كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
عميد الكلية

جدول أعمال مجلس الكلية رقم ( )318الطارئ
بتاريخ 2015/9/30
اجتمع مجلس الكلية الطارىء برئاسة ا.د .عباس محمد الزعفرانى عميد الكلية فى يوم األحد بتاريخ
 2015/9/30فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً  ،وبحضور كال من :
ا.د .احمد عبد اهلل
ا.د .هشام البرملجي
ا.د .هاله مكاوى
ا.د .محمد شحاته درويش

ا.د .محمد حسين رفعت

ا.م.د .ابتهال أحمد عبد المعطى
ا.م.د .طارق أبو السعود
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ا.د .سامح العاليلي
أ.د سامى أمين عامر
ا.د .مدحت طلحة

ا.د .احمد محمود يسري
أ.م.د غادة حسن

د .جيهان حسن (أمين المجلس)

زيارة المتابعة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد يوم 2015/10/26
القرار :عرض أ.م د  /رندا جالل لتصور ألعمال الجودة على النحو التالي:
 -1إعادة الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة ( األسبوع القادم ).
 -2تشكيل اللجان و المهام :

 على مستوى الكلية ( المعايير) -على مستوى األقسام ( مهام األقسام)

 -3عرض الهيكل التنظيمي لألقسام و تحديد األجندة و موعد االجتماع التنظيمي األول .
 -4إضافة إشعار االعتماد للجودة على شهادة التخرج لطلبة البكالوريوس و الدراسات
العليا .
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ترتيبات أسلوب إدارة العملية التعليمية خالل األسابيع الثالثة األولي من الدراسة وحتى
اكتمال تسكين الطالب المغتربين بالمدن الجامعية.

القرار:
 -1األسبوع األول :من  9/28و حتى  10/1تسجيل الطالب للمواد الدراسية.
 -2األسبوع الثاني :من  10/3و حتى  10/ 8المحاضرات التمهيدية و اإلجراءات
التنظيمية و تشكيل مجموعات العمل الدراسية.
 -3األسبوع الثالث :من  10/10المحاضرات و التمارين العلمية على ان يتم محاسبة
الطالب على الغياب و أعمال السنة ابتداء من تاريخ تسكينهم.
 -4يتم إعادة ملخص لمحاضرات األسبوع الثالث في بداية األسبوع الرابع لطالب المدينة
الجامعية الذين عجزوا عن الحضور .
 -5موعد امتحانات بداية الفصل الدراسي األول يوم  16يناير  2016ولمدة أسبوعين
 -6التوصية بتفعيل مقترح التدريس اإللكتروني و التعليم عن بعد فى كافة مقررات الكلية
تدريجيا و تشكيل لجنة من أ.د/.مد حت طلحة و أ.د /هشام البرملجى و أ .م .د /طارق
أبو السعود و مجموعة من المدرسين لتفعيل و تنفيذ ذلك .
 -7لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس تفعيل مقترح التدريس اإللكتروني عن بعد بعرض
المحاضرات على اإلنترنت و تكليف الطالب بالتمارين و استالمها الكترونيا .

أمين المجلس

رئيس المجلس
وعميد الكلية

د 0جيهان حسن

أ0د 0عباس الزعفراني

