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 صباحًا  11:00الساعة  7/7/2010اجتمع 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(حمد رسالن م/ األستاذ الدكتور

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

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

 )مساعد العميد لشئون ضمان الجودة(علي الدرويش / األستاذ الدكتور

 ) مساعد العميد للشئون الفنية( إيهاب القصاص/ وراألستاذ الدكت

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

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

 )ةرئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقي( عالء عبد البارى/ 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 

 )لهندسة الميكانيكيةرئيس قسم ا(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 ( محمد ابو النصر/ الدكتور
       

 

 

 
 محضر مجلس الكلية 

 7/7/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
 

 



                                                   -1 -                                                                                7/7/2010أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

 أحمد لطفى . د.أ وأخص بالترحيببالترحيب بالحضور  االجتماععزيز عزت . د.أستهل أ

 .بمناسبة توليه منصب مساعد عميد كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث وانضمامه للمجلس

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

 السابق محضر مجلس الكليةديق علي التص :لوالبند األ. 

 محمد أبو النصر على وجود خطأ فى محضر مجلس الكلية السابق بتاريخ . علق د

عبد المعطى محمد أحمد رضا / بالجزء الخاص بالطالب 7رقم وذلك بصفحة  2/6/2010

 : واألسماء الصحيحة هىبأسماء المشرفين على الرسالة طأ قنديل حيث أن هناك خ

 قسم هندسة الحاسب -أستاذ   الباعث محمد محمد عبد . د.أ

 قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد   محمد سعيد أبو النصر . د

  حيث  حسن حارث جميل مهدى/ فى الجزء الخاص بالطالب  11هناك خطأ فى الصفحة رقم ،

هندسة مدرس بقسم  أحمد عبد الخالق أبو الفرج. دبه أن المشرف على الرسالة الخاصة 

 .كما هو مذكور بالمجلس ليس أستاذ دكتورفهو دكتور اسب الح

 
 تم التصديق :القرار. 

 

 مدحت محمد عباسى بمحتويات مكتبة والده / النظر فى قبول تبرع الدكتور :انيثالبند ال
محمد عباسى من الكتب الهندسية والرياضية تخليدًا / األستاذ الدكتور

 .لذكراه
 
 عباسى من الرواد  محمد .د.أعزيز عزت إلى أن . د.أ عند عرض الفكرة على المجلس أشار

له معنى رمزى وأنه بالتأكيد سوف يقوم بعمل توصيه لتوضع  هذا التبرعفى مجاله وقبول 

 . هذه الكتب بمكان مالئم وظاهر للطلبة كى يستفيدوا منها 

 قبل المجلس هذا التبرع :القرار. 
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  وحتى  5/1/2011ة فى الفترة من ورشة عمل فى الهندسة الكهربي :الثالثالبند
8/1/2011. 

 ياسر جابر عن ورشة العمل فى الهندسة الكهربية وأنها قد عقدت بدولة قطر فى . د.تكلم أ

السنة الماضية وكانت ناجحة جدًا وأنه سيكون هناك فائدة كبيرة للكلية عند استضافة 

بمعظم تكفل ست National Science Foundation الـ الورشة هذا العام كما أن

 .نفقات الحدث

  األكاديمية ستتحمل نفقة استضافة عدد عشرين من األساتذة من الواليات المتحدة

   .شةسيشاركون بهذه الور

 عزيز عزت على أن أقسام الكلية المختلفة البد أن يكون لها دور علمي وأكاديمي . د.أكد أ

تصر دور الكلية على يق وأالفعال فى هذه الورشة عن طريق المشاركة بورقة عمل 

 .استضافة الورشة فقط

 أستاذ  20عالء عبد البارى عن وجود ميزانية تسمح لتغطية نفقات استضافة . د.ل أءتسا

 .من الخارج

 عزيز عزت أن الموضوع عرض على المجلس ألخذ الموافقة المبدئية وإذا . د.فأشار أ

 .طبقأو اقتصاديًا فلن ي أكاديميا يدجاتضح بعد ذلك أنه غير ُم

 الموافقة بشكل مبدئى على تطبيق ورشة العمل داخل الكلية :القرار. 

 

  متابعة موقف تقدم الكلية لهيئة الـ  :الرابعالبندABET األمريكية . 

 الـ عن موقف الكلية الحالى بخصوص هيئةياسر جابر بعرض تقرير . د.قام أABET ،

ووضع النسب الصحيحة  المقررات الدراسية مستخرجاتحيث قام بشرح كيفية تحديد 

عًا مع اياسر جابر اجتم. د.على أن يعقد أ المستخرجاتلتقييم نتائج الطالب حسب هذه 

 .باألقسام التعليمية لشرح كل المطلوب بالتفصيل ABETمندوبى الـ

 لمناقشة  نتائج  28/7/2010أحيط المجلس علمًا وتقرر عقد مجلس كلية طارئ يوم  :القرار

السادة رؤساء مراكز المسئولية التى لها مع دعوة  ABETهيئة زيارة المبدئية لال

 .عالقة ببرامج الكلية
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  متابعة موقف تقدم الكلية لهيئة ضمان الجودة واالعتماد :الخامسالبند . 

 محمد رسالن أنه قد تم تجهيز المستندات المطلوبة من األقسام المختلفة بالنسبة . د.أوضح أ

 :مراجعة بعضها بالفعل وقد شملت اآلتى  لمرحلة البكالوريوس وقد تم

 توصيف البرنامج الدراسى -

 توصيف المقرر الدراسى -

 تقرير البرنامج الدراسى -

 تقرير المقرر الدراسى -

 تقويم المقرر الدراسى -

 مقرر الدراسىالمصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من  -

ين واستقصاء كما تم تصميم نماذج استقصاء رضا القيادات اإلدارية والعامل -

  .رضا األطراف المجتمعية

  الخاص بالدراسات العليا الجزء مراجعة محمد رسالن إلى أنه قد تم. د.أشار أوقد. 

 محمد رسالن بالمجهود الكبير الذى بذلته األقسام التعليمية فى هذا . د.كما أشاد أ

 . الموضوع

 التعاون مع الهيئة ب ةتدريبيإعداد أربعة دورات  يمحمد رسالن أنه جار. د.أضاف أ

 :اآلتى كالقومية لالعتماد ومواعيد الدورات 

 المدة تاريخ بدء الدورة اسم الدورة

 خمسة أيام 1/8/2010 دورة التقويم الذاتى

 خمسة أيام 8/8/2010 دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج

 خمسة أيام 15/8/2010 دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى

 يومان 29/8/2010 رة التخطيط االستراتيجىدو

 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

  الالئحة التنفيذية للدراسات العليا :السادسالبند 
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 إلى أن الالئحة التنفيذية للدراسات العليا والبحوث قد تم توزيعها أحمد لطفى . د.أشار أ

  .تعليق على الالئحة من األقسامألقسام المختلفة للكلية وأنه فى مرحلة انتظار الرد والعلى ا

  على ضرورة تخصيص عضو من أعضاء هيئة التدريس بكل قسم عزيز عزت . د.أأكد

عن متابعة المطلوب إنجازه فى هذا الموضوع، كما طالب أيضًا بالتركيز  ليكون مسئوًال

 .فى الفترة القادمة على شق البحوث

  ن الحصول على شهادة الـكوحمد لطفى إمكانية تطبيق مبدأ أن يأ. د.أناقشICDL  

الماجستير ألي دارس ماجستير بكلية  درجةلحصول على ل ًاأساسي ًامتطلب  TOEFLوالـ

 .الهندسة والتكنولوجيا وليس لمساعدي التدريس باألكاديمية فقط

 فى مجلس الكلية القادم، مع التأكيد على تكليف  لحين دراسته إقرار الالئحةيؤجل  )1 :القرار

التنفيذية  الالئحةعن متابعة موضوع  ة تدريس بكل قسم ليكون مسئوًالعضو هيئ

 .للدراسات العليا

والـ  ICDLعدم الموافقة فى المرحلة الحالية على أن يكون الحصول على شهادة ) 2

TOFEL متطلبًا أساسيًا للحصول على درجة الماجستير . 

 

  متابعة موقف الدراسات العليا  : السابعالبند. 

 لتاليي النحو امصطفي حسين موقف الدراسات العليا عل/ ألستاذ  الدكتورعرض ا:- 

 :لهم إشرافبيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل لجان  . أ

 ) هندسة التشييد والبناءقسم (       أيمن محمد خيرى محمد جبر. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Impact of Payment Delays and Cash Retention on Contractors' Performance" 

 :تحت إشراف كل من
  هندسة التشييد والبناءقسم  –أستاذ  إيهاب القصاص. د.أ. 1

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

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة التشييد والبناء (               نهى ابراهيم محمد أحمد يوسف. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Study of Velocity Effect through Sprinkler Irrigation Networks on Cost and Losses" 
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 :تحت إشراف كل من
  جامعة اإلسكندرية -كلية الهندسة  –أستاذ  عصام عوض جودة. د.أ. 1

 قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ  وائل على كامل. د.أ. 2
 

 سوافق المجل :القرار. 
 
 

 ) هندسة الحاسبقسم (      محمد بربرى عبد الحميدأحمد . م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Reconstruction of Human Brain Using DT-MRI " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد  فاطمة محمد فريد زادة. د. 1

 قسم هندسة الحاسب –مدرس   إيهاب عبد اهللا العف. د. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
   

 )البحريةهندسة القسم (             سامى عدلى منصور يوسف. م. 4
 : عنوان الرسالة

"Structural Safety of ships after Collision " 

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة البحريةقسم  –زائر  أستاذ السيد حسين حجازى. د.أ .1

 كلية النقل البحرى –قسم تكنولوجيا الهندسة البحرية  –مدرس  شريف فاروق بدران. د .2
  

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

 )ناء قسم هندسة التشييد والب(            أحمد محمد رضا عبد العظيم بشر. م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Financial Analysis for Egyptian Construction Industry" 

 :تحت إشراف كل من
 كلية اإلدارة والتكنولوجيا  –أستاذ  أيمن أحمد رجب . د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيونى. د. 2

 : لجنة المناقشة
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  –أستاذ  السيد عزيز عزت. د.أ. 1
 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  جمال الدين أحمد نصار. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة التشييد والبناء (             خالد حسين السيد رجب. م. 2
 : عنوان الرسالة

 "Managing Risk of Delay of Contractor Claim Settlement" 

 :تحت إشراف كل من
 جامعة حلوان  –كلية الهندسة  –المشروعات أستاذ إدارة  عادل أبو اليزيد السمادونى . د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء  –أستاذ مساعد  هشام أحمد بسيونى. د. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية  – الهندسة المدنيةقسم  –ذ أستا هشام عبد الخالق. د.أ. 1
 القاهرة -األكاديمية  –قسم هندسة التشييد والبناء  -أستاذ  محمد إمام عبد الرازق. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم هندسة التشييد والبناء (             شريف مصطفى أحمد سويلم. م. 3

 : عنوان الرسالة
 "Optimization of Bracing Systems of Steel Structures : An Artificial Intelligence 

Approach" 

 :تحت إشراف كل من
  قسم هندسة التشييد والبناء -أستاذ   محمد سعد رسالن. د.أ. 1
 قسم هندسة التشييد والبناء  – أستاذ إيهاب محمود القصاص. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة عين شمس – المدنيةهندسة القسم  –متفرغ أستاذ  سالم عادل حلمى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة المدنية  –متفرغ أستاذ  إبراهيم على الدرويش. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (          محمد سمير عبد المنعم أحمد سالم. م. 4

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

with Guaranteed Soft Handover " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -أستاذ  درويش عبد العزيز محمد . د.أ. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –أستاذ  مصطفى حسين على. د.أ. 2

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  سعيد محمد النوبى. د.أ. 1
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ  نور الدين إسماعيل. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (                 محمد محمد عصام موسى. م .5

 : عنوان الرسالة
 "An Efficient Opportunistic Fair Access Mechanism for IEEE 802.11e " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت –مساعد أستاذ  محمد عصام خضر. د. 1
 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  -مدرس  إبراهيم عبد الحفيظ الربع . د. 2
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 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –قسم هندسة االتصاالت  –أستاذ  السيد أحمد يوسف. د.أ. 1
 قسم هندسة الحاسب –أستاذ مساعد  محمد سعيد أبو النصر .د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم الهندسة الميكانيكية (            محمد صفوان عبد المنعم محمد المهدى. م. 6

 : عنوان الرسالة
 "Enhancing Indoor Air Quality in Educational Facilities " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية - أستاذ  أحمد فاروق الصفطى . د.أ. 1
 قسم الهندسة الميكانيكية – زائرأستاذ  ده  رشدى محمد حمو. د. 2
 قسم الهندسة الميكانيكية – مدرس محمد محمود أبو العزم  . د. 3

 : لجنة المناقشة
  جامعة القاهرة –الهندسة  كلية – أستاذ محمود فؤاد . د.أ. 1
  قسم الهندسة الميكانيكية – زائرأستاذ  صادق زكريا كساب. د. 2

 
 لمجلسوافق ا :القرار. 

 
 

 )قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (             شرارة محمد عافي علي. م. 7
 : عنوان الرسالة

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

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

 : لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة  –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  علوانى  حمدىمحمد . د.أ. 1
 جامعة عين شمس –لهندسة كلية ا –قسم هندسة اإلنتاج  –أستاذ  أمين الخربوطلى. د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 :الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة . ج
 

 )قسم هندسة الصناعية واإلدارية (    أحمد محيى الدين عبد الوهاب الخياط. م. 1
 : عنوان الرسالة

 " Effective Crude Blending for Improvement Naphtha Productivity Using Linear 
Programming Modeling " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  – أستاذ عبد الرازق يوسف قنديل. د.أ .1
 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية –مدرس  محمد خميس محمد حسن. د .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة  – قسم هندسة اإلنتاج –أستاذ  محمد حمدى علوانى. د.أ .2
  مستشار الشركة المصرية للمشروعات سيد أحمد محمد الخراشى. د .3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 ) التشييد والبناءقسم هندسة (      ياسر عبد المنعم زكى . م. 2

 : عنوان الرسالة
 " Risk Assessment and Analysis for Construction of on Shore Petroleum and 

Projects in Egypt " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الهندسة  –هندسة التشييد وإدارة المشروعات  أستاذ نصير إبراهيم عبد الرشيد . د.أ .1

  جامعة عين شمس –
 :لجنة المناقشة

 حلوان جامعة –كلية الهندسة  –أستاذ إدارة المشروعات  عادل أبو اليزيد السمادونى. د.أ .1
 قسم هندسة التشييد والبناء –أستاذ  نبيل محمد إسماعيل. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )قسم هندسة التشييد والبناء (      يمقبول يعبد اهللا عل يسام. م. 3

 : عنوان الرسالة
 " Minimizing of Cost and Travel Distance between Facilities in Construction Site 

Planning of Medium Projects " 

 :تحت إشراف كل من
  القاهرة -األكاديمية  –قسم هندسة التشييد والبناء  – أستاذ محمد إمام عبد الرزاق . د.أ .1
 قسم هندسة التشييد والبناء – مدرس  خالد شوقى محمد. د .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية – المدنيةندسة هالقسم  –أستاذ  هشام عبد الخالق السيد. د.أ .1
 –كلية الهندسة  –قسم هندسة التشييد والمرافق  –مساعد أستاذ  حسام الدين حسنى محمد بديع. د .2

 جامعة الزقازيق
 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 )قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت (         رضوى أحمد عثمان محمد . م. 4
 : عنوان الرسالة

 " New Mathematical Model for Efficient Scalable Medium Access Control for Quality 
Guarantee in Wireless Networks " 

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

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  –الهندسة الكهربية قسم  –أستاذ  حسام محمد حسان شلبى. د .1
 القاهرة -الجهاز القومى لالتصاالت  –مدير إدارة البحوث والتطوير  فاضل فاضل ديغم. د .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 ) الحاسبقسم هندسة (         سامر شكرى صديق اسكندر . م. 5

 : عنوان الرسالة
 " Facial Expression Analysis Based on Automatic Facial Feature Points Detection 

and Temporal Models of Facial Action Units " 

 :تحت إشراف كل من
 الحاسب  هندسة قسم  –مساعد  أستاذ  محمد الطاهر السنى. د .1

 :ةلجنة المناقش
 جامعة اإلسكندرية -الهندسة الكهربية قسم  –مساعد أستاذ  محمد رزق محمد رزق. د.أ .1
 جامعة حلوان – الحاسباتكلية  –أستاذ متفرغ  السيد مصطفى سعد. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

 )قسم هندسة الحاسب (         نور الدين فتحى محمد مرسى . م. 6
 : عنوان الرسالة

 " Cluster-Based Instruction Detection Using Mobile Agents for Mobile Ad-hoc 
Networks " 

 :تحت إشراف كل من
 كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات    – أستاذ خالد محمد محار . د.أ .1
  كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات   –مساعد  أستاذ أيمن عادل عبد الحميد  . د.أ .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية – معهد البحوث الطبية –أستاذ مساعد  صالح الشهابى. د.أ .1
  قسم هندسة الحاسب – مساعدأستاذ  محمد سعيد أبو النصر. د .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 

 )قسم هندسة الحاسب (         مارك عادل حليم خلة ميخائيل . م. 7
 : عنوان الرسالة

 " AES-Based Offset Code Book Security Architecture for Wireless Sensor Networks 
" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب    – أستاذ عبد الباعث محمد محمد . د.أ .1
 قسم هندسة الحاسب    –مساعد  أستاذ شيرين مصطفى  . د .2
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 :لجنة المناقشة
 معهد الدراسات العليا والبحوث  –قسم تكنولوجيا المعلومات  –ستاذ أ شوكت جمال جرجس. د.أ .1

 جامعة اإلسكندرية –
   وتكنولوجيا المعلومات   كلية الحاسبات  – أستاذ خالد محمد محار. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )قسم هندسة الحاسب (         سحر حسن محمد محمد مصطفى . م. 8

 : عنوان الرسالة
 " Hybrid Asymmetric Symmetric Encryption for Secure Communication in Wireless 

Sensor Networks " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم هندسة الحاسب    –مساعد  أستاذ محمد سعيد أبو النصر . د .1
 قسم هندسة الحاسب    – مدرس هشام عبد السالم الزوكة. د .2

 :لجنة المناقشة
 معهد الدراسات العليا والبحوث  –قسم تكنولوجيا المعلومات  –أستاذ  شوكت جمال جرجس .د.أ .1

 جامعة اإلسكندرية –
 كلية الهندسة  –قسم الهندسة الكهربية  –أستاذ مساعد  محمد رزق محمد رزق. د .2

      جامعة اإلسكندرية –
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 )ندسة المعمارية والتصميم البيئىاله(     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
 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى    – مدرس أميرة النقلى . د .3

 :لجنة المناقشة
 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  –قسم العمارة  -أستاذ  مجدى محمد موسى. د.أ .1
      لهندسة المعمارية والتصميم البيئىقسم ا -أستاذ زائر  محمد ابراهيم جمعة. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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 )الهندسة الميكانيكية(      هانى محمد السيد أرناؤوط . م 10
 : عنوان الرسالة

 " Model Reduction of Control System Considering Parameters Sensitivity " 

 :تحت إشراف كل من
    الهندسة الميكانيكيةقسم   - تاذأس السيدالسيد صابر . د.أ .1
    جامعة السويس –كلية الهندسة  –هندسة القوى الميكانيكية  – مدرس جمال عباس زغلول. د .2

 :لجنة المناقشة
 قسم الهندسة الميكانيكية –زائر أستاذ  سهير فتحى رزيقة. د.أ .1
      كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية – قسم الهندسة البحرية –أستاذ  مسعد مصلح عبد المجيد. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )الهندسة الميكانيكية(       على يوسف على المغربى . م 11

 : عنوان الرسالة
 " Aerodynamic Design of Sport Cars Using Computational Fluid Dynamics " 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الميكانيكية     - أستاذ حسن أنور الجمل . د.أ .1
 قسم الهندسة البحرية    – أستاذ مساعد عمرو على حسن. د .2

 :لجنة المناقشة
 جامعة المنوفية -كلية الهندسة  –قسم الهندسة الميكانيكية  –أستاذ  كمال عبد العزيز ابراهيم. د.أ .1
 كلية الهندسة –ميكانيكية القسم الهندسة  –أستاذ مساعد  إيهاب جابر أحمد آدم. د .2

 جامعة اإلسكندرية -
 

 وافق المجلس :القرار. 
 
 )الهندسة الميكانيكية(      إيناس زكريا شفيق مسعود الجزار . م 12

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

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

 :تحت إشراف كل من
 الهندسة الميكانيكية   قسم   - أستاذ محمود زكى الفقى. د.أ .1
 قسم الهندسة الميكانيكية     - أستاذ زائر محمد عبد الفتاح طعيمة. د.أ .2
 يكية   قسم الهندسة الميكان  -أستاذ  أحمد فاروق الصفطى. د.أ .3

 :لجنة المناقشة
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 جامعة عين شمس –كلية الهندسة  –أستاذ  محمود محمد محمود أبو النصر. د.أ .1
      جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  - الحرارة أستاذ عبد الحميد عطيه السيد. د.أ .2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 )بية والتحكم اآللىالهندسة الكهر(          معتز محمد السيد عامر . م 13

 : عنوان الرسالة
 " Optimal Location and Sizing of Distributed Generation Based on Genetic Algorithm 

" 

 :تحت إشراف كل من
 قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللى     - أستاذ حسين الدسوقى. د.أ .1
 الهندسة الكهربية والتحكم اآللى   قسم   - أستاذ مساعد الوجود هالل أنس أحمد. د .2

 :لجنة المناقشة
 كلية الهندسة  –قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية  –أستاذ  كمال محمد شبل. د.أ .1

 جامعة المنصورة –
 كلية الهندسة  –قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية  –أستاذ  جمال الدين السعيد محمد. د.أ .2

 جامعة طنطا –
 

 وافق المجلس :رالقرا. 
 
  ما يستجد من أعمال : الثامنالبند  

 الطالب على للتنبيهأن تقوم األقسام المختلفة بتعليق إعالنات  مصطفى حسين. د.لب أط 
 9:00وليس  8:30أن مواعيد المحاضرات فى الفصل الدراسى الصيفى تبدأ من الساعة 

تتجاوز الثالث ساعات فى  يجب أن تكون مدة المحاضرة فى المقرر الواحد الكما أنه 
 .ساعات األخرى للتمارينوالثالث  اليوم وليس ستة ساعات

 يتسلم القسم من الطلبة نموذج الـStudent Appeal   من إعالن النتيجة  أسبوعينبعد
 .يتم إخطار الطلبة بعد ذلك بالردو

 وافق المجلس :القرار. 
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 عها بين األكاديمية وجامعة كونكورديا ياسر جابر عن مذكرة التفاهم التى تم توقي. د.تكلم أ
 .بكندا، وهى مذكر للبحث العلمى والتبادل الطالبى وتبادل أعضاء هيئة التدريس

 إيهاب القصاص موضوع لجنة المخاطر حيث أنه قد تم االنتهاء من إعداد خطة . د.ناقش أ
من الفصل فى حالة الحريق وسيتم عمل تجربة عملية فى األسبوع الثانى  إخالء المبانى

نتهاء منها ووضعها مطلوب من األقسام التعليق على الخطة لاللذلك  .الدراسى الصيفى
 .لكتروني الخاص بالكليةعلى الموقع اإل

 وافق المجلس :القرار. 
 
 بين طالب كلية الهندسة وخاصة طلبة قسم الهندسة  مسابقة لتنسيقعزيز عزت . د.دعى أ

لكلية الهندسة، والطالب الفائز بأحسن  Logoميم لتص المعمارية والتصميم البيئى وذلك
 .جنية 1000تصميم سيحصل على جائزة مالية قيمتها 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 .ظهرًا  1:45وانتهى المجلس فى تمام الساعة  
 
 

 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 والتكنولوجيا عميد كلية الهندسة
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   
 


