معايير تقييم الملف التدريسي وخدمة المجتمع لعضو هيئة التدريس في جامعة اليرموك
المحور 1

المعايير

األدلــــــة:
درسه يشتمل على األدلة التالية:
إعداد ملف لكل مساق ّ
ملف المساق
خطة المساق بشكل متكامل

3

ثانيا :استخدام استراتيجيات
وطرق تدريس مناسبة

رصد أدلة على (توثيق) استراتيجيات وطرق التدريس
المستخدمة وخاصة غير التقليدية

ملف المساق

4

ثالثا :تطوير محتوى
ومصادر العملية التعلمية
التعليمية

تقديم دليل على :حداثة محتوى المادة العلمية المقدمة،
ومدى تغطية المادة العلمية للمقرر ،ونوعية محتوى
المادة العلمية المقدمة من حيث شموليتها وعمقها ،وتنوع
األنشطة ومناسبتها ألهداف المقرر ومخرجات التعلم.

ملف المساق

4

رابعا :القياس والتقويم
الجامعي

توثيق نماذج من االختبارات المستخدمة مع تحليل لنتائج
االمتحانات بشكل مستمر.

ملف المساق

4

أوال :تخطيط التعليم والتعلم
الجامعي
العملية
التدريسية

وسائل وأدوات التقويم

النقاط

15

المحور2

متوسط عالمات تقييم الطلبة

آراء
الطالب

من 100-91
من 90-81
من 80-71
من 70-61
من 60-51

مجموع النقاط
الممنوحة
5
4
3
2
1

المحور3

خدمة
الجامعة

المعايير

األدلة

أوال :تقلد المناصب
اإلدارية أثناء خدمته في
الجامعة.
ثانيا :تنظيم المبادرات
والمؤتمرات والرحالت
واألنشطة
العلمية
والفعاليات العلمية داخل
التخصص وخارجه في
الجامعة وخارجها.
ثالثا:
 المشاركة في اللجان
واألنشطة والندوات
واالجتماعات التي
ينظمها القسم والكلية
والجامعة.
 المشاركة في هيئات
المجالت
تحرير
العلمية ،والمؤسسات
العلمية العالمية.

الجدول رقم ( )1وصف لطبيعة
كتب التكليف الرسمية ،التقارير السنوية
المناصب اإلدارية التي تقلدها أثناء
والفصلية ،محاضر االجتماعات... ،
خدمته مع بيان أبرز إنجازاته
الدعوات واالستضافات ،شهادات الشكر والتقدير ،الجدول رقم ( )2المبادرات
والمؤتمرات والرحالت العلمية
الدروع والجوائز ،أهمية الفعاليات بالنسبة
واألنشطة
للجامعة والكلية ،تقارير الفعاليات واألنشطة
الختامية ،الصور والتسجيالت الخاصة ،والتقارير
اإلعالمية الخاصة بالنشاط
كتب التكليف الرسمية ،محاضر االجتماعات،
سجل اإلنجازات والتقارير الفصلية والسنوية،
نماذج المشاركة في أنشطة خارجية ،شهادات
المشاركة.

وسائل وأدوات التقويم

الجدول رقم ()3

النقاط
3
3

4
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المحور4

خدمة
المجتمع

وسائل وأدوات التقويم
األدلة
المعايير
إعالنات األنشطة المستهدفة ،شهادات الحضور الجدول رقم ( )4المشاركة في فعالية
أوال :التنظيم والمشاركة
خدمة المجتمع.
والمشاركة ،شهادات الشكر والتقدير ،الدروع
في مؤتمرات وندوات
ومحاضرات حول قضايا والهدايا المختلفة.
تخص المجتمع األردني

النقاط
3

ثانيا :تقديم االستشارات
حول قضايا تهم المجتمع

شهادات الخبرة ،نماذج التقييم الذاتي الموثقة من
الجهات المعنية باألنشطة ،شهادات الشكر
والتقدير الممنوحة ،الهدايا والجوائز والدروع.

الجدول رقم ( )5االستشارات
المجتمعية.

ثالثا :القيام بالمشاريع
البحثية المتمحورة حول
قضايا المجتمع ومشاكله.

األوراق البحثية المعنية المنشورة ،مراسالت
الطباعة والنشر وتفاصيل القبول والتعديالت.

الجدول رقم ( )6للمشاريع البحثية
حول قضايا المجتمع.

3

الجدول رقم ( )7المشاركة في لجان
مجتمعية.

2

رابعا :المشاركة في لجان شهادات الخبرة ،نماذج التقييم الذاتي الموثقة من
الجهات المعنية باألنشطة ،شهادات الشكر
مجتمعية خارج الجامعة
والتقدير الممنوحة ،الهدايا والجوائز والدروع.
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