
بيانات أولية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز

 فـي مجـال البحـث العلمـي

فـرع: الطالب

معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي )        14هـ     -         14هـ(

اململكــــة العربيــــة السعوديـة

وزارة التــــــعليــــــم

جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد

وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة

عامدة التطوير األكادميي والجودة

معايير التقييم

الكليةالتخصصاملستوىالرقم الجامعياالسم الرباعي

 طريقة حسابمصدر التقييماملعاييـرم
الدرجة

 الدرجة

وفق١ الجامعة  باسم  بحث  نرش  يف  الطالب   شارك 
ضوابط النرش يف املجلس العلمي

واسم للبحث  مطبوعة   نسخة 
الطالب من ضمن الباحثني

٣٠ درجة لكل بحث

 عدد املؤمترات الدولية التي شارك فيها الطالب بورقة٢
بحثية

٢٠ درجة لكل مؤمترشهادة مشاركة بورقة علمية

 عدد املؤمترات الدولية التي شارك فيها الطالب مبلصق٣
علمي

١٥ درجة لكل مؤمترشهادة مشاركة مبلصق علمي

 عدد املؤمترات املحلية التي شارك فيها الطالب بورقة٤
بحثية

١٥ درجة لكل مؤمترشهادة مشاركة بورقة علمية

 عدد املؤمترات املحلية التي شارك فيها الطالب مبلصق٥
علمي

لكل شهادة مشاركة مبلصق علمي درجات   ١٠
مؤمتر

يف٦ الطالب  حرضها  التي  العلمية  املؤمترات   عدد 
تخصصه

٥ درجات لكل مؤمتر شهادات حضور املؤمتر

يف٧ الطالب  عليها  حصل  التي  الدولية  الجوائز   عدد 
مجال تخصصه

٢٠ درجة لكل جائزة شهادات منح الجوائز
دولية

يف٨ الطالب  عليها  حصل  التي  املحلية  الجوائز   عدد 
مجال تخصصه

١٥ درجة لكل جائزة شهادات منح الجوائز
محلية

 عدد الدورات / ورش العمل التي حرضها الطالب يف٩
مجال تخصصه

٥ درجات لكل دورة شهادات حضور الدورات
/ ورشة

 عدد األبحاث املشارك فيها الطالب مبستودع األبحاث١٠
(E-Print) بالجامعة

مستودع نظام  من   صورة 
األبحاث

بحث  لكل  درجتان 
منشور

املجموع الكيل للدرجات

اعتماد الرئيس املباشر                                                                 اعتماد رئيس اجلهة

اخلتم



شروط الترشح

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

•   أكمل ٤٠٪ من الخطة الدراسية عىل األقل.

•   أمىض فصلني دراسيني بعد فوزه بالجائزة (ملن فاز بها سابقا).

•   حقق املرشح ٣٠ درجة من درجات املعايري الرئيسية للجائزة املرشح لها.

•    استوىف األدلة والرباهني بعدد املقاييس واملعايري.

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

•    عند تساوي املرشحني بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي.

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

.(Poster) ملصق علمي

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

•   تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور.

 

املرفقـات

•    منوذج الرتشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.

•    السرية الذاتية للمرشح يف حدود ثالث صفحات.

•    سجل أكادميي حديث وموثق للطالب املرشح.

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

وحدات الجامعة ذات العالقة بالطالب.

•    مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.

•    رتبت األدلة والرباهني حسب ترتيب املقاييس يف مالحق الجائزة.

قيمة اجلائزة

املركز األول: ١٥٠٠٠ خمسة عرش آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير•   

املركز الثاين: ١٠٠٠٠ عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير•   

املركز الثالث: ٥٠٠٠ خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير•   


