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انتهى مركز ا�لك عبداﷲ الثاني للتميز من عقد ورشتي عمل بالتعاون مع Inspirational Development Group

البريطانية وصندوق ا�لك عبد اﷲ الثاني للتنمية ،وقام دولة الدكتور فايز الطراونة نائب سمو رئيس مجلس أمناء ا�ركز
بتسليم ا�شارك� شهاداتهم ا�عتمدة من قبل ا�ركز ومؤسسة ) (IDGلجهودهم ا�تميزة والتزامهم بالحضور
ا�تميزة والتزامهم بالحضور والقى الدكتور إبراهيم الروابدة كلمة رحب فيها بالحضور وأشار إلى هدف ا�ركز بتجذير
فكر وثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم اﻷداء ا�تميز واﻹبداع بما يتفق والنماذج العا�ية للتميز ،حيث أن ا�ركز
ركز جهوده على ا�وظف� الحكومي� الذين يتميزون بقدرات خﻼقة وطاقات إبداعية تنتظر إطﻼقها ومنحها الفرصة ،لذا
يسعى ا�ركز بدوره ﻻكتشاف القائد الحكومي ا�تميز وا�وظف الحكومي ا�تميز ومقدم الخدمات الحكومية ا�تميز ﻷنهم
هم من سيصنعون مستقبل اﻷردن ا�تميز .فجاءت هذه الورش لتضيف تميزا لتميزهم ومعارف جديدة لحصيلتهم
ا�عرفية وخبرة عا�ية لقدراتهم وبالتالي سيستغلون الفرصة ﻹطﻼق ابداعاتهم وتميزهم .

١

وكانت الورشات وعلى كافة مراحلها بعنوان )خلق شرارة التغيير  (Creating Catalysts for Change /والتي استهدفت الفئت�
استهدفت الفئت� وقدم الورشات رئيس مجلس اﻹدارة السيد جيمي جوردن والسيدة منار الدينا من مؤسسة (Inspirational Development
 (Groupالبريطانية ،حيث قاما بطرح مواضيع رئيسية حول التغيير والقيادة وطرق بناء قدرات فريق العمل واﻻستثمار بروح الفريق اﻹيجابية
لخلق التغيير الذي تسعى له ا�ؤسسات الحكومية.
تجدر اﻹشارة أن مؤسسة ) (Inspirational Development Groupالبريطانية هي مؤسسة استشارات رائدة في مجال خلق التغيير وبناء
القدرات القيادية وا�عتمدة من قبل اﻷكاديمية البريطانية العسكرية  Sandhurstحيث تعمل حول العالم مع الشركات وا�ؤسسات من أجل
والخاص وا�نظمات غير الحكومية
تحقيق تغيير قابل للقياس ومستدام ،وتقديم برامج إنمائية لﻺدارة العليا وا�توسطة من القطاع� العام .
في عمان.

٢

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻳﻄﻠﻖ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ
)(www.kace.jo
ﺑﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

أطلق مركز ا�لك عبداﷲ الثاني للتميز موقعه اﻹلكتروني
 www.kace.joبحلته الجديدة ،ليشمل كافة جوائز ا�لك
عبداﷲ الثاني للتميز ،وقد تم إعادة تصميم ا�وقع
اﻹلكتروني بما يتوافق مع أفضل ا�مارسات وا�عايير
ا�تعارف عليها والتركيز على جودة ا�حتوى والتصميم
وسهولة الوصول �حتويات ا�وقع وا�علومات ا�وجودة
عليه واﻻلتزام با�عايير الدولية في تصميم وتطوير
ا�حتوى اﻹلكتروني ،حيث يضع كافة ا�علومات
والخدمات بكل يسر وسهولة ب� يدي متصفحي ا�وقع
بما فيها متابعة أخبار ا�ركز واﻻطﻼع على أحدث
اﻷنشطة وا�ستجدات.
ويعكس تصميم ا�وقع اﻹلكتروني آخر ا�ستجدات التي
طرأت مؤخرا على ا�هام والجهود التي يضطلع بها مركز
ا�لك عبداﷲ الثاني للتميز وباﻷخص جهوده ا�تعلقة
بنشر ثقافة التميز والتدريب ،إضافة إلى برامج إدارة
العﻼقة مع هيئة ا�قيم� ،وتم إتاحة التصفح للموقع بغض
النظر عن نوع الجهاز ا�ستخدم سواء أكان جهاز
حاسوب مكتبي ،محمول ،أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.

٢٠١٩/١/٦
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ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻳﻄﻠﻖ
ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎ��ﺔ
27/1/2019
٢٠١٩/١/٢٧

أطلق مركز ا�لك عبد اﷲ الثاني للتميز الدورة الجديدة لجائزتي الخدمة الحكومية ا�تميزة وجائزة ا�بادرة اﻻبتكارية
ضمن جائزة ا�لك عبد اﷲ الثاني لتميز اﻷداء الحكومي والشفافية وذلك بعد أن تم اﻻنتهاء من عملية مراجعة وتطوير
معايير الجوائز.

جائزة ا�بادرة اﻻبتكارية

أطلق ا�ركز جائزة ا�بادرة اﻻبتكارية وهي احدى جوائز اﻹبداع الحكومي بهدف تشجيع الوزارات وا�ؤسسات
محفزة ومشجعة للموظف�
الحكومية على تبني اﻻبتكار في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها ،وإيجاد بيئة عمل .
على اﻻبتكار واﻹبداع من خﻼل تقديم أفكارهم واقتراحاتهم ومبادراتهم التحسينية والريادية
تقوم فلسفة الجائزة على تطبيق مفاهيم ومتطلبات اﻻبداع واﻻبتكار في منظومة العمل الحكومي ضرورة ملحة في ظل
تزايد حجم التحديات التي تواجه ا�ؤسسات الحكومية لتنفيذ عملياتها وتقديم خدماتها بمستوى يفوق رغبات وتوقعات
متلقي الخدمة والتي أصبحت سمة الحكومات العا�ية الناجحة .وأثبتت الدراسات واﻷبحاث ان ا�ؤسسات الحكومية
ا�بدعة هي اﻻقدر على استخراج الطاقات الكامنة لدى موظفي القطاع العام والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير البيئة
تحقيق أعلى مستويات تطوير اﻷداء الحكومي وبالتالي تحس� الخدمات ا�قدمة وتحقيق اعلى
الداعمة لها ستؤدي إلى
.
درجات لرضى متلقي الخدمة

٤

تركز الدورة الثالثة لجائزة اﻹبداع الحكومي على أحد مجاﻻت تطوير منظومة اﻻبداع ا�ؤسسي الحكومي اﻻ وهي
مجال ا�بادرة اﻻبتكارية كأحد أجزاء منظومة اﻻبداع ا�ؤسسي التي تتضمن وجود قائد مبدع/مبتكر وموظف
مبدع/مبتكر وأنظمة عمل/خطط داعمة لﻺبداع للوصول الى مؤسسة حكومية مبدعة.
•
•
•
•

تم تطوير معايير مبسطة للمبادرة اﻻبتكارية تركز على تحقيق النتائج.
ا�شاركة الزامية لجميع الجهات الحكومية ا�شاركة في جائزة ا�لك عبداﷲ الثاني لتميز اﻷداء الحكومي والشفافية
في دورتها الثامنة ) (2016-2017وعددها  104مؤسسات.
سيتم تقييم اﻷفكار وا�بادرات ا�طروحة من قبل ا�ؤسسات الحكومية ا�شاركة واختيار  20مبادرة التي حصلت على
اعلى تقييم أولي ليصار الى تقييم تطبيقها على ارض الواقع وتحقيقها للنتائج ا�رجوة/ا�خطط لها من خﻼل الزيارة
ا�يدانية �كان التطبيق.
الفترة الزمنية للتقييم في الربع اﻷخير من العام الحالي.

جائزة الخدمة الحكومية ا�تميزة

أطلق ا�ركز جائزة ا�بادرة اﻻبتكارية وهي احدى جوائز اﻹبداع الحكومي بهدف تشجيع الوزارات وا�ؤسسات تهدف
جائزة الخدمة الحكومية ا�تميزة الى توفير مرجعية وطنية لتقديم خدمات حكومية متميزة عن طريق تعزيز القدرات في
مجال تقديم وتحس� الخدمات وتعريف ا�ؤسسات الحكومية بأفضل ا�مارسات العا�ية في هذا ا�جال ،وذلك استنا ًد
إلى إطار عمل محدد قابل للتطبيق من قبل ا�ؤسسات الخدماتية الحكومية ا�ختلفة.
ويشارك ضمن الدورة الخامسة لعام ) (2019من هذه الجائزة ) (13مؤسسة ووزارة واحدة هي وزارة الصناعة
والتجارة( ويشارك ضمنها ) (45فرع .وانطﻼق ًا من أهداف جائزة الخدمة الحكومية ا�تميزة وتنفيذا للتوجهات ا�لكية
السامية بتقديم الخدمة ا�تميزة لجميع ا�واطن� على حد سواء في ا�ملكة اﻷردنية الهاشمية ،واستناد ًا الى قرار اللجنة
التوجيهية بخصوص اشراك مراكز الخدمة الحكومية في ا�حافظات وتقييمها ضمن الجائزة ،فقد اقتصرت الدورة
الخامسة من هذه الجائزة على الفروع ومراكز الخدمة التي تقع خارج العاصمة عمان فقط .
•
•
•
•
•

تم تطوير معايير مبسطة لجائزة الخدمة الحكومية ا�تميزة بطريقة تشاركية تضمن سهولة التطبيق والفهم ووفق أفضل
ا�مارسات .
ا�شاركة الزامية للجهات التي تم تنسيبها من قبل الجهات الحكومية كل حسب الفرع الذي ينتمي له وعددها  45فرع
ل  13جهة حكومية خارج عمان معنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطن� في كل محافظات ا�ملكة )ما عدا العاصمة
سيتم تقييم الفروع ا�شاركة من قبل ا�ؤسسات الحكومية ا�شاركة ومنحها مستوى النجوم التي تستحقها وفق التقييم
الذي يتضمن زيارة ميدانية لفرع )تتراوح ب� نجمة واحدة و 5نجوم (.
الفترة الزمنية للتقييم في الربع اﻷخير من العام الحالي.
آلية التقييم :الزيارة ا�يدانية )تقرير اﻻشتراك( ومسوحات ا�تسوق الخفي ورضى متلقي الخدمة.

٥

ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑ�ﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟ�ﻭﺍﺑﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎ��ﺔ

رابط ا�قابلة :مقابلة الدكتور إبراهيم الروابدة على قناة ا�ملكة

٢٠١٩/١/٢٦
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑ�ﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟ�ﻭﺍﺑﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪ�ﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ"
(.

٢٠١٩/٣/٤

وجرى في نهاية ا�حاضرة حوار موسع مع الحضور ب� خﻼله
الدكتور الروابدة مؤشرات قياس أداء ا�ؤسسات على ضوء
ا�عايير ا�طبقة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور الروابدة في ا�حاضرة التي أدارها
عميد كلية العلوم الحاسوبية وا�علوماتية اﻷستاذ الدكتور خالد
الكعابنة ،إن الهدف من ا�شاركة في الجائزت� هو التعرف على
نواحي القوة وفرص التحس� ،وتحقيق نتائج رضى لكل من
ا�تعامل� وا�وظف� وا�جتمع ،وتمك� الجهات ا�شاركة من تقييم
مدى نجاحها ومعرفة وضعها الحالي وبالتالي التخطيط للمستقبل
بكفاءة وفاعلية.

قدم الدكتور إبراهيم الروابدة ا�دير التنفيذي �ركز ا�لك عبداﷲ
الثاني للتميز خﻼل محاضرة في جامعة عمان العربية ،ا�عايير
ا�طبقة من خﻼل ا�ركز لتحديد ا�ؤسسات ا�تميزة ،والتي تنسجم
مع رؤية ومنهجية الجامعة في تطبيق الحوكمة الرشيدة .وب�
خﻼل ا�حاضرة والتي جاءت بعنوان )معايير التميز والجودة
اﻷكاديمية( ،وحضرها مندوبا عن رئيس الجامعة ،عميد كلية
الهندسة اﻷستاذ الدكتور خالد الطراونة ،وأعضاء هيئة التدريس
والعامل� والطلبة ،معايير الجائزت� اللت� يديرهما ا�ركز وهما
جائزة ا�لك عبداﷲ الثاني لتميز اﻷداء الحكومي والشفافية،
وجائزة ا�لك عبداﷲ الثاني لتميز القطاع الخاص.
وقدم الدكتور الروابدة شرحا وافيا معايير الجائزة ومنها :القيادة،
واﻻستراتيجية ،واﻷفراد ،والشراكات وا�وارد ،والعمليات
والخدمات ،مشيرا إلى ا�فاهيم اﻷساسية للتميز ،وفق رؤية ا�ركز،
ومنها :جلب قيمة مضافة ،وبناء مستقبل مستدام ،وتسخير اﻹبداع
.واﻻبتكار ،وتنمية القدرة ا�ؤسسية.

٧

عقد ا�ركز لقاء مع عدد من مقيمي جائزة ا�وظف الحكومي ا�تميز
وعدد من الحاصل� على الجائزة في دورتها السابقة ،بهدف مناقشة
معايير جائزة ا�وظف الحكومي ا�تميز وأخذ التغذية الراجعة منهم.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ
ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ّ
ﻟﻘﺎﺀ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻤﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻳﻌﻘﺪ
ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ
ﺷ�ﺍﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎ�ﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ )ﺇﺩﺍﺭﺓ.ﻛﻮﻡ(

عقد مركز ا�لك عبداﷲ الثاني للتميز ورشة عمل حول
شراكته مع مؤسسة إدارة لﻼستشارات والتدريب )إدارة.
كوم( وألقاها الدكتور نسيم الصمادي مؤسس ورئيس تحرير
.موقع إدارة .كوم
توفر )إدارة .كوم( ا�نصة اﻹلكترونية خﻼصات للكتب،
مقاﻻت وحلقات إدارية صوتية مسموعة ،مع محرك بحث
عربي شامل ،لضمان نشر ا�عارف واﻹبداعات اﻹدارية
والتربوية العا�ية في مجاﻻت :التنمية البشرية  /إدارة
اﻷعمال  /اﻻقتصاد وإدارة اﻷموال  /التربية والتعليم  /إدارة
الذات والعﻼقات

٢٠١٩/٤/١٠

.

٩

.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻳﺸﺎﺭﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
٢٠١٩/٤/٣٠

١٠

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
"ﻣﺴﺮﻋﺎﺕ
ّ
ّ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ"
 -١يوم في التميز :
نفذ مركز ا�لك عبداﷲ الثاني للتم ّيز اليوم مبادرة يوم في التم ّيز ا�مول من الوكالة اﻷمريكية للتنمية الدولية .USAID
وبالتعاون مع الجمعية اﻷردنية للجودة ،وهذا ا�شروع هو أحد مشاريع مبادرة مسرعات التميز والتي تتضمن عدد
من البرامج وا�شاريع واﻷنشطة تهدف الى تسريع نشر مفاهيم التم ّيز والتوعية بمتطلباته .جاءت فكرة هذا ا�شروع/
ا�بادرة لتعزيز تحقيق الجهات الحكومية إلى نتائج أفضل في الدورات القادمة للجائزة ،بحيث تقوم آلية هذه ا�بادرة
على زيارة ا�ؤسسات الحكومية وقضاء يوم كامل في تلك ا�ؤسسة لنشر ثقافة التميز ورفع مستوى ا�عرفة بها،
وتحقيق متطلباتها إلى مستويات أفضل.

جامعة البلقاء التطبيقية

ا�رحلة اﻷولى ٢٠١٩/١/١٣
ا�رحلة الثانية ٢٠١٩/٣/١١-١٠

جامعة مؤتة

ا�رحلة الثانية ٢٠١٩/١/٣٠، ٢٠١٩/١/٦

جامعة العلوم والتكنولوجيا اﻷردنية
ا�رحلة الثانية ٢٠١٩/١/٢٤-٢٣

١١

جامعة آل البيت

ا�رحلة الثانية ٢٠١٩/٢/١٨-١٧

جامعة الطفيلة التقنية

ا�رحلة الثانية ٢٠١٩/٢/٢٧-٢٦

 -٢تعديل معايير الجائزة :
عقد ا�ركز جلسة نقاشية حول معايير الجيل الرابع ) (4Gبحضور عدد من أصحاب العطوفة وعدد من ا�قيم� .

١٢

 -٣برنامج تدريب ثﻼثي اﻷبعاد لبناء القدرات في التميز

٢٠١٩/٤/٩

عقد ا�ركز دورة مقيم معتمد من ا�ؤسسة اﻷوروبية ﻹدارة الجودة  EFQMوالتي عقدت لعدد من ا�دراء العام� ضمن
برنامج التدريب ثﻼثي اﻷبعاد ا�وجه للمستويات اﻻدارية الثﻼث في ا�ؤسسات الحكومية )اﻻدارة العليا ،اﻹدارة
الوسطى ،ا�وظف� (.

٢٠١٩/٥/٥

 -٤تعزيز ثقافة اﻹبداع في القطاع العام

عقد ا�ركز ورشة توعية حول معايير جائزة ا�بادرة اﻻبتكارية وآلية كتابة تقرير اﻻشتراك وقدمتها الدكتورة جمانة السيد.

٢٠١٩/٣/٢٧

 -٥برنامج إدارة العﻼقة مع ا�قيم�
صمم ا�ركز فيديو يوضح آلية التسجيل
في برنامج إدارة العﻼقة مع ا�قيم� والذي
يهدف إلى تطوير كفاءات ا�قيم� من خﻼل
العديد من اﻵليات واﻷدوات لﻼتصال
وتطوير ا�هارات وا�عارف لديهم .
رابط الفيديو على صفحة الفيسبوك

١٣

 -٦خدمات ا�قارنات ا�عيارية
عقد ا�ركز ورشة عمل حول شراكته مع مؤسسة إدارة
لﻼستشارات والتدريب )إدارة .كوم (.

إعداد دليل إجراءات ا�قارنات ا�عيارية .

إعداد قاعدة بيانات ا�قارنات ا�عيارية للقطاعات الحكومية.

عقد ا�ركز دورة ا�قارنات ا�عيارية وقدمها الخبير ياسر
النسور لعدد من موظفي القطاع العام .

١٤

 -٧مبادرة شاركنا استراتيجيتك
تم تحليل اﻷهداف اﻻستراتيجية والقطاعية ﻷصحاب ا�صلحة في قطاع الطاقة .

تم تحليل اﻷهداف اﻻستراتيجية والقطاعية ﻷصحاب ا�صلحة في القطاع الصحي.

١٥

ﺺ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪھﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ-ﻧﯿﺴﺎن�٢٠١٩

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﻭ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪ���ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
اﻟﺪوراتﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻋﺪد ﺧﻼﻝ
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻧﻴﺴﺎﻥ٢٠١٩/
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ-ﻧﯿﺴﺎن�٢٠١٩
اﻟﻤﺮﻛﺰ -ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻛﺎﻧﻮن
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﺪھﺎ
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ
6

6

4

4

ﻋﺪد اﻟﺪورات
1

1
6

1

1

1

1

1

1

1

6
4
1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5
4
3
2
1
0

ا ﲢﻮﻳ
ﻟﻰ ﺧ ﻞ ﺘا
ﻟ
ﻄ ﻘﺮﻳ
ﺔ ﻋﻤﻞ ﺮ ا
ﻟ
ﺘ
ﻘﻴﻴ

ﻤﻲ

ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن

عدد ا�شارك�

ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن

اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ

105

133

إﻋداد وﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت
وﺗﺑﺳﯾطﮭﺎ
إﻋداد وﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

105

133

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﺑﺳﯾطﮭﺎ

ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

ﻣﻘﯾم ﻣﻌﺗﻣد ﻣن
اﻟﻣرﻛزاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻣؤﺷرات اﻷداء

EFQM
ﻣن اﻟﻣرﻛز
ﻣﻘﯾمﻣﻘﯾم ﻣﻌﺗﻣد
واﻻﺑﺗﻛﺎر EFQM
دورة اﻻﺑداع ﻣﻘﯾم

دورة اﻻﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر

دورة اﻟﺗﻘﯾﯾم /اﺳﺗﺧدام اﻟرادار

دورة اﻟﺗﻘﯾﯾم /اﺳﺗﺧدام اﻟرادار

دورة ﻗﺎدة ﻧﺣو اﻟﺗﻣﯾز

دورة ﻗﺎدة ﻧﺣو اﻟﺗﻣﯾز

ورﺷﺎت ﺗوﻋوﯾﺔ

ورﺷﺎت ﺗوﻋوﯾﺔ

ﻋﻣل
اﻟﺗﻘرﯾراﻟﻰ
اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻲ
ﺧطﺔ ﻋﻣل
ﺧطﺔ اﻟﻰ
اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻲ
ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻘرﯾرﺗﺣوﯾل
اﻟﻣﺗﺧﺻص
اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣﺗﺧﺻص

20
20

16
20

18

16

18

20

20

20

15

15

124 124

5252
15
15

١٦

13
1717 13

١٧

ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ّ
ﻫﺎ�ﻒ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٣٨٦٠ :
ﻋﻤﺎﻥ -ﺍﻷﺭﺩﻥ
ّ
ﺍﻟﺒ��ﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ info@kace.jo :

