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2 11/29/20182

 سها .الجىصة الكاملت حلٍغف وجاٍع
 ومىاهجهم  وعواصهاالجىصة   كىاصغ.
قغوػهاو  كُمهاو  أهضافهاالجىصة و  فىاتض.
والخغُير  . الجىصة اصاعة  مباصة ,
 الكاملت وجؼىعاث كلم الجىصة الجىصة.
 كىاصغ الجىصة الكاملت
أصواث الجىصة الكاملت وجلىُاتها.
 اتهم .كلماء الجىصة الكاملت وهـٍغ
 كنهاأصواث الجىصة وفلم

البرهامج 

2 11/29/2018

 وفىاتضها  الخمّيز  حىاتؼو الخمّيز هماطج
 الجاتؼة الىػىُت للجىصة وملاًيرها.
 جغجىؼ كليها حىاتؼ الخمّيز  اجلتيملاًير الخمّيز.
 للمملىت واهافها  ألاؾتراجُجُتالخؼت.
 ً2030و عإٍت اإلاملىت  2020عإٍت اإلال  
الخخام.
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1956   فُلىبىم أعماهض(الغطا الخام لللمُل )  -1 
1979   هغوؾبي( اإلاؼابلت مم اإلاخؼلباث )   -2

1986 صًمىم ( صعحت مخىكله مً الخىاؾم والاكخماص جىاؾب الؿىق بخيلفت مىسفظت )  -3
1989حىػٍف حىعان ( صكت الاؾخسضام خؿب ما ًغاه اإلاؿخفُض )  -4
هي أصاء اللمل بكيل صحُذ مً اإلاغة ألاولى , مم الاكخماص كلى )  -5

ملهض الجىصة الفُضعالي ( جلُُم اإلاؿخفُض إلالغفت مضي جدؿين ألاصاء 
قيل حلاووي ألصاء ألاكماٌ ٌلخمض كلى اللضعاث اإلاكترهت ليل مً ؤلاصاعة واللاملين بهضف الخدؿين اإلاؿخمغ في ) -6

.خابلىوؿًحىػٍف ( وطلً مً زالٌ فغق كمل  وألاهخاحُتالجىصة 

لت  الصحيحتكمل ألاقُاء )  - 7 (وفي كل مسة , املحاولت ألاولى مً  الصحيحتبالؼٍغ
غ اإلاؿخمغ للجىصة وؤلاهخاحُت والىفاءة )  - 4 ( .الخؼٍى
غ وجدؿين اإلاهام إلهجاػ كملُت ما , ابخضاء مً اإلاىعص ) -5 (اللمُل)الى اإلاؿتهلً ( اإلامٌى )جؼٍى

 اصاعة الجىصةحلاٍعف 

3 11/29/20183
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حلاٍعف الجىصة 

4 11/29/20184

إخــالص

إتقان إحسان 

و إصالح

مسئولية

حكمة  

وشورى 

اإلسالم 

الجــــودة
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(فغػ للمىخجاث اإلالُبت. )مغاكبت الجىصة  1900  -1
(.الخدىم باألخصاء . )ازخباع الجىصة 1930  -2
(الخضابير الىكاتُت. ) جضابير الجىصة في ول أحؼاء اإلاىـمت 1960 - 3
يي 1964 - 4 (الىماٌ.)بغهامج كضم وحىص ألازؼاء في وػاعة الضفاق ألامٍغ
  Six-Sigmaكضم ألازؼاء اؾتراجُجُت  1985 -5

.EFQMاإلاىـمت ألاوعبُت إلصاعة الجىصة 1989  -6

(اصماج الخؼؽ الجؼتُت. )قاملت للجىصةزؼت  1990 -7
(الجىصة ههضف للىـام. )اصاعة الجىصة الكاملت 1995 -8

 الجىصة كلم جؼىعاث
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6 11/29/2018

للمنظمة

TEXT TEXT
 مؿخىي الاكتزاػ  وعفمجىفير الاؾخلغاع الىؿُفي

.وؤلاهجاػ

  بُت اجاخت .أفظل للمىؿففغص جضٍع

  الىؾاتل اإلاالتمت واإلاىاؾبت  اللامليناكؼاء

.ألصاء اللمل بكيل أفظل

  للمىؿفينالضاتم اجاخت الفغص للىمى

 التي حلىق جلضًم زضمت أو ؾللت اػالت الللباث

.طاث حىصة كالُت

فىائد الجىدة 

للفردللفرد

 ًجب جدلُم كمُل صازلي اكخباع اإلاىؿف

.واؾلاصهعطاه 

  اصة الغطا الىؿُفيزلم اإلاىار اإلاالتم .لٍؼ

 الاجصاالث واللالكاث بين كؼاكاث اثغاء

.اللمل اإلاسخلفت في اإلاىـمت

 جدؿين هىكُت الحُاة الىؿُفُت.
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7 11/29/2018

للمنظمة

TEXT

للفرد

 اصة .وجبىيهاكبٌى ألافياع الجضًضة ٍػ

 ؾخسضامخؿً جغهيز أهضاف اإلاىـمت كلى  

.اإلاىاعص

 اصة .عطا اللمالءٍػ

 للميكاةاإلاىكف الخىافس ي جدؿين.

 ؾملت اإلايكؤةجدؿين    .

فىائد الجىدة 

للفردللفرد

وجلضًم جدؿين أصائها اإلاىـمت بظغوعة  التزام

.جفىق جىكلاث اللمالءزضمت 

 في اإلاىـمت عوح اللمل الجماعي ؾُاصة.

 اهخاج الؿللت أو الخضمت جيالُف اهسفاض

لها .وبالخالي ؾهىلت حؿٍى

مً أزؼاع اللمل والفاكض مً اإلاىاص الخللُل.

 اصة خىافؼ .ؤلاهخاج واللملٍػ
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اصة  -1 . ألاهخاحُتٍػ

.  الخيالُفزفع 2-
,اللظاء كلى ألازؼاء   3-

عطاء اإلاؿخفُضجدلُم  -4  

  

 هضاف الجىصةأ

جدلُم عغباث اإلاؿخفُض الحالُت واإلاؿخلبلُت -1

- جدلم عض ى اإلاؿخفُض كً الخضمت وجلضًمها 2
  - ,ان جسلى مً اللُىب3
.جيلفتأن جيىن بؤكل   - 4  

.ان جدلم اإلاىاصفاث واإلالاًير اإلادضصة -5  

  

 قغوغ الجىصة في الخضمت

8

أهضاف وقغوغ الجىصة 
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اللُم اللامت للجىصة

11/29/2018

:كيم إلادازة

إلاًمان بالخحظين املظخمس للجىدة.

 ألعمال إلادازةاعخباز 
ً
 اطتراجيجيا

ً
.الجىدة عامال

ئعطاء الجىدة الاهخمام ألاكبر في الخىظيم.

  املظإوليت عً الجىدة بين أكظام إلاهخاج جىشع

.كافت

 بظعادة العاملين في املإطظت وجحفيزهم الاهخمام  ,

.ألن ئزضاء الصبىن هى هديجت إلزضاء العاملين فيها

:كيم العاملين

    عامل مظإول عً جىدة ما ًيخجهكل.

 جىفير ألاعمال دون أخطاء مً املسة ألاولىضسوزة.

 العامل هى إلاهخاج بدون عيىبهدف.

 العامل حعخبر أطاطيت لخحظين الجىدة في مشازكت

.املإطظت

 املشاكل بشكل مظخمس ًجب أن جكىن اللاعدة حل

.للعمل
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0
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والتي بىِذ كليها عإٍت اإلاملىت   ومباصة الجىصة مفهىم  2030

املظخفيد التركيز على  03

01

02

04

05

06

07

الليادة

اجخاذ اللساز على اطاض 
ألادلت 

ئدازة العالكاث 

ئدماج الافساد 

 مىهج العملياث 

الخحظين
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: التركيز على العمالء واألطراف أصحاب المصلحة                                                                             

ص ألاداء املإطس ي وجحليم الىجاح املظخدام .لخعٍص

 أصحاب املصلحت/ ئوشاء هرا التركيز مً خالل محاولت فهم املخطلباث والخىكعاث الحاليت واملظخلبليت للعمالء وألاطساف املعىيت.

املحاولت باطخمساز لخلبيت هره الاحخياجاث وججاوش جلك الخىكعاث.

:الفىائد السئيظيت

o ادة إلاًساداث وحصت الظىق مً خالل جحظين والء العمالء مما ًإدي ئلى جكساز ألاعمال واملسوهت للفسص املخاحت في  فياالطخجابتٍش

.  الظىق 

oص زضا العمالء واملظاهمت في دعم صىزة امليشأة  .جحظين الفعاليت في اطخخدام مىازد امليشأة لخعٍص

مبادئ إدارة الجودة التي تستند اليها األيزو 

  Customer Focus  التركيز على العمالء -1

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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  Leadership  القـــــــــــــــــــــيادة-2

للوصول إلى  تحدٌد األهداف وتوجٌه المنظمة من مهام القادة        

التً تساعد الموظفٌن على توفٌر البٌئة الداخلٌة تلك األهداف، ومن أجل هذا ٌجب 

.لتحقٌق األهدافالمشاركة الكاملة 

:الفوائد الرئيسية

oتحفٌز الموظفٌن نحو تحقٌق رؤٌة وأهداف المنشأة.

oالتنفٌذ المتسق لنظام إدارة الجودة فً المنشأة مع أنشطة ٌجري تقٌٌمها، واتساقها وتحسٌنها باستمرار  .

oتقلٌل سوء التواصل على جمٌع مستوٌات المنشأة مما ٌعزز آلٌات اتخاذ القرار.

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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ن إشــــــــراك العـــــــــاملي-3
Engagement of People

إلًجاص وجلضًم كُمت.

أفغاص طوي كضعاث وهفاءاث.
ؼ ملاعفهم ومهاعاتهم .حلٍؼ

اث, وجلضًغ ؤلاهجاػاث م جمىُنهم, وحصجُم اإلاكاعهت والاهسغاغ كلى حمُم اإلاؿخٍى .اصاعة فاكلت لألفغاص كً ػٍغ

:الفىائد السئيظيت
oؼون, ملتزمىن, واإلاكاعهت واإلاؿاءلت صازل اإلايكؤة

َ
.  مىؿفىن ُمَدف

oؼ أهضاف اإلايكؤة .  الابخياع وؤلابضاق في حلٍؼ

oجىمُت مُل اإلاىؿفين للمكاعهت في فغق كمل واإلاؿاهمت في الخدؿين اإلاخىاصل.

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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ة منهجــــــــية العملـــــــــي-4
Process Approach   

َضاع اإلاىاعص وألاوكؼت طاث الاعجباغ هلملُت
ُ
.جخدلم الىدُجت اإلاغحىة بىفاءة أهبر كىضما ج

 
 
.اصاعة وطبؽ اللملُاث وجفاكالتها, واإلاضزالث واإلاسغحاث التي جغبؽ هظه اللملُاث ملا

ًجؼبُم طلً كلى اصاعة الجىصة ٌلني أن اللملُاث وجفاكالتها ًخم اصاعتها باكخباعها هـام اصاعة حىصة مخماؾ.

:الفىائد السئيظيت

oالخىفير في الخيالُف مً زالٌ جصمُم هفء لللملُاث وصوعة كمل أكصغ مً زالٌ الاؾخسضام الفلاٌ للمىاعص.

oجدؿين واحؿاق ألاصاء مم هخاتج ًمىً الخيبئ بها  .

oاث .الترهيز كلى فغص الخدؿين وجدضًض ألاولٍى
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15 11/29/2018

ن التحســــــــــــــــــي-5
Improvement

 لألداء الشامل للمىظمت الخحظين املظخمس ًجب أن ًكىن 
ً
 دائما

ً
.هدفا

للحفاظ على املظخىٍاث الحاليت لألداء    .

 ص الاطخجابت للظسوف املخغيرة .لخعٍص

لخحدًد وئوشاء واطخغالل الفسص الجدًدة.

:الفىائد السئيظيت

oص ألاداء املخميز مً خالل جحظين اللدزاث الخىظيميت .  حعٍص

oاث .  أوشطت جحظين مدظلت مع السؤٍت الاطتراجيجيت للميشأة على جميع املظخٍى

oمسوهت أفضل واطخجابت أعلى للخفاعل مع الفسص.

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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16 11/29/2018

ت اجساط اللغاع اؾدىاصا الى أصلـ-6
Evidence-based Decision Making

حؿدىض اللغاعاث الفاكلت الى جدلُل البُاهاث واإلاللىماث.
الى أصلت كىضما 

 
:ًيىن صىم اللغاع مؿدىضا

ًخم حمم أهىاق مخلضصة مً اإلاضزالث مً مصاصع مخلضصة.
ًخم جدضًض خلاتم                                      .
ًخم جدلُل البُاهاث بمىطىكُت.
ًخم فدص كالكاث الؿبب والىدُجت            .
ألازظ في الاكخباع اللىاكب غير اإلالصىصة اإلادخملت.
اؾخسضام ول هظا في اجساط كغاعاث الكغهت.

:الفىاتض الغتِؿُت
oكغاعاث مؿدىيرة  .
oؼ اللضعة كلى اثباث فلالُت اللغاعاث الؿابلت مً زالٌ سجالث مضكمت بدلاتم .حلٍؼ
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ث العـــــــــــــالكائدازة -7
Relationship Management

ًجب ئدازة العالكاث مع املىزدًً, والشسكاء, وألاطساف ألاخسي أصحاب املصلحت بالعىاًت الالشمت.

ّىِض أو جضعف مً هجاح املىظمت
َ
ل

ُ
.ًمكً أن جإثس على أداء املىظمت, وج

:الفىائد السئيظيت

oادة اللدزة على ئضافت كيمت لجميع ألاطساف .ٍش

oص املسوهت وطسعت الاطخجابت املشتركت للخغييراث .حعٍص

oجكاليف ومىازد أمثل.

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي

http://csrsa.net/member-profile/37


18

:اصاعة الجىصة الكاملت 
)Total Quality Management(

زالٌ مً . اعطاء اإلاؿخفُضًًاإلاضي مً زالٌ للىجاح بلُض جىحه اصاعي هي 
اتهم الىؿُفُت حمُم مىؿفي اإلاىـمت  مكاعهت  جدؿين في كلى ازخالف مؿخٍى

. و الثلافت الؿاتضة في ميان اللملأو اإلاىخجاث أو الخضماث , ؤلاحغاءاث
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إلادازة بالجىدة الشاملت  إلادازة الخلليدًتم

الهُيل أفلي الهُيل هغمي1

كلى البُاهاث والحلاتم مبنياجساط اللغاع مبني كلى ألاشخاص2

.ؤلاصالح بمىم اللُىب وجفاصحها فبل وكىكهااصالح اللُىب هغصة فلل 3

غهؼ كلُه اللاصة واإلاضعاء ًضًغوجهم مصضع اإلاكاول اللاملىن 4 اإلاصضع هى الىـام ؤلاصاعة ٍو

وجمىم كبل خضوثها ,ا ًمىً جدملها.جدملها واصالخها  ألازؼاء ًخم5

ل ألاحل ومبني كلى اؾتراجُجُاثالخسؼُؽ في الغالب كصير ألاحل 6 الخسؼُؽ ػٍى

.الخدؿين مؿخمغالخدؿين كىض وحىص مكيله فلؽ 7

  إلاؿخفُضا كلى مللىماث مً مً فغق كمل مبيُتاإلاىخجاث جصمم مً ؤلاصاعة والخبراء 8

اللاملىن ٌكاعوىن في اللغاع إلالغفتهم بالخدؿينباإلاضعاء واللاملىن مىفظًً اإلالغفت مىاػه9

جئصي الى ؤلاهخاحُت  لجىصةا جدؿينؤلاهخاحُت مم الجىصة الهفصالهما جصلب10

خم لىمهم  الجىصة مؿئولُت11 .الجمُم  الجىصة مؿئولُتاللاملىن ٍو

 Total Quality Management ملاعهت بين اصاعة الجىصة الكاملت 

( 1) في الجضٌو  عكم هما وؤلاصاعة الخللُضًت             
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(فغػ للمىخجاث اإلالُبت. )مغاكبت الجىصة  1900  -1
(.الخدىم باإلخصاء . )ازخباع الجىصة 1930  -2
(الخضابير الىكاتُت. ) جضابير الجىصة في ول أحؼاء اإلاىـمت 1960 - 3
يي 1964 - 4 (الىماٌ.)بغهامج كضم وحىص ألازؼاء في وػاعة الضفاق ألامٍغ
  Six-Sigmaاؾتراجُجُت كضم ألازؼاء  1985 -5
.EFQMاإلاىـمت ألاوعبُت إلصاعة الجىصة 1989  -6
(اصماج الخؼؽ الجؼتُت. )زؼت قاملت للجىصة 1990 -7
(الجىصة ههضف للىـام. )اصاعة الجىصة الكاملت 1995 -8

 الجىصة كلم جؼىعاث

محمد املطيري . د11/29/2018 - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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اصاعة الخغُير 

هُف وؿخلض إلاىاحهت ملاومي الخغُير 
( .كضم الخىف مً الفكل ) ؾغ مً اؾغاع الىجاح  ...ؤلاكضام كلى ما هى حُض .  1
دت خب البلاء في  2. .(البض مً اللضعة كلى الخغوج مً مىؼلت الغاخت( ) Comfortable Zone) للظاث اإلاىؼلت اإلاٍغ
أخؿب ) وهم ملضاع الخؿاعة باليؿبت لً مً زىض الخجغبت    , ال جسف مً مىاحهت الخغُير مهما وان مؿخىاه 3.

.(اإلاساػغة 
ؼ ثلخً بىفؿً وبلضعاجً كلى الخىُف مم أي حغُيرلالػالق كلى الخلىُاث الحضًثت زصص حؼء مً وكخً 4.  .  لخلٍؼ

ً ؾِؿبلىهً 5. لً ًيخـغن ) أػلم كلى الخؼىعاث والـغوف مً خىلً فاطا لم جخىُف اهذ مم الخغُير فبن ألازٍغ
(.أخض 

ت الخللُضًت لألمىع واكلم ان مىافؿًُ لً ًيخـغون ال حغغق في الغوجين 6. .وال حلمل بالىـٍغ

ً   ؤلاعاءشجم هفؿً كلى جلضًم 7.  ) وألافياع الجضًضة واصعؾها مم آلازٍغ
ُ
(  هً مباصعا

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي

http://csrsa.net/member-profile/37


22 11/29/201822

اصاعة الخغُير 

( .كضم الخىف مً الفكل ) ؾغ مً اؾغاع الىجاح  ...ؤلاكضام كلى ما هى حُض .  1
دت خب البلاء في  2. .(البض مً اللضعة كلى الخغوج مً مىؼلت الغاخت( ) Comfortable Zone) للظاث اإلاىؼلت اإلاٍغ
أخؿب ) وهم ملضاع الخؿاعة باليؿبت لً مً زىض الخجغبت    , ال جسف مً مىاحهت الخغُير مهما وان مؿخىاه 3.

.(اإلاساػغة 
ؼ ثلخً بىفؿً وبلضعاجً كلى الخىُف مم أي حغُيرلالػالق كلى الخلىُاث الحضًثت زصص حؼء مً وكخً 4.  .  لخلٍؼ

ً ؾِؿبلىهً 5. لً ًيخـغن ) أػلم كلى الخؼىعاث والـغوف مً خىلً فاطا لم جخىُف اهذ مم الخغُير فبن ألازٍغ
(.أخض 

ت الخللُضًت لألمىع واكلم ان مىافؿًُ لً ًيخـغون ال حغغق في الغوجين 6. .وال حلمل بالىـٍغ

ً آلاعاء  شجم هفؿً كلى جلضًم 7.  ) وألافياع الجضًضة واصعؾها مم آلازٍغ
ُ
(  هً مباصعا

هُف وؿخلض إلاىاحهت ملاومي الخغُير 

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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اصاعة الخغُير 

(  ألاهم ) اللُاصاث الللُا  . 1
(  هم مدغوي الخغُير )اللُاصاث الىؾؼى 2.
(.  اإلاىفظًً) اإلاىؿفين واللاملين 3.

ت اإلاسخلفت  اث ؤلاصاٍع أهمُت الخغُير للمؿخٍى

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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اصاعة الخغُير 

م الخدؿين وبالخالي . 1 اصة وؿبت هجاح مكاَع .هجاح اإلاىـمتٍػ
تاصاعة ملاومت الخغُير 2. اث ؤلاصاٍع لضي اإلاىؿفين في وافت اإلاؿخٍى
.التي ًمىً الاكخماص كليها في الخغُير في اإلاىـمتبىاء الىفاءاث 3.
ت اإلاىـمت الحفاؾ كلى 4. .وفاكلُتها وجفاكلها مم اإلاخغيراثخٍُى
.لضي افغاص اإلاىـمت والدصجُم كلى طلً ؤلابخياع جىمُت اللضعة كلى5.
.الضازلُت والخاعحُت الخغيراث  مىهبت6.

ألاؾباب الغتِؿُت لخؼبم اصاعة الخغُير

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي



25 11/29/201825

اصاعة الخغُير 

م الصغيرة  جىفُظو : جلىُت الخجؼتت . 1 ماإلاكاَع .وجىغاع الخىفُظ كلى بلُت اإلاكاَع
ذ 2. .ختى حكمل وافت اإلاىـمتحلمل كلى همىطج وجخىؾم : جلىُت بللت الٍؼ
.والبضء مً الصفغكلب الصفدت : جلىُت الصفدت البُظاء 3.
حلل اإلاماعؾاث اللضًمت مؿخدُلت أو مخلبه أو مغهلت : جلىُت الاخخىاء 4.

واؾدبضالها بمماعؾاث حضًضة 
(ازخالق ألاػمت ) الخغُير ؤلاحباعي « :خغق الؿفُىت 5.

جلىُاث الخغُير 

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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اصاعة الخغُير 

(كضم الخفاٌإ بالىجاح) الىدُجت الؿلبُت جىكم 1.

اصة اللمل 2. ( .ملاومت الىاؽ) الخىف مً ٍػ

(.ملاومت الخغُير) صلىبت حغُير اللاصاث3.
.كضم وطىح الغإٍت وجفهم صوع ول فغص في الخغُير: ؤلاجصاٌ الفّلاٌ  طلف4.  

(.قمىلُت الخغُير) ألازفاف في الاوسجام مم باقي احؼاء اإلاىـمت  5.

م ولِـ فغص6. ( .فغق اللمل ) كُاصة الخغُير مً فٍغ

(.وال جفغطه كليهم أكىم الىاؽ بالخغُير ) الىاؽ ال ًلاومىن افياعهم 7.

جدضًاث اللُاصاث الللُا اثىاء كملُت الخغُير 

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Quality Culture ثلافت املىظم -  1
ت .جبني كُم اللمل الخلاووي وبىاء فغق كمل جغهؼ كلى اعطاء اللمُل وحلمل باؾخمغاٍع

Participation & Empowerment املشازكت والخمكين  -  2
غ مكاعهت حمُم اللاملين وفغق اللمل وخللاث الجىصة وجدضًض اإلالىكاث وؾبل الخؼٍى

Training الخدٍزب - 3
ت وثباث ؤلاهخاحُت ب ًظمً الاؾخمغاٍع .الخمىين والخضٍع ب وهؿب اإلاهاعاث, الخضٍع

   

:الكاملت الجىصة كىاصغ 

) Elements of TQM(

محمد املطيري . د11/29/2018 - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Top Management Commitment التزام إلادازة العليا -  4
جغهؼ كلى الضوع اللُاصي لخيؿُم الجهىص وجىخُضها لخدلُم أهضاف اإلاىـمت و ًيىهىا كضوة  

ت ٍغ . وجمىً فغق اللمل وجضكمهم ألحل الخغُير وجؼبُم اإلالترخاث الخدؿُيُت والخؼٍى
:Focus on the Customers العمالءالتركيز على   -5

.هى اإلادىع ألاؾاس ي للجىصة لىؿب الىالء وجدلُم الىجاح وحلله مدىع اللملُت 
Continuous Improvement-Kaizen –الخحظين املظخمس  6

Deming Quality Cycle ت  صمىمفي الخدؿين ألن عغباث اللمالء جخؼىع هدللت  ؤلاؾخمغاٍع

:كىاصغ الجىصة الكاملت 

) Elements of TQM(

محمد املطيري . د11/29/2018 - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي

http://csrsa.net/member-profile/37


29

Strategic Quality Planning الخخطيط الاطتراجيجي للجىدة - 7 
. اهجاػه بضء بىطم عإٍت وأهضاف طهُت للمىـمت ومً ثم عؾالت  وكُاؽ ما جم

:Employee Motivation جحفّيز العاملين  - 8
.  والاؾخفاصة مً الخبرة, وؤلابضاق والابخياع, واجساط اللغاعاث, جمىُنهم مً أحغاء الخغُيراث

Measurement and Analysis اللياض والخحليل  - 9
.للحض مً ألازؼاء والؿُؼغة كلى الاهدغاف, بُاهاث ومللىماث ًخم حملها بكيل صوعي

:Prevention System 10-مىع او الىكاًت مً ألاخطاء
ٌ , بالفدص والخدلُل اإلاؿخمغ  وحلخبر طلً فغصت , إلالغفت اإلاكاول كبل خضوثها و اًجاص الحلى

غ .للخؼٍى

:كىاصغ الجىصة الكاملت 

) Elements of TQM(

محمد املطيري . د11/29/2018 - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Quality Gurus الجىصة  كلماء 
Deming’s Approach To Quality  في الجىصة  صمىممىهج

11/29/2018

ٌلخبر الغاتض ألاٌو للجىصة وبضء في الخمؿِىاث في الُابان  .
ومئؾـ الللم الحضًث للجىصة 

 والتي جخؼلب « ما ًدخاحه اللمُل» ٌلغف الجىصة كلى اجها
.الخغُير اإلاؿخمغ خؿب عغبخه

 لٌى ؤلاصاعة مؿئولت بيؿبت مً ألازؼاء بؿبب ( % 94) ٍو
ٌ . غُاب عاي اللمُل ؤلاصاعة  واإلاؿئ

 وهلاغ صمىم ألاعبلت ككغ, خللت صمىم ومً حهىصه.

نفذ
DO

أفحص
CHECK

حلقة دمنق

التنفٌذ
DO

خطط
PLANصحح

ACT

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Quality Gurus الجىصة  كلماء 
Juran's Approach To Quality   حىعان في الجىصة مىهج

11/29/2018

 ثالثُت حىعان» له اؾهام في الجىصة بما ٌؿمى »Juran’s Trilo

 اث حىعان هماطج :مً اوكؼت وهـٍغ
.اصاعة كلُااكخباع الجىصة حؼء مً حضٌو أكماٌ ول  -1

اث -5 ب لجمُم اإلاؿخٍى .الخضٍع

.في طىء ألاهضاف اإلادضصةؤلاصاعة الللُا بمغاحلت الخلضم كُام  -7

.بكيل صاتم ومؿخمغهـام اإلايافآث حلضًل  وجىلُذ  -9

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Quality Gurus الجىصة  كلماء 
Crosby’s Approach To Quality هلاط كسوطبي ألازبعت عشس

11/29/2018

(.مً واحباتها ) بالجىصة ؤلاصاعة الللُا التزام 1-
ب الكامل والفّلا8ٌ- ب حمُم اإلاىؿفين ) الخضٍع (.كلى اصواث الجىصة وجمىُنهمجضٍع
.لخلّغف مىؿفي اإلاىـمت كلى الخغُير في اإلاىـمت«  ًىم الخلى مً اللُىب» جدضًض ًىم باؾم  -9

(.بظلًؤلاصاعة حصجُم اإلاىؿفين كلى جبلُغ ) اػالت مؿبباث ألازؼاء حصخُص اإلاكاول واللىاتم و 11-
(.ميافؤتهمالخلٍغف بهم و ) الظًً جمىىىا مً جدلُم أهضافهم بكيٍل فّلاٌجلضًغ اللاملين 12-
-13 ً .وكلض للاءاث مؿخمغة بين اكظاءه وأزصاثي الجىصة للىلاف الضاتم«  مجلـ للجىصة»جيٍى

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي

http://csrsa.net/member-profile/37


33

• 
 
.  مً هظا البرهامج( ملُىن صوالع 350قغهت ؾلىصًت وفغث ) جىفير اإلااٌ ( : ولفت الجىصة) أوال

• 
 
  % TQM .49لخؼبُم  1985كام اعجفلذ ؤلاهخاحُت  Denver, Colorado بيلىعاصومضًىت صهفغ في (:  ؤلاهخاحُت: )ثاهُا

• 
 
  اهسفظذفي بغاًخىن و % 98كً زضمت الكغػت بلغذ الغض ى وؿبت جدؿين ( جدؿين مؿخىي عض ى اللمالء : )ثالثا

  32مً  صفغ الى  الكياوي 
 
ا .بلض جؼبُم الجىصة الكاملت ؾىٍى

• 
 
%   75الى جسفُع ازؼاء الحاؾب  في مغهؼ ؤلاعقاص ببيؿلفاهُا جم (  جدؿين في مؿخىي الغض ى اللام:) عابلا

.أًام 3ًىم الى  30مً  وؤلاحغاءاث
• 

َ
.صوالع 800.000بغبم ؾىت وفغة ما كُمخه  .Spectrum Control Inc( : الخىفير) زامؿا

•  
 
أثىاء وؿبت ؤلاصاباث و اإلاغطُت ؤلاحاػاث اللمل كً  الغُابو , وؿبت الدؿغب الىؿُفياهسفاض ( أزغي ) ؾاصؾا

.اللمل
• 

 
%. 2-4مً  POCجيلفت الجىصة ؤلاًجابُت بِىما ,مً ميزاهُت  %40-50بينجيلفت الجىصة جتراوح  (:جيلفت الجىصة) ؾابلا

• 
 
اصة الؼلب كلى الخضمت في خالت جؼبُم الجىصة وجلل في ( : الجمم بين الجىصة وؤلاهخاحُت) ثامىا ض اهخاحُت مم ٍػ جٍؼ

.وحىص اللُىبخالت 

Why TQM?  الكاملت  هؼبم الجىصة ماطا

محمد املطيري . د11/29/2018 - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Why TQM?       الكاملتهؼبم الجىصة ماطا
Quality Tool   

ً
أدواث الجىدة:  جاطعا

     

     

     
     
     

     

11/29/2018

 دمىمعجلت Deming Wheel :

 زؼؽPlan   الضكُلت اإلاللىماث جسؼُؽ اللملُت بىاء كلى  البُاهاث ؤلاخصاتُت
 هفظDo  جىفُظ الخؼت لخدضًض فاكلُتها بدُث ًخم الخىفُظ بكيل حؼثي.
 أفدصCheck   ومضيفدص الىخاتج والخؤهض مً فاكلُتها

.جدلُلها لألهضاف وجدضًض الاهدغاف 

باقغAct   اإلاغخلت  الؿابلتأبضاء  بخلضًل الخؼت  خؿب هخاتج
.وهفظها بكيل وامل بلض الخصحُذ

محمد املطيري . د - وزشت عمل الجىدة والخمّيز املإطس ي
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Why TQM?       الكاملتهؼبم الجىصة ماطا
Quality Tool   

ً
أدواث الجىدة:   جاطعا

     

     

     
     
     

     

11/29/2018

 (  ئٌشاكاوا)الظبب والىديجت مخططCause-and-Effect Diagram:

مً زالٌ جدضًض اإلاكاول ,  كلميبكيل  حؿخسضم واصاه لخدلُل اإلاكاول والبدث كً اؾبابها 
دل , الغتِؿُت والفغكُت  الؿبب جدضًض بكيل فغصي ختى ًخم ثم ٌلامل ول ؾبب كلى خضه ٍو

.للمكيلتالغتِس ي 
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Why TQM?       الكاملتهؼبم الجىصة ماطا
Quality Tool   

ً
أدواث الجىدة:   جاطعا

     

     

     
     
     

     

11/29/2018

 طت خى خٍس : Pareto Chart (80/20مخطط ) باٍز

الللت اإلاهمت جلض ي كلى الىثرة كلُلت »اإلاكاول مً % 80مً اإلاؿبباث جلض ي كلى % 20ملالجت 
ت ؤلاخصاتُت  ٌؿاكض فغق اللمل كلى حمم اإلاللىماث وهظا حىعان . «ألاهمُت كً اإلاكاول ؤلاصاٍع

.وجدضًض وؿبت ول منها
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Why TQM?       الكاملتهؼبم الجىصة ماطا
Quality Teams  

ً
فسق الجىدة: عاشسا

     
     

     

     
     
     

     

11/29/2018

 بلعهم حىهغ كمل اإلاىـمت وهم مجمىكت افغاص ٌلملىن مم
الغتِـبكيل حماعي لخدلُم هضف مدضص بكيٍل فّلاٌ وجلىص هفؿها بىفؿها صون جضزل          

Self- Managing Teams          بكغوغ:
 (.أكظاء 7أو  5في الغالب ) أهثر مً شخص ٌلملىن بهضف مدضص

م عتِـ ولىً له ميؿم   Leaderوكاتض  Facilitatorال ًىحض للفٍغ

 م ًلىمىن م ولِـ هىان حلاعض او بمؿئولُاتهم أكظاء الفٍغ ألازغي وهم أكظاء بالفٍغ
غ .جفَغ

م صازلُه ولِؿذ زاعحُت .الغكابت كلى الفٍغ
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 2015:9001 ألاًؼو همىطج

 ماليىم بالضعجهمىطج

 اإلائؾؿت ألاوعوبُت إلصاعة الجىصة همىطج(EFQM)
 أولُفغ واًذهمىطج
 حاتؼة صبي للجىصة همىطج
 لألصاء الحيىمي اإلاخمّيزحاتؼة اإلالً كبض هللا الثاوي همىطج

 ؼ همىطج للجىصةحاتؼة اإلالً كبض اللٍؼ
 الجاتؼة اللغبُت للجىصةهمىطج.

والخميز الجىصة هماطج
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والخميز الجىصة حىاتؼ أهم

 (.1950)في الُابان  صًمىجحاتؼة

ج  حاتؼة ىُت ما ليىلم بالضٍع (1987) في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ؼاهُت للجىصة الجاتؼة (            1995) ألاوعوبُت و  حاتؼة الجىصة (1994) البًر

 (1997) صبي للجىصة ة حاتؼ

 (2001) ألاعصن –اإلالً كبض هللا الثاوي لألصاء الحيىمي اإلاخمّيز حاتؼة

 ؼ للجىصة حاتؼة (2007)اإلالً كبض اللٍؼ

(  2010)اللغبُت للجىصة   الجاتؼة
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-:اوكاء الجاتؼة
ؼ للجىصة اوكئذ  (الجاتؼة الىػىُت للجىصة ) حاتؼة اإلالً كبض اللٍؼ

ش 18670/ب/7الؿامُت عكم باإلاىافلت  الهُئت الؿلىصًت وخضصث هـ  1420/ 11/ 27 بخاٍع
 أماهت كامت للجاتؼة للمىاصفاث واإلالاًِـ والجىصة 

 
 كاما

 
وملالي مدافف الهُئت أمُىا

للجاتؼة وهاتب لغتِـ اللجىت الللُا للجاتؼة التي ًغأؾها ملالي وػٍغ الخجاعة والصىاكت 
تها ممثلىن مً الىػاعاث اإلالىُت ومنها وػاعحي  عتِـ مجلـ اصاعة الهُئت وفي كظٍى

.  الخللُم والصحت

الجاتؼة الىػىُت للجىصة 
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ملاًير الجاتؼة الىػىُت للجىصة 

(صعحت)الىػن الــملُــاع

ت -1 150اللُاصة ؤلاصاٍع

100الخسؼُؽ ؤلاؾتراجُجي  -2

ت  -3 100اإلاىاعص البكٍغ

100واإلاىاعص الكغواث  -4

150ومىخجاث الخضماثاصاعة اللملُاث  -5

150اإلاؿخفُضًً هخاتج اصاعة  -6

ت   -7 100هخاتج اإلاىاعص البكٍغ

150هخاتج ألاصاء الغتِؿُت  -8

1000اإلاجمىق
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همىطج الجاتؼة الىػىُت للجىصة
KING ABDULAZIZ QUALITY AWARD 
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 ملاًير الخمّيز التي جغجىؼ كليها حىاتؼ الخمّيز 
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قىغ هللا لىم

almutairi313@gmail.com

ٌّز واإلتقان  قناة التم
https://m.youtube.com/watch?featu

re=youtu.be&v=Zaletc8qMeY
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 وفي الخخام
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