
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

  عمادة التطوير األكاديمي والجودة
 

  1  اإلصدار الثالث
 

 يـاإللكرتون مـالتعل الـجم يـف زـللتمي دـخال كـاملل ةـجامع زةـجائ

 الكليات ـرعف

 :باجلائزةالتعريف 

التي قدمت نموذجا متميزا جائزة جامعة امللك خالد للتميز في مجال التعلم اإللكتروني هي جائزة تمنحها الجامعة للكليات 

في نشر مفاهيم التميز واإلبداع في تفعيل التعلم اإللكتروني من خالل تطبيق معايير الجودة في املقررات اإللكترونية. وتهدف 

الجائزة إلى تحقيق معايير الجودة في التدريس اإللكتروني، وإيجاد روح التنافس بين كليات الجامعة األفضل تفعيال للتعلم 

لكتروني وتطوير أساليب التعليم باستخدام التقنية وإثراء املحتوى التعليمي، وذلك للحصول على الجائزة بعد تحقيق اإل

 معايير التقييم املعتمدة وفق آليات الترشيح وإجراءاته.

 :املستهدفون

 جميع كليات جامعة امللك خالد.

 :أهداف اجلائزة

 واالرتقاء بها من خالل:تسعى الجائزة إلى تطوير العملية التعليمية 

 تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االستراتيجية لجامعة امللك خالد. 

 على بذل جهود مميزة في التعليم اإللكتروني تحفيز وتشجيع الكليات. 

 تشجيع املبادرات املتميزة في التعلم اإللكتروني والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم. 

 الرتشـحشروط 

 استيفاء جميع معايير الجائزة. 

 اعتماد نموذج الترشيح من الرئيس املباشر للجهة املرشحة 

  املعايير.استيفاء األدلة والبراهين بعدد 

  من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها %80تحقيق. 

 سبق أن فاز بها املرشح في دورة سابقة 
ً
 .أال يتضمن ملف الترشح أعماال

  يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الترشح إال بعد مرور عامينال. 
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  2  اإلصدار الثالث
 

 املرفقـات

 نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح. 

 الترشيح استمارة في للمطلوب والبراهين األدلة مطابقة. 

 التقييم معايير ترتيب حسب مرتبة والبراهين األدلة. 
 

 

 قيمة اجلائزة

  + شهادة تقديراملركز األول: درع الجائزة 

 املركز الثاني: درع الجائزة + شهادة تقدير 

 املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير 
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  3  اإلصدار الثالث
 

 ةـح األساسيرشـات املـمعلوم

 هـ14      ي  ـام اجلامعـالع

 املدينـة الكليـة

  

 معاييـر التقييم
ن الدرجة 

ٔ
عىل قيمة(  4)علًما با

ٔ
 ا

 األدلة والرباهني الفرعيـةاملعاييـر  املعيـار الرئيـس
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 

التفعيل 
 

 

1 

ثقافة التعلم اإللكتروني )تفعيل وحدة التعلم نشر 

اإللكتروني، تطبيق القواعد املنظمة، تفعيل جميع أنماط 

 التعلم اإللكتروني(

 نسخة من التقارير

 
    

 وتفعيلهااملساهمة في تطوير املقررات اإللكترونية  2
 نظام إدارة التعلم

eLab 
    

 دعم الكلية ملبادرات التعلم اإللكتروني 3
 نسخة من التقارير

 
    

 تقديم ابتكارات و مبادرات في التعلم اإللكتروني 4
نماذج موثقة للمبادرات 

 أو االبتكارات
    

األداء يف التعلم اإللكرتوني
 

5 
اإللكتروني من قبل عمادة تقييم أداء الكلية  في التدريس 

 التعلم اإللكتروني
     نسخة من التقارير

6 
 QMعدد املقررات املحققة لختم االستحقاق من منظمة 

 في عمادة التعلم اإللكتروني
ً
 باستثناء املقررات املطورة سابقا

     QM  موقع منظمة

 مؤشرات أداء الطالب في بيئة التعلم اإللكتروني 7

داة
ٔ
جمع  نسخة من ا

 البيانات

 نسخة من التقارير

    

  اجملموع الكلي للدرجات
 

 اخلتم اجلهةرئيس تماد عا
  

 


