
بداية العمل الفعيلجهة العملالرقم الوظيفياملرتبةاالسم الرباعي
الخدمة

الكليةالتخصصاملستوىالرقم الجامعياالسم الرباعي

بيانات أولية تخص أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

بيانات أولية تخص الطلبة

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز

 فـي مجـال ريادة األعمال

معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي  )        14هـ     -         14هـ(

اململكــــة العربيــــة السعوديـة

وزارة التــــــعليــــــم

جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد

وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة

عامدة التطوير األكادميي والجودة

مصدر التقييماملعاييـرم
مستـوى التقييم

١٢٣٤

تقرير التحكيميرتبط عنوان املرشوع الريادي بالفكرة األساسية له١

تتسم املشكلة األساسية التي تم بناء فكرة املرشوع الريادي عليها ٢
بالوضوح

تقرير التحكيم

شهادة التسجيلحصل املرشوع الريادي عىل حقوق امللكية الفكرية٣

تقرير التحكيموضوح خطوات تنفيذ املرشوع )منوذج العمل(٤

دراسة الجدوىتم تحديد مصادر متويل املرشوع الريادي٥

دراسة الجدوىواقعية جدوى املرشوع الريادي ٦

دراسة الجدوىتم تحديد املبلغ املطلوب لتشغيل املرشوع الريادي٧

ومؤهالت ٨ وإمكانيات  املرشوع  مع  يتالءم  مبا  املهام  توزيع  تم 
فريق العمل

دراسة الجدوى

دراسة الجدوىتم تحديد الفئات التي يستهدفها املرشوع الريادي٩

تقرير التحكيمحقق املرشوع الريادي فائدة يف املجتمع ١٠

دراسة الجدوىتتسم الخطة التسويقية للمرشوع الريادي بالواقعيه١١

املجموع الكيل للدرجات

اعتماد الرئيس املباشر                                                                 اعتماد رئيس اجلهة

اخلتم

معايير التقييم

)علمًا بأن الدرجة 4 أعلى قيمة(



شروط الترشح

•   أن يكون املرشوع الريادي الذي تقدم به املرشح قامئا.

•   استيفاء جميع معايري الجائزة.

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

•   استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .

•   حقق املرشح ٨٠٪ من درجات املعايري الرئيسية للجائزة املرشح لها.

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

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

 

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


