


بعــد النجــاح الــذي حققتــه مؤمتراتنــا اخلليجيــة الســابقة والتــي 
تنوعــت يف املواضيــع واملضمــون بهــدف رفــع كفــاءة مواردنــا البشــرية 
علــى  مركــزًا  هــذا  مؤمترنــا  يأتــي  املختلفــة،  العمــل  قطاعــات  يف 
اجلــودة والتميــز يف مؤسســات العمــل املختلفــة يف القطاعــن العــام 
واخلــاص بعنــوان )مســتقبل إدارة اجلــودة الشــاملة يف ظــل التطــور 

التكنولوجــي – حتديــات وآفــاق(.

تأتــي أهميــة هــذه املؤمتــرات للتركيــز علــى الكثيــر مــن التحديــات 
مؤسســاتنا  منهــا  تعانــي  والتــي  العمــل  ســوق  يف  حاليــًا  املوجــودة 
ســواءًا يف القطــاع العــام أو القطــاع اخلــاص والبــد مــن حتويــل هــذه 
التحديــات إلــى فــرص مــع احلفــاظ علــى جــودة املنتــج. وإن مــن أهــم 
هــذه التحديــات هــو التغييــر الســريع يف تكنولوجيــا املعلومات وبروز 
الكثيــر مــن املعــارف اجلديــدة كالهندســة القيميــة خــال الفتــرة 
القادمــة ممــا ســيؤثر ذلــك إمــا ســلبًا أو إيجابــًا علــى أداء املؤسســات. 
ومــن هــذا املنطلــق ســيركز هــذا املؤمتــر علــى العديــد مــن املفاهيــم 
يف مجــال إدارة اجلــودة وخصوصــًا دور الهندســة القيميــة يف خفــض 

كلفــة املشــاريع مــع احلفــاظ علــى املســتوى العالــي للجــودة.

قمنــا يف هــذا املؤمتــر بوضــع برنامــج متكامــل ومتميــز يركــز علــى 
االســتراتيجيات املؤديــة للجــودة يف مؤسســاتنا املختلفــة وعــرض 
أفضــل التطبيقــات العمليــة واملمارســات مــن خــال ربــط تكنولوجيــا 

املعلومــات باجلــودة وتأثيرهــا علــى بيئــة العمــل واملوظــف.

مــع متنياتــي جلميــع املشــاركن واملتحدثــن يف املؤمتــر مبزيــِد مــن 
االســتفادة وتذكيرهــم بأهميــة إحــداث تغييــر جــذري يف بيئــة العمــل 

لنســتطيع حصــد الثمــار املمكنــة اآلن و مســتقبًا إن شــاء اهلل.

محمد بن عيسى الفيروز
رئيس اللجنة املنظمة



تتحقــق اجلــودة الشــاملة يف مختلــف القطاعــات عندمــا تكون جميع 
مكونــات العمــل علــى أكمــل وجــه مــن مســتويات اجلــودة، كالعمليــات، 

األدوات واملعــدات، املوظفــون وغيرهــا. ويســمى ذلــك بــإدارة اجلــودة.
أصبحــت إدارة اجلــودة يف الوقــت الراهــن مــن أهــم األنظمــة املؤثــرة 
املؤسســات  تقدمهــا  التــي  واخلدمــات  اإلنتــاج  مســتوى  رفــع  علــى 
والشــركات يف أنحــاء العالــم وتهــدف بشــكل كبيــر للتحســن املســتمر 
يف املنتــج واخلدمــة. وإلدارة اجلــودة أوجــه هامــة تتمثــل يف تخطيــط 
اجلــودة، ضمــان اجلــودة، ضبــط اجلــودة وحتســن اجلــودة. وكان أول 
مــن طبــق إدارة اجلــودة ومبادئهــا الرائــدان فريدريــك وينســلو تايلــور 
وهينــري فــورد يف بدايــات القــرن العشــرين مــن خــال تطبيق أســاليب 

اجلــودة الشــاملة يف مجــال اإلنتــاج الضخــم. 
ويســلط مؤمتــر عمــان للجــودة والتميــز الضــوء حــول إدارة اجلــودة 
املتقدمــة واالبتــكار  التكنولوجيــا  أثــر  وأدواتهــا،  الشــاملة، مبادئهــا 
اجلــودة  إدارة  وكيفيــة  الشــاملة،  اجلــودة  تطبيــق  كيفيــة  علــى 
وتطبيقهــا يف كثيــر مــن القطاعــات، كمؤسســات القطــاع احلكومــي، 
والغــاز،  النفــط  قطــاع  الصناعــة،  قطــاع  واملالــي،  املصــريف  القطــاع 

والتدريــب. التعليــم  وقطــاع 
كمــا يركــز املؤمتــر علــى املفهــوم احلديــث للهندســة القيميــة كعلــم 
يســتهدف املشــاريع الكبيــرة والصغيــرة يف خفــض الكلفــة واإلبقــاء 

علــى التميــز يف نفــس الوقــت.



•    التركيز على مستجدات إدارة اجلودة
•    توضيح أهمية اجلودة الشاملة وأثرها على متيز املؤسسات.

•    بيان أثر التطور التكنولوجي واالبتكار على تطبيق اجلودة الشاملة. 
•    عرض خبرات بعض املؤسسات والشركات يف مجال اجلودة )قصص جناح(.

•    تسليط الضوء على كيفية إدارة وتطبيق اجلودة يف مختلف قطاعات األعمال.
•    تشجيع املؤسسات على تطبيق أنظمة اجلودة الشاملة والتميز.

•    التعريف بأدوات اجلودة املختلفة واملطبقة عاملًيا.
.)Value Engineering( نشر ثقافة الهندسة القيمية    •

•    التعريف مبنهجية الهندسة القيمية يف خفض التكاليف مع احلفاظ على اجلودة.

سوف يتضمن املؤمتر الفعاليات التالية:
•    محاضرات خلبراء ومسئولن تنفيذين من دول عربية وخليجية ومن السلطنة

•    جتارب وقصص جناح ملؤسسات محلية وعاملية
•    تطبيقات عملية لبعض الدول التي اهتمت باجلودة وحققت نتائج مبهرة

•    جلسات نقاش وحوار
•    ورشة عمل خاصة حول طرق تطبيق إدارة اجلودة والتميز يف املؤسسات

•    ورشة عمل خاصة حول الهندسة القيمية بهدف خفض تكاليف املشروعات



•    أثر التكنولوجيا على إدارة اجلودة الشاملة
•    اجلودة والتميز يف القطاع احلكومي 

•    اجلودة والتميز يف القطاع املصريف واملالي
•    اجلودة والتميز يف القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز

•    أثر تطبيق اجلودة والتميز على تطور منظومة التعليم والتدريب
•    الهندسة القيمية وعاقتها باجلودة والتميز

•    أدوات وطرق تطبيق اجلودة:
Hoshin Kanry

Six Sigma
CMMI
EFQM

•    اجلودة اإللكترونية
•    حتديات التطور التكنولوجي واالبتكار على تطبيق اجلودة



التسجيل والتعارف - تناول الشاي والقهوة

االفتتاح الرسمي للمؤمتر
كلمة رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر

دور إدارة اجلودة يف حتسن األداء العام يف القطاعن العام واخلاص
املتحدث الرئيسي د. علي حسن الفقيه  - اململكة العربية السعودية

مستشار أول - مؤسسة اإلمارات لالستشارات

تكرمي الرعاة واملتحدثن

استراحة - لتناول الشاي والقهوة

حتديات تطبيق اجلودة يف القطاعن العام واخلاص
املتحدث الرئيسي د. خالد جاسم بومطيع - مملكة البحرين

رئيس اجلمعية البحرينية للجودة 

أثر إدارة اجلودة على التعليم العالي
 د. خالد زيد احملّرمي - سلطنة عمان

خبير أول - ضمان اجلودة - الهيئة العمانية لالعتماد األكادميي

دراسة حالة - عرض جتربة - هيئة جودة التعليم والتدريب -  البحرين
أ. دعاء عيسى عبدالوهاب - مملكة البحرين

مستشار أكادميي - هيئة جودة التعليم والتدريب

استراحة الغداء والصاة

جلسة حوارية | أهمية إدارة اجلودة الشاملة للمرحلة القادمة
قطاع التعليم والتدريب / القطاع املصريف واملالي

مدير اجللسة : الدكتور خالد بومطيع - مملكة البحرين
املشاركن : 

- د. علي حسن الفقيه - اململكة العربية السعودية 
- د. سامية عوض الشنفري - سلطنة عمان

- أ. عارف أحمد العوضي - دولة الكويت
- أ. دعاء عيسى عبدالوهاب - مملكة البحرين 

- د. خالد زيد احملّرمي - سلطنة عمان

استراحة - لتناول الشاي والقهوة

أثر تطبيق إدارة اجلودة يف القطاع املصريف واملالي
د. سامية عوض الشنفري - سلطنة عمان 

مديرة ضمان اجلودة - كلية الدراسات املصرفية واملالية 

كيف تساهم يف تطبيق نظم اجلودة والتميز يف مؤسستك
- د. علي حسن الفقيه - اململكة العربية السعودية

انتهاء أعمال املؤمتر لليوم األول

09:00  08:00

10:00  09:00

10:30  10:00

11:00  10:30

11:30  11:00

12:00  11:30

13:00  12:00

14:00  13:00

14:15  14:00

15:30  14:15

15:30

الثاثاء



التسجيل والتعارف - تناول الشاي والقهوة

أسس إدارة اجلودة يف قطاع النفط والغاز
املتحدث الرئيسي | أ. عارف أحمد العوضي - دولة الكويت

مستشار إدارة اجلودة يف قطاع النفط والغاز

أثر الهندسة القيمية على إدارة اجلودة يف القطاع الصناعي
د. جاكلني فهمي - جمهورية مصر العربية

 VECG رئيس تنفيذي لشركة

استراحة - لتناول الشاي والقهوة

جلسة حوارية | مستقبل إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التطور التكنولوجي 
القطاع الصناعي / قطاع النفط والغاز  

مدير اجللسة : د. أحمد محمد البناء - مملكة البحرين
املشاركني : 

- أ. عارف أحمد العوضي - دولة الكويت
- د. جاكلني فهمي - جمهورية مصر العربية

- أ. دعاء عيسى عبدالوهاب - مملكة البحرين
- مشاركة من احلضور من القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز

استراحة الغداء والصاة

ورشة عمل
دور الهندسة القيمية يف خفض كلفة املشاريع مع احلفاظ على اجلودة

د. جاكلني فهمي - جمهورية مصر العربية

توصيات وختام أعمال املؤمتر 

09:00  08:00

09:30  09:00

10:00  09:30

10:30  10:00

12:00  10:30

13:00  12:00

14:30  13:00

15:00  14:30

االربعاء



د. خالد جاسم بومطيع
الدكتــور خالــد جاســم بومطيــع رئيــس جمعيــة البحريــن للجــودة، واملديــر العــام لشــركة بروأكــت. 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة يف إدارة اجلــودة الشــاملة مــن جامعــة برادفــورد، ودرجــة املاجســتير 
يف إدارة األعمــال مــن جامعــة درم )اململكــة املتحــدة(. وقــدم العديــد مــن ورش العمــل يف مجــال 
ــم خارجــي  ــي. مقّي ــى مســتوى الوطــن العرب اجلــودة، التخطيــط االســتراتيجي وإدارة املعرفــة عل
معتمــد مــن قبــل جائــزة اجلــودة األوروبيــة EFQM وجائــزة أبوظبــي للتميــز، عمــل كمقيــم خارجــي 

جلائــزة أبوظبــي للتميــز مــن بــني 20 خبيــر علــى مســتوى الوطــن العربــي.

د. سامية عوض الشنفري
تعمــل حاليــا كمســاعد عميــد للدعــم األكادميــي بكليــة الدراســات املاليــة واملصرفيــة بجانــب عملهــا 
التطوعــي كنائــب رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة العمانيــة للجــودة يف التعليــم العالــي بالســلطنة. 
شــغلت منصــب مديــر قســم اجلــودة علــى مــدار عــدة ســنوات كمــا قــادت فريــق الكليــة للتحضيــر 
لالعتمــاد األكادميــي حيــث أثمــرت اجلهــود اجلماعيــة إلــى اعتمــاد الكليــة كأول مؤسســة حكوميــة 
يف الســلطنة حتصــل علــى االعتمــاد املؤسســي. كأســتاذ مســاعد )Assistant Proffessor( متتلــك 
خبــرة أكثــر مــن 20 ســنة كمحاضــر جامعــي يف التعليــم العالــي حيــث أمضــت الســنوات املاضيــة 
يف تدريــس البرامــج اإلداريــة واألكادمييــة التابعــة لالرتباطــات مــع جامعــة برادفــورد. تعمــل أيضــا 

كمــدرب يف القطــاع البنكــي واملصــريف لتقــدمي برامــج تدريبيــة يف املهــارات اإلداريــة والقياديــة.

د. أحمد محمد البناء
ميتلــك الدكتــور أحمــد أكثــر مــن ٣0 ســنة مــن اخلبــرة املتراكمــة يف مجموعــة مــن املؤسســات 
اخلاصــة مثــل شــركة البحريــن للنفــط وشــركة طيــران اخلليــج باإلضافــة إلــى القطــاع احلكومــي 
حيــث عمــل كوكيــل مســاعد بــوزارة العمــل لشــؤون تخطيــط التدريــب وكرئيــس مجلــس إدارة معهــد 

البحريــن للتدريــب وعضــو يف مجلــس إدارة صنــدوق العمــل )متكــني(.
 كمــا عمــل أيضــاً يف اجلالنــب التطوعــي حيــث تقلـّـد منصــب كرئيــس جلمعيــة البحريــن للتدريــب 
وتنميــة املــوارد البشــرية يف البحريــن وأســس وحــدة خاصــة للمشــاريع الصغيــرة منبثقــة مــن هيــكل 
ــه يف اإلحتــاد  ــك عضويت ــى ذل ــى وحــدة الدراســات والبحــوث . أضــف إل ــة، باإلضافــة إل اجلمعي

الدولــي ملنظمــات التدريــب والتطويــر )IFTDO( واإلحتــاد اآلســيوي ملنظمــات التدريــب.

د. خالد زيد احملّرمي
ميتلــك د. خالــد اخلبــرة يف املجــاالت التاليــة، محاضــر، رئيــس قســم الكهربــاء واإللكترونيــات، 
مســؤول اجلــودة يف قســم الهندســة، رئيــس قســم الهندســة، رئيــس وحــدة ضمــان اجلــودة للكليــة 
العليــا للتكنولوجيــا، مســاعد العميــد للشــؤون األكادمييــة يف كليــة نــزوى للتكنولوجيــا. ومؤخــًرا 

شــغل منصــب عميــد كليــة شــناص للتكنولوجيــا.
بــدأت مشــاركة الدكتــور خالــد يف مجــال جــودة التعليــم مبشــاركته يف تطويــر املناهــج الدراســية 
ــا  ــل الحًق ــر التقييــم الذاتــي للكليــة. عِم ــه لتقري ــم كتابت ــة التقنيــة يف عــام 2001 م، ومــن ث لكلي
اخلارجيــني  للمراجعــني  األكادميــي  لالعتمــاد  العمانيــة  الهيئــة  ســجل  خارجــي يف  كمدقــق 
ومراجعــي البرنامــج مــع وزارة التعليــم العالــي منــذ عــام 2011. وهــو أيًضــا مدقــق معتمــد لنظــام 
ــد  ــة . انضــم خال ــم الصحــة والســالمة املهني ــة، وسلســلة تقيي إدارة اجلــودة ، نظــام إدارة البيئ

ــر أول يف ضمــان اجلــودة. ــي  كخبي ــة لالعتمــاد العمان ــة العماني إلىالهيئ



د. جاكلني  فهمي فرج
ــة  ــة األمريكي جاكلــني هــي رئيســة جماعــة استشــاري هندســة القيمــة )CVS(، وعضــو يف اجلمعي
للجــودة. حتمــل احلــزام األســود املعتمــد يف )Six Sigma( باإلضافــة إلــى أنهــا متخصصــة ُمعتمــدة 
يف إدارة املشــاريع )PMP(. رئيســة الفــرع االقليمــي لســيف انترناشــونال )اجلمعيــة األمريكيــة 
ــا وعضــو يف البــورد األمريكــي.  للهندســة القيميــة( الــذي يخــدم شــرق البحــر املتوســط و افريقي
متتلــك الدكتــورة جاكلــني أكثــر مــن 14 عاًمــا مــن اخلبــرة يف إدارة املشــاريع وإدارة اجلودة والهندســة 
القيميــة يف كال القطاعــني العــام واخلــاص، وكذلــك هــي صاحبــة مبــادرة وفــر ملصــر التــي تدعــو 

لنشــر ثقافــة التوفيــر مــن خــالل تطبيــق الهندســة القيميــة.

أ. دعاء عيسى عبدالوهاب
عملــت دعــاء طــوال الـــ 25 ســنة املاضيــة يف مجــاالت األعمــال املختلفــة. عملــت كمراقــب مالــي يف 
أمريــكان إكســبريس )الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا( وعملــت محاضــر يف قســم إدارة األعمــال 
يف جامعــة البحريــن واجلامعــة العربيــة املفتوحــة. كمــا عملــت مــع ديــوان اخلدمــة املدنيــة كمستشــار 
األداء املؤسســي ملــدة 15 عامــاً. وتعمــل دعــاء حاليــا يف هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب كمستشــار 

أكادميي.
دعــاء رائــدة أعمــال متسلســل حيــث أسســت عــددا مــن الشــركات وتقــدم االستشــارات والتدريــب 

واإلرشــاد للعديــد مــن الشــركات كمرشــد أعمــال دولــي معتمــد. 

أ. عارف احمد محمد العوضي 
يحمــل االســتاذ عــارف احلــزام األســود املتقــدم يف Lean Six Sigma والــذي حصــل عليــه مــن 
 Lean يف يونيــو 2009. كمــا حصــل علــى اعتمــاد احلــزام األســود يف Six Sigma Academy أكادمييــة

Six Sigma مــن شــركة The Dow Chemicals Co  يف ابريــل 2004.

درس االســتاذ أكثــر مــن 400 ســاعة مــن وحــدات Lean و Six Sigma غيــر املتكــررة ألكثــر مــن 150 
قائــد مشــروع مــن PIC و Equate علــى ســتة موجــات تدريــب مــع توفيــر التوجيــه  )Coaching( ألكثــر 

مــن 500 مشــروع تطويــري ناجــح.
مــن خــالل احترافــه وتخصصــه يف مجــال Six Sigma، اســتطاع إدخــار أكثــر مــن 200 مليــون دوالر 
مــن املدخــرات املاليــة مت احتســابها بامليزانيــه )Hard Savings( كمــا ســاعد علــى حتســني الكفــاءات 

يف جميــع قطاعــات الشــركة التــي يعمــل بهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك، يُعــد االســتاذ عــارف مــن املتخصصــني يف إدارة املشــاريع )PMP( يف املنطقــة 

وهــو معتمــد مــن قبــل معهــد إدارة املشــاريع  )PMI( يف يونيــو 2012.

د. علي حسن الفقيه 
الدكتــور علــي الفقيــه هــو طبيــب نفســي مؤهــل بدرجــة عاليــة ولديــه مجموعــة واســعة مــن املهــارات 
واخلبــرات املتعلقــة بالتوظيــف والتعليــم وقضايــا ســوق العمــل. شــغل منصــب استشــاري أول ضمــن 
أخصائيــو علــم النفــس ملشــروع التوظيــف الوطنــي يف مملكــة البحريــن. كمــا أمضــى الدكتــور الفقيــه 
الســنوات القليلــة املاضيــة وهــو يعمــل كمستشــار أساســي ضمــن مجلــس حكومــة أبوظبــي ملشــروع 

)توطني(.
يعمــل الدكتــور علــي حالًيــا كمستشــارأول لعــدد مــن شــركات االستشــارات الدوليــة وشــركات املــوارد 
البشــرية، مثــل مؤسســة األمــارات، مجموعــة مهــارات التوظيــف، شــركة جــي ســي إيــه، وغيرهــا. 
باإلضافــة إلــى عملــه كعالــم نفــس مهنــي يقــدم مجموعــة مــن أدوات التحليــل والقيــاس النفســية 

املصممــة حســب الطلــب يف منطقــة الشــرق األوســط.
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