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أدوات ومنهجيات التميز المؤسسي وتحسين الجودة
معايير الجودة والتميز المؤسسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة

مقدمة:
جعلت  العصر  هذا  في  العمل  ببيئة  المحيطة  القاسية  والظروف  الشديدة  التنافسية 
تحديات  في  ناشئة  أو  عريقة  صغيرة،  أو  كبيرة  كانت  سواء  والشركات  المؤسسات 
ضخمة ودائمة تهدد وجودها فضاًل عن تحقيقها لألرباح، لذلك أصبح تميز المؤسسة 
عن نظيراتها العاملة في نفس المجال ضرورة ملحة تعزز وجودها في سوق العمل وال 
يتأتى ذلك إال بتبني سياسات التحسين المستمر للجودة. في هذه الدورة التدريبية المكثفة 
الجودة  مفاهيم  على  المشارك  "سيتعرف  الجودة  وتحسين  المؤسسي  التميز  أدوات   "
الحديثة ومبادئها وبعض أدواتها وتطبيقاتها العملية التي تمكنه من تحسين جودة عملياته 
الربحية  زيادة  وبالتالي  التكاليف  تقليل  مع  العميل  رضاء  تحصيل  من  يمكنه  بشكل 

والسيطرة على مساحات أكبر في السوق.

سيتعرف المشاركون كذلك على مفهوم التميز المؤسسي ومبادئه ونماذجه المختلفة مع 
التركيز على النموذج المعتمد من االتحاد األوروبي للتميز المؤسسي ومعايير نجاحه 
المؤسسة  أدوات  وبعض  ومبادئ  خصائص  بعض  على  وسيتعرف  تطبيقه.  ونماذج 
القيمة  األنشطة عديمة  والحد من  داخل مؤسسته  الهدر  تقليل  تمكنه من  التي  الرشيقة 
المضافة مما يؤدي على تعظيم األرباح وحسن استغالل الموارد. في نهاية كل جزء 
سيكون هناك اختبار يمكن المتدرب من استيعاب المعلومة بشكل أكبر سواء باإلجابة 

عن سؤال أو التعرف على حالة تطبيقية معينة في الحياة العملية.

أهداف البرنامج:

ستكون في نهاية الدورة قادرًا على:

إدراك مبادئ الجودة الحديثة التي تتواكب مع متطلبات السوق العالمي.§	
إدراك مبادئ ومعايير التميز المؤسسي وفقا لمواصفات االتحاد األوروبي.§	
تطبيق بعض األدوات اإلدارية المهمة لتحسين جودة العمليات داخل الشركة. §	
فهم معايير وخصائص استراتيجية RADAR للتميز المؤسسي.§	
تطبيق استراتيجيات بيت الجودة QFD ودائرة الجودة PDCA لتحسين العمليات §	

داخل المؤسسة. 
إدراك المبادئ اليابانية للمؤسسة الرشيقة.§	
القيمة §	 عديمة  واألنشطة  الهدر  من  للحد  الرشيقة  المؤسسة  أدوات  بعض  تطبيق 

المضافة
تطبيق مختلف منهجيات ونماذج التميز المؤسسي في بيئة العمل في المؤسسة§	

الكفاءة   اإلستراتيجية   لتميز   األداء   في   بيئة   عمل   تنافسية:

مظاهر البيئة التنافسية و التحديات المستقبلية§	
مواجهة التحديات واألزمات بكفاءة و أداء متميز§	
مهارات تميز األداء اإلداري في بيئات العمل المختلفة§	
الكفاءة القيادية في تعزيز القدرة التنافسية التنظيمية و األداء§	
قيادة أداء األعمال لتحقيق ميزة تنافسية من خالل الضغوط التنافسية§	
تعزيز الكفاءة اإلستراتيجية لتميز األداء في بيئة األعمال العالمية والتنافسية§	

الجودة   االستراتيجية   المدخل   األمثل   لمواجهة   التحديات:

الخيارات االستراتيجية وحالة االضطراب ودور الجودة اإلستراتيجية§	
كفاءة األداء القيادي في إعداد البدائل اإلستراتيجية و النظرة اإلستراتيجية للتميز §	

من خالل التفكير اإلستراتيجي
الخطوات العشرة األكثر فعالية للجودة اإلستراتيجية§	
ركائز الجودة اإلستراتيجية§	
الجودة اإلستراتيجية وتصميم شبكة األهداف§	
مراحل التفكير اإلستراتيجي اإلبداعي المتقدم في ظل العموض والتحديات§	

تعزيز   تطبيقات   الجودة   والتميز   اإلداري   في   بيئة   العمل:

العناصر الالزمة لنجاح جهود التحسين من خالل مدخل إدارة الجودة الشاملة§	
إستراتيجيات إدارة الجودة إلى واقع العمل§	
آليات وفرص تطبيق المداخل المعاصرة إلدارة الجودة§	
المتطلبات العلمية والفكرية لتطبيق مناهج إدارة الجودة الشاملة والتميز§	
آليات تطبيق المداخل المعاصرة إلدارة التميز§	
اإلستراتيجيات الحديثة في تطبيق آليات التميز المؤسسي والوظيفي§	
معايير التميز المؤسسيEFQMوتطوير خطط العمل وتنفيذها بكفاءة§	

:   EFQاإلطار   الفكري   إلدارة   جودة   التميز   المؤسسي

منهجيات الفكر المتجدد وخلق المناخ المحابي لإلنجاز، وتمكين الموارد البشرية §	

الفاعلة.

أساليب ترابط أنشطة المنظمات في عمليات متكاملة قابلة للقياس.§	

منطق الجودة الشاملة في تحقيق رضاء العمالء و دعم المركز التنافسي.§	

الفكري §	 التفوق  المعرفة وتحقيق  وتنمية  الشاملة،  اإلدارية  المعلومات  نظم  تفعيل 

واإلداري.

إلتزام اإلدارة في المنظمات المعاصرة بتطبيق منطق التطوير والتحسين المستمر §	

]Continuous Improvement  ]Kaizen

الشامل لألداء، واإلنجازات§	 Measurement، والتقويم  القياس  العمل وفق مبدأ 

Performance Evaluationعلى كافة المستويات

:   EFQMاألداء   اإلستثنائي  " كمدخل   لجودة   التميز

أنظمة §	 تطوير  و  بناء  في  للمساهمة  والقيادي  اإلداري  األداء  منظومة  كفاءة 

مؤسسات اللمستقبل.

التميز في مرونة األداء و الحفاظ على الثقة و الموضوعية تحت الظروف الصعبة.§	

مهارات التفكير و تعزيز األفكار و األساليب اإلبداعية واإلبتكارات في األداء.§	

الجدارة األدائية في التواصل و مهارات اإلتصال و القدرة على اإلقناع و التأثير §	

على األخرين وتعزيز األداء لتحقيق "األداء اإلستثنائي".

دبلوماسية األداء في إدارة التغيير والتطوير وإتخاذ القرارات بكفاءة.§	

الرئيسية §	 الجودة وكيفية استخراج مؤشرات األداء  كيفية قياس نجاح استراتيجية 

)KPIs( وعمل بطاقة األداء المتوازن الدارة الجودة



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

)أدوات ومنهجيات التميز المؤسسي وتحسين الجودة ®(
معايير الجودة والتميز المؤسسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة

التــاريــخ :........................

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.


