
 

ف   سب 
 ق 

ح لـ الجبيل الجامعية كليةتعلن رابطة خريجي 
ُّ

 لفرعي الطالب والطالبات عن فتح باب الترش

وهي مسابقة سنوية جمهورها خريجي وخريجات كلية الجبيل الجامعية، وهدفها األساس إذكاء روح املنافسة واكتشاف مهارات الخريجين 

ل التميز في اإلنجاز العلمي واملشاريع األكاديمية، أو األداء املنهي، أو الجتماعية، وذلك من خالاورصد إنجازاتهم على األصعدة العلمية واملهنية و 

 تقديم املبادرات املجتمعية وتمثيل الكلية في املحافل الخارجية واملشاريع القائمة بالصورة التي تحقق رؤية الكلية.

 

 :وتهدف الجائزة إلى

 املنافسة الشريفة بينهم.تاحة فرصة تتبع واكتشاف مهارات الخريجين وتشجيعهم عبر إ .1

 .تشجيع املساهمة الفّعالة لخريجي الكلية في تنمية االقتصاد الوطني .2

م في الكلية وكيفية تطبيقها وتوظيفها بشكل ناجح بعد التخرج .3
ُّ
 .قياس مدى فاعلية نواتج التعل

 

 

 ( ريال.5000نقدية تبلغ )جائزة  .1

 .م2020 - 2019هـ  / 1441 - 1440 لعامدرع الخريج املتميز  .2

 شهادة رسمية )في حال كانت املشاركة جماعية يتم منح شهادة لكل عضو(. .3



 

 

 .العربية السعوديةأن تتفق جميع املشاركات مع املبادئ والقيم واألحكام اإلسالمية، واألنظمة والتقاليد املرعية باململكة  .1

 .ذين مض ى على تخرجهم عام كامل على األقلن خريجي كلية الجبيل الجامعية الأن يكون املتقدم م .2

ح بشكل متكامل خالل اإلطار الزمني املحدد للجائزة .3
ُّ

 .أن تتم تعبئة استمارة الترش

ق السيرة الذاتية للمتقدم أو ألعضاء املجموعة املشاِركة مع استمارة ا .4
َ
رف

ُ
 .لتسجيلأن ت

 يكون املتقدم من أعضاء رابطة الخريجين في دورتها الحالية .5
َ

  .أال

 يكون املتقدم قد حصل على الجائزة خالل الثالث سنوات املاضية .6
َ

 .أال

شاِركة، وأن تخلو من كل ما يخل باألمانة العلمية أو ينتقص من الحقوق ا .7
ُ
كرية لفأن تكون املشاَركة من فكر وعمل الخريج أو املجموعة امل

 .لآلخرين

 ملشروع مستقبليّ  .8
ً
 وليس اقتراحا

ً
 فعليا

ً
 .أن يكون اإلنجاز أو املشروع املشاَرك به منفذا

 بعد التخرج من الكلية .9
َ
ذ ّفِ

ُ
 .أن يكون اإلنجاز أو املشروع املشاَرك به ن

 تمت كتابته من قبله بلغة عربية سليمة عن مشاركته، بحيث يشتمل على هد .10
ً
ه، ف املشروع أو اإلنجاز املشاَرك بأن يرفق املتقدم تقريرا

 .ومراحل تنفيذه، وخالصة محتواه، مع إرفاق ما يوثق اإلنجاز من مواد كتابية أو صور فوتوغرافية وخالف ذلك

 من قبل الجهة املخولة بتحكيم املشاركات .11
ً
 .أن يلتزم املشاِرك بتوفير أي وثائق أو مستندات أو متطلبات يتم طلبها الحقا

يل ترشيح املبدئي للخريج من قبل جهة عمله، أو القسم الذي تخرج منه، أو أي من ذويه في حال ارتأوا أهليته واستحقاقه لنيجوز رفع ال .12

 .الجائزة

 :فئة املجموعة: ويشترط لهذه الفئة باإلضافة إلى الشروط أعاله .1

 

 أن يكون جميع أعضاء املجموعة من خريجي الكلية. 

  يتجاوز 
َ

 عدد أعضاء املجموعة الـخمسة أعضاء.أال

  ق مع استمارة التسجيل بيان بأسماء األعضاء، ونسبة مشاركة كل عضو، وتوضيح الجزء الذي اشترك به، مع
َ
أن ُيرف

 .تحديد رئيس املجموعة

 

 .فئة املشاركات الفردية .2



 

 

 .واحتواؤه على حس إبداعي وقيمة معرفيةأصالة املشروع/اإلنجاز املشاَرك به وجدته  .1

 األهمّية النظرّية أو التطبيقّية للمشاَركة بحيث تلبي احتياج معين، أو تضيف قيمة نوعية، أو تحل مشكلة محددة، أو تخدم .2

 .قضية محلية

 لتقرير املشاركة .3
ً
ة ودقة وصفها وواقعية مراحل تحقيقها وفقا

َ
 .وضوح وسالسة عرض املشاَرك

 .سيرة الذاتية للمرشح/أعضاء املجموعة من حيث كمية ونوعية اإلنجازات واملبادراتمدى تميز ال .4

شاَرك به ضمن املحاور أدناه .5
ُ
 :أن يكون اإلنجاز أو املشروع امل

 

 مبادرات دعم كلية الجبيل الجامعية .أ

 مشاريع ريادة األعمال .ب

 مشاريع الخدمة املجتمعية .ت

 االختراعات واالبتكارات .ث

 والنشر العلمي والترجمةمشاريع التأليف  .ج

 مشاريع الفنون التشكيلية واإلنتاج الرقمي .ح

 اإلنجازات املهنية املتميزة .خ

 الجوائز العلمية أو الثقافية على املستويات املحلية أو اإلقليمية أو الدولية .د

إعالن إطالق الجائزة
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