ملف تعريفي

الدبلوم المهني في إدارة الجودة الشاملة

تفاصيــــل
الدبلوم المهني في إدارة الجودة الشاملة
مقدمة عن البرنامج
إن الدبلوم املنهي في ادارة الجودة الشاملة يؤهل املشاركين على االملام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف
الجودة وكذلك املواصفة الدولية
مدة تنفيذ البرنامج
 5أيام باجمالي  20ساعة تدريبية
املهتمين بالبرنامج
مديرو الجودة وأخصائيين و مشرفو الجودة والسالمة والصحة املهنية.
جميع العاملين في ادارات الجودة .
املرشحين لشغل تلك الوظائف .

األشخاص الحريصين على تطوير طريقة إدارتهم لنظام إدارة الجودة في عملهم.
مكتسبات البرنامج
o
o
o
o
o

اكساب املشاركين املعارف حول مفهوم الجودة و ادارة الجودة الشاملة و املفاهيم املرتبطة بها .
اكساب املشاركين مهارات تقييم جودة املنتجات ،الخدمات و املؤسسات باستخدام مناهج و معايير و نماذج ادارة الجودة الشاملة.
اكساب املشاركين املعارف حول البنية التنظيمية في املؤسسات القائمة علي اساس الجودة و التعرف علي منهجية اعادة هندسة املنظمات
حسب منظور الجودة .
اكساب املشاركين مهارات الحكم علي فعالية تطبيق الجودة في القطاعات االقتصادية املختلفة.
اكساب املشاركين مهارات استخدام ادوات تحسين الجودة في التعرف علي و حل املشاكلة االدارية و اتخاذ القرارات في التخطيط ،التنظيم،
القيادة و الرقابة.

عدد صفحات املادة العلمية الخاصة بالبرنامج
 65صفحة

المحاور الرئيسية
الدبلوم المهني في إدارة الجودة الشاملة

املحوراالول  :تعريف إدارة الجودة الشاملة .
خطوات تخطيط استراتيجية الجودة.
تعريف تخطيط استراتيجية الجودة.
الفروق األساسية بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة.
التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة.

o
o
o
o
املحورالثاني  :أهمية نظام إدارة الجودة.

 oمفاهيم الجودة.
 oتصويب املفاهيم الخاطئة عن الجودة.
 oتطور مفهوم الجودة.
املحورالثالث  :العالقة بين ادارة الجودة الشاملة و املفاهيم االدارية األخرى.
 oالعالقة بين ادارة الجودة و إعادة هندسة العمليات.
 oالعالقة بين ادارة الجودة و االدارة االستراتيجية.
 oالعالقة بين معايير جودة الخدمات و جودة املنتجات.
املحورالرابع  :تطبيق ادارة الجودة وادوات تحسين الجودة والتقويم الذاتي ونماذج تقويم الجودة.
 oمراحل ومعوقات ادارة الجودة الشاملة.
 oفريق تحسين الجودة و خصائص الجودة.
 oضرورات و أهمية تطبيق أنظمة إدارة الجودة.
 oالعوامل املؤثرة في الجودة.
 oأساليب تحسين وتطوير الجودة.
املحور الخامس  :املراحل األربعة لتطور بناء فريق الجودة.
 oأنواع فرق تحسين الجودة.
 oمسئوليات الفريق واالدارة.
 oعمل الفريق وديناميكية املجموعة.
 oدور الفريق في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

املحو رالسادس  :عمليات الجودة الشاملة.
صفات للتنظيم الناجح إلدارة الجودة الشاملة.
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
تعريف أدوات الجودة الشاملة.
أدوات وضع األولويات :اتخاذ القرار من بين البدائل.

o
o
o
o
املحورالسابع  :مفهوم املواصفات.
o
o
o
o

الشروط الواجب توفرها في املواصفات.
املعايير الدولية للجودة وألنظمة الجودة وإداراتها (األيزو ).
أفكار مستقاة من املعيار الدولي أيزو.
مكونات املواصفات القياسية الدولية “ أيزو".

املحورالثامن  :مفهوم مر اقبة الجودة.
 oأهمية الرقابة على الجودة.
 oخطوات الرقابة على الجودة.
 oمجاالت الرقابة على الجودة.
املحورالتاسع  :متطلبات التأهيل.
 oقناعة اإلدارة العليا بجدوى الحصول على ألISO -وإصرارها على الحصول على هذه الشهادة وتذليل العقبات التي تعترض ذلك.
 oتوفر تخصيصات مالية لتغطية نفقات التأهيل.
 oتحديد سياسة الجودة للمنظمة وإعالنها.
 oتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة واملمارسة ( ،كادر متقدم ) لاليزو في املنظمة وعادة ما تكون هذه اللجنة برئاسة املدير العام أو
معاونه.

الجدول الزمني
الدبلوم المهني في ادارة الجودة الشاملة

اليوم االول
o
o
o
o
o
o
o

املحوراالول  :تعريف إدارة الجودة الشاملة .

املحورالثاني  :أهمية نظام إدارة الجودة.

خطوات تخطيط استراتيجية الجودة.
تعريف تخطيط استراتيجية الجودة.
الفروق األساسية بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة.
التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة.
مفاهيم الجودة.
تصويب املفاهيم الخاطئة عن الجودة.
تطور مفهوم الجودة.

اليوم الثاني
.
املحورالثالث
العالقة بين ادارة الجودة الشاملة و املفاهيم
االدارية األخرى
املحورالرابع
تطبيق ادارة الجودة وادوات تحسين الجودة
والتقويم الذاتي ونماذج تقويم الجودة.

 oالعالقة بين ادارة الجودة و إعادة هندسة العمليات.
 oالعالقة بين ادارة الجودة و االدارة االستراتيجية.
 oالعالقة بين معايير جودة الخدمات و جودة املنتجات.
o
 oمراحل ومعوقات ادارة الجودة الشاملة.
 oفريق تحسين الجودة و خصائص الجودة.
 oضرورات و أهمية تطبيق أنظمة إدارة الجودة.
 oالعوامل املؤثرة في الجودة.
 oأساليب تحسين وتطوير الجودة.

اليوم الثالث
خامسا  :املراحل األربعة لتطور بناء فريق
الجودة
املحورالسادس  :عمليات الجودة الشاملة.

أنواع فرق تحسين الجودة.
مسئوليات الفريق واالدارة.
عمل الفريق وديناميكية املجموعة.
دور الفريق في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

o
o
o
o
o
 oصفات للتنظيم الناجح إلدارة الجودة الشاملة.

 oمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 oتعريف أدوات الجودة الشاملة.
 oأدوات وضع األولويات :اتخاذ القرار من بين البدائل.
اليوم الرابع
سابعا  :مفهوم املواصفات.

املحورالثامن  :مفهوم مر اقبة الجودة.

o
o
o
o
o
o
o

الشروط الواجب توفرها في املواصفات.
املعايير الدولية للجودة وألنظمة الجودة وإداراتها (األيزو ).
أفكار مستقاة من املعيار الدولي أيزو.
مكونات املواصفات القياسية الدولية “ أيزو".
أهمية الرقابة على الجودة.
خطوات الرقابة على الجودة.
مجاالت الرقابة على الجودة.

اليوم الخامس

املحورالتاسع  :متطلبات التأهيل.

 oقناعة اإلدارة العليا بجدوى الحصول على ألISO -وإصرارها على الحصول على هذه
الشهادة وتذليل العقبات التي تعترض ذلك.
 oتوفر تخصيصات مالية لتغطية نفقات التأهيل.
 oتحديد سياسة الجودة للمنظمة وإعالنها.
تشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة واملمارسة ( ،كادر متقدم ) لاليزو في املنظمة
وعادة ما تكون هذه اللجنة برئاسة املدير العام أو معاونه.

