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 الجائزةالتعريف ب: أواًل

هذه  من خالل الجامعة تسعى، و قبل الجامعةدورية يتم اإلعالن عنها من سنوية جائزة بمثابة  التدريسجامعة سبها للتميز في جائزة تعد 

، وتعزيز النمو المهني  ، وتشجيع التنافس اإليجابي بين أعضاء هيئة التدريس فتح آفاق جديدة لإلبداع والتنافس الشريفإلى  الجائزة

، واستخدام طرائق تدريس حديثة تنطوي على اإلبداع والتميز ؛ وبما  ، وتنمية القدرات الذاتية لتحسين مهارات التدريس واألكاديمي

 .في تحسين عمليات التعليم والتعلم حقيقا  ماً يحقق إسها

 أهداف الجائزة: ثانيا  

 تشجيع التنافس اإليجابي بين أعضاء هيئة التدريس لتحقيق اإلبداع في األداء التدريسي. 

 تنمية روح المبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير العملية التعليمية. 

  وإبراز إنجازاتهم وجهودهم وتميزهم التدريستقدير جهود أعضاء هيئة التدريس المتميزين في ،. 

 تحفيز عضو هيئة التدريس لتقديم أفضل الممارسات والتطبيقات. 
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 لجائزةتقييم المتقدمين ل معايير: ثالثا  

 :يتم تحديد الفائز بهذه الجائزة وفق المعايير االتية 
 

 التدريسية العملية في واإلبداع التميز : األول المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط واألدلةالشواهد  ت

  11 ومتميزة متنوعة تدريس وطرائق أساليب وتوظيف استخدام  .1
 

 

 

 

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 

  بالمهارات التدريسية

 11 ومتميزة متنوعة تقويم أساليب وتوظيف استخدام  .2

 11 وفاعلة سريعة راجعة تغذية أساليب وتوظيف استخدام  .3

 11 والتقويم التدريس في الحديثة التقنيات وتوظيف استخدام  .4

 11 والبرامج المقررات وتطوير بناء في المرشح مشاركة  .5
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 ةالمهني التنمية : الثاني المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت

 بالتطوير العالقة ذات النقاش وحلقات العمل وورش التدريبية البرامج حضور  .1

 .التدريس هيئة المهني لعضو
15  

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 

 لمنتسبي النقاش وحلقات العمل وورش التدريبية البرامج وتقديم إعداد  .2  تنمية المهنيةبال

 .الجامعة
15 

 

 جودة توصيف المقرر : الثالث المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت

 خالل بتدريسها التدريس هيئة عضو قام التي المقررات لجميع المقرر ملف  .1
 .التقدم للجائزة عام

بجودة يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص  21

  توصيف المقرر
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 :التالية بالشروط المتقدم يلتزم أن على

 
 للجائزة التقدم لتاريخ سابق عام دراسي آخر خالل المشاركات جميع تكون أن. 

 بانتظام بتدريسها يقوم التي المقررات تقارير بتسليم المتقدم يقوم أن. 

 األسبوعي الجدول وبحسب المكتبية بالساعات المتقدم يلتزم أن. 

 للتأديب والعقاب في العامين الماضيين أو تعرض ، أال يكون لدى عضو هيئة التدريس المرشحة أية مخالفات أو مجالس تأديبية. 


