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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 

  2010سبتمبر  22المنعقد يوم األربعاء الموافق 
 

، ظهرًا 11:30الساعة  2010سبتمبر 22الموافق  األربعاءاجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 

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

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

  )الدراسات العليا وكيل الكلية لشئون(  محمد رسالن / األستاذ الدكتور. 3

 )البيئة وخدمة المجتمعلشئون  وكيل الكلية(  محمود أبو زيد / األستاذ الدكتور. 4

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

 )مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع( ث محمدعبد الباع/ األستاذ الدكتور. 6

 )مساعد العميد لشئون الجودة( علي ابراهيم الدرويش/ األستاذ الدكتور. 7

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(  إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور. 8

 )مساعد العميد للعالقات الخارجية( ياسر جابر دسوقي/ األستاذ الدكتور. 9

 )لكترونيات واالتصاالترئيس قسم هندسة اإل( درويش عبد العزيز/ ألستاذ الدكتورا. 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

 )آلليرئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم ا( حسين الدسوقى / األستاذ الدكتور .14

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكيةنائبة عن (   سهير رزيقة/ ةالدكتور ةاألستاذ.15

 )رئيس قسم الدراسات العليا(   أحمد راغب / الدكتور.16

 ) باإلنابة -رئيس قسم الهندسة البحرية (   رو على عم/ الدكتور.17

 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (   خالد الكيالني / الدكتور.18

 )باإلنابة -رئيس قسم هندسة الحاسب (  محمد أبو النصر/ الدكتور.19

 : عن عدم الحضور واعتذر
 )قسم الهندسة الميكانيكيةرئيس ( أحمد فاروق الصفطي / األستاذ الدكتور
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ئة وإنما هي جلسة رالمجلس بالتنويه إلى أن هذه الجلسة ليست طا عزيز عزت/ األستاذ الدكتورافتتح 

ال فهو  نظرا ألهميته استثنائية لمناقشة موضوع الالئحة التنفيذية للدراسات العليا وأن هذا الموضوع

ن، الموضوع األول خاص بالتسجيل، آخرييحتمل التأجيل ، وأنه سوف يتم عرض موضوعين 

 .والموضوع الثاني خاص بنموذج أداء مساعدي التدريس

 
  األولالبند: 

  متابعة موقف سير عملية التسجيل بالكلية
 

في الكلية، كما أبدى تمنياته عملية التسجيل  مالحظاته على سير عزيز عزت/ األستاذ الدكتورأبدى 

وقد طرح الموضوع للمناقشة وعرض مقترحات هي عليه،  أكثر مما والصعابر وبعدم تطور األم

 .والوصول إلى توصياتالخاصة بالتسجيل، أعضاء المجلس لتيسير وتسهيل األمور 

الموضوع  أن من المصاعب التي تواجه عملية التسجيل علي الدرويش/ األستاذ الدكتور عرض .1

يعد أيضا من تلك  ة ورقاتعودة الطالب بعد دفع المصاريف مرة أخرى لطباعة ثالثوالمادي 

 .المشاكل

أن عودة الطالب بعد دفع المصاريف مرة أخرى  عالء عبد الباري/ األستاذ الدكتور أشاركما  .2

من أهم العوامل التي  هليس المشكلة األساسية ولكن في رأي سيادته أنلطباعة ثالثة ورقات 

 .في حد ذاته Systemمشكلة الـ  هيتعيق سير عملية التسجيل في سهولة ويسر 

وجود  Systemمن أسباب وقوع الـ  هفأشار إلى أن عزيز عزت/ األستاذ الدكتوروعاد  .3

Over Load ونوه إلى أن حل تلك المشكلة هو تنظيم وجدولة مواعيد التسجيل. 

بأن هناك عائق آخر ويمثل مشكلة رئيسية أخرى  عالء عبد الباري/ األستاذ الدكتورعاد وعلق  .4

ساعة ، ولكن هناك طلبة يسقط  48لمفترض أن يظل التسجيل مؤقتا لمدة أال وهي أنه من ا

هذا الرأي وأن تلك  مصطفى حسين/ األستاذ الدكتورتسجيلها قبل مرور تلك الساعات، وأيد 

 .المشكلة قد تكررت مرارا مع العديد من الطلبة

ون عن طريق إلى أن حل تلك المشكلة يك عالء عبد الباري/ األستاذ الدكتورعاد واقترح  .5

، وأنه بإيجاد خاص بكلية الهندسة والتكنولجيا على غرار ما فعلته كلية اإلدارة Serverتوفير 

 .منها% 80تكون قد تضاءلت نسبة المشاكل إلى   System، والـ  Serverحل لمشكلة الـ 

لتأكيد تزام المرشدين بمواعيد العمل والإلى أن امحمد  عبد الباعث/ األستاذ الدكتوركما نوه  .6

جازات في تلك الفترة يعد من األسباب دهم أثناء عملية التسجيل ومنع اإلعلى ضرورة تواج

 .القائمة على تسهيل تلك العملية



- 2 -                                                                                                 22/9/2010محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ  
 

 

مستخلصة من  ثالث مقترحاتفأوجز في أن هناك  عزيز عزت/ األستاذ الدكتوروعاد  .7

 :المناقشات السابقة أال وهي

  Systemالـ  -
 إعادة الجدولة -
  Serverالـ  -

ص في نظام إن المشاكل الخاصة بالتسجيل تتلخف مصطفى حسين/ األستاذ الدكتورأما برأي  .8

البطيء، وتكدس الطلبة الرهيب عند سداد المصروفات ونوه إلى أن عدد  Systemالـ 

أضاف بأنه قد تم إلغاء سداد المصروفات من كما محصلي المصروفات ال يتعدى فردين فقط، 

 .وهو السبب الرئيسي في هذه المشاكل كليةالخارج وأصبح عن طريق ال

الحلول أيضا هو قيام الطالب بسداد المصروفات أوال ثم تلك من إحدى  هوعاد فأشار إلى أن

، وبذلك تكون خطوات التسجيل قد  يعقبها التسجيل للمقررات فطباعة الورق في نفس المكان

  .وال داعي للتسجيل المؤقت حتى ال تتكرر نفس المشاكل ختصرتا

إلى وجود أحد الحلول أيضا وهي تحديد وقت تسجيل خاص  محمد أبو النصر/ الدكتورونوه  .9

 . Systemبكل كلية على حده، وأن ذلك سوف يقلل من الحمل الشديد على الـ

الخاصة  Transcriptsـ فقد أشار إلى أن طباعة ال محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتورأما  .10

 .بكل طالب قبل بدء التسجيل يسهل أيضا من عملية التسجيل

خاص بالكلية ال يقتصر فقط على  Serverوجود  أحمد لطفى/ األستاذ الدكتوراقترح   .11

 .الخ....... التسجيل وإنما يشمل الماليات، اإلجازات، نظام العيادة، 

جيل للطلبة بعد مواعيد العمل سيكون التقتراحا بأن ا خالد الكيالني/ الدكتوروأضاف  .12

 .)الجمعة ، السبت(الرسمية وفي أيام العطالت 

إلى أنه مما يسهل على الطلبة عملية التسجيل  عباس يحيى/دكتوراألستاذ الوأشار أيضا  .13

أيضا هو اإلرشاد الصحيح بمعنى أن يتوجه الطالب أوال إلى المرشد األكاديمي الخاص به 

من الطلبة يقعون في أخطاء خاصة بالجداول وعملية  %90هناك ث أن ليقوم بتوجيهه، حي

 .ولديهم مقررات فترة أولى 10ف هناك طلبة  ومن ذلكالتسجيل ، 

 

 

أن زيادة المصروفات وتوقف الدفع عن طريق بنك الـ  ياسر جابر/ األستاذ الدكتورأضاف  .14

CIB بل أهمها من أحد العوائق. 

أحد تلك الحلول أال وهو تقسيم عملية التسجيل بالنسبة  علي عمرو/ الدكتورطرح أيضا   .15

 .لألقسام الكبيرة على أكثر من مكان
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 القرار:  
 :  السادة أعضاء هيئة التدريس تشكيل لجنة من

 .مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور -
 .عالء عبد الباري/ األستاذ الدكتور -
 .محمد أبو النصر/ الدكتور -

 سجيل وما شابها من معوقات إلعداد تقرير حول سير عملية الت
 

 البند الثاني: 

  اإلحاطة بموقف تقارير أداء مساعدي التدريس بالكلية
 

بأداء عن التقارير الخاصة  باالستفسار مناقشة هذا البند عزيز عزت/ األستاذ الدكتوربدأ   •

 .التدريس مساعدي

 %80ر أقل من التدريس الذين نتيجة أدائهم بالتقري يإلى أن مساعد سيادتهأشار كما  •
سوف يعتبرون دون المستوى المطلوب ، والبد من توجيه إخطارات كتابية بعدم تكرار 

ذلك في تقرير آخر، وإال سوف يكون نتيجة تكرار ذلك استغناء الكلية عنهم حيث أنهم 

  .خطارات بالعلميقوموا بالتوقيع على تسلم تلك اإليجب أن  يعتبرون تحت االختبار، كما

أيضا تعد بالنسبة للمدرسين المساعدين يجب أن ار سيادته إلى أن تلك التقارير أشف ثم عاد •

التدريس، ألنه ليس معنى أن مساعد التدريس قد حصل على  يضافة إلى مساعدإ

لالستعانة به كمدرس مساعد ، فهي ليست عملية تحصيل  �االماجستير فهذا يعتبر كافي

 .حاصل

 القرار:  
 .أحيط المجلس علما

 

 

 د الثالثالبن: 

 مناقشة الالئحة التنفيذية للدراسات العليا
 

حيث أحاط  أحمد لطفي / األستاذ الدكتور إلى الكلمةبإعطاء  عزيز عزت/ األستاذ الدكتور بدأ •

الهندسة : هي  من األقسام التعليمي وردتسيادته أعضاء المجلس علما بأن الردود التي قد 
، أما باقي األقسام التعليمية مصطفى حسين/ اذ الدكتورالبحرية وهندسة التشييد والبناء واألست
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أن عدم الرد يعني الموافقة  عزيز عزت/ األستاذ الدكتور، واعتبر فلم يرد لسيادته منها أية ردود

 .على الالئحة، وأنه ال توجد مالحظات أو تعليقات عليها

 يصح إصدار أي مستند وجود لوائح داخلية خاصة بكل قسم وأنه الجواز كما أشار سيادته بعدم 

جد الئحة واحدة على مستوى الكلية، كما نوه سيادته إلى أنه يكتب عليه الئحة قسم معين بل تو

 .داخل الئحة الدراسات العليا بالكلية  عباس يحيى/ األستاذ الدكتوريمكن االستفادة من خبرات 

 وهي أن تسجيل ويشعلى الدر/ األستاذ الدكتوركانت هناك بعض المالحظات التي أضافها  •

 . Seminarيجب أال يتم إال بعد عمل  Thesisمقررات الـ  سخم

االقسام التعليمية ألن تلك  يتم انتظار ردود باقيبأن  أحمد لطفي/ األستاذ الدكتوركما اقترح  •

، كما اقترح بأن يتم تفعيل البريد االلكتروني بصورة أكبر �ثابتا �الردود سوف تصبح شيئا

 .ةرعة كمية أوراق كبيبديال عن طبا

 أحمد لطفي/ األستاذ الدكتوربأن  ط أعضاء المجلس علمايليح عزيز عزت/ األستاذ الدكتورعاد  •

ويرسلها بالبريد اإللكتروني  نعقاد مجلس الكلية القادمقبل ا Final Draftسوف يقوم بعمل 

 .للسادة رؤساء األقسام

 
 القرار:  

  

أحمد لطفي على / ى الالئحة إلى األستاذ الدكتورإرسال أي إضافة عامة عل قرر المجلس
 .في المجلس القادمإلقرارها بريده االلكتروني حتى يتسنى عرضها بالصورة النهائية 

 

 

 

 

 

 

 

 البند الرابع: 

 ما يستجد من أعمال
 

 Guide forم عمل ـبأنه قد تس علما ـأعضاء المجل شـعلي الدروي/ ورـتاذ الدكتـاألسأحاط  )1(

Lectures ريف كل محاضر بالـ لتعOutcomes  الخاصة بالمقررات ليقوموا بدورهم

 .بتعريف الطلبة أيضا بها

في شكل نموذج   أعضاء المجلس علما بأنه قد تم عمل صطفى حسينم/ األستاذ الدكتورأحاط  )2(

خطاب به بعض التعليمات الخاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين 
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ه سوف يتم توزيعها على جميع السادة المحاضرين المعينيين والمنتدبين نوأ ومساعدي التدريس

 .العملية التعليمية حسن سير لضمان

 
 .وافق المجلس :القرار
 

 .ظهرًا  1:30وانتهى المجلس فى تمام الساعة 
 

 األستاذ الدكتور

 مصطفـى حســين

 
 

 األستاذ الدكتور   يعتمد،   مساعد عميد الكلية لشئون التعليم
 عـزيز عزت السـيد           وأمين المجلـس 

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 سـس المجلـورئي 

  
 


