
 

 

 جائزة أفضل عضو هيئة تدريساستمارة 
Best Faculty Awards Form 

1/3 

 
 Faculty Member Information التعليمية هيئة العضو معلومات 

 

 Full Name  االسم رباعًيا 

  Nationality  الجنسية

 Department  القسم

 Degree  المؤهل العلم  

 Specialty  التخصص

 الرتبة األكاديمية 

 Lecturer -  محاض  ▢    Professor -  أستاذ ▢ 

 TA -  عيد م▢   Associate Professor -  مشارك أ. ▢ 

 Assistant Professor -  أ. مساعد ▢ 

Academic 

Rank 

 العمل اإلداري

  None  - ال يوجد ▢    Dean - عميد ▢ 

  Other - أخرى▢        Vice Dean - وكيل▢ 

  HoD - رئيس قسم▢ 

Administrative 

Role 

 

 

 
 التقدير الفعل  

Actual Grade 

 التقدير 

Grade 

 النقاط المحددة للتقدير 

Grade Points 

 Excellent ≥ 270 -ممتاز  ▢

▢  
ً
 Very good 210 - 269 - جيد جدا

 Good 151 - 209 -جيد  ▢

▢   
 Satisfactory 100 - 150 -مرض 

▢   
 Unsatisfactory < 100 -غير مرض 

 
 
 

 عضو الهيئة التعليمية  

Faculty Member 

 رئيس القسم  

HoD 

 عميد الكلية

Dean  

 االسم 

Name 
   

 التوقيع 

Signature 
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 Part 1: Academic Performance القسم األول: األداء األكاديمي    
 

 العنص  قيمالم  
 التقييم

Evaluation 
Item Evaluator 

رئيس 

 القسم 

ي التدريس 
 Performance in teaching 15/ الكفاءة ف 

HoD 

ام باللوائح وال  )أوقات نظمة الكاديمية االلت  

ات المهام و والساعات المكتبية،   ،المحاض 

 ( إلخ...  ،الكاديمية المجدولة 
/15 

Compliance with academic rules 

and regulations (lectures time, 

office hours, scheduled tasks, etc.) 

ام بإعداد متطلبات الجودة للمقررات   االلت  

 المقرر(  وملف وتقرير  )وصف
/20 

Compliance with course quality 

requirements (course 

specification, file & report) 

 الجوائز التعليمية

 ( الدوليةأو المحلية )
/10 

Educational awards 

(national or international) 

ي التدريس حسب تقييم الطالب الطالب 
 . 5/ الكفاءة ف 

Performance in teaching based 

on student evaluations 
Students 

لجنة 

 الجوائز

وسائل الاستخدام طرق التعلم النشط و 

حديثة خالل العملية ال تقنية التعليمية و ال

 التعليمية

/10 
Utilizing active learning 

techniques & innovative 

teaching strategies 

Prizes 

Committee 

التعلم 

  اإل
ون   لكير

ي بفعالية
ون   Utilizing E-Learning platforms 15/ استخدام التعليم اإللكت 

E-Learning 

Deanship 

وحدة  

الخدمات  

 كاديميةاأل 

ي برامج اإل
 10/ الكاديمي رشاد المشاركة ف 

Participating in student advising 

and counselling 

Academic 

Services 

Unit 

 Total Points (out of 100)              )١٠٠مجموع النقاط )من 
 

 

 : ي
ي القسم الثان 

 Part 2: Professional & Scholarly Growth والعلمي التطور المهن 
 

 العنص  قيمالم  
 التقييم

Evaluation 
Item Evaluator 

وكيل الكلية  

للدراسات 

 العليا 

والبحث 

 العلم  

ي  
البحاث والكتب المنشورة المصنفة ف 

 قواعد البيانات المعتمدة 
/20 

Published articles and books in 

indexed databases (Scopus, ISI) 

Vice Dean 

for 

Graduate 

Studies & 

Scientific 

Research 

ي المؤتمرات وورش  
المشاركة أو الحضور ف 

 العمل والدورات التدريبية العلمية 

 ( المحلية أو الدولية)

/20 

Attending or participating in 

conferences, workshops, or 

professional training sessions 

(national or international) 

أو  المشاري    ع البحثية المدعومة من داخل 

 الجامعة خارج 
/20 

Funded research from KKU or 

external funding 

اف عىلالمشاركة   10/ البحوث الطالبية  واإلشر
Participating and supervising 

student research projects 

اع  Patents 10/ براءات االخت 

ي 
الجمعيات العلمية المشاركة ف 

 المتخصصة 
/10 

Participating in scientific 

societies 

 الجوائز البحثية 

 ( الدوليةأو  المحلية)
/10 

Research awards 

(national or international) 

 Total Points (out of 100)              )١٠٠مجموع النقاط )من 
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 Part 3: Professional & Communication Skills الشخصية والمهنية القسم الثالث: السمات 

 

 العنص  قيمالم  
 التقييم

Evaluation 
Item Evaluator 

رئيس 

 القسم 

 

فة   مشر

 القسم 

التعاون بمهنية مع الرؤساء و التواصل  

 والزمالء
/15 

Professional communication 

and cooperation with 

superiors and colleagues 
HoD 

 

Dept. 

Supervisor 

بمهنية مع الطالب   والتفاعل التواصل  

 والطالبات
/15 

Professional communication 

and interaction with students 

 10/ حسن المظهر والسلوك العام
Professional look and overall 

attitude 

 Total Points (out of 40)              )٤٠مجموع النقاط )من 

 
 

 Part 4: College, University & Community Service خدمة الكلية والجامعة والمجتمع القسم الرابع: 
 

 العنص  قيمالم  
 التقييم

Evaluation 
Item Evaluator 

 عميد الكلية

 

حضور النشطة الثقافية أو االجتماعية 

 والجامعة والمجتمع عىل مستوى الكلية  
/10 

Attending cultural and social 

activities held at the college, 

university, and community 

Dean 

 

ي برامج خدمة الكلية 
المشاركة ف 

 والجامعة والمجتمع
/20 

Participating in college, 

university, and community 

services 

ي  
اللجان الدائمة عىل تمثيل الكلية ف 

 مستوى الجامعة 
/10 

Representing college in the 

university’s standing 

committees 

ي لجان الكلية 
 15/ المشاركة الفعالة ف 

Active participation in college 

committees 

رئيس  

 القسم 
ي لجان القسم   

 . 5/ المشاركة الفعالة ف 
 Active participation in 

department committees 
 HoD 

 Total Points (out of 60)              )٦٠مجموع النقاط )من 

 

 
 Overall Performance Evaluation ملخص تقييم األداء

 

 العنص 
 لنقاطا

Points 
Item 

 Academic performance 100/ الداء الكاديمي 

ي 
 Professional & scholarly growth 100/ والعلمي التطور المهن 

 Professional & communication skills . 40/ السمات الشخصية والمهنية 

 College, university & community service . 60/ خدمة الكلية والجامعة والمجتمع 

 Total Points (out of 300)  )٣٠٠النقاط )من  مجموع
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