
 
 

 
 

 

 (QPR-AP-DQ-007بناء على اإلجراء )يتم تعبئة النموذج 

  ........................القسم/ الكلية:   .....................اسم عضو هيئة التدريس: 
   

 العمل االكاديمي -1

 الفصل األول والفصل الثاني(العام الدراسي الحالي ) خالل  التدريسيةحدِّد أنشطتك 
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  والتدريس: الدراسية بالموادالمتعلقة األخرى األنشطة يرجى ذكر 

 (ابداعية، تدريس مواد جديدة استخدام طرق تدريس تطوير مواد علمية ، ،Syllabusالمخطط الدراسي  تطوير) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

QFO-AP-DQ-001 
 

 النموذج :  رمز 
 

 عضو هيئة التدريسالذاتي ل تقييمال  :النموذج اسم 
 

 جامعة فيالدلفيا
 

 

Philadelphia University 
 

1 

 

   :اإلصداررقم 

(Revision) 

 

 عمادة التطوير والجودةالجهة المصدرة: 
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  أنشطة تدريس أخرىيرجى ذكر عملك في أي : 

 (اإلرشاد االكاديمي، اإلشراف على التدريب الميداني و مشاريع التخرج، المشاركة في األنشطة الطالبية)
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 حدِّد أنشطتك البحثية خالل السنوات الثالث الماضية.البحث العلمي:  -2

 

 البحوث المنشورة في مجالت علمية محكمة

 

 رقم المجلة اسم الناشر الفئة اسم المجلة البحث عنوان
 وسنة النشر 

     

     

     

     

     

     



 
 

     

 
 البحوث المنشورة في وقائع مؤتمرات علمية محكمة

 

 تاريخ عقد المؤتمر الجهة المنظمة اسم المؤتمر البحث عنوان

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 يرجى ذكر قواعد البيانات التي تم فيها تسجيل أبحاثك
 ، أو غيرها(SCOPUS, Google Scholar, Research Gate, ISI, ERAبوابة البحث العلمي للجامعة ، )
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 المشاريع البحثية
 

 الجهة الداعمة عنوان المشروع
 للبحث 

تاريخ البدء 
 واالنتهاء 

نسبة  حجم الدعم
 االنجاز

 دورك في  البحث

 
 
 

     



 
 

 
 
 

     

 يرجى ذكر أي أنشطة بحثية أخرى
 (تأليف كتب ، تسجيل براءات اختراع ، مشاريع ريادية ، جوائزشراف على رسائل ماجستير ، )اإل
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 يرجى ذكر أي أنشطة مهنية أخرى

الندوات وورش العمل التي قدمتها أو حضرتها ، االستشارات المهنية ، حّدد األنشطة البحثية األخرى مثل ) 
عداد التقارير الفنية وغيرهامراجعة البحوث والكتب   (وا 
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 خدمة الجامعة والمجتمع -3

 العام الدراسي الحالي ) الفصل األول والفصل الثاني( خالل المتعلقة بخدمة الجامعة والمجتمع أنشطتك حدِّد
 

 الفصل الدراسي اسم اللجنة
 المستوى

 )قسم ، كلية ، جامعة( 
 رئيس( الدور)عضو،

    

    

    

    

    
 

 اللجان المذكورةدورك وأنشطتك في  عن عامةوضع مالحظات يرجى 
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 لخدمة المجتمع أو تمثيل الجامعة. الحالييرجى تحديد األنشطة األخرى التي قمت بها خالل العام الدراسي 
 

 النشاط التاريخ
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