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 مقدمة:

 الوحداتإلى أن تصبح الكليات ضمان الجودة ب لوحداتيهدف مشروع دعم ومتابعة الخطط التنفيذية 

 وفقـا  بالكلية عملية التحسين المستمر لألداء المؤسسي واألكاديمي ودعم متابعة في وضع قادر على قيادة 

 لمعايير أداء محددة وواضحة.

 األهداف المحددة للمشروع:

  بما يضمن تحقق رسالتها المنشودة وبما الكليات ضمان الجودة ب لوحداتتحقيق أداء متميز

 . الكلياتتم تنفيذها بيلتطوير المستمر التى سايضمن فاعلية مشروعات 

  تحقيق مستوى مالئم من الحوكمة الفاعلة والمتطورة في إدارة منظومة ضمان جودة التعليم

 وبما يتواكب مع المتطلبات القوميةوالجامعة  الكليةوبما يتوافق مع اســـتراتيجية الكليات العالي ب

 .لتطوير التعليم العالي

 أهم المخرجات   : 
  للكليةإلستراتيجية االخطة التنفيذية تنفيذ متابعة . 

  للكليةوالتقرير السنوي الدراسة الذاتية   . 

 .توصيفات البرامج والمقررات للمرحلة الجامعية األولى 

 .تقارير البرامج والمقررات للمرحلة الجامعية األولى 

 .توصيف البرامج والمقررات لمرحلة الدراسات العليا 

 عليا.تقارير البرامج والمقررات لمرحلة الدراسات ال 

 قياس دائم عن رضا وحده ضمان الجودة بالكليه . 

  المختلفة لجميع المستفيدين من المشروعات والكلية قياس أثر مشروعات التطوير بالجامعة. 

 ة الجودة والمساعدة في إصدار بعض األدلة والمطويات والنماذج والتي تساهم في نشر ثقاف

 .  أعمال وحده الجودة بالكليه

  واإلهتمام بإجراء ضمان نظام الجودة بوحدات الجودة بالكليات وتنوع المشروعات بها

 . اإلجراءات التصحيحية

 ضع آلية قياس أثر ومردود التدريبوو وجود خطط وبرامج تدريب للكليات . 

 خطط مواجهة العجز فى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . 

  الستيفاء  الوحدةمتابعةNorms . بالكلية 

 ملحوظة )سيتم تسليم المخرجات في نهاية المشروع لمركز ضمان الجودة بالجامعة(

 في المرحلة الحالية: الكليات ضمان الجودة ب وحداتالمهام المطلوبة من 

  اإلستراتيجية  واألهداف فيما يختص بالجودة )الرسالة والرؤية لكليةا تطبيق إستراتيجيةمتابعة

 اعتمادها وإقرارها.( بعد للكلية
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  متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية بمراحلها المختلفة ورفع تقارير اإلنجاز عن هذة الخطة

 بصفة دورية إلدارة الكلية والجامعة .

  الكليةاألداء وضمان الجودة ب نظام معلومات متكامل لتقويموتفعيل إنشاء. 

 األداء وضمان الجودة في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  متابعة وتقييم

 .بالكلية واالعتماد، وذلك من خالل فرق الدعم الفني والمراجعة الداخلية 

 الواردة من المصادر المختلفة )الداخلية وتقارير تقويم األداء وضمان الجودة  مراجعة

عنها  ا  وإعداد تقرير،  بناءا  عليها التى اتخذتها الكليهت التصحيحية ومتابعة اإلجراءاوالخارجية( 

 .بالكلية واخطار مركز ضمان  الجودة بها  إلى اإلدارة العليايتم رفعه 

  فيما يتعلق بضمان الجودة والتأهيل  ونشرات دورية  وعمل مطبوعاتتقديم أدلة إرشادية

 . المختلفةعلي المشروعات  الكليةوحصول  والتطوير المستمر لالعتماد

 التقارير  ورفع،  الكليةإعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة ب

 . بالجامعة ومركز ضمان الجودةاإلدارة العليا إدارة الكلية و إلى والتوصيات 

  لترسيخ مفهوم تقويم األداء وضمان الجودة الكليةالقيام بنشاط إعالمي وتثقيفي واسع داخل . 

  هتمام بنشر جميع قضايا واال الجامعةمع ربطه بموقع  للكليةالموقع اإللكترونى  وتحديثتطوير

ومعدالت تطور  وجميع دراسات قياس األثربالكلية، ضمان الجودة وحدةوخطط وانجازات 

 . مؤشرات التطوير

 ودة والتأهيل لالعتماد وفق خطة متكاملة للتدريب تشمل دورات تدريبية لبرامج ونظم الج تنظيم

 ، وقياس مردود تلك الدورات بالكليهأعضاء هيئة التدريس والمعاونين واإلداريين والفنيين 

 .داء علي اال بصورة دورية

  لمتابعة النواحي الفنية لنظم الجودة الداخلية  لألقسام العلميةإجراء زيارات دورية ميدانية

 . المستندات والوثائقومراجعة 

  تابعة التنفيذمو خطط العمل التطويرية بالكليهو تقرير السنويالالذاتية و الدراسهمتابعة إعداد . 

  لمركز ضمان متابعة تحديث نظم الجودة الداخلية في ضوء المتغيرات واإلصدارات المختلفة

 . لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالجودة بالجامعة وا

  واتخاذ اإلجراءات  الوحدةالقياس الدورى لرضاء األطراف المعنية عن أداء وأنشطة

 .التصحيحية

  الوحدة في الشئون المرتبطة بأنشطة مراكز ضمان الجودة في الجامعة مع الدائم التنسيق. 

 
 عامة واشتراطاتإرشادات 

 :إعداد وتسليم المقترحات

وال تقبدل النمداذج المكتوبدة  مركدز ضدمان الجدودة بالجامعدة ذج المحدددة مدن بالنمويجب االلتزام  -
 . بخط اليد والمرسلة بالفاكس

نسددخة إلكترونيددة مددن مقتددرا  مددن المشددروع المقتددرا باإلضددافة إلددى هورقيدد نسددخثددالث يددتم تقددديم  -
 .للمركز  CDالمشروع على
 :فريق عمل المشروع

 .الكليةعميد يجب أن يكون مدير المشروع هو  -
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 .الكليةبضمان الجودة  وحدةيجب أن يكون المدير التنفيذي للمشروع هو نفسه مدير  -
 .بصفة دورية الكليةجتماعات مجلس الحضور ضمان الجودة  وحدةمدير دعوة يشترط  -

 توقيتات هامة:

 شهرا. 12هى  مدة تنفيذ المشروع -
عميدد /للسديد األسدتاذ الدكتورفيدذ الخطدة تنمدى ضمان الجودة تقريرا  شهريا  عن  وحدةيقدم مدير  -

 . الكليةويعرض التقرير خالل اجتماع مجلس  الكلية
لمركددز ضددمان الجددودة  ربددع سددنوي تقريررر فنررىبالكليددة بتقددديم ضددمان الجددودة  وحدددةمدددير  يلتددزم -

طلبدات التمويدل مدعمدة بمسدتندات صدرف و - المركدزللنموذج المحدد مدن قبدل  طبقا   –بالجامعة 
مدددعما   مددن خاللدده مدددى اإلنجدداز المتحقددق فددى الخطددة التنفيذيددة ويوضددحبنهايددة كددل ربددع مددالى 

 اإلدارةيدتم مدن خاللده تحديدد التمويدل المسدتحق مدن قبدل  تقرير مرالى، مع تقديم بالشواهد واألدلة
  .،وال يتم الصرف إال بهذا التقريرمن المركزلتنفيذ أنشطة الربع سنة المنقضية 

 :تفاصيل مقترح المشروع

لمددة  للوحددةبتقديم خطة تنفيذية تفصديلية لتنفيدذ الخطدة السدنوية  ضمان الجودة بالكليةوحدة قوم ت -
 التكلفةو التوقيتاتو مسئولية التنفيذو األنشطةو المخرجاتو األهدافيتم خاللها تحديد شهرا  12
 نجاا.المؤشرات و

علري  للوحردةية بنهاية تنفيذ المشروع يتم تقديم تقرير مفصل عن قياس أثر تنفيذ الخطة السنو -
تأهررل الكليررة لاعتمرراد المؤسسرري أو البرامجرري أو التخصصرري أو الحصررول علرري المشررروعات 

 .المختلفة 
بمؤشدرات واضدحة وقابلدة للقيداس مدع تسدجيل  بالكليدةالتطوير المستمر  قياسلجب توضيح آلية ي -

ومتابعدة القيداس بشدكل دوري أثنداء وبعدد تنفيدذ  (Base Line Indicators)الوضدع الحدالي 
 المشروع.

 الحالي .وهى للعام الدراسي  للكليةيجب إدراج أحدث بيانات وصفية  -
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 تمهيد وبيانات وصفية-1الفصل األول : 

 دعم ومتابعة الخطه التنفيذية لوحدة ضمان الجودة بالكلية / عنوان المشروع

المالي المطلوب وفقا لما هو مخصص من قرار مجلس الجامعة في هذا الدعم  / تفاصيل الميزانية

 ............................الشأن:)جنيه مصري(

 شهرا  12/   مدة المشروع

 رؤية الكلية:

................................................................................................................... 

 رسالة الكلية:

................................................................................................................... 

 لكلية:لاألهداف االستراتيجية 

...................................................................................................................

............................................................................................................ 

 ضمان الجودة وحدةبيانات 

 :الوحدة  تاريخ إنشاء 

 :الوحدة الموقع اإللكتروني  

 تليفون: فاكس: بريد إلكتروني:

 المدير التنفيذى للمشروع() الكليةضمان الجودة ب وحدةمدير بيانات 

 االسم:                                       الوظيفة:

 تليفون: فاكس: بريد إلكتروني:

 التاريخ: التوقيع:

 مدير المشروع() الكليةعميد بيانات 

 االسم:                                                                                

 تليفون: فاكس: بريد إلكتروني

 التاريخ: التوقيع:

 عميد الكلية                                                                                 
 )مدير المشروع(
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 الكليةبيانات وصفية عن -2

 (        /       )للعام الجامعي

 :الكليةاسم  -

 :الكليةتاريخ إنشاء  -

 عدد العاملين بالكلية :-

 :الكليةبطالب العدد  -

 للعام الجامعي     / (البكالوريوس)عدد طالب المرحلة  األولى 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي إعدادي
الفرقة 
 الخامسة

 اإلجمالي

       

       

 

 للعام الجامعي     / (الدراسات العليا)الثانية عدد طالب المرحلة 

 اإلجمالي الدكتوراة الماجستير الدبلوم

    

 : عدد أعضاء الهيئة المعاونة واعضاء هيئة التدريس بالكلية -

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة واعضاء هيئة التدريس بالكلية

 اإلجمالي عضو هيئة تدريس مدرس مساعد معيد

    

طبقاً لالئحة التي تم الموافقة البرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية ) الشعب الطالبية(: -

 عليها بتاريخ .......

 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

    

    

    

    

 إجمالي عدد المقررات )الغير  ----------إجمالي عدد البرامج =  
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 -------مكررة( =  

 مدة الدراسة بالبرنامج : -

 عدد مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة ( : -

ً لالئحة التي تم الموافقة (:دراسات عليا البرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية )  - طبقا

 عليها بتاريخ .........

 نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطالب عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م

    

    

    

    

إجمالي عدد المقررات )الغير مكررة(  ----------إجمالي عدد البرامج =  

  =------- 

 

 

 :قائمة بأسماء األقسام العلمية بالمؤسسة التعليمية 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 

6. ........................................................... 

7. ........................................................... 

8. ........................................................... 

 عميد  الكلية

 )مدير المشروع( 
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 : الثانيالفصل 

 خطة العمل والتنفيذ
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 نجاا(:التنفيذ، التوقيتات، التكلفة، مؤشرات ال)يتم تحديد األهداف، المخرجات، األنشطة، مسئولية لمدة عام:  للوحدهالخطة التنفيذية التفصيلية اوال:          

 الهدف 
 المخرجات 

 )محددة(

 مؤشرات النجاح

 )قابلة للقياس(
 األنشطة الرئيسية

مسئولية 

 التنفيذ

 فترة التنفيذ التكلفة

 النهاية البداية التكلفة

1- 

  -أ

1     

2     

3     

  -ب

1     

2     

3     

  -جـ

1     

2     

3     

2- 

  -أ

1     

2     

3     

  -ب

1     

2     

3     

  -جـ
1     

2     

 إضافة سطور إضافية إلدراج كافة األهداف، المخرجات.يتم  - 
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 :الزمني ألنشطة المشروع بالكامل اإلطارثانيا /

 ه.موضحا الفترة الزمنية لكل نشاط على حد اآلتي،في الجدول  المشروع،يتم تحديد إطار زمني مفصل ألنشطة 

 زمن المشروع )بالشهر( النشاط الكود

  1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12  
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 الكليةبالتطوير المستمر مؤشرات ثالثا /

مع بدء تنفيذ المشروع (Base Line Indicators)قياسها في الوضع الحالي ، على أن يتم الكليةبالتطوير المستمر تحديد مؤشرات قابلة للقياس لقياس  يتم -

 تنفيذ المشروع وعند االنتهاء منه ودوريا بعد تسليم المشروع. أثناءومتابعة قياسها 

 يرتبط بها.  التيالمؤشر بأكثر من هدف يتم تكراره مع كل األهداف  ارتباطيمكن إضافة سطور الستيعاب األهداف، المؤشرات. وفى حالة  -

 
 

 

 آلية القياس الهدف المحدد
 بيان مؤشرات األساس

 الوضع الحالي مع بدء تنفيذ المشروع

 بيان التطور في مؤشرات األساس

 الوضع المستهدف مع نهاية تنفيذ المشروع

1-     

   

   

2-    

   

   

3-    
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 :خطة تمويل أنشطة المشروعرابعا / 

 الميزانية المطلوبة  بند التمويل

الميزانية 
المخصصة 
للدراسات 

والبحوث وتنفيذ 
 األنشطة 

 إعداد المعايير األكاديمية والدراسات التخصصية -1
 ومتابعة تنفيذ المهام بلجان الوحدة المختلفة .

 

  . البنية اإللكترونية والمعلوماتية قواعد البيانات ودعم -2

وتدريب ألعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين  تأهيل -3
 .  والفنيين

 

  . ندوات وورش عمل ومشاركة في مؤتمرات -4

  . إعالن وإعالم ومطبوعات -5

  . االستعانة بالخبراء، المقيمين والمراجعين -6
الميزانية 

المخصصة 
   يللمبان

  لتجهيزاتلو

واآلالت 

 والمعدات

 * غير سكنية)إحالل أو تجديد( يمبان

 أثاث وتجهيزات )مستلزمات تعليمية(

 أجهزة تخصصية( –طابعات  –)حاسبات  ت ومعداتالآ

 

 

  إجمالي الميزانية المطلوبة

حالدة وجدوده(خالل السدتة *يشترط وجود رخصة للمبني، ويجب أن يتم تنفيذ بند مباني غير سكنية المدرج في الخطدة التنفيذيدة )فدي 

 أشهر األولي من تنفيذ المشروع.

 المبالغ بالجنية المصري ووفقا لما قررة مجلس الجامعة في هذا الشأن . -

غيتر  للمبتا ي %50لبنت  ال رااتاو والبثتوو  و  %50: كالمتالييتم  ووييتا الن تل المةصصتة متي الميزا يتة  -

 اآلالو والمع او.وال كنية والمجهيزاو 

اآلالو وغيتر ال تكنية والمجهيتزاو  ال رااتاو والبثتوو يلتي البنت  اآللتر للمبتا ييمكي ال ماح بالنقت  متي بنت   -

ويتم  الموافقتة يلتي  لتا بنتا  يلتي  األلتر وال ي مح بالنق  يلت  بنت  ال رااتاو والبثتوو متي البنت   والمع او

 .وقرير مي مركز ضمان الجودة بالجامعة 

أجر ال اية ح ل الفئة =  × ي د ال اياو ×م  والةبرا  لمنفيذ النشاط )ي د األفراد يم  وث ي  وكلفة فريق الع -

 كما يلي: جنيه( ---------

 ااية/ج50 أاما 

 ااية/37.5 م اي  أاما 

 ااية/25 م رس

ااية/15 المعاو ة الهيئة  

 ااية/12.5 أكاديمي غير
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 ضمان الجودة لوحدةدعم ومتابعة الخطة التنفيذية بيان ملخص للتدفقات النقدية لتنفيذ خامسا / 

   بالجامعةضمان الجودة  لوحدات األولى لمشروعات دعم ومتابعة الخطط التنفيذية بالدورة  كليةالب

 التمويل تاريخ وفترة الربع المالى  م

Q1 االول  الربع  

Q2 الثاني  الربع  

Q3  الثالثالربع  

Q4 الربع الرابع  

  اإلجمالي

 

 طلبات التقرير الفني عن انشطة كل ربع سنوي وبإرسال وحدات ضمان الجودة بالجامعة لتزم ت

من خالل التقرير المالى مع االلتزام بتقديم  التمويل مدعمة بمستندات صرف بنهاية كل ربع مالى

 مالىالربع البالتزاماتها المادية خالل فترة  الكليةجميع المستندات التى تفيد وفاء 

 

 الكليةعميد                                                                     الوحدةمدير          

 

 )مدير المشروع(   )المدير التنفيذى للمشروع(                                                     
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 :للخطة التنفيذية وطرق التغلب عليهاحليل وإدارة المخاطر تسادسا /
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 المالحق
 

 (1ملحق )
قائمة بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات المقترحة لتنفيذ الخطة التنفيذية التفصيلية 

 .للمركز لمدة عام

 قائمة األثاث والمستلزمات التعليمية والتجهيزات المطلوبة للمشروع (2ملحق )

 اآلالت والمعدات المطلوبة للمشروع قائمة (3ملحق )

 الئحة الوحدة معتمدة من عميد الكلية متضمنة الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفى . (4ملحق )

 تقرير معتمد بملخص إنجازات الوحدة منذ نشأتها وحتى تاريخ تقديم مقترح المشروع . (5ملحق )
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 (1ملحق )
 

 الخطة التنفيذية التفصيلية للمركز لمدة عامقائمة بالدورات التدريبية وورش العمل والندوات المقترحة لتنفيذ 

إجمالي 
الميزانية 
 المطلوبة

التاريخ  
المستهدف 

 بالشهر

 عدد المستهدفين
التدريبية اسم الدورة 

وورشة عمل / الندوة 
 / المؤتمر**

 كود النشاط 
 بالخطة التنفيذية

أصحاب المصلحة  م
 اآلخرين)يحدد(

 الطالب
الفنيين/أمناء 
المعامل /أمناء 

 المكتبة
 القيادات المدرسين اإلداريين

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

       فقط وفى مجال الجودة الكليةمؤتمرات داخل   **
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 (2ملحق )

 قائمة األثاث والمستلزمات التعليمية والتجهيزات المطلوبة للمشروع

 كود النشاط م
بيان بالتجهيزات 

 المطلوبة
 ثمن الوحدة المكان التي ستوضع فيه التجهيزات العدد

 

 اإلجمالي 

1       

2       

3       

4       

5       
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 (3ملحق رقم )

 قائمة اآلالت والمعدات المطلوبة للمشروع

 

 ثمن الوحدة اإلجمالي
المكان الذى سيوضع فيه 

 الجهاز

 المقررات الدراسية

 التي تستفيد من الجهاز
 م كود النشاط اسم الجهاز العدد

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

       7 
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 (4ملحق )
 

 متضمنة الهيكل التنظيمي الوحدةالئحة 

  والتوصيف الوظيفى
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 (5ملحق )
 

  الوحدةتقرير بملخص إنجازات 

 عوحتى تاريخ تقديم مقترح المشرو امنذ نشأته
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