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جائزة القســم العلمي المتميز 
في إدارة العملية التعليمية خالل أزمة كورونا 

فــي األزمــات تتفجــر الطاقــات، وعندمــا يستشــعر اإلنســان الخطــر يكــون أحــرص علــى 
كل مــا يجنبــه الخســارة فاألزمــات تكشــف معــادن البشــر وقدراتهــم علــى تجاوزهــا.

ــم قرارهــا رقــم 79305  ــم اتخــذت وزارة التعلي فــي ظــل ظــروف أزمــة يعيشــها العال
الصــادر بتاريــخ 13/7/1441 ه بتعليــق الدراســة فــي مؤسســات التعليــم المختلفــة 
بدايــة مــن يــوم االثنيــن 14/7/1441ه واالعتمــاد علــى الفصــول االفتراضيــة، وهــو 
قــرار وقائــي التــزم بــه الجميــع، وكان لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل دورهــا 
فــي اســتثمار إمكانياتهــا مــن المــوارد البشــرية واللوجســتية النتظــام الدراســة عــن 

بعــد.

وانطالقــا مــن نجــاح الجامعــة فــي إدارة األزمــة وتقديــرا لمــا قدمتــه األقســام العلميــة 
فــي كليــة اآلداب وتحفيــزا لبــذل المزيــد تنشــأ هــذه الجائــزة ألفضــل قســم علمــي فــي 

إدارة العمليــة التعليميــة أثنــاء األزمــة. 



جائــزة كليــة اآلداب فــي  جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل للقســم العلمــي الــذي قــدم 
نموذجــا متميــزا فــي إدارة العمليــة التعليميــة عــن بعــد ، والتميــز فــي إدارة األزمــة. 

1-    االرتقاء بالعملية التعليمية من خالل استثمار الوسائل االلكترونية.
2-   تحقيق اإلبداع عبر التنافس البناء بين األقسام العلمية.

3-   نشر ثقافة التعليم عن بعد.
4-   التأكيد على ثقافة العمل بروح الفريق وتنمية قدرات األفراد من خالله.

5-   تنمية قدرات منسوبي الجامعة على العمل في ظروف استثنائية. 
6-   تشجيع الذين أنجزوا أعمالهم في الفترة االستثنائية وتحفيزهم .

  

1-  اإلبداع في إدارة العملية التعليمية: 
ويتجلــى فــي تقديــم الخدمــة التعليميــة كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق الطلبــة واإلفــادة مــن قــدرات 

أعضــاء هيئــة التدريــس وخبراتهــم وذلــك مــن خــالل :
استثمار إمكانيات الجامعة في التعليم عن بعد .	 
مشــاركة أعضــاء القســم فــي الــدورات التدريبيــة وورش العمــل المقدمــة مــن العمــادات 	 

المختلفــة فــي الجامعــة .
سير العملية التعليمية دون اإلخالل بالجداول المعلنة من قبل .	 
تنوع األدوات المستخدمة في التعليم عن بعد )المتاح عبر البالك بورد (.	 
حجم المصادر التعليمية المتاحة والمقدمة للطلبة  .	 
الممارسات المتنوعة للتواصل مع الطلبة  .	 
الطرق المتميزة إلدارة العملية التعليمية .	 
تفعيل األدوات االلكترونية في مناقشة الرسائل العلمية ومشروعات التخرج .	 

2-  التقويم وتحقيق نواتج التعلم: 
مؤشــر يقيــس التــزام القســم العلمــي بتحقيــق نواتــج التعلــم المختلفــة وإقــرار وســائل قياســها 
ــة (،  ــة – مجلــس القســم – مجلــس الكلي ومناقشــتها فــي المجالــس المختلفــة )اللجــان العلمي

 د. أمل بنت محمد عبد الواحد 
التعريف بالجائزة الخياط  التميمي

األهداف

المحاور والمؤشرات



وذلــك مــن خــالل مراعــاة :
وضــع خطــة متكاملــة للتقويــم عبــر البــالك بــورد بمــا يتناســب مــع حجــم المقــرر والدرجــات 	 

المقــررة لــه.
إعــالم الطلبــة بالخطــة وتدريبهــم علــى وســائل القيــاس الجديــدة )إن وجــدت (عبــر الوســائل 	 

االلكترونيــة المختلفــة.
اعتماد طرق متعددة للتقويم بما يتناسب مع طبيعة المقررات والبرامج.	 
عدد وسائل التقويم وجودتها )اختبارات الكترونية – تكليفات(.	 
تحقيــق ضمــان موضوعيــة القيــاس ووســائله المختلفــة، بمــا يضمــن تحقيــق تكافــؤ الفــرص 	 

، وانعــدام فــرص الغــش.
التنويع بين وسائل التواصل المختلفة وممارسات التعلم .	 
وضوح آلية التغذية الراجعة استهدافا لتحسين المستوى الطالبي.	 
الحفاظ على مستوى النزاهة األكاديمية لدى أطراف العملية التعليمية .	 
وضــع خطــط بديلــة تجنبــا لمشــكالت التقنيــة )تحقيــق التواصــل – حفــظ المــواد التعليميــة 	 

مــن محاضــرات وتكليفــات الطلبــة ( .

3-   اإلشراف األكاديمي : 
يتحقق من خالل :

االعتماد على الوسائل المناسبة للطلبة  وتدريبهم على الجديد منها إن لزم األمر.	 
توفيــر الدعــم الفنــي للطلبــة  تحقيقــا ألكبــر قــدر مــن اإلفــادة وتجنبــا لمــا يقلــل مــن فــرص 	 

التعلــم للطالــب/ الطالبــة .
دعم عملية اإلشراف  األكاديمي  لوقاية الطلبة من التعثر  وحل مشاكلهم األكاديمية .	 

4-   إدارة القسم العلمي: 
تحقيــق التواصــل الفعــال مــع قطاعــات الجامعــة المختلفــة وإدارة العمليــة التعليميــة بأطرافهــا 
المختلفــة بمــا يحقــق بيئــة تعليميــة مرنــة تنفــذ المخططــات دون التعــارض مــع اللوائــح الجامعيــة 

والقوانيــن المقــررة، وذلــك مــن خــالل:
استمرار اجتماعات مجلس القسم.	 
وضع تعليمات وتوجيهات للتحفيز على تخطي األزمة. 	 
االعتماد على الوسائل االلكترونية في إنجاز المعامالت.	 
التحفيــز علــى النشــر العلمــي وإجــراء األبحــاث حــول األزمــة بمــا يتوافــق مــع طبيعــة البرامــج 	 

التعليميــة وبمــا ال يغلــق بــاب المشــاركة المجتمعيــة.

الحوافز 

مكافأة مالية
5000 ريال

درع الكلية 
للـتــمــيــز 



تقديم الملف  الكترونيا عبر الرابط المعد لذلك .

فحص األدلة والوثائق.

التحكيم من قبل اللجنة المختصة المكونة من :عميدة الكلية ووكيال ت الكلية .

المراجعة والتوصية بأسماء األقسام الفائزة.

اعتماد القسم المتميز الفائز.

اإلعالن وتسليم الجوائز في حفل التكريم السنوي في بداية العام القادم .

 د. أمل بنت محمد عبد الواحد 
الخياط  التميمي

 د. أمل بنت محمد عبد الواحد 
الخياط  التميمي

 د. أمل بنت محمد عبد الواحد 
الخياط  التميمي

شروط وأحكام 

أدوات القياس

مراحل التقدم

1-   التقدم عن طريق رئيسة القسم .
2-   تحقيق الجودة في الوثائق واألدلة على جميع المعايير المقدمة .

3-   االلتزام بالمواعيد المقررة .
4-   فترة التقييم من تاريخ تعليق الدراسة وحتى موعد التقدم للجائزة .

5-   التقدم يكون الكترونيا .
6-   يلتزم القسم العلمي بنموذج التقدم وطريقة تقديم الوثائق. 

1-   االستبانات .
2-   تقارير البالك بورد والبرامج البديلة .

3-   احصائيات وتقارير الجهات اإلدارية المختلفة )العمادات( . 



الشواهد االسترشادية

المحور المحورم
الشواهدالفرعي

المحور 
األول

التقويم 
وتحقيق نواتج 

التعلم

مجالس 
األقسام

توثيق واعتماد المتغيرات في طرق التقييم 	 
وتوزيع الدرجات.

قائمة بما لم يتحقق من مخرجات التعلم في 	 
البرنامج

قائمة بما لم يتحقق من مخرجات التعلم في 	 
المقررات واإلجراءات البديلة.

إقرار إجراءات واضحة للتعويض في نقص 	 
المهارات والكفايات التي لم تتحقق .

طرق 
التقييم

آليات متابعة تنفيذ ما يستجد من قرارات تخص  	 
االختبارات وطرق التقييم.

آلية حث األعضاء على تحقيق مخرجات التعلم 	 
خاصة فيما يتعلق بالمهارات والكفاءات

نسبة التزام أعضاء القسم بطرق التقييم 	 
البديلة وفق تعميم  سعادة وكيل الجامعة 

للشؤون األكاديمية .
نسبة التزام أعضاء القسم بتوزيع الدرجات وفق 	 

تعميم معالي الوزير ) ٨٠ / 2٠ (
تقرير نتائج االستبانات المركزية )تقييم مقرر/ 	 

تقييم برنامج/ تقييم خبرة(
تقرير حساب نسبة تحقق مخرجات التعلم	 
آليات لتفادي الغش	 

التعليم 
والتعلم

نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان 	 
العلمية واالختبارات .

ومتابعة األعضاء في المهام وإعداد تقارير 	 
بالتزامهم باألعمال الموكلة لهم.

نشاطات اللجان، وتقديم تقاريرها وخطط 	 
التحسين المقترحة .

إنجازات بعض اللجان المتخصصة.	 
وجود نماذج وآلية واضحة مثل األدلة اإلجرائية 	 

للقسم.
مدى تطبيق اللوائح في نظام االلتزام 	 

بالمحاضرات واستخدام األنظمة اإللكترونية.



المحور المحورم
الشواهدالفرعي

المحور 
الثاني

اإلشراف 
األكاديمي  

والتوجيه 
الطالبي

توجية 
الطلبة 
ودعهم 
أكاديميا

وسائل التواصل مع  الطلبة .	 
متابعة الطلبة  المتعثرين عبرنظام اإلشراف 	 

األكاديمي  في نظام سجالت الطالب .
نسبة رضا الطلبة  عن اإلشراف األكاديمي 	 

والتوجيه خالل األزمة .
عدد المستفيدين من اإلشراف األكاديمي 	 

ونوعية الخدمة المقدمة .

المحور 
الثالث

قيادة القسم 
العلمي

أعمال 
إدارية

القرارات التي تم اعتمادها في مجالس 	 
األقسام

المعامالت التي تم اعتمادها ألعضاء األقسام	 
إقرار إجراءات واضحة.	 
آليات متابعة تنفيذ القرارات المستجدة	 
آلية حث األعضاء على التيسير على الطلبة في 	 

الفترة الحالية.

فعالية 
اللجان

اللجان الفاعلة بالقسم في فترة األزمة ووصف 	 
مهامها وأعضائها.

نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس باللجان 	 
ومتابعة منسوبي القسم في أداء مهامهم 

وإعداد تقارير بالتزامهم باألعمال الموكلة إليهم.
توزيع العمل بصفة عادلة بين أعضاء هيئة 	 

التدريس والتحفيز على العمل الجماعي.
نشاطات اللجان ، وتقديم تقارير وخطة مقترحة 	 

مؤرخة بالتواريخ.
مدى مساهمة األعضاء في العمل بروح الفريق 	 

في فترة األزمة.
مدى تقديم األعضاء للدعم والمساندة للزمالء 	 

في األقسام األخرى .
تشكيل وتفعيل لجان إدارية تعكس كل المهام 	 

اإلدارية، باإلضافة إلى آلية توثيق واضحة وأدلة 
تثبت تطبيقها وجودتها.

وجود نماذج وآلية واضحة مثل األدلة اإلجرائية.	 
مدى تطبيق اللوائح.	 



المحور المحورم
الشواهدالفرعي

المحور 
الثالث

قيادة القسم 
العلمي

الخدمة 
المجتمعية

عدد الشراكات المجتمعية أو مذكرات التعاون 	 
المعتمدة الفعالة والموثقة محلي-خارجي.

المحاضرات والمبادرات التي تخدم المجتمع	 
عدد المحاضرات التي نظمت للقطاعات الخارجية 	 

/ عدد لقاءات التعاون / عدد األنشطة التدريبية
خدمات مقدمة في فترة األزمة وجودتها.	 

خالص الشكر والتقدير لجميع األقسام العلمية.

د. مشاعل بنت علي العكلي
ــة اآلداب ــدة كلي عمي

نموذج التقديم



وحـدة


