�إدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة  -العدد الأول 2012

كلمة معايل وزير الرتبية والتعليم
ت�شهد م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والع�سكري
اهتمام ًا بالغ ًا مب�ستويات الأداء احلكومي ,وحتر�ص
على حتقيق ال�شفافية يف املدخالت والعمليات
واملخرجات ,وت�سعى على الدوام لتوظيف املوارد
املادية والب�شرية لتجويد املنتج وحت�سينه وتطويره
�سواء �أكان منتج ًا مادي ًا �أم معنوي ًا �أم فكري ًا؛ وتنطلق
يف هذا كله من �أن البيئة املادية وحدها ال تكفي,
و�أن الو�سائل والأ�ساليب التقليدية مل تعد جمدية,
و�إمنا ي�ستوجب ذلك تنمية م�ستدامة للموارد
الب�شرية للو�صول �إلى حتدي النوعية بعد �أن �أ�صبح
الكم منجز ًا طبيعي ًا واعتيادي ًا.
ون�سعى يف وزارة الرتبية والتعليم بو�صفها
واحدة من م�ؤ�س�سات الدولة �إلى حتقيق التميز واجلودة مبفهومها ال�شامل ,ونحر�ص من �أجل ذلك
على تعزيز عوامل التميز املادية والب�شرية والفكرية ب�إعداد بيئات تعليمية وخدمية تليق مب�ستوى
الطموح ,وتطوير الكفايات املهنية للمعلمني والعاملني ،وتنمية ا�ستعداد املتعلمني للتعلم وتلقي
اخلدمة الرتبوية.
التوجه نحو اقت�صاد املعرفة ،وحتويل امل�ؤ�س�سات التعليمية واخلدمية
وننطلق يف هذا كله من ّ
�إلى م�ؤ�س�سات اجتماعية ،ي�سهم املجتمع املحلي من خاللها يف �صناعة القرار الرتبوي ،و�إدارة
امل�ؤ�س�سات الرتبوية للو�صول الى الت�شاركية مبفهومها الأ�شمل ،وحتقيق متطلبات التميز يف اخلدمة.
ولعله من ال�ضرورة مبكان -لتحقيق ذلك� -أن تلتقط القيادات والإدارات الرتبوية املبادرات
امللكية ور�ؤى الإرادة ال�سيا�سية يف �إطار تعظيم الفائدة ،وتو�سيع �شرائح امل�ستفيدين ال �سيما
مع وجود جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية التي ع ّبدت الطريق �أمام
املبدعني واملتميزين؛ لن�شر �إبداعهم والإ�سهام يف تطوير العمل الإداري والأداء احلكومي؛ ّمما
ّ
مكن الوزارة من احل�صول على (ختم التميز) يف فئة الوزارات امل�شاركة لأكرث من مرة �ضمن
املرحلة الربونزية يف دورة اجلائزة اخلام�سة ,والأمل يحدونا �أن ال نتوقف عند هذا احلد ,و�إمنا
يف �أن نتجاوزه �إلى املراحل الأكرث تقدم ًا؛ لأننا -وبحمد اهلل -منتلك يف �أ�سرتنا الرتبوية موارد
ب�شرية م�ؤهلة كف�ؤة ال حتتاج �إال �إلى حت�سني البيئات وتطوير الو�سائل الع�صرية ،وم�ضاعفة اجلهود؛
لتحقيق الطموح الرتبوي.
د .فايز ال�سعودي

ر�ؤية اجلائزة ور�سالتها
هدفنا من اال�شرتاك يف اجلائزة
مفهوم اجلائزة
مبادئ التميز الأ�سا�سية
�أ�س�س اجلائزة
معايري اجلائزة
فئات اجلائزة
اللجان العاملة يف اجلائزة
اجلدول الزمني للجائزة
�ضابط ارتباط اجلائزة

ر�ؤية اجلائزة
جتذير ثقافة التميز لدى امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف الأردن ،بحيث تعمل
امل�ؤ�س�سات والأفراد على التميز يف
�أدائهم للو�صول �إلى املمار�سات
الدولية املثلى �أو التفوق عليها.

ر�سالة اجلائزة
توفري بيئة ت�ساعد على خلق
ثقافة التميز ون�شرها يف امل�ؤ�س�سات
وذلك بو�ضع معايري تر�سي �أ�س�س
التميز وتدعم ال�سيا�سات والربامج
واحلوافز التي ت�ؤدى �إلى ذلك.

�أهداف اجلائزة
تهدف اجلائزة �إلى �إحداث نقلة نوعية وتطوير يف �أداء الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف خدمة املواطنني الأردنيني وامل�ستثمرين ،وتعزيز
تناف�سيتها عن طريق ن�شر الوعي مبفاهيم الأداء املتميز والإبداع واجلودة وال�شفافية ،وتهدف �إلى جتذير ثقافة التميز التي ترتكز على ثالثة
�أ�س�س عاملية للممار�سات الف�ضلى للحكومات احلديثة.
يكمن الهدف الرئي�سي من اجلائزة يف �ضمان قيام القطاع احلكومي بالواجبات واملهام املوكلة �إليه على الوجه الأكمل ومب�ستويات عالية من
اجلودة والكفاءة واالحرتاف ،ومن هنا ف�إن جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية جاءت لتعرب عن تقدير قائد الوطن
للم�ؤ�س�سات احلكومية املتميزة يف �أدائها و�إنتاجيتها وخدماتها وم�شروعاتها وبراجمها وخططها و�أ�ساليب عملها ،واملوظفني املتميزين يف هذه
امل�ؤ�س�سات .وتهدف اجلائزة �أي�ض ًا �إلى تعزيز تبادل اخلربات بني م�ؤ�س�سات القطاع العام وم�شاركة بع�ضها بع�ض ًا ق�ص�ص النجاح يف املمار�سات
الإدارية الناجحة.
توفر اجلائزة مرجعية �إر�شادية و�أ�س�س ًا معيارية لقيا�س مدى التقدم والتطور يف �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية يف اململكة ،وت�سهم يف تطوير القطاع
احلكومي واالرتقاء مب�ستوى �أدائه ،وت�ساعد �أي�ض ًا يف دعم برامج التنمية والتخطيط الإ�سرتاتيجي يف هذه امل�ؤ�س�سات.
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هدفنا من اال�شرتاك يف اجلائزة
تطوير عمل الوزارة بن�شر ثقافة التميز وثقافة التوثيق ،واعتماد منهجية مخطط لها وفق ر�ؤية محددة.
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مبادئ التميز الأ�سا�سية
 .1حتقيق نتائج متوازنة.
 .3القيادة عن طريق الر�ؤية ،والإلهام والأمانة.
 .5النجاح من خالل الأفراد.

� .2إ�ضافة قيمة ملتلقي اخلدمة.
 .4الإدارة بالعمليات.
 .6رعاية االبتكار والإبداع.

 .7بناء ال�شراكات.

 .8حتمل امل�س�ؤولية مل�ستقبل م�ستدام.

�أ�س�س اجلائزة
الأ�س�س الثالثة للجائزة ،وهي الأ�س�س الثالثة للممار�سات املثلى للحكومات احلديثة:
حكومة تركز على متلقي اخلدمة
حكومة تركز على النتائج
العمل ب�شفافية
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معايري اجلائزة
املعيار الرئي�سي الأول :القيادة
اجلهة امل�س�ؤولة�:إدارة التخطيط والبحث الرتبوي
يتناول هذا املعيار قدرة القيادة على توجيه الوزارة ب�شكل فاعل لتحقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية والإ�سهام يف حتقيق الأهداف الوطنية واملبادرات امللكية
ذات ال�صلة ،وتوفري املوارد الالزمة لذلك ،ويقي�س �إلى �أي مدى قامت القيادة بكل من :الرتكيز على متلقي اخلدمة ،وحتقيق �أف�ضل النتائج ،والعمل
ب�شفافية ،مبا ي�أتي:
1 .1حتديد الهدف من وجود الوزارة بالر�ؤية والر�سالة ،ومبا ي�ساعد الأطراف املعنية كافة على فهم الو�ضع احلايل والتوجه امل�ستقبلي للوزارة
و�صو ًال �إلى حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية املرجوة.
�2 .2ضمان تطبيق نظام للحاكمية ،و�ضمان النزاهة امل�ؤ�س�سية وال�شفافية ،والبعد عن الف�ساد ،والتزام املوظفني مبدونة ال�سلوك الوظيفي
و�أخالقيات الوظيفة العامة.
 3 .3تبني منظومة قيم م�ؤ�س�سية من �ش�أنها تعزيز قدرة الوزارة على حتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها.
4 .4تطوير �إ�سرتاتيجية توجه الأعمال والن�شاطات والإجراءات؛ لتحقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية والإ�سهام يف حتقيق الأهداف الوطنية
واملحاوراملختلفة للأجندة الوطنية املتعلقة بعمل الوزارة ،وكذلك املبادرات امللكية ذات ال�صلة.
� 5 .5إيجاد ثقافة م�ؤ�س�سية تدعم قدرة املوظفني على حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية بكفاءة وفاعلية واملحافظة عليها.
6 .6تطوير وتطبيق �أنظمة �إدارية داخلية مت ِّكن املوظفني من القيام باملهام والواجبات املوكولة �إليهم ،وبناء �أنظمة ملراقبة الأداء امل�ؤ�س�سي وتقييمه.
7 .7و�ضع �إ�سرتاتيجيات للتعاون وبناء العالقات الت�شاركية مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى ،وو�ضع �إ�سرتاتيجيات لإدارة املخاطر.
8 .8االلتزام بثقافة التميز وجتذيرها لدى موظفي الوزارة وت�شجيع الإبداع والتعلم امل�ستمرين والعمل بروح الفريق.
9 .9قيام الوزارة مب�س�ؤولياتها جتاه املجتمع املحلي بامل�شاركة يف الن�شاطات املجتمعية.

اجلهة امل�س�ؤولة� :إدارة املوارد الب�شرية
يتناول هذا املعيار جهود الوزارة يف بناء بيئة عمل داعمة ،ت�شجع الأداء املتميز على امل�ستويني ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي واملحافظة عليها ،ويتناول �أي�ض ًا مدى
فاعلية الوزارة يف املجاالت الآتية:
 1 .1و�ضع خطط لتوفري الكوادر ال�ضرورية ملواجهة الطلب احلايل واملتوقع مبا يتوافق مع بيئة العمل والظروف املحيطة.
 2 .2تطبيق �سيا�سات توظيف عادلة و�شفافة ونظام مكاف�آت لتحفيز املوظفني.
 3 .3تنفيذ برامج تدريب وتطوير املوظفني ب�شكل يلبي االحتياجات امل�ؤ�س�سية.
4 .4ت�صميم وتنفيذ برامج تعزز ر�ضا املوظفني وت�شجعهم على البقاء يف الوزارة.

املعيار الرئي�سي الثالث :العمليات
اجلهة امل�س�ؤولة� :إدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة
يتناول هذا املعيار كيفية ت�صميم العمليات التي ت�ستخدمها الوزارة وتنفيذها لتقدمي خدماتها ،ويتناول �أي�ض ًا فاعلية الوزارة يف املجاالت الآتية:
�1 .1إدارة عملياتها وتب�سيطها؛ لتتمكن من حتقيق �أهدافها امل�ؤ�س�سية.
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2حتديد احتياجات متلقي اخلدمة وتوقعاتهم ،وت�صميم العمليات ال�ضرورية لتلبيتها �أو تقدمي ما يفوقها.
3جمع التغذية الراجعة من متلقي اخلدمة ،واال�ستفادة من هذه املعلومات عند �إعادة �أو مراجعة ت�صميم العمليات؛ لت�سهم يف زيادة م�ستويات
ر�ضا متلقي اخلدمة.
�4إدارة العالقات مع املوردين ومقدمي اخلدمات؛ ل�ضمان احل�صول على املنتجات واخلدمات التي حتتاجها الوزارة بطريقة كف�ؤة.
5رفع اجلاهزية الإلكرتونية؛ لت�سهم يف حت�سني �أداء العمليات واخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة.
�6إدارة �أن�شطة االت�صاالت اخلارجية للوزارة وتفعيل دورها يف ر�سم �صورة �إيجابية للوزارة.

املعيار الرئي�سي الرابع :املعرفة
اجلهة امل�س�ؤولة :مركز التدريب الرتبوي
يتناول هذا املعيار �إدارة املعرفة يف الوزارة و�إ�سرتاتيجياتها ،و ُيق ِّيم �أي�ض ًا قدرة الوزارة على:
1 .1االلتزام ب�إدارة املعرفة ون�شر الوعي ب�أهميتها.
2 .2فهم االحتياجات املعرفية الداخلية واخلارجية.
3 .3جمع البيانات واملعلومات ال�ضرورية وحتليلها بغر�ض اال�ستفادة منها.
�4 .4إدارة املوجودات املعرفية الداخلية.
5 .5ن�شر املعرفة وتعميمها.
�6 .6إجراء املقارنات املعيارية بهدف التعلم ونقل املعرفة للجهات الأخرى.
7 .7احلفاظ على �سرية املعلومات و�أمنها.
8 .8التخطيط والتنفيذ ال�سليم لإدارة املعرفة.
9 .9مراقبة وتقييم تنفيذ �إ�سرتاتيجية �إدارة املعرفة.

املعيار الرئي�سي اخلام�س :املالية
اجلهة امل�س�ؤولة� :إدارة ال�ش�ؤون املالية و�إدارة اللوازم والتزويد
يتناول هذا املعيار الإدارة املالية للوزارة وعملية �إعداد املوازنة ،و ُيق ِّيم �أي�ض ًا مدى فاعلية الوزارة مبا ي�أتي:
�1 .1إعداد موازنة الوزارة ،وتوزيع املخ�ص�صات املالية لتحقيق �أهدافها.
2 .2ت�صميم وتطبيق الأنظمة املحا�سبية التي ت�ضمن امل�ساءلة املالية ،واال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
3 .3حتليل �أداء الوزارة املايل وعك�س مخرجات عملية املراقبة والتدقيق؛ بهدف التح�سني امل�ستمر يف عملية �إعداد املوازنة والإدارة املالية.
�4 .4ضمان حتقيق ال�شفافية املالية يف مراحل التخطيط والتطبيق والتقييم املايل ،وتوفري البيانات املالية لأ�صحاب العالقة بدقة ،ويف
الوقت املنا�سب.

فئات اجلائزة
جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية للوزارات وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة
جائزة املوظف احلكومي املتميز
جائزة اخلدمة احلكومية املتميزة
جائزة الإبداع احلكومي
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الفئات التي ت�شارك بها وزارة الرتبية والتعليم

 .1جائزة امللك عبدالله لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية للوزارات امل�شاركة لأكرث من مرة
 .2جائزة املوظف احلكومي املتميز
تر�شح الوزارة ثالثة موظفني لفئات جائزة املوظف احلكومي املتميز.
ُ

فئات جائزة املوظف احلكومي املتميز
الفئة الأولى  :جائزة املوظف القيادي /الإ�شرايف املتميز
ي�شرتط فيمن يتم تر�شيحه لهذه الفئة ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون موظف ًا عام ًال يف الوظائف القيادية �أو الإ�شرافية يف الوزارة على اختالف �أنواعها وم�سمياتها (م�ساعد �أمني
عام ،مدير �إدارة ،مدير مديرية ،رئي�س ق�سم�... ،إلخ) .ال يجوز تر�شيح الوزير �أو الأمني العام للجائزة؛ لأنهم يكرمون
بفوز الوزارة.
�2 .2أن يكون قد عمل يف الوظيفة القيادية �أو الإ�شرافية يف الوزارة مدة �سنتني �أو �أكرث.
�3 .3أن ير�أ�س موظ َف نْي اثنني على الأقل.
الفئة الثانية :جائزة املوظف الإداري /الفني املتميز
ي�شرتط فيمن يتم تر�شيحه لهذه الفئة ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون موظف ًا عام ًال يف وظائف �إدارية كتابية �أو بوظائف ذات طبيعة فنية و�/أو تقنية على اختالف �أنواعها وم�سمياتها
(هند�سية ،قانونية ،اقت�صادية ،مالية ،حا�سوبية�...،إلخ).
�2 .2أن يكون قد عمل يف الوظيفة الإدارية �أو الفنية يف الوزارة مدة �سنتني �أو �أكرث.
الفئة الثالثة :جائزة املوظف امل�ساند املتميز
ي�شرتط فيمن يتم تر�شيحه لهذه الفئة ما ي�أتي:
�1 .1أن يكون موظف ًا عام ًال يف وظائف خدمية �أو مهنية �أو �إدارية م�ساندة (�سكرتاريا ،م�أمور مق�سم� ،سائق�...،إلخ).
�2 .2أن يكون قد عمل يف الوظيفة اخلدمية �أو الإداريـة امل�سانـدة يف الوزارة مدة �سنتني �أو �أكرث.

اللجان العاملة يف اجلائزة
.1اللجنة العليا :برئا�سة معايل وزير الرتبية والتعليم ونائب الرئي�س عطوفة الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية بالوكالة .وع�ضوية كل من:
•الأمني العام لل�ش�ؤون الفنية والتعليمية.
•مدير الرتبية والتعليم يف مديرية عمان الأولى.
•مدير الرتبية والتعليم يف مديرية م�أدبا.
•رئي�س ق�سم متابعة الأداء امل�ؤ�س�سي.
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•مديري الإدارات يف مركز الوزارة.
•مدير الرتبية والتعليم يف مديرية الق�صر.
•مدير مديرية توكيد اجلودة.

.2جلنة معيار القيادة :برئا�سة مدير �إدارة التخطيط والبحث الرتبوي.
.3جلنة معيار الأفراد :برئا�سة مدير �إدارة املوارد الب�شرية.
.4جلنة معيار العمليات :برئا�سة مدير �إدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة.
.5جلنة معيار املعرفة  :برئا�سة مدير مركز التدريب الرتبوي.
.6جلنة معيار املالية  :برئا�سة مدير �إدارة ال�ش�ؤون املالية.
املوظف احلكومي املتميز  :برئا�سة مدير �إدارة املناهج والكتب املدر�سية.

.7جلنة جائزة
.8جلنة املت�سوق اخلفي :برئا�سة مدير الديوان العام.

�إ�ضافة �إلى بع�ض اللجان الفرعية من جلان املعايري:
.1
.2
.3
.4
.5

1جلنة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر  /برئا�سة مدير �إدارة التعليم.
2جلنة �إ�سرتاتيجية االت�صال اخلارجي  /برئا�سة مدير مديرية البحث الرتبوي.
3جلنة تب�سيط الإجراءات  /برئا�سة مدير مديرية توكيد اجلودة.
4جلنة مراجعة الإجراءات القيا�سية وتعديلها  /برئا�سة مدير مديرية توكيد اجلودة.
5جلنة الدعم الفني.

وتقوم اللجان باملهام الآتية:
�أو ً
ال  :فرق معايري اجلائزة (القيادة ،الأفراد ،العمليات ،املعرفة ،املالية)
1 .1درا�سة محتوى معايري اجلائزة و�أ�سئلة املعايري ودليل التقييم ،وحتديد النتائج املراد حتقيقها لكل معيار.
2 .2متابعة نتائج التقرير التقييمي للوزارة للدورة ال�سابقة (اخلام�سة .)2012/2011
�3 .3إعداد خطط �إجرائية وتنفيذية لكل معيار.
4 .4حتديد املنهجيات القائمة وحت�سينها ،و�ضمان تطبيقها بطريقة نظامية ،وح�سب املتطلبات املعتمدة للجائزة.
5 .5ت�أمني الوثائق واملعززات الالزمة.
6 .6كتابة تقرير اال�شرتاك.
7 .7متابعة نتائج تقارير املت�سوق اخلفي مع الإدارات املعنية ،وت�صويب نقاط التطوير والتح�سني.
ثانياً  :فريق معيار فئة املوظف احلكومي املتميز
�1 .1إعداد �أ�س�س الرت�شيح جلائزة فئة املوظف احلكومي املتميز ،وتعميمها ح�سب الأ�صول.
2 .2تر�شيح �أ�سماء املوظفني الذين �سيمثلون الوزارة عن فئة املوظف احلكومي املتميز ،ورفعها للإدارة العليا لإقرارها.
3 .3التن�سيق مع املوظفني املر�شحني عن فئة املوظف احلكومي املتميز ،لتعريفهم بكيفية الإجابة عن الأ�سئلة الواردة يف املعيار،
وم�ساعدتهم يف ت�أمني الوثاق الالزمة.
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ثالثاً  :فريق الدعم الفني
.1
.2
.3
.4

1تهيئة الوزارة للح�صول على مركز متقدم يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية.
2متابعة ودعم اللجان الفرعية للجائزة.
3متابعة ما يتم تنفيذه من اخلطة الإجرائية لتعزيز نقاط القوة ،وتاليف فر�ص التح�سني يف التقرير التقييمي للجائزة للدورة
اخلام�سة  2011/2010للمعايري كافة.
4متابعة ما يتم تنفيذه من اخلطة التنفيذية للدورة ال�ساد�سة  2013/2012للمعايري كافة.

�أهم الأن�شطة يف اجلدول الزمني للجائزة يف دورتها ال�ساد�سة()2013/2012
الن�شاط

التاريخ

�إطالق اجلوائز

كانون الثاين 2012

ور�شات التوعية باجلوائز

�شباط 2012

برامج التدريب املتخ�ص�ص

�آذار� -أيار 2012

ا�ستالم تقارير اال�شرتاك من اجلهات امل�شاركة

ت�شرين الثاين 2012

عملية التقييم

ت�شرين الثاين� -آذار 2013

الإعالن عن نتائج جوائز امللك عبد اهلل الثاين للتميز

�أيار 2013

�ضابط ارتباط اجلائزة
ال�سيدة بل�سم محمود عطا اهلل املعايطة
رئي�س ق�سم متابعة الأداء امل�ؤ�س�سي  /مديرية توكيد اجلودة � /إدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة
هدفنا التميز واملحافظة على م�ستويات �أداء متفوقة تلبي وتتجاوز احتياجات جميع �أ�صحاب العالقة املعنيني وتوقعاتهم كافة

الإ�شراف العام

د .محمود خلف القبابعة

م�ست�شار معايل الوزير ل�ش�ؤون الرقابة

�سليم محمد اخلليفات

الإ�شراف

مدير �إدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة

هيئة التحرير

م .محمد عبد القادر البو
مدير مديرية توكيد اجلودة

التدقيق اللغوي

الت�صميم والإخراج الفني

بل�سم محمود املعايطة

دعاء ن�صوح �أبو �سعدة

يا�سر ذيب �أبو �شعرية

�سها عبدالرزاق بدر

رئي�س ق�سم متابعة الأداء امل�ؤ�س�سي

ع�ضو ق�سم املوا�صفات

رئي�س ق�سم الرتجمة واملطبوعات

ع�ضو ق�سم الرتجمة واملطبوعات

ملزيد من املعلومات:

www.moe.gov.jo

ي�سعدنا توا�صلكم عرب:

 06/5607181فرعي 342

king.award@moe.gov.jo

06/5655993

