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الإذاعة ا ألردنية تس تضيف املدير التنفيذي ملركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ابلواكةل الس يد أأسامة أأبو سلمي
2016/9/4

اس تضافت الإذاعة ا ألردنية املدير التنفيذي ملركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ابلواكةل الس يد أأسامة أأبو سلمي للحديث عن املركز
والتطورات اليت رافقت نشأأة املركز اإىل الآن مضن الرعاية والتوجهيات امللكية املس مترة للمركز و أأبرز التحدايت اليت واهجت
املركز خالل فرتة اإنشاء وتطوير همام املركز ،وبدوره أأوحض الس يد اسامة اخلدمات اليت يقدهما مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي،
ودوره يف دمع قطاع الش باب ،مبا يتوافق مع الرؤية امللكية بدمع القطاع الش بايب يف اململكة.
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مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي يزور مركز املكل عبد هللا الثاين للعمليات اخلاصة KASOTC
2016/10/6

قام مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي بزايرة مركز املكل عبد هللا الثاين للعمليات اخلاصة  KASOTCحيث ختلل الزايرة
اجامتع ًا مت التباحث فيه حول س بل التعاون وتعزيز العالقات بني املركزين ،اإضافة اإىل زايرة مرافق املركز()KASOTC
والاطالع عىل جتربهتم.
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شارك عدد من موظفي مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي يف دورة حول تطبيق قانون ضامن حق احلصول عىل
املعلومات يف املؤسسات العامة
2016/10/12
مضن مرشوع "اإعرف" لتعزيز الشفافية وحق
املعرفة ،شارك عدد من موظفي مركز املكل عبدهللا
الثاين للمتزي يف دورة حول تطبيق قانون ضامن حق
احلصول عىل املعلومات يف املؤسسات العامة واليت
نظمها مركز حامية وحرية الصحفيني ،اس تكام ًل
للجهود اليت بذلها طوال الس نوات املاضية دلمع حق
احلصول عىل املعلومات.

وس يعمل مركز حامية وحرية الصحفيني
ابلرشاكة مع مرشوع س يادة القانون وبمتويل
من الواكةل ا ألمريكية للتمنية ادلولية
 USAIDبشلك وثيق مع الوزارات
واملؤسسات العامة لتطوير اإجراءات حق
احلصول عىل املعلومات وأليات الإنفاذ،
وسيتعاون مع مركز املكل عبد هللا الثاين
للمتزي لإدماج هذا احلق مضن معايري جائزة
املكل عبد هللا الثاين لمتزي ا ألداء احلكويم
والشفافية.
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املدير التنفيذي ملركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ابلواكةل الس يد أأسامة ابوسلمي يف مقابةل مع موقع املقر الإخباري
2016/10/16
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عقد مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ورشة توعية للمشاركني يف جائزة اخلدمة احلكومية املمتزية لدلورة الرابعة
2016/10/19

عقد مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ورشة توعية للمشاركني يف جائزة اخلدمة احلكومية املمتزية لدلورة الرابعة ،هبدف تعريف
املشاركني بأأهداف اجلائزة و أأسسها ،وتقدمي رشح عن معايري وأأس ئةل اجلائزة ،كام مت توضيح ألية التقيمي اليت يتبعها املركز يف
تقيمي الوزارات واملؤسسات املشاركة.
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مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي يشارك يف امللتقى الثالث ألفضل املامرسات يف اجلودة والمتزي املؤسيس يف
السعودية
2016/10/25
شارك مركز املكل عبد هللا الثاين
للمتزي يف أأعامل امللتقى الثاااالاااث
ألفضااااال املامرساااااات يف اجلودة
والمتزي املؤسااااايسااااا واذلي عقد
حتااات رعااااياااة خاااادم احلرمني
الرشااايفني املكل سااالامن بن عبد
العزيز ،ونظمتااه ا ألم اانااة العااامااة
جلااائزة املكل عباادالعزيز للجودة،
يف الرايض يف الفرتة ما بني -25
.2016/10/26
ويأأيت عقد هذا امللتقى هبدف تعزيز التواصل بني خمتلف القطاعات احلكومية واخلاصة يف ش ىت أأحناء الوطن لتبادل اخلربات
والآراء ومناقشة التحدايت اليت تواجه قيادات اجلودة والمتزي املؤسيس .أأيض ًا ،يتيح هذا امللتقى الفرصة أأمام املهمتني ابجلودة
متنوعة لإثراء املعرفة والإسهام يف حتسني وتطوير ا ألداء
والمتزي لالطالع عىل جتارب عاملية وإاقلميية ووطنية يف جمالت معل ِّ
عند العودة مليدان العمل ،فامي اس تعرض امللتقى اذلي يشارك فيه اثنان وثالثون متحد ًاث وخمتص ًا يف اجلودة ،لكامت رئيس ية عن
مخس جتارب دولية جلوائز اجلودة الوطنية يه( :جائزة اجلودة الياابنية ،واجلائزة ا ألمريكية للجودة ،ومركز املكل عبد هللا الثاين
للمتزي ،وجائزة الش يخ خليفة لالمتياز وكذكل اجلائزة ا ألسرتالية) ،وإالقاء الربانمج الضوء عىل أأكرث من ست عرشة جتربة إاقلميية
متنوعة ،اإضافة اإىل ثالث جلسات حوارية خصصت ملناقشة أأثر جوائز اجلودة
وعاملية من مثاين دول تغطي « »9قطاعات ِّ
الوطنية عىل الاقتصاد الوطين وا ألداء املؤسيس واجملمتعات بشلك عام.
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وقدم الس يد أأسامة أأبو سلمي ،املدير التنفيذي ابلواكةل ملركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي من خالل مشاركته يف الورشة ا ألوىل
من أأعامل امللتقى واليت عقدت حتت عنوان " أأمهية و أأثر جوائز اجلودة الوطنية عىل ا ألداء املؤسيس واجملمتع بشلك عام" ورقة
معل اس تعرض فهيا تأأسيس املركز ،واجلوائز اليت يديرها ،والإطار العام للك جائزة ،اإضافة اإىل أأثر اجلائزة عىل أأداء الوزارات
واملؤسسات املشاركة ورىض متلقي اخلدمة.
وعىل هامش امللتقى قام املدير التنفيذي ملركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي ابلواكةل الس يد أأسامة أأبوسلمي بعقد اإجامتعات جانبية
لبحث س بل التعاون وتبادل املعرفة بني املركز واجلوائز العاملية مع لك من الس يد /يناجميوتو نيويك مدير عام اجلائزة الياابنية
للجودة وادلكتور رولن س تييس رئيس اللجنة ا إلرشافية جلائزة مالكوم ابدلرجي ا ألمريكية ،والس يد /رايف فريانندو الرئيس
التنفيذي للمؤسسة ا ألسرتالية للمتزي املؤسيس ،والربوفيسور /هادي التيجاين املنسق العام جلائزة الش يخ خليفة لالمتياز يف أأبو
ظيب.
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شارك عدد من موظفي املركز يف دورة تدريبية تؤهلهم لتقيمي همارات التصال والعمل بروح الفريق واملبادرة والابداع
Psychometric Testing
2016/11/2

حرص ًا من املركز لتطوير معلية التقيمي واختيار املقميني لتشمل جوانب تتعدى املعرفة النظرية والتقنية بعملية التقيمي وفق مناذج
اجلوائز ،خضع عدد من موظفي املركز دلورة تدريبية تؤهلهم لتقيمي همارات التصال والعمل بروح الفريق واملبادرة والابداع
 Psychometric Testingاليت س يخضع لها املقميني املؤهلني للعمل يف تقيمي جوائز املكل عبد هللا الثاين للمتزي خالل
ادلورات القادمة.
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مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي يعقد اجامتع مع املدير التنفيذي ملعهد الابتاكر العاملي والرئيس التنفيذي مجلعية
رشاكت تقنية املعلومات والتصااالت "انتاج" والسا يد عياد رشمي مدير برانمج جسااور من أأجل مناقشااة التعاون
املس تقبيل
2016/11/13
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عقد مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ورشة توعية جبائزة املكل عبد هللا الثاين للمتزي للقطاع اخلاص لعدد من
البنوك
2016/11/15

ابلتعاون مع مجعية البنوك ا ألردنية عقد مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي ورشة توعية جبائزة املكل عبد هللا الثاين للمتزي للقطاع
اخلاص لعدد من البنوك.
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مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي يوقع مذكرة تفامه مع وزارة تطوير القطاع العام
2016/11/16

وقعت وزارة تطوير القطاع العام مع مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي مذكرة تفامه لتأأطري التعاون بني اجلانبني يف تطوير القطاع
العام وتعزيز قدرات العاملني دلى الوزارة من خالل الاس تفادة من ادلورات اليت يعقدها املركز.
ووقع املذكرة وزيرة التصالت وتكنولوجيا املعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام ماجـد شويكـة واملدير التنفيذي ابلواكةل ملركز
املكل عبدهللا الثاين للمتزي أأسامـة أأبو سـلمي.
و أأكدت شويكـة خالل حفل التوقيع أأن مذكرة التفامه تُعد خطوة هممة لتحقيق التاكملية والتشاركية يف ترمجة وتنفيذ س ياسات
تطوير القطاع العام ل س امي ما يتعلق بتحسني مس توى اخلدمات احلكومية ،من خالل التعاون يف وضع معايري لكيفية قياس
جودة ومس توى تكل اخلدمات ،مشرية اإىل أأن املذكرة املوقعة س تعمل ومن خالل التشاركية مع املركز عىل تفعيل أليات املتابعة
واملساءةل لدلوائر احلكومية يف معلية تطوير اخلدمات وتبس يط الإجراءات ورفع مس توى رىض متلقي اخلدمات وتنفيذ اخلطط
التحس ينية لرفع ا ألداء ومعاجلة الفجوات.
بدوره أأكد أأبو سلمي عىل أأمهية املذكرة اليت تعزز العالقة التشاركية بني اجلانبني ،حيث اعتربها اإحدى طرق تطوير اخلدمات
احلكومية واليت بدورها ستنعكس اجيا ًاب عىل ا ألداء احلكويم وحتقيق رىض متلقى اخلدمة ،كام أأن نتاجئ املؤسسات املشاركة يف
جائزة املكل عبد هللا الثاين للمتزي يه مدخالت دلى الوزارة ،وهدف الك اجلهتني يه رفع مس توى رىض متلقي اخلدمة فيسهل
العمل عندما تكون ا ألهداف متالقية.
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ومبوجب مذكرة التفامه تقوم الوزارة بتضمني مبادئ ومعايري و أأسس اجلوائز املقدمة من املركز مضن الربامج التدريبية وورش
العمل اليت تعقدها وتزويد املركز ابلتقارير
وادلراسات اليت تتعلق مبجالت وفرص
التحسني يف ادلوائر احلكومية واليت تقع
مضن اهامتماته ،وتزويده بنسخة عن
التقارير املُتعلقة ابخلدمات احلكومية
ومن مضهنا التوصيات اليت يمت رفعها اإىل
جملس الوزراء ،واملسامهة يف معلية
املراجعة والتطوير واملشاركة يف
ورشات العمل اليت يعقدها املركز بعد
انهتاء دورة اجلائزة واعطاء التغذية
الراجعة املناس بة.
كام وتنص املذكرة عىل قيام املركز
بتدريب وتعزيز قدرات موظفي الوزارة ومعهد الإدارة العامة من خالل ادلورات التدريبية اليت يعقدها املركز ،ومراعاة متطلبات
ا ألدةل الإرشادية واملهنجيات وا ألدوات الصادرة عن الوزارة وتضميهنا مضن متطلبات جائزة املكل عبد هللا الثاين لمتزي ا ألداء
احلكويم والشفافية و أأخذها بعني الاعتبار عند معلية التقيمي.
هذا ابلإضافة اإىل تزويد الوزارة ابلتقارير التقيميية الهنائية للجهات املشاركة يف جائزة املكل عبد هللا الثاين لمتزي ا ألداء احلكويم
والشفافية وجائزة اخلدمة احلكومية املمتزية عىل مس توى الوزارات واملؤسسات وعىل مس توى القطاعات.
كام وتتضمن مذكرة التفامه املشاركة يف ورش العمل واملؤمترات وادلورات التدريبية اليت مت يعقدها اجلانبني هبدف الاطالع
املتبادل ،وتبادل البياانت واملعلومات املتعلقة ابلوزارات واملؤسسات احلكومية اليت ختدم معل الفريقني ،واملشاركة يف تطوير
املعايري املطبقة من قبل الفريقني واليت تسامه يف حتسني أأداء مؤسسات القطاع العام واملشاركة يف حتليل نتاجئ جائزة املكل عبد
هللا الثاين لمتزي ا ألداء احلكويم والشفافية وتعريف املبادرات التحس ينية عىل املس توى احلكويم.
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وفد من لكية محمد بن راشد ل إالدارة احلكومية يزور مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي
2016/11/21

اس تقبل مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي وفد ًا من لكية محمد بن راشد ل إالدارة احلكومية بعضوية ادلكتور عيل املري والربوفسور
رائد العوامةل يف مقر املركز ،وذكل ل إالطالع عىل جتربة املركز وجوائز المتزي اليت يديرها ،حيث التقى الوفد مبجموعة من موظفي
املركز وبرئاسة املدير التنفيذي ابلواكةل للمركز الس يد أأسامة ابو سلمي واذلي بدوره أأوحض ادلور اذلي يقوم به املركز مكرجعية
وطنية وإاقلميية للمتزي ،واس تعرض جوائز المتزي اليت يديرها املركز للقطاعني العام واخلاص وقطاع مجعيات ا ألعامل واملؤسسات
غري الرحبية ،وحبث س بل التعاون والتنس يق املشرتك ،وإاماكنية تبادل اخلربات والاس تفادة من خربة لكية محمد بن راشد ل إالدارة
احلكومية يف تدريب القيادات احلكومية والتخطيط الاسرتاتيجي وإادارة املشاريع وغريها من املواضيع املتنوعة.
و أأكد اسامة ابو سلمي خالل اللقاء عىل متانة العالقات اليت تربط
ا ألردن مع دوةل الإمارات الشقيقة واس تعداد املركز التام للتعاون
وتبادل اخلربات مع املؤسسات العربية الشبهية وذكل من خالل بناء
القدرات وتقدمي ادلورات التدريبية ،كام مت تبادل ادلروع التذكرية يف
هناية اللقاء عىل أأمل ترتيب اجامتعات قريبة وتأأطري التعاون بشلك
موثق والبدء يف العمل املشرتك.
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مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي يعقد ورشة توعية جبائزة املكل عبد هللا الثاين للمتزي للقطاع اخلاص يف مجعية
املستشفيات اخلاصة
2016/11/24

15

برانمج يوم جديد يس تضيف املدير التنفيذي ابلواكةل ملركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي الس يد أأسامة أأبو سلمي
2016/12/13

ملشاهدة املقابةل يرىج الضغط عىل الرابط التايل:
https://www.youtube.com/watch?v=VKqN0ASIOpQ
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مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي يوقع اتفاقية تعاون مع لكية محمد بن راشد ل إالدارة احلكومية
2016/12/27

وقع مركز املكل عبد هللا الثاين للمتزي اتفاقية تعاون ورشاكة مدهتا أأربع س نوات مع لكية محمد بن راشد ل إالدارة احلكومية هبدف
التعاون والتواصل والتنس يق بيهنام مبا خيدم الصاحل العام ،وتبادل اخلربات والتجارب وادلراسات يف جمال معل لك مهنام لتطوير
ما يُقدم للمتعاملني من خدمات وا إلرتقاء هبا اإىل أأفضل ادلرجات.
وت اأأيت هااذه التفاقيااة الاايت وقعهااا عاان لكيااة محمااد باان راشااد ل ا إالدارة احلكوميااة ،الربوفيسااور رائااد ع اوام معيااد ال يااة،
وعاان مركااز املااكل عبااد هللا الثاااين للمتاازي املاادير التنفيااذي ابل اواكةل الس ا يد أأسااامة ابوساالمي ،انطالق ا ًا ماان حاارص الط ارفني
عااىل بناااء عالقااات رشاكااة فعاااةل مبنيااة عااىل املعرفااة واخل اربات املرتامكااة يف جمااالت نرش ا المتاازي وإاعااداد وتأأهياال القااادة،
وتوثيااق ونرش ا أأفضاال املامرسااات احلكوميااة .ماان جانبااه أأشااار الس ا يد أأسااامة أأبوساالمي أأن هااذه الإتفاقيااة أأتاات لس ا تكامل
التعاااون بااني الطرفااان منااذ عااام  2009يف جمااال املاانح ادلراساا ية وجمااال تطااوير وتنفيااذ باارامج تدريبيااة متخصصااة يف
جمااال المتاازي احلكااويم وغريهااا ماان اجملااالت ذات الاهااامتم املشاارتك ،هباادف بناااء القاادرات والاساا تفادة ماان اخلااربات
املتبااااااادةل يف تطااااااوير ومراجعااااااة املااااااواد العلميااااااة وإاعااااااداد املعااااااايري وا ألدةل الإرشااااااادية للااااااربامج التدريبيااااااة.
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ووفق ًا لالتفاقية سيمت تقدمي منحتني س نو ًاي مضن برانمج "منحة لكية محمد بن را شد ل إالدارة احلكومية للمتزي" للفائزين يف جائزة
املوظف احلكويم املمتزي مضن جائزة املكل عبد هللا الثاين لمتزي ا ألداء احلكويم والشفافية ،ويه منحة دراس ية اكمةل لالخنراط
يف برامج املاجس ا تري اليت تقدهما ال ية ،كام ساايمت تنظمي زايرات معرفية متبادةل بني ال ية واملركز للمؤس اس اات احلكومية يف
الإمارات وا ألردن ل إالطالع عىل أأفضااال املامرساااات يف جمال المتزي املؤسااايسااا ومالمساااة واقع العمل احلكويم يف ادلولتني
الشااقيقتني .وتعترب لكية محمد بن راشااد ل إالدارة احلكومية ،مؤسااسااة أأاكديية حبثية متخصااصااة ابلإدارة احلكومية والسا ياسااات
العامة عىل مساااا توى الوطن العريب ،وتسااااعى دلمع مساااارية المتزي احلكويم يف دوةل الإمارات العربية املتحدة بشاااالك خاص
والوطن العريب بشااالك عام ،من خالل تقدمي منظومة متاكمةل من الربامج التعلميية والتدريبية وا ألحباث وادلراساااات ،وتوثيق
التجربة الإماراتية املمتزية وإاعادة اإنتاج وتبادل املعرفة بني املؤسسات احلكومية يف دوةل الإمارات وادلول العربية.

18

ملخص ادلورات التدريبية اليت عقدها املركز خالل الفرتة أأيلول -اكنون أأول2016 /

ورشة توعية حول معايير جائزة الملك عبدهللا الثاني
لتميز األداء الحكومي والشفافية (وزارة الطاقة
والثروة المعدنية)

50

ورشة توعية حول جوائز الملك عبدهللا والخطة
التحسينية

75
تدريب متخصص على معايير جائزة الخدمة الحكومية
المتميزة

37

تحويل مخرجات التقرير التقييمي الى خطط عمل
86
مقيم معتمد من مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز

6

متحقق معتمد

10
عدد المشاركين
15

مرشد معتمد

5

المسؤولية المجتمعية
20
مقيم EFQM
39
مؤشرات األداء الرئيسية
16
التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك عبدهللا
الثاني للتميز للقطاع الخاص

52

0

20

40

80

60

19

100

التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك عبدهللا
الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

عدد الدورات

التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز
األداء الحكومي والشفافية
التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز
للقطاع الخاص
مؤشرات األداء الرئيسية

1

3

2

مقيم EFQM

1
المسؤولية المجتمعية
3
مرشد معتمد
3
متحقق معتمد
مقيم معتمد من مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
تحويل مخرجات التقرير التقييمي الى خطط عمل
3

5
تدريب متخصص على معايير جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
1
1

1

ورشة توعية حول جوائز الملك عبدهللا والخطة التحسينية

1

ورشة توعية حول معايير جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء
الحكومي والشفافية (وزارة الطاقة والثروة المعدنية)

20

فريق معل املركز:
ابتداء من العدد الثاين عرش من النرشة الإلكرتونية بد أأ املركز بتقدمي نبذة عن موظفيه حسب ادلوائر والوحدات.
ً

دائرة التدريب
♦ مدير التدريب
املهندس هيمث أأكرم القعقاع
يشغل املهندس هيمث القعقاع منصب مدير التدريب يف مركز املكل
عبدهللا الثاين للمتزي منذ عام  .2009خالل مسريته املهنية،
معل املهندس هيمث كرئيس قسم توكيد اجلودة يف وزارة التخطيط والتعاون
ادلويل ومن مث معل يف قطاع الاستشارات مكستشار يف
التخطيط الاسرتاتيجي وإادارة العمليات .اكتسب املهندس هيمث القعقاع
خربة واسعة يف عدد من اجملالت اخملتلفة مثل جوائز املكل عبدهللا
الثاين للمتزي ،واملؤسسة ا ألوروبية لإدارة اجلودة ،وبرانمج الش يخ خليفة
ل ألداء احلكويم املمتزي ،وجائزة أأبوظيب ل ألداء احلكويم املمتزي،
وبرانمج الإمارات للخدمة احلكوميـة املمتزية ،ومناذج المتزي والتقيمي،
ابلإضافة اإىل استشارات يف جمال اجلودة والإدارة والتقيمي اذلايت.
حيمل املهندس هيمث درجة الباكلوريوس يف الهندسة الصناعية من جامعة
العلوم والتكنولوجيا الاردنية ودبلوم اإدارة ا ألعامل من جامعة اكمربيدج للتعلمي ادلويل ،وهو مدرب ومقمي معمتد من املؤسـسة
ا ألوروبية لإدارة الاجودة  EFQMوحصـل عىل عـدد من الشهادات املهنية مهنـا شهادة قادة المتزي ،L4Eوشااهادة مــدقق عىل
الالـزتام ابلمتزي .C2E Validator
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♦ مرشف التدريب
املهندسة سلوى خادل النوايسة
تعـمل الـمهندسة سـلوى الـنوايـسة حـالي ًا مشارف لـلتدريـب يف ماركاز الـمـلـك
عـااابدهللا الـاااثاين لـااالمتيااااز حيـاااث بـاااد أأت عـااامـااالها يف الـااامركااااز يف عام .2011
املهـندسـة سـلوى حاصةل عـىل شاهـادة مـقمي مـعتـمد مان الـمؤسـسـة ا ألوروبـية
لإدارة الاااجودة  EFQMوشاااهادة قـااادة ناااحو الـااتـاامزي Leaders Excellence
 .forاكتسـاااابت املهندسة سلوى خربات واسعة من خالل اعطاء ادلورات التدريبية
واملشاااركة يف تقيمي جوائز املـاااااااكل عـااااااابدهللا الـاااااااثانااااااااي للمتـااااااازي وجائاااااااازة
الااااااااخدمة احلكومية املمتزية .حتمل املهندسااة ساالوى النوايسااة درجة الباكلوريوس يف
الهندسة الكهرابئية من جامعة مؤتة.

♦ مرشف التدريب
جسى زهري غرايبة
تعمل الآنسة جسى غرايبة مكرشف للتدريب يف مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي منذ
عام  2014وحىت الآن .معلت سابق ًا مكحارض غري متفرغ يف قسم ادارة الاعامل
جبامعة الريموك ،كام معلت اكإداري تدريب وتطوير ،وإاداري شؤون موظفني يف دائرة
املوارد البرشية ،يف رشكة كهربـاء إاربـد .حتمل الآنسة جسى غرايبة شهادة املاجس تري
يف اإدارة ا ألعامل وشهادة الباكلوريوس يف اإدارة ا ألعامل من جامعة الريموك .الآنسة
جسى غرايبة حاصةل عىل شهادة مقمي معمتد وشهادة قادة المتزي من املؤسسة ا ألوروبية
لإدارة اجلودة.

22

♦ مرشف التدريب
محمد سعيد أأبو ايسني
انااضـم السـيد مااحمد أأبو ايسـني يف اكناون الثاين  2015اإىل فرياق عــمل
مركز املكل عبدهللا الثاين للمتزي مكرشف للتدريب ،يعمل عىل تنظـمي وتنفيذ
برامج تدريبــية ذات الــعالقة مبوضوع اجلودة واملـعايري .معل سـابق ًا بربانمج
تعليـمي تمنوي لوزارة اخلارجية ا ألمريكية يف ا ألردن وبربانماج دعــم
الـتطااوير الرتباوي املـــمول مان قـــبل الوكـالـــة ا ألماريكـية للـتـمنية ادلولــية
( )USAIDكام عــمـل مبعهد ادلراسـات املرصفية بقسم الربامااج
الأاكديـية .ياحــمل الــس يد أأباو يـاسـياان شااهادة املاجســتري يف اإدارة ا ألعــمـال
ادلولـيــة وشااهـادة البـاكلورياوس فاي اإدارة ا ألعامل لكهيام من اجلامعة ا ألردنــية،
كام حيــمل الس يد محمد شهادة املقمي املعمتد وشهادة قادة المتزي من املؤسسة
ا ألوروبية لإدارة اجلودة.

♦ منسق التدريب
املهندسة ميس مسيح الطراونة
انااضمـت الـمهنـدســة مـيـس الااطااراونـــة يف تـرشين أأول  2015اإىل
فاارياق معل مركاز امللـك عـبدهللا الثاين للمتياز مكنسق للتدريب ،حيث
تعــمـل الآنسة مــيس عىل تنس يق ومتابعة معلية التسجـيل لدلورات
التدريـبـية لـ ألفااراد واملؤســســات وإاعــداد التقــارياار الـتـدريبـيـة
الشهاريـــة والسـنااويــة .مكـا عــملت سابــق ًا كاضاباط مــتـابـعـة العمالء يف
جمـمااوعــة الـمـناصيار.
حتمل الآنـسة مــيس الاطاراونة درجـة الباكلورياوس يف الهـندسة
الصناعـية من اجلامعة ا ألردنيــة ،كام و أأهنا حتمل شهــادة (الآياازو)9001
يف الـتـدقـياق الــداخــيل.
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مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
هاتف0096265803860:
عمان -األردن
البريد

اإللكترونيinfo@kace.jo :
www.kace.jo
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