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ين للعام الجامعي  بناًء عىل قرار مجلس كلية العلوم بجلسته العشر
مكافئات وجوائز وشهادات  استحداثـه بالموافقة عىل 1437/1438

ن بالكلية تقدير لرؤساء األقسام وأعضاء هيئة التد ن والموظفي  ريس والباحثي 
 
 
والجوائز اإلضافية المعتمدة بالجلسة الخامسة  المرفقةلمعايي  ل وفقا

ين للعام الجامعي   ـه. 1441والعشر
 

: مسميات الجوائز 
ً
 : المعتمدة أوال

ي جائزة  (1
ن  المثالي  ـة/ الفنن   . الفنيات/ عىل مستوى الفنيي 

ن عىل مستوى المثالي  ـة/ جائزة اإلداري (2  اإلداريات. / اإلداريي 
ي أعمال السكرتارية )عىل مستوى وكاالت وإدارات  (3

ن فن جائزة التمي 
 وأقسام الكلية(

 . جائزة أفضل بحث لخدمة المجتمع (4
5)  . ي البحث العلمي

ن فن  جائزة التمي 
ي التدريس عىل مستوى أعضاء هيئة التدريس.  (6

ن فن  جائزة التمي 
ي التدريس عىل مستوى المعيدين  (7

ن فن ين. جائزة التمي   والمحاضن
ي اإلدارة عىل مستوى رؤساء األقسام (8

ن فن  . جائزة التمي 
 جائزة أفضل وحدة.  (9
 جائزة أفضل كتاب مؤلف.  (10
جم (11  جائزة أفضل كتاب مير

 
شح للجوائز:  : آليات التر

ً
 ثانيا

من  يتم اعتمادهو من قبل المرشح جائزة بالتعبئة النموذج الخاص  (1
حسب التابع لها وذلك اإلدارة وكيلة القسم / رئيس رئيس القسم/ 
 نوع الجائزة. 

ن الوحدة رئيس / وكيلة القسم / يرفع رئيس القسم (2 فرع لكل  بالمرشحي 
 . حسب االختصاص المقدمة من الكليةالجوائز من فروع 

شيحات  (3 وكيل الكلية إل بعد اعتمادها من الرئيس المباشر ترفع الير
ن من فرع الكلية  للشؤون الفنية والمقررات الخدمية للمرشحي 
للطالب وإل سعادة وكيلة الكلية للمرشحات من فرع الطالبات 

والمشكلة بقرار من اللجنة المختصة وذلك لحرصها وإحالتها إل 
 .
 
 مجلس الكلية يتم إصداره سنويا



شح واستبعاد ال (4 طلبات الغي  تقوم اللجنة بمراجعة طلبات الير
شح  وط الير  مستوفيه لشر

 
ن وفقا وعمل التقييم الالزم للمتقدمي 

 . المتبعةللقواعد 
 

 :
ً
شحالعامة لضوابط الثالثا  للجوائز:  لتر

ي خدمتها أن يكون الم (1
ي كلية العلوم الذين أمضوا فن رشح من منسوب 

 . عىل رأس العملال زال و  عىل األقلسنوات ثالث 
ي بدرجة ممتاز  (2

 عىل تقييم لألداء الوظيفن
ً
أن يكون المرشح حاصال

(90 )  خالل السنوات الثالثة السابقة.  درجة فأكتر
ي خدمة القسم والكلية  (3

أن يكون للمرشح إسهامات واضحة فن
 والجامعة. 

الحصول عىل إحدى الجوائز المقدمة من ال يحق ترشيح من سبق لهم  (4
ي نفس فرع الجائزة ويجوز ترشيحه  السابقةالكلية خالل الثالثة سنوات 

فن
ي فرع أخر إذا  

وطكانت فن شح منطبقة شر  . الير
شح مره أخرى بعد  (5 ي أحد الفروع الير

يحق لمن حصل عىل جائزة فن
ي 

عىل الجائزة ما لم يكن لدى  الحصولمن تاريــــخ سنوات  3مضن
ي هذه المدةالقسم أسباب مقنعة إلعادة ترشيحهم 

 . قبل مضن
 

 
ً
شح: رابعا  : مواعيد التر

أخر موعد للرفع بأسماء مرشحي أقسام ووحدات الكلية المختلفة  (1
الموافق  األربعاءنهاية دوام يوم ـه 1441لجوائز العام الجامعي 

 ـه. 01/08/1441
 يستبعد أي طلب يصل بعد هذا الموعد.  (2
ن و لجنة التجتمع  (3 اعتماد أسماء المختصة لدراسة ملفات المرشحي 

وتزويد ـه 1441الفائزين بجوائز ومكافئات الكلية للعام الجامعي 
عمادة الكلية بأسمائهم وأرقامهم الوظيفية لرصف المكافئات 

ي الحفل الختامي للكلية. 
 المستحقة وتكريمهم فن

 

: نماذج 
ً
شح: اخامسا  لتر

شح ( 1نموذج )مرفق  ي المثالي عىل مستوى لجوائز التر
الفنن

/الفنيات.  ن  الفنيي 



شح لجوائز 2مرفق نموذج )  عىل مستوى اإلداري المثالي ( التر
/اإلداريات ن ي أعمال السكرتارية )عىل مستوى /  اإلداريي 

ن فن جائزة التمي 
 وكاالت وإدارات وأقسام الكلية(

شح 3) نموذجمرفق  ي البحث العلمي  لجائزة( التر
ن فن  . التمي 

شح 4) نموذجمرفق  ي التدريس عىل مستوى أعضاء  لجائزة( التر
ن فن التمي 

 . هيئة التدريس
شح 5) نموذجمرفق  ي التدريس عىل مستوى المعيدين  لجائزة( التر

ن فن التمي 
ين  والمحاضن

ي معايتر الجائزة. 
 
 لما هو موضح ق

ً
شيح وفقا ي الجوائز يتم التر

ر
 باق

 
 

: معايتر الخاصة بكل جائزة: 
ً
 سادسا

 

/ بالنسبة  (1 ي المثالي عىل مستوى الفنيير 
الفنيات &  لجوائز الفن 

/اإلداريات& جائزة  جائزة اإلداري المثالي عىل مستوى اإلداريير 
ي أعمال السكرتارية )عىل مستوى وكاالت وإدارات وأقسام 

 
التمتر  ق
 الكلية(

يتم تزويد وكالة الكلية للشؤون الفنية والمقررات الخدمية 
ن  لة لكل جائزة من هذه الجوائز بعد تعبئة كاو و أمن كل قسم بالمرشحي 

 النموذج. 
 

 بالنسبة لجائزة جائزة أفضل بحث لخدمة المجتمع (2

  تختص وكـــالـــة الكليـــة للـــدراســــــــــــــــــات العليـــا والبحـــث العلمي بتحـــديـــد
حيث يقوم عضـــــــــو هيئة  ت واألســـــــــماء المرشـــــــــحة لهذه الجائزةاآلليا

التـــدريس بـــالرفع بـــالبحـــث الخـــاص بـــه مع طلـــب إل رئيس القســـــــــــــــم 
 
 
 علميا

 
شــح لهذه الجائزة عىل ان يكون هذا البحث يقدم مضــمونا للير

 يخدم المجتمع. 

  ن األبحاث المقدمة وترشــــيح أحدها تقوم لجنة الحكم بالمفاضــــلة بي 
 للجائزة. 

 

ي البحث بالنسبة لجائزة  (3
 
 العلمي جائزة التمتر  ق

  ن من قبل رئيس القســم بعد تعبئة عضــو يتم الرفع بأســماء المرشــحي 
 هيئة التدريس للنموذج الخاص بذلك. 



  تختص وكالة الكلية للدراســـات العليا والبحث العلمي بتحديد أســـماء
ن لهذه الجائزة.   المرشحي 

 
ي التدريس عىل مستوى أعضاء هيئة  (4

 
بالنسبة لجائزة التمتر  ق

ي التدريس عىل مستوى المعيدين التدريس & وجائزة ال
 
تمتر  ق

ين.   والمحاض 

  ن من قبل رئيس القســم بعد تعبئة عضــو يتم الرفع بأســماء المرشــحي 
 هيئة التدريس للنموذج الخاص بذلك. 

  بتحديد اآلليات واألســــــماء  وكالة الكلية للشؤؤؤؤؤألوا األياديميةتختص
وتقوم اللجنة بالمفاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة  ير  األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤماء  المرشــــــــــــــحة لهذه الجائزة

 . المرشحة
 

ي اإلدارة )عىل مستوى رؤساء األقسام / لبالنسبة  (5
 
جائزة التمتر  ق

 وكيالت األقسام(
لجنة بتقييم األداء اإلداري باألقســـــــــــام وتزويد  لجنة مختصؤؤؤؤؤؤؤؤؤةتقوم  
 . رئيس القسم ووكيلة القسم الفائزينبأسماء  الكلية جوائز

 

 بالنسبة لجائزة أفضل وحدة بالكلية  (6
ترشـــــــــــــــيح و والجودة بتحــديــد اآلليــات  للتطويروكؤؤالؤؤة الكليؤؤة تختص 

ة لهــذه الجــائزة وتقوم الوحــد ن  بــاختيــار األفضـــــــــــــــــللجنؤؤة الجوائز ات المتمي 
 لهذه الجائزة. 

 
 جائزة أفضل كتاب مأللف.  (7

 : ي الكتاب المأللف ما يىلي
 
ط ق  يشتر

 خمس سنوات. المؤلف الكتاب الطبعة األول من ال يتجاوز تاريــــخ  (1
. ان يكون الكتاب معتمد وتمت  (2  طباعته من خالل دار نشر
3)  .

 
 علميا

 
 أن يكون الكتاب المرشح كتابا

شيح من خالل رئيس القسم/ وكيلة القسم. بالرفع  (4  الير
داد. 2إرفاق عدد ) (5  ( نسخة من الكتاب المؤلف غي  قابلة لالسير
 
 
 



 
 

جم.  (8  جائزة أفضل كتاب متر
ي الكتاب 

 
ط ق جميشتر :  المتر  ما يىلي

جم الكتاب الطبعة األول من ال يتجاوز تاريــــخ  (1  خمس سنوات. المير
ي حال إذا كان  (2

جمة فن جم عىل حقوق الير إرفاق ما يفيد حصول المير
جمة بجامعة الملك سعود.   الكتاب تمت ترجمته خارج مركز الير

ي أحد التخصصات العلمية بالكليةأن يكون الكتاب المرشح  (3
 . فن

شيح من خالل رئيس القسم/ وكيلة القبالرفع  (4  سم. الير
داد. 2إرفاق عدد ) (5  ( نسخة من الكتاب المؤلف غي  قابلة لالسير
 


