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يمكن عرض الورشة باللغة العربية بطلب خاص من جهة 
 محددة

 المدراء والمختصين في الجودة 

  المدراء بكافة مستوياتهم ذوي بعض مسئوليات

 الجودة

 ال تتطلب الورشة خلفية في الجودة أو اإلحصاء 

  لغة الورشة هي اإلنجليزية مع استخدام العربي

 عند الحاجة.

 محاور ورشة العمل

The ASQ CMQ/OE  

 مقدمة

لقد تم تصميم هذه الورشة خصيصا للمهتمين بتتتعتلمتم متعتنتة التجتودة 

وتطبيقاتها العملية. ففي جلسات الورشة، سيتم عرض العديد من المواضيع 

والمفاهيم مثل ضمان الجودة وضبط الجودة وتتحتستيتن التجتودة و دارة 

الجودة. كما سيتم شرح منهجية الستة سجما لتميز العمليات ونتاتام ازيتزو 

. وستتاح التفتر تة 2015إلدارة الجودة بنسخته الحديثة الصادرة في  9001

للمشاركين في الورشة اكتساب المفاهيم والمهارات االساسية في التجتودة 

مثل استخدام اإلحصاء في قياس الجودة. تتسم الورشة بالتوا ل المتبتاد  

واألمثلة العملية المبسطة، ما يجعلها مناسبة لجميع المشاركيتن الترايتبتيتن 

 بتحدث الجودة بطالقة.

 األهداف

الهدف األساسي للورشة هو تمكين المشاركين من تحدث الجودة بطالقتة. 

 فمع نهاية الورشة سيتمكن المشارك من: 

  فهم معنة الجودة وكيفية تأثيرها علة األداء المالي للمؤسسة وعتلتة

 األداء االقتصادي بشكل عام

  تحديد المبادئ الثالثة للجودة واستخداماتها في تتحتلتيتل التعتمتلتيتات

 وتحسين الجودة

 تطبيق األدوات السبعة األساسية للجودة 

  تعلمم مفاهيم الجودة مثل ضمان الجودة وقدرة التعتمتلتيتات والستتتة

 سجما باستخدام حسابات احصائية مبسطة

  لناام  دارة الجودة والجودة الشاملة 1009التمييز بين ازيزو 

 المقترح مشاركتهم

 مفهوم و ابعاد الجودة 

  تأثير الجودة علة األداء المالي و االقتصادي 

 الجودة الشاملة 

 المبادئ الثالثة للجودة 

 تأثير التفاوت االعتمادية علة الجودة 

  1009موا فة ادارة الجودة و ازيزو  

 دائرة الجودة 

 أدوات الجودة األساسية 

 ضبط الجودة 

 تحسين الجودة 

 ستة سجما 

 ضمان الجودة 



األستاذ الدكتور طارق عبد المحسن الدويسان حاصل عللل  

البكالوريوس و الماجستير والدكتوراه من جامعة والية أريلزوالا 

في الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية. يعمل  0991في عام 

حالياً أستاذاً في قسم الهندسة الصناعية واللنلظلم اإلداريلة 

في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، حيث يلقلوم 

بتدريس مقررات في الجودة والسالمة. ولديه شهادات مهنية 

مميزه هي: مدير جودة وتميز مؤسسات ُمحترف، وملحلتلرف 

ستة سجما حزام أسود، ومهندس جودة ُمحلتلرف، وملدقل  

جودة ُمحترف من الجمعية األمريكية للجودة. ومحترف سالمة 

معتمد ومدرب بيئة وسالمة وصحة ملعلتلملد ملن ملجلللس 

محترفي السالمة المعتمدين األمريكي. ويلتلملتلد اللدكلتلور 

الدويسان بخبرة مهنية طويلة باالستشارات واللتلدريلب فلي 

مجاالت الجودة والسالمة والتميز المؤسسي، ومن علملال ه 

شركة البترول الوطنليلة وورارة اللكلهلربلاا واللملاا وشلركلة 

الكيماويات البترولية، وجامعة الكويت ومعهد التنمية اإلداريلة 

 في قطر وشركة افط الكويت. 
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