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المقدمة:

تعــد الجامعــات المــورد الفكــري للتنميــة المســتدامة فــي االقتصــاد والمجتمــع المعرفــي؛ 
مــن خــال جــودة مخرجاتهــا فــي مجــاالت التعليــم، وارتفــاع معــدالت إنتاجهــا فــي مجــال 
البحــث العلمــي المتميــز، والريــادة فــي مجــال االبتــكار؛ ممــا يــؤدي إلــى تطويــر المجتمــع 

المحلــي والعالمــي.

وفــي إطــار ســعي جامعــة أم القــرى لارتقــاء بجــودة التعليــم ومخرجاتــه، واالهتمــام بزيــادة 
ــزة جامعــة  ــادرات الرائــدة تأتــي جائ ــز للبحــوث العلميــة الهادفــة، وإطــاق المب النشــر المتمي
أم القــرى للتميــز؛ لتقديــر جهــود أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن والمبتكريــن مــن الجامعــة، 
ودعمهــم، وتشــجيعهم؛ وذلــك لتطويــر آليــة العمــل بالجامعــة، وإيجــاد بيئــة تنافســية، يمكــن 
الوصــول مــن خالهــا الــى تحقيــق اســتراتيجية الجامعــة ٢٠٢٧ ورفــع مســتوى األداء المتميــز.

 وتشــمل جائــزة أم القــرى للتميــز أربعــة مســارات رئيســة، تتمثــل فــي: مســار التعليــم،  ومســار 
البحــث العلمــي،  ومســار االبتــكار والجــودة، ومســار التطويــر وخدمــة المجتمــع. وتهــدف 

الجائــزة إلــى تحقيــق مــا يلــي:

تعزيــز المكانــة العلميــة لجامعــة أم القــرى؛ شــرف العلــم، وشــرف المــكان؛ بما يحقــق التميز . 	
العلمــي والمعرفــي على المســتويات المحليــة واإلقليمية والعالمية.

تحقيــق جــودة المخرجــات العلميــة فــي مختلــف الكليــات والتخصصــات؛ مــن خــال دعــم . ٢
وتعزيــز توظيــف اســتراتيجيات التدريــس الحديثــة؛ بمــا يســاهم فــي تحقيــق التعلــم النوعــي 

الجيــد.

دعــم البحــوث العلميــة المتميــزة، وتشــجيع الباحثيــن علــى النشــر الدولــي المصنــف؛ بمــا . 	
ــًا. يســاهم فــي تحقيــق تقــدم تصنيــف الجامعــة عربيــًا وعالمي

تشــجيع اإلبــداع واالبتــكار إلطــاق مبــادراٍت علميــة رائــدة، تخــدم المجتمــع، وتســاعد . 	
فــي تنميــة االقتصــاد المعرفــي، وريــادة األعمــال؛ فــي بيئــٍة أكاديميــٍة محّفــزٍة، وبشــراكاٍت 

فاعلــة .

تهيئة بيئة تنافسية؛ للوصول إلى األداء المتميز في الجامعة.. 	

تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لجامعة أم القرى ٢٠٢٧م، والمتمثلة في: . 	

تقديم برامج تعليمية نوعية؛ إلعداد طالب منافس عالميًا. 	
تحسين جودة مخرجات البحث العلمي. 	
تطوير منظومة االبتكار ، وتوجيهها لتعزيز االقتصاد المعرفي. 	
رفع كفاءة الموارد والحوكمة؛ لتحقيق التميز في العمل المؤسسي. 	
تعزيز مكانة الجامعة عالميًا بعمقها العربي واإلسالمي، وتفعيل دورها المجتمعي. 	
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الفئات المستهدفة :

الكليات ، العمادات المساندة ، اإلدارات

الموظفون

أعضاء هيئة التدريس  
ومن في حكمهم                                   

مسارات الجائزة:

مسارات جائزُة 
ز ميُّ جامعِة أمِّ القرى للتَّ

االبتكار والجودة التعليم  البحث العلمي
 التطوير

 وخدمة المجتمع

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في التعلم 

اإللكتروني

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في الترجمة 

والتعريب

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز  في الخدمات 

االستشارية

جائزة جامعة ام القرى 
للتميز في العمل 

اإلداري

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في تطوير تجربة 

الطالب

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في االبتعاث 

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في الجودة 

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في العمل التطوعي  

والمسؤولية المجتمعية

جائزة جامعة أم القرى
 للتميز في التعليم

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في النشر العلمي

جائزة جامعة أم القرى 
للتميز في االبتكار وريادة 

األعمال

جائزة جامعة أم القرى             
للتميز في القيادة
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7

اإلطار المنظم للجائزة
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الشروط العامة للتقديم على الجائزة:

أن يكــون التقديــم علــى الجائــزة إلكترونيــًا فــي الوقــت المحــدد بعــد اســتيفاء جميــع الشــروط . 	
والمستندات.

أن يكــون المتقــدم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم والموظفيــن الرســميين ، . ٢
وجهــات الجامعــة المختلفــة مــن الكليــات والعمــادات المســاندة واإلدارات.

يمكن التقدم لفرع واحد فقط من فروع الجائزة.. 	

يشــترط فــي كل األعمــال المقدمــة للجائــزة أن يكــون قــد أشــير فيهــا إلــى انتمــاء المتقــدم . 	
لجامعــة أم القــرى.

يحــق للجنــة اإلشــرافية أن تحجــب الجائــزة إذا ثَبــت إخــال المتقــدم بــأي شــرط مــن شــروط . 	
ــة  ــزة التقــدم لهــا مــرة أخــرى إال بعــد مــرور ثاث ــه الجائ ــزة ، وال يحــق لمــن حجبــت عن الجائ

أعــوام.

أال يكون المتقدم للجائزة عضوًا في أي لجنة من لجان الجائزة خال نفس العام.. 	

ــز أو . ٧ ــز أم القــرى للتمي ــزة مــن جوائ ــأي عمــل ســبق أن حصــل علــى أي جائ ال يحــق التقــدم ب
جهــة أخــرى.

علــى المتقــدم التوقيــع علــى تعهــد بصحة جميع المعلومات الواردة في طلبه، تحت طائلة .  
المسؤولية، ويمكن للجامعة سحب الجائزة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات.

أال يكــون المتقــدم قــد أوقعــت بحقــه أي عقوبــة تتعلــق بــاألداء المهنــي وفقــًا للمــادة .  
ــة  )  ( مــن الائحــة المنظمــة لشــؤون منســوبي الجامعــات الســعوديين مــن أعضــاء هيئ

ــه بالجامعــة. التدريــس ومــن فــي حكمهــم خــال ســنوات خدمت

للجنــة اإلشــرافية صاحيــة إضافــة أو تعديــل شــروط التقديــم أو آليــة تقييــم المرشــحين . ٠	
ــراه مناســبًا. ــز المســارات حســب مــا ت علــى جوائ

ال يحق للمتقدم االعتراض على قرارات اللجنة اإلشرافية في اعتماد النتائج.. 		

محدثــًا . ٢	 الجامعــة  موقــع  فــي  للمتقــدم  الخــاص  اإللكترونــي  الموقــع  يكــون  أن  يجــب 
المعلومــات. تقنيــة  عمــادة  لمتطلبــات  ومســتوفيًا 
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متطلبات التقديم على الجائزة

إكمال النموذج اإللكتروني للتقديم على الجائزة.. 	
تقديــم ملــف PDF باعتبــاره مرفقــًا يحــوي كافــة المعلومــات المطلوبــة التــي تثبــت تحقــق . ٢

ــزة المقــدم عليهــا مــع مراعــاة  ــر المذكــورة فــي الفــرع المخصــص للجائ الشــروط والمعايي
ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضــح.

يطبق على جميع المسارات بفروعها:

مكونات الجائزة:

مستويات الجائزة:

المركز األول   )مكافأة وقدرها ٢٠ ألف ريال(

المركز الثاني   )مكافأة وقدرها ٠	 آالف ريال((

المركز الثالث   )مكافأة وقدرها 	 آالف ريال(

مكافأة ماليةشهادة تقديرية

12

	٢ 	
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مخطط سير إجراءات التقديم على الجائزة:
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مواعيد مهمة للجائزة:

آلية التقديم على الجائزة:

الباركود لصفحة الجائزة

رابط صفحة الجائزة: 
https://uqu.edu.sa/adcs/UQUPrize

انتهاء مرحلة 
التقييم و التحكيم

إعالن الجائزة

الموعد المقترح 
لحفل التكريم

انتهاء مرحلة اعتماد 
النتائج

بداية تقديم 
المشاركين 

واستقبال الطلبات

آخر موعد 
للتقديم

	٠/٢	/				هـ /٠	/				هـ

٢٠/	/				هـ

سيتم اإلعان عنه 
الحقا

٧/٢٠/				هـ٢٧/	/				هـ
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12

المعلومات التفصيلية 
لمسارات الجائزة
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المعلومات التفصيلية لمسارات الجائزة

1 - مسار التعليم: 

 تهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة علــى التميــز واإلبــداع فــي 
التدريــس، واســتخدام األســاليب  والطــرق الحديثــة فــي التعليــم؛ ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى 
جــودة المخرجــات التعليميــة ؛ كمــا تســاهم فــي نشــر الممارســات التعليميــة المتميــزة 
وتطويرهــا وذلــك لارتقــاء بــاألداء فــي العمليــة التعليميــة ؛ وتمنــح الجائــزة لعضــو هيئــة 
بــأداء تدريســي عالــي الجــودة  التدريــس الــذي أثبــت تميــزًا فــي أداء رســالته التعليميــة 

،وحقــق نتائــج تعليميــة متميــزة.

	. أن يكــون المرشــح للجائــزة ممــن قــام بمهــام تعليميــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس  ومــن فــي 
حكمهــم للعــام الدراســي الســابق للتقــدم للجائــزة.

1-1 - جائزة  جامعة أم القرى للتميز في التعليم:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

٢	 	 - التخطيط والتصميم للمقررات الدراسية

	 	 إظهار معرفة متعمقة بمحتوى المقررات.

	 التخطيط المبتكر في تقديم وحدات المقرر وتنظيمها بطريقة منطقية ومنهجية، مع 
وصف دقيق لألهداف ومخرجات التعلم المتوقعة. ٢

	 تحديد متطلبات تقييم المقررات وإعدادها. 	

	 تقديم قائمة مترابطة وحديثة بالمصادر ذات العاقة بالمقررات التي يقوم بتدريسها. 	

	 استخدام التقنيات المساندة في تصميم المقررات الدراسية وإعدادها. 	
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الدرجة المعيار م

		 ٢ - استراتيجيات المقررات الدراسية

	 ربط محتوى المقررات بالدراسات والبحوث والتطورات الحديثة في مجال التخصص. 	

	 تنمية اإلبداع وتعزيزه، وزيادة الرغبة في االكتشاف ،وتنمية الدافعية للتعلم الذاتي لدى 
الطلبة. ٧

	 تنمية مهارات التحليل والتفكير الناقد لدى الطلبة.  

٢٠ 	 - تقديم المقررات الدراسية

	 األداء العام للمحاضرة خال الزيارة الميدانية.  

	 تطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم المتمركزة حول الطالب والتعلم النشط. 	٠

	 ربط محتوى المقررات بخبرات الحياة الواقعية. 		

	 تشجيع الطلبة على المشاركة والتفاعل أثناء تقديم المقرر. 	٢

٢٠ 	 - تقويم أداء الطلبة والتغذية الراجعة

	 المزج بين استراتيجيات التقويم وأهداف التدريس ذات العاقة المباشرة بالمخرجات 
المتوقعة من المقرر. 		

	 تبني استراتيجيات تقويم علمية تتاءم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المقررات الدراسية 
التي يقوم بتدريسها. 		

	 تقديم تغذية راجعة فاعلة وشاملة للطلبة بأساليب مناسبة تساعدهم في التعرف على 
جوانب القوة والضعف لديهم. 		

	 التواصل مع الطلبة والتوعية 		

٢٠ 	 - معايير مساندة

	 متوسط تقييم الطلبة آلخر عامين دراسيين. 	٧

	 حضور المؤتمرات وورش العمل ودورات التعليم والتعلم ذات العاقة بعملية التدريس. 	 

	 تقديــم المحاضــرات واألوراق العلميــة فــي المؤتمــرات وورش العمــل ذات العاقــة 
بعمليــة التدريــس. 	 

	 تقديــم االستشــارات فــي مجــال التدريــس للهيئــات والمؤسســات والمنظمــات داخــل 
الجامعــة وخارجهــا. ٢٠

	٠٠ اإلجمالي
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إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة  فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

ملف تقرير المقرر الدراسي.. 	
نماذج لتقييم أداء الطلبة ) اختبارات - تقارير - واجبات - أخرى(.. ٢
نمــاذج للعــروض التقديميــة والوســائل التعليميــة المســتخدمة فــي تقديــم المقــرر )مثــال: . 	

فيديوهــات مصــورة(.
شهادات حضور الدورات وورش العمل ذات العاقة بالعملية التدريسية.. 	
بالعمليــة . 	 العاقــة  ذات  العمــل  وورش  والــدورات  المؤتمــرات  فــي  للمشــاركة  نمــاذج 

التدريســية.
نماذج لوسائل التواصل مع الطلبة. . 	

األدلة
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ــى االســتخدام  ــة التدريــس بجامعــة أم القــرى عل ــى تشــجيع أعضــاء هيئ ــزة ال تهــدف الجائ
األمثــل ألنظمــة التعلــم اإللكترونــي ،ونشــر ثقافــة التعلــم اإللكترونــي، وتقديــر المتميزيــن 
فــي مجــال التعلــم اإللكترونــي؛ كمــا تســاهم الجائــزة فــي تبــادل الخبــرات، ونشــر أفضــل 

ــي. ــم اإللكترون التطبيقــات فــي مجــاالت التعل

أن يكــون المرشــح للجائــزة ممــن قــام بمهــام تعليميــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي . 	
حكمهــم  للعــام الدراســي الســابق للتقــدم للجائزة.

أال يكــون المشــارك فــي الجائــزة أحــد منســوبي عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن . ٢
بعــد أثنــاء العمــل المقــدم للجائــزة .

عــدم قبــول تقديــم المرشــح علــى الجائــزة فــي حــال كان المقــرر اإللكترونــي قــد تــم تطويــره . 	
مــن قبــل عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ضمــن مشــروع تطويــر المقــررات 

أو االستنســاخ منــه.
أن يكون العمل المقدم  من ضمن مقررات الجامعة أو تم تقديمه لاعتماد.. 	
ضرورة التزام األعمال المقدمة بحقوق الملكية الفكرية.. 	

1-2 - جائزة جامعة أم القرى للتميز في التعلم اإللكتروني :

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

		 	 - تصميم المقرر االلكتروني

	
كتابة الغايات واألهداف بشكل واضح في المقرر اإللكتروني ومناسب لمستوى المقرر  
ويتماشى مع مخرجات التعلم )على سبيل المثال تظهر األهداف داخل خطة المقرر، وبكل 

وحدة تعليمية(.
	

	 صياغة الغايات واألهداف بشكل قابل للقياس )أن يتوقع الطلبة ما هم قادرون على 
تحقيقه(. ٢

	 أن يكون المحتوى متاح ومقسم إلى أجزاء منظمة )على سبيل المثال يقدم المحتوى في 
صورة وحدات أو موديات أو مواضيع ذات طابع مميز(. 	

	 أن ُيدعم المحتوى بالوسائط المتعددة المتنوعة )على سبيل المثال: فيديو/ صوت/ صور/ 
رسوم متحركة(. 	

	 سهولة التنقل بين أجزاء ومكونات المقرر اإللكتروني )مثال: التنقل بشكل منطقي من 
حيث طبيعة المقرر(. 	

	
أن تمكن االستراتيجيات التعليمية الطلبة من الوصول إلى غايات واهداف المقرر 

اإللكتروني )على سبيل المثال: توفير التعليمات لألنشطة ، وأن تكون متسقة مع أهداف 
المقرر(.
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الدرجة المعيار م

	 أن يتضمن تصميم المقرر اإللكتروني إرشادات واضحة للتعامل مع محتوى المقرر )على 
سبيل المثال: تعليمات واضحة لخطة السير في المقرر، فيديوهات توجيهية(. ٧

	
أن ُتستخدم األدوات بطرق إبداعية في المقرر اإللكتروني المتمركزة حول الطلبة )مثًا: 
التعلم التعاوني وعبر األقران وذلك بجعل الطلبة يتفاعلون مع بعضهم البعض كتقييم 

بعضهم البعض(.
 

	 أن يتم قراءة المواد التعليمية مثل المستندات وملفات PDF والعروض التقديمية 
بسهولة من خال التقنيات المساعدة )مثل قارئ الشاشة، تكبير النص وقراءتها اليا(.  

	 أن تتماشى المواد التعليمية بالمقرر اإللكتروني مع تفضيات الطلبة المتنوعة )على سبيل 
المثال: )المتعلم البصري، السمعي، الحركي(. 	٠

٢	 ٢ - التفاعل والتعاون

	
أن تعزز األنشطة التعاونية محتوى المقرر اإللكتروني ومخرجات التعلم، وبناء مهارات 
الطلبة باستخدام أدوات التواصل والمجموعات )على سبيل المثال: العمل الجماعي، 

التعاون، والتحاور بين الطلبة(.
		

	 أن يتم إتاحة فرص للتواصل المتزامن )على سبيل المثال: االجتماعات المباشرة افتراضيًا، 
الشات(. 	٢

	 أن يتم اتاحة فرص للتواصل غير المتزامن )على سبيل المثال: لوحات النقاش، البريد 
اإللكتروني بنظام إدارة التعلم اإللكتروني(. 		

	 أن يتضمن المقرر اإللكتروني نموذج تقييم )Rubric( لشرح كيفية تقييم مشاركة الطلبة. 		

	 توضيح التقييمات )مثل: الواجبات واالختبارات( وآلية قياسها )على سبيل المثال: استخدام 
)نموذج التقييم، مركز التقديرات(. 		

	 أن تتوافق التقييمات مع أهداف وغايات ومحتوى المقرر اإللكتروني. 		

		 	 - التقييمات

	 أن تكون التعليمات مكتوبة بشكل واضح ومختصر للتقييمات )على سبيل المثال: التقدير، 
تنسيق الملفات، تواريخ االستحقاق، عدد المحاوالت، وقت ظهور النتيجة(. 	٧

	 إتاحة التقييمات بشكل متنوع من خال استخدام أدوات التقييم المتعددة بنظام إدارة 
التعلم اإللكتروني )على سبيل المثال: مشروع بحثي، اختبار موضوعي، مناقشات(. 	 

	 أن ُتقدم األنشطة التقييمية بشكل دوري ضمن الوحدات التعليمية للمقرر اإللكتروني. 	 

	 أن تقدم التقييمات للطلبة تغذية راجعة بناءة وذات معنى )مثا: من خال إضافة تعليق 
نصي داعم ألجوبة وأداء الطلبة ومساعدتهم بتصحيح أخطائهم من خال تقييم إجابتهم(. ٢٠

	٧ 	 - دعم المتعلم

	 وضوح وسهولة الوصول إلى معلومات االتصال الخاصة بعضو هيئة التدريس. ٢	

٢ تضمين وقت االستجابة المتوقع من عضو هيئة التدريس للرد على الطلبة. ٢٢

	 وضوح سياسات النزاهة األكاديمية وآداب السلوك الرقمي والخدمات المؤسسية 
بالجامعة كالدعم الفني من خال المقرر مع سهولة الوصول اليها. ٢	

٢ تناسب الوسائط التعليمية المستخدمة إلتاحة التقديم عبر الويب )على سبيل المثال: 
سرعة عرض الفيديوهات ودقة وضوح الرسومات والجرافيك(. ٢	
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الدرجة المعيار م

٢

تقسيم الملفات الكبيرة إلى أجزاء أصغر لتحسين قابلية االستخدام من قبل الطلبة )على 
سبيل المثال: وجود 	 ملفات صوت أو فيديو مدتها ٠	 دقائق تكون أفضل من ملف 

واحد مدته ٠	 دقيقة، أو تقديم 	 مستندات من ٠	 صفحات بداًل من مستند واحد من ٠	 
صفحة(.

٢	

	 وجود آليات تسمح بالتغذية الراجعة من قبل الطلبة من دون الكشف عن هويتهم في 
تقييم المقرر اإللكتروني. ٢	

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

ملف تقرير المقرر الدراسي اإللكتروني على منصات التعلم اإللكتروني.. 	
نماذج لتقييم أداء الطلبة  ) اختبارات - تقارير - واجبات - أخرى(.. ٢
نمــاذج للعــروض التقديميــة والوســائل التعليميــة والفيديوهــات المســتخدمة فــي تقديــم . 	

المقــرر اإللكترونــي.
نماذج لألنشطة ولوسائل التواصل مع الطلبة على منصات التعلم اإللكتروني.. 	

األدلة
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 تهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز قطاعــات الجامعــة مــن خــال المســاهمات التــي ســاعدت 
علــى تســهيل وتذليــل العقبــات خــال رحلــة الطلبــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، باســتحداث 
مبــادرات متنوعــة أو شــاملة، للوصــول إلــى أقصــى درجــات الرضــا حــول الخدمــات المقدمــة؛ 
وتشــير الجائــزة إلــى التــزام الجامعــة بالتميــز فــي تعزيــز نجــاح الطلبــة وتكريــم القطاعــات 

التــي قامــت علــى التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى تجربــة الطالــب.

ــزة أحــد الجهــات فــي الجامعــة ســواًء كليــات، عمــادات مســاندة، . 	 أن يكــون المرشــح للجائ
إدارات.

أن يكون العمل المقدم للجائزة قد تم إنجازه خال العامين الدراسيين السابقين. . ٢

1-3 - جائزة جامعة أم القرى للتميز في تطوير تجربة الطالب:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م
٢٠ أن تكون المبادرة رقمية ومبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات الطابية ، وتم تنفيذها. 	

٢٠ أن تؤثر المبادرة على رحلة الطالب األساسية داخل الجامعة
) االستقطاب - القبول - التسجيل - اإلشراف - التخريج (. ٢

	 أن تساهم المبادرة في غرس الشعور باالنتماء للمجتمع الجامعي، وتأسيس بيئة جاذبة 
للطاب. 	

	 أن تكون المبادرة ذات تأثير قابل للقياس؛ مما يعمل على تقليل الحواجز وتقديم فرص 
داعمة للطلبة. 	

	
أن تقوم المبادرة على تبني ممارسات تساهم في بناء مجتمع جامعي آمن يقدم دعمًا 
في أوقات األزمات، ويساعد الطلبة على تطوير المعرفة والمهارات التي تعزز صحتهم 

النفسية والجسدية.
	

	٠ توضيح اإلجراءات واالستراتيجيات المقدمة  والخطة التنفيذية. 	

	٠ إشراك الطلبة في تحديد وفهم المشكلة وتصميم الحل المقترح. ٧

	 وجود أدلة داعمة للتحقق من فعالية المبادرة أو الخدمة المقدمة لتحسين تجربة الطلبة.  

	٠ وجود آليات لمراقبة تأثير المبادرة أو الخدمة المقدمة لتحسين تجربة الطلبة .  

	٠ وجود آليات لتقييم رضا الطلبة. 	٠

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة  فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

ملف تقرير المبادرة وتوضيح االستراتيجيات المقدمة والخطة التنفيذية.. 	
نماذج لتقييم رضا الطلبة.. ٢
نماذج لتقييم تأثير المبادرة.. 	

األدلة
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الدرجة المعيار م

	٠ عدد األبحاث العلمية المنشورة في أفضل ٠	 مؤتمرات في مجال تخصص المتقدم صادرة 
عن Scimago ومشمولة ضمن سنوات التغطية. 	

	٠
عدد األبحاث المنشورة في مجات علمية مصنفة، ولها معامل تأثير صادر من تصنيف  
)ISI( أو )Scopus(  . وفيما يخص التخصصات النظرية أن تكون ضمن  قائمة المجات 

المستوفية  لضوابط التصنيف المعتمدة لبدل التميز البحثي.
٢

	٠ عدد األبحاث العلمية المنشورة التي حصلت على جائزة صادرة من جهات موثوقة 
ومعترف بها في مجال التخصص باعتبارها أفضل ورقة بحثية. 	

	٠ إجمالي عدد االستشهادات لألعمال البحثية المقدمة. 	
	٠ عدد األبحاث الممولة من جهات دعم خارجية. 	

	٠٠ اإلجمالي

 تهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة علــى التميــز واإلبــداع فــي 
ــر عاليــة، والمســاهمة فــي  البحــث العلمــي، والنشــر فــي أوعيــة  نشــر ذات معامــات تأثي

ــة بمــا يحقــق رســالتها وأهدافهــا.   رفــع ترتيــب الجامعــة فــي التصنيفــات الدولي

أن يكــون المرشــح للجائــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم أو مــن الباحثيــن . 	
أو مســاعديهم.

أن يكون المرشح باحثًا رئيسًا )الباحث األول( في جميع األبحاث التي يتقدم بها للجائزة.. ٢
أن تكون مرجعية الباحث المسجلة في وعاء النشر Affiliation هي جامعة أم القرى.. 	
أال يكــون قــد مضــى علــى نشــر األبحــاث المقدمــة للجائــزة أكثــر مــن عــام مــن تاريــخ فتــح . 	

ــم. التقدي
أن تكون جميع األبحاث المقدمة ملتزمة بأخاقيات البحث العلمي.. 	

يتم احتساب كل وحدة بحثية مشار إليها في المعايير أعاه بنقطة واحدة على أال يتجاوز مجموع النقاط السقف األعلى للمعيار.
فــي حالــة التســاوي فــي مجمــوع النقــاط للمعاييــر أعــاه للطلبــات بعــد المفاضلــة فيتــم النظــر فــي تصنيــف المؤتمــر أو المجلــة المنشــور 

فيهــا، والمفاضلــة بنــاًء علــى ذلــك.

2-1 -  جائزة جامعة أم القرى للتميز في النشر العلمي:

2 - مسار البحث العلمي:

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

ملف يشمل األبحاث المنشورة وما يثبت تصنيف المؤتمر أو المجلة.. 	
ملف توضيحي لعدد االستشهادات لألعمال البحثية.. ٢
تقرير عن األبحاث الممولة من جهات دعم خارجية.. 	

األدلة

معايير التقييم والمفاضلة 

شروط التقديم على الجائزة
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ز ميُّ جائزُة جامعِة أمِّ القرى للتَّ
١٤٤٣هـ

  تهــدف الجائــزة إلــى مــد جســور التواصــل الثقافــي ،وتفعيــل االتصــال المعرفــي؛ مــن خــال 
ترجمــة كتــاب أو أبــواب مــن كتــاب مــن وإلــى اللغــة العربيــة. كمــا تهــدف إلــى تنشــيط حركــة 
الترجمــة والتعريــب فــي الجامعــة لكافــة فــروع المعرفــة، وتمنــح هــذه الجائــزة للمتميزيــن 

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال الترجمــة والتعريــب، ألفضــل كتــاب مترجــم. 

ــد . 	 ــة التدريــس ممــن هــم علــى رأس العمــل عن ــزة مــن أعضــاء هيئ أن يكــون المرشــح للجائ
ــزة. ــى الجائ ــم عل التقدي

أن يكــون الكتــاب المترجــم منشــورًا خــال العاميــن الســابقين لتاريــخ بــدء التقديــم علــى . ٢
الجائــزة.

اإلشارة إلى انتماء المؤلف لجامعة أم القرى على العمل المقدم.. 	

2-2-  جائزة جامعة أم القرى للتميز في الترجمة والتعريب:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

٢٠ حداثة الكتاب العلمية وقيمته. 	

٢٠ مراعاة حقوق الملكية الفكرية في العمل بما في ذلك الحصول على إذن الترجمة من 
الناشــر. ٢

٢٠ اإلضافة المعرفية في المجال العلمي. 	

		 	 خدمة الكتاب المترجم لاقتصاد المعرفي والمجتمع.

		 سامة اللغة، ودقة األسلوب واإلخراج. 	

	٠ دقة توثيق المعلومات. 	

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

نسخة إلكترونية من الكتاب المترجم.. 	
إذن الترجمة والنشر من الناشر من خال مركز الترجمة والتعريب بالجامعة.. ٢
موافقة المجلس العلمي على ترجمة ونشر العمل المقدم للجائزة.. 	

األدلة
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ز ميُّ جائزُة جامعِة أمِّ القرى للتَّ
١٤٤٣هـ

 تهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز منســوبي الجامعــة المبتعثيــن للخــارج أو الداخــل للتميــز واإلبداع 
فــي أثنــاء بعثتهــم مــن خــال الحصــول علــى درجــة الماجســتير أو الدكتــوراة مــن جامعــات 
مرموقــة ذات تصنيــف عــال تســهم فــي رفع مســتوى التأهيل العلمي لمنســوبي الجامعة، 
والنشــر فــي أوعيــة نشــر ذات معامــات تأثيــر عاليــة؛ للمســاهمة فــي رفــع ترتيــب الجامعــة 

فــي التصنيفــات الدوليــة بمــا يحقــق رســالتها وأهدافهــا.  

أن يكــون المرشــح للجائــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم الحاصليــن علــى . 	
الدرجــة العلميــة )الماجســتير أو الدكتــوراه أو الزمالــة أو التخصــص الدقيــق( للعــام الدراســي 

الســابق أو الحالــي للتقــدم للجائــزة.
أن يكــون المرشــح باحًثــا رئيًســا فــي كل األبحــاث المقدمــة للجائــزة حــال وجــود أبحــاث . ٢

منشــورة.
أن تكون مرجعية الباحث المسجلة في وعاء النشر Affiliation هي جامعة أم القرى.. 	
أن تكون األبحاث منشورة خال دراسة المبتعث.. 	
أن يكــون المرشــح قــد حصــل علــى الدرجــة العلميــة بــدون أي تمديــد فــي مرحلــة الماجســتير . 	

أو الدكتوراه.

2-3- جائزة جامعة أم القرى للتميز  في االبتعاث:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

	٠
الحصول على الدرجة العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( من أفضل ٠	 جامعة في التخصص 
حسب أحدث تصنيف تخصصي من تصنيفات )شنقهاي أو  كيو إس أو التايمز( وقت التقدم 

للجائزة، وفيما يخص الزمالة والتخصص الدقيق  يعتمد على تصنيف الجامعة.
	

	٠ عدد األبحاث المنشورة في مجات علمية مصنفة: للتخصصات العلمية والطبية )ISI(  أو 
)Scopus(  للتخصصات األخرى. ٢

٢٠ الحصول على جوائز من جهات مرموقة أو براءات اختراع موثقة خال فترة االبتعاث. 	

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

المؤهل العلمي  وكشف الدرجات وما يثبت تصنيف الجامعة.. 	
ملف يوضح اإلنجازات من األبحاث العلمية أو الجوائز أو براءات االختراع. . ٢
ما يثبت إنهاء البعثة في المدة المحددة من غير تمديد.. 	

األدلة
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ز ميُّ جائزُة جامعِة أمِّ القرى للتَّ
١٤٤٣هـ

   تهــدف الجائــزة للتحفيــز علــى االبتــكار  وريــادة األعمــال، وتمنــح الجائــزة للمبتكريــن ورواد 
األعمــال ممــن تنــدرج أعمالهــم تحــت اســم  االكتشــافات العلميــة والصحيــة، واالبتــكارات، 
وبــراءات االختــراع الممنوحــة، والتقنيــات المرّخصــة، علــى أن تكــون لهــذه  األعمــال قيمــة 

علميــة مضافــة واعتــراف محلــي أو دولــي.

أن يكــون المرشــح للجائــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم أو  الموظفيــن  . 	
للعــام الدراســي الســابق للتقــدم للجائــزة.

أن يكون االكتشاف أو االبتكار أو ترخيص التقنية قد تم منحه نهائيًا.. ٢
أن تكون فكرة االكتشاف أو االبتكار مبنية على أسس علمية رصينة.. 	

3-1- جائزة جامعة أم القرى للتميز في االبتكار  وريادة األعمال:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

	٠ عدد األعمال المتقدم بها المبتكر، التي تحقق شروط التقديم. 	

	٠ تسجيل االكتشاف أو االبتكار محليًا. ٢

	٠ تــوائم االكتشاف أو االبتكار مــع مســارات عمــل مراكــز البحــث واالبتكار بالجامعــة. 	

	٠ المردود المجتمعي أو البيئي أو االقتصادي المتوقع من االكتشاف أو االبتكار. 	

	٠ تحويل االبتكار إلى نموذج أولي قابل للتطبيق )منتج أو مشروع ريادي(. 	

	٠٠ اإلجمالي

3 - مسار االبتكار والجودة:

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

 تقرير عن االكتشاف أو االبتكار .. 	
ما يثبت تسجيل االكتشاف أو االبتكار.. ٢
ما يثبت تحويل االكتشاف أو االبتكار إلى نموذج أولي أو منتج أو مشروع ريادي.. 	

األدلة
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ز ميُّ جائزُة جامعِة أمِّ القرى للتَّ
١٤٤٣هـ

تهــدف الجائــزة إلــى تطويــر الخدمــات االستشــارية بمــا يســهم فــي تطويــر قطــاع الخدمــات 
االستشــارية فــي المملكــة. وتمنــح الجائــزة للمستشــارين المتميزيــن مــن جامعــة أم القــرى، 
والذيــن كان لهــم دور فاعــل فــي التخطيــط والتنفيــذ لمشــاريع استشــارية نوعيــة، أســهمت 

فــي تعظيــم المــوارد الذاتيــة، وتوفــر دخــل إضافــي للجامعــة.

أن يكون المرشح من أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي السابق للتقدم للجائزة.. 	
أن يكون قد مضى على حصول المستشار على ذات الجائزة ثاثة أعوام على األقل. . ٢

3-2- جائزة جامعة أم القرى للتميز في الخدمات االستشارية:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

٢٠ قيمة التمويل الكلي للمشاريع االستشارية. 	

٢٠ نسبة اإلنجاز في المشروع حتى تاريخ التقدم للجائزة. ٢

٢٠ جودة مخرجات المشروع االستشاري وقيمته. 	

	٠ نسبة  أعضــاء  منســوبي  جامعــة  أم  القــرى  أو  طابها  المشــاركين  فــي  المشــروع 
االستشــاري. 	

	٠ مدى االستفادة من المشروع االستشاري في تنفيذ مشاريع تعاون أخرى. 	

٢٠ مدى ارتباط المشروع االستشاري باستراتيجية الجامعة. 	

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

تقرير عن المشروع االستشاري وأعضائه ومخرجاته وقيمة التمويل و نسبة اإلنجاز.. 	
تقرير عن ارتباط المشروع باستراتيجية الجامعة. . ٢

األدلة
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ز ميُّ جائزُة جامعِة أمِّ القرى للتَّ
١٤٤٣هـ

ــر فــي التعليــم وتشــجيعها،  ــى نشــر ثقافــة و ممارســة الجــودة والتطوي ــزة إل تهــدف الجائ
والمؤسســة  األكاديميــة  للبرامــج  األكاديمــي  االعتمــاد  ومتطلبــات  معاييــر  واســتيفاء 

التعليميــة.

أن يكــون البرنامــج أحــد البرامــج القائمــة فــي الجامعــة، وأن يقــدم أحــد الدرجــات العلميــة . 	
التاليــة: الدبلــوم، البكالوريــوس، الماجســتير، الدكتــوراه.

أن يكون مستكمًا لجميع وثائق الجودة التي تحددها عمادة التطوير والجودة.. ٢
أن يكون البرنامج مفعًا )عليه قبول وقد تخرجت منه دفعة واحدة على األقل(.. 	

3-3 - جائزة جامعة أم القرى للتميز في الجودة: 

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

٢	 حصول البرنامج على االعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب. 	

	٠ نسبة مشاركة منسوبي البرنامج في لجان الجودة. ٢

	٠ تقييم وثائق الجودة الصادرة من عمادة التطوير والجودة. 	

	٠ نسبة مؤشرات أداء البرنامج التي حققت مستهدفاتها. 	

	٠ تقييم نظام الجودة بالبرنامج بناًء على معايير محددة؛ من حيث شموليته ووضوحه وتميزه. 	

	 عدد فعاليات نشر ثقافة الجودة التي قدمها البرنامج. 	

	٠ عدد الدورات التدريبية في مجال الجودة واالعتماد التي حضرها أعضاء هيئة التدريس. ٧

	٠ نسبة خريجي البرنامج الذين توظفوا خال 	 أشهر من التخرج.  

	٠ جودة المحتوى والتنسيق لموقع البرنامج حسب معايير جودة المحتوى الرقمي للمواقع 
اإللكترونية.  

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

تقرير عن البرنامج المقدم واللجان والوثائق الداعمة.. 	
تقرير عن أداء البرنامج.. ٢
تقرير عن الفعاليات المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والدورات ذات العاقة.. 	

األدلة
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   تهــدف الجائــزة إلــى تشــجيع القيــادات الجامعيــة على تطويــر العمليات الداخلية والمعايير 
الخاصــة بالخدمــات مــن سياســات وأدلــة واجــراءات تســهم فــي تســهيل العمليــات داخــل 
الجامعــة وتيســيرها وحوكمتهــا. وتمنــح الجائــزة للقــادة األكاديمييــن داخــل الجامعــة؛ لتثبــت 
وأقســامهم وكلياتهــم  إداراتهــم ومراكزهــم ووحداتهــم  قيــادة  فــي  العاليــة  كفاءتهــم 

ومعاهدهــم وعماداتهــم فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.

أن يكــون المرشــح قــد أمضــى فــي العمــل القيــادي ســواء كان أكاديميــًا أو إداريــًا بالجامعــة . 	
عاميــن علــى األقــل.

4-1- جائزة جامعة أم القرى للتميز في القيادة:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

	٠ ملــف اإلنجاز يحوي شواهد لمســيرة قياديــة متميــزة، متمثلة في جودة المبادرات والعمل 
اإلداري أو األكاديمي وخدمة الجامعة وخدمة المجتمع في الخمس السنوات الماضية. 	

	٠ الكفــاءة فــي تطويــر العمليــات الداخليــة والمعاييــر الخاصــة بالخدمــات وتسهيلها 
وضبطها؛ مــن سياســات وأدلــة وعمليــات وإجــراءات وتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق. ٢

	٠ المبادرات والمساهمات ذات األثر االجتماعي واالقتصادي على مستوى الجامعة. 	

	٠ زيارات ميدانية للمرشح. 	

٢٠ عرض تقديمي للمرشح أمام لجنة متخصصة. 	

	٠٠ اإلجمالي

4 - مسار التطوير وخدمة المجتمع:

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

ملف اإلنجازات والمبادرات.. 	
ملف العرض التقديمي.. ٢

األدلة
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تهــدف الجائــزة إلــى تشــجيع اإلدارييــن وتطويــر العمــل اإلداري ،وإيجــاد بنــاء تنظيمــي إداري 
يدعــم رؤيــة الجامعــة، ويحقــق معاييــر الجــودة، ويدعــم روح التنافس الشــريف بين اإلداريين 
، وتمنــح الجائــزة للمتميزيــن مــن اإلدارييــن فــي مجــال التميــز فــي العمــل اإلداري؛ لتحقيــق 

أهــداف الجامعة االســتراتيجية.

أن يكون المرشح من الموظفين. . 	
أن يكون قد أمضى في العمل اإلداري بالجامعة عامين على األقل.. ٢

4-2- جائزة جامعة أم القرى للتميز في العمل اإلداري:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

	٠ ملــف اإلنجاز ويحوي شواهد  لمســيرة إدارية متميزة، متمثلة في جودة المبادرات والعمل 
اإلداري وخدمة الجامعة خال العامين الماضيين. 	

٢٠ ملف الدورات التطويرية. ٢

		 تقييم الرئيس المباشر. 	

	 تقييم المرؤوسين . 	

	٠ المشاركة في الخدمة المجتمعية. 	

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

ملف الدورات و اإلنجازات.. 	
ملف التقييمات.. ٢

األدلة
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لــدى  إلــى ترســيخ ثقافــة العمــل التطوعــي والمســؤولية المجتمعيــة   تهــدف الجائــزة 
منســوبي الجامعــة بمــا يخــدم المجتمــع وضيــوف الرحمــن. وتعــد الجائــزة إحــدى المبــادرات 
التــي تســعى لتحقيــق الجــودة فــي برامــج خدمــة المجتمــع ،وزيــادة أعــداد المتطوعيــن 
علــى مســتوى الجامعــة. وتمنــح هــذه الجائــزة ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم 
والموظفيــن الذيــن قدمــوا خدمــات للمجتمــع المكــي مــن خــال األعمــال التطوعيــة و 

المبــادرات المجتمعيــة فــي المواســم المختلفــة.

 أن يكون المرشح للجائزة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم أو الموظفين.. 	
أن يكون قد أمضى في العمل بالجامعة عامين على األقل.. ٢

4-3- جائزة جامعة أم القرى للتميز في العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية:

شروط التقديم على الجائزة

معايير التقييم والمفاضلة 

الدرجة المعيار م

٢٠ عدد الساعات التطوعية. 	

	٠ االبتكار والنوعية في المبادارات المجتمعية. ٢

٢٠ عدد المبادرات أو الفرص التطوعية المقدمة والمشارك فيها. 	

	٠ إفادة الجهات المستفيدة من األفكار والمبادرات التطوعية المقدمة. 	

	٠ تنوع الفئات المستهدفة من المبادرات، والشراكات العامة والخاصة وغير الربحية. 	

	٠ العضوية في المراكز والجمعيات الخيرية. 	

	٠٠ اإلجمالي

إرفــاق جميــع مــا يثبــت تحقيــق المعاييــر الســابقة فــي ملــف PDF لألدلــة المذكــورة 
أدنــاه وال مانــع مــن إضافــة أدلــة أخــرى مــع مراعــاة ترتيــب وتصنيــف األدلــة بشــكل واضح:

تقرير عن المبادرات والفرص التطوعية.. 	
ملف عن الجهات المستفيدة.. ٢
ملف العضويات في الجهات الخيرية.. 	

األدلة
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