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األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
كلية الهندسة والتكنولوجيا

قسم الهندسة الكهربية والتحكم

محضر إجتماع مجلس القسم

اإلثنين الموافق 8322/30/82
إنه في تمام الساعة الثانية ظه ار يوم اإلثنين الموافق  28/03/2011اجتمع مجلس

والتحبم معمل رسم  102الةور الثاني بلية الهنةسة والتبنولوجيا.

الحضور:

 - 1أ.ة .ياسر جا ر الةسوسي (رئي
 - 2أ.ة .عز الةين زسزوق
 - 3أ.ة .محموة أ و زية
 --4أ.ة .أحمة لطفي
4
 - 5أ.ة .سماح الصفطي
 - 6أ.ة .مةحت السنجا ي
 - 7أ.ة .عالء الةين خليل
 - 8أ.ة .حمةي عاشور
 - 9ة .أماني حنفي
 - 11ة .مصطفى ع ة الجليل
 --11ةي .محمة ع ة الرحيم
11
 -12ة .مصطفى سعة
 -13ة .أحمة الشناوي
 -14ة .أحمة سةري
 -15م .رانيا عاصم
 -16م .نهله عز الةين زسزوق
 -17م .طارق الةريني
 -18م .هيثم حسن
 -19م .محمة السحرتي
 -21م .محمة اسماعيل ناصف
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تناول المجلس مناقشة البنود التالية:

بند ( )2التصديق على محضر مجلس القسم السابق:

أ.ة .ياسر جا ر

 استهل سياةته اإلجتماع الترحيب الساةة أعضاء مجل
 التصةيق على المحضر السا ق

القسم.

بند ( )8إحاطة العلم بمحضر مجلس الكلية:

أ.ة .ياسر جا ر

س سسام س سسياةته مناسش سسة ن سسوة محض سسر مجلس س
توصسسيات مجل س

البلي سسة األخي سسر إلحاط سسة أعض سساء مجلس س

القس سسم علم سسا

البليسسة وبسسان مسسن سسين أ سسرز نقسساط المجل س  :إج سراءات هيئسسة ABETواجتماعهسسا

المرتقسسب فسسي شسسهر يوليسسو المق سسل إلعتمسساة شسسهاةات البليسسة ةايسسة مسسن ةفعسسة س س تم ر  ،1020ف اريسسر
 1022وما عسسةها – روتوبسسول التعسساون فسسي مجسسال الهنةسسسة يننسسا و سسين جامعسسة ورسسسعية وجامعسسة

منوف – ال روتوبول مع الجامعة األلمانية.

أ.ة .سماح الصفطي

استفسرت سياةتها عن موعة انتهاء الفصل الةراسي الحالي.

أ.ة .ياسر جا ر

اجاب سياةته على االستفسار السا ق وجوة استراحان هساا الشس ن وهمسا انتظسام المحاضسرات يسومي

الجمعة والس ت بتعويض عن المحاضرات الملغاه (استراح مقةم من ة .خالة البيالني) ،أو إضسافة

ساعة على زمن المحاضرة ،مع العلم ن مجل

البلية لسم يصسل إلسى سسرار عسة هساا الشس ن وعليسه

لم يتحةة حتى اآلن موعة نهاية الفصل الةراسي الحالي.
بند ( )0مناقشة توزيع األعمال اإلدارية:

أ.ة .ياسر جا ر

 سسسام سسسياةته مناسشسسة توزيسسع األعمسسال اإلةاريسسة علسسى بسسل العسساملين القسسسم وأنسسه سسسة تسسم إرسسسال ساعسسةة
يانات لجميع أفراة القسم تلخص األعمال اإلةارية الموبله لبل فرة.

 أبسسة سسسياةته علسسى أن اللجسسان الثقافيسسة واإلجتماعيسسة والرياضسسية القسسسم سسسوف يبسسون لهسسا صسسة أب سسر
ومفعلة شبل يفوق اللجان العامة األباةيمية.
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بند ( )4متابعة :Status Report

أ.ة .ياسر جا ر

سسسام سسسياةته طسسرح موضسسوع  Status Reportمسسع العلسسم أن المسسسئول عنسسه (ة .أحمسسة سسسةري ،م .رانيسسا
عاصم).

ة .مصطفى ع ة الجليل

عقسسب سسسياةته علسسى النقطسسة السسسا قة س ن أسسسسام البليسسة جميعسسا يجسسب أن تخسسر  Status Reportعلسسى
تنسيق واحة يبون معمم على األباةيمية ببل.

م .رانيا عاصم

استرحسست سسسياةتها تعقي سسا علسسى النقطسسة السسسا قة أن يقسسوم أ.ة .ياسسسر جسسا ر مناسشسسة موضسسوع عمسسل لجنسسة
خاصسسة جنجسساز  Status Reportفسسي مجل س

البيالني.

البليسسة المق سسل ،وأنهسسا سسسوف تسسةر األمسسر مسسع ة .خالسسة

أ.ة .حمةي عاشور

استرح سياةته تعقي ا على النقطة السا قة أن العمل في  Status Reportيتطلسب أن ي سةأ ب Check
 Listفي ال ةاية.

ة .مصطفى ع ة الجليل

تعهة سياةته تعقي ا على النقطة السسا قة س ن يقسوم ة ارسسة األمسر مسع أ.ة .علسى السةرويم مسع العلسم س ن
بل ال يانات المطلو ة موجوةه لة القسم.

بند ( )5متابعة طلبات احتياجات القسم:

أ.ة .ياسر جا ر

طرح سياةته موضوع طل ات احتياجات القسم للمناسشة مؤبةا على أنه ناءا على اإلجتماع مع ة.
سهير الحلفاوي (نائسب رئسي

األباةيميسة للشسئون الماةيسة واللوجسستيات) يجسب أن يقسوم القسسم عمسل

ساعةة يانات لإلحتياجات المطلو سة لمسةة أر سع سسنوات مق لسة مسع ترتيسب أولويسات االحتياجسات التسي

ترف سسع إل سسى مس سستويات اإلةارة العلي سسا األباةيمي سسة والمس سسئولة ع سسن تل يته سسا وم سسع األخ سسا ف سسي االعت سسار
االسسستهالو والطلسسب الرشسسية لم سوارة األباةيميسسة ،وسسسوف يقسسوم سسسياةته متا عسسة ة .سسسهير ش س ن تل يسسة

هاه االحتياجات سرع وست ممبن.

أ.ة .حمةي عاشور

 أشسسار سسسياةته تعقي سسا علسسى النقطسسة السسسا قة نسسه سسسام عمسسل مقتسسرح لتجهيسسز معمسسل Power
وسوف يقوم تصويره وتمريره على أعضاء المجل

فيما عة ألخا اآلراء.

 أبة سياةته على ضرورة وجوة معمل  Circuitsمتبامل القسم.
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ة .أحمة الشناوي

صةق سياةته على ضرورة وجوة معمل  Circuitsالقسم.

أ.ة .ياسر جا ر

علسسق سسسياةته علسسى النقطسسة السسسا قة نسسه يمبسسن للمعامسسل (ترشسسيةا لإلسسستهالو) أن تت سساةل المعسسةات
واالحتياجات فيما ينها حسب مواعية المحاضرات للحصول على أبثر من معمل .Circuits

أ.ة .حمةي عاشور ،أ.ة .سماح الصفطي

علقسسا سسسياةتهما علسسى االست سراح السسسا ق لسرئي

القسسسم نسسه ال سسة مسسن وجسسوة معمسسل  Circuitsمسسستقل

للقسم.

أ.ة .ياسر جا ر

أب سة سسسياةته اإلشسسارة إلسسى التعليسسق السسسا ق س ن است ارحسسه ش س ن ت سساةل المعسسةات سسين المعامسسل خسسالل
مواعية عمل المحاضرات هو عمل مؤست لحين تجهيز معمل متبامل.

أ.ة .سماح الصفطي

أبسسةت سسسياةتها علسسى ضسسرورة أن يسستم تعسسةيل  Circuits1,2فسسي ال  Status Reportليبونسسا 6

ساعات ا تةاءا من الفصل الةراسي القاةم.

أ.ة .أحمة لطفي

أسترح سياةته نقل موضوعات ةراسية من  Circuits2إلى .Circuits1

ة .محمة ع ة الرحيم

منهج  Circuits2يحتا إلى إةخال موضوعات في .Three Phases

أ.ة .ياسر جا ر

طلسسب سسسياةته مسسن ة .مصسسطفى ع سسة الجليسسل تسسولي مهمسسة عمسسل مقتسسرح ش س ن اللوجسسستيات المطلو سسة

للقسم ببل.

م .رانيا عاصم

استرحت سياةتها وجوة  Kitأخر القسم للطوار ء.

أ.ة .ياسر جا ر

وافق سياةته على االستراح السا ق.

ة .أماني حنفي

ةعت سياةتها أي عضو هيئة تةري

لةيه مقترح ش ن المنساهج المةرسسة القسسم اإلسسراع تقةيمسة

حيث أن القسم صةة تجهيز  Status Reportجةية.
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أ.ة .حمةي عاشور

استفسسسر سسسياةته عسسن أنسسه سسسة تسسم الفعسسل مسسن اي س سسل اج سراء العةيسسة مسسن التعسسةيالت علسسى المنسساهج

الةراسية ةون تط يقها.

ة .أماني حنفي

أجا ت سياةتها على االستفسار السا ق نه لم يتم الموافقة على  Status Reportعة.

ة .محمة ع ة الرحيم

استرح سياةته أن يبون مقرر  Digital Controlمثا ة .Core Course

ة .أحمة الشناوي

وافق على االستراح السا ق مع استراح أن يبون مقرر  Automationمثا سة  Core Courseهسو

اآلخر.

بند ( )6مناقشة المقترح المقدم من د .حمدي عاشور بخصوص تأهيل الفنيين:

أ.ة .حمةي عاشور

سام سياةته شرح المقترح الخاص ه ش ن ت هيل الفنيين.

أ.ة .سماح الصفطي

استرحت سياةته تعقي ا على االستراح السا ق عمل  Documentsبل خطوات ت هيل الفنيين واستغالل
هاه الملفات في  NAQAAEبةليل على حسن أةاء القسم.

أ.ة .ياسر جا ر

سسسوف يقسسوم سسسياةته تعقي سسا علسسى است سراح أ.ة .حمسسةي عاشسسور جرسسسال الموافقسسة إلسسى عميسسة البليسسة علسسى

االستراح مع أسماء القائمين ت هيل الفنيين.

أ.ة .محموة أ و زية

استرح سياةته أن تعمل المعامل القسم لعةة ساعات أطول.

أ.ة .ياسر جا ر

عقب سياةته على النقطة السا قة ضروة أن يتقةم أ.ة .محموة أ و زية جستراح تفصيلي لالو.

بند ( )7مناقشة الخطة البحثية بالقسم:

أ.ة .حمةي عاشور

استرح سسياةته عسةم تفصسيل المجموعسات ال حثيسة شسبل مفصسل ولبسن اجمالهسا تحست عنساوين شساملة بسل
عنوان يضم المجموعات المتشا هه ومناسشة الو في مجل
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أ.ة .ياسر جا ر

وافق سياةته علسى االستسراح السسا ق مسع اإلشساره إلسى أنسه سسوف يستم تصسنيف األ حساث المنشسورة واسسطة

أعضاء هيئة التةري

أ.ة .أحمة لطفي

القسم تحت المجموعات ال حثية التا عة لها وعمل ساعةة يانات الو.

استفسر سياةته عن أسماء رؤساء المجموعات ال حثية.

أ.ة .ياسر جا ر

أجسساب سسسياةته علسسى االستفسسسار السسسا ق نسسه سسسوف يسستم ارجسساء هسساا األمسسر سلسسيال حتسسى ننتهسسي مسسن
تشبيل المجموعات أوال.

أ.ة .عز الةين زسزوق

أسترح سياةته أن يقوم أ.ة .أحمة حسسام ،أ.ة .آسسر زبسي عمسل محاضسرات ألعضساء هيئسة التسةري
القسسسم لتسسوعيتهم االتجاهسسات العالميسسة الحاليسسة فسسي مجسسال األ حسساث و نسساء عليسسه يقسسوم القسسسم تشسسبيل

المجموعات ال حثية.

أ.ة .سماح الصفطي

أسترحسست سسسياةتها أن يقسسوم ة .أحمسسة سسسةري ال حسسث ع سسر االنترنسست عسسن مجسساالت األ حسساث العالميسسة

(ع ر الثالث سنوات الماضية) والتوجهات الحالية ومن ثم يقوم القسم تشبيل المجموعات ال حثيسة
ناءا على نتيجة ال حث.

م .رانيا عاصم

تساءلت سياةتها عن وجوة هةف آخر للمجموعات ال حثية خالف نشر األ حاث.

أ.ة .ياسر جا ر

أج سساب س سسياةته ع سسن االستفس سسار الس سسا ق س س ن الحص سسول عل سسى التموي سسل ه سسو اله سسةف اآلخ سسر لتش سسبيل

المجموعات ال حثية.

أ.ة .عز الةين زسزوق

أش سسار س سسياةته إل سسى أهمي سسة تس سوافر بس سسل م سسن أجهس سزة سي سسا  software،component ،ف سسي المعامس سسل

للمساعةة في ال حث العلمي.

أ.ة .ياسر جا ر

 أشار سياةته إلى أن المجموعات ال حثية القسم سوف تت نى األتجاهات األر ع التالية:
- Power System
- Automation
- Renewable Energy
- Power Generation & Conversion
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وعلى بل عضو هيئة تةري

أن يضع اسمه تحت المجموعة ال حثية التي تنتمي إليها

أ حاثه ،بما سرر سياةته وضع منسق عام لبل مجموعة حثية على أن يبون من أبثر
األعضاء نش ار في هاا المجال.

 طلسسب سسسياةته مسسن أعضسساء هيئسسة التسسةري
خم س

القسسسم إرسسسال الملسسف ال حثسسي الخسساص هسسم لمسسةه

سسسنوات سسسا قة ال ريسسة اإللبترونسسي مسسع تصسسنيف بسسل حسسث تحسست المجموعسسة ال حثيسسة

التا عة له من المجموعات األر ع السا قة.

أ.ة .أحمة لطفي

 استرح سياةته أن يقوم بل عضو تقةيم استراحه ش ن تقسيم المجموعات ال حثية.

 أب سسة س سسياةته عل سسى أن ج سسزء م سسن الخط سسة ال حثي سسة أن تب سسون وظيفته سسا ت هي سسل أعض سساء هيئ سسة
التةري

في المجاالت ال حثية المختلفة.

بند ( )2مناقشة خطة تطوير معامل القسم:

أ.ة .ياسر جا ر

 س سسام س سسياةته مناسش سسة خط سسة تط سسوير معام سسل القس سسم وأش سسار إل سسى أهمي سسة إع سساةة تنظ سسيم المعام سسل
الشبل الالئق.

 أشسسار سسسياةته إلسسى وجسسوة مشسساريع تخسسر المعامسسل لسسم تعمسسل منسسا  20سسسنوات يجسسب أخسسا سسرار
ش ن اال قاء عليها أو االستفاةه مبوناتها وطلب تصويت المجل

أ.ة .عز الةين زسزوق

على الو.

است سسرح س سسياةته رةا عل سسى النقط سسة الس سسا قة أن ي سستم تش سسبيل لجن سسة م سسن ب سسل تخص سسص لة ارس سسة إمباني سسة
االستفاةة من المشاريع السا قة التا عة لها.

أ.ة .حمةي عاشور

استرح سياةته أن المشاريع التي يمبن استغاللها في التجارب تبرث لالو واألخر يحتفظ ها على

أرفف مخصصة لالو.

أ.ة .ياسر جا ر

أشار سياةته أنه في انتظار مقترح رؤساء المواة ش ن معمل .Control

مجلس قسم الهندسة الكهربية والتحكم

إجتماع مجلس القسم شهر مارس 1122

بند ( )9الفصل الصيفي القادم :8322-8323

أ.ة .ياسر جا ر

طسسرح سسسياةته موضسسوع الفصسسل الصسسيفي  1022-1020للمناسشسسة وأشسسار سسسياةته إلسسى أهميسسة العمسسل

علسسى طم نسسة الطل سسة وجسسوة فصسسل ة ارسسسي صسسيفي هسساا العسسام عسسن طريسسق طسسرح جسسةول الصسسيفي مسسن

اآلن.

بند ( )23مشروعات التخرج:

أ.ة .ياسر جا ر

طسسرح سسسياةته موضسسوع مشسسروعات التخسسر للمناسشسسة حيسسث سسسرر طسسرح اسسسماء المشسساريع والمش سريفن
عليها غةا.

م .نهله الةين زسزوق

استرحس ست س سسياةتها أن يق سسوم ب سسل محاض سسر جرس سسال ال formالخاص سسة مش سسروعات التخ سسر ال ري سسة
اإللبتروني من أجل استيفاء متطل ات ال ABETو .IET

أ.ة .حمةي عاشور

استسسرح سسسياةته رةا علسسى النقطسسة السسسا قة أن يسستم تشسسبيل لجنسسة لعمسسل formلمشسسروعات التخسسر تعمسسم
على البلية بلها.

أ.ة .ياسر جا ر

طلسب سسسياةته تعقي سا علسسى النقطسسة السسا قة مسسن بسل محاضسسر أن يقسسوم تقسةيم  formالمشسسروع خسسالل
أس وع من استقرار المشروع.

بند ( )22ما يستجد من أعمال:

ة .مصطفى سعة

 أشسسار سسسياةته إلسسى أنسسه فسسي أثنسساء اسسستبمال اج سراءات  ABETحصسسلت  3مسسن  Outcomesعلسسى
نتيجة أسل من  %60التقييم عن طريق المقررات الةراسية وتحتا إلى اجراءات تصحيحية.

 بمسسا أشسسار سسسياةته إلسسى إمبانيسسة حسساف ال نسسة  L,Mمسسن  Outcomesووافسسق جميسسع المجل س

علسسى

الو.

أ.ة .ياسر جا ر

 أبسسة سسسياةته علسسى أن ةور اإلرشسساة األبسساةيمي هسسو حسسل مشسسابل الطسسالب ش س ن التسسسجيل باملسسة مسسع
حتميه وجوة تواصل مع الطالب.
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أ.ة .عالء خليل

استرح سياةته عةم عمل أي استثناءات إلنتقال الطالب من فصل ةراسي إلى آخر.

أ.ة .ياسر جا ر

 أشسسار سسسياةته إلسسى أنسسه تسسم فسستب إيميسسل للطسسالب ليقومسوا جرسسسال إيمسسيالتهم الخاصسسة عليسسه ليتثنسسى لبسسل
محاضس س س س س س س سسر إرسس س س س س س س سسال ال Sheetsمس س س س س س س سسن خاللس س س س س س س سسه لتيسس س س س س س س سسير التصس س س س س س س سسوير علس س س س س س س سسى الطس س س س س س س سسالب
electriceng2011@gmail.com
 استرح سياةته أن يقوم توزيع البتب القةيمة القسم بهةايا على طالب البلية.
 شسسةة سسسياةته علسسى ضسسرورة اإللت سزام مواعيسسة الحضسسور واالنص سراف لجميسسع أف سراة القسسسم س سواء بسسانوا
أعضاء هيئة التةري

أو الموظفين القسم.

مجلس قسم الهندسة الكهربية والتحكم

إجتماع مجلس القسم شهر مارس 1122

ملخص التوصيات:

 .2أن يقوم أ.د .ياسر جابر بإخطار مجلس القسم بما توصلل إليلم مجللس الكليلة بشلأن قلرار تعلوي
المحاضرات الدراسية الفائتة الناتج عن الظروف الراهنة.

 .8أن تقوم م .رانيا عاصم بمناقشة ما يمكن عملم بشأن  Status Reportمع د .خالد الكيالني.

 .0أن يقوم د .مصطفى عبد الجليل بمناقشة ما يمكلن عمللم بشلأن  Status Reportملع أ.د .عللى
الدرويش.

 .4أن يقوم جميع العاملين بالقسم بتقديم كشف بكل احتياجاتهم لألربع سنوات المقبلة ملن لوجسلتيات
ومهمات مستهلكة وخالفم إلى رئيسهم المباشر(رؤسلا الملواد بالقسلم) لعملل قاعلدب بيانلات كامللة

(بواسطة د .مصطفى عبد الجليلل) مرتبلة حسلأ أولويلة ايحتياجلات ترفلع بعلد اكتمالهلا إللى رئليس

القسم ليتولى سيادتم مراجعتها بشكل نهائي ومتابعة تلبية هذه ايحتياجات مع د .سهير الحلفاوي.

 .5أن يقوم أ.د .حمدي عاشور بتوزيع مقترحة بشأن تجهيلزات معملل  Powerعللى أعضلا مجللس
القسم.

 .6أن يقوم أ.د .ياسر جابر بتوفير  Kitأخرى للقسم.

 .7أن يقوم كل عضو هيئلة تلدريس بتقلديم اقتراحلات تيييلر المنلاهج الدراسلية التلي يراهلا مناسلبة إللى
رؤسللا الم لواد قبللل بللد العمللل أ .Status Reportعلللى أن يقللوم رؤسللا الم لواد بعمللل مقتللرح

شامل بشأن تييير المناهج الدراسية وتقديمم لرئيس القسم.

 .2أن يقوم رئيس القسم بإرسال الموافقة على اقتراح أ.د .حمدي عاشور والخاص بتأهيل الفنيين ملع
أسما القائمين بالتأهيل.

 .9أن يقوم أ.د .محمود أبو زيد بتقديم اقتراح تفصيلي عن زيادب عدد ساعات العمل بالمعاملل للرئيس
القسم.

 .23أن يقوم رئيس القسم بتقديم طلأ إللى مجللس الكليلة بوضلع تصلنيفات عاملة وشلاملة للمجموعلات
البحثية دون الدخول في عناوين متخصصة لألبحاث.

 .22أن يقوم رئيس القسم بتصنيف أبحاث أعضا هيئلة التلدريس المنشلورب تحلت المجموعلات البحثيلة
التابعة لها وعمل قاعدب بيانات بذلك.

 .28أن يقللوم أعضللا هيئللة التللدريس بالقسللم بإرسللال الملللف البحثللي الخللاص بهللم لمللده خمللس سللنوات
سابقة بالبريد اإللكتروني مع تصنيف كل بحث تحت المجموعة البحثية التابعة لم ملن المجموعلات
األربع السابق ذكرها بالمحضر.

 .20أن يقوم رؤسا المواد بعمل مقترح بشأن معمل .Control

 .24أن يتم طرح جدول الدراسة للفصل الصيفي  8322-8323من اآلن.
 .25أن يتم طرح أسما مشروعات التخرج والمشرفين عليها من اليد.
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 .26مطلوأ من كل محاضر بعد استقرار مشروع التخرج أن يقلوم بوضلع ال Formالمناسلبة للم خلالل
أسبوع.

 .27حذف  L,Mمن .Outcomes

 .22أن يقللوم أعضللا هيئللة التللدريس بنشللر البريللد اإللكترونللي التللالي علللى الطللالأ ليقوملوا بللالرد عليللم
حتللى يتثنللى للقسللم جمللع ايملليالتهم ليقللوم أعضللا هيئللة التللدريس فيمللا بعللد بإرسللال  Sheetsلهللم
electriceng2011@gmail.com
 .29أن يقوم رئيس القسم بتوزيع الكتأ القديمة بالقسم على الطالأ.
 .83أن يلتزم جميع أعضا القسم بمواعيد العمل الرسمية باألكاديمية.

 .82التنسيق لعمل حفل تكريم لألستاذ الدكتور /حسين الدسوقي رئيس القسم السابق.

اإلجتماع التالي:

يوم اإلثنين األخير من الشهر المق ل وسيتم إ الغ أعضاء المجل

المعياة تحةيةا.

إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة وثالثون دقيقة عص ار

رئيس القسم
أ.د .ياسلر جابللر
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