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 المقدمة:
 الحكاومي والشافافية هاو  داءُضباط ارتباط جائزة الملك عبدهللا الثااني لتمياز األ الختيار آلية جديدة إعدادإن الهدف من 

ملااا الئااائزة داخاال المؤسسااات، سمااا  ااامن تحقيااط المؤسسااات لمت لبااات مر ااز الملااك عباادهللا  إدارة رتقاااء سمسااتو  اإل
 مسااتو   زيااادةماان حياا   علااى العالقااة المتبادلااة  ااين المر ااز والمؤسسااات. الثاااني للتمياازم األماار الاا ا ياانعك  ا ئا يااا  

المتمثلااة سرشاارا  ا  لمبااادا التميااز ت بيقااو  ماان هاا ر الر بااة . وإن القااا  القادمااة المؤسسااات المشااار ة فااي الاادوراترضااى 
 افيةالحكاومي والشاف داءإشارا  ُضاباط ارتبااط جاائزة الملاك عبادهللا الثااني لتمياز األأصحاب العالقاة عمال المر از علاى 

ألخا  التذ  اة الراجعاة  ، وذلاكدورةالانها اة  دالتاي عقادها المر از عنا فاي ورشاات المراجعاة والت اوير فاي الادورة السااسعة
ز توصاايات ُضااباط االرتباااط سااأن يااتم تااأهيلهم ر حياا   اناا  أ اا، تحسااينالت ااوير والواالسااتفادة منهااا فااي عمليااات ماانهم 

 المؤسسة. وتفعيل دورهم سشكل أكبر داخل الوزارة/

جااائزة الملااك عباادهللا الثاااني  رتباااطباط اختيااار وتأهياال ُضااجدياادة ال ليااةآ ناااء  علااى ذلااك قااام المر ااز سعماال مبااادرة تشاامل 
ااا الواجااب توفرهاااا والماااؤهالت الكفاااءاتماان خاااالي تحدياااد وذلاااك  ،الحكاااومي والشاافافية داءلتميااز األ  اسط االرتبااااطفااي ض 

والواجباات الم لوةاة مان ضاباط االرتبااط سماا  اامن دورهام مهاام ال ماا قاام المر از  تحدياد  المحدد مان قبال المؤسساة،
 وزاراتهاام/التميااز داخال ثقافاة  نشاارالمساااهمة فاي مان سمااا  مكانهم  ،دورة الئاائزة خاااليمؤسساتهم  وزارتهاام/داخال  الفعااي

 .مؤسساتهم

فااي مفاااهيم  معاارفتهمتساااعد فااي تأهياال وصااقل سعااا الباارامج التدريبيااة التااي  تحديااد  قااام المر اازلهاا ر الذا ااة،  وتحقيقااا  
 مؤسساتهم سالشكل األمثل.دارة ملا الئائزة في إوتمكنهم من  دارة العامةواإل التميز

 اشتمل  مبادرة اختيار وتأهيل ُضباط االرتباط على المحاور التالية:

 باط االرتباط.مهام وصالحيات ُض  .1
 باط االرتباط.معايير اختيار ُض  .2
 باط االرتباط من قبل المر ز.لتأهيل ُض   رامج .3
 .باط االرتباطُض  تقييم آلية اختيار  .4
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باط  مهام  :الحكومي والشفافية ادا يز األجائزة الملك عبدهللا الثاني لتم رتباطاض 
الحكاومي  داءجاائزة الملاك عبادهللا الثااني لتمياز األ رتبااطباط اُضا مهاام تعريا   مر از الملاك عبادهللا الثااني للتميازقام  

 ،المؤسسة داخل الوزارة/ في تبني وت بيط معايير وةرامج التميز ايفع   يكون لهم دورل المؤسسة داخل الوزارة/ والشفافية
ااالتواصاال إ وحتااى  كااون  علااى ثااالا مراحاال تقساايم المهااام  تاام المؤسسااة المعنيااة الااوزارة/مااا  ااين المر ااز و  اي ئااا ي وفع 

 منسئمة مع مراحل الئائزة،  ما هو موضح:
 

 )اإلطالق، التوعية، التدريب( االولى المرحلة
واعااالم المؤسسااات المشااار ة حياا  يااتم ال لااب ماان المؤسسااات تحديااد ضااباط ارتباااط  لئااائزةاساارطالق هاا ر المرحلااة تباادأ 

لااى العمااال علاااى ارسااااي الخ اااط التحسااينية ونمااااذ  المعلوماااات األساساااية ومصااافوفة إضاااافة إللئااائزة فاااي هااا ر الااادورة، 
 مشار ة سأهم مستئدات الئائزة وتوزيع الكتيباتعقد ورشات توعية لتعري  الئهات التم ي الخدمات. في ه ر المرحلة،

الئهاااات  لتاااتمكنسعقاااد دورات تدريبياااة متخصصاااة علاااى معاااايير الئاااائزة  هااا ر المرحلاااةسعاااد  ،  ماااا  قاااوم المر ااازعلااايهم
 يتمثل دور ضباط االرتباط في ه ر المرحلة سما يلي: . الوثائط الم لوةةو  إعداد تقرير اإلشترا  والمرفقات من المشار ة

  المؤسسةالوزارةالعمل  حلقة وصل  ين المر ز و /.  
 لى المر ز.إ الخدمات ومصفوفة األساسية المعلومات ونماذ  التحسينية لخ طضمان ارساي المؤسسة ل 
 المؤسسة/ داخل الوزارة وتعميمها كتيباتواستالم الالمر ز  قبل المنعقدة منورشات التوعية  حاور. 
  المؤسسة سكيفية  دء العمل  ت بيط مفاهيم الئائزة. /رشاد للوزارةاإلتقد م النصح و 
 المؤسسة.مبادرة  ين الزمالء داخل الوزارة   روح الفريط وال / 
 سعااد ة/ المؤسسااةداخاال الااوزار  الاادورات التدريبيااة المتخصصااة المنعقاادة ماان قباال المر اازمخرجااات  العماال علااى نشاار 

 حاورها.
  المعوقاااات للتذلااب علااى  رشاااد والمساااندة للفرياااطاإلمشااار ة تعليمااات اعااداد تقريااار االشااترا  فااي المؤسساااة وتقااد م

 .اإلشترا  تقرير إعداد عندوالصعوةات 
  تساهيل عمال البااحثين المساؤولين عان مساوحات رضاى متلقاي الخدماة ومساوحات رضاى الماووفين التاي  قاوم  هاا

 السليم.سالشكل  فرق الباحثين سير عملالمر ز في  ل دورة والتأكد من 
  العماال  حلقااة وصاال  ااين المر ااز والمااووفين المرشااحين عاان الفئااات المختلفااة لئااائزة المووااا الحكااومي المتميااز

والتأكااد ماان نقاال جميااع المعااارف المتعلقااة سموضااو  جااائزة المووااا الحكااومي المتميااز للمرشااحين فااي الوقاا  المناسااب 
 لدورات وورش التوعية العامة والمتعلقة سكتاسة تقرير االشترا . وإسقاءهم على علم سمواعيد ا



 

 

5 
 

 )زيارة التقييم الميدانية( :المرحلة الثانية
حياا   قااوم فريااط  ،دورة الئااائزةالمرحلااة األساسااية فااي عمليااة التقياايم الميااداني والتااي تعتباار علااى هاا ر المرحلااة  ملتتشاا

 ة وتقياايم المشااار  المؤسسااة الااوزارة/لمقيمااين تقياايم ليتساانى ل االرتباااطمااع ُضااباط لزيااارة الميدانيااة د اموعاا  تنساايطالمر ااز 
مان المشاار ة المؤسساات  الاوزارات/ تاتمكنول على أجندة محددة مسابقا للزياارة الميدانياة.  ناء   الوضع على أرض الواقع

 ماان خااالي نمااوذ  معتمااد ماان المر ااز لهاا ر الذا ااة مخصاا  عاارض تقااد مي رعاادادتقااوم س شاارح خصوصاايتها للمقيمااين
على ضاسط االرتباط ضمان سير عملية التقييم سالشكل الصاحيح ،و قبل موعد الزيارة الميدانيةالتقييم  فريطوعرضه أمام 

 ماا  التعاديالت حساب ماا تقتاايه الحاجاة. االعتبار امكانية اجاراء سعاا ألجندة الزيارة الميدانية، مع االخ  سعين وفقا  
 االرتباط توفير جميع االحتياجات ذات العالقة التي   لبها المقيمون اثناء الزيارة الميدانية. ى ضاسط عل

أخاا  ماان قباال الئهااات المشااار ة و  ُيعبااأل المقيمااين أداءتقياايم  اسااتبيان ررسااايس عنااد انتهاااء الزيااارة الميدانيااة  قااوم المر ااز
 سماا المرحلة ه ر في االرتباط ضباط دور يتمثلالمقيمين خالي الزيارة الميدانية.  أداءالتذ  ة الراجعة منهم فيما يتعلط س

 :يلي

 فاااي الموعاااد ه للمر اااز إرساااالالعااارض التقاااد مي الخااااة ساااالوزارة/ المؤسساااة و  رعااادادسالقياااام ضاامان قياااام المؤسساااة س
 المحدد.

 سعد تحديدها من المر ز المؤسسة /لوزارةداخل االزيارة الميدانية  مواعيد تعميم.  
 الميدانية جندة الزيارةأو  لعملية التقييم رشاداتعميم الدليل اإل. 
 .تعميم دليل الزيارات الميدانية للمؤسسات وأا أدلة أخر   صدرها المر ز 
 الحاجة. حسب (، قاعات االجتماعات، ...الخمواصالتال) مثل التقييملفريط  اللوجيستي متوفير الدع 
  توفير  افة مت لبات فريط التقييم. ي الزيارة الميدانية والتأكد منجلسات التقييم خالحاور جميع 
   ساااأوي ماااع المر اااز فاااي حااااي حااادوا مخالفاااات مااان قبااال فرياااط التقيااايم للتعليماااات الاااواردة فاااي الااادليل  التواصااال اوال

 رشادا لعملية التقييم.اإل
  يتعلااااط سمواعيااااد المقااااا الت الشخصااااية والزيااااارات إ ااااالم المرشااااحين لئااااائزة المووااااا الحكااااومي المتميااااز سكاااال مااااا

اء ر مدلتسهيل وصوي المقيمين ل خالي الميدانية، وتسهيل عمل المقيمين خالي زيارة المووا في مكان عمله من
 المعنيين وزمالئهم واماكن عملهم.

 المر ز إلىه وإرسال من الزيارة الميدانية االنتهاءسعد  المقيمين أداءتقييم  استبيانة تعبئ. 
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 )تحديد المؤسسات الفائزة والحفل واعالن النتائج(: المرحلة الثالثة
 وتحدياااد هممااان قااابل   ااعتمادهااالياااتم مئلااا  األمنااااء  إلاااى النهائياااة رفاااع العالماااات فاااي هااا ر المرحلاااة تقاااوم إدارة المر اااز 
 إعااالن سعااد سااامية،ال ةملكيااالرعا ااة التسااليم الئااائزة فااي حفاال  بياار  قااام تحاا  إعااالن النتااائج و يااتم و  المؤسسااات الفااائزة

 نقاط يوضح الئائزة معايير إلى استنادا   نهائي تقييمي تقرير على الئائزة في شار   مؤسسة /وزارة  ل تحصل النتائج
 ااات المراجعااة والت اوير علااى الئااائزة ا، ولذأدائهاا فااي المساتمر التحسااين علااى  سااعد ممااا لااديها التحساين وفاارة القاوة

المراجعااة  اسااتبيان إرسااايللاادورات القادمااة  قااوم المر ااز سأخاا  التذ  ااة الراجعااة ماان جميااع الئهااات المشااار ة ماان خااالي 
ومان  ،مر ازالاى اله إرساالو مان قابلهم تعبئتاه ياتم ل الحكاومي والشافافية داءوالت وير لئائزة الملك عبدهللا الثاني لتمياز األ

 .للخرو  سأ رز التوصيات للدورات القادمة ثم مناقشة النتائج في ورشات المراجعة والت وير

 :يلي بما المرحلة هذه في االرتباط ضباط ادور يتمثل 
 وإ الم المعنيين. موعد الحفللمعرفة عة مع المر ز سالمتا 
   عالن الئوائزحاور حفل إ.  
  النهائي من المر ز يتقرير التقييمالاستالم. 
  المر ز. إلى هإرسالو  الت ويرالمراجعة و  ة استبيانتعبئضمان 
  لمر ز.ع اء التذ  ة الراجعة لإ سأ رز التوصيات و   خرو والحاور ورشات المراجعة والت وير 

 

 مالحظة:

الباديل نقل المعرفة والتواصل ومتاسعة مستئدات الئاائزة ماع ضااسط االرتبااط يلتزم ضاسط االرتباط خالي ه ر المراحل  
في  افة األمور المتعلقاة سالئاائزة ليكاون ماؤهال  فاي حااي  هإشراكو على اطال  دائم سكافة المستئدات واالحداا  وإسقاءر
 . ياسه
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 : تواصلالقنوات  
 صاي إ فاءة الوسائل المتبعة في  على داء الحكومي والشفافيةلتميز األة الملك عبدهللا الثاني جائز إدارة  تعتمد فاعلية

 ليتم التواصلالقنوات سعا  سرستخدامالمر ز  حي   قوممشار تها  ين جميع األطراف المعنية، القدرة على و  مةالمعلو 
  رتباط ومن ه ر الوسائل: االمع ُضباط  ايفع  سشكل 

استفساارات مان الئهاات  ةأ اأو استقباي  ،وثائط  ئب مشار تها مرفقات/ا إل صاي أ وذلك البريد اإللكتروني .1
 .المشار ة

 .مباشرسشكل  االرتباط ُاباطلنقل أا معلومة ل المكالمات الهاتفية .2
أخباااار ونشااااطات المر اااز، لتاااوفير  (www.kace.jo/www.kaa.jo)ة الخاصاااة ساااالمر زاإللكترونياااقاااع االمو  .3

  .مواعيد الدورات التدريبية، و يرها إلىضافة  قدمها،  تيبات الئائزة، ساإلخدمات التي 
نشااطات التاي اللعارض و يرها، إنستذرام تر، يتو  : فيسبو ،مثلالخاصة سالمر ز  مواقع التواصل االجتماعي .4

 مستئدات اخر . اية وأعالنات الخاصة سالدورات التدريبواإل  قوم  ها المر ز
 مثل )مناقشة التقرير التقييمي النهائي(. عند الحاجة خاصةال جتماعاتاال .5

 
ماان و  مااع المااووفين والمعنيااين، المؤسسااة المعتماادة داخاال الااوزارة/تصاااي الاسااتخدام وسااائل اسباط االرتباااط ُضاا  قااومكمااا 

   : ه ر الوسائل
 البريد اإللكتروني. .1
 .المكالمات الهاتفية .2
 الخاصة والعامة.االجتماعات الدورية ، اللقاءات .3
  .و يرها المراسالت الرسمية مثل الكتب والم  رات والتعاميم .4
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 باط االرتباطمعايير اختيار ض  
 :معايير تم وضعها له ر الذا ة وهيباط االرتباط، حسب المؤسسة ساختيار ُض  تقوم الوزارة/

 دارية.اإلو المؤهل العلمي، الكفاءة المعرفية، السمات الشخصية، المهارة واالرشاد، والخبرة الفنية 

 :المؤهل العلمي .1
 اإلدارة مئاالت في ويفال أدنى  حد الئامعي المؤهل. 
 المساندة الدورات من و يرها تصايواال اإلدارة، مئاي في تدريبية دورات على حاصال    كون  أن. 
 ممتاز سشكل الحاسوب تقنيات استخدام على القدرة. 

 :المعرفية الكفا ة .2
 .سرعة في االستئاسة والتفاعل 
 نئاز العمل.دقة في إ 
 .القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت 
  تاسة التقارير.و القدرة على التحليل  
   اء. القدرة على النقد البن 

 

 :السمات الشخصية .3

 و يرها ومصداقيةن يتمتع سأخالقيات العمل من نزاهة أ . 
 المؤسسةالوزارة/ داخل وخار   الد لوماسية في التعامل. 
 هدافولويات وتحديد الموارد لتحقيط األدارة الوق  وترتيب األإ. 
 ئا ية والتأثير.اإل  
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 المهارة واإلرشااد: .4
 م.والت وير مع استمرارية التعل   إدارة التذييرالمساهمة في  القدرة على 
 (.كترونيلبريد اإلال/ الهاتا)لية اتصاي ثا تة آوجود من خالي  ايتصاي والتواصل الفع  مهارات اال 
 .التعاون  روح الفريط والمشار ة 
  المؤسسة الوزارة/ العالقات داخل وخار  ناء. 

 

 ادارية:الخبرة الفنية والخلفية اإل .5
   سنوات.المؤسسة سما ال  قل عن خم  الوزارة/ را ة واسعة في مئاي عمل خبرة ود 
  معايير التميز.سمعرفة 
 .معرفة سعمليات وةروتو والت التقييم 
 .خلفية في مئاي العمل المؤسسي واإلدارا 
 التخ يطالمؤسسي، الئودة، التميز داءالعمل في إحد  الدوائر التالية: ت وير األ ،. 
 تحقيط التميز.دوات التي تستخدم في عملية التخ يط االستراتيئي سما له دور في اإللمام  بعا األ 
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 :باط االرتباطاختيار ض   آلية
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 باط االرتباط:ار ض  يتقييم آلية اخت
 :، ومن ه ر الوسائلآلية اختيار ُضباط االرتباط قياس فاعليةليتم من خاللها  التقييم وسائلد المر ز سعا حد  

 الوزارة/ فياسط االرتباط مد  رضى المووفين عن دور ض   لقياس سئلة على استبانة رضى المووفينأضافة إ 
عامة عن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز السئلة ساأل سئلة على المحور التاسع والمتعلطوذلك سرضافة أ ،المؤسسة

 ن نتيئة ه ا السؤاي لن يتم احتسا ها ضمن العالمة النهائية للوزارة/المؤسسة.أ، مع العلم الحكومي والشفافية داءاأل
 مالحظات الخاصة  هم من تسئيل ال، و باط االرتباطُض  أداءعنى سسمر ز الملك عبدهللا الثاني للتميز  ُ  سجل خاص

 .يتم تحديثه اوال سأوي جائزة دورةخالي  مر زال بل مووفيق  

 باط االرتباط:ض   تأهيل
يكون لصقل معارفهم في مفاهيم التميز  من أجلعددا  من البرامج التدريبية لتأهيل ُضباط االرتباط قام المر ز سرقتراح 

 تي:، حي   ان  المقترحات  اآلفي نشر ثقافة التميز وت بيقها داخل الوزارة/ المؤسسة ايفع   لهم دور

 معايير  علىتدريب متخص   /معتمدمرشد معتمد/ مقيم  :دورات تدريبية متخصصة مثل شرا  ُضباط االرتباط في إ
  الحكومي والشفافية. داءجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األ

  ينهم.فيما جل تبادي المعارف االرتباط من أباط عمل منتد  خاة سُا  
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