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 مدير جودة وتميز مؤسسات محترف، مهندس جودة محترف، مدير جودة محترف

 الجمعية األمريكية للجودة



يمكن عرض الورشة باللغة االنجليزية بطلب خاص من جهة 
 محددة

  اإلدارة الوسطى )مدراء، مراقبين، رؤساء

   أقسام(

 محاور الدورة

The ASQ CMQ/OE  
 مقدمة

ملن  في كلل مسلتلو  مطلوب من كل مسؤول هام التخطيط نشاط يعتبر

جلودة علمللليلة  علللى يعتلملد مستويات المؤسسة، ونجاح خطة المؤسسة

المؤسسية والتشغيلليلة و  -التخطيط. والشك أن مؤشرات القياس الرئيسية 

فلي كلافلة  هي البوصلة التي من خاللها يتم تفعيل اللخلطلط -  العمليات

   المستويات اإلدارية.

هذه الدورة مُعدة خصيصًا للمسئولين عن تفعيل ومتابعة تنلفليلذ اللخلطلة 

  ورؤساء اقسام. ومراقبين مدراء االستراتيجية من

من خالل هذه الدورة من التعرّف على ملخلتللل   المشارك سيتمكن حيث

التلخلطليلط  وقياس األداء، واكتساب مهارات االستراتيجي مفاهيم التخطيط

  العمل. األساسية بالتمرّن على أمثلة واقعية ومن بيئة وقياس األداء

 األهداف

 شرح مفاهيم التخطيط االستراتيجي  

 تحديد أساليب التخطيط الرئيسية  

 تحديد ووص  مكونات الخطة االستراتيجية  

 صياغة مؤشر األداء بكافة مكوناته بشكل سليم  

 وص  التصنيفات المختلفة لمؤشرات األداء  

 صياغة المؤشرات بأسلوب بطاقة األداء المتوازن  

 صياغة مؤشرات أداء العمليات المختلفة  

 تحديد وصياغة مؤشرات األداء الشائعة  

 ربط مؤشرات األداء بمختل  المستويات وبشكل تكاملي  

 المقترح مشاركتهم

  مفاهيم التخطيط االستراتيجي ومؤشرات

  األداء الرئيسية

 أدوات التخطيط الرئيسية  

 الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية  

  مؤشرات بطاقة األداء المتوازن لقياس أداء

  المؤسسة

  ،مؤشرات األداء لقياس أداء العمليات )الجودة

  الفعالية، الكفاءة، واالنتاجية(

 الشائعة )المالية، العميل،  مؤشرات األداء

التسويق والعالقات العامة، العمليات، 

العاملين، المسؤولية المجتمعية، المشاريع، 

  التدريب(



األستاذ الدكتور طارق عبد المحسن الدويساا  ااا ا  

على البكالوريوس و الماجستير والدكتوراه من جااماعاة 

في الهانادساة العانااعاياة  0991والية أريزونا في عام 

والنظم اإلدارية. يعم  االياً أستاذاً في قسم الهندساة 

العناعية والنظم اإلدارية في كلية الهندساة والاباتارو  

في جامعة الكويت، ايث يقوم بتدريا  ماقاررات فاي 

الجودة والسالمة. ولديه شهادات مهنية مامايازه  اي  

مدير جودة وتميز مؤسسات ُمحترف، وماحاتارف ساتاة 

سجما ازام أسود، ومهندس جودة ُماحاتارف، ومادقا  

جودة ُمحترف من الجمعية األمريكية للجودة. وماحاتارف 

سالمة معتمد ومدرب بيئة وسالمة و حة معتاماد مان 

مجل  محترفي السالمة المعتمدين األمريكي. ويتمتا  

الدكتور الدويسا  بخبرة مهنية طويالاة بااالساتاشاارات 

والتدريب في ماجااالت الاجاودة والساالماة والاتاماياز 

المؤسسي، ومن عمالؤه شركة البترو  الوطنية ووزارة 

الكهرباء والماء وشركة الكيماويات البتارولاياة، وجااماعاة 

الكويت ومعهد التنمية اإلدارية في قطار وشاركاة نا ا  

 الكويت. 
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