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 جائـزة جامعـة امللـك خالـد للكلية / اإلدارة املتميـزة

 :باجلائزةالتعريف 

تمنحها الجامعة للكلية أو اإلدارة تقديرا واعترافا بتميزها اإلداري، مما يؤدي إلى إذكاء روح التنافس الشريف جائزة سنوية 

بين كليات الجامعة وإداراتها نحو تحصيل تلك الجائزة وبذل املزيد من الجهود وصوال إلى األداء األقص ى املتميز والذي 

، ومن ثم تقديم خدمات متميزة لجميع املستفيدين من خدماتها. اإلسالميةلقيم األصيلة في قيمنا يشكل أحد املفاهيم وا

وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في املفاهيم واملمارسات واألساليب اإلدارية املطبقة بالجامعة وتطبيق معايير 

 التميز اإلداري.

 :املستهدفون

 (عمادات مساندة / إدارات عامة...إلخ /كليات الوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة )جميع 

 :أهـداف اجلائـزة

 تسعى الجائزة إلى تطوير األداء املؤسس ي واإلداري بالجامعة واالرتقاء به من خالل:

 تقدير قيادة الجامعة للكليات والوحدات اإلدارية املتميزة في أدائها وإنتاجيتها وخدماتها وخططها وأساليب عملها. 

 ووحداتها اإلدارية، وتشجيعهم على اإلتقان واإلبداع والتميز وااللتزام التنظيمي وخدمة  تحفيز كليات الجامعة

 .ستفيدينامل

 .نشر مفاهيم التميز واإلبداع والجودة، وتعميم أفضل املمارسات اإلدارية واملهنية 

 فز معنوي يشجع تطوير كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية واالرتقاء بمستوى األداء فيها، من خالل توفير حا

 التعاون وبناء روح املنافسة اإليجابية.

 .ضمان التزام كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية بتقديم خدمات جيدة وعالية املستوى 

 ضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية. 

  بالواجبات واملهام املوكلة إليها على الوجه األكمل وبمستويات عالية ضمان قيام كليات الجامعة ووحداتها اإلدارية

 .من الكفاءة واالحتراف

  توفير مرجعية مؤسسية قائمة على معايير نوعية للتقييم لقياس مدى التقدم والتطور في أداء كليات الجامعة

 .ووحداتها اإلدارية

 اإلدارية، وتحسين اإلنتاجية، وزيادة الكفاءة.  دعم برامج التنمية والتطوير في كليات الجامعة ووحداتها 
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 شروط الرتشح

 استيفاء جميع معايير الجائزة. 

 رء األدلة والبراهين بعدد املعايياستيفا. 

 من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها. %80قق املرشح أن يح 

  سبق أن فاز بها املرشح في دورة 
ً
 .سابقةأال يتضمن ملف الترشح أعماال

 بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(. دورتين سابقتين من الجوائزاملرشح  يض ن يمأ 

 .اعتماد نموذج الترشيح من الرئيس املباشر للجهة املرشحة 

 املرفقـات

 .نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح 

 .مطابقة األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح 

  والبراهين مرتبة حسب ترتيب معايير التقييم.األدلة 

 قيمة اجلائزة

 املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير 

 املركز الثاني: درع الجائزة + شهادة تقدير 

 املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير 
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 ةـح األساسيرشـات املـمعلوم
 هـ14      ي  ـام اجلامعـالع

 اإلدارة الجهة

  

 معاييـر التقييم

املعيـار 
 الرئيـس

 مستـوى التقييم األدلة والرباهني املعاييـر الفرعيـة
4 3 2 1 

القي
ـ

ادة
  

     خطط العمل تلتزم قيادة الكلية / اإلدارة بتطبيق معايير الجودة 1
تقوم قيادة الكلية / اإلدارة بتفويض الصالحيات وفق املستويات  2

 الوظيفية

     لتفويض الصالحياتنماذج 

توجه قيادة الكلية / اإلدارة عمليات التقويم املستمر لألداء  3

 والعمل على تطويره

محاضر اجتماعات / 

 تعميمات
    

تتبنى قيادة الكلية / اإلدارة أساليب التخطيط االستراتيجي  4

 والتنفيذي وفق اإلمكانات املتاحة

محاضر اجتماعات / 

 تعميمات
    

تقوم الكلية / اإلدارة بتطوير خططها االستراتيجية والتنفيذية في  5

 ضوء نتائج تطبيق مبادرات ومشاريع الخطط السابقة

الخطط االستراتيجية 

 والتنفيذية
    

تضمن الكلية / اإلدارة خططها االستراتيجية والتنفيذية أهدافا /  6

 مبادرات موجهة لذوي االحتياجات الخاصة

االستراتيجية الخطط 

 والتنفيذية
    

اإلبداع
 

والتميز
 

     نماذج لتحفيز العاملين تتبنى الكلية / اإلدارة أنظمة وإجراءات محفزة لإلبداع واستمراريته 7

     شهادات حصلت الكلية / اإلدارة على شهادات اعتماد محلية / دولية 8
 تخصص الكلية / اإلدارة أنشطة وفعاليات تناسب ذوي  9

 االحتياجات الخاصة

     دعوات / تقارير  / صور 

تقيس الكلية / اإلدارة تأثير روح اإلبداع وبيئته واملشاريع أو  10

 املبادرات اإلبداعية على سير العمل بها

     استطالعات الرأي

تقيس الكلية / اإلدارة مدى انعكاس نتائج املبادرات على تحفيز روح  11

 لتقديم مبادرات إبداعية التنافس بين العاملين

     استطالعات الرأي

تقنية املعلومات  
تطبق الكلية / اإلدارة برامج لتعريف وتدريب املوظفين على تقنية  12 

 املعلومات واإلنترنت

     نماذج للبرامج

     صور للموقع يوجد موقع إلكتروني يتم تحديثه باستمرار للكلية / اإلدارة  13
الكلية / اإلدارة دعما فنيا ملوظفيها املستخدمين للتقنية توفر  14

 واإلنترنت

تعاميم/ بالغات أعطال/ رد 

 التصليح
    

تقيس الكلية / اإلدارة أثر تحديث األنظمة التقنية املتاحة على سير  15

 العمل بها وتقديم الخدمات

     استطالعات الرأي

اخلدة جود
مات
املقد 

للم مة
ستف
يدين

 

الكلية / اإلدارة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة في املرافق توفر  16

 والتجهيزات

/ صور /  استطالعات الرأي

 تقارير
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املعيـار 
 الرئيـس

 مستـوى التقييم األدلة والرباهني املعاييـر الفرعيـة
4 3 2 1 

تتبنى الكلية / اإلدارة أساليب شفافة الستقبال شكاوى وتظلمات  17

 املستفيدين

     نماذج للشكاوى 

الخدمات تقيس الكلية / اإلدارة مستوى رضا املستفيدين عن  18

 املقدمة لهم

     استطالعات الرأي

تستفيد الكلية / اإلدارة من الشكاوى واملقترحات ونتائج قياس  19

 مستوى رضا املستفيدين في عمليات تطوير أدائها

     تقارير

اإلجراءات
 

املتبعة
يف 

 
أداء
 

املهام
 

     نماذج وتطبيقاتهيوجد بالكلية / اإلدارة أدلة إرشادية عن إجراءات العمل  20

تقيس الكلية / اإلدارة املؤشرات الدالة على الحاجة إلحداث تغيير  21

 وتطوير في اإلجراءات

     تقارير

تقوم الكلية / اإلدارة بإشعار العاملين باإلجراءات املطورة  22

 وتطبيقاتها

     نماذج التعاميم

     قرار التشكيل اإلجراءات املطورة يوجد بالكلية / اإلدارة آلية ملتابعة تطبيق 23

تعيد الكلية / اإلدارة دورة تطوير إجراءات العمل بها في ضوء نتائج  24

 قياس أثر التطوير السابق

     تقارير

إدارة
 

وتنمية
 

املوارد
 

البشرية
 

يوجد لدى الكلية / اإلدارة وصف وظيفي لجميع الوظائف لديها  25

 ويتم االلتزام به

     الوظيفيالوصف 

تطور الكلية / اإلدارة أساليب قياس األداء الوظيفي ملواردها  26

 البشرية

     تقارير

تحلل الكلية / اإلدارة نتائج تقييم األداء للعاملين وتستفيد منها في  27

 تحسين أدائهم

     تقارير

تضمن الكلية / اإلدارة فرصا كافية وعادلة للتطوير املنهي لجميع  28

 املوظفين

     نماذج ترشيح

     تقارير تتابع الكلية / اإلدارة نتائج تقييم أثر التدريب على أداء العمل 29

تربط الكلية / اإلدارة الحوافز )الفرص التدريبية، العالوات،  30

االرتقاء الوظيفي، املكافأة، التقدير( بمستوى األداء والسلوكيات 

 والعاملينوالتطوير الذاتي لإلدارة 

     تعاميم

تطبق الكلية / اإلدارة أساليب لقياس مدى رضا العاملين عن  31

 الحوافز

     استطالعات الرأي

     تقارير تطبق بالكلية / اإلدارة إجراءات إدارية للتطوير الوظيفي 32

  للدرجات الكلي اجملموع
 

 خلتما اجلهةئيس راعتماد 
  

 


