
بيانات أولية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد 

للكلية / اإلدارة املتميـزة

معلومـات املرشـح األساسيـة

العـام اجلامعـي    )        14هـ     -         14هـ(

اململكــــة العربيــــة السعوديـة

وزارة التــــــعليــــــم

جــــامـــــعـــة امللك خــــــالد

وكالة الجـامعة للتطويـر والجودة

عامدة التطوير األكادميي والجودة

معايير التقييم

اإلدارةالجهة

املعيـار 
الرئيـس

مستـوى التقييماألدلة والرباهنياملعايري الفرعية

٤٣٢١

القيـادة 

خطط العملتلتزم قيادة الكلية / اإلدارة بتطبيق معايري الجودة١

وفق ٢ الصالحيات  بتفويض  اإلدارة   / الكلية  قيادة  تقوم 
املستويات الوظيفية

مناذج لتفويض 
الصالحيات

لألداء ٣ املستمر  التقويم  عمليات  اإلدارة   / الكلية  قيادة  توجه 
والعمل عىل تطويره

محارض اجتامعات / 
تعميامت

االسرتاتيجي ٤ التخطيط  أساليب  اإلدارة   / الكلية  قيادة  تتبنى 
والتنفيذي وفق اإلمكانات املتاحة

محارض اجتامعات / 
تعميامت

تقوم الكلية / اإلدارة بتطوير خططها االسرتاتيجية والتنفيذية ٥
يف ضوء نتائج تطبيق مبادرات ومشاريع الخطط السابقة

الخطط االسرتاتيجية 
والتنفيذية

تضمن الكلية / اإلدارة خططها االسرتاتيجية والتنفيذية أهدافا ٦
/ مبادرات موجهة لذوي االحتياجات الخاصة

الخطط االسرتاتيجية 
والتنفيذية

اإلبداع والتميز

لإلبداع ٧ محفزة  وإجراءات  أنظمة  اإلدارة   / الكلية  تتبنى 
واستمراريته

مناذج لتحفيز العاملني

شهاداتحصلت الكلية / اإلدارة عىل شهادات اعتامد محلية / دولية٨

ذوي ٩ تناسب  وفعاليات  أنشطة  اإلدارة   / الكلية  تخصص 
االحتياجات الخاصة

دعوات / تقارير  / 
صور

تقيس الكلية / اإلدارة تأثري روح اإلبداع وبيئته واملشاريع أو ١٠
املبادرات اإلبداعية عىل سري العمل بها

استطالعات الرأي

عىل ١١ املبادرات  نتائج  انعكاس  مدى  اإلدارة   / الكلية  تقيس 
تحفيز روح التنافس بني العاملني لتقديم مبادرات إبداعية

استطالعات الرأي

ت 
تقنية املعلوما

تطبق الكلية / اإلدارة برامج لتعريف وتدريب املوظفني عىل ١٢
تقنية املعلومات واإلنرتنت

مناذج للربامج

صور للموقعيوجد موقع إلكرتوين يتم تحديثه باستمرار للكلية / اإلدارة ١٣

توفر الكلية / اإلدارة دعام فنيا ملوظفيها املستخدمني للتقنية ١٤
واإلنرتنت

تعاميم/ بالغات 
أعطال/ رد التصليح

تقيس الكلية / اإلدارة أثر تحديث األنظمة التقنية املتاحة عىل ١٥
سري العمل بها وتقديم الخدمات

استطالعات الرأي



شروط الترشح

•   استيفاء جميع معايري الجائزة.

•   استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .

•   حقق املرشح ٨٠٪ من درجات املعايري الرئيسية للجائزة املرشح لها.

•   أال يتضمن ملف الرتشح أعامالً سبق أن فاز بها املرشح يف دورة سابقة.

•   أمىض املرشح سنتني بعد فوزه بالجائزة )ملن فاز بها سابقا(.

•   اعتامد منوذج الرتشيح من الرئيس املبارش للجهة املرشحة.

 

املرفقـات

•   منوذج الرتشيح به املعلومات كاملة عن املرشح.

•   مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.

•   األدلة والرباهني مرتبة حسب ترتيب معايري التقييم.

قيمة اجلائزة

•   املركز األول: درع الجائزة + شهادة تقدير

•   املركز الثاين: درع الجائزة + شهادة تقدير

•   املركز الثالث: درع الجائزة + شهادة تقدير

املعيـار 
الرئيـس

مستـوى التقييماألدلة والرباهنياملعايري الفرعية

٤٣٢١
ت املقدمة 

جودة الخدما
ن

ستفيدي
للم

توفر الكلية / اإلدارة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة يف املرافق ١٦
والتجهيزات

استطالعات الرأي / 
صور / تقارير

تتبنى الكلية / اإلدارة أساليب شفافة الستقبال شكاوى وتظلامت ١٧
املستفيدين

مناذج للشكاوى

الخدمات ١٨ عن  املستفيدين  رضا  مستوى  اإلدارة   / الكلية  تقيس 
املقدمة لهم

استطالعات الرأي

قياس ١٩ ونتائج  واملقرتحات  الشكاوى  من  اإلدارة   / الكلية  تستفيد 
مستوى رضا املستفيدين يف عمليات تطوير أدائها

تقارير

يف أداء املهام
ت املتبعة 

اإلجراءا

مناذج لتحفيز يوجد بالكلية / اإلدارة أدلة إرشادية عن إجراءات العمل وتطبيقاته٢٠
العاملني

تقيس الكلية / اإلدارة املؤرشات الدالة عىل الحاجة إلحداث تغيري ٢١
وتطوير يف اإلجراءات

شهادات

دعوات / تقارير  / تقوم الكلية / اإلدارة بإشعار العاملني باإلجراءات املطورة وتطبيقاتها٢٢
صور

قرار التشكيليوجد بالكلية / اإلدارة آلية ملتابعة تطبيق اإلجراءات املطورة٢٣

تعيد الكلية / اإلدارة دورة تطوير إجراءات العمل بها يف ضوء نتائج ٢٤
قياس أثر التطوير السابق

تقارير

رشية 
إدارة وتنمية املوارد الب

يوجد لدى الكلية / اإلدارة وصف وظيفي لجميع الوظائف لديها ٢٥
ويتم االلتزام به

الوصف الوظيفي

تقاريرتطور الكلية / اإلدارة أساليب قياس األداء الوظيفي ملواردها البرشية٢٦

تحلل الكلية / اإلدارة نتائج تقييم األداء للعاملني وتستفيد منها يف ٢٧
تحسني أدائهم

تقارير

تضمن الكلية / اإلدارة فرصا كافية وعادلة للتطوير املنهي لجميع ٢٨
املوظفني

مناذج ترشيح

تقاريرتتابع الكلية / اإلدارة نتائج تقييم أثر التدريب عىل أداء العمل٢٩

تربط الكلية / اإلدارة الحوافز )الفرص التدريبية، العالوات، االرتقاء ٣٠
والتطوير  والسلوكيات  األداء  التقدير( مبستوى  املكافأة،  الوظيفي، 

الذايت لإلدارة والعاملني

تعاميم

استطالعات الرأيتطبق الكلية / اإلدارة أساليب لقياس مدى رضا العاملني عن الحوافز٣١

تقاريرتطبق بالكلية / اإلدارة إجراءات إدارية للتطوير الوظيفي٣٢

املجموع الكيل للدرجات

اعتماد الرئيس املباشر                                                                 اعتماد رئيس اجلهة

اخلتم


