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م اهلندسة الصناعيهاملؤمتر العلمي لقس  
 

عميد الكليهالسيد األستاذ الدكتور /    
                                       بعد التحيه ،،،،،                                    

م فى تمام الساعه الحادية عشر تم عقد المؤتمر العلمى لقسم الهنسة  2/11/2114أنه فى يوم االحد  -
ة المعاونه وبعض خريجى القسم وكذلك ئوقد حضر كل من الساده اعضاء هيئة التدريس والهي  هالصناعي

 -كالتالى : سم الهندسة الصناعيه وكان أجندة اللقاء قطالب الفرق االربعه ل

 لمؤتمركلمه نرحيب من منسق ا -

 كلمة أ.د/ رئيس القسم -

 كلمة منسق الفرق االربعه الطالبيه -

عرض لرؤية تخصص الهندسة الصناعيه واحتياجات سوق العمل والتنويه على حجم الوظائف المطلوبه فى  -
 ربى فى الوضع الراهن وكذلك المستقبلى .عالسوق المحلى وال

ع االداء وكذلك االسئله التى وهما مقترحات التطوير ورف تم االستماع ألراء الطالب فى اتجاهين اساسيين -
 تشغل الطالب سواء للمقررات الدراسيه أو التدريب أو توقعات الطلب لسوق العمل .

تم مشاركة كافة اعضاء هيئة التدريس فى الردود على مقترحات الطالب واالسئله وشارك فى الردود الضيوف  -
 الهيئة المعاونه . كمن الخريجين وكذل

 التوصيات
 

 فى الشركات المطلوب مشاركة القسم فى توفير اماكن للتدريب  -1
 زيادة فرص التدريب بالقسم بما يخدم احتياجات سوق العمل . -2
ات تتطلب راقرممطالبة ادارة الكليه زيادة طاقة معامل الحاسب االلى ومستلزماتها حيث ان معظم ال -3

 ام الحاسب االلى تطبيقات على برمجيات باستخد
 مطالبة ادارة الكليه بتحسين تكييف المعامل . -4
  تخصصات اخرى عيتم تجميعها م الالمقررات ىمن خارج القسم ان التأكيد على حق الطالب فيما يخص ا -5
 امكانية ان تكون أماكن المحاضرات والتمارين فى قاعات القسم لقلة اعداد الطالب فيه  -6
العمليه التعليميه التى شهد لها الطالب وكذلك لعالقة الساده اداء االستمرار فى الحفاظ على كفاءة  -7

 التدريس بالطالب  هيئة أعضاء
 زيادة التواصل بين الطالب والخريجين وهيئة التدريس لاالستمرار فى عقد لقاءات على فترات متقاربه  -8

  للسادة اعضاء هيئة هراً بكلمة أ.د/ رئيس القسم بالتمنى والدعاء وانتهى المؤتمر فى الساعه الثانيه ظ        
 التدريس بالتوفيق الدائم والنجاح والتفوق للطالب وكذلك مزيد من التوفيق لخريجى القسم

                                                                                                                                               

 رئيس قسم الهندسة الصناعيه                                     
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 أ . د / محمد عادل الباز                                                                                   


