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 همىذج اطخقصاء زضا ظالب الدزاطاث العلُا

 معلىماث عن ظالب الدزاطاث العلُا : .1

ظالب خازجي 

 )دبلىم(

ظالب خازجي 

 )ماجظخير(

 معُد )ظالب ماجظخير( ظالب خازجي )دلخىزاه(
 مدزض مظاعد

 )ظالب دلخىزاة(

     

 ٌعبر عن زأًه بمىضىعُت حظب الجدول الخالي: ماالعالب ًخخاز  .2

م .1  -:هظام الخقٍى

مىافق  املىضىع م

 جماما

غير مىافق  غير مىافق إلي حد ما مىافق

 جماما

      جدول إلامخحاهاث مناطب .1

      ًخم إلاعالن عن مىاعُد إلامخحاهاث مبنسا . 2

      جخصف إلامخحاهاث باملىضىعُت . 3

      الىقذ املخصص لإلمخحاهاث مناطب .4

اث املقسز  . 5       حغعي إلامخحاهاث محخٍى

ت والعملُه .6       جسلص إلامخحاهاث على الجىاهب النظٍس

      ًخصف جىشَع الدزجاث بالعدالت .7

 -:واملعملُت إلاشساف العلمي وإلامهاهاث البحثُت  .2

مىافق  املىضىع م

 جماما

غير مىافق  غير مىافق إلي حد ما مىافق

 جماما

      جقدم الهلُت منح دزاطُت  .1

ن من العالب . 2       حشجع الهلُت املخميًز

جقدم الهلُه خعت معلنه للنقاط البحثُه لهل  . 3

 قظم

     

      الامهاهُت البحثُت مخاحت .4

      ٌشازك العالب فى اخخُاز لجنت الاشساف . 5

      العدالتالهلُت فى طُاطاث عدم الخمُيز و  حظاهم .6

      جىافس الامهاهاث املعملُت .7
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 -:أطالُب الخعلم .3

مىافق  املىضىع م

 جماما

غير مىافق  غير مىافق إلي حد ما مىافق

 جماما

      حعخبر البِئه الخعلُمُت مناطبه للخحصُل العلمي .1

املعلىماث في العملُت ًخم اطخخدام جننىلىجُا  . 2

 الخعلُمُه

     

      جقدم الهلُت خدماث لروي إلاحخُاجاث الخاصت . 3

      املسافق العامت بالهلُت جُدة .4

جقدم املؤطظه الخدمت املخىقعه منها بأطلىب  . 5

 جُد

     

      املنخبت مصوده بالنخب والدوزٍاث الحدًثت .6

      للعالبجقدم املنخبه حظهُالث  .7

      جقدم الهلُت خدمت الاهترهذ للعالب . 8

 -:قىاعد وإجساءاث القبىل والدسجُل .4

مىافق  املىضىع م

 جماما

غير مىافق  غير مىافق إلي حد ما مىافق

 جماما

      إجساءاث القبىل طهلت وبظُعت .1

      إجساءاث الدسجُل معلنه . 2

      بسامج الدزاطاث العلُا معلنه . 3

      إلادازة مخعاوهه في إجساءاث الدسجُل .4

      جقدم الهلُت خدماث لروي إلاحخُاجاث الخاصت . 5

 -:جقُُم املقسز الدزاس ي

 املقسز:..................................... -1

مىافق  املىضىع م

 جماما

إلي حد  مىافق

 ما

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 جماما

      املقسز ًسجبغ بالخخصص .1

      املقسزٍخضمن معلىماث حدًثت . 2

      املقسز ًىافق الخىقعاث و العمىحاث . 3

      املقسز مفُد في الخعبُق العملي .4
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 -:املحاضساث -2

مىافق  املىضىع م

 جماما

إلي حد  مىافق

 ما

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 جماما

      ًخم جقدًم املحاضساث وفقا للجداول املعلنه .1

      حظهم املحاضساث في جفهم مىضىع املقسز  . 2

      جخضمن املحاضساث املشازله من جاهب العالب . 3

      املحاضساث حغعي مل املىضىعاث باملحخىي  .4

      املحاضساث حشخمل على دزاطت حاالث جعبُقُه . 5

      مقداز املعلىماث املقدمت في املحاضسة مناطب .6

 إلاطم:........................................ -: املحاضس  -3

مىافق  املىضىع م

 جماما

إلي حد  مىافق

 ما

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 جماما

      املحاضس ًلتزم بمىاعُد بدء وإهتهاء املحاضسة .1

      املحاضس ٌعلن الجدول الصمني لخىشَع املقسز  . 2

      املحاضس ًلتزم بمحخىي املقسز  . 3

      املحاضس دائما مظخعد للمحاضسة .4

      ٌعالج املحاضس مىضىعاث املقسز بعمق . 5

      ٌشجع املحاضس العالب على ألاطئلت  .6

      ٌظدثمس املحاضس وقذ املحاضسة جُدا .7

      املحاضس ٌعامل العالب بئحترام .8

      ًقدم املحاضس أمثلت وحاالث عملُت فعلُت .9

  -:هىاجج الخعلم -4

مىافق  املىضىع م

 جماما

إلي حد  مىافق

 ما

غير 

 مىافق

غير 

مىافق 

 جماما

      املقسز له أهداف واضحت ومعلنت .1

د املقسز املعسفت املفُدة والفهم املخعمق  . 2       ًٍص

      املقسز ًحفص على الخفنير . 3

      املقسز ًضُف بعض املهازاث املهنُت .4

س أخسي  .5  :للخحظين والخعٍى


