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 جيا والنقل البحريلووألكاديمية العربية للعلوم والتكنا
 ة والتكنولوجـياـية الهندسـكل

Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 
College of Engineering & Technology 

 
 االستثنائي مجلس الكلية جتماعامحضر 

  2011 مايو 18المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

، اصباًح 11:00الساعة  2011مايو 18الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 

 )والتكنولوجياعميد كلية الهندسة (  زت ـز عـعزي/ األستاذ الدكتور. 1

 )والطالب لشئون التعليم وكيل الكلية(  مصطفى حسين / األستاذ الدكتور. 2

 )البيئة وخدمة المجتمعلشئون  وكيل الكلية(  محمود أبو زيد / األستاذ الدكتور. 3

 )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع(  عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 4

 )مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(  أحمد لطفى / األستاذ الدكتور. 5

 )مساعد العميد لشئون الجودة( علي ابراهيم الدرويش/ األستاذ الدكتور. 6

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(  إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور. 7

 )ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللي عد العميد للعالقات الخارجيةمسا(               ياسر جابر / األستاذ الدكتور. 8

 )مساعد العميد للعالقات الصناعية(  حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور .9

 )لكترونيات واالتصاالترئيس قسم هندسة اإل( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور .10

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية(   يعالء عبد البار/ األستاذ الدكتور.11

 )يرئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئ(  عباس يحيى / األستاذ الدكتور.12

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(   وائل كامل/ األستاذ الدكتور.13

 ) رئيس قسم الهندسة البحرية (  عمرو على / الدكتوراألستاذ .14

 )رئيس قسم الدراسات العليا(   أحمد راغب / الدكتور .15

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   خالد الكيالني / الدكتور.16

 )نيابة عن رئيس قسم هندسة الحاسب(  أماني أنور/ األستاذ الدكتور.17

 )الميكانيكيةرئيس قسم الهندسة ( الصفطي أحمد فاروق/ األستاذ الدكتور.18

 )رئيس مجلس الطلبة(  محمد جمال مراد/ الطالب.19

 )نائب رئيس مجلس الطلبة( مصطفى محمد الجنزوري/الطالب .20

 :الحضورعدم عن  واعتذر

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

 
  األولالبند: 
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 )تقارير مساعدي العميد مناقشة(ستكمال جدول أعمال مجلس الكلية السابق ا
 

السادة المساعدين قد قدموا لسيادته تقارير  نمناقشة هذا البند باإلفادة بأ عزيز عزت. د.أبدأ  •

العام القادم، وطلب سيادته خالل  ، والمخطط إنجازهخالل العام السابق هعن ما تم إنجاز

 .طالع المجلس على تلك التقاريرمنهم إ

وعرض  –في تخصصه  كٌل –قام كل مساعد عميد بعرض ما تم إنجازه خالل العام السابق  •

 . المخطط للعام القادم
 

عميد للالتي قام بها كمساعد تقرير عن األنشطة المختلفه بعرض علي الدرويش . د.أبدأ  •

 .والخطة المستقبلية 2011 – 2010 الدراسي عاملشئون الجودة خالل ال

القومية لهيئة لعن الموعد المقترح للتقدم  علي الدرويش. د.أ ـسؤًال ل عزتعزيز . د.أوجه  •

 .(NAQAAE)ضمان الجودة واالعتماد ل

الخاص كتابة التقرير نتهى من اقد  عبد المنعم عبد الباري. أن د علي الدرويش. د.أأجاب  •

 .به باقي األقسام ييحتذ اوالذي يعتبر نموذًجبقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت، 

تقارير مثله لكل  لعمللى األقسام التعليمية عا التقرير تمرير هذ عالء عبد الباري. د.أطلب  •

 .قسم تعليمي

 .NAQAAEيزو و ألنماذج اعن انتظام تسليم  عزيز عزت. د.أ كذلك تساءل •

سلوب المتبع بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ألأن ا درويش عبد العزيز. د.أأشار  •

تسليم نتيجة االمتحان النهائي،  أثناءهو إلزام كل محاضر بتسليم جميع النماذج المطلوبة 

 .يم النماذج المطلوبةلظام تستسلوب نضمن انألوبهذا ا

لتسليم عمل مذكرة لألقسام  علي الدرويش.د.أبهذا النظام وطلب من  عزيز عزت. د.أأشاد  •

 .جميع النماذج مع نتائج االمتحان النهائي

 

عميد التي قام بها كمساعد لل ةعن األنشطة المختلف اتقريًر عبد الباعث محمد. د.أعرض  •

 .والخطة المستقبلية 2011–2010 الدراسي عاملشئون البيئة وخدمة المجتمع خالل ال

عن العشر منح التي قدمتها  اتفصيلًي ابياًن عبد الباعث محمد. د.أ من عزيز عزت. د.أطلب  •

، كذلك تساءل عن ما تم في التي قامت بورشة عمل لتدريب الطالب Jelecomشركة 

 .خطة تعريف الطالب بمعامل الكلية في األقسام المختلفة

 .جاري اآلن تعريف الطالب بهذا ولكن االستجابة ضعيفة هأن عبد الباعث محمد. د.أأجاب  •

تولي مهمة اإلعالن على الطالب أن معامل الكلية مفتوحة لمن  مراد محمد/ الطالب اقترح •

 .جهزة والمعدات الموجودة بهاأليريد أن يتعرف على ا

 .على هذا االقتراح عزيز عزت. د.أوافق  •
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لعميد لشئون لالتي قام بها كمساعد  ةعن األنشطة المختلف اتقريًرأحمد لطفي . د.أعرض  •

 .، والخطة المستقبلية2011– 2010 الدراسي عامخالل الالدراسات العليا والبحوث 

مساعدة السادة  عالء عبد الباري. د.مصطفى حسين وأ. د.أمن عزيز عزت . د.أ طلب •

أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن كيفية اختيار المجالت العلمية التي يمكن النشر فيها وذلك 

 .في التخصصات والمجاالت المختلفة

االستعداد التام لتقديم المساعدة  عالء عبد الباري. د.مصطفى حسين وأ. د.أأبدى كل من  •

 .الالزمة، وكذلك توعية كل من يتقدم للترقية عن كيفية استكمال متطلبات الترقي

 
لعميد التي قام بها كمساعد ل ةعن األنشطة المختلف اتقريًرحمدي عاشور . د.أعرض  •

، والخطة المنصبهذا وهي فترة توليه  ،شهور السابقة ةخالل الثالثللعالقات الصناعية 

 .المستقبلية

أن كل ما يتعلق بمشاريع التخرج واالتصال بالشركات الصناعية  عزيز عزت. د.أأوضح  •

اع اللجنة االستشارية للصناعة م، وكلفه بتنسيق اجتحمدي عاشور. د.أفهو من اختصاص 

بعمل جدول للزيارات  التعليمية قيام األقسام، كذلك أكد على ضرورة خالل شهر يونيو القادم

لعمل االجراءات  حمدي عاشور. د.أعلى  وعرضهالصناعية في بداية كل فصل دراسي 

 ....).تمويل، لوجستيات، توقيتات (الالزمة للقيام بهذه الرحالت 

 
للعالقات لعميد لالتي قام بها كمساعد  ةعن األنشطة المختلف اتقريًر ياسر جابر. د.أعرض  •

 .، والخطة المستقبلية2011– 2010 الدراسي عامخارجية خالل الال

تفاقيات التعاون مع اتحديث البند الخاص ب ياسر حابر. د.أمن  عزيز عزت. د.أطلب  •

 .الجامعات المختلفة على الموقع اإللكتروني لألكاديمية

 

لعميد لالتي قام بها كمساعد  ةعن األنشطة المختلف اتقريًر إيهاب القصاص. د.أعرض  •

 .، وكذلك الخطة المستقبلية2011– 2010 الدراسي عامخالل ال شئون الفنيةلل

كذلك متابعة خطة تطوير معامل الكلية و إيهاب القصاص. د.أمن  عزيز عزت. د.أطلب  •

 .التجهيز لعمل تدريب آخر إلخالء المباني في حالة الحريق

 

 

على المجهود المميز الذي قاموا  العميد السادة مساعدي عزيز عزت. د.أشكر وفي النهاية  •

 .به خالل الفترة السابقة متمنيًا لهم التوفيق في الفترة القادمة
 القرار:  
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 .أحيط المجلس علمًا

 
 

  الثانيالبند: 

ة والتصميم البيئي إلى الجدول ح عودة الدراسة بقسم الهندسة المعمارياقترا
 .سبوع القادممن األا عتباًرامنة والنصف صباحًا عتيادي من الثااال

 

أن قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي يقترح الرجوع إلى  عزيز عزت .د.أ شارأ •

 تهوطلب سيادفي ظل المواعيد الحالية،  الجدول االعتيادي، نظرًا لضيق وقت المحاضرة

 .من أعضاء المجلس اإلفادة بإمكانية تنفيذ هذا المقترح من عدمه

 :محاور وهي ةتنفيذ هذا المقترح سيؤثر على ثالث أن عالء عبد الباري. د.أأوضح  •

 .إشغال القاعات .1

 .جداول المحاضرين .2

 .مواعيد األوتوبيسات .3

ا سيكون صعًب وأوضح سيادته أن التنسيق مع األقسام المختلفة لتغيير هذه المحاور الثالث

في مواعيد المحاضرات مما سيؤثر على إشغال القاعات تداخل  ، لما سيحدثه مناجًد

 .وجداول المحاضرين المشتركة بين األقسام المختلفة

سلبي  سيكون له أثر المجلس على تنفيذ هذا المقترح حيث عترض أغلب أعضاءاكذلك  •

 .على انتظام العملية التعليمية في الكلية

 القرار:  

 .نظًرا للصعوبات التي قد تكتنف تطبيقهقتراح االعدم الموافقة على 
 
  ثالثالالبند: 

 ما يستجد من أعمال
أن نتائج األسبوع السابع لم يتم إدخالها على النظام الرئيسي حتى  مصطفى حسين. د.أشار أ )1(

 .الطالباآلن، وطالب السادة رؤساء األقسام بضرورة اإلسراع في إدخالها وإعالنها على 

 القرار:  
 أحيط المجلس علمًا

 

 .ظهرًا  14:00انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و
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 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
 

 دعاء مصطفى / السيدة 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 عزيز عزت. د.أ

 


