التقرير السنوي لمنجزات كلية العلوم التربوية
2021/2020
أوال :الجوانب التي أسهمت في تطوير العمل:
 حصول كلية العلوم التربوية على شهادة ضمان جودة البرامج األكاديمية مع كامل امتيازاتها وحقوقها (المستوى الفضي)
من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة وذلك بتاريخ .2020/2/12
 استحداث تخصص برنامج الدبلوم العالي في اإلدارة التربوية.
 إعداد البرامج الدراسية للطلبة األردنيين والكويتيين في ضوء متطلبات التخرج في قسمي الدراسات العليا
والبكالوريوس.
 استالم نموذج خطة تدريس المساقات المقررة في البرنامج الدراسي من جميع أعضاء هيئة التدريس كاملة ومعبأة حسب
األصول ،بما في ذلك مواعيد االمتحانات.
 قامت لجنة المكتبة بتجميع أسماء الكتب الحديثة والمقررات الدراسية وأسماء المراجع المساندة وأسماء المواد التعليمية
الداعمة للمساقات التدريسية من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ،وتنظيمها في قائمة وتزويد مكتب الجودة بنسخة
منها ،والسعي بالتنسيق مع مكتبة الجامعة لتوفيرها في مكتبة الجامعة.
 عقد اللقاءات التربوية الدورية لطلبة التربية العملية الميدانية للفصلين األول والثاني.
 اعداد نموذج الساعات المكتبية لكل عضو هيئة التدريس وتثبيته على مداخل مكاتبهم.
 عقد عطوفة عميد كلية العلوم التربوية اجتماعا ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية – تخصص معلم صف-للوقوف على
نتائج طلبة الكلية في امتحان الكفاءة الجامعية – الفصل األول – ومناقشة جوانب القوة والضعف يها ،كما وقد تم إعداد
برنامج باإلجراءات التنفيذية لتحسين نتائج الطلبة في الفصل الدراسي الثاني ومعالجة وحل مشكالت الطلبة أثناء تسجيل
المساقات التدريسية.
 تعميم مواعيد االمتحانات (األول ،والثاني ،والنهائي) بأوقاتها المتتابعة طيلة الفصلين الدراسيين األول والثاني ،إضافة
إلى إعداد برنامج االمتحانات الخاص بالطلبة في برنامج الطلبة الكويتيين ،ونشره في لوحة اإلعالنات.
 عقد اجتماعات مع الطلبة المستجدين والذين تم تسجيلهم في الفصلين الدراسيين األول والثاني والصيفي من العام
الدراسي .2021/2020
 قيام أعضاء الهيئة التدريسية بتزويد الموقع اإللكتروني الخاص بالتعليم االلكتروني في الجامعة بشرائح العرض
التقديمي ،وتطبيقات وأوراق عمل وواجبات منزلية وأوراق امتحانات سابقة مع حلولها النموذجية المتعلقة بالمساقات
التي يدرسونها ،أضافة إلى مساق تعليمي محوسب خالل الفصل الدراسي األول .2021/2020
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 تبادل أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الزيارات الصفية في الغرفة الصفية أثناء الفصل الدراسي األول إلثراء خبراتهم
التدريسية (وهي زيارات اختيارية).
 قيام كل مدرس أو مجموعة مدرسين (للمواد متعددة الشعب) بوضع ورقة االمتحانات في ضوء وصف المساق
والنتاجات المرجو تحقيقها.
 تزويد لجنة معادلة المواد بنسخة من تعليمات معادلة المواد للعام الدراسي  2021/2020للعمل بها ،وتنفيذ إجراءات
المعادلة حسب األصول.
 مراجعة وتعزيز المفاهيم األساسية لدى الطلبة وفي جميع المساقات المقرر دراستها من طلبة الكلية ،إضافة إلى تدريب
طلبة تخصص معلم صف على إجراءات امتحانات الكفاءة الجامعية وعقد امتحانات تجريبية للطلبة بهذا الخصوص.
 إنجاز دليل الطالب ورقيا وإلكترونيا بداية الفصل الدراسي األول والدراسي الثاني.
 االستمرار في تشجيع ومتابعة النمو المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في إنجاز األبحاث والترقيات األكاديمية.
 قيام أعضاء الهيئة التدريسية بالدخول إلى منظومة التعليم اإللكتروني لإلطالع وتفعيل ايقونة المساقات التدريسية
وخططها في بوابة التعليم االلكتروني.
 متابعة رئيس قسم الدراسات العليا لمدى إنجاز طلبة الدراسات العليا في الكلية لرسائل الماجستير وتحديد اللجان
لمناقشتها.
 التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بضرورة إعداد أسئلة ورقة االمتحان األول /الثاني /النهائي وتسليم مكتب الجودة،
وتحليل االختبارات وحفظها بالملفات الخاصة بكل مدرس ،مع االحتفاظ باإلجابة النموذجية وعينة من أوراق
االمتحانات المصححة بأعلى عالمة وأدنى عالمة ،خالل الفصل الدراسي األول .2021/2020
 إعداد برنامج المحاضرات اإلضافية استعدادا المتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي الثاني والصيفي
2021/2020م.
 االستمرار باجراءات معادلة مواد الطلبة الجدد والذين تم قبولهم في الفصول الدراسية األول والثاني والصيفي
2021/2020م.
 دخول أعضاء الهيئة التدريسية إلى المنظومة اإللكترونية في الجامعة لرفع الخطط الدراسية والواجبات ونماذج من
االختبارات واألسئلة التقويمية وأية أنشطة أخرى ،والتأكيد على الطلبة بضرورة الدخول إلى المنظومة واالستفادة من
محتواها.
 عقد عميد كلية العلوم التربوية اجتماعا للطلبة المتقدمين المتحان الكفاءة الجامعية يوم األحد الموافق 2021/2/24م
وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية ،مع إ عطاء التوجيهات واالرشادات الالزمة للتفوق في االمتحان.
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 تزويد الطلبة الخريجين بأسماء مواقع وروابط إلكترونية تحتوي على نماذج األسئلة من سنوات سابقة المتحانات الكفاءة
للتقدم إلى امتحان الكفاءة الجامعية.
 توزيع أسماء طلبة كلية العلوم التربوية على أعضاء الهيئة التدريسية ألغراض اإلرشاد األكاديمي ومتابعة درجات
تحصيلهم الدراسي.
 قيام أعضاء هيئة التدريس بتحديد الصعوبات التي يواجهها الطلبة في المساقات التدريسية االعتيادية واإللكترونية،
وتنظيم خطة عالجية لمعالجة تلك الصعوبات ،وتسليمها لمكتب الجودة في الكلية.
 التنسيق بين أعضاء الهيئة التدريسية في إعداد اختبار المواد المتعددة الشعب من حيث طبيعة أسئلتها ونوعيتها وتحديد
موعد تنفيذها في ضوء برنامج االمتحانات النهائية.
 إعداد برنامجي االمتحانات النهائية والمراقبة للفصل الدراسي األول وإعالنه لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في
لوحة اإلعالنات.
 إنجاز جميع الزيارات التقويمية لطلبة التربية العملية الميدانية ورصد العالمات ،واستالم متطلبات التربية العملية من
الطلبة إضافة إلى استالم عالمات الطلبة من أعضاء الهيئة التدريسية لألبحاث التقويمية.
 تنفيذ واجراء وتعبئة نموذج عالمة مادة غير مكتمل ولجميع طلبة المساقات التي تغيب فيها الطلبة عن اإلمتحان النهائي
للفصل الدراسي الصيفي  2021/2020بأعذار موافق عليها بإستدعاءات من الطلبة مسبقة وقبل اجراء موعد االمتحان
النهائي ،وتسليمها لمدير التسجيل.
 مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة وأولياء أمورهم بحضور حفل تخريج الفوج الثاني والعشرين للفصل الدراسي
األول 2021/2020م.
 متابعة وتنفيذ إجراء امتحان غير مكتمل للطلبة المتخلفين عن أداء االمتحانات النهائية للفصلين الثاني والصيفي
 2021/2020من خالل شبكة التعليم اإللكتروني .Online
 تزويد أعضاء الهيئة التدريسية بأسماء المجالت في قواعد البيانات ،والمصنفة ضمن. EBESCO،SCOPUS :
 توزيع طلبة مساق التربية العملية ( )2على مدارس محافظة جرش بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش.
 إعداد الخطط الدراسية لبرنامج الدراسات العليا؛ ماجستير المناهج العامة وطرق التدريس ،ماجستير اإلدارة التربوية
والدبلوم العالي في اإلدارة التربوية وبرنامج البكالوريوس معلم صف.
 السير في اجراءات ومتابعة دعم البحث العلمي لألبحاث العلمية المنشورة ألعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
 عقد االجتماعات الدورية لمجلس قسمي الدراسات العليا والبكالوريوس ،ومجلس الكلية ألعضاء الهيئة التدريسية من
خالل شبكة التعليم اإللكتروني .Online
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 إعداد قائمة استالم متطلبات وواجبات ومهام عضو هيئة التدريس في االمتحانات النهائية ،منها:
 أوراق إجابات الطلبة في االمتحانات النهائية مصححة ،ورقة االمتحانات النهائية ،خطة التصحيح ،اإلجابة
النموذجية.
 تحليل نتائج أوراق إجابات الطلبة في االمتحانات النهائية ،إعداد قائمة حضور الطلبة في االمتحانات النهائية مع
توقيع الطلبة على حضورهم في كل مساق دراسي تم التقدم فيه لالمتحان النهائي كشف عالمات أصلي موقع من
عميد الكلية ومختوم بختم الكلية ،وصورتان عن كشف عالمات الطلبة لكل مساق من مساقات البرنامج الدراسي.
 إعداد البرنامج الدراسي للفصول األول والثاني والصيفي وتسليمه لمدير التسجيل واإلعالن عنه للطلبة ورقيا
والكترونيا.
 إعداد برنامج االمتحانات النهائية للفصول األول والثاني والصيفي  2021/2020وإعالنه للطلبة في لوحة اإلعالنات.
 تعميم برنامج االمتحانات النهائية للفصول األول والثاني والصيفي  2021/2020وإعالنه للطلبة إلكترونيا.
 قام مشرف التربية العملية ( )2تخصص معلم صف بإنجاز جميع الزيارات التقويمية لطلبة التربية العملية الميدانية
ورصد العالمات ،واستالم متطلبات التربية العملية من الطلبة إضافة إلى استالم عالمات الطلبة من أعضاء الهيئة
التدريسية لألبحاث التقويمية.
 التواصل مع وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ومدارسها في محافظات المملكة لتسهيل مهمة طلبة ماجستير اإلدارة
التربوية والمناهج العامة والتدريس في توزيع االستبانات ورصد أعداد الطلبة والمعلمين والمعلمات.
 تنفيذ محاضرات الكلية بقسميها من خالل منظومة التعليم اإللكتروني  Onlineللفصل الدراسي الثاني .2021/2020
 إجراء جميع مناقشات رسائل الماجستير من خالل منظومة التعليم اإللكتروني  Onlineللفصل الدراسي الثاني والصيفي
.2021/2020
 تنفيذ جميع المحاضرات التدريسية واالمتحانات التقويمية عبر منظومة التعليم اإللكتروني  Onlineللفصل الدراسي
الثاني والصيفي .2021/2020
 تنفيذ إجراءات المحاضرات التدريسية لطلبة قسم الدراسات العل يا بالتناوب داخل حرم الجامعة ومن خالل منظومة
التعليم اإللكتروني .Online
 تنفيذ إجراءات االمتحانات النهائية لطلبة قسم الدراسات العليا من خالل منظومة التعليم اإللكتروني .Online

ثانياً :البحوث التي أعدها أعضاء الهيئة التدريسية:
أبحاث أ .د .يوسف أحمد الجرايدة
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2020:
 Aljaraideh, Y. (2019). The impact of digital storytelling (DST) on academic achievement of sixth
grade students in English language and their motivation towards it in Jordan. The Turkish Online
Journal of Distance Education,21(1),73-82.
2019:
 Aljaraideh, Y. (2019). Massive open online Learning (MOOC) benefits and challenges: A Case study
in Jordanian context. International Journal of Instruction, 12(4), 65-78.
 Aljaraideh, Y. (2019). Students’ perception of flipped classroom: A case study for private universities
in
Jordan.
Journal
of
Technology
and
Science
Education,
9(3),
368-377.
https://doi.org/10.3926/jotse648
 Aljaraideh, Y & Al Bataineh, K. (2019). Jordanian Students’ Barriers of Utilizing Online Learning: A
Survey Study. International Education Studies, 12, (5), 99-108.
2018:
 Aljaraideh, Y &, Rabee, A. (2018). Students’ satisfaction with e-services at Jerash University. The
WEI International Academic Conference, Vienna, Austria.
 Al-Yousef, A; Aljaraideh, Y; Obiedat, M; Barakat, E & Habboush, A. (2018). The impact of using elearning on the student's performance in 3rd developing countries: a pilot study. International Journal
of Engineering Technology, 7(4), 6189-6191.
 Aljaraideh, Y &, Rabee, A. (2018). The impact of implementation of instructional aid based on the
blended learning on immediate and postponed achievement of the tenth primary grade students in
English language textbooks. Mutah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Accepted.

 Aljaraideh, Y &, Rabee, A. (2018). The degree of use of Jerash university students to social
networking sites in teaching and learning process and it’s relation with GPA. JU Journal for Academic
Research. Accepted.
 Aljaraideh, Y. (2018). the effectiveness of using mobile learning in acquisition of English language
concepts and the attitudes toward it’s learning among students at educational sciences faculty in Jerash
University. DIRASAT: Educational Sciences, 46(3)
2017:
 Abushra, S & Aljaraideh, Y. (2016). The impact of using interactive multimedia in learning advanced
level of recitation rules among students of summer center in Jarash Governorate and their attitudes
toward them. Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning, 6(11), 99-114.
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