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الفهـــرس

كلمة الرئيس

مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

البرنامج املهني )مدير جودة عربي معتمد(
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أرحب بكم في أسرة اجملمع العربي لإلدارة واملعرفة،

التي  الثقة  بهذه  كبير  باعتزاز  أشعر  وإنني  هذه.  مببادرتنا  املستمر  االهتمام  من  أظهرمتوه  ما  على  أشكركم  أن  وأود 
منحتموني إياها بترجمة مفهوم اجملمع من فكرة إلى جتمع هادف بخدمة اجملتمع. وهنا أؤكد لكم التزامي بأن أكون على 

قدر التحدي البسيط والكبير بالوقت ذاته.

جتاهنا.  شركاؤنا  بها  سيشعر  التي  والثقة  لعمالئنا  مننحه  الذي  الرضا  خالل  من  سيقاس  جناحنا  ألن  بسيط  حتٍد  إنه 
وسيحكم اآلخرين على مصداقيتنا من خالل الرعاية والدعم اللذين حتظى بهما نشاطات اجملمع وبرامجه من الشركاء 

في القطاعني العام واخلاص.

وفي املقابل فإن هذا التحدي املتمثل في إضفاء املنزلة الرفيعة واملصداقية على اجملمع ال ميكن مواجهته إال من خالل 
تنفيذ أعمال مدروسة وتتصف باملهنية العالية وبعد النظر.

وسيكون هدف اجملمع خالل السنوات القادمة، العمل املنظم نحو بناء طاقاتنا املهنية وقدرتنا على التدخل في النواحي 
املستهدفة واجتذاب الشركاء اجلادين ملشاركتنا وتعزيز تصورنا لهذه الشراكات ذات املنافع املتبادلة بني مختلف األقطار 

العربية.

إن الرؤيا التي أرغب في مشاركتها معكم هو أن نضع بناء الطاقات البشرية في صميم أي عمل يقوم به اجملمع باعتباره 
احملرك الفعلي نحو حتسني كفاءة املشروعات العربية وتشجيع أصحاب رؤوس األموال االستثمارية العرب بأن يعتبروا هذه 

املشروعات شركاء ميكن االعتماد عليهم.

وبصفتي رئيسا للمجمع، أخذت على عاتقي التزاما بأن أيسر وأوظف أي مساهمات لتطوير هذا التوجه وفقا لتوقعاتكم 
وطموحاتكم، وأود أن أشكركم مقدما على دعمكم الفعال والذي يشكل أداة مؤثرة يُعّول عليها في نشوء شراكات 

قوية وطويلة األمد بيننا.

ولكم حتياتي، 
طــالل أبـوغـزالــه

كلمة الرئيس
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من نحن:

اجملمع العربي لإلدارة واملعرفة منظمة غير ربحية يترأسها سعادة العني الدكتور طالل أبوغزاله مؤسس مجموعة طالل 

أبوغزاله للخدمات املهنية ، وتضم ضمن مجلس أمنائها وجمعيتها العمومية العديد من الشخصيات واخلبرات العربية 

في شتى مجاالت اإلدارة واملعرفة. واجملمع هو منظمة ذات بعد اقليمي عربي يسعى إلى تعزيز أسس التواصل املعرفي 

وتبادل اخلبرات في مجاالت اإلدارة واملعرفة على املستويني الفردي واملؤسسي من خالل اإلجتماعات وورش العمل والبرامج 

املهنية املتخصصة.

1990 حتت  الواليات املتحدة، ثم مت تسجيله رسميا في عّمان-األردن عام  1989 في نيويورك-  وتأسس اجملمع في عام 

اسم ”اجملمع العربي لإلدارة“. ويقدم اجملمع خدماته املهنية املميزة من خالل ممثليه املهنيني املنتشرين في 18 دولة عربية 

باإلضافة إلى مكاتب اإلرتباط املنتشرة على مستوى العالم.

رؤيتنا:

الريادة في تنظيم وتوجيه وحتفيز وتطوير الطاقات البشرية واملؤسسية العربية وصوال إلى مجتمع املعرفة العربي.

مهمتنا:

تعميق التواصل املعرفي وتبادل اخلبرات واملعارف واملهارات في حقول املعرفة واإلدارة بني األفراد واملؤسسات في العالم 

وتلك  األفراد  أمام هؤالء  الدولية  اآلفاق  تفتح  التي  املتخصصة  والفعاليات  البرامج  من  تنفيذ حزمة  العربي من خالل 

املؤسسات نحو التطور والتقدم املعرفي واإلداري والتقني.

أهدافنا:

التقنية  ووظف  التفاعلي  التعليم  إستراتيجية  ربحية,  غير  عاملية  وهو مؤسسة  واملعرفة,  لإلدارة  العربي  اجملمع  تبنى 

الرقمية لتحقيق التواصل واالبتكار في مجال إدارة املعلومات.

ويهدف اجملمع إلى االرتقاء باألبحاث والتنمية في مجال املعرفة واإلدارة وإبقاء أعضائه على اطالع بآخر التطورات من خالل 

الدورات التدريبية وبرامج التأهيل واملنتديات واملؤمترات والنشرات وغيرها من األنشطة التي تقع في دائرة االهتمام.

ويهدف اجملمع إلى:

	 تقدمي تدريب وتعليم يتميزان باجلودة العالية ويلبيان حاجات عمالئنا وموظفيهم.

	 تطوير وتعزيز األبحاث التي تتمتع مبستويات امتياز معترف بها.

	 رسم السياسات واملمارسات ضمن مجاالت اخلبرة التي وقع اختيارنا عليها.

	 اإلسهام الفعال في اقتصاديات العالم العربي.

	 توسيع النطاق الدولي للمجمع وإذاعة شهرته.

	 تطوير اجملمع من خالل النمو والتحالفات اإلستراتيجية مع املؤسسات الدولية ذات السمعة اجليدة.

	 التركيز على جميع املفاهيم اإلدارية التي تُبرِز دور املدير في املؤسسة خاصة في العالم العربي من أجل االستغالل 

األمثل للموارد.

	 تطوير املهارات اإلدارية ألعضاء اجملمع وتوضيح دورهم في عملية التنمية اإلدارية.
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عضوية اجملمع:

واجملمع هو عضو في عدد من املنظمات والهيئات العربية والدولية املتخصصة في مجاالت اإلدارة واملعرفة كاآلتي:

) • 	Chartered Quality Institute, CQI( معهد اجلودة القانوني البريطاني

) • 	ISO TC 176( جلنة اآليزو الفنية 176 للمقاييس واملواصفات العاملية

) • 	ICANN At-Large Structure(  شركة اإلنترنت املعنية باألسماء واألرقام اخملصصة

) • 	The Arab Information Club, ARABCIN( النادي العربي للمعلومات

) • 	AROQA( املنظمة العربية لضمان اجلودة في التعليم

العضوية:

حال  ففي  واملعرفة.  لإلدارة  العربي  اجملمع  عضوية  إلى  االنضمام  مهني  شخص  كل  اختيار  وراء  عديدة  أسباب  هناك 

انضمامك إلينا، تتوفر لك منافع احلصول على استشارات ومؤهالت في مجال اجلودة وإصدارات منتظمة وغير ذلك من 

املنافع.

ومنذ تأسيسه؛ انضم إلى عضوية اجملمع العربي لإلدارة واملعرفة الكثير من األعضاء الفاعلني الذين ميثلون كافة قطاعات 

االقتصاد. لذا إن أردت أن تكون جزءا من اجملمع الذي يوفر لك االعتراف املهني إلى جانب التدريب املمتاز والتطور وفرص 

التعليم, انضم إلينا.
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البرنامج املهني )مدير جودة عربي معتمد(

“تأهل لترقى مهنيا”

برنامج مدير جودة عربي معتمد هو برنامج مهني تأهيلي يهدف إلى تزويد املشاركني فيه باملعرفة واملهارات الضرورية 

واإلدارة  للقيادة  الدولي  املعهد  من  معتمد  البرنامج  اجلودة.  وضبط  اجلودة  نطاقي  في  فعالة  جودة  مبمارسات  للقيام 

 Chartered Quality( )Institute of Leadership and Management ILM( ومن معهد اجلودة القانوني 
 TAG Graduate School( باإلضافة إلى كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال )Institute CQI

.)of Business TAGSB

أهداف البرنامج:

	 اكساب املشاركني املهارات الالزمة لتحليل مشاكل اجلودة وتنفيذ استراتيجيات حللها.

	 تشجيع املشاركني لترويج ثقافة اجلودة ضمن الثقافة التنظيمية ملؤسساتهم.

	 تطوير وتعزيز األبحاث والتطبيقات في مجال مبادئ وممارسات إدارة اجلودة

	 مساعدة االفراد على النجاح في حياتهم من خالل منحهم تأهيل معترف به يفتح لهم الباب إلى آفاق وتنمية 

مهنية أفضل.
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األطر املعرفية:

الوحدة الثانية: املفاهيم األساسية للقيادة وإدارة األفراد:

	 التطوير التنظيمي.
	 الثقافة التنظيمية.
	 القيادة التنظيمية.

	 أساليب إدارة التغيير التنظيمي.
	 إدارة املعوقات.

	 نظريات الدافعية.
	 حل النزاعات.

	 التمكني.
	 إدارة الفرق.

الوحدة األولى: أ( أساسيات إدارة اجلودة:

	 املنظمة: التعريف والغرض وفكرة النظام املفتوح.
	 مبادئ اإلدارة.

	 الهيكل التنظيمي والتصميم.
	 التوظيف وتقييم األداء.

	 نظام اجلودة.
	 مناذج اجلودة.

الوحدة األولى: ب( أدوات إدارة اجلودة الشاملة:

. • خصائص اجلودة	

	 أدوات إدارة اجلودة الشاملة.
	 مداخل اإلدارة العملية.

	 أدوات اإلدارة والتخطيط.
	 القياس: التقييم واملقاييس.

	 الصدق والثبات.
	 التقييم النوعي.

	 حتليل واستعمال نتائج املسموحات.
.)  	Six Sigma( نظرية احليود السداسي

	 املقارنة املرجعية: داخلياً وخارجياً.

الوحدة الثالثة: التخطيط االستراتيجي في إدارة اجلودة

	 نشاطات التخطيط االستراتيجي.
	 التحليل البيئي.

	 التقييم والتخطيط االستراتيجي.
	 االنتشار والتطبيق.

الوحدة الرابعة: بناء القدرات والتدريب

	 تقييم االحتياجات التدريبية.
	 أساسيات بناء الفريق.

	 كيف تتعامل مع متطلبات التدريب.
	 حتليل متطلبات التدريب.

	 املفاهيم اخلاطئة حول التدريب.
	 أساليب التدريب.

	 تقييم التدريب والنتائج.
	 مستويات كيرك باتريك األربعة حول تقييم التدريب.

	 إرشادات لتقييم فعالية التدريب.
	 إدارة اجلودة الشاملة –التدريب و تطوير املوارد البشرية.

الوحدة اخلامسة: التركيز على العمالء للتميز في األعمال

	 الزبائن الداخليون )العاملون(.
	 الزبائن اخلارجيون.

	 جتزئة السوق.
	 إدارة عالقات الزبائن وااللتزام.

	 حتسني خدمة الزبائن وتقوية والئهم واالحتفاظ بهم.
	 إدارة محفظة الزبائن.

الوحدة السادسة: إدارة سلسلة التوريد

	 اختيار املورد.
	 متطلبات املنظمة من املورد.

	 تقييم أداء املورد.
	 استراتيجيات حتسني أداء املورد.

	 تأهيل املورد.
	 الشراكة مع املوردين.

	 اإلدارة اللوجستية وإدارة اإلمداد والتزويد.
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الفئات املستهدفة:

. • املهنيون الذين يسعون لزيادة فاعليتهم/إنتاجيتهم	

•أي شخص مهتم مبجال اجلودة يحمل شهادة أكادميية في أي مجال باإلضافة إلى األشخاص من غير حملة الشهادات  	
األكادميية ويحملون خبرة مهنية في مجال اجلودة.

اإلطار الزمني:

75 ساعة تدريبية

اللغة:

اإلجنليزية/ العربية

امتحانات البرنامج:

للحصول على شهادة املؤهل وشهادة اإلعتماد الدولية من معهد القيادة واإلدارة البريطاني يتوجب اجللوس إلمتحانات 

البرنامج. تتألف اإلمتحانات من جلستني بواقع ساعتني لكل جلسة تعقد بإحدى اللغتني العربية أو اإلجنليزية وتشتمل 

األسئلة على أسئلة اختيار من متعدد، أسئلة مقالية، أسئلة توضيحية، وأسئلة قصيرة. تعقد اجللسات بعد شهر من 

انتهاء الدورات التدريبية.
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الدورات التعاقدية:

يطرح اجملمع برنامج مدير جودة عربي معتمد بحيث ميكن تطويع البرنامج بساعات تدريبية وأطر معرفية لصالح اجلهة 

الطالبة للبرنامج، ويترتب عن هذا تخصيص أطر البرنامج لتلبية اإلحتياجات التدريبية والعملية اخلاصة بكل عميل.

كان للمجمع عالقات تعاون ناجحة في هذا اجملال حيث مت تنفيذ البرنامج جلهات عديدة منها:

	 املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني- اململكة العربية السعودية.

	 غرفة جتارة وصناعة الرياض- اململكة العربية السعودية.

	 القيادة العامة لشرطة أبو ظبي- اإلمارات العربية املتحدة.

	 غرفة صناعة األردن- اململكة األردنية الهاشمية.

	 مؤسسة القدرات البشرية »قدرات«.

	 مركز الهيرة لإلستشارت وهندسة اجلودة- اجلماهيرية العربية الليبية.

	 جامعة ظفار- سلطنة عمان

الشهادة:

عند اجتياز امتحان مدير جودة عربي معتمد، مُينح املشاركون شهادة معتمدة من املعهد الدولي للقيادة واإلدارة البريطاني 
ILM تشير إلى استكمالهم متطلبات احلصول على مؤهل »مدير جودة عربي معتمد«. باإلضافة إلى شهادة حضور من 

اجملمع العربي لإلدارة واملعرفة.
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مؤشرات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت:

أبوغزاله في  )اليونسكو( ومجموعة طالل  والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  تعاون بني منظمة  اتفاقية  توقيع  مت 

اخلامس من آب لعام 2009 حول إنشاء عدد من مجتمعات املعرفة وتعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( لدعم 

التربية والعلوم والثقافة في املنطقة العربية. وبالشراكة مع مجموعة طالل أبوغزاله سيتولى تنفيذ هذا املشروع اجملمع 

ريادي في حتفيز وتطوير قدرات األفراد  )AKMS( وهو منظمة غير ربحية حترص على القيام بدور  العربي لإلدارة واملعرفة 

واملؤسسات العربية من أجل خلق مجتمعات قائمة على املعرفة.

وقد ترجمت رؤية بناء مجتمع املعرفة العربي من خالل إنشاء أول قاعدة بيانات على االنترنت )البوابة االلكترونية العربية 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( والتي ستتضمن كافة املعلومات اإلحصائية املتعلقة باستخدام وانتشار تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت في املنطقة العربية معتمدة في ذلك على املؤشرات املقترحة من شراكة منظمة األمم املتحدة 

حول قياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية.  ويهدف هذا املشروع الى خلق مصدر موثوق للمعلومات 

املوحدة في جميع البلدان التي من شأنها نقل البيانات من املصادر احمللية املتنوعة.

وتنبع أهمية هذا املشروع من ازدياد أهمية املنطقة العربية ككل والتي برزت كمنطقة قائمة على املعرفة، حيث أصبح 

لزاماً تقدمي صورة موثوقة وموحدة للبيانات عن وضع الدول العربية فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 

مجاالت التربية والصحة واالتصاالت والتجارة.  وستساعد هذه البيانات إذا ما توفرت كالً من احلكومات احمللية واملؤسسات 

واملنظمات الدولية على إدراك الفجوات في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقيام بدور ريادي في تطوير البنية التحتية 

لهذه التكنولوجيا وبناء طاقاتها وضمان قدرتها على االستمرار في بيئة عاملية متغيرة.
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Talal Abu-Ghazaleh Training Group 
Kingdom of Bahrain - Manama 

Phone:   (+973) 17550003  

Mobile: (+973) 36197005 

Fax:      (+973) 17550049 

Email: alsaid@tagorg.com 
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