قائمت البحوث لمقياس إدارة الجودة (
الضنت الثالثت ليضانش  ،تخصص ادارة
أعمال )
( مع العناصر التي يجب التركيز عليها )
- 1المفهوم والتطور التاريخي لمجودة
 مفهوم الجودة

 مراحل تطور التاريخي لمجودة
 أبعاد جودة المنتج و أبعاد جودة الخدمة
 رواد الجودة

-2إدارة الجودة الشاممة " أدوات األساسية السبع لمجودة"
 مفهوم إدارة الجودة الشاممة

 مبادئ ومتطمبات إدارة الجودة الشاممة
 أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة

 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة

 الفرق بين اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة الشاممة
 أدوات الجودة

-3فحص ومراقبة وحساب تكاليف الجودة.

 مفهوم عممية فص ومراقبة ا لجودة والمراحل التي تمر بها

 أدوات الرقابة عمى الجودة
 مفهوم تكاليف الجودة و أنواعها

 طرق و أساليب تحميل تكاليف الجودة

حص ورقابة الجودة
 مفهوم اقتصاديات ف

 -4إدارة وقياس الجودة في الخدمات " المنظمات التعميمية ،
الصحية ،االتصاالت "............
 التعريف والمبادئ

 نماذج قياس جودة الخدمات ( نموذج  ، SERVQUALنموذج
 ، SERVPERFنموذج جودة الخدمة العمومية )

 5أدوات حل المشاكل وتحسين األداء - ،دور إدارة الجودةفي تحسين األداء بالمؤسسة-أمثمة"
 األسس العامة لتقييم األداء
 معايير تصنيف األداء

 مداخل تحسين األداء) عجةل ديمنغ ،ثالثية جوران ،الكايزن(

 تقنيات إدارة الجود ة الشاممة رافعة لتحسين األداء) نشر وظيفة
الجودة ،التقويم الذاتي(

- 6دور إدارة الجودة في تفعيل التغيير التنظيمي

 مجالت التغيير في المنظمة لتطبيق إدارة الجودة ،استراتيجية الجودة
الشاممة كعممية تغيير" .

 مفهوم و أنماط التغيير

 مجال ت التغيير التنظيمي
 مجال ت التغيير في المنظمة لتطبيق ادارة الجودة الشاممة

 -7إدارة الجودة الشاممة لمتسويق و أهميتها" قدرة التنافسية"
 المزيج التسويقي

 إدارة الجودة التسويقية

 رباعية إدارة الجودة التسويقية ) التسويق المتكامل ،التسويق
المجتمعي ،التسويق الداخمي ،التسويق بالعالقات(

 -8مكانة إدارة الجودة الشاممة في إدارة الموارد البشرية
 األهداف التي تسعى إدارة الموارد البشرية إلى تحقيقها
 إدارة الجودة الشاممة وتطوير الموارد البشرية

 العالقة بين إدارة الجودة و إدارة الموارد البشرية

 -9االيزو المفهوم والهيمنة والخطوات األساسية لمحصول
عميها.

 مفهوم االيزو وأنواعه
 مراحل الحصول عمى شهادة االيزو9000
 العالقة بين إدارة الجودة الشاممة و االيزو

 الهيئات الداعمة لمجودة والتقييس في الجزائر
 جوائز الجودة

 -10تجارب ناجحة لمؤسسات عالمية في إدارة الجودة.
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