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 معايير تقييم المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع

 

 

 

 :منسوبو اجلامعة  

 املرشحني للجائزة تقييم أعضاء هيئة التدريس ( معايري1 –ثانيًا  

الدرجة من  املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع باجلامعة 1

5 

 األدلة والشواهد

   املشاركة يف مشروع / فعاليات جمتمعية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للجامعة بصورة مستمرة . 1/1

   التفاعل مع وحدة خدمة اجملتمع بكليته 1/2

   االشراف على الطالب يف أنشطة خدمة اجملتمع 1/3

   املشاركة يف تقديم  حماضرات توعوية داخل اجلامعة 1/4

   تشجيع الطالب على املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع 1/5

   املشاركة اجملتمعية اخلارجية 2

   املشاركة يف تنظيم محالت خدمية للمجتمع مع ذكر اسم اجلامعة يف مجيع املشاركات 2/1

   اخلدمة اجملتمعية على املستوى الوطين أو الدولي.املشاركة يف برامج / مبادرات  2/2

   العضوية يف  مؤسسات اجملتمع احمللي أو املراكز اخلريية 2/3

   املشاركة يف تقديم  حماضرات توعوية للمجتمع اخلارجي . 2/4

   اجلدوى و االبتكار 3

   االستفادة من املبادرات اجملتمعية اليت شارك فيها. 3/1

   املشاركة يف البحوث / الدراسات اجملتمعية اليت ترتبط مبشكالت اجملتمع احمللي . 3/2

   عدها/ شارك فيها عضو هيئة التدريس حلل مشكالت جمتمعيةحلصول على براءات االخرتاع اليت أا 3/3

   الدرجة الكلية
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 معايير تقييم المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع

 

 

 

 

 

   

 املرشحني للجائزة املوظفني ( معايري2 –ثانيًا  

 األدلة والشواهد 5الدرجة من  خدمة اجملتمع باجلامعةاملشاركة يف أنشطة  1

   املشاركة يف مشروع / فعاليات جمتمعية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للجامعة بصورة مستمرة . 1/1

   احلصول على جوائز او خطابات شكر او شهادات تقدير  يف خدم اجملتمع من جهات داخل وخارج اجلامعة 1/2

   املشاركة يف تقديم  حماضرات توعوية داخل اجلامعة  1/3

   املشاركة اجملتمعية اخلارجية 2

   املشاركة يف تنظيم محالت خدمية وتوعوية ألفراد اجملتمع للمجتمع  2/1

   املشاركة يف برامج / مبادرات اخلدمة اجملتمعية على املستوى الوطين أو الدولي. 2/2

   مؤسسات اجملتمع احمللي أو املراكز اخلرييةالعضوية يف   2/3

   الدرجة الكلية
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 معايير تقييم المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع

 

 

 

 املرشحني للجائزة الطالبمعايري  (:3 –ثانيًا  

 األدلة والشواهد 5الدرجة من  املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع باجلامعة 1

   املشاركة يف مشروع / فعاليات جمتمعية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للجامعة  1/1

   التفاعل مع وحدة خدمة اجملتمع بكليته 1/2

   من خالل كليته املشاركة يف أنشطة تطوعية 1/3

   املشاركة اجملتمعية اخلارجية 2

   املشاركة يف تنظيم محالت خدمية للمجتمع  2/1

   يف برامج / مبادرات اخلدمة اجملتمعية على املستوى الوطين أو الدولي. املشاركة 2/2

   العضوية يف  مؤسسات اجملتمع احمللي أو املراكز اخلريية 2/3

   احلصول على خطابات شكر وشهادات تقدير من جهات ومؤسسات جمتمعية 2/4

   اجلدوى و االبتكار 3

   تقديم مبادرات جمتمعية نوعية 3/1

   املشاركة يف أنشطة جمتمعية تقدمها مؤسسات اجملتمع احمللي 3/2

   فوزه يف مسابقات تهتم باألنشطة اجملتمعية على املستويني الوطين والدولي 3/3

   الدرجة الكلية

 

 


