
 

 

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

 المعهد العالى للهندسة بالشروق

 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 

 2021/2022التنفيذية للجان القسم الخطة 
 

 

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

 (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

 أسامةم/ 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

 مختارم م/ نهاد 

 د/ أحمد عبدالباسط

 م/ محمد عبد التواب

 أحمد إبراهيم عمرد/ 

 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  ▪
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 2021/2022التنفيذية للجان القسم الخطة 
 

 

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

 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


