اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطويروالجودة
عمادة التطويراألكاديمي والجودة
جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي جمـال خدمـة اجملتمـع
فـرع األفـراد
التعريف باجلائزة

جائزة سنوية تمنح تقديرا من الجامعة واعترافا بجهود منسوبي الجامعة الذين يحققون إسهامات كبيرة في مجاالت خدمة
املجتمع ،وتهدف الجائزة إلى إيجاد روح التنافس بين الجادين في تحصيلها ،ويتم منح الجائزة بعد تحقيق املرشح املعايير
املعتمدة.
املستهدفون

جميع منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة التدريس  /موظفين /طالب).
أهـداف اجلائـزة:

تسعى الجائزة إلى تحقيق ما يأتي:
 تقدير دور منسوبي الجامعة املتميزين في خدمة املجتمع وإبراز جهودهم بالجامعة.
 تهيئة البيئة التنافسية ملنسوبي الجامعة لشحذ هممهم ملتابعة التطوير ،ورفع كفاءتهم ،واالستمرار في االرتقاء
بأدائهم في مجاالت خدمة املجتمع.
 العمل على ترسيخ مفاهيم التميز في مجاالت خدمة املجتمع وتطوير برامجها.
 اإلسهام في تحقيق وظيفة الجامعة في مجال خدمة املجتمع بفاعلية.
شروط الرتشح

 استيفاء جميع معايير الجائزة
ً
 أال يتضمن ملف الترشح أعماال سبق أن فاز بها املرشح في دورة سابقة.
 أن يكون من منسوبي الجامعة وغير منقطع عن العمل  /الدراسة عند الترشح.
 استيفاء األدلة والبراهين بعدد املعايير.
 أن يحقق املرشح  %80من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
 أن يمض ي املرشح دورتين سابقتين من الجوائز بعد فوزه بالجائزة (ملن فاز بها سابقا).
 اعتماد نموذج الترشيح من الرئيس املباشر للجهة املرشحة.
املرفقـات
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 نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
 السيرة الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحات.
 مطابقة األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح.
 األدلة والبراهين مرتبة حسب ترتيب معايير التقييم.
قيمة اجلائزة

الطلبة

أعضاء هيئة التدريس واملوظفين
 املركز األول 15000 :خمسة عشر آالف ريال  +درع
الجائزة  +شهادة تقدير
 املركز الثاني 10000 :عشرة آالف ريال  +درع
الجائزة  +شهادة تقدير

 املركز الثاني 7000 :سبعة آالف ريال  +درع الجائزة
 +شهادة تقدير
 املركز الثالث 4000 :أربعة آالف ريال  +درع الجائزة
 +شهادة تقدير

 املركز الثالث 5000 :خمسة آالف ريال  +درع
الجائزة  +شهادة تقدير

2022

 املركز األول 10000 :عشرة آالف ريال  +درع
الجائزة  +شهادة تقدير
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جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطويروالجودة
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معلومـات املرشـح األساسيـة
العـام اجلامعـي

االسم

14هـ

جهة العمل

الوظيفة

معاييـر التقييم
املعيـار

املعاييـر الفرعيـة

الرئيـس

األدلة والرباهني

املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع باجلامعة

عدد الجهات املتعاونة ،

1

املشاركة املجتمعية بما يسهم في تحقيق هدف واحد من أهداف

وأسمائها  ،وتواريخ التنفيذ ،

الجامعة االستراتيجية على األقل

عدد املشاريع والفعاليات ،
والجهات املستفيدة منها

2

املشاركة املجتمعية لتلمس احتياج املجتمع الداخلي بالجامعة

3

التفاعل مع وحدة خدمة املجتمع بالجهة التي ينتمي إليها

4

املشاركة في األعمال التطوعية

5

تقديم محاضرات توعوية نوعية داخل الجامعة

6

املشاركة في حمالت وبرامج خدمية في منطقة عسير أو غيرها

إفادات مشاركة ،شهادات
شكر
مسمى األنشطة والفعاليات
والبرامج  ،املستفيدين منها
عدد ساعات التطوع،
شهادات شكر ،إفادات،
عدد املحاضرات  ،عناوينها ،
تواريخ تنفيذها  ،املستفيدين
منها

املشاركة اجملتمعية اخلارجية

شهادات شكر ،إفادات
التي شاركوا فيها ،تواريخ
التنفيذ

7

قيادة فرق تطوعية في خدمة املجتمع املحلي في منطقة عسير أو

شهادات شكر ،إفادات
باملشاركة ،مسميات البرامج
التي شاركوا فيها ،تواريخ

غيرها

التنفيذ

8

2022

باملشاركة ،مسميات البرامج

املشاركة في جمعيات خيرية أو جهات تطوعية غير حكومية في
منطقة عسير أو غيرها

عدد الشراكات  ،تواريخها ،
أسماء الجهات  ،ومدى
تفعيل هذه الشراكات

3

مستـوى التقييم
4

3
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وزارة التعليم
جامعة امللك خالد
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عمادة التطويراألكاديمي والجودة
املعيـار

املعاييـر الفرعيـة

األدلة والرباهني

املشاركة في برامج  /مبادرات لخدمة املجتمع على املستوى الوطني

عدد النشاطات والبرامج ،

أو الدولي

إرفاق صور لهذه األعمال

الرئيـس
9

مستـوى التقييم
4

3

اسم الجمعية أو املركز

10

العضوية في مؤسسات املجتمع املحلي أو املراكز الخيرية

الخيري  ،صورة من شهادة
العضوية مع توضيح طبيعتها

11

العضوية في جمعيات علمية (تخصصية وغير تخصصية) تخدم
املجتمع

اسم الجمعية  ،صورة من
شهادة العضوية مع توضيح
طبيعتها

12

املشاركة في اللجان الوطنية املعنية بخدمة املجتمع

13

تقديم محاضرات توعوية نوعية ودروس علمية للمجتمع الخارجي

14

استفادة الجهات املستهدفة من املبادرات املجتمعية التي شارك فيها

15

املشاركة في دراسات مجتمعية ترتبط بمشكالت املجتمع املحلي

16

الحصول على جائزة تميز أو ابتكار إلسهاماته في خدمة املجتمع

ذكر املشاركات أو الفعاليات
التي شارك فيها
عدد املحاضرات /الدروس ،
عناوينها  ،تواريخ تنفيذها ،
عدد املستفيدين منها
خطابات الشكر ،قياس
الرضا  ،عدد املبادرات  ،عدد

اجلدوى واالبتكار

املستفيدين منها
عدد الدراسات  ،عناوينها ،
وتواريخها ،توضيح املردود
اإليجابي لتلك البحوث
والدراسات على املجتمع
والفئة املستهدفة
عدد الجوائز  ،الجهات التي
قدمتها

اجملموع الكلي للدرجات
اعتماد الرئيس املباشر
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اخلتم

4

اعتماد رئيس اجلهة
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1

