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مقدمة:
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لتحسين كفاءات المشاركين وتزويدهم بمجموعة من المهارات الشاملة التي تساعد على تحويل المؤسسة او الشركة لتقديم التميز في العمل وتحقيق 
التفوق في األداء. إن تطبيق منهجيات إدارة الجودة اإلستراتيجية الفعالة واألطر ذات الفعالية المثبتة ستساعد المؤسسة  على التميز في األداء  وتحقيق القيمة المستدامة وزيادة 
الثغرات واالحتياجات المستقبلية  التنظيمية  والتعرف على  الحالة  الدورة الضوء على الرابط بين االستراتيجية والجودة لفهم كيفية تحليل  التكاليف. ستلقي هذه  األرباح وتقليل 
وبالتالي تصميم استراتيجية فعالة إلدارة الجودة المناسبة للمؤسسة. ثم كيفية تحويل الخطة االستراتيجية إلى خطة تشغيل تتضمن منهجيات إدارة الجودة في العمليات اليومية والثقافة 

التنظيمية..

 وتقدم هذه الدورة التدريبية  ايضا منهجية نظم إدارة الجودة االستراتيجية، وأثر تطبيقها على األداء اإلداري لمنظمات األعمال، وصواًل إلي صياغة استراتيجية إدارية مبنية على 
قاعدة علمية وعملية قادرة على ربطها مع واقع اإلدارة، ان نجاح وتميز األداء اإلداري يتطلب مديرين وقادة ومشرفين مبدعين يعملون علي إزالة العوائق من خالل مفهوم إدارة 

الجودة االستراتيجية داخل منظمات األعمال .

أهداف البرنامج:
اإللمام بمفاهيم الجودة اإلستراتيجية وأهميته لقيادات المنظمة فى إدارة المستقبل �	
التعرف على ممارسات التفكير اإلستراتيجى لقيادات المنظمة والمهارات المطلوبة له �	
صقل مهارات المشاركين فى التخطيط اإلستراتيجى إلدارة المستقبل �	
اإللمام باألساليب اإلبداعية واإلبتكارية فى العمل وادارة اإلستراتيجية �	
اتقان المشاركين لمهارات التفكير اإلستراتيجى وتحقيق األداء المتميز�	
اتقان تحويل الخطة االيتراتيجية إلى خطة تشغيل�	
دراسة كيفية قياس نجاح استراتيجية الجودة وكيفية استخراج مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( وعمل بطاقة األداء المتوازن الدارة الجودة�	

منهجية التدريب: 
سيزيد المشاركون من الكفاءات من خالل مجموعة متنوعة من األساليب التعليمية بما في ذلك محاضرة يلقيها ممارس ومستشار متمرس، وحاالت فردية وجماعية، ومناقشات 

جماعية تغطي العديد من المواضيع المعروضة في الدورة.

الفئات المستهدفة:
جميع المدراء والمشرفين ورؤساء األقسام والموظفون الذين يشاركون في التأثير وصياغة ودعم االستراتيجية والتخطيط القصير والطويل األمد ، فضال عن أولئك الذين يتحملون 

مسؤولية ربط وقياس وتحسين أداء اآلخرين. وكذلك أولئك الموظفون الذين يرغبون بالتطوير أو الترقية في وظيفة الجودة.
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المحتويات األساسية:

إدارة الجودة االستراتيجية:
تحقيق التميز في األداء والقيمة المستدامة ®

مدخل ومفاهيم حول التفكري والذكاء اإلسرتاتيجى:

مفهوم الذكاء وأنواعه�	
مفهوم التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	
مداخل تفسير التفكير والذكاء اإلستراتيجى �	
مبادىء التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	
أهمية التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	
مجاالت اإلستثمار فى التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	
أدوار التفكير والذكاء اإلستراتيجى�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

مماراست التفكري والذكاء اإلسرتاتيجى والمهارات المطلوبة له:

مفهوم وأهمية التفكير والذكاء اإلستراتيجى للقيادات �	
المهارات المطلوبة للتفكير والذكاء اإلستراتيجي للقيادات �	
خصائص القيادات ذوى التفكير والذكاء اإلستراتيجى �	
المعوقات والتحديات التى تواجه التفكير االستراتيجى للقيادات�	
أهمية وفوائد وتطبيقات التفكير والذكاء اإلستراتيجى للقيادات�	
حاالت وتطبيقات عملية�	

إدارة اجلودة االسرتاتيجية والتفكري االسرتاتيجي:

تطور ومفاهيم الجودة�	
أبعاد جودة المنتج�	
أبعاد جودة الخدمة�	
نظام إدارة الجودة: عناصرها�	
المبادئ األساسية إلدارة الجودة االستراتيجية�	
التفكير االستراتيجي مقابل التخطيط االستراتيجي في ادارات الجودة�	
عملية الرقابة والتخطيط االستراتيجي�	
فوائد اإلدارة االستراتيجية للجودة المهنية�	
حواجز التنفيذ االستراتيجي�	
أساسيات التخطيط االستراتيجي�	

حتليل البيئة:

أدوات تحليل الوضع في ادارات الجودة�	
 تحليل الجودة ألصحاب المصلحة�	
تحديد رؤى ومهمات الجودة�	
تطوير بيان الجودة�	
اعداد األهداف االستراتيجية للجودة�	
 تحديد عوامل النجاح الرئيسية في الجودة�	
 مجاالت النتائج الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية�	

األهداف والغايات واالسرتاتيجيات اإلبداعية:

الغايات واألهداف والمستهدفات لقسم الجودة�	

األهداف المالية مقابل غير المالية�	

استخدام مجاالت النتائج الرئيسية في قطاع الجودة�	

 اعتماد استراتيجيات فعالة لتحقيق التميز�	

 أمثلة عن األهداف االستراتيجية�	

أمثلة عن استراتيجيات إدارة الجودة�	

 االنتقال من عوامل النجاح في تحقيق األهداف االستراتيجية�	

وضع خطط التشغيل:

توسعة نطاق تحليل SWOT لالستراتيجيات�	

تقنية كيف كيف لتطوير المبادرات المتعلقة بالجودة�	

معايير خطط العمل الفعالة�	

ربط األهداف واالستراتيجيات وخطط العمل والميزانيات�	

وضع خطة إلدارة الجودة�	

قياس اسرتاتيجية ادارة اجلودة:

نهج السيطرة في الجودة�	

استخدام مجاالت النتائج الرئيسية )KRAs( إلنشاء مؤشرات األداء الرئيسية �	

)KPIs( للتحكم في العملية

أمثلة على مؤشرات األداء الرئيسية للجودة�	

أنواع المقاييس�	

لوحة قياس أداء الجودة�	

بطاقة األداء المتوازن إلدارة الجودة�	
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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 :........................)إدارة الجودة االستراتيجية: تحقيق التميز في األداء والقيمة المستدامة ®(

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.


