
 المؤتمر العلمى لقسم هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج

 2017-2016للعام الجامعى 
 

تم عقد المؤتمر العلمى السنوى للقسم فى تمام  6/11/2016فى يوم األحد الموافق إنه 

السيد األستاذ الدكتور/ فاروق شحاتة والسيد األستاذ  من كلً ظهراً بحضور 12.30الساعة 

قسم التصميم والسيد األستاذ الدكتور/أمل الحسينى رئيسة الدكتور/ عبدالعزيز سلمى 

مجموعة من طلب  أعضاء هيئة التدريس ومعاومنيهم والميكانيكى واإلنتاج، وحضور

 القسم.

 

بمقدمة عن وقد اُفتتح المؤتمر بواسطة سعادة األستاذ الدكتور/ أشرف عبدالفتاح على 

، وفضل استحضار النية وتجديدها فى طلب العلم ، وما يعود على الفرد من طلب العلم 

 طالب العلم ومنزلة العلماء، ثم عرض بنود اللقاء كما يلى :

 البند االول ... طالب القسم

 الب الدراسات العلياطالبند الثانى ... 

 
 

 وفيما يلى ما تم مناقشته خالل كل بند :

 البند االول:

 طريقة التعامل من بعض أعضاء هيئة التدريس غير مناسبة للطالب -1

 ترتيب المواد الدراسية  -2

 بعض المواد ليس لها اهمية مثل مادة اإلنسانيات -3

 بعض المواد المطلوبة لسوق العمل غير متوفرة. -4

 ترابط المواد التى تعتمد على بعضها  -5

 تحديد مراجع معينة للمادة العلمية -6

 صيانة أماكن التدريس والمعامل  -7

 استخدام شاشة العرض غير مناسب لبعض المواد -8

 التدريب الصيفى تحت اشراف القسم -9

 ربط المحتوى العلمى بالحياة العملية -10

 عمل بروتوكول مع المصانع -11



 عمل سيمنار كل فترة بالقسم -12

 لجنة لتقييم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -13

 البند الثانى:

 

 جهزة التي تمكننا من القيام بأبحاثنا وتجاربنا المعمليةألعدم وجود معامل مجهزة با -1

 .على أكمل وجه

الجامعة  ال تتحمل تكلفة الباهظة للعينات التي نجريها خارج نطاق الجامعة والتي ال -2

 .وبعد عناءشيء منها سوى القليل منها  أي

 عدم وجود الوقت الكافي للبحث لمعاوني أعضاء هيئة التدريس للقيام بأبحاثهم -3
 .ودراساتهم بسبب أعباء التحميل القاسية

 مرحلتي الماجستيرلكال عدم وجود قاعات مناسبة لمحاضرات المواد التمهيدية  -4
 .والدكتوراه

إحضار  ريسر معاوني أعضاء هيئة التدطعدم وجود معمل حاسب آلي مما يض -5

 .توب الخاص بهم يوميا للقيام بأعمالهم البحثية الالب

 .معاوني أعضاء هيئة التدريس على الخطة البحثية بالقسمإطالع الباحثين و عدم  -6

 .عدم تمكن الباحث ومعاوني أعضاء هيئة التدريس على اختيار مشرفيهم بحرية -7

 .بصفة دورية للباحثين نسبة اإلنجازعدم متابعة  -8
 

  

  
 


