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 : االطار العام ل��ائزة
ً
أوال

مقدمة :

مرجعيات ا��ائزة :

األهداف :

املس��دفون :

مواعيد ا��ائزة :

�� إطار تنفيذ توصيات ال��نة املركز�ة ل��ودة واالعتماد األ�ادي�� الرامية إ�� ا��فاظ ع�� مك�سبات االعتماد

األ�ادي�� املؤس��� و��يئة برامج ا��امعة لالعتماد ال��ام��، وضمان جودة جميع جهات ا��امعة، تنفذ عمادة

ا��ودة وتطو�ر املهارات برنامج لتقييم ومراجعة جميع جهات وم�سو�ي ا��امعة.

ا��طة االس��اتيجية

الثالثة

املركز الوط�� للتقو�م 

واالعتماد

الهدف االس��اتي�� الثا�ي "االرتقاء بم�انة ا��امعة  محليا و دوليا" و�ن�ثق

منھ الهدف التفصي�� : استدامة نمو اإلنجازات النوعية

الهدف االســـــ��اتي�� الـــــــــثالث "تحـــــــقيق التنافســـــــــــــية ��  مخــــــرجات ال��امـــــــــج

التعليمية"

معيار التعليم والتعلم ال��ام�� : ا��ك ٣-٣-٥ يطبق ال��نامج آليات لدعم

وتحف�� التم�� �� التدر�س و���يع اإلبداع و اإلبت�ار لدى هيئة التدر�س.

١ .�عز�ز التكـامل ب�ن جميع وحــــدات ا��امعة

٢ .ا��فاظ ع�� مك�سبات اإلعتماد األ�ادي�� املؤس���

٣ .ضــــــــــــــمان ا��ــــودة بجمــــــيع جهــــــــــات ا��امــــعة

٤ .التحس�ن املستمر ل��امعة وجميع كيانا��ا

٥ .جـــــــــــــــــــــعل ا��ــــــــــــــــــــودة ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة عمل يـــــــــــــومية

٦ .تحقيق التنافسية ب�ن جميع جهات ا��امعة

٧ .تكر�م الفائز�ن

١ .م�سو�ي ا��امعة ( مديروا االدارات – أعضاء هيئة التدر�س – طالب وطالبات -ادار��ن )

٢ .ال��امج األ�اديمية        ٣ .العمادات املساندة        ٤ .اإلدارات     ٥ .السنة األو�� املش��كة

تحدد املواعيد العامة أما املواعيد التفصيلية فت��ك ل��نة العليا ل��ائزة :

١

٢

٣

٤

األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراس األولبداية اإلعالن عن ا��ائزة وارسال األدوات والنماذج ��هات ا��امعة

األسبوع الثامن من الفصل الدراس الثا�ياستالم ال��شيحات والوثائق من ا��هات

األسبوع العاشر من الفصل الثا�يفحص الوثائق وتقييمها

األسبوع الرا�ع عشر من الفصل الثا�ياإلعالن النتائج وتقييم الفائز�ن 
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الفرق الفرعية :

أح�ام خاصة ب��ان وفرق ا��ائزة :

ثانيا : إدارة ا��ائزة وفرق التقييم

يتم إدارة ا��ائزة من خالل ال��نة العليا وال�� �ش�ل فرقا فرعية بالتعاون مع

عمادة ا��ودة:

أ- ال��نة العليا: وتقوم بإدارة ا��ائزة وت�ون ممثلة لعدة جهات ��:

٠٦٠٦ ٠٥٠٥ ٠٤٠٤ ٠٣٠٣ ٠٢٠٢ ٠١٠١
و�الة ا��امعة

للشؤون التعليمية 

عمادة ا��ودة

وتطو�ر املهارات

عمادة شؤون

الطلبة

ممثل عن ال��امج

األ�اديمية

ممثل عن

العمادات املساندة 

ممثل عن

االدارات

�ش�ل العمادة بالتعاون مع ال��نة العليا عدة فرق عمل متخصصة من أبناء ا��امعة

وفق �ل فئة من الفئات املس��دفة و�� : 

١ .فر�ق تقييم القيادات من االدار��ن

٢ .فر�ق تقييم أعضاء هيئة الـتدر�س 

٣ .فـــــــر�ق تقــــيــيم الطالــــب والطــــــالبات 

٤ .فر�ق تقييم اإلدار��ن

٥ .فر�ق تقييم ال��امج األ�اديمية (فر�ق ال��امج ال��ية – فر�ق ال��امج
الهندسية والعلمية 

٦ .فر�ق تقييم العمادات املساندة 

٧ .فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ق تقيــــــــــــــــــــــــــيم اإلدارات

يتم اختيار أعضاء ال��ان والفرق ممن تتوفر ف��م الشروط التالية:
 ا����ة �� التقييم واعداد التقار�ر - األمانة وال��اهة والدقة - عدم وجود مصا�� مش��كة مع ا��هة املقيمة - أال ي�ون من ب�ن املتقدم�ن ل��ائزة

 تتعهد ال��ان / فرق العمل امل�لفة بالنظر �� ال��شيحات بالتعامل مع جميع البيانات واملعلومات  ال�� يقدمها املر���ن

�سر�ة تامة، ولن �ستخدم إال لغرض املفاضلة لل���� ��ائزة ا��ودة والتم�� بمجاال��ا الثالثة.

تل��م ال��ان / فرق العمل امل�لفة �عدم اإلفصاح عن أسماء املر���ن أو نتائج فرز املر���ن.

تل��م ال��ان امل�لفة / فرق العمل بالنظر �� ال��شيحات املقدمة باس�بعاد امللفات ال�� لم �ستوف 

معاي�� وأح�ام ا��ائزة. 
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ثالثا : إجراءات التقييم واختيار الفائز�ن

١/٣ : إجراءات اختياراألفراد الفائز�ن بجوائز ا��ودة والتم��

١/١/٣ضوابط اس��شاديھ لتقدم األفراد ل��ائزة

�ستقبل ال��نة العليا ل��ائزة ملفات املر���ن
تقوم ال��نة العليا ل��ائزة بفرز امللفات.من ال�ليات والعمادات املساندة واإلدارات. .١.٢

إعداد تقر�ر ب�تائج التقييم ل�ل مجال من مجاالت ا��ائزة

وتقوم ب��تي��ا ترت�با تنازليا.

تقوم ال��نة العليا ل��ائزة بتقييم ملفات املر���ن من
خاللها أو من خالل ��ان فرعية تخصصية ب�ل

مجال وفق معاي�� وأح�ام ا��ائزة. 
.٣.٤

ترفع ال��نة العليا ل��ائزة تقر�ر بأسماء الفائز�ن
إ�� سعادة رئ�س ا��امعة العتماده .

حدد ال��نة العليا ل��ائزة الفائز�ن
ُ
ًت

عد تقر�را
ُ
��ميع ا��االت و� .٥.٦

�علن ال��نة العليا ل��ائزة اسماء الفائز�ن و�تم تكر�مهم
�� فعالية يوم ا��ودة ال�� تنظمها عمادة ا��ودة وتطو�ر املهارات .٧

١ .يحق ل�افة م�سو�ي ا��امعة من (طلبھ، أعضاء هيئة تدر�س,
إدار��ن , موظف�ن) ممن تنطبق عل��م الشروط ال��شيح ل��ائزة

٢ . يحق ل�ل قســــــــــــــــــم من األقــــســام با��ــامعة ترشــيــح من يــراه من
املتم��ين من الطلبة أو أعضــاء هيئة التــدر�س أو مديري االدارات

او املوظف�ن ل��ائزة.

 واحدا فقـط
ً
ر�� �ل �لية / عمادة مساندة / إدارة مرشـحا

ُ
٣ .ت

من م�سو���ا ل�ل مجال إن وجد .
٤ .يجــب أن يكـون املرشــح قد أم��� عام�ن ع�� األقل �� ا��ـامـعة

�ل �� مجالھ .

٥ .ان تكــون االدلة و الشـــواهد للمرشـــح تخص اخر عــام�ن
جامعي�ن .

قبل ال��شيحات ل�ل جائزة باللغـت�ن العر�ية أو اإلنجل��ية، مع مراعـاة التا��:
ُ
٦ .ت

٧ .االل��ام باملوعد ا��دد ل�سليم طلبات ال��شيح ولن ينـظر ��
الطلبات املتأخرة.

٨ .ت�ون عملية املفاضلة ب�ن املرشــح�ن بناًء ع�� ما تحتو�ھ املـلفـات
املقدمة ومدى تحقيقها ملعاي�� و أح�ام ا��اشزة.

٩ .تقوم ال��ــنة العليا ل��ائزة باختيار الفائز�ن بناًء ع�� نتائج
املفاضلة.

 من أعضـاء
ً
١٠ .ال يجـوز لعمــيد الكـلية أو العمادة املســاندة أو أيا

��ان ا��ائزة ال����.

 ملا هو مشار إليھ �� نماذج ال����.
ً
 تنظيم امللف ل�ل مر�� وفقا

�سليم ���ة إلك��ونية من امللف ع�� نظام االتصاالت اإلدار�ة .

أن تقتصر محتو�ات ملف املر�� وفقا ملا هو مو�� �� معاي�� ا��ائزة 
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٢/٣ : إجراءات التقييم واختيار ا��هات الفائزة

(برامج أ�اديمية – عمادات – إدارات – السنة األو�� املش��كة)

ارسال األدوات والنماذج
ل��هات وتحديد وقت
إعادة ارسالها للعمادة

إعداد األدوات والنماذجمناقشة األدوات مع ا��هات.
الالزمة ومراجع��ا دور�ا.

.٣.٢.١

اعداد تقار�ر فنية ل�ل جهة مراجعة واعتماد التقار�ر الفنية
و�رسالها ل��هات وفق طبيعة �ل فئة

ترت�ب ا��هات وفق
نتائج التقييم

توثيق التقار�ر ال��ائية

تقديم الدعم اإلداري والف��
لفرق التقو�م أثناء الفحص والز�ارة.

تقييم الفئات املس��دفة من
خالل فحص الوثائق واجراء

مقابالت ... وغ��ها

�شكيل فرق التقييم
وفق الفئات املس��دفة.

تأهيل فرق التقو�م.

.٤.٥.٦

.٩.٨.٧

.١٠.١١



را�عا : مجاالت ومعاي�� ا��ائزة

ً
أوال

معاي�� جائزة األفراد من م�سو�ي
ا��امعة ( م��ق ١)

ي�ون ال��شيح ل��ائزة ل�ل من أقسام الرجال وال�ساء ع�� النحو التا��: 

.٦

التفوق
الدرا���.

املشاركة �� األ�شطة
الطلالبية ا��تلفة.

السمات ال��صية
املتم��ة.

القيام أو املشاركة �� عمل

أو ابت�ار أو ابداع ذات جدوى ملموس

معاي�� ا��ودة والتم�� للطلبة :

تقو�م الطالب
لعملية التدر�س.

كفاءة األداء
التعلي��.

التنمية املهنية
والذاتية.

نتائج التقو�م اإلداري
للس�ت�ن السابقت�ن.

معاي�� ا��ودة والتم�� لعضو هيئة التدر�س :

التقييم السنوي للمر��
من خالل وكالء ا��امعة
أو مكتب رئ�س ا��امعة

كفاءة األداء
الوظيفي.

التنمية املهنية
والذاتية.

معاي�� ا��ودة والتم�� ملديري االدارات :

معاي�� ا��ودة والتم�� للموظف�ن :

التنمية املهنية والذاتية كفاءة االداء الوظيفي. التقييم السنوي للمر��
من خلالل االدارة. 

معاي�� ا��ودة والتم�� �� التعليم والتعلم :

وضوح التم�� ع�� الطلبةأساليب التقو�م األ�شطة التعليمية مخرجات التعلم

جائزة ا��ودة
والتم�� للطلبة.

جائزة ا��ودة ولتم��
لعضو هيئة التدر�س.

جائزة ا��ودة والتم��
ملديري االدارات.

جائزة ا��ودة والتم��
للموظف�ن.

جائزة ا��ودة والتم��
�� التعليم والتعلم.



ً
ثانيا

معاي�� جائزة ال��امج األ�اديمية
( م��ق ٢ )

ً
را�عا

معاي�� جائزة اإلدارات

يتم التقييم من خالل مدى اس�يفاء متطلبات التأهل لالعتماد ال��ام��
التالية :

ال��خيص ال��ا�ي لل��نامج

نظام ضمان ا��ودة
بال��نامج وتقار�ر األداء ا��اصة بھ

توصيف ال��نامج
واملقررات الدراسية

تخرج الطلبة
(دفعة واحدة ع�� األقل)

الدراسة الذاتية لل��نامج مؤشرات األداء الرئ�سية
واملقارنة املرجعية 

ال��نة االس�شار�ة
لل��نامج

خطة قياس مخرجات
التعلم وتقار�ر القياس

األدلة التعر�فية
للطالب وهيئة التدر�س 

خطة تحس�ن
ا��ودة بال��نامج 

توفر متطلبات
االعتماد املؤس���

التوافق مع اإلطار
السعودي للمؤهالت

.١.٢.٣.٤.٥

.٦.٧.٨.٩.١٠

.١١.١٢

ً
ثالثا

معاي�� جائزة العمادات املساندة
( م��ق ٣ )

يتم تقييم العمادات من خالل املعاي�� التالية : 

ا��طة ال�شغيلية
للعمادة

خدمة ا��تمع
و املستفيدون

األ�شطة ال�� تتم�� ��ااملتا�عة والتقو�م
العمادة عن العمادات

املناظرة �� ا��امعات ا��لية

معيار االعتماد املؤس���
ا��اص بالعمادة

الشؤون التنظيمية
للعمادة

يتم تقييم وترت�ب اإلدارات �� ضوء املعاي�� التالية : ( م��ق  ٤)

ا��ال الثا�ي:
التخطيط 

ا��ال الرا�ع :
محور إدارة العمليات

ا��ال الرا�ع :
املوارد ال�شر�ة

ا��ال ا��امس :
نتائج املستفيدين

ا��ال السادس :
النتائج الرئ�سية

ا��ال األول:
القيادة

.٧



ً
خامسا

معاي�� تقييم السنة 
األو�� املش��كة

ً
سادسا

مراكز وجوائز ا��ائزة

يتم التقييم من خالل املعاي�� التالية : ( م��ق ٥)

التعليم و التعلمالسياق املؤس���

دعم الب�ية التحتيةاالسهامات االجتماعية

دعم �عليم الطالب

مراكز ا��ائزة :

ا��وائز وجهة تمو�لها املق��حة :

تمنح ا��ائزة للمراكز الثالثة األو�� ل�ل مجال، و�مكن ل��نة العليا ل��ائزة خاصة
�� ال��امج واإلدارات والعمادات تقسيمها ا�� مستو�ات (ذه�� – ف��� - برونزي).

جهة التمو�لالت�لفة املقدرةا��ائزةاملستو�اتا��ال

مدراء اإلدارات

أعضاء هيئة التدر�س

أعضاء هيئة التدر�س
�� التعليم والتعلم

الطالب و الطالبات

املوظف�ن االدار��ن

ال��امج األ�اديمية

العمادات املساندة

االدارات

٣٠٠٠-٢٠٠٠-١٠٠٠األول-الثا�ي-الثالث
ر�ال سعودي

.٨

٣٠٠٠-٢٠٠٠-١٠٠٠
ر�ال سعودي

٣٠٠٠-٢٠٠٠-١٠٠٠
ر�ال سعودي

٣٠٠٠-٢٠٠٠-١٠٠٠
ر�ال سعودي

سلفة
من

العمادة

عمادة

ا��ودة

٣٠٠٠ ر�ال سعودي

األول-الثا�ي-الثالث

األول

صندوق الطلبة �عمادةاألول-الثا�ي-الثالث
شؤون الطالب

حسب توجيھ مكتب سعادة
األول-الثا�ي-الثالث رئ�س ا��امعة*

ذه��-ف���-برونزي

األول-الثا�ي-الثالث

األول-الثا�ي-الثالث

دروع وشهادات تقدير

دروع وشهادات تقدير

دروع وشهادات تقدير

 مالية
+

شهادة 
تقدير

حسب توجيھ
مكتب سعادة

رئ�س 
ا��امعة*

٢٧,٠٠٠ ر�المجموع دعم ا��ائزة من خارج العمادة

 من خالل عمادة خدمة ا��تمع والتعليم املستمر
ً
* صرفت سابقا




