
  

 
 جائزة جامعة قطر للتميز

 2017-2016للعام  األكاديمي  هيئة التدريس ألعضاء

 
 الغرض 

هي جائزة سنوية إلبراز وتقدير األداء المتميز لعضو هيئه التدريس ، في التدريس والبحث وخدمة المجتم�ع ال�داخلي والخ�ارجي ، 
 ولمكافأة األداء المتميز .وقد خصصت هذه الجائزة لتشجيع األداء األكاديمي االستثنائي 

 
 الجائزة

 بحد أقصى.% من أساس راتبه السنوي 15يمنح الفائز بهذه الجائزة 
 

 الجائزةشروط الترشيح لهذه 
 األساتذة الزائرين، أو الق�ائمين عل�ى الت�دريس بالنظ�ام الجزئ�ي) من غير( يجب أن يكون المرشح للجائزة عضو هيئة تدريس       

 وأن يكون قد قضي عاماً واحداً على األقل في خدمة الجامعة. 
 

   :المعايير
ف�ي أس�همت ق�د أداة تغيي�ر له�ؤالء ال�ذين تتص�ف أعم�الهم بأنه�ا تمث�ل ك�ل ش�يء تم�نح وقب�ل  جائزة جامعة قط�ر للتمي�ز أوالً إن       

تمي��زاً ف��ي جمي��ع م وباإلض��افة إل��ى ه��ذه اإلس��هامات يج��ب أن يك��ون الف��ائز به��ذه الج��ائزة ق��د أظه��ر أداءً  األداء ف��ي الجامع��ة.تحس��ين 
  :المجاالت األخرى المسئول عنها عضو هيئة التدريس

 .هبتكاريإلاالبحث أو األنشطة  -1
 األكاديمي. التدريس واإلرشاد -2
 المجتمع والممارسة المهنية. الجامعة وخدمة  -3

 مطبوعةويتم الترشيح من قبل العميد في نسخة الدليل على اإلنجاز المتميز الذى يبرر الترشيح لجائزة  التميز إرفاق والبد من      
  .الكترونية أو
 

 التدريس 
 يأتي: في التدريس ما  األداء المتميز المستخدمة في تقييمالمعايير تضمن وت
 مدى الحياة . ودعمه أسلوب مبتكر في تقديم تعليم يرتكز على المتعلم  •
 . األخرى تؤدي إلى تمييزهم بشكل إيجابي عن قرنائهم في الجامعات  أنشأنها تزويد الطالب بالوسائل الضرورية التي من  •
خ�ريج البرن�امج ف�ي س�وق  واس�تمرارية تن�افس القيام بتطوير البرنامج الدراسي / المقرر الدراسي وإثرائه بما يض�من ديموم�ة •

 . العمل
وتجرب�ة تطبيق�ات أو ب�رامج ج�اهزة، أو العلمي�ة  كيفية ت�دريس الم�ادةفيما يتعلق ببين زمالئه  والحوار وتعزيزه النقاشتشجيع   •

 .  جديد يتصل بتخصصه ينهج تدريس
  .وممارستها طرق التدريسفي  عديدة التعرف على بدائلفي زمالءه ومشاركته  ،إدراج طرق تدريس حديثة •
البح�ث يؤدي إلى ال�ربط ب�ين بما  ؛منهجية البحث في التدريس من خالل ممارسة تعليم قائم على االستقصاء لدمج بذل الجهود  •

 والتدريس. العلمي
وتمك�ين الط�الب م�ن .  أنواعه�اعل�ى تع�دد  المهارات البحثي�ة ومنهجي�ة البح�ث وممارسة البحوث،تشجيع الطالب على إجراء  •

، إتق�انهم لمنهجي�ة البح�ثو ق�درة الط�البتظه�ر م�دى  الت�يميم المشروعات تصمقررات و ،مشروعات التخرجذلك من خالل 
   وتأثيره. البحث األكاديمي وعيهم بمصداقيةتظهر وباإلنجاز، والسعادة الحماس الحقيقي في بث روح النجاح تعكس و

 . لمخرجات التعلم الدراسيوإلى تحقيق المقرر أو البرنامج في أداء الطالب، إلى تحسين كبير  تقديم أنشطة تؤدي •
 المق�رربموضوعات ارتباطاً وثيقاً واقعي يرتبط تقييم  تقوم على  ومقترحات بناءة وتقديم مالحظات  ،التعبير عن رأيه المهني •

 .  الخطة الدراسية  أو
 . ومراجعتهأو دليل أو مرشد للمحاضرات النظرية أو العلمية  ،قسملل لإلجراءات األكاديمية أو الفنية وضع دليل  •
  زمالئه.العلمية لدعم تثري المادة توفير مصادر  •
 كليته. وأقسمه في أكاديمي معينة أو مع منظمة مهنية  مع هيئة اعتماد وتقاسمها الخبرات المكتسبة خالل عمله نقل •
 تقديم التدريس البيني ونشر أساليبه ودعمه عبر األقسام، والكليات، ومجتمع الجامعة على وجه العموم.  •



  

 
 

 البحث 
 يأتي:المستخدمة في تقييم التمييز في البحث ما المعايير تتضمن 

  تطوير المعرفة.في  مكتسبة بإسهامهوسمعة  العلمي، إنجازات في مجال البحث •
أو برن�امج الخب�رة البحثي�ة لط�الب  ببرنامج أولويات البح�ث ال�وطنيالمنح البحثية الخاصة  تقديم مشاريع ضمن المشاركة في  •

 الجامعة . 
ش��بكة أق��وى م��ن  حقيقي��ة لبن��اءف��رص حي��ث تت��وفر  بالتخص��صأكث��ر ارتباط��اً  علمي��ة مرموق��ة نح��و م��ؤتمراتزمالئ��ه  توجي��ه •

 .تنميتهاومهنية العالقات ال
 على المستوي الوطني واإلقليمي والدولي.  وفاعلة مجتمعية واسعة بخدماتالقيام  •
م�ن قب�ل  للتحك�يمتخض�ع إبداعية أو أعم�ال إعالمي�ة أخ�رى كتابات أو تقديم  ،أو مراجعتها مرموقةدوريات في  تحرير مقاالت •

  واإلقليمي والدولي.الزمالء على المستوي الوطني  أو النظراء
 فيه�اإبداعي�ة مماثل�ة ف�ي وس�ائل اإلع�الم األخ�رى بم�ا  أعم�ال أي�ة إبداعية أو دوريات أو  أجزاء من كتب كتب علمية أو تأليف •

عل��ى المس��توي ال��وطني   النظ��راء تحك��يمتتطل��ب  مم��ا، والف��ن المرئ��ي ...اإلنترن��ت عل��ى اإللكترون��ي نش��ر والأعم��ال الفي��ديو، 
 واإلقليمي والدولي  . 

 .   مهمة على المستوي الوطني أو اإلقليمي أو الدوليلقضايا حلول تقديم  أوأداء خدمات  •
م�ن قب�ل النظ�راء والتحك�يم  التنافس تتطلب،  ابتكاريهللقيام بأنشطة علمية أو أو زماالت أو دراسية بحثية  منح  الحصول على •

 الدولي وعلى المستوي الوطني واإلقليمي 
على المستوي ال�وطني واإلقليم�ي النظراء  تحكيمتتطلب  متميزة الترشح لجوائز تقديرية أو الحصول عليها تقديراً لقدرة علمية •

 والدولي . 
 

 خدمة الجامعة والمجتمع
 يأتي: ما خدمة الجامعة والمجتمع المستخدمة في تقييم التميز في المعايير تتضمن 

إل��ى رص��يدهم فق��ط بالنس��بة مم��ا ي��ؤدي إل��ى نم��و طالبن��ا ل��يس  ؛وتوس��عيها تف��وق الموج��ودة حالي��اً مهني��ه  وعالق��ات بن��اء ص��الت •
وإل�ى رؤي�تهم ل�دورهم ف�ي  ،ولق�يمهم ولتطلع�اتهم ،ي�رون به�ا الع�الم التيالطريقة إلى   بالنسبة أيضاً  بل، أهميته، رغم المعرفي

 المجتمع. 
ههم يوذل�ك م�ن خ�الل ت�وج ؛ال�درسغرفة ترتبط بتقصي المعرفة ، فيما يتعدى ما يتلقاه الطالب في  في جوانبالطالب  إشراك •

 .  التي تقوم على أساس تخصصاتهم العلمية واألنشطة المماثلة والمسابقات  ومساعدتهم على المشاركة في المنافسات 
وتوق�ع ، البرن�امج الدراس�ي ( الدراس�ة الذاتي�ة) تقي�يم هيئة التدريس بإع�ادة  أعضاءمن  زمالئهبإشراك تعزيز العمل الجماعي  •

 . ترتبط بتنفيذ التوصيات التي تتوصل لها الدراسة الذاتيةمهمات من القسم ألداء  زمالئه والعمل مع،  االحتياجات المستقبلية
  .ويخلقها ويعززها الجامعةللتعاون بين األقسام داخل  الفرص الممكنةعن يبحث  •
وتق�ديم نق�د بن�اء وتنميته�ا، ش�بكات العم�ل المهني�ة  م�ن خ�الل تقوي�ة والبح�ث العلم�ي الت�دريس  مج�ال ف�ي لزمالئ�هتقديم ال�دعم   •

 . وأبحاثهمالزمالء لمقاالت 
 تحسين نظام اإلرشاد األكاديمي داخل القسم .  •
والن�دوات اإلذاعي�ة والتليفازي�ة مث�ل المحاض�رات واألحادي�ث متمي�زة  المجتم�ع بأنش�طة تعليمي�ة تطوعي�ة خدم�ة المشاركة في  •

 والمؤتمرات. 
 ....إلخمثل المشاركة في مجالس إدارة ، وفى اللجان في مجال تخصصه وخبرته المهنية للمجتمع  فاعلةتقديم خدمات مهنية  •
 اإلسهام بفعالية من أجل تحقيق القسم أو الكلية أو الجامعة ألهدافها لألكاديمية.  •
 

 عملية الترشيح 
المع�ايير الموض�حة تح�ت ك�ل بن�د م�ن بن�ود مهم�ة ه االعتب�اروالبد من أن يؤخ�ذ ف�ي ترشيح العضو، يقوم العميد بتقديم خطاب  •

 عضو هيئة التدريس . 
 

   نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية
الملتق�ى الس�نوي ي�وم  ض�من فعالي�ات، وك�ذلك تس�ليمها جائزة التميز لعض�و هيئ�ة الت�دريس المتمي�زب الفائزينعن  سيتم االعالن •

 . األكاديميفي بداية العام  الجامعةأ.د. رئيس الذي تعقده  قطرلجامعة 
 

   :النهائيتقديم الطلبات والموعد 
الترش�يح كم�ا يج�ب تق�ديم مل�ف   ،ب رئ�يس الجامع�ة للش�ئون األك�اديمينائ�له�ا إل�ى مكت�ب الترشيحات والم�واد الداعم�ة تُقدَّم ملفات 
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