
   

 

محضر إجتماع مجلس قسم الهندسة الكهربية )طارئ( 
  32/11/3118يوم اإلثنين الموافق  -( 58جلسة رقم )

  

  AM 11:1 11/2/2112فى  -ًظام الوجالس الجاهعيت الوىحذ  هروة عبذ الوعطى عبذ الخالق  -هستخرج البياى:

 

يىم اإلثٌيي الوىافق  - 51ُعقذ إجتواع هجلس قسن الهٌذست الكهربيت رقن 
 ورلك في توام الساعت العاشرة بحجرة هجلس القسن  23/11/2111

 

د / صبحى 1برئاست السيذ ا             
 هحوذ عبذ القادر السيذ 

 القسنرئيس هجلس 

 وحضىر كل مه السبدة : 

 اعزبر يزفشغ د / يذًذ عجذ انًُعى يذًذ طُطبٖٔ 0ا             

 عزبر يزفشغ أ.د / يذًذ جالل عجذ انذًيذ عثًبٌ              

 اعزبريزفشغ أ.د / عهيًبٌ ادًذ عهيًبٌ ـشؼم              

 غاعزبر يزفش أ.د / ـزذٗ يذًذ دًذ يٕعؿ              

 اعزبر يزفشغ أ.د / عجذ انشدًٍ ادًذ اييٍ عجذِ              

 يزفشغ -أعزبر أ.د / اثشاْيى اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ              

 أعزبر / يذًذ اثشاْيى انغعيذ اثشاْيى  0د0ا             

 أعزبر / يجذٖ يذًذ عهٗ انغعذأٖ  0د0ا             

 اعزبر يغبعذ يزفشغ ش يذًذ عجذانغالو ادًذ / جج 0د0و0ا             

 اعزبر يغبعذ يزفشغ / انذغيُٗ انذغيُٗ عجذسثّ يذًذ  0د0و0ا             

 اعزبر يغبعذ / عذش صذلٗ انذفُٗ لذاح  0د0و0ا             

/ اثشاْيى عجذ انؽفبس يذًذ يذًذ  0د0و0ا             

 ثذساٌ 
 اعزبر يغبعذ

 اعزبر يغبعذ / ادًذ انغيذ يذًذ دغٍ  0د0و0ا             

 يذسط د / يذًذ ـٕصٖ لطت يذًذ يذًٕد              

 يذسط د / يذًذ انعذٖٔ خهيم انعذٖٔ              

 يذسط د / ادًذ يٕعؿ أدًذ يذًذ دزبرّ              

 يذسط  د / يذًذ أدًذ يذًذ ععيذ              

 ع : و قد تولي امانة اإلجتما

د / عبذ الفتاح على العذل هحوذ              
 جاد 

 اهيي الوجلس

 
 

 جدول األعمبل الرئيسى

 شئىن أعضبء هيئة التدريس ومعبوويهم - 1



 كلية الهىدسة -( 1-1مىضىع رقم )

يذسط يغبعذ ثبنمغى ديث اَّ رى يُخ  –  رعييٍ و/ ثيشٕٖ انمظ عيذْى ثشبٖ اثشاْيى

 غزيش ـٗ انُٓذعخ)ُْذعخ لٕٖ ٔاالد كٓشثيخ (عيبدرّ دسجخ انًبج

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-1مىضىع رقم )

يذسط يغبعذ ثبنمغى ديث اَّ رى يُخ عيبدرّ  –رعييٍ و/ ادًذ سيضبٌ عجذ انذهيى 

 دسجخ انًبجغزيش ـٗ انُٓذعخ)ُْذعخ لٕٖ ٔاالد كٓشثيخ (

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 3-1رقم ) مىضىع

يذسط يغبعذ ثبنمغى ديث اَّ رى يُخ  –  و/ ادًذ يذًذ سيضبٌ عجذ انذهيى     رعييٍ

 عيبدرّ دسجخ انًبجغزيش ـٗ انُٓذعخ )ُْذعخ لٕٖ ٔاالد كٓشثيخ (

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 4-1مىضىع رقم )

يذسط يغبعذ ثبنمغى ديث اَّ رى يُخ  –  انعضيضو/ يذًٕد دًٕدح يذًٕد عجذ      رعييٍ

 عيبدرّ دسجخ انًبجغزيش ـٗ انُٓذعخ )ُْذعخ لٕٖ ٔاالد كٓشثيخ (

  

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 شئىن الدراسبت العليب - 2

 كلية الهىدسة -( 1-2مىضىع رقم )

انزغجيم نذسجخ انًبجغزيش نهًُٓذط/ عًش يذًٕد ادًذ ـٗ انُٓذعخ ) ُْذعخ لٕٖ 

 ٔاالد كٓشثيخ(

عُٕاٌ انجذث: رطٕيش يُظى انشذٍ ٔانزفشيػ نجطبسيخ َظبو ـٕرٕـٕنزٗ يؽزٖ دًم 

 اضبءح ريبس يغزًش

Development of Battery charge / discharge Regulator for 

photovoltaic System Supplied DC Lighting Load 

 نجُخ االششاؾ:

 ععذ ععذ اعكُذس 0د0ا -1

 عجذ انفزبح عهٗ انعذل 0د -2

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 2-2مىضىع رقم )

دزٗ  12/10/2012انًذ نهعبو انثبَٗ نهًُٓذعخ/ عبسح ادًذ ديبة ٔرنك اعزجبسا يٍ 

 خ ٔرنك نزًكيُٓب يٍ كزبثخ انشعبن 11/10/2012



 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 3-2مىضىع رقم )

 رشكيم نجُخ ايزذبٌ ربْيهٗ انذكزٕساِ نهًُٓذعخ / عفبؾ ادًذ سثيع 

 عُز االششاؾ        

 انٕظيفخ االعى و

 جبيعخ انًُصٕسح –اعزبر ثمغى انُٓذعخ انكٓشثيخ  يجذٖ يذًذ انغعذأٖ 0د0ا 1

جبيعخ  –اعزبر يغبعذ ثمغى انُٓذعخ انكٓشثيخ  لذاحعذش صذلٗ انذفُٗ  0د0و0ا 2

 انًُصٕسح

 انًجبل انشئيغٗ:

 انٕظيفخ االعى و

 جبيعخ انًُصٕسح –اعزبر يزفشغ ثمغى انُٓذعخ انكٓشثيخ  اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ 0د0ا 1

 ٔكيم ٔصاسح ثٓيئخ انطبلخ انجذيذح ٔانًزجذدح عبثمب  دغٍ دغت هللا سخب 0د 2

جبيعخ  -اعزبر يغبعذ ثمغى انُٓذعخ انكٓشثيخ انذفُٗ لذاح  عذشصذلٗ 0د0و0ا 3

 انًُصٕسح 

 انًجبل انفشعٗ:

 انٕظيفخ االعى و

 جبيعخ انًُصٕسح –اعزبر يغبعذ انذبعجبد ٔانُظى  صجشٖ عشايب 0د0و0ا 1

 –اعزبر يغبعذ يزفشغ ثمغى انُٓذعخ انكٓشثيخ  انذغيُٗ انذغيُٗ عجذ سثّ 0د0و0ا 2

 جبيعخ انًُصٕسح

 ٔاـك انًجهظ  : القرار

  

 كلية الهىدسة -( 4-2مىضىع رقم )

االعزبر انًغبعذ انًزفشغ ثبنمغى يؤرًش  –انذغيُٗ انذغيُٗ عجذ سثّ  0د0و0دضٕس ا

انًُعمذ   MEPCON 2012انششق االٔعظ انعبنًٗ انغبثع عشش نهمٕٖ انكٓشثيخ 

 ثًذيُخ انًُصٕسح ديث اٌ نغيبدرّ ثذثب يمجٕال ثبنًؤرًش ثعُٕاٌ:

Improved MPPT Algorthm Using Amodified PV Model 

 يشـمبد

 خطبة لجٕل انجذث -1

 اصم االيصبل  -2

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 5-2مىضىع رقم )

 11/11/2012انًذ نهطبنت/ ادًذ دهًٗ عجذ انجٕاد اثشاْيى عكشاَّ ٔرنك اعزجبسا يٍ 

  7/11/2012دزٗ 

 ًجهظ ٔاـك ان القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 6-2مىضىع رقم )

يُخ دسجخ انًبجغزيش نهًُٓذط/ يذًٕد دًٕدِ يذًٕد عجذ انعضيض ديث اَّ رًذ 



 يشـك انزمبسيش انفشديّ ٔانزمشيش انجًبعٗ 11/11/2012يُبلشزّ عهُيب ثزبسيخ 

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 7-2مىضىع رقم )

ديث آَب رًذ يُبلشزٓب عهُيب  –زيش نهًُٓذعخ/ شٓذ شبكش يذًٕد يُخ دسجخ انًبجغ

 ٔيشـك انزمبسيش انفشديخ ٔانزمشيش انجًبعٗ 12/10/2012

  

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 كلية الهىدسة -( 8-2مىضىع رقم )

االعزبر انًزفشغ ثبنمغى عٍ نجُخ انذكى ٔانًُبلشخ  -كًبل يذًذ شجم 0د0لجٕل اعززاس ا

ٔرنك  –يذًذ رمٗ انذيٍ انصذيك انذغيُٗ   انًبجغزيش انخبصخ ثبنًُٓذط/ نشعبنخ

 نظشٔؾ خبصخ ثغيبدرّ

 ٔاـك انًجهظ  القرار :

  

 

      امين المجلس
 

      رئيس مجلس القسم
 

د عبد الفتاح على العدل محمد 
      جاد

د صبحى محمد عبد القادر 0ا
      السيد

 

 


