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 صباحًا  11:00الساعة  21/4/2010جتمع 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 / لدكتوراألستاذ ا

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

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

 ) مساعد العميد للشئون الفنية( 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

 )ميم البيئىرئيس قسم الهندسة المعمارية والتص(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 -رئيس قسم الهندسة البحرية ( عمرو على/ الدكتور

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

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

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

 

 
  االستثنائى  محضر مجلس الكلية

 21/4/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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وهو الرسالة التى نريد أن ستثنائى عزيز عزت بشرح الهدف من هذا االجتماع اال. د.أستهل االجتماع أ

بالكلية بأن الحصول على الشهادة من  والطالب والخريجينتصل إلى جميع أعضاء هيئة التدريس 

  .أمر غاية فى األهمية وقابل للتحقيق بالتعاون بين الجميع  ABETمنظمة 
 

 

  والتحكم باآللى الخاصة بقسم الهندسة الكهربائية األهدافعرض تم. 

 لمناقشة تم الوصول إلىوبعد ا:  
 .عند وضع أهداف يجب أن تكون محددة ويمكن قياسها -
 .صياغة األهداف يجب أن تكون واضحة وتصب على تخصص القسم -
 .البد أن تكون األهداف مرتبطة باإلنجازات المستقبلية التى سيحققها الخريج -
 

 تم عرض المخرجات الخاصة بقسم الهندسة الكهربائية والتحكم باآللى. 

تكون موحدة بين جميع  A Kحول ما إذا كانت النقاط من  الرأيكان هناك خالف فى  -

 .األقسام أم يكون هناك اختالف بينها حسب تخص كل قسم

 القرار:  
للرجوع إليها فى هذا جلوريا روجرز / بمراسلة الدكتورة ياسر جابر  .د.يقوم أ -

 .الموضوع كى نتوصل إلى الطريقة الصحيحة فى إعداد المخرجات

 
 اء من الطالب والخريجينآليات العمل المطلوبة للحصول على استبيان واقعى وبّن. 

 القرار:  
من خالل األقسام بتوزيع وشرح االستبيان على طالب فترة الثامنة  المحاضرونيقوم  -

 .ث أن طالب الفترة العاشرة على وشك التخرجوالتاسعة والعاشرة، حي

محمد  .دمحمود أبو زيد بمتابعة استكمال االستبيان الخاص بالخريجين مع . د.يقوم أ -

 .وهبة

دراسات العليا الستكمال يقوم قسم الدراسات العليا باالتصال بشكل مباشر مع طلبة ال -

 .االستبيان

البد أن  و ABETعن موضوع الـ لجنة مصغرة للطالب لنشر الوعى والثقافة تشكيل -

 .لكل أقسام الكلية ًاوموحد ًاوبسيط يكون االستبيان شامًال
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  لمجموعة المقرراتتحديد النسب المطلوبة بالنسبة. 

ها تحسب من عدد ساعات المقرر أم من كان هناك تساؤل هل نسبة العلوم األساسية أو غير -

 .محتوياته

 القرار:  
. د.أ قام بشرحها والتى (matrix)بناًء على المحتويات تم االتفاق أن النسبة تحسب  -

 .محمد رسالن

 
 إلعداد وثائق التقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة  ًا زمنيًامحمد رسالن مخطط .د.عرض أ

 )31/5/2010 – 15/4/2010(التعليم واالعتماد 

 القرار:  
 .أحيط المجلس علمًا -

 
 على مستوى الكلية  لية الهندسة والتكنولوجياكما عرض تقرير عن أوجه القوة فى أداء ك

 .وأيضًا على مستوى األكاديمية

 القرار:  
 .أحيط المجلس علمًا -
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 .ظهرًا  1:30نتهى المجلس فى تمام الساعة  او

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس

 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 
 

 اعميد كلية الهندسة والتكنولوجي
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   


