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 احمد فلیح حسن علي الجبورياسم التدریسي

المعلومات الشخصیة
كلیھ االداره و االقتصادالكلیةبغدادالجامعةوزارة التعلیم العالي والبحث العلميالوزارة

ماجستیرالشھادةادارة االعمالالقسم

طرائق تدریس اللغة العربیةاالختصاص الدقیقاداب تربیةاالختصاص العام

الجھة المانحة للقبأستاذ مساعداللقب العلمي

البرید االلكترونيرقم الموبایل

محور التدریس
7المواد التي قام بتدریسھا

10متنوعة في تقییم المستوى العلمي للطلبة
10قدرتھ على إدارة الصف وتعزیز الجانب التفاعلي على مستوى المادة العلمیة

8قدرتھ على إیصال المعلومات والمھارات والمعارف
8قدرتھ على وضع اسئلة امتحانیة شاملة ومتنوعة تقیس المستوى العلمي للطلبة

4یقوم بتوصیف المقرر الدراسي ومخرجات التعلیم والتعلم
6اسھامھ في تقدیم االفكار التي تتسم بالحداثة واالبتكار واالنسجام والتجدید مقارنة بالسنوات السابقة

6محاضراتھ تتصف بالحداثة العلمیة في حقل االختصاص عن السنة الدراسیة السابقة.
6التزامھ بتطویر تصمیم المقرر ومفرداتھ الدراسیة وفق التعلیمات والضوابط

6استخدامھ التقنیات االلكترونیة والمختبریة الحدیثة المساعدة لتحقیق جودة التعلیم والتعلم
6استخدامھ طرائق تعلم متنوعة إلیصال المادة العلمیة لعموم لطلبة.

6استخدامھ للمصادر الحدیثة واالنترنیت واالنترانیت وأجھزة االتصال
6قدرتھ في توجیھ وتحفیز الطلبة للبحث والتقصي

االشراف على طلبة الدراسات العلیا او التدریب السریري (المجموعة الطبیة) او مشاریع طلبة
0الدراسات االولیة

89مجموع المحور

محور النشاط العلمي والبحثي
9الكتاب المؤلف او المترجم والبحوث المقبولة للنشر عالمیاً أو عربیاً او محلیاً خالل سنة التقویم  

20المشاركة في المؤتمرات العلمیة أو الندوات او الدورات التدریبیة
5المساھمة في خدمة المؤسسات العلمیة او الوزارات االخرى او المجتمع

0المشاركة في التعلیم المستمر والحلقات العلمیة والثقافیة والسمنار
6االسھام في الزیارات المیدانیة والحقلیة او اجراء اختبارات او تحلیالت المعملیة او مختبریة.

40مجموع المحور

محور الجانب التربوي والتكلیفات االخرى
20التفاعل مع الطلبة وغرس القیم واألعراف الجامعیة من خالل اإلرشاد والتوجیھ

10مساھمتھ في دعم النشاطات الطالبیة
10االلتزام بالدوام الیومي والمحاضرات
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10المشاركة االیجابیة وأداء المھام والواجبات بأمانة وإخالص
10الشخصیة المعتدلة والمظھر الالئق والتفاعل مع التدریسیین والمنتسبین

10النزاھة والشفافیة في مجمل التصرفات العلمیة والمالیة واإلداریة
20عدد اللجان الدائمة أو المؤقتة المشارك فیھا داخل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وخارجھا

10عدد كتب الشكر والتقدیر او شھادة تقدیریة خالل عام التقییم
100مجموع المحور

محور الدرجات المضافة
0براءات االختراع

حصولة على جوائز عالمیة او عربیة او محلیة او اكتشاف علمي في مجال تخصصھ او المساھمة في
0المشاریع الریادیة

0تولیھ مھام مقرریھ اقسام في الدراسات االولیة او العلیا
0أعضاء اللجنة االمتحانیة في سنة التقییم

6مواطن قوة یتمیز بھا ولم تشتمل علیھا المؤشرات األخرى
6مجموع المحور

محور العقوبات ومواطن الضعف
0عقوبة لفت نظر

0عقوبة اإلنذار
0عقوبة قطع الراتب

0عقوبة التوبیخ
0عقوبة انقاص الراتب
0عقوبة تنزیل الدرجة

0مواطن ضعف جوانب سلبیة یتصف بھا وتؤثر على عملھ
0مجموع المحور

الدرجة الحاصلالمحاور
الدرجة حسبوزن المحورعلیھا من المحور

الوزن

35.6%8940محور التدریس

16%4040محور النشاط العلمي والبحث

20%10020محور الجانب التربوي والتكلیفات االخرى

6تضاف كدرجات6مواطن القوة

0تخصم بالكامل0مواطن الضعف

78المجـــــــــموع

جیدالتقــــــــــــــدیر

المسؤول االعلى الذي صادق على التقییمالمسؤول المباشر الذي قام بالتقیم
testایاد محمود احمد


