في بداية هذا العدد تتقدم
أسرة مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
بالتهنئة والتبريك للمدير التنفيذي السابق للمركز معالي السيدة ياسرة عاصم
ً
وزيرا لوزارة تطوير القطاع العام،
غوشة بالثقة الملكية السامية بتعيينها
متمنيين لها المزيد من التقدم في ظل الراية الهاشمية لخدمة ورفعة الوطن .
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مركز الملـك عبدهللا الثاني للتميز يشارك في مؤتمر المهندسات لريادة
األعمال
2016/5/8

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن ،عقد مؤتمر المهندسات
لريادة األعمال والذي تقيمه لجنة المهندسات األردنيات في نقابة المهندسين بعنوان
(دور ريادة األعمال في التنمية المستدامة) ،وشارك مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
في المؤتمر من خالل كلمة ألقتها المديرة التنفيذية للمركز السيدة ياسرة غوشة
بعنوان "دور ريادة األعمال في التنمية المستدامة".
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ً
مندوبا عن صاحب السمو الملكـي األميـر
دولة الدكتور فايز الطراونة
فيصل بن الحسين يكـر

ععاـاه ئي ـة مييمـي زـوامز الملـك عبـد هللا

الثاني للتميز
2016/5/25

ً
مندوبا عن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن الحسين ،رئيس مجلس أمناء مركز
الملك عبد هللا الثاني للتميز رعى دولة الدكتور فايز الطراونة حفل عشاء أقامه مركز
الملك عبد هللا الثاني للتميز ،بهدف تكريم أعضاء هيئة المقيمين والذين كان لهم
الدور الفاعل في إنجاح جوائز الملك عبد هللا الثاني للتميز في دورتها األخيرة،
واإلسهام في تمكين المركز من تحقيق أهدافه المتمثلة بنشر ثقافة التميز واالرتقاء
ً
عالميا.
وصوال إلى أردن أكثر تنافسية
بأداء مؤسساتنا الوطنية
ً
وقد حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس أمناء المركز وعدد من رؤساء مجالس إدارة
وتحرير الصحف األردنية إضافة إلى عدد من شركاء المركز وعدد من اإلعالميين
والصحفيين وأعضاء هيئة المقيمين.
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ورحبت المدير التنفيذي للمركز السيدة ياسرة
غوشة بدولة الدكتور فايز الطراونة والحضور الكريم،
وبدورها ألقت كلمة مركز الملك عبد هللا الثاني
للتميز ،كما ألقى دولة الدكتور فايز الطراونة نائب
رئيس مجلس أمناء المركز كلمة أكد فيها على
أهمية دور شركاء المركز وأعضاء هيئة المقيمين
في المساهمة في تحقيق أهداف المركز ،وأهمية
الدور الذي يقع عليهم في العملية التقييمية وإعداد التقارير التقييمية وفق األسس
العالمية التي يتبناها المركز ،والتي تساعد المؤسسات على التعرف على نقاط القوة
وفرص التحسين لديها.
وأشار

دولته

إلى

أهمية

القيادة واإلدارة الناجحة في
وصول المؤسسة إلى التميز
ً
بعيدا عن
واالستمرارية بذلك
اعتبار المشاركة في الجائزة
لغايات
وليس

الحصول
للتطوير

على

تكريم

والتحسين،

باعتبار أن التميز عملية تحديث مستمرة ديناميكية ال تعرف التوقف في زمن تسارع
تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن دور مركز الملك عبد هللا للتميز هو دور تكاملي مع الجهات الحكومية
كأداة قياس محايدة ومنفصلة تهدف إلى ضمان استمرارية وحيادية التقييم ،لتمكين
المؤسسات من مراجعة وتقييم خطاها على طريق اإلصالح والتطوير.
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كما توجه دولة الدكتور فايز الطراونة اثناء كلمته بتهنئة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة الذكرى السبعين الستقالل
المملكة وبمئوية الثورة العربية الكبرى ،واستذكر الكفاح المشرق واالنجاز العظيم
الذي قدمه الهاشميون منذ إطالق الرصاصة األولى ،وحتى يومنا هذا.

ومن جانبها أعربت السيدة ياسرة غوشة
عن أهمية الدور الذي يقوم به المقيمون
في تحديد من حقق الدرجة األعلى من
التميز باألداء وتحسين الخدمات ،وأنهم
شركاء المركز في إنجاح عملية التقييم
وإكمال مسيرة التميز في جوائز الملك
عبد هللا الثاني للتميز.

كرم دولة الدكتور
وفي نهاية الحفل ّ

فايز الطراونة أعضاء هيئة مقيمي
جوائز الملك عبد هللا الثاني للتميز ،من
خالل توزيع شهادات الشكر والتقدير.
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ورشة عمل مرازعة وتطوير زامزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداه
الحكومي والشفافية
2016/5/30
ضمن عملية مراجعة وتطوير جوائز الملك عبد هللا
الثاني للتميز للقطاع العام ،قام مركز الملك عبد هللا
الثاني للتميز بأخذ التغذية الراجعة من كافة أصحاب
العالقة المعنيين من خالل استبانة تم تصميمها ألخذ
آرائهم

واقتراحاتهم،

وذلك

تحليلها

بهدف

واالستفادة منها لغرض التطوير والتحسين ،بما يساعد
على االرتقاء بمستوى الجوائز وأداء المركز وتمكينه
من تحقيق هدفه المتمثل بنشر ثقافة التميز.
ولتحقيق هذا الهدف عقد المركز يومي اإلثنين
 2016/5/30واألربعاء  2016/6/1ورشات عمل بحضور أصحاب
العالقة المعنيين من رؤساء فرق التقييم ومقيمي
الجوائز إضافة إلى ضباط ارتباط المؤسسات المشاركة بالجوائز ،بهدف مراجعة وتقييم
ً
وتمهيدا النطالق الدورة القادمة.
الدورة األخيرة للجوائز وتطويرها،
وتهدف هذه الورشات والتي تستند على مخرجات تحليل االستبانات إلى مناقشة آراء
واقتراحات كافة الوزارات والمؤسسات المشاركة
وأعضاء هيئة المقيمين وشركاء المركز ،حيث
هذه

تناولت
المتعلقة

الورشات

بالجوائز

من

طرح
حيث

كافة

المواضيع

إطارها

العام،

متطلباتها ،معاييرها وأسئلتها ،آلية التقييم،
التقرير التقييمي وحفل توزيع الجوائز.
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ً
ً
خيريا لأليتا
إفطارا
مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز يرعى

خالل عيا

الشهر الفايل
2016/6/15

ً
ً
خيريا لنحو  110يتيم في الخيمة
إفطارا
أقام مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز
الرمضانية التي تقيمها جمعية إبداع الخيرية ،وذلك جزء من برنامجه للمسؤولية
المجتمعية وااللتزام المستمر نحو دعم مؤسسات المجتمع المحلي.
وشارك موظفو المركز في اإلفطار الخيري ،وساهموا برسم البسمة على وجوه األيتام
وقضاء وقت ممتع معهم ،كما حظي األيتام بوقت مسلي وأجواء تفاعلية ،وبعد وجبة
اإلفطار قام موظفو المركز بتوزيع هدايا تذكارية لهم.
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ويسعى مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز إلى االنخراط باستمرار في برامج
المسؤولية المجتمعية ،ويواظب المركز على إقامة مبادرات اجتماعية تخدم المجتمع
المحلي وتعزز الحس االجتماعي لدى األفراد ،حيث قام بالتعاون مع بنك الدم الوطني

بإطالق حملة للتبرع بالدم لموظفيه وموظفي الشركات الموجودة في مجمع األعمال،
كما وقام المركز بعقد دورات تدريبية مجانية بعنوان "كفاءة استخدام المياه
والطاقة" ،بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (برنامج إدارة) ،ومركز جامعة
كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث بحضور موظفي الوزارات والمؤسسات المشاركة في
جوائز الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص.
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مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز يعيد ورشات تعريفية بجامزة الملك
عبد هللا الثاني للتميز لليطاع الخاص في غرفة صناعة عمان وغرفة
تجارة األردن
2016/8/2-7/25

عقد مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز ورشة تعريفية بجائزة الملك عبد هللا الثاني
للتميز للقطاع الخاص لعدد من مؤسسات القطاع الخاص في مقر غرفة تجارة األردن
وغرفة صناعة عمان ،وقد حضر  60شخص من مختلف شركات القطاع الخاص وجمعيات
األعمال والمؤسسات غير الربحية ،وجاء عقد هذا الورشات بهدف التوعية والتعريف
بجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص ودعوة المؤسسات لإلشتراك
بالجائزة ،حيث تم التعريف بأهداف الجائزة وأسسها ،وتوضيح آلية التقييم التي
يتبعها المركز في تقييم المؤسسات المشاركة وكيفية إعداد تقرير االشتراك ،والمزايا
التفضيلية التي تحصل عليها المؤسسات الفائزة ،باإلضافة إلى الخدمات التي يقدمها
المركز.
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مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز يوقع مذكرة تفائم مع صندوق الملك
عبدهللا الثاني للتنمية
2016/7/28

وقع كل من صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية ومركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
مذكرة تفاهم بهدف تفعيل مشروع "تطوير الخدمة المدنية" لموظفي القطاع العام
والذي ينفذه الصندوق.
وتأتي هذه االتفاقية بهدف إضافة حزمة تدريبية جديدة وتوسعة الفئة المستفيدة
منه والتي سينفذها المركز بالتعاون مع المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا (.)ENA
صرح مدير صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية صائب الحسن أن توقيع اإلتفاقية جاء
بهدف تعزيز المهارات القيادية لموظفي القطاع العام واكسابهم الخبرة الالزمة
لضمان ديمومة تطور المؤسسات ونجاحها.
سيتم التعاون بين المركز والصندوق فيما يخص ورشات عمل المدرسة الوطنية
لإلدارة في فرنسا ) ،(ENAوالتي يعقدها المركز منذ عام  2012بهدف تطوير وإثراء
خبرات اإلدارة الحكومية بكافة درجاتها بالتجارب العالمية لتعزيز القدرات لديهم مما
11

ينعكس بشكل كبير على تحسين األداء ،هذا في ظل تزايد اإلهتمام بالدور الذي
يقوم به القادة في القطاع العام ،خاصة في المواضيع التي تنهض بأداء القطاع
الحكومي وتسمو به إلى آفاق أوسع ،كما يقوم المركز بتدريب الموظفين الذين
ترشحوا لفئة الموظف القيادي والموظف اإلداري في فئة الموظف الحكومي
المتميز .

وعن

مذكرة

التفاهم

أشار

أنها

ستعمل

على

الحسن

تطوير مشروع تطوير الخدمة
المدنية

لموظفي

القطاع

العام من خالل اضافة حزمة
تدريبية

تستهدف

فئات

جديدة من موظفي القطاع
ً
ايجابيا
العام ،مما ينعكس
على نوعية البرامج التدريبية
التي يقدمها ،باإلضافة أنها ستعمل على زيادة فعالية ( )250موظف وموظفة من
القطاع العام وتنمية مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي.
ووقع اإلتفاقية السيد صائب الحسن مدير صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
والسيد أسامة أبو سليم المدير التنفيذي بالوكالة لمركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
الذي أكد بدوره على أهمية توقيع االتفاقية بهدف تحقيق رسالة المركز المتمثلة
في نشر ثقافة التميز في القطاعات كافة من خالل عقد دورات تدريبية مشتركة لبناء
وتطوير قدرات موظفي القطاع العام في األردن ،تشمل مواضيع تهدف لتحسين أداء
موظفي القطاع العام من مختلف الدرجات/الرتب اإلدارية ومنحهم مهارات تعزز من
مستوى أدائهم.
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علما بأن المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا هي معهد متخصص بالتدريب في مجال
الخدمة الحكومية ،تم إنشاؤه من ِق َبل الجنرال ديغول في تشرين أول  ،1945والمبادئ

األساسية للمعهد هي الوصول ألعلى مستويات الخدمة الحكومية وتوفير التدريب
المهني المطلوب لكبار موظفي الخدمة المدنية .
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مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز يعيد ورشتي عمل بالتعاون مع
المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا
2016/8/8-7 ،2016/8/1-7/31

عقد مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز
ورشتي عمل بالتعاون مع المدرسة الوطنية
لإلدارة في فرنسا ) ،(ENAوصندوق الملك
عبد هللا الثاني للتنمية ،وكانت الورشة
األولى بعنوان (قيادة التغيير في اإلدارة
العامة) ،وذلك على مدار يومين متتاليين 7/31
و 2016/8/1في فندق كمبنسكي عمان ،والتي
استهدفت الفئة القيادية من المرشحين لجائزة الموظف الحكومي المتميز ،وقدم
الورشة خبير من المدرسة الوطنية لإلدارة السيد يانك بيونغ وقام بطرح مواضيع رئيسية
حول

موضوع التغيير في اإلدارة العامة

وأعطى أمثلة عملية على ذلك.
وناقش الخبير يانك بيونغ في اليوم األول
للورشة

عدة

مواضيع

هامة

ذات

عالقة

بالتغييرات التي ال يمكن تجنبها في مجال
إدارة المنظمات ،واالتجاهات العالمية في
اإلدارة العامة ،ومواردها الجديدة والفرص
والمخاطر التي توفرها.
أما في اليوم الثاني ،تم مناقشة اإلصالحات العامة وإدارة التغيير وإصالحات الموارد
البشرية في الخدمة المدنية ،كما تم شرح أدوات وعمليات وأساليب وتقنيات اإلدارة
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والتي تشمل إدارة وتحفيز وتحسين أداء
وزيادة ثقة الفريق.تجدر اإلشارة إلى أن السيد
يانك خالل خبرته التي وصلت إلى خمسة عشر
ً
عاما شغل عدة مناصب كان أهمها مساعد
الرئاسة الفرنسية ،كما وتدرج في عدة مناصب
إدارية في كل من :األمانة العامة للشؤون
األوروبية ،وزارة االقتصاد ،وزارة الصناعة والتكنولوجيا ،وزارة العدل ،وهو متخصص في
دعم اإلدارة العامة لتحقيق إدارة التغيير.
ويحمل السيد يانك شهادة المفتش للمالية العامة من معهد الدراساات السياساية فاي
لياااون ،وشاااهادتي ماجساااتير فاااي الشاااؤون العاماااة مااان جامعاااة دوفاااين -بااااريس ومااان
معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني.
وفي إطار توسيع التدريب وتطويره ليشمل عدد
أكبر من المتدربين ونشر المعرفاة بشاكل أوساع،
قااام المركااز ألول ماارة باسااتحداث التاادريب لفئااة
الموظف اإلداري/الفني ،وتم عقد ورشة تدريبية
بعنااااوان "العماااال المشااااترك بااااين المؤسسااااات
الحكومياااااة والعملياااااات المعيارياااااة" ،ياااااومي -7
 2016/8/8فااااي فناااادق الالنااااد مااااارك ،وقاااادمها
االستاذ ميشيل ثيوليير من المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا.

ناقش

االستاذ

ثيوليير

المؤسسات المستقلة

في

اليوم

األول

في فرنسا ودورها في

صنع القانون ،وتناول مفهوم كل من السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية وناقش أهمية
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القانون والسلطات المحلية ،أما في اليوم الثاني ،تم مناقشة أصل الحكومة منذ البداية
وصوال إلى تنفيذ القانون ،ومسألة الشرعية في المجتمع المدني بما يشمل الجمعيات
ً
ً
شرحا عن اإلتحاد
والنقابات العمالية ووسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية ،وقدم

األوروبي وفي آخر جلسات الورشة تم مناقشة مفهوم القانون والعقبات الحديثة التي
يواجهها.
شغل االستاذ ميشيل منصب مفوض "لجنة
تنظيم الطاقة" في فرنسا ،كما شغل منصب
نائب

رئيس

مجلس

هيئة

تنظيم

الطاقة

األوروبية ،كما شغل منصب عضو مجلس الشيوخ
ونائب للرئيس في اللجان الثقافية والتعليمية
واالعالمية ،وتم انتخابه لمنصب عمدة مدينة
سانت اتيان ،وحصل على جائزة أفضل عمدة عام .2006
االستاذ ميشيل ثيوليير حاصل على درجة البكالوريوس في األدب االنجليزي والفرنسي
إضافة إلى درجة الماجستير بالدراسات األمريكية.
استحدث المركز في عام  2015سياسة عقد سلسة دورات تتكون من ثالث ورشات عمل
يلتزم خاللها المشارك بحضور الورشات بكافة مراحلها حتى يتسنى له الحصول على
شهادة معتمدة من قبل المركز والمدرسة الوطنية في نهاية الدورات ،كما يتم
إحتساب الساعات التدريبية ضمن المسار الوظيفي لغايات ترفيع الموظفين المشاركين
في الورشات.
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مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة
آفاق المعرفة
2016/8/4

وقااع مركااز الملااك عبااد هللا الثاااني للتميااز اتفاقيااة تعاااون مااع مؤسسااة آفاااق المعرفااة
بهدف التعاون في مجاال تطاوير وتقاديم وتساويق وبياع منتجاات التادريب اإللكتروناي
لمؤسسات القطاعين العام والخاص.
وتااأتي هااذه االتفاقيااة التااي وقعهااا عاان مؤسسااة آفاااق المعرفااة ،رئيسااها التنفيااذي
الاادكتور معاان القطااامين وعاان مركااز الملااك عبااد هللا الثاااني للتميااز الماادير التنفيااذي
ُ
إنطالقا من رغبة المركز بتطاوير بارامج تادريب إلكترونياة
بالوكالة السيد أسامة ابوسليم
تخدم المؤسسات المشاركة في الجوائز التي ينظمها ويديرها ،وبحياث تعتبار مؤسساة
آفااااق المعرفاااة هاااي الشاااريك المعتماااد والحصاااري لااادى المركاااز لتطاااوير المسااااقات
اإللكترونيااة والذكيااة الخاصااة بالتاادريب اإللكترونااي لكافااة برامجااه ومشاااريعه المتعلقااة
بالتميز المؤسسي.
ً
مشيرا إلى أن توقيع اإلتفاقياة
من جانبه رحب السيد أسامة أبوسليم بتوقيع االتفاقية
بهدف إطالق مساقات إلكترونية مختلفة ومتخصصة بمواضيع التميز يتناسب مع
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توجهات وأهداف مركز الملك عبد
هللا الثااااني للتمياااز بنشااار ثقافاااة
التمياااز عااان طرياااق نشااار الاااوعي
بمفااااهيم األداء المتمياااز وقيااااس
مااادى التقااادم والتطاااور فاااي أداء
ً
اساااااااتنادا
الجهاااااااات الحكومياااااااة
لمعايير ومتطلبات الجائزة.
توفر
تعتبر مؤسسة آفاق المعرفة من الشركات الرائدة في التعليم عبر اإلنترنت ،حيث
ّ
حلول مميزة لجميع الجوانب المتعلقة في تحقيق المعرفة الحديثة والمهارات ذات
الصلة ،مؤسسة آفاق المعرفة هي مؤسسة عالمية ومقرها الرئيسي في دبي ،كما
ً
كل من األردن ،سلطنة ُعمان ،ومصر والهند.
وتمتلك
فروعا في ٍ
وتسعى
ً
دائما

مؤسسة

لالمتياز

آفاق

والتميز
ّ

المعرفة

في

جميع

المجاالت المتعلقة باكتساب العلم
والمعرفة والمهارات الالزمة للتطور
المستمر،

وتعتمد

مؤسسة

آفاق

المعرفة

بشكل

أساسي

على

استخدام حلول إبداعية في كافة
المجاالت ،كما تتميز بأنها تمتلك
باإلضافة إلى خبرتها المشهودة في االستشارات اإلدارية والتدريب ثروة هائلة من
االتصاالت والعالقات وذلك كونها تعمل وتتعاون مع مجموعة من أعرق بيوت الخبرة
والخبراء في مختلف حقول العلم والمعرفة من جميع دول العالم.
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مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز يطلق زامزة الخدمة الحكومية
المتميزة للدورة الرابعة
2016/8/15

أعلن مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز إطالق الدورة الجديدة لجائزة الخدمة
الحكومية المتميزة ضمن جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي
والشفافية وذلك بعد أن تم االنتهاء من عملية مراجعة وتطوير معايير الجائزة وآلية
التقييم.
ً
الحقا ورشات توعية مجانية للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة
وسيعقد المركز
الخدمة الحكومية المتميزة بهدف تعريف هذه الجهات بمعايير وآلية التقييم واإلطار
الزمني للجائزة.
تشمل هذه الجائزة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع
متلقي الخدمة (أفراد أو مؤسسات) وبكافة فروعها ،وسيتم إشراك الوزارات
ً
تدريجيا حتى يتم شمول كافة الجهات التي تتعامل
والمؤسسات -كفروع رئيسية-
بشكل مباشر مع متلقي الخدمة.
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ويشارك ضمن الدورة الرابعة لعام ( )2017/2016من هذه الجائزة ( )14وزارة ومؤسسة
ً
فرعا.
عامة من ضمنها وزارة واحدة (وزارة الصناعة والتجارة) ويشارك ضمنها ()46
وستقوم الوزارات /المؤسسات المشاركة بتسليم الخطة التحسينية باإلضافة إلى
تقارير االشتراك خالل شهر كانون األول من العام الحالي ،وستتم عملية التقييم في
شهر آذار من العام القادم ،حيث ستكون النتائج في منتصف العام .2017
صرح السيد أسامة أبو سليم المدير
ّ

التنفيذي بالوكالة أنه في الدورة

الرابعة للجائزة تم فصل المعايير
الخاصة بالمركز الرئيسي عن المعايير
الخاصة بالفروع،

حيث أن ظروف

عملهم تختلف عن بعضهم البعض،
كما أضاف أن المركز قام باعتماد آلية
جديدة لتقييم الوزارات /المؤسسات/
ابتداء من الدورة الرابعة ،حيث تم
الفروع المشاركة في جائزة الخدمة الحكومية
ً

تقسيم الوزارات/المؤسسات/الفروع حسب عدد مرات مشاركتهم في الجائزة وستكون
آلية التقييم مختلفة لكل فئة.
تبين فيها أن مخرجات عملية
وقال السيد أسامة أبو سليم بأن نتائج الدورة السابقة ّ

بناء على
تشكل قياس لمدى عمل المؤسسة على التطوير وعلى خطة العمل
التقييم
ّ
ً
التقرير التقييمي السابق ،وأضاف أن غالبية المؤسسات المشاركة قد عملت على وضع

خطط عمل وقامت بتطبيقها ،أما فيما يتعلق بخدمة المواطن فال يوجد تحسن واضح
ً
جليا في تقارير المتسوق الخفي ورضى متلقى الخدمة.
في هذا المجال ،وبدا ذلك
ً
علما بأن المركز يقوم بإرسال تقارير حول استبانات رضى متلقى الخدمة ،وعلى
المؤسسة االستفادة منها بما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
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ملخص الدورات التدريبية التي عيدئا المركز خالل الفترة عيار -آب2016 /

عدد الدورات
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1

5
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44
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ورشة توعية لوزارة السياحة

16
12

دورة متحقق معتمد

21

18

22
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فريق عمل المركز:
ابتداء من العدد الثاني عشر من النشرة اإللكترونية بدأ المركز بتقديم نبذة عن موظفيه
ً
حسب الدوائر والوحدات.

دامرة العالقات العامة والدولية
♦ مدير العالقات العامة والدولية
سيرسا احسان االسكر
تشاااغل السااايدة سيارسااااا االسااااكر منصاااب
مااااادير الاااااعالقات الاااااعامة والدوليااااة لمركااااز
الملك عبد هللا الثااني للتمياز مناذ عاام ،2015
وتعمااال علااى إدارة واإلشااراف علااى عالقااات
الاااامركز ماااع الجااااهات األخاااارى داخاااال األردن
وخارجااه ،والبحااث عاان أنسااب الطاارق إليجاااد
عالقااااات جدياااادة باااااين المركااااز والجمهاااااور
لتحقيق أهداف المركز مناذ عاام  .2007عملات
ً
سابقا في دائرة العالقات العاماة والدولاااية
فااااااااااااااااي المعاااااااااااااااااهد الدبلوماسااااااااااااااااي
األردناااي .تحااامل السااايدة سااياارساااا شااهادة
البااكااالورياااوس في الصحاااافة واإلعاالم مان
جاااامعة اليرمااوك ،كمااا تحماال شااهادة "إدارة
الفعاليات" من جامعة جورج واشنطن الوالياات المتحادة األميركياة ،وحصالت علاى دورة
متغيااار" مااان كلياااة كنااادي
فاااي "القياااادة للمساااتقبل :المنطقاااة العربياااة فاااي عاااالم
ّ
لإلدارة الحكومية – جامعااة هاااارفاااارد ،إضاااافة إلاى كونهاا مقايم معتماد حياث حصالت
على دورة "مقيم معتمد" ودورة "قادة التميز" من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.
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♦ مشرف اتصال
بلقيس عايد العضايلة

ً
حاليا
تعمل الاسايدة بالقيس العاضايالة
كماشرف اتصال في دائرة العالقات
العامة والدولية في مركز الملك عبدهللا
الثاني للتاميز حايث بدأت عملها في
المركز

في

أيلول

،2007

وتساهم

الاااسااياادة بالاقااياس ضاامان عماالهاا في
دائارة العالقات العامة والدولية في
إعداد الامطبوعات والمناشورات وتطاوير
ماحتوى المواقع اإللاكترونية والنشرة
اإللكترونية إلى جاناب إدارة الفعااليات،
كماا تعامل علااى ضمان التواصل الفعال
مع

شركاء

المركز وأصحاب

العالقة

بالشكل المطلوب.تحمل السيدة بلقيس شهادة البكالوريوس في نظم
الماعلومات الحاساوبية من جامعة مؤتااة ،كما وتحمل شهادة قادة نحو التميز
 Leaders for Excellenceمن المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة (.)EFQM
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♦ منسق العالقات العامة والدولية
هديل جمال العدوان

تعمااااال ا نسااااااة هادياااااال الااااااعدوان
كمناااسق عاااالقات عاااامة ودولياااة فااي
وحاادة العالقااات العاماااة والدوليااة فااي
ماركز الملك عبدهللا الاثاني للااتميز ماانذ
تموز  ،2012حياث تسااهم ا نسااة هاديل
ضاااامن عملهااااا فااااي وحااااادة العالقااااات
الدوليااة بإناااشاء عالقااات مااع مؤسسااات
مشاابهة وتعمااال بالتعاااون ماااع الفريااق
علااااى عقااااد ورشااااات عماااال ومااااؤتمرات
تهااادف لنشااار ثقافاااة التمياااز وتحقااااق
اهااداف المركااز ،كمااا وتقااوم باإلشااراف
على مواقع التواصل االجتماعي الخاصة
ً
سابقا كضابط نقال جاوي
بالمركز ،عملت
فااي الشااركة االردنيااة للطيااران .تحماال ا نسااة هااديل العاادوان شااهادة الماجسااتير فااي
الدراسات الدبلوماسية من الجامعة االردنياة باالضاافة الاى شهااادة البااكالوريوس فاي
اللغاتين اإلسبانية واإلنجليزية من الجاامعة األردنية ،كماا وتحمل ا نسة هاديل شاهادة
قادة نحو التميز  Leaders for Excellenceمن المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ()EFQM
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مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز
هاتف0096265803860:
عمان -األردن

البريد

اإللكترونيinfo@kace.jo :
www.kace.jo
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