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الئحة جائزة جامعة الملك سعود
للموظف المثالي

تقدير
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كلمة معالي المدير:

احلمد هللا القائل يف محكم كتابه: (وَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت )، والصالة والسالم على رسول 
اهللا خير البرية، وبعد ..

فتتويجًا لسعي جامعة امللك سعود إلى االهتمام مبنسوبيها, ونشر ثقافة التشجيع والتحفيز بينهم، 
فقد أنشأت هذه اجلائزة -جائزة املوظف املثالي- املستقاة من نخبة التجارب احمللية والدولية يف هذا 
املجال. وهذه اجلائزة إمنا تنطلق من إميان راسخ بأن التكرمي والتقدير ِسـَمتان يسعى إليهما املرء 
لتحقيق رضًا وسعادة داخلية جراء عمل متميز قام به . وحلسن ظن اجلامعة مبنسوبيها ومنسوباتها 
وأهليتهم للحفاوة والتقدير فقد استحدثت هذه اجلائزة عرفانًا منها بهؤالء املتميزين، وتقديرًا لكل 
موظف وموظفة يتصف باألمانة واإلخالص واالنضباط واملبادرة واإلجناز، ليرى املثالي ثمرة عمله، 

ويتأكد من اطالع مسؤوليه على متيزه وعطائه، فيطمئن إلى أن جامعته تقدر األداء املتميز.

العطاء  املزيد من  أن تكون هذه اجلائزة عونًا ومحفزًا ملنسوبي ومنسوبات اجلامعة على بذل   آمل 
القول  صالح  ويهبنا  سرائرنا،  ي  وينقِّ أعمالنا،  ن  يحسِّ أن  الكرمي  الباري  سائًال  الغالية،  جلامعتنا 

والعمل . 

 مدير اجلامعة

ا.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
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أعضاء فريق اللجنة الدائمة للجائزة:

البريد اإللكترونياملنصب

dfp.ksu@ksu.edu.saعميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

qd@ksu.edu.saعميد عمادة اجلودة

smsc@ksu.edu.saعميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية

girlsusc@ksu.edu.saعميد أقسام العلوم اإلنسانية

pr1@ksu.edu.saمدير إدارة عالقات املوظفني

fud@ksu.edu.saمدير إدارة املتابعة

dfp.ksu@ksu.edu.saسكرتير اللجنهأ. سلمان بن محمد املسند
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مقدمة عن الجائزة :
مبوظفيها  اجلامعة  إهتمام  من  مشتقًا  املثالي  للموظف  سعود  امللك  جامعة  جائزة  إنشاء  يأتي 

وموظفاتها يف كافة املجاالت .

وتهدف اجلائزة يف أساسها إلى  حتفيز موظفي وموظفات اجلامعة  لإلرتقاء يف أداء العمل يف هذا 
الشامخالصرح الشامخ .
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أوالً: الرؤية :
مة من اجلامعة. ز واالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدَّ  التميُّ
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ثانياً: الرسالة :
رفع مستوى الكفاءات اإلدارية والفنية ملنسوبي اجلامعة.
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ثالثاً: أهداف الجائزة:
ز. ١- حتفيز موظفي وموظفات اجلامعة على اإلبداع والتميُّ

٢- رفع مستوى االنتماء والوالء الوظيفي مبا يعود بالنفع على مستوى أداء العمل.
٣- خلق روح التنافس الشريف بني موظفي وموظفات اجلامعه .

٤- تقدير موظفي وموظفات اجلامعة.
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الفئات المستهدفة:
١-  فئة الوظائف اإلشرافية. 

٢- فئة الوظائف اإلدارية. 
٣  - فئة الوظائف الصحية.
٤- فئة اخلدمات املساندة. 
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الضوابط واألحكام  : 
١- أن يكون املرشح سعودي اجلنسية .

٢- أن تنطبق على املرشح بنود التميز الوارده يف إستمارة الترشيح .
٣- أن يكون املرشح قد أمضى ثالث سنوات على وظيفه رسمية يف اجلامعه .

٤- أن يكون املرشح قد أمضى يف جهته احلالية داخل اجلامعة مدة عمل فعلية التقل عن سنة .
عليه  يحسم  السابقتني ( ممتاز ) ولم  السنتني  خالل  للمرشح  الوظيفي  األداء  تقييم  يكون  ٥- أن 

غياب أو تأخر خاللهما
عدا اإلجــــازه  السنوات املاضيــــــة  أشهر خالل  ثالثة  أكثر من  اليكون املرشــــــــح قد متتع بإجازة  ٦- أن 

( اإلعتيادية أو اإلضطرارية  ) .
٧- أن اليكون املرشح قد مت تكليفه أو ندبه خارج اجلامعة ألكثر من ستة أشهر خالل السنوات الثالث 

األخيره .
٨- أن اليكون قد طبق على املرشح أي من العقوبات التأديبية  من داخل اجلامعة أو خارجها خالل 

اخلمس سنوات السابقة .
٩- اليجوز ترشيح املوظف أو املوظفه الذي سبق أن فاز باجلائزة إال بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ 

حصوله على اجلائزة
١٠- اليحق ألي من أعضاء اللجنة الدائمة أو اللجان الفرعية أو املنبثقة منها الترشح لهذه اجلائزة .

١١- أن التتعارض أنظمة هذه اجلائزة مع األنظمه واللوائح املعمول بها .
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اللجان الفرعية:
يتم تشكيل جلان فرعية داخل كل عمادة / أو كلية / أو وحدة إدارية  تتولى إستقبال طلبات 
الترشيح من خالل املوقع اإللكتروني للجائزة  dfpa.ksu.edu.sa وإختيار من تنطبق عليه 
ضوابط الترشيح  والرفع بذلك من قبل رئيس اللجنة الى اللجنة الدائمة، وتتولى اللجنة 
الدائمة إستقبال إستمارات الترشيح من اللجان الفرعية وإختيار موظف وموظفة من كل فئة 

من فئات الترشيح والرفع بها ملعالي املدير .

آلية التقديم على جائزة جامعة الملك سعود للموظف المثالي (تقدير) :
يقوم املرشح الذي تنطبق عليه الشروط بتعبئة استمارة الترشيح اإللكترونية املوجودة على رابط اجلائزة: . ١

https://eservices.ksu.edu.sa/idealemployee/
يتم إرسال االستمارة عن طريق النظام اإللكتروني للرئيس املباشر وتعبئة ما يخصه.. ٢
يتم إرسال االستمارة اإللكترونية إلى اللجنة الفرعية يف جهة عمله.. ٣
تتولى اللجنة الفرعية فرز استمارات الترشيح من ُكِلّ فئة من فئات الترشيح ورفع استمارة َمْن . ٤

ترى ترشيحهم إلى اللجنة الدائمة.
يتم إرسال االستمارة اإللكترونية من قبل اللجنة الفرعية إلى سكرتارية اللجنة الدائمة.. ٥
تتولى سكرتارية اللجنة الدائمة تدقيق البيانات والتحقق من مدى صحتها.. ٦
ح وعمل مقابلة . ٧ تتولى اللجنة الدائمة اختيار مرشح ِمْن ُكِلّ فئٍة من فئات الترشيح، ودراسة ُكِلّ ُمرَشّ

شخصية وفق االستمارة املرفقة، واختيار األفضل.
الرفع بأسماء املرشحني ملعالي مدير اجلامعة إلعتمادها.
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مواعيد الترشيح :
الترشيحات  الفرعيه  اللجان  وترفع  شهر،  بعد  ويقفل  األول  الدراسي  الفصل  بداية  التقدمي  يبدأ 
اجلامعة  مدير  ملعالي  الدائمة  اللجنة  وترفع  التدقيق،  فترة  إنتهاء  من  شهر  بعد  الدائمة  للجنة 
النتائج النهائية منتصف الفصل الدراسي الثاني (حتدد التواريخ الحقًا لكل سنة بعد صدور التقومي 

الدراسي لكل عام)، ويحدد موعد حلفل توزيع اجلوائز برعاية معالي مدير اجلامعة .
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قيم الجائزة ومقدارها : 

يحصل الفائز باجلائزة لكل فئة من فئاتها ( اإلشرافية واإلدارية والصحية واخلدمات املساندة ) 
على مايلي :

١- شهادة ودرع تقديري .
٢- مكافأة مالية تساوي أربعة رواتب أساسية .

٣- دورة تدريبية خارجية وفقًا لضوابط الدورات اخلارجية باستثناء شرط مضي سنتني على 
حصوله على آخر دورة خارجية.
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التواصل على البريد اإللكتروني :

dfp.ksu@ksu.edu.sa
الهاتف : ٠١١٤٦٧٠٩٣٩
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