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بكم جميعاً مرحباً    



«من أين تبدأ رحلة التميز »   

 

 الجودة و نماذج التميزعن نبذة •

 

 مكونات نموذج التميز األوروبي•

 

 الناجحةرحلة التميز متطلبات •

 

 رحلة التميز  خطوات•

 

 لتميز؟ارحلة بهل أنت مستعد للبدء •

المحاضرةمحتويات   



 الجودة

 ضبط الجودة

 تاكيد الجودة

 إدارة الجودة الشاملة

 المؤسسي التميز

 القيادة

 المرحلة التشغيلية النضج

 المرحلة االستراتيجية

التميز المؤسسىإلى رحلة التطور من الجودة   



Deming 
 Japan   

1950’s 

Malcolm Baldrige 

 USA 
1980’s 

EFQM    
 Europe 

1990’s 

 أشهر نماذج التميز



 هل هناك تعارض؟ وهل يمكن اإلحتفاظ بالجهود السابقة؟

TQM 
ISO 9001 

Balance 
Score Card 

KPI’s 

Quality 
Teams Quality 

Systems 

Six Sigma 

EFQM 

Strategic 
Planning 



معايير واضحة ومحدد 

معايير مجزءة ومبسطة 

نظام تقييم دقيق 

يبرز نقاط القوة 

 التحسين يحدد فرص 

 

 EFQM Excellence Modelنموذج التميز األوروبي    

 إذن لدينا العديد من األسباب الفنية إلختيار نموذج التميز األوروبي



الملك في إطار سعينا لنشر ثقافة التميز وسعياً لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين   

لألمة أحد خطاباته نص عليها في التي بن عبد العزيز آل سعود عبد هللا   
الجودة والتميز في جميع منتجاتها وخدماتهاالمملكة العربية السعودية بأن تحقق   

  2020للتميز بحلول عام وأن تكون المملكة معياراً 



 

 

 
 

  السعودية والجودة والمقاييس المواصفات لهيئة دافع الملكية الرؤية هذه وكانت

(SASO) نموذج ختيارإ على الرأى بها ليستقر العالمية التميز نظم فى للبحث  

 فى والتحكيم التقييم معايير بناء أسس أحد لتكون (EFQM) األوروبي التميز

 وبدأت سنوات ستة حوالي منذ الهيئة أنشأتها التى للجودة العزيز عبد الملك جائزة

  على للجائزة الثالثة الدورة في التعليم قطاع وهو الحكومية القطاعات أحد بإشراك

   .متدرج بشكل القادمة الدورات في األخرى الحكومية القطاعات إضافة يتم أن



بما أنه تم إتخاذ نموذج التميز األوروبي منهجاً لتحقيق التميز المؤسسي 

 فما هي األهداف المتوقع تحقيقها أثناء رحلة التميز؟

10 

تطوير األداء العام للمنشأة 

تبني أسلوب التقييم الذاتي المستمر 

تحديد نقاط القوة وتعظيمها 

تحديد مجاالت التحسين وتطويرها 

تبني منهجيات التحفيز على اإلبداع واإلبتكار 

التطوير والتحسين المستمر للخدمات بما يتجاوز توقعات المعنيين 

الجاهزية للمنافسة على جوائز التميز والحصول على اإلعتمادات الدولية 

 



 التميز تعريف  

 ( :  EFQM)تعريف المنظمة األوروبية  للجودة اإلدارية 

لمستويات  اإلستدامةالمتميزة هي التي تحقق المنشآت ” 

   ”توقعات جميع المعنيين تتجاوزو  تلبيو التي  فائقةأداء 



المفاهيم األساسية 
 للتميز

 

مفاهيم 8  

 معايير التميز

 

معايير 9  

 آلية الرادار

 

مراحل 5  

 المكونات الثالثة لنموذج التميز





 معايير التَميُز

 

 القيادة

 

نوالعامل  

  نتائج األعمال

 العمليات، المنتجات 

 والخدمات

 

 اإلستراتيجية

 الشراكات و الموارد

 نتائج العاملين

  نتائج المتعاملين

 نتائج المجتمع

 النتائج   الممكنات  

 التعلم و اإلبتكار و اإلبداع
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® 

14 



  

 

9  

 معايير رئيسية

32 

 معيار فرعي

250حوالي   

 نقاط إرشادية و مؤشرات



 آلية الرادار
RADAR Logic 

 

 تقييم المنهجيات وتحسينها

وضع المتطلبات 
 والنتائج

المنهجيات تصميم   

تطبيق المنهجيات 
 بإنتظام ودورية



رحلة التميز الناجحةمتطلبات   

 الخطوات

 األولى

 للتنفيذ

 

 القدرة

 على التغيير

 

 ارؤي

 واضحة

 ةومشترك

 الحاجة إلى

 التغيير

17 

 و و و



اً عندما يكون أحد هذه المتطلبات مفقود  

18 

 لن نقوم باألشياء 

 األولى باإلهتمام

 سريعةبداية 

 الوقتمع  تتالشى

 واإلحباطالقلق 

 الجهودعشوائية،

 بدايات خاطئة 

 الحاجة

 التغييرإلى 

 القدرة على 

 التغيير

 الخطوات 

 األولى

 + + + للتنفيذ 

 رؤيا

 واضحة 

 ةومشترك

 على القدرة 

 التغيير

 الخطوات 

 األولى

 + + + للتنفيذ 

 الحاجة

 إلى التغيير

 رؤيا

 واضحة

 ةومشترك 

 القدرة على 

 + + + التغيير

 الحاجة

 إلى التغيير

 رؤيا

 واضحة 

 ةومشترك

 الخطوات

 األولى 

 للتنفيذ 
+ + + 

= 

= 

= 

= 



    كيف تكون رحلة التميز بسيطة ومثمرة

 فرص التحسين وتحديد أولويات  إتمام التقييم الذاتي

 خطة التحسين  تصميم

 تطبيق خطة التحسين 

اإلنجاز مقارنة بالخطة  مراجعة  

 تطور المهارات –إكتساب الخبرات  –جني الثمار 

6-
 

9 
هر

ش
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 للرحلة بحيث تتضمن نفس متطلبات الحصول على يمكن التخطيط 
   “لتزام بالتميزاإل”( Committed to Excellence - C2E) شهادة اإلعتماد

    EFQMمن المنظمة األوروبية للجودة اإلدارية 

 إتمام التقييم الذاتي 

 خطة التحسين  صميمت

 (ىاألول مسودة ال)باإللتزام بالتميز  ةالخاصوثيقة التقديم •

 تطبيق خطة التحسين 

 تفقد اإلنجاز مقارنة بالخطة 

 (ةينالثالمسودة ا)باإللتزام بالتميز  ةالخاص وثيقة التقديم•

 لجودةلاألوروبية  نظمةزيارة ميدانية من الم

 اإلدارية للتحقق من متطلبات اإلعتماد 
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9 
هر

ش
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لعملية التقييم الذاتي أساليب مختلفة  

 منهجية اإلستبيان

 فريق اإلدارة
 

أخذ مخرجات التقييم بعين اإلعتبار 

تحديد األولويات حسب األهداف اإلستراتيجية 

تحديد المسؤول لكل من أولويات التحسين 

الموافقة على خطط التحسين 

تنفيذ الخطط ومراجعة نتائجها 

 حصر الممارسات الجيدة ومشاركتها 

ابه واإلحتفال مادإعتالحصول على جائزة أو 

 التحقق السريع

 ورشة عمل

 مصفوفة تميز األعمال

 مصفوفة التميز األوروبي 

 محاكاة جائزة

خارجيال عتماداإل  

21 



 ترتيب أولويات فرص التحسين
 ؟أم التقليل“ المحافظة على”أم التحسين 

 مهم استراتيجياً 

 غير مهم استراتيجياً 

تحسين مستعجل، 

 مطلوب اجراء

اإلبقاء على األداء 

 العالي

التحسين بالحد 

 األدنى المطلوب

/  احتمال تقليل الجهد

 االستثمار

 نقاط القوة فرص التحسين
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فرص التحسينأولويات ترتيب   
األثر مقابل السهولة  -2  

 

  اإلعتبار بعين أخذهما يتم نالعام• 

التغيير هذا أثر سيكون ماذا 

تطبيق صعوبة أو سهولة مدى ما 

 التغيير هذا

 يوفر األسئلة هذه على بناء التحليل•

 عملية في تساعد تحليللل طريقة

 األولويات وتحديد اإلختيار

 سهل 

 أثر قليل 

 صعب

 أثر كبير 
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إدارة رحلة التميزطريقة   

ستخدام آلية إبعد أن نتفق على أولويات التحسين، يمكننا •

 الرادار لمساعدتنا في تطبيق التحسينات

 

 رادار ال•
 (النتيجة)تحديد هدف التحسين وتحديد الوضع الحالي  -1

 (يةالمنهج)تحليل وتحديد السبب الجذري وماذا سنفعل بخصوصه  -2

 (التطبيق) يةالتحسينالخطة تطبيق  -3

 (التقييم والتحسين)التعلم والتحسين طوال الوقت القياس و -4

 



األسباب الجذريةتحليل مثال على   

هناك ضعف في : المشكلة

مشاركة المعلومات 

داخل الجيدة والممارسات 

 المنطقة التعليمية

 

 العاملين

 

 البيئة

 

 الموارد

 

 

 الوقت

 

 العمليات

 

 األنظمة

لم يكن لديك عمليات 

موحدة عبر 

 المجموعة

 

المسؤول عن ادارة 

الجودة الشاملة لديه 

 عدد من المسؤوليات 

 

تصور بأنها سوف 

تحتاج وقت كبير 

 للتشارك أو السؤال

مالكو العمليات ال 

يفكرون في اكتساب 

 وجهات نظر خارجية

ثقافيا، نحن نركز 

 على الداخل

ال تملك فكرة 

واضحة ما تحتاجه 

 الشركات األخرى

ال يوجد تغذية راجعة 

تابعة لتبين كيف تم 

 استعمال المعلومات

غير واضح ما هي 

المعلومات التي يحتاج 

أن تنشر أو على أي 

 مستوى من التفصيل

محدودية الوصول 

لمعلومات من 

 شركات أخرى

 

غير واضح من هو 

المسؤول عن 

 مشاركة المعلومات
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مشروعخطة المثال على   

موعد اإلنتهاء أو 

 االستحقاق
 اإلجراء المسؤول الموافقات الموارد

نهاية الربع األول من 

 السنة
 BE المدير اإلدارة 5000

تحديث قاعدة البيانات وإضافة 

 نماذج الرادار

نهاية الربع األول من 

 السنة
- 

مدير اإلتصاالت 

 الداخلية
BE 

  لوماتالمعتمرير طلب لقائمة 

 المطلوبة

نهاية الربع األول من 

 السنة
200 - CE 

 لوماتالمعتعبئة و إعادة قائمة 

 المطلوبة

 تعبئة نموذج الرادار DE مدير التطوير 1000 إبريلنهاية شهر 

 GE مدير المنطقة 3000 مايونهاية شهر 

 إنشاء سبلمراجعة المتطلبات و 

التواصل مع الفروع األخرى داخل 

 المنطقة
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خطةالجدول الزمني للمثال على   
 يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير المسؤول النشاط

 فريق عمل تشكيل

 متعاملينلل تحليل التغذية الراجعة

 تحليل العملية

 

 جمع بيانات من التسويق

   لمتعاملينوشكاوي ا

وتحديد األسباب  تحليل البيانات

 الجذرية

 توليد حلول ممكنة 

 

 الحلول إختيار
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 التقييم و التحسين 

 

 خطة في تنفيذ الرصد وتسجيل التقدم    

   (التنفيذ/ التطبيق)     

 هدفكم تحقيق رصد التقدم تجاه 

   (ومؤشرات األداء النتائج)     

تحديد و تسجيل و مشاركة نقاط التعلم     

 (ما يجب وما ال يجب)     

28 



 رحلة التميز

 أين نحن اآلن؟ 

 التميز

 

 التقييم الذاتي

 

 التقييم الذاتي

 

 التقييم الذاتي

 
 

تنفيذ 

 التحسينات

 

 

تنفيذ 

 التحسينات

 

تنفيذ 

 التحسينات

 

التقييم الذاتي هو أداة قياس 

 لتنفيذ التحسينات من يجب اتخاذ إجراءات

 أجل تحقيق المزيد من التقدم نحو التميز
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...تجميع القطع سويةً   

 أدوات التقييم

 التقييم الذاتي كمالإ•

ترتيب على الموافقة •
 األولويات 

أدوات 
 التحسين

 لمشاريعاتخطيط •

 تنفيذ التحسينات •

 متابعة التقدم•

 

ت أدوا
 التحقق

التأكد من فعالية •
 تحسينات؟ال

 التعلمالخبرات و مشاركة •

 االحتفال بالنجاح•
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الخطوات الرئيسية  –نحو التميز  نشآترحلة الم  

ما هو : التدريب
التدريب الذي يحتاجه 

 قبل البدء؟ عاملونال

ما : التقييم الذاتي
هي األدوات التي 
 تنوي استخدامها؟

:  تنفيذ التحسينات
من يجب أن يشارك 
 في العملية؟ 

 

عتمادات أو اإل
متى : الجوائز 

 ستكون مستعداً؟ 

شهراً  12    
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 الرحلة من البداية إلى القمة

32 



؟ نالسؤال اآل  

 لتميز؟ نحو ا منشأتكرحلة بهل أنت مستعد للبدء 
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 أسئلة أو إستيضاحات ؟



 شكراً لمشاركتكم 
 و نتمنى لكم رحلة تميز موفقة بإذن هللا

 

   مع تحياتي لكم جميعاً 
 

 وليــد محمــد شعبـــان. م
            0560204610    

    SA.COM-QM@VBS    
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