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األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
كلية الهندسة والتكنولوجيا

قسم الهندسة الكهربية والتحكم

محضر إجتماع مجلس القسم

اإلثنين الموافق 6122/26/62
إنه في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم اإلثنين الموافق  6122/26/62اجتمع مجلس قسم

الهندسة الكهربية والتحكم بقاعة رقم  021بالدور الثالث بكلية الهندسة والتكنولوجيا.

الحضور:

أ.د .ياسر جابر الدسوقي (رئيس القسم)
أ.د .عز الدين زقزوق
أ.د .حسين الدسوقي
أ.د .محمود أبو زيد
أ.د .حمدي عاشور
أ.د .عالء خليل
د .أماني حنفي
ماهر
وليد -ي
د1 .
د .مدحت السنجابي
د .محمد عبد الرحيم
د .عادل مطاوع
د .أحمد الشناوي
د .مصطفى سعد
د .شادي القشالن
د .أحمد قدري
م .نهله عز الدين زقزوق
م .محمد السحرتي

الطالب :أحمد حبالة – ممثل اتحاد الطالب
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تناول المجلس مناقشة البنود التالية:

بند ( )2التصديق على محضر مجلس القسم السابق:

أ.د .ياسر جابر

 استهل سيادته اإلجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس القسم.
 التصديق على المحضر السابق.

القرار ( :)2التصديق على المحضر السابق.
بند ( )6إحاطة المجلس علما بمحضر مجلس الكلية:

أ.د .ياسر جابر

قام سيادته بمناقشة بنود محضر مجلس الكلية السابق وكان من أبرز نقاط المجلس-:
 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق.-إدخال نتائج األسبوع السابع.

العمل في جدول امتحانات النهائي وكذلك المراقبات تحت اشراف األستاذ الدكتورمحمود أبو زيد.

مراجعة اجراءات التقدم العتماد المجلس األعلى للجامعات (مراجعة الجدول الزمنيلالستعدادات).

 تحدد موعد االنتهاء من وتسليم تطوير مقررات الدراسات العليا في الثاني من يناير عام.6126

 النظر في المقترح المقدم من األستاذ الدكتور عالء عبد الباري بشأن عمل برامجللماجستير في الفيزياء والرياضيات الهندسية وسوف يتم تفعيل هذا المقترح في القريب

العاجل.

متابعة إجراءات  NAQAAEتحت اشراف األستاذ الدكتور على الدرويش على أن يتمعمل ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية من قبل هيئة .NAQAAE

اإلشادة بفوز األستاذ الدكتور محمد أبو النصر رئيس قسم الحاسبات بجائزة تميز علىالمستوى االفريقى.

إحاطة المجلس علماً بالفريق البحثي باشتراك أ.د عالء عبد الباري  ،كما أشار سيادتهإلى أن الكلية دائمة الدعم للفرق البحثية.

-موقف الدراسات العليا بالكلية.

-قيام  IETبإرسال شهادات االعتماد إلى الكلية.

القرار ( :)6احاطة المجلس علما بمحضر مجلس الكلية.
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بند ( )3متابعة أوراق التقدم إلى :NAQAAE

م .محمد السحرتي

 أشار سيادته إلى أنه تم العمل في  21ملفات جديدة مطلوبة من NAQAAE
متبقي منها ملفين عن  Risk Assessmentسوف يتم االستعانه فيهم بما ورد

في .ABET

 أشار سيادته إلى أن الموعد النهائي لإلنتهاء من جميع الملفات هو يناير المقبل،
كما أشار سيادته إلى أن المراجعة على الملفات سوف تبدأ يوم الخميس القادم.
القرار ( :)3االنتهاء من ملف الـ  NAQAAEفى الموعد المحدد.
بند ( )4متابعة تطوير مقررات الماجستير:

د .مصطفى سعد

 أشار سيادته إلى أنه سيتم تسليم جميع التعديالت في المقررات يوم 6126/2/6
القادم وأنه حتى اآلن قد تم االنتهاء من جميع المقررات باستثناء بعض المقررات

جاري العمل بهم من قبل د .محمد عبد الرحيم ،أ.د .عز الدين زقزوق.

 اقترح سيادته أن يتم زيادة كود المقررات ليصبح  4 digitsنظ اًر لزيادة مقررات
مجموعة التحكم.

القرار ( :)4زيادة كود المقررات ليصبح  4 digitsنظ اًر لزيادة مقررات مجموعة التحكم.

بند ( )5متابعة تطوير مقررات البكالوريوس

أ.د .ياسر جابر

 اشار سيادته مجدداً إلى أنه قد تم عمل  Focus Groupللنظر في المحتوى
العلمي للمقررات وأن سيادته قام بارسال التعديالت المقترحة على المقررات إلى

كل من :أ.د .ناجي سولاير ،د .محمد منصور ،د .أحمد حسام ،د .عبد اللطيف
بدر لالطالع وابداء الرأي.

 اشار سيادته إلى أن د .محمد منصور قد اقترح دراسة جزء في
 Processingوفوض سيادته األمر إلى د .أماني حنفي للبت فيه.
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د .أماني حنفي

اقترحت سيادتها أن يقوم قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت بالكلية بضم مقرري

 Electronics1,2على أن يكون اسم المقرر الجديد Communications &Signal
.Processing

أ.د .ياسر جابر

 أكد سيادته على ضرورة إبراز موضوع Instrumentation & Automation
عن طريق عمل مجموعة مستقلة لهم (إدارياً) وكذلك مجموعة مستقلة

.Automatic Control

 كما اقترح سيادته تغيير اسم مجموعة المقررات  Machinesليصبح اسمها
.Energy Conversion

 قام سيادته بعمل استفتاء للمجلس على االقتراحين السابقين ،وبناءاً عليه قرر
المجلس أن تغيير اسم مجموعة ال ـ ـ

 Automatic Controlليصبح

 Automatic Control & Instrumentationو تغيير اسم مجموعة

 Machinesلتصبح .Energy Conversion

د .أحمد قدري

أشار سيادته إلى أنه تم ارسال  Template fileمن أ.د .مصطفى حسين عميد الكلية

لتقوم جميع الكلية بعمل  Status Reportباالحتذاء به على أن يكون آخر موعد للتسليم
خالل سته أشهر وأنه بانتهاء شهر يناير المقبل سوف يتم االنتهاء من جميع المقررات.
القرار ( :)5تغيير اسم مجموعة ال ـ ـ  Automatic Controlليصبح Automatic Control
 & Instrumentationو تغيير اسم مجموعة  Machinesلتصبح Energy

.Conversion

بند ( )2متابعة تجهيز المعامل وتطويرها

أ.د .ياسر جابر

أشار سيادته إلى أن م .أحمد عمران سيقوم بعمل نسختين من المعامل الموجوده حالياً

أ.د .حمدي عاشور

أشار سيادته إلى أهمية استالم المعامل الجديدة على .List of components

د .وليد ماهر

عرض سيادته االستعانة بمركز تحديث الصناعة في أيه اصالحات تحتاجها المعامل.
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أ.د .ياسر جابر

أشار سيادته إلى أن االهتمام في الفترة المقبلة سيكون بمعمل .Power

القرار ( :)2االستعانة بمركز تحديث الصناعة في أيه إصالحات تحتاجها المعامل.
بند ( )7تصور التحميل التدريسي ألعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي القادم

أ.د .ياسر جابر

أشار سيادته إلى أنه تم االتفاق من قبل على أن يتم عمل  Routingألعضاء هيئة

التدريس على المقررات المختلفة خالل الفصل الدراسي الصيفي للتأكد من مقدرة أعضاء
هيئة التدريس على تدريس كافة المقررات.
القرار ( :)7تفويض رؤساء المواد فى وضع تصور للتحميل فى الفصل الدراسي القادم على
ان تكون التعديالت في التحميل اقل ما يمكن.

اإلجتماع التالي:

يوم اإلثنين األخير من الشهر المقبل وسيتم إبالغ أعضاء المجلس بالمعياد تحديداً.

إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة عص ار.

رئيــــس القســـــــم

أ.د .ياســر جابـــــــر
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