اململكــــة العربيــــة السعوديـة
وزارة التــــــعليــــــم
جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد
وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة
عامدة التطوير األكادميي والجودة

معايير التقييم
املعيـار الرئيـس

معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي (

-

١٤هـ

14هـ)

بيانات أولية
االسم الرباعي

املرتبة الرقم الوظيفي

جهة العمل

العمل الفعيل

بداية
الخدمة

تخطيط وإدارة املقررات الدراسية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز
فـي مجـال التعليـم
فـرع :عضـو هيئـة التدريـس

املعايري الفرعية

األدلة والرباهني

١

يخطط وحدات املقرر وينظمها بطريقة منطقية ومنهجية مع ملف املقرر/استبانة
تقييم املقرر
وصف دقيق لألهداف ومخرجات التعلم املستهدفة

٢

يربط محتوى املقررات بالدراسات والبحوث والتطورات ملف املقرر/استبانة
تقييم املقرر
الحديثة يف مجال التخصص

٣

يشارك يف تصميم املقررات الدراسية وتطويرها

٤

يستخدم التقنية يف تصميم املقررات الدراسية وإعدادها

٥

يقرتح قامئة مرتابطة وحديثة باملصادر تتعلق باملقررات التي ملف املقرر
يقوم بتدريسها
يضمن املنهج الدرايس أنشطة صفية وغري صفية متكاملة ملف املقرر
تسهم يف تحقيق مخرجات التعلم املستهدفة

٧

يلتزم باستخدام اسرتاتيجيات تعليم وتعلم ،وطرق تقويم ملف املقرر/استبانة
متوافقة مع مخرجات التعلم املستهدفة الواردة يف توصيف تقييم املقرر
الربنامج واملقرر

٨

ينمي مهارات التحليل والتفكري الناقد والدافعية نحو التعلم ملف املقرر/استبانة
تقييم املقرر
الذايت لدى الطالب

٩

يستخدم إجراءات ف ّعالة للتحقق من أن األعامل والواجبات ملف املقرر
التي يقدمها الطالب من إنتاجهم

١٠

يراعي تطبيق اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املتمركزة حول ملف املقرر
الطالب والتعلم النشط

٦

عضوية لجان
التطوير
وثيقة داعمة

١١

يلتزم بتقديم املقرر بشكل كامل

استبانة تقييم املقرر

١٢

يلم مبحتوى املقرر الذي يقوم بتقدميه

تقييم األداء
الوظيفي

١٣

يشجع طالبه عىل إلقاء األسئلة وتطوير أفكارهم الخاصة ذات استبانة تقييم املقرر
الصلة باملقرر

مستـوى التقييم
٤

٣

٢

١

املعيـار الرئيـس

األدلة والرباهني

املعايري الفرعية

 ١٤يحدد الحاجات التعليمية لطالبه يف املقرر الدرايس من خالل
آليات ووسائل عديدة

مستـوى التقييم
٢ ٣ ٤

ملف املقرر

التقويم والتغذية الراجعة واإلرشاد األكادميي

 ١٥يستخدم آليات مناسبة للتحقق من مصداقية طرق التقويم استبانة تقييم املقرر
ومستويات تحصيل الطالب
 ١٦ينوع يف وسائل تقويم الطالب (اختبارات ،أنشطة ،مرشوعات استبانة تقييم املقرر
بحثية ،املشاركة اإليجابية داخل قاعة الدراسة)
 ١٧يصحح أعامل املقرر (الواجبات واالختبارات) بعدالة وموضوعية ملف املقرر/استبانة
تقييم املقرر
 ١٨يعلن نتائج االختبارات الفصلية واألنشطة يف وقت مناسب

استبانة تقييم املقرر

 ١٩يقدم تغذية راجعة لطالبه عن أدائهم ونتائج تقوميهم بهدف استبانة تقييم املقرر
تحسني أدائهم
استبانة تقييم املقرر
 ٢٠يوضح لطالبه أخطاءهم يف االختبارات وطريقة تصحيحها
 ٢١يتواجد خالل الساعات املكتبية ملساعدة طالبه

استبانة تقييم املقرر

 ٢٢يقدم لطالبه (كمرشد أكادميي) معلومات كافية حول حقوقهم استبانة تقييم املقرر
ومسؤولياتهم
 ٢٣يقدم (كمرشد أكادميي) لطالبه ذوي القدرات الخاصة إرشادات استبانة تقييم املقرر
تناسبهم

التنمية املهنية الذاتية

 ٢٤يقدم (كمرشد أكادميي) توجيهات مناسبة للطلبة املوهوبني

استبانة تقييم املقرر

 ٢٥يحرض املؤمترات والندوات وورش العمل والدورات ذات الصلة
بالتعليم والتعلم

شهادات مشاركة

 ٢٦يقدم محارضات وأوراق علمية يف املؤمترات والندوات وورش
العمل ذات الصلة بالتعليم والتعلم

شهادات مشاركة

 ٢٧لديه عضوية يف هيئات ومنظامت محلية أو إقليمية أو دولية إفادات وشهادات
ذات صلة بالتعليم والتعلم

املجموع الكيل للدرجات
اعتماد رئيس اجلهة

اعتماد الرئيس املباشر
اخلتم

١

شروط الترشح
•
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معايري الجائزة.
أن يكون من منسويب الجامعة وعىل رأس العمل.
أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.
استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .
حقق املرشح  ٪٨٠من درجات املعايري الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أمىض املرشح سنتني بعد فوزه بالجائزة (ملن فاز بها سابقا).
اعتامد منوذج الرتشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.

املرفقـات
•
•
•
•

منوذج الرتشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
السرية الذاتية للمرشح يف حدود ثالث صفحات.
مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.
األدلة والرباهني مرتبة حسب ترتيب معايري التقييم.

قيمة اجلائزة
	•
	•
	•
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