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 ريادة األعمال جمـال فـي للتميـز خالـد امللـك جامعـة جائـزة

 :باجلائزةالتعريف 

تمنح جامعة امللك خالد الجائزة ملنسوبي الجامعة الذين يبدون تميزا فـي مجـال ريادة األعمال، ويستوفون املعايير املعتمدة 

على ريادة األعمال بما يعود للجائزة، وهي جائزة سنوية تهدف إلى بث روح التنافس بين كافة منسوبي الجامعة، وتشجعيهم 

 .2030بالنفع والتقدم على الجامعة واملجتمع ويسهم في تحقيق رؤية اململكة 

 :املستهدفون

 جميع منسوبي بجامعة امللك خالد.

 :أهداف اجلائزة

 تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يأتي:

 بث روح املنافسة بين منسوبي الجامعة في ارتياد مجال األعمال. 

 للدخول إلى سوق العمل بأفكار غير تقليدية الفرصة ألصحاب ريادة األعمال من منسوبي الجامعة توفير. 

 لدى منسوبي الجامعة إيجاد طريقة فاعلة إلثراء فكرة ريادة األعمال. 

 واملجتمع لريادة األعمال تعود بالنفع على منسوبي الجامعة تقديم أفكار مبتكرة. 

 منسوبي الجامعة على تنمية تحفيز  
 
 .ذاتهم اقتصاديا واجتماعيا ورياديا

 شروط الرتشح

 أن يكون املشروع الريادي الذي تقدم به املرشح قائما. 

 استيفاء جميع معايير الجائزة. 

 الدراسة /امللك خالد وغير منقطع عن العمل  أن يكون من منسوبي جامعة. 

  املعايير.استيفاء األدلة والبراهين بعدد 

 درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لهامن  %80حقق املرشح أن ي. 

 (.ملن فاز بها سابقا)بعد فوزه بالجائزة  دورتين سابقتين من الجوائزاملرشح  يض ن يمأ 

 مدير اإلدارة /العمادة /  اعتماد نموذج الترشيح من عميد الكلية. 
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 املرفقـات

 نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح. 

 للمرشح في حدود ثالث صفحات السيرة الذاتية. 

 سجل أكاديمي حديث وموثق في حالة الطلبة املرشحين. 

 الطالب لها ينتمي التي الكلية أو بالقسم التدريس هيئة أعضاء من توصيتان. 

 تقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفين. 

 مطابقة األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح. 

 والبراهين مرتبة حسب ترتيب معايير التقييم األدلة. 

 قيمة اجلائزة

 الطلبة أعضاء هيئة التدريس واملوظفين

  درع +  خمسة عشر آالف ريال 15000: املركز األول

 شهادة تقدير+ الجائزة 

 درع +  عشرة آالف ريال 10000: املركز الثاني

 شهادة تقدير+ الجائزة 

 درع +  ريال الفآ خمسة 5000: املركز الثالث

 شهادة تقدير+ الجائزة 

  درع +  آالف ريال عشرة 10000: املركز األول

 شهادة تقدير+ الجائزة 

 درع الجائزة +  آالف ريال سبعة 7000: املركز الثاني

 شهادة تقدير+ 

 درع الجائزة +  ريال الفآ أربعة 4000: املركز الثالث

 شهادة تقدير+ 
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 ةـاألساسي رشـحات املـمعلوم
 هـ14      ي  ـاجلامع امـالع

 بيانات أولية تخص الطلبة

 الكلية التخصص املستوى  الرقم الجامعي االسم

             
 

 بيانات أولية تخص أعضاء هيئة التدريس واملوظفين

 بداية الخدمة العمل الفعلي جهة العمل الرقم الوظيفي املرتبة االسم

      

 معاييـر التقييم

 مستـوى التقييم التقييممصدر  رـاملعايي م
4 3 2 1 

     تقرير التحكيم يرتبط عنوان املشروع الريادي بالفكرة األساسية له 1

تتسم املشكلة األساسية التي تم بناء فكرة املشروع الريادي عليها  2

 بالوضوح

     تقرير التحكيم

     شهادة التسجيل حصل املشروع الريادي على حقوق امللكية الفكرية 3

     تقرير التحكيم وضوح خطوات تنفيذ املشروع )نموذج العمل( 4

     دراسة الجدوى  تم تحديد مصادر تمويل املشروع الريادي 5

     دراسة الجدوى  واقعية جدوى املشروع الريادي  6

     دراسة الجدوى  تم تحديد املبلغ املطلوب لتشغيل املشروع الريادي 7

بما يتالءم مع املشروع وإمكانيات ومؤهالت فريق  تم توزيع املهام 8

 العمل

     دراسة الجدوى 

     دراسة الجدوى  تم تحديد الفئات التي يستهدفها املشروع الريادي 9

     تقرير التحكيم حقق املشروع الريادي فائدة في املجتمع  10

     الجدوى دراسة  تتسم الخطة التسويقية للمشروع الريادي بالواقعيه 11

  للدرجات الكلي اجملموع 
 

 رئيس اجلهةاعتماد  خلتما املباشرئيس رالاعتماد 
   

 


