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تتضمــن معاييــر جائــزة وزيــر املعــادن لــأداء املتميــز مؤشــرات ميكــن اإلســتدالل بهــا لبيــان مــدى متيــز املوظــف ومتيــز
أدائــه ،ويجــب علــى الــوزارة /املؤسســة واملوظــف اإلجابــة يف تقريــر اإلشــتراك علــى أســئلة املعاييــر وتوفيــر أدلــة واقعيــة
تــدل علــى وجــود مؤشــرات التميــز.

املعيار األول :املهارات القيادية
#

املعيار الفرعي

 1.1أدلة  /أمثلة علي القدرة على تطوير خطط عمل للوحدة التنظيمية/فريق العمل وتنفيذها بكفاءة
 1.2أدلة  /أمثلة علي بناء قدرات املوارد البشرية وفرق العمل وحتفيزها على املبادرة واإلبداع
 1.3أدلة  /أمثلة علي تقدمي القدوة احلسنة للمرؤوسني يف السلوك واألداء
 1.4أدلة  /أمثلة علي تغليب املصلحة العامة على املصلحة الشخصية
 1.5أدلة  /أمثلة علي االستفادة القصوى من املوارد املتاحة وتعظيم العائد منها
 1.6أدلة  /أمثلة علي القدرة على إدارة التغيير والتطوير نحو األفضل

مؤشرات التميز:
¦مدى االستفادة من املوارد املتاحة (البشرية واملالية واملادية).
¦املق ــدرة عل ــى تنمي ــة وتدري ــب امل ــوارد البش ــرية العامل ــة حت ــت إش ــرافه وتفوي ــض
الصالحي ــات والتحفي ــز عل ــى العم ــل والعط ــاء.
¦املقدرة على تشجيع العمل بروح الفريق الواحد.
¦املقدرة على التعاون والتواصل مع الفريق وتبادل اآلراء واألفكار.
¦تقدمي القدوة احلسنة يف متيز األداء والسلوك وخاصة فيما يتعلق مبتلقي اخلدمة.

¦املســاهمة يف تطويــر ومراجعــة ونشــر رؤيــة ورســالة وقيــم الــوزارة /املؤسســة التــي
يعمــل بهــا.
¦املس ــاهمة يف وض ــع اخلط ــة االس ــتراتيجية لل ــوزارة /املؤسس ــة وتنفيذه ــا ،وتوفي ــر
اإلمكاني ــات واجله ــود لتطبيقه ــا بكف ــاءة.
¦املقــدرة علــى وضــع واملســاهمة بتنفيــذ خطــة للوحــدة /القســم /الدائــرة واإلشــراف
علــى تنفيذهــا.
¦تخصيص املوارد والدعم الالزمني لعملية التغيير.
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¦إدارة مقاومة التغيير واملخاطر املترتبة على برامج التغيير.
¦املقدرة على توضيح عمليات التغيير واملبررات لكافة املعنيني.
¦قياس ومراجعة فعالية التغيير.

املعيار الثاني :الكفاءة
#

املعيار الفرعي

 2.1أدلة  /أمثلة علي العمل ضمن خطة واضحة ذات مؤشرات اداء وأطر زمنية محددة
 2.2أدلة  /أمثلة علي حتمل ظروف العمل ومتطلباته
 2.3أدلة  /أمثلة علي امتالك طبيعة مرنة وسرعة تبني التغيير
 2.4أدلة  /أمثلة علي االنفتاح علي التحديات اجلديدة وبزل اجلهود االضافية

مؤشرات التميز:
¦املعرفة بالوصف الوظيفي واملعرفة املهنية بطبيعة العمل ،ومتطلباته.
¦املنهجية التي يتبعها املوظف إلجناز العمل املطلوب.
¦التخطيط األمثل واملرن إلمتام املهام الوظيفية.
¦تنظيم العمل ليتمكن الزمالء من متابعة العمل من بعده أو يف حال غيابه.
¦إدارة الوقت وحتديد األولويات.
¦القدرة على االستجابة لتغ ّير األولويات.
¦كفاءة استغالل الوقت يف إجناز العمل.
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املعيار الثالث :االبداع
#

املعيار الفرعي

 3.1أدلة  /أمثلة علي التفكير غير النمطي وتوليد وتبادل األفكار اإلبداعية

 3.2أدلة  /أمثلة علي استخدام املهارات والتقنيات احلديثة واألساليب املتطورة يف العمل
 3.3أدلة  /أمثلة علي التحسني املستمر إلجراءات العمل واخلدمات

 3.4أدلة  /أمثلة علي طبيعة اإلبداع ونتائجه وتأثيراته

مؤشرات التميز:
¦تقــدمي مبــادرات إبداعيــة (أفــكار ،دراســات ،أســاليب عمــل ،مشــاريع أو مــا شــابه)
أدت إلــى حتســن أو تطويــر عمــل الــوزارة /املؤسســة.
¦مدى قابلية تطبيق املبادرات واألفكار اإلبداعية وواقعيتها.
¦امتالك زمام املبادرة يف تقدمي االقتراحات البناءة واجلديدة.
¦إبداء الرأي لتحسني العمل.
¦عدم انتظار التعليمات للقيام باملهام واألعمال الضرورية.
¦احلوافز املادية واملعنوية التي حصل عليها املوظف.
¦نتائج وأثر تطبيق املبادرات اإلبداعية.
¦املقدرة على التأثير اإليجابي يف الفريق وتوجيهه لتحسني أدائه.
¦توفير بيئة مشجعة على اإلبداع وتشجيع املبدعني.
¦قياس ومراجعة أداء الوحدة /القسم /الدائرة.
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املعيار الرابع :االتصال والتعامل
#

املعيار الفرعي

 4.1أدلة  /أمثلة علي استخدام مهارات اتصال فعالة
 4.2أدلة  /أمثلة علي العمل بفعالية كفريق واملبادرة مبساعدة اآلخرين
 4.3أدلة  /أمثلة علي فهم حاجات املتعاملني واحلرص على جتاوز توقعاتهم
 4.4أدلة  /أمثلة علي املشاركة يف الفعاليات الرسمية وغير الرسمية واألعمال التطوعية

مؤشرات التميز:
¦حجـــم وطبيعـــة املشـــاركة يف املؤمتـــرات والنـــدوات والنشـــاطات الرســـمية وغيـــر
الرســـمية.
¦فعالية قنوات االتصال.
¦املقدرة على حتمل املسؤوليات الوظيفية خاصة يف احلاالت غير الروتينية.
¦املقدرة على التخفيف من التعقيدات وتبسيط اإلجراءات .
¦املساهمة يف اجلهود التطوعية التي تنظمها و /أو ترعاها الوزارة /املؤسسة.
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املعيار اخلامس :التعلم الذاتي
#

املعيار الفرعي

 5.1أدلة  /أمثلة علي اجلهود املبذولة لالرتقاء بالتحصيل العلمي والتنمية الذاتية للمعرفة واملهارات
 5.2أدلة  /أمثلة علي التبادل املعريف مع اآلخرين
 5.3أدلة  /أمثلة علي مدى السرعة يف اكتساب املعرفة واملهارات
 5.4أدلة  /أمثلة علي املشاركة يف املجموعات املهنية املتخصصة

مؤشرات التميز:
¦مش ــاركة املوظ ــف باملؤمت ــرات والن ــدوات وامللتقي ــات وتق ــدمي أوراق عم ــل والعم ــل
عل ــى نش ــر املعرف ــة.
¦اجله ــود الت ــي يبذله ــا املوظ ــف لالرتق ــاء بتحصيل ــه العلم ــي وش ــهاداته املهني ــة ،م ــن
خ ــال التعل ــم املس ــتمر.
¦اجلهود التي يبذلها يف مجاالت التنمية الذاتية للمعارف واملهارات.
¦أثر الدورات التدريبية على القيام بالعمل بكفاءة.
¦استخدام املهارات واملعارف املكتسبة إلجناز العمل.
¦تطوير املهارات الوظيفية و /أو امتالك مهارات جديدة.
¦اكتساب اخلبرات وانعكاسها على األداء.
¦االستفادة من خبرات املوظفني اآلخرين.
¦الرغبــة يف تطويــر القــدرات واكتســاب املزيــد مــن اخلبــرة والتدريــب ،والســرعة يف
اكتســابها.
¦البحث عن أساليب جديدة تهدف إلى حتسني األداء ونوعيته.
¦التعامل مع املشكالت وصنع واتخاذ القرارات.
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املعيار السادس :األداء واإلجناز
#

املعيار الفرعي

 6.1أدلة  /أمثلة علي اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف محددة ضمن خطة واضحة
 6.2أدلة  /أمثلة علي التغلب على املعوقات والصعوبات
 6.3أدلة  /أمثلة علي سرعة ودقة االجنازات الفردية مقارنة مبستويات األداء املطلوبة
 6.4أدلة  /أمثلة علي مدى جتاوز التوقعات ومهام الوظيفة

مؤشرات التميز:
¦السرعة والدقة يف اإلجناز.
¦حجم العمل املنجز يف الظروف االعتيادية.
¦اجله ــود الت ــي يبذله ــا املوظ ــف إلجن ــاز العم ــل والت ــي تف ــوق املتوق ــع من ــه أو تتع ــدى
نط ــاق عمل ــه.
¦تخطي العقبات والصعوبات يف سبيل حتقيق نتائج متميزة.
¦مستوى اجلودة يف أداء العمل.
¦القيم ــة املضاف ــة جله ــود املوظ ــف عل ــى العم ــل م ــن حي ــث التكلف ــة واخلدم ــة وج ــودة
وطريق ــة العم ــل.
¦القــدرة علــى االســتمرار بالعمــل وبنفــس مســتوى األداء املرتفــع يف جميــع األحــوال
(مثــل زيــادة حجــم العمــل ،العمــل لســاعات إضافيــة).
¦مقارنة حجم العمل املنجز وسرعة إجنازه مع نتائج الزمالء.
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