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جائحة كورونا والجودة
هل كانت الكورونا مدرسة تعلَّمنا منها الجودة الشاملة ؟

بقلم : 

د.م. محمد عبد المطلب عتمان 

مع تواُصل ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستَجد، 
تتكاتــف البلــدان حــول العالم للتخفيــف من تأثيــرات الفيروس 
علــى الصحة العامة وتأثيراته االقتصاديــة. لقد فاقت االصابات 
قدرات األنظمة الصحية وســط النقص الحاد فى موظفى الرعاية 
الصحية األكفاء واللوازم الطبية األساسية. وأصبح من الواضح 
بصــورة متزايــدة أّن االســتجابة الفعالة للجائحــة تتطلب نهجا 
يشــمل الحكومــة بأكملهــا والمجتمــع بأســره. ويســتدعى هذا 
الموقــف اســتجابًة تعاونية تعتمد على قــدرات وموارد الجهات 
الفاعلة المتعددة القطاعات والجهات الحكومية وغير الحكومية، 
التــى تضّم مؤسســات خاصة ربحية وغير ربحيــة، بما فى ذلك 
منظمــات المجتمع المدنى. وقد ســاعدت التطورات األخيرة فى 
جميــع أنحاء العالــم فى إظهار كيفية تفاعل الجهات فى مواجهة 

جائحة فيروس كورونا. 
وفــى الوقــت نفســه أظهــرت جائحــة فيــروس كورونــا أّن 
المشاركة المنتظمة والشاملة مع الجهات الفاعلة تتطلب الوقاية 
والمكافحة الفاعلة النتشــار كوفيدــ19 استجابًة عالية التنسيق 
بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية فى توفير 

نطاق واسع من الخدمات، والحفاظ على الخدمات األساسية.
ُيعد تطبيق المواصفات القياسية والتشريعات المترولوجية من 
أهم األســس إليجاد بنية تحتية للجودة في العديد من القطاعات 
الصناعيــة والخدمية، وهو أمــر بالغ األهمية للحفاظ على أعلى 
جــودة للمنتجــات والخدمــات المختلفة. والعكــس صحيح، فإن 
اإلخفاق في مراعاة القواعد المتعلقة بالقياس والمعايرة وتطبيق 
المواصفات القياسية للمنتجات يؤدي إلى عدم نفاذ المنتجات إلى 
األســواق، باإلضافة إلى اآلثار الســلبية على الصحة والسالمة 

والبيئة.
كورونا… والبنية التحتية للجودة

سلطت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 الضوء 
علــى أهميــة البنيــة التحتيــة والمواصفــات القياســية النوعية 
وخدمات القيــاس والمعايرة، ودورها في ضمان توافر األجهزة 
الطبية الرئيســية وأجهزة التشــخيص الطبي ومعــدات الحماية 
ذات االستخدام الشخصي، وكذلك ضمان جودة ودقة االختبارات 
والقياســات التى تســهم بشكل أساســي في التشخيص الصحيح 
وأســاليب الرعايــة الالزمــة والمراقبــة العالجيــة الضروريــة 

.COVID-19 لمكافحة فيروس كورونا المستجد
ومــن هنا نــدرك الدور الرائــد لتطوير المواصفات القياســية 
واللوائــح الفنيــة وعمليــات القياس والمعايرة حيــث أنها تمس 
وبشــكل مباشــر وغير مباشــر جوانــب عديدة من الممارســات 
الدولية في التجارة البينية واالستثمارات في القطاعات التجارية 

والصناعية المختلفة.
ولقــد أظهرت لنا جائحة فيروس كورونا المســتجد أن توحيد 
المعايير التقنية ألنشطة التقييس )مواصفات، مقاييس، مطابقة( 
تسهم بإنقاذ البشرية من األزمات المستجدة والحفاظ على صحة 
اإلنســان واســتمرار الحركة التجارية الدوليــة، كما أنها تضمن 
موثوقيــة االختبارات الطبية للكشــف عن الفيــروس، واالختبار 
األمثل للمنتجات الطبية التي تناسب الغرض الوظيفي لها؛ ودعم 
أنشطة المختبرات لتطوير أدوية ولقاحات جديدة بأساليب علمية 

يمكن التحقق منها.
أهمية المواصفات القياسية

ُيعد اســتخدام المواصفات القياسية في ظل هذه الجائحة أمراً 
بالغ األهمية لضمان تلبية المنتجات والخدمات للمتطلبات المتفق 
عليها، كما أنها تعمل على التخفيف من اآلثار الســلبية للجائحة 
العالمية وذلك باستيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح 
الفنية لألجهزة والمستلزمات الطبية، واتباع اإلجراءات السليمة 
فــي المختبــرات الطبية، والمواصفــات المختصة باســتمرارية 
األعمال وإدارة الطوارئ، والصحة والســالمة الغذائية، وكل ما 
يتعلــق بالبيئة وإدارة النفايات بالطرق واآلليات الصديقة للبيئة. 
كمــا بينت هذه الجائحة بشــكل قاطع القيمة الفعلية واألساســية 

للمواصفات القياسية الموثوقة والمعتمدة إقليميا وعالمياً. 
فكان ارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين والتباعد؛ كل هذه 
المظاهــر هي في حقيقة األمــر تعني اتباع لمعايير الجودة وذلك 

لضمان الحفاظ على الصحة والوقاية من األمراض.
تعلمنــا من الجائحــة جملة من المهارات إذا دققنا النظر فيها، 
إنهــا تعني الجودة بكل تفاصيلها فمثال تعلمنــا أن علينا االلتزام 

حتى نحقق ألنفسنا األمان. 
 أال ُتعّد كل هذه الدروس هي أشكال من جودة الحياة. وهل لنا 
أن نقول فعال أن كورونا هي المدرســة التي تعلمنا منها الجودة 

في أدق صورها.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

د.م/ محمد عبد المطلب عتمان
رئيس التحرير التنفيذى
ا/ ياسر الفتيانى

االشراف العلمى
مدحت فهمى صالح

التسويق والتوزيع
أ/ داليا يحيى

اسرة التحرير
أ/ محمد هانى - أ/ محمد السيد

االشراف الفنى 
أ/ اسالم رضا 

2 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة / تليفون : 22873114 - 22873115 / فاكس: 22743298
info@nqiegypt.org :البريد االلكترونى
www.nqiegypt.org :الموقع االلكترونى

www.Facebook.com/national.quality.institute
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األخبـار

قرارالمعهد  والصناعةعلى  التجارة  وزير  جامع  نيفين  السيدة  وافقت 
القومى للجودة بإعتماد 12 إستشاري في مجاالت الجودة ونظم اإلدارة 
في  العالمية  الجودة  معايير  لتطبيق  )كبير(  استشارى  بدرجة  الدولية 
الجودة  مفاهيم  ثقافة  نشر  و  والخدمية  اإلنتاجية  القطاعات  مختلف 
واالرتقاء بنظمها فى المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقا لرؤية 

مصر 2030 وذلك وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد.
وقد قام الدكتور/ محمد عتمان - رئيس المعهد القومي للجودة بتسليم 
الرخص لالستشاريين بعد اجتيازهم لكافة البرامج المؤهلة والمتطلبات 
الالزمة ، وقد حضر مراسم التسليم الدكتور فريد النجار خبير التنمية 
مؤسسات  إتحاد  رئيس  الذيب  عادل  الدكتور  و  اإلداري  والتطوير 

التدريب بدولة ليبيا و رئيس األكاديمية العربية اإلفريقية للدراسات.
وقال د. عتمان ان منح الشهادات المهنية ورخص المزاولة لألشخاص 
يأتي في اطار جهود تفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشر 
اإلنتاجية  القطاعات  في  الجودة  بدور  الوعي  وتنمية  الجودة  ثقافة 
وبما  العالمية  التطورات  لمواكبة  الجودة  مفهوم  وتوحيد  والخدمية 

يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني وكذا الخدمات المقدمة 
للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية والعالمية.

والهادفة   2030 مصر  إستراتيجية  يعكس  التوجه  هذا  ان  واضاف 
وديمقراطي  ومنفتح  حديث  مجتمع  وبناء  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
ومنتج إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما 

ال يخل بحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل.
جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد وافقت على قرار 
مجلس إدارة المعهد الخاص بمنح الشهادات المهنية ورخص المزاولة 
في  زاوية  حجر  المهنة«  مزاولة  »رخصة  تعتبر  حيث  لألشخاص، 
إصالح وتطوير المهن بصفة عامة، وإعتماد المهنيين في المجاالت 
التي تتعلق بنظم الجودة واإلدارة واألنشطة المتعلقة بها بكافة أنواعها 
آليات وإجراءات اإلعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية  حيث تم وضع 
معتمدة تمنح بناًء على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة 
ومهارة العاملين في هذه المجاالت وتكون بمثابة اإلعتراف والمصادقة 

من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.

بموافقة وزيرة التجارة والصناعة
المعهد القومي للجودة يعتمد 

١٢ استشارى في مجاالت الجودة 
ونظم اإلدارة الدولية



7

بتسليم  للجودة  القومي  المعهد  رئيس   - عتمان  محمد  الدكتور/  قام 
الشهادات ورخص مزاولة المهنة لمدربى جودة تأهيل ورعاية ذوى 
البرامج  لكافة  اجتيازهم  بعد  )15مدربا(  السادسة  االعاقةللمجموعة 
بين  الموقع  التعاون  بروتوكول  إطار  في  وذلك  المؤهلة  وإلختبارات 
وقد   ، والتنمية  التدريب  أكاديمية  ومؤسسة  للجودة  القومي  المعهد 
أكاديمية  ممثل  عبدالحكيم  خالد  اسالم  االستاذ/  التسليم  مراسم  حضر 
التدريب والتنمية وبحضور عدد من المسئولين باألكاديمية ونخبة من 
اإلستشاريين بالمعهد القومى للجودة حيث تم إجراء بعض المقابالت 

. Zoom مع المتقدمين من خالل تطبيق
وبهذه المناسبة قال الدكتور/ محمد عتمان رئيس أن هذا البرنامج يأتي 
ثقافتها  الجودة ونشر  للنهوض بمنظومة  المعهد  تفعيل دور  في إطار 
وتوحيد مفهومها وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لألفراد ذوى 
االعاقة ، مشيراً إلى حرص الوزارة متمثلة في المعهد القومي للجودة 
لنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدورها في كافة القطاعات االنتاجية 

والخدمية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، حيث أصبحت الجودة 
هدف أسمى نحو مستقبل متميز. 

للجودة وضع هدفا أساسيا لضمان جودة  القومي  المعهد  وأضاف أن 
متكامال  نهجا  لتكون  الخاصة  االحتياجات  لذوي  المقدمة  الخدمات 
لتحقيق  الجيد  األداء  إلى  الوصول  أجل  من  العميل  إلى خدمة  يهدف 
أن  وضمان  لهم،  خدماتها  تقدم  التي  المؤسسات  في  الشاملة  الجودة 
يؤدى العمل وفق معايير وإجراءات معينة وزمن محدد بحيث يتميز 
في  الخدمة  تعريف جودة  من  ذلك  العمل.يأتي  ودقة  اإلنجاز  بسرعة 
لمجموعة  التدريبية   / التعليمية  العملية  مطابقة  بأنها  الخاصة  التربية 
من المعايير والمواصفات - المتوافقة مع المعايير الدولية - في األداء 
بما يساعد على إشباع رغبات وحاجات ومتطلبات المستفيدين )ذوي 
التي  االيجابية  النتائج  يحقق  وبما  وأسرهم(،  الخاصة  االحتياجات 

تنعكس نتائجها على الجميع.

ويعتمد المجموعة السادسة 
لمدربى جودة تأهيل ورعاية ذوى 

الهمم باجمالى ١٥ مدرب
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األخبـار

إنجازات المعهد القومى للجودة عن عام ٢0٢0

يتقــدم أ.د.م محمــد عتمان - رئيس مجلــس إدارة المعهد القومي 
للجــودة بخالص الشــكر والتقدير والعرفان إلــى معالى الوزيرة / 
نيفيــن جامــع - وزيرة التجــارة والصناعة للدعــم المقدم لتحقيق 
أهــداف وخطــط المعهد طبقــا لرؤية مصر 2٠3٠ وبما يتماشــي 
مــع نظــم االدارة ومعايير الجودة .كما يتقــدم رئيس مجلس إدارة 

المعهــد بخالص الشــكر لمجلس اإلدارة علــى دعمه الكامل لخطة 
العمل، وبخالص الشــكر لفريــق العمل بالمعهد والســادة أعضاء 
اللجــان الفنية على هذه االنجازات في ظل التحديات. وأعرب عن 
أمله في تحقيق االنجازات معا دائما ، وأن يوفقنا هللا جميعاً لخدمة 

عمالؤنا ، ووطننا الغالي مصر.
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مجلس إدارة المعهد القومى للجودة يعتمد 
الخطة التدريبية لعام 2020/2021

عقــد مجلــس إدارة المعهد القومى للجــودة اجتماعاً بمقر 
المعهــد برئاســة الدكتــور/ محمــد عتمــان رئيس مجلس 
اإلدارة و بحضــور الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة و 
مستشــارى المعهد، حيث تناول اإلجتماع مناقشــة أجندة 
اإلجتماع والتى تضمنت العديد من الموضوعات أهمها :

- التصديــق على محضــر مجلس اإلدارة الســابق بتاريخ 
.2٠19/1٠/2

- إحاطــة مجلس اإلدارة بإنجازات المعهد خالل الفترة من 
2٠19/7/1 حتى 6/3٠/2٠2٠.

- إعتمــاد الحســابات الختاميــة للمعهــد للســنة الماليــة 
2٠19/2٠18 والسنة المالية 2٠19/2٠2٠.
- تعديل بعض بنود الئحة التأهيل واالستشارات.

- إعتماد الخطة التدريبية للمعهد لعام 2٠21/2٠2٠.
- تخفيض تكلفة البرامج التدريبية لطالب الجامعات بنسبة 

.%5٠
 on line التدريبيــة البرامــج  تقديــم  تفعيــل خدمــة   -
training )التدريــب عــن بعــد( في إطار خطــة المعهد 
للتحــول الرقمي بعد جائحة كورونــا وذلك فى إطار توجه 

الدولة للتحول الرقمى ورؤية مصر 2٠3٠ .
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األخبـار

تخريج دفعتين جديدتين من الحاصلين على 
دبلوم إدارة الجودة

تــم تخريج دفعــة جديدة من الدبلوم المهنى فــى إدارة الجودة، وقامت 
لجنــة مناقشــة أبحاث ومشــاريع التخــرج للدبلوم بمناقشــة الســادة 
الدارسين برئاسة الدكتور المهندس/ محمد عتمان و مشاركة كل من: 
الدكتورة/ هناء الحسينى - استاذ علوم األغذية بكلية اإلقتصاد المنزلى 
ومدير مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان، والدكتور/ سيد سليمان أبو 
شــادى - خبير واستشارى المواصفات والمحاضر بالمعهد،والمهندس 

مصدق حســن خبير الجودة والمحاضر فى المعهد، والمهندسة/ باتعه 
معــوض - المشــرف العــام على التدريــب، وبحضور الدكتــور/ أيمن 
الدهشــان - استشارى التطوير والتميز المؤسســى. وقد قام الدكتور/ 
محمد عتمان بتســليم الشــهادات للسادة الدارســين متمنياً لهم النجاح 

والتوفيق فى حياتهم العملية.
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برتوكول تعاون بين »القومى للجودة« وشركة تنمية 
القدرات التنافسية فى مجال إدارة الجودة للمهن الفنية

ويمنح شركة تميز للتدريب والتطوير شهادة االعتماد فى جودة التدريب

فــى إطار الجهود المبذولة لنشــر ثقافــة الجودة و االرتقاء 
بمســتوى التدريب فى مصر من أجل المساهمة في تحقيق 
رؤية مصر 2٠3٠ ، ومن خالل توجيه ودعم مســتمر من 
معالــى الوزيرة/ نيفين جامع - وزيــرة التجارة والصناعة 
إعتمــدت إدارة الدعم الفنــي بالمعهد صالحية مركز تدريب 

شركة تنمية القدرات التنافسية للتدريب.  
وقــد وقع الدكتور مهندس/ محمــد عتمان - رئيس مجلس 
إدارة المعهــد القومــي للجــودة والدكتــور/ محمــد عمرو 
صادق - الرئيس التنفيذي لشــركة تنمية القدرات التنافسية 
للتدريب التابعة للشــركة القابضة للتشــييد والتعميروتحت 
رعاية المهندس/ هشــام أنــور أبوالعطا - رئيس الشــركة 
القابضــة للتشــييد والتعمير بروتوكول تعــاون بين المعهد 
وشــركة تنمية القدرات التنافســية للتدريب فى مجال إدارة 
الجــودة للمهن الفنية فى مجاالت التشــييد والتعمير لتفعيل 
البرامــج التدريبيــة المشــتركة للنهــوض بقطــاع األعمال 

الفنية والمهنية.وعلى هامش االجتماع تم االتفاق على منح رخص 
مزاولــة المهنة لهــذه المهن في المجاالت المختلفة للتأكد من جودة 

أداء العمل بواسطة المهنيين طبقاً للمعايير الدولية والعالمية.
تنفيــذا للبروتوكــول الــذي تم توقيعه عقــدت إتفاقية بيــن الطرفين 

بهــدف التأكيد على إدارة الجودة في مناهج التشــييد والتعمير التي 
تقدمها شــركة قدرات لكافة المتدربين بها، حيث يحصل الدارســون 
بالتشــييد والتعمير على مجموعة من الموضوعات فى إدارة جودة 

البناء ودمجها مع الموضوعات الحالية األخرى.

قام الدكتور مهندس/ محمد عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة 
بمنح شركة تميز للتدريب والتطوير شهادة االعتماد فى جودة التدريب بحضور 
األســتاذ/ تامــر على - نائــب المدير التنفيذى لشــركة تميز للتدريــب والتطوير 
والدكتــور/ حســن زيــن - مديــر إدارة التقييــم والمتابعــة بالشــركة وبحضور 

إستشارى المعهد.
تتميــز الشــركة بوجود نشــاط كبير في مجــال التدريب واالستشــارات بعدد من 
الدول االفريقية، لذا تم االتفاق بين المعهد وشــركة تميز للتدريب والتطويرعلى 
تقديــم مجموعة من البرامج التدريبيــة المتطورة في أحد المجاالت الهامة وهو 
مجــال »الجــدارات« والذي أصبح محــل اإلهتمام وخاصة بعــد اإلصدار الجديد 
للمواصفة القياســية الدولية )ISO 10015: 2019( في هذا الشــأن بعنوان 
 Quality management – guidelines for competence(

  .)management and people development
وتنفيذا لذلك تم عقد إجتماع بين لجنة التدريب بالمعهد مع شركة تميز للتطوير 
والتدريب لإلعداد لبرنامج تدريبى متكامل عن الجدارات وتنمية الموارد البشرية 

.ISO 10015  طبقاً للمواصفة القياسية الدولية
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لجنة التدريب ومراجعة وإعتماد المقررات التدريبية 

توصى بتفعيل التدريب والتعليم عن بعد

عقدت لجنة التدريب ومراجعــة وإعتماد المقررات التدريبية 
بالمعهــد القومــى للجودة برئاســة  الدكتــور مهندس/ محمد 
عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد وبحضور أعضاء اللجنة 
وإستشــارى المعهد ونخبة من خبراء الجودة فى مصر حيث 

أستعرض اإلجتماع:
• متابعــة ما تــم إنجازه بخصــوص المادة العلميــة الخاصة 
بالبرنامج التدريبى »المتطلبات العامة لكفاءة معامل اإلختبار 
 ISO 17025 والمعايرة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية
 )Online Training( تفعيل التدريب والتعليم عن ُبعد •
•  انهــاء االعــالن الخاص بالماجســتير المهنــى المعتمد من 
المجلس االعلي للجامعات بناء على التعاون بين المعهد وكلية 
الزراعة - جامعة القاهرة تحت مسمى » التطبيق والمراجعة 
 Application« لنظــم الســالمة والجــودة فــى األغذيــة
 and auditing of Quality and safety food

systems
•  بــدء طباعة المــواد العلميــة الخاصة بالبرنامــج التدريبي 
)إدارة الجدارات والتميز الوظيفيوفق المواصفة الدولية أيزو 

)1٠٠15

األخبـار
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اإلنتهاء من وضع مقرر لبرنامج تدريبى متكامل حول 
الجدارات وتنمية الموارد البشرية 

»القومى للجودة« يساهم فى تطبيق نظم إدارة الجودة والسالمة 

والصحة المهنية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

عقــدت لجنة التدريب بالمعهــد القومى للجودة 
اجتماعــاً مع شــركة تميز للتطويــر والتدريب 
للمشــاركة فى مشروع إدارة الجدارات وتنمية 
المــوارد البشــرية طبقــاً للمواصفة القياســية 
الدوليــة ISO 10015، وقــد تناول اإلجتماع 
دراســة ووضع مقرر لبرنامــج تدريبى متكامل 

حديث للمواصفة القياسية الدولية
.ISO 17025 

 

تفعياًل لدور المعهد القومى للجودة لنشر ثقافة الجودة فى القطاعات 
المختلفــة وبناء على توجيهات الدكتــور المهندس/ محمد عتمان - 
رئيــس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة وبناء على طلب الهيئة 
القومية لســكك حديد مصر لبحث آليات التعاون مع المعهد فى نشر 

ثقافة إدارة الجودة ونظم اإلدارة مع الهيئة.
إجتمــع المهنــدس/ مدحــت فهمــى مستشــار المعهد للدعــم الفني 
والدكتــور/ أيمــن الدهشــان- مستشــار المعهــد للتميــز والتطوير 
المؤسســى مع اللــواء المهندس/ محمد على غــزال - نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة لقطاع الســالمة والجودة والمهنــدس/ كمال محمد 
- رئيــس اإلدارة المركزية لقطاع الســالمة والجودة ، وذلك لوضع 
خطــة عمــل لبدء نشــر ثقافــة الجودة فــي هيئة ســكك حديد مصر 

واإلعداد لتطبيق نظم إدارة الجودة والسالمة والصحة المهنية.
وقد تم االتفاق بين الطرفين على إعداد دراسة لتأهيل قطاع السالمة 
 )ISO 9001( والجــودة بالهيئة للحصول على نظام إدارة الجودة

 .)ISO 45001( و نظام أدارة السالمة والصحة المهنية

ISO 10015 طبقا للمواصفة الدولية
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بدء المرحلة األولى من إستخدامات التكنولوجيا المتقدمة )النانو تكنولوجى( 

فى دهان قاعات التدريب »بالقومى للجودة«  ضد الفيروسات والبكتيريا

تعاون وثيق بين » القومى للجودة«  
وشركة مصر أورجانيك فوود إندسترى

فــى إطار الجهــود التى تبذلهــا الدولة للحمايــة من فيروس 
كورونــا المســتجد ) كوفيــد-19( وبنــاء علــى التعليمــات 
والقــرارات الصــادرة مــن رئاســة مجلس الــوزراء بتطبيق 
كافــة اإلجراءات اإلحترازية لمنع إنتشــار هذا الوباء وتنفيذاً 
لتوجيهات الســيدة/ نيفين جامــع - وزيرة التجارة والصناعة 
بدعــم الصناعة وزيــادة اإلعتمــاد على إســتخدام المنتجات 
المصريــة فى مثل هــذه الحاالت.قام المعهــد القومى للجودة 
برئاســة الدكتور المهنــدس/ محمد عتمــان - رئيس مجلس 
اإلدارة بتطبيق أحدث التكنولوجيا المتقدمة ) النانو تكنولوجى( 
فى دهان قاعات التدريب بالتعاون مع إحدى شــركات القطاع 
الخاص )شــركة هاى ستايل( حيث تم إستخدام دهانات تدعم 
 Anti-virus( بمواد النانو مضادة للفيروســات والبكتيريا

 ..)&Anti-bacterial

فى إطــار الجهــود المبذولة لنشــر 
ثقافــة الجودة و االرتقاء بمســتوى 
التدريــب فى مصر ، إجتمع الدكتور 
مهنــدس/ محمــد عتمــان - رئيــس 
مجلس إدارة المعهد القومى للجودة 
مع االســتاذة/ مروة عمر عبدالحليم 
ممثــل مجلس اإلدارة لشــركة مصر 
أورجانيــك فــوود إندســترى لبحث 
آليــات اإلتفاق علــى تأهيل وتدريب 
الشــركات ورفــع كفاءتهم فى مجال 
نظــم إدارة الجــودة الشــاملة وذلك 
بحضور عدد من خبراء وإستشارى 

من المعهد القومى للجودة .

األخبـار

لحماية العاملين والدارسين
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بروتوكول تعاون بين »القومى للجودة« 

 و شركة أيزوكوالتي أكاديمى ريجيستر أيزو كار

ويوقع بروتوكول تعاون مع شركة ام.دى. واى 

)M.D.Y( للخدمات اإلدارية والتدريب

إنطالقــا من الــدور الريادي للمعهد فى نشــر 
ثقافــة الجــودة ومواكبة أحدث نظــم ومعايير 
الجودة العالمية واإلرتقاء بمســتوى التدريب 
ورفع خبرات ومعدالت أداء الموارد البشرية 
فــى المجتمع المصرى ، وقــع الدكتور محمد 
عتمــان - رئيس مجلس إدارة المعهد القومى 
للجــودة بروتوكول تعاون مع الســيد / أحمد 
محمــود أحمــد حمــاد - مديــر عــام شــركة 
أيزوكوالتــي أكاديمى ريجيســتر أيزو كار فى 
مجال التدريب والتأهيل واإلستشارات والدعم 
الفنــى. وقد تــم توقيع البروتوكــول بحضور 
خبراء وإستشارى من المعهد القومى للجودة 
وبحضــور المســئولين بشــركة أيزوكوالتي 

أكاديمى ريجيستر أيزو كار 

وقــع الدكتور/محمــد عتمــان - رئيس مجلــس إدارة المعهد القومى 
للجودة بروتوكول تعاون مــع الدكتور/ محمد عبدالفتاح عبدالوهاب 
- مديــر شــركة ام.دى.واى للخدمات اإلدارية والتدريب ويســتهدف 

البرتوكول تعزيز التعاون فى مجال التدريب والتأهيل واإلستشــارات 
والدعــم الفنى. وقد حضر مراســم التوقيع  خبراء وإستشــارى من 
المعهد القومى للجودة وبحضور المسئولين بشركة » ام.دى.واى«.
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منح الزمالة الفخرية لرئيس مجلس إدارة 
المعهد القومى للجودة

تــم منح رئيــس مجلــس إدارة المعهد القومى 
للجودة الزمالة الفخرية لدوره فى نشــر ثقافة 
الجودة خالل فاعليات المؤتمر الدولي لمنتدى 
األعمــال العربي العاشــر والــذي حمل عنوان 
»إدارة االقتصــاد فــي ظل تداعيــات وتحديات 
كوفيــد - 19« حيــث شــارك وفد مــن المعهد 
القومــي للجــودة برئاســة الدكتــور مهندس/ 
محمد عتمــان - رئيس المعهد القومي للجودة 
وبعض مستشاري المعهد في فاعليات المؤتمر 
والــذي نظمه مركز الدراســات االســتراتيجية 
واالقتصاديــة برعاية المعهــد القومى للجودة 
وبمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء واألســاتذة 

المشاركين من مختلف الجامعات.

األخبـار
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تكريم رئيس المعهد القومى للجودة  فى اليوم العالمى للتطوع

»القومى للجودة« يبحث آليات تنفيذ الماجستير المهنى 

مع كلية الزراعة جامعة القاهرة

قام الســيد / ســيف الرحمن أمير رئيس 
أســرة برنامــج شــكراً لعطائــك التابعة 
لدولة اإلمارات بتكريــم الدكتور/ محمد 
عتمــان - رئيس المعهد القومي للجودة 
بمناســبة اليــوم العالمــي للتطوع وذلك 
عرفانــاً بجهــوده المتميــزة فــى العمل 
التطوعى، وفى هذا اإلطار أكد الدكتور/ 
محمــد عتمان أن العمــل التطوعي يبث 
الخير داخل المجتمع و يساعد على حل 
مشــكالت في المجتمع وله أهمية كبيرة 
في تنمية شخصية اإلنسان ونشر الخير 

والصالح في المجتمع  

التقــى  الدكتور مهندس/ محمد عتمان - رئيس مجلس إدارة المعهد 
القومــى للجــودة والدكتور/ عمــرو مصطفى - عميد كليــة الزراعة 
جامعة القاهرة حيث تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ الماجستير المهنى 
بيــن المعهد القومــى للجودة وكلية الزراعة جامعــة القاهرة. حضر 
اإلجتمــاع الدكتور/ صالح أبوريه - األســتاذ بكليــة الزراعة وبعض 
القيادات بكلية الزراعة جامعة القاهرة وبحضور إستشــاريي المعهد 

القومى للجودة.
وبنــاًء على هــذه الزيارة إجتمعت لجنة التدريــب ومراجعة وإعتماد 
المقررات التدريبية بالمعهد بحضور الدكتور مهندس/ محمد عتمان 
- رئيــس مجلــس إدارة المعهد القومــى للجودة لمناقشــة إجراءات 
تفعيــل برتوكول تعاون بين المعهــد وكلية الزراعة - جامعة القاهرة 
إلعتمــاد الماجســتير المهنى فــى إدارة الجودة بحضور إستشــارى 
المعهد وأعضاء لجنة التدريب واعتماد الحقائب التدريبية ونخبة من 

خبراء الجودة فى مصر.
في هذا السياق ناقشت اللجنة مقترح أ.د. صالح أبورية أستاذ علوم 
األغذيه المتفرغ بقســم الصناعــات الغذائية بكلية الزراعة – جامعة 
القاهــرة وعضو لجنة التدريب بالمعهد »ماجســتير مهني فى مجال 
التطبيــق والمراجعــة لنظم الجودة والســالمة فــي األغذية« . تمت 
مناقشــة كال من مبــررات إنشــاء البرنامج، و أهــداف البرنامج، و 
الجهات المستفيدة، والمخرجات التعليمية، وشروط االلتحاق، و مدة 

ونظام الدراسة.

تــم االتفاق على أن تتكون محتويات برنامج الماجســتير المهني من 
تسع مقررات على النحو التالي:

أســس تصنيع األغذية وطرق الفحص واالختبار ، والمبادىء العامة  
لنظم الجودة والســالمة لألغذية فى سلسلة الغذاء، و مكونات أغذيه 
وفساد وحفظ وتداول األغذية، و األمراض المنقولة بالغذاء والتلوث 
والتســمم الغذائى وتقييم المخاطر، و قوانين وتشــريعات الغذاء ، و 
إدارة نظم  الجودة الحديثة في األغذية، و إدارة نظم السالمة الحديثة 
في األغذية، و إدارة النظم البيئية والممارســات الجيدة ، و مشروع 

بحث التخرج 
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السيسي  عبدالفتاح  الرئيس/  فخامة  وتوجيهات  الدولة   رؤية  ظل  فى 
لدعم  جامع  نيفين  السيدة/  والصناعة  التجارة  وزير  معالى  وتعليمات 
فى  التدريب  بمستوى  واالرتقاء  الجودة  ثقافة  لنشر  المبذولة  الجهود 
إدارة  المهندس/ محمد عتمان - رئيس مجلس  الدكتور  مصر، أجرى 
الهادفة  واللقاءات،  االجتماعات  من  العديد  للجودة   القومى  المعهد 
المفاهيم  بثقافة الجودة ونشر  المعهد لإلرتقاء  إلى تحقيق رؤية وخطة 
 ... الحياة  مناحى  كافة  فى  أساسية  كركيزة  الجودة  بأهمية  والتوعية 

وجاءت اإلجتماعات على النحو التالى:
نشر المفاهيم األقتصادية 

واالقتصاد  السياسة  أستاذ   - عبدالحافظ  أحمد  الدكتور/  مع  إجتماع 
بجامعة بنى سويف ورئيس هيئة األوقاف السابق لبحث سبل التعاون 
ثقافة  نشر  جانب  إلى  ودولياً  مصر  فى  اإلقتصادية  المفاهيم  نشر  فى 
الجودة ونظم اإلدارة فى عدة جهات لتطبيق رؤية مصر 2030 وتحقيق 

اإلصالح اإلقتصادى.
أهمية تطبيق   Quality 4.0 the    فى مصر

 إجتماع مع الدكتور/ فريد النجار - صاحب أكبر مؤلفات فى اإلدارة 
حول  الحديث  الطرفان  تبادل  العربي،  والعالم  مصر  في  والجودة 
المتعلقة  المختلفة  المجاالت  وبعض  الجودة  مجال  فى  المستجدات 
المتقدم  العالم  أن  النجار  فريد  الدكتور/  وأشار  مصر.  فى  بالصناعة 
يستخدم Quality 4.0 the    منذ أكثر من 15 سنة لزيادة المعدالت 
الصغيرة  بالمشروعات  خاصة  مصر  في  تطبيقها  من  والبد  السنوية 
ومتناهية الصغر موضحاً أن البد أن مصر تحتل مكانها الطبيعي في 

الريادة، وحضر اللقاء عدد من استشاري وخبراء المعهد.
تطبيق نظم الجودة ونشر ثقافة السالمة والصحة المهنية 

تطوير  إستشاري   - كساب  ناصر  المهندس/  من:  كل  مع  إجتماع 
ستايل  هاى  عام شركة  مدير   - أبوزيد  أيمن  والمهندس/  المشروعات 
سبل  تعزيز  إطار  فى  اإلجتماع  هذا  يأتى  واإلستشارات،  للمقاوالت 
داخلياً  المجاالت  كافة  في  الجودة  و  اإلدارة  نظم  بتطبيقات  النهوض 
وخارجياً. وخالل اإلجتماع عرض المعهد رؤيته فى تأهيل العديد من 
القومية للجودة وقد عرضت الشركة  الشركات كأحد متطلبات الخطة 
المواد  ذات  والدهانات  األخشاب  وتوريد  صناعة  مجال  فى  رؤيتها 
المضادة  المواد  وتصنيع  والبكتريا  للحريق  المقاومة  والخصائص 
الصحة.  بوزارة  العمليات  غرف  داخل  تستخدم  والتى  للفيروسات 
الصناعية وتطبيق مواصفات  المجاالت  التعاون فى  االتفاق على  وتم 
اإلجتماع  حضر  المهنية،  والصحة  السالمة  ثقافة  ونشر  الجودة  نظم 
بعض خبراء المعهد في مجال الدعم الفني والتميز المؤسسي والتدريب 

والعالقات العامة واإلعالم .
تنسيق مع نقابة المهندسين لتطبيق نظم اإلدارة الدولية فى الشركات 

المصرية 
اجتماع مع المهندس اإلستشارى/ هشام محمود أبوسنه - رئيس نقابة 
ونقابة  المعهد  بين  والتنسيق  التعاون  آليات  لبحث  القاهرة  المهندسى 
نظم  لتطبيق  والمؤسسات  الشركات  كفاءة  رفع  إطار  فى  المهندسين 

اإلدارة الدولية ومعايير الجودة الحديثة.

تعزيزًا للدور الحيوى للمعهد القومى للجودة

إجتماعات مكثفة مع المؤسسات والشركات 
المعنية بتطبيق أنظمة الجودة المحلية والدولية
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الوطنية  واألكاديمية  للجودة  القومى  المعهد  بين  مشترك  وتعاون  تنسيق 
للتدريب

لمناقشة أعمال لجنة صالحية جهات مراكز التأهيل والتدريب واعتماد مراكز 
التدريب وفقا للمعايير الدولية بحضور الدكتورة/ هناء الحسينى - أستاذ علوم 
االغذية / جامعة حلوان ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، واألستاذة/ 
االجتماعوالمهندس  حضر  للتدريب.  الوطنية  األكاديمية   - ياقوت  سارة 
مدحت فهمي مستشار اللجنة الفنية بالمعهد والدكتور ايمن الدهشان مستشار 
التطوير والتميز المؤسسي وتم مراجعة معايير صالحيات مراكز التدريب 
وقد تم بحث آليات التعاون وعرض رؤية المعهد لألكاديمية الوطنية للتدريب 
NTA لالستفادة والتنسيق بين المعهد واألكاديمية لنشر ثقافة الجودة ونظم 

اإلدارة الدولية ومعايير الجودة الحديثة.
تنظيم ورشة عمل لنشر معايير الجودة الحديثة بالتعاون مع مجتمع األعمال
 لقاء مع النائب/ باسم الخواص - عضو مجلس الشيوخ وعدد من مستشاري 
ثقافة  نشر  أهمية  على  االتفاق  عن  اللقاء  للجودة.أسهم  القومي  المعهد 
والصناعة  التجارة  خاصة  المجاالت  كل  في  الدولية  اإلدارة  ونظم  الجودة 
والزراعة واالسكان والمرافق فضاًل عن جودة التعليم والتدريب واإلرتقاء 
بمستوى التدريب ورفع خبرات ومعدالت أداء الموارد البشرية فى المجتمع 
المصرى.أكد النائب/باسم الخواص على اهمية التنسيق بين المعهد وجمعيات 
لنشر  والزراعة  والتجارة  الصناعة  ورواد  التجارة  وغرف  المستثمرين 
مفاهيم الجودة ونظم اإلدارة الدولية ومعايير الجودة الحديثة وتنظيم ورش 

العمل والمؤتمرات الداعمة لنشر رؤية الدولة .
لدعم  التعاون  لتعزيز سبل  مائدة مستديرة  للجودة  القومى  المعهد  نظمها 

مشروع قانون جودة التعليم الفنى والمهنى وتطبيق المواصفات
فى ظل رؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات 
معالى وزير التجارة والصناعة السيدة/ نيفين جامع للنهوض بتنمية شركات 
القطاع الخاص ، عقد الدكتور المهندس/ محمد عتمان - رئيس مجلس إدارة 
مشروع  لدعم  التعاون  سبل  لتعزيز  مستديرة  مائدة  للجودة  القومى  المعهد 
اإلدارة وتطبيق  نظم  ثقافة  نشر  والمهنى وكذلك  الفنى  التعليم  قانون جودة 
المواصفات داخل الجهات المختلفة بمقر المعهد القومي للجودة، وبحضور 
وممثلين  المعهد  استشاري وخبراء  مجموعة من جهات مختلفة وبحضور 
من  وخبراء  الشامل  الصحي  التأمين  لمنظومة  واالعتماد  الرقابة  هيئة  من 
االقتصاد والبيئة و الشئون البرلمانية وخبراء بناء الهوية المؤسسية وصناعة 
الماركة للشخصية ، وخبراء من تصنيع االثاث والصناعات اليدوية وذلك 
في إطار وضع خطة عمل لتحقيق أهداف المعهد بما يتماشي مع رؤية مصر 

المستقبلية 2030.
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للغاية  ومهماً  أساسياً  موضوعا  الحاضر  عصرنا  في  التدريب  يعتبر 
البشرية. الموارد  وتنمية  اإلنتاجية  بالكفاءة  مباشر  ارتباط  من  له  لما 
ومن  مؤسسة،  لكل  استراتيجية  موارد  تعتبر  البشرية  فالموارد  لذلك 
أجل تحفيز التنافسية االقتصادية فإن معظم الدول تعتبر تنمية الموارد 
ومعظم  القومي،  االقتصاد  وتطوير  لتنمية  مهمة  استراتيجية  البشرية 
التطوير  من طرق  كطريقة  البشرية  الموارد  تنمية  تأخذ  المشروعات 

والتميز المؤسسي.
وبناء على ذلك فقد تم االنتهاء من برنامج التدريب الداخلى بإستخدام 

تقنيات وأدوات التدريب عن بُعد الحديثة وعبر تطبيق Zoom تحت 
عنوان » إدارة التغيير وحل مشكالت العمالء« الخاص بتدريب العاملين 
بالمعهد القومى للجودة والذي تم تنفيذه من خالل المهندسة اإلستشارية / 
رهام محمود – المدير العام لشركة بيزنس أجيليتى سوليوشنز ، توجيًها 
لتعليمات رئيس المعهد باهمية االستثمار في الموارد البشرية بالمعهد .
بتسليم  عتمان  محمد  مهندس/  الدكتور  اإلدارة  مجلس  رئيس  قام  وقد 
والتوفيق  النجاح  دوام  لهم  متمنياً  بالمعهد  العاملين  للسادة  الشهادات 
وأكد خالل كلمته على اهمية االهتمام بتنمية وتطوير مهارات العنصر 

اإلنتهاء من أولى برامج التدريب الداخلى لتحسين ثقافة 
التعامل مع العمالء لرفع كفاءة العاملين بالمعهد 

القومي للجودة فى مختلف القطاعات

Zoom  عبر تطبيق
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البشرى  العنصر  إكساب  من  والبد  للدولة  األساسية  الركيزة  هو  النه  البشرى 
بالمعلومات والمعارف والمهارات واألساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم 
بشكل  واتجاهاتهم  سلوكهم  تغيير  ومحاولة  وقدراتهم  مهاراتهم  وتطوير  وتحسين 

إيجابي، وبالتالي رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية.
أجيليتى  بيزنس  وشركة  المعهد  بين  تعاون  بروتوكول  توقيع  تم  ذلك  إطار  وفى 
سوليوشنز فى مجال نظم الجودة من خالل التعاون ومشاركة مستشاري المعهد من 
أجل اإلرتقاء بمستوى الجودة وإدخال تحسينات مستمرة على الجودة فى القطاع 

التجارى والصناعى والخدمى.

بتطوير  للجودة  القومي  المعهد  إلهتمام  واستمراراً 
لتطوير  الدولة  رؤية  مع  تماشيا  العاملين  أداء  وتحسين 
والمعايير  الحديثة  النظم  ومسايرة  العاملين  قدرات 
الفريق وإشباع وتحقيق  العمل بروح  الدولية واتجاهات 
التعامل  ثقافة  تحسين  جانب  إلى  الجدارات  متطلبات 
العام  األداء  من  يحسن  مما  العمالء  مشكالت  وتحليل 
فى  للمعهد  الفعال  الدور  على  بدوره  ينعكس  الذي 
الجودة  إدارة  سعت  فقد  التوجه  لهذا  ودعما   ، المجتمع 
بالمعهد لتنفيذ برامج تدريبية لتطوير األداء على مستوى 
 Change for" التدريبي  البرنامج  ومنها  اإلدارات 
برنامج  باستخدام  أونالين  وتقديمه   "management
لعدد  تدريبية(  ساعات   8( أيام  ثالثة  بواقع   ZOOM
المختلفة.تم االتفاق مع   21 فرد على مستوى اإلدارات 
المهندسة االستشارية رهام محمود – مدير عام شركة 
Business Agility Solutions والمدرب في نظم 
الجودة واإلدارة بالجامعة االمريكية على تنفيذ البرنامج 
التدريبي ،وفي إطار المتابعة والتجهيز لتنفيذ البرنامج تم 
التنسيق مع أ.داليا فتحي- أخصائي الموارد البشرية لتنفيذ 
 ZOOM تدريب أولي للعاملين المرشحين على برنامج
من خالل أ.محمد هاني - إدارة التسويق وأ. أحمد نجيب 
- إدارة النظم والمعلومات حيث تم التعريف بخصائص 
وعمل البرنامج واإلعدادات الالزمة له. كما تم التنسيق 
في  التدريبية  بالعملية  المتعلقة  الموارد  لكافة  والتجهيز 
واإلدارة  الجودة  ومعايير  للنظم  المعهد  تطبيق  إطار 
وإدارة   )ISO 9001 الجودة  ادارة  )نظام  الدولية 
التدريب  في   )ISO 21001( التعليمية  المؤسسسات 
بداية من عملية التجهيز حتى إنعقاد التدريب واستبيانات 

الرأي حول البرنامج التدريبي واألثر على العاملين.
وبعد إنتهاء البرنامج التدريبي تم استطالع رأي العاملين 
المحتوى  على  حيثأثنوا  البرنامج،  حول  آرائهم  لمعرفة 
وطالبوا  معه  وتفاعلهم  المدرب،  ومستوى  التدريبي 
من  لمزيد  إستمرارا  التدريبية  البرامج  من  بالمزيد 

التطوير والتحسين المستمر.
وفى هذا االطار وجهت م/ رهام محمود الشكر إلدارة 
المعهد والعاملين به وأبرزت دور م/ احمد عبد الراضى 

مدير الجودة فى إنهاء العملية بنجاح

تنفيذ برنامج تدريبى 
 Change For فى مجال

 Management
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ISO / PAS 45005 ًصدور المواصفة القياسية الدولية

عالم الجودة

أًصدرت المنظمة الدولية )ISO( إرشــادات دولية جديدة حديثا، حيث تم 
إصدار المواصفة الدولية ISO / PAS 45005 إدارة الصحة والسالمة 
المهنية - إرشــادات عامة للعمل اآلمن أثنــاء جائحة COVID-19 في 

شهر ديسمبر 2٠2٠. 
 ISO /PAS 45005 Occupational health and safety
 management – General guidelines for safe

working during the COVID-19 pandemic
لقــد قلبــت جائحة COVID-19 عالم العمل رأًســا علــى عقب ويواجه 
أصحــاب العمــل تحديات لم يســبق لها مثيل من قبــل. إدراًكا للحاجة إلى 

إرشــادات شــاملة وعامة حول حماية الموظفين مع االستمرار في العمل 
بفعاليــة ، بدأ خبراء الصحة والســالمة المهنية )OH&S( في المنظمة 
الدوليــة للمقاييــس ISO العمل بســرعة ، وتقديم اإلرشــادات في وقت 

قياسي.
تم إعداد »المواصفة ISO / PAS 45005 ، إدارة الصحة والســالمة 
COVID- المهنيــة - إرشــادات عامــة للعمــل اآلمــن أثنــاء جائحــة
19«وإصدارها في ثالثة أشــهر فقط اســتجابًة لضــرورة إلحاح الوضع 
والحاجــة إلى مثل هــذه المعلومات اآلن، علما بأن متوســط زمن إصدر 

مواصفة من مواصفات ISO تستغرق ثالث سنوات لتطويرها.
تجمع المواصفة ISO / PAS 45005 بين أفضل الممارسات الدولية 
حول كيفية إدارة صحة وسالمة العاملين وأصحاب المصلحة خالل جائحة 
COVID-19 وتهدف إلى استكمال أي إرشادات ولوائح وطنية قائمة.

ISO/ عمل الخبراء من 26 دولة - منها مصر - )أعضاء اللجنة الفنية
TC 283( بــال كلــل إلنتــاج المبــادئ التوجيهية في شــكل المواصفات 
المتاحة للجمهور )PAS(، والتي تمت الموافقة عليها من قبل 8٠ دولة 
عضو في اللجنة الفنية إلدارة الصحة والســالمة المهنية التابعة لمنظمة 
ISO. يسمح هذا التنسيق بعد ذلك بتحديث المواصفة في شكلها الحالي 
أو تطويرها إلى مواصفة قياسية رسمية، إعتماًدا على المسار المستقبلي 

للوباء وظهور معلومات جديدة. 
قالــت مديــرة اللجنة الفنيــة )ISO/TC 283( التي طــورت المواصفة 
البريطانــي  المعهــد  مــن   )Ms Sally Swingewood( الســيدة
للمواصفــات )BSI(، إنها تقدم توصيات 
عملية بشأن إدارة أي مخاطر ناشئة عن 
COVID-19 ويمكــن تطبيقهــا بغــض 
النظــر عــن موقــع المنظمــة أو حالتها. 
»التوجيــه عملــي ومناســب مهمــا كان 
حجمــه ، وبغض النظر عن النهج المتبع 
إلدارة الجائحــة فــي واليتهــم القضائية 

الخاصة.«
تتضمن هذه اإلرشــادات توصيات عملية 
للمنظمــات والعاملين حــول كيفية إدارة 
هــذه المخاطــر وهي مناســبة للمنظمات 
التــي تســتأنف عملياتهــا ، وتلــك التــي 
كانــت تعمــل خالل الوبــاء ، وتلــك التي 
بدأت عملياتها. اإلرشــادات عامة وقابلة 
للتطبيق على المؤسســات بغــض النظر 
عــن طبيعــة العمــل أو تقديــم الخدمة أو 
الحجــم أو التعقيد. وهــي تدرك أن العديد 
من المنظمات األصغر ليس لديها أقســام مخصصة لوظائف مثل الصحة 
والســالمة المهنيــة )OH&S( أو إدارة المرافق أو الموارد البشــرية. 
تتوفــر المزيــد مــن المعلومات التفصيليــة لوظائف محددة مــن الهيئات 

المهنية ومجموعة واسعة من المعايير الوطنية والدولية.
من خالل تنفيذ اإلرشــادات الواردة في هذه المواصفة ، ستكون المنظمة 

قادرة على:
أ( اتخــاذ إجراءات فعالة لحماية العمال واألطــراف المعنية األخرى ذات 

. COVID-19 الصلة من المخاطر المتعلقة بـ
ب( إثبات أنها تعالج المخاطر المتعلقة بـ COVID-19 باســتخدام نهج 

منهجي .
ج( وضــع إطــار عمــل لتمكين التكيــف الفعال وفي الوقت المناســب مع 

الوضع المتغير.

كتب : د. عز الدين حمزاوى
 عضو اللجنة االستشارية بالمعهد 
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جودة التعليم : 
اعتماد 9٥% من 

المعاهد األزهرية 

وإنشاء مركزا لضمان 
الجودة والتدريب 
للمعاهد األزهرية

أصــدرت »الهيئــة القوميــة لضمان 
جودة التعليم« قرارا باعتماد )127( 
معهدا أزهريا من إجمالي )134( تم 
زيارتها من قبل الهيئة، وذلك بنسبة 
اعتماد غيــر مســبوقة قدرها %95 
مــن إجمالي عدد المعاهــد األزهرية 
المتقدمــة لالعتمــاد، بموجب القرار 
رقــم 2٠٠ لســنة 2٠2٠ الجتمــاع 
مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان 
الجودة المنعقد خالل شــهر ديسمبر 

.2٠2٠

أصدر فضيلة اإلمــام األكبر الدكتور 
أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر قرارا 
الجــودة  لضمــان  مركــزا  بإنشــاء 
خطــة  وضــع  مهمتــه  والتدريــب 
إســتراتيجية لضمــان جــودة التعليم 
بالمعاهد األزهرية وخطط للتحســين 
والتنمية المهنية المستدامة للعاملين 
بما ال يتعارض مع خصوصية األزهر 
الشــريف، ووجه فضيلتــه لضرورة 
بحــث اإلجــراءات الالزمــة لتطوير 
نظــم العمــل فــي مختلــف جوانــب 
العمليــة التعليمية بالمعاهد األزهرية 
فــي ضوء المعايير القياســية للهيئة 
القومية لضمان جودة التعليم.ويعمل 
المركــز علــي اعتمــاد خطــة تأهيل 
المعاهــد األزهريــة للحصــول علي 
شهادات االعتماد من الهيئة القومية 
لضمان جــودة التعليم وإنشــاء مقر 
مركز دائم للتدريب بالقاهرة ومقرات 

فرعية بالمناطق األزهرية.

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كلية الهندسة والتكنولوجيا 
بجامعة المســتقبل، وأيًضــا برنامج الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أســوان.كما قرر مجلس 

ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، اعتماد 178 مدرسة للتعليم قبل الجامعي.

كــد رئيس ديــوان الخدمــة المدنيــة بدولة 
البحريــن الســيد أحمــد بن زايــد الزايد بأن 
الديــوان يتابــع تطبيــق نظــام الجــودة في 
الجهات الحكومية وذلك عن طريق توظيف 
تقنيــات االجتماعــات عــن ُبعــد باســتخدام 
مــع    )Microsoft Teams( تطبيــق
ممثلــي الجهــات لمتابعــة تنفيذ المشــروع 
ديــوان  بــأن  المختلفة.وأوضــح  بمراحلــه 
الخدمة المدنية يتولى مسئولية نشر وتعميم 
أفضل الممارسات المســاندة لتطوير األداء 
الحكومي وتقديم الدعم والمســاندة للجهات 
الحكوميــة فــي تطبيقهــا بمــا يتــالءم مــع 
التشــريعات والقوانين المنصــوص عليها، 
عبــر تطبيــق وتطويــر أنظمة الجــودة في 
األجهــزة الحكوميــة، وأشــار إلــى أن هذه 

األنظمة تهدف إلى تعزيز رضا المســتفيدين 
ومشــاركتهم فــي  تصميــم وتطوير خدمات 
وعمليات الجهة الحكومية، ووضع أســاس 
لتقييــم جــودة الخدمــات الحكوميــة، بحيث 
يتم متابعة تطبيقها وقياســها بشكل دوري، 
كما يســهم في دفع عجلة التطوير المستمر 
للخدمــات الحكومية، و يســاند في عمليات 
اتخاذ القرارات البناءة لتطوير أداء الجهات 
الخدمــة  ديــوان  رئيــس  الحكومية.وبيــن 
المدنية بأن تطبيق نظــام إدارة الجودة يمر 
بخمس مراحل أساســية وهي: نشــر ثقافة 
الجودة، ومرحلة التوثيق، ومرحلة التدريب 
والدعم، ومرحلة التدقيق الداخلي، والتدقيق 
الخارجي، وتنبثق منها خطة عمل تفصيلية 
لتطبيق المتطلبات األساسية في كل مرحلة.

أطلقــت الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييس والجــودة »المواصفات الســعودية«، 
مــن خالل مبادرة االســتراتيجية الوطنية للجــودة، برنامجاً وطنياً تطوعياً يســتهدف جذب 
واســتقطاب الشــباب في مجال الجودة تحت مســمى »البرنامج الوطني لسفراء الجودة«. 
وأوضحت هيئة المواصفات السعودية، إن السفراء المتطوعين في هذه المبادرة سيحصلون 
على مزايا عدة؛ من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، 
وســوف يكون لهم األولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء 
البرنامج.وأضافت الهيئة، كما ستســهم فعاليات البرنامج في رفع مســتويات األداء وكذلك 
الوعي لألفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة، وتساعد على االستخدام 
األمثل لطاقات الشــباب وتســخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى 
جانب إكســاب المشــاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجاالت الجودة، بما يســاعد على 
نشــر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسســي من خالل دعم وتمكين دور ســفير الجودة 
داخل القطاعات.وأكدت المواصفات السعودية، أنها تسعى عبر مبادرتها التطوعية »سفير 
الجــودة« إلى اســتقطاب الكوادر البشــرية وتهيئتهم لنشــر ثقافة الجــودة وتحقيق أهداف 

ومبادرات االستراتيجية الوطنية للجودة

هيئة جودة التعليم توافق على اعتماد ١78 مدرسة

الزايد: ديوان الخدمة المدنية بدولة البحرين يتابع 
تطبيق نظام الجودة مع الجهات الحكومية

المواصفات السعودية تطلق مبادرة 
»البرنامج الوطني لسفراء الجودة«
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وسام الجودة

دكتور مهندس
 محمود عبد الرحمن عيسى 

االب الروحي للجودة المصرية
 Seiichi( سيتشي ناكاجيما

Nakajima(مهندس 
ياباني ، ولد في اليابان أبريل 

2٠19 وتوفي في أبريل 
.2٠15

ناكاجيما مهندس ومعلم 
ياباني لقب باألب 

الروحي لنظام الصيانة 
اإلنتاجية الشاملة

 Total Productive
Maintenance حيث 

أنه كان مؤسسا ورائدا لهذا 
النظام، وقد عمل السيد 

ناكاجيما ألكثر من نصف قرن 
كمستشار ومعلّم في الصيانة 

ونظام الصيانة اإلنتاجية 
الشاملة.

كان من أبرز الشــخصيات وأكثرها تأثيراً في 
عالم الهندســة الصناعية في القرن العشــرين. 
 Japan( إنضم إلــى جمعيــة اإلدارة اليابانية
فــي   )Management Association
عــام 1949 ، وفي عــام 1951 قدم في بالده 
 Productive( مفهــوم الصيانــة اإلنتاجيــة
Maintenance( ، الــذي تــم تطويــره في 
الواليات المتحدة بعد تحســينه خالل الستينيات 
، وفــي عام 1971 قدم نظام الصيانة اإلنتاجية 
الشاملة ، وهي منهجية تم تبنيها من قبل العديد من 
الشــركات.كما أنه قد شغل عام 1992 منصب 
 Japanنائب رئيــس الجمعية اليابانية لإلدارة
Management Association، وأيضــا 
عمــل ناكاجيمــا كبيــر اإلستشــاريين بالمعهد 
 Japan Instituteالياباني لصيانة المصانع

.)of Plant Maintenance)JIPM
البدايات والمسار

تخــرج  )ناكاجيمــا( في عــام 1939 من كلية 
كانــازاوا للتكنولوجيــا بدولــة اليابــان وعمــل 
مهندسا، وبعد العمل لعدة سنوات وبالتحديد في 
عــام 1949 التحق بجمعيــة اإلدارة اليابانية ، 
حيث عمل كمستشــار يقدم االستشارات للعديد 
من الشركات. وفي أثناء إعادة بناء اليابان بعد 
الحرب العالمية الثانية ، زار الواليات المتحدة 
لدراســة طرق الصيانة ، وبعد دراسة الصيانة 
الوقائية علــى الطريقة األمريكية ، قدم الســيد 
 Preventive(الوقائيــة الصيانــة  ناكاجيمــا 
Maintenance(  فــي اليابــان فــي عــام 
1951، والتــي قــد ســبقت  نظــام الصيانــة 

. TPM اإلنتاجية الشاملة
التحــول من الصيانــة الوقائيــة إلي نظام 

الصيانة اإلنتاجية الشاملة:
تم إنشاء مفهوم نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة 
TPMفــي عــام 1971 ، حيــث تــم دمج هذا 
النظام الياباني الفريد مــع نظام إدارة المعدات 
أو الصيانــة الوقائيــة للمعــدات )PM(  الذي 

تــم تقديمه في الواليــات المتحدة األمريكية من 
الخمســينيات إلــى الســتينيات ، وقــد تم وضع 
التصميــم األولــي لنظــام الصيانــة اإلنتاجيــة 
الشــاملة TPM  والــذي يهدف إلــى »تعظيم 
كفــاءة المعــدات« في قســم اإلنتــاج. وقد أدي 
التحــول والتغييــر من عصر »بيــع المنتجات 
إلــى عصر»تصنيــع  تــم صناعتهــا«  التــي 
المنتجــات المطلوبــة مــن العمــالء« إلىتطور 
نظام الصيانة اإلنتاجية الشــاملة TPM والذي 
كان يختــص فقط بقســم اإلنتــاج ليصبح نظام 
الصيانة اإلنتاجية الشاملة على مستوى الشركة 
بالكامل بهدف تحسين كفاءة إدارة اإلنتاج علي 
مستوى الشركة، وهي منهجية ولدت من تطور 

الصيانة الوقائية وإدارة الجودة الشاملة.
 TPM تم تنفيذ نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة
 Nippondenso نيبوندينســو  شــركة  فــي 
 Denso والمعروفة حاليا بإســم شركة دينسو
والتــي تملك شــركة تويوتا العالميــة لصناعة 
الســيارات نســبة 25% من أســهمها ، كما أنها 
تعتبرأكبــر الشــركات الرائــدة فــي اليابان في 
صناعــة مكونات الســيارات وواحدة من أكبر 
المصنعين لمكونات السيارات في العالم، وهذه 
الشــركة معروفــة فــي المقــام األول بأجزائها 
اإللكترونيــة والكهربائيــة المدمجــة وخفيفــة 

الوزن ذات التصميم المبتكر.
يركزنظــام الصيانــة اإلنتاجيــة الشــاملةعلى 
تحســين اإلدارة ويســعى إلــى ضمــان صيانة 
نظــام اإلنتاج ، وتجنب أي نوع من الخســارة 
أو االنتكاســة وذلــك بموجــب مفاهيــم انعدام 
العيــوب وعــدم وقوع حــوادث ، ويعزز نظام 
الصيانة اإلنتاجية الشاملة أيًضا مشاركة جميع 
الموظفين لصالح الشــركة ، األمر الذي يترجم 
فــي النهاية إلى تحســين وزيادة فــي اإلنتاجية 
وتعظيم إستغالل وإستخدام رأس المال البشري 
، هذا وقد انتشــر نجاح نظام الصيانة اإلنتاجية 
الشــاملة في اليابان بســرعة إلى أماكن أخرى 

األب الروحي لنظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة
دكتور مهندس سيتشى ناكاجيما
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مــن العالم ،وقامت العديد من الشــركات بتبني 
هــذا النظام مثــل فــوردFord، فولكس فاجن
Volkswagen، رينــوRenault، كــوداك

.Kodak
المبادئ الرئيسية لنظام الصيانة اإلنتاجية 

الشاملة
يركــز نظــام الصيانــة اإلنتاجية الشــاملة على 
الحفــاظ على جميع المعدات في أفضل ظروف 
العمــل لتجنب األعطال والتأخيــر في عمليات 
التصنيــع، خصوصــاً للشــركات التــي تقــوم 
بتصنيــع كميــات كبيرة من المنتجــات ، كم أن 
الصيانة اإلنتاجية الشــاملة نظــام يفيد أيًضا في 
إدارة الجــودة وفــي إدارة الســالمة مــن حيث 
المحافظة على سالمة المعدات وطرق التشغيل 
، وقد وضع ناكاجيما 8 مبادئ وركائز أساسية 

لتنفيذ هذا النظام وهي:
• التحســين المســتمر: تحســين المعدات لتقليل 

الفاقد
• الصيانة الذاتية: تقسيم أعمال الصيانة من قبل 

المشغلين
• الصيانة المخططة أو المجدولة: إدارة الجدول 

الزمني المناسب ألعمال الصيانة
• التدريــب والتعليــم: التعليــم والتدريــب على 

مهارات الصيانة
• اإلدارة المبكرة للمعدات:توضيح اإلجراءات 

في مرحلة التطوير / التصميم
• جــودة الصيانة: المحافظــة على حالة متميزة 
للمعدة مــن أجل المحافظة علــى جودة متميزة 

للمنتجات
• الصيانة اإلنتاجية الشــاملة في المكتب: وهي 
أنشطة األقسام اإلدارية غير المباشرة مثل دعم 
األقســام اإلدارية وإدارات التطوير في أقســام 

اإلنتاج
• الســالمة والصحةوالبيئــة: ال حــوادث / ال 

كوارث / اعتبارات بيئية
.

تــم الترويــج لجوائز نظــام الصيانة اإلنتاجية الشــاملة من قبــل المعهد اليابانــي لصيانة المصانع
Japan Institute of Plant Maintenance )JIPM( والتي كانت تمنح جوائز الصيانة 
الوقائيــة منذ عام 1964 وقد تم تغيير مســمى هذه الجائزة لتصبح جائــزة نظام الصيانة اإلنتاجية 
الشاملة علما أن أول جائزة تم منحها لهذا النظام في دولة اليابان كان في عام 1971 وأول جائزة 
خــارج اليابــان كانت في عــام 1991، وقد حصل ما يقرب مــن 2000 مصنع على جوائز نظام 

الصيانة اإلنتاجية الشاملة في كل من اليابان وخارجها منذ بدء تقديم هذه الجوائز

لــم يتوقــف ناكاجيمــا أبًدا عن العمل فــي تطويرنظام الصيانــة اإلنتاجية الشــاملة ، فقد نجح على 
مــر الســنين في تحســين ركائزه وتحســين طريقــة تطبيقه ، وقد قــام بكتابة العديد مــن المقاالت 
 Introduction to )1988( والكتــب ، مــن أبرزها مقدمة إلى نظام الصيانة اإلنتاجية الشــاملة
TPM: Total Productive Maintenance، وأيضا عام 1989 قام بكتابة برنامج تطوير 
 TPM Development)تنفيــذ الصيانة اإلنتاجية الشــاملة )سلســلة الصيانة الوقائيــة :TPM
 Program: Implementing Total Productive Maintenance )Preventative

)Maintenance Series

تم تكريم ناكاجيما من قبل إمبراطور اليابان بميدالية رانجو هو شو Ranju Ho-sho، أوميدالية 
بشــريط أزرق، وتُمنــح هذه الجائزة لألفــراد الذين حققوا إنجازات كبيرة علــى مدار حياتهم، وقد 
منحهــا اإلمبراطــور الياباني لناكاجيما إلظهــار إمتنانه لتفانيه في تحســين الصناعة التحويلية من 

 .  TPM خالل نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة

في 11 أبريل 2015 ،توفي السيد ناكاجيما، »األب الر وحي لنظام TPM« ،الذي قدم لنا رؤيته 
وأساليبه الشغوفة، عن عمر يناهز 96 عاًما.

جوائز نظام الصيانة اإلنتاجية الشاملة

الكتب والمقاالت: 

التكريم والميداليات: 

الوفاة
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حوار مع ..

المهندس أسامة المليجى
٥0 سنة جودة

»دور رئيسى للمعهد القومى 
للجودة فى اإلنتقال بثقافة الجودة 

بما يتماشى مع الثورة الصناعية 
الرابعة والتحول الرقمى« 

 
تخرج من الكلية الفنية العسكرية قسم هندسة الطيران سنة 

. 1971
إنضم إلي القوات الجوية المصرية وفيها تعلم الجودة والسالمة 

والقيادة والمسئولية الوطنية والمجتمعية واألخالق المهنية 
واإلمتثال والتجديد واإلبتكار.

درس الجودة فى جهاز مراقبة الصناعات العسكرية بوزارة 
الدفاع، وخالل  فترة سبع سنوات من 1984 حتى 1991، عمل 

فيها على إرساء نظام وطني لجودة الصناعات العسكرية طبقا 
للمعايير الدولية. 

تقلد رتبة عميد مهندس بالقوات الجوية المصرية )وزارة الدفاع 
المصرية( حتى 1991. 

أشرف على إنشاء جهاز الجودة للقوات المسلحة والقوات الجوية 
وتدريب الكوادر الفنية وإصدار المواصفات القياسية العسكرية.

حاصل على دبلوم  دراسات عليا فى تأكيد الجودة – وزارة 
الدفاع الفرنسية.

حاصل على دراسات متقدمة في اإلدارة البيئية من إنجلترا.
عمل رئيسا لفرع مراقبة الجوده بالقوات الجوية المصرية.

ساهم بدور فعال في إدخال مفاهيم جديدة ومتطورة في إدارة 

الجودة والسالمة والبيئة في المجتمع الصناعي والخدمي في 
مصر وعدد من البالد العربية. شارك في اللجان الفنية الدولية 
لتطوير مواصفات نظم إدارة الجودة واإلدارة البيئية من خالل 

 .)ISO( المنظمة الدولية  للمقاييس
شارك في فريق التخطيط االستراتيجي للجودة بالمنظمة الدولية 

.)ISO( للمقاييس
شارك في تأسيس »الجمعية المصرية للجودة« وكان أمينا عاما 

للجمعية.
عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، 

ويرأس و يشارك في عدد من لجان المواصفات بالهيئة.
رئيس فريق الترجمة العربية لمواصفات الجودة والبيئة في 

المنظمة الدولية للمقاييس )ISO( سابقا.
محاضر معتمد بالعديد من الحهات للتدريس وتقديم االستشارات 

في مجال الجودة والبيئة.
عمل كمستشار للسيد وزير الدولة لإلنتاج الحربي.

أختير عضوا في اللجنة اإلستشارية بالمعهد القومي للجودة.
يعمل حاليا رئيسا لشركة النظم والجودة الشاملة »توتال«.
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فى إطار خلفيتك العسكرية ما هو الدور الذى قمت به لتطوير منظومة 
مراقبة جودة الصناعات العسكرية ؟

أقــول وبكل  بفخر أنه بعد خمســين عاما من العمــل مازالت الدروس 
والمواقــف التــى درســتها وتعلمتهــا قبل وأثنــاء وبعد حــرب أكتوبر 
المجيدة هى المصدر الرئيسى لمعرفتى وقراراتى بين قلعة الصناعات 
العســكرية المصريــة والصناعات العســكرية الفرنســية وحتى عملى 
كمستشــار للســيد وزير الدولة لإلنتــاج الحربي، ســاهمت في تدريب 
كوادر »جهاز مراقبة الصناعات العســكرية بــوزارة الدفاع« وإقامة 
أول دبلوم للدراســات العليا فى تأكيد الجودة فى الكلية الفنية العسكرية 
فى نفس التوقيت الذى بدأت فيه فى الواليات المتحده األمريكيه وحلف 

األطلنطى.
وماذا عن مرحلة العمل الوطنى؟

 منــذ عام 1991 حتى اآلن وأعمل على تطوير البنية التحتية الوطنية 
للجــودة حيــث عملت كخبير وطنــى ودولي فى العديد مــن المنظمات 
الدولية واإلقليمية فى مجاالت التقييس واإلعتماد والحوكمة واإلستدامة 
ونتيجــة لرحالتى إلى اليابان قامت بترجمة كتاب »الطرق اإلحصائيه 
لتحســين الجودة« حيث أعتبر تلك الفتــرة محطة هامة فى العمل على 

نشر ثقافة الجودة على الطريقة اليابانية.
كما قمت بتأســيس واحدة من أولى الشــركات االستشارية وأقدمها فى 
مجال نظم الجودة واإلستدامة والتى قامت بتقديم الخدمات اإلستشارية 
وتدريــب آالف من الكــوادر التى تعمل اآلن بجد وإخالص ومهنية فى 

مئات المنشآت فى مصر وفى العديد من الدول العربية.
شاركت بالعديد من اللجان بالمنظمه الدوليه للتقييس )أيزو( ... حدثنا 

عن هذه التجربة ؟
لقد قمت بتمثيل مصر فى المنظمة الدولية للتقييس )ISO( فى 3 لجان 
دولية وذلك على مدى 22 عاما كما ترأســت مجوعة الترجمة العربية 
التــى قمت بتأسيســها كما شــاركت  كعضــوا فى مجموعــة التخطيط 

اإلستراتيجى فى لجان الجودة والبيئة والمسئولية المجتمعية.
ولقــد تعرفــت علــى ثقافــة الجودة فــى معظــم دول العالــم من خالل 
حضــورى إجتماعــات اللجــان الدولية فى إنجلتــرا وألمانيــا واليابان 

والصين والبرازيل والمكسيك وغيرها من عشرات الدول.
وماذا عن دورك فى المعهد القومى للجودة ؟

لقــد قمت بالمشــاركة فى إعــداد وتنفيــذ الخطة الوطنيــة للجودة وفى 
تأسيس المعهد القومى للجودة والمجلس الوطنى لإلعتماد ضمن الخطه 
الوطنيــه للجوده 2006. وقد بدأ عملــى مع المعهد القومى للجودة من 
ســنة 2006 محاضــرا وعضوا فــى اللجنة اإلستشــارية وخبيرا  فى 

مشاريعه الوطنية حتى اآلن«. 
دائما ما أرتبط أسمك بالهيئه المصريه للمواصفات والجودة ؟

لقــد إرتبطت مســيرتى فــى الجــودة بالهيئــة المصريــة للمواصفات 
والجودةمنذ ســنة 1989 حينما كنت ممثال لوزارة الدفاع فى المجلس 
الفنى وحتى اآلن،وعضوا فى مجلس إدارتها الموقر ورئيســا لعدد من 
اللجان الفنية منها لجنة الجودة ولجنة المســئولية المجتمعية ولجنة نظم 

مكافحة الرشوة ولجنة الشراء المستدام .
ومــاذا عــن حوارك مــع منظمة األمــم المتحده للتنميــة الصناعية “ 

UNIDO” ؟
 »UNIDO« عملت مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو
فى مشاريع التنمية المستدامة والحوكمة منذ 2012 فى أفريقيا ومعظم 
الدول العربية كخبير رئيســى للحوكمة والتنمية المســتدامة. وقد قمت 
بإعداد الدليل اإلرشــادى لممارسات السلوك األخالقى ألنشطة التقييس 
وتقييم المطابقة كما شــاركت فى إعداد خارطة الطريق وخطط العمل 
التفصيلية لتطوير البنية التحتية للنظام الوطنى للجودة التقييس- اللوائح 

الفنية – المشاركة الدولية – مراقبة األسواق
 وقمت بالتدريب على الحوكمة المؤسسية الرشيدة والممارسات المهنية 
للمنظمات واألفراد العاملين بأنشــطة البنيــة التحتية للجودة في زامبيا 

ونيجيريا ودول مجلس التعاون الخليجى.
لك العديد من المؤلفات واإلسهامات المعرفية حدتنا عنها 

لقد قمت بترجمة واحد من أفضل الكتب اليابانيه فى الضبط والتحسين 
اإلحصائى ، كما قام بكتابة أول كتاب عن اإلدارة البيئيه طبقا للمواصفة 
القياسية الدولية أيزو 14000. إضافة إلى ذلك، العشرات من األوراق 

والمقاالت فى الدوريات والمجالت والمؤتمرات الوطنية والعالمية.
وماذا عن رايك فى المعهد القومى للجودة ؟

المعهــد القومــي للجودة يقوم بدور فعال فى اإلنتقــال بثقافة الجودة بما 
يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، و له دور رئيسي 
وإسهامات فى المشاريع القومية الكبري للتنمية المستدامة،  فيساهم فى 
نشــر مفهوم المدن الجديدة الزكية المســتدامة والمعايير والمواصفات 
القياســيه الجديدة للمدن المســتدامة وتأثير تكنولوجيــات الجيل الرابع 
للثورة الصناعية مثل الذكاء اإلصطناعى وإنترنت األشــياء والتصنيع 

ثالثى األبعاد على مستقبل الجودة والتنمية.
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الجودة اونالين

فيسبوك ٌتصدر كتاًبا 
إلكترونًيا بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة 2021

كشفت اليوم شركة فيســبوك وبمناسبة اليوم العالمي 
للمــرأة، تصميــم ونشــر كتــاب إلكترونــي يحتفــي 
بإنجازات المرأة على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا وتركيا، ويقدم الكتاب مصادر ملهمة 
من خالل استعراضه لقصص نجاح 26 امرأة يعملن 
ويبدعــن في قطاعي اإلعالم والترفيه، باإلضافة إلى 
نصائح للراغبات في الســير على خطاهن واســتلهام 

خطوات النجاح من قصصهن.
وجاء إطالق الكتــاب اإللكتروني على خلفية النجاح 
الــذي حققه حــدث #SheCreates الذي أقيم في 
ديســمبر من العــام الماضــي، ويعد واحــًدا من بين 
العديد من المبادرات التي تقدمها “فيســبوك” إلبراز 
قــوة التواصل ومعانيها العميقة والهادفة التي توفرها 
منصاتهــا وتطبيقاتها. وعلى الرغــم من أن تأثيرات 
جائحة كوفيد-19 قد شــكلت تهديــًدا لعقود من التقدم 

التي نجحت المرأة في تحقيقه على مستوى العالم،
إال أن التعاون القائم بين السيدات على مستوى العالم 
عبــر مجموعة تطبيقات فيســبوك قد ســاعدهن على 
تقديم الدعم لبعضهــن البعض، حيث واصلت المرأة 
بناء مجتمعاتها وتنمية أعمالها وإنشاء حركات نشطة 
وإلهام أجيال المســتقبل للتقارب وااللتقاء مًعا للتغلب 
على التحديات غير المتوقعة، وبذلك تمتلك كل واحدة 

منهن قصتها الخاصة لترويها في هذا الكتاب.
 وقالــت مون باز، مديرة الشــراكات االســتراتيجية 
لدى فيســبوك في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا: “نركــز في اليــوم العالمي للمــرأة من هذا 
العــام على أصــوات مجموعــة متنوعة من النســاء 
اللواتــي عملن على تقديم قيمــة مضافة لمجتمعاتهن 
في منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد أثبتن 
قدرتهن على إحداث التأثير المطلوب في مجتمعاتهن 
والتقريب بين أفراده سواء داخل أو خارج منصاتنا. 
وقد نجحن في إدخال  تغييرات ملموسة وعملية تركت 
أثرها الكبير على حياة اآلخرين. وعلى الرغم من أن 
مهتمنــا المرتبطة بتعزيز جهــود التقارب واإلندماج 
ال تنحصــر في يوم أو شــهر أو ســنة، فإننا ســعداء 
بشــراكتنا مع تلك النخبة من الســيدات الناجحات في 
هذه المناســبة العالمية المهمة لدعم مسيرتهن وإبراز 

إنجازاتهن.” 
وباإلضافــة إلى إصــدار الكتاب اإللكتروني، ســيتم 
  SheCreates# عرض المقطع المســجل لحدث
 8 يــوم    Facebook Arabia صفحــة  علــى 
مارس احتفــااًل باليوم العالمي للمــرأة. وهي مبادرة 
تســلط الضــوء علــى الســيدات اللواتــي  نجحن في 
صناعة التغيير وتمهيــد الطريق كقادة في مجاالتهن 

ومجتمعاتهن وأعمالهن.

“خالص” توفر خدمة دفع فواتير الغاز الكترونًيا 
 كشــفت اليوم شــبكة الخدمات الجماهيرية “خالص” منصة مدفوعات التجزئة الرقمية الرائدة في 
مصر، وإحدى شــركات “إي فاينانس” لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن تعاون مشترك مع 
شــركة “طاقة غاز” التابعة لمجموعة طاقة عربية أحدى شــركات القلعة القابضة، لتوفير خدمات 

الدفع اإللكتروني لفواتير الغاز إلكترونيا عبر قنوات “خالص” التقنية المتعددة.
ويوفر هذا التعاون خدمات الدفع اإللكتروني السهل والسريع واآلمن عبر منصات “خالص” ألكثر 
من 1.2 مليون عميل ســكني وتجاري وصناعي هم عمالء شــركة “طاقة غاز” في أكثر من 42 

مدينة مصرية.
واعتمادا على بنيتها التحتية الذكية، توفر “خالص” لعمالء “طاقة غاز” خدمة ســداد فواتير الغاز 
عبــر عدة طرق، أولها تطبيق “خالص” المتاح تحميله عبر متجر “جوجل بالي” للهواتف العاملة 

.IOS بنظام أندرويد، ومتجر أبل “آب ستور” للهواتف العاملة بنظام
كما تتيح “خالص” ســداد فواتير الغاز التابعة لشــركة “طاقة” من خالل آالف ماكينات نقاط البيع 
آلالف  أتاحتهــا  التــي   )POS(
المتاجر في جميع أنحاء مصر من 

خالل شركائها.
ويغطــي االتفــاق جميــع مناطق 
عمل “طاقة غاز” في 8 محافظات 
عمــالء  وبوســع  مدينــة،  و42 
الشركة سداد فواتيرهم عن طريق 
منصــات “خالــص” اإللكترونيــة 
ومن خالل شــركاء “خالص” مثل 
)وقتــي – ايجــي باي – ســداد – 
ممكــن – ضامــن( فــي المتاجر 
والمحــال بمحافظــات الســويس، 
والبحــر األحمــر ودميــاط وكفر 
الشــيخ وبنــي ســويف و المنيا و 

أسيوط و الوادى الجديد.
ويأتي االتفاق في وقت هام للغاية، 
حيث تعمل شــركة “طاقــة غاز” 
علــى إضافــة 150 ألــف عميــل 
سنويا في أماكن امتيازاتها، األمر 
الذي يحتم توفير وسائل دفع أكثر 
راحة وســهولة للعمــالء وهو ما 
توفــره “خالص” التي تمتلك خبرة 
كبيرة في المجال من خالل ســوابق أعمالها و تطبيقها لنظم تحصيل وفقا ألعلى المعايير العالمية 

ومتوائمة مع االتجاهات المحلية.
واالتفــاق يكلل أيضا جهود “خالص” في دعم اســتراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، ودفع 
عمليــات الشــمول المالي وتقليــل التعامل النقــدي والتحول إلى طرق أكثر ســهولة ويســر للدفع 

والتحصيل.
وبهذه المناســبة، عبر األستاذ / إبراهيم سرحان، رئيس شركة “إي فاينانس” عن سعادته بالتعاون 
مع شركة “طاقة غاز ” التي تتبع لكيان “طاقة عربية” العمالق، مؤكدا أن االتفاق مثالي كونه يخدم 
توجهات جميع األطراف ويضع المواطن المصري أمام مرحلة جديدة من الراحة والرخاء اللذان 

توفرهما التكنولوجيا الحديثة وعمليات التحول الرقمي.
وأوضــح: “خالــص أعلنت بوضــوح أنها تســتهدف تعزيز دورهــا للحفاظ على موقعهــا كبوابة 
المدفوعــات اإللكترونية األولى لألفراد في مصر، وهذا التعاون يأتي في إطار تحقيق هذه الغاية، 

بالنظر إلى االتفاقيات التي عملنا على تحقيقها سابقا”.
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 Roland Berger”كشف التقرير الصادر عن مؤسسة روالند بيرجر
“ والذى نشــره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ 
عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشــر الشــمول الرقمى 2020 لتصبح فى 
المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017، 
كما ارتفعت قيمة المؤشــر لتصل الــى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن 
قيمة المؤشــر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أســرع 10 دول نموا فى 
مجال الشــمول الرقمى خالل عام 2020 حيث شــغلت المركز الثالث 

عالمًيا فى معدل تحسن األداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.
هذا ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول 
األفــراد  تمكيــن  مــن خــالل  الرقمــى 
الفعــال  والمجتمعــات مــن االســتخدام 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
وتعزيــز قدرتهــم علــى المســاهمة فى 
االقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر 
مــن صفــر إلــى 100، وكلمــا اقتربت 
القيمــة من 100 دل ذلك على مســتوى 

شمول أفضل.
وتعقيبا على التقرير؛ أكد الدكتور/ عمرو 
طلعت وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات علــى أن سياســات الدولــة 
الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير 
البنيــة التحتية لالتصاالت ســاهمت في 

جعــل مصر ضمن أســرع 10 دول نمــوا فى مجال الشــمول الرقمى 
خــالل عــام 2020؛ موضحا الجهــود التي تبذلهــا وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات لبنــاء مصــر الرقميــة وتنفيذ خطــة متكاملة 
لتحسين شبكات االتصاالت وتطوير البنية التحتية لالتصاالت فى كافة 
أنحــاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال 
والمتمثلــة فى تكنولوجيــا األلياف الضوئية، باإلضافــة الى تنفيذ خطة 
لرفع كفاءة شــبكة االنترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه مما أدى الى 
ارتفاع متوسط سرعة االنترنت األرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية 
فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ مشيرا 
إلى أنه يجرى حاليا اســتكمال العمل فى تنفيذ المشــروع بكلفة اجمالية 

خالل العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.
وأضــاف أن مصــر حققــت نجاحا كبيرا فى مســيرة التحــول الرقمى 
مــن خالل تنفيذ مشــروعات رقمنة الخدمات الحكوميــة واتاحتها عبر 
عدة منافذ تالئم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على اســتخدام 
الخدمات الرقمية حيث تم اطالق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة 

مصــر الرقميــة التى تم اطالقها بشــكل تجريبى ويتم اســتكمال العمل 
للوصــول الــى 550 خدمة رقميــة فى 2023؛ مؤكدا علــى أن البريد 
المصرى شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى 
الــى جانب الخدمــات الحكوميــة والخدمات البريديــة وذلك من خالل 

فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وذكــر الدكتور/ عمرو طلعت أنه فى إطار تنفيذ اســتراتيجية المجلس 
القومى للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار 
واستخدام المدفوعات اإللكترونية؛ منوها الى حرص وزارة االتصاالت 
تنميــة  المعلومــات علــى  وتكنولوجيــا 
التجارة االلكترونيــة وتحفيز المواطنين 
على اســتخدام اليات الدفــع االلكترونى 
الــى جانــب نشــر الثقافــة الرقميــة مع 
العمــل بالتوازى على خلــق بيئة رقمية 
امنة من خــالل وضع منظومــة وطنية 
لحمايــة معامــالت المواطنين فى مصر 
الرقمية وتأمين البنى التحتية لالتصاالت 
والمعلومــات الحرجة لكافــة القطاعات 
وتهيئة البيئة التشــريعية الالزمة لحماية 

البيانات الشخصية للمواطنين.
وأوضح أن مصر تشهد نموا مستمرا في 
عدد مستخدمي االنترنت الفتا إلى تزايد 
اعتماد المواطنيــن على اآلليات الرقمية 
فى التعلم والعمل خاصة خالل العام األخير مع ظهور جائحة كورونا.
وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناًء على مجموع النقاط فى أربعة 
أبعاد رئيســية للشــمول الرقمى واســتطاعت مصر تحقيــق تقدم فى 3 
أبعاد رئيســة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى 
بُعــد اإلتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قــدرة األفراد على الوصول إلى 
اإلنترنــت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة فى بُعد 
السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة واألمان وسياسات 

االستخدام والخصوصية.
كمــا تقــدم ترتيب مصر فــى بُعد القــدرة المالية الرقميــة لألفراد الذى 
يحدد قدرتهم على شــراء األجهزة الحديثة ومســتويات أسعار خدمات 
اإلنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما اســتقر عدد نقاط بُعد االســتعداد الرقمى 
أى العالقــة بين مســتويات التعليم الرقمى والقدرة علــى تطبيقها، عند 

مجموع 56 نقطة.

أسباب وجود مصر ضمن أسرع 10 دول 
نمًوا في الشمول الرقمي 2020
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المستهلك

»حماية المستهلك« 
يخصص رقم »واتس آب« 
لتلقي شكاوى المواطنين

و يحذر المستهلكين من تناول 
»TURBO SLIM« منتج

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة 
الداخليــة، إن جهاز حماية المســتهلك  قام بإضافة رقم 

خدمة واتس آب لتلقي شكاوى المواطنين
 9999-7777-015، )جديــر بالذكر أن هذه الخدمة 
قــد أطلقهــا الجهــاز للتيســير علــى المســتهلكين في 
التواصل مع الجهاز وتلقي شــكواهم وســرعة حلها(.
وأكــد المصيلحــي، خالل حديث لــه  أن الجهاز يعمل 
على ضبط األسواق ومكافحة الغالء والتأكد من توافر 
االحتياجــات اليومية للمواطنين من الســلع والخدمات 
مــن خالل التنســيق والتعــاون مع كل أجهــزة الدولة 

المعنية بالرقابة على األسواق.
وصرح أيمن حســام الدين، مساعد وزير التموين والقائم 
بأعمــال رئيــس الجهــاز، بأن الجهــاز هــو الوكيل عن 
المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم 
االســتهالكية، وأنه يعمل اتســاًقا مع توجهــات الدولة في 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية للحفاظ على سالمة وصحة 
المواطنين والتوســع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها 

وتوثيق اإلجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًّا.

 إســتمراراً لــدور جهــاز حمايــة المســتهلك في حفظ 
وصون سالمة المستهلك المصري  يحذر جهاز حماية 
المستهلك من استخدام منتج TURBO SLIM، حيث 
رصدت إدارة اإلعالنات المضللة واألنشطة التسويقية 
الخادعة بالجهاز إعالن الشركة المنتجة علي صفحات  
السوشــيال ميديــا  والتــي تدعي فيه الشــركة المنتجة  
حصــول المنتج المعلن عنه علــي تصريح من وزارة 
الصحــة وهو علي خالف الحقيقــة ،وعليه قام الجهاز 

باتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة .

»المركزي« اإلماراتي يصدر 
نظام حماية المستهلك

ثقة المستهلكين األميركيين 
تسجل ارتفاعا طفيفا في يناير

أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق 
الدفع .. مرفق الكهرباء يجيب

أصــدر المصرف المركــزي اإلماراتــي نظام حماية المســتهلك 
ليشــمل كافة المؤسســات المالية المرخصة، حيث أرسل تعميماً 
يحمــل الرقــم 444 لعام 2٠21 إلــى المؤسســات المالية بهذا 
الشأن وأوجب النظام تحلي المنشآت المالية المرخصة بالشفافية 
فيمــا يخص هيكل التســعير والمنتجات الخاصــة، ومنع اعتماد 
أساليب دعاية مضللة أو مخادعة أو احتيالية أو غير عادلة، كما 
منع اســتخدام معلومات مضللة أو غير كاملة للترويج لمميزات 

منتجاتها أو خدماتها لإليحاء بتفردها عن المنافسين اآلخرين.

 
ارتفعــت معنويــات المســتهلكين فــي الواليــات المتحدة بشــكل 
طفيف في يناير كانون الثاني مع اســتمرار القلق بشــان جائحة 
كوفيد- 19 .وقالت مؤسســة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة 
المستهلك ارتفعِ إلى قراءة عند 89.3 هذا الشهر من 87.1 في 
ديسمبر كانون األول.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز 
آراءهــم قد توقعوا أن يبقى المؤشــر بال تغير يذكر عند 89 في 
يناير كانون الثاني. وكان المؤشــر قد ســجل ذروة عند 132.6 

في فبراير شباط الماضي.

يعد عداد الكهرباء هو العمود األساسي لجميع المنازل المصرية 
حيــث تســاءل العديد مــن المواطنين مــن مســتخدمي العدادات 
مســبوقة الدفع، عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد 
بالعداد مســبوق الدفع، رغم عدم وجود أى أقســاط شــهرية أو 

مديونية.
 ونشــر جهاز تنظيم مرفــق الكهرباء وحماية المســتهلك، على 
صفحته الرســمية أســباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بـ 
العداد مســبوق الدفع، وهىخصم قيمة فرق االســتهالك و خصم 
مقابــل خدمة العمــالء من الرصيــد الموجود بالعــداد في نهاية 

الشهر.
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%95   من القراء يؤيدون تغليظ 
عقوبة المتورطين في جرائم 

احتكار السلع

 حماية المستهلك الروسية تعلق على 
إمكانية تطعيم األجانب ضد كورونا

قالت رئيســة هيئة حماية حقوق المستهلك 
ورفــاه اإلنســان الفيدراليــة، آنــا بوبوفا، 
»إن األولويــة فــي التطعيم ضــد فيروس 
كورونــا فــي روســيا تمنــح للمواطنيــن 
الــروس، وعندمــا تســنح الفرصة ســيتم 
األجانــب«. المواطنيــن  تطعيــم  أيضــا 
وقالــت بوبوفا في جلســة اجتماع لمجلس 
الدومــا »يجب أن تكون هناك أولوية، لقد 
حددناهــا ونتابعها، بمجرد أن تكون هناك 

فرصة لتطعيم الجميــع، وليس المواطنين 
الروس، ســيتم القيام بذلك أيضا«.وأعلن 
مقــر عمليــات مكافحــة فيــروس كورونا 
المســتجد »كوفيــد-19« فــي روســيا ، 
تسجيل 18241 إصابة جديدة بالفيروس، 
مــن بينهــم 2317 إصابــة فــي العاصمة 
موســكو، ليبلغ عدد اإلصابــات اإلجمالي 

3756931 إصابة.

في اســتطالع للــرأى طرحته إحدى المؤسســات 
الصحفيــة المصريــة  على قرائهــا األعزاء تحت 
عنوان تؤيد تغليــظ عقوبة المتورطين في جرائم 
احتكار الســلع، أيد غالبية القــراء  تغليظ عقوبة 

المتورطيــن في جرائم احتكار الســلع.وأيد %95 
مــن القــراء تغليظ عقوبة المتورطيــن في جرائم 
احتكار السلع، بينما عارض 5% من القراء تغليظ 

عقوبة المتورطين في جرائم احتكار السلع.



32

مقاالت علمية

Industry 4.0 الجودة  فى عصر الرقمنة والثـــــــــــــــــــــــــــــــورة الصناعية الرابعة

م/ أسامه المليجى 
رئيس شركة توتال اإلستشارية

خبير فى منظمة األيزو ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”

تأثيــر الرقمنــه والثــورة الصناعيــة الرابعــة علــى تطبيــق المعايير 
والمواصفــات القياســية الدوليــة لإلدارة والســالمة والجــودة والبيئة 

والتطابق معها. 
يشهد العالم تطورا سريعا فى المعلومات واالتصاالت والتحول الرقمى 
كما أصبحت كلمة الثورة الصناعية الرابعة سمة الصناعة والخدمات. 
ومما الشــك فيه أن المنشــآت بكافة أنواعها سوف تتأثر بدرجة كبيرة 

بهذا التحول مما يحتم عليها أن تستعد لهذه التحوالت الكبري. 
فى سياق تطبيق المعايير الدولية لإلدارة  تجدر اإلشاره إلى التوجهات 

المستقبليه اآلتية:  
أوال: تطــور كبيــر فى عمليــات القيــاس والمراقبة والرصــد والتتبع 
 Robotics and( وإســتخدامات المستشــعرات واإلنســان األلــى

.)sensors

ثانيــا: تطور فى دقة وســرعة تحليل البيانات إلى حد الدقة والســرعة 
.)Big data analytics( الفائقة

ثالثا : سرعة وجودة فائقة فى عمليات صنع وإتخاذ القرارات بإستخدام 
.)Artificial Intelligence( الذكاء اإلصطناعى

رابعــا: مرونــة وســرعة إســتجابة وإســتباقية فى مواجهــة الكوارث 
 Vertical and( واألزمــات من خالل تكامل األنظمة رأســيا وأفقيا

.)horizontal systems integration
خامســا: تحســن الشــفافية والمســاءلة الفورية ودعم جهــود الحوكمة 
ومحاربة الفساد من خالل إستخدام وسائل رقمية فى التعامالت المالية 
 Governance of data and(وحوكمــة المعلومــات والبيانــات

)information
الســيبرانى  واألمــن  المعلومــات  ألمــن  الحاجــة  تزايــد  سادســا: 

Quality 4.0 الجيل الرابع للجودة
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظراً ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخراً 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

Industry 4.0 الجودة  فى عصر الرقمنة والثـــــــــــــــــــــــــــــــورة الصناعية الرابعة

)Information and Cyber security(
سابعا: تحسن اإلتصال مع أصحاب المصالح وسلسلة اإلمداد  
ثامنــا: تزايد اللجوء إلى التدريب والتعلم اإللكترونى والرقمى 

وتأثيره على المهارة والمعرفة المؤسسية
 Simulation( من خالل المحاكيــات والواقع اإلفتراضــى

.)and Virtual Reality
 

وفــى جيــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول الرقمــى 
Industry 4.0فــإن جميع المنشــآت مطالبــة أن تضع خطة 
 Digital transformation( الرقمــى  للتحــول  عاجلــة 

 .)plan
-COVID وأخيرا مع محنة جائحة فيروس كورونا المستجد
19ظهرت أهمية تبنى الشــركات والمنشــآت الســتراتيجيات 
جديدة من أجل البقاء والصمود في عالم شديد التغير ومحفوف 
باألزمــات والكــوارث، وهنــاك معاييــر ومواصفــات دولية 
تعطى اإلرشــادات لمبــاديء ومنهجيات الصمود المؤسســى 
)Organizational Resilience( فــى أوقــات الشــدة 

.)disruptive changes( والتغيرات المعطلة
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ISO 10018:2012 إشراك الموارد البشرية والكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات المواصفة
هانئ أحمد توفيق

استشاري كبير التنمية اإلدارة والبشرية ونظم إدارة دولية
مقرر لجنة التدريب واعتماد المقررات التدريبية بالمعهد القومي للجودة

من االتجاهات الحديثة في اإلدارة أن يتم إشراك العاملين في المنظمة، 
ليس فقط في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل، بل أيضا في كل مناحي 
واهتمامات وأنشــطة المنظمة بشــكل عام. من هنا جاء اهتمام منظمة 
األيــزو بتصمصم وإصــدار مواصفة تهتــم بهذا التوجــه وتنظمه بما 
 ISO( يســمح بتطبيقه على الواقع العملي فأصدرت المواصفة الدولية
10018 : 2012(-التي لألســف لم ينتبه لهــا الكثيرون بالقدر الكافي 
حتــى اآلن -والــذي يعــود تطبيقها علــى المنظمة وعلــى العاملين بها 

بالفائدة وهو ما سوف نتعرض له في هذا المقال.
جاءت هذه المواصفة لتؤكد أهمية إشــراك العاملين في أنشــطة تطوير 
المنظمــة من خالل رفــع جداراتهم وكفاءتهم فــي األداء. وقد أوردت 
صراحة في عناصرها بشــأن عملية إشــراك المورد البشــري وتأمين 
حصوله على الكفاءة أو الجدارة أن هذه الجدارات يمكن أن تســتهدف 
في خطط التطوير والتي أيضا يجب أن تســاهم في مشاركتهم في هذه 

العملية.
أوال: الخطوات:

حددت المواصفة أن أهم خطوات هذه العملية تتمثل في: 
- تحليــل الجــدارات: التحليــل أي جمع البيانــات وتحليلها على المدى 
القصيــر والطويــل ألهداف المنظمــة في هذا الصــدد. ويقصد بتحليل 
الجدارات أن تتم علــى مرحلتين األولى هي قياس الجدارات المتوفرة 

وتحليلها كمرحلة ثانية.
- تخطيــط الجــدارات: التخطيــط أي أن اإلجــراءات قــد تم إنشــاؤها 

وصيانتهــا لتخطيــط عمليــة إشــراك العامليــن ورفــع جداراتهم على 
المســتويين الفــردي والجماعــي. وهــذه الخطــوة هي األهــم من بين 
الخطوات ألنها هي التي سوف تحدد اتجاهات المنظمة نحو رفع كفاءة 
األداء بتوظيــف الجدارات المتاحة وكذلــك بتحديد الجدارات المطلوبة 
الختيار األشــخاص الذين يمدون المنظمات بها من خالل الترشيحات 
للوظائف الشاغرة في المنظمة طبقا لالحتياجات الفعلية للمنظمة منها.
- التنفيذ: أي أن الخطط واألنشــطة قد وضعت لتحقيق أهداف إشراك 
العامليــن ورفــع جداراتهم وتــم اتخاذ خطــوات نحو تنفيذهــا وبدأت 
المنظمة العمل في هذا االتجاه. ويقصد باألنشطة كل نشاط يلبي ويحقق 
زيــادة جدارة غير موجودة ونحتاجهــا أو موجودة ونحتاج لرفع كفاءة 
شــاغل الوظيفة ليصبح على الدرجة المطلوب تحقيقها. وقد تشمل هذه 
األنشــطة التدريب الموجه وتبادل الزيــارات والخبرات بين الزمالء. 
وقد تشــمل أيضا وضع مؤشــر أداء للمديرين يعنى برفع أداء عامليهم 
وقيــاس ذلك دوريا. وقد نحتــاج لحفز العاملين على االنضمام بكيانات 
علمية ذات مصداقية يستقي منها العاملون كل ما هو جديد في المجال 
ويتقابلــون فيه مع الزمــالء من جهات أخرى فيكونــوا خبرات جديدة 

ويتبادلوا المعلومات مع بعضهم البعض في مجال عملهم.
- التقييــم النهائــي: أي أن الخطــط واألنشــطة والمخرجــات تمــت 
مراجعتها وتقييمها بغرض التحســين. وأنه يجب إجراء المراجعة لكل 
خطــوة لضمان صحة المدخــالت والمخرجات. والتقييم يشــمل أيضا 

مقارنة المخرجات بالمستهدف والمتوقع والمخطط له. 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظراً ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخراً 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

ISO 10018:2012 إشراك الموارد البشرية والكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات المواصفة

وهــذه الخطــوات يجب أن تنفذ على كافة المســتويات في المنظمة ســواء 
فرديــا أو جماعيا وبصورة دورية بغرض تعديل التوجهات أو األنشــطة. 
فعلى مســتوى األفراد قد نحتاج استكشــاف القدرات والمهارات والسمات 
الشخصية ونضع خريطة جدارات تعنى بتطوير إمكانياتهم ورفع كفاءتهم. 
أمــا على مســتوى المنظمــة فمن المؤكد أننا ســنحتاج إلــى تحديد مكامن 
التطويــر وأماكنه وقدر التطوير المطلوب والمــوارد المتوفرة والمطلوبة 

لتحقيق رفع األداء على مستوى المنظمة ككل.
ثانيا: المدخالت:

كــي تســتطيع المنظمة إشــراك العاملين فــي عمليات التطويــر المطلوبة 
والمســتهدفة فإنــه البد من وجــود مدخالت من الجــدارات التي يجب أن 
يتمتــع بها العاملون حتى يمكنهم المشــاركة بفاعلية والخروج بنتائج ذات 

أثر. وقدحددت المواصفة مدخالت هذه العملية كما يلي:
- تحديــد احتياجات المنظمة من الجدارات على كافة المســتويات اإلدارية 
عليا ووســطى وخط أول. يرتبط ذلك بالوظيفة ال الموظف، ذلك ألن كل 
وظيفــة احتياجات من الجدارات تختلف عما ســواها مــن وظائف. كذلك 
كل مستوى إداري له احتياجات من غير ما يحتاجه مستوى إداري آخر. 
- وضع السياســات واألهداف الوظيفية استراتيجية وتنفيذية. وهذه النقطة 
بالذات يجب إعطائها القدر الكافي من العناية واالهتمام بما يسمح بمشاركة 
العاملين في هذه الخطوة أي في وضع السياســات واألهداف كي يتملكون 
مخرجات هذه األهداف كما يتملكونها هي ذاتها ويتكون لديهم اإلحســاس 

بالقابلية للمساءلة عن النتائج. 
- المراجعات الســابقة التي تقوم بهــا اإلدارة أو تلك التي يقوم بها العمالء 
وهي سمة العصر. فقد أصبحت المنظمات تتعرض للمراجعة من العمالء 
للتأكد من أن كل المدخالت قد تم توفيرها للعملية اإلنتاجية أو الخدمية طبقا 
للمعاييــر الدوليــة المعمول بها. بل وأصبح مــن الوارد رفض المخرجات 

بسبب عدم توفير المدخالت طبقا لهذه المعايير.

ثالثا: المخرجات:
أما المخرجات فجاءت في المواصفة  كما يلي:

- الجدارات المناسبة لكل وظيفة على حدة قد تم تحديدها بالصورة الواجبة 
وبشفافية عالية بعد أن شارك العاملون في كل المراحل السابقة.

- الموارد البشرية المشاركة في عملية تحديد الجدارات المطلوبة للوظائف 
قــد تم تأهيلهــم وأصبحوا علــى دراية بمتطلبــات التميز فــي األداء على 

المستوى الفردي والمؤسسي.
- مســتندات المراجعــة التي توثــق عملية تحديد الجــدارات وهي جزء ال 
يتجزأ من العملية ككل وتعتبر من أهم عناصر عمليات التطوير إن أحسن 

توثيقها ومراجعتها وتعديلها كلما تتطلب األمر ذلك.
- التخطيــط وخطواتــه وأدواته والمشــاركين فيه. حيــث أن المعروف أن 
الخطــة ال شــئ وأن التخطيط هو كل شــئ. أي أن عمليــة التخطيط إن تم 
االعتنــاء بها وإعطائهــا ما يلزم من وقت وموارد فســوف نخرج بالتأكيد 

بخطة جيدة وصالحة للتنفيذ. والعكس صحيح.
رابعا: متطلبات إشراك الموارد البشرية:

أوردت المواصفة في شــأن تنفيذ عملية إشراك العاملين ورفع جداراتهم 
بعض المتطلبات منها:

- أن تصرفــات القيــادة يجب أن تتصــل بالحقائق مثــل التواصل، العمل 
الجماعي، المسئوليات، االبتكار، والتقدير.

- أن المشــاركة تتطلب وجود بيئة تسمح بمشــاركة العاملين في التخطيط 
ممــا قد يؤثر على إصدار القرارات واألنشــطة المتعلقــة بعملهم وبالتالي 

التأثير إيجابا على تحقيق أهداف المنظمة.
- وهذه البيئة تتضمن التواصل، واالختيار والتعيين، والتوعية، والمشاركة، 

والعمل الجماعي، والتعاون، والصالحيات والمسئوليات.
وحــددت المواصفــة أنه يجب علــى اإلدارة خلق بيئة تمكــن للعاملين من 
المســاهمة في تسيير أعمالهم وتمكينهم من أخذ قرارات تتعلق بما يعملون 

ويكونون مسئولين عنه.  
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مقاالت علمية

أسس ومبادئ وتطبيقات الهندســــة الصنـــــاعية 

م / مصدق أحمد حسن
وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقاً - عضو مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة

مرت مهنة الهندسة الصناعية بالعديد من المراحل المهنية أسهم فيها 
رواد ومفكرون: 

 Specialization: 1-  مرحلة تخصيص العمل
وقد تميزت بتقسيم أساليب اإلنتاج إلى وحدات متعددة للعملية اإلنتاجية 
تؤدى كل وحدة بواســطة عمالة متخصصة لهــذه الوحدة مما أدى إلى 

رفع الكفاءة اإلنتاجية. 
Simplification : 2ـ  مرحلة تبسيط العمل

وتميزت بوضع خطوات لوحــدة العملية اإلنتاجية والرياضية بطريقة 
منطقيــة ومتسلســلة مما ينتج عنــه تصاميم جديدة للعديــد من األنظمة 

اإلنتاجية.
Standardization: 3ـ  مرحلة تقييس المنتجات

شملت هذه المرحلة إمكانية إستخدام المنتجات بطريقة تبادلية وتطابقية 
وتوحيــد مواصفاتهــا الفنيــة مما نتج عنــه التوحيد القياســي لألدوات 

والمعدات الصناعية.
Mass Production: 4ـ  مرحلة اإلنتاج بكميات كبيرة

اشتملت هذه المرحلة على إيجاد معدات وأساليب متطورة تضمن إنتاج 
كميــات كبيرة بشــكل متدفق وبأســلوب يضمن رفع الكفــاءة اإلنتاجية 

بأسعار منافسة. 
Scientific Management: 5ـ  مرحلة اإلدارة العلمية

إعتمدت هذه المرحلة على التصميم ، والقياس ، والتخطيط ، والجدولة 
في تشغيل أنظمة اإلنتاج الصناعية وتقنياتها. وشملت العديد من المهام 
المهنية الهندسية التي بني عليها العمل الصناعي وأهم هذه المهام هي: 

)ProcessDesign(أ- دراسة طرق وأساليب اإلنتاج 
 Work Design & Time( ب- دراسة أزمنة اإلنتاج وحركة العمل 

)and Motion Study
 Industrial(    ج- دراســة متطلبات المعدات والعمالة ومكان العمل 

 )Facility Design
 Scheduling,(     د- دراســة طــرق التخطيــط وجدولــة اإلنتــاج 

       )Planning and Control
Industrial Integration : 6ـمرحلة التكامل الصناعي

باستخدام األساليب التقنية والطرق الرياضية الحديثة ل بحوث العمليات 
، واإلحصاء ، والعلوم اإلجتماعية، واإلنســانية ، والنفســية المرتبطة 
بالعمــل الصناعــي وظروفــه وإدارتــه الفنية إســتحدثت عــدة مفاهيم 
لتكامــل العناصــر المختلفة للنظام الصناعي.)مفهوم العامل اإلنســاني 
 Flexible( مفهوم الميكنة المرنة - )Human Factor( والنفســي
 Just In(   مفهــوم اإلنتــاج فــي الوقت المحــدد - )Automation

Time Production()JIT( - مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة  - 
)TQM( )Total Quality Management( مفهــوم الهنــدرة/
. )Business Process Reengineering(الهندسة العكسية

)Management( علم اإلدارة وعالقته بالهندسة الصناعية
• تتعلق الهندســة الصناعية كثيراً باإلدارة فهى ليســت جانب هندســى 

فقط وإنما هناك جوانب إدارية.  
• يســتطيع المهنــدس الصناعــى العمــل إلدارة اإلنتاج ، واإلشــراف 
والرقابة ، وتكوين فرق العمل ، وحل المشاكل ، والتنظيم الصناعى ، 
والتخطيط اإلنتاجى، وخدمــة العمالء والرفع من رضاهم، والتخطيط 

والتنظيم ، والتحسين والتطوير للعمليات الصناعية أو الخدمية . 
• لقــد إرتبط تطور الفكــر اإلدارى وتطبيقاته منذ بــدء الخليقة لحاجة 
اإلنســان إلى المأكل والمشــرب والمــأوى والحماية بتقلبــات الطبيعة 
والدفــاع عن نفســه ، وبالتالى إرتبط بالحضارات اإلنســانية المتعاقبة 
كالحضــارة الســومرية ، الحضــارة المصريــة ، الحضــارة البابليــة 
، الحضــارة الصينيــة، الحضــارة اإلغريقيــة ، الحضــارة الهنديــة ، 

والحضارة الرومانية . 
• أما إذا نظرنا إلى تطور الفكر اإلدارى اإلســالمى ، لقد جاء القرآن 
الكريم منزاًل ومنزهاً وشاماًل بحيث نظم الدين والدنيا ونظم حياة الفرد 

والعالقات بينه وبين الجماعة والخالق عز وجل .
Management Concept:أواًل : مفهوم اإلدارة

مهما كثرت وتعددت التعاريف والمفاهيم ، فإن اإلدارة بمعناها الواسع 
، هى الوصول الى الهدف بإســتخدام الوســائل والطرق فى إســتغالل 
المــوارد البشــرية والمادية المتيســرة)المال ، الوقــت ، المعلومات ، 

األدوات والمعدات ...( .  
ثانياً : مفهوم اإلدارة الهندسية : 

 Engineering Management Concept
 تعــرف مهنة الهندســة بأنها التطبيق اإلبتــكارى Creative لمبادئ 
العلــوم علــى التصميم وتطويــر المنشــآت والماكينــات واألجهزة أو 
العمليــات الصناعية   Manufacturing أو األعمال التى تســتخدم 
ذلك بإنفراد أو مجتمعة ، ويشــمل ذلك إنشــاء وإدارة هذه األعمال مع 
معرفة تامة وتقدير لتصميمها للتنبؤ بسلوكها تحت ظروف عمل محددة 
بالنســبة لوظيفــة لها دقتها وإقتصادياتها ولهــا أثرها فى تأمين مظاهر 
الحياة. ويشــمل هــذا التعريف عدد ال نهائى من األنشــطة والتطبيقات 
فى كل مجاالت العلم التى تتطور بإستمرار بتطوير وتراكم كل فروع 

العلم والمعرفة .
ســبق تعريف الهندسة الصناعية بأنها مجال من مجاالت الهندسة ومن 

ثانيا: المراحل المهنية التى مرت 

بها  مهنة الهندسة الصناعية
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيات غيــر الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنين والعاملين في مجال األغذية، لزيادة 
الوعــي الصحــي فــي مجــال جودة وســالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظراً ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخراً 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

أسس ومبادئ وتطبيقات الهندســــة الصنـــــاعية 

مميزاتها أّن لها مجال في العديد من الشركات ، والمصانع المختلفة ، مثل 
الطيران ، والبنوك ، والمستشفيات ، وشركات البترول وغيرها فهو يعتبر 
مجال عام لتحقيق أهداف اإلدارة من خالل إعداد الخطط ، والتنظيم الجيّد 
، والحفــاظ علــى الجودة ، وتطبيقها ، والتعامل مــع العاملين ، وغيرها ، 
ومــن الممكن للمهندس الصناعي الوصول للمناصب اإلداريّة نظراً لعمله 
القريب من اإلدارة ومهّماتها . والمهندس الصناعي هو جســر بين اإلدارة 

وأهدافها .
مــن خالل تعريف الهندســة الصناعية يتضح لنا بما ال يدع مجااًل للشــك 
بــأن اإلصطالح مرادف لإلدارة الهندســية . ومن خالل تعريف الهندســة 
الصناعيــة يمكن القول بأن اإلدارة الهندســية ما هى إال مجال تطبيق علم 
وفــن اإلدارة  فى اإلســتخدام الفعال لمختلف الموارد )البشــرية والمادية( 
فى المشــاريع واألعمال ذات الطابع الهندســى ، وتعتبر اإلدارة الهندسية 
مــن أهم العناصر المســاهمة فى إنجاح العمل فى أى مشــروع. ولإلدارة 
أهمية خاصة فى مجال مشاريع البناء ، التى تعتبر أكثر تعقيداً من الناحية 

اإلدارية والعملية عن باقى مجاالت اإلدارة األخرى . 
ثالثاً : العالقة بين اإلدارة واإلدارة الهندسية :

  The Relationship between Management &  
Engineering Management

  إن الموســوعات العالمية لعلم إلدارة ، عرفــت اإلدارة وبإختصار بأنها 
كل عمليــة ترتيــب وتنظيم وتوزيــع للوقت والجهد والمال في أي نشــاط 
فردي أو جماعي بدًء من تنظيم األعمال اليومية لكل فرد وانتهاًء بالبرامج 
اإلدارية المعقدة للشركات والمنظمات والهيئات والمؤسسات والدول. ولقد 
كانت اإلدارة موجودة منذ أقدم العصور ولكن ليس كعلم منهجي يدرس ، 
وقــد تحولت اإلدارة إلى علم منهجي بدأ تدريســه في الجامعات األمريكية 
واألوربية عام 1925م ، وعندها بدأت تتفرع إلى تخصصات عدة بمرور 
الزمن وإســتمرار التقدم التقني مثــل إدارة المال ، وإدارة الوقت ، وإدارة 
الثــروات المعدنية والزراعيــة والمائية ، واإلدارة العســكرية ، واإلدارة 

السياسية ، واإلدارة الصناعية واإلدارية الهندسية وغيرها. 
فاإلدارة بصفة عامة تعنى توظيف المهارات والخبرات والمعارف المتاحة 
وتوجيهها نحو اإلستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية من أجل تحقيق 
أهــداف محددة ، أما اإلدارة الهندســية فتعتبر فــرع متخصص من فروع 
اإلدارة يرتبط بالجوانب الفنية المستندة على العلوم الطبيعية والرياضيات 

لمختلف العمليات واإلستنتاجات .
تطبيقات الهندسة الصناعية

Product / Service design : أواًل : تصميم المنتج / الخدمة
المهندس الصناعي ال يقوم بحسابات التصميم المعتادة ولكنه يتدخل لجعل 
التصميــم أكثر مالءمة للمســتخدم  وأيســر في الفهم. فقــد نصمم جهاز ما 
ويكون كافياً ألداء وظيفته بالدقة المطلوبة ولكن ال أحد يريد أن يســتخدمه 

ألن التصميم الخارجي غير مريح للمستخدم.
Optimization : ثانيا: تحديد الحل األمثل لبعض المشاكل

 Operations  يســتخدم المهنــدس الصناعــي علــم بحــوث العمليــات
Research للوصول إلى أفضل حل وذلك في المشــاكل التي يكون لها 
عــدد كبير من الحلول وال يمكن للعقل البشــري أن يفاضل بينها في زمن 

مقبول. 
 Time ثالثاً : تحليل بعض العمليات عن طريق دراســة الحركة والوقت
  Simulation وعن طريق إستخدام المحاكاة  & Motion Study

بالحاسب:
فمثاًل لتحديد إحتياجنا لعمالة أو معدة جديدة يمكن إســتخدام دراســة الوقت 
والحركــة واإلحصــاء. بعض الحــاالت  تكون من التعقيــد بحيث يصعب 
تحليلهــا رياضياً وفي هذه الحاالت قد يكون إســتخدام المحاكاة بالحاســب 

أمر مفيد للغاية.

المقال القادم : إهتمامات ومهام  المهندس الصناعّي - المجاالت والمهن 
المتعلقة بالهندسة الصناعية 
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مقاالت علمية

شهادة ISO \ IEC 27001:2013 في أمن المعلومات
م. وليد ياسر

هيمواصفة معترف به دولًيا تصدرها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
 ISO/IEC( اإلصــدار الحالــي للمواصفة القياســية الدولية .))ISO
27001:2013( هو اإلصدار الثاني، حيث كان اتكنولوجياالمعلومات 
- تقنياتاألمن - أنظمــةإدارة أمنالمعلومات - المتطلبات إلصدار األول 

عام 2005. 
المواصفة أيزو )27001:2013(، تكنولوجياالمعلومات - تقنياتاألمن 

- أنظمةإدارة أمنالمعلومات – المتطلبات.
 ISO/IEC 27001:2013 Information technology
 - Security techniques - Information security

management systems - Requirements
 )ISMS(تحــدد المواصفة متطلبات تنفيذ نظــام إدراة امن المعلومات
والحفاظ عليه للحماية من األســباب الجذرية لمخاطر أمن المعلومات، 
 ISO/IEC 27001 حيث تعزز المؤسسات التي تحصل على شهادة
قدرتها على حماية نفســها من الهجمات اإللكترونية وتســاعد في منع 
الوصول غير المرغوب فيه إلى المعلومات الحساســة أو السرية. كما 
اعتمــدت مراجعة عام 2013 للمواصفة اإلطــار المفصل في الملحق 
SL يفــرض الملحق .ISO/IEC للملحــق الموحــد لتوجيهــات SL
إســتخدام بنية ومصطلحات مشتركة في جميع مواصفات نظم اإلدارة  
الجديدة والمعدلة حديًثا، ويحافظ على نموذج PDCA كمبدأ أساسي.

 تهــدف ISO/IEC 27001: 2013 إلــى وضــع أمــن المعلومات 
تحت رقابة إدارية محددة رســمًيا، لديهــا أكثر من مائة من المتطلبات 
المحددة، وهى متطلبات عامة ومرنة ومفيدة لجميع أنواع المؤسسات. 
وبالتالــي، يمكــن إعتبار هــذه المواصفة باعتبارها نظــام إدارة  ، مع 
أنظمــة اإلدارة  األخرى مثــل إدارة  الجــودة واإلدارة  البيئية وإدارة  
اســتمرارية األعمــال وأنظمــة اإلدارة الدولية األخرى بســبب هيكلها 

المماثل.
تحدد ISO 27001 متطلبات التخطيط والتأســيس والتنفيذ والتشغيل 
والمراقبة والمراجعة والصيانة والتحســين المســتمر لنظام اإلدارة  ، 
باإلضافة إلى التحضير واالســتجابة والتعامل مع عواقب حوادث أمن 

المعلومات التي من المحتمل أن تحدث.
يســاعد نظام إدارة  أمن المعلومات )ISMS( في تحديد كيفية معالجة 

المعلومات وتخزينها ونقلها وأرشفتها وتدميرها. الذي يضمن:
• السرية: فقط أولئك المرخص لهم برؤية المعلومات يمكنهم الوصول 

إليها.
• النزاهــة: يتــم حماية دقة المعلومــات واكتمالها مــن خالل عمليات 

التوريد والمعالجة والتحديث والتخزين القوية.
• التوفــر: يمكن للمســتخدمين المصرح لهم الوصــول إلى المعلومات 
واألصول المرتبطة بها ، في النماذج المطلوبة ، عندما يحتاجون إليها.

:IEC/ISO 27001:2013 فوائد المواصفة
تعد حماية المعلومات الخاصة بالمؤسســة والمحافظة على ســرية هذه 

المعلومــات أمرا بالــغ األهمية من أجل 
إدارة  ناجحةومن أجل ضمان استمرارية 
العمل في المؤسسة. واإللتزام بمتطلبات 
المواصفــة أيزو 27001 في إدارة  أمن 
المعلومــات والحصولعلى هذه الشــهادة 
يســاعد المؤسســة فــي إدارة  وحمايــة 
البيانات القيمة الخاصة بها ويســاهم في 
الحفاظ على أصول هذهالمؤسســة سواء 

كانت معلومات أو أنظمة.
الحصول على شهادة 27001:2013 
مــن  المؤسســة  يمكــن   IEC/ISO

الحصول على عدة فوائد منها :
الســرية  البيانــات  وإدارة   حمايــة   •

الخاصة بالمؤسسة باستمرار.
 ISO 27001 يتطلــب اعتماد وتنفيــذ
إعــداد نظــام إدارة  امــن المعلومــات 
ISMS باتبــاع بروتوكــوالت األمــان 
المحــددة. وتحتــاج المؤسســة إلى إعداد 
إلــى  للوصــول  إدارةواضحــة  عمليــة 

البيانات وتحديدالضوابط المطلوبة.
• كسب حصة في السوق وتعزيز سمعة 

المؤسسة.
أمــان  هيمواصفــة   ISO 27001
مقبولــة دولًيــا. عنــد تبنــى المواصفــة 
وتنفيذهابالمؤسســة ودمجها في عمليات 

شركتك ، فإن البيانات التي تتعامل معها المؤسسة تكون أكثر أماًنا. 
تصبــح التهديدات الســيبرانية أكثر تعقيًدا يومًيا وتســبب ضرًرا كبيًرا 
لسمعة وتمويل الشركات المتضررة. لذلك ، فإن وجود ISMS مؤكد 
وفعــال مهم في حماية مؤسســتك من مثل هذه التهديــدات. إنه يوضح 
موقفك االستباقي للحفاظ على أمان مؤسستك والبيانات التي تديرها. 
• تجنب الغرامات المالية والخسائر التي تأتي من إختراق البيانات.

حتى خرق واحد للبيانات يمكن أن يدمر المؤسسة. يقدر متوسط تكلفة 
خرق البيانات بـ 3.79 مليون دوالر. تساعد ISO 27001 المؤسسة 
فــي إدارة  حماية أصول المعلومات ، مما يتيح لها اإلســتعداد بشــكل 
أفضــل ضــد التهديدات اإللكترونيــة ومنع العقوبــات المكلفة في حالة 

حدوث خرق.
• تحديد أدوار أمن المعلومات داخل المؤسسةلتحسين التركيز.

في كثير من األحيان ، ال يوجد لدى المؤسســات فريق محدد أو أدوار 
 ، ISO 27001 إلدارة  أمن المعلومات على أســاس مســتمر. لتنفيذ

يجب على المؤسسةتخصيص موارد لإلدارة  والعمليات. 

استشاري كبير معتمد من المعهد القومي للجودة 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 

وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 
يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:

1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 

من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 
مراقبة جودة وصحة األغذية.

يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 

التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 

الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 

المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 

شهادة ISO \ IEC 27001:2013 في أمن المعلومات

• إنشاء نظام استجابة لحوادث أمن المعلومات محددة .
للوفــاء بمعيــارISO 27001 ، ســيتعين علــى المؤسسةالتوســع إلى ما 
هو أبعد من اإلكتشــاف األساســي للحوادث واإلســتجابة إلجراء تحليالت 
مفصلة لألســباب الجذرية لهذه الحوادث وإجراء اختبارات منتظمة لخطة 

االستجابة للحوادث ، الكتشاف ومعالجة أي نقاط ضعف في الخطة.
• إعداد خطة استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث.

ستحتاج أيًضا إلى وجود خطط محددة جيًدا الستمرارية األعمال والتعافي 
من الكوارث. هذه عملية متضمنة وستساعد المؤسسةفي التخطيط لحاالت 
الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة وأي حدث يمكن أن يؤثــر على األعمال 

بالمؤسسة.
• االمتثال للمتطلبات التنظيمية.

يســاعد اعتمــاد ISO 27001 المؤسســةعلى تلبية ضوابــط ومتطلبات 
األمان للوائح والقوانين مثل قانــون مكافحة الجريمة االلكترونيةوالمزيد. 
بالنســبة للمؤسسات التي تشارك بشكل كبير في السحابة ومعالجة البيانات 

..ISO 27018 الدولية ، يوصى أيًضا باعتماد
• تقليل احلاجة إلى املراجعات املتكررة.

من خالل تطبيق معيار عالمي إلدارة  األمان ، تقلل المؤسســةمن الحاجة 
إلى عمليات تدقيق متكررة للعمالء.

• زيادة االحتفاظ بالعمالء وكسب أعمال جديدة.
يوضــح تطبيق ISO 27001 أن المؤسســةتحافظ على ممارســات أمان 
ممتــازة. وهذا يؤكد لعمالئك الحاليين أن مؤسســتك ســتتخذ أي إجراءات 
أمنية ضرورية لحماية بياناتهم الســرية ، وبالتالي مســاعدة المؤسســة في 
االحتفــاظ بأعمالهم. سيســاعد اعتمــاد ISO 27001 أيًضا على كســب 
أعمال جديدة وعمالء جدد يقدرون العمل مع مؤسســة تؤمن بياناتهم بشكل 

استباقي.
أخيــًرا ، مــن المهم مالحظــة أن تطبيق ISO 27001 ليــس حدًثا لمرة 
واحدة ولكنه يتطلب صيانة مستمرة. يضمن ذلك أن يظل برنامج المؤسسة 
محدًثــا بآخــر تطورات اتجاهات حماية البيانــات و لتلبية تلك االحتياجات 
عاًمــا تلو اآلخــر. من المؤكد أن أولئك الذين اســتثمروا فــي هذه العملية 
سيشاهدون فوائد في جميع المجاالت وتقويةالعالمة التجارية ، ال سيما في 

عيون المستهلكين الذين يبحثون عن الحماية المناسبة لمعلوماتهم.
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الهندســة الكيميائيــة هي علم هندســي يختــص بتصميم وتطوير 
العمليــات الصناعيــة الكيميائيــة أو التحويليــة، وبتصميــم وبناء 
وإدارة المصانــع التي تكون العملية األساســية فيها هي التفاعالت 
الكيميائيــة. ينــدرج تحــت هذا التخصــص عمليات انتقــال المادة 
والحرارة والكتلة، كما يشــمل التفاعالت وعمليات الفصل متعددة 
المراحــل. وتــكاد تكــون مقابلة لمصطلح هندســة العمليــات. بدأ 
اســتخدم مصطلح الهندسة الكيميائية عام 1900 تقريبا، وفي عام 
1901أصدر الكيميائي البريطاني George Davis أول كتاب 
في الهندســة الكيميائية بعنوان »ماذا تتوقع ان تتعلم أثناء دراستك 

للهندسة الكيميائية؟«

يهتــم المهندســون الكيميائيــون بتطبيقــات المعرفة المكتســبة من 
العلوم األساســية والتجارب العملية. كما يهتمون بتصميم العمليات 
الصناعية وتطويرها وإدارة المصانع بهدف تحويٍل آمٍن واقتصادي 
للمــواد الكيميائية الخــام إلى منتجات نافعة. ويعتبر علم الهندســة 
الكيميائية هو العلم الهندســي ذو القاعدة األوسع بين علوم الهندسة 
كلها، ويؤدي هذا إلى أن تكون المؤسســات والشــركات في سعي 
دائم لتوظيف مهندســين كيميائيين في المجــاالت التقنية المتنوعة 

وفي مواقع اإلشراف في أنواع الصناعات المختلفة.
المهندســون  عليهــا  يشــرف  التــي  الصناعيــة  المجــاالت  إن 
الكيميائيــون واســعة جــداً، تعــد أهمهــا الصناعــات الكيميائيــة 
والنفطيةوالبتروكيميائيةوالتقنيــة والنوويــة. كمــا أن الصناعــات 
الغذائية والصيدلية، وهندســات الكيمياء الحيوية والطب االحيائي 
هــي مجاالت تعتمد كثيــراً على المهندســين الكيميائيين. ويضاف 
إلى ذلك التحكم فى التلوث والحد منه، وعلم التآكل البيئي والتحكم 

البيئــي، وعلم اآلالت وتطويرها، وعلم الفضــاء والمواد النووية، 
وتقنيــة الحاســب ومعالجة البيانــات. وتعتنى الهندســة الكيمياوية 
بدراسة التصاميم الهندسية المتعلقة بالصناعات الكيمياوية المختلفة 
حيــث ان التصميــم الكيميائــي يمثل هدف إنتاجــي وتجاري وهو 
عبارة عــن علم تجميع المعلومات للوصول إلــى التصميم األمثل 
من خــالل اختيار العملية الصناعية وظروفهــا والمواد الكيميائية 
المستخدمة فيها واألجهزة الالزمة إلتمام العملية الصناعية.وبسبب 
العــدد الكبير للمــواد الكيميائية التي يتم التعامــل معها فإن التوجه 
للهندسة الكيميائية والعمليات التي تتم على هذه المواد مثل: الطحن 
للمــواد الصلبة أو الخلط ورغم تطور عــدد كبير من العمليات إال 
أن المكانــة األولى ال زالت لعمليــة التقطير ولعمليات أخرى مثل 
البلورة والترشــيح والذوبان واالســتخالص، وفي أي عملية يكون 
اهتمام المهندس الكيميائي بالعملية منطلقا من أربع مبادئ أساسية: 
)قانون الحفاظ على  المادة ، وقانون بقاء الطاقة ، وقانون االتزان 
الكيميائــي، ومبــدأ التفاعــالت الكيمائيــة(. إضافة إلى مســؤولية 
المهندس الكيميائي في تنظيم ترتيب وتتابع الوحدات بشكل صحيح 
وحســاب الجدوى االقتصادية لكامل العمليات الداخلة في اإلنتاج. 
وتنقســم العمليات فــي التصنيع إلى تصنيع متقطــع )بالخلطة( أو 
المســتمر حيــث أن التصنيــع المســتمر يعطي كفــاءة أعلى ولكن 
تصميم الخطوط والتحكم بها يكون على درجة أعلى من الصعوبة 
ولذا كان المهندســون الكيميائيون هم مــن أول الذين طبقوا أنظمة 

التحكم األوتومانيكية في تصميماتهم.
نبذة عن الهندسة الكيميائية كمواد دراسيه:

ميكانيــكا الموائــع: تدرس مبــادئ حركة الغازات و الســؤال في 
االنابيب والخالطــات والمضخات والضواغــط. النقل الحراري: 
تــدرس مبادئ نقل الطاقة الحرارية من حالة لحالة اخرى.تتضمن 
هذه المــادة تصميم المبادالت الحرارية و الســخانات والمبردات. 
تحويــالت الكتلة: تدرس مبادئ تحويــل الكتله من حالة الى حاله.
عدد مــن وظائف تحويــل الكتل تدرس مثــل االمتصاص وتحليه 
المياه واالســتخالص واالمتزاز )تكثييف الغازات او الســوائل او 
المحاليل علىســطح صلب او سائل( .العمليات و تصميم المصانع: 
تــدرس تصميم المصنــع الكيميائي والمعــدات الالزمة و تخطيط 
المصنع و مسببات الخطر و التحليل االقتصادي.هندسة االستجابة 
)ردود الفعل(: تدرس مبادئ ردود التفاعل و الكيناتميكا و تصميم 
المفاعل.  الديناميكا الحرارية:تدرس قوانين الديناميكا الحرارية و 
تقديرها في خصائص المواد ووظائف الوحدات الكيميائية. نموذج 
عمليات والمحاكاه: تــدرس مبادئ التعبير عن الظواهر الفيزيائية 
الحادثــة فــي الوحدات باســتخدام الرياضيــات المجــرده. التحكم 

بالعمليات: تدرس مبادئ توظيف العمليات والتحكم.

المهندسة الكيميائية/ اكرام سعيد حسن
إدارة المواصفات الكيميائية - هيئة المواصفات والجودة

مقاالت علمية

الهندسة الكيميائية
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 تتمحور اإلدارة  الرشــيقة ســواء للعمل مع المنتجات أو الخدمات 
في رفع القيمة المقدمة للعمالء عبر إبراز مصادر الهدروالتخلص 
منهــا وذلــك يمكن الجهات من إنجاز اجراءاتهــا وتخفيف العيوب 

في المنتجــات و الخدمات عبر تطبيق 
مبادئ اإلدارة  الرشيقة.

ومــن خالل ســعي إدارة  المعهد دائما 
نحو التحســين والتطوير وتقديم أفضل 
خدمة وقيمة مضافــة للعمالء تم طرح 
الخدمــات  نمــاذج  تطبيــق  مشــروع 
الجماهيرية  كثمرة  التعاون بين الجهاز 
المركــزى  للتنظيــم واإلدارة ووزارة 
التجــارة والصناعــة )المعهــد القومى 
للجــودة( ووفقــا لقرار رئيــس مجلس 
الوزراء رقم 4248 لســنة 1998 فى 
شــأن تيســير الحصول على الخدمات 
الجماهيرية وااللتــزام بالتطبيق وتقديم 
كافــة تفاصيــل الخدمــات للعمالء من 
المستندات واالوراق والمبالغ المطلوبة 
للحصول عليها إلــى  جانب التوقيتات 

الزمنية للحصول على الخدمة.
ومع تطبيق نماذج إجراءات وعمليات اإلدارات الفنية بنظام إدارة 
الجودة بالمعهد طبقا للمواصفة القياسية الدوليةISO 9001، ومع 
إستمرار التطبيق ودراسة إدارة الجودة مدى التأثير والفاعلية ُوجد 
أن العامليــن يبذلون الكثيرمن المجهود والوقت والتكلفة أيضا إلى 
جانــب إمتداد وقت العمليــة، لذا وجد أنه مع الدراســة يمكن دمج  
بعض النماذج لتؤدي نفس الوظيفة. لهذا تم دراســة التصميم وأخذ 
آراء فريــق اإلدارات الفنية واختيار أفضل األفكار ليتم في النهاية 
دمــج  تســعة نماذج في نمــوذج واحد يتيح للعمالء تســجيل التقدم 
لجميــع خدمات )التدريب/ الدعــم الفني/التأهيل واالستشــارات(.
وبهــذا النموذجتــم اختصار الوقت والمجهود في التســجيل في )9 
نماذج( موجودة بـ 4) اجراءات وعمليات( إلى  نموذج واحد فقط 
في عملية التسويق )إدارة  التسويق(. فبدال من قيام العميل بتوجيه 

طلب الحصول على الخدمة ثم التســجيل ســواء في إدارةالتسويق 
/ واالستشــارات  الفنية)التســويق/التدريب/التأهيل  اإلدارات  أو 
الدعم الفني( بل ســيقوم بالتســجيل مرة واحدة في نموذج التسجيل 

بالخدمــة ويقــوم بملء البيانات األساســية ســواء جهــة أو فرد ثم 
يقوم بالتســجيل بالخدمــة المعنية ويكــون النمــوذج موجودا لدى 
 con000/2020 جميع اإلدارات بمسلســل خاص باإلدارة  مثل
)الســنة ثم مختصر كود لإلدارة  برقم مسلسل(. كما يمكن لإلدارة 
طباعة الصفحة الخلفيــة المرتبطة بالنموذج وهي تفاصيل الخدمة 
المعنية من )المستندات والرسوم المطلوبة، والتوقيت الالزم ألداء 
الخدمة(. كما تم إضافة تعليمات التسجيل وكيفية سداد الرسوم في 
نهايــة النموذج لتوجيه العميل والتعريفباســتخدام النموذج بصورة 

عملية.
 google كمــا يمكن تصميم نمــوذج تجريبي بنفــس المحتوىعلى
forms إلتاحــة التســجيل االلكترونــي للخدمــات إلــى  جانــب 
االستعداد قريبا إلضافتة على الموقع الجديد للمعهد على االنترنت.

Lean Management نحو تطبيق اإلدارة الرشيقة
بنظام إدارة  الجودة بالمعهد

م.احمد عبد الراضي
  مدير الجودة

المعهد القومي للجودة
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مقاالت علمية

المواصفات و الجودة »طوق النجاة للشركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الصغيرة و المتوسطة«
م. سامية العزازي

يعيــش العالم كله حاليــا أوقاتا صعبة ألقت بظاللهــا علي كافة مناحي 
الحياة ، فإذا وضعنا جانًبا اآلثار الصحية الشخصية المباشرة لفيروس 
كورونا ، فمن المرجح أن تســتمر آثاره االقتصادية لفترة طويلة ، مع 
التوقعات  بأن تتكرر هذه الجائحة مرة أو مرات أخري ، وهنا نتساءل 
عما يمكن أن نتعلمه ، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لالستعداد 
للمستقبل.ســتضطر بعض المنشــآت إلى إغالق أبوابها بشــكل دائم ، 
وســيكافح الكثيــر من أجل التعافــي، وقد يجتاز األزمــة عدد قليل من 
الشــركات. إن العودة إلى االســتقرار والنمو  تتطلب استخدام األدوات 
واألساليب العلمية و الممنهجة التي يجمع عليها أصحاب الخبرة. وهنا 
يبرز دور المواصفات و معاييرالجودة التي تمثل مجموعة من أدوات 
األعمال القوية للشــركات أيا كان حجمها أو نشــاطها - وبصفة خاصة 
الشــركات الصغيرة- فمع امكانية تجــاوز هذه األزمة ، إال أته اليمكن 

تحمل نفس الضربة مرتين، دون اللجوء إلى هذه األدوات.
ومع ثبوت أهمية المواصفات و معايير الجودة في تعزيز الثقة وخفض 
التكاليــف وزيــادة اإلنتاجيــة وتقليــل المخاطــر وتحســين األرباحفي 
الظــروف العاديــة ، إال أن الحاجة إلى إصــدار أو مراجعة العديد من 
المواصفــات ظهرتجليا قي الظروف المســتجدة، لذا أصدرت المنظمة 
الدوليــة  للتقييــس )ISO( عــدًدا مــن المواصفات الدوليــة التي تمثل 
المرجعية الرئيســية لجميع المواصفــات االقليمية و الوطنية في أنحاء 
العالم و تهدف لمساعدة الشركات  - ومنها الصغيرة والمتوسطة - للحد 

من تأثير أي أزمة واالستعداد بشكل أفضل للتعافي بعد ذلك.
وتنقسم المواصفات الدولية ذات الصلة إلى فئتين:

الفئة األولى تساعد الشركات على العمل واالنتاج طبقا لمعايير الجودة 
لتلبيــة متطلبات الســوق، وتشــمل مواصفــات  المنتجــات والخدمات 
المختلفــة ، باإلضافة إلى مواصفات نظــم اإلدارة في مجاالت الجودة  
والبيئــة وســالمة األغذيــة والســالمة والصحــة المهنية والمســئولية 
المجتمعيــة وغيرها.هــذه المواصفــات الدولية مســتخدمة بالفعل على 
نطاق واسع من قبل الشركات،وقد اكتسبت اآلن المزيد من األهمية في 

.COVID-19 سياق أزمة
بينمــا تتعلــق الفئة الثانية باألمــن والمرونــة وإدارة المخاطر ، والتي 
تشمل نظم إدارة استمرارية األعمال وإدارة الطوارئ وإدارة األزمات 
وأمن سلســلة التوريد. هذه األدوات الفنية تعد و تعاون الشركات علي 

مواجهة األزمات. 
وهذه الفئة االثانية تشمل -علي سبيل المثال- ما يلي:

• ISO 22301: 2019 ، نظم إدارة استمرارية األعمال - المتطلبات 
، مع المواصفة الداعمةISO 22313: 2020 التي توفر إرشــادات 

وتوصيات لتطبيق المتطلبات.
• ISO / TS 22318: 2015 ، نظم إدارة اســتمرارية األعمال - 

إرشادات الستمرارية سلسلة التوريد.
إلدارة  إرشــادات   - الطــوارئ  إدارة   ،  ISO 22320: 2018  •

الحوادث.
• ISO 22316: 2017 ، المرونة التنظيمية - المبادئ والسمات.

• ISO 31000: 2018 ، إدارة المخاطر –إرشادات.
• ISO 56002: 2019 ، نظام إدارة االبتكار –إرشادات.

• ISO 22328 - 1: 2020 ، ادارة الطــوارئ –إرشــادات تطبيق 
نظام مجتمعي لالنذار المبكر

عــادة يعتمــد أصحاب األعمــال في األوقــات الصعبة علــى المثابرة 
والمعرفة والقدرة على التكيف ، ومع اتباع نهج مرن في االدارة  يمكن 
للشــركات أن تتغلب على الظروف غيــر المتوقعة. لكن األمر يتطلب 
أكثــر بكثيــر من البراعة والحــدس التجاري للنجاة مــن أزمة حقيقية، 
يتطلب التخطيط المسبق المنتظم إلنشاء حاالت طوارئ مفصلة وخطط 
عمل مدروسة جيًدا ، أي يتطلب اللجوء الي المواصفات ذات العالقة.
علــي ســبيل المثــال ، نــود التركيز علــي مواصفة األيــزو 22301  
الخاصة بنظام إدارة اســتمرارية األعمال -غالًبا ما يتم اختصارها إلى 
»BCMS« داخــل الصناعــة – التي تم نشــرها  ألول مرة في عام 
2012 ، وتــم تحديثهــا في العــام الماضي فقط لمواكبة المســتجدات، 
ضافــة إلىعــدد مــن المواصفــات ذات الصلة التــي توفــر المتطلبات 
واإلرشــادات بناًء على الممارســات الدولية الجيــدة لنظام إدارة موثق 
رســمًيا يمّكن جميع أنواع وأحجام المؤسسات من االستعداد ومواجهة 

الظروف المعاكسة  عند حدوثها والتعافي منها.
وفيما يتعلق بالشركات األكثر عرضة للضرر - أي الشركات الصغيرة 
- خــالل األزمات مثــل أزمة COVID-19، فان اســتجابة المديرين 
عادة  تتمحور حول أربع كلمات هي«غير مسبوق ، غير متوقع ، غير 
مســتعد وغير مؤكد ».هناك شــيء واحد مؤكدهو رغم  أن الشركات 
الصغيرة ومتناهية الصغر من بين األكثر تضرًرا في مجتمع األعمال، 
إال أن لهم دور مؤثر في هذه الظروف ألسباب اجتماعية واقتصادية.، 
فلديهــم أكثر من 70% من القوى العاملة العالمية ، ودورهم ضروري 
للحفــاظ على سلســلة إمــدادات غذائية مســتقرة ، وتوفيــر المنظفات 

والمطهراتوكذلك معدات الحماية الشخصية أو األجهزة الطبية.
ونظرا لعنصر المفاجأة وعدم اســتعداد العديد من الشــركات لمواجهة 
هــذا النوع من المواقف، فقد واجهت الشــركات الصغيــرة العديد من 
التحديــات التي تتعلق بالوصول إلى العمالء واألســواق ، والمخاوف 

خبير المواصفات و الجودة
خبير وطني المسئولية المجتمعية
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة 
العاملــة في  الهيئــات 
مجــال مراقبــة جودة 
وســالمة الغذاء، لكي 
تشــمل مجاالت أوسع 
األغذيــة  لمراقبــة 
وزيادة كفاءة األنشطة 
والخدمــات التي تقوم 

بها هذه الهيئات.
7.    مشــاركة 
الحكوميــة)  الجهــات 
الزراعــة،  وزارة 
التمويــن، الصناعــة، 
والقطاع  الصحة.....( 
والجمعيــات  الخــاص 
غيــر الحكوميــة فــي 
مختلفــة  مجــاالت 
باإلنتــاج  مرتبطــة 
وتســويق  وتــداول 

األغذية.
8.     إدخــال برامــج 
وتعليميــة  تثقيفيــة 
للمواطنين  وإعالميــة 
والعامليــن فــي مجال 
لزيــادة  األغذيــة، 
في  الصحــي  الوعــي 
مجال جودة وســالمة 
يســاعد  مما  الغــذاء، 
بدرجــة  الحــد  علــى 
انتشــار  مــن  كبيــرة 
األمراض عــن طريق 

الغذاء.
ونظــراً ألهميــة هــذا 
صدر  فقد  الموضــوع 
مؤخــراً قــرار مجلس 
المصــري  الــوزراء 
إنشاء  علي  بالموافقة 

هيئة سالمة الغذاء.

المواصفات و الجودة »طوق النجاة للشركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الصغيرة و المتوسطة«

التــي تتعلق بإمدادات المــواد الخام وانخفاض اإلنتــاج والطلب، وتعطيل 
الخدمات اللوجستية نتيجةإلجراءاتاإلغالق.

إن إدارة المخاطــر هــي عنصر أساســي في نظــام اإلدارة في أي منظمة 
، فقد كشــفت هــذه األزمة أن بعض الشــركات قد قللت مــن أهميتها وأن 
البعض اآلخر - وخاصة الشركات الصغيرة - قد يفتقر إلى المعرفة بكيفية 
تنفيذ نظام إدارة المخاطر. إن أنظمة إدارة هذه الشــركات الصغيرة ليست 
مرنــة بما يكفــي لتمكينها من اجتياز هذا الوباء بتدابير التخفيف المناســبة 
واالســتعداد لالستفادة من الفرص على الرغم من األدوات العديدة التي تم 

تطويرها لهذا الغرض.
وللتغلــب علي ذلك ولتمكين وتشــجيع الشــركات الصغيرةعلي اســتخدام 
المواصفات ذات العالقة خالل هذه المرحلة أتاحت منظمة األيزو - وعدد 
من أعضائها من هيئات التقييس الوطنية -  عددا من المواصفات الخاصة 
بأنظمــة اإلدارة ومعــدات الحماية واألجهــزة الطبية مجانــا  بدون مقابل 
للقــراءة علي مواقعها األلكترونية ، ويمكن االطالع على الجهود األخرى 
www.iso.org/covid19- الموقــع ألعضــاء منظمــة األيزوعلــى 

.members
كمــا تقومالمنظمــات الدولية بالشــراكة مع منظمات دعــم األعمال بتقديم 
المســاعدة الفنيــة للشــركات الصغيــرة مــن خــالل التدريــب والخدمات 
االستشارية لتطبيق هذه المواصفات ، وذلك لضمان كفاءة و مرونة  أنظمة 
إدارتها ولضمان جودة وسالمة منتجاتها ، فعلى سبيل المثال، يقوم مركز 
التجارة الدولية )ITC( بالتعاون مع المؤسسات المحلية في عدد من الدول 
األقل نموا بمساعدة الشركات الصغيرة لتسهيل وصولها إلى األسواق من 
خالل تطبيق المواصفات الدولية مثل األيزو 9001 و األيزو 45001  و 
األيزو 22000 لالســتفادة بشكل أفضل من هذه المواصفات للتغلب على 

التحديات التي جلبها Covid-19 ، خاصة في مجال سالمة األغذية.
وفــي مجال  تقييم المطابقة ، علي الجهات العاملة في هذا المجال ،خاصة 
المعامــل المعتمــدة طبقا لأليــزو 17025، تطويــر الخدمــات المطلوبة 
للشــركات الصغيــرة لضمــان جــودة وســالمة المنتجات الصحيــة  مثل 
المطهرات، ومعدات الحماية الشخصية، والقفازات وأقنعة الوجه وغيرها.
واألهــم من ذلك ، علي الجهــات الدولية و المحلية المختصة بالمواصفات 
والجودة التعاون والتنسيق لتوحيد جهودها في مساعدة الشركات الصغيرة 
من خالل االهتمام بتطوير ونشر أدوات معرفية وتوعوية  لهذه الشركات 
بصفة خاصة مثل اإلرشادات والمبادئ التوجيهية والمواد التدريبية إلتاحة 
المعرفة بأحدث المســتجدات ومساعدة الشــركات الصغيرة في التطبيقات 

العملية في هذه المجاالت.

ليس هناك شــك في أن »العمل كالمعتاد« لن يعود كســابق عهده بعد هذه 
الجائحــة ، خاصــة للشــركات الصغيرة، وكمــا هو الحال مــع أي أزمة، 
هناك دروس مستفادة وفرص ممكنة. ففي استطاعة المواصفات و معايير 
الجــودة بناء مرونة المؤسســات وقدرتهــا علي الحركة والتنافســية، وقد 
يســاعد اســتخدامها وتطبيقها بالشكل المناسب  الشــركات الصغيرة على 

االزدهار والخروج من األزمات بشكل أقوى من ذي قبل.
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مقاالت علمية

متطلبات األمان  فى لعب األطفال 
كيميائية / أمل الحناوي

تعــد لعــب األطفال من المنتجــات التى يمكن أن تهدد صحة وســالمة 
أطفالنــا لذلك فمن حــق الطفل المصرى أن يجد األمان  فى اســتخدام 
اللعبــة مثــل نظيره فى الــدول المتقدمــة لذلك وجب الحــد من دخول 
لعب األطفال الرديئة وغير اآلمنة من األســواق الخارجية إلى الســوق 
المصــرى والتــى يتم إدخالها بطــرق التهريب والغــش، ومن هنا لزم 
تحديــد متطلبات األمان  التى يجــب أن تتوفر فى لعب األطفال لتوفير 
الحماية للطفل المصري وتنظيف األسواق المصرية من السلع الرديئة 
مع تفعيل دور الجهات الرقابية فى  مواجهة الســوق بشــكل قوي للحد 

من إنتشار اللعب غير المطابقة للمواصفات.
ومن المعروف أن اللعبة هى أى منتج أو مادة مصممة أو معدة بشكل 
واضح لالســتخدام فى اللعب من قبل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
أربعة عشــرة سنة. ويتم تصنيف لعب األطفال طبقا للفئة العمرية لكل 
طفــل حيث أن لكل فئة عمرية ســمات خاصة مرتبطة بســلوك الطفل 
والنمــو اإلدراكــى والحركى لــه. كما تصنف لعب األطفال إلى ســبع 
مجموعات طبقاً ألغراض ووظائف محددة  )لعب األنشــطة الحســية 
الحركية التى تناسب األطفال فى مراحل العمر األولى - لعب لألنشطة 
البدنية - لعب لألنشــطة اإلدراكية - لعب لتنمية المهارات الفنية )الفك 
والتركيب( - لعب لتنمية اإلحساس والعاطفة - لعب لألنشطة األبداعية 
- لعــب للعالقــات االجتماعية( وكما أن على األبــاء واألمهات اختيار 
اللعبة المناسبة للفئة العمرية للطفل وطبقا لغرض معين، وعلى الصانع 
والجهــات المعنيــة تحديد متطلبــات األمان  الواجــب توافرها فى هذه 
اللعــب. لذلــك عند وضع متطلبــات األمان  تم تقســيمها الى متطلبات 
فيزيائية وميكانيكية – متطلبات كيميائية – قابلية االشتعال – متطلبات 

كهربائية – متطلبات صحية – متطلبات إشعاعية.
أوال: المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية:

- يجــب أن تصمم اللعــب بحيث تتحمل اإلجهــادات التى تتعرض لها 
خالل االســتخدام دون أن تنكســر أو تصبح قابلة للتشوه وبالتالى يمكن 

أن تعرض المستخدم لخطر اإلصابات الجسدية.
- يجب أال تســبب أبعاد اللعب و أجزائها أى أخطار متعلقة باالختناق 
عــن طريق غلق مســار الهواء نتيجة إنســداد مجرى الهــواء الداخلى 
بواســطة إنحشار أجســام فى الفم أو اختناق أو حشر فى مدخل مجرى 

الهواء السفلى.
-   يجــب أن تصمــم وتركب الحواف والنتــوءات والحبال والكابالت 

والروابط التى يمكن الوصول إليها فى اللعب بحيث يتم تقليل 
أخطار اإلصابات الجسدية الناجمة عن التالمس معها قدر 

اإلمكان.

- فى اللعب الموجودة داخل مواد غذائية او الممزوجة بالمواد الغذائية 
يجــب أن يكون لها تغليف خــاص ويكون لهذا الغالف ابعاد تمنع بلعه 

او استنشاقه.
- فى اللعب المائية يجب أن تصمم وتصنع بحيث تقلل قدر اإلمكان أى 
خطر متعلق بفقد قابلية طفو اللعبة فى الماء وفقد الدعم الممنوح للطفل.
- فى لعب مثل الخيام يجب أن تحتوى اللعب التى من الممكن الدخول 
فيها ، وبالتالى تشكل حيزاً مغلقاً لشاغلها  وسيلة للخروج بحيث يمكن 

فتحها بسهولة من الداخل .
- فــى لعب مثــل الدرجات يجــب أن تتضمن اللعب التــى تمنح قابلية 
الحركــة لمســتخدميها نظامــاً للكوابح والذى يتناســب مع نــوع اللعبة 
ويتوافق مــع الطاقة الحركية الناتجة عن هذا النظام قدر اإلمكان. كما 
يجب أن يكون نظام الكوابح ســهل التشــغيل من قبل المستخدمين دون 
التســبب بخطر اإلصابة الجســدية أو اإلطاحة بالمســتخدم مما يسبب 

إصابة المستخدم أو طرف آخر خارجى.
- فى لعب مثل المركبات الكهربية  يجب تحديد الحد األقصى للسرعة 

التصميمية لتقليل مخاطر الضرر.
- فى لعب المقذوفات يجب أال يسبب شكل وتركيبة المقذوفات والطاقة 
الحركيــة التى يمكن أن تنتــج عنها عند قذفها من اللعبة المصممة لهذا 
الغرض أى خطر جســدى للمســتخدم مع األخذ بعين االعتبار طبيعة 

مدير إدارة المواصفات الكيميائية
الهيئة المصرية العامة للجودة
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 
من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 

مراقبة جودة وصحة األغذية.
يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهــي، مواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 

وأجراء مــن خــالل تدريب  العاملين، 
ت  ا ر ختبــا ا
كيماوية، 
تشــمل 

مجاالت 
أخــرى 
ن  لضما

صحــة 
األغذيــة، 

مثــل 
تقديــر 

متبقيات المبيدات، السموم الفطرية، والمعادن 
والهرمونــات  الغذائيــة  اإلضافــات  الثقيلــة، 

الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائية، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة في تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
لمراقبــة األغذيــة وزيــادة  مجــاالت أوســع 
كفاءة األنشــطة والخدمات التي تقوم بها هذه 

الهيئات.
7.    مشــاركة الجهــات الحكوميــة) وزارة 
الزراعــة، التموين، الصناعــة، الصحة.....( 
والقطــاع الخاص والجمعيــات غير الحكومية 
فــي مجاالت مختلفة مرتبطــة باإلنتاج وتداول 

وتسويق األغذية.
8.     إدخال برامج تثقيفية وتعليمية وإعالمية 
للمواطنيــن والعامليــن فــي مجــال األغذيــة، 
لزيادة الوعي الصحي في مجال جودة وسالمة 
الغذاء، مما يساعد على الحد بدرجة كبيرة من 

انتشار األمراض عن طريق الغذاء.
ونظراً ألهمية هذا الموضوع فقد صدر مؤخراً 
قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة علي 

إنشاء هيئة سالمة الغذاء.

متطلبات األمان  فى لعب األطفال 

اللعبة. 
- فــى اللعــب التى تصدر صوتا يجب ان تصمم وتصنع اللعب أو بطريقة 
يكــون فيها الحد األقصــى للضوضاء المســتمرة والمتقطعة ال تؤدى إلى 

الحاق ضرر فى حاسة السمع للطفل.
- فى لعب النشاط الحركى يجب أن تصنع بحيث تقلل قدر االمكان مخاطر 
السحق والحشر ألجزاء الجسم أو حشر المالبس أو السقوط أاو الصدمات 
أو الغــرق. وبصفة خاصة يجب أن يصمم أى ســطح يمكن الوصول إليه 

عن طريق طفل أو أكثر بحيث يتحمل أوزانهم.
ثانيا: المتطلبات الكيميائية:

- يجب أن تصمم وتصنع اللعب بحيث ال تشكل مخاطر صحية أو أخطاراً 
متعلقة بإصابات جسدية نتيجة التعرض لمواد أو مخاليط كيماوية تتضمنها 
أو تتكون منها اللعبة عند اســتخدامها كما هو مستهدف أو بطريقة متوقعة  

مع األخذ فى اإلعتبار سلوك األطفال.
- يجب االلتزام بنســب الحدود القصوى المســموح بها للعناصر المهاجرة 
)الضارة( مثل ) الرصاص – الزرنيخ– االنتيمون – الباريوم – الكادميوم 
الســيلينيوم   – الكــروم   – الزئبــق   –

وغيرها من العناصر الضارة .
- يجــب عدم اســتخدام المواد التى 
تصنــف كمواد مســرطنة أو التى 
تســبب طفرات وراثية أو ســامة 
  1A,1B,2 على التكاثر من الفئة
فــى اللعــب أو مكونــات اللعب أو 
االجــزاء الدقيقة الصغيــرة المكونة 

للعب.
- يحظر استخدام النيتروزوامينات 
ومركبــات النيتــروز فى اللعب 
التى يهدف استخدامها األطفال 
أقــل مــن 36 شــهر أو فــى 
اللعب اآلخــرى التى يهدف 
وضعهــا فــى الفــم عندمــا 
المهاجرة  المواد  تساوى 
أو تزيد على 0.05 
كجــم  / مجم

للنيتروزوامين و واحد  مجم/كجم لمركبات النيتروز.
-  يجب أال تحتوى اللعب على المواد العطرية المســببة للحساســية ويجب 
توضيح أســماء المواد العطرية المســببة للحساســية على اللعبة أو بطاقة 
البيانات المثبتة  أو على العبوة أو فى النشرة المصاحبة للعبة عند اضافتها 

بتركيزات تزيد على 100 مجم/كجم فى اللعبة أو المكونات ،
-  ال يجــوز طــرح منتجات لعب األطفال أو منتجــات العناية بالطفل التى 

تحتوى على مادة الفثاالت فى السوق . 
ثالثا: قابلية االشتعال :

1. يجب أال تحتوى اللعب على عناصر قابلة لالشــتعال فى بيئة الطفل ، 
وبناء على ذلك يجب أن تحتوى اللعب على مواد تتوفر فيها الخصائص 

التالية : 
- ال تحتــرق عنــد تعرضها مباشــرة للهب أو شــرارة أو أى مصدر آخر 

محتمل للحريق ، 
- ال تكــون قابلة لالشــتعال بســهولة ) يخمــد اللهب بمجرد اختفاء ســبب 

الحريق( ، 
- تحترق ببطء فى حال اشتعالها بحيث يكون معدل انتشار اللهب بطيئا، 

- معالجــة بطريقــة تؤدى  إلى تأخيــر ميكانيكى لعمليــة االحتراق بغض 
النظر عن المكونات الكيميائية للعبة .

- كما يجب أال تشكل المواد القابلة لالحتراق أى خطر إلشعال مواد أخرى 
مستخدمة فى اللعبة .

2.  يجب أال يحدث فقد ألى مكونات متطايرة غير قابلة لالشتعال ، حيث 
ان تطايــر هــذه المواد يجعل اللعبة  قابلة لالشــتعال و ذلك فى اللعب التى 
تحتوى الســباب ضرورية لوظيفة اللعبة على مواد أو تحضيرات خطرة 
وخصوصــا المواد والمعدات المســتخدمة للتجــارب الكيميائية  أو تجميع 
النماذج ، أو قولبة البالستيك أو الخزف ، أو طالء المينا ، أو الفوتوغراف 

، أو األنشطة المشابهة.
3.  يجب أال تكون اللعب – فيما عدا كبسوالت القدح -  قابلة لالنفجار أو 
تحتوى على عناصر أو مواد قابلة لالنفجار عند استخدامها حسب الطريقة  
المعدة لها أو المتوقعة مع األخذ فى االعتبار تصرفات األطفال المعتادة. 
4. يجــب أال تحتــوى اللعب وخصوصا اللعب ومواد اللهو الكيميائية على 

أى من مواد أو تحضيرات بحيث:  
- يمكــن أن تنفجر عند خلطها من خالل التفاعالت الكيميائية أو من خالل 

تسخينها أو عند خلطها مع مواد مؤكسدة  أو 
- تحتــوى على مكونات متطايرة  تكون قابلة لالحتراق فى الهواء وقادرة 

على تكوين خليط من الهواء / البخار قابل لالشتعال أو اإلنفجار .
 في العدد القادم سيتم شرح الخواص الكهربائية
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مقاالت علمية

التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لألجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القادمة في رؤية مصر 2030
د. ابراهيم محمد عبد الفتاح ابراهيم

   عضو الجمعية المصرية للجودة
معنى التمية المستدامة:

التنمية المســتدامة هي التنميــة التي تلبي احتياجات البشــر في الوقت 
الراهن من دون المساس بموارد وبإحتياجات األجيال الجديدة من أجل 

الوصول إلى أهدافهم ، مع التركيز على النمو االقتصادي المتكامل.
االســتدامة مبدأ يقــول بأن النمــو االقتصادي والتطور البــد أن يقوما 
ويحافظ عليهما ضمن الحدود البيئية، من خالل العالقات المتبادلة بين 
الناس وأفعالهم وبين المحيط الحيوي والســنن التي تحكمه. واالستدامة 
مبــدأ يعني تحقيق مســتوى معقول مــن الرخاء واألمــن لجميع أفراد 
المجتمــع بين الدول النامية حاليا ومســتقبليا، ولذلك يُعّد أمراً أساســياً 

لحماية التوازن البيئي.
للتنميــة المســتدامة ثالثــة أبعاد رئيســة متكاملــة:  بيئيــة واجتماعية 
واقتصاديــة. فثراء البشــرية ونموها االقتصادي وجــودة الحياة يعتمد 
أوال على موارد البيئة التي تـُــعدُّ كافية لحاجات الكائنات الحية، إذا ما 
استخدمت بفاعلية ، إذ أن النمو االقتصادي ورعاية البيئة مترابطان. 

إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تحقق التوازن بين التنمية والبيئة، 
وبين اإلنتاج واالستهالك، وبين قدرة البيئة على العطاء وقدرتها على 
التحمــل. إن التحدي أمام المجتمع الدولــي اآلن هو كيف يمكن تحقيق 
تنميــة اقتصاديــة ورفاهية اجتماعيــة بأقل قدر من اســتهالك الموارد 
الطبيعيــة وبالحــد األدنــى مــن التلوث واإلضــرار بالبيئة، فمســتقبل 
العالم أصبح مرتبطــاً بالتخطيط لتنمية دائمة ومتواصلة ومتجددة تلبي 

احتياجات الحاضر دون أن تضحي بمتطلبات المستقبل.
وترتكــز االســتراتيجية فــي رؤية مصــر 2030على مفهــوم التنمية 
المســتدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى الوقت الحاضر بما 
ال يُخل بحقوق ومســتقبل األجيال القادمة فى حياة أفضل، لذا تتضمن 
االستراتيجية األبعاد األساسية الثالث للتنمية المستدامة ، وتحت مظلة 
هذه األبعاد الثالثة تتضمن االســتراتيجية عشرة محاور؛ حيث يشتمل 
البُعــد االقتصادى على محاور التنمية االقتصادية، والطاقة، واالبتكار 
والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. ويُغطى البُعد 
االجتماعى محــاور العدالة االجتماعية، والتعليم والتدريب، والصحة، 
والثقافــة. ويتضمــن البُعد البيئــى محاور البيئــة والتنميــة العمرانية. 
وباإلضافــة لذلك تُعــد محاور »السياســة الخارجية واألمــن القومي، 
والسياســة الداخليــة« هي اإلطــار الجامع لالســتراتيجية والمحددات 
لــكل المحاور األخري. كما يشــمل كل محور مــن هذه المحاور رؤية 
وأهدافــا اســتراتيجية محددة، ومؤشــرات قيــاس أداء توضح الوضع 
الحالــى والمســتهدف بحلول عــام 2020 وعــام 2030، والتحديات 

األساسية، والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها لتحقيق األهداف 
االستراتيجية ومواجهة هذه التحديات.

أهداف التنمية المستدامة:
 هــي خطة لتحقيق مســتقبل أفضل وأكثر اســتدامة للجميع. وتتصدى 
هــذه األهداف للتحديات العالمية التــي نواجهها، بما في ذلك التحديات 
المتعلقــة بالفقــر وعدم المســاواة والمنــاخ وتدهور البيئــة واالزدهار 
والســالم والعدالة. وفضال عن ترابط األهداف، ومن المهم تحقيق كل 

هدف من األهداف بحلول عام 2030.
  لماذا أطلقت رؤية مصر 2٠3٠ ؟

أطلقــت رؤية مصر 2030 في فبرايــر 2016 لتقوم وزارة التخطيط 
والمتابعة واإلصالح اإلقتصادي بعملية متابعة تنفيذ التنمية المســتدامة 
مــن خــالل لجنــة وطنية.وتم تبني خطــة عمل األمــم المتحدة 2030 
للتنمية المســتدامة التي تحتوي على األهداف السبعة عشرمن قبل قادة 
العالم أجمعين في قمة تاريخية لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015. 
حيــث عملت الحكومات على توفيق األولويات الوطنية مع خطة عمل 
2030 بالعمــل مــع القطاع الخــاص والمجتمع المدني وبدأت تحشــد 

الجهود لتحقيقها ، وهي:
1 – القضاء على الفقر   2 – القضاء على الجوع 3 – الصحة الجيدة 
والرفــاه 4 – التعليــم الجيد 5 -  المســاواة بين الجنســين   6 – المياه 
النظيفة والنظافة الصحية7 – طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 8 – العمل 
الالئــق ونمو االقتصــاد 9 – الصناعة واالبتكار والهياكل األساســية 
10 – الحــد مــن أوجه عدم المســاواة 11 -  مــدن ومجتمعات محلية 
مســتدامة12 -  االســتهالك واالنتاج المسؤالن  13 – العمل المناخي 
14 – الحياة تحت الماء 15  -  الحياة فى البر 16 – الســالم والعدل 

والمؤسسات القوية 17– عقد الشراكات لتحقيق األهداف.
ومن أجل دمج مفهوم التنمية المستدامة فى منظومة التخطيط المصرية، 
تبنت القيادة السياســية رؤية مصــر 2030 لتكون اإلطار المنظم بكل 
الخطــط التنموية خالل المرحلــة القادمة؛حيث تم إعداد خطتين للتنمية 
المســتدامة للعام المالى 2017/16 والعام المالى 2018/17، وخطة 
التنمية المســتدامة متوســطة المــدى حتى عــام 2020/19. كما يأتى 
برنامــج اإلصالح االقتصادى واالجتماعى الــذى تنفذه الحكومة حالًيا 
معبًرا عن المبادئ والسياســات والبرامج التى تضمنتها االســتراتيجية 
خاصــًة فيمــا يتعلق بإعادة ثقة المســتثمرين فى االقتصــاد المصري، 
وتحفيــز النمــو االقتصــادى الــذى يقــوده القطاع الخــاص من خالل 
تحســين بيئة األعمال، وتنفيذ سياســة نقدية تستهدف تخفيض معدالت 
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 

ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة 
، لضمــان وضــع برنامــج ســالمة 
أغذية فعال ومناسب فإنه يجب اتخاذ 

اإلجراءات التالية في االعتبار:
األغذيــة  قوانيــن  1.    مراجعــة 
الحاليــة وتعديلها بما يضمن مواكبة 
هــذه القوانيــن لالتجاهــات الحديثة 
لتــداول وتحضيــر وتصنيع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعلية برامج 
ومراقبــة جــودة وصحــة األغذيــة. 
تتركــز مراقبة األغذيــة في كثير من 
الــدول، بدرجة كبيــرة على النواحي 
الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخذ في االعتبــار كثير من مصادر 
التلــوث األخرى لألغذيــة، باإلضافة 
إلــى وجــود كثيــر من القصــور في 
اإلمكانيات وعدد العاملين في مراقبة 

جودة وصحة األغذية.
يجــب أن تركــز طــرق الرقابة على 
طــرق  األغذيــة،  وحفــظ  تخزيــن 
الطهي، مواد التنظيف، طرق التعقيم 
والتطهيــر، تصميــم أماكــن إعــداد 
أن  ويمكــن  المطابــخ(.   ( األغذيــة 
يتــم ذلك بفاعلية كبيــرة بإتباع نظام 

.HACCP
التحليــل  برامــج  3.    تحســين 
كميــاً ووصفيــاً مــن خــالل تدريــب 
اختبــارات  وأجــراء  العامليــن، 
كيماويــة، تشــمل مجــاالت أخــرى 
لضمــان صحة األغذيــة، مثل تقدير 
متبقيات المبيدات، السموم الفطرية، 
والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 
والهرمونات الصناعية في األغذية.

لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
تهتم بالظــروف المحلية، مع وضع مواصفات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 
الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 

كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 

التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.

6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 
مجاالت أوســع لمراقبة األغذية وزيادة كفاءة 
األنشطة والخدمات التي تقوم بها هذه الهيئات.
الحكوميــة) وزارة  الجهــات  7.    مشــاركة 

التنمية المستدامة ومستقبل أفضل لألجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال القادمة في رؤية مصر 2030

مــن  وزيادةاالحتياطــات  التضخــم، 
العمــالت األجنبيــة، وتخفيض العجز 
فى الموازنة العامة للدولة، وتحييد أثر 
إجراءات اإلصــالح االقتصادى على 

محدودى الدخل.
نعم بدأنا التنفيذ، وبالفعل بدأنا فى تنفيذ 
المســتدامة:رؤية  التنمية  اســتراتيجية 
مصــر 2030، فقد دخلــت العديد من 
المشــروعات القوميــة التــى تضمنها 
محور التنميــة االقتصادية حيز التنفيذ 
مثــل مشــروعات تنميــة محــور قناة 
السويس، والعاصمة اإلدارية الجديدة، 
وتنميــة أربعــة ماليين فــدان، وتنمية 
الســاحل الشــمالى الغربــي، والمثلث 
الذهبى للثــروة المعدنية، وبناء مليون 
وحدة ســكنية، وإنشــاء مدينــة األثاث 
بدمياط ، وغيرهــم الكثير2017.وفى 
إطار السعى لتنفيذ الهدف االستراتيجى 
لمحور الطاقــة باالســتراتيجية، نجح 
قطــاع الكهربــاء خالل عــام 2016 
وحتى يونيو 2017 فى إضافة حوالى 
5650 ميجــاوات مــن خالل تشــغيل 
محطات توليد السويس البخارية بقدرة 
650 ميجــاوات، و12 وحــدة بقــدرة 

4800 ميجاوات.
11 تحديــا أمــام مصر فــى متابعة تطور االســتراتجية )بحســب تقارير  

لوزارة التخطيط(:
 علــى رأســها تعدد الجهــات القائمة علــى جمع البيانات فــى مصر على 
المستوى المركزى، صعوبة المتابعة فى ظل االعتماد على موازنة البنود 
بداًل من موازنة البرامج واألداء، ضعف البنية التحتية المعلوماتية والتقنية 
وغياب التكامل الرأسى واألفقى بين قواعد البيانات، ضعف قدرات الكوادر 
البشــرية المعنيــة بجمع وتحليل البيانــات المتعلقة بالمتابعــة، ندرة وجود 

برامج تعليمية و برامج  دراســية متخصصة، ضعف مشــاركة المحليات 
فى منظومة التخطيط وضعف نسبة االستثمارات التى تديرها، عدم الربط 
بيــن األهداف والسياســات من ناحيــة واإلنفاق من ناحيــة أخرى، غياب 
نظام التدقيق المالى الداخلى، الحاجة لتطوير آليات تتناســب  مع منظومة 
التخطيط، وثقافة مؤسســية تعتمد على المســتندات الورقية حاليا،والقضاء 

على  ممارسات تصيّد األخطاء، والمحسوبية والوساطة.
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جــودة الحيــاة )Quality of Life( مصطلح تــم تدواله بكثرة في 
الســنوات األخيرة. مصطلح إرتبط بمواضيع مثل التنمية المستدامة 
.. بناء اإلنسان .. التنمية البشرية .. ومستوى المعيشة .. حتى أصبح 
ذو دالالت واسعة النطاق وغير محددة. إن المرء يستطيع أن يتناول 
عــن اى جانب من جوانب الحياة و يدرج القول تحت مســمي جودة 
الحياة. و لذلك فإن هذا المقال و ما يليه إن شــاء هللا إنما هو محاولة 
لرد األمر ألصله ومناقشــة المصطلح الجديد مناقشــة علمية )برغم 
مــن حداثة العلم ( موضوعية يســتطيع الشــخص العادى من خالله 

)المقال( تناولها و فهم تطبيقاتها وقياسها علي نفسه ومن حوله.
بداية كلمة جودة لغًة .. تعنى اإلتقان فالشىء الجيد هو الشىء المتقن 
الصنع الخالي من العيوب أو الصفات التى تنقص من كماله. ويظهر 
ذلــك جليا في عــدد من آيات القرأن الكريم، ومنها قول هللا ســبحانه 
وتعالى في ســورة النمل )آية 88(: بسم هللا الرحمن الرحيم »َوَتَرى 
ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ  َحاِبۚ  ُصْنَع للاَّ اْلِجَباَل َتْحَسبَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ

َشْيٍءۚ  إِنَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعلُون«صدق هللا العظيم.
أمــا الجودة إصطالحا :هي مقياس للتميز أو حالة الخلو من العيوب 
والنواقــص والتباينات الكبيرة عن طريق االلتــزام الصارم بمعايير 
قابلــة للقياس وقابلة للتحقق إلنجاز تجانس وتماثل في الناتج ترضي 
متطلبات محددة للعمالء أو المســتخدمين. و كال المعنيين ال يســتقيم 
استخدامه لمقصود لجودة الحياة لدى البشرفبطبيعة األمر فإن الحياة 
ليســت كاملة ألننا نعيش في الحياة الدنيا و ليس الجنة كما أن الحياة 
ليســت ســلعة لها معايير ثابتة. إذاً فجودة الحياة لدى البشر إنما هي 

شيء نسبى و متغير بحسب الزمان و المكان و األفراد أنفسهم.
وجودة الحياة مصطلح حديث نســبيا )1998( أول من استخدم كان 
 Martin(»عندما تناوله »مارتين ســيلجمان
Elias Pete Seligman( فــي خطابــه 
للــدورة االفتتاحيــة للجمعيــة األمريكية لعلم 
النفــس لفرع من فروع علــم النفس اإليجابي 
و اســتخدم بمفهوم الصحة النفســية والشعور 
بالرضــا و الســعادة وعلــم النفــس اإليجابي 
هــو علم يؤكد على دراســة كل ما من شــأنه 
أن يؤدي إلىتحســين األداء النفســي الوظيفي 
للكائن البشــري، بما يتجــاوز نطاق أو حدود 
الصحة النفســية العاديــة وهذا المفهــوم إنما 
يمثل شــطر محددات جودة الحياة فقط وليس 

جميعها.
ونظرا لحداثة هذا العلم و محدودية الدراسات 

حوله نسبيا فقد تباينت التعريفات ومنها:
• الشــعور الشــخصي بالكفاءة الذاتية واجادة 

التعامل مع التحديات.
• السعادة والرضا عن الذات والحياة الجيدة.

• رقــي مســتوى الخدمــات الماديــة واالجتماعية التي تقــدم ألفراد 
المجتمــع، والنــزوع نحو نمط الحياة التيتتميــز بالترف، وهذا النمط 
من الحياة ال يستطيع تحقيقه سوى مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع الذي 

استطاع أن يحل كافة المشكالت المعيشية لغالبية سكانه.
• شــعور الفــرد بالرضا والســعادة والقــدرة على إشــباع حاجاته 
من خــالل ثراء البيئة ، ورقي الخدمــات التيتقدم له في المجاالت 
الصحية، واالجتماعية، والتعليمية والنفسية مع حسن إدارته للوقت 

واالستفادة منه.
وعلى الرغم من عدم اإلتفاق على تعريف واحد لمفهوم جودة الحياة، 
إال أنــه عادة ما يشــار فيأدبيات المجال إلــى تعريف منظمة الصحة 
العالميــة )1995( بوصفه أقرب التعريفــات إلى توضيحالمضامين 
العامــة لهذا المفهوم، إذ ينظر فيــه إلى جودة الحياة بوصفها«إدراك 
الفــرد لوضعه في الحياة فيســياق الثقافة، وإنســاق القيم التي يعيش 
فيهــا ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه، وتوقعاته، وقيمه، 
واهتماماتــه المتعلقــة بصحتــه البدنية، وحالته النفســية،و مســتوى 
اســتقالليته، وعالقاته االجتماعية، واعتقاداته الشــخصية، وعالقته 
بالبيئــة بصفــة عامة، وبالتالي فــإن جودة الحياة بهذا المعنى تشــير 

إلىتقييمات الفرد الذاتية لظروف حياته.
من خــالل تلك التعريفات المختلفة نرى أن جودة الحياة إنما تنقســم 
إلى قســمين: جودة الحياة لدى المجتمعات وجودة الحياة لدى األفراد 

وهذا القسم هو ما ستناوله في هذا المقال.
من أوائل القياسات لدرجة رضا االنسانعن حياة وإشباع اإلحتياجات 
 »Maslow›s hierarchy of needsالبشــرية »هرم ماســلو
الحتياجــات اإلنســانية و منهــا إنبثــق مفهــوم بمعني شــعور الفرد 
باإلشــباع والرضا فيما يخص احتياجاته الفيســيولجية والنفسية علي 

التوالي و التبادل.
تلك االحتياجات التي أصبحت من اقوى أدوات التحفيز في علم اإلدارة 
ودوافــع الجريمة في علم اإلجرام. أما في علم النفس اإليجابي وجودة 
الحيــاة فــإن تلك االحتياجــات تفرعت وتعددت ونتج عنها مؤشــرات 
جودة الحياة.ومن أهم وأشــهر تلك المؤشــرات مؤشرات جودة الحياة 
طبقــا لمعايير األمم المتحدة. ومعظم الدراســاتفي علم النفس اإليجابي 
فيمــا يخص جودة الحياة وجودة الحياة النفســية علــم النفس االيجابى 
والتــي تــم حصرها في عدة مؤشــرا ت جميعها الزمــة و ضرورية 
لتحقيــق جودة الحياة فهــي تعد بحق معايير جودة الحياة لألفراد ولكن 

مدى أو درجة تحققها يخضع للتقدير الشخصي للفرد نفسه.
معايير جودة الحياة لدى األفراد: )المأكل - الملبس - السكن - البقاء 
- ضمــان البقاء - الحب المتبادل - وجود شــريك للحياة– االنتماء - 
الحاجة الي التقدير - التعبير عن الذات–التعلم–الترفيه– الحاجة إلى 
اإلنجاز - حرية التنقل - وجود من يحتاج إليك لتعتني به )المسؤولية 
عن اآلخر( - قدرة الفرد علي االعتناء بنفســه - الثقة في التحســين 

المستمر - وجود معني للحياة(.
واألهم هو احتياج اإلنسان لإليمان )العقيدة( بوجود قوى عليا تتحكم 
فيما ال نســتطيع التحكم به )كقوى الطبيعة و المجهول و المســتقبل( 
ترعانا وتوجهنا، ولذلك بحث اإلنســان األول قبل الديانات السماوية 
عــن إله ولــو كان حجرا . فوجود إله أو قوى عليا هو احتياج مكمل 

الحتياج األمان و المعني والثقة في تحسين مستمر. 
وللحديث بقية إن شاء هللا

دكتورة شهيرة الجيار

مقاالت علمية

جودة الحياة
دكتوراة الفلسفة في إدارة التغيير والجودة
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لقــد أحدثــت التطــورات التــى شــهدتها مجــاالت تقنيــة المعلومات 
واإلتصــاالت تحــوالت كبيــرة أثــرت فــى جميــع عمليــات التعليم 
والتدريب بإســتحداث أســاليب تدريب حديثة فى طرق إكتساب ونقل 
المعارف والمهارات من خالل توظيف تقنية اإلتصاالت والمعلومات 
وتطويعها للحد من هوة الفوارق اإلجتماعيية والثقافية بين المتدربين 
وتخطــى قيود الزمان والمكان وندرة الموارد البشــرية وتلك األليات 
والوســائل الحديثة المســتخدمة فى إكتساب المعارف والمهارات هى 

ما تعرف بالتدريب اإللكترونى.
أهمية التدريب اإللكترونى

ـ مواكبــة التطــور فى مجــاالت التقنيات واإلتصــاالت والمعلومات 
لسرعة الحصول على كل جديد فى مختلف المجاالت العلمية والمهنية
ـ تعميــم عمليــة التدريــب لكل المســتفيدين فى أى مــكان وأى زمان 
يتناســب مع ظــروف المتدربين كما يحــدث األن فى ظروف جائحة 

كوفيد 19 
ـ تنفيذ أكبر قدر ممكن من البرامج 
التدريبية على مدار السنة وإستفادة 
أكبر من المدربيــن والمحاضرين 
ووضــع  العاليــة  الخبــرة  ذوى 

برامجهم على المواقع التدريبية
ـ تفــادى مشــاكل اإلختيــار بيــن 
الموظفين لإلســتفادة مــن البرامج 
التدريبيــة مــع عــدم غيابهــم عن 
العمــل بغرض التدريب مما يحقق 
العدالــة فى التدريــب لكل موظفى 

المؤسسة
ـ توفيــر مبالــغ ماليــة باهظــة يتم 
صرفهــا علــى برامــج التدريــب 

التقليديــة )مثل أجــور المدربين وإيجار قاعات التدريب  وغيرها من 
تكاليــف أخرى ....( وجعلها متاحــة للموظفين وهذا يعزز إرتباطهم 

بالمؤسسة ويحفظ طاقاتهم العملية واإلبداعية
المتطلبات األساسية لمنظومة التدريب اإللكترونى

أوال : المتطلبات البشرية
وهــى فرق العمــل التى تقوم بتصميــم المواقع و البرامــج التدريبية 
والمدربين ومديرى الموقع اإللكترونى للتدريب وكذلك فرق المتابعة 
واإلشــراف على عملية التدريب باإلضافة إلى أعضاء من اإلدارات 

الرئيسية ومختصى التدريب اإللكترونى
ثانيا: المتطلبات المادية

وهى تتمثل فى التكلفة الالزمة لتنفيذ البرنامج التدريبى اإللكترونى 
والتى تتكون من:

ـ  تصميم وبرمجة الموقع التدريبى
ـ  تصميم الدورات والبرامج التدريبية

ـ  التنسيق مع الشركات المعنية والمتخصصة
ـ  المدربيــن وتدفــع مرة واحدة مع إمكانية إعــادة الدورات أكثر من 

مرة بنفس التكلفة
ـ  اإلســتضافة والخدمات اإللكترونيــة المصاحبة من صيانة وتوفير 

أمن إلكتروني
ـ  اإلشراف العام من المختصين فى التدريب اإللكتروني

ثالثا: المتطلبات التقنية
1ـ إنشاء موقع تدريبى متكامل قابل للتحديث والتطوير

2ـ تجهيــز قاعات تدريب إفتراضية)صوتية ـ مرئية( مثل اســتوديو 
لتسجيل الدورات التدريبة

3ـ توفر إتصال سريع بشبكة اإلنترنت
4ـ إنشــاء صفحات بإســم موقــع التدريب اإللكترونى على شــبكات 

التواصل الجتماعى
رابعا: المتطلبات أكاديمية

ـ إصدار شــهادات للمتدربين من مؤسسات تعليمية أو مراكز تدريبية 
معتمدة

ـ الحصــول على تراخيــص مزاولة التدريب اإللكترونى من الجهات 
الحكومية المعنية بذلك 

ـ بالنســبة للمتدربين يلزم أن يكون 
لديهم مهارات أساسية فى إستخدام 
الحاســبات واإلنترنــت ومهارات 
التعلــم الذاتى ومهــارات فى اللغة 

اإلنجليزية
مميزات التدريب اإللكترونى

وتحديــث  تطويــر  ســهولة  1ـ 
محتويات البرامج التدريبية

2ـ التحكــم واإلدارة قبــل وأثنــاء 
وبعد عملية التدريب

3ـ التقليــل من تكلفــة التدريب مع 
زيــادة عــدد البرامج والــدورات 

التدريبية
4ـ إعادة إستخدام البرامج التدريبية بطريقة سهلة وسلسة

اإلمكانات المتاحة فى التدريب اإللكتروني
1ـ ســهولة إســتخدام الموقع التدريبى لعناصر التدريب من واجهات 

وايقونات واألشكال والروابط واإلنتقاالت السهلة
2ـ التفاعليــة بيــن العناصــر الثالثــة لعملية التدريب وهــى المدرب 

والمتدربين والبرنامج التدريبى
3ـ سهولة الوصول والحصول على التدريب بنظام 7|24 )24 ساعة 

يومى خالل 7 أيام فى األسبوع
4ـ تحقيــق التدريب وفق نظم التدريــب الحديثة المعتمدة على التنوع 

فى طرق تقديم المادة التدريبية
5ـ تصميم البرامج التدريبية وفق اإلحتياج التدريبى فقط

6ـ التحديث والتطوير المستمر للبرامج التدريبية وفق عناصر الجودة 
الشاملة فى التدريب

7ـ تحسين جودة البرامج التدريبية المقدمة وتحديثها بإستمرار
ومماســبق نرى أن التدريب اإللكترونى هو الحل األمثل لمشــكالت 
التدريب التقليدى لما له من فاعلية وإنتشار لكافة المؤسسات  فى ظل 

ما نواجه من مشكالت وتحديات. 

التدريب األلكترونى 
بقلم: م. باتعة معوض

استشارى بالمعهد القومى للجودة - المشرف العام على التدريب
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كما ذكرنا في المقالة السابقة فإن هنري فايول Henri Fayol يعتبر 
من أشهر علماء مدرسة اإلدارة العلمية واألب الحقيقي لمبادئ اإلدارة 
الحديثة حيث قام بتقســيم أنشــطة المؤسســة في كتابه )اإلدارة العامة 

والصناعية( إلى ست مجموعات:
1. نشاطات فنية وتشمل اإلنتاج والتصنيع. 

2. نشاطات تجارية وتشمل الشراء والبيع والمبادلة. 
3. نشاطات مالية وتشمل البحث واالستخدام األمثل لرأس المال. 

4. نشــاطات الوقاية والضمان وتشــمل حماية الممتلكات واألشخاص 
والمحافظة على سالمتهم في المؤسسة. 

5. نشــاطات محاسبيةوتشــمل تســجيل الحســابات وإعداد الميزانية 
ومعرفة التكاليف وعمل اإلحصاءات. 

6. نشــاطات إداريــة وتشــمل التخطيــط والتنظيم وإصــدار األوامر 
والتنسيق والرقابة . 

وقــد ركز »فايــول« على النشــاط اإلداري، وبين أن أهمية النشــاط 
اإلداري تنبع من أنه متعلق بالتنبؤ، كما أنه مميز عن باقي األنشــطة 
األخرى ، وقد تعرض فايول في كتابه إلى ثالث موضوعات رئيســة 

وهي:
1. الصفات اإلدارية.

2. المبادئ العامة لإلدارة.
3. عناصر اإلدارة.

أواًل: الصفات اإلدارية:
الصفــات التي يجــب توافرها في 

المديرين:
1. صفات جســمانية : الصحة و 

القوة و النشاط.
2. صفــات عقليــة: القــدرة على 
الفهــم واإلســتيعاب والتحصيــل 
وحســن التصــرف والحكــم على 

األشياء. 
3. صفات خلقية: الحيوية، الحزم، 
والرغبــة فــي تحمل المســئولية، 

الوالء واإلبتكار والمهابة. 
4. الثقافــة العامــة أو الصفــات 
التربوية: اإللمام بالمعلومات التي 

ال تتصل مباشرة بالعمل الذي يؤديه المدير. 
5. صفات فنية: اإللمام بالمعلومات عن الوظيفة التي يؤديها المدير.

6. صفات تتعلق بالخبرة وهي صفات تنشأ نتيجة مزاولة العمل. 
ثانياً: المبادئ العامة لإلدارة عند فايول

1. مبدأ تقسيم العمل     
و هــو المبدأ الــذي يترتب عليه التخصص، و الذي عده اإلقتصاديون 
عاماًل أساســياً لرفع كفاءة العاملين حيث أنه يؤدي إلى زيادة المقدرة 

ويزيد من ثقة العامل بنفسه.
2. السلطة والمسئولية    

وهنا تكون الســلطة والمســئولية مرتبطتان، فالمســئولية تتبع السلطة 
وتنبثق عنها . والســلطة هي مزيج من الســلطة الرسمية المستمدة من 

مركز المدير، والســلطة الشــخصية التي تتكون من الــذكاء والخبرة 
والقيم الخلقية. 

3. النظام  
النظــام هو إحتــرام االتفاقات والنظم وعدم االخــالل باألوامر، وهذا 

المبدأ يستلزم وجود رؤساء قديرين في كل المستويات االدارية .
4. وحدة إصدار األوامر    

و هنــا يجب أن تصــدر األوامر من رئيس أو مشــرف واحد حتى ال 
تتعارض التعليمات واألوامر مع بعضها بعضا.

5. مبدأ وحدة التوجيه
طبقا لهذا المبدأ فإن كل مجموعة من األنشــطة لها نفس الهدف يجب 
ان تكون تابعة لرئيس واحد، ويختلف هذا المبدأ عن مبدأ وحدة األمر 
في أنه ينطبق على عمليات المؤسســة وأنشطتها في حين ينطبق مبدأ 

إصدار األوامر على األفراد العاملين.
 .6مبدأ خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة

أى عندما تتعارض المصلحة الشــخصية للفــرد العامل مع المصلحة 
العامة يجب خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة. 

7. مبدأ المكافاة والتعويض    
أي تعويض األفراد تعويضا عاداًل ســواء في أجورهم، أو باســتخدام 
المكافأت، أو في تقســيم األرباح وفي مزايا عينية أخرى بحيث يحقق 

ذلك رضاء كل من العاملين وأصحاب العمل. 
8. مبدأ المركزية

و يقضي بتركيز السلطة في شخص معين ثم تفويضها حسبما تقتضى 
الظروف.

9. مبدأ تدرج السلطة
أي تسلســل الســطة من أعلى الرتــب إلى أدناها، بحيــث يكون حجم 
السلطة أقل كلما اتجهنا إلى أسفل الهرم اإلداري، و هذا أمر ضروري 

لتأمين وحدة إصدار األوامر في المؤسسة. 
1٠. مبدأ الترتيب والنظام 

أي أن يكون هناك مكان معين لكل شخص كما يجب أن يكون كل شئ 
وكل شخص في مكانه الخاص به. 

11. مبدأ المساواة
أي عــدم تمييــز الرؤســاء في معاملتهــم للمرؤوســين، حيث يحصل 

الرؤساء على والء المستخدمين عن طريق المساواة والعدل. 
12. مبدأ اإلستقرار في العمل   

ويعنــي المحافظة على إســتمرار العامليــن ذوي االنتاجية العالية في 
المؤسسة لمدة طويلة، ألن البحث عن عاملين جدد يترتب عليه إضافة 

من حيث الجهد والوقت والمال.
13. مبدأ المبادرة 

علــى الرؤســاء إيجاد مبــدأ المبــادرة واإلبتكار بين مرؤوســيهم، أو 
بعبارة أخرى على الرؤســاء تشجيع المرؤوسين على التفكير المتجدد 

واإلبتكار. 
14. مبدأ التعاون     

و يعنــي ضــرورة العمــل بروح و بشــكل الفريق إنطالقا من شــعار 
اإلتحاد قوة.

وإلى لقاء آخر إن شاء هللا لشرح : عناصر اإلدارة

م. عبد السالم عبد السميع  
استشارى كبير نظم إدارة الجودة  

مقاالت علمية
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غيرت جائحة فيروس كورونا العام الماضي الكثير والكثير، الماليين 
من األشــخاص حول العالم فقدوا وظائفهم وانخفضت الجودة بمعظم 
القطاعــات ، وعانــت أغلب الشــركات من الركــود االقتصادي مما 
دفعهــا إلــى تقليص نفقاتها إلــى الحد األدنى. أما المدراء والرؤســاء 
التنفيذيــون فقد اضطروا للعودة إلى كشــوفات الحســابات ومراجعة 

النفقات وسلسلة الرواتب والتوظيف في شركاتهم.
وفــي مثل هذه الظروف، في األزمات العالميــة وعندما يتغير العالم 
فجأة بشكل جذري، لديك خيارين: إما االنتظار حتى تعود األمور إلى 
طبيعتهــا وتتخلف عن الركبأو اتخاذ إجراءات عديدة على أن تشــمل 
تطبيــق مفهوم الجودة اإلدارية واألســاليب اإلداريــة الحديثة ، وتعلم 

استراتيجيات وعادات مناسبة، والتكيف مع الظروف الجديدة.
اآلن ونحن نعد في األيام األولى من 2021 يفكر أغلبنا في قراراتهم 
للعام الجديد. ونطرح على أنفســنا الكثير من التساؤالت: كيف يمكننا 
التكيــف مع أي ظــروف جديدة؟ وكيف نســتطيع اكتســاب مهارات 
وعادات صحيحة؟ كيف يمكن تطبيق الجودة اإلدارية فى مؤسساتنا؟. 
إننــا نحــاول تطبيق الجودة اإلدارية حيث أننا نفهــم الجودة على أنها 
مســألة البقاء واالســتمرار في العمل. فالجودة ال تأتــى بالتمني ولن 
تحصــل عليها المؤسســة أو الفرد بمجرد الحديــث عنها بل إن على 
أفراد المؤسســة إبتداًء من رئيســها في أعلى قمة الهرم إلى العاملين 
في مواقع العمل المختلفة وفي شــتى الوظائــف أن يتفانوا جميعا في 

سبيل الوصول إلى الجودة.
والجــودة تحتــاج إلى 5 ركائز أساســية لتبقيها حيــة وفاعلة طوال 

الوقت. وهذه الركائز هي:
1.تلبيــة احتياجات العميل، وهنا ال بد أن ننوه بأن العميل هو زميلك 
في العمل الذي تقدم له الخدمة أو المعلومات أو البيانات التي يحتاجها 
إلتمام عمله أو أنه هو العميل الخارجي الذي تقدم له المؤسســة التي 
تعمــل فيهــا الخدمة أو المنتج. إذاً ال بد هنــا أن نقدم الخدمة المتميزة 
والصحيحة للعميل في الوقت والزمان الذي يكون العميل محتاجاً إلى 
الخدمة أو المنتج. إن تقديم الخدمة أو المنتج الخطأ أو في الوقت غير 

المالئم يؤدي دوما إلى عدم رضى العميل وربما إلى فقده.
2.التفاعل الكامل، وهذا يعني أن كل أفراد المؤسســة معنيين بالعمل 
الجماعي لتحقيق الجودة. فكل فرد في مكانه مسؤول عما يقوم به من 
أعمال أو خدمات وعليه أن ينتجها أو يقدمها بشــكل يتصف بالجودة. 
إن هذا يعني كذلك أن الجودة مسؤولية كل فرد وليست مسؤولية قسم 

أو مجموعة معينة.
3.القيــاس، وهــذا يعني أنه باإلمــكان قياس التقدم الــذي تم إحرازه 
فــي مســيرة الجــودة. ونحن نــرى أنه عندمــا يعــرف العاملون أين 
اصبحــوا وما هي المســافة التي قطعوها في مشــوار الجــودة فإنهم 
وبال شــك يتشــجعون إلى إتمام دورهم للوصول إلى ما يرغبون في 

إنجازنه،ونؤكد ) أنه ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته ( . 
4. المســاندة التنظيمية، هي أساســية في دفع المؤسسة نحو الجودة. 
فإنــه ينبغــي على المؤسســة أن تضع أنظمة ولوائــح وقوانين تصب 

فــي مجملها في قلب الجــودة وفي دعم الســبل لتحقيقها يجب تطبيق 
التخطيــط اإلســتراتيجي وإعداد الميزانيــات وإدارة األداء أســاليب 

متعددة لتطوير وتشجيع تطبيق ثقافة الجودة داخل المؤسسة.
5. التحســين بشــكل مســتمر، إن المؤسســات الناجحة تكون دوماً 
واعيــة ومتيقظــة لما تقوم به من أعمال وتكــون كذلك مراقبة لطرق 
أداء األعمال وتســعى دوما إلى تطوير طرق األداء وتحسينها. وهذه 
المؤسســات ترفع من مستوى فاعليتها وأدائها وتشجع موظفيها على 

االبتكار والتجديد.
وإليكــم إرشــاد لتحقيق الجــودة اإلداريــة نظريــة االدارة باألهداف 
Management By Objectives MBO هــو تطبيــق مفهوم 
إداري يســاعد فــي تحقيق الجــودة اإلداريــة. واإلدارة باالهداف هو 
اســلوب االدارة وجهــا لوجه أو فردا لفــرد وتعتمد على تحديد العمل 
الواجب ادائه لتحقيق اهداف المنظمة وليس لتحقيق اهداف شــخصية 
او لتطويع العمل وأهداف للظروف الشخصية لالفراد.وتركز اإلدارة 
باالهــداف على ضرورة اإلقتناع الشــخصي بالعمــل وعلى التحفيز 
واألهــداف المتفائلة تهتــم بالكفاءة واألهداف الشــخصية.وتعتمد هذه 
الطريقــة في تطبيقها على إشــراك العاملين فــي تحديد األهداف التي 
يجب أن يبلغوها في عملهم، وأن يحدث قدر من اإلتفاق بين كل رئيس 
ومرؤوســيه أياً كانت مســتوياتهم حول األهــداف والنتائج المطلوبة، 
فهي تعبر عن المشــاركة وتمكين العاملين للُســلطات والصالحيات، 

وليست طريقة ال تقبل الجدل أو النقاش.
فــاإلدارة باألهــداف  تقوم على فرض أســاس هو ميــل العاملين الى 
معرفــة وإدراك األمــور التي ينبغــي منهم القيام بهــا ، والرغبة في 
مشــاركة اإلدارة فــي عملية اتخــاذ القرارات التي تمس مســتقبلهم ، 

وهناك بعض المشاكل التي تعاني منها هذه الطريقة:
‒ أنهــا تعبــر عن قياس العامل في عملــه الحالي ، وتعجز عن قياس 

مدى إمكانياته في أعمال أخرى.
‒ عــدم صالحيتها لجميع األعمــال ، بالتالي فإنها تتطلب قدراً كبيراً 

من التفكير وإبداء الرأي.
‒ إن اإلدارة باألهــداف تتطلــب جهداً كبيــراً وأدوات خاصة، وذلك 
ألن المدراء في المنظمات ال يتوجهون تلقائياً تجاه هدف مشترك، بل 
علــى العكس نجد أن العمل بطبيعتــه يحتوي على ثالثة عوامل قوية 
للخطأ في التوجيه، في العمل التخصصي بالنسبة للغالبية العظمى من 
المدراء، وفي الهيكل التسلســلي لإلدارة، وفــي الخالفات في الرؤية 

والعمل، وكذلك االنعزال في مختلف مستويات اإلدارة . 
 وأخيرا وليس آخرا إن الجودة تدوم وتستمر ما دامت المؤسسة تعتني 
بهــا وتجعل منها دســتوراً وقاعدة ترتكز عليهــا. وهنا ال بد أن نقول 
أن حصول المؤسســة على بعض الجوائــز العالمية أو تحقيق بعض 
المواصفــات أو المعاييــر وأنظمة الجودة كشــهادة تجعل المؤسســة 
في موقع متميز ولها ميزة تنافســية يصعــب عليها التخلي عنه مهما 
كانت األســباب لذلك يمكن تأييد القول إن:  الجودة الشــاملة بالمفهوم 

الرياضي هى محصلة:)جودة اإلدارة + إدارة الجودة(

الجودة اإلدارية 
 د أيمن الدهشان 

خبير التنمية اإلدارية  
ـ مستشار التطوير والتميز المؤسسي بالمعهد القومي للجودة



52

مقاالت علمية

بقلم: د. سيد أبو شادى
استشارى كبير نظم إدارة الجودة ونظم سالمة الغذاء

يعتبر مفهوم إدارة الجودة الشــاملة مــن المفاهيم اإلدارية الحديثة التي 
تهــدف إلى تحســين وتطوير األداء بصفة مســتمرة وذلــك من خالل 
االســتجابة لمتطلبــات العميل .دعنــا أيها القارىء نبــدأ بتعريف وفهم 
معنــى ) الجودة ( ومقصودهــا قبل الخوض في مفهــوم إدارة الجودة 

الشاملة.
أواًل : تعاريــف الجــودة: يفهــم كثيــراً من النــاس الجــودة بأنها تعني 
)النوعيــة الجيدة( أو )الخامة األصليــة( ويقصد بها الكيف عكس الكم 
الــذي يعني بالعدد.وإليك أيهــا القاريء جملة من التعاريف للجودة كما 

يراها رواد هذا المفهوم :
• ) الرضا التام للعميل ( أرماند فيجنبوم 1956 .

• ) المطابقة مع المتطلبات ( كروسبي 1979 .
• ) دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد ( جوزيف جوران 1989 .
• ) درجة متوقعه من التناسق واال عتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة 

( ديمنج 1986 .
ونســتنتج مــن هــذه التعاريف بــأن )الجــودة( تتعلق بمنظــور العميل 
وتوقعاتــه وذلــك بمقانــة األداء الفعلي للمنتج أو الخدمــة مع التوقعات 
المرجــوة مــن هذا المنتــج أو الخدمة وبالتالي يمكــن الحكم من خالل 
منظور العميل بجودة أو رداءة  ذلك المنتج أو الخدمة. فإذا كان المنتج 
أو الخدمة تحقق توقعات العميل فإنه قد أمكن تحقيق مضمون الجودة.
وحيث أننا قد وصلنا لهذا االستنتاج فإنه يمكن الجمع بين هذه التعاريف 
ووضع تعريف شامل للجودة على أنها )تلبية حاجيات وتوقعات العميل 
المعقولة(. وتجدر اإلشــارة إلى أنه مــن الصعوبة بمكان تقديم تعريف 

دقيق للجودة حيث أن كل شخص له مفهومه الخاص للجودة.
فالريادة : تعني السبق في االستجابة لمتطلبات العميل.

واالمتياز : يعني اإلتقان )الضبط والدقة والكمال( في العمل.
ثانياً : تعاريف )إدارة الجودة الشاملة(

هناك تعاريف عديدة لمفهوم )إدارة الجودة الشاملة( ويختلف الباحثون 
فــي تعريفها وال غرابة في ذلك فقد ســئل رائــد الجودة الدكتور ديمنج 
عنهــا فأجــاب بأنه ال يعرف وذلك دلياًل على شــمول معناها ولذا فكل 
واحــد منا له رأيــه في فهمها وبحصــاد نتائجها وكما قيل )لكل شــيخ 
طريقة(.وهنــا عزيزي القاري أجمل لــك مجموعة من التعاريف التي 
تســاعد في إدراك هذا المفهوم وبالتالي تطبيقه لتحقيق الفائدة المرجوة 
منــه لتحســين نوعية الخدمــات واإلنتاج ورفع مســتوى األداء وتقليل 

التكاليف وبالتالي كسب رضاء العميل.
تعريــف 1 : )هــي أداء العمــل بشــكل صحيح من المــرة األولى، مع 
االعتماد على تقييم المستفيد المعرفة مدي تحسن األداء ( معهد الجودة 

الفيدرالي األمريكي
تعريــف 2 : )هي شــكل تعاونــي ألداء األعمال يعتمــد على القدرات 
المشــتركة لــكل من اإلدارة والعاملين، بهدف التحســين المســتمر في 

الجودة واالنتاجية وذلك من خالل فرق العمل ( جوزيف جابلونسك
تعريف 3 : )عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من المحاولة 

األولى(................

تعريف 4 : قام ستيفن كوهن 
 )1993( برانــد  ورونالــد 

بتعريفها على النحو التالي:
التطويــر  تعنــي   : اإلدارة 
إمكانيــة  علــى  والمحافظــة 
المنظمــة مــن أجل تحســين 
 . مســتمر  بشــكل  الجــودة 
الجودة: تعني الوفاء بمطلبات 

المستفيد.
الشاملة : تتضمن تطبيق مبدأ 
البحــث عــن الجــودة في أي 
مظهر مــن مظاهر العمل بدأ 
من التعرف علــى إحتياجات 
المســتفيد وانتهــاء بتقييــم ما 
إذا كان المســتفيد راضياً عن 
الخدمات أو المنتجات المقدمة 

له.
)التطويــر   :  5 تعريــف 
المســتمر للجــودة واإلنتاجية 

والكفاءة(.
تعريف 6 : ) تطوير وتحسين 
المهــام إلنجــاز عمليــة ما ، 
إبتداء من المــورد )الممول( 

إلــى المســتهلك )العميل( بحيث يمكن إلغاء المهــام الغير ضرورية أو 
المكررة التي ال تضيف أي فائدة للعميل(.

تعريــف 7 : )التركيز القوي والثابت على إحتياجات العميل ورضائه 
وذلــك بالتطويــر المســتمر لنتائج العمليــات النهائية لتقابــل متطلبات 

العميل(.
وجميــع هــذه التعاريف وإن كانت تختلف فــي ألفاظها ومعانيها تحمل 

مفهوماً واحداً وهو كسب رضاء العمالء.
وكذلك فإن هذه التعاريف تشترك بالتأكيد على ما يلي :

1 – التحسين المستمر في التطوير لجني النتائج طويلة المدى.
2- العمل الجماعي مع عدة أفراد بخبرات مختلفة.

3- المراجعة واالستجابة لمتطلبات العمالء.
وأخيــراً أيها القــارىء أضع بين يديك هذا التعريف الشــامل لمفهوم 

)إدارة الجودة الشاملة ( كما أراه من وجهة نظري:
)هي التطوير المســتمر للعمليات اإلدارية وذلــك بمراجعتها وتحليلها 
والبحــث عــن الوســائل والطرق لرفــع مســتوى األداء وتقليل الوقت 
إلنجازها باالســتغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة والغير 
ضروريــة للعميــل أو للعملية وذلــك لتخفيض التكلفة ورفع مســتوى 
الجودة مســتندين في جميع مراحل التطوير على متطلبات وإحتياجات 

العميل(.

الجودة الشاملة والتحسين المستمر
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نصائح عملية لتحسين جودة وسالمة الغذاء 
من المعروف أن عدم وجود نظام جيد لمراقبة 
جــودة وســالمة األغذيــة، يجعل مــن الصعب 
ضمــان توفير مصادر أغذية مأمونة ، لضمان 
وضع برنامج سالمة أغذية فعال ومناسب فإنه 

يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في االعتبار:
1.    مراجعة قوانين األغذية الحالية وتعديلها 
بمــا يضمــن مواكبة هذه القوانيــن لالتجاهات 
الحديثــة لتــداول وتحضير وتصنيــع وتخزين 

األغذية.
2.    تنشــيط وزيادة فاعليــة برامج ومراقبة 
جودة وصحــة األغذية. تتركز مراقبة األغذية 
فــي كثيــر مــن الــدول، بدرجــة كبيــرة على 
النواحــي الصحيــة والنظافة العامــة، دون أن 
يؤخــذ في االعتبــار كثير من مصــادر التلوث 
األخــرى لألغذيــة، باإلضافة إلــى وجود كثير 

من القصور في اإلمكانيات وعدد العاملين في 
مراقبة جودة وصحة األغذية.

يجب أن تركز طرق الرقابة على تخزين وحفظ 
األغذية، طرق الطهي، مــواد التنظيف، طرق 
التعقيم والتطهير، تصميم أماكن إعداد األغذية 
) المطابــخ(. ويمكن أن يتم ذلك بفاعلية كبيرة 

.HACCP بإتباع نظام
3.    تحســين برامــج التحليل كميــاً ووصفياً 
من خالل تدريــب العاملين، وأجراء اختبارات 
كيماوية، تشــمل مجاالت أخرى لضمان صحة 
األغذية، مثل تقدير متبقيات المبيدات، السموم 
الفطرية، والمعادن الثقيلة، اإلضافات الغذائية 

والهرمونات الصناعية في األغذية.
تهتــم  لألغذيــة  مواصفــات  4.    إعــداد 
بالظــروف المحليــة، مــع وضــع مواصفــات 
خاصة بمستويات السموم الفطرية، اإلضافات 

الغذائيــة، متبقيات المبيــدات والمعادن الثقيلة 
فــي األغذيــة، على وجــه الســرعة لمواجهة 
 المتغيــرات التي طرأت على الظروف البيئية. 
كمــا يجب وضع مواصفات لألجهزة والمعدات 
المســتخدمة فــي تحضيــر وتصنيــع األغذية، 
تضمن تجنب أي عيوب قد تحدث في التصنيع 

تؤدي إلى عدم سالمة الغذاء.
العامليــن  مــن  لــكل  الجيــد  5.    التدريــب 
فــي مجــال مراقبة جــودة وســالمة األغذية، 
و  الكيمــاوي  بالتحليــل  القائميــن  وكذلــك 
الميكروبيولوجي،ومــن الضروري أن يتضمن 
التدريب إكساب المتدرب مهارات وخبرات في 
مجــال تخصصهم تســاعدهم فــي أداء عملهم 

بكفاءة أفضل.
6.    مراجعــة الهيئــات العاملــة فــي مجــال 
مراقبــة جــودة وســالمة الغذاء، لكي تشــمل 

ثالثاً : أهداف الجودة الشاملة وفوائدها
إن الهدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في الشركات 

هو:
)تطويــر الجــودة للمنتجات والخدمــات مع إحراز تخفيض فــي التكاليف 
واإلقــالل مــن الوقت والجهــد الضائع لتحســين الخدمة المقدمــة للعمالء 

وكسب رضاءهم(.
هذا الهدف الرئيسي للجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية مهمة وهي:

1 – خفض التكاليف : إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة 
الصحيحة من أول مرة وهذا يعني تقليل األشــياء التالفة أو إعادة إنجازها 

وبالتالي تقليل التكاليف.
2- تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل : فاإلجراءات التي وضعت 
من قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات للعميل قد ركزت على تحقيق األهداف 
ومراقبتهــا وبالتالي جــاءت هذه اإلجراءات طويلة وجامــدة في كثير من 

األحيان مما أثر تأثيراً سلبياً على العميل.
3- تحقيــق الجــودة : وذلك بتطويــر المنتجات والخدمات حســب رغبة 
العمــالء ، إن عــدم اإلهتمام بالجودة يــؤدي لزيادة الوقــت ألداء وإنجاز 
المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شــكوى المســتفيدين من هذه 

الخدمات .
وإليك أيها القارىء جملة من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة 

الشاملة :

 1
 –

خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.
2 – إشراك جميع العاملين في التطوير.

3 – متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.
4 – تقليل المهام والنشــاطات الالزمة لتحويل المدخالت )المواد األولية( 

إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة للعمالء.
5 – إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء.

6 – تحسين نوعية المخرجات.
7 – زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي.

8 – تحسين الربحية واإلنتاجية.
9 – تعليــم اإلدارة والعامليــن كيفيــة تحديــد وترتيــب وتحليل المشــاكل 

وتجزئتها إلى أصغر حتى يمكن السيطرة عليها.
10 – تعلم إتخاذ القرارات إستناداً على الحقائق ال المشاعر.

11 – تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات.
12 – تقليل المهام عديمة الفائدة زمن العمل المتكرر.

13 – زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم.
14 – تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين.

15 – زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للشركة.

نستكمل إن شاء هللا في العدد القادم

الجودة الشاملة والتحسين المستمر
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الخاتمة

منظمة أيزو العالمية تبدأ في اإلعداد إلصدار 
ISO 10010 المواصفة القياسية الدولية

منــذ إصــدار سلســلة المواصفــات ISO 9000 ركــزت العديد من المظمــات على مبــادرات إدارة الجودة 
)Quality Management ”QM”( بهدف تحسين الجودة واألداء. تبنت العديد من المظمات - اإلنتاجية 
والخدمية - إدارة الجودة كجزء من اســتراتيجيتها لتحســين األداء. وعلى الرغم من وجود األدلة على العالقة 
اإليجابية بين إدارة الجودة واألداء التنظيمي، إال أنه توجد حاالت عديدة غير ناجحة وغير مستدامة. لقد ُكتب 
الكثير عن فوائد إدارة الجودة في تحســين األداء التنظيمي، وعلى الرغم من هذه الفوائد، فإن الفحص الدقيق 
للدراســات يٌظهر أن العديد من تطبيقات إدارة الجودة لم تحقق النتائج المرجوة على إختالف أنواع المنظمات 

من حيث التخصص أوالحجم نتيجة للعديد من العوامل.
غالًبــا ما يتم االستشــهاد بالثقافــة التنظيميــة )Organizational Culture ”OC”( كعامل رئيســي لهذه 
النتائجمــن بيــن العوامل المدرجة.إن الثقافة التنظيمية لها تأثير كبيرعلــى األداء )جوران(، وما تحويه الثقافة 
التنظيمية من قيم ومعتقدات واتجاهات يمكن أن تكون األرض الخصبة التي تدعم نمو واستمرار ونجاح إدارة 
الجودة. ذلك أن َخلق الثقافة التنظيمية التى تتفق وإدارة الجودة يعتبر من أهم التحديات لبرنامج إدارة الجودة، 
ألن لــكل منظمة من منظمات األعمال ثقافتها الخاصة بها، والتى تشــمل فــى مجملها العادات والتقاليد والقيم 
والمعتقدات التى تحكم ســلوك األفراد والمجموعات فى المنظمة .بمجرد بناء ثقافة تنظيمية قوية، ستكتســب 
زخًما خاًصا بها وستساعد على السماح للعاملين بالشعور بالتقدير والتعبير عن أنفسهم بحرية. ستنتهي اإلثارة 

والطاقة التي يسببها هذا إلى تأثير إيجابي يؤثر على كل جزء من أجزاء المنظمة.
تعد ثقافة الجودة أحد الركائز األساسية في تحسين أداء المنظمات فضاًل عن دورها في تعزيز القيم والمعتقدات 
والسلوكيات لدى العاملين في المنظمة من أجل التوجه نحو تطبيق نظم إدارة الجودة واإلدارة الدولية بأنواعها.
وتشــير ثقافــة الجودة إلــى مجموعة من أنماط الجودة المشــتركة والمقبولــة والمتكاملة )تســمى غالًبا مبادئ 
ف ثقافة  الجــودة( التــي يمكن العثورعليها في الثقافات التنظيمية وأنظمة إدارة المنظمات. وأكثر من ذلك، تعرَّ
الجودة بأنها بيئة ال يتبع فيها العاملونإرشادات الجودة فحسب، بل يرون باستمرار اآلخرين يتخذون إجراءات 

تركزعلى الجودة، ويسمعون اآلخرين يتحدثون عن الجودة، ويشعرون بالجودة من حولهم.
وإهتمامــا بثقافــة الجــودة والثقافة التنظيميــة وعالقتهما بالجــودة واألداء التنظيميين، بــدأت المنظمة الدولية 
 ISO( التي تُصدر وتُحدث سلسلة المواصفات- )ISO TC 176( من خالل اللجنة الفنية )ISO( للمقاييس
 .)ISO 10010( تحمل الرقم)ISO 10000( إعدد مواصفة قياسية جديدة في سلسلة المواصفات- )9000
تحمــل هذه المواصفــة العنوان )إدارة الجودة - التوجيه لفهم وتقييم وتحســين ثقافة الجــودة التنظيمية لتحقيق 

النجاح المستمر(.
”ISO/CD 10010Quality management – Guidance to understand, evaluate 
and improveorganizational quality culture to drive sustained success“
 ISO( ومن المعلوم أن اللجنة الفنية .)ISO Committee Draft( هما إختصار للمصطلح)CD( والحرفان
 )SC1(  تتولى اللجنــة الفرعية األولى .)SC1, SC2, SC3( تتكــون مــن ثالثة لجــان فرعية )TC 167
اإلصــدار والتحديث للمواصفــة )ISO 9000(، واللجنة الفرعية الثانية)SC2( اإلصدار والتحديث لمجموعة 
المواصفــات )ISO 9001, 9002, 9004(، واللجنة الفرعية الثالثة )SC3( اإلصدار والتحديث لمجموعة 
المواصفــات )ISO 10000(. وتشــارك الهيئة المصرية للمواصفات والجــودة )EOS( من خالل مجموعة 
مــن الخبــراء المصريين في مجاالت الجودة والمواصفات في أعمــال اللجان الفرعية الثالث، ويتولون اآلن مع 
الخبراء في دول العالم المشاركة في اللجنة الدراسة وإبداء اآلراءإلصدار المواصفة )ISO 10010( في شكلها 
النهائي. تاخذ مثل هذه المواصفات وقتا ليس بالقصير من خالل عدة مراحل يتخللها إســتبيان أراء الخبراء في 
كل مرحلة، منها مرحلتي ) المســودة - Draft( و )المســودة النهائية –Final Draft(. من المعلوم، أيضا، أن 
المواصفة القياســية )ISO 9001( التي صدرت عام 2015 إســتمر العمل بها في الفترة بين عامي 2013 و 

2015 لتظهر في شكلها النهائي بمشاركة خبراء العالم المتخصصين من الدول أعضاء منظمة األيزو.

مدحت فهمي صالح
محاضر وخبير المواصفات والجودة ـ عضو 
مجلــس إدارة الجمعيــة المصريــة للجودة ـ 
مشرف الدعم الفنى بالمعهد القومي للجودة

قال جان مونيه 
)Jean Monnet(

“إذا كنت سأبدأ 
مرة أخرى بتوحيد 

االتحاد األوروبي ، 
فسأبدأ بالثقافة وليس 

باالقتصاد”
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2021الخطة التدريبية لعام 
2021يناير 

2021فبراير 

التكلفة/ للفردالمدة  اسم البرنامج م

1650 أيام3(Uncertainty)طرق حساب الاليقين 1

1000 أيام3(ISO 19011)للمواصفة القياسية الدولية المراجعة الداخلية لنظام إدارة الجودة طبقا 3

1500 أيام3الجودة فى الرعاية الصحية4

3000 أيام5 للتنمية المستدامة المتكاملة 2030التحول الرقمي في رؤية مصر 5

1650 أيام5(ISO 9001) الدولية  القياسيةللمواصفة وتطبيق نظام ادارة الجودة طبقا إنشاء6

1650 أيامISO 50001(5التوعية بنظام إدارة الطاقة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية (7

 ISO 22000انشاء وتطبيق نظام سالمه الغذاء طبقا للمواصفه القياسيه8
1650 أيام5(HACCP)واسس تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجه

) أسابيع8( يوم لمدة  16دبلوم إدارة الجودة9
3600يومي األحد والخميس من كل أسبوع

1650 أيامISO 14001(5إنشاء وتطبيق نظام اإلدارة البيئية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية (11
3500 أيام5تطبيقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصناعات الغذائية12
1350 أيام4ممارسات التصنيع الجيد للمنتجات الغذائية13
1000 أيام3أساسيات الحوكمة اإللكترونية14
1650 أيامISO 17025(3إعداد مراجع داخلي لمعامل االختبار والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية الدولية(15

1350 أيامISO 10006(4الجودة في إدارة المشروعات طبقا للمواصفة القياسية الدولية (16

1350 أيام4إدارة الجودة لخدمات ذوي االحتياجات الخاصة17

التكلفة/ للفردالمدة  اسم البرنامج م

1650 أيامISO 31001(5إدارة المخاطر وتطبيقاتها طبقاً للمواصفة القياسية الدولية (1

1350 أيامDocumentation & Process mapping4التوثيق و خرائط العمليات 2

1650 أيامGood Laboratory Practice  GLP)   (3الممارسات الجيدة فى المعامل 3
2800 أيام3فحص ورقابة الغذاء4
1000 أيامQuestionnaires3اعداد و تحليل اإلستبيانات 5
2750 أيام5(ISO17025)المتطلبات العامة لكفاءة معامل االختبار و المعايرة6
3500 أيام5التقنيات الحديثة لتدوير مخلفات التصنيع الغذائى7
2200 أيام4(ISO 17065)فهم وتطبيق المواصفة القياسية الدولية 8
1650 أيامISO 37001)(5متطلبات نظم إدارة مكافحة الرشوة طبقا للمواصفة القياسية الدولية  9

1000 أيام3(Control Charts)خرائط ضبط و تحسين العمليات 10
1000 أيام3التوعية بمتطلبات جودة اإلداء الحكومى11

  إدارة التدريب
Training Department

2 شارع عباس العقاد-مدينة نصر-القاهرة   تليفون:22743262   -  فاكس:22743298
E-MAIL: info@nqiegypt.org  -    WEB: www.nqiegypt.org
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