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

معايير التقييم

ً
(علما بأن الدرجة  ٤أعلى قيمة)

م

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز
فـي مجـال االبتكار
فرع الطالب
معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي (

١٤هـ

-

14هـ)

بيانات أولية
االسم الرباعي

الرقم الجامعي

املستوى

التخصص

الكلية

مصدر التقييم

املعاييـر

١

عنوان االبتكار مرتبط بالفكرة األساسية له

تقرير التحكيم

٢

تتسم فكرة االبتكار املقدم باألصالة

تقرير التحكيم

٣

املشكلة األساسية التي تم بناء فكرة االبتكار عليها كانت واضحة شهادة التسجيل

٤

نفذت خطوات فكرة االبتكار عىل أساس علمي (منوذج العمل) .تقرير التحكيم

٥

حدد االبتكار الفوائد املرجوة من تطبيقه

تقرير التحكيم

٦

أسهم االبتكار يف معالجة مشكلة قامئة يف املجتمع

تقرير التحكيم

٧

يتالءم النموذج األويل للمنتج مع الفكرة األساسية لالبتكار

تقرير التحكيم

٨

سجل املرشح حقوق امللكية الفكرية البتكاره

شهادة التسجيل

٩

حصل االبتكار عىل دعم مايل من جهة خارج الجامعة

شهادات/أدلة

 ١٠شارك االبتكار يف مسابقات لإلبداع محلية أو دولية

شهادات

 ١١حصل االبتكار عىل براءة اخرتاع من جهة محلية أو دولية

شهادة براءة االخرتاع

مستـوى التقييم
٣
٢
١

املجموع الكيل للدرجات

اعتماد رئيس اجلهة

اعتماد الرئيس املباشر
اخلتم

٤

شروط الترشح

•
•
•
•
•
•

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 يف حالة الطلبة املرشحني.
توصيتان من أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو الكلية التي ينتمي لها الطالب.
تقييم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
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

