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__________________________________________________
اجتمع مجلس كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا ٌوم األربعاء الموافق ٌ 25ولٌـو  2012الساعة  9.45صباحً ا ،بحضور
أعضاء المجمس وهم:
رئيس المجمس:
األستاذ الدكتور /مصطفى حسٌن علً (عمٌد كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا)

الســادة وكالء الكمية:
األستاذ الدكتور /محمود أبو زٌد (وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع)
األستاذ الدكتور /إٌهاب فاروق بدران (وكٌل الكلـٌة لشـئون التعلٌـم والطالب)

الســادة مسـاعدو العميد:
 .1األستاذ الدكتور /أحمد أحمد لطفً (مساعد العمٌد لشئون الدراسات العلٌا والبحوث)
 .2األستاذ الدكتور /حمدي عاشور (مساعد العمٌد للعالقات الصناعٌة
وقائم بأعمال رئٌس قسم الهندسـة الكهربٌـة والتحكم اآللً)
 .3األستاذ الدكتور /عبد الباعث محمد (مساعد العمٌد لشئون البٌئة وخدمة المجتمع)
 .4األستاذ الدكتور /إٌهاب القصاص (مساعد العمٌد للشـئون الفنٌة)

الســادة رؤسـاء األقسـام التعميمية:
 .1األستاذ الدكتور /عباس ٌحٌى (رئٌس قسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم البٌئً)
 .2األستاذ الدكتور /رشدي أبو العزاٌم (نٌابة ًعن رئٌس قسم هندسة اإللكترونٌـات واالتصاالت)
 .3األستاذ الدكتور /السٌد صابر السٌد (رئٌس قسم الهندسة المٌكانٌكٌة)
 .4األستاذ الدكتور /عمرو علً (رئٌس قسم الهندسة البحرٌـة )
 .5األستاذ الدكتور /محمد أبو النصر (رئٌـس قسم هندسة الحاسب)
 .6األستاذ الدكتور /خالد الكٌالنً (رئٌس قسم الهندسة الصناعٌة واإلدارٌة)
 .7الدكتور /نبٌـل األشقر (رئٌس قسم هندسة التشٌٌد والبناء  -باإلنابة)
 .8الدكتور /أحمد راغب (رئٌس قسم الدراسات العلٌا الهندسـٌة)

بناء عمى دعوة االستاذ الدكتور/
وقد حضر المجمس الدكتور /محمد الغمري (عميد مركز تحديث الصناعة) ً

عميد الكمية.
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واعتذر عن عدم الحضور ٍ
كل من:
 .1األستاذ الدكتور ٌ /اسر جابر (رئٌس قسم الهندسـة الكهربٌـة والتحكم اآللً
ومساعد العمٌد لشـئون العالقات الدولٌــة )
 .2األستاذ الدكتور /علً الدروٌش (مساعد العمٌد لشـئون الجودة)
 .3األستاذ الدكتور /ناصر المغربـً (رئٌس قسم العلوم األساسٌة والتطبٌقٌة )

استهل األستاذ الدكتور /عمٌد كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا االجتماع بالترحٌب بالسادة الزمالء
أعضاء مجلس الكلٌة والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ،وقام بتوجٌه الشكر العمٌق للسادة
كل من السادة:
الزمالء الذٌن انتهت فترة وظائفهم بمراكز المسئولٌة وخص بالشكر ٍ
األستاذ الدكتور /دروٌش عبد العزٌز األستاذ الدكتورٌ /اسـر جابـر
األستاذ الدكتور /أحـمد لطفـً األستاذ الدكتور /علً الدروٌش
األستاذ الدكتور /إٌهاب القصّاص الدكتور /أحمد راغب
كما وجه سٌادته الشكر والتهنئة لألستاذ الدكتور /محمد أبو النصر على تولٌه منصب مساعد عمٌد
شئون التعلٌم والبحث العلمً.
كما أشار األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة إلى أنه بعد اعتذار األستاذ الدكتورٌ /اسر جابر فإنه قد تم تكلٌف
السادة:
الدكتور /محمد عصام خضر للقٌام بمتابعة االتفاقٌات الدولٌة وبروتوكوالت التعاون مع الجامعات
والمعاهد األخرى.
.ABET
الدكتورة /هبة شعبان للقٌام بجمٌع األعباء التً تخص الـ
وقد أوضح سٌادته إلى أن األستاذ الدكتورٌ /اسر جابر أبدى استعداده للتعاون معهم حتى تسٌر األمور
بشكل مستقر.
ٍ

 البند األول:

التصدٌق على محضر مجلس الكلٌة السابق.
 القرار:
تم التصدٌق على محضر مجلس الكلٌة السابق بتارٌخ ٌ 27ونٌـة .2012
 البند الثانً:

موقف الفصل الدراسً الصٌفً.
أحاط األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة أعضاء المجلس علمـًا بأن امتحانات الفصل الدراسً
الصٌفً  2012سوف تنتهً قبل إجازة عٌد الفطر مباشرً ة كما أشار إلى أنه فً حال لو كان
الطالب مسافرً ا لتجدٌد إقامة أو أداء عمرة ٌمكن وقتها تنزٌل النتٌجة له

 Iعلى أن ٌبلغ

الطالب بموعد امتحانه بعد عودته من اإلجازة مباشرً ة ،والتأكد من تأشٌرة الدخول
والخروج.
 القرار:
حٌي المجلس علما ًا.
 البند الثالث:
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الدبلـومة المهنٌـة.
نوه األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة عن ضرورة بدء تفعٌل الدبلومة المهنٌة فً أقرب وق ٍ
ت ممكن،
وأشار إلى أنه ٌمكننا البدء بدبلومة واحدة وأنها ستكون أقرب للدورة ولكنها ال تسمى دورة حٌث
تكون مدتها قصٌرة من شهرٌن إلى ثالثة أشهر وتكون لخرٌجً كلٌات الهندسة ،حٌث البد من نقل
الخبرات المهنٌة للخرٌج حتى ٌمكنه أن ٌستعٌن بها فً مجال عمله بعد ذلك ،وتم تشكٌل لجنة مكونة
من:
 .1األستاذ الدكتور /السٌد صابر (رئٌس قسم الهندسة المٌكانٌكٌة)
 .2األستاذ الدكتور /عمرو علً (رئٌس قسم الهندسة البحرٌـة)
 .3األستاذ الدكتور /حمدي عاشور (

القائم بأعمال رئٌس قسم الهندسة الكهربٌة والتحكم اآللً)

لوضع هٌكل للدبلومة المهنٌة لتكون دبلومة هندسٌة تغطً مجاالت تطبٌقٌة من تخصصات متعددة
وٌتم وضع برنامجها بعناٌة على أن ٌتم ذلك فً أقرب وق ٍ
ت ممكن.
 القرار:
تم تشكٌل لجنة و حٌي عضاء المجلس علم ـًاا.
 البند الرابع:

اإلجازات الدراسٌة واإلجازات الخاصة.
( :)1الطلب المقدم من المهندسة /منى صبري عبد هللا

(المدرس المساعد بقسم هندسة اإللكرونٌات واالتصاالت)

بشأن الموافقة على مد األجازة الدراسٌة لمدة عام ثان
الستكمال دراسة الدكتوراه بجامعة  Ontario Institute of Technologyبكندا .
إعتباراً من ٌ 1ونٌـة  2012وحتى  30ماٌـو .2013



القرار:

وافق المجلس

( :)2الطلب المقدم من المهندس /محمد إبراهٌم محمد (المدرس المساعد بقسم هندسة اإللكرونٌات واالتصاالت)
بشأن الموافقة على مد األجازة الدراسٌة لمدة عام رابع
الستكمال دراسة الدكتوراه بجامعة  Staffordshireبالمملكة المتحدة .
إعتباراً من  1سبتمبر  2012وحتى  31غسيس .2013


(:)3

القرار:

وافق المجلس

الطلب المقدم من الدكتور /محمد خمٌس حسن

(أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعٌة واإلدارٌة)

بشأن الموافقة على مد األجازة الخاصة (بدون راتب) لمدة عام ثان
إعتباراً من  1غسيس  2012وحتى ٌ 30ولٌو .2013



القرار:

وافق المجلس

( :)4الطلب المقدم من المهندسة /منى إبراهٌم عبد القادر

(مدرس مساعد بقسم الهندسة الكهربٌة والتحكم اآللً)

بشأن الموافقة على منحها أجازة لرعاٌة الطفل (بدون راتب) لمدة شهر ونصف
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إعتباراً من ٌ 15ولٌـو  2012وحتى  1سبتمبر .2012



وافق المجلس

القرار:

 البند الخامس:
التأكٌد على عقد مجالس األقسام شهر ًاٌا.
قام األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة بالتأكٌد على ضرورة إنعقاد مجالس األقسام شهرًٌا وموافاة عمادة
الكلٌة بمحضر مجلس القسم فً موعد ال ٌتجاوز ٌوم

 15من الشهر قبل انعقاد مجلس الكلٌة حتى

ٌمكن إدراج الموضوعات المطروحة بالقسم على مجلس الكلٌة.
كما أكد سٌادته على أن كل ما ٌعرض على لجنة شئون أعضاء هٌئة التدرٌس البد وأن ٌعرض على
مجلس القسم ثم مجلس الكلٌة منتهًٌا بلجنة شئون أعضاء هٌئة التدرٌس .
 البند السادس:
هىقف الدراسات العليا
( أ ) بياى أسواء الدارسيي الذيي تن تشكيل لجاى إشـزاف لهن
(ال يىجد)

( ب ) بياى أسواء الدارسيي الذيي تن تشكيل لجاى الوناقشـة لهن
م
1

اسم الدارس والقسم
م .وائل عبدالكرٌم عبدالهادى
محمد مبروك
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

عنوان
الرسالة
Design and Analysis of
Compact Inverted F-L
Antennas for
Communications
Applications

لجنة
اإلشراف
. .1د .دروٌش عبدالعزٌز محمد

لجنة
المناقشة
. .1د .حسن محمد الكمشوشى

أستاذ
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2دٌ .اسر محمود حمدى مدنى

. .2د .نورالدٌن حسن إسماعٌل

مدرس
كلٌة الدفاع الجوى

قرار
المجلس

موافقة

أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

. .3د .دروٌش عبدالعزٌز محمد

عن لجنة
اإلشراف

أستاذ
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

2

م .سها محمود إبراهٌم هٌكل
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

Smart Antennas: The
Mutual Coupling Effect on
the MUSIC Algorithm

. .1د .دروٌش عبدالعزٌز محمد
أستاذ
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

 .2د .محمد محمود محمد عمر
أستاذ مساعد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

. .1د .هادٌة محمد الحناوى
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة عٌن شمس

موافقة

. .2د .عصمت عبدالفتاح عبدهللا
أستاذ  -معهد اإللكترونٌات
المركز القومى للبحوث

. .3د .دروٌش عبدالعزٌز محمد

عن لجنة
اإلشراف

أستاذ
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

3

م .رشا حسن صادق محمد حمد
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

Design and Implementation
of an Automatic Meter
Reading System for Electric
Energy Consumption Using
LonWorks Technology and
GSM

 .1د .فاروق محمود عبدهللا سالم
مدرس (محاضر أول)
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

 .2د .محمد محمد الحبروك
مدرس
هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

. .1د .حمد خٌرى بوالسعود
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

موافقة

 .2د .عمرو عثمان الزواوى
أستاذ مساعد  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .3د .فاروق محمود عبدهللا سالم

عن لجنة
اإلشراف

مدرس (محاضر أول)
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

4

م .محمد إبراهٌم السٌد الخولى
هندسة الحاسب

A Hybrid Paradigm
Aggregating the Web Service
and the Mobile Agent
Techniques
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. .1د .مجدى عبدالمنعم صائب
أستاذ
قسم هندسة الحاسب

. .2د .عبدالباعث محمد محمد
أستاذ
قسم هندسة الحاسب

. .1د .إبراهٌم عبدالسالم
أستاذ  -هندسة الحاسب
كلٌة الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

موافقة

. .2د .شوكت كمال جرجس
أستاذ -علوم الحاسب ونظم المعلوماتٌة

معهد الدراسات العلٌا والبحوث
جامعة اإلسكندرٌة
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م

عنوان
الرسالة

اسم الدارس والقسم

لجنة
اإلشراف

قرار
المجلس

لجنة
المناقشة

عن لجنة
اإلشراف

. .3د .عبدالباعث محمد محمد
أستاذ  -هندسة حاسب

5

Optimum Battery Charger
)from Photovoltaic (PV
System Using
Microcontroller

م .حمد جابر حسن على
الهندسة الكهربٌة والتحكم

. .1د .محمود سلٌمان بوزٌد
أستاذ
قسم الهندسة الكهربٌة والتحكم اآللً

. .2د .معتز باهلل محمد سلٌمان
أستاذ
معهد الدراسات العلٌا والبحوث
جامعة اإلسكندرٌة

. .1د .جمال الدٌن محمد السعٌد
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة طنطا

موافقة

 .2د .حمد السٌد كلس
أستاذ مساعد  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة بورسعٌد

عن لجنة
اإلشراف

. .3د .محمود سلٌمان بوزٌد
أستاذ  -هندسة كهربٌة وتحكم

6

م .مفتاح فاٌز الصافى عيٌة زٌو
الهندسة البحرٌة

Application of Well test
Analysis Techniques on
Build-up Test for Vertical oil
Well

. .1د .محمد النور عبدالراضى
أستاذ
قسم الهندسة البحرٌة

 .2م .على سالم الكوم
مهندس بترول
شركة الخلٌج العربى للبترول  -لٌبٌا

. .1د .محمد خٌرى على حمد
أستاذ  -هندسة بترول
كلٌة الهندسة  -جامعة القاهرة

موافقة

 .2م .السعٌد عٌد
مدٌر عام هندسة البترول
شركة بترول الصحراء الغربٌة
(وٌبكو)

عن لجنة
اإلشراف

. .3د .محمد النور عبدالراضى
أستاذ  -هندسة بحرٌة

( ج ) اعتواد درجة الواجسـتيز للطلبة اآلتيـة أسواؤهن

م
1

عنوان
الرسالة

اسم الدارس والقسم
م .حمد فتحى محمد محمد عبد هللا
الهندسة الصناعٌة واإلدارٌة

Probabilistic Risk Analysis for
Liquefied Natural Gas Plants

لجنة
اإلشراف
. .1د .حمد فاروق عبدالمنعم
أستاذ
قسم الهندسة الصناعٌة واإلدارٌة

 .2دٌ .حٌى محمد ٌوسف
أستاذ مساعد
قسم الهندسة الصناعٌة واإلدارٌة

لجنة
المناقشة

تارٌخ
المناقشة

. .1د .محمد وجٌه بدوى
أستاذ  -هندسة اإلنتاج  -كلٌة
الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 .2دٌ .سرى المهداوى
رئٌس مجلس إدارة والعضو
المنتدب األسبق للشركة المصرٌة
إلنتاج البولٌستٌرٌن

ٌ 2ولٌو
2012

. .3د .حمد فاروق عبدالمنعم
أستاذ  -هندسة صناعٌة وإدارٌة

2

م .حمد فتحى حمد على القاضى
هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

Markov-Based Brain
Computer Interface

. .1د .مها حمد شركس
أستاذ  -هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت

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

. .1د .فايمةالزهراء بوشادى
أستاذ  -هندسة كهربٌة  -كلٌة
الهندسة  -جامعة المنصورة

. .2د .نورالدٌن إسماعٌل
أستاذ  -هندسة كهربٌة  -كلٌة
الهندسة  -جامعة اإلسكندرٌة

 30ماٌو
2012

. .3د .مها حمد شركس
أستاذ  -هندسة اإللكترونٌات
واالتصاالت

3

مٌ .اسمٌن محمد محمود متولى
هندسة الحاسب

A New Hybrid Model for
Efficient Content–Based
Image Retrieval

 .1د .شٌرٌن مصيفى ٌوسف
أستاذ مساعد  -هندسة حاسب

 .2د .صالح مصباح القفاص
أستاذ مساعد  -كلٌة الحاسبات
األكادٌمٌة

. .1د .إبراهٌم عبدالسالم
أستاذ  -هندسة الحاسب
كلٌة الهندسة -جامعة اإلسكندرٌة

. .2د .السٌد مصيفى سعد
أستاذ  -هندسة كهربٌة
كلٌة الهندسة  -جامعة حلوان

ٌ 9ولٌو
2012

 .3د .شٌرٌن مصيفى ٌوسف
أستاذ مساعد  -هندسة حاسب



القرار:
تم االعتماد

 البند السابع:
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االستعداد للفصل الدراسً األول .2013/2012
أكد األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة على ضرورة االستعداد للفصل الدراسً األول

2013/2012

واالنتهاء من إعداد الجداول فً وق ٍ
ت مناسب نظرً ا ألن التسجٌل سوف ٌبدأ فً األحد .2012/9/2
كما أشار سٌادته إلى زٌادة اإلقبال واألعداد الكبٌرة المقبولة بالكلٌة وضرورة التنسٌق بٌن األقسام
وكذلك تنسٌق القاعات حتى ولو اضطر الجمٌع إلى مد فترة الدراسة إلى السادسة مسا ًء.
 القرار:
حٌي المجلس علمــــًاا
 البند الثامن:

تعٌٌن المعٌدٌن.
عرض األستاذ الدكتور /عمٌـد الكلٌـة على أعضاء المجلس الخطاب الوارد من مدٌر إدارة شئون
تنمٌة الموارد البشرٌة بشأن االستعانات الجدٌدة باألقسام التعلٌمٌة ،كما أشار إلى أن االستعانة
بالمعٌدٌن بنظام الـ  GTAتتم من خالل عملٌة اإلحالل (معٌد جدٌد بدال ً من معٌد حالً) وكذلك إلغاء
االستعانة بنظام "التعٌٌن" أو العقد المستمر من خارج األكادٌمٌة.
 القرار:
حٌي المجلس علمــــًاا
 البند التاسـع:

ما ٌستجد من عمال.
عرض األستاذ الدكتور /محمد الغمري (عمٌد مركز تحدٌث الصناعة)

اإلمكانٌات المتاحة بالمركز

وماذا ٌمكن أن ٌقدم لكلٌة الهندسة والتكنولوجٌا ،وٌتلخص ذلك فً:
( )1االستعانة ببعض القاعات الدراسٌة بالمركز لطالب كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا.
( )2المساعدة فً إعداد

 Prototypeلبعض مشروعات التخرج من كلٌة الهندسة

والتكنولوجٌا ،والتً تحتاج لمساعدة فنٌة ومعملٌة من المركز.
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صباحا على ن ٌعقد المجلـس القادم ٌوم األربعاء
وقد انتهى المجلـس فى تمام السـاعة الحادٌة عشرة
ًا
الموافق  29غسيس  2012الساعة العاشرة صباحا ًا إن شاء هللا.

السٌدة /سواح هزاد النوز

سكرتارٌة المجلس

األستاذ الدكتور /إيـهاب فاروق بدراى

مٌن المجلس

األستاذ الدكتور /هصطفى حسيي علي

عمٌد كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا ورئٌس مجلس الكلٌة
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