جائزة مدير الجودة المتميز
الدورة السادسة لعام 0214م

دليل المعايير والترشح

الهدف من الجائزة
الهدف من الجائزة هو تكريم األفراد العاملين في مجال الجودة والتميز كمدراءوالذين كان لهم عطاء وانجازات
ملحوظة في مجال نشر وتطبيق ثقافة الجودة والتميز وتطوير المهنة بموجب المعايير المحددة لذلك.
تنقسم معايير الجائزة إلى خمسة أقسام رئيسية يتم بموجبها احتساب النقاط للمتقدمين وهي على النحو التالي:
-1
-2
-3
-4
-5

العطاء واإلنجاز للمنظمة التي يعمل بها.
العطاء واإلنجاز في مجال التطوير الذاتي واالعتماداالحترافي في مجال الجودة.
العطاء واإلنجاز في مجال المهنة.
العطاء واإلنجاز للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على نشر ثقافة الجودة مثل المجلس السعودي للجودة.
مشاريع ومبادرات الجودة والتميز التي قادها أو شارك بها بفعالية.

قواعد وقوانين التقدم والترشح للجائزة:
 يفتح باب الترشيح للجائزة يوم االربعاء 1435/5/11هـ الموافق 11مارس 2114م ويتم إغالقه بنهاية
يوم 1435/7/11هـ الموافق 15مايو 2114م.
 يس تطيع كل من يعمل في مجال الجودة ترش يح نفس ه للحى ول على هذ الجائزة متى ما أنس في نفس ه
تحقيق متطلبات هذ الجائزة سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو العام.
 س وف يتم االعالن و تكريم الفائز بالجائزة في الحفل الس نوي للمجلس بمدينة جدة و الذي س يقام برعاية
معالي محافظ الهيئة الس عودية للموا فات و المقاييس و الجودة الثالثاء 1435 /7/ 21هـ الموافق
 27مايو 2114م .
 أخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو نهاية يوم 1435 /7/ 11هـ الموافق 15مايو 2114م الساعة الثانية
عشر ظهرا.
 ال يحق لألعض اء التنفيذيين بالمجلس الس عودي للجودة واألعض اء التنفيذيين بالمجموعات التخى ى ية
التابعة للمجلس المشاركة في الجائزة.
 ال يحق للفائزين في أحد دورات الجائزة المشاركة في الدورة التالية للدورة التي حققوا الفوز خاللها.
 المرش حين للجائزة يجب أن يكونوا ممن يعملون في مجال الجودة بموجب المس
والموضحة في الو ف الوظيفي الخاص بالوظيفة التي يشغلونها.
 عند تقديم نموذج الترشيح يجب إرفاق

وليات المنا طة بهم

ورة الو ف الوظيفي والسيرة الذاتية للمرشح.

 يمكن أن تحتوي وثيقة الترشيح رسومات و ور لتوضيح اإلنجازات وذلك كمرفق للوثيقة.
 يفض ل أن تحتوي وثيقة الترش يح نبذة عن المنظمة التي يعمل بها المرش ح لمزيد من اإليض ان للجنة
التحكيم عن خلفية المنظمة ومجال عملها.
 يجب أال تزيد الكلمات بوثيقة الترشيح عن  111كلمة مع العلم وأن ال يزيد عدد
 11فحات.

فحات المرفقات عن

 سوف يتم التحكيم من قبل لجنة تحكيم محايدة كليا سوف يتم تشكيلها لهذا الغرض وتتكون من خبراء جودة
ذو كفاءة وخبرة علمية وتطبيقية عالية في مجال علم الجودة.
 قرار لجنة التحكيم المحايدة هو قرار نهائي ولن ينظر ألي مخاطبات في هذا الخىوص.

معايير الجائزة
المعيار األول:العطاء واإلنجاز للمنظمة التي يعمل بها (  02نقطة):
لقد قام المرشح بتحقيق انجاز ملحوظ في المنظمة التي يعمل بها والذي يتضح من خالل:
 -1إ دار السياسات والتطبيقات التي ساهمت في فعالية وكفاءة المنظمة 4-1( .نقاط)
 -2العمل ضمن اللجان وفرق العمل الخا ة بتطوير وتطبيق ومراجعة تطبيقات الجودة الجديدة 4-1( .نقاط)
 -3التطوير والتو ية والتطبيق والمراجعة واإلدارة لموازنات إدارة الجودة3-1( .نقاط)
 -4التطوير أو اإلشراف على التطوير والمراجعة ألدلة إدارة الجودة الخا ة بالموظفين3-1( .نقاط)
 -5التوظيف أو التدريب أو اإلشراف أو التقييم للموظفين بإدارة الجودة3-1( .نقاط)
 -1حىل المرشح على جوائز أو تقدير من المنظمة التي يعمل بها ،يرجى التحديد3-1(.نقاط)
المعيار الثاني :العطاء واإلنجاز في مجال التطوير الذاتي واالعتماداالحترافي في مجال الجودة (  02نقطة):
لقد قام المرشح بتحقيق انجاز ملحوظ في مجال التطوير الذاتي واالعتماداتوالذي يتضح من خالل:
 -1كتابة حقائب تدريبية للدورات التدريبية وورش العمل الخا

ة بعلم الجودة وتقديم دورات محلية وإقليمية في

مجال الجودة والتميز 5-1( .نقاط)
 -2العمل كمدرب في الدورات التدريبية والمحاضرات الخا ة بالمجلس السعودي للجودة5-1( .نقاط)
 -3العمل كمحاضر في أحد المواد العلمية الجامعية ذات الىلة بالجودة3-1( .نقاط)
 -4الحىول على شهادة معتمدة في مجال  ISOأو  EFQMأو 3-1( .SIX SIGMAنقاط)
 -5أي شهادات احترافيه أخرى معتمدة2-1( .نقطة)
 -1أي أنشطة أخرى ذات عالقة ،يرجى التحديد (2-1نقطة)
المعيار الثالث :العطاء واإلنجاز في مجال المهنة ( 02نقطة):
لقد قام المرشح بتحقيق انجاز ملحوظ في مجال تطوير المهنة والذي يتضح من خالل:
 -1إ

دار مبادب إبداعية جديدة في مجال الجودة والتي س وف يكون لها أثرا في تقدم التميز في األداء وذلك من

خالل البحث العلمي الموثق 4-1( .نقاط)
 -2كتابة المقاالت في الدوريات والمجالت المختى ة بما في ذلك مجلة المجلس الس عودي للجودة والمنظمات
المماثلة كذلك المجالت التخىىية األخرى ومواقع األنترنت4-1( .نقاط)
 -3االشتراكفي المبادرات والمشاريع الوطنية للجودة بالمملكة العربية السعودية4-1( .نقاط)
 -4االشتراك كمحاضر رئيسي في الم تمرات واللقاءات المحلية واإلقليمية المختىة بعلم الجودة4-1( .نقاط)
 -5المساهمة في تأليف او ترجمة كتب متخىىة في مجال الجودة (4-1نقاط)

المعيار الرابع :العطاء واإلنجاز للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على نشر ثقافة الجودة مثل المجلس السعودي
للجودة 02(.نقطة):
لقد قام المرش ح بتحقيق انجاز ملحوظ للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على نش ر ثقافة الجودة مثل المجلس
السعودي للجودة والذي يتضح من خالل:
 -1المشاركة كأحد األعضاء الم سسين للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على نشر ثقافة الجودة 4-1( .نقاط)
 -2االشتراك كعضو فعال ضمن المجلس السعودي للجودة أو أي منظمة أخرى مماثلة 4-1( .نقاط)
 -3العمل على ترويج عضويات المجلس وعضويات المنظمات األخرى المماثلة3-1( .نقاط)
 -4العمل على ترويج اللقاءات والدورات التدريبية بالمجلس السعودي للجودة والمنظمات المماثلة3-1( .نقاط)
 -5المس اهمة في التنس يق للقاءات والدورات والم تمرات والمناس بات الخا

ة بالمجلس والمنظمات األخرى

المماثلة3-1( .نقاط)
 -1أي أعمال أخرى تطوعية لدى المجلس أو منظمات أخرى مماثلة ()3-1
المعيار الخامس :مشاريع ومبادرات الجودة والتميز التي قادها أو شارك بها بفعالية (  02نقطة):
 -1مدى فعالية المرشح كعضو أو رئيس لفريق تطبيق مشاريع أو مبادرات الجودة 5-1(.نقاط)
 -2أهم المساهمات التي قدمها ضمن الفريق بحسب دور 5-1(.نقاط)
 -3الحلول واألفكار اإلبداعية التي قدمها ومدى التطبيق لها5-1(.نقاط)
 -4النتائج والمخرجات التي تم تحقيقها من خالل المشروع أو المبادرة5-1(.نقاط)

لمزيد من المعلومات ولالستفسار يرجى االتىال على:
المشرف العام على الجائزة  /د .عمر كابلي
هاتف1331515 :
جوال1511137241 :
بريد الكتروني
QMAward2014@sqc.org.sa

