
 ثقرير عن مسابقة املعايير ألاكاديمية بالبرامج

 ية الداعمة(املالية والتسهيالت املاداملوارد املعيار الثالث  –قيادة وثنظيم البرنامج املعيار الثانى معياري )

 - البرنامج وتنظٌم األكادٌمٌة بالبرامج )قٌادةمسابقة المعاٌٌر الٌوم الثانى من علٌات اف 03/8/0303عقد الٌوم األحد الموافق 

بقاعة أ.د./ رشاد البدراوي مع اتخاذ كافة صباحاً الحادٌة عشر  الداعمة( وذلك الساعة المادٌة والتسهٌالت المالٌة الموارد

 .االحترازٌةاإلجراءات 

 الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد )عمٌد الكلٌة( والسٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصرالسٌد األستاذ كالً من  وذلك بحضور

( والسٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )مدٌر وحدة ضمان الجودة( واعضاء لجنة سابقاً  الدلتا جامعة رئٌس نائب)

 .بٌان الحضور( وممثلً المعاٌٌر األكادٌمٌة من البرامج )مرفق رؤساءالتحكٌم و 

 : السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد وتداول موضوعات هامة منها تم افتتاح المسابقة من قبل

 العمل بـ ممٌزاتTeam Work   وكٌفٌة تكوٌن Team .لنجاح أي منظومة او مؤسسة 

 :ًمؤشرات المعٌار وه 

 .المؤشر األول: الموارد المالٌة 

 ت المادٌة الداعمة.المؤشر الثانً: التسهٌال 

 .المؤشر الثالث: البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات 

( الموارد المالٌة والتسهٌالت 0معٌار )( قٌادة وتنظٌم البرنامج و0ٌار )لمع presentationقام كل قسم وبرنامج بعرض 

 : وذلك بالترتٌب اآلتًالمادٌة الداعمة 

 هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌكً. برنامج 

 كس.هندسة المٌكاترون برنامج 

 .برنامج هندسة البناء والتشٌٌد 

  والمعلومات. االتصاالتبرنامج هندسة 

 .برنامج الهندسة الطبٌة 

 هندسة الغزل والنسٌج. برنامج 

 الهندسة المعمارٌة. برنامج 

 واالتصاالتهندسة اإللكترونٌات  برنامج. 

 القوى المٌكانٌكٌة.هندسة  برنامج 

 الهندسة الكهربٌة. برنامج 

 هندسة الحاسبات والنظم. برنامج 

 الهندسة المدنٌة. برنامج 

نقاط التمٌز والنقاط التً تحتاج الى تحسٌن مع مناقشة بعض التعلٌقات الخاصة بكل معٌار لكل قسم وبرنامج من وتم تداول 

و السٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر و السٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم قبل السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد 

 عبدالغفار بدران.

 

  



 

 بالبرامج  ألاكاديمية املعايير مسابقة حضور  كشف

 (املوارد املالية والتسهيالت املادية الداعمة3(قيادة وثنظيم البرنامج & معيار)2معيار)

 33/8/2323يوم الاحد 

 البرناهج األسن م
 د. إَهاب هاًٍ عثد الذً  .1

 الطبيت الهندست برناهج

 د .ًُفُي عثدالفتاح علً  .2

 د. هذود ضوُر الوٌسالوي  .3

 د. هًٌ أتى العس هذود أتى العس  .4

 د. آالء عثد الغًٌ أدود الطعُد  .5

 م. أدود ضوُر أدود فىدج  .6

 د. هًٌ أدود ضوُخ رجائٍ  .7

 د. هذود هعىض عثدٍ  .8 والوعلىهاثبرناهج هندست االتصاالث 

 م. كوال عثدالعظُن عثدالوٌعن  .9

 د. الشافعٍ تدَر زَداى  .11

 الويكاترونيكس هندست برناهج

 د. هذود دطي هٌصىر  .11

 د. عثدالردوي عور علً هذود  .12

 د. إتراهُن عثدالوٌعن القط  .13

 د. أضاهح هذود داهد عثدالردُن  .14

 السغُثًأ.م.د. هذود الطعُد هذود   .15

  د. هاًٍ ههٌٍ شذاتح الطعُد  .16 برناهج هندست البناء والتشييد

 د.أدود الطُد عثاش الذٌفً  .17

 د. إَواى هذوىد هذود عثدالذلُن  .18

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة برنامج

 د.هذود عثدالعلُن َأقىخ  .19

 د.كرَن عثدالفتاح الطُد  .21

 د. الطعُد هرزوق  .21

 عاشىرد. هذود هذوىد هذود   .22

 أ.د. أدود شعثاى   .23

 د. ولُد شعثاى عثدالطالم  .24

 الويكانيكيت القىي هندست برناهج

 د. أضواء علً العىضٍ علً خاطر  .25

 د. هذود رجة الورغًٌ أتى خلُل  .26

 د. أدود عثدالطالم عثد العاطً  .27

 د. أدود أشرف الهٌداوٌ  .28

 د. هذوىد عثدهللا الطُد شتا   .29

 عثدالغًٌ ضالند. هذود ضاهخ   .31

 م. إتراهُن الطُد فهُن  .31

 د. أدود عُد هىضً شاهُي  .32

 د. أدود هطعد عثدالفتاح  .33 الكهربيت الهندست برناهج

 د. هذود الوعداوي إتراهُن الوعداوي  .34

 د. هذود أدود عور علً العدل  .35

 والتصوين اإلنتاج هندست برناهج

 الويكانيكي

 د. خالد هذود جٌادج   .36

 عثد الغًٌ أدود الطعُدد. آالء   .37

 د. فاطوح عثدهللا العرَاى  .38



 د. ًهً إتراهُن  .39

 د. إتراهُن هذود إتراهُن دطي  .41

 أ.د. فىقُح فهُن إضواعُل  .41

 والنسيج الغزل هندست برناهج

 د. هعاذ أدود ضاهً هصطفً  .42

 د. علً فىزي إتراهُن دٌفً  .43

 د. ضواح هذود هذود إتراهُن  .44

 الشذاخ د.إَواى هذود هذود  .45

 د. لثُة هذود لثُة  .46

 د. أدود هذود رضىاى هذوىد  .47 برناهج هندست الحاسباث والنظن

 د. هذوىد هذود ضعفاى  .48

 د. ًاًُص عثدالذوُد الصُاد  .49

 الوعواريت الهندست برناهج

 م. هذود عثدالعسَس األدودٌ  .51

 م. ضارج عادل الجور  .51

 د. هروج عاطف عثد الهادٌ  .52

 الثطراويم. ضور تالل   .53

 د. رضا َطري هذود عالم  .54

 الهندست الودنيت برناهج

 د. أدود عثدالردُن هذود العدوي  .55

 د.أدود هذود صدقٍ الذوراوي  .56

 أ.م.د. هذود عطُح عثدالردوي  .57

 د. كرَن عادل   .58

 د.رَهام هذطي عسالدَي  .59

 وحدة ضواى الجىدة

 م.هذود ضاهً الثلقاضً  .61

 د.عثدالفتاح العدل  .61

 د. تُشىي القص ضُدهن   .62

 م.ضواء فىزي عثواى  .63

 د. ضارج أدود هصطفً الثهلىل  .64

 

  



 (الكلٌة عمٌد) عبدالعظٌم محمد/ الدكتور األستاذ السٌد مناقشات

 

 

 

 

 



 والمالحظات  برامج التى تم عرضهالعض الصور لب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


