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ملتقى التدريب  االنتهاء من فعاليات  ا  في تمام الساعة الثامنة مساء  2021  / 2/ 1  الموافق    االثنيناليوم  تم  

قسم هندسة القوي واآلالت الكهربية  لخريجي ( zoom ) علي منصة  (اونالين)والذي تم انعقاده والتوظيف 

داخل مصر و ذلك ايمانا منا بضرورة توفير فرص  كبري الشركات مع  بالمعهد العالي للهندسة بالشروق

تواجههم في  وتذليل الصعوبات التي، باالضافة إلي ضرورة االهتمام وتأهيلهم لسوق العمل التدريب للطالب 

 . دقيقة 90  ىلحوا وقد استغرق اللقاء ، ةالمتاحبتوفير فرص العمل   التوظيف

ومن أحد اهم األهداف من هذا اللقاء هو تطوير برنامج قسم هندسة القوي وذلك عن طريق دراسة آراء 

خريجي البرنامج من الدفعات السابقة وعن مدي استفادتهم من الدراسة في قسم القوي ومدي توافق البرنامج مع 

وجهات النظر لكل من أصحاب العمل والشركات عن  لي ذلك األخذ في االعتبار مجاالت سوق العمل، عالوة ع

. كل هذه األهداف المعنية تؤدي لمعرفة  لكي يتوافق مع متطلبات سوق العمل  خريج برنامج قسم القوي  كيفية تهيئة

ة القوي  اوجه القصور للبرنامج والعمل علي تحسينها لكي تصبح من ضمن المميزات ونقاط القوة لقسم هندس

   واآلالت الكهربية.
 

 السادة الحضور بالملتقي ▪
 

 مدير برنامج قسم هندسة القوي واآلالت الكهربية  أ.د/ ابو الفتوح عبد الرحيم محمد -1

 رئيس لجنة الخريجين بقسم القوي أ.م.د/ محمد جمال عشماوي -2

 ممثل لجنة الخريجين بقسم القوي د/ محمد عطية سعد الدين -3

 ممثل لجنة الخريجين بقسم القوي د/عالء عبد الحميد  -4

 ممثل لجنة الخريجين بقسم القوي د/محمد العدلي -5

 ممثل لجنة الخريجين بقسم القوي د/احمد محمد عبد الباسط -6

 ممثل لجنة الخريجين بقسم القوي د/ بهاء سعد محمود -7

 القويممثل لجنة الخريجين بقسم  د/ شاذلي ناصر فهمي -8
 

 أجندة الملتقي ▪
 

 أجندة العمل القائم باألعمال م
 الزمن المستغرق

 إلي من  

1 
أ.د/ ابو الفتوح عبد الرحيم  

 محمد

 الكهربية واآلالت القوي هندسة قسم رئيس وظيفة ويشغل سيادته كلمة

 بالشروق للهندسة العالي بالمعهد
08:00 08:10 

 أ.م.د/محمد جمال عشماوي 2
 واآلالت القوي هندسة قسمب استاذ مساعد وظيفة ويشغل سيادته كلمة

 الشروقب  للهندسة  العالي بالمعهد الكهربية
08:10 08:20 

 م/ محمد الشيمي 3
 Smart) شركة األعمالمدير تطوير كلمة سيادته ويشغل وظيفة 

Group) 
08:20 08:35 

 م/أحمد رضا  4
في  الدعم الفنيبمدير التسويق والتصدير كلمة سيادته ويشغل وظيفة 

 (Brothers-3)شركة 
08:35 08:50 

 08:50 09:05 (HDL) بشركةكلمة سيادته ويشغل وظيفة مهندس مبيعات  م/عبداللة عادل  5

 09:20 09:05   رئيس مجلس إدارة مشروع خدمات الطاقةكلمة سيادته ويشغل وظيفة  م/محمد الشريف 6

 09:20 09:35 (CLS)كلمة سيادتة مدير إدارة شركة تدريب  م/مصطفي عاطف  7
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 رنامج و آلية الملتقىب •

الترحيب بالسادة الضيوف من أصحاب الشركات و خريجي برنامج قسم القوي، والتحدث بشأن أهمية هذا الملتقي 

 لبرنامج قسم هندسة القوي 

الترحيب بالسادة المشاركين بالملتقي، و التحدث عن أهمية عقد هذا الدكتور رئيس القسم بحيث قام السيد األستاذ  

التعاون مع   واستمراريةوتطوير مقررات القسم واستهل سيادتة كلمته بطلب للقاءات لتبادل الخبرات من االنوع 

مساعدة المكانية التطوير بها والتعاون فى مؤسسات وشرح لهم االمكانيات المتاحة بالقسم من معامل تلك ال

 لمجابهة التطورات الخاصة بسوق العمل .الطالب فى مشروعات التخرج 

وهو سد الفجوة بين الدراسة وقد قام االستاذ الدكتور محمد جمال بعرض الغرض االساسى من هذا الملتقى 

كاديمية ولكن ايضا البد من االهتمام  متطلبات سوق العمل وافاد سيادته بعدم االكتفاء فقط بالدراسة االاالكاديميه و

المهارات عن طريق االلتحاق بالدورات التدريبية المتوافقة مع  االتجاهات   بتطويروذلك  بمتطلبات سوق العمل 

 .  Supplier و   Leader ship  و    Soft Skillsلمهارات لكل خريج مثل  وا

بلية لسوق العمل قبيان المتطلبات المستحدثو ويشرحوا لهم عمال ليتأصحاب أوقد حضر الملتقى مهندسين و 

 . لبات وافقة مع هذة المتطوا ذو كفاءة متوخلق فرص عمل للخريجين ليكون 

تبادل  كر للسادة الحضور واالتفاق علىنهاية اللقاء توجة السيد االستاذ الدكتور رئيس القسم بتوجية الشوفى 

 مهارات خريجى القسم. الخبرات بين اعضاء القسم والسادة الحضور لما يكون له االثر االيجابى فى تطوير  
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 قسم هندسة القوي واآلالت الكهربيةأوجه القصور و المزايا لبرنامج  •
 بعض القصور  ➢

 
يهتم الخريج  راء والخبرات فإنه من الضروري بإن  بناءا علي فعاليات هذا الملتقي وما تم من تبادل لآل ✓

 في المقام األول.  Soft Skillsبال اكتساب دورات تدريبية ب

من المجاالت الواعدة لخريجي  ه حيث ان هذ  Roboticsيجب ان يهتم برنامج قسم القوي بمجاالت  ✓

 البرنامج. 

 للتدريب علي الجانب العملي.  التخرجمشاريع بأصحاب الشركات  التعاون مع    زيادةيجب  ✓

 

  المزايابعض  ➢
 

اهم مزايا   بناءا علي كلمة السادة خريجي قسم القوي من الدفعات السابقة فقد تم اإلشارة بالملتقي إلي  ✓

يرتقي  وائح الداخلية لكي تكون ذات محتوي برنامج قسم القوي هي المادة العلمية للقسم وتطوير الل

بالجانب  لكل يكون علي صلة    بالخريج، باإلضافة إلي المعامل التي يتم انشائها بالقسم لكل تؤهل الطالب 

 العملي. 

إشادة أصحاب العمل والشركات بالطلبة خريجي قسم هندسة القوي وعن مدي حرصهم التميز في   ✓

   .مجال عملهم 

 توصيات الملتقي •
 

حيث انها أحد اوجه التواصل بين أصحاب العمل والشركات   لقاءات ضرورة تكرار هذا النوع من ال ✓

 والخريجين. 

 االشادة بفكرة عمل الملتقي أونالين خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.  ✓

 التفاعل مع سوق العمل لتطوير المقررات ومعامل القسم   ✓

خريجين القسم بأعضاء هيئة التدريس  لربط  تم اإلشارة الي أن عقد الملتقيات يعد أفضل وسيلة  ✓

 . لبة والط

   

 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية رئيس                                         ن         رئيس لجنة الخريجي  

أ.د/ ابو الفتوح عبد الرحيم محمد                                                  وىأ.م.د/ محمد جمال عشما  
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