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 (المرحلة الثالثة)وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى 

إدارة دعم التمٌز  

استمارة التقدم إإ|

 مشروع المشاركة الطالبٌة لدعم التمٌز 

Supporting of Excellence Students Projects (SESP) 

 

 الدورة األولى

 17/11/2013 الموافق حدأخر مٌعاد للتقدم اال

:......................................... اعى انجبيؼت

:........................... اعى انًإعغت انتؼهًٛٛت

 ..................................: ػُٕاٌ انًششٔع

................................. اعى انكٛبٌ انطالبٙ 
 

:  يجبل انًششٔع
انتأْٛم نغٕق انؼًم              تًُٛت انًٕاْب ٔاإلبذاع                    انطالبٛت االتحبداثدػى      دػى انمذساث انمٛبدٚت ٔاالداسٚت           

دٔنٙ      دػى فشص انتؼهٛى ٔانتؼهى       بحج ػهًٙ                    / الهًٛٙ طالبٙتؼبٌٔ       خذيت انًجتًغ ٔتًُٛت انبٛئت           

 ضًبٌ انجٕدة ٔاالػتًبد   

      

 * نهًششٔع ٘انشيض انكٕد

 ًٚال بًؼشفت ئداسة دػى انتًٛض بٕحذة ئداسة يششٔػبث تطٕٚش انتؼهٛى انؼبنٗ *
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 10 ..................................ئلشاساث ٔتؼٓذاث انفظم األٔل
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 41......................... انغٛشج انزاذٛح نًغرشاس انًششٔع ( 1)يهذك 
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: مقــــدمة

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

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

مراحل معٌنة إلى إعادة صٌاغة للرإٌة والرسالة واألهداف واالستراتٌجٌات والسٌاسات والتً تضمن مالءمة منظومة 

لهذا كانت النظرة الشاملة هً الفلسفة التً بنٌت علٌها االستراتٌجٌة القومٌة . التعلٌم العالً لمتطلبات الحاضر والمستقبل

دور قٌادي للتعلٌم العالً فً مجتمع : "  وتحددت رإٌتها ف2000ًلتطوٌر التعلٌم العالً بمصر والتً بدأت فً فبراٌر 

: وبحٌث تشمل المحاور الرئٌسٌة التالٌة" المعرفة، التمٌز والقدرة على المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة للتنمٌة 

 تلبٌة الطلل على التعلٌم العالً كماًا وكٌفاًا  •

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  •

تكامل تؤهٌل طالل التعلٌم العالً علمٌاًا واجتماعٌاًا وثقافٌاًا فً ظل نظم ولوائح متطورة  •

 

 – 2002/2007:  مشروعاًا تنفذ على ثالث مراحل خمسٌة 25 التطوٌر إلى عدد استراتٌجٌةوقد ترجمت بالفعل 

 – 2007 (المرحلة الثانٌة) لتطوٌر التعلٌم العالً االستراتٌجٌةفً إطار تنفٌذ الخطة . 2012/2017 – 2007/2012

 من القدرات الطالبٌة من خالل طرح مشروعات  المشاركة الطالبٌة فً مجال االستفادة تؤكدت أهمٌة تعظٌم 2012

 قد تم اقتراحها يوالت  تجوٌد منظومة التعلٌم العالً والتطوٌر المستمري تضمنت أفكاراًا تساعد فيضمان الجودة والت

وتنفٌذها من قبل الطالل فً مجاالت متعددة مما ٌساعد فً إزكاء روح المنافسة واستمرارٌة مناخ التطوٌر المستمر 

 12,  مشروع بالدورة الثانٌة18,  بالدورة األولً  مشروع57 وفً إطار ذلك فقد تم تنفٌذ عدد. بمإسسات التعلٌم العالى

مشروعات المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان " مشروع  تحت مسمى 87 بإجمالً جامعة 19مشروع بالدورة الثالثة فً 

ومع انتهاء فعالٌات تنفٌذ المرحلة الثانٌة للخطة القومٌة الشاملة لتطوٌر التعلٌم العالً وفً  ضوء نتائج تقٌٌم ". الجودة 

ٌتم طرح مشروع للمشاركة الطالبٌة  فً , مشروعات المشاركة الطالبٌة فً مجال ضمان الجودة بدوراتها الثالث 

بهدف دعم التمٌز بمإسسات التعلٌم العالً وذلك من خالل دعم القدرات  (الدورة االولى) 2017-2012المرحلة الثالثة 

 ودعم تمٌز اداء اتحادات الطالل والدولً اإلقلٌمًالقٌادٌة واإلدارٌة للطالل وتعزٌز القدرات لتؤهٌل الطالل لسوق العمل 

وتنمٌة المواهل واإلبداع وتشجٌع التعاون الطالبً على المستوى اإلقلٌمً والدولً باإلضافة إلى دعم التمٌز فً مجاالت 

 .التعلٌم والتعلم والبحث العلمً وخدمة المجتمع ونظم ضمان جودة التعلٌم بالمإسسات التعلٌمٌة

:  لمشروع المشاركة الطالبٌة لدعم التمٌزاالستراتٌجًالهدف 

تعزٌز وتوسٌع قاعدة المشاركة الطالبٌة فً دعم تمٌز منظومة التعلٌم العالً وخدمة المجتمع وإزكاء قٌم االنتماء 

 والدولً و ٌدعم تحملهم للواجبات والمسئولٌات اإلقلٌمًوالتفكٌر الحر الناضج بما ٌعزز قدراتهم فً سوق العمل 

. نحو الوطن

 

: األهداف المحددة لمشروعات المشاركة الطالبٌة لدعم التمٌز

  بٌن الطاللوالقومً الوطنًتنمٌة القٌم االخالقٌة والوعى . 

 اكسال الطالل مهارات القٌادة واإلدارة .

 أداء لجان اتحاد الطالل بالمإسسات التعلٌمٌة دعم تطوٌر. 
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 القومٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة   إنشاء  وتفعٌل قنوات اتصال مع الهٌئات االكادٌمٌة ومنظمات سوق العمل

 .لتطوٌر مهارات الطالل

 توطٌد العالقة بٌن الطالل والخرٌجٌن والمإسسات التعلٌمٌة. 

 تؤهٌل الطالل إلعداد وتنفٌذ المشروعات الصغٌرة. 

 دعم قدرات متحدي اإلعاقة فً المجاالت المختلفة. 

 اكتشاف وصقل المواهل الطالبٌة .

  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةفًتعزٌز المشاركة الطالبٌة  .

  والدولًواإلقلٌمًتشجٌع التبادل والتعاون الطالبً على المستوى المحلى  .

 دعم مشاركة الطالل لتطوٌر فرص التعلٌم والتعلم .

 تنمٌة المهارات البحثٌة للطالل .

 تعزٌز فاعلٌة المشاركة الطالبٌة لتحقٌق نظم جودة التعلٌم بمإسسات التعلٌم العالى . 

 

 :المخرجات المتوقعة لمشروعات المشاركة الطالبٌة لدعم التمٌز

 كوادر طالبٌة تتسم بمهارات قٌادٌة وإدارٌة  قادرة على التواصل الفعال والتعامل بفاعلٌة مع التحدٌات. 
  وتٌسٌر ممارسة الطالل للتعبٌر عن الوطنًبرامج تدرٌبٌة معتمدة ومفعلة لتنمٌة القٌم األخالقٌة والوعى 

 .آرائهم وقبول االخر
 كوادر طالبٌة مإهلة لتدرٌل االقران وتنمٌة مهارتهم . 
 خرٌجون على درجة عالٌة من الثقة بالنفس واالنتماء للمإسسات التعلٌمٌة الحكومٌة المصرٌة .

 لجان اتحاد الطالل مطورة ومتمٌزة. 
 كوادر طالبٌة فعالة من متحدي اإلعاقة قادرة علً مواجهة التحدٌات. 
  الخ  تقوم على .......القطاع / مسابقات طالبٌة مع اللجان المناظرة التحاد الطالل على مستوى الجامعة

. التنافس وتبادل الخبرات

 بٌئات محدثة ومجهزة لممارسة االنشطة وتنمٌة مواهل الطالل .

  مجال التخصص على مستوى الكلٌات فً بمشاركة الطالل عن احتٌاجات سوق العمل تحلٌلٌةدراسات 
 . القطاعات العلمٌة/ 

 كوادر طالبٌة قدرة على إدارة وتنفٌذ المشروعات الصغٌرة طبقا الحتٌاجات سوق العمل. 
  مستوى الخرٌجٌن بسوق العمل   التخصص لتعزٌزفًكوادر طالبٌة حاصلة على الرخص الدولٌة

 .الدولً
  المجاالت المختلفةفًالخرٌجٌن المدربة / قواعد بٌانات معتمدة ومعلنة للكوادر الطالبٌة . 
  القطاعات التعلٌمٌة لتبادل الخبرات وتؤهٌل وتوظٌف / منتدٌات توظٌف فعالة على مستوى الجامعات

 . الخرٌجٌن
 دراسات جدوى لمشروعات صغٌرة فً المجاالت المختلفة. 
 خرٌجون ذو قدرة على المنافسة فً سوق العمل .

 برامج تدرٌبٌة معتمدة ومفعلة الكتشاف وتنمٌة المواهل .

 مواهل طالبٌة متمٌزة فً االنشطة الطالبٌة المختلفة. 
 قواعد بٌانات معتمدة ومعلنة للكوادر الطالبٌة الفعالة. 
 أسالٌل مبتكرة وحلول غٌر تقلٌدٌة للمشكالت المجتمعٌة طبقا الحتٌاجات وأولوٌات المجتمع .

 روابط طالبٌة فعالة على مستوى الجامعات والقطاعات العلمٌة. 
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  ًواإلقلٌمًاتفاقٌات تعاون مفعلة  فً المجاالت المختلفة مع كٌانات طالبٌة  مماثلة على المستوى المحل 
 . والدولً

  كلٌات الجامعة فً المجاالت العلمٌة/ مسابقات طالبٌة بٌن كلٌات القطاعات العلمٌة. 
  (........المحاكاة/ تدرٌل االقران ) والتفاعلً الذاتًانماط مطورة لطرق التعلٌم والتعلم لتشجٌع التعلم. 
  (. تعلٌمًأطلس / معامل مهارات/ متحف تعلٌمً )مصادر لدعم وتعزٌز العملٌة التعلٌمٌة.... 

  ومشاركة فً العملٌة البحثٌةالعلمًكوادر طالبٌة مدربة على مهارات البحث  .

  وتؤهٌل شبال الباحثٌنإلعدادحضانات بحثٌة  .

 كوادر طالبٌة فعالة  ذو قدرة ابتكارٌة  تتبنى التطوٌر المستمر. 

  مراكز  ضمان الجودة/ تنفٌذ انشطة وحدات فًكوادر طالبٌة مشاركة. 
 

: فلسفة التنفٌذ للمشروع 

 يشاسكح فؼانح نجًٛغ يإعغاخ انرؼهٛى انؼانٗ تانجايؼاخ. 

 تعزٌز التمٌز والقدرة التنافسٌة لطالل مإسسات التعلٌم  العالى. 

 دػى دٔس االذذاداخ انطالتٛح تانجايؼاخ تًا ٚذمك أْذافٓا. 

 تحسٌن اكتسال الطالل للمهارات العامة التً تإهلهم لسوق العمل. 

 االخرى بالمإسسات التعلٌمٌة تعزٌز التكامل بٌن هذه المشروعات ومشروعات التطوٌر. 

 َٙشش انًًاسعاخ انجٛذج نهطالب تٍٛ يإعغاخ انرؼهٛى انؼان. 

 

:  مجاالت المشروعات القابلة للتموٌل

 :ٌجب أن ٌدعم مقترح المشروع واحد أو اكثر من المجاالت األتٌة

 للطاللتنمٌة القدرات القٌادٌة  واالدارٌة  -1
 تطوٌر االتحادات الطالبٌة  -2
 .والدولً واإلقلٌمًالتؤهٌل لسوق العمل المحلى  -3
 .دعم المواهل الطالبٌة واالبداع -4
 . خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةفًاالستفادة من طاقات الطالل  -5
 .والدولً اإلقلٌمً على المستوى الطالبًتحفٌز التعاون  -6
 .تعزٌز فرص التعلٌم والتعلم -7
 .العلمً أنشطة البحث فًالمشاركة  -8

 . تطبٌق نظم الجودةفًتعزٌز دور الطالل  -9



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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عامة واشتراطات إرشادات 
 

الجمعٌات العلمٌة / الطالبٌة االتحادات) معتمد من المإسسة التعلٌمٌة طالبًأن ٌكون التقدم من خالل كٌان  -
 . (............روابط طالبٌة/ األسر الطالبٌة/

فً المإسسة  (مجلس الكلٌة / مجلس القسم )أن تكون المقترحات المقدمة معتمدة من المجالس المختصة  -
التعلٌمٌة ومجلس الجامعة فً حال المشروعات الطالبٌة علً مستوى الجامعة على ان تتوافق مع الشروط 

 :والقواعد المعتمدة مع مراعاة ما ٌلً
  المعهد التقدم بها/ الكلٌة/ ال ٌوجد حد أقصى لعدد المقترحات التً ٌمكن للجامعة. 
  اعتماد المإسسة التعلٌمٌة لمقترح المشروع ٌعنى الموافقة على المشروع المقدم واإلقرار بؤهمٌته

وأولوٌة تنفٌذه وكذلك االلتزام بالمشاركة فً التموٌل بالقٌمة المحددة فً مستندات المشروع  
االمكانٌات والتسهٌالت المتاحة بالمإسسات التعلٌمٌة والالزمة لتنفٌذ استغالل وااللتزام بتٌسٌر 

 .المشروع
 باقً أكثر من مإسسة تعلٌمٌة ٌكون التقدم من خالل أحد المإسسات وتكون ي حالة تنفٌذ المشروع فيف -

 . تنفٌذ المشروع على ان ٌتم االعتماد من  المجالس المختصة فً المإسسات المشاركةيالمإسسات شركاء ف
 بكل مشروع وٌتم تصمٌم خطة تنفٌذٌة الخاصة المرجوةبناء علً ما سبق ٌتم تحدٌد االهداف والمخرجات  -

 . شهور من تارٌخ التعاقد9 أكادٌمً وال ٌتجاوز عامالتنفٌذ خالل  اطار زمنى محدد على ان ٌكون يف

 

: إعداد وتسلٌم المقترحات

 .ٌجل االلتزام بجمٌع النماذج المحددة من وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى -
 بشكل صحٌح ومتوافق مع صفحات نموذج التقدم للمشروع بعد 2ٌراعى ترقٌم الفهرس الموجود بصفحة  -

 .استٌفاء بنوده
 .CDٌتم تقدٌم ثالث نسخ ورقٌة من المشروع المقترح باإلضافة إلى نسخة إلكترونٌة على قرص مدمج  -
 .ال تقبل النماذج المكتوبة بخط الٌد والمرسلة بالفاكس -
 96 إلى عنوان وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى وهو CDتسلم النسخ الورقٌة باإلضافة إلى  -

 .الدور الحادي عشر إدارة دعم التمٌز إما بالٌد أو بالبرٌد السرٌع- الجٌزة– شارع احمد عرابً المهندسٌن 
 .ضرورة استٌفاء جمٌع التوقٌعات واألختام المطلوبة -
 .ٌراعى مراجعة واعتماد مقترح المشروع بواسطة مركز ضمان الجودة بالجامعة قبل التقدم به  -

 
 

: فرٌق عمل المشروع

 وتتلخص  (أحد نوال رئٌس الجامعة بصفته تبعا لنطاق المشروع/ عمٌد الكلٌة ): رئٌس عام المشروع

مناقشة واعتماد / إقرار الخطة التنفٌذٌة / إقرار المشروع المقدم : يالمهام المسندة إلٌه كطرف بالتعاقد ف

 .التقرٌر الشهري عن تقدم األعمال مع فرٌق إدارة المشروع بحضور مستشار المشروع

.  مكافآت من مٌزانٌة المشروعيوال ٌتقاضى رئٌس عام المشروع أ

 ٌجل ان ٌكون من أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بالمإسسة التعلٌمٌة وٌتم اختٌاره بالتوافق *:مستشار المشروع 

و ٌشترط اال ٌكون مستشار . ورئٌس عام المشروع وفقا لمعاٌٌر محددة (الطالل)بٌن فرٌق إدارة المشروع 

هٌئة  المشروع مدٌرا تنفٌذٌا أو مستشار ألي مشروع آخر ٌجري تنفٌذه وٌفضل أن ٌكون من شبال أعضاء

 ٌتم احتسال  ساعات عمل اسبوعٌا4التدرٌس وأال ٌزٌد قٌمة ما ٌتقاضاه نظٌر ما ٌقدمه للمشروع عن مقابل 

ًا للقواعد المعمول بها ف  : يوتتلخص المهام المسندة إلٌه ف.  هذا الشؤنيقٌمتها طبقا

ًا فٌما ٌخص تنفٌذ المشروع دون التدخل فً اإلجراءات  - مساندة فرٌق إدارة المشروع إدارٌاًا وفنٌا
 . التنفٌذٌة للمشروع



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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 . االجتماعات الدورٌة لفرٌق العمليالمشاركة ف -
االجتماعات الشهرٌة التً تناقش فٌها تقارٌر أداء المشروع مع الرئٌس العام ي المشاركة ف -

 .للمشروع
 أحد الطالل وٌتم اختٌاره من فرٌق إدارة المشروع وال ٌجل ان ٌكون من طالل الفرق  : مدٌر المشروع

 .النهائٌة أو الدراسات العلٌا

 من الطلبة من المستوٌات التعلٌمٌة المختلفة بما فً ذلك طلبة 8- 6 ٌتكون من عدد :فرٌق إدارة المشروع 

 حضور مستشار المشروع يٌرأس مدٌر المشروع االجتماعات الدورٌة لفرٌق العمل ف. الدراسات العلٌا

 .لمتابعة وتقٌٌم االنشطة طبقا لالطار الزمنى المحدد ووضع السٌاسات واالجراءات الالزمة

 أعضاء الفرٌق بالكامل من طالل المرحلة الجامعٌة األولى وطالل مرحلة الدراسات : فرٌق تنفٌذ المشروع

من العدد الكلى للطالل بكل % 75وٌجل أال تقل نسبة مشاركة طالل المرحلة الجامعٌة األولً عن . العلٌا

 ي فضال عن األعضاء بالفرٌق اإلداري طالل للفرٌق التنفٌذ20من الفرٌقٌن اإلداري والتنفٌذي وبحد أدنى 

على ان ٌكون الطالل من سنوات دراسٌة مختلفة مع ضرورة توقٌع جمٌع أعضاء الفرٌق اإلداري 

 بعض االنشطة التنفٌذٌة للمشروع طبقا ي المشاركة فيوٌمكن ألعضاء الفرٌق االدار. والتنفٌذي للمشروع

 مشروع آخر ٌجري تنفٌذه ي أي عدم المشاركة في والتنفٌذيوٌشترط ألعضاء الفرٌق االدار. لالحتٌاجات

.  ذات الوقتيف

 عن ي كل من فرٌق االدارة والفرٌق التنفٌذيوال تزٌد نسبة مشاركة طالل السنة النهائٌة والدراسات العلٌا ف 

.  كل فرٌقيمن الطالل المشاركٌن ف% 25

  بخبراء من أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن لنقل الخبرات والتدرٌل  (عند الحاجة لذلك)ٌمكن االستعانة

 . هذا الشؤنيالمطلوبٌن لتنفٌذ أنشطة المشروع وذلك وفقا للقواعد المعمول بها ف

 

: تموٌل المشروع

  (الجامعات/ الجامعة/ شاملة مساهمة الكلٌة )إجمالً مٌزانٌة المشروع: 
o *ألف جنٌه45حتى :  مستوى أول  
o **ألف جنٌه 75 إلى  45ٌتراوح بٌن : مستوى ثانى . 

 وذلك طبقا لنوعٌة وحجم االنشطة المعتمدة مع االخذ فى االعتبار عدد وتكلفة المخرجات
من إجمالً مٌزانٌة المشروع باإلضافة إلى استغالل اإلمكانٌات  % 30 ال ٌقل التموٌل المساهم من الجامعة عن 

 .الجامعات/ والتسهٌالت المتاحة بالكلٌات

 المشروع من مٌزانٌة وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى على بندى اآلالت يٌتم تموٌل الصرف ف 
دفعات مالٌة عند االنتهاء من إجراءات شراإها وإضافتها إلً مخازن الكلٌة / والمعدات والتجهٌزات من خالل دفعة 

 المشروع من يكما ٌتم تموٌل الصرف ف. (طبقا لحجم المشروع)من مٌزانٌة الوحدة % 30الجامعة فٌما ال ٌتجاوز / 
مٌزانٌة الوحدة على بند الدراسات والبحوث من خالل دفعة مالٌة واحدة مستحقة بنهاٌة فترة تنفٌذ المشروع وبعد 

. (طبقا لحجم المشروع)من مٌزانٌة الوحدة % 70 للمشروع فٌما ال ٌتجاوز ياالنتهاء من إجراءات التسلٌم النهائ
 وقٌمة ما ٌتقاضاه مستشار ي والتنفٌذيوتشمل تكلفة جمٌع بنود الدراسات والبحوث متضمنة فرٌق العمل اإلدار

من قٌمة  % 40بحد اقصً ) والبحوث الدارسات وٌجوز ان ٌتم صرف دفعة من مٌزانٌة .المشروع
 تقدٌر جٌدشرٌطة الحصول على بناء علً تقٌٌم مإشرات األداء فً منتصف المشروع  (الدراسات والبحوث

الٌتٌن من ادارة دعم التمٌز بالوحدة وبما ٌضمن تحقٌق مإشرات التطوٌر ت زٌارتٌن مٌدانٌتٌن متيأداء المشروع في ف

علً أن ٌتم صرف المبالغ المتبقٌة من نفس البند بعد اجراءات تسلٌم , الخاصة بمنتصف مدة تنفٌذ المشروع
 .المشروع

  كل ما ٌتم صرفه بخالف تكلفة فرٌق العمل والذى ٌشمل أٌضاًا جمٌع )ٌتم تموٌل تكلفة متطلبات تنفٌذ األنشطة
 .من التموٌل المساهم من الجامعة ((الخ ....كٌماوٌات - أوراق- أحبار)المستهلكات 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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 :فترة تنفٌذ المشروع

  ً(  شهور9حد أقصى )الفترة الزمنٌة لتنفٌذ المشروع عام اكادٌم. 
 

: آلٌات التحكٌم والمفاضلة بٌن مقترحات المشروعات المقدمة للتموٌل

: تقوم لجنة تحكٌم ثالثٌة معتمدة بتقٌٌم المقترحات على مرحلتٌن

.  التقدم العامةاشتراطات ال تستوفى ياستبعاد المشروعات الت : المرحلة األولى

:  التقدم على النحو التالًاشتراطات استوفت يتقٌٌم المقترحات الت: المرحلة الثانٌة

                                    30أوجه التمٌز% 

                    20االبتكار %

                   35جودة تصمٌم المقترح %

                           15نظم ضمان االستمرارٌة %

: وفٌما ٌلى عناصر التقٌٌم

% 30: أوجه التمٌز

 %15 تحقٌق صفة متمٌزة للمإسسة التعلٌمٌة                   يالمساعدة ف -

 %3شمولٌة المشروع على أكثر من مجال                                     -

 %3المشروعات المشتركة بٌن أكثر من مإسسة تعلٌمٌة                      -

 %5المشاركة الفعالة لعدد كبٌر من الطالل ومن مراحل دراسٌة متنوعة    -

 %4المشروعات ذات األعداد الكبٌرة من المستفٌدٌن                           -

% 20 :االبتكار

% 10األنشطة                                                      / مقترح المشروع مبتكر فً الفكرة  -
 %10ٌمكن أن ٌكون نموذجا ذو تؤثٌر فعال إلحداث تغٌرات اٌجابٌة فً مإسسات تعلٌمٌة أخرى     -

% 35  :جودة تصمٌم المشروع
 %15األهداف والمخرجات ومإشرات النجاح واضحة ومحددة وٌمكن قٌاسها           -

% 10المراحل الزمنٌة لألنشطة محددة بصورة موضوعٌة ومناسبة لتحقٌق االهداف    -

% 5تناسل الموارد مع االحتٌاجات                                                          -

 %5تطبٌق نظم ضمان ضبط الجودة                                                        -

% 15: نظم  ضمان االستمرارٌة

 %8 المإسسٌة                                                                  االستمرارٌةمدى فاعلٌة  -

موارد / توافر بنٌة تحتٌة مناسبة ) تضمن االستمرارٌة يمدى توافر وفاعلٌة الموارد المادٌة الت -

 %7                                                                                           (.......مالٌة



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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* تمهٌد 
: رؤٌة الجامعة

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

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

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

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

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

 

: رسالة الجامعة

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

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

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

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

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

: رؤٌة المؤسسة التعلٌمٌة 

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

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

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

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

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

: رسالة المؤسسة التعلٌمٌة

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

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

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

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

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

:  للمؤسسة التعلٌمٌةاالستراتٌجٌةاألهداف 

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

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

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

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

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

 

.  أكثر من مإسسة ٌتم تكرار هذه الصفحة لكل مإسسةي حالة تنفٌذ المشروع يف* 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
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إقزاراث وتعهذاث: انفصم األول   

:   إقــــزار انًؤسست انًتقذيت ببنًشزوع1. 1
 

: انًٕلغ أدَبِ ٚإكذ ػهٗ دساٚتّ بًب ٚهٙ

 تارٌخ من الفترة خالل وذلك دولٌة أو وطنٌة تموٌل جهة أٌة إلى علٌه طفٌفة بتعدٌالت أو الحالً، المقترح هذا من نسخة تقدم لم 
- إدارة دعم التمٌز بوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى  قبل من المختارة المشروعات إعالن تارٌخ حتى بالمقترحات التقدم

 .رة التعلٌم العالًاوز

  إلدارة دعم التمٌز بوحدة إدارة المشروعات الحق فً إنهاء المشروع أو منع تموٌله إذا ثبت أن المشروع ٌتلقى دعما مالٌا
 .آخر فً نفس الوقت سواء كان محلٌا أو إقلٌمٌا أو دولٌا خالل فترة تنفٌذ المشروع

: عنوان المشروع

 :المؤسسة التعلٌمٌة بٌانات 

 :انًإعغح انرؼهًٛٛح 

 :ػُٕاٌ انًإعغح انرؼهًٛٛح 

 : ي بٌانات الكٌان الطالب

 :اعى انكٛاٌ

 :ػُٕاٌ انًمش

 * :(عضو من فرٌق إدارة المشروع من الطلبة) بٌانات مدٌر المشروع 

 :االعى 
  :انصفح انطالتٛح 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 :انراسٚخ  :انرٕلٛغ

  :(أحد نواب رئٌس الجامعة بصفته تبعا لنطاق المشروع/ عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة )بٌانات رئٌس عام المشروع  

: انٕظٛفح:                                                                                 االعى 
 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 :انراسٚخ  :انرٕلٛغ

  :بٌانات رئٌس الجامعة

: الوظٌفة:                                                                                  االسم
 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 انراسٚخ  :انرٕلٛغ

 الخاتم الرسمً للمؤسسة التعلٌمٌة

 .الٌكون من طلبة السنة النهائٌة أو الدراسات العلٌا* 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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**:  انتُفٍذي  إقــــزار انًؤسسبث انتعهًٍٍت انًشبركت ف2. 1
 

: انًٕلغ أدَبِ ٚإكذ ػهٗ دساٚتّ بًب ٚهٙ

 تارٌخ من الفترة خالل وذلك دولٌة أو وطنٌة تموٌل جهة أٌة إلى علٌه طفٌفة بتعدٌالت أو الحالً، المقترح هذا من نسخة تقدم لم
 وزارة التعلٌم العالً – رة دعم التمٌز بوحدة إدارة المشروعات اإد قبل من المختارة المشروعات إعالن تارٌخ حتى بالمقترحات التقدم

  انذك فٙ ئَٓاء انًششٔع أٔ يُغ ذًٕٚهّ ئرا ثثد أٌ انًششٔع ٚرهمٗ دػًا يانٛا إلدارة دعم التمٌز بوحدة إدارة المشروعات

 المشروعآخش فٙ َفظ انٕلد عٕاء كاٌ يذهٛا، ئلهًٛٛا أٔ دٔنٛا خالل فرشج ذُفٛز 

: عنوان المشروع

 : التنفٌذ يالمؤسسة التعلٌمٌة المشاركة فبٌانات 

 :انًإعغح انرؼهًٛٛح 

 :ػُٕاٌ انًإعغح انرؼهًٛٛح 

 :  انتُفٛز٘انًشبسن ف ي بٌانات الكٌان الطالب

 : اعى انكٛاٌ

 : ػُٕاٌ انًمش

أحد نواب رئٌس الجامعة بصفته تبعا لنطاق / عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة )بٌانات رئٌس المؤسسة التعلٌمٌة المشاركة 
  :(المشروع

: انٕظٛفح:                                                                                 االعى
 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 : انراسٚخ :انرٕلٛغ

  : بٌانات رئٌس الجامعة

: الوظٌفة:                                                                                  االسم
 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 انراسٚخ  :انرٕلٛغ

 الخاتم الرسمً للمؤسسة التعلٌمٌة
 

.  أكثر من مإسسة ٌتم تكرار هذه الصفحة لكل مإسسةي حالة تنفٌذ المشروع في ف**



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 ***  انتصذٌق و انًزاجعت 3. 1
ذى يشاجؼح يمرشح انًششٔع تٕاعطح ٔدذج ضًاٌ انجٕدج تانًإعغح انرؼهًٛٛح انًشاسكح أٔ يٍ يشكض ضًاٌ انجٕدج تانجايؼح ذثؼا 

إلدارة دعم التمٌز بوحدة إدارة نُطاق انًششٔع، كًا ذى يشاجؼح انًششٔع تٕاعطح يذٚش ٔدذج ئداسج يششٔػاخ انجايؼح لثم ذمذًّٚ 

 .مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى بوزارة التعلٌم العالى

 بٌانات المؤسسة التعلٌمٌة 

 :ػُٕاٌ انًششٔع 
 

 :اعى انًإعغح انرؼهًٛٛح 
 

تبعا لنطاق ) بٌانات مدٌر وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة التعلٌمٌة المشاركة أو مدٌر مركز ضمان الجودة بالجامعة 
 (المشروع

: االعى
 

 انٕظٛفح 

 :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 
 

 :فاكظ
 

 :ذهٛفٌٕ
 

: انرٕلٛغ
 

: انراسٚخ 
 

  بٌانات مدٌر وحدة إدارة المشروعات بالجامعة 

: االعى 
 

 انٕظٛفح 
 

 :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 
 

 :فاكظ
 

 :ذهٛفٌٕ
 

: انرٕلٛغ
 

: انراسٚخ 
 

 خاذى ٔدذج ئداسج انًششٔػاخ تانجايؼح/  انشعًٙ نهًإعغح انرؼهًٛٛح الخاتم
 

 

 ذكشس فٙ دانح يشاسكح أكثش يٍ جايؼح***



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 

 33047811- 33458611:  ف399 ،281  داخلي – 33458610 : ت  الجيزة- المهندسين- عرابي أحمد ش 96

          المشاركة الطالبية لدعم التميزمشروعات نموذج التقدم ل
 13 

 

  تعهذ 4. 1
/ انكهٛح / انمغى انؼهًٙ )جًٛغ يمرشداخ انًششٔػاخ انًمذيح ال تذ أٌ ذؼشض ٔذؼرًذ يٍ انًجانظ انًؼُٛح طثما نطثٛؼح انًششٔع 

مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى بوزارة ، ٔأٌ ٚهرضو تانششٔط ٔاالنرضاياخ انًذذدج يٍ لثم ئداسج دػى انرًٛض تٕدذج ئداسج (انجايؼح 
. التعلٌم العالى

 ٔكزنك 1. 2ٚرضًٍ انرٕلٛغ انرضاو انًإعغح انرؼهًٛٛح تانًشاسكح فٙ انرًٕٚم تانمًٛح انًذذدج فٙ يغرُذاخ انًششٔع انًؼرًذ فٙ تُذ 
. 2. 2 االيكاَٛاخ ٔانرغٓٛالخ انًرادح تانًإعغاخ انرؼهًٛٛح ٔانالصيح نرُفٛز انًششٔع ٔانًذذدج فٙ تُذ اعرغاللاالنرضاو ترٛغٛش 

 

 الممثلة اإلدارٌة السلطة  يٍتوقٌعه تم المشروع وأن صحٌحة، المشروع هذا مقترح فً الواردة المعلومات أن نشهد الموقعون نحن" 
المإسسة التعلٌمٌة على حق إدارة دعم التمٌز  توافق لذلك، إضافة. المقترح هذا فً الواردة فً األنشطة ستشارك للجامعة والتً

مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى بوزارة التعلٌم العالى فً تداول أجزاء أو النسخة الكاملة من االستمارة وأن ٌسمح بكشف ئداسج بوحدة 
 ".مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى ئداسج محتوى االستمارة خالل هذا التداول  طبقا لما تقرة وحدة 

 

 :تفاصٌل المؤسسة التعلٌمٌة 

 :ػُٕاٌ انًششٔع 

: ػُٕاٌ انًإعغح:                                                      انًإعغح

 :ذاسٚخ اػرًاد يمرشح انًششٔع يٍ انًجهظ:                                            انًجهظ انًخرص

 (عضو من فرٌق إدارة المشروع من الطلبة) بٌانات مدٌر المشروع 

 :انفشلح/انرخصص :                                                                     االعى 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 :انراسٚخ  :انرٕلٛغ

 (من أعضاء هٌئة التدرٌس بالمؤسسة)بٌانات مستشار المشروع 

 :انٕظٛفح:                                                                     االعى

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

: انرٕلٛغ
 

 :انراسٚخ 
 

 (أحد نواب رئٌس الجامعة بصفته تبعا لنطاق المشروع/ عمٌد المؤسسة التعلٌمٌة) بٌانات رئٌس عام المشروع 

 :انٕظٛفح:                                                                                 االعى 

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 :انراسٚخ  :انرٕلٛغ

  بٌانات رئٌس الجامعة

 :الوظٌفة:                                                                                  االسم

 :ذهٛفٌٕ :فاكظ :تشٚذ ئنكرشَٔٙ 

 انراسٚخ  :انرٕلٛغ

 الخاتم الرسمً للجامعة

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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يببدئ عبيت : انفصم انثبًَ

 بٍبَبث انًشزوع األسبسٍت  1. 2

: (ٚحذد يجبل انًششٔع ٔاعى انكٛبٌ انًتمذو ببنًششٔع ٔاعى انًإعغت ٔانجبيؼت) ػُٕاٌ انًششٔع 

..........................................................................  هشروع 

........................................................ هقذم هي 

.................... هعهذ/بكلٍت

..............................         جاهعت

........................... هجال الوشروع

 

: تفبطٛم انًٛضاَٛت 

( جٌٍه هصري:                   )( إدارة دعن التوٍز بىحذة إدارة الوشروعاث) الذعن الوالً الوطلىب هي -أ 

 (جٌٍه هصري)         :                                      الجاهعاث/إجوالً الذعن الوقذم هي الجاهعت*– ب 

____________________________________________________________ 

  (جٌٍه هصري)                                                                    (ب + هجوىع أ): إجوالً الوٍزاًٍت ** 

 

باإلضافة إلى استغالل  (ب+ أ )من إجمالً مٌزانٌة المشروع  % 30عن  :الجامعات/ال ٌقل إجمالً الدعم المقدم من الجامعة* 

وفى حالة تنفٌذ المشروع فى أكثر من مؤسسة ٌتم . (2. 2) بالبند ةاإلمكانات والتسهٌالت المتاحة بالمؤسسات التعلٌمٌة المدرج

. تفصٌل الدعم المقدم من كل مؤسسة

 

:  (الجامعات/ الجامعة/ شاملة مساهمة الكلٌة )إجمالً مٌزانٌة المشروع ** 

 ألف جنٌه 45حتى :  مستوى أول  
 ألف جنٌه 75 إلى  45ٌتراوح بٌن : مستوى ثانى . 

: يذة انًششٔع 

  أشهر 9   حذ أقصى 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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* انًؤسسبث انتعهًٍٍت /  بٍبَبث االيكبٍَبث وانتسهٍالث انًتبحت ببنًؤسست2. 2
وانالسيت نتُفٍذ انًشزوع 

 

. ٚرى ذذذٚذ ٔٔصف االيكاَٛاخ ٔانرغٓٛالخ انًرادح ٔ انالصيح نرُفٛز انًششٔع

 

 

 

 

 

 

 

ٌمكن إضافة سطور إضافٌة الستٌعال االمكانٌات 

 

.  أكثر من مإسسة ٌتم تكرار هذه الصفحة لكل مإسسةي حالة تنفٌذ المشروع في ف*

 

 

 وصف االستفادة  مكان التواجد تحدٌد االمكانات والتسهٌالتم 

1-     

2-     

3-     

    



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 ي بٍبَبث انكٍبٌ انطالة3. 2
 

: اسن الكٍاى

 :عٌىاى الوقر

: تارٌخ اإلًشاء

: تارٌخ االعتواد هي الوؤسست التعلٍوٍت 

: عذد األعضاء

 :هجاالث الٌشاط

 

 

 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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عضى يٍ فزٌق إدارة انًشزوع يٍ طهبت انًزحهت )*  بٍبَبث يذٌز انًشزوع4. 2

(انجبيعٍت االونى  

: اسن هذٌر الوشروع

التخصص  

:. السٌت الذراسٍت

: العٌىاى

: الوذٌٌت– الرهز البرٌذي 

: تلٍفىى

 :الوحوىل

: الفاكس

: البرٌذ اإللكتروًً

 

. ال ٌكون مدٌر المشروع من طلبة السنة النهائٌة أو الدراسات العلٌا* 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 

 33047811- 33458611:  ف399 ،281  داخلي – 33458610 : ت  الجيزة- المهندسين- عرابي أحمد ش 96

          المشاركة الطالبية لدعم التميزمشروعات نموذج التقدم ل
 18 

 

يٍ أعضبء هٍئت انتذرٌس ببنًؤسست انًتقذيت )*  بٍبَبث يستشبر انًشزوع5. 2
 (ببنًشزوع

: اسن هستشار الوشروع

 :الىظٍفت الحالٍت

: العٌىاى

: الوذٌٌت– الرهز البرٌذي 

 :تلٍفىى

 :الوحوىل

: الفاكس

: البرٌذ اإللكتروًً

 

 (.1)ترفق السٌرة الذاتٌة لمستشار المشروع بملحق رقم * 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 فزٌق عًم انًشزوع 6. 2

فً الجدول التالً، وضح عدد أفراد فرٌق العمل المشارك فً المشروع، واتبع ذلك بجدول آخر ٌحتوي على قائمة بؤسماء المشاركٌن 

ترفق )ابدأ أوال بؤسماء فرٌق إدارة المشروع واتبع ذلك بالمشاركٌن فً تنفٌذ المشروع . الذٌن سٌشاركون فً نشاطات المشروع

((. 2)السٌرة الذاتٌة ألعضاء الفرٌق فً ملحق رقم 

 

 

 

وال . ي طالب من سنوات دراسٌة مختلفة فضال عن األعضاء بالفرٌق اإلدار20ال ٌقل أعداد المشاركٌن فً تنفٌذ المشروع عن * 

من الطالب % 25 عن ي كل من فرٌق االدارة والفرٌق التنفٌذيتزٌد نسبة مشاركة طالب السنة النهائٌة والدراسات العلٌا ف

.  كل فرٌقيالمشاركٌن ف

ػذد أفشاد انفشٚك انًشبسكٍٛ فٙ انًششٔع يٍ ْزِ انفئت 
انفئبث  و 

اإلجمالى  ئَبث  ركٕس 

 1 (بكالورٌوس، لٌسانس)طالل المرحلة األولى    

 2 (الهٌئة المعاونة )طالل مرحلة الدراسات العلٌا    

* المشروع   فٙالمشاركٌن إجمالً   



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 ( أعضبء8-6يٍ )  أعضبء فزٌق إدارة انًشزوع 1. 6. 2

 

. ٌجل أن ٌوقع جمٌع أعضاء فرٌق إدارة المشروع- 

(. 2ملحق رقم )ٌجل أن ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع أعضاء فرٌق إدارة المشروع طبقا للنموذج المرفق - 

، وال ٌكون  حضور مستشار المشروعيف (من الطلبة)ٌرأس االجتماعات الدورٌة لفرٌق العمل مدٌر المشروع * 

 .مدٌر المشروع من طلبة السنة النهائٌة أو الدراسات العلٌا

 التوقٌع
المسئولٌة فً تنفٌذ 

 المشروع
الصفة الطالبٌة والسنة الدراسٌة  االســـــــــــم   م

  
----------- طالل

* (مدٌر المشروع)
 1 

  
---------- طالل

 (نائل مدٌر المشروع)
 2 

---------- طالل    3 

---------- طالل    4 

---------- طالل    5 

---------- طالل    6 

     

     



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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  أعضبء انفزٌق انتُفٍذي نهًشزوع  2. 6. 2

 

 *  (          )الفرٌق التنفٌذي لتحقٌق المخرج رقم 

 

.  رئٌس الفرٌق المسئول عن المخرج#

.  ٌتم تكرار الجدول السابق لكل  مخرج فً المشروع مع ضرورة توقٌع جمٌع المشاركٌن فً كل جدول  *

. بتحقٌق أكثر من مخرج ٌتم كتابة أرقام المخرجات فً نفس الجدول فً حاله قٌام نفس الفرٌق*  

(. 2ملحق رقم )ٌجل أن ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع أعضاء فرٌق تنفٌذ المشروع طبقا للنموذج المرفق - 

 التوقٌع
كود المخرجات األخرى 
المشارك فً تنفٌذها 

التخصص 
والسنة الدراسٌة 

 م االســــم

      
1# 

     

     

     

     



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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تفبصٍم يقتزح انًشزوع : انفصم انثبنث

  خهفٍت انًشزوع1 . 3

تفاصٌل خلفٌة المشروع ونطاقه  ( سم1.5  مسافة  14 مقاس Arial سطراًا فً الصفحة ، فونت 40)اكتل فٌما ال ٌتجاوز صفحتٌن  

. (فئات وأعداد)وأهمٌة موضوع المشروع، عرضا ملخصا للمحتوى، وللمستفٌدٌن من المشروع 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 

 33047811- 33458611:  ف399 ،281  داخلي – 33458610 : ت  الجيزة- المهندسين- عرابي أحمد ش 96

          المشاركة الطالبية لدعم التميزمشروعات نموذج التقدم ل
 23 

 

  تحهٍم االحتٍبجبث2 . 3

ذذهٛال نًذٖ االدرٛاج ( سم 1.5يغافح   14 يماط Arialعطشا فٙ انصفذح ، فَٕد  40)أكرة فًٛا ال ٚرجأص صفذح ٔادذج 

انٕضغ انشاٍْ، ٔصفا نالدرٛاجاخ، ٔصفا نهًشكهح، األْذاف انًذذدج نهًششٔع، ٔكٛفٛح ذذمٛك انًششٔع انًمرشح )نهًششٔع انًمذو 

 .(انًإعغح انرؼهًٛٛح / انجايؼح /  انرطٕٚش ػهٗ انًغرٕٖ انمٕيٙ تاعرشاذٛجٛحنرهك األْذاف ، ٔيذٖ اسذثاط انًششٔع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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  وصف انًشزوع3 . 3

ٔصف نهًششٔع ، يُٓجٛح انؼًم،  ( عى1.5يغافح 14 يماط Arial عطشا فٙ انصفذح، فَٕد 40)اكرة فًٛا ال ٚرجأص صفذرٍٛ 

فمشاخ لصٛشج يٕضذا كٛفٛح ذذمٛك ْزِ االْذاف ٔيإششاخ ذذمك االْذاف ٚجة اٌ ذهٗ كم  صورة نقاط، يٌجل كتابتها ف)الهداف ا

 . (ْذف ٔانًخشجاخ ٔانؼٕائذ يٍ انرُفٛز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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 (اٌ وجذ) انتُسٍق وانتكبيم يع يشزوعبث انتطىٌز ببنًؤسست انتعهًٍٍت 4 . 3

. انركايم يغ يششٔػاخ انرطٕٚش األخشٖ راخ انصهح تانًششٔع انًمذو/ ٚرى ذذذٚذ أٔجّ انرُغٛك 
 

 

 

 

 

 

 

. ٌمكن إضافة سطور إضافٌة الستٌعال المشروعات* 

 التكامل/ أوجه التنسٌق   جهة التموٌل اسم المشروع* م

1-    

2-    

3-    

4-    



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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خطت انعًم وانتُفٍذ : انفصم انزابع
 

 األَشطت انزئٍسٍت 1 . 4

ٚجة ذٕضٛخ يخشجاخ كم ْذف . ٔضخ فٙ انجذأل انرانٛح كٛف عرإد٘ يخشجاخ انًششٔع ئنٗ ذذمٛك األْذاف انًذذدج
. يٍ أْذاف انًششٔع انًذذدج، ٔال تذ يٍ ذذذٚذ يإششاخ كم يخشج

يٕاسد تششٚح، يٕاد، )فٙ انجذٔل انرانٙ ٚجة ذٕضٛخ األَشطح انًإدٚح نٓزِ انًخشجاخ، ٔانضيٍ ٔانًٕاسد انالصيح نهرُفٛز 

 .ًٚكٍ ذكشاس انجذٔل العرٛؼاب كم األَشطح انشئٛغٛح. (أجٓضج، أخشٖ

 

 

 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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 :يصفىفت اإلطبر انًُطقً نهًشزوع يزتبطت ببنخطت انتُفٍذٌت   1. 1. 4  

. ًٚكٍ ئضافح عطٕس ئضافٛح العرٛؼاب األْذاف، انًخشجاخ ٔاألَشطح

.  أْذاف، ٔػذو صٚادج انًخشجاخ ػٍ ثالز نكم ْذف ٔػذو صٚادج األَشطح انشئٛغٛح ػٍ ثالز أَشطح سئٛغٛح نكم يخشج4يغ يالدظح ضشٔسج ػذو صٚادج األْذاف ػٍ 
 

انٓذف  
انًخشجبث  

 (يحذدة)

يإششاث انُجبح 

 (لببهت نهمٛبط)
يغئٕنٛت انتُفٛز األَشطت انشئٛغٛت 

المٌزانٌة  فتشة انتُفٛز

النهاٌة البداٌة 
وحدة إدارة 
المشروعات 

 اإلجمالًالجامعة 

1- 

 - أ

1       

2       
3       

  -ب

1       
2       
3       

 - جـ

1       
2       
3       

2- 

  -أ

1       
2       
3       

 - ب

1       
2       

3       

 - دـ

1       

2       

3       



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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: اإلطبر انشيًُ ألَشطت انًشزوع ببنكبيم 2. 1. 4

. ، موضحا الفترة الزمنٌة لكل نشاط على حدهاالتًٌتم تحدٌد إطار زمنً مفصل ألنشطة المشروع، فً الجدول 

 *انُشبطانكٕد 
 (ببنشٓش)صيٍ انًششٔع 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

.  بتكرار الكود دون إدراج بٌان النشاطاالكتفاء وعدم الرئٌسًضرورة كتابة بٌان النشاط * 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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   يؤشزاث انتطىٌز انًستًز  3. 1. 4

 مع بدء تنفٌذ المشروع ومتابعة قٌاسها فً منتصف مدة التنفٌذ للمشروع وعند (Base Line Indicators)ٌتم تحدٌد مإشرات قابلة للقٌاس لقٌاس التطوٌر المستمر، على أن ٌتم قٌاسها فً الوضع الحالً - 

. االنتهاء منه 

.   ٌرتبط بهاالتً المإشر بؤكثر من هدف ٌتم تكراره مع كل األهداف ارتباطوفى حالة . ٌمكن إضافة سطور الستٌعال األهداف، المإشرات- 

 

مؤشرات الوضع المستهدف مع نهاٌة تنفٌذ المشروع مؤشرات الوضع فً منتصف مدة التنفٌذ مؤشرات الوضع الحالً مع بدء  تنفٌذ المشروع الهدف المحدد 

1-     

   

   

2 -   

   

   

3 -   

   

   



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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:    خطت تًىٌم أَشطت انًشزوع يٍ تًىٌم وحذة إدارة انًشزوعبث4. 1. 4

بند التموٌل 
الدعم المخصص من 

مساهمة الوحدة 
 (بالجنٌه المصري)

النسبة المئوٌة من 
إجمالً مساهمة 

الوحدة 

  * نبُذ اٜالث ٔانًؼذاث المٌزانٌة المخصصة ئجًبنٙ 

  * نبُذ انتجٓٛضاث المٌزانٌة المخصصة ئجًبنٙ 

المٌزانٌة ئجًبنٙ 
نبُذ المخصصة 

انذساعبث ٔانبحٕث 

** ٔتُفٛز األَشطت 

 

   مجاالت المشروع  ياعداد دراسات وتقارٌر ف- 1

قواعد البٌانات ودعم البنٌة اإللكترونٌة - 2

والمعلوماتٌة 
  

  تؤهٌل وتدرٌل الطالل  - 3

% 5ال تزٌد عن )مكافآت إلدارة المشروع - 4

 (من الدراسات البحوث
  

  ئػالٌ ٔئػالو ٔيطثٕػاخ  - 5

بالجنٌه )إجمالً المٌزانٌة المخصصة من تموٌل وحدة إدارة المشروعات 
 (المصري

 100% 

 

 انًششٔع يٍ يٛضاَٛت ٔحذة ئداسة يششٔػبث تطٕٚش انتؼهٛى انؼبنٗ ػهٗ بُذٖ اٜالث ٔانًؼذاث ٘ٚتى تًٕٚم انظشف ف* 

انجبيؼت فًٛب / دفؼبث يبنٛت ػُذ االَتٓبء يٍ ئجشاءاث ششاؤْب ٔئضبفتٓب ئنٙ يخبصٌ انكهٛت / ٔانتجٓٛضاث يٍ خالل دفؼت 

. (طبمب نحجى انًششٔع)يٍ يٛضاَٛت انٕحذة % 30ال ٚتجبٔص 

 انًششٔع يٍ يٛضاَٛت ٔحذة ئداسة يششٔػبث تطٕٚش انتؼهٛى انؼبنٗ ػهٗ بُذ انذساعبث ٘ٚتى تًٕٚم انظشف ف** 

٘ ٔانبحٕث يٍ خالل دفؼت يبنٛت ٔاحذة يغتحمت بُٓبٚت فتشة تُفٛز انًششٔع ٔبؼذ االَتٓبء يٍ ئجشاءاث انتغهٛى انُٓبئ

ٔتشًم تكهفت جًٛغ بُٕد انذساعبث . (طبمب نحجى انًششٔع)يٍ يٛضاَٛت انٕحذة % 70نهًششٔع فًٛب ال ٚتجبٔص 

ٔ ٚجٕص أٌ ٚتى طشف دفؼت يٍ .  ٔلًٛت يب ٚتمبضبِ يغتشبس انًششٔع٘ ٔانتُفٛزاإلداس٘ٔانبحٕث يتضًُت فشٚك انؼًم 

بُبء ػهٙ تمٛٛى يإششاث األداء فٙ  (يٍ لًٛت انذساعبث ٔانبحٕث % 40بحذ الظٙ )يٛضاَٛت انذساعبث ٔانبحٕث 

 صٚبستٍٛ يٛذاَٛتٍٛ يتٕانٛتٍٛ يٍ اداسة دػى ٘ أداء انًششٔع ف٘ فجٛذيُتظف انًششٔع ششٚطت انحظٕل ػهٗ تمذٚش 

ػهٙ اٌ ٚتى طشف انًببنغ انًتبمٛت يٍ , انتًٛض ببنٕحذة ٔتحمٛك يإششاث انتطٕٚش انخبطت بًُتظف يذة تُفٛز انًششٔع

- َفظ انبُذ بؼذ اجشاءاث تغهٛى انًششٔع يغ يالحظت بأٌ ٚتى اعتٛفبء تفبطٛم بُذ تكهفت فشٚك انؼًم نتُفٛز األَشطت 

ٔانزٖ ٚتى تمذًّٚ بظٕسة سبغ  (6)انًًٕل يٍ يٛضاَٛت ٔحذة ئداسة يششٔػبث تطٕٚش انتؼهٛى انؼبنٗ يٍ خالل يهحك 

 (انخ....كًٛبٔٚبث - أٔساق- أحببس)  ٔبُٕد انضٛبفتٔال ٚتى تًٕٚم جًٛغ انًغتٓهكبث. عُٕٚت انٗ ٔحذة اداسة انًششٔػبث

. يٍ يغبًْت انٕحذة ٔ ئًَب ٚتى تًٕٚهٓب يٍ يغبًْت انجبيؼت
 

ال ٚجٕص انرذٕٚم يٍ تُذٖ اٜالخ ٔانًؼذاخ انٗ تُذ انذساعاخ ٔانثذٕز، ٔٚجٕص انرذٕٚم يٍ تُذ انذساعاخ ٔانثذٕز انٗ 

. تُذٖ اٜالخ ٔانًؼذاخ تؼذ انؼشض ٔانًٕافمح يٍ ئداسج انرًٛض تٕدذج اداسج ئداسج يششٔػاخ ذطٕٚش انرؼهٛى انؼانٗ



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 
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: خطت تًىٌم أَشطت انًشزوع يٍ انتًىٌم انًسبهى نهجبيعت  5. 1. 4

بند التموٌل 
الدعم المخصص من 

التموٌل المساهم للجامعة 
 (بالجنٌه المصري)

النسبة المئوٌة من 
إجمالً مساهمة 
التموٌل المساهم 

للجامعة 

  ئجًبنٙ انتًٕٚم انًغبْى نهجبيؼت نبُذ اٜالث ٔانًؼذاث 

  ئجًبنٙ انتًٕٚم انًغبْى نهجبيؼت نبُذ انتجٓٛضاث 

ئجًبنٙ انتًٕٚم 

انًغبْى نهجبيؼت نبُذ 

انذساعبث ٔانبحٕث 

* ٔتُفٛز األَشطت

 مجاالت ياعداد دراسات وتقارٌر ف- 1
  المشروع  

قواعد البٌانات ودعم البنٌة اإللكترونٌة - 2
  والمعلوماتٌة 

  تؤهٌل وتدرٌل الطالل  - 3

ال تزٌد عن )مكافآت إلدارة المشروع - 4
   (من الدراسات البحوث% 5

  ئػالٌ ٔئػالو ٔيطثٕػاخ  - 5

 %100  ** (ببنجُّٛ انًظش٘)ئجًبنٙ انتًٕٚم انًغبْى نهجبيؼت انًمذو 

 

كم يب ٚتى )تكهفت يتطهببث تُفٛز األَشطت : ٚشًم انتًٕٚم انًغبْى نهجبيؼت نبُذ انذساعبث ٔانبحٕث ٔتُفٛز األَشطت* 

ٔاالػالو ٔاالػالٌ  ( انخ....كًٛبٔٚبث - أٔساق- أحببس)شبيالً أٚضبً جًٛغ انًغتٓهكبث  (طشفّ بخالف تكهفت فشٚك انؼًم

نتفبطٛم بُذ تكهفت فشٚك  (6)ٔفٗ حبنت تًٕٚم تكهفت فشٚك انؼًم يٍ يٛضاَٛت انجبيؼت ٚتى تغهٛى يهحك يًبحم نًهحك 

. انؼًم نتُفٛز االَشطت انًًٕل يٍ يٛضاَٛت انجبيؼت

 

يٍ ئجًبنٙ يٛضاَٛت انًششٔع ببإلضبفت ئنٗ االعتفبدة يٍ  % 30ال ٚمم انتًٕٚم انًغبْى يٍ انجبيؼت ػٍ ** 

 .انجبيؼبث انًشبسكت ببنًششٔع/ اإليكبَٛبث ٔانتغٓٛالث انًتبحت ببنكهٛبث



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 :وحذة إدارة انًشزوعبثيهخص نهتذفقبث انُقذٌت يٍ انتًىٌم انًسبهى يٍ   6. 1. 4

الربع السنوي 
التموٌل المساهم للجامعة 

إجمالً دراسات وبحوث تجهٌزات آالت ومعدات 

Q1     

Q2     

Q3     

    اإلجمالً 

 
 المشروع استشاريمدٌر المشروع              

  ----------------:      االسم ----------------: االسم 
   ----------------:     التوقٌع ----------------: التوقٌع 

 

 
 
 

رئٌس عام المشروع           رئٌس الجامعة 
  ----------------:      االسم ----------------: االسم 

   ----------------:     التوقٌع ----------------: التوقٌع 
 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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: يهخص نهتذفقبث انُقذٌت يٍ انتًىٌم انًسبهى نهجبيعت  7. 1. 4

الربع السنوي 
التموٌل المساهم للجامعة 

إجمالً دراسات وبحوث تجهٌزات آالت ومعدات 

Q1     

Q2     

Q3     

    اإلجمالً 

 
 المشروع استشاريمدٌر المشروع              

  ----------------:      االسم ----------------: االسم 
   ----------------:     التوقٌع ----------------: التوقٌع 

 

 

 

رئٌس عام المشروع           رئٌس الجامعة 
  ----------------:      االسم ----------------: االسم 

   ----------------:     التوقٌع ----------------: التوقٌع 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 آنٍبث انُشز واالستًزارٌت  2 . 4
 

، ٔصفا نخطظ ٔآنٛاخ انُشش ( عى 1.5يغافح   14 يماط Arialعطشا فٙ انصفذح ، فَٕد  40 )اكرة  فًٛا ال ٚضٚذ ػٍ صفذرٍٛ

. تانًششٔع ٔاالعرًشاسٚح 

. بعد انتهاء التموٌل العرًشاسٚح انًششٔع ، أضف سؤٚح طٕٚهح انًذٖ العرًشاسٚح انًششٔع- 

 

 النشر

 (*خطة النشر عن المشروع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االستمرارٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. يغ اإلشبسة ئنٗ أكٕاد األَشطت ببنخطت انتُفٛزٚت* 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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  آنٍبث ضبظ انجىدة وانًتببعت 3 . 4
 

. ( ، مسافة واحدةArial  12فونت )ٌتم صٌاغة استراتٌجٌة ومنهج ضبط الجودة والمتابعة فٌما ال ٌزٌد عن صفحة واحدة 

استخدم  هذا الجزء لوصف االستراتٌجٌة ومنهجٌة العمل التً ستتبع فً ضبط الجودة والمتابعة ، ٌمكن أن تشمل الفعالٌات المقترحة 

وزارة - إجراء مراجعة دقٌقة ، تقوٌم أو مراجعة خارجٌة أو االستعانة  بمشروعات أخرى محددة من وحدة إدارة المشروعات 

. التعلٌم العالً

 :*فً المشروع  آلٌات ضبط الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: *آلٌات المتابعة 

 

 

 

 

 

 

. يغ اإلشبسة ئنٗ أكٕاد األَشطت ببنخطت انتُفٛزٚت* 
 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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  تحهٍم وإدارة انًخبطز4 . 4

 
، ذذهٛم انًخاطش انًرٕلؼح يٍ (سم 1.5يغافح   14 يماط Arialعطشاً فٙ انصفذح ، فَٕد  40)اكرة فًٛا ال ٚرجأص ػٍ صفذح  

. ٔجٓح َظش فشٚك ئداسج انًششٔع يغ ذذذٚذ كٛفٛح ٔخطح يٕاجٓح ذهك انًخاطش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
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انفصم انخبيس  

 يهخص انًشزوع  1 . 5

  ٌجل إضافة ملخص للمشروع باللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة حٌث سٌتم ضمه للمطبوعات المستقبلٌة
. لوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى

 فً مساحة صفحة واحدة باللغة العربٌة وصفحة واحدة )لخص المالمح الرئٌسة للمشروع المقترح م
التعرٌف بالمشروع ، الموقف الراهن ، منهج : ٌجل اإلشارة إلً النقاط التالٌة  (باللغة االنجلٌزٌة 

. وأسلول العمل ، النتائج ، التؤثٌر المتوقع من تنفٌذ المشروع 

  األهداف المحددة - اسم المشروع (ٌجل أن ٌتضمن الملخص المالمح الرئٌسٌة للمشروع المقدم
. (ملخص المشروع – المخرجات - للمشروع

 

. (صفحت واحذة) يهخص انًشزوع ببنهغت انعزبٍت   1. 1. 5

 .(صفحت واحذة) يهخص انًشزوع ببنهغت االَجهٍشٌت   2. 1. 5



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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 قبئًت يزاجعت تسهٍى يقتزح انًشزوع  2 . 5

 

(. ًٚكٍ ئضافح أٚح يالدظاخ فٙ َٓاٚح انجذٔل)لثم ذغهٛى اعرًاسج يمرشح انًششٔع ، أشش َظٛش كم تُذ نهرأكذ يٍ اعركًانّ  

.  اإللشاس يغركًم ، ٔخطاتاخ انرصذٚك ٔانرؼٓذ يٕلؼح ٔيشفمح يغ االعرًاسج- 1

. انثٛاَاخ األعاعٛح نهًششٔع يغرٕفاج- 2

. لائًح فشٚك انؼًم فٙ انًششٔع يغرٕفاج- 3

 .ذفاصٛم يمرشح انًششٔع يغرٕفاج- 4

. جذأل انرًٕٚم انًطهٕتح يغرٕفاج- 5

. ًَٕرج ئشؼاس االعرالو يغرٕفٗ- 6

 .انًششٔع نّ ػُٕاٌ ٔاضخ- 7

 .يهخص انًششٔع تانهغح انؼشتٛح ٔانهغح االَجهٛضٚح - 8

 .انًٛضاَٛح يهرضيح تانششٔط انًطهٕتح- 9

 :شكم انُص- 10

. كم انفصٕل ذى اعرٛفائٓا-        أ 

. انصفذاخ يشلًح ٔأسلاو انصفذاخ تانفٓشط يطاتمح نهًذرٕٖ-       ب

. ذى االنرضاو تانؼُأٍٚ انفشػٛح انًٕضذح-       جـ 

. يماعاخ انفَٕد يطاتمح نهًطهٕب-       د 

. انطثاػح يطاتمح نهمٕاػذ انًطهٕتح-       ْـ 

.                                          انًالدك كايهح ٔيغرٕفاج - 11

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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  إشعبر االستالو3 . 5
 

 

: عنوان المشروع

 

............................................................... .............................................................. مشروع 

 

 

.............................. جامعة..... ............. ............. ...............معهد/ بكلٌة

 

 

مدٌر المشروع 

 

 

العنوان 

 

 

 

من فضلك اكتل اسم المشروع واسمك . هذه الصفحة سٌتم إعادتها للمتقدم عند تسلٌم استمارة المشروع المقترح

. وعنوانك فً األماكن الموضحة عالٌه

 

. نٙ أٔ يٍ ُٕٚب ػُّالعا إدارة دعم التمٌز بوحدة إدارة المشروعات بالتعلٌميذٚش 
 

: االســم
 

: التارٌخ
 

: التوقٌع

 

. ٌجل اإلشارة إلى الرقم المرجعً التالً فً أٌة مراسالت تالٌة 

( إدارة دعم التمٌز بوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالىٌتم كتابته بواسطة )رقم مرجعً 

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

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

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

 ..........................................................................................................................…



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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انًالحق 
 

السٌرة الذاتٌة لمستشار المشروع ( 1)ملحق 

السٌرة الذاتٌة ألعضاء الفرٌق اإلداري والتنفٌذي  (2)ملحق 

  انًطهٕبت نهًششٔعاآلالت والمعداتلبئًت  (3)ملحق 

 (أثاث ومستلزمات)قائمة التجهٌزات  (4)ملحق 

قائمة الدورات التدرٌبٌة وورش العمل  (5)ملحق 

 (6)ملحق 

تفاصٌل بند تكلفة فرٌق العمل لتنفٌذ األنشطة الممولة من مٌزانٌة وحدة 

ٌتم تقدٌمه بنهاٌة فترة تنفٌذ المشروع وعند االنتهاء )إدارة المشروعات 

 ي للمشروع، وٌجوز ان ٌتم التقدٌم فيمن إجراءات التسلٌم النهائ

منتصف مدة تنفٌذ المشروع بناء على الشروط المنصوص علٌها بهذا 

 (.الشأن

 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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( 1)يهحق رقى 

 
 (انسٍزة انذاتٍت نًستشبر انًشزوع)

 (بحد أقصى صفحتٌن)

: بٌانات عامة: أوال

..............................................................................   :االسم
: ................................................................... الوظٌفة الحالٌة

 : .....................................................................تارٌخ المٌالد
 : ...........................................................................العنوان

 : .....................................................................رقم التلٌفون
 : ....................................................................رقم الموباٌل

: ............................................................. البرٌد االلكترونً

:  المؤهالت العلمٌة: ثانٌا

المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة 

  الدكتوراه -  1

  الماجستٌر - 2

  اللٌسانس / البكالورٌوس - 3

 : (الداخلً والخارجً)التدرج الوظٌفً األكادٌمً " : ثالثا

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

   

   

 
:   مجال المشروعيالخبرات السابقة ف": رابعا

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

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

.  وخدمة المجتمعيأهم أنشطة أخرى تتعلق بالدعم الطالب" : سادسا
 ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 



 

 وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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(2)يهحق رقى   

 
 والتنفٌذي السٌرة الذاتٌة ألعضاء الفرٌق اإلداري

 (ترفق السٌرة الذاتٌة لجمٌع أعضاء الفرٌق اإلداري والتنفٌذي للمشروع) 

 (بحد أقصى صفحتٌن للعضو)

: بٌانات عامة: أوال

..............................................................................   :االسم
: ................................................................... الصفة الطالبٌة

 : .....................................................................تارٌخ المٌالد
 : ...........................................................................العنوان

 : .....................................................................رقم التلٌفون
 : ....................................................................رقم الموباٌل

: ............................................................. البرٌد االلكترونً

:  المؤهالت العلمٌة: ثانٌا

المؤسسة التعلٌمٌة / الجامعة سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة 

  الماجستٌر - 1

  اللٌسانس / البكالورٌوس - 2

  الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها - 3

 
:  الدورات التدرٌبٌة والخبرات السابقة فى مجال المشروع": ثالثاًا 

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

: أهم أنشطة أخرى تتعلق باألنشطة الطالبٌة وخدمة المجتمع": رابعا 
 ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 



 

                         وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى   
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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( 3)يهحق 

 
* قائمة اآلالت والمعدات المطلوبة للمشروع 

اسم الجهاز كود النشاط م 
عدد 

الوحدات 
مكان الجهاز  ثمن الوحدة 

 ** المٌزانٌة المطلوبة من 
اإلجمالً  

 الجامعة الوحدة 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

. فً حالة االستخدام فً أكثر من نشاط تذكر أكواد األنشطة وٌسجل الثمن مرة واحدة* 

. الجامعة/ الوحدة : ٌراعى تموٌل ثمن الوحدة الواحدة من جهة تموٌل واحدة ** 



 

                         وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى   
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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( 4)يهحق 

 
* المطلوبة للمشروع  (أثاث ومستلزمات)قائمة التجهٌزات 

كود النشاط م 
بٌان التجهٌزات 

المطلوبة 
مكان التجهٌزات ثمن الوحدة العدد 

 ** المٌزانٌة المطلوبة من 
اإلجمالً  

 الجامعة الوحدة 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

. وٌسجل الثمن مرة واحدةفً حالة االستخدام فً أكثر من نشاط تذكر أكواد األنشطة * 

. الجامعة/ الوحدة : ٌراعى تموٌل ثمن الوحدة الواحدة من جهة تموٌل واحدة ** 

  



 

                         وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى   
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 

 33047811- 33458611:  ف399 ،281  داخلي – 33458610 : ت  الجيزة- المهندسين- عرابي أحمد ش 96

          المشاركة الطالبية لدعم التميزمشروعات نموذج التقدم ل
 45 

 

( 5)يهحق 

** قائمة بالدورات التدرٌبٌة وورش العمل والندوات المقترحة لتنفٌذ أنشطة المشروع 

اإلجمالً 

عدد  المٌزانٌة المطلوبة من
الدورات 

أو 
 الورش

 عدد المستهدفٌن
 بٌان

 (* مؤتمر/ ندوة / دورة تدرٌبٌة وورشة عمل  )
كود 

م  النشاط
الجامعة   الوحدة 

أصحاب المصلحة 
 اآلخرٌن

 الطالب

        1 
        2 

        3 

        4 
        5 

        6 

        7 
        8 

        9 

 

 من تموٌل الوحدة فً االنشطة التدرٌبٌة  (/ ...ماكوالت )و الضٌافة  (/.... احبار / ادوات كتابٌة )ال ٌتم الصرف علً المستهلكات **  

. مؤتمرات داخلٌة فقط*  



 

                         وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالى   
 
 

 

 

’ 

 

 / ...................  اسم المشروع 
 /.................اسم الجامعة /...........                              اسم المإسسة التعلٌمٌة 
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( * 6)يهحق 

الممول من مٌزانٌة وحدة إدارة المشروعات  - تفاصٌل بند تكلفة فرٌق العمل لتنفٌذ األنشطة 
 اإلدارة والتنفٌذ ي فرٌقيالطالب المشاركٌن ف: أوالًا 

 المهام المنفذة كود المخرج اإلجمالً معدل الساعة عدد الساعات السنة الدراسٌة االسم م

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

  (جنٌه) اإلدارة والتنفٌذ ي فرٌقي تكلفة الطالب المشاركٌن فإجمالً

مستشار المشروع : ثانٌاًا 

 المهام المنفذة كود المخرج اإلجمالً معدل الساعة عدد الساعات الدرجة الوظٌفٌة االسم م

 1               

 نأكادٌمًٌخبراء غٌر  / نأكادٌمًٌخبراء : ثالثاًا 

 المهام المنفذة كود المخرج اإلجمالً معدل الساعة عدد الساعات الوظٌفة االسم م

1               

2               

3               

  (جنٌه) ناألكادٌمًٌالخبراء غٌر  / ناألكادٌمًٌ تكلفة الخبراء إجمالً
 

  (جنٌه) تكلفة  بنود أوالًا وثانٌاًا وثالثاًا إجمالً

.    طبقا للقواعد المتبعةعند التقدم بطلب للتموٌل من بند الدراسات والبحوثٌتم استٌفاء وتسلٌم هذا الملحق * 

. كما ٌتم تسلٌم ملحق مماثل لتفاصٌل بند تكلفة فرٌق العمل لتنفٌذ االنشطة الممول من مٌزانٌة الجامعة
 


