
نحن من  

 ،1.2..01..0 في واالجتماعي  01.2102..0 في اإلدارة مجلس عليها وافق التي أوفييدو، جامعة في ولد الشركة انقسام نحن

 كما العالي التعليم عملية من األوروبية المنطقة مع التكيف في للمساعدة الجامعات في واالبتكار الجودة موضوعات لتطوير

. إدارة نظم وتنفيذ تصميم خالل من المستمر التحسين في والمنظمات الشركات نؤيد أننا  

 في أنشئت أوفييدو جامعة للجودة التقنية الوحدة لمعارفنا، الرئيسي المصدر العرضية، قبل. ...0 سبتمبر في رسميا تأسست 

...0عام  

 خصائصنا

أوفييدو جامعة في التقنية الجودة وحدة قبل من تطويرها تم التي التكنولوجيا إدارة عملية من إنشاؤها تم  

األكاديمية من المؤسسة وبدعم الجامعة موظفي بمشاركة تأسست  

  أوفييدو جامعة األصلية المؤسسة مع وثيقة صالت على نحافظ

واإلبداع االبتكار أساس على بالمرونة، نتحلى نحن  

العالية المضافة القيمة ذات والخدمات السلع نقدم نحن  

 مهمتنا

 الغرض نحو( والدولية الوطنية) والمنظمات والشركات الجامعات في واالبتكار الجودة حيث من المهنية الخدمات تقديم

والخدمات والمنتجات والعمليات اإلدارة تحسين في األساسي  

 الرؤية

العالي التعليم مجال في التميز وضمان إدارة في بأكمله الجامعة مرجعية لمجتمع خدمة تكون أن  

والدولي الوطني، األوروبي المستوى على واالبتكار الجودة مجال في والمؤسسات للشركات مرجعا يكون أن  

 القيم

العالية المهنية المؤهالت ذوي من شابة شركة  

الجديدة والمهام االلتزامات على الرد على القدرة  

جدا مرضية نتائج تحقيق نحو والتوجه النهائية بالمواعيد الوفاء  

عالية مضافة قيمة ذات خدمات  

واألنشطة للمشاريع تفصيلي رصد وتخطيط  

المصلحة ألصحاب شخصي طابع وذات دائم اهتمام  

كانتابريا و أستورياس إمارة استراتيجية في مع منظمات شراكات  

التنظيمي المخطط  

التالية الخصائص على يحتويالتقني  الجهاز  

المجاالت مختلف من ومهندسون وأطباء لهم المرخص: التخصصات متعدد فريق  

أوفييدو جامعة من الفنية الجودة وحدة في الجودة كفنيين سنوات ثماني من أكثر خبرة  



الخدمات تقديم تحسين التنظيمية، اإلدارة االستراتيجية، تحسين لالدارة المشورة تقديم سنوات في خمس من أكثر خبرة  

المنتجات وتصنيع  

أستورياس الجودة مركز قبل من التميز ونماذج التدقيق العمليات، إدارة اإلدارة، لنظم المعايير على التدريب  

اإلدارة في التميز للجودة ونادي أستورياس نادي خالل من للتميز للنموذج األوروبي المعتمدون المصححون  

اإلدارة في التميز من أمريكي األيبرو للنموذج المقيمون  

للجودة اإلسبانية الجمعية قبل االبتكار من مديري  

األوروبية والبرامج أستورياس إمارة في واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لخطط   i+d+i مشاريع إدارة في خبرة  

مؤسسة ــــ جامعة المشاريع وتنفيذ إدارة في واسعة خبرة لديه العرضية موظفي التقني، الجانب لتعزيز  

 السنوات في عمل وورش دورة 1. من أكثر مع العرضية، موظفو يقدمه الذي العملي التدريب إلى أيضا اإلشارة تجدر كما

الماضية األربع  

قوتها نقاط من أخرى واحدة تعد العرضية تصممتها التي اإلدارة، أنظمة تدعم التي البرمجيات التطبيقات تطوير  

 أوفييدو لجامعة التابعة والمراكز الخدمات،المعاهد للوحدات، تطبيقات خمسة من أكثر تطوير تم قد األخيرة، السنوات في

معهم نعمل الذين  

 الهدف

 يستخدم آخر نظام أي أو االبتكار، إدارة والسالمة، الصحة نظم البيئية، اإلدارة الجودة، وصيانة تنفيذ تطوير، المشورة، تقديم

عام بشكل والشركات المؤسسات المنظمات، الجامعات، في  

والشركات للجامعات التقنية التقارير إعداد  

الخ االستراتيجي، التخطيط االبتكار، والسالمة، والصحة البيئة إدارة الجودة، مجاالت في والتواصل الشخصي التدريب  

واألوروبية الوطنية للمشاريع مقترحات إعداد  

األحداث إدارة  

للمنظمات الفعالة اإلدارة تدعم التي البرمجية والحلول التطبيقات تطوير  

الهندسية المشاريع بشأن المشورة تقديم  

 

 


