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 انجٕدة انشايهت انتطٕير نآلداء بتطبيك يفاْيى -02
 :يمذيت 

ٚأعظ  دٚسح أعبعيخ فٝ اٌتؼشف ػٍٝ ِٕظِٛخ اٌجٛدح ٚاٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚتأثيش٘ب ػٍٝ ٔجبح ٚتطٛيش اٌؼًّ

ٚإستجبط رٌه ثتٛفيش ثيئخ ػًّ تٙذف , ِٚجبدئ إداسح اٌجٛدح ٚاٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚأدٚاد اٌتطجيك فٝ جّيغ اٌّجبالد

ٚوزٌه ػشض ِفب٘يُ اٌتذغيٓ اٌّغتّش ٚتٛضيخ ِذٜ إستجبط تطجيك ٚإداسح اٌجٛدح , ٌٍتّيض ٚتطٛيش األػّبي

 .اٌشبٍِخ ثتذميك ِتطٍجبد اٌتّيض فٝ اٌؼٍّيبد ٚاٌتٕبفغيخ فٝ أٜ ِٕظِٛخ ػًّ

 

 :االْذاف انتفصيهيت 

  :تٙذف ٘زٖ اٌذٚسح إٌٝ

 اٌّفب٘يُ األعبعيخ ٌىً ِٓ اٌجٛدح ٚإداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ِٚشادً اٌتطٛس ػشض ٚتٛضيخ 

 إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚٔشش ثمبفخ اٌتغييش ػشض ٚتٛضيخ 

 إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ وّذخً ٌتطٛيش اٌّيضح اٌتٕبفغيخ ٌٍّؤعغبد االلتصبديخ ِٚفب٘يُ  ػشض ٚتٛضيخ

 اٌتّيض اٌّؤعغٝ

 (وبيضْ)إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚاٌتذغيٓ اٌّغتّش  ػشض ٚتٛضيخ 

 تضٚيذ اٌّتذسثيٓ ثبٌّٙبساد ٚاألدٚاد اٌضشٚسيخ ٌتطجيك ِفَٙٛ إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ. 

 :انًحتٕٖ انعهًٗ  

 (ياضٗ ٔحاضر ٔيستمبم)إدارة انجٕدة انشايهت : أٔال 

 إدارة انجٕدة: 

o تؼشيف اٌجٛدح 

o ِشادً تطٛس أعبٌيت اٌشلبثخ ػٍٝ اٌجٛدح 

o أثؼبد ِٚذاخً دساعخ اٌجٛدح 

o تىبٌيف اٌجٛدح 

 إدارة انجٕدة انشايهت: 

o ِفَٙٛ إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ. 

o إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ اٌثّبٔيخ (ِفشداد)أعبعيبد 

o أّ٘يخ إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ ٚخصبئصٙب 

 رٔاد إدارة انجٕدة انشايهت 

 أْى عُاصر َجاح انجٕدة انشايهت 
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 يبادئ ٔيتطهباث إدارة انجٕدة انشايهت: 

o ِجبدئ إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ 

o ِشادً تطجيك تطجيك إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ 

o اٌّتطٍجبد اٌشئيغيخ ٌتطجيك إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ 

o أ٘ذاف ٚفٛائذ ِٚؼٛلبد تطجيك إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ 

o جٛائض اٌجٛدح 

o عٍغٍخ اٌّؼبييش اٌذٌٚيخ (ISO) ٚإداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ 

o أدٚاد فٝ إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ: 

 :إدارة انجٕدة ٔثمافت انتغيير: ثاَيا

 إدارة انجٕدة ٔيتطهباث انتغيير: 

o ِٗفَٙٛ اٌتغييش ٚأٔٛاػ. 

o أٔٛاع ِٚجبالد اٌتغييش فٝ ظً إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ. 

o أعجبة ٚاٌمٜٛ اٌّذشوخ ٌٍتغييش. 

o اإلداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ وّذخً ٌثمبفخ اٌتغييش 

o إداسح اٌتغييش. 

  تأسيس ثمافت انجٕدة انشايهت)انميادة ٔإدارة انجٕدة انشايهت( 

o ِفَٙٛ اٌميبدح 

o ٔظشيبد اٌميبدح ٚأّٔبطٙب 

o دٚس اٌميبدح فٝ تطجيك أعظ ِٚجبدئ إداسح اٌجٛدح اٌشبٍِخ 

 :إدارة انجٕدة انشايهت يذخم نهتًيز ٔتطٕير انًيزة انتُافسيت نهًؤسست االلتصاديت: ثانثا

 إدارة انجٕدة انشايهت ٔانًيزة انتُافسيت 

 إدارة انجٕدة انشايهت ٔركائز انتُافسيت 

 اإلدارة اإلستراتيجيت نهجٕدة انشايهت 

 إستراتيجياث انجٕدة انشايهت 

 :إدارة انجٕدة انشايهت ٔانتحسيٍ انًستًر: رابعا

 ٍدٔر إدارة انجٕدة انشايهت فٗ انتحسي 

 ٍانتحسيٍ انًستذاو ٔإدارة انتحسي 

 يبادئ جٕراٌ انعشرة نتحسيٍ انجٕدة 

 ٍيراحم يشاريع انتحسي 
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 طرق تحسيٍ انجٕدة انشايهت 

 انتحسيٍ انًستًر 

o "ِْٛدا" - "جيّجب" - "وبيض" 

o  ِٕٙجيخ وبيضْ"ِجبدئ" 

o  ِٚشادً تطجيك اٌتذغيٓ اٌّغتّش ٚاٌؼبئذ ِٕٙب" وبيضْ"دٍمبد 

o  جيّجب"اٌمٛأيٓ اٌز٘جيخ اٌخّغخ ٌـ" 

o  ِٕٙجيخ وبيضْ"اٌٛصبيب اٌثّبٔيخ ٌتطجيك" 

 انًشاركٌٕ

 جّيغ اٌؼبٍِيٓ ثبٌّششٚػبد ِٚشاوض اٌجذث ٚاٌتطٛيش 

 جّيغ اٌّختصيٓ ثشئْٛ اٌجٛدح ٚإِتيبص األداء 

 جّيغ اٌّختصيٓ ثشئْٛ اٌغالِخ ٚاٌصذخ إٌّٙيخ ٚاٌجيئخ 

 جّيغ اٌّختصيٓ ثبٌصذخ اٌؼبِخ 

 جّيغ اٌؼبٍِيٓ ثبٌّٛاسد ٚاٌتّٕيخ اٌجششيخ. 

 ُجّيغ اٌؼّبٌيٓ ثبإلداسح ٚاٌتخطيظ ٚاٌتٕظي 

 ٝجّيغ اٌؼبٍِيٓ ثبٌتذسيت ٚاٌتطٛيش ثغشض اٌتّيض اٌّؤعغ 

 ٍٗجّيغ اٌؼبٍِيٓ ثبٌتؼٍيُ اٌؼبَ ٚاٌخبص ثجّيغ ِشاد 

 ٜجّيغ اٌؼبٍِيٓ ثجٙبد اٌّتبثؼخ ٚاٌتذميك ٚتذٍيً األػّبي ٚاٌغٍٛن اٌجشش. 

  جّيغ اٌّٙتّيٓ ٚاٌذاسعيٓ ثّجبي اٌجٛدح. 

 

 :- ييعاد االَعماد ٔاالسعار 
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