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 عنوان الندوة :  " التعميم اليندسي الحديث "
 

 .رقاويـمحمد الشاألستاذ الدكتور/   :ر المـحاضـ

 الوظـيـفة :  أستاذ بكميات اليندسة بجامعة واشـنطن.
  

 أدار الندوة : األستاذ الدكتور/ سـعد اسـكندر.
 

 الوظـيـفة :  أستاذ بقسم اليندسة الكيربية بكمية اليندسة – جامعة المنصورة.
 

 تاريخ الندوة : يوم الثالثاء الموافق 05 ديسمبر 5105
 

 التوقـيت : الساعة الثانية عشر والربع صباحاً .
 

 مكان االنعقاد : قاعة أ.د/ رشـاد البدراوى.
 

 المشـاركون : - لفيف من األساتذة والباحثين من 01جامعة مصرية حكومية.
جامعات مصرية خاصة 4أساتذة وباحثون من                             –    

  جامعات عربية وأوروبية  1أساتذة وباحثون من  -                        
.مراكز بحثية 1أساتذة وباحثون من   -                           

.اءمندوبون من شركات تابعة لوزارة الكيرب  -                          
  طالب الكمية.  -                             

 

  : الرئيسية لندوةاور اـمح    
انمحبور اآلحيت :نوقشج خالل ىذه انمحبضزة   

 ت التى طرأت عمى مينة اليندسة الكيربية بشكل كبير خالل العقود القميمة الماضية ، في ثالثة االتغير  أواًل:
  .حدود التخصص( 0  مجاالت ىي: 

  .توقعات الصناعة من خريجينا ( 5               
 طرائق التعمم لمجيل الجديد من الطالب. ( 3              
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اتساع تخصص اليندسة الكيربية بسرعة حيث أصبح يشمل اآلن عدد كبير من المجاالت مثل  ثانيًا:
 الطب، والكيمياء، واألحياء، والرياضيات، وكذلك جميع التخصصات اليندسية األخرى.

 

 مما  ع حدود لتخصص اليندسة الكيربيةونتيجة ليذا التوسع الكبير أصبح من الصعب وض ثالثًا:    
 ، ندسة الكيربائية من قبل الجامعاتإلى صعوبة تحديد المناىج الدراسية األساسية لمي أدى          
  ومن ثم أصبح من المستحيل  تغطية المناىج األساسية التي تأخذ بعين االعتبار كل جديد خالل           
 الدراسة األربعة. سنوات          

 

   أدت التغيرات اليائمة التي حدثت في حيث فى ىذه المشكمة  وجية نظر الصناعةاستعراض  رابعًا: 
 إلى 50الميارات المطموبة من الميندسين في القرن  اختالفمينة اليندسة، إلى ممارسة         
  تمك المطموبة من عقود مضت.  حد كبير عن        
  التوصـيات :

       طوير برامج ولوائح األقسام الكيربية بالجامعات حتى تتواءم مع نظم التعميم اليندسى الحديثة ت (0
  .وبما يتناسب مع متطمبات سوق العمل فى مصر والدول العربية

    االىتمام ببرامج التدريب المينى والدراسات التطبيقية والتعميم المستمر لخريجى أقسام اليندسة  (5
 .تخصصاتيمرتقاء بمستوى الميندسين فى الكيربية لل 

  
 تقييم الحضور لمندوة :  

 .بموضوع الندوة المعمن عنو ممتزم  والمحاضر،  جداً  الحضور جيد .0

 السادة الحضور.  تم عرض موضوع الندوة بطريقة مبسطة يسيل فيميا عمى جميع مستويات .5

ليا والتجاوب  ام بالوقت المحددتبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتز  .3
 الممحوظ والمناقشة والحوار بين المحاضرين والسادة الحضور.

                                                                                        
 

خدمة المجتمع وتنمية البيئةل وكيل الكمية                    رئيس المؤتمر                                       
 

 

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/         أ.د/ مجدي محمد السعداوى                                 
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أثناء شرحو ألحد محاور الندوة.محمد الشرقاوى األستاذ الدكتور/        
 

 
 

 
 

 جانب من السادة الحضور بالندوة              
 

 
 
 


