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فقدت  كاديمية دل روقدددد ال رحى رو اال ارولرودت اروة  دددد   

 ه.محةت ف يت خة   راةل هللا عل   /اروةعلم رح تيذ

فق دتر  وللن    فق دتر   كن تف ده اقده     رولغدلتعجز مف مر   

روةصدد يل اروعيوة ل فل مجي    ررئت روصددعيعلفحسدد     حهله

  .روطيه مص    اروعيشق وكل ذرة م  ت رى  صعيعل روعس ج 

ادين مرئةدي  مدي يعديمل مديوتة ز ار هتةديح مديولحد  روعلةل 

اجلمة رحمرء  فكدين ا يصدددددي  مرئةدي  علل اصددددل  جة   

م  دددسددديته روتعل ة ل علل شدددديمة روجلمة روتعل ة ل  اه ر مي 

وعيول ولدعت ددددل ميايمية ل روقدددد ال علل رعتةيم رود  ل  تحقق ميوفعل محصددددل  روةعدت ر

ايا  معدت علل مسددتلل جةدلريل   2017روقلم ل وضددةين جلمة روتعل م ار عتةيم عيح 

   مصدددد  روع م دل   م  معةده روكديمدل وللحد  روعلةل لم تلعده روةعددت روعديول ولحدي ددددلدي 

 .2018اتكعلولج ي روةعللمي  عيح 

 ايفل    تيريخي  فك ر  ارااي  انل ر دددي   فقت  دددط     رال ععي جسدددتر   وكعه ميل م ععي

غزا يع م  خلوه كن ير ددتط  ل  رو لصددعيعل روسددجيم روةصدد   لميإلنجيزر   ددلرء ف

 لحال  معظةي  رحعةي  ف  هعل  ت ك دل  ر قتصديمصدعيعل روق رر    لك دلرل روعيوم  كا ف

روجيمعل رول يطين ل    كا صددعيعل روقددليى روةتةفلل فل ءنقدديء كايمية ل روقدد ال لم  مصدد 

اكفضددددل  روةتة ز    لروتعل م روةتقدتح ارولحد  روعلة رولتدين ادين يعتل هةدي نةلذجدي  ولعجدي  فل

 اكاس  ص ا  روتعل م روعيول  لرء ميوجيمعي  كا روةعيهت فل مص .

رام هللا تعيول فق ت مصددد  روة الح رح دددتيذ ف يت خة   راةل ار دددعل  اكودةعي علل 

 هلل تعيول مي كعطل  اوه  لحينه مي كخ  .  ف رقك روصل  اروسللرن 

 .اءني وف رقك وةحزانلن رمعي ل إن روع   وتتم   اروقل  و حزن  ا  نقل  ء  مي ي ضف

 .إنا هلل وإنا إليه راجعون

 رإلمررة

اءــيرة عطــمس  

محمد فريد خميس /رثاء السيد األستاذ   

 رحمة هللا عليه
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 وأعزائى الطلبة؛؛؛  أبنائى

 

روةعدت روعيول ولدعت ل ميوق ال  وقت اينت ا تظل مدةل   

رإلهتةديح مديوعةل دل روتعل ة دل اتطلي هدي مةدي يتلراد  م  روفلرة 

 رو قة ل رو رمعل اتطلي  روةعيهج مةي يتةقل م  ه ر رودتف .

ام  كجل ذوك اين رإلهتةيح متخ يج مدعت دد   متة زي   

صدديوح   وةةير ددل مديمدم رودعت دد ل اروعةل ل مسددلح   مةي 

   روعلم اروخل ر  . تحصللر عل ه م

اقت تللك روةعدت مكينته روعلة ل روكل  ة علل قةل روةعيهت رودعت دد ل روةصدد يل مفضددل  

جدلم معظلمته رإلمرريل روةتكيملل اروتل تضددم كعضدديء ه  ل روتتري  امعيان دم ءضدديفل  

  ءول ايفل روععيص  رإلمرريل روقيئةل علل تعف   روخطط رحايمية ل اتل يظل روةعدت محيفظي  

علل مكدينتده اريديمتده اديا  روةعديهدت روةصدددد يدل رود ل اصددددل علل ءعتةديم رود  دل روقلم ل  

 وضةين روجلمة ارإلعتةيم .

 متمنياً للجميع دوام التوفيق...

 رحايمية ل رئ   

 لواء دكتور / أحمد عبد الرحيم 

 

 
 

 

األكاديمية  رئيس دكتوراللواء كلمة السيد ال  
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 أبنائى وأعزائى الطلبة؛؛؛

  لى أن  روعة ق يط د    لا تقدتي   ل دددد ار  لنده وة  مارعء  

بهكلعهدها علههكلى لددئها ههههه    بهللتاهكمم   أتوجه  للكم  هنئكم 

تصف بكلهرعم  ك  بأمكاكعك  علشروق، نذع علصرح علهدعى علذى

عن  ً   ونو عك بكت وعضهاكوجواة علهعدك  علتهدكعك     وعلخبرة

ارصهههه  علاعك  تدى تشههههككا بئك  عتكئ  لدتهدك  علهكلى، خالل  

ذ  ى علا هههههبهكن عتتدبهكت عجتعهئهك وريهك ته  علهركيه ، و ى  تهأخه 

علومت ئف هههه  ك هههههى لعاكمكة أئلع  علتهدك  علهكلى ع مدكعك   

لداف نو  وعلهكلعك ، ومكن علغرض عه هك هى لد ههى ورعذ نذع ع

علتتوكر علاعك  لدهعدك  علتهدكعك  ومذلك تتوكر علئلك  ع اعرى علعصههههكاص خكصهههه   ى 

ضههوذ علتفرة علعهدوعكتك  وع ههتجاعت علبكك  علعاكت  وعلتى أات للى ضههرورة تتبك   

عئلوع  علتهدك  علدجكن وأكضههك  علتهدك  تن بدها ملجرعذ لاترع ى ل ههالع  جعكط علتالص 

 ك  علتهدكعك . و عليككعكن تدى علهعد

 أبنائى الطلبة؛؛؛

لن تعواتئهك لهاتعم  وتهأنكدم  ورتهككتم  مبكرة و اهاوا لدهك،  هلئئهك ئاعهل تدى تهكتيئهك  

ضههرورة تدبك  رابكتم  بعك كتوع   عط لاتككجكت علعجتعط وعتتدبكت علتئعك  علع ههتاعع   

علر كنك  لدجعكط وعلافكل  لتا هكن جواة علهعدك  علتهدكعك  وعلبا  علهدعى وبكلتكلى تايك   

 تدى علعوعرا علتبكهك  ول تاععتدك لألجككل علع تيبدك .

وعرابهك  بم  اعكعهك   ى بكتم   لم  جعكههك  أكدهك عهبئهكذ بهكلتو ك  وعلئجهكح وعلتفوق   ىتعئكهكت  

 علمبكر أمكاكعك  علشروق.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

   نيئ  رئ   رحايمية ل 

 م جودة محمد غانأ.د/ 

  

 كلمة السيد أ.د/ نائب رئيس األكاديمية 
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 بنائى وبناتى طلبة المعهد العالى للهندسة بالشروق،،،أ

روعللح  معدديرر   ءاددتل  مكم فل معدددتام  كهل  ام الددي  

رودعت د ل مةصد ني روحل لل  رو ل يةت قلع روصدعيعل اروتعة ل  

روةقدددديرادل فل معديء  مديوةدعدت دددد   روةتة زي  روقديمري  علل  

انح     ح1995امعد  ءنقدددديء روةعددت فل عديح   ,اتعة   رولن 

ا يصدددد   علل مد   روجددت وتلف   معديى تعل ةل متة ز م   

ميول رمج روتعل ة ل روتل يةعحدي    ولرتقيءخل  رحنقدددطل ارإلمكين ي  روةيميل ارولقددد يل  

 اءمترعي . ر   زروةعدت مةي كاسله مكينه م ملقل ا ةعل رف عل و كلن رحاف  تة

ال  ر  مطلمده    رهتةديمديخةسدددددل اعقدددد ان عديمدي   اروةعددت يلول  كاف  م   علل مدترر  

متطلي  روخطط ارول رمج روترر د ل روتل    مي دتة ررامتحصد لدم روعلة.. ا   يقلح روةعدت  

مةي يتلرا  م  متطللي   دددلل روعةل روةحل ل    تلرا  روةسدددتجتر  اروتطلرر  روعلة ل

يج ج ل م  روةدعت دددد   روة هل   اروقيمري  علل تحق ق رو ييمة اروتقتح  ارإلقل ة ل  وتخ 

فل مختلف روةجي   اروتخصدصدي  ولل رمج روتل يةعحدي روةعدت. اروتل يصدل عتمهي ءول 

  –  رودعت دل روةعةيريل –  هعت دل روقلل ا رال   روكد م ل – دلعل م رمج ارودعت دل روةتن ل  

رودعت دل روح ليل روطل ل    –عت دل روحي دلي  اروتحكم  ه –  ار تصدي   هعت دل رإلوكت ان ي   

رودعدت ددددل روك ة ديئ دل شددددعلدل    –  روعديمدلرودعدت ددددل روك ة ديئ دل روقددددعلدل    –اروةعظلمدي   

 (. ح2019رولت اا ةيايي  اروتل تم ءضيفتدي م خ ر  فل عيح 

روتفك     تعة ددل مددديرر  نلمدده علل  ارإلمددترع    ار متكدديراءيةدديءر  ءول مار روةعدددت فل 

 مةستلل تتريلدم. ار رتقيء

م  م  دسدي  روتاول روةصد يل    ارتفيق ي  فإن روةعدت ا يص علل كن يقلح معقت شد راي  

روحكلم ل معدي اروخيصدل اروةقددلم ودي ميوكفيءة اروتة ز. اروتل  دتسديعت روطللل فل روكف    

  م  روةجي   رودعت دد ل مقددكل خيد ععت روتخ إل ارإلوتحيل مسددلل روعةل  مةي  دد  مل

 نعكي ي  ءيجيم ل علل خ يجل روةعدت اروةجتة  اكل.رءول 

 كلمة السيد أ.د/ عميد المعهد
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نلمل رحعزرء يسددعتنل كن نسددتقللكم فل ه ر روعيح روترر ددل روجتيت كمعيء امعي  كعزرء 

جدتم متفلق   متة زي   االنلر علل لقدل اديملدل مدين معددتام  دددد تحةدل اديفدل مسدددد لو ديتده  

اروح د علل روتعلم    اتسددددديى روةع فدلرتجديهكم  اعل كم مد   قصددددديرل جددتام فل  

 ددتة ررر  وةي مل   فل رحعلرح روةيضدد ل م   راروةلرظلل  اكن يكلن عيمي  ايفل  ميوعطيء ا

م     هعةل خلل املتع  امي تحقق م  نتيئج اءنجيزر  مقددد فل ولةعدت اجة   معتسدددل 

اتد ا ار مرئةدي  كن روعةدل روجديم اروددتف  نللدل اعديمل   اكعضدددديء ه  دل تدتري  اءمررة 

ضددددةديئ ام ا  تقلللر م     ارتلعلرفحدتمار كهدترفكم عديو دل    ,ل هةدي ن يق روعجدي روسدددديم

قتررتكم روخيصدددل. اكمعل هللا كن يكلل جدت روجة   ميوعجي  اكن يكلن مرر دددتكم ميوةعدت  

 روسع تة. ميو ا يي  مفة ة انيجحل اذرخ ة 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

 

   عة ت روةعدت            

  أ.د/ معتز محمود طلبة        
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 ولي  ..يكمعيئل روطللل اروط

يسعتنل ايق فعل مي تل ولنه م  جدت فل تحص لكم 

راول   اخطلة  ولةجتة   اختمتكم  اروعةلل  روعلةل 

ميمتكم   روعدلض  مس لو ل  وتلول  ءعترمام  فل 

امجتةعكم   مص   .روعظ ةل  ارنفسكم    ار  تكم 

و ر يل   ءمرري   اكعضيء رود  ل روةعيانل ارعضيء  

كم ال مي فل ا عدم وتقتيم  ل نيمجه  ل روتتري  م

تطلي    تعل ةكم م  خل   يحقق جلمة  ال اتي  

روةعيهج روترر  ل ار يو   روتعل م اغ  هي وتلرا   

روةستة    روتطلر  روكد م لاتتلرفق م   روقلل ارال    رارم   مدعت   إلعترم     ,ودعت ل 

علل  قيمري   رولح    مجي   فل  روعةل  روةستقلل  فل  لل   . روةعيفسل 

و ر نطل  م  هللا  لحينه تحق ق آميوعي ف كم اآميوكم اآمي  ر  تكم امجتةعكم . فع جل معكم  

 انطيولكم ميوجت اروةفيم ة 

 
                                        

  رول نيمجرئ   

  أبو الفتوح عبدالرحيم أ.د/        

 

 

  

برنامجال مديركلمة السيد أ.د/   
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 شعار األكاديمية

برنامجشعار ال  
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 الهيكل التنظيمي 
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 مبنى قوى 
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هندسة  برنامجمخطط مبانى  

 القوى و اآلالت الكهربية 
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 مقدمة:

مدعتس    ءعترمءول    رول نيمجيدتف                  مدعل  وةةير ل  روطيو   روقلل  اتيه ل 

  ءمترمه مقكل فعي  ف.  لل روعةل روةص يل اروعيوة ل. اذوك ملر طل    ار ال  روكد م ل

روخيصل ميوةجتة   رودعت  لميوةع فل اروةديرر  روةتعي لل روة هلل وتفيعله م  روةقكل  

مق ر    60امق ر مرر .    63  وك م  خل ذ  ف.  لل روعةل ا  روةتغ   ف.  للاه اكنةينه

نظ ي   رول    اعةل. مرر .  مق رر ميإلضيفل  مةلج   ص ف. م ترن.تتري     لللل   )

   روفعي .متصلل. يتفيعل خلودي روطيو  م  عةل ي  روتعل م اروتعلم  (  يعل300ا ءجةيو.

روطيو  ولةقديرال ف. روةجي   رولحف ل روتخصدصد ل روةختلفل روت.    ل نيمجاةي ي هل رو

اذوك فضدل علل تعة ل شدخصد ل    ,تغ ي روةجتة  مكل معيئم روتطلر اروتعة ل روةسدتترمل

روطيو  اتعة ل قتررته ف صددلم متحةل روةسدد لو ل ايعةل تحت ضددغط ايعةل مقددكل  

ف. ءندير روتعلم رود رت.   جةديع. تحدت را  روف يق  ايدتراح علل رولحد  علل روةعللمدل  

مةي ي مي رول اصلوه رول مقيي   روعجي  روة جلة اتجعله مصتم ملرجدل كي تحتيي   

 قت تلرجه رات يجي   لل روعةل كا روةقيراي  روةجتةع ل روفعيول.  

رول  ل روةعي دددلل ولطيو  م  خل  روقترة روة  دددسددد ل روةعي دددلل    ل نيمجاعل ه يلف  رو

ة رول يني  رح ددددي دددد ل روةتةفلل ف. روة رج  روةتيال ف. مكتلل اروةلررم روفعديول اقيعت

ت شدلكل معللمي   ددلل روتلرصدل  روةعدت امحيضد ر  رح ديت ة اذوك فضدل ع  تلرج

 .ودي
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 -: برنامجرؤية ال

روعدلض ميوعةل ل روتعل ة ل مةي يحقق ضدددةين روجلمة امسددديي ة روةتة زي  م  رول رمج روةعيظ ة  

 .روتعل م ارولح  روعلةلفل 

 :برنامجرسالة ال

ءعدترم مدعدت دددد   متة زي  قديمري  علل رإلمدترع ارإلمتكدير ارولحد  روعلةل و لراد  متطللدي   

  ل . لل روعة

 -ألهداف العامة للبرنامج: ا

 رول تحق ق رحهترف روتيو ل: هعت ل روقلل ا رال   روكد م ليدتف م نيمج  

ايئزي  علل روةديرر  رح ددي دد ل اروةع فل ف. جة   رعترم مدعت دد   كافيء  •

مجي   هعت ددددل روقلل ارال   روكد م ل. اوتيدم روقترة علل تطل ق روط ل  

روحدتيفدل اروةتطلره فل تصددددة م اتعف د  اءمررة روةقدددديري  روةختلفدل روةتعلقدل  

 مدعت ل روقلل ارال   روكد م ل.

ر تصدي  مةي يضدة  را   رعترم مدعت د   وتيدم روقترة علل راتسديى مديرر  •

روتعيان اروعةل روجةيع. ف. روةقدديري  متعتمة روتخصددصددي  اوتيدم روقترة  

علل ملرصددددلل روتعلم اراتسدددديى روةديرر  اروخل ر  وتطلي  رحمرء روةدع. 

 اروتفك   روةلتع اروتخط ط ولعةل ر تعيمر علل ق م روةجتة  اكخلق ي  روةدعل.

قدددكل  روكد م ل روت. تلرجه روقطيعي   تقتيم ر  دددتقددديرر  روفع ل وحل روة •

 رودعت  ل روةختلفل اروةحيفظل علل رول  ل ااةييتدي.

ءنقدديء علقي  ارتصددي   قليل م  شدد اي  امصددين  ام  ددسددي  محل ل  •

م  رمطه ل نيمج  واءقل ة ل اماو ل وتعزيز امعم مسد  ة روعقدين روتعل ة. ف. ر

 ميوصعيعه.
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 -:مواصفات الخريج

مجةلعل ار عل م  روةع فل رودعت  ل اروةديرر  روةتخصصل ايةكعه  ءتقين  .1

 تطل ق  تلك روةع فل روةكتسلل ف. ملرقف روح ية روحق ق ل. 

 تطل ق روتفك   روتحل ل. وتحتيت اتقخ ص اال روةقكل  رودعت  ل . .2

 روتص ف مةدع ل ار وتزرح ميخلق ي  امعيي   رودعت ل.   .3

  م  روةدع    م  مختلف روتخصصي   روعةل علل ق يمة ف يق غ   متجين  .4

 رودعت  ل اتحةل روةس او ل ع  رحمرء روخيد ميوف يق.  

روةع فل ميوتارر  ولعدلض ميوةجي  رودعت . اروةسيهةل ف. تطلي  روةدعل   .5

 اروةجتة . 

رحهتةيح ميول  ل م  روعيا ل روةيميل اروطل ع ل   اروعةل علل تعزيز مليمئ    .6

 ر  تترمل. 

 ي  اروةديرر  ارحمار  رودعت  ل روحتيفل رولزمل ولةةير ل ر تخترح روتقع .7

 رودعت  ل. 

تحةل روةس او ل روكيملل ع  روتعلم اتطلي  رو ر    اروةقيرال ف. روتعلم متل    .8

 روح ية اءظدير روقترة علل روةقيرال ف. روترر ي  روعل ي ارولحف ل. 

غي  م  مختلف روتلرصل روفعي  مي تخترح مختلف رح يو   ارحمار  ارول  .9

 روجةيه   ؛ ولتعيمل م  روتحتيي  رحايمية ل / روةدع ل مط يقل نقتيل اءمترع ل. 

 . ءظدير روصفي  روق يميل اءمررة رحعةي  امديرر  تعظ م روةقيري   .10
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-: بالبرنامج لجنة الجودةنبذة عن   

 ول نيمجر ة روةس لول ع  ءمررة روجلمة مرخلرولات تعتل  جلمة م نيمج هعت ل روقلل ه. 

اروةس لول ع  جة  رإل تل يني  اتحل لدي امتيمعل روتعف    ايتلرف  وتيدي ايفل رولليئق  

.ارحمول روخيصل مإمررة روجلمة  

اا(.  م  ملعل  و  مق  رولاتة فل روتار روفي  

امعيان دم اا وك  مجةلعل ال  ة م  كعضيء ه  ل روتتري  ايقيرك ف. جلمة رول نيمج  

.مجةلعل مختيرة م  روطلى   

-:مهام لجنة الجودة   

 رو م عل. ر  تل يني  ف. ندييل روةق ر  .1

 رو م عل. ر  تل يني  معت رحمتحيني   .2

روةقيرال فل ارش روعةل اروعتار  روتل تعقتهي رولاتة وةعيققل روعتيت م  روةلضلعي   .3

 مفل: 

i.  ر يول ارؤيل اكهترف روةعدت 

ii. .ر يول ارؤيل ارهترل روقسم روخيد مك 

iii.  مقيرال روطلى فل تعف   ر يول روةعدت اكهترفه 

iv.  مقيرال روطلى فل نق  لقيفل روجلمة ار عتةيم 

 

جودة برنامج هندسة القوى واآلالت 

 الكهربية 
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 - :من الطالب  فريق عمل لجنة الجودة

 الفرقة األولى : 

 مريم عماد وليم

 الفرقة الثانية : 

الفتاحكريم حسن عبد   

 الفرقة الثالثة  : 

 ميشيل أسامة سعد 

:  رابعةالفرقة ال  

 مصطفى عادل محمد 
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 -:جدارات الخريج

 

    :(A) أ. الكفاءات العامة لخريج الهندسة 

ر علل  :يج  كن يكلن روخ يج قيمر 

وعلهدو  تااكا وصككا  وال علعشمالت علدئا ك  علعهياة عن خالل تتبك  أ ك ككت علدئا    

 .عه ك ك  وعلرككضككت

A1 

 وتيكك    ،  وتف كرنك  علبككئكت  وتادكل  ،  علعاكمكة  تعل  أو  علعئك ب   علتجكرص  ولجرعذ  تتوكر

 .علئتككج و تخالص علعوضوتي علدئا ي وعلام  ع اصككك  علتادكالت وع تخاع  علئتككج،

A2 

  عواتككجكت  باك  تدبي  علتمدف   اك   عن   هكل   ادول   ئتكج  علدئا ي  علتصعك   تعدككت  تتبك 

 وعهخالمك    وعلبككك   وعومتصكاك   وعوجتعكتك   وعلريك ك   علهكلعك   علجوعئص  عرعتكة  عط  علعاااة

 وعلتئعك  علتصعك  و ككمكت عبكائ وضعن لالئضبكت عومتضكذ ا ص علجوعئص عن واكرنك

 .علع تاعع 

A3 

  علجواة،   ولرشكاعت  وعلعهكككر،  علععكر    وموعتا  ،  علعهكصرة  علتيئككت  عن  عو تفكاة

 .علعخكتر لاعرة وعبكائ ، علبككك  وعليضككك ، وعل الع  علصا  وعتتدبكت

A4 

 A5 .علتهد  عن عتأصل مج ذ علتايك  وترق علبا  تيئككت ععكر  

 علارف  عتتدبكت  عرعتكة  عط  علدئا ك   علعشكركط  تئفكذ  تدى  وعلرمكب   وع شرعف  تختكت

 .عهخرى

A6 

 A7 .علريك كت وعتهااة  علتخصصكت عتهااة  رق  ي ومهضو مفرا بمفكذة علهعل

 عهاوعت   بك تخاع   علجعكنكر  عن  عجعوت   عط  -  وختكك    ولفلكك    بككئكك    -  علفهكل  علتوعصل

 .علعهكصرة

A8 

 لتومط   وعليككاة  عهتعكل  رككاة  عدكرعت  وعمت ص  وعلعرن  وعلعبتمر  ع باعتي  علتفمكر  ع تخا 

 .لدك وعو تجكب  علجاكاة علعوعمف

A9 

 علاككة   عاى  ،  علذعتي  علتهد   ع ترعتكجككت  وععكر    ؛  وتتبكيدك  علجاكاة  علعهكرف  عمت كص

 . واكرنك

 

A10 
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 :  (B)الكهربية  ب. كفاءات الهندسة  

وتادكل أئلع  علتكم  علمدربككك  علعتبي  تدى تخصص عهكن عن خالل   عختككر وئعذج  

 .عفكنك  تولكا وئيل وتو كط أئلع  علتكم  علمدربككك تتبك  

B1 

تصعك  وئعذج  وتادكل ئلك  أو عمون مدربككي / للمتروئي / رمعي لتتبك  عهكن ؛ وتااكا 

 .عهاوعت علعتدوب  لتا كن نذع علتصعك 

B2 

علمدربككك  / تصعك  وتئفكذ تئكصر أو وااعت أو أئلع   رتك  أو أئلع   ي علدئا   

 .ع لمتروئك  / علرمعك  بك تخاع  عهاوعت علتمئولوجك  وعلعدئك 

B3 

تياكر ومككس أاعذ ئلك  واعكرة مدربككك  / للمتروئك  / رمعك  تات لركرة عاخالت عاااة 

 .وتيكك  عاى عالذعتدك لتتبك  عهكن

B4 

و اص وصككئ    واولك  عئك ب  لتصعك  وبئكذ وتشغكل عادك عتتعكا عهكككر وموعتا 

 علعهاعت وعهئلع  وعلخاعكت علمدربككك  / ع لمتروئك  / علرمعك .  

 

B5 

 

 :   (C)كفاءات الهندسة القوي واالالت الكهربيةج. 

تحتيت اص يغل روةقكل  رودعت  ل وحل روةقكل  ف. مجي  هعت ل روقلل ار    

 .روكد م ل

C1 

 C2 .روقلل ارال   روكد ميئ ل رختلير افحص مكلني  امعتر  اكنظةل 

 C3 .تحل ل كمرء كنظةل تلو ت روطيقل روكد ميئ ل اروتحكم اروتلزي 

ممج روةكلني  اروةعتر  روكد ميئ ل ارإلوكت ان ل اروة كين ك ل م  محل   روطيقل 

  .اروةقغل  اكجدزة روتحكم ف. كنظةل ءمترع ل يتم روتحكم ف دي ملر طل روكةل لت 

C4 

 -الفرص الوظيفية: 

 روخيصل ميوتلزي  روكد م. ولةعقي .روةكيت  ر  تقيريل   كعةي  .1

 .روترخل.روتصة م   كعةي  .2

 .روعقيريمجي  ر  تفةير   .3

   رحمحيثم راز  كعةي  .4

 ه  ي  روجلمة اروتحتي . .5

 .محطي  روطيقل روكد م ل .6
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 - :سمات البرنامج

  

روحيصل علل رعتةيم رود  ل روقلم ل  كئتعي علبرئكعج لدعهدا علهكلي لدشروق  -1

وضةين جلمة روتعل م ايا  معدت خيد يحصل علل ه ر ر عتةيم ف. مص   

اةي رن روةعدت ايصل علل عضليل رتحيم روجيمعي  روع م ل اايصل علل  

 عضليل رتحيم روةدعت    روع ى.

  علرمعك  علرورة عط كتوعمص   بعك وتتوكرنك   علتهدكعك  بكلهعدك كدت  علبرئكعج   -2

 . علداف نذع  عط  كتعشى  بعك  علعئكنج  وتتوكر 

 كيا  علبرئكعج عوعا تدعك   عتوع ي  عط رؤك  علاول   ي عجكل علتئعك  علع تاعع .  -3

نئا   عليوى  عومط علعهدا علععك  كتكح لخرجك   رص تعل تئك  ك   ي عجكل  -4

 . وعوآلت علمدربك 

  علتاركص  خالل  عن  علهعل ب وق  لالاتمكك علفرص  لدتالص  كتكح   علبرئكعج -5

 . علعكاعئي

 . علريكفك   وعلاورعت  علئاوعت  لدتكلص  علبرئكعج  بو ر -6

  وعئد    علهعل  وق   ي  خبرة  ذو تاركس  نكك   عتضكذ لدتالص  علبرئكعج  كو ر -7

أعجا   / ا أ. ل كعر علعختدف   نئا   عليوى وعوآلت علمدربك    عجكوت   ي  تالعكت 

  أ.ا/ عاعا علخككت  - رككس نكك  علتكم  علئووك  بعات  علضبه  علئووك   علومكل

 / صبكح عشكلي رككس    – علعاكر علتئفكذي لدكك  علتكم  علجاكاة وعلعتجااة 

 . كذعلشرم  علعصرك  لئيل علمدرب

  عئذ  عشرف  تكركخ  عن  ل  لعك  وذلك  تدك  عليبول   عتاعا  ب ككاة  علبرئكعج كتعك  -8

 . 1995  ي  عئشكذه

 . عرعوم   ولككف  كشغدون  علكو   ن    عدئا كن علبرئكعج   عن  تخرج  -9

  رالر  علدئا ي  عليتكع  لجئ  تياكر    ي علعهكنا  عول عرتب   تدى  علعهدا  اصول  -10

 . عتوعصد   ئوعت 

  كتضعئدك  علتي  علعتعك ة  علعيررعت  خالل عن  علعجتعهك  علخاعكت  علبرئكعج  كيا   -11

 . وعلبكك  علعجتعط  خاع   تدى   مكارون   كصباون  عبئكك  بدك  وكؤنل 

علبرئكعج كتكح لدتالص وعلخركجكن عواتمكك علاولي عن خالل علعؤتعرعت   -12

 وعلع كبيكت علاولك  . 
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 : السادة أعضاء هيئة التدريس )المعينين(

 
 

 الوظيفة  برنامجال االســـــــــــم 

 استاذ مساعد  هندسة القوى  ابو الفتوح عبد الرحيم محمد 

 استاذ مساعد  هندسة القوى  عبد الوهاب حسن عبدالوهاب العيسوي 

 استاذ مساعد  هندسة القوى  محمد جمال الدين حسن عبد هللا عشماوي

 استاذ مساعد  هندسة القوى  تامر عليان عبد العال عليان حمامة 

 مدرس هندسة القوى  محمد عطية سعد الدين اسماعيل 

 مدرس هندسة القوى  عالء محمد عبد الحميد السيد

 مدرس هندسة القوى  محمد العدلي متولي احمد 

 مدرس هندسة القوى  أحمد سيد عبد الحميد عوض 

 مدرس هندسة القوى  وائل عبد الفتاح محمد احمد

 مدرس هندسة القوى  بسيونيمحمد أحمد توفيق 

 مدرس هندسة القوى  احمد ابراهيم عمر عبد الحميد

 مدرس هندسة القوى  عمر السيد محمد يوسف 

 مدرس هندسة القوى  حاتم محمد عبد الرحمن سعودي 

 متفرغ مدرس هندسة القوى  ابو العيون كامل محمد الليسي

 مدرس هندسة القوى  احمد محمد حسن حسانين

 مدرس هندسة القوى  ناصر فهمي احمدشاذلي 

 مدرس هندسة القوى  بهاء سعد محمود بسيوني 

 مدرس هندسة القوى  رامي عادل محمد يونس 

 مدرس هندسة القوى  محمد بهي الدين بركات مبروك

 مدرس هندسة القوى  بد الحميد رشاد عبد الرزاقعباسم 

 مدرس هندسة القوى  احمد حسين المتولي عبد الجليل 

 مدرس هندسة القوى  جالل فتحي عبد العال احمد

 مدرس هندسة القوى  لؤي محمد علي السيد احمد

 مدرس هندسة القوى  ابراهيم قاسم
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 السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس )المعينين(

 

 الوظيفة  برنامجال االســـــــــــم 

 مدرس مساعد اآلالت الكهربية هندسة القوى و  محمد عبد الحميد ذكي محمود

 مدرس مساعد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  رامي محمد هاني صالح الدين

 مدرس مساعد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  نهاد مختار احمد ابراهيم خطاب 

 مدرس مساعد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  دينا خالد محمود عباس 

 مدرس مساعد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  محمدبسام سامي عبد المجيد 

 

 الوظيفة  برنامجال االســـــــــــم 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  نورهان محمد مختار 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  مصطفي محمود عبد العزيز السعداوي 
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 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  مصطفي محسن عبد الحميد محمد 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  محمد محمود عبد العزيز الشافعي

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  شيماء ناصر احمد علي

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  رغداء ابراهيم علي البهي

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  أشرف محمد سالمة رانيا 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  ياسمين سمير حسن علي

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  رودينا احمد 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  هاجر اسامة حسين 

 معيد الكهربية هندسة القوى و اآلالت  محمد احمد شجاع

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  احمد عصام ابراهيم 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  محمد عبد النافع عبد المطلب 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  احمد حسين السيد

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  محمد احمد عبد التواب 

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  عبد الرحمن محمد ناصر  

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  احمد ايمن صبري

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  ايه محمد فتحي

 معيد هندسة القوى و اآلالت الكهربية  ياسمين مرزوق

 معيد الكهربية هندسة القوى و اآلالت  ريم احمد مصطفي محمود
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   2021/  2020أهم االنجازات التي تمت خالل العام الدراسي 

وفق الضوابط المحددة من قبل المجلس   برنامجاعتماد تشكيل مجلس ال -

االكاديمي و التي توجب وجود ممثلين ألعضاء الهيئة المعاونه ، و ممثلين 

 للخريجين ، و ممثلي المجتمع بالتشكيل      

لتحديث الجدارات المتوافقة مع   هندسة القوى و اآلالت الكهربيةتبني برنامج  -

 NARSد الخاصة بتعديالت ) تعديالت هيئة ضمان جودة التعليم و االعتما

 ( ، و ذلك  تفعيال لقرار المجلس االكاديمي بالمعهد  2018

، و تعديل توصيفات   هندسة القوى و اآلالت الكهربيةتعديل توصيف برنامج  -

(  ،  و تحديث رؤية و رسالة   NARS 2018المقررات وفق جدارات ) 

 د البرنامج ، و اعالنهم رسميا على الموقع الرسمي للمعه 

   هندسة القوى و اآلالت الكهربيةتحديث استراتيجية التعليم و التعلم لبرنامج  -

 ً ، و مناقشة و اعتماد اطر نشرها رسميا على الفئات   ، و اعتمادها رسميا

ذات الصلة ، و مناقشة توصيات  تحديثها بما يتوافق مع متطلبات التعامل 

 وفق مستجدات جائحة كورونا        

لتطوير استراتيجية التعليم و  2025 –  2020الخطة الخمسية اعتماد وثيقة  -

   برنامجالتعلم بال

 استيفاء جانب كبير من متطلبات التعليم الهجين  .. من خالل .. -

اونالين ( ات المطورة و المحاضرات عن بعد )التوسع في نظام المحاضر -

    .تطبيقا لقرارات المجلس االكاديمي

االمتحانات عن بعد  ) امتحان منتصف العام والتوسع في نظم تفعيل  -

و امتحانات نهاية العام الدراسي لمقررات  - الدراسي لكافة المقررات  

 . التخلفات (

و استكمال منظومة توفير ميل لكافة اعضاء هيئة التدريس و  -

 .منتدب (  –معار   –) معين  برنامجمعاونوهم بال

برنامج أنجازات ال   
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توفير نسخة من محاضرات المقررات على المنصة االلكترونية    -

  .للمعهد ، و اتاحة كافة هذه المحاضرات بشكل دائم للطالب

تفعيل وسائل النقاش و التواصل االلكتروني مع الطالب و التفاعل  -

 .  2021/   2020معهم خالل العام الدراسي 

المقرر الواحد من خالل  تكامل نظام تحقيق التكامل بين القائمين على تدريس  -

 اآلتي ..

تفعيل محضر تنسيق مقرر دراسي الموضح به المتطلب تنفيذة    -

 بالمقرر و اعالن محتواه على صفحة المقرر 

اتاحة التواصل اونالين بين القائمين على تدريس المقرر الواحد اثناء  -

 بث المحاضرات و فاعليات السكاشن  

توفير امكانية بث تعليمات استاذ المقرر بالمراسم بذات الوقت من   -

 برنامجخالل البث المباشر من قاعة الشورووم بال

ين خالل تحقيق جانب كبير من ضوابط الجودة فيما يخص التعليم الهج -

   2021/  2020العام الدراسي 

التحديث المستمر لمحتوى المادة العلمية الخاصة بالمقررات و اتاحتها بشكل   -

 متكامل على الموقع االلكتروني للمعهد 

زيادة عدد اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ، و استمرار دعم انشطة   -

عيل نظم التعامل مع  التدريب المستمر لسيادتهم  ، و بخاصة في مجال تف

 ( NARS 2018التعليم الهجين و توصيف المقررات وفق جدارات ) 

عمل خاصة بالتعريف بكيفية توصيف المقررات وفق    ورشةحيث تم تنظيم  -

 . ( NARS 2018جدارات ) 

األحد  ورشة عمل يوم  – أحمد عمر الورشة االولى ..  المحاضر ا.د/  ▪

من خالل منصة    2021/ 8/ 16و يوم  برنامجفي ال 2021/   8/   15

Microsoft teams   . 

اعداد االمتحانات االلكترونية   كما تم تنظيم ورشة عمل خاصة بكيفية   ▪

 . عالء عبدالحميد المحاضر د/
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كما تم من خالل ادارة المعهد تدشين منصة لنشر اجراءات التعامل مع نظم   -

 االلكتروني التعليم الهجين من خالل ادارة التعليم 

في مجال دعم  الطالب المتعثرين ، و دعم  برنامجتفعيل انشطة وخطة ال  -

 الجانب التطبيقي للمقررات ، و يشمل ذلك :

البرنامج يدعم الطالب المتعثرين دراسياً و ذلك بعمل   ▪

محاضرات تعويضية لهم كما يوجد برنامج لدعم الطالب 

 المتعثرين مادياً.

استحداث آليات التباع الطالب المتعثرين دراسياً اعتماداً على  ▪

باإلضافة إلى الدعم المادي الُمقدم اعتماداً على نتائجهم 

البحوث االجتماعية المقدمة من الطالب المتعثرين بهدف 

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين الطالب الغير قادرين على 

ادية مثل فقد العائل أو مواصلة التعليم الجامعي السباب اقتص

 التعثر في المصروفات.

اضافة ساعات مكتبية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة   ▪

المعاونة و ذلك لتوفير الدعم للطالب بصفة عامة ة تفعيل 

 دور الريادة العلمية . 

  برنامجاعتماد خطة تطوير المعامل و الورش  الداعمة للعملية التعليمية ب -

 : ، و قد تم هذا من خالل  الكهربية هندسة القوى و اآلالت

معمل الطاقة  مثل  متخصصة ومتطورة وحديثةإضافة معامل   ▪

الجديدة والمتجددة الذى تم إضافتة حديثاً والذى ليس له مثيل  

 فى المعاهد والجامعات الخاصة المناظرة. 

لجنة تطوير وتعزيز وصيانة المعامل لبرنامج هندسة  اعتماد ▪

خطة تطوير وتعزيز وصيانة للمعامل   القوى واآلالت الكهربية

(2021- 2024.) 

 

هندسة القوى و    برنامجالبحث العلمي الخاصة بمناقشة و اعتماد خطة  -

    .( 2025  - 2020)    اآلالت الكهربية
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كما تم تنفيذ العديد من األنشطة الداعمة لمجال البحث العلمي بالمعهد ،   -

 و تشمل .. 

ضاء هيئة التدريس )من  على مستوى انشطة البحث العلمي ألع*  -

   :(برنامجو المعارين بالالمعينين 

( ورقة بحثية خالل المدة 19فقد قام سيادتهم بإنجاز ونشر عدد )   * -

    . 2021و حتى  2020من 

في انشطة مناقشة و  برنامجكما شارك اعضاء هيئة تدريس بال * -

تحكيم االبحاث والرسائل العلمية و ادارة جلسات المؤتمرات ، و تحكيم 

كتب العلمية  االبحاث بالمجالت و المؤتمرات الدولية ، و في نشر ال

 .المرتبطة بالتخصص 

 .. برنامجوبالنسبة ألنشطة البحث العلمي ألعضاء الهيئة المعاونة بال * -

( عضو هيئة معاونه على درجة الدكتوراة خالل  2فقد حصل عدد ) -  -

 : و هم   2021/  2020العام الدراسي 

 جالل فتحي عبد العال احمد م.م/  -

 لؤي محمد علي السيد احمد م.م/  -

 ( عضو هيئة معاونه على درجة الماجستير   1كما حصل عدد )  -

( عضو هيئة معاونه الى درجة مدرس خالل المدة 2كما تم ترقية عدد )  -

 2021و حتى سبتمبر   2020سبتمبر  من 

( عضو هيئة معاونه في نشر ابحاث لهم في  4كما شارك عدد )  - -

 مجال التخصص

تفعيل جانب من خطة الرحالت العلمية و الزيارات الميدانيه للطالب  -

 ً   لربط الجانب النظري بالجانب العملي او التطبيقي بالمقررات  طبقا

   .( 2021/   2020)  برنامجلخطة التحسين المعتمده بال
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في مجال خدمة المجتمع و البيئة  ، و يشمل ذلك  برنامجتفعيل انشطة ال -

: 

يوجد بالبرنامج نشاط فعال لخدمة المجتمع، حيث تم عمل لقاءات  ▪

مع بعض الشركات الشهيرة والمكاتب االستشارية المتميزة وآخر  

للشباب وممثلين عن نقابة هذه اللقاءات كانت مع المجلس الوطنى 

المهندسين إلعطاء الخبرة العملية لطالب البرنامج و من خارج 

 البرنامج.

اونالين من    2021/ 1/2بتاريخ  برنامجتم تنظيم ملتقى لخريجين ال ▪

بالمشاركة مع عدة شركات مثل   Microsoft teamsخالل منصة 

Power serves projects  ،Smart group (ABB)  ،HDL smart 

building ،3-brothers   ،Comma group  . 

 برنامجبمجلس ال برنامجتم اعتماد االطار العام للمؤتمر العلمي لل ▪

، تم االتفاق علي انعقاد المؤتمربشكل   2/2021/ 24( بتاريخ 5رقم ) 

 .  2021/ 4/ 1مبدئى يوم الخميس الموافق 

هندسة القوي واالالت  برنامجتم انعقاد ملتقى التوظيف لخريجي   ▪

الكهربية مع كبري الشركات و المؤسسات ذات الصلة و الخريجين 

ذوى الخبرة فى مجال التخصص داخل مصر وذلك ايمانا منا 

بضرورة توفير فرص عمل لخريجي البرنامج وقد تم الملتقي يوم  

 اونالين لساعه الثامنه مساءاً في تمام ا 2021/ 1/2االثنين الموافق 

 . Microsoft teamsمن خالل منصة 

هندسة القوى و اآلالت  برنامجدعم ثقافة المشاركة المجتمعية لطالب  -

   :من خالل  الكهربية

  برنامجلاعتماد خطة مساهمة الطالب و اعضاء هيئة التدريس با ▪

 : لدعم انشطة خدمة المجتمع و البيئة ، من خالل

اعتماد قائمة المقررات التى يمكن ان يتم توظيف مشروعاتها لخدمة  ▪

 . المجتمع
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  جمعية المهندسين المصريةمع  مختلفة  تعاون بروتوكوالتوجود  ▪

توظيف مقرر  ل و وزارة الكهرباء وشركة القاهرة إلنتاج الكهرباء

والتى تتيح للطالب تدريبات التدريب الميداني لطالب الفرقة الثالثة 

إلكسابهم المهارة العملية بجانب المهارات  مختلفة ومتميزة عملية

 . العلمية التى يكتسبونها من خالل المقررات الدراسية

وضع الية واضحة لالستفادة من انشطة مجموعات الطالب المعنية   ▪

 .المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع  الخطة العامة للمعهدبخدمة 

لمول   2021في نهاية صيف طالب الفرقة الرابعة ل اتزيار تخصيص ▪

تجارى تحت اإلنشاء بمدينة السادس من اكتوبر لمشاهدة تنفيذ  

 . بعض األعمال الكهربية

 :، و قد تم ذلك من خالل  برنامجالتواصل مع خريجين ال أطردعم  -

لضمان االتصال  برنامجتحديث بيانات الخريجين المتوفرة بال  ▪

 . المستمر معهم 

عبر تطبيق    برنامجتدشين منصة اضافية للتواصل مع خريجين ال ▪

 . الواتساب 

في دعم الجانب   برنامجاالستفادة من الخبرات العملية لخريجين ال ▪

التطبيقي لمقرر مشروع التخرج لطالب الفرقة الرابعة من خالل 

تنظيم   وتنظيم ورش عمل في مجال اعداد المشروع و كيفية عرضة 

 . على هامش يوم التوظيف  برنامجاللقاء مع خريجين 

على هامش  برنامجدعم فرص التدريب و التوظيف لخريجين ال ▪

 . وم التوظيف الخاص بالمعهديات يفي فاعل برنامجمشاركة ال

    :تفعيل االنشطة الداعمة لحل المشاكل الطالبية ، و يتضمن ذلك -

تشكيل لجنة الريادة الطالبية ،  و اعتماد التشكيل رسميا بمحضر   ▪

 . برنامجمجلس ال

 Microsoft)   منصةتنظيم اللقاءات الدورية مع طالب الفرق عبر  ▪

teams   ) المشاكل الطالبية و لتحقيق  زيادة  و ذلك ضمانا  لحل

) بما  برنامجفي نسب الرضا الطالبي عن آداء المؤسسة و ال
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% وفق المستهدف في مهام االطار العام لضمان  70يتجاوز  

هندسة القوى  برنامجالتحسين المستمر لجودة العملية التعليمية ب 

د و المحد   2021/  2020الدراسي خالل العام  و اآلالت الكهربية

لتطوير استراتيجية    2025 –  2020ضمن وثيقة الخطة الخمسية 

 .التعليم و التعلم بالمعهد

)  برنامجاستمرار الدعم المستمر لتنفيذ خطط التدريب لطالب ال ▪

الشركات الشهيرة والمكاتب االستشارية   لدى بعضالتدريب  

التدريب  وفق المحدد بمقررات التدريب الميداني ، و المتميزة 

 . المستمر لدعم طالب الفرقة الرابعة لتنفيذ  مشروع التخرج (

 

 

 

   هندسة القوى و اآلالت الكهربية برنامجُملخص ما تم إنجازه ب

 البحث العلمي  -1

 ترقيات السادة معاوني هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -2

 المؤتمرات والندوات العلمية  -3

 والندواتالورش التدريبية  -4

 مشروعات الخدمة الُمجتمعية  -5

 جودة العملية التعليمية  -6

 التعليم االلكتروني  -7

 برنامج أعمال تطوير خاصة بمعامل ال -8
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( عضو هيئة معاونه على  2)حصل عدد   •

درجة الدكتوراة خالل العام الدراسي 

2020 /2021. 

( عضو هيئة معاونه على  1)  حصل عدد •

درجة الماجستير خالل العام الدراسي  

2020 /2021. 
 

 

 

 

 

 

 

في مجال البحث   برنامجفي مجال خطة ال

العلمي  التي تم تنفيذها خالل العام 

 ، 2021/  2020الدراسي 

فقد تم مناقشة و اعتماد خطة البحث 

هندسة القوى و   برنامجالعلمي الخاصة ب

  ( 2025- 2020اآلالت الكهربية ) 
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 جين لتوفير سبل دعم ُمختلفة لهمتم تجهيز وتنسيق ُملتقي خاص للخري 

 

 شركة محلية وعالمية 15تنظيم ُملتقى التوظيف الخاص بالتعاون مع حوالي 

 

 
 

 

 



 هندسة القوى واآلالت الكهربية   برنامج   

 

     

هندسة القوى و اآلالت الكهربية برنامج طالبالدليل                                         41    

 اكاديمية الشروق 

 المعهد العالي للهندسة بالشروق 

 2022-2021 دراسيالعام ال
 

 

 

 



 هندسة القوى واآلالت الكهربية   برنامج   

 

     

هندسة القوى و اآلالت الكهربية برنامج طالبالدليل                                         42    

 اكاديمية الشروق 

 المعهد العالي للهندسة بالشروق 

 2022-2021 دراسيالعام ال
 

 

العديد من بروتوكوالت التعاون مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة والمعنية بالعملية التعليمية 

 وهى:  برنامجبال
 شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء  -

ن( التابعة لنقابة المهندسين  جمعية المهندسين المصرية )شعبة الكهربائي -

 المصرية.

 شركة حسن على للتدريب.  -

 ( للتدريب.Eduvateمركز أيدوفيت ) -
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تلع. م نيمج هعت ل روقلل ا رال   روكد م ل  

وتحتي  روجتررر  روةتلرفقل م  تعتيل  ه  ل 

ضةين جلمة روتعل م ا ر عتةيم روخيصل  

(   ا ذوك  تفع ل   NARS 2018متعتيل  ا 

 وق رر روةجل  ر ايمية. ميوةعدت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

جانب من مناقشات 
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 ملحق 
 

 ( الالئحة الثانية  جداول المقررات الدراسية)
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 دليل كتابة مشروع التخرج 
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 هندسة القوى و اآلالت الكهربيةزيادة عدد المراجع الداعمة لمقررات برنامج  •

 . بالمكتبة 

زيادة عدد اجهزة الكمبيوتر الداعمة للعملية التعليمية بغرف اعضاء هيئة   •

    .التدريس  و معاونوهم ،و توفير بها اتصال بشبكة االنترنت

تحديث  و  برنامجالضرات اونالين من اضافية لبث المحا غرفتجهيز عدد  •

 .بكاميرات جديدة ها زة بث المحاضرات االونالين و دعماجه

العام الدراسي  خالل برنامجزيادة سعة النت الداعمة للعملية التعليمية بال •

 .ميجابايت 100الى   2021  /2020

 

 

 

 

 

 

 

 التجهيزات 
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 المعامل 

 

 

 onlineقاعات 
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ارصك عن عاعرة علعهدا تدى جواة علهعدك  علتهدكعك  بكوم ك  علتخصصك  و عصدا   

علتالص  ى عختككر عوم ك  علعئك ب  ليارعتد   يا تيرر عولت ع  بتتبك  عليوعتا عوتك   

 تئا عولتاكق تالي علفرم  عوتاعاك  بكوم ك  علتخصصك  : 

 لديبول لالم ك  بها عل ئ  عوتاعاك  تدى ع كس : كااا عجدس عاعرة علعهدا علك  علتئ ك  

 علعوعا علعؤند  لديبول بكوم ك    -1
تبيك لعجعوع ارجكت علتكلص بكلفرم    برئكعج عولوك  عولتاكق لدهاا علعااا لد -2

 عوتاعاك   

 

 تهدكعكت نكع  

كيو  مل تكلص بت جكل  ت  رابكت لدتخصصكت علعوضا    •

 . بكو تعكرة و علتى ك تدعدك علتكلص عن عاعرة شكون علتالص 

تدى جعكط علتالص عولت ع  علتك  بكوئتلك  بكل مكشن علعيكاكن بدك اتى   •

 . و كتهرضوع لدارعكن عن ارجكت عتعكل عل ئ  

كو ت ئ ب  اككب   كت  ارعكن علتكلص عن عاعذ ععتاكن علعكاة عذع تج •

25% . 

و تيبل عى عجك عت عرضك  عو بها علهرض تدى عل كا تبكص علعهدا   •

 . و باا عمصى خالل ع بوع عن باذ علاكل  علعرضك   

% عن  30شرت علئجكح  ى عى عيرر ) عكاة( اصول علتكلص تدى   •

 . ارج  علتاركرى 

 . جعكط عيررعت علفرم  عوتاعاك  عوعا ئجكح و ر وص  •
 

 

 

 

 

 

 سياسة القبول بالبرنامج 
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 ممتاز(  – الئحة االعفاءات الخاصة بالتفوق الدراسى ) جيد جدا 

الرابعة( بالعام   –الثالثة  -الثالثة -الثالنية  -يمنح الطالب المقيدين بالفرقة) االولى 

 2022\ 2021الجامعى 

 اعفاء% 5يمنح الطالب الحاصلين على تقدير جيد جدا 

 % اعفاء  10يمنح الطالب الحاصلين على تقدير ممتاز 

% اعفاء 100% اعفاء شرط حصولة على تقدير ممتاز , 100يمنح التخصص 

 حال حصولة على تقديرجيد جدا  

 اعفاءات االشقاء

 % اعفاء توزع عليهم بالتساوى 15يمسح االشقاء 

 الوزارة( جميع االعفاءات السابقة غير شاملة المصروفات االضافية ) 

 -:الية تقويم الطالب المتعثرين 

يقوم رائد الريادة الطالبية للفرقة بمتابعه تحليل النتائج الطالبية في االمتحان   -

 الدوري األول.

الساعات   خاللمطالبه أستاذ المقرر بعمل خطة دعم للطالب المتعثرين  -

اإلضافية بالتعليم التقليدي والتعليم عن بعد وإلضافتها للجدول الدراسي  

 والتمارين اإلضافية. 

متابعه رائد الريادة الطالبية للفرقة بتفعيل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة   -

 التدريس ومعاونيهم. 

متابعة نتائج الطالب في امتحان منتصف الفصل الدراسي واالمتحان الدوري  -

 لثاني وكتابه تقارير عن مدي تقدم الطالب. ا

 متابعه المراجعات النهائية الخاصة بالطالب قبل االمتحان النهائي. -

لية تقويم الطالب المتعثرين اعفاءات الطالب و آ  
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وذلك على جميع أساتذة المقررات وإضافة أساليب الدعم االكاديمي في   -

 توصيف المقررات وإعالنها للطالب في أول محاضرة من الفصل الدراسي.

 

في مجال دعم  الطالب المتعثرين ، و دعم الجانب التطبيقي  برنامجانشطة وخطة ال

 :  للمقررات ، و يشمل ذلك

 

برامج   التفعيل انشطة تنفيذ دورات داعمة لطالب الفرقة الرابعة على استخدام  -

Etap  ,Autocad ,dialex    الداعمة لمشروع التخرج 

خالل فترة اجازة    برنامجتنفيذ دورة مجانية  اونالين لطالب الفرقة االولى بال -

 . مقررات النصف لدعم  مشكلة التعثر الطالبي في  

تفعيل نظام الساعات المكتبية لكافة اساتذة و مسئولي المقررات ، و اتاحة  -

التواصل اونالين خالل فترة توقف الدراسة داخل مقرات مباني المعهد بسبب  

 . رين جائحة كورونا ، بما يسهل من حل مشكلة الطالب المتعث

في نهاية كل فصل دراسي وفق محتوى   برنامجتوفر المراجعات لطالب ال -

 .توصيف المقرر 

تقسيم الطالب الى مجموعات بما يسهل تحسين مستوى استيعاب الطالب ، و   -

 . توفير المتابعة العلمية الجيدة  لهم 

استمرار تنفيذ ضوابط و آليات  توفير نسخة الكترونية من محاضرات   -

 .   2021/   2020لى الموقع الرسمي للمعهد خالل العام الدراسي المقررات ع

-  

تفعيل جانب من الرحالت العلمية و الزيارات الميدانية الداعمة للجوانب  -

التطبيقية في المقررات ، و ذلك وفق ضوابط االجراءات االحترازية المترتبة 

 . عن ازمة انتشار فيروس كورونا 
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 مصلحل روطيو  نعةل جة عي م  كجل 

انسعل كن يكلن اجلمه مععي م الل هيمل  

 فل صعيعل مستقلله روةتة ز...  ام ل ة

 

 

 

 

 

 


