جبئزة عضو هيئة التدريس الوتويز في هوبرسبت ضوبى الجودة.
شروط الترشح لجبئزة عضو هيئة التدريس الوتويز في هوبرسبت ضوبى الجودة:
.1
.2
.3

.4

يىافقت يجهسي انقسى وانكهيت واستكًال جًيع يتطهباث انتقذو وباستخذاو انًُارج انًعذة نزنك.
اإلَتاج انًقذو نُيم انجائضة ال يُعاد إنً انًتقذو في حانت انفىص أو عذيه وال تقبم االعتشاضاث عهً
قشاساث انهجُت بشأٌ يُح انجىائض أو حجبها.
يتى انحصىل عهً انجائضة نًشة واحذة خالل عًهه انىظيفي بانجايعت وفي حانت عذو انحصىل عهً
انجائضة يًكٍ إعادة انتقذو في أي يٍ انسُىاث انتانيت.
أٌ تتىفش نذي انعضى انًستُذاث انذانت عهً انًًاسساث انًشتبطت بانجائضة انتي تُقذو بانًُىرج انخاص

بانجائضة.

هستندات التقدم لجبئزة تويز عضو هيئة تدريس في هجبل هوبرسبت الجودة:
يتن تقدين أصل وثالث صور هوب يلي:
 -1يىافقت يجهسي انقسى وانكهيت.
ًَ -2ىرج انجائضة.
 -3صىستاٌ شخصيتاٌ.
 -4دنيم انًًاسساث انىاسدة في ًَىرج انجائضة.
************************************************

-1نموذج ترشٌح لجائزة عضو هٌئة تدرٌس متمٌز فً مجال ممارسات
ضمان الجودة
 -2أولا :المعلومات الخاصة بالمتقدم
 -3السم -------------------------------- :الدرجة العلمٌة------------------------- :
------ -4تارٌخ المٌالد  ------------------------ :محل المٌالد----------------------------- :
------- -5محل القامة-------------------------------------------------------------------- :
------- -6القسم العلمً -------------------------- :الكلٌة---------------------------------- :
------- -7التلٌفون ------------------------------ :الفاكس------------------------------- :
------- -8الٌمٌل------------------------------------------------------------------------ :
------- -9الوظٌفة الحالٌة------------------------------ -:
-11

التخصص العام------------------------------ :

ثانٌا :إقرار عدم الفوز بالجائزة فً السنوات السابقة
اقر انا الموقع على هذا ادناه أنني لم أفوز بهذه الجائزة المتقدم لها (جائزة  )----------------------خالل السنوات
السابقة و اقر بمسئوليتي اقرارا كامال عن هذا اإلقرار وأتحمل كافة اإلجراءات والجزاءات المخالفة لهذا اإلقرار.
المقر بما فيه:
االسم...........................................................................:
التوقيع..........................................................................:
تحريرا فى.....................................................................:

ثالثا ا :إقرار صحة البٌانات
اقر انا الموقع على هذا ادناه بصحة البيانات و المعلومات و كذلك المستندات و االدلة المقدمه منى لنيل جائزة
الجامعة........................................................فى مجال........................................و المعلن
عنها خالل العام االكاديمي ................................و اقر بمسئوليتى اقرارا كامال عن ما يظهر منها من عدم
مطابقة للشروط و الضوابط الواردة بالئحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و بهذا يسقط حقى فى الترشيح.

المقر بما فيه:
االسم...........................................................................:
التوقيع..........................................................................:
تحريرا فى.....................................................................:

رابعا ا :بٌان أنشطة المتقدم فً مجال ضمان الجودة
(ٌمكن إضافة صفوف إذا لزم األمر)
( )1المشاركة فً اعمال المراجعة الخارجٌة عن طرٌق الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم
والعتماد ( 11درجات عن كل زٌارة مراجعة خارجٌة)
-1
-2
-3
( )2المشاركة فً اعمال المراجعة الداخلٌة/المتابعة والدعم الفنً/زٌارات المحاكاة للكلٌات (5
درجات عن كل زٌارة)
-1
-2
-3
( )3المشاركة فً تحكٌم/مراجعة مشروعات ضمان الجودة ( 25درجة /مشروع)
-1
-2
-3
( )4المشاركة فى مراجعة المعاٌٌر األكادٌمٌة للكلٌات عن طرٌق الهٌئة القومٌة ( 25درجة /برنامج)
-1
-2
-3
( )5المشاركة فً مراجعة البرامج الدراسٌة بالكلٌات ( 11درجات /برنامج)
-1
-2
-3
( )6المشاركة فً إدارة مشروعات ضمان الجودة ( 25درجة /مدٌر تنفٌذي/مشروع –  11درجات
عضو مجلس ادارة/مشروع –  5درجات /عضو تنفٌذي/مشروع)
-1
-2
-3
( )7المشاركة فً إدارة البرامج األكادٌمٌة ( 11درجات/منسق برنامج –  5درجات/رئٌس معٌار)
-1
-2
-3
( )8المشاركة فً عضوٌة الوحدات والمراكز ( 5درجة/عضو مجلس إدارة/وحدة)
-1
-2
-3
( )9المشاركة فً مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً ( 25درجة/مدٌر تنفٌذي/مشروع – 11
درجات/عضو مجلس إدارة/مشروع –  5درجات/عضو تنفٌذي/مشروع)
-1
-2

-3
( )11المشاركة فً إدارة وحدات ضمان الجودة (مدٌر وحدة) ( 11درجات /عام)
-1
-2
-3
( )11المشاركة فً إدارة مركز ضمان الجودة (مدٌر مركز) ( 21درجة /عام)
-1
-2
-3
( )12المشاركة فً اللجان القومٌة/لجان إعداد اللوائح/الخطط/الستراتٌجٌات/المقترحات/كتابة
مشروعات التطوٌر/الدراسات/األدلة ( 5درجات/نشاط)
-1
-2
-3
( )13المشاركة فً إنشاء وحدات/معامل/إدارات/مراكز ( 25درجة/وحدة)
-1
-2
-3
( )14المشاركة فً مؤتمرات ضمان الجودة/تطوٌر التعلٌم ( 21درجة/رئٌس مؤتمر /مقرر
مؤتمر/مؤتمر –  11درجة/لجان مؤتمر/مؤتمر–  5درجة/حضور/مشاركة ببحث أو ورقة
عمل/مؤتمر)
-1
-2
-3
( )15الحصول على دورات تدرٌبٌة وورش عمل للتعلٌم العالً من الهٌئة القومٌة لضمان جودة
التعلٌم والعتماد ( 11درجات/دورة –  5درجات/ورشة)
-1
-2
-3
( )16المشاركة فً ورش العمل الخاصة بضمان الجودة ( 11درجة /محاضر/ورشة – 5
درجة/حضور/ورشة)
-1
-2
-3
( )17المشاركة فى الدورات التدرٌبٌة وورش العمل الخاصة بضمان الجودة (11
درجة/إدارة/إشراف/مدرب/محاضر /دورة/ورشة –  5درجة/حضور /دورة/ورشة)
-1
-2
-3

الوتقدم لنيل الجبئزة:
االسن-------------------- :
التوقيع-------------------- :
تحريرا في------------------ :

