DQG Best Practices
أفضل الممارسات لمجموعة دبي للجودة
جائزة أفكار عربية 2102
فكرة أفضل املمارسات

الفئة

الشركة

تطوير آلية جديدة لتصميم شبكات توزيع الكهرباء

فكرة العام
فكرة العام
فكرة العام
فكرة العام
اإلنتاجية

هيئة كهرباء ومياه دبي

مؤسسة اإلمارات للمواصالت العامة

Cold End Temperature Length Monitoring at
200mm Cast Length
معهد دبي العقاري

اإلنتاجية

اإلمارات العاملية لألملنيوم

اإلنتاجية

دائرة األراض ي واألمالك

املالية

بلدية دبي

املالية
املالية
الصحة والسالمة
الصحة والسالمة
الصحة والسالمة

هيئة الطرق واملواصالت  -دبي

هيئة الطرق واملواصالت  -دبي

تقنية أتمتة عمليات التزود بالوقود عن طريق تقنية التعرف
باستخدام ترددات الراديو ( )RFIDللمستخدمين التجاريين

التقنية

شركة بترول اإلمارات الوطنية (إينوك)

املشروع التقني  /الفني املتميز  :إيجاري

التقنية

دائرة األراض ي واألمالك

نوافذ مستقبلية

التقنية

ّ
الصباحية للتعليم الثانوي – رأس الخيمة
مدرسة

التعلم الذكي

التقنية

مدرسة أم سقيم  -مركز ماجد التعليمي

مشروع غاز امليثان

البيئة

بلدية دبي

حافالت خضراء

البيئة

هيئة الطرق واملواصالت  -دبي

الطاقة املتجددة تحمي كوكبنا

البيئة

مدرسة أم حكيم األنصارية للتعليم األساس ي  -بنات

مبادرة "القسطاس املستقيم"

خدمة العمالء

بلدية دبي

حقيبة التفتيش االلكترونية بواسطة الكاميرات

خدمة العمالء

جمارك دبي

مبادرة "خطوة"

خدمة العمالء

مدرسة املنار النموذجية للتعليم األساس ي ح2
للبنات

برنامج الصحة املالية (إن بي س ي)
طائرة إستطالع املالعب وحاالت الشغب
فكرة مشروع بين أمي ومعلمتي أنا متميز
مشروع تلبيس اإلطارات

إستحداث خدمة تسجيل عالمة املطابقة ملنتجات حديد مسبقة
الشد وأسالك الفوالذ.
نظام ِاملالحة "سبيتا"
خصخصة الخدمات البريدية
مبادرة "وزنك ذهب"
برنامج الرعاية الصحية للموظفين
تطوير اجراءات التحقيق في حوادث الحافالت ()AIDA 50

شركة الصكوك الوطنية
القيادة العامة لشرطة دبي
مدرسة أم حكيم األنصارية للتعليم األساس ي  -بنات

القيادة العامة لشرطة دبي
بلدية دبي
دو (شركة اإلمارات لإلتصاالت املتكاملة)

DQG Best Practices
أفضل الممارسات لمجموعة دبي للجودة
Ideas Arabia Award 2014
Organisation

Category

Best Practices Titles

Dubai Electricity and Water Authority

Idea of the Year

Developing new methodology of Designing
Distribution Power Network

National Bonds Company

Idea of the Year

NBC Financial Wellbeing Program

Dubai Police HQ

Idea of the Year

Reconnaissance drones for stadiums and riots

Um Hakim Al Ansareiah School for Girls

Idea of the Year

I am Special (for my Mother and my Teacher)

Emirates Transport

Productivity

Tyre Retreading Project

Emirates Global Aluminium (EGA)

Productivity

Cold End Temperature Length Monitoring at
200mm Cast Length

Dubai Land Department

Productivity

Dubai Real Estate Institute

Dubai Municipality

Finance

Updating the conformity logo registration service
for iron products and steel bars.

Roads & Transport Authority

Finance

SIPTA (Coasting System)

Dubai Police HQ

Finance

The privatization of postal services

Dubai Municipality

Health and Safety

Your Weight in Gold campaign

Du Telecom

Health and Safety

Employee Wellness Program

Roads & Transport Authority

Health and Safety

Accident Investigation Mechanisms
Development Project (AIDA 50)

ENOC Group

Technology

RFID Automated fuelling technology for
commercial customers

Land Department

Technology

(Ejari) Service

Al Sabahia Secondary School ( RAK)

Technology

Futuristic Windows

Umm Suqeim School - Majid Bin
Mohammed Learning Center

Technology

Smart Learning

Dubai Municipality

Environment

Al-Qusais Landfill Gas Project (Methane Project)

Roads & Transport Authority

Environment

The Green Bus

Um Hakim Al Ansareiah School for Girls

Environment

Renewable Energy Protects our Planet

Dubai Municipality

Customer Services

Accurate Balance Initiative

Dubai Customs

Customer Services

Electronic Inspection bag with Cameras

Al Manar Private School for Girls

Customer Services

“Khatwah” Initiative

