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PNUاالستراتيجيةللخطةالسادسالهدفمنانطالًقا التميزتدعممؤسسيةممكنات)2025
جائزةتأتي(البشريالمالرأسكفاءة)مبادراتهإحدىومن(الماليواالستقرارواالستدامة

اتوفئبمعاييرالُمحدثةنسختهافيالمتميزللموظفعبدالرحمنبنتنورةاألميرةجامعة
طاعالقومتطلباتلظروفبكفاءةولتستجيباإلدارةعالمفيالمتجددةللتغييراتمواكبة

.المملكةفيالحكومي

المقدمة



فئات الجائزة

المتميزالفني /اإلداريجائزة الموظف 

المتميز لوظائف المستخدمين الجندي المجهول جائزة 

المتميزاإلشرافي / القياديجائزة الموظف 



(.الكلية-العمادة -الوكالة) أن ال تقل سنوات الخدمة عن ثالث سنوات في •

.ـه أحد الفائزين بها خالل الخمس سنوات الماضية/ أن ال يكون المرشحـ•

.أن ال يقل تقديره بتقويم األداء الوظيفي عن ممتاز•

.أن ال يكون قد تعرض للحسم من الراتب نتيجة الغياب أو عدم االلتزام بمواعيد الدوام الرسمي•

:ـة لكل الفئات / ضوابط ترشيح الموظفـ



:الشروط العامة
عاماًل في الوظائف القيادية أو اإلشرافية في الجامعة على اختالف أنواعها ومسمياتهاـة /المرشحـأن يكون •
موظفين فأكثر5أن يرأس •
أن يكون قادًرا على تطوير المهارات الوظيفية أو امتالك مهارات جديدة•
على التعامل مع المشكالت وصنع واتخاذ القراراتـة /المرشحـقدرة •

األداء واإلنجاز: المعيار األول
اإلنجازات المحققة في الوحدة التنظيمية التي يديرها خالل فترة عمله•
أبرز اإلنجازات خالل مسيرته المهنية خالل الثالث السنوات الماضية•
الدورات والبرامج التدريبية والتطويرية التي التحق بها•
األعمال التطوعية التي قام بها من خالل الجهة التي يعمل بها أو خارج نطاق عمله•

اإلشرافي المتميز/ الموظف القيادي : الفئة األولى



المبادرة واإلبداع : المعيار الثاني
ـة/المبادرات التي تم تقديمها لتحسين إجراءات العمل  من المرشحـ•
ـة داخل وخارج نطاق العمل/الفعاليات واألنشطة التي شارك فيها المرشحـ•
ـة خالل العام/األفكار والمقترحات التطويرية للمرشحـ•
بنقل المعرفة والمهارات التي تعلمها مع اآلخرين سواء داخل جهة عمله أو خارجهاـة /المرشحـقيام •

المهارات القيادية : المعيار الثالث
ـة/يتم تقييـم المهـارات القياديـة مـن خـالل المقابلة الشـخصية مـع المرشـحـ

ـة/استبيان يقيس رضا المرؤوسين عن المرشحـ

اإلشرافي المتميز/ الموظف القيادي : الفئة األولى



الفني المتميز/ الموظف اإلداري: الفئة الثانية

:التقييممعايير
واإلنجازاألداء:األولالمعيار

الحالــيعملــهنطــاقفــيـة/المرشحـحققهــاالتــيواإلنجازاتالفــردياألداءوطبيعــةحجــم•
األعمال التطوعية التي قام بها من خالل الجهة التي يعمل بها أو خارج نطاق عمله•

المتجددوالفكرالمستمرالتعلم:الثانيالمعيار
بهاالتحقالتيوالتطويريةالتدريبيةوالبرامجالدورات•
خارجهاأوعملهجهةداخلسواءاآلخرينمعتعلمهاالتيوالمهاراتالمعرفةبنقلـة/المرشحـقيام•

المبادرة واإلبداع: المعيار الثالث
ـة/المبادرات التي تم تقديمها وتطبيقها لتحسين إجراءات العمل  من المرشحـ•
ـة داخل الجهة/الفعاليات واألنشطة التي شارك فيها المرشحـ•
ـة خالل العام/األفكار والمقترحات التطويرية المرشحـ•



*الجندي المجهول المتميز: الفئة الرابعة

القياتبأخالتزامهمعبهاالمكلفالوظيفيةوالمهاماألعمالفيتميزهنتيجةوالمستخدمينالعمالبندوظائفشاغليفئةضمنللموظفوتمنح
لوك،والسالسيرةحسنالموظفيكونأنالفئةهذهفيويشترطوإيجابيته،المتفانيوعملهالعامةالممتلكاتعلىومحافظتهالعامة،الوظيفة

فيفئاتالجميعمساعدةفيوإيجابياً متعاوناً يكونوأنوالموظفون،الرؤساءيالحظهاإضافيةجهوداً يقدموأنالرسمي،الدوامبساعاتملتزماً يكونوأن
الجامعة

مخصصة لوظائف المستخدمين* 


