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ســلم نائــب ســمو رئيــس مجلــس امنــاء مركــز امللــك عبداللــه 
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــة دول ــز الطراون ــور فاي ــز الدكت ــاين للتميّ الث
الدكتــور عمــر الــرزاز تقريــر نتائــج تقييــم جائــزة امللــك عبداللــه 
دورتهــا  يف  والشــفافية  الحكومــي  األداء  لتميّــز  الثــاين 
الثامنــة التــي تــم تســليمها للفائزيــن خــال احتفــال اقيــم 

ــايض. ــهر امل ــك الش ــة املل ــة جال ــبة برعاي ــذه املناس به
وأكــد رئيــس الــوزراء لــدى تســلمه التقرير بحضــور وزيــر الدولة 
ــذي  ــر التنفي ــويكة واملدي ــد ش ــي مج ــر األداء املؤس لتطوي
للمركــز الدكتــور إبراهيــم الروابــدة دعــم الحكومــة للجائــزة 
التــي تهــدف إىل تطويــر األداء املؤســي وتجذيــر ثقافــة 

ــداع. ــفافية واإلب ــودة والش ــز والج التميّ
ولفــت رئيــس الــوزراء إىل املعايــر واملقاييــس الواضحــة 
التــي نجــح املركــز بشــكل كبــر باعتامدهــا وتطبيقهــا يف 
عمليــات التقييــم للــوزارات والدوائــر واملؤسســات املشــاركة 

يف الجائــزة.

ــية  ــة التفتيش ــة الدوري ــة الرقابي ــة املتابع ــرزاز أهمي ــد ال  وأك
لضــامن ان العمــل والتطويــر املؤســي عمليــة مســتمرة 
وليــس فقــط لغايــات الحصــول عــى الجائــزة الفتــا اىل انــه 
عــى  التقريــر  تضمنهــا  التــي  التوصيــات  تعميــم  ســيتم 
ــر االداء. ــة تطوي ــا يف عملي ــتفادة منه ــة االس ــوزارات لجه ال

مــن جهتــه اســتعرض الدكتــور فايــز الطراونــة آليــة العمــل 
املوضوعيــة  التقييــم  يف عمليــة  املركــز  التــي يعتمدهــا 
واملســتندة إىل معايــر عامليــة يف التميّــز، الفتــا إىل أن 
املركــز يقــوم بإعــداد تقاريــر تقييميــة ترصــد نقــاط القــوة 

واملؤسســات. الــوزارات  يف  التحســن  وفــرص 

اإلداري  التطويــر  عــى  االقــدر  هــي  الحكومــة  أن  وأكــد 
املؤســي وأن عمــل املركــز يــأيت مكمــاً لجهــود الحكومــة 
يف هــذا املجــال مــن خــال إجــراء تقييــم موضوعــي وعــادل 

واملؤسســات. الــوزارات  ألداء  وشــفاف 

وأشــار الدكتــور الطراونــة إىل أن النتائــج التحليليــة بينــت أن 
نســبة التحســن الكليــة للجهــات املشــاركة يف الــدورة الثامنــة 
مــن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين لتميّــز األداء الحكومــي 
والشــفافية بلغــت 1.8 باملئــة عــن الــدورة الســابقة، مؤكــداً 
ــه  ــذي يلمس ــرق ال ــداث الف ــؤرشات األداء إلح ــز م ــة تعزي أهمي
املواطــن يف الخدمــات املقدمــة وأن املركــز ســيعمل عــى 

ــي. ــر األداء املؤس ــة لتطوي ــاد منظوم إيج
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بناًء  للتميز يعقد دورة مقيم معتمد  الثاين  الله  مركز امللك عبد 

عىل منوذج التميز األورويب )EFQM( لعدد من القيادات الحكومية

عقــد مركــز امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز دورة مقيــم معتمــد بنــاًء عــى منــوذج التميــز األورويب 
)EFQM(  والتــي اســتمرت ملــدة أربعــة أيــام يف فنــدق فرمونــت، ملجموعــة مــن قــادة املؤسســات 
الحكوميــة حيــث حرضهــا 1٢ مشــاركاً مــن أمنــاء ومــدراء عامــن. تــأيت هــذه الــدورة كجــزء مــن مــرشوع 
التدريــب الثــايث األبعــاد ضمــن برنامــج مرسعــات التميــز الــذي ينفــذه مركــز امللــك عبداللــه الثــاين 

.USAID للتميــز واملدعــوم مــن الوكالــة االمريكيــة لألمنــاء الــدويل
يهــدف الربنامــج إىل تطويــر قــدرات ومهــارات الفئــة القياديــة يف مؤسســات القطــاع العــام وذلــك تجذيــراً 
ــادة وإدارة  ــم لقي ــة إىل متكينه ــوذج إضاف ــق النم ــن تطبي ــدة م ــد العائ ــم بالفوائ ــز وتعريفه ــة التميّ لثقاف
التميــز يف مؤسســاتهم مــن خــال تزويدهــم باملهــارات واملعــارف املطلوبــة وتعزيــز مســاهمتهم يف 

ــز يف مؤسســاتهم. تحقيــق متطلبــات التميّ
يشــتمل الربنامــج عــى عــدد مــن املحــاور التــي تغطــي الجوانــب الفنيــة 
للنمــوذج وعمليــة التقييــم إضافــة إىل الجوانــب املهاريــة والســلوكية التــي يتبعهــا املقيــم، كــام 
يركــز الربنامــج عــى فهــم املؤسســة مــن وجهــة نظــر املقيــم باإلضافــة إىل كيفيــة إعــداد التقييــم 
ــات  ــوذج ومتطلب ــات النم ــة متطلب ــى تلبي ــادة ع ــدرة الق ــزز ق ــذي يع ــر ال ــات، األم ــذايت للمؤسس ال
تحقيــق مســتويات التميـّـز املطلوبــة، كــام تــم تغطيــة املواضيــع التاليــة: مفاهيــم التميّز األساســية، 
ــة اىل  ــات إضاف ــع العام ــرادار( ووض ــم )ال ــة التقيي ــوذج وآلي ــتعامل النم ــال اس ــن خ ــم م ــة التقيي آلي

محــاكاة عمليــة لعمليــة تنفيــذ الزيــارات امليدانيــة يف املؤسســات.

عقــد مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميّز خمس ورشــات عمــل لتعزيز االبتكار يف مؤسســات 
القطــاع العــام اســتعرض فيهــا عــدد مــن الخــرباء منــاذج لتطبيــق االبتــكار يف املؤسســات 
الحكوميــة، وهــذه الورشــة احــدى برامــج مــرشوع مرسعــات التميــز األردين الــذي ينفــذه 

  .USAIDاملركــز بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة
واســتعرض فيهــا مجموعــة مــن الخــرباء عــدة منــاذج لابتــكار الحكومــي منهــا منــوذج 
ــي يف  ــر التصميم ــوذج التفك ــكار، ومن ــد االبت ــوذج قائ ــكار، ومن ــة لابت ــة العاملي املؤسس

االبتــكار، ومنــوذج نظــام إدارة االبتــكار.

2018/10/6

2018/10/7

ورشات  يعقد  للتميز  الثاين  الله  عبد  امللك  مركز 

مؤسسات  يف  االبتكار  ثقافة  تعزيز  بهدف  عمل 

القطاع العام
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 مركز امللك عبدالله الثاين للتميّز يكرم الدكتورة 

الجامعة  مستشفى  من  حمور  أبو  محمد  خولة 

األردنية الحاصلة جائزة املوظف الحكومي املتميز

ورشة  يعقد  للتميّز  الثاين  عبدالله  امللك  مركز 

توعية حول أهمية تطبيق منوذج التميز األورويب 

لعدد من موظفي رشكة الكهرباء الوطنية 

املدير التنفيذي ملركز امللك عبدالله الثاين للتميّز 

الدكتور إبراهيم الروابدة يكرم ضباط ارتباط الجوائز 

لدورتها   2017/2016

كــرم املديــر التنفيــذي للمركــز الدكتــورة خولــة محمــد أبــو حمور 
مــن مستشــفى الجامعــة األردنيــة الحاصلــة جائــزة املوظــف 
الحكومــي املتميــز -فئــة القيــادي/ اإلرشايف يف مقــر املركز، 

نظــراً لتعــذر حضورهــا حفــل توزيــع الجوائــز

عقــد املركــز ورشــة توعيــة لعــدد مــن موظفــي رشكــة الكهربــاء 
الوطنيــة حــول أهميــة تطبيــق منــوذج التميــز األورويب وتناولــت 
ــدء  ــة للب ــوات العملي ــده والخط ــز األورويب وفوائ ــر التمي معاي

بتطبيقــه داخــل املؤسســة.

اللــه  أقــام مركــز امللــك عبــد 
عشــاء  حفــل  للتميــز  الثــاين 
ارتبــاط  ضبــاط  تكريــم  بهــدف 
 ٢017/٢016 لدورتهــا  الجوائــز 
والذيــن كان لهــم الــدور الفاعــل 
يف إنجــاح جوائــز امللــك عبــد 
اللــه الثــاين للتميــز يف دورتهــا 
األخــرة، واإلســهام يف متكــن 
أهدافــه  تحقيــق  مــن  املركــز 
املتمثلــة بنــرش ثقافــة التميــز 
مؤسســاتنا  بــأداء  واالرتقــاء 
ــر  ــوالً إىل أردن أك ــة وص الوطني

عامليــاً.  تنافســية 

2018/10/10

2018/10/16

2018/10/17
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ــز املمــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة  ــز اليــوم مبــادرة يــوم يف التميّ نفــذ مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميّ
USAID وبالتعــاون مــع الجمعيــة األردنيــة للجــودة، وهــذا املــرشوع هــو أحــد مشــاريع مبــادرة مرسعــات التميــز والتــي تتضمــن 
ــز والتوعيــة مبتطلباتــه. جــاءت فكــرة هــذا  عــدد مــن الربامــج واملشــاريع واألنشــطة تهــدف اىل ترسيــع نــرش مفاهيــم التميّ
املــرشوع/ املبــادرة لتعزيــز تحقيــق الجهــات الحكوميــة إىل نتائــج أفضــل يف الــدورات القادمــة للجائــزة، بحيــث تقــوم آليــة 
ــع  ــز ورف ــة التمي ــرش ثقاف ــة لن ــك املؤسس ــل يف تل ــوم كام ــاء ي ــة وقض ــات الحكومي ــارة املؤسس ــى زي ــادرة ع ــذه املب ه

مســتوى املعرفــة بهــا، وتحقيــق متطلباتهــا إىل مســتويات أفضــل. 

مركز امللك عبد الله الثاين للتميز ينفيذ مبادرة يوم يف التميز 

يف الجامعات األردنية:

الجامعة الهاشمية 

جامعة الطفيلة التقنية 

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

2018/10/31

2018 / 12 / 12 - 11

2018/11/4

2018/11/11
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جامعة مؤتة 

جامعة الريموك )املرحلة الثانية( 

جامعة الحسني بن طالل  )املرحلة الثانية( 

الجامعة األردنية )املرحلة الثانية( 

2018/11/14

2018/11/22 - 21

2018/12/4 - 3

2018/11/27 و  2018/12/5
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بالتعاون مع  للتميز يعقد ورشتي تدريب  الثاين  الله  مركز امللك عبد 

مؤسسة )Inspirational Development Group( الربيطانية وبدعم من 

صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية

مــن  املتميزيــن  املوظفــن  مــع  والتشــاركية  التواصــل  بنهــج  اســتمرارأ 
املؤسســات الحكوميــة، وبهــدف تعظيــم القيمــة املضافــة مــن املركــز  يف 
تطويــر قيــادات القطــاع العــام اختتــم مركــز امللــك عبداللــه الثــاين للتميــز 
 Inspirational Development  ( مؤسســة  مــع  بالتعــاون  تدريــب  ورشــتي 
ــه الثــاين للتنميــة  ــد الل Group( الربيطانيــة وبدعــم مــن صنــدوق امللــك عب
 )Creating Catalysts for Change/ ــوان )تطبيــق نوعــي لربامــج التغيــر بعن
فنــدق  يف  مرحلتــن،  10/٢8-٢018/1٢/13وعــى  بــن  مــا  الفــرة  خــال 

االنركونتيننتــال، والتــي اســتهدفت الفئتــن القياديــة واإلداريــة مــن املرشــحن لجائــزة املوظــف الحكومــي 
ــز. املتمي

 وقــدم الورشــة رئيــس مجلــس اإلدارة الســيد جيمــي جــوردن والســيدة منــار 
الدينــا مــن مؤسســة )Inspirational Development Group( الربيطانيــة، 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 
ــط  ــداد الخط ــاهمة يف اع ــدف اىل املس ــة ته ــة أهلي ــام ٢011 كمؤسس ع
والربامــج االجتامعيــة الهادفــة للمســاهمة يف تنميــة املــوارد البرشيــة 
يف  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  وتحفيزهــم  املواطنــن  وتوعيــة 
مختلــف املجــاالت مــن خــال الربامــج واملبــادرات التــي ينفذهــا بالرشاكــة 

ــاص. ــام والخ ــن الع ــع القطاع م
 )Inspirational Development Group( مؤسســة  أن  اإلشــارة  تجــدر 
الربيطانيــة هــي مؤسســة استشــارات رائــدة يف مجــال خلق التغيــر وبناء 
القــدرات القياديــة واملعتمــدة مــن قبــل األكادمييــة الربيطانية العســكرية

Sandhurst حيــث تعمــل حــول العــامل مــع الــرشكات واملؤسســات مــن أجــل 
تحقيــق تغيــر قابــل للقيــاس ومســتدام، وتقديــم برامــج إمنائيــة لــإدارة 
العليــا واملتوســطة مــن القطاعــن العــام والخــاص واملنظــامت غــر 

ــامن. ــة يف ع الحكومي

2018/11/29
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للتميز  الثاين  عبدالله  امللك  مركز  يعقد 

بالتعاون مع غرفة تجارة عامن ورشة تعريفية 

حول أهمية التميز يف مؤسساتنا 

ــز يف  ــة التمي ــول أهمي ــة ح ــة تعريفي ــامن ورش ــارة ع ــة تج ــت غرف نظم
مؤسســاتنا بالتعــاون مــع مركــز امللــك عبداللــه الثــاين وتناولــت معايــر 
ــل  ــه داخ ــدء بتطبيق ــة للب ــوات العملي ــده والخط ــز األورويب وفوائ التمي

ــة. املؤسس

2018/11/29
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ملخص الدورات التدريبية التي عقدها املركز

خالل الفرتة

ترشين األول –كانون األول/ 2018

عدد املشاركني
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صور املشاركني
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