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 كل عام و أنتم بألف خري



 ٢

تحت رعاية سمو األم� فيصل بن الحس� املعظم 

 (ENA) اتفاقية تعاون ب� مركز امللك عبد الله الثا� للتميز واملدرسة الوطنية لإلدارة يف فرنسا

 (٢٠١٣/٩/١٨)

  تحت رعاية سمو األم� فيصل بن الحس� رئيس مجلس أمناء مركز امللك عبد الله الثا� للتميز، وقّع املركز

 اتفاقية تعاون مع املدرسة الوطنية لإلدارة يف فرنسا يف مقر املركز، بهدف عقد دورات تدريبية مشرتكة لبناء

 وتطوير قدرات موظفي القطاع العام يف األردن، تشمل مواضيع تهدف إىل تحس� أداء موظفي القطاع العام

 من مختلف الدرجات/الرتب اإلدارية، وسيتم تحديد هذه املواضيع بالتنسيق مع املدرسة الوطنية وبناءً عىل

 حاجة القطاع العام يف األردن

 ووقع اإلتفاقية عن الجانب األرد� السيدة يارسة غوشة املدير التنفيذي للمركز، وعن الجانب الفرنيس السيد

 بي� ثينارد مدير العالقات الدولية من املدرسة الوطنية لإلدارة يف فرنسا، وحرض التوقيع السف�ة الفرنسية يف

 األردن السيدة كارول� دوما ومعايل األستاذ رشيف الزعبي، نائب سمو رئيس مجلس أمناء املركز إضافة إىل

 عدد من أعضاء السفارة الفرنسية يف ع�ن. ويأ� توقيع هذه اإلتفاقية بهدف املساهمة يف تحقيق رسالة املركز

 املتمثلة يف نرش ثقافة التميز يف كافة القطاعات، ولتعزيز العالقات ب� البلدين ورفع مستوى التعاون بينه� يف

 مجال اإلدارة العامة

 وكانت بداية التعاون مع املدرسة الوطنية لإلدارة يف فرنسا يف نيسان ٢٠١٢ من خالل  دورة تدريبية متخصصة

 ملوظفي املركز عىل مدى يوم� حول الحاكمية املؤسسية يف القطاع العام، واستك�ًال للتعاون عقد املركز ورشة

 عمل يف ترشين الثا� ٢٠١٢ بعنوان "صنع القرار والتخطيط االسرتاتيجي" املوجهة لكبار املسؤول� التنفيذي�

 يف القطاع� العام والخاص

. 

. 

. 
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رئيس الوزراء يزور مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 

 (٢٠١٣/١٠/٢٩)

 زار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مركز امللك عبد الله الثا� للتميز واجتمع مع نائب رئيس مجلس     

 األمناء وموظفي املركز، وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة وعزمها األكيد عىل معالجة نقاط الضعف يف الجهاز

بالرسعة املواطن�  حاجات  تلبية  اإلجراءات وعدم  يف  البطء  من حيث  عنها جاللته  تحدث  التي   الحكومي 

 والكفاءة والتميز املطلوبة مضيفاً "هذا األمر ال �كن االستمرار به وال �كن إه�له. وشدد النسور أن فكرة

 الجائزة ليس املقصود منها منح الجائزة وتسليم الدروع والتقاط الصور، وإ�ا الهدف أن يشعر املواطن أن

الخدمة بطريقة أنجع وأرسع وأعدل من قبل بتقديم  ائتمنهم عىل إدارة شؤونه يقومون  الذين   املسؤول� 

 الجميع

 وأكد رئيس الوزراء عىل جميع الوزارات والدوائر واملؤسسات الحكومية رضورة تحس� األداء وإحراز فارق يف

 نوعية الخدمة يلمس أثارها املواطن وأشار النسور إىل أن األجهزة الحكومية تعا� من تضخم عددي ومكا�

 كب� وحتى يف داخل املؤسسة الواحدة هناك توسع ليس صحيا مؤكدا أن زيادة هذه التوسعات تسهم يف تقليل

 . األداء

. 

. 

 وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الذي يجب أن نسعى لتحقيقه أن نرى تقدما واضحاً يف مؤرشات األداء عند

 الجميع وليس ب� الجهات املتقدمة للجائزة. وتم االتفاق خالل اللقاء الذي حرضه أم� عام رئاسة الوزراء

 وأم� عام وزارة تطوير القطاع العام عىل عقد اجت�ع يف وقت قريب مع األمناء واملدراء العام� يف يوم عمل

 لتحديد الخطوات الالحقة لرفع كفاءة الجهات األقل �يزاً

 



 ٤

 وكان نائب رئيس مجلس أمناء املركز رشيف الزعبي شكر رئيس الوزراء عىل اهت�مه باملركز وبجائزة امللك

 عبد الله الثا� لتميز األداء الحكومي والشفافية الفتاً إىل أن التقارير التي تشكل مقاييس لألداء تظهر تراجعاً

 يف أداء بعض املؤسسات ويف رىض املراجع� لها يف ح� أن هناك انجازات عىل ارض الواقع ال �كن إنكارها.

 وأكد أن الهدف الذي نسعى له هو أن ال يكون هناك فارق شاسع ب� املؤسسات املتميزة وب� املؤسسات التي

للتعاون مع املركز  استعداد  إىل  املؤسسات الفتاً  النهوض بجميع هذه  الهدف هو  تراجعاً حيث أن   شهدت 

 األجهزة املعنية بتطوير األداء

 

 واستعرضت املدير التنفيذي للمركز يارسة غوشة أهم إنجازات املركز مش�ة إىل أن املركز تأسس بإرادة ملكية

 إليجاد مرجعية واحدة لجمع كل برامج التميز تحت إطار واحد، وأكدت أن مجلس األمناء الذي يرأسه سمو

القادم ألداء املؤسسات يف الجائزة حسب خطة العمل التي التقييم   األم� فيصل بن الحس� قرر أن يكون 

املتوسطة للقيادات  كفاءات  ورفع  تدريب  برامج  وجود  أهمية  إىل  الفتة  التحس�  لكيفية  عليها   ستعمل 

 واإلدارات العليا

 

. 

. 
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عقد املركز بالتعاون مع مديرية األمن العام ورشطة د�  

ورشة عمل بعنوان "قصة نجاح رشطة د�" 

 (٢٨  - ٢٠١٣/١٠/٣٠)

 تحت رعاية عطوفة مدير األمن العام عقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز وبالتعاون مع رشطة د�، ورشة     

 عمل بعنوان "قصة نجاح رشطة د�" ملدة ثالثة أيام، استضاف املركز خاللها مجموعة متحدث� من رشطة د�

 بهدف تسليط الضوء عىل أهم امل�رسات التي تتبعها وصوًال للتميز كونها مؤسسة رائدة يف هذا املجال وبهدف

 املساهمة يف تحقيق رسالة املركز املتمثلة بنرش ثقافة التميز يف كافة القطاعات، وإجراء املقارنات مع مؤسسات

 متميزة لغايات املشاركة يف املعرفة وتبادل الخربات. تحدث يف حفل االفتتاح عطوفة مدير األمن العام ك�

كمؤسسة د�  برشطة  بالضيوف واملشارك�، وأشادت  للمركز  التنفيذي  املدير  غوشة  يارسة  السيدة   رحبت 

 متميزة إقليمياً وعاملياً، ومن ثم قدم الدكتور عبد القدوس العبيديل رئيس جائزة خليفة لألداء الحكومي املتميز

 . .بوزارة الداخلية ومدير اإلدارة العامة للجودة الشاملة كلمته االفتتاحية
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 شارك يف هذه الورشة عدد من منتسبي جهازي األمن العام والدفاع املد� من اإلدارة الوسطى واملعني� بالتميز

 فيها، وتبحث الورشة يف عدة مواضيع تهم القطاع األمني يف األردن مثل القيادة اإلسرتاتيجية، وإدارة  املخاطر،

 وإدارة برامج التميز املؤسيس، وإدارة املعرفة، وإدارة خدمة املتعامل� ومشاريعها التطبيقية وإدارة الحوكمة

 . والتقييم الذا�



 ٧

وفد من رشطة د� يزور مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 

 (٢٠١٣/١٠/٣١)

 العامة للجودة الشاملة برشطة د�، بحضور املقدم منصور القرقاوي مدير إدارة املعرفة، واألستاذ إبراهيم  

 الفاليس املنسق العام ملكاتب ض�ن الجودة، والرائد بدر بو سمره مدير إدارة تقييم األداء املؤسيس، الرائد

 . الدكتور حمدان الغسية مدير إدارة املخاطر، والرائد فيصل الخم�ي مدير إدارة الحوكمة

. 

العربية اإلمارات  بدولة  د�  من رشطة   قام وفد 

للتميز الثا�  الله   املتحدة بزيارة مركز امللك عبد 

املركز عقدها  التي  العمل  ورشة  هامش   عىل 

العام األمن  ومديرية  د�  رشطة  مع   بالتعاون 

عىل لإلطالع  د�"  رشطة  نجاح  "قصة   بعنوان 

ورحبت يديرها،  التي  والجوائز  املركز   تجربة 

للمركز التنفيذي  املدير  غوشة  يارسة   السيدة 

عبد الدكتور  اللواء  ترأسه  الضيف والذي   بالوفد 

لألداء خليفة  جائزة  رئيس  العبيديل   القدوس 

     الحكومي املتميز بوزارة الداخلية ومدير اإلدارة

الوطيدة العالقات  عىل  غوشة  السيدة   وأكدت 

وأعربت الشقيقة،  باإلمارات  األردن  تربط   التي 

 عن تطلعها أن تكون هذه الزيارة بداية للتعاون

 واالستفادة من التجربة الفريدة لرشطة د� كونها

الخربات وتبادل  التميز،  قطاع  يف   مؤسسة رائدة 

  ب� املؤسست�

املركز والدور نشأة  استعراض  الزيارة  خالل   وتم 

 الذي يقوم به كمرجعية وطنية وإقليمية للتميز،

التميز جوائز  عىل  الضيف  الوفد  إطالع  تم   ك� 

 التي يديرها املركز للقطاع العام والقطاع الخاص

إىل إضافة  وأهدافها  األع�ل  جمعيات   وقطاع 

 برنامج التقييم اإللكرتو�

. 
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املركز يعقد دورات تدريبية لوزارات عراقية خالل شهري ترشين الثا� وكانون األول ٢٠١٣ 

 عقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز دورة تدريبية خاصة بنموذج التميز األورو� لعدد من موظفي وزارة

 الصحة العراقية، إضافة إىل عقد دورة "كيف تبدأ رحلة املؤسسة نحو التميز" ودورة "�وذج التميز األورو�"

 لعدد من موظفي وزارة حقوق اإلنسان العراقية، ووزارة البيئة العراقية يف ع�ن

 شارك موظفون من مختلف الدوائر واملستويات اإلدارية يف هذه الدورات والتي تضمنت رشحاً مفصًال ملبادئ

 التميز األساسية ومعاي� �وذج التميز األورو� ك� تضمنت عدداً من الحاالت العملية التطبيقية، وتأ� هذه

 الدورات كبداية للتعاون مع الجهات الحكومية العراقية لتعزيز قدرات موظفيها وبناء ثقافة التميز فيها

. 

. 
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املركز يعقد دورات تدريبية بعنوان (تحويل التقرير التقييمي إىل خطط عمل)  

 يعقد مركز امللك عبد الله الثا� للتميز ابتداءً من شهر كانون أول ٢٠١٣ سلسلة من الدورات التدريبية بعنوان

الوزارات موظفي  من  الراغب�  من  عدد  ألكرب  املجال  إلتاحة  عمل)  خطط  إىل  التقييمي  التقرير   (تحويل 

 واملؤسسات لحضور هذه الدورات

 

األداء لتميز  الثا�  الله  عبد  امللك  جائزة  يف  شاركت  التي  الوزارات واملؤسسات  الدورات  هذه  يف   ويشارك 

 الحكومي والشفافية يف الدورة السادسة (٢٠١٣/٢٠١٢)، والتي ترغب باالستفادة من التقرير التقييمي الذي

 تم إرساله لها بعد إعالن نتائج الجائزة وتحويل مخرجاته إىل خطط عمل، �ا ينعكس عىل أداء هذه الجهات

 

 وتتضمن الدورة رشحاً حول مراحل عملية تحويل مخرجات التقرير التقييمي إىل خطط عمل، وتعريف خطط

 العمل، وقيادة الفريق، ومراحل تطوير الفريق، وإدارة خطط العمل واملشاريع، ومراقبة تطبيق خطط العمل،

 وإدارة التغي� إضافة إىل توضيح عملية التقييم، وآلية التقييم ومحتوى التقرير التقييمي والذي يشمل مبادئ

 التميز األساسية وملخص املعاي� وتفاصيل نقاط القوة وفرص التحس�

 

 

. 

. 

. 
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مبادئ التميز األساسية 

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

. 

     ٣. القيادة عن طريق الرؤية، اإللهام واألمانة 
 تحظى املؤسسات املتميزة بوجود قادة قادرين عىل صياغة املستقبل وتحويله إىل واقع، ك� يقوم القادة

 أيضاً بإعطاء القدوة الحسنة يف القيم والسلوكيات املؤسسية

لجميع اإلرشاك والحيازة والتمك�، والتحس� واملساءلة  ثقافة  لخلق  الهمم والسعي  بشحذ  القادة   يقوم 

القدوة وإعطاء  املؤسسية  القيم  بتجسيد  ويقومون  وتجاربهم،  وترصفاتهم  أفعالهم  خالل  من   العامل� 

لتطوير منهم  سعياً  املؤسسة وخارجها  داخل  املهني  املجتمعية والسلوك  النزاهة واملسؤولية  يف   الحسنة 

 وتعزيز سمعة ومكانة املؤسسة

السعي ثم  للمؤسسة وتعميمها، ومن  القادة مسار مستقبيل واضح وتحديد مرتكزات إسرتاتيجية   يصيغ 

 لتوحيد وتصويب جهود العامل� نحو تبني الرؤيا والرسالة واألهداف والعمل عىل تحقيقها، ك� يتحلون

 باملرونة والقدرة عىل صناعة القرارات الصائبة بناءً عىل املعلومات املتوفرة والخربة واملعرفة السابقة مع

 األخذ بع� االعتبار لتأث�اتها املحتملة

 يدرك القادة بأن املحافظة عىل موقع الصدارة وإستدامته تعتمد عىل قدرتهم عىل رسعة التعلم واإلستجابة

 عند الحاجة ويقومون بتبني وترويج ثقافة تدعم إنتاج األفكار الجديدة ومناهج التفك� الحديثة الرامية

 لتشجيع اإلبداع والتطوير املؤسيس

 يتسم القادة بالشفافية وتحمل املسؤولية تجاه جميع املعني� باملؤسسة واملجتمع ككل عن نتائج األداء،

تعامالتهم كافة  يف  املهنية واملسؤولية والنزاهة واإلستقامة  بالسلوكيات  العامل�  تحيل جميع   مع ض�ن 

 وترصفاتهم

 

. 

. 

. 

. 
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مركز امللك عبد الله الثا� للتميز 

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٣٨٦٠ 

 info@kace.jo    :�الربيد اإللكرتو

    www.kace.jo   :�املوقع اإللكرتو

ع�ن-األردن 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/company/1909646?trk=tyah&trkInfo=tas%3Aking%20abdulla%2Cidx%3A1-3-3
https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2/219098231449455
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