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 المثالي /ـةجائزة الطالب
 :تعريف الجائزة

 الذي تنطبق علية شروط ومعايير االختيار. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الطالب /ـةجائزة سنوية مقدمة من الكلية إلى الطالب
 على الجد واالجتهاد والمشاركة في األنشطة الطالبية والتحلي بالسلوك اإلسالمي القويم. والطالبات

 

 :والشروط المعايير

عطاء درجة محددة لكل معيار   التالي:حسب  100من تم تحديد المعايير وا 

 (.40) 4من  2.8عن  /ـةال يقل المعدل التراكمي للطالبن أ% 

 الترشح  السنة التحضيرية /ـةيمكن لطالب) قد أكمل فصلين دراسيين على األقل في تخصصه /ـةأن يكون الطالب
 (.للجائزة بعد مرور فصل دراسي واحد في الكلية

 ال يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من قبل الكلية.ن أ 

 (.25الكلية ) المشاركة في أنشطة% 

 (.20والمظهر) االلتزام بالسلوك اإلسالمي واألخالقي وحسن السيرة% 

 (.15) /ـةرأي القسم التابع له الطالب% 
 

 :/ـةآلية اختيار الطالب
) تسلم  وتسلم لرئيس القسم /ـةتتلخص آلية االختيار في عمل نموذجين )استمارتين(. استمارة ترشيح تعبأ من قبل الطالب

)الجزء جزئيَا يتم تعبئتها  تقييم، واستمارة ( GSالسنة التحضيرية لرئيس قسم الدراسات العامة  / طالباتاستمارات طالب
لشؤون لجميع نماذج الترشيح والتقييم إلى وكيل الكلية  ومن ثم يتم تسليممن قبل القسم المعني الخاص بالقسم األكاديمي( 

خدمات )الجزء الخاص باالكاديمية وبدوره يرسلها إلى وكيل الكلية لشؤون الطالب ليتم استكمال تعبئة نماذج التقييم 
خدمات الطالب، ومن ثم يتم ارسال جميع النماذج للجنة الطالب المثالي ليتم رئيس قسم من قبل ( / الطالباتالطالب

 اختيار الفائزين.

 

 :الجائزة

 .جائزة نقدية باإلضافة إلى درع تذكاري 

 مثالي آخر على مستوى التخصصات. /ـةمثالي على مستوى السنة التحضيرية وطالب /ـةطالب 

 االعالن عن الفائزين بعد االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني. يتم 

 أو المجلس  يمكن الحصول على نموذج الترشيح للجائزة عن طريق موقع الكلية على االنترنت أو وكالة شئون الطالب
 الطالبي.

  14/4/2016الموافق  ه7/7/1437 الخميسآخر موعد لتقديم نماذج الترشيح لرؤساء األقسام األكاديمية نهاية دوام يوم. 
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 صورة

 
 
 

 يالمثال ة/ـترشيح الطالب استمارة

 (ـة/الطالب ) الستخدام

 

 ..................................: ةـ/طالبالاسم  ....................لجامعي:...............الرقم ا

 .......................لجوال :...............رقم ا ............................البريد االلكتروني: ...
 

  الجانب األكاديمي

 عدد الساعات المجتازة:                                                                     التخصص: 

 :ألخر فصل المعدل الفصلي                                       في أخر فصل:         المعدل التراكمي 
 
 

 
  

 ألنشطة الطالبيةجانب ا

 إذا كانت اإلجابة 
 " بنعم " أذكرها

 ال  1 نوادي الطالبية بالكليةال لجان أوالبأنشطة  / شاركت  شاركت نأهل سبق  نعم 
 

 

 

  

 إذا كانت اإلجابة
" بنعم " أذكرها   

 ال  2 خرى بالكلية ألجان بأنشطة  شاركت/ شاركت   أنهل سبق  نعم 
 

 

 

  

 إذا كانت اإلجابة
ا" بنعم " أذكره   

 ال  3 نوادي خارج الكلية بأنشطة لجان أو  شاركت/ شاركت   أن هل سبق نعم 
 

 

 

  

اإلجابةكانت  إذا  
" بنعم " أذكرها   

 ال  4 تدريبية أو ورش عمل دوراتب / التحقت  التحقت نأهل سبق  نعم 

 
 

 

 

 إذا كانت اإلجابة
" بنعم " أذكرها   

 ال  5 بأنشطة منهجية )لها عالقة بدراستك( شاركت/ شاركت  أن  هل سبق نعم  
 

 

 

 

 / الطالبةتسلم االستمارة لرئيس القسم التابع له الطالب

 (GSالدراسات العامة قسم يس ئالسنة التحضيرية لر / الطالباتتسلم استمارات طالب)  
 م14/4/2016هـ الموافق  ه7/7/1437 نهاية دوام يوم األربعاء موعد لتقديم نماذج الترشيح لرؤساء األقسام األكاديمية آخر
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Ideal Student Prize 
 

Definition: 
The prize is annual prize given by College to a student satisfying selection conditions and 

criteria. It aims at motivating students to study hard and participate in students’ activities and 

maintain good Islamic behavior. 

 

Criteria: 

The following criteria has been specified and given certain weight out of 100%: 

 Student’s cumulative GPA should not fall below 2.8 out of 4 (40%) 
 Student should have completed a minimum of 2 specialization semesters at the College 

(for prep years students they need to complete a minimum of 1 semester) 

 Students should not have been issued with any disciplinary decision by the College 

 Students should have participated in College students’ activities (25%) 

 Students should keep in with good Islamic and moral behavior and maintain good 
character and appearance (20%) 

 Department opinion of students (15%) 

 

Procedure for Selection of Students: 
Two forms are needed. One nomination form is completed by students and submitted to 

department chairperson (for prep year students, completed forms should be submitted to the 

chairperson of the GS department). The second form is partially completed for nominated 

students by the concerned department. Subsequently, chairpersons submit both forms for each 

nominated student to Deputy for Academic Affairs and later are submitted to Deputy for 

Student Affairs for completion of remaining information by students’ services. Finally, all forms 

are submitted to the ideal student committee for final selection. 

 

Prize: 
 Cash prize and trophy is given to ideal student at prep year and specialization levels. 

  This announcement is made after the announcement of the final exam results of the 

second semester. 

  The above nomination forms can be downloaded from College website or directly from 

students’ affairs or students’ council.  

 Last date for submitting forms to department chairpersons is by Wednesday 

07/07/1437H (14/4/2016).  
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Photo 

 
 

   

 

Student ID:…………………………………………. Student Name:……………………………………. 

Email:…………………………………………………. Mobile No:………………………………………….. 

Completed forms should be submitted to the concerned chairpersons 
 (Prep year students submit their forms to GS chairperson) 

Last date to submit forms to academic chairpersons is by Wednesday 07/07/1437H (14/4/2016). 
 

Academic Part  

   Specialization:                                   :                 No of Hours Completed       

 Cumulative GPA for last semester:                       Semester GPA for last semester: 
 
 

 

  

Student Activities Part 

 
If yes please list 
these activities 

 No  yes 
Have you participated in College activities through students 
committees or clubs 

1 

 

 

 

  

 
If yes please list 
these activities 

 No  yes 
Have you participated in College activities through other 
committees 2 

 

 

 

  

 
If yes please list 
these activities 

 No  yes 
Have you participated in activities through students committees 
or clubs outside College 3 

 

 

 

  

 
If yes please list 
these activities  

 No  yes Have you attended any training activities or workshop 4 
 

 

 

 

  

 
If yes please list 
these activities  

 No   yes Have you attended any curricular activities 5 

 

 

 

 

Nomination Form for Ideal Student      
  by Academic Department 

 (Form For Students) 


