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 جيا والنقل البحريلووألكاديمية العربية للعلوم والتكنا

 ة والتكنولوجـياـية الهندسـكل
Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

College of Engineering & Technology 

 
 مجلس الكلية جتماعامحضر 

  2011 رديسمب  28الموافق  األربعاءيوم 
 

 
 ، اصباًح التاسعةالساعة  2011 رديسمب 28الموافق  األربعاءع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم جتمإ

 :بحضور أعضاء المجلس وهم
 :رئيس المجلس

 )عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا( علي  مصطفى حسين/ األستاذ الدكتور
 

 :الســادة وكالء الكلية
 )ل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمعوكي(  محمود أبو زيد/ األستاذ الدكتور

 

 :الســادة مسـاعدو العميد
 ) مساعد العميد لشئون الجودة(  علي الدرويش/ تورـاألستاذ الدك 1
 ) مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع( عبد الباعث محمد/ األستاذ الدكتور. 2
 )ات الصناعيةمساعد العميد للعالق(  حمدي عاشور/ األستاذ الدكتور. 3

 
 :الســادة رؤسـاء األقسـام التعليمية

 )رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي(   عباس يحيى/ األستاذ الدكتور .1
 )رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( درويش عبد العزيز/ األستاذ الدكتور. 2
 )وم األساسية والتطبيقيةرئيس قسم العل(  عالء عبد الباري/ ستاذ الدكتوراأل. 3
 )الهندسة الكهربية والتحكم اآلليرئيس قسم نيابة عن (  عالء خليل/ األستاذ الدكتور  .4
 )رئيس قسم الهندسة الميكانيكية القائم بأعمال(  رزيقةسهير / ةالدكتور ةاألستاذ. 5
 )رئيس قسم الهندسة البحرية(   عمرو علي/ األستاذ الدكتور .6
 )رئيس قسم هندسة الحاسب(  محمد أبو النصر/ لدكتورااألستاذ  .7
 )باإلنابة - رئيس قسم هندسة التشييد والبناء(  نبيل األشقر/ الدكتور. 8
 )باإلنابة -رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية (  خالد الكيالني/ الدكتور. 9

 

 

 :من كٌلالحضور عدم عن واعتذر
 ) مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والبحوث(  أحمد أحمد لطفي/ األستاذ الدكتور .1
 )مساعد العميد للشئون الفنيـة(  إيهاب القصاص/ األستاذ الدكتور .2
 )الدراسات العليا الهندسيةرئيس قسم (   أحمد راغب/ الدكتور .3

 
 
 البند األول: 

شاد بمجهودات عميد الكلية الحديث بإلقائه التحية على الجميع بعد أن أ/ األستاذ الدكتور إستهل

نائب رئيس األكاديمية لشئون التعليم ...... عزيز عزت السيد / األستاذ الدكتورعميد الكلية السابق 
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جتماع المجلس األعلى للتعليم الذي عقد باألمس الثالثاء ، ثم أشار إلى اوضمان الجودة

27/12/2011 . 
 

 البند الثاني: 

 )2011/2012 ولاألالفصل الدراسي : (متحاناتالل ستعداداتاإل
 :اآلتيعميد الكلية على / األستاذ الدكتور أكد

، 2012يناير  24، وتنتهي في األربعاء 2012يناير  14يوم السبت االمتحانات تبدأ  •
 .12/1/2011 على عدم إجراء أي إمتحان يوم الخميسسيادته وأكد 

غدًا بحد واليوم أالنهائية قيام رؤساء األقسام بإعداد جداول االمتحانات ضرورة  •
 . من عميد الكليةعتمادها يتم اأقصى، على أن 

عدم القيام بأي ، واالمتحاناتتواجد الجميع أثناء أكد سيادته أيضًا على ضرورة  •
 .نتهاء منهاإجازات إال عقب اال

أخذ موافقة رئيس األكاديمية على أن يكون يوم الجمعة ضمن أيام اإلمتحانات  تم •
 .20/1/2012، 13/1وذلك يومي  ه إلجرائهانظرًا لضيق الوقت المسموح ب

عتمادها وتوقيعها من رئيس القسم إذا كانت صادرة إال بعد اعدم تعليق أية إعالنات  •
 .من األقسام ، أو بتوقيع عميد الكلية إذا كانت صادرة من العمادة

 

  الثالثالبند: 

سبوع األول من كل شهر، حيث في األسيادته إلى أن يكون موعد إنعقاد مجالس األقسام التعليمية  أشار

، كما أكد على ضرورة قيام رئيس كل قسم ي األسبوع الثانيتنعقد بعدها مجالس الكلية مباشرًة ف

ثم القيام بإرسال نسخة موثقة  مجلس القسم بالحصول على توقيع أعضاء مجلس القسم على محضر

 .إلى مكتب عميد الكلية
 

  الرابعالبند: 
 :علىأيضًا عميد الكلية / ورأكد األستاذ الدكت
ا من رئيس القسم  ضرورة القيام بحل جميع مشاكل الطلبة من خالل الكلية بدًء   •

وكيل الكلية لشئون / التعليمي التابع له الطالب مرورًا بعد ذلك باألستاذ الدكتور
الطالب ومنتهيًا للضرورة القصوى عند مكتب عميد الكلية، واستبعاد ذهاب الطلبة 

  .ئيس األكاديميةإلى ر
الخاص بشكاوى   Student Appealضرورة وضع ردود القسم على نموذج الـ   •

 .باإليجاب أو السلب وإخطار الطالب بها تالطالب، سواء كان
بجمع ) مساعد العميد لشئون ضمان الجودة(علي الدرويش / تكليف األستاذ الدكتور   •

 Placementم لوضع نموذج آراء السادة رؤساء األقسام التعليمية عن تصوره
Test  للطلبة الجدد، على أن تسلم تلك في اللغة اإلنجليزية ، وذلك لتفعيله بالنسبة

عميد الكلية بحد أقصى يوم / قتراحات موجزة في ورقة واحدة لألستاذ الدكتوراال
 .2012يناير  5الخميس 

  الخامسالبند: 

سم الكتاب، ي على امجمعة بنموذج يحتو تكونف حتياجات األقسام من الكتب سوأشار سيادته إلى أن ا

أن تكون الكتب حديثة وليست من قبل عام  مع األخذ في االعتباروالناشر وكذلك سعر الكتاب إن أمكن 

ية ـتوحيد كيان األكاديمالتنسيق مع فرع القاهرة بالنسبة لهذا الموضوع ل أهميةى أشار إل كما، 2000

 .التعليمي
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  السادسالبند: 

عميد الكلية أعضاء المجلس علمًا بأن الترشيحات للجنة الممتحنين لدرجة / األستاذ الدكتورأحاط 

مير / الماجستير تكون من سلطة رئيس القسم ثم تجمع وترسل عن طريق العمادة إلى األستاذ الدكتور

 .لالعتماد ،والبحوث الدراسات العليا رئيس األكاديمية لشئون نائبعبد الفتاح حمزة 

 
 السابعد البن: 

أيضًا بموضوع تعديل النتائج، وأنه لن يتم التوقيع عميد الكلية أعضاء المجلس / أحاط األستاذ الدكتور

 .على أي ورقة تعديل بعد الموعد على أن يكون مكتوبًا فيها سبب التعديل ومرفقاته

 
، والساعات الزائدة منتدبينسادة الأشار سيادته أنه بالنسبة إلى موضوع الساعات الخاصة بال ًةونهاي

 .سبوعًاأسوف تكون خمسة عشر لمحاضرين الداخليين للسادة ابالنسبة 

 
العاشرة إال ربع صباحًا على أن يعقد المجلس القادم يوم انتهى المجلس فى تمام الساعة قد و

 .الساعة الحادية عشر صباحًا 2012يناير  11األربعاء الموافق 

 

  سكـرتارية المجلـس
 

  ماح النمرس/ السيدة
 

 
 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 

 ورئيس المجلس 

  
 

 األستاذ الدكتور 

 مصطفى حسين علي حسن 


