
  رئيس قسم الجودة 

 تعليم المخواة
 

:األستاذ  

خلف الغامديعبداهلل   
 

  

 !نقطة تحول 

 

 اللقاء السنوي التاسع للجودة في التعليم 



 .....  حقيقة 
نمر في حياتنا بمنعطفات، يترك العديد منها •

بصمات واضحة وتحدث تغييرات تؤثر في المراحل 
 .التي تليها

 

ومنها ما يكون على درجة عالية من األهمية •
نظرًا لما تشكله من تحول واضح في مسيرة 

 .  الحياة
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 السَّحَابِ مَرَّ تَمُرُّ وَهِيَ جَامِدَةً تَحْسَبُهَا الْجِبَالَ وَتَرَى}•
  {تَفْعَلُون بِمَا خَبِريٌ إِنَّهُ شَيْءٍ كُلَّ أَتْقَنَ الَّذِي اللَّهِ صُنْعَ

 [88:النمل]
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 : تعالى قال

 



 :كل البشر يتحدون في أربعة أشياء

 إبراهيم الفقي

eli t , 

eet 

04 

 

 الخامات

1 
 

 الفكر

2 

 

 الطاقة

4 
 

 الوقت

3 
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 المسيربوصلة 

 

نحتاج دومًا لطرح أسئلة قد تبدوا 
بسيطة ولكنها في غاية 

 :األهمية

 أين أنا اآلن؟-

 ما هو الواقع المحيط بي؟-

 ماذا أريد أن أكون؟-

 ما هي الفرص المتاحة لي؟-
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بيئةةةةةةةةةةةةة 

األعمةةةةةال 

 متواضعة

مكةةةةةةةةةةةةةان 

اإلقامةةةةةةةةةةةة 

محةةةةةةةةةةةةدود 

 اإلمكانات

مصةةةةةةةةةةةةةادر 

التقةةةةةةةةةةةةةد  

المهنةةي غيةةر 

 متاحة

 الواقع 

 المحيط

؟أناأين   
لدي مؤهل بكالوريوس وأعمل معلم 

الكيمياءثانوي لمادة   

مدرسةقائد   

لمادةمشرف تخصص   

جودةمشرف   

المتاحةالفرص   

 العمل بموقع قيادي 

أكونماذا أريد أن   
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 االختيارأسباب 

مجةةال يسةةاعد 
 .على التغيير

مجةةةةةةةال يتةةةةةةةيح 
 فرصة التأثير
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 أهم المهارات العملية أ  الشخصية؟  

 

  أعوا  في هارفارد جامعة في أجريت دراسة في
 أن الدراسة أثبتت   2006 –  1989 –  1978 - 1972
 المهنية مهاراته على منه %7 في يعتمد الفرد تميز
 تعتمد تميزه نسبة من %93 ولكن العمل، مجال في
 .استغاللها على وقدرته الشخصية مهاراته على

 الفقي إبراهيم /د – اإلنجاز إلى الطريق         
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 الفعالية تتطلب المبادرة

كوفي. ستيفن آر -نموذج المبادرة     

  المحفز حرية االختيار االستجابة 

 اإلدراك الذاتي

المستقلة اإلرادة   

 الخيال

 الضمير 

!نقطة تحول   

www.a-alghamdi.com 



 

متخصصتوفر تدريب عد    

واضحةال يوجد آليات عمل   

التخصصاختالف   

 إذا ما الذي يجب فعله حتى يمكن االستمرار؟
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:من معوقاتاألمر لم يخلو ومع وضوح الرؤية واالستعداد فإن    



تطلب االستمرار في مجال العمل اتخاذ عدة خطوات ضرورية 

:للتغلب على المعوقات السابقة  

1 

: االسةةتفادة مةةن خبةةرات اآلخةةرين 
يمثةةةةةةةل التواصةةةةةةةل مةةةةةةةع ذوي 
التخصةةص فةةي نفةةس المجةةال أو 
حتى المجةاالت المختلفةة فرصةة 
ذهبيةةةة للتعةةةرف علةةةى أفضةةةل 
الممارسةةةات مةةةن خةةةالل التعةةةرف 
علةةةى خبةةةرات حسةةةية وتجةةةارب 

 . عملية

2 

: التنميةةةةة الذاتيةةةةة
مةةن خةةالل القةةراءة 
واالطةةةةةةةةةةةةةةةةال ، 
والمحاولةةةةة تلةةةةو 
األخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ، 
والمحاكةةةةةةةةةةةةةةاة 
وتحويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
المشةةةكالت إلةةةى 

 .فرص

3 

: التةةةةةةةةدريب
سةةةةةةةةةةةةةواء 
التةةةةةةةةةدريب 
المباشةةةر أو 
غير المباشر 

أون اليةةةةن ) 
.) 

4 

االنضةةةةةةةةةةةةةةما  
لعضةةةةةةةةةةةةةةةةوية 
الهيئةةةةةةةةةةةةةةةةات 
والجهةةةةةةةةةةةةةةات 
: المتخصصةةةةةةةةةة
يتةةةةةيح فرصةةةةةة 
االطةةةةال  علةةةةى 
كةةل جديةةد فةةي 

 .مجال عملها

5 

خطةةةةةةةةة 
عمةةةةةةةةةل 
 .شخصية
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 التميزالبحث عن 
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الميز تعني )تعني بدا فضله على مثله ، وكذلك ( امتاز الشيء: )الوسيط المعجم 

  تعني فضل بعضه على بعض( استماز الشيء: )، وفي القاموس المحيط (.الرفعة

 في اللغة :

 
 

التميز بأنه تمتع الفرد  رنزوليفقد عرف العالم التربوي : في مجال التربية أما 

 بقدرات فوق المعدل العادي ، والتمتع بالقدرات اإلبداعية ، وقدرات العمل واإلنجاز 

 

 تعريف التميز في مجال التربية :

 
 

  األفراد المتميزون بأنهم األفراد المؤهلون  1972مكتب التربية األمريكي عا  عرف 

بدرجة عالية ، والذين يتميزون بدرجات عالية من األداء ، وفي تعريف آخر عرف الفرد 

المتميز بأنه صاحب األداء العالي مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في 

أكثرقدرة أو   

 تعريف الفرد المتميز :

www.a-alghamdi.com 
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في سباق التميز ال يوجد خط نهاية   

 مقوالت عن التميز

 عليك أن تكون شخصا مختلفا، متميزا إن أردت أن تكون 

 مقوالت عن التميز

.الّتميز  متى ما أعلنت تمردك على الكسل تبدأ رحلة  

 مقوالت عن التميز

  به  لإللتزا متاح لجميع األشخاص المستعدين  شئالّتميز 

 مقوالت عن التميز



!نقطة تحول  :  علىترتكز الصفات الرئيسية لتحقيق التميز   

www.a-alghamdi.com 

 الثقة الطموح

الطاقةبذل   

معالجة علي القدرة 

 المخاطر

الفعالةاالدارة   

الذاتيالنقد   

 الرؤية



= 

 البعد عن األنانية

 التحسين المستمر

 االستكشاف

 المثابرة

 التميز التغيير

 :لكي يتحقق التميز نحن بحاجة إلى

1 

4 

2 

3 
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 أمثلة واقعية
!نقطة تحول   

 

 
 

رضةةةةةي اهلل عمةةةةةر 

عنةةه وبنةةاء الدولةةة 

 .اإلسالمية

  التحسين المستمر

 

موسةةةةةى قصةةةةةة 

والخضةةةر عليهمةةةا 

 .السال 

 االستكشاف

 

 

 

األنصةةار مةةع موقةةف 

المهاجرين رضي اهلل 

عةةةن الجميةةةع بدايةةةةة 

 .الهجرة النبوية
 

  حب الخير لآلخرين

 

عمةةةر بةةةن أمنيةةةات 

عبةةةةدالعزيز رضةةةةي 

 اهلل عنه

 المثابرة

www.a-alghamdi.com 



 نماذج التميز التي تم اختيارها
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المتميزمدير الجودة جائزة        1 

المتميزمدير الجودة جائزة        2 

www.a-alghamdi.com 



 نبذة عن جائزة مدير الجودة المتميز
 

 

  

 

األفراد المرشحين كمدراء سنوية ينظمها المجلس السعودي للجودة لتكريم جائزة 

جودة والذين كان لهم عطاء وإنجاز ملحوظ في مجال نشر وتطبيق ثقافة الجودة 

.وتطوير المهنة بموجب المعايير المحددة لذلك  

 الوزن النسبي عدد المؤشرات المجال

 %20 6 العطاء واإلنجاز للمنظمة التي يعمل بها: األول

العطاء واإلنجاز في مجال التطوير الذاتي واالعتماد : الثاني

 االحترافي في مجال الجودة

6 20% 

 %20 5 العطاء واإلنجاز في مجال المهنة: الثالث

العطاء واإلنجاز للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على : الرابع

 نشر ثقافة الجودة مثل المجلس السعودي للجودة

6 20% 

مشاريع ومبادرات الجودة والتميز التي قادها أو : الخامس

 شارك بها بفعالية

4 20% 
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 جائزة التعليم للتميز

  جائزة سنوية تنظمها وزارة التعليم لكافة فئات العاملين

بالميدان التعليمي وتمت مشاركتي في فئة المشرف التربوي 

 المتميز

 

 

  

 

 

 النسبي الوزن المؤشرات المعايير المجاالت

 %17.31 28 4 التمكن العلمي والتنمية المهنية: األول

 %26.92 56 4 قيادة العمليات اإلشرافية: الثاني

 %11.54 24 2 المبادرات اإلبداعية: الثالث

 %21.15 44 4 اإلشراف االلكتروني: الرابع

 %23.07 40 4 أخالقيات المهنة واالتصال: الخامس
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 الخطوات الرئيسية للمشاركة في جوائز التميز

  تذكر دائما: 
 ليس الهدف أن تفوز على اآلخرين وإنما التحسين المستمر على المستويين

.الشخصي والعملي   

التقييم الذاتي( :  1) الخطوة   1 

.اختر نموذج التميز المناسب لك( :  2) الخطوة   2 

.قم بإعداد ملف التقد  للجائزة ( :  3)الخطوة   3 

.ما بعد الفوز( :  4) الخطوة   4 

 تحديد نقاط القوة

التحسينتحديد فرص   
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.اقرأ دليل التقديم للجائزة والدليل التفسيري قراءة متأنية    

 حدد ما هي المؤشرات المتحققة لديك حاليا والمؤشرات الغير متوفرة 

.بناء خطتك على أساس الوفاء بمتطلبات الجائزة  

صنف الشواهد في مجلدات الكترونية بحيث تضع خطابات الشكر في مجلد 

.والخطط والتقارير في مجلد وهكذا  

ضع جدوال زمنيا لبناء الملف االلكتروني بحيث تخصص وقتا لكل 

.مجال من المجاالت  

نقاط يجب 

مراعاتها 

عند التقديم 

 لجوائز التميز

!نقطة تحول   

www.a-alghamdi.com 



 القيم المضافة من الحصول على جوائز التميز

تطور في األداء الشخصي 

.والعملي  

فرص متجددة 

.للتحسين والتطوير  

قدر كبير من تقدير 

.الذات  
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!نقطة تحول  شهادات التميز   
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 !تذكر دائمًا 

 

 

 

!نقطة تحول   

www.a-alghamdi.com 



 ؟وماذا بعد

www.a-alghamdi.com 
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عيش حاليًا مرحلة االنتقال إلى السعودية الجديدة، فنحن نتحدث عن ن•
وغايتها الرئيسية تبوأ المكانة التي تستحقها (  2030) رؤية وطن 

بالدنا في هذا العالم بما تملكه من مكانة روحية وثروة بشرية 
 .ورسالة إنسانية 

كأكبر  نيو انطالق مشروعات نوعية وفريدة ومنها مشرو   •
 .مدينة روبوت في العالم وغيرها من المدن الذكية

 .والكثير الكثير من المتغيرات•

 فأين نحن من ذلك؟•
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 ...  السعودية 

 العمق العربي واإلسالمي•

 قوة استثمارية رائدة •

 محور ربط القارات الثالث •
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 مطلب ديني
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 2030لمـــــــــاذا يجب دعم رؤية 

 مطلب وطني
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هل تمثل السعودية الجديدة نقطة 
 تحول بالنسبة لنا ؟

www.a-alghamdi.com 
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