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 وزارة التعليم العالي
 التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات تطوير

 إدارة دعم الجودة والتأهيل لالعتماد
 
 

 استمارة التقدم

  لالعتماد الدولي بمؤسسات التعليم العاليوتأهيل البرامج التعليمية مشروع دعم 
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 (االولىالدورة )

 

 21/1212/ 3الموافق  الخميس أخر ميعاد للتقدم

 
 

 أسيوط  :اسم الجامعة

 كلية التمريض :سم المؤسسة التعليميةا

 برنامج البكالوريوس :البرنامج التعليمياسم 

 هو( بالجنية المصري)تمويل المشروع من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي : قيمة التمويل 

 .مليون للمشروع 3

  .شهرا42 ال تزيد عن : مدة تنفيذ المشروع

 

 

                  SQEP-002-ASSU *الرمز الكودي للمشروع 
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 )( SQEPIA لالعتماد الدولي بمؤسسات التعليم العاليوتأهيل البرامج التعليمية مشروع دعم 

والتي تتمثل رسالتها في  4232 – 4242انطالقا من رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 

ً للمتغيرات على كافة  تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة مالئم ومرن وفقا

يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من  المستويات، وبما

 . القيم واألخالق ويساهم إيجابياً في االقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا

  4243- 4202وفى اطار الخطة الخمسية الرابعة لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي  

ولى لمشرو  دعم وتههيل البرام  التعليمية بمؤسسات التعليم العالي سوف يتم طرح الدورة اال

دعم الجودة والتأهيل لالعتماد  إدارة لالعتماد الدولي من خالل المشروعات التي تقدمها

البرامج التعليمية للحصول على االعتماد األكاديمي /إلى تأهيل المؤسساتوالساعية بإستمرار 

 عالي من الجودة بالشكل الذي على مستوى ولوصول إلى بيئة تعليمية متطورة لدولياً ومحلياً 

 تواكب متطلبات سوق العملومهارات ضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات ي

 .الدوليةالمحلية واالقليمية و

 

 SQEPIA لالعتماد الدولي  بمؤسسات التعليم العاليوتأهيل البرامج التعليمية ويهدف مشروع دعم 

 :إلى 

المساهمة في تحقيق ما تصبوا اليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الوصول بمؤسسات " 

 ".التعليم العالي وبرامجها الدراسية لالعتماد الدولي 

 

 لالعتماد الدولي  بمؤسسات التعليم العاليوتأهيل البرامج التعليمية دعم لمشروع  العامةواألهداف 

SQEPIA  هي:  

 اتبا  منه  عالمي لتطوير وتقييم وتحسين العملية التعليمية. 

 تطوير البنية التحتية بما يتالءم مع المعايير الدولية فى التعليم والتعلم. 

 تطوير استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم بمشاركة اطراف دولية. 

 بالشكل الذي يسهم في تههيل  دوليةأكاديمية  معاييروفقا ل القائمةالتعليمية البرام   تطوير
 .الخريجين لشغل الوظائف المطروحة إقليميا ودوليا

  االستفادة من االعتماد الدولي في زيادة إقبال الطالب الوافدين . 

 االستفادة من االعتماد الدولي في االرتقاء بتصنيف الجامعات المصرية. 

 ر الدوليةتطوير نظام ضمان الجودة واالعتماد للبرام  طبقا للمعايي. 

 لضمان  العالمي نظامالالطالب في / الهيئة المعاونة / أعضاء هيئة التدريس  مشاركة تفعيل
 .التعليمية البرام  واعتماد جودة

 تههيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس لقيادة قاطرة االعتماد الدولي. 

  ليةبما يتوافق مع المعايير الدو أساليب التقييم ونظم االمتحانات  تطوير. 

  االرتقاء بمستوى رضا الطالب و أعضاء هيئة التدريس واالطراف المجتمعية عن الفاعلية
 .التعليمية

 
 
 
 
 

The last date to apply is Thursday December 3, 2020 
 
 



University name: Assiut 
Institution name: College of Nursing 

Tutorial name: Undergraduate Program 
Amount of Funding: Funding the project from the Higher 
Education Development Projects Management Unit (in Egyptian 

pounds) is 3 million for the project. 
Project implementation period: no more than 24 months. 

 


