
 ثقرير عن مسابقة املعايير ألاكاديمية بالبرامج

 (ثقويم مخرجات التعلم تاسعاملعيار ال – لتعليم والتعلما الثامناملعيار )

تقوٌم  – التعلٌم والتعلماألكادٌمٌة بالبرامج )مسابقة المعاٌٌر من  خامسالٌوم ال علٌاتاف 02/9/0202الٌوم األحد الموافق  تتابع

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

نائب الدكتور/ عابد محمد نصر)وذلك بحضور السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد )عمٌد الكلٌة( والسٌد األستاذ 

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

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

  .ن البرامج )مرفق بٌان الحضور(م

استبٌان لمعرفة ما مدى جودة التواصل بٌن المعاٌٌر  )عمٌد الكلٌة( السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد طرحقد 

 :التى وردت فى االستبٌان من حٌث بعض النقاط وإدارة القسم العلمى الخاص به وإدارة الكلٌة وإدارة وحدة ضمان الجودة

  رة الكلٌة :اإدحول 

 هل هناك تراخى من اإلدارة من الجهة المالٌة؟ 

 هل هناك توجٌهات ال تدعم؟ 

 هل هناك تقصٌر من الكلٌة؟ 

 هل هناك نقص مادى؟ 

 هل هناك فجوة بٌن االدارة؟ 

 : حول إدارة الجودة 

 هل هناك اعتماد من الجودة على المجهود الفردى؟ 

 هل هناك أمور عامة؟ 

  خاطئة؟هل هناك ممارسات عامة 

 م الى االعتماد؟هل تقترح تأخٌر فى التقد 

 :حول إدارة القسم العلمى 

 هل رئٌس القسم العلمى ال ٌدعم الفرٌق؟ 

 هل الفرٌق قادر على الدفاع عن موارد القسم؟ 

 هل لدى الفرٌق ما ٌثبت تحقٌق ذلك فى الواقع؟ 

 عن المعاٌٌر ٌتمحور فى ثالث عناصر وهم:أن ٌكون الحدٌث كد السٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر على أوقد 

 والضعف. ةنقاط القو 

  .نقاط التحسٌن 

 ما ٌمٌز المعٌار فى القسم الخاص به عن االقسام األخرى. 

 وقد ناقش بعض النقاط الهامة ومنها :

 لماذا ٌتم عمل استبٌانات؟ 

 هل تتوصل جودة االداء؟ 

 ٌانى.دأهمٌة مناقشة التدرٌب الم 

  الطالب لكتابة تقرٌر عن التدرٌب المٌدانى تحت اشراف القسم.ترك الفرصة الى 

 ووضعها فى كل األقسام العلمٌة للحصول على جودة أعلى نسبة.  Programme matrixان ٌتم طباعة  واقترح سٌادته



التعلٌم وأخذ استراتٌجٌة مدٌر وحدة ضمان الجودة( نائب )مرفت محمد أبوالخٌر / ةالدكتور ةاألستاذ ةالسٌد ناقشتوقد 

 .هاحصائٌة منها وتم التعلٌق من سٌادتها على ان تقٌٌم برامج الدراسات العلٌا ٌقوم العمل به على البرنامج باكمل

وذلك  تقوٌم مخرجات التعلم( 9)والتعلٌم والتعلم ( 8ٌار )لمع presentationقام كل قسم وبرنامج بعرض ومن بعد ذلك 

 : بالترتٌب اآلتً

 الطبٌة. برنامج الهندسة 

 .برنامج الهندسة المعمارٌة 

 .برنامج هندسة الحاسبات والنظم 

 .برنامج الهندسة الكهربٌة 

 .برنامج هندسة الغزل والنسٌج 

 .ًبرنامج هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌك 

 .برنامج هندسة المٌكاترونكس 

 .برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات 

  واالتصاالت.برنامج هندسة اإللكترونٌات 

 .برنامج هندسة القوى المٌكانٌكٌة 

 .برنامج هندسة البناء والتشٌٌد 

 .برنامج الهندسة المدنٌة 

مناقشة داخل كل قسم وبرنامج و (تقوٌم مخرجات التعلم – التعلٌم والتعلم)كانت المسابقة تدور حول مدى تحقٌق معٌاري و

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

على السادة الحضور  استمارة التقٌٌموتوزٌع إبراهٌم عبدالغفار بدران الدكتور/ عابد محمد نصر و السٌد األستاذ الدكتور/ 

 تطوٌر والتحسٌن.لتها وجمعهم إلبداء ارائهم وتحلٌلها واالستفادة منها للمواكبة لللمعاٌٌر التى تم مناقشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بالبرامج  ألاكاديمية املعايير مسابقة حضور  كشف

 ( ثقويم مخرجات التعلم9)& ( التعليم والتعلم 8)معيار

 12/9/1212يوم الاحد 

 البرناهج األسن م
 د. إيهاب هاًَ عثذانحً  .1

 الطبيت الهندست برناهج

 و.آالء عثذانغًُ أحًذ انسعيذ  .2

 د. أحًذ حازو انطُثىنً  .3

 د. َيفيٍ عثذ انفتاح عهً انشايً  .4

 د. ونيذ عادل عثذانسالو  .5

 أ.د. َهال فايس فهًً  .6

 د. يًُ أحًذ رجائً  .7 برناهج هندست االتصاالث والوعلىهاث

 د. ياسر أحًذ لشىع  .8

 د. يحًذ حسٍ يُصىر  .9

 الويكاترونيكس هندست برناهج

 و. أسايح حسٍ حسٍ انسيذ  .11

 و. ونيذ ثروخ إسًاعيم  .11

 د. إسالو يحًذ إسًاعيم عثذانىاحذ  .12

 د. انشافعً تذير يحًىد  .13

 د. هاًَ يهًُ شحاتح  .14

 برناهج هندست البناء والتشييد
 د. رضا دياب  .15

 د. ونيذ انثشثيشً  .16

 د. جالل إتراهيى انسعيذ  .17

 يحًذ يحًىد عاشىرد.   .18

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة برنامج
 د. إيًاٌ يحًىد يحًذ عثذانحًيذ  .19

 د. آيح يحًذ عثذانفتاح انروي  .21

 أ.د. أحًذ شعثتٍ سًرِ  .21

 و. فاروق فتحً تذر  .22

 الويكانيكيت القىي هندست برناهج
 د. أحًذ عثذانسالو عثانعاطً  .23

 د. جىرج أشرف فىزي   .24

 عهً انعىضً عهًد. أسًاء   .25

 أ.و.د. أحًذ عيذ يىسً  .26
 الكهربيت الهندست برناهج

 د. يحًذ انًعذاوي إتراهيى انًعذاوي  .27

 د. أييرج عهً يسعذ صمر  .28

 والتصوين اإلنتاج هندست برناهج

 الويكانيكي

 د. َهً فىدج إتراهيى سالو  .29

 د. سارج أحًذ يصطفً  .31

 د. تىكم أحًذ أحًذ عُة  .31

 سايً يصطفًد. يعار أحًذ   .32

 والنسيج الغزل هندست برناهج
 د. رحاب عثذانخانك  .33

 د. فىليح فهيى  .34

 د. إيًاٌ يحًذ يحًذ انشحاخ  .35

 و. أسًاء حًذي رتيع  .36

 د. يصطفً َصحً سيذ أحًذ  .37 برناهج هندست الحاسباث والنظن

 سعفاٌ يحًذ يحًىد. د  .38

 الوعواريت الهندست برناهج د. َاَيس عثذانحًيذ انصياد  .39



 و. هاجر أحًذ انسيذ انعىضً  .41

 و. يحًذ يصطفً انذتىسً  .41

 د. يروِ عاطف عثذانهادي  .42

 د. يحًذ عطيح عثذانرحًٍ  .43

 الهندست الودنيت برناهج

 و. أحًذ حًذي انسايم  .44

 د. رضا يسري يحًذ عالو  .45

 د. أحًذ يحًذ صذلً انجًراوي  .46

 و. آيح تكر عطيح يحًذ  .47

 و. آيح حايذ   .48

 سايً انثهماسًو.يحًذ   .49

 د.عثذانفتاح انعذل  .51 وحدة ضواى الجىدة

 و.سًاء فىزي عثًاٌ  .51

 

  



 مناقشات السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم )عمٌد الكلٌة(

  



 والمالحظات عرضها تم التى للبرامج الصوربعض 

 


