(نموذج )5
ز ز
التمي يف التدريس
نموذج ترشح لجائزة
ز
والمحاضين)
(عىل مستوى المعيدين
ملحوظة هامة
 يرفق مع النموذج صور لجميع الوثائق من شهادة المؤهل الدراس والجوائز وشهادات
التقدير والدورات التدريبية وورش العمل المذكورة ز يف النموذج.

القسم األول
(يمأل من قبل المرشح  /المرشحة)
البيانات الشخصية:
ً
االسم (رباعيا):
ز
الوظيف:
الرقم
ي
ز
الوظيف:
المسىم
ي
تاري خ العمل بالكلية:
رقم الهاتف  /الجوال:
ر ز
ون:
ر
الييد االلكي ي
المرتبة العلمية والمؤهل:

أهم النجازات ز يف خدمة القسم والكلية والجامعة خالل الثالث أعوام األخية:
وصف المنجز  /النشاط

م

التاري خ

الجوائز وشهادات التقدير الحاصل عليها خالل الثالث أعوام األخية:
موضوع الجائزة  /شهادة التقدير

م

الجهة

تاري خ الحصول

المانحة

عليها

الت ز
ر
حضها المرشح/المرشحة خالل الثالث أعوام
الدورات التدريبية  -ورش العمل ي
ر
ر
الت قدمها لخدمة العمل بالقسم والكلية
األخية والمقيحات التطويرية ي
م

الجهة

الوصف

المعتمدة

2

التاري خ

ز
المشاركة يف أعمال اللجان المختلفة عىل مستوى القسم والكلية خالل الثالث سنوات
األخية
م

نوع المشاركة

اسم اللجنة

التاري خ

ز
ز
المشاركة يف أعمال وأنشطة مرتبطة بخدمة المجتمع (العضوية الرسمية  /التطوعية يف
األعمال المجتمعية):
م

نوع المشاركة

وصف المشاركة

التاري خ

ر
الت يستخدمها ز يف التدريس:
أهم التقنيات ي
م

اسم التقنية

3

درجة االتقان

ر
التدريس ألخر أربعة فصول
الت يقوم بتدريسها ومتوسط عدد ساعات العبء
ي
المقررات ي
م

عد الساعات

اسم المقرر

الفصل
اس
الدر ي

ز
المراجع العلمية المستخدمة يف عملية التدريس
م

اسم المرجع

رمز المقرر
الذي يستفيد
منه المرجع

أي معلومات أخرى يرغب المتقدم ز يف إضافتها:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
اسم المرشح/المرشحة:

التوقيع:
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التاري خ/ / :

ز
الثان
القسم
ي
(يمأل من قبل القسم)
()4

()3

ز
الوظيف ألخر ثالثة سنوات
تقييم األداء
ي
القدرة عىل تطوير أساليب العمل
تأدية المهام الوظيفية وما يكلف به من أعمال
المحافظة عىل أوقات الدوام
تقبل التوجيهات وحسن التضف
السمات والمهارات الشخصية والسلوك العام
منسون القسم والطالب
العالقات مع
ري
إمكانية تحمل مسؤوليات أعىل
اللمام بنظم العمل وإجراءاته ولوائحه
اللمام بنظام إدارة الجودة وتطبيقه
تقييم طالب مرحلة البكالوريوس
تقييم طالب مراحل الدراسات العليا

رئيس القسم

االسم:

التوقيع:
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التاري خ/ / :

()2

()1

