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 الئحة جائزة الطالب املثالي

1

ـة/الطالب
2

القسم العلمي

3

ـة الشؤون االكاديمية/وكيل

4

ـة شؤون الطالب/وكيل

5

ـة توجيه وارشاد/اخصائي

6

الطالبات/ خدمات الطالب

7

ـة توجيه وارشاد/اخصائي

8

ـة شؤون الطالب /وكيل 

9

مدير الكلية

 املادة األولى

 : جائزة الطالب/ ــة املثالي تعريف 

 همق عليتنطبآخر على مستوى التخصصات ممن  مثالي طالب/ـة مثالي على مستوى السنة التحضيرية و جائزة سنوية مقدمة من الكلية إلى طالب/ـة

 وتهدف الجائزة إلى تحفيز الطالب والطالبات على الجد واالجتهاد واملشاركة في .ترشيح للجائزة وذلك في نهاية الفصل الدراس ي الثانيشروط ومعايير ال

  األنشطة الطالبية والتحلي بالسلوك اإلسالمي القويم.

 املادة الثانية

 املثالي : طالب/ـةشروط ومعايير ترشيح ال

فصل  الترشح للجائزة بعد مروريمكن لطالب/ـة السنة التحضيرية و  ، قد أكمل فصلين دراسيين على األقل في تخصصه /ــةالطالبأن يكون  .1

  دراس ي واحد في الكلية.

  يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من قبل الكلية. الأ .2

 الترشح لعامين متتاليين لنفس الجائزة.ال يجوز للطالب/ـة  .3

 للمعايير التالية : 100املرشح/ــة أعلى درجة مستحقة من  طالب/ـةالأن يحقق  .4
ً
 درجة وفقا

 الدرجة القصوى  املعيار م

 % 40 4من  2.75يقل املعدل التراكمي للطالب/ـة عن  الأ 1

 % 20 االلتزام بالسلوك اإلسالمي واألخالقي وحسن السيرة واملظهر 2

 % 20 الطالبية الالمنهجية نشطةاألاملشاركة في  3

 % 20 املرشح/ــة طالب/ـةفي الرأي القسم العلمي  4

 % 100 املجموع

 

 املادة الثالثة

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

 املادة الرابعة

 :إجراءات ترشيح الطالب/ـة املثالي

بمخاطبة وكيل/ـة الكلية للشؤون األكاديمية لتقوم األقسام العلمية برفع ترشيحات يقوم وكيل/ـة الكلية لشؤون الطالب/ الطالبات  .1

الطالب/ الطالبة املثالي حسب معايير وشروط الحصول على جائزة الطالب املثالي مع إرفاق النماذج املطلوب تعبئتها و ذلك بعد االعالن 

   .ة عبر البريد الجامعي للطالبالرسائل اإللكتروني عنها في الشاشات و موقع الكلية و إرسال

 يحق للطالب/ـة ترشيح نفسه لجائزة الطالب املثالي من خالل الخطوات التالية: .2

 (املثالي الطالبنموذج طلب الترشيح لجائزة  تعبئة نموذج طلب الترشيح التي تخص املرشح/ـة. )ملحق 

 .تسليم نموذج طلب الترشيح لرئيس القسم العلمي 

 للحصـــــــول على الجائزة ليقوم بترشـــــــيح نفســـــــه باتبا  الخطوات الطالب/ ـــــــــــــــــــة  مخاطبةأو إدارة الكلية  للقســـــــم العلمي يجوز   .3
ً
الذي تراه مؤهال

 . 2املذكورة في الفقرة رقم 

 مهام رئيس/ـة القسم العلمي: .4

 .جمع الترشيحات على مستوى القسم من قبل أعضاء هيئة التدريس والطاقم اإلداري التابع للقسم 

  وضــــــــع الدرجات( املناســــــــبة على بنود نموذج الترشــــــــيح الخاب بالقســــــــم العلمي بالتتســــــــيق مع متســــــــق نظام معلومات الطالبSIS  )

 (القسم العلمي –املثالي  الطالبالترشيح لجائزة  بالقسم. )ملحق نموذج

  ترشيح الطالب/ـة املثالي. نموذجالتأكد من استكمال بيانات الطالب املرشحين في 

  حصلوا على درجات أعلى بصفتهم املرشحين األوليين.تحديد الطالب الذين 

 املرشحات.ملناقشة نتائج التقييم و للتصويت على املرشحين رفع الترشيحات ملجلس القسم ومعها كامل املرفقات/   

 .رفع توصيات و ترشيحات مجلس القسم لوكيل/ـة الكلية للشؤون األكاديمية مع كامل املرفقات 

اديمية بعد التأكد من اســتكمال الترشــيحات و املتطلبات بلرســال ملفات املرشــحين/املرشــحات من األقســام العلمية تقوم وكالة الشــؤون األك .5

 إلى وكالة شؤون الطالب/ الطالبات مع كامل املرفقات.

الخاب  الخدمات الطالبية بتقييم املرشـــــــحين/املرشـــــــحات من األقســـــــام العلمية حســـــــب بنود نموذج الترشـــــــيح ُيكلف رئيس قســـــــم/ مشـــــــرفة .6

 ( قسم الخدمات الطالبية –املثالي  الطالبالترشيح لجائزة  بالخدمات الطالبية. )ملحق نموذج

 ُيكلف أخصائي/ـة اإلرشاد والتوجيه باملهام التالية: .7

 لكتروني(اإلالبريد  رسائلالبوابة اإللكترونية و الشاشات و موقع الكلية و ) اإلعالن عن الجائزة عبر قنوات عدة. 

  (حق الجدول الزمني لجائزة الطالب املثالي ل زمني ملتابعة أعمال جائزة الطالب املثالي. )ملوضع جدو 

  ــــــــــــــــــــــــة الكليـة لشــــــــــــؤون الطالب و إرســـــــــــــال قـائمـة بـأســــــــــــمـاء اســــــــــــتقبـال ملفـات املرشــــــــــــحين/املرشــــــــــــحـات لجـائزة الطـالـب املثـالي من وكيـل/ـ

 املرشحين/املرشحات إلى رئيس قسم/ مشرفة الخدمات الطالبية.
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 الئحة جائزة الطالب املثالي

  من استيفاء ملفات املرشحين/املرشحات ملتطلبات الجائزة بعد انتهاء عملية التقييم.التأكد 

 .جمع الدرجات النهائية للمرشحين/املرشحات 

 .إعداد تقرير بتتائج الترشيح إلى وكيل/ـة الكلية لشؤون الطالب/ الطالبات مع كامل املرفقات في نهاية الفصل الدراس ي الثاني 

ــــــــــــة الكلية ل .8 ــــــــــــة اإلرشاد والتوجيه يقوم وكيل/ـ شؤون الطالب/ الطالبات باعتماد النتيجة بعد االطال  على تقرير النتائج املرفو  من أخصائي/ـ

 ومرفقاته و رفعها لسعادة مدير الكلية.

 .في حفل ختام األنشطة الطالبية الثانيالفصل الدراس ي  نهايةتعلن النتيجة و يتم تكريم الفائزين/ الفائزات بالجائزة في  .9

 املادة الخامسة

 الجائزة: 

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

 


