جائزة مدير الجودة المتميز
الدورة العاشرة لعام 0218م

دليل المعايير والترشح

الهدف من الجائزة
الهدف من الجائزة هو تكريم األفراد العاملين في مجال الجودة والتميز كمدراء والذيين كذال لهذم عطذاء واججذا ات
ملحوظة في مجال جشر وتطبيق ثقافة الجودة والتميز وتطوير المهنة بموجب المعايير المحددة ليلك.
تنقسم معايير الجائزة إلى خمسة أقسام رئيسية يتم بموجبها احتساب النقاط للمتقدمين وهي على النحو التالي:
-1
-2
-3
-4
-5

العطاء واإلججا للمنظمة التي يعمل بها.
العطاء واإلججا في مجال التطوير الياتي واالعتماد االحترافي في مجال الجودة.
العطاء واإلججا في مجال المهنة.
العطاء واإلججا للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على جشر ثقافة الجودة مثل المجلس السعودي للجودة.
مشاريع ومبادرات الجودة والتميز التي قادها أو شارك بها بفعالية.

قواعد وشروط التقدم والترشح للجائزة:
 يفتح باب الترشيح للجائزة في شهر  21أبريل 2018م ويتم إغالقه بنهاية يوم  30أغسطس 2018م.
 يستطيع كل من يعمل في مجال الجودة ترشيح جفسه للحصذول علذى هذيل الجذائزة متذى مذا أجذس فذي جفسذه
تحقيق متطلبات هيل الجائزة سواء كال يعمل في القطاع الخاص أو العام.
 سوف يتم االعالل و تكريم الفائز بالجائزة في الحفل السنوي للمجلذس بمدينذة جذدة و الذيي سذيقام برعايذة
معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة  26سبتمبر 2018م .
 ال يحقل ألعضاء التنفيذييين بذالمجلس السذعودي للجذودة واألعضذاء التنفيذييين بالمجموعذات التخصصذية
التابعة للمجلس المشاركة في الجائزة.
 ال يحق للفائزين في أحد دورات الجائزة المشاركة في الدورة التالية للدورة التي حققوا الفو خاللها.
 المرشذذحين للجذذائزة يجذذب أل يكوجذذوا ممذذن يعملذذول فذذي مجذذال الجذذودة بموجذذب المسذ وليات المناطذذة بهذم
والموضحة في الوصف الوظيفي الخاص بالوظيفة التي يشغلوجها وأل يكول على رأس العمل.
 ال يقبل ضمن المرشحين األكاديميين أو المدربين أو المستشارين في مجال الجودة والتميز.
 عند تقديم جموذج الترشيح يجب إرفاق صورة الوصف الوظيفي والسيرة الياتية للمرشح.
 يمكن أل تحتوي وثيقة الترشيح رسومات وصور لتوضيح اإلججا ات وذلك كمرفق للوثيقة.
 يفضذل أل تحتذوي وثيقذذة الترشذيح جبذية عذذن المنظمذة التذي يعمذذل بهذا المرشذح لمزيذذد مذن اإليضذال للجنذذة
التحكيم عن خلفية المنظمة ومجال عملها.
 يجب أال تزيد الصفحات بوثيقة الترشيح عن  10صفحات مع العلم وأل ال يزيد عدد صفحات المرفقات
عن  10صفحات.
 سوف يتم التحكيم من قبل لجنة تحكيم محايدة كليا سوف يتم تشكيلها لهيا الغرض وتتكول من خبراء جودة
ذو كفاءة وخبرة علمية وتطبيقية عالية في مجال علم الجودة.
 قرار لجنة التحكيم المحايدة هو قرار جهائي ولن ينظر ألي مخاطبات في هيا الخصوص.

معايير الجائزة
المعيار األول :العطاء واإلنجاز للمنظمة التي يعمل بها (  02نقطة):
لقد قام المرشح بتحقيق اججا ملحوظ في المنظمة التي يعمل بها واليي يتضح من خالل:
 -1إصدار السياسات والتطبيقات التي ساهمت في فعالية وكفاءة المنظمة 4-0( .جقاط)
 -2العمل ضمن اللجال وفرق العمل الخاصة بتطوير وتطبيق ومراجعة تطبيقات الجودة الجديدة 4-0( .جقاط)
 -3التطوير والتوصية والتطبيق والمراجعة واإلدارة لموا جات إدارة الجودة3-0( .جقاط)
 -4التطوير أو اإلشراف على التطوير والمراجعة ألدلة إدارة الجودة الخاصة بالموظفين3-0( .جقاط)
 -5التوظيف أو التدريب أو اإلشراف أو التقييم للموظفين بإدارة الجودة3-0( .جقاط)
 -6حصل المرشح على جوائز أو تقدير من المنظمة التي يعمل بها ،يرجى التحديد3-0(.جقاط)
المعيار الثاني :العطاء واإلنجاز في مجال التطوير الذاتي واالعتماد االحترافي في مجال الجودة (  02نقطة):
لقد قام المرشح بتحقيق اججا ملحوظ في مجال التطوير الياتي واالعتمادات واليي يتضح من خالل:
 -1كتابة حقائب تدريبية للدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بعلم الجودة وتقذديم دورات محليذة وإقليميذة فذي
مجال الجودة والتميز 5-0( .جقاط)
 -2العمل كمدرب في الدورات التدريبية والمحاضرات الخاصة بالمجلس السعودي للجودة5-0( .جقاط)
 -3العمل كمحاضر في أحد المواد العلمية الجامعية ذات الصلة بالجودة3-0( .جقاط)
 -4الحصول على شهادة معتمدة في مجال  ISOأو  EFQMأو 3-0( .SIX SIGMAجقاط)
 -5أي شهادات احترافيه أخرى معتمدة2-0( .جقطة)
 -6أي أجشطة أخرى ذات عالقة ،يرجى التحديد (2-0جقطة)
المعيار الثالث :العطاء واإلنجاز في مجال المهنة ( 02نقطة):
لقد قام المرشح بتحقيق اججا ملحوظ في مجال تطوير المهنة واليي يتضح من خالل:
 -1إصدار مبادئ إبداعية جديدة في مجال الجودة والتي سوف يكول لها أثرا في تقذدم التميذز فذي األداء وذلذك مذن
خالل البحث العلمي الموثق 4-0( .جقاط)
 -2كتابة المقاالت فذي الذدوريات والمجذالت المختصذة بمذا فذي ذلذك مجلذة المجلذس السذعودي للجذودة والمنظمذات
المماثلة كيلك المجالت التخصصية األخرى ومواقع األجترجت4-0( .جقاط)
 -3االشتراك في المبادرات والمشاريع الوطنية للجودة بالمملكة العربية السعودية4-0( .جقاط)
 -4االشتراك كمحاضر رئيسي في الم تمرات واللقاءات المحلية واإلقليمية المختصة بعلم الجودة4-0( .جقاط)
 -5المساهمة في تأليف او ترجمة كتب متخصصة في مجال الجودة (4-0جقاط)

المعيااار الراب ا  :العطاااء واإلنجاااز للمنظمااار الحياار رب يااة التااي تعماال علااد نماار لقافااة الجااودة مثاال المجلااس
السعودي للجودة 02(.نقطة):
لقد قام المرشذح بتحقيذق اججذا ملحذوظ للمنظمذات الغيذر ربحيذة التذي تعمذل علذى جشذر ثقافذة الجذودة مثذل المجلذس
السعودي للجودة واليي يتضح من خالل:
 -1المشاركة كأحد األعضاء الم سسين للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على جشر ثقافة الجودة 4-0( .جقاط)
 -2االشتراك كعضو فعال ضمن المجلس السعودي للجودة أو أي منظمة أخرى مماثلة 4-0( .جقاط)
 -3العمل على ترويج عضويات المجلس وعضويات المنظمات األخرى المماثلة3-0( .جقاط)
 -4العمل على ترويج اللقاءات والدورات التدريبية بالمجلس السعودي للجودة والمنظمات المماثلة3-0( .جقاط)
 -5المسذذاهمة فذذي التنسذذيق للقذذاءات والذذدورات والم ذ تمرات والمناسذذبات الخاصذذة بذذالمجلس والمنظمذذات األخذذرى
المماثلة3-0( .جقاط)
 -6أي أعمال أخرى تطوعية لدى المجلس أو منظمات أخرى مماثلة ()3-0
المعيار الخامس :مماري ومبادرار الجودة والتميز التي قادها أو شارك بها بفعالية (  02نقطة):
 -1مدى فعالية المرشح كعضو أو رئيس لفريق تطبيق مشاريع أو مبادرات الجودة 5-0(.جقاط)
 -2أهم المساهمات التي قدمها ضمن الفريق بحسب دورل5-0(.جقاط)
 -3الحلول واألفكار اإلبداعية التي قدمها ومدى التطبيق لها5-0(.جقاط)
 -4النتائج والمخرجات التي تم تحقيقها من خالل المشروع أو المبادرة5-0(.جقاط)

لمزيد من المعلومات ولالستفسار يرجى االتصال على:
المشرف العام على الجائزة  /د .عمر كابلي
هاتف0126336565 :
جوال0506636248 :
بريد الكتروجي
QMAward2018@sqc.org.sa

