
في قسم التصميم والتواصل البصري للتعيين المتقدمين بين المفاضلة أسس
 
 

 

المفاضلة بين أسس "ضافات التالية إلى فقد تم اقتراح اإل التصميم والتواصل البصرينظرا لخصوصية تخصص 

عضاء الهيئة التدريسية غير ألردنية األفي جامعة العلوم والتكنولوجيا المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس 

فقد تم اقتراح . 01/2/9102بتاريخ  9102/  53التي تم اعتمادها بقرار مجلس العمداء رقم " السريرين

في  تدريس هيئة أعضاء و أمحاضرين متفرغين  تعيينن لالمتقدمي بين المفاضلة معايير التوضيحات التالية الى

 :كما هو موضح أدناه قسم التصميم والتواصل البصري
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 33  33  المجموع

 
    من المفاضلة األخرى في حال تم تحديد  الدرجة العلمية المطلوبة في اإلعالن عن الوظيفة فيتم استثناء حملة الدرجات العلمية 

 :عالمة موزعة كاآلتي( 56)و يخصص لها  المؤهالت العلمية: أولا 

 . يتم تطبيق األسس المعتمدة في الجامعة:  ةالدكتورا . أ

 :يتم تطبيق األسس المعتمدة في الجامعة مع توضيح: الماجستير . ب

و درجة أ( Master of Fine Art /MFA)التطبيقية حاصالً على درجة الماجستير  المتقدم أن يكون -

 "جيد جداً "بتقدير ال يقل عن  ( Master of Art)الماجستير 

 ةالمع( 03 ((Master of Fine Art /MFA)على درجة الماجستير التطبيقية لحاصل االمتقدم عطى ي  -

 .ت الماع( 01)   (Master of Art /MA)على درجة الماجستيرالحاصل بينما المتقدم 

في تخصص المتقدم في مرحلة البكالوريوس  يكون أنكما هي في األسس المعتمدة مع توضيح : البكالوريوس. ج

- : التاليةحد التخصصات أ

  التصميم والتواصل البصري(Design and Visual Communication) 

  التصميم والفنون التطبيقية(Design and Applied Art) 

 :موزعة كاآلتيعالمة ( 03)الخبرة العملية التطبيقية ويخصص لها : ثانياا 

ات  للمحاضر المتفرغ و عالم (3)حيث يخصص  يتم تطبيق األسس المعتمدة في الجامعة : بحاث العلميةاأل. أ

  . ة  لعضو هيئة التدريسعالم( 03)

حيث  الخاصة بالمجال المعرفي الذي تم التقدم لهأن يتقن المتقدم برمجيات الكمبيوتر  :كمبيوترالمهارات . ب

 .ات  لعضو هيئة التدريس عالم( 3)ات  للمحاضر المتفرغ  و عالم (01)يخصص 

يتم تعبئة النموذج . عطاء محاضرة يُحدد موضوعها مجلس القسمإيطلب من كل من مرشحي القائمة المصغرة 

عضاء هيئة التدريس في القسم بصورة منفردة ثم تؤخذ عالمة الوسط الحسابي كعالمة أالخاص للتقييم من قبل 

 .لكمبيوترتقييم مهارات المعيار 

                                                           
 .م 1/4/020، بتاريخ  1/020 س العمداء رقم لمجقرار   



في المجال  اإلبداعيةمكانيات يبين المهارات و اإل Portfolioيتم تقديم : Portfolioاألعمال اإلبداعية . ج

ات  لعضو هيئة عالم( 3)ات  للمحاضر المتفرغ  و عالم (01)المعرفي الذي تم التقدم له حيث يخصص 

  .التدريس

يتم تعبئة النموذج الخاص و . Portfolioيم األعمال اإلبداعية ديطلب من كل من مرشحي القائمة المصغرة تق

عضاء هيئة التدريس في القسم بصورة منفردة ثم تؤخذ عالمة الوسط الحسابي كعالمة لمعيار أللتقييم من قبل 

 .األعمال اإلبداعيةتقييم 

و لكن  يتم تطبيق األسس المعتمدة في الجامعة: في مجال التخصصالتدريسية / الخبرة العملية التطبيقة . د

  .اتعالم (3) لها يخصص

 :عالمات( 6)المقابلة الشخصية ويخصص لها : ثالثاا 

 .يتم تطبيق األسس المعتمدة في الجامعة

 


