
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد

 الجامعة للتطوير والجودةوكالة 

  عمادة التطوير األكاديمي والجودة
 

  1  اإلصدار الثالث
 

 مـالتعلي الـجم يـف زـللتمي دـخال كـاملل ةـجامع زةـجائ

 سـة التدريـهيئ وـعضرع: ـف

 :باجلائزةالتعريف 

نساء( الذي قدم -)رجال جائزة جامعة امللك خالد للتميز في مجال التعليم هي جائزة تمنحها الجامعة لعضو هيئة التدريس

نموذجا متميزا في عملية التدريس، وعمل على تطوير أدائه بصفة مستمرة. وتهدف الجائزة إلى تحقيق معايير الجودة في 

التدريس، وإيجاد روح التنافس بين أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون تدريس املقررات بعد تحقيق معايير التقييم 

 ح وإجراءاته.املعتمدة وفق آليات الترشي

 :املستهدفون

 بكليات جامعة امللك خالد. الجنسينمن  (جميع أعضاء هيئة التدريس )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد

 :أهداف اجلائزة

 تسعى الجائزة إلى تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خالل:

التربوية والتعليمية املتوافقة مع مفاهيم  التدريس في الجامعة على استخدام املمارسات هيئة أعضاء تحفيز •

 .التميز ومبادئ الجودة في األداء التدريس ي

 .والتعليمية نشر مفاهيم التميز واإلبداع والجودة، وتعميم أفضل املمارسات التربوية •

 .في التدريس والتميز التنافس اإليجابي املحمود بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإلبداع على الحث •

 .بالجامعة تعزيز العملية التعليمية وتطويرها في يسهم بما واالبتكار املبادرة روح تنمية •

 .لتحقيقها املستمر والعمل الجامعة رسالة استقراء على التدريس هيئة أعضاء تشجيع •

 شروط الرتشح

 .استيفاء جميع معايير الجائزة •

 .أن يكون من منسوبي الجامعة وعلى رأس العمل •

 .صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعةأال يكون قد  •

 املعايير.استيفاء األدلة والبراهين بعدد  •

 .من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها %80حقق املرشح  •

 .(ملن فاز بها سابقا) بعد فوزه بالجائزة دورتين سابقتين من الجوائزأمض ى املرشح  •

 .للجهة املرشحةاعتماد نموذج الترشيح من الرئيس املباشر  •
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 اتـاملرفق

 .نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح •

 .السيرة الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحات •

 .األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح مطابقة •

 .التقييم معايير ترتيب حسب مرتبة والبراهين األدلة •

 قيمة اجلائزة

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  آالف ريالخمسة عشر  15000: املركز األول  •

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  عشرة آالف ريال 10000: املركز الثاني •

 شهادة تقدير+ درع الجائزة + ريال  آالف خمسة 5000: املركز الثالث •
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  ةـح األساسيرشـات املـمعلوم
 هـ14      ي  ـام اجلامعـالع

 بداية الخدمة الكلية القسم الرقم الوظيفي األكاديمية املرتبة السما

      

 معاييـر التقييم

املعيـار 
 الرئيـس

 املعاييـر الفرعيـة
األدلة 

 والرباهني
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 

ختطيط
 

وإدارة 
ا

ملقررات الدراسية
 

1 
يخطط وحدات املقرر وينظمها بطريقة منطقية ومنهجية مع وصف 

 التعلم املستهدفةدقيق لألهداف ومخرجات 

ملف املقرر/استبانة 

 تقييم املقرر 
    

2 
يربط محتوى املقررات بالدراسات والبحوث والتطورات الحديثة في 

 مجال التخصص

ملف املقرر/استبانة 

 تقييم املقرر 
    

     عضوية لجان التطوير يشارك في تصميم املقررات الدراسية وتطويرها 3

4 
أنشطة صفية وغير صفية متكاملة تسهم في  يضمن املنهج الدراس ي

 تحقيق مخرجات التعلم املستهدفة
     ملف املقرر 

5 
يلتزم باستخدام استراتيجيات تعليم وتعلم، وطرق تقويم متوافقة مع 

 مخرجات التعلم املستهدفة الواردة في توصيف البرنامج واملقرر 

ملف املقرر/استبانة 

 تقييم املقرر 
    

6 
مهارات التحليل والتفكير الناقد والدافعية نحو التعلم الذاتي ينمي 

 لدى الطالب

ملف املقرر/استبانة 

 تقييم املقرر 
    

7 
يستخدم إجراءات فّعالة للتحقق من أن األعمال والواجبات التي 

 يقدمها الطالب من إنتاجهم
     ملف املقرر 

     املقرر  استبانة تقييم يلتزم بتقديم املقرر بشكل كامل  8
     استبانة تقييم املقرر  يلم بمحتوى املقرر الذي يقوم بتقديمه 9

10 
يشجع طالبه على إلقاء األسئلة وتطوير أفكارهم الخاصة ذات الصلة 

 باملقرر 
     استبانة تقييم املقرر 

التقويم والتغذية الراجعة واإلرشاد األكادميي
 

11 
يحدد الحاجات التعليمية لطالبه في املقرر الدراس ي من خالل آليات 

 ووسائل عديدة 

 ملف املقرر 

 استبانة تقييم املقرر 
    

12 
يستخدم آليات مناسبة للتحقق من مصداقية طرق التقويم 

 ومستويات تحصيل الطالب
     استبانة تقييم املقرر 

13 
)اختبارات، أنشطة، مشروعات بحثية، ينوع في وسائل تقويم الطالب 

 املشاركة اإليجابية داخل قاعة الدراسة(

ملف املقرر/استبانة 

 تقييم املقرر 
    

 يصحح أعمال املقرر )الواجبات واالختبارات( بعدالة وموضوعية 14
ملف املقرر/استبانة 

 تقييم املقرر 
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املعيـار 
 الرئيـس

 املعاييـر الفرعيـة
األدلة 

 والرباهني
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 
     استبانة تقييم املقرر  مناسبيعلن نتائج االختبارات الفصلية واألنشطة في وقت  15

16 
يقدم تغذية راجعة لطالبه عن أدائهم ونتائج تقويمهم بهدف تحسين 

 أدائهم
     استبانة تقييم املقرر 

     استبانة تقييم املقرر  يتواجد خالل الساعات املكتبية ملساعدة طالبه 17

18 
حقوقهم يقدم لطالبه )كمرشد أكاديمي( معلومات كافية حول 

 ومسؤولياتهم
     استبانة تقييم املقرر 

التنمية املهنية الذاتية
 19 

يحضر املؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات ذات الصلة 

 بالتعليم والتعلم
     شهادات مشاركة

20 
يقدم محاضرات وأوراق علمية في املؤتمرات والندوات وورش العمل 

 ذات الصلة بالتعليم والتعلم
     شهادات مشاركة

21 
لديه عضوية في هيئات ومنظمات محلية أو إقليمية أو دولية ذات 

 صلة بالتعليم والتعلم
     إفادات وشهادات

  اجملموع الكلي للدرجات
 

 اعتماد العميد اخلتم اعتماد رئيس القسم
   

 


