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__________________________________________________
اجتمع مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا يوم األربعاء الموافق  4إبريـل  1021الساعة العاشرة صببا ا ،بحضور
أعضاء المجلس رهم:
ئيس المجلس:
األستاذ الدكتور /مصطفى سين علي

(عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا)

السووادة ركالء الكلية:
األستاذ الدكتور /م مود أبو زيد
األستاذ الدكتور /إيهاب فاروق بدران

(وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع)
(وكيل الكلـية لشـئون التعليـم والطالب)

السووادة مسواعدر العميد:
(مساعد العميد لشـئون الجودة)
 .1األستاذ الدكتور /علي الدرويش
(مساعد العميد لشئون الدراسات العليا والب وث)
 .2األستاذ الدكتور /أ مد أ مد لطفي
(مساعد العميد للعالقات الصناعية)
 .3األستاذ الدكتور /مدي عاشور
 .4األستاذ الدكتور /عبد الباعث م مد (مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع)
(مساعد العميد للشـئون الفنية)
 .5األستاذ الدكتور /إيهاب القصاص

السووادة ؤسواء األقسوام التعليمية:
 .1األستاذ الدكتور /عباس ي يى
 .2األستاذ الدكتور /درويش عبد العزيز
 .3األستاذ الدكتور  /ياسر جابر دسوقي
 .4األستاذ الدكتور /السيد صابر
 .5األستاذ الدكتور /عمرو علي
 .6األستاذ الدكتور /ناصر المغربـي
 .7األستاذ الدكتور /م مد أبو النصر
 .8الدكتور /نبيـل األشقر
 .9الدكتور /خالد الكيالني
 .12الدكتور /أ مد راغب

(رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي)
(رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت)
(رئيس قسم الهندسـة الكهربيـة والت كم اآللي
ومساعد العميد لشــئون العالقات الدوليــة)
(رئيس قسم الهندسة الميكانيكية)
(رئيس قسم الهندسة الب ريـة )
(رئيس قسم العلوم األساسية والتطبيقية)
(رئيس قسم هندسة ال اسب)
 باإلنابة)(رئيس قسم هندسة التشييد والبناء
(رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية  -باإلنابة)
(رئيس قسم الدراسات العليا الهندسـية)
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استهل األستاذ الدكتور /عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا االجتماع بالتر يب بالسادة الزمالء أعضاء
مجلس الكلية .
 البند األول:

التصديق على محضر مجلس الكلية السابق.
كانت هناك مال ظة على البند السادس (السطرين األخيرين):
الفقرة قبل التعديل:
األستاذ الدكتور /عادل توفـيق (وكيل كلية الهندسة _ جامعة بورسعيد) سيقوم وديا بالمراجعة الداخلـية على
األقسـام (عدد  2قسم/أسبوع) ويقترح أن تكون في بداية شـهر مايو .2212
الفقرة بعد التعديل:
األستاذ الدكتور /عادل توفـيق (وكيل كلية الهندسة _ جامعة بورسعيد) يقوم اليا بالمراجعة الداخلـية على
األقسـام (عدد  2قسم/أسبوع).

 القرار :تم التصديق على م ضر مجلس الكلية السابق بتاريخ  28مارس .2212
 البند الثاني:

مناقشـة الخطـة والموازنـة
قام األستاذ الدكتور /عميد الكلية بإ اطة أعضاء المجلس علما ببعض النقاط الخاصة التي يجب
مراعاتها عند القيام باإلعداد للخطة والموازنة وإدخالها على الموقع اإللكتروني ،وتتلخص في اآلتي:
 .1يتم وضع الخطة اعتبارا من  1يوليـو  2212ولمدة عامين متتاليين.
 .2من بنود الخطة والموازنة "الموازنة الرأسمالية" ويندرج ت تها ا تياجات المعامل

يث يتم

توضيح اال تياجات الالزمة تفصيليا دون المبالغة ووضع الميزانية المناسبة لها.
كذلك من بنودها اال تياجات من أجهزة الكمبيوتر والداتا شو ،وفي ال ا تياج القسم إلى تغيير
أثاثات أو أصول البد ان يكون لها عمر إنتاجي أكثر من عامين مع ت ديد اسم ووظيفة الطالب.
 .3أما اال تياجات من  ، Softwareوكذلك ا تياج عدد من الـ  GTAيندرج ت ت بند "الموازنة
الجاريـة"  ،وفي ال صولهم على الماجستير يتم ت ديد األعداد المتوقع سفرها وكذلك المستمر في
التسجيل بجمهورية مصر العربية.
 .4بالنسبة لبند "اإلعارات" فيتم التجديد للمعارين بالكلية  ،وعمل عقود لهم إال إذا كان هناك من
الت فظات التي يراها رئيس القسم المعني ،وسوف يتم اعتماد الئ ة المعارين لتو يدها على الجميع.
 .5كما أشار األستاذ الدكتور /عميد الكلية إلى أن عضو هيئة التدريس المتفرغ يجب أن يكلف بأعمال
على غرار األستاذ المعين وذلك يكون منصوصا عليه عند توقيع العقد.

محضر اجتماع مجلس الكلية االستثنائي المنعقد بتاريخ 2212/4/4

-2 -

 .6قام األسـتاذ الدكتور /عميد الكلية بتكليف األستاذ الدكتور /إيهاب فاروق بدران
التعليـم

(وكيل الكلـية لشـئون

والطالب) بتجميع الخطة والموازنة الخاصة باألقسـام التعليمية بالكلية ،من السادة رؤسـاء

األقسـام في موعد غايته  18إبريـل .2212
 .7أحاط األسـتاذ الدكتور /عميد الكلية أعضاء المجلس علما ً بانه قد حصل على تصديق األستاذ
الدكتور /رئيس األكاديمية على صرف  45222جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ألف جنيه ال غير)
للصرف منها على مشروعات التخرج ،وقام سيادته بتكليف األسـتاذ الدكتور /حمدي عاشــور
(مساعد العميد لشئون العالقات

الصناعية) بتجميع اقتراحات السادة الزمالء أعضاء المجلس بخصوص

طريقة توزيع المبلغ الخاص بمشاريع التخرج على أن يناقش ذلك في المجلس القادم.


القرار:
أحيط المجلس علما.

 البند الثالث:

ما يستجد من أعمال
 أوال.

اعتبار يوم األربعاء الموافق  25إبريل ( 2212عيد ت رير سيناء) أجازة رسمية،
على أن يكون الخميس الموافق  26إبريل  2212يوم عمل عادي.

 ثانيا.

إقامة إ تفالية باألستاذ الدكتور /جمال الدين أ مد مختار الرئيس المؤسس لالكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الب ري يوم اإلثنين الموافق  21مايـو 2212
بالملعب الرئيسي لالكاديمية وسوف تكون الدعوة عامة لجميع العاملين باألكاديمية.

 ثالثا ً .كلف األستاذ الدكتور /عميد الكلية األستاذ الدكتور /إيهاب فاروق بدران

(وكيل الكلـية

لشـئون التعليـم والطالب) بتجميع نسخة من جميع امت انات اإلسبوع السابع بجميع األقسام
في موعد أقصاه الخميس  12إبريل .2212
 رابعا .أ اط األستاذ الدكتور /عميد الكلية أعضاء المجلس علما بأنه قد تقرر تكوين مجلس
أمناء لألكاديمية ،وتم اقتراح سيادته أن يكون األستاذ الدكتور /يسري صابر الجمل
ضمن مجلس األمناء وذلك بصفته العميد المؤسس لكلية الهندسة والتكنولوجيا.
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 خامسا .أشار األستاذ الدكتور /عميد الكلية إلى أنه تم ال صول على موافقة األستاذ الدكتور/
رئيس األكاديمية على االستعانة بالسادة المستشارين بكلية الهندسة والتكنولوجيا وهم:
 .1األستاذ الدكتور /وجـيه بدوي

(قسم الهندسة الصناعيـة واإلداريـة)
(قسم الهندسة الصناعيـة واإلداريـة)

 .2األستاذ الدكتور /سن ال وفي
 .3األستاذ الدكتور /أ مد سام الدين شاهين

(قسم الهندسة الكهربائية والت

 .4األستاذ الدكتور /م مد عصام البهي

(قسم هندسـة التشييد والبنـاء)

 .5األستاذ الدكتور /السيد جازي

(قسـم الهندســة الب

 .6األستاذ الدكتور /سن أنور الجمل

(قسـم الهندســة الميكانيكية)

كم اآللي)

ريـة )

 سادسا .أكد األستاذ الدكتور /عميد الكلية على السادة رؤساء األقسام بضرورة التأكيد على
الم اضرين بالقسم رئاستهم وإعالمهم رسميا بعدم التوقيع على أي ورقة تفيد ضور
الطالب للم اضرات إن لم يكن اسمه مطبوعا بالكشف.
 سابعا .بالنسبة لقواعد الت ويل الداخلي بين األقسـام والخارجي من خارج األكاديمية للكلية قام
األستاذ الدكتور /عميد الكلية بتشكيل لجنة من:
 .1األستاذ الدكتور /إيهاب فاروق بدران

(وكيل الكلـية لشـئون التعليـم والطالب)

 .2األستاذ الدكتور /م مد أبو النصر

(رئيس قسم هندسة الحاسب)

 .3الدكتور /خالد الكيالني

(رئيس قسم الهندسة الصناعية واإلدارية -باإلنابة)

لوضع تلك القواعد وت ديدها وعرضها على مجلس الكلية القادم.

 ثامنا .أوضح األستاذ الدكتور /عميد الكلية أهمية إيجاد فرص تدريب عملي بخارج البالد للطلبة
المتفوقين على أن تكون على سابهم الشخصي واألكاديمية ليست مكلفة بأي أعباء
مالية لهم ،وكلف سيادته رؤساء األقسام التعليمية بضرورة إعالم الطلبة به أثناء
الم اضرات.
 تاسعا .قام األستاذ الدكتور /عميد الكلية بتوجيه التهنئة للدكتور /مصطفى سعد ،والدكتورة /أماني
نفي وذلك ل صولهم على جائزة أ سن ورقة ب ثية قدمت أثناء انعقاد مؤتمر
 Melcon 2012بمدينـة تونس.


القرار:
أحيط المجلس علما.
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وقد انتهى المجلس فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على أن يعقد المجلس القادم يوم األربعاء الموافق
 21إبريل  1021الساعة العاشرة صباحا.

سكـرتارية المجلـس
السيدة

سـماح النـمر

أمين المجلــس
األستاذ الدكتور

إيـهاب فاروق بدران

األستاذ الدكتور

مصطفى حسين علي حسن
عميد كلية الهندسة والتكنولوجـيا
ورئيس مجلس الكلية
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