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معايري تقويم امللف التدريسي وخدمة اجلامعة واجملتمع لعضو هيئة التدريس 
 يف جامعة جرش

 
 

 

       فيـم الوظيـــالرق

  م:ــــــــســـــاال

  ة:ـــــالكليـــــــ

  القسم/الربنامـج:

 

 م/للعام اجلامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرشة ـــجامع
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 التقويملعمليــــة عامـــة معــــايري 
  

  المعـــيـار النشــاط

 العملية التدريسية:
الدراسي المساق  

 من حيث شموليتها وعمقها المادة العلمية المقدمةمحتوى نوعية 
 المادة العلمية المقدمة محتوى  حداثة

 مدى تغطية المادة العلمية للمقرر
 ومخرجات التعلم المساقألهداف  تهاومناسبتعدد األنشطة 

 أنشطة تعليمية غير نمطية( –انب اإلبداعي )طرق تدريس غير نمطية الج
 اإلرشاد األكاديمي

  
 أثناء مرحلة اإلرشاد والتسجيل المبكر والحذف واإلضافة الحضور

 حل مشكالت الطلبة أثناء التسجيل/الحذف واإلضافة

 الطلبةإرشاد نماذج من ملفات  تقديم

 ةالمتابعة المستمرة لحالة الطلب

  
 ضور اجتماعات اللجانح خدمة الجامعة والمجتمع

 أنشطة اللجان المشاركة في فعالية

 أو ورشة عمل ندوة أو محاضرة أو دورة تقديم
 خدمات أخرى للجامعة والمجتمعالعمل مع مؤسسات المجتمع في القطاع المهني / 

 العالقات المهنية

   
 
  

 عالقات طيبة مع زمالئه ورؤسائه

 معة طيبة علميًا ومهنيًا ومجتمعياً س

 االلتزام بالسلوك المهني الجامعي
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 المساقمكونـــــات ملـــف 
  المساق. توصيف 1

 المساقأهداف  -د المساقوصف  -ج المساقبيانات أستاذ  -ب المساقبيانات  -أ

 ميةيالوسائل التعل -ح طرائق التدريس -ز المحتوى وتوزيعه -و مخرجات التعلم -ه

 توجيهات للطلبة -ك األنشطة والمهام -ي يم الطالبأساليب تقو  -ط
 مصادرالمراجع وال -ل
 مساقالمصفوفة  -م

 المساق. فلسفة تدريس 2

 المساق. نماذج من أعمال أستاذ 3
 أسئلة االمتحان الثاني + اإلجابة -ب أسئلة االمتحان األول+ اإلجابة -أ

 ...عهاوتنو  ومراجعه المساقتحديث مصادر  في مجال -د إلجابةأسئلة االمتحان النهائي + ا -ج
 رة مكتوبةإرفاق محاض -ه

 . نماذج من أعمال الطلبة4
 (ضعيفوسط / االختبار األول )ممتاز / مت-أ 

 (بار الثاني )ممتاز / متوسط / ضعيفاالخت-ب 
 )ممتاز / متوسط /ضعيف( االختبار النهائي-ج 
 توسط / ضعيف()ممتاز / م ...د بحث/تقرير-
 . نتائج الطلبة وتحليلها5
 . صحيفة التفكير6
 تطوير أدوات التقويم قديم تنوع طرق الت - ات باإليجابيات والسلبياتالتوصي - تحديث المحتوى  -
 في المستقبل المساقمقترحات تطوير  - المساق هذافي تدريسه  المساقالصعوبات التي واجهت أستاذ  -
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 وسائل وأدوات تقويم األداء التدريسي تعتمد على ملف املساق 
 

 25%0 25%8                25%11 25%18  25%25 المجال

األداء 
 التدريسي         

 
25%25 

العملية 
التدريسية/ 

 المساقملف 

 .متكامل المكونات المساق ملف-
 عليمات التعليم المدمج وأسسها.تطبق  -

خطيط التعليم والتعلم )خطة المساق ت -
 بشكل كامل(.

ير سلوب غوعالجها بأ عرض المادة -
: المساقا يظهر من ملف تقليدي كم

   دم مصادر تعليمية حديثة و متنوعة،استخ
حديث، ، مصادر إلكترونية  كتاب مقرر

(online course ) 

 استخدم أساليب التعليم التعاوني-
 (   (co-teaching وظفها بما يتناسب و

 مع مخرجات التعلم.
 لطلبة.انّوع طرق تقويم  -
ات لة لمفردمتحانات شاموضع أسئلة اال -

أسئلة االمتحانات و ربط  المساق
 نتائج االختبارات. وحللبمخرجات التعلم، 

تفقت نتائج الطالب النهائية مع ا -
 المعايير المقبولة إذا كان عددهم مناسبًا.

ميزت صحيفة تفكره بتقديم مقترحات ت-
 و حل مشكالته. المساق تهدف لخدمة 

حضور الطالب بشكل بناء و  تابع -
 فعال.

ته المكتبية تزام بمواعيد ساعااالل -
 ومحاضراته بشكل واضح.

نتائج  % فأكثر من90حصل على  -
 استطالع رأي الطلبة.

 
 
 

 .متكامل المكونات المساق ملف-
  مات التعليم المدمج وأسسها.طبق تعلي -
خطيط التعليم والتعلم )خطة المساق بشكل ت -

 كامل(.
 حقق ثمانية على األقل مما يأتي: كما
 
سلوب غير تقليدي وعالجها بأ رض المادةع -

  .المساقكما يظهر من ملف 
 م مصادر تعليمية حديثة استخد -

كتاب مقررحديث،  مصادر إلكترونية   ومتنوعة،
(online course ) 

 استخدم أساليب التعليم التعاوني-
 (   (co-teachin وظفها بما يتناسب مع و

 مخرجات التعلم.
 .ةنّوع طرق تقويم الطلب -
مفردات لمتحانات شاملة وضع أسئلة اال -

 أسئلة االمتحانات بمخرجات التعلم،ربط المساق و 
 نتائج االختبارات. وحلل

تفقت نتائج الطالب النهائية مع المعايير ا -
 المقبولة إذا كان عددهم مناسبًا.

ميزت صحيفة تفكره بتقديم مقترحات تهدف ت-
 وحل مشكالته. المساقلخدمة 

 ال.فعو      ور الطالب بشكل بناءتابع حض -
اللتزام بمواعيد ساعاته المكتبية ومحاضراته ا -

 بشكل واضح.

تائج استطالع ن % من89-80حصل على  -
 رأي الطلبة.

 .متكامل المكونات المساقملف -
 التعليم المدمج وأسسها. طبق تعليمات -
 خطيط التعليم والتعلم )خطة المساق بشكل كامل(.ت -

  :يأتيعلى األقل مما  تةسحقق كما 
يدي كما سلوب غير تقلوعالجها بأ عرض المادة -

 : المساقيظهر من ملف 
كتاب    ديثة و متنوعة،استخدم مصادر تعليمية ح -

 ( online course، مصادر إلكترونية )مقررحديث

 استخدم أساليب التعليم التعاوني-
 (    (co-teachin ما يتناسب مع مخرجات بووظفها
 تعلم.ال
 نّوع طرق تقويم الطلبة. -
و  المساقردات متحانات شاملة لمفوضع أسئلة اال -

نتائج  وحللأسئلة االمتحانات بمخرجات التعلم، ربط 
 االختبارات.

 تفقت نتائج الطالب النهائية مع المعايير المقبولةا -
 إذا كان عددهم مناسبًا.

زت صحيفة تفكره بتقديم مقترحات تهدف لخدمة تمي-
 و حل مشكالته. المساق

 لطالب بشكل بناء و فعال.تابع حضور ا -
اللتزام بمواعيد ساعاته المكتبية ومحاضراته بشكل ا -

 واضح.
ئج استطالع رأي نتا %من79-70حصل على  -

 الطلبة.
 
 
 
 
 
 

......................................... 
 

 متكامل المكونات. المساقملف  -
 لمدمج وأسسها.ليم اطبق تعليمات التع -
خطيط التعليم والتعلم )خطة المساق ت -

 بشكل كامل(.
  :يأتيعلى األقل مما  أربعةكما حقق  
ير سلوب غوعالجها بأ عرض المادة -

: المساقتقليدي كما يظهر من ملف 
استخدم مصادر تعليمية حديثة و متنوعة,   

كتاب مقررحديث،  مصادر إلكترونية 
(online course ) 

 ستخدم أساليب التعليم التعاونيا-
 (   (co-teaching وظفها بما يتناسب و

 مع مخرجات التعلم.
 لطلبة.انّوع طرق تقويم  -
لة لمفردات متحانات شاموضع أسئلة اال -

أسئلة االمتحانات بمخرجات و ربط  المساق
 التعلم، وتحليل نتائج االختبارات.

تفقت نتائج الطالب النهائية مع ا -
 ير المقبولة إذا كان عددهم مناسبًا.المعاي

ميزت صحيفة تفكره بتقديم مقترحات ت-
 و حل مشكالته. المساقتهدف لخدمة 

 حضور الطالب بشكل بناء و فعال. تابع -
اللتزام بمواعيد ساعاته المكتبية ا -

 ومحاضراته بشكل واضح.

نتائج  %من69-60حصل على  -
 استطالع رأي الطلبة.

مية المقدمة ة العلكان محتوى الماد -
ناقصًا بشكل واضح كما يظهر من ملف 

 ، أوالمساق
 ، أوالمساقلم يقدم ملف  -
م يلتزم بمواعيد ساعاته المكتبية ل -

 ومحاضراته بشكل واضح.

 لطالب.لم يتابع حضور ا -
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 15%0 15%4 15%7 15%10 15%15 المجال

خدمة الجامعة       
 والمجتمع

15/15 

مرموقة ؤسسة محصل على جائزة من  -
 المجتمع.الجامعة و في مجال خدمة 

أكثر من لجنة وحصل على  شارك في-
 .فيها جميعامتاز متقدير 

 متطورة في اإلرشاد ابتكر وسيلة -
 .و شارك غيره فيها  
لمشاركة في هيئات تحرير المجالت ا -

 لمؤسسات العلمية العالمية.العلمية، وا
 قام بمبادرة رئيسية لخدمة الجامعة  -
 المجتمع.  و 
ستحدث شراكة فعلية مع مؤسسات ا -

المجتمع في مجاله المهني، ذات عوائد 
 متميزة على الكلية و المجتمع.

لقى محاضرة خارج الجامعة تخص أ -
 المجتمع المحلي.

بفاعلية في تطوير التخصص  ساهم -
مي إليه ) تطوير البرامج، تجديد الذي ينت

، شارك في استحداث المقرراتتوصيف 
 برنامج جديد(.  

شاركة في لجان مجتمعية خارج الم -
 الجامعة.

 
 

قدم استشارات حول قضايا تهم  -
 المجتمع.

ي أكثر من لجنة وحصل على فشارك -
 على األقل.في أثنتين منها  متازمتقدير 

طلبته بشكل مستمر وحل  تابع -
 مشكالتهم.

ستخدم أنظمة االرشاد التي توفرها ا -
 الجامعة.

لقى محاضرة خارج الجامعة تخص أ -
 المجتمع المحلي.

اهم بفاعلية في تطوير التخصص س -
الذي ينتمي إليه ) تطوير البرامج، تجديد 

، شارك في استحداث المقرراتتوصيف 
  برنامج جديد(. 

في مجال  ا/تدريب افني اقدم دعم -
  .خصصة كأن يقدم دورة أو ورشة عملت

 

ال في أعم جيد جداحصل على تقدير  -
 اللجان على أن ال تقل عن لجنتين. 

 .القسم وفعاليات الكلية اجتماعاتحضر  -
ام بمهام اإلرشاد باستخدم أنظمة االرشاد   ق -

 التي توفرها الجامعة.
الجامعة تخص  ألقى محاضرة خارج -

 المجتمع المحلي.
 باإلضافة إلى نشاطين على األقل مما يلي:

فذ ما يوكل إليه من مهام وأعمال بكفاية ن -
 وفعالية.

 .في القسم أو الكلية محاضرةألقى  -
أكاديمي  ي تنظيم مؤتمرفقام بدور فعال  -

 متخصص.
 متحدث في أحد المؤتمرات المحلية. كُدعي  -
 

في  يدجحصل على تقدير -
لجنتين من اللجان التي شارك 

 فيها.
 :مما يلي  نشاطباإلضافة إلى 

ّفذ جزءًا مما يوكل إليه من ن -
 مهام وأعمال.

ب عن معظم أنشطة القسم غا -
 والكلية .

اجه طلبته مشكالت باإلرشاد و  -
 ناتجة عن عدم متابعته لهم .

 

م ينفذ ما أوكل إليه من ل -
 مهام أو أعمال .

 أو 
 بق تعليمات التعليملم يط -

 المدمج وأسسها.
 ي أي لجان .فلم يشارك  -
 أو
م يحضر فعاليات ل -

 وأنشطة القسم والكلية .
 أو
 شاد طلبته.لم يقم بإر  -
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 15%0 15%4 15%7 15%10 15%15 المجال

قام بمشروع بحثي يخص  -
 المجتمع ومشكالته.

 
 

 

 
  على:تعتمد  خدمة اجلامعة واجملتمعوسائل وأدوات تقويم 

 
 

، محاضر لخاصة بالنشاطعالمية ار، تقارير الفعاليات، الصور والتسجيالت الخاصة، التقارير اإلتقديم عضو هيئة التدريس الوثائق، الشهادات، الدعوات، شهادات الشكر والتقدي
 االجتماعات، شهادات المشاركة، كتب التكليف الرسمية، التقارير السنوية،الدروع... إلخ التي تثبت ما قام به.
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 (1منوذج رقم )

 م(2021-2022)  

 ( هيئة التدريس عضو ) يملؤه

 :ييسالتدر األداء .أ
 

 م ملفه للتقييمقديالدراسي الذي سوف  بالمساق ةاصالخ البيانات
 بةالطل عدد الدراسي الفصل المساقاسم  المساقرقم 

    

    : خدمة الجامعة والمجتمع .ب

 

 .(وخارجها )داخل الجامعة المختلفةوالمهام المشاركة في اللجان  .1

 التاريخ مشاركةالطبيعة  ةالجهــــ ةــــة أو المهمـــــاللجن
 إلى من

     

     
     
     

     
     

 
 
 الندوات والدورات التدريبية وورش العملالمؤتمرات و المشاركة في : 2

 املوضــــــــــوع

 النوع
 

 مؤمتر .1
 ندوة .2
 دورة تدريبية . 3
 ورشة عمل .4

 التاريخ

 املشاركة طبيعة
 

 منسق .1
 رئيس جلسة .2
 حماضر .3
 مشارك .4

 املكـــان اجلهة املنظمة
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  ذكرها(ب هيئة التدريسأخرى يرغب عضو  ملحوظاتنشاطات أو ) : أنشطة أخرى  د. 
- 

 

- 

 

-  

 

-  

 

- 

- 

 

 
 
 

 لتاريخ:     /      /ا                          التوقيــع :                                      اسم العضو :   
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 (2منوذج رقم )

 (/الكلية لجنة التقويم في القسم /م ـــرئيس القس) يملؤه 
 

 التدريسيةة ــو الهيئــام لعضــدل األداء العـــمع

 التقدير الـــــالمج ر

  األداء التدريسي 1

  معخدمة الجامعة والمجت 3

  التقدير العام 

   

 : التقويممــبررات  
 

 

 

 

 

 

 

        :: ممتاز: ) (   جيد جَدا ) (   مفبول: ) (   اذكر المبرراتالتدريس لعضو هيئةكيف تصف العالقات المهنية 
 

 

 

 

 

 

 /   /   :التاريخ          :        توقيع العميد             :     توقيع رئيس القسم                    
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 (3منوذج رقم )

 () تملؤه اللجنة المركزية
 

 التدريسيةة ــو الهيئــام لعضــدل األداء العـــمع

 التقدير الـــــالمج ر

  األداء التدريسي 1

  خدمة الجامعة والمجتمع 3

  التقدير العام 

   

 : التقويممــبررات  
 

 

 

 

 

 

 
 :              توقيع عضو اللجنةتوقيع عضو اللجنة                           :     عضو اللجنةتوقيع                

 
 

 للجنة:                                  توقيع رئيس اللجنة:                التاريخ:    /   /توقيع عضو ا              
 
 
 


