معايري جوائز التميز جبامعة اجلوف
الكلية املتميزة

مكتب التخطيط االسرتاتيجي

اململكة العربية السعودية

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة

وزارة التعـ ـ ــليم

وحدة جوائز التميز

إجراءات اختيار الفائزين جبائزة
الكلية املتميزة
متر إجراءات اختيار الفائز جبائزة الكلية املتميزة يف اجلامعة مبا يلي:
 .1تستقبل وحدة جوائز التميز امللفات من الكليات
 .2تقوم وحدة جوائز التميز بتوجيه امللفات ألمانة اجلائزة
 .3تقوم امانة اجلائزة بفرز وتقييم ملفات الكليات طبقا للمعايري املعتمدة للجائزة
 .4تعِد امانة اجلائزة تقريرا عن نتائج التقييم النهائية مللفات الكليات
 .5تقدم امانة اجلائزة تقاريرها عن نتائج التقييم النهائية إىل وحدة جوائز التميز
 .6ترفع وحدة جوائز التميز تقارير امانة اجلائزة للجنة العليا جلوائز التميز
 .7تقوم اللجنة العليا جلوائز التميز مبراجعة التقييم وفق معايري وأحكام اجلائزة
ُ .8تدد اللجنة العليا جلوائز التميز الفائزين ابجلوائز
 .9تقوم وحدة جوائز التميز إبعداد تقرير متكامل بنتائج التقييم النهائية
 .11تعلن وحدة جوائز التميز الكلية الفائزة ويتم تكرميها يف فعالية تنظمها اجلامعة سنوي.
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معايري جائزة الكلية املتميُّزة
متنح اجلائزة وفقا للمعايري اليت تقرها األمانة العامة للجائزة وتشمل:
م
.1

املعيار
درجت اضتيفاء الكليت ملعاًير الجىدة (من خالل اخز جقزيز متابعت لعمادة الجىدة)
وطبت إلاهجاس بالخطت الاضتراجيجيت للكليت (وفق التقزيز الطىىي ملكتب التخطيط الاضتراجيجي)

.3

عدد الجىائش الدوليت وإلاقليميت واملحليت الحاصل عليها الكليت

6

.4

عدد بزاءاث الاختراع والاكتشافاث وإلاهجاساث العلميت هذا العام

6

.5

عدد بزامج الشزاكت والتعاون املحلي والدولي املفعلت

6

.6

وطبت بزامج الدراضاث العليا للعدد الكلي للبرامج بالكليت

4

.7

درجت جقييم ارباب العمل لكفاءة خزيجي البرامج بالكليت

4

.8

عدد البرامج املعتمدة بالكليت على املطتىي الىطني وإلاقليمي والدولي

4

.9

وطبت أعضاء هيئت التدريظ املشاركين في لجان أو أوشطت على مطتىي الجامعت واملجتمع

4

.2

الدرجة
8
8

 .10وطبت أعضاء هيئت التدريظ بالكليت الحاصلين على جىائش

4

 .11عدد طالب املىح بالكليت

4

 .12درجت جقىيم الطالب الكلي لجىدة البرامج واملقزراث بالكليت

4

 .13وطبت الخزيجين الىاجحين (العام املاض ي) في الاختباراث املهىيت /الىطىيت

4

 .14وطبت أعضاء هيئت التدريظ الذًن ًحملىن مؤهالث دكتىراه بالكليت

4

 .15وطبت الطالب املطتجدًن الذًن ًكملىن الطىت ألاولى بىجاح بالكليت

4

وطبت الطالب املىتظمين الذًن سجلىا ببرامج البكالىريىص وأكملىا جلك البرامج ضمن الحد ألادوى
 .16من املدة املحددة بالكليت

4

 .17وطبت الخزيجين من بزامج البكالىريىص الذًن جىظفىا

4

 .18الدعم املقدم للخزيجين من الكليت

4

 .19وطبت أعضاء هيئت التدريظ الذًن جزكىا العمل في بالكليت في العام املىصزم ألضباب غير ضن

4
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املعيار

م

الدرجة

التقاعد
 .20مقدار دخل الكليت من مصادر خارجيت في العام املاض ي

4

 .21جطىيز املىقع إلالكترووي للكليت وجحدًثه (باللغتين)

3

درجت جقىيم املطتفيدًن للمزافق والتجهيزاث بالكليت (الفصىل الدراضيت ،املعامل واملختبراث،
 .22دوراث املياه ،املىاقف ومدي جىفزها).

3

الاجمالي

100
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