
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص إدارة الجىدة
 

 املنادي

 التنسىها من دعىاتكم

 

 اإلالخظ نباعة نً مدخىي ) ؾااٛ وزُاعاث (-1

 الاؾئلت الؿابٓت مو آزغ بزخباع)جهاًه ٗل مداغغة( ظمُو-2

 الىاظباث آلزغ َطل ) في جهاًت اإلالخظ(-3

 ( ؾااٛ جهاًت اإلالخظ20اإلاغاظهه )-4

  جم وغو نلماء الجىصة في آزغ الطُده-5

 في آزغ الطُده الٓىاهحنججمُو -6
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 الشاملت الجىصة بصاعة ماَُت  :ألاولى املخاغغة

 

 .اإلاىخج وخالت وغو نً الىكغ بًؼ لالؾخهماٛ اإلاىخج مالثمت مضي َى _______ لضي الخ٘م َمهُاع

 الجىصة-نُٓلي                     وضُي نمغ -َُجىبُىم                          -الضولُت                   ُتاإلاىاض -                ظىعان -
 

 .“اإلاخؿلباث مو اإلاؿابٓت مضي” :ؤجها نلى الجىصة وُنّغَذ ٖما

 الجىصة-نُٓلي                     وضُي نمغ -  َُجىبُىم                        -الضولُت                   اإلاىاضُت -ظىعان                 -
 

 .“الهمُل إلاخؿلباث اإلاىخج في اإلاىعوزت الخطاثظ مجمىنت جلبُت صعظت”

 الجىصة-نمغ وضُي نُٓلي                     -َُجىبُىم                          -                  اإلاىاضُت الضولُت -ظىعان                 -
 

ٔ وشاؾاث زطاثظ جُانل هاجج” ً بضوعٍ والظي والطُاهت، والطىانت والهىضؾت الدؿٍى
ّ
 “وعيباجه الهمُل خاظاث جلبُت مً ًم٘

 الجىصة-نُٓلي                     وضُي نمغ -                      َُجىبُىم    -الضولُت                   اإلاىاضُت -ظىعان                 -
 

 وعيباث باخخُاظاث الىَاء نلى زاللها مً ْاصعة ج٘ىن  اإلاخمحزة الجىصة مً نالي بمؿخىي  زضمت جٓضًم ؤو لؿلهت اإلاىكمت بهخاط”

هاتهم مو ًخُٔ الظي بالشٙل نمالئها، دٓٔ جْى   مىغىنت مٓاًِـ زالٛ مً وطلٚ لضحهم، والؿهاصة الغغا ٍو
 
 ؤو الؿلهت إلهخاط ؾلُا

هه ما مؿخىي  بحن ًٓاعن  الهمُل ؤن طلٚ مً ٍخطحو  .“َحهما الخمحز ضُت وبًجاص الخضمت جٓضًم  وبحن ًخلٓاَا التي الخضمت مً ًخْى

 ... َٙلما بالُهل، جلٓاَا التي الخضمت مؿخىي 

 الجىصة-                    نُٓلي وضُي نمغ -َُجىبُىم                          -الضولُت                   اإلاىاضُت -ظىعان                 -
 

 : الجىصة ؤبهاص

   الطالخُت -             الانخماصًت          -                       اإلاؿابٓت -       اإلاكهغ                -                                ألاصاء      -

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                   الؿمهت        -                      الجمالُت -                الاؾخجابت -اإلآضمت                الخضماث -
 

 .لآللت باليؿبت الؿغنت ؤو للطىعة، باليؿبت ألالىان وغىح مشل ألاؾاؾُت اإلاىخج لخطاثظ ٌشحر

        اإلاكهغ                       -          الانخماصًت           -           اإلاؿابٓت          -                     الطالخُت -                            ألاصاء  -
 

ت، اإلاىخج لخطاثظ ٌشحر  .الاؾخهماٛ في ألامان ُبهض،ؤو نً الخد٘م ٖجهاػ اإلاىخج بلى اإلاػاَت الطُاث جمشل التي الشاهٍى

                              اإلاكهغ -الانخماصًت                     -اإلاؿابٓت                     -                     الطالخُت -ألاصاء                              -

 .الطىانت مهاًحر ؤو اإلاؿلىبت، اإلاىاضُاث خؿب ؤلاهخاط

                              اإلاكهغ -الانخماصًت                     -                    اإلاؿابٓت -                     الطالخُت -ألاصاء                              -
 

ذ، بمغوع ألاصاء زباث مضي بمهنى ذ مخىؾـ آزغ بمهنى ؤو الْى  .الهمل نً اإلاىخج َُه ًخهؿل الظي الْى

 هغ                             اإلاك -                   الانخماصًت -اإلاؿابٓت                     -                     الطالخُت -ألاصاء                              -
 

 .للمىخج اإلاخىْو الدشًُلي الهمغ

 اإلاكهغ                              -الانخماصًت                     -اإلاؿابٓت                     -                     الطالخُت -ألاصاء                              -
 

ٙاوي، والاَخمام اإلاش٘الث خل مشل  .الخصخُذ ؾهىلت مضي بلى باإلغاَت بالش

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                      الجمالُت -                   الؿمهت -            اإلآضمت الخضماث-                   الاؾخجابت -
 

 .الخهامل في والُ٘اؾت اللؿِ مشل الهمُل، مو الباجو ججاوب مضي

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                      الجمالُت -الؿمهت                    -اإلآضمت             الخضماث-                   الاؾخجابت -
 

 .ما مبنى في الخاعظُت الجهاثُت ٗالدشؿُباث لضًه، اإلاُػلت بالخطاثظ ؤلاوؿان بخؿاؽ

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                      الجمالُت -               الؿمهت     -اإلآضمت             الخضماث-                   الاؾخجابت -
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 .الهمُل لضي اإلاىخج نً الؿابٓت واإلاهلىماث الخبرة

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                      الجمالُت -                 الؿمهت   -اإلآضمت             الخضماث-                   الاؾخجابت -
 

، بهػها نً مىُطلت لِؿذ الجىصة  ؤبهاص َظٍ ؤن الىاْو في
 
ذ هُـ في ُبهض مً ______ اإلاىخج في ًخىَغ ؤهه بط جماما  .الْى

 لِـ مما طٖغ  -اوؾـ                   -                  ؤٖثر   -ؤْل                   -
 

ت َلؿُت”  ؤَضاٍ وجدُٓٔ واملجخمو، الهمُل وجىْهاث اثاخخُاظ جدُٓٔ زاللها مً ًخم التي اإلاىكمت وشاؾاث ٗاَت حشمل بصاٍع

ّ  بإُٖإ ٖظلٚ اإلاىكمت غ مؿخمغ بضاَو الهاملحن ظمُو لؿاْاث ألامشل الاؾخسضام ؾٍغٔ نً جٙلُت وؤْلها الؿغ  .“للخؿٍى

ؿاوي                اإلآاًِـ مههض -ؤ  -  ؤ وط       -                    بصاعة الجىصة الشاملت       -ط  -              N. Chorn ٖىعن -ب  -البًر
   

ٙامل الالتزام مُهىم حهؼػ  زٓاَت الشاملت الجىصة بصاعة حهخبر.“اإلاىكماث بةصاعة ًخهلٔ َُما للخُ٘حر ظضًض ؤؾلىب”  الهمُل عغا ججاٍ ال

 زٓاَُت، زىعة ؤجها نلى ملتالشا الجىصة بصاعة بلى الىكغ ًمً٘ وبالخالي .الهمل مجاالث ٗاَت في وؤلابضام اإلاؿخمغ الخدؿحن زالٛ مً

ٓت بؿبب وطلٚ حز باؾخمغاع، الجىصة جدؿحن نلى بالهمل ًخهلٔ َُما ؤلاصاعة َحها وحهمل جُ٘غ التي الؿٍغ ٔ نمل نلى والتٖر  ... ، الٍُغ

ؿاوي                اإلآاًِـ مههض -ؤ  -  ب وط       -                     بصاعة الجىصة الشاملت      -ط  -              N. Chorn ٖىعن -ب  -البًر
 

هني
ُ
 .الالػمتاإلاىاع  وجىَحر الجىصة وشاؾاث صنم نً هاَُٚ الجىصة، بخؿبُٔ اإلاخهلٓت ألاوشؿت ٗاَت ومغاْبت وجىظُه وجىكُم جسؿُـ وح

 صخُذ  ٗل ماطٖغ  -                 الشاملت -                 الجىصة        -                        بصاعة  -

هني
ُ
هاجه الهمُل مخؿلباث جلبُت وح  .وجْى

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -الشاملت                  -                      الجىصة   -بصاعة                        -
 

هني
ُ
ت وح  .اإلاؿخمغة الخدؿِىاث وبظغاء الجىصة مشاٗل لخل بُجهم والخيؿُٔ اإلاىكمت، مىقُي ٗاَت مشاٖع

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -                الشاملت  -الجىصة                         -                   بصاعة      -
 

 : الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مً اإلاىكمت ججىحها التي الُىاثض ؤَم

، في للمىكمت الخىاَس ي الىغو جدؿحن 1.  . الغبدُت مهضالث وعَو الؿّى

ؼ 2.  .اإلاىعصًً مو الهالْاث حهٍؼ

و 3.  .الهمالء عغا صعظت َع

 .اإلآضمت الخضماث ؤو اإلاطىهت اإلاىخجاث ظىصة جدؿحن 4.

 .الخالِ مهضالث وجٓلُل ؤزؿاء، وظىص نضم هدُجت الهمل جٙلُت اهسُاع 5.

ؼ ظضًضة، ؤؾىاّ َخذ 6.  .الخالُت ألاؾىاّ وحهٍؼ

 .ألاولى اإلاغة مً صخُدت بطىعة باألنماٛ الُٓام 7.

اصة 8.  .اإلاىكمت صازل للخًحراث جابتالاؾخ ؾغنت مهضٛ ٍػ

غ 9.  .الخضٍعب زالٛ مً الٓضعاث جؿٍى

خه زالٛ مً الظاث بخدُٓٔ وبشهاٍع الهامل جدُحز 10.  .الٓغاعاث واجساط ألاَضاٍ وغو في مشاٖع

 ظمُو ماطٖغ صخُذ. 11
 

ٗاث خٓٓخه الظي الىجاح مً الشاملت الجىصة ؤَمُت نلى ؤصٛ لِـ ٗا خؿاب نلى الُاباهُت الشغ ُ٘ت ثالشغ  مً الشماهِىاث في ألامٍغ

 .الشاملت الجىصة إلصاعة جؿبُٓها هدُجت ..............

- ً  الٓغن الاعبهحن  -الٓغن الشالزحن                      -                     الٓغن الهشٍغ
 

حز بضؤ ً، الٓغن  في الُابان في الجىصة مُهىم نلى التٖر ٙا في بهضَا اهدشغ زم الهشٍغ ٛ  ؤمٍغ ٛ  باقي زم ألاوعوبُت، والضو ض الهالم، صو  ٗان ْو

ٍغالجىصة  مُهىم جدضًض في واإلاٍُ٘غً الهلماء ْبل مً نضًضة مؿاَماث َىإ  .وجؿٍى

 ألاصاء   مُهىم وجؿىع  وشإة -                الشاملت الجىصة بصاعة مُهىم وجؿىع  وشإة -
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 : وهي عثِؿت، مغاخل بإعبو الشاملت الجىصة بصاعة مُهىم مغ

 ٗل ماطٖغ صخُذ -الشاملت                   الجىصة بصاعة -الجىصة                جإُٖض -             الجىصة غبـ -الُدظ               -
 

ذ خُض مً اإلاىخج َدظ نلى َٓـ الجىصة جدلُالث ْامذ  اهطب خُض .للُدظ جسػو التي اإلاىخجاث ونضص الُدظ بظغاء ْو

حز  يحر اإلاىخجاث ومهالجت للهمُل، اإلاؿابٓت اإلاىخجاث حؿلُم ُبًُت اإلاىغىنت الُىُت للمىاضُاث اإلاىخج مؿابٓت مضي نلى َىا التٖر

  خطل ْض َالخؿإ .للمىاضُاث اإلاؿابٓت
 
خم مىهه، نلى الهمل صون  َهال  .لخصخُده نىه البدض ٍو

           Quality Assuranceالجىصة  جإُٖض -                      trolQuality Conالجىصة  غبـ -                              Inspection الُدظ -

 ٗل ماطٖغ صخُذ -               Total Quality Managementالشاملت    الجىصة بصاعة -    
 

 َٓض نلُه اء  وبى.املخضصة للمىاضُاث مؿابٔ اإلاىخج جطمُم ؤن مً الخإٖض جػمً التي ؤلاخطاثُت وألاؾالُب اليشاؾاث ٗاَت حشمل

 ألاؾالُب بخهُٓض ًخهلٔ َُما الُدظ نً مخؿىعة اإلاغخلت َظٍ حهخبر وبظلٚ .وألاصاء الخطمُم لدشمل الجىصة غبـ نملُت امخضث

 .اإلاؿخسضمت ألاهكمت وجؿىع 

           Quality Assuranceلجىصة ا جإُٖض -                      Quality Controlالجىصة  غبـ -                              Inspectionالُدظ  -
 

ؼ ىم مىو ؤؾاؾه هكام بإجها وضُذ خُض ألازؿاء، خضور مً للىْاًت الجهىص ٗاَت جىظُه نلى اإلاغخلت َظٍ جٖغ  والٓػاء ألازؿاء ْو

 الجىصة خؿلباثبم جُي الهملُت ؤو اإلاىخج بإن الشٓت لخىَحر الالػمت ؤلاظغاءاث ٗاَت اإلاغخلت َظٍ جخػمً.البضاًت مىظ ؤؾبابها نلى

ابُت َلؿُت نلى ًٓىم جُ٘حر ؤؾلىب(   الىْاًت نلى حهخمض ْع
 
 بهض الخؿإ واٖدشاٍ الُدظ مً بضال

ٙالُِ صعاؾت غغوعة بلى باإلغاَت للجىصة، الخسؿُـ نملُت بمىكىعَا اإلاغخلت َظٍ حشمل.)ألاوان َىاث  بالُىاثض الجىصة ومٓاعهتها ج

 اإلام٘ىت

           Quality Assuranceالجىصة  جإُٖض -                      Quality Controlالجىصة  غبـ -                              Inspectionالُدظ  -
 

ً، الٓغن  مً الشماهِىاث في بالكهىع  اإلاُهىم َظا بضؤ ؼ اإلاىخج، ظىصة بلى باإلغاَت الهملُاث ظىصة ًخػمً خُض الهشٍغ ٖغ  الهمل نلى ٍو

ت وحصجُو الجماعي، حز نلى باإلغاَت واهضماظهم، الهاملحن مشاٖع ت الهمالء، نلى التٖر  ... اإلاىعصًً، ومشاٖع

  Quality Assuranceالجىصة  جإُٖض -                                                   Quality Controlالجىصة  غبـ -

 غ صخُذ          ٗل ماطٖ -         Total Quality Managementالشاملت    الجىصة بصاعة -

 

  الشاملت الجىصة وبصاعة الخٓلُضًت ؤلاصاعة بحن مٓاعهت

 
 

 مقارنهمهمة ال
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 : الشاملت الجىصة بصاعة مجاٛ في والباخشحن الهلماء ؤبغػ 

 Joseph Jura ظىعان ظىػٍِ -                 W. Edwards Deming صًمىج اصواعص  -

ٙاوا ٗاوعو -                                 Philip Grosb ٖغوؾبي َُلُب -   ظمُو ماطٖغ صخُذ -                 Kaora Ishikawa اٌشُ
 

ٙي مؿدشاع اغُاث في الضٖخىعاٍ صعظت نلى خاضل ؤمٍغ اء، الٍغ ٓب والُحًز
ّ
ل  مجاٛ في ممحزة بؾهاماث وله الشاملت، الجىصة زىعة بإبي وٍُ

ض ؤلاخطاجي الػبـ ٙاٍع اهدشغث خُض ىصةالج في بُػله الُاباهُىن  انتٍر للهملُاث،ْو ض الُابان، في بؿغنت ؤَ ضٍ ْو
ّ
 ؤلامبراؾىع  ْل

  1961 نام َحروَُخى
 
  وؾاما

 
ُها   َع

 
ما  .املجاٛ َظا في لضوعٍ جٍ٘غ

                     Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب  -     Joseph Juraظىعان ظىػٍِ -                  W. Edwards Demingصًمىج اصواعص  -
 

 :ًلي بما جلخُطها ًمً٘ والتي نشغ، ألاعبهت مباصثه بخؿبُٔ اإلاىكمت التزام غغوعة نلى صًمىج َلؿُت ُبىِذ

 .اإلاىكمت وؤيغاع ؤَضاٍ ووشغ جدضًض 1.

 .الجضًضة الُلؿُت جبني 2.

 .ال٘لي الُدظ نلى الانخماص نضم 3.

 .ألاْل الؿهغ نلى ولِـ اإلاشتراة اإلاىاص ظىصة نلى الانخماص 4.

 .باؾخمغاع والخضمت ؤلاهخاط امهك جدؿحن 5.

 .الجىصة لخدؿحن بالخضٍعب الاَخمام 6.

 .الُانلت الُٓاصة بًجاص 7.

 .الخٍى نلى الٓػاء 8.

ّ  ظهىص حهكُم 9.  .الهمل َغ

 .الجىَاء والشهاعاث الىطاثذ ججىب 10

مُت ؤَضاٍ جدضًض ججىب 11.  .للهاملحن ْع

 .بهملهم الهاملحن انتزاػ لضنم اإلاهىْاث بػالت 12.

غ الخهلم حصجُو 13.  .الظاحي والخؿٍى

ل نملُت لضَو اإلاالثم الخًُحر بخضار 14.   ٗل ماطٖغ صخُذ .15               .الخدٍى
 

 :وهي ، للمىكماث الٓاجلت الؿبهت باألمغاع ؾماَا اإلاىكمت مؿخٓبل نلى ؾلبي جإزحر لها نىامل ؾبهت بىظىص صًمىج ؤشاع

 .ألاَضاٍ جلٚ ويمىع الخدؿحن دىه ألاَضاٍ وغو في الاؾخمغاع نضم 1.

حز 2.  .َٓـ الٓطحر ألاظل في ألاعباح نلى التٖر

ِ ألاَغاص، ألصاء الخٓلُضًت الخُُٓم ؤهكمت ُٖاءة نضم 3.  .ألاهكمت َظٍ هدُجت الىقُُي مؿخٓبلهم نلى بالخإزحر الهاملحن وجسٍى

 .ؤلاصاعة في ال٘شحرة الخًحراث 4.

 .َٓـ ال٘م ؤؾاؽ نلى ؤلاصاعة 5.

ٛ  مً اإلاىخجاث في الجىصة هكام بىاء نضم 6.  .زؿىة ؤو

ٙالُِ 7. ت ويحر َحها اإلابالٌ الخ  ٗل ماطٖغ صخُذ .7     .الٓاهىهُت وألامىع  والاؾدشاعاث اإلاىخج غمان مجاالث في الػغوٍع
 

 غغوعة بلى ظىعان ؤشاع ضْو .ججاَها ؤلاصاعة ومؿاولُت الجىصة نً للُاباهُحن مداغغاث ْضم خُض الُابان، في الجىصة زىعة في ؤؾهم

ٙاع لئلبضام اإلاىاؾب اإلاىار جىَحر  اإلاش٘الث خل غغوعة نلى ؤٖض ٖما .للمىكمت الخىكُمُت الشٓاَت في حًُحر بخضار ًخؿلب بما والابخ

 
 
 .الهلمي لؤلؾلىب اؾدىاصا

                     Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب  -                   Joseph Juraظىعان ظىػٍِ -                  W. Edwards Demingصًمىج اصواعص  -

 

 

 مهمة كل اسم وتعريفه 
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ُاءة الجىصة جدؿحن بحن Joseph Jura ظىعان ظىػٍِ عبـ  :مً جخ٘ىن  التي ظىعان بشالزُت ٌؿمى ما زالٛ مً ؤلاصاعة ٖو

ابت -            الجُض الخسؿُـ -   ٗل ماطٖغ صخُذ -               خمغةاإلاؿ الخدؿِىاث بظغاء -                  الجىصة نلى الُهالت الْغ
 

ؼ
ّ
  الجىصة، لُٓاصة ................ لئلصاعة ال٘بحر الضوع  نلى ظىعان ٖع

 الؿُلى  -                    الىؾؿى  -الهلُا                    -

ذ بىُـ ظىعان ل٘ىه  ............ ؤلاصاعة صوع  حهمل لم الْى

 الؿُلى  -الىؾؿى                     -                  الهلُا والؿُلى -
 

 ٛ ت الهُىب بُ٘غة هاصي مً ؤو  ،)ألاولى اإلاغة مً الصخُذ الهمل ظغاء زؿإ ؤي وظىص نضم( ؤي Zero Defects الطٍُغ

                     Grosb Philipٖغوؾبي َُلُب  -              Joseph Juraظىعان ظىػٍِ -                  W. Edwards Demingصًمىج اصواعص  -
 

ٙالُِ وبحن اإلاىكمت في الجىصة مؿخىي  بحن .......... وعبـ ٖما   .اإلاخدٓٓت وألاعباح الخ

                     Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب  -               Joseph Juraظىعان ظىػٍِ -                  W. Edwards Demingصًمىج اصواعص  -
 

 َحها، نالي مؿخىي  وجدُٓٔ الجىصة صنم في الهلُا ؤلاصاعة ؤَمُت نلى يٖغوؾب ؤٖض

                     Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب  -               Joseph Juraظىعان ظىػٍِ -                  W. Edwards Demingصًمىج اصواعص  -
 

  ووغو ٖما 
 
  بغهامجا

 
ٙامال ؼ الشاملت للجىصة مخ

ّ
 جسُُؼ بلى ًاصي الظي بالشٙل ألاولى اإلاغة مً الصخُذ بالشٙل الهمل ؤصاء لىن َُه ٖع

 .الخٙلُت

                     Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب  -              Joseph Juraظىعان ظىػٍِ -                  W. Edwards Demingصًمىج اصواعص  -
 

ض ٙالُِ ٖغوؾبي ّْؿم ْو  :َما َئخحن، بلى الخ

ٙالُِ - ٙالُِ -                 مٓبىلت ج         ٗل ماطٖغ صخُذ -مٓبىلت                    يحر ج
                

 .الجىصة مؿخىي  جدؿحن في حؿاَم

ٙالُِ-  ٙالُِ -                 مٓبىلت ج        ٗل ماطٖغ صخُذ  -مٓبىلت                    يحر ج
 

ىُٔ
ُ
 .اإلاؿلىب الجىصة مؿخىي  جدُٓٔ صون  ج

ٙالُِ-  ٙالُِ -                 مٓبىلت ج        ٗل ماطٖغ صخُذ  -                   مٓبىلت يحر ج
 

 مشابت او ممازل نمل في ٌهملىن  الهاملحن مً ضًحرة مجمىناث نً نباعة وهي  Quality Circlesالجىصة لخلٓاث الغوحي ألاب ٌهخبر

ىػم ،)وألاؾغم َػلألا  الاهجاػ ُبًُت وجماؾٚ ججاوـ( مىن  جؿىنُت، بطُت بهػهم مو ألانػاء ٍو
ّ
ىك  مشاٗل إلاىاْشت اظخماناتهم ٍو

ٛ  واْتراح الهمل في الجىصة غ بهضٍ اإلاىاؾبت الخلى هٓض .“ألاصء وجدؿحن جؿٍى  ومضَىم مىخكم وبشٙل ألاؾبىم في ؾانت إلاضة الاظخمام وَُ

ض ألاظغ، اث ؤزىاء الاظخماناث حهٓض ْو ضاع بها، زاص مشٍغ ُْاصة جدذ الخلٓت وججخمو ٖما زاعظها، ؤو ؾميالغ  الضوام ؤْو  الهمل وٍُ

  بضازلها
 
ٓا ىطب الضًمٓغاؾي، للىمـ َو ٙامل الُهم لضحهم ألن بها ًٓىمىن  التي الُىمُت ؤنمالهم نلى الخلٓت ؤنػاء اَخمام ٍو  ال

م إلاشاٗلهم،  .خلها نلى ألاْضع َو

 Joseph Jura ظىعان ظىػٍِ -                 W. Edwards Deming صًمىج اصواعص  -

ٙاوا ٗاوعو -                                  Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب -               Kaora Ishikawaاٌشُ
 

ب ألَمُت ؤلاشاعة نً هاَُٚ الجىصة، خلٓاث زالٛ مً اإلاش٘الث خل في الهاملحن بةشغإ ....... هاصي اصة في الخضٍع  الهاملحن مهاٍع ٍػ

 .اججاَاتهم وحًُحر مهاعاتهم وجدؿحن

 Joseph Jura ظىعان ظىػٍِ -                 W. Edwards Deming صًمىج اصواعص  -

ٙاوا ٗاوعو -                                  Philip Grosbٖغوؾبي َُلُب -               Kaora Ishikawaاٌشُ
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 وبىُـ ، ؤزغي  بلى مىكمت مً الخىكُم َظا ًسخلِ خُض اإلاىكمت، في الشاملت الجىصة إلصاعة لؤمش جىكُم ؤو همؿي جىكُم َىإ لِـ

ذ مً اإلاىكمت  .آلزغ ْو

 زؿإ  -                            صح -

 :الشاملت الجىصة إلصاعة الخىكُمي الشٙل ازخُاع في جازغ التي الهىامل ؤَم

 .اإلاىكمت حجم 1.

 .الجىصة َمُتؤ بلى الهلُا ؤلاصاعة هكغة 2.

ٙاهاث جىَغ 3.  .للمىكمت اإلاالُت ؤلام

ٙاهاث جىَغ 4. ت ؤلام ٛ  في الشاملت الجىصة بصاعة في اإلاخسططحن هضعة قل في وزاضت البشٍغ  .الىامُت الضو

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 6               .للمىكمت الجًغافي الاهدشاع ؾهت 5.
 

ٙاٛ نضة الخىكُمي الهُٙل نلى الشاملت الجىصة بصاعة ظهاػ مىْو ًخسظ  : وهي ، ؤش

 .الجىصة صاثغة 1.

 .الجىصة ْؿم 2.

ت وخضة وظىص نضم 3.   : للجىصة بصاٍع
 
 بل للجىصة، مخُغى ْؿم ؤو صاثغة بوشاء بلى الخاظت حؿخضعي ال َٓض الطًحرة، اإلاىكماث في وزاضت

 .ألاضلي نمله بلى اَتباإلغ الجىصة بإنماٛ الُٓام الضواثغ مضًغي  ؤخض بلى حههض بإن ؤلاصاعة ج٘خُي ْض
 

 : زاعجي بمؿدشاع الاؾخهاهت مؼاًا ؤبغػ  مً

  ٗل ماطٖغ صخُذ –           .واإلآترخاث آلاعاء ججضص - .                       الجُضة الخبرة                    - اإلاىغىنُت -
 

ٓت َظٍ نُىب مً  :الؿٍغ

 .الخٙلُت اماعجُ - .اإلاىكمت مىقُي ْبل مً الاعجُاح نضم هكغة -

ٛ  ضهىبت -  .للمىكمت الىالء نضم - .اإلاهلىماث نلى الخطى

لت البرامج مخابهت ضهىبت -  ٗل ماطٖغ صخُذ –                                     .ألامض ؾٍى
 

  لُ٘ىن  ......... في ؤنػاء مً املجلـ ًخ٘ىن 
 
  مسؿـ، َى ما خؿب جىُُظَا مً والخإٖض الجىصة اؾتراجُجُت وغو نً مؿئىال

 الاصاعة الىؾؿى -                 الاصاعة الهلُا -الاصاعة الؿُلى              -

مً٘  :ًلي بما املجلـ مهام جلخُظ ٍو

 .وؤَضاَها الجىصة ؾُاؾت وغو 1.

 .اإلاىكمت في الشاملت الجىصة بصاعة وجىظُه صنم 2.

ّ  بوشاء 3.  .الىخاثج وجُُٓم الجىصة َغ

 .الشاملت الجىصة بصاعة خؿبُٔل الالػمت اإلاىاعص جىَحر 4.

و وجُُٓم مخابهت 5.  .اإلاؿخمغ الخدؿحن مشاَع

 .باؾخمغاع ومغاْبتها الجىصة جٙلُت نلى اإلاطاصْت 6.

 .والخضٍعب الخهلُم زؿت وغو 7.

ٙاَأث ؤهكمت مغاْبت 8. ت والخىاَؼ اإلااصًت اإلا  .اإلاهىٍى
 

 مغاْبت نً هاَُٚ الخىُُظ، جٓضم مضي ومىاْشت الجىصة بؾتراجُجُت هتمغاظ بهضٍ وطلٚ شهغ، ٗل .......... ألاْل نلى املجلـ ًجخمو

و  .اإلاؿخمغ الخدؿحن مشاَع

 مغاث  3 -                       مغة    -مغجحن                  -
 

ت مدضصة ؤَضاٍ جدُٓٔ ألظل بهػهم مو ٌهملىن  ألاَغاص مً مجمىنت  .ومشتٖر

 الشامله للهمل                -ظىصة الهمل                      -لهمل                    بصاعة   ا -                 َّغ الهمل -
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ٔ في مغاناتها ًيبغي التي ألامىع   : َهاٛ ً٘ىن  ختى الهمل ٍَغ

  ًتراوح :الٍُغٔ ألنػاء اإلاشالي الهضص 1.
 
 .ؤنػاء نشغة بلى زالزت بحن ناصة

 .ووغىح بضْت الٍُغٔ ؤَضاٍ جدضًض غغوعة 2.

ٔ مىذ 3.  .بوشاثه مً بالهضٍ اإلاخهلٓت الطالخُاث ٗامل الهمل ٍَغ

 .الٍُغٔ ؤصاء حهؼػ  التي للخىاَؼ هكام وظىص 4.

و الٍُغٔ ؤنػاء جضٍعب غغوعة 5.  .والاجطالُت الُىُت مهاعاتهم لَغ

 .الٍُغٔ َضٍ لبلىى اإلاهلىماث هكام َهالُت 6.

غاعاجه ؤنماله في الاؾخٓاللُت الٍُغٔ مىذ 7.  .ْو
 

ّ  هىامؤ  : الهمل َغ

-  ّ ّ  -            الجىصة خلٓاث -          الجىصة جدؿحن َغ ّ  -            اإلاش٘الث خل َغ                اإلاؿحرة الهمل َغ
 
  ٗل ماطٖغصخُذ -طاجُا

 

 َظٍ وحًؿي .الجىصة مشاٗل وخل إلاهالجت بهػها مو ججخمو مىاؾبت وزبراث ومهاعاث مهاٍع لضحها ألاَغاص مً مؿخٓلت مجمىنت

 ّ  .الدشًُل هكام هىاحي ٗاَت الُغ

-  ّ ّ  -            الجىصة خلٓاث -          الجىصة جدؿحن َغ ّ  -            اإلاش٘الث خل َغ      اإلاؿحرة الهمل َغ
 
 طاجُا

           

ّ  وهي ؼ َغ  جخسظ ال الجىصة خلٓاث ه٘ـب وهي .وؤلاظغاءاث والؿُاؾاث بالىكم نملها ًخهلٔ وال الدشًُلُت اإلاش٘الث خل نلى جٖغ

 .اإلاش٘الث لخل والخىضُاث الاْتراخاث جٓضم بل بدىُُظَا، جٓىم وال الٓغاعاث،

-  ّ ّ  -            الجىصة خلٓاث -          الجىصة جدؿحن َغ ّ  -            اإلاش٘الث خل َغ         اإلاؿحرة الهمل َغ
 
 طاجُا

        

  بىُؿها ؤمىعَا بدؿُحر جٓىم
 
ٙاَُت بالطالخُاث جدكى ل٘ىجها الهمالء، زضمت ؤْؿام يف وزاضت ّ  َظٍ وججخمو .ال  ؤؾاؽ نلى الُغ

 .َحها اإلاىظىصة ألاْؿام ؤو الضواثغ بصاعة نً جامت باؾخٓاللُت وجىُظَا الٓغاعاث جخسظ خُض ًىمي

-  ّ ّ  -            الجىصة خلٓاث -          الجىصة جدؿحن َغ ّ َ -            اإلاش٘الث خل َغ   اإلاؿحرة الهمل غ
 
               طاجُا
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 الاؾئله الؿابٓه للمداغغة الاولى

ٔ والهىضؾت والطُاهه لخلبُه اخخُاظاث الهمُل وعيباجه  ُاث الجىصة ٌهىص ٛ : –هاجج جُانل زطاثظ وشاؾاث الدؿٍى  ؤخض حهٍغ

 A.V Feignbaumَُجىبُىم  -          N.Chornٖىعن  -            ISO 9000:2000اإلاىاضُاث الضولُه  -       ظىػٍِ ظىعان  -

ت التي جمشل الطُاث اإلاػاَه للمىخج َى  ؤخض ؤبهاص الجىصة الظي ٌشحر لخطاثظ اإلاىخج الشاهٍى

 الانخماصًت -                      الاؾخجابت -                            اإلاكهغ -                        ألاصاء  -

خم البدض نىهبخ  ضي مغاخل جؿىع مُهىم بصاعة الجىصة الشامله التي جخطِ ب٘ىن الخؿا ْض خطل َهال صون الهمل نلى مىهه ٍو

 لخصخُده هي مغخله :

 الُدظ -                          بصاعة الجىصة الشامله -                 غبـ الجىصة -                جإُٖض الجىصة  -

 لجىصة الشامله مٓاعهت باإلصاعة الخٓلُضًتمً ؾماث بصاعة ا

ابه اللطُٓه  - حز نلى اإلاىخج والهملُاث -            خُل البُاهاث -                 الْغ حز نلى ظني ألاعباح -               التٖر  التٖر

ألاولى ،،  ظغاء الهمل الصخُذ مً اإلاغةزؿاء ؤخض ؤبغػ الهلماء والباخشحن في مجاٛ بصاعة الجىصة الشاملت الظي ظاء بُ٘غة نضم وظىص ؤ

ما واٖض نلى اَمُه الاصاٍع الهلُا في صنم الجىصة َى  ٖو

ٙاوا  -  بصواعص صًمىج -                َُلُب ٖغوؾبي -                ظىػٍِ ظىعان -              ٗاعو اٌش

ُاث بصاعة   1436ج٘غعث بهام    الجىصة الشاملت والظي ٌهىص بلى :بؾلىب ظضًض للخُ٘حر َُما ًخهلٔ بةصاعة اإلاىكماث " ؤخض حهٍغ

ؿاوي -  Iso 0999:2999اإلاىاضُاث الضولُت  -       N, chornٖىعن  -            Joseph curanظىػٍِ ٖىعن  -   مههض اإلآاًِـ البًر

اًت مً خ حز َحها نلى الْى هكام  ء ، والتي جىضِ ب٘ىجهاضور ألازؿابخضي مغاخل جؿىع مُهىم بصاعة الجىصة الشاملت اهطب التٖر

ىم ألازؿاء والٓػاء نلى ؤؾبابها مىظ البضاًت ، هي مغخلت :  ؤؾاؾه مىو ْو

 جإُٖض الجىصة  -                     بصاعة الجىصة الشاملت -              الُدظ -                  غبـ الجىصة  -

 ُضًت :مً ممحزاث بصاعة الجىصة الشاملت مٓاعهت باإلصاعة الخٓل

ذ الخاظت -                ظمىص الؿُاؾاث وؤلاظغاءاث - حز نلى ظني ألاعباح -             الخدؿحن ْو  اهضماط اإلاىقُحن -             التٖر

اع وؤش عة الىؾؿى في ُْاصة الجىصة ، ٖماؤخض ؤبغػ الهلماء والباخشحن في مجاٛ بصاعة الجىصة الشاملت الظي ؤشاع بالضوع ال٘بحر لؤلصا

غ اإلاىاؾب لئلبضام وبخضار الخًُحر في زٓاَت اإلاىكمت ، َى  بػغوعة جَى

ٙاوا  -  philip Grosbyَُلُب ٖغوؾبي  -                        Kaora Ishikawaٗاوعو اٌشُ

 W, Edward Demingؤصواعص صًمىج  -                            Joseph Juranظىػٍِ ظىعان  -

ُاث الجىصة الظي ٌهىص بلى : -طاثظ اإلاىعوزت في اإلاىخج إلاخؿلباث الهمُل " "صعظت جلبُت مجمىنت الخ  ؤخض حهٍغ

ؿاوي -       N , Chornٖىعن  -  ظىػٍِ ظىعان  -            ISO 9000:2000اإلاىاضُاث الضولُت  -         مههض اإلآاًِـ البًر
 

 : ؤخض ؤبهاص الجىصة الظي ٌشحر للهمغ الدشًُلي اإلاخىْو للمىخج ، َى

 الطالخُت -                      الاؾخجابت -              ألاصاء -             اإلاؿابٓت -

ٗا حز َحها نلى  بهضٍ الخإُٖض مً  َت اليشاؾاث وألاؾالُب ؤلاخطاثُتبخضي مغاخل جؿىع مُهىم بصاعة الجىصة الشاملت التي ًىطب التٖر

ٓا للمىاضُاث املخضصة ،   هي مغخلت :ٖىن جطمُم اإلاىخج ًخم َو

 بصاعة الجىصة الشاملت -                   الُدظ -                            غبـ الجىصة -               جإُٖض الجىصة -

 مً ممحزاث بصاعة الجىصة الشاملت مٓاعهت باإلصاعة الخٓلُضًت :

ابت اللطُٓت -                   مغوهت الؿُاؾاث وؤلاظغاءاث - ذ الخاظت -                  الْغ  الهمل الُغصي -                        الخدؿحن ْو

 ، َى : Circles Qualityؤخض ؤبغػ الهلماء والباخشحن في مجاٛ بصاعة الجىصة الشاملت الظي ٌهخبر بمشابت ألاب الغوحي لخلٓاث الجىصة 

ٙاوا -                        Joseph Juranظىػٍِ ظىعان   -  Kaora Ishikawa ٗاوعو اٌشُ

 philip Grosbyَُلُب ٖغوؾبي  -              W, Edward Demingاصواعص صًمىج   -
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 : َى الىْذ بمغوع ألاصاء زباث إلاضي ٌشحر الظي الجىصة ؤبهاص ؤخض

 اإلاؿابٓت -                    الطالخُت -                  الانخماصًت -             ألاؾخجابت -

 : الخٓلُضًت ؤلاصاعة ب مٓاعهت الشاملت الجىصة بصاعة جمحز تيال الؿماث مً

ذ الخدؿحن - ابت -                        الخاظت ْو  اللطُٓت الْغ

ٔ نً الىاؾهت الخبٍر -           ؤلاظغاءاث و الؿُاؾاث ظمىص -  الهمل ؾٍغ

 ؤمغاع ؾبهت ؤشاع بىظىص والظي الشاملت الجىصة زىعة بإبي ًلٓب الظي الشاملت الجىصة بصاعة مجاٛ في الباخشحن و الهلماء ؤبغػ  ؤخض

 : َى اإلاىكماث مؿخٓبل نلى جإزحر طاث ْاجلت

ٙاوا ٗاوعو -                صًمىج اصواعص -               ٖغوؾبي َُلُب -  ظىعان ظىػٍِ -                  اٌشُ
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 والخًُحر الشاملت الجىصة بصاعة : الشاهُت املخاغغة

 

 مشل نضًضة مجاالث في ٖشحرة حًُحراث بظغاء الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نملُت جخػمً

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -            الهملُاث جطمُم -                الُٓاصي، الىمـ -             الخىكُمي، الهُٙل -            اإلاىكمت زٓاَت  -
 

 .“َحها اإلاازغة الٓىي  إلاىاظهت اإلاىكمت مجها جخ٘ىن  التي الهىاضغ ٗاَت ؤو بهؼ ؤو ؤخض في جدىالث بخضار ًخػمً وشاؽ” :ؤهه نلى

ٛ  هدُجت ؤو للهمالء، ظضًضة إلاخؿلباث ٗاالؾخجابت ، مً مىاَؿحن زغوط ؤو لضزى  ٗةصاعة ظضًضة َلؿُت لخؿبُٔ هدُجت ؤو الؿّى

ت اإلاىاعص -الاؾتراجُجُت               ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى ٖحزالتر  -          الخًُحر    -  ... الشاملت، الجىصة  البشٍغ

ا وبٓاءَا هُؿها نلى جداَل ؤن حؿخؿُو ختى .......... مو للخُِ٘ اإلاىكماث جلجإ  .واؾخمغاَع

حز -                          الخًُحر اث البُئُت   - ت اإلاىاعص -الاؾتراجُجُت               ؤلاصاعة -                 الهمُل          نلى التٖر  البشٍغ
 

 : الخًُحر ؤهىام

ذ خُض مً -الخسؿُـ              صعظت خُض مً -  ٗل ماطٖغ صخُذ  -الشمىلُت                   صعظت خُض مً -الخىُُظ            ْو
 

 الهشىاجي ٌهخبر مً  الخًُحر

ذ خُض مً -             سؿُـالخ صعظت خُض مً -    ٗل ماطٖغ صخُذ -الشمىلُت                   صعظت خُض مً -الخىُُظ            ْو
 

 ٌهخبر مً  املخؿـ الخًُحر

ذ خُض مً -             الخسؿُـ صعظت خُض مً -   ٗل ماطٖغ صخُذ -الشمىلُت                   صعظت خُض مً -الخىُُظ            ْو
 

و خًحرال  ٌهخبر مً    الؿَغ

ذ خُض مً -الخسؿُـ              صعظت خُض مً -   ٗل ماطٖغ صخُذ -الشمىلُت                   صعظت خُض مً -           الخىُُظ ْو
 

 البؿيء ٌهخبر مً  الخًحر

ذ خُض مً -الخسؿُـ              صعظت خُض مً -   ٗل ماطٖغ صخُذ -ُت                  الشمىل صعظت خُض مً -           الخىُُظ ْو
 

  الجؼجي ٌهخبر مً الخًُحر

ذ خُض مً -الخسؿُـ              صعظت خُض مً -   ٗل ماطٖغ صخُذ -                  الشمىلُت صعظت خُض مً -الخىُُظ            ْو
 

 الشامل الخًُحر

ذ خُض مً -الخسؿُـ              صعظت خُض مً -   ٗل ماطٖغ صخُذ -                  الشمىلُت صعظت خُض مً -          الخىُُظ  ْو
 

  ًدضر الظي
 
 .اإلاىكمت نلى ؾلبُت آزاٍع ج٘ىن  ْض وبالخالي مؿبٔ، بنضاص ؤي بضون  نشىاثُت وبطُت جلٓاثُا

و                -                الخًُحر الهشىاجي -املخؿـ              الخًُحر -  الخًحر البؿيىء -         الخًحر الؿَغ
 

 .وانُت ظهىص هدُجت ً٘ىن  خُض وبغامجه، ومخؿلباجه الخًُحر لكغوٍ مخإهُت وصعاؾت صُْٔ بنضاص بهض جىُُظٍ ًخم

و                         -الخًُحر الهشىاجي                 -             املخؿـ الخًُحر -  الخًحر البؿيىء -الخًحر الؿَغ
 

ؿمُه وبؿغنت، اخضةو  مغة ًخم ت بالطضمت( البهؼ َو جب ،)الٍٓى ً الؿلبُت ؤلاظخمانُت آلازاع مً الخظع ٍو  شإن مً ألن به، للمخإزٍغ

 للخًُحر، مٓاومت لبروػ  ًاصي ؤن طلٚ

و -الخًُحر الهشىاجي                 -املخؿـ              الخًُحر -  بؿيىءالخًحر ال -                        الخًحر الؿَغ
 

ظ
ّ
ىُ ، الخًُحر ً٘ىن  ٗإن قغوٍ نضة في الخًُحر َظا وٍُ

 
 ً٘ىن  نىضما ؤو ٖبحرة، مشٙلت اؾخُداٛ إلاىو للخًُحر اإلالخت الػغوعة نىض ؤو ظؼثُا

  بظغاءٍ اإلاىىي  بالخًُحر اإلاىقُحن جإزغ
 
 . بؿُؿا

 الخًحر البؿيىء -                        َوالخًحر الؿغ  -الخًُحر الهشىاجي                 -املخؿـ              الخًُحر -
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  وطلٚ واخضة، صَهت ولِـ صَهاث نلى ًخم
 
ً نلى ؾلبُت آزاع ألي جالَُا مً٘ بالخًُحر، اإلاخإزٍغ   الخًُحر ً٘ىن  نىضما جىُُظٍ ٍو

 
 لٙل شامال

 .بظغاءٍ اإلاؼمو للخًُحر نىُُت مٓاومت ًخىْو نىضما ؤو اإلاىكمت،

و                         -الخًُحر الهشىاجي                 -   املخؿـ           الخًُحر -  الخًحر البؿيىء -الخًحر الؿَغ
 

 .الهملُاث ؤو ألاوشؿت مً ؤو اإلاىكمت مً ؤظؼاء شملٌ

و               -الخًُحر الشامل                    -                الخًُحر الجؼجي -   الخًُحر الهشىاجي -الخًُحر الؿَغ
 

 .الىىاحي ٗاَت مً ٖٙل اإلاىكمت ٌشمل

و               -                   الخًُحر الشامل -الخًُحر الجؼجي                 -  الخًُحر الهشىاجي  -الخًُحر الؿَغ
 

ت الٓىي   : الخًُحر مؿبباث /للخًُحر املخٖغ

  ماطٖغ صخُذ ٗل -الٓىي الخاعظُت                -الضازلُت             الٓىي  -
 

  .وجُُٓمه الىغو إلاهالجت مدضصة حًُحراث بظغاء اإلاىكمت نلى وجُترع اإلاىكمت، صازل جٓو

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -الٓىي الخاعظُت                -            الضازلُت الٓىي  -
 

 .الهاملحن لضي الىقُُي الغغا صعظت اهسُاع

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -ت               الٓىي الخاعظُ -            الضازلُت الٓىي  -
 

 .الهمل صوعان مهضالث اعجُام

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -الٓىي الخاعظُت                -            الضازلُت الٓىي  -
 

اصة  .الؿبُعي الخض نً الهمل نً الخًُب مهضالث ٍػ

 ُذ ٗل ماطٖغ صخ -الٓىي الخاعظُت                -            الضازلُت الٓىي  -
 

 .َاصخت زؿاثغ جدُٓٔ ؤو اإلاىكمت ؤعباح اهسُاع

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -الٓىي الخاعظُت                -            الضازلُت الٓىي  -
 

 .الضواثغ بحن ؤو الهاملحن بحن َهاٛ حهاون  وظىص نضم

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -الٓىي الخاعظُت                -            الضازلُت الٓىي  -
 

 صازل مالثمت شاملت ؤو ظؼثُت حًُحراث بظغاء نبر مهها الخُِ٘ ًيبغي بل بها، الخد٘م ؤلاصاعة حؿخؿُو ال وبالخالي اإلاىكمت، زاعط ج٘ىن 

 اإلاىكمت

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الٓىي الخاعظُت -الضازلُت             الٓىي  -
 

 .الخ٘ىىلىظُت الخؿىعاث

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الٓىي الخاعظُت -الضازلُت             الٓىي  -
 

 .ظضًضة ْىاهحن بضضاع

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الٓىي الخاعظُت -الضازلُت             الٓىي  -
 

 .الاْخطاصي اليشاؽ في الخًحراث

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الٓىي الخاعظُت -الضازلُت             الٓىي  -

 .الاظخمانُت باإلاؿاولُت الاَخمام جؼاًض

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الٓىي الخاعظُت -الضازلُت             الٓىي  -
 

 

حفظ االمثله الداخلية 

 والخارجية بتجي باالختبار
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ّ  في الؿاثض الخىاَس ي الىغو  .الؿى

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الٓىي الخاعظُت -الضازلُت             الٓىي  -
 

ٙامل حعي ؤن ؤلاصاعة نلى ىانضٍ، ومؿبباجه حرالخًُ قغوٍ بال  بهجاح بهضٍ بالخًُحر ًخهلٔ ما بٙل الطاثبت الٓغاعاث جخسظ وؤن ْو

 .الخًُحر مجهىصاث

حز -                          بصاعة الخًُحر    - ت اإلاىاعص -الاؾتراجُجُت                  ؤلاصاعة -الهمُل                           نلى التٖر  البشٍغ
 

 : هي  الخالُت باإلاغاخل جمغ حرالخًُ نملُت

 الخالي الىغو حصخُظ 1.

 الخُُٓٓت اإلاشاٗل جدضًض 2.

 الخًُحر بغامج جسؿُـ 3 .

 اإلاالثمت ؤلاؾتراجُجُت ازخُاع. 4

 الخًُحر ىُُظج 5.

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 7               الخًُحر مٓاومت مو الخهامل 6.
 

 .والٓىة الػهِ هٓاؽ خُض مً بها املخُؿت بالبِئت الْتهاون وؤوشؿتها باإلاىكمت ًخهلٔ ما ٗل صعاؾت نبر

 اإلاالثمت ؤلاؾتراجُجُت ازخُاع -الخًُحر         بغامج جسؿُـ -الخُُٓٓت            اإلاشاٗل جدضًض -                الخالي الىغو حصخُظ -
 

ّ  نضة زالٛ مً اإلاهلىماث بجمو الُٓام نبر :الخُُٓٓت اإلاشاٗل جدضًض  بخدلُلها الُٓام زم الاؾدباهت، وهماطط واإلآابلت خكتٗاإلاال  ؾغ

ٗاهذ ؾىاء اإلاىكمت مجها حهاوي التي الخُُٓٓت اإلاش٘الث وماَُت ؾبُهت بلى الخىضل ُبًُت ُٓت ؤم بهخاظُت ؤم ج٘ىىلىظُت مش٘الث ؤ   حؿٍى

 اإلاالثمت ؤلاؾتراجُجُت ازخُاع -الخًُحر         امجبغ  جسؿُـ -           الخُُٓٓت اإلاشاٗل جدضًض -الخالي                 الىغو حصخُظ -
 

ىا :الخًُحر بغامج جسؿُـ  :الخالُت الانخباعاث بالخؿبان ألازظ ًيبغي َو

ت بهضٍ: الؿابٓت الخًحراث - ٓها انترغذ التي اإلاهىْاث مهَغ ُُُت ؾٍغ  .مىاظهتها ٖو

م صعظت هي وما َم، مً: بالخًُحر اإلاخإزغون -  .جإزَغ

هت اإلآاومت - هت اإلآاومت حجم اؾدشهاع :للخًُحر اإلاخْى  .مجها الخسُُِ في للمؿانضة اإلاخْى

تها ومضي جإًُضَا، صعظت جدضًض نبر :الهلُا ؤلاصاعة جإًُض       -          .الخًُحر بخُاضُل مهَغ

          جىُُظَا اإلاؿلىب الهمل بغامج ووغو ألاصاء، وماشغاث ومهاًحر ،الخًُحر ؤَضاٍ جدضًض ًخم للخًُحر الخسؿُـ مغخلت في     -        

اتها وجدضًض  .مجها ٗل   جىُُظ نً واإلاؿاوٛ ؤْو
 

ِ
ّ
 :وهي ؤؾاؾُت، اؾتراجُجُاث زالر بلى الخًُحر اؾتراجُجُاث جطى

ت بؾتراجُجُت -ط              اإلاىؿٓي ؤلاْىام بؾتراجُجُت -ب           الٓىة بؾتراجُجُت -ؤ  اطٖغ صخُذ ظمُو م -ص                اإلاشاٖع
 

ٙاَإة حؿخسضم   والهٓىبت اإلا
 
  خاَؼا

 
 .الخًُحر لخىُُظ عثِؿا

ت بؾتراجُجُت- ط              اإلاىؿٓي ؤلاْىام بؾتراجُجُت- ب           الٓىة بؾتراجُجُت- ؤ   ظمُو ماطٖغ صخُذ -ص                اإلاشاٖع
 

هت لهىاثضوا بلُه الخاظت بمضي الخًُحر إلاىُظي وؤلاْىام اإلاىؿٔ حؿخسضم  الطاصْت واإلاهلىماث اإلاىؿُٓت اإلاىاْشت نبر مىه اإلاخْى

 .للمهىُحن

ت بؾتراجُجُت- ط              اإلاىؿٓي ؤلاْىام بؾتراجُجُت- ب           الٓىة بؾتراجُجُت- ؤ   ظمُو ماطٖغ صخُذ -ص                اإلاشاٖع
 

تاإلاش نبر بالخًُحر جخإزغ ؾىٍ التي املجمىناث نً إلامشلحن  الاؾتراجُجُاث ؤٖثر مً( وجىُُظٍ له والخسؿُـ الخًُحر ؤَضاٍ وغو في اٖع

 )الخًُحر مٓاومت مً الخسُُِ في َهالُت

ت بؾتراجُجُت- ط              اإلاىؿٓي ؤلاْىام بؾتراجُجُت- ب           الٓىة بؾتراجُجُت- ؤ   ظمُو ماطٖغ صخُذ -ص                اإلاشاٖع
 

 حفظ المراحل بالترتيب 
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 ؤلاؾتراجُجُت بازخُاع ؤلاصاعة جٓىم خُض ،ؾلبُاتهاو  بًجابُاتها بؾتراجُجُت َلٙل الخًُحر، مو للخهامل مشلى جُجُتبؾترا َىإ جىظض ال

 .وخُصُاجه الخًُحر قغوٍ جالثم التي

 الهباعة صخُدت -الهباعة زاؾئت                  -

ضاع ؤن ًُّػل
ُ
 مو الخًُحر، مٓاومت جسُُِ ؤظل مً مجها والخإًُض الضنم جىاٛ نؤ ألاْل نلى ؤو ،الهلُا ؤلاصاعة ْبل مً ...........نملُت ج

ض غغوعة ُّ  .بغهامج لٙل املخططت باإلاىاػهت الخًُحر مؿاولي جٓ

  جىُُظ الخًُحر -الخًُحر               بغامج جسؿُـ -الخُُٓٓت            اإلاشاٗل جدضًض -الخالي                 الىغو حصخُظ -
 

ا اإلاخىْو الخًُحراث بؿبُهت ....... نً اإلاؿاولحن ظمُو بنالم غغوعة جبرػ  بمضي ٖظلٚ وبنالمهم اإلاغظىة، والهىاثض ومبرعاتها بظغاَئ

ت اإلاهلىماث بًطاٛ ًخم بدُض الخًُحر، مشغوم في الهمل جٓضم  .اإلام٘ىت بالؿغنت لهم الػغوٍع

  جىُُظ الخًُحر -الخًُحر               بغامج جسؿُـ -      الخُُٓٓت      اإلاشاٗل جدضًض -الخالي                 الىغو حصخُظ -
 

 :ؤَمها مً نضًضة، ؤؾباب الخًُحر إلآاومت ؤن خُض

 .الصخطُت اإلاطالح تهضًض -                 .الىقُُت َٓضان مً الخٍى -

 .الشٓت نضم مىار -                                .الجمانت غًىؾاث -

  ٗل ماطٖغ صخُذ –          .الُشل مً الخٍى -                      .رالخًُح مبرعاث َهم ؾىء -
 

ٙاٛ مً  : الخًُحر مٓاومت ؤش

 .بطمذ اإلاىآَت ونضم الامخهاع -

 .الغئؾاء مو ؤو الؼمالء مو اإلاىاْشت زالٛ مً ال٘المُت اإلاهاعغت -

 .نام بشٙل الهمل في الخباؾا -

ؼ  -  .الخًُحر بظغاءاث مً بظغاء ؤي جىُُظ َع

بالخ  -  .الؿلبي والهىِ سٍغ

  الهمل نً الهاملحن بغغاب       -         
 
 .نمالُت لىٓاباث الهاملحن اهدؿاب نىض وزاضت

 

 الخًُحر مٓاومت مً للخض ؤلاصاعة لها جلجا التي ألاؾالُب

  اإلاىقُحن بنالم -
 
 .بظغاٍئ اإلاىىي  بالخًُحر مؿبٓا

 .بالخًُحر اإلاخإزغة ألاؾغاٍ ٗاَت ونلى اإلاىقِ نلى طلٚ اثضونى  اإلاىكمت، ججىحها ؤن ًمً٘ التي الخًُحر َىاثض شغح -

ضة ؤلاًجابُت الٓىي  وجإًُض صنم  -  .اججاَاتها في الاؾخمغاع نلى وحصجُهها للخًُحر، اإلاٍا

 .لها الخىاَؼ وجٓضًم للخًُحر، اإلاهىْت الٓىي  بشغإ -

 .الجضًضة باإلاهام بالُٓام الُشل مً ضحهمل الخٍى إلػالت وطلٚ الجضًضة، ؤلاظغاءاث ؤو ألاؾالُب نلى اإلاىقُحن جضٍعب -

 ... ألامغ جهاًت في ؤلاصاعة له جلجإ ْض الظي بالهٓاب، التهضًض اؾخسضام         -      

         -      
 
                    ؤو الخًُحر، بغامج في الػهِ هٓاؽ بهؼ نً ال٘شِ نلى اإلاؿانضة :مجها َىاثض، اإلاهٓىلت الخًُحر إلآاومت ج٘ىن  ما ؤخُاها

ذ في الخصخُدُت ؤلاظغاءاث اجساط مً ؤلاصاعة جخمً٘ بدُض ... الخًُحر، جىُُظ نً جيخج التي اإلاش٘الث بهؼ  ؤن ْبل اإلاىاؾب الْى

 .وج٘بر اإلاش٘الث َظٍ حؿخُدل

 نلى اإلاترجبت الىخاثج ُْاؽ( الجهاجي الخُُٓم بظغاء بلى باإلغاَت الخًُحر، لبرامج اإلاغخلُت اإلاخابهت بمهنى :والخُُٓم اإلاخابهت -

ُاؽ الخًُحر بغامج جؿبُٔ  في اإلاهىْاث وبػالت ألامىع، جصخُذ بهضٍ ،)الخًُحر زؿت في اإلاىغىنت اإلاهاًحر نً اهدغاَاث ؤي ْو

ذ  .اإلاىاؾب الْى

 : الشاملت الجىصة بصاعة قل في الخًُحر مجاالث ؤَم

 ٗل ماطٖغ صخُذ. 5         ؤلاصاعة    ؤؾلىب 4.الهملُاث           3.   الخىكُمي            الهُٙل 2.            اإلاىكمت زٓاَت 1.
 

 مهمه 
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 بصاعة بخؿبُٔ اإلاخهلٔ الجضًض الُهم مو ميسجمت ٖىجها ومضي اإلاىكمت، زٓاَت نلى الشاملت الجىصة بصاعة مُهىم جؿبُٔ هجاح ًخىِْ

 الشاملت الجىصة

 ؤلاصاعة             ؤؾلىب 4.الهملُاث           3.       الخىكُمي        الهُٙل 2.            اإلاىكمت زٓاَت 1.
 

ل
ّ
ُت وألاهماؽ واإلاهخٓضاث الُٓم مً مجمىنت” ........... جمش   .“باإلاىكمت الخاضت الؿلٖى

 ؤلاصاعة             ؤؾلىب 4.الهملُاث           3.الخىكُمي               الهُٙل 2.            اإلاىكمت زٓاَت 1.
 

ٙاٛ اإلاىكمت زٓاَت نً الخهبحر ًمً٘  :مجها نضًضة، بإش

ٓت -   ظمُو ماطٖغ صخُذ –                   .الهمل ُْم  -            .الهمل ْىانض -                .الُىمُت الخهامل ؾٍغ
 

ٓت وفي ،الشٓاَت في ظظعي  حًُحر الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نً ًيخج  زٓاَت بىاء َى َىا نمله ًجب اوم .اإلاىكماث في الهمل ؤصاء ؾٍغ

مً٘ مدىعَا، الجىصة ج٘ىن  جىكُمُت ٔ نً طلٚ بلىى ٍو بُت والبرامج الخهلُم، ؾٍغ   الخضٍع
 
 .الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ لؿٍغٔ جمهُضا

  بصاعة الجىصة الشامله -الخًُحر               بغامج جسؿُـ -الخُُٓٓت            اإلاشاٗل جدضًض -الخالي                 الىغو حصخُظ -
 

 .الشاملت الجىصة بصاعة بمُهىم ملمحن اإلاىكمت في الهاملحن ً٘ىن  ؤن الػغوعي  مً

  بصاعة الجىصة الشامله -الخًُحر               بغامج جسؿُـ -الخُُٓٓت            اإلاشاٗل جدضًض -الخالي                 الىغو حصخُظ -
 

 :الجىصة ٓاَتز نلحها حشخمل التي الجىاهب

حز -  .ألاولى اإلاغة مً الصخُذ الهمل ؤصاء -                                                                                              .الهمُل نلى التٖر

 .آلازٍغً اخترام -                                                                                                  .الهمل في الخُاوي  -

 .للخؿىع  َغضت َى الخؿإ -                                                                          .آلازٍغً مو الخهامل في الطضّ -

ض نضم  - ُّ   ٗل ماطٖغ –        .جٖىه الخمحز انخباع -        .َانلُت ؤٖثر اجطاالث بظغاء بهضٍ الغؾمُت بالهالْاث الخٓ
 

ٗان ؾىاء( ............. ٌهخبر   ؤ
 
  نمُال

 
  ؤو صازلُا

 
 .الجىصة زٓاَت في الهامت ألامىع  مً )زاعظُا

حز -الخًُحر                           - تالب اإلاىاعص -الاؾتراجُجُت               ؤلاصاعة -                          زٓاَت زضمه الهمُل نلى التٖر  شٍغ
 

ٓت اإلاىكمت وشاؾاث جٓؿُم زاللها مً ًخم التي الىؾُلت الخىكُمي الهُٙل ٌهخبر   .وجيؿُٓها جىكُمها وؾٍغ

 ؤلاصاعة             ؤؾلىب 4.الهملُاث             3.              الخىكُمي الهُٙل 2.            اإلاىكمت زٓاَت 1.
 

 :حشمل ؤبهاص بإعبهت مخهلٓت جىكُمُت ْغاعاث الهُٙل طلٚ نً ًيخج

ت، الىخضاث ج٘ىًٍ ؤؾـ  -            الهمل جٓؿُم - ؼ -              ؤلاشغاٍ، هؿاّ -            ؤلاصاٍع   ٗل ماطٖغ -         الطالخُاث جٍُى

ل الخىكُمي الهُٙل ًدىاؾب ٌهض لم اث وظىص ؤؾاؽ نلى اإلابني  Tall Organizational Structureالؿٍى ت مؿخٍى  مو ٖشحرة بصاٍع

 :ؤَمها مشاٗل، مً الىىم َظا ٌؿببه إلاا وطلٚ الشاملت، الجىصة بصاعة مُهىم جؿبٔ التي اإلاىكماث

ت الخٓؿُماث ؤو الىخضاث بحن خىاظؼ وغو -  .ؤلاصاٍع

حز  -  .الضُْٔ الخسطظ نلى التٖر

 .وؤلاصاعاث الىخضاث بحن الترابـ غهِ  -

 .والضهُا الهلُا ؤلاصاعة بحن انُتالاظخم الغوابـ ًػهِ مما ْانضجه، نً الهغم ْمت ُبهض -

 .الخيؿُٔ غهِ -

ت       -          ٍؼ  ٗل ماطٖغ صخُذ  –                   .الٓغاعاث اجساط في والبـء الؿلؿت، مٖغ
 

ذ ........... ؤن خحن في 
ّ
 ؤلَغاصل ًىَغ الشاملت الجىصة بصاعة مو ًدىاؾب الظي Flat Organizational Structure )اإلاُلؿذ( ؤو اإلاؿؿ

 ّ  .ؤنلى واؾخٓاللُت ؤٖبر ضالخُاث الهمل ولُغ

 ؤلاصاعة             ؤؾلىب 4.الهملُاث             3.              الخىكُمي الهُٙل 2.            اإلاىكمت زٓاَت 1.
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ل جٓىم والتي بهػها مو اإلاخُانلت ؤو اإلاترابؿت ألاوشؿت مً مجمىنت  الهملُاث جطمُم بناصة مً ُبض َال .“مسغظاث بلى اإلاضزالث بخدٍى

 بل ؾُُُت حهضًالث بظغاء لِـ َىا واإلاؿلىب .الشاملت الجىصة بصاعة مخؿلباث مو الهملُاث جيسجم ختى وطلٚ ٖلي، ؤو ظؼجي بشٙل

ت حًُحراث نمل ابت، الهمل ؤؾالُب في ظظٍع ٙاَأث، وهكم الطالخُاث، وجُىٍؼ الىقاثِ، وجغجِب الهملُاث، وجطمُم والْغ  موهك اإلا

هت جدؿِىاث لخدُٓٔ الشاملت الجىصة بصاعة مخؿلباث مو ًخماش ى الظي بالشٙل ؤلاصاعة صنم ت ؾَغ ٍغ جُت َامشُت ولِؿذ ظَى  في جضٍع

 ؤو Reengineering )الهىضؾت ةناصةب (الهملُت َظٍ خُض حؿمى .والؿغنت والخضمت والجىصة ٗالخٙلُت ألاؾاؾُت ألاصاء مهاًحر

 .)بالهىضعة(
 

 ؤلاصاعة             ؤؾلىب 4.            الهملُاث 3.الخىكُمي               الهُٙل 2.            متاإلاىك زٓاَت 1.
 

ا اإلاؿلىب اإلاىاضُاث وبحن الهىضؾت بناصة نملُاث بحن الاوسجام بًجاص ًيبغي نلُه، بىاء   ظا البشغي، الهىطغ في جىََغ  ٌؿمى ما َو

ت اإلاىاعص َىضؾت بةناصة  .البشٍغ

ت -الخىكُمي                الهُٙل  -            اإلاىكمت زٓاَت -               بناصة الهىضؾت اإلاىاعص البشٍغ
 

حز بإن ؤلاصاعة حعي ؤن اإلاهم مً   ً٘ىن  ............. في التٖر
 
 ًخمشل الجهاجي الهضٍ ألن وطلٚ وألاْؿام، الضواثغ نلى ولِـ الهملُاث نلى صاثما

  الخضمُت إلاىكماثا َُي .الهمُل عغا بخدُٓٔ
 
ٙان في مهُىت زضمت بخٓضًم اإلاخهلٓت الهملُاث ٗاَت ججمُو ًخم ما يالبا  مما واخض، م

ٛ  مً اإلاؿخُُض نلى ٌؿّهل  .ؤْل وجٙلُت بجهض الخضمت نلى الخطى

 بناصة الهىضؾت  -الخىكُمي                الهُٙل  -            اإلاىكمت زٓاَت -
 

 باإلاغوهت، ألاؾلىب َظا ًخطِ وؤن الشاملت، الجىصة إلصاعة الجضًض اإلاُهىم جؿبُٔ مو ًدىاؾب اعي بص ؤؾلىب بجبام الػغوعي  َمً

ت الاؾخٓاللُت، مؿاخت وػٍاصة  ألاؾلىب ٌهخبر خُض ... الهاملحن اهضماط وحصجُو الٓغاعاث، واجساط ألاَضاٍ وغو في واإلاشاٖع

جب .الشاملت الجىصة مُهىم جؿبُٔ قل في عيالضً٘خاجى  ألاؾلىب مً مالثمت ؤٖثر ؤلاصاعة في الضًمٓغاؾي  الاجطاالث نلى الانخماص ٍو

اصة الغؾمُت ويحر الغؾمُت برػ ٖما .والهاملحن ؤلاصاعة بحن الاجطاالث َهالُت لٍؼ ّ  الجماعي الهمل ٍو غ  في الهمل َو

 .الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ قل

             ؤلاصاعة ؤؾلىب 4.الهملُاث             3.      الخىكُمي         الهُٙل 2.            اإلاىكمت زٓاَت 1.
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 املخاغغة الشاهُه الاؾئلت الؿابٓت

ه الخاعظُت الٓىي  ؤمشله مً   اإلاىكماث في للخًُحر املخٖغ

 اإلاىكمت في َاصخت زؿاثغ جدُٓٔ -                       الاظخمانُه باإلاؿئىلُه الاَخمام جؼاًض -

 الهمل صوعان مهضالث اعجُام -        الهاملحن لضي الىقُُي الغغا صعظت اهسُاع -
 

 ب الخًُحر نملُاث مغاخل مً الخامؿت اإلاغخله جخمشل

 والخُُٓم اإلاخابهه -         اإلاالثمت الاؾتراجُجُت بزخُاع -      الخًُحر جىُُظ -         الخًُحر مٓاومت مو الخهامل -
 

 وهي الشاملت الجىصة ؤصاعة قل في الخًُحر مجاالث ٛ خى  زاؾئت هالخالُ الهباعاث مً واخضة

 الشامله الجىصة اصاٍع مُهىم جؿبُٔ قل في الاؾخٓاللُه مؿاخت وػٍاصة باإلاغوهه ؤلاصاعة ؤؾلىب ًخطِ ان ًيبغي -

ت جدؿِىاث جدُٓٔ الشاملت الجىصة الصعاٍ الىاجح الخىُُظ ًُترع - ٍغ  الاؾاؾُت ألاصاء مهاًحر في ظَى

 اإلاىكمت زٓاَت في ظظعي  حًُحر اخضار الشاملت الجىصة اصاٍع جؿبُٔ الًخؿلب -

 الشاملت الجىصة بصاعة مو Flat اإلاؿؿذ الخىكُمي الهُٙل ًدىاؾب -
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  : وهي الشاملت الجىصة بصاعة قل في الخًُحر مجاالث خى

 الشاملت الجىصة بصاعة مو اإلاؿؿذ الخىكُمي الهُ٘ل ًدىاؾب ال  -

 اإلاىكمت زٓاَت في ظظعي  حًُحر بخضار الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ًخؿلب  -

ت جدؿِىاث جدُٓٔ الشاملت الجىصة إلصاعة الىاجح الخىُُظ ًُترع - ٍغ هت ظَى  ألاؾاؾُت ألاصاء مهاًحر في ؾَغ

اصة و اإلاغوهت ب ؤلاصاعة ؤؾلىب ًخطِ ؤن ًيبغي  -  . الجىصة الشاملت صاعةب مُهىم جؿبُٔ قل في ألاؾخٓاللُت مؿاخت ٍػ
 

 الخًُحر مٓاومت مً للخض ؤلاصاعة لها جلجا التي ألاؾالُب مً لِؿذ الخالي مً واخضة

 للخًُحر اإلاهىْه الٓىي  ابهاص -             للمىكمت ججىحها ان ًمً٘ التي الخًُحر َىاثض شغح -

 للخًُحر اإلااٍضة ؤلاًجابُت الٓىي  وجاًُض صنم -                              الامغ جهاًه في بالهٓاب التهضًض اؾخسضام -
 

 1436: الخًُحر مٓاومت مً للخض ؤلاصاعة لها جلجإ التي ألاؾالُب مً لِؿذ الخالي مً واخضة

 للخًُحر اإلاهىْت الٓىي  بشغإ نضم -                                      ألامغ جهاًت في الهٓاب ب التهضًض اؾخسضام -

 للخًُحر اإلااٍضة ؤلاًجابُت الٓىي  وجإًُض صنم -                            اإلاىكمت ججىحها ؤن ًمً٘ التي ُحرالخً َىاثض شغح -
 

ذ خؿب الخًحر ؤهىام مً  : الخىُُظ ْو

 البؿيء الخًحر -                 املخؿـ الخًحر -               الهشىاجي الخًحر -                 الجؼجي الخًحر -
 

 : ب الخًحر نملُت مغاخل مً الغابهت اإلاغخلت جخمشل

 الخُُٓٓت اإلاشاٗل جدضًض -            الخًُحر بغهامج جسؿُـ -             الخًحر جىُُظ -            اإلاالثمت ؤلاؾتراجُجُت ازخُاع -
 

 : الخًحر مٓاومت ؤؾباب مً

 صخُذ ماطٖغ ظمُو -             الجمانت غًىؾاث -            الخًحر مبرعاث َهم ؾىء -              الُشل مً الخٍى -
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  : وهي الشاملت الجىصة بصاعة قل في الخًحر مجاالث خى

 الشاملت الجىصة بصاعة مو Flat اإلاؿؿذ الخىكُمي الهُٙل ًدىاؾب

 الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ قل في الضٖخاجىعي مً مالثمت ؤٖثر ؤلاصاعة في الضًمٓغاؾي ألاؾلىب ٌهخبر

 للخؿىع  َغضت ؤهه نلى للخؿإ الجىصة زٓاَت جىكغ

جُت َامشُت جدؿِىاث جدُٓٔ الشاملت الجىصة إلصاعة الىاجح الخىُُظ ًخؿلب  ألاؾاؾُت ألاصاء مهاًحر في جضٍع
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ت بالطضمت ( ٌؿمى الظي الخًُحر ؤهىام مً   َى . به للمخإزٍغً الؿلبُت انُتؤلاظخم ألازاع مً الخظع ٌؿخىظب والظي ) الٍٓى

و الخًُحر -                  البؿيء الخًُحر -                       الشامل الخًُحر -  املخؿـ الخًُحر  -                  الؿَغ
 

 : ب الخًحر نملُت مغاخل مً الشالشت اإلاغخلت جخمشل

 الخًُحر بغامج جسؿُـ -          الخُُٓٓت اإلاشاٗل جدضًض -                  الخًُحر جىُُظ -                 اإلاالثمت الاؾتراجُجُت ازخُاع -
 

 1436نام : ب الخًُحر نملُت مغاخل مً الشاهُت اإلاغخلت جخمشل

 رالخًُح بغامج جسؿُـ -        اإلاالثمت ؤلاؾتراجُجُت ازخُاع -        الخالي الىغو حصخُظ -         الخُٓٓت اإلاشاٗل جدضًض -
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  : وهي , الشاملت الجىصة بصاعة قل في الخًُحر مجاالث خى

ل الخىكُمي الهُٙل ًدىاؾب -  الشاملت الجىصة بصاعة مو  Tallالؿٍى

 اإلاىكمت زٓاَت في ظظعي  حًُحر الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نً ًيخج -

ت جدؿِىاث ُٓٔجد الشاملت الجىصة إلصاعة الىاجح الخىُُظ ًُترع - ٍغ هت ظَى  ألاؾاؾُت ألاصاء مهاًحر في ؾَغ

 الشاملت الجىصة مُهىم جؿبُٔ قل في الضٖخاجىعي ألاؾلىب مً مالثمت ؤٖثر ؤلاصاعة في الضًمٓغاؾي ألاؾلىب ٌهخبر -
 

ت الضازلُت الٓىي  ؤمشلت مً  1436ج٘غعث بإزخباع نام  : اإلاىكماث في للخًُحر املخٖغ

 ؤلاظخمانُت باإلاؿاولُت ؤلاَخمام جؼاًض  -                                        ظضًضة ْىاهحن بضضاع -

 الخ٘ىىلىظُت الخؿىعاث  -                          الهمل صوعان مهضالث اعجُام  -
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حز : الشالشت املخاغغة  الهمُل نلى التٖر

 .“شغاثه في وعيبت ْضعة لضًه ؤو اإلاىخج بلى ًدخاط الظي اإلاخىْو اإلاشتري  ؤو الخالي اإلاشتري 

حز -                          الخًُحر - ت اإلاىاعص -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر  البشٍغ
 

 ،َشلها ؤو اإلاىكمت هجاح مُخاح ل٘ىهه حؿىٍُٓت، نملُت ألي الجهاجي الهضٍ الهمُل ٌهخبر

ت اإلاىاعص -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

مً٘    الهمالء جطيُِ ٍو
 
 :َما عثِؿحن، هىنحن بلى بظماال

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                             الخاعجي الهمُل -                  الضازلي الهمُل -
 

 مضزالث َىالٚ مغخلت ٗل َُي اإلاىكمت، صازل ؤلاهخاظُت وألاْؿام اإلاغاخل مشل اإلاهىُت، الىخضة مً مىخج َى إلاا الخالي اإلاؿخسضم َى

 .ومسغظاث ونملُاث

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                             الخاعجي الهمُل -                  الضازلي الهمُل -
 

ٓىم اإلاىكمت، زاعط ههمىْ   .شغاءٍ في الغيبت لضًه ؤو اإلاىخج بشغاء ٍو

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                             الخاعجي الهمُل -                  الضازلي الهمُل -
 

ِ
ّ
طى  :َما هىنحن، بلى الخاعظُىن  الهمالء ٍو

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                        الجهاجي اإلاؿتهلٚ -                   الطىاعي اإلاشتري  -
 

 .آزغ مىخج بهخاط نملُت في الؾخسضامه بل اؾتهالٖه، ؤظل مً لِـ اإلاىخج بشغاء جٓىم التي الجهت ؤو الُغص

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                        الجهاجي اإلاؿتهلٚ -                   الطىاعي اإلاشتري  -
 

حز ًخم خُض .ٌؿخهمله لٙي لًحٍر اشتراٍ ؤو بىُؿه اؾخهمله ؾىاء الاؾتهالٕ، ؤو الاؾخهماٛ بٓطض اإلاىخج ٌشتري  الظي  بصاعة في التٖر

ٛ  للمىخج ألازحر اإلاؿخسضم وعيباث خاظاث نلى الشاملت الجىصة ٔ بيشاؾاث مٓاعهت اإلاؿتهلٚ، عغا بلى للىضى ؼ التي الدؿٍى  نلى جٖغ

 .الشغاجي الٓغاع مخسظ

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                        الجهاجي اإلاؿتهلٚ -                   الطىاعي اإلاشتري  -
 

 ٌهخمض الخاعجي الهمُل ؤمام الجىصة َخدُٓٔ ؾىاء، خض   نلى والخاعجي الضازلي بالهمُل الاَخمام بلى .........ٛ الشامل اإلاُهىم ٌؿدىض

ٛ  بما والاَخمام الهمُل بلى مالاؾخما وؤن ٖما .الضازلي الهمُل نىض جدُٓٓها نلى ٖبحر بشٙل ت ألامىع  مً ًٓى  في للىجاح الػغوٍع

 .الهمل

ت اإلاىاعص -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

 : الهمُل لطىث الاؾخمام ؤؾالُب

ت 3.    الاؾدباهاث 2.           الصخطُت اإلآابالث 1. ّ  غمً الهمُل مشاٖع  صخُذ ماطٖغ ٗل.5       الاْتراخاث هكام 4.            الجىصة َغ
 

حن بحن لُكي جُانل   بما ٖالمي خىاع زالٛ مً ؾَغ
 
 بهؼ اإلاىكمت مىضوب ًىظه خُض .ؤزغي  بل٘تروهُت وؾاثل زالٛ مً ؤو لىظه، وظها

  مدضصة مىاغُو في عؤًه ببضاء نلى هاَح ٌؿخدشه الهمُل بلى والاؾخُؿاعاث ألاؾئلت
 
 .ؾلُا

ت 3.               الاؾدباهاث 2.           الصخطُت اإلآابالث 1. ّ  غمً الهمُل مشاٖع  الاْتراخاث هكام 4.            الجىصة َغ
 

ّ  ؤٖثر مً حهخبر   الؿغ
 
 الهباعاث ؤو ألاؾئلت مً مىنتمج نلى اخخىائها زالٛ مً اإلاهلىماث لجمو وؾاثل وهي املجاٛ، َظا في اؾخسضاما

ؿلب التي ٙي الهمُل ؤمام الُغضت جخاح بدُض نلحها، ؤلاظابت الهمالء مً ًُ بضي ل  .الاؾدباهت بهباعاث اإلاخهلٓت اإلاىاغُو في عؤًه ًُ

ت 3.               الاؾدباهاث 2.           الصخطُت اإلآابالث 1. ّ  غمً الهمُل مشاٖع  الاْتراخاث امهك 4.            الجىصة َغ
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ت ّ  غمً الهمُل مشاٖع   الجىصة، جدؿحن وؾاثل بسطىص آلعاثه الاؾخمام ُبًُت :الجىصة َغ
 
 .الجىصة مشاٗل خل في إلاؿاَمخه وؾلبا

ت 3.               الاؾدباهاث 2.           الصخطُت اإلآابالث 1. ّ  غمً الهمُل مشاٖع  الاْتراخاث هكام 4.            الجىصة َغ
 

ٙاوي  وضىاصًٔ الخضمت، مؿخىي  لُٓاؽ اإلاىػنت ال٘غوث مشل الهمالء، باْتراخاث ًخهلٔ َُما الخاص هكامها مىكمت لٙل  الش

 ...والاْتراخاث،

ت 3.               الاؾدباهاث 2.           الصخطُت اإلآابالث 1. ّ  غمً الهمُل مشاٖع  الاْتراخاث هكام 4.             الجىصة َغ
 

ٗاث بحن اإلاىاَؿت خضة اػصًاص بهض وطلٚ ألازحرة، آلاوهت في بالهمُل مالاَخما جؼاًض ٗاث حؿعى خُض .الشغ  بمؿخىي  لالعجٓاء الىاجخت الشغ

 .ظضص نمالء ظظب مداولت نً هاَُٚ ومىخجاتها، للمىكمت الىالء نلى وخثهم بهم الاخخُاف ُبًُت الهمالء بلى اإلآضمت زضماتها

ت اإلاىاعص -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                         الهمُل عغا جدُٓٔ -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

ِ ..... بإهه  ه ٖما اإلاىخج ؤصاء بحن اإلآاعهت نً الىاجج الُغص بخؿاؽ مً مؿخىي حهٍغ  .“الهمُل َظا جىْهاث وبحن الهمُل، ًضٖع

ت اإلاىاعص -                    الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                         الغغا -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

اث  : اإلآاعهت ظغاء جخدٓٔ ؤن ًمً٘ التي الهمُل لضي الغغا نضم / الغغا مؿخٍى

 . عاض ي يحر الهمُلالهمُل جىْهاث مً ؤْل اإلاىخج ؤصاء 1.

 . عاض ي ُلالهمالهمُل جىْهاث ٌؿاوي  اإلاىخج ؤصاء 2.

 . ؾهُض الهمُل الهمُل جىْهاث مً ؤٖبر اإلاىخج ؤصاء 3.
 

هاجه ًبني ........ؤن اإلاالخكت ًيبغي   جْى
 
  الىاؽ بحن اإلاخىاْلت الٙلمت بلى باإلغاَت اإلاىكمت، مو الؿابٓت ججاعبه ؤؾاؽ نلى صاثما

 
 نً َػال

 .اإلآضمت والهغوع اإلاهلىماث

ت اإلاىاعص -                    الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                        الهمُل -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

هاجه وعيباجه )والٓضًم الجضًض) الهمُل بداظاث والاَخمام الخيبا نلى الٓاثم ........... َةن وبالخالي  مً هي ٖما  جلبُتها ومداولت وجْى

ت ًمشل  الهمُل هكغ وظهت ى اإلاىكمت، عةبصا في ؤولٍى ُٓت مهامها ؤصاء في اإلاىكمت لىجاح الخُٓٓي اإلاضزل َو ظٍ .الدؿٍى  جدخاط الهملُت َو

  )حؿىٍُٓت بدىر( مضعوؾت نلمُت ؤؾالُب وبلى وانُت، ظهىص بلى
 
اصة نلى ؤزغ مً لظلٚ إلاا الهشىاثُت، نً بهُضا  وجدؿحن ألاعباح ٍػ

اٍ مؿخىي   .للمجخمو الاظخماعي الَغ

ت اإلاىاعص -                    الخىظه بالهمُل -                        الهمُل -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

 .ُظضص نمالء واؾخٓؿاب ظظب مً .............مً ٌهخبر الخالُحن بالهمالء الاخخُاف بإن الضعاؾاث ؤشاعث

 اوؾـ  - ؤؾهل                       -                   ؤضهب - 

ؼ ؤن ؤلاصاعة نلى ٙاملت باإلاهلىماث جؼوٍضٍ زالٛ مً وطلٚ الٓطحر، ولِـ البهُض اإلاضي في ...... عغا نلى جٖغ  .اإلاىخج نً والضُْٓت ال

 ٍتالبشغ  اإلاىاعص -                    الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                        الهمُل -                          الخًُحر -
 

 .ألاخُان مً ٖشحر في صخُذ يحر طلٚ ؤن بال اإلاىخج، بؿهغ اإلاىخج ظىصة مؿخىي  الهمُل ًغبـ ْض

ت اإلاىاعص -                    الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                        الهمُل -                          الخًُحر -  البشٍغ
 

 : به ىاًتواله الهمُل لخضمت ألاؾاؾُت اإلاباصت ؤَم

ٛ  صْت 6.                                               .الُىعٍت الخلبُت 1.  .اإلاهلىماث وشمى

ُت( الىنىص جلبُت نلى الٓضعة 2.  .الهمُل بلى ؤلاهطاث 7.         .)اإلاىزْى

 .تراعالان في الهمُل خٔ 8.                                             .الخهامل في الضْت 3.

 . ٗل ماطٖغ صخُذ 9                                    .)الُ٘اؾت (اإلاىصة ببضاء 4.

 .الخهامل في اللباْت 5.
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ٙاوي  الىكغ ًمً٘ خُض .بشإجها الٓغاع واجساط بها والاَخمام وصعاؾتها ب ........... الترخُب اإلاهم مً  اإلاشاٗل لخل َغضت ؤجها نل للش

  زاللها ومً ملخخملت،ا الػهِ هٓاؽ نً وال٘شِ
 
ل ًمً٘ ؤًػا  والء لضحهم ؤشخاص بلى اإلاىكمت نً الغاغحن يحر ألاشخاص جدٍى

 .وإلاىخجاتها للمىكمت

ٙاوي  مهالجت -                          الخًُحر - ت اإلاىاعص -                    الخىظه بالهمُل -                        الش  البشٍغ
 

ٙاوي  مو بشضة جخجاوب بالهمُل جىظه لضحها ن ً٘ى  التي اإلاىكماث ٛ  بل نمالئها، ش ٙاوي، نً البدض وجداو  وظىص نضم ؤن خُض الش

ٙاوي   ألايلبُت مغاناة مو ٗاَُت، ج٘ىن  ال ْض الاجطاٛ َىؾاثل .الهمالء عغا مً نالي مؿخىي  وظىص بالػغوعة ٌهني ال الهمالء مً ش

ها في بظلٚ اإلاخطُت واإلاىكماث .الهمالء مً الطامخت  .الغغا نالمت الؿ٘ىث نَغ

ٙاوي  مهالجت -                          الخًُحر - ت اإلاىاعص -                    الخىظه بالهمُل -                        الش  البشٍغ
 

ٔ مهمت ؤن اإلاىكماث بهؼ جغي   بؿهىلت نمالئها غجسؿ اإلاىكماث َظٍ ومشل الهمُل، بلى اإلاىخج بًطاٛ بمجغص جيخهي لضحها الدؿٍى

ُت خطتها وجُٓض  .الشضًضة اإلاىاَؿت بؿبب باهخكام الؿْى

ٙاوي  مهالجت -                          الخًُحر - ت اإلاىاعص -                    الخىظه بالهمُل -                        الش  البشٍغ
 

ٙاوي  خُض مً الهمالء ؤْؿام  : الش

 صخُذ ماطٖغ ٗل 5       اإلاؿخًل الهمُل 4اإلاىغىعي             الهمُل 3الش٘ىي          صاثم الهمُل 2      (  الطامذ( الخلُم الهمُل 1.
 

ٙي ال الظي يبغي ألازؿاء، مً مهاهاجه نً الىكغ بًؼ ٌشخ  .الش٘ىي  وجٓضًم بال٘الم بيغاٍئ نلى الهمل ٍو

        اإلاؿخًل الهمُل 4اإلاىغىعي             الهمُل 3    الش٘ىي      صاثم الهمُل 2        (الطامذ (الخلُم الهمُل 1.
 

  ٌش٘ى
 
  َهىإ .خٔ بضون  ؤو بدٔ صاثما

 
جب ؾغصة، ؤو بَماله ًمً٘ وال ؤزؿاء، هكٍغ وظهت مً صاثما  .له والاؾخمام بالطبر الخدلي ٍو

        اإلاؿخًل الهمُل 4            اإلاىغىعي الهمُل 3         الش٘ىي  صاثم الهمُل 2(        الطامذ( الخلُم الهمُل 1.
 

  َىإ ٗان بطا بال ٌش٘ى ال
 
 .ألانظاع تهمه وال اإلاشٙلت، وخل بالىخاثج حهخم َهى لش٘ىاٍ، مبرعا

        اإلاؿخًل الهمُل 4            اإلاىغىعي الهمُل 3الش٘ىي          صاثم الهمُل 2(        الطامذ( الخلُم الهمُل 1.

ٛ  بلى حهضٍ جب .الش٘ىي  ًدل ؤن الغثِـ َضَه ولِـ ش٘ىاٍ، جٓضًم مً بغاَُت مؼاًا نلى الخطى  في باإلاىغىنُت الاجطاٍ ٍو

 .ال٘الم لضنم الضُْٓت اإلاهلىماث واؾخسضام ؤلاظابت

     اإلاؿخًل الهمُل 4اإلاىغىعي             الهمُل 3الش٘ىي          صاثم الهمُل 2(        الطامذ( الخلُم الهمُل 1.
    

 .الهمل في طاجُت جُؿحراث ؤو شخطُت اظتهاصاث ؤي جمىو بدُض ،........ لخل م٘خىبت بظغاءاث اإلاىكمت لضي ً٘ىن  ؤن ًجب

ٙاوي  -                          الخًُحر - ت اإلاىاعص -                    الخىظه بالهمُل -                        الش  البشٍغ
 

ٙاوي  مهالجت بظغاءاث  : الش

ٙاوي  يغبلت 1. ٙاوي  والاَخمام الش  .َٓـ واإلاىؿُٓت اإلاىغىنُت بالش

ت والاؾخُؿاعاث الخدُٓٓاث بظغاء 2. ٙاوي  بسطىص الػغوٍع  .وزؿىعتها ظضًتها ومضي هؿاْها لبُان الش

 .اإلاشٙلت لخل اإلاىاؾب الٓغاع اجساط 3.

 .مىه اإلآضمت الش٘ىي  بدل إلباليه بالهمُل الاجطاٛ 4.

 ٗل ماطٖغ صخُذ                                    .اإلاشٙلت لخل اإلاخسظ الٓغاع جىُُظ مخابهت 5.
 

ض .مىخجاتها حؿىٍٔ وفي نمالئها، مو الخهامل في اإلاىكمت بصاعة هجاح مضي نً الهمالء عغا ٌهّبر  الغاض ي الهمُل ؤن الضعاؾاث ؤزبدذ ْو

ه مً ؤشخاص زالزت بلى عغاٍ نً ًخدضر اإلاىخج نً  خحن في .الشغاجي الخ٘غاع نً هاَُٚ ظضص نمالء اؾخٓؿاب بلى ًاصي مما ، مهاَع

ً مً ؤٖثر بلى عغاٍ نضم نً ًخدضر الغاض ي يحر الهمُل ؤن ، نشٍغ
 
ظا شخطا ٔ نملُت في طلٚ ؤزغ نلى ًضٛ َو  .الدؿٍى

ٙاوي  -                          الخًُحر -  عغا الهمالء -                    الخىظه بالهمُل -                        الش
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ا مضي خُض مً اإلاىخج مخؿلباث The Cano Model of Customer Satisfaction الهمالء لغغا ٗاهى همىطط ًّٓؿم  عغا في جإزحَر

 : وهي ، ؤهىام زالزت بلى الهمالء

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 4                  طبتالجا اإلاخؿلباث 3.                 ألاصاء مخؿلباث 2.               ألاؾاؾُت اإلاخؿلباث 1.
 

 مىظىصة ٗاهذ بطا وباإلآابل عاض ي، ً٘ىن  لً الهمُل َةن جلبُتها ًخم لم َةطا نجها، للخهبحر خاظت ال وبالخالي اإلاىخج، في وظىصَا ًخىْو

ض لً طلٚ َةن )به مؿلم ؤمغ(  .الهمُل عغا مؿخىي  مً ًٍؼ

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 4                  الجاطبت اإلاخؿلباث 3.                 ألاصاء مخؿلباث 2.               ألاؾاؾُت اإلاخؿلباث 1.
 

  ًدىاؾب الهمُل عغا مؿخىي 
 
 .ضغاخت الهمُل ًؿلبها مخؿلباث وهي اإلاخؿلباث، َظٍ جلبُت صعظت مو ؾغصًا

 ٗل ماطٖغ صخُذ . 4                  الجاطبت خؿلباثاإلا 3.                 ألاصاء مخؿلباث 2.               ألاؾاؾُت اإلاخؿلباث 1.
 

هت ويحر ،الهمُل ْبل مً نجها مهّبر يحر وهي ،الهمُل عغا صعظت نلى الخإزحر مً صعظت ؤٖبر جدخل  بهظٍ والىَاء ،الهمُل ْبل مً مخْى

شهغ لً بها الىَاء ونضم ألاٖبر، الغغا نلى ًٓىص اإلاخؿلباث  .الغغا بهضم الهمُل ٌُ

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 4                  الجاطبت اإلاخؿلباث 3.                 ألاصاء مخؿلباث 2.               ألاؾاؾُت خؿلباثاإلا 1.
 

اتها جغجِب نلى ؤلاصاعة ٌؿانض ٖىهه في اإلاىخج إلاخؿلباث ٗاهى همىطط جطيُِ مً اإلاىكماث بصاعة حؿخُُض غ ًخهلٔ َُما ؤولٍى  .اإلاىخج بخؿٍى

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 4                  الجاطبت اإلاخؿلباث 3.                 ألاصاء مخؿلباث 2.               ألاؾاؾُت باثاإلاخؿل 1.
 

ّ  الهمُل نً اإلاهلىماث ظمو ًخم  في اإلاؿخسضمت ألاصواث ؤَم مً حهخبر الاؾدباهت ؤن بال واإلاالخكت، والاؾدباهت اإلآابلت مجها نضة بؿغ

 .الهمالء عغا مؿخىي  ُْاؽ

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 4                  الجاطبت اإلاخؿلباث 3.                 ألاصاء مخؿلباث 2.               ألاؾاؾُت اإلاخؿلباث 1.

 : الاؾدباهت ؤؾئلت ضُايت نىض مغاناتها ًيبغي التي ألامىع 

 .الهاصي للهمُل واضخت الهباعاث ؤو ألاؾئلت ج٘ىن  ؤن 1.

 .واخض مهنى مً ؤٖثر جدمل وال مدضصة، ؾئلتألا  ج٘ىن  ؤن 2.

 .للهمُل والشٓافي الخهلُمي اإلاؿخىي  مغاناة 3.

 .واخض ؾااٛ في واخضة مهلىمت مً ؤٖثر جػمحن نضم 4.

ٙان ْضع مسخطغة ألاؾئلت ج٘ىن  ؤن 5.  .ألاؾئلت ظمُو نلى وؤلاظابت الىْذ الزخطاع ؤلام

 ؟...معي جغي  َل :ؾااٛ مشل مدضصة، بةظابت للهمُل جىحي التي ؤلاًداثُت ألاؾئلت ججىب 6.

ٙاَت شاملت الهباعاث ؤو ألاؾئلت ج٘ىن  ؤن 7.   الُٓاؽ ً٘ىن  ختى الهمالء عغا ؤبهاص ل
 
 .صُْٓا

 

  الهمالء، عغا ُْاؽ في اإلاؿخسضمت اإلآاًِـ ؤشهغ مً

 ٗاهى همىطط  -              Likert Scaleالخماس ي لُ٘غث مُٓاؽ -

  ومهالجتها جطيُُها مً بض ال اثاإلاهلىم ظمو ًخم ؤن بهض
 
 (........) بغهامج مشل الجاَؼةاإلاخٓضمت البرامج بهؼ اؾخسضام نبر بخطاثُا

ٙان والاؾخيخاظاث، الىخاثج بلى الخىضل ُبًُت ٛ  الاؾخهاهت نبر اإلاهلىماث نغع وباإلم ٛ  لخىغُذ البُاهُت والغؾىم بالجضاو  َظٍ مضلى

 .اإلاهلىماث

-SPSS                   - asdd                    - akks 

ٗان ؾىاء ............ إلاؿخىي  Benchmarking اإلاغظهُت اإلآاعهاث بظغاء بن خي، ؤؾاؽ نلى اإلاىكمت صازل ؤ  مىاَؿت، مىكماث مو ؤو جاٍع

  ٌهخبر ... الطىانت، بمهضٛ ؤو عاثضة، مىكماث ؤو
 
ا  .الغغا مؿخىي  جؿىع  إلاغاْبت غغوٍع

ٙاوي  -                          الخًُحر -  عغا الهمالء -                    الخىظه بالهمُل -                        الش

 مما مىخجاتها، شغاء اإلاىكمت،ونً مو الخهامل نً جىُْهم ؤو الهمالء جٕغ مهضٛ نلى جإزحر ........... إلاؿخىي  ؤن بالظٖغ الجضًغ مً

 .اإلاؿاع وجصخُذ اإلاشٙلت ؤؾباب إلػالت مُّطلت جدلُالث بظغاء غغوعة ٌؿخضعي يالظ ألامغ للمىكمت، ٖبحرة زؿاثغ بلى ًاصي

ٙاوي  -                          الخًُحر -  عغا الهمالء -                    الخىظه بالهمُل -                        الش

 1436ذكرت بأختبار 

 مهمه



22 
 

 

 بضؤ َٓض اإلاخدضة الىالًاث في ؤما .الهشٍغً الٓغن  مً لؿبهُىاثا في وطلٚ ، الُابان في ............ وقُُت اهدشاع هكام اؾخسضام بضؤ

 .الشماهِىاث مىخطِ في اؾخسضامها

ٙاوي  -                          الخًُحر -  الجىصٍ -                    الخىظه بالهمُل -                        الش
 

ل ًخهلٔ هكام” هت الخالُت الهمُل مخؿلباث بخدٍى شمل ؤلاهخاط، مغاخل مً مغخلت ٗل في اإلاىكمت جالثم مىاضُاث بلى واإلاخْى  طلٚ َو

غ، اإلاىخج، جطمُم مخض ؤلاهخاظُت، والهملُت والخؿٍى ِ  .“الهمُل ْبل مً واسخضامه اإلاىخج جىػَو لِشمل ٍو  حهٍغ

ٙاوي  -                          الخًُحر -  الجىصٍ -                    الخىظه بالهمُل -                        الش
 

ؼ ٔ، نمل نلى الىكام َظا ًٖغ   .والدؿىٍٔ ؤلاهخاط ومىقُي الخطمُم، مهىضس ي بحن والخيؿُٔ الٍُغ

ٙاوي  -                          الخًُحر -  الجىصٍ -                    الخىظه بالهمُل -                        الش

 

طّىع  ٖما  :الخالي الشٙل في َى ٖما ناصي “بِذ” شٙل ىنل QFD مطُىَت َُٙل وٍُ

 
 : QFD الجىصة وقُُت اهدشاع َىاثض

 .مخؿلباجه بخلبُت ًخهلٔ َُما الهمُل عغا مؿخىي  جدؿحن 1.

و 2.  .اإلاىخج ظىصة مؿخىي  َع

ذ جىَحر 3. غ املخطظ الْى حز ألن اإلاىخج، لخؿٍى  .ؤؾاس ي بشٙل الهمُل مخؿلباث نلى ً٘ىن  التٖر

اصة 4.  .اإلاىخج في الهمُل ٓتز صعظت ٍػ

اصة 5.  .للمىكمت الؿىُْت الخطت ٍػ

 .اإلاىكمت هدى الهاملحن جىظه حهمُٔ 6.

  الهمُل عؤي ؤزظ بد٘م البُو بهض ما زضمت جٙلُت جسُُؼ 7.
 
 .اإلاؿلىبت اإلاىاضُاث في مؿبٓا

 

حز بحن وضل ٖدلٓت............ وقُُت اهدشاع اؾخسضام ًمً٘  اإلاخبيُت اإلاىكماث جدبهها التي اإلاؿخمغ حنالخدؿ ونملُت الهمُل نلى التٖر

 .الشاملت الجىصة بصاعة إلاىهجُت

ٙاوي  -                          الخًُحر -  الجىصٍ -                    الخىظه بالهمُل -                        الش

 

 

 مهمه
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 الاؾئلت الؿابٓت  املخاغغة الشالشت

ٗاهى همىخج غمً إلابخضي مخؿلباث ا و وظىصَا  تيال Cano Modelء اللغغا الهم ىطط "  نجها مً  بحر للخه خاظت ال ىخج وبالخالي إلاا فيًخْى

ض وظىصَا مً مؿخىي عغا الهمُل  تيْبل الهمُل وال  لً ًٍؼ

 جاػ همخؿلباث الا  -              جاطبه لاخؿلباث إلاا -                 ؾاؾُه خؿلباث الا إلاا -              صاء مخؿلباث الا  -
  

 جت ش٘ىاٍ نضا واخضٍ زاؾئت وهي لُل ومهاُو الهباعاث الخالُه صخُده خٛى عغا الهمظم

ٙاوي الهمإلاغخله الشالشه جخمشل اإلا -  شٙله إلاخل الىاؾب إلاساط الٓغاع اجء باالهاظت ش

 نظاع تهمه الا الشٙلت و إلاَخمام بالىخاثج وخل اال ىغىعي" باإلا" ًخطِ الهمُل ا -

ٗان ؤصاء ا - هاث الهمُل ً٘ىن الهمُل بظلٚ ؾإلااطا   هُض ىخج مؿاوي لخْى

ٙاوي مً الهم -  ٌهحن بالػغوعة وظىص مؿخىي نالي مً الغغا الء الان نضم وظىص ش
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  (1436)  : وهي ش٘ىاٍ ومهالجت الهمُل عغا خى

حز ًخم -  للمىخج ألازحر اإلاؿخسضم عيباث و خاظاث نلى الشاملت الجىصة بصاعة في التٖر

 ؾهُض بظلٚ الهمُل ً٘ىن  الهمُل جىْهاث مً ؤٖبر اإلاىخج ؤصاء ٗان بطا -

ٙاوي  إلاهالجت الشالشت اإلاغخلت جمشل - ت الاؾخُؿاعاث و الخدُٓٓاث بظغاء ب الهمالء ش  الش٘ىي  ظضًت مضي لبُان الػغوٍع

 ألانظاع تهمه وال اإلاشٙلت وخل الىخاثج ب ألاَخمام ب اإلاىغىعي الهمُل جطِ -
   

  الءهلىماث مً الهمإلاو اظمؾدباهه بًُه يت ؤؾئلت الا ًيبغي مغاناتها نىض ضُا تيىع الممً الا 

 ؾااٛ واخض  فيجػمني ؤٖثر مً مهلىمت  -                   دضصة مجىحي للهمُل بةظابت  تيداثُت البؾئله ؤلا جىب اؾخسضام الا ج -

حز ال - لت نلى الا  تٖر  ؤ+ب  -                                                                                                ؾئله الؿٍى
  

ه لشل اعغُه بِذ اًمخامـ الظي لجؼء الًخمشل ا  بـ  QFDجىصة َُٙل مطَُى

ٓا  - ه جغجِب ْاثمت مخؿلباث الخطيُو خؿب الا  -                    خؿلباث الهمُل إلامطُىَه الخسؿُـ َو  ولٍى

اث مخؿلباث الهمُل  -  خؿلباث الخطيُو بمَُما ًخهلٔ  إلاباصالثدضًض اج -                                                   ؤولٍى
  

 :  مالءهلىماث مً الهإلاو اظمؾدباهت بًُت ًيبغي مغاناتها نىض ضُايت ؤؾئلت ؤلا  التيىع مواخضة مً الخالي لِؿذ مً ألا 

 دضصة مجىحي للهمُل بةظابت  تيداثُت الًؾئلت ؤلا اؾخسضام ألا  -             الؿااٛ  فيؤٖثر مً مهلىمت واخضة  حننضم جػم -

 ٙان مسخطغة ْضع ؤلا مؾئلت ؤن ج٘ىن ألا   -                    للهمُل  فيؿخىي الخهلُمي والشٓاإلامغاناة ا   -
  

  ( Q F D الجىصة) وقُُت اهدشاع َىاثض مً

اصة - ذ ٍػ غ خطظملا الْى   البُو مابهض زضمت جٙلُت جسُُؼ  -                      ىخجإلاا لخؿٍى

  صخُذ طٖغ ما ُوظم -                         ىكمتإلاا دىه حنالهامل جىظه بغهاٍ -
 

 

 (1436)(QFD  ) الجىصة وقُُت اهدشاع َىاثض مً

اصة -                                               البُو مابهض جٙلُت جسُُؼ  - ذ ٍػ غ املخطظ الْى  اإلاىخج لخؿٍى

 للمىكمت الؿىُْت الخطت بهسُاع -                                اإلاىكمت ىهد الهاملحن جىظه بغهاٍ -
 

ٛ  صخُدت الخالُت الهباعاث ظمُو  :  وهي،،  زاؾئت واخضة نضا الهمُل خى

ّ  ؤٖثر مً ؾدباهاثؤلا  خبرحه -   الهمُل لطىث ؾخمامألا  ؤؾالُب غمً اؾخسضاما الؿغ

  عاض ي الهمُل ً٘ىن  الهمُل جىْهاث ٌؿاوي  ىخجإلاا ؤصاء ٗان بطا  -

  ألانظاع تهمه وال اإلاشٙلت وخل بالىخاثج باالَخمام الخلُم مُلاله ًخطِ -

ٙاوي  وظىص نضم بن  -   الغغا مً نالي مؿخىي  وظىص بالػغوعة ٌهني ال ءالالهم مً ش
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هت حري ب٘ىجها جخطِ تيوال Cano Model ءالالهم لغغا ٗاهى ىططهم غمً ىخجإلاا مخؿلباث بخضي   مً نجها برمه حروي مخْى

 :  وهي،  الغغا بهضم الهمُل ٌشهغ لً بها الىَاء نضم وؤن ٖما،  الهمُل ْبل

 جاػ هالا مخؿلباث  -              جاطبه لخؿلباث اإلاا -                         ه ؾاؾُخؿلباث الا إلاا -                    صاء مخؿلباث الا  -
  

ٛ  صخُدت الخالُت الهباعاث ظمُو  : وهي ,, زاؾئت واخضة نضا عغاٍ لخدُٓٔ الهمُل لطىث الاؾخمام خى

 اإلاهىُت الىخضة مً مىخج َى إلاا الخالي اإلاؿخسضم الضازلي بالهمُل ًٓطض -

حز ًخم -  الشغاجي الٓغاع مخسظ وعيباث خاظاث نلى الشاملت الجىصة بصاعة في التٖر

 ؾهُض بظلٚ الهمُل ً٘ىن  الهمُل جىْهاث مً ؤٖبر اإلاىخج ؤصاء ٗان بطا -

ّ  ؤٖثر مً ؤلاؾدباهاث حهخبر -  الهمُل لطىث الاؾخمام ؤؾالُب غمً اؾخسضاما الؿغ
 

 : ب ) Q F D ( اإلاطُىَت َُٙل / الجىصة بِذ غمً البِذ ؾِٓ ًمشل الظي الؿاصؽ الجؼء ًخمشل

 الخطيُو بمخؿلباث ًخهلٔ َُما اإلاباصالث جدضًض  -

اث  -  الهمُل مخؿلباث ؤولٍى

ٓا الخسؿُـ مطُىَت  -  الهمُل إلاخؿلباث َو

ت خؿب الخطيُو مخؿلباث ْاثمت جغجِب  -  ألاولٍى
 

 ( : Q F D ( الجىصة وقُُت اهدشاع َىاثض مً

ذ جىَحر - غ املخطظ الْى  اإلاىخج لخؿٍى

 اإلاىكمت هدى الهاملحن جىظه حهمُٔ -

 البُو بهض ما زضمت جٙلُت جسُُؼ -

 طٖغ ما ظمُو -
 

 : ب٘ىجها الهمالء لغغاء ٗاهى همىطط غمً الجاطبت اإلاخؿلباث جخطِ

ض لً اإلاخؿلباث َظٍ ب الىَاء -  الهمُل عغا مؿخىي  مً ًٍؼ

 الغضا بهضم الهمُل ؾِشهغ اإلاخؿلباث ٍَظ ب الىَاء نضم  -

هه يحر -  الهمُل ْبل مً مخْى

 الهمُل ْبل مً نجها مهبر -
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 الُٓاصة : الغابهت املخاغغة

 مً اإلاىكماث َظٍ جخمً٘ ختى وطلٚ الشاملت، الجىصة بصاعة مىهجُت اإلاخبيُت اإلاىكماث في Leadership الُٓاصة ؤَمُت جؼاًضث لٓض

ظلٚ الخاعظُت، البِئت في ججغي  التي خًحراثوال الخدضًاث مىاظهت هالُت بُ٘اءة الضازلُت البِئت بصاعة مً جخمً٘ ختى ٖو  .َو

حز -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

  الُ٘اة ،،،،،،،،،،،ؤن خُض
 
 ٖب صوعا

 
خطِ ٖما ألَضاَها، اإلاىكمت جدُٓٔ في حرا  لخًُحر لضحهم مجضصة عئٍا بىظىص الُ٘ا الٓاصة ٍو

  الغئٍا َظٍ وجخػمً ؤزغي، ؤوغام بلى الخالُت ألاوغام
 
ٍغ نلُه واملخاَكت الخًُحر بظغاء لُُُ٘ت ؤطَاجهم في زؿت ناصة  .وجؿٍى

حزلل -                          خًُحرلل -   اصةٓلل -                الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى تٖر
 

اث نلى الخإزحر بلى زاللها مً الٓاثض ٌؿعى اظخمانُت نملُت  وطلٚ وؾىانُت، بغيبت اإلاغيىبت ألانماٛ ًىُظون  لجهلهم ألاَغاص جطَغ

ٛ  بهضٍ  . اإلاىكمت ؤَضاٍ جدُٓٔ بلى الىضى

حز -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

  واْخىام بغيبت ؤنمالهم ًاصوا ختى اإلاغئوؾحن في للخإزحر لضًه ما ٗل ...... ٌؿخسضم
 
 اإلاضًغ ؤما اإلاىكمت، ؤَضاٍ جدُٓٔ وعاء ؾهُا

 .اإلاغئوؾحن نلى زحرالخإ في الغؾمُت ؾلؿاجه َِؿخسضم

حز -                          الخًُحر -   اثضالٓ -              الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

 : الٓاثض ْىة مطاصع

 .الٓاثض ٌشًله الظي اإلاىطب ؤو الىقُُت مً الىابهت :الغؾمُت الؿلؿت 1.

 .والهٓاب الشىاب ْىة 2.

 .الصخطُت الخبرة ْىة 3.

 .ؤلاْىام ْىة 4.

 صخُذ طٖغ ما ُوظم                   .الهاملحن اهضماط 5.
 

ض اث امخضث ْو ت مً ،،،،،، هكٍغ ت بلى الؿماث هكٍغ ت الشب٘ت هكٍغ اث ؤٖثر مً حهخبر التي ؤلاصاٍع   الىكٍغ
 
 الباخشحن بلى والهاثضة ، اهدشاعا

  ، Blacke & Mouton ومىجىن  بلُٚ

حزا -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى لتٖر
 

ما ، الٓاثض لؿلٕى بهضًً جدضًض مً جم٘ىا خُض  : َو

 . بالهاملحن الاَخمام 1.

 . بالهمل الاَخمام 2.
 

ض  :الخالي الشٙل في هي ماٖ شب٘ت ضىعة ٌه٘ـ بُاوي شٙل نلى البهضًً َظًً بخىغُذ الباخشان ْام ْو

ض ت طلٚ بهض قهغث ْو ُُت .......... هكٍغ  َاألؾلىب ألاخىاٛ، ظمُو في بجبانه ًخم واخض ُْاصي ؤؾلىب وظىص بهضم انخٓضث التي اإلاْى

 ابم ًدبهه الظي ألاؾلىب حهضًل ٌؿخؿُو الظي َى الُهاٛ والٓاثض آزغ، وغو ؤو خالت ًىاؾب ال ْض مهحن وغو ؤو خالت ًىاؾب الظي

 . اإلاىِْ ؤو الخالت مو ًخالءم

حز -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر

اث ؤَم ومً ت اإلاىُُْت الىكٍغ  بحن اإلاىاءمت مضي نلى هخمضٌ بهخاظُت ألاٖثر الُٓاصة همـ بإن ؤشاعث التي F. Fiedler َُضلغ هكٍغ

 :الخالُت الشالزت اإلاىِْ ومخًحراث الٓاثض زطاثظ

 .بُجهم اإلاخباصلت الشٓت وصعظت واإلاغئوؾحن الٓاثض بحن الهالْت ؾبُهت -ؤ

ضعجه للٓاثض، اإلامىىخت الغؾمُت الؿلؿت صعظت -ب  .والهٓاب الشىاب نلى ْو

 صخُذ طٖغ ما ُوظم                                          .اإلاغئوؾحن وواظباث مهام وغىح صعظت -ط
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ت ألازحرة لُترةا في قهغ ٖما  جٓىم والتي Henry Sims ؾمؼ َجري  ؤؾاؾها وغو التي الجضًضة الُٓاصة همىطط هي .......... في خضًشت هكٍغ

جهم بشٙل آلازٍغً ًٓىص الظي الٓاثض ؤهه نلى اإلامخاػ الٓاثض بىضِ
ّ
غ زالٛ مً وطلٚ ؤهُؿهم، ُْاصة مً ًم٘ ً اإلاغئوؾحن جؿٍى  الٍُ٘ا

 ... للخهلم، َغص ؤجها نلى ألازؿاء مو والخهامل الخًُحر، وبصاعة الُٓاصًت، الغئٍا ٖىغو املجاالث اَتٗ في الُٓاصة ؤؾاؾُاث نلى

حز -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

ّ لل بخدضًضَا ......... جبضؤ  .الخىاَؿُت اإلاحزة بخدُٓٔ الُُ٘لت الاؾتراجُجُاث ووغو اإلاىظىصة، وللُغص ؿى

حز -                          الخًُحر -   الُٓاصة الُهالت -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

 :الىاجخت ُاصةالٓ في جخىَغ ؤن ًيبغي التي الخطاثظ ؤَم مً

ت بنؿاء 1.   والخاعجي، الضازلي الهمُل الخخُاظاث ألاولٍى
 
 .الهمُل واخخُاظاث مخؿلباث في اإلاؿخمغ الخًحر الانخباع بهحن آزظا

 .والخضٍعب باإلاىاعص جؼوٍضَم مو الهمل، مجاٛ في الشٓت ومىدهم اإلاغئوؾحن جم٘حن 2.

غ نلى الخإُٖض 3.   الخؿٍى
 
  َغص َهىإ ـ،َٓ الطُاهت بظغاء مً بضال

 
غ صاثما  .للخؿٍى

  الىْاًت نلى الخإُٖض 4.
 
 .الهالط مً بضال

  الخهاون  حصجُو 5.
 
 .الهاملحن بحن الشٍغِ يحر الخىاَـ وزاضت الخىاَـ، مً بضال

 .ؤَػل بطىعة ؤنمالهم ألصاء اإلاغئوؾحن جضٍعب بإَمُت الانخٓاص 6.

 .للخهلم َغص ؤجها نلى اإلاشاٗل بلى الىكغ 7.

 الجىصة بصاعة جؿبُٔ بمىهجُت اإلاخهلٓت اإلاهلىماث وبًطاٛ وشغ مً والخإٖض الاجطاالث، جُهُل مداولت 8.

 .ًدخاظها مً بلى الشاملت

 .ظىَاء ٖشهاعاث ولِـ ٖمماعؾت الشاملت الجىصة هدى الالتزام بزباث 9.

ت باإلاىكمت الاَخمام نلى وحصجُههم .ألاؾهاع ؤؾاؽ نلى ولِـ الجىصة، ؤؾاؽ نلى اإلاىعصًً ازخُاع10 . ّ  في واإلاشاٖع  .الهمل َغ

ّ  الهلُا، ؤلاصاعة مؿخىي  نلى الجىصة مجلـ جإؾِـ 11. غ  .ؤلاشغاَُت ؤلاصاعة مؿخىي  نلى الهمل َو
 

لم ؤن جخؿلب ......... بن ضعاجه، وعيباجه الُغص خاظاث خُض مً ؤلاوؿاهُت بالؿبُهت الٓاثض ًُ  الهاملحن جدُحز نلى الٓضعة نً هاَُٚ ْو

ذ  .اإلاىاؾب ىىموال بالْى

حز -                          الخًُحر -   الُٓاصة الُهالت -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

بو .......ٍ طلٚ بلى باإلغاَت
ّ
و مؼاًاَا مً والتي . (MBWA) بالخجىاٛ ؤلاصاعة َلؿُت ًد اث َع م الهاملحن مهىٍى ت الُغضت وبنؿاَئ  لخٍغ

م، ووظهاث آعائهم نً الخهبحر  ؤعع نلى اإلاش٘الث خل َغص وػٍاصة واإلاغئوؾحن، الٓاثض بحن الاجطاالث جُهُل بلى باإلغاَت هكَغ

 .الىاْو

حز -                          الخًُحر -  اثض الُهاٛ الٓ -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

ٛ  في الُٓاصة َهالُت ؤمام الطهىباث ؤو املخضصاث ؤَم  :الشاملت الجىصة بصاعة لخؿبُٔ الخدى

 .َهالُخه نلى ًازغ مما مدضوصة، الٓاثض ْضعاث ج٘ىن  َٓض :ومهاعاجه الٓاثض ْضعة 1.

ُمه الٓاثض َلؿُت 2. ت بػغوعة الٓاثض ًامً ال َٓض :ْو  .اإلاغئوؾحن مشاٖع

 ..اإلاؿاولُت، وجدّمل لالؾخٓاللُت، اإلاُل في ازخالَهم مشل :ومُىلهم اإلاغئوؾحن اججاَاث 3.

 .للىقاثِ وقُُي وضِ نمل الػغوعي  َمً :وواظباجه الهمل مهام وغىح نضم 4.

هها التي الشهاعاث بمماعؾت الهلُا ؤلاصاعة التزام نضم 5.  .جَغ

 .ئوؾحنواإلاغ  الٓاثض بحن اإلاخباصلت الشٓت اَتزاػ 6.

 صخُذ طٖغ ما ُوظم

 

 

 هـــــــــــــــــمهم



27 
 

 :وهي لضًه، اإلاهاعاث مً ؤهىام زالزت جىَغ مً بض َال بىجاح، مهامه مماعؾت مً الٓاثض ًخمً٘ ختى  :الهلُا ؤلاصاعة صوع 

  ظمُو ماطٖغ. 4               .الخدلُلُت اإلاهاعاث 3.                    .الاجطالُت اإلاهاعاث 2.                 .الُىُت اإلاهاعاث 1.
 

لت ألانماٛ ًاصي ؤن ٌؿخؿُو ختى مضًغ /ْاثض ؤي في الشالر اإلاهاعاث َظٍ جىَغ مً ضب ال  ً٘ىن  اإلاهاعاث َظٍ جىَغ ؤن بال بلُه، اإلاٗى

ؼ اإلاىكمت حجم بدؿب مسخلُت بضعظاث  .للٓاثض الىقُُي واإلاٖغ

 الىىاًا -                  الانماٛ -الطُاث                  -

ؼث  ظُض مىار بًجاص زالٛ مً الجىصة، بصاعة هكام في الهلُا ؤلاصاعة صوع  ؤَمُت نلى (ISO) واإلآاًِـ مىاضُاثلل الضولُت اإلاىكمت ٖع

 .الجُضة الُٓاصة نبر للهمل

 الىؾؿى  -                  الهلُا -الؿُلى                  -

 :ًلي َُما ًخلخظ ؤن ًمً٘ الهلُا ؤلاصاعة صوع  ؤن (ISO) للمىاضُاث الضولُت اإلاىكمت ؤغاَذ

 .اإلاىكمت في وؤَضاَها للجىصة ؾُاؾت وغو 1.

اصة ؤظل مً وؤَضاَها، الجىصة ؾُاؾت وحهمُم وشغ 2. م الؿُاؾت بهظٍ الهاملحن وعي ٍػ  .وجدُحَز

حز غمان 3.  .الهمُل اخخُاظاث نلى التٖر

ت الهملُاث جىُُظ غمان 4.  .اإلاهىُحن وألاؾغاٍ الهمالء اخخُاظاث لخلبُت الػغوٍع

هاٛ، ُٖا ظىصة بصاعة هكام جإؾِـ نغما 5. ٛ  ظلأل  نلُه واملخاَكت الىكام َظا جىُُظ غمان بلى باإلغاَت َو  جدُٓٔ بلى الىضى

 .الجىصة ؤَضاٍ

ت اإلاىاعص جىَغ غمان 6.  .الػغوٍع

 .صوعي بشٙل الجىصة بصاعة هكام مغاظهت 7.

 .الجىصة وؤَضاٍ بؿُاؾت اإلاخهلٓت الٓغاعاث اجساط 8.

غ اإلاخهلٓت ثالٓغاعا اجساط 9.  .الشاملت الجىصة بصاعة هكام بخؿٍى
 

اث ٗاَت مً بها الالتزام مً بض ال َةهه بىجاح الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ظهىص جخدٓٔ ختى ت اإلاؿخٍى  مؿخىي  نلى وجؿبُٓها ؤلاصاٍع

 الخؿبُٔ، مىغىم في الجضًت نً وؤلانالن اإلاىهجُت، َظٍ جؿبُٔ بػغوعة واْخىانها الهلُا ؤلاصاعة صنم ؤَمُت وجبرػ ٖٙل، اإلاىكمت

 .الشهاعاث خمل َٓـ ولِـ الخىظه لهظا الُهلُت والخماؾت

 ؿُلىال ؤلاصاعة التزام -ىؾؿى                      ال ؤلاصاعة التزام -                 الهلُا ؤلاصاعة التزام -
 

ؿخمغ ،.........ؤلاصاعة مً مىكمت ؤي في الالتزام ًبضؤ   الاججاٍ في َو
 
 .والضهُا الىؾؿى بلى هؼوال

 الىؾؿى  -                  الهلُا -الؿُلى                  -
 

 :الجىصة ججاٍ ملتزمت ؤلاصاعة حهخبر ختى جىُُظَا ًجب مغج٘ؼاث

ل التزام 1.  .اإلاؿخمغ الخدؿحن بػاء ألاظل ؾٍى

ي 2.
ّ
ت الهُىب ؤو ألازؿاء َلؿُت جبن  . Zero-Defects الطٍُغ

 .واإلاىعص الضازلي الهمُل بحن الهالْاث ؾبُهت واؾدُهاب َهم نلى املحناله جضٍعب 3.

  الشغاء ْغاع اجساط نضم 4.
 
 .وخضٍ الؿهغ نلى انخماصا

 .اإلااؾؿت في ألاهكمت جدؿحن لهملُت بصاعة وظىص غغوعة 5.

ي 6.
ّ
ّ  جبن  .والخضٍعب لئلشغاٍ خضًشت ؾغ

ّ  حشُ٘ل في والخىؾو الاجطاالث جُهُل 7.  .الهامت اإلاطلخت لخدُٓٔ وألاْؿام الضواثغ بحن الخىاظؼ بػالت بلى غاَتباإل  الهمل، َغ

  ألاَضاٍ جدضًض مشل الخاؾئت، اإلاماعؾاث بهؼ ججىب 8.
 
 .ألاَضاٍ َظٍ لخدُٓٔ وؾاثل ؤو نمل بغامج وظىص بضون  نشىاثُا

غ جىمُت 9.  .بهم الاخخُاف نلى والهمل اإلاىكمت، في الخبراء وجؿٍى

 .)مدضصة واؾتراجُجُاث زؿـ( الشاملت الجىصة بصاعة لخؿبُٔ تمىكّم  مىهجُت بجبام 10
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ل ؤن بض ال
ّ
ىا ختى الهاملحن ٗاَت نلى حهمُمه نلى حهمل وؤن ،،،،،،،،،ؤلاصاعة جُ٘حر مً ظؼء الالتزام ٌشٙ  بمىهجُت ملتزمت ؤلاصاعة ؤن ًضٖع

 .وضضّ بجضًت الشاملت الجىصة بصاعة

 الىؾؿى  -                  الهلُا -الؿُلى                  -
 

 : زالضت

 ٗل وفي مغخلت، ٗل في الُٓاصة صوع  ًبرػ خُض الشاملت، الجىصة بصاعة نىاضغ مً نىطغ ؤَم ........... انخباع اإلامً٘ مً نام بشٙل

 .) ... ، الاؾتراجُجُاث جدضًض  الغؾالت ضُايت  الغئٍا وغو( الشاملت الجىصة بصاعة مجاالث مً مجاٛ

حز -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

 .اإلاىكمت ؤَضاٍ جدُٓٔ ؤظل مً اإلاباصت َظٍ باججاٍ اإلاىكمت في الهاملحن جٓىص الشاملت الجىصة بصاعة مباصت بخؿبُٔ اإلالتزمت ........و

حز -                          الخًُحر -  الُٓاصة  -                   الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر

 

 املخاغغة الغابهه الاؾئله الؿابٓه

ٓا الشاملت الجىصة اصاٍع في اجبانه ًجب الظي الُٓاصي الىمـ ًمشل ت َو  ومىجىن  بلُٚ لباخشانل حهىص التي الاصعاًه الشب٘ت لىكٍغ

blacke #Mouton ب 

 اإلادؿلؿت الُٓاصة -                      الاظخمانُه الُٓاصة -                   الٍُغٔ ُْاصة -                      اإلاهخضله الُٓاصة -
 

ت نلى ) 9.9 ( ؤلاخضاسي ًمشل ت الشب٘ت هكٍغ  : همـ مىجىن  و بلُٚ للباخشان ؤلاصاٍع

 اإلاهخضلت الُٓاصة -                      الٍُغٔ ُْاصة -                     ؤلاظخمانُت الُٓاصة -                    اليشؿت الُٓاصة -
 

ا ًيبغي التي الخطاثظ مً لِؿذ  الىاجخت الُٓاصة في جىََغ

 َٓـ ألاْل الؿهغ ؤؾاؽ نلى اإلاىعص ازخُاع نضم -                للخهلم َغضت اجها للمشاٗل الىكغ  -

ّ  جإؾِـ -               الىْاًه مً بضال الهالط نلى الخإُٖض -  الاشغاَُه الاصاٍع مؿخىي  نلى الهمل َغ
 

 وهي الجىصة ججاٍ ملتزمه ؤلاصاعة حهخبر ختى جىُُظَا ًجب التي اإلاغج٘ؼاث مً لِؿذ الخالي مً واخضة

ّ  حشُ٘ل في الخىؾو  - ت الهُىب َلؿُه جبني -                                                        الهمل َغ  Zero Defetcs الطٍُغ

ّ  في الخًُحر ونضم الشباث - ل التزام -      والخضٍعب لالشغاٍ اإلاخبهه الؿغ  اإلاؿخمغ الخدؿحن بػاء الاظل ؾٍى
 

ت نلى (9.9) ؤلاخضاسي ًمشل ت الشب٘ت هكٍغ  : همـ Blacke & Mouton ومىجىن  ٚبلُ للباخشان ؤلاصاٍع

 ؤلاظخمانُت الُٓاصة -              اإلادؿلؿت الُٓاصة -               اإلاهخضلت الُٓاصة -               الٍُغٔ ُْاصة -
 

ٛ  في الُٓاصة َهالُت ؤم الطهىباث ؤو املخضصاث ؤَم مً  : الشاملت الجىصة بصاعة لخؿبُٔ الخدى

هها التي الشهاعاث بمماعؾت الهلُا ؤلاصاعة التزام  -  جَغ

اصة -  اإلاغئوؾحن و الٓاثض بحن اإلاخباصلت ٓهالش صعظت ٍػ

 ومُىلهم اإلاغئؾحن اججاَاث -

 واظباجه و الهمل مهام وغىح  -
 

ٛ  في الُٓاصة َهالُت ؤمام الطهىباث ؤو املخضصاث ؤَم مً  : الشاملت الجىصة بصاعة لخؿبُٔ الخدى

هها التي الشهاعاث بمماعؾت الهلُا ؤلاصعة التزام -  جَغ

اصة - ت بػغوعة الٓاثض بحن تاإلاخباصل الشٓت صعظت ٍػ  اإلاغئوؾحن مشاٖع

ت بػغوعة الٓاثض اْخىام  -  اإلاغئوؾُحن مشاٖع

 للىقاثِ صُْٔ وقُُي وضِ وظىص نضم  -
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ا ًيبغي التي الخطاثظ مً لِؿذ  : الىاجخت الُٓاصة في جىََغ

 الهالط مً بضال الىْاًت نلى الخإُٖض -

غ نلى الخإُٖض -  َٓـ الطُاهت بظغاء مً بضال الخؿٍى

 الؿهغ ؤؾاؽ نلى ىعصاإلا بزخُاع -

 ٖمماعؾت الشاملت الجىصة هدى ؤلالتزام ازباث -
 

ا ًيبغي التي الخطاثظ مً  : الىاجخت الُٓاصة في جىََغ

 ألاْل الؿهغ ؤؾاؽ نلى اإلاىعصًً ازخُاع  -

غ نلى الخإُٖض -   الخؿٍى
 
 َٓـ الطُاهت بظغاء مً بضال

ت بنؿاء  -  الضازلي صون  الخاعجي الهمُل ألخخُاظاث ألاولٍى

  الهالط نلى ُٖضالخإ -
 
 الىْاًه مً بضال

 

 واخضة مً الخالي لِؿذ مً اإلاغج٘ؼاث التي ًجب جىُُظَا ختى حهخبر ؤلاصاعة ملتزمت ججاٍ الجىصة :

ت   -  Zero – Defectsجبني َلؿُت الهُىب الطٍُغ

ب  -  جبني ؾّغ خضًشت لئلشغاٍ والخضٍع

 غغوعة وظىص بصاعة لهملُت جدؿحن ألاهكمت في اإلااؾؿت  -

 ىؾو في حشُ٘ل َّغ الهملنضم الخ  -
 

 (1436) : الجىصة ججاٍ ملتزمت ؤلاصاعة حهخبر ختى جىُُظَا ًجب التي اإلاغج٘ؼاث مً

ّ  حشُ٘ل في الخىؾو  -  الهمل َغ

 لؤلشغاٍ الٓضًمت الؿٍغٔ نلى الخُاف  -

ت الهُىب َلؿُت نً البهض  -  الطٍُغ

 اإلاؿخمغ الخدؿحن اػاء ألاظل ْطحر التزام  -
 

ت للباخشان بلُٚ ومىجىن  ) 5.5ًمشل ؤلاخضاسي (  ت الشب٘ت ؤلاصاٍع  همـ : Blacke & Moutonنلى هكٍغ

 الُٓاصة الػهُُت  -                الُٓاصة ؤلاظخمانُت  -             اإلاشالُتالُٓاصة  -                الُٓاصة اإلاهخضلت  -

ا في الُٓاصة الىاجخت :  مً الخطاثظ التي ًيبغي جىََغ

 الخإُٖض نلى الهالط بضال مً الىْاًت  -

ت إلخخُاظاث ا  -  لهمُل الخاعجي صون الضازليبنؿاء ألاولٍى

غ بضال مً بظغاء الطُاهت َٓـ  -  الخإُٖض نلى الخؿٍى

 حصجُو الخىاَـ بضال مً الخهاون   -

 مً اإلاغج٘ؼاث التي ًجب جىُُظَا ختى حهخبر ؤلاصاعة ملتزمت ججاٍ الجىصة :

 التزام الخسؿُـ ْطحر الاظل بػاء الخدؿحن اإلاؿخمغ  -

ت   -  Zero – Defectsالبهض نً َلؿُت الهُىب الطٍُغ

 نضم اجساط ْغاع الشغاء انخماصا نلى الؿهغ وخضٍ  -

ا  - ب ونضم حًُحَر  الخُاف نلى الؿّغ الٓضًمت لئلشغاٍ والخضٍع
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 للجىصة ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة : الخامؿت املخاغغة
 

هنى الظي للمىكمت ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة مً الجؼء” ل والخسؿُـ دُٓٓهاج ووؾاثل للجىصة ؤلاؾتراجُجُت ألاَضاٍ بىغو ٌُ  لها، الؿٍى

ُاؽ الجىصة، بغامج جؿبُٔ ومخابهت ووغو ُٓت اإلاىكمت وشاؾاث في ألاصاء وجُُٓم ْو  املخخلُت والخضماث وؤلاهخاظُت والهىضؾُت الدؿٍى

ٛ  اإلاخمشلت ؤَضاَها بلىى وبالخالي للمىكمت، الخىاَؿُت اإلاحزة جدُٓٔ ؤظل مً ُت، خطتها وجىؾُو الهمالء، عغا نلى بالخطى  الؿْى

 .“ؤعباخها وػٍاصة

حز -                          الخًُحر -   الُٓاصة -                       الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                          الهمُل نلى التٖر
 

 : ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة نملُاث

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              ىكمتاإلا عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -

ابت والخُُٓم       -جىُُظ الاؾتراجُجُاث   -جدضًض الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت        -   ٗل ماطٖغ صخُذ -الْغ
 

ل اإلاضي في اإلاىكمت نلُه ؾخ٘ىن  إلاا الهلُا ؤلاصاعة جطىع  .......... حه٘ـ   طًَ في جيبهض ؤن ًمً٘ الُٓاصًت الغئٍا ؤن ًم وبالغيم . الؿٍى

ض الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت ؤن بال واخض، ْاثض ت غغوعة جٖا  Stakeholdersاإلاطالح ؤصخاب ؤو اإلاهىُت ألاؾغاٍ مشاٖع

م ومىعصًً ونمالء مىقُحن مً  .الُٓاصًت الغئٍا وغو في ويحَر

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -
 

 : الُٓاصًت الغئٍا ضُايت نلى ألامشلت ومً

 .نالُت ُٖاءة طاث مىخجاث جٓضًم في شهاعها هي اإلامخاػة الخضمت -

 .بالػبـ اإلاىاضُاث خؿب لؿلباتهم الهمالء اؾخالم -

 ٗل ماطٖغ صخُذ -
 

ٛ  جخمدىع  ......... ؤن بالظٖغ ضًغالج ومً لؿُتها اإلاىكمت ُْم حه٘ـ بدُض الهمُل، خى  الخًُحراث بظغاء ًخم غىءَا نلى والتي ، َو

ض التي الُٓم ماَُت بضعاؾت ؤلاصاعة جٓىم ؤن الػغوعي  ومً .اإلاىكمت زٓاَت في اإلاؿلىبت   جبىحها، جٍغ
 
حز ًخم ْض َمشال  الاَخمام نلى التٖر

 .باألؾهاع الاَخمام مً رؤٖب بضعظت بالجىصة

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -

ا اإلاىكمت وظىص مبرع ؤي ؤظله، مً اإلاىكمت وظضث الظي ألاؾاس ي الًغع جىضح جُب َهي خاليوبال .مىخجاتها جٓضًم في واؾخمغاَع
ُ
 نلى ج

شإع .مىظىصًً؟ هدً وإلااطا هدً؟ مً :َما َامحن، حؿائلحن  .باإلاىكمت اإلاهىُت ألاؾغاٍ ٗاَت اإلاىكمت عؾالت وغو في َو

 تجدضًض الاَضاٍ الغثِؿُ -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -
 

اجى ؤؾاؽ هي اإلاؿتهلٚ خاظت بشبام  مشاٛ نلى  اؤولٍى

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -
 

              مشاٛ نلى  نمالثىا خاظاث إلعغاء الخؿىع  مً نالُت صعظت طاث مىخجاث بهخاط

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -
 

شاع .وؤزغي  مىكمت بحن ما الغؾالت ضُايت ؤؾلىب ًسخلِ َٓض نلُه وبىاء   بها، زاضت ........ مىكمت لٙل   َو
 
 اإلاىكمت عؾالت ؤن بلى ؤًػا

ض وغهها، نلى حؿخمغ ال ْض  نلى حهخمض باإلاىكمت الخاضت الغؾالت احؿام صعظت وؤن ٖما .خىلها بُئُت حًحراث بؿبب الخًُحر ًىالها ْو

ّ  للًاًت مدؿهت وال للًاًت، ومدضوصة غُٓت الغؾالت ج٘ىن  ؤن ًيبغي وال للمىكمت، الهلُا ؤلاصاعة جٓضًغ  .اإلاىكمت ْضعاث وجُى

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              عؾالت -                                    صًتالُٓا الغئٍا -
 

  اإلاىكمت ججغي 
 
 :َما للبِئت، الخدلُل مً هىنان بظماال

  ٗل ماطٖغ صخُذ -ضازلُت            ال البِئت جدلُل -                     الخاعظُت البِئت جدلُل -
 



31 
 

 ؾُاؾُت، مخًحراث [ الخاعظُت البِئت بخدلُل اإلاىكمت جٓىم مهه،خُض وجخُانل به وجخإزغ جازغ مُخىح هكام قل في حهِش َاإلاىكمت

 الُغص خُض مً وطلٚ ، ] ... ، ومخىْهحن خالُحن ومىعصًً ومىاَؿحن، ونمالء، وؤؾىاّ، وج٘ىىلىظُت، واظخمانُت، واْخطاصًت،

هت والتهضًضاث  ٗل ماطٖغ صخُذ  -ضازلُت            ال البِئت جدلُل -                     الخاعظُت البِئت لجدلُ -                .اإلاخْى
 

اصة  التهضًضاث  -            الُغص    / ٌهخبر مشاٛ نلى   مهحن مىخج نلى الؿلب ٍػ

 ٛ ّ  بلى ْىي  مىاَـ صزى  التهضًضاث -الُغص            /  ٌهخبر مشاٛ نلى   الؿى

 التهضًضاث -            الُغص    / ٌهخبر  مشاٛ نلى   ًغ الخطض مجاٛ َخذ

 التهضًضاث -الُغص            /  ٌهخبر مشاٛ نلى   الهمالء مخؿلباث حًحر
 

  خضوثها واخخماالث الُغص جىْو مً ؤلاصاعة ًمً٘ الخدلُل ٍ
 
ٙامىت التهضًضاث جىْو ومً باؾخًاللها، الُُ٘لت الخؿـ لىغو جمهُضا  ال

 الاؾخهضاصنضم  -                   الاؾخهضاص -                  .ومىاظهتها لها خهضاصالاؾ ؤظل مً
 

 .)الخدؿحن جدضًاث ؤو َغص( ؤي ، الػهِ وهٓاؽ الٓىة هٓاؽ خُض مً الضازلي الىغو بدصخُظ وطلٚ

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -            ضازلُتال البِئت جدلُل -                     الخاعظُت البِئت جدلُل -
 

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الخدؿحن جدضًاث -              الٓىة هٓاؽ -                    ٌهخبر مشاٛ مً  خطيُوال ظىصة
 

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الخدؿحن جدضًاث -              الٓىة هٓاؽ -     ٌهخبر مشاٛ مً الخىاَس ي الىغو غهِ
 

ل مطاصع جىَغ  ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الخدؿحن جدضًاث -              الٓىة هٓاؽ -           ٌهخبر مشاٛ مً الخمٍى
 

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -               الخدؿحن جدضًاث -              الٓىة هٓاؽ -             ٌهخبر مشاٛ مً الخضٍعب ُٖاءة نضم
 

ؼ ؤلاصاعة نلى ًيبغي َةهه نالُت بُ٘اءة حهمل ؤن اإلاىكمت حؿخؿُو ولٙي غ جدؿحن ومداولت لضحها، الٓىة هٓاؽ حهٍؼ  املجاالث وجؿٍى

 ػهِال -                 الٓىة -                     .اإلاؿلىبت بالُ٘اءة حهمل ال التي ألازغي 
 

 .الغثِؿت ألاَضاٍ مً الُغنُت ألاَضاٍ اشخٓاّ ًخم زم ومً والضازلُت، الخاعظُت البِئت وجدلُل اإلاىكمت عؾالت غىء في جدضًضَا ًخم

 جدضًض الاَضاٍ الغثِؿُت -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت عؾالت -                                    الُٓاصًت الغئٍا -
 

ض ما ؤو اإلاغيىب اإلاؿخٓبلي الىغو  . اإلاخاخت للمىاعص ألاَػل الاؾخسضام زالٛ مً مدضصة ػمىُت َترة زالٛ جدُٓٓه اإلاىكمت جٍغ

 الهضٍ -جدلُل البِئت             -              اإلاىكمت التعؾ -                                    الُٓاصًت الغئٍا -
 

ا ًيبغي التي الشغوؽ  SMART : الجُضة ألاَضاٍ في جىََغ

.1  
 
 Specificمدضصا

 Measurable  للُٓاؽ ْابل 2.

 Achievable للخدُٓٔ ْابل واْعي 3.

 Relative  اإلاىغىم بىُـ مخهلٔ 4.

 Time Bound ػمني بؾاع غمً 5.
 

 :لخدُٓٓها اإلاىكمت حؿعى التي الجُضة الجىصة ؤَضاٍ نلى مشلتألا  ومً

ىغت الىخضاث نضص جسُُؼ -   وخضاث ] 3 [ بلى اإلاَغ
 
 2012نام زالٛ ًىمُا

ٙالُِ جسُُؼ -  .الٓاصمت شهىع  الشالزت زالٛ %10 بيؿبت الجىصة ج

اصة -  .الٓاصم الهام زالٛ %80 بلى اإلاؿدشُى في ؤلاشًاٛ وؿبت ٍػ
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 : وؤَما ، َحها اإلاازغة الهىامل مً نضص غىء في ألاَضاٍ جىغو

 .للمىكمت والضازلُت الخاعظُت البِئت بحن والخإزغ الخإزحر نالْاث -

 .للمىكمت اإلاخاخت اإلاىاعص وهىنُت ٖمُت -

 .والبِئت اإلاىكمت بحن اإلاىاػهت جدُٓٔ نلى الٓضعة -

ُم زٓاَت -  .للمىكمت الهلُا ؤلاصاعة ْو

 .الخىكُم َغاصؤ بحن واإلاؿاولُت الؿلؿت نالْاث -

ت، الٓغاعاث اجساط ؤؾلىب        -          .الٓغاعاث جضَٔ واججاٍ ؤلاصاٍع
 

  هي  اإلاىاؾبت الاؾتراجُجُاث جدضًض

 ٗل ماطٖغ صخُذ -ص           الاؾخٓغاع  اؾتراجُجُاث -ط         الضَانُت الاؾتراجُجُاث -ب               الهجىمُت الاؾتراجُجُاث -ؤ
 

ٙاو  ،ظضًضة َغوم َخذ مشل للمىكمت الخاعظُت بالكغوٍ َخماملال  اإلاىظهت  ظضًضة مىخجاث وجٓضًم ع،الابخ

 ٗل ماطٖغ صخُذ -ص           الاؾخٓغاع  اؾتراجُجُاث- ط         الضَانُت الاؾتراجُجُاث- ب               الهجىمُت الاؾتراجُجُاث - ؤ
 

  الخىكُمي، الهُٙل بىاء وبناصة ، الخضٍعب شلم ، للمىكمت الضازلُت بالكغوٍ الاَخمام حؿتهضٍ التي

 ٗل ماطٖغ صخُذ -ص           الاؾخٓغاع  اؾتراجُجُاث- ط         الضَانُت الاؾتراجُجُاث- ب               الهجىمُت الاؾتراجُجُاث- ؤ
 

ا ْىانتها خالت في اإلاىكمت جدبهها التي َؼ ّ  في الخىاَس ي بمٖغ  .الؿى

 ٗل ماطٖغ صخُذ -ص           الاؾخٓغاع  اؾتراجُجُاث- ط         الضَانُت الاؾتراجُجُاث- ب               ُتالهجىم الاؾتراجُجُاث- ؤ

اث  : املخخلُت الاؾتراجُجُاث مؿخٍى

ابت -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -  ٗل ماطٖغ -         والخُُٓم الْغ
 

لت ولُتراث الهلُا ؤلاصاعة جػهها التي للمىكمت الهامت ؤلاؾتراجُجُت   ٖٙل، باإلاىكمت جخهلٔ ل٘ىجها الطُايت بهمىمُت وجدؿم اإلاضي، ؾٍى

 .ألازغي  الاؾتراجُجُاث وحشمل

ابتا -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -  ٗل ماطٖغ -         والخُُٓم لْغ
 

 : وهي ، اإلاىكمت مؿخىي  نلى عثِؿت اؾتراجُجُاث زالر َىإ

حز بؾتراجُجُت -                  الخمُحز بؾتراجُجُت -                الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُت -  ٗل ماطٖغ -                   التٖر
 

 ّ  .مىاَؿت ؤؾهاع َغع وبالخالي اإلاخاخت، للمىاعص ألامشل الاؾخسضام زالٛ مً مم٘ىت جٙلُت ؤْل مىخجاث بةهخاط اإلاىاَؿحن نلى الخُى

حز بؾتراجُجُت -                  الخمُحز بؾتراجُجُت -                الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُت -  ٗل ماطٖغ -                   التٖر
 

مً٘ .الهمُل بلى باليؿبت الُتن ُْمت طاث اإلاىخج في مهُىت بسطاثظ الخُغص و زالٛ مً طلٚ بلىى ٍو  ؤو وؤلاهخاط، الخطمُم ظىصة َع

ٙاع ّ  ابخ اصة ؤو لئلهخاط، ظضًضة ؾغ ىا ... الهمُل، الخخُاظاث الاؾخجابت ؾغنت ٍػ بت بإؾهاع مىخجاتها اإلاىكمت جٓضم َو  ؤؾهاع مً ٍْغ

، ض الؿّى ّ  في نالُت بإؾهاع جبُو ْو  .الؿى

حز بؾتراجُجُت -                  الخمُحز بؾتراجُجُت -                الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُت -  ٗل ماطٖغ -                   التٖر
 

مً٘ .الهمالء مً مدضصة بُئت الاَخمام  ؤؾـ، نضة نلى بىاء   ؤْؿام بلى الهمالء جطيُِ ٍو

حز بؾتراجُجُت -                  الخمُحز بؾتراجُجُت -                الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُت -  ٗل ماطٖغ -                   التٖر
 

حز بؾتراجُجُت جخػمً  . ؤلاهخاط وزـ ، الهمالء وهىم ، الجًغافي ألاؾاؽ  ٖالَما ؤو الخمُحز، ؤو الخٙلُت، ُْاصة ؤؾلىب بما جؿبُٔ التٖر

 .اإلاؿتهضَت الُئت نلى

حز ؾتراجُجُتمً ؤَخماماث ؤلا  -                  الخمُحز بؾتراجُجُتمً ؤَخماماث  -                الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُتمً بَخماماث  -                     التٖر
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 مً ؤٖثر جيخج والتي ألاْؿام مخهضصة اإلاىكمت َُي ألانماٛ، وخضاث مً وخضة بٙل اإلاخهلٓت ؤلاؾتراجُجُت الخؿت وجىُُظ بطُايت جخهلٔ

 .بها الخاضت بؾتراجُجُتها ؤنماٛ وخضة لٙل ً٘ىن  َةهه ؤنماٛ، وخضاث نضة ولضحها واخض مىخج

ابت -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ

  ؤٖثر ب٘ىجها الاؾتراجُجُاث َظٍ جخطِ
 
  ٖثروؤ ، اإلاىكمت بؾتراجُجُت مً جُطُال

 
  وحًؿي ، الدشًُلُت الهملُاث مً ْغبا

 
 َترة ناصة

 .ؾىىاث وزالر ؾىت بحن جتراوح مخىؾؿت

ابت -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ

ل، لجىصة،وا والدؿىٍٔ، ٗاإلهخاط، اإلاىكمت وقاثِ مؿخىي  نلى جكهغ اث، والخمٍى ت، واإلاىاعص واإلاشتًر ا، البشٍغ  َىإ ً٘ىن  خُض ويحَر

  .الىقاثِ َظٍ مً لٙل بؾتراجُجُت زؿت

ابت -         الىقُُُت  الاؾتراجُجُاث -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ
 

  ؤٖثر ب٘ىجها ؤلاؾتراجُجُاث َظٍ وجخطِ
 
ا، الؿابٔ لئلؾتراجُجُاث باليؿبت جُطُال   ؤْل ؤو واخضة ؾىت َترة وحًؿي طَٖغ

 
 .ناصة

ابت -         الىقُُُت  الاؾتراجُجُاث -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ
 

  اإلاغخلت ظٍَ وحهخبر .الىاْو ؤعع نلى ؤلاؾتراجُجُاث جىُُظ بمهنى
 
  ظؼءا

 
 َظٍ جىُُظ َإزىاء ؤلاؾتراجُجُت، ؤلاصاعة نملُت في مهما

 .الخىُُظ نملُت جىاظه التي واإلاشاٗل الهٓباث هي وما ؤلاؾتراجُجُاث، مالثمت مضي لئلصاعة ًدبحن ؤلاؾتراجُجُاث

ابت -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ
 

 بها، الُٓام اإلاؿلىب ألاوشؿت الخؿت َظٍ جبّحن بدُض اإلاخبىاة، الاؾتراجُجُاث مو جخىأَ نمل زؿت بنضاص اإلاىكمت بصاعة نلى ًيبغي

 .الخىُُظ لهظا الؼمني وؤلاؾاع جىُُظَا، في اإلاؿخسضمت واإلاىاعص بدىُُظَا، ؾُٓىم ومً

ابت -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      تاإلاىكم بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ
 

ت، مىاػهاث بلى اإلاخبىاة ؤلاؾتراجُجُاث مو اإلاخىآَت الهمل زؿـ بترظمت ؤلاصاعة جٓىم ض نلى الخىُُظ ؤزىاء حهمل بدُض جٓضًٍغ ُّ  بها الخٓ

 .مسططاتها ججاوػ  ونضم

ابت -           الاؾتراجُجُاث جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت ُجُتبؾتراج -           والخُُٓم الْغ
 

ٛ  الجاهب ًخهلٔ ابت ألاو  وظىص نىض اإلاىاؾب الىْذ في الخصخُدُت ؤلاظغاءاث واجساط الؿلُم الخىُُظ ًػمً بما الخىُُظ نلى بالْغ

اث اإلاؿبٓت، ؤلاؾتراجُجُاث جُُٓم بهملُت ًخهلٔ الشاوي الجاهب ؤن خحن في .اهدغاَاث  وزؿـ اإلاىغىنت، ألاَضاٍ بهجاػ ومؿخٍى

 .مسؿـ َى ما مو الُهلُت الىخاثج مؿابٓت مضي جىضح التي للمهلىماث اله٘ؿُت الخًظًت زالٛ مً الهمل

ابت -           ُاثالاؾتراجُج جىُُظ -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -      اإلاىكمت بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ

 : الجىصة مجاٛ في اإلاخبهت ؤلاؾتراجُجُاث ؤَم

ب -             الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي - حز -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع  الجىصة جدؿحن -الهمالء       نلى التٖر

  ماطٖغ صخُذ ٗل -                        للجىصة الاخطاجي الػبـ -

ا ؤو اإلاىكمت، بصاعة مجلـ عثِـ ً٘ىن  خُض ٛ  اإلاؿاوٛ َى الهام مضًَغ ابت والػبـ الجىصة ؤوشؿت بصاعة نً ألاو  . الجىصة نلى والْغ

ب -             الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي - حز -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع  الجىصة جدؿحن -الهمالء       نلى التٖر
 

 : ًلي ما  الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي خلؼموحؿ

ا ًخم بدُض للجىصة، م٘خىبت ؾُاؾاث. 1  .الهاملحن ٗاَت نلى وحهمُمها وشَغ

اث، ٗاَت في الىقاثِ لجمُو الجىصة ؤَضاٍ وغو. 2  .اإلاؿخمغة بالخدؿِىاث اإلاخهلٓت ألاَضاٍ جلٚ وزاضت اإلاؿخٍى

ٛ  اإلاؿاولُاث جىػَو. 3  .الجىصة ؤوشؿت خى

ٓت ؤنمالهم ألصاء ًدخاظىجها التي الطالخُاث جٍُىؼ زالٛ مً ؤنمالهم جإصًت مً الهاملحن جم٘حن. 4  جدُٓٔ نلى حؿانضَم بؿٍغ

 . الجىصة ؤَضاٍ

 . ٗل ماطٖغ صخُذ 5
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اث ٗاَت في الهاملحن ٗاَت ٌشمل الظي ت اإلاؿخٍى ب َظا ًٓىص بدُض اإلاىكمت، في ؤلاصاٍع  .الجىصة ؤوشؿت َهم بلى الخضٍع

ب -             الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة يجىل - حز -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع  الجىصة جدؿحن -الهمالء       نلى التٖر
 

ظٍ جلبُتها، نلى والهمل ومخؿلباتهم اخخُاظاتهم صعاؾت زالٛ مً ُٓت بدىر بظغاء جخؿلب ؤلاؾتراجُجُت َو  زطاثظ لضعاؾت حؿٍى

ئاتهم الهمالء  اإلاىكماث نً مؿخُُػت صعاؾاث بظغاء نً هاَُٚ واإلاؿخٓبلُت، مجها الخالُت اإلاهلىت، ويحر لىتاإلاه وخاظاتهم َو

 .لضحها الػهِ ومىاؾً الٓىة هٓاؽ جدضًض ؤظل مً باؾخمغاع اإلاىاَؿت

ب -             الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي - حزا -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع  الجىصة جدؿحن -       الهمالء   نلى لتٖر
 

غ بلى البرامج َظٍ حؿعى يبغي اإلاىكمت، صازل الهملُاث جؿٍى ٙالُِ نً مهلىماث جخػمً ؤن ٍو   الجىصة ج
 
ٙالُِ وزاضت  املخُُت الخ

 اإلاغظهُت اإلآاعهاث بظغاء غغوعة بلى باإلغاَت بُجها، َُما الهالْاث وصعاؾت ٗامل بشٙل الهملُاث جُُٓم نً هاَُٚ مجها،

Benchmarking اإلاىاؾبت ألازغي  اإلاىكماث وم. 

ب -             الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي - حز -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع  الجىصة جدؿحن -الهمالء       نلى التٖر
 

خى، وجدلُل الاهدشاع، شٙل :وهي املجاٛ َظا في حؿخسضم مهغوَت ؤصواث ؾبو َىالٚ ؿت باٍع ؿت وألازغ، الؿبب وزٍغ  َٔجض وزٍغ

اثمت الهملُاث، ؿت اإلاغاظهت، ْو ابت وزغاثـ اإلاخابهت، وزٍغ  مش٘الث وجدلُل البُاهاث، جطيُِ في ألاصواث َظٍ حؿانض خُض .الْغ

اث وجدضًض الهمل،  .خلها نلى والهمل اإلاش٘الث، خل ؤولٍى

ب - حز -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع                          للجىصة الاخطاجي الػبـ -           الجىصة جدؿحن -الهمالء       نلى التٖر
 

 الهُىب ؤو ألازؿاء اٖدشاٍ َغص ٗاهذ بطا الىْاثُت الطُاهت جٙلُت وجسُُؼ الىاخضة، الهُىت ؤَغاص نضص بخسُُؼ اإلاىكمت جٓىم ْض

 صخُذ واله٘ـ نالُت،

ب - حز -           اإلا٘شِ الجىصة جضٍع                          للجىصة الاخطاجي الػبـ -           الجىصة جدؿحن -الهمالء       نلى التٖر
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 : الؿابٔ الشٙل مً ًخطح

 ؾُاؾاث مً ظؼء بال هي ما الجىصة وبؾتراجُجُت لها، الهامت ؤلاؾتراجُجُت بؾاع غمً الجىصة بؾتراجُجُت اإلاىكماث دضصج -

 .ؤلاهخاط

 .الجىصة بؾتراجُجُت جدضًض ىضن للمىكمت اإلاخىَغة ؤلاهخاط ج٘ىىلىظُا مغاناة مً بض ال -

ٙاَت ومهغوَت مدضصة الجىصة بؾتراجُجُت ج٘ىن  ؤن الػغوعي  مً -  .اإلاىكمت زاعط ؤو صازل مً ؾىاء الجهاث ل

ت ألاؾغاٍ ٗاَت ببالى غغوعة -  اإلاىاعص جضبحر ًخم ختى اإلاىخج، لخطمُم اإلاؿلىبت واإلاىاضُاث باإلاهاًحر ؤلاهخاظُت الهملُت في اإلاشتٖر

 .اإلاىاضُاث جلٚ غىء في الدشًُلُت ُاثالهمل وبظغاء

ٛ  غغوعة - و صُْٔ وبشٙل اله٘ؿُت الخًظًت نلى الخطى ابت ؤهىام مً هىم ٗل هدُجت نً وؾَغ  جم التي الجىصة نلى الْغ

 .اإلاىاؾبت الهالظُت ؤلاظغاءاث اجساط ًخم ختى وطلٚ مماعؾتها،

 

ابت ؤؾاؾُت ؤهىام ؤعبهت بلى الشٙل زالٛ مً ؤلاشاعة ًمً٘  :وهي الجىصة، لىن للْغ

ابت -  .لئلهخاط الالػمت اإلاضزالث نلى الْغ

ابت -  .لئلهخاط املخخلُت اإلاغاخل وزالٛ الُهلي، ؤلاهخاط نملُت ؤزىاء ؤلاهخاط نلى الْغ

ابت -  .الهمالء بلى اإلاىخجاث بًطاٛ بهملُت الُٓام ْبل الجهاجي ؤلاهخاط نلى الْغ

ابت -  .اإلاؿتهلٚ ْبل مً الُهلي الاؾخسضام ؤزىاء اإلاىخج ظىصة نلى الْغ

 

 /زالضت

 الاَخمام جىلي وؤن للجىصة، ؤلاؾتراجُجُت ألابهاص ٗاَت اإلاىكمت بصاعة جضٕع ؤن ًجب وبالخالي اإلاىكمت، بؾتراجُجُت مً مهم ظؼء هي .....

 .للجىصة ؤلاؾتراجُجي للخسؿُـ ال٘بحر

ابت -           الاؾتراجُجُاث ُُظجى -       ألانماٛ وخضاث بؾتراجُجُاث -       لجىصةا بؾتراجُجُت -           والخُُٓم الْغ
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 الاؾئلت الؿابٓه  املخاغغة الخامؿت

 ؤخض ؤَم الاؾتراجُجُاث اإلاخبهه في مجاٛ الجىصة والتي حؿلتزم الُٓام بخم٘حن الهاملحن لخدُٓٔ اَضاٍ الجىصة وجىػَو اإلاؿئىلُاث

 للجىصة وهي : خٛى ؤوشؿت الجىصة هاَُٚ نً بًجاص ؾُاؾاث م٘خىبه

ب الجىصة اإلا٘شِ  -                                الػبـ الاخطاجي للجىصة  -  جضٍع

حز نلى الهمالء  -  جىلي الاصاٍع الهلُا غبـ الجىصة  -                                              التٖر
 

ب  بخضي الاؾتراجُجُاث التي جدبهها اإلاىكمت للىضٛى الى ؤَضاَها والتي حؿتهضٍ الاَخمام بالكغوٍ الضازلُت للمىكمت مشل الخضٍع

 الخىكُمي هي الاؾتراجُجُتوبناصة بىاء الهُٙل 

 الضَانُه -                       ُْاصة الخٙلُه  -                     الهجىمُت -                   الاؾخٓغاع  -
 

 ب الاؾتراجُجُت لئلصاعة الخامؿه الهملُه جسخظ

 اإلاىكمت عؾاله -               البِئه جدلُل -         الغثِؿُه ألاَضاٍ جدضًض -                  اإلاىاؾبه الاؾتراجُجُاث جدضًض  -
 

ٛ  زاؾئت الخالُه الهباعاث مً واخضة  وهي اإلاىكمت واؾتراجُجُت الجىصة اؾتراجُجُت بحن الهالْه خى

 لها الهامت اؾاعالاؾتراجُجُت غمً الجىصة اؾتراجُجُت اإلاىكمت جدضص  -

ابه حشمل  -  الهمُل ْبل مً الُهلي الاؾخسضام ازىاء اإلاىخج ظىصة مً الخإٖض الجىصة نلى الْغ

ه ألاؾغاٍ ٗاَه ابالى غغوعة  -  اإلاىخج لخطمُم اإلاؿلىبه واإلاىاضُاث باإلاهاًحر ؤلاهخاظُت الهملُه في اإلاشتٖر

ٙاَت ومهغوَه مدضصة الجىصة اؾتراجُجُت ج٘ىن  ان الػغوعي  مً لِـ  -  وزاعظها اإلاىكمت صازل الجهاث ل
 

 اإلاىكمت وظىص مبرع بمهنى , ؤظله مً اإلاىكمت وظضث الظي ألاؾاس ي الًغع جىغُذ بها ًخم التي ؤلاؾتراجُجُت ؤلاصاعة نملُاث بخضي

ا  : هي , اتهامىخج جٓضًم في واؾخمغاَع

 الغثِؿُت ألاَضاٍ جدضًض -                الُٓاصًت الغئٍا -            البِئت دلُلج -                          اإلاىكمت عؾالت -
 

 للهمُل باليؿبت نالُت ُْمت طاث اإلاىخج في مهُىت بسطاثظ الخُغص نلى جٓىم والتي اإلاىكمت مؿخىي  نلى الغثِؿت ؤلاؾتراجُجُاث بخضي

 : هي ,

حز ؾتراجُجُتا -               الخمُحز بؾتراجُجُت -              الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُت  -  الهجىمُت ؤلاؾتراجُجُت -         التٖر
 

ٛ  اإلاؿاولُاث وجىػَو , للجىصة م٘خىبت ؾُاؾاث وظىص حؿخلؼم التي الجىصة مجاٛ في اإلاخبهت ؤلاؾتراجُجُاث ؤَم ؤخض  ؤوشؿت خى

 : هي الجىصة ؤَضاٍ لخدُٓٔ الهاملحن جم٘حن نً هاَُٚ , الجىصة

 للجىصة ؤلاخطاجي الػبـ -

 الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي  -

 اإلا٘شِ الجىصة جضٍعب  -

حز -  الهمالء نلى التٖر
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  : هي , اإلاىكمت وبؾتراجُجُت الجىصة بؾتراجُجُت بحن الهالْت خى

ت ألاؾغاٍ ببالى الػغوعي  مً لِـ -  اإلاىخج لخطمُم اإلاؿلىبت واإلاىاضُاث باإلاهاًحر ؤلاهخاظُت الهملُت في اإلاشتٖر

ٙاَت ومهغوَت مدضصة الجىصة بؾتراجُجُت ج٘ىن  ؤن غوعي الػ مً  -  وزاعظها اإلاىكمت صازل الجهاث ل

 الجىصة بؾتراجُجُت جدضًض نىض اإلاىكمت في اإلاخىَغة ؤلاهخاط ج٘ىىلىظُا مغاناة ًيبغي -

 لها الهامت ؤلاؾتراجُجُت بؾاع غمً الجىصة بؾتراجُجُت اإلاىكمت جدضص -
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ٛ خ زاؾئت الخالُه الهباعاث مً واخضة  (1436): اإلاىكمت اؾتراجُجُت و الجىصة اؾتراجُجُت بحن الهالْت ى

ابه آلجمخض -  الهمُل ْبل مً الُهلي ألاؾخسضام ؤزىاء اإلاىخج ظىصة مً للخإٖض الجىصة نلى الْغ

 الجىصة اؾتراجُجت جدضًض نىض اإلاىكمت في اإلاخىَغة الاهخاط ج٘ىىلىظُا مغاناة ًيبغي -

ت الاؾغاٍ ابالى غغوعة  -  اإلاؿلىبت اإلاىاضُاث و باإلاهاًحر الاهخاظُه الهملُت يف اإلاشتٖر

 لها الهامه الاؾتراجُجُت اؾاع غمً الجىصة اؾتراجُجُت اإلاىكمت جدضص  -
 

 : ب ؤلاؾتراجُجُت لئلصاعة الغابهت الهملُت جسخظ

 اإلاىاؾبت ؤلاؾتراجُجُاث جدضًض -

 الغثِؿت ألاَضاٍ جدضًض -

 اإلاىكمت عؾالت  -

 البِئت جدلُل  -
 

ٛ  اإلاىكمت جخبىاَا التي جُجُاثؤلاؾترا بخضي ا ْىانتها خالت في جدبهها والتي , ؤَضاَها بلى للىضى َؼ ّ  في الخىاَس ي بمٖغ  : هي , الؿى

 الضَانُت ؤلاؾتراجُجُاث -

 الهجىمُت ؤلاؾتراجُجُاث -

 الخٙلُت ُْاصة بؾتراجُجُاث -

 ؤلاؾخٓغاع بؾتراجُجُاث -
 

 

غ حؿعى التي الجىصة مجاٛ في اإلاخبهت ؤلاؾتراجُجُاث ؤَم ؤخض  ٗامل بشٙل الهملُاث بخُُٓم الُٓام نبر اإلاىكمت صازل الهملُاث لخؿٍى

 : هي , اإلاغظهُت اإلآاعهاث بظغاء نً هاَُٚ , بُجها َُما الهالْاث وصعاؾت

حز -  الهمالء نلى التٖر

 اإلا٘شِ الجىصة جضٍعب -

 الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي -

 الجىصة جدؿحن -
 

 َغم َخذ مشل للمىكمت الخاعظُت بالكغوٍ ألاَخمام حؿتهضٍ التي و , ؤَضآَها بلى للىضل اإلاىكمت أجدبهه التي ألاؾترآجُجُأث ؤخضي

ٙاعاث و ظضًض  : الجضًضٍ اإلاىخجأث جٓضًم و الابخ

 الخٙلُت ُْاصة ؤؾترآجُجُأث -

 الضَانُه الاؾتراجُجُاث -

 الٓغاع اؾتراججُاث -

 الهجىمُه الاؾتراجُجُاث -

ٛ  اإلاؿاولُاث جىػَو و ,للجىصة م٘خىبه ؾُاؾاث وظىص حؿخلؼم التي الجىصٍ مجاٛ في هاإلاخبه الاؾتراجُجُاث ؤَم ؤخضي  ؤوشؿت خى

 : هي الجىصة ؤَضاٍ لخدُٓٔ الهاملحن جم٘حن نً هاَُٚ ,الجىصة

 اإلا٘شِ الجىصة جضٍعب -

حز -  الهمالء م التٖر

 الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي -

 للجىصة ألاخطاجي الػبـ -
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ت اإلاىاعص : الؿاصؾت املخاغغة  الشاملت الجىصة بصاعة في البشٍغ
 

ه وجىظه الُغص جُ٘حر نلى جازغ صازلُت ْىي   .اإلاشبهت يحر وعيباجه خاظاجه ٌشبو الظي الهضٍ باججاٍ ؾلٖى

 الضواَو  -الخاظت                               -الغيبت                      -

ؼ ؤو والهؿش ٗالجىم يالىُس  ؤو الُؿُىلىجي الخىاػن  نضم مً خالت هي  .الىقُُي اإلاٖغ

 الضواَو  -                           الخاظت    -الغيبت                      -

ظا .وبؾهاصٍ الُغص بعغاء بلى جدُٓٓها ًاصي مهُىت ؤشُاء بػاء باإلاُل جخهلٔ   ً٘ىن  ال اإلاُل َو
 
 ؤو َؿُىلىجي جىاػن  نضم خالت نً هاججا

 .الُغص لضي هُس ي

 الضواَو  -الخاظت                               -                    لغيبت ا -
 

ت حهخبر اث ؤَم مً ؤلاوؿاهُت للخاظاث......هكٍغ   َغمي، ؾلم شٙل نلى ؤلاوؿاهُت الخاظاث بترجِب ْام خُض ،الضاَهُت مجاٛ في الىكٍغ

  Maslowماؾلى ابغاَام -صًُُض ماٗلُالهض                   -

 
 : وهي ، الهاملحن صاَهُت في جازغ الخاظاث مً ؤهىام زالزت جدضًض بلى David McClelland ماٗلُالهض صًُُض ىضلج

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -                   الؿلؿت بلى الخاظت -                ؤلاهجاػ بلى الخاظت -              الاهخماء بلى الخاظت -
 

 . الهمل خؿاب نلى آلازٍغً مو مخِىت خمانُتاظ نالْاث ببىاء ألاَغاص ًٓىم 

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                   الؿلؿت بلى الخاظت -                ؤلاهجاػ بلى الخاظت -              الاهخماء بلى الخاظت -
 

 . بالخدضي جخطِ التي الىقاثِ في الهمل ًدبىن  ألاَغاص

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                   الؿلؿت بلى الخاظت -                ؤلاهجاػ بلى ظتالخا -              الاهخماء بلى الخاظت -
 

ؿهىن  ، نلحهم والؿُؿغة آلازٍغً في بالخإزحر ألاَغاص ًخطِ ٛ  َو   ؤنلى وقُُُت مغاٖؼ نلى للخطى
 
 . صاثما

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                   الؿلؿت بلى ظتالخا -                ؤلاهجاػ بلى الخاظت -              الاهخماء بلى الخاظت -
 

ض ، آلزغ َغص مً جسخلِ وهي ، ومخىىنت نضًضة ؤلاوؿان خاظاث  :الخالضت ذ   مً لُغصا هُـ نىض جخًحر ْو   .آلزغ ْو

 الهباعة زاؾئت  -               الهباعة صخُده -
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ؿخسضم .ؤلاوؿاوي الؿلٕى في بأزغ ؤو بشٙل جازغ زاعظُت ْىي 
ُ
 . ؤصاءٍ وبالخالي اإلاىقِ اججاَاث لخًُحر الخدُحز ؤصواث وح

  الضواَو -                                الخىَؼ -الخاظت                         -الغيبت                      -
 

 ؾبُهتها خُض مً الخىاَؼ ؤهىام

ت خىاَؼ -ب             ماصًت خىاَؼ -ؤ   ؤو ب  -                     ظمانُت خىاَؼ  -ص                 َغصًت خىاَؼ -ط                مهىٍى
 

 اإلاؿخُُضًً خُض مً الخىاَؼ  ؤهىام

ت خىاَؼ -ب           ماصًت خىاَؼ -ؤ      صو ط  -                   ظمانُت خىاَؼ  -ص                َغصًت خىاَؼ -ط                مهىٍى
 

 : الخالُت الانخباعاث اإلااصًت الخىاَؼ في جخىَغ ؤن ًيبغي الشاملت الجىصة ةبصاع  َلؿُت غمً

ٙاَأث 1.  .مىغىنُت ؤؾـ نلى ْاثمت :ناصلت م

ُذ 2.  .والخىاَؼ ألاصاء بحن الهامل ًغبـ ختى :اإلااصًت الخىاَؼ صَو جْى

ت ؤو اإلااصًت الخىاَؼ مىذ 3. اصة الهاملحن ؤمام إلاؿخدٓحها اإلاهىٍى اجإزح َهالُت لٍؼ  .َر

ت ظىصة نالوة مىذ 4. ٙاَت ؾىٍى  .اإلاىكمت هخاثج ؤؾاؽ نلى الهاملحن ل

ت الخىاَؼ اؾخسضام 5.  .اإلااصًت الخىاَؼ مو مخىاػي  بشٙل   اإلاهىٍى

ؼ ألظل الجمانُت الخىاَؼ اؾخسضام 6.  .الٍُغٔ عوح حهٍؼ

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 7
 

  ............. ٌهخبر ال
 
ت الىىاحي ٗل في الهاملحن مؿاَمت لترؾُش ؤصاٍ َى بل ، طاجه بدض َضَا ٙاع بًجاص مً ، باإلاىكمت ؤلاصاٍع  ظضًضة ؤَ

 وظهاث بلى حؿخمو وؤن باخترام، اإلاىقِ مهاملت مً لئلصاعة بض َال .اإلاىكمت هجاح بهضٍ اإلاؿخمغ الخدؿحن وظهىص اإلاش٘الث وخل

، ل هكٍغ ٍؼ
ُ
 .مضعاثه مو الاجطاٛ نىاثٔ وج

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

  وؤٖثر ؤنمٔ ............ ٗلمت بن
 
ت مً شمىال   ؤٖثر ً٘ىهىا ؤن نلى للهاملحن حصجُو وجخػمً ، Participation اإلاشاٖع

 
  ْغبا

 
 والخطاْا

 .اإلاىكمت بإَضاٍ

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

و نلى ًاصي مما الهاملحن، خُؼ ؤؾالُب بخضي ............. ٌهخبر ت الغوح َع ىن  الظًً للهاملحن اإلاهىٍى  ومضي اإلاىكمت في ؤَمُتهم ًضٖع

 .وقاثُهم في لضحهم ٖبحر اَخمام زلٔ وبالخالي آلعائهم، ؤلاصاعة اخترام

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

ت صاللت طاث نالْت وظىص الضعاؾاث مً الهضًض ؤزبدذ و ًاصي امم الىقُُي، الغغا وبحن ؤلاصاعة في ........ بحن مهىٍى  ؤصاء مؿخىي  لَغ

 .الهاملحن

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

 جلٚ ججاٍ الهاملحن ضيل صازلي التزام بًجاص وفي ألاَضاٍ، لهظٍ الضُْٔ الخدضًض في ٖبحر خض   بلى ٌؿانض ألاَضاٍ وغو في ...... بن

ؼ شإهه مً الظي ألامغ ألاَضاٍ، اصة بلى ًاصي مما الهاملحن، صازل Psychological Ownership الىُؿُت اإلالُ٘ت شهىع  حهٍؼ  ٍػ

لالؿ اإلاضي في الخُٓٓي الخاَؼ هي الخمحز لخدُٓٔ اإلاىكمت ؤنماٛ في واهضماظه بهمله الُغص َانتزاػ اإلاىكمت، ؤعباح وػٍاصة ؤلاهخاظُت  .ٍى

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

حز مً بض ال  ؾُٓىمىن  مً ل٘ىجهم الخىكُمي الهغم ؤؾُل في ٌهملىن  والظًً واإلاىُظًً الهماٛ وزاضت اإلاىكمت في ........... نلى التٖر

 .الشاملت الجىصة بصاعة مُهىم بخؿبُٔ

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
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ّ  مً اصة ؾغ ّ  حشُ٘ل ............ ٍػ  وحشُ٘ل صة،الجى  خلٓاث واظخماناث مضعائهم، مو الهاملحن ومىاْشاث الهمل، مشاٗل لخل الُغ

 ّ  .الاْتراخاث ؤهكمت وجُهُل وغو بلى باإلغاَت اإلاىكماث، بهؼ في الهاملحن اهضماط َغ

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

و ٙاَت للؿماح الكغوٍ جىَحر َى الخم٘حن مً ألاؾاس ي َالهضٍ ؤلاصاعة، شاصبع  وبضون  بىُؿه الٓغاعاث اجساط نلى ْضعجه َع  اإلاىقُحن ل

ت ؤَمُت جبرػ خُض وظه، ؤٖمل نلى بإنمالهم والُٓام اإلاؿخمغ الخدؿحن ظهىص في ؾاْاتهم بإْص ى ٌؿاَمىا بإن  وؾهت اإلاىقِ مهَغ

 خضوص زاعط ألانماٛ نً باإلاؿاولُت اإلاىقِ شهىع  مخضً خُض وضاثبت، ظُضة ْغاعاث ًخسظ ؤن ٌؿخؿُو ختى الهمل مجاٛ في بؾالنه

 الاجطاالث بحن الهاملحن   -الهاملحن                     -               ىقِجم٘حن اإلا -                   اهضماط الهاملحن -                      .وقُُخه
 

 : ؤَمها مً نىامل، نضة نلى ٌهخمض الخم٘حن هجاح بن

ل الغئوؾاء عيبت مضي -  .للمغئوؾحن ُاثالطالخ بخدٍى

 .واإلاغئوؾحن الغئؾاء بحن اإلاخباصلت الشٓت -

 .اإلاىكمت في اله٘ؿُت والخًظًت الاجطاالث هكام َهالُت -

 .ألاصاء لخُُٓم مىغىعي هكام وظىص -

لحن جىقُِ نلى ْاثم للخهُحن ناصٛ هكام وظىص -  .الهالُت اإلاهاعاث طوي  اإلاَا

ت اإلااصًت بالخىاَؼ ألاصاء عبـ -  .واإلاهىٍى

لت باألنباء والُٓام اإلاؿاولُت، جدّمل نلى ئوؾحناإلاغ  جضٍعب -   ٗل ماطٖغ صخُذ –               .بلحهم اإلاٗى
 

 : لدشمل الهاملحن جم٘حن ؾُاؾت نً الىاظمت الُىاثض جمخض

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                  اإلاىكمت -                   ؤلاصاعة -                اإلاىقُحن -
 

 َ ؤمامهم جىظض
 
 .وببضاناجه مىاَبه نلى الػىء وحؿلـ اإلاىقِ لؿاْاث الهىان وجؿلٔ ؤهُؿهم، إلزباث ظضًضة غضا

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                  اإلاىكمت -                   ؤلاصاعة-                 اإلاىقُحن- 
 

  ؤٖثر اإلاىقُحن وججهل الهمل حؿّهل
 
  وشاؾا

 
 .اٛألانم هخاثج في ًازغ مما وخماؾا

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                  اإلاىكمت -                   ؤلاصاعة-                 اإلاىقُحن- 
 

اصة هت اإلاىقِ ْضعة بؿبب الهمالء عغا ٍػ بحرة ضًحرة ٗل في الغظىم صون  مشاٗلهم وخل لهم الاؾخجابت نلى الؿَغ  مما ؤلاصاعة، بلى ٖو

ض ازغ للمىكمت، الؿىُْت الخطت ًٍؼ  .هجاخها نلى ٍو

  ٗل ماطٖغ صخُذ -                  اإلاىكمت -                   ؤلاصاعة -                اإلاىقُحن -
 

  الخدؿحن لُجغوا للمىقُحن ألازػغ الػىء وبنؿاء ....ؤلاصاعة صنم مً بض َال ،.......... ؤلاصاعة مً جبضؤ الخم٘حن ؾُاؾت بن
 
ٓا  َو

ىالٚ .لشاملتا الجىصة بصاعة إلاخؿلباث  ؤْل بلى الطالخُاث جٍُىؼ نملُت جخم ؤن الخم٘حن إلاُهىم ألاؾاؾُت الُ٘غة ؤن ًغي  مً َو

دبو بدُض اإلاىكمت، في بصاعي  مؿخىي  ؼي  الىكام ًُ  .الٓغاعاث اجساط في الالمٖغ

 الىؾؿى  -الؿُلى                -           الهلُا    -
 

ل نملُت  .ؤزغي  بلى ظهت مً وؤ آزغ بلى َغص مً اإلاهلىماث جدٍى

   الاجطاٛ -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

  ؤن خُض .الغؾالت إلاػمىن  اإلاؿخٓبل َهم مً للخإٖض .... لضي الغاظهت الخًظًت ؤَمُت جبرػ
 
 الشاملت الجىصة بصاعة مغج٘ؼاث مً ٖشحرا

ّ  هجاح ؤن بلى باإلغاَت .جمُ٘جهم ؤو الهاملحن، اهضماط مشل الُهالت، الاجطاالث ؤؾاؽ نلى جٓىم  ؤؾاؾه الجىصة وخلٓاث الهمل َغ

 .ألآَُت الاجطاالث وزاضت الُهالت، الاجطاالث

  إلاخطلا -                           اإلاغؾل -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
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خم مشّمىت، اْتراخاتهم بإن اإلاىقُحن ٌهلم لالْتراخاث الجضًض الىكام قل َُي الاْتراخاث، هكام ،....... ؤؾالُب ؤْضم ؤخض بن  جُُٓمها ٍو

 .ٖبحرة بؿغنت وجىُُظَا

  الث جطاالا -الهاملحن                     -جم٘حن الهاملحن                -                   اهضماط الهاملحن -
 

اث  : الاجطاالث مؿخٍى

 .وآزغ َغص بحن ج٘ىن  :الُغصًت الاجطاالث 1.

 .الىاخض الٍُغٔ ؤنػاء بحن ججغي  :الٍُغٔ صازل الاجطاالث 2.

ّ  بحن الاجطاالث 3.  .الخىكُم صازل املخخلُت الُغ

  طٖغ صخُذٗل ما. 5                     .وزاعظها اإلاىكمت صازل بحن جدضر :الخاعظُت الاجطاالث 4.
 

ّ  ؤو اإلاغئوؽ ؤو الغثِـ مؿخىي  نلى ؾىاء الاجطالُت اإلاهاعاث َظٍ جدؿحن نلى الهمل ًجب  . ويحٍر الخضٍعب زالٛ مً ، الهمل َغ

 زاؾئت الهباعة -               صخُده الهباعة -
 

 : الاجطالُت اإلاهاعاث َظٍ ؤَم مً

 الٙل -          اللُكي يحر الخهبحر مهاعاث  -مهاعاث الخدضر            -      ؤلاهطاث اعاثمه -       ال٘خابت مهاعاث -        الٓغاءة مهاعاث -
 

ؿخىنب ًٓغؤ الجُض الٓاعت   الاجطالُت الغؾالت ًٓغؤ ؤهه ٖما ْغاءجه، جم ما بناصة بلى الخاظت وبضون  الصخُذ بالشٙل ًٓغئٍ ما َو

 .والاَخمام الؿغنت مً مسخلُت بضعظاث

  ٗل ماطٖغ صخُذ -             ؤلاهطاث مهاعاث -               ال٘خابت مهاعاث -              ءةالٓغا مهاعاث -
 

ت ألازؿاء مً زالي وبشٙل ومُهىم، واضح بإؾلىب ال٘خابت بجٓان الشاملت الجىصة بصاعة مهام جخؿلب   والؿبانُت، اللًٍى

  ٗل ماطٖغ صخُذ -             ؤلاهطاث مهاعاث -               ال٘خابت مهاعاث -              الٓغاءة مهاعاث -
 

 : مغاناة ًيبغي َةههال٘خابه  نلى الٓضعة جدؿحن ؤظل مً

ٙان ْضع مسخطغة الغؾالت ج٘ىن  ؤن -  .ؤلام

 .مباشغ بإؾلىب ال٘خابت -

 .مهنى مً ؤٖثر جدمل التي الٙلماث وجُاصي مدضصة ٗلماث اؾخسضام -

 .اإلاؿخٓبل للؿٍغ والشٓافي الخهلُمي اإلاؿخىي  مغاناة -

  ٗل ماطٖغ صخُذ –                        .اإلا٘خىبت اإلاهلىماث في الضْت مغاناة -
 

حز بخُغى الاؾخمام نلى الٓاثم ؤلاهطاث ًخػمً مً٘ .وبتٖر  الاهدباٍ، ٌشدذ ما ٗل نً الابخهاص زالٛ مً ؤلاهطاث مهاعاث جدؿحن ٍو

ٓت نلى ال اإلاػمىن  نلى والخ٘م ،الخضًض ؤزىاء اإلاؿخٓبل تهم التي املجاالث وجدّبو  مً باإلاخدضر الاَخمام وظىب نً هاَُٚ ال٘الم، ؾٍغ

 .الخضًض مىاضلت نلى وحصجُهه بلُه الاؾخمام زالٛ

       اللُكي يحر الخهبحر مهاعاث  -مهاعاث الخدضر            -      ؤلاهطاث مهاعاث -       ال٘خابت مهاعاث -        الٓغاءة مهاعاث -
     

ؼ ؤن ًيبغي غ نلى اإلاخدضر ًٖغ  .ألاؾاؽ اإلاىغىم نً بهُضة ؤزغي  مىاغُو بلى جٓىصٍ ألامىع  ًتٕر ال وؤن الخضًض، ؤزىاء اإلاىغىم ظَى

           اللُكي يحر الخهبحر مهاعاث  -           مهاعاث الخدضر -      ؤلاهطاث مهاعاث -       ال٘خابت مهاعاث -        الٓغاءة مهاعاث -
 

ٗاث باإلشاعاث جخهلٔ ألجها وطلٚ ، Body Language الجؿض بلًت ألاصواث َظٍ حؿمى  .الجؿضًت وؤلاًماءاث والخغ

           اللُكي يحر الخهبحر مهاعاث  -مهاعاث الخدضر            -      ؤلاهطاث مهاعاث -       ال٘خابت مهاعاث -        الٓغاءة مهاعاث -
 

 : الاجطاٛ نملُت في حؿخسضم التي كُتاللُ يحر الخهبحراث مً

ٗاث -                 الطىث هبرة -                      الهُىن  وحهبحراث الابدؿامت -                      ألاضابو وبشاعاث الُض خغ

ٗاث -                                                 الغؤؽ بًماء -   ٖغ صخُذٗل ماط –             .الجؿم خغ
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  الجىصة جضٍعب ٌؿعى
 
 : وهي ، عثِؿت ؤَضاٍ زالزت جدُٓٔ بلى ؤؾاؾا

اصة 1.  .الشاملت الجىصة بةصاعة اإلاخهلٓت اإلاىاغُو نلى اإلاخضعب اإلاىقِ مهلىماث ٍػ

 .َهالُت ؤٖثر بشٙل نمله ًاصي ؤن ٌؿخؿُو ختى الجىصة، مجاالث في اإلاخضعب اإلاىقِ مهاعاث جدؿحن 2.

 .الهمل في الجىصة بػاء بًجابُت ؤٖثر اججاَاجه جطبذ ٗي اإلاخضعب اإلاىقِ اججاَاث حًُحر 3.

  ظمُو ماطٖغ صخُذ. 4
 

 : الجىصة في الخضٍعب نملُت مغاخل

بُت الاخخُاظاث جدضًض 1. بي البرهامج جطمُم 2.                               الخضٍع بُت اإلاىكمت جإؾِـ 3.        الخضٍع  الخضٍع

بُت اإلااصة وججهحز رهامجللب الخدػحر 4. بي البرهامج جىُُظ 5.         الخضٍع بي البرهامج جُُٓم 6.          الخضٍع  . الٙل 7         الخضٍع

 .نلمُت مىغىنُت ؤؾالُب بةجبام الجىصة نلى الخضٍعب ؾِشملهم الظًً الهاملحن نمل وؾبُهت نضص جدضًض جخػمً

بُت الاخخُاظاث جدضًض 1. بي البرهامج جطمُم 2.                               الخضٍع بُت اإلاىكمت جإؾِـ 3.        الخضٍع  الخضٍع
 

بي، البرهامج ؤَضاٍ جدضًض وحشمل   بغهامج، ٗل ًدخىحها التي واإلاىغىناث الخضٍع
 
 .البرهامج مؿخلؼماث جىَحر نً َػال

بُت الاخخُاظاث جدضًض 1. بي البرهامج مُمجط 2.                               الخضٍع بُت اإلاىكمت جإؾِـ 3.        الخضٍع  الخضٍع
 

 ٗاَت نلى ًيبغي خُض اإلاىكمت، مضًغي  مً ؤٖثر ؤو مضًغ ناجٔ نلى الجىصة جضٍعب نلى ؤلاشغاٍ مؿاولُت جٓو اإلاىكماث مً ٖشحر َُي

لحن مغئوؾحهم ؤن مً الخإٖض اإلاىكمت مضًغي  ٙاَُت اإلاهاعاث ولضحهم مَا  اإلاخسططحن اإلاضعبحن اؾخسضام الػغوعي  ومً .ؤنمالهم ألصاء ال

 .زاعظها مً ؤو اإلاىكمت صازل مً

بُت الاخخُاظاث جدضًض 1. بي البرهامج جطمُم 2.                               الخضٍع بُت اإلاىكمت جإؾِـ 3.        الخضٍع  الخضٍع
 

ت مً بض َال بُت اإلااصة وغو في الجىصة صاثغة مشاٖع ىا .الخضٍع  وصعاؾت والىضواث، ٗاملخاغغاث، اإلاالثمت الخضٍعب ؤؾالُب زخُاعا ًخم َو

 .الخاالث

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر .1 بي البرهامج جىُُظ .2         الخضٍع بي البرهامج جُُٓم. 3          الخضٍع  . الٙل 4         الخضٍع
 

  الخىُُظ ًخؿلب
 
  التزاما

 
ضاع ؤن ػغوعي ال ومً .واإلاخضعب اإلاضعب مً جاما

ُ
بُت الهملُت ج  .البرهامج ميؿٔ ْبل مً بُ٘اءة الخضٍع

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر .1 بي البرهامج جىُُظ .2         الخضٍع بي البرهامج جُُٓم. 3          الخضٍع  . الٙل 4         الخضٍع
 

ُذ البرهامج، وإلاىغىناث مضعب،لل الخُُٓم نملُت وججغي  مسؿـ، َى ٖما ألامىع  ؾحر مً الخإٖض بهضٍ ٙان البرهامج، ولخْى  وإلا

ب، ب، وألؾلىب الخضٍع  ... الخضٍع

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر .1 بي البرهامج جىُُظ .2         الخضٍع بي البرهامج جُُٓم. 3          الخضٍع  . الٙل 4         الخضٍع
 

  ججىبها ًمً٘ ختى البرهامج في الػهِ هٓاؽ ٖشِ وفي برهامج،ال َهالُت مضي نلى الخ٘م في ًُُض ....... بن
 
 .مؿخٓبال

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر .1 بي البرهامج جىُُظ .2         الخضٍع بي البرهامج جُُٓم. 3          الخضٍع  . الٙل 4         الخضٍع
 

اث ٗاَت الجىصة نلى ....ٌشمل ت، اإلاؿخٍى بُت البرامج مىاغُو وجٓو الهاملحن، ٗاَت ٌشمل ؤهه ٖما ؤلاصاٍع  الجىصة بصاعة ضلب في الخضٍع

 وفي الُىمُت ؤنمالهم في الشاملت الجىصة بصاعة مباصت جؿبُٔ وجٓىُاث مىهجُت الهاملحن بخهلُم حهخم الخضٍعب َةن نام وبشٙل .الشاملت

بالخ وؤن ٖما .الخاعظُحن ؤو الضازلُحن الهمالء ؾىاء الهمالء مو نالْاتهم   غغوعي  الٍُغٔ بهمل ًخهلٔ ما ٗل نلى ضٍع
 
 بهجاح ألظل ظضا

 .الشاملت الجىصة بصاعة مباصت جؿبُٔ في اإلاؿخمغ الخدؿحن ظهىص

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر .1 بي البرهامج جىُُظ .2         الخضٍع بي البرهامج جُُٓم. 3          الخضٍع  . الٙل 4         الخضٍع

 

 

 

 

 الولى أو الثانية او .....وهكذا مهمه حفظ المراحل بالترتيب يعطيك مرحله ويقولك هي ا
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 الاؾئلت الؿابٓت ؿاصؾتاملخاغغة ال
 

ٓا الشاهُه الخاظه جخمشل اث َو ه غمً الاشبام الولٍى  : ب ؤلاوؿاهُت للخاظاث "ماؾلى ابغاَام " هكٍغ

 الُؿُىلىظُت الخاظاث -

 والاخترام الخٓضًغ خاظاث  -

 الاظخمانُه الخاظاث  -

 ألامان خاظاث -
 

 مجها انخباعاث نضٍ ًهاإلااص الخىاَؼ في جخىَغ ان ًيبغي الشاملت الجىصة اصعاة َلؿُه غمً

 الهاملحن امام إلاؿخدٓحها الخىاَؼ مىذ -

 الجمانُه صون  الُغصًه الخىاَؼ اؾخسضام  -

ت الخىاَؼ مً اٖبر بشٙل اإلااصًه الخىاَؼ اؾخسضام -  اإلاهىٍى

 ب+ؤ -
 

بي للبرهامج الخدػحر ًخم بُه اإلااصة وججهحز الخضٍع  اإلاغخلت في الجىصة في الخضٍعب نملُه مغاخل غمً الخضٍع

 الخامؿت -                       الغابهت -                                الشالشه -                              اهُتالش -

بي البرهامج جطمُم ًخم ه بما الخضٍع  (1436): اإلاغخلت في الجىصة في الخضٍعب نملُت مغاخل غمً ومىغىناث ؤَضاٍ مً ًدٍى

 الخامؿه -                              الغابهه -                                  الشالشه -                      الشاهُه -
 

 اإلاىكمت في الهاملحن جم٘حن هجاح ٌهخمض التي الهىامل مً

 اإلاىكمت صازل لالجطاٛ اله٘ؿُه الخًظًه مً الخض -

 للخهُحن ناصٛ هكام وظىص -

له باالنماٛ الُٓام مؿاولُه جدمل نلى اإلاغئؾُحن جضٍعب ججىب -  الحهم اإلاٗى

 ماطٖغ ظمُو -
 

 : بلى ٌشحر مُهىم _ " وبؾهاصٍ الهمُل بعغاء بلى جدُٓٓها ًاصي مهُىت ؤشُاء بػاء اإلاُل

 الخاَؼ -

 الضاَو -

 الخاظت -

 الغيبت -
 

 : مجها انخباعاث نضة اإلااصًت الخىاَؼ في جخىَغ ؤن ًيبغي تالشامل الجىصة بصاعة َلؿُت غمً

 الجمانُت صون  الُغصًت الخىاَؼ اؾخسضام -

ت ظىصة نالوة إلاىذ اللجىء نضم - ٙاَت ؾىٍى  اإلاىكمت هخاثج ؤؾاؽ نلى الهاملحن ل

ُذ -  باألصاء الخاَؼ عبـ بًُت اإلااصًت الخىاَؼ صَو جْى

 صخُذ ماطٖغ ظمُو -
 

 : وهي , واخضة نضا الهاملحن جم٘حن هجاح نلحها ٌهخمض التي امتاله الهىامل مً ماًلي ظمُو

 ألاصاء جُُٓم مىغىنُت -

لت باألنماٛ الُٓام مؿاولُت جدمل نلى اإلاغئؾُحن ججىب -  بلحهم اإلاٗى

 اإلاىكمت في اله٘ؿُت الخًظًت َهالُت -

ل الغئؾاء عيبت مضي  -  للمغئؾحن الطالخُاث بخدٍى
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 : الجىصة في الخضٍعب تنملُ مغاخل مً الشاهُت اإلاغخلت جخمشل

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر -  الخضٍع

بُت اإلاىكمت جإؾِـ  -  الخضٍع

بي البرهامج جطمُم -  الخضٍع

بُت ؤلاخخُاظاث جدضًض -  الخضٍع
 

ٓا الغابهت الخاظت جخمشل اث َو ت غمً ؤلاشبام ألولٍى  : ب ؤلاوؿاهُت للخاظاث ماؾلى ببغاَام هكٍغ

 ؤلاظخمانُت الخاظاث -

 مانألا  خاظاث -

 والخٓضًغ ؤلاخترام خاظاث  -

 الُؿُىلىظُت الخاظاث  -
 

 : الشاملت الجىصة بصاعة َلؿُت غمً اإلااصًت الخىاَؼ في مغاناتها ًجب التي ؤلانخباعاث مً

ُذ  -  اإلااصًت الخىاَؼ صَو جْى

 الهاملحن ؤمام إلاؿخدٓحها الخىاَؼ مىذ ججىب  -

تاإلاه الخىاَؼ مو ؤٖبر بشٙل اإلااصًت الخىاَؼ اؾخسضام  -  ىٍى

 ب + ؤ -

 : مجها , َامت نىامل نضة نلى الهاملحن جم٘حن هجاح ٌهخمض

 ألاصاء لخُُٓم مىغىعي هكام وظىص  -

 اإلاىكمت صازل لئلجطاٛ اله٘ؿُت الخًظًت مً الخض -

 بالخىاَؼ ألاصاء عبـ نلى ؤلانخماص نضم -

 ماطٖغ ظمُو  -
 

 (1436): مجها َامت نىامل نضة نلى الهاملحن جم٘حن هجاح ٌهخمض

لت ألانماٛ ب الُٓام مؿاولُت جدمل نلى اإلاغئوؾحن جضٍعب ججىب -  بلحهم اإلاٗى

 ألاصاء لخُُٓم مىغىعي هكام وظىص نضم -

 اإلاىكمت في لؤلجطاٛ اله٘ؿُت الخًظًت مً الخض -

ل الغئوؾاء عيبت مضي -  للمغئوؾحن الطالخُاث بخدٍى
 

 مؿخلؼماث البرهامج جىَحر نً َػال , ومىغىناجه بالخضٍع ؤَضاٍ جدضًض َحها ًخم والتي الجىصة في الخضٍعب نملُت مغاخل بخضي

بي  : مغخلت هي , الخضٍع

بُت اإلااصة وججهحز للبرهامج الخدػحر  -  الخضٍع

بُت ؤلاخخُاظاث جدضًض  -  الخضٍع

بي البرهامج جطمُم  -  الخضٍع

بُت اإلاىكمت جإؾِـ -  الخضٍع

ا ًيبغي التي الانخباعاث مً  (1436) الشامله لجىصةا بصاعة َلؿُت غمً اإلااصًت الخىاَؼ في جىََغ

 الجمانُت الخىاَؼ اؾخسضام  )ؤ

ه ظىصة نالوة مىذ ججىب ) ب ٙاَت ؾىٍى  . اإلاىكمت هخاثج ؤؾاؽ نلى الهاملحن ل

ت ألاؾغاٍ ببالى غغوعة ) ط  . اإلاىخج لخطمُم اإلاؿلىبت اإلاىاضُاث و باإلاهاًحر الاهخاظُت الهملُت في اإلاشتٖر

 . لها الهامت الاؾتراجُجُت اؾاع غمً الجىصة اؾتراجُجُت اإلاىكمت جدضص ) ص
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 اإلاىعصًً مو الهالْاث : الؿابهت املخاغغة

مً٘ .نمالئها بلى وزضماتها مىخجاتها بخىعٍض جٓىم التي اإلاىكمت َى ، اإلاىعص ً٘ىن  ؤن ٍو
 
  ؤو مىػنا

 
 . زضماث مىكمت ؤو مطّضعا

حز -                          الخًُحر -   الُٓاصة -                       اإلاىعص  -                          الهمُل نلى التٖر
 

يبغي .لهما ٖشحرة نىاثض جدُٓٔ بلى ومىعصحها اإلاىكمت بحن الىزُٓت الهالْت جاصي بنى ؤن ٍو
ُ
حن بحن الهالْت ج  الشٓت مً ؤؾاؽ نلى الؿَغ

لت لُتراث بُجهما وحؿخٓغ حؿخمغ ختى اإلاخباصلت  . الؼمً مً ؾٍى

 ُٓاصةال مو الهالْاث ؤَمُت -          اإلاىعصًً مو الهالْاث ؤَمُت -خًُحر           ال مو الهالْاث تؤَمُ -
 

ض للمىكمت، َىُت ومؿانضاث مشىعاث بخٓضًم اإلاىعص ًٓىم ْض و اإلاخهلٓت اإلاىكمت اظخماناث في ٌشإع ْو  اإلاؿخمغ الخدؿحن بمشاَع

ض الجىصة، وألهكمت ؤلاهخاظُت للهملُت   له ً٘ىن  ْو
 
 ... ، باإلابُهاث الخيبا في صوعا

 ُٓاصةال مو الهالْاث ؤَمُت -          اإلاىعصًً مو الهالْاث ؤَمُت -خًُحر           ال مو الهالْاث ؤَمُت -
 

اصة اْتراخاث  : واإلاىعصًً اإلاىكمت بحن الهالْت َهالُت لٍؼ

  اإلاىعص، ْبل مً اإلابانت ؤو اإلاىكمت ْبل مً اإلاشتراة اإلاىاص ظىصة مغاْبت نً مؿاوالن واإلاىعص اإلاىكمت 1.
 
 اإلاخهلٓت الجهىص وزاضت

 .والخُخِش الُدظ بهملُت

  اإلاىاص مً اإلاىكمت اخخُاظاث جدضًض 2.
 
  جدضًضا

 
  واضخا

 
  بؿغنت ؾلباتها جلبُت نلى للمؿانضة صُْٓا

 
 .مؿلىب َى إلاا ووَٓا

اث اإلاؿلىبت، مُتوال٘ اإلاىاضُاث جدضًض مشل الخُاضُل، ظمُو نلى الهٓض اشخماٛ 3. ٓت وألاؾهاع، الدؿلُم، وؤْو  ... الدؿلُم، وؾٍغ

ٛ  اإلاهلىماث جباصٛ غغوعة نلى الخإُٖض 4. غ خى  .الهمالء اخخُاظاث مو ًخىأَ بما اإلاىخج جؿٍى

حز 5. حن ٖال ٌؿعى الظي ألاؾاؽ الهضٍ بانخباٍع الهمُل مطلخت نلى التٖر ٛ  الؿَغ  .بلُه للىضى

 . ٗل ماطٖغ صخُذ 6
 

ض .الشغاء مطاصع ججاٍ الخاضت ؾُاؾاتها كمتمى لٙل ض واخض، مىعص نلى الانخماص ؾُاؾت اإلاىكمت جدبو ْو  ، ؾُاؾت جدبو ْو

 ، ؤٖثر ؤو مىعصًً نلى الانخماص ؤي

 ازخُاع مطاصع البُو  -             ازخُاع مطاصع الشغاء -
 

  )%80 ( اإلاىكمت جدخاظها التي ال٘مُاث مهكم بخىعٍض ًٓىم
 
 .مشال

  ؤٖثر ؤو زاهىي  مىعص -             عثِـ عصمى  -

  )%20 ( مىاص مً اإلاىكمت جدخاظه مما ضًحرة ٖمُاث بخىعٍض ًٓىم
 
ت ْانضة نلى الانخماص ًيبغي اإلاىعصًً ازخُاع ونىض .مشال  مً ٍْى

ٙاملت الضُْٓت اإلاهلىماث  .مىعص ٗل نً وال

  ؤٖثر ؤو زاهىي  مىعص -             عثِـ مىعص -
 

 : اإلاىعصًً نً اإلاهلىماث مطاصع مً

 .اإلاىكمت في الشغاء بصاعة ٖسجالث  :الضازلُت اإلاطاصع 1.

ت الًٍغ 2.    :الطىانُت ؤو الخجاٍع
 
ٗاث ؤؾماء نً مهلىماث جخػمً ؤصلت جطضع ما ناصة جهم الشغ   .ومىخجاتهم ونىاٍو

حن اإلالخٓحن 3.  .ألاظىبُت والٓىطلُاث الؿُاعاث في الخجاٍع

هحن الطىاناث نً مهلىماث جىَغ  :ُغاءالط الطُداث صلُل 4.
ّ
 .البلض في والخجاع واإلاطى

ت اإلاهاعع 5.  .الضولُت ؤو ؤلاْلُمُت ؤو مجها املخلُت ؾىاء والطىانُت الخجاٍع

 .اإلاخسططت جالثوامل لطُداثا 6.

 .للمىعص الخابهحن البُو مىضوبى 7.
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  )ًاإلاىعصً( الشغاء مطاصع ازخُاع نملُت في جازغ التي الهىامل

  َىإ ً٘ىن  ونىضما .للماصة املخخ٘غ اإلاىعص مو للخهامل اإلاىكمت جػؿغ خُض  :اإلاىعصًً نضص 1.
 
 ؤمام ً٘ىن  اإلاىعصًً مً ٖبحرة ؤنضاصا

  اإلاىكمت
 
  مجاال

 
 .بُجهم مً لالزخُاع واؾها

ٙاهُت الخضماث، مجٓضً نلى الٓضعة بد٘م اإلاىعصًً، ٖباع مً مىعص مو الخهامل اإلاىكماث بهؼ جُّػل : اإلاىعص حجم 2.  جدُٓٔ وبم

ىعاث  .ؤٖبر ل٘مُاث اإلاىكمت خاظت نىض اليؿبُت واإلاغوهت ال٘بحر، ؤلاهخاط َو

ؼ 3.  اإلاىاؾبت بال٘مُاث اإلاىكمت اخخُاظاث جلبُت نلى اإلاىعص ْضعة نلى الاؾمئىان ُبًُت نلُه ؤلاؾالم الػغوعي  مً  :للمىعص اإلاالي اإلاٖغ

اث وفي  .اإلاؿلىبت ألاْو

 ومً .ؤٖثر زضماث ًّٓضم الظي اإلاىعص لطالح ألازغي  الهىامل حؿاوي  قل في الٓغاع ً٘ىن  ؤن الؿبُعي مً  :اإلآضمت خضماثال ؾبُهت 4.

ٙاهُت الخضماث جلٚ ٛ  بم اث، مغصوصاث ْبى  ما وزضماث اإلاىاص، حؿلُم في واإلاغوهت الهاظلت، الشغاء لؿلباث الاؾخجابت وؾغنت اإلاشتًر

 ... البُو، بهض

  اإلاىاْطاث لجان جٓىم خُض  :اعألاؾه نغوع 5.
 
  ألاْل اإلاىعص بازخُاع ناصة

 
 والشغوؽ اإلاىاضُاث خٓٓىا الظًً اإلاىعصًً بحن مً ؾهغا

 الجىصة مغاناة مً بض َال الازخُاع، في الىخُض الهامل وانخباٍع ؤَمُخه في اإلابالًت نضم ًجب ؤهه بال الؿهغ ؤَمُت مً وبالغيم .اإلاؿلىبت

 .مباصثه في Deming صًمىج ؤشاع ٖما

 مىذ مؿدىضي، انخماص َخذ مشل، الضَو في ؤٖثر حؿهُالث ًٓضم الظي اإلاىعص مو الخهامل اإلاىكمت جُػل خُض  :الضَو حؿهُالث 6.

 ... ال٘مُت، وزطىماث الضَو، حعجُل زطىماث مدضصة، لُترة مجاوي اثخمان

 .الىْذ بىُـ نمُل اإلاىعص ً٘ىن  َٓض  :اإلاخباصلت اإلاطالح 7.

ٛ  بهؼ َُي :اهحنالٓى  8. م ْىاهحن َىإ الضو
ّ
  الٓىاهحن َظٍ جٓخط ي َٓض .والخطضًغ الاؾخحراص نملُاث جىك

 
 مو الخهامل نضم مشال

 .املخلُحن اإلاىعصًً نلى والاْخطاع زاعظُحن، مىعصًً

 ال الهامل َظا مشل َةن الشاملت الجىصة بصاعة قل في ؤما مىغىنُت، ويحر ُٖاة يحر بصاعة وظىص قل في وطلٚ  :الصخطُت الهالْاث 9.

 .الانخباع بهحن ًازظ
 

 : املخخطحن بهؼ خضصَا ٖما اإلاشلى الشغاء مطاصع مىاضُاث ؤبغػ 

 .والبدىر والخىكُم، ،)وؤلاهخاظُت الشغاثُت( الؿُاؾاث في الخؿىع  1.

 .اإلاىعصًً مو الخهامل وخؿً لضًه، والهاملحن اإلاشتًرً مو ونضالت بإماهت الخهامل 2.

ت اإلاطالح نلى املخاَكت 3.  .اإلاشتٖر

ت الؿمهت 4.  .الجُضة واإلاالُت الخجاٍع

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 6                   .الهالُت ؤلاهخاظُت الؿاْت 5.
 

ٛ  ًمً٘   لضًه ً٘ىن  الظي اإلاىعص بإن الٓى
 
  الجىصة إلصاعة هكاما

 
 نلى لضًه الٓضعة جىَغ خُض مً ...... وغهه ً٘ىن  ISO 9000:2000 مشال

ٙاَت مغاْبت ونمل ونملُاجه، ؿخهؤوش جىزُٔ  .ووزاثٓه مؿدىضاجه ل

 لِـ مما طٖغ  -ؤوؾـ                 -           ؤَػل -ؤؾىاء               -

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خاطئة ووحدة صحيحه 3العوامل مهمه يعطيك 
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 : اإلاىعصًً ُُٓمج

 همىطط ئتحهب زالٛ ومً اإلاىكمت، بصاعاث سجالث نلى باالنخماص الؿابٓت الُترة زالٛ ؤصائهم صعاؾت اإلاىعصًً جُُٓم نملُت جخػمً

اث ٗالجىصة، الهىاضغ َظٍ مً ٗل ووػن  اإلاىعص جُُٓم في ألاؾاؾُت الهىاضغ َُه جىضح بالخُُٓم زاص  وال٘مُاث الدؿلُم، وؤْو

 ... اإلآضمت، والخضماث والؿهغ، اإلاؿخلمت،

   85ج٘ىن  ٗإن اإلاىعص نلحها ًدطل ؤن ًجب التي الضعظاث ملجمىم ؤصوى خض وغو للمىكمت ًمً٘ -
 
ىضح .مشال  ٍو

 :اإلاىعصًً لخُُٓم مٓترح همىطط الخالي الشٙل

 
 

ت اإلاطالح ؤؾاؽ نلى مبيُت واإلاىعص اإلاىكمت بحن نمل نالْت هي حن، بحن اإلاشتٖر ؿغي  الؿَغ لت لُترة مُهىلها َو  بد٘م الؼمً، مً ؾٍى

حن ؾعي ٛ  الؿَغ ى ؤال الهضٍ، هُـ بلى للىضى  . الجهاجي الهمُل عغا َو

حن  -الشغاٖت مو اإلاىخج               -            الشغاٖت مو اإلاىعصًً -  الشغاٖت مو اإلاشتٖر
 

بنى ؤن ًيبغي
ُ
ان لضي عيبت ووظىص ،خباصلتاإلا لشٓتوا طضّال مً ؤؾاؽ نلى ............. بحن الهالْت ج  الشغاٖت ْىانض بعؾاء في الؿَغ

٘خب ختى بُجهما  .الىجاح لها ًُ

 الهالْت بحن اإلاىعص واإلاطالح -الهالْت بحن اإلاىعص والشغاٖت                -              الهالْت بحن اإلاىعص واإلاىكمت -
 

ٙاٛ مً  : واإلاىعص اإلاىكمت بحن الشغاٖت ؤش

 .اإلاىخج جطمُم نملُت في اإلاىعص مؿاَمت -

ت -  .ؤلاهخاط الخخُاظاث والخسؿُـ باإلابُهاث، الخيبا في اإلاىعص مشاٖع

ت -  .ؤلاهخاط مغاخل ٗاَت ؤزىاء الهملُاث مغاْبت في اإلاىعص مشاٖع

و اإلاخهلٓت الاظخماناث نىه ممشلحن ؤو اإلاىعص خػىع  -  .اإلاىكمت في اإلاؿخمغ الخدؿحن بمشاَع

ت - بُت الضوعاث خػىع  في اإلاىعص مىقُي مشاٖع  وألاؾالُب اإلاش٘الث، وخل الجىصة، ومغاْبت بالجىصة، اإلاخهلٓت الخضٍع

 .ؤلاخطاثُت

ّ  ج٘ىًٍ -  .الخطمُم جىُُظ وضهىباث الجىصة مش٘الث لخل واإلاىعص اإلاىكمت نً ممشلحن َحها ٌشتٕر نمل َغ

ٙاع جباصٛ        -         حن بحن واإلاهلىماث والاْتراخاث ألاَ  .ومىاْشتها الؿَغ
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 جخدمل ال وبالخالي . ؤلاهخاظُت الهملُت في اإلاىاص َظٍ اؾخسضام لبضء اإلاىاؾب الىْذ في اإلاؿلىبت بال٘مُاث اإلاىعصًً مً اإلاىاص اؾخالم

ٙالُِ إلاىكمتا ً، ج  .مساػن  لضحها ًىظض ال بط الخسٍؼ

  time (JIT)-in-tsdJمُهىم ٌشحر -                  time (JIT-in-Just(مُهىم ٌشحر -

ا ًيبغي التي الشغوؽ  : بالُهالُت ًخطِ ختى (JIT) هكام في جىََغ

ض -          اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم مىانُض في الضْت - ُّ ٙان في اإلاؿلىبت ثال٘مُا بخىعٍض الخٓ  املخضص اإلا

مت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -
ّ
ٙان ْغب -   اإلاىكمت بلى اإلاؿل  ٗل ماطٖغ صخُذ -           اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م

 

سخلِ .املخضصة واإلاىانُض بال٘مُاث وطلٚ الىكام، لىجاح ألاؾاس ي الشغؽ  .ؤزغي  بلى مىكمت مً الدؿلُم ج٘غاع ٍو

ض -          اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم ضمىانُ في الضْت - ُّ ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخٓ  املخضص اإلا

مت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -
ّ
ٙان ْغب -   اإلاىكمت بلى اإلاؿل  ٗل ماطٖغ صخُذ -           اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م

 

ظا جغي  وؤهه ض،ظُ بشٙل حهمل وؤظهؼجه آالجه ؤن مً اإلاىعص ًخإٖض ؤن ًُترع َو
ُ
ٔ نلحها الضوعٍت الطُاهت ج  .صوعٍت مىانُض َو

ض -          اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم مىانُض في الضْت - ُّ ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخٓ  املخضص اإلا

مت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -
ّ
ٙان ْغب -   اإلاىكمت بلى اإلاؿل  ٖغ صخُذٗل ماط -           اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م

 

  الدؿلُم نملُت ْبل الالػمت والازخباعاث الُدىضاث بةظغاء طلٚ
 
ٓا  ال َةهه (JIT) هكام قل َُي .واإلاىكمت اإلاىعص بحن الاجُاّ لؿبُهت َو

 .اإلاؿخلمت اإلاىاص في جلِ ؤو نُىب ؤي بىظىص ًخإزغ ؾٍى ؤلاهخاط َةن وبالخالي اخخُاؾُت، مؿخىصناث ؤو مساػن  ؤي ًىظض

ض -          اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم ُضمىان في الضْت - ُّ ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخٓ  املخضص اإلا

مت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -
ّ
ٙان ْغب -   اإلاىكمت بلى اإلاؿل  ٗل ماطٖغ صخُذ -           اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م

 

ت لؿُتالُ َظٍ جؿبُٔ الطهب مً ؤضبذ ٗلما بُجهما اإلاؿاَت بهضث َٙلما  .ؤلاصاٍع

ض -          اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم مىانُض في الضْت - ُّ ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخٓ  املخضص اإلا

مت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -
ّ
ٙان ْغب -   اإلاىكمت بلى اإلاؿل  ٗل ماطٖغ صخُذ -           اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م

 

 : (JIT) هكام جؿبُٔ نً الىاظمت الُىاثض ؤَم

ً جٙلُت جسُُؼ - ذ جسُُؼ -                                         الخسٍؼ ٛ  اهخكاع ْو  الىٓل جٙلُت جٓلُل -    اإلاىكمت مساػن  مً اإلاىاص وضى

  ٗل ماطٖغ صخُذ -   والهملُاث لئلهخاط املخططت اإلاؿاخت جٓلُل -
 

 ؤْل بلى الخسٍؼً جٙلُت جٓل وبالخالي املخاػن، َظٍ في مجّمضة ؤمىاٛ وال مساػن  ىظضً ال ؤهه خُض اإلاىكمت، ججىحها التي الُىاثض ؤَم مً

 .ممً٘ خض

ً جٙلُت جسُُؼ - ذ جسُُؼ -                   الخسٍؼ ٛ  اهخكاع ْو  الىٓل جٙلُت جٓلُل -                  اإلاىكمت مساػن  مً اإلاىاص وضى
 

، ً٘ىن  لً َاالهخكاع
 
  املخضص الىْذ في اإلاؿلىبت اإلاىاص حؿلُم نلى خٍغظ اإلاىعص ألن مىظىصا

 
 .ؾلُا

ً جٙلُت جسُُؼ - ذ جسُُؼ -                  الخسٍؼ ٛ  اهخكاع ْو  الىٓل جٙلُت جٓلُل -                   اإلاىكمت مساػن  مً اإلاىاص وضى
 

 ْغب اإلاىعص مىْو وظىص ًخؿلب مما ؤٖبر، شخىاث وبهضص ْلُلت ب٘مُاث بالشغاء جٓىم اإلاىكمت َةن (JIT) َلؿُت خؿب ؤلاهخاط قل َُي

ٙالُِ جسُُؼ وبالخالي اإلاىكمت، مطىو  ؤْل بؿهغ ؤٖبر ٖمُاث شغاء نلى ًٓىم الظي الخٓلُضي ؤلاهخاط هكام به٘ـ وطلٚ .الىٓل ج

 .اإلاؿاَت نً الىكغ بًؼ

ً جٙلُت جسُُؼ - ذ جسُُؼ -                  الخسٍؼ ٛ  اهخكاع ْو  الىٓل جٙلُت جٓلُل -                   كمتاإلاى مساػن  مً اإلاىاص وضى
 

  ًازغ مما لئلهخاط، املخططت اإلاؿاخت جٓلُل بلى ًاصي اهخكاع ضٍُى بضون  اإلاىاص وجضَٔ ٖبحرة، مساػن  وظىص نضم ؤن خُض
 
 بًجابُا

 .اإلاىكمت بهخاظُت نلى

ذ جسُُؼ - ٛ  اهخكاع ْو     والهملُاث لئلهخاط املخططت اإلاؿاخت جٓلُل -          الىٓل جٙلُت جٓلُل -        اإلاىكمت مساػن  مً اإلاىاص وضى

 

 ركزوا على الفوائد

 ركزوا على الشروط
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ضي بحن الٓاثم الجضٛ مً بالغيم ٛ  ضهىبت مً الغيم ونلى ومهاعغحها، (JIT) َلؿُت مٍا  في الُلؿُت لهظٍ ٗامل جؿبُٔ بلى الىضى

 ٛ  خض ؤْل بلى َُه املجمضة وألامىاٛ املخؼون ٖمُت........  َى َىا َاإلاؿلىب .مجها ٖشحرة ؤبهاص جؿبُٔ اإلامً٘ مً ؤهه بال الىامُت، الضو

ظلٚ الهمُل ونلى اإلاىكمت نلى اإلاىخج جٙلُت جسُُؼ نلى ًاصي مما ممً٘،  .املجخمو نلى ٖو

اصة               -  جىؾُـ -                جسُُؼ -ٍػ

 

 املخاغغة الؿابهه الاؾئلت الؿابٓت

 )عصًًاإلاى  ( الشغاء مطاصع ازخُاع في جازغ التي الهىامل مً

 اإلاخباصله اإلاطالح -

 الٓىاهحن -

 اإلاىعص حجم -

 ماطٖغ ظمُو  -
 

ُذ في الشغاء هكام جؿبُٔ نً الىاظمه الُىاثض ؤَم مً  ( Jit ( اإلاؿلىب الخْى

 اْل وباؾهاع ٖبحٍر ٖمُاث شغاء  -

اصة  - يُت اإلاؿاخت ٍػ  الخسٍؼ

 والهملُاث لئلهخاط املخططه اإلاؿاخاث جٓلُل  -

-   ّ ٛ  ٌؿخًغ ذ الصخىاث وضى ل ْو  الاٖبر الضْت بًُت ؿبُاو ؾٍى
 

 JIT : )((1436)) ( اإلاؿلىب الخىُْذ في الشغاء هكام جؿبُٔ نً الىاظمت الُىاثض ؤَم

-  ّ ٛ  ٌؿخًغ ذ اإلاىاص وضى ل ْو  ألاٖبر الضْه بًُت وؿبُا ؾٍى

اصة -  املخؼهُه اإلاؿاخاث ٍػ

اصة -  الهملُاث و لؤلهخاط املخططت اإلاؿاخت ٍػ

 ألاهخكاع ضٍُى بضون  اإلاىاص جضَٔ -
 

ا ًيبغي التي الشغوؽ مً لِؿذ الخالي مً واخضة  (1436)وهي بالُهالُت ًخطِ ختى ) JIT ( اإلاؿلىب الخىُْذ في الشغاء هكام في جىََغ

 اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم مىانُض في الضْت -

 اإلاىكمت بلى اإلاؿلمت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -

ٙان بهض -  اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م

ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخُٓض -  املخضص اإلا
 

ٙاٛ مً  واإلاىعص اإلاىكمت بحن الشغاٖت ؤش

 اإلاىخج جطمُم نملُه في اإلاىعص مؿاَمت -

ت  -  ؤلاهخاط مغاخل ٗاَت ؤزىاء الهملُاث مغاْبت في اإلاىعص مشاٖع

ت  - بُه الضوعاث خػىع  في اإلاىعص مىقُي مشاٖع  مش٘التها وخل بالجىصة اإلاخهلٓه الخضٍع

 ماطٖغ ظمُو -
 

ا ًيبغي التي الشغوؽ مً لِؿذ الخالي مً واخضة  وهي  بالُهالُت ًخطِ ختى ) JIT ( اإلاؿلىب الخىُْذ في الشغاء هكام في جىََغ

 للمىكمت اإلاؿلمت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض -

 اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم مىانُض في الضْت -

ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخُُٓض  -  املخضص اإلا

ٙان بهض -  اإلاىعص مطىو مً اإلاىعص مساػن  م
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ُذ في الشغاء هكام جؿبُٔ نً الىاظمت الُىاثض ؤَم مً  ( : JIT ( اإلاؿلىب الخْى

-  ّ ٛ  ٌؿخًغ ذ الصخىاث وضى ل ْو  ألاٖبر الضْت بًُت وؿبُا ؾٍى

 والهملُاث لئلهخاط املخططت اإلاؿاخت جٓلُل  -

اصة  -  املخؼهُت اإلاؿاخاث ٍػ

 اإلاؿاَت نً الىكغ بًؼ ؤْل بؿهغ ؤٖبر ٖمُاث شغاء -
 

 ) اإلاىعصًً ( الشغاء مطاصع ازخُاع في جازغ التي الهىامل مً

 اإلاىعص حجم -

 اإلاخباصلت اإلاطالح -

 اإلاىعصًً نضص  -

 صخُذ ماطٖغ ظمُو -
 

ٙاٛ مً  : واإلاىعص اإلاىكمت بحن الشغاٖت ؤش

ت -  باإلابُهاث الخيبا في اإلاىعص مشاٖع

-  ً ّ  جٍ٘ى ت نمل َغ  الخطمُم جىُُظ باثوضهى  , الجىصة مش٘الث لخل واإلاىعص اإلاىكمت بحن مشتٖر

ت  - بُت الضوعاث خػىع  في اإلاىعص مىقُي مشاٖع  اإلاخهلٓتبالجىصة الخضٍع

 ماطٖغ ظمُو  -

ُذ في الشغاء هكام جؿبُٔ نً الىاظمت الُىاثض ؤَم مً  ( : JIT ( اإلاؿلىب الخْى

اصة -  والهملُاث لئلهخاط املخططت اإلاؿاخت ٍػ

-  ّ ٛ  ٌؿخًغ ذ الصخىاث وضى ل ْو  ٖبرألا الضْت بًُت وؿبُا ؾٍى

 ؤٖبر شخىاث وبهضص ْلُلت ٖمُاث شغاء -

اصة -  املخؼهُت اإلاؿاخاث ٍػ
 

 : وهي , الشاملت الجىصة بصاعة قل في ؤلانخباع بهحن جازظ ال والتي , الشغاء مطاصع بزخُاع نملُت في جازغ التي الهىامل بخضي

 اإلاخباصلت اإلاطالح  -

ؼ  -  للمىعص اإلاالي اإلاٖغ

 الصخطُت الهالْاث  -

 ٓضمتاإلا الخضماث ؾبُهت -

ا ًيبغي التي الشغوؽ مً لِؿذ الخالي مً واخضة  : وهي, بالُهالُت ًخطِ ختى ) JIT ( اإلاؿلىب الخىُْذ في الشغاء هكام في جىََغ

ٙان بهض -  اإلاىعص مطاوو مً اإلاىعص مساػن  م

ٙان في اإلاؿلىبت ال٘مُاث بخىعٍض الخُُٓض -  املخضص اإلا

 اإلاىكمت بلى اإلاؿلمت اإلاىاص ظىصة نلى الخإُٖض  -

 اإلاىعص ْبل مً الدؿلُم مىانُض في لضْتا  -
 

 (1436 ( هي الشامله الجىصة اصاعة قل في الانخباع بهحن جازظ وال , الشغاء مطاصع ازخُاع في جازغ التي الهىامل ؤخضي

 اإلاخباصله اإلاطالح -

ؼ -  للمىعص اإلاالي اإلاٖغ

 اإلآضمت الخضماث ؾبُهت -

 الصخطُت الهالْاث -
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ٙالُِ : الشامىت املخاغغة  الجىصة ج

 

ٙالُِ  .اإلاهُبت اإلاىخجاث وجصخُذ اٖدشاٍ ؤو اإلاهُبت، اإلاىخجاث بهخاط بمىو اإلاخهلٓت الخ

ٙالُِ الجىصة - ٙالُِ الضزل                 -                       ج ٙالُِ اإلاىخج                          -ج ٙالُِ الخ٘م  -ج  ج

 ؤن خُض الخٙلُت، مىغىم الانخباع بهحن ألازظ ًجب بل ؤلاصاعة، ُٖاءة نلى للخ٘م الهمُل عغا نلى ًدطل ظُض مىخج جطيُو ًُ٘ي ال

ٙالُِ َىالٚ ىالٚ .. ،طُاهتوال ،بُهاثواإلا ،هخاطوؤلا  ،لخُُٓما ج   َو
 
ٙالُِ ؤًػا  مً وجغشُضَا وجدلُلها ُْاؾها ًمً٘ التي الجىصة ج

ابت الؿلُم الخسؿُـ زالٛ  .الُهالت والْغ

 الهباعة زاؾئت  -                    هالهباعة صخُد -
 

ٙالُِ ؤهىام  : الجىصة ج

ٙالُِ - ٙالُِ -          Internal Failure Costs  الضازلُت الُشل ج  External Failure Costs  الخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                       Appraisal Costs  الخٍٓى  Prevention Costs  الىْاًت ج
 

ٙالُِ وهي ٛ  مً اإلاؿلىبت اإلاىاضُاث مؿابٓت لهضم الخصخُدُت ؤلاظغاءاث باجساط اإلاخهلٓت الخ خم مغة، ؤو  الهملُاث ؤزىاء اٖدشاَها ٍو

بل ؤلاهخاظُت ٛ  ْو   الهمُل، بلى اإلاىخج وضى

ٙالُِ - ٙالُِ -            Internal Failure Costsالضازلُت الُشل ج    xternal Failure CostsEالخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                       Appraisal Costs  الخٍٓى  Prevention Costs  الىْاًت ج
 

 مً ؤمشله Failure Analysis   الُشل جدلُلو       Retest الُدظ بناصةو     Rework      الهمل بناصة و    Scrap    الخغصة /الهاصم

ٙا - ٙالُِ -            Internal Failure Costsالضازلُت الُشل لُِج    External Failure Costsالخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                       Appraisal Costs  الخٍٓى  Prevention Costs  الىْاًت ج
 

ٙالُِ ٓت بضالخها ًمً٘ ال التي هُبتاإلا اإلاىخجاث نلى جدّمل التي واإلاىاص الهمالت ج  .ناصًت بؿٍغ

     Failure Analysisالُشل جدلُل  -ص            Retestالُدظ بناصة  -ط          الهمل بناصة  -ب          Scrapالخغصة /الهاصم - ؤ
 

ٙالُِ ضَو التي ألازغي  واإلاطاٍعِ والهمالت باإلاىاص اإلاخهلٓت الخ
ُ
 .بتاإلاهُ اإلاىخجاث بضالح ؾبُل في ج

     Failure Analysisالُشل جدلُل  -ص            Retestالُدظ بناصة  -ط          الهمل بناصة  -ب          Scrapالخغصة /الهاصم - ؤ
 

ٙالُِ ٙالُِ وحشمل نلحها، الهمل بناصة جم التي اإلاىخجاث َدظ بناصة ج  جٙلُت بلى باإلغاَت الُدظ، وؤظهؼة مهضاث حشًُل ج

ذ  .الُدظ َظا نلى اإلآط ي الْى

     Failure Analysisالُشل جدلُل  -ص            Retestالُدظ بناصة  -ط          الهمل بناصة  -ب          Scrapالخغصة /الهاصم - ؤ
  

ٙالُِ ، ألاؾباب َظٍ ججىب ألظل وطلٚ الضازلي، الُشل ؤؾباب جدلُل ج
 
 .جطاخبها ضهىباث ؤًت نلى والٓػاء مؿخٓبال

     Failure Analysisالُشل جدلُل  -ص            Retestالُدظ بناصة  -ط          الهمل بناصة  -ب          Scrapالخغصة /الهاصم - ؤ

ٙالُِ وهي   الهمالء، بلى اإلاىخجاث حؿلُم بهض وطلٚ الهُىب، باٖدشاٍ اإلاخهلٓت الخ

ٙالُِ - ٙالُِ -            Internal Failure Costsالضازلُت الُشل ج    External Failure Costsعظُتالخا الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                       Appraisal Costs  الخٍٓى  Prevention Costs  الىْاًت ج
 

ٙاوي   Loss of Reputation الؿمهت َٓضانو    Returnsاإلاغصوصاثو   Guarantee    الُ٘الت و    Customer Complaints الهمالء ش

 مشله مً ؤ

ٙالُِ - ٙالُِ -            Internal Failure Costsالضازلُت الُشل ج    External Failure Costsالخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                       Appraisal Costs  الخٍٓى  Prevention Costs  الىْاًت ج
 

ٙاوي  باؾخالم اإلاخمشلت  .وخلها َحها والخدُٓٔ ابلحه الاؾخمام ؤو الش

 احفظ كل معنى وتفسيرها

 مثل العادم/ الخردة وإعادة العمل

 حفظ االمثلة مهمه

 حفظ االمثلة مهمه
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ٙاوي -ؤ   Loss of Reputationالؿمهت َٓضان -ص Returnsاإلاغصوصاث -ط    Guaranteeالُ٘الت -ب  Customer Complaintsالهمالء ش
 

 .الُ٘الت حًؿحها التي الُترة ؤزىاء الهمالء بلى اإلابانت اإلاىخجاث بضالح ؤو اؾدبضاٛ، جٙلُت حشمل

ٙاوي -ؤ   Loss of Reputationالؿمهت َٓضان -ص Returnsاإلاغصوصاث -ط    Guaranteeالُ٘الت -ب  omplaintsCustomer Cالهمالء ش
 

 .الدشًُل ؤو الخطمُم في نُىب وظىص بؿبب اإلاىكمت بلى بةعظانها الهمالء ْام التي اإلابانت اإلاىخجاث في الهُىب وبضالح مهالجت

ٙاوي -ؤ   Loss of Reputationالؿمهت َٓضان -ص Returnsاإلاغصوصاث -ط    Guaranteeالُ٘الت -ب  Customer Complaintsالهمالء ش
 

ظلٚ الهمالء، بحن وؾمهتها مطضاُْتها مً لجؼء اإلاىكمت بُٓضان اإلاخمشلت  .اإلاىػنحن بحن ٖو

ٙاوي -ؤ   ationLoss of Reputالؿمهت َٓضان -ص Returnsاإلاغصوصاث -ط    Guaranteeالُ٘الت -ب  Customer Complaintsالهمالء ش
 

ٙالُِ( الخاعجي ؤو الضازلي الُشل بن اصة نلى ٖبحرة.....آزاع لها )الغصًئت الجىصة ج ٙالُِ ٍػ  هاَُٚ ؤلاصاعة، ُٖاءة نلى وبالخالي اإلاىكمت، ج

ٓضان اإلاىاعص، اؾخسضام ؾىء نً  ... الًغاماث، وصَو الشٓت، َو

  ؾلبُت -بًجابُت             -

ٙالُِ وهي م اإلاخهلٓت الخ  اإلاؿلىبت، للمىاضُاث مؿابٓخه مضي مً والخإٖض خج،اإلاى بخٍٓى

ٙالُِ - ٙالُِ -          Internal Failure Costs  الضازلُت الُشل ج  External Failure Costs  الخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                         Appraisal Costsالخٍٓى    Prevention Costsالىْاًت ج
 

 Products Inspection  اإلاىخجاث َدظ و   Process Inspection الهملُاث َدظو    Incoming Inspection  الضازلت اإلاىاص َدظ

ٙالُِ  - ٙالُِ -          Internal Failure Costs  الضازلُت الُشل ج  External Failure Costs  الخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                         Appraisal Costsالخٍٓى    Prevention Costsالىْاًت ج
 

 .)اإلاضزالث َدظ( اإلاشتراة واإلاهضاث وآلاالث اإلاىاص َدظ

   Products Inspectionاإلاىخجاث َدظ -ط   Process Inspectionالهملُاث َدظ-ب  nIncoming Inspectioالضازلت اإلاىاص َدظ-ؤ
 

ل الخاضت تألاوشؿ ؤو الهملُاث َدظ  .مسغظاث بلى اإلاضزالث بخدٍى

   Products Inspectionاإلاىخجاث َدظ -ط   Process Inspectionالهملُاث َدظ-ب  Incoming Inspectionالضازلت اإلاىاص َدظ-ؤ
 

 ابٓتهامؿ مً الخإٖض بهضٍ الهمُل، بلى ببُهها الُٓام ْبل )املخغظاث َدظ( الخطيُو نملُت مً الاهتهاء بهض اإلاىخجاث َدظ

 .للمىاضُاث

   Products Inspectionاإلاىخجاث َدظ -ط   Process Inspectionالهملُاث َدظ-ب  Incoming Inspectionالضازلت اإلاىاص َدظ-ؤ

ىم إلاىو اإلاطممت ألاوشؿت ٗاَت حشمل   ألازؿاء، ْو

ٙالُِ - ٙالُِ -          Internal Failure Costs  الضازلُت الُشل ج  External Failure Costs  الخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                         Appraisal Costsالخٍٓى    Prevention Costsالىْاًت ج

 Internal Audits  الضازلي الخضُْٔو   Inspection Devices  الُدظ مهضاثو Quality Planning   الجىصة جسؿُـ

بو   ت مً ؤمشل Training الخضٍع

ٙالُِ - ٙالُِ -          Internal Failure Costs  الضازلُت الُشل ج  External Failure Costs  الخاعظُت الُشل ج

ٙالُِ - م ج ٙالُِ -                                         Appraisal Costsالخٍٓى    Prevention Costsالىْاًت ج
 

 .الهمُل اخخُاظاث جلبي التي اإلاىاضُاث ووغو الجىصة جسؿُـ جٙلُت

   Internal Auditsالضازلي الخضُْٔ -ط   Inspection Devicesالُدظ مهضاث  -ب   Quality Planningالجىصة جسؿُـ - ؤ
 

ُب شغاء جٙلُت  .واملخغظاث والهملُاث للمضزالث والخُخِش الُدظ، مهضاث وجٖغ

   Internal Auditsالضازلي الخضُْٔ -ط   sInspection Deviceالُدظ مهضاث  -ب   Quality Planningالجىصة جسؿُـ - ؤ
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 .الىكام َظا ولطُاهت الؿلُم بالشٙل الجىصة هكام جؿبُٔ مً للخإٖض الضازلي الخضُْٔ وبظغاء جسؿُـ جٙلُت

   Internal Auditsالضازلي الخضُْٔ -ط   Inspection Devicesالُدظ مهضاث  -ب   Quality Planningالجىصة جسؿُـ - ؤ
 

ضعاتهم مهاعاتهم وػٍاصة ألازؿاء، في الىْىم مً الىْاًت ؤؾالُب نلى ملحنالها جضٍعب جٙلُت  .الجىصة هكام جؿبُٔ نلى ْو

ب  -ب   Quality Planningالجىصة جسؿُـ - ؤ    Internal Auditsالضازلي الخضُْٔ -ط         Trainingالخضٍع
 

ؼ ٙالُِ في ....... ًٖغ   الهمل، وبناصة الهاصم جٙلُت نلى الجىصة ج

  اإلاضزل الخٓلُضي -ضزل الخضًض                 اإلا -

ؼ الجىصة في ........... ؤن بال لت زؿاعة َىا الخؿاعة ألن الخاعظُت، الُشل جٙلُت نلى ًٖغ ٓضان اإلابُهاث زؿاعة في جخمشل ألامض ؾٍى  َو

 .الهمالء والء

 اإلاضزل الخٓلُضي  -                 اإلاضزل الخضًض -
 

 الؼاثضة ؤو الػاجهت آلاالث ؾاْت :ؤمشلتها ومً اإلاىغىنت ألاهكمت ُٖاءة نضم بلى حهىص ْض Hidden Quality Costs قاَغة يحر جٙلُت

و الخاظت، نً
ّ
ٛ  وجٓؿ ٛ  نضم بلى ًاصي مما ... الخاظت، نً الُاثػت اإلاىاص وجسٍؼً ؤلاهخاط، ظضاو  ألامشل الاؾخسضام بلى ؤلاصاعة وضى

 .للمىاعص

ٙالُِ - ٙالُِ جسُُؼ -            )املخُُت  (اإلاؿخترة الجىصة ج  الجىصة زؿاعة صالت -             الخ
 

ٙالُِ َظٍ بػالت ؤو جسُُؼ ًمً٘  Statistical Process Control الهملُاث لػبـ ؤلاخطاثُت الىؾاثل بهؼ اؾخسضام زالٛ مً الخ

(SPC) ا  ...ويحَر

ٙالُِ - ٙالُِ جسُُؼ -            )املخُُت  (اإلاؿخترة الجىصة ج  الجىصة زؿاعة صالت -             الخ
 

ٙالُِ بهؼ َىإ ٙالُِ غمً جكهغ َال ؤزغي  ؤوشؿت نلى جدّمل الجىصة ؤوشؿت ج ٙالُِ مشل الكاَغة، الجىصة ج  الخاضت الخ

ٙالُِ ؤجها وعيم .والهىضؾت باإلهخاط اإلاخهلٓت بالخهضًالث ض وػجها، لها ؤن بال مؿخترة، ج ّ  ْو ٙالُِ انألاخُ مً ٖشحر في جُى  الجىصة ج

ض ؤو الكاَغة  .نلحها جٍؼ

ٙالُِ - ٙالُِ جسُُؼ -            )املخُُت  (اإلاؿخترة الجىصة ج  الجىصة زؿاعة صالت -             الخ

ض .ؤٖثر جٙلُت حهني ألانلى الجىصة ؤن بلى للجىصة ............... حشحر  جسُُؼ لىب جاصي ألانلى الجىصة بإن ٖخابه في ٖغوؾبي َُلُب ؤٖض ْو

  ؤضبذ ال٘خاب َظا وشغ نلى ؾىىاث مغوع وبهض .ألاعباح وجدُٓٔ الخٙلُت،
 
  نضصا

 
ً مً ٖبحرا  َاإلاىكماث الخُٓٓت، َظٍ ًخُهمىن  اإلاضًٍغ

ٙالُِ مجمىم ؤن خُض بغاَُت، جٙلُت بضون  ً٘ىن  الجىصة جدُٓٔ بإن وظضث الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت بخؿبُٔ بضؤث التي  ج

ٙالُُها مجمىم مً ؤْل ً٘ىن  اإلاىهجُت َظٍ ٔجؿبُ بهض الجىصة  .الخؿبُٔ ْبل ج

حز -                          الخًُحر -   الُٓاصة -                      الىكغة الخٓلُضًت -                          الهمُل نلى التٖر

هني الظيو  ألاولى اإلاغة مً الصخُذ الهمل ؤصاء .......... في ألاؾاؾُت اإلاباصت مً ٌُ Zero defects اؾخؿام بطا طلٚ جدُٓٔ ًمً٘ خُض 

 َُما الهاملحن بحن الشٓاَت اهدشاع طلٚ نلى ٌؿانض ومما .ألاولى اإلاغة مً الصخُذ الهمل ألصاء ظهضٍ ًبظٛ ألن جُ٘حٍر ًػبـ ؤن الُغص

ىم مً الىْاًت بػغوعة ًخهلٔ   الهمل، ؤزىاء ألازؿاء في الْى
 
 للمىخج الجُض الخطمُم زالٛ مً الغصًئت لجىصةا ججىب ًمً٘ ؤهه نً َػال

ٙافي والخضٍعب للهملُاث الُهاٛ والخسؿُـ  .للهاملحن ال

  الُٓاصة -                      الىكغة الخٓلُضًت -                           بصاعة الجىصة الشاملت -                          الخًُحر -
 

ى............ب ٌؿمى ما َىا الهامت اإلاطؿلخاث مً  اإلاشلى، الُٓمت نً ؤلاهخاط اهدغاٍ مضي ُْاؽ مىه الهضٍ بخطاجي مطؿلح َو

هني والظي   3.4 مً ؤْل َىإ ؤن الجهاًت في ٌُ
 
 ألاصواث مً ؤصاة الؿضاس ي الخُىص ٌهخبر وبظلٚ .مىخجت وخضة ملُىن  ٗل في زؿإ ؤو نُبا

 َظا مً َالهضٍ .ؤْل جٙلُت وجدُٓٔ اإلاىخج ظىصة جدؿحن بلى وجاصي الشاملت، ةالجىص بصاعة مىهجُت جؿبُٔ نلى حؿانض التي الهامت

ٛ  َى الخىظه   زالي وبشٙل للمؿتهلٚ نالُت بجىصة الخضماث ؤو البػاجو بًطاٛ زالٛ مً ؤنلى ماصي مغصوص نلى الخطى
 
با  مً جٍٓغ

 .مىاؾبت وبخٙلُت الهُىب

ت -            Six Sigmaالؿضاس ي الخُىص -  الُٓاصة -                      الىكغة الخٓلُضًت -               مىجىعوال شٖغ
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 ٛ  في ًاصي ٗان مما جؿبُٓه، لهضم هدُجت زؿاثغ مً جخ٘بضٍ ٗاهذ إلاا ؤلال٘تروهُت ألاظهؼة لطىانت ........... في اإلاُهىم َظا ؾبٔ ما ؤو

 مً ْطحرة َترة بهض الهمُل لضي جكهغ التي ؤو لؤلظهؼة، زحرةألا  الُدىضاث في جكهغ التي الهُىب بهؼ وظىص بلى ؤلاهخاجي الخـ جهاًت

ض .الاؾخسضام ت جبهها ْو ت ، Texas Instruments شٖغ ىعاث خٓٓذ خُض ، ... ، General Electric وشٖغ  وؤضبذ اإلالُاعاث، حهضث َو

  الؿضاس ي الخُىص
 
ت ؤنماٛ مىاحي ظمُو لػبـ نماصا  .الشٖغ

ت -           Six Sigma الؿضاس ي الخُىص -  الُٓاصة -                      الخٓلُضًت الىكغة -               مىجىعوال شٖغ
 

ٙالُِ نً اإلاهلىماث ظمو  : وجدلُلها الجىصة ج

ّ  نضة َىإ ٙالُِ نً الالػمت اإلاهلىماث لجمو ؾغ  َظٍ مطاصع ومً اإلاىكمت، في واملخاؾبت الجىصة صاثغحي بحن بالخيؿُٔ الجىصة ج

،ا اإلاهلىماث، غ الاظخماناث، ظلؿاث ومداغغ لجضاٛو ىاثم الضوام، وسجالث اإلاطغوَاث، وجٓاٍع ض ... الشغاء، ْو  هكام ٌشمل ْو

ٙالُِ ٙالُِ هماطط مشل مهُىت هماطط حهبئت غغوعة الجىصة ج ٙالُِ هماطط ؤو الهاصم، ج  ... الهمل، بناصة ج

 

ٙالُِ نً اإلاهلىماث ظمو ؤَضاٍ ا وجدلُلها الجىصة ج  : وجُؿحَر

ام نجها بالخهبحر ؤلاصاعة ؤمام بالجىصة اإلاخهلٓت ألاوشؿت ؤَمُت بقهاع 1.  .ٗإْع

 .وؤعباخها اإلاىكمت ؤنماٛ هخاثج نلى بالجىصة اإلاخهلٓت ألاوشؿت جإزحر بقهاع 2.

 .والهملُاث الضواثغ في الخدؿحن َغص جدضًض في اإلاؿانضة 3.

ٙاهُت 4.  .زغي ألا  اإلاىكماث ؤو ألازغي  الضواثغ مو مٓاعهت نمل بم

ت، للمىاػهاث ؤؾـ وغو 5.  .الجىصة نملُت نلى للمغاْبت وؤؾلىب الخٓضًٍغ

 .اإلاىكمت في الخىاَؼ بإهكمت جخهلٔ ألَضاٍ الخٙلُت نً مهلىماث جىَحر 6.

ت 7. ٙالُِ مهَغ ٙالُِ ومٓاعهتها الُهلُت الخ ت اإلاىاػهاث خؿب الجىصة بخ  .اوؾبُهته وحجمها الاهدغاَاث لخدضًض اإلاىغىنت الخٓضًٍغ

ٙالُِ .......... ْض ٙالُِ الىْاًت ج م وج  اإلاىكمت، في الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ بهض الخٍٓى

  جؼصاص -جىٓظ                -

اصة َظٍ ٌهّىع ما ولً٘  ٙالُِ في ...........مجها ؤٖبر وبضعظت الٍؼ  .الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ بهض والخاعظُت الضازلُت الُشل ج

ٙالُِ بظمالي اهسُاع هي ؤلاظمالُت الىدُجت ن ج٘ى  نلُه وبىاء    .الخؿبُٔ ْبل باإلظمالي مٓاعهت اإلاىهجُت َظٍ جؿبُٔ بهض الجىصة ج

 اػصًاص -           اهسُاع   -

ؼ
ّ
 .للمىخج اإلاؿلىبت الجىصة نً اهدغاَاث ؤي غض الخطاهت ً٘ؿبها ظُض بشٙل الهملُاث وجطمُم للمىخج الجُض الخطمُم نلى ..... ٖع

ُاؽ الخاعظُت بالبِئت جاظىحص ي اَخم ضْو ٖما  نىاثض شٙل نلى بما املجخمو نلى جازغ َالجىصة الهمالء، هكغ وظهت مً اإلاىخج ظىصة ْو

ظٍ املجخمو، مجها ٌهاوي زؿاعة شٙل نلى ؤو ت زؿاعة نلى َٓـ جٓخطغ ال الخؿاعة َو  ؤو الهمل بناصة ؤو الهاصم جٙلُت هدُجت الشٖغ

ذ بغانت في ممشلت املجخمو زؿاعة ٖظلٚ حشمل ول٘جها الُ٘الت، ٓضان اإلاىخج، ؤصاء نً الهمُل عغا ونضم والجهض، الْى   َُه، زٓخه َو

ت -           Six Sigma الؿضاس ي الخُىص -  الُٓاصة -        Genichi Taguchiجاظىحص ي ظُيُدش -               مىجىعوال شٖغ
 

ؼ
ّ
 ؤي غض الخطاهت ً٘ؿبها ظُض بشٙل الهملُاث وجطمُم للمىخج الجُض مُمالخط نلى  Genichi Taguchi جاظىحص ي ظُيُدش ٖع

ض ٖما .للمىخج اإلاؿلىبت الجىصة نً اهدغاَاث ُاؽ الخاعظُت بالبِئت جاظىحص ي اَخم ْو  َالجىصة الهمالء، هكغ وظهت مً اإلاىخج ظىصة ْو

ظٍ املجخمو، مجها ٌهاوي زؿاعة شٙل نلى ؤو نىاثض شٙل نلى بما املجخمو نلى جازغ ت زؿاعة نلى َٓـ جٓخطغ ال الخؿاعة َو  الشٖغ

ذ بغانت في ممشلت املجخمو زؿاعة ٖظلٚ حشمل ول٘جها الُ٘الت، ؤو الهمل بناصة ؤو الهاصم جٙلُت هدُجت  عغا ونضم والجهض، الْى

ٓضان اإلاىخج، ؤصاء نً الهمُل   َُه، زٓخه َو

ت -           Six Sigma الؿضاس ي الخُىص -  الُٓاصة -                    صالت زؿاعة الجىصة -               مىجىعوال شٖغ
 

  ٌه٘ـ الظي ؤو الجُض، يحر اإلاىخج بؿبب املجخمو زؿاعة لُٓاؽ صالت ..........وغو
 
 َظٍ وحشحر .اإلاىغىنت اإلاىاضُاث نً اهدغاَا

ٛ  الخظبظب حجم جسُُؼ ؤن بلى الضالت  .الجىصة نجدؿح وبالخالي، الخؿاعة جٓلُل بلى ًاصي الهضٍ خى

ت -           Six Sigma الؿضاس ي الخُىص -  الُٓاصة -        Genichi Taguchiجاظىحص ي ظُيُدش -               مىجىعوال شٖغ
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ٓت نلُه ْامذ الظي ألاؾاؽ لخىغُذ :مشاٛ  جاظىحص ي ؾٍغ

ت غ وعّ بهخاط شٖغ  :الخطٍى

 يغام 81 :اإلاشالي الىػن

 4 ± :اإلآبىلت الاهدغاَاث
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 الاؾئلت الؿابٓت  غغة الشامىهاملخا

ٙالُِ ؤمشله مً ٙالُِ غمً الىْاًه ج  الجىصة ج

 الخضٍعب -

ٙاوي  -  الهمالء ش

 اإلاغصوصاث -

 الهمل بناصة  -

ٙالُِ ؤخضي ٙالُِ حشحر التي و الضازلُت الُشل ج  بضالح ؾبُل في جضَو التي ألازغي  اإلاطاٍعِ و الهماله و باإلاىاص اإلاخهلٓت للخ

 (1436) : اإلاهُبه اإلاىخجاث

 الهمل بناصة -

 الُدظ بناص -

 الُشل جدلُل -

 الخغصٍ / الهاصم -
 

ٙالُِ ؤخضي ٙالُِ غمً الخاعظُت الُشل ج  (1436) : الجىصة ج

 الخضٍعب -

 اإلاغصوصاث -

 الهملُاث َدظ -

 الخغصٍ / الهاصم -

ٛ  صخُدت الخالُه الهباعاث ظمُو ٙالُِ خى  وهي زاؾئت واخضة نضا الجىصة ج

ؼ - ٙالُِ غمً الخٓلُضي اإلاضزل ًٖغ ٙالُِ نلى جىصةال ج  الخاعظُت الُشل ج

 ألاعباح وجدُٓٔ الخٙلُه جسُُؼ الى جاصي ألانلى الجىصة بإن ٖغوؾبي َلُب ؤشاع -

 )مؿختٍر( قاَغة يحر ظىصة جٙلُه الى الخاظت نً الؼاثضة الاالث ؾاْاث جٓىص -

 همىخج وخضٍ ملُىن  ٗل في نُبا 3.4 مً ؤْل وظىص بلى six sigma الؿضاس ي الخُىص مُهىم ٌشحر -

ٛ  زاؾئت الخالُه الهباعاث مً وآخضة ٙالُِ خى  (1436) : وهي الجىصة ج

 ؤٖبر جٙلُت حهني ألانلى الجىصة ل٘ىن  للجىصة الخٓلُضًت الىكغة حشحر -

 ألاعباح وجدُٓٔ الخٙلُت جسُُؼ بلى جاصي ألانلى الجىصة بإن ٖغوؾبي َُلُب ؤشاع -

ؼ - ٙالُِ غمً الخضًض اإلاضزل ًٖغ  الهمل بناصة و صمالها جٙلُت نلى الجىصة ج

ٛ  جٓؿو ًٓىص -  ) مؿخترة( قاَغة يحر ظىصة جٙلُت بلى ؤلاهخاط ظضاو
 

ٙالُِ نً اإلاهلىماث ظمو اَضاٍ مً لِؿذ الخالُت الهباعاث مً واخضة  وهي وجدلُلها الجىصة ج

 واعباخها اإلاىكمت انماٛ هخاثج نلى بالجىصة اإلاخهلٓه ألاوشؿت جازحر بقهاع  -

هالخٓضً اإلاىاػهاث ؤؾـ وغو -  ٍغ

 اإلاىكمت في الخىاَؼ باهكمت جخهلٔ الَضاٍ الخٙلُه نً مهلىماث جىَحر -

 ألازغي  الضواثغ مو مٓاعهت نمل ججىب  -

 وهي جاظىش ي ظُىِش ٛ الجىصة زؿاعة صاله نلى الجىؿبٔ الخالي مً واخضة

 املجخمو مجها ٌهاوي زؿاثغ او نىاثض بشٙل اما املجخمو نلى جازغ الجىصة بُ٘ىن  جاظىش ي ؤشاع -

 اإلاشالي الىػن نً ابهض ؤلاهخاط ٗان ٗلما جغبُهُه ٖضاله جؼصاص الخؿاعة ل٘ىن  جاظىش ي صاله شحرح  -

اصة ان الى جاظىش ي صاله حشحر  - ٛ  الخظبظب حجم ٍػ  الجىصة جدؿحن الى ًاصي الهضٍ خى

ُاؽ الخاعظُت بالبِئت جاظىش ي اَخم -  الهمالء هكغ وظهت مً اإلاىخج ظىصة ْو
 

 احفظوا الفقرات الصحيحه
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 : جاظىحص ي لجُيُدش الجىصة زؿاعة صالت لىن آلجىؿبٔ الخالي مً واخضة

ٙي جاظىحص ي صالت حؿعى -  اإلاشالي للىػن مؿابٓا ؤلاهخاط ً٘ىن  ل

 اإلاشالي الىػن نً ؤبهض ؤلاهخاط ٗان ٗلما جغبُهُت ٖضالت جؼصاص الخؿاعة ل٘ىن  جاظىحص ي صالت حشحر -

 املجخمو مجها ٌهاوي زؿاثغ ؤو نىاثض بشٙل بما املجخمو نلى جازغ الجىصة ل٘ىن  جاظىحص ي صالت حشحر -

ٛ  الخظبظب حجم اهسُاع بلى جاظىحص ي صالت حشحر -  الجىصة مؿخىي  اهسُاع بلى ًاصي الهضٍ خى
 

ٙالُِ ؤمشلت مً ٙالُِ غمً الضازلُت الُشل ج  : الجىصة ج

 الخضٍعب -

 اإلاغصوصاث -

 الُدظ بناصة  -

 الضازلي الخضُْٔ  -
 

ٛ  صخُدت الهباعاث ظمُو ٙالُِ خى  : وهي , تزاؾئ واخضة نضا الجىصة الخ

 ألاعباح وجدُٓٔ الخٙلُت جسُُؼ بلى جاصي ألانلى الجىصة بإن ظىعان ظىػٍِ ؤشاع  -

ؼ  - ٙالُِ غمً الخٓلُضي اإلاضزل ًٖغ  الهمل وبناصة الهاصم جٙلُت نلى الجىصة ج

 مىخجت وخضة ملُىن  ٗل في نُبا 3.4 مً ؤْل وظىص بلى Six Sigma الؿضاس ي الجىصة مُهىم ٌشحر  -

 ) مؿخترة ( قاَغة يحر ظىصة جٙلُت بلى الخاظت نً الؼاثضة الث آلا ؾاْت جٓىص -

 
 

 : وهي , Geniehia Taguchi جاظىحص ي لجىِىِش الجىصة زؿاعة نلى الجىؿبٔ الخالي مً واخضة

ؼ -  مشالي للىػن مؿابٓا ؤلاهخاط ً٘ىن  ؤن نلى جاظىحص ي صالت جٖغ

 اإلاشالي الىػن نً ؤبهض خاطالاه ٗان ٗلما جغبُهت ٖضالت جٓل الخؿاعة ل٘ىن  جاظىحص ي صالت حشحر -

ٛ  الخظبظب حجم بهسُاع بلى جاظىحص ي صالت حشحر  -  الجىصة جدؿحن بلى ًاصي الهضٍ خى

 املجخمو مجها ٌهاوي زؿاثغ ؤو نىاثض بشٙل بما املجخمو نلى جازغ الجىصة ل٘ىن  جاظىحص ي صالت حشحر -

ٙالُِ مشلتؤ مً ٙالُِ غمً الخاعظُت الُشل ج  : الجىصة ج

 الهملُاث َدظ -

 الهمل اصةبن -

 الُ٘الت -

 الخضٍعب  -
 

ٛ  صخُدت الخالُت الهباعاث ظمُو ٙالُِ خى  : وهي , زاؾئت واخضة نضا الجىصة ج

 مىخجت وخضة ملُىن  ٗل في نُبا 3.4 مً ؤْل وظىص بلى Six Sigma الؿضاس ي الخُىص مُهىم ٌشحر  -

ٛ  جٓؿو ًٓىص  -  ) مؿخترة ( قاَغة يحر ظىصة جٙلُت بلى ؤلاهخاط ظضاو

ؼ - ٙالُِ غمً الخضًض اإلاضزل ًٖغ  الهمل وبناصة الهاصم جٙلُت نلى الجىصة ج

 ؤٖبر جٙلُت حهني ألانلى الجىصة ل٘ىن  للجىصة الخٓلُضًت الىكغة حشحر -
 

 : وهي , Geniehia Taguchi جاظىحص ي لجىِىِش الجىصة زؿاعة صالت نلى جىؿبٔ ال الخالي مً واخضة

ُاؽ  ,الضازلُت بالبِئت جاظىحص ي اَخم  -  اإلاىقُحن هكغ وظهت مً إلاىخجا ظىصة ْو

 املجخمو مجها ٌهاوي زؿاثغ ؤو نىاثض بشٙل بما املجخمو جانلى االجىصة ل٘ىن  جاظىحص ي صالت حشحر  -

ٛ  الخظبظب حجم اهسُاع ؤن بلى جاظىحص ي صالت حشحر -  الجىصة جدؿحن بلى ًاصي الهضٍ خى

 اإلاشالي الىػن نً ؤبهض خاطؤلاه ٗان ٗلما جغبُهُت ٖضالت جؼصاص الخؿاعة ل٘ىن  جاظىحص ي صالت حشحر -

 احفظوا الفقرات الصحيحه
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 اإلاؿخمغ الخدؿحن : الخاؾهت املخاغغة

  البُئُت الخًحراث غىء نلى ٛ.......... صاثمت اإلاىكماث خاظت جبٓى
 
 ؤن اإلاىكماث جلٚ حؿخؿُو ختى الهمُل خاظاث في الخًحر وزاضت

ت اإلاىاَؿت وظه في حهمض وؤن مىخجاتها، في الهُىب مً جٓلل ّ  في الٍٓى  . الؿى

  الُٓاصة -                       الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                           الخدؿحن اإلاؿخمغ -                          الخًُحر -
 

ت َلؿُت هي غ نلى الهمل بلى تهضٍ بصاٍع ّ  وألاَغاص واإلاىاص باآلالث اإلاخهلٓت وألاوشؿت الهملُاث جؿٍى  يوه . مؿخمغ بشٙل ؤلاهخاط وؾغ

ٗاثؼ بخضي  .لها الىجاح مخؿلباث وجىَحر ، وحصجُهها الهلُا ؤلاصاعة صنم نلى جدخاط والتي الشاملت، الجىصة بصاعة مىهجُت ع

  الُٓاصة -                       الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                           الخدؿحن اإلاؿخمغ -                          الخًُحر -
 

بظٛ نؤ ًجب
ُ
  َىإ ألن ،)واخضة إلاغة جىُظ ال( ........... ظهىص ج

 
 .للخدؿحن َغص صاثما

  الُٓاصة -                       الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                           الخدؿحن اإلاؿخمغ -                          الخًُحر -
 

ٛ  َى ............ نملُت مً الهضٍ بن ٙامل ؤلاجٓان بلى الىضى ٔ نً ال  .للمىكمت ؤلاهخاظُت الهملُاث في الخدؿحن اؾخمغاع ؾٍغ

  الُٓاصة -                       الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                           الخدؿحن اإلاؿخمغ -                          الخًُحر -
 

 .املخغظاث ؤو الهملُاث ؤو اإلاضزالث ؾىاء اإلاىكمت ؤوشؿت ٗاَت جخػمً شاملت نملُت ...........

  الُٓاصة -                       الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة -                           الخدؿحن اإلاؿخمغ -                          الخًُحر -
 

  : املجاٛ َظا في اإلاهغوَت اإلاضازل ؤَم مً

ٍغ جم الظي  PDCA Cycleمضزل -   لُطبذ ming, ShewhartDeْبل مً جؿٍى
 
  بؾاعا

 
 .اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤوشؿت إلاغاخل ناما

ٍغ جم الظي PDCA ddsw مضزل -   لُطبذDeming, Shewhart ْبل مً جؿٍى
 
  بؾاعا

 
 .اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤوشؿت إلاغاخل ناما

 

ت البُاهاث وظمو اإلاشٙلت جدضًض بهض الجىصة لخدؿحن الالػمت الخؿـ جٓضًم  .وجدلُلها الػغوٍع

   Actهُظ -                        Checkبَدظ-                    Doبَهل-                     Planزؿـ -
 

 .مدضوص هؿاّ في الخًُحر وؾبٔ الخؿت هُظ

   Actهُظ -                        Checkبَدظ-                    Doبَهل-                     Planزؿـ -
 

 .وجُُٓمها الىخاثج بُٓاؽ ْم

   Actهُظ -                       Check بَدظ-                    Doبَهل-                     Planزؿـ -
 

 .بلًاءَا ؤو الخدؿحن زؿت بخهضًل َٓم وبال اإلاىكمت، في ألازغي  املجاالث نلى وؾبٓها الخدؿحن زؿت انخمض هاجخت الىخاثج ٗاهذ بطا

   Actهُظ -                        Checkبَدظ-                    Doبَهل-                     Planزؿـ -
 

 ّ  : اإلاؿخمغ الخدؿحن ؾغ

ٓت -          The Juran Trilogy ظىعان زالزُت -   ٗل ماطٖغ صخُذ -          الهلمُت الؿٍغ

 :وهي ، ؤؾاؾُت ثم٘ىها زالزت مً وػمُله Joseph Juran هكغ وظهت مً الخدؿحن نملُت جخإلِ خُض

ابت -          Planning الخسؿُـ -  ٗل ماطٖغ صخُذ -        Improvement الخدؿحن -        Quality Control الجىصة ْع
 

 الخاعجي، بالهمُل الهملُاث لخدؿحن الخسؿُـ ًبضؤ 

ابت -           Planningالخسؿُـ -  ٗل ماطٖغ صخُذ -         vementImproالخدؿحن -         Quality Controlالجىصة ْع
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 : ًلي مانملُت الخسؿُـ  جخػمً خُض 

 .الهمالء َم مً جدضًض . ؤ

 .الهمالء اخخُاظاث نلى الخهٍغ .ب

غ .ط  .الهمُل اخخُاظاث جلبي التي اإلاىخج زطاثظ جؿٍى

 .اإلاؿلىبت بالخطاثظ اإلاىخج إلهخاط الالػمت الهملُاث جدضًض .ص

ل . ٌ ّ  بوشاء نلى باالنخماص وطلٚ جىُُظًت، لُاثنم بلى الخؿـ جدٍى  ٗل ماطٖغ صخُذ -ع            الهمل َغ
 

 الػبـ ؤصواث نلى الانخماص ًخم خُض ،)الغاظهت الخًظًت( نبر للهمالء ألاؾاؾُت باإلاخؿلباث الازخباع هخاثج ومٓاعهت بازخباع جخهلٔ

خى، جدلُل مشل، ؤلاخطاجي ؿت ؤلاهدشاع، وشٙل باٍع  ... زغ،وألا الؿبب زٍغ

ابت -           Planningالخسؿُـ -  ٗل ماطٖغ صخُذ -         Improvementالخدؿحن -         Quality Controlالجىصة ْع
 

ٛ  بهضٍ اث بلى الىضى اث مً ؤنلى ؤصاء مؿخٍى ّ  بوشاء وجخػمً الخالُت، ألاصاء اإلاؿخٍى  .ألنمالها الالػمت باإلاىاعص وجؼوٍضَا نمل َغ

ابت -           ningPlanالخسؿُـ -  ٗل ماطٖغ صخُذ -         Improvementالخدؿحن -         Quality Controlالجىصة ْع
 

ٓت حؿمى التي   الهملُاث، جدؿحن في باَغة هخاثج وجدٓٔ اإلاشاٗل، خل بؿٍغ

ٓت -           The Juran Trilogyظىعان زالزُت -   ٗل ماطٖغ صخُذ -          الهلمُت الؿٍغ
 

ٓت مغاخل  مغاخل وهي / 7جخ٘ىن مً  اإلاؿخمغ  للخدؿحن الهلمُت الؿٍغ

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.

 غ صخُذ. ٗل ماط8ٖ     اإلاؿخمغ الخدؿحن 7.    مجها الخدٓٔ ؤو الخًُحراث اؾخؿالم 6.
 

ً ،اإلاشاٗل جدضًض (َما ظؼؤًً مً اإلاغخلت َظٍ وجخ٘ىن  للخدؿحن، الُغص واْخىاص جدضًض َضَها ّ  وجٍ٘ى  ٌشحر خُض .)الهمل َغ

ٛ  الجؼء  .)للخدؿحن َغص( خل بلى وجدخاط للخدؿحن ؤٖثر اخخماٛ ؤمامها التي اإلاشاٗل جدضًض بلى ألاو

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.
 

 : مجها اإلاضزالث مً مجمىنت زالٛ مً اإلاشاٗل جدضًض ًمً٘

خى جدلُل - ٙاوي، مشل الخاعظُت اإلاخ٘غعة الخدظًغ إلشاعاث باٍع  ... ، واإلاغصوصاث الش

خى جدلُل -  ... ، ؤلاهخاط وبناصة لهاصم،ا مشل الضازلُت الخدظًغ إلشاعاث باٍع

ً، مً اإلآترخاث - ّ  واإلاهىُحن، اإلاضًٍغ غ  ... ، الهمل َو

 . الهمالء بدىر -

  ٗل ماطٖغ صخُذ –           . الهمل ظماناث بحن الظَني الهطِ خلٓاث -
 

غاعى خُض ، خلها في للمؿانضة للمشٙلت الضُْٔ الدصخُظ بمهنى ا اإلاشٙلت وضِ َىا ًُ ت حروجىَ ، بىغىح وجإزحَر  . اإلاؿلىبت اإلاهَغ

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.
 

ؿت بغؾم ألاولى الخؿىة جخمشل خُض  .)ؤصاٍئ ًمً٘ ُْاؾه ًمً٘ َما( ألاصاء مٓاًِـ جدضًض ًلحها الهملُاث، جضَٔ زٍغ

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.
 

 ومهلىماث ، الهملُاث نً ومهلىماث اإلاىخج، جطمُم نً مهلىماث وحشمل آلالي، بالخاؾب الاؾخهاهت نبر اإلاهلىماث ظمو ًخم

خى، زغاثـ مشل الجىصة غبـ نً ثومهلىما ، بخطاثُت  ... ، اإلاخابهت وزغاثـ والىدُجت الؿبب وزغاثـ باٍع

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.
 

ت، ألاؾباب نً البدض الػغوعي  مً    ٖثرألا وألاؾباب الجظٍع
 
  خضوزا

 
  وج٘غاعا

 
ٓا  . الضعاؾت ُْض للمشٙلت َو

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.

 

 همه  حفظ المراحل بالترتيب وستأتيكم فقره باالختبارم
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ٛ  وغو   الهملُاث، لخدؿحن ألامشل بالخل الخاضت والخىضُاث للمشٙلت خلى

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     صالُغ  جدضًض 1.
 

مً٘ ، الؿابٓت للمغاخل امخضاص وهي ّ  زالر بخضي زالٛ مً الخدؿحن اْتراح ٍو  : هي ، ؾغ

  حهخبر : ظضًضة نملُاث اْتراح .ؤ
 
ٙاعا   ابخ

 
  وججضًضا

 
 .شامال

  الهملُاث مً مجمىنت مجص .ب
 
 .ؤخؿً نملُت زلٔ الهضٍ : مها

ٓت حهضًل .ط ٓت والىقاثِ الهملُاث ؤصاء : الخالُت الؿٍغ  ٗل ماطٖغ صخُذص.             .ؤخؿً بؿٍغ
 

ٙاع لدصجُو الُهالت ألاؾالُب ؤَم مً ......... ْانضة حهخبر  .والخجضًض الابخ

 الهطب الُهلي  -                 الهطِ الظَني -الهطب الُط ي               -
 

ٛ  الخىُُظ زؿت بنضاص الهضٍ ٛ  اإلاىآَت نلى والخطى خػمً .الخدؿحن نملُاث خى غ ٍو  ماطا( الجضًضة الخؿت بدىُُظ الخاص الخٍٓغ

 )ؤًً؟ مً؟ متى؟ ُِٖ؟ نمله؟ ؾِخم

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.
 

ٛ  بهض ٛ  ًُترع الجىصة لجان مىآَت نلى الخطى ّ  وألاْؿام الضواثغ مضًغي  مً عاظهت وحًظًت هطاثذ نلى الخطى غ  الهمل َو

غ نلى ٌؿانض مما بالخًُحر، ؾِخإزغون الظًً وألاَغاص  . الخدؿحن التزاماث جؿٍى

 الخًُحر جىُُظ 5.       اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو 4.          الخالُت الهملُاث جدلُل 3     الىؿاّ جدضًض 2.     الُغص جدضًض 1.
 

ٔ نً الخًُحر وجُُٓم مخابهت بمهنى  .خطل الظي الخٓضم ومغاظهت البُاهاث ظمو زالٛ مً الخدؿحن ظهىص َهالُت مخابهت ؾٍغ

     اإلاؿخمغ الخدؿحن  -       مجها الخدٓٔ ؤو الخًُحراث اؾخؿالم -      لخًُحرا جىُُظ-         اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو -
 

ت الىخاثج لخُُٓم اإلاغخلت َظٍ زالٛ صوعٍت بطُت الٍُغٔ اظخمام ًخم ؤن ًجب  .ال ؤم خلها جم ْض اإلاشاٗل ٗاهذ بطا وإلاهَغ

      اإلاؿخمغ الخدؿحن  -       مجها الخدٓٔ ؤو لخًُحراثا اؾخؿالم -      الخًُحر جىُُظ-         اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو -
 

ٛ  َضَها  ألاصاء ومخابهت مؿخٓبلُت، بىكغة حؿخمغ وؤن بض ال الخدؿحن َهملُاث الهملُاث، ؤصاء مً مهحن جدؿحن مؿخىي  بلى الىضى

 .والخاعجي الضازلي للهمُل

      اإلاؿخمغ الخدؿحن  -       مجها الخدٓٔ ؤو الخًُحراث خؿالماؾ -      الخًُحر جىُُظ-         اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو -
 

 Continuous Incremental Improvement اإلاتزاًض الخدؿحن نلى حهخمض جٓىُت وهي ، الُاباهُىن  ؾىعَا

ٗاًؼن  - ٓه  ٓت الهلمُت                     -                   ؾٍغ  ظىعان زالزُت -الؿٍغ
 

 Zen  الجُض ، Kai  الخًُحر : الُاباهُت اللًت في

ٗاًؼن  - ٓه  ٓت الهلمُت                     -                   ؾٍغ  ظىعان زالزُت -الؿٍغ
 

شمل  .وؤَغاصَا اإلاىكمت نملُاث الخدؿحن ؤو الخًُحر َظا َو

ٗاًؼن  - ٓه  ٓت الهلمُت                     -                   ؾٍغ  ظىعان زالزُت -الؿٍغ
 

ٓت َظٍ خظجخل اث ظمُو وفي املجاالث ٗل في اإلاؿخمغة الخدؿِىاث بظغاء في الؿٍغ  .ألاْو

ٗاًؼن  - ٓه  ٓت الهلمُت                     -                   ؾٍغ  ظىعان زالزُت -الؿٍغ
 

حز ًجغي  التي الهىاضغ مً   نلحها التٖر
 
ٓا ٓت، لهظٍ َو  : اإلاىكماث في بهػها مو جخُانل والتي الؿٍغ

ُذ -            .الٍُغٔ ونمل الخهاون  عوح -             .الهمُل نل ٖحزالتر  -  . JIT اإلاؿلىب الخْى

  ٗل ماطٖغ صخُذ –      .الهمل في الخ٘ىىلىظُا واؾخسضام الهاملحن، مو ؤلاصاعة نالْاث -                    .الجىصة خلٓاث -
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 . اإلاؿخمغ الخدؿحن مىاؾً جدضًض في إلاؿانضتهم Checklist اإلاغاظهت ْاثمت الُاباهُىن  ٌؿخسضم ما ٖشحرا

ٗاًؼن  - ٓه  ٓت الهلمُت                     -                   ؾٍغ  ظىعان زالزُت -الؿٍغ
 

ٓت لخؿبُٔ  ًمً٘ والظي ، Five-step Plan الخمـ الخؿىاث بسؿت اإلاهغوٍ الُاباوي اإلاضزل اؾخسضام ًخم ْض Kaizen ٗاًؼن  ؾٍغ

 : ليً بما جلخُطه

ٙان جىكُِ -            اإلاجهجي الترجِب -             الُغػ  -   ٗل ماطٖغ صخُذ -     الظاحي الاهػباؽ -           الشامل الخهُٓم -          الهمل م

 يجٓص ّ  جىظب مؼعجت ؤؾباب قهىع  نً البدض في ٌؿانض مما اإلاؿخسضمت، يحر ألاشُاء مً ٗالخسلظ . مىؿٓي بشٙل ألاشُاء جغجِب

 .مجها يغبُت ؤضىاث ضضوع  ؤو آلاالث، مً الٍؼىث حؿغب مشل ومهالجتها ؤؾبابها

ٙان جىكُِ -            اإلاجهجي الترجِب -             الُغػ  -  الظاحي الاهػباؽ -           الشامل الخهُٓم -          الهمل م
 

ذ بغانت بضون  والاؾخسضام املالؾترظ ْابلت جطبذ بدُض حؿلؿلها وخؿب ؤماٖجها في ألاشُاء وغو  َىا الُاباهُت اإلاماعؾاث ومً .ْو

ؿغ بؿهىلت اؾخسضامها ًمً٘ بدُض الاؾخسضام، مهضاث جغجِب ( Seconds Rule-30 زاهُت الشالزحن ْانضة  .) زاهُت 31 زالٛ َو

ٙان جىكُِ -            اإلاجهجي الترجِب -             الُغػ  -  الظاحي الاهػباؽ -           الشامل الخهُٓم -          الهمل م
 

  نملهم ألماًٖ الشامل الخىكُِ بإنماٛ اإلاىكمت مىقُي ُْام
 
ٓا ٙان ، مهحن جُخِش لىكام َو ذ الىكُِ الهمل َم  ًازغ وؤن بض ال واإلاٍغ

 . بهخاظُتهم جدؿحن وفي للهاملحن الىقُُي الغغا في

ٙان جىكُِ -            اإلاجهجي الترجِب -             الُغػ  -  الظاحي الاهػباؽ -           الشامل الخهُٓم -          الهمل م

 الخؿىة َظٍ وجخهلٔ .اإلاىكمت في الهمل ؤماًٖ ٗاَت في باؾخمغاع( 3،2،1  )ألاولى الشالزت اإلاُاَُم جؿبُٔ مخابهت في َىا الُ٘غة ج٘مً

  الهام مكهٍغ ً٘ىن  بدُض للمىقِ، الصخطُت بالىكاَت
 
 .لىقُُخه ثهؤصا نىض الثٓا

ٙان جىكُِ -            اإلاجهجي الترجِب -             الُغػ  -  الظاحي الاهػباؽ -           الشامل الخهُٓم -          الهمل م

ض الظاحي الاهػباؽ مخابهت نلى ألاَغاص جضٍعب : الظاحي الاهػباؽ 5. ُّ  اللؿِ اؾخسضام نً هاَُٚ . والترجِب الىكاَت بخهلُماث والخٓ

لها الهمل ْىاهحن واخترام ، آلازٍغً مو والُ٘اؾت  . الهاملحن لضي )جغسخها( ناصاث بلى وجدٍى

ٙان جىكُِ -            اإلاجهجي الترجِب -             الُغػ  -  الظاحي الاهػباؽ -           الشامل الخهُٓم -          الهمل م
 

 : اإلاؿخمغ للخدؿحن الضانمت ألاوشؿت

      الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :        .2 اإلاغظهُت ؤو لبُيُتا اإلآاعهت 1.

  ٗل ماطٖغ صخُذ. 5                  ؤلابضام مىار جىَغ 4.                                                  الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.
 

 زاعط ؤو الطىانت هُـ في ؾىاء ؤنلى ؤصاء مؿخىي  طاث ؤزغي  ماثمىك ؤو مىكمت ؤصاء مو اإلاىكمت ؤصاء ومٓاعهت ُْاؽ نملُت هي

ؼ ًدبحن بدُض نملُاتها، في اإلاؿخمغة الخدؿِىاث بظغاء في ٖبحر خض   بلى اإلاىكمت ٌؿانض مما . الطىانت  بحن اإلاىكمت جدخله الظي اإلاٖغ

 . ألاَػل ن ج٘ى  ؤن باججاٍ ظهىصَا جبظٛ اإلاىكمت َةن نلُه وبىاء   ، اإلاىاَؿت ألازغي  اإلاىكماث

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت إلآاعهتا 1.
 

 : اإلاغظهُت اإلآاعهت بظغاء زؿىاث

 ..الاظخمانُت، اإلاؿاولُت ؤو الاؾدشماع، نلى الهاثض ٖمهضٛ اإلآاعهت مىغىم ازخُاع .ؤ

 .. زاعظُت، ؤو مدلُت زاعظها، ؤو الطىانت صازل ج٘ىن  ٗإن اإلآاعهت هؿاّ بْغاع .ب

غاعى اإلاهمت ألصاء نمل ٍَغٔ ج٘ىًٍ .ط  .الٍُغٔ ألنػاء ألاٖبر الخمشُل وٍُ

ت اإلاهلىماث ظمو .ص  .وجدلُلها وصعاؾتها الػغوٍع

 .اإلآاعهت هؿاّ غمً الضازلت ألازغي  اثاإلاىكم لضي والٓىة الػهِ هٓاؽ بْغاع . ٌ

ت الخدؿِىاث إلظغاء نمل زؿت وغو .و  .ألاصاء جدؿحن ُبًُت الػغوٍع

 .الخىُُظ ومخابهت الهمل زؿت جىُُظ .ػ

 

 حفظ الخطوات بالترتيب التركيز على البداية  ) اختيار موضوع المقارنة (والنهاية ) تنفيذ خطة العمل (
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اث  : اإلاغظهُت اإلآاعهت مؿخٍى

 الٙلص .          ألاَػل اإلاماعؾاث مو ظهُتاإلاغ  اإلآاعهت .ط            الخاعظُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ب       الضازلُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ؤ
 

ضزل .َغونها بحن ؤو املخخلُت اإلاىكمت صواثغ بحن ججغي  سُت اإلآاعهت البهؼ وٍُ  .اإلاُهىم َظا غمً للمىكمت الخاٍع

 ص .الٙل          ألاَػل ثاإلاماعؾا مو اإلاغظهُت اإلآاعهت .ط            الخاعظُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ب       الضازلُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ؤ
 

ٗان ؾىاء الطىانت، هُـ في حهمل التي ألازغي  اإلاىكماث مو ججغي   .زاعظها ؤو الضولت صازل اإلآاعهت هؿاّ ؤ

 ٙلص .ال          ألاَػل اإلاماعؾاث مو اإلاغظهُت اإلآاعهت .ط            الخاعظُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ب       الضازلُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ؤ
 

 
 
 في ٖىجها ونً ألاَػل، اإلاماعؾت جاصي التي اإلاىكمت ؾبُهت نً الىكغ بًؼ ألاصاء في الباعػ  الخمحز لخدُٓٔ اإلاىكماث بهؼ مً ؾهُا

حز ال، ؤم الطىانت هُـ  .هُؿها اإلآاعهت نملُت نلى َىا َالتٖر

 .الٙلص           ألاَػل اإلاماعؾاث مو اإلاغظهُت اإلآاعهت .ط            الخاعظُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ب       الضازلُت اإلاغظهُت اإلآاعهت .ؤ
 

ٙاملت الضُْٓت اإلاهلىماث جىَحر نملُت حؿاَم  ٌؿاَم خُض .الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت جؿبُٔ في اإلاىكمت بصاعة ظهىص هجاح في وال

ا اإلاهلىماث جىَحر في املخىؾب اإلاهلىماث هكام ً ؤمام وججهحَز  .ؤنلى بُ٘اءة الهمل مشاٗل خل في ٌؿاَم مما واإلاهىُحن اإلاضًٍغ

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

م ؤؾلىب ....... ٌهخبر
ّ
 الٓغاعاث، اجساط نلى اإلاضًٍغً مؿانضة بهضٍ اإلاىكمت، في بالجىصة اإلاخهلٓت اإلاهلىماث وجدلُل وجسٍؼً لجمو مىك

 .الهمُل عغا جدُٓٔ وبالخالي

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

 : الشاملت الجىصة مهلىماث هكام م٘ىهاث

  ٗل ماطٖغ صخُذص.            Outputs املخغظاث .ط             Inputs اإلاضزالث .ب             Data base البُاهاث ْانضة .ؤ
 

 .والبُاهاث اإلاهلىماث ٗاَت وجسٍؼً اؾدُهاب نلى ْضعة

  ٗل ماطٖغ صخُذص.             Outputsاملخغظاث .ط              Inputsزالثاإلاض .ب              Data baseالبُاهاث ْانضة .ؤ
 

 .الهمالء اججاَاث نً اله٘ؿُت الخًظًت هكام الجُض اإلاهلىماث هكام ًدضص خُض زاعظُت، ؤو صازلُت مطاصع مً جإحي التي اإلاهلىماث

  ٗل ماطٖغ صخُذص.             Outputsاملخغظاث .ط              Inputsاإلاضزالث .ب              Data baseالبُاهاث ْانضة .ؤ
 

غ ٛ  ؤو جٓاٍع ٙاٛ ؤو ظضاو  .الخاظت نىض ؤو صوعٍت جىغُدُت ؤش

  ٗل ماطٖغ صخُذص.             Outputsاملخغظاث .ط              Inputsاإلاضزالث .ب              Data baseالبُاهاث ْانضة .ؤ
 

تمه في اله٘ؿُت الخًظًت حؿاَم و نملُاث هخاثج َغ  .اإلاؿخمغة الخدؿِىاث ومشاَع

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

 لها باإلاىكمت الهمُل زٓت وؤن ٖما .باؾخمغاع البُاهاث ْانضة لخدضًض وعٍتص اؾخٓطاءاث بظغاء بلى ًدخاط الهمالء آعاء اؾخؿالم بن

ا، اإلاىكمت هجاح نلى ألاٖبر ألازغ  اإلاُخىح الباب ؾُاؾت بجبام نبر الهمالء مو ظُضة نالْاث نلى الخُاف ؤَمُت جبرػ لظلٚ واؾخمغاَع

ً الظي بالشٙل واججاَاتهم آعاءَم نلى للخهٍغ بهم والاجطاٛ
ّ
ؿب الخالُحن بالهمالء خخُافالا  مً ًم٘ ٙاوي  وخل ُظضص، نمالء ٖو  الش

ُت، الخطت وػٍاصة مهضالتها وجسُُؼ  .. الؿْى

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

ٛ  مًً٘ ت بإن الٓى م مىاؾباتهم شتى في الهمالء مشاٖع
ّ
 .نمُل ٗل نً وصخُدت خضًشت بمهلىماث الاخخُاف اإلاىكمت نلى ًدخ

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
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و تهضٍ ومؿخمغة مسؿؿت ظهىص َى الخضٍعب ٌهخبر ٔ نً الُغص ُٖاءة لَغ اصة ؾٍغ ه ٍػ  ختى اججاَاجه وحًُحر مهاعاجه وجىمُت مهاَع

 . الُ٘اءة مً اإلاؿلىب باإلاؿخىي  نمله ؤصاء مً ًخمً٘

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking :         .2اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

 .ًاصحها التي الىقُُت جخؿلبها التي واإلاهاعاث للمىقِ الخالُت اإلاهاعاث بحن َجىة َىإ ً٘ىن  نىضما للخضٍعب الخاظت جكهغ

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء لىماثمه هكام Benchmarking          .2:اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

 : الخضٍعب َىاثض ؤَم /ؤَمُت

خه وصعظت اإلاخضعب اإلاىقِ بهخاظُت اعجُام  -  .ظاٍَؼ

 .الهمل ؤزىاء الخؿإ مهضالث جسُُؼ  -

و - ت الغوح َع  .الخًُب ومهضالث الهمل انصوع  مهضالث جسُُؼ وبالخالي للمىقُحن، اإلاهىٍى

اصة  - و بسطىص اإلاهلىماث جباصٛ نلى اإلاخضعب ْضعة ٍػ  .اإلاؿخمغ الخدؿحن مشاَع

 .الىقُُي باالؾخٓغاع اإلاىقِ بشهاع في اإلاؿاَمت  -

 .الٍُغٔ نمل مُهىم وحهمُٔ الهمل نالْاث جدؿحن        -        
 

ب للبرهامج الخسؿُـ نىض مغاناتها ًجب التي ألامىع   : يالخضٍع

 .اإلاخضعب لضي الضاَو وظىص -

ت ؤؾلىب حصجُو - بُت الضوعة ؤزىاء والهغع الخدلُل في اإلاشاٖع  .الخضٍع

اث ومهاعاث ْضعاث بحن الُغصًت الُغوّ مغاناة غغوعة -  .اإلاخضعبحن َهم ومؿخٍى

ت الؿمهُت اإلاؿانضاث اؾخسضام -  .ؤمً٘ خُض والبطٍغ

ب، هدُجت جدٓٔ الظي الخٓضم حجم ُْاؽ -   اإلاخضعبحن بخاؾت غغوعة بلى باإلغاَت الخضٍع
 
 ؤزىاء ًدٍٓٓى الظي الخٓضم بمضي نلما

 .الخىُُظ
 

بُت لالخخُاظاث واإلاىغىعي الضُْٔ الخدضًض ٌهخبر بي، الهمل في ألاوشؿت ؤَم مً الخضٍع  .نلحها حهخمض ألاوشؿت باقي ألن الخضٍع

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء اثمهلىم هكام Benchmarking          .2:اإلاغظهُت ؤو البُيُت اإلآاعهت. 1
 

ت ماصًت خىاَؼ( الهاملحن لخدُحز مدضوصة آلُت جىَحر مً بض ال م نىان إلؾالّ )ومهىٍى و وجىُُظ اْتراح في ظهىصَم وبظٛ جُ٘حَر  مشاَع

 .اإلاىكمت في اإلاؿخمغ الخدؿحن

                                                   الهاملحن وجدُحز جضٍعب 3.       الهمالء مهلىماث هكام Benchmarking          .2:اإلاغظهُت ؤو بُيُتال اإلآاعهت. 1
 

ا اإلاُغوع ألاؾاؾُت الشغوؽ مً ٌهخبر  . اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤوشؿت لىجاح جىََغ

بج -               الهمالء مهلىماث هكام -                    ؤلابضام مىار جىَغ -                                الهاملحن وجدُحز ضٍع

 : ؤلابضام مٓىماث ؤبغػ  

 .ؤلابضام ألوشؿت ؤلاصاعة صنم -

ؼ -  .الخاعظُت والبِئت اإلاىكمت بحن الخُانل حهٍؼ

 .اإلاىكمت في والخجغبت البدض وشاؾاث جىَغ -

 .لهاملحنا ؤصاء لخُُٓم مىغىنُت ؤهكمت جىَغ -

ٙاع اإلابضنت الجهىص جدُحز -  .الخجضًضًت وألاَ

 .ضالخُاتها جٍُىؼ هدى ؤلاصاعة جىظه -

 .الاؾخٓاللُت عوح حصجُو -
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 زٓت وػٍاصة الخُ٘حر، في الهلمُت اإلاىهجُت وبجبام الظَني، الهطِ ؤؾلىب ؤَمها ومً ؤلابضاعي الخُ٘حر لخىمُت نضًضة ؤؾالُب َىالٚ

ُت الهملُاث جيشُـ ُبًُت .. ، بإهُؿهم ألاَغاص ٙاع جىلُض نملُت نلحها جٓىم التي املخخلُت اإلاهَغ  .ألاَ

ب -               الهمالء مهلىماث هكام -                    ؤلابضام مىار جىَغ -                                الهاملحن وجدُحز جضٍع
 

اث نلى الٓػاء مداولت ؤلاصاعة نلى ًيبغي اث جلٚ ومً اإلاؿخمغ، الخدؿحن في ظهىصَا ؤمام نثرة حجغ جِٓ التي ؤلابضام مهْى  اإلاهْى

ُت، مهاًحر مىغىنُت ونضم واإلاغئوؽ، الغثِـ بحن اإلاخباصلت الشٓت وظىص ونضم الُٓاصة، في الضً٘خاجىعي الىمـ  ... التْر

ب -               الهمالء مهلىماث هكام -                    ؤلابضام مىار جىَغ -                                الهاملحن وجدُحز جضٍع

 

 الاؾئلت الؿابٓت املخاغغة الخاؾهت

ٓت غمً الخمـ الخؿىاث زؿت مغاخل اخضي  حؿلؿلها اماٖجها وخؿب في ألاشُاء وغو نلى جٓىم والتي Kaizen Method ٗاًؼن  ؾٍغ

ذ اغانه صون  والاؾخسضام لالؾترظام ْابله جطبذ بدُض ,,  الْى

 الُغػ  -

 اإلاجهجي رجِبالت -

 الظاحي الاهػباؽ -

ٙان جىكُِ -  الهمل م
 

 للهمالء الاؾاؾُه باإلاخؿلباث الازخباعاث هدئج بازخُاعومٓاعهت جخهلٔ التي ظىعان زالزُت م٘ىهاث بخضي

 الخدؿحن -

ابه -  الجىصة ْع

 الخسؿُـ -

 بَدظ -
 

ٓت حهضًل ٓت مغاخل ضياخ جدذ جىضعط للخدؿحن زؿىاث "مها الهملُاث مً مجمىنه صمج ؤو الخالُت الؿٍغ  الهلمُت للخدؿحن الؿٍغ

 : وهي اإلاؿخمغ

 الىؿاّ جدضًض -

 الخالُت الهملُاث جدلُل  -

 مجها الخدٓٔ او الخًحراث اؾخؿالم  -

 اإلاؿخٓبلُه للهملُاث جطىع  وغو -
 

ا اإلاغظهُه اإلآاعهت لهملُت الشالشه اإلاغخله جخمشل  ب اإلاؿخمغ للخدؿحن الضانمت ألاوشؿت اخض بانخباَع

ٔ ج٘ىًٍ -  اإلاهمه الصاء نمل ٍَغ

ه اإلاهلىماث ظمو -  وجدلُلها وصعاؾتها الػغوٍع

 اإلآاومه هؿاّ بْغاع  -

 اإلآاعهت هؿاّ غمً الضازله ألازغي  اإلاىكماث لضي والٓىة الػهِ هؿاّ بْغاع -
 

ٛ  تهضٍ Juran Trilogy ظىعان زالزُت م٘ىهاث بخضي اث بلى للىضى ّ  بوشاء وجخػمً , ؤنلى ؤصاء مؿخٍى  ىاعصوجؼوٍضَا باإلا نمل َغ

 (( 1436)) ج٘غعث في نام  : هي , ألنمالها الالػمت

ابت -  الجىصة ْع

 بَدظ  -

 الخسؿُـ -

 الخدؿحن  -
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ا اإلاغظهُت اإلآاعهت بظغاء نملُت جبضؤ  ((1436)) : ب اإلاؿخمغ للخدؿحن الضانمت ألاوشؿت ؤخض بةنخباَع

ٔ ج٘ىًٍ -  اإلاهمت إلصاء نمل ٍَغ

ت اإلاهلىماث ظمو -  جدلُلها و وصعاؾتها الػغوٍع

 اإلآاعهت مىغىم خُاعاز -

 اإلآاعهت هؿاّ بْغاع -

ٓت غمً الشاهُت اإلاغخلت جخمشل  : ب اإلاؿخمغ للخدؿحن الهلمُت الؿٍغ

 اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو -

 الُغص جدضًض  -

 الخالُت الهملُاث جدلُل  -

 الىؿاّ جدضًض  -

ٓت غمً الخمـ الخؿىاث زؿت مغاخل بخضي  لها الؿابٓت اإلاغاخل جؿبُٔ مضي هتإلاخاب تهضٍ التي Kaizen Method ٗاًؼن  ؾٍغ

 : هي , لىقُُخه ؤصاثه نىض للمىقِ الالثٔ اإلاكهغ نلى جدض والتي , بةؾخمغاع

 الشامل الخهُٓم -

 اإلاجهجي الترجِب -

 الظاحي ؤلاهػباؽ -

ٙان جىكُِ -  الهمل م
 

اث بخضي ٗان ؾىاء الطىانت هُـ في الهاملت ألازغي  اإلاىكماث مو ججغي  التي اإلاغظهُت اإلآاعهت مؿخٍى  ؤو الضولت صازل اإلآاعهت هؿاّ ؤ

 : هي زاعظها

 الخاعظُت اإلاغظهُت اإلآاعهت -

 ألاَػل اإلاماعؾاث مو اإلاغظهُت اإلآاعهت  -

 الضازلُت اإلاغظهُت اإلآاعهت  -

 الىؾؿُت اإلاغظهُت اإلآاعهت -
 

 في املجاالث ألازغي  نلى جؿبُٓهاو  الخدؿحن زؿت انخماص حهني والتي , اإلاؿخمغ الخدؿحن مجاٛ في ) Pdca cyele ( صوعة مغاخل بخضي

 : هي , هاجخت هخاثج بلىى نىض اإلاىكمت

 بَدظ -

 بَهل -

 هُظ -

 زؿـ -

ٓت مغاخل إلخضي مُهىم - " خلها في للمؿانضة للمشٙلت الضُْٔ الدصخُظ "  : وهي , اإلاؿخمغ للخدؿحن الهلمُت الؿٍغ

 الىؿاّ جدضًض  -

 اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو -

 الخالُت الهملُاث جدلُل  -

 الُغص جدضًض -
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ٓت غمً الخمـ الخؿىاث زؿت مغاخل بخضي  بضون  ألاشُاء واؾخسضام اؾترظام لؿهىلت تهضٍ والتي , Kaizen Method ٗاًؼن  ؾٍغ

ذ بغانت  : هي , ْو

 الظاحي ؤلاهػباؽ -

 الُغػ   -

 اإلاجهجي الترجِب  -

 الشامل الخهُٓم -
 

 : ب اإلاغظهُت اإلآاعهت لهملُت الشاهُت اإلاغخل جخمشل 

 الهمل ٍَٔغ ج٘ىًٍ -

ت اإلاهلىماث ظمو  -  وجدلُلها وصعاؾتها الػغوٍع

 اإلآاعهت هؿاّ بْغاع  -

 اإلآاعهت مىغىم ازخباع -

 

ٓت غمً الشالشت اإلاغخلت جخمشل  : ب اإلاؿخمغ للخدؿحن الهلمُت الؿٍغ

 اإلاؿخٓبلُت للهملُاث جطىع  وغو -

 الخالُت الهملُاث جدلُل -

 الىؿاّ جدضًض -

 الخًُحر جىُُظ -
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 الشاملت الجىصة بصاعة ؿبُٔج : الهاشغة املخاغغة

ه بما للخؿبُٔ اإلاالثم .... الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت جؿبُٔ ًخؿلب ُٙلها اإلاىكمت، زٓاَت مً ًدٍى  ... ، بشغاٍ وؤهماؽ الخىكُمي، َو

ب -               الهمالء مهلىماث هكام -   مىار جىَغ -                                الهاملحن وجدُحز جضٍع
 

ا ًيبغي التي اإلاخؿلباث ؤَم مً  : اإلاىهجُت َظٍ بخؿبُٔ البضء نىض جىََغ

حز -               الهلُا ؤلاصاعة صنم -  اإلاىاؾب الُٓاصي الىمـ مماعؾت -      الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر

 اطٖغ صخُذٗل م -    الاجطاالث هكام َهالُت -           للُٓاؽ هكام وظىص -
 

 .للضنم الاؾخهضاص زم اْخىام

حز -               الهلُا ؤلاصاعة صنم -  اإلاىاؾب الُٓاصي الىمـ مماعؾت -      الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر
 

 .اله٘ؿُت الخًظًت هكام وجُهُل الهمالء، نً بُاهاث ْانضة جىَغ

حز -               الهلُا ؤلاصاعة صنم -  اإلاىاؾب الُٓاصي الىمـ مماعؾت -      الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر
 

  حهخمض الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت ل٘ىن 
 
ّ  نلى ؤؾاؾا  .الهمل َغ

حز -               الهلُا ؤلاصاعة صنم -  اإلاىاؾب الُٓاصي ىمـال مماعؾت -      الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر
 

ت نلى الٓاثم الضًمٓغاؾي الىمـ َى مىاؾبت الُٓاصًت ألاهماؽ ؤٖثر ومً  .الطالخُاث وجٍُىؼ اإلاشاٖع

حز -               الهلُا ؤلاصاعة صنم -  اإلاىاؾب الُٓاصي الىمـ مماعؾت -      الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر
 

ذ في وجصخُدها والاهدغاَاث الازخالَاث باٖدشاٍ ٌؿمذ مما الجىصة، لػبـ ؤلاخطاثُت ألاؾالُب اماؾخسض نلى باالنخماص  الْى

حز  -        الاجطاالث هكام َهالُت -           للُٓاؽ هكام وظىص -              .اإلاىاؾب        الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر
 

همل لمىكمت،ل الهطبي الجهاػ بمشابت ٌهخبر الظي  إلًطاٛ وزاعظها، اإلاىكمت صازل بحن ؤو واإلاغئوؽ الغثِـ بحن ؾىاء باججاَحن َو

ذ ؤْغب في الهاملحن بهجاػاث نً الضُْٓت اإلاهلىماث  .ممً٘ ْو

حز  -        الاجطاالث هكام َهالُت -           للُٓاؽ هكام وظىص -        الٍُغٔ وعوح الخهاون  -           الهمُل نلى التٖر
 

اث جسخلِ ي مؿخٍى
ّ
  الشاملت الجىصة بصاعة جبن

 
ٓا  بلى باإلغاَت الخؿبُٔ، بضء نلى مغث التي الؼمىُت والُترة واْخىانها، ..... إلاضي َو

 .املجاٛ َظا في اإلاىاعص جىَغ ومضي ؾبُهت

 غبـ الاصاعة  -                    خماؾت الاصاعة -ضهىبت الاصاعة                   -

اثم جٓؿم  : بلى الخبني ؿخٍى

 : ftersDri اإلاترصصون  مؿخىي  Uncommitted :                                .2 اإلالتزمىن  يحر مؿخىي  1.

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Pushers-Tools :                    .4 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  3.

  ٗل ماطٖغ صخُذ. World Class :            7 الهالمي اإلاؿخىي  Award Winners :                           .6 الجىاثؼ عابدى مؿخىي  5.

 لم ل٘جها الجىصة بصاعة وؤصواث مُاَُم بهؼ بخؿبُٔ بضؤث والتي ISO 9000 الجىصة بصاعة هكام نلى الخاضلت اإلاىكماث ٗاَت ٌشمل

  .الجىصة جدؿحن نملُاث بخؿبُٔ جبضؤ

  : ftersDriاإلاترصصون  مؿخىي  Uncommitted :                                 .2زمىن اإلالت يحر مؿخىي  1.

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Pushers-Tools :                    .4 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  3.

لت زؿـ لضحها لِـ ألهه.........  َىا َاإلاىكماث  نضم ؾبب نً اإلاؿخىي  َظا في اإلاىكماث بصاعة َوجضا خُض .الجىصة لخدؿحن ألامض ؾٍى

غ   ًدٓٓىن  بإجهم لضحهم الشاملت الجىصة ؤهكمت جؿٍى
 
  ً٘ىن  ْض الظي ألامغ ، ظضًضة مُاَُم ؤًت جؿبُٔ بضون  ظُضة ؤعباخا

 
 نلى صخُدا

 . الٓطحر اإلاضي

  : ftersDriإلاترصصون ا مؿخىي  Uncommitted :                                 .2اإلالتزمىن  يحر مؿخىي  1.

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Pushers-Tools :                    .4 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  3.
 

 المتطلبات مهمه 
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 :اإلالتزمىن  يحر اإلاؿخىي  َظا في اإلاىكماث زطاثظ ؤَم مً

حز - ٛ  نلى الهاثض مهضٛ نلى التٖر  .واإلابُهاث ألاضى

 .البشغي  الهىطغ في عوالاؾدشما للخضٍعب ٗاَُت مبالٌ جسطُظ نضم -

 .بالجىصة اَخمام لضحهم لِـ الهاملحن يالبُت -

 .اإلاىغىنت اإلاهاًحر مو اإلاؿابٓت مغاناة صون  اإلاىخجت الىخضاث ؤؾاؽ نلى ألاظىع  صَو -

 .والهاملحن الهمالء مو الاجطاالث َهالُت نضم -

 .بالهٓاب التهضًض زالٛ مً الهاملحن صاَهُت بزاعة -

 ٗل ماطٖغ صخُذ –          .واإلاىخجاث لمىاصل الشامل الُدظ ؤؾلىب بجبام -
 

ل اؾخهضاص نلى ل٘ىجها مترصصة مىكماث وهي .)َإْل ؾىىاث 3 ( الجىصة بخدؿِىاث اإلاىكماث نهض بدضازت ًخطِ  بغهامج مً للخدٍى

 .آزغ بغهامج بلى الجىصة

  : ftersDriاإلاترصصون  مؿخىي  Uncommitted :                                 .2اإلالتزمىن  يحر مؿخىي . 1

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Pushers-Tools :                    .4 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  3.
 

 : اإلاترصصون  اإلاؿخىي  َظا في اإلاىكماث زطاثظ ؤَم مً

 .الهاملحن ٗاَت نلى الشاملت الجىصة بصاعة َلؿُت وحهمُم ليشغ زؿـ وظىص نضم -

 .الشاملت الجىصة وبصاعة ISO 9000 الجىصة بصاعة هكام بحن لخمُحزا نً ؤلاصاعة عجؼ -

 .ججمُلُت مً ؤٖثر الجىصة جدؿحن ؤوشؿت انخباع -

 .ألامىع  ؾحر في ٖبحر جإزحر لها ولِـ َهالت يحر الجىصة صاثغة -

-  ّ  .الضواثغ بحن اللىم زٓاَت واهدشاع ضىعٍت، الهمل َغ

ٛ  نضم - ً مً ضصن ْبل مً الشاملت الجىصة بصاعة مُهىم ْبى  ٗل ماطٖغ صخُذ –      .اإلاضًٍغ
 

  ؾىىاث 3-5مً( الجىصة جدؿحن في اإلاىكماث لضي زبرة وظىص
 
ٓت ؤو ظضًضة ؤصاة اؾخسضام َىا اإلاىكماث ججّغب خُض ،)ناصة  ؾٍغ

 Statistical Process Control (SPC) الهملُاث لػبـ ؤلاخطاثُت ألاؾالُب وحؿخسضم ٖما ظضًضة،

 : ftersDri اإلاترصصون  مؿخىي  Uncommitted :                                .2 ن اإلالتزمى  يحر مؿخىي  1.

  : Improversالخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Tools :-Pushers                     .4ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  3.
 

 : ألاصواث مؿخسضمىا اإلاؿخىي  َظا في اإلاىكماث زطاثظ ؤَم مً

 .الشاملت الجىصة بةصاعة ملتزمىن  ىُُظًتالخ ؤلاصاعة ؤنػاء ٗل لِـ -

ؼ -  .َٓـ والهملُاث الخطيُو صواثغ نلى الجىصة جدؿحن ظهىص جٖغ

غاعاتها ؤلاصاعة ؤؾلىب -  .ًجغي  إلاا َهل عص ْو

حز -  .اإلاؿخٓبلُت اإلاشاٗل مً ؤٖثر الخالُت اإلاشاٗل خل نلى ؤلاصاعة جٖغ

، في ومهغوَت ظُضة اإلاىخجاث -   ٗل ماطٖغ صخُذ –        .الهملُاث خدؿحنل ٖشحرة مجاالث َىإ ولً٘ الؿّى
 

ل، اإلاضي نلى الشٓاَت بخًُحر تهخم خُض الجىصة، جدؿحن نملُت مماعؾت مً ؾىىاث ] 8 بلى 5 [ مط ي بهض اإلاىكماث بلُه جطل  الؿٍى

ضٕع
ُ
 .للجىصة اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤَمُت وج

 : ftersDri اإلاترصصون  مؿخىي  Uncommitted :                                .2 اإلالتزمىن  يحر مؿخىي  1.

  : Improversالخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Tools :-Pushers                     .4ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  3.
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 : الخدؿِىاث مىُظو اإلاؿخىي  َظا في اإلاىكماث زطاثظ ؤَم مً

 .ٖبحرة بضعظت َحها والدشضص ألازؿاء مىو ؾُاؾت بجبام  -

لت وحهلُم جضٍعب بغامج وظىص  - ٙاَت ألامض ؾٍى اث ول ت اإلاؿخٍى  .ؤلاصاٍع

 .اإلاىكمت وصواثغ ؤنماٛ ٗاَت في اإلاؿخمغ الخدؿحن ؤوشؿت مماعؾت -

ّ  بلى واهػمامهم الهاملحن اهضماط ؤَمُت -  .بُجهم مخباصلت زٓت ووظىص الهمل، َغ

 .الخدؿحن بإوشؿت ًخهلٔ َُما اإلاغظهُت اإلآاعهاث بظغاء -
 

ىإ ، الخدؿحن نملُت واججاٍ ؾحر نلى للمداَكت ْلُلحن ؤَغاص نلى حهخمض جؼاٛ ال اثاإلاىكم ؤن بال   َو
 
ٓضان للتراظو اخخماال  َو

 . اإلاىكمت في الهمل ألاَغاص َاالء جٕغ خالت في الخماؽ

 : ftersDri اإلاترصصون  مؿخىي  Uncommitted :                                .2 اإلالتزمىن  يحر مؿخىي  1.

  : Improversالخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  Tools :-Pushers                     .4ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي 3. 
 

ٛ  نلى ْاصعة َحها ج٘ىن  مغخلت بلى َىا اإلاىكمت جطل ج، مال٘ىم وظاثؼة صًمىج، ظاثؼة مشل ال٘بحرة الجىاثؼ مؿابٓاث في الضزى  بالضٍع

 .)الهاملحن واهضماط والُٓم الشٓاَت ؾبُهت خُض مً الشاملت الجىصة بصاعة مً هاضجت مغخلت( ... ألاوعوبُت، والجاثؼة

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي   .Pushers-Tools :                    2 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي .1

              Class : Worldالهالمي اإلاؿخىي  .Award Winners :                           4الجىاثؼ عابدى ؿخىي م . 3
 

 : الجىاثؼ عابدى اإلاؿخىي  َظا في اإلاىكماث زطاثظ ؤَم مً

 .الجىصة بخدؿحن الهاملحن ٗاَت لضي اَخمام -

 .اإلاىكمت في الىاجخت الخًُحراث مً نضص بخضار -

اث ٗاَت ْبل مً باإلؾتراجُجُاث ًخهلٔ َُما اإلاغظهُت اإلآاعهاث بظغاء - ت اإلاؿخٍى  .ؤلاصاٍع

 الضازلُحن الهمالء خاظاث بشبام بهضٍ ألانماٛ إلصاعة ؤؾلىب هي الشاملت الجىصة بصاعة بإن املحناله ٗاَت انخٓاص -

 .وبؾهاصَم والخاعظُحن
 

ٙامل ًخطِ  مً ؾىىاث نشغة مً ؤٖثر جإزظ ( وبؾهاصٍ الهمُل بعغاء ؤظل مً ألانماٛ واؾتراجُجُاث الجىصة جدؿِىاث بحن بالخ

 . ) الخؿبُٔ

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي   .Pushers-Tools :                    2 واثألاص مؿخسضمىا مؿخىي .1

        World Class:الهالمي اإلاؿخىي  .Award Winners :                           4الجىاثؼ عابدى مؿخىي  . 3
 

ىا  . اإلاؿخىي  َظا بلى وضلذ التي كماثاإلاى ٗاَت في ألانماٛ ٗاَت إلصاعة خُاة ؤؾلىب الشاملت الجىصة بصاعة حهخبر َو

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي   .Pushers-Tools :                    2 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي .1

        World Class:الهالمي اإلاؿخىي  .Award Winners :                           4الجىاثؼ عابدى مؿخىي  . 3
 

ٛ  ًمً٘ ٛ  اإلاؿخىي  في بما جؼاٛ ال الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت جؿبٔ التي إلاىكماثا مهكم بإن الٓى  جلٚ نضص ًٓل خُض ، الشاوي ؤو ألاو

  اإلاؿخىي  في اعجُهىا ٗلما اإلاىكماث
 
 . الهالمي اإلاؿخىي  بلى وضىال

 : Improvers الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي   .Pushers-Tools :                    2 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي .1

        World Class:الهالمي اإلاؿخىي  .Award Winners :                           4الجىاثؼ عابدى مؿخىي  . 3
 

ذ بلى وجدخاط ........ لِؿذ الخؿبُٔ نملُت ل ْو  .مغاخلها الؾخ٘ماٛ ؾٍى

 مدخاظت  -               ؾهله -ضهبه              -
 

 : ملتالشا الجىصة بصاعة جؿبُٔ مغاخل

ابت مغخلت 4.     الخىُُظ مغخلت 3.         الخسؿُـ مغخلت 2.      ؤلانضاص مغخلت 1. م الْغ  ٗل ماطٖغ. 6       اإلاخٓضمت اإلاغخلت    5.   والخٍٓى
 

 صحيحة وواحده خطأ3حفظ شرح لكل مرحله باالختبار يعطيك شرح للمراحل المذكورة منها 
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  .اإلاىهجُت لخؿبُٔ وبنضاصَا ألاظىاء بخجهحز جخهلٔ

ابت مغخلت 4.     الخىُُظ مغخلت 3.         الخسؿُـ مغخلت 2.      ؤلانضاص مغخلت.1 م الْغ    اإلاخٓضمت اإلاغخلت5.       والخٍٓى
 

 :ؤَمها ، وشاؾاث بهضة الُٓاممغخلت ؤلانضاص  جخػمً

 .الهلُا ؤلاصاعة ْبل مً اإلاىهجُت جؿبُٔ ْغاع اجساط  -

 .اإلاؿخمغة والخدؿِىاث الشاملت بالجىصة الهلُا ؤلاصاعة التزام -

 .املجاٛ َظا في باإلاىكمت الهاملحن نلى نخماصالا  ؤو زاعجي بمؿدشاع الاؾخهاهت ْغاع اجساط  -

 .الجىصة مجلـ حشُ٘ل  -

 .الجىصة مُهىم وحهؼػ  الخًُحر جاٍض زٓاَت بًجاص -

ّ  بىاء  -  .الالػمت الطالخُاث ومىدها الهمل، َغ

بُت بغامج وجىُُظ بنضاص  -  .الجىصة نً جضٍع

 .الهمالء وعغا الىقُُي الغغا ُْاؽ ؤؾـ وغو  -
 

 
 
 َظٍ وجخمشل .الخىُُظ إلاىهجُت الخسؿُـ في PDCA اإلاهغوَت صًمىج صاثغة اؾخسضام ًخم خُض ؤلانضاص، مغخلت في اإلاهلىماث نلى انخماصا

 (اإلاىكمت صازل الخًُحر لهملُت ألاؾاؽ حجغ بةعؾاء( اإلاغخلت

ابت مغخلت 4.     الخىُُظ مغخلت 3.         الخسؿُـ مغخلت 2.      ؤلانضاص مغخلت.1 م الْغ    اإلاخٓضمت اإلاغخلت5.       والخٍٓى
 

 : ؤَمها وشاؾاث بهضة الُٓاممغخلت الخسؿُـ  جخػمً

 .)والػهِ الٓىة مىاؾً( الضازلُت البِئت جدلُل -

 .)والخدضًاث الُغص( الخاعظُت البِئت جدلُل -

 .الُٓاصًت الغئٍا ضُايت -

 .اإلاىكمت عؾالت وغو  -

ٛ  الُُ٘لت والاؾتراجُجُاث ؤلاؾتراجُجُت، ألاَضاٍ وغو  -  .لها بالىضى

 .الجىصة مضًغ ازخُاع  -

بُت بغامج جىُُظ  -  .املجاٛ في جضٍع

 .ومخؿلباتهم الهمالء جىْهاث صعاؾت  -

 .اإلاخاخت اإلاىاعص غىء في الخىُُظ زؿـ جطمُم       -         

اث زالزت بلى الخسؿُـ مغخلت جٓؿُم ًمً٘  : هي ، مؿخٍى

 .الاؾتراجُجي الخسؿُـ .ؤ

 .اإلاىخج ظىصة جسؿُـ .ب

 .الهملُاث صةظى  جسؿُـ .ط

ّ  زالٛ مً اإلاىغىنت للخؿـ الُهلي الخىُُظ ًبضؤ لت اإلاهام ؤصاء نبر الهمل َغ ب، نملُاث وجبضؤ بلحها، اإلاٗى ّ  وجدضًض الخضٍع  ؾغ

خى، جدلُل مشل اإلاشاٗل لخل اإلاؿانضة ألاصواث ببهؼ الاؾخهاهت مو اإلاىكمت، في والهملُاث لؤلوشؿت اإلاؿخمغ الخدؿحن  وزغاثـ باٍع

 ... بهت،اإلاخا

ابت مغخلت 4.     الخىُُظ مغخلت 3.         الخسؿُـ مغخلت 2.      ؤلانضاص مغخلت.1 م الْغ    اإلاخٓضمت اإلاغخلت5.       والخٍٓى
 

بنى
ُ
ابت ؤهكمت ج ابت ؤؾاؽ نلى الْغ ٛ  الضُْٓت واإلاخابهت اإلاغخلُت ؤو اإلاتزامىت الْغ ، ؤو ابت بلى باإلغاَت بإٛو  .البهضًت ؤو الالخٓت الْغ

م بهملُت اإلاىكمت ُْام اإلاغخلت َظٍ وجخؿلب ض َحها، الهاملحن ؾٍغٔ نً الظاحي الخٍٓى  بهؼ وحهخمض ٖما زاعظُت، بسبراث حؿخهحن ْو

  اإلاىكماث
 
 .الهمالء مؿىخاث مً اله٘ؿُت الخًظًت نلى ٖشحرا

ا مغخلت 4.     الخىُُظ مغخلت 3.         الخسؿُـ مغخلت 2.      ؤلانضاص مغخلت.1 م بتالْغ    اإلاخٓضمت اإلاغخلت5.       والخٍٓى
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ابت ؤؾالُب اؾخسضام ُُُٖت نلى اإلاهىُحن الهاملحن جضٍعب غغوعة اإلاغخلت َظٍ جخؿلب   الْغ
 
ظلٚ مجها، ؤلاخطاثُت وزاضت  ُُُٖت نلى ٖو

 .اإلاؿاع لخهضًل الخصخُدُت ؤلاظغاءاث واجساط وجدلُلها الاهدغاَاث اٖدشاٍ

ابت مغخلت 4.     الخىُُظ مغخلت 3.         الخسؿُـ لتمغخ 2.      ؤلانضاص مغخلت.1 م الْغ    اإلاخٓضمت اإلاغخلت5.       والخٍٓى
 

  اإلاىكمت ج٘ىن 
 
 الشاملت، الجىصة بصاعة في وهجاخاتها ججاعبها وشغ بلى َىا اإلاىكمت حؿعى خُض ألازغي، اإلاىكماث ؤمام به ًدخظي مشاال

ً اؾخضناء ؤلاصاعة وجخىلى ٖما .ألازغي  اإلاىكماث مو زبراتها وجباصٛ حن اإلاضًٍغ  بخؿبُٔ ؾاَمىا الظًً وألاْؿام الضواثغ في واإلاشَغ

 نً الىاجج ؤلاًجابي الخًُحر نلى بؾالنهم بهضٍ واإلاىعصًً الهمالء مً مجمىناث بلى باإلغاَت الشاملت، الجىصة بصاعة مىهجُت

 .الخؿبُٔ

ابت مغخلت 4.     الخىُُظ غخلتم 3.         الخسؿُـ مغخلت 2.      ؤلانضاص مغخلت.1 م الْغ    اإلاخٓضمت اإلاغخلت5.       والخٍٓى
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 املخاغغة الهاشغة الاؾئلت الؿابٓت 

اث بخضي ّ  بخجٍغب اإلاىكماث(5-3 ( الجىصة جدؿحن في اإلاىكماث لضي زبٍر بىظىص ًخطِ الظي الشاملت الجىصة اصاٍع جبني مؿخٍى  ؾغ

 : َى الجىصة لػبـ ؤلاخطاثُت بألاؾالُ وحؿخسضم ظضًضة

 الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  -

 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي   -

 اإلاترصصون  مؿخىي   -

 الجىاثؼ عابدى مؿخىي   -
 

 الشامله الجىصة اصاٍع جدبنى اإلاترصصون  مؿخىي  غمً اإلاىكماث زطاثظ مً

-  ّ  الضواثغ بحن اللام زٓاَت واهدشاع ضىعٍه نمل َغ

 بالهٓاب التهضًض زالٛ مً الهاملحن صاَهُه ازاعة  -

حز  -  َٓـ والهملُاث الخطيُو صواثغ نلى الجىصة جدؿحن ظهىص جٖغ

 اإلاؿخمغ الخدؿحن بإوشؿت ًخهلٔ َُما اإلاغظهُه اإلآاعهاث بظغاء -
 

 : الشاملت الجىصة بصاعة لخبني " ألاصواث مؿخسضمى مؿخىي  " غمً اإلاىكماث زطاثظ ؤَم مً

 الشامل الُدظ ؤؾلىب اجبام -

 الخدؿحن بإوشؿت ًخهلٔ َُما إلاغظهُتا اإلآاعهاث بظغاء -

حز -  َٓـ الهملُاث و الخطيُو صواثغ نلى الجىصة جدؿحن ظهىص جٖغ

 ٖبحرة بضعظت َحها الدشضص و ألازؿاء مىو ؾُاؾت اجبام -
 

 مجها وشاؾاث بهضة الُٓام الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مغاخل غمً الانضاص مغخله جخػمً

 الجىصة مضًغ ازخُاع -

 كمتاإلاى عؾاله وغو -

 ومؿالبهم الهمالء جىْهاث صعاؾت -

ّ  بىاء -  اإلاىاؾبت الطالخُاث ومىدها الهمل َغ
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  وهي الشامله الجىصة اصاٍع جؿبُٔ مغاخل خى

 الشاملت الجىصة جؿبُٔ نىض اإلاىكمت صازل الخًُحر لهملُه ألاؾاؽ حجغ بمشابه الخسؿُـ مغخله حهخبر -

ًا الاصاٍع حؿخضعي -  الخؿبُٔ مغاخل غمً الخىُُظ مغخلت في ؤلاًجابي الخًحر نلى الؾالنهم والهمالء إلاضًٍغ

ابه ؤهكمت جبنى - ابت ؤؾاؽ نلى الْغ ابه باالغاَه اإلاتزامىه الْغ ابه مغخله في البهضًت للْغ م الْغ  والخٍٓى

 الخؿبُٔ مغاخل غمً اإلاخٓضمه اإلاغخله في وهجاخاتها ججاعبها ليشغ اإلاىكمت حؿعى -

ا ًيبغي التي اإلاخؿلباث مً لِؿذ الخالي مً ةواخض )) ج٘غعث نام  : وهي , الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت بخؿبُٔ البضء نىض جىََغ

1436)) 

 للُٓاؽ هكام وظىص -

 لئلجطاالث هكام وظىص -

حز  -  الُغصي الهمل نلى التٖر

 الهلُا ؤلاصاعة اْخىام -
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اث بخضي  حهخبر بدُض , الخؿبُٔ مً ؾىىاث نشغ مً ؤٖثر مط ي بهض اإلاىكماث بلُه جطل والظي الشاملت الجىصة بصاعة جبني مؿخٍى

 : َى , اإلاىكمت في ألانماٛ ٗاَت إلصاعة خُاة ؤؾلىب الشاملت الجىصة

 الهالمي اإلاؿخىي  -

 ألاصواث مؿخسضمىا مؿخىي  -

 الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  -

 الجىاثؼ عابدىا مؿخىي  -

اث ؤخضي  الجىصة جدؿحن نملُت مماعؾت مً ؾىىاث ) 8 - 5 ( مط ي بهض اإلاىكماث بلُه جطل الظي و الشاملت الجىصة بصاعة جبني مؿخٍى

ل اإلاضي م الشٓاَت بخًُحر تهخم خُض  ((1436))   : َى الؿٍى

 الهالمي اإلاؿخىي  -

 ألاصواث مؿخسضمى مؿخىي  -

 الجىاثؼ عابدى مؿخىي  -

 الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي  -
 

 : الشاملت الجىصة بصاعة لخبني " الخدؿِىاث مىُظو " مؿخىي  غمً اإلاىكماث زطاثظ مً

 الجىصة بخدؿحن الهاملحن ٗاَت لضي اَخمام وظىص -

-  ّ  الضواثغ بحن اللىم زٓاَت واهدشاع , ضىعٍت نمل َغ

 ٖبحرة بضعظت َحها والدشضص ألازؿاء مىو ؾُاؾت اجبام -

ؼ -  َٓـ والهملُاث الخطيُو صواثغ نلى الجىصة جدؿحن ظهىص هٖغ
 

 : الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مغاخل غمً ؤلانضاص مغخلت اجخػمجه التي اليشاؾاث ؤَم مً

 الُٓاصًت الغئٍا ضُايت  -

 ؤلاؾتراجُجُت ألاَضاٍ وغو -

 والخاعظُت الضازلُت البِئت جدلُل -

 الجىصة مُهىم وحهؼػ  الخًُحر جاٍض زٓاَت بًجاص -
 

 : مجها , وشاؾاث بهضة الُٓام الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مغاخل غمً الخسؿُـ مغخلت جخػمً

 الجىصة مجلـ حشُ٘ل -

 الُٓاصًت الغئٍا ضُايت -

ّ  بىاء  -  الالػمت الطالخُاث ومىدها الهمل َغ

 الجىصة مُهىم وحهؼػ  جاٍض زٓاَت بًجاص -
 

اث بخضي  , ) َإْل ؾىىاث 3 ( الجىصة جدؿِىاث مجاٛ في اإلاىكماث نهض بدضازت ًخطِ الظي الشاملت الجىصة بصاعة جبني مؿخٍى

 : َى

 ألاصواث مؿخسضمى مؿخىي  -

 الخدؿِىاث مىُظو مؿخىي   -

 اإلاترصصون  مؿخىي  -

 اإلالتزمىن  يحر مؿخىي   -
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 : الشاملت الجىصة بصاعة لخبني " اإلالتزمىن  يحر مؿخىي " غمً اإلاىكماث زطاثظ مً

ؼ -  َٓـ والهملُاث الخطيُو صواثغ نلى الجىصة جدؿحن ظهىص جٖغ

 ٖبحرة بضعظت َحها والدشضص ألازؿاء مىو ؾُاؾت اجبام -

 اإلاىكمت في الىاجخت الخًُحراث مً ضصن بخضار  -

 واإلاىخجاث للمىاص الشامل الُدظ ؤؾلىب اجبام -
 

ا ًيبغي التي اإلاخؿلباث ؤَم مً  : الشاملت الجىصة بصاعة مىهجُت بخؿبُٔ البضء نىض جىََغ

 الهلُا ؤلاصاعة جضزل ببهاص -

حز -  الهمُل نلى التٖر

حز  -  الُغصي الهمل نلى التٖر

 ب + ؤ -
 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  : وهي , الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نملُت خى

 الشاملت الجىصة جؿبُٔ نىض اإلاىكمت صازل الخًُحر لهملُت ألاؾاؽ حجغ بمشابت الخسؿُـ مغخلت حهخبر -

 الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مغاخل غمً اإلاخٓضمت اإلاغخلت في وهجاخاتها ججاعبها ليشغ اإلاىكمت حؿعى -

ابت نً ؤلاؾخًىاء ًخم - ابت الالخٓت الْغ ابت مغخلت ؤزىاء اإلاغخلُت بالْغ م الْغ  الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نىض والخٍٓى

ذ الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نملُت جدخاط - ل لْى  الخؿبُٔ مغاخل اؾخ٘ماٛ بًُت ؾٍى

 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  (1436)  : وهي الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مغاخل خى

ّ  بىاء الخىُُظ مغخلت جخػمً -  الالػمت الطالخُاث مىدها و نمل َغ

ابت ؤهكمت جبني - ابت ؤؾاؽ نلى الْغ ابت ؤلاغاَت ب ,اإلاتزامىت الْغ ابت مغخلت في البهضًت للْغ م و الْغ  الخٍٓى

 الخؿبُٔ مغاخل غمً اإلاخٓضمت اإلاغخلت في ؤلاًجابي الخًُحر نلى إلؾالنهم اإلاىعصًً و اإلاضًٍغً ؤلاصاعة حؿخضعي -

 الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ نىض اإلاىكمت صازل الخًُحر لهملُت ألاؾاؽ حجغ بمشابت الخسؿُـ مغخلت حهخبر -
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 الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ) جابو (  نشغ الخاصًت املخاغغة
 

 ؾىاء وبهجاػاتها ؤصاءَا نلى الخ٘م ومً ؤؾاؾها، نلى الُهلُت الىخاثج ُْاؽ في ؤلاصاعة إلاؿانضة للجىصة مىاضُاث وغو الػغوعي  مً

 .بهضٍ ؤو الخىُُظ ؤزىاء

 الُٓاؽ بظغاء -                   اإلاىاضُاث وغو -
 

ت الجىاهب ؤَم  : واإلآاًِـ اإلاىاضُاث هكام ًٌؿحها التي والُىُت ؤلاصاٍع

 الٙل -    اإلاىخج مىاضُاث 4.         ؤلاهخاط نملُاث مىاضُاث 3.        اإلاشتراة اإلاىاص مىاضُاث. 2            اإلاىخج جطمُم مىاضُاث 1.
 

دضص مىخج، لٙل الغثِؿت اإلاىاضُاث الهملُاث إلصاعة الخابو الخطمُم ْؿم ًػو
ُ
 صواثغ مو بالخهاون  اإلاؿلىبت الجىصة مىاضُاث وج

ٔ وؤلاهخاط الجىصة اث والدؿٍى  .اإلاخىَغة واإلاىاعص الؿاْاث قل في واإلاشتًر

     اإلاىخج مىاضُاث 4.         ؤلاهخاط نملُاث مىاضُاث 3.        اإلاشتراة اإلاىاص مىاضُاث. 2            اإلاىخج جطمُم مىاضُاث 1.
 

  .اإلاىاؾبت بالجىصة اإلاؿلىبت اإلاىاص بشغاء الؿلُم الشغاء ْغاع ًخمشل

     اإلاىخج مىاضُاث 4.         هخاطؤلا  نملُاث مىاضُاث 3.        اإلاشتراة اإلاىاص مىاضُاث. 2            اإلاىخج جطمُم مىاضُاث 1.
 

ّ  بةخضي اإلاؿلىبت الجىصة جىضُِ ًمً٘  :الخالُت الؿغ

ج - ت الهالماث -     الخضٍع   ٗل ماطٖغ صخُذ -          الهُىاث -            الخاضت اإلاىاضُاث -                 الخجاٍع

 ؤو الشٙل ؤو ألابهاص ؤو الىهىمت صعظت خُض مً اإلاىخجت الىخضاث يف ججاوـ َىالٚ ً٘ىن  بدُض .الُىُت الىاخُت مً الجىصة نً حهبحر

خم الىػن،  .طلٚ غىء نلى اإلاىخجاث َغػ  ٍو

ج - ت الهالماث -                   الخضٍع            الهُىاث -            الخاضت اإلاىاضُاث -                 الخجاٍع

 نملُت ج٘غاع في اإلاىكمت شهغة ؤو اإلاىخج ؾمهت نلى الانخماص ًخم بدُض ألاضىاٍ، مً يحٍر نً وجمحٍز اإلاىخج بها ًخطِ مهُىت زطاثظ

 .اإلاىاضُاث بىُـ ؤلاهخاط في باالؾخمغاع اإلاىكمت جٓىم طلٚ وألظل الهمالء، ْبل مً الشغاء

ج - ت الهالماث -                     الخضٍع            الهُىاث -            الخاضت اإلاىاضُاث -                 الخجاٍع
 

ت بالهالمت للخىضُِ جلجإ التي اإلاىكماث جخطِ  :ب٘ىجها الخجاٍع

ت جىاَؿُت قغوٍ في مىخجاتها حهغع -  .ٍْى

اث جدضص -  .ومىُغصة مخمحزة ضًحرة ؤحجام في بهخاظها مؿخٍى

 .اإلاهحن الطىِ مً اإلابُهاث ج٘غاع في جغيب -

 .نالُت بخالٛ إلاهضالث بهخاظها ًسػو -

 .ألازغي  اإلاىكماث بهخاط ألاصاء ظىصة خُض مً بهخاظها ّ ًُى  -

ت مىاضُاث نلى بهخاظها في حهخمض -  .ومٓاعهتها اٖدشاَها ًطهب ؾٍغ

 .الخٓني للهامل بهخاظها ًسػو -
 

ّ  :الخاضت اإلاىاضُاث ّ  َظٍ ومً اإلاىكمت، جىاؾب زاضت ؾغ  :الؿغ

  ماطٖغ صخُذٗل  -            ألاصاء جىضُِ -      الُ٘ماوي  الخىضُِ -
 

اث لخدضًض  والٍؼىث اإلاهاصن، مشل مؿبٔ بشٙل الجىصة مؿخٍى

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -            ألاصاء جىضُِ -      الُ٘ماوي  الخىضُِ -
 

هخبر .م٘ىهاجه زطاثظ مغاناة صون  الطىِ، ًاصًه ؤن اإلاؿلىب َى ما جدضًض ؤؾاؽ نلى  الخغبُت اإلاهضاث شغاء في همىطجي ؤؾلىب َو

 ... ، الخىُٓب ضاثمه ؤو ،

 ٗل ماطٖغ صخُذ  -            ألاصاء جىضُِ -      الُ٘ماوي  الخىضُِ -

 

مه التجاريه تجي منها احفظوا العال

 فقرة 
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 والشغؽ .اإلاؿلىبت للمىاضُاث اإلاغؾلت الهُىت مؿابٓت صعاؾت ُبًُت اإلاؿلىب الطىِ مً الهُىاث بعؾاٛ اإلاىعص مً اإلاىكمت جؿلب

زظث الظي للمجخمو ممشلت الهُىاث ج٘ىن  ؤن َى َىا ألاؾاس ي
ُ
  مىه ؤ

 
  جمشُال

 
 اإلاشتري  اَخمام نىض وحؿخسضم .صخُدا

 .ألالىان مشل املخخاعة الهُىت مو الضُْٓت اإلآاعهت بظغاء بهض بال مجها الخإٖض ًمً٘ ال مدضصة بسطاثظ

ج - ت الهالماث -                     الخضٍع            الهُىاث -            الخاضت اثاإلاىاضُ -                 الخجاٍع
 

ٓت ا، الخالِ مهضالث ؤو ألاصاء ٖؿٍغ هت اإلاىاضُاث بحن الاهدغاَاث اٖدشاٍ بهضٍ ويحَر  .وجصخُدها والُهلُت اإلاخْى

     اإلاىخج مىاضُاث 4.         ؤلاهخاط نملُاث مىاضُاث 3.        اإلاشتراة اإلاىاص مىاضُاث. 2            اإلاىخج جطمُم مىاضُاث 1.
 

 اإلاهُبت اإلاىخجاث اؾدبهاص ًخم بدُض ؤلاهخاط، لجىصة الشامل الػبـ نملُاث في ألاؾاؽ الجؼء َى الدشًُل ءؤزىا الجىصة غبـ ٌهخبر

 .الجهاثُت اإلاغاخل في جكهغ ال ختى ؤلاهخاظُت، الهملُت ؾحر ؤزىاء

     اإلاىخج مىاضُاث 4.         ؤلاهخاط نملُاث مىاضُاث 3.        اإلاشتراة اإلاىاص مىاضُاث. 2            اإلاىخج جطمُم مىاضُاث 1.
 

  جىغو
 
ٓت اإلاىاضُاث َظٍ وجدضص .وؾهاصجه الهمُل عغا جدٓٔ بدض ومخؿلباجه، الهمُل اخخُاظاث صعاؾت لىخاثج ؾبٓا  حًلُِ ؾٍغ

ٓت الخسٍؼً وؤؾلىب اإلاىخج  .واإلاىاولت الىٓل وؾٍغ

     اإلاىخج مىاضُاث 4.         ؤلاهخاط نملُاث مىاضُاث 3.        اإلاشتراة اإلاىاص مىاضُاث. 2            اإلاىخج جطمُم مىاضُاث 1.
 

  .اإلاىغىنت للمىاضُاث اإلاشتراة اإلاىاص مؿابٓت مضي صعاؾت في َىا الهضٍ ً٘مً

 الُٓاؽ بظغاء -                   اإلاىاضُاث وغو -
 

 :الُٓاؽ هكام ظىصة نلحها حهخمض التي الهىامل ؤَم مً

 .الُٓاؽ ظهاػ اؾخسضام مضي -ؤ

 .الُٓاؽ ؤظهؼة صْت مضي -ب

ٙاهُت -ط  .الُٓاؽ صْت نلى )وآزغ ُْاؽ بحن الُترة( الؼمً جإزحر بم

 .الُٓاؽ هخاثج نلى والغؾىبت ٗالخغاعة البِئت قغوٍ جإزحر -ص
 

ض ٖما .الُٓاؾاث وهخاثج ْغاءاث في اإلايشىصة الضْت جىَحر بهضٍ ومهاًغتها الُٓاؽ ألظهؼة الىْاثُت الطُاهت غغوعة جكهغ  جؿىعث ْو

  ألاظهؼة َظٍ صْت
 
  ْلُلت الُٓاؽ نملُت في الخؿإ وؿبت وؤضبدذ مازغا

 
 .ظضا

 ؤلاهخاظُت ماشغاث -              الُٓاؽ بظغاء -                   اإلاىاضُاث وغو -
 

 :هي الُٓاؾاث، مً مؤهىا ؤعبهت بظغاء غغوعة ) 2.8 ( البىض في ألازحر بضضاٍع في ISO 9000: 2000 الجىصة بصاعة هكام ٌشترؽ

 .الهمُل عغا -

 .الضازلي الخضُْٔ -

ُاؽ مغاْبت -  .الهملُاث ْو

ُاؽ مغاْبت -  .اإلاىخج ْو
 

ٗان ؾىاء ألاصاء مهضالث جُُٓم ؤظل مً مهمت ماشغاث حهخبر ا، ؤو اإلاىكمت مؿخىي  نلى ؤ  للمؿاَمحن طلٚ ؤَمُت نً هاَُٚ صواثَغ

 . والهمالء

 ؤلاهخاظُت ماشغاث -              الُٓاؽ بظغاء -                   اإلاىاضُاث وغو -
 

 اإلاضزالث بلى الىكغ بضون  َٓـ املخغظاث ٖمُت ًمشل ؤلاهخاط ؤن خحن في .“اإلاضزالث بلى املخغظاث وؿبت” :هي

  الجؼثُت ؤلاهخاظُت -                الٙلُت ؤلاهخاظُت -                الاهخاظُت -
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 .اإلاىكمت بصاعة ْبل مً اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخسضام ُٖاءة صعظت حه٘ـ والتي ٖٙل، واإلاضزالث املخغظاث بحن الهالْت

  الجؼثُت ؤلاهخاظُت -                الٙلُت ؤلاهخاظُت -                الاهخاظُت -

 

 
 الجؼثُت هخاظُتؤلا  في اإلاؿخسضمت اإلااشغاث ؤَم ومً ، ؤلاهخاط نىاضغ مً نىطغ واإلاضزالث املخغظاث بحن الهالْت

  الجؼثُت ؤلاهخاظُت -                الٙلُت ؤلاهخاظُت -                الاهخاظُت -

 

 
ت،( اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخسضام في ؤلاصاعة هجاح مضي حه٘ـ  بظلٚ وهي .اإلاىخجاث مً املخغظاث إلهخاط )مهلىماجُت مالُت، ماصًت، بشٍغ

ٛ  حهني  ... اإلاشغوم، مضة ازخطاع ؤو الخٙلُت ٖخسُُؼ اإلاضزالث في جدؿِىاث وظىص وم اإلاىغىنت ألاَضاٍ بلى الىضى

  الُ٘اءة-        الجؼثُت ؤلاهخاظُت -                الٙلُت ؤلاهخاظُت -                الاهخاظُت -

 

 
  الُ٘اءة، لُٓاؽ ؤلاهخاط نىاضغ ٗاَت وجسػو

 
 :َمشال

 

 
 ألَضاَها اإلاىكمت جدُٓٔ مضي جِٓـ َهي وبالخالي الهملُت، مً َٓـ املخغظاث ظاهب نلى ٖؼوجغ  .وهخاثجها اإلاىكمت بإَضاٍ جخهلٔ

 .َحها اإلاغيىب وللىخاثج

  الُهالُت -الُ٘اءة               -        الجؼثُت ؤلاهخاظُت -                الٙلُت ؤلاهخاظُت -                الاهخاظُت -

هت( املخؿؿت اثللمسغظ الُهلُت املخغظاث وؿبت  . )اإلاخْى

  الُهالُت -الُ٘اءة               -        الجؼثُت ؤلاهخاظُت -                الٙلُت ؤلاهخاظُت -                الاهخاظُت -

القوانين مهمه بتجي 

 باالختبارات

القوانين مهمه بتجي 

 باالختبارات

القوانين مهمه بتجي 

 باالختبارات
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 ............... جخهلٔ َالُ٘اءة بطن

 املخغظاث                إلاضزالثا -
 

ض .اثجوالىخ باملخغظاث َخخهلٔ الُهالُت ؤما  . صخُذ واله٘ـ ، الُهالُت صون  الُ٘اءة اإلاىكمت جدٓٔ ْو

 املخغظاث                اإلاضزالث -

 

 
اث  : الُهالُت مؿخٍى

ت الُهالُت -   ٗل ماطٖغ صخُذ -                             اإلاىكمت َهالُت -                  املجمىنت َهالُت -           ؤلاصاٍع
 

 . اإلاىغىنت لؤلَضاٍ الٓؿم ؤو لضاثغةا جدُٓٔ مضي

ت الُهالُت -   ٗل ماطٖغ صخُذ -                             اإلاىكمت َهالُت -                  املجمىنت َهالُت -           ؤلاصاٍع
 

ّ  جدُٓٔ مضي  . الهمل َغ

ت الُهالُت -   ٗل ماطٖغ صخُذ -                             اإلاىكمت ُتَهال -                  املجمىنت َهالُت -           ؤلاصاٍع
 

 . ٖٙل اإلاىكمت جدُٓٔ مضي

ت الُهالُت -   ٗل ماطٖغ صخُذ -                             اإلاىكمت َهالُت -                  املجمىنت َهالُت -           ؤلاصاٍع

 :ؤلاهخاظُت لخدؿحن اإلاىكمت جدبهها التي الىؾاثل

  ٗل ماطٖغ صخُذ -بغهامج جدؿحن الاهخاظُت              -                الخٓلُضًت ىؾاثلال -

ٙي واإلاضزالث املخغظاث ُْمت في الخد٘م زاللها مً ًمً٘ والتي اإلاهغوَت الخمـ الىؾاثل حشمل   .ؤلاهخاظُت في الخد٘م مً هخمً٘ ل

  ٗل ماطٖغ صخُذ -اظُت             بغهامج جدؿحن الاهخ -                الخٓلُضًت الىؾاثل -

 

القوانين مهمه بتجي 

 باالختبارات
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ؿمى البشغي  الهىطغ نلى البرهامج َظا ًٓىم  Human Affililiated Program for Productivity Improvement (HAPPI) َو

 (َابي (ؤلاهخاظُت جدؿحن بغهامج -الىؾاثل الخٓلُضًت           -
 

تؤلاصا ألاؾالُب مً مجمىنت نلى البرهامج ٌهخمض خُض ؼ بهضٍ الُاباهُت ؤلاصاعة نً اإلاىبشٓت ٍع ؼ حهٍؼ  .للمىكمت الخىاَس ي اإلاٖغ

 (َابي (ؤلاهخاظُت جدؿحن بغهامج -الىؾاثل الخٓلُضًت           -
 

  نشٍغً بلى اإلاىكمت ؤوشؿت بخٓؿُم البرهامج َظا َ٘غة وجخمشل
 
ً الظي بالشٙل مُخاح، مجها لٙل وشاؾا

ّ
 َهم مً اإلاىقُحن ٗاَت ًم٘

ٛ  نلى الهمل وبالخالي وؤَضاَها، اإلاىكمت ُتبؾتراجُج  .ألاَضاٍ جلٚ بلى الىضى

 (َابي (ؤلاهخاظُت جدؿحن بغهامج -الىؾاثل الخٓلُضًت           -
 

  الهشٍغً غمً ومً
 
 :َابي ْبل مً اإلاؿخسضمت مُخاخا

 املخؼون جسُُؼ                      - باألَضاٍ ؤلاصاعة /الىكام جغشُض                    - والخىكُم الخىكُِ -

 الهضع بػالت                                            - الجىصة غمان هكام -               وآلاالث ألاظهؼة ضُاهت -

 ؤلاهخاط ظضولت                      - واإلاىاص الؿاْت اؾخسضام جغشُض              - والخضٍعب اإلاهاعاث جىىم -

 ٗل ماطٖغ صخُذ -     Small Group Activities (SGA) الطًحرة املجمىناث وشاؾاث                    - خٓضمتم ج٘ىىلىظُا -
 

  وجدٓٔ ؤٖثر بهخاظُت نلى جدطل الهلُا َاإلصاعة ؤؾاؾُت، مؼاًا ألاؾغاٍ ٗاَت جدٓٔ ؤن بلى ًاصي .......... بن
 
ذ وبىُـ .ؤنلى ؤعباخا  الْى

  ػلؤَ نمل بِئت للهاملحن ًخىَغ
 
 .ؤلاصاعة ْبل مً إلهجاػاتهم ؤخؿً وجٓضًغا

 (َابي (ؤلاهخاظُت جدؿحن بغهامج -الىؾاثل الخٓلُضًت           -

ٛ  جدُٓٔ نلى َابي بغهامج ٌهمل حٍز هدُجت اإلاهىُت اإلاىكمت في ظظعي  جدى ؼ نلى جٖغ  َما نىطغان، مً ًخ٘ىن  الظي ؤلاهخاط صؾخىع  حهٍؼ

 ٗل ماطٖغ صخُذ -                ؤلاوؿاوي الجاهب -                   اإلاىخج هىم " اإلااصي الجاهب -
 

 . لظلٚ الُ٘غي  وؤلاؾاع واملجمىناث الُغص ؤصاء ؾلٕى ًخػمً 

 ؤلاهخاط صؾخىع  -                ؤلاوؿاوي الجاهب -                   اإلاىخج هىم  "اإلااصي الجاهب -
 

ا ًمً٘ والتي ؤلاهخاط، ؾخىع ص مجها ًخإلِ التي الهىاضغ بُهل َابي ٌهمل  :ًلي بما بًجاَػ

 الٙل .7       .الٍُغٔ نمل      -6 الىغىح          5.باإلهجاػ الانتراٍ              -4 .الهالي ألاصاء          .3 اإلاؿاولُت                 -2 الالتزام 1-
 

اث  : الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مهْى

 .الىامُت البلضان في وزاضت الشاملت لجىصةا بصاعة مىغىم خضازت 1.

ت الُ٘اءاث جىَغ نضم 2. لت البشٍغ  .املجاٛ َظا في اإلاَا

 .الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ألظل ٗاَُت يحر مبالٌ جسطُظ 3.

 .الخضٍعب بلى خاظتهم بهضم مجهم، الٓضامى وزاضت الهاملحن بهؼ لضي الخاؾئ الانخٓاص 4.

 .الطالخُاث جٍُىؼ في حشضص مً ًطاخبه وما ؤلاصاعة، في ألاوجىْغاؾي ؤو الضً٘خاجىعي ألاؾلىب 5.

 .. الخًُحر، مً الخٍى بؿبب ؤو ؾبُهتهم، بؿبب الهاملحن بهؼ لضي الخًُحر مٓاومت 6.

 .الجىصة لػبـ ؤلاخطاثُت باألؾالُب ؤلاإلاام نضم 7.

هت الىخاثج جىْو 8. ) طٖغث باالزخباعاث الؿابٓه   .الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ءظغا مً اإلاىكمت ججىحها ؤن ًمً٘ التي للُىاثض الؿَغ

1436) 

 .الغاظهت والخًظًت لالجطاالث َهاٛ هكام وظىص نضم 9.

ٔ، ؤنػاء بحن وجىايم اوسجام وظىص نضم 11. ّ  بحن ؤو الٍُغ  .الُغ

ّ  الهاملىن  ًدٓٓها التي ؤلاهجاػاث نً اإلاهلىماث بًطاٛ في الخإزغ 11.  .والُغ

اث، بهظٍ ٖبحر اَخمام جىلي ؤن إلاىكمتا نلى ًيبغي   .... بهضٍ وطلٚ نلحها، والٓػاء إلػالتها الؿعي نبر اإلاهْى
 
ٓا  .اإلاىغىنت للخؿـ َو

 بؿهىلت الخؿبُٔ نملُت حؿُحرنضم   -           بؿهىلت الخؿبُٔ نملُت حؿُحر -

 التركيز عليها جاءت باالختبارات 
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 املخاغغة الخاصًت نشغ الاؾئلت الؿابٓت 

 َغػ  ًخم بدُض الىػن او والشٙل الابهاص خُض مً اإلاىخجت الىخضاث في ججاوـ جدُٓٔ بهضٍ الُىُه الىاخُت مً الجىصة نً حهبحر

ّ  الخضي مُهىم – اإلاىاضُاث ؤؾاؽ نلى اإلاىخجاث  : وهي اإلاشتراٍ اإلاىاص في الجىصة جىضُِ ؾغ

ت الهالماث -  الخجاٍع

ج  -  الخضٍع

 الهُىاث -

 الخاضت اإلاىاضُاث  -
 

 ْؿمت زالٛ مً ؤلاهخاظُت اإلااشغاث ٗاخض الُ٘اءة اؾخسغاط ًخم

 املخؿؿت اإلاىاعص نلى اإلاؿخسضمت اإلاىاعص -

 اإلاؿخسضمت اإلاىاعص نلى املخؿؿت اإلاىاعص  -

 اإلاؿخسضمت اإلاىاعص نلى الُهلُه املخغظاث -

هه املخغظاث ٖمُه او ُْمت نلى الُهلُه املخغظاث ٖمُه او ُْمت  -  اإلاخْى
 

 َةن9800 الى 11200 مً اهسُػذ ْض املخغظاث وؤن , 6900 بلى 7800مً اهسُػذ ْض ثاإلاىكما اخضي مضزالث ُْمت ؤن باَتراع

 : ؤلاهخاظُت

1.25-  

1.62-  

0.70- 

-1.42 
 

اث مً  ب جخطِ اإلاىكمت ٖىن  الشاملت الجىصة اصاٍع جؿبُٔ مهْى

-  ٛ  مىه الخسٍى ونضم الهاملحن لضي الخًُحر ْبى

ّ  الهاملحن ًدٓٓها التي ؤلاهجاػاث نً اإلاهلىماث بًطاٛ في الخازغ  - غ  الهمل َو

 الطالخُاث جٍُىؼ في مغوهه مً وماًطاخبه الاصاٍع في الضًمٓغاؾي ألاؾلىب  -

 الشامله الجىصة اصاٍع جؿبُٔ ظغاء اإلاىكمت جدٓٓها ان ًمً٘ التي الُىاثض اؾخعجاٛ نضم -
 

ت بالهالمت للخىضُِ جلجإ التي اإلاىكماث جخطِ  : ب٘ىجها الخجاٍع

ت مىاضُاث ىنل بهخاظها في حهخمض  -  ومٓاعهتها اٖدشاَها ًطهب ؾٍغ

اث جدضص  -  ٖبحرة ؤحجام في بهخاظها مؿخٍى

-   ّ  ألازغي  اإلاىكماث بهخاط ألاصاء ظىصة خُض مً بهخاظها الًُى

 الخٓني للهامل بهخاظها ًسػو ال  -
 

 : ْؿمت زالٛ مً الُ٘اءة حؿخسغط

مُت ُْمت  -  ْهتاإلاخى  اإلاضزالث ٖمُت ؤو ُْمت نلى الُهلُت املخغظاث اٖو

هت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت نلى الُهلُت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت -  اإلاخْى

 اإلاؿخسضمت اإلاىاعص نلى املخؿؿت اإلاىاعص  -

 املخؿؿت اإلاىاعص نلى اإلاؿخسضمت اإلاىاعص -
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 $ 8600 بلى9600مً اهسُػذ ْض اإلاضزالث ُْمت وؤن , $ 17400 بلى 18000 مً اهسُػذ ْض اإلاىكماث بخضي مسغظاث ؤن بةَتراع

 : ؾخطبذ ؤلاهخاظُت َةن ,

1.81-  

 -2.02 

0.49-  

2,09-  

اث مً  : الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مهْى

 الطالخُاث جٍُىؼ في مغوهت ًطاخبه الظي ؤلاصاعة في في الضًمٓغاؾي ألاؾلىب  -

ٔ ؤنػاء بحن وجىايم اوسجام وظىص  -  الهمل ٍَغ

 الهاملحن بهؼ لضي الخًُحر مٓاومت  -

 الغاظهت خًظًتلل َهاٛ هكام وظىص -
 

ت بالهالمت للخىضُِ جلجإ التي اإلاىكماث جخطِ  : ب٘ىجها الخجاٍع

-  ّ  ألازغي  اإلاىكماث بهخاط نلى ألاصاء ظىصة خُض مً بهخاظها الًخُى

اث جدضص -  ٖبحرة ؤحجام في بهخاظها مؿخٍى

ت مىاضُاث نلى بهخاظها في الحهخمض  -  ؾٍغ

 الخٓني للهامل بهخاظها ًسػو  -
 

 :ْؿمت زالٛ مً ُهلُتال ؤلاهخاظُت حؿخسغط

 اإلاؿخسضمت اإلاىاعص نلى الُهلُت املخغظاث -

 املخؿؿت اإلاىاعص نلى اإلاؿخسضمت اإلاىاعص  -

 الُهلُت املخغظاث نلى الُهلُت اإلاضزالث  -

هت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت نلى الُهلُت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت -  اإلاخْى
 

 َةن $7400 بلى 8600 مً اهسُػذ ْض اإلاضزالث ُْمت وؤن , $ 17200 بلى 14000 مً ػاصث اإلاىكماث بخضي مسغظاث ؤن بةَتراع

 : ؤلاهخاظُت

- 0443                  - 2432                 - 2400                  - 1463 

اث مً  : ب جخطِ اإلاىكمت ٖىن  , الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مهْى

ّ  لحنالهام ًدٓٓها التي ؤلاهجاػاث نً اإلاهلىماث بًطاٛ ؾغنت - غ  الهمل َو

 الطالخُاث جٍُىؼ في مغوهت مً ًطاخبه وما ؤلاصاعة في الضًمٓغاؾي ألاؾلىب -

هت الىخاثج جىْو -  الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ظغاء اإلاىكمت جدٓٓها ؤن ًمً٘ التي للُىاثض الؿَغ

 طٖغ ما ظمُو  -

 

ت الهالمت ب للخىضُِ جلجإ التي اإلاىكماث جخطِ  (1436) : ب٘ىجها الخجاٍع

 ألازغي  اإلاىكماث بهخاط نً ألاصاء ظىصة خُض مً بهخاظها سُؼًى -

ت مىاضُاث نلى الٌهخمض بهخاظها -  ؾٍغ

اث جدضص -  مخمحزة ضًحرة ؤحجام في بهخاظها مؿخٍى

ت جىاَؿُت قغوٍ في مىخجاتها آلحهغع -  ٍْى
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 (1436) : ْؿمت زآلٛ مً الُهألُت حؿخسغط

 املخؿؿه اإلاىاعص نلى اإلاؿخسضمت اإلاىاعص -

 الُهلُت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت نلى الُهلُت اإلاضزالث ُتٖم ؤو ُْمت -

هه املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت نلى الُهلُت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت -  اإلاخْى

هه اإلاضزالث ٖمُت ؤو ُْمت نلى الُهلُت املخغظاث ٖمُت ؤو ُْمت -  اإلاخْى
 

 َةن $ 16600 بلى 14400 مً ػاصث ْض املخغظاث ؤن و $ 6800 بلى 9400 مً اهسُػذ ْض اإلاىكماث بخضي مضزالث ُْمت ؤن بةَتراع

 : ؤلاهخاظُت

2.44 

0.41 

1.77 

1.53 
 

اث مً  : ب جخطِ اإلاىكمت ٖىن  , الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ مهْى

هت الىخاثج جىْو -  الشاملت الجىصة بصاعة جؿبُٔ ظغاء اإلاىكمت جدٓٓها ؤن ًمً٘ التي للُىاثض الؿَغ

ت الُ٘اءاث جىَغ - لت البشٍغ  الجىصة مجاٛ في اإلاَا

ّ  الهاملحن ألاَغاص ًدٓٓها التي ؤلاهجاػاث نً اإلاهلىماث بًطاٛ ؾغنت - غ  الهمل َو

 الطالخُاث جٍُىؼ في مغوهت مً ًطاخبه وما ؤلاصاعة في الضًمٓغاؾي ألاؾلىب -
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 املخاغغة الشاهُت نشغ

 الػبـ ؤلاخطاجي للجىصة

 نلى ؾٛى الؼمً اإلاؿخىي مً الضْت بىُـ اإلاىكمت بهخاط ٗل مىخجاتها الحؿخؿُو

 الهباعة زاؾئت  -              الهباعة صخُدت -

 5msبط البض مً وظىص ازخالَاث في الاهخاط التي ْض حهىص بلى ؤخض اإلاطاصع الخالُت والتي ًمً٘ حؿمُتها 

  Manpowerملت . الٓىي الها  Material                             3. اإلاىاص  Machinery                  2. آلاالث  1

ٓت الهمل  4    ٗل ماطٖغ صخُذ. Measurement             6. الُٓاؽ  Method        5. ؾٍغ

ا نلى ٖمُت وصْت ؤلاهخاط.  مشل آلاالث الٓضًمت وجإزحَر

  npowerMa. الٓىي الهاملت   Material                             3. اإلاىاص  Machinery                  2. آلاالث  1
 

ا ؤو لىجها للمىاضُاث اإلاؿلىبت.  ٖهضم مؿابٓت ؾمٚ اإلااصة ؤو ْىة جدملها ؤو ْؿَغ

  Manpower. الٓىي الهاملت   Material                             3. اإلاىاص  Machinery                  2. آلاالث  1
 

ت التي ب الهاملحن، ؤو صختهم، ؤو عوخهم اإلاهىٍى اصةمهضٛ الازخالَاث (نضم اإلاؿابٓت). مشل مضي جضٍع  جازغ في ٍػ

  Manpowerالٓىي الهاملت .   Material                             3. اإلاىاص  Machinery                  2. آلاالث  1
 

 مشل نضم وظىص ؤهكمت وحهلُماث للهمل، ؤو ؾىء الاجطاٛ، ؤو الطُاهت يحر الجُضة.

ٓت الهمل .  1    . ٗل ماطٖغ صخُذMeasurement             3. الُٓاؽ  thodMe        2ؾٍغ
 

 مشل ازخالٍ ؾّغ الُٓاؽ، ؤو نضم صْت ؤصواث الُٓاؽ.

ٓت الهمل  1    . ٗل ماطٖغ صخُذMeasurement             3الُٓاؽ .  Method        2. ؾٍغ
 

هه ًمً٘ وبالخاليج٘ىن مىظىصة في الهملُت بؿبُهتها وزابخه   .اجْى

 ازخالَاث زاضت ؤو حهىص بلى ؤؾباب  -                  ازخالَاث نامت ؤوجغظو الى الطضَت -
 

 

 .الازخالَاث َظٍ خضور نىض جدذ الؿُؿغة الهملُت ج٘ىن  خُض

 ازخالَاث زاضت ؤو حهىص بلى ؤؾباب  -                  ازخالَاث نامت ؤوجغظو الى الطضَت -
 

هها ًمً٘ وال   .زابخت ويحر  .مىخكمت ويحر .هُؿها لُتالهم مو مىعوزت لِؿذ ازخالَاث  .جْى

  ازخالَاث زاضت ؤو حهىص بلى ؤؾباب -ازخالَاث نامت ؤوجغظو الى الطضَت                   -
 

 .الؿُؿغة زاعط الهملُت ج٘ىن  ؤن بلى جاصي

  ؤؾباب ازخالَاث زاضت ؤو حهىص بلى -ازخالَاث نامت ؤوجغظو الى الطضَت                   -
 

 

 مخمازلت اإلاىخجاث ( الجىصة في جدؿحن وظىص جٓلُلها ًُترع ال والتي ، بهػها مو جمازلها خُض مً اإلاىخجت الىخضاث بحن للُغوْاث حشحر

 .) ؤزؿاء ؤو نُىب بها الىخضاث ظمُو ولً٘

 الاهدغاَاث  -        ؤلاخطاثُت الازخالَاث -
 

 .) صهُا وخضوص نلُا خضوص ( اإلاىغىنت الُىُت ىاضُاثاإلا وخضوص الُهلُت اإلاىاضُاث بحن الُغوْاث

   الاهدغاَاث -ؤلاخطاثُت         الازخالَاث -
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 ؤصواث الػبـ الاخطاجي هي 

خى           -  شٙل الاهدشاع       -          ْاثمت اإلاغاظهه         -                    جدلُل باٍع

ؿت جضَٔ الهملُاث          - ؿت   -زٍغ  ٗل ماطٖغ صخُذ -الؿبب وألازغ       زٍغ

ت لخدضًض ٌؿخسضم حز ؤلاصاعة ٌؿانض خُض اإلاش٘الث، خل ؤولٍى  .وخلها ؤٖبر وؿبُه ؤَمُت لها التي اإلاش٘الث نلى في التٖر

خى  -  شٙل الاهدشاع       -ْاثمت اإلاغاظهه              -                    جدلُل باٍع
 

 جغظو اإلاش٘الث مً% 20َةن وبالخالي ، ألاؾباب مً %20 بلى جغظو اإلاش٘الث مً %80 ؤن مُاصَا اؾُهؤؾ ْانضة نلى الخدلُل َظا ًٓىم

 .ألاؾباب مً %80 بلى

خى  -  شٙل الاهدشاع       -ْاثمت اإلاغاظهه              -                    جدلُل باٍع
 

 .ج٘غاعا َاألْل ألاْل ألاؾباب زم بلحها عةؤلاصا هكغ لُذ ألظل ج٘غاعا ألاٖثر ألاؾباب بقهاع َى ....... ومهمت

خى  -  شٙل الاهدشاع       -ْاثمت اإلاغاظهه              -                    جدلُل باٍع
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ٛ  اإلاهلىماث وجىكُم جغجِب  .الهملُاث في ؤو اإلاىخج في اإلاىظىصة ألازؿاء ؤو الهُىب خى

خى                     -  شٙل الاهدشاع       -             غاظههْاثمت اإلا -جدلُل باٍع

 

 .وجدلُلها اإلاهلىماث صعاؾت في اإلاؿئىلحن ٌؿانض الظي بالشٙل الهُىب َظٍ بلى اإلااصًت وألاؾباب

خى                     -  شٙل الاهدشاع       -             ْاثمت اإلاغاظهه -جدلُل باٍع

 
 

 ؤَم الاهىام مً ْىاثم اإلاغاظهت /

 بالخىػَو اإلاخهلٓت اظهتاإلاغ  ْىاثم -

 الهمل بمىاْو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

 الٙل-باألؾباب                   اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -
 

ت بهضٍ  .مهحن مخًحر نلى الخ٘غاعاث جىػَو ُُُٖت مهَغ

 بالخىػَو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

 الهمل بمىاْو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

 باألؾباب                   لٓتاإلاخه اإلاغاظهت ْىاثم -
 

حز  .ألازؿاء َحها ج٘ثر التي اإلاىاْو ؤصاء جدؿحن الهمل نلى بهضٍ الهمل، مىاْو خؿب اإلاشاٗل ؤو ألازؿاء نلى التٖر

 بالخىػَو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

 الهمل بمىاْو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

   باألؾباب                 اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -
 

حز بهضٍ اإلاشٙلت، ؤؾباب مً ؾبب ٗل ج٘غاع مضي مخابهت  .ألانلى الخ٘غاع طاث خل اإلاشاٗل نلى التٖر

 بالخىػَو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

 الهمل بمىاْو اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -

 باألؾباب      اإلاخهلٓت اإلاغاظهت ْىاثم -
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ً وجدضًض ؾبُهت الا   عجباؽ بُجهما ٌؿخسضم لهغع ؾبُهت الهالْت بحن مخًحًر

خى                     -        شٙل الاهدشاع -             ْاثمت اإلاغاظهه -جدلُل باٍع
 

ت ؤلاخطاثُت الىاخُت مً وخضٍ ٗاَُا يحر ؤهه بال الهالْت، َظٍ نً ؤولُه َ٘غة ج٘ىًٍ وطلٚ ىة الهالْت ؾبُهت إلاهَغ  .اإلاخًحًرً بحن ْو

خى                     -        شٙل الاهدشاع -             اثمت اإلاغاظههْ -جدلُل باٍع
 

لما  زـ ًمشل خُض .صخُذ واله٘ـ ؤْىي  اإلاخًحًرً بحن الهالْت ٗاهذ ٗلما ألاَػل اإلاالثمت زـ مً ٍْغب الىٓاؽ مجمىم ٗان ٗو

          .)الخؿابي الىؾـ نً اهدغاَاث ؤْل ؤو الاهدضاع زـ( ألاَػل اإلاالثمت

خى            -        شٙل الاهدشاع -             ْاثمت اإلاغاظهه -         جدلُل باٍع
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ٓت ؤصاء الهملُاث وجدلُل زؿىاتها   حؿخسضم ............ لخدضًض ؾٍغ

ؿت جضَٔ الهملُاث -            شٙل الاهدشاع       - - ؿت الؿبب وألازغ         -         زٍغ  زٍغ

ّ  وجىخُض - والٓضامى الجضص الهاملحن ؤمام الطىعة وطلٚ لخدُٓٔ نضة ؤَضاٍ ؤَمها جىغُذ  ألاماًٖ جدضًض في واإلاؿانضة - الهمل ؾغ

و مً حؿخُُض ؤن ًمً٘ التي  َخهخبر هي ] الجىصة بصاعة هكم في الهملُاث جىزُٔ - اإلاؿخمغة الخدؿِىاث مشاَع

ؿت جضَٔ الهملُاث -            شٙل الاهدشاع       - - ؿت الؿ  -         زٍغ  بب وألازغ       زٍغ

 في وإشراكهم الخريطة، في المستخدمة بالرموز إلمام لديهم يكون أن العمليات تدفق بخرائط المعنيين على وينبغي
 .لوضعها الكافي الوقت تخصيص مع وضعها

ؿت جضَٔ الهملُاث -            شٙل الاهدشاع       - - ؿت الؿبب وألازغ         -         زٍغ  زٍغ

 
ؿت خؿٚ الؿم٘ت حؿمى زغ   زٍغ

 
ؿلٔ نلحها اًػا ٙاوا ٍو  ٍؿت اٌش

ؿت جضَٔ الهملُاث          -            شٙل الاهدشاع       - ؿت الؿبب وألازغ  -زٍغ         زٍغ
 

ؿه َظٍ وجمشل ٗإج جطبذ ؤوال والتي اإلاشٙلت ؤو ألازغ جدضًض ًخم خُض هُؿها، باإلاشٙلت ألاؾباب َظٍ ونالْت اإلاشٙلت ؤؾباب الخٍغ  هاو

 ًخم بهضَا .للمشٙلت الغثِؿت نلحها ألاؾباب ًىغو بط الخـ لهظا الغثِؿت والُغوم الىؾـ زـ عؾم ًخم طلٚ وبهض الؿم٘ت، عؤؽ

ت الُغوم عؾم ت ووغو ألاؾباب الىؾـ لخـ الغثِؿت الُغوم مً اإلاخُغنت الشاهٍى  .نلحها الشاهٍى

ؿت جضَٔ الهملُاث -            شٙل الاهدشاع       - ؿت الؿبب وألازغ  -         زٍغ         زٍغ
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خطح ٖما  .. الشٙل مً ٍو

 ؤن َىإ زمؿت ؤؾباب عثِؿُت جاصي بلى وظىص اإلاشٙلت وهي

 .آلاالث (1

 .اإلاىاص (2

 .ألاَغاص  (3

4)  ّ  .الهمل ؾغ

 ( ٗل ماطٖغ صخُذ6        .الُٓاؾاث  (5

ت ألاؾباب نً ًخُغم ؤن اإلامً٘ ومً هاث الشاهٍى ظا ؤزغي، جَُغ  .ؤؾبابها حهضص ومضي اإلاشٙلت بُهتؾ نلى ٌهخمض َو

 املخاغغة الشاهُت نشغ الاؾئلت الؿابٓت 

ٛ  اإلاهلىماث جىكُم مً اإلاؿئىلحن جمً٘ التي للجىصة الاخطاجي الػبـ ؤصواث بخضي  هىم بحن والغبـ واؾبابها اإلاىخجاث في ألازؿاء خى

ظلٚ خضوزه وج٘غاع الخؿإ ٓا اإلاش٘الث جغجِب ٖو  هي اليؿبُت ألَمُتها َو

 اإلاغاظهت اثمتْ -

 الاهدشاع شٙل -

ؿت -  اإلاهلىماث جضَٔ زٍغ

ؿت -  اإلاخابهت زٍغ
 

ٛ  صخُدت الخالُت الهباعاث ظمُو  وهي زاؾئت واخضة نض الاهخاط في الازخالَاث خى

 اإلاىغىنه الُىُت اإلاىاضُاث وخضوص الُهلُه اإلاىاضُاث بحن للُغوْاث "الاهدغاَاث" مطؿلح ٌشحر  -

ٓت " حهخبر -  الاهخاط في ازخالَاث لىظىص جاصي ان ًمً٘ التي صعاإلاطا ؤخض " الهمل ؾٍغ

ٙاهُت الخاضت الازخالَاث جخطِ - هها بةم  الازخالَاث َظٍ خضور نىض الؿُؿٍغ جدذ الهمل وب٘ىن  جْى

 اإلاىخجاث ظىصة في جدؿحن وظىص ؤلاخطاثُت الازخالَاث جٓلُل الًُترع -
 

ٛ  زاؾئت الخالُه الهباعاث مً واخضة ؿت خى  : وهي ) الؿم٘ت ؿٚخ ( والازغ الؿبب زٍغ

ؿه َظٍ حهىص - ٗاوا ٗاعو  الى الخٍغ  Kaora Ishihkawa اٌشا

ت ألاؾباب نً ًخُغم ان اإلامً٘ مً - هاث الشاهٍى  ازغي  جَُغ

ٗاجها جطبذ والتي ؤوال اإلاشٙله او ألازغ جدضًض ًخم -  الؿم٘ت عاؽ و

ت ألاؾباب جخمشل  -  الغثِس ي الخـ مً اإلاخُغنه بالخؿىؽ للمشٙلت الشاهٍى
 

ٛ  زاؾئت الهباعاث مً واخضة  : ؤلاهخاط في ؤلازخالَاث خى

 ؤلاهخاط في بزخالَاث لىظىص جاصي ؤن ًمً٘ التي اإلاطاصع ؤخض " الُٓاؽ نملُت " حهخبر -

 اإلاىغىنت الُىُت اإلاىاضُاث وخضوص الُهلُت اإلاىاضُاث بحن الُغوْاث بلى ؤلاهدغاَاث حشحر -

ٙاهُت بهضم الهامت ؤلازخالَاث جخطِ - هها بم  ؤلازخالَاث خضور نىض الؿُؿغة زاعط زاعط الهملُت وج٘ىن   ,جْى

ٛ  نلى الضْت مً اإلاؿخىي  بىُـ مىخجاتها ٗل بهخاط اإلاىكمت حؿخؿُو ال -  الؼمً ؾى

و ؤماًٖ جدضًض نً َػال والٓضامى الجضص الهاملحن ؤمام الطىعة لخىغُذ تهضٍ التي ؤلاخطاجي الػبـ ؤصواث بخضي  مشاَع

 : هي , اإلاهىُحن بحن نلحها مخُٔ مىػ ع  نبر وطلٚ , الطًحرة الخدؿِىاث

 اإلاغاظهت ْاثمت -

 ؤلاهدشاع شٙل -

ؿت -  وألازغ الؿبب زٍغ

ؿت  -  الهملُاث جضَٔ زٍغ
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ٛ  صخُدت الخالُت الهباعاث مً واخضة ؿت خى  : وهي , ) الؿم٘ت خؿٚ ( وألازغ الؿبب زٍغ

ت ألاؾباب نً ًخُغم ؤن اإلامً٘ مً  - هاث الشاهٍى  ؤزغي  جَُغ

ٗإجها جطبذ والتي ؤوال شٙلتاإلا ؤو ألازغ جدضًض ًخم -  الؿم٘ت طًل و

ت ألاؾباب جخمشل -  الغثِـ الخـ مً اإلاخُغنت بالخؿىؽ للمشٙلت الشاهٍى

 للمشٙلت الغثِؿت ألاؾباب جمشل الُغنُت الخؿىؽ مً اإلاخُغنت الخؿىؽ -

 َظٍ نً ؤولُت َ٘غة ج٘ىًٍ بًُت مخًحًرً بحن وؤلاعجباؽ الهالْت ؾبُهت لهغع حؿخسضم التي للجىصة ؤلاخطاجي الػبـ ؤصواث بخضي

ت بخطاثُت هاخُت مً ٗاَُت الج٘ىن  والتي , الهالْت ىة ؾبُهت إلاهَغ  : هي , الهالْت جلٚ ْو

 ؤلاهدشاع شٙل  -

ؿت  -  وألازغ الؿبب زٍغ

ؿت -  الهملُاث جضَٔ زٍغ

 اإلاغاظهت ْاثمت -

ؿت نلى جىؿبٔ ال الخالُت الهباعاث مً واخضة  : للجىصة خطاجيؤلا  الػبـ ؤصواث ٗإخض الهملُاث جضَٔ زٍغ

ؿت َظٍ تهضٍ  -  الجىصة بصاعة هكم غمً الهملُاث لخىزُٔ الخٍغ

ؿت َظٍ نلى اإلاؿخسضمت الغمىػ  وغو في اإلاهىُحن الهاملحن بشغإ ًيبغي -  الخٍغ

ؿت َظٍ غمً الضاثغة شٙل ٌشحر -  نملُت ؤو ليشاؽ الخٍغ

ؿت َظٍ غمً اإلاشلض شٙل ٌشحر  -  ْغاع إلجساط الخٍغ
 

ٛ  زاؾئت الُتالخ الهباعاث مً واخضة   : وهي , ؤلاهخاط في ؤلازخالَاث خى

 اإلاىغىنت الُىُت اإلاىاضُاث وخضوص الُهلُت اإلاىاضُاث بحن للُغوْاث ؤلاخطاثُت ؤلازخالَاث مطؿلح ٌشحر -

ٙاهُت الهامت ؤلازخالَاث جخطِ - هها بةم  ؤلازخالَاث َظٍ خضور نىض الؿُؿغة جدذ الهملُت وب٘ىن  , جْى

ٛ  نلى الضْت مً اإلاؿخىي  بىُـ مىخجاتها لٗ بهخاط اإلاىكمت حؿخؿُو ال -  الؼمً ؾى

ّ  بزخالٍ ٌهخبر -  ؤلاهخاط في ازخالَاث لىظىص جاصي ؤن ًمً٘ التي اإلاطاصع ؤخض الُٓاؽ ؾغ

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  (1436) هُـ الُٓغة الؿابٓه مو حًُحر ضًُه الُٓغاث الؿابٓه   : وهي ؤلاهخاط في الازخالَاث خى

 ؤلاهخاط في ازخالَاث لىظىص جاصي ؤن ًمً٘ التي اإلاطاصع ؤخض " الهاملت الٓىي  " حهخبر -

ٛ  نلى الضْت مً اإلاؿخىي  بىُـ مىخجاتها ٗل بهخاط اإلاىكمت حؿخؿُو ال -  الؼمً ؾى

ٙاهُت الهامت الازخالَاث جخطِ - هها بةم  ألازخالَاث َظٍ خضور نىض الؿُؿغة جدذ الهملُت وب٘ىن  , جْى

 اإلاىغىنت الُىُت اإلاىاضُاث وخضوص الُهلُت اإلاىاضُاث بحن للُغوْاث  "ؤلاخطاثُت َاثالازخال   "مطؿلح ٌشحر -

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة  : وهي ) الؿم٘ت خؿٚ( ألازغ و الؿبب زغؾُت خى

 للمشٙلت الغثِؿت ألاؾباب جمشل الغثِـ الخـ مً اإلاخُغنه الخؿىؽ -

ؿت َظٍ حهىص - ٙاوا ٗاوعو بلى الخٍغ  اٌشُ

  اإلاشٙلت ؤو ألازغ جدضًض ًخم -
 
ٗإجها ؤوال  الؿم٘ت عؤؽ و

ت ألاؾباب نً ًخُغم ؤن اإلامً٘ يحر مً - هاث الشاهٍى  ؤزغي  جَُغ
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 املخاغغة الشالشت نشغ

 .مهُىت لُترة جدبهها ًخم قاٍَغ بُاهاث نغع نىضحؿخسضم 

ؿت اإلاخابهه - ابت -               زٍغ  زغاثـ الْغ
 

ت  .مهُىت مشٙله ؤو اَغةلك الٓغاءاث زباث اؾخمغاٍع

ؿت اإلاخابهه - ابت -               زٍغ  زغاثـ الْغ
 

 .وؤزغي  َترة بحن الٓغاعاث َظٍ وازخالٍ جظبظب بلى الخهٍغ

ؿت اإلاخابهه - ابت -               زٍغ  زغاثـ الْغ
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مُت وبُاهاث ٖمُه  حؿخسضم للخهبحر نً الازخالَاث في الاهخاط بطىعٍ ْع

ؿت اإلاخابهه - ابت -               زٍغ  زغاثـ الْغ
 

 حؿخسضم إلاغاْبت ؤصاء الهملُاث ؤو ألاوشؿت 

ؿت اإلاخابهه - ابت -               زٍغ  زغاثـ الْغ
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 املخاغغة الشالشت نشغ الاؾئلت الؿابٓت 

ؿت غمً A2 ٌشحر ابت زٍغ  بلى اإلاخىؾؿاث نلى الْغ

 الخالُت الىخضاث وؿبت -

 زابخه ُْمت -

 للهُىت الخؿابي الىؾـ -

 الهُىاث إلاخىؾؿاث الخؿابي الىؾـ -
 

ؿت غمً R ٌشحر ابت زٍغ  (1436ج٘غعث في ازخباع ) : بلى اإلاخىؾؿاث نلى الْغ

 للمضي الخؿابي الىؾـ -

 الهُىت إلاخىؾؿاث الخؿابي الىؾـ -

 زابخت ُْمت -

 اإلاضي  -
 

ابت ألاصوى الخض ٌؿخسغط اغُت بطىعة ) L C L ( للْغ ابت زغاثـ غمً ٍع  (1436ج٘غعث في ازخباع ) : ؾٍغٔ نً الْغ

ت اهدغاَاث زالزت ؾغح  -  للمجخمو الخؿابي الىؾـ مً مهُاٍع

ت بهدغاَاث زالزت بغاَت -  للمجخمو الخؿابي الىؾـ نلى مهُاٍع

ّ  اًجاص -  الهُىت في ُْمت وؤضًغ ُْمت ؤٖبر بحن الُغ

 نضصَا نلى الُٓم مجمىم ْؿمت -
 

ابت ألانلى الخض ٌؿخسغط اغُت بطىعة ) U C L ( للْغ ابت زغاثـ غمً ٍع  : ؾٍغٔ نً الْغ

ّ  بًجاص -  الهُىت في ُْمت وؤضًغ ُْمت ؤٖبر بحن الُغ

 نضصَا نلى الُٓم مجمىم ْؿمت -

ت بهدغاَاث زالزت ؾغح -  للمجخمو الخؿابي الىؾـ مً مهُاٍع

ت بهدغاَاث زالزت بغاَت -  للمجخمو الخؿابي الىؾـ بلى مهُاٍع

 

 مً الخإٖض زاللها مً ًمؼن  بدُض مهُىت لُترة جدبهها ًخم قاَغة البُاهاث لهغع حؿخسضم التي للجىصة اجيألاخط الػبـ ؤصواث بخضي

ت  (1436) : هي الكاَغة ب الخيبا ٖظلٚ و الازخالَاث نلى الخهٍغ و للكاَغة الٓغاءاث زباث اؾخمغاٍع

ؿت -  اإلاخابهت زٍغ

 الهملُاث جضَٔ زغؾُت -

 ألازغ و الؿبب زغؾُت -

 ألاهدشاع شٙل -
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 املخاغغة الغابهت نشغ

ت لجىاثؼ بصاعة الجىصة الشاملت :  ألاَضاٍ اإلاشتٖر

اصة -  .للمىكمت الخىاَؿُت اإلاحزة جضنُم في الباعػ  لضوعَا الجىصة بصاعة بإَمُت الىاؽ وعي ٍػ

 .اإلاىغىنت اإلاهاًحر مو اإلاىكمت ؤصاء ومٓاعهت للمىكماث الظاحي الخُُٓم حصجُو  -

ٛ  اإلاهلىماث ٛجباص حصجُو نلى الخض  -  َظٍ جؿبُٔ مً اإلاخدٓٓت والهىاثض الجىصة، زٓاَت وشغ اؾتراجُجُاث خى

 .ؤلاؾتراجُجُاث

اصة  - ٛ  مخؿلباث بسطىص الىعي ٍػ  .الخمحز نلى الخطى

غ نملُاث وجؿبُٔ جٓضًم نلى اإلاىكماث حصجُو -   ٗل ماطٖغ صخُذ –          .باإلاىكمت الجىصة بصاعة جؿٍى
 

 :ؤؾاؽ نلى الهالم في الجىصة ظىاثؼ ٗاَت حهخمض

ٓا ؾلُا مدضص مهاًحر مو باإلآاعهت اإلاىكماث ألصاء  .جُُٓمها ًخم التي الهىاضغ مً نىطغ لٙل مسططه نالماث ؤو لضعظاث َو
 

  وطلٚ ، 1651 نام الُاباهُحن واإلاهىضؾحن الهلماء اجداص ْبل مً ؤؾاؾها    وغو
 
 تالُاباهُ الطىانت في ومؿاَماجه صًمىج بجهىص انتراَا

 الجىصة لػبـ ؤلاخطاثُت ألاؾالُب في وبالظاث
ج الىؾىُت للجىصة                -                ظاثؼة صًمىج -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع

 .َحها الهاملت والىخضاث للمىكماث

ج الىؾىُت للجىصة          -                ظاثؼة صًمىج -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -      ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

مىذ ٖما
ُ
 .الشاملت الجىصة بصاعة مباصت وشغ في ؤو ؤلاخطاثُت، ألاؾالُب في ؤو ، الجىصة صعاؾاث في ؾاَمىا الظًً لؤلَغاص وج

ج الىؾىُت للجىصة                -                ظاثؼة صًمىج -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

خم  .املجاٛ َظا في هجاخا ألاٖثر اإلاىكمت ازخُاع ٍو

ج الىؾىُت للجىصة                -                ظاثؼة صًمىج -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع

 

 صحيحه وواحد خاطئة  3االهداف مهمة باالختبار يذكر لكم 

 حفظ رؤوس االقالم
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ؼ بهضٍ 1687 نام اإلاخدضة الىالًاث في ؾؿذتأ ُ٘ت اإلاىكماث بحن الخىاَؿُت حهٍؼ  .ألامٍغ

ج الىؾىُت للجىصة -           ظاثؼة صًمىج      -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -               ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

ٓىم ُ٘ت الخجاعة لىػاعة الخابو والخ٘ىىلىظُا للمٓاًِـ الىؾني اإلاههض الجاثؼة بغهامج بةصاعة ٍو  الخاص الٓؿام مو بالخهاون  ألامٍغ

ج الىؾىُت للجىصةظاثؼة مال٘ىم ب -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -               الضٍع
 

 .الهمل في الخمُحز إلاُهىم اإلاىكماث واؾدُهاب ، الجىصة بمىغىم الاَخمام حصجُو في

ج الىؾىُت للجىصة -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -               ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

ٗاث ججاعب نً والخبراث اإلاهلىماث جباصٛ بلى َتباإلغا  .الجىصة مجاٛ في الُاثؼة الشغ

ج الىؾىُت للجىصة -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -               ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع

 

 
 

 

 

 

 

قولك مثالً بدايه المراحل هي .. استالم حفظ المراحل ي

 طلبات الترشيح

 أو نهاية المراحل هي .... ارسال التقارير
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 الجىصة بصاعة وجؿبُٔ ألانماٛ ؤصاء في بالخمحز اإلالتزمت ماثاإلاىك لدصجُو 1661 نام الجىصة إلصاعة ألاوعوبُت اإلااؾؿت ْبل مً جإؾؿذ

ٛ  في وطلٚ الشاملت،  .ؤوعوبا صو

ج الىؾىُت للجىصة                -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

خم مىذ الجاثؼة .......... الى ؤعبو َئاث للمىكماث   ٍو

ٗا . 1  .ال٘بحرة ثالشغ

ٗاث الدشًُلُت والىخضاث الضواثغ . 2  .للشغ

 .الهام الٓؿام مىكماث . 3

 .والطًحرة اإلاخىؾؿت اإلاىكماث . 4

ج الىؾىُت للجىصة                -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

 .والهامت الخاضت ألانماٛ مىكماث مً نػى 800 مً ؤٖثر مً .......... اإلااؾؿت جخ٘ىن 

ج الىؾىُت للجىصة                -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
 

 هؾمخ بها زاضا للخمحز همىطظا اإلااؾؿت وغهذ خُض والخمحز ألاصاء في شمىلُه جدؿِىاث جدُٓٔ نلى اإلاىكماث بمؿانضة وجلتزم

 .للجاثؼة إلنضاصَا ؤو اإلاىكماث ؤصاء لخُُٓم واؾخسضمخه ، باؾمها

ج الىؾىُت للجىصة                -ظاثؼة صًمىج                 -  الجاثؼة ألاوعوبُت  للجىصة -ظاثؼة مال٘ىم بالضٍع
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 الاؾئلت الؿابٓت املخاغغة الغابهه نشغ 

 َما عثِؿخحن مجمىنخحن في مطىُه عثِؿُه مهاًحر حؿهه ًدىي  للخمحز همىطظا حشمل التي الشاملت الجىصة اصاٍع ظىاثؼ بخضي

 ((1436)) ج٘غعث في ازخباع نام  هي )ؤلاهخاط – اإلاؿانضة نىاضغ)

 للجىصة الاوعبُه الجاثؼة -

ج مال٘ىم ظاثؼة -  للجىصة الىؾىُت باصٍع

 للجىصة الىؾىُت الخمحز ظاثؼة -

 صًمىج ظاثؼة -
 

ج مال٘ىم ظاثؼة اخلمغ  غمً الشاهُت اإلاغخلت جخمشل  بمغخلت للجىصة الىؾىُه بالضٍع

 َغصي ؤؾاؽ نلى اإلاؿخٓلت اإلاغاظهه -

ٙام ْبل مً الجمانُه اإلاغاظهه -  الجاثؼة خ

 الغايبه اإلاىكماث مً للجاثؼة الترشُذ ؾلباث اؾخالم -

اعاث الخاضت اإلاغاظهاث اظغاء -  اإلاُضاهُت بالٍؼ
 

 وهي واخضة نضا صًمىج ظاثؼة حشملها التي الخُُٓم نىاضغ مؿمُاث مً ماًلي ظمُو

 الؿُاؾاث -

غ - ت اإلاىاعص جؿٍى  البشٍغ

 الجىصة جإُٖض -

 واليشغ الخهلُم  -
 

 : للجىصة ألاوعبُت الجاثؼة في الغثِؿُت اإلاهاًحر غمً الخمحز لىمىطط) اإلاؿانضة الهىاضغ ( ألاولى املجمىنت نىاضغ مً

 باملجخمو اإلاخهلٓت الىخاثج -

 باألَغاص اإلاخهلٓت الىخاثج  -

 وؤلاؾتراجُجُت اؾتالؿُ  -

 الغثِؿت ألاصاء هخاثج  -
 

ا جمىذ والتي , 1051 نام الُاباهُحن واإلاهىضؾُحن الهلماء بجداص ْبل مً جإؾؿذ التي الشاملت الجىصة بصاعة ظىاثؼ بخضي  ؾىٍى

  هي ألاَغاص إلهجاػاث ٖظلٚ جمخض والتي , َحها الهاملت والىخضاث هجاخا ألاٖثر للمىكماث

 للجىصة ألاوعبُت الجاثؼة  -

 صًمىج ظاثؼة  -

ج مال٘ىم ظاثؼة  -  للجىصة الىؾىُت بالضٍع

 للجىصة الىؾىُت الخمحز ظاثؼة  -
 

ج مال٘ىم لجاثؼة ألاؾاؾُت اإلاغاخل جيخهي  ((1436)) ج٘غعث بإزخباع نام  : ب املخضوصة الىؾىُت بالضٍع

 الٓاصمت للمغخلت اإلاىكماث جغشُذ -

غ بعؾاٛ  - تاإلا اإلاىكماث بلى ن٘ؿُت ٖخًظًت جٓاٍع  بالجاثؼة شاٖع

اعاث الخاضت اإلاغاظهاث بظغاء  -  اإلاُضاهُت بالٍؼ

 بالجاثؼة الُاثؼة اإلاىكماث بإؾماء والخىضُت الجهاجي ؤلازخُاع  -
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ؼ بهضٍ 1087 نام اإلاخدضة الىالًاث في جإؾؿذ التي الشاملت الجىصة بصاعة ظىاثؼ بخضي ُ٘ت اإلاىكماث بحن الخىاَؿُت حهٍؼ  والتي , ألامٍغ

 هي , الهمل في والخمحز الجىصة بمىغىم ؤلاَخمام ُولدصج تهضٍ

 للجىصة الىؾىُت الخمحز ظاثؼة -

ج مال٘ىم ظاثؼة -  للجىصة الىؾىُت بالضٍع

 للجىصة ألاوعبُت الجاثؼة -

 صًمىج ظاثؼة -
 

 ألاوعبُت اثؼةالج في الغثِؿت اإلاهاًحر غمً الخمحز لىىطط ) اإلاؿانضة الهىاضغ ( ألاولى املجمىنت نىاضغ مً لِؿذ الخالي مً واخضة

 : وهي , للجىصة

 الغثِؿت ألاصاء هخاثج -

 واإلاىاعص الشغاٖت -

 وؤلاؾتراجُجُت الؿُاؾت -

 الهملُاث -
 

ج مال٘ىم ظاثؼة مغاخل غمً " َغصي ؤؾاؽ نلى اإلاؿخٓلت اإلاغاظهت " بظغاء ًخم  : اإلاغخلت في للجىصة الىؾىُت بالضٍع

 ألاولى -

 الشاهُت -

 الشالشت -

 الغابهت -

 

ت ألاَضاٍ مً لِؿذ الخالي مً واخضة  : وهي الشاملت الجىصة بصاعة لجىاثؼ اإلاشتٖر

 للمىكماث الظاحي الخُُٓم حصجُو -

اصة - ٛ  مخؿلباث بسطىص الىعي ٍػ  الخمحز نلى الخطى

ٛ  اإلاهلىماث جباصٛ نضم نلى الدصجُو -  اإلاىكماث في الجىصة زٓاَت وشغ اؾتراجُجُاث خى

اصة - ٛ  الىعي ٍػ  للمىكماث الخىاَؿُت اإلاحزة جضنُم في الشاملت الجىصة بصاعة صوع  خى

ىم مىو ؤؾاؾه هكام ب٘ىجها جىضِ التي الشاملت الجىصة بصاعة مُهىم جؿىع  مغاخل ؤخضي  مىظ ؤؾبابها نلى الٓػاء و ألازؿاء ْو

حز ًىطب والتي البضاًت  : مغخلت هي الىْاثُت الجهىص نلى التٖر

 الُدظ -

 الجىصة جإُٖض -

 الجىصة غبـ -

 الجىصة خلٓاث  -
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 الواجبات

 /  الىاظب الاٛو

ذ َى   ؤخض ؤبهاص الجىصة الظي ٌشحر إلاضي زباث ألاصاء بمغوع الْى

 اإلاؿابٓت  -الطالخُت                -            الانخماصًت   -الاؾخجابت            -

و وظىصَا في اإلاىخج وبالخال ٗاهى لغغا الهمالء التي ًخْى ي ال خاظت للخهبحر نجها مً ْبل الهمُل والتي لً بخضي مخؿلباث اإلاىخج  همىطط 

ض وظىصَا مً مؿخىي عغا الهمُل هي   ًٍؼ

  اإلاخؿلباث ألاؾاؾُت -اإلاخؿلباث الجاطبت              -مخؿلباث ألاصاء               -مخؿلباث ؤلاهجاػ           -

 لجىصة مً ؤَم اإلاغج٘ؼاث التي ًجب جىُُظَا ختى حهخبر ؤلاصاعة ملتزمت ججاٍ ا

ل ألاظل بػاء الخدؿحن اإلاؿخمغالتزام  -  نلى الؿهغ وخضٍ  -              ؾٍى
 
 اجساط ْغاع الشغاء انخماصا

 ظمُو ماطٖغ  -                         نضم الخىؾو في حشُ٘ل َّغ الهمل -

 /الىاظب الشاوي 

ث ُْمه نالُت باليؿبت بسطاثظ مهُىت في اإلاىخج طابخضي الاؾتراجُجُاث الغثِؿُت نلى مؿخىي اإلاىكمت والتي جٓىم نلى الخُغص 

حز       -الاؾتراجُجُه الهجىمُه          -           للهمُل هي   اؾتراجُجُت ُْاصة الخٙلُه  -             اؾتراجُجُت الخمُحز  -اؾتراجُجُت التٖر

ب في الجىصة ب   جدشمل اإلاغخلت الغابهه مً مغاخل نملُت الخضٍع

بي              جطمُم البرها - بُه -مج الخضٍع بي وججهحز اإلااصة الخضٍع    الخدػحر للبرهامج الخضٍع

بُه                - بُه -جإؾِـ اإلاىكمت الخضٍع  جدضًض الاخخُاظاث الخضٍع

ُذ اإلاؿلىب )   ( jitمً ؤَم الُىاثض الىاظمت نً جؿبُٔ هكام الشغاء في الخْى

ذ اهخكاع وضٛى اإلاىاص مً مساػن اإلاىكمت  -            جٓلُل اإلاؿاخت املخططت لئلهخاط والهملُاث - اصة ْو  ٍػ

اصة اإلاؿاخاث املخؼهُت                  -  ؤ+ب -                                 ٍػ

 الىاظب الشالض /

ٙالُِ اإلاخهلٓت باإلاىاص والهمالت واإلاطاٍعِ ألازغي التي جضَو  ٙالُِ الُشل الضازلُت والتي حشحر للخ في ؾبُل بضالح اإلاىخجاث بخضي ج

  بناصة الهمل -اإلاغصوصاث                    -جدلُل الُشل             -الهام / الخغصة                  -                 اإلاهُبت هي

اث ؤصاء ؤنلى وجخػمً بوشاء َّغ نمل وجؼوٍضَ الالػمت آلنمالها ا باإلاىاعص بخضي م٘ىهاث زالزُت ظىعان التي تهضٍ للىضٛى بلى مؿخٍى

ابت الجىصة                  -                                 هي   بَدظ  -الخدؿحن                  -الخسؿُـ                   -ْع

اث جبني بصاعة الجىصة الشاملت والظي جطل بلُت اإلاىػماث بهض مط ي ) ( ؾىىاث مً مماعؾت نملُت جدؿحن الجىصة 8-5ؤخض مؿخٍى

ل َى   خُض تهخم بخًُحر الشٓاَت نلى اإلاضي الؿٍى

 اإلاؿخىي الهالمي  -مؿخىي مؿخسضمى ألاصواث           -          مؿخىي مىُظو الخدؿِىاث -مؿخىي عابدى الجىاثؼ           -

ؤؾبابها والغبـ بحن هىم بخضي اصواث الػبـ ألاخطاجي للجىصة التي جمً٘ اإلاؿاولحن مً جىكُم اإلاهلىماث خٛى ألازؿاء في اإلاىخجاث و 

 آلَمُتها اليؿبُت هي 
 
ٓا ظلٚ جغجِب اإلاش٘الث َو  الخؿإ وج٘غاع خضوزه ٖو

ؿت جضَٔ الهملُاث                -        ْاثمت اإلاغاظهت -شٙل الاهدشاع              - ؿت اإلاخابهه -زٍغ  زٍغ
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 ؾااٛ (( 20)) الـ  )الجىصة اصاعة  (اإلاغاظهت ؤؾئلت

 : ًلي مما الصخُدت ظابتؤلا  )ازخاع( قلل

 ؟ َى ، ألانظاع تهمه وال اإلاش٘الث وخل بالىخاثج حهخم الظي الهمُل 1-

 . الش٘ىي  صاثم الهمُل )ا

 . )الطامذ ( الخلُم الهمُل ) ب(

 .اإلاؿخًل الهمُل ) ث(

 .اإلاىغىعي الهمُل  )ر(

 

ٙاوي  مهالجت بظاعءاث غمً الشالشت اإلاغخلت جخمشل 2-  : ب الش

 .مىه اإلآضمت الش٘ىي  بدل إلباليه بالهمُل الاجطاٛ )ا

 .اإلاشٙلت لخل اإلاىاؾب الٓغاع اجساط  )ب(

ٛ  والاؾخُؿاعاث الخدُٓٓاث بظغاء ) ث(  .الش٘ىي  خى

ٙاوي  يغبلت ) ر(  .مجها باإلاىغىنُت والاَخمام الش

 

 ب٘ىجها جخطِ والتي ، الهمُل عغا نلى رالخإزح في ؤٖبر صعظت جمشل والتي "الهمالء لغغا ٗاهى همىطط" غمً اإلاىخج مخؿلباث بخضي 3-

هت يحر  : هي الهمُل، مً نجها مهّبر ويحر مخْى

 .الجاطبت اإلاخؿلباث  )ؤ(

 صاء الا مخؿلباث) ب(

 . ؾاؾُتالا  اإلاخؿلباث ) ث(

 .ؤلاهجاػ مخؿلباث ) ر(

 

 :لهمالءا مً اإلاهلىماث ظمو ُبًُت الاؾدباهت ؤؾئلت ضُايت نىض مغاناتها ًيبغي التي ألامىع  مً 4-

 .مدضصة ألاؾئلت ج٘ىن  ؤن  )ؤ(

حز) ب(  مدضصة بةظابت للهمُل جىحي التي ؤلاًداثُت ؾئلتالا  نلى التٖر

 .واخض ؾااٛ في واخضة مهلىمت مً ٖثرا جػمحن) ث(

 .ماطٖغ ظمُو ) ر(

 : QFD) ) الجىصة وقُُت اهدشاع َىاثض مً 5-

غ املخطظ الىْذ جىَحر ) ا  .اإلاىخج لخؿٍى

 .اإلاىكمت هدى الهاملحن اوظه حهمُٔ ) ب(

 .البُو مابهض زضمت جٙلُت جسُُؼ ) ث(

 .طٖغ ما ظمُو  )ر(

ٛ  صخُدت الخالُت الهباعاث ظمُو 6-  : وهي زاؾئت، واخضة نضا الهمُل خى

حز ًخم) ا)  للمىخج زحر الا اإلاؿخسضم وعيباث خاظاث نلى الشاملت الجىصة بصاعة في التٖر

 . اإلاهىُت الىخضة مً مىخج َى إلاا الخالي اإلاؿخسضم الضازلي بالهمُل ًٓطض ) ب(

 غمً ؤمً  الاؾدباهاث حهخبر) ث(
 
 الهمُل لطىث الاؾخمام ؾالُبؤٖثر الؿّغ اؾخسضاما

هاث مؿاوي  اإلاىخج ؤصاء ٗان بطا  )ر(  ]عاض ي الهمُل ً٘ىن   [الصخُذ .ؾهُض بظلٚ الهمُل ً٘ىن  الهمُل لخْى
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ت نلى (9.1) ؤلاخضاسي ًمشل 7- تؤلا  الشب٘ت هكٍغ  :همـ ومىجىن، بلُٚ للباخشان صاٍع

 .اإلاشالُت الُٓاصة ) ا)

 .ؤلاظخمانُت الُٓاصة  )ب(

 .اإلاهخضلت الُٓاصة ) ث(

 .اإلادؿلؿت الُٓاصة ) ر(

 

ا ًيبغي التي الخطاثظ مً لِؿذ الخالي مً واخضة 8-  :وهي الىاجخت، الُٓاصة في جىََغ

ٛ   الىْاًت مً الخإٖض  [الصخُذ  .الخإُٖض نلى الهالط بضآل مً الىْاًت  )ا)   ]الهالط مً بض

غ بضآل مً بظغاء الطُاهت َٓـ  ) ب(  اجإُٖض نلى الخؿٍى

 .الخىاَـ مً بضال الخهاون  حصجُو ) ث(

 الىكغ إلاشاٗل نلى ؤؾاؽ ؤجها َغص للخهلم  ) ر(

 

ٛ  في الُٓاصة َهالُت ؤمام الطهىباث ؤو املخضصاث ؤَم مً -9  :لتالشام الجىصة بصاعة لخؿبُٔ الخدى

ؼ  [الصخُذ  42ص .ومُىلهم اإلاغئوؾحن اججاَاث  )ا)   [اإلاهنى حًحر َهي  )اَتزاػ ، نضم  (ٗلمت نلى ٖع

 .وواظباجه الهمل مهام وغىح ) ب(

هها التي بالشهاعاث الهلُا ؤلاصاعة التزام ) ث(  .جَغ

اصة ) ر(  .وؾحن واإلاغئ  الٓاثض بحن اإلاخباصلت الشٓت ٍػ

 

 :ؤمىع،مجها نضة في ًخلخظ الجىصة مجاٛ في الهلُا ؤلاصاعة صوع  ؤن ) ISO ( للمىاضُاث الضولُت اإلاىكمت ؤغاَذ10-

 َضاَهاوا  الجىصة ؾُاؾت وغو) ا)

 .َضاَها وا الجىصة ؾُاؾت وحهمُم وشغ ) ب(

حز غمان ) ث(  .الهمُل اخخُاظاث نلى التٖر

 .ماطٖغ ظمُو  )ر(

 :الجىصة ججاة ملتزمت ةؤلاصاع  حهخبر ختى جىُُظَا ًجب التي اإلاغج٘ؼاث مً 11-

  الشغاء ْغاع اجساط نضم  )ؤ(
 
 .وخضٍ الؿهغ نلى انخماصا

 .اإلاؿخمغ الخدؿحن بػاء ظلالا  ْطحر التزام) ب(

ّ  نلى الخُاف ) ث( ا ونضم والخضٍعب لئلشغاٍ الٓضًمت الؿغ  .حًُحَر

ت الهُىب َلؿُت نً نض ب اٛ ) ر(  . Zero Defects الطٍُغ

 

 : ب الاؾتراجُجُت لئلصاعة الشالشت الهملُت جسخظ 12-

 .الُٓاصًت الغئٍا ) ا)

 الغثِؿت َضاٍالا  جدضًض) ب(

 .البِئت جدلُل  )ث(

 .اإلاىكمت عؾالت ) ر(

 

 

 



117 
 

ا ًيبغي التي الشغوؽ مً لِؿذ الخالي مً واخضة 13-  :وهي الجُضة، ألاَضاٍ في جىََغ

 .مدضصة ) ا(

 .للُٓاؽ ْابلت ) ب(

طهب مشالُت  )ث(   [ [Achievableللخدُٓٔ ْابل واْعي [ذالصخُ .جدُٓٓها ٍو

 .ػمني بؾاع غمً ) ر(

 

ٛ  اإلاىكمت جدبهها التي ؤلاؾتراجُجُاث بخضي 14-  مشل للمىكمت الضازلُت بالكغوٍ الاَخمام حؿتهضٍ والتي ؤَضاَها، بلى للىضى

ب،  : هي الخىكُمي، الهُٙل بىاء وبناصة الخضٍع

 .الضَانُت ؤلاؾتراجُجُاث  )ؤ(

 .الهجىمُت ُجُاثالاؾتراج ) ب(

 .الاؾخٓغاع اؾتراجُجُاث ) ث(

 .الخٙلُت ُْاصة اؾتراجُجُاث ) ر(

 

غ حؿعى التي الجىصة مجاٛ في اإلاخبهت الاؾتراجُجُاث ؤَم مً 15-  جُُٓم نلى جٓىم والتي اإلاىكمت، صازل الهملُاث لخؿٍى

 :بحها َُما الهالْاث وصعاؾت ٗامل بشٙل الهملُاث

حز ) ا(  .الهمالء نلى التٖر

 .الجىصة جدؿحن  )ب(

 .الجىصة غبـ الهلُا ؤلاصاعة جىلي ) ث(

 اإلا٘شِ الجىصة جضٍعب ) ر(

 

ٛ  زاؾئت الخالُت الهباعاث مً واخضة 16-  :وهي اإلاىكمت، وبؾتراجُجُت الجىصة بؾتراجُجُت بحن الهالْت خى

 .الجىصة بؾتراجُجُت جدضًض نىض اإلاىكمت في اإلاخىَغة ؤلاهخاط ج٘ىىلىظُا مغاناة ًيبغي )ا)

 الجىصة اؾتراجُجُت اإلاىكماث جدضص  [الصخُذ .لها الهامت الاؾتراجُجُت نً مؿخٓل بشٙل الجىصة بؾتراجُجُت اإلاىكمت جدضص  )ب(

 [ ؤلاهخاط ؾُاؾاث مً ظؼء بٛ هي ما الجىصة اؾتراجُجُت و ، لها الهامت الؿتراجُجُت بؾاع غمً

ت ؾغاٍالا  ببالى الػغوعي  مً) ث(  واإلاىاضُاث اإلاؿلىبت لخطمُم اإلاىخج باإلاهاًحر  ؤلاهخاظُت لُتالهم في اإلاشتٖر

ٙاَت ومهغوَت مدضصة الجىصة بؾتراجُجُت ج٘ىن  نؤ الػغوعي  مً) ر(  وزاعظها اإلاىكمت صازل الجهاث ل

 

ٓا الشاهُت الخاظت جخمشل 17- اث َو ت غمً ؤلاشبام ألولٍى  ب ؤلاوؿاهُت للخاظاث ماؾلى ببغاَام هكٍغ

 .مانُتالاظخ الخاظاث ) ا

 .الُؿُىلىظُت الخاظاث ) ب(

 .ألامان خاظاث  )ث(

 .والاخترام الخٓضًغ خاظاث ) ر(

 

 :مجها ، انخباعاث نضة اإلااصًت الخىاَؼ في جخىَغ ؤن ًيبغي الشاملت الجىصة بصاعة َلؿُت غمً 18-

 صاءباال  الخاَؼ عبـ نضم) ا

ؼ ألظل الجمانُت الخىاَؼ اؾخسضام .[الجمانُت الخىاَؼ اؾخسضام  )ب(  ]الٍُغٔ عوح حهٍؼ

حز مو  !!! ؤلاظابت زُاعاث في زاصنت نباعاث في ] ججىب ، نضم [ نباعة نلى التٖر

ت ظىصة نالوة مىذ ججىب) ث( ٙاَت ؾىٍى  اإلاىكمت هخاثج ؾاؽا نلى الهاملحن ل
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 .ماطٖغ ظمُو ) ر(

 :مجها َامت، نىامل نضة نلى الهاملحن جم٘حن هجاح ٌهخمض -19

 .واإلاغئوؾحن الغئؾاء بحن الشٓت غهِ ) ا)

ل الغئوؾاء عيبت مضي  )ب(  .للمغئوؾحن الطالخُاث بخدٍى

 .اإلاىكمت في اله٘ؿُت الخًظًت هكام َهالُت نضم ) ث(

 .اإلاؿاولُت جدمل نلى اإلاغئوؾحن جضٍعب نضم ) ر(

 

ا الجىصة جضٍعب ٌؿعى التي الغثِؿت ألاَضاٍ مً-20  :اإلاخضعب اإلاىقِ لضي جدُٓٓها بلى ؤؾاؾ 

اصة ) ا)  . اإلاهلىماث ٍػ

 .الخجاَاث حًُحر ) ب(

 .اإلاهاعاث جدؿحن ) ث(

 .ماطٖغ ظمُو  )ر(
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 واحدةتم وضع العلماء في صفحه 
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 ْىاهحن ماصة بصاعة الجىصٍ

 11املحاضرة 
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 11قىاهين املحاضرة 

 

 


