فى إطار خطة البوابة اإللكترونية بجامعة سوهاج فى تحسين الخدمات التي تقدمها للسادة اعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم بهدف االرتقاء بالتصنيف العالمى و العربي أمام الجامعات المصرية و االجنبية .
يعلن مشروع البوابة اإللكترونية عن انطالق المسابقة اإللكترونية " افضل موقع عضو هيئة تدريس و أفضل
و افضل موقع كلية " ويمكن المشاركة فى المسابقة من خالل االلتزام بالشروط االتية:
أوال الشروط العامة -:
•
•

أخر موعد لتقديم المواقع  2018 / 12 / 1ولن نلتفت الى موقع تم تحديثه بعد هذا الموعد .
سيتم يتم توزيع الجوائز فى احتفال الجامعة بعيد العلم يوم 2018/12 /10

الشروط الخاصة بمواقع أعضاء هيئة
التدريس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

النشاط

تسجيل الدخول علي موقع أعضاء هيئة التدريس و الضغط علي االشتراك في مسابقة مواقع
األعضاء.
تسجيل الدخول علي موقع أعضاء هيئة التدريس و الضغط علي تأكيد الحساب بعدها سيرسل رابط
لك علي البريد الجامعي تفتحه و تضغط عليه لتأكيد الحساب.
إذا زاد عدد اإلعالنات عن  80إعالن يتم حذف الموقع من المسابقة آليا.
إذا زاد عدد المقررات عن  10مقررات يتم حذف الموقع من المسابقة آليا.
إذا زاد عدد الملحقات عن  80ملحق دراسي يتم حذف الموقع من المسابقة آليا.
إذا زاد عدد واجبات المقررات عن  80واجب يتم حذف الموقع من المسابقة آليا.
إذا زاد عدد صفوف جدول الساعات المكتبية عن  5صقوف يتم حذف الموقع من المسابقة آليا.
ال يمكنك االشتراك في المسابقة بدون وضع رابط صحيح لحساب جوجل سكولر google scholar
في البيانات الشخصية.
يتم تقييم الموقع من  100نقطة يتم توزيعها كالتالي:

النقاط

البند

الشرط

مقدار االكتمال

20

يحسب آليا

كل  15من مقدار االكتمال تكافئ واحد نفطه بحد أقصي  20نقطه

عدد الزيارات
اإلعجاب بالموقع
النشاط
دقة المحتوى

20
10
10
40

يحسب آليا
يحسب آليا
يحسب آليا

كل  200زيارة تكافئ واحد نفطه بحد أقصي  20نقطه
كل  100إعجاب تكافئ واحد نفطه بحد أقصي  10نقطه
كل  1000من مقدار النشاط تكافئ واحد نفطه بحد أقصي  10نقطه
 -1جوده البيانات و تنسيقها على الموقع

يقيم من فريق العمل

 -2أكتمال كل عناصر الموقع( البيانات الشخصيه -السيره الذاتيه-
المقررات -الواجبات  -االبحاث – األعالنات) حسب الشروط
األتيه
 .aالبيانات الشخصيه ( البيانات االساسيه و الكاديميه –
الروابط المختلفه ( جوجل سكولر -فيس بوك )......
 .bالسيرة الذاتية( منسقه مع ادراجها كملف )PDF
 .cالقرارات ( مكتملة العنوان و المحتوى و المرفق و ال
تقل عن  5مقررات) ( المعيدين والمدرسين المساعدين
بقوموا بوضع السكاشن ومحتواها)
 .dالواجبات مكتملة العنوان و المحتوى و المرفق و ال
تقل عن  5واجبات و مفعله من ِقبل الطالب و ال يتم
يلتفت إلي الواجبات التي ال تحتوي علي  10إجابات
علي األقل من قبل الطالب) ( المعيدين والمدرسين
المساعدين بقوموا بوضع واجبات السكاشن ومحتواها )
 .eاالبحاث( مكتمله االسم و العنوان و سنة النشر و
الملخص و رابط البحث و المرفق ان وجد و ال تقل عن
 10ابحاث) يستثنى الساده المعيدون و المدرسون
المساعدون من هذا البند)
 .fاالعالنات ( ذات محتوى أكاديمى فقط و بحد اقصى
 80اعالنا)
 .gالساعات المكتبيه ( مكتملة المكان و الميعاد)

الشروط الخاصة بمواقع الكليات
/1

التسجيل على النموذج المعد على الموقع و أرساله الى مشروع البوابه االكترونيه
النقاط
1

النشاط
 /1إكمال الصفحات
التعريفية

الشرط

البند
الرؤية -الرسالة
تاريخ االنشاء-
كلمة العميد

1

إدارات الكلية

1

الئحة العمل
بالكلية

سياسة الكلية -الئحة الطالب

2/1
 /2أخبار الكلية

1

طريقة االتصال
خريطة الوصول
االخبار باللغة
العربية

ارقام التليفون و الفاكس و االيميل و خريطة

 /3إكمال بيانات الموقع

1
2

أقسام الكلية
مواقع اعضاء
هيئة التدريس
مواقع الدراسات
العليا
مواقع خاصة
بوحدات الكلية

2/1

صفحة فيس بوك

1
1

 /4مواقع تواصل إجتماعى

ضرورة وجود أخبار محدثة حتى تاريخ إعالن
النتيجة
أكتمال جميع البيانات الخاصه باألقسام
ربط جميع مواقع األاعضاء بأسمائهم على مواقع
الكلية و االقسام
*الئحة الدراسات العليا
*قطاع الدراسات العليا
*وحدة الخدمات اإللكترونية
* وحدة ضمان الجودة
* مشروع التطوير المستمر
* قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وغيرها ان وجد
صفحة فيسبوك باللغة العربية شمل كافة االخبار
القديمة والحديثة

الجوائز ألعضاء هئية التدريس
❖ ميدالية وشهادة تقدير من السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة .
❖ إعالن اسماء الفائزين على موقع الجامعه و المواقع االخبارية االخرى
❖ مكافأه قدرها جنيه  2000ألفضل ثالث مواقع.

الجوائز للكليات
❖ ميدالية وشهادة تقدير من السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة.
❖ إعالن اسماء الكلية الفائزة على موقع الجامعة والمواقع االخبارية االخرى

لإلتصال
مشروع البوابه االلكترونية  -مركز المعلومات – الدور الثانى
البريد االلكترونى portal@sohag.edu.eg:

