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  صباحًا 11:30الساعة  27/10/2010اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق 
 

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

  )لشئون العالقات الصناعية وكيل الكلية(محمد رسالن / األستاذ الدكتور

 )خدمة المجتمع والبيئةلشئون  وكيل الكلية(محمود أبو زيد / ذ الدكتوراألستا

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

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

 )لشئون ضمان الجودةمساعد العميد (علي الدرويش / األستاذ الدكتور

 ) مساعد العميد للشئون الفنية(إيهاب القصاص / األستاذ الدكتور

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

 )رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية( يعالء عبد البار/ األستاذ الدكتور

 )يندسة المعمارية والتصميم البيئرئيس قسم اله(عباس يحيى / األستاذ الدكتور

 )عن رئيس قسم الهندسة الكهربائية والتحكم اآللى باإلنابة(حمدى عاشور / األستاذ الدكتور 

 )عن رئيس قسم هندسة التشييد والبناء باإلنابة( األشقر نبيل/ الدكتور

 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية(أحمد فاروق / األستاذ الدكتور

 )رئيس قسم الدراسات العليا(راغب أحمد / الدكتور

 ) باإلنابة -رئيس قسم الهندسة البحرية (عمرو على / الدكتور

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

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

 :الحضور عدم وأعتذر عن
 لظروف تواجده خارج البالد) والطالب لشئون التعليم وكيل الكلية(مصطفى حسين / وراألستاذ الدكت

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

 )رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(وائل كامل / األستاذ الدكتور

 
 محضر مجلس الكلية 

ربعاء الموافق يوم األ المنعقد
27/10/2010 
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- :األعمال علي النحو التاليعرض جدول ب – رئيس المجلس – عزيز عزت .د.أبدأ 

 
 

 التصديق علي محضر مجلس الكلية السابق :البند األول. 

 

أحمد لطفى على أن هناك خطأ فى كتابة المحضر السابق فى بند ما يستجد من أعمال . د.علق أ

  .هو يوم خميس 14/10/2010فى حين أن  14/10/2010حيث التاريخ المذكور الثالثاء 

 
 قتم التصدي :القرار. 

 

 

  7االستعداد الستقبال لجنـة االعتمـاد البريطانيـة المتوقع زيارتهـم فى  :الثانىالبند 
 .2010نوفمبر 

 
 محمد رسالن عن زيارة لجنة االعتماد للمعاهد البريطانية . د.تكلم أProfessional British 

Institutes    عة على كل وستشمل الزيارة المراجنوفمبر  7وأن الزيارة تبدأ يوم األحد

 ألسبابم ماعدا قسم هندسة التشييد والبناء وذلك ليس ألسباب راجعة للقسم ولكن ااألقس

  .للمعاهد البريطانيةراجعة 

 سيقومون بالتفتيش على محمد رسالن أن لجنة االعتماد مكونة من تسعة أعضاء . د.أ أفاد

 : األقسام التالية

Prof. Jan Sykulski (Visit 
Chair) 

Electrical and Computer Control 
Engineering 

Prof. Tony Mileham Industrial Industrial and Management Engineering  

Prof. Toby Norris  Computer Engineering  

Prof. Ian Freeston  Electronics and Communications 

Miss Jane Black (Staff)  

Mr. Joe tattler Mechanical Engineering 

Professor Neal Juster Mechanical Engineering 

Mr. Albert Rose Marine Engineering 

Mr. Ben Saunders (Staff)  
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 محمد رسالن أن يقوم كل قسم بإعداد . د.طالب أBase Room بكل  أو غرفة مخصصة

اء اللجنة مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقسم عند كى يجتمع بها أعض ،هقسم على حد

 .الحاجة لتبادل المعلومات والنقاش

  من تواجد  التأكد التنبيه على األقسام المختلفة بضرورة محمد رسالن على. د.أ حرصكما

الرخصة الخاصة ببرامج الحاسب التى يتم استخدمها بالمعامل ، وفى حالة وجود أى عجز 

 .بها فإن عمادة الكلية على أتم استعداد أن تقوم بتوفيرها قبل موعد الزيارة

 التطوير الذى تم على لعرضمحمد رسالن ضرورة أن تكون األقسام مستعدة . د.أوضح أ 

 :سابقة فى المجاالت اآلتية منذ الزيارة ال اللجنة

  .لمالجزء الخاص بتطوير المعا -

 .الجزء الخاص بإعداد الخطة المستقبلية لتطوير القسم -

 .NAQAAالجزء الخاص بموضوع  -

 عزيز عزت بأن يقوم كل قسم بإعداد تقرير سريع عن هذا الموضوع لعرضه . د.لذلك طالب أ

 .عمادة الكليةعلى 

  بالـ  المذكورةمحمد رسالن بشرح بعض المصطلحات . د.أقامForm A  وهى: 

Cohort  وتعنى دفعة الطلبة بالكامل 

Module وتعنى مجموعة المواد 

Program وتعنى القسم 

 محمد رسالن إلى ضرورة أن يتم حصر أوراق االمتحانات طبقًا لكشوف الدرجـات . د.أشار أ

والـ   Matrixes كما يجـب التأكد من تواجـد الـ .راسيـةفصول د 3ويتم االحتفـاظ بها لمـدة 

Portfolio  الخاص بكل طالب. 

  فيجب أن تكون السجالت الخاصة بأعداد الدارسين الحاليين الدراسات العليا أما بالنسبة لقسم

 .مستوفاةوالخريجين 

  ن كل قسم طالب م 10طالب من األقسام المختلفة بالكلية بحيث يتم اختيار  50يجب إعداد

لجنة الـ مع اللقاء  ورـحضلمحمود أبو زيد بالتعاون مع رؤساء األقسام وذلك . د.من قبل أ

Professional British Institute  فارسى بقسم الهندسة المعمارية سعيد بقاعة. 
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 محمد رسالن بإعداد . د.كما طالب أName Tag  ألعضاء هيئة التدريس والعاملين وأيضًا

 ).االسم، التخصص والسنة الدراسية(به للطلبة موضح 

 على األقسام محمد رسالن بقراءة وشرح برنامج الزيارة الذى تم توزيعه مسبقا. د.ثم قام أ. 

 عزيز عزت على ضرورة أن يجتمع السادة أعضاء مجلس الكلية أيام األحد واالثنين . د.أكد أ

لب أيضًا أن يجتمع رؤساء األقسام مستجدات، كما طاالوالثالثاء بعد انتهاء الزيارة لمتابعة 

 .بأعضاء هيئة التدريس فى األقسام الخاصة بهم لنقل ما تم مناقشته باجتماع مجلس الكلية

  على أن يتم تغيير موعد االجتماع الذى سيتم عقدة مع قسم هندسة  عزيز عزت. د.أكما وافق

يوم  اآللى بائية والتحكمواالجتماع بقسم الهندسة الكهر 31/10/2010الحاسب إلى يوم األحد 

1/11/2010 . 

 عزيز عزت النقاش فى موضوع االستعداد لزيارة لجنة االعتماد البريطانية . د.وأنهى أ

بالتأكيد على أن هذه الزيارة ليست لمنح الشهادة وإنما هى لتجديدها ومن المتعارف عليه أن 

كما أن المالحظات التى . ىاالحتفاظ بالشهادة هو شيء أصعب من الحصول عليها للمرة األول

  .  ظهرت فى الزيارة السابقة تم العمل على إصالحها بالفعل

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 

  فى هندسة المطارات طرح برنامج للدراسات العليامقترح  : الثالثالبند  

 فى هندسة المطارات  لبرنامج دراسات علياعزيز عزت عن مقترح اإلعداد . د.تكلم أ

 :أكثر من قسم مثل فيهون مع جامعة مدريد وقد أوضح أن هذا المجال يمكن أن يشترك بالتعا

 سة الميكانيكية قسم الهند -

 قسم هندسة الحاسب -

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -

 قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئى -

 قسم هندسة التشييد والبناء -

 قسم الهندسة الصناعية واإلدارية -

 متماشية مع سياسة األكاديمية فيما يخص موضوع النقل وفى المرحلة  االتجاهى هذا الدراسة ف

 :مجاالت الدراسة المقترحة هى الحالية ستقوم جامعة مدريد بعملية التدريس و

- Airport Planning 
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- Airport Design 

- Airport Maintenance 

- Airport Management 

- Airport Navigation System 

 للتنسيق والتشاور 8/12/2010يوم  من وفد جامعة مدريديارة مبدئية خاصة كون هناك زتوس

 .الموضوعحول 

 وافق المجلس :القرار. 

 
  ما يستجد من أعمال : الرابعالبند  

 عدد الطالب الجدد المتقدمين لقسم العلوم األساسية  أن إلى عالء عبد البارى. د.أ أشار

 . طالب 300ب أما اآلن فقد وصل العدد إلى طال 100والتطبيقية عند بداية القبول كان 

 أحيط المجلس علمًا :القرار. 

 
 .ظهرًا  1:30وانتهى المجلس فى تمام الساعة 

 
 أمين المجلس سكـرتارية المجلـس

 
  

 مروة على مجدى/ السيدة 

 
 

  مصطفى حسين. د.أ

 
 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا
 ورئيس المجلس 

  
 

 عزيز عزت. د.أ   


