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  ظهرًا 01:00الساعة  4/8/2010اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(عزيز عزت / األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد لشئون التعليم(مصطفى حسين / األستاذ الدكتور

  )مساعد العميد لشئون العالقات الصناعية(د رسالن محم/ األستاذ الدكتور

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

 )الدراسات العليا والبحوثمساعد العميد لشئون ( أحمد لطفى/ األستاذ الدكتور

 )البيئة وخدمة المجتمعمساعد العميد لشئون ( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور

 )مساعد العميد لشئون ضمان الجودة(علي الدرويش / ستاذ الدكتوراأل

 ) مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( يعالء عبد البار/ األستاذ الدكتور

 )يرئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئ(عباس يحيى / األستاذ الدكتور

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

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

 )ندسة الميكانيكيةرئيس قسم اله(أحمد فاروق الصفطي / الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

 ) باإلنابة -رئيس قسم الهندسة البحرية ( عمرو على/ الدكتور

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (خالد الكيالني / الدكتور

 )باإلنابة -رئيس قسم هندسة الحاسب ( بو النصرأمحمد / الدكتور

 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالتعن باإلنابة ( شركسأحمد مها / ةتورالدك
 

 
 محضر مجلس الكلية 

 4/8/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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- :عرض جدول األعمال علي النحو التالي –أمين المجلس  –مصطفي حسين  .د.أبدأ 
 
 

 التصديق علي محضر مجلس الكلية السابق :البند األول. 
 

 تم التصديق :القرار. 

 

  بالتعاون مع الهيئة القومية التى تعقد التدريبية متابعة موقف الدورات  :الثانىالبند
 لالعتماد

 
 عزيز عزت عن مدى ضرورة االلتزام بحضور هذه الدورات وعن أهمية الفائدة . د.تكلم أ

 .التى ستعود على الكلية منها

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  متابعة التقدم لهيئة الـ  :الثالثالبندABET 

 ـى أن األقسـام التالية قامـت باالنتهاء من إعـداد إلياسر جابر . د.أ ارـأش 

 : Self Study Reportالـ 

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -

 اآللىالهندسة الكهربائية والتحكم  -

 الهندسة البحرية -

 الهندسة الصناعية واإلدارية -

 هندسة الحاسب -

  إيضاحهاتم طريقة التى إلعدادها بال يًافما زال العمل جارأما الخطة اإلستراتيجية للكلية 

 .بالزيارة المبدئية

 عزيز عزت أن بعد الزيارة المبدئية كانت معظم تعليقات الـ . د.أوضح أevaluators 

 .وأن فرصة حصول الكلية على االعتماد تعتبر كبيرة إيجابية
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  األقسام التعليمية بإعداد تقرير قصير يكون كتقييم لما حدث عزيز عزت . د.أوقد طالب

وأيضًا يقوم كل قسم بوضع مقترحات رئيسية للتغلب على الزيارة المبدئية المبدئية،  بهذه 

 .نقاط الضعف التى تم التعليق عليها فى الزيارة المبدئية

  يتم أى اتصال مباشر بالـ  أالعلى عزيز عزت . د.أكما أكدevaluators  دون الرجوع

 .لعميد الكلية

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  متابعة موقف الدراسات العليا  : الرابعالبند. 

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

 :لهم إشرافبيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  . أ

 ) الحاسبهندسة قسم (           مصطفى جميل محمد عبدالحميد. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " A New Steganography Algorithm for Data Embedding in Raw Video Streams " 

 :تحت إشراف كل من
  الحاسبهندسة قسم  – أستاذ مساعد شيرين مصطفى يوسف. د. 1

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

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (         اللطيف مرسى دسامح محمد عصمت عب. م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Multi-objective Optimization Problem Solving of Moving Objects Using Artificial 
Intelligence " 

 :تحت إشراف كل من
 اآللى حكمقسم الهندسة الكهربائية والت –أستاذ  الدين محمد زقزوق عز. د.أ. 1

 اآللى الهندسة الكهربائية والتحكمقسم  - مدرس مصطفى أحمد عبدالجليل. د. 2
 

 سوافق المجل :القرار. 
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 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  -ب 

 ) الهندسة الصناعية واإلداريةقسم (            محمد فتحي أحمد حمدي الناصري. م. 1
 : رسالةعنوان ال

" Enhancing the Project Procurement Management Using AHP Tool " 

 :تحت إشراف كل من
  قسم الهندسة الصناعية واإلدارية – أستاذ  عزيز عزت السيد. د.أ. 1
 الهندسة الصناعية واإلداريةقسم  –أستاذ مساعد  خالد سعيد الكيالنى. د. 2

 : لجنة المناقشة
 كلية الهندسة -قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ الهندسة الصناعية  نشأت فرس محمد. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –
 كلية الهندسة - قسم هندسة اإلنتاج –الهندسة الصناعية أستاذ  محمد أنور الدرديرى. د. 2

 جامعة اإلسكندرية –
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (          أحمد فوزي حسن محمد بسيوني. م. 2
 : عنوان الرسالة

" Efficient Uncompressed Video Communications Using Multicarrier Redundancy 
Exploitation and Low Density Error Correction Techniques " 

 :تحت إشراف كل من
 نيات واالتصاالتهندسة اإللكترو –أستاذ مساعد   مها أحمد شركس. د. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2

 : لجنة المناقشة

 –كلي���ة الهندس���ة  –قس���م هندس���ة اإللكتروني���ات واالتص���االت   –أس���تاذ  فاطمة الزهراء أبو شادي. د.أ. 1
 جامعة المنصورة

 اإلسكندرية –كلية الهندسة  –ت هندسة االتصاال –أستاذ مساعد  نهى عثمان القرني. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (          إسالم إبراهيم الشوربجي خميس السبع. م. 3
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 : عنوان الرسالة
 " Haar and MBLBP Features for Face Detection Using Multi-Exit Asymmetric 
Boosting " 

 :كل من تحت إشراف
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  مها أحمد شركس . د. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  عمرو ماجد راغب الحلو. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –هندسة الحاسب  –أستاذ  محمد نزيه الدريني. د.أ. 1
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  بدران إيهاب فاروق. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (         أحمد عبد المنعم أحمد حسن. م. 4
 : عنوان الرسالة

 " Guidelines for the Preservation of Listed Historic Buildings in Alexandria, a Focus 
Study on the Ottoman Town" 

 :تحت إشراف كل من
 والتصميم البيئى قسم الهندسة المعمارية –أستاذ  عباس عبد الحليم يحيي. د.أ. 1
 جامعة المنوفية –كلية الهندسة  -قسم العمارة  –أستاذ مساعد  ياسر جالل الدين عارف. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى – أستاذ محمد إبراهيم جمعة. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –قسم العمارة  -أستاذ   حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (         سلطان محسن المذحجى محسن. م. 5
 : لةعنوان الرسا

Resettlement of the Marginal Groups in Yemen 
“Evaluation of the Experience of the Capital Sana’a Sawan” 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة  محسن أبو بكر بياض. د.أ. 1
 هندسة المعمارية والتصميم البيئي قسم ال -أستاذ مساعد  جيهان مسعد حنا اهللا. د. 2

 : لجنة المناقشة
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 جامعة القاهرة –كلية الهندسة  – أستاذ الهندسة المعمارية باسل احمد إبراهيم كامل. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي - – أستاذ عادل سامي المنشاوي. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (                د بيوميعمرو علي محمو. م. 6

 : عنوان الرسالة
" Multi-Scale Computational Fluid Dynamics Model 

Parametrical Study: Air Flow Pattern for Urban Morphology at Qarun Lake, Egypt" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  عالء الدين ناجي سرحان. د. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  أحمد بهاء الدين السراجي. د. 2
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي –أستاذ مساعد  محمد وهبة إبراهيم. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة  لطويلحاتم عبد المنعم ا. د.أ. 1
 قسم الهندسة البحرية –أستاذ مساعد  عمرو على محمد. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) البحريةقسم الهندسة (                أحمد سمير كمال الدين محمد شحاتة. م. 7

 : عنوان الرسالة
" Aerodynamic Performance of Wells Turbines Wave Energy Extractor" 

 :تحت إشراف كل من
 بحريةالهندسة القسم  –أستاذ زائر  محمد عباس قطب. د.أ. 1
 بحريةالهندسة القسم  – مساعدأستاذ  عمرو علي حسن. د. 2
 كلية النقل البحرى – قسم تكنولوجيا الهندسة البحرية –مدرس  ياسر محمد عبد الرزاق. د. 3

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الميكانيكية  حسن أنور الجمل. د.أ. 1
جامعة  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن  -أستاذ مساعد  عادل عبد الحليم بنوان. د. 2

  اإلسكندرية
 وافق المجلس :القرار. 

 :ير للطلبة اآلتية أسماؤهم الماجست اعتماد درجة . ج
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 )قسم هندسة الصناعية واإلدارية (      محمد عافي علي شرارة. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Component Based Modeling and Simulation of Value Stream Mapping for Learn 
Production Systems " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  – أستاذ عزيز عزت السيد. د.أ. 1
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية – أستاذ مساعد خالد سعيد الكيالني. د .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  محمد حمدي علواني. د.أ .2
 جامعة عين شمس  –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  أمين الخربوطلي. د .3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) التشييد والبناءقسم هندسة (               محمود عبد الرسول األلفيمحمد خالد . م. 2

 : عنوان الرسالة
 " Practical Proposal for Integrated Management System for Construction Industry " 

 :تحت إشراف كل من
 والبناءهندسة التشييد قسم  - أستاذ وائل علي كامل. د.أ .1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  محمد أنور الدرديري. د.أ. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –أستاذ هندسة اإلنتاج  محمد وجيه بدوى. د.أ .1
 إيوانك -المدير التنفيذي للمجموعة االستشارية لهندسة البيئة  ود محمدسامية مسع. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (                عبد اهللا عثمان محمد المهدي. م. 3

 : عنوان الرسالة
" High-Speed Analog to Digital Converters " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  ناضر حمدي محمد علي. د.أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  مها أحمد شركس. د. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –أستاذ هندسة اإللكترونيات أحمد خيري أبو السعود. د.أ .1
 القاهرة –األكاديمية  –هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  –أستاذ حسن علي حازم. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (            منة اهللا مصطفى جابر أحمد زين. م. 4
 : عنوان الرسالة

" Palm Print Recognition Using Contourlet Transform and PCA " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ مساعد  مها أحمد شركس. د. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس  إبراهيم عبد الحفيظ الربع. د. 2

 :لجنة المناقشة
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – أستاذ ناضر حمدى محمد على. د.أ .1
 جامعة أسيوط –كلية الهندسة  – أستاذ انى سليم جرجسه. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (       تامر شريف محمد عبد الرحمن المصري. م. 5

 : عنوان الرسالة
" Empirical Model for Access Points Development in Wireless Local Area Networks 

with Guaranteed Soft Handover" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب   –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. 2

 :لجنة المناقشة
 القاهرة –مية األكادي – قسم هندسة الحاسب -أستاذ  جمال محمد إبراهيم سليم. د.أ .1

 جامعة طنطا -هندسة الكهربية  قسم ال –أستاذ  سعيد نصرالمحمد . د.أ .2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (       أحمد عبد الرحمن فضلى وصفي. م. 6
 : عنوان الرسالة

" Human Activities and Physical Characteristics of Urban Spaces in Commercial 
Areas" 

 :تحت إشراف كل من
    قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيبئى – أستاذ  عباس عبد الحليم يحيى. د.أ .1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيبئى    –مساعد  أستاذ عالء الدين ناجى سرحان  . د .2
 هندسة المعمارية والتصميم البيبئى   قسم ال – مدرس أميرة مدحت النقلى. د. 3

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ العمارة  مجدى محمد موسى. د.أ .1
 جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية  –أستاذ  م محمود حنفىاصمحمد ع. د .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (      مصطفى علي جبر عبد العزيز .م. 7
 : عنوان الرسالة

" Using Strategic Environmental Assessment in the Decision-making Process 

Case Study: Alexandrian Region Development Plan 2002-2007" 

 :تحت إشراف كل من
 ئى   الهندسة المعمارية والتصميم البيقسم  –أستاذ  مي المنشاويعادل سا. د.أ. 1
    التشييد والبناءقسم هندسة  –أستاذ مساعد  وائل علي كامل. د.أ. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية  -كلية الفنون الجميلة  –أستاذ  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ .1
 جامعة القاهرة –كلية الهندسة  –ستاذ العمارة أ باسل أحمد إبراهيم كامل. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 
 ) الهندسة الميكانيكيةقسم (         ياسر عبد المحسن محمد أحمد. م. 8

 : عنوان الرسالة
" Effect of Control Valve Plug Shape on the Fluid Flow Characteristics Using 

Computational Fluid Dynamics " 
 :تحت إشراف كل من

 قسم الهندسة الميكانيكية –أستاذ  حسن أنور الجمل. د.أ. 1
 قسم الهندسة البحرية –أستاذ مساعد  عمرو علي حسن. د. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  –أستاذ  طاهر حمد اهللا عوض. د.أ .1
 ة الميكانيكيةقسم الهندس -أستاذ  السيد صابر السيد. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )البحريةالهندسة (       محمد كامل طه أحمد. م 9

 : عنوان الرسالة
" Parametric Comparison between Numerical Computation And Code 

Estimation of Mooring Loads for Spread Moored Offshore Barges" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة البحرية –زائر  أستاذ محمد عباس قطب. د.أ .1
 بحرية وعمارة السفن قسم الهندسة ال – أستاذ مساعد عادل عبد الحليم بنوان. د .2

 جامعة اإلسكندرية –
 قسم الهندسة البحرية – أستاذ مساعد  محمد فهمى شحادة. د .3

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

 جامعة قناة السويس -كلية الهندسة  – أستاذ بقسم الهندسة البحرية عادل عبد اهللا توفيق. د.أ .2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )الهندسة الميكانيكية(     علي حسن عبد اهللا عبد الباقي البطران. م 10
 : عنوان الرسالة

" Propeller Performance Analysis in Static Mode" 
 :تحت إشراف كل من

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

 جامعة اإلسكندرية –
 قسم الهندسة البحرية –أستاذ مساعد  عمرو علي حسن. د. 3

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –البحرية قسم الهندسة  –أستاذ يسرى والية. د.أ .1
 قسم الهندسة البحرية –أستاذ زائر  السيد حسين حجازي. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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  ما يستجد من أعمال : الثامنالبند  

 أعضاء  بأسماءلبشرية إدارة الموارد اأن تقوم األقسام بمخاطبة ب مصطفى حسين. د.لب أط
كما يجب أن  .الفصل الصيفى بكل قسم بالتدريس فىهيئة التدريس المعينين الذين قاموا 

ات الخاصة بهم إن كانوا سيقومون شهاداليخصص كشف آخر للمنتدبين مع إرسال 
 .بالتدريس ألول مرة

 ل على أن تقوم األقسام بإرسال نسخة من جداول الفصمصطفى حسين . د.أكد كما أ
 .إليه MPS 9/11من نموذج ونسخة  لكل محاضر الدراسى الصيفى

 وافق المجلس :القرار. 
 

 .ظهرًا  2:30وانتهى المجلس فى تمام الساعة  
 
 

 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   
 


