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  :القیادیة أھم الخبرات

 الجـامعيالعـام  -جامعة مصـر للعلـوم والتكنولوجیـا -واالعتمادنائب رئیس الجامعة لشئون الجودة  .١

 .٢٠٢٢قائم بعمل رئیس الجامعة فبرایر  -٢٠٢١/٢٠٢٢

الحصـول للمعھـد علـى   -٢٠٢١ینـایر    -٢٠١٧فبرایـر    –  عمید معھد ھندسة وتكنولوجیـا الطیـران .٢

 مھندسین العرب.االعتماد من اتحاد ال

 .اآلن -٢٠١٦دیسمبر  -جامعة بنھا  – العام للجودة اإلداریة المنسق - مستشار رئیس جامعة بنھا .٣

 )٢٠١٥-٩٠٠١واألیزو  ٢٠٠٨-٩٠٠١الجامعة على شھادة األیزو (حصلت    

حیث حصـلت لكلیـات   -٢٠١٣  -٢٠١١الھیئة الملكیة بینبع    –  یات والمعاھدمدیر الجودة بقطاع الكل .٤

 -ABET, ACBSP, and CEAدولیـة مـن ھیئـات  اعتمـادات  ھد الھیئة الملكیـة بینبـع لعـدةومعا

وھـو المركـز الوحیـد بالمنطقـة المعتمـد   العربـيوأنشأت أكبر مركز للغة اإلنجلیزیة بمنطقة الخلیج  

 .CEAدولیا من ھیئة 
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 .٢٠١٣و حتي یولی ٢٠٠٩من فبرایر  -كلیة ینبع الصناعیة – رئیس قسم الجودة واإلعتمادیة .٥

طبقـا للقـرار بالمعاھـد الھندسـیة الخاصـة  لمتابعة سیر العملیة التعلیمیـة    العاليوزارة التعلیم    مراجع .٦

  .٢٠١٤/ ٢٠١٣ عام بالمعاھد الخاصة ٢٠١٣لسنة  ٤٤٦رقم  الوزاري

ــاتقیــیم المعاھــد  فــيالمشــاركة  .٧ ــة للھندســة و التكنولوجیــا العلی طــاع المعاھــد الصــناعیة و ق (لجن

  .٢٠١٤ي حت ٢٠١٣) من الھندسیة

 الـدولي  واالعتمـاد للبـرامج الجدیـدة    ارمـدی  -وزارة التعلیم العـالي  –  خبیر بوحدة إدارة المشروعات .٨

 .٢٠١٤حتى سبتمبر  – ٢٠١٣لمعامل أغسطس ل

 -دبـي  –المنطقـة العسـكریة الوسـطى    -مركـز التـدریب المھنـى  -الفنیـة العامـة  رئیس جناح المواد .٩

 شاء المركز.شاركت فى إن -١٩٩٦ -١٩٩٠

ــام .١٠ ــق برن ــفر جمنس ــتوى ص ــة  المس ــالبرامج الخاص ــبرا  –ب ــة بش ــة الھندس ــي  –كلی ــام الدراس الع

٢٠١٦/٢٠١٧.  

   الدرجات العلمیة

 .١٩٨٣التصمیم) نتاج وھندسة اإلبكالوریوس الھندسھ المیكانیكیة ( .١

ع على جمیاألول    بتقدیر عام ممتاز مع مرتبة الشرف – جامعة الزقازیق –كلیة الھندسة بشبرا 

  أقسام الكلیة .

 ماجستیر الھندسة المیكانیكیة .٢

 ١٩٨٧جامعة الزقازیق  -كلیة الھندسة بشبرا

 ه الھندسة المیكانیكیة دكتورا .٣

  ١٩٩٠جامعة الزقازیق  –كلیة الھندسة بشبرا 

  الوظیفي تدرجال

  : حتى االن كالتالى  -١٩٨٣كلیة الھندسة بشبرا  من عام

   ١٩٨٧حتى  ١٩٨٣معید من  

 ١٩٩٠حتى  ١٩٨٧ن ساعد ممدرس م 

  ٢٠٠٣حتى   ١٩٩٠مدرس 

  ٢٠١٣ –  ٢٠٠٣استاذ مساعد 

    األن -تاج ھندسة التصمیم واإلن  ٢٠١٣أستاذ 
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  :العلمیة والتعلیمیة  الخبرات

  :  التدریس أ
   كلیة الھندسة بشبرا -١

    تدریس المواد التالیة
 إنشاء ماكینات  - ھتزازات ة االنظری -تصمیم الماكینات   - إدارة و ضبط جودة االنتاج - ضبط الجودة

  بالحاسب التصنیع المدعم  - علم القیاس - التشغیل الغیر تقلیدى - الرسم الھندسي - نظریة الماكینات  -
الصیانة باستخدام االھتزازات و تطبیقات    -  CNCماكینات التشغیل ذو التحكم الرقمى بالحاسب  -

 الحاسب 
 
  ٢٠٠٦حتي  ١٩٩٧من ھا بن –العالى للتكنولوجیا  المعھد    -٢

  تدریس المواد التالیة: لمنتدب بعض الوقت                           
 االشراف على مشاریع التخرج  - جودةالتحكم فى ال -میكانیكا االالت 

    ٢٠٠٥حتى   ٢٠٠٢الدلتا للعلوم بالمنصورة من  اكادیمیة -٣
  التالیة:  واد الممنتدب بعض الوقت لتدریس                            

نظم المعلومات   - النظم برمجة -  ٢بحوث العملیات  - ١بحوث العملیات  - ادارة االنتاج
 ات ادارة المشروع - االداریة

  ٢٠٠٥الثانى لعام   الترمجامعة مصر للعلوم و التكنولوجیا  -٤
  منتدب بعض الوقت لتدریس المواد التالیة:                              

TQM- الوثوقیة   ادیة واالعتم 

دبى االمارات العربیة المتحدة من  –المنطقة العسكریة الوسطى  –مركز التدریب المھنى   -٥
    :الىكالت١٩٩٦حتى ١٩٩١

  تكنولوجیا المعادن.  –تكنولوجیا اللحام  –الرسم الھندسي 

  ٣٢٠١حتي   ٢٠٠٦من   )ABET , ACBSPكلیة ینبع الصناعیة , المملكة العربیة السعودیة ( -٦
 استاذ مساعد , و قمت بتدریس المواد التالیة : 

  الرسم المیكانیكي  -مقدمة رسم الھندسى  -مقدمة لعملیات التصنیع .   - ٢التصمیم المیكانیكي  

  :حتي اآلن  ٢٠١٤ى للتكنولوجیا من معھد السالم العال -٧
  منتدب بعض الوقت لتدریس المواد التالیة:                         

إحصاء   –.   CNCعملیات التصنیع و ماكینات ال  -الرسم المیكانیكي .   -ت لماكیناتصمیم ا
 الروبوت . یكا اآلالت و كینمات  -االھتزازات  -ونظریة اإلحتماالت 

  . ٢٠١٧/  ٢٠١٦ عام جامعة سینا , كلیة الھندسة -٨

  منتدب بعض الوقت لتدریس المواد التالیة: 
 و الكھربیة . الھندسة المیكانیكیة   -االھتزازات 

  الرسائل العلمیةب: اإلشراف علي  

  رسائل ماجستیر ودكتوراه  ١٥ على عدد  اإلشراف -
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  والورشج : المعامل  

على ورش كلیة الھندسة بشبرا وتھیئتھا لزیارة اإلعتماد وكانت الورش إحد نقاط   اإلشراف -
  القوة بالكلیة 

  كلیةاإلشراف على جمیع عملیات التصنیع اإلنتاجیة بورش ال -

  بالكلیة المیكانیكیة إنشاء معمل اإلھتزازات  -

    المھنیة  اتالعضوی

  ) ASEE(  عضو الجمعیة األمریكیة للتعلیم الھندسي -

  ضو نقابة المھندسین المصریة ع -

  عضو جمعیة إدارة األعمال العربیة  - 

  الدورات التدریبیة:حضور 

الھیئة القومیة لضمان  ،"العاليالتعلیم ت ومعاھد  اكلی التعلیمیة:للبرامج  الذاتيالتقویم "دورة  -١

 .٢٠٢١مایو  ٢٩- ٢٧ ،سة مجلس الوزراءجودة التعلیم، رئا

  . ٢٠٢١مارس  ٢٥- ٢٣”،  ٢٠١٥: ٩٠٠١أیزو "الدورة التدریبیة بنجاح إتمام   -٢

 . ٢٠٢١أبریل  ١٠-٧ ،"٢٠١٨: ٤٥٠٠١أیزو التدریبیة “الدورة بنجاح إتمام   -٣

تقییم أداء القسم    فيالھیئة التدریسیة    ودور عض ل "  ة العمورش  فيمحاضرة  إلقاء  المشاركة ب -٤

 . ٣٠/٦/٢٠٢٠ جامعة سومر بالعراق. واالقتصاد،ة  كلیة التجار "العلمي

الملكیة    ،"الجداراتنموذج  “دورة  بنجاح  إتمام   -٥   ٢٢- ١٩  السعودیة،المملكة العربیة    ینبع،بالھیئة 

 ٢٠١١فبرایر 

المملكة ،  الھیئة الملكیة بینبع ،"٢٠١١فبرایر  ١ینایر  ٢٩ ،األداء مؤشرات"دورة بنجاح إتمام   -٦

 .العربیة السعودیة

بنجاح   -٧ للجودة"دورة  إتمام  المستمر  الملكیة  ،  ٢٠١١نوفمبر    ٢٥  -١٩  "التحسین    بینبع، الھیئة 

 . المملكة العربیة السعودیة

  ٩- ٤ة ، ، الھیئة الملكیة بینبع ، المملكة العربیة السعودی "الدراسیة الفصول"إدارة حضور دورة  -٨

  . ٢٠٠٩یر فبرا
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دورة   -٩ الحدیثة"حضور  التدریس  وأسالیب  العربیة   "طرق  المملكة   ، بینبع  الملكیة  الھیئة   ،

 .٢٠٠٩فبرایر   ٢٢-١٩السعودیة ، 

  . ١٩٩٠أكتوبر   ،جامعة بنھا، "ات"تقنیات التدریس في الجامعدورة  -١٠

  .٢٠٠٦مارس  ،معة بنھاأسابیع) كلیة الھندسة جا ٣( ،"استخدام التكنولوجیا في التدریس"دورة -١١

  .٢٠٠٦ أغسطس-یولیو ،جامعة بنھا، دورات) ٣(  "تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس"دورة  -١٢

 . ٢٠٠٧أغسطس  ،جامعة بنھا ، "تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس"دورة  -١٣

   .٢٠٠١القاھرة   –  ISO 9001"AGA Ltd IRCA-2000  "بنجاح دورة  إتمام -١٤

  . ١٩٨٩، النمسا –تدریب شركة إمكو  ،دبى  "،CNCالتصنیع المدعم بالحاسب "دورة  -١٥

  .١٩٨٩الدنمارك ب B&Kبواسطة شركة "تحلیل االھتزازات و الضوضاءقیاس و دورة " -١٦

  والقیادیة:  تفاصیل الخبرات األكادیمیة

حتـى -١٩٩٠ عـاممـن - دبـي –المنطقة العسكریة الوسطي   –أوال: مركز التدریب المھنى  

  ١٩٩٦عام

  عامةد الفنیة الرئیس جناح الموا -١ 

 التدریس و االشراف على جمیع دورات الحاسب االلى.بالمركز و األلىإنشاء معامل الحاسب  -٢

  االشراف على جمیع البرامج الفنیة  -٣

  المملكة العربیة السعودیة  -الھیئة الملكیة بینبع –ثانیا: كلیة ینبع الصناعیة  

 .SAFRA Coربي شركة لمتد  عامینعلى مدار  عضو اللجنة العداد الخطة التدریبیة -١

بكال   -٢ لبرنامج  األكادیمي  سبتمبر  والمنسق  من  المیكانیكیة  الھندسة  تقنیة  فبرایر    ٢٠٠٧ریوس  حتي 

قمت في تلك الفترة بادارة عملیات تطویر المناھج و اعداد تقاریر الدراسة الذاتیة من أجل   :  ٢٠١٠

 .ABET , Inc  الحصول على اإلعتماد الدولى من الھیئة األمریكیة

حیث كنت    :٢٠١٣یولیو    حتى  ٢٠٠٩بكلیة ینبع الصناعیة من فبرایر    واإلعتماد رئیس قسم الجودة    -٣

الھندسیة     .ABET,Incمسئوال عن االعتماد األكادیمي الدولى من الھیئة األمریكیة   للتخصصات 

نجلیزیة  لغة اإللمركز ال CEAلتخصصات اإلدارة الصناعیة , و ھیئة     ACBSPو ھیئة    والتقنیة،

. 



 ا.د. عبد القادر عبد الكریم إبراھیم     13من   6صفحة  

 قطاع الكلیات و المعاھد بالھیئة الملكیة بینبع , المملكة العربیة السعودیة  ثالثا:  

 . ٢٠١٣یولیو  حتى ٢٠٠٩ .والمعاھد بقطاع الكلیات  واالعتماد رئیس قسم الجودة  -١

 .٢٠١١نوفمبر   –تنظیم فعالیات األسبوع الوطني الرابع للجودة   -٢

 األمریكیة. الوالیات المتحدة  واشنطن، في ABETئة  ممثل المؤسسة لحضور اجتماعات ھی -٣

 الدراسیة.إنشاء نظام تقییم المقررات  -٤

 التدریس. ألعضاء ھیئة  السنويإنشاء نظام التقییم  -٥

 .والمعاھد حلقات الجودة بقطاع الكلیات  وإدارةإنشاء نظام المراجعات الداخلیة  -٦

حتــي  ٢٠١٣ســبتمبر ى مــن العــالخبیــر بوحــدة إدارة مشــروعات تطــویر التعلــیم  ا: رابعــ

  ,   ٢٠١٤سبتمبر  

  للمعامل.  الدولياالعتماد  ومتابعةاالشراف  -١

  . ISO 9001-2008 للجامعات المصریةطرح مشروع تطویر النظام االدارى  -٢

  مدیرا لإلعتماد الدولى للمعامل والبرامج الجدیدة.  -٣

  مجال التدریب :   أنشطة فى

  لتالیة :دریبیة اتحضیر و تدریس البرامج الت

  ١٩٨٩أوال: المعھد العالى للتكنولوجیا ببنھا, أغسطس 

تشخیص   باستخدام  تدریب    ١٥(   األعطال:الصیانة    الصیانة   -في    للمھندسین  عملي)و    نظريیوم 

تحلیل   یونیھ    ٥(   االھتزازات:باستخدام   , للمھندسین  للتكنولوجیا  العالى  بنھا  معھد  في   ( تدریب  أیام 

 .  ١٩٨٩ للفنیین , یونیھ و ١٩٨٩

 :٢٠١٦ حتى ١٩٩٦من  واالسكندریةثانیا: جمعیة إدارة األعمال العربیة بالقاھرة  

الصیانة   عملیات  الكلیة    -إدارة  الجودة  اللحام    - الشاملة  إدارة  الصناعیة  - تكنولوجیا  كتابة    -  البیئة 

  - الصیانة التنبؤیة    -   دمةإدارة اإلنتاج المتق  -اإلنشائیة  إدارة المشاریع    -تلوث الھواء    -الفنیة  التقاریر  

 .Root cause analysis - فى تصنیع قطع الغیار واستخدامھاالھندسة العكسیة 

  .٢٠١٥ حتى ١٩٩٦  عام تم إعادة ھذه التدریبات عدة مرات من

    .٢٠١٥  حتى ١٩٩٦  عام من والفنیة استشارى بالجمعیة لتنظیم جمیع الدورات الھندسیة -
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 .كة ابروماك القاھرةرشثالثا: التدریبات التالیة بـ

  .  ٢٠٠٠دورة الصیانة , القاھرة ,  التزییت و التشحیم , 

 القاھرة . األداء،تنمیة و تطویر التدریبات التالیة بمركز رابعا:   

 .  ٢٠٠١تكنولوجیا اللحام , سبتمبر  - ٢٠٠١التحكم فى التآكل , ینایر   - ٢٠٠٠سبتمبر  اللحام،أكواد 

 بأكادیمة السادات , القاھرة .  التالیةالتدریبات  خامسا:  

ادارة الجودة    - ٢٠٠٣یولیو  المشروعات،ادارة  - ٢٠٠٣یونیھ  االنتاج،الضبط االحصائى لجودة 

التنبؤ   -٢٠٠٤ضبط المخازن باستخدام الكمبیوتر , مارس   - ٢٠٠٣, سبتمبر    ISO 9000الشاملة و 

 .  ٢٠٠٤لدراسات الجدوى باستخدام الحاسب , مارس 

 ریبات التالیة بكلیة ینبع للتعلیم المستمر , ینبع , المملكة العربیة السعودیة .تدال  سادسا:

,  ٢٠٠٨ینایر   الشاملة،الجودة الكلیة  - ٢٠٠٨, أبریل   ٢٠٠٨ینایر  المشروعات،ادارة  - ٣
 . ٢٠٠٨أبریل 

 .صان مصرالتدریبات التالیة بشركة سابعا:  

 . والحساسات تكنولوجیا القیاس   - ٢٠١٤إداة الصیانة  - ٤

 االسكندریة . - التدریبات التالیة بمركز التدریب و التطویر بشركة إنبيثامنا:  

    .٢٠١٦یولیو   الغیار،تصنیع قطع  فيالھندسة العكسیة و استخدامھا  - ٥
  

     والنشاط المجتمعىالعملیة  الخبرات 

 ١٩٨٧ – ١٩٨٣شركة مصر لصناعة المقطورات وقطع غیارھا  - ١

 مصانع وإنشاء ال المشاركة فى تخطیط 

  المشاركة فى تصمیم وإعداد الرسومات التشغیلیة لجمیع أنواع المقطورات 

  مدیر التخطیط والمتابعة 

    ١٩٩٧حتى  ١٩٩٦عضو فى المجموعة االستشاریة لشركة میدكیب من عام  - ٢

   المستشفیات التالیة:أعمال المیكانیكا والكھرباء والتجھیز باألجھزة الطبیة االشراف على انشاء 
 رم الشیخ مستشفى ش  

   مراكز االورام بدمنھور و المنیا و دمیاط و سوھاج 

  ٢٠٠٠حتى   ١٩٩٩استشارى للمكتب العالمى للتجارة و الھندسة و شركة  الكتروالب من   - ٣



 ا.د. عبد القادر عبد الكریم إبراھیم     13من   8صفحة  

 :ISO 9001-2000إستشارى لتأھیل الشركات التالیة للحصول علي شھادة  - ٤

  ) وعامل) موظف  ٢٥٠٠الشركة العربیة للشحن والتفریغ بموانى اإلسكندریة 

 ) موظف  ٤٠٠٠شركة المستودعات المصریة العامة بموانى اإلسكندریة والدخیلة ونویبع

 وعامل) 

  العاشر من رمضان . –شركة لینك مصر 

   شركة الكتروالب : - ٥

   عمل تصمیمات لتجھیزات سیارات اإلسعاف وسیارات اإلنقاذ واالشراف على التنفیذ بمصانع

 (مرفق شھادة) الشركة.

 (مرفق شھادة)  رات الھندسیة بكلیة الھندسة بشبرا :و االستشا ز الدراساتمرك  - ٦

 عملیة تصنیع واصالح لیندا الونشP&H     9125طراز TC  KOBELCO    التابع لھیئة

 كھربة الریف حیث أن عملیات التصنیع واالصالح تمت بورش شركة المقاولون العرب . 

 رة والخاصة بإنشاء جراج المستقبل  عام بالقاھة النقل الاالشراف والقیام باألعمال االستشاریة لھیئ

  للسیارات التى تعمل بالغاز الطبیعى. 

  فرع  –لشركة المقاولون العرب  -طن  ٥٢جر سریع حمولة   أكس ٣إعداد تصمیمات لمقطورة

 شبرا.

  لشركة المقاولون العرب  -طن  ٣٦أكس قالب على اتجاھین  حمولة  ٣إعداد تصمیمات لمقطورة

  رع شبرا. ف –

 لیبھیر التابع إلدارة تأجیر المعدات وتنفیذ ورش  شراف على عملیة إصالح ركائز الونشإلا

 فرع شبرا. –شركة المقاولون العرب  -العمرات 

  الونش اإلشراف عملیة إصالحPPM   طرازATT400 -  شركة  -وتنفیذ ورش العمرات

  فرع شبرا. –المقاولون العرب 

  وتنفیذ   -طن التابع للقوات المسلحة  ٤٥ة سكوبى حمولالونش تلی على عملیة إصالحاإلشراف

  فرع شبرا.  –شركة المقاولون العرب  -ورش العمرات 

    االشراف على تصنیع وصلة لیندا ( بومة) الونشGROOVE  TM1100E    والتي قامت

  بتنفیذھا شركة التمساح للھیاكل المعدنیة واألوناش العلویة.
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  بمیناء دمیاط.٢ونجار  ١ش الحاویات (نجارفنیة ألوناالحالة ال فحص وعمل تقریر فنى عن ( 

  نشطة فى أعمال المؤتمرات و الندوات:لالمشاركة ا

 كلیة الھندسة بشبرا  - ١

 -القـاھرة بإنجلترا وكلیة الھندسـة بشـبرا عـام  تكنكبولی االشتراك في المؤتمر المشترك بین لیستر
١٩٨٥ .  

 القاھرةب الجامعة األمریكیة - ٢

الجامعـة  –دولي الثـانى والعشـرون  للكمبیـوتر والھندسـة الصـناعیة  ي المـؤتمر الـراك فـاالشت
 . بحث منشورین)٢(عدد  ١٩٩٧األمریكیة بالقاھرة عام 

  القاھرة –الفنیة العسكریة كلیة ال - ٣

نیة  الكلیة الف  –االشتراك  فى المؤتمر الدولي الثامن فى المیكانیكا التطبیقیة والھندسة المیكانیكیة 
  بحث منشورین). ٢(عدد  ١٩٩٨القاھرة   -یة العسكر

 فرنسا -مدینة جرونوبل - ٤

  ٢٠٠٠حضور المؤتمر الدولى الثاني فى االدارة و التحكم فى االنتاج و النقل عام 

 القاھرة - ٥

والمنعقـدة  2000-9001حضور دورة تحویل المـراجعین الـى متطلبـات المواصـفة القیاسـیة أیـزو 
  یاز الدورة بنجاح)شھادة اجت (مرفق AGA- IRCAبواسطة 

 كلیة الھندسة , جامعة المنیا - ٦

  (بحث منشور) ٢٠٠٢ -االشتراك  فى مؤتمر المنیا الدولي الثانى لإلتجاھات الحدیثة فى الھندسة 

  . االسكندریةكلیة الھندسة جامعة  - ٧

  نشور)(بحث م ٢٠٠٤  -االشتراك  فى المؤتمر الدولي الثامن لھندسة االنتاج والتصمیم والتحكم

 القاھرة – عین شمسالھندسة جامعة  كلیة - ٨

  (بحث منشور) ٢٠٠٦ -االشتراك  فى المؤتمر الدولي السابع لھندسة االنتاج والتصمیم والتطویر

   .ة أسیوطكلیة الھندسة جامع - ٩

االشتراك  فى مؤتمر جامعة أسیوط الدولي الرابع للتقنیات الحدیثة للھندسة المیكانیكیـة لالنتـاج 
  منشور)(بحث  ٢٠٠٦ -الصناعى 

  األردن -عمان -١٠

  (بحث منشور)٢٠٠٧ -االشتراك  فى المؤتمر الدولي أألردنى السادس 

 واشنطن دى سي – أمریكا -١١

كممثل لقطاع الكلیات والمعاھد بالھیئة الملكیة   ABETاإلجتماع الدولى السنوى لھیئة حضور 
 ٢٠١٠یولیو  -بینبع
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  المؤلفات المنشورة:    
  الكتب:  -١

الرسم الھندسى الجزء  - ١٩٩٠ -الرسم الھندسى الجزء االول -١٩٨٨- لورش لتكنولوجیا امقدمة 

  -١بحوث العملیات  - ١٩٩٩ –  الھندسة المیكانیكیة - ٢٠٠١ – نظریة االھتزازات  - ١٩٩١- الثانى 

  –اساسیات نظم التشغیل  - ٢٠٠٤,  ٢٠٠٣  -ادارة االنتاج  - ٢٠٠٣ –  ٢بحوث العملیات  - ٢٠٠٢

 ٢٠٠٥ -ت المكتبیة زم التطبیقیاح - ٢٠٠٥

  البحوث  -٢

  ( مرفق ) بحث فى مجال التخصص   ٣٧نشر عدد  
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6-  Egypt- Japan of Science and Technology (E-JUST). (Examiner for five Ph.D Thesis) 

7- International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences 
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