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 السيرة الذاتية

a7medalmalki ahmad almalki a7malkia@gmail.com 

o الرئيس التنفيذي لمركز نماء التميز لالستشارات اإلدارية 
oرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة بمنطقة المدينة المنورة 
oماجستير إدارة الجودة الشاملة 
oمستشار إداري بترخيص من وزارة التجارة 
oمقيم معتمد في جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري 
oمقيم معتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 

o اوسمة االفراد –مقيم في برنامج الشيخ خليفة 
o استشاري تأهيل المؤسسسات للتميز المؤسسي 
oعضو المجلس السعودي للجودة 
o عضو ومدقق جودة معتمد منIRCA  
oعضو هيئة المهندسين 
o عضو بالجمعية االمريكية للجودةASQ  
o مدرب محترف معتمدPCT من المركز العالمي الكندي. 
o مقيم داخلي معتمد من مؤسسة التميز االوروبية الدارة الجودةEFQM  
oعضو الجمعية السعودية للجودة 
o عضو هيئــــــــة المهندسيــن. 
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 القوى المؤثرة

 العولمة• التقنية• الحاجات غير المنتهية •





 العولمة إدارة الجودة

 نموذج إداري جديد
New Management 

Paradigm 

 نمط أعمال جديد
New Business System 

 تقنيات فكر مهددات فرص



ثير 
 
 مستوى قوة التا

 العميل 

 المجتمع
CSR + VALUES 

% 

% 

 ثقافة % 

    تطبيقات% 

صحاب المصلحة 
 
 ا



 !!ان التنفيذ الجيد  الستراتيجية ضعيفة  افضل من التنفيذ السيء االستراتيجية  رائعة 

 المنظمة 

% 

 :بورتر



 الجودة الشخصية

 تسبق الجودة المؤسسية



داء االعمال بشكل 
 
هي ا

 افضل

 :الجودة :الجودة

داء االعمال بشكل 
 
هي ا

 مختلف 



 :ديمنج •

 هي مشاكل ترتبط بالناس% 10من المشاكل في المؤسسات نظم سيئة وحوالي % 90

 

 :باريتو•
خرى ستتالشى% 10اذا صححت مشاكل 

 
وال فان المشاكل اال

 
 ا

10% 

90% 



 اإليفاء

  اإلتقان

    اإلحسان

بداع
 
   اال

االستمرار  

الوالء   

 المهارة 

 مستويات الجودة

 دنى من المطلوب
 
 الحد اال



 مستويات القيادة المؤسسية والذاتية

 Normal  50 عادي

 Expected 60 متوقع

 Desired 70 مطلوب

 Exceptional 80 متميز

 Role Model  100 منفرد

   اتقان

   احسان

 وفاء



 %التفرد الذاتي والمؤسسي

 .هل التواجد في مسيره مهنية عكست جوانب متميزة لجعله انموذج يحتذى به

 اداء متميز يستطيع االخرين التعلم منها -قيم-مهارات-تمتلك ثقافة/يمتلك

 ها/المؤسسة انموذج يحتذى به في مجال عمله/هل الفرد
Role Model 

 .مؤسسة عادي ام متوقع ام مطلوب ام انه متميز او منفرد/هل مستوى االداء في العمل يجعله ك فرد



 الخبرة التجربة (   العلم)المعرفة  +                   =  ة
Expertise 



 التجربة   

 السلوك  

   المعرفة 

   الحكمة

اإلنجاز 

المسؤولية 

ك فاءة المعلومات 

الجدارة 

االنتاجية   

التصويب 

الحيوية 

االستدامة 



 

Expertise = Knowledge + Experience 
 التجربة( + الِعْلم)المعرفة = الِخْبَرة 

 

Responsibility = Ability + Response 

 االستجابة+ القدرة = المسؤولية 

Information Adequacy = Sufficiency + 
Appropriateness 

 المالَءَمة+ الِكفاَية =  كفاءة المعلومات

Competence = Skill + Capacity 

عة+ المهارة = الجدارة واألهلية     السَّ

 

Iteration = Repetition + Optimization 

 التَّحسين+ التَّكرار = التَّصويب 

Agility = Flexibility + Adaptability 

 التكيفية+ المرونة = الحيوية 

Perform = Plan + Execute 

 التنفيذ+ التخطيط ( = اإلنجاز)التأدية 

 

Productivity = 3E’s = Efficiency + 
Effectiveness + Economy 

 التَّرشيد+ الَفّعالِيَّة + الَكفاَءة =  3E’s= اإلنتاجية 

Sustainability = Continuity + 
Productivity + Development 

 التطوير+ العطاء + االستمرارية = االستدامة 

 

Learning التعلم Best Practice  التجارب
 الجيدة

Role Model القدوة 



 مكونات الثقافة

 المبادئ

 القيم 
 السلوك 

داء 
 
 اال



 قيم/مبادئ

 قيم/مبادئ

 سلوك

 العالقات

داء
 
 اال

 
 تاثير السلوك الفردي على الثقافة التنظيمية

 

 تاثير السلوك الفردي على االداء الوظيفي



 

 متطلبات القي  ادة الذاتية للمؤسسة 
 

 
 

 التفكير

 التعلم

 التغيير
 النظام

داء
 
 اال



 المستوى المؤسسي المستوى االداري  المستوى البيني المستوى الشخصي

 القي       ادة

 الموارد البشرية

 الرؤية والرسالة

 التوافق

داء الكلي
 
 اال

 العمليات

 التحفيز

 التفويض

 التحسين المستمر

 التعاون

 المشاركة

 الثقة

 التوجيه

 المصداقية

 النضج

 عقلية الوفره

 القوة

 االلتزام الكامل

 
 جودة حياة العمل

 
 الك فاءة

 
 إدارة التغيير

 



فراد والمنظمات
 
 العادات السبع لقيادة اال

 .  المبادرة -1
بداء والنهاية في ذهنك  -2

 
 ا

ولويات في ذهنك  -3
 
 .ضع اال

 .عقلية يكسب الجميع -4
 .  افهم الناس قبل ان يفهموك -5
 .التعاون  -6
 .  شحذ المنشار-7

 .الوعي بالذات والرؤية والمسؤولية  -1
 .القيادة والرسالة  -2
هداف -3

 
دوات  واال

 
ولويات اال

 
 .ا

 .المصالح المتبادلة والشراكات -4
 .التواصل المتفهم -5
 (.روح الفريق) التعاون اإلبداعي -6
 .التحسين المتواصل  -7



 الشموليةالقيادية النظرة 
     راف ف    ي تحقي    ق 

 
لك    ل اال

هداف المنظمة
 
 ا

 القيادة

فراد النظام
 
 اال

TQM المستهلكون المجهزون 

P A
   

D
   

C
   

 اإلداء المؤسسي التوافق 

 المصداقية الك فاءة 

 العالقات 

 %  الثقافة

   الثقة

P A
   

D
   

C
   

P A
   

D
   

C
   



 !  معظم المؤسسات حقيقة تعمل بهذه الطريقة 

 ! ريقة اعمالنا؟

 ....  لو تخلينا عربة لها إ ارات مربعة 

نها تسير بصورة منتظمة ؟
 هل تظن ا 





Innovation 
Quality Future 
Power Effect%  

داء االعمال بشكل مختلف 
 
 ا



 وتنتهي اليك
 
 م احمد المالكي. الجودة تبدا

 تم بحمد هللا 

 الشكرولكم جزيل 


