كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
مكتب العميد

محضر مجلس الكلية رقم ()323
بتاريخ 2016/3/6

اجتمع مجلس الكلية برئاسة ا.د .عباس محمد الزعفرانى عميد الكلية فى يوم األحد بتاريخ  2016/3/6فى تمام
الساعة الحادية عشر صباحاً  ،وبحضور كال من :
أ.د هشام البرملجي

أ.د احمد عبداهلل

أ.د سامي عامر

أ.د أحمد يسري

أ.د محمد رفعت

أ.د سعاد بشندي

أ.د محمد شحاته

أ.د محمد رفعت

أ.م.د سهام ابوسريع

أ.م.د ابتهال عبدالمعطي

أ.م.د طارق ابو السعود

أ.م.د رندا جالل

د .مصطفى منير

وقد اعتذر كل من أ.د سامح ال عاليلي

أ.د هالة مكاوي

أ.د خديجة عبدالرحمن

أ.د وفاء عامر

أوال  :االستهالل والتنويهات والمصادقات
1 /1
2 /1

التصديق علي محضر االجتماع السابق رقم ( )322بتاريخ 2016/1/17

توجيه الشكر للسادة أعضاء الكنترول وأعضاء هيئة التدريس لكفاءة وسرعة إنجاز أعمال التصحيح واعالن

نتيجة الفصل الدراسي األول
3 /1

تنويه عن الحفل السنوي األول لتكريم أ.د .محمود يسري حسن المقام اليوم بمدرج الكلية واإلعالن عن
المسابقة المقامة باسم سيادته ألفضل مشروع تخرج

4/1

التنويه عن افتتاح وحدة الطباعة بالكلية بأسعار مخفضة

5/1

التنويه عن اعادة توزيع ماكينات التصوير على مستوى الكلية

1

ثانيا  :شئون التعليم والطالب

1 /2
م

مذكرة بشأن تسجيل مواد لدواعي التخرج كدراسة مستقلة طبقا للبيان التالي :
أسم الطالب

الفصل

أسم المادة المراد تسجيلها

الدراسي

القسم

1

شهاب عبد الفتاح عتريس

ف10

حفاظ وارتقاء عمراني

التصميم العمراني

2

فادي الروماني بشاي عياد

ف10

حركة المشاة والمدينة

التصميم العمراني

3

محمد احمد فاروق

ف10

تخطيط مجتمعات عمرانية قائمة

التخطيط العمراني

4

احمد عبد العزيز بشير

ف10

تخطيط مجتمعات عمرانية قائمة

التخطيط العمراني

5

عبد الرحمن فؤاد إبراهيم

ف10

إدارة وتشريعات

التخطيط العمراني

6

احمد عاطف مصباح الزهيري

ف10

إسكان ()1

التخطيط العمراني

7

عال مصطفى صالح

ف10

8

عبد الرحمن فؤاد إبراهيم

ف10

تفصيلي " ، "2تخطيط المناطق

السكنية

قضايا دولية

التخطيط العمراني
التنمية اإلقليمية

القرار :وافق المجلس

2 /2

مذكرة بشأن إلحاق الطالب  /علي السيد علي غانم (ف )7بالشعب التخصصية في العام الجامعي

 2016/2015حيث أن الطالب محقق بعدد ساعات ( )107ساعة من ( )108ساعة متطلب طبقا لالئحة
لإللتحاق بالمستوي التخصصي

القرار :وافق المجلس

توصية اللجنة  :الموافقة مشروطة بتوفر مواد له للتسجيل تعادل ( 12ساعة)

3 /2

مذكرة بشأن إيقاف قيد الطالب  /محمد احمد محمود الشيخ علي المقيد بالكلية بالمستوى التخصصي ف9

في العام الجامعي  2016/2015حيث يحق له إيقاف القيد لمدة فصلين دراسيين طبقا لالئحة
توصية اللجنة :الموافقة

القرار :وافق المجلس
4 /2

المقترح المقدم من قسم التخطيط العمراني بإلغاء المتطلبات السابقة لبعض المواد -1 :مدخل وتاريخ

التخطيط العمراني كمتطلب سابق لمادة :نظريات عمران ،و - 2إسكان ( )1واسكان ( )2كمتطلبات لمادة

تخطيط مناطق سكنية
توصية اللجنة :الموافقة

القرار :وافق المجلس

2

5 /2

مذكرة من مجلس قسم التخطيط العمراني لتفعيل شعبة إسكان بداية في الترم الثاني للعام الجامعي

2015/16

توصية اللجنة :بالموافقة

القرار :وافق المجلس
6 /2

التصديق على اعتماد نتيجة الفصل الدراسى األول في العام الجامعي 2016/2015
توصية اللجنة  :بالموافقة

القرار :وافق المجلس
7 /2

اعتماد نتيجة التنسيق للمستوى التخصصي ( ف) 8
توصية اللجنة :اعتماد النتيجة

القرار :وافق المجلس
8 /2

اقتراح ألعداد الطلبة للعام القادم بناء علي خطاب السيد /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

9/ 2

البرنامج الزمني المقترح للفصل الدراسي الثاني 2016/2015

توصية اللجنة :قبول عدد مائه طالب طبقا إلمكانيات الكلية

توصية اللجنة  :الموافقة على المقترح المرفق

القرار :وافق المجلس
10/2

مذكرة بشأن قبول اعتذار الطالبة  /أميرة جالل يوسف المقيدة بالكلية بالمستوى التخصصي ف 9عن
حضور االمتحان النهائى لمادة مشروع التخرج 1-للعام الجامعي  2016/2015لظروف خاصة أدت إلى
تأخر عودتها من السفر من الخارج.

القرار :وافق المجلس

ثالثا  :شئون الدراسات العليا والبحوث
حاالت القيد (مد – وقف – شطب) :المصادقة على ق اررات أ.د وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث:

1 /3

مد قيد الطالب /حاتم جمال سيد دياب ،بدرجة الماجستير – تخصص :تصميم عمراني لمدة ستة شهور

اعتبا ًار من  2016/2/22حتى 2016/8/21م وذلك الستكمال الرسالة.

القرار:صادق المجلس
2 /3

مد قيد الطالب /محمد طارق محمد السباعي ،بدرجة الماجستير – تخصص :تصميم عمراني لمدة ستة
شهور اعتبا ًار من  2016/1/10حتى 2016/7/9م حيث أن العمل يسير بشكل جيد وقارب على االنتهاء

من النتائج.

3

القرار :صادق المجلس
3 /3

مد قيد الطالب /عمرو شحاتة إبراهيم ،بدرجة الدكتوراه – قسم التخطيط العمراني لمدة ستة شهور أخرى
اعتبا اًر من  2016/1/21حتى 2016/7/20م إلنهاء الرسالة.

القرار :صادق المجلس

حاالت التسجيل وتعديل اإلشراف:

4 /3

تسجيل مجال البحث وتحديد اإلشراف على رسالة الطالبة /ناهد محمود عبد اهلل ،بقسم التنمية اإلقليمية

بدرجة الماجستير.
المجال في الخطة البحثية" :نظم العمران القومي واإلقليمي".
مجال البحث:

"تغير دور الخدمات في التنمية اإلقليمية".

اإلشراف :أ.م.د /ابتهال أحمد عبد المعطي
د /مصطفى منير محمود

أستاذ مساعد بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف رئيسي)
مدرس بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف مشارك)
توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

قرار مجلس القسم :وافق المجلس.

القرار :وافق المجلس
5 /3

تسجيل مجال البحث وتحديد اإلشراف على رسالة الطالب /مصطفى عبد الحليم علي ،بقسم التخطيط
البيئي والبنية األساسية بدرجة الماجستير.

المجال في الخطة البحثية" :التخطيط البيئي – النقل المستدام".
مجال البحث:

"أسس اختيار الموقع المستدام للمطارات الدولية".

اإلشراف:أ.م.د /محمد رضا حجاج
د /طارق محمود يسري

أستاذ مساعد بقسم التخطيط البيئي والبنية األساسية (مشرف رئيسي)
مدرس بقسم التخطيط البيئي والبنية األساسية (مشرف مشارك)
توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

قرار مجلس القسم :وافق مجلس القسم.

القرار :وافق المجلس
6 /3

تسجيل مجال البحث وتحديد اإلشراف على رسالة الطالب /علي عبد الجواد علي ،بقسم التصميم العمراني

بدرجة الدكتوراه.

المجال في الخطة البحثية" :البعد االجتماعي االقتصادي في مشروعات االرتقاء العمراني"
مجال البحث:

اإلشراف:

"تأثير األنشطة االقتصادية غير الرسمية على البيئة العمرانية للمدن"

أ.د /سامح عبد اهلل العاليلي أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.م.د /أبو الفتوح سعد شلبي أستاذ مساعد بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)
توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

قرار مجلس القسم :وافق مجلس القسم.

القرار :وافق المجلس

4

حاالت تشكيل لجان الحكم واالمتحان الشامل:

7 /3

تشكيل لجنة االمتحان الشامل للطالبة /هبة محمد إبراهيم عمار ،بدرجة الدكتوراه – قسم التنمية العمرانية

اإلقليمية.
عنوان مجال البحث:

"تقويم سياسات تنمية المدن الجديدة في مصر من منظور التنمية اإلقليمية".
أستاذ بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف رئيسي)

اإلشراف :أ.د /سامي أمين عامر

أ.م.د /رندا جالل حسين

أستاذ مساعد بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف مشارك)

د /وليد نبيل بيومي

مدرس بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف مشارك)

لجنة االمتحان الشامل المقترحة:

أ.د /محمد عبد الباقي إبراهيم

أستاذ التخطيط – كلية الهندسة – جامعة عين شمس (من خارج الجامعة)

أ.د /أحمد محمود يسري

أستاذ بقسم التخطيط العمراني

أ.د /هالة سعد مكاوي

أستاذ بقسم التخطيط العمراني

أ.د /خديجة عبد الرحمن عطية

أستاذ بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية

أ.م.د /ابتهال أحمد عبد المعطي

أستاذ مساعد بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية

أ.م.د /رندا جالل حسين

أستاذ مساعد بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف مشارك)

أ.د /سامي أمين عامر

من داخل القسم

أستاذ بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف رئيسي)

قرار مجلس القسم :وافق المجلس.

بصوت واحد

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

القرار :وافق المجلس
8 /3

من خارج القسم

تشكيل لجنة االمتحان الشامل للطالب /أحمد محمد السيد عبد اهلل مرزوق ،بدرجة الدكتوراه ،قسم التنمية اإلقليمية.
عنوان مجال البحث:

اإلشراف:

"المعايير التنموية لتقسيم مصر الى وحدات التنمية اإلقليمية".

أ.د /سامي أمين عامر

د /مصطفى منير محمود

لجنة االمتحان الشامل المقترحة:

أ.د /فريد عبد العال

أ.د /سوسن عبد المنعم يعقوب
أ.د /ماهر محب استينو

أستاذ بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف رئيسي)

مدرس بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية (مشرف مشارك)

مدير مركز التخطيط اإلقليمي – معهد التخطيط القومي (من خارج الجامعة)
أستاذ التخطيط – كلية الهندسة – ج .القاهرة (من خارج القسم – من داخل الجامعة)
أستاذ بقسم التصميم العمراني

أ.م.د /ابتهال أحمد عبد المعطي أستاذ مساعد بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية
أ.م.د /رندا جالل حسين

أستاذ مساعد بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية

أ.د /سامي أمين عامر

أستاذ بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية

قرار مجلس القسم :وافق المجلس.

القرار :وافق المجلس

(من خارج القسم)
(من داخل القسم)

(من داخل القسم)

(مشرف رئيسي)

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.
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9 /3

تشكيل لجنة االمتحان الشامل للطالبة /وردة محمد إبراهيم ح اررة ،بدرجة الدكتوراه بقسم التصميم العمراني.
عنوان مجال البحث:

اإلشراف:

"اقتصاديات تنسيق المواقع في المناطق الحضرية".

أ.د /ليلى السيد المصري
د /نزار عطاء اهلل أحمد

لجنة االمتحان الشامل المقترحة:

أ.د /محمد توفيق عبد الجواد

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

مدرس بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

أستاذ بكلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان (من خارج الجامعة)

أ.د /أحمد محمود يسري

أستاذ بقسم التخطيط العمراني (من خارج القسم)

أ.م.د /طارق زكي أحمد

أستاذ مساعد بقسم التخطيط البيئي والبنية األساسية (من خارج القسم)

أ.د /عباس محمد الزعفراني

أستاذ بقسم التصميم العمراني (من داخل القسم)

أ.د /محمد حسين رفعت

أستاذ بقسم التصميم العمراني (من داخل القسم)

أ.د /ليلى السيد المصري

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

قرار مجلس القسم :وافق مجلس القسم.
توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

القرار :وافق المجلس
10/3

تشكيل لجنة الحكم وتحديد عنوان الرسالة للطالب /إيهاب محمود عمار ،بدرجة الماجستير – قسم

التصميم العمراني.

عنوان الرسالة:

اإلشراف:

"تصميم وتنسيق البيئة العمرانية للشارع لتشجيع حركة المشاة".

أ.د /محمد حسين رفعت

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.د /عباس محمد الزعفراني

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

قرار مجلس القسم :وافق المجلس على عنوان الرسالة ولجنة الحكم كالتالي:
عنوان الرسالة" :تصميم وتنسيق البيئة العمرانية لمسارات حركة المشاة".
لجنة الحكم:

أ.د /أيمن محمد حسان

أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة (من خارج الكلية)

أ.د /سعاد يوسف بشندي

أستاذ بقسم التصميم العمراني (من داخل الكلية)

أ.د /محمد حسين رفعت

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.د /عباس محمد الزعفراني

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

بصوت واحد

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة على أن يكون عنوان الرسالة" :تصميم وتنسيق البيئة

العمرانية للطرق الحضرية لتشجيع حركة المشاة".
القرار :وافق المجلس

11/3

تشكيل لجنة الحكم وتحديد عنوان الرسالة للطالب /أحمد محمد شافعي عبد الباقي ،بدرجة الماجستير –

قسم التصميم العمراني.
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عنوان الرسالة:
اإلشراف:

"التقييم الرقمي للتشكيل العمراني لتحقيق الراحة الح اررية نها اًر والتقليل من تأثير الجزر

الح اررية ليالً بالتطبيق على القاهرة الجديدة".

أستاذ مساعد بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.م.د /أبو الفتوح سعد شلبي

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

أ.د /عباس محمد الزعفراني

قرار مجلس القسم :وافق المجلس على عنوان الرسالة ولجنة الحكم كالتالي:
عنوان الرسالة:

"التشكيل العمراني لتحقيق الراحة الح اررية بالتطبيق على القاهرة الجديدة".

لجنة الحكم:

أ.د /أحمد محمد فكري

أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة (من خارج الكلية)

أ.د /ماهر محب إستينو

أستاذ بقسم التصميم العمراني (من داخل الكلية)

أ.م.د /أبو الفتوح سعد شلبي

أستاذ مساعد بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.د /عباس محمد الزعفراني

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

بصوت واحد

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

القرار :وافق المجلس
12/3
العنوان

تشكيل لجنة الحكم وتحديد عنوان الرسالة للطالب /عمرو شحاتة إبراهيم ،بدرجة الدكتوراه – قسم

التخطيط العمراني.

"التحوالت الوظيفية للمدن وتأثيراتها العمرانية"

اإلشراف

أ.د /عبد المحسن عبد المنعم برادة
أ.د /وفاء عبد المنعم عامر

لجنة الحكم:

أ.د /فيصل عبد المقصود عبد السالم

مجلس القسم)

أ.د /عبد المحسن عبد المنعم برادة

(بعد موافقة

أ.د /محمد شحاتة درويش

أ.د /وفاء عبد المنعم عامر

أستاذ بقسم التخطيط العمراني (مشرف رئيسي)
أستاذ بقسم التخطيط العمراني (مشرف مشارك)
من خارج الجامعة

أستاذ بكلية الهندسة – جامعة المنوفية

من داخل الكلية

أستاذ بقسم التخطيط العمراني
أستاذ بقسم التخطيط العمراني (مشرف رئيسي)
أستاذ بقسم التخطيط العمراني (مشرف مشارك)

قرار مجلس القسم :وافق المجلس على عنوان الرسالة ،ولجنة الحكم

{

مشرفان
واحد

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

القرار :وافق المجلس علي تعديل العنوان ليصبح "التحوالت الوظيفية بالمدن المصرية وتأثيراتها العمرانية".
13/3

تشكيل لجنة الحكم وتحديد عنوان الرسالة للطالب /طاهر عبد السالم حامد ،بدرجة الدكتوراه – قسم

التخطيط العمراني.

عنوان الرسالة" :المنظور العمراني للمدن الذكية – دراسة حالة المدن الجديدة بمصر".

اإلشراف:

أ.د /أحمد محمود يسري

أستاذ بقسم التخطيط العمراني (مشرف رئيسي)

أ.م.د /أحمد رشدي رضوان أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني (مشرف مشارك)

قرار مجلس القسم :وافق المجلس على عنوان الرسالة ،ولجنة الحكم كالتالي:
7

بصوت

لجنة الحكم:

أ.د /هاني عياد

أستاذ بكلية الهندسة – جامعة اإلسكندرية (من خارج الجامعة)

أ.د /ماهر محب استينو

أستاذ بقسم التصميم العمراني (من داخل الكلية)

أ.د /أحمد محمود يسري

أستاذ بقسم التخطيط العمراني (مشرف رئيسي)

أ.م.د /أحمد رشدي رضوان

أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني (مشرف مشارك)

بصوت واحد

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

القرار :وافق المجلس

اعتماد نتائج مناقشات الرسائل واالمتحان الشامل:

14/3

منح الطالبة /أسماء علي عبد العظيم سالم ،درجة الماجستير في التخطيط اإلقليمي والعمراني بقسم التصميم

العمراني.
عنوان الرسالة بموافقة مجلس الكلية" :تأثير األنشطة االحتفالية السياسية على استدامة الفراغات الرئيسية للمدينة"
عنوان الرسالة بتوصية من لجنة الحكم" :استدامة فراغات المدينة الرئيسية وتأثرها باألنشطة االحتفالية السياسية".

اإلشراف:

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.د /سعاد يوسف بشندي

أ.د /هشام محمد البرملجي

أعضاء لجنة الحكم:

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

أ.د /عمرو مصطفى الحلفاوي

أستاذ التصميم والعمارة – كلية الهندسة – ج .القاهرة (من خارج الكلية)

أ.د /محمد حسين رفعت

أستاذ بقسم التصميم العمراني بالكلية (من داخل الكلية)

أ.د /سعاد يوسف بشندي

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف رئيسي)

أ.د /هشام محمد البرملجي

أستاذ بقسم التصميم العمراني (مشرف مشارك)

قرار مجلس القسم :وافق المجلس مع التهنئة.

بصوت
واحد

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

القرار :وافق المجلس مع التهنئة واعتماد توصية لجنة الحكم بتغيير عنوان الرسالة
موضوعات أخرى:

15/3

الموافقة المبدئية على قيد الطالب /طارق طالل المصري( ،السوري الجنسية) بتمهيدي دكتوراه بقسم التنمية

العمرانية اإلقليمية للعام الجامعي 2016/2015م.
قرار مجلس القسم :وافق المجلس.

القرار :وافق المجلس
16/3

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.

الطلب المقدم من المهندس /إكرامي أحمد صابر ،لقسم التخطيط العمراني قبول تأخره في استيفاء التعديالت
التي أقرتها لجنة الحكم بتاريخ  2014/10/29بمنحه ستة اشهر إلجراء تلك التعديالت وذلك نظ ار لتعارضه
لظروف خاصة ،وقد قام باستيفاء المالحظات وتقديمها للجنة الحكم بتاريخ 2016/2/10
رأي مجلس القسم :وافق المجلس.

توصية لجنة الدراسات العليا :الموافقة.
8

القرار :وافق المجلس
17/3

فتح باب القبول لقيد الطالب الجدد بتمهيدي (ماجستير  /دكتوراه) التخطيط اإلقليمي والعمراني بالترم الثاني
للعام الجامعي 2016/2015م.

القرار :وافق المجلس
 18/3بشأن تخصيص مبلغ  80الف جنيه للكيلة من الجامعة لشراء كتب للمكتبة.
القرار :التوجيه بان يقوم السادة رؤساء االقسام بتحديد قائمة الكتب المطلوب شراؤها وذلك في مدة أقصاها اسبوع من تاريخه.
 19/3بشأن مشارك ة مكتبة الكلية في اتحاد الكتبة الرقمية للجامعات المصرية وهو ما يتطلب ادراج فهرسة لجميع
الكتب التي توجد بمكتبة الكلية ووجود بعض الكتب االيطالية (في حدود 1000كتاب) تتطلب فهرستها.مع
عدم التفريط في أي من مقتنيات المكتبة
القرار :التوجيه بمخاطبة السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بكلية االداب لتحديد أحد المترجمين لفهرسة الكتب
اإليطالية.

رابعا  :شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:

1 /4

مذكرة بشأن إعارة السيد الدكتور  /عالء الدين يوسف احمد المدرس بقسم التصميم العمراني للعمل مستشار

بو ازرة السياحة سلطنة عمان وذلك من  2016/3/1حتي  2017/2/29عام سابع
قرار مجلس القسم :

رفض المجلس تجديد اإلعارة لعام سابع تفعيال لقرار مجلس القسم في

 2015/5/24والذي نص علي اعتبار العام السادس هو العام األخير في اإلعارة لحاجة القسم

القرار :اعتماد قرار مجلس القسم
2 /4

مذكرة بشأن تعيين م /هدي األمير محمد درويش المدرس المساعد بقسم التخطيط العمراني علي درجة بدل
معار طبقا لمادة  86من قانون 49

القرار :وافق المجلس مع التهنئة
3 /4

مذكرة بشأن تجديد األجازة الخاصة لمرافقة الزوجة للسيد م /طاهر عبد السالم حامد المدرس المساعد بقسم
التخطيط العمراني
قرار مجلس القسم  :وافق المجلس

القرار :اعتماد قرار مجلس القسم
4 /4

خطاب أ.د .جابر نصار رئيس الجامعة بشأن مقترح المجلس األعلي للجامعات لقواعد ونظام عمل اللجان
العلمية لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين الدورة الثانية عشر
2018/2016
9

القرار  :أخذ المجلس علما وتمرر على السادة أعضاء هيئة التدريس وتفويض لجنة مكونة السادة رؤساء االقسام وادارة
الكلية للمراجعة وابداء الرأي ،على ان تنعقد اللجنة يوم االحد الموافق 2016/3/13

خامسا :ما يستجد من اعمال
 1/5بشأن نتائج استبيانات رضى الطالب على العملية التعليمية خالل الفصل الدراسي االول 2016/2015
القرار :أخذ المجلس علما ويمرر على االقسام العداد تقارير المقررات.
 2/5بشأن طلب ادراج السيد أ.د خالد العادلي في تشكيل مجلس قسم التصميم العمراني بعد انتهاء مهمة سيادته
القومية كمحافظا لمحافظة الجيزة.
القرار :وافق المجلس
أمين المجلس

رئيس المجلس وعميد الكلية

د .مصطفي منير

أ.د .عباس الزعفراني
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البرنامج الزمني المقترح للفصل الدراسي الثاني 2016/2015
المناقشة المرحلية األولي لمشروع

19مارس حتي  24مارس 2016

التخرج
اجازة اعياد العمال والقيامة وشم النسيم

من السبت  30ابريل إلي الخميس  5مايو 2016
(مع استمرار الدراسة يوم االثنين  25ابريل)

المناقشة المرحلية الثانية لمشروع

يومي  7و 8مايو 2016

آخر يوم دراسي

 19مايو 2016

التسليم النهائي للمشروع

 21مايو 2016

المناقشة النهائية للمشروع

يومي  22و  23مايو 2016

معرض المشروعات

من  22مايو إلي  25مايو 2016

تجهيز الكلية لالمتحانات

 26مايو 2016

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 28مايو 2016

نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 9يونيو 4( 2016رمضان)

التخرج

0
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