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 :الجائزة تأسيس

بعنوان  عمل ورشة (AACSB) الدولي األكاديمي االعتماد هيئة مع بالتنسيق األعمال إدارة كلية نظمت

% 56)بنسبة  270من حضرها أكثر  م، 2014 ديسمبر 7 - 5 الطالب" وذلك بتاريخ ومشاركة "فعالية التدريس

عضاء هيئة أبعد ذلك قامت الكلية بتشجيع  ،هيئة التدريس أعضاء من % من اإلناث(44من ذكور ونسبة 

ساليب املبتكرة في القاعات الة واالستراتيجيات و األ التدريس وتحفيزهم على استخدام تقنيات التدريس الفع  

   .الدراسية

تشكيل لجنة من قبل عميد الكلية وقد كانت مكونة من وبالتطوير املستمر لهذه الجائزة، فقد تم 

وكيل الكلية للتطوير والجودة، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ومديري اإلدارة في شطري الكلية، 

وأعضاء آخرين، حيث كان الهدف من هذه اللجنة هو النظر في تطوير آليات الجائزة واستحداث الفروع 

 لعلمي والتميز اإلداري لدى موظفي الكلية.املخصصة للبحث ا

( التميز في التدريس الفعال 1وقد كانت نتائج العمل هو أن تكون جائزة الكلية للتميز في ثالثة فروع: )

( التميز اإلداري )واملخصصة للموظفين واملوظفات(. 3( التميز في البحث العلمي، و)2ومشاركة الطالب، )

تحديد آليات املشاركة والترشيح، وآليات املفاضلة واإلجراءات الالزمة لسير عمل باإلضافة إلى ذلك، فقد تم 

الجائزة. وقد تمت املوافقة على النسخة الحديثة من جائزة التميز من مجلس الكلية باالجتماع السادس بتاريخ 

 هـ.22/2/1443
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 التدريس الفّعال ومشاركة الطالبجائزة التميز في 
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 املقدمة:

ال هو  أصبح وقد ، من املعارف واملهارات الركائز التربوية التي تساعد الطالب في تعلم املزيد أحدالتدريس الفع 

يس لتقييم ممارساتهم املهنية، وهناك طرق عديدة لتقييم التدر  الون على معرفة بالطرق الحديثةاملعلمون الفع

مشاركة الطالب في الفصول الدراسية مهمة لجعل الطالب يشاركون بنشاط في ، فإن أو ملراقبة الفعالية. وباملثل

 .املناقشات الصفية وفهم محتوى املقرر بشكل شامل

 خطة الجائزة:

لجعل ممارساتهم التعليمية وطرقهم تعلن كلية إدارة األعمال عن الجائزة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس 

 الة ومتمحورة حول الطالب.التدريسية فع  

 عدد الجوائز الجهة املانحة للجائزة سم الجائزةا
 تنفيذعدد مرات 

 الجائزة

التدريس جائزة التميز في 

ل
 
 ومشاركة الطالب الفعا

 كلية إدارة األعمال
 + الطالبلشطر  1) 2

 (لشطر الطالبات 1

خالل العام  واحدةمرة 

 الدراس ي

 

 :جائزة التميز في التدريس الفّعال ومشاركة الطالب أهداف

ال وإشراك بشكل فع   بتكرةالتدريس املتشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية على استخدام أساليب  .1

 الطالب في الفصول الدراسية.

 تكريم أعضاء هيئة التدريس املتميزين في التدريس. .2

 في العملية التعليمية.إشراك الطالب  .3

 

 :الجهة املسؤولة عن الجائزة

وكيل الكلية للتطوير من بإشراف بالجائزة اإلجراءات الخاصة  بجميعتقوم وكالة الكلية للتطوير والجودة 

وتشكل لجنة من وكالء الكلية ، ر والجودة ووحدة التطوير والجودةوالجودة ومساعدة وكيلة الكلية للتطوي

  للتحقق من النتائج قبل اعتمادها.

 

 املرشحون للجائزة:

 هيئة التدريس الذين يحملون الرتب العلمية التالية مؤهلون للمشاركة في الجائزة:جميع أعضاء 

 أستاذ. -1

 أستاذ مشارك. -2
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 أستاذ مساعد. -3

 محاضر. -4

 

 معايير التقييم:

ال في التدريس الفع  التميز  املرشح الحاصل على جائزة يتم االستناد على معايير التقييم التالية لتحديد

 ومشاركة الطالب:

 
 الوزن النسبي املعيار

ويشتمل على توصيف املقرر، استراتيجيات التعلم  ملف املقرر: 1

، يجب أن يشير إلى استراتيجيات فعالة املستخدمة، طرق التقييم

 للتدريس وإشراك الطالب

(30)% 

لكترونية )من خالل استبانة إ تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس 2

 مخصصة لذلك(
 (%40) 

لكترونية مخصصة لتقييم )من خالل استبانة إ للمقرر تقييم الطالب  3

 الطالب للمقرر(

(20)% 

 %(10)  توصية رئيس القسم 4

  يرجى مالحظة ما يلي:* 

 سيتم اختيار أفضل املرشحين الحاصلين علىو ال يوجد حد أدنى أو أقص ى للدرجات للحصول على الجائزة. 

 .حسب مجموع الدرجات أعلى درجة من الجائزة

 :امةعقواعد 

 .في نهاية كل عام دراس ي الجائزةتمنح هذه  .1

 .درع تذكاري(–شهادة شكل )على  الجائزةتكون  .2

 في اللقاء السنوي للكلية. يتم منح هذه الجائزة .3

يتم ٪ املخصصة لتوصية رئيس القسم 10 إذا تقدم رئيس قسم للحصول على الجائزة، فإن الدرجة .4

 تقييمها من قبل عميد الكلية.

يقومون بإجراء الذين حاضرين امل وكذلك ن ومساعدي التدريس ومساعدي الباحثينللمعيدي ال يحق .5

  دروس تحت إشراف أستاذ مقرر معين املشاركة في الجائزة.

 .نهائي اللجنةقرار  يعتبر .6
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 آلية املشاركة في الجائزة:

 اإلعالن عن بدء استقبال طلبات التقديم على الجائزة من خالل: -1

 املرسل بالبريد اإللكتروني لجميع أعضاء هيئة  نموذج التسجيل (1رقم نموذج ) تعبئة

 التدريس)ترشيح ذاتي( 

  لترشيح عدد أربعة من أعضاء هيئة  الترشيح املوجه إلى رؤساء األقسامنموذج ( 2رقم نموذج )تعبئة

 .البات(من شطر الط 2 -من شطر الطالب  2) التدريس

 ملعايير تقييم توصيف املقرر التواصل مع املرشحين الستكمال إرسال ملف املقرر والتأكد من مطابقته  -2

 (.3)نموذج رقم 

 والتي تشمل:تحديد املقرر والشعبة املستهدفة للتقييم وتزويد املرشح بروابط التقييم  -3

   ملشاركتها مع الطالب. (5)نموذج رقم للمقرر الطالب تقييم  –(4)نموذج رقم لألستاذ الطالب تقييم 

 ال ومشاركة الطالب ) نموذج رقم  لجائزة التميز في التدريس توصية رئيس القسم للمرشح  (.6الفع 

 .املعايير املقررة للجائزة وأوزانها احتساب الدرجات لكل متقدم  وفق -4

 ال ومشاركة الطالب نهاية العام الدراس ي.اإلعالن عن اسم املرشح لجائزة التميز في التدريس الفع   -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUMDc0WVlPWldOSFZCNFlSQU5LQ1NNN0RMTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtURVNDUlZQSklQNlRBQTdBOTRaNU44OFNUSi4u
https://cba.ksu.edu.sa/sites/cba.ksu.edu.sa/files/imce_images/nmwdhj_rqm_3-_myyr_tqyym_twsyf_lmqrr_0.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtURjM4VEJXTEoxREpLRDJDWjZXWFMzNk0zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtURjM4VEJXTEoxREpLRDJDWjZXWFMzNk0zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtURjM4VEJXTEoxREpLRDJDWjZXWFMzNk0zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtURjM4VEJXTEoxREpLRDJDWjZXWFMzNk0zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtURjM4VEJXTEoxREpLRDJDWjZXWFMzNk0zTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUNkVJMURNVlNVNDBEMU8xWEJLTFMzRTMwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUNkVJMURNVlNVNDBEMU8xWEJLTFMzRTMwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUNkVJMURNVlNVNDBEMU8xWEJLTFMzRTMwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUNkVJMURNVlNVNDBEMU8xWEJLTFMzRTMwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUNkVJMURNVlNVNDBEMU8xWEJLTFMzRTMwUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUMDRLVFhKWVlMWjdVNU9NWU5RMEVHNVBNVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUMDRLVFhKWVlMWjdVNU9NWU5RMEVHNVBNVC4u
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 البحث العلميجائزة التميز في 
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 املقدمة:

 في جميع الرسائل واألدوار والنشاطات التي تقوم بها الجامعة. فكما ان 
ً
 وفاعال

ً
نا أساسيا يعد البحث العلمي مكو 

 من خالل البحوث العلمية املنشورة وبراءات  البحث العلمي هو املصدر األساس ي
ً
إلنتاج املعرفة التي توثق غالبا

ملعرفة في التعليم الجامعي املبني على البحث، وكذلك االختراع، فقد أصبح أيضا الوسيلة االساسية لنقل ا

 من 
ً
ال في خدمة املجتمع من خالل تطبيقات املعرفة التي ينتجها. وانطالقا أضحى البحث العلمي يسهم بدور فع 

دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو البحث العلمي وفي إطار االرتقاء بمستوى التميز العلمي حرصت كلية إدارة 

 أعضاء هيئة التدريس املتميزين في البحث العلمي.على تكريم  األعمال

 

 خطة الجائزة:

تعلن كلية إدارة األعمال عن الجائزة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس لجعل ممارساتهم البحثية وطرقهم 

الة ومتمحورة حول الطالب.  التدريسية فع 

 عدد الجوائز الجهة املانحة للجائزة اسم الجائزة
نفيذ عدد مرات ت

 الجائزة

جائزة التميز ألفضل عضو هيئة 

 تدريس في البحث العلمي
 كلية إدارة األعمال

 جوائز 3

 حسب أعلى النقاط

مرة واحدة خالل العام 

 الدراس ي

 

 جائزة التميز في البحث العلمي: أهداف

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية وتحفيزهم على مزيد من اإلبداع والتنافس العلمي. .1

2. .
ً
 ونوعا

ً
 االرتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالكلية كما

 تشجيع النشر في املجالت والدوريات العلمية املرموقة. .3

 تكريم أعضاء هيئة التدريس املتميزين في التدريس. .4

 إشراك الطلبة في العملية التعليمية. .5

 

 الجهة املسؤولة عن الجائزة:

ع اإلجراءات الخاصة بالجائزة بإشراف من وكيل الكلية للتطوير تقوم وكالة الكلية للتطوير والجودة بجمي

ووحدة التطوير والجودة، وتشكل لجنة من وكالء الكلية والجودة ومساعدة وكيلة الكلية للتطوير والجودة 

  للتحقق من النتائج قبل اعتمادها.
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 املرشحون للجائزة:

 العلمية التالية مؤهلون للمشاركة في الجائزة:جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون الرتب 

 أستاذ. -5

 أستاذ مشارك. -6

 أستاذ مساعد. -7

 محاضر. -8

 املعيدين / املبتعثين -9

 

 معايير التقييم:

 يتم االستناد على معايير التقييم التالية لتحديد املرشح الحاصل على جائزة التميز في البحث العلمي:

 الوزن النسبي املعيار 

 ( نقطة كحد أقص ى كالتالي*:50تحتسب بعدد ) املنشورةاألبحاث  1

 ( نقاط. 5عدد األبحاث خالل السنة: يحسب لكل بحث ) 

 ( إذا كان البحث ضمن مجالتISI( أو )Scopus( تضاف )نقاط على البحث.5 ) 

 ( إذا كان البحث ضمن الربع الثالثQ3( تضاف )نقاط على البحث.5 ) 

  إذا كان البحث ضمن الربع الثاني(Q2( تضاف )نقاط على البحث.10 ) 

 ( إذا كان البحث ضمن الربع األولQ1( تضاف )نقطة على البحث.15 ) 

                   (50)% 

( ويحسب كل استشهاد بنقطة، وبحد Google Scholarمن خالل ) عدد االستشهادات خالل السنة 2

 ( نقطة.20أقص ى )
 (%20)               

( نقاط لكل بحث وبما ال 10ويحسب خالل السنة الواحدة ) طلبة الدراسات العليا النشر العلمي مع 3

 .( نقطة20يتجاوز )

            (20)% 

( نقاط كحد 10يحسب تأليف كتاب أو املشاركة بتأليف كتاب أو ترجمة كتاب )النشر العلمي اآلخر  4

. ( نقاط لكل5) أما امللصقات العلمية ومالم يذكر  فتحسب أعلى.
ً
 نشر آخر غير املذكور سابقا

            (10)% 

 

 * مثال الحتساب النقاط:

في الربع الثاني، والثالث ضمن  ISIأبحاث )األول في مجلة غير مصنفة، والثاني ضمن مجالت  3في حال نشر عدد 

 ( فإن مجموع النقاط كالتالي:Scopusقواعد 

 نقاط للنشر 5البحث األول: 

 نقطة Q2  =20نقاط تصنيف ISI  +10نقاط تصنيف  5نقاط للنشر +  5البحث الثاني: 

 نقاط Scopus  =10نقاط ضمن تصنيف  5نقاط للنشر +  5البحث الثالث: 

 نقطة 35املجموع النهائي هو 
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 قواعد عامة:

 .تمنح هذه الجائزة في نهاية كل عام دراس ي .1

 تذكاري(.درع –تكون الجائزة على شكل )شهادة  .2

 يتم منح هذه الجائزة في اللقاء السنوي للكلية. .3

يشترط اإلشارة إلى االنتماء لجامعة امللك سعود، كلية إدارة األعمال في البحث املنشور الحتساب العمل  .4

 العلمي.

يحق للمعيدين ومساعدي التدريس ومساعدي الباحثين وكذلك املحاضرين الذين يقومون بإجراء دروس  .5

  ستاذ مقرر معين املشاركة في الجائزة.تحت إشراف أ

 املعايير املقررة للجائزة وأوزانها. احتساب الدرجات لكل متقدم  وفق .6

ال يوجد حد أدنى أو أقص ى للدرجات للحصول على الجائزة. وسيتم اختيار أفضل املرشحين الحاصلين  .7

 .الدرجاتعلى أعلى درجة من الجائزة حسب مجموع 

ال ومشاركة الطالب نهاية العام الدراس ي. .8  اإلعالن عن اسم املرشح لجائزة التميز في التدريس الفع 

 يعتبر قرار اللجنة نهائي. .9

 

 آلية املشاركة في الجائزة:

ـــــتقبال طل .1 ــــدء اســـ ــ ـــن بـ ــ ـــالن عــ ــ ــــاللاإلعــ ــ ـــــن خـ ــــائزة مــ ــ ــــى الجـ ــ ـــــديم علــ ـــــات التقــ ــــوذج (  1تعبئــــــــة )نمـــــــوذج رقـــــــم  بــ ــ نمــ

 .أعضاء هيئة التدريس)ترشيح ذاتي( املرسل بالبريد اإللكتروني لجميع التسجيل

 ها.تحديد عدد األبحاث وإرفاق صور من .2

 تحديد وعاء النشر في كل بحث. .3

وكذلك إرفاق أي أبحاث مع طلبة  (Google Scholarتحديد عدد االستشهادات للسنتين السابقتين في ) .4

 الدراسات العليا.

 إرفاق النشر العلمي اآلخر وتحديده. .5

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUMUNNRURYUThBWjFFVkZHSTZMUEdVVU1DMy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUMUNNRURYUThBWjFFVkZHSTZMUEdVVU1DMy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3QnAS5m9h4VCu7w9Ul2NMQtUMUNNRURYUThBWjFFVkZHSTZMUEdVVU1DMy4u
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اإلداري جائزة التميز   
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 املقدمة:

ت هذه ئأنش ونشر ثقافة التشجيع والتحفيز بينهم، ولهذا فقد إلى االهتمام بمنسوبيها األعمالتسعى كلية إدارة 

 لكل موظف وموظفة يتصف باألمانة واإلخالص واالنضباط واملبادرة  (جائزة التميز اإلداري )الجائزة 
ً
تقديرا

يزه وعطائه، فيطمئن إلى أن كليته واإلنجاز، ليرى املثالي ثمرة عمله، ويتأكد من اطالع مسؤوليه ونظرائه على تم

ر األداء املتميز.تقد    

 

 خطة الجائزة:

 تعلن كلية إدارة األعمال عن الجائزة لتحفيز موظفيها على بذل املزيد من العطاء والتميز في األداء.

عدد مرات تنفيذ  عدد الجوائز الجهة املانحة للجائزة اسم الجائزة

 الجائزة

 كلية إدارة األعمال جائزة التميز اإلداري 
 جائزتين

موظفة( –)موظف   

مره واحدة خالل العام 

 الدراس ي

 

 أهداف جائزة التميز اإلداري:

o يز.على اإلبداع والتم تحفيز موظفي وموظفات الكلية 

o رفع مستوى االنتماء والوالء الوظيفي بما يعود بالنفع على مستوى أداء العمل. 

o  خلق روح التنافس الشريف بين موظفي وموظفات الكلية. 

o تقدير موظفي وموظفات الكلية. 

 الجهة املسؤولة عن الجائزة:

شراف وكيل الكلية للتطوير والجودة، إتقوم وكالة الكلية للتطوير والجودة بجميع اإلجراءات الخاصة بالجائزة ب

.جوائز التميز السنوية في الكليةجودة وأعضاء لجنة ومساعدة وكيلة الكلية للتطوير وال  

 املرشحون للجائزة:

وموظفات كلية إدارة األعمال. جميع موظفي  
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 معايير التقييم:

 يتم االستناد على معايير التقييم التالية لتحديد املرشح الحاصل على جائزة التميز اإلداري.

 

 الوزن النسبي املعيار 

يوجد على املوظف أي حسومات خالل  االنضباط في الحضور واالنصراف )ال 1

 العام(

30  %  

مخصص لذلك(لكتروني إنموذج تقييم الرئيس املباشر )من خالل  2  40 %  

مخصص لذلك(لكتروني إ نموذج تقييم النظراء )من خالل  3  30 %  

 

 قواعد عامة:

 تمنح هذه الجائزة في نهاية كل عام دراس ي. .1

 درع تذكاري(. – )شهادةتكون الجائزة على شكل  .2

 يتم منح هذه الجائزة في اللقاء السنوي للكلية. .3

 قرار اللجنة نهائي. يعتبر .4

 

 آلية املشاركة في الجائزة:

 نموذج التسجيل( 1اإلعالن عن بدء استقبال طلبات التقديم على الجائزة من خالل: تعبئة )نموذج رقم  .1

 املرسل بالبريد اإللكتروني لجميع موظفي الكلية ) ترشيح ذاتي(.

 ( درجات.5. بحيث يكون لكل سؤال )تقييم الرئيس املباشر للمرشح( 2إرسال )نموذج رقم  .2

( درجات. وسيتم اختيار النظراء 10بحيث يكون لكل سؤال ) تقييم النظراء للمرشح.( 3إرسال )نموذج رقم  .3

 يتجاوز عددهم أربع نظراء لكل مرشح. أالبشكل عشوائي وسري على 

مراجعة نظام شؤون املوظفين )مدار( للتأكد من أن املرشح منضبط وليس لديه أي حسومات خالل  .4

 ( درجة.15حسم من الراتب ) درجة،( 15حسم تأخير من االجازة العادية ) العام:

 للجائزة وأوزانها. ةاحتساب الدرجات لكل متقدم وفق املعايير املقرر  .5

 اإلداري في نهاية العام الدراس ي.اإلعالن عن اسم املرشح لجائزة التميز  .6

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3aEgbCwDaGpJvFegbPoZ32xURFpJSVo2OTRESVhCM1NBRVc0Qk9DQzVVOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3aEgbCwDaGpJvFegbPoZ32xUMUs1SVhDUU9GTjlZNE5FSzcxS0VORUxNVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3aEgbCwDaGpJvFegbPoZ32xUOTBKS0NBU1M5TDNMRzBGN0dOTUpDNFZDWi4u

