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          المحتويات الرئيسية:

مقدمة:
يعتبر مدخل Six Sigma بمثابة فلسفة استراتيجية إدارية حديثة ، وأسلوب يستهدف تحقيق تحسينات فائقة فى جودة أداء وفاعلية المنظمات على اختالف أنواعها ومجاالتها ، 

وصوال إلى تعظيم رضاء العمالء وجمهور المتعاملين من خالل تقديم خدمات خالية من العيوب واالنحرافات تحقق والء العميل

وترتكز فلسفة Six Sigma على مجموعة من الخطوات واألليات واألدوات اإلحصائية التى تم إعدادها لكى تكون إستراتيجية منهجية تستهدف تقييم وتطوير األداء وتحسين 
الجودة

األهـداف:
	w كأداة لتحسين أداء المنظمات وتحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية وتخفيض التكاليف والحفاظ على العميل ) Six Sigma ( التعرف على المفاهيم الحديثة لمنهجية
	wوالتى يمكن من خاللها تقييم وتطوير األداء ، وإحداث تحسينات فائقة وجوهرية فى الجودة ) Six Sigma ( مناقشة المهارات الفردية لتطبيق منهجية
	w واألدوات والتقنيات التى تشملها هذه اإلستراتيجية لتحقيق األهداف والنتائج المستهدفة ) Six Sigma ( إبراز الممارسات الالزمة لتطبيق إستراتيجية
	w وما هو مطلوب عمله لبدء مرحلة التحسين الفائق فى اإلجراءات ونظم العمل ، ) Six Sigma ( التعرف على كيفية وضع برنامج ناجح لتطبيق إستراتيجية
	w فى إكتشاف القدرات الذاتية لدى المنظمة وإطالق الطاقات الكامنة لدى األفراد ، مع كيفية توظيف هذه القدرات فى ) Six Sigma ( التعرف على اآلثار اإليجابية لتطبيق

تطوير المنظمة وتحقيق التميز 

المحور االول:

) Six Sigma ( المفاهيم الاشملة ألبعاد اإلسرتاتيجية لمهنجية

	w وإعادة هندسة العمليات بإعتبار ه مدخل إدارى حديث لتحقيق تحسينات فائقة فى األداء TQM بإدارة الجودة الشاملة ) Six Sigma ( عالقة مدخل
	wكإستراتيجية إدارية حديثة ودورها فى التخلص من العيوب والتعقيدات فى اإلجراءات ونظم العمل فى المنظمات ) Six Sigma ( المفهوم العلمى والمنهجى لمدخل
	w كيفية تحقيق جودة األداء من خالل عميل منبهر ، عاملين أكفاء ، تكاليف متناقصه ، ال توجد أخطاء أو إنحرافات
	wمفهوم الجودة المنخفضة للخدمة الحكومية وكيفية قياسها وأساليب تحسينها

المحور الثانى:

	w) Six Sigma ( أساليب تقييم وتطوير اإلجراءات ونظم العمل بمنهجية
	w تحديد األهداف االستراتيجية للمنظمة من جانب اإلدارة العليا واإلتفاق النهائى بشانها
	w تحديد األهداف التشغيلية وإجراءات التنفيذ المحورية لتحقيقها
	wلتقييم مدى كفاءة وفاعلية هذه االجراءات ) Six Sigma ( تطبيق أساليب القياس الحديثة بإستخدام

المحور الثالث:

) Six Sigma ( أاسسيات ومهنجية تطبيق

	w األدوات الالزمة للتطبيق فى األنشطة المختلفة
	w كيفية تحقيق الجودة وتفعيلها فى الخدمات الحكومية والمؤسسات العامة
	wكيفية التخلص من العيوب بإعتبارها أهم أبعاد تحقيق الجودة وتحسين األداء
	w) تحديد األبعاد األساسية للجودة التى تهم العميل الخارجى ) جمهور المتعاملين
	wأساليب السيطرة على عنصر التكاليف وكيفية العمل على تخفيضها والحد منها
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المحور الرابع:

) Six Sigma ( مرحلة القياس وفقا مبهنجية

	wتجميع البيانات بغرض تحليل أعراض المشكلة وظواهرها

	w وضع المقاييس المناسبة لقياس أغراض األداء والجودة والوقوف على عقبات القياس

	w إستخدام األساليب اإلحصائية الحديثة فى القياس ) خريطة باريتو – خريطة التدفق ( للقياس الصحيح لألغراض

	w بعض المحازير التى يجب مراعاتها وتجنبها عند القياس

	wكيفية إختيار الطرق الصحيحة لقياس اإلجراءات

المحور الخامس:

مرحلة التحليل وتطبيق األاسليب احلديثة

	w إستخدام طريقة العصف الذهنى للوقوف على األسباب المحتملة لمشكلة رداءة الجودة

	w متى وكيف تستخدم أسلوب ) السبب والنتيجة ( فى تحليل األسباب الجذرية لمشاكل الجودة

	w األدوات الحديثة لحل مشاكل الجودة اإلدارية

	w جداول ومصفوفات العالقات بين المتغيرات والنتائج

	w جداول األولويات

	wخرائط شبكات األعمال والعالقات المتبادلة

المحور السادس:

مرحلة التحسني والتخلص من عيوب اجلودة

	w كيفية التوصل إلى مجموعة من الحلول البديلة فى مرحلة التحليل

	w تصفية الحلول البديلة من خالل تقييمها لتقليل البدائل الممكنة

	w إختيار البديل األمثل ذات أفضل فرصه للتطبيق

	w وضع اإلطار الكامل والتصميم المتكامل للتحسينات المقترحة

	wوضع خطة التطبيق النهائى للمقترح الذى ثبت فاعليته فى التخلص من اإلجراءات

المحور السابع:

مرحلة التطبيق والتحكم للتحسينات لتقييم وتطوير اجلودة

	w كيفية وضع نظام لمتابعة التطبيق للتحسينات المقترحة

	wتحليل ومتابعة البيانات والقياسات للتأكد فى أن التحسينات قد حققت الهدف من تطبيقها

	w وضع االلية الالزمة للتأكد فى أن التحسينات مستمرة

	wالمسئوليات المناط بها فرق العمل للتطبيق

	w) Black & Green Belt الحزام األسود واألخضر (

	w) Six Sigma ( التقييم النهائى لعوائد النجاح فى تطبيق التحسينات فى ضوء منهجية
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نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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 :........................)تطوير األداء والجودة عبر منهجية 6 سيجما ®(

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

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.


