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متهيــــد:
انطالق ًا من موافقة معالي مدير اجلامعة على إنشاء جائز جامعة اجملمعة خلدمة اجملتمع ،وتدشني معاليه للجائزة يف العام اجلامعي
1439/1438هـ ،وتنفيذ حفل تكريم الفائزين يف منافسات اجلائزة لعامني متتاليني برعاية كرمية وحضور صاحب السمو امللكي أمري منطقة
الرياض ،تبع هذه اخلطوة املباركة سلسلة من اإلجراءات اختذتها عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بهدف توعية املعنيني باجلامعة داخل وخارج
اجلامعة يف احملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة ،لتفعيل املشاركة يف منافساتها وحتقيق الشراكة اجملتمعية بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع
احمللي ،كما مت إعداد تصور لتطوير اجلائزة يف ضوء توجهات اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  2025-2020م ،وعرض هذا التصور على سعادة
وكيل اجلامعة ومت األخذ بتوجيهات سعادته فيما يتعلق مبالمح تطوير اجلائزة.
التصور احلالي يتضمن احملاور اجلديدة للجائزة ،وتوزيع اجلوائز وفقاً للجهات املشاركة ،كما يشمل جلان اجلائزة ،واإلجراءات املزمع
اختاذها يف هذا الصدد للعرض على معالي مدير اجلامعة ،متطلعني إىل موافقة معاليه على تلك اإلجراءات واملقرتحات انطالقاً حنو اخلطوات
التنفيذية للمنافسات.
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هوية اجلائزة:
جائزة جامعة اجملمعة خلدمة اجملتمع هي جائزة سنوية تستهدف ترسيخ ثقافة خدمة اجملتمع لدى أفراد اجملتمع ،وتعد اجلائزة إحدى املبادرات
اليت تسعى لتحقيق اجلودة يف برامج خدمة اجملتمع على مستوى اجلامعة ،وكذلك على مستوى اجلهات واهليئات العاملة يف اجملتمع ،وتشرف على
هذه اجلائزة عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر.
وتقدير ًا من اجلامعة جلهود العاملني يف جمال خدمة اجملتمع ،متنح اجلائزة للمتميزين من األفراد واجلهات داخل اجلامعة واجلهات العاملة يف
اجملتمع احمللي بعد حتقيق املعايري املعتمدة ،وتعلن اجلائزة خالل حفل سنوي.

فروع اجلائزة
الفرع األول :جائزة أفضل عضو هيئة تدريس وموظف وطالب من منسوبي جامعة اجملمعة يف جمال خدمة اجملتمع.
الفرع الثاني :جائزة أفضل وحدة خلدمة اجملتمع يف كليات اجلامعة.
الفرع الثالث :جائزة أفضل إدارات اجلامعة يف خدمة اجملتمع.
الفرع الرابع :جائزة أفضل مؤسسة من مؤسسات اجملتمع احمللي يف خدمة اجملتمع.
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التقدم للجائزة:
أوالً :فرع وحدات خدمة اجملتمع .تصنف اجلوائز كالتالي:
 - 1جائزة خدمة اجملتمع بقطاع الكليات الصحية؛ وتشمل كليات (الطب – العلوم الطبية التطبيقية – طب األسنان)
 - 2جائزة خدمة اجملتمع بقطاع الكليات العلمية؛ وتشمل كليات (اهلندسة – العلوم بالزلفي – علوم احلاسب -اجملتمع)
جائزة خدمة اجملتمع بقطاع الكليات اإلنسانية؛ وتشمل كليات (إدارة األعمال – العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير -العلوم والدراسات
اإلنسانية بالغاط -العلوم والدراسات اإلنسانية برماح -الرتبية باجملمعة -الرتبية بالزلفي)
ثانياً :فرع مؤسسات اجملتمع احمللي
 - 1يقسم فرع اجلائزة إىل ستة جوائز بواقع جائزتني لكل قطاع كالتالي:
( ) 1-1جائزتان للقطاع اخلاص.
( ) 2-1جائزتان للقطاع احلكومي.
( ) 3-1جائزتان للقطاع اجملتمعي واجلمعيات.
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 - 2استقطاب جهات متميزة للمشاركة لرفع مستوى املنافسة.
 - 3التقديم بطريقة مؤسسية حبيث ال يقبل ترشح اجلهات الفرعية إال باعتماد املؤسسة اليت تتبعها مللف الرتشح
 - 4إتاحة التقدم إلكرتونياً عرب بوابة جمتمعي (يف حالة االنتهاء منها وإقرارها).
ثالثاً :فرع منسوبي اجلامعة (موظفون – طالب) .اعتماد الكلية أو اإلدارة اليت يتبعها منسوب اجلامعة ملف الرتشح للجائزة شرط لقبوله ضمن
املتنافسني.
حتكيم األعمال املقدمة:
اوالً :وحدات خدمة اجملتمع:
مالمح التطوير:
 . 1حتديد ( )3فرق حتكيمية وفق ًا لتصنيف الكليات
 . 2كل فرقة تقيم مجيع الكليات وحتدد درجة الكلية مبتوسط التقييم للمحكمني
 . 3ميثل التحكيم ( )%70من درجة التقييم
 . 4ميثل تقييم جلنة اإلشراف على وحدات خدمة اجملتمع ( )%30من درجة تقييم الوحدات.
 . 5األدلة والشواهد املعتمدة هي:
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( )1-5اخلطابات الرمسية
( )2-5التقارير
( )3-5شهادات املشاركة أو احلضور.
( )4-5التغطيات اإلعالمية.
( )3-5شهادات املشاركة املعتمدة
تكريم للفائزين:
أوالً :يتم تكريم الفائزين ضمن فعاليات حفل اخلرجيني؛ حيث تسلم الدروع والشهادات من يد صاحب السمو امللكي أمري منطقة الرياض،
إضافة إىل تدشني مسوه لبوابة جمتمعي.
ثانياً :باقي فعاليات التكريم وعروض املبادرات وفيلم اجلائزة خيصص هلا يوم بعنوان خدمة اجملتمع.
ثالثاً :يتم ترتيب زيارة للفائزين باجلائزة ألمارة منطقة الرياض للسالم على صاحب السمو امللكي أمري املنطقة وشكر مسوه على رعاية اجلائزة،
بعد احلصول على املوافقات الالزمة.

7

