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كلمة معالي مدير اجلامعة

     الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســوله األمــن، محــمــــد بــن عبــد اللــه صــى اللــه عليــه وعــى 

آلـــه وصحبــه وســلم، تحــرص حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن – وفقــه اللــه تعــاىل – عــى أن تكــون 

اململكــة منوذجــاً رائــداً يف العــامل عــى كافــة األصعــدة، واســتنهاض همــم املواطنــن نحــو الريــادة والتميــز، 

وهــو مــا تؤكــد عليــه رؤيــة اململكــة 2030 مــن أن الــروة األوىل يف هــذا الوطــن العظيــم هــو شــعبها 

الطمــوح الــذي يســتطيع - بعــون اللــه – صنــع مســتقبل أكــر إرشاقــاً. 

      ولقــد قامــت جامعــة امللــك خالــد بإقــرار وتنفيــذ آليــة لتقديــر إنجــازات املتميزيــن مــن منســوبيها 

ــد  ــك خال ــة املل ــز جامع ــا لجوائ ــك يف إطاقه ــل ذل ــس وموظفــن وطــاب(، ومتث ــة تدري )أعضــاء هيئـــ

للتمــــيز يف العــام 1433هـــ، واســتمرت ملــدة خمــس ســنوات متتاليــة. ومــن أجــل املزيــد مــن التميــز 

وتوســيع قاعــدة املســتفيدين واالرتقــاء مبــؤرشات أداء الجامعــة يف هــذا الجانــب، فقــد قامــت الجامعــة 

ــكام  ــض األح ــل بع ــا وتعدي ــدة له ــروع جدي ــة ف ــيز بإضاف ــد للتمــ ــك خال ــة املل ــز جامع ــر جوائ بتطوي

ــرشوط.  وال

ــة،  ــة واإلداري ــا األكادميي ــة وحداته ــة وكاف ــتمر ألداء الجامع ــن املس ــات التحس ــق آلي ــل تطبي        ولع

هــو مــا يجعــل الجامعــة تقفــز خطــوات رسيعــة يف ســلم تصنيفهــا بــن الجامعــات املحليــة واإلقليميــة 

والدوليــة، وصــوال إىل تحقيــق رؤيتهــا ألن تكــون ضمــن أفضــل 200 جامعــة عامليــا بحلــول عــام 2030م.

ــع منســويب الجامعــة أنهــا تســعى نحــو تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال مــا  ــا ينبغــي تذكــر جمي       وهن

تقدمــه حكومتنــا الرشــيدة مــن دعــم يف هــذه البــاد املباركــة، وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن 

وفقــه اللــه، وويل عهــده األميــــن، وصاحــب الســمو امللــي أمــر منطقــة عســر، ومتابعــة مســتمرة مــن 

معــايل وزيــر التعليــم.

ــة الجامعــة للتطويــر        وال يفوتنــي – يف هــذا املقــام – أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر للزمــاء يف وكال

والجــودة وجميــع مــن عمــل عــى تطويــر مجــاالت جوائــز جامعــة امللــك خالــد للتميــز حتــى ظهــرت 

بشــكلها الحــايل، ســائا اللــه عــز وجــل أن تحقــق هــذه الجوائــز األهــداف املرجــوة التــي وضعــت مــن 

ــدة،  ــع والفائ ــوبيها بالنف ــا ومنس ــا وإداراته ــا ووحداته ــة كلياته ــة بكاف ــى الجامع ــود ع ــا، وأن تع أجله

والحمــــد للــه رب العاملــن.

                                              معايل مدير الجامعة

                                         أ.د. فالح بن رجاء الله السلمي
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      تحــرص قيــادة جامعــة امللــك خالــد لتحقيــق أهدافهــا االســراتيجية التــي تتمثــل يف الوصــول 

ــة  ــة والبحثي ــز لارتقــاء بكافــة أنشــطتها اإلداريــة واألكادميي إىل مســتوى علمــي وبحثــي وخدمــي متمي

والخدميــة، وذلــك مــن خــال اإلشــادة باملامرســات الجيــدة املتميــزة واالحتفــاء بجميــع منســويب الجامعة 

ــز. أصحــاب األداء املتمي

      وحتــى تتــم ترجمــة مضامــن التميــز األكادميــي واإلداري والخدمــي إىل واقــع ملمــوس يشــحذ همــم 

كافــة منســويب الجامعــة ويوقــظ لديهــم روح التنافــس كل يف مجالــه )أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 

واملوظفــن(، باإلضافــة إىل مــا تقدمــه كليــات الجامعــة ووحداتهــا اإلداريــة وكــذا األفــراد مــن خدمــات 

ــة  ــز جامع ــن جوائ ــة م ــة النســخة الثاني ــت الجامع ــد أطلق ــة، فق ــط بالجامع ــع املحي تســتهدف املجتم

امللــك خالــد للتميــز بعــد أن اســتمرت النســخة األوىل ملــدة خمــس ســنوات متواليــة.

      وتتعــدد األهــداف التــي تســعى الجامعــة إىل تحقيقهــا مــن وراء إطــاق جوائزهــا، ومــن بــن تلــك 

األهــداف: حــث منســويب الجامعــة عــى التنافــس اإليجــايب املحمــود مــن أجــل اإلبــداع وتحقيــق التميــز 

يف أدائهــم لارتقــاء بالعمــل األكادميــي والتعليمــي واإلداري، وتقديــر منســويب الجامعــة املتميزيــن وإبــراز 

ــر الجامعــة  ــداع. حيــث يقــوم معــايل مدي ــل العلمــي واإلب إنجازاتهــم، وتشــجيع الطــاب عــى التحصي

بتكريــم الفائزيــن بعــد اســتيفائهم للضوابــط والــرشوط املتعلقــة بالجائــزة.

       والريــب أن تحقيــق تلــك الغايــات واســتمرار جامعــة امللــك خالــد يف االرتقــاء مبختلــف مســتويات 

ــن  ــات، مل يك ــه للجامع ــرف ب ــف مع ــن تصني ــر م ــة يف أك ــز متقدم ــل مراك ــا تحت ــام جعله ــا   م أدائه

ليحــدث إال بفضــل مــن اللــه تعــاىل ثــم بالدعــم املتواصــل الــذي تتلقــاه الجامعــة مــن والة األمــر يف هــذه 

البــاد حفظهــم اللــه وعــى رأســهم خــادم الحرمــن الرشيفــن وويل عهــده األمــن. 

      ويف الختــام أتقــدم بالشــكر الجزيــل ملعــايل مديــر الجامعــة عــى دعمــه املســتمر وتشــجيعه ورعايتــه 

ــك  ــز جامعــة املل ــاين مــن جوائ ــر اإلصــدار الث ــكل مــن ســاهم يف تطوي الكرميــة، كــام أتقــدم بالشــكر ل

خالــد للتميــز.

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

د. مرزن بن عوضه الشهراين  

كلمة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة
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رقم الصفحة فـروع الجائـزة م

10 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعليـم فـرع عضـو هيئـة التدريـس 1

14 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعليـم فـرع الطالـب 2

18 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال البحـث العلمـي فـرع عضـو هيئـة التدريـس  - 

التخصصات العلمية

3

22 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال البحـث العلمـي فـرع عضـو هيئـة التدريـس 

التخصصات النظرية - 

4

25 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال البحـث العلمـي فـرع الطالـب 5

28 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال خدمـة املجتمـع فـرع األفـراد 6

32 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال خدمـة املجتمـع فرع املسؤولية املجتمعية )كليات / 

أقسام / إدارات(

7

35 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكرونـي  فـرع عضـو هيئـة التدريـس 8

38 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكرونـي  فـرع الكليات 9

41 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للموظـف املتميـز 10

45 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للكليـة / اإلدارة املتميـزة 11

49 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال االبتكار فرع عضو هيئة التدريس واملوظفن  12

52 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال االبتكار فرع الطالب 13

55 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال ريادة األعامل 14

فروع 

جوائز جامعـة امللـك خالـد للتميز
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعليـم

فـرع: عضـو هيئـة التدريـس

التعريف باجلائزة

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعليــم هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة لعضــو هيئــة 

ــر  ــل عــى تطوي ــس، وعم ــة التدري ــزا يف عملي ــدم منوذجــا متمي ــذي ق ــس )رجال-نســاء( ال التدري

أدائــه بصفــة مســتمرة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف التدريــس، وإيجــاد روح 

ــر  ــق معاي ــد تحقي ــررات بع ــس املق ــون تدري ــن يتول ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــس ب التناف

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي التقيي

املستهدفون

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد( مــن العنرصيــن بكليــات 

جامعــة امللــك خالــد.

أهداف اجلائزة

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

ــة  ــة والتعليمي ــات الربوي ــتخدام املامرس ــى اس ــة ع ــس يف الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــز أعض • تحفي

ــي. ــودة يف األداء التدري ــادئ الج ــز ومب ــم التمي ــع مفاهي ــة م املتوافق

• نرش مفاهيم التميز واإلبداع والجودة، وتعميم أفضل املامرسات الربوية والتعليمية.

• الحــث عــى التنافــس اإليجــايب املحمــود بــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة لإلبــداع والتميــز 

يف التدريــس.

• تنمية روح املبادرة واالبتكار مبا يسهم يف تعزيز العملية التعليمية وتطويرها بالجامعة.

• تشجيع أعضاء هيئة التدريس عى استقراء رسالة الجامعة والعمل املستمر لتحقيقها.

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أن يكون من منسويب الجامعة وعى رأس العمل.  •

أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

• املركز األول: 15000 خمسة عرش ألف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

• املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

• املركز الثالث: 5000 خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير
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ت الدراسية
ط وإدارة املقررا

تخطي

يخطط وحدات املقرر وينظمها بطريقة منطقية 1

ومنهجية مع وصف دقيق لألهداف ومخرجات التعلم 

املستهدفة

ملف املقرر/استبانة 

تقييم املقرر

يربط محتوى املقررات بالدراسات والبحوث والتطورات 2

الحديثة يف مجال التخصص

ملف املقرر/استبانة 

تقييم املقرر

عضوية لجان التطويريشارك يف تصميم املقررات الدراسية وتطويرها3

وثيقة داعمةيستخدم التقنية يف تصميم املقررات الدراسية وإعدادها4

يقرتح قامئة مرتابطة وحديثة باملصادر تتعلق باملقررات 5

التي يقوم بتدريسها

ملف املقرر

يضمن املنهج الدرايس أنشطة صفية وغري صفية متكاملة 6

تسهم يف تحقيق مخرجات التعلم املستهدفة

ملف املقرر

يلتزم باستخدام اسرتاتيجيات تعليم وتعلم، وطرق تقويم 7

متوافقة مع مخرجات التعلم املستهدفة الواردة يف 

توصيف الربنامج واملقرر

ملف املقرر/استبانة 

تقييم املقرر

ينمي مهارات التحليل والتفكري الناقد والدافعية نحو 8

التعلم الذايت لدى الطالب

ملف املقرر/استبانة 

تقييم املقرر

يستخدم إجراءات فّعالة للتحقق من أن األعامل 9

والواجبات التي يقدمها الطالب من إنتاجهم

ملف املقرر

يراعي تطبيق اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املتمركزة 10

حول الطالب والتعلم النشط

ملف املقرر

استبانة تقييم املقرريلتزم بتقديم املقرر بشكل كامل 11

تقييم األداء الوظيفييلم مبحتوى املقرر الذي يقوم بتقدميه12

يشجع طالبه عىل إلقاء األسئلة وتطوير أفكارهم الخاصة 13

ذات الصلة باملقرر

استبانة تقييم املقرر

األدلة املعاير الفرعيةاملعيـار الرئيـس

والرباهن

مستـوى التقييم
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ي
التقويم والتغذية الراجعة واإلرشاد األكادمي

يحدد الحاجات التعليمية لطالبه يف املقرر الدرايس من 14

خالل آليات ووسائل عديدة 

ملف املقرر 

يستخدم آليات مناسبة للتحقق من مصداقية طرق 15

التقويم ومستويات تحصيل الطالب

استبانة 

تقييم املقرر

ينوع يف وسائل تقويم الطالب )اختبارات، أنشطة، 16

مرشوعات بحثية، املشاركة اإليجابية داخل قاعة 

الدراسة(

استبانة 

تقييم املقرر

يصحح أعامل املقرر )الواجبات واالختبارات( بعدالة 17

وموضوعية

ملف املقرر/

استبانة 

تقييم املقرر

يعلن نتائج االختبارات الفصلية واألنشطة يف وقت 18

مناسب

استبانة 

تقييم املقرر

يقدم تغذية راجعة لطالبه عن أدائهم ونتائج تقوميهم 19

بهدف تحسني أدائهم

استبانة 

تقييم املقرر

يوضح لطالبه أخطاءهم يف االختبارات وطريقة 20

تصحيحها

استبانة 

تقييم املقرر

استبانة يتواجد خالل الساعات املكتبية ملساعدة طالبه21

تقييم املقرر

يقدم لطالبه )كمرشد أكادميي( معلومات كافية حول 22

حقوقهم ومسؤولياتهم

استبانة 

تقييم املقرر

يقدم )كمرشد أكادميي( لطالبه ذوي القدرات الخاصة 23

إرشادات تناسبهم

استبانة 

تقييم املقرر

يقدم )كمرشد أكادميي( توجيهات مناسبة للطلبة 24

املوهوبني

استبانة 

تقييم املقرر

التنمية املهنية الذاتية

يحرض املؤمترات والندوات وورش العمل والدورات ذات 25

الصلة بالتعليم والتعلم

شهادات 

مشاركة

يقدم محارضات وأوراق علمية يف املؤمترات والندوات 26

وورش العمل ذات الصلة بالتعليم والتعلم

شهادات 

مشاركة

لديه عضوية يف هيئات ومنظامت محلية أو إقليمية أو 27

دولية ذات صلة بالتعليم والتعلم

إفادات 

وشهادات

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعليـم

فـرع: الطالب

التعريف باجلائزة

متنــح جائــزة جامعــة امللــك خالــد للطالــب املتميز )بنن/بنــات( الذي يبــدي متيزه، ويحقــق املعاير 

املعتمــدة للجائــزة، وتهــدف الجائــزة إىل بــث روح التنافــس بــن طلبــة الجامعــة، وتشــجعهم عــى 

ــة يف  ــع ، واملشــاركة الفاعل ــة ، واملجتم ــة الجامع ــداع ، وخدم ــز يف املجــال األكادميــي، واإلب التمي

األنشــطة الطابيــة.

املستهدفون

جميع الطاب والطالبات بجامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة

تهدف الجائزة إىل تحقيق ما يأيت:

• بــث روح املنافســة العلميــة بــن الطلبــة، وتشــجيعهم عــى التميــز يف دراســتهم، وتحقيــق أعــى 

النتائــج يف تحصيلهــم األكادميــي.

• تكريم املتميزين من الطاب والطالبات يف مختلف اإلسهامات واإلنجازات التي يحققونها.

• حث الطاب والطالبات عى التخطيط ملستقبلهم وفق معاير اإلنجاز والتميز واإلبداع.

ــامتهم  ــاء بس ــم واالرتق ــة ذاته ــم يف تنمي ــة جهوده ــى مواصل ــات ع ــاب والطالب ــز الط • تحفي

ــخصية. الش

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أن يكون من طلبة جامعة امللك خالد وغر منقطع عن الدراسة.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من عميد الكلية.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

سجل أكادميي حديث وموثق للطالب املرشح.  •

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

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

•  املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثالث: 5000 خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير
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صية واألكادميية
شخ

ب ال
الجوان

السجل األكادمييأكمل 50% عىل األقل من خطته الدراسية1

السجل األكادمييال يقل معدله الرتاكمي عن 4.5من 5 نقاط2

سجل الحد األعىل املسموح به من الساعات يف الفصل 3

الدرايس الواحد

السجل األكادميي

السجل األكادمييمل يصدر بحقه أي قرار تأديبي من قبل الجامعة4

السجل األكادمييمل يتم حرمانه يف أحد املقررات الدراسية 5

نسب الحضور يلتزم مبواعيد املحارضات والدروس العملية6

إلكرتونيا 

التوصياتالتمكن من الحوار والنقاش البناء7

شهاداتيشارك يف دورات التنمية الذاتية والتعلم املستمر8

لديه القدرة عىل اإلقناع والتأثري وابداء الرأي وتقبل 9

آراء اآلخرين

التوصيات

شهاداتحضور الندوات وامللتقيات واملؤمترات العلمية 10

القيادة واملبادرة

حصل عىل جوائز أو ميداليات داخل الجامعة أو 11

خارجها

شهادات/صور 

الجوائز

قام بالتدرب يف برامج تدريبية داخل الجامعة أو 12

خارجها 

شهادات

يسهم يف تقديم مبادرات ومشاريع إبداعية داخل 13

الجامعة أو خارجها

شهادات/أدلة

قرار تشكيل يشارك يف أنشطة القيادة الطالبية بالجامعة 14

اللجان/املجالس

شهاداتميثل الجامعة داخل اململكة وخارجها 15

يلتزم بالقواعد واألعراف الجامعية واللوائح املنظمة 16

لها

شهادات/توصيات

املعاير الفرعيةاملعيـار الرئيـس
األدلة 

والرباهن

مستـوى التقييم
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ت الطابية
شطة والخدما

األن

شهاداتيشارك يف األنشطة الطالبية التي تتيحها الجامعة17

يسهم يف الفعاليات التي تنظمها الجامعة داخلها أو 18

خارجها

شهادات

شهاداتيسهم يف أنشطة خدمة الطالب التي تنظمها الجامعة19

شهاداتيستثمر وقته وطاقته يف تحسني الحياة الجامعية20

شهاداتيشارك يف فعاليات املوهبة واإلبداع بالجامعة21

شهاداتيشارك يف أنشطة خدمة املجتمع التي تنظمها الجامعة22

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال البحث العلمي

فـرع: عضـو هيئـة التدريـس )التخصصات العلمية(

التعريف باجلائزة

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال البحــث العلمــي هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة لعضــو 

هيئــة التدريــس )رجال-نســاء( يف التخصصــات العلميــة الــذي قــدم منوذجــا متميــزا يف مجــال البحــث 

العلمــي، وعمــل عــى تطويــر أدائــه البحثــي بصفــة مســتمرة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر 

ــون  ــن يتول ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــس ب ــاد روح التناف ــي، وإيج ــث العلم ــودة يف البح الج

تدريــس املقــررات، بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.

املستهدفون

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد( مــن العنرصيــن بالكليــات 

)الصحيــة والعلــوم والهندســة وعلــوم الحاســب(.

أهداف اجلائزة

تسعى الجائزة إىل تشجيع وتطوير البحث العلمي واالرتقاء به من خال:

•  تحفيز أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة للتميز والجودة يف البحث والنرش العلمي.

•  تشــجيع التنافــس اإليجــايب بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــة لإلبــداع يف البحــث العلمــي 

وجــودة املنتــج البحثــي.

•  تشجيع النرش العلمي املتميز يف املجات والدوريات العلمية املرموقة.

•  تنمية روح املبادرة التي تسهم يف تنمية وتطوير البحوث داخل الجامعة.

•  تعزيز اإلبداع والتميز يف البحث العلمي لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

شروط الترشح

•  أن يكون املرشح للجائزة من منسويب الجامعة وعى رأس العمل.

•  أن يكون قد أمىض عامن يف الجامعة عى األقل. 

•  حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.

•  أن تكون األعامل العلمية للمرشح قد أنجزت خال الثاث سنوات التي تسبق الرشح للجائزة.

•  أن تكون األعامل املتقدم بها للجائزة غر مستلة من رسائل املاجستر والدكتوراه.

•  أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.

•  أال يكون املرشح للجائزة عضوا يف لجنة الجائزة.

•  أال يتقدم الباحث بأعامل سبق أن فاز بها يف دورة سابقة.

•  استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .

•  أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.

•  أن تكون األبحاث املتقدم بها متثل مقاالت علمية )Articles( منشورة يف صورتها النهائية.

•  أن يشر املرشح إىل انتامئه لجامعة امللك خالد يف أبحاثه املقدمة لنيل الجائزة.

•  تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور.

•  عند تساوي املرشحن بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي.

املرفقـات

•  منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح ومعتمد من الرئيس املبارش.

•  السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.

•  مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.

•  األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة

•  املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثالث: 5000 خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير
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الدرجة طريقة حساب الدرجةمصدر التقييماملعاييـرم

املستحقة

عدد األبحاث املنشورة 1

خالل أخر ثالث سنوات 

تسبق الجائزة

إحصائية من 

 Scopus
عدد األبحاث × 0.5

2
عدد األبحاث التي 

نرشها عضو هيئة 

التدريس كباحث منفرد 

)Single Auther(

قامئة باألبحاث 

 Web of من

 Science

20 درجة لكل بحث منشور يف مجالت الربع األول 

)Q1(

15 درجة لكل بحث منشور يف مجالت الربع الثاين 

)Q2(

10 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q3( الثالث

5 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q4( الرابع

3
عدد األبحاث التي 

نرشها عضو هيئة 

التدريس كباحث رئيس

قامئة باألبحاث 

 Web of من

 Science

15 درجة لكل بحث منشور يف مجالت الربع األول 

)Q1(

10 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q2( الثاين

5 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q3( الثالث

3 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q4( الرابع

4
عدد األبحاث التي 

نرشها عضو هيئة 

التدريس كباحث 

مشارك

قامئة باألبحاث 

 Web of من

 Science

10 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q1( األول

5 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع الثاين 

)Q2(

3 درجات لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q3( الثالث

2 درجتان لكل بحث منشور يف مجالت الربع 

)Q4( الرابع

الدرجة طريقة حساب الدرجةمصدر التقييماملعاييـرم

عدد االستشهاد )Citation( لألبحاث املقدمة 5

لنيل الجائزة خالل الثالث سنوات التي تسبق 

التقدم للجائزة 

تقرير االستشهاد من 

 Web of أو Scopus

 Science

مجموع عدد 

االستشهادات

عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من 6

تعاونات دولية

قامئة باألبحاث مع إثبات 

جهة الدعم

10 درجات لكل بحث 

منشور

عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من جهات 7

محلية

قامئة باألبحاث مع إثبات 

جهة الدعم

5 درجات لكل بحث 

منشور

عدد األبحاث املستخلصة من رسائل املاجستري 8

والدكتوراه التي أرشف عليها املتقدم للجائزة

3 درجات لكل بحث مشهد من القسم

منشور

عدد املؤمترات املعتمدة من الجامعة التي شارك 9

فيها الباحث بورقة بحثية منشورة

مشهد املوافقة عىل 

حضور املؤمتر 

درجتان لكل مؤمتر

تقييم عامدة خدمة عدد األبحاث يف مجال خدمة املجتمع 10

املجتمع

درجتان لكل بحث منشور

عدد األبحاث التي تحولت إىل منتج تطبيقي 11

للجامعة

قامئة باألبحاث ومشهد 

من القسم

10 درجات لكل منتج

عدد أبحاث املتقدم للجائزة مبستودع األبحاث 12

)E-Print( بالجامعة

قامئة مطبوعة من 

مستودع األبحاث

درجتان لكل بحث منشور

عدد الجوائز الدولية التي حصل عليها الباحث 13

يف مجال تخصصه

5 درجات لكل جائزة شهادات منح الجوائز

دولية

عدد الجوائز املحلية التي حصل عليها الباحث يف 14

مجال تخصصه

درجتان لكل جائزة محليةشهادات منح الجوائز

عدد الكتب املؤلفة / املحررة يف مجال تخصص 15

الباحث مع اإلشارة إىل اسم الجامعة يف عنوان 

الكتاب

3 درجات لكل كتاب نسخة من الكتب

مطبوع

عدد الكتب املرتجمة يف مجال تخصص الباحث 16

مع اإلشارة إىل اسم الجامعة يف عنوان الكتاب

3 درجات لكل كتاب نسخة من الكتب

مطبوع

عدد براءات االخرتاع خالل األعوام العرشة 17

األخرية

شهادات منح براءات 

االخرتاع

7 درجات لكل براءة 

اخرتاع

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال البحث العلمي

فـرع: عضـو هيئـة التدريـس )التخصصات النظرية(

التعريف باجلائزة

ــة  ــا الجامع ــزة متنحه ــز يف مجــال البحــث العلمــي هــي جائ ــد للتمي ــك خال ــة املل ــزة جامع جائ

لعضــو هيئــة التدريــس )رجال-نســاء( يف التخصصــات النظريــة الــذي قــدم منوذجــا متميــزا يف 

مجــال البحــث العلمــي، وعمــل عــى تطويــر أدائــه البحثــي بصفــة مســتمرة. وتهــدف الجائــزة إىل 

تحقيــق معايــر الجــودة يف البحــث العلمــي، وإيجــاد روح التنافــس بــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

ممــن يتولــون تدريــس املقــررات، بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة وفــق آليــات الرشــيح 

وإجراءاتــه.

املستهدفون

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد( مــن العنرصيــن 

بالكليــات النظريــة )العلــوم الرشعيــة واإلنســانية واالجتامعيــة(.

أهداف اجلائزة

تسعى الجائزة إىل تشجيع وتطوير البحث العلمي واالرتقاء به من خال:

•  تحفيز أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة للتميز والجودة يف البحث والنرش العلمي.

ــث  ــداع يف البح ــة لإلب ــس يف الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــايب ب ــس اإليج ــجيع التناف •  تش

ــي. ــج البحث ــودة املنت ــي وج العلم

•  تشجيع النرش العلمي املتميز يف املجات والدوريات العلمية املرموقة.

•  تنمية روح املبادرة التي تسهم يف تنمية وتطوير البحوث داخل الجامعة.

•  تعزيز اإلبداع والتميز يف البحث العلمي لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

شروط الترشح

 •   أن يكون املرشح للجائزة من منسويب الجامعة وعى رأس العمل.

•   أن يكون قد أمىض عامن يف الجامعة عى األقل. 

•   حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.

•   أن تكون األعامل العلمية للمرشح قد أنجزت خال الثاث سنوات التي تسبق الرشح للجائزة.

•   أن تكون األعامل املتقدم بها للجائزة غر مستلة من رسائل املاجستر والدكتوراه.

•   أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.

•   أال يكون املرشح للجائزة عضوا يف لجنة الجائزة.

•   أال يتقدم الباحث بأعامل سبق أن فاز بها يف دورة سابقة.

•   استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .

•   أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.

•   أن تكون األبحاث املتقدم بها متثل مقاالت علمية )Articles( منشورة يف صورتها النهائية.

•   أن يشر املرشح إىل انتامئه لجامعة امللك خالد يف أبحاثه املقدمة لنيل الجائزة.

•   تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور.

•  عند تساوي املرشحن بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي.

املرفقـات

•   منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح ومعتمد من الرئيس املبارش.

•   السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.

•   مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.

•   األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.

قيمة اجلائزة

•  املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثالث: 5000 خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال البحـث العلمـي

فـرع: الطالب

التعريف باجلائزة

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال البحــث العلمــي هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للطالــب 

ــر  ــى تطوي ــل ع ــي، وعم ــث العلم ــال البح ــزا يف مج ــا متمي ــدم منوذج ــذي ق ــات( ال ــز )بنن/بن املتمي

مهاراتــه اإلضافيــة يف البحــث العلمــي. وتهــدف الجائــزة إىل إيجــاد روح التنافــس اإليجــايب بــن طلبــة 

ــات  ــق آلي ــدة وف ــم املعتم ــر التقيي ــق معاي ــد تحقي ــزة بع ــى الجائ ــة، وتحفيزهــم للحصــول ع الجامع

ــه. ــيح وإجراءات الرش

املستهدفون

جميع الطاب والطالبات بجامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة

تسعى الجائزة إىل تشجيع وتطوير البحث العلمي واالرتقاء به من خال:

•  تحفيز طلبة الجامعة للتميز والجودة يف البحث والنرش العلمي.

•  تشجيع التنافس اإليجايب بن طلبة الجامعة لإلبداع يف البحث العلمي وجودة املنتج البحثي.

•  تنمية روح املبادرة التي تسهم يف تنمية وتطوير البحوث داخل الجامعة.

•  تعزيز اإلبداع والتميز يف البحث العلمي لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

طريقة حساب مصدر التقييماملعاييـرم

الدرجة

الدرجة 

املستحقة

عدد األبحاث املنشورة خالل أخر ثالث سنوات تسبق 1

الجائزة

صور من املجالت 

املحكمة املنشور بها

عدد األبحاث × 

0.5

عدد األبحاث التي نرشها عضو هيئة التدريس كباحث 2

منفرد 

صور من املجالت 

املحكمة املنشور بها

10 درجات لكل 

بحث منشور 

عدد األبحاث التي نرشها عضو هيئة التدريس كباحث 3

رئيس

صور من املجالت 

املحكمة املنشور بها

5 درجات لكل 

بحث منشور 

عدد األبحاث التي نرشها عضو هيئة التدريس كباحث 4

مشارك

صور من املجالت 

املحكمة املنشور بها

3 درجات لكل 

بحث منشور 

قامئة باألبحاث مع عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من تعاونات دولية5

إثبات جهة الدعم

10 درجات لكل 

بحث منشور

قامئة باألبحاث مع عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من جهات محلية6

إثبات جهة الدعم

5 درجات لكل 

بحث منشور

عدد األبحاث املستخلصة من رسائل املاجستري والدكتوراه 7

التي أرشف عليها املتقدم للجائزة

3 درجات لكل مشهد من القسم

بحث منشور

عدد املؤمترات املعتمدة من الجامعة التي شارك فيها 8

الباحث بورقة بحثية منشورة

مشهد املوافقة عىل 

حضور املؤمتر 

درجتان لكل 

مؤمتر

تقييم عامدة خدمة عدد األبحاث يف مجال خدمة املجتمع 9

املجتمع

درجتان لكل 

بحث منشور

قامئة باألبحاث عدد األبحاث التي تحولت إىل منتج تطبيقي للجامعة10

ومشهد من القسم

10 درجات لكل 

منتج

عدد أبحاث املتقدم للجائزة مبستودع األبحاث بالجامعة 11

)E-Print(

قامئة مطبوعة من 

مستودع األبحاث

درجتان لكل 

بحث منشور

عدد الجوائز الدولية التي حصل عليها الباحث يف مجال 12

تخصصه

شهادات منح 

الجوائز

5 درجات لكل 

جائزة دولية

عدد الجوائز املحلية التي حصل عليها الباحث يف مجال 13

تخصصه

شهادات منح 

الجوائز

درجتان لكل 

جائزة محلية

عدد الكتب املؤلفة / املحررة يف مجال تخصص الباحث مع 14

اإلشارة إىل اسم الجامعة يف عنوان الكتاب

3 درجات لكل نسخة من الكتب

كتاب مطبوع

عدد الكتب املرتجمة يف مجال تخصص الباحث مع اإلشارة 15

إىل اسم الجامعة يف عنوان الكتاب

3 درجات لكل نسخة من الكتب

كتاب مطبوع

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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شروط الترشح

•   أن يكون من طلبة جامعة امللك خالد وغر منقطع عن الدراسة.

•   أكمل 40% من الخطة الدراسية عى األقل.

•   أمىض فصلن دراسين بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.

•   حقق املرشح 30 درجة من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.

•    استوىف األدلة والرباهن بعدد املقاييس واملعاير.

•    أفضلية املرشح كانت وفق الدرجات التي حصل عليها املرشحون يف املقاييس.

•    عند تساوي املرشحن بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي.

 )Oral Presentation( أو عرض يف مؤمتر )Articles( أن تكون األبحاث املتقدم بها متثل مقاالت    •

.)Poster( أو ملصق علمي

•    أن يشر املرشح يف بحثه إىل انتامئه لجامعة امللك خالد.

•   تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور.

املرفقـات 

•    منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.

•    السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.

•    سجل أكادميي حديث وموثق للطالب املرشح.

•    توصيتــان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم أو الكليــة التــي ينتمــي لهــا الطالــب أو مــن إحــدى 

إدارات أو وحــدات الجامعــة ذات العاقــة بالطالب.

•    مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.

•    رتبت األدلة والرباهن حسب ترتيب املقاييس يف ماحق الجائزة.

قيمة اجلائزة

•  املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•  املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

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

الدرجة طريقة حساب الدرجةمصدر التقييماملعاييـرم

شارك الطالب يف نرش بحث باسم الجامعة وفق 1

ضوابط النرش يف املجلس العلمي

نسخة مطبوعة للبحث 

واسم الطالب من ضمن 

الباحثني

30 درجة لكل بحث

عدد املؤمترات الدولية التي شارك فيها الطالب 2

بورقة بحثية

20 درجة لكل مؤمترشهادة مشاركة بورقة علمية

عدد املؤمترات الدولية التي شارك فيها الطالب 3

مبلصق علمي

شهادة مشاركة مبلصق 

علمي

15 درجة لكل مؤمتر

عدد املؤمترات املحلية التي شارك فيها الطالب 4

بورقة بحثية

15 درجة لكل مؤمترشهادة مشاركة بورقة علمية

عدد املؤمترات املحلية التي شارك فيها الطالب 5

مبلصق علمي

شهادة مشاركة مبلصق 

علمي

10 درجات لكل مؤمتر

عدد املؤمترات العلمية التي حرضها الطالب يف 6

تخصصه

5 درجات لكل مؤمترشهادات حضور املؤمتر 

عدد الجوائز الدولية التي حصل عليها الطالب 7

يف مجال تخصصه

20 درجة لكل جائزة شهادات منح الجوائز

دولية

عدد الجوائز املحلية التي حصل عليها الطالب 8

يف مجال تخصصه

15 درجة لكل جائزة شهادات منح الجوائز

محلية

عدد الدورات / ورش العمل التي حرضها 9

الطالب يف مجال تخصصه

5 درجات لكل دورة / شهادات حضور الدورات

ورشة

عدد األبحاث املشارك فيها الطالب مبستودع 10

)E-Print( األبحاث بالجامعة

صورة من نظام مستودع 

األبحاث

درجتان لكل بحث 

منشور

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال خدمـة املجتمـع

فـرع األفـراد

التعريف باجلائزة

ــون  ــن يحقق ــة الذي ــود منســويب الجامع ــا بجه ــة واعراف ــن الجامع ــرا م ــح تقدي ــزة ســنوية متن جائ

ــن  ــس ب ــاد روح التناف ــزة إىل إيج ــدف الجائ ــع، وته ــة املجتم ــاالت خدم ــرة يف مج ــهامات كب إس

ــدة. ــر املعتم ــح املعاي ــق املرش ــد تحقي ــزة بع ــح الجائ ــم من ــا، ويت ــن يف تحصيله الجادي

املستهدفون

جميع منسويب الجامعة )أعضاء هيئة التدريس / موظفن/ طاب(.

أهـداف اجلائـزة

تسعى الجائزة إىل تحقيق ما يأيت:

•  تقدير دور منسويب الجامعة املتميزين يف خدمة املجتمع وإبراز جهودهم بالجامعة.

•  تهيئــة البيئــة التنافســية ملنســويب الجامعــة لشــحذ هممهــم ملتابعــة التطويــر، ورفــع كفاءتهــم، 

واالســتمرار يف االرتقــاء بأدائهــم يف مجــاالت خدمــة املجتمــع.

•  العمل عى ترسيخ مفاهيم التميز يف مجاالت خدمة املجتمع وتطوير برامجها.

•  اإلسهام يف تحقيق وظيفة الجامعة يف مجال خدمة املجتمع بفاعلية.

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

أن يكون من منسويب الجامعة وغر منقطع عن العمل / الدراسة عند الرشح.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنة واحدة بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: 5000 خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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شطة خدمة املجتمع بالجامعة
يف أن

شاركة 
امل

املشاركة املجتمعية مبا يحقق هدفا 1

واحدا من أهداف الجامعة االسرتاتيجية 

عىل األقل

عدد الجهات املتعاونة ، وأسامئها ، وتواريخ 

التنفيذ ، عدد املشاريع والفعاليات ، 

والجهات املستفيدة منها

املشاركة املجتمعية لتلمس احتياج املجتمع 2

الداخيل بالجامعة
تحديد احتياجات املستفيدين

التفاعل مع وحدة خدمة املجتمع بالجهة 3
التي ينتمي إليها

مسمى األنشطة والفعاليات والربامج ، 

املستفيدين منها

شهادات شكر، إفادات باملشاركة، مسميات قيادة فرق تطوعية يف خدمة املجتمع4

الربامج التي شاركوا فيها، تواريخ التنفيذ

عدد ساعات التطوع، شهادات شكر، إفاداتاملشاركة يف األعامل التطوعية5

تقديم محارضات توعوية نوعية داخل 6

الجامعة

عدد املحارضات ، عناوينها ، تواريخ تنفيذها 

، املستفيدين منها

تشجيع اآلخرين للمشاركة يف أنشطة 7

خدمة املجتمع

عدد الندوات أو الفعاليات أو الدورات ، 

الجهات املنظمة ، صور من شهادات املشاركة

شاركة املجتمعية الخارجية
امل

املشاركة يف حمالت وبرامج خدمية 8

للمجتمع

عدد الحمالت مع ذكر اسم الجامعة يف كل 

منها

املشاركة يف جمعيات خريية أو جهات 9

تطوعية غري حكومية

عدد الرشاكات ، تواريخها ، أسامء الجهات ، 

ومدى تفعيل هذه الرشاكات

املشاركة يف برامج / مبادرات لخدمة 10

املجتمع عىل املستوى الوطني أو الدويل

عدد النشاطات والربامج ، إرفاق صور لهذه 

األعامل

املشاركة املجتمعية وتلمس احتياج املجتمع 11

الخارجي املحيل
تحديد احتياجات املستفيدين

العضوية يف مؤسسات املجتمع املحيل أو 12

املراكز الخريية

اسم الجمعية أو املركز الخريي ، صورة من 

شهادة العضوية مع توضيح طبيعتها

العضوية يف جمعيات علمية )تخصصية 13

وغري تخصصية( تخدم املجتمع

اسم الجمعية ، صورة من شهادة العضوية 

مع توضيح طبيعتها

املشاركة يف اللجان الوطنية املعنية 14

بخدمة املجتمع

ذكر املشاركات أو الفعاليات التي شارك 

فيها

تقديم محارضات توعوية نوعية ودروس 15

علمية للمجتمع الخارجي

عدد املحارضات /الدروس ، عناوينها ، 

تواريخ تنفيذها ، عدد املستفيدين منها

املعيـار 
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ى واالبتكار
الجدو

استفادة الجهات املستهدفة من 16

املبادرات املجتمعية التي شارك فيها

خطابات الشكر، قياس الرضا ، عدد 

املبادرات ، عدد املستفيدين منها

املشاركة يف دراسات مجتمعية ترتبط 17

مبشكالت املجتمع املحيل  

عدد الدراسات ، عناوينها ، 

وتواريخها، توضيح املردود اإليجايب 

لتلك البحوث والدراسات عىل 

املجتمع والفئة املستهدفة

املشاركة املجتمعية مبا يكسب 18

الجامعة ميزة تنافسية 

وصف للميزة التنافسية ، اسم 

الجهات املنافسة

الحصول عىل جائزة متيز أو ابتكار 19

إلسهاماته يف خدمة املجتمع

عدد الجوائز ، الجهات التي قدمتها

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم

31 30
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال خدمـة املجتمـع

فرع املسؤولية املجتمعية )كليات / أقسام / إدارات(

التعريف باجلائزة

جائــزة ســنوية متنــح تقديــرا مــن الجامعــة واعرافــا بجهــود كليــات الجامعــة وإداراتهــا التــي تحقــق 

إســهامات كبــرة يف مجــاالت خدمــة املجتمــع، وتهــدف الجائــزة إىل إذكاء روح التنافــس للحصــول عــى 

الجائــزة التــي يتــم منحهــا بعــد تحقيــق الجهــة املرشــحة للمعايــر املعتمــدة.

املستهدفون

جميع كليات الجامعة وإداراتها.

أهـداف اجلائـزة

تسعى الجائزة إىل تحقيق ما يأيت:

•  تقدير دور كليات الجامعة وإداراتها املتميزة يف خدمة املجتمع وإبراز جهودها بالجامعة.

•  تهيئــة البيئــة التنافســية بــن كليــات الجامعــة وإداراتهــا واالســتمرار يف االرتقــاء بأدائهــا يف مجــاالت 

خدمــة املجتمــع.

•  العمل عى ترسيخ مفاهيم التميز يف مجاالت خدمة املجتمع وتطوير برامجها.

•  اإلسهام يف تحقيق وظيفة الجامعة يف مجال خدمة املجتمع بفعالية.

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير واألدلة.  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

 

قيمة اجلائزة

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز

 فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: عضـو هيئـة التدريـس

التعريف باجلائزة

ــة  ــا الجامع ــزة متنحه ــروين هــي جائ ــم اإللك ــال التعل ــز يف مج ــد للتمي ــك خال ــة املل ــزة جامع جائ

لعضــو هيئــة التدريــس – مــن العنرصيــن – الــذي قــدم منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز 

واإلبــداع يف التعلــم اإللكــروين مــن خــال تطبيــق معايــر الجــودة يف تصميــم املقــررات اإللكرونيــة 

والتدريــس اإللكــروين، وعمــل عــى تطويــر أدائــه بصفــة مســتمرة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق 

معايــر الجــودة يف التدريــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التنافــس بــن أعضــاء هيئــة التدريــس )ممــن 

يتولــون تدريــس املقــررات بشــكل كامــل( املتميزيــن يف تطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنية 

وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة بعــد تحقيــق معايــر التقييــم املعتمــدة 

وفــق آليــات الرشــيح وإجراءاتــه.

املستهدفون

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد( مــن العنرصيــن بكليــات 

جامعــة امللــك خالــد.

أهداف اجلائزة

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

•   تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.

•   تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.

ــم  ــع جــودة التعلي ــي ســاهمت يف رف ــم اإللكــروين والت ــزة يف التعل ــادرات املتمي •    تشــجيع املب

ــم. والتعل

املعيـار 
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الخطـة االسراتيجيـة 

الهيكل التنظيمي يشمل وحدة تهتم بخدمة املجتمع 1
الخطة االسرتاتيجية 

أو التنفيذية، عدد 

املشاريع، عدد 

الفعاليات، عدد 

املبادرات، مؤرشات 

األداء، أثر  ونتائج 

الفعاليات

الرسالة تنص عىل خدمة املجتمع2

لخدمــة 3 تفصيليــة  أهدافــا  االســرتاتيجية  الخطــة  تتضمــن 

املجتمــع

تتضمــن الخطــة االســرتاتيجية مشــاريع ومبــادرات لخدمــة 4

ــع املجتم

ــة 5 ــق بخدم ــؤرشات أداء تتعل ــرتاتيجية م ــة االس ــن الخط تتضم

املجتمــع

رشاكـة املجتمعيـة
ال

لــدى الكليــة/ اإلدارة قاعــدة بيانــات بالجهــات التــي ميكــن أن 6

تقــدم إليهــا خدماتهــا املجتمعيــة
قاعدة البيانات

إحصاء باألنشطةتفعيل الكلية/ الوحدة أنشطتها يف خدمة املجتمع7

تســتخدم الكليــة/ اإلدارة الجانــب اإلعالمــي لتســويق خدماتهــا 8

للجهــات ذات الصلــة

تقارير، مخاطبات 

ولقاءات

ــن 9 ــتفيدة م ــات املس ــع الجه ــة/ اإلدارة رشاكات م ــد الكلي تعق

ــة ــا املجتمعي خدماته

عقود الرشاكة

ــة يف 10 ــة/ اإلدارة منســوبيها عــىل املشــاركة الفاعل تشــجع الكلي

ــة ــة املجتمعي برامــج الرشاك

تكليفات / خطابات 

شكر

املتابعة والتقويم

تقيــس الكليــة/ اإلدارة مســتوى رضــا املســتفيدين مــن خدماتها 11

ملجتمعية ا

استطالعات الرأي

ــؤرشات برامــج 12 تعــد الكليــة/ اإلدارة تقاريــر عــن تحقــق م

الرشاكــة املجتمعيــة 

تقارير

تطــور الكليــة / اإلدارة يف برامــج الخدمــة املجتمعيــة يف ضــوء 13

نتائــج تقاريــر أداء تلــك الربامــج

الخطط املطورة

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أن يكون من منسويب الجامعة وعى رأس العمل.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

 قيمة اجلائزة

املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

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

املعيـار 

الرئيـس
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4321 ق معاير 
ت وف

تطوير املقررا

Q
M

1  QM ااملقرر اإللكرتوينتطبيق معايري األول

2  QM تطبيق معايري الثاين

3  QM تطبيق معايري الثالث

4  QM تطبيق معايري الرابع

5  QM تطبيق معايري الخامس

ين
س اإللكرو

االتدري

املقرر اإللكرتوينالفصول االفرتاضية6

مصادر تعليمية )فيديوهات تعليمية ، عروض 7

تقدميية...إلخ(

توفري التغذية الراجعة للطالب مع األنشطة 8

والواجبات داخل املقرر

استخدام تطبيقات إضافية تعزز عملية التدريس9

التعلم التعاوين بني الطالب من خالل املشاريع 10

الطالبية

التفاعل

املقرر اإللكرتوينلوحة املناقشات 11

الواجبات واالختبارت 12

التفاعل بني الطالب13

يف 
ى الخربة 

ستو
م

ين
التعلم اإللكرو

السرية الذاتيةعدد الدورات التدريبية التي حرضها / قدمها املرشح 14

عدد الجوائز  )املحلية / العاملية( التي حصل عليها 15

املرشح

قصص نجاح املرشح يف التعلم اإللكرتوين16

األثر

نسخة من أداة البيانات والتقارير الخاصة بأنشطة التعلم اإللكرتوين17

جمع البيانات 

نسخة من 

التقارير

تقييم املقررات من قبل الطالب )استبانات ، مقابلة( 18

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم:
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال التعلـم اإللكترونـي

فـرع: الكليات

التعريف باجلائزة

جائــزة جامعــة امللــك خالــد للتميــز يف مجــال التعلــم اإللكــروين هــي جائــزة متنحهــا الجامعــة للكليــات 

التــي قدمــت منوذجــا متميــزا يف نــرش مفاهيــم التميــز واإلبــداع يف تفعيــل التعلــم اإللكــروين مــن خــال 

تطبيــق معايــر الجــودة يف املقــررات اإللكرونيــة. وتهــدف الجائــزة إىل تحقيــق معايــر الجــودة يف 

ــم اإللكــروين  ــا للتعل ــة األفضــل تفعي ــات الجامع ــن كلي ــس ب ــس اإللكــروين، وإيجــاد روح التناف التدري

وتطويــر أســاليب التعليــم باســتخدام التقنيــة وإثــراء املحتــوى التعليمــي، وذلــك للحصــول عــى الجائــزة 

ــه. ــات الرشــيح وإجراءات ــم املعتمــدة وفــق آلي ــر التقيي بعــد تحقيــق معاي

املستهدفون

جميع كليات جامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة

تسعى الجائزة إىل تطوير العملية التعليمية واالرتقاء بها من خال:

تطوير أساليب التعليم والتعلم لتحقيق األهداف االسراتيجية لجامعة امللك خالد.  •

تحفيز وتشجيع الكليات عى بذل جهود مميزة يف التعليم اإللكروين.  •

تشجيع املبادرات املتميزة يف التعلم اإللكروين والتي من شأنها رفع جودة التعليم والتعلم.  •

شروط الترشـح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

تحقيق 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

ال يحق ملن فاز بالجائزة سابقا الرشح إال بعد مرور عامن.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للموظـف املتميـز

التعريف باجلائزة

ــد الــذي يعــد اللبنــة األساســية للعمــل اإلداري.  ــة املوظــف الجــاد بجامعــة امللــك خال تقديــرا ملكان

ونظــرا ألن الجوائــز التشــجيعية مــن أهــم محفــزات األداء البــرشي، فــإن الجامعــة متنــح ســنويا جائــزة 

املوظــف املتميــز اعرافــا بجهــود املتميزيــن مــن موظفــي الجامعــة وتشــجيعا لهــم. وتهــدف الجائــزة 

ــام  ــؤولياتهم ومه ــار مس ــن يف إط ــن املوظف ــس ب ــاد روح التناف ــودة، وإيج ــر الج ــق معاي إىل تحقي

عملهــم، ويتــم منــح الجائــزة للموظــف املتميــز بعــد تحقيــق املرشــح عــددا مــن املعايــر املعتمــدة 

يف مجــال العمــل اإلداري.

املستهدفون

جميع موظفي الجامعة وموظفاتها من إدارين وفنين.

أهـداف اجلائـزة

تسعى الجائزة إىل تطوير األداء اإلداري ملوظفي الجامعة واالرتقاء به من خال:

•   تقدير الكفاءات املتميزة من املوظفن اإلدارين من العنرصين.

•   تكريــم املوظفــن املتميزيــن وتعريــف منســويب الجامعــة بهــم، وربطهــا بتجاربهــم وإنجازاتهــم 

الفاعلــة.

•   بث روح التنافس اإليجايب بن املوظفن.

•   تشجيع إبداعات املوظفن وتحفيزهم عى التميز.

•   العمل عى ترسيخ مفاهيم التميز يف العمل، وزيادة اإلنتاجية، وتحقيق معاير الجودة.

األدلة والرباهناملعاير الفرعيةاملعيـار الرئيـس
مستـوى التقييم

4321

التفعيل 

نظام إدارة عدد املقررات اإللكرتونية املطورة1

التعلم اإللكرتوين
)النــدوات 2 اإللكــرتوين  التعلــم  خدمــات 

اإللكرتونيــة( االختبــارات  اإللكرتونيــة، 

ــررات 3 ــم مق ــالل تقدي ــن خ ــع م ــة املجتم خدم

ــة مهاري

أنشطة التدريس الدويل املطبقة يف الكلية4

ثقافــة التعلــم اإللكــرتوين )تفعيــل وحــدة التعلــم 5

ــل  ــة، تفعي ــد املنظم ــق القواع ــرتوين، تطبي اإللك

جميــع أمنــاط التعلــم اإللكــرتوين(

األثر

جمــع آراء الطــالب حــول التعلــم اإللكــرتوين 6

داخــل الكليــة

نسخة من أداة 

جمع البيانات

نسخة من 

التقارير

ــم 7 ــا لتحســني التعل دراســة آراء الطــالب وتحليله

ــة اإللكــرتوين داخــل الكلي

ث 
البح

رش
والن

التعلــم 8 يف  العلمــي  للنــرش  الكليــة  تجــارب 

اإللكــرتوين

نسخة من 

املنشور العلمي

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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مصادر التقييماملعاير الفرعيةاملعيـار الرئيـس
مستـوى التقييم

4321

تقييم املدير املبارشيقوم بإنجاز املهام يف الوقت املحدد1اإلنتاجيةاإلنجـاز

ميتلك صفة االستمرارية يف جهوده 2

وإنجازاته

تقييم املدير املبارش

يستخدم مهارات وأساليب متنوعة 3

لتحقيق اإلنجازات

تقييم املدير املبارش

يقوم بإنجاز أهداف العمل فوق 4الكفاءة

املتوقع أو ما هو مطلوب

تقرير األداء 

الوظيفي

ميتلك القدر الكايف من املعلومات 5

للقيام مبتطلبات العمل

املقابلة

تحمل 

املسؤولية

متعاون مع املحيط الداخيل الخاص 6

بالعمل

تقييم املدير املبارش

متعاون مع املحيط الخارجي 7

الخاص باملستفيدين

تقييم املدير املبارش

يتقبل النقد واملالحظة ويعمل عىل 8

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

تقييم املدير املبارش

املقابلةميتلك القدرة عىل حل املشكالت9

أنظمة االلتزام

العمل

تقييم املدير املبارشاملظهر العام10

تقرير البصمة ألخر يلتزم مبواعيد العمل الرسمي11

شهرين

يلتزم بكافة القوانني واللوائح 12

واألنظمة الداخلية

إفادة من إدارة 

املتابعة

يحافظ عىل ممتلكات الجامعة 13

واألجهزة املستخدمة

املالحظة

يحرص عىل رسية املعلومات 14

والوثائق الرسمية

تقييم املدير املبارش

يلتزم السلوك املهني يف التعامل مع 15

الرؤساء والزمالء

شهادات

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أن يكون من منسويب الجامعة وعى رأس العمل.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.  •

 

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: 15000 خمسة عرش ألف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

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

معايير التقييم
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للكلية / اإلدارة املتميـزة

التعريف باجلائزة

ــؤدي إىل  ــا بتميزهــا اإلداري، مــام ي ــرا واعراف ــة أو اإلدارة تقدي ــا الجامعــة للكلي ــزة ســنوية متنحه جائ

ــذل  ــزة وب ــك الجائ ــل تل ــو تحصي ــا نح ــة وإداراته ــات الجامع ــن كلي ــف ب ــس الرشي إذكاء روح التناف

املزيــد مــن الجهــود وصــوال إىل األداء األقــى املتميــز والــذي يشــكل أحــد املفاهيــم والقيــم األصيلــة يف 

قيمنــا اإلســامية ، ومــن ثــم تقديــم خدمــات متميــزة لجميــع املســتفيدين مــن خدماتهــا. ومبــا يســهم 

ــة  ــة بالجامع ــة املطبق ــاليب اإلداري ــم واملامرســات واألس ــة يف املفاهي ــة حقيقي ــة نوعي يف إحــداث نقل

وتطبيــق معايــر التميــز اإلداري.

املستهدفون

جميع الوحدات األكادميية واإلدارية بالجامعة )كليات / عامدات مساندة / إدارات عامة...إلخ(

أهـداف اجلائـزة

تسعى الجائزة إىل تطوير األداء املؤسي واإلداري بالجامعة واالرتقاء به من خال:

ــا  ــا وخدماته ــا وإنتاجيته ــزة يف أدائه ــة املتمي ــدات اإلداري ــات والوح ــة للكلي ــادة الجامع ــر قي •   تقدي

ــا. ــاليب عمله ــا وأس وخططه

•   تحفيــز كليــات الجامعــة ووحداتهــا اإلداريــة، وتشــجيعهم عــى اإلتقــان واإلبــداع والتميــز وااللتــزام 

التنظيمــي وخدمــة املســتفيدين.

•   نرش مفاهيم التميز واإلبداع والجودة، وتعميم أفضل املامرسات اإلدارية واملهنية.

•   تطويــر كليــات الجامعــة ووحداتهــا اإلداريــة واالرتقــاء مبســتوى األداء فيهــا، مــن خــال توفــر حافــز 

معنــوي يشــجع التعــاون وبنــاء روح املنافســة اإليجابيــة.

•   ضامن التزام كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية بتقديم خدمات جيدة وعالية املستوى.

•   ضامن تطبيق أكر أساليب العمل كفاءة وتطورا يف كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية.

ــا عــى الوجــه  ــة إليه ــام املوكل ــات وامله ــة بالواجب ــا اإلداري ــات الجامعــة ووحداته ــام كلي •   ضــامن قي

ــاءة واالحــراف. ــن الكف ــة م األكمــل ومبســتويات عالي

•   توفــر مرجعيــة مؤسســية قامئــة عــى معايــر نوعيــة للتقييــم لقيــاس مــدى التقــدم والتطــور يف أداء 

كليــات الجامعــة ووحداتهــا اإلداريــة.

•   دعــم برامــج التنميــة والتطويــر يف كليــات الجامعــة ووحداتهــا اإلداريــة، وتحســن اإلنتاجيــة، وزيــادة 

الكفاءة. 

 

مصادر التقييماملعاير الفرعيةاملعيـار الرئيـس
مستـوى التقييم
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يشارك بفاعلية يف األنشطة 16التواصـلاإليجابيـة

الرسمية وغري الرسمية 

بالجامعة

مسميات األنشطة 

وتواريخها

يشارك بفاعلية يف األنشطة 17

التطوعية

مسميات األنشطة 

وتواريخها

ميتلك مهارات التواصل والحوار 18

مع اآلخرين

املقابلة

التعاون وروح املشاركة مع 19

فريق العمل

تقييم املدير املبارش

لديه اتجاهات إيجابية نحو 20

وظيفته والجامعة

املقابلة

صور من شهادات يطور وينمي ذاته مهنيا21التطوير

حضور الدورات 

وورش العمل

صور من الشهادات يطور وينمي ذاته علميا22

العلمية

يقدم أفكارا ومقرتحات 23املبـادراتاملهنية

ابتكارية لتطوير العمل وبيئته

مناذج لألفكار 

واملقرتحات

يبادر لتقديم الدعم واملساندة 24

لزمالئه عند الحاجة

تقييم املدير املبارش

لديه قابلية ملسايرة التغريات 25

املخططة وغري املخططة

املقابلة

املجموع الكيل للدرجات



املعيـار 

الرئيـس
األدلة والرباهناملعاير الفرعية

مستـوى التقييم
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خطط العملتلتزم قيادة الكلية / اإلدارة بتطبيق معايري الجودة1القيـادة 

ــات وفــق 2 ــة / اإلدارة بتفويــض الصالحي ــادة الكلي تقــوم قي

ــة املســتويات الوظيفي

مناذج لتفويض 

الصالحيات

ــم املســتمر 3 ــات التقوي ــة / اإلدارة عملي ــادة الكلي توجــه قي

لــألداء والعمــل عــىل تطويــره

محارض اجتامعات / 

تعميامت

التخطيــط 4 أســاليب  اإلدارة   / الكليــة  قيــادة  تتبنــى 

املتاحــة اإلمكانــات  وفــق  والتنفيــذي  االســرتاتيجي 

محارض اجتامعات / 

تعميامت

االســرتاتيجية 5 بتطويــر خططهــا  اإلدارة   / الكليــة  تقــوم 

ــاريع  ــادرات ومش ــق مب ــج تطبي ــوء نتائ ــة يف ض والتنفيذي

الخطــط الســابقة

الخطط االسرتاتيجية 

والتنفيذية

تضمــن الكليــة / اإلدارة خططهــا االســرتاتيجية والتنفيذيــة 6

أهدافــا / مبــادرات موجهــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة

الخطط االسرتاتيجية 

والتنفيذية

اإلبداع 

والتميز

تتبنــى الكليــة / اإلدارة أنظمــة وإجــراءات محفــزة لإلبــداع 7

واستمراريته

مناذج لتحفيز 

العاملني

حصلــت الكليــة / اإلدارة عــىل شــهادات اعتــامد محليــة / 8

دوليــة

شهادات

تخصــص الكليــة / اإلدارة أنشــطة وفعاليــات تناســب ذوي 9

االحتياجــات الخاصــة

دعوات / تقارير  / 

صور

وبيئتــه 10 اإلبــداع  روح  تأثــري  اإلدارة   / الكليــة  تقيــس 

واملشــاريع أو املبــادرات اإلبداعيــة عــىل ســري العمــل بهــا

استطالعات الرأي

ــادرات 11 ــج املب ــكاس نتائ ــدى انع ــة / اإلدارة م ــس الكلي تقي

عــىل تحفيــز روح التنافــس بــني العاملــني لتقديــم مبــادرات 

إبداعيــة

استطالعات الرأي

تقنية 

املعلومات 

تطبــق الكليــة / اإلدارة برامــج لتعريــف وتدريــب املوظفني 12

عــىل تقنيــة املعلومــات واإلنرتنت

مناذج للربامج

ــة / 13 ــه باســتمرار للكلي ــم تحديث ــع إلكــرتوين يت يوجــد موق

اإلدارة 

صور للموقع

ــا املســتخدمني 14 ــا ملوظفيه ــة / اإلدارة دعــام فني ــر الكلي توف

ــت ــة واإلنرتن للتقني

تعاميم/ بالغات 

أعطال/ رد التصليح

تقيــس الكليــة / اإلدارة أثــر تحديــث األنظمــة التقنيــة 15

ــات ــم الخدم ــا وتقدي ــل به ــري العم ــىل س ــة ع املتاح

استطالعات الرأي

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أال يتضمن ملف الرشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير  •

معايير التقييم

47 46
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال االبتكار 

فرع عضو هيئة التدريس واملوظفني 

التعريف باجلائزة

ــة  ــاء( بالجامع ــال -نس ــن )رج ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــزة ألعض ــد الجائ ــك خال ــة املل ــح جامع متن

الذيــن يبــدون متيــزا فـــي مجـــال االبتــكار واالخــراع، ويســتوفون املعايــر املعتمــدة للجائــزة، وذلــك 

بهــدف بــث روح التنافــس بــن منســويب الجامعــة، وتشــجعيهم عــى اإلبــداع واالبتــكار مبــا يعــود بالنفــع 

والتقــدم عــى الجامعــة واملجتمــع ويســهم يف تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030.

املستهدفون

جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس )أســتاذ، أســتاذ مشــارك، أســتاذ مســاعد, محــارض, ومعيــد( واملوظفــن 

مــن العنرصيــن بكليــات جامعــة امللــك خالــد. 

أهداف اجلائزة

تهدف الجائزة إىل تحقيق ما يأيت:

•   بث روح املنافسة العلمية واإلبداعية بن أعضاء هيئة التدريس واملوظفن يف الجامعة.

ــة التدريــس واملوظفــن يف الجامعــة لعــرض  •   توفــر الفرصــة ألصحــاب االبتــكارات مــن أعضــاء هيئ

ــم. ابتكاراته

•   إيجاد طريقة فاعلة الكتشاف مواهب أعضاء هيئة التدريس واملوظفن يف الجامعة.

•   إثــراء البيئــة الجامعيــة معرفيــا وابتكاريــا بعــرض املشــاريع اإلبداعيــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

واملوظفــن يف الجامعــة.

•   تقديم منتجات مبتكرة تعود بالنفع عى املجتمع.

•   تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن يف الجامعــة عــى مواصلــة جهودهــم يف تنميــة ذاتهــم 

علميــا وإبداعيــا.

املعيـار 

الرئيـس
مستـوى التقييماألدلة والرباهناملعاير الفرعية

4321
جودة 

الخدمات 

املقدمة 

توفــر الكليــة / اإلدارة متطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة 16

يف املرافــق والتجهيــزات

استطالعات الرأي 

/ صور / تقارير

تتبنــى الكليــة / اإلدارة أســاليب شــفافة الســتقبال شــكاوى 17

وتظلــامت املســتفيدين

مناذج للشكاوى

ــن 18 ــا املســتفيدين ع ــتوى رض ــس الكليــة / اإلدارة مس تقي

ــم ــة له ــات املقدم الخدم

استطالعات الرأي

تســتفيد الكليــة / اإلدارة مــن الشــكاوى واملقرتحــات ونتائج 19

قيــاس مســتوى رضــا املســتفيدين يف عمليــات تطويــر أدائها

تقارير

اإلجراءات 

املتبعة 

يف أداء 

املهام

يوجــد بالكليــة / اإلدارة أدلــة إرشــادية عــن إجــراءات 20

وتطبيقاتــه العمــل 

مناذج لتحفيز 

العاملني

تقيــس الكليــة / اإلدارة املــؤرشات الدالــة عــىل الحاجــة 21

إلحــداث تغيــري وتطويــر يف اإلجــراءات

شهادات

باإلجــراءات 22 العاملــني  بإشــعار  اإلدارة   / الكليــة  تقــوم 

وتطبيقاتهــا املطــورة 

دعوات / تقارير  / 

صور

آليــة ملتابعــة تطبيــق اإلجــراءات 23 بالكليــة / اإلدارة  يوجــد 

املطــورة
قرار التشكيل

تعيــد الكليــة / اإلدارة دورة تطويــر إجــراءات العمــل بهــا يف 24

ضــوء نتائــج قيــاس أثــر التطويــر الســابق

تقارير

إدارة 

وتنمية 

املوارد 

البرشية 

يوجــد لــدى الكليــة / اإلدارة وصــف وظيفــي لجميــع 25

الوظائــف لديهــا ويتــم االلتــزام بــه

الوصف الوظيفي

تطــور الكليــة / اإلدارة أســاليب قيــاس األداء الوظيفــي 26

ملواردهــا البرشيــة

تقارير

للعاملــني 27 األداء  تقييــم  نتائــج  اإلدارة   / الكليــة  تحلــل 

أدائهــم تحســني  يف  منهــا  وتســتفيد 

تقارير

تضمــن الكليــة / اإلدارة فرصــا كافيــة وعادلــة للتطويــر 28

املنهــي لجميــع املوظفــني

مناذج ترشيح

ــب عــىل أداء 29 ــر التدري ــم أث ــج تقيي ــة / اإلدارة نتائ ــع الكلي تتاب

العمــل
تقارير

التدريبيــة، 30 )الفــرص  الحوافــز  اإلدارة   / الكليــة  تربــط 

العــالوات، االرتقــاء الوظيفــي، املكافــأة، التقديــر( مبســتوى 

األداء والســلوكيات والتطويــر الــذايت لــإلدارة والعاملــني

تعاميم

تطبــق الكليــة / اإلدارة أســاليب لقيــاس مــدى رضــا العاملني 31

ــن الحوافز ع

استطالعات الرأي

تقاريرتطبق بالكلية / اإلدارة إجراءات إدارية للتطوير الوظيفي32

املجموع الكيل للدرجات
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مصدر التقييماملعاييـرم
مستـوى التقييم

4321

تقرير التحكيمعنوان االبتكار مرتبط بالفكرة األساسية له1

تقرير التحكيمتتسم فكرة االبتكار املقدم باألصالة2

املشــكلة األساســية التــي تــم بنــاء فكــرة االبتــكار عليهــا 3

كانــت واضحــة

شهادة التسجيل

ــي 4 ــاس علم ــىل أس ــكار ع ــرة االبت ــوات فك ــذت خط نف

ــل(.  ــوذج العم )من

تقرير التحكيم

تقرير التحكيمحدد االبتكار الفوائد املرجوة من تطبيقه5

تقرير التحكيمأسهم االبتكار يف معالجة مشكلة قامئة يف املجتمع 6

ــج مــع الفكــرة األساســية 7 ــالءم النمــوذج األويل للمنت يت

لالبتــكار

تقرير التحكيم

شهادة التسجيلسجل املرشح حقوق امللكية الفكرية البتكاره8

ــارج 9 ــة خ ــن جه ــايل م ــم م ــىل دع ــكار ع ــل االبت حص

الجامعــة

شهادات/أدلة

شهاداتشارك االبتكار يف مسابقات لإلبداع محلية أو دولية10

حصــل االبتــكار عــىل بــراءة اخــرتاع مــن جهــة محليــة 11

ــة أو دولي

شهادة براءة 

االخرتاع

املجموع الكيل للدرجات

شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أن يكون من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك خالد أو موظفيها.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من عميد الكلية/ العامدة / مدير اإلدارة.  •

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

تقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفن.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

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

معايير التقييم
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شروط الترشح

استيفاء جميع معاير الجائزة  •

أن يكون من طلبة جامعة امللك خالد وغر منقطع عن الدراسة.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من عميد الكلية.  •

 

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

سجل أكادميي حديث وموثق.  •

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

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

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

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال االبتكار

فرع الطالب

 

التعريف باجلائزة

ــراع،  ــكار واالخ ــال االبت ــي مجـ ــزا فـ ــدون متي ــن يب ــة الذي ــزة للطلب ــد الجائ ــك خال ــة املل ــح جامع متن

ويســتوفون املعايــر املعتمــدة للجائــزة، وذلــك بهــدف بــث روح التنافــس بــن طلبــة الجامعــة، 

وتشــجعيهم عــى اإلبــداع واالبتــكار مبــا يعــود بالنفــع والتقــدم عــى الجامعــة واملجتمــع ويســهم يف 

ــة 2030. ــة اململك ــق رؤي تحقي

املستهدفون

جميع الطاب والطالبات من املنتظمن وحديثي التخرج بجامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة

تهدف الجائزة إىل تحقيق ما يأيت:

•   بث روح املنافسة العلمية واإلبداعية بن الطاب والطالبات بجامعة امللك خالد.

•   توفر الفرصة ألصحاب االبتكارات من طاب وطالبات الجامعة لعرض ابتكاراتهم.

•   إيجاد طريقة فاعلة الكتشاف مواهب طاب وطالبات الجامعة.

•   إثراء البيئه الجامعية معرفيا وابتكاريا بعرض املشاريع اإلبداعية لطاب وطالبات الجامعة.

•   تقديم منتجات مبتكرة تعود بالنفع عى املجتمع.

•   تحفيز طاب وطالبات الجامعة عى مواصلة جهودهم يف تنمية ذاتهم علميا وإبداعيا.
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جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال ريادة األعمال

التعريف باجلائزة

متنــح جامعــة امللــك خالــد الجائــزة ملنســويب الجامعــة الذيــن يبــدون متيــزا فـــي مجـــال ريــادة 

ــث روح  ــدف إىل ب ــنوية ته ــزة س ــي جائ ــزة، وه ــدة للجائ ــر املعتم ــتوفون املعاي ــامل، ويس األع

ــع  ــود بالنف ــا يع ــامل مب ــادة األع ــى ري ــجعيهم ع ــة، وتش ــويب الجامع ــة منس ــن كاف ــس ب التناف

ــة 2030. ــة اململك ــق رؤي ــهم يف تحقي ــع ويس ــة واملجتم ــى الجامع ــدم ع والتق

املستهدفون

جميع منسويب بجامعة امللك خالد.

أهداف اجلائزة

تهدف الجائزة إىل تحقيق ما يأيت:

•   بث روح املنافسة بن منسويب الجامعة يف ارتياد مجال األعامل.

•   توفــر الفرصــة ألصحــاب ريــادة األعــامل مــن منســويب الجامعــة للدخــول إىل ســوق العمــل 

بأفــكار غــر تقليديــة.

•   إيجاد طريقة فاعلة إلثراء فكرة ريادة األعامل لدى منسويب الجامعة.

•   تقديم أفكار مبتكرة لريادة األعامل تعود بالنفع عى منسويب الجامعة واملجتمع.

•   تحفيز منسويب الجامعة عى تنمية ذاتهم اقتصاديا واجتامعيا وريادياً.

مصدر التقييماملعاييـرم
مستـوى التقييم

4321

تقرير التحكيمعنوان االبتكار مرتبط بالفكرة األساسية له1

تقرير التحكيمتتسم فكرة االبتكار املقدم باألصالة2

املشــكلة األساســية التــي تــم بنــاء فكــرة االبتــكار عليهــا 3

كانــت واضحــة

شهادة التسجيل

نفــذت خطــوات فكــرة االبتــكار عــىل أســاس علمــي 4

)منــوذج العمــل(. 

تقرير التحكيم

تقرير التحكيمحدد االبتكار الفوائد املرجوة من تطبيقه5

تقرير التحكيمأسهم االبتكار يف معالجة مشكلة قامئة يف املجتمع 6

ــية 7 ــرة األساس ــع الفك ــج م ــوذج األويل للمنت ــالءم النم يت

ــكار لالبت

تقرير التحكيم

شهادة التسجيلسجل املرشح حقوق امللكية الفكرية البتكاره8

حصــل االبتــكار عــىل دعــم مــايل مــن جهــة خــارج 9

الجامعــة

شهادات/أدلة

شهاداتشارك االبتكار يف مسابقات لإلبداع محلية أو دولية10

حصــل االبتــكار عــىل بــراءة اخــرتاع مــن جهــة محليــة أو 11

دوليــة

شهادة براءة 

االخرتاع

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم
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مصدر التقييماملعاييـرم
مستـوى التقييم

4321

بالفكــرة 1 الريــادي  املــرشوع  عنــوان  يرتبــط 

لــه األساســية 

تقرير التحكيم

ــرة 2 ــاء فك ــم بن ــي ت ــية الت ــكلة األساس ــم املش تتس

ــوح ــا بالوض ــادي عليه ــرشوع الري امل

تقرير التحكيم

ــة 3 ــوق امللكي ــىل حق ــادي ع ــرشوع الري ــل امل حص

ــة الفكري

شهادة التسجيل

تقرير التحكيموضوح خطوات تنفيذ املرشوع )منوذج العمل(4

دراسة الجدوىتم تحديد مصادر متويل املرشوع الريادي5

دراسة الجدوىواقعية جدوى املرشوع الريادي 6

ــرشوع 7 ــغيل امل ــوب لتش ــغ املطل ــد املبل ــم تحدي ت

ــادي الري

دراسة الجدوى

تــم توزيــع املهــام مبــا يتــالءم مــع املــرشوع 8

العمــل فريــق  ومؤهــالت  وإمكانيــات 

دراسة الجدوى

ــرشوع 9 ــتهدفها امل ــي يس ــات الت ــد الفئ ــم تحدي ت

ــادي الري

دراسة الجدوى

تقرير التحكيمحقق املرشوع الريادي فائدة يف املجتمع 10

تتســم الخطــة التســويقية للمــرشوع الريــادي 11

بالواقعيــه

دراسة الجدوى

املجموع الكيل للدرجات

شروط الترشح

أن يكون املرشوع الريادي الذي تقدم به املرشح قامئا.  •

استيفاء جميع معاير الجائزة.  •

أن يكون من منسويب جامعة امللك خالد وغر منقطع عن العمل / الدراسة.  •

استيفاء األدلة والرباهن بعدد املعاير .  •

حقق املرشح 80% من درجات املعاير الرئيسية للجائزة املرشح لها.  •

أمىض املرشح سنتن بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.  •

اعتامد منوذج الرشيح من عميد الكلية / العامدة / مدير اإلدارة.  •

 

املرفقـات

منوذج الرشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.  •

السرة الذاتية للمرشح يف حدود ثاث صفحات.  •

سجل أكادميي حديث وموثق يف حالة الطلبة املرشحن.  •

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

تقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفن.  •

مطابقة األدلة والرباهن للمطلوب يف استامرة الرشيح.  •

األدلة والرباهن مرتبة حسب ترتيب معاير التقييم.  •

قيمة اجلائزة

املركز األول: 15000 خمسة عرش أالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

املركز الثاين: 10000 عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير  •

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

معايير التقييم
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مت بحمد الله وتوفيقه

@qualitykku

عمادة التطوير األكادميي واجلودة

   quality.kku.edu.sa




