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من مواليد مركز المراغة محافظة سوهاج
ى
تلق تعليمه االساىس يف المدارس الحكومية بمركز المراغة ،و حصل عىل بكالوريوس العلوم (جيولوجيا) من جامعة اسيوط  ،ثم عي معيدا بقسم الجيولوجيا
بكلية العلوم بسوهاج عام 1982و حصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة ى
ستاسكليد بالمملكة المتحدة ف إدارة المياه الجوفية عام  ،1993و حصل عل درجة
األستاذية ف المياه الجوفية عام 2007
ى
ر
والمشف
تقلد العديد من المناصب األكاديمية واألدارية ف جامعة سوهاج منها وكيل كليه العلوم بالجامعة لفتتي متتاليتي والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
ى
االستاتيجية لجامعة سوهاج -2015
عىل مركز تسويق الخدمات بالجامعة ،ومدير تطبيقات نظم المعلومات الدارية بالجامعة ،ورئيس فريق عمل إعداد الخطة
.2020
ى
مثل الجامعة ف إعداد الخطة االستاتيجية للتعليم العاىل ف مرص  2030-2015و عضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين ف الجيولوجيا والفلك
للدورة الحالية  2019 -2016و هو المستشار العلىم لمحافظه سوهاج منذ  2013ى
حت اآلن.
الت بلغت  60بحثا علميا ،تم ر
قدم العديد من البحوث و المؤلفات ى
نشها يف يف المجالت الدورية الدولية و العلية  ،و جميعها تعت بدراسة الموارد المائية والمياه
الجوفية والحماية من السيول والمخاطر الطبيعية.
ر
رأشف عىل  20رسالة ماجستت ودكتوراه لباحثي حول الموضوعات العلمية المختلفة ،ومحكم ف أكت من  15مجلة علمية عالمية ،وقد شارك ف تنفيذ 16
تطبيق من خالل جامعة سوهاج ومنها إعداد دراسة جدوى تنميه المناطق المحيطة ببحتة السد العاىل بالتعاون مع جامعة ى
ى
ستاسكليد ،و ر
مشوع ر
ر
مشوع
بحت
تقييم العوامل المؤثرة ف المواقع األثرية بمرص العليا بدعم من المجلس االعىل لألثار ،كما شارك أيضا ف ر
مشوع تقييم الموارد المائية والسيول عىل سواحل البحر
األحمر بدعم من هيئه تنشيط السياحة ،و قد قام بتنفيذ العديد من الدراسات التطبيقية ف تحديد اماكن و إمكانات الخزان الجوف بالمناطق الصحراوية والزراعية
المختلفة ف مرص.
ى
البيت وتنفيذ ر
ى
من أهم األنشطة العامة ى
المشوعات البيئية
الت التم بها ف مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة اختياره المنسق الرئيىس ألعداد خطه العمل
المصاحبة للخطة ف محافظة سوهاج وقنا بدعم من جهاز شئون البيئة وهيئة التعاون الدوىل التيطان ف ى
الفته من  1995اىل  .2005كما شارك ف تنفيذ العديد
ر
ي
من األنشطة العلمية والمجتمعية ف كلية العلوم ى
والت نجم عنها حصول الكلية عىل االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،حيث إنه كان
ى
االستاتيجية للكلية والخدمات المجتمعية.
المسئول عن ملف الخطة
لعب دورا أساسيا ف ربط الجامعة بالمجتمع من خالل العديد من األنشطة المتمثلة يف الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية و ابرام برتوكوالت
التعاون مع الجهات المختلفة و ى
الت ساهمت ف زيادة الموارد المالية لجامعة سوهاج وكلية العلوم.
عي رئيسا لجامعة سوهاج عام  2017بموجب صدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيىس رئيس جمهورية مرص العربية رقم  518لسنة .2017

ملخص الجنازات االستاذ الدكتور امحد عزيز عبد املنعم فى جمال العمل املؤسسى جبامعة سوهاج
















مشوعا جديدا بمتانية ىه األضخم ف تاري خ الجامعة بلغت  3مليار جنيه ،منها التوسع ف انشاء كليات جديدة ،ر
قامت الجامعة بتنفيذ حواىل  15ر
مشوعات
ي
البنية التحتية ،المدن الجامعية ،مبت الفصول..الخ.
ى
ى
تفقد رئيس الجامعة مبت الدارة المركزية عىل مساحة  8000مت ويضم جناحا فندقيا ،ومبت الدارة الهندسية عىل مساحة  800مت ،ويضم إدارات الصيانة
ر
المباش والتسجيل لخدمة
والسيارات والحدائق ،مبت الفصول ،ويحتوي عىل  ٤0قاعة دراسية لخدمة جميع الكليات العملية والنظرية ،وكذلك استوديو البث
طالب قسم العالم .
انشاء مركز ى
التاث و الحرف اليدوية ،مركز نور البصتة ،اكايميات جامعة سوهاج لاللعاب المختلفة ،وحدة انتاج شتالت الخرص المطعومة ،تشغيل المحلب االىل،
انشاء مركز لتنمية الموارد ر
البشية ،وحدة االبداع و االبتكار و نقل التكنولوجيا ،افتتاح المكتبة المركزية للجامعة،
صيانة و تطوير مبت المدن الجامعية القائمة و استحداث مبان جديدة ،.باالضافة اىل تطوير مبت االنشطة الطالبية و استغالله ف تنمية موارد الجامعة الذاتية.
انشاء المستشق الجامىع بمدينة سوهاج الجديدة مع تطوير و تحديث اليات العمل بالمستشق الجامىع القديم و افتتاح قسم جراحة القلب و الصدر ،و
انشاء مبت المعامل الطبية المتخصصة بالجامعة الجديدة.
ى
ى
ى
االلكتونية و انتاج  19نظام الكتون ،انشاء و تجهت مركز االمتحانات االلكتونية ،افتتاح معهد تكنولوجيا
تدشي خطة للتحول الرقىم  ،تطوير مركز الخدمات
المعلومات  ،ITIمع تدشي المنصة التعليمية.
وصل عدد الكليات بالجامعة اىل  16كلية ،و هناك عدد  5كليات اخرى تحت االنشاء.
اكت من  10برامج تعليمية متمتة ف قطاع العلوم االنسانية – التجارية – الهندسية ،باالضافة اىل تسجيل  ٤براءات ى
استحداث عدد ر
اختاع بأكاديمية البحث
ي
العلىم والتكنولوجيا.
ي
ى
ر
االهتمام باالنشطة الطالبية ف جميع المجاالت ،مع التكت عىل مشوعات ريادة االعمال و الحاضنات التكنولوجية.
للعام الثالث عىل التواىل تم تجديد شيان منح شهادة المنظمة العالمية للقياس األيزو  ،2015 : 9001المعتمدة من الهيئة الوطنية المرصية للجودة.
ً
حققت الجامعة مراكزا علمية متقدمة ضمنها إختيار الجامعة ضمن أفضل خمس جامعات مستدامة ف أفريقيا ،طبقا للتصنيف الدوىل للجامعات صديقة البيية.
و المركز  301من بي  25ألف جامعة عىل مستوى العالم حسب تصنيف التايمز  2019ومنها إختيار الجامعة ضمن أفضل خمس جامعات مستدامة ف أفريقيا
للعام .2020
تنمية و تطوير الكوادر ر
البشية و تحديث الهيكل التنظيىم للجامعة ،مع اقرار وسائل متنوعة لتقدير التمت عىل المستويي االدارى و االكاديىم.
تشجيع البحث العلىم و توفت مصادر متنوعة النجازة  ،و انشاء مركز ر
النش العلىم و تحديث مطبعة الجامعة.
االهتمام بقطاع خدمة المجتمع و توفت الموارد الالزمة لقيامة بمهامة عىل الوجه االكمل لتقديم الخدمات الطبية و القوافل العالجية و البيطرية ،و انشطة محو
االمية ،و تاهيل الطالب و الخريجي عىل مهارات سوق العمل.

اإلطار الفكري إلدارة التميز
والتابط ى
يستند مفهوم " إدارة التمت "إىل إطار فكري واضح يعتمد عىل التكامل ى
المنظوم الذي ينظر إىل الدارة عىل أنها منظومة متكاملة تتفاعل
ويلتم منطق التفكت
ي
ىه القدرة عىل توفيق وتنسيق عنارص
عنارصها وتتشابك آلياتها ومن ثم تكون  Systemic Thinkingمخرجاتها محصلة لقدراتها المجتمعة .ومن ثم فإن إدارة التمت ي
الدارة وتشغيلها يف تكامل وترابط لتحقيق أعىل معدالت الفاعلية ،والوصول بذلكإىل مستوى المخرجات الذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات المستفيدين المرتبطي
بالدارة .وهذا المفهوم " إدارة التمت "يمثل صيحة واسعة االنتشار يف عالم الدارة المعارص ،والمنطق األساسالذي يقوم عليه ،حيث يتمثل يف أفكار محورية مهمة تتأكد
ى
يأن:
من خالل ما ي
 ال بديل للمنظمات المعارصة عن بذل الجهد واستثمار كل الموارد المتاحة لها من أجل التفوق يف رصاع التنافسية الشديد ولمواجهة المتغتات
باستمرار.
ى
 يتحقق مستوى التمت المنشود حي تتوفر للمنظمة رؤية واضحة لما تريد تحقيقه ،واستاتيجيات وسياسات
ى
الت تنشدها الدارة.
 مدروسة تحاول أن تصل إىل أفضل الطرق لتحقيق الرؤية واألهداف والغايات ي
 تتكامل مجموعة عنارص " إدارة التمت "وال تنفصل عن بعضها ،وفق النظرة المنظومية القائمة عىل التكامل
ى
ىه أساس " إدارة التمت" .
الت ي
 والتفاعل ي
 الغرضمن تحقيق " إدارة التمت "هو توفت أفضل مستوى من الخدمة والرعاية لعمالء الدارة( المستفيدين).
 وتنمية عالقاتهم وارتباطهم بها.
ر
 تعتمد " إدارة التمت "عىل القيادة ذات الرؤية ،والموارد البشية ذات المعرفة ،والعالقات الفعالة مع عنارص المناخ المحيط.
 ى
تلتم " إدارة التمت "بالمرونة والشعة يف استجابة الدارة للتغيتات والتحديات ،والقدرة عىل إدراك الفرص الستثمارها بتفعيل ما تملكه الدارة.
 تتبت "إدارة التمت " المدخل التقت كأساس ف أعمال الدارة من أجل جودة التواصل مع المستفيدين من خدماتها؛ لتصبح منظمة إدارية ى
إلكتونية.
ي
ي

ويتضمن اإلطار الفكري ملفهوم "إدارة التميز "العناصر اآلتية:





ينبىع أن تكون التحديد الدقيق
تقوم المنظمات من أجل تحقيق غايات وأهداف ،ومن ًثم فإن الخطوة األوىل يف بناء منظمة تتحقق فيها إدارة التمت ي
والواضح للغايات واألهداف المرجوة ،واعتمادها أساسا للتخطيط والتوجيه يف كافة مجاالت نشاط الدارة ،وكذا اعتبارها المقياس األهم للتعرف
عىل مستويات النجاز وتقويم النتائج.
ً
ً
ً
تؤدي القيادة الدارية دورا محوريا مؤثرا يف صياغة أهداف وغايات الدارة وتحقيق ترابطها مع المناخ المحيط ،وتفعيل عنارصها وقدراتها الذاتية .
ى
االستاتيجية ذات القدرات المعرفية المتطورة من أهم مقومات وآليات إدارة التمت.
وبذلك تصبح القيادة الدارية
تتبلور مسؤوليات إدارة التمت يف دراسة وتفهم المناخ المحيط والكشف عما به من فرص ومهددات ،وتهيئة العنارص والمقومات الذاتية لإلدارة
الستثمار تلك الفرص والتعامل مع المهددات .وال يتحقق هذا األداء الداري المتفوق بمحض الصدفة أو باتباع منهجيات تعتمد العفوية واالستناد
ى
ى
الت تربط تلك
االستاتيجية " Strategic Management
ىه" الدارة
إىل ر
الختة الذاتية للقادة ،وإنما تتطلب اعتماد منهجية إدارية متفوقة ي
العنارص لخارجية والداخلية ذات التأثت يف أداء الدارة ،وتقدم الطار الفعال للتنسيق بي مختلف عنارص األداء من أجل استثمار الفرص وتجنب
المهددات ،ومن ثم تحقيق إدارة التمت.





يتحقق للمنظمة القدرة عىل إنجاز أهدافها وغاياتها من خالل تنظيم استخدام ما يتوفر لها من موارد ،ى
متابطة ومتشابكة تتصل بداياتها بنهاياتها،
ويمكن تخطيطها وتوقيتها وتنسيقها ف عمليات  Processesورقابتها للتأكد من صالحيتها واالطمئنان عىل ى
التامها بمواصفات الجودة يف كل ما
ي
ً
ً
واضحا ف نمط الدارة وإنجازاتها عن الدارة التقليدية ى
الت
تفوقا
Process
Management
العمليات
إدارة
يجري بها .ويحقق األخذ بمنطق "
ي
ي
ى
كانت تكرس التقسيمات التنظيمية والمجموعات الوظيفية المنفصلة والمتباعدة .إن إدارة التمت تتحقق بفعل تكريس التابط والتشابك يف عمليات
الدارة ومن ثم حسن استثمار الموارد وربط المدخالت بالمخرجات وفق أسس واضحة وقابلة للقياس.
ى
الواع مع تلكالمعلومات والحقائق الستخراج
الت تصفكل ما يجري داخل الدارة وخارجها ،والتعامل
ي
تعتمد" إدارة التمت "عىل المعلومات والحقائق ي
ر
ويعتت بناء وتفعيل نظم المعلومات
المؤشات
الدالة عىل تقدم األداء يف مختلفمجاالت النشاط ،وتوقع المشكالت والتنبؤ بالفرص والمهددات  .ر
ً
الدارية أساسا يف تنمية فرص التمت.

األساسق بناء وتنمية مقومات " إدارة كما  Self-assessment ،التمت " يف المنظمات المعارصة،
ىه
ي
إن هذه السمات واألسس الفكرية تتكامل لتمثل منظومة متشابكة ي
ى
الفعىل حي تتقدم الدارة الراغبة يف الحصو
وتطبيقها
تكاملها
ومدى
األسس
تلك
بقياس
المنظمات
الت تخضع للقياسوالتقويم من جانب إدارة الدارة ذاته تقوم بعض
ي
ي
عىل التمت.

مسات منهجية إدارة التميز
تتصف منهجية " إدارة التمت "بالسمات الرئيسة اآلتية:
 أن العميل (المستفيد) هو نقطة البداية يف تفكت الدارة حيثتنطلق يف تحديد النتائج المستهدفة من تحليل رغبات واهتمامات العمالء(المستفيدين ) ،وهو نقطة النهاية أيضا حيث يكون مدى رضاه عن الدارة وخدماتها هوالفيصل يف الحكم عىل تمت الدارة.
 أن رغبات العمالء ) المستفيدين (وتطلعاتهم المحرك األساسلجهود وتوجهات الدارة يف تخطيط عمليات الدارة. أن تقويم العمالء( المستفيدين )لمستوى جودة وتمت منتجات وخدمات الدارة هو المعيار األهم للحكم عىل كفاءة الدارة. أن المحافظة عىل العالقات مع العمالء ) المستفيدين ( وتنميتها هدف ىاتيج لإلدارة تعمل كل ما يف وسعها لتحقيقه.
است ر
ي
ً
ى
التكت عىل األنشطة ذات القيمة المضافة األعىل ،والتخلصمن األنشطة األقل عائدا وذلك بإسنادها إىل جهات خارجية متخصصة تقوم بها
لحساب الدارة بكفاءة أعىل وتكلفة أقل . Out sourcing
ى
ىه األعىل يف تحقيق القيمة المضافة.
 تميل الدارة إىل التكت عىل األنشطة المعرفية  Knowledge-Basedحيث يى
الت تحقق نتائج غت مسبوقة تتفوق بها عىل منافسيها.
 -تتبت "إدارة التمت " مدخل الدارة المعارصة المنجزة ي

مراحل بناء التميز املؤسسى
تمر صناعة التمت المؤسىس بخمس مراحل وخطوات متتابعة ى
حت تحقق المؤسسة أعىل مستوى ممكن من جودة األداء بها .و هذه المراحل بشكل موجز ىه:
ي
المرحلة األوىل يف صناعة التمت
ى
المؤسىس بها ،وعىل هذا الفريق أن يقوم بعمليات التوعية الالزمة ألهمية تحقيق
الت يتم فيها تشكيل فريق داخل المؤسسة لقيادة جودة األداء وتطوير األداء
ي
فه المرحلة ي
ي
المؤسىس بدعم من الدارة العليا للمؤسسة ،وعليه كذلك أن يضع التصورات والخطط الشاملة لتحقيق تطوير
للتطوير
داعمة
ثقافة
يبت
أن
وعليه
األداء
ف
والجودة
التمت
ي
ي
ي
يلت تطلعات منتسبيها والمجتمع بصورة عامة.
األداء
المدرىس بما ر ي
ي
المؤسىس
المرحلة الثانية يف صناعة التمت
ي
ى
الذان للمؤسسة ،وال شك أن هذه الخطوة وتلك المرحلة تعد األهم واألخطر نحو تحقيق التمت وجودة األداء المنشودة داخل المؤسسات ،فمن خالل
فه مرحلة التقييم
ي
ي
ّ
ى
ى
مجاالت
الذان أيضا يف أنه يمكن كل
التقييم
قوة
وتكمن
بها،
العمل
مختلف
ف
الضعف
ومواطن
القوة
مواطن
عىل
التعرف
من
المؤسسة
تتمكن
الذان
التقييم
عملية
ي
ي
ي
الحاىل وإمكاناتها وقدراتها المختلفة ،وكذلك احتياجاتها ومتطلباتها نحو تحقيق التمت والجودة المنشودة يف األداء ،استنادا إىل مرجعية
وضعها
عىل
التعرف
مؤسسة من
ي
.
ولك يتم ذلك بالصورة المطلوبة يجب أن يتحىل فريق العمل والذي سيقوم بمهام التقييم بروح األمانة والتاهة واللمام بماهية التقويم وأهدافه
.
الجودة
ضمان
معايت
ي
والختة الالزمة يف هذا المجال وكذلك الرغبة الملحة يف التطوير والتحسي
وكذلك معايت الجودة والتقييم والتمت المنشود الوصول إليها ،وأن يكون لديهم الفهم الثاقب
ر
المستدام للمؤسسة وتحقيق معايت ضمان الجودة يف األداء.
المؤسىس
المرحلة الثالثة يف صناعة التمت
ي
ى
ى
ى
ى
الت تحتاج
والت تم فيها معرفة جوانب القوة يف األداء
وتأن هذه المرحلة بعد مرحلة التقييم
فه مرحلة تحديد أولويات التطوير
ي
ي
المؤسىس ،ي
المؤسىس ،والجوانب ي
الذان ،ي
ي
ي
وف هذه المرحلة يتم تحديد فجوات األداء األشد تأثتا سلبيا يف إنتاجية المؤسسة وتحقيق أهدافها وفق رؤيتها ورسالتها ،ومناقشة أسباب تلك
،
وتحسي
تطوير
إىل
ي
الفجوات ،واتخاذ القرارات المناسبة بأولويات التطوير؛ أي تحديد نقطة البداية يف التطوير والتحسي ،وتحديد الخطوات التالية لها وفقا لألهمية واالحتياج والمصلحة
العامة.
المؤسىس
المرحلة الرابعة يف صناعة التمت
ي
الزمت الالزم لدارة
المؤسىس ،وهنا يتم تشكيل فريق العمل القادر عىل بناء مثل تلك الخطط ،وتحديد الجدول
فه مرحلة تصميم وإعداد الخطة الجرائية لتطوير األداء
ي
ي
ي
المدرىس ،ومستويات األداء المتوقع بلوغه بنهاية تحقيق وتنفيذ الخطة عىل أرض الواقع ،وكذلك تحديد
هذه الخطة وتنفيذها ،وتحديد األهداف العامة للتطوير
ي
ى
إستاتيجيات العمل وتوزي ع األدوار والمسؤوليات وتحديد ر
مؤشات النجاح يف تحقيق أهداف الخطة والوقت الالزم للتنفيذ والمتابعة.
المؤسىس
المرحلة الخامسة يف صناعة التمت
ي
المؤسىس ،وهنا يتم تشكيل فريق متابعة وتقييم األداء ،وتوعيته بأساليب متابعة وتقييم
فه مرحلة متابعة وتقويم األداء المرتبط بتنفيذ الخطة الجرائية لتطوير األداء
ي
ي
األداءات وفقا لألنشطة الموجودة بالخطة ،وكذلك االتفاق عىل آليات وأدوات المتابعة الالزمة ،واالتفاق حول نوعية األداءات والشواهد واألدلة المطلوب متابعتها والتأكد
من توافرها عىل أرض الواقع وكيفية تحليلها وتقييمها التخاذ القرارات المناسبة بشأنها وذلك لضمان استمرارية تطوير األداء بهدف الوصول ألعىل مستوى ممكن من
ر
المؤسىس.
مؤشات معايت ضمان الجودة يف األداء
ي

عن اجلائزة
ى
تقض بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره يف تحقيق التنمية ويستجيب للمواطني ،وايمانا
والت
يف ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مرص  "2030ي
ي
الصالح الذي تتبناه الدولة لالرتقاء بمرصنا الحبيبة  ،حرصت ادارة جامعة سوهاج عىل إحداث نقلة نوعية يف األداء
بدور الحكومة المرصية يف تحقيق أهداف التوجه
ي
ر
اليجان الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التمت يف جميع قطاعات
المؤسىس وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشية ،من خالل التحفت و تشيع جو التنافس
ري
ي
و ادارات الجامعة ،والذي سوف تجت الجامعة ثمارة مستقبال متمثلة ف تقدم وتطور وازدهار ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.
ى
تأن فكرة تنظيم جائزة سنوية للتمت االمؤسىس و ى
الت تمثل امتدادا لمستة العطاء للسيد االستاذ الدكتور احمد عزيز عبدالمنعم
و ايمانا بهذه المبادئ و دعما الستمراريتها ،ي
رئيس جامعة سوهاج ف مجال التمت و االبداع االدارى و ى
الت تضمنت الكثت من المخرجات الشاهدة عىل عرصه ف مجال النهوض بالجامعة و تطوير االداء المؤسىس لها.
ي
و تهدف هذه الجائزة بوجه عام اىل تحفت روح التنافس والتمت عىل مستوى اعضاء الهيئة االدارية من جهة ،وعىل مستوى الوحدات المؤسسية للجامعة من جهة أخرى.
ً
ً
ً
ى
وااللتام بمعايت الجودة
ويتم تكريم المتمتين يف هذه الجائزة تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء واالنتماء والتمت ،ويحفز الجميع عىل االرتقاء بمستويات األداء
والتمت.
و تشتمل هذه الجائزة عىل المكونات التالية:
 .1جائزة التمت الفردى (الموظف المتمت – فريق العمل المتمت)
 .2جائزة القيادات االدارية المتمتة (مدير عام – مدير ادارة)
ى
الت
بهذا فان الجائزة تعت تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه االفراد و الوحدات المؤسسية بالجامعة ف رحلتها نحو الريادة ،وتحديد مجاالت وفرص التحسي ي
تساعدها يف تحقيق أهدافها الطموحة ،واستكشاف الجديد ف أسلوب تفكت وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير االداء باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تسهم يف تحقيق نتائج
رائدة.

االهداف العامة للجائزة

امانة اجلائزة
 يتم تشكيل لجنة امانة االجائزة بقرار من رئيس الجامعة لمدة ثالثة سنوات عىل النحو التاىل:
1
2
3
٤
5
6
7
8

السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة
السادة نواب رئيس الجامعة
السيد امي عام الجامعة
السيد امي مساعد الجامعة
السيد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة
السيد رئيس اللجنة النقابية للعاملي بالجامعة
السيد مدير وحدة التطوير و الجودة بالجامعة
عضو قانون من الجامعة

رئيسا
اعضاء
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
مدير تنفيذيا

 تتوىل وحدة تطوير االداء و الجودة بالجامعة القيام عىل تنفيذ الجائزة بصورة مؤسسية من حيث تجهت
الوثائق و االعالن و فتح باب ى
التشح للجائزة و استقبال طلبات و ملفات المرشحي

متويل اجلائزة و قيمة اجلائزة




تم موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم  165بتاري خ  2021/1/28عىل انشاء هذه الجائزة و عىل ان يتم تمويلها قيمتها و متطلبات اصدارها بصورة سنوية
من حصيلة صندوق الخدمات التعليمية بالتناوب مع صندوق البحوث بالجامعة.
تمنح الجائزة للمواقع الثالثة االوىل ف ى
التتيب من كل فئة معلن عنها.
يتم تحديد قيمة الجائزة بصورة سنوية لكل فئة و المواقع الممثله بداخلها بواسطة لجنة امانة الجائزة طبقا للمتغتات عىل اال تقل قيمتها عما هو مبي قرين
كل مكون كما هو موضح بالجدول التاىل:
الفئة

ى
التتيب

مدير عام متمت

االول
الثان
الثالث
االول
الثان
الثالث
االول
الثان
الثالث

مدير ادارة متمت

الموظف المتمت

فريق العمل



قيمة الجائزة
المالية
10000
8000
5000
8000
5000
3000
5000
3000
2000
15000

القيمة المادية و التقدير
شهادة تقدير التمت

شهادة تقدير التمت

شهادة تقدير التمت

شهادة تقدير التمت العضاء
الفريق

منسون الجامعة و
تمنح الجائزة تحت رعاية السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة من خالل اقامة مراسم احتفال خاصة لتوزيعها و يتم دعوة
ر
غتهم للحضور.

االعالن عن اجلائزة

تتتوىل وحدة التطوير و اجلودة باجلامعة االعالن عن فتح باب الرتشيح و تلقى الطلبات من اجلهات و االفراد خالل النصف الثانى من
شهر فرباير ( 28-15فرباير) من كل عام من خالل موقع اجلامعة – مواقع التواصل االجتماعى – املخاطبة و االعالن الرمسى داخل
اجلامعة

اوال :جائزة املوظف و فريق العمل املتميز
فئات اجلائزة
خصصت هذه الفئة للموظفي الحكوميي يف الفئات التالية:
أفضل موظف
موظق الجهاز الداري للجامعة بالوظائف الدارية او الكتابية أو المالية والوظائف المهنية واالستشارية عىل اختالفها وتنوع مسمياتها،
خصصت هذه الفئة لجميع
ى ي
للتكت عىل الموظفي المعيني عىل الدرجات األوىل والثانية والثالثة.
تخصص هذه الفئة من الجائزة
أفضل فريق عمل
ى
ى
الت يتم تشكيلها داخل الجهاز الداري للجامعة بهدف تعزيز أهمية النجاز من خالل تشكيل
تخصص هذه الفئة من الجائزة للتكت عىل وتشجيع إنجازات فرق العمل ي
فرق عمل.

إرشادات وشروط التقدم جلائزتي املوظف املتميز و فريق العمل املتميز

ى
الت تستهدفها تلك الفئة ىبتشيح األفراد و/أو فرق العمل من خالل إتباع الخطوات التالية لتأكيد مشاركتها يف الدورة ااالعالن عن الجائزة :
تقوم الوحدات ي
 تحميل دليل الجائزة واالطالع عىل معايت التقييم .
ى
ر
 ترشيح الموظف/فريق العمل والذي تنطبق عليهم شوط التشح وثبت تحقيقهم لمستويات آداء متمتة وفقا لجميع المعايت الواردة ضمن هذا الدليل.
 يجب ان يكون الموظف المرشح من ضمن المعيني عىل الدرجات األوىل والثانية والثالثة .
 اال يقل عدد المرشحي لنيل الجائزة عن  7افراد
ى
ى
 يجب ان يكون فريق العمل المرشح قد تم تشيكله وحقق إنجازات خالل فتة عامي كحد أقض قبل موعد تقديم طلبات التشح وسيتم استبعاد أي فريق تم
تشكيله قبل تلك ى
الفتة.
 بالنسبة ىلتشيحات فرق العمل فإن الحد األقض لعدد األعضاء هو  7أفراد وقد يتضمن هذا العدد فردين بحد أقض من خارج الجهاز الداري للجامعة.
 اال يقل عدد فرق العمل المرشحة عن  3فرق عمل
 التقدم للجائزة شخض من قبل االفراد او رئيس فريق العمل
 كل موظف مرشح عن فئة جائزة أفضل موظف أو رئيس الفريق المرشح عن فئة جائزة أفضل فريق عمل هم المسئولي عن إعداد طلبات ى
التشح وفقا للمعايت
المذكورة يف هذا الدليل وتسليمها للمسئول بوحدة التطوير والجودة بالجامعة.
 يجب استيفاء نموذج طلب ى
التشيح وفقا لمعايت التقييم بالكامل حيث ان الطلبات الغت مستوفاة بالكامل سيتم استبعادها.
الت تم إدخالها عىل نماذج طلبات ى
ى
التشيح و ايضا
 لن يتم
استالم أي طلبات ترشح من خالل أي وسائل غت المعلن عنها من امانة الجائزة  ،ولن يعتد إال بالبيانات ي
ملفات ى
التشيح المقدمة ،و ما هو وارد ف نماذج التقييم من قبل لجنة التقييم فيما يخص المقابلة و الزيارة الميدانية.



حت بعد تقديم طلب ى
يجب ان يستمر جميع الموظفي وفرق العمل ف تنفيذ أعمالهم بشكل طبيىع وفقا ألفضل الممارسات الواردة ف هذا الدليل ى
التشح حيث
ي
ي
ً
بمباشة عملها فور اغالق يباب ى
ر
التشح تمهيدا الختيار القائمة المخترصة للمرشحي وتنفيذ الزيارات الميدانية تمهيدا لعرض نتائج العمل عىل
ستقوم فرق التقييم
لجنة امانة الجائزة وإعالن الفائزين.

شروط الفوز جبائزة أفضل موظف و/أو فريق عمل:
الكىل يف الفئة المشارك بها عىل مستوى جميع معايت التقييم.
 .1أن يكون الشخص/الفريق قد حقق أعىل نتيجة يف المجموع ي
 .2ان ال توجد أي مخالفات إدارية او مالية أو قانونية تحول دون فوز الموظف أو فريق العمل.
ر
الكىل ،يتم منح الجائزة للموظف/الفريق الذي يليها يف المجموع
 .3ي
وف حال عدم تحقق هذه الشوط لدى الموظف/الفريق الذي حقق أعىل نتيجة يف المجموع ي
بشط تحقيقها هذه ر
الكىل ر
الشوط.
ي

آلية التقييم:
االوىل:
 .1المرحلة
ي







الختاء والمقيمي الذين سوف يقع عليهم االختيار من داخل الجامعة او خارجها (اكاديمي/اداريي)
يقوم بعمليات التقييم فريق من ر
يتم فرز واستبعاد طلبات ى
ر
التشح غت المستوفا لشوط المشاركة المذكورة أعاله
يتم البدء يف عمليات التقييم طبقا للمعايت الخاصة بكل فئة واالوزان النسبية لكل معيار وفقا لما يراه فريق التقييم بعد االطالع عىل محتويات طلب
ى
التشح ا واألدلة الداعمة المقدمة من المرشح.
يتم حرص وفرز كافة طلبات ى
التشح بعد عمليات التقييم وترتيبهم طبقا للدرجات الحاصلي عليها وتقديم تقارير مفصلة لرئيس الفريق عن كل فكرة
لتعط تقييم واضح لكل فكرة  /مبادرة.
بنواح القوة واوجه القصور لكل فكرة
ي
ي
وىه الحاصلة عىل أعىل درجات وفقا
فائزة
بكل
الفائزين
من
المخترصة
القائمة
ختيار
ال
الجائزة
امانة
لجنة
عىل
األوىل
للمرحل
النهائية
النتائج
عرض
يتم
ي
لتقييم المعايت.
يتم مخاطبة ااالفراد/فرق العمل ضمن القائمة المخترصة واخطارهم بموعد المرحلة الثانية .

 .2المرحلة الثانية:
ً
تفصيىل وفقا للمعايت.
 يتم تنفيذ مقابالت شخصية مع الموظف/فريق العمل لمناقشتهم بشكل
ي
تقديىم لمدة  30دقيقة يوضح فيه كيفية استيفاءه للمعايت والنتائج
 يتم خالل المقابلة السماح لكل مرشح سواء موظف/فريق عمل بتقديم عرض
ي
ى
الت تم تحقيقها بناء عىل معايت الجائزة ومن ثم يتبعها مقابلة شخصية وأسئلة واطالع عىل أدلة لمدة  ٤5دقيقة.
اليجابية ي
ى
ى
االوىل للفوز طبقا لنتائج التقييم الت تمت بناء عىل كافة مراحل عمليات
 يقوم فريق المقيمي باالجتماع ومناقشة كافة النتائج ومقارنتها لتحديد التشيحات
ي
التقييم الفردية  ,و الجماعية  ،ونتائج االجتماعات  ،وصوال للنتائج النهائية للعرض عىل لجنة امانة الجائزة.

اوال :جائزة التميز الفردى
 -1معايري جائزة املوظف املتميز
المستقبىل
المعيار األول :النجازات والدراك
ي
ى
ى
ى
ى
الت تخطاها
الت حققها عىل جهة عمله والصعوبات ي
الت تتعدى أهدافه وأثر هذه النجازات ي
الت حققها يف نطاق عمله أو ي
 .1األداء الفردي للموظف والنجازات ي
الشخض يف تحقيقها.
الموظف لتحقيق إنجازاته وجهده
ي
ى
الت يخطط لها الموظف يف تحقيق نتائج تخدم جهة العمل مستقبال .
 .2النجازات المستقبلية ي
ى
ى
ى
الت تتعدى األهداف المحددة له
الت حققها الموظف سابقا يف نطاق عمله
ي
الت كان يعمل بها أو ي
الحاىل أو الجهات ي
 .3حجم وطبيعة األداء الفردي والنجازات ي
ى
الت حققها عىل جهة عمله.
وأثر هذه النجازات ي
 .٤مشاركة الموظف زمالئه يف العمل لتحقيق النجازات واألهداف.
الثان :التفكت البتكاري
المعيار ي
 .1االبتكارات أو األفكار أو المبادرات الريادية ى
الت قدمها الموظف والمرتبطة بمجال عمله أو خارجه.
ي
وأفكار ومبادرات ريادية والنتائج والتأثتات ى
المتتبة عليها .
 .2تطبيق ما قدمه الموظف من ابتكارات
 .3االستفادة الشخصية والمؤسسية من نتائج االبتكارات والمبادرات البداعية المطبقة .
المهت يف بناء األفكار واالبتكارات الجديدة .
 .٤مدى االستفادة من جهود التعلم والمسار
ي
 .5تعريف وتوثيق ما قدمه الموظف من ابتكارات وأفكار ومبادرات ريادية من خالل مؤلفات علمية/أدبية ،مشاركات يف مؤتمرات و لقاءات ،وغتها.
المعيار الثالث :التعلم والفكر المتجدد
ى
والمؤسىس .
الفردي
المستوى
عىل
وأثرها
بمهامه
المتعلقة
العملية
ات
ر
والمها
ات
الخت
الكتساب
الت يبذلها الموظف
ر
 .1الجهود ي
ي
ى
العلىم ومدى االستفادة الفردية والمؤسسية من هذا العلم .
الت يبذلها الموظف لالرتقاء بتحصيله
ي
 .2الجهود ي
والمؤسىس مستقبال.
الشخض
المستقبىل الذي يخطط له الموظف الكتساب العلم والمعرفة يف هدف تحقيق نتائج تخدم الطموح
 .3التخطيط
ي
ي
ي
الوع الريادي:
المعيار الرابع  :ي
ى
الرقىم وغتها(
الت تطلقها االجامعة) مثل المبادرات المجتمعية والصحية ومبادرات التحول
ي
 .1الجهود الشخصية يف فهم واستيعاب أهمية المبادرات ي
 .2إمكانية توظيف المبادرات لصالح األداء الفردي والمؤسس بحسب طبيعة مجال عمل الموظف والجهة وذلك لتحقيق الدور الريادي للجامعة.
المعيار الخامس :الشخصية اليجابية:
ر
 .1تقديم الموظف القدوة الحسنة لزمالئه يف األداء والسلوك ودور الموظف يف نش ثقافة السعادة واليجابية يف مقر عمله وخارجه.
 .2قدرة الموظف عىل التواصل واالتصال الفعال مع مختلف الثقافات .
ى
والمؤسىس.
الشخض
والبيت ومدى تبنيها عىل المستوى
والصج
الثقاف
 .3االهتمام
ي
ي
ي
ي
ي
ى
الت شارك فيها الموظف خالل مستة عمله.
 .٤األعمال التطوعية ي

-2معايري فريق العمل املتميز
المعيار األول :منهجية تشكيل الفريق
ى
 .1مدى ارتباط فريق العمل بالخطة الستاتيجية للجامعة.
 .2المعايت المتبعة الختيا ر أعضاء الفريق .
 .3درجة وضوح أهداف ومجال عمل الفريق والمخرجات المتوقعة .
 .4كيفية تحديد مهام ومسؤوليات وصالحيات أعضاء الفريق .
الثان :منهجية فريق العمل
المعيار ي
 .1مدى وجود خطة عمل واضحة للفريق ومدى ارتباطها بأهداف تكوين الفريق .
ى
الت طبقها الفريق لتنفيذ خطته  /تحقيق أهدافه .
 .2اسلوب  /منهجية العمل ي
 .3مدى توثيق أساليب  /مناهج العمل المطبقة .
 .٤اسلوب والنمط القيادي المتبع يف إدارة الفريق واتخاذ القرارات والتوصيات .
 .5النتظام يف اجتماعات الفريق .
المعيار الثالث :درجة التعاون وروح الفريق
 .1درجة التعاون بي أعضاء الفريق لتحقيق أهدافه .
 .2مدى تواصل الفريق داخليا وخارجيا .
 .3كيفية معالجة االختالفات يف الرأي بي أعضاء الفريق ومدى االستفادة من هذه االختالفات يف تطوير األداء وتقديم حلول فعالة لمعوقات العمل.
ختات ومهارات أعضاء الفريق لتحقيق أهدافه .
 .٤مدى االستفادة من ر
المعيار الرابع :النجازات والنتائج
ى
الت عمل الفريق عىل إنجازها  /تحقيقها .
 .1المهام واألهداف ي
ى
الت حققها الفريق وانعكاساتها المادية والمعنوية ودرجة تحقيقها لألهداف المخططة لها ويمكن أن يشمل ذلك الشعة ،الدقة،
 .2النجازات والنتائج الملموسة ي
الكفاءة والفعالية االقتصادية.
 .3درجة التمت والبداع يف إنجازات الفريق.
ى
الستاتيجية للجامعة .
 .٤مدى مساهمة نتائج وإنجازات الفريق يف تحقيق األهداف
المعيار الخامس :تقييم النتائج
 .1مدى وجود منهجية يطبقها الفريق لتقييم أساليب عمله  /نتائج أعماله .
 .2مدى وجود مقاييس  /ر
مؤشات لقياس أداء الفريق ونتائج أعماله.

ثانيا :جائزة القيادات املتميزة

فئات اجلائزة
خصصت هذه الفئة للموظفي بالمستويات القيادية اآلتية:
مدير عام
ر
ر
تعتت هذه الوظيفة من أعىل المستويات الوظيفية يف وظائف الدارة العامة التابعة للجامعة تحت إشاف االمي العام/االمي المساعد ،وتختص بالشاف عىل أعمال
ر
الدارة العامة ،والمشاركة بفعالية يف تحديد وصياغة األهداف وتخطيط وتنظيم ست العمل بالدارة بما يضمن تحقيق األهداف المخططة من قبل السلطة األعىل ،كما
أنها تختص بتسيت كافة األعمال المسندة إليها لمتابعة أداء الدارة وكافة المهام المكلفة بها.
مدير ادارة
تعتت هذه الوظيفة من أعىل المستويات الوظيفية يف وظائف الدارات) حسب التخصص( التابعة لالدارة تحت رإشاف االمي العام/االمي المساعد/المدراء العموم
ر
وتختص بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج العمل الدورية يف مجاالت األنشطة والخدمات التابعة لإلدارة حسب تخصصها.

شروط املشاركة و الفوز باجلائزة
تكون المشاركة من خالل التقديم عىل طلب ى
التشح وتوضح النقاط التالية ر
الشوط الرئيسية للمشاركة:
 اال يقل عدد المرشحي لنيل جائزة مدير عام عن  5افراد و مدير ادارة عن  8افراد
لفئت مدير عام ومدير إدارة) بتكليف /قرار داخىل ( ى
ى
يشتط شغل هذه الوظيفة لمدة عامي عىل األقل.

ي
ي
التامج التدريبية اآلتية أو ما يماثلها من برامج تدريبية:
 حصول المدير العام/مدير االدارة عىل أربعة دورات تدريبية عىل األقل من ر
ى
االستاتيجية ،قيادة التغيت ،صنع القرار ،إدارة ر
المشوعات
 .1إدارة الجودة ،الدارة
 .2القيادة الفعالة ،بناء فرق العمل ،تقييم األداء ،مهارات التواصل ،الحوكمة ومدونة السلوك
 أن يكون القيادي قد حقق ر
الشوط التالية:
ى
ى
مرحلت التقييم
عىل طلب التشح واألدلة والثباتات المقدمة وأساليب التقييم المختلفة خالل
.1
ي
أعىل نتيجة بناء ي
ي
 .2أن ال توجد أي مخالفات إدارية أو مالية أو قانونية تحول دون فوز القيادي

معايري اجلائزة
تركز معايت التقييم عىل قياس مدى نضج التمت لدى القادة والنجازات المحققة خالل توليهم مهام مناصبهم ضمن مجال عملهم يف الجامعة ومدى تأثتها عىل تحقيق
كالتاىل:
رؤية و رسالة الجامعة الطموحة وإضافة قيمة نوعية للمجتمع .وتتلخص هذه المعايت
ي
المعيار األول :الفاعلية القيادية
ى
العلىم ومدى االستفادة الفردية والمؤسسية من هذا العلم.
الت يبذلها القيادي لالرتقاء بتحصيله
ي
 .1الجهود ي
ى
والمؤسىس.
الختات والمهارات العملية المتعلقة بمهامه وأثرها عىل المستوى الفردي
الت يبذلها القيادي الكتساب ر
 .2الجهود ي
ى ي
 .3الجهود ى
الت يبذلها القيادي لوضع رؤية طموحة وقيادة الجهة نحو تحقيقها من خالل التخطيط والتنظيم ووضع استاتيجيات متكاملة.
ي
ى
االستاتيجية من خالل تنمية قدراتها و استغاللها األمثل لمواردها المتاحة عىل
 .٤قدرة القيادي عىل قيادة الجهة نحو تحقيق الرؤى الطموحة وتحقيق أهدافها
جميع المستويات.
الثان :األداء والنجاز
المعيار ي
المؤسىس.
األداء
عىل
يا
إيجاب
ينعكس
بما
الفردي
األداء
ارتقاء
ف
وتساهم
التمت
ثقافة
تعزيز
عىل
تعمل
ومبتكرة
محفزة
عمل
بيئة
بناء
ف
القيادي
دور
.1
ي
ي
ي
ر
ر
 .2جهود القيادي يف تنمية وتدريب الموارد البشية العاملة تحت إشافه وتمكينهم وتحفتهم عىل العمل والعطاء وبناء روح الفريق الواحد لديهم.
ى
الت حققها القيادي متخطيا التحديات والصعوبات وأثر هذه النجازات عىل جهة عمله ومدى تحقيقه لرؤية الجامعة.
 .3النجازات ي
ر
ر
 .٤تعزيز القيادي لمبدأ الشاكة وخلق قيمة نوعية للشكاء والمعنيي والمجتمع بنا ء عىل احتياجاتهم ومتطلباتهم.
و يتم استخدام أداة للتقييم تستند عىل معايت عالمية لضمان دقة وحوكمة عملية التقييم المبنية عىل األدلة والثباتات ،بحيث تتضمن هذه األداة المحاور
التالية يف تقييم معايت هذه الجائزة:
المعيار األول :الفاعلية القيادية ،يتم تقييم هذا المعيار باستخدام المحاور التالية:
 المحور األول :المؤهالت العلمية والعملية
الثان :الكفاءة القيادية
 المحور ي
الثان :األداء والنجاز ،يتم تقييم هذا المعيار باستخدام المحاور التالية:
المعيار ي
 المحور الثالث :القيادة بإلهام



المحور الرابع :التأثت والتمت

مراحل التقييم
وىه:
تمر عملية تقييم فئات جائزة القيادات المتمتة
بمرحلتي ي
ى
 .1المرحلة األوىل :تقييم طلبات ى
مبدن ا بنا ء عىل معايت التقييم باستخدام أداة التقييم الموضحة بعد) ر
يرح االطالع عىل تفاصيل أداة التقييم ( وذلك
التشيح
ي
لفرزها واختيار أفضل القياديي المتأهلي بناء عىل طلبات ى
التشيح واألدلة والثباتات المقدمة من قبلهم الستكمال عملية التقييم يف لمرحلة الثانية) يتم تحديد
عدد المؤهلي لكل فئة من قبل فريق إدارة الجائزة(.

 .2المرحلة الثانية :يتم تقييم القياديي المتأهلي من المرحلة األوىل باستخدام أدوات وأساليب تقييمية أخرى كالمقابالت الشخصية والزيارات الميدانية وتحليل
سمات الشخصية القيادية وباالستناد عىل األدلة والثباتات ،ويتم تقييم المعايت حسب األوزان المحددة لكل منها بنا ء عىل األدوات المستخدمة يف التقييم
ى
االستشادية المرفقة بالمالحق.
كما هو موضح بالجداول
مالحظة :
لخصوصية تطبيق هذه الجائزة ف دورتها األوىل ولعدم توفر طلبات ى
للتشح مدعمة باألدلة والثباتات عىل النجازات والنتائج المحققة من قبل كل قيادي خالل مستته
ي
المهنية ،يمكن خالل المرحلة األوىل من التقييم القيام بإجراء مقابالت شخصية مبدئية ) لكل القياديي المرشحي أو لعدد منهم حسب قرار لجنة امانة الجائزة ( لالطالع
عىل أهم النجازات والسمات القيادية ولفرز واختيار القياديي المؤهلي لتقييمهم يف المرحلة الثانية ،ويمكن استخدام أداة التقييم الموضحة بالجداول الملحقة لتحديد
الدرجات تسهيال لعملية الفرز والتأهيل.

أسلوب التقييم
وىه الفاعلية القيادية واألداء والنجاز بحيث يتم تغطيتها من خالل استخدام أداة التقييم المشار اليها ف
يعتمد أسلوب تقييم الفئة القيادية عىل معيارين رئيسيي ي
كالتاىل:
الجدول وأساليب تقييمية مختلفة تستند عىل األدلة والثباتات بما يتناسب مع محتوى وطبيعة المعيار
ي
المعيار األول :الفاعلية القيادية :يتم تقييم هذا المعيار والمحاور المرتبطة به من خالل أدوات التقييم التالية:
 تقييم تحليل السمات الشخصية القيادية وربطه بمعيار الفاعلية القيادية .ى
الذان)استبيان ( 360درجة  ،يقوم القيادي بتقييم نفسه من خالل تعبئة االستبيان ذاتيا  ،بحيث يتضمن التقييم أسئلة تتعلق بالمحاور التالية عىل
 التقييمر
استشاف المستقبل ،تحقيق واستدامة النتائج ،االبتكار والريادة،
سبيل المثال ال الحرص :أخالقيات المهنة والتاهة ،اتخاذ القرارات ،التمكي والدارة والتفويض،
المهارات العملية والفطنة ،التواصل ر
والشاكات.
ى
والت تتضمن المؤهالت العلمية والعملية ،والكفاءة القيادية ) ويتم ايضا االستعانة
 المقابلةالشخصية للتأكد من تغطية المحاور واألنشطة الموجودة يف المعيار ي
بطلبات ا ىلتشيح وملخص لإلنجازات والنتائج المحققة مدعمة باألدلة والثباتات مقدمة مسبقا لتسهيل المقابالت الشخصية( ،حيث يتم تقييم الفاعلية القيادية
خالل المقابلة ،وضمان موائمتها مع أداة التقييم المذكورة أعاله.
 الزيارة الميدانية لمقر العمل وعمل جولة ميدانية تفقدية يف الجهة ومقابلة المعنيي من زمالء ومرؤوسي يف الجهة ،وضمان الحصول عىل األدلة والثباتاتالالزمة لتعزيز تقييم الفاعلية القيادية خالل الزيارة ،وضمان موائمتها مع أداة التقييم المذكورة أعاله.
الثان :األداء والنجاز :يتم تقييم هذا المعيار والمحاور المرتبطة به من خالل أدوات التقييم التالية:
المعيار ي
-

ى
والت
المقابلة الشخصية حيث يتم خالل نفس المقابلة الشخصية المشار إليها أعاله التأكد من تغطية المحاور واألنشطة الموجودة يف معيار األداء والنجاز ي
تتضمن القيادة بإلهام ،والتأثت والتمت ،ويتم تقييم هذا المعيار خالل المقابلة مدعمة باألدلة والثباتات ،وضمان موائمتها مع أداة التقييم المذكورة أعاله.
الزيارة الميدانية لمقر العمل وعمل جولة ميدانية تفقدية يف الجهة ومقابلة المعنيي من زمالء ومرؤوسي يف الجهة ،وضمان الحصول عىل األدلة والثباتات
الالزمة لتعزيز تقييم األداء والنجاز خالل الزيارة ،وموائمتها مع أداة التقييم المذكورة أعاله.

اوال :طلب الرتشيح

السيد االستاذ الدكتور /رئيس جلنة امانة جائزة االستاذ الدكتور امحد عزيز عبداملنعم
للتميز املؤسسى
حتية طيبة،،،،،
ى
ف ضوء االعالن الخاص بفتح باب التقدم لنيل الجائزة عن العام  ----------------اعتبارا من يوم --------------الموافق ----------------------
ارجو من سعادتكم التكرم بقبول ترشىح لنيل الجائزة عن الفئة ( ،)-------------------------و مرفق طيه الملف المتضمن عىل الوثائق و االدلة
ى
الداعمة ر
للتشح طبقا لما ورد ف دليل الجائزة ،

و تفضلوا سعادتكم مع الشكر و التقدير

مقدمة لسعادتكم

ثانيا :ادوات التقييم و االوزان النسبية هلا
 الدرجة الكلية لكل فئة من فئات اجلوائز هى  100درجة و تتوزع نسبيا على املعايري الرئيسية طبقا لالواز ن التالية فى كل فئة:
 -2جائزة فريق العمل املتميز
 -1جائزة املوظف املتميز
المعيار الرئيس

الوزن النسب

االنجازات و االداراك المستقبىل %25

المعيار الرئيس
تشكيل الفريق

الوزن النسب
%20

التفكت االبتكارى

%30

منهجية عمل الفريق

التعلم والفكر المتجدد

%15

درجة التعاون و روح الفريق %10

الوع الريادى

%10

االنجازات و النتائج

%30

الشخصية االيجابية

%20

تقييم النتائج

%10

 -2جائزة القيادات املتميزة
المعيار الرئيس

الوزن النسب

الفئة
مدير عام

الفاعلية القيادية

مدير إدارة اآلداء واالنجاز

%35
%30

التعلم والفكر المتجدد %15
لتفكت االبتكارى
ا
ر

%10

الشخصية االيجابية

%10

%30

اجلداول التوضيحية لتقييم القيادات

