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 ، جامعة حائل"برنامج تنمية مهارات اإلبداع واإلبتكار من خالل مفاهيم الجودة الشاملة والتميز املؤسس ي"

 

 



 امللخص

 
الرمسية وخمتلف املنظمات حفظهم اهلل والة األمر باهتمام يف اململكة العربية السعودية حيظى العمل اخلريي 

واملتمثلة  إحدى أهم شرائح اجملتمع اليت أمر اهلل عز وجل باإلحسان إليهاب وإرتباطهوذلك ألهميته  تمعية واجمل
 يكون هناك إهتمام  ومن هذا املنطلق أصبح من املهم أن األيتام واألراملفئة و ل املنخفضذوي الدخيف طبقة 

االهتمام بتجويد أعمال  ومن ذلك .ملاليةوا ه اخلدمية والتنظيميةخمتلف جوانبمن جتماعي واإلبالعمل اخلريي 
 تطبيق نظم ومعايريمن خالل  أداء خدماتهاوحتسني   اإلجتماعية واملراكز العمل اخلرييومجعيات منظمات 

للعمليات وأدوات اجلودة األساسية للتحسني املستمر فاهيم امل  مدعومة باجلودة ومناذج التميز املؤسسي
  ذات طابع تطبيقي يف امليدان.مدروسة  علميةوفق منهجية   واإلبداع
والتميز املؤسسي ومفاهيم  تطبيق معايري اجلودةيف  ات اإلنتاجية واخلدميةالقطاعجنحت منظمات ولئن 

أحوج هي لعمل اخلريي منظمات افإن   التميز يف األداءوالعميل  ارضحتقيق بهدف  التحسني املستمر للعمليات
للتعلم من أفضل املمارسات اليت تاحة واالستفادة من الفرص امل أدائهاعايري لتحسني هذه املما تكون لتطبيق 

ملختلف الشرائح احملرومة تقديم خدمات إنسانية فائقة اجلودة مبا يؤهلها إىل الريادة يف ترتقي باملنشآت اخلريية 
  يف اجملتمع.

برنامج تنمية مهارات اإلبداع واإلبتكار من خالل مفاهيم ضمن النشاطات البحثية لفريق "تندرج ورقة العمل 
مبادرة تنمية "  يف جامعة حائل والذي حضي بدعم من وزارة التعليم ضمن "اجلودة الشاملة والتميز املؤسسي

إكساب قيادات وموظفي اجلمعيات اخلريية  تهدف ورقة العمل إىل. "اإلبداع و اإلبتكار يف اجلامعات السعودية
 Basic( ومعرفة األدوات السبع للجودة )Process Improvement)للعمليات املستمر هارات التحسني مب

Quality Toolsيف جمال أعمال اجلمعيات اخلريية مبا يضمن هلم حتسني األداء  عمليا ( وتطبيقها
(Performance Improvement)  معايري التميز يف تقديم اخلدمات اخلريية ملستحقيهاوحتقيق أعلى. 

 
يتالئم مع طبيعة وخصائص منظمات يف األخري منوذجا عمليا للتحسني املستمر للعمليات ورقة العمل قرتح ت

يف التنمية املستداة للوطن   الفعلية ةساهمللمذه املنظمات سمح هلي  العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية
 . 2030حتقيق الرؤية السعودية خنراط التام يف اإلو 
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  دراسات العليا والبحث ووكيل كلية اهلندسة لل يف كلية اهلندسة جبامعة حائل  دكتورأستاذ
 .العلمي

  عندما التحق بكلية اهلندسة جبامعة مستغامن باجلزائر  م 1992تدرج يف العمل األكادميي منذ
 (. 2001( ثم أستاذا )2001-1996) ا(  ثم أستاذا مشارك1996-1992للعمل أستاذا مساعدا )

 .املؤسس واملشرف العلمي على برنامج ماجستري هندسة وإدارة اجلودة يف كلية اهلندسة جبامعة حائل 
  واإلبتكار من خالل مفاهيم اجلودة الشاملة والتميز املؤسسي يف رئيس مشروع تنمية مهارات اإلبداع

 اجلامعات السعودية املعتمد من وزارة التعليم .

 من  باحث رئيس يف كرسي املعلم حممد بن الدن ألحباث اجلودة يف قطاع اإلنشاءات املمونمؤسس و
 .طرف جمموعة بن الدن السعودية

 وعلوم الطريان من جامعة صالفرد بربيطانيا  ةمليكانيكيحاصل على شهادة الدكتوراه يف اهلندسة ا
وشهادة البكالوريوس يف اهلندسة البحرية من جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران  1992سنة 

 . 1987باجلزائر سنة 
 للدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات  للجامعة تقلد العديد من املناصب األكادميية منها وكيال

 (2007-2006لكلية التقنية حبائل )( يف اجلزائر ومديرا لوحدة اجلودة با2001-1993)اخلارجية 
  أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه واملاجستري 
  ( كتب يف جماالت نظم اجلودة والتحسني املستمر للعمليات وعلوم التقييس 10)عشرة مؤلف

 الصناعية. 
  ية حمكمةمخسني حبثا منشورا يف جمالت علمأكثر من له.  

  حاضر يف العديد من املؤمترات العلمية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا وأملانيا
 .   وقطر والبحريناإلمارات املتحدةزائر واململكة العربية السعودية  وفرنسا واجل

  اجلزائر له العديد من املشاركات يف جلان علمية متخصصة يف جمال اجلودة والتقييس يف كل من
 واململكة العربية السعودية. 

  وجائزة عضو فريق التقييم يف جائزة امللك عبدالعزيز للجودة وعضو يف اجمللس السعودي للجودة
 السبيعي للتميز يف العمل اخلريي

 ستشارية عديدة يف جمال تطبيق نظم اجلودة والتنظيم اإلداري يف القطاعات الصناعية له مشاركات ا
 ات العمل اخلريي. واخلدمية ومنظم

 نتاجية واخلدمية.أشرف على تدريب فرق التحسني لدى العديد من املنظمات اال    
 

 


