
 

 

- 1- 
  

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 
 الدليل التنظيمي

 جامعة بيشة للتميز ائزةلج

 (م2249 - هـ4112)

 الثانياإلصدار

 

 

 

 إعداد

 عمادة التطوير والجودة 

 

 

 

 

 



 

 

- 2- 
  

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 المحتويات

 3 المقدمة 
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 4 األهداف 
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 5 جائزةلالتنظيمي لهيكل ال
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 11 جائزةفئات ال
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 :املقدمة

 من أهداف الجامعة ورؤيتها االستراتيجية في أن تكون الجامعة من
ً
مع ظومة معرفية إبداعية ملجتانطالقا

 للوصول ألفضل املمارسات العاملية في مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمعمنتج
ً
مختلف و  ، وتحفيزا

  ،املمارسات العلمية والعملية ملنسوبي الجامعة
ً
ميزين للمبادرات االستراتيجية التي تستهدف تكريم املت وتنفيذا

 لبيئة عمل جاذبة ومحفزة فقد سعت الجامعة لنشر ثقافة التميز في األداء بين منسوبيها 
ً
من منسوبيها وصوال

 مالجامعة للتميز في مجاالت التعلي جائزةلتحقيق تلك األهداف العليا والغايات السامية من خالل استحداث 

 املجتمع على املستوى الفردي واملؤسس ي .الجامعة و والتعلم والبحث العلمي وخدمة 

 عن تقدير واعتراف الجامعة بجهود  جائزةكما تعد 
ً
توى منسوبيها على املسجامعة بيشة للتميز تعبيرا

 جائزةتهدف ال كماتطبيق معايير الجودة. وتميزهم في ،الكليات والعمادات املساندة واإلداراتالفردي والتنظيمي ب

تحسين آليـات العمـل املؤسسـي والفردي، وبث روح التنافس، وبنـاء قـدرات العامليـن وتأهيلهـم إلـى أفضـل إلى 

 لجـودة والشـفافية وجعلهـا مكونـاملمارسـات فـي تقديـم الخدمـات. ونشـر الوعـي بثقافـة التميـز وا
ً
 أساسـي ا

ً
فـي بيئـة  ا

الذي يخضع لعدد من املعايير املعتمدة، ويعلن عنها خالل حفل للمتقدم  جائزةتمنح هذه الالعمـل بالجامعـة. و 

 سنوي يرعاه معالي مدير الجامعة. 

أكثر ث و حدأاألولى، تنطلق الجائزة في دورتها الثانية بصورة  اوبعد النجاح الذي صاحب الجائزة في دورته

 تطور 
ً
 تلبي طموحات منسوبي الجامعة، وتسير جنبل ا

ً
إلى جنب مع التقدم التقني واملادي الذي تشهده الجامعة،  ا

 
ً
 األولى. دورتهاللعقبات التي مرت بها الجائزة في  وتجاوزا
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 الرؤية والرسالة

 :التميز جائزة برنامج رؤية

 التعليم العالي "  جائزة" الريادة العاملية في 

 :التميز جائزة برنامج رسالة

املبدعين واملتميزين على املستوى الفردي واملؤسس ي في مجاالت التعليم والتعلم  بناء منظومة تحفيزية لتكريم"

 في ضوء أفضل املمارسات العاملية" والبحث العلمي وخدمة املجتمع

 :دهدا ال 

 إلى:  للتميز بيشة جامعة جائزة برنامج يهدف

 واملؤسس ي.  الفردي األداء في املستمر والتحسين التميز ثقافة نشر .1

 بتميزهم، وتقديرهم.  املتميزين، واالعتراف سوبي الجامعةمن إبراز .2

التطوير  آليات تفعيل على أكاديمية وأقسام كليات وعمادات مناإلدارية  الجامعة تحفيز وحدات .3

 جتمعامل في حسنة كقدوة مستمرة، وإبرازها بصفة واملوظفين التدريس هيئة أعضاء من ملنسوبيها

  يخلق الجامعي مما
ً
  جوا

ً
 التميز. نحو للمنافسة إيجابيا

 ميةأكادي بيئة وإيجاد العطاء على ومجاالت عملهم تخصصاتهم بمختلف الجامعة منسوبي همم شحذ .4

 الجامعة.  داخل تنافسية

 . ، واألداء املتمايزاملتميز العلمي العلمي، واإلشراف باإلنتاج االهتمام تشجيع .5

 جتمع. وامل الجامعة خدمة في املساهمة على منسوبي الجامعةحث  .6

 الشاملة.  الجودة أهداف لتحقيق التعليمية املؤسسات في اإلدارية القيادات بمستوى  االرتقاء .7

 وتشجيع الطالب املتميزين وتقديرهم. تحفيز  .8

 تشجيع تفعيل املسؤولية املجتمعية للجامعة.  .9
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 :املستهدفون بالجـائزة

 الكليات الجامعية.  - أعضاء هيئة التدريس.  -

 . ظفاتواملو  املوظفون  -

  الطالب. -

 العمادات املساندة.  -

 اإلدارات.  -

 

 :جامعة بيشة للتميز ئزواجلالتنظيمي هيكل ال

 

 

معالي مدير الجامعة

اللجنة العليا

اللجنة التنفيذية

أمانة الجائزة

التخصصيةن االلج وحدة  الدعم الفني
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 تشكيل ومهام اللجان 

 لوفق الجامعة مستوى  على التميز جائزةلجان يتم تشكيل 
ً
 :لضوابط التاليةا

 بيشة: التميز بجامعة جائزةل العليا اللجنة–أ

 تشكيلها: 

.رئ مدير الجامعة      -
ً
 يسا

. والجودة للتطوير الجامعة وكيل  -
ً
 نائبا

. العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل  -
َ
 عضوا

. التعليمية للشؤون الجامعة وكيل -
ً
 عضوا

. الجامعة وكيل -
ً
 عضوا

. لشؤون شطر البنات الجامعة وكيل -
ً
 عضوا

  والجودة التطوير عميد -
ً
 وأمينا

ً
 لل عضوا

ً
 جائزةعاما

 

 مهامها: 

 النهائية.  تقاريرهاعلى  صادقةاملو  تهااواستراتيجي جائزةلل العامة التوجهات سمر  .1

  جائزةلل العامة الخطة اعتماد .2
ً
، ومناقشة فنيا

ً
 الختامي.  تقريرها وماليا

 واللوائح والتعليمات املنظمة.  جائزةاعتماد هيكلة ال .3

 املقترحة.  جائزةوال جائزةاعتماد مجاالت ال .4

 . جائزةزين بالاعتماد أسماء الفائ .5

 العام.  األمين من موضوعات من رفعي   ما اعتماد .6
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 بيشة:  التميز بجامعة جائزةاللجنة التنفيذية ل -ب

 تشكيلها: 

  وكيل الجامعة للتطوير والجودة -
ً
 رئيسا

  والجودة عميد التطوير -
ً
 نائبا

  عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين   -
ً
 عضوا

 عضو    الطالبعميد شؤون  -
ً
 ا

 .وكيل عمادة التطوير والجودة -
 ومقرر 

ً
 عضوا

 اللجنة

 مهامها: 

 وأهدافها.  ورسالتها جائزةال رؤية تحقيق .1

 . )التميز املستمر( يزاولوائحها وأنظمتها بما يحقق التم جائزةتطوير ال .2

 تنفيذها. متابعة و  جائزةإعداد الخطة التنفيذية لل .3

 وصرف مكافآتها وتأهيل أعضائها.  ،جائزةملؤقتة للواللجان الدائمة واالتخصصية ن اتشكيل اللج .4

 إقرار خطة اللجان املتخصصة وبرامجها الزمنية.  .5

 اإلشراف العام على لجنة التحكيم املركزية.  .6

 السنوي واملعرض املصاحب.  جائزةاإلشراف على حفل ال .7

 . الجامعة جائزةل املتخصصة نااللج تقارير مراجعة .8

 . للتميز الجامعة جائزةاملتقدمين للحصول على من بين  اإلختيار التصديق على نتائج .9

 . جائزةاستقطاب الرعاة واملمولين لفئات ال .11

 .جائزةللجنة العليا للاملتقدمين للجائزة إلى ارفع نتائج  .11
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 :التميز بجامعة بيشة جائزةالعامة لمانة ال   –ج

 تشكيلها: 

 األمين العام  عميد التطوير والجودة -
ً
 رئيسا

  التطوير والجودة                  عمادة وكيل -
ً
 عضوا

 أعضاء )اثنان على األقل(عمادة التطوير والجودة  مستشارو  -

 سكرتير تنفيذي رئيس وحدة الجوائز -

 

 مهامها: 

 إعداد الخطة الزمنية، ودورة الترشح واإلشراف عليها، ومتابعة أعمال أعضاء اللجنة.  .1

 :ج لها والتعريف بالشروط واملعايير بطرق متنوعة مثلوالتروي التوعية بالجائزة واإلعالن عنها .2

 .الندوات، والبوابة اإلليكترونية، املكاتبات، اإلعالنات املختلفة وغيرها

 تدريب املشاركين على آليات املشاركة والترشح، والرد على استفساراتهم.تنفيذ ورش عمل ل .3

 . اقتراح مجاالت جديدة للجائزة، وتحديد معاييرها ومؤشراتها .4

 الجائزة وأدلتها.  تطوير معايير .5

 .واإلفادة بذلك الترشح ومراجعتها ملفاتواستالم املتقدمين للجائزة استقبال  .6

 معاييرلشروط و  قاوف الجائزة ملتطلباتئها استيفا من لتأكداملتقدمين للجائزة ل الفحص الفني مللفات .7

 الالئحة.  وأحكام
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 عة بيشة: التميز بجام جائزةلالتخصصية  نااللج -د

 : التخصصيةاللجان  تشكيلضوابط 

 وال يقل عن ثالثة أعضاء. .1
ً
 يكون عدد أعضاء اللجنة فرديا

 يفضل تضمين اللجنة أعضاء من جهات مختلفة عن جهات املتقدمين للحصول على الجائزة. .2

 أمانة الجائزة. أعضاء وجود ممثل على األقل من .3

  مهامها: 

 .املتقدمين للحصول على الجائزةات تشكيل اللجان التخصصية لتحيكم ملف .1

 . جائزة، وتأهيل محكمين معتمدين للجائزةتدريب منسقي ال .2

ا لألمين ، ورفعهجائزةبال ، وإعداد القوائم النهائية للفائزينجائزةرئاسة لجان التحكيم املركزية لل .3

 عتمادها. إل  جائزةالعام لل

 ليهاع املنصوص الالئحة وأحكام اييرمع ضوء في املتقدمين للحصول على الجائزة ملفات ميتقي .4

 للترشيح. 

دمين املتق بين للمفاضلةاألولية  الشخصية املقابالت وإجراء اإلضافية واألدلة الوثائق فحص .5

 للمطابقة والتحقق. ، للحصول على الجائزة
ً
 وزيارة الفائزين ميدانيا

 إعداد التقرير النهائي للجنة في نهاية كل دورة.  .6

 : للتميز الجامعة جائزةلفني لوحدة الدعم ا –دهـ

 ، وتقوم باملهام التالية: جائزةترتبط الوحدة باألمين العام لل   

 . جائزةإدارة وتطوير املوقع االلكتروني لل .1

 تقديم الدعم الفني للوحدات التنظيمية بالجامعة.  .2

  جائزةتوثيق وحفظ أعمال ال .3
ً
 وأرشفتها.  الكترونيا

 . ةجائز تصميم العروض التقديمية لل .4
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 :همم   ملحظ

 ملبدأ عدم ت جائزةالترشح للمن لجان الجائزة أعضاء منع ي  
ً
رغبة في ال، وفي حال عارض املصالحتحقيقا

 عالم رئيس اللجنة املتواجد بها يلزم إ جائزةالتقدم لل
ً
وقت كاٍف بالسنوي  ناكيل اللجتشموعد قبل كتابيا

 .إليجاد البديل
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 جامعة بيشة للتميز جائزة فئات

 :أربع فئات على النحو التالي جائزةال تضمنت

 :)أفراد( لعضو دهيئة التدريس املتميز بيشة جامعةجائزة -1

تقييم من العناصر  كافة في يناملتميز  التدريس هيئة ألعضاء الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة

 وفقدمة املجتمع خوالبحث العلمي و س الجامعي يمهام العملية التعليمية والتدر 
ً
 لهملعايير التقييم؛ تشجي ا

ً
 معا

.  مأدائه تحسين االستمرار في على
ً
 ملمارسات أكثر تميزا

ً
 وصوال

 

 :)أفراد( للموظف املتميز بيشة جامعةجائزة -2

  الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة
 
 اطه بهم،نَ للموظفين املتميزين في أدائهم للمهام والواجبات امل

ال أعم من إليهم يسند فيما اإلبداع عالية، ويحققون  بفاعلية، وجودة عملهم ن ويمارسو  وخدمتهم للجامعة،

  وذلك ومهام؛
ً
 أدائهم تحسين بينهم، وتشجيعهم في االستمرار في التنافس روح لهم، وبث الجامعة من تقديرا

 
ً
 ملمارسات أكثر تميزا

ً
 .وصوال

  

 :(للطالب املتميز )أفراد بيشة جامعة جائزة -3

  الجامعة مستوى  على منحت سنوية جائزة
ً
 وخلقيا

ً
 علميا

ً
لطالب وطالبات الجامعة والذين يبدون تميزا

 
ً
 لهم في االستمرار في واجتماعيا

ً
 ملعايير التقييم الخاصة بالجائزة؛ تشجيعا

ً
 للتميزوص األداء تحسين وفقا

ً
 وال

 .املستمر )التمايز(

 

 :(ية )قطاعاتاملجتمع املسؤولية مجال في للتميز بيشة جامعةجائزة . 4

، )كليات، عمادات مساندةاإلدارية املختلفة قطاعات الجامعة ل الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة

إدارات( والتي تقوم بأعمال بارزة في مجال املسؤولية املجتمعية في عمليات )التعليم، والبحث العلمي، وخدمة 

 بقا ملعايير تقييم الجائزة.طتجاه منسوبيها والجامعة ومجتمعها الخارجي املجتمع( 
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 :الترشحآليات 

 على النحو التالي: حلامر  خمسةعلى تتم    و

 :اإلعالن عن الجائزة املرحلة الولى 

 التالية : اإلجراءاتهذه املرحلة خالل وتتم 

 .اإلعالن عن الجوائز املختلفة .1

 عقد ندوات تعريفية لإلعالن عن الجائزة. .2

 على النماذج.عقد ورش عمل لتدريب املتقدمين  .3

 آليات للرد على اإلستفسارات املختلفة. .4

 
 

 :لفئات الجائزة املختلفةالتقدم  املرحلة الثانية 

 :التالية اإلجراءات وفقوتتم هذه املرحلة 

 على املوقع اإلليكتروني للجائزة. .1
ً
 تعبئة النماذج املخصصة لكل فئة اليكترونيا

 على املوقع اإلليكتروني. رفع امللفات من شواهدج وأدلة ومستندات وغيرها .2

3. .
ً
 التواصل مع أمانة الجائزة للتأكد من وصول امللف مكتمال

 

 فحص ملفات املتقدمين لفئات الجائزة املختلفة  :املرحلة الثالثة 

 اإلجراءات التالية: وفق أمانة الجائزةوتتم هذه املرحلة على مستوى 

 .ومراجعتهاالترشح  لفاتملاملتقدمين للجائزة  التأكد من استكمال .1

لشروط  فقاو  الجائزة ملتطلباتئها استيفا من لتأكداملتقدمين للجائزة ل الفحص الفني مللفات .2

 الالئحة.  وأحكام معاييرو 

 املختلفة. التخصصيةاللجان أعضاء تشكيل  .3
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  ملفات املتقدمين لفئات الجائزة املختلفة تقييم  :الرابعةاملرحلة 

 اإلجراءات التالية: وفق التخصصيةاللجان وتتم هذه املرحلة على مستوى 

 .ئهااستيفا من لتأكداملتقدمين للجائزة ل مللفات العلميالفحص  .1

 وأحكام معاييرلشروط و  وفقااملتقدمين للحصول على الجائزة تقييم كل ملف من ملفات  .2

 الالئحة. 

 لترتاملتقدمين للحصول على الجائزة بأسماء  إلي اللجنة التنفيذية رفع توصية .3
ً
ب التقييم يوفقا

 من األعلى لألقل.

 

  فئات الجائزة املختلفةللفائزين باملصادقة واإلعتماد   :الخامسةاملرحلة 

 قوف إلعتماد(ذية )للمصادقة( واللجنة العليا )لاللجنة التنفبوتتم هذه املرحلة على مستوى 

 اإلجراءات التالية:

 لتوصيات اللجان  .1
ً
أو التصديق بمعرفة اللجنة  ، ومراجعتهاالتخصصيةمراجعة التقييم وفقا

 التنفيذية.

 لتوصيات اللجان  .2
ً
 وأومصادقة اللجنة التنفيذية، ومراجعتها  التخصصيةمراجعة التقييم وفقا

 اإلعتماد بمعرفة اللجنة العليا.
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 الخطة الزمنية

 

 

 م
 الفعاليات واإلجراءات املناسبة

 التاريخ

 ميالدي هجري 

 م22/1/2112 دهـ22/5/1441 لجائزةإعالن بدء الدورة الثانية ل 1

  الدورة الثانية للجائزةاإلعالن عن  املرحلة الولى:نهاية  2

 )ندوات تعريفية وورش عمل وغيردها(

 م3/2/2112 دهـ22/5/1441

  التقدم للجوائز املرحلة الثانية:نهاية  3

 (اإلليكتروني املوقعللجوائز عبر  املتقدمينرفع ملفات )

 م4/4/2112 دهـ22/7/1441

مين ملفات املتقد وتقييم فحص  :والرابعة املرحلة الثالثةنهاية  4

 التخصصيةبمعرفة اللجان  لفئات الجائزة املختلفة

 م7/4/2112 دهـ2/2/1441

بمعرفة اللجنة التنفيذية املصادقة   :الخامسةاملرحلة نهاية  5

جنة اللبمعرفة  ،فئات الجائزة املختلفةللفائزين بواإلعتماد 

 للجوائز ياالعل

 م 21/4/2112 دهـ 2/1441/ 12

 م 11/5/2112 دهـ 2/1441/ 26 حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجوائز التميز 6
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 جائزة جامعة بيشة لعضو دهيئة التدريس املتميز

 

 التعريف بالجائزة: 

لتعليمية عناصر مهام العملية ا كافة في املتميزين التدريس هيئة ألعضاء الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة

 لهم على االستمرار 
ً
 ملعايير التقييم؛ تشجيعا

ً
 تحسين يف والتدريس الجامعي والبحث العلمي وخدمة املجتمع وفقا

 ملمارسات أكثر  أدائهم
ً
. وصوال

ً
 تميزا

 

 الجائزة:  أدهدا 

البحثي وخدمة و  يئة التدريساألداء األكاديمي واملنهي لعضو ه في املستمر والتحسين التميز ثقافة نشر -

 .الجامعة واملجتمع

 بتميزهم، وتقديرهم.  املتميزين، واالعتراف التدريس هيئة أعضاء إبراز -

 مستمرة.  بصفة التطوير آليات تفعيل على التدريس هيئة أعضاء تحفيز -

 الجامعة.  داخل تنافسية في بيئة التميز  على التدريس هيئة أعضاء همم شحذ -

 واملجتمع.  الجامعة خدمة في املساهمة على التدريس يئةه أعضاء تشجيع -

 ج يخلق مما الجامعي املجتمع في حسنة كقدوة وإبرازهم التدريس هيئة أعضاء وتشجيع تكريم -
ً
 وا

 
ً
 التميز.  نحو للمنافسة إيجابيا
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 : تقدم للحصول على الجائزةالآليات 

 :
ً
ليكتروني عبر املوقع اإل املتميز عضو هيئة التدريس زةجائعضو هيئة التدريس بالتقدم للحصول على  يقومأوال

 املستندات التالية: مع ارفاق 

  قدم للجائزة مع استيفاء كافة البيانات واملعلومات.الت نموذجأ -

  .، مع ابراز اإلنجازاتاملتقدم للحصول على الجائزة التدريس هيئة لعضو الذاتية السيرة -

  املقرر  ملف من نسخة -
ً
  دراسيين عامين خالل بتدريسها قام التي للمقرات كامال

ً
 ما يلي: متضمنا

o توصيف املقررات التي يقوم بتدريسها وتقاريرها. 

o قائمة تكليفات املقررات. 

o وأقل علىأ تعكس النهائي االختبار في الطالب إجابات من نماذج وثالثة الطالب،تقييم  درجات كشف 

 ارات.لإلختب اإلجاباتنماذج ، و املتوسطة والدرجة درجة

o قة من وموث القسممجلس  رئيس من معتمدةعلى أن تكون صممها  التي نماذج املقررات االلكترونية

 . )إن وجدت( الفعلية للممارسات بمطابقتها الكلية عميد

o بقالسا الدراس ي العام خالل التدريس هيئة عضو أداء حول  الطالب آراء استطالع نتائج من نسخة 

 إن وجدت(.رات التي قام بتدريسها )قر لجميع املو  ،للجائزة للترشح

 وائم معتمدة من صاحب الصالحية بالكلية بما يلي:ق -

o  صاحب معتمدة من  شهادات التدريب)مدعومة بصور الدورات التدريبية وورش العمل

التي و املتقدم للحصول على الجائزة  التي قدمها أو حضرها  (الكلية أو جهة التدريبالصالحية ب

 املجتمع.  أو الجامعةمنسوبي  استهدفت

o  املؤتمرات والندوات التى حضرها عضو هيئة التدريس أو شارك فيها مع توضيح طبيعة املشاركة

 . ... إلخ(، Posterالقاء بحث، ملصق علمي  تحكيم، )حضور، تنظيم،

o  مدعومة بالصفحة األولى أو صفحة الغالف( والتأليف والترجمة وغيرها األبحاث املنشورة(

مستوي النشر )محلي، أقليمي، طبيعة و سنوات قبل التقدم للجائزة مع توضيح خالل خمس 

، وارفاق (Impact Factor... إلخ( مع اإلشارة ملعامل األثر للمجالت الدولية املعتمدة ) ISIدولي، 
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 بها  Scopus وموقع Google Scholarي نسخة محدثة من موقع
ً
لعضو هيئة التدريس موضحا

جد(( Citationsي عدد اإلقتباسات العلمية )واجمال h-indexدليل   .)ان و 

o  راع وبراءات اإلخت وغيرها املشروعات البحثية وعضوية اللجان والجمعيات العلمية املتخصصة

جدت(، والتي شارك فيها عضو هيئة التدريس املتقدم للحصول على الجائزة  .)ان و 

o  جدت(. ل على الجائزةاملشاركات املجتمعية لعضو هيئة التدريس املتقدم للحصو  )ان و 

  سنتين آلخر الوظيفي األداء تقرير -
ً
  .املتقدم للحصول على الجائزة التدريس هيئة لعضو موثقا

ادات من قبل القياملتقدم للحصول على الجائزة  تقارير تقيم عن أداء خطاب تزكية متضمن أو مدعوم ب -

رؤساء الوحدات أو اللجان املنتمي إليها(،  القسم،مجلس التالية: )عميد الكلية، وكالء الكلية، رئيس 

بكتابة إنجازاته في مجال عمل كل مقيم من املقيمين األربعة املتقدم للحصول على الجائزة  حيث يقوم 

( درجات لكل 5في ضوء ما ورد باستمارة التقييم الرئيسة، ويقوم املقيم بوضع تقييم لتلك االنجازات )

 .بند

ول التقدم للحص  ستمارةإلكل ما ورد بمستندات وغيرها و  شهاداتمن  براهينوال والشواهد األدلةكافة  -

 تميز.العناصر ابراز مع  السيرة الذاتيةكذلك بعلى الجائزة و 

 

:
ً
 كافة املرفقات  عضو هيئة التدريسبعد أن يتأكد  ثانيا

ً
من أمانة الجائزة بوصول واكتمال ملفه بالكامل متضمنا

جراء إإلي اللجنة املتخصصة التي تقوم بدورها ب امللفاتدورها بإرسال بالجائزة أمانة  قوموكذلك مراجعته، ت

 ت املقدمةفي ضوء املستندا للحصول على الجائزة يناملتقدمبين  ةالتقييم والفرز واملفاضلالفحص و عمليات 

 ملعايير الجائزة واللوائح املنظمة
ً
ين للحصول على املتقدمتوصية للجنة التنفيذية بها قائمة بأسماء رفع وت ووفقا

 لترتيب التقييم من األعلي لألقل لتحديد الفائزين واملصادقة وفق
ً
توصية رفع الضوابط املحددة، و  الجائزة تبعا

 .للجنة العليا لإلعتماد
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 جائزة جامعة بيشة لعضو دهيئة التدريس املتميز التقدم للحصول علينموذج أ

 

: املعلومات الساسية لعضو دهيئة 
ً
 التدريسأوال

  املرتبة الكاديمية  املتقدماسم 

  القسم  الكلية / العمادة

  البريدااللكتروني

  رقم دهاتف املكتب  رقم الجوال

  التاريخ  التوقيع

 

 

 

 
ً
 التقدم للحصول على الجائزةاستيفاء شروط  :ثانيا

 املطابقة الشروط م

 )   ( لها. املتقدمة للجائزة من درجات املعايير الرئيس %75قق ح 1

 )   ( استوفى األدلة والبراهين بعدد املقاييس واألدلة.  2

 )   ( .تقدم للحصول على الجائزةعلى رأس العمل في أثناء فترة ال 3

 )   ( أمض ى سنتين في العمل بالجامعة.  4

5  .)
ً
 )   ( أمض ى ثالث سنوات بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا

 )   ( كفاية في السنتين املاضيتين ال يقل عن امتياز. درجات تقرير ال 6
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 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس المتميزثالثا: 

 :السمات العلمية والمهارية والشخصية:المعيار األول

 

 الثاني: تخطيط وتطوير البرامج والمقررات وتنفيذها:المعيار 

 املعيار الفرعي م
الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 مصدر التقييم املستحقة

1. 

 
 5 .حققها لديهرؤيته ورسالته وفلسفته في املهنة، ومدى ت 

 
 تقرير ذاتي، املقابلة الشخصية، تقارير التقييم

قدرته على إظهار تمكن، واطالع على التطورات الحديثة في  .2

 5 مجال تخصصه.
 

 الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم

 تقارير التقييم، املقابلة الشخصية  5 تمكنه من استخدام اللغة املعتمدة في تدريس املقرر. .3

 (الزمالء-السيرة الذاتية، تقارير التقييم )رئيس القسم  5 تمكنه من التعامل مع برامج التقنية الحديثة. .4

 الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم  5 قدرته على إدارة قاعة التدريس بفاعلية. .5

 الزمالء(-القسم تقارير التقييم )رئيس   5 امتالكه مهارات تواصل وتعامل جيدة مع الطالب. .6

7. 
 5 التزامه بمواعيد املحاضرات والساعات املكتبية.

جدول الساعات  -الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم  

 املكتبية وتقييم الطالب

 الزمالء(-العميد-تقارير التقييم )رئيس القسم    5 تمثيله قدوة حسنة للطالب. .8

 الزمالء(-العميد-ير التقييم )رئيس القسمتقار     5 املظهر الشخص ي املناسب.  .9

 شوادهدأدلة و  -تقرير ذاتي-السيرة الذاتية-املستندات:تقارير التقييم  45 املجموع

 املعيار الفرعي م
الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 مصدر التقييم املستحقة

 الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم  5 ملقررات الدراسية وتطويرها. مشاركته في توصيف ا  .1

 الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم  5 مشاركته في تطوير البرامج الدراسية بالقسم والكلية.   .2

 الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم  5 مشاركة في تطوير أهداف وممارسات القسم األكاديمي.  .3

وقدرته على توصيل املعلومات وإكساب املهارات للطالب  تمكنه   .4

 في مجال تخصصه. 
5 

 
 نتائج الطالب-الزمالء( -تقارير التقييم )رئيس القسم

استخدامه إستراتيجيات تدريس متطورة جاذبة تحقق تنمية    .5

 مهارات عديدة، وأهداف متنوعة لدى الطالب. 
5 

دلة وشواهد أ -الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم 

 كتقارير الطالب.

6.  
 5 أستخدام تقنيات تعليمية حديثة ومتنوعة في تقديم املقررات.

نماذج مقررات  وانشطة  -مدير إدارة نظام البالكبورد 

 الكترونية وشواهد جلسات افتراضية.

تقديم أنشطة متنوعة أثناء تدريس املقررات تراعي ميول   .7

 هم مهارات متعددةواتجاهات وقدرات الطالب، وتنمي لدي
5 

نماذج وعينات  -الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم 

 لألنشطة.
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 تقويم الطالب: –ث المعيار الثال

 

 

تقديم مشروعات بحثية تسهم في إكساب الطالب مهارات   .8

 البحث العلمي.
5 

نماذج وعينات  -الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم 

 للمشروعات.

-قويمت-طرق تدريس-االلتزم بتوصيف املقرر املعلن )مفردات  .9

 الساعات(.-مراجع
5 

 
 تقارير طالب. -الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم

 أستخدم الوسائل الحديثة في التواصل مع الطالب.   .11
5 

أدلة وشواهد مصورة لقطة قروب واتس أو تويتر أو رسائل   

 الكترونية.

 أدلة وشوادهد-املستندات: تقارير التقييم   51 املجموع

 املعيار الفرعي م
الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 مصدر التقييم املستحقة

 -شطةأن-اختبارات-استخدام أساليب تقويم متنوعة )تكاليف  .1

 -مواظبة -مشاركة ايجابية داخل القاعة -مشروعات بحثية

 مشاركة في البالكبورد(.

11 

 
ب الينماذج أس -الزمالء(-تقارير التقييم )رئيس القسم

 التقويم والعينات

 توافر املواصفات القياسية املعتمدة في أساليب االختبارات:  .2

-يقتطب-تذكر-تقيس مستويات متعددة للتعلم )حفظ -

 تقويم(. –تركيب -تحليل

 مناسبة الستراتيجيات التدريس املستخدمة. -

أسئلة االختبارات موزعة على موضوعات املقرر بطريقة  -

 لتدريسها.تتوافق مع الوقت املتاح 

 تراعي الفروق الفردية بين الطالب. -

 تنوع أشكال األسئلة ما بين مقالي وموضوعي. -

تقيس مدى تحقق األهداف ذات العالقة املباشرة  -

 باملخرجات املتوقعة من املقرر.

11 

 

 تقارير التقييم )رئيس-نماذج أساليب التقويم والعينات 

 تقارير الطالب. -الزمالء(-القسم

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(  5 زمني لتقييم أداء الطالب خالل العام الدراس ي. تحديد جدول   .3

 تقارير املقررات، تقييم الطالب، تقارير التقييم  5 االلتزام في تقويم الطالب بما ورد بتوصيف املقرر.  .4

 تقارير الطالب. -س القسم( تقارير التقييم )رئي  5 التعامل بموضوعية ودقة مع عمليات التقويم.  .5

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(  5 إعالن نتائج االختبارات بعد انتهائها بوقت مناسب.  .6

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(  5 السماح للطالب بمراجعة نتائج اختباراتهم.  .7

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(  5 .اختباراتهمتقديم تغذية راجعة سريعة للطالب عن أدائهم و   .8

 يتم ارسال جميع املصادر مع ملف املرشح  51 املجموع
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 رابع: إرشاد الطالب وتوجيههمالمعيار ال

 اب الدرجات.في حالة عدم وجود طالب ذوي االحتياجات الخاصة يتم حذف الدرجة وخصمها من المجموع الكلي الحتس)*( 

 

 :بالمهنةالتنمية المهنية الذاتية ذات العالقة  المعيار الخامس:

 املعيار الفرعي م
الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 مصدر التقييم املستحقة

1. 

 

امعية ومتغيراتها تهيئة الطالب املستجدين ملعرفة الحياة الج

وأساليب التعامل معها، وحقوقه وواجباته، والخدمات املقدمه له 

 بالجامعة.

5 

 

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(

مساعدة الطالب على مواجهة املشكالت األكاديمية التي تعترضهم  .2

 في املواقف املختلفة، وتوعيتهم باملهارات الدراسية.
5 

 
 تقارير الطالب. -لتقييم )رئيس القسم(تقارير ا

 إلمكاناتهم  .3
ً
مساعدة الطالب على اختيار التخصص املناسب وفقا

 -واهتماماتهم العلمية واحتياجات سوق العمل )بكالوريوس

 دراسات عليا(.

5 

 

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(

مية هوبين وتنتشجيع الطالب املتفوقين واكتشاف الطالب املو  .4

 مواهبهم. 
5 

 
 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(  5 تخصيص ساعات لإلرشاد األكاديمي وااللتزام بتنفيذها . .5

، ومساعدتهم على اكتساب املهارات  .6
ً
متابعة الطالب املتعثرين دراسيا

 صيلهم العلمي. الالزمة لزيادة تح
5 

 
 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(

مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة على تحقيق أعلى  .7

 ملا 
ً
درجات التكيف النفس ي واالجتماعي والتحصيل األكاديمي وفقا

 تسمح به قدراتهم وحل مشكالتهم)*(.

5 

 

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(

 تقارير الطالب. -تقارير التقييم )رئيس القسم(  5 تفعيل قنوات التواصل مع الطالب والرد على استفساراتهم.   .8

 املستندات: ملفات االرشاد الكاديمي والطالب  41 املجموع

 املعايير الفرعية م
الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة
 مصدر التقييم

1. 
حضور املؤتمرات والندوات وورش العمل ودورات التعليم والتعلم ذات العالقة 

 بعملية التدريس. 
 والشواهد األدلة   –السيرة الذاتية   5

2. 
عضوية املؤسسات واملنظمات املحلية أو اإلقليمية أو الدولية في مجال التدريس أو 

 التخصص)تخصصية(. 
5  

 األدلة والشواهد     –السيرة الذاتية

 األدلة والشواهد   –السيرة الذاتية   5 اإلسهام في تطوير املعلومات املتعلقة باملقررات التي يقوم بتدريسها.  .3

  5 حضور ورش العمل والدورات التدريبية في مجال التطوير والجودة.  .4
دلة األ    –تقرير الوكالء-السيرة الذاتية

 والشواهد
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 :: مجال البحث العلميالسادس عيارالم

 

  11 تدريب منسوبي الجامعة في الدورات والورش والبرامج التدريبية املرتبط بالتخصص. .5
دلة األ    –تقرير العميد-السيرة الذاتية

 والشواهد

  11 ى جوائز على مستوى محلي أو إقليمي أو عالمي.الحصول عل 6
درجات( أو إقليمي  11مستوى محلي )

 (.21( أو عالمي)15)

  41 املجموع
شهادات كارنية  -املستندات: الدلة والشوادهد

 خطابات شكر–شهادات  -عضوية

الدرجة  املعايير الفرعية م

 املقدرة

 الدرجة

 املستحقة
 مصدر التقييم

1. 
إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة املباشرة بتخصصه 

 ونشرها. 
5 

 –د( العمي–تقارير التقييم )رئيس القسم  -السيرة الذاتية 

 األدلة والشواهد

 ة والشواهداألدل –تقرير رئيس القسم -السيرة الذاتية  5 اإلشراف على الرسائل العلمية ذات العالقة بالتخصص.  .2

3. 
املشاركة في مشاريع بحثية مشتركة في مجال تخصصه مع 

 مؤسسات أو منظمات محلية أو إقليمية أو دولية. 
5 

 األدلة والشواهد. –تقرير العميد -السيرة الذاتية 

4. 
العضوية في املؤسسات واملنظمات املحلية أو اإلقليمية أو 

 الدولية في املجاالت البحثية )عامة(. 
5 

 .األدلة والشواهد–تقرير رئيس القسم-السيرة الذاتية 

 األدلة والشواهد.  –تقرير العميد -السيرة الذاتية  5 تمثيل الجامعة في املحافل العلمية. .5

 .األدلة والشواهد –تقرير رئيس القسم -السيرة الذاتية  11 تأليف الكتب في التخصص. .6

 األدلة والشواهد –تقرير رئيس القسم  -الذاتية السيرة   5 ترجمة كتب في التخصص. .7

8. 
نشر أبحاث علمية في مجالت ذات سمعة بحثية،  ومعامل 

 تأثير عال، ومدرجة بقواعد معلومات عاملية.
11 

 األدلة والشواهد –تقرير رئيس القسم  -السيرة الذاتية  

 األدلة والشواهد –ر رئيس القسم تقري -السيرة الذاتية  11 تحكيم الدراسات واألبحاث العلمية. .9

 11 تقديم دورات في مجال البحث العلمي للطالب أو الزمالء. .11
 -دالعمي–تقارير التقييم ) رئيس القسم  -السيرة الذاتية 

 األدلة والشواهد  –الطالب( -الزمالء

11. 
الحصول على براءة اختراع من مجال التخصص، واملجاالت 

 ذات العالقة بالعمل.
 شهادة الحصول على براءة االختراع  11

 21 املجموع
شهادات كارنية -مجالت النشر -خطابات قبول  -املستندات: الدلة والشوادهد 

 خطابات شكر–شهادات  -عضوية
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 ) داخل وخارج الجامعة( : مجال المسؤولية المجتمعيةالمعيار السابع

 

 . . .  =. . .درجة التقييم الكلي                                 534المجموع الكلي = 

 توقيع اللجان

 لجنة القسم: 

1- ------------------------------------------------------ 2- ------------------------------------------------------ 

الدرجة  املعايير الفرعية م

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة
 مصدر التقييم

مشاركته في فعاليات وأنشطة لخدمة وتطوير الكلية  .1

 إداريين(. -أعضاء -ومنسوبيها)طالب
 العميد( -تقارير التقييم)رئيس القسم  5

 العميد( -تقارير التقييم)رئيس القسم  5 مشاركته في فعاليات لخدمة وتطوير الجامعة ومنسوبيها. .2

 دليل املشاركة  5 توى وزارة التعليم العالي.مشاركته في فعاليات على مس .3

مشاركته في فعاليات وأنشطة تطويرية وخدمية على املستوى  .4

 املحلي أو االقليمي أو الدولي.
 دليل املشاركة  11

 تقارير رؤساء اللجان  5 إسهاماته في اللجان على مستوى الكلية. .5

 تقارير رؤساء اللجان  11 إسهاماته في اللجان على مستوى الجامعة .6

 خطاب النشر وصورة من البحث باملجلة  5 إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بخدمة املجتمع ونشرها.  .7

 صورة من تشكيل اللجان موقعة ومختومة من الجهة  11 املشاركة في لجان أو مجالس إدارات مؤسسات مجتمعية. .8

 تقرير العميد -خطاب الجهة   11 ملؤسسات املجتمع.  تقديم االستشارات في مجال التخصص .9

 تقرير العميد  -دليل املشاركة  11 مشاركته في مشاريع بحثية  مع مؤسسات مجتمعية. .11

 تقرير العميد -دليل املشاركة  11 مشاركته في مشروعات خدمية أو تطوعية للمجتمع. .11

 تقرير العميد -دليل املشاركة  11 تمثيله للجامعة في املحافل االجتماعية. .12

 تقرير العميد -دليل املشاركة  11 تقديم دورات تدريبية وندوات ملؤسسات املجتمع ذات العالقة. .13

 تقرير العميد -دليل املشاركة  11 كتابة مقاالت موجهه لخدمة املجتمع وتوعيته وحل مشكالته. 14

15 
  15 التدريس. القيام بأعباء منصب إداري أكاديمي بجانب

عالي املستوى )  -منصب إداري عادي )خمس درجات 

 خمسة عشر درجة(.

 نسخ يحوث . -مشاركة -املستندات: خطابات شكر  131 اإلجمالي
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3- ------------------------------------------------------ 
4- ------------------------------------------------------ 

     

 رئيس القسم 

------------------ 

 لجنة الكلية/
1- ------------------------------------------------------ 2- ------------------------------------------------------ 
3- ------------------------------------------------------ 4- ------------------------------------------------------ 

                                                           عميد الكلية                                                                                                                                                                       

                              

                                                                                                            ------------------- 
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ً
 استمارة تقييم عضو دهيئة التدريس املتميز :ثالثا

 جائزة جامعة بيشة للموظف املتميز

 التعريف بالجائزة: 

  الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة
 
 اطه بهم،نَ للموظفين املتميزين في أدائهم للمهام والواجبات امل

ال أعم من إليهم يسند فيما اإلبداع عالية، ويحققون  بفاعلية، وجودة عملهم سون ويمار  وخدمتهم للجامعة،

  وذلك ومهام؛
ً
 أدائهم تحسين بينهم، وتشجيعهم في االستمرار في التنافس روح لهم، وبث الجامعة من تقديرا

 
ً
 ملمارسات أكثر تميزا

ً
 .وصوال

  

 الهد  من الجائزة: 

 الجامعة.  فيموظ من املتميز االعتراف بجهود املوظف -1

 تشجيع املوظف املتميز.  -2

 تحقيق معايير الجودة في العمل اإلداري.  -3

 بث روح التنافس اإليجابي بين موظفي الجامعة.  -4

 الفاعلة. بتجاربهمبهم،وتعريفهم  الجامعة منسوبي عريفوت املتميزين املوظفين تكريم -5

 اإلنتاجية.  العمل، وزيادة في التميز مفاهيم ترسيخ -6

 

 : قدم للحصول على الجائزةتالآليات 

 :
ً
ملستندات اعبر املوقع اإلليكتروني مع ارفاق  املتميز املوظف جائزةبالتقدم للحصول على  املوظف يقومأوال

 التالية: 

 . التقدم للحصول على الجائزة طلب نموذجأ  -

 إنجازاته.  موضًحا متقدم للحصول على الجائزةلل الذاتية السيرة -
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 . سنتين موثًقا آلخرتقرير الكفاية  إرفاق -

 وائم معتمدة من صاحب الصالحية بجهة عمل املوظف بما يلي:ق -

o  صاحب معتمدة من  شهادات التدريب)مدعومة بصور الدورات التدريبية وورش العمل

لتي ااملتقدم للحصول على الجائزة و  التي قدمها أو حضرها  (الكلية أو جهة التدريبالصالحية ب

 . املجتمع أو منسوبي الجامعة استهدفت

o من حضور أو تنظيم لندوات أو  املشاركات املجتمعية للموظف املتقدم للحصول على الجائزة

مدعومة )على مستوي الجامعة أو خارجها أو بالتعاون مع جهات أخري مؤتمرات أو غيرها 

جدت(.بشهادات التقدير أو الشكر أو غيرها   ان و 

o  جدت(.قائمة باملبادرات واملشاركات اإلبداعية  )إن و 

بيان بمعدل غياب املوظف خالل سنتين قبل التقدم للحصول على الجائزة معتمد من صاحب  -

 الصالحية بجهة عمله.

يرها وغ وصور معتمدة طبق األصل من الشهادات األكاديمية واملستندات والبراهين والشهادات األدلة -

 ز.تميالعناصر ابراز مع الدالة على ما ورد بالسيرة الذاتية، و 

 .كية من الرئيس املباشر للموظفخطاب تز  -

 

:
ً
 كافة املرفقات وكذلك  ثانيا

ً
بعد أن يتأكد املوظف من أمانة الجائزة بوصول واكتمال ملفه بالكامل متضمنا

ء عمليات إجراإلي اللجنة املتخصصة التي تقوم بدورها ب امللفاتدورها بإرسال بأمانة الجائزة  قوممراجعته، ت

رفع تو في ضوء املستندات املقدمة  للحصول على الجائزة يناملتقدمبين  ةوالفرز واملفاضل التقييمالفحص و 

 لترتيب التقييم من األعلي لألقل 
ً
توصية للجنة التنفيذية بها قائمة بأسماء املتقدمين للحصول على الجائزة تبعا

 .ا لإلعتمادتوصية للجنة العليالضوابط املحددة، ورفع  لتحديد الفائزين واملصادقة وفق
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 م
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 جائزة جامعة بيشة للموظف املتميزتقدم للحصول على النموذج أ

 
ً
 للموظف الساسية املعلومات -أوال

  الوظيفة  املتقدماسم 

  الكلية/العمادة/اإلدارة

  البريدااللكتروني

  رقم دهاتف املكتب  رقم الجوال

  التاريخ  التوقيع

  

  

 ول على الجائزةالتقدم للحصإستيفاء شروط –ثانيا 

 املطابقة الشروط م

 )  ( لها.  تقدمة للجائزةاملمن درجات املعايير الرئيس %75قق ح 1

 )   ( استوفى األدلة والبراهين بعدد املقاييس واألدلة.  2

 )   ( على رأس العمل في أثناء فترة الترشيح 3

 )   ( أمض ى سنتين في العمل بالجامعة.  4

(.  أمض ى ثالث سنوات 5
ً
 )   ( بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا

 )   ( درجات تقرير الكفاية في السنتين املاضيتين ال يقل عن امتياز.  6
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 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا
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ً
 استمارة تقييم املوظف املتميز: -ثالثا

 الصفات الشخصيةالمعيار األول: 

 

 األداء الوظيفي المعيار الثاني:

 

الدرجة  معايير التقييم م

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة
 مصدر التقييم

  5 إليه. املسندة الوظيفية املهام على تحمل مسؤولية القدرة لديه .1

 الزمالء( -تقييم )الرئيس املباشر

  5 الذي يساعد على تطوير العمل.  البناء النقد يتقبل .2

  5 العام املتميز . مظهره على دائًما يحافظ .3

  5 لألفضل. التغيير في الرغبة لديه .4

  5 الوظيفية. ملهامه الالزمة الشخصية والقدرات املهارات يمتلك .5

  5 عالية في االتصال والتواصل الفعال مع اآلخرين. مهارات لديه .6

  5 العمل. في زمالئه مع متميزة لديه القدرة على إقامة عالقات .7

  5 لديه الثقة في مهاراته وقدراته.  .8

  5 لديه اتزان انفعالي في سلوكياته. .9

   45 املجموع

الدرجة  معايير التقييم م

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة
 مصدر التقييم

  5 ينفذ مهامه في وقتها بمستوى عال من التميز.  .1
 الزمالء( -تقييم )الرئيس املباشر

  5 يبادر بالحلول عند حدوث مشكالت العمل . .2

 باشرالرئيس امل -نتائج استطالعات راي املستفيد  5 رضاهم. يضمن بما بمهارات عالية يديناملستف مع التعامل .3

  العمل بمواعيد االلتزام .4
ً
. حضورا

ً
  5 وانصرافا

 الزمالء( -التقييم )الرئيس املباشر

  5 العمل ضمن فريق.  امتالك مهارات .5

  5 ومكتسباته. مقتنيات العمل على املحافظة .6

  5 لب املصلحة العامة للعمل على املصلحة الشخصية .يغ .7

  5 يتحمل مسؤولية أعماله وقراراته وال يلقى اللوم على اآلخرين.  .8
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 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا
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 التنمية المهنية :الثالتالمعيار 

 

 تميز:العناصر  -المعيار الرابع 

 

  5 يساعد زمالئه في تطوير أدائهم .  .9

  5 يتقبل توجيهات رؤسائه في مختلف املواقف . .11

  5 املحافظة على سرية العمل. .11

  5 رد الجامعة بطريقة سليمة ومرشدة .يستخدام موا .12

  5 املختلفة. الجامعة مناسبات في حيوي  بدور  يقوم .13

  5 وسياساتها. وأنظمتها الجامعة يلتزم  بلوائح .14

   71 املجموع

الدرجة  معايير التقييم م

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة
 مصدر التقييم

1. 
د الدورات التدريبية التي قدمها داخل أو خارج الجامعة في خالل عد

 ثالث سنوات.
11  

 خمس درجات لكل فعالية تدريبية قدمها .

 درجتان لكل ورشة  11 عدد ورش العمل التي عقدها داخل مقر عمله مع زمالئة. .2

3 
عدد الدورات التدريبية التي حضرها في مجال العمل  خالل ثالث 

 سنوات .
11  

درجتان لكل دورة تدريبية بمعدل ال يقل عن أربع 

 ساعات للدورة الواحدة التي تحتسب.

 درجتان لكل فعالية تدريبية تتجاوز أربع ساعات.   11 عدد دورات الحاسب اآللي التي حضرها في مجال العمل . .4

 أدلة وشواهد  11 تنوع في مجاالت املهام التي قام بها خالل ثالث سنوات .5

   51 املجموع

الدرجة  معايير التقييم م

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة
 مصدر التقييم

  15 املؤهل العلمي.   .1
( ، 12( درجات، دبلوم عالي)15دراسات عليا )

 (.3( ، الثانوية ) 6( درجات، دبلوم )9البكالوريوس )

 درجات  لكل شهادة معتمدة من العميد أو الرؤساء .   11 لتي حصل عليها.عدد شهادات الشكر والتقدير ا .2

  15 تقدير األداء الوظيفي آلخر سنتين. .3
، 15يأخد 5حسب تقييم األداء الجديد )من يحصل علي 

 (11يأخذ  4ومن يحصل على 



 

 

- 31- 
  

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م
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 درجة التقييم الكلي =. . . . . . . . . . . .                                              255املجموع الكلي = 

 توقيع لجنة التقييم/

1----------------------------------------------------------------------------------2---------------------------------------    

3----------------------------------------------------------------------------------4---------------------------------------                                                                                                                                                             

 يعتمد، ، ، ،                                                                         

 عميد الكلية                                                                                          

                                                                                          -----------                                 

 

 

 

 

 

 

 جائزة جامعة بيشة للطالب املتميز

 التعريف بالجائزة: 

 خمس درجات لكل عضوية علمية معتمدة .  11 عدد العضويات العلمية املشترك بها. .4

 خمس درجات  لكل لجنة ينتسب بها.  11 عدد اللجان التي يعمل بها داخل الجامعة. .5

 خمس درجات  لكل لجنة ينتسب بها.  11 عدد اللجان التي يعمل بها في خدمة املجتمع . .6

 خمس درجات لكل فكرة معتمدة تقدم بها .  11 عدد األفكار واملبادرات التي تقدم بها لتطوير العمل. .7

 خصم درجتان لكل يوم غياب بدون عذر .  11 عدد أيام الغياب )   ( بعذر   ،   )    ( بغير عذر. .8

   91 املجموع
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 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا
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  الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة
ً
 وخلقيا

ً
 علميا

ً
لطالب وطالبات الجامعة والذين يبدون تميزا

 
ً
 ملعايير التقييم الخاصة ب واجتماعيا

ً
 لهم في االستمرار فيوفقا

ً
 للتميزوص األداء تحسين الجائزة؛ تشجيعا

ً
 وال

 .املستمر )التمايز(

 

 الهد  من الجائزة: 

 تشجيع الطالب على التفوق والتميز. .1

 تقدير جهود الطالب. .2

 العمل على زيادة ارتباط الطالب بالجامعة. .3

 إثارة روح التنافس اإليجابي بين الطالب. .4

 

 : لى الجائزةتقدم للحصول عالآليات 

: يقوم
ً
روني مع عبر املوقع اإلليكت املتميز طالبجامعة بيشة لل جائزةبالتقدم بطلب الحصول على  الطالب أوال

 املستندات التالية: ارفاق 

 . التقدم للحصول على الجائزة طلب نموذجأ  -

 إنجازاته.  موضًحا متقدم للحصول على الجائزةلل الذاتية السيرة -

 ميز.تالعناصر ابراز الدالة على ما ورد بالسيرة الذاتية، و  واملستندات والبراهين والشهادات األدلة -

 عضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس الطالب في املقررات املختلفة.حد أتزكية من أ خطاب -

 

:
ً
الجائزة  نةأما قومت بعد مراجعته بعد أن يتأكد الطالب من أمانة الجائزة بوصول واكتمال ملفه بالكامل ثانيا

لفرز التقييم واو الفحص إجراء عمليات إلي اللجنة املتخصصة التي تقوم بدورها ب امللفاتدورها بإرسال ب

تنفيذية بها توصية للجنة الرفع وتفي ضوء املستندات املقدمة  للحصول على الجائزة يناملتقدمبين  ةواملفاضل
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 قائمة بأسماء املتقدمين للحصول على الجائزة 
ً
ادقة تيب التقييم من األعلي لألقل لتحديد الفائزين واملصتر  تبعا

 .توصية للجنة العليا لإلعتمادورفع  ،الضوابط املحددة وفق

 

  



 

 

- 33- 
  

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة
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 جائزة جامعة بيشة للطالب املتميزالتقدم للحصول على نموذج أ

 

: املعلومات
ً
 للطالب الساسية أوال

  املستوى   / الطالبة اسم الطالب

  الكلية  القسم

  دااللكترونيالبري

  رقم الجوال

  التاريخ  التوقيع

 

 شروط الترشيح -ثانيا 

 المطابقة الشروط م

 )  ( من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها. %75حقق  1

 )   ( استوفى األدلة والبراهين بعدد املقاييس واألدلة.  2

 )   ( لم يطبق عليه أي تأديب أو عقوبة. 3

 )   ( .4.5التراكمي اليقل عن  املعدل 4

  أن يكون اجتاز أربعة فصول دراسية. 5

 )   ( لم يسبق له الفوز بالجائزة . 
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 م
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 الطالب المتميز استمارة تقييم ثالثاً:
املجال 

 الرئيس
 مصدر التقييم البنود الفرعية

الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة

ية
يم
اد
لك
وا
ة 
صي

شخ
 ال
ب
وان

لج
ا

 

  11 (2×السجل األكاديمي)يتم ضرب املعدل  الدراس ي )معدل الطالب في جميع الفصول الدراسية(. تفوقه .1

  11 تقرير القسم املواظبة وااللتزام بالوقت في حضور املحاضرات. .2

  5 تقرير القسم التفاعل مع مواقع التعلم االلكتروني للجامعة. .3

  11  -تقرير القسم اريين.تعامله مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس واإلد .4

  5 تقرير القسم االلتزام في تقديم التكليفات املرتبطة باملقررات. .5

فعاليته ومشاركته في الحوار والنقاش البناء باملحاضرات  .6

 والفعاليات.

 تقرير مشرف النشاط -تقرير القسم
11  

  5 تقرير القسم خالل الدراسة بالكلية. والسلوك السيرة التميز بحسن .7

  11 تقرير القسم  أخالقه واتجاهاته الفكرية. .8

  11 الشهادات -تقرير القسم  قدرته على التنمية والتطوير الذاتي والتعلم املستمر. .9

  5 تقرير القسم قدرته على اإلقناع والتأثير االيجابي   .11

  5 تقرير القسم ثقته بنفسه وحسن تصرفه ومهاراته القيادية. .11

  5 تقرير القسم وااللتزام.املظهر الشخص ي  .12

  91 املجموع

ية
الب

ط
 ال
كة

ار
ش
امل
ب  

وان
ج

 

 . املشاركة في املحافل الجامعية داخل وخارج الجامعة.1

ت 
دا
ها
ش
ال

– 
ف 

شر
م ط

شا
الن

 

11  

  11 . املساهمة في األنشطة التطوعية وخدمة املجتمع داخل وخارج الجامعة.2

 دى تأثيره وفعاليته.. املشاركة في عمل قيادي بالجامعة، وم3
11 
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 . . . . . لكلي =. . . . . . . . . . . .درجة التقييم ا                        081المجموع الكلي = 

 

 توقيع اللجان

 لجنة القسم: 

1------------------------------------------------------- 
2------------------------------------------------------- 
3 ------------------------------------------------------ 

 4 ------------------------------------------------------ 
 رئيس القسم     

------------------ 

 لجنة الكلية/

1------------------------------------------------------- 
2------------------------------------------------------- 
3------------------------------------------------------ 
4------------------------------------------------------ 

                                                                                          

       عميد الكلية                                                                                                                                                               

                                                                                                          ------------------- 

  31  املجموع

يز
تم
ب 

وان
ج

 

 الحصول على براءة اختراع. .1
ت
دا
ها
ش
ال

 
21  

  11 الحصول على جوائز محلية أو إقليمية أو عاملية في أي مجال. .2

  11 املشاركة ببحث أو مشروع بمؤتمر أو ملتقى علمي.  .3

  11 التميز في مجال االبتكار واإلبداع . .4

  11 دورات تدريبية أو ندوات بالكلية أو الجامعة.تقديم  .5

  61 املجموع
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 املسؤولية املجتمعيةمجال جائزةجامعة بيشة للتميز في 

 طاعات الجامعية () الق

 التعريف بالجائزة:

، )كليات، عمادات مساندةاإلدارية املختلفة قطاعات الجامعة ل الجامعة مستوى  على تمنح سنوية جائزة

إدارات( والتي تقوم بأعمال بارزة في مجال املسؤولية املجتمعية في عمليات )التعليم، والبحث العلمي، وخدمة 

 طبقا ملعايير تقييم الجائزة.معة ومجتمعها الخارجي تجاه منسوبيها والجااملجتمع( 

 

 الجائزة:  أدهدا 

 العمل على تحقيق معايير الجودة في مجال املسؤولية املجتمعية لقطاعات الجامعة. -1

إبراز الجهود املتميزة في مجال املسؤولية املجتمعية، ورعايتها وتشجيعها بما يساهم في املزيد من  -2

 اإلبداعات.

 مجال املسؤولية املجتمعية . في التميز مفاهيم ترسيخ -3

 خلق روح التنافس االيجابي في مجال تدعيم املسؤولية املجتمعية . -4

 

 شروط التقدم للجائزة: 

لجائزة ا لحصول علىبطلب االتقدم يحق لجميع القطاعات ) الكليات، العمادات املساندة، اإلدارات(  بالجامعة 

 لجائزة.التقدم ل ل الجائزة والتزامها بشروط ومعايير في حال قيامها بأعمال متميزة في مجا

 

 : تقدم للحصول على الجائزةالآليات 

: يقوم
ً
سؤولية في مجال امل يزجامعة بيشة للتم جائزةبالتقدم بطلب الحصول على  صاحب الصالحية بالجهة أوال

 املستندات التالية: املجتمعية )قطاعات( عبر املوقع اإلليكتروني مع ارفاق 

 . التقدم للحصول على الجائزة طلب نموذجأ  -
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 ومن أمثلتها: الدالة على التميز  والبراهين والشواهد األدلةكافة  إرفاق -

o .الخطة اإلستراتيجية للجهة املتقدمة للحصول على الجائزة 

o  التعريف بالجهة 
ً
فها ورؤيتها ورسالتها وأهداوهيكلها التنظيمي نسخة من دليل الجهة متضمنا

أو دليل التوصيف الوظيفي  أو األدلة و/التشغيلية  هايجية والتنفيذية وخططاإلسترات

 واإلجراءات وغيرها.

o  شهادات التقدير والشكر املختلفة للمشاركات في الفعاليات أو القوافل و/أو تنظيمها وغيرها

جاملحلية أو اإلقليمية أو الدولية  أو الجوائز من املشاركات املجتمعية املختلفة  (.دت)ان و 

o  قائمة باملشاركات في املناسبات اإلجتماعية املختلفة مدعومة باملستندات الدالة مثل: صور من

او الشكاوي وكيفية قوائم املشاركين، مقترحات املشاركين و/سجالت الزوار أو املترددين، 

 التعامل معها ... إلخ.

o ن التعاون املشترك أو غيرها م قائمة بالتعاقدات، بروتوكوالت التعاون أو اإلتفاقيات، أو برامج

جدت(.   املشاركات مدعومة بصور معتمدة طبق األصل من تلك العقود )إن و 

 التي تمت في مجال الجائزة.  واإلنجازات تقارير عن األعمال إرفاق -

 

:
ً
ال ممن أمانة الجائزة بوصول واكت صاحب الصالحية بالجهة املتقدمة للحصول على الجائزةبعد أن يتأكد  ثانيا

دورها إلي اللجنة املتخصصة التي تقوم ب امللفاتدورها بإرسال بأمانة الجائزة  قومت لف بالكامل بعد مراجعتهامل

ضوء  في للحصول على الجائزة الجهات املتقدمةبين  ةالتقييم والفرز واملفاضلالفحص و إجراء عمليات ب

مرتبة ى الجائزة للحصول عل الجهات املتقدمةأسماء توصية للجنة التنفيذية بها قائمة برفع وتاملستندات املقدمة 

 
ً
وصية للجنة تالضوابط املحددة، ورفع  لتقييم من األعلي لألقل لتحديد الفائزين واملصادقة وفقلنتائج اتبعا

 .العليا لإلعتماد
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 جائزة جامعة بيشة للتميز في املسؤولية املجتمعيةالتقدم للحصول على نموذج أ

 

 
ً
 للحصول على الجائزةتقدمة املعلومات الساسية للجهة امل -أوال

  اسم الجهه

  املسؤول الول في الجهة

  رقم الهاتف

  التاريخ

 
 

 
ً
 )قطاعات( جائزة التميز في املسؤولية املجتمعيةالتقدم للحصول على استمارة  -ثانيا

 شروط الترشيحثانياً: 

 المطابقة الشروط م

 )  ( ملعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها.من درجات ا %75حقق  1

 )   ( استوفى األدلة والبراهين بعدد املقاييس واألدلة.  2

 )   ( لديها إنجازات في مجال املسؤولية املجتمعية ذات سمعة حسنة في املجتمع الجامعي والخارجي. 3

 )   ( لم يسبق لها الفوز بالجائزة . 4
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ً
 ييم التميز في املسؤولية املجتمعية :استمارة تق -ثالثا

 املجال الول: التخطيط  للمسؤولية املجتمعية :

 خدمة املجتمع  :عمليات  –املجال الثاني 

 

 البنود الفرعية
مصدر 

 التقييم

الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة

 تتضمن خطة عمل الجهة املرشحة برامج أو مبادرات متنوعة خاصة باملسؤولية املجتمعية. .1

ت
جال

س
ال

- 
حة

ش
ملر

ه ا
جه

ال
ط 

ط
خ
ص 

ح
ف

- 

ألد
ا

هد
وا
ش
وال

ة 
ل

 

5  

  5 وجود قواعد بيانات متكاملة عن الجهة املرشحة وخدماتها لدى املؤسسات املجتمعية. .2

  5 وجود قواعد بيانات متكاملة عن املؤسسات املجتمعية، واحتياجاتها لدى الجهة املرشحة. .3

  5 تخصيص هيكل داخل الجهة املرشحة لتنظيم العالقة مع املؤسسات املجتمعية. .4

  5 جراء دراسات لتقص ي احتياجات املستفيدين من خدمات وبرامج الجهة املرشحة .إ .5

  5 توفر نظم لتحفيز العاملين بالجهة  املرشحة على تفعيل املسؤولية املجتمعية. .6

  5 وجود برامج أو أنشطة لدعم املسؤولية املجتمعية في الجهة املرشحة. .7

  35 املجموع

 البنود الفرعية
مصدر 

 التقييم

الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة

 تقديم خدمات متنوعة للفئات املجتمعية املتنوعة حسب التخصص .   .1

ت
جال

س
ال

- 
حة

ش
ملر

ه ا
جه
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ط
خ
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ح
ف

- 
هد

وا
ش
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ة 
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األ

 

5  

  5 ة واملجتمع.تنفيذ دراسات وأبحاث لترسيخ قيم املسؤولية املجتمعية بين منسوبي الجامع .2

  5 تقديم برامج وأنشطة فاعلة لدعم خريجي الجهة املرشحة.       .3

  5     .املشاركة الفاعلة في املناسبات االجتماعية املختلفة .4

  5 تفعل دور اإلعالم في اطالع املجتمع على برامج وأنشطة الجهة املرشحة.  .5

  11 جتمع وحل مشكالته .تقديم مؤلفات وأبحاث علمية لتطوير الجامعة وامل .6

  5 تقديم خدمات استشارية لدعم التنمية املستدامة في املجتمع املحيط . .7

  11 دروع...( لخدمة مؤسسات املجتمع . -جوائز -الحصول على ) شهادات تقدير .8

  11 . تقديم مبادرات من الجهة املرشحة للمجتمع الخارجي .9 
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 وعية والتدريب :املجال الثالث:الت

 

 املجال الرابع: ممارسات الحوكمة املدعمة للمسؤولية املجتمعية  :

  61 املجموع

 البنود الفرعية
مصدر 

 التقييم

الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة

 تقديم برامج ودورات تدريبية إلكساب منسوبي الجامعة.  .1

ت
جال

س
ال

- 
حة

ش
ملر

ه ا
جه

ال
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ط
خ
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ح
ف

- 
ة 
دل
األ

هد
وا
ش
وال

 

5  

  5 تقديم فعاليات علمية كالندوات وامللتقيات واملؤتمرات . .2

  5 تدريبية لتدريب وتوعية املجتمع.تقديم برامج ودورات  .3

تقديم برامج أو أنشطة تجاه دعم الجوانب التنموية في املجتمع ) البيئية ، الهندسية ، الصحية  .4

 ، االجتماعية ، الثقافية ، السياحية .. ( .
5  

  5 تنوع طرق قياس فاعلية وأثر التدريب بالجهة املرشحة .    .5

  5 .    2131رؤية اململكة تقديم برامج وأنشطة لتفعيل  .6

  5   .   2122تقديم برامج وأنشطة لتعزيز الخطة االستراتيجية للجامعة   .7

  5  تقديم برامج للتوعية باملحافظة على ممتلكات الدولة.    .8

  41 املجموع

 البنود الفرعية
مصدر 

 ييمالتق

الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة

تحديد املهام واملسؤوليات بالجهة املرشحة وتوضيحها، وإعطاء الصالحيات والتفويض لتنفيذ  .1

 املهام.

ت
جال

س
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- 
هد

وا
ش
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- 
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ط
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-

حة
ش
ملر

ة ا
جه
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ل 
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ط 

ط
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5  

  5 توفر نظم فاعلة للمساءلة واملحاسبية بالجهة املرشحة  .  .2

  5 تتم مختلف اإلجراءات بالشفافية للمستفيدين داخل وخارج الجهة  املرشحة.  .3

  5 توجد منهجية واضحة التخاذ القرارات بالجهة املرشحة . .4

  5 توجد آلية واضحة الستقبال الشكاوي واملقترحات والتعامل معها بالجهة املرشحة . .5

  5 لجهة املرشحة )الترقيات، التكليفات...(تطبيق مختلف التعامالت بعدالة بين منسوبي ا .6
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 املجال الخامس: املشاركة املجتمعية :

 ----------------تحقة = الدرجة املس                                215الدرجة الكلية =  

 توقيع اللجان

 لجنة التقييم بالجهة : 

1- ------------------------------------------------------ 
 

2- ------------------------------------------------------ 
     

 رئيس الجهة         

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

  5  احترام حقوق امللكية الفكرية في االنتاج العلمي املوجه لخدمة املجتمع للجهة املرشحة. .7

  35 املجموع

 البنود الفرعية
مصدر 

 التقييم

الدرجة 

 املقدرة

الدرجة 

 املستحقة

 من األفراد ومؤسسات املجتمع في تخطيط برامج وأنشطة الجهة املرشحة. إشراك املستفيدين .1

ت
جال
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- 
ي
لرأ

ت ا
عا
طال
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ج ا

تائ
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- 
هد

وا
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5  

  5 إشراك أفراد من منسوبي الجهة كأعضاء في مجالس إدارة مؤسسات املجتمع. .2

  5 إشراك ممثلين لقطاعات املجتمع في اللجان االستشارية للجهة املرشحة. .3

  5 إشراك املستفيدين من خارج الجامعة في التخطيط لعمل الجهة املرشحة. .4

  5 إشراك املستفيدين من خارج الجامعة في تقييم برامج وأنشطة الجهة املرشحة. .5

  5 توفر قنوات فاعلة للتواصل مع املستفيدين من خدمات الجهة املرشحة. .6

مع وأفراده لدعم بعض أنشطة الجهة االستعانة بخبراء ومستشارين من مؤسسات املجت .7

 املرشحة.
5  

قيام مشروعات مشتركة أو بروتوكوالت تعاون بين الجهة املرشحة ومؤسسات املجتمع  .8

 خاص( ترتبط بطبيعة عمل الجهة املرشحة. -وقطاعاته )حكومي
11  

  45 املجموع
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 اإلطار املرجعي: 

 ز بالجامعات السعودية.جوائز التمي -

 جائزة التميز األوربي. -

 (  ISO26000معايير اآليزو العاملية للمسؤولية املجتمعية )   -

 معايير هيئة تقويم التعليم. -
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 الدليل مالحق
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 تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس استبانة

 

 

 

 

 عبارات االستبانة ()

 

 استبانة تقييم الطالب لعضو دهيئة التدريس

  املستوى   اسم املقرر 

 استبانة تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس

  المستوى  اسم المقرر

 

 م
شدة العبارات

ق ب
مواف

سطة 
متو

جة 
بدر

فق 
موا

 
افق

مو
افق 

 مو
غري

شدة 
ق ب

مواف
غري 

 

5 4 3 2 1 

 تخطيط وإدارة المقررالمحور األول: 

0 
على ( اجعالمر - تكليفات -طرق التقييم -أساليب تدريسه -اتهموضوع -)أهدافه عرض أستاذ المقرر توصيف المقرر

 طالبه في أول المحاضرات وأجاب على جميع استفساراتهم .
     

      المقرر  بطريقة تراعي الفروق الفردية للطالب. عد أستاذ المقرر تكليفاتأ   2

      .حدد أستاذ المقرر مصادر مناسبة ومفيدة لدراسة المقرر 3

      . وزع أستاذ المقرر الوقت على موضوعات المقرر بطريقة مناسبة   4

 التدريس والتفاعل مع الطالبالمحور الثاني: 

      تتيج المشاركة. استخدم أستاذ المقرر استراتيجيات حديثة وجاذبة لتدريس المقرر 1

      .لتعلم الذاتياستخدم أستاذ المقرر أساليب تدريس المقرر في إكساب الطالب مهارات ا 3
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      .أستخدم أستاذ المقرر تقنيات تعليمية متنوعة في تقديم المقرر 5

      .قدرات الطالبمع عامل أستاذ المقرر بكل تقدير واحترام ت   4

      قام أستاذ المقرر بتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطالب أثناء عملية التدريس. 6

7 
متنوعة أثناء تدريس المقرر تراعي ميول واتجاهات وقدرات الطالب تراعي ميول واتجاهات  قدم أستاذ المقرر أنشطة

 .وقدرات الطالب
     

      قدم أستاذ المقرر عدد ساعات فعلية لتدريس المقرر تتوافق مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر. 8

      .الب مهارات البحث العلميقدم أستاذ المقرر مشروعات بحثية ساهمت في إكساب الط 11

      .حرص أستاذ المقرر على التأكد دائماً من فهم واستيعاب الطالب لموضوعات المقرر 13

      اتبع أستاذ المقرر منهج متدرج في عرض موضوعات المقرر. 15

      .حرص أستاذ المقرر على الربط بين موضوعات المقرر 14

16 
ومجال استخدام المعارف والمهارات بالمجتمع وسوق العمل  الربط بين موضوعات المقررحرص أستاذ المقرر على 

. 
     

      .قدم أستاذ المقرر دورات تدريبية وورش عمل تعمل على تنمية مهارات وقدرات الطالب 17

      .مراجع. . . (-تقويم-طرق تدريس-التزم أستاذ المقرر بتوصيف المقرر المعلن)مفردات 18

      ستخدم أستاذ المقرر الوسائل الحديثة في التواصل مع الطالب.أ 11

 أساليب التقويمالمحور الثالث: 

1 
اخل مشاركة ايجابية د-مشروعات بحثية -أنشطة-اختبارات -)تكاليف استخدم أستاذ المقرر أساليب تقويم متنوعة

 .اليب تدريسه.، وأسمشاركة في البالكبورد( مناسبة للمقرر -مواظبة -القاعة
     

      اتاح أستاذ المقرر وقت مناسب للتكليفات. 1

      صمم أستاذ المقرر اختبارات تغطي أغلب مفردات المقرر. 3

      مقرر بطريقة تتوافق مع الوقت المتاح لتدريسها.الوزع أستاذ المقرر أسئلة االختبارات على موضوعات  5

      موضوعي(. -تبارات التحريرية بطريقة متنوعة)مقاليقدم أستاذ المقرر أسئلة االخ 4

      تقويم. . ( –يب ترك -تحليل-تطبيق -تذكر -استخدم أستاذ المقرر أدوات التقييم تقيس مستويات متعددة للتعلم)حفظ 6
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 (1) تقييمنموذج 

 المتميزلعضو هيئة التدريس لجائزة جامعة بيشة 

      أعلن أستاذ المقرر نتائج االختبارات بعد انتهائها بوقت مناسب. 7

      ب بمراجعة نتائج اختباراتهم.سمح أستاذ المقرر للطال 8

      في عمليات التقويم. ودقة تعامل أستاذ المقرر بموضوعية 1

 الشخصية ألستاذ المقرروالمهارية و العلمية السماتالمحور الرابع: 

      .أستاذ المقرر يمتلك مظهر شخصي مناسب لهيبة عضو هيئة التدريس 1

      .سلوكهأستاذ المقرر قدوة لطالبه في  1

      .عملية التدريسومادة تخصصه من أستاذ المقرر  متمكن   3

      .أستاذ المقرر على درجة عالية من االلتزام بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية   5

      .أستاذ المقرر لديه قدرة على إدارة قاعة التدريس بفاعلية 4

      .جيدة مع الطالبأستاذ المقرر يمتلك مهارات تواصل  6

      .أستاذ المقرر يتعامل بطريقة مهذبة مع جميع الطالب 7

      أستاذ المقرر ساعد الطالب على تحقيق أهدافهم ودعم تقدمهم. 8

 التقويم العام
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 (ء الكليةوكال-عميد الكليةيملئ بمعرفة )

 بالرجوع للسيرة الذاتية ومراجعة المستندات والوثائق

 بنود التقييم
الدرجة 

 المقدرة
 الدرجة المستحقة

العمل ودورات التعليم والتعلم ذات العالقة بعملية  والندوات وورشالمؤتمرات  حضور-1

 التدريس. 
4  

ذات العالقة بعملية  وورش العمل والندوات المؤتمرات في والورش ضراتتقديم المحا-1

 . التدريس
4  

التدريس أو المؤسسات والمنظمات المحلية أو اإلقليمية أو الدولية في مجال ب ةعضوي-3

 . التخصص
4  

  4 والجودة. تدريبية في مجال التطويرالدورات العمل والورش  حضور-5

  4 تدريب لمنسوبي الجامعة في الدورات والورش والبرامج التدريبية.-4

  4 عكس أثر الفعاليات العلمية في الجامعة.-6

  4 ونشرها.  تخصصهالبحوث والدراسات ذات العالقة المباشرة ب ءإجرا-7

  4 . تخصصالرسائل العلمية ذات العالقة بالاإلشراف على -8

منظمات  وأمؤسسات  مع تخصصهفي مشاريع بحثية مشتركة في مجال  ةمشاركال-1

 لية. محلية أو إقليمية أو دو
4  

 تمجاالالفي المؤسسات والمنظمات المحلية أو اإلقليمية أو الدولية في  ةعضويال-11

 . بحثيةال
4  

  4 تمثيل الجامعة في المحافل العلمية.-11

  4 تأليف الكتب في التخصص.-11

  4 ترجمة كتب في التخصص.-13

  4 أبحاث علمية في مجالت ذات تأثير مرتفع.نشر -15

  4 م الدراسات واألبحاث العلمية.تحكي-14

  4 .تقديم دورات في مجال البحث العلمي للطالب أو الزمالء-16

  4 ونشرها. ة بخدمة المجتمع البحوث والدراسات ذات العالق ءإجرا-17

  4 المشاركة في عضوية اللجان بالمجتمع.-18

  4 . مؤسسات المجتمعل خصصفي مجال الت االستشاراتتقديم -11

  4 مع مؤسسات مجتمعية.  في مشاريع بحثية  ةمشاركال-11
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3تقييم)نموذج 

  4 المشاركة في مشروعات خدمية أو تطوعية للمجتمع.-11

  4 تمثيل للجامعة في المحافل االجتماعية.-11

  4 تقديم دورات تدريبية لمؤسسات المجتمع ذات العالقة.-13

  4 .التهكتابة مقاالت موجهه لخدمة المجتمع وتوعيته وحل مشك-15
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 عضو هيئة التدريسلجائزة جامعة بيشة ل

 (ؤساء اللجان المنتمي إليهايملئ بمعرفة ر )

 درجة التقييم انجازاته دوره باللجنة اللجنة ماس م
     

     

     

     

     

     

     

 يعتمد،،،

 رؤساء اللجان

 التوقيع االسم 

  

  

  

 

 

 

 (4تقييم )نموذج 

 المتميز عضو هيئة التدريسلجائزة جامعة بيشة ل 
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 )يملئ بمعرفة رئيس القسم(

 بالرجوع لتقييم الطالب وآراء الزمالء ولجان المتابعة واألدلة والشواهد

 بنود التقييم
الدرجة 

 المقدرة
 الدرجة المستحقة

  4 .رؤيته ورسالته وفلسفته في التدريس .1

الدراسات والبحوث اطالع على ومتعمقة، معرفة تمكن وهار قدرته على إظ .1

 .في مجال تخصصه المرتبط بالمقررات التي يقوم بتدريسهاوالتطورات الحديثة 
4  

  4 خدام اللغة المعتمدة في تدريس المقرر.من است تمكنه .3

  4 تمكنه من التعامل مع برامج الحاسوب واالنترنت .5

  4 يسية.القاعة التدر إدارة في فاعليته .4

  4 امتالكه مهارات تواصل جيدة مع الطالب. .6

  4 استخدامه أساليب تعامل راقية مع الطالب. .7

  4 .بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية التزامه .8

  4 تمثيله قدوة حسنة للطالب. .1

  4 المظهر الشخصي المناسب.  .11

  4 . الدراسية المقررات توصيف .11

  4  تطوير المقررات الدراسية. .11

  4 تطوير ملفات المقررات. .13

  4  تطوير البرامج الدراسية بالقسم والكلية. .15

  4 تطوير أهداف القسم األكاديمي. .14

  4  توصيل المعلومات وإكساب المهارات للطالب. .16

  4 .إظهار حماس واهتمام في تدريسه وتواصله مع الطالب .17

  4 . طالبال لدى الذاتي لمللتع الدافعية استخدام استراتيجيات تدريس جاذبة لتنمية .18

  4 د.الناق والتفكير استخدام استراتيجيات تدريس تكسب الطالب مهارات التحليل .11

 وإبداء والتفاعل المشاركة على الطالب استخدام استراتيجيات تعمل لتشجيع .11

  المقرر. تقديم أثناء الرأي
4  
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

  4 ات.متنوعة في تقديم المقررو حديثة تقنيات تعليمية استخدام .11

  4 مراعاة  الفروق الفردية والقدرات في تكليفات الطالب. .11

  4 العلمي أثناء تدريس المقرر. اكساب الطالب مهارات البحث .13

  4 . المجتمعيةاكساب الطالب مهارات المسؤولية  .15

  4 .الطالبواحترام قدرات واتجاهات وميول تقدير  .14

  4 .التأكد من فهم واستيعاب الطالب لموضوعات المقرر .16

  4 ربط موضوعات المقرر لمهارات ومتطلبات سوق العمل. .17

 -مراجع-تقويم-تدريس طرق-مفردات)المعلن بتوصيف المقرر  مااللتزا .18

 ( ..الساعات
4  

  4 ستخدم الوسائل الحديثة في التواصل مع الطالب. أ .11

  4 .أدائهمدراسة الفرص المتاحة لتعلم الطالب وتطوير  .31

-بحثية مشروعات-أنشطة-اختبارات-تكاليف)تنوعة مأساليب تقويم استخدام  .31

 في البالكبورد(. مشاركة-مواظبة-القاعةمشاركة ايجابية داخل 
4  

  4 منح الطالب الوقت الكافي لتقديم تكليفات المقرر.  .31

  4 لمفردات المقرر. االختبارات شمولية .33

  4 (.موضوعي-مقالي) متنوعةم االختبارات التحريرية بطريقة يقدت .35

-حليلت-تطبيق-تذكر-حفظ)للتعلم م أدوات تقييم تقيس مستويات متعددة استخدا .34

 .تقويم( – تركيب
4  

  4 ة.التدريس المستخدم ستراتيجياتم أساليب تقويم مناسبة الااستخد .36

  4 في ضوء مواصفات االختبار الجيد. راتتحليل أسئلة ونتائج االختبا .37

  4 والمهارية والوجدانية. الجوانب المعرفية تغطيتقييم تصميم أدوات  .38

مقرر بطريقة تتوافق مع الوقت المتاح الع أسئلة االختبارات على موضوعات يوزت .31

 لتدريسها.
4  

  4  مراعاة الفروق الفردية في توزيع التكاليف وصياغة االختبارات. .51

  4 زمني لتقييم أداء الطالب خالل العام الدراسي. جدولتحديد  .51

  4 طالب بما ورد بتوصيف المقرر.االلتزام في تقويم ال .51

  4 نتائج االختبارات بعد انتهائها بوقت مناسب.الن عإ .53

  4 بمراجعة نتائج اختباراتهم. السماح للطالب .55

  4 للطالب عن أدائهم واختباراتهم. ريعةتقديم تغذية راجعة س .54



 

 

- 52- 
  

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة
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 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5تقييم )نموذج 

  4 تشجيع الطالب المتفوقين واكتشاف الطالب الموهوبين وتنمية مواهبهم.  .56

  4 خصيص ساعات مكتبية وااللتزام بتنفيذها.ت .57

  4 توجيه الطالب وارشادهم. .58

  4 تعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف لدى الطالب أثناء التدريس.  .51

  4 مشاركة الطالب في مواقف تعلم خارج القاعة الدراسية.  .41

  4 لديه خطة تنمية مهنية واضحة. .41

  4 استخدام طرق متنوعة لتقييم ادائه. .41
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 المتميز عضو هيئة التدريسلجائزة جامعة بيشة ل

 بالرجوع للسيرة الذاتية واألدلة والشواهد والمعرفة الشخصية (الزمالء)يملئ بمعرفة 

 بنود التقييم
الدرجة 

 المقدرة
 الدرجة المستحقة

  4 .رؤيته ورسالته وفلسفته في التدريس .1

الدراسات والبحوث اطالع على ومتعمقة، معرفة تمكن ور قدرته على إظها .1

 .في مجال تخصصه المرتبط بالمقررات التي يقوم بتدريسهاوالتطورات الحديثة 
4  

  4 خدام اللغة المعتمدة في تدريس المقرر.من است تمكنه .3

  4 تمكنه من التعامل مع برامج الحاسوب واالنترنت .5

  4 ية.القاعة التدريس إدارة في فاعليته .4

  4 امتالكه مهارات تواصل جيدة مع الطالب. .6

  4 استخدامه أساليب تعامل راقية مع الطالب. .7

  4 .بمواعيد المحاضرات والساعات المكتبية التزامه .8

  4 تمثيله قدوة حسنة للطالب. .1

  4 المظهر الشخصي المناسب.  .11

  4 . الدراسية المقررات توصيف .11

  4  تطوير المقررات الدراسية. .11

  4 تطوير ملفات المقررات. .13

  4  تطوير البرامج الدراسية بالقسم والكلية. .15

  4 تطوير أهداف القسم األكاديمي. .14

  4  توصيل المعلومات وإكساب المهارات للطالب. .16

  4 .إظهار حماس واهتمام في تدريسه وتواصله مع الطالب .17

  4 . طالبال لدى الذاتي للتعلم الدافعية استخدام استراتيجيات تدريس جاذبة لتنمية .18

  4 د.الناق والتفكير استخدام استراتيجيات تدريس تكسب الطالب مهارات التحليل .11

 وإبداء والتفاعل المشاركة على الطالب استخدام استراتيجيات تعمل لتشجيع .11

  المقرر. تقديم أثناء الرأي
4  
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 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

  4 ات.متنوعة في تقديم المقررو حديثة تقنيات تعليمية استخدام .11

  4 مراعاة  الفروق الفردية والقدرات في تكليفات الطالب. .11

  4 العلمي أثناء تدريس المقرر. اكساب الطالب مهارات البحث .13

  4 . المجتمعيةاكساب الطالب مهارات المسؤولية  .15

  4 .الطالبواحترام قدرات واتجاهات وميول تقدير  .14

  4 .التأكد من فهم واستيعاب الطالب لموضوعات المقرر .16

  4 ربط موضوعات المقرر لمهارات ومتطلبات سوق العمل. .17

 -مراجع-تقويم-تدريس طرق-مفردات)المعلن بتوصيف المقرر  مااللتزا .18

 ( ..الساعات
4  

  4 ستخدم الوسائل الحديثة في التواصل مع الطالب. أ .11

  4 .أدائهمدراسة الفرص المتاحة لتعلم الطالب وتطوير  .31

-بحثية مشروعات-أنشطة-اختبارات-تكاليف)وعة متنأساليب تقويم استخدام  .31

 في البالكبورد(. مشاركة-مواظبة-القاعةمشاركة ايجابية داخل 
4  

  4 منح الطالب الوقت الكافي لتقديم تكليفات المقرر.  .31

  4 لمفردات المقرر. االختبارات شمولية .33

  4 (.موضوعي-مقالي) متنوعةم االختبارات التحريرية بطريقة يقدت .35

-حليلت-تطبيق-تذكر-حفظ)للتعلم م أدوات تقييم تقيس مستويات متعددة اخداست .34

 .تقويم( – تركيب
4  

  4 ة.التدريس المستخدم ستراتيجياتم أساليب تقويم مناسبة الااستخد .36

  4 في ضوء مواصفات االختبار الجيد. راتتحليل أسئلة ونتائج االختبا .37

  4 المهارية والوجدانية.الجوانب المعرفية و تغطيتقييم تصميم أدوات  .38

مقرر بطريقة تتوافق مع الوقت المتاح الع أسئلة االختبارات على موضوعات يوزت .31

 لتدريسها.
4  

  4  مراعاة الفروق الفردية في توزيع التكاليف وصياغة االختبارات. .51

  4 زمني لتقييم أداء الطالب خالل العام الدراسي. جدولتحديد  .51

  4 ب بما ورد بتوصيف المقرر.االلتزام في تقويم الطال .51

  4 نتائج االختبارات بعد انتهائها بوقت مناسب.الن عإ .53

  4 بمراجعة نتائج اختباراتهم. السماح للطالب .55

  4 للطالب عن أدائهم واختباراتهم. ريعةتقديم تغذية راجعة س .54
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 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 تشجيع الطالب المتفوقين واكتشاف الطالب الموهوبين وتنمية مواهبهم.  .56

  4 يص ساعات مكتبية وااللتزام بتنفيذها.تخص .57

  4 توجيه الطالب وارشادهم. .58

  4 تعزيز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف لدى الطالب أثناء التدريس.  .51

  4 مشاركة الطالب في مواقف تعلم خارج القاعة الدراسية.  .41

  4 لديه خطة تنمية مهنية واضحة. .41

  4 استخدام طرق متنوعة لتقييم ادائه. .41
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 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

  (6)نموذج

 سيرة ذاتية لعضو هيئة تدريس

 البيانات الشخصية:

 

  االسم

  الكلية

  القسم

  الرقم الوظيفي

  الرتبة العلمية

  جوال

  البريد االلكتروني

 

 :رؤية عضو هيئة التدريس 
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

 :رسالته 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

 :أهدافه 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
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 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 خبراته:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الدورات التدريبية )العلمية(

 طبيعة المشاركة الجهة اسم الدورة م
 )مدرب/ متدرب(

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

 

 األبحاث العلمية:

 العام جهة النشر عنوان البحث م
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 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

    

    

    

    
    

    

    

    

 

 المؤتمرات والندوات:

 طبيعة المشاركة الجهة اسم المؤتمر م
 )حضور/ مشاركة(

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

 مقاالت:

 العام جهةال عنوان المقالة م
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 العضويات العلمية المشترك بها:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
 

 اللجان التي يعمل بها داخل أو خارج الجامعة:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 

 األنشطة التطوعية وخدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 

 شهادات الشكر والتقدير التي حصل عليها(:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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 الجامعة التطوير والجودة وكالة
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 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 الجوائز الحاصلة عليها في أي مجال:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 

 لتي تقدم بها لتطوير العملاألفكار والمبادرات ا

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 

 

 مهارات وإنجازات أخري 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 

  (7)نموذج

 امعة بيشة للطالب المتميزاستيفاء شروط الترشيح لجائزة ج

 )يملئ بمعرفة شؤون الطالب بالكلية(

بأن ---------------تشهد وحدة شؤون الطالب/الطالبات بكلية         
-----قسم -------------رقم جامعي/------------------الطالب/
 منذ التحاقه بالكلية حتى لم يطبق عليه أي عقوبات تأديبية -------المستوى----

 ،لم يسبق له الفوز بالجائزة من قبل، وأنه يتمتع بحسن السير والسلوكريخه، وأنه تا
 .-----له المعدل التراكميويبلغ 

 يعتمد،،،،،،      

 وكيل الكلية                                               

                                            ------------- 

 ختم الكلية                                              
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 (2نموذج )

 أعضاء هيئة التدريس للطالب تقييم 

 )يملئ بمعرفة أعضاء هيئة التدريس للطالب خالل عام الترشح(

 بمعرفة لجنة الجوائز بالقسم أعضاء ويتم التمريرثالثة يُكتفي ب

  أسم الطالب

  الرقم الجامعي

  الكلية

  القسم

  ستويالم
 

 

 بنود التقييم

 

 الدرجة

 المقدرة

  الدرجة المستحقة

 المقيم الخامس المقيم الرابع المقيم الثالث المقيم الثاني األولالمقيم  المتوسط

المواظبة وااللتزام بالوقت في حضور  .13

       4 المحاضرات.

التفاعل مع مواقع التعلم االلكتروني  .15

       4 للجامعة.

التفاعل والتواصل مع الفاعلية في  .14

       4 اآلخرين.

االلتزام في تقديم التكليفات المرتبطة  .16

       4 بالمقررات.

ر واالقناع والمناقشة مهارات الحوا .17

       4 اإليجابية 

       4 سلوكه وأخالقه واتجاهاته الفكرية. .18

قدرته على التنمية والتطوير الذاتي والتعلم  .11

       4 المستمر.

       4 نفسه وحسن تصرفه في المواقف ته بثق .11

       4 المظهر الشخصي وااللتزام. .11

 

 التوقيع االسم

  المقيم األول

  المقيم الثاني

  المقيم الثالث
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

                           

 (11نموذج )

 للطالب النشاط بالكلية مشرف تقييم 

 يعتمد،،،،،،          

 رائد النشاط                                                    

                                               -------------- 
 

 

 

 

 

 بنود التقييم
الدرجة 

 المقدرة
 الدرجة المستحقة

  4 .اركة في المناسبات الجامعيةالمش .0

  4 .. المشاركة في المناسبات المجتمعية خارج الجامعة2

  4 .المساهمة في األنشطة التطوعية وخدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة.3

  4 . استثماره وقت الفراغ واإلجازات في األنشطة الطالبية بالجامعة.4

  4 عضوية اللجان الطالبية بالجامعة..4

  4 .يذ األنشطة الطالبية المشارك بها.الفاعلية في قيادة وتنف5

  4 الحصول على براءة اختراع..6

  4 الحصول على جائزة محلية أو إقليمية أو عالمية في أي مجال..7

  4 المشاركة ببحث أو مشروع بمؤتمر أو ملتقى علمي. .8

  4 ..تقديم مبادرات إبداعية9

  4 يبية أو ندوات بالكلية أو الجامعة.تقديم دورات تدر.01
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 لطالبسيرة ذاتية  (11)نموذج
 البيانات الشخصية:

 

  االسم

  الكلية

  قسمال

  المستوي

  الرقم الجامعي

  جوال

  البريد االلكتروني

 

 :رؤية الطالب 
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :رسالته 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 :أهدافه 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 :خطته لتحقيق أهدافه 
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 مية(الدورات التدريبية )العل

 طبيعة المشاركة الجهة اسم الدورة م
 (مدرب/ متدرب)

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    

 

 عضوية المجالس الطالبية علي مستوي القسم والكلية والجامعة:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 

 األنشطة الطالبية علي مستوي القسم والكلية والجامعة:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 األنشطة التطوعية وخدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
 براءة اختراع)مجاالت علمية( أو تقديم مبادرة إبداعية)للمجاالت األدبية(:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 

 الجوائز الحاصلة عليها في أي مجال:

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 مهارات وإنجازات اخري 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

  (11)نموذج

 المتميز الترشيح لجائزة جامعة بيشة للموظفاستيفاء شروط 

 ()يملئ بمعرفة شؤون العاملين بجهة عمل الموظف

 

---/بأن الموظف---------------- بـالعاملين شؤون تشهد وحدة          
 جزاءات لم يطبق عليه أية ------------/رقم وظيفي---------------

ى ما ال يقل أمض ، وأنهيتمتع بحسن السير والسلوكحتى تاريخه، وأنه  بالعمل منذ التحاقه
ث أو أمضى ثال ،له الفوز بالجائزة من قبل يسبقلم و عن سنتين في العمل بالجامعة، 

سنوات بعد فوزه بالجائزة )لمن فاز بها سابقًا(. ودرجات تقرير الكفاية في السنتين 
 يام غيابة كاآلتي:عدد أ، و وعلى رأس العمل .امتيازالماضيتين ال يقل عن 

 (      بعذر )غياب  -
 (   عذر) غياب بدون  -

 يعتمد،،،،،،      

 وكيل الكلية                                               

                                            ------------- 

 ختم الكلية                                              
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 (13نموذج)

 للموظف الرئيس المباشر تقييم 

 

 

 

 بنود التقييم

الدرجة 

 المقدرة
 الدرجة المستحقة

  4 إليه. المسندة الوظيفيةيتحمل مسؤولياته ومهامه  .1

  4 الذي يساعد على تطوير العمل.  البناء النقد يتقبل .1

  4 العام المتميز. مظهره على دائًما يحافظ .3

  4 لألفضل. التغيير في الرغبة يهلد .5

  4 الوظيفية. لمهامه الالزمة الشخصية والقدرات المهارات يمتلك .4

  4 اآلخرين.عالية في االتصال والتواصل الفعال مع  مهارات لديه .6

  4 العمل ضمن فريق. يمتلك مهارات .7

  4 المواقف.يتقبل توجيهات رؤسائه في مختلف  .8

  4 العمل. في ئهزمال  مع متميزة لديه عالقات .1

  4 لديه الثقة في مهاراته وقدراته.  .11

  4 متزنًا في انفعاالته. .11

  4 التطويرية. يبادر بتقديم المقترحات .11

  4 .يحافظ على موارد الجامعة .13

  4 المختلفة. الجامعة مناسبات في حيوي بدور يقوم .15

  4 ينفذ مهامه في وقتها بمستوى عال من التميز.  .14
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 يعتمد،،،،،،          

 الرئيس المباشر                                                    

                                               -------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  4 وسياساتها. وأنظمتها جامعةيلتزم بلوائح ال .16

  4 يحرص على رضا المستفيدين من خدمات جهته. .17

  4 وانصراًفا. حضورًا العمل بمواعيد يلتزم .18

  4 .لعامة للعمل على المصلحة الشخصيةيغلب المصلحة ا .11

  4 يتحمل مسؤولية أعماله وقراراته وال يلقى اللوم على اآلخرين. .11

  4 ، ورش(ل الفعاليات العلمية )دوراتن خال يطور أدائه بشكل مستمر م .11

  4 وتدريبهم.يساعد زمالئه في تطوير أدائهم ويدعم ترشيحهم  .11

  4 .يحافظ على سرية اإلجراءات والبيانات الخاصة للجامعة .23
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 

 ( تقييم الزمالء للموظف14)نموذج

بأن --------------------بـ   --------------يشهد أ/
----بقسم ---------/رقم وظيفي ------------------/الموظف

يتميز بحسن السير والسلوك والخلق القويم، ومجموعة من الصفات  ------
 لمهنية التي تميزه عن جميع زمالئه في مجال عمله تتلخص فيما يلي:ا

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

------------------------------ 
 

 يعتمد،،،                                                       
 الرئيس المباشر                                                                    

                                                              
                                                                   -------------- 

 

 



 

 

- 72- 
  

 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

 

 سيرة ذاتية لموظف (15)نموذج

 البيانات الشخصية:

 

  االسم

  لعملجهة ا

  القسم

  الرقم الوظيفي

  المؤهل الدراسي

  جوال

  البر يد االلكتروني

 

 رؤية الموظف: 
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 :رسالته 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

 :أهدافه 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
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 السعوديةالمملكة العربية 

 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 ته:خبرا

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 الدورات التدريبية )العلمية(

 طبيعة المشاركة الجهة اسم الدورة م
 (مدرب/ متدرب)

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    

 

 :العضويات العلمية المشترك بها

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
 

 :اللجان التي يعمل بها داخل أو خارج الجامعة

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 

 

 األنشطة التطوعية وخدمة المجتمع داخل وخارج الجامعة 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
 

 (:حصل عليها شهادات الشكر والتقدير التي

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
 

 الجوائز الحاصلة عليها في أي مجال:
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 وزارة التعليم

 جامعة بيشة

 الجامعة التطوير والجودة وكالة

 عمادة التطوير والجودة

 

 

 م

 

 

 

 

 منظومة معرفية إبداعية لمجتمع" 2222 رؤيتنا

 "منتج

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
 

 األفكار والمبادرات التي تقدم بها لتطوير العمل

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
 

 خري أمهارات وإنجازات 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 

 

 


