
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد

 والجودةوكالة الجامعة للتطوير 

  عمادة التطوير األكاديمي والجودة
 

  1  اإلصدار الثالث
 

 مـالتعلي الـجم يـف زـللتمي دـخال كـاملل ةـجامع زةـجائ

 طالـبالرع: ـف

 :باجلائزةالتعريف 

تمنح جائزة جامعة امللك خالد للطالب املتميز )بنين/بنات( الذي يبدي تميزه، ويحقق املعايير املعتمدة للجائزة، وتهدف 

 الجامعة،وخدمة  واإلبداع،الجائزة إلى بث روح التنافس بين طلبة الجامعة، وتشجعهم على التميز في املجال األكاديمي، 

 شطة الطالبية.واملشاركة الفاعلة في األن واملجتمع،

 :املستهدفون

 جميع الطالب والطالبات بجامعة امللك خالد.

 :أهداف اجلائزة

 تهدف الجائزة إلى تحقيق ما يأتي:

بث روح املنافسة العلمية بين الطلبة، وتشجيعهم على التميز في دراستهم، وتحقيق أعلى النتائج في تحصيلهم  •

 .األكاديمي

 .والطالبات في مختلف اإلسهامات واإلنجازات التي يحققونهاتكريم املتميزين من الطالب  •

 .حث الطالب والطالبات على التخطيط ملستقبلهم وفق معايير اإلنجاز والتميز واإلبداع •

 .تحفيز الطالب والطالبات على مواصلة جهودهم في تنمية ذاتهم واالرتقاء بسماتهم الشخصية •
 

 شروط الرتشح

 .الجائزةاستيفاء جميع معايير  •

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

 املعايير.استيفاء األدلة والبراهين بعدد  •

 .من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها %80حقق املرشح  •

 (.ملن فاز بها سابقا) بعد فوزه بالجائزة دورتين سابقتين من الجوائزأمض ى املرشح  •

 .الترشيح من عميد الكلية اعتماد نموذج •
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 املرفقـات

 .نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح •

 .السيرة الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحات •

 .املرشح للطالب وموثق حديث أكاديمي سجل •

 .الطالب لها ينتمي التي الكلية أو بالقسم التدريس هيئة أعضاء من توصيتان •

 .الترشيح استمارة في للمطلوب والبراهين األدلة مطابقة •

 .التقييم معايير ترتيب حسب مرتبة والبراهين األدلة •

 قيمة اجلائزة

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

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

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  ة ريالأربع 4000: املركز الثالث •
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 ةـاألساسي لـباطات الـمعلوم

 هـ14      ي  ـام اجلامعـالع

 الكلية التخصص املستوى  الرقم الجامعي االسم

             

 معاييـر التقييم

املعيـار 
 الرئيـس

 مستـوى التقييم األدلة والرباهني املعاييـر الفرعيـة
4 3 2 1 

اجلوانب 
الشخصية واألكادميية

 

     السجل األكاديمي على األقل من خطته الدراسية %50أكمل  1

     السجل األكاديمي نقاط 5من 4.5ال يقل معدله التراكمي عن  2

سجل الحد األعلى املسموح به من الساعات في الفصل الدراس ي  3

 الواحد

     السجل األكاديمي

     السجل األكاديمي تأديبي من قبل الجامعةلم يصدر بحقه أي قرار  4

     السجل األكاديمي لم يتم حرمانه في أحد املقررات الدراسية  5

     نسب الحضور إلكترونيا  يلتزم بمواعيد املحاضرات والدروس العملية 6

     التوصيات التمكن من الحوار والنقاش البناء 7

     شهادات الذاتية والتعلم املستمريشارك في دورات التنمية  8

     التوصيات لديه القدرة على اإلقناع والتأثير وابداء الرأي وتقبل آراء اآلخرين 9

 في مجال تخصصه حضور الندوات وامللتقيات واملؤتمرات العلمية 10

 خالل عامين

     شهادات

القيادة واملبادرة
 

في مجال  خارجهاحصل على جوائز أو ميداليات داخل الجامعة أو  11

 خالل عامين تخصصه

 شهادات/صور الجوائز

 امليداليات

    

ذات عالقة تدريبية داخل الجامعة أو خارجها  مجاإللتحاق ببرا 12

 خالل عامينبتخصصه 

     شهادات

     شهادات/أدلة يسهم في تقديم مبادرات ومشاريع إبداعية داخل الجامعة أو خارجها 13

     شهادات يمثل الجامعة داخل اململكة وخارجها  14

األنشطة 
واخلدمات 

الطالبية
  يشارك في األنشطة الطالبية التي تتيحها الجامعة 15 

 
     شهادات داخليا

 يسهم في الفعاليات التي تنظمها الجامعة  16
 
     شهادات خارجيا

     شهادات يسهم في أنشطة خدمة الطالب التي تنظمها الجامعة 17
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     شهادات املوهبة واإلبداع بالجامعةيشارك في فعاليات  18

     شهادات يشارك في أنشطة خدمة املجتمع التي تنظمها الجامعة 19

  للدرجات الكلي اجملموع
 

 اعتماد العميد اخلتم اعتماد رئيس القسم
   

 


