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محاضرة التقييم الذاتي   

 

 جولة مع نماذج التميز •

 

 تطبيقات التميز المؤسسي•

 

 تعريف التقييم الذاتي•

 

 رحلة التميز  خطوات•

 

 أدوات التقييم الذاتي•

 

 إستثمار مخرجات التقييم الذاتي•

 

 

 

 محاور المحاضرة



 (:EFQM)إلدارة الجودة األوروبية  المنظمة تعريف 

أداء فائقة المنشآت المتميزة هي التي تحقق مستويات ”

   ”المعنيينتوقعات جميع  تتجاوزأو  تلبيوالتي  مستدامةو

 تعريف التميز المؤسسي 



المبادئ األساسية 
 للتميز

 

مبادئ 8  

معايير التميز    

 

معايير 9  

 آلية رادار

 

مراحل 5  

 المكونات الثالثة لنموذج التميز
 

The 3 components of EFQM Excellence Model 



 للتميزالمبادئ األساسية : أوالً 

THE FUNDAMENTAL CONCEPTS OF EXCELLENCE 
 



 التميز معايير: ثانياً 

THE EXCELLENCE CRITERIA 

 



 أداة التقييم

 آلية رادار
RADAR Logic 

 



 التميزنموذج التقييم الذاتي لألداء المؤسسي وفق 

 و فرص التحسينتحليل نتائج التقييم وتحديد نقاط القوة 

تصميم خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي 

المنافسة على جوائز الجودة والتميز 

 اإلعداد والتأهيل لشهادات اإلعتماد(C2E & R4E) 

 التنفيذيتطوير القيادات والتدريب 

 رئيسيةتطبيق آليات نشر ثقافة التميز من خالل ستة محاور 

 التميز المؤسسيتطبيقات 



التعريف -التقييم الذاتي   

مقارنة ونتائجها منهجياتهال المنشأة بها تقوم ودورية منظمة شاملة مراجعة 

  .التميز بنموذج

 

فرصو القوة نقاط بوضوح تستشف بأن للمؤسسة الذاتي التقييم عملية سمحت 

 مراقبتها يمكن مخططة تحسينية إجراءات تنفيذب فائدتها ةذرو وتبلغ ،نيتحسال

   .عنها الناتج حسنالت مدى لمعرفة

 

 خالل من عليها الحصول يتم والتي “التحسين فرص” و “القوة نقاط” :مالحظة

 أو حلوالا  تعتبر وال المؤسسة وضع فقط تعكس بيانات تعتبر التقييم عملية

 توصيات
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ذاتي وثمارهاعملية التقييم ال  

التخطيط لعملية 
 التقييم

 جهيزت
 المشاركين

إجراء عملية 
 التقييم

االتفاق على 
 األولويات

تطوير وتنفيذ 
 خطط العمل

 مراقبة االنجاز

الدورة 

 السنوية



 باألدلة ةمدعوم

 رأيالعلى  ةمبني

 عملية متدنية

 الصرامة

 عملية عالية

 الصرامة

 خيارات التقييم الذاتي

 استبيانات

 تقييم ذاتي 

 بسيط

مصفوفة تميز األعمال للمؤسسة 

 اإلوروبية إلدارة الجودة

الفحص السريع للمؤسسة 

 األوروبية إلدارة الجودة

مصفوفة التميز للمؤسسة 

 األوروبية إلدارة الجودة

 جوائز التميزمحاكاة 



 الممكنات  –رادار  

 الممكنات 

 المنهج
 سليم 

 متكامل 

 التطبيق 
 منفذ

 منظم

التقييم 
 حسين والت

 القياس

 م واإلبداعالتعل  

 التحسين واالبتكار



 النتائج 

سهولة والصلة 
 االستخدام 

 النطاق 

 مدى الصحة 

صنيف الت  

 األداء

 االتجاهات 

 األهداف

 المقارنات 

 الثقة

 النتائج - رادار 



 ال دليل دليل ضعيف يوجد دليل دليل واضح دليل قوي
 خصائص

100 - 90 الممكنات  65 – 85  40 – 60  15- 35  0 – 10  

منطقي -1  

متكامل -2  

مفعل -3  

منتظم -4  

يقاس  -5  

يحلل و يدرس  -6  

يطور ويحسن -7  

 المجموع

 التقييم بالدرجات



 تحديد أولويات مخرجات التقييم الذاتي

 من التقييم الذاتي “ فرص التحسين”يجب أخذ عدد محدود من 

قد يتضمن هذا اجراءات لتعزيز نقاط القوة 

 تحسين رئيسيةالمشاريع يفترض إختيار عدد مناسب من 

 بناء ”و “ مشاريع ذات فائدة”قد تكون مشاريع التحسين مزيج من

 “  القدرات

 ،إال بالرغم من وجود عدد من األدوات للمساعدة في تحديد األولويات

 في اإلختيار هو عامل أساسيما يكون  عادة “الشخصياالختيار ”أن 
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التحسينأولويات فرص معايير ترتيب   
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السهولة واألثر    اإلرتباط باإلستراتيجية 



 رحلة التميز

 أين نحن اآلن؟ 

 التميز

 

 التقييم الذاتي

 

 التقييم الذاتي

 

 التقييم الذاتي

 
 

تنفيذ 

 التحسينات

 

 

تنفيذ 

 التحسينات

 

تنفيذ 

 التحسينات
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 أسئلة أو إستيضاحات ؟





 ..لكم شكراا  
 

 ونتمنى لكم رحلة تميز موفقه بإذن هللا

 

 أخوكم وليد شعبان


