ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣداء ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ رﻗم ) (٢٠١٦/٤٢اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻘدت ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ،٢٠١٦/١٠/٣١ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﺳـﺗﺣداث وﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻠـف اﻟﺗدرﻳﺳـﻲ ،وﺧدﻣـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،ﻷﻋﺿـﺎء اﻟﻬﻳﺋـﺔاﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻳرﻣوك ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣرﻓق.

 -اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬذﻩ اﻹﺟراءات ﻣن ﺑداﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻷوﻝ .٢٠١٧/٢٠١٦

إجراءات استحداث وبناء الملف التدريسي وخدمة الجامعة والمجتمع
ألعضاء ھيئة التدريس في جامعة اليرموك

 -١يتم إنشاء ملف خاص لكل عضو ھيئة تدريس في قسمه األكاديمي ،ويتكون ھذا الملف من
ثالثة ملفات فرعيّة ھي:
أ -الملف التدريسي

ب -ملف خدمة الجامعة

ج -ملف خدمة المجتمع

 -٢يتم تخزين وتبويب كافة النشاطات التي يقوم بھا عضو ھيئة التدريس في المجاالت الثالثة في
ھذا الملف إلكترونيا ً وليس ورقيا ً.
الملف األول :الملف التدريسي

يقوم عضو ھيئة التدريس بتسليم رئيس القسم نسخة إلكترونية من كل األمور المتعلقة بالمساقات التي
يُدرسھا في الفصل الدراسي من حيث:
أ( ملف المساق  :Course Portfolioلكل مساق يدرسه ويتم إعداد الملف وفق ما ورد في
دليل تعديل الخطط الدراسية في جامعـــة اليرموك والذي تم توزيعه على األقسام األكاديميـــ ّـة.
ويشمل ملف المساق العناصر التالية:
 -١وصف المساق واألھداف ومخرجات التعلم.
 -٢استراتيجيات التعلم والتعليم وربطھا بمخرجات التعلم.
 -٣طرق التقويم لكل من مخرجات التعلم المستھدفة.
 -٤الكتاب المقرر للمادة والمراجع المساندة وحداثة المحتوى العلمي.
 -٥توزيع محتوى المساق على األسابيع والساعات التدريسية.
 -٦وصف لشمولية وعمق المادة العلمية المقدمة ومدى تغطيتھا للمقرر الدراسي
 -٧استخدام وتوظيف  E- Learningوالوسائط إلكترونية المختلفة لتقديم المادة التعلمية.
 -٨طرق التدريس واألنشطة غير النمطية المستخدمة أثناء العملية التدريسية.

)نموذج ملف المساق(
مختصر توصيف المساق
رمز المساق ورقمه:

اسم المساق:

المتطلب السابق للمساق:

لغة تدريس المساق:

مستوى المساق:

الساعات المعتمدة:

وصف المساق:

أھداف المساق:

مخرجات التعلم) :الفھم والمعرفة والمھارات الذھنية والعملية(:
يفترض بالطالب بعد دراسته لھذه المساق أن يكون قادرا على:

محتوى المساق:
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات التدريس

استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم:
 -١استراتيجيات التعليم والتعلم :ترتب في جدول ويوضع كل من مخرجات التعلم
المستھدفة للمساق في عمود وطرق التدريس وطرق التعلم التي تناسب تحقيقه في عمود
مقابل.
 -٢طرق تقييم التعلم :ترتب في جدول ويوضع كل من مخرجات التعلم المستھدفة للمساق
في عمود وطرق تقييم التعلم التي تناسب تقييمھا في عمود مقابل.
مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

أنشطة التعلم

أدوات القياس

نوع التقويم

المھارات القابلة للقياس

الكتاب المعتمد للمساق والمراجع المساندة:
اسم الكتاب

اسم المؤلف

اسم الناشر

سنة النشر

وصف لشمولية وعمق المادة العلمية المقدمة ومدى تغطيتھا للمقرر الدراسي:

استخدام وتوظيف  E-Learningوالوسائط إلكترونية المختلفة لتقديم المادة التعلمية:

 -٣يتم تقديم نسخة الكترونية من المادة التعليمية لكل مساق.
 -٤يتم تقديم نموذج من االمتحانات التي أجريت في كل مساق.
 -٥يتــم تقديم وصف لطـــرق التدريس المبتكرة واألنشطـــة التعليميـــة غير التقليدية
-إذا ما استخدمت -وكيف ساعد ذلك في تحقيق اھداف المساق.

ب( في حال اإلشراف على رسائل وأطروحات الدراسات العليا تقديم ملخص يشتمل على ما تم
إنجازه في ھذا المجال خالل الفصل الدراسي:
الرقم

اسم الطالب

عنوان الرسالة

الكلية /الجھة

.١
.٢
.٣
.٤
الملف الثاني :ملف خدمة الجامعة ويشتمل على- :

 -١المناصب اإلدارية التي تقلدھا عضو ھيئة التدريس على مستوى الجامعة /أو الكلية /أو
القسم.
)يتم تعبئة جدول رقم :(١

الرقم

المنصب االداري

جدول رقم ١
اشغال أبرز اإلنجازات خالل توليه
الجھة المعين فترة
المنصب
المنصب
بھا

.٥
.٦
.٧
.٨
 -٢األنشطة والمؤتمرات والندوات والمحاضرات التي نظمھا أو شارك فيھا عضو ھيئة
التدريس داخل الجامعة او خارجھا )يتم تعبئة جدول :(٢
جدول رقم ٢
الرقم

اسم النشاط
ونوعه

تاريخ انعقاده

طبيعة المشاركة

مكان انعقاده

االدلة
)مراسالت وصور وشھادات
مشاركة وغيرھا(

.١
.٢
.٣
.٤

 -٣اللجان التي شارك بھا عضو ھيئة التدريس داخل الجامعة )يتم تعبئة جدول :(٣
جدول رقم ٣

اسم اللجنة

فترة العضوية

دوره في اللجنة

أبرز اإلنجازات من خالل عمله في
اللجنة

األدلة
)كتب التكليف(

الملف الثالث :ملف خدمة المجتمع ويشتمل على- :
 -١مؤتمرات وندوات ومحاضرات التي شارك بھا عضو ھيئة التدريس حول قضايا تخص المجتمع
)األدلة :شھادات الحضور والمشاركة ،شھادات الشكر والتقدير ،صور من النشاط(:
)يتم تعبئة جدول :(٤
اسم النشاط

الجھة المنظمة

جدول رقم ٤
عدد المشاركين
عنوان النشاط وأھدافه

طبيعة المشاركة

مكان النشاط

 -٢االستشارات التي تم تقديمھا حول قضايا تھم المجتمع) :يتم تعبئة جدول :(٥
موضوع االستشارة جھة االستشارة

جدول رقم ٥
طبيعة مشاركة عضو
ھيئة التدريس في
االستشارة

تاريخ تقديم
االستشارة

األدلة مثل :المراسالت الخاصة
باالستشارة وشھادات الخبرة
وشھادات الشكر التقدير

االدلة

 -٣المشاريع البحثية المتمحورة حول قضايا المجتمع ومشاكله) :يتم تعبئة جدول :(٦
الجھة الداعمة

اسم المشروع

جدول رقم ٦
محتوى المشروع
وأھدافه

المخرجات /النتائج المتوقعة
من المشروع

 -٤اللجان التي شارك بھا عضو ھيئة التدريس خارج الجامعة )يتم تعبئة جدول :(٧
جدول رقم ٧
اسم
اللجنة

فترة العضوية

دوره في
اللجنة

الجھة ذات العالقة

أبرز اإلنجازات من
خالل عمله في اللجنة

األدلة
)كتب
التكليف(

األدلة

١

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻷول
اﶈﻮر اﻷول :اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌﻨﻮي ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ

١
اﻟﻤﺴﺎق

٢

ﺿﻤﻨﺖ وﺻﻒ اﳌﺴﺎق وأﻫﺪاﻓﻪ وﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ﰲ اﳋﻄﺔ.
ّ

ﺣﺪدت ﳏﺘﻮى اﳌﺴﺎق ووزﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ واﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ.

٣

اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟـ  E‐learningﻹﻳﺼﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺎق وﺧﻄﻄﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.

ﻋﻨﺪ

٤

أﻫﻴﺊ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﺛﲑ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ وداﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.

ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ

٥

أﺷﺠﻊ وأوﻇﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺔ.

أﺣﺎول
أن

٦

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻠﻔﻈﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳉﻴﺪ.

٧

أﻧﻮع ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.

ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ

٨

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻸﻫﺪاف واﳌﺨﺮﺟﺎت.

ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ

٩

ﺣﺪاﺛﺔ اﶈﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.

ﻟﻠﻤﺴﺎق اﺣﺮص
ﻋﻠﻰ

١٠

ﴰﻮﻟﻴﺔ وﻋﻤﻖ اﶈﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ.

١١

ﺗﺮاﺑﻂ اﶈﺘﻮى ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ

١٢

اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻷداء اﻟﻄﻠﺒﺔ أﺛﻨﺎء

١٣

إﻋﻄﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وواﺟﺒﺎت ﺑﻴﺘﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

١٤

ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وإﻋﻄﺎء ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ.

١٥

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وإﺟﺎﺑﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن.

ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻣﻠﻒ
اﳌﺴﺎق
ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺬاﰐ

ﻣﻠﻒ
اﳌﺴﺎق
ﻣﻠﻒ اﳌﺴﺎق
و
ﳕﻮذج
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ

٢

أثناء
عملي
في
الجامعة
...

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ :ﺧﺪﻣﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌﻨﻮي ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ

١

ﺗﻘﻠﺪت ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ.

٢

ﺗﻘﻠﺪت ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺔ.

٣

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﳉﺎن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ.

٤

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ.

٥

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻧﺪوات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ.

٦

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ.

٧

ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺒﺎدرات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ.

٨

ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﲤﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ.

٩

ﻗﺪﻣﺖ ﳏﺎﺿﺮات داﺧﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ.

١٠

ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ.

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ:
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺮﲰﻴﺔ،
ﳏﺎﺿﺮا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت،
ﺳﺠﻞ اﻹﳒﺎزات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
ﳕﺎذج اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ،
ﺷﻬﺎدات اﳌﺸﺎرﻛﺔ.

٣
أثناء
عملي
في
الجامعة
...

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺧﺪﻣﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
اﻟﺮﻗﻢ

١

ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﲤﺮا ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ ﲢﺪﻳﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٢

ﻧﻈﻤﺖ ﻧﺪوات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ ﲢﺪﻳﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٣

ﻧﻈﻤﺖ ﳏﺎﺿﺮات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ ﲢﺪﻳﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٤

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻣﺆﲤﺮات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ ﲢﺪﻳﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٥

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻧﺪوات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ ﲢﺪﻳﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٦

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﳏﺎﺿﺮات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲣﺺ ﲢﺪﻳﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٧

ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﺸﺎرات ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

٨

اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﳎﺎﱄ اﳌﻬﲏ.

١١

ﻧﺸﺮت أﲝﺎﺛﺎً ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲣﺺ ﺧﺪﻣﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.

١٢

١٠

اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌﻨﻮي ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ

ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﳉﺎن ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﺧﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ.

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ:
إﻋﻼﻧﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
ﺷﻬﺎدات اﳊﻀﻮر واﳌﺸﺎرﻛﺔ،
ﺷﻬﺎدات اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،
اﻟﺪروع واﳍﺪاﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺷﻬﺎدات اﳋﱪة
اﳌﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ،
ﺷﻬﺎدات اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ،
اﳍﺪاﻳﺎ واﳉﻮاﺋﺰ واﻟﺪروع.

معايير تقييم الملف التدريسي وخدمة المجتمع لعضو ھيئة التدريس في جامعة اليرموك
المحور ١

المعايير

العملية
التدريسية

األدلة:

وسائل وأدوات التقويم

النقاط

اعداد ملف لكل مساق يشتمل على
األدلة التالية
أوال  :تخطيط التعليم
والتعلم الجامعي

خطة المساق بشكل متكامل

نموذج ملف المساق

٣

ثانيا :استخدام
استراتيجيات وطرق
تدريس مناسبة

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

نموذج ملف المساق

٤

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
شموليتھا وعمقھا ،وتنوع األنشطة
ومناسبتھا ألھداف المقرر ومخرجات
التعلم.

نموذج ملف المساق ،المادة
التعليمية المستخدمة

٤

رابعا :القياس والتقويم
الجامعي

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

نموذج ملف المساق،
نماذج االمتحانات

٤

١٥

١١

المحور ٢
اراء الطالب

١٢

متوسط عالمات تقييم الطلبة

مجموع النقاط الممنوحة

من ١٠٠-٩١

٥

من ٩٠-٨١

٤

من ٨٠-٧١

٣

من ٧٠-٦١

٢

من ٦٠-٥١

١

المحور٣

المعايير

األدلة

وسائل وأدوات التقويم النقاط

ف
ب التكلي
أوال :تقل د المناص ب كت
اإلداري ة أثن اء خدمت ه الرس مية ،التق ارير
الس نوية والفص لية،
في الجامعة.
محاض ر االجتماع ات،
...

الج دول رق م )٣ (١
وص ف لطبيع ة
المناصب اإلدارية التي
تقلدھا أثناء خدمته مع
بيان أبرز إنجازاته

ثانيا :تنظيم المب ادرات
ؤتمرات
والم
وال رحالت العلمي ة
واألنش طة والفعالي ات
ل
ة داخ
العلمي
التخص ص وخارج ه
في الجامعة وخارجھا.

دعوات
ال
افات،
واالستض
ش ھادات الش كر
والتق دير ،ال دروع
والج وائز ،أھمي ة
الفعالي ات بالنس بة
للجامع ة والكلي ة،
تق ارير الفعالي ات
واألنش طة الختامي ة،
الص ور والتس جيالت
الخاص ة ،والتق ارير
اإلعالمي ة الخاص ة
بالنشاط

الج دول رق م )٣ (٢
ادرات
المب
ؤتمرات
والم
وال رحالت العلمي ة
واألنشطة

ثالثا:

ب التكلي
كت
ف الجدول رقم )(٣
الرس مية ،محاض ر
االجتماع ات ،س جل
اإلنج ازات والتق ارير
الفص لية والس نوية،
نم اذج المش اركة ف ي
أنش طة خارجي ة،
شھادات المشاركة.





المش اركة ف ي
اللجان واألنشطة
دوات
والن
واالجتماع ات
الت ي ينظمھ ا
القس م والكلي ة
والجامعة.
المش اركة ف ي
ھيئ ات تحري ر
الت
المج
ة،
العلمي
والمؤسس ات
العلمية العالمية.

٤

١٠

١٣

المحور٤

المعايير

األدلة

النقاط

وسائل وأدوات التقويم

أوال :التنظيم
والمشاركة في
مؤتمرات وندوات
ومحاضرات حول
قضايا تخص المجتمع
األردني

إعالنات األنشطة
المستھدفة ،شھادات
الحضور والمشاركة،
شھادات الشكر
والتقدير ،الدروع
والھدايا المختلفة.

الجدول رقم )(٤
المشاركة في فعالية
خدمة المجتمع.

٣

ثانيا :تقديم
االستشارات حول
قضايا تھم المجتمع

شھادات الخبرة،
نماذج التقييم الذاتي
الموثقة من الجھات
المعنية باألنشطة،
شھادات الشكر
والتقدير الممنوحة،
الھدايا والجوائز
والدروع.

الجدول رقم )(٥
االستشارات
المجتمعية.

٢

ثالثا :القيام بالمشاريع
البحثية المتمحورة
حول قضايا المجتمع
ومشاكله.

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

الجدول رقم )(٦
للمشاريع البحثية
حول قضايا المجتمع.

٣

رابعا :المشاركة في
لجان مجتمعية خارج
الجامعة

شھادات الخبرة،
نماذج التقييم الذاتي
الموثقة من الجھات
المعنية باألنشطة،
شھادات الشكر
والتقدير الممنوحة،
الھدايا والجوائز
والدروع.

الجدول رقم )(٧
المشاركة في لجان
مجتمعية.

٢

١٠

١٤

