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إْ ّٔٛفس اٌخّ١ن األٚكٚبي٠ ٟؼخبيل ِيٓ اٌّيـاؽً اإلؿاك٠يت اٌغـ٠زيت ٔييبٚ ١اٌالمِيت ٌخطي٠ٛل ٚحغيي ٓ١أؿاء ِٕظّي ث
األػّ ي ٔخ١ضت ٌظٛٙك اٌؼـ٠ـ ِٓ اٌّخغ١لاث اٌـ١ٌٚت اٌخ ٟعخّج ضلٚكة حطب١ميٗ حّشيِ ١يغ إؿكان ٘يقٖ اٌّخغ١يلاث
ٚضلٚكة ِٛاوبت ِخطٍب ث اٌّلعٍت اٌم ؿِت.
ٚحؼخبل االحض ٘ي ث اٌخٕظ١ّ١يت االبخى ك٠يت ِيٓ اٌمضي  ٠اٌلئ١يي١ت اٌالمِيت ٌخشيض١غ ػٍّ١يت االٌخيناَ ٚحطب١يك ّٔيٛفس
األٚكٚب ٟاٌّخّ١ن ٚإفا فشً فل٠ك اإلؿاكة ف ٟإْ ٠ـكن اٌّٙي كاث اٌخٕظ١ّ١يت ٔغي ٛاٌخطب١يك فّيٓ غ١يل اٌّغخّيً أْ
٠خغمك أٔ ٞض ط  .إْ ؽطت اٌخطب١ك حغخ س إٌ ٝحأ١٠ـ ِٓ اٌم ١ؿة اٌخٕظ١ّ١ت ٚوقٌه ِخ بؼت األٔشطت اٌخ ٟحمٛؿ إٌٝ
ؽٍك رم فت اٌضٛؿة ٚاٌخّ١ن

 حطب١ك اٌؾطٛاث اٌؼٍّ١ت ٌخطب١ك ّٔٛفس األٚكٚب ٟاٌخّ١ن .EFQM
 بٕ ء ِٕ ػ اٌؼًّ اٌّي ػـ ف ٟإعـاد اٌخغ١١ل اٌخٕظٔ ّٟ١غ ٛحطب١ك ّٔٛفس اٌخّ١نEFQM. .
 حطب١ك أؿٚاث ٚأى ٌ١ب حط٠ٛل إٌّٛفس ف ٟاٌٛالغ اٌؼٍّ.ٟ
 و١ف١ت إعـاد اٌخط٠ٛل اٌّيخّل ف ٟاٌؾـِ ث ٚإٌّخض ث ٌخغم١ك اٌخّ١ن  ٚاٌل ٠ؿة ف ٟاألؿاء.






اٌخغـ ٠ث اٌخ ٟحٛاصٗ إٌّظّ ث اٌّؼ صلة.
أّ٘١ت ِٛاصٙت حغـ ٠ث اٌّيخمبً.
ٚالغ اٌّّ كى ث اإلؿاك٠ت فِ ٟؤىي ث اٌؼّ ي اٌؼلب١ت.
ِ ٙكاث اٌم ١ؿة ٚاٌخٛامْ اإلؿاكٞ

–






إىخلاح١ض١ت اٌضٛؿة . Quality strategy
حؼل٠ف إؿاكة اٌضٛؿة اٌش ٍِت Total Quality Management
ٌّ فا اٌضٛؿة اٌش ٍِت.
ِخطٍب ث حطب١ك إؿاكة اٌضٛؿة اٌش ٍِت  :إٌم ط اي 41
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ػمب ث حطب١ك إؿاكة اٌضٛؿة اٌش ٍِت Barriers to TQM
ِ اٌق٠ ٞضب حضٕبٗ عخ ٝال ٔفشً ف ٟحطب١ك إؿاكة اٌضٛؿة.
رّ ٔ١ت ؿكٚه ٌٍخؼٍُ Eight Lessons to Learn
اٌفٍيفت اٌخ ٟحُ حؼٍّ٘ ِٓ ٙقٖ اٌـكٚه . The philosophy from which these lessons are learned
اٌخغلن ٔغ ٛاٌفٍيفت Moving towards the philosophy
إؿاكة اٌضٛؿة اٌش ٍِت فٍيفت ى ١ى١ت TQM : A political philosophy

لٛاػـ اٌضٛؿة اٌمـّ٠ت ٚاٌضـ٠ـة.
إؿاكة اٌضٛؿة اٌش ٍِت ِ ٘ ٟإال حغ١١ل حٕظTQM is organizational change ّٟ١
ِـؽً اٌيبؼت اهThe seven's Approach
اإلىخلاح١ض١ت strategy
اٌ ١ٙوً structures
اٌؼ ٍِstuffْٛ
اٌّ ٙكاث Skills
إٌّظ Style
اٌم ُ١اٌّشخلوت .shared values

EFQM














اٌّؼ ١ك األٚي – اٌم ١ؿة.
اٌّؼ ١ك اٌز ٔ – ٟاٌي ١ى ث ٚاالىخلاح١ض ١ث.
اٌّؼ ١ك اٌز ٌذ – اٌّٛاكؿ اٌبشل٠ت.
اٌّؼ ١ك اٌلابغ – اٌّٛاكؿ.
اٌّؼ ١ك اٌؾ ِو -اٌؼٍّ ١ث.
اٌّؼ ١ك اٌي ؿه – ٔخ ئش اٌّخؼ ٍِ.ٓ١
اٌّؼ ١ك اٌي بغ – ٔخ ئش اٌّضخّغ.
اٌّؼ ١ك اٌز ِٓ –ٔخ ئش اٌـاء اٌبشل٠ت

اٌخٛصٗ ب ٌٕخ ئش  . Result Orientationاٌخلو١ن ػٍ ٝاٌؼّالءCustomer Focus
اٌم ١ؿة اٌ ٙؿفتLeadership & Constancy of Purpose
حّٕ١ت ِٚش كوت اٌّٛاكؿ اٌبشل٠تPeople Development& Involvement
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اٌخؼٍُ  ,االبخى ك ٚاٌخغيLearning , Innovation& Improvement ٓ١
اٌّيؤ١ٌٚت االصخّ ػ١تPublic Responsibility
حّٕ١ت اٌؼالل ث ٚاٌخغ ٌف ث .Partnership Development

اٌؼٍّ١ت اإلؿاك٠ت ٚحبي١ظ اإلصلاءاث اٌؼٍّ١ت.
اٌخٕظٚ ُ١اٌي ١ى ث ٚاإلصلاءاث اٌّخبؼت ف ٟحبي١ظ األػّ ي.
ِفٚ َٛٙأّ٘١ت حبي١ظ اإلصلاءاث ف ٟاٌّؤىي ث.
اٌخٕظ ُ١اإلؿاك ٞوؼٍّ١ت ِخى ٍِت ٚػاللخٗ بأبؼ ؿ ِٚى ٔٛث اٌؼٍّ١ت اإلؿاك٠ت بّف. ِٙٛٙ
االحض ٘ ث ٚاٌّف ٘ ُ١اٌغـ٠زت ٚحأر١ل٘ ػٍ ٝاٌّف ٘ ُ١اٌخمٍ١ـ٠ت ٌٍخٕظ.ُ١
اٌ١ٙىٍت اٌخٕظ١ّ١ت ٚأى ٌ١ب حغٍٚ ٍٙ١حغـ٠ـ ِض الث اٌمٛة ٚاٌضؼف.
اٌخٕظٚ ُ١األى ٌ١ب (األّ٘١ت ,األ٘ـاف,اٌّ.)َ ٙ

اٌضٛأب اإلٔي ٔ١ت ف ٟاٌخٕظ ٚ ُ١األى ٌ١ب.
اٌخٕظ ُ١اإلؿاكٚ ٞحصّ ُ١إٌّظّت اٌؾّ ى.ٟ
ؿكاىت اٌؼًّ (األ٘ـاف ,اإلصلاءاث  ,اٌخؾط١ظ  ,اٌّلاعً  ,اٌطلق)
حبي١ظ اإلصلاءاث ِٚلاعً حـفك اإلصلاء اٌغ ٌ. ٟ
طلق م ٠ؿة اإلٔخ س ٚكفغ اإلٔخ ص١ت.
حغـ٠ـ اإلصلاءاث اٌّطٍٛب حبي١ط. ٙ
ػٍّ١ت حبي١ظ اإلصلاءاث ٌن ٠ؿة اإلٔخ ص١ت.
حصّ ُ١إٌّ فس اٌـاٌت ػٍ ٝضبظ األؿاء ٚحط٠ٛل أى ٌ١ب اٌؼًّ .







تطبيقات النموذج األوروبي للتميز في األداء
المؤسسي EFQM 0202
المفاهيم المدارية الثمانية للنموذج
األوروبي للتميز في األداء EFQM 0202
معايير التميز األوروبي في األداء 0202
EFQM
منهجية تقييم النتائج  RADARلإلمكانات
والنتائج .
حاالت عملية
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العروض التقديمية : PowerPoint

٠ٚخُ اىخؾـاَ ٘قٖ اٌٛىٍ١ت ف ٟاٌّٛاض١غ إٌظل٠ت ِ ٛ٘ ٌّٚ ،خؼ كف

ػٍ ِٓ ٗ١ػـَ لـكة اٌّخـكب ٓ١ػٍ ٝاٌخلو١ن ٌفخلاث طٍ٠ٛت ِغ اٌؼلٚض إٌظل٠ت ٌقٌه ٔغلص ؿائّ ػٍٓ أْ حمـَ
اٌؼلٚض بطل٠مت اعخلاف١ت  ٚصقابت حخؾٍٍِ ٙؼٍ ِٛث اػخلاض١ت ٌخضـ٠ـ أخب ٖ اٌّش كو ٓ١طٛاي فخلاث اٌؼلض.

حلقات النقاش:

٠ؼـ حف ػً اٌّخـكب ِٓ ٓ١ؽالي عٍم ث إٌم ً إٌّّٙضت ٚحؼب١لُ٘ ػٓ آكائ ِٓ ُٙأُ٘ أؿٚاث

اٌخـك٠ب اٌفؼ ئ .غٓ ٔٙـف ِٓ ٘قٖ اٌٛىٍ١ت إٌِ ٝخـكب ٠يخّغ ٠ ٚخف ػً ١ٌ ٚو ِخـكب ِيخّغ فمظ.

حاالت عملية:

٠ٚمصـ ب ٙؽبلاث ػٍّ١ت ِٓ ِض ي األػّ ي  ٚاٌشلو ث اٌّؼ صلة ٠خُ ػلض حض كب ٚ ٙاٌـكٚه

اٌّيخف ؿة ٌِٕٕ ٙمً ٘قٖ اٌؾبلاث إٌ ٝاٌّخـكب ِٓ ٓ١ؽالي ٘قٖ اٌغ الث.

تطبيقات عملية:

ِ ٟ٘ٚضّٛػت ِٓ اٌخطب١م ث حمـَ ٌٍّش كو ٓ١بصٛكة وخ ب١ت أ ٚإٌىخل١ٔٚت ٌخطب١ك اٌّب ؿئ

إٌظل٠ت  ٚحـػ ُ١اٌض ٔب إٌظل ٞاٌّمـَ ؽالي اٌبلٔ ِش اٌخـك٠بٔ ٚ .ٟغلص ؿائّ ً فِ ٟلون األػّ ي األٚكٚب ٟػٍٝ
حمـ ُ٠حطب١م ث ػٍّ١ت ِخضـؿة ِ ٚخٛافمت ِغ اٌّٛضٛع اٌخـك٠ب.ٟ

االستقصاءات:

 ٟ٘ٚأعـ اٌٛى ئً اٌخـك٠ب١ت اٌّيخؾـِت بىزلة فِ ٟض ي اٌخـك٠ب  ٚاٌٙـف ِٕٙ

اٌخؼلف ػٍٝ

ّٔظ ح فى١ل اٌّخـكب  ٚحمِ ُ١١يخ ٚ ٜٛطل٠مت حفى١لٌٖٚ .قا ٔغلص ػٍ ٝحمـِ ُ٠ضّٛػت ِٓ االىخمص ءاث ف ٟبـا٠ت
وً بلٔ ِش ٌٍخؼلف ػٍِ ٝيخ ٜٛاٌّخـكب  ٚاٌٛلٛف ػٍ ٝأ٘ـافٗ ِٓ اٌبلٔ ِش اٌخـك٠ب.ٟ
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٠خُ حيٍ ُ١عم١بت حـك٠ب١ت ٌىً ِخـكب حخى ِٓ ْٛاألح: ٟ




اٌّ ؿة اٌؼٍّ١ت – إٌظل٠ت ٚ :حمـَ ف ٟشىً ٚكلِ ٟؼـ بؼٕ ٠ت  ٚاعخلاف١ت ِٚلحب عيب ِغخ ٠ٛث اٌبلٔ ِش.
اٌؼلٚض اٌخمـ١ّ٠ت –ٚ :PowerPointحمـَ ف ٟشىً اٌىخل ٟٔٚػٍ ٟليلص ِّغيٕظ ٌخّىي ٓ١اٌّشي كن ِيٓ
ِلاصؼت اٌبلٔ ِش اٌخـك٠ب ٟبٕفو اٌطل٠مت اٌخ ٟلـِج بِ ٙغخ ٠ٛث اٌبلٔ ِش ؽالي فخلة اٌبلٔ ِش اٌخـك٠ب.ٟ
االىخمص ءاث  ٚاٌخّ ك ٓ٠اٌؼٍّ١ت  :ع١ذ ٠غصً اٌّش كن ػٍٔ ٟيؼ ِٓ و فت اٌخّ ك ٚ ٓ٠االىخمص ءاث.

يحصل جميع المشاركين في ختام الورشة التدريبية على شهادة حضور الورشة و معتمدة من كل من:

مركز األعمال األوروبي للتدريب و التطوير

منظمة االعتماد الدولية – هيوستن أمريكا

IAO
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 فٕـق ولا ْٚبالما – صالٌت

 أىبٛع

 28 – 24 أغيطو 4141

 081 لاير ػّ ٌٍّٔ ٟخـكب اٌٛاعـ

 كى َٛعضٛك اٌبلٔ ِش
 بٛف ٗ١إفط ك ٚغـاء ِخٕٛع ١ِٛ٠
 فٌٛـك حـك٠بٌ ٟىً ِش كن حشًّ اٌّ ؿة اٌؼٍّ١ت ٌٍبلٔ ِش
 ِ ؿة اٌىخل١ٔٚت ٌشلائظ اٌؼلض اٌّمـِت أرٕ ء اٌبلٔ ِش
 ش ٙؿة عضٛك اٌبلٔ ِش ِؼخّـة ِٓ إٌّظّت اٌـ١ٌٚت ٌالػخّ ؿ IAO
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ؿِ .غّـ عض س – ِـ٠ل حط٠ٛل األػّ ي ِلون األػّ ي األٚكٚبٌٍ ٟخـك٠ب  ٚاٌخط٠ٛل
mhaggag@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 94000336
أ .كاِ ٟأعّـ – ِـ٠ل ػ َ ِلون األػّ ي األٚكٚبٌٍ ٟخـك٠ب  ٚاٌخط٠ٛل
rami@ebctraining.net
Tel: 00968 – 24560026
Cell: 00968 - 95050333
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