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محفاازة تتساااوه فيهااا فاارة انطالقااام ماان جاارة اامعااة الملاا  فيصااب علااى تااوفير بيئااة عمااب 
اااائزة التميااز فاا  "عمااادة التطااوير و ااما  الجااودة تقاادم ؛ فيهااا المتمياازو  وُيكاَفاا  التكيااف الااوظيف 

وذلاااا  بهاااادف تطااااوير القاااادرات الوظيفيااااة لمااااوظف  الجامعااااة  ورفاااا  اااااودة األداء ؛ "األداء الااااوظيف 
 .هاواإلنتااية داخل

بالعدياااد مااان الحقاااوز واامتياااا ات المرتبطاااة  و يتمتعااامنساااوب  الجامعاااة مااان الماااوظفين إ  
يااات ملماان أهاام الع التحفيااز الااوظيف مجموعااة ماان الواابااات  ويعتباار  مكمااا يقاا  علااى عاااتقه  مبااوظيفته

للعمااب بفاعليااة وكفاااءة  ورفاا   يند عليهااا المسةسااة لخلااب الرىبااة لااده المااوظفالتاا  يمكاان أ  تعتماا
اامعاااة الملااا  تاااوفر وكمثيالتهاااا مااان المسةساااات النااحاااة لإلنجاااا    م  و ياااادة دافعياااتهئهاااممساااتوه أدا

ااا   العديااد ماان الفاارة والوةااائب لتحفيااز موظفيهااافيصااب  الجامعااة  للاادور الااضط ي ااطل  باا  موظفااووتتويجم
 على كافة المستويات. ف  تحقيب أهدافها

 

 إلى تحقيب األهداف التالية: اائزة التميز ف  األداء الوظيف تهدف 
 .تثمين وتقدير أداء موظف  وموظفات اامعة المل  فيصب وتحفيزهم 
  مستوياتهم.اامعة المل  فيصب باختالف  موظفاتو اارتقاء بجودة أداء موظف 
 ية والخدمية.دارأف ب الممارةات اإل تطبيب 
   مستوه اانتماء الوظيف .رف 
  الجامعة. موظف خلب بيئة عمب تنافسية إبداعية بين 

 :الفئات الوظيفية التالية منسوبويستطي  التقدم للمشاركة والتنافس على الجائزة 
 ومن ف  جكمهم.هم ومساعدوات دارالعموم واإلراء مد الوظائف القيادية: موظفو-أوال

 ومن ف  جكمهم. العقود المسقتةوية دارالوظائف اإل ي:داروظائف الكادر اإل موظفو-ثانيا

 ومن ف  جكمهم. والتقنيةوالهندةية والصحية الوظائف الفنية  الوظائف الفنية: موظفو-ثالثا

 ومن ف  جكمهم.مراةلو  والسائقو  أفراد األمن وال :الوظائف المساندة موظفو-رابًعا

 المبادرات المتميزة من موظفي الجامعة. أصحاب-خامًسا
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من خالل طلب ترشيح منسوبيها التنظيمية بالجامعة )كليات  عمادات  إدارات  مراكز  وجدات...إلخ( الوجدة قدم تُ 

 التالية:لآللية وفقا إلى ةعادة رئيس اللجنة التنفيضية لجوائز التميز  طلب رف  ال

 عدد المرشحين من الوجدات التنظيمية: -1

o  ا.ا واجدم ( ترشح مرشحم 4إلى  1الوجدات التنظيمية الت  يتراوح عدد موظفيها الكل  )من 

o ثنين.( ترشح مرشحين ا9إلى  5كل  )من وظفيها الالوجدات التنظيمية الت  يتراوح عدد م 

o  ( ترشح ثالثة مرشحين.19إلى  10الوجدات التنظيمية الت  يتراوح عدد موظفيها الكل  )من 

o  ( ترشح أربعة مرشحين.35إلى  20الوجدات التنظيمية الت  يتراوح عدد موظفيها الكل  )من 

o  ( ترشح خمسة مرشحين.35الوجدات التنظيمية الت  يزيد عدد موظفيها الكل  عن ) 

م  األخض ف  عين ااعتبار أ  يتم اجتساب عدد المرشحين الكل  وفقا للفئات المستهدفة من الجائزة وأ  

 .التنظيميةالعاملين ف  الوجدة  على الراال والنساءمب ذل  تيش

ا على المرشحين عن أ  يتولى اختيار  -2 الوجدات التنظيمية الرئيس المباشر واعتماد صاجب الصالجية اةتنادم

التطوير -العمب تحت  غط-المرونة-العمب الدؤوب-: جسن السيرةمجموعة من ااعتبارات من أهمها

 المبادرة... وىيرها.-المستمر

 :يل ما لجائزة التميز ف  األداء الوظيف   المرشحشترط ف  يُ 
  المتعاقااادين علاااى أ  يكاااو  مااان منساااوب  الجامعاااة ةاااواءم مااان الماااوظفين الرةاااميين أو

 مالك الجامعة.
 عال  الفائزين بالجائزةإوجتى  أ  يكو  المرشح على رأس عمل  ف  الجامعة بال انقطاع. 
  الجامعة.وظيفت  بف  -على األقب-أ  يكو  قد أم ى ةنتين 
  ف  التقييم السنوط لألداء الوظيف  آلخر ةنتين. على تقدير "ممتا " أ  يكو  جاصالم 
   ا يكو  ف  إاا ة اةتثنائية خالل فترة الترشح.أ 
  ااا  المرشااحيكااو  أ  ا ا ت ديبيم ماان داخااب الجامعااة أو خاراهااا علااى مماان صاادر بحقهاام قاارارم

 مدار العامين الما يين.
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  خاااالل العاااامين تزياااد عااان ثالثاااة أشاااهر  اةاااتثنائيةقاااد تمتااا  ب ااااا ة  المرشاااحيكاااو  أ  ا
 الما يين.

  قااد تاام تكليفاا  أو ندباا  خااارأل الجامعااة ألكثاار ماان ةااتة أشااهر خااالل  المرشااحيكااو  أ  ا
 العامين الما يين.

 ماان  الاادورتين السااابقتينل خااالالجااائزة المرشااح عليهااا فئااة بقااد فااا   المرشااحيكااو   أ  ا
 .الجائزة

  علاااى ملاااف المرشاااحشاااتمب يبحيااا    الترشااايحاتتساااتقبب عماااادة التطاااوير و اااما  الجاااودة 

 التالية: المرفقات

: على ملتويش لجوائز التميز التنفيذيةم إلى سعادة رئيس اللجنة سل  ي   :سري( 1نموذج رقم ) .1

)سيتم استبعاد  للمترشح موذأل تقييم المهارات المرتبطة باألعمال اإلداريةنو  ترشيحالخطاب 

في نموذج تقييم  أقل من ممتازالحاصلين على تقدير الذين لم يقدموا النوذج أو المرشحين 

 .(األعمال اإلدارية

)سيتم  اهة عمل من صاجب الصالجية ف   م  مصادقت  للمترشح تقييم األداء الوظيف  السنوط .2

 .أقل من ممتاز(الحاصلين على تقدير استبعاد المرشحين 

  تميز المتقدم لت  تثبتاألدلة اامي  داخل  رفب وي: وخدمة المجتمعالسيرة الذاتية ( 2رقم ) نموذج .3

 من صاجب الصالجية. عتمديُ و

 .شهادات الدورات التدريبيةصورة من  .4

ُيعب  : الموظفلتطوير الوحدة التنظيمية التي يعمل بها  تطويريةالمبادرة ( ال3رقم ) نموذج .5

امي  فئات اائزة التميز ف  األداء الوظيف  فيما عدا الفئة الخامسة :  هضا النموذأل للمتقدمين على

م يسبب تطبيقها  أو اارط لمن أ  المبادرة المقدمة ) يجب أ  يتحقب المرشح  فئة المبادرات المتميزة

  وةوف يتم اةتبعاد   أو تم المشاركة بها ف  أط مسابقة أخره داخب أو خارأل الجامعةتنفيضها

 (المقدمة ب ط نموذأل أخر أو ىير محققة للشرطالمبادرات 
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ُيعب  هضا النموذأل فقط للمتقدمين على اائزة التميز ف  األداء : تطويريةالمبادرة ( ال4رقم )نموذج  .6

من أ  المبادرة المقدمة ) يجب أ  يتحقب المرشح  الوظيف  الفئة الخامسة : فئة المبادرات المتميزة

تنفيضها بجامعة المل  فيصب  أو تم المشاركة بها ف  أط مسابقة أخره لم يسبب تطبيقها  أو اارط 

 (  وةوف يتم اةتبعاد المبادرات المقدمة ب ط نموذأل أخر أو ىير محققة للشرطداخب أو خارأل الجامعة
7 

   الترشااح للجااائزة  لتاااريخخااالل العااامين السااابقين والمشاااركات المقدمااة األدلااة الوثااائب وامياا

 ولن ُينظر ألط أدلة خارأل المدة الزمنية المضكورة.

  لوثائب المطلوبةا ف  جال عدم اةتكمالالمرشحين ملفات اةتبعاد يتم. 
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% من المجموع الكل  للجائزة كحد أدنى للمنافسة على المراكز 60يجب أ  يحصب المرشح / المرشحة على 
 .وج ور المقابلة الشخصية األولى

 شرافية التجاوز عن هذا الضابط متى رأت مقتضى لذلك بناًء على توصية اللجنة التنفيذية()للجنة اإل

 هم ومن ف  جكمهم.ومساعدوات دارمدراء العموم واإل الفئة المستهدفة:
 مراكز 5المراكز: عدد 

 الترشح للجائزة لتاريخامي  األدلة خالل العامين السابقين  :فئة المديرين –المتقدمين للجائزة معايير تقييم 
 الدراة الوصف المعيار م
 معيار مشاركة تقديره السنوط عن ممتا  يقب  ا أ تقييم األداء السنوط  1
تقييم المهارات المرتبطة  2

 يةدارباألعمال اإل
 والوظيفية يةدارللمهارات اإلتقييم الرئيس المباشر 

 للموظف
10% 

الدورات التدريبية  3
 والتطويرية

ا بحي  ذات موثوقية و معتمدة على أ  تكو  من اهة
 %20 تدريبية دورات 4قب عن ت

خدمة المجتم  الداخل /  4
 الخارا 

 الجوائز التقديرية

25% 
 خدمة المجتم  داخب الجامعة

خدمة المجتم  خارأل الجامعة من اهات معتمدة ف  
 ةاعة تطوع( 50منصة تطوع )ا تقب عن 

لتطوير الوحدة  مبادرة مقدمة من قبب الموظف المبادرة التطويرية 5
 %20 يديرهاالتنظيمية التي 

 %25 التواصبأداة للحكم على السمات الشخصية والقدرة على  المقابلة الشخصية 6
 %100 المجموع

 التقديرية كاف ةالم المالية كاف ةالم المركز
 ج ور برنامج تدريب   7500 المركز األول
 ج ور برنامج تدريب   7000 المركز الثان 
 ج ور برنامج تدريب   6500 المركز الثال 
  6000 المركز الراب 

  5000 المركز الخامس
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 ية والعقود المسقتة.دارالوظائف اإل الفئة المستهدفة:
 مراكز 10 عدد المراكز:

الترشح  من تاريخامي  األدلة خالل العامين السابقين  ية:دارفئة الوظائف اإل –معايير تقييم المتقدمين للجائزة 
 للجائزة

 الدراة الوصف المعيار م

معيار  أ  ا يقب تقديره السنوط عن ممتا  تقييم األداء السنوط للموظف 1
 مشاركة

2 
تقييم المهارات المرتبطة 

 باألعمال اإلدارية
تقييم الرئيس المباشر للمهارات اإلدارية والوظيفية 

 للموظف
10% 

 الدورات التدريبية والتطويرية 3
ا تقب على أ  تكو  من اهة معتمدة وذات موثوقية بحي  

 تدريبية دورات 4عن 
25% 

4 
خدمة المجتم  الداخل / 

 الخارا 

 الجوائز التقديرية

20% 
 خدمة المجتم  داخب الجامعة

معتمدة ف  منصة الجامعة من اهات  خدمة المجتم  خارأل
 ةاعة تطوع( 50تطوع )ا تقب عن 

 المبادرة التطويرية 5
لتطوير الوحدة مبادرة مقدمة من قبب الموظف 

 بهاالتنظيمية التي يعمل 
20% 

 %25 أداة للحكم على السمات الشخصية والقدرة على التواصب المقابلة الشخصية 6
 %100 المجموع

 التقديرية كاف ةالم المالية كاف ةالم المركز
 ج ور برنامج تدريب   7500 المركز األول
 ج ور برنامج تدريب   7000 المركز الثان 

 ج ور برنامج تدريب   6500 الثال  المركز
  6000 المركز الراب 

  5500 المركز الخامس
   5000 المركز السادس
   4500 المركز الساب 
   4000 المركز الثامن
   3500 المركز التاة 
   3000 المركز العاشر
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 الوظائف الفنية والهندةية والصحية والتقنية ومن ف  جكمهم. شاىلو الفئة المستهدفة:
 مراكز 5 عدد المراكز:

الترشح  لتاريخامي  األدلة خالل العامين السابقين  : :الفنيةفئة الوظائف  –معايير تقييم المتقدمين للجائزة 
 للجائزة

 الدراة الوصف المعيار م
تقييم األداء السنوط  1

 للموظف
معيار  تقديره السنوط عن ممتا أ  ا يقب 

 مشاركة
تقييم المهارات المرتبطة  2

 باألعمال اإلدارية
تقييم الرئيس المباشر للمهارات اإلدارية والوظيفية 

 للموظف
5% 

الحصول على شهادات  
 مهنية

أ  يحصب المتقدم على شهادة مهنية تخصصية منتهية 
 باختبار

10% 

الدورات التدريبية  3
 والتطويرية

على أ  تكو  من اهة معتمدة وذات موثوقية بحي  ا 
 تدريبية دورات 4تقب عن 

25% 

خدمة المجتم  الداخل /  4
 الخارا 

 %20 الجوائز التقديرية
 خدمة المجتم  داخب الجامعة

خدمة المجتم  خارأل الجامعة من اهات معتمدة ف  منصة 
 ةاعة تطوع( 50تطوع )ا تقب عن 

لتطوير الوحدة مبادرة مقدمة من قبب الموظف  التطويريةالمبادرة  5
 التنظيمية التي يعمل بها

20% 

 %20 أداة للحكم على السمات الشخصية والقدرة على التواصب المقابلة الشخصية 6
 %100 المجموع

 

 التقديرية كاف ةالم المالية كاف ةالم المركز
 ج ور برنامج تدريب   5000 المركز األول
 ج ور برنامج تدريب   4500 المركز الثان 
 ج ور برنامج تدريب   4000 المركز الثال 
   3500 المركز الراب 

   3000 المركز الخامس



10

 أفراد األمن والمراةلو  والسائقو  ومن ف  جكمهم. الفئة المستهدفة:
 مراكز 5 المراكز:عدد 

الترشح  لتاريخامي  األدلة خالل العامين السابقين  :المساندةفئة الوظائف  –معايير تقييم المتقدمين للجائزة 
 للجائزة

 الدراة الوصف المعيار م

1 
تقييم األداء السنوط 

 أ  ا يقب تقديره السنوط عن ممتا  للموظف
معيار 

 مشاركة

تقييم المهارات المرتبطة  
 باألعمال اإلدارية

تقييم الرئيس المباشر للمهارات اإلدارية والوظيفية 
 للموظف

10% 

 الدورات التدريبية والتطويرية 2
على أ  تكو  من اهة معتمدة وذات موثوقية بحي  ا 

دورتين تدريبيتين خالل العامين السابقين  2تقب عن 
 للجائزة

15% 

3 
خدمة المجتم  الداخل / 

 الخارا 

 الجوائز التقديرية

20 
 خدمة المجتم  داخب الجامعة

خدمة المجتم  خارأل الجامعة من اهات معتمدة ف  
 ةاعة تطوع( 50منصة تطوع )ا تقب عن 

 أفكار أو مقترجات  4
 تطويرية

لتطوير الوحدة فكرة أو مقترح يقدم  المرشح 
 %20 التنظيمية التي يعمل بها

 %35 للحكم على السمات الشخصية والقدرة على التواصب أداة المقابلة الشخصية 5
 %100  المجموع

 

 التقديرية كاف ةالم المالية كاف ةالم المركز
 ج ور برنامج تدريب   3000 المركز األول
 ج ور برنامج تدريب   2500 المركز الثان 
 ج ور برنامج تدريب   2000 المركز الثال 
  1850 المركز الراب 

  1800 المركز الخامس
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 اامعة المل  فيصب. امي  موظف  الفئة المستهدفة:
 مراكز 5 عدد المراكز:

 :المتميزة اتالمبادرفئة  –معايير تقييم المتقدمين للجائزة 
 للشروط التالية:على أ  تخ   الجائزة المتميزة ألف ب المبادرات المقدمة للجنة  اتُتمنح اائزة المبادر

 أ  يكو  من منسوب  الجامعة ةواءم من الموظفين الرةميين أو المتعاقدين على مالك الجامعة. -1
 .وجتى إعال  الفائزين بالجائزة أ  يكو  المرشح على رأس عمل  ف  الجامعة بال انقطاع -2
   أو تحقيبالشراكة المجتمعية  أو دارطالتطوير اإل ف  أجد المجاات التالية:تكو  المبادرة يجب أ   -3

   أو أط مجال أخر ُيحدده المرشح.الهوية المسةسية
 أ  تكو  المبادرة المقدمة لم يسبب المشاركة بها ف  أط مسابقة أخره داخب أو خارأل الجامعة. -4
ا بجامعة -5 المل  فيصب وجققت آثار ونتائج تطويرية م  تزويدنا باألدلة  أ  تكو  المبادرة ُنفضت فعليم

)ةوف يتم اةتبعاد المبادرات الت  لم يتوافر بها هضا الشرط قبب أ  تتم عملية  والشواهد الدالة على ذل 
 تقيمها(.

 أ  يعتمد مقدم المبادرة مبادرت  من ِقبب صاجب الصالجية ف  الجهة الت  نفضتها أو اارط التنفيض بها -6
)ةوف يتم اةتبعاد المبادرات الت  لم يتوافر بها هضا الشرط قبب أ  تتم عملية  للجائزة قبب تقديمها

 تقيمها(.
)ةوف يتم اةتبعاد المبادرات (  4أ  يستخدم المتقدم نموذأل تقديم المبادرات المتميزة )مرفب رقم  -7

 المقدمة ب ط نموذأل أخر(.
 المبادرة  أو أجد المشاركين فيها.أ  يكو  المتقدم / المتقدمين هو صاجب  -8
وتمنح كب من المبادرات الفردية أو المبادرات الجماعية اائزة واجدة تقبب المبادرات الفردية والجماعية   -9

 .موظفين 3فقط على أا يزيد عدد أصحاب المبادرة الواجدة عن 

 المالية كاف ةالم المركز
 5000 المركز األول
 4500 المركز الثان 
 4000 المركز الثال 
 3500 المركز الراب 

 3000 المركز الخامس




