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األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
كلية الهندسة والتكنولوجيا

قسم الهندسة الكهربية والتحكم

محضر إجتماع مجلس القسم

اإلثنين الموافق 1133/31/13
إنه في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم اإلثنين الموافق  1133/31/13اجتمع مجلس قسم

الهندسة الكهربية والتحكم بقاعة رقم  131بالدور الثالث بكلية الهندسة والتكنولوجيا.

الحضور:

أ.د .ياسر جابر الدسوقي (رئيس القسم).
أ.د .محمود أبو زيد
أ.1د-.أحمد لطفي
أ.د .سماح الصفتي
أ.2د-.حمدي عاشور
أ.د .عالء خليل
د .أماني حنفي
أنس
أحمد -ي
د3 .
د .وليد ماهر
د .مصطفى عبد الجليل
د .محمد عبد الرحيم
د .مصطفى سعد
د .شادي القشالن
د .أحمد قدري
م .نهله عز الدين زقزوق
م .رنا ماهر
م .محمد السحرتي
م .طارق الدريني
م .محمد ناصف

الطالب :أحمد حبالة – ممثل اتحاد الطالب
بالقسم
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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.
 التصديق على المحضر السابق.

القرار ( :)3التصديق على المحضر السابق.
بند ( )1إحاطة المجلس علما بمحضر مجلس الكلية:

أ.د .ياسر جابر

قام سيادته بمناقشة بنود محضر مجلس الكلية

القرار ( :)1احاطة المجلس علما بمحضر مجلس الكلية.
بند ( )1متابعة اعداد تقرير الحالة ( MSc.د .مصطفى سعد).

د .مصطفى سعد

أشار سيادته إلى أن هناك بعض المقررات الخاصة بالماجستير لم تسلم بعد من قبل

أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

أ.د .ياسر جابر

أشار سيادته إلى أنه يجب استثمار فرصة اعداد تقرير الحالة لمقررات الماجستير كفرصة

لتعديل المقررات الدراسية.

القرار ( :)1االسراع في تسليم باقي المقررات إلى د .مصطفى سعد.
بند ( )4متابعة إعداد تقارير الحالة( MEng.م .منى عبد القادر):

أ.د .أحمد لطفي

أشار سيادته إلى أن السبب في عدم اعتماد  MEng.للكلية حتى اآلن هو عدم إضافة
مقررات جديدة ،ويرى سيادته إما القيام بطرح مقررات جديدة أو عدم التقدم للحصول على

 MEng.مع العلم أن االستعدادات تتطلب عام كامل على األقل ليتم العمل فيه على أكمل
وجه.

القرار ( :)4التوصية باعادة مناقشة الموضوع فى مجلس الكلية القادم
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بند ( )5متابعة اعداد تقرير الحالة وتطوير المناهج ( B.Sc.د .أحمد قدري):

أ.د .ياسر جابر

أشار سيادته إلى أنه تم االنتهاء من جميع المقررات فيما عدا مقرري Magnatics1,2

د .مصطفى عبد الجليل

أشار سيادته إلى أهمية تدريس مقررات  Communicationsلطالب قسم الهندسة

الكهربية والتحكم.

أ.د .ياسر جابر

أشار سيادته إلى أن السيد الدكتور /رشدي عبد رب الرسول يقوم باعداد مقرري

 Elctronics1,2بإضافة مقرر  Communicationsلها وسوف يقوم بإرسال التصور
النهائي للمقررين للقسم للمراجعة وابداء الرأي.

أ.د .أحمد لطفي

اقترح سيادته تعقيباً على النقطة السابقة أن يعدل إسم المقرر إلى & Electronics

.Communications

أ.د .ياسر جابر

طلب سيادته من السادة أعضاء هيئة التدريس إعادة النظر في مقررات .Elctronics1,2

أ.د .حمدي عاشور

اقترح سيادته تغير اسم مجموعة  Controlإلى  Instrumentation & Controlبعد

ضم المقررات التي تساعد في فهم .Communications

د .أحمد قدري

أشار سيادته إلى أنه تم التوصية في مجلس الكلية بعمل كل المقررات على نظام

 NAQAAEمقسمة إلى قسمين (المقررات القديمة التي تم اإلنتهاء منها والمقترحات

الجديدة).

القرار ( :)5االسراع في تسليم باقي المقررات إلى د .احمد قدرى.

بند ( )6تسجيل طالب الدراسات العليا لنقاط بحثية )( (Project 1د .مصطفى سعد).
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د .مصطفى سعد

قام سيادته بعرض احصائية عن الطالب المسجلين لنقاط بحثية  Project 1وهم كالتالي:

اسم الطالب

المشرف على البحث

أحمد حلبي

د .أحمد أنس
د .وليد ماهر

فتحي محمد

أ.د .حمدي عاشور
د .مصطفى عبد الجليل

عبد اهلل محمد عبد العزيز

أ.د .أحمد لطفي
د .مصطفى سعد
د .أحمد قدري

رباب عجوة

يؤجل لحين استكمال األوراق

أحمد السباعي

يؤجل لحين استكمال األوراق

محمد ناصف

يؤجل لحين استكمال األوراق

أ.د .أحمد لطفي

تقدم سيادته باقتراح أن يتم شطب الطالب من الدراسات العليا بعد تقديم تقريرين من قبل

المشرف على حد أقصى.

د .مصطفى سعد

أشار سيادته إلى أن عدد الطالب المسجلين للماجستير يقل عام بعد عام مما يدعو للقلق،
كما أشار سيادته إلى ضرورة عمل دعاية عن النقاط البحثة المطروحة للتسجيل من قبل

القسم.

أ.د .ياسر جابر

اقترح سيادته تعقيباً على النقطة السابقة أن يتم عمل ندوات تعريفية بالماجستير لطالب

الفترة العاشرة.

أ.د .أحمد لطفي

اقترح سيادته تعقيباً على النقطة السابقة أن يتم عمل مشاريع تخرج مشتركة مع جامعة

االسكنرية الستقطاب عناصر جديدة من خارج الكلية.

د .محمد عبد الرحيم  ،د .أحمد قدري
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يروا سيادتهما أن عدم االقبال على التسجيل لدرجة الماجستير بالقسم يرجع ألسباب مادية

(ارتفاع مصاريف الماجستير بالكلية).

أ.د .حمدي عاشور

أضاف سيادته تعقيباً على ما سبق أنه تلقى شكاوى من الطالب الحاليين في الماجستير

بإرتفاع المصاريف دون إرتفاع مستوى الخدمة المقدم للطالب.

د .أحمد قدري

أشار سيادته إلى أهمية تدريس نبذه عن مقرري الرياضيات واآلالت الكهربية لطالب

الماجستير من معهد رجب لعدم وجود هذه المقررات في الخلفية الدراسية لهم في المعهد،

كما اقترح سيادته تفعيل الماجستيرات المشتركة مع الجامعات الحكومية.

توصية :تخفيض مصروفات الماجستير بالكلية

القرار ( :)6الموافقة على اللجان المقترحة لإلشراف على الرسالة و رفع توصية بذلك لمجلس
الكلية.

بند ( )7تحديث موقع القسم على شكبة المعلومات (م .منى عبد القادر):

أ.د .ياسر جابر

أشاد سيادته بأداء المهندسة منى عبد القادر في تحديث موقع القسم وطلب سيادته من

السادة أعضاء هيئة التدريس مراجعة الموقع وارسال أيه مالحظات إلى المهندسة منى عبد

القادر.

القرار ( :)7أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بمراجعة موقع القسم على شبكة معلومات
األكاديمية وارسال المالحظات إلى المهندسة منى عبد القادر.

بند ( )8متابعة مشروعات التخرج (م .نهلة زقزوق):

م .نهلة زقزوق

أشارت سيادتها إلى أن هناك ثالثة مشاريع للتخرج ).(Project 2

أ.د .ياسر جابر

أكد سيادته مجدداً على ضرورة وجود لجنة داخلية لمشروعات التخرج.

القرار ( :)8عمل لجنة داخلية لمشروعات التخرج.
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بند ( )9متابعة تكليف القسم للدكتوره أماني حنفي باالتصال بمعمل  HVبوزارة الكهرباء.

د .أماني حنفي

أشارت سيادتها إلى أنه تم االتصال ولكن بطريقة وديه بمساعدة كل من أ.د .أحمد لطفي

وأ.د .سماح الصفتي وتم التوصل إلى اتفاق مبدأي وهو التدريب مقابل  0111جنية كل

فصل دراسي بمعدل زيارة  1مرات.

القرار ( :)9الموافقة على استعمال معمل كلية الهندسة بجامعة االسكندرية على ان تقوم د.
امانى حنفى بمتابعة االمر.

بند ( )31متابعة تنظيم المعامل واستكمال التجارب.
يؤجل للمجلس القادم

اإلجتماع التالي:

مجلس قسم استثنائي طارئ بعدعيد األضحى المبارك وسيتم إبالغ أعضاء المجلس بالمعياد

تحديداً.
إنتهى اإلجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عص ار.

رئيــــس القســـــــم

أ.د .ياســر جابـــــــر
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