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الدبلوم التطبيقي في
إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي ®

الهدف العام:
المتدربین  تزوید  إلى  المؤسسي  والتمیز  الشاملة  الجودة  إدارة  دبلوم  برنامج  یهدف 
بالمعارف والمهارات واالتجاهات الحدیثة في إدارة الجودة الشاملة والتمیز المؤسسي 

وذلك من خالل التركیز على جمیع جوانب إدارة الجودة الشاملة والتمیز المؤسسي

والتميز  الشاملة  الجودة  إدارة  التدريبي  الدبلوم  لبرنامج  التفصيلية  األهداف 
المؤسسي:

تعرف المتدرب على مفاهیم ومصطلحات في إدارة الجودة الشاملة �
یتعرف المتدرب على مفاهیم تقییم جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات باستخدام  �

معاییر إدارة الجودة الشاملة
اساس  � على  القائمة  المؤسسات  في  التنظیمیة  البنیة  على  على  المتدرب  یتعرف 

حسب  المنظمات  هندسة  إعادة  منهجیة  على  المتدرب  یتعرف   . الشاملة  الجودة 
منظور الجودة الشاملة

یقدر المتدرب أهمیة جودة بیئة العمل ودورها في رفع كفاءة أداء الموظفین �
یقدر المتدرب أهمیة استخدام ادوات تحسین الجودة في التعرف على حل المشكالت  �

االداریة واتخاذ القرارات في التخطیط والتنظیم والقیادة والرقابة
و  � األور  والمواصفة  واألیزو  الشاملة  الجودة  بین  العالقة  على  المتدرب  یتعرف 

) TQM-EFQM ) ISO-بیة
یتعرف المتدرب على أهم مبادئ الجودة في اإلدارة المعاصرة �

مفهوم دیمنج للجودة �

مفهوم كایزین – التحسین المستمر والجودة �

�  . الجودة  ادارة  في  المستمر  للتحسین  خطة  على وضع  القدرة  المتدرب  یكتسب 

التعرف على أدوات قیاس وتقییم الجودة الشاملة

یكتسب المتدرب القدرة على بناء فرق العمل إلدارة التغییر والتطویر �

التعرف على متطلبات تطبیق النموذج االوروبي للجودة EFQM . التعرف على  �

فوائد وممیزات تطیبق النظام االوروبي في المؤسسات

الفئة المستهدفة:

 ، القـــرارات  وصـــانعو  والرؤســـاء  المـــدراء   ، الشـــاملة  بـــالجودة  العـــاملون 

القـــائمون علـــى عملیات التخطیط والتنفیذ وجمیـع المهتمـون بمجـال الجـودة الشـاملة 

والتمیـز المؤسسـي فـي القطـاعین العام والخاص.

أسلوب التدريب:

مجموعات العمل، تمثیل األدوار، حاالت دراسیة، تطبیقات وتمارین عملیة.

محتويات دبلوم ادارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي:
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الوحدة األولى :
مقدمة في إدارة الجودة الشاملة

تعريف الجودة الشاملة وأهمیتها �
المهنیة في إدارة الجودة الشاملة �
التحديات أمام إدارة الجودة الشاملة �
الفروق االساسیة بین اإلدارة التقلیدية وإدارة الجودة الشاملة �

الوحدة الثانية :
أهمية نظام إدارة الجودة

تطور مفهوم الجودة �
التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة �
تصويب المفاهیم الخاطئة عن الجودة �

الوحدة الثالثة :
العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والمفاهيم االدارية االخرى

العالقة بین إدارة الجودة وإعادة هندسة العملیات �
العالقة بین إدارة الجودة واالدارة االستراتیجیة �
العالقة بین معايیر جودة الخدمات وجودة المنتجات �

الوحدة الرابعة :
تطبيق إدارة الجودة وادوات تحسين الجودة

مراحل ومعوقات إدارة الجودة الشاملة �
فريق تحسین الجودة وخصائص الجودة �
ضرورات وأهمیة تطبیق أنظمة إدارة الجودة �
أسالیب تحسین الجودة �

الوحدة الخامسة :
مراحل بناء وتطوير فريق الجودة

أنواع فرق تحسین الجودة �
مسئولیات الفريق واالدارة �
عمل الفريق ودينامكیة المجموعة �
دور الفريق في تطبیق إدارة الجودة الشاملة �



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:

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

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

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 :........................)الدبلوم التطبيقي في إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي ®( 

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.


