افتتاح القاعات التدريبية لمركز الملك عبداهلل
الثاني للتميز بدعم من بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل
2018/3/24

مت افتتاح القاعات التدريبية ملركز امللك عبداهلل الثاني للتميز
يوم السبت  2018/3/24والتي حتمل اسم مركز «بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل» للتدريب ،بحضور دولة الدكتور فايز الطراونة،
ومعالي عبداإلله اخلطيب رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل ،وعدد من أعضاء مجلس أمناء املركز.
عمد املركز على تطوير بنيته التحتية للوصول إلى مركز عاملي
املستوى بتوفيره خلدماته بصورة تليق مبكانة املركز وسمعته .ومن
بني ما يسعى املركز الى تطويره مركز متخصص للتدريب يوفر
أفضل الوسائل وأجنع السبل لتقدمي خدمات التدريب والتوعية
للمشاركني في برامجه ونشاطاته.
تبلغ مساحة املركز اخملصص للتدريب حوالي  200متر مربع،
بصورة كلية بتصميم عصري وتقنيات عالية اجلودة ،وبدعم من
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل كجزء من دوره كمؤسسة تعنى
باملسؤولية اجملتمعية وتوجهاتها في دعم مبادرات مجتمعية
نوعية تساهم في إحداث أثر مجتمعي مستدام.
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مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز يستكمل
لقاءاته مع أعضاء هيئة مقيمي جوائز
الملك عبداهلل الثاني للتميز
2018/2/1

استكماال ً للتحضير لعملية التقييم للدورة احلالية
للجائزة ( ،)2017/2016عقد املركز سلسلة لقاءات
حتضيرية ألعضاء هيئة مقيمي جوائز امللك عبد اهلل
الثاني للتميز ،تهدف إلى تعريفهم مبستجدات املعايير
وعملية التقييم.

مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز يوقع
اتفاقية مع مشروع مساندة األعمال
المحلية لدعم جمعيات األعمال في
مجال التقييم على متطلبات االلتزام
بالتميز
2018/2/1

وقع مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ومشروع
مساندة األعمال احمللية بعناية مركز املشروعات الدولية
اخلاصة( )CIPEاتفاقية لتقييم عدد من جمعيات
األعمال املستفيدة من املشروع وعددها ( )10على شهادة
االلتزام بالتميز ( )C2E Committed to Excellenceمن
املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة  ،EFQMبصفته ممثالً
للمؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة في اململكة األردنية
الهاشمية ( )EFQM Representativeوذلك لتعزيز
قدرة اجلمعيات على حتقيق التميز الذي تسعى اليه مبا
ميكنها من تطوير استراتيجياتها واداءها وعملياتها،
األثر الذي ينعكس ايجابا ً على األعضاء واصحاب
العالقة جميعاً.
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مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز يمنح شهادة
االعتراف بالتم ّيز لمجموعة إتحاد المستشارين
2018/2/11

منح مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز شهادة االعتراف بالتم ّيز
 Recognized for Excellence R4Eجملموعة إحتاد املستشارين،
الشركة األردن ّية الرائدة في مجال اخلدمات الهندس ّية ،بصفته
ممثالً للمؤسسة األوروبية إلدارة جلودة  EFQMوفق معايير التميز
اخلاصة بها ،حيث تعتبر شهادة االعتراف بالتم ّيز من أرفع
الشهادات كونها تعتمد منوذج للتميز يتكون من معايير عاملية
املستوى لتقييم األداء املؤسسي وتصدر عن مؤسسة أوروبية
عاملية هي املؤسسة األوروبية للجودة.
وبذلك تكون مجموعة إحتاد املستشارين أول شركة أردنية حتصل
على هذه الشهادة من املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة  EFQMعن
طريق املركز ،وثالث شركة على مستوى العالم في قطاع اخلدمات
الهندس ّية لفئة األربع جنوم ،محرزة بذلك التقدير البرونزي.
وبحصولها على شهادة االعتراف بالتميز يرتقي مستوى أداء
اجملموعة ليكون مبصاف املؤسسات العاملية املتم ّيزة التي حققت
نتائج باهرة وطورت لها امليزة النسبية بني الشركات العاملية
وعززت قدرتها التنافسية بني مثيالتها من الشركات.
ويأتي حصول مجموعة إحتاد املستشارين على هذا االعتراف املم ّيز
انسجاما ً مع تطبيقها للعديد من املعايير كتقدمي إضافة ق ّيمة
لعمالئها ،والقدرة على اغتنام الفرص والتغلب على التحديات
وتطوير قدراتها اإلدار ّية باإلضافة إلى االبتكار وتعزيز ثقافة التمكني
وتقدير العاملني فيها ،إلى جانب العديد من املعايير األخرى.
وستوفر الشهادة جملوعة إحتاد املستشارين فرصة االنضمام
إلى قائمة املؤسسات العاملية املطبقة للتم ّيز وتنتهج االبداع
واالبتكار وتلتزم بتقدمي خدمات متميزة كما سيتم إدراج حملة
عن الشركة في مؤشر التميز العاملي لل  ،EFQMوسيروج لها
على أنها منظمة نشطة ورائدة داخل قطاع اخلدمات الهندسية
جنبا ً إلى جنب مع أفضل املنظمات أداء في العالم .كما سيتم
نشر معلومات عن اجملموعة في قاعدة بيانات  EFQMوعلى املوقع
االلكتروني اخلاص باملؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة الذي يزوره ما
يزيد عن  150ألف زائر سنويا ً من مختلف دول العالم وسيتم
تضمني اسمها في كتيب احلاصلني على شهادة االعتراف بالتميز
الذي يوزع عامليا ً الى ما يزيد عن  500منظمة عاملية كبرى شريكة
في املنظمة.
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مقابلة مدير دائرة التدريب في مركز الملك
عبداهلل الثاني للتم ّيز المهندس هيثم
القعقاع في برنامج يوم جديد للحديث عن
شهادة االعتراف في التم ّيز
2018/2/26

في مقابلة خاصة مع التلفزيون االردني في برنامج يوم
جديد مبناسبة حصول احتاد املستشارين على شهادة
االعتراف بالتميز أشار املهندس هيثم القعقاع رئيس
فريق التقييم مدير التدريب في مركز امللك عبداهلل
الثاني للتميز «إن داللة احلصول على الشهادة تثبت بأن
مجموعة إحتاد املستشارين لديها القدرة على اغتنام
الفرص املتاحة ومجابهة التحديات املاثلة أمامها في
األسواق احمللية والدولية وسرعة التجاوب معها بالكفاءة
والفعلية املطلوبة وعليه فقد قامت ببناء وتطوير قدراتها
ّ
من خالل اإلدارة الفاعلة لعمليات التغيير داخل وخارج
حدودها املؤسسية وعززت القيمة املضافة وحققت
مستويات متصاعدة لألداء من خالل آليات التحسني
املستمر واالبتكار املنتظم الذي حتقق من خالل تسخير
اإلبداع لدى جميع املعنيني بالشركة.

كما أشار إلى تقدم الشركات األردنية للحصول على
شهادة االعتراف بالتميز التي مينحها مركز امللك
عبداهلل الثاني للتم ّيز سيوفر لها االعتراف الدولي
بتميزها ويعزز فرص زيادة الطلب على خدماتها
ومنتجاتها ويوفر لها أدوات وآليات لتطوير قدراتها
املؤسسية ويدعم دخولها في عالم املتميزين مهنياً.
كما سيساهم في فتح أفاق عمل واسواق جديدة لها
باإلضافة إلى منو اإليرادات واملبيعات كنتيجة للتركيز
على تنفيذ فرص التحسني التي تعنى بتطوير األنظمة
الداخلية واملوارد البشرية وتعزز كفاءة وفاعلية
العمليات والواردة في التقرير التقييمي.
كما يتيح احلصول على شهادة االعتراف بالتميز
للشركات املتقدمة التعرف على أفضل املمارسات
املتبعة في املؤسسات املشابهة محليا ً واقليميا ً وعامليا ً
من خالل املقارنات املعيارية والتعرف على قدراتها
وموقعها التنافسي األمر الذي يعزز من إبراز الشركات
احمللية على املستوى العاملي وبالتالي تعزيز تنافسية
األردن في القطاعات اخملتلقة وحتقيق النمو االقتصادي
املنشود.

تقدر العاملني
كما اثبتت الشهادة أن إحتاد املستشارين ّ
لديها وعملت على تعزيز ثقافة التمكني لهم من أجل
حتقيق األهداف الشخصية واملؤسسية من خالل فريق من
القادة القادرين على صياغة املستقبل وحتويله إلى واقع
حقق نتائج متميزة ومستدامة تلبي االحتياجات اخلاصة
بجميع املعنيني بالشركة على املديني القصير والطويل،
وثبت أن للمجموعة أثر إيجابي على اجملتمع من حولها
من خالل تطوير وحتسني أدائها وفي الوقت نفسه عملت
على تطوير اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية في
قطاع اخلدمات الهندسية اخلاصة بها».
وبني املهندس القعقاع «أن مجموعة إحتاد املستشارين
قد حصلت على مستوى  4جنوم ضمن تقييم االعتراف
بالتميز وبحصولها على هذه الشهادة تكون اجملموعة قد
أثبت أنها مؤسسة ذات مستوى أداء عالي ولديها القدرة
على قيادة عمليات التغيير وتطبق املمارسات اإلدارية
اجليدة والتي تركت أثرا ً إيجابيا ً على النتائج املؤسسية
وأنها تسير في االجتاه الصحيح».
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مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز يطرح برنامج
إلدارة العالقة مع المقيمين بشراكة مع أريبيا سيل
() ARABIA CELL
2018/3/5

سعيا ً من مركز امللك عبداهلل الثاني للتم ّيز لتطوير عالقته مع
أعضاء هيئة مقيمي اجلوائز ،قام املركز ممثالً مبديره التنفيذي الدكتور
إبراهيم الروابدة بتوقيع اتفاقية لتطوير بوابة الكترونية إلدارة
العالقة مع املقيمني ()Assessors Relationship Management
مع شركة بداية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ArabiaCell
ممثلة مبديرها العام املهندس عيسى الفاخوري ،حيث تعنى
هذه البوابة بتصنيف وحتديد خبراء التقييم والتميز وبناء بنك
معلومات خاص بهم يشمل كافة اجلوانب التي يحتاجها املركز
في عملية التقييم ،ويهدف إلى تطوير كفاءاتهم من خالل العديد
من اآلليات واألدوات لالتصال وتطوير املهارات واملعارف لديهم،
سعيا ً من املركز للحفاظ على عالقة شراكة ناجحة للطرفني
وذلك إلمتام جميع مراحل جوائز امللك عبداهلل الثاني للتميز.
و هذا أكد املدير العام لشركة  ArabiaCellاملهندس عيسى
الفاخوري بأهمية هذه الشراكة مع مركز امللك العبداهلل للتميز،
وبناء «منصة للمقيمني» التي من شأنها تسهيل التواصل مع
املقيمني من خالل إدارة عالقات املقيمني وتزويدهم مبهارات تقنية
ومهارات اتصال متطورة من خالل دورات ومواد تدريبية وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن البرنامج لديه مجاالت لفتح قنوات لدراسة
وقياس احتياجات وتوقعات املقيمني واملؤسسات احلكومية ،مثل
مجموعات التركيز ،وجلسات العصف الذهني والتي سوف ينتج
عنها أيضا ً مجموعة من املبادرات اإلمنائية التي تلبي احتياجات
القطاع العام ،وحتديد فرص املقيمني حلضور فعاليات التميز
العاملية.
بي الدكتور الروابدة أن مشروع إدارة العالقة مع املقيمني
من جانبه نَ
أحد مشاريع برنامج بعنوان «مس ّرعات التم ّيز في األردن »JEAP
والذي يهدف إلى تسريع التميز في املؤسسات احلكومية األردنية،
كما سيقدم البرنامج الدعم الفني للمؤسسات احلكومية
لـتحقيق األهداف املوضوعة .طور املركز مجموعة من الـمبادرات
والـمشاريع والـنشاطات التي مت جمعها حتت مظلة برنامج
«مس ّرعات التم ّيز في األردن  »JEAPاملمول من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية  USAID.ويتضمن البرنامج هذه املبادرات :مشروع
تعديل شامل ملعايير اجلائزة ،برنامج ثالثي األبعاد لبناء القدرات
في التميز ،مبادرة «شاركنا استراتيجيتك» ،يوم في التم ّيز ،تعزيز
ثقافة اإلبداع في القطاع العام ،خدمات املقارنات املعيارية وبرنامج
إدارة العالقة مع املقيمني.
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مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز يطلق
مشروع «يوم في التم ّيز» في الجامعة
األردنية.
2018/3/14

باإلشارة إلى النهج اجلديد الذي يسير عليه مركز امللك
عبداهلل الثاني للتميز بالتشاركية مع أصحاب العالقة
وضمن برنامج مسرعات التميز الذي ينفذه املركز ،مت
زيارة اجلامعة األردنية وتنفيذ مشروع «يوم في التم ّيز»
املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID
وبالتعاون مع اجلمعية األردنية للجودة ،وهذا املشروع
هو أحد مشاريع مبادرة مسرعات التميز والتي تتضمن
عدد من البرامج واملشاريع واألنشطة تهدف إلى تسريع
نشر مفاهيم التم ّيز والتوعية مبتطلباته .جاءت فكرة
هذا املشروع /املبادرة لتعزيز حتقيق اجلهات احلكومية إلى
نتائج أفضل في الدورات القادمة للجائزة ،بحيث تقوم
آلية هذه املبادرة على زيارة املؤسسات احلكومية وقضاء
يوم كامل في تلك املؤسسة لنشر ثقافة التميز ورفع
مستوى املعرفة بها ،وحتقيق متطلباتها إلى مستويات
أفضل.
تقوم هذه املبادرة على زيارة اجلامعات احلكومية
املشاركة في جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء
احلكومي والشفافية على سبيل التأهيل للدورة احلالية
( ،)2017/2016وعقد ورشات توعوية وبرامج تدريبية
للمعنيني على مدار يومني وتوجيههم وتدريبهم للعمل
على تطوير معافهم ومهاراتهم في مجال التميز من
خالل تقدمي األمثلة التعلمية والتطبيقية في مجال عمل
اجلامعة ،حتضيرا ً ملشاركتها في الدورة القادمة من اجلائزة
وتعزيزا ً لثقافة التميز لدى اجلامعات احلكومية باعتبارها
مؤسسات تقدم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية.
بدء املركز تنفيذ مشروعه في اجلامعة األردنية كونها
ام اجلامعات إليصال املفهوم واملنهج الذي سيتبع في
عملية التقييم في املؤسسات األكادميية والتعرف على
خصوصية قطاع التعليم العالي وما يرتبط به من
متطلبات وميزات يجب اخذها بعني االعتبار عند عملية
التقييم.
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عقد المركز دورة تدريب متخصص للجهات
الحكومية المشاركة في جائزة التحول إلى
الحكومة اإللكترونية
2018/3/21

أصدر املركز العدد الثاني من مجلة منارة التم ّيز ،والتي تعنى
بنشر مواضيع متخصصة بالتم ّيز ،وتلقي الضوء على أفضل
املمارسات ،مبشاركة نخبة من رواد التم ّيز محليا ً وعربيا ً ودولياً.
رابط اجمللة على املوقع اإللكتروني:

http://www.kace.jo/index.php/ar/component/flippingbook/book/26-2018-01-14-13-jan-th/3-excellence-lighhouse-ar

نشارككم خطبة اجلمعة بتاريخ  2018/1/19كانت بعنوان التميز
والريادة في اإلسالم
رابط اخلطبة:

https://www.facebook.com/King.Abdullah.Center.For.
Excellence/videos/1970013513264211/
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ملخص الدورات التدريبية التي عقدها املركز خالل الفترة كانون الثاني – نيسان2018 /

عدد املشاركني

عدد الدورات
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