
 تقرير عن مسابقة املعايير ألاكاديمية بالبرامج

 (املعيار الخامس تصميم البرنامج – املعيار الرابع املعايير ألاكاديمية)

 – معاٌٌر األكادٌمٌةاألكادٌمٌة بالبرامج )مسابقة المعاٌٌر من  الثالٌوم الث علٌاتاف 6/9/0202الٌوم األحد الموافق  تتابع

 .االحترازٌةبقاعة أ.د./ رشاد البدراوي مع اتخاذ كافة اإلجراءات صباحاً الحادٌة عشر  ( وذلك الساعةتصمٌم البرامج

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

والسٌدة  ( والسٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )مدٌر وحدة ضمان الجودة(سابقاً  الدلتا جامعة رئٌس نائبنصر)

وممثلً المعاٌٌر  رؤساءواعضاء لجنة التحكٌم و  )نائب وحدة ضمان الجودة( األستاذة الدكتورة/ مرفت محمد أبوالخٌر

  .البرامج )مرفق بٌان الحضور(األكادٌمٌة من 

)عمٌد الكلٌة( استبٌان )موقف الفرٌق بعد عرض المعٌار( حٌث ٌتم  السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد وقد طرح

 من : إطار اهتمام سٌادتهتقٌٌم كل معٌار وذلك فى 

 جها فى ملف المعٌارالمالحظات وعمل جدول زمنى لها لدم تجمٌع كل.  

  اهتمام فرٌق العمل برفع جودة العمل بطرق مختلفة ورؤٌة غٌر السابقازدٌاد.  

  الهتمام بجودة المادة االلكترونٌةواومراجعتها طرٌقة ارشفة وتكوٌد المعٌار. 

 .توسٌع دائرة البحث ودراسة ملف المعٌار فى كلٌات متعددة 

 ؤسسة واحدة.الستمرارٌة العمل والعمل كموذلك  

األرشفة االلكترونٌة للمعاٌٌر للحفاظ على كل المستندات بشكل ر/ عابد محمد نصر على االهتمام باألستاذ الدكتوكد السٌد أوقد 

 منظم وسهولة الحصول علٌه.

كٌفٌة اعداد الخطة االستراتٌجٌة بتوضٌح وقد قام السٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )مدٌر وحدة ضمان الجودة( 

 وناقش فٌها : 0202/0202 خطة االستراتٌجٌة للعام لل  presentation عرضوتم 

 جعة النماذج والمستندات وتجهٌزها.مرا 

 عداد الخطة االستراتٌجٌة.فكرة كٌفٌة إ 

 .تعداد الخطة االستراتٌجٌة 

 .الخطة التنفٌذٌة 

 عداد الخطة االستراتٌجٌة.ما هى خطوات إ 

التى قامت بها وحدة ضمان الجودة مع كافة الفئات وعرض مجموعة عرض بعض الصور من اللقاءات المتعددة تم و

مها من القٌادات ٌنقاط القوى والضعف وعرض عٌنات من االستبٌانات التى تم تقٌمناقشة كاملة من االحصائٌات و

 وأعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة واالدارٌٌن والطالب.

 الرؤٌة والرسالة وأهداف الكلٌة. الحالى وصٌاغةثم تحدٌد الوضع 

 وتم مناقشة الخطة التنفٌذٌة اٌضاَ وتتمحور فى عدة عناصر:

 .تحلٌل الفجوة 

 عداد األنشطة والممارسات.إ 

 عداد الجدول الزمنى.إ 

 .تنفٌذ الخطة 



,وهناك بعض  وتم رفعها على الموقع الخاص بالكلٌة 22/6/0202جة وقد تم اعتمادها فى ومناقشة تقرٌر الخطة االستراتٌ

 المراجعات والتعدٌالت التى سوف تسرى على الخطة.

 وقام السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم )عمٌد الكلٌة( بطرح بعض التساؤالت على الحضور ومنها :

 هل نقاط الخطة االستراتٌجٌة مازالت سارٌة؟ 

 هل اللقاءات التى تم عرضها كافٌة؟ 

 ٌة سوف ٌتم التحرك منها؟هل بعد بناء الخطة االستراتٌج 

 والجدٌدة؟ بٌن الخطة االستراتٌجٌة القدٌمة هل هناك تشابه 

فقط  ألساسٌةفى البٌانات ا دٌر وحدة ضمان الجودة( أن التشابهوتم الرد من السٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )م

 تناسب مع كلٌة الهندسة.عداد والمحتوى وأن الخطة تكن هناك اختالف تام فى الوصف واإلول

وذلك بالترتٌب  تصمٌم البرنامج( 5معٌار )و المعاٌٌر األكادٌمٌة( 4ٌار )لمع presentationقام كل قسم وبرنامج بعرض  ثم

 : اآلتً

 .برنامج الهندسة المدنٌة 

 .برنامج هندسة الحاسبات والنظم 

 .برنامج الهندسة الكهربٌة 

  واالتصاالت.برنامج هندسة اإللكترونٌات 

 .برنامج هندسة القوى المٌكانٌكٌة 

 .برنامج الهندسة المعمارٌة 

 .برنامج هندسة الغزل والنسٌج 

 .برنامج هندسة المٌكاترونكس 

 .برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات 

 .برنامج هندسة البناء والتشٌٌد 

 هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌكً. برنامج 

 .برنامج الهندسة الطبٌة 

دراسة الفجوة وخطة التحسٌن من قد قامت السٌدة األستاذة الدكتورة/ مرفت محمد أبو الخٌر بوضع مقترح ان ٌتم ضم و  

 الى المعٌار. 0202 إلى 0229الئحة 

مناقشة داخل كل قسم وبرنامج و (تصمٌم البرنامج –المعاٌٌر األكادٌمٌة )كانت المسابقة تدور حول مدى تحقٌق معٌاري و

لٌقات الخاصة بكل معٌار لكل قسم وبرنامج من قبل السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد و السٌد األستاذ بعض التع

 عرض بعد الفرٌق موقفوتوزٌع استبٌان  مرفت محمد أبوالخٌر/ ةالدكتور ةاألستاذ ةالدكتور/ عابد محمد نصر و السٌد

على السادة الحضور للمعاٌٌر التى تم مناقشاتها وإلبداء ارائهم وتحلٌلها واالستفادة منها للمواكبة  واستمارة التقٌٌمالمعٌار 

 لتطوٌر والتحسٌن.

 

 

 

 

 



 بالبرامج  ألاكاديمية املعايير مسابقة حضور  كشف

 تصميم البرنامج (5& معيار) ألاكاديمية املعايير (4معيار)

 6/9/0202يوم الاحد 

 البرناهج األسن م
 إيهاب هاًَ عثذانحً خهيم د.  .1

 الطبيت الهندست برناهج

 يًُ أتى انعس يحًذ أتى انعس د.  .2

 د. َيفيٍ عثذ انفراح عهً  .3

 د. آالء عثذانغًُ أحًذ انسعيذ  .4

 د. َهً يحًىد يرىنً   .5

 د. يحًذ يعىض عثذِ  .6
 برناهج هندست االتصاالث والوعلىهاث

 أ.د. َهال فايس فهًً  .7

 انخضر عهًد. يحًذ زكً   .8

 د. انشافعً تذير زيذاٌ  .9 الويكاترونيكس هندست برناهج

 د. انسيذ يحًذ أتى األَىار  .11

 د. يحًذ انسعيذ يحًذ انسغيثً  .11

 برناهج هندست البناء والتشييد

 د. هاًَ يهًُ شحاذح  .12

 و. أحًذ أيًٍ فرحرً عثذانحًيذ  .13

 د. عيذ عثذانثالً أحًذ جىدج  .14

 عثذانسًيع خضرو. أحًذ جًال   .15

 د. آالء َثيم انشُهاتً  .16

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة برنامج

 د. يحًذ عثذانعهيى يالىخ  .17

 و. يحًذ جًال عثذانفراح  .18

 و. أحًذ عثذانهادي عثذانفراح  .19

 و. يصطفً يحًذ انسيذ عثذانمادر  .21

 و. يحًذ يحًىد عاشىر  .21

 و. أيح َاجً أحًذ  .22

 سًرِ أ.د. أحًذ شعثاٌ  .23

 أ.و.د. أحًذ عثذانسالو  .24

 الويكانيكيت القىي هندست برناهج

 د. يحًذ يصطفً حسٍ ذىفيك  .25

 د.يحًذ سايح عثذانغًُ سانى  .26

 و. أحًذ طهعد حًذي أحًذ  .27

 د. أسًاء عهً انعىضً  .28

 أ.و.د. أحًذ عيذ يىسً  .29

 الكهربيت الهندست برناهج

 د. يحًذ انسعيذ رزق  .31

 عُةد. ذىكم أحًذ أحًذ   .31

 و. إتراهيى يحًذ إتراهيى حسٍ  .32

 د. إتراهيى َثيم انذسىلً  .33

 د. أييرج عهً يسعذ صمر  .34

 د. فاطًح عثذهللا يحًذ انعرياٌ  .35

 و. خانذ يحًذ جُادِ  .36

 د. يعار أحًذ سايً يصطفً  .37

 د. رحاب عثذانخانك  .38 والنسيج الغزل هندست برناهج

 د. فىليح فهيى إسًاعيم  .39



 يحًذ سعفاٌد. يحًىد   .41
 برناهج هندست الحاسباث والنظن

 و. سارج يحًذ عياد  .41

 د. يروج عاطف عثذانهادي  .42

 و. يروج عادل سهيًاٌ شحاذح  .43 الوعواريت الهندست برناهج

 و. هاجر أحًذ انسيذ انعيىطً  .44

 د. يحًذ عطيح عثذانرحًٍ  .45

 الهندست الودنيت برناهج

 د. رضا يسري يحًذ عالو  .46

 يحًذ صذلً انحًراويد. أحًذ   .47

 د. يحًذ انسعيذ زهراٌ  .48

 و. أيح تكر عطيح يحًذ  .49

 د. كريى عادل أحًذ َصار  .51

 و. أحًذ َثيم عىاد  .51

 و.يحًذ سايً انثهماسً  .52

 وحدة ضواى الجىدة
 د.عثذانفراح انعذل  .53

 د. سارج يصطفً انثههىل  .54

 و.سًاء فىزي عثًاٌ  .55

 

  



 الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )مدٌر وحدة ضمان الجودة(مناقشات السٌد األستاذ 

  



 والمالحظات عرضها تم التى للبرامج الصوربعض 

 


