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  :ملخص البحث

شتتركة ايجتي بقستت  تعتد متت  أكبتتر حيتث أ  تحستتي  أداء العمليتات االنتاجيتتة و حستتي  المستتمرالتبتنتاو  العقةتتة بتي   إهتت  البحتتث     

فتي محاولتة مت  البتاحالي  اليجتاد ثتلة وييقتة بتي  دور التحستي  المستتمر  التي تطبق استراتيجية التحسي  المستمر في مصرشركات ال

فتي  التي تحقيتق اهتدال الشتركة اداء العمليات االنتاجيتة وبمتا يت ديكأحد العوامل المفسرة للعقةة الموجوده وحس  استغقلها لتحسي  

ستتي  المستتتمر فتتي تحستتي  اداء العمليتتات االنتاجيتتة . وخلصتت  الدراستتة ا  هنتتار تتتايير معنتتوى الستتتراتيجية التحإلستتتمرارية البقتتاء وا

 بشركة ايجي بقس  للصناعات البقستيكية

 .، البقاء واالستمرارية شركة ايجي بقس التحسي  المستمر ، العمليات االنتاجية ،  :الكلمات المفتاحية

Abstract 

The research is concerned with dealing with the relationship between continuous improvement and improving 
the performance of production processes as Egy Plast is one of the largest companies that apply the 
strategy of continuous improvement in Egypt in an attempt by researchers to find a close link between the 
role of continuous improvement as one of the factors that explain the existing relationship and its good use to 
improve the performance of production processes .Leads to achieving the company's goals of survival and 
continuity. The study concluded that there is a significant effect of the continuous improvement strategy in 
improving the performance of production processes in EgyPlast for Plastic Industries. 

Keywords: continuous improvement, production processes, Egyplast, survival and continuity 
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 أوالا 

 منهجية البحث

 المقدمة: 1.1

نظرا لما يشهده العال  م  عملية تطور سريع في حاجات المنظمات م  المعلومات سواء م  حيث الك  او الكيف أو 

تعزيتتز ستتير عملياتهتتا وتحستتي  مستتتوى ادائهتتا وتوييتتق عقةتتة هتت ه الستترعة فتتي الحصتتو  علتتي المعلومتتات بهتتدل 

 المنظمات بالبيئة المحيطة بها ، األمر ال ي برز م  خقله االهمية المتزايدة العتماد اساليب معاثرة في البحث.

ة ومضامينها، المبنية إ  التقدم الباهر في التكنولوجيا في اليابا  يعود الي التجربة اليابانية الغنية في االهتمام بالجود

 .(4102)مراد، اتي للمنظمة لنشاطاتها واعمالها علي اساس التقوي  ال

وبه ا أثبح  ظاهرة الجودة بمضامينها أساسا في جميع مجاالت الحياه ، وذلك بسبب العولمة والتنافستية العالميتة 

ه فن  ه ه الدراسة الحالية تسعي إلي بنتاء التي تحكمها الجودة حيث البقاء فيها لقفضل.واستنادا الي ما جاء في أعق

 .(4112)اب  سقاع، ذلك بتطبيق منهج التحسي  المستمرو نتاجيةاالج لزيادة نموذ

 :لبحثيةمشكلة اال 1.1

علي دراسات سابقة في نفت  مجتا  البحتث وبالمراجعتات االدبيتة والنقديتة وكت لك توجيهتات االستات ة لع الباحث طا

 ثياغة التساؤ  الرئيسي التالي:المشرفي  فم  الممك  

متتا هتتو تتتايير تطبيتتق استتتراتيجية التحستتي  المستتتمر فتتي تحستتي  اداء العمليتتات االنتاجيتتة فتتي شتتركة ايجتتي بقستت  

 للصناعات البقستيكية ؟

 

 فرضيات البحث: 1.1

H0شركة ايجي بقس  ب : ال يوجد تأيير معنوى علي استخدام استراتيجية كايز  في تحسي  اداء العمليات االنتاجية

 .للصناعات البقستيكية
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 أهداف البحث: 1.1

االستتفادة التتي تتضتمنها هت ه  استتراتيجية التحستي  المستتمر وةيتاس متدى استتخدام مدي تايير البحث ب هدلتحدد ي

 .تحسي  اداء العمليات االنتاجيةاستخدامها في واالستراتيجية 

 تحسين أداء العمليات االنتاجية.التعرف علي مدي تأثير التحسين المستمر في  -1

منن الممنننن أن تننلن الدراسننة الحاليننة فاتحنة لدراسننات مسننت بلية أل ن سنة بدايننة لدراسننات أ نر  لجلاننن  لنن   -2

 تدرس في هذا الملضلع.

 هذه الدراسة قد تفيد المسؤللين عن ال ساع الصناعي في مصر. -3

 

 -: بحثأهمية ال 1.1

 أهمية عملية :

 وتوثيات لتساعد الشركة في تحسي  أداء العمليات اإلنتاجية لتحقيق ميزة تنافسية.تقدي  إطار مقترح 

 األهمية العلمية :

يوجد العديد م  الدراسات واألبحاث في مجا  التحسي  المستمر وكت لك فتي أداء العمليتات اإلنتاجيتة ، إال أ  هنتار 

تعتبر ه ه الدراسة هي االولي م  نوعها التي تربط بي  ندرة في الدراسات المتعلقة بالقطاعات الصناعية ، وم  ي  

 تأيير دور التحسي  المستمر في تحسي  أداء العمليات اإلنتاجية.

 منهجية البحث: 1.1

اتبتع الباحتتث المتتنهج الوثتتفي فتي عتتر  البحتتث عتت  طريتق االعتمتتاد علتتي البيانتتات الالانويتة التتتي تتت  جمعهتتا متت  

 الدراسات والمراجع المنشورة .
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 نياا ثا

 االطار النظرى

 تمهيد: 1.1

  ، لاآلن أصنبحت مصنانعنا تمتلنك احند   1791للصناعات البالستينية في العنا   يجيبت بالستيكت شرنة اأنش

الت نيات العلمية لالمنائن التي تعتمد نلينا علنا الحاسن  اآللني ، باةضنافة النا سناق  تحنت ادارذ حديثنة ذل  بنرذ 

عاما من ال برذ ( لبفضل هللا ، البح  لالتسلير المستمر قد تمننا من ان ننلن الرلاد علا  45علمية عالية ان )

تعتمند أحند  أسنالي   يجيبنت بالسنتيكمستل  منس ة الشرق األلسس في مجناالت تصننيا البالسنتيك ان مصنانا ا

علا مستل  العال  لأيضنا ضبس الجلدذ لتجعلها من أه  ألللياتها ، اذ أن مصانعها تمتلك احد  أجهزذ اال تبار 

ساق  عمل مؤهل علا مستل  علمي عالي ممنا يمنننم منن أداء عملنم لف نا ألعلنا مسنتليات الت نينة لمتلاف نا منا 

ايجنني ان منتجننات ، فنني مجنناالت البالسننتيك   ( BS,DIN,ASTM,SASO)متسلبننات الملاصننفات العالميننة

  ضمان الجلدذ العالمي  نالل لبعند عملينة اةنتنا  أنتجت من أرقا أنلاع ال امات المعرلفة لدق ت بنظا بالست

هنني األنثننر ثباتيننة للملاصننفات لتلبنني نسنناق لاسننا مننن  شننرنةلصننممت لتلبيننة احتياجننات العمننالء. ان منتجننات ال

تجاتهننا تضننمن ملادهننا األلليننة لمن يجنني بالسننتان مصنانا ا. التسبي نات فنني األعمننال اةنشننائية لبأسننعار م بللننة 

عند الحاجنة  ءعمالل د  النصيحة الفنية المسللبة لت دمة ما بعد البيا أهمية نبيرذ لللي ت الشرنةالنهائية م بللة ، 

 .لفي اللقت المناس 

، في السلق التنافسيم اليل   اهعت د أنم ال حدلد لإلبداع الذي هل العامل الرئيسي في تميز منتجاتت بالست يجيا
 . نامنتج ف س لننم ايضا نشر هليتلعالله علي ذلك ان مجال التغليف ليس بيا 

 

الجلده ايجي بالست لجدت ا التجارية حي  يعل  العميل اينما لجدت هالتلسا في نشر عالمتتعمل الشرنة علي 

 : بال ي  التاليم

 لالمرلنة لاالبتنار ،لالتننلللجيا الجلدذ حي  من البالستينية لصناعاتا مجال في الرياده. 

 السلق احتياجات تلبية أجل من ن دمها التي لال دمات المنتجات الا قيمة لاضافة التميز. 

  الث افي التنلع دع. 

 لالعال  للصناعة المستدامة البيئية المسؤللية االعتبار في اللضا. 

 بملظفينا العناية. 
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 :التحسين المستمر نشأة فلسفة 2.2

بأفنننار مبسننسة جنندا  ت ننل  علننا التحسننين المسننتمر بيحنندا  تغييننر بسننيء  اليابننانيين يتحنندد مفهننل  نننايزن لنند 

، بمحاللة جعل العمنل الينلمي يل  للننم يج  أن ينلن مستمرا ، أي عمل شيء قليل بسري ة أفضل نل العمل في

، ليمنن استعمال هذا المبدأ في تسنلير الهدر ث  ال يا  بالتحسين من  الل الت لص من أنثر تبسيسا  بدراستم لمن

ل تحسنين صنغير أل تسنلير بسنيس فني أحند جلانن  الحيناذ لاالسنتمرار علينم الذات بنجاح نبير، لذلك بال يا  بعم

لفترذ، لبعدها بال يا  بتعديل آ ر بسيس لاالستمرار عليم لفترذ. لهذا أسهل بنثير من محاللنة ال ينا  بتعنديل نبينر 

 (2002)ابن س اع ، . .لجذري فجأذ في حياذ الش ص

جنننننزء  أساسنننننيا   لالتنظننننني  اةبنننننداع ، ليصنننننب اليابانينننننة فننننني ننننننل منننننناحي الحيننننناذ لالفلسنننننفة د لنننننت النظرينننننة

لالتسبيق لديه . فالهدف من الفسلفة ترنينز الفنرد فني مرحلنة التحسنين لالتسنلير الندائ  سنلاء   لالتعلي  التربية في

ا التحسننين فنني نفسننم، عبادتننم، عملننم، سننللنم، أ القننم، نمننس ث افتننم، نظرتننم للحينناذ، لسري ننة تعاملننم مننا أنننان هننذ

لنننان الهنندف منننم تسننلير قيننادذ المؤسسننات الصننناعية  شنني أهلنننلتايي اليابنناني الننك نننايزن فلسننفة اآل ننرين. ابتنننر

أمنانن العمننل لالشننرنات، لننننم سنرعان مننا تنن  تسننلير  الفلسننفة لاالقتصنادية حينن  نننان المجنال األساسنني لتسبيننق

تسبي هننا جميننا جلاننن  الحينناذ لمننا سنناه  فنني انتشننار الفلسننفة فنني العننال  هننل نتننا  تنن  اصننداره الفلسننفة ليشننمل 

 (2002)ابن س اع ، . .1985 العا 

 :أساس فلسقة التحسين المستمر 1.1

لأنهنا تحتنل  علنا أي هندر منن أي ننلع سنلاء منادي أل  نل عمل ينفذ يمنن تحسينم لننل عملينة تنت  حالينا  البند

معنلي أل فنري ... الخ لالت ليل من هذا الهدر ينتج قيمة مضافة للعملية لالعميل المستفيد من نتائجهنا، ففننرذ النك 

 .لهني المحنلر الرئيسني للتغيينر منن  نالل الننايزن العملينات فني (waste) نايزن تعد فنرذ للت لص من الهدر

 (2002)ابن س اع ، .

 

   معني كلمة كايزن :

 : (2002 بحس  ما أشار لم )ابن س اع، هي تتنلن من نلمتين يابانيتين

 ناي "Kai" لتعني التغيير 

 زن "zen" لتعني لألفضل 

 (2002)ابن س اع ، . أي التحسين المستمر Continual Improvment الا Kizen :لتترج  اجماال  
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6 

 :(2002)ابن س اع ،  Types of Continuous Improvement  أنواع التحسين المستمر 2.2

  تدريجية علا دفعات صغيرذ لمستمرذتحسينات Incremental Improvement "  

  تحسينات تحليلية قفزات Transformational Improvement 

  ال فزذ( االبتنار لالتجديد -التحسين المستمر المفضل للمنظمة( Innovation. . 

 

 :(2002)ابن س اع ،  يركز كايزن على نوعين من التحسينات

 Large - scale improvementsالتحسينات علا نساق نبير  -1

هل جذا ، ليؤدي الا تغيرات نمية في معدل اةنتاجية، لتحسينات في الجلدذ لالفعالية. لمنا ذلنك، 

فهل من الصع  تنفيذه النم يشمل جهات عديدذ، اةنسان لالعملية اةنتاجية. فالتصمي  يج  أن ينلن 

 .الفشل يؤدي الا  سائر نبيرذقريبا من النمال، ألن 

 Small - scale Improvements علي نساق صغير حسيناتالت -2

تننلن أسننهل لأسنرع، لتنننلن الم ناسر قليلننة، ألن تأثيرهنا محنندلد. ليننلن التننأثير الترانمني للتحسننينات 

 الصغيرذ المستمرذ انثر ايجابية من تلك التحسينات النبيرذ التي تنفذ لمرذ لاحدذ.

 

 تأخذ عملية التحسينات الخطوات التالية:يمكن أن 

، لحل المشنلة أل تصحي  العيل  في  الل اسبلع أل اقل  ا تيار افضل العاملين ، تحديد المشنلة

. لبالسبا ينلن الهدف النهائي هل ت فيض التناليف، ت فيض اللقت  ، کايزن باست دا  أدلات لت نيات

الالز  للت زين، ال ضاء علا الفاقدذ الترنيز علا التحسين ، ت فيض حج  المنان (ldle time) الضائا

کايزن عملية مستمرذ ال تنتهي، لليس لها حدلد. لت ل  علا فرضية أن العاملين الميدانيين . المستمر

يعرفلن بشنل جيد ماذا يج  أن يفعللا. لت ل  اةدارذ بتفليض العاملين لل يا  بالتحسينات المستمرذ علا 

ية الملنلة اليه . لبذلك ينلن لد  العاملين نلع من الحرية لتحسين أعماله  بيرادته ، لبدلن المها  اليلم

، اذا ل  ي ترن بحرية العاملين في Kaizen تد ل من جان  اةدارذ. لال معني لد  اليابانيين لمصسل 

 (2002ابن س اع ، )                مناسبا، لبما ي د  مصلحة العمل يرلنم التغيير لالتسلير، لفق ما
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 :تطبيق التحسين المستمرمميزات  2.2

 : ( 4102) يحياوى ،  يعتبر النايزن عملية تحسين دائمة تتميز بك

  التأثير اللاض (Significant) 

   ترنز علا األمانن األه  استراتيجيا (Strategically important areas) 

 تح ق نتائج سريعة (Speedily Achieved) 

  علا استمرارتهاالمحافظة (Sustainable)   

 

 :للتحسين المستمرالتطبيق النظرى  2.2

 :(2019)محملد  التي تتضمن نل من (PDCA) من أفضل السرق في تسبيق النايزين هي رباعية ديمنج أل

 (الت سيس )تعريف المشنلة أل ملضلع التغيير 

 (األداء )ايجاد الحل للمشنلة 

 (التدقيق )ا تبار جدل  الحل 

 (التسبيق )تسبيق الحل بعد دراسة جدلاه  

 

 1 – 1شكل 
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 PDCAدورة 

 التطبيق العلمي : 2.2

 : ( 2112محمود، ) ني تح ق النايزن عليك أن تتبا االستراتيجيات التالية

 سرح أسئلة صغيرذ لتبديد ال لف لاستلها  االبداع. 

 التدبر في أفنار صغيرذ النتسا  عادات لمهارات جديدذ. 

  تحرنات لأفعال صغيرذ من شأنها أن تضمن النجاحات اذ. 

 حل المشنالت الصغيرذ حتا عند ملاجهة أزمة مؤلمة ني ال تضسر الا حل مشنالت أنبر. 

 من  المنافآت الصغيرذ لنفسك للآل رين ةحراز أفضل النتائج. 

 ادراك اللحظات الصغيرذ الحاسمة المؤثرذ التي يتجاهلها اآل رين.    

 :ساسية للتحسين المستمرألالمتطلبات ا ..1

 :( 4141عوده ، ةصير م  المتطلبات األساسية الواجب توافرها لتحقيق التحسي  المستمر يمك  إجمالها بالتالي )

 .دال التحسي  المستمر وبوضوحهتحديد أ -ا

 .بيرة للتغييركال هدئفراد بالفاألناع اإة -ب

 .التنظيمية للتغيير تاةينبغي التغلب علي المعو -ج

 .الزبو  جات  احتياهية لفخارجداء الداخلية والأليز علي التوسع في مقايي  اكالتر -د

 ماعيا ولي  فردياجو  عملية التغير كينبغي أ  ت -هـ 

 

 :المبادئ التي يقوم عليها كايزن 1.2

 (: 4141يقوم الكايز  على عدد م  المبادئ يمك  إجمالها بالتالي )عوده ، ةصير 

 في أي منان من المؤسسة –مهما نانت ضئيلة  -يج  أن ال يمر يلما لاحدا دلن اجراء أي تحسينات  -1

 ال يلجد أي شيء ال يمنن تحسينم، فنل شيء يمنن تحسينم بل ينبغي تحسينم -2
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 بدال من أن تنت د، اقترح أي تحسينات -3

 نأي نشاس لإلدارذ ينبغي في النهاية أن يؤدي الا زيادذ رضا الزبائ  -4

 تلقا رغباتم، لتفضيالت الزبائن لحالل تلفيرها في الحال  -1

الجلدذ الال لليس الرب  الال، فأي مؤسسة يمنن أن تزدهر ف س اذا ننان الزبنائن راضنين عنن منتجاتهنا   -6

 ل دماتها

العمل علا بناء ث افة مؤسسنية بحين  تشنجا الفنرد علنا االعتنراف بلجنلد مشنانل، لأن ي تنرح الحلنلل   -9

      لهاالمناسبة 

 

 :مرتكزات عمل الكايزن 1.12

 (: 1212عوده ، قصير من المرتكزات التي يقوم عليها عمل الكايزن ما يلي )

 .ازالة الفاقد لالهدر -1

 .اجراء تحسينات محددذ في لقت قصير -2

 .ايجاد حل للمشانل التي تلاجم العمليات -3

 .التحسين المستمر في تدفق العمليات لاألنشسة -2

 ذ.محددذ أل عملية محددز علا منس ة يرن -2

 ت.انل التي تعيق التدفق في العملياحل المش -2

 .دفا األنشسة لالجهلد باستمرار -2

 

 التحسين المستمر للعمليات ودورها في تحسين االداء: 2.11

التنني يات البيئيننة لاال نتالالت للتحند جهتهننا ا المؤسسننة فني ملاهي عملينة ي ظننة تمارسنهننداء ألن عملينة تحسنين اا

ا هننمنتجات بمساب ننة  ا تسننمهننفين كلننا ذلنناضننافة اا باسننتمرار، هد تحسننينصننا ب هننعلننا مسننتل  عملياتا هتترصنند

ة جهنننتننا  مننن ةا اليفنننت لتقننفننيض ل ة، لتجهننن مننن ئللزبننا  د ضننمان الرضننا التنناصننالمسللبننة ب  تللملاصننفا

لمعنينة بالتحسنين ا تالعملينا يهنن السنؤال المسنرلحم منا نن، لتلن بتحسنين العمليناهداء مرألن تحسين اا .أ ر 

 أن اال، صل نظنامي لدلري للفحننا بشنهنل عملياتنا المؤسسة  ضداء  يفترض أن تأل  في تحسين اصلالتي ت

د هالتني تشن تالعمليناات. للليناألدف بهن تسنتألسرذ ضم اهالمؤسسة نفس دتج ك، لذلذلكدرذ الملارد تحلل دلن ن

 تاجهننالتل  د ننالتنني ت تلالعمليننا دا،جننالمردلديننة الدا ليننة المرتفعننة  تذا تداء، لالعملينناألامننة فنني ات هالمشنن 
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ج التحسنين هالمؤسسة مجملعة من مننا  أما تالعمليا هذلهبعملية التحسين المستمر   ستراتيجية للمؤسسة للل يااال

 ( 2012.    ) يحيال  ، اها لث افتهاتجلاحتيا اهدافهتار المؤسسة ما يتناس  ما أ داء تألالمستمر ل

 

 : )المستمر التحسين( الكايزن تطبيق من المتوقعة النتائج 1.11

 90 – 10   ار نسبة تب التشغيل زمن في ت فيض % 

 40 – 20ت ار   نسبةب النفاءذ في زيادذ % 

 40 – 20بنسبة ت ار    التنلفة في ت فيض % 

 60 – 40ت ار    بنسبة لأل ساء ت ليل % 

 10ت ار   بنسبة المست دمة المساحة في ت ليل % 

 العاملين معنليات في ململس تحسن. 

 البشرية الملارد منينت. 

  2011عبدهللا،( .          جديدذ لامنانات اترقد انتشاف) 

 .الشركة حسن من انتاجيةي الكايزن تطبيق أن الباحث يرى

 

 ثالثاا 

 التوصياتاالستنتاجات و

 االستنتاجات: 1.1

الكايزن في شركات البالستيك وخاصة شركة ايجي بالست للصناعات البالستيكية تشير النتائج إلى أهمية تطبيق 

حيث أظهر البحث أن الشركة قد طبقت استراتيجيات عدة من أجل التميز والنجاح. وأنه يوجد تأثير معنوي 

 إلستراتيجية الكايزن في تحقيق النجاح والتميز.

 مستوى الكفاءة التشغيلية تمكنت الشركة من زيادة. 

  من تخفيض التكاليفالشركة تمكنت. 
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 من الهدر في العمليات قللت الشركة. 

 مصانعهاالثقافة التنظيمية في  ارشتنالعمل علي ا. 

 في اتخاذ القارات المشاركة تشجيع العاملين علي. 

  حاجاتهمزيادة اهتمام الشركة بعمالئها وتلبية. 

 العاملين من جهة وبين العمالء من جهة أخرى. الشركة و تصال بيناال تعزيز 

 الخاتمة: 2.3

  بعد التقصي و البحث في موضوع دور التحسين المستمر )كايزن( في تحسين اداء العمليات االنتاجية

وجدنا أن اإلنعكاسات اإليجابية لهذه الفلسفة على أداء المنظمات مرهون بأمرين رئيسين : أوال: مدى فهم 

 ا و موقعها الحالي ،  ثانيا : مدى إدراك المؤسسة للمعنى الحقيقي للتحسين المستمر.المؤسسة لواقعه

 القيدام فعندد الطويل، المدى على عليها والحفاظ صغيرة بخطوات العمل من بد ال التميز و النجاح لتحقيق 

 .هائلة النتيجة ستكون شركاتنا في المستمر التحسين بتطبيق

 

 :التوصيات 2.2

 :يلي بما الباحث يوصي

 المصرية للشركات والعمليات المنتجات جودة تحسين في شركة ايجي بالست تجربة من اإلستفادة. 

 دورة تطبيق PDCA المستمر للتحسين سبيل ألنها المصرية الشركات في. 

 المستمر التحسين عملية خطوات تطبيق. 

 المصرية الشركات في العاملين كافة بتدريب اإلهتمام. 

 المستمر التحسين إلجراء ميزانية تخصيص. 
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 لمراجعا

  ، مقالة علمية بعنوان"تقنيات التحسين المستمر و األداء المنظمي : تأطير )  8002البرواري )ابن سقاع

مفاهيمي و مؤشرات قابلة للتطبيق في المنظمات الصناعية" مجلة العلوم اإلدارية و االقتصادية، المجلد 

 .اليمن.(8002يونيو/حزيران  00) 1، العدد 00

 ، مجلة .المستمر والتغيير ...كايزن المعجزات تحقق يابانية فلسفة(  2011 رجاء ) عبداهلل 
 (61العدد ) دراسات.المعلوماتية

  (مقالة علمية بعنوان"8080عوده ، قصير )زيز عملية التحسين المستمر منظومة الحوافز وعالقتها بتع

-للصناعات الميكانيكية (ORSIM) "دراسة ميدانية بمؤسسة Kaizen في ظل منهجية الكايزن اليابانية

 11الصفحة  40مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية العدد  غليزان -واد رهيو

 ( ( رسالة ماجستير بعنوان"أثر الجودة الشاملة على اإلنتاجية )بالتطبدديق على 8017محمود ، عبدالرحمن

 م" 8014 –م  8018مصنع جوفر للمياه الغازية( للفترة من : 

 ( رسالة ماجستير بعنوان"إمكانية االستفادة من تقنية التحسين المستمر في تحسين قيمة 8002مهدي )

قية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية (معمل المراوح"قسم المنتج للوحدات االقتصادية ) دراسة تطبي

 ، العراق . المحاسبة،جامعة كربالء"

 ( دراسة ماجستير بعنوان"دور الجودة في تحسين أداء المؤسسات الصناعية : 8012يحياوي ، إلهام )

 دراسة ميدانية لمؤسسات اإلسمنت الجزائرية"مجلة الباحث ، الجزائر.

 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%8C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
http://jilrc.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b2-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b2-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b2-%d9%88%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9/
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2020/06/64-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf

