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تمهيــــد:

كان التحفيز والتشجيع من أهم عوامل االرتقاء بمستوى لما 
األداء الفردي و المؤسســي اتجه كثير من رواد الفكر 
والقادة على مســتوى المجتمعات العربية والعالمية 
لالهتمام به بشــكل كبير جدا للنتائج الملموســة علــى جودة العمل. 
وفي إطار االهتمام الدائم لجامعة المجمعة برفع كفاءات منسوبيها 
وجهاتهــا وأفــراد المجتمــع ، وتحفيزهــم لالرتقــاء بمســتوى العمل 
التطوعــي وبرامج خدمة المجتمع؛ لتحقيــق التميز وجودة المخرجات، 
ونشر ثقافة التميز بين منسوبي الجامعة وتعميمها من جهة، وإظهار 
تلك الجهود المجتمعية المتميزة وتقديرها من جهة أخرى جاءت فكرة 

إنشاء جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع. 
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هوية الجائزة 
جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع هي جائزة سنوية تستهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي 
وتعزيز قيمة خدمة المجتمع لدى أفراد المجتمع، وتعد الجائزة أحد المبادرات التي تسعى لتحقيق 
الجودة في برامج خدمة المجتمع على مستوى الجامعة وعلى مستوى الجهات والهيئات العاملة 
في المجتمع، وتشرف على هذه الجائزة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر. وتعبر عن تقدير 
الجامعــة واعترافها بجهود العامليــن في مجال خدمة المجتمع، كما تمنــح الجائزة للمتميزين من 
األفــراد والجهــات داخل الجامعــة والجهات العاملة فــي المجتمع المحلي بعــد تحقيق المعايير 

المعتمدة، وتعلن الجائزة خالل حفل سنوي برعاية معالي مدير الجامعة.
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الرؤيــــــــة 
التميــز والريــادة في خدمــة المجتمع على مســتوى 

النطاق الجغرافي للجامعة

الرســـــالة 
السعي إلظهار الدور المتميز للعمل التطوعي وخدمة 
المجتمــع بمؤسســات المجتمع المحلي ومنســوبي 
الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب من 

خالل كوادر ذات دور فاعل في خدمة المجتمع.

المواطنة 

الشفافية

التنافس 
الشريف

زالمهنية الّتميُّ

الجودة 
واالتقان

المشاركة 
التعاونالمجتمعية

القيم
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األهـداف 
االرتقاء بمستوى أداء االعمال التطوعية في تقديم خدمات متميزة للمجتمع. 	 

زيادة الوعي حول أهمية العمل التطوعي.	 

ترسيخ مفاهيم خدمة المجتمع لدى منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع.	 

تشــجيع الكليات ، واألقســام العلمية على التنافس في األداء ، واإلنجاز في 	 
خدمة المجتمع .

تكريم أصحاب المبادرات المجتمعية النوعية، وتحفيزهم على مزيد من العطاء.	 

توثيق المبادرات المتميزة في مجال خدمة المجتمع, بما يعزز دور الجامعة في 	 
تفعيل هدف الشراكة المجتمعية.

نشر أفضل الممارسات والتجارب في مجال خدمة المجتمع.	 

توفيــر مرجعية ومعايير لمدى التقدم فــي أداء الجهات التابعة للجامعة في 	 
مجال خدمة المجتمع. 

7



8

مميزات الجائزة
المشاركة في جائزة معالي مدير الجامعة لخدمة المجتمع تتمثل في 

مميزات عدة, منها: 
الفوز بالجائزة يعد إنجازًا رفيعًا، واعترافًا واضحًا بكفاءة األداء في مجال 	 

العمل المجتمعي.

استخدام معايير الجائزة كدليل لألداء المتميز وموجه لتطويره.	 

لوحدات 	  المستمر  للتطوير  الذاتي وخطط  للتقييم  أداة مقننة  توفير 
خدمة المجتمع بكليات الجامعة.

مقارنة األداء مع جهات محلية وعالمية متميزة، كخطوة نحو التحسين 	 
المستمر في مجال خدمة المجتمع

دعم الجهود التطويرية التي تتبناها الجامعة في مجال خدمة المجتمع.	 

تحفيز منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع على العمل التطوعي.	 





فوع الجائزة 

الفع 
الثالث 

الابع 

جائزة أفضل إدارة بالجامعة في خدمة المجتمع 



1( المحور الثقافي والبحثي: 
وتعنى بالجانب الفكر ي والبحثي 
وتقديــم حلــول مبتكــرة لتطويــر 
تمنــح  المجتمعيــة  الخدمــات 
لمنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء 
هيئــة التدريس المتميزين في هذا 

المجال وفق المعايير المعتمدة.

2( المحور الصحي: 
صحيــة  ومشــاريع  برامــج  تقديــم 
متميزة تهدف إلى تحسين مستوى 
الخدمات المقدمة ألفراد المجتمع 
تمنح لمنسوبي الجامعة من أعضاء 
هيئــة التدريس المتميزين في هذا 

المجال وفق المعايير المعتمدة.

 محاور الجائزة: 

10



٦) محور األمن الفكري : 
يتمثل في تقديم مبادات تختص بتوعية أفاد المجتمع فيما يتعلق باألمن  

الفكري ونمية قيم المواطنة والوالء للوطن .  



إجراءات ترشيح منسوبي الجامعة. 1
تعلــن الجهــات المعنيــة بالجامعــة )كليات – 	 

عمادات مساندة – إدارات( عن استقبال طلبات 
منسوبيها والطالب والطالبات للتقدم للجائزة، 
مع اإلعالن عن معايير التقييم الخاصة بالجائزة.

البوابــة 	  عبــر  الترشــح  فــي  الراغبيــن  يتقــدم 
األدلــة  برفــع  ويقــوم  للجائــزة.  اإللكترونيــة 
والشــواهد التــي تؤكــد جهوده فــي برامج 

خدمة المجتمع.

تقــوم لجنــة المتابعة باســتقبال الترشــيحات 	 
وتصنيفها وعرضها على اللجنة العلمية

إجراءات الترشيح:
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إجراءات ترشيح مؤسسات المجتمع المحلي. 2
تقــوم لجنــة المتابعــة بتنظيم حملــة إعالمية 	 

في المحافظات المشمولة بخدمات الجامعة 
لإلعالن عن الجائزة

والمؤسســات 	  للهيئــات  خطابــات  إرســال 
الحكومية واألهلية العاملة في المحافظات 

لحثهم على التقدم للجائزة

تقــدم الجهات الراغبة فــي التقدم بملفها عبر 	 
البوابة اإللكترونية للجائزة.

تقوم لجنة المتابعة باستقبال الملفات وعرضها 	 
على اللجنة العلمية.

إجــراءات ترشــيح وحــدات خدمــة المجتمــع . 3
بكليات الجامعة

يحــق لكل وحدة من وحــدات خدمة المجتمع 	 
بكليات الجامعة التقدم للجائزة.

تقدم الوحدة الراغبة في التقدم بملفها لعميد 	 
الكلية العتماده.

ترفــع الكليــة ملف إنجــازات الوحــدة مدعمًا 	 
باألدلــة والشــواهد عبــر البوابــة اإللكترونية 

للجائزة.

تقوم لجنة المتابعة باستقبال الملفات وعرضها 	 
على اللجنة العلمية.
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إجراءات التحكيم:
تقتــرح اللجنــة العلمية عــدد )3( محكمين خارجييــن باإلضافة 	 

ألعضاء اللجنة ويتم اعتماد أســمائهم من خالل مجلس الجائزة، 
ولمجلس الجائزة إضافة محكميــن إضافيين من داخل أو خارج 

الجامعة في ضوء عدد المتقدمين.

تــدرس اللجنــة العلمية ملفــات المرشــحين وتقيمها في ضوء 	 
معايير التقييم المعتمدة.

ترفع اللجنة العلمية قائمة الفائزين لمجلس الجائزة العتمادها.	 

للجنة العلميــة التوصية بحجب جائزة إذا لم يحقق المرشــحون 	 
أكثر من 50% من درجة التقييم.
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إجراءات إعالن الجوائز:
تعتمد اللجنة العلمية أســماء الفائزين بالجائزة 	 

من مجلس الجائزة

يتــم إخطــار الجهــات الفائــزة أو الفائزيــن عبر 	 
خطاب رسمي من رئيس مجلس الجائزة.

تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 	 
حفل ســنوي مع ختام العام الجامعي لتوزيع 

الجوائز على الفائزين.
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شروط الجائزة: 
ال يجوز لمنســوبي عمــادة خدمة المجتمع, أو 	 

أعضــاء لجان الجائــزة, أو أحد اقاربهــم التقدم 
للجائزة

يفتح باب التقدم للجائزة كل عام جامعي بداية 	 
من األســبوع الخامــس من الفصل الدراســي 

األول.

 يغلق باب التقدم نهاية األســبوع العاشــر من 	 
الفصل الدراســي الثاني وتعلــن النتائج وتوزع 
الجوائز خالل األســبوع الثالث عشر من الفصل 

الدراسي الثاني.

يســتبعد أي إنجــاز ال يتضمن أدلة أو شــواهد 	 
على تنفيذه.



اللجان والمهام
أواًل: »أعضاء مجلس الجائزة«

 ُيشكل برئاسة معالي مدير الجامعة وعضوية كل من: 

وكيل الجامعة 
نائبًا للرئيس

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر
أمينًا عامًا للجائزة

ثالثة من أفراد المجتمع المحلي
أعضاء

مستشار قانوني
عضوًا

16



مهام مجلس الجائزة: 
مجلس جائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع هو المشرف العام على الجائزة والذي يرسم السياسة العامة لها 

ويشرف على تنفيذها ويتولى ما يلي:

اعتماد نظام الجائزة وتحديثه.	 

اعتماد اللوائح واإلجراءات المالية واإلدارية والتنفيذية للجائزة.	 

اعتماد معايير الترشيح والتحكيم.	 

اإلشراف على سير عملية اختيار الفائزين وااللتزام بالمواعيد المحددة.	 

التوصية باعتماد الموازنة السنوية للجائزة. 	 

اعتماد أسماء المحكمين المرشحين لتحكيم الجائزة	 

اعتماد أسماء الفائزين بالجائزة حسب فئاتها المختلفة 	 

دراسة ما يحال للجنة من المواضيع ذات العالقة بالجائزة.	 
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ثانيًا: اللجنة العلمية: 

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر 
رئيسًا

وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر
نائبًا للرئيس

رئيس قسم البرامج المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع
عضوًا ومقررًا

ثالثة محكمين من خارج الجامعة
أعضاء

ثالثة محكمين من داخل الجامعة
أعضاء
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مهام اللجنة العلمية:
وضع معايير الجائزة بجميع محاورها.	 

تحكيم ملفات المرشحين للجائزة.	 

وضع شروط وأحكام الجائزة.	 

تحديد آليات الترشيح للجائزة.	 

تصميم استمارة الترشيح. 	 

اعداد كتيب خاص بالجائزة.	 

اعداد القوائم المبدئية للمرشحين.	 

اعالن الفائزين بالجائزة.	 
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ثالثًا: لجنة المتابعة:

استقبال المبادرات.

دراسة وتحليل المحتوى المقدم من المرشحين.

إجــراء االتصــاالت مــع الجهات المســتهدفة الســتطالع 
آرائهم حول البرامج المعتمدة.

رفع تصور متكامل عن البرامج المرّشحة للجنة العلمية.

التواصل مع الجهات المرشحة للجائزة. 
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الجوائز: 
تقدم جامعة المجمعة جوائز مالية قيمة للفائزين في أفرع الجائزة المختلفة وفق ما يلي:*إضافة فئات لكل فرع، 

مثال: الجائزة الذهبية ، الفضية، البرونزية.*

عدد الجوائز فرع الجائزة
مالحظاتالمقدمة

أفضــل )عضــو هيئة تدريــس -موظف -طالب( من منســوبي 
جامعة المجمعة في مجال خدمة المجتمع.

9
)3( جوائز ألعضاء هيئة التدريس

)3( جوائز للموظفين
)3( جوائز للطالب

3أفضل وحدة لخدمة المجتمع في كليات الجامعة.

أفضل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المحلي في خدمة 
المجتمع.

5

17إجمالي عدد الجوائز.



معايير التقييم
معايير تقييم وحدات خدمة المجتمع بالجامعة. 1

معايير التقييمم

الجدوى و االبتكار1
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النوعية و االبتكار في المبادرات التي  تقدمها الوحدة 1/1

مدى ارتباط و تحقيق المبادرات التي تقدمها الوحدة مع األهداف االستراتيجية للجامعة  2/1

مدى ارتباط و تحقيق المبادرات التي تقدمها الوحدة  لرؤية المملكة 2030  3/1

اسهام المبادرات التي تقدمها الوحدة في حل المشكالت المجتمعية 4/1

إعداد دراسات علمية تطبيقية في مجال خدمة المجتمع . 5/1



معايير التقييمم

التنوع في الخدمات2

تنوع الجهات المستفيدة من برامج خدمة المجتمع التي تنفذها الوحدة1/2

استهداف المبادرات المجتمعية التي تنفذها الوحدة لقطاع واسع من افراد المجتمع2/2

استهداف برامج خدمة المجتمع في الوحدات لفئات مختلفة ) أطفال – عنصر نسائي – كبار السن .... (3/2

التفاعل مع مجتمع الجامعة الداخلي و المجتمع الخارجي3

الجامعة 1/3 العاملة في مجتمع  الهيئات والمؤسسات  تنفذها  الجهة في فعاليات مجتمعية  مشاركة 
الخارجي.

مشاركة طالب الجامعة في المبادرات المجتمعية للوحدة 2/3

تفاعل الوحدة مع االحداث المجتمعية المحلية و اإلقليمية و العالمية ) أسبوع الدفاع المدني ، أسبوع 3/3
المرور ، يوم اللغة العربية .... الخ (

توقيع شراكات في مجال خدمة المجتمع مع الجهات الخيرية أو المنظمات غير الحكومية4/3
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معايير التقييمم

المسؤولية وإدارة عمليات خدمة المجتمع 4

دراسة الوحدة لمشكالت واحتياجات المجتمع 1/4

وجود خطة تنفيذية متكاملة العناصر ومفعلة لألنشطة المجتمعية2/4

تشجيع و تحفيز منسوبي الجهة على المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع3/4

وجود آلية مفعلة لقياس رضا المستفيدين من خدمات الوحدة4/4

5/4 / ) شهرية /فصلية  بذلك  الخاصة  التقارير  اعداد  للوحدة و  التنفيذية  الخطة  الدورية ألنشطة  المتابعة 
سنوية (

المبادرات التي سجلتها الوحدة على البوابة االلكترونية للبرامج المجتمعية6/4

وجود نظام مفعل لتوثيق البرامج المجتمعية التي نفذتها الوحدة7/4

التسويق اإلعالمي ألنشطة الوحدة بما  يساهم في تعزيز السمعة اإليجابية للجامعة8/4

استمرارية العمل ألنشطة الوحدة المقدمة في مجال خدمة المجتمع9/4
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معايير تقييم مؤسسات المجتمع المحلي:. 2
معايير التقييمم

الجدوى و االبتكار1

النوعية و االبتكار في المبادرات المجتمعية التي تقدمها الجهة1/1

مدى ارتباط و تحقيق المبادرات التي تقدمها الجهة  لرؤية المملكة 2030 2/1

جوانب التميز و االبداع في األنشطة المقدمة3/1

إسهام المبادرات التي تقدمها الجهة في حل المشكالت المجتمعية4/1

التنوع في الخدمات2

تنوع الجهات المستفيدة من برامج خدمة المجتمع التي تنفذها الجهة المرشحة.1/2

استهداف المبادرات المجتمعية التي تنفذها الجهة لقطاع واسع من أفراد المجتمع.2/2

كبار 3/2 نسائي-  عنصر   – أطفال   ( مختلفة  لفئات  المرشحة  الجهة  المجتمع في  خدمة  برامج  استهداف 
السن...(
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معايير التقييمم

االستدامة و القابلية للنقل3

البرامج المجتمعية التي نفذتها الجهة المرشحة على المستوى الوطني1/3

مستوى رضا الجهات المعنية عن برامج خدمة المجتمع التي تقدمها الجهة المرشحة.2/3

استمرارية المبادرات و المشاريع التي تقدمها الجهة3/3

التفاعل مع المجتمع4

تتبنى الجهة سياسات لتشجيع أفراد المجتمع من الفئات المختلفة على العمل المجتمعي1/4

التفاعل مع مجتمع الجامعة في مجال خدمة المجتمع2/4

دراسة الجهة لمشكالت واحتياجات المجتمع 3/4

تفاعل الجهة مع االحداث المجتمعية المختلفة4/4
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معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس المرشحين للجائزة. 3
معايير التقييمم

المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع بالجامعة1

المشاركة في مشروع / فعاليات مجتمعية لتحقيق األهداف االستراتيجية للجامعة بصورة مستمرة .1/1

التفاعل مع وحدة خدمة المجتمع بكليته2/1

االشراف على الطالب في أنشطة خدمة المجتمع3/1

المشاركة في تقديم  محاضرات توعوية داخل الجامعة4/1

تشجيع الطالب على المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع5/1
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معايير التقييمم

المشاركة المجتمعية الخارجية2

المشاركة في تنظيم حمالت خدمية للمجتمع مع ذكر اسم الجامعة في جميع المشاركات1/2

المشاركة في برامج / مبادرات الخدمة المجتمعية على المستوى الوطني أو الدولي.2/2

العضوية في  مؤسسات المجتمع المحلي أو المراكز الخيرية3/2

المشاركة في تقديم  محاضرات توعوية للمجتمع الخارجي .4/2

الجدوى و االبتكار3

االستفادة من المبادرات المجتمعية التي شارك فيها.1/3

المشاركة في البحوث / الدراسات المجتمعية التي ترتبط بمشكالت المجتمع المحلي .2/3

الحصول على براءات االختراع التي اعدها/ شارك فيها عضو هيئة التدريس لحل مشكالت 3/3
مجتمعية
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إعداد 

فريــق العمــل بعمــادة خدمــة المجتمــع 
والتعليــم المســتمر 




