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 انجىدة انشايهت انتطىير نآلداء بتطبيك يفاهيى -02
 :يمذيت 

ٔأصش  دٔسح أصبصيخ فٗ انتؼشف ػهٗ يُظٕيخ انجٕدح ٔانجٕدح انشبيهخ ٔتأثيشْب ػهٗ َجبح ٔتطٕيش انؼًم

ٔإستجبط رنك ثتٕفيش ثيئخ ػًم تٓذف , ٔيجبدئ إداسح انجٕدح ٔانجٕدح انشبيهخ ٔأدٔاد انتطجيك فٗ جًيغ انًجبالد

ٔكزنك ػشض يفبْيى انتذضيٍ انًضتًش ٔتٕضيخ يذٖ إستجبط تطجيك ٔإداسح انجٕدح , نهتًيز ٔتطٕيش األػًبل

 .انشبيهخ ثتذميك يتطهجبد انتًيز فٗ انؼًهيبد ٔانتُبفضيخ فٗ أٖ يُظٕيخ ػًم

 

 :االهذاف انتفصيهيت 

  :تٓذف ْزِ انذٔسح إنٗ

 انًفبْيى األصبصيخ نكم يٍ انجٕدح ٔإداسح انجٕدح انشبيهخ ٔيشادم انتطٕس ػشض ٔتٕضيخ 

 إداسح انجٕدح انشبيهخ َٔشش ثمبفخ انتغييش ػشض ٔتٕضيخ 

 إداسح انجٕدح انشبيهخ كًذخم نتطٕيش انًيزح انتُبفضيخ نهًؤصضبد االلتصبديخ ٔيفبْيى  ػشض ٔتٕضيخ

 انتًيز انًؤصضٗ

 (كبيزٌ)إداسح انجٕدح انشبيهخ ٔانتذضيٍ انًضتًش  ػشض ٔتٕضيخ 

 تزٔيذ انًتذسثيٍ ثبنًٓبساد ٔاألدٔاد انضشٔسيخ نتطجيك يفٕٓو إداسح انجٕدح انشبيهخ. 

 :انًحتىي انعهًً  

 (ياضً وحاضر ويستمبم)إدارة انجىدة انشايهت : أوال 

 إدارة انجىدة: 

o تؼشيف انجٕدح 

o يشادم تطٕس أصبنيت انشلبثخ ػهٗ انجٕدح 

o أثؼبد ٔيذاخم دساصخ انجٕدح 

o تكبنيف انجٕدح 

 إدارة انجىدة انشايهت: 

o يفٕٓو إداسح انجٕدح انشبيهخ. 

o إداسح انجٕدح انشبيهخ انثًبَيخ (يفشداد)أصبصيبد 

o أًْيخ إداسح انجٕدح انشبيهخ ٔخصبئصٓب 

 رواد إدارة انجىدة انشايهت 

 أهى عُاصر َجاح انجىدة انشايهت 
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 يبادئ ويتطهباث إدارة انجىدة انشايهت: 

o يجبدئ إداسح انجٕدح انشبيهخ 

o يشادم تطجيك تطجيك إداسح انجٕدح انشبيهخ 

o انًتطهجبد انشئيضيخ نتطجيك إداسح انجٕدح انشبيهخ 

o أْذاف ٔفٕائذ ٔيؼٕلبد تطجيك إداسح انجٕدح انشبيهخ 

o جٕائز انجٕدح 

o صهضهخ انًؼبييش انذٔنيخ (ISO) ٔإداسح انجٕدح انشبيهخ 

o أدٔاد فٗ إداسح انجٕدح انشبيهخ: 

 :إدارة انجىدة وثمافت انتغيير: ثاَيا

 إدارة انجىدة ويتطهباث انتغيير: 

o ّيفٕٓو انتغييش ٔإَٔاػ. 

o إَٔاع ٔيجبالد انتغييش فٗ ظم إداسح انجٕدح انشبيهخ. 

o أصجبة ٔانمٕٖ انًذشكخ نهتغييش. 

o اإلداسح انجٕدح انشبيهخ كًذخم نثمبفخ انتغييش 

o إداسح انتغييش. 

  تأسيس ثمافت انجىدة انشايهت)انميادة وإدارة انجىدة انشايهت( 

o يفٕٓو انميبدح 

o َظشيبد انميبدح ٔأًَبطٓب 

o دٔس انميبدح فٗ تطجيك أصش ٔيجبدئ إداسح انجٕدح انشبيهخ 

 :إدارة انجىدة انشايهت يذخم نهتًيز وتطىير انًيزة انتُافسيت نهًؤسست االلتصاديت: ثانثا

 إدارة انجىدة انشايهت وانًيزة انتُافسيت 

 إدارة انجىدة انشايهت وركائز انتُافسيت 

 اإلدارة اإلستراتيجيت نهجىدة انشايهت 

 إستراتيجياث انجىدة انشايهت 

 :إدارة انجىدة انشايهت وانتحسيٍ انًستًر: رابعا

 ٍدور إدارة انجىدة انشايهت فً انتحسي 

 ٍانتحسيٍ انًستذاو وإدارة انتحسي 

 يبادئ جىراٌ انعشرة نتحسيٍ انجىدة 

 ٍيراحم يشاريع انتحسي 
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 طرق تحسيٍ انجىدة انشايهت 

 انتحسيٍ انًستًر 

o "ٌيٕدا" - "جيًجب" - "كبيز" 

o  يُٓجيخ كبيزٌ"يجبدئ" 

o  ٔيشادم تطجيك انتذضيٍ انًضتًش ٔانؼبئذ يُٓب" كبيزٌ"دهمبد 

o  جيًجب"انمٕاَيٍ انزْجيخ انخًضخ نـ" 

o  يُٓجيخ كبيزٌ"انٕصبيب انثًبَيخ نتطجيك" 

 

 


