
الفوتيخالد عمر . د

العضو التنفيذي بالمجلس السعودي للجودة

بالمجلس رئيس مجموعة الجودة في التعليم العالي

المشرف العام على برنامج الجودة الشاملة بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا  

(بيت خبرة بالجامعة)الرئيس التنفيذي لمكتب التميز في الجودة والسالمة 

 http://qandeصاحب مدونة الجودة والتميز 
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األيام العالمية للجودة

يوم الجودة العالمي ثاني خميس من شهر نوفمبر•

مايو20يوم القياس العالمي •

أكتوبر14يوم المواصفات العالمي •

يونيو9يوم االعتماد •

---------------------------------------------

جائزة الملك عبد العزيز للجودة•

جائزة مدير الجودة•



المحتويات

المحاضرةالهدف من •

مقدمة•

ممكنات الجودة الواقع والمأمول•



نانحن لم نتخلف عن الغرب بل تخلفنا عن دين

اولىنحن بها •

ارض الحرمين•

المسلمينالحد المتدربين ديمنغكلمة •



أن تكون المملكة العربية السعودية”

معيارا عالميا و خدماتها بمنتجاتها 

للجودة و اإلتقان  

”  م2020في العام 

يةرؤية خادم الحرمين الشريفين للجودة الوطن



30؟ تعريف الجودة

Quality of Valuesالقيم   جودة•
ان تعمل الشيء الصحيح

Quality of Executionاالداء   جودة•
ان تعمل الشيء بشكل صحيح



Total Quality 

The End of An Era

الجودة الشاملة نهاية مرحلة
Prof. Mohammad. Zairi
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المديرالوصول إلى 















Leadership                                القيادة

القيادة كنهج•

؟؟؟؟؟رأيكم في قيادتكمما •

؟؟؟؟؟أين الخلل•

في القيادة•

في الموظفين•



المدير التقليدي والمدير في إدارة الجودة

المدير في إدارة الجودةالمدير التقليدي  #

المشكلة تكمن في العملياتالمشكلة تكمن في الموظفين1

أعرف كيف يؤثر عملي على مجموع العملياتأعرف طبيعة عملي2

تقييم العملياتتقييم األفراد3

أستطيع دوماً أن أحسن العمليةلأستطيع دوماً أن أجد موظفاً أفض4

وتغيير العمليات لتحسين العملتعديلتغيير األشخاص لتحسين العمل5

تطوير وتدريب الموظفينوالسيطرة على الموظفينالمراقبة6

على األسباب التي أدت إليهالتعرفأصلح األخطاء7

(المستفيدين) التوجه نحو إرضاء الزبائن التوجه نحو إنجاز األعمال8
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تقييم األداء

تطوير 

الرؤية 

والرسالة

التعامل مع 

تجميع الفئا

وضع 

وتطوير 

العمل

المشاركة 

الشخصية

ة تبني سياس

التغيير

تقديم 

الحوافز

بناء ثقافة

التميز لدى 

الموظفين

ة توفير بيئ

مشجعة على 

اإلبداع

اإللتزام 

بالقيم 

المؤسسية

سلوكيات القادة



االساسية للقيادة حسب النموذج االمريكي للتميزالقيم 

رؤيةلها قيادة •

العميلعلى مركزة •

المؤسسة واالفرادتعلم •

العاملينتقدير •

المستقبلعلى تركز •

 Agilityالتكيف •

ادارة االبداع•

االدارة بالحقائق•

المجتمعتجاه مسؤولة •

القيمعلى النتائج وخلق تركز •

االنظمةمنظور لها •



2. Leadership                                القيادة

اعداد القيادات•

(الفيلة تستطيع الرقص)الدور االداري و القيادي •

%30تقرير حالة الجودة في العالم •

دراسة معهد قالوب•

معايير القيادة اإليجابية•

تعاقب القيادات•

(90/10)القيادة الحديثة على ماذا تركز؟ •





2. Leadership                                       القيادة

الموارد البشرية

جيمبا-اليابان المدير في 

جائزة امريكا للجودة 

(مع رئيس شركة فورد)واجتماعات القيادة ديمنج

نجاح تجربة دبي–2014خدمات دبي 

دورات القيادات في كوريا

Human Resources_1.pps


كقائدالنبي 

”إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا ” 

(المسافر شيطان)

(بالسلطانليذعهللا إن )

العزيز رحمه هللابن عبد عمر 

معركة مؤتة

اكثر القادة سوًء هم القادة القادرين على صنع كل النجاحات » 

...............................واإلنجازات 

«والعاجزين عن وضع منهج لخلق القيادات البديلة
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مركزية التوجه -2

تجربة دبي  •
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إدارة التغيير-3

(من اصعب األمور)ثقافة المؤسسة والعميل•

اندونسيا-االعرابي

(رحلة سابك)اللوائح واألنظمة والسياسات•

العمليات •

Example 

الصالحيات•

Outputs Vs Outcomes))االحصائيات •

التواصل•
Example rabbit and turtle 

http://www.youtube.com/watch?v=RN224JET4a4&feature=youtu.be

VID-20131116-WA0000.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=RN224JET4a4&feature=youtu.be




التزام االدارة العليا 
وتفاعلها

مركزية التوجه

ادارة التغيير

الموارد

نقل المعرفة

االبداع

مرحلة ما قبل 
الجودة 

(الممكنات)

م  2013الفوتي . نموذج الفا  د

1

2

3

4

5

6



الموارد -4
(ريةالبشاالصول تقل قيمتها مع الزمن اال الموارد كل )البشرية  •

المالية•

التقنية•

التعليمية•

البيئية•

المواصفات •

الرقمية واالحصائية•

التجربة الكورية•

Example

http://www.worldometers.info

photos.pptx
http://www.worldometers.info/
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نقل المعرفة-5

تعاث االب-المهارات-الخبرات–التدريب -التعليم•

الخ

Asia air–ملتقى التعامالت الرقمية

الممارسات الداخلية•

المواصفات المحلية•

المواصفات العالمية •

افضل الممارسات المحلية•

افضل الممارسات العالمية•
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االبداع-6
الرئيسيمجال العمل •

•PEST(نيةتق-اجتماعية-اقتصادية-تغيرات تشريعية)
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http://www.clipartconnection.com/en/search/close-up?oid=3834024&a=c&pt=&k_mode=any&k_exc=&cid=&date=&ct_search=&k_var=car mirror&bl=/en/search/index?a=c&k_var=car mirror&k_mode=any&&ofirst=&srch=Y&hoid=f123d5875759721445c17391092cabf8




االبداع-6

ابداع –جديدة افكار •

دبي-خدمة800-خدمة 4400•

•Excellence fueled by Innovation

(ابل-نوكيا)تجربة •



يمكننا ان بدء االن 



التحول

منظمات الجودة

المنظمة التقليدية منظمة الجودة

األوامر التقارير

الرسالة والرؤية 

+

العمليات و اللوائح

المهارات والقدرات 

الحلولو

العمل الجماعي



موجود بالفعل االن المستقبل 

ولكنه موزع بطريقة غير متساوية
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استماعكم شكرا لحسن 


