
 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

  عمادة التطوير األكاديمي والجودة
 

  1  اإلصدار الثالث
 

 ـزاملتمي فـللموظد ـك خالـة امللـزة جامعـجائ

 :باجلائزةالتعريف 

تقديرا ملكانة املوظف الجاد بجامعة امللك خالد الذي يعد اللبنة األساسية للعمل اإلداري. ونظرا ألن الجوائز التشجيعية 

محفزات األداء البشري، فإن الجامعة تمنح سنويا جائزة املوظف املتميز اعترافا بجهود املتميزين من موظفي من أهم 

الجامعة وتشجيعا لهم. وتهدف الجائزة إلى تحقيق معايير الجودة، وإيجاد روح التنافس بين املوظفين في إطار مسؤولياتهم 

 عد تحقيق املرشح عددا من املعايير املعتمدة في مجال العمل اإلداري.ومهام عملهم، ويتم منح الجائزة للموظف املتميز ب

 :املستهدفون

 جميع موظفي الجامعة وموظفاتها من إداريين وفنيين.

 :أهـداف اجلائـزة

 تسعى الجائزة إلى تطوير األداء اإلداري ملوظفي الجامعة واالرتقاء به من خالل:

 داريين من العنصرين.تقدير الكفاءات املتميزة من املوظفين اإل  •

 تكريم املوظفين املتميزين وتعريف منسوبي الجامعة بهم، وربطها بتجاربهم وإنجازاتهم الفاعلة. •

 بث روح التنافس اإليجابي بين املوظفين. •

 تشجيع إبداعات املوظفين وتحفيزهم على التميز. •

 معايير الجودة.العمل على ترسيخ مفاهيم التميز في العمل، وزيادة اإلنتاجية، وتحقيق  •

 شروط الرتشح

 .استيفاء جميع معايير الجائزة •

 .أن يكون من منسوبي الجامعة وعلى رأس العمل •

 املعايير.استيفاء األدلة والبراهين بعدد  •

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

 .من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها %80حقق املرشح  •

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

 (.ملن فاز بها سابقا)بعد فوزه بالجائزة  دورتين سابقتين من الجوائزأمض ى املرشح  •

 .اعتماد نموذج الترشيح من الرئيس املباشر للجهة املرشحة •
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 املرفقـات

 .نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح •

 .الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحاتالسيرة  •

 .األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح مطابقة •

 .التقييم معايير ترتيب حسب مرتبة والبراهين األدلة •

 قيمة اجلائزة

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  خمسة عشر آالف ريال 15000: املركز األول  •

 شهادة تقدير+ درع الجائزة + عشرة آالف ريال  10000: املركز الثاني •

 شهادة تقدير+ درع الجائزة +  خمسة ريال 5000: املركز الثالث •

  



 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة امللك خالد

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

  عمادة التطوير األكاديمي والجودة
 

  3  اإلصدار الثالث
 

 ةـح األساسيرشـات املـمعلوم

 هـ14      ي  ـام اجلامعـالع

 بداية الخدمة العمل الفعلي جهة العمل الرقم الوظيفي املرتبة االسم

      

 

 معاييـر التقييم

 مصادر التقييم الفرعيـة املعاييـر املعيـار الرئيـس
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 

اإلجنـاز
 

اإلنتاجية
     تقييم املدير املباشر يقوم بإنجاز املهام في الوقت املحدد 1 

     تقييم املدير املباشر يمتلك صفة االستمرارية في جهوده وإنجازاته 2

3 
يستخدم مهارات وأساليب متنوعة لتحقيق 

 اإلنجازات
     تقييم املدير املباشر

الكفاءة
 4 

يقوم بإنجاز أهداف العمل فوق املتوقع أو ما هو 

 مطلوب
     تقرير األداء الوظيفي

5 
يمتلك القدر الكافي من املعلومات للقيام 

 بمتطلبات العمل
     تقييم املدير املباشر

حتمل املسؤولية
     تقييم املدير املباشر متعاون مع املحيط الداخلي الخاص بالعمل 6 

     تقييم املدير املباشر متعاون مع املحيط الخارجي الخاص باملستفيدين 7

8 
يتقبل النقد واملالحظة ويعمل على اتخاذ 

 اإلجراءات التصحيحية
     تقييم املدير املباشر

     تقييم املدير املباشر املشكالت معالجةيمتلك القدرة على  9

االلتزام
أنظمة العمل 

 

     تقييم املدير املباشر املظهر العام 10

 يلتزم بمواعيد العمل الرسمي 11

تقرير البصمة ألخر 

" او ما يثبت  شهرين

التزام املوظف بمواعيد 

 العمل الرسمي"

    

 يلتزم بكافة القوانين واللوائح واألنظمة الداخلية 12
رئيس الإفادة من 

 املباشر
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 مصادر التقييم الفرعيـة املعاييـر املعيـار الرئيـس
 مستـوى التقييم

4 3 2 1 

13 
يحافظ على ممتلكات الجامعة واألجهزة 

 املستخدمة
     تقييم املدير املباشر

     تقييم املدير املباشر يحرص على سرية املعلومات والوثائق الرسمية 14

15 

يلتزم السلوك املنهي في التعامل مع الرؤساء 

 والزمالء

 

     تقييم املدير املباشر

اإلجيابيـة
 

التواصـل
 

 يشارك بفاعلية في األنشطة الرسمية بالجامعة 16
مسميات األنشطة 

 وتواريخها
    

 يشارك بفاعلية في األنشطة التطوعية 17
مسميات األنشطة 

 وتواريخها
    

     تقييم املدير املباشر يمتلك مهارات التواصل والحوار مع اآلخرين 18

     تقييم املدير املباشر التعاون وروح املشاركة مع فريق العمل 19

     تقييم املدير املباشر لديه اتجاهات إيجابية نحو وظيفته والجامعة 20

التطوير
 

 يطور وينمي ذاته مهنيا 21

صور من شهادات 

حضور الدورات وورش 

 العمل

    

 يطور وينمي ذاته علميا 22
صور من الشهادات 

 العلمية
    

املهنية
املبـادرات 

 

23 
يقدم أفكارا ومقترحات ابتكارية لتطوير العمل 

 وبيئته

نماذج لألفكار 

 واملقترحات
    

24 
يبادر لتقديم الدعم واملساندة لزمالئه عند 

 الحاجة
     تقييم املدير املباشر

25 
لديه قابلية ملسايرة التغيرات املخططة وغير 

 املخططة
     تقييم املدير املباشر

  للدرجات  الكلي اجملموع
 

 اعتماد رئيس اجلهة اخلتم اعتماد الرئيس املباشر
   

 


