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 لبئًخ يشاجعخ رسهُى يمزشح انًششوع 

 (َٝنِ اضبفخ أٝخ ٍالزظبد فٜ ّٖبٝخ اىدذٗه)ّظٞش مو ثْذ ىيزؤمذ ٍِ اعزنَبىٔ   ضغ ػالٍخقجو رغيٌٞ اعزَبسح ٍقزشذ اىَششٗع ،  

 . ٍغ ٗخ٘د ػْ٘اُ ٗاضر ىَقزشذ اىَششٗع َّ٘رج اشؼبس االعزالً ٍغز٘فٚ -1

 .ّديٞضٝخإلثبىيغخ اىؼشثٞخ ٗاىيغخ اٍيخص اىَششٗع  -2

 .ٍ٘قؼخ ٍٗشفقخ ٍغ االعزَبسح  ادٗاىزؼٖذ ، ٗخطبثبد اىزصذٝقخٍغزنَي اداإلقشاس -3

 ثٞبّبد اىَششٗع ٍغز٘فبح ثنبفخ اىجْ٘د. -4

 .ٗمزىل اىَئعغبد اىَشبسمخ ثنبفخ اىجْ٘د اىَششٗع ٍغز٘فبح فشٝق ػَوقبئَخ  -5

  .اىجٞبّبد اى٘صفٞخ ػِ اىَؼَو ٍغز٘فبح -6

 .رفبصٞو ٍقزشذ اىَششٗع ٍغز٘فبح  -7

 .خطخ اىؼَو ٗاىزْفٞز -8

 (.......)خطخ رَ٘ٝو أّشطخ اىَششٗع،ٍيخص اىزذفقبد اىْقذٝخ خذاٗه اىزَ٘ٝو اىَطي٘ثخ ٍغز٘فبح - 9

 شزشاطبد اىَطي٘ثخ فٚ رَ٘ٝو اىَششٗع.إلٗاداد اإلسشبػيٚ  ثْبءاىَٞضاّٞخ ٍيزضٍخ ثبىششٗط  -10

 :اىَششٗعرْغٞق ٍقزشذ  -11

 رٌ اإلىزضاً ثَْبرج ٗزذح اداسح اىَششٗػبد  -أ   

 مو اىفص٘ه رٌ اعزٞفبئٖب. -ة 

 .ٗأسقبً اىصفسبد ثبىفٖشط ٍطبثقخ ىيَسز٘ٙ اىصفسبد ٍشقَخ  - ج

                                     ٍالزق( 9)ػذد     اىَالزق مبٍيخ ٍٗغز٘فبح  -12
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 ئشعبس االسزالو

 

 

 :عنوان المشروع

 

  وتؤهٌله لالعتماد...............................................................  مشروع تطوٌر معمل

 

 

 ..............................   جامعة    ..... ............. ............. ...............   بكلٌة/ معهد

 

 

 

 

 

 مدٌر المشروع:

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

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

 

 

 

 

. من فضلك اكتب اسم المشروع مٌللتحكالمشروع  مقترحهذه الصفحة سٌتم إعادتها للمتقدم عند تسلٌم 

 .هوعنوانك فً األماكن الموضحة عالٌ واسمك 

 

 .ٍِ ْٝ٘ة ػْٔ أٗ ىٜالعا بالتعلٌم وحدة تطوٌر المشروعاتٍذٝش 
 

 االســم:
 

 التارٌخ:
 

 التوقٌع:

 

 ٌجب اإلشارة إلى الرقم المرجعً التالً فً أٌة مراسالت تالٌة

 :(وحدة إدارة المشروعاترقم مرجعً ) ٌتم كتابته بواسطة 

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

...........................................................................................................................
................ .........................................................................................................  
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 يهخص انًششوع

صفحة اىزقٞذ ثَغبزخ ٌُرجى ) المستقبلٌةوحدة إدارة المشروعات ه لمطبوعات حٌث سٌتم ضم   ،ص للمشروعملخ   ٌكتب
ٝدت اإلشبسح اىٚ اىْقبط و المقدم.ٌجب أن ٌتضمن الملخص المالمح الرئٌسٌة للمشروع كما  .(فقظ قذس اإلٍنبُ واحدة

 : اىزبىٞخ

 .اىزؤثٞش اىَز٘قغ ٍِ رْفٞز اىَششٗعٗ اىزؼشٝف ثبىَششٗع، اىَ٘قف اىشإِ، ٍْٖح ٗأعي٘ة اىؼَو، اىْزبئح،           

 

 

  ٔ.ٚدت انتمذو ثًهخص نهًششٔع ثبنهغتٍٛ انؼشثٛخ ٔاإلَدهٛضٚخ 

 
 :الكودى اعى انًششٔع ٔسيضِ

 

 

 :األْذاف انًحذدح نهًششٔع

 

 

 

 

 :انؼٕائذ

 

 

 

 

 

 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 and 

code: 
 

Specific 

Objectives of the 

Project: 

  

 

Outcomes:   
 
 

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

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

Approach, Results, and Expected Impacts of the project. 
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 انجضء األول
 يمذيخ:

 ثًصشزطىَش انزعهُى انعبنٍ نانمىيُخ  طبس االسزشارُجُخئجىدح انزعهُى انعبنٍ فً   . أ

التعلٌم العالً التعلٌم هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلٌة الحراك االجتماعً والموجه فً صٌاغة المستقبل، وٌمثل 

رأس الحربة فً مسٌرة التقدم، لذا فإن التطوٌر المستمر فً منظومة التعلٌم العالً هو أمر حتمً. ٌحتاج هذا التطوٌر 

فً مراحل معٌنة إلى إعادة صٌاغة للرؤٌة والرسالة واألهداف واالستراتٌجٌات والسٌاسات والتً تضمن مالءمة 

اضر والمستقبل. لهذا كانت النظرة الشاملة هً الفلسفة التً بنٌت علٌها منظومة التعلٌم العالً لمتطلبات الح

فً: "دور قٌادي وتحددت رؤٌتها  2000بمصر والتً بدأت فً فبراٌر القومٌة لتطوٌر التعلٌم العالً  االستراتٌجٌة

تشمل  وبحٌث لتنمٌة"اقاطرة  للتعلٌم العالً فً مجتمع المعرفة، التمٌز والقدرة على المنافسة، قاعدة لالبتكار واإلبداع،

 المحاور الرئٌسٌة التالٌة:

 تلبٌة الطلب على التعلٌم العالً كماً وكٌفاً  •

 ضمان الجودة فً التعلٌم العالً •

 االستفادة القصوى من تقنٌة االتصاالت والمعلومات فً التعلٌم العالً •

 متطورةالعلٌا الدراسات الو التطبٌقىالبحث العلمً  •

 لقدرات الهٌئات األكادٌمٌة والقٌاداتالتنمٌة المستمرة  •

 تأهٌل طالب التعلٌم العالً علمٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً فً ظل نظم ولوائح متطورة •

 

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

  نشر ثقافة الجودة فً المجتمع األكادٌمى  •

 نشاء نظم داخلٌة للجودة بمؤسسات التعلٌم العالً بمصرإ •

 المصرٌة إنشاء مراكز ضمان الجودة بالجامعات الحكومٌة •
 

 ( فى2007/2012بمصر ) تطوٌر التعلٌم العالً الستراتٌجٌةالمرحلة الثانٌة من الخطة التنفٌذٌة  وقد تحددت أولوٌات 

 متكامل ٌهدف إلى الوصول إلىإعداد برنامج  ومن ثم تم، "واالعتمادالقدرة على التطوٌر المستمر وضمان الجودة "

ومؤسسٌة مقننة، وبما ٌضمن قدرة تنافسٌة جودة أكادٌمٌة وتحقٌق مستمر، التطوٌر لقدرة مؤسسٌة ذاتٌة الحركة ل

 لالعتماد.تؤهل عالٌة 

تنفٌذ المرحلة الثالثة وبدء  تعلٌم العالًللخطة القومٌة الشاملة لتطوٌر الومع انتهاء فعالٌات تنفٌذ المرحلة الثانٌة 

مجاالت العمل تم تحدٌد و، لمرحلة الثالثة" كشعار لنحو التمٌزالتطوٌر  استمرارٌةتحدٌد "تم  ، فقد(2017/ 2012)

من خالل العدٌد من المشروعات ، بما ٌتوافق مع فكر التطوٌر المستمر ،فى هذه المرحلة التطوٌرالمقترحة لمشروعات 

 مجاالت اآلتٌة: الالتنافسٌة فً 

 ٔتشًم اعتًشاسٚخ نًششٔػبد انتطٕٚش انًغتًش ٔيششٔػبد دػى ٔحذاد ٔيشاكض ظًبٌ  اندٕدح ٔاالػتًبد

ٔصٕالً إنٗ االعتذايخ فٗ َظى  إنٗ تطٕٚش انًُظٕيخ اإلداسٚخ ثبندبيؼبد، ٔرنكاندٕدح ثبندبيؼبد ثبإلظبفخ 

 زاتٗ نهمذسح انًؤعغٛخ ٔانفبػهٛخ انتؼهًٛٛخ ثًؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٗ. انتطٕٚش ان

  انًششٔػبد انتُبفغٛخ ٔانتٗ تذػى إَشبء ٔتطٕٚش يشاكض تًٛض ثًؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٗ، ٔرنك يٍ خالل

اعتًشاسٚخ ثؼط انًششٔػبد انتُبفغٛخ يثم تطٕٚش انًؼبيم ٔتأْٛهٓب نالػتًبد انذٔنٗ ٔكزنك غشذ يششٔػبد 

تُبفغٛخ  يششٔػبدٔ ،ػبنًٛخ يغ خبيؼبد ًؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٗاعتحذاث ثشايح يشتشكخ ثتٓذف إنٗ فغٛخ تُب
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نتمذٚى خٕائض تُبفغٛخ ألػعبء ْٛئخ انتذسٚظ ، ٔبندبيؼبدثفٙ يدبل خذيخ انًدتًغ ٔتًُٛخ انًٕاسد انزاتٛخ 

 ٚؼضصانؼهًٙ انذٔنٙ ثًب  انتذسٚظ نهُششخٕائض ألػعبء ْٛئخ . كًب تشًم فٙ انتؼهٛى ٔانتؼهى ًَبرج اثتكبسٚخ 

تطجٛمٛخ تمذو حهٕالً نجؼط يششٔػبد تُبفغٛخ ثحثٛخ ، ٔأٚعبً انؼهًٙ ػهٗ انًغتٕٖ انذٔنٙ جحجلذساد ان

 .مٕيٙانًشكالد انًدتًؼٛخ ػهٗ انًغتٕٖ ان

 ٗداخهٛب احتٛبخبد عٕق انؼًم  ثًب ٚتٕافك يغ ٗ اندبيؼبد انًصشٚخخشٚد يٓبساد تًُٛخ يششٔػبد يٕخٓخ إن

نمٛبط يذٖ تحمك  يششٔع َظى تمٕٚى انطالة ٔااليتحبَبدٔإلهًٛٛبً، ٔرنك يٍ خالل ػذد يٍ انًششٔػبد تشًم 

نذٖ انطالة، ٔانًششٔػبد انطالثٛخ انتٗ تٓذف إنٗ تًُٛخ انًٓبساد انؼًهٛخ ٔانًُٓٛخ نهطالة  يخشخبد انتؼهى

نتٗ ٚتطهجٓب عٕق انؼًم ثًب ٕٚاكت انًؼبٚٛش اانخشٚدٍٛ ٓى انفؼهٛخ ٔيٕاصفبد تعٛٛك انفدٕح ثٍٛ يٓبساتن

 انمٛبعٛخ ٔانتطٕساد انؼهًٛخ ٔانتكُٕنٕخٛب انحذٚثخ. 

 

 انعبنٍ انزعهُى ثًإسسبد انذونً نهًعبيم يششوع االعزًبد . ة

عتماد االتم خالل مشروع  (2007/2012 فً إطار تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر التعلٌم العالً )المرحلة الثانٌة 

دورات بإجمالً  8من خالل  معمل 88التعاقد مع  الوحدةكأحد مشروعات  مؤسسات التعلٌم العالًبمعامل الدولى لل

. جنٌه ملٌون 44قٌمتها بلغ تجنٌه ومساهمة من الجامعات الحكومٌة ملٌون  66حوالى ٌبلغ  الوحدةتموٌل تعاقدي من 

  شملها المشروع. معمل من المعامل التى 14وقد حصل على اإلعتماد عدد 

تنفٌذ المرحلة الثالثة وبدء  للخطة القومٌة الشاملة لتطوٌر التعلٌم العالًومع انتهاء فعالٌات تنفٌذ المرحلة الثانٌة 

لمعامل والمراكز لدولً العتماد االكفاءة والاستكمال رفع أهمٌة ب وحدة إدارة المشروعات، وإدراكاً من (2012/2017)

دورات جدٌدة لمشروعات تنفٌذ  استمرالحكومٌة المصرٌة، فقد  جامعاتبال مؤسسات التعلٌم العالىلالعلمٌة والبحثٌة 

  .الحالٌة مرحلةالخالل لمشروعات الجودة كمحور أساسى من المحاور المقترحة  LIAPلمعامل الدولى لعتماد اال

التً تحتاجها القطاعات العتماد المعامل فً المجاالت التطبٌقٌة  الجامعات الحكومٌة المصرٌةدعم إلى مشروع ال وٌهدف

رفع مستوي أدائها طبقاً  بهدف اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع، وذلك من قبل مؤسسات االعتماد الدولٌة فً المجال،

  . للمعاٌٌر الدولٌة من خالل مشاركة فاعلة مع المؤسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة

 

 لمشروع لاألهداف المحددة 

    رفع مستوي أدائها طبقاً للمعاٌٌر الدولٌة ونشر ثقافة جودة المعامل فً المجاالت التطبٌقٌة 

    الذاتًتطوٌر نظام إدارة المعامل ورفع قدرات الكوادر الفنٌة والوصول إلى آلٌات مستدامة للتموٌل. 

   .ًتقوٌة وتفعٌل العالقة بٌن المؤسسة التعلٌمٌة والمجتمع اإلنتاجً والخدم 
  

 

 مشروعال تنفٌذ فً دعم مع وحدة إدارة المشروعات الجهات المشاركة

 حكومٌةمؤسسات التعلٌم العالً ال 

  المجلس الوطنى لالعتماد EGAC مركز تحدٌث الصناعةب  
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 عبيخ واشزشاطبدئسشبداد ط. 

 .(الخ.....خدمٌة )صناعة ، زراعة ، بٌئة ، طب ......المعامل على الالمقدمة للتموٌل المقترحات مجاالت  تقتصر -
 .نشاطهتعزٌزا لالحصول على االعتماد حاجة للمعمل وٌمثل أن  -
جهة وتكون  .(...........ISO 15189، ISO 17025   )مثل  االعتماد طبقا لمواصفة جودة معاملأن ٌكون  -

 .(الخ  ............ ،EGAC لالعتمادالمجلس الوطنً  مثال:) عالمٌا ابه امعترفاالعتماد 
 .ال تقبل المعامل القاصرة على خدمة العملٌة التعلٌمٌة فقط أو البحثٌة فقط أو كلٌهما -
  .ٌمكن عمل زٌارة مٌدانٌة قبل قبول المشروع إذا لزم األمر ورأت لجنة التحكٌم ذلك  -
 

 المقترحاتإعداد وتسلٌم 

وانًُشىس عهً انًىلع انًحذس نهىحذح )اإلصذاس  انًحذسرط ىبنًُثاالنزضاو  َزعٍُ -
ونٍ َهزفذ ئنً أي يمزشح يمذو عهً خالف هزا انًُىرط  -(2012يبَى -انضبنش

 حُش َزعزس انزحكُى نًششوعبد يمذيخ عهً ًَبرط يزجبَُخ. 
بعد  ترقٌم الصفحات التقدم بشكل صحٌح ومتوافق معنموذج ب 2الفهرس الموجود بصفحة ٌراعى ترقٌم صفحات  -

 .كتابة المقترح
 .CD نسخة إلكترونٌة على إلى باإلضافةٌتم تقدٌم ثالث نسخ ورقٌة من المشروع المقترح  -
 .بالفاكس والمرسلةال تقبل النماذج المكتوبة بخط الٌد  -
 .شارع احمد عرابً المهندسٌن الدور الحادي عشر 96 فى الوحدة مقرإلى  CDباإلضافة إلى  تسلم النسخ الورقٌة -
 labs@heep.edu.eg على العنوان االلكترونًالبرٌد بلكترونٌة لالستمارة إنسخة ترسل  -
 طبقا للنموذجاستٌفاء جمٌع التوقٌعات واألختام ٌتعٌن  -
 تقدٌمهٌراعى مراجعة واعتماد مقترح المشروع بواسطة مركز ضمان الجودة بالجامعة قبل  -
 

 فرٌق عمل المشروع

 مدٌر المشروع هو عمٌد المإسسة التعلٌمٌة. -
 .المعملٌجب أن ٌكون المدٌر التنفٌذي للمشروع هو نفسه مدٌر  -
 .للمشروع التنفٌذينائب للمدٌر  تعٌٌن ٌتعٌن -
 طبقا للنموذج للمشروع والتنفٌذي اإلداريتوقٌع جمٌع أعضاء الفرٌق  ٌجب -
  مشاركة الطالب فً تنفٌذ األنشطة التً ٌمكن مساهمتهم فٌها ٌتعٌن -
 

 تموٌل المشروع
 .ملٌون جنٌه للمشروع 1.5حتى )مٌزانٌة الوحدة + مساهمة الجامعة( جمالً مٌزانٌة المشروع: إ -
 .التموٌل إجمالً% من 40ال ٌقل التموٌل المساهم من الجامعة عن  -
اإلحالل والتجدٌد واآلالت  لبنودالمٌزانٌة والحد األدنى  إجمالً% من 30الدراسات والبحوث هو  لبندالحد األقصى  -

 .% 70والتجهٌزات هو 
 .على مبررات المناقلة وحدة إدارة المشروعات بعد موافقة  خرٌمكن السماح بالنقل من بند آل -
أو من مساهمة الجامعة )فٌما عدا  الوحدة مٌزانٌةالواحد بالكامل من  النشاطٌتم توزٌع المٌزانٌة بحٌث ٌكون تموٌل  -

 ٌتم تموٌله من مساهمة الجامعة فقط(.بند المبانى الغٌر سكنٌة 
 

 توقٌتات هامة

 .من تارٌخ التعاقد شهر 18 ال تزٌد عن مدة تنفٌذ المشروع -
 .شهرا من بدء التعاقد 15 أقصاهلزٌارة االعتماد فً موعد  بطلبٌجب التقدم  -
 تراعى جمٌع التوقٌتات بجدول العالمات المرجعٌة -
األنشطة المرتبطة بعمل  ٌراعى البدء فى شراء اآلالت واألجهزة مع بداٌة المشروع لٌكون الوقت كافٌا لتنفٌذ باقى -

 االختبارات باستخدام تلك اآلالت واألجهزة
سكنٌة( )إن وجدت( خالل المبانى غٌر الٌراعى فى الخطة التنفٌذٌة للمشروع ضرورة االنتهاء من البنٌة التحتٌة )بند  -

 األشهر األربعة األولى 



 

 

 
     

 
’ 

 11     ..............: ...........                 اسم الجامعة: اسم المإسسة التعلٌمٌة            ...........  : اسم المعمل

 (التاسعة)الدورة  العالي  التعليم بمؤسسات معاملال عتمادتطوير وإنموذج التقدم لمشروع 
  ( 328داخلً ) 933;1168فاكس: و تلٌفون - 933;1168الجٌزة   تلٌفون:  –المهندسٌن –شارع احمد عرابى 9>

Labs@heep.edu.egEmail:   

 

 

 مقترح المشروع إعداد

التً سٌتم  راتااالختبعدد ومسمى ) إعتماد المعملتحدٌد دقٌق لمجال  علىالمشروع مقترح  ملتٌجب أن ٌش -
)مع تقدٌم وثائق المعلومات عن مواصفة طرق االختبار(، تحدٌد  اختبارلكل المواصفة القٌاسٌة  ،(اعتمادها

(  Proficiency Tests (PT) اختبارات الحرفٌةالمراجعة الخارجٌة )ستقوم بإجراء  التًالجهات المعتمدة 
 .2- 1 بملحقً ال تشتمل على ذلك التًسٌتم استبعاد المقترحات مع مالحظة أنه  -اختبارلكل 

أهداف،  5ٌجب مالحظة عدم زٌادة األهداف عن  للمشروع (الخطة التنفٌذٌة) مصفوفة اإلطار المنطقًعند صٌاغة  -
لكل  أربعة أنشطة رئٌسٌة وعدم زٌادة األنشطة الرئٌسٌة عنلكل هدف  ثالث مخرجاتوعدم زٌادة المخرجات عن 

 .مخرج
 –CIQAP اتٌجب االستفادة من مخرجات مشروعات التطوٌر السابقة والجارٌة بالجامعة وكلٌاتها )مثل مشروع -

 ..........الخ (. - ICTPمشروعات تكنولوجٌا المعلومات 
 تشتمل علً:  2013/2014للعام الدراسً للمعمل ٌجب إدراج أحدث بٌانات وصفٌة  -

 
 دارة الهندسٌة بالمإسسة / الجامعةإلمعتمد من اوموثق  معمارى للمعملرسم  •
مع تحدٌث المساحات  رسم تخطٌطً ٌوضح الوضع الحالى لتوزٌع األثاث واألجهزة بالمعمل •

 .جهزة المضافة من خالل التموٌل(ألماكن اأالمضافة فى التطوٌر و
 وسنة الصنع والحالة العامة للجهاز قائمة باألجهزة الموجودة بالمعمل موضحا بها طراز الجهاز •

 (% ....... إلخ60-%50وبٌان نسبة كفاءة الجهاز  – ٌعمل بكفاءة/ الٌعمل)
 

ٌتضمن التوقٌع إلتزام  :حٌث  مقترح المشروع المقدم ٌلزم توقٌعه من أعلى مستوى بالمإسسة التعلٌمٌة والجامعة -
 5-4، 1-2بالمساهمة المحددة بالبند  / الجامعة المؤسسة التعلٌمٌة
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 انًإسسخ انزعهًُُخو  خ واألهذاف االسزشارُجُخ نهجبيعخانشؤَخ وانشسبند. 

 

 رؤٌة الجامعة:

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

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

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

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

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

 

 رسالة الجامعة:

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

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

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

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

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

 

 :المؤسسة التعلٌمٌةرؤٌة 

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

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

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

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

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

 

 :المؤسسة التعلٌمٌةرسالة 

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

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

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

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

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

 :للمؤسسة التعلٌمٌة األهداف اإلستراتٌجٌة

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

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

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

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

............................................................................................................. 
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ورعهذاد اداألول: ئلشاسانفصم   
 شاسئلـــ  0-0

 :َفٛذ ثأَّانًٕلغ أدَبِ َحٍ 

 تارٌخ من الفترة خالل وذلك دولٌة أو وطنٌة تموٌل جهة أٌة إلى علٌه طفٌفة بتعدٌالت أو الحالً، المقترح من نسخة ٌتم تقدٌم لم -
 .الدورة لهذه ىٜالعا التعلٌم المشروعات بوزارة وحدة تطوٌر قبل من المختارة المشروعات إعالن تارٌخ حتى مقترحاتبال التقدم

 ٍسيٞب، أُ اىَششٗع ٝزيقٚ دػَب ٍبىٞب آخش فٜ ّفظ اى٘قذ ع٘اء مبُ  ارا ثجذاىسق فٜ اّٖبء اىَششٗع أٗ ٍْغ رَ٘ٝئ  للوحدة
 .نشطة والمجال المقدم بمقترح المشروعاأللنفس  ب أٗ دٗىٞب خاله فزشح رْفٞز اىَششٗعاقيَٞٞ

 اإلدارٌة السلطة ٍِ توقٌعه تم المشروع وأن علمنا، حدود فً صحٌحة المشروع هذا مقترح فً الواردة المعلومات أن نشهد -
وحدة تطوٌر المإسسة التعلٌمٌة على حق  توافق لذلك، إضافة. المقترح هذا فً الواردة األنشطة فً ستشارك للجامعة والتً الممثلة

أجزاء من االستمارة مع الهٌئات أو جهات التموٌل األخرى وذلك للتنسٌق ولمراجعة التموٌل  أو النسخة الكاملة فً تداول المشروعات
 المناسب، وأن ٌسمح بكشف محتوى االستمارة خالل هذا التداول".

 .1.2جْذ اىفٜ  اىَسذدحثبىَغبَٕخ  ريزضً اىَئعغخ اىزؼيَٞٞخ ٗاىدبٍؼخ -

 : المؤسسة التعلٌمٌةتفاصٌل 

 :ػْ٘اُ اىَششٗع 

 :اىَئعغخ اىزؼيَٞٞخ 

 :اىَئعغخ اىزؼيَٞٞخػْ٘اُ  

 (المعمل)مدٌر  لمشروعل التنفٌذي مدٌرال

 :االعٌ 

 :اى٘ظٞفخ 

 :اىز٘قٞغ
 

 :اىزبسٝخ 

 

  للمشروع التنفٌذي نائب المدٌر 

 االسم:
 الوظٌفة:

 التارٌخ :                                                           التوقٌع:

 (المؤسسة التعلٌمٌةعمٌد مدٌر المشروع ) 

 :اى٘ظٞفخ               :                                         االعٌ 
 

 :اىز٘قٞغ
 

 :اىزبسٝخ 

 

 انتؼهًٛٛخ نهًؤعغخانشعًٙ  الخاتم

 رئٌس الجامعة

 االسم:                                                                                  
 

 :اىز٘قٞغ
 

 :اىزبسٝخ 

 

 للجامعةالخاتم الرسمً 
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 زصذَك انانًشاجعخ و   0-0

  بانجامعت(ومديز وحدة إدارة انمشزوعاث  ضمان انجىدة مزكز انتصديق بىاسطت مديز انمزاجعت ويتم )  
 

 ٍشمض ٍذٝشرغدٞئ ث٘اعطخ ٍشاخؼزٔ ٗرٌ ٝقغ فٚ اطبس اعزشارٞدٞخ اىزط٘ٝش ثبىدبٍؼخ ٕٗزا اىَششٗع 

 ىٜالعا بالتعلٌم لوحدة تطوٌر المشروعاتقجو رقذَٝٔ   ثبىدبٍؼخ ٗٗزذح اداسح اىَششٗػبد اىد٘دح ضَبُ

  الجامعةبٌانات 

 عنوان المشروع: 
 

 :المؤسسة التعلٌمٌةاسم  
 

 )مراجعة كافة البنود الفنٌة لمقترح المشروع( الجامعةب مركز ضمان الجودةبٌانات مدٌر  

 االسم: 
 :الوظٌفة 
 

 فاكس: برٌد إلكترونً: 
 تلٌفون مكتب:

 تلٌفون محمول:

 التوقٌع:
 

 :التارٌخ 
 

 (المشروع لمقترح المالٌة البنود كافة)مراجعة  بالجامعة إدارة المشروعات وحدة مدٌر بٌانات

 االسم: 
 الوظٌفة: 

 

 :مكتب تلٌفون :فاكس :إلكترونً برٌد 
 تلٌفون محمول:

 التارٌخ:                                                          التوقٌع: 

 

 

 

 

 ،،،ٚؼتًذ

 انخبتى انشعًٗ نهدبيؼخ      سئٛظ اندبيؼخ       

 أ.د 
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 ثُبَبد انًششوعانفصم انضبٍَ:  

 األسبسُخيششوع    ثُبَبد 0.  0

 :ػُٕاٌ انًششٔع 

 

نالعتماد  هتأهيهمعمم ..................................................... ومشزوع تطىيز 

 ..............................  جامعت  ....................  /معهدبكهيت

 

 (.……,0,0,3) َشاعً كزبثخ األسلبو ثبنزُسُك  :رفبصُم انًُضاَُخ 0-0-0

 أ

ٔحذح يٍ  )انًٛضاَٛخ( انذػى انًبنٙ انًطهٕة

 انتؼهٛى انؼبنٙثٕصاسح انًششٔػبد إداسح
 ()خُّٛ يصش٘

 ثبنحشٔف:

 ة

 اندبيؼخ*: انذػى انًبنٗ انًمذو يٍ –

 )يغبًْخ اندبيؼخ(           

 ()خُّٛ يصش٘   

 ثبنحشٔف:

 ()خُّٛ يصش٘                                                        :  )يجًىع أ+ة(   ئجًبنٍ انًُضاَُخ

 ثبنحشٔف:

 

          
 

 :يذح انًششوع 0-0-0

 ربسَخ انزعبلذ ٍي شهش  08حذ ألصً 

 

 

 

 

 .(مجموع أ+ب)مٌزانٌة المشروع  إجمالًمن  % 63ال ٌقل عن  *
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 انًششوع ئداسحثُبَبد 0-0

 سئُس انجبيعخثُبَبد  0-0-0

 :رئيس انجامعتاسم 

 انعنىان:

 :انمدينت –انزمز انبزيدي 

 انفاكس:     انمحمىل:    تهيفىن:

 انبزيد اإلنكتزوني:

 

 (انكهُخ/انًعهذ)عًُذ ثُبَبد يذَش انًششوع  0-0-0

 اسم مديز انمشزوع:

 انىظيفت انحانيت:

 انعنىان:

 :انمدينت –انزمز انبزيدي 

 انفاكس:     انمحمىل:    تهيفىن:

 انبزيد اإلنكتزوني:

 

 (انًعًم)يذَش هًششوع ن انزُفُزٌ ًذَشانثُبَبد  0-0-3

 :انمديز انتنفيذياسم 

 انىظيفت انحانيت:

 انعنىان:

 :انمدينت –انزمز انبزيدي 

 انفاكس:     انمحمىل:    تهيفىن:

 انبزيد اإلنكتزوني:

 

 هًششوع ن انزُفُزٌ ًذَشانَبئت ثُبَبد  0-0-2

 :انتنفيذيانمديز نائب اسم 

 انىظيفت انحانيت:

 انعنىان:

 :انمدينت –انزمز انبزيدي 

 انفاكس:     انمحمىل:    تهيفىن:

 انبزيد اإلنكتزوني:
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 فشَك عًم انًششوع  0-3

 أعضبء( 02-6)يٍ   Management teamأعضبء فشَك ئداسح انًششوع  0-3-0

 

 

  ه.تكرارالخانات حسب الحاجٌتم  -

 .ٌوقع جمٌع أعضاء فرٌق إدارة المشروعأن ٌجب  -

 )ملحق رقملجمٌع أعضاء فرٌق إدارة المشروع طبقا للنموذج المرفق ٌجب أن ترفق السٌرة الذاتٌة  -

9). 

 تحدد المسئولٌة فى إدارة المشروع بصورة واضحة -

 

 

 التوقٌع
 إدارةالمسئولٌة فً 
 المشروع

 م االســـــــــــم الوظٌفة الحالٌة

  
 عمٌد الكلٌة

 ) مدٌر المشروع(
 1 

 
 

----------- 

 مدٌر المعمل( -) المدٌر التنفٌذي

 
2 

 
 

----------- 

 ) نائب المدٌر التنفٌذي(

 
3 

 
 

----------- 
 عضوا

 (مدٌر الجودة) 

 
4 

 

 

----------- 
 عضوا

   (المدٌر الفنى)         

 

5 

 
 

  عضوا
6 
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انفشَك انزُفُزي نهًششوع 0-3-0  

  
  ،د فشٝق اىؼَو اىَشبسك فٜ اىَششٗع٘ضر ػذد أفشاٝفٜ اىدذٗه اىزبىٜ، 

 

 

 جب تمثٌل جمٌع الفئات السابقة فً فرٌق عمل المشروع.ٌ* 

  

 *  انفئبد ْزِ انفئخ انًششٔع يٍػذد انًشبسكٍٛ فٙ 

 طالب 

 مساعدون نومدرس/  معٌدون 

 نومدرس 

 نومساعد أساتذة 

 أعبرزح 

 (ٗظبئف غٞش أمبدَٝٞخ( ) آخشُٗ) 

 
 كااادٌمٌٌناأل وغٌاار نوأكاادٌمٌ ،الفرٌااق أعضااء ػددذد إجماالً

 المشروع فٜ المشاركون
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 يخشجبد انًششوع سبء فشق رحمُكسؤ 0-3-0-0

 
 أعَبء فٜ اىجذاٝخ رنزت. اىَششٗع خّشطأٗاىزِٝ عٞشبسمُ٘ فٜ  اىسبىٞخػيٚ قبئَخ ثؤعَبء اىَشبسمِٞ ٗٗظبئفٌٖ، اىزبىٞخ  اىدذاٗه سز٘ٛر

 زجغ رىل اىَشبسمِٞ فٜ رْفٞز اىَششٗع ٝفشٝق اداسح اىَششٗع ٗ

 
 و

 سلى انًخشط

سئُس انفشَك انًسئىل أسى 
 عٍ رحمُك انًخشط

)ورشرُت عشض انًخشجبد 
 ثبنخطخ انزُفُزَخ(

 
انىظُفخ 
 انحبنُخ

 انزىلُع

     

     

     

     

     

 
 انفشَك انزُفُزٌ نزحمُك انًخشجبد 0-3-0-0

 انىظُفخ انحبنُخ اإلسى و
أسلبو انًخشجبد 

انًشبسن فً 

 رُفُزهب

 انزىلُع

     

     

     

     

     

     

     

 

 ه.ٌتم تكرار خانات الجداول حسب الحاج -

 (8)ملحق لرإساء فرق تنفٌذ مخرجات المشروع ٌجب أن ترفق السٌرالذاتٌة  -
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 (020/020نهعبو انجبيعٍ ) انًعًمعٍ  وصفُخ ثُبَبد 0-2

 

 وصف المعمل: 2-4-1

 :الحالى سم المعملإ -

 تارٌخ تأسٌس المعمل: -

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

 :للمعمل السعة الطالبٌة -

  وظٌفة المعمل: -

 

 :بالمعمل حالٌا الموجودة والمعدات األجهزة 2-4-2

 

 :بالمعمل والقٌاسات المتوفرة ختباراتاال 2-4-3

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

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

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

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

 

 

 المستفٌدة من المعمل: دراسٌةال المقررات 2-4-4

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

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

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

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

 

عُخ ششاء  ؼذد ان انًٕدٚم اندٓبص

 اندٓبص

 حبنخ اندٓبص انغشض

)ٚؼًم ثكفبءح/ 

 الٚؼًم(
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 : ..........(  -المجتمع ، الشركاتالجامعة  –الكلٌة )المعمل  ٌقدمها التً الخدمات من المستفٌدةالجهات  2-4-5

 )ٌشترط قٌام المعمل بتقدٌم خدمة مجتمعٌة لقبول مقترح المشروع(

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

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

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

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

 :ضافٌةإ تومعلوما مصادر 2-4-6

 :الموارد البشرٌة -

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

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

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

 :، دولٌة(إقلٌمٌة)محلٌة، قومٌة،  - ٌشارك فٌها المعمل التًالمشروعات الحالٌة  -

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

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

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

 :تنفٌذها الجاريتمت بالمعمل خالل الخمس سنوات الماضٌة أو  التًبٌانات عن مشروعات التطوٌر  -

 المشروعات.ٌمكن إضافة سطور إضافٌة الستٌعاب 

 :األخٌرةث سنوات اللمعمل خالل الثبا أجري ذىالالتحدٌث  -

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

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

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

 

 :( مصدر التموٌل أو جهةو، المصريبالجنٌه  القٌمة) / السنةالمتاح  للمعمل الحالًالتموٌل  -

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

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

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

 حجم التموٌل جهة التموٌل اسم المشروع
تارٌخ بدء 

 التنفٌذ
تارٌخ 
 االنتهاء

أهم 
 المخرجات

تقٌٌم اثر 
 المشروع

1-        

2-        

3-        
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 :طابعات، شبكة المعلومات الدولٌة،.........( -حاسبات شبكة المعلومات بالمعمل ) -

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

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

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

 

 :لها عالقة بالمشروع التًالخبرات الممٌزة والتدرٌبات  -

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

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

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

 عن المعمل حالٌا:والنشروسائل اإلعالم  -

 إسم الموقع اإللكترونى:   موقع الكترونً:

 كتب:      ملصقات:  كتٌبات:  مطوٌات:

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

   عن المعمل مع مقترح المشروع( )ترفق نسخة من وسائل اإلعالم المطبوعة

 

 سلوب موحد(:أٌتم عرض البحوث العلمٌة ب المعمل من تم نشرها حدٌثة  بحوثخمس بحوث مختارة )أفضل  2-4-7

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 انفصم انضبنش: رفبصُم يمزشح انًششوع

 

: )انىضع انشاهٍ ، ووصف نهًشكهخ انحبنُخ ، دساسخ نهًعًم  انشاهٍ انىضع 3-0

 ويصبدسح نضالس سُىاد لبديخ(.نهذخم جذوي ورشًم عهً انزطىس انًزىلع 

 
 
 
 
 

 رحذَذ اإلحزُبجبد 3-0

 (الحتٌاجاتاوصف )لمدى االحتٌاج للمشروع المقدم  تحدٌدأكتب 

 

 

 

 األهذاف انًحذدح نهًششوع 3-3

 انهذف و

1  

2  

3  

  

  

 

 

 

 مكاسب أخرى()تجارٌة، اقتصادٌة، تدرٌبٌة، تؤثٌر مجتمعً،  انًششوع يٍ وانعىائذ وانًكبست انًخشجبد 3-2
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 وكُفُخ يىاجهزهب أصُبء انعًم ثبنًششوع انًخبطش انًزىلعخ 3-5

 

 كُفُخ يىاجهزهب انًخبطش )يحذدح(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
     

 
’ 

 24     ..............: ...........                 اسم الجامعة: اسم المإسسة التعلٌمٌة            ...........  : اسم المعمل

 (التاسعة)الدورة  العالي  التعليم بمؤسسات معاملال عتمادتطوير وإنموذج التقدم لمشروع 
  ( 328داخلً ) 933;1168فاكس: و تلٌفون - 933;1168الجٌزة   تلٌفون:  –المهندسٌن –شارع احمد عرابى 9>

Labs@heep.edu.egEmail:   

 

 انفصم انشاثع: خطخ انعًم وانزُفُز

 ئسشبداد عبيخ 0.  2

اىَزم٘سح  اىزبىٞخ مٞف عزئدٛ ٍخشخبد اىَششٗع اىٚ رسقٞق األٕذاف اىَسذدح اىدذاٗهٗضر فٜ  -

. ٝدت ر٘ضٞر ٍخشخبد / ػ٘ائذ مو ٕذف ٍِ إٔذاف اىَششٗع اىَسذدح، الثذ ٍِ  3-3فٚ اىجْذ 

 رسذٝذ اىَئششاد ٗفشٗض اىؼَو ىنو ٍخشج / ػبئذ.

، ٗاىضٍِ ٗاىَ٘اسد اىؼ٘ائذاىَئدٝخ ىٖزٓ اىَخشخبد/ األّشطخ ٝدت ر٘ضٞر  ٔٗه اىزبىٞافٜ اىدذ -

األّشطخ اىالصٍخ ىيزْفٞز )ٍ٘اسد ثششٝخ، ٍ٘اد، أخٖضح، أخشٙ(. َٝنِ رنشاس اىدذٗه العزٞؼبة مو 

رط٘س اىَؼَو ٗاىسص٘ه ػيٚ مو اىؼْبصش اىَطي٘ثخ ىزسقٞق  رضٌ أُ مَب ٝدت .اىشئٞغٞخ

 االػزَبد.

 -اىْشبط ٍَب ٝيٚ: رصْٞف اىَبىٚ رسذٝذ ٍصف٘فخ اإلطبس ٝدت فٚ -

 غنْٞخ )ازاله ٗردذٝذ(اىَجبّٚ غٞش اى .1

 /طبثؼبد/ أخٖضح رنٞٞف/ ........(َؼذاد ) أخٖضح ٍؼبٍو ٍٗب قذ ٝيضٍٖب ٍِ زبعجبداىد ٗاالٟ .2

 زدٖٞضاد ) أثبس ٍٗغزيضٍبد(اى .3

 -ٗٝشَو : 4-4مَب ٕ٘ ٍ٘ضر ثبىدذٗه  جس٘س ٗرْفٞز أّشطخاىذساعبد ٗاى .4

  االعزؼبّخ ثبىخجشاء ٗاىَقَِٞٞ ٗاىَشاخؼِٞ  .1

  رؤٕٞو ٗرذسٝت ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىطالة ٗاالداسِٝٞ ٗاىفِْٞ   .2

  ّذٗاد ٗٗسػ ػَو ٍٗشبسمخ فٚ ٍئرَشاد   .3

  ق٘اػذ اىجٞبّبد ٗدػٌ اىجْٞخ اإلىنزشّٗٞخ ٗاػالً ٗاػالُ   .4

  جس٘س(اىذساعبد ٗاى% ٍِ ثْذ 4ال رزؼذٙ ٍنبفآد اداسح اىَششٗع، )   .5

، PT و)اخزجبساد اىنفبءح اىسشفٞخ ٍث ثْ٘د صشف أخشٙ ٍشرجطخ ثطجٞؼخ ٍششٗع اىَؼبٍو .6

ٍؼبٝشح ٗصٞبّٔ االخٖضح، رْفٞز االّشطخ اىفْٞخ ٗاالداسٝخ اىخبصخ  اىزؼبقذ ٍغ اىدٖخ االعزشبسٝخ،

 ثبىَششٗع، مَٞبٗٝبد ٍٗغزيضٍبد االخزجبساد، اخشاءاد االػزَبد(

 اىغبػخ أخش×  اىغبػبد ػذد×األفشاد  ػذد) اىْشبط ىزْفٞز ٗاىخجشاء اىؼَو فشٝق رنيفخ ٝزٌ رسذٝذ -

 :مَب ٝيٚ  (خْٞٔ    ---------=   اىفئخ زغت

 ج/ساعه 52 أستاذ

 /ساعه37.5 أستاذ مساعد

 /ساعه05 مدرس

/ساعة05 الهٌئة المعاونة  

 ساعة/3228 أكادٌمً غٌر

 
 ٔ شٖشٝب فئٗثَب ال ٝزؼذٙ ػذد االٝبً اىَغَ٘ذ ثٖب ىنو 

 

ٗ ٝدت أُ رنُ٘ االّشطخ اىشئٞغٞخ رَنِ ٍِ رسقٞق عَٞخ اٝدت اُ رنُ٘ اىَخشخبد ٗاضسخ ٍٗسذدح ٗرصبؽ فٚ خَيخ 

.اىَخشخبد ٗرصبؽ فٚ خَيخ فؼيٞخ
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 Logical Framework Matrix :ثبنخطخ انزُفُزَخ /  انًُطمٍ نهًششوعانفًُ يصفىفخ اإلطبس  2-0  

 .، انًخشخبد ٔاألَشطخفخ عطٕس إظبفٛخ العتٛؼبة األْذافًٚكٍ إظب

 .(أَشطخ سئٛغٛخ نكم يخشج 2نكم ْذف ٔػذو صٚبدح األَشطخ انشئٛغٛخ ػٍ  2أْذاف، ٔػذو صٚبدح انًخشخبد ػٍ  5ظشٔسح ػذو صٚبدح األْذاف ػٍ يغ يالحظخ )

 انٓذف 
 انًخشخبد 

 )يحذدح(

 يؤششاد انُدبذ

 )لبثهخ نهمٛبط(
 انشئٛغٛخ األَشطخ

 فتشح تُفٛز انًخشج انُشبغ تُفٛز فتشح

 انُٓبّٚ انجذاّٚ النهاٌة البداٌة

 

 

 

1- 

 -أ

 
1   

  

2   

3   

 -ة

 

 1   
  

2   
3   

 -ج

 

 1   
  

2   
3   
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  - أ

  
1 
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3   

 

 -ة

 1   
  

2   

3   

 

 --ج

 1     

2   

3   
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 انضيٍُ ألَشطخ انًششوع ثبنكبيم اإلطبسيصفىفخ  2-3

 

 ، موضحا الفترة الزمنٌة لكل نشاط على حده.التالىٌتم تحدٌد إطار زمنً مفصل ألنشطة المشروع، فً الجدول 

 

 *ُشبغان انكٕد
 صيٍ انًششٔع )ثبنشٓش(

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

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 االكتفاء بتكرار الكود دون إدراج بٌان النشاط.* ضرورة كتابة بٌان النشاط الرئٌسً وعدم 
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 Logical Framework Matrixثبنخطخ انزُفُزَخ : /  انًُطمٍ نهًششوع انًبنًيصفىفخ اإلطبس  2-2 

 2-4ٝزٌ مزبثخ رفبصٞو رنبىٞف األّشطخ اىَزم٘سح فٚ اىجْذ  -

 (……,1,2,3رنزت األسقبً ثبىزْغٞق ) -

 أٍبً ثْذ رصْٞف اىْشبط ضغ ػالٍخ  -

 انٓذف 
سلى 

 ًخشجان

سلى 

 انُشبغ

 تكهفّ انًخشج انُشبغ تكهفخ تصُٛف انُشبغ

يجبَٗ غٛش  اإلخًبنٙ

 غكُٛخان

آالد  تدٓٛضاد

 ٔيؼذاد

دساعبد 

 ٔثحٕث
 اإلخًبنٙ يغبًْخ اندبيؼخ يغبًْخ انٕحذح

يغبًْخ 

 انٕحذح

يغبًْخ 

 اندبيؼخ
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 -ة

 

1           
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3        
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3           

 اإلخَبىٜ
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 :خطخ رًىَم أَشطخ انًششوع2-5

 بند التموٌل
المٌزانٌة المطلوبة 

 الوحدهمن 

النسبة المئوٌة 
 إجمالًمن 

 الوحدةمساهمة ا

المٌزانٌة المطلوبة 
المؤسسة من 

 /الجامعةالتعلٌمٌة

النسبة المئوٌة 
 إجمالًمن 

المؤسسة مساهمة 
 / الجامعة التعلٌمٌة

 إجمالً التكلفة 

المٌزانٌة 
المخصصة 

 للمبانً
 والتجهٌزات

واآلالت 
 والمعدات

 سكنٌةالغٌر  مبانً

    )إحالل أو تجدٌد(
     

      تجهٌزات )أثاث ومستلزمات(

وما )اجهزة معامل  ومعدات آالت
قد ٌلزمها من حاسبات وطابعات 

 تكٌٌف .....(أجهزة و
     

      اإلجمالً 

المٌزانٌة 
خصصة الم

للدراسات 
والبحوث 
وتنفٌذ 

 نشطةاأل

      اىزؼبقذ ٍغ اىدٖخ االعزشبسٝخ
رؤٕٞو ٗرذسٝت ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىطالة 

 ِٞٞٗاالداسِٝٞ ٗاىفْ
     

ّذٗاد ٗٗسػ ػَو ٍٗشبسمخ فٚ 

 ٍئرَشاد
     

ق٘اػذ اىجٞبّبد ٗدػٌ اىجْٞخ اإلىنزشّٗٞخ 

 ٗاػذاد اى٘ثبئق
     

      ٍؼبٝشح ٗصٞبّٔ االخٖضح
      PTاخزجبساد اىنفبءح اىسشفٞخ 

االعزؼبّخ ثبىخجشاء ٗاىَقَِٞٞ 

 ٗاىَشاخؼِٞ
     

-)ال ٝزؼذٙ ، ٍنبفآد إلداسح اىَششٗع
      % ٍِ ثْذ دساعبد ٗثس٘س(4

ٍقبثو رْفٞز االّشطخ اىفْٞخ  ٍنبفبد

 اىخبصخ ثبىَششٗع
     

      اإلجمالً

 100%  100%   

 100%  100%   

 100%  100%   

      

 %00000000000نسبة مساهمة الجامعة من المٌزنٌة الكلٌة:

 .المبالغ بالجنٌة المصري -

سكنٌة المدرج فً الخطة التنفٌذٌة )فً حالة المبانً غٌر الٌتم تنفٌذ بند  أنٌجب و سكنٌة.الغٌر  للمبانًٌشترط وجود رخصة  -

 الجامعة على أن تكون تكلفته من مساهمة -األولً من تنفٌذ المشروع. االشهر االربعة خالل   وجوده(

 ..%31للمٌزانٌة المخصصة للدراسات والبحوث  وتنفٌذ األنشطة هو  األقصىالحد  -

 .المٌزانٌة إجمالًمن  %41 عن الجامعةمساهمة ال تقل  -

 .لدراسات والبحوثبند ا إجمالً% من  4 ال ٌتعدى عن مكافآت إدارة المشروعال تتعدى قٌمة  * - -

 .مساهمة الجامعة  بند المبانى غٌر السكنٌة منٌتم تموٌل  -
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 :انالصيخ نهزُفُز انشثع سُىَخ رمذَش انزذفمبد انُمذَخ  6 -2

  ٌتم وضع القٌمة النقدٌة المطلوبة فً توقٌت طلبها 

 المخرج:................................. اسم * كود المخرج :............................ 

 
 

 .*  ٌكرر لكل مخرج من المخرجات

 انُشبغ انُشبغ كٕد
 انتكهفخ انشثغ عُٕٚخ غجمب نهًخطػ انضيُٗ نهتُفٛز تكهفخ انُشبغ

 إخًبنٙ الجامعة الوحدة
 انشثغ انغبدط انشثغ انخبيظ انشثغ انشاثغ انشثغ انثبنج انشثغ انثبَٙ انشثغ األٔل

 الجامعة الوحدة الجامعة الوحدة الجامعة الوحدة الجامعة الوحدة الجامعة الوحدة الجامعة الوحدة

                 

                 

                 

                 

                 

                 

         الوحدةتقدٌر التكلفة الربع سنوٌة من مساهمة 
  

  

         تقدٌر التكلفة الربع سنوٌة من مساهمة الجامعة
  

  

         إجمالى تقدٌر التكلفة الربع سنوٌة
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رطىَش يعًم  يششوعثُبٌ يهخص نهزذفمبد انُمذَخ انالصيخ نزُفُز  2-7

د .............................................................................................. ورأهُهه نالعزًب

 رطىَش ونًششوع  انزبسعخ....................... ثبنذوسح   جبيعخثكهُخ/يعهذ.................  

 عزًبد انًعبيمئ

 
الربع 
 السنوي
 
 

 تموٌل الجامعة الوحدةتموٌل 

مبانً غٌر 

 سكنٌة
 تجهٌزات

آالت 

 ومعدات

دراسات 

 وبحوث 
 إجمالً

مبانً غٌر 

 سكنٌة
 تجهٌزات

آالت 

 ومعدات

دراسات 

 وبحوث
 إجمالً

Q1           

Q2           

Q3           

Q4           

Q5           

Q6           

           االجمالى

 

 للمشروع. فً ضوء الخطة التنفٌذٌة تم إعداد البٌان عالٌه 

 مدٌر المشروعأ.د.عمٌد الكلٌة و        المدٌر التنفٌذي للمشروع أ.د.

    

 

 ٌعتمد،

 الخاتم الرسمى للجامعة      رئٌس الجامعةأ.د. 
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 Dissemination & Sustainabilityنُشش واالسزًشاسَخ اآنُبد  2-8  
 

 ٍغ اىزشمٞض ػيٚ ر٘ضٞر  يَششٗعى ٗاالعزَشاسٝخ  ٗاىزؼشٝف ثبىخذٍبد اىزٚ ٝقذٍٖب اىَؼَو  اىْشش ٟىٞبد   ٗصفب  امزت

رط٘ٝش  ٍششٗػبد  اداسحٗزذح مٞف عٞزٌ رَ٘ٝو األّشطخ ثؼذ اّزٖبء اىذػٌ ٗاىزَ٘ٝو اىَقذً ٍِ )اعزَشاسٝخ اىزَ٘ٝو 

 اىزؼيٌٞ اىؼبىٚ(
 

 

 Dissemination النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sustainability االستمرارٌة
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 Quality Control & Monitoringضجظ انجىدح وانًزبثعخ آنُبد  2-9
 

، ٌمكن أن تشامل أثناء تنفٌذ المشروع المتابعةومنهجٌة العمل التً ستتبع فً ضبط الجودة و اإلستراتٌجٌةاستخدم هذا الجزء لوصف 
إجتماعاات دورٌاة لفرٌاق العمال لمراجعاة األداء فاى تنفٌاذ المشاروع، إتخااذ اإلجاراءات  المقترحة إجاراء مراجعاة دقٌقاة ،الفعالٌات 

 التصحٌحٌة الالزمة لتصحٌح الحٌود.

 دالة على ذلك( ومستنداتمع وجود محاضر  ) ٌنبغى عقد إجتماعات دورٌة لفرٌق إدارة المشروع مرة كل شهر على األقل

 فً المشروع: الجودةضبط آلٌات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتابعة:آلٌات 
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 انجضء انضبًَ
 انًالحك

 

 التً سوف ٌقوم المعمل باعتمادها   باالختباراتقائمة  (1ملحق )

 التً سوف ٌقوم المعمل باعتمادها  الختباراتلانًٕاصفبد انمٛبعٛخ  (2ملحق )

 المشروعتوقٌتات العالمات المرجعٌة لتنفٌذ  (3ملحق )

 المبانى غٌر السكنٌة (4ملحق )

 قائمة اآلالت والمعدات (5ملحق )

 قائمة التجهٌزات  (6ملحق )

 ومستلزمات أثاثقائمة  (7) ملحق

 قائمة الدورات التدرٌبٌة وورش العمل (8ملحق )

 (9ملحق )
 رؤساء الفرق التنفٌذٌة النشطةالسٌر الذاتٌة ألعضاء الفرٌق اإلداري و

 المخرجات
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 (0يهحك )

 
 التً سوف ٌقوم المعمل باعتمادها باالختباراتقائمة 

 م
 ختبارإلااسم 

 )محدد(

سم الجهاز/ األجهزة إ

 االختبارفً  ةالمستخدم

المواصفة القٌاسٌة 

 لالختبار*

Test Method)) 

 االعتمادمواصفة 

ISO 15189   

ISO 17025  

 ...... 

 جهة إجراء 

 اختبار الحرفٌة 

Proficiency 

Tests (PT)   

 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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 (0يهحك )

 
 التً سوف ٌقوم المعمل باعتمادها المواصفات القٌاسٌة لالختبارات

(Test Method) 

على حده  ختبارإلكل  اتيتم في هذا الملحق إدراج وثائق المعلومات المختصرة عن المواصفة القياسية لالختبار

 المواصفة القياسية لالختبارواسم  اختبارحيث يكتب اسم كل ب)، 1ملحق  ة فىالمدرج ختباراتإلاوبنفس ترتيب 

 .ختبارإلالمواصفة القياسية لبصفحة مستقلة يليها وثائق 

 

 .للوحدةعلى الموقع االلكترونى  – استرشادي 2ملحق بيمكن االسترشاد باألمثلة الموجودة  -
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 (3يهحك )

 
 توقٌتات العالمات المرجعٌة لتنفٌذ المشروع

 النشاط  النشاطمجال  مسلسل
 التنفٌذ النتهاء المخطط التارٌخ

 (بالشهر) 
 1 مخطط زمنً لألعمال االستشارٌة 1-1 االستشارٌة االعمال 1

2 
 التدرٌب

 

 1 بالمواصفة توعٌة 2-1

  داخلٌة مراجعات 2-2

  Uncertainty الالٌقٌن حسابات 2-3

  االختبارات طرق 2-4

  Quality Controlضبط الجودة  2-5

 الوثائق عدادإ 3

  واألهداف والرإٌة الرساله 3-1

  الوظٌفً والتوصٌف التنظٌمً الهٌكل 3-2

  الجودة دلٌل 3-3

  العمل وتعلٌمات واألجراءات السٌاسات 3-4

  (SOPs) االختبارات  طرق 3-5

)أن  تطوٌر وتحدٌث البنٌة التحتٌة 1-4 التحتٌه البنٌة 4

 وجدت(

4 

5 
 والمستلزمات األجهزة

 والمحالٌل والكٌماوٌات

   والمستلزمات جهزةاأل شراء 5-1

  األجهزة معاٌرة 5-2

  األجهزة صٌانه خطة 5-3

 ضبط ومحالٌل سٌةاٌالق المواد شراء 5-4

 والكٌماوٌات الجودة
 

  الالٌقٌن حسابات إجراء 1-6 الالٌقٌن حسابات 6

  الحرفٌة الكفاءة إختبارات تنفٌذ 1-7 الكفاءة إختبارات 7

 المراجعات 8

   داخلٌةال مراجعةال تنفٌذ 8-1

  اإلدارة جعةاتنفٌذ مر 8-2

  ةالمحاكا زٌارة 8-3

 االعتماد إجراءات 9

 15 تقدٌم الطلب 9-1

   األساسٌة الزٌارة 9-2

  االجراءات التصحٌحٌة 9-3

  الحصول على شهادة االعتماد 9-4

االستعانة باستشاري متخصص أو جهة استشارٌة متخصصة بحٌث ال تقل معاٌٌر االختٌار وبنود التعاقد عن * ٌمكن 

 . المعاٌٌر التً تم تحدٌدها بواسطة مركز تحدٌث الصناعة
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 (2يهحك سلى )

 
 المبانى غٌر السكنٌة

 
 

 جهة التنفٌذ*
  م كود البند التوصٌف    الدفعات المالٌة من الجامعة

  1 

ٌد
جد
وت
ل 
ال
ح
إ

 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

    

         
 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
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  انهُذسُخ ثبنجبيعخ / يمبول داسح إلا سى انجهخ انزً سزمىو ثزُفُز أعًبل انزطىَش ثبنجُُخ انزحزُخ يضبل:ئجهخ انزُفُز )ركزت
 ...انخ(

 
 
 

 (5يهحك سلى )

 
 *المطلوبة قائمة اآلالت والمعدات

 العالً التعلٌم بمؤسسات معاملال عتمادإ و تطوٌر لمشروع

 اإلجمالً
 المٌزانٌة المطلوبة من

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

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

 الًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم   
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 .من نشاط تذكر أكواد األنشطة وٌسجل الثمن مرة واحدة  أكثر* فً حالة استخدام الجهاز فً 
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 (6يهحك )

 
 *العالً التعلٌم بمؤسسات معاملال اعتماد تطوٌر و المطلوبة لمشروعالتجهٌزات )أثاث( قائمة 

 ثمن الوحدة العدد بٌان بالتجهٌزات المطلوبة كود النشاط م
  المٌزانٌة المطلوبة من 

 اإلجمالً 
 الجامعة الوحدة

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

    اإلجمالً
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 (7يهحك )

 
 العالً* التعلٌم بمؤسسات معاملال اعتماد تطوٌر و المطلوبة لمشروع (ومستلزمات أثاث)قائمة 

 ثمن الوحدة العدد المطلوبةبالمستلزمات بٌان  كود النشاط م
  المٌزانٌة المطلوبة من 

 اإلجمالً 
 الجامعة الوحدة

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

    اإلجمالً
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 (;يهحك )

 ورش العمل والندوات المقترحة،قائمة بالدورات التدرٌبٌة 

 العالً التعلٌم بمؤسسات معاملال اعتماد تطوٌر و مشروعلتنفٌذ أنشطة  

 اإلجمالً

 المٌزانٌة المطلوبة من
عدد 
 أوالدورات 
 الورش

 بٌان المستهدفٌنعدد 
كود 

 الوحدة الجامعة م النشاط
أصحاب 
المصلحة 
 اآلخرٌن

 الطالب
الفنٌٌن/أمناء 

 المعامل
 اإلدارٌٌن

أعضاء هٌئة 
 التدرٌس

 () دورة تدرٌبٌة وورشة عمل / ندوة / مؤتمر القٌادات

            3 

            2 

            1 

            6 

            8 

            9 

            : 

            ; 

             < 

 اإلجمالً   

 .تمول من مساهمة الجامعة للدورات والندوات ضٌافةالمصروفات  -
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 وإعتماد المعمل داخلٌة فقط وفى مجال الجودةوالندوات مؤتمرات ال -
 ، ٌكتب بالجدول إسم الدورة وبقٌمة تكلفة = صفرتتم من خالل المكتب االستشارى وتكلفتها ضمن مبلغ التعاقد مع المكتب االستشارىالتى دورات ال -
 صفر =ة تكلف بقٌمةسم الدورة إالدورات التى تتم من خالل الشركة الموردة لالجهزة المعملٌة الممولة بالمشروع ضمن تكلفة شراء االجهزة ، ٌكتب بالجدول  -
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 رؤساء فرق تنفٌذ المخرجاتوالسٌر الذاتٌة ألعضاء الفرٌق اإلداري 

 )بحد أقصى صفحتٌن للعضو( 

 أوال: بٌانات عامة

 ..............................................................................  االسم:
 الوظٌفة الحالٌة: ...................................................................
 تارٌخ المٌالد: .....................................................................
 العنوان: ...........................................................................

 قم التلٌفون: .....................................................................ر
 رقم الموباٌل: ....................................................................
 البرٌد االلكترونً: .............................................................

 ثانٌا: المؤهالت العلمٌة: 

 الجامعة / المؤسسة التعلٌمٌة سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة

   الدكتوراه  -1

   الماجستٌر -2

   / اللٌسانس سالبكالورٌو -3

 ثالثا" : التدرج الوظٌفً األكادٌمً )الداخلً والخارجً( :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظٌفة

   

   

 
 رابعا: الدورات التدرٌبٌة فً مجال نظم إدارة الجودة: 

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

 إعتماد المعامل: / سا: األنشطة المختلفة فً مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوٌر التعلٌمخام
 محلٌاً: ...............................................................................................   
 ................................................................................................... 

 إقلٌمٌا )إن وجد(:    
..................................................................................................................................................

...................................................... 
 عالمٌاً )إن وجد(:    

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

 التً تتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة وخدمة المجتمع.سادسا: أهم خمس أنشطة أخرى 
..................................................................................................................................................

...................................................... 
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 اد صهخسواثظ ر
 

 الخاصة واإلقلٌمٌة الدولٌة االعتماد مؤسساتل الدولٌة المعلومات شبكة المواقع االلكترونٌة على بعض ٌلً فٌما

 .الحرفٌة اختباراتالمعتمدة إلجراء  اتوالجه المعامل باعتماد

 واإلقلٌمٌة الدولٌة 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) 

 * الحرفٌة 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 

 


