
 



اجت�ع مجلس أمناء مركز امللك عبد الله الثا� للتميز  

 (٢٠١٣/٦/٢٦)

 ترأس صاحب السمو املل� األم� فيصل بن الحس�، رئيس مجلس أمناء مركز امللك عبد الله الثا� للتميز     

  اجت�عاً ملجلس أمناء املركز ملناقشة أهم املستجدات املتعلقة باملركز والجوائز التي يديرها

 وتم استعراض خطة عمل وبرامج املركز املرتبطة بالخطة اإلسرتاتيجية، ك� اطلع املجلس عىل نتائج دراسة أثر

 جائزة امللك عبد الله الثا� لتميز األداء الحكومي والشفافية عىل أداء الوزارات واملؤسسات الحكومية بعد

 مرور عرش سنوات عىل إنشائها، وتم االتفاق عىل إجراء دراسة من جهة محايدة لقياس رأي متلقي الخدمة

 عن أثر نشاطات املركز عىل تحس� أداء املؤسسات الحكومية

 واستعرض املجلس توصيات نتائج جوائز امللك عبد الله الثا� للتميز وتنسيب لجنة املحكم� لكل من جائزة

اإلبداع املتميزة وجائزة  الحكومية  الخدمة  الحكومي والشفافية وجائزة  األداء  لتميز  الثا�  الله  عبد   امللك 

 الحكومي ونتائج جائزة امللك عبد الله الثا� للتميز للقطاع الخاص وجائزة امللك عبد الله الثا� للتميز لقطاع

 جمعيات األع�ل واملؤسسات غ� الربحية

 ويف نهاية اإلجت�ع تم استعراض تقرير حول نتائج الوزارات واملؤسسات املشاركة يف جائزة امللك عبد الله الثا�

  لتميز األداء الحكومي والشفافية وأهم مخرجات عملية التقييم والتوصيات

 
 ١



تنظيم حملة للتربع بالدم 

 (٢٠١٣/٥/١٤)

 ٢

 

قام مركز امللك عبد الله الثا� للتميز اليوم بتنظيم حملة للتربع بالدم ملوظفيه وموظفي الرشكات املوجودة 

يف مجمع األع�ل وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني، كجزء من برنامجه للمسؤولية املجتمعية وااللتزام 

املستمر نحو دعم املجتمع، وشارك بالحملة موظفون من سامسونج وإيريكسون والربنامج الوطني لحوسبة 

القطاع الصحي (حكيم) واالتحاد الدويل للنقل الجوي (أياتا) ومجموعة إم � يس MBC، إىل جانب موظفي 

املركز 



عقد دورة مرشد معتمد 

 (٢٠١٣/٥/٢٠)

 عقد املركز دورة "مرشد معتمد" ملوظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بدعم من برنامج العقبة     

 للتنمية املجتمعية واالقتصادية (٢)، املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، حيث تضمنت الدورة رشحاً

 حول شخصية املرشد الكفؤ ورشح املفاهيم األساسية للتميز وعملية اإلرشاد ومراحلها، وكيفية املتابعة وكتابة

  التقارير، ووضع خطط العمل إضافة إىل التخطيط ملا قبل وما بعد عملية التقييم

 

 ٣



 (EFQM ٢٠١٣)عقد دورة مقيم معتمد بناءً عىل �وذج

 (٢٠ - ٢٠١٣/٨/٢٢ ) ، (١٢ -  ٢٠١٣/٥/١٤)

 عقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز دور� مقيم معتمد بناءً عىل �وذج التميز األورو� باللغة العربية    

عُ�ن، وموظفي مرشوع املدنية يف سلطنة  الخدمة  لكل من موظفي وزارة  أيام  ثالثة  استمرت ملدة   والتي 

 اإلصالح املايل استعرض فيها املدرب مفاهيم التميز األساسية وأهم التعديالت التي طرأت عىل النموذج، وآلية

 التقييم من خالل استع�ل النموذج وآلية التقييم (الرادار) ووضع العالمات إضافة اىل آلية تنفيذ الزيارات

 امليدانية

 ٤



املدير التنفيذي للمركز تحصل عىل ميدالية كانو من جامعة حمدان بن محمد 

اإللكرتونية بد� 

 (٢٠١٣/٦/٥)

 حصلت السيدة يارسة غوشة املدير التنفيذي ملركز امللك عبد الله الثا� للتميز عىل "ميدالية كانو لروّاد    

 التميز ٢٠١٣ " والتي �نحها جامعة حمدان بن محمد اللكرتونية بد� يف اإلمارات العربية املتحدة. جاء هذا

 التكريم يف حفل أقيم تحت رعاية الفريق ضاحي خلفان �يم، القائد العام لرشطة د� ورئيس مجلس أمناء

 جامعة حمدان بن محمد اإللكرتونية يف مقر الجامعة، بهدف تكريم شخصيات عربية قيادية برزت يف مجال

 الجودة والتميز

 جاء تطوير هذه املبادرة بجهد مشرتك ب� جامعة حمدان بن محمد االلكرتونية واملركز األورو� إلدارة أفضل

مفاهيم ترويج  يف  جهودهم  العا� إل�ام ومتابعة  أنحاء  كافة  يف  الجودة  خرباء  تشجيع  بهدف   امل�رسات، 

 الجودة والتميز ودعم تطبيق وتطوير برامج الجودة يف مؤسساتهم. ك� جاءت هذه املبادرة لتكريم العمل

مفهوم الفريدة يف �ك� وتطوير  طوال، ولالعرتاف �ساه�ته  سن�  مدى  كانو عىل  للربوفيسور   املتواصل 

 الجودة يف كل من القطاع� العام والخاص. إضافة إىل أن ميدالية كانو يتم تدريسها يف معظم برامج الجودة

 يف الجامعات واملدارس املتخصصة ويتم تطبيقها لتحقيق الجودة يف العديد من الدول

 ٥



 

عقد دورة " قادة نحو التميز" ملوظفي املركز 

 (٢٠١٣/٧/٧)

 ٦

األوروبية إلدارة  املؤسسة  بالتعاون مع  املتخصصة  الدورات  املايض سلسلة من  األسبوع  للتميز  الثا�  الله  امللك عبد  عقد مركز 

الجودة (EFQM) ملوظفيه، ابتدأها بورشة بعنوان قادة نحو التميز (Leaders for Excellence) ملدة يوم�، ويف اليوم الثالث 

عقد املركز ورشة بعنوان اعت�دية املدرب لدورة قادة نحو التميز (TAW – L4E) ويف اليوم الرابع واألخ� ورشة اعت�دية املدرب 

الجودة.  األوروبية إلدارة  املؤسسة  لدى  املعتمد  املدرب  سيكن  جالل  السيد  قدمها   ،(TAW – EAT) األورو�  املقيم  لدورة 

واستعرض املدرب يف الدورة األوىل  مفاهيم التميز األساسية إضافة إىل عدة مواضيع أهمها التعديالت التي طرأت عىل النموذج 

العام والقطاع  القطاع  النموذج يف مؤسسات  استع�ل وتطبيق  األساسية، وكيفية  التميز  الرادار ومبادئ  للتميز، وآلية  األورو� 

للمؤسسات.  الذا�  التقييم  إعداد  كيفية  إىل  باإلضافة  املجاالت  مختلف  يف  والتحديث  التطوير  آليات  واستع�ل  الخاص، 
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 وكان املركز قد وقع اتفاقية رشاكة مع املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة يف شهر �وز املايض، بحيث أصبح    

 املركز جهة مخولة بتقديم وتوزيع كل ما له عالقة باملؤسسة من دورات تدريبية ومطبوعات وأي خدمات أخرى

 يف األردن. ويأ� توقيع هذه االتفاقية انطالقاً من حرص املركز عىل متابعة أبرز التطورات العاملية وتطبيق أفضل

 امل�رسات يف مجال التميز واالرتقاء �ستوى املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات األع�ل

 واملؤسسات غ� الربحية من خالل مشاركتها يف الجوائز املختلفة التي يديرها املركز

 و�وجب هذا التدريب أصبح مركز امللك عبد الله الثا� للتميز أول مركز يف األردن يتبنى �وذج التميز األورو�    

 الجديد لعام ٢٠١٣ ويؤهل موظفيه ويطور قدراتهم حسب املعاي� املعدلة، م� مكّنهم من تقديم التدريب

الثا� للتميز يف كافة القطاعات حول �وذج التميز  املتخصص للمؤسسات املشاركة يف جوائز امللك عبد الله 

 األورو� لعام ٢٠١٣ وتأهيل املقيم� حسب املعاي� الدولية. بناء عىل هذه االتفاقية قام املركز بتجديد رخصة

 التدريب املعتمدة من املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، والتي تتيح للمركز تقديم التدريب املتخصص بالتقييم

 الذا� ومنح الشهادات املعتمدة كشهادة "مقيِّم معتمَد" و"مرشد معتمَد" و"كيف تبدأ رحلة املؤسسة نحو

 "       التميز



 ٨

       وقّع مركز امللك عبد الله الثا� للتميز اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حول إطالق جائزة        

 وأكد الدكتور الحلوا� أن االتفاقية تتضمن تفعيل التعاون ب� برنامج الحكومة االلكرتونية يف الوزارة واملركز

 إلطالق مرشوع "جائزة التحول إىل الحكومة االلكرتونية" حيث يعترب برنامج الحكومة اإللكرتونية هو الجهة

املؤسسات تحفيز  يف  الجائزة  إطالق  أهمية  إىل  االلكرتونية، وأشار  املعامالت والخدمات  إىل  للتحول   الراعية 

 الحكومية عىل بذل أقىص طاقاتها وتسخ� إمكاناتها املختلفة يف سبيل االرتقاء بخدماتها االلكرتونية م� يسهم

 يف رسعة إنجاز الكث� من التعامالت اإللكرتونية

 وب� املهندس الذنيبات أن إطالق "جائزة التحول إىل الحكومة االلكرتونية" من قِبَل برنامج الحكومة االلكرتونية

 يف الوزارة جاء لفتح باب املنافسة ب� الدوائر واملؤسسات الحكومية بحيث تتم مكافأة الدوائر واملؤسسات

املنافسة لتقديم التحول للمعامالت االلكرتونية وتحفيز الجهات األخرى عىل العمل بروح   السباقة إىل انجاز 

  خدماتها �ستوى عالٍ

 

اتفاقية إلطالق جائزة التحول إىل الحكومة اإللكرتونية 

 (٢٠١٣/٧/٣١)
 وقّع مركز امللك عبد الله الثا� للتميز اتفاقية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حول إطالق جائزة        

 التحول إىل الحكومة االلكرتونية والتي تهدف إىل التحول إىل املعامالت والخدمات االلكرتونية وتشجيع اإلرساع

 يف تطبيق التقنيات الحديثة لتسهيل املعامالت

 ووقع االتفاقية عن الوزارة األم� العام املهندس نادر الذنيبات وعن املركز املدير التنفيذي السيدة يارسة غوشة

  بحضور وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الدكتور حاتم الحلوا�
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 من جهتها قالت السيدة يارسة غوشة أن توقيع هذه االتفاقية يصب يف تحقيق رؤية وأهداف املركز املتمثلة يف

 زيادة تنافسية اململكة عاملياً من خالل نرش ثقافة التميز يف األردن واملنطقة، وأن هذه الجائزة تهدف إىل بناء

تحقيق من  خدمة  ومتلقي  موظف�  من  املعنية  الفئات  و�ك�  االلكرتونية  الخدمات  ثقافة  ونرش   ودعم 

الجهد والوقت إلنجاز معامالتهم، ويجعل الكث� من  يوفر عليهم  االلكرتونية م�  الخدمات   احتياجاتهم من 

لتحس� عمل  إطار  بناء  إىل  إضافة  الكرتونياً،  الخدمات  تقديم  ناحية  من  املتقدمة  الدول  مصاف  يف   األردن 

الوزارات واملؤسسات يف  الخدمات  تقديم هذه  بآليات ووسائل  تقد�ها واالرتقاء  الخدمات وعملية   مستوى 

 الحكومية

 ويأ� التعاون مع مركز امللك عبد الله الثا� للتميز باعتبار أن املركز هو الجهة الوحيدة املختصة بإدارة جوائز    

 التميز وتقييم أداء الدوائر واملؤسسات الحكومية يف اململكة حيث يعد املرجعية الوطنية للتميز يف القطاع العام

 والخاص وجمعيات األع�ل واملؤسسات غ� الربحية وتناط به مهمة نرش ثقافة التميز يف كافة القطاعات بهدف

 زيادة تنافسية األردن عاملياً لتحقيق األهداف املرجوة
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مبادئ التميز األساسية 

 ابتداءً من العدد الرابع من النرشة اإللكرتونية بدأ املركز بتقديم رشح مبسط لكل مبدأ من مبادئ التميز        

جهدها البتكار  قصارى  وتبذل  تواجدها  أساس  هم  الخدمة  متلقي  العمالء/  أن  املتميزة  املؤسسات   تدرك 

هذه عىل  فإن  وبالتايل  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  وجمع  فهم  طريق  عن  وذلك  لهم  مضافة  قيمة   وتحقيق 

 املؤسسات أن تقوم بالتعرف عىل فئات العمالء/ متلقي الخدمة عىل اختالفها واالستجابة الحتياجاتها وتوقعاتها

 املختلفة والتنبؤ بها، وبناء وإبقاء قنوات الحوار واالتصال مع كافة العمالء/ متلقي الخدمة بحيث تكون مبنية

 عىل الثقة واالنفتاح والشفافية

 ك� تقوم املؤسسات املتميزة بالسعي وراء اإلبداع وإيجاد قيمة لللعمالء/ متلقي الخدمة وض�ن توفر األدوات

 والكفاءات واملعلومات والتمك� الالزم� للموظف� من أجل تعظيم مساهمتهم

 ونظراً الهمية رأي العمالء/ متلقي الخدمة تقوم املؤسسات املتميزة �راقبة ومراجعة تجاربهم السابقة وآراءهم

 بشكل مستمر واالستجابة الرسيعة والفعّالة ألي تغذية راجعة منهم وإرشاكهم يف تطوير منتجات وخدمات

 وخربات جديدة ومبدعة

 ك� تقوم هذه املؤسسات �قارنة أداء عملية تقديم الخدمة واملنتج مع مقارنات مرجعية ذات عالقة 

 لفهم نقاط القوة لديها واالستفادة منها لتعظيم القيمة املقدّمة للعمالء/ متلقي الخدمة

     ٢. إضافة قيمة ملتلقي الخدمة/للعمالء 



 ١١

مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 
 

تأسس مركز امللك عبد الله الثا� للتميز عام ٢٠٠٦، برئاسة سمو األم� فيصل بن الحس� ويدير جائزة امللك 

عبد الله الثا� للتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميز عىل املستوى الوطني يف جميع القطاعات. يهدف مركز 

امللك عبد الله الثا� للتميز إىل نرش ثقافة التميز يف األردن واملنطقة من خالل تطوير �اذج/ أطر التميز 

ومعاي� التقييم املبنية عىل أفضل امل�رسات الدولية، تقييم أداء املؤسسات، إدارة جوائز امللك عبد الله 

الثا� للتميز ونرش التميز يف القطاع� العام والخاص، وقطاع املؤسسات غ� الربحية وغ� الحكومية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٣٨٦٠ 

 info@kace.jo    :�الربيد اإللكرتو

    www.kace.jo   :�املوقع اإللكرتو

ع�ن-األردن 
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