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 .مع مرتبة الشرف جيد جدا تراكمىبتقدير  جامعه بنها حاليا ( .. )  –فرع بنها( سابقا 
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 التدريس والتطوير 

 : )أ( النشاط التعليمي والتدريس

 الهندسدة بشدبرا كليدة ب المختلهدة لهدر ل للمقدررات الشدههية والنظريدة والعمليدة  المشاركة في أعمال التددري  واممتااندات .1

 نظام فصل دراسي 2015:  2012لالعوام 

i. اشارات تاليل  –المتاركات اتصاالت  –( 2)الكترونيات  –( 1ات )الكتروني  . 

بمعهددد الدددلتا العددالى  المختلهددة لهددر ل للمقددررات الشددههية والنظريددة والعمليددة  المشدداركة فددي أعمددال التدددري  واممتاانددات .2

 نظام فصل دراسي ونظام ساعات معتمدة 2021:  2015لالعوام  للهندسة و التكنولوجيا

i. نظريددة  –اتصدداالت كهربيددة  –المتاركددات اتصدداالت  – هندسددة االلكترونيددات – مبدداده هندسددة الكترونيددة

 . الباث و التاليلمهارات  –الرادار نظم  –اتصاالت رقمية نظم  –اتصاالت 

 لمشاركة الهعالة في التدريب الصيهي وتدريب الطالب عملياً . ا .3

 مشاريع التخرج الكتساب الخبرة فى الناحية العملية المشاركة في .4

 Moodleرة اونالين علي نظام ات قصياجراء اختبار -  Moodleشرح المقررات بماتوي الكتروني علي نظام  .5

 (MCQ)نظام  يظام التصايح االلكترونبن 2020/2021 و  2019/2020اجراء االمتاانات للعام الجامعي .6

 

 )ب( المشاركة وإبداء الرأى في وضع المناهج العلمية الجامعية وتطويرها :

  .المختلهه هر لل القسممقررات ل Course specificationلمقررات البرامج وتوصيف اتوصيف المشاركة في  .1

المختلهده  لطالب الهر للمقررات النظرية والعملية   وملهات المقررات Course reportsقررات متقارير الالمشاركة فى  .2

 عن اعوام سابقة.
 

 : وحدة الجودة و أنشطتها( المشاركة في ج)

  2015-2012بشبرا   –بكلية الهندسة  والبرامج التعليميةالمعايير األكاديمية معيار  رئي  .1

 2021-2015بمعهد الدلتا العالى للهندسة و التكنولوجيا  المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةمعيار  رئي  .2

 بند جودة التعليم هندسية العليا لتقييم المعاهد الالمشاركة في تقرير التقييم الذاتي  .3

 ومخرجات التعلم من حيث الشكل و المضمون ة االمتاانية المشاركة في لجنة تقييم الورق .4

 للمقررات تاليل النتائجالمشاركة في لجنة  .5

للهصددلين الخريهددي و  Hybrid Systemالمشداركة فددي تعدديل توصدديف البدرامج و المقددررات لنظدام التعلدديم الهجدين  .6

 2020/2021الربيعي للعام الجامعي 

 

 : لفعالة في الدورات التدريبية الحضور والمشاركة ا

 االداريين والموظهين بالكليه للتعامل مع الكمبيوتر.في الدورات التدريبه لتنميه مهارات المشاركة  .1

 والتدريب الميدانىالمشاركه تنسيق واعداد وتخطيط التدريب الصيهي  .2



   جامعة بنها -هندسة بشبرا كلية ال     

  3 

 

 بالكلية  مشاريع التخرجلمشاركة فى ا

  .مشاريع التخرجاألشراف السنوى على  .1

  .مساعدة طالب القسم فى التنهيذ العملى للمشاريع و أعمال المااكاة .2
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