
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 امللك خالدجامعة 

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

  عمادة التطوير األكاديمي والجودة
 

  1  اإلصدار الثالث
 

 يـث العلمـال البحـي جمـز فـللتميد ـك خالـة امللـزة جامعـجائ

 لبـاالطرع ـف  

 :باجلائزةالتعريف 

جائزة جامعة امللك خالد للتميز في مجال البحث العلمي هي جائزة تمنحها الجامعة للطالب املتميز )بنين/بنات( الذي قدم 

نموذجا متميزا في مجال البحث العلمي، وعمل على تطوير مهاراته اإلضافية في البحث العلمي. وتهدف الجائزة إلى إيجاد روح 

وتحفيزهم للحصول على الجائزة بعد تحقيق معايير التقييم املعتمدة وفق آليات  ة،الجامعالتنافس اإليجابي بين طلبة 

 الترشيح وإجراءاته.

 :املستهدفون

 جميع طلبة جامعة امللك خالد.

 :أهـداف اجلائـزة

 تسعى الجائزة إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي واالرتقاء به من خالل:

 البحث والنشر العلمي.تحفيز طلبة الجامعة للتميز والجودة في  •

 تشجيع التنافس اإليجابي بين طلبة الجامعة لإلبداع في البحث العلمي وجودة املنتج البحثي. •

 تنمية روح املبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير البحوث داخل الجامعة. •

 تعزيز اإلبداع والتميز في البحث العلمي لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها. •

 حـشلرتاروط ـش

 .جامعة امللك خالد وغير منقطع عن الدراسة أن يكون من طلبة .1

 .من الخطة الدراسية على األقل %40أكمل  .2

 (.ملن فاز بها سابقا)أمض ى فصلين دراسيين بعد فوزه بالجائزة  .3

 .درجة من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها 30حقق املرشح  .4

 .واملعاييراستوفى األدلة والبراهين بعدد املقاييس  .5

 .أفضلية املرشح كانت وفق الدرجات التي حصل عليها املرشحون في املقاييس .6

 .عند تساوي املرشحين بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي  .7

أو ملصق ( Oral Presentation)أو عرض في مؤتمر  (Articles)أن تكون األبحاث املتقدم بها تمثل مقاالت  .8

 (.Poster)علمي 

 .ي بحثه إلى انتمائه لجامعة امللك خالدأن يشير املرشح ف .9
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  2  اإلصدار الثالث
 

 .تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور  .10

 

 اتـاملرفق

 .املرشح عن كاملة املعلومات به الترشيح نموذج .1

 .السيرة الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحات .2

 .سجل أكاديمي حديث وموثق للطالب املرشح .3

الكلية التي ينتمي لها الطالب أو من إحدى إدارات أو توصيتان من أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو  .4

 .وحدات الجامعة ذات العالقة بالطالب

 .مطابقة األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح .5

 .املقاييس في مالحق الجائزة ترتيب حسب والبراهين رتبت األدلة .6

 قيمة اجلائزة

 آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير عشرة 10000املركز األول:  •

 آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير سبعة 7000املركز الثاني:  •

 آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير أربعة 4000املركز الثالث:  •
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  3  اإلصدار الثالث
 

 ةـاألساسي لـباطات الـمعلوم

 هـ14      ي  ـام اجلامعـالع

 الكلية التخصص املستوى  الرقم الجامعي االسم

             

 معاييـر التقييم

 

 اعتماد العميد اخلتم اعتماد رئيس القسم
   

 

 الدرجة املستحقة حساب الدرجة مصدر التقييم رـاملعايي م
شارك الطالب في نشر بحث باسم الجامعة وفق ضوابط  1

 النشر في املجلس العلمي

نسخة مطبوعة للبحث واسم الطالب 

 من ضمن الباحثين

  درجة لكل بحث 30
 شارك فيها الطالب بورقة بحثية عدد املؤتمرات الدولية التي 2

 في مجال تخصصه

  درجة لكل مؤتمر 20 شهادة مشاركة بورقة علمية
 عدد املؤتمرات الدولية التي شارك فيها الطالب بملصق علمي 3

 في مجال تخصصه

  درجة لكل مؤتمر 15 شهادة مشاركة بملصق علمي
 عدد املؤتمرات املحلية التي شارك فيها الطالب بورقة بحثية 4

 في مجال تخصصه

  درجة لكل مؤتمر 15 علميةشهادة مشاركة بورقة 
 عدد املؤتمرات املحلية التي شارك فيها الطالب بملصق علمي 5

 في مجال تخصصه
  درجات لكل مؤتمر 10 شهادة مشاركة بملصق علمي

  درجات لكل مؤتمر 5 شهادات حضور املؤتمر  عدد املؤتمرات العلمية التي حضرها الطالب في تخصصه 6
الطالب في مجال  عدد الجوائز الدولية التي حصل عليها 7

 تخصصه

درجة لكل جائزة  20 شهادات منح الجوائز

  دولية
عدد الجوائز املحلية التي حصل عليها الطالب في مجال  8

 تخصصه
درجة لكل جائزة  15 شهادات منح الجوائز

  محلية
عدد الدورات / ورش العمل التي حضرها الطالب في مجال  9

 تخصصه

لكل دورة / درجات  5 شهادات حضور الدورات

  ورشة
عدد األبحاث املشارك فيها الطالب بمستودع األبحاث  10

 في مجال تخصصه (E-Printبالجامعة )

درجتان لكل بحث  صورة من نظام مستودع األبحاث

  منشور 
  للدرجات الكلي اجملموع


