
 جــائــزة التـمـيــز لقـسـم اللغة العربية
Excellence Award For The Arabic Department



1.  المقدمة
يســعى قســم اللغــة العربيــة إلــى تبنــي النظريــات الحديثــة فــي اإلدارة، ومنهــا اإلدارة باألهــداف، 
التــي تقــوم علــى أســاس تحفيــز أصحــاب األفــكار، واألعمــال المتميــزة، والمبــادرات المبتكــرة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــات والطالبــات والخريجــات. ويشــكل هــذا التحفيــز حجــر الزاويــة فــي 
تحقيق تطور مستدام للقسم مبني على أسس علمية وتجارب عالمية بوصف اللغة العربية أحد 
التخصصات اإلنسانية التي تسعى الستكشاف طرق التكامل مع غيرها من التخصصات من أجل 
تكامل المنظومة المعرفية، وضمان تحقيق المواطنة المجتمعية الفاعلة، والتأقلم مع التطورات 
السريعة التي تفرض علينا االهتمام باللغة العربية ؛ ألهميتها في بناء الذات وتكوين الشخصية 

والهويــة للفــرد والمجتمــع؛ لمواجهــة العولمــة التــي تعمل على إلغــاء خصوصية المجتمعات. 

ومــن هــذا المنطلــق تهــدف هــذه الجائــزة إلــى تحقيــق رســالة الجامعــة والكليــة والقســم فــي التميــز 
محلًيــا وإقليمًيــا وعالمًيــا مــن خــال تقديــر المبــادرات واألفــكار اإلبداعيــة، فــي مجــاالت التدريــس ، 
والبحــث العلمــي ، وخدمــة المجتمــع، والنظــم اإلداريــة، وتوســيع دائــرة المشــاركة فيهــا مــن خــال 
إشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــات والطالبــات والخريجــات ؛ توخيــًا لتكامــل العملية التعليمية 
واإلدارية والعمل نحو منظومة واحدة تسعى لتحقيق هدف الجامعة في التطوير وخدمة المجتمع.

2.  األهداف التفصيلية 
تحفيز أعضاء هيئة التدريس وتشجيعهم لتقديم مبادرات تساهم في تحقيق جودة التعليم . 1

والتعلم، وزيادة اإلنتاج البحثي وتحسين جودته، وتفعيل دور القسم في خدمة المجتمع.
تحفيــز موظفــات الهيئــة اإلداريــة لاضطــاع بمســؤولياتهن اإلداريــة بشــكل مبــدع ومبتكر . 2

وضمــان تطورهــن المهني المســتدام.
التميــز واستشــعار المســؤولية فــي رفــع ســمعة . 3 تحفيــز الطالبــات والخريجــات علــى 

الازمــة. المهــارات  اكتســابهن  مــن  والتأكــد  األكاديميــة،  القســم 

3.  الفئات المستهدفة 
أعضاء هيئة التدريس	 



4.  مجاالت التميز
أ( التعليم والتعلم

تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم جديــدة تــؤدي الــي احــداث نقلــة نوعيــة فــي . 1
مســتوي الطالبــات.

ــات بمكافــأة األعمــال . 2 ــدى الطالب ــم ل ــج التعل ــق نوات ــل لتحقي ــر الناقــد والتحلي ــز التفكي تعزي
ــخ(. ــة، بوســتر، ورقــة عمــل.. إل ــات )بحــث، مقال ــزة المقدمــة مــن الطالب المتمي

تطوير وتنفيذ أساليب تقويم مبدعة تساهم في تحقيق التعلم لدي الطالبات.. 3
ربط العملية التعليمية بالصناعة بطرق مبدعة تحقق نواتج التعلم المستهدفة.. 4

ب( البحث العلمي
توجيه اإلنتاج البحثي لتحقيق رؤية المملكة 2030. . 1
توجيه االنتاج البحثي لخدمة المجتمع.. 2
تحقيق اإلنتاج البحثي المشترك ضمن مجموعات بحثية بإشراك الطالبات والخريجات. . 3
بيــن تخصصــات القســم مــن ناحيــة . 4  Interdisciplinary البينــي  البحثــي  تحقيــق اإلنتــاج 

ــة مــن  ــارج الكلي ــة، والتخصصــات خ ــة ثاني ــة مــن ناحي والتخصصــات المختلفــة داخــل الكلي
الناحيــة الثالثــة.

تعزيز النشر الدولي من خال النشر في المجات العالمية ذات معامل تأثير.. 5

ج( خدمة المجتمع
تبني أفكار إبداعية في خدمة المجتمع وتطبيقها وقياس أثرها.. 1
بنــاء شــبكات مــع المعنييــن مــن المجتمــع المحلــي Networks والمبــادرات المبنيــة علــى . 2

حــزم العمــل Clusters مــع أطــراف المجتمــع المحلــي.
االســتفادة مــن الطالبــات والخريجــات فــي االنتشــار المجتمعــي وتحســين الســمعة . 3

للقســم. االكاديميــة 

د( التطوير االداري
تعزيــز التميــز اإلداري لإلداريــات صاحبــات األفــكار اإلبداعيــة فــي تطويــر وتنفيذ منظومات . 1

العمــل القائمــة ممــا يســاعد فــي تحقيــق كفــاءة وفاعليــة أعلــي ويوفــر وقًتــا لرئيســة 
القســم ولهيئــة التدريــس







4.  مجاالت التميز
أ( التعليم والتعلم

تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم جديــدة تــؤدي الــي احــداث نقلــة نوعيــة . 1
فــي مســتوي الطالبــات.

الطالبــات بمكافــأة . 2 لــدى  التعلــم  لتحقيــق نواتــج  الناقــد والتحليــل  التفكيــر  تعزيــز 
ــة، بوســتر، ورقــة عمــل..  ــات )بحــث، مقال ــزة المقدمــة مــن الطالب األعمــال المتمي

ــخ(. إل
تطوير وتنفيذ أساليب تقويم مبدعة تساهم في تحقيق التعلم لدي الطالبات.. 3
ربط العملية التعليمية بالصناعة بطرق مبدعة تحقق نواتج التعلم المستهدفة.. 4

ب( البحث العلمي
توجيه اإلنتاج البحثي لتحقيق رؤية المملكة 2030. . 1
توجيه االنتاج البحثي لخدمة المجتمع.. 2
الطالبــات . 3 بإشــراك  بحثيــة  مجموعــات  المشــترك ضمــن  البحثــي  اإلنتــاج  تحقيــق 

والخريجــات. 
تحقيــق اإلنتــاج البحثــي البينــي Interdisciplinary بيــن تخصصــات القســم مــن ناحيــة . 4

والتخصصــات المختلفــة داخــل الكليــة مــن ناحيــة ثانيــة، والتخصصــات خــارج الكليــة 
مــن الناحيــة الثالثــة.

تعزيز النشر الدولي من خال النشر في المجات العالمية ذات معامل تأثير.. 5

ج( خدمة المجتمع
تبني أفكار إبداعية في خدمة المجتمع وتطبيقها وقياس أثرها.. 1
بنــاء شــبكات مــع المعنييــن مــن المجتمــع المحلــي Networks والمبــادرات المبنيــة . 2

علــى حــزم العمــل Clusters مــع أطــراف المجتمــع المحلــي.
االســتفادة مــن الطالبــات والخريجــات فــي االنتشــار المجتمعــي وتحســين الســمعة . 3

االكاديمية للقســم.

د( التطوير االداري
تعزيــز التميــز اإلداري لإلداريــات صاحبــات األفــكار اإلبداعيــة فــي تطويــر وتنفيــذ . 1

منظومــات العمــل القائمــة ممــا يســاعد فــي تحقيــق كفــاءة وفاعليــة أعلــي ويوفــر 
ــا لرئيســة القســم ولهيئــة التدريــس وقًت

.5.  مستويات الجائزة
تقــدم ثــاث جوائــز ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي المجــاالت الثــاث )التدريــس، البحــث 	 

العلمــي، خدمــة المجتمــع( فــي مســتوى واحــد لــكل جائــزة.
تقــدم الجائــزة للطالبــات والخريجــات فــي ثــاث مســتويات )الجائــزة األولــى، الثانيــة، 	 

والثالثــة(.
تقدم جائزة التميز اإلداري في مستوى واحد.	 

.6.  الجائزة
أوال: المكافات المادية للطالبات:

ثانيا: المكافآت المعنوية:
شهادة شكر	 
درع تذكاري	 
إعان أسماء الفائزين في اللوحات اإلعانية وعلى موقع القسم اإللكتروني.	 
األولوية في المشاركة في الرحات الخارجية التي ينظمها القسم والكلية والجامعة	 

المكافآت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس:
شهادة شكر	 
درع تذكاري	 
الترشيح لتمثيل القسم في اللجان العليا على مستوى الجامعة والمملكة	 

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



ب( جوائز البحث العلمي
استمارة تقييم األعمال المقدمة لنيل جائزة التميز

اسم المتقدم/ة: ..........................
تاريخ التقدم بالملف )شامًا جميع المستندات الداعمة(: .............

الدرجة العلمية/الوظيفة: .................

123معايير التقييم

1
 تخطي حدود

األداء التقليدي

Performance

 يثبت المتقدم
 بالتفصيل أن ملفه

 يحقق أداء قوًيا، لكنه
 ال يثبت أن ثمة إبداًعا

 يفوق حدود األداء
التقليدي

 يثبت المتقدم بعض
 التفصيات أن ملفه يحقق
 إبداًعا يفوق حدود األداء

التقليدي

 يثبت المتقدم بالتفصيل أن
 ملفه يحقق أداء قوًيا مبدًعا

 يفوق حدود األداء التقليدي، أو
 يحقق تميًزا ثابت في األداء،
 ويظهر في ملفه بوضوح أثر
ذلك على األداء المستقبلي

2

 األنشطة
 الفريدة

 واإلنجازات
 الفارقة، وكيف

تم تحقيقها

Know how

 لم يقدم المتقدم
 تفصيًا عن األنشطة
 واإلنجازات التي تدل

على التميز

 يقدم المتقدم بعض
 التفصيات واألمثلة عن

 األنشطة واإلنجازات التي
تدل على التميز

 يقدم المتقدم تفصيًا كامًا
 مدعًما باألمثلة عن األنشطة
 واإلنجازات التي تدل على

 التميز، ويتضح فيها الفارق بين
قبل تنفيذ النشاط وبعده

3
 قياس أثر
التطبيق

Impact

 لم يقدم المتقدم
 تقريًرا عن قياس أثر

تطبيق فكرته المبدعة

 يقدم المتقدم تقريًرا عن
 قياس أثر تطبيق فكرته

 المبدعة، لكن باستخدام أداة
قياس ركيكة أو غير مائمة

 يقدم المتقدم تقريًرا وافًيا عن
 قياس أثر تطبيق فكرته المبدعة،

 باستخدام أداة/أدوات قياس
مائمة

4
القابلية للتطبيق

Applicability

 يقدم المتقدم بعض
 التفصيل عن مدي

 قابلية ملفه للتطبيق
بواسطة أقرانه

 يقدم المتقدم شرًحا
 مفصًا مدعًما باألمثلة عن
 مدي قابلية ملفه للتطبيق
 بواسطة أقرانه، دون بيان

 كيفية تطبيق ذلك في
المستقبل

 يقدم المتقدم شرًحا مفصًا
 مدعًما باألمثلة عن مدي قابلية
 ملفه للتطبيق بواسطة أقرانه،

 ويقدم خطة مستقبلية تفصيلية
لتدريب وتعميم الملف

5

 قدوة يحتذي بها
في التميز

Role Model

 من خال المعلومات
 الشاملة المتاحة عن
 المتقدم، يتضح أنه
 قدوة جيدة ألقرانه
             لكن ال يرقي الي

أنموذًجا للتميز

 من خال المعلومات
 الشاملة المتاحة عن

 المتقدم، يتضح أنه قدوة
 جيدة جًدا ألقرانه ويرقي الي
 أن يكون "أنموذًجا للتميز"

في بعض النواحي

 من خال المعلومات الشاملة
 المتاحة عن المتقدم، يتضح أنه
 قدوة ممتازة وفريدة ألقرانه،

 ويرقي الي أن يكون "أنموذًجا
للتميز" يقتدي به األخرون

إجمالي عدد النقاط )متوسط نقاط اعضاء اللجنة(

123معايير التقييم

فرديعدد المؤلفين1
 مشترك )مع أعضاء

 هيئة تدريس أو
)طاب

Interdisciplinary بيني

 بين التخصصات المختلفة في
أقسام الكلية أو خارجها

 مجلة علمية محلية أو مؤتمر مكان النشر2
Conference Proceedings

 مجلة علمية إقليمية
 أو فصل في كتاب

دولي
دولي

 معامل تأثير أقلمعامل تأثير أقل من 1البحوث الدولية3
من 2

معامل تأثير 2 فأعلي )عند 
تساوي النقاط االجمالية يرجح 

األعلى في معامل التأثير(

إجمالي عدد النقاط )متوسط نقاط اعضاء اللجنة(

استمارة تقييم األعمال المقدمة لنيل جائزة التميز
اسم المتقدم/ة: ..........................

تاريخ التقدم بالملف )شامًا جميع المستندات الداعمة(: .............
الدرجة العلمية/الوظيفة: .................

االداريــات(:  المجتمع/الطالبــات/  العلمي/خدمــة  )التدريس/البحــث  الجائــزة:  اســم 
................

9. المرفقات
أواًل: جوائز التميز ألعضاء هيئة التدريس:

نموذج الترشيح.	 
السيرة الذاتية للمرشح.	 
ملف المشاركة اإلبداعية.	 

ثانيًا: جائزة التميز اإلداري:
نموذج الترشيح.	 
السيرة الذاتية للمرشحة.	 
ملف العمل اإلبداعي.	 




