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 كلية الصحة العامة   بنغازي  جامعة                                                        

   قسم التغذية

  

          

 

 نموذج الـمـقـابلـة للمرشح لوظيفة معيد

 العالمة المعطاة للمتقدم البند
1 2 3 4 5 

      المظهر العام .1

      الفصاحة والقدرة على الحديث .2

فكار .3
أ
      القدرة على توصيل ال

      (. …السالمة العامة ) النطق، السماع  .4

نينة، عدم التلعثم  .5
أ
      (                …الثقة بالنفس وعدم التوتر) الهدوء، الطما

       الثقافة العامة. .6

      المستوى العلمي في مجال التخص ) معلومات عن التخصص، المجالت البحثية، مصادر العلم( .7

داب الحوار                                                                 .8
 
      إلتزام ا

هداف المتقدم المستقبلية (                                  .9
أ
      الرؤية المستقبلية في مجال التخصص.) وضوح الرؤية، ا

      الستيعاب و سرعة البديهة                                                   .11

      التمكن من المعارف الخاصة بالوظيفة                                                  .11

      القدرة على تطبيق معارف التخصص في مجال   العمل                           .12

خرى في تطوير ذاته                         .13
أ
      القدرة على الستفادة من التخصصات ال

ي.  ) تستنتج من خالل مناقشة النقاط السابقة (                                             .14
أ
      القدرة على الحوار والنقاش وإبداء الرا

  الدرجة النهائية 

 ......………...........……………القسم  ..……………………………….......................................……اسم المتقدم: 
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 تقرير لجنة اختيار المعيدين

 تمت مقابلة،   …......…/  ….....…/  …......…بتاريخ  …………..........…إنه في يوم     

 …............…………في قسم     ………………...............………:   /المتقدمةالمتقدم    

 .كلية الصحة العامة، جامعة بنغازي  

وبعد اإلطالع على وثائـقه الخاصة وإجراء المقابلة الشخصية و امتحان المفاضلة له والطالع على التوصيات 

ها، وحصول الطالب على العلمية لمجلس الكلية من حيث العدد المطلوب من المعيدين و اللوائح المعمول ب

 مجموع الدرجات:

 عليه فإن اللجنة توصي بما يلي:

 قبول الطلب                                                

 رفض الطلب                            

عضاء لجنة اختيار المعيدين بالقسم
أ
 ا

  رئيسا  1

  عضوا  2

  عضوا  3

  عضوا  4
 

                                                         اعتماد د. وكيل الكلية                                                                               اعتماد د. عميد  الكلية   

 الدرجات التي حصل عليها المتقدم

 الدرجة =    درجة (   51العام في  المرحلة الجامعية )  التقدير -1
 الدرجة =              درجة (   25)                         المقابلة الشخصية  -2
 الدرجة =       درجة ( 25)                         امتحان المفاضلة    -3
 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                                             -4
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