
بيانات أولية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي مجـال 

خدمـة املجتمـع

فرع املسؤولية املجتمعية

 )كليات / أقسام / إدارات(

معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي   )        14هـ     -         14هـ(

اململكــــة العربيــــة السعوديـة

وزارة التــــــعليــــــم

جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد

وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة

عامدة التطوير األكادميي والجودة

اعتماد الرئيس املباشر                                                                 اعتماد رئيس اجلهة

اخلتم

املدينةالجهة

األدلة والرباهنياملعايري الفرعيةاملعيـار الرئيـس
مستـوى التقييم

١٢٣٤

طـة االسرتاتيجيـة 
الخ

الخطة االسرتاتيجية الهيكل التنظيمي يشمل وحدة تهتم بخدمة املجتمع ١
أو التنفيذية، عدد 

املشاريع، عدد 
الفعاليات، عدد 

املبادرات، مؤرشات 
األداء، أثر  ونتائج 

الفعاليات

الرسالة تنص عىل خدمة املجتمع٢

تتضمن الخطة االسرتاتيجية أهدافا تفصيلية لخدمة املجتمع٣

تتضمن الخطة االسرتاتيجية مشاريع ومبادرات لخدمة املجتمع٤

بخدمة ٥ تتعلق  أداء  مؤرشات  االسرتاتيجية  الخطة  تتضمن 
املجتمع

رشاكـة املجتمعيـة
ال

لدى الكلية/ اإلدارة قاعدة بيانات بالجهات التي ميكن أن تقدم ٦
إليها خدماتها املجتمعية

قاعدة البيانات

إحصاء باألنشطةتفعيل الكلية/ الوحدة أنشطتها يف خدمة املجتمع٧

خدماتها ٨ لتسويق  اإلعالمي  الجانب  اإلدارة  الكلية/  تستخدم 
للجهات ذات الصلة

تقارير، مخاطبات 
ولقاءات

من ٩ املستفيدة  الجهات  مع  رشاكات  اإلدارة  الكلية/  تعقد 
خدماتها املجتمعية

عقود الرشاكة

تشجع الكلية/ اإلدارة منسوبيها عىل املشاركة الفاعلة يف برامج ١٠
الرشاكة املجتمعية

تكليفات / 
خطابات شكر

املتابعة والتقويم

خدماتها ١١ من  املستفيدين  رضا  مستوى  اإلدارة  الكلية/  تقيس 
املجتمعية

استطالعات الرأي

تعد الكلية/ اإلدارة تقارير عن تحقق مؤرشات برامج الرشاكة ١٢
املجتمعية 

تقارير

تطور الكلية / اإلدارة يف برامج الخدمة املجتمعية يف ضوء نتائج ١٣
تقارير أداء تلك الربامج

الخطط املطورة

املجموع الكيل للدرجات

معايير التقييم

)علمًا بأن الدرجة 4 أعلى قيمة(



شروط الترشح

•   استيفاء جميع معايري الجائزة.

•   أال يتضمن ملف الرتشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.

•   استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري واألدلة.

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

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

•   اعتامد منوذج الرتشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.

•   مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.

 

املرفقـات

•   منوذج الرتشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.

•   األدلة والرباهني مرتبة حسب ترتيب معايري التقييم.

قيمة اجلائزة

املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير•   

املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير•   

املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير•   


