تقزيز التقييم الذاتي ألداء المعهذ
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الدورة الثامنة ()9102
لتقييم أداء المعاهذ العاليت للهنذست والتكنىلىجيا والفنىن التطبيقيت
تحت شعار

"تعليم هندسي من أجل المنافسة واالبداع"
كىد المعهذ..................... ....000. :اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

1اإلجبثخ ػهى األسئهخ انًزكىسح في هزا انًُىرج وثبنتشتيت سيكىٌ ثًثبثخ تقشيش راتى ػٍ أداء انًؼهذ .ويتى إسسبل َسخخ يُه  wordوَسخخ  pdfيىقؼخ يٍ انؼًيى ويختىيخ وكالهًب يتى إسسبنهًب ػهى انجشيذ
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تقييم الدورة الثامنة ()9102

تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 .0إدارة المعهذ
 .1هل ٌوجد عمٌد أصال؟ وما الخبرات اإلدارٌة السابمة لكل من العمٌد ووكٌل المعهد فً إدارة مؤسسات تعلٌمٌة؟
نعم ٌوجد عمٌد للمعهد ،فضال أنظر المرفق رقم ()9
العميد:
اإلسم :أ.د .دمحم إبراهٌم السعٌد إبراهٌم
الخبرات اإلداريه السابقه:
 العمٌد السابك لكلٌة الهندسه  -جامعة المنصورة إعتبارا من  1112/3/11وحتى 1112/7/31 وكٌل كلٌة الهندسه لشؤون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه -جامعة المنصورة مدٌر مركز تمنٌة اإلتصاالت والمعلومات -جامعة المنصورة رئٌس لسم التمنٌه الكهربائٌه-الكلٌه التمنٌه  -المملكه العربٌه السعودٌه.الوكيل:

اإلسم :أ.م.د .رجب دمحم بركات الشهاوى
الخبرات:
 رئٌس لسم الهندسة المدنٌة بمعهد الدلتا العالً للهندسة والتكنولوجٌا  1111حتى 1113 وكٌل معهد الدلتا العالً للهندسة والتكنولوجٌا إعتبارا من  1112وحتى اآلن. لائم بأعمال عمٌد معهد الدلتا العالً للهندسة والتكنولوجٌا للعام 1112-1112MASH
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 .1هل تم تعٌٌن رؤساء لأللسام العلمٌة؟ ودرجاتهم العلمٌة وخبراتهم السابمة (ال ٌجب أن تمل درجاتهم العلمٌة عن أستاذ مساعد).
نعم تم تعٌٌن رؤساء لأللسام العلمٌه ومعتمد من مجلس إدارة المعهد ،فضال أنظر المرفق رقم ()9
 .3هل مهام العمٌد ومهام مجلس اإلدارة واضحة؟ وتمدٌر مدى الفصل بٌن الملكٌة واإلدارة.
 نعم هنان فصل تام بٌن مهام العمٌد ومهام مجلس اإلدارة طبما لالئحه. وعلى أرض الوالع ال ٌوجد اي تدخل من لبل مالن المعهد (رئٌس مجلس اإلداره) فى مهام العمٌد. ٌتم إدارة شئون المعهد األكادٌمٌة واإلدارٌه عن طرٌك مجلس أكاديمى للمعهد برئاسة العمٌد ،فضال انظر المرفق رقم ()73 .2هل ٌشارن أعضاء هٌئة التدرٌس فً األمور اإلدارٌة للمعهد؟ وهل ٌوجد لجان لبحث شئون الطالب واألمور اإلدارٌة فً المعهد منبثمة
من مجلس االدارة وتنعمد بشكل دوري؟
 ٌشارن أعضاء هٌئة التدرٌس فى األمور اإلدارٌه للمعهد عن طرٌك: المجلس األكادٌمى للمعهد (مرفق رقم )73 لجنة شئون التعلٌم والطالب (مرفق رقم )73 .2المدرة على التخطٌط والتطوٌر لتحمٌك الرؤٌة والرسالة على أرض الوالع ،وهل تم تمدٌم خطة لتطوٌر المعهد من لبل ،ومدى تأثٌرها
على العملٌة التعلٌمٌة منذ إعالنها.
 توجد خطه خمسٌه لتطوٌرالمعهد إعتبارا من  1112وحتى  ،1111فضال أنظر المرفق رقم ()72MASH
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 نعم تم تأثٌر ذلن على جودة العملٌه التعلٌمٌه :المعامل -توصٌف الممررات -طرق التعلٌم والتعلم -المكتبه .2هل ٌتم استطالع رأى الجهات التً توظف الخرٌجٌن فً مستوى المعهد؟ وهل ٌتم الحصول على معلومات حمٌمٌة تساعد فً تحسٌن
حالة التعلٌم بالمعهد؟
 نعم ٌتم ذلن عن طرٌك إستبٌانات لمؤسسات من المجتمع المدنى مثل :شركة اإلتصاالت-شركة مٌاه الشرب والصرف الصحىبالدلهلٌه -شركة توزٌع الكهرباء بالدلهلٌه -هٌئة األبنٌه التعلٌمٌه  -نمابة المهندسٌن بالدلهلٌه -مصنع السماد.
 ٌتم اإلستعانه بعدد من الخبراء المتخصصٌن من بعض المؤسسات ذات الصله بتخصصات المعهد فى تدرٌس مشروع التخرجوبعض الممررات الدراسٌه التخصصٌه للطالب.
فضال أنظر المرفق رقم ()01
 .7مدى التزام إدارة المعهد بتطبٌك المانون والمواعد وتجنب المخالفات ،وهل ٌوجد شفافٌة فً التعامل بشكل واضح (ٌحتاج لشهادة من
الوزارة وستعدها الوزارة وٌتم تسلٌمها للمراجعٌن).
التوجد مخالفات مسجله على المعهد
 .2رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافك مع المعاٌٌر المٌاسٌة لألداء.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 .9مناخ العمل
 .9مدى تناسب أعداد العاملٌن بالمعامل ولاعات الرسم والورش ،والمكتبة ،والعٌادات الطبٌة ،والعاملٌن بماعات المحاضرات والتدرٌس،
والعاملٌن باإلدارات المختلفة بالمعهد والتً تخدم الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارة.
فضال أنظر المرفق رقم ()7

.11

مدى مناسبة مؤهالت العاملٌن بجمٌع اإلدارات والمعامل مع مهام الوظٌفة ،وهل ٌوجد وصف وظٌفً لجمٌع الوظائف.
مؤهالت العاملٌن بجمٌع اإلدارات مناسبه وٌوجد توصٌف وظٌفى لكل منهم ،فضال أنظر المرفق رقم ()7

.11

هل ٌتم تطبٌك نظام معلومات آلً لشئون الطالب LMS؟ وهل تم تدرٌب العاملٌن علٌه؟
 ٌوجد نظام معلومات إلدارة شئون الطالب والخرٌجٌن -العاملون مدربون بمستوى جٌد على هذا النظام

.11

هل ٌوجد مولع إلكترونً للمعهد ومدى تحدٌثه؟
 ٌوجد مولع إلكترونى للمعهد على شبكة المعلومات الدولٌه وٌتم تحدٌثه بصفه مستمره -عنوان المولع على شبكة المعلومات الدولٌه dhit.net

.13

هل ٌتم تمدٌم خدمات إلكترونٌة للطالب؟

MASH
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

توجد وحدة للخدمات اإللكترونيه وتمدم الخدمات التالٌه:
 نتائج الطالب عروض إلكترونٌه للممررات )(Presentations, Videos, Exams خدمة Wi-Fi الجداول الدراسٌه -مستودع األسئله

.12

هل توجد وحدة إدارة أزمات تتواجد أثناء الطوارئ؟
توجد وحدة إلدارة األزمات والكوارث

.12

هل الخدمات واالمكانٌات مناسبة وتمكن أعضاء هٌئة التدرٌس من المٌام بأعمالهم داخل المعهد؟
الخدمات واإلمكانٌات مناسبه ،فضال انظر المرفق رقم ()5

.12

مدى مساهمة المعهد فً نفمات البحث العلمً وتوفٌر المستلزمات والمواد الخام إلجراء التجارب ،وهل ٌتم المساهمة فً رسوم
التسجٌل والسفر لحضور مؤتمرات علمٌة دولٌة.
ٌساهم المعهد بالنفمات التالٌه فى مجال البحث العلمى:
ٌ -ساهم المعهد فى دفع رسوم التسجٌل لدرجة الماجستٌر/الدكتوراه ألعضاء الهٌئه المعاونه
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 ٌساهم المعهد فى دفع رسوم الدورات التدرٌبٌه ألعضاء هٌئة التدرٌس/الهٌئه المعاونه ٌوفر المعهد كافة المستلزمات الالزمه إلجراء التجارب حٌث توجد مٌزانٌه للبحث العلمى معتمده من مجلس اإلداره -توجد الئحه لحوافز النشر العلمى والسفر للمؤتمرات معتمده من مجلس اإلداره ،فضال أنظر المرفق رقم ()00

.17

مدى مساهمة المعهد فً معاونة الفرٌك المعاون الستكمال دراسته للحصول على الماجستٌر والدكتوراه ،وهل ٌتم تفرغهم ٌومٌن
على األلل فً األسبوع لذلن.
 ٌتم تفرغ جمٌع المعٌدٌن ٌوما أسبوعٌا ٌتم تفرغ المدرسٌن المساعدٌن ٌومٌن أسبوعٌا توجد لاعدة بٌانات كامله عن أعضاء الهٌئه المعاونه متضمنه تارٌخ التسجٌل ،جهاز اإلشراف ومدى تمدمه فى البحثفضال انظر المرفق رقم (.)07
 ٌوجد أعضاء من الهٌئه المعاونه ٌدرسون درجة الدكتوراه خارج مصر -الٌوجد عضو من الهٌئه المعاونه بدون تسجٌل وٌتم متابعتهم وحل مشاكلهم إن وجدت مع جهاز اإلشراف

.12

مدى رضاء الطالب عما ٌمدم لهم من خدمات ،ومدى تجاوب اإلدارة معهم ومنالشة مشاكلهم والعمل على حلها ،وهل ٌتم منالشتها
مع الطالب ،والتأكد من مجموعة عشوائٌة من الطالب عن إحساسهم بأن ما ٌمترحونه وٌطلبونه محل اهتمام من إدارة المعهد.
 توجد صنادٌك لتلمى شكاوى الطالب ،وأٌضا على المولع اإللكترونى للمعهد (شكاوى وممترحات) -اإلجتماع والتواصل الدائم مع مجلس إتحاد الطالب بالمعهد لمتابعة ممترحات وشكاوى الطالب
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 ٌتم المرور على المحاضرات والتمارٌن من لبل العمٌد والوكٌل للولوف على أٌة مشاكل تمابل الطالب أثناء العملٌه التعلٌمٌه ٌتم عمد مؤتمر علمى للمعهد كل فصل دراسى وتنالش فٌه جمٌع األمور المتعلمه بالعملٌه التعلٌمٌه والمشاكل التى تمابل الطالبوٌتم حل المشكالت الموضوعٌه منها
فضال أنظر المرفق رقم ()09

.19

وجود وحدة لمتابعة الخرٌجٌن ،وذلن من خالل أنشطة واضحة وموثمة لمتابعة الخرٌجٌن ،وعمد اجتماعات معهم حول رأٌهم فً
مستوى الخرٌجٌن.
توجد وحدة لمتابعة الخرٌجٌن ومعتمده من مجلس اإلدارة وتموم باألعمال التالٌه:
 توفٌر فرص تدرٌبٌه مؤهله لسوق العمل حضور الندوات وورش العمل التخصصٌه للخرٌجٌٌن أخذ أرائهم فى الالئحه الدراسٌه ٌتم تعٌٌن أوائل الدفعات باأللسام العلمٌه كمعٌدٌن بالمعهد تم موافمة مجلس إدارة المعهد على تعٌٌن الثانى والثالث من ألسام هندسة اإلتصاالت واإللكترونٌات والهندسه المدنٌه معٌدٌنبمسم العلوم األساسٌه
فضال أنظر المرفق رقم ()71

.11

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافك مع المعاٌٌر المٌاسٌة لألداء.

MASH

3

تقييم الدورة الثامنة ()9102

تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

MASH
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 .7اإلمكانياث الماديت والخذماث ووسائل األمان
.11

هل المساحة اإلجمالٌة لمبانً المعهد مالئمة؟ وهل الفراغات المفتوحة بٌن المبانً مناسبة؟
فضال أنظر المرفقات رقم ()6 ،5 ،0

.11

مدى مالءمة لاعات المحاضرات والمدرجات والفصول ولاعات الرسم ،ونسبة إشغال المدرجات والفصول والماعات (النسبة
المناسبة فً حدود .)%71
من فضلك انظر المرفق رقم ()0

.13

مدى جودة واكتمال التجهٌزات المتاحة للعملٌة التعلٌمٌة داخل لاعات الدراسة.
التجهٌزات المتاحه للعملٌه التعلٌمٌه:
 جهاز عرض بٌانات سبوره جهاز كمبٌوتر متصل بشبكة المعلومات أجهزة تكٌٌف -إضاءه جٌده ومرشده للطاله
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.12

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

هل توجد لاعات منالشة مناسبة من حٌث العدد والسعة والمساحة والتجهٌزات؟
نعم توجد لاعه للمنالشه ومجهزه بطرٌمه جٌده:
1

-

المساحه 311 :م

-

عدد الكراسً 311 :كرسً

-

جهاز عرض  +صوتٌات  +أجهزة تكٌٌف

فضال أنظر المرفق رقم ()07

.12

مدى مالءمة اإلضاءة والتهوٌة فً الفراغات التعلٌمٌة؟
اإلضاءه والتهوٌه بالفراغات التعلٌمٌه تتوافر بصوره جٌده

.12

مدى االلتزام بالمعاٌٌر المٌاسٌة لمساحات الورش والمعامل ومناسبتها للغرض المخصصة له.
تتوافر المعاٌٌر المٌاسٌه للورش والمعامل المخصصه للعملٌه التعلٌمٌه ،فضال أنظر المرفق رقم ()0

.17

هل تتوافر وسائل األمن الصناعً بالورشة والمعامل؟
نعم ،وتوجد وسائل األمان التالٌه:
الورشه:
طفاٌات  +صندوق إسعافات أولٌه
المعامل:

MASH
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

طفاٌات  +صنادٌك إسعافات أولٌه
واألبواب تفتح للخارج لمعملى الكٌمٌاء والفٌزٌاء

.12

هل معامل الحاسب اآللً مالئمة لعدد الطالب واستخدامات الـ  ITالمذكورة فً توصٌف البرامج؟
 ٌوجد عدد  1معمل حاسب آلى كل معمل به عدد  31جهاز كمبٌوترمتصله بشبكة المعلومات -مساحة كل معمل  21م 1والمعامل مكٌفه.

.19

هل توجد برامج حاسب آلً جاهزة مناسبة للبرنامج؟ هل هً متاحة للطالب؟ وهل هً أصلٌة ولها ترخٌص مجدد؟
توجد برامج حاسب آلى للطالب:
 ٌ( Windows +Office+ Antivirusوجد ترخٌص) ( MATLABطالب لسم هندسة اإلتصاالت واإللكترونٌات) ( Work Benchمفتوح المصدر) ( ETAPطالب لسم الهندسه المدنٌه) ( 3D Maxطالب لسم الهندسه المعمارٌه)  COPE Calcفى مجال الصوتٌات (طالب لسم الهندسه المعمارٌه -مفتوح المصدر)ٌ( Auto Cad -وجد ترخٌص)
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.31

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

هل سعة المكتبة مناسبة لعدد الطالب؟ هل مساحة المكتبة مناسبة؟ (الطالة االستٌعابٌة  %11من عدد الطالب على األلل).
سعة المكتبه 21 :طالب
1

مساحة المكتبه 111 :م

.31

توفر مكاتب ألعضاء هٌئة التدرٌس والفرٌك المعاون وبمساحات مناسبة ومجهزة تجهٌزا جٌداً.
 توجد مكاتب ألعضاء هٌئة التدرٌس (مكٌفه) والهٌئه المعاونه مجهزه وبمساحات مناسبهٌ -وفر المعهد أماكن لمبٌت بعض أعضاء هٌئة التدرٌس من محافظات الماهرة والمنوفٌه

.31

توفر مكاتب للعاملٌن بكافة اإلدارات المرتبطة بالطالب وإمكانٌة تمدٌم خدمات للطالب دون تكدس أو تأخٌر.
توجد مكاتب مجهزه ومكٌفه لإلدارات المختلفه (شئون الطالب-إدارة الخرٌجٌٌن -الشئون المالٌه -رعاٌة الطالب-الشئون المانونٌه)

.33

وجود مكان مناسب ألعمال الكونترول وتتناسب مساحته مع حجم األعمال ،ومن حٌث التجهٌزات ،ومن حٌث وسائل األمان والسرٌة.
1

ٌ -وجد كنترول مساحته  111م

 ٌوجد مكان لكنترول كل لسم علمى توجد وسائل األمان المناسبه (طفاٌات عادٌه  +طفاٌات ذاتٌه العمل) -الكنترول مؤمن بأبواب وشبابٌن حدٌدٌه وكامٌرا خارجٌه

.32

هل توجد أماكن تسمح للطالب بالمذاكرة فً فترات الفراغ بٌن الحصص.
نعم ،فضال أنظر المرفق رقم ()6

MASH

09

تقييم الدورة الثامنة ()9102

تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.32

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

مدى مالءمة العٌادة الطبٌة ،والكافٌترٌا ،ومستوى النظافة العامة طبما للمعاٌٌر المتعارف علٌها لكل مولع ،مع وجوب تواجد طبٌب بصفة دائمة بالعٌادة.
توجد عٌاده طبٌه مساحتها  31م 1وبها التجهٌزات التالٌه:
 طبٌب سٌارة إسعاف اسطوانة أكسجٌن صٌدلٌه بها متطلبات اإلسعافات األولٌه غرفه بها سرٌر للكشف عدد  1كرسً متحرنالكافتٌرٌا :عدد 1
المساحة 32م 1لكل كافتٌرٌا وتمدم الخدمات المطلوبه للطالب

.32

االلتزام الكامل بالمعاٌٌر المٌاسٌة لمساحات جمٌع أماكن الخدمات ،ودورات المٌاه ،وأماكن انتظار السٌارات.
1

 توجد أماكن إلنتظار السٌارات مساحتها 111م -عدد  2دورة مٌاه بالمبنى األول وعدد  2دورة مٌاه بالمبنى الثانى

.37

توفر الحد األدنى من المالعبٌ ،جب االلتزام الكامل بالمعاٌٌر المٌاسٌة.
تتوافر المالعب الالزمه لمزاولة األنشطه الرٌاضٌه المختلفه ،فضال أنظر المرفق رقم ()6
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.32

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

توافر أماكن مزاولة األنشطة العلمٌة والثمافٌة والفنٌة ،وتناسبها مع عدد الطالبٌ ،جب االلتزام الكامل بالمعاٌٌر المٌاسٌة ألماكن مزاولة األنشطة.
توجد لاعه مكٌفه وبها اإلمكانٌات التالٌه:
 المساحه 311 :م ،1عدد الكراسً 311 :كرسً جهاز عرض  +صوتٌات  +أجهزة تكٌٌف -مسرح ،فضال ،أنظر المرفق رقم ()07

.39

هل توجد شبكة إنذار حرٌك (كاشف دخان أو حرارة)؟
نعم

.21

هل توجد شبكة مكافحة حرٌك بفراغات المبنى؟ وهل العاملون مدربون على استخدام وسائل اإلطفاء؟
نعم والعاملون مدربون علٌها

.21

تجهٌزات لذوي االحتٌاجات الخاصة :منحدرات ذات مٌل مناسب عند مداخل المبانً ،وتوافر مصاعد ،ودورات مٌاه خاصة ،وموالف مخصصة
لسٌاراتهمٌ .جب االلتزام الكامل بالمعاٌٌر.
توجد تجهٌزات لذوى االحتٌاجات الخاصه:
 منحدرات ذات مٌل مناسب مصعد -كراسى متحركه
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.21

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافك مع المعاٌٌر المٌاسٌة لألداء.

 .0الجىدة واالعتماد
.23

التأكد من وجود وحدة الجودة بالمعهد واألعمال المكلفة بها ودرجة تنفٌذ المعهد لمعاٌٌر الجودة ،وهل تؤدى عملها وترالب العملٌة
التعلٌمٌة ،وتستطلع رأى الطالبٌ ،عتمد تمٌٌم البند على تارٌخ إنشاء المعهد ،حٌث ٌتولع أن تكون فعالٌة وحدة الجودة أعلى فً
المعهد األلدم.
 توجد وحدة للجوده بالمعهد ومجهزه بصوره جٌده وتم إنشاؤها عام 1113 ٌوجد مدٌر وهٌكل تنظٌمى للوحده ٌوجد الئحه ومٌزانٌه للوحده معتمده من مجلس اإلداره -الوحده تؤدى عملها طبما لمتطلبات الجودة والئحة الوحده

.22

مراجعة مؤهالت العاملٌن فً وحدة الجودة ومدى مالءمتها للعمل بالوحدة ،وبٌانات عن الدورات التدرٌبٌة التً حضروها فً مجال
جودة التعلٌم ومتطلبات االعتماد .حصول كل منهم على دورة واحدة على األلل فً جهة متخصصة فً موضوعات تهم جودة
التعلٌم.
فضال أنظر المرفق رقم ()92
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.22

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

ما هً اإلجراءات التً تمت للحصول على شهادة االعتماد للمعاهد التً مضى على إنشائها أكثر من  7سنوات ،بٌنما تحاسب
المعاهد التً لم ٌتخرج منها طالب بمدى االستعداد للتمدم .وعلى المعهد تمدٌم شهادات رسمٌة من الهٌئة المومٌة لجودة التعلٌم
واالعتماد ،تفٌد بتمدمه بطلب زٌارة استطالعٌة ،ونتٌجتها ،وزٌارات االعتماد ان وجدت ونتائجها.
تم التمدم للهٌئه المومٌه لضمان جودة التعلٌم فى  ،1112/1/12وتم تحدٌد موعد لزٌاره اإلعتماد فى الفتره من  12-12فبراٌر  ،1119فضال
أنظر المرفق رقم ()79

.22

هل توجد ملفات للممررات وتوصٌف كامل طبما لمعاٌٌر الجودة بممر الوحدة ،وٌستخدمه المائمون بالتدرٌس وٌمكن للطالب الحصول علٌه.
نعم توجد ملفات لجمٌع الممررات وتوصٌف كامل للممررات وٌتم مراجعته بصوره دورٌه عن طرٌك مراجعٌٌن خارجٌٌن،
فضال أنظر المرفق رقم ()70

.27

مدى االلتزام باألطر المرجعٌة لنظام الدراسة ،وتوافر شروط تطبٌك نظام الدراسة بالمعهد.
ٌتم اإللتزام باألطر المرجعٌه لنظام الدراسه طبما لالئحه وتتوافر شروط تطبٌك نظام الدراسه بالمعهد من إمكانٌات مادٌه وبشرٌه

.22

االطالع على بعض صفحات مستندات الكونترول شٌت ،لتحدٌد مدى جودة عملٌة الرصد ،مراجعة كشوف الرصد واالحصائٌات.
ٌتم اإلطالع بممر الكنترول وفى وجود رئٌس الكنترول على بعض صفحات الكونترول شٌت للتأكد من عملٌة الرصد

.29

هل ترسل الوحدة تحلٌال لما ٌتم فً كل ممرر إلى المسم المختص وتتابع لٌام المسم باتخاذ الالزم نحو التوصٌة المدرجة.
ٌتم تحلٌل كل من الورله اإلمتحانٌه والنتائج إلتخاز اإلجراءات التصحٌحٌه الالزمه

.21

هل أعمال الكونترول بها سرٌة ودلة واضحة مع مراجعة أسالٌب الحفظ االمن للمستندات لفترة خمس سنوات؟
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

تتم أعمال الكنترول بسرٌه تامه وٌتم مراجعة أسالٌب حفظ المستندات

.21

هل ٌعمل المعهد على تحوٌل التعلٌم إلى تعلم ،وتطوٌر نظم وأسالٌب تموٌم الطالب ،وأسلوب التدرٌس.
ٌتبنى المعهد مجموعة من اإلستراتٌجٌات الخاصه بالتعلٌم والتعلم لكى تحمك البرامج التعلٌمٌه أهدافها ،وهذه بعض الممارسات
الحمٌمٌه التى تمت بالمعهد فى هذا الشأن:
 تم تنفٌذ ورشة عمل للتعلٌم عن بعد وحضرها الطالب وأعضاء الهٌئه المعاونه وهٌئة التدرٌس بالمعهدفضال أنظر المرفق رقم (.)00
 تم عمل تطبٌمات عن طرٌك الحاسبات اإللكترونٌة وشبكات االتصال فى نقل المهارات والمعارف عبر الويب حٌث تم تمدٌممحتوى دروس عبر اإلنترنت والفٌدٌو بممررات (مهارات الحاسب ،مهارات البحث والتحلٌل ،برمجة الحاسب  -مهارات
اإلتصال والعرض) ،فضال أنظر المرفق رقم ()05
 تم تفعٌل طريقة التعلم الغير مباشر ف ى بعض الممررات من خالل لٌام الطالب بعمل تطبٌمات عملٌه مرتبطة بعدد من الممرراتالتى درسها الطالب تحت إشراف أعضاء هٌئة التدرٌس وٌمدم لهم الدعم المادى من المعهد والمشاركه بها فى المسابمات،
فضال أنظر المرفق رقم ()06
 ٌتبنى المعهد طريقة التعلم الذاتى والذى ٌعتمد على لٌام الطالب بتحصٌل المعارف والمهارات معتمدا على لدراته الذاتٌه ومنخالل مصادر تعلم مختلفه ،فضال أنظر المرفق رقم ()03
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 لام المعهد بتفعٌل طريقة التعلم التجريبي من خالل لٌام الطالب بعمل زٌارات مٌدانٌه فى بعض المصانع والمؤسسات ومنخالل التدرٌب المٌدانى (مٌناء دمٌاط  ،محطة خلط الخرسانه ،شركة مٌاه الشرب والصرف الصحى -شركة اإلتصاالت -شركة
توزٌع الكهرباء بالدلهلٌه) ،فضال أنظر المرفق رقم ()03

.21

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافك مع المعاٌٌرالمٌاسٌة لألداء.

 .5نىعيت وكفاءة اإلمكانياث البشزيت (لكل تخصص)

.23

النسبة العامة لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس المعٌنٌن/المعارٌن إلى عدد الطالب (محددة بنسبة  21:1طالب هذا العام وٌجب أال تتعدى  111:1طالب).
التأكد من مدى تناسب عدد أعضاء هٌئة التدرٌس على مستوى التخصصات المختلفة.
فضال أنظر المرفق رقم ()2

.22

تحدٌد متوسط بماء أعضاء هٌئة التدرٌس فً الدرجة (مدرس  /أستاذ مساعد) ،المفترض اال تزٌد المدة عن  11سنوات.
فضال أنظر المرفق رقم ()02

.22

نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس المعٌنٌن دون وجود خبرة تدرٌسٌة لهم (لم ٌعمل لبل تعٌٌنه فً مؤسسة تعلٌمٌة معترف بها).
اليوجد

.22

دور المعهد فً تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ،نسبة من حضروا دورات تدرٌبٌة خالل العام الماضً ،دورة واحدة على األلل
لكل عضو هٌئة تدرٌس كل عامٌن.
فضال أنظر المرفق رقم ()06
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.27

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

تحدٌد متوسط أعمار أعضاء هٌئة التدرٌس فً كل درجة علمٌة على حدةٌ .راعى أال ٌزٌد متوسط األعمار عن اآلتً :المدرس ( ،)21األستاذ المساعد
( ،)21األستاذ (.)21
فضال أنظر المرفق رقم ()51

.22

نسبة المدرسٌن إلى إجمالً أعضاء هٌئة التدرٌس (معٌن ومعار)ٌ ،جب أال تزٌد عن .%21
فضال أنظر المرفق رقم ()50

.29

النسبة العامة لعدد الهٌئة المعاونة إلى عدد الطالب (محددة بنسبة  32:1طالب هذا العام وٌجب أال تتعدى  72:1طالب).
فضال أنظر المرفق رقم ()00

.21

نسبة المعٌدٌن المعٌنٌن من خرٌجً الجامعات الحكومٌة إلى إجمالً المعٌدٌن (المطلوب منذ خمس سنوات الوصول إلى أن تكون النسبة  %21على
األلل).
فضال أنظر المرفق رقم ()59

.21

تحدٌد نسبة المعٌدٌن /المدرسٌن المساعدٌن الذٌن مضى علٌهم فً نفس الدرجة أكثر من  7سنوات ،المفترض عدم وجود أي منهم تخطى  7سنوات.
اليوجد

.21

تحدٌد متوسط أعمار الهٌئة المعاونة فً كل درجة علمٌة على حدة ،وٌراعى أال ٌزٌد متوسط األعمار عن اآلتً :المعٌد ( ،)12المدرس المساعد (.)32
فضال أنظر المرفق رقم ()57
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.23

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

تمٌٌم متوسط المدرة البحثٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً المعهد (عدد األبحاث  /عدد أعضاء هٌئة التدرٌس) .تمدٌم لائمة بما تم نشره من أبحاث خالل
العام الماضً من فبراٌر  1112حتى اآلن ،والمدون علٌها اسم المعهد)ٌ .جب أن ٌكون النشر بحث واحد على األلل لكل عضو هٌئة تدرٌس كل عامٌن
منشور فً دورٌة محكمة معترف بها.
فضال أنظر المرفق رقم ()03

.22

تمدٌر مستوي البحث العلمً للمعهد وٌطلب من المعهد تمدٌم تمرٌر من وحدة المكتبات الرلمٌة بالمجلس األعلى للجامعات عن نشر
أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة خالل العام الماضً من فبراٌر  1112حتى اآلن.
فضال أنظر المرفق رقم ()03

.22

تمدٌر حجم األعمال المهنٌة التً ٌموم بها أعضاء هٌئة التدرٌس (االستشارات الهندسٌة) ومدى انعكاسها على مستوى التعلٌم والبحث
العلمً فً المعهد ،وٌموم المعهد بتمدٌم تفاصٌل عن خبرات وإمكانٌات الهٌئة التدرٌسٌة وانعكاسها على تطوٌر المعهد .وٌتم تحلٌل
التمرٌر الممدم ،وتحدٌد مستوى األعمال االستشارٌة التً تتم (ٌؤخذ فً االعتبار األعمال عن العام السابك من فبراٌر .)1112
فضال أنظر المرفق رقم ()02

.22

نوعٌة المعارٌن ودرجاتهم وتخصصاتهم ،والمدرة على جذب المتمٌزٌن منهم ،ومدى لدرتهم على تطوٌر التعلٌم بالمعهد .المطلوب
جذب نوعٌة متمٌزة من األساتذة لرفع شأن المعهد .وٌتم تمٌٌم المولف بالنسبة لخبراتهم.
فضال أنظر المرفق رقم ()2

.27

تحدٌد عدد المنتدبٌن جزئٌا ،وتحلٌل بٌاناتهم .وٌتم طلب لائمة بعددهم بحٌث ال ٌزٌد عن عدد العاملٌن طوال الولت بشرط وجود
موافمة جامعة كل منهم ،وأال ٌزٌد الحمل الدراسً لهم عن ثلث الحمل الدراسً فً التخصص.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

فضال أنظر المرفق رقم ()09

.22

رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافك مع المعاٌٌر المٌاسٌة لألداء.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

 .6جىدة الخذماث التعليميت (لكل تخصص على حذة)
.29

الحصول على المعادلة من المجلس األعلى للجامعات للمعاهد التً مضى على إنشائها  2سنوات على األلل .وتكون المحاسبة على
آخر لرار معادلة ومدة المعادلة التً حصل علٌها المعهدٌ ،تم رصد وتحلٌل البٌانات.
ٌوجد لرار معادله للثالث تخصصات بالمعهد ،أنظر المرفق رقم ()50

.71

توفر الئحة دراسٌة كاملة واضحة وحدٌثة نسبٌا وصادر بها لرار وزاري ومعتمدة ومختومة من الوزارة .وٌجب أن ٌتم تمٌٌم مدى
حداثتها ،والتزامها بالمعاٌٌر المٌاسٌة للجودة ،ومدى إتاحة نسخ منها للطالب وهل ٌوجد دلٌل للطالب.
 تتوفر الئحه دراسٌه كامله وحدٌثه وصادر بها لرار وزارى للتخصصات الموجوده بالمعهد ،فضال أنظر المرفق رقم ()90ٌ -وجد دلٌل للطالب ،فضال أنظر المرفق رقم ()55

.71

هل تم ذكر معاٌٌر أكادٌمٌة للبرنامج؟ هل المعاٌٌر األكادٌمٌة تحمك مواصفات الخرٌج؟ هل المعاٌٌر األكادٌمٌة فً مستوى المعاٌٌر
األكادٌمٌة المرجعٌة المومٌة  NARSللتخصص كحد أدنً أو أعلً منها؟
نعم توجد معاٌٌر أكادٌمٌه لكل برنامج ( 7برامج) ،فضال أنظر المرفق رقم ()56

.71

هل مخرجات البرامج المستهدفة من تعلم الطالب من معارف ومهارات ILOsمذكورة بالتوصٌف؟ هل ILOsللبرامج تحمك
المعاٌٌر األكادٌمٌة لها؟ هل تم وضع مصفوفة  /ILOsالممررات للتحمك من ذلن؟ هل المصفوفة تظهر اكتساب الطالب للمهارات؟
نعم ،فضال أنظر المرفق رقم ( 7( )56برامج)

MASH

99

تقييم الدورة الثامنة ()9102

تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.73

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

هل تم تحدٌد أسالٌب تموٌم الطالب؟ بالبرنامج؟ بالممررات؟ هل تم وضع آلٌة للتأكد من تحمٌك البرنامج للمعاٌٌر األكادٌمٌة؟
توجد أسالٌب تموٌم الطالب بالبرامج والممررات للثالث تخصصات ،فضال أنظر المرفق رقم ()56

.72

مدى جدٌة التدرٌب العملً المٌدانً ،وتوفٌر أماكن للتدرٌب ومتابعة المتدربٌن وتمٌٌمه بشكل مناسب.
تم عمد مجموعه من بروتكوالت التعاون مع بعض المؤسسات ذات الصله بالتخصصات الموجوده بالمعهد لتوفٌر فرص تدرٌبٌه لتدرٌب
الطالب مٌدانٌا بصوره جٌده ،وٌتم تشكٌل لجان لمنالشة وتمٌٌم الطالب ،فضال أنظر المرفق رقم ()97

.72

هل هنان مراجع علمٌة مذكورة بالالئحة ،أم مذكرات معدة بواسطة أعضاء هٌئة التدرٌس (وٌعد عرض مذكرات على الطالب خطأ جسٌما ً
ال بد من محاسبة إدارة المعهد علٌه).
نعم توجد مراجع علمٌه مذكوره بالالئحه ،فضال أنظر المرفق رقم ()90

.72

هل ٌوجد نسخ من هذه المراجع العلمٌة بمكتبة المعهد؟ وما مدى حداثتها؟
نعم ٌوجد نسخ حدٌثه من هذه المراجع بالمكتبه للتخصصات الموجوده بالمعهد ،فضال أنظر المرفق رقم ()90

.77

نوعٌة التجارب وتوافمها مع متطلبات الممررات المختلفة ،وهل ٌوجد تجارب عملٌة تناسب مضمون أي ممرر ٌحتاج إلى تجارب عملٌة.
توجد تجارب معملٌه تتوافك مع متطلبات الممررات المختلفه وللتخصصات بالمعهد ،فضال أنظر المرفق رقم ()95

.72

أسلوب تعرٌف جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والفرٌك المعاون والعاملٌن بمعاٌٌر جودة األداء ،وتطبٌمها بشكل جٌد وصحٌح ،وهل ٌتم عمل
ندوات ودورات تدرٌبٌة داخل أو خارج المعهد ٌشارن فٌها أي من العاملٌن بالمعهد .هل تم عمل توعٌة كاملة لكافة العاملٌن بالمعهد بطرق
الجودة .عدد الدورات وتطوٌرها ٌعتمد على عمر المعهد.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

تم عمد عدد من الندوات والدورات ،فضال أنظر المرفق رقم ()53

.79

مدى توافك التخصصات الدلٌمة ألعضاء هٌئة التدرٌس مع المناهج والممررات وذلن بتحلٌل كامل للجدول الدراسً مع بٌانات المائمٌن
بالتدرٌس وتخصصات أعضاء هٌئة التدرٌس المعٌنٌن والمعارٌن والمنتدبٌن.
فضال أنظر المرفق رقم ()96

.21

مدى التزام هٌئة التدرٌس بالمنهج الموجود فً الالئحة.
ٌلتزم أعضاء هٌئة التدرٌس بالمنهج الموجود بالالئحه ،حٌث ٌتم متابعة ذلن عن طرٌك رئٌس المسم العلمى ،وحدة ضمان الجوده ووكٌل
المعهد.

.21

مدى تكامل المادة العلمٌة بٌن المائمٌن بالتدرٌس لنفس الطالب.
ٌتم التنسٌك بشكل كامل بٌن المحاضر وعضو الهٌئه المعاونه ،وهنان إشراف من لبل المحاضر على التمارٌن/المعمل المرتبط بالممرر.

.21

مدى حداثة األجهزة والمعدات بالمعامل والورش ،وهل تعمل بكفاءة ،وتحدٌد وجود نمص فً أجهزة فً أي معمل أو وجود أجهزة ال تعمل.
ٌتم تحدٌث األجهزة بالمعامل والورش بصوره منتظمه وجمٌعها تعمل بالكفاءه المطلوبه ،فضال أنظر المرفق رقم ()95

.23

هل ٌوجد خطط للصٌانة المستمرة ،وهل توجد خطط إحالل وتجدٌد للمعامل والورش.
نعم ،فضال أنظر المرفق رقم ()53

.22

مدى تنوع المراجع العلمٌة بالمكتبة بشكل عام ،ومدى تردد الطالب علٌها.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

ٌوجد تنوع للمراجع العلمٌه لكى تغطى جمٌع تخصصات المعهد وٌتردد الطالب علٌها بصورة جٌده ،فضال أنظر المرفق رقم ()90

.22

هل ٌوجد بالمكتبة حاسبات لٌمكن االطالع على المراجع اإللكترونٌة.
نعم ٌوجد بالمكتبه عدد  11جهاز حاسب آلى متصل بشبكة المعلومات.

.22

هل توجد لاعات للمنالشة بكل لسم علمً ،هل تتوفر خدمات اإلنترنت بكل مبانً المعهد وبسرعة مناسبة (تتناسب السرعة مع عدد أعضاء
الطالب بالمعهد).
توجد بالمعهد لاعه للمنالشه وتتوافر خدمة اإلنترنت بسرعه 12 MB/Sec

.27

تمدٌر مدى توافر كافة الخدمات المناسبة للعملٌة التعلٌمٌة وعلى األخص مدى توافر خدمات المكتبة المطبوعة واإللكترونٌة ،وبشكل عام ٌجب
تمدٌر حجم الدعم األكادٌمً للطالب.
 ٌوجد عدد  1ماكٌنة تصوٌر مع إمكانٌة الطباعه ومراعاة حموق الملكٌه الفكرٌهٌ -وجد أٌضا نظام إلكترونى ٌمكن من خالله البحث عن الكتاب المطلوب عن طرٌك الحساب الخاص بالطالب.

.22

االطالع على عٌنة عشوائٌة من أوراق االمتحان لتمدٌر مدى تغطٌة االمتحان للمحتوى العلمً للممرر بالكامل ومدى مالءمة أسئلة االمتحان
لمٌاس نواتج التعلم المستهدفة كما ذكر فً الئحة المعهد.
 أوراق األسئله مدون بها نواتج التعلم المستهدفه وموزعه على األسئله المختلفه طبما لتوصٌف الممرر. ٌتم عمل تحلٌل للورله اإلمتحانٌهفضال أنظر المرفق رقم ()52
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

.29

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

هل تصحٌح االمتحانات ٌتم بصورة جٌدة؟ ما مدى كفاءة التصحٌح من خالل مراجعة عٌنة عشوائٌة من أسئلة االمتحانات وكراسات اإلجابة.

-

ٌتم التصحٌح بصورة جٌده وٌراجع من لبل المصحح الثانى والكنترول المختص بالممرر

ٌ -تم النظر أٌضا إللتماسات الطالب الخاصه بالنتائج والرصد عن طرٌك لجنة شئون التعلٌم والطالب

.91

هل تم تحدٌد كٌفٌة تشكٌل لجان الممتحنٌن؟ وهل تتم بصورة صورٌة وٌنفرد المحاضر بجمٌع األعمال دون مراجعة.
ٌراعى التخصص عند تشكٌل لجان الممتحنٌن وٌتم المراجعه عن طرٌك الممتحن الثانى

.91

هل ٌتم توفٌر المادة العلمٌة لجمٌع المحاضرٌن على االنترنت ،ما نسبة الممررات المتوفرة.
تتوافر عروض إلكترونٌه وفٌدٌوهات لبعض الممررات على مولع المعهد ( وحدة الخدمات اإللكترونٌه)

.91

هل ٌتم تزوٌد الطالب بمصادر إلكترونٌة مساعدة بها معلومات إضافٌة عن المنهج ،وهل الجامعة مشتركة فً منصات تعلٌمٌة مثل .science direct
نعم وتتوافر على مولع المعهد (وحدة الخدمات اإللكترونٌه)

.93

هل ٌطلب من الطالب البحث عن معلومات حول المنهج ومنالشتهم فٌها.
نعم ،فضال أنظر المرفق رقم ()03

.92

استخدام أسالٌب التعلم اإللكترونً ،ومتابعة الطالب من خالل الوسائط اإللكترونٌة.
نعم ،فضال أنظر المرفق رقم ()61

.92

هل ٌتم الرد على استفسارات الطالب ،وتسلم التمارٌر واألبحاث من خالل الوسٌط اإللكترونً.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:

اسم المعهذ :معهذ الذلتا العالى للهنذسه والتكنىلىجيا

نعم ،فضال أنظر المرفق رقم ()61

.92

هل ٌوجد نظام تعلٌم إلكترونً ،مع تحدٌد نسبة عدد أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌستخدمون وسائل حدٌثة للتعامل مع الطالب.
تم البدء فى تجهٌز نظام تعلٌم إلكترونى وٌوجد عدد  3ممرر ،فضال أنظر المرفق رقم ()93

.97

مدى تخصٌص أعضاء هٌئة التدرٌس ساعات مكتبٌة معلنة للماء الطالب وإرشادهم والتعرف على مشاكلهم وحلها.
 جداول أعضاء هٌئة التدرٌس بها ساعات مكتبه مخصصه للطالب ٌوجد إرشاد أكادٌمى ودلٌل للمرشد ،وكل مرشد ٌمكنه معرفة حاالت طالبه عن طرٌمه حسابه بنظام شئون الطالبفضال أنظر المرفق رقم ()60

.92

هل ٌترن للطالب حرٌة البحث عن مادة تعلٌمٌة إضافٌة؟ وهل ٌسمح لهم بعرضها ومنالشتها؟
نعم ،أنظر المرفق ()69

.99

كٌفٌة إدارة حصص التمارٌن ،هل تترن للمعٌدٌن وال ٌحضرها أحد المحاضرٌن؟
 ٌوجد إ شراف من المحاضر على حصص التمارٌن والمعامل ،وٌحضر المحاضر بعض التمارٌن لإلشراف ومتابعة أداء عضوالهٌئه المعاونه.
 -توجد ساعات إشراف بجداول أعضاء هٌئة التدرٌس مخصصه لهذا الشأن ،أنظر المرفق رقم ()60

.111
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رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافك مع المعاٌٌر المٌاسٌة لألداء.
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تحت شؼبس :تؼهيى هُذسى يٍ أجم انًُبفسخ واإلثذاع
كىد المعهذ000:
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