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  :خطة البحث
  مقدمة 
  .مفاهیم أساسیة في الجودة الشاملة: الفصل األول  

  الجودة : المبحث األول  
  تعریف الجودة: المطلب األول
  .نشأة وتطور الجودة: المطلب الثاني
  .تكالیف الجودة: المطلب الثالث
  .أهمیة الجودة: المطلب الرابع

  الجودة الشاملة: المبحث الثاني  
  ریف الجودة الشاملةتع: المطلب األول
  أسباب نشأة الجودة الشاملة: المطلب الثاني
  أسس وأهداف الجودة الشاملة: المطلب الثالث
  مبادئ وشروط نجاح الجودة الشاملة: المطلب الرابع

 إدارة الجودة الشاملة: المبحث الثالث  
  تعریف إدارة الجودة الشاملة: المطلب األول
  رة الجودة الشاملةأهمیة وأهداف إدا: المطلب الثاني
  أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثالث
  مراحل إدارة الجودة الشاملة: المطلب الرابع

  .زویمواصفات اإل: الفصل الثاني 
 نظام إدارة الجودة : المبحث األولISO 9000.  

  .ISO 9000تعریف ونشأة نظام إدارة الجودة : المطلب األول
  .ISO 9000واصفات نظام إدارة الجودة سلسلة م: المطلب الثاني
  .ISO 9000متطلبات نظام إدارة الجودة : المطلب الثالث
  .ISO 9000مبادئ نظام إدارة الجودة : المطلب الرابع

  .ISO 9000مراحل وتكالیف نظام إدارة الجودة : المطلب الخامس
 نظام إدارة البیئة : المبحث الثانيISO 14000.  

  .ISO 14000ونشأة نظام إدارة البیئة تعریف : المطلب األول
  .ISO 14000سلسلة معاییر نظام إدارة البیئة : المطلب الثاني
  .ISO 14000شروط نظام إدارة البیئة : المطلب الثالث
  .ISO 14000فوائد وتكالیف نظام إدارة البیئة : المطلب الرابع

 نظام إدارة الصحة ومالئمة العمل : المبحث الثالثISO 18000 .  
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  .ISO 18000تعریف ونشأة نظام إدارة الصحة ومالئمة العمل : المطلب األول
  .ISO 18000فوائد اعتماد نظام إدارة الصحة ومالئمة العمل : المطلب الثاني

  .التنافسیةماهیة : الفصل الثالث
 ماهیة المنافسة: المبحث األول.  

  .تعریف المنافسة: المطلب األول
  .فسةأنواع المنا: المطلب الثاني
  ).قوى المنافسة(هیكل المنافسة : المطلب الثالث

 المیزة التنافسیة: المبحث الثاني.  
  .تعریف المیزة التنافسیة وأنواعها: المطلب األول
  .مصادر المیزة التنافسیة: المطلب الثاني
  .سلسلة القیم ودورها في المیزة التنافسیة: المطلب الثالث

 التنافسیة: المبحث الثالث.  
 .تعریف التنافسیة وأنواعها: األول المطلب

  .رات التنافسیةشمؤ : المطلب الثاني
  .مجاالت التنافس: المطلب الثالث

 االستراتیجیات التنافسیة: المبحث الرابع.  
 .إستراتیجیة السیطرة على أساس التكالیف: المطلب األول

  .إستراتیجیة التمیز: المطلب الثاني
  .زإستراتیجیة التركی: المطلب الثالث

 أهمیة الجودة الشاملة ومواصفات اإلیزو في تنافسیة المؤسسة: المبحث الخامس.  
 . أهمیة الجودة الشاملة في تنافسیة المؤسسة: المطلب األول

  .أهمیة مواصفات اإلیزو في تنافسیة المؤسسة: المطلب الثاني
   -EN.I.CA.Biskra–دراسة میدانیة بمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة : الفصل الرابع

 التعـریف  بمؤسـسة صناعة الكوابل : المبحث األول–EN.I.CA..Biskra-.  
  .تقدیم عام للمؤسسة: المطلب األول
  .أهمیتها االقتصادیة: المطلب الثاني

 واقـع وآلیات الجودة الشاملة بمؤسسة صناعة الكوابل: المبحث الثاني - EN.I.CA.Biskra -.  
  .بالوظائف الرئیسیة للمؤسسةواقع الجودة الشاملة : المطلب األول
  .واقع الجودة الشاملة بالوظائف الثانویة للمؤسسة: المطلب الثاني
 .آلیات الجودة الشاملة بالمؤسسة: المطلب الثالث

  



 :خطة البحث
 

  أثـر حـصول المؤسـسة على شهـادة اإلیزو في قـدرتها التنافـسیة: الثالثالمبحث.  
  .وإجراءات الحصول على شهادة اإلیز : المطلب األول
  .نتائج حصول المؤسسة على شهادة اإلیزو في قدرتها التنافسیة: المطلب الثاني

  .خاتمة


