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منوذج الرتشح لورشة تأهيل املراجعني والعمل كمراجع خارجي
نرجو تعبئة النموذج كامالً وبدقة( .االختٌار األولً سٌعتمد على المعلومات المقدمة فً النموذج).

أو ًلاً-بياناتًعامة ً
االسم الثالثً
الجامعة
الكلٌة
القسم
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الدرجة العلمٌة
الرتبة
عدد سنوات الخبرة
األكادٌمٌة
رقم الهاتف
رقم الفاكس
رقم الجوال
البرٌد اإللكترونً

ً
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ثانيًا اً-التدريبًفيًمجالًالجودة ً
فضالً أذكر على األقل أربعة برامج تدرٌبٌة حضرتها من برامج الهٌئة
-1
-2
-3
-4

ثالثًا اً-الخبرةًفيًمجالًالجودة ً
فضالً قدم ملخصا ً عن األعمال التً قمت بها بصورة رسمٌة فً مجال الجودة فً الخمس
سنوات األخٌرة

فضالً لخص خبرتك كمراجع خارجً ،أو مقدم رأي مستقل فً الخمس سنوات األخٌرة ،مع
ذكر الجهات التً تعاملت معها

ًرابعًا اً-الخبرةًاألكاديمية ً
فضالً لخص خبرتك فً تطوٌر أو مراجعة أو تقوٌم البرامج األكادٌمٌة والمقررات الدراسٌة
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خامسًا اً-المهاراتً ً
فضالً حدد مستوى كل مهارة لدٌك من المهارات التالٌة:
المهارة

عالً

متوسط

ضعٌف

اللغة اإلنجلٌزٌة
الحاسب اآللً
استخدام وسائل االتصال اآللكترونً
العمل فً فرٌق
قٌادة الفرٌق
إدارة االجتماعات والمقابالت
كتابة التقارٌر
مهارات أخرى:

سادسا ً :شروط المشاركة فً المراجعة الخارجٌة:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
االسم:

االلتزام بالمواعٌد بدقة عالٌة.
احترام آراء المشاركٌن فً فرق العمل وااللتزام برأي الفرٌق الموحد.
السرٌة فً العمل ،وخاصة ما ٌتم االطالع علٌه من وثائق ،وما ٌتم تداوله من نقاشات.
التكٌف مع متطلبات المهمة ،وخاصة فً الحاالت التً تتطلب اجتماعات بٌن أعضاء
الفرٌق ،أو مع المسؤولٌن فً المؤسسة.
التقٌد بإجراءات عملٌة المراجعة وفق ما تنص علٌه وثائق الهٌئة ،وعدم الخوض فً
مواضٌع أو قضاٌا خارج نطاق المراجعة.
قبول حضور ورشة العمل التأهٌلٌة لمدة أربعة أٌام
قبول المشاركة فً البداٌة كمالحظ فً عملٌة مراجعة تستغرق أسبوعا ً كامالً.
التوقٌع:

التارٌخ:
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