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 .. .........للعام الدراسي............./...........

 االسم:.............................................. 

 العلمية:................................... الدرجة 

 القسم:.............................................. 

 التخصص الدقيق :................................ 

 العام الدراسي:..................................... 

 التوقيع:............................................. 

 ........... /........../يخ:......التار

 مقدمة: 

, وحصر كافة األنشطة التي يقوم بها عضو  رغبة من الجامعة  والكلية في االرتقاء بالمستوي األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس

ي في  بإعداد هذا النموذج , بهدف خدمة قسمكم األكاديممكتب ضمان الجودة بالجامعة  , قامهيئة التدريس خالل العام الجامعي

 توثيق أنشطتكم للعام الدراسي................... / ............... 

 خالص الشكر والتقدير مع 

 يرجى التعبئة بدقة وموضوعية. 

 التدريس:  -أوال:

 العبء التدريسي:  •

 دراسات عليا  مرحلة البكالوريوس  المرحلة  لفصل الراسي ا

   الفصل األول 

   الفصل الثاني

 

 المقررات التي قمت بتدريسها:  •

 الفصل الدراسي الثاني لفصل الدراسي األول ا

1- 
2- 
3- 
4- 

1- 
2- 
3- 
4- 

 

 

 التقرير السنوي لعضو هيئة التدريس



ــة سبهــاعجام  
 مكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييــــــــم األداء

 رقم النموذج: 
 

Sebha University  
Quality Assurance & Performance Evaluation  

Form No:  

 

2 
 

 النشاطات في تطوير العملية التعليمية:  •

 رق التدريس المستخدم: ط -1
          المحاضرة         المناقشة والحوار          التعليم التعاوني  .................:أخري 

 
 أساليب تقويم الطالب:  -2

            اختبارات               واجبات بيتية           أبحاث ومشاريع  دراسة حالة 
     حضور ومشاركة ...........................................غير ذلك حدد 

 
 فاءة التدريس: أنشطة أخرى قمت بها ترفع ك -3

............................................................................................................................. ......
 ............................................................................................................... ...... 

 
 اإلنتاج العلمي واإلسهامات الفكرية خالل العام الدراسي الحالي:  -ثانياً:

 األبحاث العلمية التي تم نشرها أو فبولها للنشر:  •

- 
- 
- 
- 

 تأليف أو ترجمة كتب علمية:  •

- 
- 

 ............... :................... عدد الرسائل العلمية التي أشرفت أو شاركت في اإلشراف عليها •
 

 المشاركة في التحكيم العلمي:  •

 العدد  العدد  العدد  المشاركة 

 لجان ترقية   ..... مجالت  ......  مؤتمرات  ......  بحوث علمية 

 عالمية   ..... عربية  ......  محلية  ......  رسائل علمية 

 عالمية   ..... عربية  ......  محلية  ......  نيل جوائز 

 عالمية   ..... عربية  . ..... محلية  ......  مشاريع بحثية 

 

 :  والكلية  تطوير الجامعة  -ثالثاً: 

 المشاركة في فعاليات األندية الطالبية:  •

حضور        مناقشة         إلقاء 

 المشاركة في أعمال اللجان :  •

 مستوي اللجنة )جامعة/كلية/قسم.........(  اسم اللجنة 
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 أنشطة أخري:  •

............... ............................................................................................................. 

............................................................................................................................. ......

............... ...................................................................................................... 

 

 خدمة المجتمع :  -رابعاً:

 عضوية في نقابات أو مجتمعات مهنية:  •

 مالحظات  نوع العضوية  اسم النقابة أو الجمعية 

   

   

   

 

 وتقديمها:دورات تدريبية شاركت في إعدادها  •

 عدد الساعات  التاريخ  المنفذة الجهة  اسم الدورة 

    

    

    

 

 مشاركة في ورشات عمل:  •

- 

- 

 

 ً  التنمية المهنية:  -خامسا

 الدورات التدريبية التي تحصلت عليها خالل العام الدراسي الحالي:  •

- 

-   

 

 مالحظة : 

 برجاء إرفاق ما يلي مع التقدير : 

 امتحانات المقررات التي قمت بتدريسها للفصلين األول والثاني . إحصائيات نتائج  -1

 للفصلين األول والثاني .   عضو هيئة التدريسجدول  -2

 مع الشكر والتقدير 

 


