الئحة جوائز
كلية العلوم السنوية
1441هـ

ً
ر
الجامع
العشين للعام
بناء عىل قرار مجلس كلية العلوم بجلسته
ي
1438/1437ـه بالموافقة عىل استحداث مكافئات وجوائز وشهادات
ن
ن
والموظفي بالكلية
والباحثي
تقدير لرؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس
وفقا للمعايي المرفقة والجوائز اإلضافية المعتمدة بالجلسة الخامسة
ر
الجامع 1441ـه.
والعشين للعام
ي
ً
أوال :مسميات الجوائز المعتمدة:
ن
ن
الفنيي/الفنيات.
المثال عىل مستوى
الفن/ـة
ي
 )1جائزة ي
ن
اإلداريي/اإلداريات.
المثال عىل مستوى
 )2جائزة اإلداري/ـة
ي
ن
التمي ن يف أعمال السكرتارية (عىل مستوى وكاالت وإدارات
 )3جائزة
وأقسام الكلية)
 )4جائزة أفضل بحث لخدمة المجتمع.
التمي ن
ن
العلم.
البحث
ف
 )5جائزة
ني
ي
ن
التمي يف التدريس عىل مستوى أعضاء هيئة التدريس.
 )6جائزة
ن
ن
ن
والمحاضين.
التمي يف التدريس عىل مستوى المعيدين
 )7جائزة
ن
ن
التمي يف اإلدارة عىل مستوى رؤساء األقسام.
 )8جائزة
 )9جائزة أفضل وحدة.
 )10جائزة أفضل كتاب مؤلف.
 )11جائزة أفضل كتاب ر
ميجم
ً
ثانيا :آليات ر
التشح للجوائز:
 )1تعبئة النموذج الخاص بالجائزة من قبل المرشح ويتم اعتماده من
رئيس القسم/وكيلة القسم  /رئيس اإلدارة التابع لها وذلك حسب
نوع الجائزة.
ن
بالمرشحي لكل فرع
 )2يرفع رئيس القسم/وكيلة القسم /رئيس الوحدة
من فروع الجوائز المقدمة من الكلية حسب االختصاص.
 )3ترفع ر
ر
المباش إل وكيل الكلية
اليشيحات بعد اعتمادها من الرئيس
ن
للمرشحي من فرع الكلية
للشؤون الفنية والمقررات الخدمية
للطالب وإل سعادة وكيلة الكلية للمرشحات من فرع الطالبات
وذلك لحرصها وإحالتها إل اللجنة المختصة والمشكلة بقرار من
مجلس الكلية يتم إصداره سنويا.

)4

)1
)2
)3
)4
)5

تقوم اللجنة بمراجعة طلبات ر
اليشح واستبعاد الطلبات الغي
لشوط ر
مستوفيه ر
ن
للمتقدمي وفقا
اليشح وعمل التقييم الالزم
للقواعد المتبعة.
ً
ثالثا :الضوابط العامة ل رلتشح للجوائز:
منسوب كلية العلوم الذين أمضوا ن يف خدمتها
أن يكون المرشح من
ي
ثالث سنوات عىل األقل وال زال عىل رأس العمل.
ً
ن
الوظيف بدرجة ممتاز
لألداء
تقييم
عىل
حاصال
أن يكون المرشح
ي
( 90درجة ر
فأكت) خالل السنوات الثالثة السابقة.
أن يكون للمرشح إسهامات واضحة ن يف خدمة القسم والكلية
والجامعة.
ال يحق ترشيح من سبق لهم الحصول عىل إحدى الجوائز المقدمة من
ن
الكلية خالل الثالثة سنوات السابقة يف نفس فرع الجائزة ويجوز ترشيحه
نف فرع أخر إذا كانت رشوط ر
اليشح منطبقة.
ي
ن
ر
يحق لمن حصل عىل جائزة يف أحد الفروع اليشح مره أخرى بعد
ن
مض  3سنوات من تاري ــخ الحصول عىل الجائزة ما لم يكن لدى
ي
القسم أسباب مقنعة إلعادة ترشيحهم قبل ن
مض هذه المدة.
ي
ً
ابعا :مواعيد ر
التشح:
ر

مرشح أقسام ووحدات الكلية المختلفة
 )1أخر موعد للرفع بأسماء
ي
الجامع 1441ـه نهاية دوام يوم األربعاء الموافق
لجوائز العام
ي
1441/08/01ـه.
 )2يستبعد أي طلب يصل بعد هذا الموعد.
ن
المرشحي واعتماد أسماء
 )3تجتمع اللجنة المختصة لدراسة ملفات
الجامع 1441ـه وتزويد
الفائزين بجوائز ومكافئات الكلية للعام
ي
عمادة الكلية بأسمائهم وأرقامهم الوظيفية لرصف المكافئات
المستحقة وتكريمهم ن
الختام للكلية.
الحفل
ف
ي
ي
ً
ر
خامسا :نماذج التشح:
مرفق نموذج ( )1ر
ن
المثال عىل مستوى
الفن
لجوائز
شح
الت
ي
ي
ن
الفنيي/الفنيات.

مرفق نموذج ( )2ر
المثال عىل مستوى
التشح لجوائز اإلداري
ي
ن
ن
التمي ن يف أعمال السكرتارية (عىل مستوى
اإلداريي/اإلداريات  /جائزة
وكاالت وإدارات وأقسام الكلية)
ن
مرفق نموذج ( )3ر
ن
العلم.
البحث
ف
التمي
لجائزة
شح
الت
ي
ي
ن
مرفق نموذج ( )4ر
ن
التمي يف التدريس عىل مستوى أعضاء
التشح لجائزة
هيئة التدريس.
مرفق نموذج ( )5ر
ن
التمي ن يف التدريس عىل مستوى المعيدين
التشح لجائزة
ن
والمحاضين
ً
ر
باق الجوائز يتم ر
معايت الجائزة.
التشيح وفقا لما هو موضح يق
ر
ي
ً
معايت الخاصة بكل جائزة:
سادسا:
ر
الفنيي /الفنيات &
المثال عىل مستوى
الفن
 )1بالنسبة لجوائز
ر
ي
ي
اإلداريي/اإلداريات& جائزة
المثال عىل مستوى
جائزة اإلداري
ر
ي
التمت يق أعمال السكرتارية (عىل مستوى وكاالت وإدارات وأقسام
ر
الكلية)
يتم تزويد وكالة الكلية للشؤون الفنية والمقررات الخدمية
ن
بالمرشحي من كل قسم أو وكالة لكل جائزة من هذه الجوائز بعد تعبئة
النموذج.
 )2بالنسبة لجائزة جائزة أفضل بحث لخدمة المجتمع
العلم بتح ــدي ــد
 تختص وك ــال ــة الكلي ــة لل ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات العلي ــا والبح ــث
ي
اآلليات واألس ـ ـ ــماء المرش ـ ـ ــحة لهذه الجائزة حيث يقوم عض ـ ـ ــو هيئة
التــدريس بــالرفع بــالبحــث الخــاص بــه مع طلــب إل رئيس القسـ ـ ـ ـ ــم
ر
لليشــح لهذه الجائزة عىل ان يكون هذا البحث يقدم مضــمونا علميا
يخدم المجتمع.
 تقوم لجنة الحكم بالمفاض ــلة ن
بي األبحاث المقدمة وترش ــيح أحدها
للجائزة.
العلم
التمت يق البحث
 )3بالنسبة لجائزة جائزة
ر
ي
 يتم الرفع بأســماء المرشـ ن
ـحي من قبل رئيس القســم بعد تعبئة عضــو
هيئة التدريس للنموذج الخاص بذلك.

العلم بتحديد أســماء
 تختص وكالة الكلية للدراســات العليا والبحث
ي
ن
المرشحي لهذه الجائزة.
التمت يق التدريس عىل مستوى أعضاء هيئة
 )4بالنسبة لجائزة
ر
تمت يق التدريس عىل مستوى المعيدين
التدريس & وجائزة ال ر
والمحاضين.
 يتم الرفع بأســماء المرشـ ن
ـحي من قبل رئيس القســم بعد تعبئة عضــو
هيئة التدريس للنموذج الخاص بذلك.
 تختص وكالة الكلية للشؤ ؤؤألوا األياديمية بتحديد اآلليات واألسـ ــماء
المرشـ ـ ـ ـ ــحة لهذه الجائزة وتقوم اللجنة بالمفاض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلة ري األس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤماء
المرشحة.
التمت يق اإلدارة (عىل مستوى رؤساء األقسام /
 )5بالنسبة لجائزة
ر
وكيالت األقسام)
تقوم لجنة مختص ؤ ؤ ؤ ؤؤة بتقييم األداء اإلداري باألقسـ ـ ـ ــام وتزويد لجنة
جوائز الكلية بأسماء رئيس القسم ووكيلة القسم الفائزين.
 )6بالنسبة لجائزة أفضل وحدة بالكلية
تختص وكؤؤالؤؤة الكليؤؤة للتطوير والجودة بتحــديــد اآلليــات وترشـ ـ ـ ـ ــيح
ن
المتمية لهــذه الجــائزة وتقوم لجنؤؤة الجوائز بــاختيــار األفضـ ـ ـ ـ ـ ــل
الوحــدات
لهذه الجائزة.
 )7جائزة أفضل كتاب مأللف.
ر
يىل:
ما
المأللف
الكتاب
ق
ط
يشت
ي
ي
 )1ال يتجاوز تاري ــخ الطبعة األول من الكتاب المؤلف خمس سنوات.
 )2ان يكون الكتاب معتمد وتمت طباعته من خالل دار ر
نش.
 )3أن يكون الكتاب المرشح كتابا علميا.
 )4الرفع ب ر
اليشيح من خالل رئيس القسم /وكيلة القسم.
ر
لالسيداد.
 )5إرفاق عدد ( )2نسخة من الكتاب المؤلف غي قابلة

 )8جائزة أفضل كتاب ر
متجم.
يشتط ق الكتاب ر
ر
يىل:
ما
جم
المت
ي
ي
األول من الكتاب ر
الميجم خمس سنوات.
 )1ال يتجاوز تاري ــخ الطبعة
ن
ر
ر
 )2إرفاق ما يفيد حصول الميجم عىل حقوق اليجمة يف حال إذا كان
الكتاب تمت ترجمته خارج مركز ر
اليجمة بجامعة الملك سعود.
 )3أن يكون الكتاب المرشح ن يف أحد التخصصات العلمية بالكلية.
 )4الرفع ب ر
اليشيح من خالل رئيس القسم /وكيلة القسم.
ر
لالسيداد.
 )5إرفاق عدد ( )2نسخة من الكتاب المؤلف غي قابلة

