مقترح مشروع أمانة جوائز التميز بجامعة حائل
تمهيد:

في إطار سعي جامعة حائل لتحقيق التميز والريادة في كافة المجاالت األكاديمية والتعميمية
والبحثية وخدمة المجتمع ،عممت الجامعة عمى توسيع مجاالت تحفيز منسوبييا من المتميزين
لتحقيق التطوير المنشود من خالل تطبيق معايير الجودة الشاممة واستيفاء متطمباتيا وصوالً إلى
الريادة .واستكماالً لمسيرة الجامعة في ىذا الصدد ،أطمقت الجامعة جائزة التميز في خمسة
مجاالت محددة تغطي كافة قطاعات القوى البشرية من منسوبييا ( طمبة – موظفين – ىيئة
تدريس) وذلك إيماناً من الجامعة بأىمية التحفيز والمنافسة في تشجيع منسوبييا لتحقيق حسن
األداء وتطويره بما ينعكس إيجاباً عمى تحقيق التميز المنشود.
وقد أقر مجمس الجامعة في جمستو الثالثة لمعام 1437/1436ىـ جوائز التميز ،ومن ثم وجو
معالي مدير الجامعة بتشكيل األمانة العامة لجوائز التميز بجامعة حائل لتكون المرجعية
اإلدارية لتطبيق وتفعيل جوائز التميز بالجامعة وفقاً لممقترح الذي تمت الموافقة عميو بمجمس
الجامعة.

الرؤية:
التشجيع والتحفيز لدعم التميز والريادة في أداء منسوبي الجامعة عمى مستويات التعميم والتعمم

والبحث العممي والتدريس وخدمة المجتمع واإلبداع الوطني واألداء الوظيفي.
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الرسالة:
تقدير جيود منسوبي الجامعة من طمبة ،وأعضاء ىيئة التدريس ،وموظفين ،وايجاد بيئة تنافسية
تسيم في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة ،وتعزيز أىدافيا بما يسيم في تحقيق التميز والريادة.

األهداف:
 .1تقدير جيود منسوبي الجامعة المتميزين وابراز إنجازاتيم.
 .2تحقيق التميز في أداء منسوبي الجامعة لالرتقاء بأداء الطمبة والعمل األكاديمي والتعميمي،
واإلداري ،والبحثي ،عمى ضوء معايير الجودة الشاممة.
 .3دعم وتشجيع التنافس اإليجابي بين منسوبي الجامعة لإلبداع واالبتكار والتميز في تحقيق
اإلنجاز المأمول في المجاالت البحثية والتعميمية واإلدارية وخدمة المجتمع.
 .4تحفيز وحدات وأقسام وكميات الجامعة عمى التنافس في األداء المتميز واإلنجاز في كافة
المجاالت.
 .5تشجيع وتحفيز وتقدير جيود الطمبة عمى التحصيل العممي واإلبداع ،والمشاركة في خدمة
الجامعة والمجتمع.

المستهدفون:
جميع أعضاء ىيئة التدريس والطمبة والموظفين من الجنسين ومن كافة الكميات واألقسام
والوحدات اإلدارية.
مجمس الجائزة:
لمجائزة مجمس يترأسو معالي مدير الجامعة ،ونائبو سعادة وكيل الجامعة لمشؤون األكاديمية،
ويضم في عضويتو عدداً من الكوادر األكاديمية واإلدارية ذات العالقة من منسوبي الجامعة
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ويمكن أن يضم بعض رموز المجتمع من المؤسسات العممية والثقافية بالمنطقة ،ورؤساء لجان
فروع الجائزة ،واألمين العام لمجائزة عضواً ومقر اًر .ويصدر تشكيل المجمس بقرار من رئيسو.
مهام مجمس الجائزة:
يمثل المرجعية الرئيسية لمجائزة وأىدافيا ،ويتولى وضع السياسات العامة لمجائزة ،ولو عمى وجو
الخصوص:
 اعتماد نظام الجائزة والموائح المنبثقة عنو .
بناء عمى توصية المجنة الرئيسة لكل جائزة .
 إقرار المجاالت لكل فرع من فروع الجائزة ً
 إقرار المعايير والضوابط المؤىمة لمترشيح لمجائزة.
 إقرار النتائج النيائية لجميع فروع الجائزة.
 اعتماد أسماء أعضاء المجان الرئيسة لفروع الجائزة.
 إقرار ميام األمانة العامة لمجائزة.
 اإلشراف عمى جميع أعمال الجائزة.
 تعديل نظام الجائزة عند الحاجة .
 اعتماد التقرير الختامي المرفوع من األمانة العامة لمجائزة.
 اعتماد المشروعات االستثمارية لمجائزة في حال وجودىا.
األمانة العامة:
األمين العام:
يكون لمجائزة أميناً يكمف من قبل معالي مدير الجامعة لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد ويكون
من بين أحد أعضاء ىيئة تدريس جامعة حائل السعوديين ال تقل رتبتو عن أستاذ مشارك.
ويرجع في عممو إلى وكيل الجامعة لمشؤون األكاديمية ( نائ
المجمس االستشاري:
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رئيس مجمس األمانة).

يتم تشكيل مجمس استشاري لألمانة العامة لجوائز التميز بيدف دعميا بالخبرات المطموبة
لطبيعة عمميا وتعزيز الجوان

الفنية واإلدارية والتنظيمية .ويرشح أمين األمانة العامة أعضاء

المجمس االستشاري من بين منسوبي الجامعة وخارجيا من ذوي الخبرات والكفاءات المتميزة.
ويعاون األمين العام جياز إداري مكون من عدد من الموظفين ،لمقيام بأعمال السكرتارية
والتحرير واعداد محاضر االجتماعات ،وانجاز كافة الشئون المالية واإلدارية ،ويكون ذلك تحت
إشراف مباشر من األمين العام لمجائزة.
مهام األمين العام:
 .1إدارة الجياز التنفيذي لمجائزة.
 .2تنفيذ ق اررات مجمس الجائزة ومتابعتيا
 .3ترشيح رؤساء وأعضاء المجان الرئيسية لمجائزة.
 .4إعداد جداول أعمال مجمس الجائزة وصياغة محاضر جمساتو.
 .5حفظ وثائق الجائزة.
 .6تحديد احتياجات الجائزة المالية والبشرية وتقديميا إلى رئيس مجمس الجائزة.
 .7متابعة أعمال جميع المجان المنبثقة عن الجائزة .
 .8تنظيم الحفل النيائي لمجائزة.
 .9اإلشراف عمى إعداد مشروع نظام الجائزة األساسي ولوائحيا ورفعيا إلى مجمس الجائزة.
 .10إعداد التقارير الدورية والختامية عن الجائزة وسير العمل بيا.
 .11إعداد التقارير المالية عن الجائزة.
 .12رفع نتائج الترشيحات النيائية إلى مجمس الجائزة العتمادىا.
 .13إعداد دليل الجائزة ودليل الفائزين في كل دورة من دورات الجائزة.
.14تقييم فعاليات الجائزة في كل دورة وتقديم التوصيات الالزمة إلى رئيس مجمس الجائزة.
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 .15اإلشراف عمى العمل في األمانة العامة لمجائزة والرفع عن احتياجاتيا إلى رئيس مجمس
الجائزة.
 .16اإلنفاق من ميزانية الجائزة وفقا لتوجييات رئيس مجمس الجائزة.
 .17اإلشراف عمى تطوير الموقع اإللكتروني لمجائزة ،وبناء قاعدة معمومات متكاممة عن
الجائزة.
 .18تمثيل الجائزة في المحافل المحمية والدولية.
 .19استقبال الترشيحات لجميع فروع الجائزة والتأكد من تحقق االشتراطات العامة لمجائزة.
 .20تمقي المراسالت المتعمقة بالجائزة ،واإلجابة عما يرد من استفسارات.
مهام أمانة الجائزة:
تستقبل أمانة الجائزة الترشيحات من كميات الجامعة وتقوم بما يأتي:
 .1التأكد من نظامية الترشيحات من خالل استكمال المرشحين شروط الترشيح.
 .2مراجعة األدلة والتحقق من مطابقتيا لممعايير ومناسبة الدرجات التي تم تخصيصيا
لبنود المعايير ومراجعتيا
 .3التأكد من عدالة الترشيحات في المفاضمة بين المتقدمين.
 .4إجراء المفاضمة بين المرشحين وفق الدرجات ،واألدلة والبراىين.
 .5تقوم أمانة الجائزة بإجراء اقتراع في حالة تساوي درجات المرشحين.
 .6توثيق نتائج الترشيح في محضر ،وتحديد أسماء الفائزين بجوائز الجامعة في فروعيا
المختمفة.
 .7حج

الجائزة عندما ال تتحقق المعايير المحددة ألي جائزة أو عدم استكمال الشروط

والوثائق المطموبة.
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 .8ترفع أمانة الجائزة تقري اًر يتضمن أسماء الفائزين إلى نائ

رئيس مجمس الجامعة ( وكيل

الجامعة لمشؤون األكاديمية) لدراستو ورفعو لمعالي رئيس المجمس مع التوصية.

 .9يعتمد مجمس الجائزة الفائزين بالجائزة في كل الفروع.
 .10يعمن وكيل الجامعة لمشؤون األكاديمية نائ

رئيس مجمس الجائزة أسماء الفائزين

بجوائز الجامعة في كافة فروعيا ويحدد موعد تسميم الجوائز لمفائزين في حفل تكريم

خاص بيذه المناسبة وبرعاية معالي مدير الجامعة.
مهام المجان الفرعية:

 .1إعداد استمارة الترشيح المتضمنة شروط وضوابط الترشيح لكل فرع.
 .2إرسال الدعوة لمترشيح إلى الجيات المعنية .
 .3االلتزام بمواعيد استقبال المشاركات والترشيحات ،المحددة من قبل أمانة الجائزة .
 .4استقبال الترشيحات لمجائزة ،والتأكد من تحقق الشروط الخاصة بكل فرع.
 .5ترشيح خبراء التحكيم والتقييم لألعمال المقدمة لمجائزة ،ورفعيا لألمانة العامة لمجائزة.
 .6إرسال نتائج الترشيح إلى األمانة العامة لمجائزة في الموعد المحدد.
 .7تقديم تقرير دوري نصف سنوي عن العمل إلى األمانة العامة لمجائزة.
 .8التوصية بمنح الجائزة مفردة أو مشتركة أو حجبيا وفق ما تراه المجنة.
مفاهيم وتعريفات:
الدورة :ىي الفترة الزمنية التي تبدأ بعد منح الجائزة وتنتيي عند منح الجائزة التالية.
جائزة الجامعة لمتميز :ىي جائزة تقدم من الجامعة لمفائز األول في كل مجال من المجاالت
الخمسة اآلتية :التدريس – البحث العممي  -اإلبداع واالنجاز الوطني – الطال
الموظف المثالي.
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المثالي–

مقترح تشكيل لجنة عميا ألمانة جوائز التميز:

رئيساً

 .1سعادة وكيل الجامعة لمشؤون األكاديمية

نائباً

 .2أمين جوائز التميز بالجامعة
 .3سعادة عميد البحث العممي

عضواً

 .5سعادة عميد كمية اليندسة

عضواً

 .7سعادة عميد كمية العموم

عضوًا

 .9سعادة عميد شؤون الطال

عضواً

عضوًا

 .4سعادة عميد كمية الط
 .6سعادة عميد كمية التربية

عضواً

 .8سعادة عميد كمية اآلدا

عضواً

 .10سعادة عميد الجودة والتطوير
 .11سعادة عميد شؤون األساتذة والموظفين
 .12سعادة عميد معيد االستشارات

عضوًا

عضواً

عضوًا
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