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  . جوائز التميز11

  نظرة عامة
واإلجراءات الخاصة بھا المعايير والخطوات التي يتم وفقاً لھا تقييم تميز أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين  تحدد ھذه السياسة

  ومكافأتھم.

  مجال التطبيق
  .العاملين بالجامعةالمتفرغين تُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين 

  الھدف 
تقدير أعضاء ھيئة التدريس المتميزين والمحاضرين في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع، 

  واالعتراف بإسھاماتھم البارزة في تحقيق رسالة الجامعة.

  السياسة

وفون الذين يست رونوالمحاض تُفعل الجامعة "برنامج جوائز التميز" الذي يُقدر بطريقة رسمية أعضاء ھيئة التدريس )1
  معايير التميز في التدريس أو البحث العلمي أو خدمة الجامعة والمجتمع.

  يجوز ترشيح أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين ألي من الجوائز طبقاً لإلجراءات الخاصة بھذه السياسة. )2

  أنواع جوائز التميز ھي: )3

  جائزة الكلية للتميز في التدريس  -أ

  البحث العلميجائزة الكلية للتميز في   -ب

  جائزة الكلية للتميز في خدمة الجامعة والمجتمع  -ج

  جائزة الجامعة للتميز في التدريس  -د

  جائزة الجامعة للتميز في البحث العلمي  -ه

  جائزة الجامعة للتميز في خدمة الجامعة والمجتمع  -و

  جائزة عضو ھيئة التدريس المتميز  -ز

  تشمل جوائز التميز شھادات تقدير ومكافآت نقدية. )4
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  تميز جوائز ال  -) 11السياسة رقم ( إجراءات

  أھلية الترشيح) 1
لتدريس ا الفي مجللجوائز  التقدم مفيحق لھ المحاضرونأما  .يمكنھم التقدم لجميع فئات الجائزةھيئة التدريس  أعضاء    -أ

  وخدمة الجامعة والمجتمع على مستوى الكلية والجامعة.

بل تقديم ق الجامعة فيما ال يقل عن عامين من العمل  وامضأقد  واأن يكونالكلية للتميز  يجب على المتقدمين لجوائز  -ب
ما ال يقل عن ثالثة أعوام من  وامضأقد  واأن يكون عليھم فيجبالجامعة للتميز،  أما المتقدمون لجوائز طلباتھم.

خمس  وامضأقد  وايكونأن  ريس المتميزلجائزة عضو ھيئة التدوعلى المتقدمين  جامعة قبل تقديم طلباتھم.بالالعمل 
  م طلباتھم.يجامعة قبل تقدالعلى األقل من العمل لدى  سنوات

  .على مستوى الجامعةجائزة مرشحين اثنين ألي كلية ترشيح أكثر من  ألي ال يجوز    -ج

 .الجامعة فيالعمل  أثناءيجب أن يكون الغرض من تسمية المرشحين اإلشادة بأدائھم   -د

التدريس والمحاضر ترشيح نفسه أو أن يرشح لجائزة واحدة على مستوى الكلية أو الجامعة. يجوز لعضو ھيئة   -ه
ويجوز له التقدم أو أن يرشح للجائزتين على مستوى الكلية والجامعة في نفس المجال (التدريس، البحث العلمي، 

 خدمة الجامعة والمجتمع).

  على جوائز التميز على مستوى الجامعة.يجوز ترشيح الفائزين في جوائز الكلية للتميز للحصول   -و

  حصولھم على الجائزة. منعامين لنفس الجائزة قبل مرور ال يحق للحائزين على الجوائز التقدم بالترشيح   -ز

 فيه. الترشحالذي يتم  العام الدراسيالجوائز قبل نھاية الفائزين بيتم اإلعالن عن   -ح

  

  لجان االختيار) 2
  الكلياتجوائز   -أ

يقوم  كما، للجنة جوائز الكلية للتميز تدريسالھيئة  اً واحداً من أعضاءعضو علمي بترشيح كل قسم يقوم -1
  .العميد بترشيح عضو ھيئة تدريس إضافي لعضوية ھذه اللجنة

يتم مراجعة واعتماد تشكيل لجنة جوائز الكلية للتميز واختيار رئيسھا من قبل مجلس الكلية، ويصدر القرار  -2
  عن عميد الكلية.

تقدموا أو يلتدريس الذين لم صر التقييم واتخاذ القرارات المتعلقة بالترشيح للجوائز على أعضاء ھيئة ايقت -3
  لجوائز.يرشحوا ل

  جوائز الجامعة   -ب
   .وتحديد من يرأسھا ومھامھا لتميزالجامعة ل بتشكيل لجنة جوائز نائب المديريقوم 

  

  عملية االختيار) 3
 البرامج وأعضاء ھيئة التدريسالعلمية ومنسقي الترشيح ألي جائزة من قبل العمداء ورؤساء األقسام  يجوز  -أ

حوال . وفي كل األترشيح أنفسھمألعضاء ھيئة التدريس/المحاضرين  ويجوز من قبل الطلبة.كذلك ، ووالمحاضرين
  .يستكمل المرشحون الملفات واألدلة المطلوبة

  تميز.الكلية لل إلى رئيس لجنة جوائز رشيحجميع طلبات الت قديميتم ت  -ب

  .الموضحة فيما بعدواإلجراءات للشروط يتم تقييم األھلية والتميز وفقاً   -ج

 يقدم رئيس اللجنة الترشيحات إلى مجلس الكلية. ،تميزالكلية لل توصيات لجنة جوائزتقييم واستناداً إلى   -د

سماء أ ويوافق المجلس على لتميز.الكلية ل القرار النھائي بشأن الموافقة على جوائز ذاتخاالكلية  بمجلساط ين   -ه
  .الجامعة للتميزجوائز المرشحين ل
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الجامعة مستوى  التميز علىبشأن الترشيح لجوائز  نائب المديرتھا إلى ابتقديم توصي لتميزل الجامعة تقوم لجنة جوائز  -و
  ھيئة التدريس المتميز. وعض ةوجائز

 الجامعة للتميز. القرار النھائي بشأن جوائز يتخذالذي  المديرته إلى اتوصي المدير نائب يقدم  -ز

  

  الجدول الزمني) 4
  الطلبات والترشيحات يجب أن ُتقدم وتراجع اعتمادا على الجدول الزمني التالي:

  ) الجدول الزمني للتقدم لجوائز التميز11.1جدول (

 االنتھاء في البدء في النشاط

الطلبات والترشيحات تقديم  منتصف يناير األسبوع األول من يناير 

 نھاية فبراير منتصف يناير مراجعة لجنة الجوائز في الكلية

اعتماد مجلس الكلية للفائزين بجوائز 
 الكلية والمرشحين لجوائز الجامعة

مارس 1  منتصف مارس 

أبريل 1  إعالن الفائزين بجوائز الكلية  

في الجامعة مراجعة لجنة الجوائز  منتصف أبريل منتصف مارس 

 نھاية إبريل منتصف إبريل مراجعة وتوصيات نائب المدير

مايو 1 مراجعة المدير وقراره النھائي  منتصف مايو 

 منتصف مايو  إعالن الفائزين بجوائز الجامعة

 

  الترشيح) 5
  لتميز بملف يضم ما يلي: الكلية ل إلى رئيس لجنة جوائز الطلبات/الترشيحاتيتم تقديم كل 

أھيله تمتقدم وما يؤيد مساھمات الومرفقاً ببيان مفصل ال يزيد عن صفحتين يصف ويبرر دور أو ترشيحاً طلباً   -أ
  .لجائزةواستحقاقه لللترشيح 

  سيرة ذاتية حديثة.  -ب
، حسب مةثائق الالزالولجائزة المعنية، بما في ذلك ا الدالة على التميز في مجال اإلنجازات الرئيسية تقرير يوضح  -ج

  ما يلي:
، وقائمة بجميع المساقات التعليمية في التدريس واإلرشاد األكاديميالتدريس: لمحة عامة عن مساھمات المرشح  -1

مع رقم واسم المساق وعدد الطلبة المسجلين فيه، وتاريخ تدريسه،  وجوده بالجامعةالتي قام بتدريسھا خالل 
يم أداء التدريس في الدورتين األخيرتين من دورات تقييم األداء، وأبحاث وتقي لتدريسل الطلبة ونتائج تقييم

يمكن و .منشورة في مجالت تربوية، ونماذج من المحاضرات واالمتحانات وأمور أخرى ذات عالقة بالتدريس
  طلب الوثائق المؤيدة للترشيح حسب الحاجة. للجنة الكلية

للمرشح و/أو إنجازاته اإلبداعية، بما في ذلك قائمة بما نشره  البحث العلمي: وصف لإلنجازات العلمية الھامة -2
وأدلة على جودة البحث وتأثيره في مجال البحث، والمشاريع البحثية المنجزة، واإلشراف على طلبة  من أبحاث

  ويتم طلب األدلة على نشر ھذه األبحاث حسب الحاجة. .الدراسات العليا
المجتمع األكاديمي والمھني أو و خدمة الطلبة ن مساھمات المرشح في: لمحة عامة عخدمة الجامعة والمجتمع -3

، مع التركيز بصفة خاصة على األنشطة خارج نطاق المسؤوليات المسندة للدولةالمجتمع المحلي  خدمة في
 التواريخ، والمناصب التي شغلھا، واألنشطة التي أنجزھا المرشح كافةويجب أن تتضمن ھذه اللمحة العامة  إليه.

  ويتم طلب الوثائق المؤيدة حسب الحاجة. .بالتفصيل
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  معايير االختيار) 6
لتوجيھية ويمكن الرجوع إلى المبادىء ا مختلفة من الجوائزال للفئاتفيما يلي المبادئ التوجيھية العامة الختيار المرشحين 

  :تدريسالموجودة في تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين وترقية أعضاء ھيئة ال

  التدريس لتميز فيالكلية ل جائزة -أ
 تقدير ممتاز في تقييم الطلبة. -1
 تقييم ممتاز في التدريس في آخر دورتين من دورات تقييم أداء التدريس. -2
  .القدرة على تحفيز الطلبة على التعلم -3
  . التدريسطرق و التطوير المستمر للمادة العلمية -4
  .)الخ(مختبرات، تعليم بواسطة الكمبيوتر،  أخرىمواد تعليمية االبتكار في التدريس أو أي  -5
  وااللتزام واإلخالص في تعليمھم.االھتمام بالطلبة  -6
 .)الخ(االمتحانات، الواجبات،  االستخدام البنّاء للتقييم -7
  التوزيع المناسب للدرجات النھائية. -8
ھج الدراسية، واألبحاث المنشورة المتعلقة والمنا اتأنشطة داعمة للتدريس (اإلرشاد األكاديمي، تطوير المساق -9

  .)الخبالتدريس، 
 وضع مساقات جديدة أو تحديث المساقات القائمة. -10

  البحث العلمي لتميز فيالكلية ل جائزة -ب
 .%10مصنفة من أعلى  يؤكد النشر في مجالت دورية عالمية محكمة ملموسسجل  -1
وعدد االقتباسات  h-index and i10-indexيمكن قياس مدى جودة البحث العلمي للمرشح من خالل معايير  -2

  عن األبحاث للمرشح للجائزة من قبل غيره من المھنيين في أبحاثھم وأمور أخرى شبيھه بذلك.
  .بين الزمالء كباحث/عالم يتميز بالريادة في مجال التخصص االعتراف بالمرشح -3
  .النھوض بالبحث العلمي المتواصلة من أجل المساھمات -4
  للمرشح.البحث العلمي و/أو النشاط اإلبداعي  تقدرالمھنية وشغل المناصب التي  منظماتأنشطة في ال -5
 المتعلقة بالبحث العلمي. المنح والعقود -6

  خدمة الجامعة والمجتمعلتميز في الكلية لجائزة  -ج
 ،تھاااللتزام بجودوأداء مھني متميز ومتسق في الخدمات المھنية كما يتضح من مستوى األنشطة المھنية  -1

  .واألنشطة نوعاً وكماً  وجودة سجل الخدمة
  .رئيسية خدمية الدليل على الريادة المتميزة في أنشطة -2
  األعمال واألنشطة المنجزة.وذلك من خالل تقدير اآلخرين لمدى أھمية تلك تأثير وأھمية األعمال المھنية  -3
 .وتفعيل دورھا في خدمة المجتمع بما يؤدي إلى رفع مكانتھاالجامعة، المساھمة في تحسين وتطوير  -4

  جائزة الجامعة للتميز في التدريس -د
 الحصول الدائم على تقدير ممتاز وتعليقات إيجابية من قبل الطلبة. -1
 التوزيع المناسب للدرجات النھائية. -2
 .مبتكر لتكنولوجيا المعلومات في عملية التدريس والتعلماستخدام  -3
  تطوير مساقات وخطط دراسية. -4
  بصفة أساسية.استخدام الوسائط المتعددة إلنتاج مواد تعليمية الستخدامھا في التدريس  -5
  .مثل بالك بورد اتالتوسع في استخدام نظم إدارة المساق -6
  ..)الخليم بمساعدة الكمبيوتر، محاضرات أو مواد تعليمية مبتكرة (المختبرات، تع -7
  الطالبي. ، والتوجيهاإلرشادلتدريس، وتقديم للتميز في اجوائز تقديراً  -8
 تنظيم أو تقديم مساقات أو برامج جديدة للدراسة. -9

 نشر أبحاث تربوية في مجالت عالمية مرموقة مصنفة من أعلى المجالت ترتيباً. -10
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  البحث العلمي جائزة الجامعة للتميز في -ه
  .في مجال التخصص مساھمة ھامة -1
  ).%5(أعلى الدورية الدولية  المجالت العلميةمن النشر في  حافلسجل  -2
لمتقدم اكما يتضح من االقتباسات عن  اإلشادة به بين الزمالء كباحث/عالم يتميز بالريادة في مجال التخصص -3

  وغيرھا. h‐index and i10‐indexومن خالل معايير  من قبل غيره من المھنيين في أبحاثھم للجائزة
لى والحصول ع المساھمة المستمرة في النھوض ببرنامج البحث العلمي للجامعة، بما في ذلك المنح والعقود -4

  دعم من خارج الجامعة لعمل مشاريع بحثية.
 للطلبة وتشجيع نوازع البحث العلمي لديھم، ونشر المعرفة من خاللواإلبداعي االھتمام بتعزيز النمو الفكري  -5

  .توجيه أعضاء ھيئة التدريس اآلخرين والطلبة
 الماجستير والدكتوراه. طروحات أعلى الناجح اإلشراف  -6
  إنجاز مشاريع بحثية ممولة من الخارج. -7
 .العلميةمن أشكال اإلشادة  المھني أو غيره تكريمال -8

  الجامعة والمجتمع خدمة جائزة الجامعة للتميز في -و
 االلتزام بنوعية العمل ،ومتسق في الخدمات المھنية كما يتضح من خالل: مستوى األنشطة المھنية متازأداء م -1

  .سجل العمل واألنشطة نوعاً وكماً  استمرارية ،واألنشطة المقدمة
في حاالت استثنائية، الدليل على الريادة والدليل على ريادة مستمرة في العديد من األنشطة واألعمال المھنية،  -2

  .ميزة في نشاط رئيسي أو عمل مھني رئيسيالمت
  من خالل تقدير اآلخرين.تأثير األعمال واألنشطة المھنية وأھميتھا،  -3
 .الخ، واإلشادة العامة بھا، الجامعةفي تحسين وتطوير  الفعالة المساھمة -4
 المشاركة في أنشطة في الجمعيات المھنية. -5

  ھيئة التدريس المتميز عضوجائزة  -ز
كنولوجيا المعلومات، وتطوير المساقات على لت المتكاملالتميز في التدريس من خالل االستخدام المبتكر أو  -1

ونشر ية، بصفة أساسمية يتم استخدامھا في التدريس استخدام الوسائط المتعددة إلنتاج مواد تعليو االنترنت،
  .دوليةالمجالت التربوية في الالمتعلقة بمجال التدريس األبحاث العلمية 

، يةالدورية الدولث المنشورة في المجالت العلمية ابحإنجازات بحثية علمية استثنائية، كما يتضح من األ -2
والمنح البحثية الرئيسية، وعدد االقتباسات عن األبحاث للمرشح للجائزة من قبل غيره من المھنيين في 

مجال الفي من األنشطة العلمية وغيرھا  h-index and i10-indexأبحاثھم، وتصنيفه حسب معايير 
  األكاديمي.

 معة والمجتمع، وإجراء ورشالمجتمع من خالل تعزيز التفاعل بين الجاالجامعة وفي خدمة  وفعال دور ھام -3
  عمل تدريبية وتقديم الخدمات االستشارية.
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 رقم السياسة المرتبطة  11-ع.أ

 دليل إجراءات العاملين األكاديميين  12/08/2018    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
15/04/2018  الموضوع  تاريخ آخر مراجعة

 01/09/2021  جوائز التميز   تاريخ المراجعة القادم

 5 من 5  نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديميةالمكتب المسئول:   رقم الصفحة
 

  
   جائزة التميز ألعضاء ھيئة التدريسنموذج طلب الترشح ل

  
  :العام الدراسي

  
  

  :الوحدةالكلية/ 
  
  
  

أو عالمتين على جائزتين في نفس المجال: التدريس، البحث العلمي، وخدمة الجامعة  التالية الجوائزعلى إحدى  عالمةضع 
  :والمجتمع

  
 التدريس ز فيلتميل الكلية جائزة  
 البحث العلمي لتميز فيالكلية ل جائزة  
 خدمة الجامعة والمجتمع لتميز فيل الكلية جائزة  
 التدريس للتميز في جائزة الجامعة  
 البحث العلمي جائزة الجامعة للتميز في  
  خدمة الجامعة والمجتمعجائزة الجامعة للتميز في  
 زھيئة التدريس المتمي عضوائزة ج  

  
  
  

  :اسم مقدم الطلب

  الرقم الجامعي:

  األكاديمية: الرتبة

  م العلمي:القس

  :البريد االلكتروني

  :رقم الھاتف

  بالجامعة: لتحاقالتاريخ ا
  
 


	11- جوائز التميز
	11

