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المقدمة
يســعى قســم علــم المعلومــات إلــى تبنــي أحــدث نظريــات التطويــر  فــي مجــال التخصــص باتبــاع 
المتميــزة، والمبــادرات  األفــكار، واســتقطاب األعمــال  الداعمــة مــن خــال تحفيــز  الوســائل 
المبتكــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــات والطالبــات والخريجــات، واإلســهام فــي خلــق 
بيئــة تنافســية لارتقــاء بالمخرجــات العلميــة التــي ُتشــارك فــي بنــاء مجتمــع معرفــي، ويســاعد 
هــذا التحفيــز  فــي تحقيــِق تطويــٍر مبنــيٍّ علــى أســس وتجــارب باعتبــار قســم علــم المعلومــات أحــد 
التخصصــات اإلنســانية التــي تســعى لدعــم الحركــة المعرفيــة والمعلوماتيــة، وتعميــق مبــدأ 
اإلبــداع والتميــز فــي مجــال المعلومــات بالمملكــة العربيــة الســعودية، وصناعــة مجتمــع معرفــي 

متواءم مع التطلعات المهنية والعلمية.

تعــد جائــزة التميــز  أداة مــن أدوات التقييــم األساســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي بغــرض 
تطويــر  أدائهــا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي، كمــا تعــد مــن وســائل التحفيــز  
داخــل وحــدات التعليــم العالــي  بهــدف مواكبــة كل مــا هــو مســتحدث مــن نظريــات وأبحــاث وأداء 
ا مــن أجــل  تحقيــق  إداري متميــز، ومــن هــذا المنطلــق  تبنــى القســم  تقديــم جائــزة التميــز  ســنويًّ
رســالة  وأهــداف  ورؤيــة الجامعــة والكليــة والقســم، وتوســيع دائــرة اإلبــداع فــي مجــاالت 

التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع واإلدارة.

األهداف التفصيلية

الفئات المستهدفة

أعضاء هيئة 
التدريس

أعضاء الهيئة 
اإلدارية

الطالباتالخريجات

تحفيز أعضاء هيئة التدريس 
لتقديم مبادرات ومشاريع وأبحاث 
رائدة ومتميزة تسهم بشكل فعال 

في تحقيق جودة البرنامج في 
ميدان التعليم والتعلم والبحث 

العلمي، وخدمة المجتمع.

تحفيز أعضاء الهيئة 
اإلدارية لاضطاع 

بمسؤولياتهن وتنفيذها 
بإبداع وابتكار وضمان 

تطورهنَّ المهني 
المستدام. 

تحفيز الطالبات والخريجات على 
التميز واإلبداع واالبتكار  وغرس 
روح المبادرة والمسؤولية لرفع 
جودة مخرجات خبرة الطالب، 

والتأكد من اكتسابهن المهارات 
الازمة.
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مجاالت التميز
أ . التدريس )التعليم والتعلم(:

تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم جديــدة تــؤدي إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي . 	
مستوى الطالبات.

ــزة . 	 ــأة األعمــال المتمي ــم  بمكاف ــج التعل ــق نوات ــي لتحقي ــد والتحليل ــر الناق ــز التفكي تعزي
المقدمة من الطالبات )بحث ، مقالة، ملصق علمي، تطبيق تقني ...(

تطوير أساليب تقويم تسهم في تحقيق التعلم لدى الطالبات. . 	

ب . البحث العلمي:
توجيه اإلنتاج البحثي لتحقيق رؤية المملكة 0	0	، وخدمة المجتمع.. 	
ــن . 	 ــات والخريجــات بی ــة بإشــراك الطالب ــات بحثي ــي ضمــن مجموع ــاج البين ــق اإلنت تحقي

ــن التخصصــات  ــة، وبي ــن التخصصــات المختلفــة داخــل الكلي تخصصــات القســم، وبي
من خارج الكلية.

تعزيز النشر الدولي في المجات العالمية ذات معامل تأثير. . 	
تعزيــز المشــاركة الفاعلــة فــي الفعاليــات العلميــة المتخصصــة، كالمؤتمــرات والنــدوات . 	

بأبحاث وأوراق عمل محكمة وملصقات علمية.

ج. خدمة المجتمع:
تبني أفكار إبداعية في خدمة المجتمع وتطبيقها وقياس أثرها.. 	
بناء شراكات مجتمعية مع أطراف المجتمع المحلي.. 	
االســتفادة مــن الطالبــات والخريجــات فــي االنتشــار المجتمعــي وتحســين الســمعة . 	

األكاديمية للقسم. 

د. اإلبداع اإلداري: 
تعزيــز التميــز ألعضــاء الهيئــة اإلداريــة ودعــم ثقافــة اإلبــداع اإلداري فــي تطويــر  منظومــات 
العمــل القائمــة ممــا يســاعد فــي تحقيــق الكفــاءة والفاعلية ويســهم في االرتقــاء بالخدمات 

المقدمة.
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مستويات الجائزة
تقــدم ثــاث جوائــز ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــاالت )التدريــس، البحــث العلمــي، 	 

خدمة المجتمع( في مستوى واحد لكل جائزة .
تقدم جائزة التميز اإلداري في مستوى واحد.	 
تقــدم الجائــزة للطالبــات والخريجــات فــي ثــاث مســتويات )الجائــزة األولــى، الثانيــة، 	 

الثالثة(. 

الجائزة
المكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس:

شهادة شكر.	 
درع تذكاري. 	 
الترشيح لتمثيل القسم في اللجان العليا على مستوى الكلية والجامعة.	 

المكافآت الخاصة باإلداريات: 
االلتحاق مجاًنا بدورات التطوير الذاتي بمركز خدمة التعليم المستمر بالجامعة. 	 
الترشيح لتمثيل القسم في اللجان العليا على مستوى الكلية والجامعة. 	 

المكافآت الخاصة بالطالبات:
أواًل: المكافآت المادية:

ثانًيا: المكافآت المعنوية:
شهادة شكر. 	 
درع تذكاري.	 
والكليــة 	  القســم  ينظمهــا  التــي  الخارجيــة  الرحــات  فــي  المشــاركة  فــي  األولويــة 

والجامعة. 

1,000
ريــال

 الجائزة األولى

750
ريــال

 الجائزة الثانية

500
ريــال

 الجائزة الثالثة
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اإلجراءات
يتــم اإلعــان عــن الجائــزة ألعضــاء الهيئــة التدريســية واإلداريــة والطالبــات علــى موقــع الكليــة 	 

الرسمي، ويتم اإلعان للخريجات عن طريق وحدة الخريجين في الكلية.
يحق لعميدة الكلية ورئيسة القسم ترشيح بعض األعمال للجائزة.	 
يتم استام األعمال في األسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني من كل عام. 	 
تشــكل لجنــة ثاثيــة برئاســة رئيســة القســم، وعضويــة وكيلــة الكليــة المعنيــة ومقيــم خارجــي 	 

في التخصص ، للترشيح لجوائز التميز في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. 
تشــكل لجنــة ثاثيــة برئاســة رئيســة القســم  وعضويــة وكيلــة الكليــة المعنيــة ووكيلــة 	 

القسم، للترشيح لجائزة التميز اإلداري. 
يرشــح كل عضــو هيئــة تدريــس عمــًا متميــًزا فــي كل مقــرر مــن المقــررات التــي يدرســها، 	 

وتشــكل لجنــة ثاثيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مختلــف التخصصــات لتحكيــم األعمال 
المرشحة، واختيار ثاثة أعمال للفوز بجوائز  التميز للطالبات في المستويات الثاثة.

يتم اإلعان عن الجوائز في الحفل الختامي السنوي للقسم.	 
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ب . معايير جائزة التميز  في البحث العلمي:

معايير التقييم
الدرجة

123

نشر األبحاث في مجات علمية محكمة ذات معامل 	
تأثير 

	 Google Scholar ، توثيق األبحاث العلمية في
 Scopus، Web of Science

االشتراك في إعداد البحوث العلمية مع أعضاء من 	
داخل الكلية أو خارجها بين التخصصات المختلفة

تواتر النشر العلمي خال الثاث سنوات الماضية 	

اإلسهام في تقديم االستشارات العلمية في مجال 5
التخصص لطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس

المشاركة في المؤتمرات والندوات والقاعات البحثية 6
داخل الجامعة وخارجها 

معايير تقييم األعمال المقدمة لنيل جائزة التميز

أ . معايير جائزة التميز  في التدريس: 

معايير التقييم
الدرجة

123

التخطيط والتصميم واإلعداد للمقررات الدراسية 	

استراتيجيات تقديم المقررات الدراسية 	

تقويم أداء الطالبات والتغذية الراجعة 	

التنمية المهنية الذاتية ذات العاقة بعملية التدريس 	
)حضور الندوات والمؤتمرات، تقديم المحاضرات 

وورش العمل، تقديم االستشارات في مجال التدريس(
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د. معايير تقييم جائزة اإلبداع اإلداري:

معايير التقييم
الدرجة

123

أن تكون الفكرة اإلبداعية قد حققت وطبقت وأثبتت 	
جدواها

أن تشكل الفكرة اإلبداعية التي تقدم قفزة تطويرية 	
في مجال العمل 

أن تدعم الفكرة عمليات التنظيم اإلداري داخل الكلية 	
وخارجها 

أن يكون للفكرة أثر ملموس داخل العمل 	

ج. معايير تقييم جائزة التميز  في خدمة المجتمع:

معايير التقييم
الدرجة

123

إبراز جدوى العمل ومردوده اإليجابي على الفئة 	
المستهدفة والمجتمع 

التعاون مع جهات متنوعة خارج الجامعة في مجال 	
خدمة المجتمع

تنظيم األنشطة كالمحاضرات والندوات في خدمة 	
المجتمع 

تقديم دراسات علمية تطبيقية في خدمة المجتمع 	

العضوية في الجمعيات أو المراكز  المجتمعية 5

اإلشراف على طلبة في مجال خدمة المجتمع 6
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هـ. معايير تقييم جائزة  التميز للطالبات والخريجات:

* توصيــة: تقــوم لجنــة المراجعــة الدوريــة للمعاييــر وشــروط الترشــيح للجائــزة تعديلهــا 
بما يخدم أهداف الجائزة 

معايير التقييم
الدرجة

123

السمات الشخصية والتنمية الذاتية 	

التفوق الدراسي واإلنجاز العلمي 	

المشاركة في األنشطة واألندية الجامعية 	

المشاركة في الخدمات التطوعية والمجتمعية 	
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المرفقات
أواًل: جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس:

نموذج الترشيح. 	 
السيرة الذاتية للمرشح. 	 
ملف المشاركة اإلبداعية.	 

ثانًيا: جائزة التميز اإلداري:
نموذج الترشيح. 	 
السيرة الذاتية للمرشح. 	 
ملف العمل اإلبداعي.	 

ثالًثا: جائزة التميز للطالبات والخريجات:
نموذج الترشيح. 	 
السيرة الذاتية للطالبة/الخريجة.	 
أعمال الطالبات المرشحة من قبل أعضاء هيئة التدريس. 	 
شهادة حسن سيرة وسلوك من القسم.	 
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