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Quality and production programs  
برامج الجودة والانتاج
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برامج الجودة والانتاج

مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

يناير 2019
 قياس وتحسين الانتاجية في المشروعات  

Measuring and improving productivity in projectsكوالمبورالقاهرة5 أيام

 مراقبة وضمان الجودة وإدارة الجودة الشاملة في البناء
Quality Control and Quality assurance and TQM in Constructionاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

التحسين المستمر للجودة ورقابة الجودة
Continuous quality improvement and quality controlلندندبي5 أيام

اعداد رئيس فريق مراجعين في  ohsas  18001-2007 نظام السلامة والصحة 
 المهنيه

  OHSAS 18001:2007 Lead Auditor -Occupational Health & Safety
Management Systems

دبىالقاهرة5 أيام

فبراير 2019
 تخطيط ومتابعة عمليات الإنتاج في الصناعة

Planning and follow-up of production processes in industryدبيكوالمبور5 أيام

 ISO 17025 الايزو 17025 ونظم اتحاد المعامل
ISO 17025 and laboratories union systems  كوالمبوردبي5 أيام

 تطوير الأعمال و تقنيات الجودة
 Business Improvement & Quality Techniques لندنالقاهرة5 أيام

 اعداد كبير مراجعى الأيزو 14001/2004
ISO14001/2004 Lead Auditor Training جدهاسكندرية5 أيام

مارس 2019
اعداد رئيس فريق مراجعين لنظام الايزو 2002-16949 )نظام الجودة 

للصناعات المغذية للسيارات (
ISO 16949-2002 Lead Auditor Training - 

 )Quality system  of auto feeder industries(

الاردنشرم الشيخ5 أيام

 إدارة الجودة الشاملة TQM و التحسين المستمر )منهجية كايزن(
 Total quality management and Continuous improvement (Kaizen

 ( methodology
مدريدكوالمبور5 أيام

 ادارة تكاليف الجودة
Management of quality costsاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الأساليب الأحصائية لمراقبة وتحسين الجودة
Statistical methods to control and improve qualityكوالمبوراسطنبول5 أيام

  دورة أدوات الجودة الأساسية السبع
7QC Tools Overviewاسطنبولالاسكندرية5 أيام
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

ابريل 2019
  ادارة الجودة الشاملة و نظام الايزو )iso9001( في التعليم الجامعي

Preparation of TQM Supervisors in the education and training sectorsباريسشرم الشيخ5 أيام

 مراقب او مفتش جودة معتمد
 Certified Quality Auditorكوالالمبوردبي5 أيام

الحزام الأخضر في 6 سيجما
Green Belt in 6 Sigmaاسطنبولالقاهرة5 أيام

 الحزام الأصفر في 6 سيجما
Yellow Belt in 6 Sigmaجدةدبي5 أيام

ISO-9001-2015 ورشة عمل متطلبات المواصفة القياسية الدولية 
International Standard Requirements ISO-9001-2015  workshop دبيالاسكندرية5 أيام

يونيو 2019
 الجودة في المشاريع الانشائية و التعامل مع المقاولين

 Quality in construction projects 
and dealing with contractors

لندنالقاهرة5 أيام

 الإدارة المعاصرة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة
Contemporary management by applying the concepts of TQMجدةدبى5 أيام

 نظام ادارة الجودة - ايزو22000
Quality Management System -Iso22000اسطنبولالقاهرة5 أيام

 تدريب لمدققي نظام ISO 17025  في المختبرات
Lead Assessor ISO 17025 in the Laboratoryكوالمبورالاسكندرية5 أيام

يوليو 2019
  برنامج تدريبي موجه  ل )مدقق رئيسى لنظام الايزو 2015:9001)

ISO 9001:2015  Lead Auditor Trainingاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 قياس وتحسين الانتاجية في المشروعات  
Measuring and improving productivity in projectsالقاهرةدبي5 أيام

   مدقق لنظام الجودة ISO 17025 فى المختبرات
ISO 17025   internal auditor in laboratoriesكوالمبورالقاهرة5 أيام

ISO 9001/ 2015 متطلبات المواصفة القياسية الدولية 
International Standard Requirements ISO 9001/ 2015جدةالاسكندرية5 أيام

برامج الجودة والانتاج
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

اغسطس 2019
نظام ادارة الجودة- دورة اعداد رئيس فريق مراجعين في الايزو 9001-2015

Quality management system A Lead Auditor Training ISO 9001-2015الاردنشرم الشيخ5 أيام

 نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة
System of Hazard Analysis and Critical Points Controlاسطنبولدبي5 أيام

 مراقبة وضمان الجودة وإدارة الجودة الشاملة في البناء
Quality Control and Quality assurance and TQM in Constructionباريسالقاهرة5 أيام

 الدورة المتقدمة فى ادارة الانتاج
Advanced Course in Product Managementكوالالمبورالاسكندرية5 أيام

سبتمبر 2019
 إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في إدارة المستشفيات

 Medical quality management & total quality management in
hospitals

كوالالمبوردبي5 أيام

Improving productivity in projects  اسطنبولالقاهرة5 أياماساليب رفع الانتاجية

تطبيقات إدارة الجودة الشاملة فى الأداء الحكومي باستخدام 6 سيجما
Total quality management applications in government performance 

using 6 Sigma
كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

المخاطر الأمنية بالمنشآت الصناعية واليات تطبيق ادارة الجودة 
(TQM(الشاملة 

 Security risks of industrial installations and mechanisms of applying
total quality management

دبىشرم الشيخ5 أيام

اكتوبر 2019
المراجعة  الداخلية لنظم الجودة )الأيزو 9001/ 2015)

Internal audit for quality systems )ISO 9001/2015(اسبانياالقاهرة5 أيام

 اعداد رئيس فريق مراجعين فيISO/TS 16949:2009  نظام الادارة البيئية
 ISO/TS 16949:2009   

 ISO/TS 16949:2009 Lead Auditor Training - Environmental
Management System

كوالالمبورالاسكندرية5 أيام

 التحسين المستمر للجودة ورقابة الجودة
Continuous quality improvement and quality controlاسطنبولشرم الشيخ5 أيام

 تخطيط و متابعة الإنتاج في ضوء المعايير و المتغيرات العالمية
 Planning and follow-up of production in the light of the standards

and global variables
الدمامدبي5 أيام

اسطنبولالاسكندرية5 أيامنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة

برامج الجودة والانتاج
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مكان المدةاسم البرنامج
الانعقاد 1

مكان 
الانعقاد 2

نوفمبر 2019
خرائط ضبط المتغيرات و الصفات

Maps of adjust variables and attributes لندنالقاهرة5 أيام

التفتيش بنظام العينات
Samplings inspection systemاسطنبولالاسكندرية5 أيام

مراقبة جودة المواد الغذائية وتطبيق نظم ضبط الجودة
Quality control of foodstuffs and the application of quality control 

systems
كوالالمبورشرم الشيخ5 أيام

 الحزام الأخضر في نظام التصنيع الرشيد
Green Belt in rational manufacturing systemجدةدبي5 أيام

 الحزام الأصفر في نظام التصنيع الرشيد
Yellow Belt in rational manufacturing systemدبياسطنبول5 أيام

ديسمبر 2019
تطوير مهارات منسقي الجودة

Developing quality coordinators skillsالقاهرة5 أيام

 تأهيل مشرفى إدارة الجودة الشاملة TQM فى قطاعات التعليم والتدريب
Preparation of TQM Supervisors in the education and training sectorsشرم الشيخ5 أيام

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية:
 المبادئ والأدوات والتطبيق

 The application of total quality in government institutions: principles 
tools and application management

دبي5 أيام

 الكفاءة فى إدارة و تطوير الجودة و التميز المؤسسي وفق
  منهجيات التميز العالمية

 Efficiency in the management and development of quality and
 organizational excellence according to international excellence

methodologies

الاسكندرية5 أيام

برامج الجودة والانتاج
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