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 الهدف من الجائزة
 

ات عطذاء واججذا  الذيين كذال لهذمو كمدراءالعاملين في مجال الجودة والتميز األفراد الهدف من الجائزة هو تكريم 

 المحددة ليلك.المهنة بموجب المعايير وتطوير  والتميز في مجال جشر وتطبيق ثقافة الجودة ملحوظة

 

 وهي على النحو التالي: ئيسية يتم بموجبها احتساب النقاط للمتقدمينمعايير ر ةستتنقسم معايير الجائزة إلى 
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 .العطاء واإلججا  للمنظمات الغير ربحية التي تعمل على جشر ثقافة الجودة مثل المجلس السعودي للجودة -4

 بفعالية.مشاريع ومبادرات الجودة والتميز التي قادها أو شارك بها  -5

 .المقترحات واألفكار اإلبداعية في مجال الجودة والتميز وأثرها على المنظمة -6
 

 

 لجائزة:التقدم والترشح ل وشروطقواعد 

  م.2222 رديسمب 1 يوم ويتم إغالقه بنهاية م2222 سبتمبر 25في يفتح باب الترشيح للجائزة 

 هذي  جفسذه لترشذيح  أو التميذز المسسسذي كمذدير أو مذدير تنفيذيي مذن يعمذل فذي مجذال الجذودة ع كلييستط

 الحكذوميالجائزة متى ما أجس في جفسه تحقيق متطلبات الجائزة سواء كال يعمذل فذي القطذال ال ذا  أو 

 .بالمملكة العربية السعودية

  لوقذ  سذنوي أو الحفذل ال لجائزة مذدير الجذودةالسنوي  المنتدىالفائز بالجائزة في سوف يتم االعالل عن

 .وسيتم التكريم من قبل راعي الحفلالجودة واالتقال 

 ألعضاء التنفيييين بالمجلس السعودي للجودة المشاركة في الجائزة.ل قال يح 

 فائزين في أحد دورات الجائزة المشاركة في الدورة التالية للدورة التي حققوا الفو  خاللها.ال يحق لل 

  والتميذز المسسسذذي كمذدير أو مذذدير المرشذحين للجذائزة يجذذب أل يكوجذوا ممذذن يعملذول فذذي مجذال الجذذودة

لذذوظيفي ال ذذا  بالوظيفذذة التذذي والموضذذحة فذذي الو ذذ  ا مطذذة بهذذابموجذذب المسذذسوليات المنتنفيذذيي 

 .وأل يكول على رأس العمل هاوجيشغل

 أو المدربين أو المستشارين في مجال الجودة والتميز.  نال يقبل ضمن المرشحين األكاديميي 

 .عند تقديم جموذج الترشيح يجب إرفاق  ورة الو   الوظيفي والسيرة الياتية للمرشح 

 ات وذلك كمرفق للوثيقة.ايمكن أل تحتوي وثيقة الترشيح رسومات و ور لتوضيح اإلجج  

  مذن اإليضذال للجنذذة  يعمذذل بهذا المرشذح لمزيذذديفضذل أل تحتذوي وثيقذذة الترشذيح جبذية عذذن المنظمذة التذي

 فية المنظمة ومجال عملها.التحكيم عن خل

  12وأل ال يزيد عدد  فحات المرفقات عن   فحات 12بوثيقة الترشيح عن  الصفحات دتزي أاليجب 

 . فحات

 ء جودة سوف يتم التحكيم من قبل لجنة تحكيم محايدة كليا سوف يتم تشكيلها لهيا الغرض وتتكول من خبرا

 طبيقية عالية في مجال علم الجودة.ذو كفاءة وخبرة علمية وت

  ولن ينظر ألي م اطبات في هيا ال صو . يقرار جهائقرار لجنة التحكيم المحايدة هو 

 



 

 معايير الجائزة
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 جقاط( 4-2. )واألجظمة والممارسات الفضلى في مجال الجودة والتميز المسسسيالسياسات تطبيق  المساهمة في -1

 جقاط( 4-2تطبيق أجظمة إلدارة الم اطر والكوارث واستمرارية األعمال. ) المساهمة في -2

 جقاط( 4-2. )بالمنظمةالتطوير أو اإلشراف على التطوير والمراجعة ألدلة إدارة الجودة  -3

 جقاط( 4-2. )بما يضمن تنمية قدراتهم التوظي  أو التدريب أو اإلشراف أو التقييم للموظفين بإدارة الجودة -4

 جقاط( 4-2حصل المرشح على جوائز أو تقدير من المنظمة التي يعمل بها، يرجى التحديد.) -5

 

 :نقطة( 02)  في مجال الجودة االحترافي واالعتمادالعطاء واإلنجاز في مجال التطوير الذاتي ثاني: المعيار ال

 واليي يتضح من خالل:  تواالعتماداالياتي تطوير اللقد قام المرشح بتحقيق اججا  ملحوظ في مجال 

 

 جقاط( 4-2. )ال ا ة بعلم الجودة للدورات التدريبية وورش العمل كتابة حقائب -1

 جقاط( 4-2). محلية وإقليمية في مجال الجودة والتميز تدريبية تقديم دورات  -2

 جقاط( 4-2ذات الصلة بالجودة. ) و الكياجاتأد أو المدارس والمعاهأفي الجامعات تقديم محاضرات  -3

 جقاطSIX SIGMA( .2-4 )أو EFQM أو  ISO الجودة مثل الحصول على شهادة معتمدة في مجال -4

 جقطة( 4-2. )ذات العالقة أي شهادات احترافيه أخرى معتمدة -5

 

 :نقطة( 51العطاء واإلنجاز في مجال المهنة ): المعيار الثالث
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