اململكــــة العربيــــة السعوديـة
وزارة التــــــعليــــــم
جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد
وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة
عامدة التطوير األكادميي والجودة

معايير التقييم

ً
(علما بأن الدرجة  ٤أعلى قيمة)

املعيـار
الرئيـس

الجوانب الشخصية واألكادميية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز
فـي مجـال التعليـم
فـرع :الطالب
معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي (

١٤هـ

-

14هـ)

املعايري الفرعية

األدلة والرباهني

 ١أكمل  50%عىل األقل من خطته الدراسية

السجل األكادميي

 ٢ال يقل معدله الرتاكمي عن 4.5من  5نقاط

السجل األكادميي

 ٣سجل الحد األعىل املسموح به من الساعات يف الفصل السجل األكادميي
الدرايس الواحد
 ٤مل يصدر بحقه أي قرار تأديبي من قبل الجامعة

السجل األكادميي

 ٥مل يتم حرمانه يف أحد املقررات الدراسية

السجل األكادميي

 ٦يلتزم مبواعيد املحارضات والدروس العملية

نسب الحضور
إلكرتونيا
التوصيات

 ٨يشارك يف دورات التنمية الذاتية والتعلم املستمر

شهادات

 ٧التمكن من الحوار والنقاش البناء

 ٩لديه القدرة عىل اإلقناع والتأثري وابداء الرأي وتقبل آراء التوصيات
اآلخرين

بيانات أولية

 ١١حصل عىل جوائز أو ميداليات داخل الجامعة أو خارجها

شهادات/صور
الجوائز
شهادات

 ١٢قام بالتدرب يف برامج تدريبية داخل الجامعة أو خارجها

القيادة واملبادرة

االسم الرباعي

الرقم الجامعي

املستوى

التخصص

الكلية

 ١٠حضور الندوات وامللتقيات واملؤمترات العلمية

شهادات

 ١٣يسهم يف تقديم مبادرات ومشاريع إبداعية داخل الجامعة شهادات/أدلة
أو خارجها
 ١٤يشارك يف أنشطة القيادة الطالبية بالجامعة

قرار تشكيل اللجان/
املجالس
شهادات

 ١٦يلتزم بالقواعد واألعراف الجامعية واللوائح املنظمة لها

شهادات/توصيات

 ١٥ميثل الجامعة داخل اململكة وخارجها

مستـوى التقييم
١

٢

٣

٤

شروط الترشح

األنشطة والخدمات الطالبية

املعيـار الرئيـس

املعايري الفرعية

األدلة
والرباهني

 ١٧يشارك يف األنشطة الطالبية التي تتيحها الجامعة

شهادات

 ١٨يسهم يف الفعاليات التي تنظمها الجامعة داخلها أو خارجها

شهادات

 ١٩يسهم يف أنشطة خدمة الطالب التي تنظمها الجامعة

شهادات

 ٢٠يستثمر وقته وطاقته يف تحسني الحياة الجامعية

شهادات

 ٢١يشارك يف فعاليات املوهبة واإلبداع بالجامعة

شهادات

 ٢٢يشارك يف أنشطة خدمة املجتمع التي تنظمها الجامعة

شهادات

مستـوى التقييم
٣ ٢ ١

٤

املجموع الكيل للدرجات
اعتماد رئيس اجلهة

اعتماد الرئيس املباشر
اخلتم

•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معايري الجائزة.
أن يكون من طلبة جامعة امللك خالد وغري منقطع عن الدراسة.
استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .
حقق املرشح  ٪٨٠من درجات املعايري الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أمىض املرشح سنتني بعد فوزه بالجائزة (ملن فاز بها سابقا).
اعتامد منوذج الرتشيح من عميد الكلية.

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.
مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.
األدلة والرباهني مرتبة حسب ترتيب معايري التقييم.

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

