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 دعوة

يتشرف مجلس قسم هندسة القوى واالالت الكهربية بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر 

 2016-10-30وذلك يوم االحد الموافق  2017-2016العلمى للقسم للعام الجامعى 

بقاعة االجتماعات بالدور االرضى بمبنى العلوم االساسية وذلك فى تمام الساعه الحادية 

لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا  لعرض طالب القسم عشر. وذلك للتواصل مع 

 وتطوير العمل االدارى بالقسم. مشكالتهم ورؤيتهم لتطوير القسم

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

 

 مقرر المؤتمر

 أ.م.د/ محمود محمد الخولى
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الجامعى المؤتمر العلمى لقسم هندسة القوى واالالت الكهربية للعام جدول اعمال 

2016-2017 

 30/10/2016األحد الموافق   : خـــــــــــــالتاري

 قاعة المناقشات بمبنى العلوم األساسية : كانـــــــــــــــالم

 مناقشة الرؤية والخطة االستراتيجية للقسم   : دفـــــــــــــــاله

   التواصل مع طالب القسم لمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا

 لعرض مشكالتهم ورؤيتهم لتطوير القسم.

 .تطوير االداء االكاديمى واالدارى بالقسم 

يتم اخطار جميع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم من خالل   : النـــــــــــــاإلع

 سكرتارية القسم والتواصل معهم بالبريد االلكترونى 

  االعالن بالقسم والمحاضرات لطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات

 العليا 

 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم  : اركونـــــــالمش

 والدراسات العليا للفرق المختلفة مرحلتى البكالوريوس بممثلين من  طال 

المؤتمر وادارة المناقشات وصياغه يتولى السادة االتى أسماؤهم تنظيم أعمال  : اللجنة المنظمة

 التوصيات الخاصة بالمؤتمر:

 )ا.د/ محمد عبد الفتاح فرحات ) رئيس القسم 

  أ.د.م/ عطيه عبد العزيز الفرجانى 

 )أ.د.م/ محمود محمد شوقى الخولى ) مقرر المؤتمر 

 د/ محمد عبد الحميد عبد النعيم 

 م/ أحمد دياب 

 موضوعات المؤتمر:

 البكالوريوس.شئون طالب مرحلة  .1

 شئون طالب الدراسات العليا. .2

 الشئون االدارية واالكاديمية بالقسم. .3

 شئون أعضاء هيئة التدريس. .4
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 :الجدول الزمنى للمؤتمر

 الموضوع م
 التوقيت

 الى من

 11.15 11 كلمة افتتاحية من رئيس القسم 1

 12 11.15 شئون طالب مرحلة البكالوريوس 2

 12.45 12 العلياشئون طالب الدراسات  3

 1.45 1 شئون أعضاء هيئة التدريس 4

 2.30 1.45 الشئون االدارية والتنظيمية بالقسم 5

 3 2.30 الخاتمة والتوصيات 6
 

 جدول أعمال المؤتمر:

 وتشمل مناقشة الموضوعات االتية : أوال : شئون طالب مرحلة البكالوريوس :

 المقررات  والجداول الدراسية. .1

 الدراسية والمعامل.القاعات  .2

 الكتاب الجامعى.  .3

 مشاريع التخرج. .4

 التدريب الصيفى والزيارات الميدانية. .5

 االنتظام بالمحاضرات  والتمارين. .6

 االستماع ومناقشة أراء الطالب لتطوير القسم. .7

 

 وتشمل مناقشة الموضوعات االتية ::  ثانيا : شئون طالب مرحلة الدراسات العليا

 بالقسم.الخطة البحثية  .1

 المقررات  والجداول الدراسية. .2

 القاعات الدراسية والمعامل. .3

 الخدمات االلكترونية والية التسجيل .4

 سبل دعم وتشجيع طرق البحث العلمى والتعلم غير التقليدية.  .5
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 الندوات العلمية الدورية لطالب الدراسات العليا .6

 تمويل البحث العلمى والتفاعل المجتمعى. .7

 وتشمل مناقشة الموضوعات االتية : :هيئة التدريس ومعاونيهم ثالثا : شئون أعضاء

 الجداول الدراسية والمقررات. .1

 المعامل والتجهيزات العلمية. .2

 االهتمام والمشاركة بأعمال الجودة بالقسم والكلية. .3

 المؤتمرات والندوات العلمية. .4

 مقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتطوير االداء بالقسم. .5

 وتشمل مناقشة الموضوعات االتية : رابعا : الشئون االدارية والتنظيمية بالقسم:

اصدار دليل للقسم يشمل الرؤية والرسالة واالهداف  وخطة القسم لمرحلتى البكالوريوس  .1

 والدراسات العليا و اعضاء هيئة التدريس بالقسم.

 والعاملين والطالب.االعالن والتواصل مع اعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم  .2

 سكرتارية القسم وأمناء وفنيو المعامل. .3
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توصيات المؤتمر العلمى لقسم هندسة القوى واالالت الكهربية للعام الجامعى 

2016-2017 

بقاعة  2017_2016تم عقد المؤتمر العلمى لقسم هندسة القوى واالالت الكهربية للعام الجامعى 

بتنظيم كال  30/10/2016بمبنى العلوم االساسية يوم األحد الموافق  المناقشات بالدور االرضى 

 من السادة:

 )ا.د/ محمد عبد الفتاح فرحات ) رئيس القسم ورئيس المؤتمر 

  )أ.م.د./ عطيه عبد العزيز الفرجانى ) منسق الجوده بالقسم 

 )أ.م.د./ محمود محمد شوقى الخولى ) مقرر المؤتمر 

 لنعيمد/ محمد عبد الحميد عبد ا 

 م/ أحمد دياب 

وقد تكرم بالحضور عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم باالضافة الى 

 مندوبين من الطالب يمثلون الفرق الدراسية المختلفة بالقسم كما هو موضح بكشف التوقيعات.

االعمال  تم  وبعد العرض والمناقشة المستفيضة والموضوعية للموضوعات المدرجة على جدول

 الخروج بالنقاط اوالتوصيات التالية:

 

 أوال : شئون طالب مرحلة البكالوريوس 

قام رئيس مجلس القسم بعرض وشرح مجهودات القسم لتحقيق توصيات المؤتمر العلمى  -1

 .2016-2015السابق للقسم للعام الجامعى 

بالستائر ونظام  2ج, 1أن يتولى رئيس القسم مخاطبه ادارة الكلية بتجهيز المدرجات ج -2

 صوت السلكى ونظام السبورات الذكية  لتسهيل وتحسين العملية التعليمية.

أن يتولى رئيس القسم مخاطبه ادارة الكلية بتجهيز قاعتين دراسيتين بالدور الخامس بالقسم  -3

 بالستائر وبروجيكتور لتسهيل العملية التعليمية.

لرحالت العلمية لطالب القسم وعمل مقترح من أحد طالب الفرقه الرابعه بتفعيل ا -4

 بروتوكوالت تعاون مع الشركات والمصانع.

مخاطبة ادارة الكلية للتنسيق القامة يوم المهنة لدعوه الشركات والجهات المعنية بتشغيل   -5

 خريجى القسم.

أن يقوم السيد رئيس القسم بالتنبيه على السادة معاوني اعضاء هيئة التدريس بضرورة  -6

دريس الفصول الدراسية ابتداءا من االسبوع االول للدراسة مع ضرورة االلتزام االلتزام بت
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بتسجيل الغياب والتنسيق مع استاذ المقرر لعمل التمارين للطالب لتقييمهم على مدار 

 الفصل الدراسى.

مقترح من احدى طالبات الفرقه الرابعة أن يهتم القسم بتنظيم فعاليات علمية لحث الطالب   -7

 ن على البحث واالبتكار مع اقامة سيمنارات لعمل هؤالء الطالب.المتميزي

االجنبية لضروره استغالل معامل اللغات الموجوده  ةالتنسيق مع االقسام التى تدرس اللغ -8

 بالكليات النظرية لتعظيم استفادة الطالب من هذه المعامل.

محاضرتين  ريستدفصل محاضرات المادة الواحدة بعدم  ةادارة الكلية لضرور ةمخاطب -9

 لنفس المادة فى يوم واحد.

 ةعمل دورات تدريبية مجانية خالل فتر ةبضرور ةالرابع ةالفرقاحد طالب مقترح من  -10

الصيف لتجهيز الطالب باى برامج او مواد يحتاجها الطالب خالل عمل مشاريع التخرج 

يم لتعظيم االستفادة من مشروع التخرج من خالل كل وقت المشروع للعمل فى صم

 المشروع.

تفعيل دور مركز الكتاب الجامعى لتحسين  ةالثالثة بضرور ةالفرقاحد طالب مقترح من  -11

 .البيع ةالجامعى وتنظيم عمليالكتاب من مستوى 

الثالثة بتعدد المعيدين بالمادة الواحدة لتعظيم االستفادة من  ةالفرقاحد طالب مقترح من  -12

 خبرات المعيدين خالل تدريس المادة.

بتحويل بعض طلبة المشاريع وتمت الموافقة  الرابعة ةالفرقاحد طالب طلب مقدم من   -13

 على الطلب المقدم تلبية لرغبة الطالب لالستفادة من مشروع التخرج.

  ثانيا : شئون طالب مرحلة الدراسات العليا

 مقارنة محتوى مقررات القسم بمقررات الجامعات الشهيرة تفعيال لتوجيهات الجودة. -1

 لتوصية بادراج الدبلومات المهنية ضمن برامج القسم للدراسات العليا.ا -2

مخاطبة ادارة الكلية بضرورة تجهيز قاعة تدريسية بالقسم مجهزة بالسبورة الذكية لتحسين  -3

 العملية التدريسية.

مقترح من احد طالب الدراسات العليا بأهمية استضافة القسم لعدد من الشركات والمصانع  -4

 القسم فى تقديم أبحاث تخدم المجتمع.  للتواصل مع

مخاطبة ادارة الكلية لتوفير احد برامج فحص االقتباس لالبحاث العلمية لخدمة اعضاء  -5

 هيئة التدريس و طالب الدراسات العليا عند عمل االبحاث العلمية. 
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 Impactبدال من  SJRمقترح مخاطبه الدراسات العليا بالكلية بتقييم االبحاث على  -6

Factor  .عند تقييم االبحاث العلمية بالجامعة لمنح مكافئات البحث العلمى 

 ثالثا : شئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 بتوفير مكاتب العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم. مخاطبة ادارة الكلية -1

مخاطبة ادارة الكلية لتجهير مصعد مبنى العلوم االساسية بنظام الكارت لضمان عمل   -2

 المصعد طول اليوم وبخاصة ايام االمتحانات  لتسهيل العمل بالكنترول بالدور الخامس.

 رابعا : الشئون االدارية والتنظيمية بالقسم:

التواجد بها بصفة منتظمة أن يتولى المعيدون والمدرسون المساعدون مسئولية المعامل مع  .4

 على ان يتولى السيد رئيس القسم هذا االمر.

أن يتم صيانه المعامل وتطويرها  باالستعانه بخبرات  طالب الدراسات العليا ومن خالل  .5

 مشاريع التخرج.

 مخاطبة ادارة الكلية لضرورة توفير أمناء للمعامل لضمان حسن تدريس المعامل. .6

 

 

   مقرر المؤتمر
   

   أ.د.م/ محمود شوقى الخولى

 رئيس القسم والمؤتمر  
   
 أ.د/ محمد عبد الفتاح فرحات  
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 كشف الحضور و بعض الصور التذكارية
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 صور من المؤتمر
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