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 الشكلية لالستمارةارشادات متعلقة بالمواصفات : أوال

 االستمارة صفحات لعدد االقصى بالحد االلتزام ضرورة -1

 

 ملفات بعدة معاييرها تجزئة وعدم واحد ملف في كاملة االستمارة تكون بأن االلتزام ضرورة -2

  

 والعناوين للمتن وحجمه الخط بنوع االلتزام ضرورة -3

 

 الفردي المشارك أو المشاركة بالجهة الخاصة البيانات بتعبئة االلتزام ضرورة -4

 

 المشارك إليها المنتسب أو المشاركة الجهة إدارة من االستمارة وختم باعتماد االلتزام ضرورة -5
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 صياغة االستمارةارشادات متعلقة بأسلوب : ثانيا

 االستمارة صياغة في الغائب ضمير باستخدام اإللتزام  ضرورة -6

  

 الفردي المشارك أو المشاركة الجهة عن مختصرة نبذة أو مستخلص أو مقدمة وضع ضرورة -7

 للمعايير التفصيلي الشرح وقبل االستمارة مقدمة في
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 توثيق األدلة في االستمارةارشادات متعلقة بطريقة : ثالثا

 محاضر تكون أن المصداقية عدم أمثلة من) المرفقة األدلة وجودة بمصداقية االهتمام ضرورة -8

 في مطابقة وغير مرقمة غير االستبيانات تكون تكون أن أو ، اعتماد وبدون تاريخ بدون االجتماعات

 (إلكترونيا تفريغها لعملية بياناتها

 اهدار إلى يؤدي استخدامه عدم ألن) باالستمارة األدلة توثيق في التشعبي االرتباط استخدام ضرورة -9

 (داعي بدون االستمارة صفحات من كبير عدد

 االستمارة متن في إدراجه وضرورة ، االدلة من جزء والبياني الجدولي التحليل اعتبار  عدم -10

 معيار من اكثر تحت منه االستفادة يمكن عندما الواحد للدليل األمثل االستخدام ضرورة -11

 المشارك إليها ينتسب التي أو المشاركة الجهة إدارة من االستمارة وختم باعتماد االلتزام ضرورة -12

 رسمية موحدة إلكترونية منصة خالل من والمجدية اإلبداعية والمقترحات األفكار توثيق ضرورة -13
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 وتوظيف المصطلحات في االستمارةارشادات متعلقة باستخدام : رابعا

 المصطلحات بعض مثل) معين مهني بتخصص المرتبطة الفنية المصطلحات شرح ضرورة -14

 (وغيرها الطبية أو الفزيائية أو الهندسية

 

- المبادرة) : مثل كمترادفات استخدامها وعدم اإلداري التميز مصطلحات بين التفريق ضرورة -15

 و (االبتكار- اإلبداع) و (الجودة أبعاد - الرضا - الجودة)و ( الفعالية - الكفاءة) و (البرنامج- المشروع

 (الشركاء - المتعاملون -المعنيون) و (الخدمة- العملية)
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 وتوظيف االنجازات في االستمارةارشادات متعلقة باستخدام : خامسا

 لها المناسبة المعايير تحت االنجازات تصنيف ضرورة -16

 من اكثر تحت منه االستفادة يمكن عندما الواحد االبتكار أو لالنجاز األمثل االستخدام ضرورة -17

 معيار

 تعظيم وضرورة المشارك أو الجهة حققتها التي واالبتكارات االنجازات أبرز على التركيز ضرورة -18

 متنوعة زوايا ومن مختلفة معايير تحت منها االستفادة
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 التي تغطيها االستمارةالزمنية ارشادات متعلقة بالفترة : سادسا

 (السابقتين والسنتين الحالية السنة) االستمارة تغطيها التي الزمنية الفترة على التركيز ضرورة -19

 تقييم فترة انتهاء بعد إال نتائج عن تثمر لن أو تنتهي لن مشروعات أو مبادرات على التركيز عدم -20

 االستمارة

 االستمارة تغطيها التي  الحالية بالسنة الخاصة الرأي قياس استبيانات باعداد االهتمام  ضرورة -21

 السابقة السنوات في قياسه تم بما االكتفاء وعدم
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 موضوعات المعايير الواردة باالستمارةارشادات متعلقة بمعالجة : سابعا 

 مستهدفة مستويات تتضمن الفردي للمشارك أو المشاركة للجهة سنوية عمل خطة إلى اإلشارة ضرورة -22

 أو للمبادرة التخطيط عن تتحدث التي المعايير تحت وذلك ، وبرامج ومشروعات ومبادرات قياس ومؤشرات

 .الفرديين للمشاركين واالنجاز باألداء المتعلقة المعايير تحت أو البرنامج أو المشروع

 تحت  وذلك  بها يعمل التي للجهة التشغيلية والخطة للمشارك الفردية الخطة بين المواءمة أو الربط ضرورة -23

 . للمشارك المهنية االنجازات أو واالنجاز األداء معيار

 وضع في وذلك ، شابه ما أو سابقة تقييمية تقارير خالل من سواء الراجعة التغذية من االستفادة ضرورة -24

 االستمارة في ذلك إلى واإلشارة وتنفيذها للتحسين خطة

 معايير تحت وذلك والتطبيق الريادة حيث من والمجدية اإلبداعية والمقترحات األفكار وحصر تصنيف ضرورة -25

 (الوظيفي التفوق فئات)واالبتكار واإلبداع المبادرة معايير أو (المؤسسية الفئات) االبتكار ونتائج إدارة
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 التحليل االحصائي باالستمارةارشادات متعلقة بعملية : ثامنا 

 الستبيانات أو لالنجازات سواء مناسبة تحليل أدوات باستخدام االحصائي التحليل ضرورة -26

 المعنيين رأي قياس واستطالعات

 االستمارة متن في إدراجه وضرورة األدلة من جزء االحصائي التحليل أن افتراض عدم  -27

   االستمارة في الواردة والمقاييس المؤشرات اتجاه أو نمطية وتفسير بتحديد االهتمام ضرورة -28

 المؤشرات قيم من األقل على متتالية فترات لثالث زمنية بسلسلة باالحتفاظ االهتمام ضرورة -29

 والمقاييس

 للمؤشرات المستهدفة المستويات تحديد تم عليه بناء الذي االحصائي األساس توضيح ضرورة -30

 للعينة األمثل الحجم تحديد تم عليه بناء الذي االحصائي األساس توضيح وأيضا والمقاييس
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 الشخصية أو الزيارة الميدانيةارشادات متعلقة بالمقابلة : تاسعا 

 على لعرضها الفردي المشارك أو المشاركة للجهة األدلة بكامل إلكترونية أو ورقية ملفات تجهيز ضرورة -31

 الميدانية الزيارة أو الشخصية المقابلة أثناء التقييم لجنة

 أثناء التقييم لجنة على لعرضها الفردي المشارك أو المشاركة للجهة االبتكارية المنتجات تجهيز ضرورة -32

 الميدانية الزيارة أو الشخصية المقابلة

 أو الشخصية المقابلة أثناء التقييم لجنة أمام لعرضه قصير (فيلم) تقديمي عرض بتجهيز القيام ضرورة -33

   لالستمارة وتوضيح كدعم الميدانية الزيارة

  مثل المشاركة الجهة أو المشارك لدعم ملموسة وأدوات بوسائل أو المعنيين من بعينة االستعانة ضرورة -34

 التقييم عملية أثناء تكريم أو مسابقة أو معرض بإقامة المشاركة الجهة قيام

 المقيمين توجيه امكانية) الميدانية الزيارة أو الشخصية للمقابلة الجيد  والمعرفي النفسي االستعداد ضرورة -35

 مفاجأة على المشارك قدرة-بالنفس والثقة االنفعالي بالثبات المشارك تمتع ضرورة – االستمارة خارج من ألسئلة

 10 (المقابلة أثناء جديدة بانجازات التقييم لجنة


