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  ةاملتميز  ةجائزة الطالبالئحة 
 
 اجتماعيا

 )فخر الجامعية(

  جائزةالتعريف : 

 على مستوى الكلية  تفوقاتم تجعلهنمميزات  لديهنممن  طالبات املنتظماتالجائزة سنوية مقدمة من الكلية إلى 
 
شروط ومعايير  عليهنوتنطبق اجتماعيا

 القويماإلسالمي  والتحلي بخلق وآداب السلوكاالجتماعي  السلوكتعزيز  إلىالجائزة تهدف  اكم .الضوء على التفوق غير األكاديمي ، لتسليطللجائزةترشيح ال

 وحسن السيرة واملظهر. وتمنح الطالبة الحاصلة على الجائزة لقب )فخر الجامعية(.يم املجتمع ومبادئه وهويته التي تعبر عن ق

 

 ةطالبشروط ترشيح ال  
 
 :املتميزة اجتماعيا

  الكلية. فصلين دراسيين على األقل في  تقد أكمل ةكون الطالبتأن  .1

 ترشح لعامين متتاليين لنفس الجائزة.لاعلى الجائزة  الحاصالتيجوز للطالبات ال  .2

 للمعايير  100ة أعلى درجة مستحقة من املرشح ةطالبالحقق أن ت .3
 
 التالية:درجة وفقا

 

 القصوى الدرجة  املعيار م

 % 30 الطالباتوكالة شؤون  تقييم 1

 % 30 قسم األمن والسالمةتقييم  2

 % 20 القسم األكاديمي  ةتقييم رئيس 3

 % 10 في الكلية خارج الكلية خالل فترة االنتظام /عمال التطوعية داخل األ املشاركة في  4

 %10  تصويت الطالبات 5

 % 100 املجموع

 

  ةطالبترشيح المعايير  
 
 :املتميزة اجتماعيا

 ملحافظة على الذوق العام والسلوكيات واآلداب التي تعبر عن قيم املجتمع ومبادئه وهويته ومنها:ا

 وتقاليد اإلسالمية القيم مع يتناسب بما الهيئةو  وامللبس الزي  في العام الذوق واملحافظة على  اإلسالمي واألخالقي وحسن السيرة االلتزام بالسلوك -1

 تعليمات. من الشأن هذا في الكلية تصدره وما الصحيحة املجتمع السعودي وأعراف

 أو الندوات أو االختبارات أو مرافقها وبالقواعد املتبعة أثناء املحاضرات وكافة الكلية في الدراسة سير وحسن النضباطوا املحافظة على النظام -2

 الكلية. داخل تقام التي األنشطة

 الكلية.بالقول والفعل مع كافة منسوبي  اللباقة بأدبااللتزام  -3

 الكلية.فق راة على املمتلكات العامة ونظافة ماملحافظ -4

 .الجتماعي ا التواصل وسائل أو الحديثة من خالل التقنياتوعدم املساس بها منسوبيها  وجميعسمعة الكلية املحافظة على  -5
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  ةاملتميز  ةجائزة الطالبالئحة 
 
 اجتماعيا

 )فخر الجامعية(

 

 

 

 

  :الجائزة 

 شهادة ةة املتميز تمنح الطالب -
 
 . لاير فقط 1000مكافأة مالية من صندوق الطالب بمقدار  وتقدير وتخصص لهاشكر  اجتماعيا

 العام الدراس ي الذي حصلت فيه على الجائزة.  باإلضافة إلىتمنح بطاقة تحمل لقب فخر الجامعية  -

 

  جائزةالالهيكل التنفيذي إلجراءات: 

 

 
 

 

 

 

 

1الطالبـة
وكيلة شؤون 

2الطالبات
قسم األمن 

3والسالمة
القسم 

4األكاديمي
تصويت 

5الطالبات
وكيلــة شؤون 

6الطالبات 
لجنة 

7االنضباط

 موعد التنفيذ من العام الدراس ي  للجائزة في الفصل الدراس ي األول مراحل الترشيح  م

 ة اإلعالن عن جائزة الطالب 1
 
 11األسبوع بداية  فتح باب التسجيلو املتميزة اجتماعيا

 15نهاية األسبوع  شؤون الطالباتة وكيلإلى  ةتسليم نماذج الترشيح من قبل الطالب 2

 - قسم األمن والسالمة نماذج التقييم من استالم 3

 - القسم األكاديميالتقييم من  نماذجاستالم  4

 - الرفع بنتائج تصويت الطالبات 5

 حفل ختام األنشطة الطالبية الفائزاتإعالن النتائج وتكريم  6
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  ةاملتميز  ةجائزة الطالبالئحة 
 
 اجتماعيا

 )فخر الجامعية(

 ة املتميز  ةإجراءات ترشيح الطالب
 
 :اجتماعيا

  ةاملتميز  ةبدء الترشيح لجائزة الطالب عن لجنة االنضباط باإلعالن قومت .1
 
وإرسال الرسائل  وموقع الكليةفي الشاشات  اجتماعيا

   .اتاإللكترونية عبر البريد الجامعي للطالب

  ةتميز امل ةلجائزة الطالب اة ترشيح نفسهيحق للطالب .2
 
 من خالل الخطوات التالية: اجتماعيا

  ةاملتميز  ةالطالبنموذج طلب الترشيح لجائزة  . )ملحقذج طلب الترشيحتعبئة نمو  
 
 (اجتماعيا

  وكيلة شؤون الطالباتنموذج طلب الترشيح لتسليم. 

نفسها قوم بترشيح ا مؤهلة للحصول على الجائزة لتي تراهالتة الطالب مخاطبةإدارة الكلية ، ، وكالة شؤون الطالباتالعلميللقسم  يجوز   .3

 . 2الخطوات املذكورة في الفقرة رقم  عباتبا

 :وكيلة شؤون الطالباتمهام  .4

  لطالبات باستثناء قسم األمن والسالمة لوضع الدرجات املناسبةاقسام وكالة شؤون أ مشرفات وعرضها علىالترشيحات جمع. 

  لقسم األمن والسالمة لوضع الدرجات املناسبة.رفع الترشيحات 

  لوضع الدرجات املناسبة. الترشيحات إلى رئيسة القسم األكاديميرفع 

الطالبات املرشحات يضم أسماء باالستعانة باملجلس الطالبي تبيان إلكتروني اس نشر بعد استعادة الترشيحات من القسم األكاديمي يتم  .5

 حتى يتم جمع تصويت طالبات الكلية.

 .واختيار الفائزةلى لجنة االنضباط لتعبئة نموذج التقييم النهائي ترفع نتائج التصويت إ .6

 لألنشطة الطالبية.في الحفل الختامي  الثانيالفصل الدراس ي  نهاية يتم اإلعالن عن النتائج في .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


