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استشراف المستقبل والتخطيط 
اإلستراتيجي تالزم وتكامل

االستدامة المالية للجان التنمية 
األهلية

اإلبداع والمشاركة في العمل 
الخيري

دور جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 
في رعاية الطالب الموهوبين في 

تالوة القرآن والخطابة

تطبيق ٦ سيجما في إدارة 
الجمعيات الخيرية لتحقيق رضا 

المستفيد

تقييم أداء مؤسسات العمل 
الخيري في ضوء مدخل إدارة 

التميز المؤسسي

التخطيط اإلستراتيجي مدخل 
لتطوير أداء الجمعيات الخيرية 

بالمملكة العربية السعودية

محاضرة :
 جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 

خارطة الطريق نحو التميز 
المؤسسي في المملكة 

تجربة مركز نورين للتدريب في 
الحصول على االعتماد لنظام ربيز  

وشهادة األيزو ٢٠٠٨-٩٠٠١.

اإلنجازات :

برنامج الخطة والموازنة لمتابعة 
مؤشرات الخطة للجمعية الخيرية 

لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة 
الرياض

ممارسات ناحجة في تحفيظ 
القرآن الكريم , جمعية تحفيظ 

الدرعية نموذج للتطبيق , برنامج 
حلق التميز

(برنامج االرتقاء) نموذج لقياس 
مخرجات  الحلقات والبرامج 

القرآنية 

الجودة المدركة وقياس جودة 
الخدمات التي تقدمها المنظمات 

من وجة نظر المستفيدين

دور مجالس اإلدارة في تحقيق  معايير جودة المؤسسات الخيرية
معايير جودة المؤسسات الخيرية

محاضرة : 
القيادة المتميزة ودورها في 

تحقيق الجودة والتميز المؤسسي

الشريك اإلستراتجي

أ/ صالح الدويش 



المستشار

مستشار التخطيط والتميز 
المؤسسي 

أ. عبدالعزيز بن حمد  السليم

العمل 

الوقت 

دور مجالس اإلدارة 
في الجودة والتميز 

٦٫٠٠ - ٩٫٠٠

المستشار

المدير التنفيذي للجنة التنمية 
االجتماعية األهلية

د. فواز بن عثمان السيف

العمل 

الوقت 

تنمية الموارد المالية 

٦٫٠٠ - ٩٫٠٠

المستشار

رئيس مجلس إدارة شركة مسار 
الخبراء لالستشارات والتدريب خبير 

التميز والتحول المؤسسي

د / حسين بن رده القرشي  

العمل 

الوقت 

الجودة والتميز 

٦٫٠٠ - ٩٫٠٠

المستشار

رئيس فرع الجمعية السعودية 
للجودة بتبوك

أ.الفي ناصر عوده البلوي

العمل 

المستهدفون

الوقت 

إدارة الجودة الشاملة
وتطبيقاتها في 

المؤسسات الخيرية

رجال 

المستشار٦٫٠٠ - ٩٫٠٠

سفير EFQM بالمملكة العربية 
السعودية

أ. وليد محمد عبدالمنعم شعبان

العمل 

المستهدفون

الوقت 

كيف تبدأ رحلة التميز !؟

رجال+ نساء

٦٫٠٠ - ٩٫٠٠ المستشار

مدير عام مجموعة معاهد 
ومراكز التأهيل الوطني للتدريب 

واللغات واإلشراف التربوي

د. عدنان  بن سعد  صغير 

العمل 

المستهدفون

الوقت 

احترافية إدارة الموارد 
البشرية في اختيار موظفي 

المؤسسات الخيرية

رجال + نساء

٦٫٠٠ - ٩٫٠٠

الفترة الثانية (المسائية) ٦  - ٩ م
المنصات اإلستشارية ( المستهدفون رجال )

* يمكن للمشاركين طلب استشارة ألحد الخبراء وسيخصص من ١٠ -١٥ دقيقة لكل استشارة 
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