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   والتسلم التسلیم إجراءات وثیقة 
برنامج التطویر المستمر الممولة من  )DAPAP(تطویر البرامج األكادیمیة لالعتماد  لمشروعات

  تنفیذھا طبقا للعقود المبرمة  انتھاءبعد والتأھیل لالعتماد 
  

  اللجان: أوال

اإلشراف على تسليم المشروع من قبل تشكيل لجنة ببرنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد تقوم إدارة  -١
  :على النحو التالى) ثالث أعضاء(البرنامج 
  )رئيسا(خبير برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  §
  خبير خارجي لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد §
 عضو لجنة المتابعة بالبرنامج §

  :وتختص اللجنة بالمهام التالية
 .هائى للمشروعمراجعة التقرير الن )١
واإلشراف على أعمال تسليم وتسلم مخرجات المشروع ومكوناته في تنفيذ زيارة التسليم والتسلم للمشروع  )٢

وتحرير محضر التسليم والتسلم للمشروع حيث يتم تسجيل مالحظات ضوء عقد المشروع والتقرير النهائي 
 .اللجان بالمحضر

 .الراجعة من المستفيدينالنهائى للمشروع وأخذ التغذية مؤتمرحضور ال )٣
 .اعتماد التقرير النهائى للمشروع بعد عمل كل التعديالت والتأكد من استيفاءه للمالحظات التى أبدتها اللجان )٤

 
  

على ) خمس أعضاء(المشروع من قبل الكلية والجامعة تسليم وتسلم تشكيل لجنة يقوم رئيس الجامعة المعنية ب -٢
  :النحو التالى
   )ئيسار(مدير المشروع  §
  مركز ضمان الجودة بالجامعةمدير  §
 عضو من الجامعة من خارج الكلية §
 المنسق األكاديمي للبرنامج/  لبرنامجفي ا الرئيسي المشارك العلميالقسم رئيس  §
  دارة الكليةإمدير  §

  :وتختص اللجنة بالمهام التالية
 .مراجعة التقرير النهائى للمشروع )١
  .مشروع ومكوناته في ضوء عقد المشروع والتقرير النهائيأعمال تسليم وتسلم مخرجات ال تنفيذ )٢
 .المحضرباللجان مالحظات  ليتسجيتم حيث تحرير محضر التسليم والتسلم للمشروع  )٣
 .وأخذ التغذية الراجعة من المستفيدينللمشروع  النهائي مؤتمرحضور ال )٤
 .يفاءه للمالحظات التى أبدتها اللجانللمشروع بعد عمل كل التعديالت والتأكد من استالنهائي التقرير  عتمادا )٥
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  التقریر النھائي: ثانیا
التقری ر النھ ائي للمش روع إلدارة تس لیم ب (DAPAP)تطویر البرامج األكادیمي لالعتماد مشروع إدارة  تقوم -١

التقری ر مل تیج ب أن یش و. ی تم مراجعت ھلللمش روع  التعاق ديالت اریخ  انتھ اءم ن  أس بوعینالبرن امج خ الل 
 :العناصر التالیةعلى  النھائي

  :الجزء الفنى من التقریر مدعماً بالوثائق متضمناً اآلتى  - أ

  ،)٢٠١٠/٢٠١١للعام الجامعي (البرنامج األكاديمي عن  وصفية بيانات §
 ،الرئيسية للمشروعالمخرجات  §

 بيان الوثائق والمستندات ذات العالقة بالتأهل لالعتماد، §

  ،شروعأفضل الممارسات التطويرية المتميزة للم §
إقرارات تسلم الوثائق والمستندات لكل من وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومركز ضمان الجودة  §

 بالجامعة،

 .خطة االستمرارية للمشروع §
ً    -ب    :الجزء المالى من التقریر شامال

 ،التحليل النهائي للمصروفات §

 ،تحليل مصروفات بند الدراسات والبحوث الممول من البرنامج على البنود الفرعية §

 ،تحليل مصروفات بند الدراسات والبحوث الممول من مساهمة الجامعة على البنود الفرعية §

 المشروع، أنشطة لتنفيذ) التنفيذي والفريق اإلداري الفريق( العمل فريق بتكلفة بيان §

 ،تي تم شراؤها للمشروع وإضافتها إلي مخازن الكليةوالمعدات الالت اآلبيان  §

 ،التي تم شراؤها للمشروع وإضافتها إلي مخازن الكلية بيان التجهيزات §

 .بيان اإلحالل والتجديد للمباني الغير سكنية التي تم تنفيذها بالمشروع §
 

  النھائىمؤتمرال وعقد التسلیم والتسلم زیارة: ثالثا
برنامج التطویر المستمر ید میعاد زیارة التسلیم والتسلم بالتنسیق مع إدارة تقوم الجامعة المعنیة بتحد -١

 .تسلم إدارة البرنامج للتقریر النھائى خالل أسبوعین منوالتأھیل لالعتماد 

ویتم فیھ مشروع التسلیم والتسلم للمالحظات محضر ویتم تحریر للمشروع یتم تنفیذ زیارة التسلیم والتسلم  .٢

من   نسخویتم تقدیم  .ولجنة اإلشراف على تسلیم المشروع المشروعتسلیم وتسلم نة لجتسجیل مالحظات 
وإلى إدارة البرنامج وإلى وحدة إدارة  مدیر المشروعوالتسلیم والتسلم إلى رئیس الجامعة مالحظات محضر 

 .المشروعات بالجامعة وإلى مركز ضمان الجودة بالجامعة
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وبالتنسیق مع إدارة الجامعة  ىمستو ىمؤتمر عل تسلیم والتسلم بعقدخالل فاعلیات زیارة ال المشروعقوم ی .٣

وطالب  واإلداریین األكادیمیینمن  ن منھون في مجال المشروع والمستفیدوالمتخصص ھإلی ىیدعالبرنامج 
قوم فریق إدارة یو. والنقابات المھنیة المعنیة وجھات التوظیف وجھات اإلعالم وغیرھم والخریجین الكلیة

واإلعالن عن  الحضور على آراء للحصولعرض إنجازات المشروع ومخرجاتھ ب فى ھذا المؤتمر وعالمشر

  .الخطط المستقبلیة
في  بعد األخذإدارة البرنامج إلى في صورتھ النھائیة النھائى یقوم مدیر المشروع بإعادة تقدیم التقریر  .٤

 نیاسبوعفى موعد أقصاه  سلم للمشروعالتسلیم والتمالحظات محضر بالمحددة االعتبار جمیع المالحظات 
 .زیارة التسلیم والتسلممن 

للمشروع بعد التأكد من استیفاء جمیع المالحظات واعتماده من أطراف  محضر التسلیم والتسلمیتم تحریر  .٥
 .التعاقد


