
 التصنيع

  الوقت لإلنتاج

 عصر الفحص
أدوات الفحححص الحتحء بحا  احتحا والحتحر 
شوارت مما بعلت أنشطة الفحص أكثحر 
فعالية. كما تم إدخال محفحامحيحم الحتحفحاوت 
والرسوم البيانيحة لحلحسحيحام والحمحراقحبحة 

  خالل مذه المرحلة

 إدارة الجودة.
صححمححم بححوراححم بححورا  مححنححتححجححيححة 
ثحالثحيححة بححورا ق وألححلحسححت الححيحااححا  
 بائزة دامينغ كتسدار لرائد الجودة 

إادوارد داحمحيحنحس لحمحهحامحمحاتح  فحء 
 إعادة انا  اليااا 

 األدوات األساسية للجودة
عزر الدكتور كاورو إاشيكاوا استخدام 
األدوات األساسية الهحبحعحة لحلحجحودة   
قائمة الفحص ق الرسم البيانءق خرائط 
المراقبة ق مخحطحط احاراحتحو ق الحمحدرج 
التحكحرار، ق محخحطحط محيحكح  الهحمحكحة 

  ومخطط التبعثر أو االنتشار

 خطط الحد من العيوب 

ألححلححل فححيححلححيححه كححروسححبححء مححفححامححيححم 
اإلبرا ات الوقائية والعيوب الصفراة. 
كما نشر المعتد البراطانء للمواصفات 
أول مواصفة أنحمحمحة الحجحودة احء ام 

ق والتحء كحانحت أسحام إللحال   7575
سححلححهححلححة الححمححواصححفححة الححدولححيححة األاححزو 

0555 

 التميز المؤسهء
قامت المؤسهة األوراية إلدارة الجحودة 

EFQM  اححتححسححداححم الححنححمححو ج األوراححء
للتميز المؤسهءق حيث لحور محن أبح  

إعطا  المنممات إلار عمح  لحتحححهحيحن 
 األدا  

 اإلدارة الرشيسة
تأسهت منتجية اإلدارة الحمحرنحة أو 
الرشيسة والتحء أوبحدت تحححول فحء 

األفراد مساا  العمحلحيحاتق  :األولواات
الحول الفعالة مساا  التوثيلق السدرة 
على التكيم مساا  الخطةق الحتحعحاو  

 مساا  العسود  

 التخلص من التدر
أللل العالم اليااانء تاشء أومحانحو ق 
مححفححامححيححم نححمححام اإلنححتححاج فححء الححوقححت 
المحدد اشحركحة تحواحوتحاق ومحفحامحيحم 

تسلي  الحتحدر ق خحرائحط تحوححيحد أدا  
 .العم ق والحد من التخزان وغيرما

 دوائر الجودة
أمميحة الحعحمح  الحجحمحاعحء فحء حح  
الححمححشححاكحح ق أخححذت اححعححد مححتححم لححد  

 العاملين والمتنيين 

 تدفل سير عم  اإلنتاج
أو ما اعرف انمام تواوتا لحإلنحتحاج والحذ، 
أصححبححم الححمححعححيححار الححذمححبححء لححلححعححمحح  فححء 
الهبعينات. كما انتشر محفحامحيحم كحانحبحا  ق 
تحهين ايئة العم  ااستخدام الخمح  إم 
ق واإلدارة الحبحصحراححة وتحوححيحد إبححرا ات 

  العم  وغيرما.

 سـيجما ستة
 والتء ادأتتا موتوروال

حيث تم وضعتا من قب  اي  
  سميث واوب بالفين

 إدارة التغيير
حيث شدد بحو  كحوتحر عحلحى الحجحانحه 
"اإلنهانء" من عمحلحيحة الحتحغحيحيحر فحء 
إدارة التعييرق كما أخذ محفحتحوم اإلدارة 
الخاليحة محن الحتحدر "الحرشحيحسحة" فحء 
ب احعحد  اإلنتاج اكتهه شترة وخصحوصحا

 . 1001تطبيس  فء قطاع الخدمات عام 

 الثورة الصناعية الرااعة
مع ظتور المصانع الذكيحةق الحبحيحانحات 
الكبيرة ق وإنحتحرنحت األشحيحا  والحذكحا  
االصطناعحءق إضحافحة الحى الشحفحافحيحة 
والمها لة واتخا  السرارات األخالقيحة 
أصبحت كلتا أمور بومراة احالحنحهحبحة 

 للجودة 

(  ااعتزار اعمره المئو، ق إضافة الى التراث والتطور الذ، حص  خحالل محذه الحمحائحة عحام الحمحاضحيحة فحء أنحمحمحة إدارة الحجحودة CQIاحتف  المعتد البراطانء للجودة )

 ق كما ادعو الجميع لالحتفال مع  اتذه المناسبة واممارسات الحوكمة المؤسهية والتحهين المهتمر والسيادة اإلداراة 9510وامناسبة اوم الجودة العالمء لتذا العام 

155 years  Of Quality 

Thursday 14 November 

 عام من الجودة  155

 9510نوفمبر  14الخمي  

 وقم الجودة واإلتسا 

  

 المجل  الهعود، للجودة 


