
والع�سكري  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  ت�سهد     

اهتمامًا  بالغًا مب�ست�يات الأداء احلك�مي, وحتر�ص 

والعمليات  املدخالت  يف  ال�سفافية  حتقيق  على 

واملخرجات, وت�سعى على الدوام لت�ظيف امل�ارد 

املادية والب�سرية لتج�يد املنتج وحت�سينه وتط�يره 

�س�اء اأكان منتجاً مادياً اأم معن�ياً اأم فكرياً؛ وتنطلق 

يف هذا كله من اأن البيئة املادية وحدها ل تكفي, 

واأن ال��سائل والأ�ساليب التقليدية مل تعد جمدية, 

للم�ارد  م�ستدامة  تنمية  ذلك  ي�ست�جب  واإمنا 

الب�سرية لل��س�ل اإلى حتدي الن�عية بعد اأن اأ�سبح 

الكم منجزًا طبيعيًا واعتياديًا.

ب��سفها  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ون�سعى     

واحدة من م�ؤ�س�سات الدولة اإلى حتقيق التميز واجل�دة مبفه�مها ال�سامل, ونحر�ص من اأجل ذلك 

على تعزيز ع�امل التميز املادية والب�سرية والفكرية باإعداد بيئات تعليمية وخدمية تليق مب�ست�ى 

الطم�ح, وتط�ير الكفايات املهنية للمعلمني والعاملني, وتنمية ا�ستعداد املتعلمني للتعلم وتلقي 

اخلدمة الرتب�ية.

واخلدمية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  وحت�يل  املعرفة,  اقت�ساد  نح�  الت�ّجه  من  كله  هذا  يف  وننطلق    

واإدارة  الرتب�ي,  القرار  املحلي من خاللها يف �سناعة  املجتمع  اإلى م�ؤ�س�سات اجتماعية, ي�سهم 

امل�ؤ�س�سات الرتب�ية لل��س�ل الى الت�ساركية مبفه�مها الأ�سمل, وحتقيق متطلبات التميز يف اخلدمة.

     ولعله من ال�سرورة مبكان -لتحقيق ذلك- اأن تلتقط القيادات والإدارات الرتب�ية املبادرات 

�سيما  امل�ستفيدين ل  �سرائح  الفائدة, وت��سيع  تعظيم  اإطار  ال�سيا�سية يف  الإرادة  امللكية وروؤى 

مع وج�د جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلك�مي وال�سفافية التي عّبدت الطريق اأمام 

املبدعني واملتميزين؛ لن�سر اإبداعهم والإ�سهام يف تط�ير العمل الإداري والأداء احلك�مي؛ مّما 

مّكن ال�زارة من احل�س�ل على )ختم التميز( يف فئة ال�زارات امل�ساركة لأكرث من مرة �سمن 

املرحلة الربونزية يف دورة اجلائزة اخلام�سة, والأمل يحدونا اأن ل نت�قف عند هذا احلد, واإمنا 

يف اأن نتجاوزه اإلى املراحل الأكرث تقدمًا؛ لأننا -وبحمد اهلل- منتلك يف اأ�سرتنا الرتب�ية م�ارد 

ب�سرية م�ؤهلة كف�ؤة ل حتتاج اإل اإلى حت�سني البيئات وتط�ير ال��سائل الع�سرية, وم�ساعفة اجله�د؛ 

لتحقيق الطم�ح الرتب�ي.

كلمة معايل وزير الرتبية والتعليم

د. فايز ال�سعودي

روؤية اجلائزة ور�سالتها

هدفنا من اال�سرتاك يف اجلائزة

مفهوم اجلائزة

مبادئ التميز االأ�سا�سية

اأ�س�س اجلائزة

معايري اجلائزة

فئات اجلائزة

اللجان العاملة يف اجلائزة 

اجلدول الزمني للجائزة

�ضابط ارتباط اجلائزة

اإدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة - العدد الأول 2012
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ر�ؤية اجلائزة

جتذير ثقافة التميز لدى املوؤ�س�سات 

تعمل  بحيث  الأردن،  يف  احلكومية 

املوؤ�س�سات واالأفراد على التميز يف 

املمار�سات  اإلى  للو�سول  اأدائهم 

الدولية املثلى اأو التفوق عليها.

ر�سالة اجلائزة

خلق  على  ت�ضاعد  بيئة  توفري    
ثقافة التميز ون�سرها يف املوؤ�س�سات 

اأ�ض�س  تر�ضي  بو�ضع معايري  وذلك 

والربامج  ال�ضيا�ضات  وتدعم  التميز 

واحلوافز التي توؤدى اإلى ذلك.

اأهداف اجلائزة

اإلى اإحداث نقلة نوعية وتطوير يف اأداء الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية يف خدمة املواطنني الأردنيني وامل�ضتثمرين، وتعزيز  تهدف اجلائزة 

تناف�ضيتها عن طريق ن�ضر الوعي مبفاهيم الأداء املتميز والإبداع واجلودة وال�ضفافية، وتهدف اإلى جتذير ثقافة التميز التي ترتكز على ثالثة 

اأ�ض�س عاملية للممار�ضات الف�ضلى للحكومات احلديثة. 

يكمن الهدف الرئي�ضي من اجلائزة يف �ضمان قيام القطاع احلكومي بالواجبات واملهام املوكلة اإليه على الوجه الأكمل ومب�ضتويات عالية من 

اجلودة والكفاءة والحرتاف، ومن هنا فاإن جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�ضفافية جاءت لتعرب عن تقدير قائد الوطن 

للموؤ�ض�ضات احلكومية املتميزة يف اأدائها واإنتاجيتها وخدماتها وم�ضروعاتها وبراجمها وخططها واأ�ضاليب عملها، واملوظفني املتميزين يف هذه 

املوؤ�ض�ضات. وتهدف اجلائزة اأي�ضًا اإلى تعزيز تبادل اخلربات بني موؤ�ض�ضات القطاع العام وم�ضاركة بع�ضها بع�ضًا ق�ض�س النجاح يف املمار�ضات 

الإدارية الناجحة. 

توفر اجلائزة مرجعية اإر�ضادية واأ�ض�ضًا معيارية لقيا�س مدى التقدم والتطور يف اأداء املوؤ�ض�ضات احلكومية يف اململكة، وت�ضهم يف تطوير القطاع 

احلكومي والرتقاء مب�ضتوى اأدائه، وت�ضاعد اأي�ضًا  يف دعم برامج التنمية والتخطيط الإ�ضرتاتيجي يف هذه املوؤ�ض�ضات.
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اأ�س�س اجلائزة

مبادئ التميز الأ�سا�سية

مفهوم اجلائزة

الأ�ض�س الثالثة للجائزة، وهي الأ�ض�س الثالثة للممار�ضات املثلى للحكومات احلديثة:

حكومة تركز على متلقي اخلدمة

حكومة تركز على النتائج

العمل ب�ضفافية 

هدفنا من ال�سرتاك يف اجلائزة

تطوير عمل الوزارة بن�ضر ثقافة التميز وثقافة التوثيق، واعتماد منهجية مخطط لها وفق روؤية محددة.
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2. اإ�ضافة قيمة ملتلقي اخلدمة. 1. حتقيق نتائج متوازنة.

4. الإدارة بالعمليات.3. القيادة عن طريق الروؤية، والإلهام والأمانة.

6. رعاية البتكار والإبداع.5. النجاح من خالل االأفراد.

8. حتمل امل�ضوؤولية مل�ضتقبل م�ضتدام.7. بناء ال�ضراكات.



4

معايري اجلائزة

املعيار الرئي�سي الأول: القيادة 

اجلهة امل�سوؤولة:اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي 

يتناول هذا املعيار قدرة القيادة على توجيه الوزارة ب�ضكل فاعل لتحقيق الأهداف املوؤ�س�سية والإ�ضهام يف حتقيق الأهداف الوطنية واملبادرات امللكية 

ذات ال�ضلة، وتوفري املوارد الالزمة لذلك، ويقي�س اإلى اأي مدى قامت القيادة بكل من: الرتكيز على متلقي اخلدمة، وحتقيق اأف�ضل النتائج، والعمل 

ب�ضفافية، مبا ياأتي:

حتديد الهدف من وجود الوزارة بالروؤية والر�ضالة، ومبا ي�ساعد الأطراف املعنية كافة على فهم الو�ضع احلايل والتوجه امل�ضتقبلي للوزارة  . 1

و�ضوًل اإلى حتقيق الأهداف املوؤ�ض�ضية املرجوة.

�ضمان تطبيق نظام للحاكمية، و�ضمان النزاهة املوؤ�س�سية وال�ضفافية، والبعد عن الف�ضاد، والتزام املوظفني مبدونة ال�سلوك الوظيفي . 2

واأخالقيات الوظيفة العامة.

 تبني منظومة قيم موؤ�س�سية من �ساأنها تعزيز قدرة الوزارة على حتقيق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها.. 3

تطوير اإ�ضرتاتيجية توجه االأعمال والن�ضاطات والإجراءات؛ لتحقيق الأهداف املوؤ�س�سية واالإ�سهام يف حتقيق الأهداف الوطنية . 4

واملحاوراملختلفة لالأجندة الوطنية املتعلقة بعمل الوزارة، وكذلك املبادرات امللكية ذات ال�سلة.

 اإيجاد ثقافة موؤ�س�سية تدعم قدرة املوظفني على حتقيق الأهداف املوؤ�ض�ضية بكفاءة وفاعلية واملحافظة عليها.. 5

ن املوظفني من القيام باملهام والواجبات املوكولة اإليهم، وبناء اأنظمة ملراقبة  الأداء املوؤ�ض�ضي وتقييمه.. 6 تطوير وتطبيق اأنظمة اإدارية داخلية  متكِّ

و�ضع اإ�ضرتاتيجيات للتعاون وبناء العالقات الت�ضاركية مع الوزارات واملوؤ�ض�ضات الأخرى، وو�ضع اإ�ضرتاتيجيات الإدارة املخاطر.. 7

االلتزام بثقافة التميز وجتذيرها لدى موظفي الوزارة وت�ضجيع الإبداع والتعلم امل�ستمرين والعمل بروح الفريق.. 8

قيام الوزارة مب�ضوؤولياتها جتاه املجتمع املحلي بامل�ضاركة يف الن�ضاطات املجتمعية.. 9

اجلهة امل�سوؤولة: اإدارة املوارد الب�سرية

يتناول هذا املعيار جهود الوزارة يف بناء بيئة عمل داعمة، ت�ضجع الأداء املتميز على امل�ضتويني ال�ضخ�ضي واملوؤ�ض�ضي واملحافظة عليها، ويتناول اأي�ضًا  مدى 

فاعلية الوزارة يف املجالت الآتية: 

 و�ضع خطط لتوفري الكوادر ال�ضرورية ملواجهة الطلب احلايل واملتوقع مبا يتوافق مع بيئة العمل والظروف املحيطة.. 1

 تطبيق �ضيا�ضات توظيف عادلة و�ضفافة ونظام مكافاآت لتحفيز املوظفني.. 2

 تنفيذ برامج تدريب وتطوير املوظفني ب�ضكل يلبي الحتياجات املوؤ�ض�ضية.. 3

ت�ضميم وتنفيذ برامج تعزز ر�ضا املوظفني وت�ضجعهم على البقاء يف الوزارة.. 4

املعيار الرئي�سي الثالث: العمليات

اجلهة امل�سوؤولة: اإدارة الرقابة والتفتي�ش وتوكيد اجلودة

يتناول هذا املعيار كيفية ت�ضميم العمليات التي ت�ضتخدمها الوزارة وتنفيذها لتقدمي خدماتها، ويتناول اأي�ضًا فاعلية الوزارة يف املجالت الآتية:

اإدارة عملياتها وتب�ضيطها؛ لتتمكن من حتقيق اأهدافها املوؤ�ض�ضية.. 1
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فئات اجلائزة

جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�ضفافية للوزارات واملوؤ�ض�ضات امل�ضاركة

جائزة املوظف احلكومي املتميز

جائزة اخلدمة احلكومية املتميزة

جائزة الإبداع احلكومي

حتديد احتياجات متلقي اخلدمة وتوقعاتهم، وت�ضميم العمليات ال�ضرورية لتلبيتها اأو تقدمي ما يفوقها.. 2

جمع التغذية الراجعة من متلقي اخلدمة، وال�ضتفادة من هذه املعلومات عند اإعادة اأو مراجعة ت�ضميم العمليات؛ لت�ضهم يف زيادة م�ضتويات . 3

ر�ضا متلقي اخلدمة.

اإدارة العالقات مع املوردين ومقدمي اخلدمات؛ ل�ضمان احل�ضول على املنتجات واخلدمات التي حتتاجها الوزارة بطريقة كفوؤة.. 4

رفع اجلاهزية الإلكرتونية؛ لت�ضهم يف حت�ضني اأداء العمليات واخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة.. 5

اإدارة اأن�ضطة الت�ضالت اخلارجية للوزارة وتفعيل دورها يف ر�ضم �ضورة اإيجابية للوزارة. . 6

املعيار الرئي�سي الرابع: املعرفة

اجلهة امل�سوؤولة: مركز التدريب الرتبوي

م اأي�ضًا قدرة الوزارة على: يتناول هذا املعيار اإدارة املعرفة يف الوزارة واإ�ضرتاتيجياتها، وُيقيِّ

اللتزام باإدارة املعرفة ون�ضر الوعي باأهميتها.. 1

فهم الحتياجات املعرفية الداخلية واخلارجية.. 2

جمع البيانات واملعلومات ال�ضرورية وحتليلها بغر�س ال�ضتفادة منها.. 3

اإدارة املوجودات املعرفية الداخلية.. 4

ن�ضر املعرفة وتعميمها.. 5

اإجراء املقارنات املعيارية بهدف التعلم ونقل املعرفة للجهات الأخرى.. 6

احلفاظ على �ضرية املعلومات واأمنها.. 7

التخطيط والتنفيذ ال�ضليم لإدارة املعرفة.. 8

مراقبة وتقييم تنفيذ اإ�ضرتاتيجية اإدارة املعرفة.. 9

املعيار الرئي�سي اخلام�س: املالية

اجلهة امل�سوؤولة: اإدارة ال�سوؤون املالية واإدارة اللوازم والتزويد

م اأي�ضًا مدى فاعلية الوزارة مبا ياأتي:  يتناول هذا املعيار الإدارة املالية للوزارة وعملية اإعداد املوازنة، وُيقيِّ

اإعداد موازنة الوزارة، وتوزيع املخ�ض�ضات املالية لتحقيق اأهدافها.. 1

ت�ضميم وتطبيق الأنظمة املحا�ضبية التي ت�ضمن امل�ضاءلة املالية، وال�ضتخدام الأمثل للموارد املتاحة.. 2

حتليل اأداء الوزارة املايل وعك�س مخرجات عملية املراقبة والتدقيق؛ بهدف التح�ضني امل�ضتمر يف عملية اإعداد املوازنة والإدارة املالية.. 3

بدقة، ويف . 4 العالقة  لأ�ضحاب  املالية  البيانات  وتوفري  املايل،  والتقييم  والتطبيق  التخطيط  املالية يف مراحل  ال�ضفافية  �ضمان حتقيق 

املنا�ضب. الوقت 
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1.اللجنة العليا: برئا�ضة معايل وزير الرتبية والتعليم ونائب الرئي�س عطوفة الأمني العام لل�ضوؤون الإدارية واملالية بالوكالة. وع�ضوية كل من:

اللجان العاملة يف اجلائزة

2. جائزة املوظف احلكومي املتميز

تر�ضُح الوزارة ثالثة موظفني لفئات جائزة املوظف احلكومي املتميز. 

فئات جائزة املوظف احلكومي املتميز

       الفئة االأولى : جائزة املوظف القيادي/ الإ�سرايف املتميز 

    ي�ضرتط فيمن يتم تر�ضيحه لهذه الفئة ما ياأتي:

اأمني . 1 اأنواعها وم�ضمياتها )م�ضاعد  الوزارة على اختالف  الإ�ضرافية يف  اأو  القيادية  الوظائف  يكون موظفًا عاماًل يف  اأن 

عام، مدير اإدارة، مدير مديرية، رئي�س ق�ضم، ...اإلخ(. ل يجوز تر�ضيح الوزير اأو الأمني العام للجائزة؛ لأنهم يكرمون 

بفوز الوزارة. 

اأن يكون قد عمل يف الوظيفة القيادية اأو الإ�ضرافية يف الوزارة مدة �ضنتني اأو اأكرث. . 2

اأن يراأ�س موظَفنينْ اثنني على الأقل. . 3

الفئة الثانية: جائزة املوظف الإداري/ الفني املتميز 

ي�ضرتط فيمن يتم تر�ضيحه لهذه الفئة ما ياأتي:

اأن يكون موظفًا عاماًل يف وظائف اإدارية كتابية اأو بوظائف ذات طبيعة فنية و/اأو تقنية على اختالف اأنواعها وم�ضمياتها . 1

)هند�ضية، قانونية، اقت�ضادية، مالية، حا�ضوبية،...اإلخ(. 

اأن يكون قد عمل يف الوظيفة الإدارية اأو الفنية يف الوزارة مدة �ضنتني اأو اأكرث.. 2

الفئة الثالثة: جائزة املوظف امل�ساند املتميز 

ي�ضرتط فيمن يتم تر�ضيحه لهذه الفئة ما ياأتي:

اأن يكون موظفًا عاماًل يف وظائف خدمية اأو مهنية اأو اإدارية م�ضاندة )�ضكرتاريا، ماأمور مق�ضم، �ضائق،...اإلخ(. . 1

اأن يكون قد عمل يف الوظيفة اخلدمية اأو الإداريـة امل�ضانـدة يف الوزارة مدة �ضنتني اأو اأكرث.. 2

1. جائزة امللك عبدالله         لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية للوزارات امل�ساركة لأكرث من مرة

الفئات التي ت�سارك بها �زارة الرتبية �التعليم

• •الأمني العام لل�ضوؤون الفنية والتعليمية.	 مديري الإدارات  يف مركز الوزارة.	

• •مدير الرتبية والتعليم يف مديرية عمان الأولى.	 مدير الرتبية والتعليم يف مديرية الق�ضر.	

• •مدير الرتبية والتعليم يف مديرية ماأدبا.	 مدير مديرية توكيد اجلودة.	

• رئي�س ق�ضم متابعة الأداء املوؤ�ض�ضي.	
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2.جلنة معيار القيادة:  برئا�ضة مدير اإدارة التخطيط والبحث الرتبوي.

3.جلنة معيار الأفراد: برئا�ضة مدير اإدارة املوارد الب�ضرية.

4.جلنة معيار العمليات: برئا�ضة مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س وتوكيد اجلودة.

5.جلنة معيار املعرفة : برئا�ضة مدير مركز التدريب الرتبوي.

6.جلنة معيار املالية : برئا�ضة مدير اإدارة ال�ضوؤون املالية.

7.جلنة جائزة  املوظف احلكومي املتميز : برئا�ضة مدير اإدارة املناهج والكتب املدر�ضية.

8.جلنة املت�سوق اخلفي: برئا�ضة مدير الديوان العام.

اإ�سافة اإلى بع�ش اللجان الفرعية من جلان املعايري:

جلنة اإ�ضرتاتيجية اإدارة املخاطر  / برئا�ضة مدير اإدارة التعليم.. 1

جلنة اإ�ضرتاتيجية الت�ضال اخلارجي / برئا�ضة مدير مديرية البحث الرتبوي.. 2

جلنة تب�ضيط الإجراءات / برئا�ضة مدير مديرية توكيد اجلودة.. 3

جلنة مراجعة الإجراءات القيا�ضية وتعديلها / برئا�ضة مدير مديرية توكيد اجلودة.. 4

جلنة الدعم الفني. . 5

وتقوم اللجان باملهام الآتية:

اأوًل : فرق معايري اجلائزة )القيادة، الأفراد، العمليات، املعرفة، املالية(

درا�ضة محتوى معايري اجلائزة واأ�ضئلة املعايري ودليل التقييم، وحتديد النتائج املراد حتقيقها لكل معيار.. 1

متابعة نتائج التقرير التقييمي للوزارة للدورة  ال�ضابقة )اخلام�ضة 2012/2011(.. 2

اإعداد خطط اإجرائية وتنفيذية لكل معيار.. 3

حتديد املنهجيات القائمة وحت�ضينها، و�ضمان تطبيقها بطريقة نظامية، وح�ضب املتطلبات املعتمدة للجائزة. . 4

تاأمني الوثائق واملعززات الالزمة.. 5

كتابة تقرير ال�ضرتاك.. 6

متابعة نتائج تقارير املت�ضوق اخلفي مع الإدارات املعنية، وت�ضويب نقاط التطوير والتح�ضني.. 7

ثانياً : فريق معيار فئة املوظف احلكومي املتميز

اإعداد اأ�ض�س الرت�ضيح جلائزة فئة املوظف احلكومي املتميز، وتعميمها ح�ضب الأ�ضول.. 1

تر�ضيح اأ�ضماء املوظفني الذين �ضيمثلون الوزارة عن فئة املوظف احلكومي املتميز، ورفعها لالإدارة العليا لإقرارها.. 2

املعيار، . 3 يف  الواردة  الأ�ضئلة  عن  الإجابة  بكيفية  لتعريفهم  املتميز،  احلكومي  املوظف  فئة  عن  املر�ضحني  املوظفني  مع  التن�ضيق 

وم�ضاعدتهم يف تاأمني الوثاق الالزمة.



اأهم الأن�سطة يف اجلد�ل الزمني للجائزة يف د�رتها ال�ساد�سة)2013/2012(

التاريخالن�شاط

كانون الثاين 2012اإطالق اجلوائز

�ضباط  2012ور�ضات التوعية باجلوائز

اآذار- اأيار  2012برامج التدريب املتخ�ض�س

ت�ضرين الثاين  2012ا�ضتالم تقارير ال�ضرتاك من اجلهات امل�ضاركة

ت�ضرين الثاين- اآذار  2013عملية التقييم

اأيار  2013الإعالن عن نتائج جوائز امللك عبد اهلل الثاين للتميز

�ضابط ارتباط اجلائزة

ال�ضيدة بل�ضم محمود عطا اهلل املعايطة

         رئي�س ق�ضم متابعة الأداء املوؤ�ض�ضي / مديرية توكيد اجلودة / اإدارة الرقابة والتفتي�س وتوكيد اجلودة

هدفنا التميز واملحافظة على م�ضتويات اأداء متفوقة تلبي وتتجاوز احتياجات جميع اأ�ضحاب العالقة املعنيني وتوقعاتهم كافة

                                                                                          الإ�ضراف العام

 د. محمود خلف القبابعة 

 م�ضت�ضار معايل الوزير ل�ضوؤون الرقابة 

الإ�ضراف 

                                                          �ضليم محمد اخلليفات                                       م. محمد عبد القادر البو   

                                                     مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س وتوكيد اجلودة                                  مدير مديرية توكيد اجلودة

                                       هيئة التحرير                                                          التدقيق اللغوي                                الت�سميم واالإخراج الفني  

        بل�ضم محمود املعايطة                  دعاء ن�ضوح اأبو �ضعدة                       يا�ضر ذيب اأبو �ضعرية                               �ضها عبدالرزاق بدر

 رئي�س ق�ضم متابعة الأداء املوؤ�ض�ضي                 ع�ضو ق�ضم املوا�ضفات                        رئي�س ق�ضم الرتجمة واملطبوعات                        ع�ضو ق�ضم الرتجمة واملطبوعات
   

06/560718106/5655993  فرعي www.moe.gov.jo342ملزيد من املعلومات:                                                                 ي�ضعدنا توا�ضلكم عرب:

  king.award@moe.gov.jo

ثالثاً : فريق الدعم الفني 

تهيئة الوزارة للح�ضول على مركز متقدم يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�ضفافية.. 1

متابعة ودعم اللجان الفرعية للجائزة.. 2

للدورة . 3 للجائزة  التقييمي  التقرير  يف  التح�ضني  فر�س  وتاليف  القوة،  نقاط  لتعزيز  الإجرائية  اخلطة  من  تنفيذه  يتم  ما  متابعة 

اخلام�ضة 2011/2010 للمعايري كافة.

متابعة ما يتم تنفيذه من اخلطة التنفيذية للدورة ال�ضاد�ضة 2013/2012 للمعايري كافة.. 4


