
 

 

 

 

وط المشاركة ي عملية التقييم لجائزة  شر
 (لثةالثا)الدورة  االبتكاريةالمبادرة ف 

  عىل شهادة مقيم معتمد للمؤسسة االوروبية إلدارة الجودة 
ً
 أو  ،EFQMأن يكون المتقدم حاصال

 . ي للتمي  
 شهادة مقيم معتمد لجوائز الملك عبدهللا الثان 

  :ي نظام إدارة العالقة مع المقيمي   عىل الرابط
 ف 
ً
  أن يكون المتقدم مسجال
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  ي مجال التقييم وجوائز التمي   المختلفة داخل/خارج االردن
ة سابقة ف  أن يكون لدى المتقدم خير

 ) /تقييم موظفي    )تقييم مؤسسي

  ي مجال اإلبداع عملية ة أن يكون لدى المتقدم خير
ي  وحاصال عىل واالبتكار ف 

شهادات متخصصة ف 

 مجالي اإلبداع واالبتكار. 

 ة سا ي مجال االبداع واالبتكار. األولوية ستكون لمن لديه خير
 بقة ف 

 ين تقدم توفر الم ة التقييم ما بي   شهرايلول ال تشر  ول. أخالل فير

 عمل )مدة الزيارة الميدانية( ويومي عمل )اجتماعات فريق التقييم وإعداد تقارير  أمكانية التفرغ ليوم

 . التقييم( لكل مبادرة

  ي أحد الجهات المشاركة أال  مصالح، بحيثعدم وجود تضارب
 ف 
ً
ي الجائزة يكون المتقدم موظفا

، ف 

ي خدمات التدريب واالستشارات  أو سبق وقدم لها أي نوع من
ة. ا ف   لثالث أعوام األخي 

 وط بعد تاري    خ طلبات انضمام  اي لن يتم قبول  . 13/7/2019خاضعه للشر
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ي جائزة  الجهاتأدناه قائمة ب
 االبتكارية:  المبادرةالمشاركة ف 

ي  .1
 البنك المركزي األردن 

 الخدمات الطبية الملكية .2
ي  .3

 المديرية العامة الدفاع المدن 
ي للبحوث الزراعية  .4

 المركز الوطن 
 المؤسسة التعاونية االردنية  .5
 إدارة األقامة والحدود .6
 إدارة التأمي   الصحي   .7
 إدارة السي  المركزية .8
 إدارة ترخيص السواقي   والمركبات .9

ى  .10  أمانة عمان الكير
 بنك تنمية المدن والقرى  .11
 دائرة اإلفتاء العام .12
ي والمساحة  .13

 دائرة األراض 
 دائرة الشؤون الفلسطينية .14
يبة الدخل والمبيعات  .15  دائرة ض 
 صندوق الزكاة  .16
 صندوق المعونة الوطنية  .17
 مستشف  البشي   .18
 مستشف  الملك المؤسس عبد هللا الجامعي  .19
 والمقاييسمؤسسة المواصفات  .20
 مؤسسة تنمية أموال االيتام  .21
ي  .22  هيئة تنظيم النقل الير
وزارة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/  .23

 االقتصاد الرقمي والريادة
 وزارة االشغال العامة واإلسكان .24
 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية .25
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي  .26
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم  .27
 وزارة الزراعة  .28
 االدارة المحليةوزارة وزارة الشؤون البلدية /  .29
 وزارة الصحة  .30
 وزارة العدل .31
 وزارة العمل .32
 وزارة المياه والري .33

 


