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 رعى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفل إعالن الفائزين بنتائج الدورة 
لجوائز الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص وقطاع  (2014/2015)الحالية 

 .جمعيات األعمال والمؤسسات غير الربحية

 

ويتزامن إعالن نتائج الفائزين بالجائزة لهذا العام مع مرور عشرة أعوام على إنشاء 
بدهللا الثاني للتميز، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز من خالل تطوير مركز الملك ع

نماذج وأطر تعنى بهذه الثقافة، واعتماد معايير التقييم المبنية على أفضل 
 .الممارسات الدولية في تقييم أداء المؤسسات
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واطلع جاللته، قبيل بدء الحفل، على معرض 
تضمن مجسمات تذكارية لكل جائزة، 
واستمع لشرح، قدمته المديرة التنفيذية 

السيدة لمركز الملك عبدهللا الثاني للتميز 
حول تطور الجائزة  ياسرة غوشة،

وتصنيفاتها وأعداد المؤسسات المشاركة 
 .في الجوائز منذ تأسيس المركز

 

وشاهد جاللته خالل الجولة، عرضًا 
من خالل شاشات تلفزيونية، 
لورشات العمل والمؤتمرات التي 

ا المركز، وقصص النجاح عقده
للموظفين الحكوميين ومؤسسات 
القطاع الخاص الفائزين في 
الدورات السابقة للجائزة وسلم 
جاللة الملك، بحضور سمو األمير 

فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز، جوائز التميز 
 .للوزارات والمؤسسات واألفراد الفائزين بها

تناول المراحل التي مرت بها جائزة الملك  فيلم توضيحيوتم خالل الحفل عرض 
ني للتميز وأهم عبدهللا الثاني للتميز، منذ إنشائها، ومسيرة مركز الملك عبدهللا الثا

 .اإلنجازات التي حققها خالل السنوات العشر الماضية

https://www.youtube.com/watch?v=WI2Z_df2KIM
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كما تضمن الفيلم شرحًا حول آلية العمل التي 
يقوم عليها فريق الجائزة في اختيار األفراد 
والمؤسسات الفائزين بالجائزة في مختلف 

 .القطاعات، وفق أسس من العدالة والشفافية

ي، نائب وكان رئيس الديوان الملكي الهاشم
سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدهللا 
الثاني للتميز، الدكتور فايز الطراونة، قال في 

قبل عقد من الزمان، "كلمة له خالل الحفل، 
أوعزتم يا صاحب الجاللة إلى سمو األمير فيصل بن 
الحسين بتحويل جائزة الملك عبدهللا الثاني إلى 

مؤسسات  مركز للتميز، لنشر ثقافة التميز في
القطاع العام وموظفيه، وليكون أداة بارزة من 
أدوات التحديث والتطوير الستكمال حلقات اإلصالح الشامل التي عهدت بها الى 

 ".حكوماتك المتعاقبة منذ تسلمك أمانة الحكم، فكنت قائد التحديث وملهم التطوير

عمل بالتشارك مع الجميع جوائز، وي بدأ المركز بجائزة واحدة، واليوم يدير ثمان"وأضاف 
في الداخل والخارج، من خالل اتفاقيات وتفاهمات مع اإلخوة العرب والمؤسسات 
المشابهة األمريكية واألوروبية، حتى بات المركز اليوم يدرب ويوفر خدمات كثيرة 

 ".لتحقيق رؤية جاللة الملك

تجمعه مع المؤسسات وأشار الدكتور فايز الطراونة إلى اعتزاز المركز بالروابط التي 
الشبيهة في الدول العربية، وهي الشراكات التي قادت إلى إطالق المؤسسة 
العربية للتميز، بهدف إيجاد ملتقى يجمع جوائز التميز في هذه الدول، والخروج 

كما أن هناك مؤسسة أوروبية للتميز، نسعى في المركز "بنموذج عربي موحد، قائال 
 ".للتميز أن تكون هناك مؤسسة عربية
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وبين الدكتور الطراونة أن المركز بنى عالقات وشراكات مع مؤسسات تدريب عالمية، 
مثل المعهد الوطني لإلدارة في فرنسا، كما حصل المركز أيضا على رخصة تدريب 
دولية من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة، ويمنح المركز الشهادات المعتمدة 

 .كشهادة مقيم معتمد

وزارة  (98)أن هذه هي الدورة السابعة للقطاع العام ويشارك فيها  ولفت إلى
مؤسسة عامة، وبذلك أصبحت جميع المؤسسات  (76)وزارة و (22)ومؤسسة عامة منها 

الحكومية مشاركة في الجائزة ما عدا المؤسسات التي ال تسمح لها طبيعة عملها 
مكن هذه المؤسسات من تقييم بالمشاركة، لذا طرح المركز خدمة التقييم الذاتي، لتت

 .أدائها وتطويره

أن نسبة التحسن ال تزال ضعيفة بشكل عام ألن عددا من الجهات "وأشار الطراونة إلى 
الحكومية ال تزال تهتم بالمشاركة في الجائزة فقط لغايات الحصول على تكريم 

ي العالم وجائزة، وليس لغايات التطوير والتحسين، والذي هو أساس جوائز التميز ف
 ".والسبب من وراء إنشائها

عندما أصدرتم إرادتكم السامية بإنشاء جائزة الملك عبدهللا "وقال مخاطبا جاللة الملك 
الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية، أردتم أن تكون كل المؤسسات لديها أداء 

تهتم مؤسسي مبني على التخطيط السليم والتطبيق والمراجعة والتحسين، والتي 
فعليا بالتطوير وتبني برامج اإلصالح وتطوير القطاع العام، وأن ينعكس ذلك على 

 ".تقرير المشاركة المقدم للمركز

وبالرغم من إحساسنا بالمسؤولية والتحديات التي تواجه األردن "وأكد الطراونة أنه 
يبرر عدم في الوقت الراهن من إرهاب والجئين وأوضاع مالية صعبة، إال أن هذا ال 

 ".االهتمام بتوفير الخدمة األفضل لمتلقيها

ولفت الدكتور فايز الطراونة إلى أنه ومع انتهاء كل دورة من دورات الجائزة، تتسلم 
كل مؤسسة تقريرا تفصيليًا عن أدائها، باإلضافة إلى تقرير المتسوق الخفي، وتقرير 

 .رضا متلقي الخدمة، وتقرير رضا الموظفين
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وانطالقا من أهمية تعزيز أداء القطاع الخاص، فقد أطلق المركز "ة أنه وأكد الطراون
جائزة المصدر األردني والتي تعنى بالمصدرين األردنيين، وجائزة االستدامة البيئية 

 ".للتأكيد على أهمية البيئة والحفاظ عليها

تم  وبين أنه ومن خالل قصص نجاح شركات القطاع الخاص التي طبقت معايير الجائزة،
مالحظة أن مبيعات وأرباح هذه الشركات قد ازدادت، إلى جانب فتح آفاق التصدير لها، 
وزيادة أسواقها الخارجية، بل وقامت بمراجعة إجراءاتها لتخفيض نفقاتها، داعيا 
الطراونة، في هذا اإلطار، مختلف شركات القطاع الخاص إلى اإلقبال على المشاركة 

تها واالرتقاء بأدائها وبما يعزز مستوى االقتصاد األردني في الجائزة، لما يخدم مصلح
 .ككل

وأعرب نائب سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز، في ختام 
كلمته، عن بالغ الشكر والتقدير لجاللة الملك على الرعاية الموصولة التي يوليها 

 .جاللته للمركز

يم والمفاضلة واالختيار، والتي استغرقت في هذه ويقوم عمل الجائزة على آلية التقي
ما، و  188رئيس فريق عمل، تضم  15يوما، على  73الدورة  محكما في هيئة  15ُمقيِّ

 .التحكيم، إضافة إلى مرحلة مراجعة لجنة الجودة

وزارة ومؤسسة مشاركة في  115وشارك في هذا العام بالجوائز التي تم تقييمها 
الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية وفي جائزة االبداع جائزة الملك عبدهللا 

مشاركة في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص  36الحكومي، و
الموظف الحكومي  جائزة مرشح عن 215وجمعيات األعمال والمؤسسات غير الربحية، و

 .المتميز
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وجاءت نتائج الجوائز، التي وزعها جاللة 
الحفل على ممثلي الملك خالل 

المؤسسات والجهات في القطاعين 
العام والخاص الحاصلة على ختم التميز، 
 :واألفراد الفائزين بها على النحو التالي

في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز 
األداء الحكومي والشفافية، فاز ضمن 

حصلت على المركز فئة الوزارات وعن فئة الوزارات الكبيرة، وزارة التربية والتعليم، و
األول بالمرحلة البرونزية، كما فازت عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مناصفة بالمركز األول للمرحلة الفضية مع وزارة 

   .التخطيط والتعاون الدولي

ة التحتية ومن حيث المؤسسات المشاركة ألكثر من مرة، فقد فاز ضمن قطاع البني
والطاقة سلطة المياه، وحصلت على المركز األول ضمن المرحلة البرونزية، وفي قطاع 
التشريع والمشاركة، فاز بالمركز األول ضمن المرحلة البرونزية دائرة األحوال المدنية 
والجوازات، وفي قطاع التنمية المحلية واالجتماعية ومكافحة الفقر، فاز بالمركز االول 

حلة البرونزية صندوق التنمية والتشغيل، وفي القطاع الصحي والرقابة ضمن المر
 -الصحية، فاز بالمركز األول ضمن المرحلة البرونزية مديرية الخدمات الطبية الملكية 

مدينة الحسين الطبية، وفي القطاع المالي واالستثمار واالقتصاد، فاز بالمركز االول 
ت والمقاييس، والبنك المركزي األردني ضمن المرحلة الفضية مؤسسة المواصفا

 .مناصفة

أما عن قطاع المؤسسات العسكرية، فقد حقق المركز األول ضمن المرحلة الفضية 
 .المديرية العامة للدفاع المدني
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وفي فئة المؤسسات المشاركة ألول مرة، حققت الدرجة األولى في هذه الفئة ضمن 
 – البيئة لحماية الملكية اإلدارة :هيالمرحلة البرونزية مناصفة ثالث مؤسسات، 

 الدوريات وإدارة العام، األمن مديرية –ومركز القيادة والسيطرة  العام، األمن مديريه
 .العام األمن مديرية – الخارجية

اإلشرافي المتميز استحق الجائزة الدكتور نسيم محمد أبو  /وعن فئة الموظف القيادي
والتلفزيون، والمهندس علي عوض المناصير من سلطة خضير من مؤسسة اإلذاعة 

المياه، ومي عبد الوهاب القطاونة من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، ومها 
ميشيل البهو من البنك المركزي األردني، 
ومحمد أحمد قوقة من وزارة المالية، 
وفاطمة ابراهيم هالالت من سلطة إقليم 

دم محمد البترا التنموي السياحي، والمق
 -عقاب هنوش من إدارة الدوريات الخارجية 

مديرية األمن العام، والنقيب المهندس 
 -سامر ربحي خريسات من أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية 

المديرية العامة للدفاع المدني، والمهندسة لمياء صالح الزعبي من وزارة التخطيط 
 .والتعاون الدولي

الفني المتميز، فاز محمد عبد اإلله الحصان من دائرة  /وضمن فئة الموظف اإلداري
العطاءات الحكومية، والمالزم أول محمد مصطفى القرعان من اإلدارة الملكية لحماية 

مديرية األمن العام، والرائد  -البيئة 
المهندسة نانسي نائل مدادحة من مؤسسة 

هندسة اإلسكان واالشغال العسكرية، والم
هنادا ميشيل خبيص من أمانة عمان الكبرى، 
ومالزم أول جمارك وائل محمود العطيوي 
من دائرة الجمارك األردنية، والمهندس 

 .إبراهيم محمد الشافعي من البنك المركزي األردني
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وفاز بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز 
األداء الحكومي والشفافية للموظف 

فئة الموظف الحكومي المتميز في 
المساند المتميز الوكيل عمر فالح 
البالونة من المديرية العامة للدفاع 
المدني، وسمير محمود أبو سيف من 
مؤسسة الخط الحديدي الحجازي 

 مديرية –لحماية البيئة  األردني، والرقيب أحمد محمد مجدالوي من اإلدارة الملكية
 ،هزيم من الخدمات الطبية الملكيةعبدهللا خالد محمود ال والوكيل العام، األمن

 المساعدة من سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، ومحمود يوسف عبدهللا ومحمد
 .حسين من مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي

وفي جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص، فاز عن فئة المؤسسات 
 .ية الكبيرة أو وحداتها الفرعية شركة فاين لصناعة الورق الصحيالصناع

وعن فئة المؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، حصل على الجائزة مناصفة 
وعن فئة المؤسسات الخدمية الصغيرة  .بنك األردن دبي اإلسالمي وفندق كراون بالزا
 .للتأجير التمويليوالمتوسطة، حصلت على الجائزة شركة إجارة 
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وفاز بجائزة المصدر األردني بالمركز األول عن فئة المؤسسات الصناعية الكبيرة شركة 
الرام للصناعات الدوائية، وعن فئة المؤسسات الصناعية المتوسطة شركة صناعات 
األسمدة والكيماويات العربية، وعن فئة المؤسسات الصناعية الصغيرة شركة الشريف 

وفي جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز للقطاع الخاص، حصلت  .وتجارة المعادنلصهر 
على ختم التميز كل من مدارس الرضوان، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء، والشركة 

 .وشركة الرام للصناعات الدوائية المثالية للطباعة

أما بخصوص جائزة االستدامة البيئية، فقد حصلت على ختم التميز عن فئة المؤسسات 
 .أو وحداتها الفرعية شركة مصنع السمرة لمعالجة المياه العادمة الصناعية الكبيرة

لخارجية وشؤون ا ةوزارو المياه والري، ةوزاروالنقل،  ةوزار كل من كما حصلت
األشغال العامة واإلسكان على ختم التميز في جائزة الملك عبدهللا  ةوزارو المغتربين،

 .الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

كثر من مرة، والتي حصلت على ختم التميز، فقد ومن حيث المؤسسات المشاركة أل
شملت دائرة الجمارك األردنية، 
والمؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي، ودائرة الموازنة العامة، 

التنموي وسلطة إقليم البتراء 
، وهيئة األوراق المالية، السياحي

مؤسسة اإلسكان ومديرية 
ومؤسسة  ،واالشغال العسكرية

أموال األيتام، وصندوق  تنمية
 .مديرية األمن العام –المعونة الوطنية، وإدارة اإلقامة والحدود 

 فيما حصلت على ختم التميز من المؤسسات المشاركة ألول مرة المركز الجغرافي
األردني، ومؤسسة سكة حديد العقبة، والمعهد القضائي األردني، والخط  الملكي

 .يالحديدي الحجازي األردن
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كما حصلت على ختم التميز لجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز لقطاع جمعيات االعمال 
 .مؤسسة تقدمت لهذه الجائزة 15والمؤسسات غير الربحية تكية أم علي، من بين 

وحصل على ختم جائزة اإلبداع الحكومي كل من دائرة الجمارك األردنية، وإدارة السير 
 .المركزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرائد ممرضة بيان عبد الرحمن  :الموظفين الذين حازوا على ختم التميز ومن بين
مدينة الحسين الطبية، والمهندسة نسرين  -فريحات من الخدمات الطبية الملكية 

قيب محمود محمد محمد الحراحشة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والن
مديرية األمن العام، والصيدالنية بنان توفيق  -فريحات من إدارة اإلقامة والحدود 

 .عواودة من مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي
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األمـير فيـصل بن الحـسين يـترأس اجتمـاع مجلس أمنـاء مركز الملـك 
 عبدهللا الثاني للتميز

10/2/2016  

 
 

الملكي األمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك  ترأس صاحب السمو
عبد هللا الثاني للتميز اجتماعًا لمجلس أمناء المركز لمناقشة أهم المستجدات 

واستعرضت المديرة التنفيذية للمركز السيدة  .المتعلقة بالمركز والجوائز التي يديرها
وتم إقرارها من  2018-2016ألعوام ياسرة غوشة وموظفي المركز الخطة االستراتيجية ل

 .قبل المجلس

واستعرض المجلس توصيات نتائج جوائز الملك عبد هللا الثاني للتميز وتنسيب لجنة 
المحكمين لكل من جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية 

ئزة الملك عبد وجائزة الموظف الحكومي المتميز وجائزة اإلبداع الحكومي ونتائج جا
هللا الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز لقطاع جمعيات 

  .األعمال والمؤسسات غير الربحية
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 السفير الكويتي يزور مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز

1/3/2016  

 

عبد هللا الثاني زار سعادة السفير الكويتي في األردن الدكتور حمد الدعيج مركز الملك 
للتميز لإلطالع على تجربة المركز وجوائز التميز التي يديرها، حيث التقى بالمدير 
التنفيذي للمركز السيدة ياسرة غوشة والتي قدمت بدورها عرضًا أوضحت فيه الدور 
الذي يقوم به المركز كمرجعية وطنية وإقليمية للتميز، واستعرضت جوائز التميز التي 

كز للقطاعين العام والخاص وقطاع جمعيات األعمال والمؤسسات غير يديرها المر
 .الربحية

وأكدت السيدة ياسرة غوشة خالل اللقاء على متانة العالقات التي تربط األردن بدولة 
الكويت، واستعداد المركز التام للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الكويتية 

من جانبه أعرب  .تقديم الدورات التدريبيةالشبيهة وذلك من خالل بناء القدرات و
 .سعادة السفير عن سعادته بهذه الزيارة والتطلع لمزيد من التعاون بين الدولتين
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اتفاقية تعاون بين مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز وإدارة الجودة 
 الشاملة في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

21/1/2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

وقع مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز اتفاقية تعاون مع إدارة الجودة الشاملة في 
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بهدف عقد دورات تدريبية مشتركة في 
مجاالت التميز والجودة والتنسيق في مجال بناء القدرات وورش العمل وبرامج 

خدمات التقييم في مختلف المجاالت التدريب، وتقديم الخدمات اإلستشارية و
والقطاعات، والتعاون في المجاالت التي تسهم في تحقيق األهداف المحددة لكال 

 .المؤسستين

ووقع اإلتفاقية عن الجانب األردني السيدة ياسرة غوشة المدير التنفيذي للمركز، وعن 
العامري، مدير الجانب السعودي السيد ناصر المطيري نيابة عن السيد علي بن حسين 

إدارة الجودة الشاملة بتعليم الرياض ويأتي توقيع هذه اإلتفاقية بهدف المساهمة 
في تحقيق رسالة المركز المتمثلة في نشر ثقافة التميز في كافة القطاعات، ولتعزيز 

 .العالقات بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال اإلدارة العامة
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يبية التي عقدها المركز خالل الفترة ملخص الدورات التدر  

  2016نيسان  –كانون الثاني 
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 عدد المشاركين

   التدريب المتخصص على معايير جائزة الملك
 عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

 

 بطاقات األداء المتوازن

 مؤشرات األداء الرئيسية

   EFQM  مقيم    

   دورة المسؤولية المجتمعية

 دورة نموذج التميز االوروبي

ورشة تعريفية عن جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز 
االداء الحكومي والشفافية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة 

  والمعادن
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:فريق عمل المركز  

بدأ المركز بتقديم نبذة عن موظفيه ابتداًء من العدد الثاني عشر من النشرة اإللكترونية 
 .حسب الدوائر والوحدات

 

  دائرة المعايير والتقييم

 مدير المعايير والتقييم ♦ 

 المهندس محمد ذوقان القضاة 

يشغل المهندس محمد ذوقان القضاة حاليًا منصب   
مدير دائرة المعايير والتقييم في مركـز الملك عبد هللا 

في المركز منذ عام  عمـله الثاني للتميز، حيث بدأ
عمل المهندس محمد القضاة خالل هذه الفـترة .2011

عبـد هللا  مجاالت شمـلت إدارة جوائز الـملكفي عـدة 
للتميز في كـافة الـقطاعـات باإلضافة الى  الثـاني

مشاركته في عقد عدد من الدورات التـدريبـية 
 .األردن وخــارج الخاصـة بالتـميز داخل وورشـات الـتوعية

كما كـان الـمهـندس مـحمد الـقضـاة جـزءًا من فريق 
الـتقيـيم الذاتي  مـشروعالتقـييم المسؤول عن 

  .2014للمـلكية األردنـية عام 

يحمل المهندس القضاة شهادة الماجستير في ادارة 
في  في المـملكـة المتحدة كما يحـمل شهـادة الـبكالوريـوس الجودة من جامعة ليستر

ة من المؤسسة األوروبي الهندسة الميكانيكية من الجامعة األردنية وهو مدرب ومقيم معتمد
 من الشهادات المهنية منها شهادة قادة على عدد وحصل EFQM إلدارة الجودة

 C2E Validatorوشهادة مدقق على االلتزام بالتميز  ،L4E التميز
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 إداري منسق ♦ 

 نور لورنس الشريدة 

  

  

تشغل اآلنسة نور الشريدة منصب منسق إداري 
 لمركز الملك عبد هللا في دائرة المعايير والتقييم

تعمل على  .وحتى اآلن 2011الثاني للتــميز منذ عام 
التنسيق مع الوزارات والمؤسسات للقطاع العام 
لجائزة الملك عبد الثاني للـتميز لألداء الحكــومي 

 والشفافية وعدد من الجوائــز

التي تـخـص مـركــز الـمـلـك عـبد هللا الـثاني   
بكالوريــوس تحمل اآلنـسـة نــور شهادة ال .للـتميـز

 فرع تخصص اللغة االنجليزية وآدابها،
وتحمل  من جامعة اليرموك، كما واإلعالم، الصحافة

 Leaders for“شهادة قادة نحو التميز 

Excellence” من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة
(EFQM). 
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 التقييم منسق ♦  

 المهندسة لميس أحمد حماشا 
  

 

حماشا كمنسق التقييم المهندسة لميس  تعمل
في قسـم الـمعايير والتقييم في مركز الملك 

 عبدهللا الثاني للتميز، حيث تدير سير عــمليات
مسوحات المتسوق الـخفـي ومسوحات رضى 

حصلت مؤخرًا  .متلـقي الخدمـة ورضـى الموظفين
 على شهـادة مـقيـم مـعتــمد من المؤســسـة

ابقًا كمساعد عملت س .إلدارة الجودة األوروبية
بحث وتدريس في قسم الهندسة الصناعية في 

 تطـويـر وكـضابط األلمانية األردنية، الجامعة
مؤسسات في المؤسسة األردنية لتطوير 

 من بـدعم إجـادة برنامـج –المشاريع االقتصادية 
 شهــادة لمــيس اآلنـسة تحـمل .األوروبـي االتـحاد

واألنظمة البكالوريوس في الهندسة الصناعية 
اإلدارية من الجامعـة األلـمانيـة األردنيـة وجامعـة 

 تخطيــط آلـن األلـمانية، وحصلت على تدريب
                                                الصناعي في مصانع بوش إللكترونيات  اإلنتاج

 ألمانيا –السيارات في رويتلنجن 
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 جودة منسق ♦ 

 شريف المصريالمهندسة شيرين  

   

تعمل المهندسـة شـيريــن الـمصري 
كمـنسق للـجودة في دائرة المعايير 
والتقييم في مركز الملك عبدهللا 

تقوم   ، حـيث2014الثاني للتميز منذ آب 
اآلنسـة شـيريـن في متابـعة وتـطوير 
إدارة الـجودة الداخلية، كما وتقوم 
بإعداد تـقرير المراجعـة والتطويرمن 
خالل التــغذية الراجـعة من المعــنيين 
بعد اإلنـتهاء من مـراحل تقـييم الـجوائز 
لـكافة القطاعـات بـهدف التحـسين 

تـحمـل اآلنسـة  .المـستمر ألداء الـمركـز
بكالوريوس في   شـيريـن شـهـادة

الهندسة الصناعية من الجامعة 
االردنية،كما وتحمل شهادة قادة نحو 

من  Leaders for Excellence التميز
الجودة  إلدارة  المؤسسة األوروبية

(EFQM). 
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 مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز

 0096265803860هاتف:

 األردن -عمان

 info@kace.jo البريد اإللكتروني:

w.kace.joww 
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