
 

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
 شروقالمعهد العالى للهندسة بال

 الت الكهربيةهندسة القوى واأل قسم

 

 

1 
 

 

 

 العلمية  نجازاتاإلنشطة واأل

 فــــي

 الكهربيةألالت واالقوى  هندسةبرنامج 

 2020-2021دراسي ال للعام

 

 

 

 



 

 وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
 شروقالمعهد العالى للهندسة بال

 الت الكهربيةهندسة القوى واأل قسم

 

 

2 
 

 قبالشرو للهندسة لىالعا المعهد

 الت الكهربية ألقسم هندسة القوي وا

للعام الدراسي  هندسة القوى واألالت الكهربية برنامج إنجازاتأنشطة و

2020-2021 

لعام اإنجازه خالل تم وما  ،ةت الكهربيالألهندسة القوي وابرنامج فى المتميزة من األنشطة العديد  انجازتم 

  -:موضحا في الجدول التالي 2020/2021 دراسيال

 ورالمح البند م

 العملية التعليمية 1

 التعليم الهجين وفاعلية التعليم عن بعد 

 ئة المعاونةلبرامج التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيا

 للطالب  التدريب الداخلى

 للطالب  التدريب الخارجى

 المشترك كوالت التعاونبروتو

 لطالب المتفوقين رياضيا  رعاية ا

 الفرقة الرابعة قوى وأالت كهربيةالتخرج لطالب مشاريع 

 سيةادرالحديثة للمقررات الالعلمية المراجع 

 معامل القسم اداء زعزيوتتطوير  معامل القسم 2

 والدرجات العلمية األبحاث البحث العلمي 3

 المشروعات البحثية المتميزة  مشروعات البحثيةال   4

  ملتقى التدريب والتوظيف أونالين الخريجين 5

  برنامجلالالئحة المطورة ل تطوير اداء البرنامج  6

الت ألهندسة القوي وا رنامجلتعزيز وتطوير بالخطة التنفيذية  التعزيز والتطوير 7

 الكهربية 

 تقييم لجنة القطاع الهندسي جنة القطاعل 8

 إعالن لشغل وظائف بالبرنامج الوظائف 9

 متطلبات األعتماد البرامجىوتحقيق تفعيل  األعتماد البرامجى 10

 رات الدراسية والبرنامجتقارير المقر رات الدراسيةير المقرقارت 11

 المختلفة بالبرنامج لكافة األنشطةالدورية المتابعة  لجاننشطة الأ 12

 متحانات وتحليلهانتائج اإلدراسة  ها متحانات وتحليلتائج اإلن 13
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 األول بندال

 العملية التعليمية 

بالبرامج وهي علي النحو   الخاصةالمتميزة لألنشطة  ساسيةيحتوى هذا البند على العديد من المحاور األ

 -:التالي 

 :التعليم الهجين وفاعلية التعليم عن بعد -المحور األول 

منذ ظهور جائحة كورونا في مارس  مج هندسة القوى واألالت الكهربيةتقوم العملية التعليمية فى برنا

 (: حضور يومين أسبوعيا  )وجها  لوجهعلى سياسية التعليم الهجين ما بين التعليم التفاعلى المباشرم 2020

إدارة وحرصا  من  الخطيرة 19فيد تبعيات جائحة كولنظرا   )أونالين: يومين أسبوعيا ( والتعليم عن بعد

األصابات بين جميع  طالب البرنامج فى القسم ومن ثم تقليل عددل الكلى عددالتواجد برنامج على تقليل ال

 .داخل القسم  العاملين والطالب

 -تمت فاعليات التعليم عن بعد كاآلتى:

  عمل برامج تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرنامج ألمكانية أستخدام برامج

 تعليم عن بعد بشكل أفضل وقوى.ال

 لطالب البرنامج باستخدام برنامج  (المحاضرات)لدراسية شرح المقررات اline Microsoft -On

Team Program 

  باستخدام البرنامج المذكور أعاله طبقا   لطالب البرنامج (السكاشنالتمارين )شرح بعض حصص

 .2021-2020 الدراسيكورونا خالل العام  للمتغييرات الخاصة باإلجراءات األحترازاية لجائحة

  لطالب البرنامج واللينك الخاص بتسجيل  الدراسيةالتمارين للمقررات رفع جميع المحاضرات وحصص

   الخاص بالمعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق. E-Learningعلى موقع ال  هذه المقررات

  لدراسى لطالب البرنامج على موقع ال وأمتحان منتصف الفصل ا دوريةتدريبية وعمل أمتحاناتE-

Learning. 

  طالب البرنامج على موقع ال  االبحاث المطلوبة منرفعE-Learning  وتصحيحها من قبل أعضاء

 هيئة التدريس.

 برنامج على  دراسيةرصد درجات أعمال السنة التفصيلية للمقررات الOracle. 
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 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةالبرامج التدريبية للسادة أ -:ثانىالمحور ال 

اإلحتياجات التدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء ر المعهد العالى للهندسة بالشروق بحصإدارة  تقام

لى وفيما ي التدريبيةتحديد اإلحتياجات لتفريغ إستبيانات  خالل منبالبرنامج هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 -:أهم المجاالت التدريبية 

 دورات تدريبية فى مجال ضمان الجودة 

 : التقويم الذاتى للبرنامج(. 1-)اسم الدورة  -

 

 دورات تدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات 

: نظم االمتحانات وتقييم الطالب، نظم التصحيح اإللكترونى، مهارات التدريس الفعال،  2-) اسم الدورة -

 (.أساليب العرض الفعال، التعليم االلكترونى

 

 دورات تدريبية فى مجال تطوير االدارة 

 : إعداد المشرعات التنافسية(. 3-)اسم الدورة  -

 

تم تنفيذ خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى المجاالت الحديثة للتعليم والتعلم فى 

 قدراتالبتنفيذ برامج لتنمية  السنوات الخمس الماضية. كما أن المعهد العالى للهندسة التابع له البرنامج قام

  -:مثل 19خاصة بإدخال نظام التعليم الهجين بعد جائحة كوفيد 

 أستخدام المنصة اإللكترونية، .1

 تطبيقات التعليم عن بعد،   .2

 طرق التدريس والتعلم عن بعد،  .3

 طرق التقييم والتصحيح اإللكترونية. .4

 أعمال الجودةتوضيح وشرح خصوص عمل ندوات وورش من خالل وحدة ضمان الجودة بالمعهد بتم 

، ويوجد بالمعهد إدارة خاصة بالتدريب وهى تقوم بالبرنامج ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

بالتنسيق مع مركز تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة القاهرة وكذلك الهيئة 

دورات تدريبية داخل المعهد لتنمية قدرات ومهارات السادة بعمل  القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

مع العلم ان الدورات االن بعد جائحة كورونا يتم  ،المعاونةاعضاء هيئة التدريس والسادة الهيئة 

 .ON-LINEادائها بنظام االون الين 
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 الحاصلين والهيئة المعاونة بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريسبيان 

 .2021-2020 للعام الدراسي يبيةرتدعلي دورات  

 برنامج هندسة القوى األالت الكهربية

 
 الجهة المنفذة ميعاد أنعقاد الدورة أسم الدورة التدريبية الدرجة العلمية      اسم المتدرب ثالثى )عربى( م      lllم

9 التعليم االلكترونى أستاذ مساعد محمد جمال الدين حسن 1     1  11-10-2020  12-10-2020 روقشأكاديمية ال   

9التعليم االلكترونى  مدرس متفرغ                       أبو العيون كامل محمد 2    2  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

9التعليم االلكترونى  مدرس            عالء محمد عبد الحميد            3    3  11-10-2020  12-10-2020 قأكاديمية الشرو   

9التعليم االلكترونى  مدرس محمد العدلى متولى 4    4  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

9التعليم االلكترونى  مدرس أحمد إبراهيم عمر 5  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

9التعليم االلكترونى  مدرس حاتم محمد عبد الرحمن 6  11-10-2020  12-10-2020 الشروق أكاديمية   

9التعليم االلكترونى  مدرس محمد عطية سعد الدين 7  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

4التعليم االلكترونى  مدرس أحمد محمد عبد الباسط 8  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

4التعليم االلكترونى  مدرس أحمد حسين المتولى 9  11-10-2020  12-10-2020 يمية الشروقأكاد   

4التعليم االلكترونى  مدرس بهاء سعد محمود 10  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

4التعليم االلكترونى  مدرس باسم عبد الحميد رشاد 11  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

4التعليم االلكترونى  مدرس محمد بهى الدين بركات 12  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

4التعليم االلكترونى  مدرس رامى عادل محمد 13  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

4التعليم االلكترونى  مدرس شاذلى ناصر فهمى 14  11-10-2020  12-10-2020  أكاديمية الشروق 

2020-10-14 أساليب العرض الفعال مدرس مساعد بسام سامى عبد المجيد 15  14-10-2020  أكاديمية الشروق 

2020-10-14 أساليب العرض الفعال مدرس مساعد دينا خالد محمود 16  14-10-2020  أكاديمية الشروق 

2020-10-14 أساليب العرض الفعال مدرس مساعد نهاد مختار أحمد 17  14-10-2020  أكاديمية الشروق 

2020-10-14 أساليب العرض الفعال معيد محمد محمود عبد العزيز 18  14-10-2020  أكاديمية الشروق 

2020-10-14 أساليب العرض الفعال معيد شيماء ناصر أحمد 19  14-10-2020  أكاديمية الشروق 
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 للطالب : التدريب الداخلى -:ثالثالمحور ال- 

 الثالثة الفرقةالفرقة الثانية وو األولىالدراسية  لفرقةبا البرنامج داخلى بالقسم لطالب تدريبعمل تم ي

 -:كاآلتى

 الفرقة

 الدراسية

 أسم

 الدورة التدريبية 

 أسم

 القائم بالتدريب 

 األولى
 مقدمة عن التركيبات الكهربية والتحكم

 )دورة إختيارية(

 د. أحمد إبراهيم عمر -1

 مجموعة من السادة الهيئة المعاونة -2

 قدمة عن التركيبات الكهربية والتحكمتمدورة  ثانيةال
 د إبراهيم عمرد. أحم -1

 مجموعة من السادة الهيئة المعاونة -2

 نظم التوزيع الكهربى الثالثة

 د. أحمد إبراهيم عمر -1

 د. أحمد سيد عبد الحميد -2

 مجموعة من السادة الهيئة المعاونة -3

  2021-2020 دراسيللعام ال قوى وأالت كهربية  لفرقة األولى( طالب من ا88عدد )تدريب تم. 

 باألتفاق مع جمعية  2021-2020الدراسي طالب الفرقة الثالثة قوى وأالت كهربية للعام  تم تدريب

 التابعة لنقابة المهندسين المصرية.المهندسين المصرية 

 من قبل  بقرار  2020-2019 دراسىتم تأجيل تدريب طالب الفرقة األولى قوى وأالت كهربية  للعام ال

، ثم تم بالفعل 19 راء طبقا  لإلجراءات األحترازية  لجائحة كوفيدالوزمجلس سيادة معالى الدكتور رئيس 

 ( طالبا .296وكان عددهم ) 2021-2020خالل العام الجامعى  تدريبهم
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 للطالب : خارجىالتدريب ال -:رابعالمحور ال- 

 -خارجى لطالب البرنامج بالفرقة الثانية والفرقة الثالثة كاآلتى: تدريبعمل تم ي

 التدريب الخارجى ماكنأ الدراسية الفرقة

 ثانيةال

 محطة الكريمات

 شركة القاهرة النتاج الكهرباء

 شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء

 المحطة الحرارية بالسويس

 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 الثالثة

 شركة حسن على للتدريب

 للتدريبEduvate ايدوفيت  مركز

 محطة الكريمات

 شركة القاهرة النتاج الكهرباء

 شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء

 المحطة الحرارية بالسويس

 هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 فى الشركات والمحطات  2021-2020 دراسىقوى وأالت كهربية  للعام ال ثانيةب الفرقة الالتم تدريب ط

 .الموضحه أعاله

  شركات حسن على فى  2021-2020 الدراسىتم تدريب طالب الفرقة الثالثة قوى وأالت كهربية  للعام

 .في الجدول السابق   باالضافة للمحطات المذكورة وايدوفيت للتدريب

 من قبل  بقرار  2020-2019 الدراسىقوى وأالت كهربية  للعام  ثانيةتم تأجيل تدريب طالب الفرقة ال

، ثم تم بالفعل 19الوزراء طبقا  لإلجراءات األحترازية  لجائحة كوفيد مجلس سيادة معالى الدكتور رئيس 

القاهرة النتاج الكهرباء، فى شركات ومحطات الكريمات،  2021-2020خالل العام الجامعى تدريبهم 

المحطة الحرارية بالسويس وهيئة الطاقة الجديدة باء، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهر

 والمتجددة.
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 المشترك : بروتوكوالت التعاون -:خامسالمحور ال- 

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

 وهى:بالقسم 

 شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء 

 ين المصرية )شعبة الكهربائين( التابعة لنقابة المهندسين المصرية.جمعية المهندس 

 .شركة حسن على للتدريب 

 ( مركز أيدوفيتEduvate.للتدريب ) 
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 و الطالب المتعثرين علميا   رعاية الطالب المتفوقين رياضيا     -:سادسالمحور ال:- 

ع تجاه االبناء على الرقابة والتوجيه، إْذ أن عملية توجيه األهل تعتمد التنشئة االجتماعية التي يقوم بها المجتم

، وقد أصبح من المتفق عليـه لـدى تعتبر مسألة مهمة وضرورية في جميع نواحي الحياة ألبناءل

بشـكل واضـح علـى ساعد المتخصصين، والخبراء وعلماء النفس واالجتماع أن التربية البدنية والرياضية ت

اضة بالغا  بالريأهتماما  المختلفة لألفراد، وفي يومنا هذا اهتمت الدول المتقدمة اليجابية  تنميـة الجوانب

من الدوافع  ا أساسياعنصر اصبحكما أن التشجيع على العمل الرياضى و، وأصبحت مقياسا  لتقدم الـدول

برنامج هندسة ما يتبناه وهذا  .ذات أهداف عالية األفق الالزمة إلخراج جيل متكامل علميا  وصحيا  وذهنيا  

 وثقافيا   إلخراج كوادر متفوقة رياضيا   لدائم على العمل الرياضى والقوى واألالت الكهربية فى التشجيع ا

والحاصلين علي مراكز  المتميزين رياضيا   بللطال تخفيضات في المصروفات الدراسية اجراءتم  كذلك 

 -:دول التالي ما هو موضح بالجك متقدمة في المسابقات الرياضية

 التخفيض المركز الرياضي النشاط الدراسية الفرقة األسم

 في المصروفات

 1500 أول كاراتيه االولى يوسف محمد حسن

 750 ثالث كاراتيه الثانية نادين احمد ناجى

 1500 أول جودو الثانية أدهم محمود سعيد

 750 ثانى كرة سلة االولى زينب محمد سرور
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 الفرقة الرابعة قوى وأالت كهربيةالتخرج لطالب مشاريع  -:سابعالمحور ال 

 تكونالعمل و سوق ما يتطلبه ةالب برنامج هندسة القوى واألالت الكهربيلط التخرج مشاريع تواكب

 مدى توضح الخاصة او الحكومية الجامعات من التخرج مشاريع في الخارجين المحكمين جميع تقييمات

 من بالشروق للهندسة العالي بالمعهد برنامجال منالخريج  قدرة مدىو لعملا لسوق المشاريع هذه مالئمة

 -:لآلتيوفقا   العام لهذا التخرج مشاريع كانت حيث الخارجي و الداخلي العمل سوق في بقوة المنافسة

 لفندق المنخفض الجهد توزيع نظام تصميم 

 تجاري ومول لمستشفي كهربي تصميم  

 المتجددة الطاقة مصادر مع األحمال وإدارة الذكية المبانى توزيع أنظمة ومحاكاه تصميم 

 مصر فى االوروبية للجامعة الكهربية االنظمة تصميم 

 كمبينيسكي لفندق الكهربي التوزيع تصميم 

 البتراجى لفندق الكهربى التوزيع منظومة تصميم 

 مكه لفندق الكهربية الطاقة توزيع نظام تصميم 

 روتانا سنترو لفندق الكهربية االنظمة تصميم 

 الروميسية لمول الكهربية االنظمة تصميم 

 االحمال من مختلفة أنواع على وتطبيقة الحمل  إدارة تقنيات وتنفيذ تصميم 

 الوطنى للمستشفى الكهربى التوزيع نظام تصميم 

 سكني لمجمع الكهربائية الطاقة توزيع نظام 

 السياحية القري الحدي الكهربية التغذية تصميم 

 السياحية المنتجعات الحدي المنخفض الجهد ذات التوزيع ظومةمن تصميم 

 السياحية المنتجعات الحدي الكهربية القدرة توزيع منظومة تصميم 

  الدلتاروبوت باستخدام تعبئةتصميم مشروع 

 لفندق الكهربائية التركيبات تصميم 

 متكاملة لمدينه الكهربي التوزيع نظام 
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  -ى:لتالقاُ كاوف التخرج مشاريع بعض تقييم في رجالخا من محكمين مشاركة كان وقد

 ةالجه سمألا

 عميد هندسة المستقبل أ.د / محمد عبدالرحيم بدر

 رئيس جامعه الدلتا التكنولوجية ا.د/ علوي الخولي

 الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أ.د /محمد الخياط

 الكهرباء رئيس مجلس ادارة شركة نقل د/صباح مشالى

 عميد كلية هندسة بني سويف أ.د /سالم الخضرى

 رئيس مجلس ادارة الطاقة النووية أ.د / امجد الوكيل

 وكيل كلية الهندسة جامعه الدلتا أ.د /سيد ابوالسعود

 عميد هندسة األزهر االسبق أ.د/ السعيد عثمان

 عميد هندسة حلوان االسبق أ.د /عمر حنفى عبدهللا

 رئيس قسم هندسة القوى  بالشروق سابقا أحمد مرسى شنب أ.د / محمد

 رئيس قسم القوي بالفنيه العسكريه أ.د / اسامة رشاد

 استاذ بهندسة عين شمس ا.د/المعتز يوسف

 استاذ بهندسة القاهرة أ.د / محمود جيالنى

 رئيس مجلس ادارة جمعية  المهندسين المصرية أ.د / فاروق الحكيم
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 الحديثة للمقررات التدريسيةالعلمية المراجع  -:ثامنالمحور ال

لتواكب متطلبات  والطالب المعاونة ةوالهيئ التدريس هيئة عضاءا بواسطة حديثةعلمية  مراجع شراءتم 

 .المعهد بمكتبة لحاقهاإو المقررات الدراسية
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 ثانىال البند

 _)البرنامج( معامل القسم

 ل القسممعاماداء  تطوير وتعزيز -المحور األول:
سنويا   هحدثما  مائد لتكونه ب الخاصة المعاملطوير لت رنامج هندسة القوى واألالت الكهربيةب خطة إطار في

، مع دورية للمعامل لضمان سالمة األجهزة والمحافظة على سير العملية التعليميةصيانة حيث يتم عمل 

 -:كما يلى معاملالمحكم للعزيز تال

 : 2021-2020عام 

 اقة الجديدة والمتجددة:معمل الط- 

  يلزم من أجهزة ملحقة  ووحدة طاقة شمسية وما كامال  ديدة و المتجددة و تجهيزه جالطاقة التم انشاء معمل

 .2020عام  لعمل التجارب

 2021عام  تعزيز معمل الطاقة الجديدة و المتجددة بوحدة طاقة رياح. 

 :معمل الحماية والوقاية الكهربية- 

  لقياس التالية للعمل وهي اجهزة ا تم شراء:- 

 Feeder manager relay 

 Moving iron ammeter 

 Moving iron voltmeter 

 :معمل القياسات الكهربية- 

  القياسات الكهربية باآلتى:تعزيز معمل- 

  مقاومات متغيرة 6عدد 

  صنوق مكثفات 3عدد 

  صندوق ملفات 3عدد 

 الكهربية: ختباراتمعمل األ- 

  ات الكهربية باآلتى:األختبارتعزيز معمل- 

  وحدتين(Root mean square meter) 

  وحدتينwatt meter))                       

 Synchronous generator 
 الضافتة لمعامل القسم. عالىالضغط العمل دراسة وتخطيط إلنشاء معمل االنتهاء من تم ملحوظة :  -
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 ثالثال البند -

 البحث العلمي  -

 األبحاث والدرجات العلمية -:المحور األول -

والعمل على خطة  المؤتمرات وحضور العلمي البحث على والتشجيع اإلهتمام من المعهد خطة إطار في -

تنفيذ  العمل علىالراهن، فيتم باستمرار  للوضع األولويات من وجعله العلمي بالبحث بالنهوض الوزارة

تم نشر العديد من األبحاث العلمية من  وأيضا  ، 1-رفقبالـمالخطة البحثية الخاصة بالبرنامج والموضحه 

 .رفقـمبال قبل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمبينه

 -تم الحصول علي درجات علمية لكل من : كما

 . 2021يوليو  – القاهرةجامعة  –كلية الهندسة  – ةحاصل علي درجة الدكتورا –لؤي محمد علي  م.م/ -

 .2021يوليو  –جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  –حاصل علي درجة الدكتوراة  –عبد العال م.م/ جالل فتحي  -

 .جامعة القاهرة - كلية الهندسة –حاصل علي درجة الماجستير  –م/ مصطفي محمود عبد العزيز  -

 : صورة من الشهادات العلمية ( 2-مرفق )
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 رابعال البند

 المشروعات البحثية

 المشروعات البحثية المتميزة -المحور األول:

 Smart Beds forمشروع األسره الذكية لألطفال )ببرنامج هندسة القوى واألالت الكهربية  تم مشاركة

Babies ) والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع  2021فى مسابقة ابداع الموسم التاسع عام

 ركز الثانى على مستوى الجمهورية.وزارة التعليم العالى. وقد فاز المشروع بالم

 : صورة من شهادة الحصول والفوز بالمركز الثاني( 3-مرفق )

 -الفكرة العامة للمشروع:

سبل لتهيئة الطفل لخلودة للنوم تصميم وتنفيذ واختبار نظام مدمج يقوم بأستشعار بكاء الطفل وتوفير كل التم 

فى دخول وضع  وسيقى هادئة لتهيئة الطفل للبدءم ذلك عن طريق تشغيل نظام هزاز هادى بمصاحبة،و

النوم الهادى للطفل. كما يتميز النظام المدمج بانزالق شاشة تسلية تحتوى على أفالم كارتون لتسلية الطفل 

فى حالة استمرار البكاء. كما يقوم النظام بارسال رسائل نصية لألم إلعالمها فى حالة استمرار بكاء الطفل. 

م على عنصر المراقبة اللحظية بالصوت والصوره عن طريق وضع كاميرا واى فاى تمكن كما يشمل النظا

األم من متابعة أحوال الطفل من أى مكان سواء داخل المنزل أو خارج المنزل مما يضمن مراقبة حية لحالة 

 الطفل.

 ((iesSmart Beds for Bab: اسطوانة مدمجة تشرح مشروع االسرة الذكية لالطفال ) 4 –مرفق )
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 خامسال البند

 الخريجين

 (أونالين)ملتقى التدريب والتوظيف  -المحور األول:

  -: والا أ

 الت الكهربيةألتم عقد ملتقي التدريب والتوظيف المنعقد أونالين مع خريجي برنامج قسم هندسة القوي وا

علي منصة  ساعة الثامنة مساءا  ال 1/2/2021وذلك يوم االثنين الموافق  بالمعهد العالى للهندسة بالشروق

(zoomمع كبري الشركات داخل مصر و ذلك ايمانا منا بضرورة توفير فرص التدريب للطالب )  وتأهيلهم

بتوفير فرص  تواجههم في التوظيف وتذليل الصعوبات التيلسوق العمل، باالضافة إلي ضرورة االهتمام 

 .دقيقة 90لىالمتاحة، وقد استغرق اللقاء حواالمناسبة والعمل 

وذلك عن الت الكهربية ألواومن أحد اهم األهداف من هذا اللقاء هو تطوير برنامج قسم هندسة القوي 

وعن مدي استفادتهم من  من خالل استبيانات طريق دراسة آراء خريجي البرنامج من الدفعات السابقة

 مع مجاالت سوق العمل ومواكبة ومدي توافق البرنامجواالالت الكهربية القوي  هندسة الدراسة في قسم

لكل من أصحاب العمل والشركات المختلفة ، عالوة علي ذلك األخذ في االعتبار وجهات النظر المختلفة 

مع متطلبات سوق العمل.  يتواكب لكيالت الكهربية ألواالقوي هندسة عن كيفية تهيئة خريج برنامج قسم 

صور للبرنامج والعمل علي تحسينها لكي تصبح من ضمن وجه القأكل هذه األهداف المعنية تؤدي لمعرفة 

 .اء البرنامج أدبهدف تعزيز وتطوير  الت الكهربيةألالمميزات ونقاط القوة لقسم هندسة القوي وا

 السادة الحضور بالملتقي 
 

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

 واالالت الكهربية  القويهندسة رئيس لجنة الخريجين بقسم  مال عشماويأ.م.د/ محمد ج 2

 واالالت الكهربية  القويهندسة رئيس لجنة الخريجين بقسم  د/ محمد عطية سعد الدين 3

 واالالت الكهربية  القويهندسة رئيس لجنة الخريجين بقسم  د/عالء عبد الحميد  4

 واالالت الكهربية  القويهندسة بقسم  رئيس لجنة الخريجين د/محمد العدلي 5

 واالالت الكهربية  القويهندسة رئيس لجنة الخريجين بقسم  د/احمد محمد عبد الباسط 6

 واالالت الكهربية  القويهندسة رئيس لجنة الخريجين بقسم  د/ بهاء سعد محمود 7

 الكهربية  واالالت القويهندسة رئيس لجنة الخريجين بقسم  د/ شاذلي ناصر فهمي 8
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 أجندة الملتقي 
 

 أجندة العمل القائم باألعمال م
 الزمن المستغرق

 إلي من 

 أ.د/ ابو الفتوح عبد الرحيم محمد 1
 واآلالت لقوي هندسةا قسم رئيس وظيفة ويشغل سيادته كلمة

 بالشروق للهندسة العالي بالمعهد الكهربية
08:00 08:10 

 أ.م.د/محمد جمال عشماوي 2
 القوي هندسة بقسم استاذ مساعد وظيفة ويشغل سيادته ةكلم

 بالشروق للهندسة العالي بالمعهد لكهربيةا واآلالت
08:10 08:20 

 م/ محمد الشيمي 3
 شركةل مدير تطوير األعمالكلمة سيادته ويشغل وظيفة 

(Smart Group) 
08:20 08:35 

 م/أحمد رضا 4
لتصدير بالدعم الفني مدير التسويق واكلمة سيادته ويشغل وظيفة 

 (Brothers-3)في شركة 
08:35 08:50 

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

 م/محمد الشريف 6
رئيس مجلس إدارة مشروع خدمات كلمة سيادته ويشغل وظيفة 

 الطاقة
09:05 09:20 

 09:20 09:35 (CLS)رة شركة تدريب كلمة سيادتة مدير إدا م/مصطفي عاطف 7
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 برنامج و آلية الملتقى 

، ربية واالالت الكه القويهندسة الترحيب بالسادة الضيوف من أصحاب الشركات و خريجي برنامج قسم 

 واالالت الكهربية  والتحدث بشأن أهمية هذا الملتقي لبرنامج قسم هندسة القوي

القسم بالترحيب بالسادة المشاركين بالملتقي، و التحدث عن أهمية  حيث قام السيد األستاذ الدكتور رئيس

القسم واستهل سيادتة كلمته ب الدراسية  مقرراتاداء العقد هذا النوع من اللقاءات لتبادل الخبرات وتطوير 

استمرارية التعاون مع تلك المؤسسات وشرح لهم االمكانيات المتاحة بالقسم من معامل المكانية بطلب 

التطوير بها والتعاون فى مساعدة الطالب فى مشروعات التخرج لمجابهة التطورات الخاصة بسوق اء اجر

 العمل .

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

اسة االكاديمية ولكن ايضا البد من االكاديميه ومتطلبات سوق العمل وافاد سيادته بعدم االكتفاء فقط بالدر

العلمية االهتمام بمتطلبات سوق العمل وذلك بتطوير المهارات عن طريق االلتحاق بالدورات التدريبية 

 . Supplierو  Leader ship  و  Soft Skillsالمتوافقة مع  االتجاهات والمهارات لكل خريج مثل 

بلية لسوق قويشرحوا لهم بيان المتطلبات المست ادثوعمال ليتحأصحاب أوقد حضر الملتقى مهندسين و 

كي تواكب  متوافقة مع هذة المتطلباتعالية للخريجين ليكونوا ذو كفاءة مناسبة العمل وخلق فرص عمل 

 . احتباجات اي مؤسسة صناعية

ق على تبادل وفى نهاية اللقاء توجة السيد االستاذ الدكتور رئيس القسم بتوجية الشكر للسادة الحضور واالتفا

 ما يكون له االثر االيجابى فى تطوير مهارات خريجى القسم.مبين اعضاء القسم والسادة الحضور الخبرات 

  الت الكهربيةألقسم هندسة القوي واأوجه القصور و المزايا لبرنامج 

 بعض القصور 

 ري بإن يهتم الخريج بناءا علي فعاليات هذا الملتقي وما تم من تبادل لآلراء والخبرات فإنه من الضرو

 في المقام األول. Soft Skillsباكتساب دورات تدريبية بال 

  بمجاالت واالالت الكهربية القوي هندسة يجب ان يهتم برنامج قسمRobotics من المجاالت ه حيث ان هذ

 الواعدة لخريجي البرنامج.

  التطبيقي  ب علي الجانب العمليمع أصحاب الشركات بمشاريع التخرج للتدريالمشترك يجب زيادة  التعاون

 .في سوق العمل 
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 بعض المزايا 
 

  من الدفعات السابقة فقد تم اإلشارة الت الكهربية ألواالقوي هندسة بناءا علي كلمة السادة خريجي قسم

 هي المادة العلمية للقسم وتطوير اللوائح الت الكهربيةألوا القويهندسة بالملتقي إلي  اهم مزايا برنامج قسم 

بالقسم او تحديثها الداخلية لكي تكون ذات محتوي يرتقي بالخريج، باإلضافة إلي المعامل التي يتم انشائها 

 .)التدريب الميداني( لكل تؤهل الطالب لكل يكون علي صلة بالجانب العملي

 وعن مدي الت الكهربية ألواخريجي قسم هندسة القوي  مهندسينإشادة أصحاب العمل والشركات بال

 .المجاالت المختلفة باعمالهمالتميز في في  الشديد همحرص

 توصيات الملتقي 
 

  ضرورة تكرار هذا النوع من اللقاءات حيث انها أحد اوجه التواصل بين أصحاب العمل والشركات

 والخريجين.

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

  ومعامل القسم الدراسية المقررات التفاعل مع سوق العمل لتطوير 

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

 

 -: ثانياا 
  من كبرى  ةعالي للهندسة بمدينة الشروق بدعوتم تنظيم ملتقى التوظيف األول للمعهد الأيضا  قد

ستمر أوفي تمام الساعة العاشرة صباحا   2021مايو  29السبت الموافق يوم  الشركات العالمية والمحلية

 .الخامسة مساءا بنظام االون الين حتي

 تحت رعاية:

 أحمد عبد الرحيم رئيس األكاديمية.  /السيد اللواء الدكتور  -1

 جوده غانم نائب رئيس األكاديمية. /السيد األستاذ الدكتور -2

 د طلبه عميد المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق.معتز محمو /السيد األستاذ الدكتور  -3

 حسام دسوقي وكيل المعهد العالي للهندسة بالشروق. /السيد األستاذ الدكتور  -4

يحيي توفيق رئيس وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد العالي للهندسة  منال  /السيدة األستاذه الدكتورة -5

 بالشروق.

كما هو  لي الشركات والمؤسسات الكبرى التي تعمل في مجال العمل الهندسيوبحضورعدد كبير من ممث

 .(5بالمرفق رقم )مبين 
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 دسساال البند

 تطوير اداء البرنامج

 
 الالئحة المطورة للبرنامج -المحور األول:

 ي دراسال لعامل  األولى الفرقة على هندسة القوى واألالت الكهربيةالمطورة لبرنامج  الالئحة تطبيق تم

 والبرامج العلمي السريع والملحوظ التقدم لتواكبالدراسية  المقررات معظم تطوير بعد وذلك 2020-2021

 فيالسريع والتغير للتقدم ومواكبا المتميزين الخريجين من القسم خريج ليكونكهربية ال الهندسة في الحديثة

 NARS 2018 القياسية المرجعية االكاديمية المعايير يخص فيما الفجوة سد خطة عمل وتم العمل سوق

 . ذلك على المترتبة التحديثات جميع وعمل جدارات من تحتويه وما
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 سابعال البند

 التعزيز والتطوير

 خطة التعزيز والتطوير للبرنامج -المحور األول:

بمجلس القسم  هاالت الكهربية واعتمادألالخطة التنفيذية لتعزيز وتطوير برنامج هندسة القوي واتم وضع 

 .(6بالمرفق رقم )كما هو مبين  9/2020بتاريخ 
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 ثامنال البند

 القطاع الهندسي   لجنة القطاع

 

تم التقدم بملف كامل عن جميع االنشطة العلمية داخل قسم هندسة القوي واالالت الكهربية الي لجنة القطاع 

 .2020/2021اء القسم عن العام الدراسي دأالهندسي بوزارة التعليم العالي بهدف تقييم 

 محتويات ملف القطاع الهندسي( 7 –مرفق )
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 تاسعال البند

 الوظائف

 إعالن لشغل وظائف بالبرنامج -المحور األول:

هيئة معاونة بالبرنامج ضمن خطة  اعضاءهيئة تدريس و اعضاءتم اإلعالن عن طلب شغل وظائف 

لنيبة للسادة اعضاء هيئة با 25:1لتصبح  ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةأستكمال عدد السادة أعضا

                          .15:1بينما للسادة االعضاء من الهيئة المعاونة التدريس، 
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 عاشرال البند

 اإلعتماد البرامجى

 تفعيل وتحقيق متطلبات اإلعتماد البرامجى -المحور األول:

 تخص معايير وثمانية البرنامج إدارة تخص معايير ثالثة(  للبرنامج معيار عشر حدىاالتحقيق متطلبات  تم

 : يلي لما وفقا للبرنامج المراجعة تمت دوق الذاتية الدراسة انجاز وتم  )التعليمية الفاعلية

 األقسام على الداخلية المراجعة -1

 الدراسي للفصل البرنامج ومقررات 2020-2019 دراسىال للعام البرنامج توصيف مراجعة تم حيث 

 2021-2020 دراسىللعام ال البرنامج إدارة ملفات ومراجعة 2021-2020 دراسىال للعام األول

 . 2021-2020 دراسىالللعام  للبرنامج التعليمية الفاعلية ملفات ومراجعة

 المراجعة الخارجية -2

 المنصورة جامعة هندسةكلية الب –مدير وحدة ضمان الجودة  –قام االستاذ الدكتور/ إبراهيم بدران 

 توصيف الى سيادته مراجعة في استند وقد 2021-8-24 بتاريخ البرنامج لتوصيف الخارجية بالمراجعة

، 2021-2020رالمعايي مرفقات على االطالع مع 2021-2020 البرنامج وتقرير 2021-2020 البرنامج

 سد وخطة بالبرنامج المعاونة والهيئة التدريس ةهيئ أعضاء اعداد استكمال خطة بمراجعة سيادته قام كذلك

 .NARS 2018القياسية  المرجعية االكاديمية المعايير يخص فيما  2019 البرنامج الئحة فجوة

  -:يلي ما تم فقد ذلك الى باإلضافة

 ألرشيف متكامل نظام وبناء متطورة برامج خالل من اإلداري العمل ميكنة على البرنامج إداريين تدريب -1

 . واضحة أسس ىلع ب والعقا الثواب سياسة تفعيل مع المعلومات وتداول حفظ لسهولة الكتروني

 بتاريخ القسم بمجلسواعتماده  2021-2020 دراسىال العام منبدءا   للبرنامج التنظيمي الهيكل صياغة -2

24-2-2021. 

 

 قياداتالمعنية من  للجهات تاستبيانا عمل بعد وذلك للبرنامج، واألهداف والرسالة الرؤية صياغة حديثت -3

 ورش كذلك و والطالب ن والخريجي الخارجية ت والجها المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء بالمعهد

بمجلس  اواعتماده النهائية صورتها في ألهدافاو والرسالة الرؤية صياغة و االستبيانات تحليل و العمل،

دليل الطالب وعلى شاشة العرض االلكترونى للمعهد وفى ونشرها على الموقع  2021-4-12القسم بتاريخ 

 .بالقسم 
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 .NARS 2018 القياسية المرجعية األكاديمية المعايير مع لتتالءم البرنامج خريج مواصفات تحديث -4

 وقدالمستفيدة،  الجهات أير واستطالع صياغتها بعد وذلك بالبرنامج والتعلم التعليم استراتيجية اعتماد -5

 طالب دليل في نشرها ثم 2021-6-14 بتاريخ القسم بمجلس واعتمادها النهائي الشكلب صياغتها تمت

 . داخل القسم العرض بشاشة ونشرها القوى واألالت الكهربية هندسة برنامج

 .البرنامج مستندات جميع على وتطبيقه 2021-5-23 بتاريخ القسمشعار اعتماد -6

 .القسم جلسبما واعتماده البرنامج للجان دوريةتقارير  عمل -7

 .2021-7-28 بتاريخ القسم بمجلس 2021-2020 دراسىال للعام الميداني التدريب برنامج اعتماد -8

 الحفظ لسهولة داخلي لكترونيإ ألرشيف الورقيات جميع وميكنة الداخلية الورقية األعمال جميع من االنتهاء -9

 .المعلومات وتداول

 هيئة و تدريس هيئة عضو وظائف لشغل الحاجة عنحف المقروءة او في الص م العاال وسائل في اإلعالن -10

 الهيئة و التدريس هيئة أعضاء اعداد استكمال خطة ضمن 2021-2020 دراسىال للعام للبرنامج معاونة

 المعاونة

 خطط صياغة وكذلكت والتوصيا المالحظات استيفاء تم للبرنامج والخارجية الداخلية المراجعة علىوبناءا  

 .2022-2021 الجديد الدراسي للعام لتطبيقها القوى واألالت الكهربية هندسة برنامج لملفات التحسين
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 عشر حادىال البند

 رات الدراسيةالمقر

 رات الدراسية والبرنامجالمقرتقارير -المحور األول:

بالمرفق كما هو مبين  رات الدراسية والبرنامج عن العام الدراسى المنتهىاإلنتهاء من إعداد تقارير المقرتم 

-8 . 
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 عشر نىالثا البند

 أنشطة اللجان 

 المتابعة الدورية لكافة األنشطة المختلفة بالبرنامج -المحور األول:

لبرنامج ومنها لجان الجداول، داخل ا تعددةلجان المالخاصة بالنشطة واألعمال لكافة األمتابعة عمل تم ي

يوجد  ؛التعليم االلكترونى والشكاوى والمقترحات الجودة الداخلية، الصيفى، التدريب الميدانى، التدريب

 عينة من بعض األعمال الخاصة باللجان. 9-بالمرفق 

والساعات المكتبية ورواد الفرق، حيث يتم متابعة األساتذة  شرافإليتم أيضا  عمل متابعة دورية ألنشطة ا

الطالب فى الحضور وجها  لوجه أو عن بعد، وكانت نتيجة المتابعة المعنيين والمنتدبين/ الهيئة المعاونة / و

 فعالة فى األستعداد التام لمواجهة ومعالجة أى مشكلة خاصة بالجداول الدراسية على النحو اآلتى:

  المستمر فى المكاتب الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتلقى التواجد

حة بجدول التحميل والمعلنه أى استفسار من قبل الطالب خالل الساعات المكتبية الموض

 للطالب.

  الحصص  تدريسقاعة فى قبل أستاذ المقرر الدراسى المستمر من والتواجد اإلشراف

 خالل ساعات اإلشراف. لالستفادة منهوالتمارين 

  فى المواعيد المعلنة للتدريس فى القاعات.الحضور بااللتزام  

  ألكثر من مرتين متتاليتين فى أى  البعلى أولياء األمور فى حالة عدم حضور الطالتنبيه

 أول بعدم الحضور إلى عنوان ولى األمر. إخطارل إرسال مقرر دراسى من خال

  ولياء األمور فى حالة عدم حضور الطالب ألكثر من أل بعدم الحضور خطار ثانىإإرسال

 .أخرى مرتين متتاليتين

  مع رواد الفرق إلظهار أى مشكلة أو مقترح. دورى عمل إجتماعيتم 
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 عشر ثالثال لبندا

  ات وتحليلهااالمتحاننتائج 

  دراسة نتائج االمتحانات وتحليلها -المحور األول:

مقارنة  دراسة نتائج االمتحانت وتحليلها لبيان أسباب اإلرتفاع/ اإلنخفاض فى نسب النجاحتم 

-بالمرفق ارات الدراسية بالبرنامج إحصائية عن نتائج امتحانات المقروجد تباالعوام السابقة. 

10. 


