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 البطاقة التعريفية

 بوالية فلوريدا UCFدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة •

 UCFماجستير إدارة أعمال من •

 UCFماجستير هندسة صناعية من •

 KAUبكالوريوس هندسة كهربائية من •

 وتميز األداء  مستشار في االبتكار والجودة•

 (LSSBB)  الحزام األسود سيقما 6شهادة اللين •

 (PMP)شهادة إدارة المشاريع •

 (BMC) في األعمال األبتكارمدرب نماذج •

   بولدريجكبير مقيمين ومدرب لجائزة األداء األمريكي •

 في منظمة الجودة األمريكية األبتكاررئيس محكمين جائزة •

 ASQ International Team Excellence Awardمحكم جائزة تميز الفريق الدولية •

 مقيم ومدرب لنموذج التميز في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة•

 .كاتب في مجال اإلدارة والقيادة واالبتكار والتميز•
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 أسئلة مهمة

 ما هو مستوى أداء المنشأة؟•

 

 هل نحن نتحسن أم نذهب لألسوأ؟•

 

 ماذا يجب أن نفعل؟•
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 تقييم الموظفين

 تدريب الموظفين تقليل المصاريف

 استراتيجية جديدة

 برامج تحفيز للموظفين

 وسائل التواصل االجتماعي
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 األداء لم يتغير وربما تحول لألسوأ !

 التحسين تم على األجزاء 
 وليس على النظام ككل
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 المبدأ األول

يجب أن تركز على , لكي تدير نظام بشكل فعال
التفاعل بين األجزاء بدال من التركيز على سلوك 

 .األجزاء بشكل منفصل



 المبدأ الثاني

 من المشاكل % 94

 في أي منشأة 

 تعود للنظام 

 فقط تعود للناس% 6و 
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 التفكير والعمل كنظام: األستنتاج

صفات وخصائص النظام عبارة عن نتاج التفاعل بين األجزاء 1.
 وليس حاصل جمع األجزاء بشكل فردي

 

عندما يتم التركيز على تقييم وتحسين أداء األجزاء بشكل منفرد 2.
 فأن أداء النظام ككل ال يتحسن وربما يقل

 

لكل نظام هدف أو سبب لوجوده وهو المنظم الرئيسي لما يحتويه 3.
 وبدون هدف ال يوجد نظام, من أجزاء
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 الترابط الرأسي
Vertical Alignment 

Department 

Division 

Mission/Vision 

Goals 

Objectives 

 الترابط األفقي
Horizontal Alignment 

V
is

io
n
 

Alignment 

Mission 

V
is

io
n
 

Mission 

Excellence 
assessment 

 تفاعل جميع أجزاء النظام بشكل متوافق  لتحقيق أهداف النظام: الهدف



 مثال الترابط الرأسي
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 إدارة

 قطاع

 رسالة / رؤية 

 أهداف

 أهداف قياسية

 أفراد

 مؤشرات استراتيجية
NPS 

 مؤشرات القطاع

 محركات

 أن تكون المنشأة متميزة

 التميز في خدمة العمالء

 زيادة والء العمالء

 تقليل وقت االنتظار للخدمة

 تقليل وقت االنتظار للخدمة

 عبر تحسين مدة تنفيذ الخدمة

 تحسين مدة تنفيذ الخدمة عبر 

سيغما 6تدريب الموظف على لين   
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لو استطعت أن تجعل جميع الموظفين في 

,في نفس االتجاهالمنشأة يجدفوا   

أنت تستطيع أن تسيطر على أي صناعة في 

 أي سوق وضد أي منافسة في أي وقت



 قيم ومفاهيم المنظمات المتميزة
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 ماظوالعمل كن التفكير

 ة بالقدوة مع التواضعالقياد

 العمالءالتركيز على 

 األهتمام بالموارد البشرية

 األدارة بالعمليات

 تطوير الشراكات الناجحة
 اجتماعية مسؤولية

 التعليم والتحسين المستمر

 تعزيز األبداع وتسخير األبتكار

 تحقيق نتائج متفوقة ومستدامة
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 خلق قيمة للعميل

 تدفق وسحب القيمة

 تبني التفكير العلمي

 السعي للكمال



أداء 
 عادي

قيم ومفاهيم 

وسلوكيات 
 المنشأة

 أداة قياس
Measure 

Tool 

 محلية  منشأة مؤسسة عالمية

2018 

 معايير األداء
Criteria 
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 أداء متميز

قيم ومفاهيم وسلوكيات 
 المنظمات عالية األداء

 محلية  منشأة

2020 
 عالمية  منشأة

2022 

أداء 
 أفضل

أداء 
 متميز



 إطار عمل التميز مع أنظمة وأدوات التحسين والقياس

فهم المنشأة ومعرفة األهداف 

 اكتشاف نقاط القوة والفجوات

 تطوير العمليات 

 وتحسين النتائج

تطوير االستراتيجية 

 وبناء مؤشرات العمل

 ومراقبة األداء

 برنامج

 تميز األداء

سيغما 6  

 بطاقة األداء

 المتوازن

اإلدارة 

 الرشيقة
 التخلص من الهدر

 وتسريع العمليات

D M A I C 

JIT 
Kaize

n 
Kanb

an 
VSM 5S 

 تعليم

 عمالء عمليات

 مالية

 استراتيجية



 إطار عمل التميز مع أنظمة وأدوات التحسين والقياس

 جودة العمل 

 التفكير كنظام جزء من العمل

ISO Six Sigma 

LEAN PDCA 

 تميز األداء

Lean Startup PM 

 عمل الجودة 
 التفكير كنظام ليس جزء من العمل

BSC KPI 
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 المنشأة العادية مقابل المنشأة المتميزة

@Malomairy                                            18 دكتور محمد العميري 

العادية المنشأة المنشأة المتميزة  # المقارنة 

 1 العمل عبارة وأنشطة مهام أنظمة وعمليات متكاملة

 2 التركيز على أداء المهام أو األنشطة تحسين العمل

 3 أهم شيء المهمة أو النشاط إنجاز فهم كيف يتم إنجاز العمل

 4 قياس اإلنجاز؟ بكمية المهام أو األنشطة بحجم المخرجات وتأثير النتائج

 5 تقيم النتائج؟ تبدوا جيدة -نظرة شخصية  مقارنة معيارية

 6 تحسين؟ هذا أفضل ما لدينا تحسين المستمر

 7 التعلم؟ تكرار المحاولة والخطأ مستمر تعلم

 8 مشاركة؟ أو نادرة ال توجد وطريقة األداء بشفافية مشاركة النتائج

 9 تقيم األداء المستوى الفردي على على مستوى النظام

 10 مستوى األداء عادي الى سيء متميز



المالية النتائج  

العمالء نتائج  

العمليات نتائج العاملين نتائج   

القيادة نتائج  
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 نتائج التميز في إدارة التعليم 

 بمقاطعة أورانج في والية فلوريدا
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 إدارة التعليم في مقاطعة أورانج 

@Malomairy               دكتور محمد العميري 
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 ابتدائية  125•

 متوسطة 37•

 ثانوي  20•

 متوسط-ابتدائي  6•

 تاسع أكبر إدارة تعليم في أمريكا•

 مدرسة 188•

 موظف  24,629•

 طالب  203,340•

 دولة  194•

 لغة  170•

أورانج مقاطعة  جدة 

 1043 188 عدد المدارس

 167,346 203,340 عدد الطالب



 الرؤية
لنكون أكبر منتج 

للطالب الناجحين 

 في البالد

 الرسالة
قيادة طالبنا إلى النجاح 

مع دعم ومشاركة األسر 

 والمجتمع

 القيم
 أداء عالي•

 الشفافية•

 خدمة العمالء•

 إدارة وأشراف•

 النزاهة•

 التميز•

 الكياسة•

 الدقة•

OCPS 2020 STRATEGY MAP 

نخدم  بكل فخر

 مجتمع متنوع

أعداد الطالب 

للعمل وللجامعات 

العالم على مستوى  

أفضل المرافق 

وقيادة التعليم 

 الرقمي

تميز على 

المستوى الوطني 

 في التعليم

التشغيلو  

 أعلى جودة تعليمية 

وفرصة مناهج 

 دراسية إضافية

 التميز

 

استدامة 

مشاركة 

 المجتمع

 

 العمليات كفاءة

 

األمان في 

التعليم وبيئة 

 العمل

فريق متخصص 

 وعالي األداء

 

  التركيز المكثف

على إنجاز 

 الطالب
 األهداف

تعزيز وحماية سمعة •

 المنطقة
وضع وتنفيذ البرامج التي •

تزيد من دعم المجتمع 

 للمدارس واألهالي
التطوير والحفاظ على •

عالقة تعاونية بين 

أصحاب المصلحة 

 الداخليين والخارجيين

ضمان بيئة عمل تركز •

على خدمة العمالء 

 .وبجودة عالية
الحفاظ على أعلى معايير •

 التقارير المالية
ضمان تسليم المشاريع في •

الوقت المحدد، وحسب 

الميزانية المتفق عليها 

وبدون عيوب عند 

 .التشغيل

  تعزيز برامج•
الوقاية والتدخل 

 واالستجابة
توفير بيئات •

 تمكينيه
السالمة،  ضمان•

والدقة والكفاءة 

من خالل زيادة 

مراجعة الخطط 

وزيادة معدالت 

 المعاينة التفتيش

االستثمار في رأس المال •

 البشري
زيادة النسبة المئوية •

ذوي المعلمين  لتوظيف

 األداء العالي
تحسين معدالت االحتفاظ •

بالمعلمين ذوي األداء 

 العالي
تشجيع الموظفين على قيادة •

أنماط الحياة الصحية من 

خالل التعليم واستخدام 

 الفوائد الصحية

 تسريع أداء الطالب•
تضييق فجوات •

 اإلنجاز
ضمان االستعداد •

 الوظيفي والجامعي
زيادة برامج التعليم •

والتدريب المهني 

 وشهاداتهم

 

أولويات 

 القطاعات

األهداف »

 «القياسية



 قطاع التشغيل بإدارة التعليم 

@Malomairy                                            
 دكتور محمد العميري
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 األدارات

 إدارة خدمات المواصالت1.

 إدارة الغذاء والتغذية2.

 إدارة السالمة والطوارئ3.

 إدارة المشتريات4.

 إدارة االمتثال البيئي 5.

 إدارة األمتثال لقانون المباني6.
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 عمالء القطاع

 اآلباء والطالب والموظفين والمجتمع هي عمالئنا•

 نقطة اتصال أساسية لفئات عمالئنا األربعة 233تم تحديد •

يتم تعريف نقطة االتصال األساسية على أنها التواصل المباشر أو التفاعل بين •
 .قسم العمليات وعمالئنا

على الرغم من أنهم  أصغر فئة من نقاط اللمس األولية، األ أن اآلباء والطالب •
سوف يكون دائما أهم عمالئنا في نهاية المطاف، ونصل اليهم  في معظم 

 األحيان من خالل أكبر عميل لدينا وهم الموظفين

نقطة اتصال رئيسية تم تحديدها مع القوى العاملة في مكتب  120ومن بين •
 :  خدمات المشاريع، كانت ثالثة إدارات هي أكبر مورد للخدمات

خدمات الغذاء )٪ 25( خدمات النقل) ٪ 30( االمتثال للسالمة واألمن
 ٪24( والتغذية
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 متغيرات

٪ ونحن ال 2.62زاد عدد الطالب بنسبة  2012في السنة المالية •
 .  نزال نرى ارتفاع في الطالب الذين يلتحقون بالمدارس العامة
ومع زيادة التكاليف وزيادة عدد الطالب، فإن قطاع العمليات 

 :يستجيب لهذا االرتفاع بطريقتين

 .التحسين المستمر لخلق عمليات أصغر حجما وأكثر كفاءة1.

 .تعزيز ثقافة الجودة في الخدمة2.
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 معايير تقيم النتائج
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 مثال لعرض النتائج
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 إدارة األمتثال لقانون المباني
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األمان في التعليم وبيئة العمل: هدف استراتيجي  

ضمان السالمة، والدقة والكفاءة من خالل زيادة مراجعة الخطط وزيادة معدالت التفتيش : أهداف القطاع

 المعاينة
 



 :  إدارة األمتثال البيئي
 كفاءة العمليات: هدف استراتيجي

 دمج ممارسات االستدامة الشاملة في طريقة تعلمنا وعملنا: أهداف قياسية

@Malomairy                                            
 دكتور محمد العميري
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 إدارة الغذاء والتغذية
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 التركيز المكثف على إنجاز الطالب: هدف استراتيجي
 .ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الطالب في برنامج التغذية: هدف قياسي

 ٪ من األطفال في والية فلوريدا يعانون من السمنة المفرطة18-20•

سنوات ال يحصلون على ما يكفي من الفواكه  11-6٪ من األطفال 74•
 والخضروات

٪ فقط ال يحصلوا على ما يكفي من الكالسيوم 40بدءا من المدرسة المتوسطة •
 لنمو العظام

ال يحصلون )٪ من األطفال في المقاطعة يعانون من انعدام األمن الغذائي 26•
 (وجبات يوميا 3على 

٪ من الطالب المسجلين في مدارس المقاطعة مؤهلون للحصول على 65•
 وجبات مجانية أو مخفضة



 إدارة الغذاء والتغذية

 الوجبة عدد الوجبات يوميا عدد الوجبات سنويا

مليون 9,7  األفطار 54,011 

مليون 20  الغداء 111,564 

مليون 2.6  سناك 14,882 

مليون 1,8  العشاء 10,541 

مليون   المجموع 220,132  39,6
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 إدارة خدمة المواصالت
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 األمن والسالمة
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 الدكتور محمد حامد العميري
 مستشار االبتكار الجودة والتميز المؤسسي
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Dr. Mohammed Alomairy @Malomairy 

 الملتقى السنوي التاسع 

 للجودة في التعليم

PhD. MBA. CLSSBB. PMP. CQA. 


