
بيانات أولية

جائـزة جامعـة امللـك خالـد للموظـف املتميـز

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

بداية العمل الفعيلجهة العملالرقم الوظيفياملرتبةاالسم الرباعي
الخدمة

مصادر التقييماملعايري الفرعيةاملعيـار الرئيـس
مستـوى التقييم

٤٣٢١

اإلنجـاز

جية
اإلنتا

تقييم املدير املبارشيقوم بإنجاز املهام يف الوقت املحدد١

تقييم املدير املبارشميتلك صفة االستمرارية يف جهوده وإنجازاته٢

تقييم املدير املبارشيستخدم مهارات وأساليب متنوعة لتحقيق اإلنجازات٣

الكفاءة

ما هو ٤ أو  املتوقع  العمل فوق  أهداف  بإنجاز  يقوم 

مطلوب

تقرير األداء الوظيفي

مبتطلبات ٥ للقيام  املعلومات  من  الكايف  القدر  ميتلك 

العمل

املقابلة

سؤولية
تحمل امل

تقييم املدير املبارشمتعاون مع املحيط الداخيل الخاص بالعمل٦

تقييم املدير املبارشمتعاون مع املحيط الخارجي الخاص باملستفيدين٧

يتقبل النقد واملالحظة ويعمل عىل اتخاذ اإلجراءات ٨

التصحيحية

تقييم املدير املبارش

املقابلةميتلك القدرة عىل حل املشكالت٩

االلتزام

ظمة العمل
أن

تقييم املدير املبارشاملظهر العام١٠

تقرير البصمة ألخر يلتزم مبواعيد العمل الرسمي١١

شهرين

إفادة من إدارة يلتزم بكافة القوانني واللوائح واألنظمة الداخلية١٢

املتابعة

املالحظةيحافظ عىل ممتلكات الجامعة واألجهزة املستخدمة١٣

تقييم املدير املبارشيحرص عىل رسية املعلومات والوثائق الرسمية١٤

شهاداتيلتزم السلوك املهني يف التعامل مع الرؤساء والزمالء١٥



اعتماد الرئيس املباشر                                                                 اعتماد رئيس اجلهة

اخلتم

مصادر التقييماملعايري الفرعيةاملعيـار الرئيـس
مستـوى التقييم

٤٣٢١

اإليجابيـة

صـل
التوا

وغري ١٦ الرسمية  األنشطة  يف  بفاعلية  يشارك 
الرسمية بالجامعة

مسميات األنشطة وتواريخها

مسميات األنشطة وتواريخهايشارك بفاعلية يف األنشطة التطوعية١٧

املقابلةميتلك مهارات التواصل والحوار مع اآلخرين١٨

تقييم املدير املبارشالتعاون وروح املشاركة مع فريق العمل١٩

املقابلةلديه اتجاهات إيجابية نحو وظيفته والجامعة٢٠

طوير
الت

صور من شهادات حضور يطور وينمي ذاته مهنيا٢١
الدورات وورش العمل

صور من الشهادات العلميةيطور وينمي ذاته علميا٢٢

املهنية

ت
املبـادرا

يقدم أفكارا ومقرتحات ابتكارية لتطوير العمل ٢٣
وبيئته

مناذج لألفكار واملقرتحات

عند ٢٤ لزمالئه  واملساندة  الدعم  لتقديم  يبادر 
الحاجة

تقييم املدير املبارش

وغري ٢٥ املخططة  التغريات  ملسايرة  قابلية  لديه 
املخططة

املقابلة

  املجموع الكيل للدرجات

شروط الترشح

•   استيفاء جميع معايري الجائزة.

•   أن يكون من منسويب الجامعة وعىل رأس العمل.

•   استيفاء األدلة والرباهني بعدد املعايري .

•   أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.

•   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.

•   السرية الذاتية للمرشح يف حدود ثالث صفحات.

•   مطابقة األدلة والرباهني للمطلوب يف استامرة الرتشيح.

•   األدلة والرباهني مرتبة حسب ترتيب معايري التقييم.

قيمة اجلائزة

•   املركز األول: ١٥٠٠٠ خمسة عرش آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•   املركز الثاين: ١٠٠٠٠ عرشة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير

•   املركز الثالث: ٥٠٠٠ خمسة آالف ريال + درع الجائزة + شهادة تقدير


