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جائزة الطالب املثالي

 تعريف جائزة الطالب /ــة املثالي :
جائزة سنوية مقدمة من الكلية إلى طالب/ـة مثالي على مستوى السنة التحضيرية و طالب/ـة مثالي آخر على مستوى التخصصات ممن تنطبق عليهم
شروط ومعايير الترشيح للجائزة وذلك في نهاية الفصل الدراس ي الثاني .وتهدف الجائزة إلى تحفيز الطالب والطالبات على الجد واالجتهاد واملشاركة في
األنشطة الطالبية والتحلي بالسلوك اإلسالمي القويم.

 شروط ومعاييرترشيح الطالب/ـة املثالي :
أن يكون الطالب/ــة قد أكمل فصلين دراسيين على األقل في تخصصه  ،ويمكن لطالب/ـة السنة التحضيرية الترشح للجائزة بعد مرور فصل
دراس ي واحد في الكلية.
أال يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من قبل الكلية.
ال يجوز للطالب/ـة الترشح لعامين متتاليين لنفس الجائزة.
ً
أن يحقق الطالب/ـة املرشح/ــة أعلى درجة مستحقة من  100درجة وفقا للمعايير التالية :

.1
.2
.3
.4

م

املعيار

الدرجة القصوى

1
2
3
4

أال يقل املعدل التراكمي للطالب/ـة عن  2.75من 4
االلتزام بالسلوك اإلسالمي واألخالقي وحسن السيرة واملظهر
املشاركة في األنشطة الطالبية الالمنهجية
رأي القسم العلمي في الطالب/ـة املرشح/ــة

% 40
% 20
% 20
% 20

% 100

املجموع
 الجائزة:

يمنح الطالب/ـة املثالي شهادة شكر و تقدير و تخصص له مكافأة مالية من صندوق الطالب بمقدار  1000ريال فقط.

 الهيكل التنفيذي إلجراءات جائزة الطالب/ـة املثالي:
1
الطالب/ـة

2
القسم العلمي

9
مديرالكلية

3

8

وكيل/ـة الشؤون االكاديمية

وكيل /ـة شؤون الطالب

4

7

وكيل/ـة شؤون الطالب

اخصائي/ـة توجيه وارشاد
5

6

اخصائي/ـة توجيه وارشاد

خدمات الطالب /الطالبات
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م

جائزة الطالب املثالي

مراحل الترشيح لجائزة الطالب املثالي

موعد التنفيذ
الفصل الدراس ي الثاني

1

اإلعالن عن جائزة الطالب/ـة املثالي في الشاشات و موقع الكلية و البوابة اإللكترونية و رسائل البريد
اإللكتروني

األسبوع 10 - 9

2

تسليم نماذج الترشيح من قبل الطالب إلى رئيس/ـة القسم العلمي

نهاية األسبوع 11

3

تسليم نماذج التقييم من وكالة الشؤون األكاديمية إلى وكالة شؤون الطالب

نهاية االسبوع 12

4

تسليم التقييم من قسم خدمات الطالب إلى وكيل/ـة الكلية لشؤون الطالب

نهاية االسبوع 13

5

رفع تقريربنتائج الترشيح إلى وكيل/ـة الكلية لشؤون الطالب /الطالبات

األسبوع 14

6

إعالن النتائج وتكريم الفائزين

األسبوع 15
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البيانات الشخصية
االسم
الرقم الجامعي
البريد اإللكتروني
رقم الجوال
البيانات األكاديمية
التخصص

املعدل التراكمي في آخر فصل دراس ي

عدد الساعات املجتازة

املعدل الفصلي في آخر فصل دراس ي

األنشطة الطالبية
1

هل سبق أن شاركت باألنشطة الالمنهجية أو النوادي الطالبية بالكلية؟

 Oنعم

 Oال

2

هل سبق أن شاركت بأنشطة أخرى بالكلية لم تذكر في الفقرة رقم 1؟

 Oنعم

 Oال

3

هل سبق أن شاركت بأنشطة لجان أو نوادي خارج الكلية؟

 Oنعم

4

هل سبق أن التحقت بدورات تدريبية أو ورش عمل؟

 Oنعم

 Oال

5

هل سبق أن شاركت بأنشطة منهجية (لها عالقة بدراستك)؟

 Oنعم

 Oال

إذا كانت اإلجابة
"بنعم" أذكرها

إذا كانت اإلجابة
"بنعم" أذكرها
 Oال

إذا كانت اإلجابة
"بنعم" أذكرها
إذا كانت اإلجابة
"بنعم" أذكرها
إذا كانت اإلجابة
"بنعم" أذكرها

مالحظات:


يرفق مع النموذج مايثبت املشاركة في األنشطة الالمنهجية وحضور الدورات واملؤتمرات واملحاضرات العلمية ونسخة حديثة من السجل األكاديمي.



يسلم النموذج لرئيس القسم العلمي للطالب.



تسلم نماذج طالب السنة التحضيرية لرئيس قسم الدراسات العامة.



آخر موعد لتقديم نماذج الترشيح لرؤساء األقسام ألكاديمية نهاية دوام يوم  143 9/ 07 / 19هـ املوافق 2018/ 04 / 05م

