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  صباحًا 11:00الساعة  19/1/2011اجتمع 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

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

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

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

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور

 )الدوليةمساعد العميد للعالقات (ياسر جابر دسوقي / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت(درويش عبد العزيز / األستاذ الدكتور

 )ييس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئرئباإلنابة عن ( محمد جمعة/ األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء( وائل كامل/ الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(أحمد فاروق / األستاذ الدكتور

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

 ) رئيس قسم الهندسة البحرية(عمرو على / الدكتوراألستاذ 

 )رئيس قسم الدراسات العليا(أحمد راغب / الدكتور

 )باإلنابة هندسة الحاسبرئيس قسم (محمد أبو النصر / الدكتور

 )باإلنابة داريةية واإلرئيس قسم الهندسة الصناع(خالد الكيالني / الدكتور
 

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

 المجلس

 :الحضور عدم وأعتذر عن
 )وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث(محمد رسالن / األستاذ الدكتور

  

 

 االستثنائىمحضر مجلس الكلية 
 19/1/2011يوم األربعاء الموافق  المنعقد
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لـ  بأن هذا المجلس هو استكمال للمجلس السابق الخاص بمشروع التقدمبالتوضيح عزيز عزت . د.أ بدأ

NAQAA عبد المنعم عبد البارى هو المحرر . د.الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وأن أ

 .للدراسة الذاتية للكلية

 

 كاديمية رئيس األ/ عزيز عزت عن االجتماع الذى عقد بحضور سعادة األستاذ الدكتور. د.تكلم أ

 .ونائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم وضمان الجودة وذلك لعرض مسألة منظومة الجودة

 عزيز عزت أن منظومة . د.هناك انطباع عام أنه حدث بعض التهاون فى تطبيق النظام لذلك أكد أ

 صرار علىتدريس بمختلف فئاتهم فالبد من اإلعند جميع أعضاء هيئة ال يالجودة قد خلقت الوع

وطالب بضرورة العودة إلى التطبيق الصارم والدقيق افيرها دوام تطبيق هذه المنظومة بحذ

 .الخاص بمنظومة الجودة

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

 صطفى حسين عن االجراءات التى البد أن تتأخذ بشأن أوراق األسئلة واإلجابة فقد م. د.تكلم أ

 .للجان االمتحانات بالقسمطالب بعمل جدول 

  توزيع الدرجات وكتابة النهاية العظمى كما ويتم البد أن يوقع محاضر المادة على ورقة االسئلة

 .للسؤال

 أحد أعضاء لجنة االمتحانمحاضر المادة  البد أن يوقع من قبل بةجااإل كما أكد على أن ورق. 

 عليه�ا م�ن    على الدرويش على ضرورة تواجد نسخة مطبوعة من نتائج االمتحانات وموقع. د.أكد أ

 .المحاضر ورئيس مجموعة المقررات ورئيس القسم

 وافق المجلس :القرار. 
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم (بعرض لتحليل الفجوة عبد المنعم عبد البارى . د.قام أ

 .)واالعتماد

 وطالب عبد المنعم عبد البارى فى هذا الموضوع وشجع .عزيز عزت بمجهودات د. د.وقد أشاد أ

 .االنتهاء من كتابة التقرير المطلوبضرورة ب

 يعبر عن نشاط المؤسسة ككل ولكنة متضمن عالء عبد البارى أن التقرير المطلوب . د.أوضح أ

 .ثالثة بنود معتمدة على األقسام فقط

 عزيز عزت بتشكيل لجنة مصغرة لتجميع ملفات الدراسة الذاتية وترجمتها ومراجعة . د.طالب أ

 :اللجنة من وتتكونالمخرجات 

 بد المنعم عبد البارىع. د.أ .1

 عالء عبد البارى. د.أ .2

  أحمد عثمان رضوى. م .3

  عبد المنعم عبد البارى أن جميع المستندات المرفقة البد أن تكون المعلومات مدونة بها . د.أكد أ

 .وال يجب أن تكون النماذج فارغة

 على  واالعتماد بناًءة التعليم للهيئة القومية لضمان جودعزيز عزت شروط التقدم . د.أ ذكر

 :وهى كاآلتى 2010بريل الذى تم نشره بالجرائد فى شهر أ عالناإل

 .موافقة رئيس المؤسسة .1

 .تشكيل المجلس الحاكم .2

 .طلب التقدم للهيئة .3

  كما أكد على أن تقرير الـSelf Study Report  و الـStrategic Plan  ترجمتهم تتمالبد أن 

 .للغة العربية

  أحيط المجلس علمًا :القرار. 
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 إلى  فور االنتهاء منها بالتتابع محاور يةبإرسال نسخة إلكترونية من الثمانخالد الكيالنى . طالب د

  .أقسام الكلية المختلفة

 ياسر جابر أن يتم التنسيق لعمل زيارة استطالعية . د.واقترح أ(mock visit)  للتأكد من قوة

 .موقف الكلية

  مجلسوافق ال :القرار. 
 

 لعقد اجتماع مع جميع أعضاء هيئة  24/1/2011 عزيز عزت يوم االثنين الموافق. د.حدد أ

التدريس بكلية وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهرًا لمناقشة تطورات تقدم الكلية للهيئة القومية 

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  وافق المجلس :القرار. 

 

 
 .ظهرًا  12:45اعة وانتهى المجلس فى تمام الس

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس

 

  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 

 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

 ورئيس المجلس 

  

 

 عزيز عزت. د.أ


