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من فضلك ،اقرأ محتويات اﻻستمارة التالية ثم قم بتحديد المجاﻻت التي تحتاج فيها إلى تنمية قدراتك مع تحديد
مستوى اﻻحتياج وذلك بوضع عﻼمة )√( أمام اﻹجابة المختارة:
درجة اﻻحتياج التدريبي
بدرجة
بدرجة
بدرجة كبيرة
صغيرة
متوسطة

مجاﻻت العمل

مجال١
البحث العلمي

موضوعات البحث العلمي

النشر الدولي للبحوث العلمية
الكتابة العلمية للبحوث واﻷوراق العلمية
إعداد مشروعات البحوث التنافسية الممولة
التحليل اﻹحصائي للبيانات
أخﻼقيات البحث العلمي
تكوين و إدارة فرق البحث العلمي
مهارات الباحث العلمي الجيد
تسويق البحوث العلمية
إدارة المشروعات البحثية
إعداد الخطط البحثية
مجال٢
التدريس ونظم التعليم

موضوعات التدريس

إعداد خطة الدرس
طرق التدريس
تقويم الطﻼب
استخدام التكنولوجيا في التدريس
التدريس لﻸعداد الكبيرة
التدريس لﻸعداد الصغيرة Microteaching
اﻹرشاد اﻷكاديمى
نظام الساعات المعتمدة
اﻻشراف على طﻼب الدراسات العليا
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درجة اﻻحتياج التدريبي
بدرجة بدرجة بدرجة
كبيرة متوسطة صغيرة

مجاﻻت العمل

مجال ٣
اﻻتصال والتفاعل مع اﻵخرين

موضوعات اﻻتصال
موضوعات التدريس

أنماط التفاعل الشخصي
العرض و التقديم
تدريب و توجيه اﻻخرين
التحكم في اﻻنفعاﻻت عند مواجهة مشاكل العمل
العمل الجماعي و ديناميكية الجماعة
إدارة الذات و الوقت
البرمجة اللغوية العصبية
معايير السلوك المهني
تحديد أنماط الطﻼب و التعامل معها
مجال ٤
تكنولوجيا المعلومات
إنتاج المقررات اﻹليكترونية و استخدامها
إنشاء قاعدة بيانات ببرنامج ال Access
استخدام الجداول اﻹليكترونية spreadsheet
تحرير الصور الرقمية
عمل عرض جذاب بالPowerPoint
تصفح اﻹنترنت و استخدام محركات البحث

موضوعات جودة التعليم

مجال ٥
ضمان جودة التعليم
توصيف البرامج اﻻكاديمية و المقررات
كتابة تقارير البرنامج و المقرر الدراسي
الدراسة الذاتية  /كتابة التقرير السنوي
المعايير اﻷكاديمية والبرامج اﻻكاديمية
المراجعة الداخلية
نظم التقويم واﻻمتحانات
الجودة الشاملة
التخطيط اﻻستراتيجي

مجاﻻت أخرى ترغب في تنمية قدراتك بها:
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