جائزة الاعتماد/تجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي:
تمنح هذه الجائزة للكليات التي تحصل على الاعتماد/تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
شروط الترشح لجائزة الاعتماد/تجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي:
1-موافقة مجلس الكلية واستكمال جميع متطلبات التقدم وباستخدام النماذج المعدة لذلك.
	تتقدم الجهة المرشحة لنيل الجائزة في حالة حصولها على الاعتماد أو تجديد الاعتماد (المؤسسي/البرامجي). 

نماذج التقدم لجائزة الاعتماد/تجديد الاعتماد المؤسسي والبرامجي
أولاً: البيانات الأساسية
بيانات الكلية:
اسم الكلية


عدد الأقسام العلمية


عدد البرامج الدراسية


تاريخ الاعتماد/ تجديد الاعتماد


بيانات البرامج الدراسية:
اسم البرنامج
القسم المسئول
منسق/مدير  البرنامج
























بيانات اعضاء هيئة التدريس:
القسم
عدد أعضاء هيئة التدريس
عدد أعضاء الهيئة المعاونة









توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
أعضاء هيئة التدريس
الهيئة المعاونة


استاذ متفرغ
استاذ
استاذ مساعد
مدرس
الإجمالي
مدرس مساعد
معيد
الإجمالي

العدد









النسبة










ثانياً: بيانات الاعتماد/تجديد الاعتماد
 م
نوع الاعتماد/تجديد الاعتماد
تاريخ الاعتماد/تجديد الاعتماد
1
اعتماد مؤسسي


م
نوع الاعتماد/تجديد الاعتماد
عدد البرامج المعتمدة
1
اعتماد/تجديد الاعتماد برامجي
1-4
4-8
8-12
أكثر من 12
2
تاريخ اعتماد/تجديد الاعتماد البرامج




مكافأة الاعتماد/تجديد الاعتماد
نوع الاعتماد/تجديد الاعتماد
قيمة المكافأة
 عدد البرامج
1-4
4-8
8-12
أكثر من 12
 اعتماد/تجديد الاعتماد مؤسسي
مكافأة 1 شهر
مكافأة 2 شهر
مكافأة 3 شهر
مكافأة 4 شهر
اعتماد/تجديد الاعتماد برامجي
مكافأة 1 شهر
مكافأة 2 شهر
مكافأة 3 شهر
مكافأة 4 شهر

في حالة الاعتماد/تجديد الاعتماد المؤسسي يمنح منتسبي الكلية مكافأة قدرها 1 شهر
	في حالة الاعتماد/تجديد الاعتماد البرامجي يتم صرف مكافأة مقدارها 1 شهر عن كل حزمة برامج يتم اعتمادها تصرف لمنتسبي القسم الذى ينتمي إليه البرنامج/البرامج.





المرفقات
ترفق شهادة طبق الأصل معتمدة من شهادات الاعتماد/تجديد الاعتماد
جائزة عضو هيئة التدريس المتميز في ممارسات ضمان الجودة.
شروط الترشح لجائزة عضو هيئة التدريس المتميز في ممارسات ضمان الجودة:
موافقة مجلسي القسم والكلية واستكمال جميع متطلبات التقدم وباستخدام النماذج المعدة لذلك.
	الإنتاج المقدم لنيل الجائزة لا يُعاد إلى المتقدم في حالة الفوز أو عدمه ولا تقبل الاعتراضات على قرارات اللجنة بشأن منح الجوائز أو حجبها.
	يتم الحصول على الجائزة لمرة واحدة خلال عمله الوظيفي بالجامعة وفي حالة عدم الحصول على الجائزة يمكن إعادة التقدم في أى من السنوات التالية.
	أن تتوفر لدى العضو المستندات الدالة على الممارسات المرتبطة بالجائزة التي تُقدم بالنموذج الخاص بالجائزة.

مستندات التقدم لجائزة تميز عضو هيئة تدريس في مجال ممارسات الجودة:
يتم تقديم أصل وثلاث صور مما يلي:
موافقة مجلسي القسم والكلية.
	نموذج الجائزة.
	صورتان شخصيتان.
	دليل الممارسات الواردة في نموذج الجائزة.
************************************************
معايير التقييم لحصول عضو هيئة تدريس على جائزة التميز في مجال ممارسات الجودة:
المشاركة في اعمال المراجعة الخارجية عن طريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (10 درجات عن كل زيارة مراجعة خارجية)
	المشاركة في اعمال المراجعة الداخلية/المتابعة والدعم الفني/زيارات المحاكاة للكليات (5 درجات عن كل زيارة)
	المشاركة في تحكيم/مراجعة مشروعات ضمان الجودة (25 درجة/ مشروع)
	المشاركة فى مراجعة المعايير الأكاديمية للكليات عن طريق الهيئة القومية (25 درجة/ برنامج)
	المشاركة في مراجعة البرامج الدراسية بالكليات (10 درجات/ برنامج)
	المشاركة في إدارة مشروعات ضمان الجودة (25 درجة/ مدير تنفيذي/مشروع – 10 درجات عضو مجلس ادارة/مشروع – 5 درجات/ عضو تنفيذي/مشروع) 
	المشاركة في إدارة البرامج الأكاديمية (10 درجات/منسق برنامج – 5 درجات/رئيس معيار)
	المشاركة في عضوية الوحدات والمراكز (5 درجة/عضو مجلس إدارة/وحدة)
	المشاركة في مشروعات تطوير التعليم العالي (25 درجة/مدير تنفيذي/مشروع – 10 درجات/عضو مجلس إدارة/مشروع – 5 درجات/عضو تنفيذي/مشروع)
	المشاركة في إدارة وحدات ضمان الجودة (مدير وحدة) (10 درجات/ عام)
	المشاركة في إدارة مركز ضمان الجودة (مدير مركز) (20 درجة/ عام)
	المشاركة في اللجان القومية/لجان إعداد اللوائح/الخطط/الاستراتيجيات/المقترحات/كتابة مشروعات التطوير/الدراسات/الأدلة  (5 درجات/نشاط)
	المشاركة في إنشاء وحدات/معامل/إدارات/مراكز (25 درجة/وحدة)
	المشاركة في مؤتمرات ضمان الجودة/تطوير التعليم (20 درجة/رئيس مؤتمر/ مقرر مؤتمر/مؤتمر – 10 درجة/لجان مؤتمر/مؤتمر– 5 درجة/حضور/مشاركة ببحث أو ورقة عمل/مؤتمر)
	الحصول على دورات تدريبية وورش عمل للتعليم العالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (10 درجات/دورة – 5 درجات/ورشة)
	المشاركة في ورش العمل الخاصة بضمان الجودة (10 درجة/ محاضر/ورشة – 5 درجة/حضور/ورشة)
	المشاركة فى الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بضمان الجودة (10 درجة/إدارة/إشراف/مدرب/محاضر /دورة/ورشة – 5 درجة/حضور /دورة/ورشة)















نموذج ترشيح لجائزة عضو هيئة تدريس متميز في مجال ممارسات ضمان الجودة
أولاً: المعلومات الخاصة بالمتقدم
الاسم: --------------------------------  الدرجة العلمية: --------------------------------
تاريخ الميلاد : ------------------------ محل الميلاد:------------------------------------- 
محل الاقامة: ----------------------------------------------------------------------------
القسم العلمي: -------------------------- الكلية:------------------------------------------
التليفون: ------------------------------  الفاكس: ---------------------------------------
 الاميل: --------------------------------------------------------------------------------
الوظيفة الحالية:-------------------------------
التخصص العام: ------------------------------
ثانيا: إقرار عدم الفوز بالجائزة في السنوات السابقة
اقر انا الموقع على هذا ادناه أنني لم أفوز بهذه الجائزة المتقدم لها (جائزة ----------------------) خلال السنوات السابقة و اقر بمسئوليتى اقرارا كاملا عن هذا الإقرار وأتحمل كافة الإجراءات والجزاءات المخالفة لهذا الإقرار. 
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................
ثالثاً: إقرار صحة البيانات
اقر انا الموقع على هذا ادناه بصحة البيانات و المعلومات و كذلك المستندات و الادلة المقدمه منى لنيل جائزة الجامعة........................................................فى مجال........................................و المعلن عنها خلال العام الاكاديمى................................ و اقر بمسئوليتى اقرارا كاملا عن ما يظهر منها من عدم مطابقة للشروط و الضوابط الواردة بلائحة الجوائز المعتمدة بجامعة سوهاج و بهذا يسقط حقى فى الترشيح.
المقر بما فيه:
الاسم:...........................................................................
التوقيع:..........................................................................
تحريرا فى:.....................................................................
رابعاً: بيان أنشطة المتقدم في مجال ضمان الجودة
(يمكن إضافة صفوف إذا لزم الأمر)
(1) المشاركة في اعمال المراجعة الخارجية عن طريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (10 درجات عن كل زيارة مراجعة خارجية)
1-

2-

3-

(2) المشاركة في اعمال المراجعة الداخلية/المتابعة والدعم الفني/زيارات المحاكاة للكليات (5 درجات عن كل زيارة)
1-

2-

3-

(3) المشاركة في تحكيم/مراجعة مشروعات ضمان الجودة (25 درجة/ مشروع)
1-

2-

3-

(4) المشاركة فى مراجعة المعايير الأكاديمية للكليات عن طريق الهيئة القومية (25 درجة/ برنامج)
1-

2-

3-

(5) المشاركة في مراجعة البرامج الدراسية بالكليات (10 درجات/ برنامج)
1-

2-

3-

(6) المشاركة في إدارة مشروعات ضمان الجودة (25 درجة/ مدير تنفيذي/مشروع – 10 درجات عضو مجلس ادارة/مشروع – 5 درجات/ عضو تنفيذي/مشروع) 
1-

2-

3-

(7) المشاركة في إدارة البرامج الأكاديمية (10 درجات/منسق برنامج – 5 درجات/رئيس معيار)
1-

2-

3-

(8) المشاركة في عضوية الوحدات والمراكز (5 درجة/عضو مجلس إدارة/وحدة)
1-

2-

3-

(9) المشاركة في مشروعات تطوير التعليم العالي (25 درجة/مدير تنفيذي/مشروع – 10 درجات/عضو مجلس إدارة/مشروع – 5 درجات/عضو تنفيذي/مشروع)
1-

2-

3-

(10) المشاركة في إدارة وحدات ضمان الجودة (مدير وحدة) (10 درجات/ عام)
1-

2-

3-

(11) المشاركة في إدارة مركز ضمان الجودة (مدير مركز) (20 درجة/ عام)
1-

2-

3-

(12) المشاركة في اللجان القومية/لجان إعداد اللوائح/الخطط/الاستراتيجيات/المقترحات/كتابة مشروعات التطوير/الدراسات/الأدلة (5 درجات/نشاط)
1-

2-

3-

(13) المشاركة في إنشاء وحدات/معامل/إدارات/مراكز (25 درجة/وحدة)
1-
2-

3-

(14) المشاركة في مؤتمرات ضمان الجودة/تطوير التعليم (20 درجة/رئيس مؤتمر/ مقرر مؤتمر/مؤتمر – 10 درجة/لجان مؤتمر/مؤتمر– 5 درجة/حضور/مشاركة ببحث أو ورقة عمل/مؤتمر)
1-
2-

3-

(15) الحصول على دورات تدريبية وورش عمل للتعليم العالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (10 درجات/دورة – 5 درجات/ورشة)
1-

2-

3-

(16) المشاركة في ورش العمل الخاصة بضمان الجودة (10 درجة/ محاضر/ورشة – 5 درجة/حضور/ورشة)
1-

2-

3-

(17) المشاركة فى الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بضمان الجودة (10 درجة/إدارة/إشراف/مدرب/محاضر /دورة/ورشة – 5 درجة/حضور /دورة/ورشة)
1-

2-

3-


 المتقدم لنيل الجائزة:
الاسم: --------------------
التوقيع: --------------------
تحريراً في: ------------------


