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:محتويات العرض المقترحة
عن الوزارة •

رحلة الوزارة في التميز المؤسسي •

تجربة وزارة الصحة في جائزة الملك عبدالعزيز •

القيادة اإلدارية ودعم التميز المؤسسي•



:  محتوى العرض وفق التالي1.
رق العمل عرض تجربة املشاركة في الجائزة بشكل عام من الناحية التنظيمية، وكيف ملستم مدى األثر على ف-

.الداخلية
القيادة معيار ي عرض أفضل املمارسات املطبقة لديكم والتي تعتقدون أنها كانت من أهم أسباب فوزكم بالجائزة ف-

.من املعايير الرئيسيةاإلدارية
وتبين للمستمع توضح مدى التقدم،( على شكل رسومات بيانية)عرض أبرز النتائج املتحققة كما في نموذج التميز -

الخ...مدى األثر الذي تم تحقيقه أو نسبة الرضا 
.الدروس املستفادة من املشاركة-

ن قابلة من تقديم العرض هو إبراز أفضل الممارسات والدروس المستفادة بحيث تكو:والهدف األساس ي

.للتعلم منها سواء للمنشآت المشاركة أو المنشآت التي ترغب في التقدم للجائزة
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المخاطر المؤسسية



17

قررت وزارة الصحة خوض التحدي واالشتراك في 2018من عام في الربع األول 
جائزة امللك عبدالعزيز للجودة 
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والبدء في مشروع 2018على امللف التعقيبي ملشاركتها في عام قامت الوزارة بالعمل 
املشاركة في الجولة السادسة

تقديم الدعم الفني على تنفيذ املشاريع واملبادرات

:سيتم في هذه املرحلة تطوير مبادرات ومشاريع وذلك من خالل •

KAQAمراجعة وتسليم وثيقة املشروعات التي تقدم لـ

وسيتم ذلك عن KAQAسيتم في هذه املرحلة مراجعة وثيقة املشروعات لـ•
:طريق

للتنسيق لعملية التحقق KAQAتقوم الوزارة في هذه املرحلة بالتواصل مع •
:  سيتم ذلك عن طريق( الذهبية)

للتحقق من املخرجات KAQAزيارة مدقق

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانيةاملرحلة األولى

تنفيذ ورشة عمل لتعريف الفريق بمكونات
الوثيقة املطلوبة

إبداء رأي االستشاري واملالحظات لتطوير الوثيقة

EFQMمراجعة الوثيقة وتسليمها لـ 

ت
املخرجا

أهم
طة

ش
األن

استشارات للدعم الفني للمبادرات واملشاريع •

وثائق ملخرجات املبادرات واملشاريع •
 KAQAلـ ( وثيقة املشروعات)مراجعة وتسليم الوثيقة •

اإلشراف على عملية التدقيق
 مراجعة مالحظات تقريرKAQAمع الوزارة

"  بناء اإلدارة"مسار 

"املكاسب السريعة"مسار 

العمــــــل علـــــــ  التوا ــــــل مــــــع 
KAQA

مراجعـــــــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــائ  التقريـــــــــــــــــــر 
ين واملالحظــات ونقــات التحســ

مع فريق عمل الوزارة



التميز المؤسسي



األزمات و الكوارث



األزمات و الكوارث





وإدارة االزمات والكوارثالمخاطر 









المؤسسي واالبداعالتميز 
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Thank you


