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حقيب ـ ـ ــة

إدارة الجودة فى املشروعات الصغيرة

اسم الحقيبة
حقيبة إدارة الجودة فى املشروعات الصغيرة
مدة الحقيبة:
 3أيام بإجمالي  12ساعة تدريبية .
وصف الحقيبة:
تغطي الحقيبة ما يتعلق بالجودة و معاييرها و دورة حياة املشروع و ُسبل التخطيط إلدارته و تطبيقه
بواسطة الجودة و العقبات التى قد تواجه عملية التحسين و التطويرو الطرق الفعالة لتجنبها و تخطيها و
فهم كل ما يدورحول عملية تقييم املشروعات و معايره الدولية .
املستهدفون من الحقيبة





أصحاب الشركات و املصانع.
رؤساء مجالس اإلدارات ومدراء العموم واملدراء التنفيذيين و التشغيليين .
رؤساء األقسام ومدراء اإلدارات و القادة .
الطامحين لبدء مشروعاتهم الخاصة .

 الباحثين والباحثات عن التميز و اإلنفراد و الجودة فى التطبيق .
أهداف الحقيبة










إطالع املشاركين على كل ما يتعلق بـ (مفهوم – أهداف – أهمية – معايير) الجودة .
أن يتعرف املشاركين على دورة حياة املشروع و أهمية إدارته و خصائصه .
أن يعى املشاركين أسباب إنحراف املشاريع عن أهدافها و طرق إدارة الجودة فى املشروعات .
أن يدرك املشاركين ُسبل التخطيط لجودة املشروعات الصغيرة .
أن يلم املشاركين بما يتعلق بمراحل تطبيق الجودة فى إدارة املشروعات و أهميتها .
أن يتعرف املشاركين على دورمديراملشروع فى تطبيق معاييرالجودة .
أن يستوعب املشاركين العقبات التى تواجه عملية تحسين و تطوير الجودة فى املشروعات و طرق
تفاديها .
أن يعي املشاركين ما يتعلق بدائرة ديمنج لتحسين جودة املشروعات.
أن يلم املشاركين بكل ما يدورحول عملية تقييم املشروعات و أهميتها و توقيتاتها الصحيحة و املعايير
الدولية للتقييم .

عدد صفحات الحقيبة ( دليل املدرب)
 72صفحة
عدد صفحات الحقيبة ( دليل املتدرب)
 65صفحة
دليل العرض التقديمي –PowerPoint
 35صفحة
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