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صباحًا   10:15الساعة  4/11/2009جتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء  الموافق ا

 
: أعضاء المجلس وهمبحضور 

) عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(عزيز عزت / األستاذ الدكتور

) مساعد العميد لشئون التعليم والبحوث(مصطفى حسين / األستاذ الدكتور

  )مساعد العميد لشئون العالقات الصناعية(محمد رسالن / الدكتوراألستاذ 

 )مساعد العميد لشئون البيئة الصناعية وخدمة المجتمع(عز الدين زقزوق / األستاذ الدكتور

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

)  نيةمساعد العميد للشئون الف( 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 الباري / األستاذ الدكتور

) لهندسة المعمارية والتصميم البيئىرئيس قسم ا(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 ية -رئيس قسم الهندسة البحر( عمرو على/ الدكتور

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

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

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

 
: واعتذر عن عدم الحضور

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

جتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس الا عزيز عزت .د.أ بدأ

 

 

محضر مجلس الكلية   
 4/11/2009يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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وأكد على ضرورة التعود على ثقافة المجالس بشكل عام حيث أنه سيكون هناك مواضيع ثابتة فى  -

: تطرح للمناقشة بين أعضاء المجلس مثل كل مجلس 

 التعليم   البحث العلمى

 عثات الب  أعضاء هيئة التدريس

  العالقات الخارجية مع الجامعات

 
وأوضح  RIBAمن الـ  االعتمادتجديد شهادة قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى على  أكما هن -

أكبر من الحصول عليها  عزيز عزت أن االستمرارية فى الحصول على هذه الشهادة هو تحٍد. د.أ

. فى المرة األولى

لألقسام  من المعاهد البريطانيةالقادمة للحصول لتجديد شهادات االعتماد  فى الفترة ونحن نسعى -

 .التعليمية المختلفة

ومساعدى تدريس  والتحكم فهو قسم متميز بأساتذة الكهربيةقسم الهندسة  جهودكما أثني علي  -

 .كما تم أيضًا تحديث معاملهعاملين و

 

:- ض جدول األعمال علي النحو التاليعر أمين المجلس – مصطفي حسين – .د.أبدأ 
 

 السابق محضر مجلس الكليةالتصديق علي  :لوالبند األ. 
 تم التصديق  :القرار. 

 

 متابعة موضوعات جارية :انيثالبند ال 

: تقرير الحالة لألقسام التعليمية  .1

 قد انتهى من إعداد تقرير  يخالد الكيالن. عزيز عزت عما إذا كان د. د.تساءل أ

 .لخاص باألقسامالحالة ا

 عملية اإلعداد تتعدى مجرد ألن منه بعد وذلك  هينتأنه لم  يخالد الكيالن. أوضح د

كثير من األقسام لديها كثير من األخطاء بالجزء الخاص بها  هناك ألنالتنميط ، 

 .صناعية للتجميعالهندسة اللقسم  تسليمهوالذى تم 

  بالمعامل أو المقررات أو كود  األجزاء الخاصة فيليس هناك تنسيق بين األقسام

 : المقررات فمثًال 

وأنه البد  الهندسيقد أثير أكثر من مرة موضوع المقرر الخاص بالرسم  -

عن الهندسة الوصفية  الهندسيأن يكون محتواه يميل أكثر إلى الرسم 
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لخطأ ولكن لم يتم يح هذا اقام قسم الهندسة الميكانيكية بتصحوبالفعل 

 .خرىه فى أقسام أيحتصح

 وبالنسبة ألحد األقسام اضطررت إلى إعادة كتابة تقرير الحالة بالكامل -

يحدث  كيتمت مراجعته أكثر من مرة  NARSوالجزء الخاص بالـ  -

   .تطابق بين األقسام

 عزيز عزت على أن دور قسم الهندسة الصناعية البد أن يقتصر على . د.أكد أ

 .المراجعة النهائية فقط

  كل  العمل لصياغة األجزاء المشتركة بين األقسام ثم يقوم فيآلية البد أن يكون هناك

 .صورته النهائية فيبتسليم الجزء الخاص به  قسم

 هو للمجلس األعلى للجامعات محمد رسالن أن موعد تقديم تقرير الحالة . د.أ أضاف

 .2010يناير 

 اجتماع يوم األربعاء يخالد الكيالن. دعزيز عزت بأن يعقد . د.طالب أ 

يتم فيه تحديد المطلوب األقسام  مندوبيمع  الساعة العاشرة صباحًا 11/11/2009

 .كل مندوب بتسليم الجزء الخاص بقسمه ليقوم نهائيمنهم وتحديد موعد 

 فيلالنتهاء من تقرير الحالة  يخالد الكيالن. عقد اجتماع بين مندوبين األقسام ود :القرار 

 .أقرب وقت ممكن

 :وموافق األقسام على الشبكة الدولية  موقف كتالوج الكلية .2

  إدارة مركز  إليوسيتم إرساله  أن كتالوج الكلية تم تجميعه محمد أبو النصر  .دأوضح

  .لطباعته باألكاديمية الشبكات والوسائط التعليمية

 الكتالوج سيكون حل لمشكلة  أن الباريعالء عبد . أضاف دCourse Description 

طالب يكون  أليئم عند الطالب ، فبعد طباعة الكتالوج يمكن تسليمه الذى يمثل استفسار دا

 . هذا الموضوع فيل ؤلديه تسا

 محمد أبو النصر إلى أن العمل . بالنسبة إلى مواقع األقسام على الشبكة الدولية أشار د

لم يتم الخاص بأعضاء هيئة التدريس  Data Baseبها ولكن جزء الـ  ًامازال مستمر

 .ِقبلهم بعد استكماله من

 ليتم فيه تصوير أعضاء هيئة تدريس  ًاموعد 8/11/2009خالد الكيالنى يوم األحد . حدد د

 قسم الهندسة المعمارية
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 ذكرت عن الكلية بالموقع ستكون مفيدة جدًا  يعلى أن المعلومات التعزيز عزت . د.أكد أ

 :وستتناول نقاط مثل

ملخص عن الدراسات العليا  -

 مشاريع البكالوريوس -

 شروط القبول -

 رسالة الكلية -

 مهمة الكلية  -

 موقععن  الباريعالء عبد . د.تكلم أ: 

(Webometrics Ranking of World Universities www.webometrics.info)  

 :نقاط تميز مثلعلى  على مستوى العالم وذلك بناًءلترتيب الجامعات 

. الخاص بالجامعة اإللكترونيمستوى الموقع   –1

  .للجامعة اإللكترونيمعلومات الموجودة بالموقع كم ال  –2

. يمكن تحميلها من الموقع التيكم الملفات الخاصة بالمقررات   –3

   .عدد األشخاص الذين يطلعون على الموقع  –4

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 : Moodleبرنامج عن طريق الدراسة  نظامتطبيق  .3

 بيانات ببرنامج الـ عزيز عزت عن نسبة إدخال ال. د.تساءل أMoodle األقسام  من ِقبل 

 80إيهاب القصاص بأن نسبة إدخال البيانات تعدت الـ . أجاب د . % 

 عن نسبة إدخال إعداد تقرير أسبوعى إيهاب القصاص . عزيز عزت من د. د.طلب أ

البيانات باألقسام، كما نوه أنه البد من االنتهاء من إدخال كل المقررات مع موعد مجلس 

 .الكلية القادم

 محمد أبو النصر عن وجود مشكلة بنظام الـ. تكلم د Moodle  وهى موجودة باسم

من قبل المسئولين عن إعداد برنامج ختيارها البرنامج حيث أن هذه األسماء تم االمستخدم ب

ودون الرجوع ألعضاء هيئة التدريس بالكلية فبالتالى  ياتالمحاك عبمجمMoodle  الـ

المستخدمين لهذا غير صحيحة وال تنطبق مع األسماء األصلية لألساتذة  ةطااألسماء المع
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إدخال البيانات أو التعامل مع الطلبة من خالل هذا  يالبرنامج مما سوف يوجد مشاكل ف

 .نظام ال

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  فى  المهنية – االستعداد الستقبال لجنة اعتماد المعاهد البريطانية الهندسية :الثالثالبند
 2010بريل شهر أ

 محمد رسالن أن زيارة لجنة المعاهد البريطانية الهندسية ستكون فى شهر أبريل . د.أفاد أ

وأن هذا التوقيت سيكون مناسبًا جدًا ألنه شرط أساسى أن تكون زيارة ) 2010(القادم 

 .اللجنة خالل فترة الفصل الدراسى وليس فى وقت اإلجازة الدراسية

 لكلية عن لدى أقسام ا ًاسيكون متوفرالمعاهد البريطانية  النموذج المرسل من لجنة كما أن

 .ه من قبلهم وإعادة إرساله مرة أخرى للجنةطريق اإلنترنت ليتم ملؤ

 عزيز عزت بوضع . د.طالب أChecklist  بها النقاط المطلوب إعدادها وأن يتم تشكيل

 .رسالن فى هذا الموضوع .د.أ ودورى لمساعدة رسميلجنة مصغرة لتجتمع بشكل 

 جنة وهى الجزء الخاص بالـ خالد الكيالنى على متطلبات الل. علق دEngineering 

Ethics  وهل المطلوب أن يكون هناك مقرر مخصص لتناول هذا الموضوع، أم يكفى أن

 .المقررات أحديتضمنه 

 رسالن على أنه يكفى أن يكون موضوع الـ. د.أكد أEngineering Ethics  ًامتضمن 

 .(Matrix)تجاه جديد وهو وضع المقررات فى مصفوفة وهناك اداخل أى مقرر 

 عزيز عزت بعمل . د.طالب أSeminar ة ألعضاء هيئة التدريس مفى الفترة القاد بالكلية

تطبع هذه  ليكون كمحاضرة إيضاحية عن زيارة لجنة المعاهد البريطانية، ثم والطلبة أيضًا

  .كتالوج لشرح الموضوع المحاضرة على هيئة

 محمد رسالن أنه سيتم طباعة وتوزيع كتيب على أقسام الكلية لشرح موضوع . د.أكد أ

 . QAAPزيارة لجنة المعاهد البريطانية وأيضًا لشرح موضوع الـ 

 عزيز عزت إلى ضرورة االنتهاء من إعداد . د.أشار أ: 

  .تقرير التقويم الذاتى .1

 .ستراتيجيةالخطة اال .2

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 



                                                   -5                                                                      -           4/11/2009أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

 

 عرض لبروتوكوالت التعاون مع الجامعات الدولية  : البند الرابع 

 ياسر جابر بعمل . د.قام أPresentation  عنABET  وإمكانية حصول الكلية على

 . شهادة اعتماد من هذه الجهة

 عن ياسر جابر . د.تكلم أ: 

  1932وأنها جهة عريقة تأسست من عام   ABETجهة الـ -

   ABETالـ رؤية -

   ABETمهمة الـ -

  ABETالخطة اإلستراتيجية للـ -

 تكلفة الحصول على شهادة االعتماد للجهات الواقعة خارج الواليات المتحدة -

 :مواعيد التقدم للحصول على الشهادة تكون كاآلتى -

وتأخذ فترة الحصول على الشهادة  2010يناير  31تبدأ الكلية فى اإلجراءات قبل 

. مدة سنة ونصف 

 د.ياسر جابر من عرض مقترحة على السادة أعضاء مجلس الكلية أشار أ. د.بعد انتهاء أ .

يناير وأضاف أنها ستكون عملية شاقة  31عزيز عزت إلى أن آخر ميعاد للتقديم هو 

 .ولكنها تجربة جديرة بأن تخوض فيها الكلية

 والتصميم البيئى عباس يحيى عن إمكانية أن يتقدم قسم الهندسة المعمارية. د.وسأل أ 

 .وهى تابعة لنفس الجهة ولكنها شهادة خاصة بقسم عمارة NAABالـللحصول على شهادة 

 رانيا عبد الجليل بجمع ما يلزم من معلومات فى هذا . عباس يحيى بأن تقوم م. د.طالب أ

 . الموضوع

 وافق المجلس على التقدم للحصول على شهادة من جهة الـ  :القرارABET مل والبدء بع

 .الالزم لتفعيل هذا الموضوع

 

  تحت  هندسة الحاسب وهندسة االتصاالت إلنشاء قسم جديد ىقتراح قسما  : الخامسالبند
قسم  (Computer and Communication Engineering)مسمى 

 هندسة الحاسب واالتصاالت
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 لدكتوروا درويـش عبد العزيـز/ ز عزت باألستاذ الدكتورـعزي/ ع األستاذ الدكتورـاجتم /

إلنشاء قسم جديد يجمع محمد أبو النصر لمناقشة إمكانية التقدم إلى مجلس الكلية بمقترح 

    .بين هندسة الحاسب وهندسة االتصاالت

 محمد أبو النصر على أن األكاديمية لن تكون أول من تصدر هذا المجال وأن هذا . أشار د

 .رىالقسم موجود بجامعات أخرى ولكن ربما تحت مسميات أخ

 م ـاء قسـة على إنشـس الكليـمجل وافقى أنه إذا ـزت علـز عـعزي. د.أكد أComputer 

and Communication Engineering إن هذا لن يكون معناه أن يتم إلغاء أى قسم ف

لها ولكن إنشاء هذا القسم سيكون إضافة  يصبح هذا القسم بديًال نمن األقسام األخرى بأ

 .إلى أقسام الكلية

 اج إلى إعداد المقررات الخاصة بالقسم كما يمكن أن نستعين بأعضاء هيئة التدريس سنحت

. د.هندسة االتصاالت وهندسـة الحاسب عند إنشاء هذا القسم وأيضًا استشـارة أ ىمن قسم

 .محمد رزق فى هذا الموضوع

 على إنشاء قسم وافق المجلس مبدئيًا :القرارComputer and Communication 

Engineering   وتستكمل المناقشة بالنسبة للموارد قسم هندسة الحاسب واالتصاالت

  .المتاحة له فى مجلس الكلية القادم
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  ما يستجد من أعمال:  السادسالبند  

 :موقف الدراسات العليا   -1

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

 :لهم إشرافين الذين تم تشكيل لجان بيان بأسماء الدارس .أ

محمد أحمد النور النظيف . م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Performance-Based QC Test Method for the Evaluation of Cement-Based 
Composites : Reliability and Assessment of Electrical Resistively Measurements" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة التشييد والبناء  أستاذ مساعد –بيل حسن األشقر ن. د. 1
قسم هندسة التشييد والبناء  أستاذ مساعد –إيهاب شريف المصرى . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
مارك عادل حليم خلة . م. 2

 : عنوان الرسالة
 "An Enhanced Security Architecture for Wireless Sensor Network" 

: إشراف كل منتحت 
الحاسب قسم هندسة  أستاذ –عبد الباعث محمد محمد . د.أ. 1
الحاسب قسم هندسة  أستاذ مساعد –شيرين مصطفى يوسف . د. 2

 
 سوافق المجل :القرار. 

 
وليد محمد سعيد عبد اللطيف . م. 3

 : عنوان الرسالة
 "Online Adaptive Control of Nonlinear System Using Integrated Genetic Neural 

Networks" 

: تحت إشراف كل من
جامعة اإلسكندرية  معهد الدراسات العليا والبحوث – أستاذ –شوكت جرجس . د.أ. 1
قسم هندسة الحاسب   –مدرسفاطمة فريد زادة . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

أحمد مجدى حبشى . م. 4
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 : عنوان الرسالة
 "Enhancement of Computational Complexity in Binary Indexed Trees (BIT) and 

Non-Comparison Sorting Algorithm" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة الحاسب  أستاذ –أسامة محمد إسماعيل . د.أ. 1
قسم هندسة الحاسب   –أستاذ مساعدمحمد سعيد أبو النصر . د. 2
دسة الحاسب قسم هن أستاذ –عبد الباعث محمد محمد . د.أ. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
سحر حسن محمد مصطفى . م. 5

 : عنوان الرسالة
 "An Efficient Hybrid Security Protocol for Wireless Sensor Network" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة الحاسب  مساعد –أستاذ د أبو النصر محمد سعي. د. 1
ة الحاسب قسم هندس مدرس –هشام الزوكة . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن . م. 6

 : عنوان الرسالة
 "A Novel Forwarding / Dropping Decision Engine for Multi-Hop MANET" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة الحاسب  أستاذ مساعد –محمد سعيد أبو النصر . د. 1
قسم هندسة الحاسب  أستاذ –أسامة محمد إسماعيل . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 
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تامر شريف محمد المصرى . م. 7

 : عنوان الرسالة
"Investigation of Wireless Network Capacity and its Applicability on Different 

Applications" 

: تحت إشراف كل من
ة الحاسب قسم هندس أستاذ مساعد –محمد سعيد أبو النصر . د. 1
االتصاالت قسم هندسة   –أستاذ مساعدمحمد عصام خضر . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 

 نرمين عصام الدين أنور. م. 8
 : عنوان الرسالة

 "Data Acquisition System for Voyage Data Recorder" 

: تحت إشراف كل من
الحاسب قسم هندسة  أستاذ مساعد –إيمان جمال الدين مرسى . د. 1
لواء دكتور متقاعد محمد سعد زغلول . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
إيهاب محمود عبد الرحمن . م. 9

 : عنوان الرسالة
 "Fuzzy Control Applied to Central Air Conditioning System" 

: تحت إشراف كل من
والتحكم اآللى  الكهربيةقسم الهندسة  أستاذ –أحمد فؤاد عامر . د.أ. 1
والتحكم اآللى الكهربية قسم الهندسة  أستاذ مساعد –عالء الدين أحمد خليل . د. 2
والتحكم اآللى الكهربية قسم الهندسة  مدرس –وليد ماهر غنيم . د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 
 

محمد عبد الملك دسوقى . م. 10
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 : عنوان الرسالة
 "Optimization of Survey Operations of Offshore Strcutures" 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة البحرية  أستاذ –محمد النور عبد الراضى . د.أ. 1
بمصر سابقًا  هيئة اللويدزرئيس  مهندس –محمد توفيق نصر . م. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
عبد الحميد أحمد يحيى . م. 11

 : عنوان الرسالة
 "Assessment of Pipeline on Bottom Stability Using the Finite Element Method" 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة البحرية  أستاذ –هبة وائل لهيطة . د.أ. 1
قسم الهندسة البحرية  أستاذ مساعد –طارق أحمد السيد . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
أكرم عبد المالك عبد الكريم . م. 12

 : الةعنوان الرس
 "Integrity Management of Offshore Structures and Systems " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة البحرية  أستاذ –محمد النور عبد الراضى . د.أ. 1
قسم الهندسة البحرية  مدرس –محمد فهمى شحادة . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
أسامة نبيل أحمد قشقوش . م. 13

 : سالةعنوان الر
 "Thermo-Economical Evaluation from Steam Turbine" 

: تحت إشراف كل من
الميكانيكية قسم الهندسة  زائر–أستاذ محمد عبد الفتاح طعيمة . د.أ. 1
الميكانيكية قسم الهندسة   –مدرسمحمد محمود أبو العزم . د. 2
 وافق المجلس :القرار. 

 
حسام محمد عبد الحسيب . م. 14
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 : وان الرسالةعن
 "Smoke Management" 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة الميكانيكية  زائر–أستاذ رشدى أحمد حمودة . د.أ. 1
قسم الهندسة الميكانيكية  أستاذ مساعد –أحمد فاروق الصفتى . د. 2
قسم الهندسة الميكانيكية  مدرس –محمد محمود أبو العزم . د. 3

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
أحمد محمد زكى عبده . م. 15

 : عنوان الرسالة
 "Double Diffusive Mixed Convection in a Rectangular Cavity" 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة الميكانيكية  أستاذ –محمد عبد الفتاح طعيمة . د.أ. 1
قسم الهندسة الميكانيكية  مدرس –محمد محمود أبو العزم . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
محمد صفوان المهدى . م. 16

 : عنوان الرسالة
 "Preventing Indoor Air Quality Problems in Educational Facilities" 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة الميكانيكية  أستاذ –رشدى أحمد حمودة . د.أ. 1
انيكية قسم الهندسة الميك أستاذ مساعد –أحمد فاروق الصفتى . د. 2
قسم الهندسة الميكانيكية  مدرس –محمد محمود أبو العزم . د. 3

 
 على العديد من  تولى اإلشرافيمحمود أبو العزم . إلى أن د وافق المجلس مع اإلشارة :القرار

 .ال يكون هناك ضغط كبير على عضو هيئة تدريس معينالمشاريع ويفضل أ
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 :لجان المناقشة لهم  بيان بأسماء الدارسين الذين تم تشكيل ب -

خالد محمد األلفى محمود عبد الرسول . م. 1
 : عنوان الرسالة

 "Simplified Proposal for Integrated Management System for Construction Industry" 

: من كلتحت إشراف 
رئيس قسم هندسة التشييد والبناء  أستاذ –وائل على كامل . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – هندسة اإلنتاج – أستاذ –أنور الدرديرى محمد . د.أ.  2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ هندسة اإلنتاج –محمد وجيه بدوى . د. أ. 1
أيوانك  المدير التنفيذى للمجموعة االستشارية لهندسة البيئةسامية مسعود محمد . د. أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
حسن خميس حسن عليوة . م. 2

 : عنوان الرسالة
 "Decision Support Tool for Planning and Control of Earth Projects" 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم الدراسات العليا  أستاذ مساعد –أحمد مصطفى راغب . د. 1
ندسة التشييد والبناء قسم ه مدرس –خالد شوقى محمد . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
القاهرة  األكاديمية - قسم هندسة التشييد – أستاذ –محمد إمام عبد الرازق . د. أ. 1
جامعة الزقازيق   وكيل كلية الحاسبات – هندسة صناعية - أستاذ مساعد –عبد الناصر حسين زايد . د. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

حسن شكرى محمد الديب  .م. 3
 : عنوان الرسالة

 "Design of an 8-bit Pipelined Analog-to-Digital Converter" 

: تحت إشراف كل من
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ –ناضر حمدى محمد على . د.أ. 1
جامعة اإلسكندرية   لهندسة –كلية ا قسم الهندسة الكهربية – أستاذ –السيد عيد السيد إبراهيم . د.أ. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
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جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ غير متفرغ –أحمد خيرى أبو السعود . د. أ. 1
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - كلية الهندسة والتكنولوجيا -خالد على شحاته . د.أ. 2

القاهرة 
 

 لمجلسوافق ا :القرار. 
 

محمد سمير عبد المنعم أحمد سالم . م. 4
 : عنوان الرسالة

 "Compact Ultra Wideband L-Slot Partially Grounded Micro strip Antenna" 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ –درويش عبد العزيز محمد . د.أ .1
مساعد العميد لشئون التعليم والبحوث  تاذ –أسمصطفى حسين على . د.أ. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللى  أستاذ -سعيد إسماعيل الخامى . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية   رئيس قسم الهندسة الكهربية – أستاذ –النوبى محمد يد عس. د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
روة عبد الحميد محمد محمد إبراهيم م. م. 5

 : عنوان الرسالة
 "Visualization Aids for Document, Analysis and Understanding" 

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

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
القاهرة  األكاديمية - ة التشييد –قسم هندس أستاذ –عاطف زكى محمد غلوش . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ مساعد –خالد مجدى حسين ناجى . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 
 
 

مجدى وصفى غطاس ويصا . م. 6
 : عنوان الرسالة

 " Building Environmental Performance Virtual Model Application in Hot-Arid Region 
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" 

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

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ العمارة –محمود حنفى محمد عاصم . د. أ. 1
األكاديمية  كلية الهندسة - أستاذ مساعد العمارة –عالء الدين ناجى سرحان . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
كريم بكر محمد عقل . م. 7

 : عنوان الرسالة
 " Submarine Hull Design Using CFD " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة البحرية  أستاذ –محمد النور عبد الراضى . د.أ .1
رئيس قسم الهندسة البحرية  أستاذ مساعد –عمرو على محمد . د. 2
كلية النقل البحرى  قسم تكنولوجيا هندسة بحرية – مدرس -ياسر محمد أحمد . د. 3

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا   قسم الهندسة البحرية - زائر – أستاذمحمد عباس قطب . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ مساعد –عادل عبد الحليم بنوان . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

مصطفى ابراهيم على القمنى . م. 8
 : عنوان الرسالة

 " Design of Planner Tapered Antenna for Ultra-Wideband Applications " 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  أستاذ –درويش عبد العزيز محمد . د.أ .1
قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  مدرس –محمد محمود يوسف عمر . د. 2

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

 
 وافق المجلس :القرار. 



                                                   -15                                                                      -           4/11/2009أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

 
: الماجستير للطلبة اآلتية أسماؤهم  اعتماد درجة .ج 
أميرة نبيل ابراهيم صبرى . م. 1

 : عنوان الرسالة
 " An Application of TPM in Automotive Parts Industry " 

: تحت إشراف كل من
قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  أستاذ –أحمد فاروق عبد المنعم . د.أ .1
قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  أستاذ مساعد –مصطفى أحمد هاللى . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – اذ بقسم هندسة اإلنتاج –أستأحمد محمد الخطيب . د. أ. 1
أكتوبر  6مدينة  أكاديمية أخبار اليوم – رئيس قسم ميكانيكا –مصطفى محمد زكى . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
 

فارس بن محمود بشار محمود . م. 2
 : عنوان الرسالة

 " Experimental Evaluation and Analysis of Water Pollutants In Al-Sinn Lake - Syria " 

: تحت إشراف كل من
رئيس قسم هندسة التشييد والبناء  أستاذ –وائل كامل . د.أ .1

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية   –المعهد العالى للصحة العامة أستاذ الهندسة البيئية –أحمد حسام الدين حسن . د. أ. 1

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للبحوث والدراسات البيئية محرم  محمد مسعد .د.أ. 2
 

 وافق المجلس :القرار. 
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إيمان محمد عبد الفتاح مسعود العمراوى . م. 3

 : عنوان الرسالة
 " Design of Circularity Polarized Tuning Fork Type Ultra Wide Band Microstrip 

Antenna " 

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

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – رئيس قسم الهندسة الكهربية –سعيد محمد النوبى . د. أ. 1
جامعة اإلسكندرية  كلية الهندسة – أستاذ بقسم الهندسة الكهربية –مصطفى محمد زكى . د.أ. 2

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
عز الدين محمد زقزوق  نهلة. م. 4

 : عنوان الرسالة
 " Harmonic Elimination and Power Quality Improvement Using Shunt Active Power 

Filters " 

: تحت إشراف كل من
كلية الهندسة والتكنولوجيا  عميد للعالقات الخارجية –مساعد ال أستاذ -الدسوقى ياسر جابر . د.أ .1
قسم الهندسة الكهربية والتحكم اآللى  أستاذ مساعد -أحمد أنس الوجود هالل . د. 2

: لجنة المناقشة مشكلة من كل من
جامعة اإلسكندرية   أستاذ بكلية الهندسة –محمود أحمد الجمال . د. أ. 1
2 .Prof. Sarath 

Tennakoon 
جامعة ستافورد شاير  تاذ بقسم الكهرباء –أس

 
 وافق المجلس :القرار. 

 
: حاالت الطالب الموضوعين تحت المراقبة   -2

 عزيز عزت عن المذكرة المرسلة من شئون التعليم والخاصة بحاالت الطالب . د.أ عرض

حيث أنه يجب أن يتم إرسال   (Under Probation)الموضوعين تحت المراقبة 

لى هؤالء الطالب تفيد بأنه سيتم تحويلهم إلى أقسام أخرى ، والتأكيد على إنذارات إ

منهم  أٍىأما في حالة رفض  .اإلنذارات استالمضرورة أن يقوم الطالب بالتوقيع على 

 .التوقيع يتم استدعاء ولى أمره
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 تعميم نموذج اإلنذار الخاص بطلبة قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت على باقى أقسام 

. الكلية

 بمذكرة شئون  4محمد رسالن أن هناك تعارض فى بين ما هو مذكور فى البند . د.أشار أ

 .التعليم بخصوص هذا الموضوع وبين المذكور فى الئحة األيزو

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
 

:  ) 2009ديسمبر  21(االحتفال بيوم الوفاء   –3

 تقوم بها الكلية من أجل تفعيل يوم الوفاء  يتمحمود أبو زيد عن االستعدادات ال. د.تكلم أ

 أسوة بالسنة الماضية  2009من ديسمبر  21وأنة سيكون فى يوم 

 هم بعد ؤلذلك سيتم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس اآلتية أسما: 

شيرين شفيق . د إيمان مرسى  -. د شيرين يوسف  -. د -

طارق مصطفى . د على عبد المنعم  -. د -

 اللجنة ستعمل على إخراج هذا اليوم بصورة الئقة لتكريم أعضاء هيئة التدريسوهذه 

. اإلداريين والمعاونينوفنيين المعامل و المدرسين المساعدينو

 وافق المجلس :القرار. 
 

مواعيد العمل  يالخاصة باالنضباط ف مذكرةال  –4
 ام بشأن مراعاة عزيز عزت إلى المذكرة المرسلة من عمادة الكلية لألقس. د.أشار أ

 .التدريس يوتحديدًا بالنسبة لمساعد مواعيد العمل ياالنضباط ف

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
  

تنظمها الكلية  يالرحالت الت  –5

 تنظمها الكلية سواًء كانت رحالت علمية أو  يعزيز عزت على أن الرحالت الت. د.أكد أ

يكون مستوى الفنادق جب أن غير ذلك وسواًء كانت مدتها يوم واحد أو أكثر ي

جدًا من الجودة يتناسب مع  الرحالت على مستوى عاٍل هواألتوبيسات المخصصة لهذ

 .مستوى طلبة األكاديمية

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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مشاركة قسم العلوم األساسية في المؤتمر الدولي الثالث في الفيزياء وعلوم المواد   –6

 بالمشاركة الفعالة من قبل أعضاء هيئة التدريس في المؤتمر  عالء عبد الباري. د.أشاد أ

 20العربي الثالث للفيزياء وعلوم المواد الذي عقد في مكتبة اإلسكندرية في الفترة من 

 . 2009أكتوبر  22حتى 

  شارك من قسم العلوم األساسية: 

عالء عبد الباري / األستاذ الدكتور

إيمان شفيق / الدكتورة 

عبد المنعم  على/ الدكتور 

شادي يسرى / السيد

 عمرو ثابت/ السيد 

  وكانت المشاركة من خالل: 

 .تقديم ثالثة أوراق بحثية وأيضًا التفاعل - 1

 .الردود على استفسارات الحضور عن األكاديمية وأنشطتها – 2

دول  9(االحتكاك بين السادة المشاركين من القسم وبقية الحضور خاصة األجانب  – 3

 .)مشاركة

 .نسيق مع بعض الحضور إلجراء أبحاث مستقبلية مشتركة وتنسيق سيمناراتالت – 4

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 
 

 
لحل مشكلة المرور  workshopعمل   –5

  فى المرور بمنطقة المعمورة  االزدحامأكد األستاذ الدكتور عزيز عزت على أن مشكلة

ع مع محافظ اإلسكندرية جتمايعانى منها الجميع وهو بصدد عقد اوأبو قير مشكلة 

 للتوصل لحل لهذه المشكلة

  كما اقترح عملworkshop رئاسة األكاديمية  لحل هذه المشكلة ويكون تحت مظلة

 .مدير المروروجتماع محافظ اإلسكندرية ويدعى لهذا اال

  وافق المجلس على أن يتم عرض الموضوع فى جلسات الحقة للمجلس :القرار. 
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. ظهرًا  13:15تمام الساعة  نتهى المجلس فى او

 

أمين المجلس سكـرتارية المجلـس 
 

  
مروة على مجدى / السيدة 

 

 
  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
ورئيس المجلس  

  
 

عزيز عزت . د.أ   


