أهداف اجلائزة:

¦نشـــر مفهـــوم اجلـــودة والتميـــز يف العمـــل بـــن عاملـــي
الـــوزارة.

¦إحداث تغييرات إيجابية يف سلوك العاملني.
¦توفيــر حافــز معنــوي ومــادي باإلضافــة إلــى تهيئــة ظــروف
عمـــل تشـــجع روح املنافســـة اإليجابيـــة بـــن اإلدارات
والعاملـــن.
¦حتفيــز العاملــن علــى اإلبــداع والتميــز واإلتقــان يف العمــل
وخدمــة املتعاملــن علــى الوجــه الصحيــح.
الفئات املشاركة يف اجلائزة:
رقم

الفئة

عدد العاملني

1

اجليولوجيني

179

2

الكيميائيني

15

3

  اإلداريني (إداريني  +موظفني)

200

4

الفنيني

79

5

العاملني اخلدميني

254

اإلجمالي

727

فترة منح اجلائزة:
¦متن ــح اجلائ ــزة س ــنوياً لع ــدد م ــن املتميزي ــن م ــن الفئ ــات
املذكـــورة أعـــاه

معايير جائزة وزير املعادن لألداء املتميز:

عالمات املعايير لكل فئة من فئات اجلائزة

املعيار األول :املهارات القيادية

الفئة

املعيار الثاني :الكفاءة

املعايير               

املعيار الثالث :اإلبداع
املعيار الرابع :اإلتصال والتعامل
املعيار اخلامس :التعلم الذاتي
املعيار السادس :األداء واإلجناز
(ﺍاﻝلﻭوﺱسﺍاﺉئﻝل)Enablers
ﺍاﺍاﻝلﻡمﻡمﻙكﻥنﺍاﺕت(الوسائل)
املمكنات
Enablers

اإلبداع
ﺍاﻝلﺍاﺏبﺩدﺍاﻉع
املهارات
ﺍاﻝلﻡمﻩهﺍاﺭرﺍاﺕت
القيادية

ﺍاﻝلﻕقﻱيﺍاﺩد
ﻱيﺓة

الكفاءة
ﺍاﻝلﻙكﻑفﺍاءﺓة

التعلم

ﺍاﻝلﺕتﻉعﻝلﻡم
ﺍاﻝلﺫذﺍاﺕتﻱي
الذاتي

النتائج Results
ﺍاﻝلﻥنﺕتﺍاﺉئﺝج
Results

األداء
ﺍاﻝلﺃأﺩدﺍاء
واإلجناز
ﻭوﺍاﻝلﺇإﻥنﺝجﺍاﺯز

اإلتصال
ﺍاﻝلﺍاﺕتﺹصﺍاﻝل
ﻭوﺍاﻝلﺕتﻉعﺍاﻡمﻝل
والتعامل
ﻭوﺍاﻝلﺍاﺏبﺕتﻙكﺍاﺭرواإلبداع
التعليم واالبتكار
ﻭوﺍاﻝلﺇإﺏبﺩدﺍاﻉع
ﺍاﻝلﺕتﻉعﻝلﻱيﻡم
Learning,Creativity
Creativity and
Learning,
andInnovation
Innovation

www.themegallery.com

العامل
االداري/
اإلشرايف
املتميز

املهارات القيادية
(للموظفني واإلداريني 
فقط)

15

اجليولوجي
املتميز

الكيميائي
املتميز

املوظف
املتميز

العامل
اخلدمي
املتميز

الكفاءة

15

20

20

20

20

االبداع

15

20

20

20

20

االتصال والتعامل

15

20

20

20

20

التعلم الذاتي

15

15

15

15

15

األداء واإلجناز

25

25

25

25

25

املجموع

100

100

100

100

100

احتساب النتائج النهائية:
¦ ¦إجابات أسئلة المعايير (.)90% - 50%
¦ ¦التقييم العملى إذا كان ضروريا ً (.)20 %
¦ ¦المقابالت الشخصية مع لجنة التحكيم (.)20 %
¦ ¦تقييم الشئون المالية واألدارية (.)10%

شروط اجلائزة:

عملية التقييم :
املرحلة األولى
تقدمي الوثيقة الى
مكتب
اجلائزة

املرحلة الثانية
التقييم املستقل لكل
مقيم

املرحلة الثالثة
التقييم التوافقي

املرحلة الرابعة
مراجعة اللجنة الفنية
وحتديد املتأهلني
للمقابالت

املرحلة اخلامسة
إجراء املقابالت
الشخصية وإعداد
التقارير النهائية

املرحلة السادسة
جلنة التحكيم –إجازة
تقرير التقييم من قبل
جلنة اخلبراء

املرحلة السابعة
إعتماد النتائج من قبل
مجلس اجلائزة

املرحلة الثامنة
احلفل اخلتامي جلائزة
وزير املعادن لإلداء
املتميز

املرحلة التاسعة
تسليم تقارير التغذية
الراجعة

إرشادات تعبئة منوذج الترشح للمسابقة
قراءة كتيب اجلائزة كامال

التركيز على املالحق كأدلة
عملية تثبت محتوى االجابة

5

1

2

اإللتزام بالكتابة مبا ال يتعدى املساحة املتاحة

إرشادات

4
التركيز على املعايير الفرعية كونها متثل
أساس عملية تقييم املسابقة

3
التركيز على املعيار السادس
(االداء واالجناز)
”ميثل  %25من إجمالي الدرجة“

¦يشــترط مالءمــة املســمى الوظيفــي للعامــل املرشــح مــع فئــة اجلائــزة
املرش ــح له ــا ،ويت ــم إرف ــاق الهي ــكل التنظيم ــي ل ــإدارة /الهيئ ــة ومب ــا
يبــن موقــع املوظــف فيــه للتأكــد مــن حتقــق هــذا الشــرط.
¦يجــوز ترشــيح نفــس العامــل ألكثــر مــن دورة بشــرط حتديــث وثيقتــه
الســابقة وتضمينهــا األنشــطة املتميــزة التــى أجنزهــا خــال الســنة
 /الســنوات االخيــرة .
¦يج ــب إعتم ــاد وثيق ــة تق ــدمي العام ــل م ــن قب ــل إدارة الش ــئون املالي ــة
واإلداري ــة ذات صل ــة ويؤخ ــذ تقيي ــم الش ــئون املالي ــة واإلداري ــة بع ــن
اإلعتب ــار.
¦يف ح ــال مت تغيي ــر املس ــمى الوظيف ــي للعام ــل بع ــد أن مت ترش ــيحه
ألي مـــن الفئـــات املعنيـــة ،يجـــوز أن يبقـــى مرشـــحاً عـــن فئتـــه يف
حــال بقائــه بنفــس املســتوى الوظيفــي ،ويتــم تقييــم أدائــه بنــا ًء علــى
الس ــنتني املاضيت ــن.
¦يف ح ــال مت نق ــل العام ــل إل ــى موق ــع آخ ــر تاب ــع ل ــإدارة  /الهيئ ــة
التـــي يعمـــل بهـــا بعـــد أن مت ترشـــيحه ألي مـــن الفئـــات املعنيـــة،
يج ــوز أن يبق ــى مرش ــحاً ع ــن فئت ــه يف ح ــال بقائ ــه بنف ــس املس ــتوى
الوظيف ــي ،ويت ــم تقيي ــم أدائ ــه بن ــا ًء عل ــى الس ــنتني املاضيت ــن ويف
نف ــس  املوق ــع الق ــدمي.
¦يش ــترط ف ــى العام ــل املرش ــح جلائ ــزة العام ــل املتمي ــز أاليك ــون ق ــد
أدي ــن بج ــرم يتعل ــق بالش ــرف أو االمان ــة أو أخالقي ــات املهن ــة.
¦يح ــق لهيئ ــة اجلائ ــزة رف ــض اش ــتراك أي موظ ــف مرش ــح ال تنطب ــق
علي ــه الش ــروط ال ــواردة أع ــاه يف أي مرحل ــة م ــن مراح ــل التقيي ــم.
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