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 مشروعات تطوير التعليم العالىوحدة إدارة 

 التعليم العالي وزارة
 

 استمارة التقدم

 العالي التعليم مؤسساتب معاملال عتمادإتطويرو مشروعل

 

 

 

 (العاشرةالدورة )
 

 
 

 

 

 6132مارس  13 :للتقدم موعدخر آ

 

 .............................................................................................  :سم الجامعةإ

 .................................................................  :مؤسسة التعليميةسم الإ

 ..................................................................................................   سم المعمل:إ

 

 

 ..............................................................:  *للمشروع الرمز الكودي 

 إدارة مشروعات تطوير التعليم العالىوحدة مال بمعرفة ي *
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 قائمة مراجعة تسليم مقترح المشروع 

 (ن إضافة أية مالحظات في نهاية الجدوليمك)نظير كل بند للتأكد من استكماله   ضع عالمةقبل تسليم استمارة مقترح المشروع ،  

 . مع وجود عنوان واضح لمقترح المشروع نموذج إشعار االستالم مستوفى -1

 .نجليزيةإلباللغة العربية واللغة املخص المشروع  -2

 .موقعة ومرفقة مع االستمارة  اتوالتعهد ، وخطابات التصديقةمستكمل اتاإلقرار -3

 ستوفاة بكافة البنود.بيانات المشروع م -4

 .وكذلك المؤسسات المشاركة بكافة البنود المشروع مستوفاة فريق عملقائمة  -5

  .البيانات الوصفية عن المعمل مستوفاة -6

 .تفاصيل مقترح المشروع مستوفاة  -7

 .خطة العمل والتنفيذ -8

 (.......شروع،ملخص التدفقات النقدية)خطة تمويل أنشطة الم جداول التمويل المطلوبة مستوفاة - 9

 شتراطات المطلوبة فى تمويل المشروع.إلوادات اإلرشاعلى  بناءالميزانية ملتزمة بالشروط  -11

 :تنسيق مقترح المشروع -11

 تم اإللتزام بنماذج وحدة إدارة المشروعات  -أ   

 كل الفصول تم استيفائها. -ب 

 .الصفحات بالفهرس مطابقة للمحتوىوأرقام  الصفحات مرقمة  - ج

                                     مالحق( 9)عدد     المالحق كاملة ومستوفاة  -12
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 إشعار االستالم

 

 

 :عنوان المشروع

 

 الدولى وتأهيله لالعتماد...............................................................  مشروع تطوير معمل

 

 

 ..............................   جامعة    ..... ............. ............. ...............   بكلية/ معهد

 

 

 

 

 

 مدير المشروع:

 االسم: ...................................................

 : .................................................العنوان

 

 

 

 

. من فضلك اكتب اسم المشروع ميللتحكالمشروع  مقترحهذه الصفحة سيتم إعادتها للمتقدم عند تسليم 

 .هوعنوانك في األماكن الموضحة عالي واسمك

 

 .من ينوب عنه أو مشروع تأهيل المعامل لالعتماد الدولىمدير 
 

 االســم:
 

 التاريخ:
 

 التوقيع:

 ي في أية مراسالت تاليةيجب اإلشارة إلى الرقم المرجعي التال

 :(وحدة إدارة المشروعاترقم مرجعي ) يتم كتابته بواسطة 

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

...........................................................................................................................
................ .........................................................................................................
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 ملخص المشروع

صفحة التقيد بمساحة يُرجى ) المستقبليةوحدة إدارة المشروعات ه لمطبوعات حيث سيتم ضم   ،ص للمشروعملخ   يكتب
يجب اإلشارة إلى النقاط و المقدم.يجب أن يتضمن الملخص المالمح الرئيسية للمشروع كما  .(فقط قدراإلمكان واحدة

 : التالية

 .التأثيرالمتوقع من تنفيذ المشروعو ، الموقف الراهن، منهج وأسلوب العمل، النتائج، التعريف بالمشروع          

 

 

  يجب التقدم بملخص للمشروع باللغتين العربية واإلنجليزية.و 

 
 :سم المشروع إ

 

 

 :األهداف المحددة للمشروع

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع :
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Summary of the Project 

 

A summary of the project should be provided in English as it will be included in future the 

PMU publications. This summary should be a snapshot and includes the main features of 

the project. 

 

Project title   

Specific 

Objectives of the 

Project: 

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

 

Please (Stick to this space as much as possible). You should address the following 

points: Project Definition, Situation addressed by the Project, Methodology & 

.of the project sImpactExpected  and Approach, Results, 
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 جدول المحتويات:

 رقم الصفحة الموضوع م

 

 
 

 35 ...................................................قائمة مراجعة تسليم مقترح المشروع  -

 36 .............................................................................إشعار االستالم  -

 لعربية واالنجليزية ..............................................................باللغة ا ملخص المشروع -  

 

 

 

 الجزء األول:

 

 
 

 

 :مقدمة

 

  بمصر ...تطوير التعليم العالي لالقومية  أ: جودة التعليم العالى فى إطار االستراتيجية

  ..........................لي العا التعليم بمؤسسات الدولى للمعامل مشروع االعتماد ب:

  ............................. ...................................إرشادات واشتراطات عامةج: 

  .....................المركز/والكلية للجامعة االستراتيجية واألهداف والرسالة الرؤيةد: 

  ..........................................................................إقرارات وتعهدات الفصل األول

  ........................................ر................................................إقرا 1-1

  .......................................................................التصديق و المراجعة 1-2

  ............................................................................بيانات المشروع الفصل الثاني

  .................................................................بيانات المشروع األساسية 2-1

  ....................................................................إدارة المشروعبيانات  2-2

  .......................................................................فريق عمل المشروع 2-3

  .............................................................أعضاء فريق إدارة المشروع 2-3-1

  .................................................................روعالفريق التنفيذي للمش 2-3-2

  ............................................................... عن المعمل وصفية بيانات 2-4

  ................................................................تفاصيل  مقترح المشروع الفصل الثالث 

  ...........................لمعملا يقدمها التى الخدمات ومجال للمعمل الراهن الوضع 3-1

  .........................................................................اإلحتياجات تحديد 3-2

  ...............................................................للمشروع المحددة األهداف  3-3

  .............................................. المشروع من والعوائد والمكاسب المخرجات  3-4

  .............................. مواجهتها وكيفية بالمشروع العمل أثناء المتوقعة المخاطر 3-5

  ......................................................................خطة العمل و التنفيذ الفصل الرابع

  .............................................................................إرشادات عامة 4-1

  ...............................................المنطقي للمشروعالفنى  مصفوفة اإلطار   4-2

  مصفوفة اإلطار الزمنى ألنشطة المشروع بالكامل............................................ 4-3

  ..............................................المنطقي للمشروعالمالى  مصفوفة اإلطار 4-4

  ............................خطة تمويل أنشطة المشروع............................. 4-5

  ...............................................................تقدير التدفقات النقدية   4-6

  .........................................................النقديةبيان ملخص للتدفقات  4-7

  ...........................................................النشر واالستمراريةآليات  4-8

  ........................................................تابعةضبط الجودة والمآليات  4-9

  ..................................................................................................المالحقالجزء الثانى: 

  ................التي سوف يقوم المعمل باعتمادها.................... ختباراتة باالقائم (1ملحق )

  ..............باعتمادها سوف يقوم المعملالتي  ختباراتاللالمواصفات القياسية  (2ملحق )

  .....................................توقيتات العالمات المرجعية لتنفيذ المشروع.......... (3ملحق )

  ..................................................................…سكنيةالقائمة المبانى غير  (4ملحق )

  .............................................................قائمة اآلالت والمعدات........... (5ملحق )

  .......................................................... (لزماتومستقائمة التجهيزات )أثاث  (6ملحق )

  ( ..........................................................ومستلزمات أثاث) قائمة (7) ملحق

  ......................................قائمة الدورات التدريبية وورش العمل .............. (8ملحق )

  .................السيرة الذاتية ألعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي....................... (9ملحق )

  ....................................................................................................... ةذات صل  روابط
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 الجزء األول
 مقدمة:

 بمصرتطوير التعليم العالي لالقومية  طار االستراتيجيةإالعالي فى جودة التعليم   .أ

التعليم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية الحراك االجتماعي والموجه في صياغة المستقبل، ويمثل التعليم العالي رأس 

تمي. يحتاج هذا التطوير في الحربة في مسيرة التقدم، لذا فإن التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي هو أمر ح

مراحل معينة إلى إعادة صياغة للرؤية والرسالة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات والتي تضمن مالءمة منظومة 

القومية  التعليم العالي لمتطلبات الحاضر والمستقبل. لهذا كانت النظرة الشاملة هي الفلسفة التي بنيت عليها االستراتيجية

في: "دور قيادي للتعليم العالي في مجتمع وتحددت رؤيتها  0222بمصر والتي بدأت في فبراير يم العالي لتطوير التعل

 تشمل المحاور الرئيسية التالية: وبحيث لتنمية"االمعرفة، التميز والقدرة على المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع، قاطرة 

 تلبية الطلب على التعليم العالي كماً وكيفاً  •

 الجودة في التعليم العالي ضمان •

 االستفادة القصوى من تقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم العالي •

 متطورةالعليا الدراسات الو التطبيقىالبحث العلمي  •

 التنمية المستمرة لقدرات الهيئات األكاديمية والقيادات •

 لوائح متطورةتأهيل طالب التعليم العالي علمياً واجتماعياً وثقافياً في ظل نظم و •

 :من المشروعات مثل مشروعات ضمان الجودة واالعتماد والتى تهدف إلى إلى عدد بالفعل االستراتيجيةترجمت وقد 

  نشر ثقافة الجودة في المجتمع األكاديمى  •

 نشاء نظم داخلية للجودة بمؤسسات التعليم العالي بمصرإ •

 المصرية إنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومية •

 ( فى0222/0200بمصر ) تطوير التعليم العالي الستراتيجيةالمرحلة الثانية من الخطة التنفيذية  وقد تحددت أولويات 

قدرة  متكامل يهدف إلى الوصول إلىإعداد برنامج  ومن ثم تم، "القدرة على التطوير المستمر وضمان الجودة واالعتماد"

تؤهل ومؤسسية مقننة، وبما يضمن قدرة تنافسية عالية جودة أكاديمية قيق وتحمستمر، التطوير لمؤسسية ذاتية الحركة ل

 لالعتماد.

 0200)تنفيذ المرحلة الثالثة وبدء  للخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم العاليومع انتهاء فعاليات تنفيذ المرحلة الثانية 

مجاالت العمل المقترحة وتم تحديد ، رحلة الثالثةلم" كشعار لنحو التميزالتطوير  استمراريةتحديد "تم ، فقد (0202/

، من خالل العديد من المشروعات التنافسية في بما يتوافق مع فكر التطوير المستمرفى هذه المرحلة،  التطويرلمشروعات 

 المجاالت اآلتية: 

 ضمان  وتشمل استمرارية لمشروعات التطوير المستمر ومشروعات دعم وحدات ومراكز الجودة واالعتماد

الجودة بالجامعات باإلضافة إلى تطوير المنظومة اإلدارية بالجامعات، وذلك وصوالً إلى االستدامة فى نظم 

 التطوير الذاتى للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى. 

 ى، وذلك من خالل استمرارية المشروعات التنافسية والتى تدعم إنشاء وتطوير مراكز تميز بمؤسسات التعليم العال

تهدف تنافسية بعض المشروعات التنافسية مثل تطوير المعامل وتأهيلها لالعتماد الدولى وكذلك طرح مشروعات 

مشروعات تنافسية في مجال خدمة و ،عالمية مع جامعات مؤسسات التعليم العالىاستحداث برامج مشتركة بإلى 

في  لتقديم نماذج ابتكارية جوائز تنافسية ألعضاء هيئة التدريس ، ومعاتالجابالمجتمع وتنمية الموارد الذاتية 

العلمي على  بحثقدرات ال يعززالعلمي الدولي بما  جوائز ألعضاء هيئة التدريس للنشر. كما تشمل التعليم والتعلم

عية على المستوى تطبيقية تقدم حلوالً لبعض المشكالت المجتممشروعات تنافسية بحثية ، وأيضاً المستوى الدولي

 .قوميال
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 احتياجات سوق العمل داخليا  بما يتوافق مع ى الجامعات المصريةخريج مهارات تنمية مشروعات موجهة إلى

لقياس مدى تحقق  مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحاناتوإقليمياً، وذلك من خالل عدد من المشروعات تشمل 

بية التى تهدف إلى تنمية المهارات العملية والمهنية للطالب مخرجات التعلم لدى الطالب، والمشروعات الطال

التى يتطلبها سوق العمل بما يواكب المعايير القياسية الخريجين هم الفعلية ومواصفات تضييق الفجوة بين مهاراتل

 والتطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة. 

 

 العالي التعليم بمؤسسات الدولى للمعامل مشروع االعتماد .ب

ة إدارة مشروعات تطوير التعليم وحدقامت ( 0222/0200)في إطار تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لتطوير التعليم العالي  
حكوميه جامعه مصريه  02وذلك في تأهيلها لإلعتماد الدولى ، معمل من أجل  002تطوير العالى بتمويل مشروعات ل
 والمعاهد البحثيه الطبيه والمستشفيات الجامعيهى بكليات الطب معمل فى القطاع الطب 02 بواقعفى التخصصات المختلفه 

معمل  04كليات الزراعه و بمعمل  00وتشمل غير الطبيه معمل فى القطاعات األخرى  02وعدد ومعاهد األورام ، 
يه وذلك الدراسات البيئمجال فى معامل  0بكليات الطب البيطرى ومعامل  8بكليات العلوم ومعامل  8بكليات الهندسه و

 وحدة المشروعات. ميزانيةمليون جنيها من  00بتكلفه قدرها 
المشروعات إلى تطوير وتحديث المعامل البحثيه والخدميه الموجوده بالجامعات وذلك بإمداد هذه المعامل تهدف هذه  

وتطبيق نظام للجوده بأحدث األجهزه والتجهيزات الالزمه إلجراء أبحاث علميه تطبيقيه وتقديم خدمات مجتمعيه متميزه 
بالنسبه للمعامل غير الطبيه والمواصفه الدوليه  02200وفقا للمواصفه الدوليه أيزو  والحصول على أعلى دقه للنتائج

بالنسبه للمعامل الطبيه. وجدير بالذكر أن إعتماد المعامل وفقا لهذه المواصفات الدوليه الموحده على مستوى  00081أيزو
ائج المتحصل عليها من معاملنا بالجامعات المصريه تضاهى وتماثل النتائج المتحصل عليها من المعامل العالم يعنى أن النت

المماثله فى جامعات دول العالم االمتقدمه وذلك وفقا لتقارير المعامل المرجعيه الدوليه التى تؤكد صحة ودقة نتائج 
التحليالت الطبيه وغير الطبيه فى معاملنا بالجامعات على التحليالت التى تجرى فى معاملنا ، األمر الذى يعنى إجراء 

درجه عاليه من الدقه وبالتالى تقديم خدمات طبيه متميزه للمواطنبن من خالل المعامل المعتمدة في المستشفيات الجامعيه ، 
راعيه والغذائيه والبيئيه وكذلك تقديم خدمات متميزه ودقيقه جدا للباحثين والمترددين على المعامل الخدميه الهندسيه والز

 فى الجامعات المصريه.
من أجل  EGACمعمل وتقدمت هذه المعامل إلى المجلس الوطنى لإلعتماد  01تم اإلنتهاء بالفعل من تطوير عدد 

إستكمال معمل بالفعل على شهادة اإلعتماد الدولى وجارى  02الحصول على شهادة اإلعتماد الدولى وحصل منهم عدد 
معمل وسوف يتم  00، كما أنه جارى تطوير عدد معمل( 01)إستخراج الشهادات لباقى المعامل عتماد وإجراءات اإل

ليصبح عدد المعامل التى تم تطويرها  0200إستالم مخرجات هذه المشروعات واإلنتهاء منها فى نهاية شهر سبتمبر 
طفره غير مسبوقه فى تطوير المعامل الخدميه بالجامعات الحكوميه المصريه ، مما يعد  معمل 002وتأهيلها لإلعتماد 

والبحثيه بالجامعات حيث أنه لم يسبق حصول أى معمل بالجامعات المصريه الحكوميه على اإلعتماد الدولى قبل بداية هذه 
 . المشروعات

ات أدت إلى أن هذه المشروعوالمجتمع على على الجامعات المصريه أثر ومردود تطوير تلك المعامل نتائج تقييم أكدت 
إمداد المعامل بالعديد من بمواصفات دوليه، كما تم تحولت إلى معامل متطوره ومجهزه للمعامل حيث البنيه التحتيه  تطوير

جهاز( فى جميع  002جهاز متخصص( والعديد من األجهزه الوسطيه والتكميليه )أكثر من  042األجهزه المتخصصه )
تأهيل ، كما تم  وتشغيلها ومعايرتها وصيانتهاوالبيئيه مع تركيب هذه األجهزه  المجاالت الطبيه والهندسيه والزراعيه

عدد تأهيل ، وتم مل وتدريبها على األجهزه وحصولهم على شهادات تدريب افنى( بالمع 420-402حوالى )الكوادر الفنيه 
كما  معمل. 002فى وذلك الدوليه  اتعلى التوعيه بالمتطلبات اإلداريه والفنيه للمواصف هموتدريببالمعامل  فرد 0022

زيادة ، ومل ايادة دخل المعوزعدادهم ، أالمترددين على المعامل وكذلك زيادة الباحثيين وزيادة رضا أكدت نتائج التقييم 
 األبحاث العلميه المنشوره فى المجالت الدوليه والتى يتم إجراء تحليالتها بالمعامل.عدد 

تنفيذ المرحلة الثالثة وبدء  للخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم العاليحلة الثانية ومع انتهاء فعاليات تنفيذ المر
لمعامل والمراكز لدولي العتماد االكفاءة والاستكمال رفع أهمية ب وحدة إدارة المشروعات، وإدراكاً من (0200/0202)

دورات جديدة لمشروعات تنفيذ فى  ستمرن، الحكومية المصرية جامعاتبال مؤسسات التعليم العالىلالعلمية والبحثية 
لذلك تقوم  الحالية مرحلةالخالل لمشروعات الجودة كمحور أساسى من المحاور المقترحة  LIAPلمعامل الدولى لعتماد اال

مليون جنيها من ميزانية وحدة المشروعات  00الوحده بطرح الدوره العاشره لمشروعات المعامل بميزانيه تقدر بحوالى 
معمل فى المجاالت المختلفه ليصل عدد المعامل التى تم تطويرها وتأهيلها إلى اإلعتماد الدولى  00جل تطوير من أ

 .0202معمل وذلك بنهاية عام  000بالجامعات المصريه إلى 
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 لمشروع لاألهداف المحددة  

    ير الدولية رفع مستوي أدائها طبقاً للمعايونشر ثقافة جودة المعامل في المجاالت التطبيقية 

    الذاتيتطوير نظام إدارة المعامل ورفع قدرات الكوادر الفنية والوصول إلى آليات مستدامة للتمويل. 

   .تقوية وتفعيل العالقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع اإلنتاجي والخدمي 
  

 

 مشروعال تنفيذ في دعم مع وحدة إدارة المشروعات الجهات المشاركة

 حكوميةم العالي المؤسسات التعلي 
  المجلس الوطنى لالعتماد EGAC  

 

 عامة واشتراطاتإرشادات ج. 

بالنسبة للمعامل الطبية والمواصفة  0200لعام  ISO 15189الدولية لمواصفة لاالعتماد طبقا أن يكون  .0
 ابه ااالعتماد معترفجهة وتكون  بالنسبة للمعامل غير الطبية 0220لعام  ISO/IEC 17025الدولية 
 .( EGACلالعتمادالمجلس الوطني  مثال:) عالميا

ال يجوز للمعامل التى حصلت على مشروع من الدورات السابقة التقدم فى هذه الدورة إال بعد إنهاء   .0
 والحصول على شهادة االعتماد السابق المشروع 

موجودين بالفريق المدير الجوده(  –المدير الفنى  –)المدير التنفيذى للمشروع ال يجوز لنفس االشخاص  .0
 التنفيذى لمشروع سابق التقدم بمشروع جديد إال بعد إنهاء المشروع السابق والحصول على شهادة االعتماد

،  والسابعة السادسة بالدورات   لكليات التى حصلت على مشروعل  فى حالة قبول مشروعات بهذه الدوره .4
الدورات إال بعد تسليم مخرجات مشروعات لكليات فإنه لن يتم توقيع عقود هذه المشروعات وتسليمها لهذه ا

حيث تعتبر هذه المشروعات متعثره وال يجوز توقيع عقد مشروع جديد لكليه بها  السادسة والسابعة
 مشروع متعثر

شهر ويجب طلب مساهمة الوحدة على المشروع خالل هذه الفترة ولن  08فترة تنفيذ المشروع ال تزيد عن  .0
 مدا ماليا بعد انتهاء هذه الفترةيتم مد فترة المشروع 

ن المشروع أائم فعليا وبه اجهزه وفريق عمل ويؤدى خدمه بحثيه ومجتمعيه متميزه حيث قأن يكون المعمل  .0
  وال يقوم بإنشاء معامل جديده يطور المعامل الموجوده فعليا

  الطالبيهوليس  خدميةالبحثيه والمعامل تقتصر مجاالت المقترحات المقدمة للتمويل على ال .2
 

 إعداد وتسليم المقترحات

والمنشور على الموقع المحدث للوحدة )اإلصدار  المحدثذج والنمبااللتزام  يتعين -
ولن يلتفت إلى أى مقترح مقدم على خالف هذا النموذج  -(6102الرابع فبراير 

 حيث يتعذر التحكيم لمشروعات مقدمة على نماذج متباينة. 
بعد  ترقيم الصفحات نموذج التقدم بشكل صحيح ومتوافق معب 0الموجود بصفحة الفهرس يراعى ترقيم صفحات  -

 .كتابة المقترح
 .CD نسخة إلكترونية على إلى باإلضافةيتم تقديم ثالث نسخ ورقية من المشروع المقترح  -
 .بالفاكس والمرسلةال تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد  -
 .شارع احمد عرابي المهندسين الدور الحادي عشر 10 فى الوحدة قرمإلى  CDباإلضافة إلى  تسلم النسخ الورقية -
 طبقا للنموذجاستيفاء جميع التوقيعات واألختام يتعين  -
 تقديمهيراعى مراجعة واعتماد مقترح المشروع بواسطة مركز ضمان الجودة بالجامعة قبل  -
 

 فريق عمل المشروع

 مدير المشروع هو عميد المؤسسة التعليمية. -
 .المعملكون المدير التنفيذي للمشروع هو نفسه مدير يجب أن ي -
 .ومدير فنى للمعمل ومدير إلدارة الجوده بالمعمل للمشروع التنفيذينائب للمدير  تعيين يتعين -
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 طبقا للنموذج للمشروع والتنفيذي اإلداريتوقيع جميع أعضاء الفريق  يجب -
  هم فيهامشاركة الطالب في تنفيذ األنشطة التي يمكن مساهمت يتعين -
 

 تمويل المشروع
 .مليون جنيه للمشروع 0.0حتى )ميزانية الوحدة + مساهمة الجامعة( جمالي ميزانية المشروع: إ -
 .التمويل إجماليمن  %42ال يقل التمويل المساهم من الجامعة عن  -
ل والتجديد واآلالت اإلحال لبنودالميزانية والحد األدنى  إجماليمن  %02الدراسات والبحوث هو  لبندالحد األقصى  -

 .% 82والتجهيزات هو 
 .على مبررات المناقلةوحدة إدارة المشروعات بعد موافقة  %02فى حدود  خريمكن السماح بالنقل من بند آل -
 من مساهمة الجامعة والمستهلكات وأجهزة التكييف والكمبيوتر سكنيةالبند المبانى غير  يوصى بأن تكون ميزانية -
 

 توقيتات هامة

 .من تاريخ التعاقد شهر 08 ال تزيد عن نفيذ المشروعمدة ت -
 .شهرا من بدء التعاقد 00 أقصاهلزيارة االعتماد في موعد  بطلبيجب التقدم  -
 تراعى جميع التوقيتات بجدول العالمات المرجعية -
لمرتبطة بعمل يراعى البدء فى شراء اآلالت واألجهزة مع بداية المشروع ليكون الوقت كافيا لتنفيذ باقى األنشطة ا -

 االختبارات باستخدام تلك اآلالت واألجهزة
سكنية( )إن وجدت( خالل المبانى غير اليراعى فى الخطة التنفيذية للمشروع ضرورة االنتهاء من البنية التحتية )بند  -

 األولى الستة األشهر 
 

 مقترح المشروع إعداد

التي سيتم  راتااالختبعدد ومسمى ) المعمل إعتمادتحديد دقيق لمجال  علىالمشروع مقترح  ملتيجب أن يش -
الجهات )مع تقديم وثائق المعلومات عن مواصفة طرق االختبار(، تحديد  اختبارلكل المواصفة القياسية  ،(اعتمادها
 -اختبارلكل (  Proficiency Tests (PT) اختبارات الحرفيةالمراجعة الخارجية )ستقوم بإجراء  التيالمعتمدة 

 .2- 1 بملحقي ال تشتمل على ذلك التيسيتم استبعاد المقترحات ه مع مالحظة أن
أهداف،  4يجب مالحظة عدم زيادة األهداف عن  للمشروع (الخطة التنفيذية) مصفوفة اإلطار المنطقيعند صياغة  -

لكل  أنشطة رئيسية 0وعدم زيادة األنشطة الرئيسية عن لكل هدف  ثالث مخرجاتوعدم زيادة المخرجات عن 
 .مخرج

 –CIQAP اتيجب االستفادة من مخرجات مشروعات التطوير السابقة والجارية بالجامعة وكلياتها )مثل مشروع -
 ..........الخ (. - ICTPمشروعات تكنولوجيا المعلومات 

 تشتمل علي:  0200/0200للعام الدراسي للمعمل يجب إدراج أحدث بيانات وصفية  -
 

 دارة الهندسية بالمؤسسة / الجامعةإلمعتمد من اوموثق  رسم معمارى للمعمل •
مع تحديث المساحات  رسم تخطيطي يوضح الوضع الحالى لتوزيع األثاث واألجهزة بالمعمل •

 .جهزة المضافة من خالل التمويل(ألماكن اأالمضافة فى التطوير و
 ازقائمة باألجهزة الموجودة بالمعمل موضحا بها طراز الجهاز وسنة الصنع والحالة العامة للجه •

مع توثيق المعمل  (....... إلخ %02-%02وبيان نسبة كفاءة الجهاز  – يعمل بكفاءة/ اليعمل)
 واالجهزه ببعض الصور

 

يتضمن التوقيع إلتزام  :حيث  مقترح المشروع المقدم يلزم توقيعه من أعلى مستوى بالمؤسسة التعليمية والجامعة -
 5-4، 1-2بالبند بالمساهمة المحددة  / الجامعة المؤسسة التعليمية
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 المؤسسة التعليميةو  ة واألهداف االستراتيجية للجامعةالرؤية والرسالد. 

 

 رؤية الجامعة:

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

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

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

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

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

 

 رسالة الجامعة:

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

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

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

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

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

 

 :المؤسسة التعليميةرؤية 

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

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

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

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

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

 

 :المؤسسة التعليميةرسالة 

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

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

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

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

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

 :للمؤسسة التعليمية األهداف اإلستراتيجية

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

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

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

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

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

mailto:Labs@heep.edu.eg


 

 

 
   

 

 
 

’ 

 12     ..............: ...........                 اسم الجامعة: اسم المؤسسة التعليمية            ...........  : اسم المعمل

 (العاشرة)الدورة  العالي  التعليم بمؤسسات معاملال عتمادتطوير وإنموذج التقدم لمشروع 
  ( 328داخلي ) 11685933فاكس: و تليفون - 11685933الجيزة   تليفون:  –المهندسين –شارع احمد عرابى 69

Labs@heep.edu.egEmail:   

وتعهدات اتالفصل األول: إقرار  
 رارإقـــ  3-3

 :نفيد بأنهالموقع أدناه نحن 

 تاريخ من الفترة خالل وذلك دولية أو وطنية تمويل جهة أية إلى عليه طفيفة بتعديالت أو الحالي، المقترح من نسخة يتم تقديم لم -
 .الدورة لهذه ليالعا التعليم تطوير المشروعات بوزارة وحدة قبل من المختارة المشروعات إعالن تاريخ حتى مقترحاتبال التقدم

 محليا، أن المشروع يتلقى دعما ماليا آخر في نفس الوقت سواء كان  إذا ثبتالحق في إنهاء المشروع أو منع تمويله  للوحدة
 .نشطة والمجال المقدم بمقترح المشروعاأللنفس  ا أو دوليا خالل فترة تنفيذ المشروعإقليمي

 اإلدارية السلطة من توقيعه تم المشروع وأن علمنا، حدود في صحيحة المشروع هذا مقترح في الواردة المعلومات أن نشهد -
وحدة تطوير المؤسسة التعليمية على حق  توافق لذلك، إضافة. المقترح هذا في الواردة األنشطة في ستشارك للجامعة والتي الممثلة

أجزاء من االستمارة مع الهيئات أو جهات التمويل األخرى وذلك للتنسيق ولمراجعة التمويل  أو النسخة الكاملة في تداول المشروعات
 المناسب، وأن يسمح بكشف محتوى االستمارة خالل هذا التداول".

 .1.2بند الفي  المحددةبالمساهمة  تلتزم المؤسسة التعليمية والجامعة -

 : المؤسسة التعليميةتفاصيل 

 :عنوان المشروع 

 :المؤسسة التعليمية 

 :المؤسسة التعليميةعنوان  

 (المعمل)مدير  لمشروعل التنفيذي مديرال

 :االسم 

 :الوظيفة 

 :التوقيع
 

 :التاريخ 

 

  للمشروع التنفيذي نائب المدير 

 االسم:
 الوظيفة:

 التاريخ :                                                           التوقيع:

 (المؤسسة التعليميةعميد مدير المشروع ) 

 :الوظيفة               :                                         االسم 
 

 :التوقيع
 

 :التاريخ 

 

 التعليمية للمؤسسةالرسمي  الخاتم

 رئيس الجامعة

               االسم:                                                                    
 

 :التوقيع
 

 :التاريخ 

 

 للجامعةالخاتم الرسمي 
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 تصديق الالمراجعة و   3-6

  بالجامعة(ومدير وحدة إدارة المشروعات  ضمان الجودة مركز التصديق بواسطة مدير المراجعة ويتم )  
 

 مركز مديرواسطة تسجيله بمراجعته وتم يقع فى إطار إستراتيجية التطوير بالجامعة وهذا المشروع 

 ليالعا بالتعليم لوحدة تطوير المشروعاتقبل تقديمه  بالجامعة ووحدة إدارة المشروعات الجودة ضمان

  الجامعةبيانات 

 عنوان المشروع: 
 

 :المؤسسة التعليميةاسم  
 

 )مراجعة كافة البنود الفنية لمقترح المشروع( الجامعةب مركز ضمان الجودةبيانات مدير  

 سم:اال 
 :الوظيفة 
 

 فاكس: بريد إلكتروني: 
 تليفون مكتب:

 تليفون محمول:

 التوقيع:
 

 :التاريخ 
 

 المشروع( لمقترح المالية البنود بالجامعة )مراجعة كافة إدارة المشروعات وحدة مدير بيانات

 االسم: 
 الوظيفة: 

 

 :مكتب تليفون :فاكس :إلكتروني بريد 
 تليفون محمول:

 التوقيع:                                                         التاريخ:  

 

 

 

 

 ،،،يعتمد

 الخاتم الرسمى للجامعة      رئيس الجامعة       

 أ.د 
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 بيانات المشروعالفصل الثاني:  

 األساسيةمشروع  ال  بيانات 3.  6

 :عنوان المشروع 

 

لالعتماد  هتأهيل............................. ومعمل ........................مشروع تطوير 

 ..............................  جامعة  ....................  /معهدبكلية

 

 (.……,3,6,1) يراعى كتابة األرقام بالتنسيق  :تفاصيل الميزانية 6-3-3

 أ

من وحدة  )الميزانية( الدعم المالي المطلوب

 يم العاليالتعلبوزارة المشروعات إدارة
 ()جنيه مصري

 بالحروف:

 ب

 :*الجامعة الدعم المالى المقدم من –

 )مساهمة الجامعة(           

 ()جنيه مصري   

 بالحروف:

 ()جنيه مصري                                                        :  )مجموع أ+ب(   إجمالي الميزانية

 بالحروف:

 (.مجموع أ+بن إجمالي ميزانية المشروع )م % 63ال يقل عن  *

          

 :مدة المشروع 6-3-6

 تاريخ التعاقد نم شهر  31حد أقصى 

 

 

 يعتمد،،،

 الخاتم الرسمى للجامعة      رئيس الجامعة       

 أ.د 
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 المشروع إدارةبيانات 6-6

 رئيس الجامعةبيانات  6-6-3

 :رئيس الجامعةاسم 

 العنوان:

 :المدينة –الرمز البريدي 

 الفاكس:     المحمول:    تليفون:

 البريد اإللكتروني:

 

 (الكلية/المعهد)عميد بيانات مدير المشروع  6-6-6

 اسم مدير المشروع:

 الوظيفة الحالية:

 العنوان:

 :المدينة –الرمز البريدي 

 الفاكس:     المحمول:    تليفون:

 البريد اإللكتروني:

 

 (المعمل)مدير لمشروع ل ذيالتنفي مديرالبيانات  6-6-1

 :المدير التنفيذياسم 

 الوظيفة الحالية:

 العنوان:

 :المدينة –الرمز البريدي 

 الفاكس:     المحمول:    تليفون:

 البريد اإللكتروني:

 

 لمشروع ل التنفيذي مديرالنائب بيانات  6-6-4

 :المدير التنفيذينائب اسم 

 الوظيفة الحالية:

 العنوان:

 :المدينة –الرمز البريدي 

 الفاكس:     المحمول:    تليفون:

 البريد اإللكتروني:
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 فريق عمل المشروع  6-1

 أعضاء( 31-2)من   Management teamأعضاء فريق إدارة المشروع  6-1-3

 

 

  ه.يتم تكرارالخانات حسب الحاج -

 .ء فريق إدارة المشروعيوقع جميع أعضاأن يجب  -

 )ملحق رقملجميع أعضاء فريق إدارة المشروع طبقا للنموذج المرفق يجب أن ترفق السيرة الذاتية  -

8). 

 تحدد المسئولية فى إدارة المشروع بصورة واضحة -

 

 

 التوقيع
 إدارةالمسئولية في 
 المشروع

 م االســـــــــــم الوظيفة الحالية

  
 عميد الكلية

 ير المشروع() مد
 0 

 
 

----------- 

 مدير المعمل( -) المدير التنفيذي

 
0 

 
 

----------- 

 ) نائب المدير التنفيذي(

 
0 

 
 

----------- 
 (مدير الجودة)  

 
4 

 

 

----------- 
   (المدير الفنى)            

 

0 

 
 

  عضوا
0 
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الفريق التنفيذى للمشروع 6-1-6  

  
  ،وعد فريق العمل المشارك في المشروضح عدد أفرايفي الجدول التالي، 

 

 

 جب تمثيل جميع الفئات السابقة في فريق عمل المشروع.ي* 

 *  الفئات هذه الفئة المشروع منعدد المشاركين في 

 مساعدون نومدرس معيدون 

 نومدرس 

 نومساعد أساتذة 

 أساتذة 

 فنيون بالمعمل 

 المشروع في المشاركون ،الفريق أعضاء عدد إجمالي 

mailto:Labs@heep.edu.eg


 

 

 
   

 

 
 

’ 

 18     ..............: ...........                 اسم الجامعة: اسم المؤسسة التعليمية            ...........  : اسم المعمل

 (العاشرة)الدورة  العالي  التعليم بمؤسسات معاملال عتمادتطوير وإنموذج التقدم لمشروع 
  ( 328داخلي ) 11685933فاكس: و تليفون - 11685933الجيزة   تليفون:  –المهندسين –شارع احمد عرابى 69

Labs@heep.edu.egEmail:   

 
 
 للمشروعفيذي الفريق التن 6-1-6-3

 الوظيفة الحالية اإلسم م
أرقام المخرجات 

المشارك فى 

 تنفيذها

 التوقيع

     

     

     

     

     

     

     

 

 ه.يتم تكرار خانات الجداول حسب الحاج -

 (8)ملحق لرؤساء فرق تنفيذ مخرجات المشروع يجب أن ترفق السيرالذاتية  -
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 (6135/6132للعام الجامعي ) المعملعن  صفيةو بيانات 6-4

 

 وصف المعمل: 2-4-1

 :الحالى سم المعملإ -

 تاريخ تأسيس المعمل: -

 (موثق ومعتمد للمعمل له معمارى)ترفق صور ورسم        مساحة المعمل:                                                -

  وظيفة المعمل: -

 

 :بالمعمل حاليا الموجودة توالمعدا األجهزة 2-4-2

 

 :بالمعمل والقياسات المتوفرة ختباراتاال 2-4-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المستفيدة من المعمل: الدراسية المقررات 2-4-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سنة شراء  عدد ال الموديل الجهاز

 الجهاز

 حالة الجهاز الغرض

)يعمل بكفاءة/ 

 اليعمل(
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 : ..........(  -المجتمع ، الشركاتالجامعة  –الكلية )المعمل  قدمهاي التي الخدمات من المستفيدةالجهات  2-4-5

 )يشترط قيام المعمل بتقديم خدمة مجتمعية لقبول مقترح المشروع(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ضافيةإ ومعلومات مصادر 2-4-6

 :الموارد البشرية -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :، دولية(إقليمية)محلية، قومية،  - يشارك فيها المعمل التيالمشروعات الحالية  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :تنفيذها الجاريتمت بالمعمل خالل الخمس سنوات الماضية أو  التيبيانات عن مشروعات التطوير  -

 المشروعات.يمكن إضافة سطور إضافية الستيعاب 

 :األخيرةت ث سنوااللمعمل خالل الثبا أجري ذىالالتحديث  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :( مصدر التمويل أو جهةو، المصريبالجنيه  القيمة) / السنةالمتاح  للمعمل الحاليالتمويل  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حجم التمويل جهة التمويل اسم المشروع
تاريخ بدء 

 التنفيذ
تاريخ 
 االنتهاء

أهم 
 المخرجات

تقييم اثر 
 المشروع

0-        

0-        

0-        
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 :طابعات، شبكة المعلومات الدولية،.........( -حاسبات شبكة المعلومات بالمعمل ) -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :لها عالقة بالمشروع التيالخبرات المميزة والتدريبات  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عن المعمل حاليا:والنشروسائل اإلعالم  -

 إسم الموقع اإللكترونى:   موقع الكتروني:

 كتب:      ملصقات:  كتيبات:  طويات:م

  .. ..................)وصف(  أخرى               ..................قاالت عامةم

 

 (:المعمل من تم نشرها حديثة  بحوثخمس بحوث مختارة )أفضل  2-4-7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:Labs@heep.edu.eg


 

 

 
   

 

 
 

’ 

 22     ..............: ...........                 اسم الجامعة: اسم المؤسسة التعليمية            ...........  : اسم المعمل

 (العاشرة)الدورة  العالي  التعليم بمؤسسات معاملال عتمادتطوير وإنموذج التقدم لمشروع 
  ( 328داخلي ) 11685933فاكس: و تليفون - 11685933الجيزة   تليفون:  –المهندسين –شارع احمد عرابى 69

Labs@heep.edu.egEmail:   

 
 

 الفصل الثالث: تفاصيل مقترح المشروع

 

والوضع المطلوب للمعمل  الراهن الوضعبين GAP Analysisتحليل الفجوة  1-3

 لالعتماد وفقا لمواصفة االعتماد

 
 
 
 
 

 تحديد اإلحتياجات وصف المشكلة و6 -1

 (تالحتياجااوصف )لمدى االحتياج للمشروع المقدم  تحديدأكتب 

 

 

 

 األهداف المحددة للمشروع 1-1

 الهدف م

1  

2  

3  

  

  

 

 

 

 )تجارية، اقتصادية، تدريبية، تأثير مجتمعي، مكاسب أخرى( المشروع من والعوائد والمكاسب المخرجات 1-4
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دراسة جدوى وتشمل على التطور المتوقع للدخل ومصادرة لثالث سنوات  – 1-5

 قادمة

 

 

 

 

 

 وكيفية مواجهتها أثناء العمل بالمشروع توقعةالمخاطر الم1-2

 

 كيفية مواجهتها المخاطر )محددة(
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 الفصل الرابع: خطة العمل والتنفيذ

 إرشادات عامة 3.  4

المذكورة  التالية كيف ستؤدي مخرجات المشروع إلى تحقيق األهداف المحددة الجداولوضح في  -

رجات / عوائد كل هدف من أهداف المشروع المحددة، البد من . يجب توضيح مخ 3-3فى البند 

 تحديد المؤشرات وفروض العمل لكل مخرج / عائد.

، والزمن والموارد العوائدالمؤدية لهذه المخرجات/ األنشطة يجب توضيح  هول التاليافي الجد -

األنشطة عاب كل الالزمة للتنفيذ )موارد بشرية، مواد، أجهزة، أخرى(. يمكن تكرار الجدول الستي

تطور المعمل والحصول على كل العناصر المطلوبة لتحقيق  تضم أن كما يجب .الرئيسية

 االعتماد.

 -النشاط مما يلى: تصنيف المالى تحديد مصفوفة اإلطار يجب فى -

 سكنية )إحالل وتجديد(المبانى غير ال .1

 جهزة تكييف/ ........(/طابعات/ أمعدات ) أجهزة معامل وما قد يلزمها من حاسباتالت واالآل .2

 تجهيزات ) أثاث ومستلزمات(ال .3

 -ويشمل : 5-4كما هو موضح بالجدول  بحوث وتنفيذ أنشطةالدراسات وال .4

  االستعانة بالخبراء والمقيمين والمراجعين .1

 تأهيل وتدريب هيئة التدريس والطالب واالداريين والفنين  .2

  ندوات وورش عمل ومشاركة فى مؤتمرات  .3

 لبيانات ودعم البنية اإللكترونية واعالم واعالن قواعد ا .4

 بحوث(الدراسات والمن بند  %22ال تتعدى ، )تنفيذ األنشطةمكافآت   .5

، PTمثل)اختبارات الكفاءة الحرفية  بنود صرف أخرى مرتبطة بطبيعة مشروع المعامل .6

فنية واالدارية الخاصة معايرة وصيانه االجهزة، تنفيذ االنشطة ال التعاقد مع الجهة االستشارية،

 بالمشروع، كيماويات ومستلزمات االختبارات، اجراءات االعتماد(

 الساعة أجر×  الساعات عدد×األفراد  عدد) النشاط لتنفيذ والخبراء العمل فريق تكلفة يتم تحديد -

 :كما يلى (جنيه  ---------=   الفئة حسب

 ج/ساعه 51 أستاذ

 /ساعه5..1 أستاذ مساعد

 /ساعه65 رسمد

/ساعة35 الهيئة المعاونة  

 ساعة/3228 أكاديمي غير

 
 ه شهريا فئوبما ال يتعدى عدد االيام المسموح بها لكل 

 

و يجب أن تكون االنشطة الرئيسية تمكن من تحقيق سمية إيجب ان تكون المخرجات واضحة ومحددة وتصاغ فى جملة 

.المخرجات وتصاغ فى جملة فعلية
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 Logical Framework Matrix :بالخطة التنفيذية /  المنطقي للمشروعالفنى اإلطار  مصفوفة 4-6  

 .، المخرجات واألنشطةفة سطور إضافية الستيعاب األهدافيمكن إضا

 .(ئيسية لكل مخرجأنشطة ر 1لكل هدف وعدم زيادة األنشطة الرئيسية عن  1أهداف، وعدم زيادة المخرجات عن  4ضرورة عدم زيادة األهداف عن مع مالحظة )

 الهدف 
 المخرجات 

 )محددة(

 مؤشرات النجاح

 )قابلة للقياس(
 الرئيسية األنشطة

 فترة تنفيذ المخرج النشاط تنفيذ فترة

 النهايه البدايه النهاية البداية

 

 

 

1- 

 -أ

 
1   

  

2   

3   

 -ب

 

 1   
  

2   
3   

 -ج

 

 1   
  

2   
3   

 

 

 

2- 

 

  -أ

  
1 

  
  

2   
3   

 

 -ب

 1   
  

2   

3   

 

 --ج

 1     

2   

3   
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 اإلطار الزمني ألنشطة المشروع بالكاملمصفوفة  4-1

 

 ده.، موضحا الفترة الزمنية لكل نشاط على حالتالىيتم تحديد إطار زمني مفصل ألنشطة المشروع، في الجدول 

 

 *نشاطال الكود
 زمن المشروع )بالشهر(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 * ضرورة كتابة بيان النشاط الرئيسي وعدم االكتفاء بتكرار الكود دون إدراج بيان النشاط.
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 Logical Framework Matrixبالخطة التنفيذية : /  المنطقي للمشروع المالىمصفوفة اإلطار  4-4 

 2-4يتم كتابة تفاصيل تكاليف األنشطة المذكورة فى البند  -

 

 الهدف 
رقم 

 مخرجال

رقم 

 النشاط

 تكلفه المخرج النشاط تكلفة تصنيف النشاط

مبانى غير  اإلجمالي

 سكنيةال

آالت  تجهيزات

 ومعدات

دراسات 

 وبحوث
 اإلجمالي مساهمة الجامعة مساهمة الوحدة

مساهمة 

 الوحدة

مساهمة 

 ةالجامع

 

 

 

1- 

 -أ

1           

2        

3        

 -ب
 

1           

 
2        

3        

 -ج

 

1           

2        

3        

 

 

 

2- 

 

 
  -أ

 
1 

          

 

2        

3        

 -ب

1           

2        

3        

 

 -ج

1           

2        

3           

 اإلجمالي
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 :خطة تمويل أنشطة المشروع 4-5

 بند التمويل
الميزانية 

المطلوبة من 
 الوحده

النسبة المئوية 
 إجماليمن 

مساهمة 
 الوحدةا

الميزانية 
المطلوبة من 
المؤسسة 

 /الجامعةالتعليمية

النسبة المئوية 
 إجماليمن 

 مساهمة
المؤسسة 
/ التعليمية

 الجامعة 

 إجمالي التكلفة 

الميزانية 
المخصصة 
للمباني 

 والتجهيزات

واآلالت 
 والمعدات

 سكنيةالمباني غير 

 )إحالل أو تجديد(   
     

      تجهيزات )أثاث ومستلزمات(

وما آالت ومعدات )اجهزة معامل 
قد يلزمها من حاسبات وطابعات 

 تكييف .....(أجهزة و
     

      اإلجمالي 

الميزانية 
خصصة الم

للدراسات 
والبحوث 
وتنفيذ 

 نشطةاأل

      التعاقد مع الجهة االستشارية

تأهيل وتدريب هيئة التدريس 
 ينيوالفن

     

قواعد البيانات ودعم البنية 
 اإللكترونية 

     

      االجهزة ةمعايرة وصيان

      PTختبارات الكفاءة الحرفية إ

      االعتماد جهةتكاليف 

مكافأت مقابل تنفيذ االنشطة الفنية 
 الخاصة بالمشروع

     

      اإلجمالي

 022%  022%   

 022%  022%   

 022%  022%   

      

 %    نسبة مساهمة الجامعة من الميزنية الكلية:

 .المبالغ بالجنية المصري -

األولي من  الستهاالشهر خالل   سكنية المدرج في الخطة التنفيذية )في حالة وجوده(الني غير مبااليتم تنفيذ بند  أنيجب  -

 الجامعة على أن تكون تكلفته من مساهمة تنفيذ المشروع

 %22اسات والبحوث  وتنفيذ األنشطة هو للميزانية المخصصة للدر األقصىالحد  -

 .نيةالميزا إجماليمن  %42 عن مساهمة الجامعةال تقل  -

 من إجمالى بند الدراسات والبحوث %22 عن تنفيذ االنشطةمقابل  تتعدى قيمة مكافأت ال -

أجهزة التكييف والحاسب االلى وتكاليف المطبوعات ( و –المستهلكات )الكيماويات و بند المبانى غير السكنية يتم تمويل  -

 .مساهمة الجامعة  منجهة االعتماد 
. 
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تطوير معمل  ت النقدية الالزمة لتنفيذ مشروعبيان ملخص للتدفقا 4-2-

د .............................................................................................. وتأهيله لالعتما

و تطوير لمشروع  العاشرة....................... بالدورة   جامعةبكلية/معهد.................  

 املعتماد المعإ

 
الربع 
 السنوي
 
 

 تمويل الجامعة الوحدةتمويل 

مباني غير 

 سكنية
 تجهيزات

آالت 

 ومعدات

دراسات 

 وبحوث 
 إجمالي

مباني غير 

 سكنية
 تجهيزات

آالت 

 ومعدات

دراسات 

 وبحوث
 إجمالي

Q1           

Q2           

Q3           

Q4           

Q5           

Q6           

           االجمالى

 

 للمشروع. في ضوء الخطة التنفيذية تم إعداد البيان عاليه 

 مدير المشروعأ.د.عميد الكلية و        المدير التنفيذي للمشروع أ.د.

    

 

 يعتمد،

 الخاتم الرسمى للجامعة      رئيس الجامعةأ.د. 
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 Dissemination & Sustainabilityلنشر واالستمرارية اآليات  .-4  
 

 مع التركيز على توضيح  لمشروعل واالستمرارية  والتعريف بالخدمات التى يقدمها المعمل  النشر آلليات   وصفا  تباك

تطوير  مشروعات  إدارةوحدة كيف سيتم تمويل األنشطة بعد انتهاء الدعم والتمويل المقدم من )استمرارية التمويل 

 التعليم العالى(
 

 

 Dissemination النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sustainability االستمرارية
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 Quality Control & Monitoringضبط الجودة والمتابعة آليات  4-1

 
، يمكن أن تشممل أثناء تنفيذ المشروع المتابعةومنهجية العمل التي ستتبع في ضبط الجودة و اإلستراتيجيةاستخدم هذا الجزء لوصف 

إجتماعمات دوريمة لفريمق العممل لمراجعمة األداء فمى تنفيمذ المشمروع، إتخماذ اإلجمراءات  الفعاليات المقترحة إجمراء مراجعمة دقيقمة ،
 التصحيحية الالزمة لتصحيح الحيود.

 دالة على ذلك( ومستنداتمع وجود محاضر  ) ينبغى عقد إجتماعات دورية لفريق إدارة المشروع مرة كل شهر على األقل

 في المشروع: ضبط الجودةآليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتابعة:يات آل
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 الجزء الثانى
 المالحق

 

 التي سوف يقوم المعمل باعتمادها   باالختباراتقائمة  (1ملحق )

 التي سوف يقوم المعمل باعتمادها لالختبارات المواصفات القياسية  (2ملحق )

 توقيتات العالمات المرجعية لتنفيذ المشروع (3ملحق )

 ةالمبانى غير السكني (4ملحق )

 قائمة اآلالت والمعدات (5ملحق )

 قائمة التجهيزات  (6ملحق )

 قائمة الدورات التدريبية وورش العمل (7ملحق )

 والتنفيذى للمشروعالسير الذاتية ألعضاء الفريق  (8ملحق )
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 (3ملحق )

 
 التي سوف يقوم المعمل باعتمادها باالختباراتقائمة 

 م
 ختبارإلااسم 

 )محدد(

لجهاز/ األجهزة سم اإ

 االختبارفي  ةالمستخدم

المواصفة القياسية 

 لالختبار*

Standard Test 

Method)) 

 االعتمادمواصفة 

ISO 15189-

2012   

ISO 17025-

2005  

 

 جهة إجراء 

 اختبار الحرفية 

Proficiency 

Tests (PT) 

Provider   

 جهة االعتماد

EGAC  

1    

 

 

 

 

2     

3     

4     

5     

6     

 
 .2التي سيتم اعتماد المعمل بموجبها بملحق  االختباراتمن  اختباروثائق المعلومات المختصرة عن المواصفة القياسية لكل *  ترفق 
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 (6ملحق )

 
 التي سوف يقوم المعمل باعتمادها المواصفات القياسية لالختبارات

(Standard Test Method) 

 Standard Test اتج وثائق المعلومات المختصرة عن المواصفة القياسية لالختباريتم في هذا الملحق إدرا

Method  واسم  اختبارحيث يكتب اسم كل ب، 1ملحق  ة فىالمدرج ختباراتإلاعلى حده وبنفس ترتيب  ختبارإلكل

 .ختبارإلالمواصفة القياسية لبصفحة مستقلة يليها وثائق  المواصفة القياسية لالختبار
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 (1ق )ملح

 
 توقيتات العالمات المرجعية لتنفيذ المشروع

 النشاط  النشاطمجال  مسلسل
 التنفيذ النتهاء المخطط التاريخ

 (بالشهر) 
  مخطط زمني لألعمال االستشارية 1-1 االستشارية االعمال 1

2 
 التدريب

 

  بالمواصفة توعية 2-1

  داخلية مراجعات 2-2

  Uncertainty الاليقين حسابات 2-3

  االختبارات طرق 2-4

  Quality Controlضبط الجودة  2-5

 الوثائق عدادإ 3

  واألهداف والرؤية الرساله 3-1

  الوظيفي والتوصيف التنظيمي الهيكل 3-2

  الجودة دليل 3-3

  العمل وتعليمات واألجراءات السياسات 3-4

  (SOPs) االختبارات  طرق 3-5

)أن  تطوير وتحديث البنية التحتية 0-4 التحتيه البنية 4

 وجدت(

 

5 
 والمستلزمات األجهزة

 والمحاليل والكيماويات

   والمستلزمات جهزةاأل شراء 5-1

  األجهزة معايرة 5-2

  األجهزة صيانه خطة 5-3

 ضبط ومحاليل سيةايالق المواد شراء 5-4

 والكيماويات الجودة
 

  الاليقين حسابات إجراء 1-6 الاليقين حسابات 6

  الحرفية الكفاءة إختبارات تنفيذ 1-7 الكفاءة إختبارات 7

 المراجعات 8

   داخليةال مراجعةال تنفيذ 8-1

  اإلدارة جعةاتنفيذ مر 8-2

  ةالمحاكا زيارة 8-3

 االعتماد إجراءات 9

  تقديم الطلب 9-1

  األساسية الزيارة 9-2

  التصحيحية االجراءات 9-3

  الحصول على شهادة االعتماد 9-4

* يمكن االستعانة باستشاري متخصص أو جهة استشارية متخصصة بحيث ال تقل معايير االختيار وبنود التعاقد عن 

 . المعايير التي تم تحديدها بواسطة مركز تحديث الصناعة
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 (4ملحق رقم )

 
 المبانى غير السكنية

 

 جهة التنفيذ*
  م كود البند التوصيف    ات المالية من الجامعةالدفع

  1 

يد
جد
وت
ل 
ال
ح
إ

 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

    

         
 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 

 
  دارة الهندسية بالجامعة / مقاول إلا تية مثال:سم الجهة التى ستقوم بتنفيذ أعمال التطوير بالبنية التحإجهة التنفيذ )تكتب

 ...الخ(
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 (5ملحق رقم )

 
 *المطلوبة قائمة اآلالت والمعدات

 العالي التعليم بمؤسسات معاملال عتمادإ و تطوير لمشروع

 اإلجمالي
 الميزانية المطلوبة من

 م كود النشاط اسم الجهاز العدد * سيتم اعتماده لذىا االختباراسم  ثمن الوحدة
 الوحدة الجامعة

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم   

 
 .من نشاط تذكر أكواد األنشطة ويسجل الثمن مرة واحدة  أكثر* في حالة استخدام الجهاز في 
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 العالي التعليم بمؤسسات معاملال عتمادإ تطوير و المطلوبة لمشروعالتجهيزات قائمة 

 ثمن الوحدة العدد بيان بالتجهيزات المطلوبة كود النشاط م
  الميزانية المطلوبة من 

 اإلجمالي 
 الجامعة الوحدة

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

    اإلجمالي
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 ورش العمل والندوات المقترحةوقائمة بالدورات التدريبية 

 العالي التعليم بمؤسسات معاملال اعتماد تطوير و مشروعلتنفيذ أنشطة  

 اإلجمالي

 الميزانية المطلوبة من
عدد 
 أوالدورات 
 الورش

 بيان عدد المستهدفين
كود 

 الوحدة الجامعة م النشاط
اب أصح

المصلحة 
 اآلخرين

 الطالب
الفنيين/أمناء 

 المعامل
 اإلداريين

أعضاء هيئة 
 التدريس

 () دورة تدريبية وورشة عمل / ندوة / مؤتمر القيادات

            3 

            2 

            1 

            6 

            8 

            9 

            7 

            5 

             6 

 اإلجمالي   

 .تمول من مساهمة الجامعة للدورات والندوات ضيافةالمصروفات  -
 وإعتماد المعمل داخلية فقط وفى مجال الجودةوالندوات مؤتمرات ال -
 قيمة تكلفة = صفر، يكتب بالجدول إسم الدورة وبتتم من خالل المكتب االستشارى وتكلفتها ضمن مبلغ التعاقد مع المكتب االستشارىالتى دورات ال -
 صفر = تكلفة بقيمةسم الدورة إالدورات التى تتم من خالل الشركة الموردة لالجهزة المعملية الممولة بالمشروع ضمن تكلفة شراء االجهزة ، يكتب بالجدول  -

  

mailto:Labs@heep.edu.eg


      

  

 
 

 

 42   .................: اسم الجامعة           ...........    : اسم المؤسسة التعليمية        ...........  : اسم المعمل
 (التاسعة)الدورة  العالي  التعليم بمؤسسات معاملال عتمادإ تطوير و نموذج التقدم لمشروع

    ( 328داخلي ) 11685933فاكس: و تليفون -    11685933تليفون:       الجيزة   –المهندسين –شارع احمد عرابى 69

Labs@heep.edu.egEmail:   
  
 

 (1ملحق رقم )

 
 رؤساء فرق تنفيذ المخرجاتوالسير الذاتية ألعضاء الفريق اإلداري 

 لعضو()بحد أقصى صفحتين ل 

 أوال: بيانات عامة

 ..............................................................................  االسم:
 الوظيفة الحالية: ...................................................................

 ........................تاريخ الميالد: .............................................
 العنوان: ...........................................................................
 رقم التليفون: .....................................................................

 ....................رقم الموبايل: ................................................
 البريد االلكتروني: .............................................................

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

   الدكتوراه  -1

   الماجستير -2

   / الليسانس سالبكالوريو -3

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

   

   

 
 رابعا: الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة: 

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

 إعتماد المعامل: / خامسا: األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم
 ........................................محلياً: .......................................................   
 إقليميا )إن وجد(:    

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

 عالمياً )إن وجد(:    
..................................................................................................................................................

...................................................... 
 التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع. سادسا: أهم خمس أنشطة أخرى

..................................................................................................................................................
...................................................... 
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 ذات صلةروابط 

 
 الخاصة واإلقليمية الدولية االعتماد مؤسساتل الدولية المعلومات شبكة المواقع االلكترونية على بعض يلي فيما

 .الحرفية اختباراتالمعتمدة إلجراء  اتوالجه المعامل باعتماد

 واإلقليمية الدولية االعتماد مؤسسات

www.egac.gov.eg Egyptian Accreditation Council (EGAC)  

www.ilac.org 
International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC) 

www.european-accreditation.org European Cooperation for Accreditation (EA) 

www.aplac.org 
Asia-Pacific Laboratory Accreditation 

Cooperation (APLAC) 

 * الحرفية اختباراتمعتمدة إلجراء  اتجه

http://ptc.nis.sci.eg 
Proficiency Test Center -National Institute Of 

Standards NIS-Egypt 

http://www.eptis.bam.de  
EPTIS, the Proficiency Testing Information 

System on Internet  

http://www.a2la.org/pt/ProficiencyTesting.htm 
A2LA Proficiency Testing Program/Accredited 

Providers 

http://english.nil.org.cn 
China NIL Research Center for Proficiency 

Testing 

http://www.fapas.com 
FAPAS, food analysis performance assessment 

scheme 

http://www.lgc.co.uk LGC, laboratory of Government Chemist 

http://www.proficiencytesting.com.au Proficiency testing Australia 

http://nmi.nl NMI - interlaboratory comparison 

http://www.bipea.org 
Bipea, Bureau InterProfessionnel d[']Etude 

Analytique 

http://www.astm.org ASTM International Standards Worldwide 

http://www.microcheck.com 
MICROCHECK, MICROBIAL ANALYSIS 

LABORATORY 

http://www.aoac.org 
AOAC International, Association of Analytical 

Communities 

http://www.api-pt.com API, American proficiency Institute 

http://www.collaborativetesting.com CTS, Collaborative Testing Services 

 الختبارات الحرفية من المجلس الوطني لالعتماد. الدولية* تم توفير بيانات الجهات المعتمدة 

http://www.egac.gov.eg/www/Catalog.aspx?LinkSubID=165 
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