
                                                                                                                                         

 

 

  

  

 :معايير التقييم  

 الالئحة وشروط وأحكام تحقيقها لمعايير ومدى المقدمة الملفات تحويه ما على بناءً  المرشحين بين والمفاضلة التقييم عملية تكون
  .عليها المنصوص

  

 التميز األكاديميمسار  -1
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  مجموع النقاط 

   مجموع النقاط كتابة .............................................................

  

  

  

  

  السجل المدني  الرقم الجامعي  اسم المرشح

      

  البريد اإللكتروني  رقم الجوال  القسم األكاديمي
     

  ترشيح لجائزة العميدالنموذج 

  هـ1441/1442للعام الدراسي 

  "الطالبفئة "



                                                                                                                                         

 مسار التميز االبتكاري -2
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   ......................................................مجموع النقاط كتابة ......

   

 مسار التميز في خدمة المجتمع -3
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  عدد المشاركات .......... 

 نقاط) لكل مشاركة. 5(
  المجتمع.تقديم محاضرة او برنامج خدمة 
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   ............مجموع النقاط كتابة ................................................

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البحثيمسار التميز  -4
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الفكرة الجديدة والمبتكرة لمشروع بحثي تتبناه  نقاط) %5   ( 69 -  60 
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المشاركة الفعلية والفعالة في مشروع بحثي مع 
أحد أعضاء هيئة التدريس أو مع وكالة الكلية 
للبحث العلمي أو مع أي جهة أخرى خاصة أو 
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   مجموع النقاط كتابة ............................................................

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شروط الترشيح:  

 إحالته أو تأديبي قرار أي الممنوح بحق صدر أن يسبق لم أنه (طلبةال لفئة الجائزة لمنح يشترطأ: 
 ) التأديبلجان  إلى
 :اآلتية المسارات في التميز أوجه تحدد ب:

 األكاديمي التميز مسار 



                                                                                                                                         

 االبتكاري التميز مسار 
 المجتمع خدمة في التميز مسار 
 البحثي التميز مسار 

  
 :المرفقات 

o األكاديمي: مسار التميز  
 كاديمي للطالب موقع من قبل المرشد األكاديمي.السجل األ 

o االبتكاري: مسار التميز 
 .ملف مفصل وموثق عن االبتكار 

o المجتمع: خدمة في مسار التميز  
 .شهادة ونسخة من المحاضرة او برنامج خدمة المجتمع 
  مة برامج لخد   إعداد نشرات تثقيفية هادفة أو  فيشهادة ونسخة من المشاركة

 المجتمع.
 المحلية. النوادي أو دة ونسخة من عضوية الجمعياتشها 
 ياتالجمع أو المدارس في موسمية نشاطات في الفاعلة شهادة ونسخة من المشاركة 

 العامة. واألماكن
 المحلى. المجتمع في تطوعية أعمال في شهادة ونسخة من المشاركة 

o البحثي: مسار التميز  
 للبحث ليةالك وكالة تتبناه بحثي لمشروع والمبتكرة الجديدة شهادة ونسخة من الفكرة 

 العلمي.
 هيئة أعضاء أحد مع بحثي مشروع في والفعالة الفعلية شهادة ونسخة من المشاركة 

 حكومية. أو خاصة أخرى جهة أي مع أو العلمي للبحث الكلية وكالة مع أو التدريس
 المنشور. العلمي نسخة من البحث  

  

  

  موافقة الرئيس المباشر على الترشيح  اسم المرشح وتوقيعه بصحة البيانات
 ومصادقته على صحة البيانات

  : االسم   :االسم

  :التوقيع
   الوظيفة:

  :التوقيع
  

ً  النتيجة ......................) كتابةً  .....................................................                : (  رقما  



                                                                                                                                         

  

يع:التوق  اسم عضو اللجنة:  

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

 التوقيع:  اسم عضو اللجنة:

وقيع:الت                              اسم رئيس اللجنة:                                                   

  14بتاريخ :     /     /    


