
  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

١ 
  :.......................جامعة: ............................. معهد / كلية:.............................................متقدمال اسم

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: ىداخل( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦

: mail-EEeg.edu.qaap@info: Website , sc/eg.edu.qaap.www://http  
 

 العربیة مصر جمھوریة
  العالي التعلیم وزارة

 
  التطویر تمشروعا إدارة وحدة

  العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج
  

 التقدم استمارة

  والتعلم التعلیم في لالبتكار لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج جوائز

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكادیمى العام:  األولى الدورة (

  

إقتراح وتطبیق نماذج ابتكاریة بھدف رفع كفاءة وجودة العملیة : لمجال العام للدورة األولىا
التعلیمیة فى أى من مكوناتھا للتغلب على مشكالت عدم 
التناسب مع الموارد المالیة والبشریة فى ظل ظروف اآلزمات 

  االقتصادیة وقلة توافر التمویل الكافى
  

  

  ٢٠١٣ ینایر ٨ قـالمواف ثالثاءـال :تطبیقال بلق باستمارات للتقدم موعد أخر

  ٢٠١٣ ولیو ی٣١ األربعاء الموافق :تطبیقال بعد باستمارات للتقدم موعد أخر

  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

٢ 
  :.......................جامعة: ............................. معهد / كلية:.............................................متقدمال اسم

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: ىداخل( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦

: mail-EEeg.edu.qaap@info: Website , sc/eg.edu.qaap.www://http  
 

  

  :المحتویات جدول
  

  الصفحة رقم  الموضوع  م
    مقدمة

  ٣  ...........بمصر العالي التعلیم لتطویر القومیة االستراتیجیة إطار فى العالى یمالتعل جودة  -أ
  ٤  ....................بمصر العالى التعلیم وتطویر واالبتكار االبداع  -ب
  ٤  .................. (INTLA) والتعلم التعلیم في لالبتكار التنافسیة الجوائز  -ج
  ٥  .................. ٢٠١٢/٢٠١٣ لعام والتعلم یمالتعل في االبتكار جوائز  -د

  ٦  والتعلم التعلیم في لالبتكار لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج لجوائز  عامة واشتراطات قواعد
  ٧ ...............................................والتعلم التعلیم في االبتكار بجوائز التعریف  -أ
  ٧ ...............................................للجوائز التقدم مستویات  -ب
  ٧  ...............................................للجوائز التقدم قواعد  -ج
  ٨ ...............................................للجوائز التقدم موعد  -د
  ٨  ..........................للجوائز المتقدمة رحةالمقت االبتكاریة النماذج بین المفاضلة أسس  -ذ
  ٩  ...............................................التقدم إرشادات  -ر

  ١: ق  ) implementation Template-Pre ( التطبیق قبل التقدم استمارة نموذج
 ٢: ق  ) (Pre- implementation Templateالتطبیق قبل التقدم استمارة لنموذج المحتویات جدول
 ٣: ق  ..................................وتعھدات واعتمادات إقرارات  األول الفصل

 ٣: ق  ................................................إقرارات    ١-١
 ٤: ق  .................................................إعتماد    ٢-١
 ٥: ق  .................................................تعھد  ٣-١

 ٦: ق  ..................................التطبیق قبل – االبتكارى النموذج تطبیق مقترح تفاصیل  الثاني الفصل
 ٦: ق  .........................المقترحة الفكرة وصف    ١-٢
 ٧: ق  .........................یاجاتاالحت وتحلیل الراھن الوضع وصف    ٢-٢
 ٨: ق  .........................المستھدف الوضع وصف  ٣-٢
 ٩: ق  .........................المقترح العمل فریق    ٤-٢
 ١٠: ق  .........................المقترحة والتنفیذ العمل خطة  ٥-٢
 ١١: ق  .........................والمردود األثر قیاس مؤشرات    ٦-٢

 ١٢: ق  ....................االبتكارى النموذج ملخص   الثالث الفصل
 ١٣: ق  ....................التطبیق قبل التقدم الستمارة االستالم إشعار  الرابع الفصل
  ١: ب  ) implementation Template-Post ( التطبیق بعد التقدم استمارة نموذج
 ٢: ب  ) (Post- implementation Templateالتطبیق بعد التقدم استمارة لنموذج المحتویات جدول
 ٣: ب  ..................................وتعھدات واعتمادات إقرارات  األول الفصل

 ٣: ب  ................................................إقرارات    ١-١
 ٤: ب  .................................................إعتماد    ٢-١
 ٥: ب  .................................................تعھد  ٣-١

 ٦: ب  ..................................التطبیق بعد – االبتكارى النموذج تطبیق مقترح تفاصیل  الثاني الفصل
 ٦: ب  .........................الفعلى التنفیذ مصفوفة    ١-٢
 ٧: ب  .........................الفعلى العمل فریق    ٢-٢
 ٨: ب  .........................والمردود األثر قیاس نتائج  ٣-٢
 ٩: ب  .........................للتطبیق الذاتي التقییم    ٤-٢
 ٩: ب  .........................المستفادة والدروس التوصیات  ٥-٢
 ١٠:ب  .........................االبتكارى بالنموذج المتقدمة للجھة المطلوب العیني الدعم بیان    ٦-٢

  ١١:ب  ....................التطبیق بعد التقدم استمارة مرفقات  الثالث الفصل
 ١٢:ب  ....................یقالتطب بعد التقدم الستمارة االستالم إشعار  الرابع الفصل
 ١: م  ....................العمل فریق ألعضاء الذاتیة السیرة نموذج   ١ ملحق



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

٣ 
  :.......................جامعة: ............................. معهد / كلية:.............................................متقدمال اسم

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: ىداخل( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦

: mail-EEeg.edu.qaap@info: Website , sc/eg.edu.qaap.www://http  
 

 
  :مقدمة

 التعلیم لتطوير القومیة االستراتیجیة إطار فى العالى التعلیم جودة  - أ
   بمصر العالي

وجھ في صیاغة المستقبل، ویمثل التعلیم التعلیم ھو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلیة الحراك االجتماعي والم
یحتاج . العالي رأس الحربة في مسیرة التقدم، لذا فإن التطویر المستمر في منظومة التعلیم العالي ھو أمر حتمي

ھذا التطویر في مراحل معینة إلى إعادة صیاغة للرؤیة والرسالة واألھداف واالستراتیجیات والسیاسات والتي 
لھذا كانت النظرة الشاملة ھي الفلسفة التي . ة التعلیم العالي لمتطلبات الحاضر والمستقبلتضمن مالءمة منظوم

:  وتحددت رؤیتھا في٢٠٠٠بنیت علیھا االستراتیجیة القومیة لتطویر التعلیم العالي بمصر والتي بدأت في فبرایر 
افسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة دور قیادي للتعلیم العالي في مجتمع المعرفة، التمیز والقدرة على المن" 

  : تشمل المحاور الرئیسیة التالیة وبحیث"للتنمیة 
 تلبیة الطلب على التعلیم العالي كمًا وكیفًا •
  ضمان الجودة في التعلیم العالي •
  االستفادة القصوى من تقنیة االتصاالت والمعلومات في التعلیم العالي •
  ت علیا متطورةالبحث العلمي الھادف ودراسا •
  التنمیة المستمرة لقدرات الھیئات األكادیمیة والقیادات •
  تكامل تأھیل طالب التعلیم العالي علمیًا واجتماعیًا وثقافیًا في ظل نظم ولوائح متطورة •

  
:  مشروعًا تنفذ على ثالث مراحل خمسیة ٢٥ إلى عدد  التطویرستراتیجیةإوقد ترجمت بالفعل 

حد المكونات  ھو أمشروع ضمان الجودة واالعتماد ویعد .٢٠١٢/٢٠١٧ – ٢٠٠٧/٢٠١٢ – ٢٠٠٢/٢٠٠٧
استھدف ضمان جودة التعلیم والتحسین المستمر  والذى )٢٠٠٢/٢٠٠٧:مرحلة الجودة( بالمرحلة األولى الستة

 ورفع كفاءة أداء مؤسسات التعلیم العالي المصریة مما یؤدى إلى كسب ثقة المجتمع في قدرة الخریجین على
 :واالقلیمى والدولي من خالل المستوى القومي

   نشر ثقافة الجودة في المجتمع األكادیمى،  •
 إنشاء نظم داخلیة للجودة بمؤسسات التعلیم العالي بمصر، •
 .إنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومیة المصریة •

  

: مرحلة االعتماد(مصر  تطویر التعلیم العالي بومع بدء تنفیذ المرحلة الثانیة من الخطة التنفیذیة الستراتیجیة
تحددت أھم أولویات ھذه المرحلة فى القدرة على التطویر المستمر وضمان الجودة واالعتماد، ، )٢٠٠٧/٢٠١٢

ومن ثم تم إعداد برنامج متكامل یھدف إلى الوصول إلى قدرة مؤسسیة ذاتیة الحركة لتطویر مستمر، وتحقیق 
  .ة مقننة، وبما یضمن قدرة تنافسیة عالیة تؤھل لالعتمادجودة أكادیمیة ومؤسسی

  
ومع انتھاء فعالیات تنفیذ المرحلة الثانیة للخطة القومیة الشاملة لتطویر التعلیم العالي وبدء تنفیذ المرحلة 

، فقد تم تحدید مجاالت العمل المقترحة لمشروعات الجودة )٢٠١٢/٢٠١٧: مرحلة العولمة والتمیز(الثالثة 
  : رئیسیةمحاورتأھیل لالعتماد من خالل ثالث وال

  :الجودة واالعتماد: المحور األول
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مشروعات تنافسیة بغرض االنتھاء من تطبیق نظم ضمان الجودة والتقدم لالعتماد على جمیع مؤسسات  -١
 ).CIQAPدورات جدیدة لمشروعات التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد (التعلیم العالي الحكومي 

شروعات تنافسیة بغرض استكمال رفع الكفاءة واالعتماد الدولي لعدد من المعامل والمراكز العلمیة م -٢
 ).HLAPدورات جدیدة لمشروعات اعتماد المعامل بمؤسسات التعلیم العالي (والبحثیة في الجامعات 

دورات جدیدة (مشروعات تنافسیة بغرض رفع المشاركة الطالبیة في مجال ضمان الجودة في الجامعات  -٣
 ).QASPلمشروعات المشاركة الطالبیة في مجال ضمان الجودة 

 .مشروعات تنافسیة للمؤسسات التي حصلت على االعتماد لتحقیق التمیز -٤
 .مشروعات تنافسیة بغرض حصول الجامعات الحكومیة على االعتماد المؤسسي -٥
 .معاھد الجامعیة مع الجامعات العالمیةال/ مشروعات تنافسیة الستحداث برامج مشتركة بالكلیات  -٦
/ المعاھد الجامعیة / مشروعات تنافسیة في مجال خدمة المجتمع وتنمیة الموارد الذاتیة للكلیات  -٧

 .الجامعات
 ).INTLA(جوائز تنافسیة لالبتكار في التعلیم والتعلم  -٨

 

  :الحوكمة وتطویر التشریعات: المحور الثاني
 .(QACSP)ة الخطط التنفیذیة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات مشروعات لدعم ومتابع -

 

  :دعم وتطویر البحث العلمي: المحور الثالث
 .الجامعات/ المعاھد الجامعیة / مشروعات تنافسیة إلنشاء مراكز تمیز للبحث العلمي بالكلیات  -١
 .ًا لألولویات القومیة للبحث العلميطبقمشروعات تنافسیة بحثیة  -٢
بما یضمن رفع قدرات النشر العلمي على المستوى الدولي  ئز تنافسیة للتمیز فى النشر العلميجوا -٣

(ESCPA). 
  

 :بمصر العالى التعلیم وتطوير واالبتكار االبداع  - ب

العصر التى تتسابق إلیھا األمم في وممارسات االبداع واالبتكار من علوم  منذ بدایة األلفیة الثالثة وأصبح
وفى مجال التعلیم العالى تعد مجاالت التعلیم . والتكنولوجیا والصناعة واالقتصاد وغیرھا التعلیم ن فيشتى المیادی

ومع . التعلیم العالي والتى تعتبر من البیئات الخصبة لالبداع واالبتكار لمؤسسات التطویر والتعلم من أھم مداخل
، وإدراكًا من برنامج )٢٠١٢/٢٠١٧: مرحلة العولمة والتمیز(فیذ المرحلة الثالثة لمشروعات التطویر بدء تن

التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد ألھمیة تشجیع االفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة الھادفة إلى توفیر تعلیم 
بتكار في التعلیم والتعلم بما یضمن االرتقاء بعملیتي عالى متمیز، فقد تم استحداث مكون لتمویل جوائز تنافسیة لال

  .التعلیم والتعلم بالكلیات والمعاھد المصریة الحكومیة
وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد یتبنى المفھوم الحدیث المقبول عالمیا 

  :د تماما بشكل مطلق، وإنما ھو جدییستلزم أن یكون االبتكار مرتبطا بشئ لالبتكار، حیث ال
 واتباع طرق االبتكار الشاملة ،"إیجاد حلول جدیدة لمشاكل قائمة عن طریق إعطاء الفرصة ألنشطة جدیدة"
"Innovation Inclusive"  التي تتعلق بالحلول االبتكاریة الفعالة من حیث التكلفة، وھي التي تجلب منافع

  .قلیلةكبیرة ألعداد كثیرة من الناس بتكلفة 
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  :) INTLA (والتعلم التعلیم في لالبتكار التنافسیة الجوائز  - ج

تشجیع االفكار إلى تھدف جوائز برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد لالبتكار في التعلیم والتعلم 
ررات، أنماط تصمیم البرامج والمق: فى أى من مجاالت التعلیم والتعلم( والمبادرات المبتكرة والمبدعة الھادفة

لى توفیر تعلیم جامعى متمیز ینعكس بشكل مباشر  وإ،)إلخ...............التعلیم والتعلم، نظم التقویم واإلمتحانات 
على قدرة الخریج على المنافسة في سوق العمل، وتطویر العملیة التعلیمیة ورفع كفاءتھا وجودتھا وتعظیم العائد 

  .منھا بما یحقق التنمیة المستدامة
  
  :للجوائز المحددة األھداف

 .تشجیع أفضل الممارسات والمبادرات التعلیمیة الخالقة داخل الكلیات والمعاھد المصریة الحكومیة §
 اتخاذ المبادرات االبتكاریة ىتشجیع وتحفیز أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات الحكومیة المصریة عل §

  .یة المستدامة لعملیتي التعلیم والتعلمتحقیق التنمولتحسین التعلیم العالي وضمان جودتھ 
عن طریق  تمشكالالتغلب على والاالرتقاء بعملیتي التعلیم والتعلم بالكلیات والمعاھد المصریة الحكومیة  §

 .حلول ومبادرات إبتكاریة
ھم إبراز الدور الفعال ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعات الحكومیة المصریة وتشجیع التنافس اإلیجابي بین §

  .لالبتكار في التعلیم والتعلم
بداع وتنمیة روح المبادرة التي تسھم في تنمیة وتطویر عملیتي التعلیم والتعلم داخل نشر ثقافة التمیز واال §

  .الجامعات الحكومیة المصریة
نشر أفضل الممارسات وتعظیم االستفادة من التجارب الرائدة فى مجال االبتكار في التعلیم والتعلم  §

 .لجامعات الحكومیة المصریةبا
 . عن طریق النشر بطرق مختلفةلممارسات الجیدة للتعلیم العالي بغرض كسب ثقة المجتمعباالتعریف  §
في  وتكریم اصحاب الممارسات الجیدة والتعریف بھم وبممارساتھم في مجتمع التعلیم العاليتقدیر و §

 . ككلالمجتمع
لي اتخاذ المبادرات االبتكاریة لتحسین التعلیم العالي وضمان تحفیز وتشجیع اعضاء ھیئة التدریس ع §

 .جودتھ
  
  :٢٠١٢/٢٠١٣ لعام والتعلم التعلیم في االبتكار جوائز  - د

، ولتلبیة االحتیاجات المجتمعیة وضمان النمو مع تزاید الطلب على التعلیم الجامعى فى السنوات االخیرة
مع أعداد والتى ال تتناسب  عداد المتزایدة من الطالبلأل متمیز لى توفیره بشكلإ، ازدادت الحاجة االقتصادى

المؤسسات التعلیمیة وال مع إمكانیاتھا ومواردھا المادیة والبشریة ومن ثم تولدت الحاجة ألھمیة توفیر أنماط 
 بالنماذج فقد تم تحدید المجال العام للتقدمذلك  وعلى ووسائل غیر تقلیدیة مبتكرة ومبدعة فى التعلیم والتعلم،

رفع كفاءة وجودة العملیة التعلیمیة فى أى : باآلتى ٢٠١٢/٢٠١٣ للعام األكادیمى االبتكاریة فى الدورة الحالیة
زمات  المالیة والبشریة فى ظل ظروف اآلالتغلب على مشكالت عدم التناسب مع الموارد بھدف مكوناتھامن 

. توافر التمویل الكافىوقلةاالقتصادیة 
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   لالعتماد والتأھیل المستمر التطوير برنامج وائزج

  والتعلم التعلیم في لالبتكار

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

  

   عامة واشتراطات قواعد

  ٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  ولىاأل لدورةل

  
 

إقتراح وتطبیق نماذج ابتكاریة بھدف رفع كفاءة وجودة العملیة : المجال العام للدورة األولى
التعلیمیة فى أى من مكوناتھا للتغلب على مشكالت عدم 
التناسب مع الموارد المالیة والبشریة فى ظل ظروف اآلزمات 

  االقتصادیة وقلة توافر التمویل الكافى
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 في لالبتكار لالعتماد والتأھیل المستمر التطوير برنامج جوائزب التعريف  - أ

  :والتعلم التعلیم

جوائز برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد لالبتكار في التعلیم والتعلم ھي جوائز تمنح عند تقدیم وتطبیق 
تصمیم البرامج :  ال الحصرفى المجاالت التالیة على سبیل المثال(نموذج متمیز ومبتكر في التعلیم والتعلم 

مع توافر عناصر ضمان الجودة ، )إلخ...............والمقررات، أنماط التعلیم والتعلم، نظم التقویم واإلمتحانات 
  .عند تطبیقھ وتقییمھ

 

  :للجوائز التقدم مستويات  - ب

 :ات للتطبیقمستویثالث التقدم للجوائز یمكن أن یكون من خالل 
 .مقررات دراسیةمجموعة / ستوى مقرر دراسي م: المستوى األول §
أو على مستوى جمیع / أكثر من برنامج دراسى  / متكاملمستوى برنامج دراسى : المستوى الثانى §

 .أكثر من كلیة/ مقررات القسم العلمى، أو على مستوى كلیة 
 .أكثر من جامعة/  مستوى الجامعة: لثالمستوى الثا §

  

  :للجوائز التقدم قواعد  - ج

العملیة التعلیمیة فى  رفع كفاءة وجودةعلى النماذج االبتكاریة التى تھدف ل الحالیة ةدورالفى یقتصر التقدم  §
لتغلب على مشكالت عدم التناسب مع الموارد المالیة والبشریة فى ظل ظروف االزمات ل مكوناتھاأى من 

 . توافر التمویل الكافىقلةاالقتصادیة و
مكافآت من أى جھة أخرى فى فترات سابقة / موذج اإلبتكاري المتقدم على أى جوائز یشترط عدم حصول الن §

مكافآت من أى جھة أخرى خالل العام األكادیمى الحالى / للتقدم أو تقدمھ للحصول على  جوائز 
٢٠١٢/٢٠١٣. 

اإلبتكاري  وذج أعضاء فریق العمل القائم على تطبیق النمأحد(یجب أن یكون المتقدم للحصول على الجائزة  §
 .معاھد الجامعات الحكومیة المصریة/ عضو ھیئة تدریس مصري على رأس العمل حالیًا بأحد كلیات ) المقترح

 
 ألف جنیھ ٢٠ ھى للمستوى األولًا طبقالمقترح  قیمة الجائزة الكلیة التى یحصل علیھا النموذج االبتكارى §

 .مصرى
 ألف جنیھ ١٠٠ ھى للمستوى الثانىًا طبقنموذج االبتكارى المقترح قیمة الجائزة الكلیة التى یحصل علیھا ال §

 .مصرى
 ألف جنیھ ٢٠٠ ھى الثالثللمستوى ًا طبققیمة الجائزة الكلیة التى یحصل علیھا النموذج االبتكارى المقترح  §

 .مصرى
 

: الفائز إلي نصفینالتى یحصل علیھا النموذج االبتكارى )  والثالثللمستوى األول والثانى(تقسم الجائزة  §
فریق العمل الذین شاركوا فى تطبیق النموذج تبعا لنسب مشاركتھم الواردة عضاء النصف األول نقدى یمنح أل

فى إستمارة فریق العمل، والنصف الثاني عیني یتم من خاللھ دعم الجھة المتقدمة بالنموذج االبتكارى 
 . واستمراریھ تطبیقھكارى الفائزالمقترح وبما یدعم تطویر ورفع كفاءة النموذج االبت
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،  بعد تطبیقھیتم تقدیم بیان تفصیلى بالدعم العیني المطلوب للجھة المتقدمة بالنموذج االبتكارى المقترح §
كیماویات، قطع (أجھزة، إصالح وتحدیث، تجھیزات، مستلزمات تشغیل : ویمكن أن یضم الدعم العیني

 .إلخ.....، مراجع علمیة، حزم برمجیات ....)غیار
 

  :التقدم موعد  - د

مراعاة تحدید موعد اإلعالن عن فتح باب التقدم للجوائز، وموعد استقبال نماذج التقدم قبل وبعد التطبیق بما تم 
 ومن ثم ٢٠١٢/٢٠١٣تطبیق النماذج االبتكاریة المقترحة خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى یسمح ب

  .٢٠١٣/٢٠١٤ قبل بدء العام األكادیمى الجدید یمھاتقییم مدى نجاحھا وإمكانیة تعم
  

 أخر موعد الستقـــبال النماذج األولـــیة الستمارات التـــــقدم قبل التطــــبیق  §
)Pre-implementation Template(  :   ٢٠١٣ ینایر ٨الثالثاء  

یق مرحـــلة مراجـــعة النماذج األولـــیة الستمارات التقـــدم قبل التطـــب §
)Pre-implementation Template ( وإعالن نتائج القبول المبدئى

  للنماذج والمالحظات الواجب استیفائھا 
:  

  خالل الفترة 
 - ینایر ٩من األربعاء 

  وحتى 
  ٢٠١٣ ینایر ١٧الخمیس 

 أخر موعد الستقبال النماذج النھائیة الستمارات التقدم قبل التطبیق §
)Pre-implementation Template ( بعد استیفاء مالحظات القبول

  ٢٠١٢/٢٠١٣المبدئى، وقبل بدء التطبیق بالفصل الدراسى الثانى
  ٢٠١٣ فبرایر ١٠األحد   :

أخر موعد لتقدیم النماذج النھائیة الستمارات التقدم بعد التطبیق شاملة كافة  §
التطبیق بالفصل بعد ) Post-implementation Template(المرفقات 

  ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسى الثانى
  ٢٠١٣ یولیو ٣١األربعاء   :

 ٢٠١٢/٢٠١٣نھایة الفصل الدراسى الثانى (التحكیم واعالن نتائج التحكیم  §
  ٢٠١٣سبتمبر   :  )٢٠١٣/٢٠١٤ومع بدء العام األكادیمى 

  ٢٠١٣أكتوبر   :  تكریم النماذج الفائزة وتوزیع الجوائز §
 

  :للجوائز المتقدمة المقترحة االبتكارية النماذج بین المفاضلة أسس -ھـ

كل البیانات لمستوفاة ال غیر قدمة للجوائز بعد إستبعاد جمیع النماذجالمتالنماذج االبتكاریة یتم المفاضلة بین س
 الحالیةالمجال العام المحدد للدورة  أو التى ال تقع فى ) التطبیقبعدو أقبل التطبیق (المطلوبة باستمارات التقدم 

  : التالیةالمفاضلةعند الفحص المبدئى، تبعًا ألسس 
 :عملیة لموضوع النموذج االبتكاري المقترحعلمیة والالقیمة ال §

رفع كفاءة (ھل یقع المقترح المقدم ضمن المجال العام للتقدم بالنماذج االبتكاریة فى الدورة الحالیة  -
ھدف التغلب على مشكالت عدم التناسب مع الموارد  بمكوناتھاوجودة العملیة التعلیمیة فى أى من 

  ؟) توافر التمویل الكافىقلةالمالیة والبشریة فى ظل ظروف االزمات االقتصادیة و
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  ھل المقترح المقدم مبتكر في تصمیمھ أو موضوعھ أو كلیھما معا؟ -
  ھل یحتوى على أفكار تؤدي لالرتقاء بعملیتي التعلیم والتعلم؟ -
  ل مشكالت عدم التناسب مع الموارد المالیة والبشریة ؟ھل یساھم فى ح -
  ل یواكب المقترح المقدم التطورات العالمیة في المجاالت ذات العالقة؟ھ -
 مدى قابلیة النموذج المقترح للتطویر؟ما  -
  مقارنة بتكلفة تطبیقھ؟ما مدى فاعلیة النموذج االبتكاري المقترح -

 : التأثیر واالستمراریة والمردود §
ھل یمكن أن یكون النموذج المقترح واضح التأثیر فى عدد كبیر من مؤسسات التعلیم العالى الحكومى في  -

  النطاق المحلي؟
  ھل یمكن أن یستفید من النموذج المقترح أعداد كبیرة من المستفیدین بشكل مباشر وغیر مباشر؟ -
  ح فى األعوام القادمة؟ل توجد ضمانات الستمراریة االستفادة من النموذج المقترھ -
  ؟فى جھات أخرىھل یمكن نقل التجربة وتطبیقھا  -
  ما مدى رضا الطالب المستفیدین بشكل مباشر من النموذج المقترح؟ -
  ما مدى رضا اعضاء ھیئة التدریس الزمالء بالمؤسسة التعلیمیة على النموذج المقترح؟ -
 جھات التشغیل؟/ ا اصحاب المصلحة ما مدى رض -
   یحقق النموذج المقترح عائدًا مادیًا أو یساھم فى حل المشاكل المادیة للمؤسسة؟ھل -

 :الجودة التقنیة §
 ھل العرض لتطبیق النموذج المقترح واضح وجید التصمیم؟ -
 ھل مراحل خطة العمل واضحة ومحددة؟ -
 ھل الوقت المقترح لتنفیذ كل مرحلة مناسب؟ -
 یة لتطبیق النموذج من حیث المنھجیة واإلعداد والتنفیذ والتوقیت؟ما مستوى تحدید األنشطة التنفیذ -
 ھل تتناسب الموارد المتاحة مع تنفیذ النموذج المقترح؟ -
 المطلوب؟ على النحو ومؤشرات قیاس األثر والمردودھل تم تحدید مؤشرات األداء  -

 
  التقدم إرشادات - و

 تقب ل  وال) التطبی ق  وبعدالتطبیق   قبل( التقدم اتباستمار امجالبرن من المحددة النماذج بجمیع االلتزام یجب -
 .بالفاكس المرسلة أو الید بخط المكتوبة النماذج

التطبی ق   قب ل ( التق دم  اتباستمار الورقیة النسخ بداخل المطلوبة واألختام التوقیعات جمیع استیفاء ضرورة -
 .)التطبیق وبعد

 إلكترونی ة  ن سخة  إل ى  باإلض افة )  التطبی ق  بع د  وقبل التطبی ق    ( دمالتق اتاستمار من ورقیة نسخة تقدیم یتم -
 .إستمارة كل مع CD  على

 المھندس  ین عراب ي  احم د  ش ارع  ٩٦ وھ  و البرن امج  عن وان  إل ى  CD إل  ى باإلض افة  الورقی ة  الن سخة  ت سلم  -
 بمعرف  ة تحدی  ده ت  م ال  ذى (الك  ودى ال  رقم معرف  ة وی  تم ال  سریع بالبری  د أو بالی  د إم  ا ع  شر الح  ادي ال  دور

 .مباشرة الظاھرى والفحص التسلیم بعد) البرنامج
 

  



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
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 العربیة مصر جمھوریة
  العالي التعلیم وزارة

  التطویر مشروعات إدارة وحدة
  العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  والتعلم التعلیم في لالبتكار لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج جوائز

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكادیمى العام:  األولى الدورة (

 وتطبیق نماذج ابتكاریة بھدف رفع كفاءة وجودة العملیة إقتراح: المجال العام للدورة األولى
التعلیمیة فى أى من مكوناتھا للتغلب على مشكالت عدم 
التناسب مع الموارد المالیة والبشریة فى ظل ظروف اآلزمات 

  االقتصادیة وقلة توافر التمویل الكافى
  

  ) implementation Template-Pre ( قبل التطبیقنموذج استمارة التقدم 

  ٢٠١٣ ینایر ٨ الموافق الثالثاء للتقدم موعد أخر

  

  :......................................................المتقدم اسم
  :...........................المقترح االبتكارى النموذج اسم
  : ........................................معھد / كلیة

  :..........................................جامعة
  

  * التقدم إلستمارة الكودي الرمز
البرنامج إدارة بمعرفة یمأل *



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  :)implementation Template-Pre ( التطبیق قبل التقدم استمارة نموذج محتویات جدول
  

  الصفحة رقم  الموضوع  م
 ٣: ق  ..................................وتعھدات واعتمادات إقرارات  األول الفصل

 ٣: ق  ................................................إقرارات    ١-١
 ٤: ق  .................................................إعتماد    ٢-١
 ٥: ق  .................................................تعھد  ٣-١

 ٦: ق  ..................................التطبیق قبل – االبتكارى النموذج تطبیق مقترح تفاصیل  الثاني الفصل
 ٦: ق  .........................المقترحة الفكرة وصف    ١-٢
 ٧: ق  .........................االحتیاجات وتحلیل الراھن الوضع وصف    ٢-٢
 ٨: ق  .........................المستھدف الوضع وصف  ٣-٢
 ٩: ق  .........................المقترح العمل فریق    ٤-٢
 ١٠: ق  .........................المقترحة والتنفیذ العمل خطة  ٥-٢
 ١١: ق  .........................والمردود األثر قیاس مؤشرات    ٦-٢

 ١٢: ق  ....................االبتكارى النموذج ملخص   الثالث الفصل

 ١٣: ق  ....................التطبیق قبل التقدم الستمارة االستالم إشعار   الرابع الفصل
    ........................المقترح العمل لفریق الذاتیة یرالس  مرفقات

  



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  وتعھدات واعتمادات إقرارات : األول الفصل

  إقــــــــــــــــرارات  ١-١
 Pre- implementation(التقدم قبل التطبیق  باستمارة الواردة اناتیالب بأن دناه أالموقع أنا أقر: أوال

Template  (ومطابقة حةییر المستمر والتأھیل لالعتماد لالبتكار فى التعلیم والتعلم صحلجوائز برنامج التطو 
  .اإلستمارة بھذة خاطئة اناتیبب اإلدالء حالة ة فيیالقانون تيیبمسئول أقر كما للواقع

 سابقة فترات فى أخرى جھة أى من مكافآت / جوائز أى على المقترح اإلبتكاري النموذج حصول بعدم أقر كما
 .٢٠١٢/٢٠١٣ الحالى األكادیمى العام خالل أخرى جھة أى من مكافآت / جوائز  على للحصول تقدمھ وأ للتقدم

 
  المتقدم بیانات 

 :  االسم 

  :العلمیة الدرجة

 :القسم

  :الكلیة

  :الجامعة

  :مكتب تلیفون :فاكس :إلكتروني برید 
 :محمول تلیفون

  :التوقیع
 

  :التاریخ 
 

 
:.............................................................. بأن السید األستاذ الدكتور دناهأ عالموق أنا  أقر:ثانیًا

المتقدم بالنموذج االبتكارى المقدم لجوائز برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد لالبتكار فى التعلیم والتعلم 
 .ة المتقدمة بالنموذجعلى رأس العمل بالمؤسسة التعلیمیھو عضو ھیئة تدریس 

  

   بیانات عمید المؤسسة التعلیمیة

 :                                                                                االسم 

  :الكلیة

  :الجامعة

  :إلكتروني برید 
 

 :فاكس
 

  :تلیفون
 

 :التاریخ  :التوقیع



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  التعلیمیة للمؤسسة الرسمي الخاتم
  تماداع  ٢-١

من السید االستاذ الدكتور عمید المؤسسة التعلیمیة ) Pre-implementation Template(یتم اعتماد استمارة التقدم قبل التطبیق 

  .المتقدمة بالنموذج والتى سیتم تطبیق النموذج بھا) المعھد/ الكلیة(

  بیانات عمید المؤسسة التعلیمیة

  :                                                                                االسم 

  :الكلیة

  :الجامعة

  :إلكتروني برید 
 

 :فاكس
 

  :تلیفون
 

  :التوقیع
 

  :التاریخ 
 

  التعلیمیة للمؤسسة الرسمي الخاتم
  



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  تعھد  ٣-١

  : أن نشھد الموقعون نحن
 صحیحة) Pre-implementation Template (التطبیق قبل التقدم ةاستمار في الواردة المعلومات -

 .علمنا حدود في
 التعلیمیة والمؤسسة النموذج لتطبیق المقترح العمل وفریق المقترح االبتكارى بالنموذج المتقدم یوافق -

 من الكاملة ةالنسخ أو أجزاء تداول في العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج حق على
 تعلیم مؤسسة ألى وإتاحتھا) Pre-implementation Template (التطبیق قبل التقدم استمارة

 مجال فى الرائدة التجارب من االستفادة وتعظیم الممارسات أفضل نشر بغرض وذلك أخرى، حكومیة عاٍل
 .المبادرة روح وتنمیة واإلبداع یزالتم ثقافة ونشر المصریة الحكومیة بالجامعات والتعلم التعلیم في االبتكار

 على التعلیمیة والمؤسسة النموذج لتطبیق المقترح العمل وفریق المقترح االبتكارى بالنموذج المتقدم یلتزم -
 النموذج تطبیق تنفیذ لمتابعة العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر لبرنامج  تقریر تقدیم

 یوافق كما). التعلیمیة بالمؤسسة الجودة ضمان وحدة من اعتماده بعد (لتطبیقا فترة منتصف فى المقترح
 النموذج تطبیق فترة خالل لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج قبل من متابعة زیارات استقبال على

 .المقترح االبتكارى
   :التعلیمیة المؤسسة تفاصیل

  :................................المقدم االبتكارى النموذج اسم 

   .............................معھد / كلیة: المتقدمة المؤسسة اسم 

  : .............................المتقدمة المؤسسة عنوان 

  المتقدم  بیانات
  :االسم 
 :الوظیفة 

  :الكلیة
  :الجامعة

  :مكتب تلیفون :فاكس :إلكتروني برید 
 :ولمحم تلیفون

  :التوقیع
 

  :التاریخ 
 

  بیانات عمید المؤسسة التعلیمیة 
  :الوظیفة:                                                                                 االسم 
 

  :مكتب تلیفون :فاكس :إلكتروني برید 
 :محمول تلیفون

  :التوقیع
 

  :التاریخ 
 

 لیمیةالتع للمؤسسة الرسمي الخاتم
  



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  التطبیق قبل – االبتكارى النموذج تطبیق مقترح تفاصیل : الثانى الفصل

 المقترحة الفكرة وصف ١-٢

 ،)سم ١.٥ مسافة١٤ مقاس Arial فونت الصفحة، في سطرا ٤٠ (واحدة صفحة عن یزید ال فیما المقترح االبتكارى النموذج وصف یتم
 والمبادرات االفكار على الحالیة الدورة خالل والمحدد للجوائز الرئیسى المجال مع المقترح االبتكارى النموذج تطابق یوضح بماو

 مادیة (المتاحة الموارد تناسب عدم مشكلة على التغلب بھدف مكوناتھا من أى فى التعلیمیة العملیة كفاءة برفع الخاصة والمبتكرة االبداعیة
  .المقترح االبتكارى النموذج تطبیق من المستفیدة الفئات وأعداد نوعیة تحدید یتم كما .الطالب بعدد مقارنة) بشریة أو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  االحتیاجات وتحلیل الراھن الوضع وصف ٢-٢

 مسافة١٤ مقاس Arial فونت الصفحة، في سطرا ٤٠ (واحدة صفحة اوزیتج ال فیما المقترح االبتكارى للنموذج االحتیاج مدى تحلیل یتم
 أو/ و التعلیمیة، العملیة على الحالیة السلبیة واألثار المشاكل وصف االحتیاجات، وصف الراھن، الوضع تحدید خالل من وذلك) سم ١.٥

  .والتحسین للتطویر فرصة وجود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  العالى التعلیم تطویر تمشروعا إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  

  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  المستھدف الوضع وصف ٣-٢

 للنموذج المحددة األھداف وصف) سم ١.٥ مسافة١٤ مقاس Arial فونت الصفحة، في سطرا ٤٠ (واحدة صفحة یتجاوز ال فیما یتم
 النموذج ارتباط ومدى ،علیھا التغلب وكیفیة التطبیق عند توقعةالم والمخاطر ،لھ الفعلى التطبیق عند المتوقعة النتائج المقترح، االبتكارى
  .العلمى القسم / التعلیمیة المؤسسة / الجامعة مستوى وعلى القومي المستوى على التطویر بإستراتیجیة المقترح االبتكارى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الىالع التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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   المقترح العمل فريق ٤-٢

  ).١ (بملحق المرفق للنموذج طبقا المقترح العمل فریق أعضاء لجمیع الذاتیة السیرة ترفق كما المقدم، االبتكارى النموذج لتطبیق المقترح العمل فریق أعضاء ومسئولیات ووظائف بأسماء قائمة تحدید یتم
 

  

 التوقیع
  المسئولیة 

في تنفیذ النموذج االبتكارى 
 المقترح

  م  االســـــــــــم  الوظیفة الحالیة

      ١ 

      ٢ 

      ٣ 

       
          
          



  الىالع التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  المقترحة والتنفیذ عملال خطة ٥-٢
   المنطقي اإلطار مصفوفة  - أ
 لھذه المؤدیة األنشطة توضیح یجب كما مخرج، لكل العمل وفروض المؤشرات تحدید خالل من المقترح، االبتكارى للنموذج المحددة ألھدافل المستھدفة المخرجات تحقیق یةكیف تحدید التالي الجدول فى یتم

 ).أخرى برمجیات، أجھزة، مواد، بشریة، موارد (للتنفیذ الالزمة والموارد والزمن المخرجات،
  المستھدفة المخرجات   الھدف  التنفیذ فترة

  )محددة(
  النجاح مؤشرات

  النھایة  البدایة  للتنفیذ الالزمة الموارد  التنفیذ مسئولیة  الرئیسیة األنشطة  )للقیاس قابلة(
١         
    -أ          ٢

٣         
١         
٢         

١- 
    - ب

٣         
١         
    -أ         ٢

٣         
١         
٢         

٢- 

    - ب

٣         
  

  .المخرجات األھداف، كافة إلدراج إضافیة سطور إضافة یتم -
  :نشطةألل الزمني اإلطار  - ب
  .حده على نشاط لكل الزمنیة الفترة موضحا تي،اآل الجدول في ألنشطةل مفصل زمني إطار تحدید یتم

 كود  ٢٠١٣ لعام) بالشھر (التنفیذ زمن
  النشاط  النشاط

 یولیو یونیو مایو إبریل مارس  فبرایر
                ١-أ-١
                ٢-أ-١
                ٣-أ-١
                ١-ب-١
                



  الىالع التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة دةوح
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  والمردود األثر قیاس مؤشرات ٦-٢

 التطور وبیان الحالى للوضع القیاس قیم تحدید مراعاة مع ،)طرق / وسائل / أدوات (القیاس آلیات تحدید مع المقترح االبتكارى النموذج تطبیق لنجاح المتوقع والمردود األثر لقیاس للقیاس قابلة مؤشرات تحدید یتم
  .الدراسى الفصل بنھایة التطبیق بانتھاء والمتوقع المستھدف

 بانتھاء والمتوقع المستھدف التطور بیان  التطبیق قبل الحالي للوضع القیاس قیم  القیاس آلیة   *ردودوالم األثر قیاس مؤشرات  المحدد الھدف
  التطبیق

        

        
١ -   

        

        

        

٢-  

        

        

        

٣-  

        

  
  .المؤشرات األھداف، الستیعاب سطور إضافة یمكن

  
  .بھا یرتبط التي األھداف كل مع تكراره یتم ھدف من بأكثر المؤشر ارتباط حالة وفى. المقترح االبتكارى النموذج بأھداف مباشرة وتتعلق) ذلك أمكن إن (وكمیة للقیاس قابلة المؤشرات تكون أن یراعى* 
  

  

  
  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة دةوح
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  النموذج االبتكارى ملخص : الثالث الفصل

  

 باللغ  ة العربی  ة واللغ  ة االنجلیزی  ة حی  ث س  یتم ض  مھ للمطبوع  ات   للنم  وذج االبتك  ارىیج  ب إض  افة ملخ  ص   •
  .المستقبلیة لبرنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد بالتعلیم العالي 

ف  ي م  ساحة ص  فحة واح  دة باللغ  ة العربی  ة  (المقت  رح للنم  وذج م  ح الرئی  سیة یج  ب أن یت  ضمن الملخ  ص المال •
/ وص ف الم شاكل و   ، بالنموذجالتعریف : یجب اإلشارة إلي النقاط التالیة     ) وصفحة واحدة باللغة االنجلیزیة     

لعائ د  ا ، أو الفرص الموجودة للتطویر والتحسین، طبیعة التمیز، األنشطة الرئیسیة لتطبیق النموذج باختصار         
   .التطبیق المتوقع من والمردود

  

  ).واحدة صفحة (العربیة باللغة االبتكارى النموذج ملخص ١- ٣

  

  ).واحدة صفحة (االنجلیزية باللغة االبتكارى النموذج ملخص ٢- ٣

  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  إشعار االستالم  : الرابع الفصل

  )Pre-implementation Template (التطبیق قبل التقدم الستمارة
 

  

  : ..........................................المقترح االبتكارى ذجالنمو اسم

  

  

  

  
  

  

  : ..........................................المتقدم اسم

  : ..................................المعھد / الكلیة اسم

  : ..........................................الجامعة اسم

 

  

  

  .التطبیق قبل التقدم استمارة تسلیم عند للمتقدم إعادتھا تمسی الصفحة ھذه
  .عالیھ الموضحة األماكن في المتقدمة الجھة وبیانات واسمك المقترح االبتكارى النموذج اسم اكتب فضلك من
  

  :عنھ ینوب من أوبرنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد  مدیر
  

  :االســم
  

  :التوقیع
  

  :التاریخ
  
  
  
  

  ..........................................................: التقدم الستمارة الكودي زالرم
  

........................................:التسلیم تاریخ



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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 العربیة مصر جمھوریة
  العالي التعلیم وزارة

  التطویر مشروعات إدارة وحدة
  العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  والتعلم التعلیم في لالبتكار لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج جوائز

Innovation in Teaching and Learning Awards (INTLA) 

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكادیمى العام:  األولى الدورة (

 وتطبیق نماذج ابتكاریة بھدف رفع كفاءة وجودة العملیة إقتراح: المجال العام للدورة األولى
التعلیمیة فى أى من مكوناتھا للتغلب على مشكالت عدم 
التناسب مع الموارد المالیة والبشریة فى ظل ظروف اآلزمات 

  االقتصادیة وقلة توافر التمویل الكافى
  

  ) implementation Template-Post ( بعد التطبیقالتقدم نموذج استمارة 

  ٢٠١٣ ولیو ی٣١ األربعاء الموافق للتقدم موعد أخر

  

  :......................................................المتقدم اسم
  :...........................المقترح االبتكارى النموذج اسم
  : ........................................معھد / كلیة

  :..........................................جامعة
  

  * التقدم إلستمارة الكودي الرمز

  البرنامج إدارة بمعرفة یمأل *



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  :)implementation Template-Post (نموذج استمارة التقدم بعد التطبیق جدول محتویات 
  

  الصفحة رقم  الموضوع  م
 ٣: ب  ..................................وتعھدات واعتمادات إقرارات  األول الفصل

 ٣: ب  ................................................إقرارات    ١-١
 ٤: ب  .................................................إعتماد    ٢-١
 ٥: ب  .................................................تعھد  ٣-١

 ٦: ب  ..................................التطبیق بعد  – االبتكارى النموذج تطبیق مقترح تفاصیل  الثاني الفصل
 ٦: ب  .........................الفعلى التنفیذ مصفوفة    ١-٢
 ٧: ب  .........................الفعلى العمل فریق    ٢-٢
 ٨: ب  .........................والمردود األثر قیاس نتائج  ٣-٢
 ٩: ب  .........................للتطبیق الذاتي التقییم    ٤-٢
 ٩: ب  .........................المستفادة والدروس التوصیات  ٥-٢

 ١٠: ب  .........................االبتكارى بالنموذج المتقدمة للجھة المطلوب العیني الدعم بیان    ٦-٢

 ١١: ب  ....................التطبیق بعد التقدم استمارة مرفقات   الثالث الفصل
   ......................... النموذج وتطبیق تنفیذ مراحل لكل الورقى التوثیق ملف  
   .........................النموذج وتطبیق تنفیذ مراحل لكل االلكترونى التوثیق ملف  
   .........................النموذج تطبیق وأدوات وثائق  
    .........................التدریس ھیئة أعضاء من ) (Feedbackراجعة تغذیة  
   .........................المستفیدین الطالب من)  (Feedbackراجعة تغذیة  
   ..................التشغیل جھات / المصلحة أصحاب من)  (Feedbackراجعة تغذیة  

 ١٢: ب  ....................التطبیق بعد التقدم الستمارة االستالم إشعار   الرابع الفصل
 



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  تعھداتو واعتمادات إقرارات : األول الفصل

  إقــــــــــــــــرارات  ١-١
 Post- implementation (بعد التطبیقالتقدم  باستمارة الواردة اناتیالب بأن دناهأ الموقع أنا أقر: أوال

Template  (ومطابقة حةیلجوائز برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد لالبتكار فى التعلیم والتعلم صح 
  .اإلستمارة بھذة خاطئة اناتیبب اإلدالء حالة ة فيیالقانون تيیبمسئول أقر كما للواقع

 سابقة فترات فى أخرى جھة أى من مكافآت / جوائز أى على المقترح اإلبتكاري النموذج حصول بعدم أقر كما
 .٢٠١٢/٢٠١٣ الحالى األكادیمى العام خالل أخرى جھة أى من مكافآت / جوائز  على للحصول تقدمھ أو للتقدم

 

  المتقدم اناتبی

 :  االسم 

  :العلمیة الدرجة

 :القسم

  :الكلیة

  :الجامعة

  :مكتب تلیفون :فاكس :إلكتروني برید 
 :محمول تلیفون

  :التوقیع
 

  :التاریخ 
 

 

:.............................................................. بأن السید األستاذ الدكتور دناهأ الموقع أنا  أقر:ثانیًا
المتقدم بالنموذج االبتكارى المقدم لجوائز برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد لالبتكار فى التعلیم والتعلم 

 .التى تم تطبیق النموذج بھاعلى رأس العمل بالمؤسسة التعلیمیة ھو عضو ھیئة تدریس 
  ات عمید المؤسسة التعلیمیةبیان

 :                                                                                االسم 

  :الكلیة

  :الجامعة

  :إلكتروني برید 
 

 :فاكس
 

  :تلیفون
 

 :التاریخ  :التوقیع



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  التعلیمیة للمؤسسة الرسمي الخاتم
  اعتماد  ٢-١

من السید االستاذ الدكتور عمید المؤسسة التعلیمیة )  Post-implementation Template(قدم بعد التطبیق یتم اعتماد استمارة الت

  .المتقدمة بالنموذج وتم التطبیق بھا) المعھد/ الكلیة(

   بیانات عمید المؤسسة التعلیمیة

                              :                                                   االسم 

  :الكلیة

  :الجامعة

  :إلكتروني برید 
 

 :فاكس
 

  :تلیفون
 

  :التوقیع
 

  :التاریخ 
 

  التعلیمیة للمؤسسة الرسمي الخاتم
  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  تعھد  ٣-١

  : أن نشھد الموقعون نحن
 Post-implementation Template) (التطبیق بعد التقدم استمارة في لواردةا المعلومات -

 .علمنا حدود في صحیحة
 التعلیمیة والمؤسسة النموذج بتطبیق قام الذى العمل وفریق المقترح االبتكارى بالنموذج المتقدم یلتزم -

 االبتكارى النموذج تطبیق وثائق جمیع العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج بتسلیم
 .والشواھد واألدلة التطبیق أدوات جمیع قوإرفا والكترونیة ورقیة صورة فى المقترح

 والمؤسسة النموذج بتطبیق قام الذى المقترح العمل وفریق المقترح االبتكارى بالنموذج المتقدم یوافق -
 أو أجزاء تداولو نشر في العالي بالتعلیم لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج حق على التعلیمیة
 ووثائق / Post-implementation Template) (التطبیق بعد التقدم ةاستمار من الكاملة النسخة
 عاٍل تعلیم ةمؤسس ألى وإتاحتھا ،التطبیق على والشواھد واألدلة المقترح االبتكارى النموذج تطبیق

 مجال فى الرائدة التجارب من االستفادة وتعظیم الممارسات أفضل نشر بغرض وذلك أخرى، حكومیة
 .المبادرة روح وتنمیة واإلبداع التمیز ثقافة ونشر المصریة الحكومیة بالجامعات والتعلم یمالتعل في االبتكار

 والتأھیل المستمر التطویر برنامج مع بالتعاون بالجائزة فوزه حالة فى االبتكاري بالنموذج المتقدم یلتزم -
 تجربتھ لشرح مستقبلیة دواتون عمل ورش فى المشاركة خالل من خبراتھ بتقدیم العالي بالتعلیم لالعتماد
 من االستفادة وتعظیم الممارسات أفضل نشر بغرض االبتكاري النموذج تطبیق خالل المكتسبة وخبراتھ
 نطاق توسیع وبھدف المصریة الحكومیة بالجامعات والتعلم التعلیم في االبتكار مجال فى الرائدة التجارب
 .التجربة ونقل التطبیق

   :یةالتعلیم المؤسسة تفاصیل

  :................................المقدم االبتكارى النموذج اسم 

   .............................معھد / كلیة: المتقدمة المؤسسة اسم 

 : .............................المتقدمة المؤسسة عنوان 

  المتقدم  بیانات
  :االسم 
 :الوظیفة 

  :الكلیة
  :الجامعة

  :مكتب تلیفون :فاكس :رونيإلكت برید 
 :محمول تلیفون

 :التاریخ  :التوقیع

  بیانات عمید المؤسسة التعلیمیة 
  :الوظیفة:                                                                                 االسم 
 

  :مكتب تلیفون :فاكس :إلكتروني برید 
 :محمول تلیفون

 :یخالتار  :التوقیع



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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 التعلیمیة للمؤسسة الرسمي الخاتم



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 
 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦

: mail-EEeg.edu.qaap@info: Website , sc/eg.edu.qaap.www://http  

  التطبیق بعد – االبتكارى النموذج تطبیق مقترح تفاصیل : الثانى الفصل

   ىالفعل التنفیذ مصفوفة ١-٢

 Pre- implementation (التطبیق قبل التقدم استمارة بنموذج یةاألول الخطة من تنفیذه یتم لم ما توضیح یجب كما، تمت التى الفعلیة واألنشطة علیھا الحصول تم التى الفعلیة المخرجات تحدید التالي الجدول فى یتم
Template(، المخرجات على ذلك وأثر ستحداثھا وأسباب األولیة الخطة عن مختلفا استحداثھ مت وما المخرجات، على ذلك وأثر التنفیذ عدم وأسباب.  

 

  الفعلیة المخرجات   الھدف  التنفیذ فترة
  )محددة(

  النجاح مؤشرات
 على القائمین  المنفذة الرئیسیة األنشطة  )للقیاس قابلة(

  التنفیذ
 المستخدمة الموارد

  النھایة  البدایة  للتنفیذ
١         
    -أ          ٢

٣         
١         
   -ب         ٢

٣         
١         
٢         

١- 

    -جـ

٣         
١         
   -أ         ٢

٣         
١         
    -ب         ٢

٣         
١         
٢         

٢- 

    -حـ

٣         
  

  .المخرجات األهداف، كافة إلدراج إضافية سطور إضافة يتم -
  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 

 
 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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   الفعلى العمل فريق ٢-٢

  .المقترح االبتكارى النموذج تنفیذ فى مشاركتھم نسب تحدید مع المقترح، االبتكارى النموذج تطبیق فى المشاركین جمیع من المنفذه والمھام ووظائف أسماء تحدید یتم
 

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

 التوقیع
نسبة المشاركة في 

تنفیذ النموذج 
  *االبتكارى المقترح 

  المھام التى قام بھا
  م  االســـــــــــم  الوظیفة الحالیة في تنفیذ النموذج االبتكارى المقترح

        ١ 

        ٢ 

        ٣ 

         
            
            



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  والمردود األثر قیاس نتائج ٣-٢

 قیم مع ومقارنتھا الدراسى الفصل بنھایة التطبیق بانتھاء المتحققة والمردود األثر قیاس مؤشرات قیاس نتائج تحدید یتم -
 Pre-implementation (التطبیق قبل التقدم باستمارة تحدیدھا تم والتى التطبیق قبل استھدافھا تم التى القیاس

Template.( 
  
  

 األثر قیاس مؤشرات  المحدد الھدف
   *والمردود

 التطبیق قبل المستھدفة ةقیمال
  التطبیق بانتھاء والمتوقعة

 والمتحققة الفعلیة ةقیمال
   **التطبیق بانتھاء

      

      ١- 

      

      

      ٢- 

      

 قیاسھا وتم) Pre- implementation Template (التطبیق قبل التقدم باستمارة تحدیدھا یتم لم ةجدید مؤشرات أى إضافة یمكن* 
  .المقترح االبتكارى النموذج تطبیق من المحددة باألھداف ارتباط ولھا التطبیق نھایة في / خالل

  .نتائج قیاس األثر والمردود ل ترفق جمیع األدلة والشواھد والوثائق الداعمة**
  

  

  والمردود األثر قیاس مرفقات ١-٣-٢

 بالمؤسسة الزمالء التدریس ھیئة عضاءأ من االبتكاري النموذج لتطبیق)  - Feedbackراجعة تغذیة (تقییم إرفاق یتم -
 .األخرى التعلیمیة بالمؤسسات التخصص مجال في النظراء من أو/ و بھا التطبیق تم التي التعلیمیة

 من مباشر بشكل المستفیدین الطالب من االبتكاري النموذج لتطبیق) - Feedback ةراجع تغذیة (تقییم إرفاق یتم -
 .التطبیق

 التشغیل جھات / المصلحة صحابأ من المقترح النموذج لتطبیق) - Feedback راجعة تغذیة (تقییم إرفاق یفضل كما -
  ).أمكن إن(
  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  للتطبیق الذاتي التقییم ٤-٢

 والحلول للتطبیق المختلفة المراحل فى المقترح االبتكارى النموذج تنفیذ واجھت التى والسلبیات ابیاتواالیج الممارسات أفضل شرح یتم
  .المقترح االبتكارى النموذج تطبیق تكرار عند التنفیذ ومعوقات والمشاكل السلبیات على للتغلب المقترحة

  

  :الممارسات أفضل
١. ................. 
٢. ................. 
٣. ................. 
٤. ................. 

  

  :اإلیجابیات
١. ................. 
٢. ................. 
٣. ................. 
٤. ................. 

 

  :المقترحة الحلول  :التنفیذ ومعوقات والمشاكل السلبیات

١   .١.   
٢   .٢.   
٣   .٣.   
٤   .٤.   

  

  ةالمستفاد والدروس التوصیات ٥-٢

 مكانیةإ مدى وتحدید التطبیق بنھایة المستفادة للدروس واف شرح مع التطبیق، تكرار عند والتوصیات التحسین مقترحات تحدید یتم
 التجربة نقل على عالوة العلمى القسم / التعلیمیة المؤسسة / الجامعة مستوى على المقترح االبتكارى النموذج تطبیق نطاق توسیع

  .ىأخر تعلیمیة لمؤسسات

  :والتوصیات التحسین مقترحات
١. ................. 
٢. ................. 
٣. ................. 
٤. ................. 

  

  :التجربة ونقل التطبیق نطاق توسیع وإمكانیة المستفادة الدروس
١. ................. 
٢. ................. 
٣. ................. 
٤. ................. 



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  * االبتكارى بالنموذج المتقدمة للجھة المطلوب العیني الدعم بیان ٦-٢

  

  )جنیھ (اإلجمالي  الوحدة ثمن  العدد  المطلوب العیني الدعم وصف  م

١          

٢          
٣          
٤          

          

    ** )جنیھ (اإلجمالي
  

  

 حزم علمیة، مراجع ،....)غیار قطع كیماویات، (تشغیل مستلزمات تجھیزات، دیث،وتح إصالح أجھزة،: العیني الدعم یضم أن یمكن*  
  .االبتكارى النموذج كفاءة ورفع تطویر یدعم وبما إلخ .....برمجیات

  
  .الجائزة قیمة نصف حدود فى المطلوب اإلجمالى**  

  

  :.................المتقدم اسم
   : ..................التوقیع

   : ..................التاریخ

  

  المعھد / الكلیة عمید اعتماد  

  : .....................اإلسم

   : ..................التوقیع

   : ..................التاریخ



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  Post-implementation Template) (التطبیق بعد التقدم استمارة مرفقات: الثالث الفصل

  

  :المقترح بتكارىاال النموذج وتطبیق یذتنف مرفقات

  المقترح االبتكارى النموذج وتطبیق یذتنف مراحل لكل الورقى توثیقال ملف  )١ (مرفق §

  المقترح االبتكارى النموذج وتطبیق یذتنف مراحل لكل االلكترونى التوثیق ملف )٢ (مرفق §

  المقترح االبتكارى النموذج تطبیق وأدوات وثائق )٣ (مرفق §

  :والمردود األثر قیاس مرفقات

  التدریس ھیئة أعضاء من)  (Feedbackراجعة تغذیة )٤ (مرفق §

 المستفیدین الطالب من)  (Feedbackراجعة تغذیة )٥ (مرفق §

 التشغیل جھات / المصلحة أصحاب من)  (Feedbackراجعة تغذیة )٦ (مرفق §

  



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  إشعار االستالم  : الرابع الفصل

  Post-implementation Template) (التطبیق بعد التقدم الستمارة
 

  

  : ..........................................المقترح االبتكارى النموذج اسم

  

  

  

  
  

  

  : ..........................................المتقدم اسم

  : ..................................المعھد / الكلیة اسم

  : ..........................................الجامعة اسم

 

  

  

  .التطبیق بعد التقدم استمارة تسلیم عند للمتقدم إعادتھا سیتم الصفحة ھذه
  .عالیھ الموضحة األماكن في المتقدمة الجھة وبیانات واسمك المقترح االبتكارى النموذج اسم اكتب فضلك من
  

  :عنھ ینوب من أوالعتماد برنامج التطویر المستمر والتأھیل ل مدیر
  

  :االســم
  

  :التوقیع
  

  :التاریخ
  
  
  
  

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

  ........................................:التسلیم تاریخ



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦
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  )١ (ملحق

العمل ريقف ألعضاء الذاتیة السیرة نموذج



  العالى التعلیم تطویر مشروعات إدارة وحدة
  لالعتماد والتأھیل المستمر التطویر برنامج

  
  

  

 
 
 
 

 

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

  

  )٢٠١٢/٢٠١٣ األكاديمى العام:  األولى الدورة (والتعلم التعليم في البتكارا جوائز
 ٣٣٤٥٨٦١١، ٣٣٠٤٧٨١١:ف) / ٢١٩ -٦٠١ -٢٥٥: داخلى( ٣٣٤٥٨٦١٠ : ت  الجيزة -المهندسين -عرابي أحمد ش ٩٦

: mail-EEeg.edu.qaap@info: Website , sc/eg.edu.qaap.www://http  

  )١ (ملحق
 المقدم االبتكارى النموذج لتطبیق المقترح العمل فریق ألعضاء الذاتیة السیرة

  )ترفق السیرة الذاتیة لجمیع ألعضاء فریق العمل المقترح لتطبیق النموذج االبتكارى المقدم (
  )بحد أقصى صفحتین للعضو(

  بیانات عامة: أوال
  ..............................................................................  :سماال

  : ...................................................................الوظیفة الحالیة
 : .....................................................................تاریخ المیالد

 : ...........................................................................عنوانال
 : .....................................................................رقم التلیفون
 : ....................................................................رقم الموبایل

  : ............................................................. االلكترونيالبرید
  : المؤھالت العلمیة: ثانیا

   المؤسسة التعلیمیة/ الجامعة   سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة
  المانحة للدرجة

        الدكتوراه-١

       الماجستیر-٢

      اللیسانس/  البكالوریوس -٣

  ) :الداخلي والخارجي(تدرج الوظیفي األكادیمي ال" : ثالثا

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بھا الوظیفة

  
  : الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة": رابعا

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

  :وعات تطویر التعلیممشر/ األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة ": خامسا
  : ...............................................................................................محلیًا

.................................................................. .................................  
 ): إن وجد(إقلیمیا 

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

 ): إن وجد(عالمیًا 
........................................................................................................................................................

................................................  
  :التعلیمیةأھم خمس أنشطة أخرى تتعلق بالعملیة " : سادسا

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

  


