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 مقدمة 
 

 نجاحو املؤسسة األكاديمية، هذه الهدف الرئيس من إنشاء ، و الجامعةقيام  في املحور األساس ي هيعملية التدريس تعتبر 

 ن عضو هيئة التدريس يعد  إحيث و  هداف الجامعة.وألتنفيذ رسالة  الحقيقياملقومات املرتبطة بهذه العملية هو النجاح 

 بصورة تلقائية على  ،الركيزة األساسية لهذه املنظومة
ً
سيكون عملية التدريس، و فإن االهتمام به وتحفيزه سينعكس إيجابا

 يه الجامعة.إلتصبو  في تحقيق الهدف املنشود الذيله الدور املهم 

تطوير و بهدف تحفيز  ،" على مستوى كافة الفروعيزالتدريس املتم" فية بتخصيص جائزة الجامعجاء اهتمام  هنا ومن

 لدى عضو هيئة التدريس. القدرات التدريسية، و املهارات

 

 (: تسمية1مادة )
 

" .في الجامعة العربية املفتوحة  في التدريسالالئحة األساسية لجائزة التميز تسمى هذه الالئحة "  

 

 تعريفات(: 2مادة )
 

 يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه:

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير

 

 

 هداف الجائزة: أ(3مادة )
 

 تهدف هذه الجائزة إلى ما يلي: 

  جامعات املنطقة. ساملختلفة لتناف  رفع مستوى التدريس على مستوى فروع الجامعة 

  لى إ العلميفعالة لتوصيل املحتوى  وابتكار طرق  ،أفضل السبل للتدريسعلى إتباع تحفيز عضو هيئة التدريس

 الطالب.

 بما يالئم بيئة التعليم املدمج. ،التدريس فياألفضل للتكنولوجيا  االستخدامعلى  تشجيع عضو هيئة التدريس 

 الجامعة. رسالةتطوير املادة التعليمية بما يناسب  اإلسهام فيعلى  عضو هيئة التدريسشجيع ت 
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 الجائزةأنواع : (4مادة )
 

 
 
 :يعلى النحو التال ،على أعضاء هيئة التدريس الفائزين سنوي خصص وتوزع الجائزة بشكل ت

فائز واحد لكل فرع من بين  ختاربحيث ي   ؛التدريس على مستوى كل فرع من فروع الجامعة فيجائزة التميز  .1

 .بالفرع مرشحي جميع األقسام العلمية

فائز واحد على مستوى ختار بحيث ي ؛()القسم العلمي ى مستوى البرنامج األكاديميالتدريس عل فيجائزة التميز  .2

 الجامعة العربية املفتوحة.

 

 ات الجائزةمكون: (5مادة )
 

 :اآلتي تتألف الجائزة من

 الجامعة العربية املفتوحة واسم الفائز. ودرع باسمشهادة  .1

 فيحسب التفصيل الوارد بو لكل جائزة دوالر أمريكي(  2000) مكافأة مالية لكل فائز بحيث تبلغ قيمة الجائزة .2

 ( من هذه الالئحة.4املادة )

 

 : شروط الترشيح(6مادة )
 

   ف ئيستثنى منهم شاغلو الوظاو ، ةالجامعة العربية املفتوح فيسمح بالترشيح للجائزة لكافة أعضاء هيئة التدريس ي

 مستواهم(. فيهم وَمْن العمداء الرئيس، نواب رئيس الجامعة، مدراء الفروع، ) العليا

 يخدمة الجامعة على نظام الدوام الكل فين يأن يكون املتقدم للجائزة قد أمض ى مدة أقلها سنت . 

 .يجوز للحاصلين على الجائزة التقدم مرة أخرى بعد مرور ثالث سنوات على فوزهم بالجائزة 

 

 ومنحهاعن الجائزة  اإلعالنإجراءات : (7مادة )
 

 تتمثل إجراءات اإلعالن عن الجائزة ومنحها في اآلتي:

وعلى أثر ذلك ، شيح والترشح لجائزة التميز في التدريسعن بدء التر للشؤون األكاديمية الجامعة  رئيسيعلن نائب  .1

 ن في حكمهم بمتطلبات الترشيح والترشح.يؤمن مدراء الفروع إعالم كافة أعضاء هيئة التدريس وَم 

 باملستندات اآلتية:على أن يعزز الطلب ، مي(يتقدم الراغبون بطلباتهم إلى رئيس القسم )منسق البرنامج األكادي .2

 .سيرة علمية حديثة 

 ها خالل الفترة فيتولى األستاذ التدريس  التييم الطلبة للفصول الدراسية لكافة املقررات/ املجموعات و تق

 املغطاة.

  مظاريف مغلقة حسبما تنص عليه لوائح  فيخالل الفترة املغطاة )تكون  األكاديميتقارير األداء من القسم

 (.وأنظمة الجامعة

يقوم رئيس القسم في الفرع )منسق البرنامج األكاديمي( بمراجعة الطلب واملرفقات والتأكد من استيفاء  .3

تقدم  حالة وفي .املديريرسل الطلب/الطلبات إلى العميد املختص من خالل  للشروط، ثم  املتقدم/املتقدمين 
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التدريس لتتولى عملية املراجعة دير بتشكيل لجنة من بعض أعضاء هيئة املرئيس القسم للجائزة يقوم 

 والتدقيق.

 يقوم العميد املختص بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية  .4
ً
اثنين من نائب املدير للشؤون األكاديمية في الفرع و  كال

  .الفروع لدراسة الطلب/الطلباتبمن أعضاء هيئة التدريس بالعمادة أو 

 بحضور  الفائزين أعاله في اختيار الفائز/ تبت اللجنة املكونة .5
ً
على صعيد كل فرع، ويكون اجتماع اللجنة قانونيا

 .بأكثرية األعضاء -النهائية وغير القابلة للطعن– أكثرية أعضائها، وتصدر قراراتها

 .يتم ارسال أسماء املرشحين للفوز إلى مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية لالطالع واملوافقة واإلعالن .6

 ة للشؤون األكاديمية التحفظ على توصية لجنة الفرع.لنائب رئيس الجامعيحق  .7

حجب الجائزة إذا لم ترتق الترشيحات إلى املستوى املنشود، مع إرسال تقرير  العميديحق للجنة املشكلة من قبل  .8

على أن يتم ترشيح مرشح آخر عن ، إلى مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية مفصل عن سبب حجب الجائزة

 املعني.العام 

 

 : أسس املفاضلة(8مادة )
 

 تتم املفاضلة في اختيار الفائزين على األسس التالية:

 الطلبة. تقويم .1

 تقويم الرؤساء. .2

 .واملاجستيرتدريس املقررات الدراسية على مستوى البكالوريوس  فيالتنوع  .3

 .(LMS)االستخدام األمثل لنظام التعلم  .4

 االتصال والتواصل مع الطلبة.  .5

 اإليجابي الستراتيجيات التعليم واللقاءات الصفية. االستخدام .6

 اإلسهام في تطوير املادة التعليمية )في تخصصه( وبرامج الجامعة. .7

 عقد نشاطات أكاديمية )ورش عمل، ندوات، مؤتمرات( للطالب بشكل دوري .8

  اإلسهام في تدريب الزمالء الجدد. .9

 

 (: أحكام عامة9مادة )
 

 

لغي هذه الالئحة ما سبقها من لوائح تخص "جائزة التميز  .أ
 
 في الجامعة العربية املفتوحة". في التدريست

 مدراء الجامعة مسؤولون عن تنفيذ األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة. .ب

 يبت  مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحة .ج

  


