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 صباحًا  11:00الساعة  5/5/2010اجتمع 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 الطالب(محمود أبو زيد / دكتوراألستاذ ال

 )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(ويش عبد العزيز در/ األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية باإلنابة( محمد عباسى/ األستاذ الدكتور

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

 )لبناءرئيس قسم هندسة التشييد وا(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

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الميكانيكية (أحمد فاروق الصفطي / الدكتور

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

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

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

 )يس قسم العلوم األساسية والتطبيقيةرئ( عالء عبد البارى/ األستاذ الدكتور
  

 

 
 محضر مجلس الكلية 

 5/5/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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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. 

 

 تهمالبحثية الخاصة باألقسام رئاس للخطةعرض موجز لرؤساء األقسام  :انيثالبند ال. 
 

  رؤساء األقسام بعرض الخطة البحثية التابعة للقسم رئاستهمالسادة قام. 

 يقوم كل رئيس تجميع الخطة البحثية لكل األقسام وإرسالها لكل رئيس قسم على أن  :القرار

قسم بمراجعة الخطة البحثية الخاصة بقسمه ويعيد صياغتها بناًء على ما تم مراجعته 

 .10/05/2010يوم االثنين د أقصى بحوتسليمها لمكتب العميد 

 

  التعاون مع جامعة  اتفاقيةإحاطة المجلس بمقترح  :الثالثالبندBridgeport . 

 االتفاقية بين جامعة مقترح ياسر جابر . د.عرض أBridgeport  بالواليات المتحدة

 .واألكاديميةاألمريكية 

 ى يمكن أن تتم بين الت كما تكلم عن موضوع تبادل الطالب وأوجه التعاون األخرى

 3مقررات فى األكاديمية ثم يدرس  3حيث يمكن لطالب الماجستير أن يدرس الجامعتين، 

وتمنحه هذه الدراسة فرصة الحصول على  Bridgeportمقررات أخرى بجامعة 

 .  Bridgeportشهور ثم يحصل على شهادة الماجستير من جامعة  9تصريح عمل لمدة 

 القرار:  

لماجستير على درجة ا للحاصلينن عدد الساعات المطلوبة بما يضمن التأكد ممطلوب  -

 .من أى جامعة مصرية ةإمكانية التقدم للحصول على درجة الدكتورا

 .مراجعة تفصيالت المقررات التى ستتم دراستهاوب مطل -

 

 

 

  متابعة موقف الدراسات العليا  : الرابعالبند. 

 لتاليي النحو الدراسات العليا علمصطفي حسين موقف ا/ عرض األستاذ  الدكتور:- 
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 :لهم إشرافبيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  . أ

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (       محمد جابر حرب أبومور. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "A Model for Minimizing Total Cost for Earthmoving Operations" 

 :تحت إشراف كل من
 القاهرة -كلية الهندسة والتكنولوجيا  -هندسة التشييد والبناء  –أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د.أ  . 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -قسم هندسة التشييد والبناء  –مدرس  خالد محمد شوقى. د  . 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) واالتصاالت هندسة اإللكترونياتقسم (     سالى محمود عباس درغام. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "New Trends in the Mobile Communication" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –محاضر أول  فاروق محمود عبد اهللا سالم. د . 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 دريةجامعة اإلسكن –كلية الهندسة  –مدرس  شوقى السيد شعبان. د . 2
 

 سوافق المجل :القرار. 
 

 ) اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (      عمرو السيد محمود رزق. م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Variable Gain Amplifier Design for Communication Applications " 

 :تحت إشراف كل من
 واالتصاالت قسم هندسة اإللكترونيات –أستاذ     ناضر حمدى محمد. د.أ .1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 جامعة الزقازيق –كلية الهندسة  –أستاذ  فتحى عبد الفتاح فرج أحمد. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) هندسة الحاسبقسم (       محمد عبد السالم أصالن عبد السالم. م. 4

 : عنوان الرسالة
 "QoS in Multimedia Wireless Sensor Networks" 

 :تحت إشراف كل من
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 رئيس قسم هندسة الحاسبات –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر. د. 1
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 قسم هندسة الحاسبات –أستاذ مساعد  شيرين مصطفى يوسف. د. 2
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 ) الهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم (    أميرة حسن عبد الوهاب الهاكع. م. 5
 : عنوان الرسالة

 "The Use of Virtual Reality in Urban Assessment" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ  عالء الدين ناجى سرحان. د.أ. 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -س مدر  مى عباس يحيى. د. 2
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 وافق المجلس :القرار. 
 

 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم إضافة مشرف ثالث لهم . ب

 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (     محمد محمود محمد جبر. م. 1
 : عنوان الرسالة

"Towards an Innovative Learning Space" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ  عالء الدين ناجى سرحان. د.أ. 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ مساعد  أحمد بهاء الدين السراجى. د. 2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية الهندسة والتكنولوجيا-قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  –مدرس  مدحت النقلى أميرة. د. 3
 

 وافق المجلس :القرار. 
 :بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان المناقشة لهم  - ج

 ) اإللكترونيات واالتصاالتهندسة قسم (     هانى بهجت كمال أبو السعد. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Performance Evaluation of Mobile WiMax Networks" 
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 :من كلتحت إشراف 
 التعليم والبحوث مساعد العميد لشئون  –أستاذ  مصطفى حسين على . د.أ. 1

  كلية الهندسة والتكنولوجيا -قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
 يات واالتصاالت قسم هندسة اإللكترون –أستاذ مساعد  محمد عصام خضر. د. 2

  كلية الهندسة والتكنولوجيا
 : لجنة المناقشة

 –كلية اإللكترونية  –هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ورئس قسم أستاذ  معوض إبراهيم الدسوقى. د.أ. 1
 جامعة المنوفية

  والتكنولوجياكلية الهندسة  –هندسة الحاسب أستاذ  ياسر حنفى. د.أ. 2
 

 جلسوافق الم :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (    منة اهللا مصطفى جابر أحمد زين. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Palm Print Recognition Using Contourlet Transform and PCA" 

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

 دسة والتكنولوجياكلية الهن
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – مدرس ابراهيم عبد الحفيظ الربع. د .2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 :لجنة المناقشة

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  ناضر حمدى محمد على. د.أ. 1
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 أسيوطجامعة  –كلية الهندسة  –ذ أستا هانى سليم جرجس. د.أ .2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 ) هندسة اإللكترونيات واالتصاالتقسم (   تامر شريف محمد عبد الرحمن المصرى. م. 3

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

with Guaranteed Soft Handover" 

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

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

  كلية الهندسة والتكنولوجيا
 :لجنة المناقشة

  األكاديمية فرع القاهرة –رئيس قسم هندسة الحاسب  -أستاذ  م سليمجمال محمد إبراهي. د.أ. 1
 جامعة طنطا – كلية الهندسة -أستاذ  نصر السعيدمحمد . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(    سهى صالح أحمد صالح. م. 4
 : عنوان الرسالة

 "Printed Arabic Sub-Word Recognition Using Moments" 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة والتكنولوجيا  -قسم هندسة الحاسب  – محاضر أول محمد طاهر السنى. د. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مدرس ابراهيم عبد الحفيظ الربع. د. 2

  كلية الهندسة والتكنولوجيا
 :لجنة المناقشة

  جامعة حلوان – كلية الهندسة –أستاذ  صطفى سعدالسيد م. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –مساعد أستاذ  محمد رزق محمد رزق. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )الحاسبقسم هندسة (      كريم يسرى محمد عبد اهللا. م. 5

 : عنوان الرسالة
 "Design and Implementation of an Improved Secure System Detection for e-Passport 

by Using RFID Tags " 

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

 :لجنة المناقشة
 القاهرة -رئيس هيئة االستشعار عن بعد وبحوث الفضاء  سوقى أبراهيمأيمن الد. د.أ. 1
 األكاديمية فرع القاهرة – العميد لشئون الطالب مساعد –أستاذ  عطا اهللا ابراهيم حشاد. د.أ. 2

 
 .وافق المجلس :القرار

 
 

 )قسم هندسة الحاسب(     سحر حسن محمد محمد مصطفى. م. 6
 : عنوان الرسالة

 "Hybrid Asymmetric Symmetric Encryption for Secure Communication  
in Wireless Sensor Networks " 

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

 كلية الهندسة والتكنولوجيا  -
  اتكلية الحاسب –أستاذ مساعد  أيمن عادل عبد الحميد . د. 2

 :لجنة المناقشة
 أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات  شوكت جرجس. د.أ. 1

 جامعة اإلسكندرية –معهد الدراسات العليا والبحوث  –
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة –مساعد أستاذ  محمد رزق محمد رزق. د. 2

 
 .وافق المجلس :القرار
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 )م هندسة الحاسبقس(     حسن حارث جميل مهدى. م. 7

 : عنوان الرسالة
 "Design and Implementation of a Portable Multi-Mode Embedded Firewall System 

with Simulation Using C Programming Language " 

 :تحت إشراف كل من
 يا كلية الهندسة والتكنولوج -قسم هندسة الحاسب  –أستاذ  عبد الباعث محمد محمد. د.أ. 1
 كلية الهندسة والتكنولوجيا - قسم هندسة الحاسب –مدرس  أحمد عبد الخالق أبو الفرج . د. 2

 :لجنة المناقشة
 القاهرة - عميد معهد بحوث اإللكترونيات محمد سعد الشريف. د.أ. 1
 القاهرة -معهد بحوث اإللكترونيات  –أستاذ  اشرف حسن عبد الوهاب. د.أ. 2

 
 .مجلسوافق ال :القرار

 
 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (    مصطفى على جبر عبد العزيز. م. 8

 : عنوان الرسالة
 "Using Strategic Environmental Assessment in the Decision Making Process  

Case Study: Alexandria Region Development Plan 2002-2007 " 

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

 كلية الهندسة والتكنولوجيا  -
 هندسة التشييد والبناءقسم ورئيس أستاذ   وائل على كامل . د.أ. 2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 :لجنة المناقشة

 جامعة اإلسكندرية –ون الجميلة كلية الفن –أستاذ  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 1
 جامعة القاهرة –كلية الهندسة  – أستاذ باسل أحمد إبراهيم كامل. د.أ. 2

 
 .وافق المجلس :القرار
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 )قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى (     نرمين على هانى حسن. م. 9

 : عنوان الرسالة
 "The Role of Ecological Parks in Sustainable Development " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ  حاتم عبد المنعم الطويل. د.أ. 1
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى –أستاذ مساعد  أحمد بهاء الدين السراجى  . د. 2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 :لجنة المناقشة

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  – أستاذ ى محمد موسىمجد. د.أ. 1
 أستاذ زائر بقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى  محمد إبراهيم جمعة. د.أ. 2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 

 .وافق المجلس :القرار
 
 ) قسم الهندسة الميكانيكية(     إيناس زكريا شفيق مسعود الجزار. م. 10

 : عنوان الرسالة
 "Numerical Simulation of Double Diffusive Natural Convective Flow in an Inclined 

Regulator Enclosure in the Presence of Magnetic Field and Heat Source " 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة والتكنولوجيا كلية -قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ  محمود زكى الفقى . د.أ. 1
 كلية الهندسة والتكنولوجيا -قسم الهندسة الميكانيكية  -أستاذ زائر  محمد عبد الفتاح طعيمة  . د.أ. 2
 باإلنابةرئيس قسم الهندسة الميكانيكية وأستاذ مساعد  أحمد فاروق الصفطى. د. 3

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 :لجنة المناقشة

 وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث –أستاذ  حمد أبو النصرمحمود م. د.أ. 1
 جامعة عين شمس -كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  – أستاذ عبد الحميد عطيه السيد. د.أ. 2
 

 .وافق المجلس :القرار
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 )الكهربائية والتحكم اآللى قسم الهندسة (   شريف عز الدين محمد عبد المنعم زقزوق. م. 11

 : عنوان الرسالة
 "Model Based Fault Detection and Control for an Industrial System" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى –منتدب أستاذ  مدحت إبراهيم السنجابى . د.أ. 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى – مدرس   عبد الجليل مصطفى أحمد. د. 2

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 :لجنة المناقشة

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –أستاذ  مدحت مصطفى الجنيدى. د.أ. 1
 جامعة طنطا –كلية الهندسة  –أستاذ  محمد السعيد نصر . د.أ. 2

 
 .وافق المجلس :القرار

 
 :الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة . د
 

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (     مروة أحمد تحسين السيد عنبر. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Managing Information and Communication Technology in Construction Firms in 
Egypt " 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة الزقازيق  –كلية الهندسة  –قسم هندسة التشييد  – أستاذ رازقرفعت عبد ال. د.أ .1

 هشام أحمد بسيونى. د .2
 قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ مساعد 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 :لجنة المناقشة

  جامعة عين شمس –كلية الهندسة  – أستاذ إبراهيم عبد الرشيد نصير. د.أ .2
  قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ  د إمام عبد الرازقمحم. د.أ .3

 كلية الهندسة والتكنولوجيا -
 

 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(    األشعلمحمود عبد العزيز عبده . م. 2

 : عنوان الرسالة
 " DWT – Based Single Channel Source Separation Using Singular Value 

Decomposition and Independent Component " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت – أستاذ   ناضر حمدى محمد. د.أ. 1

 كلية الهندسة والتكنولوجيا  -
 جامعة الزقازيق – كلية الهندسة –أستاذ مساعد  إيهاب فروق بدران. د. 2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اسيوط –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ متفرغ  هانى سليم جرجس. د. أ. 1

 القاهرة -األكاديمية  –عميد كلية الحاسبات وأستاذ  محمد وليد فخر. د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )اإللكترونيات واالتصاالتقسم هندسة (           نيهال محمد أحمد أمين محمد. م. 3
 : ةعنوان الرسال

" Backward Pumped Distributed Fiber Raman Amplifier " 

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

 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 :لجنة المناقشة

 معة اإلسكندريةجا –كلية الهندسة  – أستاذ غير متفرغ السيد عبد المعطى البدوى. د.أ. 1
 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية قسم  –أستاذ مساعد  عبد الناصر عبد الجواد محمد. د. 2

 جامعة المنوفية –كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف  –
 

 وافق المجلس :القرار. 
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  ما يستجد من أعمال : الحادى عشرالبند  

 5/6/2010وم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى ي . 

 بعد أخذ األصوات باألغلبية وافق المجلس :القرار. 
 

 إلى أعضاء هيئة التدريس الذين شكر توجيه خطابات عزيز عزت على ضرورة . د.أكد أ
قاموا بإعطاء محاضرات تعويضية للطالب بدًال من أيام األجازات الرسمية وذلك حرصًا 

 . منهم على مصلحة الطالب

 سوافق المجل :القرار. 
 
  بأقسام الكلية تخرجمناقشة مشروعات الل 15/7/2010 -14 – 13تم تحديد يوم . 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 إعداد جداول الفصل الدراسى الصيفى وتعليقها مصطفى حسين إلى ضرورة . د.أشار أ
على أن تحدد أيام المحاضرات بالمقررات  من قبل األقسام مع نهاية األسبوع الثانى عشر

 : كاآلتى

  ) األربعاء والخميس –االثنين والثالثاء  –السبت واألحد (

 وافق المجلس :القرار. 
 

وتبدأ الدراسة من يوم  3/7/2010يبدأ التسجيل للفصل الدراسى الصيفى بداية من يوم 
10/7/2010  

 وافق المجلس :القرار. 
 
 ياسر جابر على ضرورة االنتهاء من . د.أكد أSelf Study Report األقسام  من قبل

 .أسبوعينبعد   ABETحيث أنه ستم إرساله لجهة الـ

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
 
 عزيز عزت مقترح أن يكون هناك غرفة مركزية بالكلية يوضع بها مستندات . د.ناقش أ

 .NAQAAو ABETو الـ  ISOالـ 

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

 أمين المجلس تارية المجلـسسكـر
 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   


