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ورشھ عمل عن كیفیة ) ٢(عقد 
إدارة العمل الصحفى و كتابة 

*المقال 

تدریب الطالبات على  مھارات  
الكمبیوتر الخاصة بالعمل 

*الصحفى  

تجھیز مقر مزود باألجھزة و 
األدوات الالزمة إلدارة العمل 

–جھاز كمبیوتر - :بالجریدة
–ترابیزة كمبیوتر -A3طابعة 

ترابیزة –كرسى كمبیوتر 
-كراسى ) ٦(عدد–اجتماعات 

ماكینة تصویر 

**

lLh عقد لقاءات طالبیة لتحدید
ألحتیاجات الخاصة بالخدمات 
التى تقدمھا الجریدة للطالبات 

*******

عقد لقاءات طالبیة مع القیادات 
داخل الجامعة و خارجھا 

لإلطالع على مستجدات األمور

******

نشر و متابعة ثقافة  الوعى 
داخل الریاضى للمستفدین

وخارج الجامعة 

*******

عمل دراستین آحدھما فى بدایة 
المشروع  و اآلخرى فى نھایتھ 

لقیاس فاعلیة الخدمات التى 
تقدمھا الجریدة ومدى رضا  

المستفدین عنھا 

**

:ما تم إنجازه 
بتوفیق من هللا عز وجل  تم تنفیذ كل ما جاء فى 

البحثى للمشروعالمقترح 
تكوین فریق صحفى من طالبات الكلیة-١
خلق فرص عمل لدیھن فى الجرائد -٢

الخارجیة
اعداد وطباعة ست أعداد للجریدة فترة -٣

تمویل المشروع
لأعداد مقر خاص بالجریدة مجھز بك-٤

األجھزة المتفق علیھا
األنتھاء من كل النواحى المالیة وصرف -٥

–األدارى ( مكافأت فریقى المشروع 
)التنفیذى 

عمل خطة ألستمراریة المشروع بعد -٦
التمویل

تشكیل مجلس أدارة الجریدة-٧
أعداد من الجریدة بعد التمویل ١٠طباعة -٨

مدیر وحدة إدارة المشروعات بالكلیة 
راندا شوقى  / د

مشروعات المشاركة الطالبیة
فى مجال ضمان الجودة

األولىالدورة 

عنوان المشروع
التربیة الریاضیة مابین الصحافة واألعالم

الكیان الطالبى

سرة  صوت الحریةأ

رئیس عام المشروع

إیمان حسن الحارونى/ د.أ

مستشار المشروع

راندا شوقى سید/ د.م.أ

مدیر المشروع

دعاء عبد الحمید/ الطالبة 

الجدول الزمنى للمشروع

)بالشھر(زمن المشروع *النشاط
123456789

ورشھ عمل عن كیفیة ) ٢(عقد 
إدارة العمل الصحفى و كتابة 

*المقال 

تدریب الطالبات على  مھارات  
الكمبیوتر الخاصة بالعمل 

*الصحفى  

تجھیز مقر مزود باألجھزة و 
األدوات الالزمة إلدارة العمل 

–جھاز كمبیوتر - :بالجریدة
–ترابیزة كمبیوتر -A3طابعة 

ترابیزة –كرسى كمبیوتر 
-كراسى ) ٦(عدد–اجتماعات 

ماكینة تصویر 

**

lLh عقد لقاءات طالبیة لتحدید
ألحتیاجات الخاصة بالخدمات 
التى تقدمھا الجریدة للطالبات 

*******

عقد لقاءات طالبیة مع القیادات 
داخل الجامعة و خارجھا 

لإلطالع على مستجدات األمور

******

نشر و متابعة ثقافة  الوعى 
داخل الریاضى للمستفدین

وخارج الجامعة 

*******

عمل دراستین آحدھما فى بدایة 
المشروع  و اآلخرى فى نھایتھ 

لقیاس فاعلیة الخدمات التى 
تقدمھا الجریدة ومدى رضا  

المستفدین عنھا 

**

:ما تم إنجازه 
بتوفیق من هللا عز وجل  تم تنفیذ كل ما جاء فى 

البحثى للمشروعالمقترح 
تكوین فریق صحفى من طالبات الكلیة-١
خلق فرص عمل لدیھن فى الجرائد -٢

الخارجیة
اعداد وطباعة ست أعداد للجریدة فترة -٣

تمویل المشروع
لأعداد مقر خاص بالجریدة مجھز بك-٤

األجھزة المتفق علیھا
األنتھاء من كل النواحى المالیة وصرف -٥

–األدارى ( مكافأت فریقى المشروع 
)التنفیذى 

عمل خطة ألستمراریة المشروع بعد -٦
التمویل

تشكیل مجلس أدارة الجریدة-٧
أعداد من الجریدة بعد التمویل ١٠طباعة -٨

مدیر وحدة إدارة المشروعات بالكلیة 
راندا شوقى  / د

مشروعات المشاركة الطالبیة
فى مجال ضمان الجودة

األولىالدورة 

عنوان المشروع
التربیة الریاضیة مابین الصحافة واألعالم

الكیان الطالبى

سرة  صوت الحریةأ

رئیس عام المشروع

إیمان حسن الحارونى/ د.أ

مستشار المشروع

راندا شوقى سید/ د.م.أ

مدیر المشروع

دعاء عبد الحمید/ الطالبة 

الجدول الزمنى للمشروع

)بالشھر(زمن المشروع *النشاط
123456789

ورشھ عمل عن كیفیة ) ٢(عقد 
إدارة العمل الصحفى و كتابة 

*المقال 

تدریب الطالبات على  مھارات  
الكمبیوتر الخاصة بالعمل 

*الصحفى  

تجھیز مقر مزود باألجھزة و 
األدوات الالزمة إلدارة العمل 

–جھاز كمبیوتر - :بالجریدة
–ترابیزة كمبیوتر -A3طابعة 

ترابیزة –كرسى كمبیوتر 
-كراسى ) ٦(عدد–اجتماعات 

ماكینة تصویر 

**

lLh عقد لقاءات طالبیة لتحدید
ألحتیاجات الخاصة بالخدمات 
التى تقدمھا الجریدة للطالبات 

*******

عقد لقاءات طالبیة مع القیادات 
داخل الجامعة و خارجھا 

لإلطالع على مستجدات األمور

******

نشر و متابعة ثقافة  الوعى 
داخل الریاضى للمستفدین

وخارج الجامعة 

*******

عمل دراستین آحدھما فى بدایة 
المشروع  و اآلخرى فى نھایتھ 

لقیاس فاعلیة الخدمات التى 
تقدمھا الجریدة ومدى رضا  

المستفدین عنھا 

**

:ما تم إنجازه 
بتوفیق من هللا عز وجل  تم تنفیذ كل ما جاء فى 

البحثى للمشروعالمقترح 
تكوین فریق صحفى من طالبات الكلیة-١
خلق فرص عمل لدیھن فى الجرائد -٢

الخارجیة
اعداد وطباعة ست أعداد للجریدة فترة -٣

تمویل المشروع
لأعداد مقر خاص بالجریدة مجھز بك-٤

األجھزة المتفق علیھا
األنتھاء من كل النواحى المالیة وصرف -٥

–األدارى ( مكافأت فریقى المشروع 
)التنفیذى 

عمل خطة ألستمراریة المشروع بعد -٦
التمویل

تشكیل مجلس أدارة الجریدة-٧
أعداد من الجریدة بعد التمویل ١٠طباعة -٨

مدیر وحدة إدارة المشروعات بالكلیة 
راندا شوقى  / د

مشروعات المشاركة الطالبیة
فى مجال ضمان الجودة

األولىالدورة 

عنوان المشروع
التربیة الریاضیة مابین الصحافة واألعالم

الكیان الطالبى

سرة  صوت الحریةأ

رئیس عام المشروع

إیمان حسن الحارونى/ د.أ

مستشار المشروع

راندا شوقى سید/ د.م.أ

مدیر المشروع

دعاء عبد الحمید/ الطالبة 



المشروعحجم المشروع طبقاً إلجمالي میزانیة 
جنیھ مصرى٦٩٫٠٠٠كبیر بمیزانیة 

أشھر٩مدة المشروع 

خلفیة المشروع
عبارة عن تقدیم جریدة تعلیمیة وثقافیة لطالبات 

الكلیة مجانیة فى شكل جذاب وجمیل
أھداف المشروع فى تكوین فریق تتضمنو

عمل متكامل فى المجال الصحفى بدایة من تجمیع 

المادة الصحفیة والمتمثلة فى  المعلومات الثقافیة 

ثم یلى ذلك فریق .المقدمة أو المادة العلمیة 

المراجعة لتأكید صحة المادة المقدمة و طریقة 

ثم كتابتھا ،كتابتھا و التصحیح اللغوى الدقیق لھا 

ى الكمبیوتر و عمل التصمیمات الخاصة و عل

ثم  . المبتكرة والتى تجذب القارئ عند قراءتھا 

یلى ذلك تجمیع الجریدة بكامل أقسامھا فى 

صورتھا النھائیة وعمل بروفة لھا ثم الوصول 

. للطباعة النھائیة

وفى ضوء ما سبق سوف نساعد فى تطویر 

خالل مشاركة الطالبات فى األنشطة الطالبیة  من 

إعداد المادة الدراسیة  وتنمیة بعض الملكات 

الخاصة للطالبات وإظھار المبدعات والمحبات 

للقراءة والتأكید على  لغتنا الجمیلة وتقدیم 

كل ذلك . المعلومات بصورة یسیرة وغیر مكلفة 

یصل بنا الى الھدف لتطویر التعلیم العالى فى 

إلى عالقة تفاعلیة ضوء الجودة وھو الوصول

إیجابیة بین المجتمع الطالبي والمؤسسات التعلیمیة 

أثناء الدراسة ومن ثم بعد التخرج وذلك من خالل 

تعظیم االستفادة من المشاركة الطالبیة فى مجاالت 

التطویر المستمر بالمؤسسات التعلیمیة وإزكاء 

.روح االنتماء والتأثیر على صنع القرار

المشروعأھداف 
ىكوین فریق للعمل فى المجال الصحفت- ١

.من الطالبات

إنشاء جریدة تعلیمیة ثقافیة  للكلیة- ٢
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