وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
شـــعبة تطويـــر األداء والتميـــز الوظيفي
إشـــراف  /دكتـــورة إبتســـام أبابطيـــن

فكـــرة وإعـــداد  /أ .رحـــاب الدوســـري

دليل التميز الوظيفي

حول دليل التميز الوظيفي

ً
تماشـيا مع رؤية المملكة العربية السـعودية  2030في مسـار االهتمام بالكوادر
الوطنيـة المهنيـة وفتـح البـاب للمشـاركة فـي التطويـر والتنميـة مـن أجـل نهضة
مملكتنـا الغاليـة سـعت وكالـة الدراسـات والتطوير وخدمة المجتمـع ممثله بوحدة
تطويـر االداء والتميـز الوظيفـي فـي كليـة العلـوم بتدشـين مبـادرة «دليـل التميز
الوظيفـي» السـتقطاب الكفـاءات المهنيـة المتميـزة فـي كليـة العلـوم لدعـم
البرامـج التطويريـة ،والنهـوض بهـا إلى أعلى المسـتويات فيمـا يحقق متطلبات
معاييـر االعتمـاد المؤسسـي والبرامجـي فـي كليـة العلوم.
كذلـك لتعزيـز ونشـر ثقافـة االبتـكار فـي المجتمـع المهنـي إلذكاء روح اإلبـداع
وتحفيز التفكير اإلبداعي وبناء جسـور التواصل بين مختلف اإلدارات واألقسـام،
إلى جانب الحرص على اكتشـاف المواهب اإلبداعية من منسـوبي كلية العلوم
وتبنـي ورعايـة األفـكار والمبـادرات التطويريـة المهنيـة المتميـزة التـي تسـهم
فـي تطويـر خدمـات الكليـة وبدورهـا الخدمـات فـي الجامعـة.
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| الرؤية |
كلية العلوم الحاضنة األولى لالبتكار الوظيفي.

| الرسالة |
رصـد أفضـل الممارسـات واآلليـات المطبقـة فـي بيئـة العمـل لرفـع كفـاءة أداء
الموظفيـن وبنـاء إسـتراتيجية ومنظومـة تعمـل علـى تحفيـز المسـاهمة الفعالـة
إلثـراء الجانـب اإلبداعـي فـي مجـال التميـز الوظيفـي.

| األهداف |
.1
.2
.3
.4
.5

1صقل مهارة التطوير واالبتكار الوظيفي.
2تعزيز اإلبداع الوظيفي لدى الموظفين.
 3تسليط الضوء على الموظفين المبدعين.
4زيادة الفاعلية لدي منسوبي الكلية.
5بنــاء قاعــدة بيانــات لألفــكار والمبــادرات التطويريــة لتفعيلهــا فــي خدمــة
الكليــة والجامعــة.
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موظف الشهر المثالي

5

دليل التميز الوظيفي

 .1معلومات المبادرة

6

اسم المبادرة

موظف الشهر المثالي.

فكرة المبادرة

ً
شـهريا ،بحيـث تكـون حاصلـة
تكريـم موظفـة مـن كل إدارة بالكليـة
علـى أكبـر عـدد من النقـاط مقارنة بزميالتها مـن ذات اإلدارة ،وذلك
فـي نمـوذج التقييـم المصمـم لهـذا الغـرض ،علـى أال يتـم تكريـم
نفـس الموظفـة أكثـر مـن مـرة واحـدة فـي السـنة.

رؤية

كلية متميزة بمنسوبيها.

الرسالة

تحفيـز أعضـاء الـكادر اإلداري والفنـي بالكليـة لتحقيـق التميـز مـن
خلال تطبيـق نظـام المكافـأة ومنح التقدير وخلق جو من المنافسـة
اإليجابيـة للوصـول إلـى الرضـا الوظيفـي.

األهداف

 .1ارتفاع عدد الموظفين المثاليين.
 .2زيادة اإلنتاجية.
 .3رفع مستوى اإلنتاجية في العمل.
 .4إيجاد حلول للمعوقات والصعوبات.

القيم

المبادرة  -التعاون – االبتكار – التميز.

 2020م

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلة األولى:
إقامة فعالية يتم من خاللها شـرح فكرة المنافسـة والترويج لها وتوضيح آلية التنفيذ
ومـن ثـم االعلان عـن موعـد بـدء انطلاق المنافسـة والمـدة المتاحـة للترشـيح مـن
خلال المنافـذ اإللكترونيـة للكليـة (االيميـل ،شاشـات االعالنـات) ومـن خلال توزيـع
المطبوعـات (مطويـات ،بانـر ،رول أب).
المرحلة الثانية:
يتم الترشيح المبدئي من قبل الموظف نفسه.
المرحلة الثالثة:
يتـم تعبئـة نمـوذج خـاص متوفـر اوناليـن واتاحـة الدخـول عليـه مـن خلال اسـم
المسـتخدم الجامعـي ويتـم احتسـاب النقـاط وينـدرج فيـه:
•عـدد المشـاركات التطوعيـة فـي الفعاليـات المقامـة فـي الكليـة( .ارفـاق مـا
يثبـت ذلـك).
•االلتـزام بأوقـات الحضـور واالنصـراف وقلـة االسـتئذان والغيـاب( .ارفـاق مـا
يثبـت ذلـك).
•عدد الخدمات المجتمعية( .ارفاق ما يثبت ذلك).
•السرعة واالتقان في االنجاز( .يعبأ من قبل الرئيس المباشر).
•القدرة على حل المشاكل( .يعبأ من قبل الرئيس المباشر).
•التعاون مع الزمالء ،والعمل ضمن فريق( .يعبأ من قبل الرئيس المباشر).
•تزكية الزمالء( .يعبأ من قبل الزمالء).
•المبادرات الفردية( .ارفاق ما يثبت ذلك).
•القدرة على تحمل مسؤوليات أعلى( .يعبأ من قبل الرئيس المباشر).
المرحلة الرابعة:
يتـم إحصـاء نقـاط المفاضلـة مـن قبـل لجنـة مسـتقله (أعضـاء هيئـة تدريـس مـن غيـر
المكلفيـن بمناصـب إداريـة) وتتولـى وحـدة تطويـر األداء الوظيفـي مهـام سـكرتارية
هـذه اللجنـة.
المرحلة الخامسة:
إعلان النتائـج مـن خلال االيميـل وشاشـات االعالنـات وتعليـق أسـماء الفائزيـن فـي
لوحـة التكريـم.
*ومن شروطها :ال يتم تكريم الموظف أكثر من مرة خالل عام الواحد.
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إضافات على آلية تنفيذ المبادرة
• فـي حالـة الموظفـة التـي تظهـر مقاومـة للمشـاركة أو الترشـيح ،وبعـد
اسـتيفاء جميـع الموظفـات المسـتحقات بجهتهـا خلال العـام ،يتـم تحفيزهـا
عـن طريـق ترشـيحها مـن ِقبـل الرئيس المباشـر (حتى لو كانت غير مسـتحقة)،
ويتولـى الرئيـس مهمـة إبالغهـا بالترشـيح مـن ِقبلـه كموظفـة مثاليـة لهـذا
الشـهر ،وحثها على اظهار روح المبادرة والعمل الكتسـاب النقاط المسـتحقة.
• لـو تسـاوى موظفتيـن فأكثـر فـي عـدد النقـاط ،إمـا أن يتـم مكافـأة جميـع
المسـتحقين فـي نفـس الشـهر أو يتـم مكافأتهـم بالتتابـع ،موظفـة فـي
الشـهر حسـب الترتيـب األبجـدي ،وإيقـاف الترشـيحات الجديـدة لحيـن مكافـأة
جميـع الموظفـات اللواتـي حصلـن علـى نقـاط متسـاوية فـي ذات الشـهر.

 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
 .1خلق بيئة عمل مثالية.
 .2تقليل نسبة التسيب في العمل.
 .3خلق روح المنافسة اإليجابية.
 .4اإلحساس بالتقدير.
 .5ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات.

 .4اإلدارات المشاركة في تنفيذ المبادرة
جميع إدارات الكلية.
اإلشـراف :وحـدة تطويـر األداء مـن حيث إعـداد النموذج المعتمـد للمفاضلة +إحصاء
األصـوات وإعالن النتائج.
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االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.

 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

%100

تميز منسوبي الجامعة.
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

%100

سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

%100

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

%100

تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

%100

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

%100
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 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع
يتـم إحصـاء نقـاط المفاضلـة مـن قبـل لجنـة مسـتقله (أعضـاء هيئـة تدريـس مـن غيـر
المكلفيـن بمناصـب إداريـة) وتتولـى وحـدة تطويـر األداء الوظيفـي مهـام سـكرتارية
هـذه اللجنـة.

 .7آلية التحفيز والتقدير
يمكـن تكريـم االدارات المتعاونـة والتـي تنجـز مهمـة الترشـيح فـي وقتها بـدرع نهاية
العـام ويمكـن االكتفـاء بالثلاث إدارات األوائـل مـن حيـث االهتمـام واالتقان وسـرعة
االنجاز.

 .8الفائزين في المبادرة
 .1يتـم تعليـق لوحـة شـرف فـي صالة الكلية قرب مبنى علـوم ( )5بعنوان «موظف
الشـهر المثالي» بحيث تكون أسـماء اإلدارات ثابتة وأسـماء الموظفات متغيرة.
 .2تسلم جميع الموظفات المكرمات شهادة شكر وتقدير.
 .3تكافأ الموظفات المكرمات بيوم (مهمة عمل).

أسماء أصحاب المبادرة
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االسم

اإليميل

1

ابرار بنت إبراهيم الوادي

aialwadi@iau.edu.sa

2

سارة بنت سامي الفريان

ssalfariyan@iau.edu.sa

إنشـــاء لجنـــة الســـامة
فـــي بيئـــة العمـــل

دليل التميز الوظيفي

 .1معلومات المبادرة
اسم المبادرة

إنشاء لجنة السالمة في بيئة العمل.

فكرة المبادرة

إنشـاء لجنـة تهتـم بأمـور السلامة فـي كليـة العلـوم لتوفيـر بيئـة
آمنـه للمتواجديـن فيهـا وتوفير كل متطلبات لتوفير هذه البيئة من
خلال عقـد اجتماعـات لمناقشـة آليـة العمـل حـول تطبيـق ومتابعـة
اشـتراطات السلامة وتحديـد الجوانـب التـي تحتـاج إلـى تحسـين
للوصـول الـى الهـدف المرجـو.

رؤية

بيئـة عمـل آمنـه ذات ثقافـة ووعـي بأمـور السلامة خاليـة مـن
المخاطـر.

الرسالة

رفع مسـتوى الوعي بأهمية السلامة عن طريق توفير اشـتراطات
السلامة والبرامج التوعوية لجميع المنسـوبات والطالبات .

األهداف

• رصد السلوكيات المتعلقة بالسالمة في بيئة العمل.
• عمل جوالت تقييم وضع السالمة في بيئة العمل بالكلية.
• إقامة برامج توعوية وتدريبية تتعلق بالسالمة واجراءاتها.

القيم

السالمة  -األمن  -المسؤولية  -الوعي  -الوقاية.

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلة األولى:
• تشكيل الفريق.
• عقد اجتماع لمناقشة المهام واالهداف وتوزيع المهام.
• عقد اجتماع لمناقشة ماتم تنفيذه ورفع التوصيات.
المرحلة الثانية:
رفع التوصيات التخاذ الالزم حيالها للجهات المعنية.
المرحلة الثالثة:
المتابعة بشكل دوري.
14
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 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
 .1توفير بيئة آمنه وخالية من اسباب المخاطر.
 .2المحافظة على االرواح والممتلكات.
 .3اتخاذ االحتياطات الوقائية لمنع الحوادث.
 .4زيادة الوعي بامور السالمة في الكلية والمجتمع.

 .4اإلدارات المشاركة في تنفيذ المبادرة
إدارة الشؤون اإلدارية والمالية.

االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.

 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

%100

تميز منسوبي الجامعة.
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

%100

سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

%100

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

%100
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تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

%100

تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

%100

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

%100

 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع
لجنة السالمة في بيئة العمل تحت مظلة ادارة الشئون اإلدارية والمالية.

 .7آلية التحفيز والتقدير
• تحفيز فريق العمل.
• شهادات شكر.
• اشتراك في الدورات المتعلقة بالسالمة.
• لتطوير اعضاء اللجنة.

 .8الفائزين في المبادرة
• شهادات شكر.
• لتطوير اعضاء اللجنة.
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أسماء أصحاب المبادرة
م

االسم

اإليميل

1

جهاد حمد محمد المري

jalmarri@iau.edu.sa
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بصمة

19

دليل التميز الوظيفي

 .1معلومات المبادرة

20

اسم المبادرة

(بصمة)

فكرة المبادرة

فكـرة المبـادرة تقـوم علـى انشـاء منصـة الكترونيـة تحتـوي علـى
قاعـدة بيانـات للموظفيـن المتميزيـن مـن خلال ترشـيح انفسـهم
او يقـوم الرئيـس بترشـيح مـن يـراه مناسـب لرفـع وتجديـد الوعـي
الوظيفـي علمـا بـان هـذ المبـادرة تتماشـى مـع رؤيـة  2030وتتوافـق
مـع البعـد الخامـس مـن برنامـج التحـول الوطنـي تحقيـق التميـز فـي
األداء الحكومـي وتحقـق رؤيـة كليـة العلـوم «الحاضنـة األولى لالبتكار
الوظيفـي» ورؤيـة مشـروع دليـل التميـز بوحـدة تطويـر األداء والتميـز
الوظيفـي بوكالـة الدراسـات والتطويـر وخدمـة المجتمـع بالكليـة.

رؤية

نحو موظف مبدع متميز واعي

الرسالة

رفـع وتجديـد الوعـي الوظيفـي مـن خلال اسـتراتيجيات تدريـب
وتاهيـل وتطويـر (حضـور النـدوات والمؤتمـرات والـدورات وورش
العمـل) بدعـم مـن الجهـات .

األهداف

 .1انشاء قاعدة بيانات.
 .2المساهمة في رفع وتجديد الوعي في مجال العمل.
 .3اسـتثمار معـارف ومهـارات وخبـرات الموظـف فـي االبـداع
واالبتـكار والتميـز بمـا يحقـق الرؤيـة .
 .4تحديـد ومعالجـة نقـاط الضعـف لـدى الموظفـة مـن خلال
وضـع خطـط التطويـر الذاتـي.
مهنيـا بتبنـي الموظـف
 .5رفـع الكفـاءة اإلداريـة وتنميتهـا
ً
لبرامـج تدريبيـة.
 .6تفعيـل دور الموظفـة لتحقييـق التميـز واالبداع واالبتكار في
بيئة العمل.

القيم

النزاهة – االبداع واالبتكار – الجودة والتميز – االنتماء.

 2020م

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلـة االولـى :تسـليم الملـف الخـاص بالموظـف المتميـز لوحـد ة األداء والتميـز
الوظيفـي بالكليـة.
المرحلة الثانية :تشكيل لجنة لمطابقة المعايير.
المرحلـة الثالثـة :جمـع البيانـات ورفـع األدلـة الخاصـة بالموظـف (المؤهلات –
الشـهادات )-0000علـى الموقـع.
المرحلـة الخامسـة :التحديـث السـنوي للمنصـة بإضافـة عناصـر متميـز جديـدة لقاعدة
البيانـات و بتحديـث بيانـات الموظـف المتميـز فـي حـال رغبتـه فـي االسـتمرارية بـان
يرفـع الملـف الخـاص بـه بالخبـرات الجديـدة علـى ان ال تقـل عـن سـنة.
معايير التقييم:
الدورات والورش والمحاضرات التدريبية.
• عـدد حضـور دورات تأهيليـة تدريبيـة علميـة وورش عمـل ومحاضـرات فـي مجـال
التميـز واالبتـكار اإلداري.
اللقاءات المهنية:
على مستوى القسم و األقسام األخرى واالدارات.
• تنظيـم ملتقيـات تدريـب وتأهيـل مهنيـة  /سـنوية  -فصليـة – شـهرية (تتضمـن
الـدورات والبرامـج التدريبيـة التـي تقدمهـا المراكـز المهتمـة بمجـال التنميةالمهنيـة).
• تنظيـم اجتماعـات إبداعيـة دوريـة داخليـة على مسـتوى القسـم والكلية ثم اإلدارات
والكليات واألقسام.
• استضافة نخبة من المبدعين والمبتكرين في مجال العمل لنقل تجاربهم وخبراتهم
لرفع مستوى الوعي بأهمية االبداع واالبتكار والتميز اإلداري في التنمية .
العضوية في الهيئات والمنظمات:
الحـرص لالشـتراك فـي المنظمـات والجمعيـات المحلية والعالمية على سـبيل المثال
ال الحصر:
• الجمعية السعودية لإلدارة.
• منظمة اإلدارة العربية.
• النخبة اإلدارية في التدريب.
• المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
الندوات والمؤتمرات :
على المستوى المحلي :المشاركة في ندوات و مؤتمرات على مستوى المحلي.
المشـاركة فـي حضـور المؤتمـرات الدوليـة علـى مسـتوى دول مجلـس التعـاون
ا لخليجـي .
على المستوى اإلقليمي والدولي:
المشاركة في حضور ندوات ,ومؤتمرات على المستوى اإلقليمي والدولي.
الرحالت العلمية:
 .1القيام برحالت علمية على مستوى المحلي.
 .2القيام برحالت علمية على مستوى دول الخليج والدولي.
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الرحالت العلمية:
 .1القيام برحالت علمية على مستوى المحلي.
 .2القيام برحالت علمية على مستوى دول الخليج والدولي.
الحصـول علـى المنـح الدراسـية الداخليـة والخارجيـة (الدراسـات العليـا أو الباكالوريـس
أو الدبلـوم):
على سبيل المثال :
• الحاسب في األعمال المكتبية.
• اللغة اإلنجليزية.
• اإلدارة المكتبية
• إدارة األعمال.

 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
• انشـاء منصـة الكترونيـة تحتـوي مخرجـات المشـروع وتكـون محـور التواصـل األول
فـي التطويـر ورفـع الكفـاءة المهنيـة والتأهيـل في المسـتقبل.

 .4اإلدارات المشاركة في تنفيذ المبادرة
الدعم من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الكلية.

االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.
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 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

%100

تميز منسوبي الجامعة .
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

%100

سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

%100

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

%100

تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

%100

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

%100

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

%100
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 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع

مثال( :اللجنة التنفيذية,اللجنة اإلعالمية ,التخطيط... ,الخ)
1

لجنة المتابعة

2

لجنة التقييم

 .7آلية التحفيز والتقدير
تحفيز فريق العمل.
نقاط قوة في تقويم األداء الوظيفي – تكريم – شكر على مستوى الجامعة.

 .8الفائزين في المبادرة
تحفيز الفائزين في المبادرة .
 نقاط قوة في تقويم االداء الوظيفي. الترقيات والتدرج الوظيفي. حفل تكريم على مستوى الكلية. يرفع اسم المتميز الدارة الجامعة ( شكر على مستوى الجامعة). منح وسام التميز. نشر اسم الموظفين المتميزين على حسابات الجامعة االلكترونية. -استضافة المتميزين في االنشطة والفعاليات.
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تميز المستحقات للتميز
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 .1معلومات المبادرة
اسم المبادرة

تميز المستحقات للتميز

فكرة المبادرة

تميز الموظفات المتميزات في أعمالهن والكفاءات العالية
ً
قدما إلى قمة اإلبداع
والمجتهدات في األداء بحوافز تدفع بهن
وتحرض متوسطات األداء ألن يحذو حذوهن .

رؤية

تحقيق التميز والصدارة للجهة بتميز موظفيها.

الرسالة

العمل على رفع مستوى األداء الوظيفي وتطوير المهارات
وزيادة معدل االنجاز المتميز وذلك بتميز المميزين بالجهة
بتكريمهم ومنحهم حوافز وتقديرهم وإعطائهم األولية في
الدورات والترقيات.

األهداف

 .1تحفيز كادر العمل ودفعهم إلى أبواب التميز ورفع الكفاءة.
 .2السعي لتحقيق الجودة في العمل .
 .3دعم وتعزيز التميز وزيادة اإلنتاجية.

القيم

النزاهة – االبداع .

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلـة االولـى :تشـكيل لجنـة من القيادات الحيادية والمتمكنة في الجامعة لدراسـة
حاالت الموظفات وترشـيح الموظفات المتميزات المسـتحقات للتقدير.
المرحلـة الثانيـة :مقابلـة كل موظفـة علـى حـدى ومعرفـة خططهـا المسـتقبلية ونقاط
قوتهـا لتعزيزهـا ونقـاط ضعفهـا لتقليصهـا والسـيطرة عليهـا ومـن ثـم تالشـيها
وذلـك لمعرفـة حاجـة الموظفـات للـدورات هـذا علـى صعيـد الفئـة المتميـزة أمـا بقيـة
الموظفـات فعمـل دراسـة وافيـة والسـعي إلـى تحفيزهـن والدفـع بهـن للدخـول إلى
دائـرة التميـز.
المرحلـة الثالثـة :إتاحـة الفرصـة للفئـة المتميـزة ألداء مهـام احترافيـة وبمختلـف
المجـاالت داخـل إطـار المهنـة وتقديـم الـدورات المختلفـة التي تدعم تطويـر المهارات
الالزمـة.
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 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
 .1رفع مستوى االنتاجية واالداء في الجهة.
 .2صقل المواهب وتطوير المهارات.
 .3زيادة الكفاءة المهني .
 .4الوصول بالجهة الي الريادة في التميز.

 .4اإلدارات المشاركة في تنفيذ المبادرة
عمادة الموارد البشرية.

االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.
 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

%100

تميز منسوبي الجامعة .
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

%80

سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

%80

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

%60

تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

%40
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تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

%60

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

%50

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

%30

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

%60

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

%80

 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع
1

اللجنة األساسية للدراسة والترشيح

2

لجنة المقابلة الشخصية

3

اللجنة التنفيذية للمتابعة والقياس

4

لجنة التكريم

 .7آلية التحفيز والتقدير
أ.منح األولية لهن في الترشيح على الدورات الخارجية أو الداخلية و
ب.ترشيحهن للترقيات في حال اإلستحقاق للترقية.
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 .8الفائزين في المبادرة
التكريم والتقدير وتقديم الشكر والعرفان لهن بأفضل الطرق وبآلية محفزة.

أسماء أصحاب المبادرة
االسم

اإليميل

م
1

ميساء محمد الشهري

mmalshhri@iau.edu.sa

2

رشا عبدالله الرميح

raalrumaih@iau.edu.sa

3

لطيفه خالد العقيل

LKALAQEEL@IAU.EDU.SA

سمر المظفر

smalmuzaffer@iau.edu.sa

مريم المسلم

mamusslam@iau.edu.sa

تغريد العبيد

Za12.92@hotmail.com

زكية الشعلة

talobayyed@iau.edu.sa
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كن كالغيث أينما حل نفع
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 .1معلومات المبادرة
اسم المبادرة

كن كالغيث أينما حل نفع
َ

فكرة المبادرة

إسـتقطاب اإلدارات داخـل الجامعـة للموظفيـن لفتـرة زمنيـة ()3-6
شـهور لتبـادل الخبـرات والمعـارف ورفـع الكفـاءة وخلـق بيئـة عمـل
تفاعليـة وصقـل المواهـب المبدعـة والمتميـزة

رؤية

بيئة عمل تفاعلية بأفراد مبدعين ومتميزين

الرسالة

نقـل المعـارف والخبـرات لتطويـر ورفـع كفـاءة الموظفيـن وصقـل
المواهـب المميـزة والمبدعـة فـي بيئـات عمـل تفاعليـة

األهداف

 .1إكتساب ونقل الخبرات
 .2التطوير
 .3إكتشاف وصقل المواهب اإلبداعية
 .4بيئة عمل تفاعلية
 .5رفع الكفاءة
 .6الريادة

القيم

المسؤوليه  -المرونه  -األمانه  -التطوير  -الشفافيه.

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلة األولى:
 مخاطبـة عمـادة المـوارد البشـرية لوضع آليـة للمبادرة (ضوابـط للموظفين) (ضوابطلألدارات)
 عمل استمارات أو رابط تسجيل بيانات (اإلدرات – الموظفين)المرحلة الثانية:
 مخاطبـة األدارات داخـل الجامعـة وخارجهـا بفكـرة المبـادرة وآليـة عملهـا ووقـتإنطالقهـا (للتعميـم)
 إطالق الرابط أو االستمارات لحصر رغبات الموظفين مخاطبه الجهات المستقطبة وتزويدها ببيانات الراغبين ألخذ الموافقه بالمباشرة.34

المرحلة الثالثة:

 التقييم من قبل الموظف -التقييم من قبل الجهة المستقطبة

 2020م

المرحلة الثالثة:

 التقييم من قبل الموظف التقييم من قبل الجهة المستقطبة -التقييم من قبل إدارة الموظف األساسية

 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
 زيادة الفاعلية تبادل المعارف والخبرات التميز الوظيفي وتعزيز اإلبداع الوظيفي -التطوير واإلبتكار الوظيفي

 .4اإلدارات المشاركة في تنفيذ المبادرة
 عمادة الموارد البشرية وكالـة الكليـة للدراسـات والتطويـر وخدمـة المجتمـع (شـعبة تطويـر األداء والتميـزالوظيفـي)
 -العالقات العامة

االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.
 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

%100

تميز منسوبي الجامعة.
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

%95
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سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

95%

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

100%

تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

100%

تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

95%

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

80%

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

60%

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

100%

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

100%

 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع

36

1

لجنة التخطيط

2

لجنة التنفيذ

3

لجنة الجودة واألداء

4

اللجنة األعالمية

 2020م

 .7آلية التحفيز والتقدير
تحفيز فريق العمل:
• شهادات
• دروع
• مكافئات  -هدايا

 .8الفائزين في المبادرة
• شهادات
• دروع
• مكافئات

أسماء أصحاب المبادرة
االسم

اإليميل

م
1

ميثاء الخالدي

makhaldi@iau.edu.sa

2

تهاني المهنا

tmalmhana@iau.edu.sa

3

حصة العودة

haloudah@iau.edu.sa
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 2020م

إنتماء 2030
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 .1معلومات المبادرة

40

اسم المبادرة

إنتماء 2030

فكرة المبادرة

فريـق تطوعـي مـن منسـوبات الجامعـة ( أعضـاء هيئـة تدريـس –
إداريات – طالبات ) يمثل كلية العلوم في تقديم خدمات مجتمعية
سـواء للمؤسسـات التعليمـة أو المؤسسـات غيـر التعليميـة .
أمثلة:
 المشاركة في برامج إثراء الموهبة . المشاركة في تفعيل المناسبات الوطنية . -المشاركة في التثقيف و رفع مستوى الوعي في المجتمع .

رؤية

فريق حيوي رائد بالعمل التطوعي.

الرسالة

تمثيـل كليـة العلـوم مـن خلال تقديـم مشـاركات تطوعيـة لخدمـة
المجتمـع تسـاهم فـي تحقيـق رؤيـة  2030فـي بناء مجتمـع حيوي .

األهداف

 .1تعزيـز معنـى اإلنتمـاء بيـن منسـوبات الكليـة مـن خلال عقـد
اللقـاءات الدوريـة.
 .2تفعيـل دور منسـوبات الكليـة فـي العمـل التطوعـي لتحقيـق
معنـى االنتمـاء.
 .3تمثيل كلية العلوم خير تمثيل في المجتمع من خالل المشاركة
في الخدمات المجتمعية التي تسهم في رفع ازدهار الوطن.

القيم

• اإلنتماء.
• المسؤولية المجتمعية.
• التعاون.
• الشفافية.

 2020م

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلة األولى:
 حصر الراغبات بالمشاركة. رفع رابط المشاركة بالفريق. اجراء المقابالت الشخصية للتصفية. تكوين الفريق التطوعي .المرحلة الثانية:
 تجميع األفكار المقترحة. عقد اللقاءات الدورية للمناقشة و الحوار باالفكار المقترحة. تحديد االفكار المقترحة للتنفيذ. تحديد جهات المشاركة.المرحلة الثالثة:

 مرحلة االنجاز. تجميع االفكار المنجزة. -رفع ملف االنجاز .

 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
 .1تكوين فريق تطوعي طموح محب لالنتماء يمثل مجتمعه .
 .2تقديم مقترحات تخدم الكلية و المجتمع .
 .3تنفيذ مشاركات مجتمعية داخل أو خارج الحرم الجامعي.
 .4المساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لبعض الصعوبات ما أمكن ذلك.
 .5فتح قنوات للتواصل بين المجتمع الداخلي و الخارجي .

 .4اإلدارات المشاركة في تنفيذ المبادرة
 وحدة االبداع و االبتكار بكلية العلوم . سيتم تحديد و حصر االدارات المشاركة بعد البدء بالتنفيذ .41
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االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.
 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

42

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

90%

تميز منسوبي الجامعة .
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

95%

سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

90%

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

90%

تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

90%

تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

90%

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

95%

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

90%

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

98%

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

90%

 2020م

 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع
1

لجنة إدارية

2

لجنة تنفيذية

3

لجنة اعالمية

4

لجنة تنظيمية

 .7آلية التحفيز والتقدير
تحفيز فريق العمل.
 شهادات بعدد أعضاء الفريق . شهادات شكر للجهات المساندة للتنفيذ دروع تكريم . -حفل تكريم .

 .8الفائزين في المبادرة
تحفيز الفائزين في المبادرة:
 شهادات شكر. دروع تكريم. -عمل لوحة بالمبادرات الفائزة

43
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أسماء أصحاب المبادرة
م
1

44

االسم

اإليميل

د .آمال أسعد أكبر

aakbar@iau.edu.sa

 2020م

ألنك حجر األساس

47

دليل التميز الوظيفي

 .1معلومات المبادرة

48

اسم المبادرة

ألنك حجر األساس
موظف الشهر المتميز

فكرة المبادرة

هـذه المبـادرة  ,مبـادرة شـهرية لجميـع منسـوبي الكليـة ( سـواء
عضـو هيئـة تدريـس و عضـو هيئـة إداريـة ,فنيـة أو موظـف أمـن )
 ,فكـرة هـذه المبـادرة (موظـف الشـهر المتميـز ) هـي اختيـار عضـو
فـي نهايـة كل شـهر مـن قبل لجنة مختصة وبنـاء على معايير هامة
 ,وتكريـم هـذا العضـو بوضـع اسـمه علـى الئحـة متميـزه في مكان
ً
ورمزيـا مـن قبـل جهتـه ( قسـم  -وكالـة )
عملـه  ,وتكريمـه معنويـا
وتتجـدد هـذه المبـادرة كل شـهر ,لتحفيـز كافـة المنسـوبين للتميـز
والعطـاء بالعمـل .

رؤية

«بيئـة عمـل جاذبـة داعمـة للطاقـات البشـرية ،تُ حقـق الفاعليـة
ً
ً
وإقليميـا
محليـا
واإلنتمـاء الوثيـق بيـن الفـرد والجامعـة ،للتميـز
ً
وعالميـا »

الرسالة

تحفيـز ومكافـأة الكـوادر البشـرية المتميـزة والمبدعـة ،ونشـر ثقافـة
اإلبـداع والتميـز بينهـم ،تعزيـز عطائهـم المهنـي ،ورفـع درجـة
والئهـم تجـاه الهيئـة التـي ينتمـون اليهـا ،بمـا يسـهم فـي توفيـر
أرقـى مسـتويات الخدمـة للمسـتفيدين فـي مجالهـم  .وإضفـاء
بيئـة تنافسـية بيـن الموظفيـن وصـوال إلـى عمـل متميـز يحقـق
المصالـح الحقيقيـة.

األهداف

تهـدف هـذه المبـادرة الـى تعزيـز البيئـة الوظيفيـة الداعمـة لكافـة
منسـوبي الجامعـة بلا اسـتثناء (سـواء عضـو هيئـة تدريـس أو
موظف أمن في مكان العمل ) ,رفع كفاءة أداء المنسوبين وزيادة
تميزهـم مـن خلال الدعـم المعنـوي الـذي سـيقدم لهـم بشـكل
ً
شـهريا  .التواصل والمشـاركة الفعالة بينهم وتمكين قيم
مسـتمر
التعـاون وروح المبـادرة والعطـاء والمسـؤولية  .التقديـر والتكريـم
بتقديـم الدعـم للمرشـح  ,حيـث أن هـذا الفـرد هـو حجر أسـاس تطور
أي مؤسسـة تعليميـة .

القيم

 .1التواصل الفعال.
 .2خدمة الطالب  /الطالبات
 .3االلتزام في األداء.
 .4النزاهة واألمانة.

 2020م

 .2استراتجية تطبيق المبادرة
المرحلة األولى:
ترشيح زمالء العمل  ,وفي كل مرة نستهدف جهة مختلفة .
المرحلة الثانية:
فرز الترشيحات بناء على المعايير المحددة لالختيار.
المرحلة الثالثة:

إعلان اسـم المرشـح بدايـة كل شـهر  ,حتـى ينعكـس ذلـك إيجابـا علـى تحفيـز الموظفيـن بدايـة
كل شـهر.

 .3األهداف والنتائج المرجوة من المبادرة
توفيـر بيئـة عمـل جاذبـة ،تسـاهم فـي الحفـاظ علـى المـوارد البشـرية المتميـزة،
تشـجيع الموظفيـن علـى اإلبـداع واالبتـكار فـي أدائهـم لمهامهـم ،وزيـادة إنتاجيتهـم،
تعزيـز عطائهـم المهنـي ،وإضفـاء بيئـة تنافسـية بيـن الموظفيـن وصـوال إلـى عمـل
متميـز يحقـق المصالـح الحقيقيـة.
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االستراتيجية كلية العلوم |
| التوافق مع الخطة
َّ
االسـتراتيجي ِة للكليـة
الخطـة
ِ
أهـداف
ِ
التطويريـة مـع أحـد
مـدى توافـق المبـادرة
َّ
َّ
اإلسـتراتيجية
يتـم ربـط الفكـرة التطويريـة بأحـد األهـداف
وفـي هـذه المرحلـة
َّ
ُّ
للكليـة ،وتبيـن كيـف تسـتجيب المبـادرة ألهـداف الكليـة وتحققهـا.
 .5مجاالت اهتمام وحدة المبادرات

50

التوافق %

تسهم في اإلجادة في جميع المجاالت
األفكار والحلول التي
ِ
محددة.
والتميز في مجاالت
َّ
ُّ

96%

تميز منسوبي الجامعة .
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ

100%

سعيا نحو
تسهم في الكيف وليس الكم؛
األفكار والحلول التي
ً
ِ
االرتقاء بجودة اآلداء.

100%

تسهم في تعزيز قدرات الموظفين.
األفكار والحلول التي
ِ

100%

تسهم في بناء جسور التواصل مع المجتمع
األفكار والحلول التي
ِ
الداخلي والخارجي.

100%

تسهم في توفير بيئة وظيفية داعمة.
األفكار والحلول التي
ِ

100%

ي داعم.
األفكار والحلول التي
تسهم في بناء تنظيم إدار ٍّ
ِ

100%

تسهم في تحقيق المرونة والمساءلة.
األفكار والحلول التي
ِ

100%

تسهم في ترسيخ قيم الجامعة.
األفكار والحلول التي
ِ

100%

تميز وحدات الجامعة المختلفة
األفكار والحلول التي
تسهم في ُّ
ِ
وتطويرها.

100%

 2020م

 .6اللجان التي سوف تعمل على تنفيذ المشروع
1

اللجنة اإلعالمية بالجهة المعنية

2

وكالـة الدراسـات والتطويـر وخدمـة المجتمـع -شـعبة تقييـم األداء األكاديمـي
واإلداري

3

لجنة العالقات العامة

4

شعبة ضبط الجودة واالعتماد االكاديمي

 .7آلية التحفيز والتقدير
تحفيز فريق العمل.
تكريم فريق العمل بشهادات تقدير لمصداقيته وأمانته في االختيار.
إمكانية تقديم هدايا رمزية للفريق .

 .8الفائزين في المبادرة
وضع اسم المرشح المتميز على لوحة متميزة في جهة عمله .
تكريـم المرشـح بشـهادة تقديـر علـى جهـوده المبذولة  ,وإمكانية تقديـم هدايا رمزية
للفائز .

أسماء أصحاب المبادرة
م
1

االسم

اإليميل

وعــد غرم علي الشهري

wgaalshehri@iau.edu.sa
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