
 

 

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
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 2021/2022التنفيذية للجان القسم  الخطة 
 

 

833داخلى:     -     (19644الرقم المختصر: )     -مبنى )و( الدور الثانى          -ية      ـــهربـــوى واآلالت الكـــالق ةـــندســـم هـــقس  

 ( 2022- 2021)تحديث  هندسة القوى واآلالت الكهربية تشكيل وحدة الجودة الفرعية لقسم  

 توصيف وتقرير وخطط التحسين للبرنامج(   –أوالً: فريق عمل المراجعة الداخلية )متابعة الملفات 

 البرنامج(  )مدير     أ.د/ أبوالفتوح عبدالرحيم محمد

 )منسق البرنامج(            د/ محمد عطية سعدالدين 

 الجودة(    )منسق            د/ أحمد حسين المتولى   

 مسئولى متابعة ومراجعة ملفات المقررات 

 منسق المقرر الهيئة المعاونة  مسئول الفرقة  الفرقة المهام 

متابعة  
ومراجعة 
ملفات  
 المقررات 

 األولى
لؤى محمد  د/ 

 على

 محمد عبدالتوابم/   - محمد شجاع م/ 

 ياسمين مرزوق م/   - م/ أحمد أيمن

جميع أعضاء هيئة  
التدريس والهيئة  
المعاونة  كل فيما  
يخص المقرر الذى 

 يقوم بتدريسه 

 الثانية 
أحمد حسين  د/ 

 المتولى 

 م/ رودينا أحمد  -م/ أحمد عصام 

 م/ رانيا أشرف -  عبدالرحمن محمدم/ 

 الثالثة 
باسم د/ 

 عبدالحميد رشاد

 م/ محمد عبدالنافع  - م/ رغداء إبراهيم

 م/ أية محمد  - م/ أسماء ناصر

 الرابعة
د/ بهاء سعد  

 محمود 

 هاجر أسامةم/  -  أحمد حسينم/ 

 م/ مصطفى محسن  - ريم أحمد /م

 توصيف وتقرير البرنامج وخطط التحسينمسئولى 

 المعاونة الهيئة  المسئول  الالئحة  المهام 

توصيف  
وتقرير 
  البرنامج

 خطة و
 التحسين 

2013 
د/ أبوالعيون  

 كامل 

 د/ أحمد حسين 
 عبدالحميد  م.م/ محمد
 شافعىالم/ محمد 

 م/ نورهان محمد 

 د/ حاتم سعودى  2019
 م.م/ رامى هانى 

 م.م/ مصطفى السعداوى

 م.م/ نهاد مختار 

 يةنمراجعة الورقة اإلمتحا
 د/ محمد توفيق 

 وائل عبدالفتاح د/ 
 م.م/ دينا خالد

 م/ شيماء ناصر 
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 ( 2022-2021)تحديث   هندسة القوى واآلالت الكهربية تشكيل وحدة الجودة الفرعية لقسم  تابع 

 ً  لمعايير اإلعتماد البرامجىطبقاً فريق العمل : ثانيا

 : أ.د / أبوالفتوح عبدالرحيم محمد مدير البرنامج 

 عطية سعد الدين: د / محمد  منسق البرنامج 

 الهيئة المعاونة  رئيس المعيار  رئيس المحاور  المعيار المحور 

  :
ل
و
أل
 ا
ور

ح
لم

ا
 

إ
ج

ام
رن

لب
 ا
رة

دا
 

رسالة وأهداف  -1

 البرنامج 

ل( 
و
أل
 ا
ور

ح
لم

 ا
ع
ج

را
)م

 

ى
دل

لع
 ا
مد

ح
 م

د/
 

 /
د

ح 
تا

لف
دا

عب
ل 

ائ
و

 

 أحمد سيد عبدالحميد د/ 
 هاجر أسامة م/ 

 م/ رودينا أحمد 

قيادة وتنظيم   -2

 البرنامج 

أ.م.د/ عبدالوهاب 

 العيسوى 

 محسن م/ مصطفى  

 م/ محمد الشافعى 

الموارد المالية   -3

والتسهيالت المادية  

 الداعمة

 د/ إبراهيم قاسم
 أحمد حسين م/ 

 رانيا أشرف م/ 
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 عبد الباسطد/ أحمد 
 م/ محمد عبدالنافع 

 م/ ياسمين مرزوق 

 تامر عليان د/  تصميم البرنامج  -2
 م/ محمد شجاع 

 م/ أحمد أيمن 

 رامى عادلد/  الطالب -3
 م/ محمد عبدالتواب 

 م/ عبدالرحمن محمد 

أعضاء هيئة  -4

 التدريس 
 شاذلى ناصرد/  

 مصطفى سعداوى  /.مم

 م/ نورهان محمد 

 د/ محمد بهى الدين  التعليم والتعلم -5
 أسماء ناصر م/ 

 م/ ريم أحمد 

تقويم مخرجات  -6

 التعليم
 أحمد محمد حسند/ 

 أحمد عصامم/ 

 م/ اية محمد 

 يوسف د/ عمر   التعزيز والتطوير  -7
 دينا خالدم/ م.

 م/ شيماء ناصر 

مؤشرات نجاح   -8

 البرنامج 
 جالل فتحى د / 

 م.م/ نهاد مختار 

 رغداء إبراهيمم/ 
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 : وحدة ضمان الجودةمسئول 

 البرنامج(  )مدير     أ.د/ أبوالفتوح عبدالرحيم محمد

 )منسق البرنامج(            د/ محمد عطية سعدالدين 

 الجودة(    )منسق            د/ أحمد حسين المتولى   

 :ضمان الجودةوحدة   مهام

 ،وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس سنويا  ه مقرراتتجميع توصيف اعداد توصيف البرنامج و  •

 ، اعداد تقرير البرنامج والمقررات سنويا   •

 ،اعداد وتجميع مكونات ملفات المقررات الدراسية ومراجعتها فى نهاية كل فصل دراسى •

 ، ة والخارجية للبرنامجاعداد خطط التحسين طبقا للمراجعة االداخلي •

 مثل:  المراجعة الداخلية بالقسمتقوم ب  المراجعة الداخلية: •

 مراجعة توصيف البرنامج والمقررات الدراسية واعداد خطط تحسين.  -

 مراجعة تقرير البرنامج والمقررات واعداد خطط التحسين.   -

 .مراجعة ملفات المقررات الدراسية واعداد خطط التحسين  -

مح • ملفات  األداء مراجعة  جودة  بضمان  الخاصة  التوصيات  ووضع  البرنامج  واعتماد  تقويم  اورومعايير 

 .والتطوير المستمر بالتنسيق مع باقى اللجان 

 كالتالى: مراجعة الورقة االمتحانية تقوم ب •

 مراجعة الورقة االمتحانية من حيث الشكل وتنوع االسئلة واستيفاء المعايير االكاديمية المتبناه  -

 اتخاذ كافة االجراءات التصحيحية للتاكد من استيفاء الورقة االمتحانية للمتطلبات ومعايير الجودة  -
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 (2022-2021)تحديث  ستراتيجيات التعليم والتعلمإتشكيل لجنة مراجعة 

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 م/ رغداء إبراهيم  ا.د/ ابو الفتوح عبدالرحيم 

 م/ أسماء ناصر  ا.م.د/ عبد الوهاب حسن العيسوي

 م/ أحمد أيمن د/ محمد عطية 

 م/ عبدالرحمن ناصر  رشاد د/ باسم عبدالحميد 

 م/ اية محمد  د/ إبراهيم قاسم 

 ا.م.د/ عبد الوهاب حسن العيسوي مسئول اللجنة:

 - : مهام اللجنة

 مراجعة وسائل التعليم والتعلم ومدى مالئمها مع طبيعة المقرر •

 مراجعة وسائل التقييم المستخدمة ومدى مالئمها مع طبيعة المقرر •

نهاية كل فصل  تحديد مدى تنفيذ اإلستراتيجيات المعلنة باإلضافة إلى التحليل اإلحصائى لنتائج الطالب فى   •

 دراسى

 رفع تقرير من اللجنة المشكلة إلى مجلس القسم إلتخاذ أية إجراءات تصحيحية  •

إعالم عضو هيئة التدريس ومعاونيه بنتائج التحليل وقرار مجلس القسم حتى يتمكنوا من تعزيز نقاط القوة  •

 ومعالجة نقاط الضعف 
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 (2022-2021)تحديث تشكيل لجنة متابعة العملية التعليمية 

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 م/ محمد عبد النافع  ا.د/ ابو الفتوح عبدالرحيم 

 م/ رانيا اشرف  د/ محمد عطية 

 م/ شيماء ناصر  د/ عالء عبد الحميد 

 م/ مصطفى محسن  د/ تامر عليان

 م/ هاجر أسامة  د/ شاذلي ناصر 

 د/ عالء عبد الحميد مسئول اللجنة:

 - : مهام اللجنة

 متابعة العملية التدريسية وتطبيق اللوائح الدراسية  •

 متابعة إعداد الجداول الدراسية وجدول اإلمتحانات بالتنسيق مع المسئول  •

 المساهمة فى إعداد الخطة اإلسترتيجية للمعهد والمشاركة فى تنفيذها  •

 مناقشتها اإلحتفاظ بسجل المواضيع الطالبية التى تم  •

 التعليم والتعلممراجعة سياسات  •

 تطبيق نظم الجودة  •

 تنفيذ األعمال التى يتكلف بها من مجلس القسم  •

 عمل تقرير سنوى للجنة  •
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 (2022-2021)تحديث  والتواصل الطالبى العلمية الريادةتشكيل لجنة 

 الفرقة األولى:  ❖

Section 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 د/ أحمد حسين 

 م.م/ محمد عبد الحميد

 عبدالحميد  د/ عالء

 م م/ دينا خالد 

 ا.م.د/ تامر عليان 

 م/ مصطفى محسن

 د/ بهاء سعد 

 م/ ريم أحمد

 محمد لؤيد/ 

 م/ رانيا أشرف 

 د/ أحمد حسن 

 م/ رودينا احمد

 الفرقة الثانية:  ❖

Section 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 

 الئحة قديمة

 د/ عمر يوسف

 أسامة م/ هاجر 

 كامل د/ أبو العيون

 م/ محمد عبد النافع 

 د/ ابراهيم قاسم 

 م م/ رامي هاني 

 د/ شاذلى ناصر 

 م/ أحمد عصام 

 د/ رامي عادل 

 م.م/ مصطفى السعداوى 

 الفرقة الثالثة:  ❖

Section 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 د/ محمد عطية

 م/ ياسمين مرزوق 

 د/ باسم عبد الحميد 

 مختار م م/ نهاد 

 د/ أحمد عبدالباسط 

 م/ محمد عبد التواب

 أحمد إبراهيم عمر د/ 

 م/ محمد الشافعي

 د/ جالل فتحي 

 م / اية محمد

 د/ محمد بهى 

 م/ أحمد حسين 

 الفرقة الرابعة:  ❖

Section 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 د/ محمد توفيق 

 م/ أسماء ناصر

 د/ أحمد سيد

 م/ شيماء ناصر 

 د/ وائل عبدالفتاح

 رغداء ابراهيمم/ 

 ا.م.د/ عبد الوهاب

 م م/ محمد شجاع

 متولى د/ محمد العدلى - د/ محمد أحمد توفيق -  أ.م.د/ محمد جمال عشماوى  صندوق الشكاوى والمقترحات: ❖

 توفيق  أحمد د/ محمد مسئول اللجنة:

 - مهام اللجنة:

آرائهم ومقترحاتهم فى سير العملية التعليمية  عقد إجتماعات دورية مع الطالب بجميع الفرق الدراسية للتعرف على  ▪

 بالبرنامج بهدف النهوض بالعملية التعليمية بالبرنامج

 متابعة الطلالب المتميزين علميا وتشجيعهم مع إعداد حفل سنويا لتكريم أوائل الفرق الدراسية  ▪

 ( On lineمتابعة الطالب المتعثرين علميا سواء داخل البرنامج أو خارجه )بنظام ال  ▪

 متابعة الطالب المتعثرين إجتماعيا ومحاولة إيجاد حلوال لمشاكلهم اإلجتماعية التى تعوقهم عن متابعة دراستهم ▪

 التعرف على مشاكل الطالب الدراسية التى يواجهونها ومعالجتها فورا ▪

 التعرف على مقترحات الطالب فى مجال الدراسة للنهوض بالعملية التعليمية بالبرنامج  ▪

 ب على تنمية مواهبهم الرياضية والثقافية والفنية ... وأخرى ، مع تكريم الطالب المتميزين منهمتشجيع الطال ▪

 حل مشاكل الطالب فى الجداول الدراسية وجداول إمتحانات منتصف الفصل الدراسى وجداول اإلمتحانات النهائية  ▪

ث يتم عرض ومناقشة مشاكل ومقترحات  لجنة ، حيإنشاء صندوق لشكاوى وقترحات الطالب يتم فتحه شهريا بواسطة  ▪

 الطالب فى مجلس القسم لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها فى وجود ممثلين عن الطالب بمجلس القسم
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 (2022-2021)تحديث  تشكيل لجنة البحث العلمي

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 عبدالحميد م.م/ محمد  ا.د/ ابو الفتوح عبدالرحيم 

 م/ محمد أحمد شجاع د/ محمد عطية 

 م/ رودينا أحمد  د / وائل عبدالفتاح 

 م/ هاجر أسامة  د/ احمد سيد 

 م/ رانيا أشرف  د/ رامى عادل 

 م/ ياسمين مرزوق  د/ بهاء سعد 

 وائل عبدالفتاح  مسئول اللجنة:

 - مهام اللجنة:

ونشر األبحاث وعمل الخطة البحثية    النهائي من الرساله العلميةمتابعة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموقفهم  

 - وذلك وفقا  لآللية التالية:  للقسم ومتتابعة تنفيذها وتنظيم الندوات العلمية الخاصة بهم بالقسم.

 . عمل إستمارة تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ▪

 : حصر ودراسة وتحليل الوضع الحالى ▪

 تحديد احتياجات القسم من التخصصات ، -

 حصر اإلشراف الداخلى والجامعات المسجل بها الرسائل ، -

 . مراجعة قواعد البحث العلمى بالجاامعات -

 . التنسيق مع لجنة تعيين الهيئة المعاونة إلفادتها بالتخصصات المطلوبة وتكون متطلب أساسى قبل للتعين ▪

 . إقتراح جهة التسجيل ▪

 . خصص وترشيح المشرف الداخلىإقتراح الت ▪

 : عمل متابعة دورية عن طريق ▪

 إفادة بالتسجيل -

 تقارير دورية من المشرف الداخلى ، -

 ،  (اإلنتهاء من الرسالة -نصف المدة  -تنظيم العروض والسيمينارات )قبل التسجيل  -

 . األبحاث العلمية المنشورة -

 . لتدريس والهيئة المعاونة وتصنيفهاتجميع األبحاث العلمية المنشورة من أعضاء هيئة ا ▪

الموافقة على منح التفرغ والمساهمات المالية )للرسالة أو البحث( بعد التأكد من الشروط الالزمة وفقا  لالئحة المنظمة  ▪

 . لهذا الشأن

 . لمعاونةإقتراح الئحة داخلية منظمة للدراسات العليا والبحث العلمى لتكون دليل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة ا ▪

 . تنظيم ندوات علمية وعمل بروتوكوالت تعاون مع الجامعات أو المؤسسات البحثية لتبادل الخبرات ▪

 عمل الخطة البحثية للقسم وتحديثها . ▪
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 2021/2022التنفيذية للجان القسم  الخطة 
 

 

833داخلى:     -     (19644الرقم المختصر: )     -مبنى )و( الدور الثانى          -ية      ـــهربـــوى واآلالت الكـــالق ةـــندســـم هـــقس  

 (2022-2021)تحديث  المراجعة والتعزيز والتطويرتشكيل لجنة 

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 م/ رغداء إبراهيم  عبدالرحيم ا.د/ ابو الفتوح 

 أحمد حسين م/  د/ محمد عطية 

 محمد شجاعم/   د / عمر يوسف 

 محمد عبدالتواب م/   عالء عبد الحميد د/ 

 عبدالرحمن محمد م/  د/ محمد العدلى

 أحمد أيمنم/  د/ وائل عبد الفتاح 

  د/ أحمد إبراهيم عمر 

  د/ أحمد حسين المتولى 

 

 يوسف د/ عمر  :سئول اللجنةم

 - مهام اللجنة:

 تنفيذ مالحظات المراجعة الداخلية والخارجية للبرنامج وعمل رد على هذه المالحظات.متابعة  •

 اعداد خطة التطوير والتعزيز للبرنامج بناء على مقترحات معايير البرامج المبنية على الممارسات. •

 جراءات الالزمة لتنفيذ خطة تطوير وتعزيز البرنامج. متابعة اإل •

 ل تقرير عن تنفيذ خطة التطوير والتعزيز. عم •
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833داخلى:     -     (19644الرقم المختصر: )     -مبنى )و( الدور الثانى          -ية      ـــهربـــوى واآلالت الكـــالق ةـــندســـم هـــقس  

 (2022-2021)تحديث تشكيل لجنة التدريب والزيارات الميدانية 

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 م/ محمد الشافعى  ا.د/ ابو الفتوح عبد الرحيم 

 م/ أحمد حسين السيد ا.م.د/ محمد جمال الدين عشماوي

 أحمد عبدالتواب م/ محمد  د/ محمد عطية 

 م/ عبدالرحمن محمد ناصر  د/ أحمد سيد 

 م/ أحمد أيمن د/ احمد ابراهيم عمر 

 م/ اية محمد  د/ عمر يوسف 

  د/ جالل فتحى 

 ا.م.د/ محمد جمال الدين عشماويمسئول اللجنة: 

 - مهام اللجنة:

والتنسيق بينها وبين الطالب يتم من خاللها توافر اسماء شركات ومحطات كهربية    :االشراف علي التدريب  •

من   االفادة  مدي  ومعرفة  الطالب  ومناقشة  الطالب  لجميع  التقرير  علي  واالطالع  صيفي  تدريب  لعمل 

 التدريب.

الميدانية  • الزيارات  علي  ب   :االشراف  الموجوده تقوم  الشركات  مع  للطالب  ميدانيه  زيارات  لعمل  التنسيق 

لتنسيق مع ادارة التقل لتوفير وسيلة مواصالت مناسبه لموعد  بسوق العمل والمحطات الكهربية المختلفه وا

 الزيارة وتحديد عضو هيئة تدريس لمرافقة الطالب لمعرفة االفادة العلمية والعملية للزيارة. 
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 (2022-2021)تحديث  تشكيل لجنة خدمة المجتمع

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 مرزوق م/ ياسمين   عبدالرحيم ا.د/ ابو الفتوح 

 م/ احمد عصام ابراهيم  ا.م.د/ محمد جمال الدين عشماوي

 م/ ريم أحمد  د/ ابو العيون كامل 

 أسماء ناصر م/  د/ محمد عطية 

 م.م/ مصطفى السعداوى د/ احمد حسن 

  د/ إبراهيم قاسم 

 ا.م.د/ محمد جمال الدين عشماويمسئول اللجنة: 

 - مهام اللجنة:

ووضع مقترحات لتلبيتها )وفقا  لطبيعة    لمعهد المحيط با المجتمع دراسة احتياجات  لجنة خدمة المجتمع تتولى

تحقيق  البرنامجأنشطة   تكفل  التى  الخطط  إعداد  المتاحة(  االمكانات  المجتمع فى  البرنامج دور أو  تنمية   و خدمة 

 .دم خدماتها لغير الطالب إنشاء و إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تق، و البيئة
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833داخلى:     -     (19644الرقم المختصر: )     -مبنى )و( الدور الثانى          -ية      ـــهربـــوى واآلالت الكـــالق ةـــندســـم هـــقس  

 (2022-2021)تحديث تشكيل لجنة الخريجين 

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 م.م/ دينا خالد ا.د/ ابو الفتوح عبدالرحيم 

 م.م/ مصطفى السعداوى د/ محمد عطية 

 م/ شيماء ناصر  د/ احمد عبد الباسط

 م/ محمد الشافعى  د/ بهاء سعد 

 م/ رودينا أحمد  حسين المتولي د/ احمد 

 د/ احمد عبد الباسط مسئول اللجنة: 

 - مهام اللجنة:

 انشاء قاعدة بيانات للخريجين ومتابعتها وتحديثها وعمل االحصائيات الالزمة لها. •

 انشاء قاعدة بيانات للمؤسسات والشركات ذات العالقة بالخريجين.   •

 توثيق أواصر التواصل مع الخريجين والمؤسسات ذات العالقة بخريجى البرنامج.  •

 قياس اتجاهات اصحاب األعمال نحو خريجى البرنامج والسعى الى فتح مجاالت سوق العمل للخريجين.   •

 التواصل الفعال بين الخريجين ومؤسسات المجتمع. تنظيم يوم الملتقى التوظيفى لتحقيق  •

 اطالع الخريجين على مايستجد فى النواحى  االكاديمية والبحثية داخل البرنامج.   •

 مشاركة الخريجين باالنشطة الخبراتية من خالل عمل دورات وورش عمل لطالب البرنامج.   •

 الخطط االكاديمية والبحثية والتدريب.  توثيق العالقة مع الخريجين لالستفادة من خبراتهم فى تطوير  •

 قياس مستوى الرضا لمؤسسات العمل عن خريجى البرنامج.   •

 إستطالع رأى الخريجين والمستفيدين من الخدمة المقدمة من البرنامج .   •

 تنظيم مؤتمرات علمية متميزة من قبل المتخصصين فى القاء الضوء على اهمية خدمة المجتمع.   •

 س مدى رضا عينة من المجتمع المحيط بالبرنامج عن الخدمة المجتمعية المقدمة.عمل استبيانات لقيا  •

 اعداد تقرير سنوى للعرض على السيد أ.د / رئيس البرنامج.  •
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833داخلى:     -     (19644الرقم المختصر: )     -مبنى )و( الدور الثانى          -ية      ـــهربـــوى واآلالت الكـــالق ةـــندســـم هـــقس  

 (2022-2021)تحديث   تشكيل لجنة الجداول واالمتحانات والرصد

 عضو هيئة معاونه  عضو هيئه التدريس 

 رامي محمد هاني م.م/  ا.د/ ابو الفتوح عبد الرحيم 

 م/ نهاد مختار  د/ محمد توفيق 

 م/ مصطفى محسن  د/ محمد عطية 

 أحمد عصامم/  د/ محمد العدلي

 م/ ريم أحمد  د/ محمد بهي الدين بركات 

 م/ محمد عبدالنافع  لؤى محمد على د/ 

 د/ محمد عطية مسئول اللجنة: 

 - مهام اللجنة:

 . المحاضرات والمعامل طبقا لطبيعة المقرر وعالقتة بالمعملعمل الجداول الدراسية وتحديد اماكن  •

تعمل علي تنظيم مسيرة امتحانات منتصف الفصل الدراسي وعمل جداول :  امتحان منتصف الفصل الدراسي •

 ولجان كنترول واعمال المراقبة علي االمتحانات من المالحظين ورؤساء اللجان. 

 لمقررات الدراسية وإرسالها إلى إدارة اإلمتحانات بالمعهد.تقوم بوضع لجان الممتحنين لجميع  •

 تقوم بمتابعة متتطلبات اإلمتحان على حسب طبيعة كل مقرربالتنسيق مع إدارة اإلمتحانات بالمعهد.  •

 تحضير أعمال السنة لجميع المقررات وإرسالها إلى الكنتروالت المختلفة.  •

 دراسة نتائج الطالب واإلحصائيات لجميع المقررات بالقسم.   •

 

 

 


