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 3صفحة  الالئحة التنظيمية لجائزه العميد للتميز
 

 جائزة العميد للتميز

 ةمقدم

ً ِٓ   ٙبرشا١ِٓ أجً رذم١ك إٌزبئج اإل٠جبث١خ، ثّب ٠ذمك اٌزٛلؼبد ٌٍزفٛق ػٍٝ ٔظجٙٛد٘ب  اٌّز١ّضحرجزي اٌى١ٍبد  ٚئ٠ّبٔب

ػّبدح و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌزطج١م١خ ثبٌؼًّ فٟ ظً اٌزفى١ش ٚاٌزخط١ظ االسزشار١جٟ ٌزذم١ك سؤ٠زٙب " اٌش٠بدح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ 

ً ٚٚط١ٕب "، ٚاٌزضاِب ثزط٠ٛش اٌجٛدح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجذض١خ  ٚاٌز١ّض فٟ اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌششاوخ اٌّجزّؼ١خ ِذ١ٍب

ذِخ اٌّجزّغ ٌزذم١ك سسبٌخ اٌى١ٍخ " اػذاد وفبءاد طج١خ رطج١م١خ راد لذسح رٕبفس١خ ِٓ خالي ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ٚاإلداس٠خ ٚخ

ٔٛػ١خ داػّخ ٌٍجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌّسإ١ٌٚخ اٌّجزّؼ١خ ", ثبإلضبفخ أل١ّ٘خ ٔشش صمبفخ اٌز١ّض فٟ األداء ٌذٜ اسشح  اٌى١ٍخ ِٓ 

سٚح  ثشً اٌشضب ٌذٜ وبفخ ِٕسٛثٟ اٌى١ٍخ  ,  ِّب ٠ٕؼىس ػٍٝ ٚئداس١٠ٓ، ٌٚزذم١ك ػٛاِ ١٘ئخ رذس٠سطٍجخ  ٚأػضبء 

إٌّبفسخ فٟ وبفخ اٌّجبالد ٚطٛالً ٌزذم١ك سؤ٠خ جبِؼخ اٌّجّؼخ  فٟ رجز٠ش صمبفخ اٌز١ّض ٌذٜ ِٕسٛثٟ اٌجبِؼخ ثذ١ش رؼًّ 

 اٌى١ٍبد ٚاإلداساد ٚاألفشاد ػٍٝ اٌز١ّض فٟ أدائُٙ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌّّبسسبد اٌؼب١ٌّخ اٌّضٍٝ.

 

، ٚسؼ١ٙب الػزّبد ثشاِجٙب  رأو١ذ ضّبْ اٌجٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟٔذٛ  اٌى١ٍخفىشح ٘زٖ اٌجبئضح فٟ ئطبس رٛجٗ  ٔجؼذ     

 ً ٌزىْٛ  ػ١ّذ اٌى١ٍخشخظ١خ ٚلذ رُ اخز١بس , رط٠ٛش٘ب ، ٚاال٘زّبَ ثز١ّٕزٙب ٚ ، ٚأزمبء اٌىٛادس اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّز١ّضح أوبد١ّ٠ب

ً ثفضٍٗ  د١ش  ،و١ٍبد اٌجبِؼخاٌز١ّض ث١ٓ ٟ رط٠ٛش ٘زا اٌظشح اٌؼٍّٟ ٚاٌمفض ثٗ ١ٌىْٛ ػٍٝ لّخ فاٌجبئضح ثبسّٗ ػشفبٔب

 ٘ــ  , ِٚٓ  اٌّمشس  أْ رىْٛ 4141/4141دظٍذ اٌى١ٍخ ػٍٝ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٌجبئضح ِؼبٌٟ ِذ٠ش اٌجبِؼخ ٌٍز١ّض ٌٍؼبَ 

 جٛدح ِؼب١٠ش سزشًّ ٚاٌزٟ ٚاٌٛدذاد اٌّخزٍفخِٕسٛثٟ اٌى١ٍخ ٚاأللسبَ االوبد١ّ٠خ  ٌج١ّغ ِفزٛدخ ػٍٝ اٌجبئضح إٌّبفسخ

 ، اٌزاد ٚرط٠ٛش , ٚاالثزىبس,  ٚاالثذاع ، اٌٛادذ اٌفش٠ك ثشٚح ٚاٌؼًّ ، اٌزؼبًِ فٟ ٚا١ٌّٕٙخ ، ٚاالٔضجبط ، اٌٛظ١فٟ األداء

 .اٌى١ٍخ ٚرط٠ٛش

     

 ِؼب١٠ش ػٍٝ اػزّبداً  اٌّز١ّض٠ٓ ِٓ ٚوبٌخ اٌى١ٍخ ٌٍشإْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثظ١بغخ الئذخ رٕظ١ّ١خ الخز١بس ٚثّجبدسح سائذح     

 اٌخجشاء ِٓ ِجّٛػخ ٠ذ ػٍٝ ٚضؼذ ِشبثٙخ ٚػب١ٌّخ ػشث١خ جٛائض ِؼب١٠ش ئٌٝ ثبالسزٕبد دذدد ٚػ١ٍّخ دل١مخ، ِٛضٛػ١خ

ً  اٌج١ئخ ٌززٕبست ِغ ادز١بجبد  ١ض. ٚاٌزّ ٌالسرمبء االوبد١ّ٠خ سؼ١ب

                                                                                                                                       

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية                                                          

 

 العمريالدكتور / ماجد به سليمان 
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 4صفحة  الالئحة التنظيمية لجائزه العميد للتميز
 

 الجائزة رؤية

 ٚاٌز١ّض ٚاألثذاع االثزىبس رؼض٠ض ٔذٛ اٌزؼ١ٍّٟ األداء فٟ اٌش٠بدح

 

 الجائزة رسالة

 ِجزّغ ثٕبء فٟ ٠سُٙ ِّب اال٠جبثٟ ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزشج١غ ٌٍزٕبفس اٌزذف١ض أفضً سجً خالي ِٓ اٌزؼ١ٍّٟ ثبألداء االسرمبء

 .ِز١ّض رؼ١ٍّٟ

 

 المستهدفة الفئة

 اٌزبثؼخ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌٛدذاد األوبد١ّ٠خ ٚاأللسبَ ٚاألداس١١٠ٓ،   اٌزذس٠س ١٘ئخ ٚأػضبء اٌطٍجخ ِٓ اٌى١ٍخ ِٕسٛثٟ ج١ّغ

 .اٌى١ٍخ ٌٛوبالد

 

 الجائزة قيم

 .اٌشفبف١خ .4

 .ا١ٌّٕٙخ اٌّسئ١ٌٛخ .2

 .اإل٠جبثٟ اٌزٕبفس .4

 .اٌؼذاٌخ .1

 .االدزشاَ .1

 االٔزّبء .6

 الجائزة اهداف

 .ٚاٌز١ّض ٚاالثزىبس ٚاإلثذاع، اإلرمبْ صمبفخ ٔشش .4

 .ِٕٙج١خ أسس ٚاٌز١ّض ٚفك ٚاالٔجبص اٌزٕبفس ػٍٝ اٌطالة رشج١غ .2

 .اٌزؼ١ٍّٟ ثبألداء ٌالسرمبء ٚاٌٛدذاد االوبد١ّ٠خ ٚاأللسبَ ٚاٌطالة اٌزذس٠س ١٘ئخ أػضبء رط٠ٛش .4

 ٚاٌٛدذاد. االوبد١ّ٠خ ٚاأللسبَ اٌزذس٠س ١٘ئخ اػضبء ٚاٌز١ّض ث١ٓ ٚاالثزىبس اٌّجبدسح سٚح رشج١غ .1

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٚاإلثذاع ٚاإلجبدح داءاأل ثّسز٠ٛبد االسرمبء .1

 .األوبد٠ّٟ ٚاٌز١ّض ٚاالثزىبس االثذاع ػٍٝ رشجغ ِزطٛسح رؼ١ّ١ٍخ ث١ئخ رٛف١ش فٟ اٌّسبّ٘خ .6

 .بٚر١ّض٘ ٚجٙٛد٘ب، ئٔجبصارٙب، ٚئثشاص اٌّز١ّضح، اٌفئبد وبفخ رمذ٠ش .7

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ٚرذس١ٓ رط٠ٛش فٟ رسُٙ ِز١ّضح ٚئثذاػبد أجبصاد مذَر زٟاٌ اٌفئبد وبفخ رىش٠ُ .8
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 5صفحة  الالئحة التنظيمية لجائزه العميد للتميز
 

 

 للتميز العميد لجائزة التنظيمية اللائحة

 (.ٌٍز١ّض اٌؼ١ّذ جبئضح الئذخ) اٌالئذخ ٘زٖ رسـّٝ    (1المادة )

 :تعريف (2المادة )

 : رٌه غ١ش ػٍٝ ٠ٕض   ٌُ ِب أدٔبٖ، ٌٙب اٌّخظظخ اٌّؼبٟٔ اٌالئذخ ٘زٖ فٟ اٌٛاسدح ٚاٌؼجبساد ٌٍىٍّبد ٠ىْٛ

 
 اٌّجّؼخ جبِؼخ:   اٌجبِؼخ. 
 اٌزطج١م١خ اٌطج١خ اٌؼٍَٛ و١ٍخ:        اٌى١ٍخ. 
 اٌزطج١م١خ اٌطج١خ اٌؼٍَٛ و١ٍخ ػ١ّذ:       اٌؼ١ّذ  
 ٌٍز١ّض اٌؼ١ّذ جبئضح :          اٌجبئضح. 
 اٌى١ٍخ ػ١ّذ ٠شىٍٙب اٌزٟ ٌٍز١ّض اٌى١ٍخ ػ١ّذ جبئضح ٌجٕخ:            اٌٍجٕخ  ً  .س٠ٕٛب
 ٌُّّششخ: زمذَ ٌٍزشش١خا ُّششخ أٚ ٌٕفسٗ اٌ  ٚاإلداس١٠ٓ، اٌزذس٠س ١٘ئخ ٚاػضبء اٌطٍجخ، ِٓ ٌٍجبئضح اٌ

 .اٌى١ٍخ ٌٛوبالد اٌزبثؼخ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌٛدذاد االوبد١ّ٠خ، ٚااللسبَ
 ثبٌى١ٍخ اٌّسجً اٌطبٌت/  اٌطبٌجخ:           اٌطٍجخ. 
 ِٛسبػذ أسزبر/  ِشبسن أسزبر/  أسزبر) سرجُٙ ثىبفخ اٌزذس٠س ١٘ئخ أػضبء:  اٌزذس٠س ١٘ئخ ػض  /

 (.ِؼ١ذ/ ِذبضش
 ٌٍز١ّض اٌؼ١ّذ ٌجبئضح اٌزٕظ١ّ١خ اٌالئذخ:    اٌالئذخ. 

 

ػٍٝ  وبد١ّ٠خاأل االلسبَ وبفخ فٟ اٌّز١ّضح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّّبسسبد رشج١غ ئٌٝ جبئضحاٌ رٙذف (3المادة )

 . ٚاٌؼٍّٟ إٌظشٞ ١٠ّٓسزٛاٌ
 

 رم٠ُٛ ػٕذ دل١مخ ٌّؼب١٠ش اٌجبئضح ٘زٖ ِٕخ ٠ٚخضغ اٌى١ٍخ، فٟ فئبد ٌخّس رّٕخ س٠ٕٛخ اٌجبئضح (4المادة )

 :ٟٚ٘ وّب ٠ٍٟ اٌفئبد ٘زٖ فٟ اٌّششذ١ٓ

 
 :اٌزب١ٌخ ٌٍفئبد اٌجبئضح رّٕخ أٚال:

  اٌطٍجخ جبئضح. 
  اٌزذس٠س ١٘ئخ أػضبء جبئضح. 
  اٌّٛظف١ٓ جبئضح  
  وبد١ّ٠خاأل األلسبَ جبئضح . 

  اٌٛدذاد جبئضح. 
 .اٌى١ٍخ ػ١ّذ ِٓ لشاسٚزٛط١خ ِٓ ٌجٕخ اٌجبئضح ث ٌٍجبئضح خشٜأ فئبد ضبفخئ ٠جٛص صب١ٔب:
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 6صفحة  الالئحة التنظيمية لجائزه العميد للتميز
 

 

 (5المادة )
 .ػضبءأ خّسخ ِٓ ٚرزىْٛ سٕٛٞ، ثشىً اٌى١ٍخ ػ١ّذ ِٓ ثمشاس "ٌٍز١ّض اٌؼ١ّذ جبئضح ٌجٕخ" رشىًأٚال: 
 :رٟا٢ إٌذٛ ػٍٝ ِٙبِٙب رىْٛ صب١ٔب:

 
 ٌٍجبئضح اٌّششذ١ٓ ٍِفبد اسزمجبي. 
  اٌجبئضح ٌّزطٍجبد اٌّششذ١ٓ ٍِفبد اسز١فبء ِٓ اٌزأوذ  ً  .فئخ ٌىً ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌالئذخ ٚأدىبَ ٌّؼب١٠ش ٚفمب
  ُفئخ ٌىً ٌٍزشش١خ ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌالئذخ ٚأدىبَ ِؼب١٠ش ضٛء فٟ اٌّششذ١ٓ ٍِفبد رم٠ٛ  . 
  ثبٌجبئضح اٌؼاللخ راد اٌّٛاض١غ ِٓ ٌٍجٕخ ٠ذبي ِب وً فٟ اٌشأٞ ٚئثذاء دساسخ . 
 ٌىً ٍِف ٍِخض ئسفبق ِغ اٌّششذ١ٓ، ج١ّغ أسّبء ٠زضّٓ اٌّششذ١ٓ، ٍِفبد رم٠ُٛ ٔزبئج ػٓ رمش٠ش ػذادئ 

 فئخ ٌىً اٌزذى١ُ ٌجٕخ رم٠ُٛ ٔزبئج. 
 اٌّخزٍفخ فئبرٙب دست ثبٌجبئضح اٌفبئض٠ٓ ثأسّبء اٌزٛط١خ . 

 الػزّبد٘ب اٌى١ٍخ ػ١ّذ ئٌٝ اٌزشش١خ ثٕزبئج اٌشفغ. 
 .الشاس٘ب ثؼذ اٌجبئضح ِسز٠ٛبد ٌج١ّغ اٌفبئض٠ٓ ٔزبئج اٌٍجٕخ رؼٍٓ صبٌضب:
 .اٌى١ٍخ ألٔشطخ اٌسٕٛٞ اٌذفً فٟ اٌفبئض٠ٓ رىش٠ُ ٠زُ ساثؼب:

 

 (6المادة )
 :للجائزة التقدم شروط
 أٚال: 

 ٌجبْ ئٌٝ ئدبٌزٗ أٚ رأد٠جٟ لشاس أٞ إٌّّٛح ثذك طذس أْ ٠سجك ٌُ أٔٗ) اٌطٍجخ ٌفئخ اٌجبئضح ٌّٕخ ٠شزشط/ أ

 (اٌزأد٠ت
 :ا٢ر١خ اٌّسبساد فٟ اٌز١ّض أٚجٗ رذذدة/ 

 األوبد٠ّٟ اٌز١ّض ِسبس : 
 االثزىبسٞ اٌز١ّض ِسبس : 
 اٌّجزّغ خذِخ فٟ اٌز١ّض ِسبس : 
 اٌجذضٟ اٌز١ّض ِسبس : 

 

   رذم١مٙب ِٚذٜ اٌّمذِخ اٌٍّفبد رذ٠ٛٗ ِب ػٍٝ ثٕبءً  اٌّششذ١ٓ ث١ٓ ٚاٌّفبضٍخ اٌزم١١ُ ػ١ٍّخ رىْٛ/ ة
 .ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌالئذخ ٚششٚط ٚأدىبَ ٌّؼب١٠ش       

 صب١ٔب:

 :٠ٍٟ ِب اٌزذس٠س ١٘ئخ أػضبء ٌفئخ اٌجبئضح ٌّٕخ ٠شزشط/ أ
 اٌى١ٍخ فٟ اٌزذس٠س ١٘ئخ أػضبء ٌج١ّغ اٌزششخ ثبة ٠فزخ. 
 ْفزشح خالي إٌّٟٙ/األوبد٠ّٟ ثبٌسٍٛن رزؼٍك ػمٛثخ أ٠خ اٌّششخ ثذك أٚلؼذ لذ رىْٛ ال ا 

 .ػٍّٗ
 ثطٍت اٌزششخ اٌزمذَ اٌجبئضح ػٍٝ ٌٍذبط١ٍٓ ٠جٛص. 
 اٌالئذخ فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌّزطٍجبد رسزٛف ٌُ اٌزٟ اٌٍّفبد اسزجؼبد. 

 
   رذم١مٙب ِٚذٜ اٌّمذِخ اٌٍّفبد رذ٠ٛٗ ِب ػٍٝ ثٕبءً  اٌّششذ١ٓ ث١ٓ ٚاٌّفبضٍخ اٌزم١١ُ ػ١ٍّخ رىْٛ/ ة

 .ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌالئذخ ٚششٚط ٚأدىبَ ٌّؼب١٠ش       
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 صبٌضب: 

 :٠ٍٟ ِب وبد١ّ٠خاأل لسبَاأل ٌفئخ اٌجبئضح ٌّٕخ ٠شزشط /أ
 ٚاٌجبِؼخ اٌى١ٍخ ِسزٜٛ ػٍٝ اٌّز١ّض٠ٓ اٌزذس٠س ١٘ئخ ػضبءأ ػذد. 
 ٚاٌجبِؼخ اٌى١ٍخ ِسزٜٛ ػٍٝ اٌّز١ّض٠ٓ اٌطالة ػذد. 
 األوبد٠ّٟ اٌمسُ ٠مذِٗ اٌزٞ اٌزطٛػٟ ٚاٌؼًّ ٔشطخاأل. 
 ٌٍمسُ ٌىزشٟٚٔاإل اٌّٛلغ ٚرذذ٠ش ر١ّض. 
 ٌىزشٟٚٔاإل اٌزؼ١ٍُ ٔظبَ اسزخذاَ فٟ اٌمسُ أػضبء ر١ّض. 
 اٌجبِؼخ اسُ ٚرذًّ اٌّذىّخ اٌّجالد فٟ إٌّشٛسح األثذبس ػذد. 

 
   رذم١مٙب ِٚذٜ اٌّمذِخ اٌٍّفبد رذ٠ٛٗ ِب ػٍٝ ثٕبءً  اٌّششذ١ٓ ث١ٓ ٚاٌّفبضٍخ اٌزم١١ُ ػ١ٍّخ رىْٛ/ ة

 .ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌالئذخ ٚششٚط ٚأدىبَ ٌّؼب١٠ش       
 

 ساثؼب: 

 :٠ٍٟ ِب اٌٛدذاد ٌفئخ اٌجبئضح ٌّٕخ ٠شزشط/ا
 اإلداسٞ ٚاٌزٕظ١ُ اٌزخط١ظ. 
 اٌٛدذح رمذِٗ اٌزٞ اٌزطٛػٟ ٚاٌؼًّ ٔشطخاأل ِٓ االٔجبصاد. 
 ٌٍمسُ ٌىزشٟٚٔاإل اٌّٛلغ ٚرذذ٠ش ر١ّض. 
 ٌٍٛدذح اٌذٚس٠خ اٌزمبس٠ش. 

 
   رذم١مٙب ِٚذٜ اٌّمذِخ اٌٍّفبد رذ٠ٛٗ ِب ػٍٝ ثٕبءً  اٌّششذ١ٓ ث١ٓ ٚاٌّفبضٍخ اٌزم١١ُ ػ١ٍّخ رىْٛ/ ة

 .ػ١ٍٙب إٌّظٛص اٌالئذخ ٚششٚط ٚأدىبَ ٌّؼب١٠ش       
 

 (7المادة )
ً ِٕبسج رشاٖ ِٓ اٌزشش١خ ٌٍجٕخ ٠ذك  ِزطٍجبد رذم١ك ػذَ دبٌخ فٟ ٚأ اٌجٛائض ألدذٜ اٌزمذَ ػذَ دبٌخ فٟ ب

 .اٌجبئضح
 

 
 
 


