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  ورشةال وصف
جانب من خالل شرح الالمعتمدة في الجودة صقل مهارة المتدرب في تطبيق األساليب اإلحصائية  إلى الورشة تهدف

النظري، وتنفيذ الحاالت العملية، وتدعيم القدرة على تحقيق متطلبات الجودة في العمل االحصائي فيما يخص القياس 
ي ضبط ومراقبة ف اإلحصائية المرشدة لألساليبللعمليات والنظام، والتعرف على التوجهات المستمر والتحليل والتحسين 

 الحكومية.في األجهزة  ئياإلحصافة إلى عرض المنهجيات الخاصة بجودة العمل باإلضا .عمليات ضبط الجودة
 ورشةالمتوقع من ال

القدرة على انتهاج مبدأ الجودة الشاملة في إدارة العمليات من خالل طرح وتطبيق مبادئ وأدوات من المشاركين  تمكين  
لقاء الضوء على انعكاس تطبيقات ضبط األساليب اإلحصائية من خالل إ واالستفادة منها فيالجودة الشاملة 

وأيضا  Six Sigmaالجودة/السيطرة النوعية على اإلدارات سواء للعمليات أو المنتجات مع التركيز على تطبيقات 
 والخدمية ةاإلنتاجي المؤسسات في الشاملة الجودة دارةٳتطبيقات خطط تطوير العمليات ومراحل التحسين تحت نظام 

ع منهجيات بما ينسجم مو ، تعدين  تساهم فيفي تحسين األداء، والتي واألجهزة اإلحصائية  المؤسسات أهداف لتحقيق
ات، همما ينعكس إيجابياً على مستوى الجودة في المنتجات والخدمات اإلحصائية التي تقدمها هذه الج ،العمل اإلحصائي

ما يتعلق بالجانب االحصائي، وتعزيز الثقافة اإلحصائية، وتطوير نظام وذلك من أجل تشجيع االبتكارات في كل 
 إحصائي عالي الجودة وفق أعلى المعايير والمنهجيات الدولية.
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