
                                                                                                                                         

 

 

  

  

 :معايير التقييم  

 الالئحة وشروط وأحكام تحقيقها لمعايير ومدى المقدمة الملفات تحويه ما على بناءً  المرشحين بين والمفاضلة التقييم عملية تكون
  .عليها المنصوص

  

 م المعيار اطالنق  النقاط المستحقة

ة 
نــ

جــ
ـــ

 لـ
ـل

ـبـ
قــ

ن 
ـــ

مـ
بأ 

ـــ
عـ

ت
زة

ـــ
ـائ

جــ
الـ

  

  تقرير متابعة الخطة التشغيلية للقسم األكاديمي. نقطة) 1(           % 59 - 50  

 

1 - 

 نقاط) 2(         %   69 -  60 

 نقاط)   3(     %       79 - 70 

        نقطة)     4(      %       89 - 80 

 نقطة) 5(     %      100 -  90

 نقاط) 3(    .........لكل بحث منشور 
 عدد األبحاث المنشورة خالل هذا العام

 

2 - 

    ISIفي لكل بحث منشور 

 نقاط) 10 (   ............            

ين الحاصلين عضاء هيئة التدريس المتميزأعدد  نقاط) 5(    جائزة الجامعة  ........ 
  .خارج الجامعة جوائز داخل اوعلى 

3 -  

 نقاط) 10(.   جائزة محلية  ......... 

 نقاط) 12(    جائزة إقليمية  ........ 

 نقاط) 15(    جائزة دولية   ........ 

عدد الطالب المتميزين على مستوى الكلية  نقاط) 5......( االبتكاريجوائز التميز  
داخل  األكاديميعة حسب جوائز التميز غير والجام

4 -  

  جوائز التميز في خدمة المجتمع  

  رئيس القسم  القسم األكاديمي

    

  البريد اإللكتروني  التحويلةرقم   رقم الجوال
     

  ترشيح لجائزة العميدالنموذج 

  هـ1441/1442للعام الدراسي 

  "ديميةاألقسام األكافئة "



                                                                                                                                         

  وخارج الكلية نقاط) 5(                ........... 

  
 نقاط) 5( جوائز التميز البحثي ....... 

 نقاط) 5(. جائزة الطالب المثالي ..... 

  العدد ...........   

  .نقاط) 5لكل نشاط (

 يقدمه القسمنشطة والعمل التطوعي الذي األ

   األكاديمي

5 -  

  العدد ...........   

  .)نقطه 15لكل برنامج (

للطالب عن القسم  برنامج تعريفيتقديم 

البرنامج (مستقل عن  واألعضاء المستجدين

  للكلية) التعريفي

6 -  

 )نقطة %1       ( 59  -   50 

 )نقاط %5       ( 69  -   60 

 )  نقاط %10       (  79  - 70 

 )           نقطة %15       (   89  -  80

  )نقطة %25       ( 100  -  90

نسبة اإلنجاز في ملفات الجودة. (حسب تقييم 

  وكالة الجودة)

7 -  

 نقطة) 1(       % 59  -   50  
  اإللكترونيالقسم لنظام التعليم  نسبة تفعيل

  

8 - 

 )نقاط %5       ( 69  -   60 

 نقاط)   %10       (  79  - 70 

 نقطة)            %15       (   89  -  80

 نقطة) %25       ( 100  -  90

  مجموع النقاط       

   مجموع النقاط كتابة ............................................................

  

 :شروط الترشيح  

 :يلي ما األكاديمية األقسام لفئة الجائزة لمنح يشترط  /أ

 .والجامعة الكلية مستوى على المتميزين التدريس هيئة أعضاء عدد .1

 .والجامعة الكلية مستوى على المتميزين الطالب عدد .2

 .األكاديمي القسم يقدمه الذي التطوعي والعمل األنشطة .3



                                                                                                                                         

 .للقسم اإللكتروني الموقع وتحديث تميز .4

 .اإللكتروني التعليم نظام استخدام في القسم أعضاء تميز .5

 .الجامعة اسم وتحمل المحكمة المجالت في المنشورة األبحاث عدد .6

 حقيقها لمعاييرت ومدى المقدمة الملفات تحويه ما على بناءً  المرشحين بين والمفاضلة التقييم عملية تكون  /ب

  .عليها المنصوص الالئحة وشروط وأحكام

 :المرفقات  

 األكاديميطة التشغيلية للقسم تقرير متابعة للخ .  

  األكاديميالبرامج التي يقدمها القسم. 

  لكليةاعضاء هيئة التدريس المتميزين على مستوى الكلية / الحاصلين على جائزة عميد أكشف بعدد 

  عضاء هيئة التدريس المتميزين الحاصلين على جوائز خارج الكلية.أكشف بعدد 

  ي داخلمستوى الكلية والجامعة حسب جوائز التميز غير األكاديمكشف بعدد الطالب المتميزين على 

  وخارج الكلية.

 .تقرير عن األنشطة والعمل التطوعي الذي يقدمه القسم األكاديمي 

  ي لتعريفاالمستجدين (مستقل عن البرنامج  للطالب واألعضاءتقرير عن البرنامج التعريفي عن القسم

 للكلية)

  الت محكمة في مج المنشورةعدد األبحاث 

 اإللكترونيالقسم في نظام التعليم  نسبة تفعيل 

  
  

  على الترشيح وافقة رئيس القسمم المرشح القسم 
 ومصادقته على صحة البيانات

  

  االسم: 

  :التوقيع
  

ً  النتيجة ......................) كتابةً  .....................................................                : (  رقما  



                                                                                                                                         

  

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

وقيع:الت                              اسم رئيس اللجنة:                                                   

  14بتاريخ :     /     /    


