املجلة اإلخبارية اإللكرتونية
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العدد الحادي والعرشون

دولـة الدكتور فايـز الطــراونــة يسلـــم
دولـة رئيس الوزراء تقرير نتائج تقييم
جائزة امللك عبدالله الثاين لتم ّيز األداء
الحكومي والشفافية

2018/10/16
ســلم نائــب ســمو رئيــس مجلــس امنــاء مركــز امللــك عبداللــه
الثــاين للتم ّيــز الدكتــور فايــز الطراونــة دولــة رئيــس الــوزراء
الدكتــور عمــر الــرزاز تقريــر نتائــج تقييــم جائــزة امللــك عبداللــه
الثــاين لتم ّيــز األداء الحكومــي والشــفافية يف دورتهــا
الثامنــة التــي تــم تســليمها للفائزيــن خــال احتفــال اقيــم
بهــذه املناســبة برعايــة جاللــة امللــك الشــهر املــايض.
وأكــد رئيــس الــوزراء لــدى تســلمه التقرير بحضــور وزيــر الدولة
لتطويــر األداء املؤســي مجــد شــويكة واملديــر التنفيــذي
للمركــز الدكتــور إبراهيــم الروابــدة دعــم الحكومــة للجائــزة
التــي تهــدف إىل تطويــر األداء املؤســي وتجذيــر ثقافــة
التم ّيــز والجــودة والشــفافية واإلبــداع.
ولفــت رئيــس الــوزراء إىل املعايــر واملقاييــس الواضحــة
التــي نجــح املركــز بشــكل كبــر باعتامدهــا وتطبيقهــا يف
عمليــات التقييــم للــوزارات والدوائــر واملؤسســات املشــاركة
يف الجائــزة.

وأكــد الــرزاز أهميــة املتابعــة الرقابيــة الدوريــة التفتيشــية
لضــان ان العمــل والتطويــر املؤســي عمليــة مســتمرة
وليــس فقــط لغايــات الحصــول عــى الجائــزة الفتــا اىل انــه
ســيتم تعميــم التوصيــات التــي تضمنهــا التقريــر عــى
الــوزارات لجهــة االســتفادة منهــا يف عمليــة تطويــر االداء.
مــن جهتــه اســتعرض الدكتــور فايــز الطراونــة آليــة العمــل
التــي يعتمدهــا املركــز يف عمليــة التقييــم املوضوعيــة
واملســتندة إىل معايــر عامليــة يف التميّــز ،الفتــا إىل أن
املركــز يقــوم بإعــداد تقاريــر تقييميــة ترصــد نقــاط القــوة
وفــرص التحســن يف الــوزارات واملؤسســات.
وأكــد أن الحكومــة هــي االقــدر عــى التطويــر اإلداري
املؤســي وأن عمــل املركــز يــأيت مكم ـاً لجهــود الحكومــة
يف هــذا املجــال مــن خــال إجــراء تقييــم موضوعــي وعــادل
وشــفاف ألداء الــوزارات واملؤسســات.
وأشــار الدكتــور الطراونــة إىل أن النتائــج التحليليــة بينــت أن
نســبة التحســن الكليــة للجهــات املشــاركة يف الــدورة الثامنــة
مــن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين لتم ّيــز األداء الحكومــي
والشــفافية بلغــت  1.8باملئــة عــن الــدورة الســابقة ،مؤكــدا ً
أهميــة تعزيــز مــؤرشات األداء إلحــداث الفــرق الــذي يلمســه
املواطــن يف الخدمــات املقدمــة وأن املركــز ســيعمل عــى
إيجــاد منظومــة لتطويــر األداء املؤســي.
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مركز امللك عبد الله الثاين للتميز يعقد دورة مقيم معتمد بنا ًء
عىل منوذج التميز األورويب ( )EFQMلعدد من القيادات الحكومية

2018/10/6
عقــد مركــز امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز دورة مقيــم معتمــد بنــا ًء عــى منــوذج التميــز األورويب
( )EFQMوالتــي اســتمرت ملــدة أربعــة أيــام يف فنــدق فريمونــت ،ملجموعــة مــن قــادة املؤسســات
الحكوميــة حيــث حرضهــا  ١٢مشــاركاً مــن أمنــاء ومــدراء عامــن .تــأيت هــذه الــدورة كجــزء مــن مــروع
التدريــب الثــايث األبعــاد ضمــن برنامــج مرسعــات التميــز الــذي ينفــذه مركــز امللــك عبداللــه الثــاين
للتميــز واملدعــوم مــن الوكالــة االمريكيــة لألمنــاء الــدويل .USAID
يهــدف الربنامــج إىل تطويــر قــدرات ومهــارات الفئــة القياديــة يف مؤسســات القطــاع العــام وذلــك تجذيــرا ً
لثقافــة التم ّيــز وتعريفهــم بالفوائــد العائــدة مــن تطبيــق النمــوذج إضافــة إىل متكينهــم لقيــادة وإدارة
التميــز يف مؤسســاتهم مــن خــال تزويدهــم باملهــارات واملعــارف املطلوبــة وتعزيــز مســاهمتهم يف
تحقيــق متطلبــات التميّــز يف مؤسســاتهم.
يشــتمل الربنامــج عــى عــدد مــن املحــاور التــي تغطــي الجوانــب الفنيــة
للنمــوذج وعمليــة التقييــم إضافــة إىل الجوانــب املهاريــة والســلوكية التــي يتبعهــا املقيــم ،كــا
يركــز الربنامــج عــى فهــم املؤسســة مــن وجهــة نظــر املقيــم باإلضافــة إىل كيفيــة إعــداد التقييــم
الــذايت للمؤسســات ،األمــر الــذي يعــزز قــدرة القــادة عــى تلبيــة متطلبــات النمــوذج ومتطلبــات
تحقيــق مســتويات التميّــز املطلوبــة ،كــا تــم تغطيــة املواضيــع التاليــة :مفاهيــم التميّز األساســية،
آليــة التقييــم مــن خــال اســتعامل النمــوذج وآليــة التقييــم (الــرادار) ووضــع العالمــات إضافــة اىل
محــاكاة عمليــة لعمليــة تنفيــذ الزيــارات امليدانيــة يف املؤسســات.

مركز امللك عبد الله الثاين للتميز يعقد ورشات
عمل بهدف تعزيز ثقافة االبتكار يف مؤسسات
القطاع العام

2018/10/7

عقــد مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتم ّيز خمس ورشــات عمــل لتعزيز االبتكار يف مؤسســات
القطــاع العــام اســتعرض فيهــا عــدد مــن الخــراء منــاذج لتطبيــق االبتــكار يف املؤسســات
الحكوميــة ،وهــذه الورشــة احــدى برامــج مــروع مرسعــات التميــز األردين الــذي ينفــذه
املركــز بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.USAID
واســتعرض فيهــا مجموعــة مــن الخــراء عــدة منــاذج لالبتــكار الحكومــي منهــا منــوذج
املؤسســة العامليــة لالبتــكار ،ومنــوذج قائــد االبتــكار ،ومنــوذج التفكــر التصميمــي يف
االبتــكار ،ومنــوذج نظــام إدارة االبتــكار.
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مركز امللك عبدالله الثاين للتم ّيز يكرم الدكتورة

خولة محمد أبو حمور من مستشفى الجامعة

األردنية الحاصلةجائزة املوظف الحكومي املتميز

2018/10/10
كــرم املديــر التنفيــذي للمركــز الدكتــورة خولــة محمــد أبــو حمور
مــن مستشــفى الجامعــة األردنيــة الحاصلــة جائــزة املوظــف
الحكومــي املتميــز -فئــة القيــادي /اإلرشايف يف مقــر املركز،
نظــرا ً لتعــذر حضورهــا حفــل توزيــع الجوائــز

مركز امللك عبدالله الثاين للتم ّيز يعقد ورشة
توعية حول أهمية تطبيق منوذج التميز األورويب

لعدد من موظفي رشكة الكهرباء الوطنية

2018/10/16
عقــد املركــز ورشــة توعيــة لعــدد مــن موظفــي رشكــة الكهربــاء
الوطنيــة حــول أهميــة تطبيــق منــوذج التميــز األورويب وتناولــت
معايــر التميــز األورويب وفوائــده والخطــوات العمليــة للبــدء
بتطبيقــه داخــل املؤسســة.

املدير التنفيذي ملركز امللك عبدالله الثاين للتم ّيز

الدكتور إبراهيم الروابدة يكرم ضباط ارتباط الجوائز

لدورتها 2017/2016

2018/10/17
أقــام مركــز امللــك عبــد اللــه
الثــاين للتميــز حفــل عشــاء
بهــدف تكريــم ضبــاط ارتبــاط
الجوائــز لدورتهــا 2017/2016
والذيــن كان لهــم الــدور الفاعــل
يف إنجــاح جوائــز امللــك عبــد
اللــه الثــاين للتميــز يف دورتهــا
األخــرة ،واإلســهام يف متكــن
املركــز مــن تحقيــق أهدافــه
املتمثلــة بنــر ثقافــة التميــز
واالرتقــاء بــأداء مؤسســاتنا
الوطنيــة وصــوالً إىل أردن أكــر
تنافســية عامليــاً.
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مركز امللك عبد الله الثاين للتميز ينفيذ مبادرة يوم يف التميز
يف الجامعات األردنية:

نفــذ مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتم ّيــز اليــوم مبــادرة يــوم يف التم ّيــز املمــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
 USAIDوبالتعــاون مــع الجمعيــة األردنيــة للجــودة ،وهــذا املــروع هــو أحــد مشــاريع مبــادرة مرسعــات التميــز والتــي تتضمــن
عــدد مــن الربامــج واملشــاريع واألنشــطة تهــدف اىل ترسيــع نــر مفاهيــم التم ّيــز والتوعيــة مبتطلباتــه .جــاءت فكــرة هــذا
املــروع /املبــادرة لتعزيــز تحقيــق الجهــات الحكوميــة إىل نتائــج أفضــل يف الــدورات القادمــة للجائــزة ،بحيــث تقــوم آليــة
هــذه املبــادرة عــى زيــارة املؤسســات الحكوميــة وقضــاء يــوم كامــل يف تلــك املؤسســة لنــر ثقافــة التميــز ورفــع
مســتوى املعرفــة بهــا ،وتحقيــق متطلباتهــا إىل مســتويات أفضــل.

الجامعة الهاشمية
املرحلة األوىل 2018/10/31

املرحلة الثانية 2018 / 12 / 12 - 11

جامعة الطفيلة التقنية
2018/11/4

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
2018/11/11
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جامعة مؤتة
2018/11/14

جامعة الريموك (املرحلة الثانية)

2018/11/22 - 21

جامعة الحسني بن طالل

الجامعة األردنية (املرحلة الثانية)

 2018/11/27و 2018/12/5

(املرحلة الثانية)

2018/12/4 - 3
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مركز امللك عبد الله الثاين للتميز يعقد ورشتي تدريب بالتعاون مع
مؤسسة ( )Inspirational Development Groupالربيطانية وبدعم من
صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية

2018/11/29
اســتمرارأ بنهــج التواصــل والتشــاركية مــع املوظفــن املتميزيــن مــن
املؤسســات الحكوميــة ،وبهــدف تعظيــم القيمــة املضافــة مــن املركــز يف
تطويــر قيــادات القطــاع العــام اختتــم مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز
ورشــتي تدريــب بالتعــاون مــع مؤسســة ( Inspirational Development
 )Groupالربيطانيــة وبدعــم مــن صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة
بعنــوان (تطبيــق نوعــي لربامــج التغيــر )Creating Catalysts for Change/
خــال الفــرة مــا بــن 2018/12/13-10/28وعــى مرحلتــن ،يف فنــدق
االنرتكونتيننتــال ،والتــي اســتهدفت الفئتــن القياديــة واإلداريــة مــن املرشــحني لجائــزة املوظــف الحكومــي
املتميــز.
وقــدم الورشــة رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد جيمــي جــوردن والســيدة منــار
الدينــا مــن مؤسســة ( )Inspirational Development Groupالربيطانيــة ،حيــث
قامــا بطــرح مواضيــع رئيســية حــول التغيــر والقيادة وطــرق بناء قــدرات فريق
العمــل واالســتثامر بــروح الفريــق اإليجابيــة لخلــق التغيــر الــذي تســعى لــه
املؤسســات الحكوميــة.
يشــار إىل أن صنــدوق امللــك عبداللــه الثــاين للتنميــة الــذي تأســس
عــام  2011كمؤسســة أهليــة تهــدف اىل املســاهمة يف اعــداد الخطــط
والربامــج االجتامعيــة الهادفــة للمســاهمة يف تنميــة املــوارد البرشيــة
وتوعيــة املواطنــن وتحفيزهــم لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف
مختلــف املجــاالت مــن خــال الربامــج واملبــادرات التــي ينفذهــا بالرشاكــة
مــع القطاعــن العــام والخــاص.
تجــدر اإلشــارة أن مؤسســة ()Inspirational Development Group
الربيطانيــة هــي مؤسســة استشــارات رائــدة يف مجــال خلق التغيــر وبناء
القــدرات القياديــة واملعتمــدة مــن قبــل األكادمييــة الربيطانية العســكرية
 Sandhurstحيــث تعمــل حــول العــامل مــع الــركات واملؤسســات مــن أجــل
تحقيــق تغيــر قابــل للقيــاس ومســتدام ،وتقديــم برامــج إمنائيــة لــإدارة
العليــا واملتوســطة مــن القطاعــن العــام والخــاص واملنظــات غــر
الحكوميــة يف عــان.
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يعقد مركز امللك عبدالله الثاين للتميز
بالتعاون مع غرفة تجارة عامن ورشة تعريفية
حول أهمية التميز يف مؤسساتنا

2018/11/29
نظمــت غرفــة تجــارة عــان ورشــة تعريفيــة حــول أهميــة التميــز يف
مؤسســاتنا بالتعــاون مــع مركــز امللــك عبداللــه الثــاين وتناولــت معايــر
التميــز األورويب وفوائــده والخطــوات العمليــة للبــدء بتطبيقــه داخــل
املؤسســة.

9

ملخص الدورات التدريبية التي عقدها املركز
خالل الفرتة
ترشين األول –كانون األول2018 /
عدد املشاركني
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صور املشاركني
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