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  عن المؤلف

حممد أمحد عيشوين حاليا أستاذا مساعدا ورئيسـا        .   يعمل د 
لقسم التقنية امليكانيكية بالكلية التقنية حبائل باململكة العربية        

) م١٩٩٦-١٩٩٢( عمل قبلها أستاذا مساعدا     .   السعودية
يف كلية اهلنـدسـة   )   م٢٠٠١-١٩٩٦(مث أستاذا مشاركا  

حصل املؤلف علـى شـهـادة        .   جبامعة مستغامن باجلزائر  
الدكتوراه يف اهلندسة امليكانيكية وعلوم الطريان من جامعـة     

م وتوىل العديد من املناصـب      ١٩٩٢صالفرد بربيطانيا سنة    
األكادميية على املستوى القيادي منها نائبا لرئيس جامـعـة          
مستغامن مكلفا بالدراسات العليا و البحث الـعـلـمـي           

ومديرا لوحـدة   )   م٢٠٠١-١٩٩٣( والعالقات اخلارجية   
أشـرف  ) .   م٢٠٠٧-٢٠٠٦( اجلودة بالكلية التقنية حبائل     

حممد على العديد من رسائل الدكتوراه و املاجسـتـري          .   د
ونشر أكثر من ثالثني ورقة حبث يف جمالت علمية حمكمـة           
وحاضر يف العديد من املؤمترات العلمية يف الواليات املتحدة         
األمريكية و كندا و بريطانيا و أملانيا و فرنسا واجلـزائـر            

للمؤلف العديد من املشاركات    .   واململكة العربية السعودية  
يف جلان علمية و استشارية وطنية يف جمال التقييس ونظـم           

اللجنة الوطنية للقـيـاسـات      ( اجلودة يف كل من اجلزائر      
القانونية العاملة حتت مظلة وزارة الصناعة و اللجنة الوطنية         
لتطوير البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث        

املؤسسة العـامـة    ( و يف اململكة العربية السعودية      )   العلمي
للتعليم الفين و التدريب املهين و مدينة امللك عبد العزيـز           

كما أعطى عدة دورات تدريبية يف جمـال  ) .   للعلوم و التقنية  
إدارة اجلودة و التقييس للمهندسني الصناعيني و املسرييـن         

 . اإلداريني
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 هذا الكتاب
إلدارة  اجلودة   سس العلمية   يتناول الكتاب األ  

) Total Quality Management( الشاملة  
التقنيات السـبـع    مع اإلسهاب يف تقدمي     

 The Seven Basic  ( األساسية للجودة   

Quality Tools   (     اليت متثل احملور األسـاس
مـع  )   Quality Control( لضبط اجلودة   

تطبيقاهتا يف مراقبة و حتسني العملـيـات        
واخلدمـيـة   )   Manufacturing( اإلنتاجية  

)Services.( 
الكتاب موجه لطلبة كليات اهلـنـدسـة        
واإلدارة و الطب يف اجلامعات والكليـات       
التقنية وفئة الباحثني األكادمييني يف جمـال        
إدارة اجلودة، وكذلك لفئة املهنـدسـني       
الصناعيني و املوظفني والقيادات اإلدارية يف      
املؤسسات الذين سيجدون فيه دعـمـا        

 حتسني العمـلـيـات    لرباجمهم اهلادفة إىل    
 )C o n t i n u o u s  P r o c e s s 

Improvement ( التميز يف األداءو حتقيق . 
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