
 ثقرير عن مسابقة املعايير ألاكاديمية بالبرامج

 (مؤشرات نجاح البرنامج حادى عشراملعيار ال – التعزيز والتطوير عاشرالاملعيار )

 – والتطوٌر التعزٌزاألكادٌمٌة بالبرامج )مسابقة المعاٌٌر من  سادسالٌوم ال علٌاتاف 72/9/7272الٌوم األحد الموافق  اختتم
 .االحترازٌةبقاعة أ.د./ رشاد البدراوي مع اتخاذ كافة اإلجراءات صباحاً الحادٌة عشر  ( وذلك الساعةالبرنامج نجاح مؤشرات

أستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر)وذلك بحضور السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد )عمٌد الكلٌة( والسٌد األستاذ 
 ( والسٌد األستاذ الدكتور/ إبراهٌم عبدالغفار بدران )مدٌر وحدة ضمان الجودة(بكلٌة الهندسة ونائب رئٌس جامعة الدلتا سابقا

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

المشكالت التى تواجه اللجان بعض الموضوعات ومنها  )عمٌد الكلٌة( الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمدالسٌد األستاذ  ناقش
 على الكلٌة باالٌجاب أو السلب ومنها :  عودبعض الوحدات لمناقشاتها ومعرفة اذا كانت تواقتراح داخل البرامج 

 ع التخرج.رٌامش وحدة 
  االرشاد األكادٌمىوحدة.  
 ج.األقبال على البرام 

 هناك ممارسات فعلٌة حقٌقٌة على ارض الواقع.أن ٌكون وقد اكد السٌد األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر على 

سوف ٌتم مراجعة المعاٌٌر وربط  هعلى ان( الجودة ضمان وحدة مدٌر) بدران عبدالغفار إبراهٌمالسٌد األستاذ الدكتور/  واكد
اختالف بٌن البرامج  مناألثنٌن( لحل ما لوحظ  –األحد  –المعاٌٌر جمٌعها ببعضها فى خالل ثالث أٌام وهم )السبت 

 وبعضها.

وذلك  البرنامج نجاح مؤشرات( 00)و والتطوٌر التعزٌز( 02ٌار )لمع presentationقام كل قسم وبرنامج بعرض  بعد ذلك

 : بالترتٌب اآلتً

 .برنامج هندسة البناء والتشٌٌد 

 .برنامج الهندسة المدنٌة 
 .برنامج هندسة الغزل والنسٌج 
 .برنامج هندسة القوى المٌكانٌكٌة 
 .ًبرنامج هندسة اإلنتاج والتصمٌم المٌكانٌك 
 .برنامج الهندسة المعمارٌة 
 .برنامج الهندسة الكهربٌة 
 .برنامج الهندسة الطبٌة 
  هندسة الحاسبات والنظم.برنامج 
 .برنامج هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت 
 .برنامج هندسة االتصاالت والمعلومات 
 .برنامج هندسة المٌكاترونكس 

داخل كل قسم وبرنامج  (البرنامج نجاح مؤشرات – والتطوٌر التعزٌز)كانت المسابقة تدور حول مدى تحقٌق معٌاري و
مناقشة بعض التعلٌقات الخاصة بكل معٌار لكل قسم وبرنامج من قبل السٌد األستاذ الدكتور/ محمد عبدالعظٌم محمد و السٌد و

على السادة  استمارة التقٌٌموتوزٌع إبراهٌم عبدالغفار بدران األستاذ الدكتور/ عابد محمد نصر و السٌد األستاذ الدكتور/ 
تطوٌر والتحسٌن وشكر السٌد لتها وجمعهم إلبداء ارائهم وتحلٌلها واالستفادة منها للمواكبة لالحضور للمعاٌٌر التى تم مناقشا

 األستاذ الدكتور عابد محمد نصر السادة الحضور ومما بذلوه من أعمال.

 
 
 



 بالبرامج  ألاكاديمية املعايير مسابقة خضور  كشف

 البرنامج نجاح مؤشرات( 00)&  والتطوير التعزيز( 01)معيار

 72/9/2121يوم الاخد 
 البرناهج األسن م

 د. إيهاب هاًً عبذالحً  .1

 الطبيت الهندست برناهج

 د. وليذ هحوذ عبذالحً أحوذ العىضً  .2

  حٌفً هحوىد د. هحوىد  .3

 د. ًهً هحوىد هتىلً الرشيذي  .4

 د. هحوذ رضا أبىالفتىح  .5

 م. خالذ هحوذ تىفيك  .6

 م. آالء عبذالغًٌ  .7

 د. جالل إبراهين السعيذ   .8
 برناهج هندست االتصاالث والوعلىهاث

 م. آيت السروي  .9

 د. الشافعً بذر زيذاى  .11

 الويكاترونيكس هندست برناهج
 د. أحوذ عبذالسالم   .11

 د. هحوذ حسي هٌصىر  .12

 د. أحوذ إبراهين أبى العاطً  .13

 د. هاًً ههًٌ شحاتت  .14

 برناهج هندست البناء والتشييد
 أحوذ أيوي فتحًم.   .15

 د. هحوذ السعيذ هحوذ السغيبً  .16

 جىدٍد. عيذ عبذالبالً أ.م.  .17

 م. آيت أحوذ عبذالفتاح   .18

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسة برنامج

 د. السعيذ هرزوق  .19

 أ.د. أحوذ شعباى سورٍ  .21

 د. هحوذ عبذالعظين يالىث  .21

 م. آيت ًاجً أحوذ  .22

 م. صابريي سعذ   .23

 عبذالرحوي عور علً هحوذم.   .24
 الويكانيكيت القىي هندست برناهج

 م. رهضاى جاد عبذالخالك  .25

 م. هحوذ الجىهري حسي  .26
 الكهربيت الهندست برناهج

 أ.م.د. أحوذ عيذ هىسً  .27

 د. سارة أحوذ هصطفً البهلىل  .28

 م. أهيرة علً صمر  .29 الويكانيكي والتصوين اإلنتاج هندست برناهج

 عبذهللا العرياىد. فاطوت   .31

 د. عبذالوٌعن فهين فىدة  .31
 والنسيج الغزل هندست برناهج

 د. هعار أحوذ ساهً  .32

 م. أسواء عبذالعسيس حاهذ إبراهين  .33

 برناهج هندست الحاسباث والنظن
 م. ياسر أحوذ عبذالحويذ   .34

 د. أهل لطفً الحسيًٌ  .35

 د. هحوىد هحوذ سعفاى  .36

 م. سارة هحوذ عادل الجول  .37

 م. ًهً جوال أحوذ إبراهين  .38 الوعواريت الهندست برناهج

 د. هروة عاطف عبذالهادي  .39

 م. صالح هحوذ هحوىد سالن  .41
 الهندست الودنيت برناهج

 د. أحوذ هحوذ صذلً الحوراوي  .41

 د.عبذالفتاح علً العذل  .42
 وحدة ضواى الجىدة

 م.سواء فىزي عثواى  .43

 



 (محمد عبدالعظٌم )عمٌد الكلٌةمناقشات السٌد األستاذ الدكتور/ 

   



 والمالحظات عرضها تم التى للبرامج الصوربعض 

 


