محضر إجتماع مجلس قسم الهندسة الكهربية جلسة
رقم ( - )58يوم اإلثنين الموافق 3128/23/35
هستخرج البياى -:هروة عبذ الوعطى عبذ الخالق

ًظام الوجالس الجاهعيت الوىحذ  -فى AM 11:1 2112/2/11

ُعقذ إجتواع هجلس قسن الهٌذست الكهربيت رقن  - 51يىم اإلثٌيي الوىافق
 2111/12/25ورلك في توام الساعت العاشرة ب
برئاست السيذ ا1د  /صبحى
هحوذ عبذ القادر السيذ
وحضىر كل مه السبدة :
أ.د  /يذًذ جالل ػجذ انذًيذ ػثًبٌ
أ.د  /يذًذ ػبدل ساتت يذًذ انغبيظ
أ.د  /عهيًبٌ ادًذ عهيًبٌ فشغم
أ.د  /ػجذ انشدًٍ ادًذ اييٍ ػجذِ
أ.د  /اثشاْيى اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ
ا0د / 0يذًذ اثشاْيى انغؼيذ اثشاْيى
ا0د / 0يجذٖ يذًذ ػهٗ انغؼذأٖ
ا0و0د / 0ججش يذًذ ػجذانغالو ادًذ
ا0و0د / 0عذش صذقٗ انذفُٗ قذاح
ا0و0د / 0اثشاْيى ػجذ انغفبس يذًذ يذًذ
ثذساٌ
ا0و0د / 0ادًذ انغيذ يذًذ دغٍ
د  /يذًذ فٕصٖ قطت يذًذ يذًٕد
د  /يذًذ انؼذٖٔ خهيم انؼذٖٔ
د  /ادًذ يٕعف أدًذ يذًذ دتبتّ
د  /يذًذ أدًذ يذًذ عؼيذ
و قد تولي امانة اإلجتماع :
د  /عبذ الفتاح على العذل هحوذ
جاد
افتتحت الجلست بسن هللا الرحوي الرحين

جدول األعمبل الرئيسى
 - 1تصديقبت
مىضىع رقم ( - )1-1كلية الهىدسة

رئيس هجلس القسن
عتبر يتفشؽ
اعتبر يتفشؽ
اعتبريتفشؽ
اعتبر يتفشؽ
أعتبر -يتفشؽ
أعتبر
أعتبر
اعتبر يغبػذ يتفشؽ
اعتبر يغبػذ
اعتبر يغبػذ
اعتبر يغبػذ
يذسط
يذسط
يذسط
يذسط
اهيي الوجلس

انتصذيق ػهٗ يذضش انجهغخ انغبثقخ

 - 2شئىن أعضبء هيئة التدريس ومعبوويهم
مىضىع رقم ( - )1-2كلية الهىدسة
تؼييٍ و /ادًذ يذًذ سيضبٌ ػجذ انذهيى – يذسط يغبػذ ثبنقغى ديث اَّ تى يُخ
عيبدتّ دسجخ انًبجغتيش فٗ انُٓذعخ (ُْذعخ قٕٖ ٔاالد كٓشثيخ )
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )2-2كلية الهىدسة
تؼييٍ و /يذًٕد دًٕدح يذًٕد ػجذ انؼضيض – يذسط يغبػذ ثبنقغى ديث اَّ تى يُخ
عيبدتّ دسجخ انًبجغتيش فٗ انُٓذعخ (ُْذعخ قٕٖ ٔاالد كٓشثيخ )

 - 3شئىن الدراسبت العليب
مىضىع رقم ( - )1-3كلية الهىدسة
انتغجيم نذسجخ انًبجغتيش نهطبنت /ادًذ ػجذ انذٗ يذًذ ػجذ انجٕاد
ػُٕاٌ انشعبنخ:
انتخطيط االيثم نشجكبد انقٕٖ انًذتٕيخ ػهٗ تٕنيذ يٕصع
Planning Issues for Network With Distributed Generation Optimal
نجُخ االششاف
 -1ا0د 0صجذٗ يذًذ ػجذ انقبدس
 -2د 0يذًذ ادًذ يذًذ عؼيذ
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )2-3كلية الهىدسة
تذذيذ َقطخ انجذث نشعبنخ انذكتٕساِ انخبصخ ثبنًُٓذط /يذًذ ػجذ انًُؼى ػًبس – ػهٗ
انُذٕ انتبنٗ:
تغزيخ قًش صُبػٗ يٍ يُظٕيخ فٕتٕفٕنتيخ
Supplying the Sattelite From Photovoltaic Power System
انًجبل انشئيغٗ:
Applications of Power electrouic ou pv System
انًجبل انفشػٗ:
Photovoltaic Power System
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )3-3كلية الهىدسة
انًذ نًذح ػبييٍ نهطبنت /يصطفٗ ادًذ انؼذٖٔ – انًغجم نذسجخ انًبجغتيش ثبنقغى

ٔرنك اػتجبسا يٍ  2014/11/4انٗ 2016/11/3
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )4-3كلية الهىدسة
تؼذيم نجُخ االششاف ػهٗ سعبنخ انًبجغتيش انخبصخ ثبنًُٓذط ٔ /نيذ فتذٗ يذًذ خهيم
– ثؼذ اػتزاس د 0ػصبو عؼفبٌ نتكٌٕ :
نجُخ االششاف قجم انتؼذيم
 -1ا0د 0اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ
 -2د 0ػصبو ػهٗ عؼفبٌ
نجُخ االششاف ثؼذ انتؼذيم
 -1اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ
 -2د0يذًذ ادًذ يذًذ عؼيذ
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )5-3كلية الهىدسة
تؼذيم نجُخ االششاف ػهٗ سعبنخ انًبجغتيش انخبصخ ثبنًُٓذعخ  /دػبء ٔديذ انجغذادٖ
– ثؼذ اػتزاس د 0ػصبو عؼفبٌ نتكٌٕ :
نجُخ االششاف قجم انتؼذيم
 -3ا0د 0اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ
 -4د 0ػصبو ػهٗ عؼفبٌ
نجُخ االششاف ثؼذ انتؼذيم
 -3اثشاْيى اثشاْيى يُغٗ
 -4د0ػجذ انفتبح ػهٗ انؼذل
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )6-3كلية الهىدسة
تشكيم نجُخ انذكى ٔانًُبقشخ نشعبنخ انذكتٕساِ انخبصخ ثبنًُٓذط /تبيش فٕصٖ يجبْذ
ػجذ انذايى
ػُٕاٌ انشعبنخ  :دساعخ انتٕنيذ االيثم ٔاالقتصبدٖ نهطبقخ انًتجذدح يغ ٔجٕد ٔعبئم
تخضيٍ فٗ انشجكخ انكٓشثيخ
Dispatch of Renewable Unit Commitment and Economical
Generation and Storage Electric Grid
ٔتتكٌٕ نجُخ انذكى يٍ :
و االعى انٕظيفخ
 1ا0د 0يتٕنٗ ػٕض انششقبٖٔ اعتبر يتفشؽ ثقغى ُْذعخ انقٕٖ ٔاالالد انكٓشثيخ-
كهيخ انُٓذعخ جبيؼخ ػيٍ شًظ
 2ا0د 0يجذٖ يذًذ ػهٗ انغؼذأٖ اعتبر ثقغى انُٓذعخ انكٓشثيخ -كهيخ انُٓذعخ –
جبيؼخ انًُصٕسح
 3ا0د 0يذًذ جالل ػجذ انذًيذ ػثًبٌ اعتبر يتفشؽ ثقغى انُٓذعخ انكٓشثيخ -كهيخ

انُٓذعخ  -جبيؼخ انًُصٕسح
 4ا0و0د 0عذش صذقٗ انذفُٗ قذاح اعتبر يغبػذ ثقغى انُٓذعخ انكٓشثيخ -كهيخ انُٓذعخ
– جبيؼخ انًُصٕسح
القرار ٔ :افق انًجهظ
مىضىع رقم ( - )7-3كلية الهىدسة
اػتزاس
د 0خبنذ يذًذ خبنذ اثٕ انؼض -انًذسط ثبنقغى ػٍ سعبنخ اانذكتٕساِ انخبصخ ثبنًُٓذعخ/
اثتٓبج ػهٗ يذًذ ْيكم
القرار ٔ :افق انًجهظ

 - 4شئىن العالقبت الثقبفيه
مىضىع رقم ( - )1-4كلية الهىدسة
يذ انًًٓخ انؼهًيخ ثجبيؼخ University of Technology Cape Peninsula
ثجًٕٓسيخ جُٕة افشيقيب نهغيذ انذكتٕس /خبنذ يذًذ خبنذ اثٕ انؼضٔ -رنك نًذح ػبو
اػتجبسا يٍ  2016/3/5انٗ ٔ 2012/3/4يشفق خطبة انجبيؼخ االجُجيخ ػهٗ انًذ
نهؼبو انثبَٗ
القرار ٔ :افق انًجهظ

 - 5شئىن التعليم والطالة
مىضىع رقم ( - )1-5كلية الهىدسة
اػتًبد تٕصيغ انًقشساد انذساعيخ نهفصم انذساعٗ انثبَٗ  2016/2015ػهٗ اػضبء
ْيئخ انتذسيظ ٔ -اػتًذ انجذٔل
القرار ٔ :افق انًجهظ

امين المجلس
د عبد الفتاح على العدل محمد
جاد

رئيس مجلس القسم
ا0د صبحى محمد عبد القادر
السيد

