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  المجتمع و الجامعة ي وخدمةسإجراءات استحداث وبناء الملف التدري 

   ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك

  

  

 ةمن ثالث هذا الملف ويتكون ،األكاديمي قسمهيتم إنشاء ملف خاص لكل عضو هيئة تدريس في  - 1
 هي: ةملفات فرعيّ 

  خدمة المجتمع ملف- ججامعة      خدمة ال ملف- بالملف التدريسي          -أ              

في  ةيتم تخزين وتبويب كافة النشاطات التي يقوم بها عضو هيئة التدريس في المجاالت الثالث - 2
 هذا الملف إلكترونياً وليس ورقياً.

  التدريسياألول: الملف الملف 

  

ة بالمساقات التي كل األمور المتعلق منيقوم عضو هيئة التدريس بتسليم رئيس القسم نسخة إلكترونية   
  درسها في الفصل الدراسي من حيث:يُ 

 

باستخدام خدمة عداد الملف إلكل مساق يدرسه ويتم   : Course Portfolioالمساق ملف  أ)
   .)AdminSis )adminsis.yu.edu.jo"ملف المساق" المتوفرة على نظام 

  ويشمل ملف المساق العناصر التالية:

 مخطط المساق: ويحتوي على: - 1
a. علومات األساسية للمدرس والمساقالم 
b. التعلم واألهداف ومخرجات وصف المساق 
c. ربط مخرجات تعلم المساق بمخرجات تعلم البرنامج 
d. طرق التقويم ومواعيدها وتوزيع العالمات 
e.  المساندةالكتاب المقرر للمادة والمراجع 
f. توزيع محتوى المساق على األسابيع 

 عالمات الطلبة والنتائج - 2
 التقويم بمخرجات تعلم المساق ربط/تسكين طرق - 3
 التحليل المباشر لمخرجات تعلم المساق والبرنامج من خالل عالمات الطلبة - 4
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 التحليل غير المباشر لمخرجات تعلم المساق والبرنامج من خالل آراء الطلبة - 5
 تقرير ملف المساق: ويحتوي على: - 6

a. ملخص تحليل نتائج العالمات ومخرجات التعلم 
b. والتعليم استراتيجيات التعلم 
c. ملخص توصيات المدرس 

 المرفقات: وتحتوي على: - 7
a. نسخ من المحاضرات 
b. نسخ من جميع طرق التقويم 
c. األجوبة النموذجية (مع توزيع العالمات) لجميع طرق التقويم 
d.  منخفضة، ومتوسطة) لجميع وعينات ألجوبة الطلبة (عالمة عالية،  3نسخ من

 طرق التقويم

  

وأطروحات الدراسات العليا تقديم ملخص يشتمل على ما تم في حال اإلشراف على رسائل ب) 
  :الدراسي خالل الفصل هذا المجالإنجازه في 

  الكلية/ الجهة  اسم الطالب  عنوان الرسالة  الرقم
1.         
2.         
3.         
4.         
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  - على: يشتمل وملف خدمة الجامعة الملف الثاني: 

  

  لى مستوى الجامعة/ أو الكلية/ أو القسم. قلدها عضو هيئة التدريس عتالمناصب اإلدارية التي  - 1
 :)1 جدول رقميتم تعبئة (
  

  1جدول رقم 
الجهة المعين   االداريالمنصب   الرقم

  بها
فترة اشغال 

  المنصب
اإلنجازات خالل توليه  أبرز

  المنصب
1.           
2.           
3.           
4.           

  

والمحاضرات التي نظمها أو شارك فيها عضو هيئة  والمؤتمرات والندواتاألنشطة  - 2
 :)2 جدولالتدريس داخل الجامعة او خارجها (يتم تعبئة 

  2جدول رقم 

  الرقم
اسم النشاط 

  ونوعه
  مكان انعقاده  طبيعة المشاركة  تاريخ انعقاده

  االدلة
(مراسالت وصور وشهادات  

  )مشاركة وغيرها
1.          

2.          

3.          

4.          

  

  

 :)3 جدوليتم تعبئة ( الجامعة لتي شارك بها عضو هيئة التدريس داخلاللجان ا - 3

  3جدول رقم 
اإلنجازات من خالل عمله في  أبرز  دوره في اللجنة  فترة العضوية  اسم اللجنة

  اللجنة
  األدلة 

  (كتب التكليف)
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  - على: الملف الثالث: ملف خدمة المجتمع ويشتمل 

 
  ومحاضرات التي شارك بها عضو هيئة التدريس حول قضايا تخص المجتمع مؤتمرات وندوات  - 1

   :الشكر والتقدير، صور من النشاط) (األدلة: شهادات الحضور والمشاركة، شهادات
 :)4 جدول(يتم تعبئة 

  4جدول رقم 
  الدلةا  مكان النشاط  طبيعة المشاركة  عدد المشاركين  النشاط وأهدافه عنوان  الجهة المنظمة  اسم النشاط

              

              

              

              

              

 
 :)5 جدول(يتم تعبئة  :االستشارات التي تم تقديمها حول قضايا تهم المجتمع - 2

  5جدول رقم 
طبيعة مشاركة عضو   جهة االستشارةموضوع االستشارة 

هيئة التدريس في 
  االستشارة

تاريخ تقديم 
  االستشارة

الخاصة  األدلة مثل: المراسالت
الستشارة وشهادات الخبرة با

  الشكر التقدير  وشهادات
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 :)6 جدول(يتم تعبئة  :المشاريع البحثية المتمحورة حول قضايا المجتمع ومشاكله - 3

  6جدول رقم 
محتوى المشروع   الجهة الداعمة  اسم المشروع

  وأهدافه
لمخرجات/ النتائج المتوقعة ا

  من المشروع
  األدلة

      
  
  

    

  
  

  
  
  

      

  
  

  
  
  

      

  
  

 :)7 جدوليتم تعبئة الجامعة ( خارجي شارك بها عضو هيئة التدريس اللجان الت - 4

  7جدول رقم 

اسم 
  اللجنة

  فترة العضوية
دوره في 

  اللجنة
  الجهة ذات العالقة

اإلنجازات من خالل  أبرز
  عمله في اللجنة

   األدلة
(كتب 

  التكليف)
            
            
            
            

 


