جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء
استمارة معلومات حول نشاطات التدريسيين للعام الدراسي ()2016 – 2015
يبدأ العام الدراسي من ( 2015/9/1ولغاية )2016/8/31

محل وتأريخ الوالدة:

أسم التدريسي الرباعي واللقب:
اللقب العلمي:
الشهادة:

تاريخ الحصول عليه:
تاريخ الحصول عليها:

الفرع:

/

رقم الهاتف:

/ /

/

البلد المانح للشهادة:

البريد االلكتروني:

 المحور األول :المواد التدريسية التي تم تدريسها وعدد الساعات)2016 – 2015( :
الدراسة األولية
الفصل األول
اسم المادة

الفصل الثاني
اسم المادة

عدد الساعات

عدد الساعات

الدراسات العليا
الفصل األول
اسم المادة

الفصل الثاني
اسم المادة

عدد الساعات

عدد الساعات

مالحظة :يكون السمنار من ضمن المواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا.
 المحور الثاني :اإلشراف على البحوث)2016 – 2015( .
الدراسة األولية
عدد البحوث

الدراسات العليا
الماجستير

عدد الطلبة

1

الدكتوراه

/
/

 المحور الثالث :البحوث العلمية.

 البحوث المنشورة للعام الدراسي ()2016 – 2015
منفرد

عنوان البحث

مشترك (ذكر األسماء)

اسم المجلة
وعددها

 البحوث المقبولة للنشر للعام الدراسي ()2016 – 2015
منفرد

عنوان البحث

مشترك (ذكر األسماء)

اسم المجلة
وعددها

 البحوث المخطط انجازها أو تحت االنجاز أو المنجزة غير المنشورة أو المقبولة للنشر للعام الدراسي (2015
– )2016

منفرد

عنوان البحث

2

مشترك (ذكر األسماء)

نسبة االنجاز

 المحور الرابع:المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية داخل العراق وخارجه)2016 – 2015( .
عنوان المؤتمر ،الندوة ،ورشة العمل ،الدورة

الصفة
مشاركة

المكان

حضور

التاريخ

 المحور الخامس :االيفادات الداخلية الخارجية)2016 – 2015( .
المكان

سبب اإليفاد

التاريخ

الصفة

تشم مممل االيفم ممادات الداخليم ممة والخارجيم ممة جميم ممع االيفم ممادات لغم ممرد المم ممؤتمرات أو النم ممدوات أو الم ممدورات أو المناقشم ممات أو

االجتماعات داخل التعليم العالي وخارجه (اللجنة االولمبية وغيرها من الو ازرات).
3

 المحور السادس :الشهادات التقديرية وشهادات المشاركة وكتب الشكر وغيرها)2016 – 2015( .
الشهادة التقديرية أو شهادة المشاركة أو كتاب الشكر وغيرها

السبب

الجهة المانحة

التاريخ

 المحور السابع :الكتب المؤلفة والمعدة والمترجمة)2016 – 2015( :
المؤلف (المؤلفون)

اسم الكتاب

دار النشر

بلد النشر

التاريخ

 المحور الثامن :مناقشة طلبة الدراسات العليا داخل وخارج الكلية ()2016 – 2015
ماجستير دكتوراه

العنوان

التاريخ

 المحور التاسع :االشتراك في اللجان داخل الكلية والجامعة والتعليم العالي والو ازرات األخرى واللجنة االولمبية
واالتحادات واللجان في االتحادات العربية واآلسيوية والدولية وغيرها)2016 – 2015( :

الجهة (الكلية ،الجامعة ،الو ازرة ،الو ازرات األخرى،

اسم اللجنة

اللجنة األولمبية ،وغيرها)

4

 المح ممور العاش ممر :النش مماطات الخارجي ممة الخاص ممة بخدم ممة المجتم ممع :وتش مممل العم ممل ف ممي االتح ممادات واالندي ممة واللجن ممة
األولمبية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها)2016 – 2015( .

الصفة

الجهة التي يعمل بها التدريسي

 المحور اإلضافي :في حالة وجود أي معلومات أو نشاطات إدارية أو علمية أو إعالمية أو مسماهمات داخمل الكليمة
أو خارجها أخرى او المشاركة في تحديث المناهج يرجى ذكرها أدناه:





 مالحظة :هذه االستمارة لغرد تقييم األداء العام للكلية( )2016 – 2015حص اًر.
 يرجى ملئ االستمارة بدقة مع عدم ترك أي فراغ وذكر النشاطات كافة.

 الحقول االولى الخاصة بالمعلومات الشخصية يستفاد منها في قاعدة البيانات للكلية.
 تأريخ ملء االستمارة:

/

2016/

توقيع التدريسي:

أ.م.د .لؤي سامي رفعت

مسؤول شعبة ضمان الجودة

أ.م.د .احمد ثامر محسن
المعاون العلمي
5

أ.د .عدي طارق حسن
العميد

