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معايير التقييم

ً
(علما بأن الدرجة  ٤أعلى قيمة)

املشاركة يف أنشطة خدمة املجتمع بالجامعة

املعيـار الرئيـس

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز
فـي مجـال خدمـة املجتمـع
فـرع األفـراد
معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي

(

١٤هـ

-

14هـ)

الوظيفة

املشاركة املجتمعية الخارجية

االسم الرباعي

جهة العمل

١

املشاركة املجتمعية مبا يحقق عدد الجهات املتعاونة  ،وأسامئها  ،وتواريخ
هدفا واحدا من أهداف الجامعة التنفيذ  ،عدد املشاريع والفعاليات  ،والجهات
املستفيدة منها
االسرتاتيجية عىل األقل

٢

املشاركة املجتمعية لتلمس احتياج تحديد احتياجات املستفيدين
املجتمع الداخيل بالجامعة

٣

التفاعل مع وحدة خدمة املجتمع مسمى األنشطة والفعاليات والربامج  ،املستفيدين
منها
بالجهة التي ينتمي إليها
قيادة فرق تطوعية يف خدمة شهادات شكر ،إفادات باملشاركة ،مسميات
الربامج التي شاركوا فيها ،تواريخ التنفيذ
املجتمع

٤
٥

املشاركة يف األعامل التطوعية

٦

تقديم محارضات توعوية نوعية عدد املحارضات  ،عناوينها  ،تواريخ تنفيذها ،
املستفيدين منها
داخل الجامعة
تشجيع اآلخرين للمشاركة يف عدد الندوات أو الفعاليات أو الدورات  ،الجهات
املنظمة  ،صور من شهادات املشاركة
أنشطة خدمة املجتمع

٨

املشاركة يف حمالت وبرامج خدمية عدد الحمالت مع ذكر اسم الجامعة يف كل منها
للمجتمع

٩

املشاركة يف جمعيات خريية أو عدد الرشاكات  ،تواريخها  ،أسامء الجهات  ،ومدى
تفعيل هذه الرشاكات
جهات تطوعية غري حكومية

٧

بيانات أولية

املعايري الفرعية

األدلة والرباهني

عدد ساعات التطوع ،شهادات شكر ،إفادات

 ١٠املشاركة يف برامج  /مبادرات لخدمة عدد النشاطات والربامج  ،إرفاق صور لهذه
املجتمع عىل املستوى الوطني أو األعامل
الدويل
 ١١املشاركة املجتمعية وتلمس احتياج تحديد احتياجات املستفيدين
املجتمع الخارجي املحيل
 ١٢العضوية يف مؤسسات املجتمع اسم الجمعية أو املركز الخريي  ،صورة من شهادة
العضوية مع توضيح طبيعتها
املحيل أو املراكز الخريية
 ١٣العضوية يف جمعيات علمية اسم الجمعية  ،صورة من شهادة العضوية مع
(تخصصية وغري تخصصية) تخدم توضيح طبيعتها
املجتمع
 ١٤املشاركة يف اللجان الوطنية املعنية ذكر املشاركات أو الفعاليات التي شارك فيها
بخدمة املجتمع
 ١٥تقديم محارضات توعوية نوعية عدد املحارضات /الدروس  ،عناوينها  ،تواريخ
ودروس علمية للمجتمع الخارجي تنفيذها  ،عدد املستفيدين منها

مستـوى التقييم
٣ ٢ ١

٤

املعيـار الرئيـس

املعايري الفرعية

مستـوى التقييم

األدلة والرباهني

٣ ٢ ١

٤

الجدوى واالبتكار

 ١٦استفادة الجهات املستهدفة من خطابات الشكر ،قياس الرضا  ،عدد
املبادرات املجتمعية التي شارك فيها املبادرات  ،عدد املستفيدين منها
 ١٧املشاركة يف دراسات مجتمعية ترتبط عدد الدراسات  ،عناوينها  ،وتواريخها،
توضيح املردود اإليجايب لتلك البحوث
مبشكالت املجتمع املحيل
والدراسات عىل املجتمع والفئة
املستهدفة
 ١٨املشاركة املجتمعية مبا يكسب وصف للميزة التنافسية  ،اسم الجهات
املنافسة
الجامعة ميزة تنافسية
 ١٩الحصول عىل جائزة متيز أو ابتكار عدد الجوائز  ،الجهات التي قدمتها
إلسهاماته يف خدمة املجتمع

شروط الترشح
•
•
•
•
•
•
•

استيفاء جميع معايري الجائزة
أال يتضمن ملف الرتشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.
أن يكون من منسويب الجامعة وغري منقطع عن العمل  /الدراسة عند الرتشح.
استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .
حقق املرشح  ٪٨٠من درجات املعايري الرئيسية للجائزة املرشح لها.
أمىض املرشح سنة واحدة بعد فوزه بالجائزة (ملن فاز بها سابقا).
اعتامد منوذج الرتشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.

املرفقـات

املجموع الكيل للدرجات
اعتماد رئيس اجلهة

اعتماد الرئيس املباشر
اخلتم

•
•
•
•

منوذج الرتشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.
السرية الذاتية للمرشح يف حدود ثالث صفحات.
مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.
األدلة والرباهني مرتبة حسب ترتيب معايري التقييم.

قيمة اجلائزة
	•
	•
	•
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