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 اللجنة العلیا للجوائز التقدیریة للتدریس المتمیز  
جامعة الكویت

مكتب نائب مدیر الجامعة للشؤون العلمیة  

 الفھرس: 
قبل أن تقوم الكلیة المعنیة بإرسال ملف المرشح للجائزة التقدیریة للتدریس المتمیز لعضو ھیئة التدریس،  

 تكمال ملف المرشح على النحو التالي:  یرجى مراعاة الجوانب اإلجرائیة الس 

 مرفقات ملف الجائزة التقدیریة للتدریس المتمیز

 بالكلیةاألوراق الخاصة 
 . كتاب عمید الكلیة الموجھ إلى أ.د. نائب مدیر الجامعة للشئون العلمیة .1
 . موافقة مجلس الكلیة .2
 وموافقة لجنة الكلیة.   محضر اجتماع  .3
 التدریسي. ستمارة تقییم الملف ا .4
   التوصیة النھائیة للجنة الكلیة. .5

 األوراق الخاصة بالقسم
 . كتاب رئیس القسم الموجھ إلى عمید الكلیة .6
 تقریر لجنة القسم العلمي.  .7

 % 5تقریر عن النشاط التدریسي    
 %   15تقییم أعضاء لجنة القسم       

 حلیل الكمي.  الت استمارة .8
.لجنة القسم كتاب موافقة  .9

 األوراق الخاصة بالمرشح

 . استمارة الترشیح للجائزة التقدیریة للتدریس المتمیز  .10
 . كتاب المرشح الموجھ إلى رئیس القسم  .11
 التقریر الشخصي.  .12
 . السیرة الذاتیة  .13
 الجدول الدراسي خالل العامین السابقین شامال أعداد الطلبة لكل مقرر.   .14
 . تقاریر التقییم والقیاس للعامین الدراسیین السابقین .15
 . السابقین  الدراسیین المحتوى العلمي للمقررات للعامین  .16
 . تطویر العملیة التدریسیةب  ات مرتبطةبیان .17
 . العملیة التدریسیة  مرتبطة بتطویر اش بمؤتمرات أو ورش عمل أو حلقات نق   المشاركةبیان ب .18
   .لھا عالقة بتطویر العملیة التدریسیة  المواقع االلكترونیة و أالكتب الدراسیة بیان ب .19
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 )*( ترشيحالاستمارة 
التدديرية للتدريس المتمي  للجوائ 

 ...................: الرتبة األكاديمية  ............................: اسم المرشح

 ..............................: الكلية  ...................................: القسم

 .................:للعام الجامعي للجائزة التقديرية للتدريس المتميزأرشح نفسي  

 :وأتعهد بما يلي

.من قبل بالجائزة يسبق لي أن فزتلم  .1
بل مركز قالتي قّيمت من  لجميع المدرراتنتائج التقييم المقدمة هي إن  .2

.للسنتين السابقتين القياسالتقييم و 

 ...........................................: التوقيع

 ..........................................: التاريخ

_________________________________________________ 
 البيانات و الوثائق مها إلى رئيس الدس  مع باقييددللجائ ة و المتدد  بل قتعبأ هذه الستمارة من )*( 

 .بدوره إلى لجنة الدس  يحولها الذيالمطلوبة للترشيح 
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 )*(استمارة التحليل الكمي 
لمرشحي الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي 

 ...................: الرتبة األكاديمية  ............................: اسم المرشح

 ..............................: الكلية  ...................................: القسم

 :نتائج تديي  المدررات

 أعلى الكلية تقييم األستاذ رقم المقرر العام الجامعي

 ......./ .......: العام الجامعي األول

 الفصل األول

 الفصل الثاني

 الفصل الصيفي

 : ......./ .......ام الجامعي الثانيالع

 الفصل األول

 الفصل الثاني

 الفصل الصيفي

 المجموع

  =أ    =س  توسطالم

 %23 × 133×  س = "ت" درجة المعيار
 أ  

_________________________________________________________ 
(. انار المثال المرفق)في الدس  لجنة الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي   تعبأ هذه الستمارة من قبل)*( 
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مثال

 "نموذج"
 استمارة التحليل الكمي

لمرشحي الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي 

 ...................:ألكاديميةاالرتبة  .............................. :اسم المرشح

 ..............................: الكلية  ................................... :القسم

 :نتائج تديي  المدررات

 أعلى الكلية تقييم األستاذ رقم المقرر العام الجامعي

  2338/ 2337: العام الجامعي األول

 الفصل األول

3331 91 94 

3332 86 94 

3333 93 93 

 الفصل الثاني

3334 89 93 

3335 92 92 

3336 92 93 

 93 88 3337 الفصل الصيفي

 3338 91 94 

  2339/ 2338: العام الجامعي الثاني

 الفصل األول

3339 93 92 

3313 91 92 

3311 88 91 

 الفصل الثاني

3312 89 93 

3313 89 94 

3314 91 94 

 93 88 3315 الفصل الصيفي

3316 92 93 

 0301 0331 المجموع

  80.00 =أ    08.00= س  توسطالم

 %23×  133×  س" = ت"درجة المعيار 
أ  

   =96.76  ×3.2  =19.352% 
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 )*(تدرير لجنة الدس  العلمي 
لمرشحي الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي 

 ...................: الرتبة األكاديمية  ............................: اسم المرشح

 .............................. :الكلية  ...................................: القسم

 :ويحتوي على

 %(:1ويعادل )تدرير عن النشاط التدريسي للمرشح : أول

عن نشاط المرشح التدريسي ويوضح حضوره الندوات وحلقات النقاش والتدريبات  نبذة
العملية ومجالس األقسام واللجان التي اشترك فيها، ومدى التزامه بالساعات التدريسية 

 .والمكتبية

................... ................... ................... ................... 
 ................... ................... ................... ...................
 ................... ................... ................... ...................
 ................... ................... ................... ...................

............... ................... ................... ................... ....
 ................... ................... ................... ...................
 ................... ................... ................... ...................

........... ................... ................... ................... ........
 ................... ................... ................... ...................
 ................... ................... ................... ...................

....... ................... ................... ................... ............
 ................... ................... ................... ...................
. ................... ................... ................... ...................



 ا للجوائز التقديرية للتدريس المتميزعلىاللجنة ال         

12

تديي  أعضاء لجنة الدس  العلمي : ثانيا

 التاريخ التوقيع %(1)التديي    األكاديميةالرتبة  أعضاء اللجنة

 %(01)المجموع 

كتاب % 1+ تديي  أعضاء لجنة الدس % 01"= ق"درجة المعيار لتدرير الدس  
 عن نشاط المرشح

" = ق" درجة المعيار

_________________________________________________________ 
 .هذه الستمارة من قبل لجنة الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي  في الدس تعبأ )*( 
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 )*(استمارة تديي  الملف التدريسي 
لمرشحي الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي 

 ...................: الرتبة األكاديمية ............................ : اسم المرشح

 .............................. :الكلية  ...................................: القسم

نسبة التديي  (%)درجة التديي  عوامل التديي 
13 تقييم الملف التدريسي وتنسيقه

المحتوى العلمي لجميع المقررات التي قام بتدريسها خالل السنتين 
الطلبة فيها، كما يتم توضيح الدراسيتين السابقتين ومستواها وأعداد 

.  م لكل مقرر ونماذج من أسئلة المتحاناتعلىمخرجات الت
23

لتدريسية مثل ابتكاره لوسائل بيانات مرتبطة بتطوير العملية ا
 .أو القيام بالدراسات الميدانية المرتبطة بالمقرر ،تدريس وطرائق

13

حلقات نقاش تعنى بيان بالمشاركة بمؤتمرات أو ورش عمل أو 
 .بتطوير العملية التدريسية والمهارات التدريسية للمعلم

13

أو الموقع  ، بيان بالكتب الدراسية التي ألفها أو اشترك بتأليفها
نية أو المواقع اإللكترو   ،اإللكتروني الخاص به والمرتبطة بالمقررات

 .التي يّدرسها ضمن المقررات للموضوعات
13

08 "(ك"المعيار  درجة)المجموع 

 :أعضاء اللجنة

 التاريخ التوقيع الكلية الرتبة األكاديمية الس 

______________________________________________________ 
 .الكليةتعبأ هذه الستمارة من قبل لجنة الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي  في )*( 
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 )*(التوصيات النهائية للجنة الكلية 
لمرشحي الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي 

 ................... :الرتبة األكاديمية  ............................: اسم المرشح

 ..............................: الكلية  ...................................: القسم

 نسبة التقييم %درجة التقييم الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي  معايير
23 "(ت"درجة المعيار ) التحليل الكمي  -1

23 "(ق"درجة المعيار )تقرير لجنة القسم  -2

63 "(ك"درجة المعيار )الملف التدريسي  -3

088 النهائي التديي  الكلي

 :التوصية النهائية
.................................................................................
................................................................................. 

 :أعضاء اللجنة

 التاريخ التوقيع الكلية الرتبة األكاديمية الس 

____________________________________________________ 
 تعبأ هذه الستمارة من قبل لجنة الجوائ  التدديرية للتدريس المتمي  في الكلي)*( 




