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مقدمة
تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس ي رئيس جمهورية مصر العربية تم إطالق "جائزة مصر للتميز
الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية املستدامة (رؤية مصر  )2030والتي تقض ي بتكوين وتطوير جهاز إداري
كفء وفعال يساهم في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات املواطنين وتحقيق الريادة.
الهدف الرئيس ي لجائزة القيادات املتميزة هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى القياديين في الجهات
الحكومية ،وتكريم القياديين املتميزين مما يرسخ قيم العطاء واالنتماء والتميز ،ويحفز الجميع على االرتقاء
بمستويات األداء وااللتزام بمعايير الجودة والتميز.
وتأخذ الجائزة باالعتبار املستويات واألدوار القيادية املختلفة ،مع التركيز على أساسيات القيادة في التخطيط
والتأثير والتوجيه واستشراف املستقبل ،حيث تم تصميم هذه املعايير استنادا إلى أسس عاملية املستوى
للقيادة املتميزة والتي تسلط الضوء على أفضل القياديين الحكوميين ممن لديهم رصيد غني بالنجازات التي
أثبتت فعاليتها في تحقيق نتائج ريادية على كافة األصعدة.
ويهدف هذا الدليل إلى تزويد كافة املوظفين الحكوميين املعنيين بفئات جائزة القيادات املتميزة ضمن جائزة
مصر للتميز الحكومي بمعلومات عن فئات ومعايير الجائزة والتي تعكس الجوانب التي يمكن أن يتم تطبيقها
لتحقيق متطلبات املعايير باستخدام أساليب وطرق عمل متنوعة وكيفية تنفيذها بكفاءة وفاعلية وتطويرها
لتحقيق نتائج أداء مؤثرة.
ويتضمن الدليل التعريف بمعايير الجائزة بفئاتها املختلفة وأسلوب وآلية ومراحل التقييم ،بالضافة إلى شروط
املشاركة ،وتتلخص عملية التقييم بتحديد مستوى التميز في األداء لتحديد املتميزين من حيث املؤهالت العلمية
والخبرات العملية ،الكفاءة القيادية ،القيادة امللهمة وتحقيق النتائج املتميزة واملؤثرة.
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فئات الجائزة
خصصت هذه الفئة للموظفين الحكوميين باملستويات القيادية اآلتية:
 رئيس قطاع
تعتبر الوظيفة من أعلى املستويات الوظيفية في الوزارات /املحافظات /الجامعات الحكومية (طبقا للهيكل
التنظيمي للجهة) حيث تكون عادة تحت إشراف الوزير /املحافظ  /رئيس الجامعة ،وتختص هذه الوظيفة
بتخطيط برامج العمل وتحديد السياسات واألهداف الرئيسية والتنسيق والرقابة والتوجيه وتقييم األداء
والتحفيز داخل الدارات التابعة للقطاع ،ومتابعة نتائج األداء /الدراسات /املنهجيات ،وضمان تحقيقها في
املجاالت املتخصصة التي يتبعها القطاع.
 رئيس إدارة مركزية
تعتبر هذه الوظيفة من أعلى املستويات الوظيفية في الدارات املركزية التابعة للوزارات /املحافظات/
الجامعات الحكومية تحت إشراف رئيس القطاع ،وتختص هذه الوظيفة بالشراف على وضع الخطط
السنوية ويحدد بها أهم املوضوعات املطلوب دراستها وتأثيرها على مجال العمل املختص به الدارة املركزية
حسب طبيعة جهة العمل وطبيعة الدارة املركزية وتبعيتها للقطاع التابع له بالوزارة أو املحافظة أو الجامعة
 .كما يختص بتنفيذ اللوائح والقوانين املعمول بها في الجهة وتنفيذها ومراعاة عدم الحياد عنها كل في مجال
تسيير األعمال داخل الدارة املركزية وكافة الدارات العامة التابعة لها.
 مديرعام
تعتبر هذه الوظيفة من أعلى املستويات الوظيفية في وظائف الدارة العامة التابعة للوزارات /املحافظات/
الجامعات الحكومية تحت إشراف رئيس الدارات املركزية ،وتختص بالشراف على أعمال الدارة العامة،
واملشاركة بفعالية في تحديد وصياغة األهداف وتخطيط وتنظيم سير العمل بالدارة بما يضمن تحقيق
األهداف املخططة من الدارة املركزية التابعة لها أو من السلطة األعلى حسب جهة العمل كما أنها تختص
بتسيير كافة األعمال املسندة إليها ملتابعة أداء الدارة وكافة املهام املكلفة بها.
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 مديرإدارة
تعتبر هذه الوظيفة من أعلى املستويات الوظيفية في وظائف الدارات (حسب التخصص) التابعة
للوزارات /املحافظات  /الجامعات الحكومية تحت إشراف رؤساء الدارات املركزية /املدراء العموم وتختص
بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج العمل الدورية في مجاالت األنشطة والخدمات التابعة لإلدارة حسب
تخصصها.
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معاييرالجائزة
تغطي فئات هذه الجائزة الوظائف القيادية التالية:





رئيس قطاع
رئيس إدارة مركزية
مديرعام
مديرإدارة

تركز معايير التقييم على قياس مدى نضج التميز لدى القادة والنجازات املحققة خالل توليهم مهام مناصبهم
ضمن مجال عملهم في الجهة الحكومية ومدى تأثيرها على رؤى الحكومة الطموحة وإضافة قيمة نوعية
للمجتمع .وتتلخص هذه املعايير كالتالي:
املعياراألول :الفاعلية القيادية
 الجهود التي يبذلها القيادي لالرتقاء بتحصيله العلمي ومدى االستفادة الفردية واملؤسسية من هذا العلم.
 الجهود التي يبذلها القيادي الكتساب الخبرات واملهارات العملية املتعلقة بمهامه وأثرها على املستوى
الفردي واملؤسس ي.
 الجهود التي يبذلها القيادي لوضع رؤية طموحة وقيادة الجهة نحو تحقيقها من خالل التخطيط والتنظيم
ووضع استراتيجيات متكاملة.
 قدرة القيادي على قيادة الجهة نحو تحقيق الرؤى الطموحة وتحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل تنمية
قدراتها واستغاللها األمثل ملواردها املتاحة على جميع املستويات.
املعيارالثاني :األداء واإلنجاز
 دور القيادي في بناء بيئة عمل محفزة ومبتكرة تعمل على تعزيز ثقافة التميز وتساهم في ارتقاء األداء الفردي
بما ينعكس إيجابا على األداء املؤسس ي.
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 جهود القيادي في تنمية وتدريب املوارد البشرية العاملة تحت إشرافه وتمكينهم وتحفيزهم على العمل
والعطاء وبناء روح الفريق الواحد لديهم.
 النجازات التي حققها القيادي متخطيا التحديات والصعوبات وأثر هذه النجازات على جهة عمله ومدى
تحقيقه لرؤية الجهة والحكومة.
 تعزيز القيادي ملبدأ الشراكة وخلق قيمة نوعية للشركاء واملعنيين واملجتمع بناء على احتياجاتهم
ومتطلباتهم.
ويتم استخدام أداة للتقييم تستند على معايير عاملية لضمان دقة وحوكمة عملية التقييم املبنية على األدلة
والثباتات ،بحيث تتضمن هذه األداة املحاور التالية في تقييم معايير هذه الجائزة:
املعياراألول :الفاعلية القيادية ،يتم تقييم هذا املعيار باستخدام املحاورالتالية:
 املحور األول :املؤهالت العلمية والعملية
 املحور الثاني :الكفاءة القيادية
املعيارالثاني :األداء واإلنجاز ،يتم تقييم هذا املعيارباستخدام املحاور التالية:
 املحور الثالث :القيادة بإلهام
 املحور الرابع :التأثير والتميز
.
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*أداة التقييم
عناصرالتقييم

الجهود التي يبذلها القيادي لالرتقاء بتحصيله العلمي
ومدى االستفادة الفردية واملؤسسية منها

املؤهالت العلمية والعملية

اكتساب العلم واملعرفة والخبرات واملهارات العملية
املتعلقة بمهامه وأثرها على املستوى الفردي واملؤسس ي
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ً
نادرا ما يبذل القيادي الجهود في سبيل
االرتقاء بتحصيله العلمي

يبذل القيادي بعض الجهود في سبيل
االرتقاء بتحصيله العلمي من خالل
حضور دورات وبرامج الدبلوم والتي
أسهمت في تحسن األداء الفردي

يبذل القيادي جهود واضحة في سبيل
االرتقاء بتحصيله العلمي من خالل الحصول
على شهادات مهنية واستكمال الدراسات
األكاديمية العليا (املاجستيروالدكتوراه)
والتي أسهمت في تحسن األداء الفردي
للموظف والوحدة التنظيمية أو الجهة

ً
نادرا ما يحرص القيادي على اكتساب
العلم واملعرفة والخبرات واملهارات املتعلقة
بمهام عمله

ً
يحرص القيادي أحيانا على اكتساب
العلم واملعرفة والخبرات واملهارات
تتعلق بمهام عمله وتطبيقها ومدى تأثير
استخدام هذه املهارات على تحسن
مستوى أدائه الفردي

ً
يحرص القيادي غالبا على اكتساب العلم
واملعرفة والخبرات واملهارات العملية
املتعلقة بمهام عمله وتطبيقها ،كما قدم
أدلة متعددة على مدى تأثيراستخدام
املهارات املكتسبة على تحسن األداء على
املستوى الفردي والوحدة التنظيمية أو
الجهة
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يبذل القيادي جهود مستمرة في سبيل
االرتقاء بتحصيله العلمي من خالل
الحصول على عدد من الشهادات املهنية
واستكمال الدراسات األكاديمية العليا
(املاجستيروالدكتوراه) واملشاركة النشطة
في مجال أوراق العمل واملقاالت التي
أسهمت في تحسن األداء الفردي واألداء
ً
املؤسس ي وصوال للريادة
ً
يحرص القيادي دائما على اكتساب
الخبرات واملهارات العملية املتعلقة بمهام
عمله وتطبيقها ،كما قدم أدلة واضحة
على مدى تأثيراستخدام املهارات املكتسبة
على تحسن األداء على املستوى الفردي
ً
واملستوى املؤسس ي وصوال للريادة
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عناصرالتقييم

قدرة القيادي على وضع رؤية طموحة وقيادة الجهة نحو
تحقيقها من خالل التخطيط والتنظيم ووضع
استراتيجيات متكاملة
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اإلجمالي

70

75

لدى القيادي قدرة محدودة على وضع رؤية
ً
طموحة للجهة ،ونادرا ما يتمكن من
استخدام أساليب التخطيط والتنظيم
لتحقيق تلك الرؤية

لدى القيادي قدرة جيدة على وضع رؤية
طموحة للجهة واستخدام بعض
ً
أساليب التخطيط والتنظيم أحيانا التي
تساهم في قيادة الجهة نحو تحقيق تلك
الرؤية

لدى القيادي قدرة عالية على وضع رؤية
طموحة للجهة واستخدام بعض أساليب
التخطيط والتنظيم واالستفادة القصوى
من املوارد املتنوعة املتاحة ،مبنية على
احتياجات املعنيين من داخل الجهة
وخارجها ،وضمان تعميمها على جميع
املستويات بما يضمن وضع استراتيجيات
متكاملة للجهة والتي تساهم في تحقيق رؤى
الجهة والحكومة

لدى القيادي قدرة محدودة على قيادة
تحقيق بعض األهداف االستراتيجية
للجهة

لدى القيادي قدرة جيدة على قيادة
تحقيق بعض األهداف االستراتيجية
من خالل استخدام بعض املوارد
املتاحة بما يضمن تحقيق رؤيتها
الطموحة

لدى القيادي قدرة عالية على قيادة الجهة
نحو تحقيق رؤيتها الطموحة من خالل
االستفادة القصوى من املوارد املتنوعة
املتاحة وتنمية قدراتها بشكل مستمر بما
يساهم في تحقيق أهدافها االستراتيجية،
كما يستخدم بعض األساليب املوثوقة في
قياس النتائج وقياس أثرها في تحقيق رؤى
وتوجهات الحكومة

الكفاءة القيادية
قدرة القيادي على قيادة الجهة نحو تحقيق رؤيتها
الطموحة وتحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل
تنمية قدراتها واستغاللها األمثل ملواردها املتاحة على
جميع املستويات
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ً
لدى القيادي قدرة عالية جدا على وضع رؤية
طموحة للجهة واستخدام أساليب متقدمة
للتخطيط والتنظيم واالستفادة القصوى من
املوارد املتنوعة املتاحة في وضع الخطط
واالستراتيجيات املتكاملة التي تجمع بين أهداف
الوحدة التنظيمية وموظفيها وربطها باألهداف
املؤسسية ورؤية الحكومة والشركاء ،مبنية على
احتياجات املعنيين من داخل الجهة وخارجها
ومبنية على آخرالتطورات في مجال عمله والتحلي
باملرونة الالزمة ملواكبة املتغيرات ،وقياس أثرهذا
التخطيط على األداء الفردي واملؤسس ي بما
يضمن تحقيق الرؤى والريادة
لدى القيادي قدرة عالية على قيادة الجهة
نحو تحقيق رؤيتها الطموحة من خالل
االستفادة القصوى من املوارد املتنوعة
املتاحة وتنمية قدراتها بشكل مستمر
للتحسين على األداء الفردي واملؤسس ي،
واستخدام أساليب موثوقة في قياس
النتائج وقياس أثرها في تحقيق رؤى
ً
وتوجهات الحكومة وصوال للريادة
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عناصرالتقييم

حرص القيادي على بناء بيئة عمل محفزة ومبتكرة
تعمل على تعزيزثقافة التميز
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نادرا ما يقوم القيادي باستخدام
األساليب التي تساهم في خلق بيئة عمل
محفزة وإيجابية تساهم في تعزيزثقافة
التميزبين املوظفين
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يقوم القيادي بتطبيق بعض األساليب
التي تساهم في بناء بيئة عمل محفزة
وإيجابية وتعزز ثقافة التميزبين
املوظفين

القيادة بإلهام
حرص القيادي على تنمية وتدريب املوارد البشرية
العاملة تحت إشر افه وتمكينهم وتحفيزهم على العمل
والعطاء وبناء روح الفريق الواحد لديهم
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لدى القيادي العديد من األساليب املبتكرة والتي
تعمل على تعزيزثقافة التميز من خالل بناء بيئة
عمل محفزة للموظفين مبنية على مفهوم
التواصل املستمربين القيادة واملوظفين بكل
شفافية وبما يعززالرضا الوظيفي ويساهم في
تطويراألداء الفردي ،وتعزيزمبدأ القدرة على
التغلب على التحديات ،كفيلة بإبقاء الجهة قادرة
على التطوروالنمو وتساهم في تحقيق األهداف
املؤسسية
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لدى القيادي العديد من األساليب املبتكرة
والتي تعمل على تعزيزثقافة التميزمن
خالل بناء بيئة عمل مثالية ومحفزة
للموظفين مبنية على مفهوم الثقة
املتبادلة بين القيادة واملوظفين ،وتعزز
التواصل املستمربينهم بكل شفافية بما
يعززالرضا الوظيفي وتطوراألداء الفردي
ويساهم في تحقيق األهداف املؤسسية،
وتعزيزمبدأ التحدي والقدرة على التغلب
على التحديات وخلق روح الفريق الواحد
والشعورباالنتماء ،والذي يضمن الوالء
الوظيفي واستمرارية النتائج اإليجابية التي
تكفل التطوروالنمو على املستوى الفردي
واملؤسس ي والحكومي

لدى القيادي العديد من األساليب املتنوعة
لدى القيادي العديد من األساليب في تنمية
لدى القيادي بعض األساليب في تنمية
ً
واملبتكرة ويستخدمها في تنمية وتدريب املوارد
نادرا ما يحرص القيادي على تبني أساليب
وتدريب املوارد البشرية العاملة تحت إشر افه
وتدريب املوارد البشرية العاملة تحت
البشرية العاملة تحت إشر افه ويقوم بتمكينهم
لتنمية وتدريب املوارد البشرية العاملة تحت
ً
ً
إشر افه ويقوم أحيانا بتفويض الصالحيات ،ويقوم غالبا بتمكينهم للمشاركة في اإلنجاز ،ولديه
ً
ً
كجزء من بناء الصف الثاني من القادة ولديه
إشر افه ونادرا ما يقوم بتمكينهم ،ونادرا ما يقوم
ولديه بعض األساليب التي يستخدمها لبناء العديد من األساليب التي يستخدمها لبناء ثقافة
العديد من األساليب املتنوعة واملبتكرة التي
بخلق ثقافة التحفيزللعمل بروح الفريق الواحد
العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق األهداف
ثقافة لتحفيزالعمل بروح الفريق الواحد
يستخدمها لبناء ثقافة مستمرة لتحفيزالعمل
لتحقيق األهداف املرجوة
املرجوة
لتحقيق األهداف املرجوة
بروح الفريق الواحد لتحقيق األهداف املرجوة
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عناصرالتقييم

ً
اإلنجازات التي حققها القيادي متخطيا التحديات
والصعوبات وأثر هذه اإلنجازات على جهة عمله ومدى
تحقيق لرؤى الجهة والحكومة

التأثيروالتميز
حرص القيادي على تعزيز مبدأ الشراكة وخلق قيمة
نوعية للشركاء واملعنيين واملجتمع

اإلجمالي
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لدى القيادي إنجازات وأهداف متحققة تفوق لدى القيادي إنجازات وأهداف متحققة تفوق
قدم القيادي بعض األدلة على اإلنجازات
املستهدف بكثير وتتعدى املتوقع وتتميزفي
املستهدف وتتعدى املتوقع وتفوق في إنجازاتها،
ال توجد أدلة على اإلنجازات وتحقيق األهداف واألهداف املحققة واملرتبطة بالجهة ومدى
وتوجد أدلة على تخطي الصعوبات واملعوقات إنجازها من خالل تخطي الصعوبات واملعوقات
املرتبطة بالجهة ومدى التفوق في إنجازها ،كما التفوق في إنجازها ،وبعض األدلة على قدرته
ً
ً
أثناء تحقيق اإلنجازات مستخدما أساليب إدارية مستخدما أساليب ابتكارية ،كما قدم مؤشرات
في تجاوزالصعوبات واملعوقات ،كما قدم
لم يقدم أي مؤشرات تدل على حجم النتائج
فعالة ،كما قدم مؤشرات متعددة تدل على حجم تدل على حجم النتائج وأهميتها وخصائصها
وأهميتها وخصائصها وأثرها في تحقيق أهداف بعض املؤشرات التي تدل على حجم النتائج
النتائج وأهميتها وخصائصها أسهمت في تجاوز وضمان استدامتها وأسهمت في تحقيق الجهة
وأهميتها وخصائصها أسهمت في تحقيق
الجهة واستراتيجياتها
لرؤيتها وتجاوزها ملستهدفاتها على املستوى
الجهة ملستهدفاتها على املستوى املؤسس ي
أهداف الجهة واستراتيجياتها
املؤسس ي والحكومي والعاملي
والحكومي

يحرص القيادي على تطبيق إطارعام للشراكة في
الجهة من خالل مراعاة احتياجات ومتطلبات
يركزالقيادي على اإلنجازات املرتبطة بمهام
يركزالقيادي فقط على اإلنجازات املرتبطة
املعنيين من شركاء ومتعاملين واملجتمع وإضافة
بمهام عمله دون مراعاة احتياجات املعنيين من عمله مع تلبية بعض احتياجات املعنيين من
القيمة النوعية املرجوة من تلك الشراكات وقياس
شركاء ومتعاملين واملجتمع
شركاء ومتعاملين واملجتمع
أثرالشراكات ً
بناء على النتائج املحققة من أهداف
الجهة واستراتيجياتها
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يحرص القيادي على تعزيزالدوراملشترك بين
الجهة واملعنيين من الشركاء واملتعاملين
واملجتمع من خالل تطبيق إطارعام للشراكة
والتي تشمل إشراكهم في أنشطة ومهام عمل
الجهة وحصراحتياجاتهم ومتطلباتهم لخلق
قيمة نوعية من خالل تطويرالقدرات ورفع
كفاءتها وتقديم خدمات مبتكرة بما يلبي
احتياجاتهم وتوقعاتهم وضمان بناء الثقة لديهم
في قدرات الجهة وقياس أثرالشراكات ورضا
املعنيين والنتائج املحققة للهداف القصيرة
وطويلة املدى على املستوى املؤسس ي والحكومي
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أسلوب التقييم
يعتمد أسلوب تقييم الفئة القيادية على معيارين رئيسيين وهي الفاعلية القيادية واألداء والنجاز بحيث يتم
تغطيتها من خالل استخدام أداة التقييم املشار إليها مسبقا وأساليب تقييمية مختلفة تستند على األدلة
والثباتات بما يتناسب مع محتوى وطبيعة املعيار كالتالي:
 املعيار األول :الفاعلية القيادية :يتم تقييم هذا املعيار واملحاور املرتبطة به من خالل أدوات التقييم
التالية:
 تقييم تحليل السمات الشخصية القيادية إلكترونيا وربطه بمعيار الفاعلية القيادية.
 التقييم اإللكتروني  360درجة (استبيان) ،يقوم القيادي بتقييم نفسه من خالل تعبئة االستبيان
ذاتيا ،وترسل أيضا للفئات التالية :الرئيس املباشر ،الزمالء في الجهة التي يعمل بها القيادي والزمالء في
الجهات الحكومية األخرى التي سبق لها التعامل معه في املبادرات املشتركة ،واملرؤوسين تحت إشرافه،
بحيث يتضمن التقييم اللكتروني أسئلة تتعلق باملحاور التالية على سبيل املثال ال الحصر :أخالقيات
املهنة والنزاهة ،اتخاذ القرارات ،التمكين والدارة والتفويض ،استشراف املستقبل ،تحقيق واستدامة
النتائج ،االبتكار والريادة ،املهارات العاملية والفطنة ،التواصل والشراكات.
 املقابلة الشخصية للتأكد من تغطية املحاور واألنشطة املوجودة في املعيار والتي تتضمن املؤهالت
العلمية والعملية ،والكفاءة القيادية (ويتم أيضا االستعانة بطلبات للترشيح وملخص لإلنجازات
والنتائج املحققة مدعمة باألدلة والثباتات مقدمة مسبقا لتسهيل املقابالت الشخصية) ،حيث يتم
تقييم الفاعلية القيادية خالل املقابلة ،وضمان موائمتها مع أداة التقييم املذكورة أعاله.
 الزيارة امليدانية ملقر العمل وعمل جولة ميدانية تفقدية في الجهة ومقابلة املعنيين من زمالء
ومرؤوسين في الجهة ،وضمان الحصول على األدلة والثباتات الالزمة لتعزيز تقييم الفاعلية القيادية
خالل الزيارة ،وضمان موائمتها مع أداة التقييم املذكورة أعاله.
 املعيار الثاني :األداء واإلنجاز :يتم تقييم هذا املعيار واملحاور املرتبطة به من خالل أدوات التقييم
التالية:
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 املقابلة الشخصية حيث يتم خالل نفس املقابلة الشخصية املشار إليها أعاله التأكد من تغطية
املحاور واألنشطة املوجودة في معيار األداء والنجاز والتي تتضمن القيادة بإلهام ،والتأثير والتميز ،ويتم
تقييم هذا املعيار خالل املقابلة مدعمة باألدلة والثباتات ،وضمان موائمتها مع أداة التقييم املذكورة
أعاله.
 الزيارة امليدانية ملقر العمل وعمل جولة ميدانية تفقدية في الجهة ومقابلة املعنيين من زمالء
ومرؤوسين في الجهة ،وضمان الحصول على األدلة والثباتات الالزمة لتعزيز تقييم األداء والنجاز
خالل الزيارة ،وموائمتها مع أداة التقييم املذكورة أعاله.
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مراحل التقييم
تمر عملية تقييم فئات جائزة القيادات املتميزة بمرحلتين وهي:
 املرحلة األولى :تقييم طلبات الترشيح مبدئيا بناء على معايير التقييم باستخدام أداة التقييم (*) (يرجى
االطالع على تفاصيل أداة التقييم) وذلك لفرزها واختيار أفضل القياديين املتأهلين بناء على طلبات الترشيح
واألدلة والثباتات املقدمة من قبلهم الستكمال عملية التقييم في املرحلة الثانية (يتم تحديد عدد املؤهلين
لكل فئة من قبل فريق إدارة الجائزة).
 املرحلة الثانية :يتم تقييم القياديين املتأهلين من املرحلة األولى باستخدام أدوات وأساليب تقييمية أخرى
كاملقابالت الشخصية والزيارات امليدانية وتحليل سمات الشخصية القيادية وتقييم  360درجة،
وباالستناد على األدلة والثباتات ،ويتم تقييم املعايير حسب األوزان املحددة لكل منها بناء على األدوات
املستخدمة في التقييم كما تم توضيحه في الشكل أعاله.
.
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مستويات نضج التميزالقيادي
بناء على أداة التقييم املبنية على األربعة محاور (املؤهالت العلمية والعملية ،الكفاءة القيادية ،القيادة بإلهام

والتأثير والتميز) والنتيجة الجمالية للتقييم ،يمكن تحديد مستويات نضج التميز القيادي للفئات القيادية
املختلفة باستخدام منهج يتسم باملرونة والقدرة على التكيف مع طبيعة عمل واختصاصات هذه الفئات.

شرح لهذه املستويات هي كالتالي:
 املستوى األول :القيادة التقليدية
يعكس هذا املستوى األنماط القيادية ذات املستوى املبتدئ في إدارة وقيادة الجهة الحكومية ،حيث يعتمد
على األسس والسبل التقليدية في الدارة والتركيز على أداء املهام الروتينية واليومية حسب االختصاص
واملهام املكلف بها ضمن جهته دون البذل والسعي في وضع وتحقيق رؤى طموحة للجهة والحكومة.
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 املستوى الثاني :القيادة املؤثرة
يعكس هذا املستوى النمط املثابر من القيادات التي تسعى إلى وضع رؤى طموحة من خالل التركيز على
النتائج والعمل على تحقيقها باستخدام األساليب املبتكرة التي تركز على التحليل والتنبؤ املستقبلي وإيجاد
بيئة عمل محفزة ومبتكرة تساهم في رفع أداء املوظفين والجهة بما يخدم تحقيق األهداف االستراتيجية
والتي تساهم في تحقيق توجه ورؤية الحكومة.
 املستوى الثالث :القيادة امللهمة
يعكس هذا املستوى النمط امللهم واملؤثر من القيادات التي تسعى إلى وضع رؤى طموحة والعمل على
تحقيقها من خالل التركيز على النتائج باستخدام املعرفة املتجددة واألساليب املبتكرة التي تركز على
التحليل واستشراف املستقبل والسعي نحو استدامة النتائج بما يضمن بناء الثقة بين املعنيين من الشركاء
واملتعاملين واملجتمع والجهة ،ويسهم في تحقيق الجهة لرؤيتها وتجاوزها للنتائج على املستوى املؤسس ي
والحكومي والعاملي.
كما يمكن تحديد مستويات نضج التميز القيادي لكل محور من املحاور األربعة باستخدام نفس املنهج
كالتالي:

19

شروط املشاركة
تكون املشاركة من خالل التقديم على طلب الترشح وتوضح النقاط التالية الشروط الرئيسية للمشاركة:
 لفئتي رئيس قطاع (أو ما يعادله) ورئيس إدارة مركزية يكون املتقدم معين في الوظيفة (القيادية /الشرافية) وقد أمض ى
ً
عاما على األقل في الوظيفة.
 لفئتي مديرعام ومديرإدارة (بتكليف /قرار داخلي) يشترط شغل هذه الوظيفة ملدة عامين على األقل.
 حصول (رئيس قطاع – رئيس إدارة مركزية) على ستة دورات ،و(مدير عام – مدير إدارة) على أربعة دورات تدريبية على
األقل من البرامج التدريبية اآلتية أو ما يماثلها من برامج تدريبية:
-

إدارة الجودة ،الدارة االستراتيجية ،قيادة التغيير ،صنع القرار ،إدارة املشروعات

-

القيادة الفعالة ،بناء فرق العمل ،تقييم األداء ،مهارات التواصل ،الحوكمة ومدونة السلوك

 ترسل عدد الترشيحات من الجهات الحكومية علي مستوي الوزارات/املحافظات/الجهاز الداري للجامعات لجميع الفئات

طبقا للجدول التالي:
رئيس قطاع

رئيس إدارة مركزية

مدي رعام

مديرإدارة

الوزارات

3

3

3

3

املحافظات

3

3

3

3

الجامعات

3

3

3

3

شروط الفوز بجائزة " القيادات الحكومية املتميزة "
أن يكون القيادي قد حقق الشروط التالية :
 .1أن يكون القيادي قد حقق أعلي نتيجة بناء علي طلب الترشح واألدلة والثباتات املقدة وأساليب التقييم املختلفة
خالل مرحلتي التقييم.
 .2أن التوجد أي مخالفات إدارية أو مالية أو قانونية تحول دون فوز القيادي.
وفي حال عدم تحقق هذة الشروط لدي القيادي الذي حقق أعلي نتيجة في املجموع الكلي  ،يتم منح الجائزة للذي يلية في
املجموع الكلي.
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