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جدول األعمال

األهداف•

النتائج•

يالجدول الزمني والحدث الرئيس•
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األهداف

 رصد وتقييم الجودة:

مويل، القانوني والت(هو جزء حاسم في مشاريع االتحاد األوروبي 

)وإثبات فعالية

 اركةتحديد معايير تقييم التعليم في جميع الجامعات المش

 يزود إدارة المشروع والشركاء بالمعلومات

 تحديد المشاكل المحتملة والتغلب عليها خالل المشروع
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النتائج الرئيسية
المراقبة وخطة ضمان الجودة

:المسؤول• 
لجنة الجودة

ية سير العملية اإلجمال• 
للمشروع

مرة واحدة في السنة• 
)لكل عام من المشروع(

:المسؤول• 
لجنة الجودة

تركيز خاص على• 
األنشطة التعليمية

نهاية كل فصل • 
تدريبي

)يجب أن توضح(

:المسؤول• 
خارجي
مراجع

في الوسط والنهاية • 
من عمر المشروع الكلي

TUD, TU , UJ: لجنة الجودة 

متقرير التقييتقرير الجودة تقرير الرصد
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الجدول الزمني والمراحل الرئيسية
نتائجأنشطةالشركاءتاريخ التسليم

D8.1 ـلجنة الجودة 
01/2016TU, UJ, TUDلقاءاالجتماع التمهيدي

نهاية المشروع
1السنة 

TU, UJ, TUDلقاءالتقييم وإعداد التقرير السنوي

نهاية المشروع
2السنة 

TU, UJ, TUDلقاءالتقييم وإعداد التقرير السنوي

نهاية المشروع
3السنة 

TU, UJ, TUDلقاءالتقييم وإعداد التقرير السنوي

– D8.2الرصد وخطة ضمان الجودة 
حزم العمل جميع 15/02/2016

القياديون
 المخاطرالمراحل الرئيسية وتقييم 

الخاصةلحزمة العمل 
31/03/2016TU, UJ, TUDمخطة التقييتطوير خطة التقييم

5



الجدول الزمني والحدث الرئيسي
نتائجأنشطةالشركاءتاريخ التسليم

 D8.3ـ الرصد وتقرير التقييم
نهاية المشروع

1السنة 
تقرير مؤشرات األداء وبلوغ اإلنجازاتجميع الشركاء

نهاية المشروع
1السنة 

TU, UJ, TUDتقرير الرصدداءتقييم المراحل لكل مجموعة عمل وتقييم مؤشرات األ
تقرير الجودة

نهاية المشروع
2السنة 

تقرير مؤشرات األداء وبلوغ اإلنجازاتجميع الشركاء

نهاية المشروع
2السنة 

TU, UJ, TUDتقييم المراحل لكل مجموعة عمل
داءمؤشرات األوتقييم   )استبيان(تقييم التدريس 

تقرير الرصد
تقرير الجودة

نهاية المشروع
3السنة 

تقرير مؤشرات األداء وبلوغ اإلنجازاتجميع الشركاء

نهاية المشروع
3السنة 

TU, UJ, TUDتقييم المراحل لكل مجموعة عمل
داءمؤشرات األوتقييم    )استبيان(تقييم التدريس 

تقرير الرصد
تقرير الجودة

– D8.4التقييم الخارجي 
نهاية المشروع

1السنة 
TU, UJ, TUDاختيار التقييم الخارجي

التقريرروعمراجعة خارجية للجودة وتقييم الوضع الحالي للمشالتقييم الخارجيمنتصف المشروع

التقريرروعمراجعة خارجية للجودة وتقييم الوضع الحالي للمشالتقييم الخارجينهاية المشروع
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الجدول الزمني والحدث الرئيسي
15.10.201515.10.201615.10.201715.10.2018

8.2العمل حزمة 
الرصد وخطة الضمان

8.3العمل حزمة 

ةالرصد وتقرير الجود

8.4.العمل حزمة 
التقييم الخارجي

 
للمشروع 1السنة 

 
للمشروع 2السنة 

 
للمشروع 3السنة 
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الرصد وخطة التأمين

:المحتوى 

تحديد الجدول الزمني

تحديد األدوات مثل :SWOTمصفوفة المخاطر ،

تحديد المعايير

المطلوبة من الشركاء المدخالت

 أمثلة؟(خبرة الشركاء(

 المراحل والمواعيد القصوى لجميع حزم العمل

تقييم اليوم وأنظمة القياس للجامعات الشريكة
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