
                                                   -0 -                                                                                28/7/2010أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

 

 
 

 

 

 صباحًا  11:00الساعة  28/7/2010اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 )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

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

 )مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي( أحمد لطفي إبراهيم / األستاذ الدكتور

 )إللكترونيات واالتصاالترئيس قسم هندسة ا(درويش عبد العزيز / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( عالء عبد البارى/ األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئىباإلنابة عن ( محمد جمعه/ 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

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكيةباإلنابة عن ( رشدي حموده/ الدكتوراألستاذ 

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

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

 

 
 الطاريءمحضر مجلس الكلية 

 28/7/2010يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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أن  كما أشار سيادته عن، عزيز عزت االجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس / استهل األستاذ الدكتور
- :اريء مجموعة من األهداف هي كاآلتيموضحًا أن لهذا اإلجتماع الط ةغير تقليدي هذه الجلسة
 .التنويه علي مواعيد الحضور واالنصراف :البند األول
 علي أن االلتزام بالحضور واالنصراف يعد واحدًا من أهم عناصر القوة وأن عزيز عزت . د.أ نبه

 لقسمهذه المسئولية تعود إلي األقسام التعليمية حيث أن األساس في هذه العملية يرجع إلي رئيس ا

 . وللعاملين تحت إدارته من مساعدي تدريس ومدرسين مساعدين وإداريين

وأن عدم اإلنضباط سيعرض الجميع للمساءلة لما له مردود سلبي كتشتيت الجهود في مختلف 

 .األنشطة

 ن األجازات مسبقًا إلدارة الكلية فيما عدا األجازات كما أكد سيادته علي ضرورة اإلبالغ ع

 .العارضة
 

 التنبيه بشده علي هذا الموضوع وتفعيله :ارالقر. 
 

 .األمريكية ABETلـ ازيارة لجنة  :البند الثاني
 الناجمة عن زيارة لجنة واإليجابيات عزيز عزت الضوء علي األهداف . د. ألقي أ 

 :األمريكية وهي منقسمة إلي جزئين ABETالـ 

 :عامة للكلية إيجابيات . أ

 .ي حتي ال نفاجيءتعد هذه الزيارة بمثابة تدريب عمل .1

ملء الثغرات التي لدينا ممثلة في معرفة نوع المشاكل التي تواجه الكلية وحجمها وكيفية  .2

 .التوافق مع النظم المعمول بها

 .نزع الرهبة والهيبة لفريق العمل بكل قسم تعليمي .3

 .إعطاء الثقة بالنفس لجميع العاملين بالكلية .4

 :بالكلية تعلميةمن الناحية ال إيجابيات . ب

اإلشادة بمشاريع الكلية خاصة بقسم الهندسة الكهربية وقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  .1

 .وقسم هندسة الحاسب

عزيز عزت علي نموذج التقييم للزيارة الموزع علي األقسام قبل وأثناء وبعد . د. علق أ .2

 %.70ي إل% 60الزيارة حيث تم االستعداد والترتيب لها بعناية بنسبة تتراوح ما بين 

علي الجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس تحديدًا وعن  كما أشادت لجنة الزيارة .3

 .النشاط بالكليةواالستقرار بالكلية والتزام مجموعة العمل 

 

 

 ماذا بعد هذه الزيارة ؟عزيز عزت سؤال / طرح األستاذ الدكتور 

 .ة والهندسة الصناعية واإلداريةوي مقررات قسمي العلوم األساسية والتطبيقيحتالنظر في م -



                                                   -2 -                                                                                28/7/2010أ محضر إجتماع مجلس الكلية المنعقد بتاريخ        

بحيث تكون األمور  (assessment)طريقة العرض يجب أن تكون مبسطة في التقدير  -

 .واضحة وتبرز نقاط القوة التي لدينا مثل مبني المحاكي

 عزيز عزت عن سعادته بهذا اإلنجاز ولكنه أوضح أنه ليس إنجازًا نهائيًا / عبر األستاذ الدكتور

وليست دعوة لالحتفال مازال لدينا مشوارًا طويًال كما أضاف سيادته علي أن هذه دعوة إلي 

الثقة بالنفس والقدرة علي الغرض منها هو دفع عجلة االنتاج للوصول إلي خطوة لألمام الحماس و

 .اجتياز هذا االختبار الصعب

 فقد أوضح سيادته أنياسر جابر / أما عن األستاذ الدكتور: 

 Programقائمة علي الـ  ABETلـ روح ا

 :المالحظات التي علقت عليها اللجنة وهي علي النحو التاليوضع يده علي بعض و

 .أثنت اللجنة علي قصر المدة التي تم اإلستعداد فيها الستقبالهم .1

كما أشادت اللجنة علي طريقة كل قسم تعليمي في عرض مادته وباألخص قسم هندسة  .2

 .الحاسب

لتحجيم األسئلة أو إلغاء بعضها قبل  (evaluator)مكانية مراسلة المقيم أوضح سيادته إ .3

 .زيارة اللجنة في أكتوبر ولكن بعد استئذان المسئول عن كل قسم

 (objectives)أشار سيادته بأنه ال توجد مالحظات علي األهداف  .4

 (sample)كما يجب عدم االعتماد علي النماذج  .5

 Self Study Report (SSR)تحسين الـ  .6

 بكل األقسام Name Tagيجب توحيد الـ  .7
 

 لجنة الـ  زيارةموضوع ياسر جابر تقديم مذكرة عن / علي األستاذ الدكتور :القرارABET 

 
 .للكلية NAQAAزيارة هيئة  :البند الثالث

 محمد رسالن فكرة عن برنامج زيارة هيئة / أعطي األستاذ الدكتورNAQAA  للكلية كما قام سيادته

كما أضاف .  إلخ... كرة تفصيلية بها شرح واف عن موعد الدورات ومدتها وأماكنها بتوزيع مذ

بعد االنتهاء من هذه  سيادته أنه سوف يتم تحديد موعد للزيارة اإلبتدائية ومن ثم الزيارة النهائية

 .الدورات

 عزيز عزت علي أهمية االستعداد الستقبال هذه الزيارة/ أكد األستاذ الدكتور :القرار. 

 .الهندسية البريطانية المعاهد المهنيةلجنة  :البند الرابع

 كيفية تعبئة النماذج المطلوب استيفاءها بواسطة كل قسم تعليمي حتي يتسني محمد رسالن . د.أ شرح
 .لها إلي المعاهد المهنية البريطانية في مواعيدها المقررةاإرس
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 ياسر جابر في التحضيرات لهذه اللجنة. د. علي الدرويش و أ. د. عزيز عزت إشراك أ. د. اقترح أ. 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 .الدراسات العليا وثائق  : البند الخامس

 بالوثائق المتعلقة بمقررات الدراسات العليا أسوة  ه يجب االحتفاظعزيز عزت أن/ الدكتوراألستاذ  أشار

أوراق + كشف الدرجات + الب كشف حضور الط(بما هو متبع في نظام األيزو في األقسام التعليمية 

 .وذلك اعتبارًا من نهاية الفصل الدراسي السابق وما قبله) نماذج اإلجابة+ أوراق اإلجابة + األسئلة 

  كذلك تفعيل إدخال نتائج مقررات الدراسات العليا علي النظام الرئيسي بمركز المعلومات من خالل

 .سوة بما هو متبع في مرحلة البكالوريوساألقسام التعليمية والمحاضرين ثم عمادة الكلية أ

 البكالوريوس بأسبوعدراسة راسات العليا الهندسية بعد بدأ بدأ الدراسة بقسم الد. 

 وافق المجلس :القرار. 
 

 ."I"اعتماد حاالت الـ   : السادسالبند 

 الـ يتم اعتماد جميع حاالت "Incomplete"  بحيث ية الكل عميدمن أستاذ المادة ثم رئاسة القسم ثم

 ).الصيفي(وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني يقرها أو ال يقرها 

 وافق المجلس :القرار. 
 .ظهرًا  13:30وانتهى المجلس فى تمام الساعة  

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس

 
 مروة على مجدى/ السيدة 

 
  مصطفى حسين. د.أ

    
 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

 المجلسورئيس  
  

 عزيز عزت. د.أ                                                     


