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 املقدمة

يعد التدريس الجامعي املتميز من املقومات ألاساسية لنجاح مؤسسات التعليم العالي،  

فكرة هذه الجائزة وجاءت . وينعكس بشكل مباشر على قدرة الخريج على املنافسة في سوق العمل

في إطار توجه جامعة امللك سعود نحو تعزيز التميز في التدريس لتحقيق رسالة الجامعة، 

 .والاحتفاء بالكفاءات التدريسية املتميزة، ونشر ممارساتهم كنماذج تحتذى

وجائزة جامعة امللك سعود للتميز في التدريس هي جائزة سنوية تمنح على مستوى  

ويخضع منح هذه الجائزة ملعايير دقيقة عند . عناصر محددة للجودة والتميز الجامعة عند توافر

ى إلامكانات والطاقات  تقويم املرشحين، وتحرص الجامعة ممثلة في لجنة الجائزة على توظيف شتَّ

وتحظى الجائزة برعاية معالي مدير . مع مستوى ألاهداف التي ُوِضَعت ألجلها لجعلها متواكبة

 .ليها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية وألاكاديميةالجامعة وتشرف ع
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 التعريفات: الفصل ألاول 

 :املادة ألاولى

 .يقصد بها جامعة امللك سعود :الجامعة

هي جائزة تمنحها جامعة امللك سعود على مستوى الجامعة لعضو هيئة  :جائزة الجامعة للتميز في التدريس

 ".الجائزة"التدريس الذي تميز في ممارسة التدريس، ويشار إليها في هذه الالئحة بـ

الاعتماد ألاكاديمي بمسمى تقرير املقرر الدراس ي حيث ملركز الوطني للتقويم و انموذج معتمد من  :تقرير املقرر 

 لكافة املهام التي قام بها يعده عضو هيئة ا
ً
لتدريس لكل مقرر من املقررات التي قام بتدريسها، ويتضمن وصفا

 ألداء طالبه في 
ً
 .املقرر عضو هيئة التدريس وتحليال

 

 الجائزة أهداف: الفصل الثاني

 :املادة الثانية

 :تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها من خالللالجائزة  تهدف

 .العملية التعليميةوالجودة في للتميز تحفيز أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  (1

 .تشجيع التنافس إلايجابي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لإلبداع في التدريس (9

 .الجامعةرسالة تعزيز التميز في التدريس لتحقيق  (3

 .اخل الجامعةعملية التدريس دوتطوير التي تسهم في تنمية  املبادرةتنمية روح  (4

 

 ومحاورها الجائزة فروع: الفصل الثالث

 :املادة الثالثة

 
ُ
 :لفائز أو ملجموعة من الفائزين في فرعي الجائزة التاليينمنح الجائزة ت

 . التميز في تنفيذ استراتيجيات التدريس جائزة .1

 .جائزة التميز في تقييم تعلم الطالب .2
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 :املادة الرابعة

 :الجائزة مجموعة من املحاور التي يتطلبها الترشح للجائزة على النحو التالييتضمن كل فرع من فرعي  

 جائزة التميز في تنفيذ استراتيجيات التدريس  :الفرع ألاول 

  
ً
تعنى هذه الجائزة بمجاالت تنفيذ الاستراتيجيات املعتمدة في وصف املقرر بحيث يقدم املرشح وصفا

 لبعض أو كل لجوانب التميز وإلابداع في أسلوب تنفي
ً
ذه لتلك الاستراتيجيات، ويمكن أن يكون التميز شامال

 :املحاور التالية

 . التنظيم والتنوع في تنفيذ استراتيجيات التدريس بحسب احتياج طالبه وموضوعات املقرر  .1

 . استخدام فعال ألساليب وأنشطة تعليم ذات تأصيل علمي .9

  .ودوافع إلانجاز لديهمالتفاعل ى رفع مستو و إشراك الطالب في تنفيذ الاستراتيجيات  .3

 .والاتجاهات إلايجابية ومهارات التعلم الذاتيتنمية مهارات التحليل والتفكير  .4

 .توظيف التقنية التي تتيحها الجامعة والتقنيات ألاخرى وتحليل أثر ذلك في رفع كفاءة تدريس املقرر  .5

 جائزة التميز في تقييم تعلم الطالب: الفرع الثاني

 لبعض أو كل املحاور  تعنى هذه
ً
 لجوانب التميز شامال

ً
الجائزة بتقييم تعلم الطالب بحيث يقدم املرشح وصفا

 :التالية

 .الدراسيةبحسب احتياج طالبه وموضوعات املقررات  التقييم التنظيم والتنوع في أساليب .1

  .النوعي واملستمر للنهوض بمستوى الطالب وبذل جهود فعالة لذلك الاهتمام .9

جدول زمني ألساليب التقييم يتسق مع مخرجات التعلم املقرر الدراس ي ووضع أهداف مستهدفه و وجود  .3

  .ى الطالبتؤدي إلى تنمية مهارات ودافعية التعلم لد فعليه

تمكنهم من معالجة جوانب الضعف متنوعة  للطالب وفق املبادئ العلمية بأساليبتقديم تغذية راجعة  .4

 .وتعزيز جوانب القوة لديهم

  .ودوافع إلانجاز لديهمالتفاعل رفع مستوى و شراك الطالب في التقييم إ .5

توظيف التقنية التي تتيحها الجامعة والتقنيات ألاخرى وتحليل أثر ذلك في رفع مستوى تحصيل وأداء  .6

 .الطالب
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  الفئات املشمولة بالجائزة: الفصل الرابع

 :املادة الخامسة

 :الفئات املشمولة بالجائزة هي

( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) ن على وظائف رسمية بالجامعةو أعضاء هيئة التدريس املعين .1

 .ويضاف إلى ذلك املحاضر واملدرس ومن في حكمهم ممن يتولى تدريس كامل املقرر 

 . ساعات معتمدة في املرحلة الجامعية 6يجب أال يقل العبء التدريس ي لعضو هيئة التدريس عن  .9

 

 إجراءات الترشيح : س الفصل الخام

 :املادة السادسة

 :يتم الترشيح لفرعي الجائزة حسب إلاجراءات التالية

يقوم رئيس القسم بترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس، عضو في كل فرع من فرعي الجائزة ويعتمدها  .1

 .عميد الكلية

من الفصل الرابع أن يرفع لعضو هيئة التدريس الذي لم يرشحه القسم وتنطبق عليه املادة الخامسة  .9

 
ً
 بذلك إلى عميد الكلية خالل أسبوع من موعد إقفال الترشيحات ويكون قرار عميد الكلية نهائيا

ً
 .تظلما

 .دراس ي في التدريس بالجامعة آخر عام أمض ى على ألاقليقتصر الترشيح على من  .3

 . الالتزام باملوعد املحدد لتسليم طلبات الترشيحيجب  .4

 .املنصوص عليها في الالئحة لفات التي لم تستوف املتطلباتسيتم استبعاد امل .5

 .اليحق ملن سبق له الفوز بالجائزة الترشح للجائزة مرة أخرى إال بعد مض ي خمس سنوات دراسية .6

من قبل أي عضو من أعضاء ألامانة العامة أو لجان التحكيم أو اللجنة إلاشرافية  لجائزةلال يجوز الترشح  .7

 .الدائمة للجائزة

وحسب أحكام الالئحة املفاضلة بين املرشحين بناء على ما تحويه امللفات املقدمة تتولى ألامانة العامة  .8

  . املنصوص عليها

 .تقوم اللجنة إلاشرافية الدائمة للجائزة برفع نتائج الترشيح ملدير الجامعة .2

 

 :املادة السابعة

 :يليماعند التقديم  يجب أن يتضمن ملف الترشيح

 من القسمنموذج  .1
ً
 من قبل املرشح بعد ترشيحه رسميا

ً
 .الطلب وإرساله إلكترونيا

 .للمرشح ذاتيةالالسيرة  .9

 .كل الدالئل واملؤشرات التي تساهم في دعم الطلب وربطها بمستوى ونوع ألاثر في تعلم الطالب .3
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 .(دراس ي خالل عام)ه قام بتدريس تقرير املقرر الدراس ي لكل مقرر نسخة من  .4

 من رئيس القسم وعميد الكلية( آلخر فصلين دراسيين)س ي العبء التدري .5
ً
 . معتمدا

 نسخة من نتائج استطالع آراء الطالب حول أداء عضو هيئة التدريس لكل شعبة قام بتدريسها .6

 . خالل الفصلين الدراسيين السابقين للترشح للجائزة

ين الدراسيين السابقين نماذج من أعمال وأنشطة في مجال التعلم والتعليم قام بها خالل الفصل .7

 .وتساعد في ترشيح املتقدم للجائزة

 

 بالجائزة اختيار الفائزين: الفصل السادس

 :املادة الثامنة

  :بجوائز التميز في التدريس كال الفرعين كمايليإجراءات اختيار الفائزين تشمل 
 

 تستقبل ألامانة العامة للجائزة نماذج الترشيح من الكليات، وملفات  -1
ً
 .املرشحين إلكترونيا

 .بحسب فرعي الجائزةفرز امللفات تقوم ألامانة العامة للجائزة ب -9

 .ألامانة العامة للجائزة بتشكيل لجان تحكيم لكل فرع من فروع الجائزة تقوم -3

 .التحكيم ورفعه للجنة إلاشرافية الدائمةتقرير بنتائج  تقوم ألامانة العامة للجائزة بإعداد -4

5-  
ُ
 .لفرعي الجائزة الفائزين اللجنة إلاشرافية الدائمة للجائزة حددت

 

 :املادة التاسعة

ائزة بنـاء علـى توصـية اللجنـة إلاشـرافية الدائمـة، ويـتم الج يعتمد مدير الجامعة أسماء الفائزين لفرعي 

 أسماؤهم وتكريمهم في الحفل الختامي إعالن

 لجان الجائزة: الفصل السابع

 :املادة العاشرة

ن   كـون
ُ
وبرئاسـة  "لتميـز فـي التـدريسجامعـة امللـك سـعود لجـائزة اللجنـة إلاشـرافية الدائمـة ل"لجنـة باسـم ت

 :وتكون مهامها على النحو التاليوكيل الجامعة للشؤون التعليمية وألاكاديمية، 

 إعداد معايير اختيار عضو هيئة التدريس املميز في ظل ألاهداف والعناصر املحددة للجائزة. 

 د شروط وإجراءات منح الجائزةتحدي. 

 إلاشراف على سير عملية الترشيح واملراجعة والتحكيم. 

  تشكيل ألامانة العامة ملتابعة عملية الترشيح واملراجعة والتحكيم والتوصية بالفائزين، ولها تكوين

 .فرق عمل فرعية لذلك

 مراجعة ألاسماء املرشحة للجائزة وفق معايير وإجراءات وأحكام الجائزة . 

 الرفع بالتوصية بأسماء الفائزين بالجائزة او الحجب إلى مدير الجامعة إلقرارها. 

 إعالن أسماء الفائزين بالجائزة بعد إقرارها. 

  ةدراسة وإبداء الرأي في كل مايحال للجنة من املواضيع ذات العالقة بالجائز. 
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 :املادة الحادية عشرة

مــن كـلم ممــا " لتميـز فــي التـدريسجامعــة امللـك ســعود لجـائزة اللجنــة إلاشـرافية الدائمــة ل" يتكـون أعضـاء 

 :يلي

  –وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وألاكاديمية  -1
ً
 .رئيسا

 .مساعد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وألاكاديمية لشؤون الخطط الدراسية -9

 .الجامعة للشؤون التعليمية وألاكاديمية للتطوير التعليميمساعد وكيل  -3

 .أمين الجائزة -4

 .ثالثة أعضاء هيئة تدريس -5

 .سكرتير اللجنة -6

 

 :املادة الثانية عشرة

ن الامانــة العامــة للجــائزة بقــرار مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة وألاكاديميــة،   كــون
ُ
وتكــون مهامهــا ت

 :على النحو التالي

  إلاجراءات الالزمة لضمان كفاءة سير عملية الترشيح واملراجعة والتحكيمتنفيذ. 

 تشكيل اللجان املختصة لتنفيذ عمليات الفرز واملراجعة والتحكيم. 

 وضع آليات لرفع مستوى الاهتمام بأهمية الجائزة والتحفيز لها ونشرها في مجتمع الجامعة. 

 ابعة تقديم الطلبات وتقديم التوصيات املناسبة إلاشراف على سير عملية الترشيح في الكليات ومت

 .لذلك

 تقديم تقارير املراجعة ونتائج التحكيم واملفاضلة بين املرشحين للجنة إلاشرافية الدائمة. 

 تقديم التقارير واملراجعات الدورية لتطوير الجائزة بما يحقق أهدافها على أكمل وجه. 

 من اللجنة إلاشرافية من املواضيع ذات العالقة بالجائزة لدراسة وإبداء الرأي في كل ما يحا. 

 

 :ثالثة عشرةاملادة ال

 :مكونات الجائزة

 شهادة تقدير -1

 مبلغ مالي -9

 (610111املركز ألاول )جائزة التميز في تنفيذ استراتيجيات التدريس  :الفرع ألاول  -

 (410111الثاني املركز )جائزة التميز في تنفيذ استراتيجيات التدريس  :الفرع ألاول  -

 (610111املركز ألاول )جائزة التميز في تقييم تعلم الطالب : الفرع الثاني -

 (410111املركز الثاني )جائزة التميز في تقييم تعلم الطالب : الفرع الثاني -
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 :عشرة املادة الرابعة

مع جميع البيانات  بالسرية التامة بالجائزةاملكلفة بالنظر في الترشيحات الخاصة  اللجان تتعامل 

للجائزة، كما تلتزم اللجان املكلفة تستخدم إال ألغراض املفاضلة للترشح  واملعلومات التي يقدمها املرشح، وال

  .بالنظر في الترشيحات بعدم إلافصاح عن أسماء املرشحين أو نتائج فرزهم
 


