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بُاهاث املؤسست
اسم املؤسست
ألاكسام العلمُت املمثلت
جلُفىن
فاكس
بشٍذ إلكترووى

ألاوضطت الخاضعت للخلُُم
ً
(وفلا للمعاًير املىغىظ عليها بكل معُاس بالئدت حىائض حامعت طىطا)
املعُاسألاوو :الخذماث الطالبُت
م

ملخغيضاطاملؤسست على هزااملؤصش

املؤصش

1

سشعت إعالن هخائج الامخداهاث وجىىع وسائل إعالنها

2

وحىد وسائل مخىىعت لخدلُم جفاعل الطلبت مع أعضاء هُئت الخذسَس

3
4

مذي سضاء الطالب على الخذماث امللذمت لهم مً خالو اسخبُاهاث وخذة
الجىدة بالكلُت
آلُت جفاعل املؤسست مع الطالب روي الاخخُاحاث الخاعت

5

مذي سضاء الطالب عً جىفش املشاحع العلمُت

6

عذد ألاوضطت الطالبُت املفعلت بالكلُت

7

املضاسكت في مسابلاث مدلُت أو دولُت
وحىد آلُت للخعامل مع صكاوي وملترخاث الطالب

9

جىىع البرامج الترفيهُت

10

جىىع بشامج الخذسٍب وجىحُه منهي للطالب

11

وسبت الىجاح في السىىاث الثالث ألاخيرة

8

1

املعُاسالثاوي :ألاوضطت البدثُت
م
1

ملخغيضاطاملؤسستعلى هزااملؤصش

املؤصش
عذد املضشوعاث التي خغلت عليها املؤسست:
• مً حامعت طىطا
• مً خاسج الجامعت

2

عذد بشاءاث الاختراع التي جم الحغىو عليها باملؤسست
عذد الجىائض املدلُت أو الذولُت التي جم الحغىو عليها باملؤسست

4

اسخخذام بشامج أو معامل لذعم وجطىٍش البدث العلمي باملؤسست

5

الالتزام بأخالكُاث البدث العلمي عً طشٍم لجان مىجلت باملؤسست
عذد الكخب املشحعُت بشكم إًذاع لذوس اليضش املعترف بها مدلُا أو دولُا

7

عذد ألابداث امليضىسة باليسبت لعذد أعضاء هُئت الخذسَس:

3

6

• وسبت اليضش املدلي
• وسبت اليضش الذولي
8

وسبت الباخثين اليضطاء بالبدث العلمي باليسبت لعذد أعضاء هُئت
الخذسَس باملؤسست

9

جىىع بشامج الذساساث العلُا باملؤسست

10

مخىسط املذة التي ٌسخغشكها طالب الذساساث العلُا للحغىو على
املاحسخير والذكخىساه

11

علذ مؤجمشاث علمُت وهذواث أو وسش عمل بدثُت باملؤسست

12

وحىد مجلت علمُت مدكمت باملؤسست

13

وحىد كاعذة بُاهاث الكتروهُت لبُاهاث الذساساث العلُا والبدىث
مذي حعاون الكلُت مع أي مؤسست أخشي داخل أو خاسج الجامعت

15

عذد الذعىاث لألساجزة الضائشًٍ مً وإلى املؤسست وفاعلُت جىفُز البرهامج

14

املعُاسالثالث :خذمت الجامعت واملجخمع
م

ملخػ وضاطاملؤسست على هزااملؤصش

املؤصش

1

عذد أعضاء هُئت الخذسَس املضاسكين في خذماث مهىُت خاسج الجامعت

2

اهجاص مضشوعاث علمُت مدذدة خذمت املجخمع

3

عمل كىافل طبُت للخىعُت بأهىاعها

4

عمل هذواث ومؤجمشاث عامت

5

وحىد وخذاث راث طابع خاظ لخذمت املجخمع بالكلُت

6

مذي مضاسكت ألاطشاف املسخفُذة في أوضطت واجخار اللشاس بالكلُت

2

املعُاسالشابع :حىدة الىنام إلاداسي*
م

ملخػ وضاطاملؤسست على هزااملؤصش

املؤصش

1

الالتزام بالجىدة والعمل على جدلُلها

2

مذي اسخخذام الكفاءاث البضشٍت واملادًت لخدلُم أهذاف الكلُت

3

وحىد آلُاث مدذدة للىنافت العامت والغُاهت الذوسٍت ملباوي الكلُت

4

اًجابُت الخعامل مع املخاطباث الىاسدة مً الجامعت للكلُت بىاء على جلُُم
إداسة الجامعت
التزام املىظفين والعماو باملىاعُذ (خضىس – اهغشاف) مً خالو صٍاساث
مُذاهُت مفاحئت

6

وحىد آلُاث مدذودة للخعامل مع الكىادس

7

وحىد مىكع مخميز للكلُت به كل بُاهاث الكلُت

8

وحىد مىكع الكترووي للكلُت على مىكع الجامعت
(وٍخم الاسخعاهت بخلشٍش مً السُذ مذًش مشكض الجىدة بالجامعت عً مىكف
الكلُت)

5

* ملحىظت :على املؤسست املخلذمت للجائضة جلذًم ملف إهجاص ًخضمً ألاوساق املذعمت لكل وضاط.
عمُذ املؤسست............................................................................................:
الخىكُع:
الخاسٍخ:

3

