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

معايير التقييم
املعيـار الرئيـس
تطوير
املقررات
وفق
معايري
QM

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز
فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي
فـرع :عضـو هيئـة التدريـس
العـام اجلامعـي (

١٤هـ

املعايري الفرعية

١
 ٢تطبيق معايري الثاين QM

تطبيق معايري األول QM

٣

تطبيق معايري الثالث QM

٤

تطبيق معايري الرابع QM

٥

تطبيق معايري الخامس QM

ااملقرر اإللكرتوين

االتدريس ٦
اإللكرتوين
 ٧مصادر تعليمية (فيديوهات تعليمية  ،عروض تقدميية...
الفصول االفرتاضية

املقرر اإللكرتوين

إلخ)

٨

معلومـات املرشـح األساسيـة
-

األدلة والرباهني مستـوى التقييم
١ ٢ ٣ ٤

٩

14هـ)

توفري التغذية الراجعة للطالب مع األنشطة والواجبات
داخل املقرر
استخدام تطبيقات إضافية تعزز عملية التدريس

 ١٠التعلم التعاوين بني الطالب من خالل املشاريع الطالبية

التفاعل

بيانات أولية
االسم الرباعي

املرتبة الرقم الوظيفي

جهة العمل

العمل الفعيل

بداية
الخدمة

 ١١لوحة املناقشات
 ١٢الواجبات واالختبارت
 ١٣التفاعل بني الطالب

املقرر اإللكرتوين

 ١٤عدد الدورات التدريبية التي حرضها  /قدمها املرشح

مستوى
الخربة يف
التعلم  ١٥عدد الجوائز (املحلية  /العاملية) التي حصل عليها املرشح
اإللكرتوين
 ١٦قصص نجاح املرشح يف التعلم اإللكرتوين
األثر

 ١٧البيانات والتقارير الخاصة بأنشطة التعلم اإللكرتوين
 ١٨تقييم املقررات من قبل الطالب (استبانات  ،مقابلة)

السرية الذاتية

نسخة من أداة
جمع البيانات
نسخة من التقارير

املجموع الكيل للدرجات
اعتماد رئيس اجلهة

اعتماد الرئيس املباشر
اخلتم

شروط الترشح
•
•
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معايري الجائزة.
أن يكون من منسويب الجامعة وعىل رأس العمل.
استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .
أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.
أال يتضمن ملف الرتشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
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
	•
	•
	•

املركز األول ١٥٠٠٠ :خمسة عرش آالف ريال  +درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثاين ١٠٠٠٠ :عرشة آالف ريال  +درع الجائزة  +شهادة تقدير
املركز الثالث ٥٠٠٠ :خمسة آالف ريال  +درع الجائزة  +شهادة تقدير

