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 يقذيت:
تطىيش انتعهيى نانقىييت  خىدة انتعهيى انعانً فً إطاس االصتشاتيديت - أ

 بًصش انعاني 

التعلٌم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلٌة الحراك االجتماعً والموجه فً صٌاغة المستقبل، وٌمثل التعلٌم 

فً منظومة التعلٌم العالً هو أمر حتمً. ٌحتاج  العالً رأس الحربة فً مسٌرة التقدم، لذا فإن التطوٌر المستمر

هذا التطوٌر فً مراحل معٌنة إلى إعادة صٌاغة للرإٌة والرسالة واألهداف واالستراتٌجٌات والسٌاسات والتً 

تضمن مالءمة منظومة التعلٌم العالً لمتطلبات الحاضر والمستقبل. لهذا كانت النظرة الشاملة هً الفلسفة التً 

فً: وتحددت رإٌتها  2111بمصر والتً بدأت فً فبراٌر القومٌة لتطوٌر التعلٌم العالً  االستراتٌجٌة بنٌت علٌها

" دور قٌادي للتعلٌم العالً فً مجتمع المعرفة، التمٌز والقدرة على المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة 

 تشمل المحاور الرئٌسٌة التالٌة: وبحٌث للتنمٌة "

 على التعلٌم العالً كماً وكٌفاً  تلبٌة الطلب •

 ضمان الجودة فً التعلٌم العالً •

 االستفادة القصوى من تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً التعلٌم العالً •

 البحث العلمً الهادف ودراسات علٌا متطورة •

 التنمٌة المستمرة لقدرات الهٌئات األكادٌمٌة والقٌادات •

 اً واجتماعٌاً وثقافٌاً فً ظل نظم ولوائح متطورةتكامل تؤهٌل طالب التعلٌم العالً علمٌ •

 

خمسٌة : مشروعاً تنفذ على ثالث مراحل  25إلى عدد  التطوٌر ستراتٌجٌةإبالفعل ترجمت وقد 

حد المكونات أهو  مشروع ضمان الجودة واالعتمادوٌعد  .2102/2107 – 2117/2102 – 2112/2117

ضمان جودة التعلٌم والتحسٌن المستمر  استهدفوالذى  (2112/2117)مرحلة الجودة: بالمرحلة األولى الستة

ورفع كفاءة أداء مإسسات التعلٌم العالً المصرٌة مما ٌإدى إلى كسب ثقة المجتمع فً قدرة الخرٌجٌن على 

 واالقلٌمى والدولً من خالل: المستوى القومً

  نشر ثقافة الجودة فً المجتمع األكادٌمى،  •

 بمإسسات التعلٌم العالً بمصر، نشاء نظم داخلٌة للجودةإ •

 المصرٌة. إنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومٌة •
 

مصر )مرحلة االعتماد: ب تطوٌر التعلٌم العالً الستراتٌجٌةتنفٌذ المرحلة الثانٌة من الخطة التنفٌذٌة  ومع بدء

مر وضمان الجودة واالعتماد، القدرة على التطوٌر المست فىأهم أولوٌات هذه المرحلة تحددت (، 2117/2102

وتحقٌق قدرة مإسسٌة ذاتٌة الحركة لتطوٌر مستمر،  متكامل ٌهدف إلى الوصول إلىإعداد برنامج  ومن ثم تم

 لالعتماد.تإهل ومإسسٌة مقننة، وبما ٌضمن قدرة تنافسٌة عالٌة جودة أكادٌمٌة 

 

تنفٌذ المرحلة وبدء  ملة لتطوٌر التعلٌم العالًللخطة القومٌة الشاومع انتهاء فعالٌات تنفٌذ المرحلة الثانٌة 

مجاالت العمل المقترحة لمشروعات الجودة ، فقد تم تحدٌد (2102/2107)مرحلة العولمة والتمٌز: الثالثة 

 :رئٌسٌة محاورثالث من خالل والتؤهٌل لالعتماد 

 :المحور األول: الجودة واالعتماد

نظم ضمان الجودة والتقدم لالعتماد على جمٌع مإسسات مشروعات تنافسٌة بغرض االنتهاء من تطبٌق  -0

 (.CIQAPالتعلٌم العالً الحكومً )دورات جدٌدة لمشروعات التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد 
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دولً لعدد من المعامل والمراكز العلمٌة العتماد االكفاءة والمشروعات تنافسٌة بغرض استكمال رفع  -2

 (.HLAPدٌدة لمشروعات اعتماد المعامل بمإسسات التعلٌم العالً والبحثٌة فً الجامعات )دورات ج

مشروعات تنافسٌة بغرض رفع المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة فً الجامعات )دورات جدٌدة  -2

 (.QASPلمشروعات المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة 

 التمٌز.مشروعات تنافسٌة للمإسسات التً حصلت على االعتماد لتحقٌق  -4

 حصول الجامعات الحكومٌة على االعتماد المإسسً. مشروعات تنافسٌة بغرض -5

 مشروعات تنافسٌة الستحداث برامج مشتركة بالكلٌات / المعاهد الجامعٌة مع الجامعات العالمٌة. -6

مشروعات تنافسٌة فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌات / المعاهد الجامعٌة /  -7

 عات.الجام

 .(INTLA) جوائز تنافسٌة لالبتكار فً التعلٌم والتعلم -8
 

 المحور الثانً: الحوكمة وتطوٌر التشرٌعات:

 .(QACSP) مشروعات لدعم ومتابعة الخطط التنفٌذٌة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات -
 

 المحور الثالث: دعم وتطوٌر البحث العلمً:

 علمً بالكلٌات / المعاهد الجامعٌة / الجامعات.مشروعات تنافسٌة إلنشاء مراكز تمٌز للبحث ال -0

 اً لألولوٌات القومٌة للبحث العلمً.طبقمشروعات تنافسٌة بحثٌة  -2

 بما ٌضمن رفع قدرات النشر العلمً على المستوى الدولً نشر العلمًتمٌز فى الللجوائز تنافسٌة  -2

(ESCPA). 
 

 وتطىيش انتعهيى انعانً بًصش: االبذاع واالبتكاس - ب

فً  تتسابق إلٌها األمم تىالعصر الوممارسات االبداع واالبتكار من علوم  أصبحواأللفٌة الثالثة  ٌةبدامنذ 
مجاالت التعلٌم  وفى مجال التعلٌم العالى تعد .وغٌرها واالقتصاد والصناعة والتكنولوجٌا التعلٌم فً المٌادٌن شتى

مع و البٌئات الخصبة لالبداع واالبتكار.من  تعتبرالتى و التعلٌم العالً لمإسسات التطوٌر مداخلأهم من  والتعلم
(، وإدراكاً من برنامج 2102/2107)مرحلة العولمة والتمٌز:  لمشروعات التطوٌر تنفٌذ المرحلة الثالثةبدء 

لى توفٌر تعلٌم إادرات المبتكرة والمبدعة الهادفة والمب تشجٌع االفكارالتطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد ألهمٌة 
االرتقاء بعملٌتً بما ٌضمن  لالبتكار فً التعلٌم والتعلمجوائز تنافسٌة  ، فقد تم استحداث مكون لتموٌلمتمٌزعالى 

 والمعاهد المصرٌة الحكومٌة.كلٌات الب التعلٌم والتعلم
هٌل لالعتماد ٌتبنى المفهوم الحدٌث المقبول عالمٌا برنامج التطوٌر المستمر والتؤوتجدر اإلشارة إلى أن 

 :جدٌد تماما بشكل مطلق، وإنما هو ٌستلزم أن ٌكون االبتكار مرتبطا بشئ لالبتكار، حٌث ال
 واتباع طرق االبتكار الشاملة "إٌجاد حلول جدٌدة لمشاكل قائمة عن طرٌق إعطاء الفرصة ألنشطة جدٌدة"،

Innovation" "Inclusive  ًتتعلق بالحلول االبتكارٌة الفعالة من حٌث التكلفة، وهً التً تجلب منافع الت
 .كبٌرة ألعداد كثٌرة من الناس بتكلفة قلٌلة

 

 : )INTLA (تُافضيت نالبتكاس في انتعهيى وانتعهىاندىائز ان - ج

ع االفكار تشجٌإلى  لالبتكار فً التعلٌم والتعلمبرنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد جوائز تهدف 

)فى أى من مجاالت التعلٌم والتعلم: تصمٌم البرامج والمقررات، أنماط  والمبادرات المبتكرة والمبدعة الهادفة

نعكس بشكل مباشر ٌلى توفٌر تعلٌم جامعى متمٌز وإ التعلٌم والتعلم، نظم التقوٌم واإلمتحانات ...............إلخ(،

http://forum.nooor.com/t32645.html
http://forum.nooor.com/t32645.html
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ورفع كفاءتها وجودتها وتعظٌم العائد تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة و، العملعلى قدرة الخرٌج على المنافسة فً سوق 

 بما ٌحقق التنمٌة المستدامة. منها

 

 :للجوائزالمحددة األهداف 

  والمعاهد المصرٌة الحكومٌة.كلٌات التشجٌع أفضل الممارسات والمبادرات التعلٌمٌة الخالقة داخل 

  اتخاذ المبادرات االبتكارٌة  ىالمصرٌة عل الحكومٌة تجامعابالتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس وتشجٌع

 التنمٌة المستدامة لعملٌتً التعلٌم والتعلم.تحقٌق ولتحسٌن التعلٌم العالً وضمان جودته 

 عن طرٌق  تمشكالالتغلب على والوالمعاهد المصرٌة الحكومٌة كلٌات الب االرتقاء بعملٌتً التعلٌم والتعلم

 .حلول ومبادرات إبتكارٌة

 همتشجٌع التنافس اإلٌجابً بٌنالمصرٌة و الحكومٌة جامعاتبالعضاء هٌئة التدرٌس الفعال ألدور البراز إ 

 .لالبتكار فً التعلٌم والتعلم

 عملٌتً التعلٌم والتعلم داخل  وتطوٌرالتً تسهم فً تنمٌة  المبادرةتنمٌة روح وبداع نشر ثقافة التمٌز واال

 المصرٌة. الحكومٌة جامعاتال

  البتكار فً التعلٌم والتعلموتعظٌم االستفادة من التجارب الرائدة فى مجال افضل الممارسات أنشر 

 المصرٌة. الحكومٌة جامعاتبال

  عن طرٌق النشر بطرق مختلفة لممارسات الجٌدة للتعلٌم العالً بغرض كسب ثقة المجتمعباالتعرٌف. 

 فً و ارساتهم فً مجتمع التعلٌم العالًتكرٌم اصحاب الممارسات الجٌدة والتعرٌف بهم وبممتقدٌر و

 .ككل المجتمع

  تحفٌز وتشجٌع اعضاء هٌئة التدرٌس علً اتخاذ المبادرات االبتكارٌة لتحسٌن التعلٌم العالً وضمان

 جودته.

 

 :2102/2102نعاو  البتكاس في انتعهيى وانتعهىاخىائز  - د

لبٌة االحتٌاجات المجتمعٌة وضمان النمو لت، وفى السنوات االخٌرة تزاٌد الطلب على التعلٌم الجامعىمع 

أعداد مع ال تتناسب والتى  عداد المتزاٌدة من الطالبلأللى توفٌره بشكل متمٌز إازدادت الحاجة ، االقتصادى

نماط أتوفٌر همٌة ومن ثم تولدت الحاجة ألومواردها المادٌة والبشرٌة مكانٌاتها إوال مع  المإسسات التعلٌمٌة

ذج االنمفقد تم تحدٌد المجال العام للتقدم بذلك وعلى  فى التعلٌم والتعلم، ٌة مبتكرة ومبدعةووسائل غٌر تقلٌد

ى أالعملٌة التعلٌمٌة فى وجودة رفع كفاءة  :باآلتى 2102/2102للعام األكادٌمى  الحالٌة ةدورالفى االبتكارٌة 

زمات والبشرٌة فى ظل ظروف اآل المالٌة التغلب على مشكالت عدم التناسب مع المواردبهدف  مكوناتهامن 

 .توافر التموٌل الكافى وقلةاالقتصادٌة 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 بشَايح انتطىيش انًضتًش وانتأهيم نالعتًاد ىائز خ

 ىنالبتكاس في انتعهيى وانتعه

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

 

 قىاعذ واشتشاطاث عايت 

 2102/2102ونً:  انعاو األكاديًً هذوسة األن

 

 

العملٌة وجودة رفع كفاءة : إقتراح وتطبٌق نماذج ابتكارٌة بهدف األولى ةدورالمجال العام لل

للتغلب على مشكالت عدم  مكوناتهاى من أالتعلٌمٌة فى 

التناسب مع الموارد المالٌة والبشرٌة فى ظل ظروف اآلزمات 

 االقتصادٌة وقلة توافر التموٌل الكافى



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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نالبتكاس في بشَايح انتطىيش انًضتًش وانتأهيم نالعتًاد  انتعشيف بدىائز - أ
 :انتعهيى وانتعهى

وتطبٌق تقدٌم تمنح عند وائز لالبتكار فً التعلٌم والتعلم هً ججوائز برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد 

لحصر: تصمٌم البرامج )فى المجاالت التالٌة على سبٌل المثال ال ا فً التعلٌم والتعلم ومبتكر زنموذج متمٌ

 لجودةضمان اتوافر عناصر مع والمقررات، أنماط التعلٌم والتعلم، نظم التقوٌم واإلمتحانات ...............إلخ(، 

 .عند تطبٌقه وتقٌٌمه
 

 يضتىياث انتقذو نهدىائز: - ب

 :للتطبٌق اتٌمستوثالث التقدم للجوائز ٌمكن أن ٌكون من خالل 

 مقررات دراسٌة.مجموعة راسً / : مستوى مقرر دالمستوى األول 

 أكثر من برنامج دراسى / أو على مستوى جمٌع  متكامل: مستوى برنامج دراسى المستوى الثانى /

 .أكثر من كلٌة/ كلٌة على مستوى  العلمى، أو قسممقررات ال

 أكثر من جامعة/  جامعة: مستوى اللثالمستوى الثا. 
 

 قىاعذ انتقذو نهدىائز: - ج

  العملٌة التعلٌمٌة فى  وجودةرفع كفاءة بتكارٌة التى تهدف لعلى النماذج االالحالٌة  ةدورلافى ٌقتصر التقدم

لتغلب على مشكالت عدم التناسب مع الموارد المالٌة والبشرٌة فى ظل ظروف االزمات ل مكوناتهاى من أ

 .توافر التموٌل الكافى قلةاالقتصادٌة و

  على أى جوائز / مكافآت من أى جهة أخرى فى فترات سابقة ٌشترط عدم حصول النموذج اإلبتكاري المتقدم

تقدمه للحصول على  جوائز / مكافآت من أى جهة أخرى خالل العام األكادٌمى الحالى  أو للتقدم

2102/2102. 

 ( اإلبتكاري  أعضاء فرٌق العمل القائم على تطبٌق النموذج أحدٌجب أن ٌكون المتقدم للحصول على الجائزة

 .و هٌئة تدرٌس مصري على رأس العمل حالٌاً بؤحد كلٌات / معاهد الجامعات الحكومٌة المصرٌةعض( المقترح

 ألف جنٌه  21هى  للمستوى األولاً طبقالمقترح  قٌمة الجائزة الكلٌة التى ٌحصل علٌها النموذج االبتكارى

 مصرى.

  ألف جنٌه  011هى  للمستوى الثانىاً طبققٌمة الجائزة الكلٌة التى ٌحصل علٌها النموذج االبتكارى المقترح

 .مصرى

  ألف جنٌه  211هى  الثالثللمستوى اً طبققٌمة الجائزة الكلٌة التى ٌحصل علٌها النموذج االبتكارى المقترح

 مصرى.

 ( التى ٌحصل علٌها النموذج االبتكارى الفائز إلً نصفٌن: والثالث تقسم الجائزة )للمستوى األول والثانى

فى تطبٌق النموذج تبعا لنسب مشاركتهم الواردة  الذٌن شاركوافرٌق العمل عضاء ٌمنح ألالنصف األول نقدى 

االبتكارى فى إستمارة فرٌق العمل، والنصف الثانً عٌنً ٌتم من خالله دعم الجهة المتقدمة بالنموذج 

 .واستمرارٌه تطبٌقه وبما ٌدعم تطوٌر ورفع كفاءة النموذج االبتكارى الفائز المقترح

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 بعد تطبٌقه المقترحاالبتكارى لجهة المتقدمة بالنموذج لتقدٌم بٌان تفصٌلى بالدعم العٌنً المطلوب  ٌتم ،

وٌمكن أن ٌضم الدعم العٌنً: أجهزة، إصالح وتحدٌث، تجهٌزات، مستلزمات تشغٌل )كٌماوٌات، قطع 

 غٌار....(، مراجع علمٌة، حزم برمجٌات .....إلخ.

 
 

 يىعذ انتقذو: - د

بما  قبل وبعد التطبٌقال نماذج التقدم موعد استقبوٌد موعد اإلعالن عن فتح باب التقدم للجوائز، مراعاة تحدتم 

ومن ثم  2102/2102خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى  النماذج االبتكارٌة المقترحةتطبٌق ٌسمح ب

 .2102/2104قبل بدء العام األكادٌمى الجدٌد  مكانٌة تعمٌمهاإمدى نجاحها و تقٌٌم

 

 بٌق ــــقبل التط قدمـــــالت اتالستمارٌة ـــولذج األانمبال الـــأخر موعد الستق 
(Pre-implementation Template) 

 2102ٌناٌر  8 الثالثاء :

 بٌق ـــقبل التطدم ـــالستمارات التق ٌةـــولاأل ذجانملاعة ـــلة مراجـــمرح
(Pre-implementation Template) ئج القبول المبدئى نتا إعالنو

 المالحظات الواجب استٌفائها للنماذج و
: 

 خالل الفترة 
 -ٌناٌر  9األربعاء من 

 وحتى 
 2102ٌناٌر  07الخمٌس 

  قبل التطبٌقالستمارات التقدم النهائٌة ذج انمالأخر موعد الستقبال 
(Pre-implementation Template )القبول  مالحظات بعد استٌفاء

 2102/2102تطبٌق بالفصل الدراسى الثانىدء البقبل و المبدئى،
 2102 فبراٌر 01األحد  :

 شاملة كافة  بعد التطبٌقلنهائٌة الستمارات التقدم اذج انمالتقدٌم أخر موعد ل
بعد التطبٌق بالفصل ( Post-implementation Template)المرفقات 
 2102/2102الثانىالدراسى 

 2102ٌولٌو  20األربعاء  :

 2102/2102نتائج التحكٌم )نهاٌة الفصل الدراسى الثانى اعالن وكٌم حالت 
 (2102/2104ومع بدء العام األكادٌمى 

 2102 سبتمبر :

 2102 أكتوبر : تكرٌم النماذج الفائزة وتوزٌع الجوائز 

 

 نهدىائز:قذيت تانً انًُارج االبتكاسيت انًقتشحتأصش انًفاضهت بيٍ  -هـ

كل البٌانات لمستوفاة الغٌر  قدمة للجوائز بعد إستبعاد جمٌع النماذجالمتالبتكارٌة النماذج اٌتم المفاضلة بٌن س

 الحالٌة ةدورالمجال العام المحدد للأو التى ال تقع فى  (التطبٌق بعدو أقبل التطبٌق المطلوبة باستمارات التقدم )

 التالٌة: المفاضلةعند الفحص المبدئى، تبعاً ألسس 

 ٌة لموضوع النموذج االبتكاري المقترحعملعلمٌة والالقٌمة ال: 

هل ٌقع المقترح المقدم ضمن المجال العام للتقدم بالنماذج االبتكارٌة فى الدورة الحالٌة )رفع كفاءة  -

بهدف التغلب على مشكالت عدم التناسب مع الموارد  مكوناتهاوجودة العملٌة التعلٌمٌة فى أى من 

 توافر التموٌل الكافى(؟ قلةاالقتصادٌة والمالٌة والبشرٌة فى ظل ظروف االزمات 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 هل المقترح المقدم مبتكر فً تصمٌمه أو موضوعه أو كلٌهما معا؟ -

 هل ٌحتوى على أفكار تإدي لالرتقاء بعملٌتً التعلٌم والتعلم؟ -

 هل ٌساهم فى حل مشكالت عدم التناسب مع الموارد المالٌة والبشرٌة ؟ -

 ؟المٌة فً المجاالت ذات العالقةل ٌواكب المقترح المقدم التطورات العه -

 مدى قابلٌة النموذج المقترح للتطوٌر؟ما  -

 مقارنة بتكلفة تطبٌقه؟ النموذج االبتكاري المقترحمدى فاعلٌة ما  -

 التؤثٌر واالستمرارٌة والمردود : 

 فً التعلٌم العالى الحكومىواضح التؤثٌر فى عدد كبٌر من مإسسات  المقترح نموذجالهل ٌمكن أن ٌكون  -

 النطاق المحلً؟

 ستفٌدٌن بشكل مباشر وغٌر مباشر؟أعداد كبٌرة من المالنموذج المقترح هل ٌمكن أن ٌستفٌد من  -

 فى األعوام القادمة؟المقترح النموذج ستمرارٌة االستفادة من توجد ضمانات الل ه -

 ؟فى جهات أخرى نقل التجربة وتطبٌقهاهل ٌمكن  -

 اشر من النموذج المقترح؟ما مدى رضا الطالب المستفٌدٌن بشكل مب -

 ما مدى رضا اعضاء هٌئة التدرٌس الزمالء بالمإسسة التعلٌمٌة على النموذج المقترح؟ -

 ا اصحاب المصلحة / جهات التشغٌل؟ما مدى رض -

 هل ٌحقق النموذج المقترح عائداً مادٌاً أو ٌساهم فى حل المشاكل المادٌة للمإسسة؟ -

 الجودة التقنٌة: 

 واضح وجٌد التصمٌم؟موذج المقترح لتطبٌق النهل العرض  -

 هل مراحل خطة العمل واضحة ومحددة؟ -

 هل الوقت المقترح لتنفٌذ كل مرحلة مناسب؟ -

 ما مستوى تحدٌد األنشطة التنفٌذٌة لتطبٌق النموذج من حٌث المنهجٌة واإلعداد والتنفٌذ والتوقٌت؟ -

 هل تتناسب الموارد المتاحة مع تنفٌذ النموذج المقترح؟ -

 المطلوب؟على النحو  ومإشرات قٌاس األثر والمردودحدٌد مإشرات األداء هل تم ت -

 

 إسشاداث انتقذو - و

ال تقبقل و( وبعد التطبٌققالتطبٌق قبل )التقدم  اتباستمار ٌجب االلتزام بجمٌع النماذج المحددة من البرنامج -

 .بالفاكس أو المرسلةالنماذج المكتوبة بخط الٌد 

التطبٌقق قبقل )التققدم  اتباستمار بداخل النسخ الورقٌة واألختام المطلوبة ضرورة استٌفاء جمٌع التوقٌعات -

 .(وبعد التطبٌق

نسقخة إلكترونٌقة  إلقى باإلضقافة( التطبٌقق بعقدو قبل التطبٌقق )التقدم  اتاستمارورقٌة من  ةٌتم تقدٌم نسخ -

 .مع كل إستمارة CD  على

شقارع احمقد عرابقً المهندسققٌن  96ج وهققو إلقى عنقوان البرنقام CDباإلضقافة إلققى  الورقٌقة ةتسقلم النسقخ -

إمققا بالٌققد أو بالبرٌققد السققرٌع وٌققتم معرفققة الققرقم الكققودى )الققذى تققم تحدٌققده بمعرفققة  الققدور الحققادي عشققر

 البرنامج( بعد التسلٌم والفحص الظاهرى مباشرة.

 

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 جمهورٌة مصر العربٌة

 وزارة التعلٌم العالً

 وحدة إدارة مشروعات التطوٌر

 ر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالًبرنامج التطوٌ

 لالبتكار فً التعلٌم والتعلمبرنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد جوائز 

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

 (2102/2102)الدورة األولى:  العام األكادٌمى  

العملٌة وجودة رفع كفاءة نماذج ابتكارٌة بهدف  : إقتراح وتطبٌقاألولى ةدورالمجال العام لل

للتغلب على مشكالت عدم  مكوناتهاى من أالتعلٌمٌة فى 

التناسب مع الموارد المالٌة والبشرٌة فى ظل ظروف اآلزمات 

 االقتصادٌة وقلة توافر التموٌل الكافى

 

 ( implementation Template -Pre) قبل التطبٌقنموذج استمارة التقدم 

 2102ٌناٌر  8الموافق الثالثاء موعد للتقدم  أخر

 

 اسى انًتمذو:......................................................

 اسى اننًىرج االبتكبسي انًمتشذ:...........................

 كهُت / يعهذ: ........................................

 ................خبيعت:..........................
 

 *انشيض انكىدٌ إلستًبسة انتمذو 

ًَأل بًعشفت إداسة انبشنبيح *



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 :(implementation Template -Pre) نموذج استمارة التقدم قبل التطبٌق جدول محتوٌات

 

 رقم الصفحة الموضوع م

 2ق:  واعتًبداث وتعهذاث..................................إلشاساث  انفصم األول
 2ق:  إقرارات................................................   1-1
 4ق:  إعتماد.................................................   1-2
 5ق:  .................................................تعهد 1-3

 6ق:  انتطبُك.................................. لبم – االبتكبسيتطبُك اننًىرج تفبصُم يمتشذ  انفصم انثبنٍ
 6ق:  الفكرة المقترح .........................وصف    2-1
 7ق:  .........................االحتٌاجات الراهن وتحلٌلوصف الوضع    2-2
 8ق:  المتستهدف.........................وصف الوضع  2-3
 9ق:  .........................فرٌق العمل المقترح   2-4
 01ق:  المقترح ......................... خط  العمل والتنفٌذ 2-5
 00ق:  مؤشرات قٌاس األثر والمردود.........................   2-6

 02ق:  ....................يهخص اننًىرج االبتكبسي انفصم انثبنث 

 02ق:  لبم انتطبُك....................ستًبسة انتمذو ال إشعبس االستالو  انشابعانفصم 

  التسٌر الذاتٌ  لفرٌق العمل المقترح........................ يشفمبث

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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وتعهذاث انفصم األول : إقشاساث واعتًاداث  

 اثإقــــــــــــــــشاس  0-0

 Pre- implementation)بل التطبٌق قالتقدم  باستمارة الواردة البٌانات بؤن دناهأ الموقع ناأ : أقرأوال

Template  ) ومطابقة صحٌحة لالبتكار فى التعلٌم والتعلملجوائز برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد 

 اإلستمارة. بهذة خاطئة ببٌانات اإلدالء حالة القانونٌة فً بمسئولٌتً أقر كما للواقع

على أى جوائز / مكافآت من أى جهة أخرى فى فترات سابقة ح كما أقر بعدم حصول النموذج اإلبتكاري المقتر
 .2102/2102للتقدم أو تقدمه للحصول على  جوائز / مكافآت من أى جهة أخرى خالل العام األكادٌمى الحالى 

 

 بٌانات المتقدم 

 :  االضى 

 انذرجخ انعهًيخ:

 :انقطى

 انكهيخ:

 انجبيعخ:

 :فبكص :ثريذ إنكزروَي 
 :بمكت رهيفىٌ
 :محمول رهيفىٌ

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 

السٌد األستاذ الدكتور:..............................................................  بؤن دناهأ الموقع ناأ أقر ثانٌاً:

 علٌم والتعلملالبتكار فى التلجوائز برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد  بالنموذج االبتكارى المقدمالمتقدم 

 .بالنموذج المتقدمةبالمإسسة التعلٌمٌة على رأس العمل هو عضو هٌئة تدرٌس 
 

 بٌانات عمٌد المإسسة التعلٌمٌة 

 االتسم:                                                                                 

 انكهيخ:

 انجبيعخ:

 :ثريذ إنكزروَي 
 

 :فبكص
 

 :رهيفىٌ
 

 :انزبريخ  :انزىقيع

 نهًؤسست انتعهًُُتانشسًٍ  انخبتى



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 اعتًاد  0-2

من التسٌد االتستاذ الدكتور عمٌد المؤتستس  التعلٌمٌ  ( Pre-implementation Template)قبل التطبٌق اتستمارة التقدم ٌتم اعتماد 

 .تسٌتم تطبٌق النموذج بهاى توال وذجمبالن)الكلٌ / المعهد( المتقدم  

 مٌد المإسسة التعلٌمٌةبٌانات ع

 االتسم:                                                                                 

 انكهيخ:

 انجبيعخ:

 :ثريذ إنكزروَي 
 

 :فبكص
 

 :رهيفىٌ
 

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 نهًؤسست انتعهًُُتانشسًٍ  انخبتى

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 تعهذ  0-2
 : أن نشهد الموقعون نحن

صحٌحة ( Pre-implementation Template)قبل التطبٌق  استمارة التقدملمعلومات الواردة فً ا -
 .فً حدود علمنا

النموذج والمإسسة التعلٌمٌة لتطبٌق  ٌوافق المتقدم بالنموذج االبتكارى المقترح وفرٌق العمل المقترح -
فً تداول أجزاء أو النسخة الكاملة من  على حق برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً

تعلٌم  ةوإتاحتها ألى مإسس( Pre-implementation Templateقبل التطبٌق )استمارة التقدم 
وتعظٌم االستفادة من التجارب الرائدة فى مجال أفضل الممارسات ، وذلك بغرض نشر حكومٌة أخرى عال  

 المبادرة.تنمٌة روح ونشر ثقافة التمٌز واإلبداع المصرٌة و الحكومٌة جامعاتبال البتكار فً التعلٌم والتعلما

ٌلتزم المتقدم بالنموذج االبتكارى المقترح وفرٌق العمل المقترح لتطبٌق النموذج والمإسسة التعلٌمٌة على  -
تقدٌم تقرٌر  لبرنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً لمتابعة تنفٌذ تطبٌق النموذج 

. كما ٌوافق بعد اعتماده من وحدة ضمان الجودة بالمإسسة التعلٌمٌة() لمقترح فى منتصف فترة التطبٌقا
النموذج  فترة تطبٌقالتطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد خالل  ات متابعة من قبل برنامجعلى استقبال زٌار
 االبتكارى المقترح.

 المإسسة التعلٌمٌة :تفاصٌل 

 ................................:انًقذواضى انًُىرج االثزكبري  

 : كهيخ / يعهذ .............................انًزقذيخ اضى انًؤضطخ 

 ............................. :انًزقذيخ عُىاٌ انًؤضطخ 

 المتقدم بٌانات 

 :االضى 
 :انىظيفخ 

 الكلٌ :
 الجامع :

 :فبكص :ثريذ إنكزروَي 
 :مكتب رهيفىٌ
 :محمول رهيفىٌ

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 بٌانات عمٌد المإسسة التعلٌمٌة 

 :انىظيفخ:                                                                                 االضى 
 

 :فبكص :ثريذ إنكزروَي 
 :مكتب رهيفىٌ
 :محمول رهيفىٌ

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 نهًؤسست انتعهًُُتانشسًٍ  انخبتى

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 

 

 

 

 

 

 

 15ق : 

 .................................كلية / معهد: ............................. جامعة:.......................اسم المتقدم:............
 (2102/2102)الدورة األولى:  العام األكاديمى  البتكار في التعليم والتعلماجوائز 

 11685933، 11364533:ف/ ( 536 -933 -588)داخلى:  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69
http://www.qaap.edu.eg/sc, Website:  info@qaap.edu.egmail: -EE 

 

 قبم انتطبيق – االبتكاسيتطبيق انًُىرج تفاصيم يقتشذ انفصم انثاًَ : 
 انفكشة انًقتشحتوصف  2-0

، (ضى 4.5يطبفخ 44يقبش  Arialضطرا في انصفذخ، فىَذ  44فيًب ال يسيذ عٍ صفذخ وادذح ) انًُىرج االثزكبري انًقزرحوصف  يزى

االفكبر وانًجبدراد يع انًجبل انرئيطً نهجىائس وانًذذد خالل انذورح انذبنيخ عهً انًُىرج االثزكبري انًقزرح ق رطبث ثًب يىضخو

)يبديخ  انًىارد انًزبدخ عذو رُبضتثهذف انزغهت عهً يشكهخ  يكىَبرهبي يٍ أاالثذاعيخ وانًجزكرح انخبصخ ثرفع كفبءح انعًهيخ انزعهيًيخ فً 

 .انًُىرج االثزكبري انًقزرحكًب يزى رذذيذ َىعيخ وأعذاد انفئبد انًطزفيذح يٍ رطجيق  انطالة.يقبرَخ ثعذد  أو ثشريخ(
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 االحتياخاث انشاهٍ وتحهيموصف انىضع  2-2

يطبفخ 44يقبش  Arialضطرا في انصفذخ، فىَذ  44فيًب ال يزجبوز صفذخ وادذح ) نهًُىرج االثزكبري انًقزرحرذهيم يذي االدزيبج  يزى

، و/ أو عهً انعًهيخ انزعهيًيخواألثبر انطهجيخ انذبنيخ  كمبنًشاالدزيبجبد، وصف اانىضع انراهٍ، وصف ورنك يٍ خالل رذذيذ ( ضى 4.5

 وجىد فرصخ نهزطىير وانزذطيٍ.
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 انًضتهذفوصف انىضع  2-2
للنموذج األهداف المحددة  وصف (تسم 1.5متساف  14مقاس  Arialتسطرا فً الصفح ، فونت  41فٌما ال ٌتجاوز صفح  واحدة )ٌتم 

النموذج ، ومد. ارتباط ، والمخاطر المتوقع  عند التطبٌق وكٌفٌ  التغلب علٌهاله عند التطبٌق الفعلى المتوقع  النتائج، االبتكار. المقترح
 الجامع  / المؤتستس  التعلٌمٌ  / القتسم العلمى.القومً وعلى متستو. التطوٌر على المتستو.  بإتستراتٌجٌ  االبتكار. المقترح
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 فشيق انعًم انًقتشذ  2-4

 (.1)ملحق ب طبقا للنموذج المرفق لعمل المقترحلجمٌع أعضاء فرٌق اترفق التسٌرة الذاتٌ  ، كما المقدملتطبٌق النموذج االبتكار.  ومتسئولٌات أعضاء فرٌق العمل المقترح قائم  بأتسماء ووظائف ٌتم تحدٌد
 

 

 التوقٌع
 المسئولٌة 

تنفٌذ النموذج االبتكارى فً 
 المقترح

 م االســـــــــــم الوظٌفة الحالٌة

    1 

    2 

    3 

     

     

     



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 انًقتشحت خطت انعًم وانتُفيز 2-5
 يصفىفت اإلطاس انًُطقي  - أ

المؤدٌ  لهذه  األنشط ٌجب توضٌح ، كما لكل مخرج تحدٌد المؤشرات وفروض العمل من خالل ،للنموذج االبتكار. المقترح ألهداف المحددةل المتستهدف مخرجات ال تحقٌق ٌ كٌفد تحدٌالتالً  ٌتم فى الجدول
 .(أخر. برمجٌات، أجهزة، مواد،المخرجات، والزمن والموارد الالزم  للتنفٌذ )موارد بشرٌ ، 

 انهذف 
 انًستهذفت انًخشخبث

 )يحذدة(

 يؤششاث انندبذ

 )لببهت نهمُبط(
 انًىاسد انالصيت نهتنفُز يسئىنُت انتنفُز انشئُسُت األنشطت

 فتشة انتنفُز

 النهاٌة انبذاَت

4- 

  -أ

4     

2     

3     

  - ة

4     

2     

3     

2- 

  -أ

4     

2     

3     

  -ة 

4     

2     

3     
 

 .األهداف، المخرجات إلدراج كاف إضاف  تسطور إضافٌ   ٌتم -

 َططت:ألاإلطاس انزيُي ن - ب
 تً، موضحا الفترة الزمنٌ  لكل نشاط على حده.نشط  فً الجدول اآألٌتم تحدٌد إطار زمنً مفصل ل

كود 

 نشاطال
 نشاطال

 2102زمن التنفٌذ )بالشهر( لعام 

 َىنُى َىنُى يبَى مإبشَ يبسط فبشاَش

        1-أ-1

        2-أ-1

        3-أ-1

        1-ب-1

        

        



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 يؤششاث قياس األثش وانًشدود 2-6

بٌان التطور مع مراعاة تحدٌد قٌم القٌاس للوضع الحالى وائل / طرق(، مع تحدٌد آلٌات القٌاس )أدوات / وتس تطبٌق النموذج االبتكار. المقترحٌتم تحدٌد مؤشرات قابل  للقٌاس لقٌاس األثر والمردود المتوقع لنجاح 
 بنهاٌ  الفصل الدراتسى. التطبٌقبانتهاء  المتستهدف والمتوقع

 للوضع الحالً قبل التطبٌققٌم القٌاس  آلٌة القٌاس * مإشرات قٌاس األثر والمردود الهدف المحدد
بانتهاء  بٌان التطور المستهدف والمتوقع

 التطبٌق

1-      

    

    

2-     

    

    

3-     

    

    

 
 ٌمكن إضاف  تسطور التستٌعاب األهداف، المؤشرات.

 
 ره مع كل األهداف التً ٌرتبط بها.وفى حال  ارتباط المؤشر بأكثر من هدف ٌتم تكرا. االبتكار. المقترح وتتعلق مباشرة بأهداف النموذج (إن أمكن ذلك)ٌراعى أن تكون المؤشرات قابل  للقٌاس وكمٌ  * 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 انًُىرج االبتكاسييهخص انفصم انثانث : 

 

   باللغبب  العربٌبب  واللغبب  االنجلٌزٌبب  حٌبب  تسببٌتم ضببمه للمطبوعببات  للنمببوذج االبتكببار.ٌجببب إضبباف  ملخبب
 المتستقبلٌ  لبرنامج التطوٌر المتستمر والتأهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً .

 المقتببرح )فببً متسبباح  صببفح  واحببدة باللغبب  العربٌبب  للنمببوذج المببح الرئٌتسببٌ  ٌجببب أن ٌتضببمن الملخبب  الم
 /وصبف المشباكل و،  بالنموذجوصفح  واحدة باللغ  االنجلٌزٌ  ( ٌجب اإلشارة إلً النقاط التالٌ  : التعرٌف 

العائبد  ، األنشط  الرئٌتسٌ  لتطبٌق النموذج باختصارأو الفر  الموجودة للتطوٌر والتحتسٌن، طبٌع  التمٌز، 
 . التطبٌقالمتوقع من  والمردود

 

 بانهغت انعشبيت )صفحت واحذة(.انًُىرج االبتكاسي يهخص  2-0

 

 (.بانهغت االَدهيزيت )صفحت واحذةانًُىرج االبتكاسي يهخص  2-2

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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  إشعاس االصتالو:  انشابعانفصم 

 (Pre-implementation Templateقبم انتطبيق )الصتًاسة انتقذو 
 

 

 موذج االبتكار. المقترح: ..........................................اتسم الن

 

 

 

 

 

 

 اتسم المتقدم: ..........................................

 اتسم الكلٌ  / المعهد: ..................................

 اتسم الجامع : ..........................................

 

 

 

 .قبل التطبٌق التقدمتسٌتم إعادتها للمتقدم عند تتسلٌم اتستمارة هذه الصفح  

 .هفً األماكن الموضح  عالٌوبٌانات الجه  المتقدم  واتسمك  النموذج االبتكار. المقترحمن فضلك اكتب اتسم 

 

 :يٍ يُىة عُه أوبرنامج التطوٌر المتستمر والتأهٌل لالعتماد يذير 
 

 االتســم:

 

 التوقٌع:

 

 التارٌخ:

 

 

 

 

 ..........................................................رمز الكودي الستمارة التقدم: ال

 

........................................تارٌخ التسلٌم:



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 جمهورٌة مصر العربٌة

 وزارة التعلٌم العالً

 وحدة إدارة مشروعات التطوٌر

 علٌم العالًبرنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالت

 لالبتكار فً التعلٌم والتعلمبرنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد جوائز 

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

 (2102/2102)الدورة األولى:  العام األكادٌمى  

العملٌة جودة ورفع كفاءة : إقتراح وتطبٌق نماذج ابتكارٌة بهدف األولى ةدورالمجال العام لل

للتغلب على مشكالت عدم  مكوناتهاى من أالتعلٌمٌة فى 

التناسب مع الموارد المالٌة والبشرٌة فى ظل ظروف اآلزمات 

 االقتصادٌة وقلة توافر التموٌل الكافى
 

 ( implementation Template -Post) بعد التطبٌقالتقدم نموذج استمارة 

 2102 ولٌوٌ 20 األربعاء الموافقأخر موعد للتقدم 

 

 اسى انًتمذو:......................................................

 اسى اننًىرج االبتكبسي انًمتشذ:...........................

 كهُت / يعهذ: ........................................

 خبيعت:..........................................
 

 

 *ٌ إلستًبسة انتمذو انشيض انكىد

 ًَأل بًعشفت إداسة انبشنبيح *



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 :(implementation Template -Postبعد التطبٌق )التقدم نموذج استمارة  محتوٌاتجدول 

 

 رقم الصفحة الموضوع م

 2ب:  واعتًبداث وتعهذاث..................................إلشاساث  انفصم األول
 2ب:  ..................................إقرارات..............   1-1
 4ب:  إعتماد.................................................   1-2
 5ب:  .................................................تعهد 1-3

 6ب:  ...............بعذ انتطبُك...................  – االبتكبسيتطبُك اننًىرج تفبصُم يمتشذ  انفصم انثبنٍ
 6ب:  الفعلى......................... التنفٌذمصفوف     2-1
 7ب:  فرٌق العمل الفعلى.........................   2-2
 8ب:  نتائج قٌاس األثر والمردود......................... 2-3
 9ب:  التقٌٌم الذاتً للتطبٌق.........................   2-4
 9ب:  التوصٌات والدروس المتستفادة......................... 2-5

 01ب:  بٌان الدعم العٌنً المطلوب للجه  المتقدم  بالنموذج االبتكار..........................   2-6

 00ب:  ....................بعذ انتطبُكيشفمبث استًبسة انتمذو  انفصم انثبنث 
  .........................ٌذ وتطبٌق النموذج فلكل مراحل تنملف التوثٌق الورقى  
  .........................ٌذ وتطبٌق النموذجفملف التوثٌق االلكترونى لكل مراحل تن 
  .........................وثائق وأدوات تطبٌق النموذج 
  .........................من أعضاء هٌئ  التدرٌس ( (Feedbackتغذٌ  راجع  

  .........................الطالب المتستفٌدٌن( من  (Feedbackتغذٌ  راجع  

  ..................أصحاب المصلح  / جهات التشغٌل( من  (Feedbackتغذٌ  راجع  

 02ب:  ....................بعذ انتطبُكالستًبسة انتمذو  إشعبس االستالو  انشابعانفصم 
 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 وتعهذاث ول : إقشاساث واعتًاداثانفصم األ

 اثإقــــــــــــــــشاس  0-0

 Post- implementation) بعد التطبٌقالتقدم  باستمارة الواردة البٌانات بؤن دناهأ الموقع ناأ أقر: أوال

Template  ) قةومطاب صحٌحة لالبتكار فى التعلٌم والتعلملجوائز برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد 

 اإلستمارة. بهذة خاطئة ببٌانات اإلدالء حالة القانونٌة فً بمسئولٌتً أقر كما للواقع

حصول النموذج اإلبتكاري المقترح على أى جوائز / مكافآت من أى جهة أخرى فى فترات سابقة كما أقر بعدم 

 .2102/2102مى الحالى للتقدم أو تقدمه للحصول على  جوائز / مكافآت من أى جهة أخرى خالل العام األكادٌ

 

 بٌانات المتقدم

 :  االضى 

 انذرجخ انعهًيخ:

 :انقطى

 انكهيخ:

 انجبيعخ:

 :فبكص :ثريذ إنكزروَي 
 :مكتب رهيفىٌ
 :محمول رهيفىٌ

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 

........................... السٌد األستاذ الدكتور:................................... بؤن دناهأ الموقع ناأ أقر ثانٌاً:

 لالبتكار فى التعلٌم والتعلملجوائز برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد  بالنموذج االبتكارى المقدمالمتقدم 

 .التى تم تطبٌق النموذج بهابالمإسسة التعلٌمٌة على رأس العمل هو عضو هٌئة تدرٌس 

 بٌانات عمٌد المإسسة التعلٌمٌة

                                                                               االتسم:   

 انكهيخ:

 انجبيعخ:

 :ثريذ إنكزروَي 
 

 :فبكص
 

 :رهيفىٌ
 

 :انزبريخ  :انزىقيع

 نهًؤسست انتعهًُُتانشسًٍ  انخبتى



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 اعتًاد  0-2

من التسٌد االتستاذ الدكتور عمٌد المؤتستس  التعلٌمٌ  (  Post-implementation Template)بعد التطبٌق ٌتم اعتماد اتستمارة التقدم 

 تطبٌق بها.التم و وذجم)الكلٌ / المعهد( المتقدم  بالن

 بٌانات عمٌد المإسسة التعلٌمٌة 

 االتسم:                                                                                 

 انكهيخ:

 انجبيعخ:

 :ذ إنكزروَيثري 
 

 :فبكص
 

 :رهيفىٌ
 

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 نهًؤسست انتعهًُُتانشسًٍ  انخبتى

 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 
 

 

 

 

 

 

 5ب : 
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 تعهذ  0-2

 : أن نشهد الموقعون نحن

 Post-implementation Template)بعد التطبٌق )لواردة فً استمارة التقدم المعلومات ا -
 صحٌحة فً حدود علمنا.

قترح وفرٌق العمل الذى قام بتطبٌق النموذج والمإسسة التعلٌمٌة المتقدم بالنموذج االبتكارى المٌلتزم  -
تطبٌق النموذج االبتكارى جمٌع وثائق برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً بتسلٌم 

 .األدلة والشواهدأدوات التطبٌق والمقترح فى صورة ورقٌة والكترونٌة وإرفاق جمٌع 
والمإسسة الذى قام بتطبٌق النموذج ذج االبتكارى المقترح وفرٌق العمل المقترح ٌوافق المتقدم بالنمو -

تداول أجزاء أو نشر والتعلٌمٌة على حق برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً فً 
/ ووثائق  Post-implementation Template)بعد التطبٌق )النسخة الكاملة من استمارة التقدم 

 تعلٌم عال   ةوإتاحتها ألى مإسس، تطبٌق النموذج االبتكارى المقترح واألدلة والشواهد على التطبٌق
وتعظٌم االستفادة من التجارب الرائدة فى مجال أفضل الممارسات حكومٌة أخرى، وذلك بغرض نشر 

 المبادرة.تنمٌة روح وداع نشر ثقافة التمٌز واإلبالمصرٌة و الحكومٌة جامعاتبال البتكار فً التعلٌم والتعلما
التعاون مع برنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل ببالجائزة  هفى حالة فوز ذج االبتكاريوالمتقدم بالنمٌلتزم  -

 تجربتهلشرح مستقبلٌة  ندواتورش عمل وبتقدٌم خبراته من خالل المشاركة فى لالعتماد بالتعلٌم العالً 
وتعظٌم االستفادة من أفضل الممارسات بغرض نشر البتكاري النموذج اوخبراته المكتسبة خالل تطبٌق 

المصرٌة وبهدف توسٌع نطاق  الحكومٌة جامعاتبال البتكار فً التعلٌم والتعلمالتجارب الرائدة فى مجال ا
 التطبٌق ونقل التجربة.

 المإسسة التعلٌمٌة :تفاصٌل 

 ................................:اضى انًُىرج االثزكبري انًقذو 

 اضى انًؤضطخ انًزقذيخ: كهيخ / يعهذ ............................. 

 ............................. :انًزقذيخ عُىاٌ انًؤضطخ 

 المتقدم بٌانات 

 :االضى 
 :انىظيفخ 

 الكلٌ :
 الجامع :

 :فبكص :ثريذ إنكزروَي 
 :مكتب رهيفىٌ
 :محمول رهيفىٌ

 :انزبريخ  :انزىقيع

 انات عمٌد المإسسة التعلٌمٌةبٌ 

 :انىظيفخ:                                                                                 االضى 
 

 :فبكص :ثريذ إنكزروَي 
 :مكتب رهيفىٌ
 :محمول رهيفىٌ

 :انزىقيع
 

 :انزبريخ 
 

 نهًؤسست انتعهًُُتانشسًٍ  انخبتى



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 
 

 

 

 
 

 
 

 6ب : 
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 انتطبيق بعذ – االبتكاسيتطبيق انًُىرج يقتشذ تفاصيم انفصم انثاًَ : 

 انفعهً  انتُفيزيصفىفت  2-0

 Pre- implementation)قبل التطبٌق ٌ  بنموذج اتستمارة التقدم من الخط  األول ما لم ٌتم تنفٌذه ٌجب توضٌحكما  ،علٌها واألنشط  الفعلٌ  التى تمتالفعلٌ  التى تم الحصول مخرجات تحدٌد الالتالً  الجدولٌتم فى 
Template ،تستحداثه وأثر ذلك على المخرجات.اعن الخط  األولٌ  وأتسباب  وما تم استحداثه مختلفا(، وأتسباب عدم التنفٌذ وأثر ذلك على المخرجات 

 

 انهذف 
 انفعهُت انًخشخبث

 )يحذدة(

 يؤششاث انندبذ

 )لببهت نهمُبط(
 انشئُسُت انًنفزة األنشطت

انمبئًُن عهً 

 انتنفُز

انًستخذيت د ًىاسان

 نهتنفُز

 فتشة انتنفُز

 النهاٌة انبذاَت

4- 

  -أ

4     

2     

3     

  -ة

4     

2     

3     

  -جـ

4     

2     

3     

2- 

  -أ

4     

2     

3     

  -ة

4     

2     

3     

  -دـ

4     

2     

3     
 

 .األهداف، المخرجات إلدراج كافةإضافة سطور إضافية  يتم -
 



 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 
 

 

 

 
 

 
 

 7ب : 
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 فشيق انعًم انفعهً  2-2

 ، مع تحدٌد نتسب مشاركتهم فى تنفٌذ النموذج االبتكار. المقترح.والمهام المنفذه من جمٌع المشاركٌن فى تطبٌق النموذج االبتكار. المقترح أتسماء ووظائف ٌتم تحدٌد
 

 %011* مجموع نسب المشاركة فى تنفيذ النموذج االبتكارى المقترح = 

 التوقٌع
فً  نسبة المشاركة

تنفٌذ النموذج 
 * االبتكارى المقترح

 المهام التى قام بها
 تنفٌذ النموذج االبتكارى المقترحفً 

 م االســـــــــــم الوظٌفة الحالٌة

     1 

     2 

     3 

      

      

      



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 انًشدودَتائح قياس األثش و 2-2

بنهاٌ  الفصل الدراتسى ومقارنتها مع قٌم  التطبٌقٌتم تحدٌد نتائج قٌاس مؤشرات قٌاس األثر والمردود المتحقق  بانتهاء  -

 Pre-implementation)قبل التطبٌق تحدٌدها باتستمارة التقدم  القٌاس التى تم اتستهدافها قبل التطبٌق والتى تم
Template). 

 
 

 الهدف المحدد
اس األثر مإشرات قٌ

 والمردود *

المستهدفة قبل التطبٌق  ةقٌمال

 التطبٌقبانتهاء  والمتوقعة

 الفعلٌة والمتحققة ةقٌمال

 ** التطبٌقبانتهاء 

4- 

   

   

   

2- 

   

   

   

وتم قٌاتسها  (Pre- implementation Template)قبل التطبٌق تحدٌدها باتستمارة التقدم  * ٌمكن إضاف  أ. مؤشرات جدٌدة لم ٌتم

 .النموذج االبتكار. المقترحنهاٌ  التطبٌق ولها ارتباط باألهداف المحددة من تطبٌق  فًخالل / 
 .نتائج قٌاس األثر والمردودل ترفق جمٌع األدل  والشواهد والوثائق الداعم  **
 

 

 قياس األثش وانًشدود يشفقاث 2-2-0

عضاء هٌئ  التدرٌس الزمالء بالمؤتستس  ق النموذج االبتكاري من ألتطبٌ(  - Feedbackٌتم إرفاق تقٌٌم )تغذٌ  راجع  -

 / أو من النظراء فً مجال التخص  بالمؤتستسات التعلٌمٌ  األخر..والتعلٌمٌ  التً تم التطبٌق بها 

( لتطبٌق النموذج االبتكاري من الطالب المتستفٌدٌن بشكل مباشر من - Feedback ٌتم إرفاق تقٌٌم )تغذٌ  راجع  -

 ق.التطبٌ

صحاب المصلح  / جهات التشغٌل لتطبٌق النموذج المقترح من أ( - Feedback إرفاق تقٌٌم )تغذٌ  راجع  كما ٌفضل -

 )إن أمكن(.

 



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 انتقييى انزاتي نهتطبيق 2-4

الحلول و بٌقللتط المختلف  مراحلالفى  النموذج االبتكار. المقترحالتسلبٌات التى واجهت تنفٌذ و الٌجابٌاتأفضل الممارتسات واشرح ٌتم 
 .النموذج االبتكار. المقترحتطبٌق  التسلبٌات والمشاكل ومعوقات التنفٌذ عند تكرارلتغلب على ل المقترح 

 

 أفضل الممارسات:
1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
4. ................. 

 

 اإلٌجابٌات:
1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
4. ................. 

 

 الحلول المقترحة: السلبٌات والمشاكل ومعوقات التنفٌذ:

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  
 

 انتىصياث وانذسوس انًضتفادة 2-5

مكانٌ  مد. إتحدٌد و بنهاٌ  التطبٌق للدروس المتستفادةواف شرح التطبٌق، مع  ٌتم تحدٌد مقترحات التحتسٌن والتوصٌات عند تكرار

التجرب   لعالوة على نق الجامع  / المؤتستس  التعلٌمٌ  / القتسم العلمىعلى متستو.  النموذج االبتكار. المقترحٌق توتسٌع نطاق تطب

 .لمؤتستسات تعلٌمٌ  أخر.

 مقترحات التحسٌن والتوصٌات:
1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
4. ................. 

 

 :ونقل التجربة ع نطاق التطبٌقتوسٌمكانٌة إلدروس المستفادة وا
1. ................. 
2. ................. 
3. ................. 
4. ................. 



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 بياٌ انذعى انعيُي انًطهىب نهدهت انًتقذيت بانًُىرج االبتكاسي*  2-6

 

 اإلجمالً )جنٌه( ثمن الوحدة العدد وصف الدعم العٌنً المطلوب م

1     

2     

3     

4     

     

  ** اإلجمالً )جنٌه(
 
 

*  ٌمكن أن ٌضم الدعم العٌنً: أجهزة، إصالح وتحدٌ ، تجهٌزات، متستلزمات تشغٌل )كٌماوٌات، قطع غٌار....(، مراجع علمٌ ، حزم 

 .وبما ٌدعم تطوٌر ورفع كفاءة النموذج االبتكار. برمجٌات .....إلخ

 

 الجائزة. **  اإلجمالى المطلوب فى حدود نصف قٌم 

 

 اسم المتقدم:.................

 : .................. التوقٌع

 : ..................ارٌخ الت

 

 الكلٌة / المعهد عمٌداعتماد  

 : .....................اإلسم

 : .................. التوقٌع

 : ..................ارٌخ الت



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 Post-implementation Template)بعذ انتطبيق ): يشفقاث اصتًاسة انتقذو انثانثانفصم 

 

 :االبتكارى المقترح ٌذ وتطبٌق النموذجتنفمرفقات 

 ( 0مرفق) االبتكارى المقترحٌذ وتطبٌق النموذج توثٌق الورقى لكل مراحل تنفملف ال 

 ( 2مرفق) االبتكارى المقترح ٌذ وتطبٌق النموذجالتوثٌق االلكترونى لكل مراحل تنف ملف 

 االبتكارى المقترحالنموذج وثائق وأدوات تطبٌق  (2) مرفق 

 :مرفقات قٌاس األثر والمردود

 ( 4مرفق) تغذٌة راجعةFeedback) من أعضاء هٌئة التدرٌس ) 

 ( 5مرفق) تغذٌة راجعةFeedback) من الطالب المستفٌدٌن ) 

 ( 6مرفق) تغذٌة راجعةFeedback) من أصحاب المصلحة / جهات التشغٌل ) 

 



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 
 

 

 

 
 

 

 12ب : 

 ......................كلية / معهد: ............................. جامعة:.......................اسم المتقدم:.......................
 

 (2102/2102)الدورة األولى:  العام األكاديمى  البتكار في التعليم والتعلماجوائز 

 11685933، 11364533:ف( / 536 -933 -588)داخلى:  11685933:  ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش 69
http://www.qaap.edu.eg/sc, Website:  info@qaap.edu.egmail: -EE 

 

 إشعاس االصتالو:  انشابعانفصم 

 Post-implementation Template)بعذ انتطبيق )الصتًاسة انتقذو 
 

 

 اتسم النموذج االبتكار. المقترح: ..........................................

 

 

 

 

 

 

 اتسم المتقدم: ..........................................

 ..........................اتسم الكلٌ  / المعهد: ........

 اتسم الجامع : ..........................................

 

 

 

 .بعد التطبٌق التقدمهذه الصفح  تسٌتم إعادتها للمتقدم عند تتسلٌم اتستمارة 

 .هفً األماكن الموضح  عالٌوبٌانات الجه  المتقدم  واتسمك  النموذج االبتكار. المقترحمن فضلك اكتب اتسم 

 

 :يٍ يُىة عُه أوبرنامج التطوٌر المتستمر والتأهٌل لالعتماد يذير 
 

 االتســم:

 

 التوقٌع:

 

 التارٌخ:

 

 

 

 

 ..........................................................الرمز الكودي الستمارة التقدم: 

 

 ........................................تارٌخ التسلٌم:



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 (0يهحق )

شيق انعًمانضيشة انزاتيت ألعضاء فًَىرج 



 دارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىوحدة إ
 لالعتماد والتؤهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 (0ملحق )
 لتطبٌق النموذج االبتكارى المقدم السٌرة الذاتٌة ألعضاء فرٌق العمل المقترح

 لتطبٌق النموذج االبتكارى المقدم( )ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع ألعضاء فرٌق العمل المقترح 

 )بحد أقصى صفحتٌن للعضو(

 أوال: بٌانات عامة

 ..............................................................................  :االسم
 الوظٌفة الحالٌة: ...................................................................
 تارٌخ المٌالد: .....................................................................

 وان: ...........................................................................العن
 رقم التلٌفون: .....................................................................
 رقم الموباٌل: ....................................................................

 اللكترونً: .............................................................البرٌد ا

 ثانٌا: المإهالت العلمٌة: 

 سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة
  الجامعة / المإسسة التعلٌمٌة

 المانحة للدرجة

   الدكتوراه  -0

   الماجستٌر -2

   / اللٌسانس سالبكالورٌو -2

 رج الوظٌفً األكادٌمً )الداخلً والخارجً( :ثالثا" : التد

 اسم المإسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

   

   

 
 رابعا": الدورات التدرٌبٌة فً مجال نظم إدارة الجودة: 

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

 خامسا": األنشطة المختلفة فً مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوٌر التعلٌم:
 .........محلٌاً: ......................................................................................

 ................................................................................................... 
 إقلٌمٌا )إن وجد(: 

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

 عالمٌاً )إن وجد(: 
........................................................................................................................................................

................................................ 
 التعلٌمٌة:سادسا" : أهم خمس أنشطة أخرى تتعلق بالعملٌة 

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

 


