
 

 

1 

 المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمعمعايير تقييم 
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 المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمعمعايير تقييم 

 

 

 

 معايري تقييم وحدات خدمة اجملتمع بكليات اجلامعةأواًل: 

 األدلة والشواهد 5الدرجة   من  املعيار  م

 اجلدوى واالبتكار 1

   النوعية واالبتكار يف املبادرات اليت تقدمها الوحدة 1/1 

   مدى ارتباط و حتقيق املبادرات اليت تقدمها الوحدة مع األهداف االسرتاتيجية للجامعة  1/2 

    2030مدى ارتباط و حتقيق املبادرات اليت تقدمها الوحدة لرؤية اململكة  1/3 

   اسهام املبادرات اليت تقدمها الوحدة يف حل املشكالت اجملتمعية. 1/4 

   تطبيقية يف جمال خدمة اجملتمع.إعداد دراسات علمية  1/5 

   التنوع يف اخلدمات 2

   تنوع اجلهات املستفيدة من برامج خدمة اجملتمع اليت تنفذها الوحدة 2/1 

   استهداف املبادرات اجملتمعية اليت تنفذها الوحدة لقطاع واسع من أفراد اجملتمع 2/2 

 –عنصر نسائي  – )أطفاللفئات خمتلفة استهداف برامج خدمة اجملتمع يف الوحدات  2/3 

 .(كبار السن ...
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   التفاعل مع اجملتمع 3

   مشاركة الوحدة يف فعاليات جمتمعية تنفذها اهليئات واملؤسسات العاملة يف اجملتمع  3/1 

   مشاركة طالب اجلامعة يف املبادرات اجملتمعية للوحدة  3/2 

 املدني،الدفاع  أسبوعوالعاملية )واإلقليمية اجملتمعية احمللية تفاعل الوحدة مع االحداث  3/3 

 يوم اللغة العربية .... اخل ( املرور،أسبوع 

  

   توقيع شراكات يف جمال خدمة اجملتمع مع اجلهات اخلريية أو املنظمات غري احلكومية 3/4 

   املسؤولية وإدارة عمليات خدمة اجملتمع 4

   دراسة الوحدة ملشكالت واحتياجات اجملتمع  4/1 

   وجود خطة تنفيذية متكاملة العناصر ومفعلة لألنشطة اجملتمعية 4/2 

   تشجيع و حتفيز  الوحدة ملنسوبي الكلية على املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع 4/3 

   وجود آلية مفعلة لقياس رضا املستفيدين من خدمات الوحدة 4/4 

املتابعة الدورية ألنشطة اخلطة التنفيذية للوحدة و اعداد التقارير اخلاصة بذلك ) شهرية  4/5 

 فصلية / سنوية (/

  

   املبادرات اليت سجلتها الوحدة على البوابة االلكرتونية للربامج اجملتمعية 4/6 

   وجود نظام مفعل لتوثيق الربامج اجملتمعية اليت نفذتها الوحدة 4/7 

   التسويق اإلعالمي ألنشطة الوحدة مبا  يساهم يف تعزيز السمعة اإلجيابية للجامعة 4/8 

   استمرارية العمل ألنشطة الوحدة املقدمة يف جمال خدمة اجملتمع 4/9 

   الدرجة الكلية
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 املرشحني للجائزة تقييم أعضاء هيئة التدريس معايريثانيًا:      

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

   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

   توعوية داخل اجلامعةاملشاركة يف تقديم  حماضرات  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

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

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

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

   الدرجة الكلية
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 املرشحني للجائزة معايري املوظفني ثالثًا:        

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

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

 مستمرة .

  

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

 داخل وخارج اجلامعة

  

   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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 املرشحني للجائزة الطالبمعايري  رابعًا:      

 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

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

   مسابقات تهتم باألنشطة اجملتمعية على املستويني الوطين والدوليفوزه يف  3/3

   الدرجة الكلية
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 المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمعمعايير تقييم 

 
 

 

  والعمادات املساندة تقييم اإلدارات: معايري خامسًا

الدرجة    املعيار  م

 5من 

 األدلة والشواهد

 اجلدوى واالبتكار 1

   النوعية واالبتكار يف املبادرات اجملتمعية املقدمة 1/1 

   مدى ارتباط املبادرات مع األهداف االسرتاتيجية للجامعة  1/2 

    2030مدى ارتباط مع  رؤية اململكة  1/3 

   اسهام املبادرات يف حل املشكالت اجملتمعية. 1/4 

   إعداد دراسات علمية تطبيقية يف جمال خدمة اجملتمع. 1/5 

   التنوع يف اخلدمات 2

   املستفيدة من برامج خدمة اجملتمع اليت تنفذها )اإلدارة / العمادة(تنوع اجلهات  2/1 

   استهداف املبادرات اجملتمعية لقطاع واسع من أفراد اجملتمع 2/2 

نساء  – )أطفاللفئات خمتلفة  العمادة(استهداف برامج خدمة اجملتمع اليت تقدمها )اإلدارة /  2/3 

 .(كبار السن ... –

 

  

   مع اجملتمع التفاعل 3

   مشاركة )اإلدارة / العمادة(يف فعاليات جمتمعية تنفذها اهليئات واملؤسسات العاملة يف اجملتمع  3/1 



 

 

8 

 المتقدمين لجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمعمعايير تقييم 

   مشاركة منسوبي )اإلدارة / العمادة( يف املبادرات اجملتمعية  3/2 

الدفاع  أسبوعوالعاملية )واإلقليمية االحداث اجملتمعية احمللية  عالعمادة( متفاعل )اإلدارة /  3/3 

 يوم اللغة العربية .... اخل ( املرور،أسبوع  املدني،

  

   توقيع شراكات يف جمال خدمة اجملتمع مع اجلهات اخلريية أو املنظمات غري احلكومية 3/4 

   املسؤولية وإدارة عمليات خدمة اجملتمع 4

   وجود برامج خلدمة اجملتمع ضمن اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية لـ )اإلدارة / العمادة(  4/1 

   تشجيع و حتفيز  )اإلدارة / العمادة( ملنسوبيها على املشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع 4/2 

   وجود آلية مفعلة لقياس رضا املستفيدين من برامج خدمة اجملتمع  4/3 

   توثيق الربامج خدمة اجملتمع اليت نفذتها )اإلدارة / العمادة( 4/4 

   الدرجة الكلية

 

:معايري تقييم مؤسسات اجملتمع احملليسادسًا:   

الدرجة    املعيار 

 5من 

 األدلة والشواهد

 اجلدوى واالبتكار 1

   النوعية و االبتكار يف املبادرات اجملتمعية اليت تقدمها اجلهة 1/1 

    2030مدى ارتباط و حتقيق املبادرات اليت تقدمها اجلهة  لرؤية اململكة  1/2 

   جوانب التميز و االبداع يف األنشطة املقدمة 1/3 
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   إسهام املبادرات اليت تقدمها اجلهة يف حل املشكالت اجملتمعية 1/4 

   التنوع يف اخلدمات 2

   اجملتمع اليت تنفذها اجلهة املرشحة.تنوع اجلهات املستفيدة من برامج خدمة  2/1 

   استهداف املبادرات اجملتمعية اليت تنفذها اجلهة لقطاع واسع من أفراد اجملتمع. 2/2 

عنصر  –استهداف برامج خدمة اجملتمع يف اجلهة املرشحة لفئات خمتلفة ) أطفال  2/3 

 كبار السن...( -نسائي

  

   االستدامة و القابلية للتعميم  3

   نفذتها اجلهة املرشحة على املستوى الوطين وجود برامج جمتمعية  3/1 

   مستوى رضا اجلهات املعنية عن برامج خدمة اجملتمع اليت تقدمها اجلهة املرشحة. 3/2 

   استمرارية املبادرات و املشاريع اليت تقدمها اجلهة 3/3 

   التفاعل مع اجملتمع 4

لتشجيع أفراد اجملتمع من الفئات املختلفة على العمل تتبنى اجلهة سياسات  4/1 

 اجملتمعي

  

   التفاعل مع جمتمع اجلامعة يف جمال خدمة اجملتمع 4/2 

   دراسة اجلهة ملشكالت واحتياجات اجملتمع  4/3 

   تفاعل اجلهة مع االحداث اجملتمعية املختلفة 4/4 

   الدرجة الكلية

 


