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 يـاإللكرتونالتعلـم  جمـال فـي للتميـز خالـد امللـك جامعـة جائـزة

 بالالطرع فـ

، ويحقق املعايير املعتمدة في مجال التعلم اإللكتروني )بنين/بنات( الذي يبدي تميزهتمنح جائزة جامعة امللك خالد للطالب 

إنتاج و ثقافة التعلم اإللكتروني، نشر عهم على يللجائزة، وتهدف الجائزة إلى بث روح التنافس بين طلبة الجامعة، وتشج

 .تجربة التعلم اإللكتروني تقديم مبادرات أو ابتكارات لتحسين، و في التعلم اإللكتروني تعليميةمواد 

 

 :املستهدفون

 جميع الطالب والطالبات بجامعة امللك خالد.

 :أهداف اجلائزة

 تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يأتي:

  مجال التعلم اإللكتروني.بث روح املنافسة العلمية بين الطلبة، وتشجيعهم على التميز في 

  اإلسهامات واإلنجازات التي يحققونهاتكريم املتميزين من الطالب والطالبات في مختلف. 

  الطالب والطالبات بيننشر ثقافة التعلم اإللكتروني. 

  اإلبداع واالبتكار في مجال التعلم اإللكترونيتحفيز الطالب والطالبات على. 
 

 شروط الرتشح

 استيفاء جميع معايير الجائزة. 

 امللك خالد وغير منقطع عن الدراسة جامعة أن يكون من طلبة. 

  املعايير.استيفاء األدلة والبراهين بعدد 

 من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها %80حقق املرشح أن ي. 

 بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(. دورتين سابقتين من الجوائزاملرشح  يمض ن يأ 

 اعتماد نموذج الترشيح من عميد الكلية. 
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 املرفقـات

  املعلومات كاملة عن املرشحنموذج الترشيح به. 

 السيرة الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحات. 

 املرشح للطالب وموثق حديث أكاديمي سجل. 

 الطالب لها ينتمي التي الكلية أو بالقسم التدريس هيئة أعضاء من توصيتان. 

 الترشيح استمارة في للمطلوب والبراهين األدلة مطابقة. 

 التقييم معايير ترتيب حسب مرتبة والبراهين األدلة. 

 قيمة اجلائزة

  شهادة تقدير+ درع الجائزة +  آالف ريال عشرة 10000: املركز األول 

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  آالف ريال سبعة 7000: املركز الثاني 

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  ريال الفآ ةأربع 4000: املركز الثالث 
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 ةـاألساسي رشـحات املـمعلوم

 هـ14      ي  ـاجلامعام ـالع

 الكلية التخصص املستوى  الرقم الجامعي االسم

             

 

 معاييـر التقييم

ن الدرجة 
ٔ
عىل قيمة(  4)علًما با

ٔ
 ا

 األدلة والرباهني املعاييـر الفرعيـة املعيـار الرئيـس
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 

األداء 
 

 

1 

)دخول الطالب، التفاعل، األداء في املقررات اإللكترونية 

حضور املحاضرات اإللكترونية، تسليم الواجبات في 

 مواعيدها(

 نسخة من التقارير

 
    

ا
خلربة يف التعلم

 
اإللكرتوني

 

2 
الدورات التدريبية التي حضرها املرشح في مجال التعلم 

 اإللكتروني

 السيرة الذاتية

 صور الشهادات

    

3 
التي حضرها املرشح في مجال  عدد املؤتمرات العلمية

 التعلم اإللكتروني
    

4 
املساهمة في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني )دعم الطالب، 

 الدورات املقدمة، الشروحات(
    

5 
 في 

ً
 أو خارجيا

ً
عدد الجوائز التي حصل عليها الطالب داخليا

 مجال التعلم اإللكتروني

 شهادات/صور الجوائز

     امليداليات

6 
إنتاج مواد تعليمية )أبحاث، أوراق علمية، ملصقات 

 علمية، عروض تقديمية، مشاريع( في التعلم اإللكتروني

صور للمواد العلمية 

 املنتجة، شهادات
    

7 
املشاركة مع عمادة التعلم اإللكتروني في مبادرات ومشاريع 

 التعلم اإللكتروني

شهادة من عمادة 

 التعلم اإللكتروني
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 األدلة والرباهني املعاييـر الفرعيـة املعيـار الرئيـس
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 

املبادرات 
واالبتكار

 

8 

تقديم مبادرات أو ابتكارات لتحسين تجربة التعلم 

اإللكتروني  )استخدام أدوات مبتكرة في التعلم اإللكتروني، 

 ابتكار طريقة لتسهيل عملية التعلم اإللكتروني(

 السيرة الذاتية

 نماذج موثقة
    

  اجملموع الكلي للدرجات

 

 

 العميداعتماد  خلتما القسماعتماد رئيس 
   

 


