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ي للتمي   
 
مركز الملك عبد هللا الثان

، مبوجب نظام رقم 2006أتسس مركز امللك عبد هللا الثاين للتميز يف كانون اثين 
.2006لسنة ( 6)

.زيرأس صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن احلسني جملس أمناء املرك



ي للتمي   
 
مركز الملك عبد هللا الثان

رؤيتنا
ووو ن•  المحفوووز الرئ  ي

ز ي للتموووي 
حوووو أردن أ وووي  أن يكوووون مركوووز الملوووك عبووود هللا الثوووانز

 
 
.تنافسية عالميا

تنا رسال

ي األردن والمنطقة من خالل•
 
:نشر ثقافة التمي   ف

ز ومعايي  التقييم المبنية عىل أفضل الم/ماذجنتطوير • .مارسات الدوليةأطر التمي 

.تقييم أداء المؤسسات•

ز • ي للتمي 
.إدارة جوائز الملك عبد هللا الثانز

ي •
ز فز .كافة القطاعاتنشر التمي 



مقدمة عن جائزة الموظف الحكومي المتمي   

ي األساسي المورد الموظفيعد•
ز منبد ل لذا لنجاحها،األهموالعنص مؤسسةأيفز كي 

عىلالير

ز تطوير  عىلوقدرتهمهمعملعنرضاهممنيزيد ماكلوتقديمالسليمة،بالطرقوتأهيلهمالموظفي 

تهالدعمواإلبداعالعطاء يالمالبرأسالستثمار إن.مسي  الموظفمنكلعىلبالمنفعةيعود البشر

.منهماكلأهدافويحققوالمؤسسة



صفات الموظف المتمي   

رؤية واضحة ملا يريد 
حتقيقه

مؤهالت علمية وخربات 
عملية ينشخصية وسلوك متميز 

تلقي تقدمي اخلدمة األفضل مل
اخلدمة

مبادر ومبدع ومبتكر

ستهيسعى لتعزيز مكانة ومسعة مؤس

ملتزم مبدونة السلوك 
الوظيفي 

رؤاي واضحة ملا يريد حتقيقه



ات الحصول عىل الجائزة ممي  

ز الحكومي الموظفجائزةعىلالحائز الموظفيعتي  •  المتمي 
ا
ز أعىلمثال ي بي 

عىلحصولهويعتي  العامالقطاعموظفز
 الجائزة

 
افا ز اعير .وكفاءتهأدائهبتمي 

ز الحكومي الموظفجائزةعىلالحائز الموظفيستلم•  وتقدير شكر شهادةالمتمي 
 
.ماليةومكافأةللجائزةوتذكارا

ي مقابلتهتمتموظفكليحصلالنتائج،إعالنبعد •
ز
القوةنقاطأهميتضمنتقييمي تقرير عىلعملهموقعف

ز وفرص .بأدائهالرتقاءعىليساعد مما لديه،التحسي 

• 
 
الذيالموظفيمنح،2013لسنة(82)رقمالمدنيةالخدمةنظاممن(34)المادةاحكاممن(ب)للبندتطبيقا
ي عبدهللاالملكجائزةعىليحصل

ز الثانز ز المتالحكومي الموظف)والشفافيةالحكومي األداءلتمي  زياداتخمس(مي 
.سنوية

ي عليها المنصوصالزيادةتمنح•
ز
المركزيةاللجنةتنس بعىلبناءا الوزير منبقرار المادةهذهمن(ب)الفقرةف

 
 
.سنةكلمناألولكانونشهر مناألخي  اليوممناعتبارا

ز ختمعىلالحائز الموظفيستلم• القوةنقاطأهميتضمنتقييمي تقرير إىلباإلضافةوتقدير شكر شهادةالتمي 
ز وفرص .بأدائهالرتقاءعىليساعد مما لديه،التحسي 



فئات الموظف الحكومي المتمي   

وظفـمالجائزة 
ي /قياديال

 
اف المتمي   اإلشر

ي /جائزة الموظف اإلداري
الفن 

المتمي   

فئة الموظف المساند المتمي   



ي المتمي   / فئة القيادي-الحكومي جائزة الموظف معايي  
 
اف اإلشر



وط  ي المتمي   / جائزة الموظف القياديشر
 
اف اإلشر

1

2

3

ا ي الوظووووائف القياديووووة أو اإل ر
 فز
ا
 عووووامال

 
ي ةيووووفأن يكووووون موظفووووا

عووووىل الجهووووةفز
.اختالف أنواعها ومسمياتها

ا ي الوظيفووووة القياديووووة أو اإل ر
ي الوووووزارةةيووووفأن يكووووون قوووود عموووول فز

لمؤسسووووة ا/ فز
ز أو أ ي   شيحلمدة سنتي  .عند الير

ز  ي 
َ
ز عىل األقلإأن يرأس موظف .ثني 



ي المتمي   /جائزة الموظف اإلداريمعايي  
وفئة الموظف المساند المتمي   الفن 



وط  ي المتمي   / جائزة الموظف اإلداريشر
الفن 

1

2

ي وظوائف إداريوة كتابيوة أو بوظوائف
 فز
ا
 عوامال

 
ذات طبيعوة أن يكون موظفوا

نيووووووووة، هندسووووووووية، قانو )فنيووووووووة تقنيووووووووة عووووووووىل اخووووووووتالف أنواعهووووووووا ومسوووووووومياتها 
(.إلخ...اقتصادية، مالية، حاسوبية،

ي الوزارة
ي الوظيفة اإلدارية أو الفنية فز

مؤسسة ال/ أن يكون قد عمل فز
ز أو أ ي   شيحلمدة سنتي  .عند تاريووووخ الير



وط  جائزة الموظف المساند المتمي   شر

1

3

ي وظائف خدمية أو مهنية أو إداري
 فز
ا
 عامال

 
ة أن يكون موظفا

(.إلخ...مأمور مقسم، سائق،سكرتاريا،)مساندة 

.أن يكون من حملة شهادة الدبلوم أو أقل

ي 
ي الوظيفوووة الخدميوووة أو اإلداريووووة المسانوووودة فز

/ الووووزارةأن يكوووون قووود عمووول فز
ز أو أ ي   شيحالمؤسسوة لمدة سنتي  .عند تاريووووخ الير

2



وط  اكشر االشير

ط  ي للموظف المرشح مع فئة الجائزة المرشح لها، ويتم إرفاقيشير
مالءمة المسم الوظيفز

ز موقع الموظف فيه للتأ د من تحقق هذا ا/ الهيكل التنظيمي للوزارة طالمؤسسة وبما يبي  لشر

 
 
ز عن جيد جدا ز الماضيتي  ي السنتي 

.يجب أل يقل تقييم أداء الموظف المرشح فز

شح ل ز فرصة الير  من دورة وذلك لمنح بقية الموظفي 
فئات ل يجوز ترشيح نفس الموظف أل ي 

 
 
ي ترشح عنها سابقا

.الجائزة حتر لو تم ترشيحه عن فئة أخرى غي  التر



اك وط االشير شر

وط ال ز للفئات الثالث بانطباق  ر ي نموذج ترشيح الموظفي 
ز
شيح تقوم المؤسسة بالتعهد ف ير

شيح ي نموذج الير
عليهم ولن يتم تقييم اي تقرير ألي موظف تم ارساله غي  المذكور فز

ي للموظف بعد أن تم ترشيحه
ي حال تم تغيي  المسم الوظيفز

، يجوز ةألي من الفئات الثالثفز
، ويتم تقييم أدائ ي

ي حال بقائه بنفس المستوى الوظيفز
ز
 عن فئته ف

 
ه بناءا عىل أن يبفر مرشحا

ز  ز الماضيتي  السنتي 

ي حال تم نقل الموظف إىل موقع آخر تابع للوزارة
ي يعمل بها بعد أن تم / فز

المؤسسة التر
ي حال بقائه بنفسألي من الفئات الثالثةترشيحه

 عن فئته فز
 
المستوى ، يجوز أن يبفر مرشحا

ي ال
ي الموقع الجغرافز

ز وفز ز الماضيتي   عىل السنتي 
، ويتم تقييم أدائه بناءا ي

قديمالوظيفز



اك وط االشير شر

ز عىل أي شك ط عدم حصول الموظف المرشح لجائزة الموظف الحكومي المتمي 
ل من يشير

ها)أشكال العقوبات  ز من عم( تنبيه، إنذار، فصل، وغي  تي  ز األخي  ي الوزارةخالل السنتي 
/  له فز

.المؤسسة

ي أي مرح
وط الواردة أعاله فز اك أي موظف مرشح ل تنطبق عليه الشر لة يحق للمركز رفض اشير

.التقييممن مراحل 



ي : المعيار الرئيسي األول
األداء الوظيف 

الجودة واإلنتاجية (: 1)المعيار الفرعي 

ي العمال/النجازات1.
 الموظفبها يقومالتر

ا
.المحددةالخطةحسببكفاءةوقتهمستغال

ي االنجازات2.
ي الموظفقدمها التر

ي عملهمهاموتتعدىالتوقعاتتفوقوالتر
.الوظيفز

.والشعةالدقةمتضمنةإلنتاجيتهالموظفقياسطريقة3.

ي الموظفبهيقومالذيالمنجز العملحجم4.
ز
.العتياديةالظروفف

ي الجودةلمستوىالموظفقياسطريقة5.
ز
.عملهأداءف

ي المضافةالقيمة6.
.العملطريقةو بالخدمةوالرتقاءالتكلفةخفضمثلعملهخاللالموظفبها يقومالتر

ي المرتفعاألداءمستوىبنفسبالعملالستمرارعىلالموظفقدرة7.
ز
.عملالضغطزيادةحالت ف

ي المتفوقةللجهود الموظفمقارنة8.
.زمالئهنتائجمعالفرديةانجازاتهلتحقيقيبذلها التر



ي : المعيار الرئيسي األول
األداء الوظيف 

المسؤوليةالمشاركة وتحمل (: 2)المعيار الفرعي 

ي المؤتمرات والندوات والنشاطات الرسمية وغي  الر وطبيعة حجم 1.
ز
.سميةالمشاركة السنوية للموظف ف

وزارة ال/ مع كافة اصحاب العالقة داخل المؤسسةللتواصلقنوات التصال المستخدمة من قبل الموظف 2.
.وخارجها

ي الحالت تحمل المسؤوليات مقدرة الموظف عىل 3.
ز
.روتينيةالغي  الوظيفية ف

ي 4.
ز
ي المساهمة ف

ز
 تبسيطدور الموظف ف

 
.اإلجراءات سنويا

ي الجهود 5.
ز
ي تنظمها والتطوعيةمدى مساهمة الموظف ف

.المؤسسة/ أو ترعاها الوزارة/ التر

ي انجاز العملتعاونمدى 6.
ز
.الموظف مع الزمالء أو الوحدات التنظيمية األخرى ف



ي 
 
المؤهالت والقدرات: المعيار الرئيسي الثان

والمعرفة العمليةالعلمية المؤهالت (: 1)المعيار الفرعي 

ي وطبيعة العملمالءمة المؤهالت مدى 1.
ي الوصف الوظيفز

ز
.العلمية مع تلك المحددة ف

.عمل الموظفكفاءةرفع التدريبية عىل الدوراتأثر 2.

.إلنجاز العمل(الضمنية والصيحة)والمعارف المكتسبةاستخدام المهارات مدى 3.

نتاستعمال الحاسب اآللي حرص الموظف عىل مدى 4. .إلنجاز وتطوير عملهأو اإلنير

ي 5.
ز
ي يبووووذلها الموظووووف ف

ي مجووووال التنميووووة الذاتيووووة للمعووووار االرتقــــاء بتحصــــيله العلــــ ي الجهووووود الووووتر
ز
ي وف

ف والمهووووارات الووووتر
ز األداء ونوعيته .تهدف إىل تحسي 



ي 
 
المؤهالت والقدرات: المعيار الرئيسي الثان

ي ومدى التطوير (: 2)المعيار الفرعي 
والتحسي   اإللمام الوظيف 

ي الشهرية/السبوعية/اليوميةالخطة1.
.المطلوبالعملإلنجاز الموظفيتبعهاالتر

ي أو بعدهمنمتابعةمنالزمالءليتمكنعملهتنظيمالموظفيضمنكيف2.
ز
.غيابهحالف

.جديدةمهاراتامتالكأو /والوظيفيةالمهاراتتطوير3.

اتاكتساب4. ي بالسلملالرتقاءعملهبمهامالمتعلقةوالمهاراتالخي 
.الوظيفز

.القراراتواتخاذ وصنعالمشكالتمعالتعامل5.

ي األداءمراجعةعمليةمنواالستفادةالتعلم6.
.(المثلةذكر مع)الوظيفز



اتالمبادرات االبداعية واإلبتكار : المعيار الرئيسي الثالث

العملاإلبداع وتطوير أساليب (: 1)المعيار الفرعي 

ي 1.
ز
إبداعاتووه وتخوو ي واإلبووداعات ومووا بذلووه الموظووف موون جهووود لتطبيووق مبادراتووه و تقــد م المبــادرات األسوولوب المتبووع ف

.الصعوبات والمعوقات

ريووووع أو أفكووار، دراسووات، أسوواليب عموول، مشووا)والريووادة فيمووا قدمووه الموظووف موون مبووادرات إبداعيووة درجــة اإلبــداع مووا  ي 2.
ز وتطوير عمله بدائرته او قسمه( ما شابه .أدت إىل تحسي 

ي قدمها الموظف وكانت 3.
ي يعمل ب/ من قبل الوزارةقابلة للتطبيق ما  ي المبادرات التر

.هاالمؤسسة التر

ي قوووودمها (أفكووووار جديوووودة أو مطووووورة لمنتجووووات أو خوووودمات أو عمليووووات أو أنظمووووة تقنيووووة حديثووووة)مووووا  ي البتكووووارات 4.
الووووتر

ي يعمل بها/ من قبل الوزارةتبنيها وتطبيقها الموظف وتم 
.المؤسسة التر

(أفكار جديدة أو مطورة لمنتجوات أو خودمات أو عمليوات أو أنظموة تقنيوة حديثوة)المبادرات والبتكاراتنتائجما  ي 5.
ي قدمها الموظف وتم تبنيها وتطبيقها من قبل الوزارة

ي يعمل بها/ التر
.المؤسسة التر



* ةالمهارات القياد: المعيار الرئيسي الرابع

ي التخطيط (: 1)المعيار الفرعي  اتيج 
االسير

ي 1.
ز
ي يعمل بها/ ونشر رؤية ورسالة وقيم الوزارةتطوير ومراجعة دور الموظف القيادي ف

.المؤسسة التر

ي 2.
ز
اتيجية للووووووزارةوضـــــعدور الموظوووووف القيوووووادي ف يوووووات والجهوووووود ، وتووووووفي  اإلمكانوتنفيـــــ هاالمؤسسوووووة / الخطوووووة السوووووير
.لتطبيقها ومراجعتها بكفاءة

.فريق عمله/لالرتقاء بوحدته التنظيميةتحد د رؤية واضحةقدرة الموظف القيادي عىل 3.

اف/ القسووووم/ خطووووك متكاملووووة للوحوووودةإعــــداد والمســــاهمة بتنفيــــ  قوووودرة الموظووووف القيووووادي عووووىل 4. عووووىل الوووودائرة واإل ر
.تنفيذها وحشد الجهود لتطبيقها بكفاءة

ي /القياديالموظفلفئةفقكالمعيار هذا *
ز
اف ز اإل ر فقكالمتمي 



*المهارات القياد ة: المعيار الرئيسي الرابع

افيةالمهارات:(2)الفرعي المعيار  اإلشر

افيةالمهارات1. ي اإل ر
ي القياديالموظفيمتلكها التر

ز
المتنوعةرد الموامنالقصوىلالستفادةالتنظيممجالف

ية)المتاحة .منهاالعائد وتعظيم(والماديةوالماليةالبشر

يةللموارد التدريبيةاالحتياجاتتحد د 2. افتحتالعاملةالبشر .نميتهاتعىلوالعملالقياديالموظفا ر

.القياديالموظفلدىالمعتمدةالصالحياتتفويضاليه3.

.الواحدريقالفبروحالعملعىلوتشجيعهمواألفكار اآلراءوتبادلالفريقمعوالتواصلالتعاونعىلالمقدرة4.

ي الحسنةالقدوةتقديم5.
 
ي يتعلقفيما وخاصةوالسلوكاألداءتمي   ف

امالخدمةبمتلفر ز ي الوظيواللير
.فز

ي التأثي  عىلالقدرة6. ي اإل جان 
ز
عملهفريقمعالفعالوالتصالوالتواصلالفريقف



*المهارات القياد ة: المعيار الرئيسي الرابع

.همومنتظمة لفريق عمله عن أدائهم وانجازاتمعلومات بناءة الموظف القيادي عىل تقديم قدرة . 7

.وتشجيع المبدعي   بيئة مشجعة عىل اإلبداع توفي  . 8

/ ملووووهأدائووووه وأداء فريووووق عموثوقــــة لقيــــاس ومراجعــــة مســــتوى تطبيووووق الموظووووف القيووووادي ألسوووواليب موووودى . 9

.وحدته التنظيمية من حيث مدى تحقيق األهداف
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النتائج واإلنجازات: المعيار الرئيسي الخامس

.دةمحدوقياساتنتائجإرفاقخاللمنالموظفإنجازاتتحد د عىلالمعيار ه ا يركز •

.المؤسسيةالهدافلتحقيقللموظفالموضوعةالهدافانجاز مستوىقياس1.

.المطلوبةاداءهبمستوياتمقارنةالفرديةالنجازات2.

اتإىلالمؤديةإنجازاتهنتائج3. ي إيجابيةتغيي 
.المجتمعفز

ي اإلنجازاتنتائجقياس4.
ي عملهمهاموتتعدىالمتوقععنتزيد التر

.الوظيفز
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مراحل عملية التقييم



التقييم المستقل-المرحلة األول 

اكتقارير بتوزيووووعالمركز يقوم ،عىلالشير ز ي تضاربوجود عدممنالتأ د بعد المقيمي 
أو المصالحفز

ي تضاربحدوثاحتمالية
.المصالحفز

اكتقرير بدراسةمستقلوبشكلمقيمكليقوم عىلبالعتماد )مستقلبشكلالعالماتووضعالشير

ات ز مؤ ر .(العالماتلوضعالمحددةاإلرشاداتو المرفقةواألدلةالتقييموعناص التمي 

ز وفرصالقوةنقاطبتحديد المقيميقوم ي والمنها التأ د المراد النقاطوتسجيلالتحسي 
اىلتحتاجتر

.التوضيحمنالمزيد 



ي –المرحلة الثانية 
التقييم التواففر

كفهمإىلالوصولبهدفالتقييمفريقيجتمع• تقرير عداد إثمومنالموظف،وضعحولمشير

ي 
ز تواففر ز وفرصالقوةنقاطيبي  ي )لميدانيةاالزيارةخاللمنها التأ د الواجبواألمور التحسي 

فز

ي ورد ما مخرجاتبعكسالتقييمفريقيقومثمومن،(المرحلةلهذهالموظفتأهلحال
التقرير فز

ي 
ي التواففر

.الغايةلهذهالمخصصالعالماتاحتسابجدولفز



مرحلة المقابلة الشخصية

ي الشخصيةالمقابلةلمرحلةالموظفي   من%10أعىلاختيار •
 
المركزف

ز مجموعمن(أدنز كحد )%10أعىلاختيار يتم تقييمالإجراءبعد عالمتهمعىلبناءا فئةكلعنالموظفي 

ي المستقل
ي مقابلتهملتتموالتواففر

.التقييمفريققبلمنالمركز مقر فز



مرحلة الزيارة الميدانية

الميدانيةالزيارةلمرحلةمقابلتهمتمال ينالموظفي   من%50أعىلاختيار •

ز مجموعمن%50أعىلاختيار يتم ي بزيارتهمللقياموذلكفئةكلعنالموظفي 
يقوميثح.عملهممواقعفز

ي للموظفميدانيةتقييمبزيارةالفريق
جمعهو الميدانيةالزيارةمنالهدفيعد حيثمؤسسته،/وزارتهفز

منأ د والتوالمواضيعالسئلةخاللمنالموظفعنوأوضحأشملصورةوتكوينالمعلوماتمنالمزيد 

ي التقرير عالمةوتعديلاألدلة
.عليهاالميدانيةالزيارةمخرجاتعكسبعد التواففر

ي التقييمي التقرير الفريقيعد الميدانيةالزيارةوبعد 
القوةنقاطأساسيةرةبصو يحدد والذيللموظفالنهان 

ز وفرص عكسبعد يقالفر رئ ساىلارسالها ويتمالتقييموعالماتنتائجيتضمنكما لديه،التحسي 

.عليهاالميدانيةالزيارةمخرجات



ي التقيي ي التقرير : لرابعةالمرحلة ا
 
النهان

ي التقيي ي التقرير إعداد •
النهان 

ي تقرير باعداد التقييمفريقيقومالميدانية،الزيارةمنالنتهاءبعد 
نقاطاساسيةورةبصيحدد نهان 

ز وفرصالقوة .العالماتاىلباإلضافةللموظفالتحسي 



يةتقد م التقارير والنتائج النهائ–ةخامسالالمرحلة 

ز لمناقشة التقارير والعالمات والتأ د من مط• ز هيئة التحكيم والمقيمي  ابقتها عقد اجتماع بي 

.للمتطلبات

ركز ليتم رفعها إىل ورفعها إلدارة المموظفتقوم هيئة التحكيم بإصدار التقارير والنتائج النهائية لكل •

. مجلس األمناء لالعتماد



مالحظات هامة

ي األمور من
ي المعايي  إىلباإلضافةالميدانيةالزيارةخاللتقييمها يتمالتر

عليها باإلجابةظفالمو قامالتر
ي 
اكتقرير فز :الشير

والتصالالعملعالقات•

ام• ز العملبأنظمةاللير

والنتماءاإلخالص•

العملأخالقيات•

الميدانيةالزيارةأثناءبهمالتصاليتمالذيناألشخاص

ز مدراء• ز حاليي  وسابقي 

ي بشكلاإلداريةالمستوياتمختلفمنزمالء•
عشوان 

ز • المؤسسةأو الوزارةداخلمختلفةإداراتمنالمرشحالموظفمعمتعاملي 



الوثائق والمعلومات

األوامر 
والتعليمات

التقارير 
اإلحصائية

االبحاث 
والدراسات

القوانين واللوائح 
واألنظمة

محاضر 
االجتماعات

الصحف 
والمطبوعات

الموقع اإللكتروني 
ومحتواه

نظام االقتراحات 
والشكاوى 

اي مصادر أخرى الخطط والبرامج
تقارير التقييم 

والتدقيق
نتائج مؤشرات 

األداء



أمثلة عىل الوثائق

الئحة/ قانون قرار رسالة هيكل تنظيمي

بحث/ دراسة دليل عمل/ آلية تقرير رسم بياني



ات الوثائق ممي  

معتمدةرسمية

مقروءة واضحة

هادفة 
ومعبرة

مرتبطة 
زمنيا  



اك وثيقة اإلشير

 هو الخروج بتقييم واقعي دقيق يعكوس أداء الموظوف•
ز والسوتفادة مون إن الهدف األساسي من عملية تقييم الموظفي 

ز وتطووير أداءه مون خوالل اسوتغالل نقواط القووة وتعزيزهوا والعمول عوىل تح ي تحسي 
ز
ز نتائج التقييم ف ويول فورص التحسوي 

.إىل أنشطة من شأنها رفع سوية األداء

ز عىل ايجواد فورص التحسو• كي 
ي عملية التقييم، ل بد من الير

ز
ز ذات العالقوة وذات ولتحقيق أعىل مستوى من الكفاءة ف ي 

ي تؤثر بشكل كبي  عىل أداء الموظف، ولهذه الغاية ظهرت الحاجة إىل اجوراء التغيوي  
عوىل اسولوب التقيويم األولوية والتر

اك وانتهاءا بطريقة تنفيذ الزيارة الميدا  من التغيي  عىل شكل ومضمون تقرير الشير
.نيةابتداءا



اك وثيقة اإلشير

:منللتقييمالجد دةالوثيقةتتكون•

ةاألساسيةالمعلومات1. (صفحات3)ال اتيةوالسي 

وتاريووووخيةالحالوظيفتهعنومعلوماتللمرشحالشخصيةالمعلوماتتتضمنواحدةصفحةعنتزيد ل موجزةنبذة•

،ومؤهلهعملهونطاقبها اللتحاق ز وأنالعلمي وطانطباقالنبذةتبي  ي بالفئةالخاصةالشر
شيحاتمالتر عىلعنها لير

.المرشحالموظف

ة• ز عنتزيد ل الذاتيةالسي  .صفحتي 



اك وثيقة اإلشير

ي . 2
الـممكنــاتمصفوفة : القسم الثان 

ح دور الموظف، واألدلة ذات : وتتضمن عدد من العناص ،  ر ز .  العالقةمؤ ر التمي 



اك وثيقة اإلشير



إرشادات عامة لإلجابة

(التنسيق)متطلبات الشكل العام •

اك  ي اللغة العربية•
ي كتابة تقرير الشير

ز
.اللغة المستخدمة ف

(.12)حجم (Simplified Arabic)تتم طباعة اإلجابات باستخدام خك •

.(ملم210*297)A4الحجم القياسي لورق : حجم الصفحات•

ز األسطر•  (Single)مفرد: المسافة بي 

.الملفثناء تداول يجب تجميع كافة أجزاء المصفوفة وتثبيتها بطريقة تمنع انفصال الصفحات أ•

واسووم الموظووف المرشووح، يجووب أن تحتوووي صووفحة الغووالف عووىل اسووم الجهووة المشوواركة وشووعارها•
ز "واسم الجائزة ودورتها  (". 2016/2017)الدورة الثامنة -جائزة الموظف الحكومي المتمي 



إرشادات عامة لإلجابة

. صفوفةعىل المرشح دراسة كافة متطلبات المعايي  ومحتويات كتيب الجائزة ليتمكن من إعداد الم•

ز أثنووواء ا• موووي  ي يوووتم عرضوووها للمقي 
ي المصوووفوفة والمعلوموووات الوووتر

لمقابلوووة والزيوووارة أن تكوووون المعلوموووات الوووواردة فز
ي حال تأهل المرشح لهما دقيقة وصحيحة وحديثة

الميدانية فز

ز زيووووارة أعضوووواء فريوووووق التقيووووي• ووووورية اإلضووووافية وتحووووتفر بهوووووا لحووووي  و ي حووووال تأهووووول يعوووود المرشووووح الوثووووائق الصز
م فز

.الموظف لالطالع عليها إن لزم األمر

ز عنووود زيوووارة الجهوووة ويوووتم تووووفي  الوثوووائق• ي هوووذا تقووووم الجهوووة بتووووفي  مكوووان ألعضووواء فريوووق المقيموووي 
المطلوبوووة فز

ي حال تأهل المرشح
ز طلب وثائق أخرى فز .المكان، كما يمكن لفريق المقيمي 

ز للمقابلووة حسووب معووايي  الجووائزة إضووافة إىل أ• ز بطلووب الموووظفي  ي موظووف يوورى يقوووم أعضوواء فريووق المقيمووي 
ي حال تأهل المرشح

ي فز
ورة مقابلته عند إجراء التقييم الميدانز .المقيمون صز

ي المصفوفة والوثائق المرفقة بشوية تاموة وتكوون محو•
ل عنايوة واهتموام يتم التعامل مع المعلومات الواردة فز

.إدارة المركز وفريق التقييم



إرشادات عامة لإلجابة

ي المصووفوفة خووالل الزيووارة المييحووق •
ز التأ وود موون صووحة المعلومووات الووواردة فز مووي  دانيووة والمقابلووة لفريووق المقي 

ي حال تأهل المرشح لهما
.الشخصية، فز

ي يقوم المركز بالتنسويق موع ضوابك ارتبواط الجهوة المشواركة بهودف تحديود أيوام الزيوارة الميد•
انيوة و المقابلوة فز

.حال تأهل المرشح لهما

ويوود إدارة المركووز بووثالث نسووخ ورقيووة منفصوولة موون المصووفوفة والن• ز تووائج، اضووافة إىل تقوووم الجهووة المشوواركة بير
ي الخاص بالتقييم( pdf)رفع المصفوفة بصيغة ملف 

ونز عىل الموقع اللكير



تعليمات وإرشادات عامة

.صفوفةالمإعداد منليتمكنالجائزةكتيبومحتوياتالمعايي  متطلباتكافةدراسةالمرشحعىل•

ي الواردةالمعلوماتتكونأن•
ي والمعلوماتالمصفوفةفز

ز عرضها يتمالتر مي  والزيارةلمقابلةاأثناءللمقي 
ي الميدانية
وحديثةوصحيحةدقيقةلهما المرشحتأهلحالفز

وريةالوثائقالمرشحيعد • ز بها وتحتفراإلضافيةالصز ي مالتقييفريقأعضاءزيارةلحي 
تأهلحالفز

.األمرلزمإنعليها لالطالعالموظف

ز فريقألعضاءمكانبتوفي  الجهةتقوم• ي المطلوبةالوثائقتوفي  ويتمالجهةزيارةعند المقيمي 
هذا فز

ز لفريقيمكنكما المكان، ي أخرىوثائقطلبالمقيمي 
.المرشحتأهلحالفز

ز فريقأعضاءيقوم• ز بطلبالمقيمي  يرىموظفيأإىلإضافةالجائزةمعايي  حسبللمقابلةالموظفي 
ورةالمقيمون ي التقييمإجراءعند مقابلتهصز

ي الميدانز
.المرشحتأهلحالفز



تعليمات وإرشادات عامة 

ي الواردةالمعلوماتمعالتعامليتم•
واهتمامعنايةلمحوتكونتامةبشيةالمرفقةوالوثائقالمصفوفةفز

.التقييموفريقالمركز إدارة

ز لفريقيحق• مي  ي الواردةالمعلوماتصحةمنالتأ د المقي 
والمقابلةدانيةالميالزيارةخاللالمصفوفةفز

ي الشخصية،
.لهماالمرشحتأهلحالفز

ي المقابلةو انيةالميدالزيارةأيامتحديد بهدفالمشاركةالجهةارتباطضابكمعبالتنسيقالمركز يقوم•
فز

.لهماالمرشحتأهلحال

ويد المشاركةالجهةتقوم• ز إىلاضافةتائج،والنالمصفوفةمنمنفصلةورقيةنسخبثالثالمركز إدارةبير
ي الموقععىل(pdf)ملفبصيغةالمصفوفةرفع

ونز .بالتقييمالخاصاللكير



 لكم
ً
شكرا


