
 تقرير عن مسابقة املعايير ألاكاديمية بالبرامج 

 رسالة وأهداف البرنامج( ألاول  )معيار
 

الساعة  وذلك مسابقة المعاٌٌر األكادٌمٌة بالبرامج )معٌار رسالة وأهداف البرنامج( 32/8/3232عقد الٌوم األحد الموافق 

 .اإلجراءات االحترازٌةرشاد البدراوي مع اتخاذ كافة  بقاعة أد./ الحادٌة عشر صباحا  

 والسٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر (عمٌد الكلٌة)حمد عبدالعظٌم محمد م السٌد األستاذ الدكتور/كالً من  بحضور 

أعضاء و )مدٌر وحدة ضمان الجودة( إبراهٌم عبدالغفار بدران السٌد األستاذ الدكتور/و الدلتا سابقاً( نائب رئٌس جامعة)

 .البرامج )مرفق بٌان الحضور(لجنة التحكٌم ورؤساء وممثلً المعاٌٌر األكادٌمٌة من 

/ الدكتور األستاذ لسٌدلقى اأومحمد عبدالعظٌم محمد عمٌد الكلٌة  قبل السٌد االستاذ الدكتور/ من المسابقة افتتاح تم حٌث 

 . نصر كلمته محمد عابد
 

 :بالترتٌب اآلتى البرنامجلمعٌار رسالة وأهداف  Presentationعرض تم 

 واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة برنامج. 
 والنسٌج الغزل هندسة برنامج. 

 طبٌةال هندسةال برنامج. 

 .برنامج هندسة البناء والتشٌٌد 

 المٌكانٌكٌة القوى هندسة برنامج. 

 والمعلومات برنامج هندسة االتصاالت. 

 المٌكانٌكً والتصمٌم اإلنتاج هندسة برنامج. 

 الهندسة المدنٌة. برنامج 

 المعمارٌة الهندسة برنامج. 

 الكهربٌة الهندسة برنامج. 

 المٌكاترونٌكس هندسة برنامج. 

محمد عبدالعظٌم  من السٌد األستاذ الدكتور/معاٌٌر العلى بعض من االٌجابٌات والسلبٌات  بعض المالحظات بداءإتم  وقد 

 لدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران.والسٌد األستاذ ا عابد محمد نصر والسٌد األستاذ الدكتور/

تها التى تم مناقشرائهم أ لالستفادة منوذلك  من السادة الحضور وتم تقٌٌم االعمالالساعة الثانٌة ظهرا  تم اختتام المسابقة و

  .ٌةمٌع السادة الحضور واخذ صورة تذكارج شكرتم و
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالبرامج ألاكاديمية املعايير مسابقة حضور  كشف

 معيار رسالة وأهداف البرنامج

 32/8/3232يوم الاحد 

 البرناهج األسن م
 د.َهً فىدِ إبراهيى سالو  .1

 والتصميم اإلنتاج هندسة برنامج
 الميكانيكي

 د.يًُ أبىانعس يحًذ  .2

 و.هشاو أحًذ يحًذ عبذِ  .3

 و.آالء عبذانغًُ أحًذ انسعيذ  .4

 د.أحًذ عيذ يىسً  .5
 الكهربيت الهندست برناهج

 د.عبذانهادي غهبت يحًذ غاَى  .6

 برناهج هندست االتصاالث والوعلىهاث د.َهال فايس فهًً  .7

 د.انسعيذ يرزوق  .8

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة برنامج
 أ.د.أحًذ شعباٌ  .9

 د.كريى عبذانفتاح  .11

 د.يحًذ عبذانعهيى ياقىث  .11

 د.يروة عاغف عبذانهادي  .12

 المعمارية الهندسة برنامج
 د.َاَيس عبذانحًيذ انصياد  .13

 د.أحًذ صالح انذيٍ يحًذ حسًُ  .14

 د.يختار حسٍ أحًذ عقم  .15

 د.أسًاء عهً انعىظً عهً خاغر  .16

 الويكانيكيت القىي هندست برناهج

 أ.و.د.يحًذ عبذانسالو عبذانعاغً  .17

 د.أحًذ شهذي غهبت عبذانرحًٍ  .18

 د.أحًذ إبراهيى أبىانًعاغً  .19

 د.يحًذ سًير يحًذ انًُسالوي  .21

 أ.د.هشاو خهيم األتربً  .21

 الودنيت الهندست برناهج

 د.يحًذ انسعيذ زهراٌ  .22

 و.يحًذ َشأث انغُذور  .23

 أ.د.يحًذ عطيت عبذانرحًٍ  .24

 د.رظا يسري يحًذ عالو  .25

 و.أحًذ َبيم عىاد  .26

 د.أحًذ يحًذ صذقً انحًراوي  .27

 د.إيهاب هاًَ عبذانحً  .28

 و.أحًذ سًير أحًذ فىدة  .29 الطبيت الهندست برناهج

 د.َيفيٍ عبذانفتاح عهً يىسف  .31

 أ.د.فىقيت فهيى إسًاعيم  .31

 د.عهً فىزي إبراهيى صقر  .32 والنسيج الغزل هندست برناهج

 د.سًاح يحًذ يحًذ إبراهيى  .33

 د.هاًَ يهًُ شحاتت  .34

 والتشييد البناء هندست برناهج
 انسغيبً يحًذ انسعيذ يحًذ.د  .35

 د.أحًذ يحًذ يتىنً عىض  .36

 و.أحًذ جًال خعر  .37

 د.يحًذ حسٍ يُصىر  .38

 د.انشافعً بذير زيذاٌ  .39 الويكاترونيكس هندست برناهج

 د.أسايت يحًذ حايذ  .41

 د.ريهاو يحسٍ عسانذيٍ  .41

 وحدة ضواى الجىدة

 د.سارة أحًذ يصطفً بههىل  .42

 و.يحًذ سايً انبهقاسً  .43

 د.عبذانفتاح انعذل  .44

 فىزي عثًاٌو.سًاء   .45



 

 / يحًذ عبذانعظيى )عًيذ انكهيت(كهًت انسيذ األستار انذكتىر 

 كهًت انسيذ األستار انذكتىر/ عابذ يحًذ َصر

 

 

 

 



 ألقساو انتً تى عرظهابعط انصىر ن

 

 


