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 الجائزةالتعريف ب: أواًل

من  الجامعة  تسعىقبل الجامعة ، ودورية يتم اإلعالن عنها من سنوية جائزة بمثابة  جامعة سبها للتميز في األداء الوظيفيجائزة تعد 

قق وتحفيزهم على اإلنجاز واإلبداع في العمل بما يح ، بين موظفي الجامعة اإلداري الجودة والتميزثقافة إلى نشر  هذه الجائزة خالل

 .  الجودة والتميز أهداف الجامعة ووفقاً لمعايير

 أهداف الجائزة: ثانيا  

 :العملية التعليمية من خاللالعمل اإلداري بالجامعة من اجل الرقي ب الجائزة إلى تطوير الجامعة من خالل هذه تسعى

  اإلداريلتميز في األداء على تحقيق الجودة وافي الجامعة  الموظفينتحفيز. 

  العمل اإلداريفي الجامعة لإلبداع في  الموظفينتشجيع التنافس اإليجابي بين. 

 داخل الجامعة العمليات اإلدارية تنمية روح المبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير. 

 لتحقيق رسالة الجامعة عمل اإلداريبداع والتميز في التعزيز اإل. 
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 لجائزةتقييم المتقدمين ل معايير: ثالثا  

 :يتم تحديد الفائز بهذه الجائزة وفق المعايير االتية 

 للموظف السنوي األداء تقييم : األول المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط واألدلةالشواهد  ت

  03  الوظيفة في عامين خرأل للموظف السنويالتقرير   .1
 

بتقييم يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 

  األداء السنوي
 الوحدة لتطوير الموظف قبل من مقدمة مبادرة) التطويرية المبادرات  .2

 (بها يعمل التي التنظيمية
13 

 13 (التواصل على رةوالقد الشخصية السمات) الشخصية المقابلة  .3
 

 ةالمهني التنمية : الثاني المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت
 العالقة ذات النقاش وحلقات العمل وورش التدريبية البرامج حضور  .1

 .للموظفالمهني  بالتطوير
20  

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص 

 لمنتسبي النقاش وحلقات العمل وورش التدريبية البرامج وتقديم إعداد  .2  تنمية المهنيةبال

 .من موظفين الجامعة
10 
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  المجتمعية شاركةمال : الثالث المعيار

 آلية احتساب النقاط النقاط الشواهد واألدلة ت

يتم احتساب النقاط وفق نموذج خاص  23 جهاروخا الجامعة اخلد المجتمع خدمة في كاتالمشار  .1

  بالمشاركة المجتمعية
 

 

 

 

 
 :التالية بالشروط المتقدم يلتزم أن على

 
 ممتاز في كال العامين عن السنوي يقل تقديره أال أن  

 عمل عامالمتقدم عنها عن  وحدة اإلداريةأال تقل فترة عمل الموظف في ال. 

  وال يكون في إجازة استثنائية خالل فترة الترشيح هعملمستمر فى أن يكون الموظف. 

  للتأديب والعقاب الوظيفي في العامين الماضيين كون الموظف تعرضيأال. 

 


