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  تمھيد
 

جامعة  –يمثل ھذا الكتيب مجھودا متواضعا من إدارة مشروع تطوير وتأھيل برنامج ھندسة القوى الميكانيكية بكلية الھندسة 
ا5ھداف والمخرجات الرئيسية للمشروع للتعريف بأھم   PP1- 007- CAI (DAPAP – مشروع( القاھرة ل-عتماد

عملية تطوير وتحديث القسم بتحقيق وإستيفاء معايير إعتماد البرامج ا5كاديمية للھيئة أنشطة المشروع وكيف ترتبط لتوضيح و
برنامج وھذا المشروع ھو ثمرة تعاون وتمويل مشترك بين  . NAQAAEالقومية لضمان الجودة واCعتماد فى التعليم 

الذى (دارة مشروعات التطويربوزارة التعليم العالى إوحدة  -PCIQA ير المستمر والتأھيل لIعتماد بالتعليم العاليالتطو
ھذا  ).من التمويل% 40التى تشارك بنسبة (وبين كلية الھندسة وجامعة القاھرة ) من ميزانية المشروع% 60يشارك بنسبة 

لبرنامج التطوير قبل تقديمه  (UPMU)وحدة إدارة مشروعات الجامعة بواسطة مدير ومراجعته المشروع وقد تم تسجيل 
  .المستمر والتأھيل لIعتماد بالتعليم العالي

 

كذلك يشارك وباCضافة للنخبة المتميزة لفريق عمل المشروع من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة فى القسم،  
الخاص والمعامل البحثية المتميزة فى الكلية بتقديم كافة أنواع الدعم الفنى المشروع عدد من المراكز ذات الطابع أنشطة فى 

حسب خطابات التصديق المعتمدة المقدمة ( واCستشارات المتخصصة والدراسات العلمية التى تدخل ضمن إطار ا5نشطة
مركز الدراسات ، )رئيس القسممدير المركز ھو مدير المشروع و(مركز بحوث الطاقة فى الكلية : وھذه المراكز ھى. )منھم

، )مدير المعمل أستاذ بالقسم(معمل القياسات والمعايرة ، )مدير المركز أستاذ بالقسم(والتدريب فى ھندسة القوى الميكانيكية 
خ شھراً من تاري 24والمشروع يمتد خIل إطار زمنى يبلغ . )مدير المعمل أستاذ مساعد بالقسم(معمل تنمية المھارات فى القسم 

لتطويروتحديث كافة عناصرإدارة البرنامج ا5كاديمى للقسم وكذلك تطويرورفع كفاءة الفاعلية ) 8/2009**/فى (التوقيع 
 . التعليمية للبرنامج بحيث ينتھى المشروع بتأھيل القسم للتقدم للحصول على شھادة اCعتماد من الھيئة

  

أھميaة : نبaذة مختصaرة عaن تفاصaيل مقتaرح المشaروع فصول حيث يحتaوى الفصaل ا5ول علaى تةويضم ھذا الدليل س
أھaaداف ومخرجaaات ونطaaاق ومنھجيaaة العمaaل ومجaaاcت أنشaaطة المشaaروع، وصaaف  للكليaaة، تحليaaل اCحتياجaaات،/المشaaروع للقسaaم

ا5ساسية عن البرنامج ا5كاديمى لھندسة ويحتوى الفصل الثانى على أھم البيانات . فروض العمل والمخاطرالمتوقعة أثناء التنفيذ
القوى الميكانيكية التaى تتعلaق بعمليaة إدارة وتصaميم البرنaامج وكaذلك بالعمليaة التعليميaة مaن حيaث الIئحaة المطبقaة والمقaررات 

مان ويستعرض الفصل الثالث بعض المصaطلحات الھامaة المرتبطaة بالمشaروع فaى مجaال ضa. المختلفة وا5قسام المشاركة فيھا
الجودة الجودة ومعايير ومؤشرات إعتماد البرامج ا5كاديمية، وكذلك أھم الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول علaى شaھادة 

ويوضح الفصل الرابع مھام  ).ألخ...الخطة اCستراتيجية، الدراسة أو التقويم الذاتى للبرنامج، تقارير المراجعة الداخلية(اCعتماد 
لمسئولة عaن كافaة أنشaطة المشaروع المتعلقaة باCعتمaاد وأنشaطة النشرواCسaتمرارية وضaبط الجaودة والمتابعaة اللجان المختلفة ا

كما يوضح الفصل الخامس الھيكل التنظيمaى لفريaق إدارة وتنفيaذ المشaروع وتوزيaع اCختصاصaات اCداريaة وأعبaاء . للمشروع
يفية تنظيم العIقة بين إدارة البرنامج ا5كاديمى داخل القسم وبين المشاركين فى أنشطة المشروع، أما الفصل السادس فيوضح ك

القaدرة المؤسسaaية والنظaaام اCدارى للكليaة وبaaين ا5قسaaام الخارجيaة المشaaاركة فaaى البرنaامج وكaaذلك العIقaaة بaين أھaaداف وأنشaaطة 
أھaaم  )لمIحaaق المرفقaaة بالaaدليلاو ا(ا5خيaaرجaaزء ويضaaم ال. المشaaروع وأھaaداف ورسaaالة وأنشaaطة وحaaدة ضaaمان الجaaودة فaaى الكليaaة

قي�اس اCستمارات والجداول التى توضح اCطار الزمنى لjنشطة واCسaتمارات الIزمaة للمراجعaة الداخليaة وتقيaيم المقaررات و
وبعaض المIحaق الخاصaة بأنشaطة الجaودةا5خرى  أصحاب المصلحة فى التعليم الھندسى فاعلية العملية التعليمية ومدى رضاء

  .     شروعداخل الم
  

لب�ذل المزي�د م�ن الجھ�د والعم�ل ب�روح الفري�ق لض�مان تحقي�ق  ) عز وجل أن يتوج جھودنا بالنجاح ويوفقن�ا سألون
  .عتماد ا1كاديمى0/ستحقاق االقسم والكلية الجودة بكل جوانب العملية التعليمية وإعداد 

  

  صدق اهللا العظيم   )َواْلُمْؤِمنُونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  ّهللاُ  فََسيََرى اْعَملُواْ  َوقُلِ (

  فريق إدارة المشروع               
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  ياتالمحتو
  

  رقم الصفحة  وانــــــــــــــالعن

  #  كلمة العميد

  #  مشروع مدير الرئيس القسم وكلمة 

  #  المقدمة
  

  الفصل ا�ول

  نبدة عن

  تطوير وتأھيل برنامج تفاصيل مقترح مشروع

  القوى الميكانيكية بھندسة القاھرة ل�عتمادھندسة 
 DAPAP – PP1 – 007 - CAI  

  

  

#  

  

  الفصل الثانى

   بعض بيانات المشروع ا�ساسية عن الكلية والقسم والبرنامج
  

  

  

#  

  

  الفصل الثالث

  ومعاييرإعتماد االبرامج ا�كاديمية مصطلحات ومفاھيم
  

  

#  

  

  الفصل الرابع

  واللجان التنفيذية ل@نشطةمصفوفة أنشطة المشروع 
  

  

#  

  

   الفصل الخامس

  فريق إدارة وتنفيذ المشروع والھيكل التنظيمى
  

  

#  

  

   الفصل السادس

  الكلية ووحدة ضمان الجودة اتالعGقة بين المشروع وإدار
  

  

#  

  

  مGحق ال

   المشروعوأنشطة  دليل اKعتمادبعض إستمارات 

  واستمارات التقييماNستبيانات إستمارات اKطارالزمنى و
  

  

#  

   المراجع
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  /كلمة العميد

  السادة الزمGء
  

  تحية طيبة وبعد،،،
  

التعليمية والبحثية ذات الوجaه اCيجaابي والمشaرق  بجامعة القاھرة إحدى المؤسسات تعتبر كلية الھندسة
فaي   ترفaد ميaادين اCنتaاجوھaي اqن بمثابaة أكاديميaة تقنيaة . في قطاع التعليم العالي على مستوى الوطن العربaي

وإن . العaaالي المختلفaة بمختصaين مaن ذوي المaؤھIت العلميaaة والعمليaة لمواكبaة التطaور والتقaدم التقنaي فروعaه
ماحدث من تقدم فى العلaوم والمجaاcت ا5كاديميaة ا5خaرى جعaل عمليaة تحaديث وتحسaين معaايير وجaودة التعلaيم 

لعالم لكى تسايرما يحدث مaن تغييaرات نتيجaة للعولمaة، وبالتaالى أصaبح أحد أھم التحديات التى تواجه كافة دول ا
للتعليم أولوية رئيسية فى كل من البلaدان المتقدمaة والناميaة كقضaية إسaتراتيجية علaى المسaتوى القaومى، ومرجaع ھaذا أن الھaدف الرئيسaى 

والبحثيaaة، ومaaن ثaaم فaaإن المتوقaaع أيضaaاً أن يسaaھم ھaaؤcء للتعلaaيم ھaaو تزويaaد المجتمعaaات بaaالخريجين المaaؤھلين لتلبيaaة إحتياجاتھaaا المھنيaaة 
  .الخريجون بفاعلية فى رسم وتنفيذ خطط وسياسات التنمية 

  

إلى مستوى يليق بالمنافسة ويحقق المواصaفات  وتشھد ساحة التعليم فى مصر حاليا تطورا كبيرا فى مجال الجودة بآليات جديدة للوصول
 مجمaل بمقaدرة العaالي التعلaيم جaودة وتaرتبط تحوcً من الشكل التقليدى فى التعليم للشكل الحديث منه، يعدالدولية للتعليم وھو اcمر الذى 

المنتفعة من  والخارجية الداخلية الجھات وكافة والمجتمع العمل وسوق متطلبات الطالب تلبية على ومميزاته، ا5كاديمي المنتج خصائص
المؤسسات التعليمية فى مصر المستوى  فاھية بل أصبحت مطلبا أساسيا للمنافسة وإذا أردنا أن تحققإن الجودة لم تعد ر .العملية التعليمية

مع نظرائھا فى الخارج فعلينaا أن نطبaق معaايير الجaودة حتaى تكaون ھaذه المنافسaة لaيس  الIئق بھا وأن تكون على قدم المساواة والمنافسة
وتعد جودة التعليم أحد أھم المؤشرات والعناصaر الھامaة فaى المنافسaة . ى المستوى الدولىعلى المستوى المحلى او اcقليمى وانما عل فقط

وانطIقaا مaن ھaذه المعطيaات وايمانaاً بأھميaة  .التكيف مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل على ا5صعدة المحليaة واCقليميaة والدوليaة و
 بالكليaة أن تتبنaى اCدارة العليaا سaعياً إلaى تطaوير العمليaة التعليميaة فانaه يسaعد وحتمية إرساء أسس ومعايير ضمان الجaودة بكليaة الھندسaة

  :تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة فى التعليم على جميع إدارات الكلية وذلك من خIل
  

 .دعم وتأييد اCدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة .1

 .أنھا تمثل العنصر ا5ساسى فى قيادة توجيه العملتطوير القيادات والكوادر اCدارية العليا حيث  .2

 .تبنى ا5نماط القيادية المناسبة لمدخل إدارة الجودة الشاملة .3

 . تطوير اللوائح والنظم اCدارية بما يبسط اCجراءات .4

 .تأسيس نظام معلومات دقيق Cدارة الجودة الشاملة .5

 .ا5داء مشاركة جميع العاملين فى الجھود المبذولة لتحسين مستوى .6

 .خلق ثقافة عامة متكاملة تشجع اCبتكار والتجديد والتطوير وتبنى مفاھيم العمل الجماعى .7

 .كل المستويات تفعيل وتنشيط قوى للتطوير الذاتى من خIل إعطاء مزيد من الصIحيات على .8

 .اCدارة الفاعلة للموارد البشرية بالكلية .9

 .التعليم والتدريب المستمر لكافة ا5فراد .10

 .قياس ا5داء للجودة .11

إتخاذ كافة اCجراءات الوقائية لتIفى ا5خطاء قبaل وقوعھaا ورفaع درجaة الثقaة فaى العaاملين وفaى مسaتوى الجaودة التaى حققتھaا الكليaة  .12
 .والعمل على تحسينھا بصفة مستمرة لتكون دائماً فى موقعھا الحقيقى

  وهللا ولى التوفيق                                                                                 
  

  العميد

 الدجوى وائل. د.أ
  من كتيب دليل وحدة الجودة بالكلية* 
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  كلمة مدير المشروع

   ):ضرورة التطوير وحتمية اKعتماد(مقدمة 
   

قد  -NAQAAE-إن الحصول على اCعتماد من الھيئة القومية لضمان الجودة واCعتماد فى التعليم
Cنشاء  2006 لعام 28بالقانون(حتمية وقانونية فرضتھا اCحتياجات القومية لتطويرالتعليم  ةً أصبح ضرور

تلتزم كافة المؤسسات "من القانون على  -12-حيث تنص المادة. )2007الھيئة والIئحة التنفيذية فى يناير
ويتولى وزيرالتعليم . اCعتماد من الھيئة بالتقدم للحصول على شھادة.ع.م.التعليمية الحكومية والخاصة فى ج

المجلس ا5على للجامعات تحديد فترة زمنية لجميع المؤسسات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون أو التى /العالى
فإذا لم تتقدم المؤسسة . المعايير المعتمدة للھيئة والتقدم للحصول على شھادة اCعتماد تنشأ بعده Cستيفاء
ه الشھادة خIل ا5جل المحدد أو أسفرت عملية التقويم من الھيئة عن عدم إستيفائھا للحصول على ھذ

Cعتماد خIل المدة المحددة، يكون للوزيرالمختص بالتشاورمع الھيئة القومية إتخاذ أحد اCجراءات امعايير
ومن قبيل ذلك تأھيل المؤسسة على نفقتھا أو . له أو التدابيرالمناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة التعليمية وفقاً 5حكام القانون الخاضعة

وتحصل على اCعتماد وذلك  إلزامھا بتغييراCدارة أوإيقاف قبول الطIب الجدد با5قسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم إستيفاء كافة المعايير
التعليمية المتقدمة ل-عتماد كتابةً بتقريرالتقويم خIل على أن تلتزم الھيئة بإخطارالمؤسسة -10-كما تنص المادة". خIل عام دراسى واحد

خاصة (تسعة أشھرمن تقديم المؤسسة للطلب المستوفى، وتقدم نسخة من تقرير التقويم إلى الوزارات والجھات الحكومية المختصة 
بياناُ بكافة  قريرعلى أن يتضمن التقريروكذا تلتزم الھيئة بإتاحة إطIع الكافةعلى الت) إلخ..التعليم واCعIم ومجلسى الشعب والشورى

وتقوم الھيئة حسب القانون بنشرنتيجة تقييم المؤسسات التعليمية على موقع الھيئة والمواقع . وحيثيات القرار عناصرالتقويم واCعتماد
على اCعتماد تؤدى تعليم  المرتبطة بالتعليم وكافة وسائل اCعIم ومؤسسات المجتمع المدنى لتوضح للكافة أن المؤسسة التى حصلت

ومن ناحية أخرى تقوم الھيئة باCعIن والنشر وإطIع كافة أطراف المجتمع أن المؤسسة التى  .جيد ومتميز وتحقق رسالتھا وأھدافھا
أھدافھا التى فشلت فى الحصول على اCعتماد c تؤدى تعليم جيد وليس لديھا قدرة مؤسسية أوفاعلية وكفاءة تعليمية وc تحقق رسالتھا و

  . تعلنھا للمجتمع
  

بين جميع الھيئات والمنظمات المعنية بجودة (قد أصبح واضحاً اqن وبرغم أھمية اCعتماد المؤسسى للكليات والجامعات، فل
منوط به ھو الجوھرالحقيقي للعملية التعليمية وال داخل اى مؤسسة أن البرنامج ا5كاديمى) التعليم وخبراء تطويرالمؤسسات الجامعية

أھمية إعتماد البرنامج ولھذا فإن  .إذا تحققت معاييركفاءة إدارة داخل المؤسسة إستيفاء معايير الفاعلية التعليمية وتحقيق جودة التعليم
عن تقديم المعارف العلمية والتطبيقية الھندسية المتخصصة للطالب ا5ول ا5كاديمي تعود إلى أن البرنامج ا5كاديمي ھوالمسئوول 

كما أن البرنامج ھو المسؤول عن تحقيق . تحقيق المھارات الذھنية والمھنية العملية والمھارات العامة المطلوبة فى كل خريجى البرنامجو
 مخرجات ونواتج التعلم المستھدفة فى البرنامج بالجودة والفاعلية المطلوبة من خIل خطط وآليات أنشطة التعليم والتعلم المتنوعة وكذلك

مؤخراً دليل إعتماد البرامج التعليمية فى  NAQAAE وفى ھذا النطاق أصدرت الھيئة .التقويم الفعال لمخرجات ھذه ا5نشطة أساليب
وحدة  - PCIQA برنامج التطويرالمستمروالتأھيل لIعتماد بالتعليم العالي، كما أطلق )2009فبراير(مؤسسات التعليم العالى وا5زھر

رة التعليم العالى حزمة من المشروعات التنافسيةلدعم وتمويل مشروعات التطويروعلى رأسھا مشروع دارة مشروعات التطويربوزاإ
والذى فاز برنامج ھندسة القوى الميكانيكية فى الكلية بأحدھا لتطوير القسم وتأھيله  DAPAPتطويرالبرامج ا5كاديمية وتأھيلھا ل-عتماد

  .ل-عتماد
      

ندرك يجب أن  ناقد بات ضرورةً حتمية وقانونية فرضتھا اCحتياجات القومية لتطوير التعليم، فإن على الرغم من أن اCعتمادو
أن الحصول على اCعتمادھو وسيلة لتحقيق ھدف أكبر5ن جوھرإستيفاء وتحقيق معاييروضوابط اCعتماد ھو تحقيق تعليم متطور 

فى ظل -ھذا التعليم الجيد .ياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات التعليميةبجودة عالية وفقاً لمعايير قياسية ونظم حاكمة ومستمرة لق
ھو المدخل الرئيسي للتنمية البشرية المستدامة وركيزة لjمن القومى من خIل إقتصاد قائم على العلم  -العولمة وثورة المعلومات

  اCعتمادحصول البرنامج على جوھركما أن  .حيد للتنمية والتقدم5ساس الواوالمعرفة والقدرات البشرية حيث لم تعد الموارد الطبيعية 

، ويضمن للمجتمع أن خريجيه لديھم مستوى عالية وكفاءة متطوربجودةمتميزوتعليم  حققنه يتواجده على الساحة 5ھو ضمان  إستمرار 
على البحث والتعلم الذاتى تجعلھم قادرون على متميزمن المعارف العلمية والمھارت الذھنية والتطبيقية والخبرات العملية والقدرة 

  . المحلية والخارجية ومؤھلون للفوز بأفضل الفرص فيھالعمل المنافسة فى كافة أسواق ا
  

  محسن سيد سليمان./ م.أ لمشروعل المديرالتنفيذى         


