إجتماع مجلس القسم يوم األحد الموافق 1133/7/13

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
كلية الهندسة والتكنولوجيا
قسم الهندسة الكهربية والتحكم
محضر إجتماع مجلس القسم
يوم األحد الموافق 1133/7/13

إنه فى تمام الساعة العاشرة صباحا ً يوم األحد الموافق  1133/7/13إجتمع مجلس قسم الهندسة الكهربية والتحكم بقاعة
رقم ( )131بالدور الثالث بكلية الهندسة والتكنولوجيا .
الحضور :
أ.د .ياسر جابر الدسوقى (رئيس القسم)
أ.د .عز الدين زقزوق
أ.د .حسين الدسوقى
أ.د .محمود أبو زيد
أ.د .أحمد لطفى
أ.د .حمدى عاشور
أ.د .سماح الصفتى
أ.د .عالء خليل
د .أمانى حنفى
د .مصطفى عبد الجليل
د .شادى القشالن
د .أحمد الشناوى
د .مصطفى سعد
د .أحمد قدرى
م .محمد السحرتى
م .هيثم حسن
م .طارق الدرينى
الطالب /أحمد حبالة
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تناول المجلس مناقشة البنود التالية :
بند ( )3التصديق على محضر مجلس القسم السابق
أ.د .ياسر جابر
 استهل سيادته اإلجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس القسم .
 تم التصديق على المحضر السابق .

بند ( )1إحاطة العلم بمحضر مجلس الكلية
 تم اإلحاطة بمحضر مجلس الكلية .

بند ( )1اإلستعانة بمساعدى التدريس للعام الدراسى 1131/1133
أ.د .ياسر جابر
 تم مناقشة تعيين أحد أوائل الدفعة الحالية  1133/1131وكان أول الدفعة م .أسامة محمد حبالة
وتممم سمماال السممادة أ.ه م  .ت عممن مسممتواع العلمممى واألدبممى وبمماألخ

د .مصممطفى عبممد الجليممل

بإعتبارع مشرفا ً عليه فى مشروع التخرج وقام سيادته بتزكيته .
وبمناقشة السادة أعضاء هيئة التدريس اختلفت اآلراء عليه بين مايداً لتعيينه أو إعطائه فرصة
لمدة سنة لإلستعانة به فى األعمال التدريسمية واإلداريمة بالقسمم كمنتمد لفتمرة إختبمار مم يعماد
تقييمه لتعيينه بعد ذلك من عدمه وهذا ما انتهى إليه قرار المجلس .

بند ( )4دورة تدريب معملية للفنيين بالقسم
أ.د .ياسر جابر
 تقدم سيادته بعرض فكرة تأهيل الفنيين بالمعامل المختلفة حيث أنه يوجد لدينا عدد ( )6معامل
ولكل معمل فنى خاص به  ،وتقوم الفكرة على القيام بتدريب جميع الفنيين على جميع المعامل
بواسطة السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم بحث يكون هناك بدائل لكل المعامل .
وتم مناقشة هذع الفكرة .

أ.دعز الدين زقزوق
 يممرى سمميادته أن يقمموم الفنيممين بتممدريب بعضممهم الممبع

فممى البدايممة ويكممون دور عضممو هيئممة

التدريس مناقشتهم وإضافة التكنولوجى الحديثة وتقييمهم .
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أ.د.حسين الدسوقى
 يممرى سمميادته بأنممه مممن الصممعب تممدريب جميممع الفنيممين علممى جميممع المعامممل ويفضممل عمممل
مجموعات لكل معمل .
وقد تم اإلتفاق على الجمع بين الثالث آراء وتكليف د .أحممد الشمناوى بعممل جمدول إلدارة همذع العمليمة
باإلتفاق مع السادة الفنيين والسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

بند ( )5تحديث موقع الكلية على شبكة المعلومات
 تم مناقشة المتطلبمات الالزممة لموقمع القسمم بالكليمة علمى موقمع اإلنترنمت ممن تحمديث وإضمافة
جميع البيانات الحديثة مثل قائمة األبحاث المنشورة وتم تكليف د .أحممد الشمناوى بمتابعمة ذلمك
مع مركز المعلومات واإلحاطة بما يلزم .

بند ( )6متابعة نتائج مقررات الدراسات العليا واستقصاء الطلبة
د.مصطفى سعد
 أعطى موجز على ما تم عمله فى هذع النقطة واقترح أن يتم وضع اإلستقصاء على شبكة
المعلومات نظرا لكثرة األوراق الخاصة بذلك ألنها تتم بصورة يدوية .

أ.د .ياسرجابر

 أجا سيادته على اإلقتراح السابق بأنه يجب أن نطلب من مركز المعلومات تطوير المنظومة
لكى تستوعب عملية استقصاء الطلبة بطريقة آلية .

بند ( )7موقف الدراسات العليا
د.مصطفى سعد
 أعطى بيان بعدد الطلبة المسجلين بالترم الحالى وأفاد سيادته بالتالى :
 - 3يوجممد عممدد ( )1طلبممة يروبمموا فممى التسممجيل لدرجممة الماجسممتير بموضمموع الحمايممة الكهربيممة
 Protectionوطلب من السادة أعضاء هيئة التدريس تقديم مقترحاتهم بذلك .
 - 1يوجد طالب طلب التسجيل ممع أ.د .حممدى عاشمور واألسمتاذ المدكتور رشمدى حممودة ممن قسمم
الهندسة الميكانيكية فى موضوع ال . Air Conditioning Automation

أ.د .ياسرجابر
 عقب سيادته على البند األول بتقديم مقترحات خالل اسبوعين حتى يتثنى إبالغ الطالب
بالموضوعات المقترحة أو تغيير نقطة البحث .
 وافق سيادته على رأى أ.د .حسين الدسوقى بإضافة مشرف الث من القسم ويكون على درجة
مدرس وترك األمر لألستاذ الدكتور /حمدى عاشور لمناقشة من يراهم مناسبين أو من يروب
فى اإلشتراك بذلك .
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 وطممرح سمميادته موضمموع النممدوة الخاصممة برسممالة الماجسممتيرالمقدمة مممن م .أحمممد عبممد الغفممار
تحت إشراف كل من :
 أ.د .حمدى عاشور د .مصطفى عبد الجليلوطلب سيادته من المشرفين بإقتراح أسماء الممتحنين واقترح أ.د .حمدى عاشور األس ماء
التالية :
 - 3أ.د .ناجى سولاير  -أستاذ بكلية الهندسة  -جامعة األسكندرية
 - 1أ.د .عادل توفيق  -وكيل كلية الهندسة  -جامعة بورسعيد
واقترح أ.د .ياسر إضافة اسم الث حتى إذا تعذر أحدهم ال يتم إعادة الطلمب إلمى مجلمس الكليمة
مرة أخرى .
وتممم اقتممراح أ.د .أحمممد بهجممت  -أسممتاذ الممتحكم اآللممى بجامعممة القمماهرة  -وتممرك األمممر لألسممتاذ
الدكتور/حمدى عاشور لتأكيد األسماء المقترحة قبل موعد مجلس الكلية يوم األربعماء الموافمق
. 1133/8/1
وتعقيبا ً على ذلك بلغ أ.د .ياسر جابر السادة أعضماء هم  .التمدريس بالقسمم بشمكر األسمتاذ المدكتور /
عميد كليمة الهندسمة علمى مجهموداتهم بمشماريع التخمرج وأيضما ً وجمه أ.د .ياسمر جمابر شمكر خماص
للسادع الفنيين وم .محمد السمحرتى لمما بمذلوع ممن مجهمود ممع الطلبمة وأشمار بمأن منظمر القسمم كمان
مشرفا ً على مستوى الكلية.

بنددد ( )8متابعددة تطددوير المنددارج الدراسددية ووزددع جدددول همنددى واز د إلن دداء ر د
الم مة
أ.د .ياسرجابر
 أشار سيادته بأنه يجب معرفة المواد التى تم تطويرها بواسطة السادة أ.ه  .ت بالقسم بنماءاً
على اإلقتراح السابق بإعادة تطوير جميع المواد الخاصة بالقسم بما يتناسمب ممع متطلبمات
العصر الحديث وتم مناقشة هذع النقطة وأفاد كل من السادة أ.ه  .التدريس بالتالى :

أ.د .أحمد لطفى
 يقترح سيادته بأنه يجب أن يكون هناك معمل بالنسبة لمادة EE545

أ.د .ياسرجابر
 يرى سيادته بأن نعمل إتفاقية مع معامل شركة الكهرباء بالقاهرة بأن يقوم الطلبة بزيارتها
مرتين فى الترم ومحاولة االستفادة من تدريبهم هناك .
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التوصية :
 إننا نمشى فى اإلتجاهين
 )3إتجاع اننا نشترى معمالً جديداً
 )1اإلتجاع اآلخر القيام بتدريب الطلبة ماقتا ً بمعمل شركة الكهرباء بالقاهرة
وترتيممب ذلممك سمميتم مممن خممالل أ.د .أحمممد لطفممى مممع أ.د .سممماح الصممفتى لكممى يصمملوا إلممى
القراراألمثل فى هذا الموضوع.

أ.د .أحمد لطفى
 مادة  EE442تم تعديلها وتحتاج إلى معمل ضرورى مادة  EE546لم تطرح ولم تدرس حتى اآلنورأيمة إن الطلبممة ال تسمجلها نهائيما ً وهنماك فكممرة فمى انهمما تحمول إلممى  applicationويقممل
النظرى بها وأشياء تحذف منها ويحتاج سيادته مدة اسبوعين لترتيب ذلك .
وقد أفاد كل رئيس مجموعة بالمواد التى انتهت واعطى جدول زمنى لباقى المواد.

د .مصطفى عبد الجليل
 افاد سيادته بأنه يوجد لديمه ( )5ممواد وممنهم ممادة  EE331ويوجمد تطمابق بمين محتوياتهما
ومحتويممات مقممرر  BA113وفممى حالممة تعممديل هممذع المممادة بنمماءاً علممى ممما يممتم تدريسممه فممى
 BA113فإنه سيكون هناك تغيير جذرى فى المادة . EE331
 وبمناقشة أ.د .مدحت السنجابى و د .محمد عبد الرحيم أفادا كل منهما بمأن ممادة BA113
ال تعطى بهمذع الكيفيمة وبالتمالى البمد ممن اإلبقماء علمى محتويمات ممادة  EE331ممع تعمديل
طفيممف  ،وتممم تأكيممد ذلممك بأخممذ آراء عينممة مممن الطلبممة وأفمماد سمميادته بأنممه تممم توزيممع المممواد
كالتالى :
 - 3مادتى  EE231و  EE232على الدكتورة سماح الصفتى
وقد أعطت سيادتها موعد خالل شهر بعد مناقشة جميع السمادة أ.هم .التمدريس القمائمين
على تدريس هذع المواد .
 - 1مادة EE333
وقمد أنهمى أ.د .ممدحت السممنجابى عملهما يمدويأ وجمارى كتابتهمما وتوزيعهما علمى السممادة
أ.ه  .التدريس.
 - 1مادة EE332
وقد أنهى أ.د.عز الدين زقزوق تعديلها وتم إضافتها وتوزيعها على السادة أ.ه  .ت .
 - 4مادة EE331
جارى مناقشمة أ.د .ممدحت السمنجابى و د .محممد عبمد المرحيم فيمما سموف يمتم بهما ممن
تعديل خالل اسبوعيين .
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أ.د .عالء خليل
 - 3مادة  EE411و EE412
يقوم سيادته بتصحيح األخطاء الموجودة بهما وأعطائهما إلى أ.منى لكتابتهما يوم األحد القادم .
 - 1مادة  EE211يقوم بعملها أ.د .حسين الدسوقى .
 - 1مادة  EE514يقوم بعملها د .أحمد الشناوى .
 - 4مممواد  EE511و  EE515و  EE516و  EE517يقمموم أ.د .مممدحت السممنجابى بتطويرهمما مممع
متابعة أ.د .عالء خليل خالل أسبوع .
 - 5د .محمد عبد الرحيم مادة  EE418و EE419
مطلو التركيز على المواد الداخلية .
 -6د .مصطفى عبد الجليل مادة  EE413وEE513
سوف ينتهى منها خالل إسبوعيين .
 -7د .مصطفى سعد مادة EE218
سوف ينتهى منها خالل إسبوعيين .
 -8أ.د .عز الدين زقزوق سوف يأخذ مادة  EE511من أ.د .مدحت السنجابى
وأ.د .مدحت سوف يأخذ بدلها . EE312
 -9مادة  EE311مع أ.د .عالء خليل
سوف ينتهى منها يوم األحد الموافق . 1133/8/7
 -31أ.د .حمدى عاشور مادة  EE512وEE518
سوف ينتهى منهما يوم األحد.

د .أمانى حنفى
 أفادت سيادتها باآلتى بالنسبة لمواد ال Power
 مادة  EE341ابتة ال يوجد تغير فيها مادة  EE342تم تغييرها العام الماضى مادة  EE441تم تغييرها العام الماضىبند  9ما يستجد من أعمال

أ.د .ياسر جابر
 أشار سيادته أن كل قسم واضع خطة اسمتراتيجية وأفماد بأنمه تمم إضمافة نمموذج جديمد لطلبمة
الماجستير الجدد بحيث تضاف إلى األوراق المقدمة لمجلس الكلية بعد استيفائها .
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د.أمانى حنفى





مطلو استكمال ملفات ال ABET
بالنسبة للنقاء  NAQAAمطلو متابعة السادة المعيدين بعمل تحديث للنماذج وتمم إضمافة
عدد ( )1نموذج يجب استيفائهما بالمتابعة مع أ .منى شاهين
مطلو آخر نموذج من الجدول الصيفى
يقوم د .مصطفى عبد الجليل مع د .أمانى حنفى بعرض  proposalلطلبة الدراسمات العليما
بحيث يقوم الطالب بإختيارع ودراسته طبقا ً لمتطلباته

اإلجتماع التالى :
يوم اإل نين األخير من الشهر المقبل وسيتم إبالغ السادة أعضاء المجلس بالموعد تحديداً .
إنت ى اإلجتماع فى تمام الساعة الواحد ظ را
رئيس القسم
أ.د.ياســــر جــــــابر
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