-Entry System 

 على حسين مصطفى. د.أ. 1
 ذأستا

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة
 فؤاد حسنى وائل. د. 2

 مساعد أستاذ
 حاسبال هندسة

 عبده مصطفى الدين حسام. د.أ. 3
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 سمرة شعبان أحمد. د.أ. 1
 اإللكترونيات هندسة -أستاذ

 ةـالهندس كلية-واالتصاالت
 المنصورة جامعة

 رزق محمد رزق محمد .د. 2
 كهربية هندسة - مساعد أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 موافقة

 على حسين مصطفى. د.أ .3
 أستاذ

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة  
عن لجنة 
 اإلشراف

  سالمة عادل صفوت. م 6
 البيئى والتصميم المعمارية الهندسة   

A Sustainable Planting Design in 
Arid Regions (Case Study: 
Northwestern Coast Region of 
Egypt) 

 جبر محمد مصطفى. د.أ. 1
 أستاذ

 بيئىال تصميمالو معماريةال هندسةال
 عبدالجليل السيد رانيا. د. 2

 مدرس
 بيئىال تصميمالو معماريةال هندسةال

 اهللا فتح ممدوح أمل. د. 3
 مدرس

 ىبيئال تصميمالو معماريةال هندسةال

 حمدى فاروق إيناس. د.أ. 1
 معمارية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 المصرى حسن منى. د.أ. 2
 العمارة قسم - أستاذ
 الجميلة الفنون كلية

 اإلسكندرية جامعة

 موافقة

 جبر محمد مصطفى. د.أ. 1 .3
 أستاذ

 ئيبيال تصميمالومعماريةالهندسةال

عن لجنة 
 اإلشراف

  المنسى يوسف محمد رضا .م 7
 والتحكم الكهربية الهندسة 

On-Operation Pipeline Inspector 
Design and Control 

 السنجابى إبراهيم مدحت. د.أ. 1
 أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربيةال هندسةال
 خليل أحمد عالءالدين. د.أ. 2

 أستاذ
  اآللي تحكمالو كهربيةال هندسةال  
 لعفا عبداهللا إيهاب. د. 3

  مدرس
 الحاسب هندسة

 عبدالمجيد مصلح مسعد.د.أ. 1
 سفن وعمارة بحرية هندسة-أستاذ   
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية   
 عبدالمنعم طلعت. د.أ. 2

 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 موافقة

 خليل أحمد عالءالدين. د.أ .3
 أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربيةال هندسةال  
عن لجنة 
 اإلشراف

  عطية أحمد إبراهيم إنجى. م 8
 والتحكم الكهربية الهندسة 

Building Automation 1 .عاشور أحمد حمدى. د.أ 
 أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربية هندسةال
 حمد سعد مصطفى. د. 2

  مدرس
 اآللي تحكمالو كهربية هندسةال

 طلعت عبداهللا الدين حسام.د.أ.1
  الكهربية القوى هندسة - أستاذ
 شمس عين جامعة-الهندسة كلية

 العطار مصطفى مجدى. د.أ. 2
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 موافقة

 عاشور أحمد حمدى. د.أ .3
 أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربية هندسةال  
عن لجنة 
 اإلشراف

  السحرتى عاطف محمد. م 9
 والتحكم بيةالكهر الهندسة 

A Sensorless Maximum Power 
Point Tracking Technique for 
Photovoltaic Grid Connected 
Inverter 

 عاشور أحمد حمدى. د.أ. 1
  أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربية هندسةال
 حمد سعد مصطفى. د. 2

  مدرس
 اآللي تحكمالو كهربية هندسةال

 عبدالحميد رضوان. د.أ. 1
 الكهربية القوى ةهندس - أستاذ
 حلوان جامعة - الهندسة كلية

 عرابى عبدالعزيز محمد. د. 2
  كهربية هندسة - مساعد أستاذ
 أسوان جامعة - الهندسة كلية

 موافقة

 عاشور أحمد حمدى. د.أ .3
 أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربية هندسةال  
عن لجنة 
 اإلشراف

  أحمد عبدالحميد وليد محمد. م 10
 البحرية الهندسة 

Design Considerations of Modern 
Anchor Handling Tug Supply 
Vessels 

 حجازى حسين السيد. د.أ. 1
 زائر أستاذ

 بحريةال هندسةال
 الحميدد عب نجيب أحمد. د. 2

 مدرس
 بحريةال هندسةال

 قطب عباس محمد. د.أ. 1
 بحرية هندسة - زائر أستاذ

 الكيالنى السيد هبة. د. 2
 بحرية هندسة - اعدمس أستاذ
 بورسعيد جامعة - الهندسة كلية

 موافقة

 حجازى حسين السيد. د.أ .3
 بحرية هندسةقسم  – زائر أستاذ   

عن لجنة 
 اإلشراف
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 ) ج(  

 إعتماد درجة الماجسـتير للطلبة اآلتيـة أسماؤهم
 

 عنوان والقسم الدارس اسم م
 الرسالة

 لجنة
 اإلشراف

 لجنة
 المناقشة

 تاريخ
 لمناقشةا

  مصطفى محمد أحمد أميرة. م 1

 واإلدارية الصناعية الهندسة 
Dynamic Facility Layout Problem 
under Different Topologies 

 السيد عزت عزيز. د.أ. 1
 وإدارية صناعية هندسة - أستاذ

 فهمى جالل نهى. د. 2
 وإدارية صناعية هندسة - مدرس

 المكى يحيى محمد. د.أ. 1
  اإلنتاج هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

  رياض عبدالناصر.د.أ. 2
  صناعية هندسة - أستاذ
 الزقازيق جامعة - الهندسة كلية

21 
 يناير

2012 

  الكشوطى محمد فؤاد اهللا منة. م 2

 واإلدارية الصناعية الهندسة 
A Methodological Approach of 
Designing an Ergonomic 
Classroom Workstation for 
Egyptian University Students 

 بدوى وجيه محمد. د.أ. 1
  اإلنتاج هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 فهمى جالل نهى. د. 2
 وإدارية صناعية هندسة - مدرس

 النواوى على محمد. د.أ. 1
  ميكانيكية هندسة - أستاذ
 األزهر جامعة - الهندسة كلية

 زكى الدين صالح. د.أ. 2
  وإنتاج ميكانيكى تصميم - أستاذ
 شمس عين جامعة-الهندسة كلية

22 
 يناير

2012 

  أحمد سالم مصطفى أحمد. م 3
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 

Dynamic Management of Audio 
Quality for Real Time Streaming 

 محمد حمدى ناضر. د.أ. 1
 واالتصاالت اتاإللكتروني هندسة - أستاذ

 العف عبداهللا إيهاب. د. 2
 الحاسب هندسة - مدرس

 جرجس كمال شوكت. د.أ. 1
  الحاسب علوم - أستاذ
 والبحوث العليا الدراسات معهد

 اإلسكندرية جامعة
 رزق محمد رزق محمد. د. 2

  كهربية هندسة - مساعد أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

23 
 نوفمبر
2011 

  القيشاوى صالح عمر محمد. م 4

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 
Hybrid Wavelet Tree Pruning and 
LCT Technique for PAPR 
Reduction in OFDM Systems 

 محمد عبدالعزيز درويش. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ

 بدران فاروق إيهاب. د.أ. 2
 تصاالتواال اإللكترونيات هندسة - أستاذ

 الحناوى محمد هادية. د.أ. 1
 كهربية هندسة - أستاذ
 شمس عين جامعة-الهندسة كلية

 النوبى محمد سعيد. د.أ. 2
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

19 
 يناير

2012 

  درويش كايد يوسف عبداإلله. م 5
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 

Joint Interleaving and Selected 
Mapping (SLM) Technique with 
Linear Companding Transform 
(LCT) for PAPR Reduction in 
OFDM Signals 

 محمد عبدالعزيز درويش. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ

 بدران فاروق إيهاب. د.أ. 2
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ

  المعطى دعب السيد. د.أ. 1
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 الدسوقى إبراهيم معوض.د.أ.2
  اإللكترونية الهندسة كلية-أستاذ

 المنوفية جامعة

23 
 يناير

2012 

  مرسى عبدالمنعم إبراهيم سارة. م 6

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 
Preparation of Composite Polymer 
for Infrared Detection 

 سليمان محمد المعتزباهللا. د.أ. 1
 والبحوث العليا الدراسات معهد - أستاذ

 اإلسكندرية جامعة
 مرسى الدين جمال إيمان. د. 2

 مساعد أستاذ
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة

 أبوالسعود خيرى أحمد. د.أ. 1
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 شبانة محمد محمود. د.أ. 2
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

24 
 يناير

2012 

  الزعفرانى محمد حسن خالد. م 7

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 
Continuous Time and VHDL 
Based Event Driven Lumped 
Distributed Modeling of Chaotic 
Heart Behavior 

 شركس أحمد مها. د.أ. 1
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - أستاذ

 ناصر عبدالبارى عبدالمنعم. د. 2
 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة - مدرس

 يوسف أحمد السيد. د.أ. 1
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 طه السيد طه. د.أ. 2
  اإللكترونية الهندسة كلية- أستاذ

 يةالمنوف جامعة

18 
 يناير

2012 

  المدنى محمد حسن نورالدين. م 8

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة 
A Game Theoretic Cognitively 
Video Streaming over Wireless 
Networks 

 يوسف أحمد السيد. د.أ. 1
  كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 خضر عصام محمد. د. 2
 دمساع أستاذ

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة
 شعبان السيد شوقى. د. 3

 كهربية هندسة - مدرس
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 الدرينى نزيه محمد. د.أ. 1
 حاسب هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 الفيشاوى أحمد نوال. د.أ. 2
  اإللكترونية الهندسة كلية -أستاذ

 المنوفية جامعة

23 
 يناير

2012 

  سالم عبدالفتاح هشام أحمد.م 9

 الحاسب هندسة 
Security Techniques in Vehicular 
Ad hoc Networks (Key 
Dustribution Protocols and 
General Security Framework) 

 عبدالحميد عادل أيمن. د. 1
 مساعد أستاذ
 حاسبال هندسةقسم 

 أبوالنصر سعيد محمد. د.أ. 2
  أستاذ
 حاسبال هندسةقسم 

 الدرينى نزيه محمد. د.أ. 1
 حاسب هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 درويش محمود نيفين. د.أ. 2
 الحاسب هندسة - أستاذ
 القاهرة جامعة - الهندسة كلية

18 
 فبراير
2012 

  جورج صدقى رؤوف ريتا. م 10

 الحاسب هندسة 
A Robust Multi-Level 
Steganography Model Using 
Wavelet-Based Block Partition 
Modification of Transmitted 
Images 

 يوسف مصطفى شيرين. د. 1
 مساعد أستاذ
 حاسبال هندسةقسم 

 أبوالفرج عبدالخالق أحمد. د. 2
 مدرس

 الحاسب هندسةقسم 

 النحاس أحمد. د.أ. 1
 كلية - حاسب هندسة - أستاذ

 ريةاإلسكند جامعة - الهندسة
 نصر السعيد محمد. د.أ. 2

 اإللكترونيات هندسة - أستاذ
 واالتصاالت

 طنطا جامعة - الهندسة كلية

29 
 يناير

2012 

  مصطفى حسن جمال مى. م 11

 البيئى والتصميم المعمارية الهندسة 
The Management of Ecological 
Principles in the Framework of 
Sustainable Planning 

 بياض أبوبكر محسن. د.أ. 1
  العمارة قسم - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون كلية

 حنااهللا مسعد جيهان. د. 2
 مساعد أستاذ

 بيئى تصميمالو معماريةالهندسةقسم ال

 دويدار محمد خالد. د.أ. 1
 معمارية هندسة - أستاذ
 شمس عين جامعة-الهندسة كلية

 رجب سعد طارق. د.أ. 2
 معمارية ةهندس - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

22 
 يناير

2012 
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  الهاكع عبدالوهاب حسن أميرة. م 12

 البيئى والتصميم المعمارية الهندسة 
The Use of Information 
Technology in Urban Wayfinding 

 سرحان ناجى عالءالدين. د. 1
  مساعد أستاذ

  بيئى تصميمالو معماريةالهندسةقسم ال
 يحيى عباس مى. د .2

 مدرس
 بيئى تصميمالو معماريةالهندسةقسم ال

 عبدالسالم محمد حسن. د.أ. 1
 معمارية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 حمدى فاروق إيناس. د.أ. 2
 معمارية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

17 
 يناير

2012 

  بةطل حامد عبداللطيف أحمد. م 13

 الميكانيكية الهندسة 
Modeling and Control of 
Electrohydraulic Servo Valve 
Using a Piezoelectric Actuator 

 رزيقة فتحى سهير. د.أ. 1
 زائر أستاذ

 ميكانيكيةال هندسةقسم ال
 خليل أحمد عالءالدين. د.أ. 2

  أستاذ
 والتحكم اآللي كهربيةال هندسةقسم ال

 لجملا أنور حسن. د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 عوض حمداهللا طاهر. د.أ. 2
 ميكانيكية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

31 
 يناير

2012 

  عوض حمداهللا طاهر عزالدين. م 14

 الميكانيكية الهندسة 
Theoretical and Experimental 
Studies of a Magnetorheological 
Fluid Brake 

 الجمل أنور حسن. د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة - الهندسة كلية

 السيد صابر السيد. د.أ. 2
  أستاذ

 ميكانيكيةال هندسةقسم ال

 جمعة إبراهيم عبدالحميد.د.أ. 1
 ميكانيكية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 عطية سىمر العربى.د. 2
  ميكانيكية هندسة - مساعد أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

24 
 يناير

2012 

  القماش حسن ماهر محمد خالد. م 15

 والتحكم الكهربية الهندسة 
Fuzzy Control of Doubly-Fed 
Induction Generators Used in 
Wind Turbines 

 لطفى أحمد أحمد. د.أ. 1
  أستاذ

 اآللي تحكمالو كهربية هندسةقسم ال
 غنيم ماهر وليد. د. 2

 مدرس
 اآللي تحكمالو كهربية هندسةقسم ال

 محمود أسعد محمد أحمد.د.أ.1
 كهربية هندسة - أستاذ
 شمس عين جامعة-الهندسة كلية

 رشاد محمد الدين عصام.د.أ. 2
 كهربية هندسة - أستاذ
 طنطا جامعة - الهندسة كلية

9 
 فبراير
2012 

  عبدالرحمن محمود إيهاب. م 16

 والتحكم الكهربية الهندسة 
Fuzzy Control System for Thermal 
Process 

 عامر فؤاد أحمد. د.أ. 1
 اآللي تحكمالو كهربية هندسةقسم ال - أستاذ

 خليل أحمد عالءالدين. د.أ. 2
 اآللي تحكمالو كهربية هندسةقسم ال - أستاذ

 غنيم ماهر وليد. د. 3
 اآللي تحكمالو كهربية ةهندسقسم ال - مدرس

 السباخى عبدالعزيز عمر.د.أ. 1
 كهربية هندسة - أستاذ
 اإلسكندرية جامعة-الهندسة كلية

 سالم أحمد عبدالحى. د.أ. 2
  كهربية هندسة - أستاذ
 بورسعيد جامعة - الهندسة كلية

8 
 فبراير
2012 

 
 

 القرار:  
 االعتماد تم

 
 
 
 
 
 
  الخامسالبند: 

 سام من الكتب الدراسيةموقف احتياجات األق
 

باحتياجاتها من الكتب إلرسالها إلى الجهة المختصة األقسام التعليمية الخطابات الواردة من تم تجميع 

  .وتوفيرها خالل الفصل الدراسي القادم

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا      
 
  السادسالبند: 

 :مراجعة 
 وثائق األيزو .1
 معاهد البريطانية المتخصصةال .2
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 ABETـة الـ هيئ .3
 

األقسام لوثائق األيزو، بداخلية اللجان ال متابعةعميد الكلية إلى ضرورة / أوضح األستاذ الدكتور

على أن يقّدم تقريرًا ، وسوف تشكل لجان بذلك ABETوكذلك المعاهد البريطانية المتخصصة والـ 

 .وافيًا عن تلك الوثائق مع نهاية كل فصل دراسي

 القرار:  
 لمجلس علمًاأحيط ا      
 
  السابعالبند: 

 .NAAQAEموقف التقدم لهيئة ضمان الجودة واالعتماد 
 

 قاربت على االنتهاء من إعدادأن الكلية بأقسامها التعليمية عميد الكلية إلى / أوضح األستاذ الدكتور

يتم  هوأنالوثائق الالزمة والتي سوف تقدم مستقبًال إلى هيئة ضمان الجودة واالعتماد، ومراجعة 

 10العمل داخليًا عن طريق مندوب الجودة فرئيس القسم ثم العمادة على أن يتم االنتهاء منها في 

 .2012مارس 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا      

 

 

 

  الثامنالبند: 

 .موقف تقرير الحالة
  

ر الـ ـعن تواف )ة باإلنابةـية واإلداريـة الصناعـم الهندسـس قسـرئي( يالنيـد الكـخال/ الدكتور أوضح

Department  Requirements  وكذلك الـ ،College Requirements ود للـ ـوجه ال ـوأن

University Requirements  وأوضح تمادـودة واالعـيئة ضمان الجـعند التقدم لهبالكلـية ،

سـيادته بتكليف  عميد الكلية األهمية الشديدة لها، وبعد المناقشات في هذه النقطة قام/ األستاذ الدكتور

 Universityبإعداد الـ ) س قسم العلوم األساسية والتطبيقيةـرئي(ناصـر المغربي / األسـتاذ الدكتور

Requirements رئيس قسم الدراسات العليا الهندسية(أحمد راغب / ، كما قام أيضًا بتكليف الدكتور (

 .لعمادة الكلية وتقديمه تقرير الحالة للدراسات العليا عن وضعبإعداد تقرير 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا      
 
  التاسعالبند: 
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 .موقف إعداد كتيب الكليـة
 

بمخاطبة األقسام ) مساعد عميد الكلية لشئون العالقات الصناعية(حمدي عاشور / تم تكليف األستاذ الدكتور

ضحًا به أهداف مو التعليمية لتوحيد الشكل العام الخاص بكتيب كلية الهندسة والتكنولوجيا

 .سبوعين من تاريخهأوتخصصات ومجال العمل لكل قسم، وذلك في موعد غايته 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا      
 
  العاشـرالبند: 

 .ما يستجد من أعمال
 

رئيس قسم الهندسة الكهربية (ياسر جابر / بتكليف األستاذ الدكتورعميد الكلية / األستاذ الدكتور قام )1(

بجميع الجامعات التي يمكن لطلبة الكلية أن يستكملوا دراستهم من  بإعداد قائمة) يوالتحكم اآلل

على الموقع اإللكتروني الخاص  والشروط الالزمة لذلك، على أن يتم وضعهاخاللها، 

 .كاديمية، وكذلك على شاشات العرض بمداخل الكليةباأل

ود ممتحنين خارجيين بكل قسم ، بالتأكيد على ضرورة وجعميد الكلية / قام األستاذ الدكتور )2(

مع نهاية كل  على أن يتم تقديم تقاريرهم للعمادةأحدهم للبكالوريوس، واآلخر للدراسات العليا 

 .فصل دراسي

على / تاذ الدكتورـس من خالل األسـدعاء خمي/ يادته على ضرورة التعاون مع السيدةـنوه س )3(

 .متابعة الخطة االستراتيجية بالكليةإطار  في) ن الجودةومساعد العميد لشئ(إبراهيم الدرويش 

سبوعيًا ، والتي تعقد أتفعيل الندوة الثقافية بالكليةعميد الكلية على ضرورة / أكد األستاذ الدكتور )4(

قترح سيادته أن تكون موضوعات الندوة ثقافيـة متنوعة ويتم طرح موضوعات تكون حيث ا

رئيس قسم الهندسة (ياسر جابر / األستاذ الدكتور قترحأكثر منها طرح آلراء مختلفة، ثم اتعريفية 

أن يتم عمل دعوة لمحاضرين من الخارج في مختلف التخصصات حيث ) الكهربية والتحكم اآللي

تكون لديهم موضوعات مشوقة تثري الندوات، ووافق أعضاء المجلس على ما سبق على أن 

 اعتبارًا منسبوعيًا، ن ظهر يوم الثالثاء أنية والربع ميكون موعد عقد الندوة الثقافية الساعة الثا

 .الكليةعميد / حيث يلقيها األستاذ الدكتور 2012مارس  6يوم الثالثاء 

لاللتحاق للعمل  محمد محفوظ عبد الرحمن أبو بكر الزقلعي/ المهندسبالنسبة للطلب المقدم من  )5(

ني وتمت الموافقة على سم المعبقسم الهندسة الميكانيكية، تم عرض طلب سيادته على مجلس الق

 .Box Bطلب االستعانة به للعمل 

  
 القرار:  

 .وافق مجلس الكلية بناًء على موافقة مجلس القسـم
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 األربعاءعلى أن يعقد المجلس القادم يوم  الحادية عشرة صباحًاانتهى المجلس فى تمام الساعة قد و
 .صباحًا العاشرةالساعة  2012 مارس  28الموافق 

 
 

 ســالمجل أمين ية المجلـسسكـرتار
 
 
 

 السيدة
 سـماح النـمر 

 
 
 

 األستاذ الدكتور
 إيـهاب فاروق بدران 

 
 
 األستاذ الدكتور

     مصطفى حسين علي حسن

 
 ياـعميد كلية الهندسة والتكنولوج

 مجلس الكليةورئيس 


