
 تقرير عن مسابقة املعايير ألاكاديمية بالبرامج

 (أعضاء هيئة التدريس سابعاملعيار ال – الطالب سادساملعيار ال)

أعضاء هٌئة  – الطالباألكادٌمٌة بالبرامج )مسابقة المعاٌٌر من  رابعالٌوم ال علٌاتاف 35/9/4242الٌوم األحد الموافق  تتابع

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

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

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

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

  .ن الحضور(األكادٌمٌة من البرامج )مرفق بٌا

بعض النقاط  والمالحظات مع السادة الحضور للعمل )عمٌد الكلٌة(  السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمدناقش قد 

 :على التطوٌر والتحسٌن ومنها 

 .مشكلة التعامالت الرقمٌة 

 .المتطلبات من كل قسم 

 .مشارٌع التخرج 

 للعام الدراسى الجدٌد االستعدادات. 

انها مساعدة من  إالما ٌتم من مالحظات وحدة ضمان الجودة ما هى  أن السٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر علىكد أوقد 

 .الوحدة للوصول الى أحسن ما ٌمكن الى المعاٌٌر

ٌٌر بعض المالحظات على المعامدٌر وحدة ضمان الجودة( نائب )مرفت محمد أبوالخٌر / ةالدكتور ةاألستاذ ةالسٌد ناقشتوقد 

 التى تم مناقشاتها فى الٌوم االسبق من حٌث المعاٌٌر األكادٌمٌة:

 جزء تحدٌد المعاٌٌر.  

 كٌفٌة تحدٌث المعٌار. 

  ؟4232أٌن تبنى معاٌٌر 

 .دراسة الفجوة وكٌفٌة سدها 

 ومن حٌث معٌار تصمٌم البرنامج هل تم التعدٌل على المراجعة الداخلٌة؟

 بما فعل ولم ٌفعل دراسة الفجوة السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم )عمٌد الكلٌة( د نبه وق

انه تم تشكٌل لجان للمراجعة من داخل الكلٌة السٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )مدٌر وحدة ضمان الجودة(  وأكد

 ومراجعة البرامج.

 نصر عدة مراحل ومنها: وناقش السٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد

 .رفع كل المعلومات على موقع الهٌئة 

 .االعتناء برفع البٌانات 

  المدنٌة زٌارةالبرنامج. 

 المدنٌة وقت الزٌارة. 



وذلك بالترتٌب  أعضاء هٌئة التدرٌس( 7معٌار )والطالب ( 6ٌار )لمع presentationقام كل قسم وبرنامج بعرض  ثم

 :اآلتً

 .برنامج الهندسة الطبٌة 

 .ًبرنامج هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌك 

 .برنامج هندسة البناء والتشٌٌد 

 .برنامج هندسة الغزل والنسٌج 

 .برنامج هندسة المٌكاترونكس 

 .برنامج هندسة الحاسبات والنظم 

 .برنامج هندسة القوى المٌكانٌكٌة 

 .برنامج الهندسة المعمارٌة 

 .برنامج هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت 

 .برنامج الهندسة المدنٌة 

 .برنامج الهندسة الكهربٌة 

 .برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات 

مناقشة بعض داخل كل قسم وبرنامج و (أعضاء هٌئة التدرٌس – الطالب)كانت المسابقة تدور حول مدى تحقٌق معٌاري و

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

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

 تطوٌر والتحسٌن.لتها وجمعهم إلبداء ارائهم وتحلٌلها واالستفادة منها للمواكبة لتم مناقشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بالبرامج  ألاكاديمية املعايير مسابقة حضور  كشف

 أعضاء هيئة التدريس (7& معيار) الطالب (6معيار)

 31/9/0202يوم الاحد 

 البرناهج األسن م
 د. هًٌ أبى العس هحوذ  .1

 الطبيت الهندست برناهج
 د. إيهاب هاًً عبذالحً  .2

 د. هحوذ الطعيذ زهراى  .3

 م. خالذ هحوذ جٌادة  .4

 د. عبذالوٌعن فهين فىدة  .5

 د. ًهال فايس   .6 برناهج هندست االتصاالث والوعلىهاث

 م. هحوذ هحوذ عبذالخالق  .7

 م. وليذ ثروث إضواعيل  .8

 الويكاترونيكس هندست برناهج

 إضواعيلد. اضالم هحوذ   .9

 د. إبراهين عبذالوٌعن القظ  .11

 د. عباش حطي هٌصىر  .11

 د. هحوذ حطي هٌصىر  .12

 د. الشافعً بذير هحوىد  .13

 د. هحوذ الطعيذ هحوذ السغيبً  .14

 برناهج هندست البناء والتشييد

 م. آيت حاهذ   .15

 حٌفً د. هحوىد  .16

 د. هاًً ههًٌ شحاتت  .17

 د. رضا هحوىد عبذالعال  .18

 أحوذ عبذالفتاح الرويم. آيت   .19

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة برنامج

 د. إيواى هحوىد هحوذ عبذالحلين  .21

 أ.د. أحوذ شعباى ضورة  .21

 م. هحوذ جوال عبذالفتاح  .22

 د. دعاء عادل الطٌطاوي  .23

 د. أحوذ أشرف الهٌذاوي  .24

 الويكانيكيت القىي هندست برناهج

 د. أضاهت هحوذ حاهذ  .25

 عبذالطالم أ.م.د. أحوذ  .26

 د. عور أحوذ الحاروى  .27

 م. حازم هحوذ هحوذ البلقيًٌ  .28

 د. أحوذ عيذ هىضً شاهيي  .29

 الكهربيت الهندست برناهج
 م. هحوذ زكً الخضر علً  .31

 د. الطيذ هحوذ  .31

 د. بيشىي القص ضيذهن  .32

 د. فاطوت عبذهللا العرياى  .33

 والتصوين اإلنتاج هندست برناهج

 الويكانيكي

 طاهر حاهذ عراقً د. هحوذ  .34

 د. ضارة أحوذ هصطفً  .35

 د. أهيرة علً هطعذ صقر  .36

 د. إيواى هحوذ هحوذ الشحاث  .37

 د. هعار أحوذ ضاهً  .38 والنسيج الغزل هندست برناهج

 أ.د. فىقيت فهين إضواعيل  .39



 د. أحوذ هحوذ رضىاى هحوىد  .41

 برناهج هندست الحاسباث والنظن
 د. هحوذ هحوذ ضعفاى الطيذ  .41

 السهراء عبذالعلين هحوذ د.  .42

 د. هشام حلوً الطيذ جاد  .43

 د. هروة عاطف عبذالهادي  .44

 د. علياء علً ياضيي طه  .45 الوعواريت الهندست برناهج

 د. ًاًيص عبذالحوذٌ الصياد  .46

 د. هاًً ههًٌ شحاتت  .47

 د. هحوذ ًشأث علً هحوذ  .48 الهندست الودنيت برناهج

 د. كرين ًعواى  .49

العذلد.عبذالفتاح   .51  

 م.ضواء فىزي عثواى  .51 وحدة ضواى الجىدة

 عسالذيي هحطي ريهام.د  .52

 

  



 مناقشات السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم )عمٌد الكلٌة(

  



 والمالحظات عرضها تم التى للبرامج الصوربعض 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


