توعية بنظم إدارة الجودة وفقا لأليزو 099:10998
تاريخ الدورة  :ابتداء من يوم الثالثاء في األيام  8و  9و  0341/8/01هـ  ،الموافق ل  61و  62و  6105/5/ 68م .
الهدف التدريبي:
-

توعية الحضور بمفاهيم الجودة  ،دور منظمة اآليزو و مواصفة اآليزو  099:10998و متطلباتها

-

تأهيل األفراد للعمل وفقا لمتطلبات نظام إدارة الجودة و التي تتضمن إصدار و تحديث الوثائق ( األدلة و اإلجراءات و النماذج) و وضع األهداف  ،و
فهم سياسة الجودة و دورها في النظام  ،و دور التدريب و التقييم في إيجاد موارد بشرية ذات كفاءة عالية و كيفية تحقيق الجودة في مختلف اإلدارات
بأي منظومة إدارية

موضوعات التدريب:
-

تعريفات الجودة و تطور مفاهيم الجودة

-

تعريف بشهادة اآليزو و جهة و خطوات إصدارها

-

تعريف بمنظمة اآليزو

-

تعريف بمواصفة اآليزو و تطوراتها

-

مبادئ إدارة الجودة

-

فوائد تطبيق مواصفة اآليزو 099:10998

-

إعداد و ضبط الوثائق (اإلعداد  ،التحديث  ،التعريف  ،التوزيع)

-

مسئوليات اإلدارة العليا في نظم إدارة الجودة

-

كيفية إدارة الموارد لتحقيق الجودة المرجوة ( الموارد البشرية  ،البنية األساسية  ،بيئة العمل)

-

كيفية تحقيق الجودة في جميع العمليات ذات التأثير المباشر على جودة العمل بالمشروعات

-

القياس  ،التطوير و التحسين

-

تقييم للمتدربين

األساليب التدريبية:
-

شرائح العرض

-

المناقشة المفتوحة و طرح األسئلة إلشراك الحضور

المراجعة الداخلية على نظم إدارة الجودة
تاريخ الدورة  :ابتداء من يوم األحد في األيام  04و  03و  0341/8/05ه  ،الموافق ل  5/40و  0و  6105/1/6م .
الهدف التدريبي:
-

تدريب الحضور عمليا على كيفية مراجعة نظم إدارة الجودة وفقا لألنظمة المعتمدة و مواصفة اآليزو 099:10998

-

تمكين الناجحين في الدورة التدريبية من مراجعة نظم إ دارة الجودة الجاري العمل بها  ،و التأكد من مطابقتها لإلجراءات و فاعليتها في تحقيق
األهداف مما سيوفر مقياسا واضحا لمدى فاعلية النظام و مدى تطبيقه

موضوعات التدريب:
-

تعريفات الجودة و تطور مفاهيم الجودة

-

مبادئ إدارة الجودة

-

مقدمة إلى مواصفة اآليزو 099:10998

-

مفهوم المراجعة الداخلية على الجودة و أنواعها

-

التخطيط و اإلعداد للمراجعة الداخلية

-

كيفية تنفيذ المراجعة الداخلية على أنظمة الجودة  :األساليب و اإلرشادات

-

كيفية إستقصاء المعلومات من األفراد على جميع المستويات اإلدارية

-

كيفية البحث عن األدلة لتحديد مدى مطابقة العمليات للمتطلبات

-

إعداد التقارير و متابعة اإلجراءات التصحيحية

-

التقييم للمتدربين

األساليب التدريبية:
-

لعب األدوار

-

التدريب العملي

-

شرائح العرض

-

المناقشة المفتوحة و طرح األسئلة إلشراك الحضور

