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 يالتقرير الدور

 2021/   2020 الدراسي العام

 

 العملية التعليمية ::  اوال

   : لقد تم متابعة العملية التعليمية من جميع جوانبها الفنية واإلدارية

 تم متابعة إلتزام أعضاء هيئة التدريس والمعيدين  •

 تم اإلطالع علي ملفات المقررات  •

 واإلهتمام بمستوي الخريج  قسمتم التوجيه بزيادة الجرعة التدريبية لطالب ال •

 مالقسإجتماعات مجلس  تفعيل تم  •

 ( للمقررات أثناء عملية التدريس   ILO'sزام بالـ ) تتم التوكيد باإلل  •

 (2021/    2020)      تم متابعة عملية إجراء اإلمتحانات النهائية ونصف الفصل الدراسي للمقررات   •

شبكة   • علي  او  فعليا  سواء  بالحضور  الطلبة  التزام  مراعاة  من  البد  كان  الهجين  التعليم  سياسة  تبني  مع 

 المعلومات 

  2020/2021نى للعام الجامعى  تم تسليم درجات أعمال السنة ) الشفوى / العملى ( للفصل الدراسى الثا •

النظر فى جميع تظلمات الطالب وتعديلها على برنامج الرصد فى   الكنتروالت عقب اإلنتهاء من  لجميع 

 المواعيد المحددة

تم عمل خطاب موجه للسيد األستاذ الدكتور / معتزمحمود طلبه عميد المعهد العالى للهندسة والسيد األستاذ   •

د بالمعهد العالى للحاسبات يتضمن الكتب والمنصات الخاصة بقسم الهندسة  الدكتور / محمد مصطفى محم

 الطبية الحيوية والمنظومات التى يرغب بها أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

تم ترشيح كالً من ) د/ عبد الرحمن شعبان & م.م / أحمد الحسينى & م/ مارى ثروت & م/ رحمه سعد (   •

المراد حجزها للقسم مع تصنيف الكتب لضمان صحة التصنيف العلمى  لزيارة معرض الكتاب لتحديد الكتب  

 طبقاً لفروع القسم 

 (:  2021/  2020متحانات ) اإلوقد لوحظ في  -

   المعتاد أقل من  ةلعدد اسئعلي  االمتحانات إحتواء بعض  -1

 الحرص في كيفية وضعها وتصحيحها هناك إمتحانات تعتمد علي أسئلة اإلختيار من متعدد يجب  -2

 وما بعدها   الكتاب المفتوح فترات امتحانات  مرعاة الوقت المتاح بينيجب  -3

 

ووضع    إلتخاذ المناسب بشأنها  السادة االساتذةتم دراسة جميع هذه السلبيات وعرضها علي  
 حلول لعدم تكرارها 
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 من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين : قسم: إستكمال حاجة ال ثانيا

 . والهيئة المعاونةألعضاء هيئة التدريس  ةحاجالعن مدي  مجلس القسمتم إستطالع رأي  •

تم تعيين واستكمال  اعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم من ذوي الخبرة العلمية والتدريسية بما يتفق مع معايير   •

 التعليم  العالي من حيث النسب المطلوبة بين اعداد الطالب.وزارة 

في إطارخطة تطوير المعامل بالقسم تم عمل مذكرة بمتطلبات تحديث المعامل وعرضها على السيد األستاذ   •

 لي. اآلحاسب المعمل  حديث ت  تمو

بعمل   • بالقسم  األجهزة  لجنة فحص وصيانة ومعايرة  قامت  المعامل  إطار خطة صيانة  لألجهزة  فى  جرد 

المعهد   الدكتور/عميد  األستاذ  السيد  على  للعرض  مذكرة  وتم عمل  بالمعامل  األجهزة  حالة  للوقوف على 

بتكهين أجهزة بمعامل القسم بعد مراسلة الشركة المسؤلة عن توريد األجهزة ) النخيلى إخوان ( التى أفادت  

كة المصنعة واليوجد قطع غيار لهذة األجهزة  بأن هذة األجهزة موديالت قديمة جداً وال تنتج من قبل الشر

 التى يتعذر إصالحها 

أقر المجلس بضرورة التنبية على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة اإلدارية   - •

والطالب بضرورة اإللتزام بالضوابط واإلجراءات اإلحترازية والوقائية الموضوعة الخاصة  

 السالمة العامة وحسن سير العملية التعليمية  بفيرس كورونا حفاظاً على

 

 :  قسممج التدريبية للعاملين في ال: البرا ثالثا

 . وتم البدء في تنفيذها تم إعداد مقترح للبرامج التدريبية للعاملين  •

تم حضور عدة دورات العضاء هيئة التدريس خاصة بالجودة وعل ي كيفية وضع االسئلة علي المنصة   •

 االلكترونية وغيرها 

  : : أعمال الجودة رابعا

 2020/2021عن العام الدراسي تشكيل قسم الجودة  تجديد  تم إستصدار قرار من مجلس إدارة المعهد ب  •

 ر وتسليمها كاملة إلي قسم الجودة نجاز المعاييللتنسيق الاجتماعات   بالقسم  الجودة لجنةوقد عقد  •

الملفات • اعداد  للحصول علي اإلعتماد  لتقدم  ل  وذلك  تم  الجودة واإلعتماد  وجاري  البرامجي  لهيئة ضمان 

 المراجعة الداخلية  ثم القيام بالمراجعة الخارجية . 
تم توفير جميع المتطلبات المحددة بخطاب وحدة ضـمان الجودة وتسـليمها للوحدة لحين عرضـها على السـيد  •

 األستاذ الدكتور / عميد المعهد 

 اتيجية التعليم والتعلم الخاصة برنامج الهندسة الطبية تم إعتماد آليات إستر •

 التعامل مع جائحة كورونا ( –تم إعتماد آليات التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم منها ) الكتاب الجامعى  •
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م   2021/ 2020تم مراجعة ملفات المقررات الدراسيةة ن  الفليا الدراسيأل ا لل للعال العامعأل  •

 خالل لعنة المراجعة الداخلةة بالمعهد لقد أشادل بالعهد المبذلل لفأل إنتظار التقرير النهائأل 

 2021/ 6/ 10إستةفاء مالحظات لعنة العودة الداخلةة بخلوص المعايةر الثالثة ا للأل بحد أقلأل   •

بناءاً   2021/ 2020مراجعة المحور الثانأل ستتم أثناء إمتحانات نهاية الفلا الدراسأل الثانأل للعال العامعأل  •

 نلأل قرار لعنة المراجعة الداخلةة 

 كا ما تم تنفةذه له تأثةر نلأل تقرير البرنامج  •

 

 : الموسم الثقافي : خامسا

الشييركات المتخلييليية فأل معال ا جه ة تم مخاطبة معمونة م   الملتقي التوظيفي حيث  تم تنظيم   •

لأبدل   لكان ملتقي ناجح  اشييياد به الح يييور جمةعا  On Lineالطبةة للمشييياركة فأل فعالةات لتم تنفةذه  

نلأل إحتةياجيات سييييول العميا   إهتميامهم بيالمشيييياركية بيالملتقأل ل لير بهيدال تعرال الطالن لالخريعة   

 لمواصفات الخريج لتلبةة تلر المتطلبات 

تم تسليم وحدة البحث العلمى والدراسات العليا تقرير عن المشروع البحثى للقسم الخاص بالسيد الدكتور  •

 شريف سامي والذي يتضمن : /

o . الموقف التنفيذى للمشروع 

o . ميعاد اإلنتهاء المتوقع للمشروع 

o لميزانية المخصصة .ماتم صرفة من ا 

o مخرجات المشروع البحث العلمى والدراسات العليا تقرير 

تم تسـليم وحدة البحث العلمى والدراسـات العليا تقرير عن نتائج الخطة البحثية لقسـم الهندسـة الطبية فى  •

 2020إلى 2015الفترة من 

ليم وحدة البحث العلمى والدراسـات العليا تقريرعن األبحاث   • المنشـورة والمسـتخلصـة من مشـاريع  تم تـس

 2021إلى مارس  2020بحثية تطبيقية فى الفترة من مايو 

مـعاونى أعضـــــاء هيـئة ـتدريس من الـجامـعات الحكومـية وتم عـمل   2تم الموافـقة على تعيين ـعدد  •

 مذكرة للعرض على األستاذ الدكتور / عميد المعهد ومن ثم مجلس إدارة األكاديمية

 وتم عمل تقرير وتم تسليمة إلدارة شئون الخريجين بعمل ملتقى الخريجين •
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 تشكيل اللجان:  :سادسا

   2020/2021تشكيل مجلس القسم للعام الجامعى  •

 2020/2021تشكيل لجنة مراجعة الورقة اإلمتحانية للعام الجامعى  •

 2020/2021تشكيل لجنة اإلشراف األكاديمي والريادة الطالبية للعام الجامعى  •

 2020/2021لجنة الجودة الفرعية بالقسم للعام الجامعى تشكيل  •

 تشكيل لجنة لمراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم •

 

 

 : ( 2220/  2021: اإلعداد إلستقبال الطالب الجدد ) سابعا

 .بالقسموتعريفهم   الفرقة االعدادية لطالب عقد ندوة تعريفيةباتحاد الطالب اإلتفاق مع ب  القيام، تم •

 

 

 للقسمالخطه المستقبليه 

 2220/ 2021للعام الدراسى   

 

 متابعة العملية التعليمية بمؤشراتها وعناصرها المختلفة. أوال:

 التزام اعضاء هيئة التدريس والمعيدين   •
 االطالع على ملفات المقررات  •
 متابعة اجراءات االمتحانات النهائية والفصلية  •
 متابعة اعمال االقسام العلمية  •

 .قسمتابعة واإلشراف علي إقامة الموسم الثقافى للم  ثانيا:

ال  ثالثا : تنفيذها   قسماعداد خطة الستكمال حاجة  والمعيدين ومتابعة  التدريس  من اعضاء هيئة 

 وتنمية الموارد البشرية. 

 . وميكنتهمتابعة واإلشراف علي شئون الطالب والتعليم  رابعا:

 : إقامة ندوات ومحاضرات من خالل قسم رعاية الطالب لزيادة التواصل معهم.  خامسا

 العمل على استكمال تجهيزات المكتبة من كتب ومراجع وذلك بالتعاون مع االقسام العلمية.  سادسا:
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 . قسمالعمل على استكمال تجهيزات المعامل في ال سابعا:

 حاتهم من خالل التغذية الراجعة.االهتمام بشئون الخريجين وتنفيذ بعض مقتر ثامنا:

 : االهتمام بدراسة مشاكل الطالب وإيجاد الحلول لها.  تاسعا

 .2120/ 0202يقام خالل العام الدرسي    بالقسم  : اإلعداد واإلشراف علي تنفيذ مؤتمر علمي    عاشرا  
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