
ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي   ةالعامة المؤسس                                                   

ي والمهن 
 للتدريب التقن 

 للمناهج  ة اإلدارة العام                                               
 األهلي اإلدارة العامة للتدريب                                                                               

 
 
 
 

 

 

 المملكة العربية السعودية 

ي 
ي والمهن 

 المؤسسة العامة للتدريب التقن 

 اإلدارة العامة للمناهج 

 اإلدارة العامة للتدريب االهلي 

 

 

  

ي 
 الخطة التدريبية ف 

ية  دبلوم إدارة الموارد البشر

 م2019 –ه 1440

ي المجزأ
 النظام النصف 



ية دبلوم   إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 1 of 4 
 

 امرد  404 الرمز إدارة الجودة الشاملة وتقييم أداء العاملي    اسم المقرر 

 امرد  103 متطلب سابق 

ي  االول   الجزء
 التاسع الثامن السابع السادس  الخامس الرابع الثالث  الثان 

 3        الساعات المعتمدة 

تدريب  ال
ي 
 تعاون 

ساعات اتصال  
 )ساعة/أسبوع( 

ة   6        محاض 

 0        عملي 

 2        تمرين 

 وصف المقرر 

هو عبارة عن مادة تدريبية تختص بدراسةةةةةةةةةةةةةةةة الجودة الشةةةةةةةةةةةةةةةاملة وقظم إدارة الجودة الشةةةةةةةةةةةةةةةاملة وسةةةةةةةةةةةةةةةب   ياس در ة الجودة والر ابة عليها 
 والتعرف عل حلقات تحسينها. 

 الهدف العام من المقرر

المقرر  ادر عل   قهاية  ي 
المتدرب ف  يتع اان يكون  إدارة  عل    رفن  الشاملة  مالجودة، قظامفهوم  الجودة  اتيجية   ،إدارة  استر

 أقظمة الجودة. ، خدمة العمالء ، حلقات تحسي   الجودة،  لر ابة عل الجودة، اياس در ة الجودة،  الجودة الشاملة

 األهداف التفصيلية للحقيبة: ان يكون المتدرب  ادرا عل ان

 مفاهيم أساسية عن الجودة الشاملة ان يتعرف عل  .1
ي الجودة الشاملة  .2

 ان يوضح مفهوم القيادة ف 
ي ان يوضح  .3 اتيج   للجودة الشاملة  التخطيط االستر
 ان يتعرف عل  ودة خدمة العمالء  .4
ية  .5  ان يبي    ودة الموارد البشر
  ودة العال ة مع الموردين ان يوضح  .6
 وادواته ان يتعرف عل التحسي   المستمر  .7
 ان يوضح رواد ومدارس الجودة الشاملة .8
 ان يتعرف عل قظام المواصفات القياسية  .9

 طبق إ راءات الجودة.  ي .10
 قماذج الجودة.  يستخدم .11
 ح  المشكالت واتخاذ القرارات.  .12

 النظرية والعملية(  )الوحدات 
 ساعات التدريب 

 العملية النظرية 

 ------  7 الشاملة مفاهيم أساسية عن الجودة 

ي الجودة الشاملة  القيادة
  5 ف 

ي  اتيج    5 التخطيط االستر

كت   عل العمي  
 ------  8 التر

ية   ------  7 االهتمام بالموارد البشر

 ------  7 العال ة مع الموردين

  5 التحسي   المستمر لجودة العمليات 

 ------  9 أدوات التحسي   المستمر 

 ------  5 الجودة الشاملة رواد ومدارس إدارة 

 ------  6 قظام المواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة اآليزو

 ------  64 المجموع 

اطات السالمة   اشتر

 ال يو د 
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العال ة

 أدوات التقييم 

7 

 مفاهيم أساسية عن الجودة الشاملة  

 تعريف الجودة •

 عناض الجودة •

 تكاليف الجودة •

 أ سام تكاليف الجودة •

 تعريف إدارة الجودة الشاملة •

 المالمح الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة •

 المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة •

 فوائد إدارة الجودة الشاملة •

 مراح  تطور الجودة الشاملة •

الفرق بي   ضبط الجودة الشاملة وضمان الجودة وإدارة  •
 الجودة وإدارة الجودة

 الشاملة •

 إدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة •

 مراح  تطبيق إدارة الجودة الشاملة •

معارف  
 أساسية 

 

من   أكت  يتم التقييم بواسطة واحدة أو 
 أدوات التقييم التالية: 

 األسئلة التحريرية  .1
 والحوار النقاش   .2
 الحاالت الدراسية .3
 تمارين عملية  .4
 العم  ضمن مجموعات .5
االختبارات )االسبوعية   .6

 والشهرية والنهائية( 
 

 

4 

 القيادة  

 مفهوم القيادة •

 صفات القيادة •

 صفات القائد •

ي إقجاح إدارة الجودة الشاملة •
 أهمية القيادة ف 

 مجلس الجودة •

 المهام الرئيسية لمجلس الجودة •

 عناض التمت    •

4 

ي   اتيج   التخطيط االستر

ي  • اتيج   التخطيط االستر

ي  • اتيج   صفات التخطيط االستر

ي  • اتيج   مراح  التخطيط االستر

  يم المنشأة ورؤية و رسالة   •

نشةةةر رسةةةالة ورؤية و يم المنشةةةأة أهمية الرسةةةالة والرؤية   •
 والقيم

ات وعوام  النجاح األساسية •  مؤشر

ي  • اتيج  ي بناء الخطة االستر
 المشاركون ف 

ي فوائد  • اتيج   التخطيط االستر

 الخطط التنفيذية •

ي )تحلي  سوات( • اتيج   التحلي  االستر

7 

كت   عل العمي  
 التر

 أصناف العمالء •

 التعرف عل متطلبات ورغبات العمي  •

 العال ة مع العمالء •

 قظام إدارة شكاوي العمالء •

ي التحسي   المستمر للعمليات •
 دور العمي  ف 

7 

يةاالهتمام بالموارد     البشر

ية •  قظم إدارة الموارد البشر

 قظام اختيار التوظيف •

 قظام التدريب والتطوير •

 قظام تقييم األداء •

 قظام المكافآت والحوافز والتقدير •

 قظام االتصاالت •

 أقواع االتصاالت •

ي التحسي   المستمر للعمليات •
 مشاركة الموظفي   ف 
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العال ة

 أدوات التقييم 

5 

 العال ة مع الموردين

 العال ة مع الموردينالعناض الرئيسية لتنظيم   •

ي الو ت المناسب •
 قظام التوريد واإلقتاج ف 

 أهداف قظام •

 عناض قظام •

 فوائد تطبيق النظام •

 قظام كاقبان   •

10 

 التحسي   المستمر لجودة العمليات  

ي أداء العمليات •
 العناض الرئيسية ف 

 الصفات القياسية للعملية اإلقتا ية أو الخدمية •

 المستمر لجودة العملياتأهداف التحسي    •

 خطوات التحسي   المستمر لجودة العمليات •

 تعريف أدوات تحسي   الجودة •

ي  •
 العصف الذهن 

ي  •
 خطوات العصف الذهن 

ي  •
وط أساسية للعصف الذهن    واعد وشر

 مخطط العال ات •

 خطوات استخدام مخطط العال ات •

  واعد استخدام مخطط العال ات •

 خرائط تدفق العمليات •

 استخدام خريطة تدفق العملياتخطوات   •

 مصطلحات رسوميه •

 تحلي  سوات •

 خطوات استخدام تحلي  سوات •

• )  مخطط عظم السمكة ) السببية واألثت 

 طريقة استخدام مخطط عظم السمكة •

 خريطة باريتو •

 خطوات استخدام خريطة باريتو •

 مخطط األنشطة •

 خطوات استخدام مخطط األنشطة   •

  

10 

ظهور وازدهار وقمو قظام  رواد ومدارس إدارة الجودة الشةةاملة  
 ادارة الجودة

 مدخ  إدوارد ديمنغ •

 ققاط ديمنغ األربعة عشر إلدارة الجودة الشاملة •

 دائرة ديمنغ لتحسي   العمليات •

 مدخ   وزيف  وران •

الجودة   • إدارة  لتطبيق  العشةةةةةةةةةةةةةةةر  ققةةةةةةةةاطةةةةةةةةه  منهج  وران  
 الشاملة

ي  •  مدخ  فيليب كروسن 

ي إلدارة الجودة الشاملةمنهج   •  كروسن 

5 

قظام المواصةةفات القياسةةية الدولية إلدارة الجودة اآليزو  
 ظهور وازدهار وقمو قظام ادارة الجودة

 المنظمة العالمية للمواصفات القياسية •

 قظام اآليزو ۹۰ •

 قظام اآليزو  ۹۰۰۰:۲ •

 9000قظام اآليزو   •

اآليةةزو   • قةةظةةةةةةةةام  أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةا  عةةل  يةةقةةوم  ي 
الةةنر الةةمةةبةةةةةةةةادئ 
۹۰۰۰:۲۰۰۰ 

 ۹۰۰۱:۲۰۰۰متطلبات قظام اآليزو   •

ي النظام •
 الوثائق المطلوبة ف 
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 المنهج التفصيلي النظري 

 المحتوى الساعات 
المهام ذات  
 العال ة

 أدوات التقييم 

 ۹۰۰۱:۲۰۰۰شهادة اآليزو   •

والحصةةةةةةةةةةةةةةةول   ۲۰۰۰: 9001خطوات تطبيق قظةام اآليزو   •
 عل شهادة المطابقة

 ۹۰۰۰:۲۰۰۱عوام  مهمة لنجاح تطبيق قظام اآليزو   •

 بإدارة الجودة الشاملة  ۹۰۰۰:۲۰۰۰عال ة اآليزو  •
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