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إن االستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي ليكون على أعلى درجات االحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات "

البرلمانية، فعلى الحكومة اإلسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام وإعداد القيادات نجاح الحكومات 

وشبكة خدمات الحكومة اإللكترونية،  تكمال هيكلة مؤسسات القطاع العامالمتميزة، وتكريس ثقافة التميز واس

بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة واالرتقاء بنوعية الخدمات العامة األساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، 

 1"البيضاء التي وجهنا إلطالقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي
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 .3/11/3113لمجلس األمة السابع عشر  األولىمن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة  1

  



2 

 

 

 الخدمة المدنية()تعليمات جائزة الموظف المثالي في  التعليمات هذه تسمى: (1) المادة

  :اآلتــيكي المخصصة لها يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعان: (3) المادة

ــالدي ــــ ــــ ـــــ  ديوان الخدمة المدنية.: وانــــ

ــــالدائـ ( 9نظام الخدمة المدنية رقم ) ألحكاممؤسسة عامة خاضعة أو  مؤسسة رسمية عامةأو  سلطةأو  مجلسأو  هيئةأو  دائرةأو  وزارة أي: رةـــــــــــــــــــــ
 وتعتبر رئاسة الوزراء دائرة لغايات هذا النظام. 0202لسنة 

ــــــالمجل ــــ  0202( لسنة 9مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية رقم ): ســـــ

ــاللجن ـــــ ـــــ ــــ  المدنية  إختيار الموظف المثالي في الخدمةيقصد بها لجنة : ةــــ

ــالم ـــــــــــ و أ الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة: وظـفــــ
 وال يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرًا يوميًا. ،موازنة إحدى الدوائر والموظف المعين بموجب عقد

ــالجائ ـــ ـــــ ــــ  .لموظف المثالي في الخدمة المدنيةجائزة ا: زةــــ

ــــالمرش ـــــ ــــ  الموظف الذي تم ترشيحه من قبل دائرته والذي تنطبق عليه شروط التنافس على الجائزة.: حــ
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ـــالقيادي فــالوظائ الوظائف التي يساهم شاغلوها في وضع الخطط االستراتيجية ويتولون مهام وضع خطط العمل التشغيلية إلداراتها واالشراف على : ةـــ
مساعد أمين عام، مساعد : لضمان تحقيق األهداف االستراتيجية، )مثال المرؤوسينتنفيذ أنشطتها ومتابعتها وتقييمها وقيادة عدد من 

 دير، رئيس وحدة بمستوى مديرية، وأية وظائف بسويتها(.مدير عام، مدير إدارة، م

المشاركة في عملية إعداد  همهامأي منها اإلشراف على عدد من المرؤوسين وتتضمن  شاغليالوظائف التي يغلب على أداء : ةـاإلشرافي الوظائف 
وى رئيس قسم، رئيس وحدة بمست: مثالله ) الصالحيات الممنوحةالخطط والمشاريع المتعلقة بالعمل واتخاذ القرارات ضمن حدود 

 (.أخرى بسويتها قسم، رئيس شعبة، وأية وظائف

التعليمية : ةآلتــيابالمجاالت  (إشرافية من الفئتين األولى والثانيةأو  ممن ال يشغلون وظائف قيادية)وظائف التي يعمل شاغلوها ال: التخصصيـة الوظائف
المعلومات  تكنولوجياالتخصصية )الفنية و األساسية، و الهندسية والهندسة الزراعية، و والرعاية الصحية،  الطبيةو والتدريبية، 

دارة و الرقابة والتدقيق والمتابعة والتقييم، و الدراسات واألبحاث والتطوير، و اإلعالمية والعالقات العامة، و القانونية، و واالتصاالت،  ا 
 .(اإلدارية والماليةالوظائف و وتنمية الموارد البشرية، 

ـــــــــــمســـالوظائف ال ـــــــــــــــــيالوظائف هي وظائف الفئة الثالثة والتي تشـــــتمل على : اندةـ ــ ــــــــــــــــ موظف اســـــتقبال، ســـــائق، م مور )الخدمات المســـــاعدة مثل: ةاآلتـ
 .الخ( رجي، حداد، سائق قطار...يكهربائي، ميكانيكي، مواس)استعالمات،...الخ( و المهنية والحرفية مثل

أو  ة في أداء الجهةزيادة الكفاءة والفاعليإلــــــــــــــــى  أفكار مبتكرة التي أدتأو  تخص الموظفين الذين قاموا بتطوير واختبار وتنفيذ فكرة: واالبتكارفئة االبداع 
 ،الفكار مرتبطة بمجال عمل الدائرةاختراعات مســــــــــــــجلة باســــــــــــــمهم على أن تكون اأو  قاموا بتقديم ابتكاراتأو  حققـت منفعـة عـامـة

 .الوظيفية والدرجة الوظيفي المسمى عن النظر بغض
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 هداف الجائزةأ  :(3) المادة

 .ارــع االبتكــــــتقدير األداء المتميز وتشجي .أ

 .يــــي والوظيفــــة التميز المؤسســـتعزيز ونشر ثقاف .ب

 .ضمان تبني أفضل الممارسات في مجال التميز .ج

 .االستراتيجية للدائرةاالرتقاء بمستوى األداء الوظيفي لدعم تحقيق األهداف  .د

 .المساهمة في تطوير خدمات وعمليات الدائرة وزيادة رضا الموظفين ومتلقي الخدمات والشركاء والمجتمع .ه

 .و من التنافس بين موظفي القطاع العامـــــتحفيز الموظفين ورفع مستوى األداء الفردي والجماعي وخلق ج .و

 .يــــالجماعي وتشجيع العمل ـــــــرفع روح الوالء المؤسس .ز
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 للجائزة السند التشريعي: (4) المادة

 : على ما يلي 3131 ( لسنة9خدمة المدنية رقم )( من نظام ال34) المادةنصت  

  .أ
ولموظفي العقود الشــــــــــاملة لجميع العالوات ممن بلغت  ،حســــــــــب فئته ُكالً خمس زيادات ســــــــــنوية لثالثين موظفًا  تمنح ســــــــــنوياً  .1

ويجوز تنســـيب أكثرهم كفاءة للحصـــول على وســـام التميز وفقًا لتعليمات يصـــدرها المجلس لهذ  الغاية  ،خدمتهم خمس ســـنوات
  .داعـــن تخصص خمس جوائز منها لالبتكار واالبأعلى 

ــــــــــــى  يجوز للدائرة اضافة  .0 ( من هذ  الفقرة منح الموظف المثالي أي 1الزيادات السنوية الخمس المنصوص عليها في البند )إلـ
 . اضافية أخرى حوافز

 .تمنح جائزة الموظف المثالي لمرة واحدة طيلة خدمة الموظف  .ب
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 الجائزة فئات :(5) المادة

 : وتشتمل على المعايير الرئيسية التالية الوظائف القياديةفئة  .أ
 .يـــالتفكير االستراتيج .1
 التنبؤ وتشخيص المشكالت واتخاذ القرارات. .3
 .وير الموظفينـــتنمية وتط .3
 .تكارـــواالب داعـــاإلب .4
 .ةــــة الذاتيـــــالتنمي .5
 .ةـــاالتجاهات االيجابي .6

 

 : وتشتمل على المعايير الرئيسية التالية الوظائف اإلشرافيةفئة  .ب
عداد ومتابعة خطط العمل التشغيلية 1  .المعرفة بطبيعة العمل وا 
 .تنمية وتطوير الموظفين 3
 .اإلبداع واالبتكار 3
 .التنمية الذاتية 4
 .االيجابيةاالتجاهات  5
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 : التخصصية وتشتمل على المعايير الرئيسية التاليةالوظائف فئة  .ج
 بتطوراته. واإللمامالمعرفة بالعمل  1
 .خدمة الجمهور 3
 اإلبداع واالبتكار  3
 .التنمية الذاتية 4
 .االتجاهات االيجابية 5

 

 : ةاآلتــي وتشتمل على المعايير الرئيسيةالوظائف المساندة فئة  .د
 .هــب وااللتزامالمعرفة بالعمل  1
 ور.ــــة الجمهـــــخدم 3
 الموارد العامة.المحافظة على  3
 .ارــداع واالبتكـــاإلب 4
 االتجاهات االيجابية. 5
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 : ةاآلتــيفئة االبداع واالبتكار وتشتمل على المعايير الرئيسية  .ه
 .)بناء الفكر االبتكاري( االبداع واالبتكارإمكانيات ودوافع  1

 .االبداعية واالبتكاريةتوليد وتقديم االفكار  3

 .االبداع واالبتكارإدارة  3

 .وأثر االفكار االبداعية واالبتكارية النتائج 4

 .االبداعية واالبتكاريةالتقدير الذي حصدته االفكار  5



9 

 

شــرافية، التخصــصــية، المســاندة، ، اإللفئة الوظائف القياديةوافرها في الموظف المرشــح الشــروط الواجب ت :(6) المادة
  :واالبتكاراالبداع 

 أن يكون الموظف خاضعًا ألحكام نظام الخدمة المدنية. .أ

أو  ارةبســــــبب اإلع على حســــــاب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل معيناً أو  بموجب عقد على حســــــاب المشــــــاريع، اً أن ال يكون الموظف معين .ب
 اإلجازة بدون راتب وعالوات.

 أو ،اإلعارةال تحتســــــــب مدة إذ ، متفرقة في الخدمة المدنيةأو  صــــــــلةأمضــــــــى مدة ال تقل عن خمس ســــــــنوات فعلية مت قدكون الموظف يأن  .ج
 بدون راتب ضمن مدة الخمس سنوات الفعلية. اإلجازةأو  ،االبتعاث بتفرغ

 القياديةو أ لغايات استكمال المدة االشرافية ، كما وتحتسبن ال تقل مدة خدمة الموظف في الوظائف اإلشـرافية والقيادية عن سـنتينأيشـترط  .د
ة األقل من الترشــــــح على الفئ له المدة ال يجوز هفي حال عدم اســــــتكمالو ) قيادية.الأو  شــــــرافيةاإلوظيفة الالعمل بالوكالة في أو  مدة التكليف

 سنة الترشح. نفس في ء من تم ترقيتهباستثنا (ة، تخصصية، إشرافي ةقيادي)لجائزة فئته مباشرة وفقًا لفئات ا

 وفقاً  ،القياديةو أ الوكالة الترشح على الفئة االشرافيةأو  القيادي الفعلي ضمن مفهوم التكليفأو  يحق للموظف الذي يمارس العمل االشـرافي .ه
 .(د)صلية وبما ال يتنافى مع الشرط على فئة الترشح التي تخص وظيفته األأو  لممارسته الفعلية الحالية

 تقدير  السنوي عن )ممتاز( آلخر تقريرين سنويين.أن ال يقل  .و
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 ف الذي سبق وأن فاز بهذ  الجائزة.ال يجوز ترشيح الموظ .ز

جائزة الموظف )جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشــــفافيةب ال يجوز ترشــــيح الموظف على جائزة الموظف المثالي ممن فاز .ح
 .بعد مرور خمس سنوات إال (الحكومي المتميز

بعد مرور  الإ جـائزة الملكـة رانيا العبداهلل )خاص بوزارة التربية والتعليم(ب ال يجوز ترشـــــــــــــــيح الموظف على جـائزة الموظف المثـالي ممن فـاز .ط
 .خمس سنوات

 (140)المادة من  (أ)( والمنصوص عليها في الفقرة 6-3ي من العقوبات الت ديبية في البنود )أوقعت عليه أال يجوز ترشـيح الموظف الذي  .ي
 .ة الترشحــــالتي تسبق سن الثالث خالل السنوات 0202( لسنة 9من نظام الخدمة المدنية رقم )

ــــــــــــــــــى  عودتهبعد  إالالمعار أو  ،المكلفأو  ترشــــيح الموظف المنتدب، يجوزال  .ك ( 5باســــتثناء الذين مضــــى على تكليفهم ) دائرته األصــــليةإلـ
 .في دوائر الخدمة المدنية على أن يرشح من الدائرة المكلف بها من دوائر الخدمة المدنية كثر ف سنوات

 ال يجوز ترشيح الموظف لدورتين متتاليتين لجائزة الموظف المثالي. .ل

 .لمادة ا( من نفس ه،د)على الموظف المترشح على جائزة االبداع واالبتكار باستثناء الفقرتين المادة تطبق الشروط الواردة في هذ   .م
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 .للجائزةتيار ـواالخم ــح والتقييــة الترشيـــليآ :(7) المادة

 الق الجائزةــــطإ .أ
 .كل عاممن  في شهر آذاردورة جائزة الموظف المثالي يطلق الديوان  .1

 .الجائزة إطالق تاريخ سبوع منأالل خ الجائزة على موظفيها رسمياً بتعميم الدوائر  تقوم .3

 ".الدليل االرشادي لمرشحي جائزة الموظف المثالي ودليل مقيمي جائزة الموظف المثالي"ُكاًل من  الديوان بإعداديقوم  .3
 

 مرحلة الترشيح للجائزة .ب
 .والتقدم بطلب الترشح لوحدة الموارد البشريةوالدليل االرشادي  على تعليمات الجائزة وشروط الترشح باالطالعيقوم الموظف  .1

 .عليها عملية الفرز األولي لطلبات الترشيح للت كد من مدى انطباق الشروط البشرية إجراءتتولى وحدة الموارد  .3

عداد ملف الترشـــح الخاص به وفق مع كامل الشـــروط والمعايير بتعبئة النماذج الخاصـــة بالترشـــح على الجائزة يقوم الموظف المســـتوفي .3 ايير وا 
 .ولــــاألصومصادقتها حسب  الجائزة

ين الحاصـــلين على أعلى الموظف وترشـــيحتنطبق عليهم الشـــروط وفقًا لمعايير التقييم  الذين بتقييم ملفات المرشـــحين لجنة الموارد البشـــريةتقوم  .4
 .العالمات في التقييم

 .ةــــسماء المرشحين عن كل فئاوم المرجع المختص بمخاطبة الديوان بـــيق .5
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 :اآلتــيتلتزم الدائرة في عملية الترشيح  :(8) المادة

 : دول أدناهفي الجالمبينة  أعلى( كحد)ووفق الحصص  )القيادية، االشرافية، التخصصية، المساندة(ترشح الدائرة وفق فئات الترشح  .أ

  
 الشرائح وفق حجم الدائرة 
 0111≥ الموظفين عدد  

 الموظفين عدد> 0111

 ≤0111 

≥  الموظفين عدد> 0111

01111 
 01111<  الموظفين عدد

الفئة  فئة الترشيح
 الوظيفية

 وفق فئات الترشح وشرائح حجم الدائرة أعلى( حد) عدد المرشحين

 فروع مركز الدائرة فروع مركز الدائرة فروع مركز الدائرة فروع مركز الدائرة

 *2 0 *0 0 *0 0 0 0ف ةـــــاديـالقي

 ةـرافيــاالش
 *2 0 *0 0 *0 0 0 0ف

 0 0 0 0 2ف

 التخصصية
 *0 0 *2 2 *0 2 *0 2 0ف

 *0 0 *0 0 0 0 2ف

 *2 0 *0 0 *0 0 0 3ف دةـــانـالمس

 08 03 00 8   وعـــــالمجم

 .لمركز الدائرةوفي حال عدم الترشيح عليها تحجب هذه الحصص وال تجير ( ةمالعاصأو  سواء في المحافظات) تعتبر هذه الحصص مخصصة للموظفين في الفروع*
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أقصـــى  حدموظف واحد كفإنه يحق للدائرة ترشـــيح  )أ( في الفقرةعلى الرغم مما ورد أعال  في جدول التوزيع النســـبي للترشـــيحات  .ب
 .على كافة فئات الترشح من الحصص المخصصة للدائرةمن موظفي العقود الشاملة لجميع العالوات 

 واردةــلا ة للدائرةـــــاف للحصص المخصصــــــــتض ،داع واالبتكار لكل دائرةــــى عن فئة االبــــقصأ كحد داً ــــــواح ح الدائرة موظفاً ــــــــترش .ج
  .ي الفقرة )أ(ــف

ئرة تبعاد ترشيحات الداـــيتم اســـوسالمادة ذ  ــن هــ( مجح في الفقرات )أ، ب، ــــما هو موضـــكى للترشيح ـــد األقصـــدم تجاوز الحــــع .د
 المخالفة لذلك.

 .رأس عملهم في كتاب الترشيح الوارد من الدائرة م علىـــه يتوجب على كل دائرة بيان عدد الموظفين الذين .ه

 مراعاة شمول الترشيحات ألنواع الوظائف ومستوياتها في مركز الدائرة والمحافظات واأللوية إن وجدت. .و

 شروط الترشيح. ي جميعـــــيستوفعدم ترشيح أي موظف ال  .ز

ستبعد الملف وي لمرشحي جائزة الموظف المثالي، رشادياإل في الدليل ما جاءل اً بعدد الصفحات المحددة لكل فئة وفقيلتزم المرشح  .ح
 .رشاديااللتزام بالضوابط الخاصة بملف الترشح التي حددها الدليل اإلفي حال عدم 

 ح.ــــلن يتم استالم أي ملف بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للترشي .ط



14 

 

 
 

 .مرحلة تقييم الترشيحات :(9)المادة 

التنظيمي و الدعم الفني  ديموتق ،فرزهااســـتقبال الترشـــيحات و تكون مهامها و  "أمانة ســـر الجائزة"يشـــكل رئيس الديوان لجنة تســـمى  .أ
 الموظف المثالي في الخدمة المدنية. اختيار للجنة

 .من كل عام( أيـار  )خالل شهر  عن طريق أمانة السر إليهيستقبل الديوان الترشيحات المقدمة  .ب

 كحدصــــصــــا متخ عشــــرين مقيماً  ســــماءايبين عددهم وفئاتهم الوظيفية مع اقتراح  يرفع رئيس الديوان أســــماء المرشــــحين وملخصــــاً  .ج
ـــــــــــــــــى  حكومي وخارجهمن داخل الجهاز العلى أ الذي يقوم بدور  بتشـــكيل لجنة و  ،من شـــهر حزيرانفي النصـــف االول  المجلسإلـ

ي من في النصــــف الثان في الخدمة المدنية غيرهم وتســــمى لجنة اختيار الموظف المثاليأو  المقيمين المقترحينمتخصــــصــــة من 
 :  ةاآلتــيالمهام ، وتتولى حزيرانشهر 

لترشح على المعايير الالزمة لوتحديد الطلبات التي لم تستوف محتوا  والت كد من  الموظف المثالي أمانة سـر لجنة دراسـة تقرير يتم  .1
 الجائزة.

 كل مرشح.ل وفقًا للمعايير والدالئل المدرجة في نماذج التقييم، ووضع العالمات المستحقةملفات المرشحين وتقييمها  دراسةيتم   .3
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ية الحصــول على للترشــح لمرحلة المقابالت الشــخصــ ويشــترط ،تقييمتقوم اللجنة بترشــيح الموظفين للمقابالت الشــخصــية وفقا لنتائج ال .3
 : دنا أمن عالمة ملف المرشح وفق الجدول  دنـىالحد األ

من عالمة ملف  دنـىالحد األ ة الجائزةـــــفئ
 المرشح المؤهلة للمقابلة الشخصية

 %50 ةــــــــــقيادي

 %50 ةـــــــاشرافي

 %51 تخصصية

 %50 اندةـــــــمس

 %50 االبداع واالبتكار

 
 من خالل نماذج معدة لهذ  الغاية. اللجنةيتم إجراء المقابالت الشخصية لكافة المرشحين للمقابلة من قبل  .4

 غير الفائزين.من  إعداد تقارير فرص التحسين ونقاط القوة للمرشحينيتم  .5

 عمالها بشكل نهائي مع نهاية شهر أيلول.أتنهي اللجنة  .6

 المثالي.يمي جائزة الموظف قم المقيمون بدليليلتزم  .7
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  .مرحلة اختيار الفائزين :(11) المادة

ــيتم ترتيب المرشحين تنازليًا وفقًا للعالمة النهائي .أ ـــ ـ ــ ( %62حتساب )بحيث يتم ا (عالمة تقييم الملف + عالمة المقابلة) ة التراكميةـ
  ( من عالمة المقابلة لجميع فئات الترشح للجائزة.%42من عالمة تقييم الملف و)

ـــــــــــــــىعلى الحد األ يشـترط الحصـول .ب لمقاعد للتنافس على ا عالمته مؤهلة لهمن العالمة التراكمية النهائية للمرشح بحيث تكون  دنـ
 : اآلتــيلكل فئة وفق وز ــــللف ةالمحدد

الحد األدنـى من العالمة التراكمية  ة الجائزةـــــفئ
 المؤهلة للتنافس

 %81 ةــــــــــقيادي

 %50 ةـــــــاشرافي

 %50 تخصصية

 %51 اندةـــــــمس

 %81 االبداع واالبتكار
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  :اآلتــيع ـــــللتوزي وفقاً على أ كحدللفائزين  خمسة وعشرين مقعداً  تخصيصيتم المادة من هذ   )ب( الفقرةمع مراعاة  .ج

 د أعلىـالجائزة كحع مقاعد ــــتوزي
 ةـــة الوظيفيـــالفئ 

 3ف 2ف 0ف حــــــة الترشـــــفئ

   2 ةـــــــــــقيادي

  2 5 ةـــــــاشرافي

  3 8 ةتخصصي

 5   دةــــــمسان

 20 وعـــــــــــالمجم

 
للفوز من المعينين على العقود الشــــاملة للعالوات،  المت هلينللمرشــــحين  أعلىكحد مقعدًا واحدًا  يخصــــص( جمع مراعاة الفقرة) .د

للفوز اكثر من مرشح معين على العقود الشاملة للعالوات ويستبعد الباقي منهم  هل في حال ت المقعد يعطى أعالهم عالمةً بحيث 
 .هذ  الفقرةل وفقاعلى العالمات مع استثناء من تم استبعادهم أل امن مقاعد الجائزة، على أن يعاد اختيار الفائزين وفق
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 فئة االبداع واالبتكار.بالجائزة على اعلى للفوز كحد خصص خمسة مقاعد تُ  .ه

ر ايالمع)ورد أعال  في حال تساوي أي من المرشحين في العالمة النهائية فإنه يتم إعتماد المعيار الرئيسي االهم ع مراعاة ما ـــم .و
هــذ  التعليمــات للترجيح من  (10)المــادة وفق المعــايير الرئيســـــــــــــــيــة الواردة في  الرئيســـــــــــــــي االول من كــل فئــة من فئــات الجــائزة(

 .والمفاضلة

 عايةر والذي يعقد تحت  وذلك في شــــــــــــــــهر تشــــــــــــــــرين األولنتائج الجائزة في حفل جائزة الموظف المثالي  اللجنة تعلنتعتمد و  .ز
 .الوزراءدولة رئيس 

تطلع اللجنة المجلس بعد إعالن النتائج على أعمال الجائزة من خالل التقرير النهائي لعملها المتضـــــــــــمن الترشـــــــــــيحات بالفائزين  .ح
 .يسلم رئيس اللجنة تقرير  لرئيس المجلسوالتوصيات والمقترحات بحيث 

 

 .الحوافز الخاصة بالجائزة :(11) المادة
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المادة البند ثانيًا فإن الحوافز المشــــــــار إليها في  )أ( ةالفقر  0202لعام  ( 9) من نظام الخدمة رقم  (34)المادة مع مراعاة ما ورد في 
 : تكون وفقًا لما يلي

 لمرحلة المقابلة الشخصية من غير الفائزين في حفل جائزة الموظف المثالي. والمت هلينيكرم الفائزين  .أ

 يمنح كافة الفائزين في جائزة الموظف المثالي خمس زيادات سنوية. .ب

 .%92يجوز للجنة التنسيب بمنح وسام التميز ألكثر الفائزين كفاءًة على ان تتجاوز التقييم النهائي للمرشح   .ج

فئات لجميع  المركز الثاني ألصـــــــــــحاب اً دينار  (052المركز األول و ) صـــــــــــحابألدينار  (1222قدرها ) مالية مكاف ة تمنح الدائرة .د
  .االبتكار(واالبداع و  القيادية واإلشرافية والتخصصية والمساندة و): وهي الترشح

 : يمنح الفائزين درعًا للتميز يسمى درع التميز في الخدمة المدنية مبينًا عليه .ه
 هـــم دائرتـــــــــم الفائز واســـــــــاس. 
 وز ومركز المرشح.الفـــة ــــــــــفئ 

 
 ألخيرة.اعلى المشاركة والوصول لمراحل الجائزة  لمرحلة المقابلة الشخصية من غير الفائزين شهادة تقدير وشكر المت هلينيمنح  .و
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 اذجــــــــالنم: (13) المادة
 
 

 

 

 الموظف المثالي في الخدمة المدنيةلجائزة  ترشيحالطلب  .أ
 

 ............................( المحافظة/ اللواء) ...........................................( الوحدة ،المديرية ،اإلدارة) ............................................: الدائرة  

 ......................( على رأس عملهم الذين همعدد موظفي الدائرة ) ....................................... الوطني الرقم ....................................: اسم المرشح
 

 

 فئة االبداع واالبتكار       المساندة الوظائف الوظائف التخصصية        الوظائف اإلشرافية       الوظائف القيادية       :   فئة الترشح على الجائزة
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 الوظائف القياديةفئة  .ب

المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

التفكير 

 االستراتيجي

 قبليالمســــت والتصــــور الحالي للواقع عميق فهم .1
 .اتالفجو  سد على والقدرة الدائرة لرؤية وفقاً 

 وىالمســت على الســياســات تطوير في المشـاركة .3
 .تنفيذها وآليات المؤسسي

 بماو  له، التابعة للوحدة تشـــــغيلية خطة وضـــــع .3
 .االستراتيجية الخطة مع ينسجم

 المؤســــــــــســــــــــي االداء وتحليل وتقييم المتابعة .4
 .التنظيمية بوحدته الخاص

 مع تتماشــــــــــــى موازنة إعداد في المشــــــــــــاركة .5
 .المؤسسة أولويات

المشـــــــــاركة في إعداد  في المرشـــــــــح دور يبين دليل .1
 .االستراتيجية الخطة

 .السابقة سنةلل التشغيلية الخطة .0

دليل يوضـــــــح الربط بين االهداف الخاصـــــــة بالوحدة  .3
المؤســـــســــــية مع بيان مســــــاهمة وحدته في  واالهداف

 .االهداف المؤسسية

وتقييم الخطـــة التشـــــــــــــــغيليـــة لوحـــدتـــه  متـــابعـــة تقرير .4
طة يشتمل على نتائج تقييم أداء خ) سـابقتين سـنتينل

وحدته التنظيمية واالجراءات التصــــــــــــــحيحية المتخذة 
 .(لتصحيح مسار الخطة

 .رةالدائ موازنة إعداد في المرشح مساهمة تثبت وثيقة .5

 ."يعزز هذا المعيار من خالل المقابلة الشخصية"

 20   
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

التنبؤ 

وتشخيص 

المشكالت 

واتخاذ 

 القرارات

 .بالمشكالت التنبؤ .1

 .البيانات وجمع المشكلة تحديد .3

 .البيانات تحليل .3

 نهام المناســـــب البديل واختيار البدائل تطوير .4
 (.القرار اتخاذ)

 .المخاطر إدارة .5

 .التغيير إدارة .6

وضـــــع الحلول لها،  مع بوجود مشـــــاكل التنبؤ دليل على .1
 (.حالتان)

 البدائل المقترحة.أو  دليل على تطبيق الحلول .3

دليــل يبين االثر ومــدى فــاعليــة الحلول التي تم تطبيقهــا  .3
 على حل المشكالت.

 مخاطر إدارة خطة إعداد في المرشــــــح دور ثبتي دليل .4
لوقائية ا\واتخاذ اإلجراءات التصــــحيحية له التابعة للوحدة

 لتجنب تكرارها.

 .دليل يبين توظيف إدارة التغيير بشكل علمي في العمل .5

 ."يعزز هذا المعيار من خالل المقابلة الشخصية"

 21   

 
 

تنمية 

وتطوير 

   الموظفين
 
 
 

 تقييم تقــارير خالل من الموظفين أداء إدارة .1
 .السنوية األداء

 .التحسين في الراجعة التغذية توظيف .3
 

 .بتدريتطوير كفايات المرؤوسين من خالل ال .3

 ثالثة زيتجاو  ال بما الســــابقة للســــنة األداء تقييم تقارير .1
 .اداء تقارير

تقارير التغذية الراجعة من المصـــادر المختلفة مثل فرق  .3
 العمل والمشاريع )دليل واحد(.

دليل على اتخاذ إجراءات تحســـــــــــــينية.)تعزيز نقاط القوة  .3
 .التحسين(ومعالجة فرص 

 

00 
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

 
 
 
 
 

تنمية 

وتطوير 

 الموظفين

عداد ت هيل على الحرص .4  الثاني الصــــــــــف وا 
 .القيادات من

 المعرفـــــــة تبـــــــادل على الموظفين تشـــــــــــــجـيـع .5
 .بينهم فيما والخبرات

 يرلتطو  كوســــــــيلة الوظيفي التدوير اســــــــتخدام .6
 .المرؤوسين وتنمية

 .والعقاب الثواب أساليب استخدام .7

 

إعـداد الخطـة التـدريبيـة الخاصـــــــــــــة بوحدته االدارية ودليل  .4
على متــابعــة تطبيقهــاش أو مشــــــــــــــاركتــه في خطــة التــدريــب 

 الخاصة بالمؤسسة.
 في عمل الوحدة. التدريبمن  االستفادة يبيندليل  .5
 دليل على تفويض الصالحيات. .6
إعــداد خطــة إحالل وتعــاقــب وظيفي لوحــدتــه اإلداريــة ودليــل  .7

متـــابعـــة تطبيقهـــاش أو مشــــــــــــــاركتـــه في خطـــة االحالل  على
 والتعاقب الخاصة بالمؤسسة.

خطــة تــدوير وظيفي لموظفي وحــدتــه اإلداريــة ودليــل على  .8
 متابعة تطبيقها.

ـــدير المرشـــــــــــــ علىدليـــل  .9 ـــل  حاوجـــه تق ـــه )مث  كتـــبلموظفي
 ،..إلخ( )دليلين على االكثر(.الجوائز،شكرال

 وســــــــلوك أداء تقويمالمســــــــاءلة ل إجراءات على دليل .11
 .()مثل االجراءات الت ديبية،...إلخ( )دليلين المرؤوسين
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

 اإلبداع

 االبتكارو

 ويرتط في ســــــاهمت إبداعية وأفكاراً  اقتراحات قدم .1
 .المؤسسي أوشو الفردي المستوى على العمل

 و االبـتــكـــــــاريـــــــة واالفـكـــــــار االقـتــراحـــــــات تـطـبــيـق .0
 .االبداعية

 تراحــاتاالق تطبيق على المترتبــة واالثــار النتــائج .3
 .االبداعية و االبتكارية واالفكار

 طبيقت عن الناتج والمؤســســي الفردي التقدير أوجه .4
 .االبداعية و االبتكارية واالفكار االقتراحات

 أدلة على ثالثة اقتراحات وشاو افكار ابتكارية وابداعية. .1

 أدلة على تطبيق االقتراحات واالفكار االبتكارية االبداعية. .3

على نتـــائج تطبيق االقتراحـــات واالفكـــار االبتكـــاريـــة  أدلـــة .3
 واالبداعية.

أدلة على االســــتفادة الشــــخصــــية للموظف وشأو االســــتفادة  .4
 المؤسسية )أوجه التقدير(.
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التنمية 

 الذاتية

 مهيلز  ما لتحديد والتحســـــــــين القوةمجاالت  إدراك .1
 .ذاته لتطوير

 .الذات لتطوير التخطيط .0

 .التطويرية والفعاليات البرامج في المشاركة .3

 نميةالت مراحل في) المكتســـــــــبة الكفايات توظيف .4
كمــــا هو  العمــــلإنجــــاز  في( المختلفــــة الــــذاتيــــة
 مطلوب.

 ائلووســـ المتعددة الوســـائط اســـتخدام على التركيز .5
 .الحديثة والتكنولوجيا االجتماعي التواصل

 ينالتحســــــ ومجاالت القوة مواطنيبين  تشــــــخيصــــــي تقرير .1
   صفحة نصف عن يزيد ال وبما المطلوبة،

 خطة التنمية الذاتية. .3
أدلة على تطبيق خطة التنمية الذاتية )مشــــــــاركته في فعاليات  .3

ونشـــــــــــاطات ســــــــــــاهمت في تطوير أدائه ومعارفه، المؤهالت 
 االكاديمية الجديدة......إلخ(، بما ال يزيد عن ثالثة أدلة.

 لتنميةا مراحل في)المكتســبة الكفاياتادلة على توظيف  .4
 )دليلين على االكثر( العمل في( المختلفة الذاتية
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

االتجاهات 

 االيجابية

 لديه القدرة على تحمل المسؤولية. .1

 مساهمة المرشح في المسؤولية المجتمعية. .3

 المساهمة في نقل المعرفة في مؤسسته. .3

اإللتزام التنظيمي واالرتبــــاط الوثيق بــــ هــــداف  .4
 المنظمة وقيمها.

ــــالزمالء في .5 ــــة ب العمــــل )المشـــــــــــــــــاركــــة  العالق
 االجتماعية(.

 دليلين على مشاركته في المبادرات المجتمعية. .1

 دليل على نقل المعرفة للزمالء. .3

تقرير مصـــــــــدق من رئيســـــــــه المباشـــــــــر يوضـــــــــح االلتزام  .3
 التنظيمي والمشاركة بالفعاليات التي تنظمها المؤسسة.

 مقترح حول تحسين المناخ التنظيمي في المؤسسة. .4

 .ركة االجتماعيةدليلين على المشا .5

 اوجه التقدير في مجال المعيار .6

 يعزز هذا المعيار من خالل المقابلة الشخصية. -
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 الوظائف اإلشرافيةفئة  .ج
 

المعيار 

 الرئيسي
 الداعمةالدالئل  المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

 المعرفة
  العمل بطبيعة

 

 وإعداد
 خطط ومتابعة

 العمل
 التشغيلية

 الفهم العميق الختصاصه الوظيفي. .1

امتالك وتوظيف المعـــــــارف والمهـــــــارات  .3
 الفنية الالزمة ألداء عمله.

جراءات  .3  ل.العمالمعرفة التامة ب ساليب وا 

اإللمــام بــاألهــداف االســـــــــــــتراتيجيــة للــدائرة  .4
 وبرامجها ومشاريعها.

 .تشخيص المشاكل والتنبؤ بها ومعالجتها .5

تبني الممارســـــــــــــات الحديثة في التخطيط  .6
 التشغيلي.

 .إعداد التقارير ب سلوب مهني وعلمي .7

تقرير من المرشــح مصــدق من رئيســه المباشـــر وبما ال يزيد  .1
لق التحســــين لديه فيما يتعو ة القو  مجاالتعن صــــفحة، يبين 

 بالدالئل.
 لسنة السابقة. الخطة التشغيلية .3
دليل يوضــــــــــح الربط بين الخطة التشــــــــــغيلية وأهداف وحدته  .3

)مديريةشإدارة( واالهداف المؤسـسـية مع بيان مساهمة وحدته 
 .)قسمششعبة( في االهداف المؤسسية

تقرير متابعة وتقييم الخطة التشـــــغيلية لوحدته )قســـــمششـــــعبة(  .4
لســـنتين ســـابقتين )يشـــتمل على نتائج تقييم االداء المؤســـســـي 
لخطته واالجراءات التصـــــــحيحية المتخذة لتصـــــــحيح مســـــــار 

 الخطة(.
دليل على التنبؤ بوجود مشـــــــــــــاكل مع وضـــــــــــــع الحلول لها،  .5

 )حالة واحدة(.
 البدائل المقترحة.أو  دليل على تطبيق الحلول .6
حل ل قهاتطبيدليـل يبين االثر ومـدى فـاعلية الحلول التي تم  .7

 المشكالت.
 اثنان من التقارير المعدة. .8
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المعيار 

 الرئيسي
 الداعمةالدالئل  المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

 وتطوير تنمية
 الموظفين

 تقــارير خالل من الموظفين أداء إدارة .1
 .السنوية األداء تقييم

 .نالتحسي في الراجعة التغذية توظيف .3

ســـــــــــــين من خالل و تطوير كفايات المرؤ  .3
 .تدريبال

 .والعقاب الثواب أساليب استخدام .4

 

 تقارير الثةث يتجاوز ال بما السابقة للسـنة األداء تقييم تقارير .1
 .اداء

تقــارير التغــذيــة الراجعــة من المصــــــــــــــادر المختلفــة مثــل فرق  .0
 العمل والمشاريع )دليل واحد(

.)تعزيز نقــــاط القوة تحســـــــــــــينيــــة دليــــل على اتخــــاذ إجراءات .3
 .التحسين( مجاالتومعالجة 

على  لإعداد الخطة التدريبية الخاصـــــة بوحدته االدارية ودلي .4
مشــــــــــاركته في خطة التدريب الخاصــــــــــة أو  متابعة تطبيقهاش

 بالمؤسسة.

 في عمل الوحدة التدريببين االستفادة من ي دليل .5

 كتــــبلموظفيــــه )مثــــل  حدليــــل على اوجــــه تقــــدير المرشـــــــــــــ .6
 )دليلين على االكثر( جوائز،..إلخ(،شكر

 ينالمرؤوس وسـلوك أداء تقويمالمسـاءلة ل إجراءات على دليل .0
 دليلين على االكثر(.)..إلخ(.،الت ديبية)مثل االجراءات 
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المعيار 

 الرئيسي
 الداعمةالدالئل  المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

 و اإلبداع

 االبتكار

 يف ســاهمت إبداعية وأفكاراً  اقتراحات قدم .1
 أوشو الفردي المستوى على العمل تطوير

 .المؤسسي
 و يةاالبتكار  واالفكار االقتراحات تطبيق .3

 .االبداعية
 قتطبي على المترتبــــــة واالثــــــار النتــــــائج .3

ـــــــة واالفكـــــــار االقـتـراحـــــــات  و االبتكـــــــاري
 .االبداعية

 تجالنا والمؤســــــســــــي الفردي التقدير أوجه .4
 واالفـــكـــــــار االقـــتـــراحـــــــات تـــطـــبـــيـــق عـــن

 .االبداعية و االبتكارية

 وشاو افكار ابتكارية وابداعية.أدلة على ثالثة اقتراحات  .1

 .افكار ابتكارية وابداعية .3

االبتكــــــاريــــــة و أدلــــــة على تطبيق االقتراحــــــات واالفكــــــار  .3
 االبداعية.

أدلــة على نتــائج تطبيق االقتراحــات واالفكــار االبتكــاريــة و  .4
 .االبداعية

أدلة على االســـــتفادة الشـــــخصـــــية للموظف وشأو االســـــتفادة  .5
   .المؤسسية )أوجه التقدير(
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 التنمية الذاتية

 ام لتحديد التحســينو  القوة مجاالت إدراك .1
 .ذاته لتطوير يلزمه

 .الذات لتطوير التخطيط .3
 والفعـــــاليـــــات البرامج في المشـــــــــــــــــاركـــــة .3

 .التطويرية
 احلمر  في)المكتســـــــــبة الكفايات توظيف .4

ــــة التنميــــة ــــذاتي  إنجــــاز في( المختلفــــة ال
 كما هو مطلوب. العمل

 عددةالمت الوســـائط اســـتخدام على التركيز .5
ـــــل  االجتمـــــاعي التواصــــــــــــــــــل ووســــــــــــــــــائ
 .الحديثة والتكنولوجيا

 لوبة،المط والتحســــــين القوة مجاالتيبين  تشــــــخيصــــــي تقرير .1
   صفحة نصف عن يزيد ال وبما

 الذاتية. التنميةخطة  .3
أدلـــة تطبيق خطـــة التنميـــة الـــذاتيـــة )مشـــــــــــــــاركتـــه في فعـــاليـــات  .3

ونشـــــــــــــاطــات ســـــــــــــاهمــت في تطوير أدائــه ومعــارفــه، المؤهالت 
 إلخ(، بما ال يزيد عن ثالثة أدلة. الجديدة... االكاديمية

 الذاتية التنمية مراحل في)المكتســــــبة الكفاياتادلة على توظيف  .4
 .)دليلين على االكثر( العمل في( المختلفة
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المعيار 

 الرئيسي
 الداعمةالدالئل  المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

االتجاهات 

  االيجابية

 .المسؤولية تحمل .1

 .المسؤولية المجتمعية .3

 .المعرفة نقل .3

 .التنظيمي االلتزام .4

العالقة بالزمالء في العمل )المشـــــــــاركة  .5
 .االجتماعية(

 المجتمعية.دليلين على مشاركته في المبادرات  .1

 دليل على نقل المعرفة للزمالء. .3

 تقرير مصدق من رئيسه المباشر يوضح االلتزام التنظيمي. .3

 مقترح حول تحسين المناخ التنظيمي في المؤسسة. .4

دليلين على المشــــاركة االجتماعية ومدى تعاونه مع الزمالء  .5
 .في الوحدات التنظيمية االخرى في انجاز العمل

 المعياراوجه التقدير في مجال  .6

 ".يعزز هذا المعيار من خالل المقابلة الشخصية"
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 الوظائف التخصصيةفئة   .د
 

المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
 عالمة

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

 المعرفة
 بالعمل
 واإللمام
 بتطوراته

 المعرفة الفنية في مجال عمله. .1

إجراءات سير العمل والمساهمة في  تطبيق .3
 تطويرها

 تبني الممارسات الحديثة في العمل .3

تخطي المعوقات والصعوبات التي واجهته  .4
 لتحقيق إنجازاته.

له عمتحقيق النتائج واالنجازات في نطاق  .5
 وخارجه.

 التحليل المنطقي وتوظيف نتائج التحليل. .6

تقرير من المرشــــــح ومعتمد من رئيســــــه المباشــــــر وبما ال  .1
يما القوة والتحســين لديه ف مجاالتيزيد عن صــفحة، يبين 

 يتعلق بالدالئل.

نماذج عن تقارير تقييم األداء للمرشـــــــح يبين فيها االلتزام  .3
 ريرين(.بالخطة التنفيذية ومتابعة تنفيذها)تق

 دليل على مشكالت مع وضع حلول لها، )حالتان(. .3

 البدائل المقترحة.أو  دليل على تطبيق الحلول .4

دليـــل يبين االثر ومـــدى فـــاعليـــة الحلول التي تم تطبيقهـــا  .5
 حل المشكالت.ل

عينة من التقارير تم بموجبها اســــــــتخدام التحليل المنطقي  .6
 وتوظيف نتائج التحليل )تقريرين(.

األســاليب والمنهجيات المعتمدة لتطوير وتهيئة  دليل على .7
المعلومات الضـــــرورية عن الخدمات وبيان دور المرشـــــح 

 .)دليلين على االكثر(.في إعدادها

 

30 

  



31 

 

المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
 عالمة

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

خدمة 

 الجمهور 

تطوير وتهيئة المعلومات الضـــــــــــــرورية لمتلقي  .1
 الخدمات.

أو  االســـــــــــــتجـــابــــة لطلبــــات العمالء الـــداخليين .3
 الخارجيين.

و أ الراجعة من العمالء الداخليينتلقي التغـذيـة  .3
 الخارجيين.

المتخذة بخصـــــــــــــوص التحســـــــــــــينية اإلجراءات  .4
 التغذية الراجعة الواردة من العمالء.

دليل على تطوير وتهيئة المعلومات الضــــرورية لمتلقي  .1
 الخدمات.

نتائج رضـــــــــى متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة في  .3
)إن  لفةختالوظيفة التي يعمل بها المرشــح بالوســائل الم

 وجدت(.
 دليل على تحسين الخدمات المقدمة للعمالء. .3
 دليل على االستفادة من التغذية الراجعة من العمالء. .4
 دليلين على اوجه التقدير المتعلقة بخدمة الجمهور. .5
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 و اإلبداع

 االبتكار

قـدم اقتراحـات وأفكـارًا إبداعية ســـــــــــــاهمت في  .1
تطوير العمــل على المســـــــــــــتوى الفردي وشأو 

 المؤسسي.
تطبيق االقتراحــــات واالفكــــار االبتكـــــاريــــة و  .3

 االبداعية.
الـنـتـــــــائـج واالثـــــــار الـمـتـرتـبـــــــة عـلـى تــطــبيق  .3

 االقتراحات واالفكار االبتكارية و االبداعية.
أوجه التقدير الفردي والمؤســـــــــســـــــــي الناتج عن  .4

تطبيق االقتراحــــات واالفكــــار االبتكـــــاريــــة و 
 االبداعية.

افكـــــار ابتكـــــاريـــــة أو أدلـــــة على ثالثـــــة اقتراحـــــات وش .1
 .وابداعية

ـــــة  .3 أدلـــــة على تطبيق االقتراحـــــات واالفكـــــار االبتكـــــاري
 واالبداعية.

أدلـة على نتـائج تطبيق االقتراحـات واالفكـار االبتكـارية  .3
 .و االبداعية

أدلة على االسـتفادة الشخصية للموظف وشأو االستفادة  .4
 .المؤسسية )أوجه التقدير(
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
 عالمة

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

التنمية 

 الذاتية

لتحديد ما  التحســـــــــــــينو  القوة مجـاالتإدراك  .1
 يلزمه لتطوير ذاته.

 التخطيط لتطوير الذات. .3

 المشاركة في البرامج والفعاليات التطويرية. .3

توظيف الكفـــايـــات المكتســـــــــــــبـــة)في مراحــــل  .4
التنميــة الــذاتيــة المختلفــة( في إنجــاز العمـــل 

 كما هو مطلوب.

التركيز على اســـــــــــــتخــدام الوســـــــــــــائط المتعــددة  .5
االجتماعي والتكنولوجيا ووســـــــــــائل التواصـــــــــــل 

 .الحديثة

 

 

 التحســــــــــينو القوة مجاالت تقرير تشــــــــــخيصــــــــــي يبين  .1
 المطلوبة، وبما ال يزيد عن نصف صفحة 

 خطة التنمية الذاتية. .3

أدلــة تطبيق خطــة التنميــة الــذاتيــة )مشـــــــــــــــاركتــه في  .3
فعــاليــات ونشـــــــــــــــاطــات ســـــــــــــــاهمــت في تطوير أدائــه 

ا بمومعـارفـه، المؤهالت االكـاديميـة الجـديدة...إلخ(، 
 ال يزيد عن ثالثة أدلة.

ادلــة على توظيف الكفــايــات المكتســــــــــــــبــة)في مراحــل  .4
 التنمية الذاتية المختلفة( في العمل )دليلين(.
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
 عالمة

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

االتجاهات 

 االيجابية

 .تحمل المسؤولية .1

 .المسؤولية المجتمعية .3

 .نقل المعرفة .3

 .التنظيمي االلتزام .4

العالقــــة بــــالزمالء في العمــــل )المشــــــــــــــــاركــــة  .5
 .االجتماعية(

 

 دليلين على مشاركته في المبادرات المجتمعية. .1

 دليل على نقل المعرفة للزمالء. .3

تقرير مصـــــــــــدق من رئيســـــــــــه المباشـــــــــــر يوضـــــــــــح االلتزام  .3
 .التنظيمي

 مقترح حول تحسين المناخ التنظيمي في المؤسسة. .4

دليلين على المشـــــــــــــــاركـــة االجتمـــاعيـــة ومـــدى تعـــاونـــه مع  .5
 .التنظيمية االخرى في انجاز العملالزمالء في الوحدات 

 اوجه التقدير في مجال المعيار .6
 ."يعزز هذا المعيار من خالل المقابلة الشخصية"
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 الوظائف المساندةئة ف .هـ

المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

 المعرفة
 بالعمل

 وااللتزام

 االلتزام بالتعليمات الناظمة للعمل. .1

 المعرفة الفنية بمجال عمله. .3

توظيف المهـــــارات الفنيـــــة الالزمـــــة ألداء العمـــــل  .3
 بالشكل المطلوب.

 استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في العمل. .4

تقرير يبين مـــدى المعرفـــة المهنيــة في مجـــال العمـــل للمرشـــــــــــــح  .1
 ومعتمدة من رئيسه المباشر.

 نماذج عن تقارير تقييم األداء للمرشح للسنتين السابقتين. .3
 دليل على مساهمته في تطوير العمل. .3
 عمل.في ال دليل على توظيف التكنولوجيا والوسائل الحديثة .4
 يزمأوجـــه التقـــدير التي تثبـــت معرفتـــه المهنيـــة وأدائـــه المت .5

 )بما ال يزيد عن دليلين(.

 20   

 وخدمة
 الجمهور

 االتصال والتواصل مع االخرين. .1
ــــــات العمالء الــــــداخليين .3 أو  االســـــــــــــتجــــــابــــــة لطلب

 الخارجيين.
و أ تلقي التغـــذيـــة الراجعـــة من العمالء الـــداخليين .3

 الخارجيين.
المتخذة بخصـــــوص التغذية  التحســـــينيةاإلجراءات  .4

 الراجعة الواردة من العمالء.

 .تقرير من الرئيس المباشر حول تعامله .1

نتائج رضـــــــى متلقي الخدمة عن الخدمات المقدمة في الوظيفة  .3
 التي يعمل بها المرشح بالوسائل المختلفة.)إن وجدت(.

 دليل على المشاركة في تحسين الخدمات المقدمة للعمالء. .3

 .على االستفادة من التغذية الراجعة من العمالءدليل  .4

 دليلين على اوجه التقدير المتعلقة بخدمة الجمهور. .5
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

المحافظة 

على 

الموارد 

 العامة

 حسن استخدام الموارد الخاصة بالعمل. .1

 التقيد بشروط الوقاية والسالمة العامة. .3

تصــــــــــرفات من أو  اإلبالغ الفوري عن أية مظاهر .3
 والتلف. .موارد الدائرة للهدرش نها أن تعرض 

 .الترشيد وضبط النفقات .4

زام العامة وااللت للموارد هتقرير من رئيســــــه عن حســــــن اســــــتغالل .1
 والصحة المهنية في بيئة العمل. السالمة العامةشروط ب

 .دليل على ترشيد وضبط النفقات .3

 .دليل على حرصه على الموارد العامة .3

وشأو االســــــــتفادة  دليلين على االســــــــتفادة الشــــــــخصــــــــية للموظف .4
 .المؤسسية )أوجه التقدير في مجال المعيار(

 21   

 و اإلبداع

 االبتكار

قـدم اقتراحـات وأفكارًا إبداعية ســـــــــــــاهمت في تطوير  .1
 العمل على المستوى الفردي وشأو المؤسسي.

 تطبيق االقتراحات واالفكار االبتكارية و االبداعية. .3

احــــات االقتر النتــــائج واالثــــار المترتبــــة على تطبيق  .3
 واالفكار االبتكارية و االبداعية.

أوجه التقدير الفردي والمؤســـــــــــســـــــــــي الناتج عن تطبيق  .4
 .االقتراحات واالفكار االبتكارية و االبداعية

 .افكار ابتكارية وابداعية  أدلة على ثالثة اقتراحات وشاو .1

 أدلة على تطبيق االقتراحات واالفكار االبتكارية و االبداعية. .3

نتـــــائج تطبيق االقتراحـــــات واالفكـــــار االبتكـــــاريـــــة و أدلـــــة على  .3
 .االبداعية

أدلة على االســــــــــتفادة الشــــــــــخصــــــــــية للموظف وشأو االســــــــــتفادة  .4
 .المؤسسية )أوجه التقدير(
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المعيار 

 الرئيسي
 الدالئل الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 

لجنة 

 االختيار

االتجاهات 

 االيجابية

 .تحمل المسؤولية .1

 .تمعيةجالمسؤولية الم .3

 .نقل المعرفة .3

 .لتزام التنظيميالا .4

ــــــالزمالء في العمــــــل  .5 )المشـــــــــــــــــــاركــــــة العالقــــــة ب
 االجتماعية(.

لتحديد ما يلزمه  التحســـــــــــــينالقوة و مجاالت إدراك  .6
 لتطوير ذاته.

 المشاركة في البرامج والفعاليات التطويرية. .7

 دليلين على مشاركته في المبادرات المجتمعية. .1

 دليل على نقل المعرفة للزمالء. .3

 تقرير مصدق من رئيسه المباشر يوضح االلتزام التنظيمي. .3

على المشــــاركة االجتماعية ومدى تعاونه مع الزمالء في دليلين  .4
 .الوحدات التنظيمية االخرى في انجاز العمل

 اوجه التقدير في مجال المعيار. .5

ما القوة والتحســــين المطلوبة، وبمجاالت تقرير تشــــخيصــــي يبين  .6
 .ال يزيد عن نصف صفحة

ثالثة ادلة على مشـــــاركته في فعاليات ونشـــــاطات ســــــاهمت في  .7
 .العلميةائه ومعارفه، المؤهالت تطوير أد

 ."يعزز هذا المعيار من خالل المقابلة الشخصية"

 21   
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 االبتكار و اإلبداع فئة. و

المعيار 

 الرئيسي
 االدلة الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

إمكانيات 

ودوافع 

االبداع 

 واالبتكار
بناء الفكر )

 (االبتكاري

البحـــــث واالطالع على األســـــــــــــــــاليـــــب العلميـــــة  .1
 والتكنولوجيا الحديثة في مجال العمل.

 .تطوير الذات في مجال االبداع واالبتكار .3

االهتمــــام، قيم، دوافع االبــــداع واالبتكــــار )دائرة  .3
 اعتقادات،...(.

االبـــداعيـــة  البحـــث عن جهـــات داعمـــة ل فكـــار .4
 .واالبتكارية

فعاليات متعلقة باخر المســتجدات في  على حضــورأدلة  .1
ـــة، تعلم  ـــدريبي ـــدوات، ورشـــــــــــــــات، دورات ت مجـــال العمـــل )ن

 (.إلكترونــي...
فعـــاليــات متعلقــة بـــاإلبـــداع واالبتكـــار  على حضـــــــــــــورأدلــة  .3

 .(إلكترونــي...ت، دورات تدريبية، تعلم )ندوات، ورشا
تقرير من المرشــــــــــح يبين دوافع االبداع واالبتكار مصــــــــــدق  .3

 من رئيسه المباشر.
زيارات واجتماعات توضــــــــح الجهود أو  أدلة مثل مخاطبات .4

البــداعيــة ا المبــذولــة في توفير الــدعم المــالي والمعرفي للفكرة
 .واالبتكارية

 .من خالل المقابلة الشخصية يعزز هذا المعيار .5

 00   

توليد 

وتقديم 

االفكار 

االبداعية 

 واالبتكارية 

 حجم وطبيعة االنتاج الفكري االبداعي واالبتكاري. .1

أو  جــةلتلبيــة حــا االبــداعيــة واالبتكــاريــة تولــد االفكــار .3
 تطوير خدمةشمنتج.أو  حل مشكلة

الـتـطـبـيقي لتطوير أو  اإلطـــــــار الـنـظـري الـمـعـرفـي .3
 .االبتكاريةأو  االبداعيةاألفكار 

تقرير حول االفكـــار االبـــداعيـــة واالبتكـــاريـــة التي طبقـــت  .1
 :  يحتوي علىخالل آخر خمس سنوات 

 االفكار ووصف مختصر عنها. -
 القيمة المضافة من التطبيق لكل فكرة. -
تلبية حاجة، حل مشــــــــكلة، تطوير )ســــــــبب تولد الفكرة  -

 منتج/خدمة(
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المعيار 

 الرئيسي
 االدلة الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

 االبـــــداعيـــــة واالبتكـــــاريـــــة األفكـــــار اقتراحعرض  .4
والمخـــاطر واالهـــداف وقـــابليـــة التطبيق والجـــدوى 
المـــاليـــة وغير المـــاليـــة والنتـــائج المتوقعـــة لتطبيق 

 .االفكار االبداعية واالبتكارية

 قرير يوضـــــح آليات تطوير االفكار االبداعية واالبتكارية .3
األدوات والتقنيــات المختلفــة المســـــــــــــتخــدمــة لتوليــد الفكرة (

المعيارية، العصــــــف الذهني، الدراســــــات، مثل المقارنات 
تقييم البــدائــل، والبحوث، الممــارســــــــــــــات الجيــدة، التفكير 

 غير التقليدي(
قهــا تم تطبيابــداعيــة وابتكــاريــة عرض ألهم ثالث أفكــار  .3

(proposal)  يحتوي على األفكـــار واالهـــداف وقـــابليـــة
التطبيق والجــدوى الهم ثالث أفكــار والمخـــاطر والنتـــائج 

 .من التطبيق المتوقعة

إدارة 

واالبداع 

 االبتكار 

 .االبداعية واالبتكارية التخطيط لتنفيذ االفكار .1
 .يةاالبداعية واالبتكار الموارد الالزمة لتنفيذ االفكار  .3
 االبــــداعيـــة واالبتكـــاريــــة إدارة مراحـــل تنفيــــذ األفكـــار .3

 )التطبيق التجريبي الجزئي والشمولي(
االبـــــــداعيـــــــة  الـتـحســـــــــــــيـن والـتطوير على األفكـــــــار .4

 المبني على التطبيق التجريبيو  واالبتكارية
 إدارة العالقة مع المعنيين. .5
 إدارة المخاطر والتغيير. .6

 خطة تنفيذية للفكرة والموارد المطلوبة ومؤشرات قياسها. .1
ــابعــة تنفيــذ الخطــة بمراحلهــا المختلفــة واإلجراءات  .3 تقــارير مت

 .التحسينية
المعنيين من موظفين وشــــركاء أدلة على إدارة العالقات مع  .3

بإدارة وتنفيذ الفكرة مثل )محاضـــــــــر اجتماعات، مخاطبات، 
 .مذكرات،..الخ(

خطـة إلدارة المخـاطر والتغيير وتقـارير المتابعة والتنفيذ فيما  .4
 يتعلق بالفكرة وتنفيذها. 
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المعيار 

 الرئيسي
 االدلة الداعمة المؤشرات الدالة

أرقام 

 المرفقات
العالمة 

 القصوى
عالمة 

 الدائرة

عالمة 
لجنة 
 االختيار

وأثر  النتائج

االفكار 

االبداعية 

 واالبتكارية

ـــــة  .1 ـــــائج واالثـــــار المترتب  تطبيق االفكـــــار علىالنت
 :  االبداعية واالبتكارية

 األفكار على متلقي الخدمة.تطبيق نتائج  (1
 بعدتطورها أو  نتائج تحســــــــــن اداء المؤســــــــــســــــــــة (3

 االفكار. تطبيق هذ 
 بيئيةأو  نتائج مجتمعية (3
 أية نتائج ذات عالقة (4

أدلــة على النتــائجشاالثــار المترتبــة على تطبيق االفكــار  .1
 .االبداعية واالبتكارية

 
 20   

التقدير 

الذي 

حصدته 

االفكار 

االبداعية 

 واالبتكارية

 العـــالميـــة التيأو  أوجـــه التقـــدير المحليـــةأو  الجوائز .1
 حازت عليها أفكار المرشح.

 العـــالميـــة التيأو  أوجـــه التقـــدير المحليـــةأو  الجوائز .3
 حازت عليها مؤسـسة المرشح بسبب أفكار  االبداعية

 االبتكارية.أو 

التقدير التي حصــــل عليها الموظف ســــواء أدلة على أوجه  .1
 .كانت كتب شكر، درع، جوائز، تكريم

ـــديرش الجوائز التي حصـــــــــــــلـــت عليهـــا  .3 ادلـــة على أوجـــه التق
 .الدائرة

)مجالت  ادلــة على براءات االختراع، األبحــاث المنشـــــــــــــورة .3
.. .المحكمـــة ش األدبيـــةالمؤلفـــات العلميـــة ،علميـــة محكمـــة(

 .المترشح باسم المسجلة
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