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 مقجمة :
أساسية في مديخة التشسية  محظةسثل ت   التيو ( 4232تساشيًا مع استخاتيجية مرخ لمتشسية السدتجامة ) رؤية مرخ 

 العخيقة . نجازات الحزارة السرخيةإميؼ توتدالذاممة في مرخ والتي تخبط بيؽ الحاضخ والسدتقبل 
يداىؼ بجوره في تحقيق التشسية وتحقيق بتكؾيؽ جياز إداري كفء وفعال محؾكؼ تقزي سا أن رؤية مرخ ك

جاءت فكخة تجشيؽ جائدة مرخ لمتسيد الحكؾمي كجائدة مؽ ىشا ،  لسؾاكبة التظؾرات العالسيةتظمعات السؾاطشيؽ 
 بجأ وقيؼ التسيد .وفعالة ولبشاء وتخسيخ ملخمق بيئة تشافدية إيجابية وطشية 

وتشفيحًا لتعميسات معالي دولة قترادية إلتسيد رائع مؽ خالل وزارة التخظيط والتشسية ابشجاح و دورتيؽ  وبعج تشفيح
قترادية جمدة السجمذ األعمى اإلرئيذ الؾزراء فقج حزخت الديجة الفاضمة الجكتؾرة / وزيخ التخظيط والتشسية 

وأوصت أعسال جائدة مرخ لمتسيد الحكؾمي إنجازات ونتائج  توعخض 4240والتي ع قجت في سبتسبخ  اتلمجامع
اتخحت خظؾات إيجابية ن الجامعة فإفي الدبق بالجامعات السرخية وكعادة جامعة أسيؾط بتشفيح جؾائد داخمية 

تجشيؽ ثؼ بجأنا التؾاصل والتشديق مع فخيق جائدة مرخ لمتسيد الحكؾمي ل 4240مشح مايؾ في تشفيح جائدة داخمية 
االيجابية والفعالة ، حيث شاركؾا كل الجعؼ والسذاركة ووججنا مشيؼ جسيعًا  جائدة جامعة أسيؾط لمجؾدة والتسيد

إلييؼ ، وشاركؾا بفخيق مؽ الدادة مقيسي الؾزارة بفخيق إداري لجعؼ إدارة الجائدة بالجامعة ونقل خبخة إدارة الجؾائد 
في وشاركؾا أيزًا بالتعاون مع السجمذ األعمى لمجامعات لتقييؼ بالجامعة لفخيق ا وأيزًا لجعؼ ونقل خبخة التقييؼ

 ( العتساد وإقخار الشتائج . JURYلجشة التحكيؼ الشيائي ) 
 وبشاًء عمى نتائج الجورة األولى لجائدة جامعة أسيؾط لمجؾدة والتسيد نؾضح بعض الحقائق : 

 فيسا يخص نتائج أعسال التقييؼ والتحكيؼ نؾضح اآلتي : 
     وأيزاً  فعاليات الجائدة ،  أخبار،التقجيؼ ، الخاصة بالجؾائد  لمؾقع لمجائدة يذسل كل التفاصيتؼ تجشيؽ  -0

معاييخ ،شخوط التقجم ،  يقجم بذكل كامل كل ما يتعمق بالجائدة مؽ التعخيف بالجائدة" دليل لكل جائدة " 
 لتقييؼ .أخيخًا مدظخة او مخاحل التقييؼ ، أسمؾب التقييؼ ،التقييؼ 

 . 4240ديدسبخ  4أكتؾبخ وحتى  42تؼ فتح باب التقجيؼ لمجائدة بجاية مؽ  -4
 ؾم كاممة .ي 22استسخ التقجيؼ إلكتخونيًا مؽ خالل مؾقع الجائدة لسجة  -3
تؼ مؽ خالل السؾقع االلكتخوني اإلشارة إلى أن الجائدة تتيح الفؾز بجؾائد مالية لمسخاكد األول والثاني  -2

سيتؼ ترعيج أفزل خسذ مخاكد بكل جائدة    و، أي أنتقجيخ لمسخكديؽ الخابع والخامذ والثالث وشيادات 
 (TOP 5 )  في دليل كل جائدة .وُذكخ ذلػ بؾضؾح 
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 . 24/04/4240غمق باب التقجيؼ أ   -5
ومقجر مؽ جائدة بسذاركة فعالة وإيجابية ومتسيدة وجيج مذكؾر  22/04/4240بجأت فعاليات التقييؼ مشح  -6

 فيؼ شخكاؤنا في الشجاح وفي رحمة التسيد التي بجأنيا . ،الحكؾمي  مرخ لمتسيد
كمت  -7  فخق عسل مختمفة لتقييؼ طمبات التخشح . سبعتؼ تذكيل فخق عسل لتقييؼ الجؾائد حيث ش 
لمسخحمة إلختيار الظمبات السخشحة  بكل جائدةطمبات التخشح  قامت فخق التقييؼ بفحص وتقييؼ جسيع -8

 أو مقابالت شخرية أو عخوض تقجيسية .زيارات ميجانية  ءً االتالية مؽ التقييؼ سؾ 
امت وق( JURY -1 التحكيؼ الشيائي األولى )انيت جسيع الفخق أعساليا وع خضت نتائجيا عمى لجشة  -9

تقييؼ فيسا وصمؾا إليو مؽ نتائج وذلػ لجؾائد الكميات وفخق فخق ال بسشاقذةعتساد الشتائج المجشة األولى إل
 وشسمت إجخاءات المجشة اآلتي :واالبتكار والسؾاقع االلكتخونية  العسل واإلبجاع

ومؾاءمتيا مع متظمبات ومعاييخ كل فئة مؽ فئات مخاجعة مخاحل العسمية التقييسية والتأكج مؽ سالمتيا  9-0
 .الجؾائد 

واألفخاد الكميات  مخاجعة السشيجية ونغؼ الحؾكسة التي اتبعتيا لجان التقييؼ في تقييؼ مدتؾى أداء 9-4
 قييؼ الجقيق القائؼ عمى الحقائق .السذاركيؽ والتأكج مؽ فعاليتيا في تحقيق الت

مع معاييخ الجائدة لجسيع الستقجميؽ مخاجعة كافة مخخجات عسميات لجان التقييؼ والتأكج مؽ مؾاءمتيا  9-3
 .في مختمف فئات الجائدة 

جان التقييؼ لمستشافديؽ بسختمف فئاتيؼ وبرخف الشغخ التأكج مؽ مشظقية الجرجات الشيائية التي مشحتيا ل 9-2
 .التي يشتسؾن إلييا عؽ الكميات واإلدارات 

كل مشيؼ ومخاجعة  وبسدتؾى األداء الحي قجممقارنة الجرجات التي حرمت عمييا الكميات السذاركة  9-5
أكج مؽ أن التبايؽ السؾجؾد السمخرات التشفيحية وأبخز نقاط القؾة وفخص التحديؽ في عخوض لجان التقييؼ والت

جمؾن يسثل انعكاسًا حقيقيًا لسجى التفاوت في مدتؾى األداء الحي قجمة في الجرجات التي حرل عمييا الستق
 كل مشيؼ .

تحميل الشتائج التي اشتسمت عمييا عخوض لجان التقييؼ والتأكج مؽ مؾاءمتيا لستظمبات السعاييخ الؾاردة  9-6
 العمسية والعسمية وطبيعة العسل بالكميات .لمسقتزيات  بجليل الجائدة ومخاعاتيا
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 بأداء دورىا بالكامل أوصت باآلتي : وبعج أن قامت لجشة التحكيؼ الشيائي 
 كسا يمي :  لمثالثنتيجة الكميات والتختيب مؽ السخكد األول أواًل : اعتساد 

 الظبالسخكد األول : كمية  -0
 يشجسة السخكد الثاني : كمية ال -4
 يجلة الثالث : كمية الرالسخكد  -3

 كسا يمي : لمثالثفخق العسل مؽ السخكد األول ثانيًا : اعتساد نتيجة 
  كمية الحاسبات والسعمؾمات –فخيق معسل الؾسائط الستعجدة السخكد األول :   -0
 كمية الظب البيظخي  –فخيق متاحف قدؼ التذخيح السخكد الثاني :  -4
 مخكد شبكة السعمؾمات –ية فخيق البؾابة االلكتخونالسخكد الثالث :  -3

 كسا يمي : لمثالثثالثًا : اعتساد نتيجة السؾاقع االلكتخونية مؽ السخكد األول 
                مؾقع كمية الريجلةالسخكد األول :  -0
                مؾقع كمية التسخيضالسخكد الثاني :  -4
               مؾقع كمية التخبية الخياضيةالسخكد الثالث :  -3
 .طمبات التخشح السقجمة بعًا : حجب جائدة االبجاع واالبتكار لزعف را

مؾعف ( بعخض نتائجيا عمى لجشة  –مجيخ إدارة  –) مجيخ عام قام فخيق التقييؼ لجؾائد القيادات  -02
في الشتائج التي فخيق التقييؼ قامت لجشة التحكيؼ بسشاقذة حيث  (JURY-2)  التحكيؼ الشيائي الثانية

 وشسمت إجخاءات المجشة اآلتي :وصمؾا إلييا 
مخاجعة مخاحل العسمية التقييسية والتأكج مؽ سالمتيا ومؾاءمتيا مع متظمبات ومعاييخ كل فئة مؽ فئات  00-0

 الجؾائد .
سذاركيؽ مخاجعة السشيجية ونغؼ الحؾكسة التي اتبعتيا لجان التقييؼ في تقييؼ مدتؾى أداء األفخاد ال 00-4

 والتأكج مؽ فعاليتيا في تحقيق التقييؼ الجقيق القائؼ عمى الحقائق .
 مخاجعة كافة مخخجات عسميات لجان التقييؼ والتأكج مؽ مؾاءمتيا مع معاييخ الجائدة لجسيع الستقجميؽ. 00-3
اتيؼ وبرخف التأكج مؽ مشظقية الجرجات الشيائية التي مشحتيا لجان التقييؼ لمستشافديؽ بسختمف فئ 00-2

 .التي يشتسؾن إلييا الشغخ عؽ الكميات واإلدارات 
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كل مشيؼ ومخاجعة السمخرات  وبسدتؾى األداء الحي قجم الستقجميؽمقارنة الجرجات التي حرل عمييا  00-5
التشفيحية وأبخز نقاط القؾة وفخص التحديؽ في عخوض لجان التقييؼ والتأكج مؽ أن التبايؽ السؾجؾد في 

تي حرل عمييا الستقجمؾن يسثل انعكاسًا حقيقيًا لسجى التفاوت في مدتؾى األداء الحي قجمة كل الجرجات ال
 مشيؼ .

تحميل الشتائج التي اشتسمت عمييا عخوض لجان التقييؼ والتأكج مؽ مؾاءمتيا لستظمبات السعاييخ الؾاردة  00-6
 . ء كل متخشحأدابجليل الجائدة ومخاعاتيا لمسقتزيات العمسية والعسمية وطبيعة 

بسشاقذة فخيق التقييؼ فيسا وصمؾا إليو مؽ  ( JURY-2)  وبعج أن قامت لجشة التحكيؼ الشيائي الثانية -00
 : وذلػ كسا يمى نتائج 

بفحص طمبات التخشح وتقييسيا وعسل مقابالت  قام فخيق التقييؼ فيسا يخص جائدة أفزل مجيخ عام : 04-0
 سشاقذة اآلتي :المؽ خالل  فييا التي تبيؽالثانية و  التحكيؼشة شخرية لمستقجميؽ وعخض أعساليا عمى لج

  ح فقط .لؼ يتقجم لمجائدة سؾى ثالث طمبات تخش (يؾماً  22)لمجائدة  التقجيؼطؾال فتخة  04-0-0
 ؾجج روح التشافدية أو التسيد في التقييؼ .ي  ال  مسا قمة عجد طمبات التخشح 04-0-4
 وتبايؽ في طمبات التخشح .واضح يجب أن يكؾن ىشاك تشافذ  04-0-3
لعجم وجؾد تشافذ واضح بيؽ مؽ تحجيج أفزل خسذ مخاكد طبقًا لجليل الجائدة لؼ تتسكؽ المجشة  04-0-2

 .طمبات تخشح عمى األقل وصمؾا لمسخحمة الشيائية(  02طمبات التخشح )تشافذ بيؽ 
 الشيائي الثانية حجب الجائدة .وبشاًء عميو رأت لجشة التحكيؼ 

وعسل السقابالت بفحص طمبات التخشح وتقييسيا  قام فخيق التقييؼ يسا يخص جائدة أفزل مجيخ إدارة :ف -04
مؽ خالل  تبيؽ فييالتي الثانية واالذخرية والديارات السيجانية الالزمة وعخض أعساليا عمى لجشة التحكيؼ 

 سشاقذة اآلتي :ال
 تخشح . زل مجيخ إدارة عجد سبعة عذخ طمبتقجم لجائدة أف 03-0
 ( طمبات تخشح لؼ تدتؾفى الذخوط الالزمة طبقًا لجليل الجائدة .9ستبعاد )إقام فخيق التقييؼ ب 03-4
 طمبات تخشح . (8)قام الفخيق بتقييؼ 03-3
 02ال يؾجج تبايؽ وفخوقات واضحة فى الجرجات تعكذ الفؾارق الفخدية بيؽ الستخشحيؽ )تشافذ بيؽ  03-2

 ؾا لمسخحمة الشيائية(.طمبات تخشح عمى األقل وصم
 وبشاًء عميو رأت لجشة التحكيؼ الشيائي الثانية حجب الجائدة .
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قام فخيق التقييؼ بفحص طمبات التخشح وتقييسيا وعسل السقابالت  فيسا يخص جائدة أفزل مؾعف : -03
 تي : سشاقذة اآلالمؽ خالل  التي تبيؽ فيياالذخرية وعخض أعساليا عمى لجشة التحكيؼ الشيائي الثانية و 

 طمب تخشح . 54لجائدة أفزل مؾعف  متقج 02-0
 طمب تخشح غيخ مدتؾفي لذخوط التقجيؼ . 49ستبعج فخيق التقييؼ إ 02-4
 طمب تخشح. 43قام الفخيق بتقييؼ  02-3
 02عكذ الفؾارق الفخدية بيؽ الستخشحيؽ )تشافذ بيؽ ة فى الجرجات تواضحوفخوقات  ال يؾجج تبايؽ 02-2

 األقل وصمؾا لمسخحمة الشيائية(.طمبات تخشح عمى 
 وبشاًء عميو رأت لجشة التحكيؼ الشيائي الثانية حجب الجائدة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وفي نياية البيان نؾضح بعض الحقائق التالية : 

ة الجياز اإلداري بيا لحا دششت ورفع كفاءتظؾيخ  الجامعة حخيرة كل الحخص عمى -1
 .والتسيدأسيؾط لمجؾدة جامعة جائدة 

 –الكيادات فقط جسيع الجؾائد خاصة بالجياز اإلداري ) السؾعفيؽ ( وليدت جائدة  -2
القائسيؽ  جائدة أفزل مؾقع،  بكل كمية مؽ السؾعفيؽفجائدة الكميات تؼ تذكيل فخق عسل 

أعزاء ىيئة ويسكؽ مذاركة مؾعفيؽ أعزاء الفخيق جائدة فخق العسل  و مؾعفيؽ عميو
 .  دب شخوط الجائدة السعمشةح فى الفخيقالتجريذ 

مؽ الجياز  بو مشدؾبيياحسل عبء الشيؾض  وجامعة أسيؾط مشح إنذاءىا وىي كيان عغيؼ
والشيؾض بالجامعة ومع ذلػ تؼ تخريص فالجسيع معشي بالتظؾيخ ز اإلداري والجياألكاديسي ا

 .ىحه الجائدة لمجياز اإلداري فقط ) جسيع الفائديؽ مؾعفيؽ ( 



       
  
 AU-QAD-DC-FRM-004 

20/20/0202-20رقم وتاريخ اإلصدار :         لجؾدة والتسيدإدارة ا                 

 288/ 4282345فاكذ :   - 288/  4243752ىاتف :  – 5425ىاتف داخمي :  -الظابق األول  –السبشى اإلداري   -والتسيد إدارة الجؾدة  -جامعة أسيؾط  

 qea@aun.edu.egالبخيج االلكتخوني :         /http://www.aun.edu.eg/qualityawardالسؾقع اإللكتخوني:     - 20240852059لمتؾاصل واتذ رقؼ : 

ــــــعـــــامـــــــج
 أس

ة
ـــــــيــــــ

  -ؾط 
رة 

إدا
ـــــــجــال

 وال
ؾدة

  –د ــيــســـــتــ
ــبــض

 قــــائــــؾثــــط ال
   

 

 ت :أىؼ التؾصيا 
 

 بالجائدة لتظؾيخ األداء . واإليجابيةفي السذاركة الفعالة  راالستسخا -1
 دليل الجؾائد جيجًا . باإلطالع عمى  واستيعاب االىتسام  -2
 . التسيدومعاييخ مفاليؼ و  2232بخؤية مرخ  حزؾر التجريبات وورش العسل التي ُتشغؼ لمتؾعية -3
 .فات التخشح لالستفادة مشيافي مم وفخص التحديؽ االىتسام بسعخفة نقاط القؾة  -4
 حزؾر التجريبات الخاصة بكيفية كتابة طمبات التخشح. -5
التخكيد عمى الشتائج : ضخورة قيام الكميات بالتخكيد عمى الشتائج الفعالو لسا يتؼ بحلو مؽ جيؾد  -6

 وقجرات .
رؤية  عمىمخاجعة الخظط االستخاتيجية بذكل سشؾي مع االخح في االعتبار التظؾرات التي تظخأ  -7

 . 2232مرخ 
 أىسيو تجريب السعشييؽ عمى كيفية فيؼ الخظط االستخاتيجو وتجريبيؼ عمى معاييخ ومفاليؼ التسيد . -8
 بشاء قجرات العامميؽ في مجال استذخاف السدتقبل مؽ خالل دورات تجريبيو وورش عسل . -9

 
 معة أسيؾط "مؽ جائدة جا في الجورة الثانية ونمتقي مع أطيب اأُلمشيات لمجسيع بالتؾفيق"

 
 


