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 إدارة الطاقة والبيئة ةسياسي

Policy of Energy Management and Environment 

 تمهيد  .1

 باألكاديمية فرع اإلسكندرية والتكنولوجيا ضوء تطبيق الخطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة في

(Collage of Engineering and Technology Strategic Plan 2016-2021 ) والمنبثقة من الخطة االستتتراتيجية

في أهداف  والمذكورة المجتمعالطاقة وخدمة  عويتعلق بموضتتتتفيما  (AAST Strategic Plan 2015-2020لألكاديمية )

 :باألخصو( Goal 5ستراتيجي الخامس )اإل وسياسات الهدف

Goal (5): Serve the Community Efficiently and Resourcefully 

Objectives (2): Develop Cooperation with Government and Public Enterprises 

Policy (4):  Enhance Energy Research Center to serve the Community. 

Objectives (3): Sustain Serving the Surrounding Community and the Environment 

Policy (2): Encourage focused research in environmental design, green architecture and 

sustainability. 

 :والتي تتضمنشأن هذا الرئيس األكاديمية ب –إسماعيل فرج  رعبد الغفاإسماعيل  سعادة األستاذ الدكتور/ اتوبناء على قرار

 .(1وحدة بحوث الطاقة والتابعة لكلية الهندسة )مرفقإنشاء  – 1   

 .(2ه الطاقة باألكاديمية )مرفق تشكيل الجنة الدائمة لتحسين كفاء – 2

 نوفمبر 30( برئاسة رئيس وحدة بحوث الطاقة في يوم 2فقد اجتمعت لجنة ترشيد الطاقة عقب صدور قرار التشكيل )مرفق 

لمناقشتة ستياستة العمل لتحقيق األهداف المرجوة منها. وقد قام رئيس وحدة بحوث الطاقة بعمل مقتري ستياستات إدارة  2016

تنفيذ ستتتتياستتتتات الخطة اإلستتتتتراتيجية للكلية واألكاديمية فيما يتعلق الطاقة والبيئة بناء على مناقشتتتتات لجنة ترشتتتتيد الطاقة و

 ع.بموضوع الطاقة والبيئة وخدمة المجتم

 اعتماد  إعداد

 أ.د. عمرو على حسن   عبدالجليل ىد. مصطف

 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا  رئيس وحدة بحوث الطاقة   

 ترشيد الطاقة لجنةرئيس و
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المباني الموجودة باألكاديمية من إضاءة وتكييف للبيئة داخل التوسع في استخدام التكنولوجيا الموفرة والصديقة  .1

 .و...الخ

تحليل استتتتته كات الطاقة الشتتتتهرية والستتتتنوية في أفرع األكاديمية وتعديل خطة األولويات للتطوير والتحدي   .2

(upgrading). 

  .(Monitoring systemعمل نظم لمراقبة وتسجيل األحمال بشكل دوري ) .3

من خ ل استتتتتتخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة واستتتتتتخدام وذكية دة صتتتتتديقة للبيئة الجدي المبانيالتأكيد على جعل  .4

 Building Managementونظم إدارة المباني ) (Renewable Energyمصتتتتتادر ناقة نظيفة ومتجددة )

System). 

د ليل االعتماق( لت .PV, Solar Heater, …etcاستتتتغ ل الفرا ات الغير مستتتتخدمة في توليد ناقة متجددة ) .5

 على الطاقة التقليدية.

 .(Air Quality Monitoring) بيئةجودة ال وتسجيلعمل نظم لمراقبة  .6

 عمل دورات تدريبية لخدمة المجتمع في مجال إدارة الطاقة والطاقة المتجددة. .7

وخدمة والبحوث الهندستتتية تقديم االستتتتشتتتارات الفنية فيما يتعلق بالطاقة والبيئة من خ ل مركش االستتتتشتتتارات  .8

  المجتمع.

تطوير البرامج الدراسية واستحداث برامج جديدة )بكالوريوس وماجستيرعلوم وهندسة( تتعلق بالطاقة الجديدة  .9

 .والبيئة

ربط البحوث العلمية ومشتتتتاريع التخرج بمشتتتتاكل الطاقة والبيئة باألكاديمية والمجتمع إليجاد حلول علمية قابلة  .10

 للتطبيق.

 اعتماد  إعداد

 أ.د. عمرو على حسن  عبدالجليل ىد. مصطف

 

 

 

 

رئيس وحدة بحوث الطاقة 

 ورئيس لجنة ترشيد الطاقة

 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 

         


