
 في العالم شهر الجودة ر نوفمب

ىذا الشير عبارة عن حممة دولية و لجودة ، لإلحتفال بادأبت بعض الدول عمى تخصيص شير في العام 
قطاع األعمال " لمتوعية حيث يتم التركيز فييا عمى أىمية الجودة والتحسين المستمر في جميع القطاعات 

التعميمي ، القطاع الحكومي ، القطاع الغير ربحي من اإلنتاجي والخدمي ، القطاع الصحي ، القطاع 
قد اتفقت معظم دول العالم ، و  "وغيرىا من القطاعات ...جمعيات ومؤسسات وىيئات خيرية وتطوعية 

شير نوفمبر ىو عمى تخصيص ريقيا وكندا فاليابان واليند ودول أوربا وجنوب أكالواليات المتحدة األمريكية و 
المممكة العربية السعودية فمم يتم تحديد شير لمجودة ، وقد قام المجمس السعودي  نحن فيو  شير الجودة ،

م باإلحتفال بأسبوع وطني لمجودة في شير نوفمبر ، حيث يتضمن ذلك 8002منذ عام لمجودة  بمبادرة 
 كل عام ، والذي يصادف يوم الخميسمن األسبوع اليوم العالمي لمجودة وىو ثاني خميس من شير نوفمبر 

، ونظرًا لوقوع موسم حج ىذا العام خالل تمك الفترة ىـ 4118حجة ذو ال 41الموافق نوفمبر من ىذا العام  9
نشغال المممكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن ، فقد أرتأ المجمس وبالتنسيق مع الييئة السعودية  وا 

عد اإلحتفال بأسبوع الجودة الوطني الرابع لممواصفات والمقاييس والجودة الراعي الرسمي لممجمس أن يكون مو 
 .ىـ4118ذو الحجة  89-81م الموافق 8044نوفمبر  82- 49في الفترة من 

جع المنشآت في نشر مفاىيم الجودة في داخل منشآتيم عمى العاممين والموردين نحن نش خالل ىذا الشير
من مسئوليتيم  جزءعممون فيو كوالعمالء وغيرىم ، وكذلك نشرىا خارج منشآتيم في المجتمع الذي ي

 .اإلجتماعية 

من الفعاليات تنفيذ كثير ب خالل السنوات الماضية العالمدول من الجيات في مختمف  العديد وقد قام
ات اقتراحأفكار جيدة و بتقديم كثير من األفراد  وقامواألنشطة المختمفة من أجل التوعية بمفاىيم الجودة ، 

نشجع أدناه ، ونحن تم ذكرىا بعض تمك األنشطة و الجودة والتعريف بيا ، ثقافة نشطة تساىم في نشر أل
بو أو في المجتمع الذي  ونإلقتباس بعض تمك األفكار لتفعيميا في المنشأة لديكم أو في القطاع الذي تعمم

 .فيو  ونتعيش



لمجمس السعودي إرسال وصف مختصر الى ا م، نرجو منكوالبرامج بوضع الخطة لألنشطة  ونعندما تقوم
حتى  083113231أو عبر الفاكس  info@sqc.org.sa في الموقع  لمجودة عن طريق البريد اإللكتروني

 . يستفيد منيا اآلخرون لكيفي الموقع اإللكتروني لممجمس  يتم نشرىا

مع تمنياتنا لكم بحممة ناجحة خالل شير نوفمبر شير الجودة ، وخصوصًا خالل أسبوع الحودة الوطني 
عممًا أن يوم الجودة العالمي ليذا العام يوافق  ( م 8044نوفمبر  82 الجمعة –نوفمبر  49السبت )  الرابع

 .م 8044نوفمبر  9يوم الخميس 

 :ودة ة التي يمكن تنفيذها خالل شهر الجأمثمة لبعض األفكار واألنشط

  تقديم محاضرات أو ندوات عن الجودة وأدواتيا ومناىجيا المختمفة... 

 ديو أو مناقشات متنوعة عن مواضيع الجودة المختمفة يعرض شريط ف. 

  تقديم وجبات خفيفة ومرطبات لمحضور أثناء تمك األنشطة. 

 لوحات إلكترونية أو حائطية أو لوحات إعالمية وغيرىا من مواد التوعية والنشر عرض. 

  اختيار شعار عن الجودة يتم عرضو في مختمف المواقع بالمنشأة. 

 إسيمات في مجال كانت لدييم م فرق العمل الذين يكر تإنجازات ، و ىدايا لمعاممين الذين حققوا  ميقدت
 .الجودة والتحسين المستمر

  ، حاول أن تشارك المجتمع الذي حولك في أنشطتك عن طريق دعوتيم لممشاركة في الندوات
 .وغيرىا ...المناقشات ، اإلحتفال  ،عروض فرق العمل 

 البرامج تحت الموقع اإللكتروني لممجمس حيث توجد معمومات مفيدة تحت قسم ا يمكن الرجوع الى 
 "الجودة في اإلسالم " أو تحت قسم ركن التعميم وصمة " الوطني لمجودة األسبوع " وصمة 


