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  المحتويات
  

 .مقدمة: أوًال
 

  .الهدف االستراتيجي: ثانيًا
 

 .األهداف التنفيذية : ثالثًا
  نشر ثقافة الجودة في المجتمع األآاديمي  ١-٣
  إنشاء مراآز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعات الحكومية  ٢-٣
 .الجودة بالجامعات الحكومية وضع خطط إستراتيجية لضمان  ٣-٣
 .إنشاء نظام داخلي للجودة بكليات الجامعات المختلفة  ٤-٣
  .األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية  المختلفة وضع المعايير  ٥-٣
 

بالجامعات المصرية وموقفها المالي  ومؤشرات إنجاز  مشروعات ضمان الجودة واالعتماد: رابعًا
 .المشروع

 .األرشيف االليكترونيونظام  لموقع االليكترونيا: خامسًا
 .الملحقات: سادسًا

 .الخطط اإلستراتيجية للجامعات المصرية ١ الملحق رقم 
 .المعايير األآاديمية المرجعية للبرامج التعليمية المختلفة ٢الملحق رقم 
 .التقارير الدورية لمراآز ضمان الجودة عن األنشطة واالنجازات-٣الملحق رقم 
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  مقدمة : أوًال

  
إن االستثمار في التعليم والتنمية البشرية يعتبر أفضل أنواع االستثمار ولقد آان لمصر رؤية واضحة في إصالح 

 ٢٠٠٠عقد مؤتمر قومي لتطوير التعليم في فبراير  الحالية ومع بداية األلفية. وتطوير التعليم في جميع مراحله

مشروعات رئيسية للتمويل بقرض من البنك الدولي وهذه  ٦ولقد اختيرت . لتطوير مشروعًا ل ٢٥وانبثق عنه 

  :المشروعات هي 

 HEEPF..............................مشروع صندوق تطوير التعليم العالي  .١

 QAAP....................................مشروع ضمان الجودة واالعتماد  .٢

 FLDP ...........والقيادات  تدريسمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة ال .٣

 FOEP..........................................مشروع تطوير آليات التربية .٤

 ETCP........................ُةصريمشروع إنشاء الكليات التكنولوجية الم .٥

 ICTP..........برامج التعليم باستخدام التكنولوجيمشروع تطوير نظم  .٦

تمويل ب،  ٢٠٠١ضمان الجودة واالعتماد بإنشاء اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد سنة  العمل في مشروع أبد

مليون دوالر من قرض البنك الدولي لمدة خمس  ٦تم تمويل المشروع بمبلغ  ٢٠٠٣في عام ومن مؤسسة فورد 

الي والدولة للبحث العلمي ولضمان استمرارية المشروع تم اعتماد التمويل الالزم من وزارة التعليم الع. سنوات

  .للمرحلة الثانية من تطوير التعليم آكل

  .٢٠١٢- ٢٠٠٧ ةالخطة الخمسي والذي مازال مستمرًا في إطار ٢٠٠٧فعليًا  العمل بالمرحلة الثانية منذ عام  أبد 

  -:الهدف االستراتيجي  :ثانيًا

عليم العالي مما يودي إلى آسب ثقة المجتمع في ضمان جودة التعليم والتحسين المستمر ورفع آفاءة أداء مؤسسات الت

قدرة الخرجين وآفاءتهم على المستوي القومي والدولي وهذا من خالل تأهيل الجامعات الحكومية للحصول على 

  .االعتماد
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  إنجازات مشروعات ضمــــان الجــــودة واالعتمــــاد

  إنجازات مشروعات ضمان الجودة واالعتماد) : ١(جدول 

  

  -:األهداف التنفيذية : ثالثًا

 .نشر ثقافة الجودة في المجتمع األآاديمي - أ

 .إنشاء مراآز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعات الحكومية - ب

 .الحكومية وضع خطط إستراتيجية لضمان الجودة بالجامعات - ت

 .وضع المعايير األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية  المختلفة - ث

 .إنشاء نظام داخلي للجودة بكليات الجامعات الحكومية - ج

  . نشر ثقافة الجودة في المجتمع األآاديمي - أ

. آكل اهتمت اللجنة القومية بنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية وبين أفراد المجتمع األآاديمي والمجتمع

وعليه فقد تم نشر ثقافة الجودة على نطاق واسع شمل حمالت التوعية في مختلف الجامعات الحكومية وصدور 

مطبوعات مثل دليل الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي ودليل  الزيارات الميدانية والكتيبات الخاصة بنظام 

  . الجودة واالعتماد بالتعليم

تدريس للعمل آنظراء مراجعين ورؤساء فرق الزيارات الميدانية التي تتم للكليات  عضو هيئة ٦٦١تم تدريب 
  . بالمشارآة الفعلية في أآثر من زيارة ميدانية خالل مدة المشروع ٢٨٣وقد قام عدد . المختلفة

 ٤٠٠٠ في إطار نشر الثقافة وترسيخ مفردات ومفاهيم جودة التعليم بين المجتمع األآاديمي تم تدريب أآثر من
 ٥٠٠شمل التدريب أيضًا حوالي . عضو هيئة تدريس باالشتراك بين اللجنة ومراآز ضمان الجودة بالجامعات

  .عضو هيئة تدريس على آيفية تصميم خطط العمل التنفيذية للتطوير والتحسين المستمر بكلياتهم

 المشـــروع عدد المشروعات ما تم االنتهاء منة لنـــسبةا

 وضع خطط إستراتيجية للجامعات الحكومية -١ ١٧ ١٥  %٨٢

 إنشاء مراآز ضمان الجودة بالجامعات -٢ ١٣ ١٣ %١٠٠

 إنشاء نظام داخلي للجودة بالجامعات المصرية -٣ ١٥٠ ١٥٠ %١٠٠

 لتطوير بالمشارآةالزيارة الميدانية في مرحلة ا -٤ ١٥٠ ١٢٠ %٨٠

وضع المعايير األآاديمية المرجعية للبرامج  -٥ ٢٤ ١٠ %٤١
 التعليمية
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ئة تدريس على آيفية وضع عضو هي ٩٠٠وتم عمل حملة توعية بثالث جامعات حكومية أشترك فيها أآثر من  
  .واستخدام المعايير األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية المختلفة

مشارك من المجتمع  ١٠٠٠حضره أآثر من  ٢٠٠٧قامت اللجنة بعقد أول مؤتمر لضمان الجودة واالعتماد عام 
  .األآاديمي والمستفيدين من الخدمة التعليمية

اد بتدريب عدد من أعضاء مراآز ضمان الجودة على نشر ثقافة الجودة وتقديم قام مشروع ضمان الجودة واالعتم

وقد قامت معظم هذه المراآز في الفترة السابقة بدورها في .الدعم الفني لمساعدتهم على االنتهاء من الوثائق المطلوبة

  .أعداد المدربين والجدول التالي يوضح أسماء وأعداد ورش العمل و. نشر ثقافة الجودة ومساندة الكليات

  ):٢(جدول 
  

 عدد المدربين  اسم الورشة أعداد ورش العمل

٤ Student assessment ١٠٥٠ 

٩  Operational workshop ١٣٠ 

٩  Basic peer reviewer ٧٣١ 

٩  Advanced peer reviewer ٢٢٤ 

٣ Action plan ٣٦٤ 

٢ Academic standard ٣٤١ 

٢ 

Leader shipدور القيادات 
عية في تعزيز نظم الجودة الجام

 ٤٥٠ واالعتماد

٥ Chair ٥٠ 

١ Course report ٣٨ 

١ Report writing ٤٥ 

٩  Role of facilitator ١٦ 

٥ Follow up visit ٦٠  
  

هذا عالوة على العديد من اللقاءات التي تمت في وسائل اإلعالم المختلفة سواء المرئية أو المسموعة مثل التليفزيون 
  .ةوالصحاف
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أصدر مشروع ضمان الجودة عدد من المطبوعات لنشر ثقافة الجودة وآذلك اإلطار العام إلنشاء نظم الجودة 
  -:بمؤسسات التعليم العالي وشملت األتي

 .النسخة األولي والثانية من آتاب دليل الجودة واالعتماد .١

 .الكود المصري لتقويم الطلبة في مصر .٢

 .األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليميةإرشادات عن آيفية تصميم المعايير  .٣

 .دليل الزيارات الميدانية .٤

 .تقرير المراجعة الداخلية لمشروع ضمان الجودة واالعتماد .٥

 .دليل عن أنشطة مشروع ضمان الجودة واالعتماد بالجامعات المصرية المختلفة .٦

مصر في الشبكة الدولية لضمان  باسمشتراك جودة التعليم إقليميا ودوليا واالإلى المشارآة في أنشطة  باإلضافةهذا 

لحضور ورؤساء اللجنة دعوة عدد من أعضاء اللجنة القومية  تهذا وقد تم .INQAAHE الجودة بالتعليم العالي

  .المختلفة في مجال جودة التعليم العالي األنشطةللتعرف على  و األمريكية األوربيةمؤتمرات الهيئات 

مؤتمر إقليميا وعالميا لعرض النظام المصري لضمان الجودة  ٢٥في أآثر من  شارك أعضاء اللجنة ورؤسائها
  .واالعتماد

  .إنشاء مراآز لضمان الجودة واالعتماد  - ب

يعد إنشاء هذه المراآز بجميع الجامعات الحكومية ناتج هام لمشروع ضمان الجودة وأداة لضمان استمرارية الجودة 
  .والتحسين

 ًامرآز ١٣عددشروع وقد مول الم. مرآز ضمان الجودة بالجامعات الحكومية المختلفة ١٧إنشاء  تم االنتهاء من

تم تجهيز  . بقية المراآز من قبل مشروع صندوق تطوير التعليم العاليوتم تمويل بالجامعات المصرية الحكومية 

أصبح لكل .ة هذه المراآز واإلداريين على إدار نللبنية األساسية وتدريب أعضائها األآاديمييالالزمة  باألجهزة

بعض هذه المراآز في  تهذه المراآز هيكل تنظيمي واضح وتوصيف وظيفي لكل العاملين به وقد أدرجمرآز 

  . للجامعةالهيكل اإلداري والمالي 

أنشطة المراآز يتضمن شهور لمشروع ضمان الجودة واالعتماد  ٣آل دورية  تقرير متابعةالمراآز تقدم 

هذه المراآز حجر األساس لمتابعة تعتبر  .يضا متابعة المراآز إلنشاء نظم ضمان الجودة بالكلياتيشمل أوالمختلفة 

استمرارية وتطبيق نظم الجودة الداخلية بالكليات والمساهمة في إعداد هذه الكليات للحصول على االعتماد واستمرار 

   .التحسين لبرامجها التعليمية
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ن الجودة بالجامعات المصرية الممولة من اللجنة القومية لضمان الجودة والجدول التالي يوضح مراآز ضما
  . واالعتماد

  ):٣(جدول 
  مراآز ضمان الجودة بالجامعات المصرية 

  
  

  التمويل الدورة  المدير  المرآز  الكود  م

١  A/AIN/2/01 ٢٠٠,١٨٠  أولي  د أماني خليفة.أ  عين شمس  

٢  A/ALX/2/01 ١٩٢,٤٠٠ وليأ سنية جافور د.أ  اإلسكندرية  

٣  A/AST/2/01 ١٩٩,٦٢٠ أولي أحمد حسن  د.أ  أسيوط  

٤  C/BAN/2/01 ٢٠٠,٠٠٠  ثالثة سعد محمود سعد د.أ  بنها  

٥  A/MAN/2/01 ١٩٩,٣٨٠ أولي إبراهيم جار العلم د.أ  المنصورة  

٦  A/ZAG/2/01 ٢٠٠,٠٠٠ أولي مراد نشأت د.أ  الزقازيق  

٧  A/MIN/2/01 ٢٠٠,٠٠٠ أولي آوثر  إبراهيم د.أ  المنيا  

٨  A/MEN/2/01 ١٩٠,٧٦٠ أولي إبراهيم عبد المقصود  د.أ  المنوفية  

٩  A/SUE/2/01 ١٧٩,٥٠٠ أولي محمود عبد المحسن د.أ  قناة السويس  

١٠  A/SVA/2/01 ٢٠٠,٠٠٠ أولي أحمد عكاوي د.أ  جنوب الوادي  

١١  C/FYM/2/01 ٢٠٠,٠٠٠ ثالثة مصطفي رضوان د.أ  الفيوم  

١٢  D/KAF/2/01 ٢٠٠,٠٠٠ ثالثة محسن محمد مسعد د.أ  آفر الشيخ 

١٣  D/SOH/1/01 ٢٠٠,٠٠٠ ثالثة أحمد الخطيب د.أ  سوهاج 

١٤  HEEPF ـــ ـــ عزه منير أغا د.أ  القاهرة 

١٥  HEEPF ـــ ـــ أحمد شرف الدين د.أ  حلوان 

١٦  HEEPF ـــ ـــ جماالت محمد السليط د.أ  طنطا 



  مجهورية مصر العربية
  وزارة التعليم العايل

  وحدة إدارة املشروعات
    مشروع ضمان اجلودة واالعتماد

The Arab Republic of Egypt (ARE) 

Ministry of Higher Education (MOHE)

Projects Management Unit (PMU)

Quality Assurance and Accreditation Project 

 

٧ 
 

  . ن الجودة بالجامعات الحكوميةوضع خطط إستراتيجية لضما  - ت

خطة  ١٤تم االنتهاء من  وقد، الحكومية لوضع وتصميم خطط إستراتيجية بالجامعات الجامعاتتمويل تم 
يعد هذا المشروع .  األمريكية من الواليات المتحدة بواسطة خبراءتم مراجعتها وجامعة حكومية  ١٤ـب إستراتيجية

ي للجامعات الحكومية في مجال جودة التعليم لتحديد نقاط القوة والنقاط التي األول من نوعه لتقييم الوضع الحال
طبقا لهذه الخطط .العالمية تحتاج إلى تحسين لتطوير العملية التعليمية لمواآبة معايير ضمان الجودة واالعتماد

للتقدم لالعتماد من قبل قامت آل جامعة بوضع خطط تنفيذية تهدف إلى دعم الكليات مؤسسيا للتأهيل  اإلستراتيجية 
  . وفقًا لخطة زمنية واضحة األولويات وقابلة للتطبيق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

توزيع الجامعات المصرية على دورات مشروعات وضع الخطط اإلستراتيجية لضمان الجودة ) : ٤(جدول 
  .بالجامعات

 تاريخ التعاقد الدورة الجامعة م

 ٠٤- سبتمبر أولي ةالقاهر ١
 ٠٤-أآتوبر أولي اإلسكندرية ٢
 ٠٤-نوفمبر أولي أسيوط ٣
 ٠٤-ديسمبر أولي المنصورة ٤

 ٠٥-يناير أولي طنطا ٥
 ٠٥- فبراير أولي المنيا ٦
 ٠٥-مارس أولي جنوب الوادي ٧
 ٠٥-أبريل أولي الزقازيق ٨
 ٠٥-مايو أولي المنوفية ٩
 ٠٥- يونيو أولي عين شمس ١٠
 ٠٥-يوليو أولي انحلو ١١
 ٠٥-أغسطس أولي قناة السويس ١٢

 ٠٧-مايو رابعة سوهاج ١٣
 ٠٧- يونيو رابعة آفر الشيخ ١٤
 ٠٥-أغسطس أولي الفيوم ١٥
  ـــ  ـــ  بني سويف  ١٦
 ـــ ـــ  بنها  ١٧
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  .للقطاعات المختلفةالمعايير األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية وضع   - ث

للقطاعات المختلفة خطوة هامة لضمان جودة التعليم ر األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية المعاييوضع د عي
  . الجامعي وتطويره

المعايير األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية هي الحد األدنى من المعارف والمهارات التي يكتسبها الخريج في 
  . نهاية البرنامج التعليمي الجامعي

قطاعات هم الهندسة و الطب والزراعة و  ١٠لعدد معايير األآاديمية  المرجعية للبرامج التعليمية التم وضع 
وقد  .الصيدلة والتربية الرياضية و الطب البيطري واآلداب و العلوم األساسية واالقتصاد المنزلي و التمريض

في ضوء المعايير الدولية ومتطلبات قامت القطاعات المعنية بوضع المعايير األآاديمية المرجعية الخاص بهم 
عالوة على ذلك قامت لجنة القطاع بمراجعة  .والتنافسية واالحتياجات القومية لخريج التعليم العالي، سوق العمل

البرامج التعليمية الحالية لكل قطاع ودراسة إمكانية تطبيق المعايير األآاديمية المرجعية للبرامج التعليمية على أن 
الجامعات الحكومية وزيادة  يناءة  في تحسين خريجبله و عاعد خطوة فيهذا و الكليات التابعة لكل قطاعتلتزم بها 

  .واستيفاء احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي قدراتهم التنافسية

  ):٥(جدول 
  المرجعية القومية للبرامج التعليمية من خالل مشاريع األآاديميةالمعايير 

  ان الجودة واالعتماداللجنة القومية لضم
Percentage of 
finished program 

Number of Program Program Sector 

 
 
 
 
100% 
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Animal Production 
Agricultural Chemistry 
Agribusiness Administration 
Agricultural Engineering 
Soil Sciences 
Plant Protection 
Plant Pathology 
Food Sciences 
Rural Sociology and Extension 
Genetics 
Agricultural Biotechnology 
Agronomy 
Agricultural Economics 
Horticulture 

Agriculture  

 
100% 7 

Biology 
Physics 
Chemistry 
Biochemistry 
Geology & Geophysics  
Astronomy & Meteorology 
Mathematics 

Basic Sciences 

50% 7  

Architecture 
Chemical 
Computer 
Civil 
Electrical Engineering 
Metallurgy 

Engineering  
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100% 10  
 

Sociology 
History 
Philosophy 
Psychology 
Geography 
Documents and Libraries 
Social Services 
Linguistics 
Arabic language and literature 
Archeology 

Arts & Literature 

100% 1  Medicine   Medicine  
100% 1  Vet. Medicine    Vet. Medicine  
100% 1  Nursing    Nursing  
100% 1  Pharmacy   Pharmacy  

100% 4  

Nutrition and Food Science 
Clothing and Textiles 
Administrating of Institutions of 
family and childhood 
Education 

Home Economics 

100% 5  
 

Sport Management 
Sport Recreation 
Sport Training 
Elders Sports 
Sports Teaching 

Physical Education  

  .إنشاء نظام داخلي للجودة بكليات الجامعات الحكومية-ج 

إلنشاء نظام داخلي  تمويلتم طرح مشروعات تنافسية لجميع آليات الجامعات الحكومية للتقدم للحصول على 
. دورات مختلفة عقدت خالل فترة المشروع ٣آلية على هذه المشروعات من خالل  ١٥٠حصل عدد وللجودة 

 .ةتربية على مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة من خالل مشروع تطوير آليات التربيآلية  ١٥أيضا حصلت 
 مشروع ١٥+مشروع  ١٥٠(قامت اللجنة القومية من خالل فريق الدعم والمتابعة بمتابعة جميع المشروعات 

المشكالت التي في إنشاء نظام داخلي للجودة بها و مدي تقدمها للجنة القومية عن  دوريا وتقديم تقارير )تربية
قابلتها ومقترحات للحلول حتى تتمكن هذه المشروعات من إعداد الوثائق المطلوبة لعمل الزيارات الميدانية بها 

آلية  ١٥٠عدد المشروع تمكن  انتهاءومع  .وقد تم إرسال جميع تقارير المتابعة للعمداء والسادة رؤساء الجامعات
  .التقرير السنوي األولوالتي تتضمن ثائق المطلوبة من إنشاء نظام داخلي للجودة وإعداد الو

آذلك إلى إنشاء . هدف إنشاء نظام داخلي للجودة إلى استمرارية تطبيق معايير توآيد الجودة المؤسسية والتعليميةي
يمي نظام مستمر بين جميع أقسام الكلية واإلدارة والعاملين مما يؤدي إلى المساهمة الفعالة من قبل المجتمع األآاد

الخدمة التعليمية بما فيهم الطلبة في ترسيخ مفهوم وثقافة الجودة وتطبيق النظام بصورة  من نمستفيديالواإلداري و
يمي لنظم الجودة الداخلية يوقامت اللجنة بوضع اإلطار العام التق .ضمن جودة المخرج التعليمييدائمة مستمرة 
  :  يحتوي على النقاط التاليةبالكليات والذي 

 .موالمناهج وتقويم الطلبة وانجازاته المستهدفة التعليمية النتائج :معايير األآاديمية للبرنامج وتشمل ال .١
 .الدعم الطالبي ومصادر التعلم -التعليم والتعلم: جودة فرص التعلم وتشمل .٢
 .البحثية األنشطةالبحث العلمي و .٣
 .خدمة البيئة والمجتمع .٤
 .إدارة الجودة والتعزيز .٥
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  :ي يوضح نموذج النظام الداخلي لضمان الجودة والشكل التال

 ):١(شكل 

 

وقد قامت الكليات باستعمال هذا اإلطار التقويمي عند إعداد الوثائق المطلوب تقديمها لمشروع ضمان الجودة 
للحصول على الزيارة الميدانية لمرحلة التطوير بالمشارآة  وآذلك استخدم هذا اإلطار بواسطة النظراء 

  .عند القيام  بالزيارات الميدانية المراجعين

في مرحلة التطوير بالمشارآة بواسطة عدد من النظراء المراجعين ورئيس فريق  زيارة ميدانية ١٢٠تم عمل عدد 
وعقد  بهذه الكليات الداخلي للجودة  تقييم النظامتتم هذه الزيارة على مدي أربعة أيام يقوم خاللها الفريق ب.للزيارة

 األبنيةع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخرجين والمستفيدين من الخدمة التعليمة وآذلك تفقد عدة مقابالت م
إعداد تقرير مفصل لكل آلية يحتوي على نقاط القوة بها ونقاط ثم يقوم الفريق ب .التعليمية ومصادر التعليم والتعلم

يتم إرسال نسخة من هذه .قبل الهيئة القوميةالتي تحتاج إلى مزيد من الجهد للوصول بهذه الكليات لالعتماد من 
التقارير لعمداء الكليات والسادة رؤساء الجامعات إلحاطتهم علما بالوضع الحالي لهذه الكليات ومدي استعدادهم 

  .للتقدم لالعتماد

د اشترطت وق .عمل زيارات متابعة للكليات التي مر عليها عام دراسي آامل من الزيارة الميدانية السابقةأيضا تم 
اللجنة القومية لعمل هذه الزيارات أن تقوم الكلية بتقديم الخطة التنفيذية المصممة بناءا على تقرير الزيارة الميدانية 

الغرض من زيارات المتابعة هو . و آذلك  وتقارير المقررات والبرامج الخاصة بها باإلضافة إلى التقرير السنوي
المطلوبة إلجراء الخطة التنفيذية تطبيق الكلية خالل هذه الفترة ومتابعة ه تحرزألوقوف على مدي التقدم الذي ا
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إرسال التقارير  وآلية  ٢٩وعليه فقد تمت زيارة عدد . التعديالت والتحسينات من الكلية للوصول إلى االعتماد
ه الكلية في العام ح مدي التقدم الذي أحرزتيتوضل إلى العمداء والسادة رؤساء الجامعاتالخاصة بهذه الزيارات 

  .األآاديمي السابق وما تبقي لها من أنشطة الستكمال النظام الداخلي للجودة للتقدم لالعتماد

آلية من الوثائق المطلوبة  ٤٢عدد  تهتان ،آلية لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد ٤٧تم تسليم عدد 
الوثائق وسوف يقوم مشروع التطوير المستمر والتأهيل  آليات جاري العمل بها لالنتهاء من هذه ٥عدد الباقي و

  .خالل الفترة القادمةطبقا لمعايير وضوابط اللجنة القومية هذه الزيارات الميدانية  استكمال  لالعتماد 

والجدول التالي يوضح النسب المئوية للكليات في التخصصات المختلفة التي حصلت علي مشروع إنشاء داخلي 

  .جنة القومية لضمان الجودة واالعتمادللجودة من الل

  ):٦(جدول 

عدد  إجمالي  التخصص م 
 الكليات 

آليات حصلت 
على مشروع 

لضمان الجودة 

آليات لم تحصل 
علي مشروع 
 لضمان الجودة

النسبة المئوية 
للكليات التي حصلت 

على مشروع 
% لضمان الجودة 

االقتصاد و العلوم   ١
 %١٠٠ ٠ ١ ١ السياسية 

 %١٠٠ ٠ ١ ١ إلعالم ا  ٢
 %١٠٠ ٠ ١١ ١١ الصيدلة   ٣
 %١٠٠ ٠ ١ ١ العالج الطبيعي   ٤
 %٨٩ ٢ ١٧ ١٩ العلوم   ٥
 %٨٠ ٤ ١٦ ٢٠ الهندسة   ٦
 %٨١ ٤ ١٧ ٢١ الطب   ٧
 %٥٨ ٥ ٧ ١٢ الطب البيطري   ٨
 %٧١ ٢١١٥٦ الزراعة ٩
 %٣٨ ٥ ٣ ٨ الفنون التطبيقية   ١٠
 %٥٦ ٧ ٩ ١٦ التمريض   ١١
 %٧٠ ٨ ١٩ ٢٧ *التربية   ١٢
 %٤٣ ٤ ٣ ٧ السياحة و الفنادق   ١٣
 %٤٠ ١٢ ٨ ٢٠ التجارة   ١٤
 %٥٠ ٥ ٥ ١٠ الحاسبات و المعلومات   ١٥
 %٥٠ ١ ١ ٢ االقتصاد المنزلي   ١٦
 %٣٥ ١٣ ٧ ٢٠ التربية النوعية   ١٧
 %٣٨ ٨ ٥ ١٣ الحقوق   ١٨
 %٤١ ١٩ ١٣ ٣٢ اآلداب   ١٩
 %٢٨ ١٣ ٥ ١٨ الرياضية  التربية  ٢٠

   ١١٦ ** ١٦٤ ٢٨٠ اإلجمالي
  

  )FOEP(آلية بها مشروعات تم تمويلها من مشروع تطوير آليات التربية  ١٥عدد * 
والقسم التربوي "QAAP اآلداب والعلوم من (آلية البنات جامعة عين شمس حصلت علي مشروعين لضمان الجودة ** 

  .مشروع ١٦٥و بذلك يصبح العدد الكلي للمشروعات هو ")FOEP"من مشروع تطوير آليات التربية 
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مشروعات ضمان الجودة واالعتماد بالجامعات المصرية وموقفها المالي  ومؤشرات إنجاز : رابعًا
 .المشروع

  :هماومستويات  ٣مشروع والتي شملت  ٢٠٣قام مشروع ضمان الجودة واالعتماد بتمويل عدد 

  

  

  : المستوى األول
مشروعات لوضع  ١٠قام المشروع بتمويل وتقديم الدعم الفني لعدد  حيث قطاعيشمل على لجان الستوي هذا المو

توزيع القطاعات والتي ) ٢(قطاعات علمية وأدبية مختلفة  آما هو موضح في شكل ١٠المعايير األآاديمية لعدد 
  .ليميامج تعنبر ٤٩عدد  يبإجمال ةعلمي اتقطاع ٧وعدد  ةيأدب اتقطاع ٣شملت عدد 
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  :المستوى الثاني

مشروع تم تمويلها وتقديم الدعم الفني لها والتي شملت  ٣٠الجامعات والذي شمل على عدد هذا المستوي يشمل و
مشروع إلنشاء مراآز لضمان الجودة واالعتماد  ١٣هذه المشروعات عدد  تحتويجامعة حكومية  ١٧عدد 

مرآز  آما قام المشروع  ١٣لتي مول منها المشروع عدد وا) ٣(بالجامعات الحكومية آما هو موضع بجدول
عدد ) ١(مشروع لوضع خطط إستراتيجية للجودة للجامعات الحكومية وآما هو موضح بالجدول  ١٧بتمويل عدد 

  .من الجامعات الممولة% ٨٢الجامعات التي انتهت من وضع الخطط اإلستراتيجية والتي تمثل نسبة 
  :المستوى الثالث

مشروع إلنشاء نظام داخلي  ١٥٠وتقديم الدعم الفني لعدد  هاقام المشروع بتمويلالتي الكليات  توي يشملهذا المسو
  .)٢(للجودة لكليات الجامعات المصرية آما هو موضح في شكل 

مشروع في الدورة  ٦٢دورات للتمويل حيث قام المشروع بتمويل عدد  ٣طرحت هذه المشروعات من خالل 
  ).٣(مشروع بالدورة الثالثة آما هو موضح في شكل  ٦٤روع بالدورة الثانية وعدد مش ٢٤األولي وعدد 

  

 

  ):٤(شكل .والشكل التالي يوضح نسب الكليات العلمية إلى األدبية في الدورات الثالثة
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  ):٤(شكل . والجدول التالي يوضح عدد الكليات العلمية إلى األدبية  في الدورات الثالثة

  

عدد مشروعات إنشاء نظام  إجماليمن % ٤١والتي تمثل  األوليمشروع بالدورة  ٦٢بتمويل عدد قام المشروع و
  ).٥(جامعة آما هو موضح في شكل  ١٤ي موزعة عل. داخلي للجودة بالكليات

  .١٥/٣/٢٠٠٦ – ١٥/٩/٢٠٠٤الدورة األولي في توزيع مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة ) ٥( شكل 
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من %  ١٦جامعة بنسبة  ١٤آلية موزعة علي  ٢٤بطرح الدورة الثانية والتي مول فيها عدد أيضا قام المشروع 
  ).٦(إجمالي عدد مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة آما هو واضح من الشكل 

  .٣٠/٩/٢٠٠٦ – ٣٠/٣/٢٠٠٥. توزيع مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة في الدورة الثانية) ٦( شكل 

  

ح الدورة الثالثة لمشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة بكليات الجامعات المصرية آما هو قام المشروع بطرو
من إجمالي عدد المشروعات % ٤٢مشروع تمثل نسبة  ٦٤حيث قام المشروع بتمويل عدد ) ٧(موضح في شكل 

  .المخصصة إلنشاء نظام داخلي للجودة

  .١/٦/٢٠٠٧ – ١/١٢/٢٠٠٥. ةلثدورة الثاتوزيع مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة في ال) ٧(شكل 
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قطاع  ١٤قطاع دراسات علمية وعدد  ١٠أن هذه المشروعات موزعة علي عدد ) ٨( ا يتضح من شكلآمو
   .من إجمالي عدد مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة بالكليات علي التوالي% ٥٨، % ٤٢دراسات  أدبية بنسبة 

  

  اء نظام داخلي للجودة علي الجامعات المصريةتوزيع إجمالي مشروعات إنش) ٨(شكل 

  

  

مشروع  ١٥٠إلنشاء نظام داخلي للجودة هي مشروع الوبذلك يكون إجمالي عدد المشروعات الممولة من قبل 
  ).٩(آما هو موضح في شكل . جامعة  ١٧موزعة علي عدد 

  
عدد المشروعات تليها  من إجمالي% ١١مشروع بنسبة   ١٧آما يتضح أن جامعة القاهرة حصلت على عدد 

  ).١٠(علي التوالي آما هو موضح في الشكل) % ٩(، ) ٩(، )  ١٠(جامعة المنصورة والمنيا وعين شمس بنسب 
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١٧ 
 

  .توزيع مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة على الجامعات المصرية) ٩(شكل 
  

  

  

إنشاء مرآز لضمان الجودة (مشرع  ٢٠٥وبذلك يكون إجمالي عدد المشروعات الممولة من قبل المشروع 
وضع المعايير األآاديمية  –وضع الخطط اإلستراتيجية للجامعة  –إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية  –بالجامعة 
  ).١٠(موضحة في شكل ) للبرامج التعليمية  المرجعية

  ج

  . على الجامعات المصرية   QAAPتوزيع مشروعات ال ) ١٠(شكل 
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  .بإجمالي القسم األدبي إلى القسم العلمي QAAPالمئوية لمشروعات الالنسبة ) ١١(شكل 

  

  :مؤشرات إنجاز مشروع ضمان الجودة واالعتماد 

وأهدافه التنفيذية خالل الفترة  رسالتهتحقيق   فيقد نجح  واالعتمادومما سبق يتضح أن مشروع ضمان الجودة 
  :بعض مؤشرات تحقيق هذه األهداف بلىفيما ،السابقة 
حيث تم نشر الثقافة من خالل الندوات والمؤتمرات . المصري األآاديميالمجتمع  فيشر ثقافة الجودة ن -١

عضو هيئة تدريس والقيادات الجامعية ويقوم  ٥٨٠٠ ≈لعدد  وأنشطة مراآز الجودة وورش العمل
  .ومكونات الجودة فى المجتمع األآاديمى ثقافةبنشر  اآلنمعظمهم 

 ٢٠٠٩من التقدم لالعتماد بنهاية  ٢٨ حواليآلية وسوف يتمكن  ١٥٠ فية للجود داخليأنشاء نظام  -٢
   ٢٠١٠وبداية

بتمويل من   نشأتمراآز أخرى  ألربع الفنيمرآز ومتابعتهم وآذلك متابعة وتقديم الدعم  ١٣عدد  إنشاء -٣
ز فإن جميع الجامعات المصرية الحكومية أصبح بها مراآ وبالتالي.  متطوير التعليصندوق مشروع 

 .جودة لمتابعة  استمرارية نظم الجودة بالكليات
 .قطاعات ببرامجها التعليمية المختلفة ١٠وضع المعايير األآاديمية المرجعية لعدد  -٤
 الجامعات المصرية الحكومية في اإلستراتيجيةتنفيذ الخطط  في البدء -٥
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  .ماليتقرير عن مشروعات الجودة داخل الجامعات المصرية وبيان موقفها الفني وال
  

  الموقف الفني  الماليالموقف   مدير المشروع المرحلة  آود المشروع  الجامعة  المؤسسة  م
 DE's Follow upالمنصرف الميزانية

 ـــ ـــ  ١٢٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  معتز حسنى خورشيد/ د.أ  أولي  A/CAI/1/02  القاهرة  الخطة اإلستراتيجية ١
 ٢٠٠٧مايو ٢٠٠٥اآتوبر  ١٢٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  عبد الحميد نجم/ د.أ  أولي  A/CAI/5/03 القاهرة   ةاالقتصاد والعلوم السياسي ٢
 ٢٠٠٧مايو ٢٠٠٥اآتوبر  ١٣٦.٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  زينب محمد احمد/ د.أ أولي  A/CAI/3/03القاهرة  الطب ٣
  ٢٠٠٧أآتوبر ٢٠٠٥اآتوبر  ١٢٠.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠ حسن محمد رشاد/ د.أ أولي  A/CAI/5/01القاهرة  الزراعة  ٤
  ٢٠٠٨ مارس ٢٠٠٥نوفمبر  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠ هدى الطالوى/ د.أ أولي  A/CAI/3/06القاهرة  ج الطبيعيالعال ٥
  ٢٠٠٨ابريل  ٢٠٠٥نوفمبر  ١١٦.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠ عبد الوهاب إجالل/ د.أ أولي  A/CAI/5/02القاهرة  التمريض ٦
  ٢٠٠٧أآتوبر   ٢٠٠٦برنوفم  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠ عزة منير أغا/ د.أ أولي  A/CAI/3/09القاهرة  الصيدلة ٧
 ـــ ٢٠٠٨فبراير  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ قرقر مجديمحمد / د.أ أولي  A/CAI/3/01القاهرة  التخطيط العمراني ٨
 ـــ ٢٠٠٨فبراير  ١١٧,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠ دسوقيمحمد / د.أ أولي  A/CAI/3/08القاهرة  الطب البيطري ٩
 ـــ ٢٠٠٨فبراير  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أبو العزعمر محمد / د.أ  ثانية  B/CAI/3/06القاهرة  طب األسنان ١٠
 ـــ  ٢٠٠٨مارس  ١٥٠. ٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ بو المجد أحمد فرغلىأ/ د.أ  ثالثة  C/CAI/3/03القاهرة  رياض األطفال ١١
 ـــ ٢٠٠٨مايو  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ وفاء محروس عامر/ د.أ  ثانية  B/CAI/3/04القاهرة  العلوم ١٢
 ـــ ٢٠٠٨مايو  ٨٧,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سالفة أحمد جويلى/ د.أ  ثالثة  C/CAI/3/04القاهرة  التربية النوعية ١٣
 ـــ ٢٠٠٨مايو  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ السيد محمود أسامة/ د.أ  ثانية  B/CAI/3/01القاهرة  اآلداب ١٤
 ـــ  ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ ليلى عبد المجيد / د.أ  ثالثة  C/CAI/3/01القاهرة  اإلعالم ١٥
 ـــ  ٢٠٠٨نوفمبر  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ نبيل عبد المنعم/ د.أ  أولي  A/CAI/3/07هرةالقا  الهندسة ١٦
 ـــ  ٢٠٠٨نوفمبر  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد حسن رسمى/ د.أ  ثالثة  C/CAI/3/05القاهرة  الحاسبات والمعلومات ١٧
 ـــ  ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ هشام الحموي/ د.أ  ثانية  B/CAI/3/07القاهرة  التجارة ١٨
 ـــ  ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  عزت خميس أمين/ د.أ  أولي A/Alx/1/01 اإلسكندرية  الخطة اإلستراتيجية ١٩
 ـــ  ـــ  ١٨٧.٤٠٠  ١٩٢.٤٠٠  جافور ةسني/ د.أ  أولي A/Alx/1/01 اإلسكندرية  المرآز ٢٠
 ٢٠٠٧ابريل  ٢٠٠٦مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  النبويزينب محمد / د.أ  أولي A/Alx/3/04 اإلسكندرية  التمريض ٢١
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٢٠ 
 

 ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٧فبراير  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سنيه السيد محمد سليمان/ د.أ أولي  A/Alx/3/06اإلسكندرية  الطب ٢٢
  ٢٠٠٨مارس  ٢٠٠٧فبراير  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ نورهان حسن فناآى/ د.أ أولي  A/Alx/3/07اإلسكندرية  الصيدلة ٢٣
  ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٧فبراير  ١٣٤.٠٨٠  ١٤٨.٠٨٠ فكرى محمد حسين/ د.أ أولي  A/Alx/3/03اإلسكندرية  الطب البيطري ٢٤
 ــ ٢٠٠٧فبراير  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ طارق محمد القيعى/ د.أ أولي  A/Alx/3/08اإلسكندرية  اإلسكندريةزراعة  ٢٥
 ــ  ٢٠٠٧ديسمبر  ١٣٥,٥٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عبد الحميد ابراهيم جمعه/ د.أ أولي  A/Alx/3/01اإلسكندرية  الهندسة ٢٦
 ــ ٢٠٠٧ديسمبر  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠   محمد خالد حمودة/ د.أ ثانية B/Alx/3/08اإلسكندرية  آلية التربية الرياضية بنين   ٢٧
 ــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٣.٢٠٠  ١٤٨.٢٠٠ محمد محمود على السيد/ د.أ أولي A/Alx/3/02اإلسكندرية  العلوم ٢٨
 ــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ ياسمين حسن علي البحار/ د.أ  ثانية B/Alx/3/03اإلسكندرية  بنات   آلية التربية الرياضية ٢٩
 ــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مها محمد فؤاد منير/ د.أ  ثانية B/Alx/3/09اإلسكندرية  طب األسنان ٣٠
 ــ ٢٠٠٨وبر أآت  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  إبراهيم نصار نصار/ د.أ  ثالثة C/Alx/3/04اإلسكندرية  زراعة  دمنهور ٣١
 ــ ــ  ٣٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  أحمد أحمد مندور/ د.أ  ثالثة C/Alx/3/06اإلسكندرية  التجارة ٣٢
 ــ ــ  ١٤٧.٦٥٣  ١٥٢.٦٥٣  صالح  هاشم مصطفى /د  أولي A/AIN/1/01 عين شمس  الخطة اإلستراتيجية ٣٣
 ــ ــ  ٢٠٠.١٨٠  ٢٠٠.١٨٠  إمام  أماني خليفة  /د.أ  أولي A/AIN/2/01 عين شمس  المرآز ٣٤
 ٢٠٠٧ابريل  ٢٠٠٦مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  هناء عبد الحكيم احمد/د.أ  أولي A/AIN/3/04 عين شمس  التمريض ٣٥
 ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٧مايو  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أسامة احمد بداري /د.أ ثانية B/AIN/3/03 عين شمس  الصيدلة ٣٦
 ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٧مايو  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سيد الخوليسيد محمود ال /د ثانية B/AIN/3/04 عين شمس  التجارة ٣٧
  ــ ٢٠٠٧مايو  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ فاطمة الزهراء عوض /د.أ أولي A/AIN/3/05 عين شمس  طب األسنان ٣٨
 ــ ٢٠٠٧مايو  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أحمد محمود الجيزاوى /د.أ أولي A/AIN/3/06 عين شمس  زراعة ال ٣٩
 ــ  ٢٠٠٧أآتوبر  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمود محمد السباعى /د.أ ثانية B/AIN/3/01 عين شمس  الطب ٤٠
 ــ ٢٠٠٧ديسمبر  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ اعتماد محمد عالم /د.أ أولي A/AIN/3/01 عين شمس  )العلوم  (آلية البنات  ٤١
 ــ ٢٠٠٨ير فبرا  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد عصام خليفة /د.أ أولي A/AIN/3/02 عين شمس  الحاسبات والمعلومات ٤٢
 ــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ هادية سعيد الحناوى /د.أ ثالثة C/AIN/3/03 عين شمس  الهندسة ٤٣
 ــ ٢٠٠٨ابريل   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سيد احمد محمود /د.أ ثالثة C/AIN/3/05 عين شمس  الحقوق  ٤٤
 ــ ٢٠٠٨مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠   محمد ابراهيم علي /د.أ ثالثة  C/AIN/3/04 عين شمس  اآلداب ٤٥
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 ــ ٢٠٠٨نوفمبر   ١٢٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مصطفي اسماعيل شلبي /د.أ  أولي A/AIN/3/03 عين شمس  العلوم ٤٦
  ــ  ــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عيسي مرسي /د.أ  ثالثة C/AIN/3/02 عين شمس  األلسن ٤٧
  ــ  ــ  ١٤٩.٨٥٣  ١٤٩.٨٣٥  قلدمحمد نبيل عيسى م/ د.أ  أولي  A/AST/1/01  أسيوط  الخطة اإلستراتيجية ٤٨
  ــ  ــ  ١٩٩.٦١٠  ١٩٩.٦٢٠  أحمد سيد حسن/د.أ  أولي  A/AST/2/01  أسيوط  المرآز ٤٩
 ٢٠٠٧مايو  ٢٠٠٥سبتمبر   ١٢٧.٥٣٠  ١٢٧.٥٣٠  احمد يحيى عبد المالك/د.أ  أولي  A/AST/5/02  أسيوط  العلوم ٥٠
 ٢٠٠٧مايو  ٢٠٠٥أغسطس  ١٢٠.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠ علي آامل عبد الرحمن /د.أ أولي  A/AST/5/01أسيوط  الهندسة ٥١
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد احمد الشنواني/د.أ أولي  A/AST/3/08أسيوط  الصيدلة ٥٢
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦نوفمبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مصطفي خليل مصطفي/د.أ أولي  A/AST/3/06أسيوط  الطب البيطري ٥٣
 ــ ٢٠٠٧مايو  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عبد الراضي عبد الدايم  /د.أ أولي  A/AST/3/04أسيوط  زراعة ال ٥٤
 ــ ٢٠٠٧مايو  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عبد المنعم عبد الغني  /د.أ ثانية  B/AST/3/03أسيوط  الحقوق ٥٥
 ــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد عبد المنعم بكر /د.أ ثالثة  C/AST/3/01أسيوط  الطب ٥٦
 ــ ٢٠٠٨ابريل   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  سعيد احمد ابراهيم /د.أ ثانية  B/AST/3/05أسيوط  ية النوعيةالترب ٥٧
 ــ ــ  ١٤٩,٣٠٤  ١٥٠. ٠٠٠ عمرو سيد خليل/د.أ أولي  A/AST/3/05أسيوط  تربية الوادي الجديد ٥٨
 ــ ــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد عبد الكريم  /د.أ ثالثة  C/AST/3/05أسيوط  الخدمة االجتماعية ٥٩
 ــ ٢٠٠٨أآتوبر   ٩٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ المستكاوى طه حسانين/د.أ ثالثة  C/AST/3/02أسيوط  اآلداب ٦٠
 ــ ٢٠٠٨أآتوبر   ١٠٢,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مجدى مفيد دوس /د.أ  ثالثة  C/AST/3/04أسيوط  الحاسبات والمعلومات ٦١
 ــ ــ  ١٤٧,٧٠١  ١٥٠. ٠٠٠ لغريبمحمد نبيه ا/د.أ أولي  A/TAN/1/01  طنطا  الخطة اإلستراتيجية ٦٢
 ــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  عصام عبد العزيز الحلبى /د.أ  ثانية  B/TAN/3/02  طنطا  الطب ٦٣
 ــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مختار محمد مبروك /د.أ  ثالثة  C/TAN/3/01طنطا  الصيدلة ٦٤
 ــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمود عصرعبد الواحد /د.أ أولي  A/TAN/3/01طنطا  الهندسة ٦٥
 ــ ــ  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  صالح الشرقاوي/د.ا  أولي A/MAN/1/01  المنصورة  الخطة اإلستراتيجية ٦٦
 ــ ــ  ١٩٩.٣٨٠  ١٩٩.٣٨٠  إبراهيم جار العلم راشد/ د.ا  أولي A/MAN/2/01  المنصورة  المرآز ٦٧
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦مايو   ١٤٧,٧٩٩  ١٥٠. ٠٠٠  أمينة محمد رشاد النمر/د.ا  أولي A/MAN/3/08  المنصورة  التمريض ٦٨
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦مايو  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  ماجدة احمد الشربيني/د.ا أوليA/MAN/3/17المنصورة  الصيدلة ٦٩



  مجهورية مصر العربية
  وزارة التعليم العايل

  وحدة إدارة املشروعات
    مشروع ضمان اجلودة واالعتماد

The Arab Republic of Egypt (ARE)  

Ministry of Higher Education (MOHE) 

Projects Management Unit (PMU) 

Quality Assurance and Accreditation Project 

 

٢٢ 
 

  ٢٠٠٨يو ما ٢٠٠٧فبراير   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  جار العلم راشد إبراهيم /د.ا أوليA/MAN/3/16المنصورة  الهندسة ٧٠
  ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٧فبراير   ١٤٩.٢٠٠  ١٤٩.٢٠٠  شحاتةإبراهيم سعد  /د.ا أوليA/MAN/3/06المنصورة  العلوم ٧١
  ٢٠٠٨مارس  ٢٠٠٧فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  اعتماد شريبة/د.ا أوليA/MAN/3/03المنصورة  طب األسنان ٧٢
  ـــ ٢٠٠٧فبراير   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  جمال محمد دهب /د.ا أوليA/MAN/3/07المنصورة  الطب ٧٣
 ـــ ٢٠٠٧فبراير   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محمد محمد ابراهيم  /د.ا أوليA/MAN/3/02المنصورة  الزراعة ٧٤
 ـــ ٢٠٠٧فبراير   ١٥٠.٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  شلبيسعد أحمد سعد  /د.ا أوليA/MAN/3/11المنصورة  رياضية تربية ٧٥
 ـــ ٢٠٠٧مايو   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محمد الشهاوى /د.ا أوليA/MAN/3/09المنصورة  علوم دمياط ٧٦
 ـــ  ٢٠٠٧مايو   ١٤٩.٩٢٨  ١٤٩.٩٢٨  عبد الغنى محمود /د.ا أوليA/MAN/3/05المنصورة  اآلداب ٧٧
 ـــ ٢٠٠٧مايو   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  المحالويت طلعت ميرف /د.ا  ثالثةC/MAN/3/03المنصورة  التجارة ٧٨
 ـــ ٢٠٠٧ديسمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محمد عطوة /د.ا  أوليA/MAN/3/10ةالمنصور  التربية ٧٩
 ـــ ـــ  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  الماحيحسين حسن  /د.ا  أوليA/MAN/3/01المنصورة  الحقوق ٨٠
 ـــ ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  أشرف رفعت الزينى /د.ا  ثالثةC/MAN/3/04المنصورة  النوعية تربيةال ٨١
 ـــ ـــ     ـــ ـــ HEEPFالمنصورة  يالطب البيطر ٨٢
  ـــ ـــ  ٦٤.٠٠٠  ٨٠.٠٠٠  احمد السيد الطحان /د.ا  ثانيةB/MAN/3/01المنصورة  الفنون التطبيقية ٨٣
  ـــ ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محسن مصطفى حسن/ د.أ  أولي  A/ZAG/1/01  الزقازيق  الخطة اإلستراتيجية ٨٤
  ـــ ـــ  ١٩٥.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠  مراد على نشأت خليل/ د.أ  أولي  A/ZAG/2/01  الزقازيق  المرآز ٨٥
 ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٠٠٦مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  على عبد العظيم رشوان/ د.أ  أولي  A/ZAG/3/03  الزقازيق  معهد الكفاية اإلنتاجية ٨٦
 ٢٠٠٧ نوفمبر ٢٠٠٦نوفمبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ ماجد أبو هاشم/ د.أ أولي A/ZAG/3/05الزقازيق  الصيدلة ٨٧
  ٢٠٠٨أآتوبر  ٢٠٠٦نوفمبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مهديأنيس  أمال/ د.أ أولي A/ZAG/3/01الزقازيق  الطب البيطري ٨٨
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد حسن رشديأحمد / د.أ ثانية B/ZAG/3/02الزقازيق  التمريض ٨٩
 ـــ ٢٠٠٧ديسمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سطوحىمحمود زآى / د.أ أولي A/ZAG/3/02الزقازيق  الزراعة ٩٠
 ـــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سعيد سالم جويلى/ د.أ ثالثة C/ZAG/3/06الزقازيق  الحقوق ٩١
 ـــ ٢٠٠٨أبريل   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محسن حسن مصطفى/ د.أ ثالثة C/ZAG/3/07الزقازيق  الطب ٩٢
 ـــ ٢٠٠٨مايو   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد أحمد الشاعر /د.أ أولي A/ZAG/3/02الزقازيق  الهندسة ٩٣
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 ـــ  ٢٠٠٨نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد على أحمد القط/ د.أ ثالثة C/ZAG/3/01الزقازيق  رياضية تربية ٩٤
 ـــ  ٢٠٠٨نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  متوليمحمود حاتم محمد / د.أ ثالثة C/ZAG/3/04الزقازيق  العلوم ٩٥
 ـــ ـــ  ٩٤.٩٥٠  ١٢١.٠٠٠  يحيى مصطفى آمال حلمى  أولي A/HEL/3/01  حلوان  اإلستراتيجيةالخطة  ٩٦
 ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٠٠٦مارس   ١٤٤,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  سعاد عبد الخالق/ د.أ  أولي A/HEL/3/01  حلوان  الصيدلة ٩٧
 ـــ ٢٠٠٨يرفبرا  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ وصال أبو علم /د.أ ثالثة C/HEL/3/04حلوان  السياحة والفنادق ٩٨
 ـــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ هناء محمد الحسيني أحمد /د.أ ثالثة C/HEL/3/02حلوان  االقتصاد المنزلي ٩٩
 ـــ ٢٠٠٨أبريل   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عادل عبد الفتاح درويش /د.أ ثالثة C/HEL/3/03حلوان  العلوم ١٠٠
 ـــ ٢٠٠٨أبريل   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ بوليد الخالق مدمحمد عب /د.أ ثانية B/HEL/3/01حلوان  التربية ١٠١
 ـــ ٢٠٠٨أبريل   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ هدى عبد القادر  /د.أ ثالثة C/HEL/3/01حلوان  الهندسة ١٠٢
 ـــ  ٢٠٠٨مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أسامة أبو الحسن مجاهد /د.أ ثالثة C/HEL/3/05حلوان  الحقوق ١٠٣
 ـــ  ٢٠٠٨نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ منى مصطفى أبو طبل /د.أ ثالثة C/HEL/3/07نحلوا  الفنون التطبيقية ١٠٤
 ـــ ـــ     ـــ ـــ HEEPF  حلوان  هندسة المطرية ١٠٥
 ـــ ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محمد توفيق ابو العال /د.أ  أولي  A/MIN/1/01  المنيا  الخطة اإلستراتيجية ١٠٦
 ـــ ـــ  ١٩٥.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠  يسري عبد الحميد رسالن /د.أ  أولي  A/MIN/2/01  المنيا  المرآز ١٠٧
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  ممدوح محمد نصار /د.أ  أولي  A/MIN/3/01  المنيا  الهندسة ١٠٨
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد صالح آامل /د.أ أولي A/MIN/3/02المنيا  الصيدلة ١٠٩
 ـــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مها إسحاق عامر محمد /د ثالثة C/MIN/3/01المنيا  ألسنانطب ا ١١٠
 ـــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمود الريحاني /د.أ ثالثة C/MIN/3/08المنيا  الطب ١١١
 ـــ  ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أحمد أمين جزر /د.أ ثالثة C/MIN/3/04المنيا  الزراعة ١١٢
 ـــ  ٢٠٠٨مارس   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  سناء محمد عارف /د.أ ثالثة C/MIN/3/06المنيا  التمريض ١١٣
 ـــ  ٢٠٠٨أبريل   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد إبراهيمهبة  /د.أ ثالثة C/MIN/3/10المنيا  السياحة والفنادق ١١٤
 ـــ  ٢٠٠٨أبريل   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ يسري عبد الحميد رسالن /د.أ ثالثة C/MIN/3/05المنيا  اآلداب ١١٥
 ـــ  ٢٠٠٨مايو   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محفوظ علي عزام /د.أ ثالثة C/MIN/3/09المنيا  العلومدار  ١١٦
 ـــ ٢٠٠٨نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمود محمد المحالوي /د.أ ثالثة C/MIN/3/12المنيا  العلوم ١١٧
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 ـــ ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سهيم   إبراهيمالسيد  /د.أ ثالثة C/MIN/3/11المنيا  األلسن ١١٨
 ـــ ٢٠٠٨نوفمبر   ٩٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محسن علي أبو النور /د.أ ثالثة C/MIN/3/03المنيا  رياضية تربية ١١٩
 ـــ ـــ  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ زينب محمد امين /د.أ ثالثة C/MIN/3/02المنيا  النوعية تربيةال ١٢٠
 ـــ ـــ  ٣٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أحمد على أحمد رضوان /د.أ ثالثة C/MIN/3/13المنيا  لوماتالحاسبات والمع ١٢١
 ـــ ـــ  ١٣٤.٠٠٠  ١٣٤.٠٠٠ عبد المقصود عز العرب /د.أ  أولي A/MEN/1/01  المنوفية  الخطة اإلستراتيجية ١٢٢
 ـــ ـــ  ١٩٠.٧٦٠  ١٩٠.٧٦٠ عبد المقصود تعلب /د.أ  أولي A/MEN/2/01  المنوفية  المرآز ١٢٣
 ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٠٠٥أآتوبر   ١٢٠.٠٠٠  ١٢٠.٠٠٠ ثابت عبد الرحمن إدريس /د.أ  أولي A/MEN/5/01  المنوفية  التجارة ١٢٤
 ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٠٠٦نوفمبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ دالل محمد خليل عشرة /د.أ أوليA/MEN/3/02المنوفية  التمريض ١٢٥
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد سمير عراقي /د.أ ثانية B/MEN/3/03المنوفية  الزراعة ١٢٦
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ ريم عبد الفتاح الخضري /د.أ ثانية B/MEN/3/05المنوفية  السياحة والفنادق ١٢٧
 ـــ  ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ نبيل عبد الواحد إسماعيل /د.أ ثالثة C/MEN/3/03المنوفية  الحاسبات والمعلومات ١٢٨
 ـــ  ٢٠٠٧ديسمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ يوسف حسن هاني /د.أ ثالثة C/MEN/3/01المنوفية   البيطري طب ال ١٢٩
 ـــ  ٢٠٠٧ديسمبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ فؤاد آمال منصور /د.أ ثالثة C/MEN/3/08المنوفية  الطب ١٣٠
 ـــ  ٢٠٠٨مارس   ١٢٢.٥٠٠  ١٢٧.٥٠٠ رضا مسعد السعيد /د.أ أوليA/MEN/3/03المنوفية  التربية بشبين الكوم ١٣١
 ـــ  ٢٠٠٨مارس  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عادل السيد صادق مبارك /د.أ أوليA/MEN/3/05المنوفية  النوعية تربيةال ١٣٢
 ـــ ٢٠٠٨ابريل   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ قناويعبد المحسن /د.أ أوليA/MEN/3/01المنوفية  الهندسة ١٣٣
 ـــ ٢٠٠٨مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد مدحت غريب /د.أ ثالثة C/MEN/3/02لمنوفيةا  العلوم ١٣٤
 ـــ ٢٠٠٨نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ حسناء محمود محجوب /د.أ ثالثة C/MEN/3/06المنوفية  اآلداب ١٣٥
 ـــ ـــ  ١٣٩.٤٠٠  ١٤٥.٤٠٠  طلعت يوسف وجدي /د.أ  أولي  A/SUE/1/01  قناة السويس  الخطة اإلستراتيجية ١٣٦
 ـــ ـــ  ١٦٩.٥٠٠  ١٧٩.٥٠٠ محمود عبد المحسن حسن /د.أ  أولي  A/SUE/2/01  قناة السويس  المرآز ١٣٧
 ٢٠٠٧ابريل  ٢٠٠٦مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سمية حسنى /د.أ  أولي  A/SUE/3/04  قناة السويس  الطب ١٣٨
 ٢٠٠٧أآتوبر  ٢٠٠٦مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٤٥. ٠٠٠ هدى الجاولى /د.أ أولي A/SUE/3/01  قناة السويس  التمريض ١٣٩
 ٢٠٠٨فبراير  ٢٠٠٧فبراير   ١٣٠.٠٠٠  ١٣٥.٠٠٠ عبد الوهاب قاسم مجدي/د.أ أولي A/SUE/3/02  قناة السويس  البترول والتعدين هندسة ١٤٠
 ٢٠٠٨فبراير  ٢٠٠٧فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد سمير الشاذلى /د.أ أولي A/SUE/3/06  قناة السويس  الزراعة ١٤١
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 ٢٠٠٨فبراير  ٢٠٠٧فبراير   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ العربي هندي شندي /د.أ ثانية B/SUE/3/01  قناة السويس  العلوم ١٤٢
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ صالح الدين محمد عبد اهللا /د.أ أولي A/SUE/3/05  قناة السويس  الصيدلة ١٤٣
 ـــ ٢٠٠٨نوفمبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ هانى البطل /د.أ لثةثا C/SUE/3/03  قناة السويس  النوعية تربيةال ١٤٤
 ـــ ـــ  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ فتح اهللا محمد ابراهيم /د.أ  أولي  A/SVA/1/01 جنوب الوادي  الخطة اإلستراتيجية ١٤٥
 ـــ ـــ  ٢٠٠.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠ احمد عكاوي /د.أ  أولي  A/SVA/2/01 جنوب الوادي  المرآز ١٤٦
 ـــ ٢٠٠٧مايو   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد زآى يوسف /د.أ  أولي  A/SVA/3/03 الواديجنوب   قنا علوم ١٤٧
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد أحمد على /د.أ أولي A/SVA/3/02 جنوب الوادي  قنا زراعة ١٤٨
 ـــ ٢٠٠٨ابريل   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمد على مجدي/د.أ ثانية  B/SVA/3/04 جنوب الوادي  أسوان علوم ١٤٩
 ـــ ٢٠٠٨ابريل   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عرابيمحمد عبد العزيز  /د.أ ثالثة C/SVA/3/02 جنوب الوادي  هندسة أسوان ١٥٠
 ـــ ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عادل سعيد محمد ثالثة C/SVA/3/04 جنوب الوادي  آداب قنا ١٥١
 ـــ ـــ  ١٩٥.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠  سعد محمود سعد /د.أ ثالثة C/BAN/2/01بنها  المرآز ١٥٢
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ المغربيحسين محمود  /د.أ ثانية B/ZAG/3/05  بنها   البيطري طب ال ١٥٣
 ـــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ دالل محمد خليل عشرة /د.أ ثالثة C/BAN/3/01بنها  الطب ١٥٤
 ـــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  طفىأحمد سيد مص /د.أ ثالثة C/BAN/3/02بنها  التجارة ١٥٥
 ـــ ٢٠٠٨فبراير   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أمل أحمد حسن /د.أ ثالثة C/BAN/3/05بنها  التمريض ١٥٦
 ـــ  ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ سعد زآى بلبل /د.أ ثالثة A/ZAG/3/04بنها  )شبرا( الهندسة ١٥٧
 ـــ ٢٠٠٨نوفمبر   ٧٤,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ ان عبد الحليم عبد اهللاسوز /د.أ ثالثة  C/BAN/3/04بنها  العلوم ١٥٨
 ـــ ـــ  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ جالل مصطفى السعيد /د ثالثة C/FYM/1/01  الفيوم  الخطة اإلستراتيجية ١٥٩
 ـــ ـــ  ١٩٥.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠ مصطفى محسن رضوان /د ثالثة C/FYM/2/01  الفيوم  المرآز ١٦٠
 ـــ ٢٠٠٨مارس  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ أحالم قطب فرج /د ثالثة C/FYM/3/01  الفيوم  التربية النوعية ١٦١
 ـــ ٢٠٠٨مارس  ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عفاف محمد حسين /د.أ ثالثة C/FYM/3/02الفيوم  العلوم ١٦٢
 ـــ ٢٠٠٨أبريل   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  حسني محمد جمال الدين /د.أ ثالثة C/FYM/3/03الفيوم  الزراعة ١٦٣
 ـــ ٢٠٠٨أبريل   ١٢٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ مصطفى محسن رضوان /د.أ ثانية B/CAI/3/02الفيوم  سةالهند ١٦٤
 ـــ  ٢٠٠٨مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ خليل عبد المقصود  /م.أ ثالثة C/FYM/3/05الفيوم  خدمة االجتماعيةال ١٦٥
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 ـــ ٢٠٠٨مارس   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ حنفى محمود مدبولى /د.أ  ثانية B/CAI/3/05  بني سويف   البيطري طب ال ١٦٦
 ـــ ٢٠٠٨مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  أمل عيسى سعفان /د.أ ثالثة C/BEN/3/03  بني سويف  الصيدلة ١٦٧
 ـــ ٢٠٠٧أآتوبر   ٥٤,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ الغريب محمد بيومي/د.أ ثالثة C/BEN/3/02  بني سويف  التجارة ١٦٨
 ـــ ٢٠٠٨أآتوبر   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ حمودة إبراهيمعال  /د.أ ثالثة C/BEN/3/01  بني سويف  العلوم ١٦٩
 ـــ ـــ  ١٤٧,٤٢٧  ١٥٠. ٠٠٠ محمد السيد إبراهيم /د.أ ثالثة D/SOH/1/01سوهاج  الخطة اإلستراتيجية ١٧٠
 ـــ ـــ  ١٥٣.٧٢٢  ٢٠٠.٠٠٠ أحمد الخطيب /د.أ ثالثة D/SOH/1/01سوهاج  المرآز ١٧١
 ـــ ٢٠٠٧مايو   ١٤٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ حسن الشارونى /د.أ  ثانية A/SVA/3/01  سوهاج  العلوم ١٧٢
 ـــ ٢٠٠٧مايو   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  محمد علي محمد الترآي /د.أ ثالثة  B/SVA/3/06سوهاج  طبال ١٧٣
 ـــ ٢٠٠٨فبراير   ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ عبد العال عابدين على/د.أ ثالثة C/SVA/3/03سوهاج  الزراعة ١٧٤
 ـــ ـــ  ٧٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  أحمد الطيب /د.أ ثالثة D/KAF/1/01  فر الشيخآ  الخطة اإلستراتيجية ١٧٥
 ـــ ـــ  ١٦٠.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠ محسن محمد مسعد /د.أ ثالثة D/KAF/2/01  آفر الشيخ  المرآز ١٧٦
 ـــ ـــ  ٧٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ رضوان البارودي /د.أ ثالثة D/KAF/3/01  آفر الشيخ  اآلداب ١٧٧
 ـــ ـــ  ٧٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠  حسن عبد المالك أبو ريشة/ م.أ ثالثة D/KAF/3/02  آفر الشيخ  الهندسة ١٧٨
 ـــ ـــ  ٣٠,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ على مجاهد أحمد/د ثالثة D/KAF/3/03  آفر الشيخ  التجارة ١٧٩
 ـــ ـــ  ٧٥,٠٠٠  ١٥٠. ٠٠٠ محمود السعيد أبو والي /د.أ ثالثة  D/KAF/3/04  آفر الشيخ  الزراعة ١٨٠
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   الموقع االليكتروني سًاخام
 .نظام األرشيف االليكتروني و
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  الموقع االلكتروني. ا
  
  :WWW.QAAP.NET      يالموقع االلكترون 

  
سلوى المجولي مدير مشروع / د.تحت إشراف أ مع بدابة المشروع وتم تفعيله  تم إنشاء الموقع االلكتروني

أيضا يعرض الموقع باللغتين  .صورة شاملة للمشروع توي الموقع علىيححيث  .واالعتماد  ضمان الجودة
  .العربية واالنجليزية

  
  : محتويات الموقع

 .Home page          ةالصفحة الرئيسي .١
 . M&E           المتابعة والدعم الفني .٢
 .Workshops               ورش العمل .٣
 .DE's visitsالتطوير بالمشارآة          .٤
 .NARSالمعايير األآاديمية               .٥
 .Conferencesالمؤتمرات                  .٦
 .Projectsالمشاريع                         .٧
  .Links pagesروابط هامة                 .٨
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  :Home page          ةأوًال الصفحة الرئيسي
 

  :مشروع أيضا بعض الروابط وهييعرض بالصفحة الرئيسية صور ألهم أحداث ال

 .Latest Newsأخر األخبار                         •

 .Publicationsالمنشورات                          •

 .NQAAC Boardأعضاء اللجنة القومية         •

 .Internal Auditالتقييم الداخلية                    •

 .Follow up visitsزيارات المتابعة               •

 .About us       معلومات عن المشروع         •

 .Contact usأتصل بنا                               •

 :Latest Newsأخر األخبار                        
الخاصة بهذه األخبار  وتحتوي هذه الصفحة على أخر واهم أخبار المشروع أيضًا على مجموعة من بعض الصور

  .لندوات وورش العمل واالحتفالياتآالمؤتمرات وا
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 :Publicationsالمنشورات                         

وتحتوي هذه الصفحة على منشورات ومطبوعات المشروع ومعلمات عن تاريخ اإلصدار ووصف هذه 
  .ليهاالمنشورات ومحتوياتها وأيضا يمكن تحميل المطبوعات والنماذج من الموقع لالستفادة منها والعمل ع

  :ومنها 
 

 Developmental Engagement ( Site-Visit Guidelines)  دليل الزيارات الميدانية    . ١
  The Egyptian Guide For Student Assessment  الكود المصري لتقويم الطالب       . ٢
 The Quality Assurance and Accreditation Handbook   الدليل اإلرشادي   . ٣

for Higher Education in Egypt 
Guidelines & Templates  الخطوط اإلرشادية والنماذج. ٤
 Supporting & Monitoring Manual  دليل الدعم والمتابعة   . ٥
Flyers  النشرات. ٦
Newsletters  نشرات األخبار. ٧
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  :NQAAC Boardأعضاء اللجنة القومية        
  

  :وتحتوي هذه الصفحة على 
  

 )و بها مقترح جدول أعمال الجلسة التي سوف تعقد مستقبًال(    أجندة اللجنة القومية - أ
 )أعضاء اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد(     الخبراء - ب
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 :Internal Auditالتقييم الداخلية                   
  

يتم عمل استمارات استبيان وطرحها على مستوي حيث . وتحتوي هذه الصفحة على فكرة عمل التقييم الداخلي 

حيث يتم معرفة آراء ومقترحات حول فكر الجودة ومدي ،الجامعة وعلى مستوي الكلية وعلى مستوي الطالب 

  .تطبيقه
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 :Follow up visitsزيارات المتابعة للتطوير بالمشارآة              
  

  :وتحتوي هذه الصفحة على 

 .بعة خالل الزيارةنموذج لزيارة المتا .١

 .جدول بالزيارات التي سوف تتم مستقبًال .٢
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  :About usمعلومات عن المشروع               
 

  :وتحتوي هذه الصفحة على
  

 .رسالة المشروع −

 .األهداف اإلستراتيجية للمشروع −

 .الخلفية التاريخية للمشروع −

 .الهيكل الوظيفي للمشروع −
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 :Contact us                     أتصل بنا         
  :وتحتوي هذه الصفحة على 

 .عنوان مقر اللجنة القومية والمشروع −

 .الرقم البريدي للمشروع −

 .تليفونات المشروعات −

 .فاآس المشروع −

 .البريد اإللكتروني للمشروع −
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  valuationE &onitoring M           المتابعة والدعم الفني. ٢
  :فحة على وتحتوي هذه الص

 .نظام متابعة المشروعات باللجنة القومية - أ

 :أهداف عملية المتابعة - ب

 .نماذج لمقترحات تقدم مشاريع ضمان الجودة بالكليات  •

 .نماذج لمقترحات تقدم مشاريع ضمان الجودة بالجامعة •

 .جدول زيارات فريق الدعم والمتابعة للجامعات خالل الفترة القادمة - ت
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  Workshops               ورش العمل .٣

 
وتحتوي هذه الصفحة على ورش العمل التي قام بها المشروع منذ بدايته حتى اآلن أيضا يحتوي على تاريخ ورشة 

  .العمل والمكان وأسماء المحاضرين ومواد العرض وصور للورشة
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  DE's visitsالتطوير بالمشارآة          .٤
  :وتحتوي هذه الصفحة على 

 .لمخرجات من التطوير بالمشارآةاألغراض وا −
 .بعمل الزيارات الميدانية القائمينالمراجعين  بأسماءقائمة  −

 .قائمة بالكليات التي تمت الزيارة لها حتى اآلن −
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  NARSالمعايير األآاديمية               .٥
ير وتفاصيل عن اجتماعات مقدمة عن دور المعايير األآاديمية وأهمية وضع هذه المعاي وتحتوي هذه الصفحة على

  .للقيام بإعداد المعايير األآاديمية
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 Conferencesالمؤتمرات                  .٦
  Organized By NQAACمؤتمرات منعقدة بواسطة اللجنة  -  أ

ومكان المؤتمر وتاريخ انعقاده وأسماء ، المؤتمرات التي عقدتها اللجنة القومية وتحتوي هذه الصفحة على

ومنشورات وصور ،بجلسات المؤتمر ؤتمر ومواد العرض الخاصةمين ومضمون المؤتمر وبرنامج الالمتحدث

  .للمؤتمر
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 Attended By NQAACمؤتمرات يحضرها أعضاء اللجنة القومية   -  ب

ومكان المؤتمر وتاريخ انعقاده وأسماء ، وتحتوي هذه الصفحة على المؤتمرات التي عقدتها اللجنة القومية

ومنشورات ،دثين ومضمون المؤتمر وبرنامج المؤتمر ومواد العرض الخاصة بجلسات المؤتمرالمتح

  وصور للمؤتمر
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 Projectsالمشاريع                         .٧
 .Projectsالمشاريع     -  أ

  :وتحتوي علي

 .مجاالت مشروعات الجودة −

 .نظام الدعم والمتابعة −

 .دليل تشغيل المرحلة األولي −
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 First Round (Cycle 1)لدورة األولي  ا -  ب

 

وتحتوي هذه الصفحة علي تاريخ الدورة وتاريخ التعاقد وعدد المشروعات المقدمة وعدد المشروعات الموافق 

  .عليها وبيانات المشروعات الموافق عليها
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 Second Round (Cycle 2)الدورة الثانية   -  ت

  

ة وتاريخ التعاقد وعدد المشروعات المقدمة وعدد المشروعات الموافق وتحتوي هذه الصفحة علي تاريخ الدور

  .عليها وبيانات المشروعات الموافق عليها
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 Third Round (Cycle 3)الدورة الثالثة   -  ث

  -  ج

وتحتوي هذه الصفحة علي تاريخ الدورة وتاريخ التعاقد وعدد المشروعات المقدمة وعدد المشروعات الموافق 

  .انات المشروعات الموافق عليهاعليها وبي
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 Links pagesروابط هامة                 .٨

  :وتحتوي هذه الصفحة على

 

 

 NQAAC Members e-mails  اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد  −

 Global Quality Assurance Websites  قائمة بالمواقع المرتبطة بضمان الجودة واالعتماد −

 Universities Websites  قع الجامعات المصريةقائمة بموا −

 QAAP Centers Websites  قائمة بمواقع مراآز ضمان الجودة بالجامعات −

 PMU e-mails  قائمة بالبريد االليكتروني لمديري وحدات إدارة المشروعات بالجامعات −

 Projects managers e-mail  قائمة بالبريد االليكتروني لمديري مشروعات ضمان الجودة بالكليات −
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  نظام  .ب 

  األرشيف االليكتروني


