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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 مقدمة
 

في ضوء المناقشات واالستبيانات  الخطة االستراتيجية لقسم هندسة القوي واآلالت الكهربية يقدم هذا التقرير
تقليل الفجوة إنطالقا و  الحالي خطة الى منهجية التحليلالعتمد وت والدراسات التي تمت بهذا الشأن.تجتمااات واال
للقسم  الخارتجية البيئةتحليل باإلضافة إلى تحديد نقاط القوه والضعف فيها للقسم و  الداخلية البيئةتحليل من 
 .المحتملةتحديد الفرص والتهديدات و 

فيززح ثيزز   بززالتنوا الاقززافي والمعرفززي والبحاززي للقززارمين بالتززدري  هندسززة القززوي واآلالت الكهربيززة ويتميززق قسززم
نزواثي القوزور بالقسزم فزي القزوي البشزرية وفزي هناك بعض ينتمون إلي مدارس تدريسية وبحاية متنواة. ولكن 

المادية. وطبقا للخطة اإلستراتيجية للقسم فإنح من المتوقع التغلب الي القوور في القوي البشرية في  تاإلمكانيا
ام الي األكار وتتبقزي مشزكلة القوزور فزي القزوي البشزرية ادد أاضاء هيئة التدري  ومعاونيهم خالل ثالثة أاو 

 المادية هي الحارل الرريسي لتنمية القسم. تالمساادة وفي اإلمكانيا
 

 

 الخطة االستراتيجيةإجراءات اعتماد  .1
 

 الرباعيعمل التحليل  .1

 تحديد الفجوة .2

 اإلستراتيجيةهدا  األصياغة  .3

 من خالل ورش عمل ومناقشتها لإلستراتيجيةإعداد الخطة التنفيذية  .4

 .بمجلس القسم اإلستراتيجيةالخطة مناقشة وإعتماد  .5
 

 للقسمالسمات المميزة  .2
 العديد من نقاط التميق التي تتمال فيما يلي: هندسة القوى واآلالت الكهربيةيمتلك قسم  

 يناسب العملية التعليمية الى ثد ماالبنية األساسية وادد المعامل وتجهيقاتها  .1
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 يرة في القسم يؤهلح للمنافسة المحلية واالقليميةوتجود خبرات كب .2

تنوا المدارس البحاية ألاضاء هيئة التدري  بالقسم ثيز  تنوازت الموزادر البحايزة بزين موزر واليابزان  .3
 وألمانيا والواليات المتحدة وكندا والوين

 :تنوا المجاالت البحاية ثي  تتم تغطية معظم المجاالت البحاية مال .4

Control systems, Distributed generation, Electric drive, Electric vehicle, High 

voltage, Machine analysis, Nanotechnology, Optimization techniques, Power 

electronics, power system analysis , Power system distribution, Advanced 

protection techniques, Renewable energy, Smart grids, Superconductors 

 إلكترونيات القوى  وتجود معمل بحاي متميق في مجال .5

 الجهد العالي والتوصيلية الفارقة وتجود معمل بحاي متميق في مجال .6
 

 
 SWOT Analysis للقسم البيئيالتحليل  .3

 نقاط القوة
 قدرات أاضاء هيئة التدري  بالكليةتنفيذ خطة فعالة لتنمية  -1

 ين بالعمل االتجماليارتفاا نسبة ااضاء ومعاوني هيئة التدري  القارم -2

 البرامج التعليمية المفعلة مالرمة الثتياتجات سوق العمل -3
 ذلكيتم اتخاذ قرارات وإتجراءات توحيحية فى ضوء و  يتم مراتجعة وتحليل نتارج تقويم الطالب -4

 يناسب العملية التعليمية لبنية األساسية وادد المعامل وتجهيقاتها ا -5

 افسة المحلية واالقليميةوتجود خبرات كبيرة في القسم يؤهلح للمن -6

 مشاركين فى البح  العلمى بالقسممعظم أاضاء هيئح التدري   -7
 البحاية ألاضاء هيئة التدري  بالقسم والمجاالت تنوا المدارس -8

 بحاية مختلفة أاضاء هيئة تدري  ثاصلين الى تجوارق يضم القسم  -9

  مجاالت مختلفة فيتدريبية رات و ومعاونيهم ثاصلين الى د معظم أاضاء هيئح التدري  -11

 الممولة من خارج الكليةبالقسم الى ادد من المشاريع البحاية  أاضاء هيئح التدري ثول  -11

 ثول القسم الى تمويل من أكاديمية البح  العلمي لدام مشاريع التخرج للطالب -12

 نشر ادد كبير من البحوث فى مجالت محكمة دوليا -13

 العلمية بالقسمبحاث ألاتوتجد قاادة بيانات كاملة للرسارل العلمية و  -14
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 لضعفنقاط ا
 الالرحة الحالية لمستوى البكالوريوس ال تناسب التطور العلمي -1
 لم تحدد بالمقررات الدراسية مجاالت معينة لتنمية التعلم الذاتي -2
الى الرغم من وتجود سياسات فى القضاء الى مشكالت التعليم والتعلم اال انح ال توتجزد دراسزة لتحديزد  -3

 راءات فى القضاء الى هذه المشاكلمردود هذه االتج
 لتدريب الميدانيفعال لال يوتجد نظام  -4
 المعامل ال تتالءم مع أاداد الطالب/الجداول الدراسية -5
قااات المحاضزرات والفوزول الدراسزية والمعامزل غيزر مالرمزة لمتطلبزات العمليزة التعليميزة  اإلضزاءة/  -6

 التهوية/ وسارل اإليضاح ...الخ(
 ددة للبح  العلميال توتجد موازنة مح -7

 الجامعة  نقص مخووات البح  العلمي بموازنة  -8
 الوقاية والجهد العالي والتحكمفي بعض التخووات مال  القوي البشريةفي نسبي يوتجد نقص  -9

 لإلنفاق الي األبحاث المادية تفي اإلمكانياهناك قوور شديد  -11

 نيين المتخووينمال مساادي األبحاث والف قوور في القوي البشرية المساادةيوتجد  -11

 .أماكن وتجهيقات المعامل البحاية المتخووةفي هناك قوور شديد  -12
 

 الفرص
 تشجيع انشاء برامج تعليمية تجديدة.  -1

فززت  قنززوات للتعززاون مززع أصززحاب الموززانع تتززي  وتجززود بيئززة صززنااية ومجتمززع أامززال ثززول الجامعززة  -2
 لتطوير العملية البحاية والتعليمية.

 تغيير قوااد امل لجان الترقى واشتراطات النشر الدولىو وتجود تجوارق للنشر الدولي  -3

 وتجود فرص للتمويل من خالل المشاريع التنافسية المختلفة -4

 التهديدات
 الطالبأاداد وما يتبعح من زيادة سياسات القبول المركقية  -1

 ضعف منظومة التعليم ما قبل الجامعى  -2

 ا في العملية التسويقية لبرامجها زيادة الكليات الخاصة وفروا الجامعات األتجنبية وتفوقه -3
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 ادم التوازن بين أاداد الخريجين واالثتياتجات الفعلية لسوق العمل. -4

ضعف مرتبات ومكافات ااضاء هيئة التدري  والهيئة المعاونة والعاملين مقارنة بباقى الفئات كالقضاة  -5
 والدبلوماسسين

اصززة المنززا رة خيززات الحكوميززة والمعاهززد الالوززعوبات الماليززة المسززتقبلية والمنافسززة الشززديدة مززع الكل -6
 .وتجذب ادد الباس بح من ااضاء هيئة التدري  الى االنتداب او االاارة خارج الكلية

 تقليل الفرص المتاثة للبح  العلمي نتيجة الظروف السياسية -7
 ادم اقتناا المنظمات الحكومية ورتجال األامال بأهمية تمويل األبحاث في الجامعات المورية. -8

 
 

 تحليل للفجوة .4
 

والتي ترتكق الي تحليل الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين الوضع الحالى والمستهدف الوصول إليح 
 ادد محدد من الفجوات الي النحو التالي:

  في أاداد أاضاء هيئة التدري  ومعاونيهم والكوادر المدربةالفجوة. 
  في التخووات والتوتجهات الفجوة 

  اكن والمعاملفي األمالفجوة 

  التجهيقات والمعاملالفجوة فى 

 
 :في أاداد أاضاء هيئة التدري  ومعاونيهم والكوادر المدربةالفجوة  .1

اشر اضو هيئة معاونة. كما أنح ال يوتجد أي فنيين أو كوادر  سبعةاشر اضو هيئة تدري   إثنييوتجد بالقسم 
  العلمي. وللقيام باألبحاث المطلوبة وإستكمال البحالعملية التعليمية و تجارب تفيد المتخووة ومدربة الي 

اشرين اضو هيئة البحاية الى الوتجح األكمل فإنح من المطلوب الوصول إلي ادد ال يقل ان و  التعليمية الخطط
 باإلضافة إلي أربعة فنيين ومساادي أبحاث. تدري  واشرين اضو هيئة معاونة

 
 

 في التخووات والتوتجهات الفجوة   .2
هناك بعض ولكن  يةبالقسم ثي  تتم تغطية معظم المجاالت التخووالمختلفة ي المجاالت يوتجد تنوا ف

التخووات التي مازالت في ثاتجة إلى التدايم وهي: الوقاية الكهربية والجهد العالي والتحكم اآللي وتحليل أداء 
 اآلالت الكهربية
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 في األماكن والمعاملالفجوة  .3

ال يوتجد سوى مقر واثد للمعامل البحاية ثي  الطالبية و ة للمعامل هناك قوور شديد في األماكن المخوو
أربعة قااات مجهقة للمعامل البحاية معملين طالبيين و القسم إلى يحتاج البحاية يوتجد بح معمل الجهد العالي. و 

 يتم استخدامها كالتالي:
 معمل اللكترونيات القوى  -1

 معمل للطاقة المتجددة -2

 والوقايةمعمل لنمذتجة منظومات القوى  -3

 معمل لآلالت الكهربية -4

 

  لالتجهيقات والمعامالفجوة فى  .4

االبحاث المطلوبة. وتشمل التجهيقات التجارب و من الهام تجهيق المعامل بالتجهيقات والمعدات الضرورية إلتجراء 
االمعدات المكاتب والدواليب والكراسي وأتجهقة العرض وأتجهقة الحاسب اآللي. أما المعامل فتشمل كافة األتجهقة و 

الخاصة بالمعامل ثي  ال توتجد بنية أساسية لتلك المعامل باستاناء معمل الكترونيات القوى ثي  توتجد بح بعض 
 التجهيقات البسيطة.

  
 األهداف اإلستراتيجية .5

 :األتى فى اإلستراتيجيةالبحاية  األهداف تتمال
 

 بكافة المجاالتد الكوادر اعدأزيادة  -2

 ات البحثيةالتخصصات والتوجهإستكمال  -1

 للمعامل البحثيةأماكن  تخصيص -3

  معاملوفرش ال تجهيز -4

 الطالبية الخدمات تحسينو التعليمية العملية تطوير -5
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 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

 همية النسبية والتمويل المتا ترتيب األوليات في ضوء األ .6
     

تجهيياز المعامال مساهمة الجامعة والمشاريع التنافسية ومشااريع توجد مصادر مختلفة للتمويل المتا  تتمثل فى 

 ودعم مشاريع التخرج للطالب.

 

 زيادة أعداد الكوادر بكافة المجاالتالهدف األول: 
 سنوات 4خالل  02إلي المؤهلين زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس   2.2

 رسائل سنويا 4بمعدل علمية ألعضاء الهيئة المعاونة رسائل المتابعة إنجاز ال 2.2.2
 التدريسنشطة ألعضاء هيئة  توفير بيئة بحثية 1.2.2
 التدريسألعضاء هيئة تفعيل دورات تدريبية في المجال البحثي  3.2.2

 

 سنوات 4ل خال 02إلي  المؤهلين زيادة أعداد أعضاء الهيئة المعاونة 1.2
 معيد سنويا 3تفعيل خطة القسم بتكليف المعيدين بمعدل  2.1.2
 المعاونةتوفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء الهيئة  1.1.2
 تفعيل دورات تدريبية في المجال البحثي ألعضاء الهيئة المعاونة 3.1.2

 

 سنوات 4خالل  4إلي الفنيين ومساعدي األبحاث أعداد وصول  3.2
 االستعانة بباحثين تتيح التوسع في المشاريع البحثية التي 2.3.2
 انيات الكليةوضع خطة لتعيين فنيين بالمعامل من أوائل الخريجين وفق إمك 1.3.2

 

 إستكمال التخصصات والتوجهات البحثية: الثانىالهدف 
  وضع أولويات للتخصصات البحثية المطلوبة 2.1

  تحديد التخصصات غير المتوفرة بالقسم 2.2.1
 الشركات والقطاعات المستهدفة دراسة إحتياجات سوق العمل و 1.2.1
 دراسة التوجهات البحثية العالمية الحديثة 3.2.1
 تحديد أولويات اإلتجاهات البحثية 4.2.1
 وضع خطة واقعية لتغطية التوجهات المطلوبة في ضوء خطة القسم بتكليف المعيدين 5.2.1

 

 وضع خطط لرسائل الماجستير والدكتوراة للهيئة المعاونة وفقا لألولويات المطلوبة 1.1
 دراسة االمكانيات المعملية بالقسم 2.1.1
 بحثية في المجاالت المراد تعطيتهاتكوين مجموعات  1.1.1
  وضع خطط بحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة وفقا لألولويات 3.1.1

 

 معاونة لسرعة إنجاز الرسائلهيئة الالكفاءة أعضاء رفع  -3.1
 معاونةيئة الالهعضاء عقد دورات تدريبية متخصصة أل 2.3.1
 عقد حلقات بحث دورية بالقسم 1.3.1
 لحضور المؤتمرات الداخلية معاونةيئة الضاء الهتشجيع أع 3.3.1
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 تخصيص أماكن للمعامل البحثية:  الثالثالهدف 
 دراسة األماكن المتاحة بالكلية  3-2

 حصر جميع القاعات بالكلية وتحديد استغاللها 3-2-2
 دراسة امكانية عمل امتداد لألماكن الحالية  1.2.3

 ياجات القسم من القاعاتعمل دراسة باحت 3-2-3
 
 

 في خطة الكلية العاجلة موضوع تخصيص أماكن للمعامل البحثية إدراج  3-1
 إعداد دراسة لتوضيح أهمية األماكن والقاعات للعملية البحثية للقسم 2.1.3
 بحثينشاط الاللمالئمة طبيعة قاعات الحالية تطوير الإعداد دراسة  1.1.3

 إلدراج إحتياجات القسم بخطة الكلية العاجلة دارية إتخاذ اإلجراءات اإل 3.1. 3
 

 تجهيز وفرش المعامل: الرابعالهدف 
 تجهيز المواصفات الفنية والقيم التقديرية للمعامل 4-2

 تشكيل لجان فنية لوضع المواصفات الفنية 4-2-2
 السعاراالتواصل مع الشركات المختصة لتحديد  4-2-1
 يم التقديرية وطر  المناقصاتصياغة كراسة الشروط والق 4-2-3

 

 المعامل لتجهيز تشجيع التقدم للمشاريع التنافسية -4-1
 عمل ورش عمل للتوعية بالمشاريع التنافسية 4-1-2
 نقل الخبرات السابقة إلي أعضاء القسم 4-1-1
 نماذج التقدم للمشاريع وتوضيحها في ندوات متخصصةتوفير  4-1-3
 

 الطالبية الخدمات تحسينو التعليمية العملية تطوير: الخامسالهدف 
 تطوير البرامج والمقررات 5-2

 وإعداد الئحة جديدةتبني معايير قياسية  5-2-2
 توصيف البرامج والمقررات وفقا للمعايير األكاديمية المتبناه  5-2-1
 وضع خطة الستحداث تخصصات جديدة وبرامج مميزة تتواكب مع التطورات  5-2-3
 

 لي أنماط حديثة في التعلماالعتماد ع 5-1
 سياسة التعلم الذاتيالتوسع في تبني  5-1-2
 تطوير وتجهيز معامل الكلية التخصصية ومعامل الحاسب اآللي 5-1-1
 االعتماد علي المقررات االلكترونية في التعلم  5-1-3
 

 ربط  العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل 5-3
 .لفة في تدريب الطالباالستفادة من الجهات المخت 5-3-2
 تطوير برامج التدريب الداخلية لتشمل تطبيقات عملية مشابهة بسوق العمل 5-3-1
 لمختلفة لحضور يوم الخريجيينا دعوة الهيئات 5-3-3

 



 الخطة االستراتيجية البحثيةالخطة التنفيذية لمحاور 

 األهداف
 لتنفيذيالمسئول ا مؤشرات النجا  األنشطـــــــة األهداف الفرعية

 التكلفة فترة التنفيذ

 المصدر المبلغ النهاية البداية

 :
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زياااااااادة أعاااااااداد   2.2

أعضاااء هيئااة التاادريس 

 10إلاااااااي الماااااااؤهلين 

 سنوات 4خالل 

متابعة إنجاز الرسائل العلمية  2.2.2
رسائل  4ألعضاء الهيئة المعاونة بمعدل 

 وإعداد تقرير سنويا
رسائل علي األقل  4مناقشة  •

 سنويا
 د. أحمد رفعت

شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

- - 

توفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء  1.2.2
 هيئة التدريس وإعداد تقرير

 حلقات بحث شهريا 3عقد  •

 د.ضياء منصور

االسبوع األول 
 شهريا

االسبوع األخير 
 شهريا

- - 
النشر الدولي  تقرير عن زيادة •

 سنويا %20بمعدل 
شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

تفعيل دورات تدريبية في المجال  3.2.2
 البحثي ألعضاء هيئة التدريس وإعداد تقرير

 دورات سنويا 5عقد  •

 د. سعيد عالم
 تمول ذاتي 0000 يتم تحديدها قي بداية الفصل

تقرير عن زيادة النشر الدولي  •
 سنويا %20بمعدل 

شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

- - 

زيااااااااادة أعااااااااداد  1.2

أعضاء الهيئة المعاونة 

 4خاااااااااالل  10إلاااااااااي 

 سنوات

تفعيل خطة القسم بتكليف المعيدين  2.1.2
 معيد سنويا 3بمعدل 

تكليف العدد المطلوب من المعيدين  •
 سنويا

 د. أحمد رفعت
شهر يونيو 
 سنويا

شهر يوليو 
 سنويا

- - 

توفير بيئة بحثية نشطة ألعضاء  1.1.2
 الهيئة المعاونة

 حلقات بحث شهريا 3عقد  •
 د.ضياء منصور

االسبوع األول 
 شهريا

االسبوع األخير 
 شهريا

- - 
تقرير عن زيادة النشر الدولي  •

 سنويا %20بمعدل 
شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

تفعيل دورات تدريبية في المجال  3.1.2
 ألعضاء الهيئة المعاونة وإعداد تقرير البحثي

 دورات سنويا 5عقد  •

 د. سعيد عالم
 يتم تحديدها قي بداية الفصل

تقرير عن زيادة النشر الدولي  • - -
 سنويا %20بمعدل 

شهر يوليو 
 سنويا

شهر أغسطس 
 سنويا

وصااااااول أعااااااداد  3.2

الفنياااااااين ومسااااااااعدي 

 4خاالل  4األبحاث إلي 

 سنوات

لتوسع في المشاريع اسات لإعداد در 2.3.2
 االستعانة بباحثين تتيح البحثية التي

الحصول علي مشروع بحثي  •
 سنويا على األقل

 - - 1024مايو  1024مارس  د. محمد النمر

وضع خطة لتعيين فنيين بالمعامل من  1.3.2
 أوائل الخريجين وفق إمكانيات الكلية

وجود دراسة متكاملة عن  •
 اإلحتياجات واألولويات

 - - 1024يوليو  1024مايو  د. محمد النمر
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وضاااااع أولوياااااات  2.1

للتخصصاااااات البحثياااااة 

 المطلوبة

تحديد التخصصات غير المتوفرة  2.2.1
  بالقسم

وجود دراسة متكاملة عن  •
 اإلحتياجات واألولويات

 - - 1024مايو  1024مارس  أ.د. عصام رشاد

دراسة إحتياجات سوق العمل  1.2.1
 الشركات والقطاعات المستهدفةو

وجود دراسة متكاملة عن  •
 إحتياجات سوق العمل

 - - 1024سبتمبر  1024مايو  د. عبد الوهاب حسن

دراسة التوجهات البحثية العالمية  3.2.1
 الحديثة

وجود دراسة متكاملة عن  •
 أحدث المجاالت البحثية العالمية

 - - 1024سبتمبر  1024مايو  مد النمرد. مح

 - - 1024نوفمبر  1024أكتوبر  د. سعيد عالم وجود خطة باألولويات • تحديد أولويات اإلتجاهات البحثية 4.2.1

وضع خطة واقعية لتغطية التوجهات  5.2.1
المطلوبة في ضوء خطة القسم بتكليف 

 المعيدين

تحديد الخطط البحثية ألعضاء  •
عاونة ألربعة سنوات الهيئة الم

 وفقا لإلحتياجات واإلمكانات
 د. دعاء مختار

نوفمبر 
1024 

 - - 1024ديسمبر 

وضااااااااع خطااااااااط  1.1

لرساااااااائل الماجساااااااتير 

والاااااااادكتوراة للهيئااااااااة 

المعاوناااااااااااااة وفقاااااااااااااا 

 لألولويات المطلوبة

حصر األجهزة والتجارب  • دراسة االمكانيات المعملية بالقسم 2.1.1
 المتاحة

 - - 1024مايو  1024 مارس د. محمد النمر

تكوين مجموعات بحثية في المجاالت  1.1.1
 المراد تعطيتها

 - - 1024يونيو  1024مايو  د. محمد أبو العزم مجموعات البحثيةالإعالن  •

وضع خطط بحثية لرسائل الماجستير  3.1.1
 والدكتوراة وفقا لألولويات

 د. عبد الوهاب حسن إعتماد الخطط بمجلس القسم •

 ر من كل يناي
 عام 

  يونيو من
 كل عام

  مارس من كل
 عام 

  أغسطس من
 كل عام

- - 

كفاااااااااءة رفااااااااع  -3.1

معاونة هيئة الالأعضاء 

 لسرعة إنجاز الرسائل

عقد دورات تدريبية متخصصة  2.3.1
 د. دعاء مختار دورات سنويا على األقل 3عقد  • معاونةيئة الالهعضاء أل

 يتم تحديدها قي بداية الفصل

200 
 ةللدور

 تمول ذاتي

 - - د. محمد أبو العزم حلقات بحث شهريا 3عقد  • عقد حلقات بحث دورية بالقسم 1.3.1

 معاونةيئة التشجيع أعضاء اله 3.3.1
 وإعداد تقرير لحضور المؤتمرات الداخلية

أعضاء من  %00حضور  •
على األقل  معاونةيئة الاله

 لمؤتمرات

 د.ضياء منصور
شهر يوليو 
 سنويا

سطس شهر أغ
 سنويا

- - 



  
 

 
 

 جامعة طنطا                            كلية الهندسة 
 

 

 
25 

 األهداف
 لتنفيذيالمسئول ا مؤشرات النجا  األنشطـــــــة األهداف الفرعية

 التكلفة فترة التنفيذ

 المصدر المبلغ النهاية البداية

  
ث:
ال
لث
 ا
ف
هد
ال

ل 
ام
مع
لل
ن 
اك
أم
ص 

صي
خ
ت

ية
حث
لب
ا

 

دراساااة األمااااكن   3-2

 المتاحة بالكلية

حصر جميع القاعات بالكلية وتحديد  3-2-2
 - - 1024مايو  1024مارس  د. عبد الوهاب حسن وحود قاعدة بيانات بالقاعات • استغاللها

دراسة امكانية عمل امتداد لألماكن   1.2.3
 اليةالح

حصر باالمتدادات المتاحة  •
 لألماكن

 - - 1024أكتوبر 1024يونيو  د. دعاء مختار

عمل دراسة باحتياجات القسم من  3-2-3
 القاعات

وجود قائمة أولويات  •
 باإلحتياجات

 - - 1024أبريل  1024مارس  د. أيمن حب الله

وضع موضوع   3-1
تخصيص أماكن 
في  للمعامل البحثية
 عاجلةخطة الكلية ال

إعداد دراسة لتوضيح أهمية األماكن  2.1.3
 والقاعات للعملية البحثية للقسم

إعتماد الدراسة بمجلس القسم  •
 ورفعها لعميد الكلية

 - - 1024يونيو  1024مايو  أ.د. عصام رشاد

قاعات الحالية تطوير الإعداد دراسة  1.1.3
 بحثينشاط الاللمالئمة طبيعة 

لقسم إعتماد الدراسة بمجلس ا •
 ورفعها لعميد الكلية

 - - 1024يونيو  1024مارس  د. محمد أبو العزم

إلدراج  إتخاذ اإلجراءات اإلدارية  3.1. 3
 إحتياجات القسم بخطة الكلية العاجلة

إعتماد االحتياجات بلجنة  •
 المختبرات ومجلس الكلية

 د. سعيد عالم
 نوفمبر
1024 

 - - 1024 ديسمبر
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تجهيز  4-2
المواصفات الفنية 
والقيم التقديرية 

 للمعامل

تشكيل لجان فنية لوضع المواصفات  4-2-2
 الفنية

 - - 1024 ديسمبر 1024أكتوبر د. أيمن حب الله إعتماد تشكيل اللجان •

التواصل مع الشركات المختصة  4-2-1
 السعارالتحديد 

 د.ضياء منصور صياغة القيم التقديرية •
 نوفمبر
1024 

 - - 1024 ديسمبر

صياغة كراسة الشروط والقيم  4-2-3
 التقديرية وطر  المناقصات

 أ.د. عصام رشاد  •
 4مناقصة سنويا على مدار 

 ستوات
 ماليين 0

ميزانية الجامعة 
والمشاريع 
 التنافسية

تشاااااجيع التقااااادم  -4-1

 للمشاااااااريع التنافسااااااية

 لتجهيز المعامل

ة بالمشاريع للتوعي ندواتعمل  4-1-2
 التنافسية

 - - يتم تحديدها قي بداية الفصل د. أحمد رفعت ندوات سنويا 3عقد  •

نقل الخبرات السابقة إلي أعضاء  4-1-1
 ورش عملمن خالل  القسم

 - - يتم تحديدها قي بداية الفصل د. دعاء مختار ياورش عمل سنو 3عقد  •

توفير نماذج التقدم للمشاريع  4-1-3
 في ندوات متخصصةوتوضيحها 

بالقسم  نماذجالوجود نسخ من  •
ولدى جميع أعضاء هيئة 

 التدريس ومعاونيهم

 - - 1024مايو  1024مارس  د. أيمن حب الله
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تطوير البرامج  5-2
 والمقررات

 
 5-2-2  وإعداد الئحة تبني معايير قياسية

 ةجديد
 5-2-1  توصيف البرامج والمقررات وفقا

 للمعايير األكاديمية المتبناه 
 5-2-3  وضع خطة الستحداث تخصصات

 جديدة وبرامج مميزة تتواكب مع التطورات 

تحقيق المعايير االكاديمية  •
 القياسية لجميع البرامج

 د. حسام عبد الواحد
ديسمبر 
1021 

   1020ابريل 

االعتماد علي أنماط  5-1
 يثة في التعلمحد

 سياسة التعلم الذاتيالتوسع في تبني  5-1-2
تطوير وتجهيز معامل الكلية  5-1-1

 التخصصية ومعامل الحاسب اآللي
االعتماد علي المقررات االلكترونية  5-1-3

 في التعلم 

وصول رضا الطالب عن انماط  •
 %00عن  يزيدلى ما إالتعليم 

 
   1020يوليو  1020ابريل  د. محمد كمال النمر

ربط  العملية  5-3
التعليمية بمتطلبات 

 سوق العمل

االستفادة من الجهات المختلفة في  5-3-2
 .تدريب الطالب

تطوير برامج التدريب الداخلية لتشمل  5-3-1
 تطبيقات عملية مشابهة بسوق العمل

لمختلفة لحضور يوم ا دعوة الهيئات 5-3-3
 الخريجيين

وجود روابط فعالة بين الكلية  •
 وسوق العمل

 أ.د. أحمد رفعت
يونيو من كل 

 عام
يوليو من كل 

 عام
  

   
       


