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 قـــرار تنفيــذي
 

أعضاء هيئة  ء و مقترحات السادةاآر 2021   - 1 -  6  بتاريخ     85مجلس إدارة البرنامج بجلسته رقم  ناقش
على تدريس مقرررات البرنرامج  رى تمرميم البرنرامج و مردة مسئمرة نسرا تقريرت المقرررات  التدريس القائمين

 و أشارت التقصيات على ما يلى لتحقيق مقاصفات الخريج 
 

 إحتياجات سوق العملمدى مالئمة  نسب توزيع  مقررات  فى مواكبة 
  Basic Engineering Sciencesعلي حساب  Applied Engineering and Designيجا ريادة نسبة  -1

 االهتمام بالتدريا الميدانى و ريادة عدد الساعات التدريسية المخممة له -2
 

 لبرنامجا تصميمبشأن مقترحات 
 و احتياجات سقق العمل اإلهتمام بالمقررات التطبيقية و التى تحقق متطلبات -1

 Wind Energyعلي اكثر من ترم واحد وكذلك مقرر  Solar Energyتدريس مقرر  -2

 ريادة نسبة المقاد العملية لتمل الى الحد األقمى على حساب مقاد االنسانيات واالختيارية.  -3

قررر عرن التررايرات البيئيرة لتقليرد  ي محتقة واحد واضرا ة م  Solar energyو  Solar Cells Fundamentalsضم مقاد  -4
 الطاقة الكهربائية

 ضرورة الحرص على ربط الدراسة النظرية بالجانا التطبيقى -5

 مراوح( –مضخات  –اضافة مقررولو بشكل اختيارى عن  االالت التوربينة )توربينات     -6
 

 تحليل آراء السادة أعضاء هيئة التدريس فى تصميم البرنامج
 

 ال الى حد ما نعم العبارة
 0 5 10 مسئمة  نسا تقريت  مقررات   ى مقاكبة إحتياجات سقق العمل

 1 1 13 المقاصفات كا ية إلكساب خريج البرنامج للمهارات التى تجعله مقاكبا لمتطلبات سقق العمل
 0 5 10 مسئمة  نسا تقريت مقررات البرنامج  ى تحقيق مقاصفات الخريج المقترحة

 
 % من إجمالى أعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريس بالبرنامج50بنسبة  15المشاركين عدد 
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مسئمرررررررة  نسرررررررا تقريرررررررت  مقرررررررررات   رررررررى مقاكبرررررررة 
 إحتياجات سقق العمل

 

المقاصفات كا ية إلكساب خريج البرنامج للمهارات التى تجعله 
 مقاكبا لمتطلبات سقق العمل

 
مقرررررات البرنرررامج  رررى تحقيرررق مسئمرررة  نسرررا تقريرررت 

 مقاصفات الخريج المقترحة
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 أ.د. جمال عبد العزيز                                                أ.د.  أيمن الشهابى                               أ.د. أحمد رضا الشامى
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