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حتر�ص حماكم دبي على بذل اجلهود بجد واإخال�ص يف �سبيل االرتقاء مب�ستوى اأداء 

التطورات  مواكبة  من  لتتمكن  فيها،  الب�سرية  واملوارد  االإدارية،  والوحدات  املحاكم، 

عام.  ب�سكل  االمارات  ودولة  خا�ص،  ب�سكل  دبي  اإمارة  يف  املجاالت  �ستى  يف  املتالحقة 

كما حتر�ص حماكم دبي على توفري بيئة عمل حتفز العاملني، وت�سجع روح االإبداع، 

واإطالق امللكات والقدرات املتميزة.

حتفيز  على  العمل  جملتها  من  �سامية  باأهداف  للتميز«  دبي  حماكم  »جوائز  وتاأتي 

اإدارية  مفاهيم  تطبيق  على  الب�سرية  واملوارد  االإدارية  والوحدات  الثالث  املحاكم 

حديثة ومتطورة تركز على خدمة العمالء، وحتقيق ر�سائهم، وتنمية املوارد، وتب�سيط 

املتميز  ال�سريك  »جائزة  متثل  كما  االإبداع.  وت�سجيع  االأنظمة،  وتوثيق  االإجراءات، 

ملحاكم دبي« اإ�سافة نوعية لتعزيز عالقات املحاكم ب�سركائها من اأع�ساء النيابة العامة 

واملحامني واخلرباء. هذه املبادرة تنطلق لتواكب م�سرية التميز التي انطلقت يف دبي 

الدولة،  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  �سنوات  منذ 

رئي�ص جمل�ص الوزراء ، حاكم دبي عرب برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز والذي كان 

له بالغ االثر يف تطوير القطاع احلكومي يف اإمارة دبي، واالرتقاء مب�ستوى االأداء فيه، 

لذا، فاإننا اليوم ن�سري على درب �سموه ونحن ن�ستلهم من روؤيته احلما�ص والعزم على 

االنطالق نحو التميز بروؤية وجهود جماعية .

مقدمة
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النجاح  وهذا  له،  الثالثة  الدورة  يف  جناحاته  للتميز  دبي  حماكم  جوائز  برنامج  يوا�سل 

املتوا�سل هو ثمرة و�سوح االأهداف التي و�سع الربنامج من اأجل حتقيقها، فخالل هذه املدة 

الزمنية والتي مل تتجاوز الثالث �سنوات مت حتقيق العديد من االأهداف. يف مقدمة هذه 

االأهداف التي حتققت الهدف  الرئي�سي من املبادرة وهو اإحداث نقلة نوعية يف اأداء املحاكم 

التطوير من  التقييم واملراجعة وت�سريع حركة  التنظيمية من خالل عمليات  والوحدات 

خالل توفري حافز معنوي ي�سجع على التعاون وبناء روح املناف�سة. كما حتقق الهدف الذي 

يدعوا اإىل دعم جهود التطوير وحت�سني االإنتاجية وزيادة الكفاءة يف العمليات واخلدمات 

املقدمه للمتعاملني والذي متثل يف ح�سول الدائرة على جائزة اأعلى ن�سبة تطور يف االأداء 

بني دوائر حكومة دبي بن�سبة 13،7%. كما اأن ن�سبة التح�سن يف نتائج تقييم االإدارات بني 

2008 من حيث تقييم الت�سعة معايري للعمليات والنتائج قد اأظهرت قفزة  2006 و  عامي 

كبرية يف ن�سب التح�سن وعلى �سبيل املثال فقد ارتفعت ن�سبة التح�سن يف االإدارة املتميزة 

الفائزة 2008 بن�سبة 53% يف 2007 واىل 75% يف 2008 مقارنة مبجموع نقاط التقييم التي 

ح�سلت عليها يف 2006.

كما جنح برنامج جوائز حماكم دبي للتميز يف حتقيق الهدف اخلا�ص بتطوير 

العمل املوؤ�س�سي مبحاكم دبي حيث مت اختيار الدائرة من قبل البنك الدويل 

كمركز الأف�سل املمار�سات العاملية الق�سائية واالإدارية واعتمادها كم�ست�سار 

اأ�سبحت  كما  االإقليمي،  امل�ستوى  على  الق�سائية  النظم  تطوير  يف  للبنك 

الدائرة وجهة متميزة للعديد من الدول يف نقل التجارب الناجحة يف جمال 

الزائرة  التقنيات واإدارة املعرفة الق�سائية واالإدارية، حيث بلغ عدد الوفود 

الربنامج  اأهداف  �سمن  من  كان  كما  وفداً   )73( املا�سيتني  ال�سنتني  خالل 

ال�سعي اإىل ن�سر مفاهيم التميز واالإبداع واجلودة، وقد مت حتقيق هذا الهدف 

طبقا للنتائج امللمو�سة التي برزت يف اال�ستبيانات ال�سنوية للربنامج والتي �سارك 

فيها 218 موظفاً هذا العام، وحققت ن�سبة ر�سا بلغت %87.

لعل االأهم من كل ذلك هو اأن برنامج جوائز حماكم دبي للتميز �سجل ح�سوراً 

و�سار  املوؤ�س�سي  االأداء  ويف  الت�سغيلية  واخلطط  االإ�سرتاتيجية  اخلطة  يف  قوياً 

الربنامج جزءاً مهماً يف منظومة تنمية وتطوير املوارد الب�سرية، وقد �ساعد على 

دخول الوحدات التنظيمية والعاملني يف حماكم دبي اإىل ع�سر اإدارة املعرفة ون�سر 

ثقافة التميز، كما �ساهم يف حتقيق تطور ملحوظ يف ارتفاع ن�سب ر�سا املتعاملني من 

امل�ستمر  والتقييم  املتابعة  نتائج  على  وبناًء  2006م.  عام  يف   %81 اإىل  2005م  عام   %74

الدورات  امتداد  على  الربنامج  واأنظمة  وفئات  عنا�سر  من  الكثري  تطوير  مت 

الثالث املا�سية وقد �سملت جماالت التطوير فئــات الربنامج واأعداد املتناف�سني 

والدورات التدريبية وبرامج التاأهيل والتثقيف وزيادة االعتماد على التــقنيات 

االإلكرتونية وطر ق واأدوات التــقييم واأ�ساليب التحفيز وحجم املكافاآت وغريها 

الكثري.

 2008 وقد �سهدت الدورة الثالثة من برنامج جوائز حماكم دبي للتميز لعام 

دبي  الثالثة جلوائز حماكم  الدورة  �سهدت  به حـيث  ي�ستهان  ال  وتطوراً  زخماً 

2008م  ا�ستحداث فئات جديدة للتـفوق الوظـيفي متثلت يف فئة الـموظـف املـبدع  

على  اأما  متيزا  االأكرث  املـوظـف  وفــئة  اخلــا�سة  االحتـياجات  لـذوي  التحدي  وفـئة 

�سعيد التفوق االإداري فقد مت اإ�سافة فئتـني جديدتني اإحداهما اإلزاميـة خ�س�ست لفرق 

االإداري  للقـ�سم  اختيارية  فئة  جانب  اإىل   ... واالإدارات  للمحاكم  املوؤ�سـ�سي  العمل  تطوير 

�سمن  الفائزين  جميع  تكرمي  اكتمال  االأوىل  وللمرة  �سهدت  الدورة  هذه  اأن  كما   املبدع 

فئة ال�سريك املتميز والتي ت�سم ع�سو النيابة املتميز واملحامي املتميز واملحامية املتميزة 

واخلبري املتميز كما �سهدت اأعداد املتناف�سني �سمن فئات الربنامج يف الدورة الثالثة منواً 

منقطع النظري حيث بلغ عدد تر�سيحات التفوق االإداري )28( طلباً وبلغ عـدد تر�سـيحات 

فئات التفوق الوظـيفي )109( طلبات.

املن�سودة   االأهداف  حتقيق  ول�سمان  الربنامج  مع  الداخلي  التفاعل  يف  للزيادة  وا�ستجابة 

اإدارة املعرفة لتوفري قاعدة بيانات الكرتونية تتيح  اإلكرتوين على بوابة  مت توفري رابط 

الفر�سة للجميع للتعرف واال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات الداخلية واخلارجية باالإ�سافة 

اإىل عقد الكثري من الدورات التدريبية والتثقيفية بالتن�سيق مع معهد دبي لتنمية املوارد 

الب�سرية �سارك فيها )125( من الق�ساة واملوظفني كما مت ا�ست�سافة الفائزين يف برنامج 

دبي لالأداء احلكومي املتميز ال�ستعرا�ص جتربتهم اأمام املر�سحني ويف جمال بناء اخلربات 

الداخلية مت تاأهيل )15( موظفا من خمتلف فرق تطوير العمل املوؤ�س�سي كخرباء للجودة 

الدورة الثالثة لجوائز محاكم دبي للتميز 2008م ... نجاح متواصل
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كما مت توظيف الدور االإعالمي يف ن�سر ممار�سات اجلائزة وتطوراتها اأواًل باأول.

ل�سمان احليادية واال�ستفادة الق�سوى من تقارير فر�ص التح�سني فقد مت التعاقد مع جمموعة 

التقييم واالهتمام بتقارير فر�ص التح�سني التي غطت اكرب عدد  دبي للجودة الإدارة عمليات 

من طلبات الرت�سيح كما مت زيادة عدد اأع�ساء فريق التقييم اخلارجي اإىل )6( مقيمني وزيادة 

مدة اأعمال التقييم اإىل �سهر هذا باالإ�سافة اإىل اإ�سراك خرباء اجلودة من موظفي حماكم دبي 

واكت�ساب اخلربة... ول�سمان  املعرفة  نقل  الفئات بهدف  النهائي ملختلف  التقييم  يف مقابالت 

امل�ساركني  من  بالربنامج  املعنيني  جميع  ر�سا  قيا�ص  مت  امل�ستمر  والتح�سني  التطوير  عمليات 

واملقيمني ... وقد بلغت ن�سبة ر�سا املر�سحني )91.4%( وبلغت ن�سبة ر�سا املقيمني )97%( كما 

اأ�سارت نتائج اال�ستبيان اإىل )%79(  بلغت ن�سبة ر�سا موظفي الدائرة عن اجلائزة )77%( وقد 

حول دور اجلائزة يف اإحداث نقلة نوعية يف اأداء املحاكم والوحدات االإدارية امل�ساركة من خالل 

عمليات التقييم الذاتي.

للتميز  دبي  حماكم  جلوائز  الثالثة  الدورة  يف  ن�سيبها  التحفيز  واأدوات  للمكافاآت  وكان 

ال�سابقة  الدورات  عن  للفائزين  والتميز  النجاح  ق�س�ص  ون�سر  اإعداد  مت  حيث  2008م 

وتكرميا  الر�سمي للدائرة ت�سجيعاً  املوقع  الوظيفي واالإداري على  التفوق  �سمن فئات 

العام  لهذا  الوظيفي  التفـوق  فئات  بلغ مـجموع مكافاآت  ... كما  لتفوقهم  لهم 

درهم   )10.000( بـ  تقدر  حتـفـيزية  مكافاأة  اإىل  باالإ�سافة  درهم   )150.000(

لرئيـ�ص الق�سم الذي فاز لديه موظف عن فئة املوظف املبدع باالإ�سافة اإىل 

جهاز حا�سب اآيل حممول للموظف االأكرث متيزاً كما منحت جائزة تقدر بـ 

)10.000( درهم للفائزين عن فئة اجلوائز التقديرية الإدارة املعرفة   اأما 

بالن�سبة لفئات التفوق االإداري فقد مت اعتماد راتب اأ�سا�سي جلميع العاملني 

�سمن  الفائزة  العمل  وفرق  املبدع  الق�سم  و  والتجارب  االإدارية  الوحدات  يف 

 2008 للتميز  دبي  حماكم  جوائز  يف  للفائزين  وتقديراً  الفئات  هذه  خمتلف 

ونظراً الأهمية احلدث مت تنظيم حفل يليق بهذه املنا�سبة يف ندوة الثقافة والعلوم 

بتاريخ 26-11-2008م  حيث مت اإعالن اأ�سماء الفائزين وتكرميهم من قبل �سعادة/ 

د. اأحمد �سعيد بن هزمي، مدير عام حماكم دبي.
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أواًل: فئة القاضي المتميز: 

1.  القا�سي: عبدالقادر مو�سى )رئي�س املحكمة العمالية(

أوالً: فئات التميز الوظيفي 2008:

2. القا�سي: حممد م�سعد ال�سريف

ثانيًا: فئة التحدي الخاصة: 
- في�سل م�سعود �سالح )اإدارة الق�سايا املدنية(

  ثالثًا: فئة الموظف المتميز: 
- عمر حممد �سريف )خدمات الق�سايا(
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  رابعا: فئة الموظفة المتميزة:
- عائ�سة را�سد الهاملي )اإدارة خدمات الق�سايا(

خامسا: فئة الموظف المتميز في المجال اإلداري:
- عبداهلل ابراهيم النواب )اإدارة الكاتب العدل(

سادسا: فئة الموظف المتميز في المجال التخصصي:
- عبدالعزيز حممد احلمادي )اإدارة الأحوال ال�سخ�سية(

سابعا: فئة الموظف المتميز في المجال الميداني:
- ها�سم ال�سيد الها�سمي )اإدارة ال�سئون املالية والإدارية(
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ثامنا: فئة الموظفين الجدد: 
- خالد عي�سى البلو�سي )اإدارة املوارد الب�سرية(

تاسعا: فئة الموظف المبدع:
- عبداهلل علي الكعبي. )اإدارة خدمات الق�سايا(

عاشرًا: فئة الموظف األكثر تميزًا:
- ها�سم ال�سيد الها�سمي )اإدارة ال�سئون املالية والإدارية(
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أوال: فئة القسم المبدع:
- ق�سم �سئون املحامني واخلرباء واملرتجمني باإدارة خدمات الق�سايا.

ثانيا: فئة فريق العمل المتميز
- فريق تطوير العمل املوؤ�س�سي باإدارة خدمات الق�سايا.

ثالثًا: فئة التجربة اإلدارية المتميزة
- جتربة نظام قا�سي التح�سري باملحكمة العمالية

رابعا: فئة اإلدارة المتميزة:
- اإدارة الق�سايا املدنية

ثانيًا: فئات التميز اإلداري 2008:
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�سهد حفل جوائز حماكم دبي 2008 تكرمي الفائزين عن فئات جائزة ال�سريك املتميز 2008 

كالتايل: 

أوال: فئة عضو النيابة المتميز:
ع�سو النيابة/ اإ�سماعيل علي مدين

ثانيًا: فئة المحامي المتميز:
املحامي/علي عبداهلل ال�سام�سي

ثالثا: فئة المحامية المتميزة:
املحامية/عائ�سة را�سد الطنيجي

رابعا: فئة الخبير المتميز:
اخلبري/ د.اأ�سامه برهان نا�سف

ومنحت هذه اجلائزة ملتميزين تقديراً جلهودهم الفكرية واالإدارية يف اإمناء وتطوير 

فر�ص اإدارة املعرفة الق�سائية والقانونية واملهنية يف حماكم دبي، وفاز بها كل من:

- القا�سي/حممد نبيل ريا�س )حمكمة التمييز(: 

فرتة  خالل  القانونية  املوؤلفات  من  العديد  تاأليف  يف  مل�ساهماته  له  )تقديراً 

عمله يف املحاكم(

- حممد يو�سف ب�سوري )اإدارة تقنية املعلومات(:

اإدارة  ببوابة  الفني اخلا�ص  الدعم  تقدمي  مل�ساهماته وجهوده يف  له  )تقديراً 

املعرفة(

التقديرية  ثالثُا: جائزة الشريك المتميز 2008م: الجوائز  فئة  نتائج  رابعًا: 
إلدارة المعرفة 2008م:

املكرمني عن فئة اجلوائز التقديرية لإدارة املعرفة 2008الفائزين عن فئات جائزة ال�سريك املتميز 2008
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دبي  حماكم  جوائز  لفريق  خا�سا  تكرمياً  2008م  للتميز  دبي  حماكم  جوائز  حفل  �سهد 

ال�سويدي، مرمي عبداهلل بن الحج،  يو�سف علي  د.  التكرمي كل من:  ونال   ،2008 للتميز 

الكندري، علي يو�سف العو�سي، مرمي ح�سن املري،  اأحمد عي�سى  خليفة حممد املحرزي، 

مرمي �سعيد الهلي �سهيلة ثاين املهريي ..

برنامج  اإجناح  اأ�سهموا يف  والذين  الداخليني واخلارجيني  ال�سركاء  التكرمي  .كما ت�سمن 

جوائز حماكم دبي للتميز 2008م، وقد �سمل التكرمي الفئات التالية:

اأواًل: تكرمي ال�سركاء الداخليني على جهودهم وم�ساهماتهم يف دعم واإجناح 

جوائز حماكم دبي للتميز وهم: 

   اإدارة ال�سئون املالية واالإدارية.

   اإدارة املوارد الب�سرية.

   اإدارة تقنية املعلومات.

ثانياً: تكرمي ال�سركاء اخلارجيني ممن كانت لب�سمتهم االأثر الكبري يف اإجناح املبادرة:

1. جمموعة دبي للجودة وفريق التقييم اخلارجي: 

لتعاونهم يف اإجناح عمليات التقييم جلوائز حماكم دبي للتميز 2008م.

جلوائز  التدريبية  الور�ص  على  االإ�سراف  يف  جلهودهم  الب�سرية  املوارد  تنمية  معهد   .2

حماكم دبي للتميز، وور�سة خبري اجلودة.

3. جائزة حمدان بن را�سد لالأداء التعليمي املتميز، جلهودهم يف التن�سيق واالإعداد ملعايري 

املوظف والق�سم املبدع جلوائز حماكم دبي للتميز 2008م.

4. ندوة الثقافة والعلوم لتعاونهم وتكرمهم با�ست�سافة حفل جوائز حماكم دبي للتميز 2008م.

خامسًا: تكريم الشركاء:

فريق جوائز حماكم دبي للتميز 2008

ال�سركاء الداخليني جلوائز حماكم دبي للتميز 2008
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�سهد حفل جوائز حماكم دبي 2008 تكرمي �سعادة الدكتور/ اأحمد �سعيد بن هزمي مدير 

عام حماكم دبي )كقائد مل�سرية التميز( لدوره يف اإجناح م�سرية التميز ون�سر ثقافة االإبداع 

اأعلى ن�سبة تطور يف االأداء يف برنامج دبي  يف الدائرة والتي تكللت بح�سولها على جائزة 

لالأداء احلكومي املتميز 2007م.

أهداف جوائز محاكم دبي للتميز:
1. اإحداث نقلة نوعية يف اأداء املحاكم والوحدات االإدارية امل�ساركة )وحت�سني االإنتاجية، 

التزام اجلميع بتقدمي  ، و�سمان  االإنفاق  اإىل تر�سيد  باالإ�سافة   ، الكفاءة  وزيادة 

خدمات جيدة وعالية امل�ستوى( من خالل عمليات التقييم الذاتي التي جتريها 

هذه الوحدات مقارنة مبعايري التقييم اخلا�سة باجلائزة.

2. ن�سر مفاهيم التميز واالإبداع واجلودة، وتعميم اأف�سل املمار�سات االإدارية 

خمتلف  يف  وتطوراً  كفاءة  العمل  اأ�ساليب  اأكرث  تطبيق  و�سمان  واملهنية 

املجاالت.

على  الوظيفية  م�ستوياتهم  خمتلف  على  دبي  حماكم  موظفي  حتفيز   .3

القيام بالواجبات واملهام املوكلة  اإليهم على الوجه االأكمل ومب�ستويات عالية 

اجلودة والكفاءة واالحرتاف، من خالل توفري مرجعية اإر�سادية تت�سمن اأ�س�ساً 

ومعايري لقيا�ص مدى التقدم والتطور يف اأدائهم الوظيفي.

 4. التعبري عن �سكر وتقدير القيادة العليا مبحاكم دبي لالأجهزة الق�سائية واالإدارية 

وبراجمها  وم�سروعاتها  وخدماتها  واإنتاجيتها  اأدائها  يف  املتميزة  الب�سرية  واملوارد 

وخططها واأ�ساليب عملها.

جوائز محاكم دبي للتميز - الدورة الرابعة 2009 سادسًا: التكريم الخاص:

تكرمي �سعادة د.اأحمد بن هزمي مدير عام حماكم دبي كقائد مل�سري ة التميز
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27 1-فئات التميز اإلداري:
- المحكمة المتميزة:

تنح�سر املناف�سة لهذه الفئة يف املحاكم التخ�س�سية ال�ست باملحكمة االبتدائية باالإ�سافة 

اإىل حمكمة اال�ستئناف.

- اإلدارة المتميزة:
ت�سري هذه الفئة اإىل وحدة تنظيمية مب�ستوى اإدارة مكونة من عدد من االأق�سام.

- فريق العمل المتميز:
ت�سري هذه الفئة اإىل جمموعة عمل ر�سمية تعمل ب�سكل دائم اأو موؤقت يف االإعداد اأو اإجناز 

ثالثة  عن  املعني  العمل  الفريق  اأع�ساء  عدد  اليقل  اأن  ويجب  معني،  م�سروع  اأو  مهمة 

موظفني دون حدود عليا لعددهم.

- المبادرة اإلدارية المتميزة:
تت�سمن هذة الفئة اأي جتربة اإدارية اأو نظام اإداري حديث ومتطور تطبقه 

اأداء  اأو الوحدة االإدارية، ويكون له تاأثريات اإيجابية على م�ستوى  املحكمة 

حماكم دبي، وعلى مدى رقي وجودة اخلدمات التي تقدمها للجمهور.

 - المشروع التقني أو الفني المتميز:
الوحدة  او  املحكمة  تطبقه  متطور  فني  اأو  تقني  م�سروع  اأي  الفئة  هذه  تت�سمن 

االإدارية، ويكون له تاأثريات اإيجابية على م�ستوى اأداء حماكم دبي،وعلى مدى رقي 

وجودة اخلدمات التي تقدمها للجمهور.

- القسم اإلداري المبدع:
واإبداعي يف تطوير  ب�سكل جماعي  الذي ينجح  االإداري  للق�سم   متنح هذه اجلائزة 

اأ�سلوب  اأو  اأو اأ�ساليب مهنية ت�سب يف م�سلحة تطوير اإجراءات العمل  اأنظمة اأو عمليات 

اأو  اأو ت�سهم يف اإجناز املهام وامل�ساريع ب�سكل مثايل ،  اأو بيئة العمل،  تقدمي اخلدمات 

تعزز من �سمعة الدائرة يف املجتمع.

2-فئة التفوق الوظيفي الخاصة)فئة مستحدثة 
من جائزة محاكم دبي للتميز(:

 ، االبتدائية،اال�ستئناف   ( املحاكم  ال�سادة ق�ساة  الفئة بني  املناف�سة على هذه  تنح�سر 

التمييز(.

3-فئات التفوق الوظيفي بالنسبة لبقية العاملين:
للم�ساركة  وي�سرتط  وكفاءة  متيزاً  االأكرث  دبي  حماكم  ملوظفي  حوافز  الفئات  هذه  تقدم 

فيها اأن يكون املوظف قد اأم�سى �سنتني مت�سلتني يف اخلدمة مبحاكم دبي ، واأن يكون قد 

ح�سل على تقدير ال يقل عن جيد يف اآخر تقرير الأدائه الوظيفي ، وت�سمن امل�ساركة يف هذه 

الفئات اختيار وتكرمي اأكرث املوظفني كفاءة والتزاماً وعطاًء وتعاوناً ووالًء ومبادرًة وتفانياً 

واإبداعاً ، وهي ت�سمل ما يلي:

- الموظف المتميز:
ينال الفوز عن هذه الفئة املوظف الذي يح�سل على اأعلى معدل نقاط بني فئات التميز 

الوظيفي يف جوائز حماكم دبي.

- الموظف المتميز في المجال اإلداري:
وت�سمل هذه الفئة موظفي حماكم دبي العاملني بوظائف اإدارية او مهنية اأو كتابية على 

اختالفها وتنوع م�سمياتها.

فئات جوائز محاكم دبي للتميز:
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- الموظف المتميز في الوظائف المتخصصة:
وت�سمل هذه الفئة موظفي حماكم دبي العاملني يف الوظائف التخ�س�سية ) كتاب العدل 

واملوجهني االأ�سريني ...( 

- الموظف المتميز في المجال المالي:
املحا�سبني  مثل  م�سمياتها  وتنوع  اختالف  على  املالية  الوظائف  يف  العاملني  وت�سمل 

واإداريي املوازنة ومدققي احل�سابات وامل�ساعدين املاليني واأمناء ال�سناديق وكتبة احل�سابات 

وحم�سلي االإيرادات وما �سابه.

- الموظف المتميز في المجال التقني/ الهندسي: 
التقنية  واملعدات  االأجهزة  م�ستخدمي  اأو  املعلومات  تقنية  جمال  يف  العاملني  ت�سمل  و   

والهند�سية على اختالفها ودرجة تعقيدها مثل: حمللي وم�سممي برامج احلا�سب االآيل 

وفنيي  البيانات  واإداريي قواعد  االأنظمة  االآيل وم�سغلي  واملربجمني ومهند�سي احلا�سب 

االأجهزة وما �سابه.

- الموظف المتميز في المجال الميداني: 
طبيعة  تتطلب  الذين  دبي  حماكم  موظفي  جميع  الفئة  هذه  وت�سمل 

وظائفهم العمل امليداين غري املكتبي ومن االأمثلة على الوظائف/امل�سميات 

)املح�سرون(  االإعالن  مندوبو  الفئة  هذه  �سمن  تندرج  التي  الوظيفية 

ومندوبو التنفيذ )ماأمورو التنفيذ(.

- الموظفة المتميزة:
درجاتهن  اختالف  على  دبي  حماكم  يف  العامالت  املوظفات  جميع  الفئة  هذه  وت�سمل   

ووظائفهن وم�ستوياتهن الوظيفية، علماً باأن تخ�سي�ص هذه الفئة للموظفات العامالت 

يف حماكم دبي ال يعني عدم م�ساركتهن يف الرت�سح لبقية فئات اجلائزة.

- الموظفون الجدد:
 وت�سمل هذه الفئة جميع املوظفني املعينني حديثاً ) من حديثي التخرج( لدى حماكم دبي 

ومل ي�سبق لهم العمل يف اأية وظيفة اأخرى، �سريطة اإكمالهم مدة ال تقل عن 6 اأ�سهر وال تزيد على 

24 �سهراً يف العمل لدى حماكم دبي ، ويعفى املر�سحون عن هذه الفئة من �سرط احل�سول 

على)تقدير ال يقل عن جيد( يف تقييم اأدائهم ال�سنوي .

- فئة التحدي: 
اختالف  على  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  املوظفني  جميع  الفئة  هذه  وت�سمل 

درجاتهم ووظائفهم وم�ستوياتهم الوظيفية، �سريطة اأن يكون قد م�سى على اإلتحاقهم 

بالعمل لدى املحاكم مدة ال تقل عن �ستة اأ�سهر.

- فئة الموظف المبدع:
 وت�سمل هذه الفئة جميع موظفي املحاكم على اختالف درجاتهم ووظائفهم وم�ستوياتهم الوظيفية، 

دون ا�سرتاط حد اأدنى يف تقييم اأدائهم ال�سنوي.

4-فئة تعزيز الهوية الوطنية:
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ملبادرة  ا�ستجابة  الفئة  هذه  ا�ستحداث  مت 

مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�ص املجل�ص التنفذي، لدعم وتعزيز الهوية الوطنية يف اجلهات 

احلكومية، وتنطبق الفئة على جهود االإدارات يف تعزيز مفهوم الهوية الوطنية من خالل 

توظيفها للبنود املذكورة الحقاً واملو�سحة يف الدليل االإر�سادي جلوائز حماكم دبي 2009م 

مما  املجال  هذا  يف  الذاتية  اإبداعاتها  اإىل  باالإ�سافة  االإدارة(  م�ستوى  على  )وتخ�سي�سها 

ينعك�ص على �سورة الدائرة يف املجتمع، ويتم الرت�سح لهذه الفئة با�سم االإدارة بتقدمي طلب 

تر�سيح ال يتجاوز االأربع �سفحات مت�سمناً االأدلة.
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المعيار الخامس: العمليات: 
يركز هذا املعيار على منهجية ت�سميم واإدارة وحت�سني العمليات وتب�سيط اإجراءات 

اإىل حتقيق  ،و�سواًل  االإدارية  الوحدة  اأو  املحكمة  وا�سرتاتيجات  �سيا�سات  لتحقيق  العمل 

خدمة متميزة للمتعاملني وجلميع املعنيني وتقدمي قيمة م�سافة لهم.

المعيار السادس: نتائج المتعاملين: 
يركز هذا املعيار على نتائج املحكمة االإدارية اخلا�سة بعالقاتها مع املتعاملني وم�ستويات 

ر�سائهم عنه.

المعيار السابع:نتائج الموارد البشرية:
الب�سرية  باملوارد  اخلا�سة  االإدارية  الوحدة  اأو  املحكمة  نتائج  على  املعيار  هذا  يركز 

وم�ستويات ر�سائها.

المعيار الثامن: نتائج األداء الرئيسية:
يركز هذا املعيار على نتائج واإجنازات املحكمة االإدارية مقارنة باخلطط املو�سوعة ومبا يتما�سى مع 

ال�سيا�سة واالإ�سرتاتيجية ، وبناء" على طبيعة عمل واأهداف الوحدة.

2-معايير وعناصر تقييم فريق العمل المتميز:
المعيار األول: تشكيل الفريق:

1.حتديد االأهداف التي مت ت�سكيل الفريق من اأجل حتقيقها.

2.كيفية ت�سكيل الفريق ومدى اختيار االأع�ساء املالئمني لتحقيق االأهداف.

3.حتديد مهام اأع�ساء الفريق ومدى و�سوحها ومواءمتها للقدرات واملهارات الفردية.

المعيار الثاني: عمل الفريق
1.و�سع خطة عمل وا�سحة للفريق ذات موؤ�سرات اأداء واأطر زمنية حمددة.

أوالً: معايير وعناصر تقييم فئات التميز اإلداري

1-معايير وعناصر تقييم اإلدارة المتميزة:

المعيار األول: القيادة:
ُيركز هذا املعيار على دور واأداء وممار�سات ومهارات القيادة خا�سة فيما يتعلق بتحديد روؤية 

ور�سالة وتوجهات املحكمة اأو الوحدة االإدارية ، وكيفية حتقيقها، وعلى الرغم من اأهمية 

وحمورية دور املدير اأو الرئي�ص، اإال اأن دور واأداء وممار�سات ومهارات جميع امل�سئولني يف 

الوحدة يعترب عن�سراً اأ�سا�سياً يف عملية تقييم معيار القيادة.

المعيار الثاني: السياسة واإلستراتيجية:
ٌيركز هذا املعيار على كيفية حتقيق ر�سالة املحكمة اأو الوحدة االإدارية وروؤيتها من خالل 

و�سع وتطبيق ا�سرتاتيجيات معززة ب�سيا�سات وخطط وبرامج واأهداف واأنظمة واإجراءات 

عمل وا�سحة ومتطورة.

المعيار الثالث: الموارد البشرية:
وتنمية  بتخطيط  االإدارية  الوحدة  اأو  املحكمة  قيام  كيفية  على  املعيار  هذا  ٌيركز 

وحتفيز و�سمان م�ساركة املوارد الب�سرية، وكيفية التوا�سل معها مبا ي�سمن اإطالق 

قدرات وطاقات االأفراد وفريق العمل، ومبا ميكنها من التميز يف خدمة املتعاملني 

واالإجناز الفَعال للمهام.

المعيار الرابع: الشراكة والموارد:
�سراكاتها  واإدارة  بتخطيط  االإدارية  الوحدة  اأو  املحكمة  قيام  كيفية  على  املعيار  هذا  يركز   

اخلارجية وكيفية اإدارتها للموارد املتاحة لدعم �سيا�ستها واإ�سرتاتيجيتها وتعزيز عملياتها 

و�سمان حتقيق اأهدافه.

معايير وعناصر التقييم:



32

33

3.كيفية اإدارة التغيري املتعلق باملبادرة.

4.كفاءة وفعالية عمليات التنفيذ.

5.متابعة تنفيذ املبادرة واإعداد تقارير االإجناز الدورية.

المعيار الثالث: النتائج والتأثيرات االيجابية للمبادرة
1.النتائج املتحققة للمبادرة وانعكا�ساتها على م�ستوى االأداء العام.

2.الفوائد والتاأثريات االيجابية للمبادرة على جميع املعنيني.

3.مدى ا�ستدامة النتائج والتاأثريات االإيجابية.

4.املراجعة والتطوير امل�ستمر للمبادرة.

4. معايير وعناصر تقييم

المشروع الفني/ التقني المتميز:

المعيار األول: تصميم وتطوير المشروع
1.تطوير الفكرة وو�سع اأهداف امل�سروع.

2.حتديد اجلهات املعنية بامل�سروع.

3.حتليل الو�سع احلايل ودرا�سة جدوى امل�سروع.

4.حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ امل�سروع.

5.دعم ومواءمة امل�سروع لالأهداف واال�سرتاتيجيات املعتمدة.

6.حتديد عوامل النجاح االأ�سا�سية واإعداد اخلطة التنفيذية للم�سروع.

المعيار الثاني: تطبيق المشروع:
1.ا�ستخدام االأ�ساليب والطرق العلمية احلديثة يف تنفيذ امل�سروع.

2.كيفية التغلب على ال�سعوبات واملعوقات.

3.كيفية اإدارة التغيري املتعلق بامل�سروع.

2.ا�ستخدام االأدوات واالأ�ساليب العلمية احلديثة يف عمل الفريق.

3.الريادة واالإبداع يف عمل الفريق والتمكن من مهارات اإدارة امل�ساريع.

المعيار الثالث: الكفاءات السلوكية 
1.قدرة الفريق على مواجهة التحديات والتغلب على املعوقات.

2.التبادل املعريف واال�ستفادة من مهارات اأع�ساء الفريق.

3.التعاون واإدارة االختالفات يف الراأي واال�ستفادة منها يف تطوير االأداء. 

المعيار الرابع: اإلنجازات والنتائج:
1.كفاءة تنفيذ خطة عمل.

2.م�ستوى حتقيق االأهداف املخطط لها.

3.النتائج املتحققة من عمل الفريق وتاأثريها على م�ستوى االأداء العام. 

3-معايير وعناصر تقييم المبادرة اإلدارية المتميزة: 
المعيار األول: تصميم وتطوير المبادرة: 

1.تطوير الفكرة وو�سع اأهداف املبادرة.

2.م�ستوى االإبداع والريادة يف املبادرة. 

3.حتليل الو�سع احلايل وحتديد اجلهات املعنية باملبادرة.

4.حتديد  املوارد الالزمة لتنفيذ املبادرة.

5.دعم ومواءمة املبادرة لالأهداف واال�سرتاتيجيات املعتمدة.

6.حتديد عوامل جناح املبادرة واإعداد خطتها التنفيذية. 

المعيار الثاني: تطبيق المبادرة:
1.ا�ستخدام االأ�ساليب والطرق العلمية احلديثة يف تنفيذ املبادرة.

2.كيفية التغلب على ال�سعوبات واملعوقات.
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4.كفاءة وفعالية عمليات التنفيذ.

5.اإدارة امل�سروع ومتابعة تنفيذه واإعداد تقارير االإجناز الدورية. 

المعيار الثالث: النتائج والتأثيرات االيجابية للمشروع
1.النتائج املتحققة للم�سروع وانعكا�ساتها على م�ستوى االأداء العام.

2.الفوائد والتاأثريات االيجابية للم�سروع على جميع املعنيني.

3.مدى ا�ستدامة النتائج والتاأثريات االيجابية.

4.التعلم والتطوير امل�ستمر للم�سروع. 

5- معايير وعناصر تقييم فئة القسم المبدع:
يكون الرت�سح لهذه الفئة من خالل تقدمي طلب تر�سيح اليتجاوز �ست �سفحات مت�سمناً معلومات 

عن الق�سم و�سرحاً خمت�سراً عن االأعمال االإبداعية واملربرات واالأدلة الداعمة للرت�سح.

المعيار األول: مستوى اإلبداع:
اإبداع  حققه  والذي  الدائرة   / االإدارة  اأداء  يف  امللمو�ص  التح�سني  اأو  التغيري  1.درجة 

الق�سم.

2.مدى ا�ستجابة االأفكار التي قدمها الق�سم الحتياجات فئة / فئات من املتعاملني.

عام  ب�سكل  احلكومي  االأداء  حت�سني  يف  الق�سم  اإبداعات  من  اال�ستفادة  3.اإمكانية 

وخا�سة يف جمال الكفاءة واالإنتاجية واال�ستخدام االأمثل للوارد.

4.ح�سر االجنازات االإبداعية التي قام بها الق�سم.

5.الت�سور امل�ستقبلي لالرتقاء باإبداعات الق�سم.

المعيار الثاني: بيئة العمل ونشر المعرفة.
1.التحفيز واالحتفاء باالجنازات.

ال�سخ�سية  ودعم  االإبداعي  لالحرتاف  الو�سول  من  املوظفني  لتمكني  امل�ستمرة  2.اجلهود 

تفوي�ص   ، الوظيفي  التمكني   ، تدريبية  خطة   ( القدرات  ودعم  االإبداعات  املتعددة 

ال�سالحيات (.

3.تبادل املعرفة واالإبداعات يف الوحدة ومع الوحدات التنظيمية االأخرى من خالل و�سائل 

االت�سال املتعددة.

ثانيًا:معايير وعناصر تقييم فئات التميز الوظيفي:

1- فئات التميز الوظيفي:

المعيار األول:األداء واإلنجاز
1.اأدلة/ اأمثلة على اجلهود املبذولة لتحقيق اأهداف حمددة واجنازات فردية.

2.اأدلة/اأمثلة على التغلب على املعوقات وال�سعوبات.

3.اأدلة/اأمثلة على �سرعة ودقة االجنازات مقارنة باملواعيد املحددة لها.

4.اأدلة /اأمثلة على مدى جتاوز التوقعات ومهام الوظيفة.

المعيار الثاني:الكفاءة
1.اأدلة/اأمثلة على العمل �سمن خطة وا�سحة ذات موؤ�سرات اأداء اأطر زمنية حمددة.

2.اأدلة/اأمثلة على حتمل ظروف العمل ومتطلباته.

3.اأدلة/ اأمثلة على امتالك طبيعة مرنة و�سرعة تبني التغيري.

4.اأدلة/اأمثلة على االنفتاح على التحديات اجلديدة وبذل اجلهود االإ�سافية.

المعيار الثالث:اإلبداع 
1.اأدلة /اأمثلة على التفكري غري املنطقي وتوليد االأفكار االإبداعية.

2.اأدلة /اأمثلة على ا�ستخدام املهارات والتقنيات احلديثة واالأ�ساليب املتطورة يف العمل.

3.اأدلة /اأمثلة على التح�سني امل�ستمر الإجراءات العمل واخلدمات.

4.اأدلة/اأمثلة على طبيعة االإبداع ونتائجه وتاأثرياتها.

المعيار الرابع: االتصال والتعامل
1.اأدلة/اأمثلة على ا�ستخدام مهارات ات�سال فعالة.
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2.اأدلة/اأمثلة على ا�ستخدام املهارات والتقنيات احلديثة واالأ�ساليب املتطورة يف العمل.

3.اأدلة/اأمثلة على فهم حاجات املتعاملني واحلر�ص على جتاوز توقعاتهم.

4.اأدلة/اأمثلة على طبيعة االإبداع ونتائجه وتاأثرياته.

المعيار الخامس: التعلم الذاتي
1.اأدلة/اأمثلة على اجلهود املبذولة لالرتقاء بالتح�سيل العلمي والتنمية الذاتية للمعرفة 

واملهارات.

2.اأدلة/اأمثلة على التبادل املعريف مع االآخرين.

3.اأدلة/اأمثلة على مدى ال�سرعة يف اكت�ساب املعرفة واملهارات.

4.اأدلة/اأمثلة على مدى امل�ساركة يف املجموعات املهنية املتخ�س�سة.

المعيار السادس: المهارات القيادية
العمل  التنظيمية/فريق  للوحدة  عمل  خطط  تطوير  على  القدرة  على  1.اأدلة/اأمثلة 

وتنفيذها بكفاءة

على  وحتفيزها  العمل  وفرق  الب�سرية  املوارد  قدرات  بناء  على  2.اأدلة/اأمثلة 

املبادرة واالإبداع.

3.اأدلة/اأمثلة على تقدمي القدوة احل�سنة للمروؤ�سني يف ال�سلوك واالأداء.

4.اأدلة/اأمثلة على تغليب امل�سلحة العامة على امل�سلحة اخلا�سة.

5.اأدلة/اأمثلة على اال�ستفادة الق�سوى من املوارد املتاحة وتعظيم العائد منها.

6.اأدلة/اأمثلة على القدرة على اإدارة التغيري والتطوير نحو االأف�سل.

2- معايير وعناصر تقييم فئة الموظف المبدع:
ويكون الرت�سح لهذه الفئة من خالل تقدمي طلب تر�سيح ال يتجاوز االأربع �سفحات مت�سمناً 

الداعمة  واالأدلة  االإبداعية  االأعمال  عن  خمت�سراً  و�سرحاً  املرت�سح  املوظف  عن  معلومات 

للرت�سح.

المعيار األول: مستوى اإلبداع
1.عدد االأفكار املقرتحة من املوظف وم�ستوى الريادة بها.

2.درجة التغيري اأو التح�سني امللمو�ص يف اأداء الدائرة الذي حققه اإبداع املوظف.

3.ال�سبق الزمني الذي حتققه اأفكار املوظف االإبداعية مقارنة باملبادرات ذات العالقة.

المعيار الثاني: التطبيق والفعالية
1.مدى ا�ستجابة االأفكار التي قدمها املوظف الحتياجات فئة/ فئات املتعاملني.

يف  الفعلية  وم�ساركته  املوظف  التي قدمها  االأفكار  تطبيق  ونظامية  �سمولية  2.مدى 

التطبيق.

احلكومية  للجهة  العام  االأداء  على  تاأثريها  ومدى  االإبداعية  االأفكار  تقييم  3.نتائج 

واملجتمع.

المعيار الثالث: التعلم ونشر المعرفة
1.درجة و�سرعة الرتاكم املعريف لدى املوظف املبدع.

2.تبادل املعرفة مع الزمالء يف العمل من خالل و�سائل ات�سال متعددة.

اإبداعات املوظف يف حت�سني االأداء احلكومي ب�سكل عام، وخا�سة يف جمال  3.اإمكانية اال�ستفادة من 

زيادة الكفاءة واالإنتاجية واال�ستخدام االأمثل للموارد.

ثالثًا.بنود فئة تعزيز الهوية الوطنية:
1.التزام املوظفني املواطنني بارتداء الزي الوطني يف امل�ساركات اخلارجية

2.ت�سمية املبادرات وامل�ساريع احلكومية باأ�سماء عربية

3.ا�ستخدام اللغة العربية كلغة اأوىل لالت�سال وغريها

4.ربط الهدايا التذكارية بالهوية الوطنية

5.رفع درجة اإملام املوظفني باللغة العربية

6.ن�سر ثقافة الهوية الوطنية يف االإدارة والدائرة واجلهات احلكومية.
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التكريم والمكافآت:
1.ميثل الفوز باأي فئة من فئات اجلائزة اإجنازاً رفيعاً للمحكمة اأو الوحدة االإدارية اأو 

املوظف الفائز ، واإعرتافاً وا�سحاً باأدائهم الكفء واملتميز والفعال على م�ستوى حماكم 

دبي.

2.يح�سل الفائزون عن فئات التفوق االإداري والوظيفي على كاأ�ص التميز وعلى �سهادة 

�سكر وتقدير من حماكم دبي.

3.يح�سل املوظفون الذين يفوزون �سمن جماالت التفوق الوظيفي على املزايا التالية:

 ع�سرون األف درهم ملجال القا�سي املتميز.

 ع�سرون األف درهم ملجال املوظف املتميز.

يف  املتميز  واملوظف  املتميزة  التالية:للموظفة  للمجاالت  درهم  اآالف  ع�سر  خم�سة   

التقني/ املجال  يف  املتميز  واملوظف  املايل،  املجال  يف  املتميز  واملوظف  االإداري،  املجال 

الفني، واملوظف املتميز يف املجاالت التخ�س�سية ،املوظف املتميز يف املجال امليداين.

 ع�سرة اآالف درهم للفئات التالية:املوظفون اجلدد، فئة التحدي ، فئة املوظف املبدع.

 يح�سل املوظف الفائز عن فئة املوظف املتميز على تكرمي خا�ص.

 حت�سل االإدارة الفائزة عن فئة تعزيز الهوية الوطنية على تكرمي خا�ص.

المشاركة يف الجائزة :
1. امل�ساركة يف جائزة حماكم دبي للتميز اإلزامية بالن�سبة لـ:

  فئة االإدارة املتميزة .

  فئة املحكمة املتميزة.

امل�سروع  االإدارية،  املبادرة  التالية:  االإداري  التفوق  فئات  من  واحدة  عن    

التقني / الفني املتميز، فريق العمل املتميز.

2. مينع تر�سح فرق تطوير العمل املوؤ�س�سي عن فئة فريق العمل املتميز، ويتم تقييم 

اإجناز مهام الفرق من خالل طلب تر�سيح الوحدة التنظيمية )املحكمة اأو االإدارة(.

3. امل�ساركة اختيارية يف فئة تعزيز الهوية الوطنية.

مالحظات: 
ل�سنتني/ الفائز  املوظف  اأو  امل�سروع  اأو  املبادرة  اأو  الفريق  نف�ص  تر�سيح  يجوز  ال   

دورتني متتاليتني .

 ال يحق للموظف امل�ساركة يف اأكرث من جمال تفوق وظيفي واحد يف نف�ص الدورة.

 فريق العمل اأو املبادرة االإدارية اأو امل�سروع التقني امل�سرتك ما بني اإدارات متعددة 

ير�سح من قبل فريق القيادة .

 الرت�سح لفئتي الق�سم االإداري املبدع واملوظف املبدع اإختياري لكل الوحدات 

االإدارية والق�سائية .

 يكون الرت�سح لفئات التميز الوظيفي باإعداد ا�ستمارة الرت�سيح م�ستندة اإىل 

اإجنازات اآخر �سنتني.

 الفائز عن فئة املوظف املتميز يحول تلقائياً للرت�سح عن فئة املوظف احلكومي 

املتميز يف برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز، بينما يتم تر�سيح املوظف احلائز 

على املركز الثاين عن الفئة للرت�سح للربنامج عن الفئة.

أحكام عامة:
 »جائزة حماكم دبي للتميز« هي برنامج مواز لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز، حيث يعتمد 

ذات املعايري والفئات واالآليات املتبعة فيه. 

 ت�ستخدم للم�ساركة يف اجلائزة نف�ص اال�ستمارات واأ�سلوب التقييم املعتمد يف برنامج دبي لالأداء 

احلكومي املتميز.

 ي�سرتط للرت�سح عن فئات التفوق االإداري )فريق العمل/ املبادرة االإدارية/  امل�سروع التقني( اأن 

واالإجناز  االأداء  املرتتبة على  والتاأثريات  النتائج  درا�سة  اأمت  قد  امل�سروع  اأو  املبادرة  اأو  الفريق  يكون 

امل�ستهدف.

 �سيتم تقييم الرت�سيحات واإ�ستخال�ص النتائج بوا�سطة مقيمني موؤهلني من خارج حماكم دبي.

  تتوىل اإدارة االإ�سرتاتيجية و االأداء املوؤ�س�سي م�سوؤولية اال�سراف العام على اجلائزة.

 دورة جائزة 2009 من )12/3 – 9 /30 (

  اآخر موعد لت�سليم طلبات الرت�سيح )2009 /9 /30(
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أهداف جائزة الشريك المتميز لمحاكم دبي 

اأطلقت حماكم دبي جائزة ال�سريك املتميز ملحاكم دبي بهدف ت�سجيع و حتفيز �سركاء املحاكم على 

العطاء و امل�ساركة االيجابية يف كل ما من �ساأنه تطوير العمل الق�سائي و الو�سول به اإىل حتقيق 

ال�سركاء  البداية على  تركزيف  �سوف  باأن اجلائزة  ،علما  العام  ال�سالح  فيه  ملا  املجال  الريادة يف هذا 

االإ�سرتاتيجيني للمحاكم ويف مقدمتهم اأع�ساء النيابة و املحامون و اخلرباء.

فئات جائزة الشريك المتميز لمحاكم دبي :
اأع�ساء النيابة العامة / املحامون ) املحامي املتميز ـ املحامية املتميزة (/ اخلرباء

ـ  المحامية  ـ  المحامي  ـ  النيابة  ألعضاء  الجائزة  هذه  تمنح   

الخبير ،بناء على:
 تقييم ال�سادة ق�ساة املحاكم لهوؤالء ال�سركاء ،بالنظر اإىل مدى التعاون و اأ�سلوب التعامل 

واإ�سهامهم يف حتقيق اأهداف الدائرة يف خمتلف جماالت العمل الق�سائي .

 تقييم االإدارات ذات العالقة بهوؤالء ال�سركاء، بالنظر اإىل مدى التعاون و اأ�سلوب 

اإىل  للو�سول  دبي  حماكم  روؤية  حتقيق  يف  واإ�سهامهم  جانبهم  من  املقدم  التعامل 

الريادة يف عمل املحاكم.

 

التكريم :
مينح الفائزون يف هذه اجلائزة �سهادة تقدير ودرعاً تذكاريًة من حماكم دبي.

أوالً: فئات التميز اإلداري
فئة اإلدارة المتميزة

إدارة القضايا الشرعية

التجربة اإلدارية المتميزة
جتربة أسبوع التوظيف في احملاكم

فريق العمل المتميز
فريق تطوير وتبسيط اإلجراءات

المشروع التقني/الفني المتميز
قاعدة بيانات املعرفة القانونية

ثانيًا: فئة التفوق الوظيفي الخاصة

الفائزون بجوائز محاكم دبي 2006ثانيا:جائزة الشريك المتميز لمحاكم دبي

القا�ضي املتميز
القا�سي/ علي الذباحي



42

43

ثالثًا: فئات التميز الوظيفي

املوظفون اجلدد

حممود �سم�سون

املوظفة املتميزة

رابعة الزرعوين

أوالً: فئات التميز اإلداري
فئة اإلدارة المتميزة

اإلدارة الفنية

التجربة اإلدارية المتميزة
جتربة تسوية التركات

فريق العمل المتميز
فريق القيادة باإلدارة الفنية

المشروع التقني/الفني المتميز
نظام اخلدمات العامة

املوظف املتميز يف الوظائف املتخ�ض�ضة

عبدال�سالم دروي�س

املوظف املتميز يف املجال امليداين

عبدالرحيم غريب

املوظفة املتميزة يف املجال الإداري

�سمرية ابراهيم

املوظف املتميز

حممد العبيديل

الفائزون بجوائز محاكم دبي 2007
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ثالثًا: فئات التميز الوظيفي

املوظف املتميز يف الوظائف املتخ�ض�ضة

خالد عبدالكرمي

املوظف املتميز يف املجال امليداين

يعقوب حممد اأحمد

املوظفون اجلدد

فاطمة املناعي

املوظف املتميز يف املجال الإداري

مو�سى غامن

املوظف املتميز

ابراهيم احلو�سني

املوظفة املتميزة

مرمي ح�سن املري

ثانيًا: فئة التفوق الوظيفي الخاصة

القا�ضي املتميز
القا�سي/ د. جمال ال�سميطي
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أوالً: فئات التميز اإلداري

فئة اإلدارة المتميزة
)إدارة القضايا املدنية(

التجربة اإلدارية المتميزة
)نظام قاضي التحضير(

فريق العمل المتميز
)فريق تطوير العمل املؤسسي بإدارة خدمات القضايا(

القسم المبدع
)قسم شئون احملامني واخلبراء واملترجمني(

ثانيًا: فئة التفوق الوظيفي الخاصة

القا�ضي املتميز
القا�سي/ عبدالقادر مو�سى

القا�ضي املتميز
القا�سي/ حممد م�سعد ال�سريف

الفائزون بجوائز محاكم دبي 2008
ثالثًا: فئات التميز الوظيفي

املوظف املتميز يف الوظائف املتخ�ض�ضة

عبدالعزيز احلمادي

املوظف املتميز يف املجال امليداين

ها�سم الها�سمي

املوظف التميز يف املجال الإداري

عبداهلل النواب

املوظف املتميز

عمر حممد �سريف
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فئة التحدي اخلا�ضة

في�سل م�سعود

املوظفون اجلدد

خالد عي�سى البلو�سي

املوظف املبدع

عبداهلل الكعبي

فئة املوظف الأكرث متيزاً

ها�سم الها�سمي

املوظفة املتميزة

عائ�سة الهاملي


