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هـ 1441 -ـه 1440للعام األكاديمي   



 

 

 جائزة العن 

ز ألعضاء هيئة التدريس  هي جائزة سنوية تقدم ألعضاء هيئة التدريس الذين جائزة التمي 
ي البحث العلمي أو خدمة المجتمع أو يحققون معايي  محددة لل

ز
ز إما ف جودة والتمي 

 التدريس. 

 : ز لعضو هيئة التدريس كالتالي  الجوائز الفرعية التابعة لجائزة التمي 

 

 

 

  .ي التدريس
ز
ز ف  جائزة التمي 

  .ي خدمة المجتمع
ز
ز ف  جائزة التمي 

  . ي البحث العلمي
ز
ز ف  جائزة التمي 

 رؤية الجائزة: 

 . ي مجاالت التعليم، خدمة المجتمع والبحث العلمي
ز
ز ف  دعم التمي 

 رسالة الجائزة: 

ي مجاالت التعليم، خدمة المجتمع 
ز
ين ف ز ز والمتمي  تقدير جهود أعضاء هيئة التدريس المبدعي 

ز  والبحث العلمي بما يتماشر مع تحقيق رسالة وأهداف كلية الجبيل الجامعية باالرتقاء والتمي 
ي العملية التعليمية. 

ز
 ف



  

وط واألحكام العامة   الشر

ي الوقت نفسه .1
ز
شيح ألكير من فرع للجائزة ف شيح لجائزة واحدة وال يحق الير  .يحق الير

ز  .2 ز دراسيي  يحق ألي عضو هيئة تدريس ترشيح نفسه عىل أن يكون المرشح قد أمضز عامي 
ي التدريس بالكلية

ز
 .عىل األقل ف

ي التدريس  .3
ز
ز ف شيحات لجائزة التمي  قبل الير

ُ
ي ت

ية، مع مراعاة اآلتر ز ز العربية أو اإلنجلي   : باللغتي 

 ي نموذج الجائزة
ز
 .تعبئة جميع البيانات المطلوبة ف

 ي المجاالت المذكورة
ز
ه ف ز  .إرفاق ما يثبت تمي 

ونية من المرفقات إل  نموذجيتم تسليم نسخة مطبوعة من  .4 شيح ونسخ إلكير رئيس/ الير
 ـه.  15/4/1441حتر تاريــــخ  رئيسة القسم األكاديمي 

ي الطلبات يجب عىل المرشح  .5
ز
شيح، ولن ينظر ف ام بالموعد المحدد لتسليم طلبات الير ز االلير

 .المتأخرة

شح لجوائز  .6 ال يجوز لرئيس/ة القسم أو وكالء أو وكيالت الكلية أو أعضاء اللجنة المحكمة الير
 . ز  التمي 

. ال يجوز لعضو هيئة التدريس  .7 ز ز متتاليي  شيح لنفس الجائزة لعامي   الير

8.  . ي نهاية العام الدراشي
ز
 يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين ف

 

 

 



 

التدريسيف لتميز ا جائزة



 

ي التدريس
ز
ز ف  معايي  جائزة التمي 

ه ما أبرز التدريس هيئة عضو لجائزة المرشح يوضح ز ي  يمي 
ز
الالزمة  الدالئل إرفاق مع التدريس ف

ي 
ز
 : اآلتية المعايي   ضوء ف

 للبنود التالية:  .1
ً
 التخطيط والتصميم واإلعداد للمقررات الدراسية وفقا

 بالدراسات والبحوث ذلك وربط المقررات، بمحتوى متعمقة معرفة إظهار عىل قدرته 
ي  الحديثة والتطورات

ز
ي  المجاالت  ف

 . بتدريسها  يقوم التر
 وصف مع ومنهجية منطقية بطريقة وتنظيمها المقرر وحدات تخطيط عىل قدرته 

 .المتوقعة التعليمية والمخرجات لألهداف دقيق
 ي  مشاركته

ز
 .وإعدادها الدراسية المقررات تصميم ف

 بوضوح المقررات تقييم متطلبات تحديد عىل قدرته. 
 ابطة قائمة تقديمه ي  بالمقررات العالقة ذات بالمصادر وحديثة مير

 .بتدريسها يقوم التر
 ي  التقنية استخدامه

ز
 .وإعدادها الدراسية المقررات تصميم ف

 للبنود التالية:  .2
ً
اتيجيات المقررات الدراسية وفقا  اسير

 وإلمامه بالمادة العلمية وقدرته عىل إيصال المعلومة  تخصصه، من تمكنه مدى
ز   .للمتعلمي 

 ي  الرغبة وزيادة وتعزيزه اإلبداع تنمية عىل قدرته
ز
الدافعية  وتنمية االكتشاف ف

ي  للتعلم
 .الطالب لدى الذاتر

 الطالب لدى الناقد والتفكي   التحليل مهارات تنمية عىل قدرته. 
 حرصه  مع المقرر، تقديم أثناء والتفاعل المشاركة عىل الطالب تشجيع عىل قدرته

 .فيهم وبثها العلمية القيم تنمية عىل
 اتيجيات أساليب تبنيه ز  فاعلة تعليمية واسير  .الطالب تعلم وسائل لتحسي 

 

 



 

 للبنود اآلتية:  .3
ً
 تقويم أداء الطالب والتغذية الراجعة وفقا

 ز  المزج عىل قدرته اتيجيات بي  ذات  وأغراضه التدريس وأهداف التقويم اسير
ة العالقة  . المقرر  من المتوقعة بالمخرجات المباشر

 اتيجيات تبنيه المقررات  ومتطلبات الطالب واحتياجات تتالءم علمية تقويم اسير
ي  الدراسية

 .بتدريسها يقوم التر
 التعلم  مهارات تنمية إل تؤدي وبناءة شاملة بطريقة الطالب أعمال تقويمه

 .لديهم ودافعيته
 تساعدهم مهنية مناسبة بأساليب للطالب وشاملة وفاعلة شيعة راجعة تغذية تقديمه 

ي 
ز
 لديهم.  والضعف القوة جوانب عىل التعرف ف

ز  .4 ز السابقتي  ي السنتي 
ز
 . نتائج تقييم الطالب للمواد الدراسية ف

5.   . ز تي  ز األخي  ي السنتي 
ز
 التقييم السنوي للمرشح ف

 . التأكد من عدم وجود أي مخالفات أو شكاوى عىل المتقدم للجائزة .6

 

 

 

ي التدريس
ز
ز ف  معايي  جائزة التمي 



 

 

شح المرفقات  المطلوبة للير

ي التدريس
ز
ز ف  لجائزة التمي 

شيح نموذج .1 ز لعضو هيئة التدريس الير  . لجائزة التمي 

ة ذاتية  .2  حديثة للمرشح تتضمن األنشطة واإلنجازات األكاديمية. سي 

ي التدريس، التقويم، وتنمية اإلبداع لدى الطالب.  .3
ز
اتيجياته ف ز فيه المرشح اسير  ملخص يبي 

ي تم تدريسها من قبل المرشح شاملة نماذج  .4
نسخ من المخططات الدراسية وملفات المواد التر

 للمشاريــــع واألنشطة الدراسية. 

. نسخة من نتائج ت .5 ز تي  ز األخي   قييم الطالب للمواد الدراسية المقدمة من قبل المرشح للسنتي 

6.  . ز تي  ز األخي  ي السنتي 
ز
 نسخة من التقييم السنوي للمرشح ف

ي العملية التعليمية.  .7
ز
ز المرشح ف  أي مصادر أخرى توضح تمي 

 

 

 



 

 

 خدمة اجملتمعجائزة التميز يف 



 

  

ي 
ز
ز ف  خدمة المجتمعمعايي  جائزة التمي 

ة مع  .1 ز إبرازه جدوى العمل ومردوده خدمة المرشح للمجتمع من خالل أعمال أو مشاريــــع متمي 
ي عىل الفئة المستهدفة والـمجتمع أن يمثل العمل تجربة جديدة ناجحة يـمـكـن ، و اإليجات 

 .االفادة مـنـهـا فــي إعداد مشاريــــع أخرى وتنفيذها

ي خدمة المجتمع، وتكون موجهة للجمهور، مع ذكر  .2
ز
ات أو الندوات ف تنظيمه أنشطة كالمحاضز

 .عدد األنشطة وعناوينها وتواريخها

ي خدمة المجتمع .3
ز
 .تقديمه دراسات علمية تطبيقية ف

ي  للمرشح السنوي التقييم .4
ز
ز  ف ز  السنتي  تي   . األخي 

ي وارفاق  .5 ية: مع ذكر اسم الجمعيــة أو المركز الخي  ي الجمعيات أو المراكز الخي 
ز
عضويته ف

 طبيعة هذه العضوية
ً
 .صورة من شهادة العضوية موضحا

 

 

 



 

  

شيح .1 ز لعضو هيئة التدريس نموذج الير  . لجائزة التمي 

ي خدمة  .2
ز
ز فيه المرشح مساهماته ف مع بيان عدد المساهمات وعناوينها  المجتمعملخص يبي 

 وتواريخها. 

3.  . ز تي  ز األخي  ي السنتي 
ز
 نسخة من التقييم السنوي للمرشح ف

 أي إثباتات أخرى توضح نوع العمل وأثره عىل المجتمع أو الفئة المستهدفة.  .4

 

 

 

شح المرفقات  المطلوبة للير

ي 
ز
ز ف  خدمة المجتمعلجائزة التمي 



 

 

 جائزة التميز يف البحث العلمي



 

  

ي 
ز
ز ف معايي  جائزة التمي 

 البحث العلمي 

العالقة  ذات والتعلم التعليم ودورات العمل وورش والندوات المؤتمرات المرشح حضور  .1
 . أو بتخصصه العلمي  التدريس بعملية

ات تقديمه .2 ي  العلمية واألوراق المحاضز
ز
 العالقة ذات العمل وورش والندوات المؤتمرات ف

ة  .العلمي  بالتخصص أو  بالتدريس المباشر

ة العالقة ذات والدراسات البحوث إجرائه .3 ها أو بالتخصص العلمي  بالتدريس المباشر  . ونشر

ي  مشاركته .4
ز
كة بحثية مشاريــــع ف ي  مشير

ز
 مؤسسات أو  أفراد  مع المجاالت العلمية أو التقنية ف

 دولية.  أو  إقليمية أو  محلية منظمات أو  وهيئات

ي  عضويته .5
ز
ي  الدولية أو اإلقليمية أو المحلية والمنظمات الهيئات ف

ز
 تخصصه.  مجال ف

 

 

 



 

 

شحالمرفقات   المطلوبة للير

ي جائزة الل
ز
ز ف  البحث العلمي تمي 

شيح .1 ز لعضو هيئة التدريس نموذج الير  . لجائزة التمي 

ي  .2
ز
ز فيه المرشح مساهماته ف ن عدد المساهمات وعناوينها البحث العلمي مع بياملخص يبي 

 وتواريخها. 

3.  . ز تي  ز األخي  ي السنتي 
ز
 نسخة من التقييم السنوي للمرشح ف

ي البحث العلمي  .4
ز
 . أي إثباتات أخرى لها عالقة بنشاطه ف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

جائزة التميز لعضو هيئة التدريسنموذج ترشيح في   

 هـ 1441- 1440لسنة 

 للمرشح البيانات الشخصية

  االسم

  الرقم الوظيفي

البريد 

 اإللكتروني
 

  رقم الجوال

 البيانات الوظيفية

  المنصب

  القسم

 التميز لعضو هيئة التدريس المرغوب في الترشح لها جائزةفرع 

 جائزة التميز في التدريس 

 جائزة التميز في خدمة المجتمع 

  البحث العلميجائزة التميز في 

 
 التاريخ: _________________    : ________________________التوقيع

______________________________________________________________________ 

 المرفقات المطلوبة للترشح لجائزة التميز في التدريس:

سيرة ذاتية حديثة للمرشح تتضمن األنشطة واإلنجازات  .1

 األكاديمية.

ملخص يبين فيه المرشح استراتيجياته في التدريس،  .2

 اإلبداع لدى الطالب.التقويم، وتنمية 

نسخ من المخططات الدراسية وملفات المواد التي تم  .3

تدريسها من قبل المرشح شاملة نماذج للمشاريع 

 واألنشطة الدراسية.

نسخة من نتائج تقييم الطالب للمواد الدراسية المقدمة من  .4

 قبل المرشح للسنتين األخيرتين.

 .األخيرتيننسخة من التقييم السنوي للمرشح في السنتين  .5

أي مصادر أخرى توضح تميز المرشح في العملية  .6

 التعليمية.

 

 المرفقات المطلوبة للترشح لجائزة التميز في خدمة المجتمع:

 

ملخص يبين فيه المرشح مساهماته في خدمة المجتمع مع  .1

 بيان عدد المساهمات وعناوينها وتواريخها.

 .للمرشح في السنتين األخيرتيننسخة من التقييم السنوي  .2

أي إثباتات أخرى توضح نوع العمل وأثره على المجتمع  .3

 أو الفئة المستهدف

 

  المرفقات المطلوبة للترشح لجائزة التميز في البحث العلمي:

ملخص يبين فيه المرشح مساهماته في البحث العلمي مع  .1

 وتواريخها.بيان عدد المساهمات وعناوينها 

 .نسخة من التقييم السنوي للمرشح في السنتين األخيرتين .2

 أي إثباتات أخرى لها عالقة بنشاطه في البحث العلمي. .3
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