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المقدمة:

يزود هذا البرنامج التدريبي المشاركين بالمعرفة الشاملة حول تاريخ الجودة وتطورها وافضل ممارسات وأدوات الجودة. سيركز هذا البرنامج التدريبي على تطبيقات نظم الجودة 
والنماذج والمنهجيات بما في ذلك جوائز التميز ونظم أيزو ومنهجيات التحسين مثل ) Lean(  وسداسية سيجما )Six Sigma(. وستساعد هذه الدورة التفاعلية المشاركين على 
تطبيق أدوات الجودة الفعالة والمستخدمة في المؤسسات الرائدة. وسيتعلم المشاركون أفضل الممارسات حول كيفية اختيار أو تصميم أو تطبيق هياكل وأدوات الجودة في مؤسساتهم.

أهداف البرنامج:

بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيتمكن المشاركين من:

w إدراك أهمية نماذج الجودة وتحديد مفاهيم الجودة المختلفة وأطر العمل التي يستخدمها رواد الجودة
w )TQM( اكتشاف عناصر نجاح استخدام إدارة الجودة الشاملة
w استخدام أدوات تحسين الجودة الشاملة لتعزيز رضا العمالء وتحسين العمليات داخل مؤسساتهم
w وصف األنواع المختلفة من أدوات المقارنة المعيارية والتقنيات لتعزيز مبادرات الجودة
w تطبيق منهجيات التحسين األخرى المستخدمة على نطاق واسع

الوحدة األولى :

منطلقات فكرية ومفاهيم اساسية فى إدارة الجودة الشاملة الحديثة

w مفهوم إدارة الجودة الشاملة
w مبادىء تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفوائدها
w أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة
w عناصر تطبيق إدارة الجودة الشاملة
w الفروقات األساسية بين نظام االيزو وإدارة الجودة الشاملة

الوحدة الثانية :

متطلبات تطبيق الجودة الشاملة الحديثة فى بيئة العمل

w المهارات التطبيقية فى نقل أفكار الجودة الشاملة إلى الواقع العملى
w العوامل التى تدعم التطبيق العملى للجودة الشاملة فى بيئة العمل
w معايير الجودة الشاملة فى بيئة العمل
w اكتشاف عناصر نجاح استخدام الجودة الشاملة فى بيئة العمل
w إدراك أهمية نماذج الجودة وأطر العمل التى يستخدمها

الوحدة الثالثة :

استخدام أدوات تحسين الجودة الشاملة لتعزيز رضاء العمالء

w متطلبات رضاء العمالء
w الريادة والتميز فى تحقيق رضا العميل
w أكسير النجاح فى تحقيق رضا العمالء
w دور الجودة الشاملة فى تعزيز رضا العمالء
w سمات المؤسسات الناجحة لتطبيق المفاهيم الحديثة للجودة الشاملة
w كيف يمكن تحسين العمل من خالل الجودة الشاملة

الوحدة الرابعة :

تقنيات تعزيز مبادرات الجودة الشاملة فى بيئة العمل

w أدوات إدارة الجودة الشاملة
w اكتشاف عناصر النجاح فى استخدام الجودة الشاملة
w نماذج من التطبيق الخاطىء إلدارة الجودة الشاملة
w نماذج من التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة
w أدوات التطوير الفنى لبيئة العمل

الوحدة الخامسة :

التميز اإلدارى والمؤسسى وفق معايير الجودة الشاملة

w مبادىء التميز اإلدارى
w سمات البئة المعاصرة التى تحتم التميز فى العمل
w خطوات تطبيق الجودة الشاملة
w استخدام أدوات تحسين الجودة الشاملة لتحسين العمليات داخل المؤسسة
w التميز المؤسسى من خالل نموذج التميز االوروبى



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)تطبيقات الجودة الشاملة الحديثة في بيئة العمل ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


