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 الجائزةالتعريف ب: أواًل

هذه  من خالل الجامعة تسعىقبل الجامعة ، ودورية يتم اإلعالن عنها من سنوية جائزة بمثابة  للكلية المتميزةجامعة سبها جائزة تعد 

هي القلب النابض  الكليات، وذلك لكون جامعة سبها في  الكلياتنشر ثقافة الجودة والتميز اإلداري والعلمي واألكاديمي بين إلى  الجائزة

على اإلنجاز واإلبداع في العمل   بجميع كوادرها الكليات، ولذا تبرز أهمية تحفيز تلك  والمحرك لجميع العمليات واألنشطة فيها للجامعة

 .زوفقاً لمعايير الجودة والتمي الجامعةبما يحقق أهداف 

 أهداف الجائزة: ثانيا  

 :تسعى الجائزة إلى تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بأداء الكلية من خالل

  على تحقيق الجودة والتميز في األداء اإلداري الجامعةفي  الكلياتتحفيز. 

  لإلبداع في العمل اإلداري الجامعةفي  الكلياتتشجيع التنافس اإليجابي بين. 

 تنمية روح المبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير العمل األكاديمي. 

  الجامعةتعزيز اإلبداع والتميز في العمل األكاديمي والبحثي لتحقيق رسالة. 

 للكلية المتميزةجائزة جامعة سبها 
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 تقييم ال معايير: ثالثا  

 :يتم تحديد الفائز بهذه الجائزة وفق المعايير االتية 

 البحث العلمي : األول المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط واألدلةالشواهد  ت

في حضور أو   مساهمة أعضاء القسمو نسبة النشر العلمي ألعضاء القسم  .1
 الخارجية المشاركة في المؤتمرات العلمية الداخلية أو

5  
 

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 
 5 "الملتقيات العلمية"، أو "ورش العمل"أو  ةالعلمي الندوات"عقد   .2  البحث العلمي

 

 العمل على االعتماد البرامجي : الثاني المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت

  11 النماذج المعدة من المركز الوطنيوجود توصيف للبرامج األكاديمية وفق   .1
 

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص  وجود توصيف للمقررات الدراسية وفق النماذج المعدة لذلك من المركز   .2
 الوطني

11 
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  بمعيار العمل على االعتماد البرامجي 11 وجود التقارير السنوية للبرامج األكاديمية ألخر عامين قبل التقدم  .3

  11 ألخر عامين قبل التقدم التقارير السنوية للمقررات الدراسية وجود  .4

  11 وجود دراسة ذاتية لكل برنامج اكاديمي   .5
 

 العمل على االعتماد المؤسسي : الثالث المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت

  11 التقارير السنوية للكلية ألخر عامين قبل التقدم  .1
 
 

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 
  بمعيار العمل على االعتماد المؤسسي

 11 خطة استراتيجية للكلية وخطة تشغيلية لها  .2

 11 وجود دراسة ذاتية  .3
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 خدمة المجتمع : الرابع المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت

  5 للمجتمعاالستشارات والخدمات التي قدمتها الكلية   .1
يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 

 بمعيار خدمة المجتمع
البحوث والدراسات التي قامت بها الكلية من اجل اقتراح حلول لبعض   .2

 مشاكل المجتمع
5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : الجائزةهذه لحصول على ترغب في اكلية التاليه في أي  طتتوفر الشرو أن على
 

  في مؤتمرات بحثيةتأليف كتب، ترجمة كتب، بحوث علمية، أوراق )لديهم نشر علمي  التدريس هيئةعلى األقل من أعضاء % 05أن يكون 
 .(او مجالت

  خالل اخر عامينفي كل فصل دراسي " ملتقى علمي"، أو "ورشة عمل"، أو "ةعلمي ندوة"على األقل  تكون الكلية قد عقدتأن. 
  الخدمة المجتمعيةفي  هيئة التدريس بالكليةأن يكون هناك مساهمة من أعضاء. 
  من البرامج االكاديمية والمقررات الدراسية بالكلية قد تم توصيفها وفق النماذج المعدة لذلكعلى األقل % 05ان يكون 


