
دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة  مشروع

بمؤسسات التعلٌم العالً
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Higher Education Institutions
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إعداد

جمال على الدهشان/ د.ا

وعمٌد الكلٌةأستاذ أصول التربٌة 



إعالن ورجاء 
العاملٌن و معاونوهم و التدرٌس هٌئة أعضاء السادة  

المنوفٌة بجامعة التربٌة بكلٌة الطالب

على للحصول الكلٌة تتقدم سوف وتوفٌقه هللا بعون  

 فً بذلك الخاصة التقدم استمارة خالل من المشروع

 ضرورة ٌتطلب ما وهو ، 2015/4 /16 أقصاه موعد

 ثم بداٌة، التقدم متطلبات الستٌفاء  الجمٌع جهود تضافر

 من نرجو ولذا ، لتنفٌذه الالزمة المتطلبات كافة تنفٌذ

 فً المشروع وإدارة الكلٌة إدارة مع التعاون حضراتكم

.المجال هذا

ومتطلبات المشروع عن فكرة تقدٌم ٌتطلب ذلك ولعل 

له التقدم



دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة مشروع 

بمؤسسات التعلٌم العالً

Support and Development of 

Educational Effectiveness in 

Higher Education Institutions

(SDEE)

إعداد

جمال على الدهشان/ د.ا

وعمٌد الكلٌةأستاذ أصول التربٌة 



التعرٌف بمشروع 

العالًوتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة بمؤسسات التعلٌم دعم 

(SDEE)

 
ًالتعلٌم لتطوٌر اإلستراتٌجٌة الخطة تنفٌذ إطار ف 

 الجودة دعم إدارة تبنى ضوء فًو بمصر، العالً

 تطوٌر مشروعات إدارة بوحدة لالعتماد والتأهٌل

 بالجامعات المستمر التطوٌر لمنظومة العالً التعلٌم

 المالً الدعم تقدٌم خالل من وذلك  الحكومٌة

 خطط وتنفٌذ التعلٌمٌة البٌئة لتطوٌر والفنً

 بالفاعلٌة لالرتقاء المستمر والتطوٌر التحسٌن

 للمنافسة الخرٌجٌن بمستوى والوصول التعلٌمٌة

   .واإلقلٌمً المحلً الصعٌد على



لالعتماد والتأهٌل الجودة دعم إدارة قامت 

 العالً التعلٌم تطوٌر مشروعات إدارة بوحدة

 السادة مع لقاء من أكثر فً اآلراء، باستطالع

 وخاصة بالجامعات الجودة ضمان مراكز مدٌري

 المؤسسات احتٌاجات عن الولٌدة الجامعات

 على الحصول لها ٌسبق لم التً التعلٌمٌة

 لالعتماد، والتأهٌل المستمر التطوٌر مشروع

 دعم إدارة خلصت الراجعة التغذٌة تحلٌل وبعد

 دعم مشروع بمقترح لالعتماد والتأهٌل الجودة

 التعلٌم بمؤسسات التعلٌمٌة الفاعلٌة وتطوٌر

.العالً



هدف المشروع 

الفاعلٌة وتطوٌر دعم مشروع وٌهدف 

SDEEالعالً التعلٌم بمؤسسات التعلٌمٌة

:إلى

" ترفع تعلٌمٌة بٌئة توفٌر فً المساهمة 

 بالمرحلة التعلٌمٌة الفاعلٌة مستوى

 المجتمع إمداد ٌضمن بما األولى الجامعٌة

 متطلبات تواكب مواصفات ذوي بخرٌجٌن

."العمل سوق



واألهداف العامة لمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة 

 SDEEالتعلٌمٌة بمؤسسات التعلٌم العالً

1- فى الحدٌثة الطرق مع ٌتالءم بما التحتٌة البنٌة تطوٌر 
.الذاتً والتعلم التعاونى التعلم متضمنة والتعلم التعلٌم

االطراف بمشاركة والتعلم للتعلٌم استراتٌجٌات وضع 
المعنٌة

2- أكادٌمٌة لمعاٌٌر وفقا القائمة التعلٌمٌة البرامج تطوٌر 
 الجودة ضمان متطلبات مع متوافقةو متبناه مرجعٌة
 التعلٌم جودة لضمان القومٌة الهٌئة من ومعتمدة
.واالعتماد

3- غٌر أسالٌب لتشمل  والتعلم التعلٌم أسالٌب تطوٌر 
 التدرٌب خالل من حدٌثة تعلم نظم مع تتوافق تقلٌدٌة
.العمل وورش



4- التقٌٌم، التوصٌف، من بدءا  ) البرامج جودة  نظام تفعٌل 
 الداخلٌة المراجعة الراجعة، التغذٌة من االستفادة

 تحسٌن خطة وضع البرنامج، تقرٌر إعداد والخارجٌة،
 والتطبٌقٌة العملٌة المنظومة كفاءة لرفع (وتطبٌقها

.العلمً للمحتوى والمجتمعٌة
5- المعاونة الهٌئة / التدرٌس هٌئة أعضاء مشاركة زٌادة / 

.التعلٌمٌة البرامج جودة نظام تفعٌل فً الطالب
6- ٌضمن بما  االمتحانات ونظم التقٌٌم أسالٌب  تطوٌر 

 تطبٌق خالل من المستهدفة التعلٌمٌة المخرجات تحقٌق
.التمٌٌز وعدم العدالة ضمان جانب الى المنهج خرائط

7- واالطراف التدرٌس هٌئة أعضاء و الطالب رضا زٌادة 
.التعلٌمٌة الفاعلٌة مستوى عن المجتمعٌة

8- المؤسسات مستوى على سنوٌة ملتقٌات فً المشاركة 
 فً الجٌدة الممارسات لنشر المشاركة بالجامعات المتعاقدة
 والبٌانات اللقاءات فعالٌات ونشر المجاالت مختلف

.الورقٌة والمطبوعات اإللكترونٌة والمعلومات



والمخرجات المتوقعة من تنفٌذ مشروع دعم وتطوٌر 

 SDEEالفاعلٌة التعلٌمٌة بمؤسسات التعلٌم العالً 

1- للمعاٌٌر الراهن الوضع بٌن الفجوة توضح دراسة 

 من االنتهاء بعد واستٌفائها التعلٌمٌة البٌئة فً الكمٌة

.المشروع

2- تعلٌمٌة برامج بتقدٌم تسمح متطورة تعلٌمٌة بٌئة 

  .الخرٌج مواصفات تحقق مرجعٌة أكادٌمٌة معاٌٌر ذات

3- بأعمال للقٌام وتأهٌلها تدرٌبها تم وخبرات كفاءات 

.والتقٌٌم والمتابعة والتنفٌذ التخطٌط

4- والتعلم التعلٌم مجال تخدم مطورة إستراتٌجٌة خطط 

 الحاصلة الكلٌات قبل من وتطبٌقها وتبنٌها إعدادها تم

.مشروعات على



5- تحقق مدى لتتبع التعلٌمٌة بالمؤسسة مفعلة آلٌة 
 المخرجات لمصفوفة طبقا المستهدفة التعلٌمٌة المخرجات
 خرائط) لها مناسبة تقوٌم وأسالٌب بالبرنامج والمقررات

.(االمتحانات وخرائط المنهج

6- عن المستفٌدة والجهات الطالب رضا تقٌس دراسات 
 والمقررات والتعلم التعلٌم وأسالٌب التعلٌمٌة البٌئة

 الفاعلٌة تحقق على دالالت من وغٌرها واالمتحانات
.التعلٌمٌة

7- الكلٌات بٌن مباشر وغٌر مباشر تعاون بروتوكوالت 
 المدنً والمجتمع والخدمٌة اإلنتاجٌة والقطاعات المعنٌة

  .األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة العملٌة تطوٌر ٌخص فٌما

8- مواصفات عن المعنٌة األطراف رضا تقٌس دراسات 
 وبعد قبل العمل سوق متطلبات تواكب التً الخرٌجٌن
.المشروع



إرشادات واشتراطات عامة

 التعلٌمٌة الفاعلٌة وتطوٌر دعم مشروع ٌقتصر -1

 الجامعٌة المرحلة برامج على العالً التعلٌم بمؤسسات

.العلٌا الدراسات ولٌس األولى

2- الجودة لضمان داخلً نظام للمؤسسة ٌكون أن ٌجب 

 تقٌٌم تقرٌر أو بالمشاركة التطوٌر زٌارة تقرٌر ولدٌها

.بالجامعة الجودة ضمان مركز من الحالً الوضع

3- االعتماد على حاصلة غٌر المؤسسة تكون أن ٌجب 

 مشروع على الحصول أو لالعتماد التقدم لها ٌسبق ولم

.CIQAP لالعتماد والتأهٌل المستمر التطوٌر

4- شهرا18 عن تزٌد ال المشروع تنفٌذ مدة



طبٌعة فرٌق عمل المشروع
مدٌر نفسه هو للمشروع التنفٌذي المدٌر ٌكون أن ٌجب 

.التعلٌمٌة بالمؤسسة الجودة ضمان وحدة

للمشروع التنفٌذي للمدٌر نائب تحدٌد ٌتم أن ٌشترط.

والتنفٌذي اإلداري الفرٌق أعضاء جمٌع توقٌع ضرورة 

.عضو كل مهام وتحدٌد للمشروع

التً األنشطة جمٌع تنفٌذ فً الطالب مشاركة ضرورة 

 األثر، قٌاس االستبٌانات، :مثل فٌها مساهمتهم ٌمكن

 المقترحات مع التعامل آلٌات الخرٌجٌن، روابط

.الخ......والشكاوي

األنشطة بعض تنفٌذ فً المدنً المجتمع مشاركة ضرورة 

.دورهم لتدعٌم



(أعضاء 10-6من )أعضاء فرٌق إدارة المشروع 

Management team

م   االســـــــــــم       الوظٌفة الحالٌة      المسئولٌة  فً إدارة المشروع       التوقٌع

1-  عمٌد الكلٌة

 (مدٌر المشروع)

- مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة 2

 (المدٌر التنفٌذي)

-3  (نائب المدٌر التنفٌذي)

4 -

5- 
-  ٌوقع جمٌع أعضاء فرٌق إدارة المشروعأن ٌجب.

- ملحق )لجمٌع أعضاء فرٌق إدارة المشروع طبقا للنموذج المرفق  ٌجب أن ترفق السٌرة الذاتٌة
(. 10رقم 







 



عدد أفراد الفرٌق المشاركٌن فً المشروع 

من هذه الفئة
  عدد أفراد الفرٌق المشاركٌن فً المشروع من هذه الفئة

الفئات*

طالب

 مدرسون مساعدون/ معٌدون

مدرسون

أساتذة مساعدون

أساتذة

( وظائف غٌر أكادٌمٌة( ) المستفٌدة االطرافآخرون من)

 إجمالً عدد أعضاء الفرٌق، أكادٌمٌون وغٌر أكادٌمٌون المشاركون
فً المشروع



.ٌجب تمثٌل جمٌع الفئات السابقة فً فرٌق عمل المشروع* 



تموٌل المشروع
العالً التعلٌم تطوٌر مشروعات إدارة وحدة من التموٌل لحصة األقصى الحد  

 ملٌونٌن و المتوسط للمشروع ونصف ملٌون هو (المصري بالجنٌة)

.االستثنائً للمشروع مالٌٌن وثالثة الكبٌر للمشروع

التموٌل إجمالً من %25  عن الجامعة من المساهم التموٌل ٌقل ال.

المٌزانٌة إجمالً من %10هو والبحوث الدراسات لبند األقصى الحد  

 والتجدٌد اإلحالل لبنود األدنى والحد (الجامعة وحصة الوحدة حصة مجموع)

.الكلٌة احتٌاج حسب توزٌعها ٌتم %90 هو  والتجهٌزات واآلالت

أصل من أقصى كحد % 10 حدود فً آلخر  بند من بالنقل السماح ٌمكن 

 الجودة دعم إدارة موافقة بعد منه المنقول للبند المقترح التموٌل قٌمة

 الدراسات بند إلى بالنقل ٌسمح وال المناقلة مبررات على لالعتماد والتأهٌل

.والبحوث

الواحد المخرج تموٌل ٌكون بحٌث المقدم المقترح فً المٌزانٌة توزٌع ٌتم 

 فٌما الجامعة مساهمة أو الوحدة مساهمة) واحدة جهة مساهمة من بالكامل

.(فقط الجامعة مساهمة من تموٌلها ٌتم حٌث المستهلكات عدا





شروط التقدم للمشروع
والجارٌة السابقة التطوٌر مشروعات مخرجات من االستفادة ٌجب 

.وكلٌاتها بالجامعة

للوحدة سبق أنشطة تموٌل ٌتم ال المنطقً اإلطار مصفوفة صٌاغة عند 
.تموٌلها

 عن المخرجات زٌادة وعدم أهداف 6  عن األهداف زٌادة عدم ضرورة 
 رئٌسٌة أنشطة أربعة عن الرئٌسٌة األنشطة زٌادة وعدم هدف لكل أربعة
  .مخرج لكل

واضحة بمؤشرات بالكلٌة المستمر التطوٌر لقٌاس آلٌة وضع  ٌجب 
Base) الحالً الوضع تسجٌل مع للقٌاس وقابلة Line

Indicators) المشروع تنفٌذ وبعد أثناء دوري بشكل القٌاس ومتابعة.

كما 2013/2014 الدراسً للعام وهى وصفٌة بٌانات أحدث إدراج ٌجب 
 الدراسة أو 2014 /2013 للعام األخٌر السنوي التقرٌر إدراج ٌجب

.الذاتٌة

فرٌق فً المستفٌدة واألطراف الكلٌة مجتمع لفئات ممثلٌن مشاركة ٌجب 
.المشروع عمل




