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 تقرير بشأن البرنامج التدريبي 
  لطالب كمية اليندسة جامعة المنصورة الموجو

 

 

  
 بالتعاون مع

المركز الجامعي لمتطوير الميني بجامعة المنصورة
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تم اإلعالن عن البرنامج التدريبي من قبل كاًل من المركز الجامعي لمتطوير  -
الميني، ووحدة متابعة الخريجين بالكمية عمى أن يتم التسجيل لمراغبين من 

 /s2cY7ILFPoFQm3pA3https://goo.gl/formsخالل الرابط التالي: 
النيائية وقبل النيائية بكمية اليندسة جامعة  السنوات استيدف اإلعالن طالب -

.المنصورة  
يوم األحد  الساعة العاشرة صباح لحضور المقابمة الشخصية تمييدًا  التسجيليتم   -

ي.المرشحين لحضور البرنامج التدريبحيث يتم اختيار  2010 إبريل 14الموافق   
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 18/4/2010لفترة من الخميس مدة ثالث أيام في اتم عقد البرنامج التدريبي ل 

من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة  20/4/2010حتى السبت 
بقاعة أ.د/ رشاد البدراوي. مساءاً 

 الجامعة األمريكية -كمية اليندسة مدرس ب..  د/ خالد حيزة. 
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 مفيوم إدارة الجودة الشاممة (1
من المبادئ األساسية إلدارة الجودة  الشاممة: الجودة إدارة مباديء (2

 الشاممة ما يمي: 
التركيز عمى العمالء: العمالء وحدىم ىم من يحددون مستوى الجودة،   -

 بغض النظر عن التدريب المطبق عمى الموظفين، وعمميات التطوير المتبعة.
مشاركة الموظفين: يعتبر الموظفون العمالء الداخميين في المنظمة،  - 

د فمشاركتيم بتطوير المنتجات أو الخدمات، يساىم بشكل كبير في تحدي
 الجودة.

مركز العمميات: العمميات ىي المبدأ الذي يوّجو الموظفين، لدعم ىذه   -
العمميات عمى أساس األىداف األساسية المرتبطة برؤية، واستراتيجية، وىدف 

، وتطبيق معايير  ISO 9000المنظمة. 'النظام التكاممي: يمكن تطبيق نظام
 الجودة بناًء عميو.

االستراتيجيات والطرق الممنيجة: يجب وجود خطة استراتيجية متكاممة  - 
 تشمل التكامل، وتطوير الجودة، وتطوير المنتجات والخدمات في المنظمة. 

ُتتخذ القرارات في نظام إدارة الجودة الشاممة، بعيدًا عن  صنع القرار: -
ق، العواطف، واالىتمامات الشخصية، بحيث تكون مستندة عمى الحقائ

 والمعطيات الصحيحة. 
التواصل: يجب أن ُتصاغ استراتيجية التواصل ونقل المعمومات بشكل  -

يتماشى مع رسالة وأىداف المنظمة، حيث تشمل المساىمين في المنظمة، 
 وجميع المستويات داخميا، ووسائل االتصال، وقياس الفعالية، والتوقيت. 

اس الجودة الصحيحية، والتفكير التحسين المستمر: يؤدي استخدام أدوات قي -
اإلبداعي إلى البدء في تطبيق وتنفيذ المقترحات الخاصة بالتحسن المستمر 

 .وتنفيذىا، مما يؤدي إلى تطوير المنظمة إلى مستوى أعمى من الجودة
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ىناك العديد من الفوائد التي تعود عمى : فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاممة(  3

 نظام إدارة الجودة الشاممة، ومنيا:المنظمة عند تطبيق 
 تقوية الموقف التنافسي لممنظمة.  -
 زيادة رضا العمالء، ووالئيم لممنظمة.  -
 زيادة اإلنتاجية.  -
 القضاء عمى المنتجات التي تحتوي عمى عيوب، والمخمفات الميدورة. -
تعزيز قدرة المنظمة عمى التكيف مع أحوال األسواق دائمة التغير، واألنظمة البيئية   -

 والحكومية المختمفة.
 زيادة األمن الوظيفي، ورفع الروح المعنوية لمموظفين.  -
 زيادة األرباح، مقابل خفض التكاليف.  -
 مة. تعزيز أىمية المساىمين، وأصحاب المصالح المرتبطين بالعمل مع المنظ -
 .الحصول عمى عمميات متطورة ومحسنة -
 

 مدير وحدة متابعة الخريجين  
 

 أ/ منى عمي الحضري

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                           

      

                                 أ.د/ إبراىيم لطفي القال  
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 من فعاليات البرنامج التدريبيمقتطفات مصورة 

 


