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  صباحًا 11:00الساعة  12/1/2011اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا(عزيز عزت / األستاذ الدكتور

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

 )وخدمة المجتمع لشئون البيئة وكيل الكلية(محمود أبو زيد / كتوراألستاذ الد

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

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

 )لدراسات العليا والبحوثمساعد العميد لشئون ا(أحمد لطفى / األستاذ الدكتور

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

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور

 )الدوليةمساعد العميد للعالقات (ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

 )ندسة اإللكترونيات واالتصاالترئيس قسم ه(درويش عبد العزيز / األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى(حسين الدسوقى / األستاذ الدكتور 

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكيةباإلنابة عن ( دى حمودةرش/ األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

 ) باإلنابة رئيس قسم الهندسة البحرية( عمرو على/ الدكتور

 )باإلنابة هندسة الحاسبسم رئيس ق(محمد أبو النصر / الدكتور

 )باإلنابة داريةرئيس قسم الهندسة الصناعية واإل(خالد الكيالني / الدكتور
 

لحضور ) أستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(عبد المنعم عبد البارى / األستاذ الدكتور :وقد تم دعوة 

 المجلس

 :الحضور عدم وأعتذر عن
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(أحمد فاروق / األستاذ الدكتور

  

 

 االستثنائىمحضر مجلس الكلية 
 12/1/2011يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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عمرو على / بالتهنئة لألستاذ الدكتوربالتوجه وجميع أعضاء المجلس عزيز عزت . د.المجلس أ بدأ

 . بمناسبة حصولة على درجة أستاذ

 

 عن موضوع عزيز عزت . د.تكلم أNAQAA  لضمان جودة التعليم واالعتماد،  القوميةالهيئة

وقد قطعت به  حصول على االعتماد من هذه الهيئة منذ فترة طويلةحيث أن الكلية قد تقدمت لل

لذلك يجب  القادمة سوف تنضم بقية األكاديمية للحصول على االعتماد، ةوفى المرحل طويًال ًاشوط

 .أن يحظى هذا الموضوع على أكبر قدر من االهتمام وتكون له األولوية األولى بالكلية

  ألقسام الكلية  يجتماع وهو معرفة الموقف الحالاال هذا منعزيز عزت الغرض . د.أشرح وقد

وأيضًا أن تصل المعلومة لألقسام بما فيها من أعضاء هيئة التدريس  فيما يخص هذا الموضوع

 .عاملين وطلبةو

  نائب رئيس عتماد سوف يتم من خالل مكتب أن التقدم للحصول على االعزيز عزت . د.أوقد أشار

 .األكاديمية لشئون التعليم وضمان الجودة

  كل قسم بالكلية البد أن يكون به لجنة خاصة بالـNAQAA سئولة عن توفير المعلومات م

 .الصحيحة ومراجعتها

  الوثائق الخاصة بدراسات البكالوريوس والدراسات العليا سوف تكتب فى إطار معايير توضح

 .تدار المؤسسةكيف 

 عزيز عزت بعقد اجتماع فى كل قسم على هامش اجتماع مجلس الكلية للتأكيد على . د.وقد طالب أ

 .موحدة على مستوى الكلية  presentationعداد لعملواال NAQAAأهمية موضوع 

 عبد المنعم عبد البارى عن الـ . د.تكلم أSelf Assessment Report  الذى يقوم بإعداده والذى

 :حيث قال 2011اية الشهر الحالى يناير االنتهاء منه قبل نهمن البد 

 :هناك ستة عشر معيار 

 ثمان معايير خاصة بالقدرة المؤسسية - أ

 ثمان معايير خاصة بالفاعلية التعليمية - ب

 التى يتم تقييم الجهة المتقدمة  والمعايير عبد المنعم عبد البارى كيفية حساب النقاط. د.شرح أ ثم

 .عن طريقها االعتمادللحصول على 

  لدى الكلية بالتقرير الذى يقوم بإعداده ةتكلم عن نقاط الضعف الموجودكما. 
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 عضاء عزيز عزت بعمل نسخة من هذا التقرير وأن يتم توزيعها على جميع أ. د.لذلك طالب أ

 .ستفادة من مقترحاتهمالمجلس إلبداء رأيهم به ولال

  لمناقشة النقاط  19/1/2011 دمأنه سوف يتم عقد اجتماع فى األربعاء القاعزيز عزت . د.أ أكدكما

 .عم عبد البارىنعبد الم. د.المطروحة من قبل أ

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 محمود أبو زيد عن إشغال قاعات االمتحانات خالل االمتحانات كما أكد على ضرورة . د.تكلم أ

 .وضع أقفال على قاعات االمتحانات

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 سوف يكون هناك زيارة من  18/1/2011و  17الدرويش أن يوم االثنين والثالثاء  على. د.ذكر أ

 .وذلك للمراجعة ISOالجهة الخارجية المانحة للـ  DNVهيئة الـ 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  هو اليوم الهندسى وقد تم تشكيل لجنة لذلك وقد  2011مارس  15تم االتفاق على أن يكون يوم

مكن عمل حفلة كما ي Job Fairز عزت بالتركيز على نشاط الطالب وأيضًا عمل عزي. د.طالب أ

 .بداعفى المساء بمركز اإل

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 متحان التعويضى بالمقررات التى على ضرورة أن يتم تحديد موعد لال مصطفى حسين. د.أكد أ

 .رئاسة القسم يقرويتم تحديد ذلك عن ط Incompleteيحصل بها الطلبة على 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
 

 
 .ظهرًا  01:00وانتهى المجلس فى تمام الساعة 

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس
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 مروة على مجدى/ السيدة 

 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

 ورئيس المجلس 

  

 

 عزيز عزت. د.أ


