
  
 (1صفحة رقم )     ـه1442-1441 املتميز التدريس هيئة عضوجائزة                                      

 جلائزة عضو هيئة التدريس املتميز  املتقدم مللف( ......اجلهة)منوذج تقييم 
 1ه1144/2144العام اجلامعي 

 رئيس اللجنة التنفيذية لجوائز التميز-إلى سعادة عميد التطوير وضمان الجودة  سري ويرفق في مظروف ُيعبأ النموذج 

 جئة هذا النموذتعببدون  تقدميناملفات يتم قبول مللن 

 معلومات عامة:

 ................................. الرقم الوظيفي: ................................ االسم:

 ................................. الكلية: ................................ القسم:

 ...................................................................... تاريخ التعيين على آخر مؤهل 

 ...................................................................... تاريخ االلتحاق بالجامعة

 2من في حكمهم أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الرتبة األكاديمية:

 مفاتيح التقييم )عدد النقاط(

 

 املجموع األداء اإلداري  األداء التدريس ي

32 18 50 

 

 :جائزةل الينلاستيفاء شروط الترشح 

 ال نعم شروط الترشح م

   التقديم على الجائزة.على رأس العمل بالجامعة منذ عامين على األقل بال انقطاع وحتى وقت إعالن  تقدمامل  .1

2.  
ي من أعضاء هيئة التدريس املكلفون بالعمل خارج الجامعة سواء بنظام الندب، أو اإلعارة، أو بنظام التفرغ الكل تقدمامل

 أو الجزئي.
  

 )إجازة التفرغ العلمي(. تقدمامل  .3
ً
   من أعضاء هيئة التدريس املتفرغون علميا

 )إجازة بدون  تقدمامل  .4
ً
   راتب(. مجاز طوعيا

   .تقديمالملتحق بدورات تدريبية تتجاوز الثمانية أسابيع في أحد أو كال الفصلين الدراسيين السابقين لتاريخ  تقدمامل  .5

   فاز بجائزة عضو هيئة التدريس التميز في أحد الدورتين السابقتين. تقدمامل  .6

   جوائز التميز.من أعضاء اإلشرافية أو اللجنة التنفيذية ألي من  تقدمامل  .7

8.  
ساعات تدريسية لكل فصل( خالل الفترة الخاصة  3بالحد األدنى من العبء التدريس ي )ما ال يقل عن  تقدميقوم امل

 بالجائزة.
  

   ممن صدر بحقهم قرارات تأديبة خالل العامين املاضيين.من  تقدمامل  .9

10.  
ن خالل الفصليي% من اجتماعات مجلس القسم إال بعذر 80التدريس ما ال يقل عن حضر عضو هيئة  تقدمامل

 .املاضيين
  

   .ررات التي يقوم بتدريسها بانتظامرير املقابتسليم تقاملتقدم يقوم   .11

   .بالساعات املكتبية وبحسب الجدول األسبوعي مملتقدايلتزم   .12

    .% من اجتماعات اللجان املكلف بها80ما ال يقل عن تقدم ملايحضر   .13

 

                                                            
 .يعد هذا النموذج أحد شروط املشاركة بالجائزة 1
 ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثين.واملعيدون يقصد بهم املحاضرون  2
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 تقييم األداء التدريسي
 التدريس ي: العبء-أوال

 (√)عنصر التقييم: يرجى اختيار أحد الخيارات التالية بوضع عالمة 
التقدير 

 (√)املناسب 

الحد األقص ى 

 للدرجة
 مالحظات

يحصل املرشح  10  (.%100-75لعضو هيئة التدريس مكتمال )إذا كان العبء التدريس ي  .1

على تقدير واحد 

فقط من 

 التقديرات األربعة

 8  (.%74-50إذا كان العبء التدريس ي لعضو هيئة التدريس غير مكتمل ) .2

 4  %(50إذا كان العبء التدريس ي لعضو هيئة التدريس منخفضا )أقل من  .3

وكان ملتزما بما ال -ومن في حكمهم-أكاديمي أو عميدا لكليةإذا كان املتقدم رئيسا لقسم  .4

 ساعات تدريسية(. 3يقل عن الحد األدنى للعبء التدريس ي )

 10 

 

 
 
 بمعايير الجودة: االلتزام-ثانيا

 عنصر التقييم:
التقدير 

 الفعلي

الحد 

األقص ى 

 للدرجة

 مالحظات

  5  مكتملة البنود-قام بتدريسها التي-قيام عضو هيئة التدريس بتسليم نماذج ملف املقرر  .1

  4  في الوقت املحدد-التي قام بتدريسها-قيام عضو هيئة التدريس بتسليم نماذج ملف املقرر  .2

  3  مشاركة عضو هيئة التدريس في تقديم العروض الخاصة بتقارير املقررات .3

  3  %(85ي )أن ال تقل عن لكتروننسبة التحضير اإل .4

  ةطنق 15  املجموع

 

 
 
 األكاديمي: اإلرشاد-ثالثا

التقدير  عنصر التقييم:

 الفعلي

الحد 

األقص ى 

 للدرجة

 مالحظات

  1  مكتبية لإلرشاد األكاديميما ال يقل عن ثالث ساعات  تحديد عضو هيئة التدريس .1

  3  الساعات املكتبيةأثناء  والتجاوب مع الطالب التدريس بالتواجدالتزام عضو هيئة  .2

  3  يلكترونعلى نظام اإلرشاد األكاديمي اإلنسبة اإلنجاز  .3

  نقاط 7  املجموع

  نقطة 32  املجموع الكلي لتقييم األداء التدريس ي
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 تقييم األداء اإلداري
 عنصر التقييم:

التقدير 

 الفعلي

الحد األقص ى 

 للدرجة
 مالحظات

  2  اللجان/....( /احترامه ملواعيد العمل وتقيده بها )املحاضرات/ االجتماعات  .1

  1  قدرته على إثراء النقاش في اجتماعات مجلس القسم واللجان املختلفة .2

  2  التزامه بالتقاليد واألعراف األكاديمية واملحافظة على سرية العمل. .3

يقوم باألعمال اإلدارية التي يطلبها منه رئيس القسم )إنجاز األعمال أو مشاركات  .4

 وفقا للوائح واألنظمة(داخل الجامعة وخارجها 
 2  

  1  يشارك في لجان القسم ويساهم في أعمالها .5

  1  يشارك في لجان الكلية ويساهم في أعمالها .6

  1  يشارك في لجان الجامعة ويساهم في أعمالها .7

ُيشارك زمالءه املناسبات العلمية واالجتماعية التي تعقد على مستوى القسم   .8

 إعدادهاوالكلية ويساهم في 
 2  

عالقته البناءة مع الزمالء في القسم واستعداده للتعاون مع الزمالء في إنجاز مهامهم  .9

 عند طلب املساعدة منه.
 1  

  2  يلتزم باملظهر الرسمي أثناء تأدية العمل في الجامعة أو أثناء تقديم املحاضرات الدراسية .10

  1  تقبله لوجهات نظر الزمالء بصدر رحب .11

  2  في إعداد وتنظيم اللقاءات/ واملؤتمرات/ ورش العمل / واللجان مشاركته .12

  نقطة 18  املجموع الكلي لتقييم األداء اإلداري 

الدرجة النهائية= املجموع الكلي لتقييم األداء التدريس ي + املجموع الكلي لتقييم األداء 

 اإلداري 
........+..................................=................ 

 التقدير:
 45إلى 50من 

 ممتاز

 40إلى 45من 

 جيد جدا

 35إلى 40من 

 جيد

 فأقل 35من 

 مقبول 

     التقدير املستحق:

 

 (قسمئيس الي ر أبر عتد سوف يُ ) حول املرشح: رئيس القسم رأي

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 هـ1442التوقيع:                                                           التاريخ:       /     /                                                                                                 االسم:  

 

 عميد الكلية: اعتماد

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 هـ1442التاريخ:       /     /                                                االسم:                                                                                                   التوقيع:            


