
 يف سفظ املساسٌ ٚاشبطـٛات أبٛ ٜصٕطسٜك١ 

 ايػهاٟٚ :َعازب١ إدسا٤ات 

 فكط . 5سسٚف .. ٚعدد االدسا٤ات أٚ املساسٌ  5َه١ْٛ َٔ  غهاٟٚن١ًُ 

 يف تٜٛرت ابعينتأٚ اتضٌ  زقُٞ ٚ خرٚزاى أدسٟ ٚاْا بًتين غس

 ايػهاٟٚ ٚاالٖتُاّ بايػهاٟٚ املٛعٛع١ٝ ٚاملٓطك١ٝ فكط .غسب١ً  -1

 ايتشكٝكات ٚاالضتفطازات ايغسٚز١ٜ خبضٛظ ايػهاٟٚ يبٝإ ْطاقٗا ادسا٤  -2

 . ايكساز املٓاضب سبٌ املػه١ًارباذ  -3

 بايعٌُٝ البالغ٘ حبٌ ايػه٣ٛ .االتضاٍ  -4

 ايكساز املتخر سبٌ املػه١ً . تٓفٝرَتابع١  -5

 

 َساسٌ ع١ًُٝ ايتػٝري :

سسٚف ..  7 ٚعددٖا  (س بٝتوغّٝ)  (غهًوس غّٝازبطٗا يف ن١ًُ )  ايتػٝريترنس ن١ًُ  َاعٓد

 . فكط 7ٚعدد َساسٌ ايتػٝري 

  اشبًٌٚسدد اسباي١ غخط 

  طسٜك١ سًٗا ٚاختاز املػه١ً ازضِ اٚ خطط 

  َع٘ ٚتعاٌَ اسبٌ ْفر 

  ٘ٚقُٝ٘تابع 

 ايٛعع اسبايٞ .تػخٝط  -1

 املػانٌ اسبكٝك١ٝ .ذبدٜد  -2

 بساَر ايتػٝري .ربطٝط  -3

 االضرتاتٝذ١ٝ املال١ُ٥اختٝاز  -4

 ايتػٝري .تٓفٝر  -5

 َع َكا١َٚ ايتػٝري .اٌَ ايتع -6

 ٚايتكِٝٝ املتابع١  -7

 

 

 

 

 

 



 عًُٝات اإلداز٠ االضرتاتٝذ١ٝ 

ٚن١ًُ نًٓا ْعًِ بإٔ ن١ًُ االضرتاتٝذ١ٝ تعين ) تهتٝه١ٝ ( يريو أزبطٗا بٗرٙ ايه١ًُ 

 عًُٝات . 7سسٚف ، ٚعًُٝات اإلداز٠ االضرتاتٝذ١ٝ  7تهتٝه١ٝ َه١ْٛ َٔ 

) ذبدٜد اهلدف َٓٗاٚسدد ) ذبًٌٝ ايب١٦ٝ ( ٚسًًٗا  ) زضاي١ املٓظ١ُ (  ايسضاي١  (زؤٜا) غٛف

) تٓفٝر االضرتاتٝذ١ٝ ) ْفر (  ٚازضًٗا ) ذبدٜد االضرتاتٝذ١ٝ ( االزضاٍٚسدد طسٜك١ األٖداف ( 

 ) ايسقاب١ ٚايتكِٝٝ (ٚزاقب ايػخط املطتًِ 

 ايسؤٜا ايكٝاد١ٜ . -1

 زضاي١ املٓظ١ُ . -2

 ذبًٌٝ ايب١٦ٝ . -3

 ذبدٜد األٖداف ايس٥ٝط١ٝ . -4

 رتاتٝذٝات .ذبدٜد االض -5

 تٓفٝر االضرتاتٝذٝات -6

 ايسقاب١ ٚايتكِٝٝ . -7

 

 خط١ اشبطٛات اشبُظ

 5َٔ امسٗا تعسف عددٖا 

 فسش ترنس إٔ اٍٚ خط٠ٛ 

بايدٜتٍٛ ْٚكٍٛ يًعٝاٍ  ٗاْٚعكُاألزع١ٝ ، أٚ منطح ْٚٓظف ، ايبٝت ْستب ٚبعدٖا نايتايٞ

 تْٛا خمًضني ايٓظاف١ .ٚازندٚا اْغبطٛا 

َا تستب االزع١ٝ قبٌ  تٓظفاالزع١ٝ اٚ  تٓظفتسا اْٗا بايتدزز ٜعين َا تكدز تعكِ ايبٝت قبٌ َا 

 املهإ 

 ايفسش . -1

 ايرتتٝب املٓٗذٞ . -2

 تٓظٝف َهإ ايعٌُ . -3

 ايتعكِٝ ايػاٌَ . -4

 االْغباط ايراتٞ  -5

 

 

 

 



 َساسٌ ع١ًُٝ ايتدزٜب يف ازبٛد٠ :

ساسٌ سسٚف ٚعدد َ 6عددٖا تسٜٓٓل ( ٚن١ًُ  Training) تسٜٓٓل  باإلجنًٝصٟايتدزٜب َع٢ٓ 

 َسسٌ : 6ايتدزٜب 

ٚش تتٛقع اشبطٛات  جنًٝصٟ ٖٚٞ َٔ املػازٜع ايضػري٠ْفسض اْو تيب تفتح َعٗد يدزاض١ ايًػ١ اال

 ممهٔ ربًٝو تفتح َعٗد ايًٞ 

 األدٚات ايالش١َ دٗص أٚ سغسٚ،  األضاعٚعع سذس ،  اشبسا٥طٚصُِ ،  أٚ االزض سدد املٛقع

 ،،  ٚقِٝ املػسٚع،  املػسٚعْٚفر 

  ٚايسقاب١ بايتكِٝٝا تٓتٗٞ َ غايبابإٔ اشبطٛات  اخٛاْٞترنسٚا 

 االستٝادات ايتدزٜب١ٝ .ذبدٜد  -1

 ايربْاَر ايتدزٜيب .تضُِٝ  -2

 املٓظ١ُ ايتدزٜب١ٝ .تأضٝظ  -3

 يًربْاَر ٚدبٗٝص املاد٠ ايتدزٜب١ٝ .ايتشغري  -4

 ايربْاَر .تٓفٝر  -5

 ايربْاَر تكِٝٝ  -6

 

 َساسٌ ايطسٜك١ ايع١ًُٝ يًتشطني املطتُس 

 ٚايتشطني املطتُس َهٕٛسسٚف  7( اسفظ ٖرٙ ايه١ًُ ٚعددٖا نٓتٓٝٛش)ذبطني َطتُس ٜعين 

 َساسٌ . 7َٔ 

 "ايتشطني املطتُس  ٚاالضتطالع عٔ طسٜل ٓفر ت ١املطتكبًٚاسباي١ٝ ايعًُٝات  ْطام ٚ فسظذبدٜد " 

 ٖازب١ًُ تػٓٝو عٔ املساسٌ ايطبع ايها١ًَ 

 .ايفسظ ذبدٜد  -1

 .ايٓطام ذبدٜد  -2

 .اسباي١ٝ ذبًٌٝ ايعًُٝات  -3

 .املطتكب١ًٝ ٚعع تضٛز يًعًُٝات  -4

 ايتػٝري .تٓفٝر  -5

 ايتػٝريات أٚ ايتشكل َٓٗا .اضتطالع  -6

 .ايتشطني املطتُس  -7

 

 



 املسدع١ٝ املكاز١ْ خطٛات ادسا٤ات 

ساٚيت ازبع عدد اشبطٛات َا قدزت َٚابٞ اغٛش عًٝهِ ،، يهِ عَُٛا اذا داتو ن١ًُ 

 ٚ َساسٌ بدٕٚ َا تسبطٗا بأٟ ن١ًُ خطٛات ا 7َكاز١ْ فاعسف اْٗا 

زبُع ايعٌُ فسٜل ٚبعد ذيو ْهٕٛ  اقْ٘طصباي٘ َٛعٛع ايبشح البد إ حندد اختٝاز عٓد 

  اتٓفٝرٖيهٞ ٜتِ خط١ يتشطٝٓ٘ يف ايبشح ْٚغع ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف َٚعسف١ املعًَٛات 

 َٛعٛع املكاز١ْ .اختٝاز  -1

 املكاز١ْ .ْطام اقساز  -2

 ايعٌُ .فسٜل تهٜٛٔ  -3

 ذبًًٝٗا .ايغسٚز١ٜ ٚدزاضتٗا ٚمجع املعًَٛات  -4

 ٚايك٠ٛ يد٣ املٓظُات االخس٣ .ْكاط ايغعف اقساز  -5

 عٌُ الدسا٤ ايتشطٝٓات ايغسٚز١ٜ .ٚعع خط١  -6

 خط١ ايعٌُ َٚتابع١ ايتٓفٝر تٓفٝر  -7

 

 َساسٌ تطبٝل إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ 

  5ٚاملساسٌ أٜغا َه١ْٛ َٔ  سسٚف 5ن١ًُ تطبٝل َه١ْٛ َٔ 

 ْٚفر ايسقاب١ املتكد١َ  اشبط١ عدا

 االعداد  -1

 ايتخطٝط  -2

 ايتٓفٝر -3

 ايسقاب١ ٚايتكِٜٛ -4

 املتكد١َ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بايدزٜح ايٛط١ٝٓ يًذٛد٠ :املساسٌ األضاض١ٝ زبا٥ص٠ َايهّٛ 

آخس َطت٣ٛ يف ازباَع١ ٖٚٛ املطت٣ٛ ايجأَ ،، فايتخسز ٖٛ دا٥ص٠ ازبط عدد َساسٌ ازبا٥ص٠ ب

  يهٌ طايب

 اَا املساسٌ فكطُتٗا ع٢ً ازبع صبُٛعات 

 َسادع١ َطتك١ً ٚ  اضتالّ

 َسادع١ مجاع١ٝ ٚ  تسغٝح

 َسادع١ خاص١ ٚ   تسغٝح

 ازضاٍ ايتكازٜس  ٚ ْٗا٥ٞ  اختٝاز

 اضتالّ طًبات ايرتغٝح يًذا٥ص٠ . -1

 املسادع١ املطتك١ً ع٢ً أضاع فسدٟ . -2

 ايتاي١ٝ .تسغٝح املٓظُات املؤ١ًٖ يًُسس١ً  -3

 ادسا٤ املسادع١ ازبُاع١ٝ َٔ قبٌ سهاّ ازبا٥ص٠ . -4

 يًُسس١ً ايتاي١ٝ  يًُسس١ًتسغٝح املٓظُات  -5

 املسادعات اشباص١ بايصٜاز٠ املٝدا١ْٝ .ادسا٤  -6

 املٓظُات ايفا٥ص٠ . بأمسا٤االختٝاز ايٓٗا٥ٞ ٚايتٛص١ٝ  -7

 ر١ٜ عهط١ٝ إىل املٓظُات املػازن١ بازبا٥ص٠ .ازضاٍ ايتكازٜس نتػ -8

 

 : PDCAخطٛات َدخٌ 

  4ٚاشبطٛات اٜغا  PDCA 4عدد سسٚف 

 ْفر -4 افشط -3 أفعٌ -2 خطط -1

   

 ثالث١ٝ دٛزإ : َساسٌ

 َساسٌثالخ َٔ امسٗا 

 ايتشطني -3 ايسقاب١ -2 ايتخطٝط -1

 

 

 

 

 

 



 

 

 َفّٗٛ إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ :تطٛز َساسٌ 

 يف اض١ً٦ االتساّ ايطابك١ مل ٜسنص ع٢ً ايرتتٝب بٌ زنص ع٢ً َع٢ٓ نٌ َسس١ً :

ٓتر َٔ سٝح ٚقت ادسا٤ ايفشط ٚعدد املٓتذات اييت ربغع يًفشط فشط امل ايفشط :  -1

 ٚاْضب ايرتنٝص ع٢ً َد٣ َطابك١ املٓتر يًُٛاصفات ايف١ٝٓ ايٛعٛع١ فاشبطأ ٖٓا قد ٚقع

تػٌُ ناف١ ايٓػاطات ٚاالضايٝب االسضا١ٝ٥ اييت تغُٔ ايتأند َٔ إٔ  عبط ازبٛد٠ :  -2

 تضُِٝ املٓتر َطابل يًُٛاصفات 

 اف١ ازبٗٛد يًٛقا١ٜ َٔ سدٚخ األخطا٤ تسنص ٖرٙ املسس١ً ع٢ً تٛدٝ٘ ن تأنٝد ازبٛد٠ : -3

 سٝح ٚصفت باْ٘ ْظاّ أضاض٘ َٓع ٚقٛع األخطا٤ 

ٜتغُٔ دٛد٠ ايعًُٝات باالعاف١ ع٢ً دٛد٠ املٓتر ٜٚسنص ع٢ً  إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ : -4

 ايعٌُ ازبُاعٞ ٚتػذٝع َػازن١ ايعاًَني ٚاْدَادِٗ .

 

 

 

 أخريا ٖرٙ ايطسٜك١ فادتين صساس١ .. ٚامت٢ٓ اْٗا تكدز تفٝدنِ ٚيٛ بايػهٌ ايبطٝط

 

 

 تكبًٛا ازم ايتشاٜا ... اخٛنِ أبٛ ٜصٕ


