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  عضاء هيئة التدريسأمتيز جوائز برنامج . 7

 نظرة عامة
تقييم تميز أعضاء هيئة التدريس لها  التي يتم وفقاً  خطواتالمعايير والواإلجراءات الخاصة بها  تحدد هذه السياسة

 ومكافأتهم.

 التطبيقمجال 
 .العاملين بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين 

  الهدف
واالعتراف ، الجامعة والمجتمع وخدمة العلمي التدريس والبحث مجاالت تقدير أعضاء هيئة التدريس المتميزين في

 الجامعة. رسالةفي تحقيق بمساهماتهم البارزة 

 السياسة
أعضاء هيئة التدريس الذين  يُقدر بطريقة رسمية"برنامج جوائز تميز أعضاء هيئة التدريس" الذي   الجامعة فعل تُ  )1

 أو خدمة الجامعة والمجتمع. العلمي التميز في التدريس أو البحثيستوفون معايير 

عملهم بالجامعة ألي من  يؤدون الذين والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرينيجوز ترشيح أعضاء هيئة التدريس  )2
 .طبقاً لإلجراءات المرفقة بهذه السياسة الجوائز

 أنواع جوائز التميز هي: )3
 التدريس ز فيلتميل الكلية جائزة -أ 
 البحث العلمي لتميز فيالكلية ل جائزة -ب 
 خدمة الجامعة والمجتمع لتميز فيل الكلية جائزة -ج 
 التدريس جائزة الجامعة للتميز في -د 
 البحث العلمي للتميز فيجائزة الجامعة  -ه 
 خدمة الجامعة والمجتمعجائزة الجامعة للتميز في  -و 
 زهيئة التدريس المتمي عضوائزة ج -ز 

 شهادات تقدير ومكافآت نقدية.التميز  جوائز تشمل )4
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  برنامج جوائز متيز أعضاء هيئة التدريس - )7السياسة رقم ( إجراءات

1 
 مفيحق لھ والمحاضرين خارج الھيئة ينأما المدرس لجميع أنواع الجوائز. الترشحيجوز ألعضاء ھيئة التدريس     -أ 

  للجوائز المعنية بالتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع على مستوى الكلية والجامعة. التقدم

قبل  الجامعةما ال يقل عن عامين من العمل لدى  وامضأقد  والتميز أن يكونالكلية ل يجب على المتقدمين لجوائز  - ب 
ما ال يقل عن ثالثة أعوام  وامضأقد  واأن يكون عليھم فيجبلتميز الجامعة ل أما المتقدمون لجوائز تقديم طلباتھم.

قد  وايكونأن  لجائزة عضو ھيئة التدريس المتميزوعلى المتقدمين  جامعة قبل تقديم طلباتھم.المن العمل لدى 
  م طلباتھم.يجامعة قبل تقدالمن العمل لدى  على األقل خمس سنوات وامضأ

  .مستوى الجامعة علىجائزة ألي ترشيح أكثر من عضوي ھيئة تدريس   كلية ألي يجوزال     - ج 

  .الجامعة فيالعمل  أثناءيجب أن يكون الغرض من تسمية المرشحين اإلشادة بأدائھم   -د 

  وقت.نفس الفي فقط ألكثر من جائزة واحدة  نفس العضو يجوز ترشيح ال  -ه 

  حصولھم على الجائزة. منعامين لنفس الجائزة قبل مرور ال يحق للحائزين على الجوائز التقدم بالترشيح   -و 

  فيه. الترشحالذي يتم  العام الدراسيالجوائز قبل نھاية الفائزين بيتم عادة اإلعالن عن   - ز 
   

2 
  الكلياتجوائز   -أ

يرشح كما تدريس، الھيئة  من أعضاء اً واحداً عضو علمي يرشح كل قسم، لتميزالكلية ل لتشكيل لجنة جوائز -1
  عضواً آخر إضافياً. العميد

 ھمحيترش ملتدريس الذين لم يتواتخاذ القرارات المتعلقة بالترشيح للجوائز على أعضاء ھيئة ايقتصر التقييم  -2
  للحصول على الجوائز.

  لتميز باختيار رئيسھا.الكلية ل تقوم لجنة جوائز -3

  جوائز الجامعة   - ب
   .وتحديد من يرأسھا لتميزالجامعة ل بتشكيل لجنة جوائز نائب المديريقوم 

  

3 
البرامج وأعضاء ھيئة العلمية ومنسقي تقديم طلبات الترشيح ألي جائزة من قبل العمداء ورؤساء األقسام  يجوز  -أ 

  ترشيح أنفسھم. للمتقدمين للجائزةويجوز  من قبل الطلبة.كذلك التدريس، و

  .في الكليةإلى رئيس لجنة جوائز التميز  جميع طلبات الترشيح قديميتم ت  - ب 

  األھلية والتميز وفقاً لالئحة واإلجراءات المعنية بھذا األمر.يتم تقييم   - ج 

ته فيما يتعلق ا، يقدم رئيس اللجنة توصيتميزالكلية لل استناداً إلى تقييم جميع الطلبات وتوصيات لجنة جوائز  -د 
  لكلية.اع الجوائز إلى مجلس ابالترشيح لكل أنو

 توصياتالويوافق المجلس على  لتميز.الكلية ل افقة على جوائزتخاذ القرار النھائي بشأن الموإ مجلس الكلية ب اط ين  -ه 
  .على مستوى الجامعة خرىاألجوائز التتعلق ب التي

التميز على مستوى بشأن الترشيح لجوائز  نائب المديرتھا إلى ابتقديم توصي لتميزل الجامعة تقوم لجنة جوائز  -و 
  ھيئة التدريس المتميز. وعض ةالجامعة وجائز

  .لتميزل الجامعة الذي يعود له القرار النھائي بشأن جوائز المديرته إلى اتوصي مديرال يقدم نائب  - ز 
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4 
  لتميز موثقاً بملف يضم ما يلي: الكلية ل يتم تقديم كل ترشيح إلى رئيس لجنة جوائز

ً ببيان مفصل ال يزيد عن صفحتين يصف ويبرر دور   -أ  ً مرفقا تأھيله للترشيح متقدم وما يؤيد مساھمات الوطلبا
  .لجائزةواستحقاقه ل

  .سيرة ذاتية حديثة  - ب 
، حسب الزمةلالوثائق الجائزة المعنية، بما في ذلك ا  الدالة علي التميز في مجال ملخصاً عن اإلنجازات الرئيسية  - ج 

  ما يلي:
أكاديمي، وقائمة بجميع المساقات التعليمية التي  مرشدو مدرسكالتدريس: لمحة عامة عن مساھمات المرشح  -1

مع رقم واسم المساق وعدد الطلبة المسجلين فيه، وتاريخ تدريسه، ونتائج  الجامعةوجوده بقام بتدريسھا خالل 
  ويتم طلب الوثائق المؤيدة للترشيح حسب الحاجة. تقييم التدريس.

و/أو إنجازاته اإلبداعية، بما في ذلك قائمة بما نشره  البحث العلمي: وصف لإلنجازات العلمية الھامة للمرشح -2
  ويتم طلب األدلة على نشر ھذه األبحاث حسب الحاجة. من أبحاث.

: لمحة عامة عن مساھمات المرشح في المجتمع األكاديمي والمھني أو في المجتمع خدمة الجامعة والمجتمع -3
ويجب أن  نطاق المسؤوليات المسندة إليه. ، مع التركيز بصفة خاصة على األنشطة خارجللدولةالمحلي 

 .بالتفصيل التواريخ، والمناصب التي شغلھا، واألنشطة التي أنجزھا المرشح كافةتتضمن ھذه اللمحة العامة 
  ويتم طلب الوثائق المؤيدة حسب الحاجة.

   

5 
  مختلفة من الجوائز:الألنواع لفيما يلي المبادئ التوجيھية العامة الختيار المرشحين 

  
  .القدرة على تحفيز الطلبة على التعلم -1
  .والتدريس إعداد المادة العلميةاالتصاف بالحماسة تجاه  -2
  .( مختبرات، تعليم بواسطة الكمبيوتر، الملزمات، إلخ) أخرىمواد تعليمية االبتكار في التدريس أو أي  -3
  وااللتزام واإلخالص في تعليمھم.االھتمام بالطلبة  -4
  .(االمتحانات، الواجبات، إلخ) االستخدام البنّاء للتقييم -5
والمناھج الدراسية، واألبحاث المنشورة  اتأنشطة داعمة للتدريس (اإلرشاد األكاديمي، تطوير المساق -6

  المتعلقة بالتدريس، إلخ.)
  وضع مساقات جديدة أو تحديث المساقات القائمة. -7

 
  .يؤكد النشر في مجالت دورية عالمية محكمة ملموسسجل  -1
  .بين الزمالء كباحث/عالم يتميز بالريادة في مجال التخصص االعتراف بالمرشح -2
  .النھوض بالبحث العلمي من أجل المساھمات المتواصلة -3
  للمرشح.البحث العلمي و/أو النشاط اإلبداعي  تقدرالمھنية وشغل المناصب التي  منظماتأنشطة في ال -4
 المتعلقة بالبحث العلمي. المنح والعقود -5

  
 ،تھاااللتزام بجودوأداء مھني متميز ومتسق في الخدمات المھنية كما يتضح من مستوى األنشطة المھنية  -1

ً  وجودة سجل الخدمة   .واألنشطة نوعاً وكما
  .رئيسية خدمية الدليل على الريادة المتميزة في أنشطة -2
  وذلك من خالل تقدير اآلخرين لمدى أھمية تلك األعمال واألنشطة المنجزة.تأثير وأھمية األعمال المھنية  -3
 .مكانتھاوتفعيل دورھا في خدمة المجتمع بما يؤدي إلى رفع الجامعة، المساھمة في تحسين وتطوير  -4
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  .استخدام مبتكر لتكنولوجيا المعلومات في عملية التدريس والتعلم -1
  والوسائط التعليمية األخرى. تطوير مساقات على االنترنت -2
  .بصفة أساسيةاستخدام الوسائط المتعددة إلنتاج مواد تعليمية الستخدامھا في التدريس  -3
  .مثل بالك بورد اتنظم إدارة المساق التوسع في استخدام -4
  .محاضرات أو مواد تعليمية مبتكرة (المختبرات، تعليم بمساعدة الكمبيوتر، الملزمات، الخ.) -5
  .الطالبي ، والتوجيهاإلرشادجوائز وأوسمة تقديراً للتدريس، وتقديم  -6
  تنظيم أو تقديم مساقات أو برامج جديدة للدراسة. -7

  
  .في مجال التخصص مساھمة ھامة -1
من  المتقدم للجائزةالدورية الدولية كما يتضح من االقتباسات عن  المجالت العلميةمن النشر في  حافلسجل  -2

  .قبل غيره من المھنيين في أبحاثھم
  .اإلشادة به بين الزمالء كباحث/عالم يتميز بالريادة في مجال التخصص -3
المساھمة المستمرة في النھوض ببرنامج البحث العلمي للجامعة، بما في ذلك التخطيط للدراسات العليا،  -4

  الحاجة.واإلشراف على األطروحات والمنح والعقود، حسب 
للطلبة وتشجيع نوازع البحث العلمي لديھم، ونشر المعرفة من واإلبداعي االھتمام بتعزيز النمو الفكري  -5

  .ھيئة التدريس اآلخرين والطلبة خالل توجيه أعضاء
  .المھنية منظماتأنشطة في ال -6
  .العلميةمن أشكال اإلشادة  المھني أو غيره تكريمال -7

  
االلتزام بنوعية  ،أداء متميز ومتسق في الخدمات المھنية كما يتضح من خالل: مستوى األنشطة المھنية -1

ً  استمرارية ،العمل واألنشطة المقدمة   .سجل العمل واألنشطة نوعاً وكما
في حاالت استثنائية، الدليل على والدليل على ريادة مستمرة في العديد من األنشطة واألعمال المھنية،  -2

  .الريادة المتميزة في نشاط رئيسي أو عمل مھني رئيسي
  .من خالل تقدير اآلخرينية وأھميتھا، تأثير األعمال واألنشطة المھن -3
  ، واإلشادة العامة بھا، إلخ.الجامعةفي تحسين وتطوير  الفاعلة المساھمة -4

  
كنولوجيا المعلومات، وتطوير المساقات على تل المتكاملالتميز في التدريس من خالل االستخدام المبتكر أو  -1

ونشر  ،بصفة أساسيةمية يتم استخدامھا في التدريس الوسائط المتعددة إلنتاج مواد تعلياستخدام و االنترنت،
  .دوليةالالتربوية في النشرات المتعلقة بمجال التدريس األبحاث العلمية 

، الدورية الدولية العلمية ث المنشورة في المجالتابحإنجازات بحثية علمية استثنائية، كما يتضح من األ -2
  األكاديمي.مجال الفي وغيرھا من األنشطة العلمية  ية الرئيسية،والمنح البحث

 معة والمجتمع، وإجراء ورشالمجتمع من خالل تعزيز التفاعل بين الجاالجامعة وفي خدمة  وفعال دور ھام -3
  عمل تدريبية وتقديم الخدمات االستشارية.
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  جائزة التميز ألعضاء ھيئة التدريس نموذج

  
  :العام الدراسي

  
  

  :الوحدةالكلية/ 
  
  
  

  تتعلق ھذه االستمارة بـ ( ضع إشارة على إحدى البنود التالية):
  

 التدريس ز فيلتميل الكلية جائزة  
 البحث العلمي لتميز فيالكلية ل جائزة  
 خدمة الجامعة والمجتمع لتميز فيل الكلية جائزة  
 التدريس جائزة الجامعة للتميز في  
 العلميالبحث  جائزة الجامعة للتميز في  
  خدمة الجامعة والمجتمعجائزة الجامعة للتميز في  
 زھيئة التدريس المتمي عضوائزة ج  

  
  
  

  :اسم مقدم الطلب

  :الرقم الجامعي

  العلمية: الرتبة

  :م العلميالقس

  :البريد االلكتروني

  :رقم الھاتف

  :لجامعةبا لتحاقالتاريخ ا
  

   




