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 جامعة دمنھور                                                                      
  مشروع تطویر نظم تقویم الطالب واالمتحانات                                                   

  لمشروع تقویم الطالب التنفیذیةالخطة                                                      

  مسئول عن التنفیذ  النجاح مؤشرات  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات  الھدف المحدد
 
  
  
  
  
 
نشر ثقافة تطویر نظم  .1

تقویم الطالب واألمتحانات 
والتوعیة بنظم التقویم 

الحدیثة كمدخل ألصالح 
وتحسین المنظومة 

  .التعلیمیة وضمان جودتھا

  
  
  

عدد توعیة وتثقیف  1.1
 125-. ت.ه.ع 356

 80-من الھیئة المعاونة 
طالب  1712-موظف 

 –من الكلیات المشاركة 
من المستفیدین من  21

الخدمة عن المشروع 
وأھمیة تطویر نظم 

تقویم الطالب 
واألمتحانات كمدخل 

   ألصالح التعلیم
ت والھیئة .ه.توعیة ع و

المعاوتة  علي اسالیب 
التقویم الحدیثة 

  ..وضوابط التقویم
  

 –لعمداء   ةلقاء تنویریعقد 1.1.1
ت  .ه.ع –أمناء الكلیات  –وكالء 

الطالب  –الموظفین  - والھیئة المعاونة
  :المستفیدین من الخدمة عن –
  التقویم و جودة التعلیم  -
  .نظم اإلمتحانات الحالیة أھمیة تطویر -
 عقد اجتماعات اسبوعیة مع المنسقین -

  لتطویر أسالیب و أدوات التقویم
  .عن بنوك األسئلة شرح تمھیدي -

  
  فبرایر
2010  
  

  أغسطس
2010  

من الھیئة  125و. ت.ه.ع 356وجود عدد  -
طالب من الكلیات  1712-موظف  80المعاونة و

من المستفیدین من الخدمة لدیھم  21المشاركة و 
الخاصة  إقبال على حضور اللقاءات التنویریة 

   ھاوأھمیة تطویربنظم التقویم 
في األجابات الصحیحة نسب ازیادة  -

  .األختبارات القبلیة والبعدیة للدورات
زیادة مستمرة والمواظبة علي حضور  -

  .الدورات 

المدیر والمدیر التنفیذي -
  .للمشروع   
برة خأساتذة من ذوات ال-
في مجال التقویم    
  .واألمتحانات   
الكلیات منسقي  -

  .المشاركة

اعداد مطویات وبوسترات  1.1.2
وكتیبات ولوائح معلقة بمداخل الكلیات 

. لنشر ثقافة التقویم واألمتحانات
ونشرات دوریة عن انجازات المشروع 
وعرضھا علي موقع المشروع والشاشة 

  .األلكترونیة بالكلیات المشاركة

  یولیو
2010  

  
  أغسطس
2010  

  و متكررة

وانجازات المشروع علي  انشطةوجود - -
  .الشاشات األلكترونیةولكتروني للكلیة الموقع اإل

وجود وعي اعالمي بالمشروع لدي -
و ذلك عن طریق اإلقبال على  الكلیاتب.ت.ه.ع

  .والدورات واألجتماعات الحضور لندوات

التنفیذي   الفریق -
بمركز التقویم  للمشروع

وفریق الوحدات التابعة 
  .للكلیات

تخصیص نصف ساعة في . 1.1.3
التدریب المركزي و عشر دقائق قبل 

للتوعیة المشاركة المحاضرات بالكلیات 
  .بالمشروع وعرض األنجازات

  
  یولیو
2010  

  
  أغسطس

و  2010
  متكررة

  مركز التقویم  -
منسقي الكلیات  -

المشاركة والفریق 
  .التنفیذي

. ت.ه.عقد دورات تدریبیة ل ع 1.1.4
والھیئة المعاوتة علي استخدام ملف 

  .األعمال لتقویم آداء الطالب
  

  
  ینایر

2010  
  

  ابریل
2010  

والھیئة المعاوتة علي . ت.ه.من ع% 85تدریب -
  .استخدام ملف األعمال لتقویم آداء الطالب

لتقویم آداء الطالب تطبیق ملف األعمال  -
  .بالكلیات

من كل الكلیات  ملف األنجازل نموذجوجود  -
  .المشاركة

  والوحدات  ركز التقویمم-

. ت.ه.عقد دورات تدریبیة ل ع 1.1.5    
والھیئة المعاوتة علي األسالیب الحدیثة 

  .في التقویم

  
  مایو

2010  

  
  یولیو
2010  

من والھیئة المعاوتة . ت.ه.من ع% 85تدریب -
  . الحدیثةعلي اسالیب التقویم الكلیات المشاركة

  مركز التقویم والوحدات -
مدربین من داخل  -

  .وخارج الجامعة
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. ت.ه.عقد دورات تدریبیة ل ع 1.1.6

والھیئة المعاوتة علي ضوابط التقویم 
وعالقتھ بالمخرجات التعلیمیة 

  .المستھدفة

  
  یوما

2010  

  
  مایو

2010  

والھیئة المعاوتة علي . ت.ه.من ع% 85تدریب -
وعالقتھ بالمخرجات التعلیمیة ضوابط التقویم 

  .المستھدفة

مركز التقویم  -
  .والوحدات

مدربین من داخل  -
  .وخارج الجامعة

عقد دورة تدریبیة  ألعضاء  1.1.7
ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة  عن 
  ثقافة التقوییم و جودة العملیة التعلیمیة

أكتوبر 
2010  

أكتوبر 
2010  

  كشف حضور الندوة
  .و تغذیة راجعة إمتحان بعدي

  .تعاون الكلیات المشاركة وتبادل الخبرات بینھا

  مركز التقویم والوحدات -

الوضع االراھن  تقویم.2
الحالیة ألسالیب التقویم 

بالكلیات المشاركة لبناء 
  نظام التقویم الجدید

نظم  تحلیلنتائج   2.1 
تقویم الطالب 

واألمتحانات الحالیة 
  . بالكلیات المشاركة

لنقاط  "تحلیل رباعي"-
القوة والضعف 

والفرص المتاحة 
  .والتھدیدات

الوضع  لتحلیلاعداد استبیان  2.1.1
الراھن لنظم اإلمتحانات الجامعیة 

و استخالص و تفسیر بكل كلیة الحالیة 
  .النتائج

  أغسطس
2010  

  سبتمبر
2010  

نظم تقویم الطالب وجود استبیان كمعیار لتحلیل -
  واألمتحانات

تحلیل للوضع الراھن لنظم التقویم وجود  -
  .واألمتحانات بالكلیات المشاركة

ومن ثم تحدید نواحي القوة و الضعف في نظم -
  .تقویم الطالب و اإلمتحانات 

أعضاء ھیئة التدریس و -
اللجنة المشكلة من 

  الخبراء بكل كلیة
  

منسقي الكلیات والفریق 
  .التنفیذي

 تحلیل نماذج االمتحانات و 2.1.2.
 الیب التقویم بالكلیات المشاركةاس

  المدون بالخطة و إعداد تقریر بذلك
  أكتوبر
2010  

  توفمبر
2010  

خطة لتحسین  2.2
  .وبناء نظم تقویم حدیثة

أعداد خطة للتحسین للوصول  2.2.1
الي صیغة نھائیة للقواعد الحدیثة في 

  التقویم

  دیسمبر
2010  

  ینایر
2011  

علیھا من الكلیات وجود خطة للتحسین متفق  -
المشاركة ویتم عرضھا علي مجالس الكلیات 

  .المشاركة ألعتمادھا

مركز التقویم وخبراء 
  .بالكلیات التخصص

صیاغة معاییر  3
ومواصفات تقویم الطالب 

في بعض البرامج 
األكادیمیة المختلفة واعداد 

األدلة الالزمة وفقا للمعاییر 
  . األكادیمیة المتبناه

توفیر معاییر  3.1 
وضوابط حدبثة لتقییم 

اداء الطالب 
شاملة واألمتحانات 

الجوانب الثالث للتعلیم 
 –المھاري  –المعرفي (

  )الوجداني

دبثة في طالع علي النظم الحاإل 3.1.1
من خالل  مجال التقویم في الداخل 

  الزیارات للجامعات داخل مصر 

  یولیو
2010  
  

  یولیو
2010  

المعاییر األكادیمیة الصادرة  تطبیقوجود نتائج -
  . من الھیئة القومیة لضملن الجودة واألعتماد

  . مقترح تعدیل قوانین ولوائح بمجالس الكلیات -
  .التنفیذيوجود محاضر اجتماعات الفریق -
دراسة معاییر وادلة حدیثة لتقویم الطالب  -

المھاریة  –واألمتحانات في الجوانب المعرفیة 
  .الكلیات المناظرةوالوجدانیة ب

  
  
  
  
  
  
  
  

لجنة من  - مركز التقویم -
وكیل الكلیة -. ت.ه.ع

  لشئون التعلیم
توفیر اعداد قاعدة بیانات و 3.1.2

مساحة على الموقع اإللكتروني یحتوي 
القوانین و القرارات الوزاریة وعلى 

وربطھا  اللوائح والنظم الخاصة بالتقویم
  .بمركز ووحدات التقویم

  
  ینایر

2011  

  
  فبرایر
2011  
  

شئون  -مركز التقویم  -
وحدة ضمان -الطالب 
 .بالكلیات   الجودة  

  ادارةالمشروع والجامعة -

تشكیل فریق عمل لوضع     3.1.3
ضوابط التقویم وعالقتھ بقیاس 

المخرجات التعلیمیة المستھدفة شاملة 
 –المعرفي (الجوانب الثالث للتعلیم 

و المرتبطة ) الوجداني –المھاري 
 بالممارسة المھنیة 

  نوفمبر
2010  

  ینایر
2011  

شئون  -مركز التقویم  -
 الطالب

لجنة المعاییر وضوابط  -
 .التقویم

وحدة ضمان الجودة   -
 .بالكلیات   

  ادارةالمشروع والجامعة
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ألعضاء ھیئة عقد دورة تدریبیة  3.1.4
إعداد " عن التدریس و الھیئة المعاونة 

  " نواتج التعلم و تحلیلھا

دیسمبر 
2010  

دیسمبر
2010  

  .وجود كشف حضور الدورات-
 .نتیجة األختبارات القبلیة والبعدیة-
  

 .مركز التقویم  -
األستعانة بمدربین في  -

 .التخصص
  

م خطة یتصم3.2 
  واضحة لعملیة التقویم

  
  
  

القوانین  لدراسةاجتماعات  عقد 3.2.1
و اللوائح المنظمة لعملیة التقویم 

الطالب، (تحضرھا عینة من المعنیین 
  ...)أعضاء ھیئة التدریس

  
  ینایر

2011  

  فبرایر
2011  

  .مجلس إدارة المشروع -  .ومعلنةوجود خطة  للتقویم مراجعة و معتمدة -
 المنسقین بكل كلیة من  -
  كلیات الجامعة   

اعداد وعرض خطة التقویم  -3.2.2
المقترحة على مجموعة من المحكمین 
للمراجعة و للتأكد من شمولیة عناصر 

  .الخطة

  فبرایر
2011  

  مارس
2011  

ل الخطة المقترحة في ضوء یتعد 3.2.3
واعدادھا في الصورة  آراء المحكمین

  .النھائیة واعتمادھا

  مارس
2011  

  مارس
2011  

عن خطة  األعالن 3.3 
التقویم متضمنة الرؤیة 

ھداف االوالرسالة و
  األستراتیجیة للتقویم

عن خطة التقویم الكلیة تعلن 3.3.1
سالة واھداف المشروع رالرؤیة والو

  للكلیةعلى الموقع اإللكتروني 

  مارس
2011  

  مارس
2011  

متضمنة الرؤیة و الرسالة و  تقویموجود خطة 
   األھداف

وكیل شئون التعلیم 
  والطالب

تعلن الكلیة عن خطة التقویم في  3.3.2
صورتھا النھائیة و ذلك داخل األقسام 
العلمیة وفى مواقع واضحة ومتنوعة 

عمل والموقع األلكتروني و داخل الكلیة
  .كتیبات

  مارس
2011  

  مارس
2011  

  
شئون التعلیم ادارة 

  والطالب

حرص المؤسسة على  4
تحدیث اللوائح و القواعد 

الخاصة بالتقویم في ضوء 
المستجدات المحلیة و 

  العالمیة

توفر المؤسسة   4.1
كل ما ھو جدید من 

 َ اللوائح و القواعد محلیا
َ في مجال  و عالمیا

  التقویم

لجنة مھمتھا  الكلیةتشكل  4.1.1
الحصول على اللوائح و القواعد الجدیدة 
في مجال التقویم وذلك من خالل شبكة 

المعلومات العالمیة و مراسلة 
لجنة (  المؤسسات التعلیمیة المناظرة

  .)األمتحانات الدولیة

دیسمبر 
2010  

مارس 
2011  

  محاضر اجتماع اللجنة
  قواعد و لوائح حدیثة معلنة و معتمدة

التعلیم وكیل شئون 
  والطالب

تنتقي اللجنة اللوائح و القواعد  4.1.2
الحدیثة التي تتالئم مع قانون تنظیم 
الجامعات و الالئحة التنفیذیة لھ و 

  .تراجع

ینایر 
2011  

فبرایر 
2011  

  لجنة مراجعة اللوائح
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تناقش و تراجع اللوائح و  4.1.3

القواعد الجدیدة في لجنة شئون التعلیم و 
  .بالكلیاتالطالب 

فبرایر 
2011  

فبرایر 
2011  

 لجنة مراجعة اللوائح

یرفع ما استقرت علیھ اللجنة من  4.1.4
قرارات الى مجلس المؤسسة لمناقشتھا 

  و إعتمادھا
مارس 
2011  

مارس 
2011  

 لجنة مراجعة اللوائح

یرفع ما استقر علیھ مجلس  4.1.5
المؤسسة الى المستویات األعلى 

الجامعة، لجان (لمناقشتھا و إعتمادھا 
  ...) القطاع، المجلس األعلى للجامعات

مارس 
2011  

مارس 
2011  

 لجنة مراجعة اللوائح

توافر قاعدة بیانات تضم ما  4.1.6
استقر علیھ من اللوائح و القواعد 

  .في مجال التقوییم الجدیدة و المعتمدة
أبریل 
2011  

أبریل 
2011  

 لجنة مراجعة اللوائح

یزود المعنین  4.2
باللوائح و القواعد 

الجدیدة و المعتمدة في 
  .مجال التقویم

تعلن المؤسسة عن اللوائح و    4.2.1
القواعد الجدیدة و المعتمدة و ذلك على 

الموقع اإللكتروني للمؤسسة و داخل 
األقسام العلمیة و في مواقع واضحة و 

متنوعة داخل المؤسسة و في دلیل 
  .الطالب

أبریل 
2011  

أبریل 
2011  

  الموقع اإللكتروني یحتوي على اللوائح الجدیدة
  

  المعنیین القاءات النویریةمن % 100حضور 
  

  وجود قواعد جدیدة في مجال التقوییم
  

اتباع جمیع المعنیین للقواعد و اللوائح الجدیدة 
  في مجال التقوییم

وكیل شئون التعلیم 
  والطالب

تنمي المؤسسة  4.3
كفاءة المعنین في 
ممارسة اللوائح و 
القواعد الجدیدة و 
المعتمدة في مجال 

  التقویم

تعقد المؤسسة لقاءات تنویریة  4.3.1
مع المعنین حول ما استجد من اللوائح و 

مایو   القواعد
2011  

مایو 
2011 

وكل ما 
  یستجد

لجنة شئون التعلیم 
والطالب بالمؤسسة 

،مجلس الجامعة ،لجنة 
  القطاع

توفر المؤسسة  4.4
قواعد واضحة لمتابعة 

تطبیق المعنین للوائح و 
القواعد الجدیدة و 

النمعتمدة في مجال 
  التقویم

تصیغ اللجنة مجموعة من  4.4.1
اإلجراءات الواضحة و المحددة لمتابعة 
تطبیق ما استحدث من اللوائح و القواعد 

و تحدد معاییر إختیار الكوادر الالزمة 
للقیام بمسؤلیة المتابعة وذلك فى كتیب 
یتضمن مواصفات ومعاییر مھام وحدة 

  .الجامعة

اغسطس
2010  

ل أبری
2011  

رئیس (ادارة المؤسسة
المؤسسة،الوكالء،اعضاء 

  )ھیئة التدریس
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تعلن المؤسسة عن ھذه  4.4.2

اإلجراءات للمعنین بوسائل متعددة و 
متاحة داخل المؤسسة مثل عمل كتیبات 

  ودورات وندوات

أبریل 
2011  

  
أبریل 
2011  

  
رئیس 

المؤسسة،الوكالء،رؤساء 
  االقسامالعلمیة واالداریة

توفر المؤسسة میثاق  5
أخالقي یلتزم بھ القائمون 

  على عملیة التقویم

تشكل المؤسسة لجنة ممثلة من 5.1.1   
مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس و 

ذلك لصیاغة القواعد األخالقیة التي 
یجب أن یلتزم بھا جمیع القائمین بعملیة 

  )المیثاق األخالقي( .التقویم

ھ یونی
2010  

دیسمبر 
2010  

  میثاق أخالقي وجود 
  

  من % 100یلتزم
  المعنیین بالمیثاق األخالقي  
  

  نتیجة متابعة المعنیین بالمیثاق األخالقي

رئیس (ادارة المؤسسة 
الموسسة 

،الوكالء،اعضاء ھیئة 
  )التدریس

تعلن المؤسسة عن  5.2
القواعد األخالقیة 

المحددة التي یجب أن 
یلتزم بھا جمیع القائمین 

  .بعملیة التقویم

تعلن القواعد وتنشر على  5.2.1
عن طریق كتیبات ،عقد الجمیع

سبتمبر   دورات،مطویات
2010  

نوفمبر 
2010  

ة  رئیس (ادارة المؤسس
المؤسسة ،الوكالء،رؤساء 

  )االقسام االداریة والعلمیة

دورات تدریبیة  5.3
  عن المیثاق األخالقي 

) ت.ه.ع(عقد دورات تدریبیة    5.3.1
  رأكتوب  .و الھیئة المعاونة

2010  
  رأكتوبر

2010  

رئیس (ادارة المؤسسة
المؤسسة ،الوكالء،رؤساء 

  )االقسام االداریة والعلمیة
مواصفات  وضع.6

وتوصیف مھام ومعاییر 
للتقییم  ةوحدات الجامع

المستمر لطرق التقویم 
المتبعة داخل المؤسسات 

  التعلیمیة 

المواصفات و  6.1
المعاییر و مھام وحدات 
التقویم و وجود كتیبات 
  للمواصفات و المعاییر 

تشكیل لجنة من الخبراء و من  6.1.1
اساتذة التخصص بكل كلیة لوضع 

مواصفات ومعاییر وتوصیف مھام 
وحدة فرع الجامعة للتقییم المستمر 

لطرق التقویم المتبعة داخل المؤسسات 
یب  یتضمن التعلیمیة و عمل كت

مواصفات ومعاییر وتوصیف مھام 
وحدة فرع الجامعة للتقییم المستمر 

لطرق التقویم المتبعة داخل المؤسسات 
التعلیمیة و توزیعھ على السادة اعضاء 

ھیئة التدریس  و الھیئة المعاونة فى 
  جمیع كلیات الجامعة

أبریل 
2010  

أكتوبر 
2010  

اإلداري للمشروع  الفریق  كتیبات بھا مھام وحدات التقوییم
.  
  منسقي المشروع -

  بالكلیات المشاركة

تشجیع الجامعات  . 7
إلنشاء وحدات ذات 

استقاللیة عن األقسام 
العلمیة للتقییم الفصلي 

المستمر إلجراءات ونوعیة 

وجود وحدة تقوییم  7.1
بكل كلیة من كلیات 

  الجامعة

تشكیل لجنة من الخبراء و من   7.1.1
اساتذة التخصص بكل كلیة العطاء 

الدعم لكلیات الجامعة  إنشاء وحدة تابعة 
ذات استقاللیة عن  الجامعةإلدارة 

األقسام العلمیة للتقییم الفصلي المستمر 

یونیھ 
  مستمر  2010

مستقلة عن  الجامعةوجود وحدة تابعة الدارة 
االقسام العلمیة للتقییم الفصلى المستمر 

الجراءات ونوعیة وسائل التقویم بالمؤسسات 
  التعلیمیة

وجود ھیكل ادارى والئحة تنفیذیة للوحدة موثقة 

الفریق اإلداري للمشروع 
.  
  منسقي المشروع -

  بالكلیات المشاركة
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وسائل التقویم بالمؤسسات 
التعلیمیة و تدریب أعضاء 
ھیئة التدریس على وسائل 
التقویم المختلفة وعالقتھا 
بأھداف ومعاییر البرنامج 
ومدي ومالءمتھا لنوعیة 

المخرجات التعلیمیة 
  المستھدفة وأسلوب قیاسھا

إلجراءات ونوعیة وسائل التقویم 
بالمؤسسات التعلیمیة و ربط وحدة 

 الجامعةالتقویم ب بمركزالتقویم بالكلیة 
وتحمیلھ على الموقع االلیكتروني لتكون 

  متاحة للمستفیدین من الخدمة 

  ومعتمدة

أعضاء ھیئة  7.2
التدریس یطبقون 

  وسائل التقوییم الحدیثة

للسادة   إعداد دلیل إرشادي 7.2.1
اعضاء ھیئة التدریس و الھیئة النعاونة 
للتدریب على وسائل التقو  یم المختلفة 

وعالقتھا بأھداف ومعاییر البرنامج 
ومدي مالءمتھا لنوعیة المخرجات 
  التعلیمیة المستھدفة وأسلوب قیاسھا 

 یولیو
2010  

سبتمبر 
2010  

  .تقاریر عن ورش العمل
وجود المطویات والنشرات عن مواصفات و 

معاییر و توصیف مھام وحدة فرع الجامعة 
للتقییم المستمر لطرق التقویم المتبعة داخل 

  من المستھدفة% 100المؤسسات التعلیمیة مع 

الفریق اإلداري للمشروع 
.  
منسقي المشروع  -

  .ة بالكلیات المشارك
أساتذة من ذوات الخبرة  -
.  

تبنى نماذج بالجامعات  . 8
المناظرة في الخارج من 

حیث نوعیة أسالیب التقویم 
الشفوي والعملي 

والتحریري ومشاریع 
الفصل وامتحانات أعمال 

السنة ونوعیات االمتحانات 
 On-Line Examsیة لاآل

یرات على لمواكبة التغ
المستوى الدولي و تدریب 

ھیئة التدریس علي أعضاء 
صیاغة نوعیات مختلفة من 

أدوات وأسالیب التقویم 
تقیس المستویات العلیا 
للتفكیر  باإلضافة إلي 
  .الجوانب المختلفة منھ

وجود  نماذج  8.1
إلمتحانات آلیة و جمیع 
أعضاء ھیئة التدریس 
مدربین على صیاغة 

نوعیات األسئلة 
  المختلفة

  
  

 ورشدورات تدریبیة وعقد  8.1.1
عمل مع السادة اعضاء ھیئة التدریس و 

لنظام  نماذج لعرض عاونة مالھیئة ال
ینایر    .أجنبیة ات التقوییم في جامع

2011  
ینایر 
2011  

 من الفئة المستھدفة لورش % 100الحضور
 العمل

وجود اختبار قبلي و بعدي لورش العمل. 
 كشف توقیع حضور السادة المشاركین في

 ورش العمل
  

اإلداري للمشروع الفریق 
.  
منسقي المشروع  -

  .بالكلیات المشاركة 
أساتذة من ذوات الخبرة  -
.  

تشكیل لجنة لمخاطبة الجامعات  8.1.2
المناظرة فى الخارج لمعرفة أسالیب 
التقویم الشفوي والعملي والتحریري 
ومشاریع الفصل وامتحانات أعمال 

-Onالسنة ونوعیات االمتحانات اآلنیة 
Line Exams  وكذا تحلیل وغیرھا

محتوي الكتب الدراسیة المقررة واعداد 
جدول مواصفات األمتحانات 

  .واألختبارات الدولیة

دیسمبر 
2010  

ینایر 
2011  

 مدیر المشروع  وجود خطابات المراسالت و الرد علیھا  

مساعدة المؤسسات . 9
التعلیمیة إلنشاء قواعد 

 تتضمن أنماطاَ بیانات 
متنوعة من األسئلة 

وأسالیب التقویم وتقیس 
المستویات العلیا للتفكیر 
  .وتتسم بالتجدید والتحدیث

وجود بنوك أسئلة  9.1
لجمیع المواد العلمیة 

  بكلیات الجامعة

عداد قاعدة بیانات لمستوى إ 9.1.1 
تحصیل الطالب و نماذج االسئلة و 

اسالیب التقویم حسب كل مادة في 
واعالنھا علي الموقع  المختلفةالكلیات 

  .األلكتروني

  دیسمبر
2010  

  فبرایر
2011  

وجود قاعدة بیانات للتقویم وعرض النتائج 
والجداول الدراسیة والقرارات الوزاریة الخاصة 

  .باالمتحانات على مستوى الكلیات

الفریق اإلداري للمشروع 
.  
منسقي المشروع  -

  .بالكلیات المشاركة 
  أساتذة من ذوات الخبرة  -
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تنشیط وحدات التعلم  . 10

اإللكتروني من خالل 
إدماج بنوك األسئلة في 

نظام إدارة المقررات 
  إلكترونیا

وجود وحدات   10.1
  مفعلة للتعلم االلكتروني

ورش عمل لتحدید مواصفات  10.1.1
و عقد دورات .المقرر اإللكتروني

والھیئة تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس 
المعاونة على إمكانیة إعداد بنوك 
األسئلة وتضمینھا في المقررات 

  اإللكترونیة
دیسمبر 
2010  

دیسمبر 
2010  

  من الفئة المستھدفة للدورات % 100الحضور
 التدریبیة

 وجود اختبار قبلي و بعدي للدورات التدریبیة 
  كشف توقیع حضور السادة المشاركین في

 الدورات التدریبیة
  عن الدورات التدریبیةتقاریر 

 وجود موقع الكتروني للمقررات  
وجود تقریر عن تسجیل الدخول على الموقع 

  االلكتروني

لفریق اإلداري ا -
  .للمشروع

  .منسقي المشروع -
  .بالكلیات المشاركة  -
  أساتذة من ذوات الخبرة  -

تطبیق بعض  . 11
االختبارات المبنیة على 

  المعاییر األكادیمیة القیاسیة

جمیع أعضاء   11.1
ھیئة التدریس یضعون 

اختبارات مبنیة على 
  المعاییر االكادیمیة

طبیق اختبارات نھائیة ت 11.1.1
تجریبیة مبنیة على المعاییر األكادیمیة 

القیاسیة على احد البرامج فى إحدى 
 الكلیات

  نوفمبر
2010  

  نوفمبر
2010  

  وجود سجالت لتبادل الزیارات بین الكلیات
ً التي طبقت    نظم التقویم حدیثا

  لمشروعا إدارة -
منسقي المشروع  -

  .بالكلیات المشاركة 
   الفریق التنفیذي -

وجود نتائج  11.2
محللة للنطبیق 

  التجریبي

تحلیل نتائج التطبیق التجریبي . 11.2.1
  دیسمبر لالختبارات

2010  
  دیسمبر
2010  

  وجود بنك لالسئلة في كل كلیة من الكلیات
  المشتركھ

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
  .بالكلیات المشاركة 

  الخبرة يأساتذة من ذو -
وجود أعداد  11.3

مناسبة من اإلختبار 
  التجریبي 

تطبیق اختبارات نھائیة مبنیة  11.3.1
على المعاییر األكادیمیة القیاسیة على 

 بعض برامج فى كلیات الجامعة
  ینایر

2011  

مستمر مع 
كل نھایة 

فصل 
  دراسي

 جامعةمة للتقویم منسقھ بین كلیات الوجود انظ 
  و المركز القومي لالمتحانات و التقویم التربوي

  الفریق اإلداري للمشروع 
منسقي المشروع  -

  بالكلیات المشاركة

تنشیط الشراكة  . 12
والتكامل بین المؤسسات 

التعلیمیة في الجامعات 
المختلفة من خالل تبادل 

الخبرات ومكونات 
التجارب االفتراضیة سواء 

لالمتحانات التكوینیة 
Formative Exams   أو

االمتحانات التجمیعیة 
Summative Exams  

بعض أعضاء  12.1
ھیئة التدریس قاموا 
بزیارات لجامعات 

و تم تبادل   مختلفة
  الخبرات 

وجود بنوك أسئلة في 
  جمیع الكلیات

تبادل الزیارات مع بعض  12.1.1
الكلیات التي طبقت نظم تقویم حدیثة 

  یولیو .وحققت نجاجات
2010  

  یولیو
2010  

  وجود اختبارات تجریبیة عن احد البرامج
  التعلیمیة بكل كلیة

  ً وجود تحلیل لالختبارات التجریبیة وفقا
االكادیمیة القیاسیة موثقة و معتمدة و للمعاییر 

  معلنھ

الفریق اإلداري للمشروع 
.  
منسقي المشروع  -

  بالكلیات المشاركة

ك اسئلة ونشاء بنوضع خطة إل 12.1.2
 فى كل كلیھ من الكلیات المشاركة

  رأكتوب
  مستمر  2010

  وجود اختبارات مبنیة على معاییر اكادیمیة
  القیاسیة للكلیات المشتركة

  وجود تحلیل النتائج لالختبارات موثقة
  ومعتمده

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
  .بالكلیات المشاركة 

أساتذة من ذوات  -
  .الخبرة
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كلیات الجامعة مع التنسیق بین  12.1.3
مركز بنوك األسئلة للتقوییم الموضوعي 

 .جامعة عین شمس –بكلیة البنات 
  ینایر

  مستمر  2011
بین انظمة التقویم بكلیات  وجود مراسالت

و المركز القومى لالمتحانات و التقویم  جامعةال
  التربوى

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
  .بالكلیات المشاركة 

عقد دورة تدریبیة ألعضاء  12.1.4
ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة  تحت 

إعداد األسئلة لقیاس :" عنوان 
  "المستویات العلیا للتفكیر و التحلیل

  نوفمبر
2010  

  نوفمبر
2010  

  وجود كشف حضور الندوة
    وجود تغذیة راجعة

عقد دورة تدریبیة  تحت  12,1,5
برنامج تدریبي إلعداد بنوك :"  عنوان
ركز یحاضر بھا خبیر في الم " األسئلة

  القومي لإلمتحانات

دیسمبر 
2010  

دیسمبر 
2010  

  الدورة وجود كشف حضور
من أعضاء ھیئة التدریس و % 85حضور 

  الھیئة المعاونة
  

تفعیل الخطة الخاصة بإنشاء  12,1,7
  بنوك األسئلة 

فبرایر 
2011  

یونیھ 
2011  

وجود بنوك أسئلة وفقا للخطة المعلنة في جمیع 
  إدارة المشروع  . كلیات الجامعة

وجود قواعد واضحة .13
 ختیار مسئولین عنإل

  عملیة سیر االمتحانات
  

دلیل  تعد الكلیھ  13.1
ارشادي یحتوي على 

إجراءات واضحة 
 دقیقة وشاملة لخطة و

 و سیر اإلمتحانات
 إجراءات لمتابعة تنفیذ

  سیر االمتحانات  خطھ
 
  

تشكل الكلیھ لجنھ من اداره   13.1.1
الكلیھ و رؤساء الكنتروالت ورؤساء 

 لوضع قواعد واضحة لجان االمتحان
الجراء عملیة سیر االمتحانات و وضع 

  خطھ تنفیذیة لخطة االمتحانات

  سبتمیر
2010  
  

بر مدیس
2010  

  محاضر اجتماعات اللجان
  

  خطة تنفیذیة لسیر االمتحانات

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
  بالكلیات المشاركة

خطة وتنشر على جمیع لعلن ات 13.1.2
% 20بنسبة الكلیات مع السماح 

تعدیالت مما یتالئم مع ظروف كل كلیة 
  .على ان یتم موافاة المركز بما تم تعدیلة

نوفمبر
2010  

نوفمبر
2010  

  رئیس المؤسسة والوكالء  موقع المركز االلكتروني علیھ الخطة التنفیذیة

بالجامعة  یعد مركز التقویم   13.1.3  
  :عن نظم التقویمدلیل إرشادي 

  خطة إجراءات  عملیة سیر
  اإلمتحانات         

  مواصفات ومعاییر وتوصیف مھام
  اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم

 معاییر إختیار رؤساء الكنترول  
 معاییر إختیار رؤساء الللجان  
 معاییر إختیار أعضاء الكنترول 
 المھام رؤساء الكنتر 

  دیسمبر
2010  

  ینایر
2011  
  

وجوج دلیل إرشادي بھ خطة سیر اإلمتحانات و 
  المعاییر و المھام  للكنترول

  
  وجود كشف حضور اإلداریین و تقریر الدورة

 اساتذة في التخصص -
  .عمداء ووكالء الكلیات -
رؤساء الكنتروالت  -

 ورؤساء لجان االمتحان 
  االدارة المالیة -
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  مھام رؤساء اللجان 
 مھام أعضاء الكنترول 
  المالحظینمھام  
المعنیین نسخ من ھذا تمنح  13.1.4 

و تعلن عنھ ألعضاء ھیئة  الدلیل
   التدریس و الھیئة المعاونة

  دیسمبر
2010  

  مستمر
  

 اساتذة في التخصص -
  .عمداء ووكالء الكلیات -
رؤساء الكنتروالت  -

  ورؤساء لجان االمتحان 
عقد دورات تدریبیة لإلداریین  13.1.5

دیسمبر   .عن عملیة سیر اإلمتحانات 
2010  

دیسمبر 
2010  

وكیل الكلیة لشئون  -
  .التعلیم والطالب

  الفریق التنفیذي للمشروع
األدلة  تضع نسخھ من 13.1.6

   علي الموقع االلیكترونياألرشادیة 
  

ینایر 
2011  
  

  مستمر
  ادارة المؤسسة

وضع أسالیب محددة  .14
ئمین االقلتدریب ومعلنة 

إدارة موقف على 
وقواعد اإلمتحانات 

  محاسبتھم

تضع الكلیھ  14.1
تصور للممارسات 

المتمیزة المتوقعة ألداء 
القائمین على علمیة 

   واالعالن عنھا التقویم

تشكل لجنھ لوضع تصور  14.1.1
سیر االمتحان واالطالع علي  ةلخط

االدلھ وتحدید المستویات المتدرجھ 
للممارسات المتوقعھ واالعالن عنھا 

    بوسائل متعدده

 مارس
2011  

مارس 
2011  

إدارة موقف وجود أدلة متنوعة عن  -
   اإلمتحانات

وجود قواعد لمحاسبة القائمین  -
  .علي ادارة األمتحانات

  رئیس المؤسسة والوكالء

 الكلیھ توفر 14.2
ء أدوات لتقویم أدا

القائمین علي عملیھ 
  التقویم
  

تشكل لجنھ من الخبراء في   14.2.1
مجال التقویم والقیاس الختیار ادوات 

وبناء ما  )اإلستبیانات( التقویم المناسبھ
تحتاجھ المؤسسھ من ادوات وتوفیر 

   االمكانیات

 فبرایر
2011  

فبرایر 
2011  

  رئیس المؤسسة والوكالء  محاضر اجتماعات اللجنة

 ةتعد الكلی 14.3
االعضاء القائمین علي 

  عملیھ التقویمتنفیذ 
  

تحدد الكلیھ معاییر اختیار  14.3.1
تقییم اداء  و   االعضاء المنوط بھم

القائمین علي تنفیذ عملیھ التقویم 
وتدریبھم علي استخدام االدوات 

  بموضوعیھ ودقھ

فبرایر
2011  

رفبرای
2011  

في من أعضاء ھیئة التدریس لدیھم% 100
معاییر الكتیبات التي تحتوي على  متناول أیدیھم 

  إختیار القائمین على تنفیذ عملیة التقوییم

رئیس المؤسسة والوكالء 
ورؤساء االقسامومدیرى 

االدارات ووحدة 
  الجودةبالمؤسسة

تحدد الكلیھ  14.4
 للمحاسبةقواعد 

للقائمین علي عملیھ 
   التقویم وتعلنھم

للقائمین ضع قواعد للمحاسبة و14.4.1
     .ومعلنةعلي ادارة األمتحانات موثقة 

مارس 
2011  

  
 مارس
2011  

رئیس المؤسسة والوكالء   قواعد المحاسبة معتمدة و معلنة
ورؤساء االقسام ومدیرى 

االدارت ووحدة الجودة 
  بالمؤسسة
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  مسئول عن التنفیذ  النجاح مؤشرات  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات  الھدف المحدد
 تدریب القائمین على  .15

االمتحانات واستیفاء إدارة 
  متطلبات عملیة التقویم

قدر الكلیھ ت 15.1
احتیاجات األعضاء 

لتحقیق المستوى 
في استفیائھم  تمیزملا

  لمتطلبات التقویم

تحدد الكلیھ احتیاجات العاملین   15.1.1
بھا والقائمین علي عملیھ التقویم لتحقیق 

المستوي المتمیز في استیفائھم لمتطلبات 
  مالتقوی

دیسمبر
2010  

ینایر
2011  

الوكالء رئیس المؤسسة و  كشف باإلحتیاجات  من كل كلیة
  ورؤساء االقسام

تنمیة تقوم الكلیھ ب 15.2
لتحقیق  قدراتھم

في  تمیزملاالمستوى 
استفیائھم لمتطلبات 

   التقویم

حصر االمكانات المادیھ  15.2.1
  والبشریھ

  

دیسمبر
2010  

ینایر
2011  

رئیس المؤسسةوالوكالء   تحلیل لنتائج الحصر
ورؤساء االقسام ومدیرى 
  االدارات ووحدة الجودة 

تصمیم خطة اجرائیھ لتدریب  15.2.2
ھیئة التدریس على إدارة  اعضاء

  اإلمتحانات و عملیة التقویم

ینایر 
2011  

رفبرای
2011  

رئیس المؤسسة والوكالء   وجود خطة تنفیذیة معتمدة و معلنة
ورؤساء االقسام ومدیرى 

  االدارات ووحدة الجودة
االستعانھ باالمكانات الخارجیھ  15.2.3

لتعزیز متطلیات التقویم البشریھ 
   والمادیھ

ینایر
2011  

فبرایر
2011  

رئیس المؤسسة والوكالء   
ورؤساء االقسام ومدیرى 

  االدارات ووحدة الجودة
إعالم الطالب . 16

بالقواعد المنظمة 
  لالمتحانات

تعلن الكلیھ   16.1
للطالب القواعد 

  المنظمھ لإلمتحانات
  

 لطالبارشادي لدلیل   16.1.1
  :یتضمن

  أماكن عقدھا و مواعید االمتحان
  الجامعیة تقدیراتالمقابلة لل نسبال

  شعقوبات الغ
   طریقة تقدیم التظلمات

نوفمبر 
2011  

دیسمبر 
2011  

التغلیم وكیل الكلیة لشئون   دلة الخاصة بالطالبوجود األ
والطالب ووحدة ضمان 
الجودة واعضاء ھيءة 

  التدریس

التنسیق مع لجان . 17
القطاعات العلمیة والنقابات 

المھنیة لوضع أسس 
ومعاییر التقویم االلكتروني 
وكذلك التنسیق مع الجھات 

   ذات الصلة

تطویر نظم   17.1
  التقوییم الحالیة

عقد لقاءات مع النقابات المھنیة  17.1.1
المختلفة لتحدید مواصفات الخریجین، 

تطویر نظم التقویم في ضوء ھذه 
 .المواصفات

ینایر 
2011  

مارس 
2011  

الفریق اإلداري للمشروع   وجود وثائق لقاءات مع النقابات المھنیة
.  
منسقي المشروع  -

  بالكلیات المشاركة

مساعدة الجامعات .18
مجھزة  إلنشاء وحدات

بأحدث النظم اإللكترونیة 
إلجراء عملیات التقویم 

  .والتصحیح والرصد

وحدات مجھزة   18.1
بھا  سكانر لتصحیح 
  االمتحانات الكترونیا

وحدات مجھزة بكل كلیة إنشاء  18.1.1
بأحدث النظم  الجامعةمن كلیات 

اإللكترونیة إلجراء عملیات التقویم 
 .والتصحیح والرصد

  فبرایر
2010  

  یونیو
2010  

  وجود وحدة مجھزة بكل كلیة من الكلیات
المشتركة في المشروع الحدث النظم 

  االلكترونیة
  وجود عملیات التقویم والتصحیح و الرصد

ً بالوحدات المجھزة   الكترونیا

  
  الفریق اإلداري للمشروع 

منسقي المشروع  -
  بالكلیات المشاركة

الدعم الفني للجامعات  .19
والمؤسسات التعلیمیة 

خالل مراحل التعریف 

الحصول على  19.1
الدعم الفني من 

الجامعات خالل مراحل 

ضاء ھیئة ع’أل عقد ندوات 19.1.1
الطالب و  التدریس و معاونیھم و

لنشر ثقافة أنظمة التقویم  اإلداریین

  اغسطس
2010  

  دیسمبر
2010  

  من الفئة المستھدفة للندوات% 95حضور 
 كشف توقیع حضور المشاركین في الندوات 

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
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  مسئول عن التنفیذ  النجاح مؤشرات  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات  الھدف المحدد
واإلدارة والتنفیذ وضبط 
الجودة والمتابعة والتقییم 

  والتطویر المستمر

التعریف و االدارة و 
  التنفیذ

  .بالكلیات المشاركة   تقاریر عن الندوات  .الحدیثة في ضوء معاییر الجودة
الفریق التنفیذي  -

  للمشروع
تحدید متطلبات التطویر في  19.1.2

ضوء االحتیاجات التي تطرأ أثناء 
 .التطبیق

  ینایر
  مستمر  2011

وجود متطلبات للتطویر بناء على استبیانات 
  لتحدید االحتیاجات التي تطرأ اثناء التطبیق

  الفریق اإلداري للمشروع 
منسقي المشروع  -

  بالكلیات المشاركة
اتاحة بیانات عن  . 20

الطالب وتنظیم نتائج 
االمتحانات وتوفیرھا 
بصورة دقیقة وسریع 

  لمتخذى القرارات

بیانات الطالب  20.1
متوفرة لمتخذیث 

  القرارات للتعامل معھا

عقد دورات تدریبیة للسادة  20.1.1
أعضاء ھئة التدریس والھیئة المعاونة 

عن امكانیة انشاء قاعدة بیانات تتضمن 
علي نتائج االمتحانات یانات الطالب وب

  .الموقع األلكتروني

  دیسمبر
2010  

  فبرایر
2010  

  من الفئة المستھدفة للدورات % 95الحضور
 التدریبیة

 وجود اختبار قبلي و بعدي للدورات التدریبیة 
  كشف توقیع حضور السادة المشاركین في

 الدورات التدریبیة
 تقاریر عن الدورات التدریبیة  

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
  .بالكلیات المشاركة 

الفریق التنفیذي  -
  للمشروع

إتباع الكلیة  . 21
إلجراءات تنفیذ خطة سیر 

  االمتحانات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التزام الكلیة بالشفافیة . 22

الكلیھ  تحدد  21.1
متابعھ تنفیذ  جراءاتإ

   خطھ سیر االمتحان

 الجامعةلتقویم بلمركز إنشاء  21.1.1
  الجامعة
  

  یونیھ
2010  

  یولیو
2010  

مركز لتقوییم الطالب بالجامعة لھ مھام معروفة 
  لدى الجمیع و لدیھ ھیكل اداري

رئیس المؤسسة والوكالء 
ورؤساء الكنتروالت 

ورؤساء لجان االمتحانات 
  ورؤساء االقسام

یات وحدة التقویم بالكل إنشاء  21.1.2
أغسطس    المشاركة

2010  
  سبتمبر
2010  

رئیس المؤسسة والوكالء   وجود وحدة تقوییم بكل كلیة من كلیات الجامعة
ورؤساء الكنتروالت 

ورؤساء لجان االمتحانات 
  ورؤساء االقسام

تشكیل لجنة ممثلة من ادارة   21.1.3
المؤسسة ومن رؤساء الكنتروالت 

  ورؤساء اللجان ورؤساء االقسام
تحدید مسئولي المتابعة فى ضوء ل

  معاییر االختیار التى حققتھا المؤسسة

ینایر 
2011  

فبرایر 
2011  

رئیس الموسسة والوكالء   محاضر اجتماع اللجنة
ورؤساء لجان االمتحانات 

  ورؤساء االقسام

تضع الكلیھ   22.1
واضحھ  جراءاتإ

لمراجعة الماده 
   االمتحانیھ الموضوعة

تحدید إجراءات واضحة   22.1.1
وتصمیمھا  المادة االمتحانیة مراجعةل

اختیار القائم (لتحقیق المعاییر التالیھ 
كیفیھ توثیق \مھام المراجعین\بالمراحعھ

تعدیل صیاغھ الورقھ \عملیھ المراجعھ
تحدید \االمتحانیھ في ضوء المراجعھ

   )المراجع وعملیھ المحاسبھمسؤلیھ 

ینایر
2011  

فبرایر
2011  

وجود إجراءات واضحة للمراجعة  معتمدة و 
  معلنة لجمیع المعنیین

رئیس المؤسسة ووكیل 
  الكلیة ورؤساء االقسام
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  مسئول عن التنفیذ  النجاح مؤشرات  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات  الھدف المحدد
والعدالة فى وضع 

  االمتحانات ومراجعتھا
تعلن الكلیھ عن   22.2

ما تم تحدیده من 
اجراءات تنفیذیة لوضع 

الماده االمتحانیة 
   ومراجعتھا

عقد لقاءات لنشر الوعي  22.2.1
و المراجعة والتصحیح راءات جبا

تكلیف االقسام بعقد لقاءات للتوعیھ 
   .ومراجعة المادة األمتحانیة باالجراءات

فبرایر
2011  

مارس
2011  

من المعنیین اللقاءات و أعطاء % 100حضور 
  تغذیة مرتجعة واضحة

رئیس المؤسسةووكیل 
  الكلیة ورؤساء االقسام

طبع الخطھ التنفیذیھ في كتیب  22.2.2
توزیعھ علي المعنیین مع وضع نسخھ  و
خطة (  كترونیھ علي موقع الكلیھأل

   .)التقویم

 مارس
2011  

أبریل
2011  

من المعنیین لدیھم معرفة بالخطة % 100
  التنفیذیة و بدایة التنفیذ بالفعل

رئیس المؤسسة ووكیل 
  الكلیة ورؤساء االقسام

توفر الكلیھ   22.3
فرص للتدریب علي 

   كیفیھ تنفیذ االجراءات

تصمم الكلیھ ادوات لتحدید  22.3.1
و  االحتیاجات التدریبیھ علي الخطھ

 فرص التدریب المتاحھ والمتنوعھتحدد 
  .)استبیان( 

أبریل 
2011  

أبریل 
2011  

جمیع اإلحتیاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة 
  التدریس موجودة بالمركز 

المؤسسة والوكالء رئیس 
ورؤساء االقسام ووحدة 

  الجودة

حرص الكلیة على  .23
تحقیق الدقة والعدالة 

والموضوعیة فى علمیة 
  التقییم ومراجعتھا

الكلیھ  ضعت 23.1
واضحھ  جراءاتإ

لتصحیح الورقھ 
   االمتحانیھ

تحدید إجراءات واضحة   23.1.1
مثل وضع المادة االمتحانیة  تصحیحل

كیفیھ تقدیر \معاییر لتوزیع الدرجات
االجابات في ضوء قواعد و اضحھ 

Rubrics   

مایو 
2011  

یونیھ
2011  

من المعنیین على درایة بإجراءات % 100
  تصحیح المادة اإلمتحانیة

رئیس المؤسسة والوكالء 
  ومجالس االقسام

مشاركھ اكثر من مصحح في  23.1.2
   الورقھ االمتحانیھ

ینایر 
  مستمر  2011

المادة  اإلمتحانیة یقوم بتصحیحھا أكثر من 
  مصحح متبعین إجرءات التصحیح

رئیس المؤسسة والوكالء 
  ومجالس االقسام

توفر الكلیھ   23.4
فرص للتدریب علي 

القواعد الخاصھ 
بالتصحیح ومراجعھ 

  الماده االمتحانیھ

تحدید االحتیاجات التدریبیھ و  23.4.1
  توفیر فرص للتدریب علي ھذه القواعد

مارس   
2011  

مارس 
2011  

رئیس المؤسسة والوكالء   وجود خطة للتدریب مبنیة على اإلحتیاجات
  ومجالس االقسام

تتابع الكلیھ مدي   23.5
حرص اعضاء ھیئھ 
التدریس علي تحقیق 
الدقھ والعدالھ في كل 
من عملتي التصحیح 

   والمراجعھ

) ت.ه.ع(التاكد من تطبیق  23.5.1
الجراءات تنفیذ عملیھ تصحیح االوراق 
االمتحانیھ بإستبانات و مالحظة ما یقوم 

  ت.ه.بھ ع
  

أبریل 
2011  

مستمر مع 
نھایة كل 
قصل 
  دراسى

وجود تحلیل  نتائج االستبیان و التعلیقات على ما 
  تم مالحظتھ

رئیس المؤسسة والوكالء 
  ومجالس االقسام
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  مسئول عن التنفیذ  النجاح مؤشرات  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات  الھدف المحدد
توفر الكلیة بیئة  .24

  مالئمة لعقد االمتحانات
عدد  الكلیھ تحدد  24.1

  مرات التقویم وتوقیتاتھ
  

 عدد مرات التقویمالكلیھ تحدد  24.1.1
امج طبیعھ البر\لوائح الكلیھ(بما یراعي
   )االمكانات المتاحھ\والمقررات

ینایر
2011  

ینایر
2011  

جمیع أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و 
  الطالب على درایة بتوقیت اإلمتحانات 

رئیس المؤسسة والوكالء 
  ومجالس االقسام

االمتحان  توقیتاتالكلیھ تحدد   24.1.2
ظروف البیئھ \امكانات الكلیھ(بما یراعي

علي ) اراء واقتراحات الطالب\المحیطھ
ان یتم اعالن جداول االمتحان الخذ 
راي الطالب بصور متنوعھ ورقیھ 

  والیكترونیھ

ینایر
2011  

قبرایر
2011  

رئیس المؤسسة والوكالء 
  ومجالس االقسام

تعلن المؤسسھ   24.2
عن ما تم تحدیده من 

عدد مرات التقویم 
  وتوقیتاتھ

  

تعلن الكلیھ عدد مرات التقویم   24.2.1
وتوقیتاتھ في اوراق یتم توزیعھا علي 

   .المعنیین

فبرایر
2011  

فبرایر
2011  

من المعنیین على درایة ب عدد مرات % 100
التقویم وتوقیتاتھ عن طریق كتیبات و ملصقات 

  اإللكتروني للكلیةو الموقع 

رئیس المؤسسة والكالء 
  ومجالس االقسام

تصنع الكلیة نسخة فى اماكن   24.2.2
    واضحة ومتعددة بالمؤسسة 

مارس
2011  

مارس 
2011  

رئیس المؤسسة والوكالء 
  ورؤساء االقسام

تعلن الكلیھ نسخھ الیكترونیھ   24.2.3
مارس   علي موقعھا االلیكتروني

2011  
مارس 
2011  

مسئول الموقع االلكترونى 
تحت اشراف رئیس 

  المؤسسة والوكالء
توفر الكلیھ  24.3

اماكن مناسبھ لعقد 
   االمتحانات

تحدد الكلیھ اماكن مناسبھ لعقد   24.3.1
سعھ المكان بما (االختبارات من حیث

مواصفات \یتناسب مع عدد الطالب
   )قاعات االمتحان

ینایر
2011  

مع مستمر 
نھایة كل 
فصل 
  دراسى

  عمید الكلیة والوكالء  جمیع اإلمتحانات تعقد في أماكن مناسبة 

تعلن الكلیھ عن   24.4
اماكن مناسبھ لعقد 

   االمتحانات

تضع الكلیھ خریطھ كبیرة   24.4.1
باماكن االمتحانات في مكان واضح 

   للطالب
ینایر

2011  

مع مستمر 
نھایة كل 
فصل 
  دراسى

بأماكن جمیع المعنیین على علم و درایة 
اإلمتحانات من خالل خریطة على الحائط أو من 

  مكاتب االستعالم

  عمید الكلیة والوكالء

تخصص مكتب لالستعالمات  24.4.2
لمساعدت الطالب في تحدید اماكن 

   اللجان والقاعات
ینایر

2011  

مع مستمر 
نھایة كل 
فصل 
  دراسى

  عمید الكلیة والوكالء

الكلیھ بیئھ توفر  25.5
لذوى الحاالت مناسبة 

المرضیة وذوى 
   االحتیاجات الخاصة

حصر االعداد وتحدید نوعیھ   25.5.1
ینایر  االحتیاجات

2011  

مع نھایة 
كل فصل 

  دراسى

جمیع المعاقیین بمختلف كلیات الجامعة یؤدون 
اإلمتحانات دون أى مشاكل من حیث توفیر 

  األماكن المناسبة 

  عمید الكلیة والوكالء

توفیر االمكانات المادیھ من  25.5.2
تجھیز المبني الستقبال (حیث

ینایر
2011  

ابریل
2011  

والوكالء  عمید الكلیة
  واعضاء ھیئة التدریس
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توفیر قاعات في ادوار \المعاقین
تشكیل  و دورات میاه خاصھ\ارضیھ

لجنة لتحدید متطلبات ذوي األحتیاجات 
  .الخاصة بالكلیات

تحدید فریق یقدم الخدمات  25.5.3
المناسبھ یتسم باالمانھ والموضوعیھ 

   .والدقھ واالیجابیھ والتعاطف

ابریل 
2011  

مع نھایة 
كل فصل 

  دراسى

والوكالء  عمید الكلیة
  واعضاء ھیئة التدریس

تطبق الكلیة قواعد  . 26
  واضحة للرأفة والتیسیر

 حدد الكلیھت  26.1
قواعد واضحة تتبع فى 
   حاالت الرأفة والتیسیر

   تصیغ قواعد التعامل مع الرأفھ 26.1.1

ینایر
2011  

ابریل
2011  

جمیع قواعد الرأفة معلنة ألعضاء ھیئة التدریس 
  في االكنتروالت المختصة 

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

ورؤساء الكنترول 
ورؤساء االقسام واعضاء 

التدریس والطالب ھیئة 
  والشئون القانونیة

اعالم اعضاء التدریس بھا   26.1.2
ابریل   عن طریق اجتماعت دوریھ بھم

2011  
مایو

2011  

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

ورؤساء الكنترول 
ورؤساء االقسام واعضاء 

  ھیئة التدریس 
طبع قواعد الرأفھ وتوزیعھا   26.1.3

   علي الكنتروالت المختصھ
مایو

2011  
مایو

2011  
والوكالء  عمید الكلیة

  واعضاء ھیئة التدریس 
 نالتحقق م 26.2

المتبعة  تطبیق القواعد
  بدقة في حاالت الرأفھ

تتاكد الكلیھ من التزام  اعضاء   26.2.1
مایو   الكنترول بتطبیق القواعد بدقھ

2011  

نھایة مع 
كل فصل 

  دراسى

والوكالء  عمید الكلیة  وجود محاضر للمحاسبة في حالة عدم اإللتزام
واعضاء ھیئة التدریس 

ورؤساء االقسام واعضاء 
ھیئة التدریس والشئون 

  القانونیة
تطبیق اجراءات محاسبھ  26.2.2

واضحھ في حالھ عدم االلتزام بھذة 
مایو   القواعد

2011  

مع نھایة 
كل فصل 

  دراسى

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

ورؤساء االقسام واعضاء 
ھیئة التدریس والشئون 

  القانونیة
تضع الكلیة قواعد  . 27

واضحة للتعامل مع حاالت 
  الغش والتظلمات

 الكلیھ ضعت  27.1
قواعد تتبع فى حاالت 

   الغش والتظلمات

تحدد الكلیھ بوضوح القواعد  27.1.1
ینایر    المتبعھ في حاالت الغش والتظلم

2011  
فبرایر
2011  

دلیل الطالب یحتوي على العقوبات الخاصة 
  بحاالت الغش و التظلمات

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

واعضاء الكنترول 
  والشئون القانونیة
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تضع الیات لتطبیق تلك   27.1.2
فبرایر   القواعد

2011  
فبرایر
2011  

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

وعضاء الكنترول 
  والشئون القانونیة

تعلن عن تلك االلیات بطرق  27.1.3
مارس   متنوعھ ومتاحھ

2011  
ابریل
2011  

والوكالء  عمید الكلیة  
واعضاء ھیئة التدریس 

وعضاء الكنترول 
  والشئون القانونیة

الكلیة من تتحقق   27.2
  تطبیق القواعد

  

تتاكد الكلیھ من دقھ تطبیق   27.2.1
القواعد المتبعھ في حاالت غش الطالب 

   وتظلمھم
مایو

2011  

مع نھایة 
كل فصل 

  دراسى

  محاضرفي حاالت غش الطالب 
  وجود آلیات التعامل ة الشكاوى  و التظلمات

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

ل واعضاء الكنترو
  والشئون القانونیة

تطبق اجراءات محاسبھ في  27.2.2
مایو   حالھ عدم االلتزام بتطبیق تلك القواعد

2011  

مع نھایة 
كل فصل 

  دراسى

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

واعضاء الكنترول 
  والشئون القانونیة

التزام الكلیة بإعالن  .28
 ً نتائج تقویم الطالب وفقا

ً  لمواعید   محددة سلفا

تحدد الكلیة  . 28.1
  مواعید إعالن النتائج

  

تعقد ادارة المؤسسة اجتماعا 28.1.1
العدادمخطط العالن نتائج التقویم 

لالعمال الفعلیة ونھایة الفصل وذلك من 
  )كیفیة االعالن عنھا(((حیث الموعد 

ینایر
2011  

ینایر
2011  

  محاضر اجتماع 
  خطة إلعالن نتائج التقوییم

  و تسلم األوراق في المواعید المحددة تسلیم
  وجود محاضر في حالة عدم اإللتزام بالمواعید

اعضاء الكنترول 
  واعضاء ھیئة التدریس

تضع تعلیمات واضحھ  28.1.2
بضروره االلتزام بالمواعید المحددة في 

   الخطھ

ینایر
2011  

ینایر
2011  

اعضاء الكنترول 
  واعضاء ھیئة التدریس

تؤكد الكلیھ علي ضرورة   28.1.3
   االلتزام بمواعید تسلیم وتسلم االوراق

ینایر
2011  

ینایر
2011  

اعضاء النترول واعضاء 
  ھیئة التدریس

تطبیق قواعد المحاسبھ في  28.1.4
ینایر   حالھ عدم االلتزام بالمواعید

2011  

مستمرمع 
وجود 

  امتحانات

اعضاء الكنترول وعضاء 
  ھیئة التدریس

 الكنترول متابعة 28.2
مدى االلتزام بمواعید ل

   التصحیح والرصد

متابعھ اعضاء الكنترول  ض .28.2.1
   لتصحیح االوراق واعادتھا

ینایر
2011  

ینایر
2011  

أوراق تسلیم و تسلم األوراق بجمیع الكنتروالت 
  بالكلیات المشاركة

وجود أسماء غیر الملتزمین بمواعید التسلیم و 
  ھماإلجراءات المتخذة مع

اعضاء الكنترول 
  واعضاء ھیئة التدریس

بحالة عدم  تبلیغ رئیس القسم 28.2.2
  االلتزام

ینایر
2011  

ینایر
2011  

اعضاء الكنترول 
  واعضاء ھیئة التدریس
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تبلیغ عمید الكلیھ باسماء غیر  28.2.3

الملتزمین بتسلیم االوراق في غیر 
   مواعدھا

ینایر
2011  

ینایر
2011  

اعضاء الكنترول 
  واعضاء ھئیة التدریس

تبنى الكلیة أسالیب  .29
متنوعة فى اإلعالن عن 

  نتائج تقویم الطالب

تستخدم أسالیب  29.1
متنوعة لإلعالن 

إلكتروني، ورقي، (
حاسوبیة، ھاتفیة، 

   )نسخ ورقیھ, محمول

تخصیص مساحھ علي الموقع  29.1.1
االلیكترون العالن النتائج یسمح 

دقھ عرض \سھولھ الدخول(ب
   )تخصیص مساحھ للتظلمات\النتائج

مایو
2011  

مستمر مع 
وجود 
نتائج 

لالمتحانا
ت 

  الفصلیة

  الموقع اإللكتروني للكلیة یھ نتائج اإلمتحانات 
  

أو إرسال النتائج على المحمول الخاصة بالطلبة 
  و
  
إعالن النتائج في القوائم الورقیة و تعلیقھا  

لوحة اإلعالنات في مكان مناسب   عل

والوكالء  عمید الكلیة
واعضاء ھیئة التدریس 

  واالداریین الفنیین

تعاقد الكلیھ مع شركات  29.1.2
   المحمول العالن النتائج

مایو
2011  

مستمر مع 
وجود 
نتائج 

لالمتحانا
ت 

  الفصلیة

والوكالء رئیس المؤسسة 
  واالداریین الفنیین

توفر الكلیھ قوائم ورقیھ بنتائج   29.1.3
الطالب و تقدم التسھیالت لتعرف 

   الطالب علي نتائجھم
ینایر 
2011  

مستمر مع 
وجود 
نتائج 
  فصلیة

وكالء الكلیات لشئون 
التعلیم والطالب واعضاء 

الكنترول واعضاء ھیئة 
  التدریس

إتاحة الكلیة لفرص  .30
التغذیة الراجعة لكل من 

الطالب وأعضاء ھیئة 
  التدریس

یحلل اعضاء   30.1
الكلیھ بیانات نتائج 

  التقویم
  

توفر الكلیھ االمكانات الالزمة   30.1.1
لتحلیل نتائج التقویم في نھایھ كل فصل 

علي ) ت.ه.ع(دراسي بعد تدریب
التحلیل في ضوء معاییر الجوده وكیفیھ 
تفسیر نتائج التحلیل ثم االنتھاء بتحدید 

  نقاط القوة والضعف في الطالب

ینایر
2011  

مستمر مع 
كل فصل 

  دراسى

حاضرین  من أعضاء ھیئة التدریس% 100
  الدورات التدریبیة الخاصة بتحلیل نتائج التقویییم

  
وجود تحلیل لنتائج التقوییم و خطة تحسینیة 

مبنیة على نقاط القوة و الضعف المستنبطة من 
  نتائج التحلیل

 عمداء الكلیات،
 الوكالء،االداریین الفنیین،

  اعضاء ھیئة التدریس

دراسة إمكانیة   30.2
تحدید نقاط القوة 

   وتحدید أسباب الضعف

عوامل نجاح ) ت.ه.ع(یحدد   30.2.1
  الطالب یدعمھ نقاط القوه

فبرایر
2011  

فبرایر
2011  

  مقترحات لإلستمراریة في نقاط القوة 
  

  ووجود وسائل للتحسین من نقاط الضعف
  

اعضاء ھیئة 
  التدریس،الطالب

یحدده عوامل للضعف ویقدم  30.2.2
   وسائل لمعاجتھا

فبرایر
2011  

فبرایر
2011  

اعضاء ھیئة التدریس 
  ،الطالب

تغذیة  كلیھتقدم ال  30.3
   راجعة

توفر الكلیھ فرصا لتقدیم   30.3.1
  :التغذیھ الراجعھ للطالب عن طریق

لنقاط القوه ونقاط ) ت.ه.ع(توضیح  •
  الضعف

  مقترحات باستثمار نقاط القوه •

مارس 
2011  

مع كل 
اعالن 
عن 
  النتیجة

  اعضاء ھیئة التدریس  تغذیة راجعة من الطالب
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مقترحات للنھوض بمستوي الطالب  •

ارشادات لتحسین المتغثرین وتقدیم 
   ادئھم

اتخاذ الكلیة لقرارات  .31
التربویة المالئمة فى ضوء 

  نتائج العملیة التقویمیة

تطویر الكلیة   31.1
 منظومة اللعناصر 
فى ضوء التعلیمیھ 

  التقویم نتائج
  

باألقسام ) ت.ه.ع(مراجعھ  31.1.1
العلمیھ بكیفیھ النھوض بعناصر العملیھ 

التعلیمیھ في ضوء نتائج التقویم من 
اھداف البرامج ومقرراتھ (حیث

ومحتواھا وطریق التعلیم والتعلم بھا 
  )واسالیب التقویم

اغسطس
  مستمر  2011

من % 100محاضر اجتماعات و حضور 
النھوض أعضاء ھیئة التدریس للدورات لكیفیة 

  بعناصر العملیة التعلیمیة

االدارة واعضاء ھیئة 
  التدریس

استخدام الكلیة  31.2
لنموذج التقویم المستمر 

خالل عملیتي التعلیم 
   والتعلم

نشر ثقافھ التقویم التكویني  31.2.1
   واسالیبھ

اغسطس 
2011  

مستمر
2011  

  محاضر اجتماعات اللجنة
  

االدارة واعضاء ھیئة 
  التدریس

تشكیل لجان لمتابع مدي تفعیل   31.2.2
االعضاء لھم من خالل االقسام ووحدة 

  الجودة

اكتوبر
  مستمر  2011

االدارة واعضاء ھیئة 
التدریس ووحدة ضمان 

  الجودة
تقیس الكلیة مدى  31.3

رضا الطالب عن 
علمیة التقویم بشكل 

   مستمر

تطبیق ادوات التقویم لمدي   31.3.1
رضا الطالب عن العملیھ التعلیمیة علي 

   عملیات ممثلھ للطالب وتحلیل نتائجھا
  

مایو
  مستمر  2011

تحلیل نتائج اإلستبیانات الخاصة بمدى رضا 
  الطالب عن عملیات التقوییم

  مقترحات للتحسین مبنیة على النتائج المحللة
  

االدارة واعضاء ھیئة 
ضمان  التدریس ووحدة

  الجودة

مناقشھ ھذه النتائج مع المعنین   31.3.2
یونیة   باالمر

2011  
یولیو
2011  

  ادارة الكلیة -
 اعضاء ھیئة التدریس  -
  وحدة ضمان الجودة -

تقدیم المقترحات االألازمھ   31.3.3
لتحسین العملیھ التعلیمیة في ضوء 

   النتائج

یولیو
2011  

یولیو
2011  

  ادارة الكلیة -
 اعضاء ھیئة التدریس  -
  وحدة ضمان الجودة -

تمویل منح تنافسیة  .32
بین الجامعات في 

التخصصات المختلفة 
  .لدخول االمتحانات الدولیة

تعریف الطالب  32.1
بنظام اإلمتحانات 

  اإللكترونیة و الدولیة

تنمیة وعي الطالب عقد ندوة ل.32.1.1
بأنظمة االمتحانات الدولیة ومتطلبات 

  فبرایر .واجتیازھاااللتحاق 
2011  

  اغسطس
2011  

  من الفئة المستھدفة للندوات% 95حضور 
  كشف توقیع حضور السادة المشاركین في

 الندوات
 تقاریر عن الندوات  

الفریق اإلداري  -
منسقي  - للمشروع 

المشروع بالكلیات 
الفریق  -المشاركة

  التنفیذي للمشروع
شكیل لجان االمتحانات الدولیة  32.1.2
اختصاصاتھا ومسؤولیاتھا  وتحدید

 وذلك بالتنسیق مع إدارة الجامعة
  فبرایر
2011  

  دیسمبر
2011  

 للجان االمتحانات الدولیة  وجود ھیكل تنظیمي
  معلنھ معتمدة -موثقة

  وجود اختصاصات و مسئولیات لجان
  االمتحانات الدولیة موثقة و معتمدة و معلنة

 الفریق اإلداري للمشروع 
المشروع منسقي  -

  بالكلیات المشاركة
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  مسئول عن التنفیذ  النجاح مؤشرات  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات  الھدف المحدد
إعداد برامج تدریبیة للطالب  32.1.3

على بعض االمتحانات الدولیة وتدریبھم 
  یولیو .علیھا 

2011  
  دیسمبر
2011  

  وجود خطة تدریبیة موثقة ومعلنھ و معتمده
  لتدریب الطالب على بعض االمتحانات الدولیة

  وجود كشوف حضور و تقاریر عن الدورات
  تابعض االمتحان فيلطالب لالتدریبیة 

الفریق اإلداري  -
منسقي  -للمشروع

المشروع بالكلیات 
الفریق . المشاركة 

  التنفیذي للمشروع
ربط  .33

التعلیمیة   المخرجات
 الكلیات المستھدفة في 

بالنظم الدولیة لمواكبة 
التطورات المستمرة في 

  القطاعات المختلفة

عقد امتحانات  33.1
  مشابھة للنظم الدولیة 

كیفیة تحلیل "عقد ندوة عن  33.1.1
تشكیل لجنة  و" المقرارت الدراسیة

لبناء المناھج فیما یخص القیاس والتقویم 
 الجامعةممثلة من جمیع كلیات 

باالضافة لخبراء فى مجال التخصص و 
    االطالع على النظم الدولیة

  دیسمبر
2010  

  سبتمبر
2011  

  وجود ھیكل تنظیمي موثق و معتمد و معلن
عن المناھج فیما یختص بالقیاس و التقویم ممثلة 

و االطالع على النظم  الجامعةلجمیع كلیات 
  الدولیة

الفریق اإلداري  -
  .للمشروع 

منسقي المشروع  -
  .بالكلیات المشاركة 

 أساتذة من ذوات الخبرة  -

 االستناد إلى المعاییر الخاصة 33.1.2
باالمتحانات الدولیة في إعداد 
  .المخرجات التعلیمیة المستھدفة

ینایر 
  مستمر  2011

  وجود مخرجات تعلیمیة مستھدفة مبنیة على
  المعاییر الدولیة الخاصة باالمتحانات

 الفریق اإلداري للمشروع 
منسقي المشروع  -

  بالكلیات المشاركة
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  أنشطة النشر واألستمراریة للمشروع خطة

  مسئول عن التنفیذ  مؤشرات النجاح  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات
 -I وجود استراتیجیة للتدریب علي

طرق التقویم والتطویر المستمر 
لألمتحانات بالكلیات أثناء وبعد انتھاء 

  .المشروع

I.1  -  وجود خطة استراتیجیة للتقییم
  .والتطویر المستمر بالكلیات

  مارس 
2011  

  ابریل
2011  

  وجود خطة استراتیجیة
  للتدریب المستمر

 .عمداء ووكالء الكلیات -
  .منسقي الكلیات والفریق التنفیذي -

I.2 -  اعداد وتدریب مدربینTOT   علي
تطویر وتقویم الطالب واألمتحانات 
ووضع وتنفیذ خطط لدورات تدریبیة 

  .بصفة دوریة بالكلیات المشاركة 

  2010یولیو 
  مستمر كل عام

  اكتوبر
2011  

  مستمر  كل عام

  .مركز التقویم بجامعة دمنھور  -

I.3 –  وضع وتنفیذ خطة للتوعیة ونشر
ثقافة التقویم وتطویر نظم األمتحانات بصفة 

  .دوریة ومستمرة

  2010یولیو 
  مستمر كل عام

  اكتوبر
2011  

  مستمر  كل عام

 .مركز التقویم بجامعة دمنھور -
 .عمداء ووكالء الكلیات -
  .الكلیات والفریق التنفیذيمنسقي  -

II –  وجود لوائح وقرارات من مجلس
الكلیة وآلیات مفعلة تضمن استمراریة 
نشاط مركز ووحدات التقویم بالكلیات 

  .بعد انتھاء المشروع

II.1 –  توفیر موارد ذاتیة بالكلیات لدعم
استمراریة المشروع وتطویر نظم تقویم 

  . الطالب واالمتحانات

  2010یولیو 
  مستمر كل عام

  2011اكتوبر
  مستمر  كل عام

  القرارات    صدور
 بالكلیات بتوفیر الدعم 

  . وتفعیلھ

 .مركز التقویم بجامعة دمنھور -
 .عمداء ووكالء الكلیات -
  .منسقي الكلیات والفریق التنفیذي  -

III –  وجود نشرات وملصقات  III.1 -  اعداد ملصقات ومطویات واعالنھا
  .لنشر ثقافة التقویم بالكلیات والجامعة 

  2010یولیو 
  مستمر ومحدث

  2011اكتوبر
  مستمر ومحدث

  وجود األنشطة وانجازات
المشروع ونشر النتائج 
واتاحتھا علي الموقع 

  .األلكتروني وبالكلیات

 .مركز التقویم بجامعة دمنھور -
 .عمداء ووكالء الكلیات -
  .منسقي الكلیات والفریق التنفیذي  -

III.2 -  وتنفیذ مؤتمر ومشاركة اعداد
  الجامعات والمعنیین لعرض التجارب

تنفیذ مؤتمر وعرض    2011اكتوبر   2011اكتوبر 
  .تجارب الكلیات

  .مركز ووحدات التقویم -
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  خطة أنشطة ضبط الجودة والمتابعة للمشروع

  مسئول عن التنفیذ  مؤشرات النجاح  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات
 -Iالعمل بالمشروع خطة تفعیل  I.1 –  اعداد استبیانات استطالع اراء

ومعاونیھم والطالب واألداریین . ت.ه.ع
عن مدي وعیھم بالمشروع وأھدافھ 

  ..واألنشطة المطلوبة

  مارس 
2011  

  ابریل
2011  

  تنفیذ األنشطة وتحقیق
األھداف وفق األطار 
الزمني وتسلیم المشروع 

 .في الموعد المحدد
للجان وجود مھام معلنة 

المشروع والفریق 
  التنفیذي واألداري للمركز

  .والكلیات

 .عمداء ووكالء الكلیات -
  .منسقي الكلیات والفریق التنفیذي -

I.2 –  تحدید مھام لجان المشروع ومھام
المنسقین والفریق التنفیذي للمركز 

  .والكلیات

  یولیو 
2010  
  

  اكتوبر
2011  
  

  .مركز التقویم بجامعة دمنھور  -

II -   عقد اجتماعات مستمرة للمنسقین
والفریق التنفیذي وللفریق األداري 
لمناقشة تقاریر األنجاز وطرح 

  .المعوقات والحلول البدیلة

I.3 –   عقد اجتماعات دوریة للمنسقین كل
اسبوع وكل شھر للفریق األداري لمناقشة 
تقاریر األنجاز وطرح المعوقات والحلول 

  .البدیلة

  یولیو
 2010  

  

  اكتوبر
2011  
  

  وجود تقاریر ومحاضر
األجتماعات موثقة ومعلنة 

  .وفق الجدول الزمني

 .مركز التقویم بجامعة دمنھور -
 .عمداء ووكالء الكلیات -
  .منسقي الكلیات والفریق التنفیذي -

I.4 –  اعداد تقاریر ربع سنویة فنیة ومالیة
  .تشمل انجازات المشروع في الفترة 

  ینایر
 2010  

  

  دیسمبر
 2011  

I.5 - ومعاونیھم كل . ت.ه.استطالع اراء ع
  .ستة اشھر

  ینایر
 2010  

  دیسمبر
 2011  
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  خطة ادارة ومنھجیة المشروع

  مسئول التنفیذ  مؤشرات النجاح  نھایة  بدایة  األنشطة  العائد/المخرجات
I -  وجود ھیكل تنظیمي

للمشروع والمركز والوحدات 
  .بالكلیات

1I.-  و اعداد المقترحات و تشكیل فریق ادارة المشروع
الخطط التنفیذیة و تحدید المسؤلیات و ایضا فریق تنفیذى 
مختص بتنفیذ االنشطة الخاصة للمشروع بالمركز 

  .والكلیات
2I.-  حضور جمیع افراد ادارة المشروع جمیع الندوات

و االجتماعات و الدورات التدریبیة و المؤتمرات 
  .الخاصة بالمشروع

3I.- اشتراك فریق ادارة المشروع في مسئولیة تنفیذ
  . انشطة المشروع مع اللجان والفرق التنفیذیة

  یونیو
2010  

  یولیو
2010  

وجود فرق مشكلة ومعتمدة  -
 .ومعلنة ألدارة المشروع

التزام اعضاء الفریق بقواعد  -
من خالل نسبة   ومنھجیتھ العمل

  .ومتابعة األنشطةالحضور 

 .مركز الجودة -
  التقویممركز  -

وجود خطط لمتابعة تنفیذ -2
جمیع االنشطة و اعداد 
التقاریر و تحلیل نتائجھا 

  .بانتظام

II.1 - اعداد الخطط الزمنیة و التنفیذیة لجمیع انشطة
  .المشروع و الوثائق الخاصة بالمشروع

II.2 - متابعة تنفیذ جمیع االنشطة و متابعة مؤشرات
  .عناصر المشروعالنجاح و األنتھاء من كل عنصر من 

II.3 - اعداد التقاریر المالیة و الفنیة و جمیع االستبیانات
و الدراسات الخاصة بالمشروع و تحلیل النتائج و توثیقھا 

  .من مجلس الكلیة

  یونیو
2010  

انھاء االنشطة فى مواعیدھا و  -  مستمر
  .تحقیق مؤشرات النجاح فیھا

وجود خطط زمنیة موثقة  -
  .ومعلنة

  المشروعادارة  -

وجود نظام للعالقات -3
الداخلیة و الخارجیة و 
التنسیق المالى و الفنى و 

  ادارة االزمات

I.1 - تنفیذ جمیع انواع العالقات العامة و االتصاالت
الخاصة بالمشروع داخل و خارج الكلیة و تمثیل الكلیة 

  .امام الغیر بخصوص المشروع
I.2 - الصعوبات التنسیق و وضع خطط الدارة المشاكل و

و العقبات التى قد تظھر اثناء المشروع و االعداد و 
االشراف على تنفیذ الندوات و المؤتمرات و ورش العمل 

  .الخاصة بالمشروع
I.3 - االشراف على تنفیذ جمیع اجراءات شراء االجھزة

و المعدات الخاصة بالمشروع و االشراف على تركیبھا 
  .و تشغیلھا و تجریبھا

  یونیو
2010  

عدد االنشطة التى تم انجازھا  -  مستمر
  بالنسبة للجدول الزمنى لھا

  

  


