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* نموذج رقم ( * ) 3
الـمـقـابلـة للمرشح لوظيفة معيد

اسم المتقدم……………………………………..… :
تاريخه41……/……/… :هـ

رقم الطلب………………… :

أوالً :المقابلة المقننة :

صفر

2

4

3

 -4المظهر العام.
 -2الفصاحة والقدرة على الحديث.
 -3السالمة العامة ( النطق ،السماع … ).
 -1الثقة بالنفس وعدم التوتر( الهدوء ،الطمأنينة ،عدم التلعثم … )

 -5الثقافة العامة.
 -6المستوى العلمي في مجال التخصص
( معلومات عن التخصص ،المجاالت البحثية ،مصادر العلم …)

 -7المهارات العامة.
( اللغات األجنبية ،الحاسب اآللي ،الدورات التدريبية ) ..

 -8الرؤية المستقبلية في مجال التخصص.
( وضوح الرؤية ،أهداف المتقدم المستقبلية … الخ )

 -9المساهمات المختلفة.
( المشاركة في النشاطات االجتماعية ،المشاركة في أنشطة الجامعة)...

 - 41القدرة على الحوار والنقاش وإبداء الرأي.
( تستنتج من خالل مناقشة النقاط السابقة )

* الدرجة =

* درجات المقابلة المقننة =  30درجة
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ثانياً :العرض:
موضوع يلقيه المتقدم على لجنة المقابلة يتمحور حول أحد الموضوعين التاليين:
 -4الرؤى واألهداف المستقبلية في مجال التخصص -2 .موضوع يحضره في مجال التخصص أو أي مجال آخر.
* ال تزيد مدة العرض عن  41دقائق .
* يليها مناقشة من قبل أعضاء اللجنة
* الدرجة =

* درجات العرض =  00درجات

عضو اللجنة:

االسم:
التوقيع…………………… :

مجموع درجات المقابلة =

الدرجات التي حصل عليها املتقدم

 -4التقدير العام في المرحلة الجامعية

الدرجة =

((من 1775إلي  ، ) 51 ( 5من 175إلي  ، ) 11 ( 1771من 1725إلي ، ) 35 ( 1719
من .1إلي  ، ) 31 ( 1721من 3775إلي )) 25 ( 3799

 -2المقابلة الشخصية والعرض (  11درجة )
 -3الخبرات العملية السابقة ( 5درجة )
 -4كون المتقدم من خريجي الجامعة (  5درجات )
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تقرير لجنة اختيار المعيدين
إنه في يوم …………… بتاريخ …… 04…… / …… /هـ تمت مقابلة
المتقدم ……………………… :في قسم …………… بتخصص…….……… :
وبعد اإلطالع على أوراقه الخاصة وإجراء المقابلة الشخصية له واالستماع للعرض المقدم من صاحب الطلب
واالطالع على التوصيات العلمية ،وحصول الطالب على مجموع الدرجات:
عليه فإن اللجنة توصي بما يلي:
قبول الطلب
رفض الطلب
أعضاء جلنة اختيار املعيدين بالقسم

1

رئيسا

2

عضوا

3

عضوا

يُوصى بقبول اإلعادة إذا حصل المتقدم على الدرجة  57فأكثر ويستبعد من تقل درجته عن ذلك.
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