
بيانات أولية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز 

فـي مجـال البحث العلمي

فـرع: عضـو هيئـة التدريـس 

)التخصصات النظرية(

معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي   )        14هـ     -         14هـ(

اململكــــة العربيــــة السعوديـة

وزارة التــــــعليــــــم

جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد

وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة

عامدة التطوير األكادميي والجودة

معايير التقييم

اعتماد الرئيس املباشر                                                                 اعتماد رئيس اجلهة

اخلتم

بداية العمل الفعيلجهة العملالرقم الوظيفياملرتبةاالسم الرباعي
الخدمة

طريقة حساب مصدر التقييماملعاييـرم
الدرجة

الدرجة 

صور من املجالت عدد األبحاث املنشورة خالل أخر ثالث سنوات تسبق الجائزة١
املحكمة املنشور بها

عدد األبحاث × 
٠،٥

صور من املجالت عدد األبحاث التي نرشها عضو هيئة التدريس كباحث منفرد ٢
املحكمة املنشور بها

١٠ درجات لكل 
بحث منشور 

صور من املجالت عدد األبحاث التي نرشها عضو هيئة التدريس كباحث رئيس٣
املحكمة املنشور بها

٥ درجات لكل 
بحث منشور 

صور من املجالت عدد األبحاث التي نرشها عضو هيئة التدريس كباحث مشارك٤
املحكمة املنشور بها

٣ درجات لكل 
بحث منشور 

قامئة باألبحاث مع عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من تعاونات دولية٥
إثبات جهة الدعم

١٠ درجات لكل 
بحث منشور

قامئة باألبحاث مع عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من جهات محلية٦
إثبات جهة الدعم

٥ درجات لكل 
بحث منشور

التي ٧ املاجستري والدكتوراه  األبحاث املستخلصة من رسائل  عدد 
أرشف عليها املتقدم للجائزة

٣ درجات لكل مشهد من القسم
بحث منشور

الباحث ٨ فيها  شارك  التي  الجامعة  من  املعتمدة  املؤمترات  عدد 
بورقة بحثية منشورة

مشهد املوافقة عىل 
حضور املؤمتر 

درجتان لكل مؤمتر

تقييم عامدة خدمة عدد األبحاث يف مجال خدمة املجتمع ٩
املجتمع

درجتان لكل بحث 
منشور

قامئة باألبحاث ومشهد عدد األبحاث التي تحولت إىل منتج تطبيقي للجامعة١٠
من القسم

١٠ درجات لكل 
منتج

بالجامعة ١١ األبحاث  مبستودع  للجائزة  املتقدم  أبحاث  عدد 
)E-Print(

قامئة مطبوعة من 
مستودع األبحاث

درجتان لكل بحث 
منشور

٥ درجات لكل شهادات منح الجوائزعدد الجوائز الدولية التي حصل عليها الباحث يف مجال تخصصه١٢
جائزة دولية

درجتان لكل شهادات منح الجوائزعدد الجوائز املحلية التي حصل عليها الباحث يف مجال تخصصه١٣
جائزة محلية

مع ١٤ الباحث  تخصص  مجال  يف  املحررة   / املؤلفة  الكتب  عدد 
اإلشارة إىل اسم الجامعة يف عنوان الكتاب

٣ درجات لكل نسخة من الكتب
كتاب مطبوع

إىل ١٥ اإلشارة  الباحث مع  املرتجمة يف مجال تخصص  الكتب  عدد 
اسم الجامعة يف عنوان الكتاب

٣ درجات لكل نسخة من الكتب
كتاب مطبوع

املجموع الكيل للدرجات



شروط الترشح

 •   أن يكون املرشح للجائزة من منسويب الجامعة وعىل رأس العمل.

•   أن يكون قد أمىض عامني يف الجامعة عىل األقل. 

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

•   أن تكون األعامل العلمية للمرشح قد أنجزت خالل الثالث سنوات التي تسبق الرتشح للجائزة.

•   أن تكون األعامل املتقدم بها للجائزة غري مستلة من رسائل املاجستري والدكتوراه.

•   أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.

•   أال يكون املرشح للجائزة عضوا يف لجنة الجائزة.

•   أال يتقدم الباحث بأعامل سبق أن فاز بها يف دورة سابقة.

•   استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .

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

•   أن تكون األبحاث املتقدم بها متثل مقاالت علمية )Articles( منشورة يف صورتها النهائية.

•   أن يشري املرشح إىل انتامئه لجامعة امللك خالد يف أبحاثه املقدمة لنيل الجائزة.

•   تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور.

•  عند تساوي املرشحني بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي.

 

املرفقـات

•   منوذج الرتشيح به املعلومات كاملة عن املرشح ومعتمد من الرئيس املبارش.

•   السرية الذاتية للمرشح يف حدود ثالث صفحات.

•   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•   


