
  


  

 
 

  
  

  

Monitoring & Evaluation of New Programs Project  

 

 (MENPP-F8-1)                                          )            ١/٤(                  ١٥/٣/٢٠٠٨: تاریخ اإلصدار        ١: رقم اإلصدار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٣٤٥٨٦١١: فاكس  )٢٧١)(٢٣٥(داخلي ٣٣٤٥٨٦١٠: ت الجيزة -عشرالثاني الدور  –لمهندسينا -ش أحمد عرابي ٩٦

96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT(235) (271) Fax: 33458611 
menpp@menpp.org.eg 

 إبراھیم غانم

   برتوكول االجتماع ونقاط النقاش بين المقيمين والطالب
   الملتحقين في البرنامج الجديد

بعمليات التعليم والـتعلم أحـد العناصـر    عد استطالع رأي الطالب في البرنامج الجديد ومدي قناعتهم ي
  -:ي المقيمين مراجعة النقاط اآلتيةاألساسية التي تعكس مدي تقدم ونجاح البرنامج وعل

 ل الطالبدلي )١(

  .متوفر دليل الطالب -
   .دليل الطالب شامل وواف لجميع االحتياجات -
 .مطابقة تنفيذ البرنامج مع دليل الطالب -
 

  الجدول الدراسي  )٢(
   .مالئمة الجدول الدراسي -
 .وقت إعالن الجدول الدراسي -

  .مدي االستجابة ألراء الطالب -

  .الدراسي العاممواعيد االمتحانات معلنة مع بداية  -
 

  رشاد األكاديمي اإل )٣(
   .اسم المرشد األكاديمي معلن مع بداية العام الدراسي -
 .انتظام المرشد األكاديمي -

 .مدي فعالية المرشد األكاديمي -

 .)في حالة تعدد المجموعات الدراسية ( مدي حرية الطالب في اختيار المحاضر  -
 

  الساعات المكتبية  )٤(
   .الجدول معلن في بداية العام الدراسي -
  .ية االلتزام بهامدي فاعل -

  .كفايتها لكل مقرر دراسي -
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Monitoring & Evaluation of New Programs Project  

 

 (MENPP-F8-1)                                          )            ٢/٤(                  ١٥/٣/٢٠٠٨: تاریخ اإلصدار        ١: رقم اإلصدار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٣٤٥٨٦١١: فاكس  )٢٧١)(٢٣٥(داخلي ٣٣٤٥٨٦١٠: ت الجيزة -عشرالثاني الدور  –لمهندسينا -ش أحمد عرابي ٩٦

96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT(235) (271) Fax: 33458611 
menpp@menpp.org.eg 

 إبراھیم غانم

  : قاعات الدروس العملية والنظرية )٥(
   :مدي التزام إدارة البرنامج بأعداد الطالب القياسية في كل من -

  .)طالب علي األكثر ٦٠(المحاضرات  •
 .)طالب علي األكثر ٣٠(التمارين     •

 .)طالب علي األكثر ١٥(المعامل      •

  .)التمارين –المعامل  –المدرجات  –قاعات ال(مدي مالئمة تجهيز  -
 .)وسائل األمن واألمان –اإلضاءة  –التهوية (مدي توفر عوامل الصحة واألمان  -
 

  استطالع رأي الطالب  )٦(
   .استمارة لكل مقرر دراسي -
  .)الكتاب الجامعي –المحاضر  –الموارد (االستطالع شامل لجميع عناصر العملية التعليمية  -

  .ألراء الطالبمدي االستجابة  -

 .توصيف المقرر متوفر مع بداية العام الدراسي -
  

  المكتبة  )٧(
   .مالئمة المراجع للبرنامج الدراسي -
  .مكان مستقل لالستذكار الهادئ -

  .المساحة –اإلضاءة  –التهوية  –األثاث  -

  .االنترنت  -

  .متخصصون لمساندة الطالب -
 

  التسجيل والحذف واإلضافة  )٨(
  .)ليأ/ يدوي (طرق التسجيل  -
  .خطوات التسجيل معلنة للطالب -

  .طرق الحذف واإلضافة معلنة وميسرة -

  .توفر المكان المناسب -

  .المعاملة مع الطالب -
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Monitoring & Evaluation of New Programs Project  

 

 (MENPP-F8-1)                                          )            ٣/٤(                  ١٥/٣/٢٠٠٨: تاریخ اإلصدار        ١: رقم اإلصدار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٣٤٥٨٦١١: فاكس  )٢٧١)(٢٣٥(داخلي ٣٣٤٥٨٦١٠: ت الجيزة -عشرالثاني الدور  –لمهندسينا -ش أحمد عرابي ٩٦

96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT(235) (271) Fax: 33458611 
menpp@menpp.org.eg 

 إبراھیم غانم

  األنشطة التي يمارسها الطالب  )٩(
   .ألنشطة معلنة في دليل الطالبا -
 .)جوالة/ رحالت /  ةاجتماعي / رياضية / فنية (األنشطة تعلن دوريا  -

  .عن المشاركةإقبال وعزوف الطالب  -

  .األنشطة العلمية كافية ومتوفرة -

  .اختيار الطالب يتم بطريقة فنية حسب الكفاءة -

 .)فردي وجماعي(الطالب له الحرية في اختيار النشاط المناسب  -

  .كفاية األنشطة واألدوات الالزمة -

 .أماكن األنشطة كافية ومناسبة ومجهزة -
  

  الرعاية الطالبية  )١٠(
   .قين كافية ومناسبةتسهيالت للطالب المعا -
  .إمكانية البنية التحتية للكلية مناسبة الستقبال الطالب المعاقين -

  .توفر العوامل المساعدة للطالب المعاقين -

  .توفر أخصائي اجتماعي ونفسي لمناقشة مشاكل الطالب -

  .الرعاية الطبية العادية متوفرة للطالب -

  .وجود مكتب لرعاية الطالب -

 .ت الطالباالستجابة الحتياجا -
 

  التعليم اإللكتروني  )١١(
   .الوسائل المتاحة كافية -
  .إقبال السادة أعضاء هيئة التدريس -

  .المادة العلمية متاحة مع بداية العام الدراسي -

  .المخاطبة من خالل الشبكة -

  .استجابة أعضاء هيئة التدريس -

 .مدي فعالية ورضا الطالب -
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Monitoring & Evaluation of New Programs Project  

 

 (MENPP-F8-1)                                          )            ٤/٤(                  ١٥/٣/٢٠٠٨: تاریخ اإلصدار        ١: رقم اإلصدار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٣٤٥٨٦١١: فاكس  )٢٧١)(٢٣٥(داخلي ٣٣٤٥٨٦١٠: ت الجيزة -عشرالثاني الدور  –لمهندسينا -ش أحمد عرابي ٩٦

96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT(235) (271) Fax: 33458611 
menpp@menpp.org.eg 

 إبراھیم غانم

  الرسوم الدراسية والمنح  )١٢(
   .ثابتة ومعلنةالرسوم الدراسية  -
 .فرض رسوم زائدة -

  .منح متدرجة للمتفوقين -

   .النظام معلن ومفعل للجميع -

  نظام القبول والتحويل  )١٣(
   .شروط القبول معلنه للطالب والمجتمع المدني -
  .شروط التحويل من الداخل والخارج معلنه -

  .شروط القبول والتحويل مدونه بدليل الطالب -
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