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مقدمة :
إن التجارب احملليــة واإلقليمية والعاملية
لتطبيق مناذج التميز في األداء املؤسسي،
هي من أجنح الوســائل فــي حتقيق قفزة
نوعية مبســتوى أداء مؤسسات القطاع
العام واخليــري واخلاص من حيث تقدميها
خدماتها للمتعاملني ومســاهمتها في
حتقيق التنمية املستدامة من خالل مناذج
متميزة وفقا ألفضل املمارسات العاملية،
ويأتي تركيــز هذه احللقة على أســلوب
التميز واجلودة املؤسسية وفقا ً للمعايير
األوروبية.
الهدف العام :
تهــدف هذه احللقــة إلى التعــرف على
مفهوم التميــز في األداء املؤسســي و
املبادئ التي يقوم عليها ،و شــرح الفكرة
اجلوهريــة التي يقــوم عليهــا النموذج
األوروبي للتميــز ،و خصائصه ،و املعايير
الرئيســية والفرعية لنماذج التميز في
األداء احلكومــي املنبثقة عــن النموذج
األوروبي للتميــز  ،واملنهجيــات الالزمة
للتطبيــق  ،وآلية تقييمها باســتخدام
أسلوب رادار.

األهداف التفصيلية :
 7 7القــدرة على التفرقــة بني مفهوم
اجلودة ومفهوم التميز.
 7 7التعرف على جتارب ومناذج التميز في
األداء احلكومــي التي مت تطبيقها في
بعض الدول والنتائج التي حتققت.
 7 7استيعاب مكونات النموذج األوروبي
للتميــز ،والفكرة اجلوهريــة القائم
عليها.
 7 7التعــرف على نقيض منــوذج التميز
املؤسسي.
 7 7اإلملام مبعاييــر املكونات (املنهجيات)
اخلمســة للنموذج األوروبــي  ،وطرق
تقييمها.
 7 7اســتيعاب معاييــر النتائج األربعة
للنمــوذج األوروبــي ومقاييســها
ومؤشراتها.
 7 7التعرف على أسلوب رادار املستخدم
في تقييم النمــوذج األوروبي للتميز
املؤسسي.
موضوعات الحلقة :
遏 遏مفهــوم التميز فــي األداء ،و املبادئ
العامة له.
 遏 遏مراحل تطــور فكر اجلودة وصوال إلى
التميز املستدام.

 遏 遏ملاذا مناذج التميز و جوائزها؟ ومؤشرات
نضج التميز املؤسسي.
遏 遏املرتكــزات األساســية التــي يقوم
عليها التميز.
 遏 遏الفكرة اجلوهريــة التي يقوم عليها
النموذج األوروبي للتميز.
 遏 遏النموذج األوروبي للتميز و خصائصه.
 遏 遏نقيض منوذج التميز املؤسسي.
 遏 遏املعاييــر الرئيســية و الفرعيــة
وأنشطتها.
 遏 遏التقييم باســتخدام أســلوب رادار
RADAR
 遏 遏متارين و تطبيقات عملية.
الفئة المستهدفة :
مــدراء اإلدارات اخملتلفــة فــي القطــاع
احلكومي/اخلاص/غير الربحي
املهتمــون بتطبيق معايير التميز واجلودة
األوروبية.

مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.

التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
الدكتور  /جميل جودت حسونه أبو العينني
املؤهالت العلمية:

« «دكتوراه إدارة أعمال.
« «دبلوم مقيم التميز املركز العاملي للتميز
املؤسسي (.)ADICOE
« «دبلوم تدريب مهنــي (مركز  VTCاألونروا
باألمم املتحدة.) .
اخلبرات العملية:

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
«
«

«خبيــر تدريب ـ معهــد اإلدارة العامة ـ
مسقط في تاريخه.
«خبير إدارة وتدريب دولي ـ حكومة دبي.
«عميــد أكادمييــة اإلدارة والسياســة
للدراسات العليا.
« مديــر عــام املعهد املعتمــد للتدريب
واالستشارات اإلدارية ـ دبي
«خبيــر تخطيــط اســتراتيجي ومتيــز
مؤسســي/خبير إدارة وتدريب ـ معهد
التدريب والدراسات القضائية ـ اإلمارات.
«خبيــر إدارة وتدريب ـ معهــد التنمية
اإلدارية ـ اإلمارات.
«مستشار تنمية بشرية باملنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ـ جامعة الدول العربية.
«مدير جامعة القدس املفتحة فرعي دبي
وأبو ظبي.
« أستاذ بعدد من اجلامعات العربية.
« مدير تطوير وتدريب ـ مجموعة شركات
فالكون باك ـ اإلمارات.
«مقيــم معتمــد جلوائز التميــز احمللية
والدولية من EFQM
«اإلنتاج العلمي :لديه العديد من املؤلفات

واألبحاث املنشورة.

جوائز دولية:

« «حاصل على جائزة ولقب فارس اجلودة
في التدريب االستراتيجي من املنظمة
العاملية للجودة.
« «حاصل علــى لقب فــارس رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة  ،املنظمة العربية
للمعوقني ـ جامعة الدول العربية.

برامج تلفزيونية وإذاعية:

«

«
«
«
«
«
«
«
«

«اشترك بالعديد من البرامج التلفزيونية
علــى بعــض القنــوات الفضائيــة،
واإلذاعية ،منها على سبيل املثال :
«قنــاة إنفينيتــي الفضائيــة ـ دبي ،
البرنامج األسبوع زعالن له.
«قناة أبو ظبي الفضائية  ،برامج إخبارية.
« قناة دبي الفضائية  ،برامج ثقافية.
« قناة الشــارقة الفضائية  ،الشــارقة
البرنامج األسبوعي «رسالة دكتوراه»
« قنــاة األقصى الفضائيــة  ،البرنامج
اليومي «نسيم األقصى».
«قنــاة عجمــان الفضائيــة ـ برامــج
جماهيرية.
«إذاعة األقصى  ،برنامج في استضافتهم.
« إذاعة الفجيرة  ،عدد من البرامج.

