اسى

انًمشس:

إداسة انجىدة انشبيهت

سيض انًمشس66014101-3 :
انبشَبيج :اإلداسح
انمسى انؼهًي :اإلداسح
انكهيت :إداسح األػًبل

انًؤسست:

جبيؼت انطبئف

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:

4

 .1الوصف العام للمقرر4 ....................................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 4 .......................................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ..................................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر

5

د .التدريس والتقييم8 :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 8 ...................................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 8 ............................................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:

9

و – مصادر التعلم والمرافق9 :
 .1قائمة مصادر التعلم9 ......................................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة9 ............................................................................................................................ :
ز .تقويم جودة المقرر:

9

ح .اعتماد التوصيف 11

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 3سبػبث

 .1انسبػبث انًؼخًذة:
َ .2ىع انًمشس
أ.

يتطهت جبيؼخ

يتطهت لسى 

يتطهت كهُخ

إججبسٌ 

ة.

أخشي

اختُبسٌ

 .3انسُت  /انًسخىي انزي يمذو فيه انًمشس:
انسُت انشابؼت

/

انًسخىي انسبثغ

 .4انًخطهببث انسببمت نهزا انًمشس:

( إٌ وجذد)

مبادئ اإلدارة ()601201-3

 .5انًخطهببث انًخضايُت يغ هزا انًمشس

ًَ .6ظ انذساست

(إٌ وجذد)

(اختر كل ما ينطبق)

ًَظ انذساست

و

ػذد انسبػبث انخذسيسيت

انُسبت

 3سبػبث

%100
-

1

انًحبضشاث انخمهيذيت

2

انخؼهيى انًذيج

-

3

انخؼهيى اإلنكخشوَي

-

-

4

انخؼهيى ػٍ بؼذ

-

-

5

أخشي

-

-

 .7سبػبث انخؼهى انفؼهيت
و

نهًمشس(ػهً يستىي انفصم انذساسٍ)

انُشبط

سبػبث انخؼهى

3

سبػبث االحصبل
45

1

يحبضشاد:

2

يؼًم أو أستىدَى :ال تىجذ

-

3

دسوس إضبفُخ :ال تىجذ

-

4

أخشي (تزكش)

45

اإلجًبني
سبػبث انخؼهى األخشي*
1

سبػبد االستزكبس

45

2

انىاججبد

15

3

انًكتجخ

10

4

إػذاد انجحىث /انًشبسَغ

10

5

أخشي (تزكش)

125

اإلجًبني

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيقق مخرجقات القتعلم للمققرر ،ويشقمل للق  :جميقع أنشقطة القتعلم ،مثقل :سقاعات ا،سقتلكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت اللي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يغطي هذا المقرر المعارف المرتبطة بالمفاهيم األساسية إلدارة الجودة والجودة الشاممة  ،حيث يتم دراسة األسس الرئيسية التي تشكل نظام

إدارة الجودة في المنظمات  ،باإلضافة إلي دراسة أساليب التحسين المستمر  ،وحمقات الجودة  ،وفرق إدارة الجودة وتحسينها  ،كما يغطي

هذا المقرر نظام جائزة ديمنج ونظام إدارة الجودة األيزو .0999
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف المقرر إلي تعريف الطالب بالمفاهيم والمبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاممة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
سيض
يخشجبث انخؼهى نهًمشس

1
1.1
2
2.1

يخشج انخؼهى انًشحبظ
نهبشَبيج

انًؼبسف

أن يعرف الطالب المفاهيم اإلدارية المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة وكُفُخ تطجُمهب فٍ انؼًم

انًؼشفخ سلى 1

انًهبساث

 -أٌ َكتست انطبنت يهبسح انتحسٍُ انًستًش

انًهبسح سلى 1

4

سيض
يخشجبث انخؼهى نهًمشس

2.2
3

 -أٌ َكتست انطبنت يهبسح تمهُم تكبنُف انجىدح

يخشج انخؼهى انًشحبظ
نهبشَبيج

انًهبسح سلى 1

انكفبءاث

3.1

أن يكون الطالب قادراً علي العمل من خالل مجموعة بشكل فعال.

انكفبءح سلى 1

3.2

أن يكون الطالب قادراً ػهٍ االستفبدح يٍ انتطىساد واالتجبهبد انحذَثخ فٍ يجبل انجىدح نتطىَش انؼًم.

انكفبءح سلى 2

ج .موضوعات المقرر
لبئًت انًىضىػبث

و

الفصل األول :ماهية إدارة الجودة الشاممة
1

سبػبث االحصبل

3

 تعريف الجودة وأبعادها مفهوم إدارة الجودة الشاممة وفوائدها -نشأة وتطور إدارة الجودة الشاممة

الفصل الثاني :إدارة الجودة الشاممة والتغيير

3

 مفهوم التغيير وأنواعه - 2القوي المحركة لمتغيير
 إدارة التغيير -مجاالت التغيير في ظل إدارة الجودة الشاممة

الفصل الثالث :تنظيم إدارة الجودة الشاممة:
3

3

 الشكل التنظيمي إلدارة الجودة الشاممة تشكيل مجمس الجودة -بناء فرق العمل

4

الفصل الرابع :التركيز عمي العميل:

3

 -االستماع لصوت العميل

5

 تحقيق رضا العميل معالجة الشكاوي قياس مستوي رضا العمالء -انتشار وظيفة الجودة

الفصل السادس :اإلدارة اإلستراتيجية لمجودة:
5

3

 -استراتيجيات الجودة

الفصل السابع :الموارد البشرية في إدارة الجودة الشاممة:
 -تدريب الجودة

الفصل التاسع :تكاليف الجودة:

3

 طبيعة تكاليف الجودة وانواعها6

 تكاليف الجودة المستترة تخفيض التكاليف جمع المعمومات عن التكاليف وتحميمها -دالة خسارة الجودة

الفصل العاشر :التحسين المستمر:
7

3

 مفهوم التحسين المستمر طرق التحسين المستمر -األنشطة الداعمة لمتحسين المستمر

الفصل الحادي عشر :تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
8

6

 متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة مستويات تبني إدارة الجودة الشاممة -مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة

6

 القياس ومؤشرات األداءمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة

الفصل الثاني عشر :الضبط اإلحصائي لمجودة:
9

3

 مفاهيم إحصائية أساسية االختالفات في اإلنتاج -أدوات الضبط اإلحصائي

الفصل الثالث عشر:جوائز إدارة الجودة الشاممة:
10

3

 جائزة ديمنج جائزة مالكولم بالدريج الوطنية لمجودة -الجائزة األوربية لمجودة

الفصل الرابع عشر :أنظمة الجودة:
11

3

 نظام إدارة الجودة نظام إدارة البيئة -نظام تحميل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة

الفصل الخامس عشر :منهجية ستة سيجما

3

 مفهوم وتطور ستة سيجما12

 أهمية ومبادئ ستة سيجما األدوار في ستة سيجما مراحل منهجية ستة سيجما -متطمبات نجاح تطبيق منهجية ستة سيجما ومحدداتها

الفصل السادس عشر :مجاالت تطبيق إدارة الجودة الشاممة:

6

 - 13الجودة الشاممة في التصنيع
 -الجودة الشاممة في قطاع الخدمات

7

 الجودة الشاممة في التصنيع الجودة الشاممة في التعميم العالي45

انًجًىع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
انشيض
1.0

اسخشاحيجيبث انخذسيس

يخشجبث انخؼهى
انًؼبسف
أن يعققرف الطالققب المفققاهيم اإلداريققة المتعلقققة بققإدارة -

1.1

الجودة الشاملة وكُفُخ تطجُمهب فٍ انؼًم

2.0

انًهبساث

2.1
2.2

طشق انخمييى

 ا،ختبارات (الدوري ،النهائي)

المحاضرات

 -أٌ َكتست انطبنت يهبسح انتحسٍُ انًستًش

 -نؼت ادواس

 -حم يشكهخ

 -أٌ َكتست انطبنت يهبسح تمهُم تكبنُف انجىدح

– ػصف رهٍُ

 -أوساق ػًم

 يُبلشبد3.0

3.1
3.2

انكفبءاث
أن يكققون الطالققب قققادراً علققي العمققل مققن خققالل مجموعققة  -نؼت ادواس
بشكل فعال.
– ػصف رهٍُ
أن يكقققون الطالقققب ققققادراً ػهيييٍ االسيييتفبدح ييييٍ انتطيييىساد
 يُبلشبدواالتجبهبد انحذَثخ فٍ يجبل انجىدح نتطىَش انؼًم.

 -تمذَى ػشوض

.2أنشطة تقييم الطلبة
حىليج انخمييى

انُسبت

(ثبألسجىع)

يٍ إجًبني دسجت انخمييى

%02

و

أَشطت انخمييى

1

االختجبس انذوسٌ

8

2

انُشبط وانًشبسكخ

11 – 1

%02

3

االختجبس انفصهٍ ( انُهبئٍ)

11

%12

أَشطخ انتمُُى (اختجبس تحشَشٌ،شفهٍ ،ػشض تمذًٍَ،يششوع جًبػٍ ،وسلخ ػًم انخ)

8

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:






إػالو انطبنت ثأولبد انسبػبد انًكتجُخ انتٍ َتىاجذ ثهب ػضى هُئخ انتذسَس.
تؼهُك انجذول انذساسٍ انخبص ثؼضى هُئخ انتذسَس ػهً انًكتت و ثىاثخ انتؼهى انجالن ثىسد.
إسشبد وتىجُه انطالة َحى انخطخ انذساسُخ انًؼتًذح وانسبػبد اإلججبسَخ وانسبػبد االختُبسَخ .
انتىاجذ  15سبػخ أسجىػُب.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

انًشجغ انشئيس نهًمشس

د .محفوظ أحمد جودة  ،إدارة الجودة الشاممة ( مفاهيم وتطبيقات )  ،عمان :دار وائل لمنشر
والتوزيع 4902 ،م.
د .جعفر عبد اهلل موسي  ،إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات الحصول عمي اآليزو ، 0999

جدة :دار خوارزم العممية الطبعة األولي 4902،م.
انًشاجغ انًسبَذة

د .صالح بن مالح الشمري  ،إدارة الجودة الشاممة صناعة النجاح في سباق التحديات ،

جدة :مكتبة جرير 4992 ،م.

د .عطيةةة ح محسةةن عم ةةي عطيةةة  ,الجوووودة الشووواممة

,عم ةةان:دار صةةماء لمنش ةةر والتوزيةةعح

4990م.

https://asq.org/quality-resources/total-quality-management
انًصبدس اإلنكخشوَيت

https://www.toolshero.com/quality-management/total-qualitymanagement-tqm
انًكخبت انشلًيت انسؼىديت

أخشي

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
انؼُبصش

يخطهببث انًمشس

انًشافك
(انمبػبث انذساسيت ،انًخخبشاث ،لبػبث انؼشض ،لبػبث انًحبكبة  ...انخ)

انخجهيضاث انخمُيت
(جهبص ػشض انبيبَبث ،انسبىسة انزكيت،انبشيجيبث)

حجهيضاث

أخشي (حبؼبً نطبيؼت انخخصص)

لبػبث دساسيت يُبسبت يغ ػذد انطالة

جهااابص وبساااىة  ،جهااابص ػاااشض بيبَااابث  ،اَخشَاااج ،
سبىسة ركيت.
ال حىجذ

ز .تقويم جودة المقرر:

9

يجبالث انخمىيى
فبػهيّت انخذسيس

انًميًىٌ
 أػضبء هيئت انخذسيس ليبداث انبشَبيج -انطهبت

فبػهيت طشق حمييى انطالة

طشق انخمييى
اسخطالػبث انشأي
اسخطالػبث انشأي

 أػضبء هيئت انخذسيس انًشاجغ انُظيش -أػضبء هيئت انخذسيس

يذي ححصيم يخشجبث انخؼهى نهًمشس

 -ليبداث انبشَبيج

 اسخطالػبث انشأي -انخمبسيش

 انًجهس االسخشبسي انطهبتانخذيبث وانخجهيضاث

اسخطالػبث انشأي

 أػضبء هيئت انخذسيس -ليبداث انبشَبيج

يجبالد انتمىَى (يثم .فبػهُخ انتذسَس ،فبػهخ طشق تمُُى انطالة ،يذي تحصُم يخشجبد انتؼهى نهًمشس ،يصبدس انتؼهى  ...انخ)
انًمًُىٌ(انطهجخ ،أػضبء هُئخ انتذسَس ،لُبداد انجشَبيج ،انًشاجغ انُظُش،أخشي(َتى تحذَذهب)
طشق انتمُُى (يجبشش وغُش يجبشش)

ح .اعتماد التوصيف
جهت االػخًبد

مجلس قسم إلادارة.

رقم الجلسة

8

تاريخ الجلسة
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