اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطويروالجودة
عمادة التطويراألكاديمي والجودة
جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي جمـال خدمـة اجملتمـع
فرع املسؤولية اجملتمعية (كليات  /أقسام  /إدارات)
التعريف باجلائزة

جائزة سنوية تمنح تقديرا من الجامعة واعترافا بجهود كليات الجامعة وإداراتها التي تحقق إسهامات كبيرة في مجاالت
خدمة املجتمع ،وتهدف الجائزة إلى إذكاء روح التنافس للحصول على الجائزة التي يتم منحها بعد تحقيق الجهة املرشحة
للمعايير املعتمدة.
املستهدفون

جميع كليات الجامعة وإداراتها.
أهـداف اجلائـزة:

تسعى الجائزة إلى تحقيق ما يأتي:
 تقدير دور كليات الجامعة وإداراتها املتميزة في خدمة املجتمع وإبراز جهودها بالجامعة.
 تهيئة البيئة التنافسية بين كليات الجامعة وإداراتها واالستمرار في االرتقاء بأدائها في مجاالت خدمة املجتمع.
 العمل على ترسيخ مفاهيم التميز في مجاالت خدمة املجتمع وتطوير برامجها.
 اإلسهام في تحقيق وظيفة الجامعة في مجال خدمة املجتمع بفعالية.
شروط الرتشح

 استيفاء جميع معايير الجائزة.

ً
 أال يتضمن ملف الترشح أعماال سبق أن فاز بها املرشح في دورة سابقة.
 استيفاء األدلة والبراهين بعدد املعايير واألدلة.
 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.
 مطابقة األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح.

2022

1

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطويروالجودة
عمادة التطويراألكاديمي والجودة
املرفقـات

 نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
 األدلة والبراهين مرتبة حسب ترتيب معايير التقييم.
قيمة اجلائزة

 املركز األول :درع الجائزة  +شهادة تقدير
 املركز الثاني :درع الجائزة  +شهادة تقدير
 املركز الثالث :درع الجائزة  +شهادة تقدير
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اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطويروالجودة
عمادة التطويراألكاديمي والجودة
معلومـات املرشـح األساسيـة
العـام اجلامعـي

14هـ
املدينـة

الجهـة
معاييـر التقييم
املعيـار

املعاييـر الفرعيـة

الشراكـة اجملتمعيـة

اخلطـة االسرتاتيجيـة

الرئيـس
1

الهيكل التنظيمي يشمل وحدة تهتم بخدمة املجتمع

2

الرسالة تنص على خدمة املجتمع

3

تتضمن الخطة االستراتيجية أهدافا تفصيلية لخدمة املجتمع

4

تتضمن الخطة االستراتيجية مشاريع ومبادرات لخدمة املجتمع

5

تتضمن الخطة االستراتيجية مؤشرات أداء تتعلق بخدمة املجتمع

6

لدى الكلية /اإلدارة قاعدة بيانات بالجهات التي يمكن أن تقدم
إليها خدماتها املجتمعية
تفعيل الكلية /الوحدة أنشطتها في خدمة املجتمع

8

تستخدم الكلية /اإلدارة الجانب اإلعالمي لتسويق خدماتها للجهات
ذات الصلة
تعقد الكلية /اإلدارة شراكات مع الجهات املستفيدة من خدماتها
املجتمعية
تشجع الكلية /اإلدارة منسوبيها على املشاركة الفاعلة في برامج
الشراكة املجتمعية
تقيس الكلية /اإلدارة مستوى رضا املستفيدين من خدماتها
املجتمعية
تعد الكلية /اإلدارة تقارير عن تحقق مؤشرات برامج الشراكة
املجتمعية
تطور الكلية  /اإلدارة في برامج الخدمة املجتمعية في ضوء نتائج
تقارير أداء تلك البرامج

7

9
10

املتابعـة والتقويـم

األدلة والرباهني

11
12
13

الخطة االستراتيجية أو
التنفيذية ،عدد املشاريع،
عدد الفعاليات ،عدد
املبادرات ،مؤشرات األداء،
أثر ونتائج الفعاليات

قاعدة البيانات
إحصاء باألنشطة
تقارير ،مخاطبات ولقاءات
عقود الشراكة
تكليفات  /خطابات شكر
استطالعات الرأي
تقارير
الخطط املطورة

اجملموع الكلي للدرجات

اعتماد رئيس اجلهة
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اخلتم

3

مستـوى التقييم
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