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 وصف الدورة :
 

 

ومهامها وواجباتها و هيكلها  املوظفين شؤون ادارة على ماهية  هماطالع و يسعى هذا البرنامج إلى بناء وتفعيل قدرات املتدربين 

 . التنظيمي

 

 دورة :هدف ال

سوف يكتسب   القياسية الدولية,  DIS ISO 9001: 2015 والغرض من هذه الدورة توفير معلومات وتفسير متطلبات املواصفة 

الحضور معرفة واسعة عن التغييرات املتوقعة في املراجعة القادمة وكيف يمكن أن تؤثر هذا النظام في إدارة الجودة علي  

 .منظماتهم, وبطبيعة الحال سوف تستكشف أيضا تنفيذ اإلطار الزمني وتأثير ذلك على التسجيالت الحالية

 

 :لفئة املستهدفة ا

 اإلدارة العليا •

 املسؤولين عن تطبيق نظم إدارة الجودة في منظماتهم لتلبية املتطلبات الجديدة  •

 املسؤولين عن تطبيق نظام جديد إلدارة الجودة. •

 ISO 9001املراجعين والعاملين في مجال الجودة  •

 املدربين واالستشاريين املديرين و •

 

 :محتوى الدورة 
 

 اليوم األول:

 مراحل تطور الجودة  •

 ماهي محددات الجودة  •

 عناصر الجودة الثالثة •

 تكاليف الجودة  •

 .تطبیقھا أھمیة و اإلدارة  بنظم التعریف •

 9000 اآلیزو  سلسلة بنیة و ، الجودة  إلدارة  الثمانیة املبادئ •

 اليوم الثاني:

 .التدقیق خالل األساسیة األدوار و التدقیق عملیة •

http://www.almotmaiz.net/vb/32150-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/
http://www.almotmaiz.net/vb/32150-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/
http://www.almotmaiz.net/vb/32150-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/
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 عناصر ادارة الجودة الشاملة  •

  Quality Function Deployment (QFD) تعزيز الجودة  •

 نماذج إدارة الجودة )األيزو( •

 أدوات تحليل البيانات لغايات الجودة  •

 القيادة للجودة ونماذج التحسين املستمر. •

 اليوم الثالث:

 نظرة عامة على مشروع املواصفة. •

 املعتمدة علي نتائج االعمالاملفاهيم الجديدة للمواصفة  •

 2015- 9001مبادئ نظام ادارة الجودة في املواصفة الدولية االيزو  •

رابع:  اليوم ال

 2015-9001التعديالت الجديدة في املواصفة القياسية الدولية االيزو  •

 كيفية تحديد السياق الداخلي والخارجي للمؤسسة بأسلوب منطقي. •

 حساب املخاطر لضمان املخرجات.نهج ادارة العملية القائم علي  •

 اليوم الخامس:

 مفهوم القيادة واملسئولية كاسلوب ادارة علي مستوي املؤسسة. •

 2015- 9001التخطيط والعمليات والدعم والتحسين املستمر من منظور االيزو  •

 كيفية املراجعه علي متطلبات املواصفة الجديدة شاملة قوائم االسئلة للمراجعات. •

 من األقسام الجديدة في مشروع املواصفة القياسية وتفسير متطلبات كل بند. مراجعة كل قسم •

 :رسوم الدورة 

 استراحة + بوفيه غداء 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم +  •
 

 :منهجية التدريب 
 

 حلقات النقاش. •

 العصف الذهني . •

 مجموعات عمل . •

 تبادل ادوار . •
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 تطبيقية .حاالت عملية و  •

 العرض •

 

 جدول توقيت الدورة :

 

 املحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة   10:15 – 10:00

 املحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 املحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50

 

 

 


