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 مقدمة: 
جائزة  ىيجائزة اجلودة والتميز يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي يف حمافظة الزلفي ،      

 :سنوية دتنح لكل من
 اإلدارة ادلتميزة.  -1
 ادلتميز.الطالب   -2
 ادلوظف ادلتميز.  -3
 ادلعلم ادلتميز ) ادلعلمة ادلتميزة (.  -4
 الدور النسائية ادلتميزة.  -5
 إدارة اجملمعات ادلتميزة.  -6

وقد جاءت اجلائزة انطالقا من دعم وتشجيع أفضل ادلمارسات وادلبادرات اخلالقة      
داخل إدارات اجلمعية ، ويف إطار السعي حنو تطوير أداء العمل ادلتميز ، وتشجيًعا 
للموظفني على التميز يف أداء عملهم ، ورعاية للطالب والطالبات يف حفظ القرآن 

 الكرمي.

ئزة على نشر ثقافة اجلودة يف إدارات اجلمعية ، واحللقات التعليمية كما تساعد اجلا      
 والدور النسائية ادلتمثلة يف حتفيظ القرآن الكرمي.
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 التعريف ابجلائزة:  -1
اجلائزة منحة تقديرية سنوية تقدمها مجعية حتفيظ القرآن الكرمي يف حمافظة الزلفي ،      

ظف ادلتميز ) من اجلنسني ( ، والطالب ادلتميز ) ، وادلو تستهدف تكرمي اإلدارات ادلتميزة 
من اجلنسني ( ، واحللقات التعليمية ، والدور النسائية ، وذلك تقديرًا جلهودىم ودفعهم حنو 

 التميز ، ليصبحوا مناذج حيتذى هبا يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي يف حمافظة الزلفي.

 -رسالة اجلائزة: -2
تسعى اجلائزة إىل إثراء روح ادلنافسة ، يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي يف حمافظة      

 الزلفي ، وتكرمي ورعاية ادلتميزين من منسوبيها وإداراهتا ادلختلفة.

  -اذلدف من اجلائزة: -3
تشجيع ونشر العمل ادلتميز والالئق ، وإذكاء روح التنافس الشريف بني اإلدارات      

 دلوظفني واحللقات والدور النسائية ، لتقدمي أفضل ما لديهم من ممارسات.والطالب وا

 -قيم اجلائزة: -4
 تتبىن اجلائزة قيم اجلمعية ادلتمثلة يف :     
 .الشفافية 
 .االنتماء 
 .اجلودة 
 .التكامل 
 .اإلجيابية 
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  -:اجلائزةادلستهدفة يف فئات ال -5
 اإلدارة ادلتميزة.  -1
 ادلتميز (.الطالب ادلتميز ) الطالبة   -2
 ادلوظف ادلتميز ) ادلوظفة ادلتميز(.  -3
 ادلعلم ادلتميز ) ادلعلمة ادلتميزة (.   -4
 الدور النسائية ادلتميزة.  -5
 إدارة اجملمعات ادلتميزة.  -6

 -مكافئات اجلائزة: -6
 ادلركز الفائز     
 
 
 

 الفئة ادلستهدفة             

 مالحظات الفائز الثالث الفائز الثاين الفائز األول

     اإلدارة ادلتميزة

     الطالب ادلتميز

     ادلوظف ادلتميز

     ادلعلم ادلتميز

     الدور النسائية

     إدارة اجملمعات

 % دلدير اإلدارة.25% للموظفني ، 75توزع مكافئة اإلدارة ادلتميزة كما يلي: 
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 معايري اجلائزة: -7
 .أوال: معايري اجلودة والتميز لإلدارات

 اخلطة االسرتاتيجية.  -1
 حتقيق الرضا الوظيفي دلنسوبيها.  -2
 معايري اجلودة والتميز يف العمل اإلداري.  -3
 التنمية ادلهنية دلنسوبيها.  -4
 تنسيق وتنظيم ادلستندات.  -5
 حتديد حاجات ادلستفيدين وقياس رضاىم.  -6

 اثنياً: معايري اجلودة والتميز للطالب.
 .كفاءة الطالب يف حفظ القرآن الكرمي   -1
 ادلسابقات اليت اجتازىا ) دولياً وحملياً (.  -2
 السمات الشخصية ادلتميزة.  -3
 ادلشاركة يف أنشطة اجلمعية.  -4
 التنمية ادلهنية والذاتية.  -5

 اثلثاً: معايري اجلودة والتميز للموظفني.
 التقييم السنوي للمرشح.  -1
 كفاءة األداء الوظيفي.   -2
 التنمية ادلهنية والذاتية.  -3
 احملافظة على أواقات الدوام.  -4
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 رابعا: معايري اجلودة والتميز للمعلمني.
 التنمية ادلهنية والعلمية.  -1
 الكفاءة يف تعليم القرآن الكرمي.  -2
 تفاعلو مع إدارة اجلمعية.  -3
 متابعتو لطالبو ) أتخرىم وانقطاعهم وغياهبم( مع أولياء أمورىم.  -4
 نسبة الطالب الذين اجتازوا ادلرتقبات يف حلقتو.  -5
 حلقتو.يف نسبة الطالب الذين اشرتكوا يف ادلسابقات   -6
الطالب ، وتدوين حفظهم ومراجعتهم وحضورىم  سجل متابعةلتفعيلو   -7

 يومياً.
 االىتمام ابلطالب ادلوىوبني وتشجيعهم.  -8
 التخطيط واإلعداد للدروس اليومية.  -9

 مع إدارة اجملمع.االلتزام والتعاون  -11

 الدور النسائية.خامساً: معايري اجلودة والتميز إلدارة 
 التنمية ادلهنية والذاتية للمعلمات.  -1
 .وادلشرفات حتقيق الرضا الوظيفي دلنسوبيها من الطالبات وادلعلمات  -2
وادلشرفات تقدمي حوافز تشجيعية لكل من الطالبات وادلعلمات   -3

 ادلتميزات.
 .إدارة الدوريف اساليب الكفاءة اإلدارية   -4
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تقدمي الدعم للمعلمات وادلشرفات الذي تدين مستوى أداؤىم ومعاجلة   -5
 شئوهنم  .

اجتزن ادلرتقبات ابلنسبة للعدد الكلي   الالئينسبة عدد الطالبات   -6
   لطالبات الدور.

ن مالكلي اجتزن ادلسابقات ابلنسبة للعدد  الالئينسبة عدد الطالبات   -7
 طالبات الدور.

 اساليب تقييم أداء ادلعلمات وادلشرفات.  -8
 .ادلرتقباتو فظات اتعليمية تطويرية لالرتقاء ابحلتنفيذ  برامج   -9

 ادلشاركة مع إدارة اجلمعية يف األنشطة ادلختلفة. -11

 .اتإلدارة اجملمعسادساً: معايري اجلودة والتميز 
 التنمية ادلهنية والذاتية للمعلمني. -1
 .وادلشرفني حتقيق الرضا الوظيفي دلنسوبيها من الطالب وادلعلمني  -2
 الطالب وادلعلمني وادلشرفني ادلتميزين. تقدمي حوافز تشجيعية لكل من  -3
 .اجملمعإدارة يف الكفاءة أساليب   -4
 الذي تدين مستوى أداؤىم ومعاجلة شئوهنم.للمعلمني وادلشرفني تقدمي الدعم   -5
لطالب ادلرتقبات ابلنسبة للعدد الكلي الطالب الذين اجتزوا نسبة عدد   -6

 .اجملمع
نسبة عدد الطالب الذين اجتزوا ادلسابقات ابلنسبة للعدد الكلي لطالب   -7

 اجملمع.
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 ادلعلمني وادلشرفني.أساليب تقييم أداء   -8
 ني وطالب ادلرتقيات.تنفيذ برامج تعليمية تطويرية لالرتقاء ابحلافظ  -9

 دارة اجلمعية يف األنشطة ادلختلفة.ادلشاركة مع إ  -11

 مستوايت اجلائزة: -8
 (.6بند  دتنح اجلائزة ستة مستوايت لكل فئة من فئات اجلائزة )راجع مكافئات اجلائزة 

 -ضوابط اسرتشاديو للجائزة: -9
 طبقًا للفئات اليت حددهتا اجلائزة حيق لكافة إدارات اجلمعية االشرتاك يف اجلائزة  -1

 .(5يف بند )
بكافة  جيوز ترشيح من تراه اإلدارات من الطالب وادلعلمني وادلوظفني  -2

  مستوايهتم وفئاهتم االشرتاك يف اجلائزة.
ن الطالبات وادلعلمات م ا مناسبةحيق لكل دار نسائية أن ترشح من تراى  -3

 وادلوظفات.
جيب أن يكون ادلرشح من ادلوظفني قد أمضى عام خدمة على األقل يف اجلمعية   -4

 وينطبق ذلك على موظفات الدور النسائية.، 
 االلتزام ابدلوعد احملدد لتسليم األعمال ادلشاركة يف اجلائزة.  -5
الفائزين بناء على ادلفاضلة وفق ادلعايري ادلشار إليها  ابختيارتقوم جلنة اجلائزة   -6

 .7يف بند 
ال جيوز دلدير اجلمعية ومديري اإلدارات أو أاي من أعضاء جلنة اجلائزة أن يتقدم   -7

 ابلرتشيح إىل اجلائزة ، وينطبق ذلك على مديرات الدور النسائية.
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تقدم مستندات ادلرشحني يف ملفات خاصة مرتبة ومنظمة ، وفق ادلعايري ادلشار   -8
 .7إليها يف بند 

 ل اإلدارة العليا للجمعية.يتم مكافئة أعضاء اللجنة من قب  -9

 أحكام جلنة اجلائزة:  -11
تتعهد جلنة اجلائزة ادلكلفة ابلتعامل مع مجيع ادلعلومات اخلاصة   -11

 ابلرشحني بسرية اتمة.
 تلتزم اللجنة ادلكلفة بعدم اإلفصاح عن أمساء ادلرشحني.  -11
تلتزم اللجنة ادلكلفة ابستبعاد ادللفات اليت ال ينطبق عليها الشروط   -12

 وادلعايري طبقاً ألحكام اجلائزة.

 جلنة اجلائزة:  -11
 -تشكل جلنة اجلائزة بقرار من ادلدير التنفيذي للجمعية سنوايً وتتكون اللجنة من:     

 رئيساً.     مدير إدارة التطوير التدريب  -1
 عضواً.           ر النسائيةشؤون الدو مدير إدارة   -2
 عضواً.      إدارة الربامجمدير   -3
 عضوا.    مدير إدارة شؤون اجملمعات  -4
 عضواً.    سكرتري إدارة التطوير والتدريب  -5
 عضواً.     مدير شؤون ادلوظفني  -6
 وانئبا. أميناً       رئيس قسم اجلودة  -7
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 اجراءات عمل اللجنة: -12
  وادلوظفني والطالب طبقاً للموعد احملدد وادلعلن تستقبل اللجنة ترشيح اإلدارات

 عنو يف الصفحة اإللكرتونية للجمعية.
  5ادللفات طبقاً للفئات اجلائزة وادلشار إليها يف بند تقوم اللجنة بفرز. 
  تقوم اللجنة بفحص ادللفات للكسف عن )الشواىد واألدلة( طبقا دلعايري اجلائزة

 .7وادلشار إليها يف بند 
  اللجنة تقرير بناء على تقييم ادللفات اخلاصة بفئات اجلائزة.تعد 
 .يرفع التقرير أبمساء الفائزين إىل ادلدير التنفيذي للجمعية 
 .بتم تكرمي الفئات اليت تشملها اجلائزة يف يوم ختصصو اجلمعية للجودة والتميز 

 مناذج اجلائزة: -13
 ( الرتشيح جلائزة اإلدارة ادلتميزة.1منوذج )  -1
 ( الرتشيح جلائزة الطالب/ الطالبة ادلتميزة.2)منوذج   -2
 (الرتشيح جلائزة ادلوظف/ادلوظفة ادلتميزة.3منوذج)  -3
 علم/ادلعلمة ادلتميزة.( الرتشيح جلائزة ادل4منوذج )  -4
 ( الرتشيح للدور النسائية ادلتميزة.5منوذج )  -5
 . ( الرتشيح إلدارة اجملمعات ادلتميزة6منوذج ) -6
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 (1منوذج )
 اإلدارة املتميزة الرتشيح جلائزة 

  التوقيع  اسم اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اإلدارة

  التوقيع  معيةاجلاسم مدير 
احملكم  الدرجة معايري اإلدارة ادلتميزة م

 األول
احملكم 
 الثاين

 مالحظات

    21 اخلطة االسرتاتيجية. 1
    21 حتقيق الرضا الوظيفي دلنسوبيها. 2
    11 معايري اجلودة والتميز يف العمل اإلداري. 3
    11 التنمية ادلهنية دلنسوبيها. 4
    21 تنسيق وتنظيم ادلستندات. 5
    21 حتديد حاجات ادلستفيدين وقياس رضاىم. 6

    111 اجملموع
 متوسط الدرجة ادلستحقة = 

 التوقيع أعضاء اللجنة م
1   
2   

   

 .............................. رئيس اللجنة:

 .................................... التوقيع:
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 (2منوذج )
 الطالب املتميز والطالبة املتميزة الرتشيح جلائزة 

  التوقيع  اسم اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اجلمعية

احملكم  الدرجة معايري اإلدارة ادلتميزة م
 األول

احملكم 
 الثاين

 مالحظات

    21 الطالب يف حفظ القرآن الكرمي.كفاءة  1
    21 ادلسابقات اليت اجتازىا ) دولياً وحملياً (. 2
    11 السمات الشخصية ادلتميزة. 3
    11 ادلشاركة يف أنشطة اجلمعية. 4
    21 التنمية ادلهنية والذاتية. 5
    21 التميز يف برانمج االرتقاء 6

    111 اجملموع
 متوسط الدرجة ادلستحقة = 

 التوقيع أعضاء اللجنة م
1   
2   

   

 .............................. رئيس اللجنة:

 .................................... التوقيع:

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 جمعية تحفيظ القرآن الكريم
 محافظة الزلفي
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 (3منوذج )
 املوظف املتميز واملوظفة املتميزةالرتشيح جلائزة 

  التوقيع  اسم اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اجلمعية

احملكم  الدرجة  م
 األول

احملكم 
 الثاين

 مالحظات

    21 التقييم السنوي للمرشح. 1
    21 كفاءة األداء الوظيفي. 2
    11 التنمية ادلهنية والذاتية 3
    11 احملافظة على أوقات الدوام. 4
    21 جهود ادلوظف يف تفعيل برانمج االرتقاء 5
    21 استخدامو للتقنيات.  6

    111 اجملموع
 متوسط الدرجة ادلستحقة = 

 التوقيع أعضاء اللجنة م
1   
2   

   

 .............................. رئيس اللجنة:

 .................................... التوقيع:

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 جمعية تحفيظ القرآن الكريم
 محافظة الزلفي
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 (4منوذج )
 الرتشيح جلائزة ادلعلم ادلتميز وادلعلمة ادلتميزة

  التوقيع  اسم اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اجلمعية

احملكم  الدرجة  م
 األول

احملكم 
 الثاين

 مالحظات

    5 التنمية ادلهنية والعلمية. 1
    15 الكفاءة يف تعليم القرآن الكرمي. 2
    5 تفاعلو مع إدارة اجلمعية. 3

    11 متابعتو لطالبو ) أتخرىم وانقطاعهم وغياهبم( مع أولياء أمورىم. 4
    15 نسبة الطالب الذين اجتازوا ادلرتقبات يف حلقتو. 5
    15 نسبة الطالب الذين اشرتكوا يف ادلسابقات يف حلقتو. 6
تفعيلو لسجل متابعة الطالب ، وتدوين حفظهم ومراجعتهم وحضورىم  7

 يومياً.
5    

    11 االىتمام ابلطالب ادلوىوبني وتشجيعهم. 8
    11 التخطيط واإلعداد للدروس اليومية. 9

    11 االلتزام والتعاون مع إدارة اجملمع. 11
    111 اجملموع

 متوسط الدرجة ادلستحقة = 

 التوقيع أعضاء اللجنة م
1   
2   

 .............................. رئيس اللجنة:

 .................................... التوقيع:



 المملكة العربية السعودية
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 جمعية تحفيظ القرآن الكريم
 محافظة الزلفي
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 (5منوذج )
 الرتشيح جلائزة الدور النسائية ادلتميزة 

  التوقيع  اسم اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اجلمعية

 مالحظات احملكم الثاين احملكم األول الدرجة  م
    11 التنمية ادلهنية والذاتية للمعلمات. 1
    11 حتقيق الرضا الوظيفي دلنسوبيها من الطالبات وادلعلمات وادلشرفات. 2
    11 تقدمي حوافز تشجيعية لكل من الطالبات وادلعلمات وادلشرفات ادلتميزات. 3
    11 اساليب الكفاءة اإلدارية يف إدارة الدور. 4
    11 ومعاجلة شئوهنم  .تقدمي الدعم للمعلمات وادلشرفات الذي تدين مستوى أداؤىم  5
نسبة عدد الطالبات الالئي  اجتزن ادلرتقبات ابلنسبة للعدد الكلي لطالبات  6

 الدور.  
11    

نسبة عدد الطالبات الالئي اجتزن ادلسابقات ابلنسبة للعدد الكلي من طالبات  7
 الدور.

11    

    11 اساليب تقييم أداء ادلعلمات وادلشرفات. 8
    11 برامج تعليمية تطويرية لالرتقاء ابحلافظات وادلرتقبات.تنفيذ   9

    11 ادلشاركة مع إدارة اجلمعية يف األنشطة ادلختلفة. 11
    111 اجملموع

 متوسط الدرجة ادلستحقة = 

 التوقيع أعضاء اللجنة م
1   
2   

 .............................. رئيس اللجنة:

 .................................... التوقيع:



 المملكة العربية السعودية
 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 جمعية تحفيظ القرآن الكريم
 محافظة الزلفي
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 (6منوذج )
 الرتشيح جلائزة إدارة اجملمعات ادلتميزة 

  التوقيع  اسم اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اإلدارة
  التوقيع  اسم مدير اجلمعية

 مالحظات احملكم الثاين احملكم األول الدرجة  م

    11 التنمية ادلهنية والذاتية للمعلمني. 1
    11 حتقيق الرضا الوظيفي دلنسوبيها من الطالب وادلعلمني وادلشرفني. 2
    11 تقدمي حوافز تشجيعية لكل من الطالب وادلعلمني وادلشرفني ادلتميزين. 3
    11 أساليب الكفاءة يف إدارة اجملمع. 4
    11 شئوهنم.تقدمي الدعم للمعلمني وادلشرفني الذي تدين مستوى أداؤىم ومعاجلة  5
نسبة عدد الطالب الذين اجتزوا ادلرتقبات ابلنسبة للعدد الكلي لطالب  6

 اجملمع.
11    

نسبة عدد الطالب الذين اجتزوا ادلسابقات ابلنسبة للعدد الكلي لطالب  7
 اجملمع.

11    

    11 أساليب تقييم أداء ادلعلمني وادلشرفني. 8
    11 لالرتقاء ابحلافظني وطالب ادلرتقيات.تنفيذ برامج تعليمية تطويرية  9

    11 ادلشاركة مع إدارة اجلمعية يف األنشطة ادلختلفة. 11
    111 اجملموع

 متوسط الدرجة ادلستحقة = 

 التوقيع أعضاء اللجنة م
1   
2   

 .............................. رئيس اللجنة:

 .................................... التوقيع:

 


