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  أمكانية تطبيق برنامج الجودة لضمان

 االرتقاء بمستوى أداء الجامعات العراقية

 د. علي نعيم جاسم    م.                              د. أسعد غني جهاد      م.      

 الجامعة المستًنصرية/كلية اآلداب                 الجامعة المستًنصرية/كلية اآلداب 

 الخالصة:

تعنييالوسيلييالتلوسمييالن خييهل ييهلكدسمييألوسم  يي ل ييهل  ل(  Quality Assuranceدةل)ضممن الجو مم 

( Standards) وسبرو ــــــــجلوأل أدن اتللوس سم  ةل هلرلأستلوس ؤلستلوسعل اتلتميوفقل علوس عأنار
وسعأس اــــــــــــــــــييـتلوس يعيـــييـتلاو لوستيي  أملوس أ عاييتلوس ء  ييتلتييمدالل ييعلر بييأملوس  م ييعل

 " .اط يحأتهلفالوالرتءأالب سميىلوسمعلاملوس أ عالان علهل ءبيال

جالعنليممماللجقاء ممم ول نلمممع تلجو  ؤسممم العجونيةلممم الجوسعجييممماللعممم لؤ لممم ل مممس  لعؤ عنسممم للل
  قض فــــــاللجوىلك نهلؤ لم لاةمن ل الجو  ؤسم الق م لجالءممسؤل نلميعوي ءس لجوت يمعةلء م  للللللللل

( Sheldonف لجو يئاللجوع لءسنللفيس لعكن لأ  الجقؤعيتم ل)لجون عنعلعق  لجاليت الوســــ لءأثيعل
وسييينل  ل ســـــؤاساـيييـتل ةل ن  يييتلةيييالبأس رـيييتلوالاسييينل ســـــــــــــيييـؤاساتل( 1923)فيييالـيييألل

 .وـم أـاتل،لاو لولم رورل ةل ن  تلنحمملـلامألوالنفأالب مطلبأتمـــألوالـم أـاتل

جوسعجييمماللجومسمم لل علممؤلجونليعويــــــــــــــممـ اللععليممهلكمم الو"جؤمم العلممىلجونيةلمم العجو  ؤسمم ا
جقجعن عياللععليهلي ؤتلعزجاةلجوعسليملجوس و لعجو حثلجوسلن ل ع مم لؤــــمـععععضلضمن الجو م دةللللل
عجقععن ديــــاللويت ال  جياللونـععضلك يمعللو سمللجو  ؤسم العجونيةلم الجوسلنيماللءح مفلأعم جفس لللللللل

لعاة وعس لجوع لءأةلتلؤــنلأجلس ل.ل

عليهلك الق  لؤنلعج دلؤس ييعلؤحلياللؤلعن ةلؤنلجو يئاللجوسعجيياللينتنلؤنلخالوس لجون  اناللؤمعللع
جو جيــــعلجوفسل لجضم فاللجومىلعجم دلءتم فيلفم لجوفمعال مينلجو  ؤسم العجونيةلم الجوسعجييماللؤمنلللللللللللل
حيممثلجوعيصيصـــممـ العجقؤت نيمم الجون ديمماللعجون ويمماللعجونسم يمماللوتمم لنحممننلخمم ل ممععضلعجحمم للل

عكذوؤلي  ىلجونـععضلغيـمـعلك ؤمللؤم ومليمعملجومعمعل سمينلجقعع م الجومىلؤم خالالجوسنليمالللللللللللللول نيع
لجوعسلينياللع مفسلجوح ج  لعجوـععطلول نيــــــــعلومت الي لعضسم لجو نيعلف لنفسلخ لجو  جيالل.

عي لء صللجو  حثلجوىلجنلاللؤنلجقةــــــعمع ج الععضعللجوع صي الجوالزؤهلوس لكن لءملإضم فاللل
ؤلجونسمم ييعلجون ععحممهلجوعمم لءأخمذلجو يئــــــــممـاللجوسعجييممالل معممعلجقعع م العءلممع يعلؤممنلخالوسمم للل سمل

لجو  ؤس الؤ  اناللجدجئس ل ص اةلؤ ض عيالل.ل

 -المقدمة :

(للوسيليالتلوسميالن خيهل يهلكدسميألوسم  ــــــيـ للQuality Assuranceتعنالع أ لوس يدةل)لللللل

لوس سيييم  ةل يييهلرليييأستلوس ؤلسيييتلوسعل ايييتلتميوفيييقل يييعلوس عيييأنارل يييهل  لوسبرو ـــــيييـجلوأل أدن ايييتل

(Standardsلوسعأس اـــــييـتلوس يعيـــييـتلاو لوستيي  أملوس أ عاييتلوس ء  ييتلتييمدالل ييعلر بييأمل)

لوس  م علاط يحأتهلفالوالرتءأالب سميىلوسمعلاملوس أ عالان علهل ءبيال"ل.

يــــممـاللعمم لؤ لمم ل ممس  لعؤ عنسمم للللجالعنليمماللجقاء مم ول نلممع تلجو  ؤسمم العجونيةلمم الجوسلنللل

  قض فـاللجومىلك نمهلؤ لم لاةمن ل الجو  ؤسم الق م لجالءممسؤل نلميعوي ءس لجوت يـــمـعةلء م  للللللللللل

( Sheldonجون عنعلعق  لجاليت الوسـ لءأثيعلف لجو يئاللجوع لءسنللفيس لعكن لأ  الجقؤعيتــمـ ل)ل

ــــيـتل ةل ن  يتلةيالبأس رـيتلوالاسينلوسينل  ل سؤاساـ( 1923)فالوس ؤت ر أسافيرناألوسعل الـألل
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اـلاهل. سؤاساتلوـم أـاتل،لاو لولم رورل ةل ن  ــتلنحمملـلامألوالنفأالب مطلبأتمـــألوالـم أـاتل

ـليينلوس ؤلسييأملوسعل اـييـتلوسنميييللبملييـلوس سؤاساـــييـأملوالـم أـاييتلاـلاييهل أ يي ل"  ييأ لسمو ييأ

مبنيال ريراضلعي أ لوس ييدةلاوالـم أدنـــــيـتلازورةلوسمعلاملوسعيأسالاوسبحيالوسعل يالفيالوسعيرو لب

ساخييي لب ونييتلس رييراضل بارس عييالوس أ عييأملاوس ؤلسييأملوسعل اييتلتحءييقل ةيي وفمألارلييأسممألوسمييال

 .  ت لس ل ــهل ـلمأل

ععليهلك الق  لؤنلعج دلؤس ييـــــعلؤحلياللؤلعن ةلؤنلجو يئاللجوسعجيياللينتنلؤنلخالوسم لجون  انمالللل

جض فاللجوىلعج دلءتم فيلفم لجوفمعال مينلجو  ؤسم العجونيةلم الجوسلنيـــمـالللللللللللؤـعلجو جيــــعلجوفسل 

جوسعجييـاللؤنلحيثلجوعيصيص العجقؤت ني الجون دياللعجون وياللعجوفمياللوت ل غياللءأؤيــــــــــنلخم لل

ل ععضلعجح لول نيعل.

ل-عف لض ولذوؤلف  لءملء ليملجو حثلجوىلثالثاللؤح عالع ل:

لف عيس لوحن الجو  دةلجونح الجقعلل:لجقط الجون

لجونح الجوث ن ل:لجونس ييعلجون ض عاللون  اناللأدجولجونيةل الجوسلنيالل

لجونح الجوث وثل:لجو  ن لجقحص ئ لعؤم يـاللفعضي الجو حثل

 أهمية البحث :

 ي الدعالجونيةل الجوعسلينياللفم لجوسمعجولعجؤت نيماللءح يـــــــمـفلجقعم جحلجونحم دةل ن جم للللللللللللل

عسليــــــــملجوس و لعجو حثلجوسلن لعجونعنثلاللف لء  يــملجوي ؤ الجو  ؤسيــاللعجوعسليملي ن العزجاةلجو

جوسمم و ل نلممع تليليممفل لممنساللءلممؤلجونيةلمم العجو  ؤسمم الع يمم الؤمم تلؤلمم عنعس لفمم لءل يــممـالللللللللل

لجوح ج الجقجعن عياللولن عنعل.

 مشكلة البحث : 

لنيةلـــــ الجوسلنياللف للجو يئمالللجونحليمالللليص الجونس ييعلجون ض عالللوع  يفلنع ملجو  دةلوللللل

فحاًللعنلضغفلعنلياللجون  انــاللف ليي سلجقدجولجوع للءسعن لجون  ان الجقف يـالل مينلجو  ؤسم اللل

جوسعجييـاللدعالجقخذل مععلجقعع  الجون  ان الجوسن دياللؤعلج ؤس العؤيةل الع ونيـــــاللعالعةل

لض لعجو   للعنلجدجولعذ لجونيةل الؤنلي للجون عنعل.لعلىلجنس لوملءأخذل مععلجقعع ــــ اجوع

 هدف البحث :

يلسىلجو  حثم الول صم للجومىلعم دلؤمنلجوني معجالجون ععحـمـاللو مم ولؤـمععضلنعم ملؤعت ؤـمـللللللللللللللللل

وحنــــ الجو  دةلف لجونيةل الجوعسلينياللجونحليماللويـمتللجطم اليلمعم لجويمهلعمم لججمعجولعنليم اللللللللل

جوعممم"جملعمممذ لجونيةلممم ال معممم ملضمممن الجو ممم دةللوالاء ممم ول نلمممع تلللللجوع  يـمممـمل غيـــــمممـاللءح يممم ل

جوي ؤــــممـ العزيمم دةلف عليعـــممـس لؤممنلخممالللؤيعج ءسمم لؤممنلجوتمم جدالجوسلنيـــممـالللعءح يممفلجوعضمم للل

لجون عنس لو عالءلؤلجونيةل ا.ل

لل-عن ل:لأة ةيعينجععن لجو  حث الفعضيعينللفرضية البحث :
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يممالل)طعديمماليلل ممينللء  يممفل عنمم ؤ لجو ـممـ دةلع ممينلجقاء ـــممـ ولللعممم  للعاليمماللؤسم ل-1للللللللللل

لأدجولجو  ؤس الجوسعجييالل.ل             للل نلع تللللللللللللللللللللللل

الل)طعديممماليل مممينلء  يـمممـفلجو عنممم ؤ لعجوحصـمممـ للعلمممىلللـــــمممـعمممم  لعاليممماللؤسم يل-2للللللل

ـلؤلجو  ؤس الؤنلخالللجقيف ول  ونلعل"ؤ ال  عالءـلؤ عنسيــالل          للللللللـاللـــــــيم عـ

لجقجعن عيالل.

 منهج البحث :

و  لجنعس لجو  حث الؤمســ لجو ي سلجقحص ئ للول ص للجوىلؤس و اللؤـتلـــــاللجو حثلعذومؤلؤمنللللل

خالللأخذلآاجولعيمماللؤمنلجوي معجولعجونيعصيـمـنلفم لؤ م للجقدجولجو  ؤسـمـ لعمنلطعيمفلجةمعن اةللللللللللل

جع جدع لول ص للجوىلجث  الجوفعضيعينلع  ععن دل عن ؤ لجو  دةلعجقععن ديماللفم لللجقةع  ناللجوع لءمل

عزجاةلجوعسليملجوس و لعجو حثلجوسلن لعؤعججسالل سؤلجوتع لجوسلنياللف لعذجلجون  للوعس"ي"لجو  نم لل

لجومععيلول حثل.لللل

 المفاهيمي  للجودة اإلطار -: األولالمحور 

لؤفس ملجو  دةل

 يتلجوح ضعلع لجوني"ةلجوع لي حثلعمس لجو"  ئنلع الجو"  الع لجوس حلجالجو  دةلف لجوللللل

جوعئيل للولنمعن الجقيعص دياللعجوي ؤياللوذوؤلك القل  لو نيعلءلؤلجونمعن الجالءلسىل  ء   ل

ا  لتنأاللوسخمأبلاوسبأحثاهلفال  أللوس يدةلوسع ن ل( .Taylor,1995:230&لRusselءح ي س ل)

لاوسمعأرن لوس فأةام ل ه لاوستصأئصل( 13:1982  ور،)ف لوس يوصفأم ل   يـت لتعنا فأس يدة

(Featurs  &Characteristics )لسملباتل لوس نمج لكصأئص لتعنا ل  أ ل عانت لك  ت ل ا س نمج

وحماأـأمل عانتلافقلشراطل ح دةل  ألتعنالوس دئ تلسدلمت وللاوس طأبءتلسل مطلبأملاسعال هل

 .Slack:)حاالح دلك ستلل فأةاملسل يدةلةال( Slack) برزلةؤالالوسخمأبلاوس فخرنهلةيلوسبأحا

N, et- al, 1998: 634-635.) 

 

 

 مفهوم الجودة على اساس التفوق : -1
لءح يفل لطعيف لعن لعجوتن ل لجوعف و لؤلع ي ا لجعلى لجنس  لجوى لجو  دة لجوى ليمعع لجونفس م لعذج عف 

لؤ جصف الجونمع ًل.

 مفهوم الجودة على اساس القيمة: -2

وح ج الجو"  ال أيللكلفاللوذوؤلفس لي لأععن العلىلجوعتلفاللعجولسعل،لععذجلجون خلللعءسم لءل يال

ليفععللؤ  اناللخص ئصلجونمع لعؤ تلؤالئنعس لؤعلح ج الجو"  العلةسعل عجئس ل.

 مفهوم الجودة على اساس المنتوج : -3 
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عالوملؤعلط يساللعف لعذجلجونفس مليعمليي سلجو  دةلعلىلجؤت نياللعج دلخص ئصلؤسيماللف لجونمع لء

لجةعي جملجو"  ئنلوس ل.

 مفهوم الجودة على اساس الزبون : -4

عف لعذجلجونفس ملءسعحلجو  دةل  نس لؤ ليعج لعيعي  لجو"  الف لجونمع لعيف ل نع ل  ءهلعجحعي ج ءهل

 ( . Fitness for Useأيلجالجو  دةلعف ً لوسذجلجون خللع لجونالئناللوالةعي جمل)

 اس التصنيع : مفهوم الجودة على اس -5

ععذجلجونفس مليسعحلجو  دةل  نس لجون    اللؤعلجون جصف الجوسم ةيـاللولنمع للعذوؤلؤنلخمالللء م يمللل

ؤمع م الخ ويماللؤمنلجوسيم تلجوعصمميسياللل.لععليمهلينتمنللءح يم لجا سماللج جنم لجة ةمياللء مينلجعنيماللللللللللللللل

ليلع ل:لللللللل212:2002جو  دةلل)جوح يث لعجو ي ء ،

لييديلجوىلجاءف ضلجوحصاللجوحصاللجول يياللعءل-ج لجالءحلينلجو  دة ح يفلجو ف اجالف لجوعتلفال:

ل  عا لييثعلف لا حياللجوـعكالل،لحيثلكلن ل جول يياللولـعكاللعءح يفلعف اجالف لجوعتلفاللععذج

جزدجدلع دلجو ح جالجون    اللولن جصف العع ملعج دلعح جالؤسي اللكلن لجةع  عتلجوـعكاللجال

لا  حس ل.ء لللؤنلجوعت ويفلعء"ي لؤنلأ

ةمنساللجوـممعكال:لكنمم لجالول مم دةلجو يم ةلءمم ثيعلجي مم   لفمم لةمنساللجوـممعكاللكممذوؤلفمم الول مم دةللللل-ت

جوعديئاللء ثيعلةل  لف لةنساللجوـعكالل.لف و"  اليمععلجوىلجوـعكاللعلمىلجنسم لعجحم ةلؤمنلجو م جئللللللل

كاللجوعم للجوع لينتنلجالءل  لجحعي ج ءهلجوي صاللعف لجة جولجوي ملذجالجونم فلاللجوس ويماللفم الجوـمعللل

ءم حلف لء  يملةلساللجعلخ ؤاللجي ةلفس لجوع ليت الوس لجوحظلج عفعلف لجوحصم للعلمىلجحعمعجملللل

لذوؤلجو"  ا.

ؤليعوياللجونمع لجو  ن نيالل:لجالجوـعك الجوع لءمع لؤمع  الذجالج دةلاديئاللءت الؤليعواللل-ج

لي ن ني لعنلأيلجذتليعسعللوهلجو"  النعي اللجةعي جؤهلوعلؤلجونمع  ال.

جون"جي لجوعم فليالل:لءعسعلجعنياللجو  دةلف لح واللعج دلؤم فلاللع ونياللؤن ليسم لجوحغ لعلمىللل-د

جوـممعكالل حممععاةلجقععنمم مل مم و  دةلعءحلمميمس ل.عععفممتلجو نسيمماللجقؤعيتيمماللوحمم  لجو مم دةللللللللل

(ASQC )اوس ن  تلوالارباتلسضبطلوس يدةل(EOQC )وس ييدةلـلينلونميألوس   ييضلوسخليالسل مونيأل

وسعيييمواةل) تيييؤفرلفيييال ييي رةلوس نيييمجل الوست  يييتلـلييينلتلبايييتلحأـيييأمل عانيييتللاوستصيييأئصلوسميييا

ـليينلونمييألوس رـييتلوسمييالترييبعلفامييأل( ISO)  ييألـرفممييألوس ن  ييتلوس اساييتلسلمءاييا ل( 16:2002،

وسحأـييأملاوسمي عييأملوس أةرنييتلاوسضيي ناتل ييهلكييدللـ لييتل ييهلوستصييأئصلوسرئاسيياتلوس حيي دةل

 (19:وسعمواةل، ص رللأبقل")  سبءأ

 ISO 9001 :2000ظام ادارة الجودة نل

يلعقعللؤممممعةلجون جصممممف الجوعس ي يممممالللISOجصمممم االجونمعنمممماللجو عويمممماللولن جصممممف ال)لللل

ءممملججممعجولءسمم يالالطفيفمماللعلممىلعممذ للللللل1994عفمم لعمم مللل1987عمم ملل9003,9002,9001

ع س لججعجولءس يالالج ععياللف لع ئلاللجون جصمف الجو عويماللءممللللل2000جون جصف ال،لعف لجوس مل

وعحللؤحللجون جصمف الجوثالثماللجولم   الل.لعءمملللللل2000:لل9001جالجون جصفاللجو عوياللجقي"علجص 
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فمم لعممذ لجون جصممفاللجدخمم للءغييممعجالفمم لجونصمم لح الفحمماللعممنلجوعغييممعلفمم لجو ميمماللجقة ةممياللللللل

ل.ل1994:ل9001ولن جصف الؤ  انالل ن جصفاللجقي"عل

ل.لISO 9001 : 2000جون  دئلجونسعن ةلف لنع ملجدجاةلجو  دةلل

جالجوع  الجوذيلجعتلعلىلؤ جصفاللجقي"علجةعم ل ص اةلجة ةياللعلىلثن نياللؤ  دئلف ل

ليل.ل103:لل2002)لجوس ن لعجخععال،لللللللللللللجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلالل:ل

 الزبائن هم محور عمل الشركة وقوتها الدافعة : -1

 ج الجو"  ئنلععذجلجون  ألي عح لجالعلىلجوـعكاللجالءلع ع لعءح دلؤع ل  العجحعي

 ص اةلعجضحاللعءسلملجنيعلجونلع ي ال س ل،لعءح يفلجوع جزال ينلعذ لجقحعي ج العؤصلحالل

لجو س الجونلعفي ةلؤنليي ملجوـعكاللفحاللعنليي سلؤ تلاض لجو"  ئنلعإدجؤاللجوسالياللؤسسم.

 القيادة : -2

ف لءح ي هللء علعلىلجو ي دجالف لجوـعكاللؤليعوياللعح ةلجوس حلعدفعلجوس ؤلينلولنـ اكال

لعيعجاجءس ل لف لءصعف ءس  لجوص ئ ال لجونلع  ليال لجوعؤي  لعوس  لجو  عة لءت ا لجو ي دجالجا عوذوؤلعلى

لعفسملجحعي ج الجقطعجحلذعيلجوساليالل  وـعكاللولنلعفي ينلعجو"  ئن.

 المشاركة الكاملة : -3

ععذجلللعلىلجوـعكاللجالءح فلؤـ اكاللجوس ؤلينلعجةعس جدجءسملعي اجءسملف لءح يفلجع جفس 

ليأء لقكعـ حل لجوع  يع لجا لفتعة لعدعم لجونـ كل ل حل لعجونلتيال لجونليعويال ل ن  أ يع ل لجو   ل

لجوفعالعجوععكي"لعلىلجقءف ول.

 اإلدارة بالعمليات :  -4

ليحعمل لععذج ل، ليم غ لجء  ضلنن ذجلجوسنليال لجوـعكال لف لجنـ ال ول ص للجوىلأعلىلكف وة

  طلجقءص لل يمس لعءح ي لجو"  ئنلعجون ادينلعجن جعسملءسعيفلجوسلنياللعؤ خالءس لعؤيعج ءس لعن

لجو جخلينلعجوي اجيينل.

 المنظمة المتكاملة :  -5

لؤععج  اللللللللللل لؤعت ؤلال لؤمعنال لجوسلني الءت ا لؤن لؤ ن عال لعلىل تل لجوـعكال لجدجاة ءت ا

عءت ينللعؤعح ةل ـتللؤملفلوعح يفلجع جفس ل تف وةلع وياللععذجليع ل لءح ي لعء  يعلجوسنلي ا

جونمع ؤاللعيتليً ل  فحللجو عجئفلؤنلحيثلجوتف وةلعجةعنعجالء  يعع لؤنلخالللجو ي سلعجوع ييمل

لجونلعنعل.

 .التحسين المستمر :6

عع لجعملجون  دئلجونسعن ةلف لجون جصفاللجو  ي ةلجذجليم غ لعلىلجوـعكاللء  يفلجة وي ل

علجدجولجوسنلي العء اي لجوس ؤلينلعلىلجوع  يعلجوع اي  لعجععن دلجوع ييملجو عايلوالدجولعء  ي

جة وي لجوع  يعلف لؤيعلفلجقنـ اللعجععن دلجونس ييعلجوسلنياللوحللجونـ كللعجو ي ياللي للعي عس ل

لععضعلؤ  ييسلونع  ساللجوع  يعلعجوع  ي ل.
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 .اتخاذ القرارات بناءًا على حقائق ودراسات واقعية :7

لي ع  لعلى لجوـعكال لجو عجاجالف  لء مى لجا لعضعليم غ  ليحعم لؤسل ؤ العح  ئفلععذج ة

جون  ييسلعجقة وي لجوالزؤاللو نعلجونسل ؤ الجو يي اللعءحليلس ل  ةعي جملجوع مي الجقحص ئيالل سذجل

لجويص ال.

 .العالقة مع المجهزين: 8

لؤع ل  ال لعءح يف لجوـعكال لء  يع لف  لعدعاعم لجون ادين لجعنيال لء  عل لينتن ق

الجوـعكاللعوع  يعلجونصلحاللجونـععكاللق  لؤنلجوعي ي لعجحعي ج الجو"  ئنلعنلؤمع  العخ ؤ 

لجوـعكالل لف  لؤ خالءسم لعء  يع لجوـعكال لؤمع  ا لء  يع لف  لعج عجكسم لجون ادين لؤع ولعس ؤل

لعجع  ئسملص اةلعجضحاللعنلؤع ل  العنالئسملعدعاعملكن ادينلف لءح ي س ل.

ل

ل

  ISO 9001: 2000المحاور الرئيسة للمواصفة 

لجو  ي  لجون جصفال لأا لجقي"ع لجون جصف الل2000:ل9001ة ل ن ج س  لأوغيت كن جصفال

ل:ل لجون جصف ا لوسذ  لجوعئيس لجونح ا ل تلت لائيلال لف عجا لخنلال لف  لءعك"ا لجول   ال لجوثالث

ليلل107:لل2002)لجوس ن لعأخععال،ل

لض  لنظام إدارة الجودة .1 ل، لدويللجو  دة لءعم عللؤع ل  الجوع ثيفل، لعم صع لع ة لعيحم :
لل الال.لجو ث ئفل،لض  لجو

:للءعم عللعم صعع لجوع"جملجإلدجاةلجوسلي لعجقععن مل  و"  ال،لةي ةاللجو  دةلمسؤولية اإلدارة .2
ل،لجوعي ي ل،لجونليعوي العجوصالحي العجقءص قال،لجونعججعلجإلدجايالل.

لءم عوتلجون جادلعع لجون جادلجو ـعياللعجو ميالللج ة ةيالللع يئاللإدارة الموارد .3 :لعم صعع 
لجوسنلل.ل

ل،للتحقيق المنتج النهائي أو الخدمة.4 لجونمع ج لوعح يف لجوعي ي  لءعم عل لعم صع لعءحم :
لجقنع جل لععنلي ا ل، لعجونـععي ا ل، لعجوع  يع لعجوعصنيم ل، ل  و"  ا لجونعسل ال عجوسنلي ا

لعجوي ؤ ال،لعض  لأدعجالجو ي سلعجونعجي الل.
عجي اللعجولي عةلعلىلعءحملع ةلعم صعلءعم عللجو ي سلعجونلالقياس والتحليل والتحسين :.5

 جونمع  الغيعلجون    الل،لءحليللجو ي ن ال،لعجوعحلينل.
ل

 عناصر نظام ادارة الجودة :
لي69:ل2002)جوس ن لعآخععال،ل-ءعنثللعم صعلنع ملجدجاةلجو  دةل ن ليل ل:

.لنع ملجقنع جل

.لنع ملجوعي"ينل

.لجومع ملجون و ل

.لنع ملجوعصنيملعجوعتم و جي ل

لدجايالل.نع ملجونسل ؤ الجق

.لنع ملجونسل ؤ الجوعل ي يالل

.لنع ملجقفعجدل
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.لأنعناللجخعتل

 المحور الثاني : المعايير الموضوعة  لمقارنة أداء المؤسسات العلمية
 

ءعحننلؤعجحللء  يفلجو  دةلثالثلؤعجحللجونعحلاللجقعوىلع لؤعحلاللؤ لي للء  يفلء  يـمل
  يفلء  يملج دةلجدجولجونيةلاللثملجونعحلــاللج دةلجدجولجونيةلاللعجونعحلاللجوث نياللجونعنثلالل ع

جوث وثالل س لجقنعس ولؤنلعنلياللء  يفلج دةلجدجولجونيةلاللحيثلء  ملجونيةلــالل نلولجوني عجال
جوتنياللعجون  ييسلجوم عياللجونعةلاللجويس لؤنلؤعك"لجو  دةلثملي  ملؤعك"لجو  دةل  اجةـاللك فـالل

ج دةلجدجولنع ملجونيةلـــاللعف  الون  قالللللللللللل)لجو ث ئفلعؤنلثملي  مل سنلياللء  يملكف وةل
جون خالال،جوسنلي ال،جونيعج ايعف  لو ويللضنــ الجو  دةلعجقععن دلجقك دين لول  ؤس ال

لجوسعجيياللعففلؤس ييعلجءح دلجو  ؤس الجوسع يال.عكن ليل ل:
ل

 
ل:لعناصر المدخالت

ل
 المدخالت عناصر ت المدخالت عناصر ت

 التعلم ومصادر المكتبات   9     االدارية اداتالقي   1   

 المالية الموارد   10    واالهداف الرؤية   2   

 والمادية البشرية الموارد   11     والتنظيمي االداري الهيكل   3   

 القبول وانظمة الطلبة   12    االداري الكادر   4   

 الطلبة خدمات   13    العمل أنظمة   5   

 التدريس هيئة أعضاء خدمات   14    التفصيلية الخطوط   6   

 مؤهالتهم التدريس هيئة أعضاء   15    العمل توصيف  7  
 وكفاءتهم

 والكليات االدارية الوحدات  8  
 واالقسام

  التحتية البنى   16   

ءمملفيسم لللل%يلجقلجالؤعكم"لجو م دةلومملي ضمحلجـويـمـاللجوعم لللللل25عيعملعزالعمذ لجوسم صمعل  اجمالل)للل
عزالعذ لجوسم صعل ص اةلججن وياللف لحينلجالكللعمصعلؤنلعذ لجوسم صعلومهلدعالفم لعنليماللللل

لضن الجو  دةل.
جضمم فاللجوممىلعممـ ملصمم عالو جئممـحلعءسلينممـ الولنيةلمم الجوسلنيممـاللءمممصلجوممىلؤ عيمماللجونس يممـيعلللللللللل
تلجونلعي ؤاللف لكللعمصعلؤنلعذ لجوسم صعلعكيفلءلمع يعلءلمؤلجونيةلم الجالءعء م ل نلمع للللل

جدجئس لؤنلخالللء  يمفلجولم جئحلعجوعسلينم الجوم فمذةل.عجالء يميملعم صمعلجونم خالالينثـمـللء  يمفلللللللللل
عم صعلء ييملجقدجولجونعنثلمالل  قيعصم دياللععم لجقيعصم دلفم لجةمعي جملجوتلمفلجومىلداجمـاللؤسيممالللللللللللل

ل حيثليحننلءح يفلجقع جحلجونعج ة.ل
ل

للصر العملياتعناللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 العمليات عناصر ت العمليات عناصر ت

 االنظمة تطبيق اجراءات سالمة  1 
 والتعليمات

 التدريبية الدورات تنفيذ 11

 الغراض المخصصة المالية الموارد 2
 مختلفة

 هيئة واعضاء االداريين اداء تقويم 12
 التدريس

 لطلبةا اختبارات من نماذج تقويم 13 االجهزة استخدام سالمة 3

 الدراسية والمقررات المناهج تقويم 14 الطلبة متابعة 4
 تطويرها او وتحديثها
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 التدريسي ء العب 15 التدريس هيئة أعضاء شؤون متابعة 5

 واالجهزة المباني صيانة 16 الدراسية والمناهج المقررات توفير 6

 العمل في الحديثة التقنيات استخدام 7
 والمكتبي االداري

 العليا الدراسات طلبة شؤون ةمتابع 17

 الخريجين متابعة 18 للطلبة والتأجيل الرسوب اسباب تقويم 8

 التدريس طرق تقويم 19 التدريس هيئة اعضاء اجازات تقويم 9

 االكاديمية الحرية 20 العلمية المجالت 10

ل
 لجوسم صمعلل%يلعومليح دلؤعك"لجو  دةلكيفياللجوعس ؤللؤمعلعمذلل25عيعملعزالعذ لجوسم صع  اجالل)

ؤنلجص جالءسلين العو جئحلؤحح ةلجوىلجنيعلجونيةل الجوسلنياللف م لءعكمتلجقؤمعلؤفع حم الجومىلللللل
ءلؤلجونيةل الف لءمفيذلجقنـ اللعجوسنلي العففلجوصيغاللجوع لءعجعم لؤم ةم اللكنم لجالجونعكم"لومملللللل

الجال%يلدع25يح دلكيفياللء زيــعلجوم م طلعلمىلعـمـذ لجوسم صمعلف م لجسمللعزنسم لجنيسمـ الؤمنل)للللللللل
ليعجع لخص صياللكللعمصعلؤنلعذ لجوسم صعل.

ل:عناصر المخرجاتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل

 المخرجات عناصر ت المخرجات عناصر ت

 العلمية المشاريع 11 الثقافي التبادل 1

 البحثية العقود 12 للكتب والترجمة التأليف 2

 العلمية االستشارات 13 العلمي البحث 3

 وغيرها والعلمية الفنية المعارض 14 االختراع براءات 4

 والعراقية العلمية الجوائز 5
  والعالمية

 المجتمع لمؤسسات التدريبية الدورات 15

 العلمية الترقيات 16 الدراسية والزمالة البحثية المنح 6

 خارج والندوات المؤتمرات 7
 المؤسسة

 للخريجين النوعي المستوى 17

 وورش والندوات راتالمؤتم 8
 المؤسسة داخل للمنفذ العمل

 العمل على الحاصلين الخريجين نسبة 18

 الثقافية المجالت 19 الدولة لمؤسسات العلمية اللجان 9

   المستفيد ورضا المؤسسة سمعة 10

%يل.و مم لأع ممىلؤعكمم"لجو مم دةلفمم لعزجاةلجوعسلمميملجوسمم و لل50عيممعملعزالعممذ لجوسم صممعل  اجممالل)
لن لأعنياللك يعةلوسم صعلجونيعج الحيثلجسللوس لعزن الؤح عف الدعالجو خ للف لعجو حثلجوس

ءف صمميللكممللعمصممعلؤممنلعممذ لجوسم صممعؤن ليع لمم لجقؤممعلضممععاةللء  يممفلجوسمصممعلجوثمم ن لؤممنلل
عم صعلء ييملجقدجولععم لجوتفم وةلجومذيليسمم لءح يمفلجقعم جحلؤمنلخمالللجقيعصم دلفم لجةمعي جملللللللللللل

لجوتلفل.ل
لعم صعلجومع ملعففلجونح عالجوعئيلياللجون ضحاللكن ليل ل:لكن لءملء  يملج دة

ل
ل

 الوزن المؤسسة نظام عناصر ت

 5 المؤسسة واهداف ورسالة رؤية 1

 10 االداري والتنظيم القيادة 2

 10 والبشرية والمادية المالية الموارد 3

 15 التدريس هيئة أعضاء 4

 10 الطلبة 5

 4 الطالبية الخدمات 6

 16 الدراسية والمناهج البرامج 7

 16 العلمي البحث 8
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 6 المجتمع خدمة 9

 5 التقويم 10

 3 الجامعية االخالقيات 11

 100 المجموع  

لل
عف لجومس ياللف  لءملء يملج دةلعم صعلجومع ملؤنلي للؤعك"لجو  دةلف لجو زجاةلعفــفلؤح عالؤح دةل

لويت الجج لجوسم صعلعزن اؤسيم ا %يلعي ل100ن و لجقعزجال  اجالل)عأع ىلوتللعمصعلؤنلعذ 
أع ىلخص صيــاللوتللعمصعلؤنلعذ لجوسم صعلجقلجنهلوملي ضحلكيفياللء زيعلعذ لجوم  طلعلىلعذ ل
لجو حثل لجو عجؤ لعجونم ع لجو اجةيـالليلععمصعل) جوسم صـعلحـيثلأع ىلأعلىلجو اج الوسمصعل)

لجوسلنــ ليل
%يلف  لكن لجال3ـ الجو  ؤسياللحيثل لغتل)%يلوتللؤمسن لف لحينلأع ىلأيللداجاللوالخاليي16)ل

جو عن ؤ لوملي ضحلكيفياللجو ص للجوىلجونس لل ينلج دةلكف وةلجدجولنع ملجونيةلاللعلج دةلعم صعل
ل%يلوتللؤمسن لل.100جومع ملعجوع لءملؤس دوعسن لل  اجالل)

لل
وسلن لجةمل  ينلفم لللو  لطعحليلملجو  دةلعجقععن دلجقك دين لف لعزجاةلجوعسليملجوس و لعجو حثلجللللل

جوع  يملعنم لجقةمل تلجومم ع لعجقةمل تلجوتنم لعيم لاكم"لجوع م يملجومم ع لعلمىلجدعجالعجةـــ ويمـ لللللللللللل
ؤعسمم دةلؤمسمم لجونم يـمم العجون مم  الالعجونالحعمم العفحممصلجولمم الالعجقعنمم للعداجةمم الجوحمم قالل

وععكي"لعلىلج دةلععلىلض ولعذ لجونسل ؤ الي  ملفعيفلجوسنلل علييصلجومع ئ لعجقحت ملعيمص لج
جدجولجومع ملجونعنثلالل  ون خالالعجوسنلي العجونيعج الوذوؤلفم الجون م ملجةمعي ملخ عءمـهلعجقةمعس ناللللللل
  ونس ييعلف ليي سلؤلع تلجقدجولجوس ملولنيةلماللجوعسلينيماللععلمىلؤلمع تلءحصيمـللجو ل ماللعجـمـ دةلللللللل

علىلعضعلجقحت مل صـــ اةلاينيالللجوعسلملعجوع ايسلعةل  لجو ل الل.لجؤ لجوع  يـملجوتنـ لفس ليعكـ"
عيعك"لجوع  يملعلىلكللعمصعلؤنلعم صعلجونيةلـاللع  وع وـ لف الجوع  يمليمص لأيح العلىلءح ي ل

)جون خالال،جوسنلي ال،لجونيعج اليلكنم لاكم"لجوم ويللعلمىلؤعججسماللجوسم صمعللللللللج دةلعم صعلجومع م
لجقة ةياللولنيةلاللعؤ  قءس لعجوع لءعنثلل ن ليل ل:

لاللعاة واللعجع جحلجونيةلاللعخ  س ل.اؤي

.لجو ي دةلعجوعمعيملجقدجايل

.لجون جادلجون وياللعجون دياللعجوع مياللعجو ـعيالل

.لأعح ولعيئاللجوع ايسل

.لجو ل الل

.لجوي ؤ الجو ال يالل

.لجو عجؤ لعجونم ع لجو اجةيالل

.لجو حثلجوسلن ل

.لخ ؤاللجون عنعل

 .لجوع  يمل
ل

لجوسم صع علىلء زيعلجةعن اجالخ صاللءعحننلأةئلاللؤح دةلذجاللعءملجقععن دلف لءحليللعذ 
لثمل لعؤن لجقج   ا لعذ  ل  عجوة لجوع  يم لفعيف لأعح و لي  م لثم ل لعليس  لوالج  ال لخي اجا ثالث
لجوسم صعل لؤن لعمصع لوتل لجوتنيــال لجوني عجا لءح ي  ليعم لثم لجونم ة  لجو  يل ل  خعي ا جقج  ــال

ن ج دةلعلىل تللج جعلل.ليعملء  يملجوسمصعلععلىلأعح ولجوفعيفلؤلولجونسل ؤ العجو ي ن الجو
لعاة والل لاؤيــال لج دة لؤ ي س لعن  لج ن ين لعلى لاك" لجوذي لجوم ع  لجوع  يم لخالل لؤن جقعل
عجع جحلجونيةلاللعؤ ي سلج دةلجوعي يــ لف لجونيةلـاللجؤ لجوني عجالجوتنياللفععنثلل ن  وسل

ةعيــس  ياللولنيةلاللؤنلجو ل اللجونيةلاللعنل لجومن ولف لح ملجونيةلاللعء  الح ملجو  ياللجق
لعع دلؤعجك"لجو ح ثلعجو ح جالف لجونيةلاللعجوي  لجونع فعةلف لجونيلةلالل.

 



 2011تموز /                      التربية األساسية / جامعة بابل      كلية مجلة                             5العدد / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 422 

 

 ومناقشة الفرضيات  اإلحصائيالمحور الثالث : المنهج 
 
 غياللءح يفلأع جحلجو اجةاللجوح وياللعجنعلجو ي ن العء  يم لجونسل ؤم الجوالزؤماللوسم ل ن ضم عياللللللللللللللللل

يممللنع ئ سمم ل  يمماللء لمم لؤممنلجو مم حثينلإعمم جدلجةممع ي الوثالثمماللج جنمم ل  إلضمم فاللإوممىلإجممعجوللللللللع حيمم دلعءحل

جو"يمم اجالجوني جنيمماللولنيةلمم العيممماللجو حممثلعجون مم  الالجوـيصممياللؤممعلعيممماللجو حممثلؤممنلؤمم  ف لعممذ للللللل

جونيةلمم العأةمم ءذةلجو  ؤسمم العذعيلجوي ممعةلعجقخعصمم الفمم لعممذجلجون مم للعفينمم ليلمم لجةممعسعجللوسممذ لل

ل-جوثالثالل:للجو  جن 

 : قياس مستوى الجودة في المؤسسات التعليمية العراقية األولالجانب 

ءملءنثيللؤ ن عاللؤنلجو ي ن ال  يناللعجح ةلععم لؤسم للجوع يميملوعلمؤلجو ي نم العيتم الجء م  لعمذ للللللللللللللللللل

لىلؤع ة لجوم"عاللجي   ي لإذجلءس تلجو ة لجوحل   لن  اللجونمعصفلعي لجةعي ملعذجلج ةل تلولحص للع

يل2يلداجماللعجإلج  مالل مـل)لإومىلحم لؤم ليل)لللللل3جإلج   الذجالجو يملجوثالثياللإذلءملإع م ولجإلج  مالل مـل)لنسممليل)لللل

ل-يلداجاللع  وع و لءملجحعل تلجونع ة ل  وسنلياللجوحل  ياللجـءيالل:ل1داجاللعجإلج  الل ـل)لقيل)ل

لللللللللللللللللللللل لنسم لجون ي ين لجوسيمال لأفعجد ل)ع د لي+)ع 3× لؤ  لح  لإوى لجون ي ين لجوسيمال لأفعجد لجوسيمالل2×د لأفعجد ي+)ع د

ليل1×جون ي ين

للللللللللللللللللللل______________________________________________________________للللللللللللللللجوحل   ل=لجو ة 

لع دلجوسيماللجونيع اةلوفئاللؤسيمال

لعج ولللللللللل لجقحعل تلءنتلي عي  ل ف عجالجةعسعجللج جن للإالعنليال لج و ءعءي لجوعحليللعففلؤ 

لل-جونح الج عللؤنلجقةع ي العكن ليأء ل:

 ع دلج ةئلالل\جإلجن و ل=لؤ ن ضلج عة طلجوحل  ياللجونعجحالل

ليل.3ع دلجونلع ي ال)ل\يل1+2+3جونع ة لجقفععجض ل=لؤلع ي الجوععجيحل)ل

ل

ل

لي1ج علل)

لينياللجوسعجيياليي سلؤلع تلجو  دةلف لجونيةل الجوعسل

لجو ة  جقةئلال ا
 جوحل   

 ق ؤ  ح  جوى نسم

جوس  
 د

جوس  % جوس د %
 د

% 

للللللل جوسممعجو فمم  جوعسلينيممال جونيةلمم ا جنيممع ءعنعممعل
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ل
ل
ل-1
ل-2
ل-3
ل-4
ل-5
ل
6- 

لونن اةال ءيعلس  عفميال جدجايال  نلعل"ؤ ا
لجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللعؤمس ل:ل

.لك دالجدجايلعفم لؤيعلل

عؤ   الل ص اةلفس وماللللللللللللللللللللللللللللللللجدجاياللعاي  ياللجي ة
لنع ملولنسل ؤ اليلنحل   ءص للجولليمل.ل-جـ
لؤ جادلؤ وياللعؤ دياللك فياللعؤالئنالل.ل-دلللل
أ ممعجحلعؤع  سمماللوع مم يعلؤلممع تلجوعسلمميمللللللللللللللللللللللللللللللل-عممـللللل

لعءح يفلجوف عليالللجون ل  ال.
دجولعلؤيعجمممم اللللللء مممم يملؤلممممعنعلونلممممع تلج ل-عل

 جونيةل الجوعسلينياللع ن ليي ملجون عنع.

ل
ل
ل

ل1,55
ل1,60
ل1,75
ل2,20
ل1,80

ل
1,45 

ل
ل
ل3
ل4
ل5
ل9
ل5
ل
3 

ل
ل

ل15
ل20
ل25
ل45
ل25
ل

15 

ل
ل
ل5
ل4
ل5
ل8
ل5
ل
3 

ل
ل

ل25
ل20
ل25
ل40
ل25
ل

15 

ل
ل

ل12
ل12
ل10
ل3

ل10
ل

14 

ل
ل

ل60
ل60
ل50
ل15
ل50
ل

70 

لجوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤس ا جنيع ءحعى -7
لع تلعجح لؤنلج ععن ملعجوعيصيص ا نلل
 جوع لءيعلس لوعت ال نلع تلعلن لؤعؤ و.لل

1,60 
 

 

4 20 4 20 12 60 

لجوالزؤال عجونلعل"ؤ ا جونع ل  ا جنيع ء فع -8
لوعح يفلجع جحلجونيةل الجوعسلينياللع ن لل

 يعم ة لؤعلط يساللجوتلي الضننلجو  ؤساللجو جح ة.

1,70 
 

 

4 20 6 30 10 50 

لجوتلي ا ط يسال ؤع جوع ايليال وت جداج ء جفف -9
لضننلجو  ؤساللجو جح ةلعع لؤ    الل
 ولنالك الجونص دولعليس .ل

2,10 
 

 

6 30 9 45 7 35 

لي ل ؤن جونسعن ة عجونس يع جون  ييس ء  يع -10
لعزجاةلجوعسليملجوس و لوعت الك فياللعؤالئنالل
و ي سلجدجولجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللف لجونيةل الل

 وسعجييال.جوعسلينياللج

1,85 
 
 

 

3 15 5 25 12 60 

 

%لؤممنلؤ نمم ضلجقج  مم ال80يلجج  مماللع ملمم ال8يلءـممتللجو مميملدعالجو ةمم لجقفععجضمم ل)1عؤممنلجو مم عللايمممل)

يللعءحليمللجوملم لجونئ يماللي مينلجقوعم"جملجوت ؤمللللللللللللللللل1.77يلجج  ماللعل  جنم و لعةم لحلم   لؤمعجحلل)للللل10جو  وغالل)

يلجج  ماللل1%لعجقوع"جملجونحم عدل)  قج  مالل مـلجومىلحم لؤم يلومـل)للللللل45 الل لغتلنل عس ليلجج 1)  قج  الل ـلنسميللوـل)

-%50يلجج  ماللءعجعحمتلنلم س ل مينل)لللل8%لجيح لف للحينلينثللعم ملجقوعم"جمل)  قج  مالل مـلقيلومـل)للللل45نل عس ل

ليلجج  ال.10%يلؤنلؤ ن ضللجقج   الللجو  وغالل)70

ةلــ الجوعسلينياللجوسعجيياللضننلجونلـــع ي الجونع نياللعجوذيليعححلؤنلجوني عجالجالؤلــع تلجو  دةلف لجوني

ءنثمللل  و صم الفمم لجون  يمـيسلجعجونسم ييعلجونسعنمم ةلعفم لعمم ملءم فعلجنيمعلجونع ل مم العجونلـمـعل"ؤ الجوالزؤممالللللللللل

وعح يفلجع جحلجونيةل الجوعسلينياللعضسفلجقععن مل سمذ لجونيةلــمـ الضمننلؤلمع تلعجحم لوعتم ال نلمع تلللللللل

لؤعللعج دلضسفل  قنعناللجقدجاياللعجوعي  ياللضننلجغل لجونيةل الجوعسلينيال.لعلن لؤعؤ و

ععذجللؤ ليعففلؤعلؤـتلاللجو حثلف ل)يص اللجونس ييعلجون ض عالللوع  يفلنع ملجو  دةلولنيةلـــــ الجوسلنيماللل

جقف يمـالل مينللللف للجو يئمالللجونحليماللفحماًللعمنلضمغفلعنليماللجون  انـمـاللفم لييم سلجقدجولجوعم للءسعنم لجون  انم الللللللللللل
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جو  ؤس الجوسعجييـاللدعالجقخذل مععلجقعع م الجون  انم الجوسن ديماللؤمعلج ؤسم العؤيةلم الع ونيــــمـاللعمالعةللللللللل

لعلىلجنس لوملءأخذل مععلجقعع ــــ اجوعض لعجو   للعنلجدجولعذ لجونيةل الؤنلي للجون عنعيل.ل

جومم عالجوممذيلءلس ممهلجوعــــممـعيس العج نعنممالللع ممم وًجلعلممىلذوممؤلءممملجععنمم دلجمم ن ينلآخممعينلول حممثلول يمم حلعلممىل

لجونلــعي ؤاللفــ للء  يفلإدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللؤنلج ن لعإؤت نياللعؤع ل  الء  ي س لؤنلج ن لأخع.

و  لءملجةعي جملجوعحليللجوس ؤل لوعحليللنع ئ لجو  ن ينلجوث ن لعجوث ومثلعيسم لجوعحليمللجوسم ؤل لطعي ماللؤسنماللؤمنلللللللللل

ع لءعسلفل نعغيعجالؤعس دةلجإل س دلأيل علؤلجوع لءيصلؤ ن عاللؤنلجوع جععلءـ ع لح للجو عولجإلحص ئياللجو

لع دلؤنلجونعغيعجالءعء  لفين ل يمس ل سالي الؤع جخلالل.

وحيي لطروئييقلوسمحلاييال( Principle Components Methodوممذوؤلءممملجةممعي جملطعي مماللجونعك مم الجوعئيلمميالل)

بري  لوسباأنيأملوألصيلاتلااللتيـي لفاميألفيراللن خيهلوكمبأرةيألوسعأ لالاةالطرنءيتلـأ يتلاللتمضي هلشيراطأل

اتعم  لتتلاصل   يـتل بارةل يهلوس ميايروملوس مروبطيتل سينلـي دلو يال يهلوس ر بيأملوسن رنيتل ايرلوس رتبطيتل

 .تس نلبأس ر بأمل الوس خينأملوأللألاتل الوسرئاساتل

لجو حثلأعل لء  ي لجو ي ن الؤنلجقةعن اجالجوي صالل سيمال سل حيرل( X1–X10 يتلولنعغيعلاؤ زؤنل)عل س 

( SPSS)سل حيرلوسثأسال،لتمل دكأسمأل سنلوسحألبتلوالسخمراناتلـلنلوسبرنأ جلوسمطباءال(X1–X20)وسثأنالا هلل

اطبء لطرنءتلوسمحلاالوسعأ لالبم فلولمت وللوسعيو الوس ؤفرةلسباأ لدارلوسمررنعأملاوألن  تلوس سمت  تلفال

أ لتلع هلوس أنبلوسثأنالالو خأناتلتطباقلودورةلوس يدةلوسرأ لتلفالوس ؤلسأملوسمعلا اتلتطباقلودورةلوس يدةلوسر

 .ع هلوس أنبلوسثأسال

لل-عن ينلف لأدن  لجو  جن للؤسععضالللف لثالثاللج جعللوتللج ن لؤعلءفليعلجومع ئ لجوع لءملجوع صللإويس ل:

ل

ل

ل

ل

لتطبيق ضمان الجودة الجانب الثاني :  دور التشريعات واألنظمة المستخدمة في

لي2ج علل)

لدعالجوعـعيس العج نعناللجونلعي ؤاللف لء  يفلجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلال:

 جونعغيع جقةئلال ا
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  س  يت ا جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤسيال جونيةل ا أدجو ف  جون  انال إجعجو -1
 .   عجوفميال جقدجايال جؤت ن ءس  جومععجوى

X1 
 

 ؤن جونسعن  جوعني" جقخعت جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤسيال جونيةل ا ءسعن   -2
 جون  قا ف  عجولي ةيين جوـس جو ذعي ييص فين  جو عوال دعجئع   ي  ي ل

 :ج ءيال

لجوعسينلوت جداع لجإلدجاياللعجوع ايليال
 ي  للطال س لل-تللللل

ل
ل
ل

X2 
X3 

 ول  ؤس ا جوسلن  جونمس  ن  و وعح ي  ء خل أي يح ث ق جا يم غ   -3
  جونحليال جوحت ؤال ي ل ؤن جوعسلينيال عجوسيأا

X4 

 عجقيعص دي جولي ة  جو ل    جيع جو  ؤس ا جدجاة يعجاجا ءعأثع -4
 .عجقجعن ع 

X5 
 

 جوععجكنيال جوي عة  ذجا جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤس ا ف  جوت جدا جنيع ءعنعع -5
 .عجونع  اة جونلعنعة جونن اة ا نعي ال

X6 

 جو  ؤسيال جونيةل ا جدجو على  جو ل  ف  جوعحعيال يالجو م جكعن ل ع م ييثع -6
 .عء  اع  جوعسلينيال عجوسيئ ا

X7 

 جوفميال   وت جدا ح يث  جونـتلال جوعسلينيال عجوسيأا جو  ؤس ا اف  ؤن ق   -7
 جونععجكنال عجوي عة جوتف وة ذجا عجقدجايال

X8 
 

 عج ءس عؤي جونععجكنال جن  زجءس  نعي ال جوعسلينيال جونيةل ا جةع  عت -8
 جون عنع ث ال ءتل  جا جونعع  سال

X9 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لي3ج عللل)

لجو يملجو  ع ياللعنل اللء  ينلجوس ؤللؤنلجوع  ينلجوتل 
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لي4ج عللل)

 التباين نسبة

 التجميعي

Cumulative % 

 التباين نسبة

% of Variance 

 الذاتية القيم

Initial Eigen 

values 

 العوامل

Component 

34.360 34.360 3.092 1 

61.104 26.745 2.407 2 

73.811 12.706 1.144 3 

82.806 8.995 .810 4 

88.691 5.886 .530 5 

93.898 5.206 .469 6 

97.415 3.517 .317 7 

100.000 2.585 .233 8 

100.000 -3.319E-16 -2.987E-17 9 
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لؤصف فاللجوس جؤللجون عاة

ل

 

Component 

 

 1 2 3 

X1 .642 .102 .355 

X2 
6.985E-

02 
.969 1.109E-02 

X3 
6.985E-

02 
.969 1.109E-02 

X4 .785 .296 -1.053E-03 

X5 .885 -.220 -3.185E-02 

X6 

-

7.907E-

03 

-.117 .860 

X7 .124 -.538 .419 

X8 .739 

-

8.017E-

02 

.423 

X9 .403 
6.321E-

02 
.733 

للللللللل

للل

للللللللللللللللللللللللل

 العامل األول :
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يلؤنلجوع  ينلجوتل لعي ل34.360يـتللعذجلجوس ؤللأعنياللك يعةلعؤعني"ةلؤنلحيثلجوعأثيعلأذلينثلل)

ل) لجونعغيعجالجـءيال ل)ءعأثعلX8,X5,X4,X1ءحنن لجوعج ع لجوليجل لج عوى ل  ونعء ال لءنثل لعجوع  ل، ي

يل،لعؤنل0.885 مل الل)يعجاجالجدجاةلجو  ؤس ال  جيعلجو ل لجولي ة لعجقيعص ديلعجقجعن ع ليل

لن  ولجونمس لجوسلن لول  ؤس العجوسيأال لجوليجللجوث وثل)يم غ لجالقليح ثلأيلء خللوعح ي  ثم

لجونحليالليل مل الل) لذوؤليأء لجوليجللجول  عل)ق  لؤنل0.785جوعسلينياللؤنلي للجوحت ؤال لع س  يل،

لع لجوفميال ل  وت جدا لح يث  لجونـتلال لجوعسلينيال لعجوسيأا لجو  ؤس ا لعجوي عةلاف  لجوتف وة لذجا جقدجايال

يل،لعأخيعجلجوليجللج علل)إجعجولجون  اناللف لأدجولجونيةل الجو  ؤسيالل0.739جونععجكناليل مل الل)

ليل.0.642عجوسيئ الجوعسلينيالليت ال س لجومععجوىلجؤت ن ءس لجقدجاياللعجوفميالليل مل الل)

 العامل الثاني :

لجوث نياللؤنلحيثل لجوس ؤلل  ونعء ال يلؤنلجوع  ينل26.745ج عنياللذوؤل نهلي  مل عفليعل)يأء لعذج

ل) لجـءيال لجونعغيعجا لءحنن لعي  ل)تيللX7,X3,X2جوتل  لع لي لأ لجوث ن ) لجوليجل لءنثل لعجوع  ل، ي

ل) لؤعل عيال ل مل ال لج عوىل لعجوسيئ الجوعسلينيالل0.969  ونعء ال لجونيةل الجو  ؤسيال ل)ءسعن  لععن  ي

ئعلجو عواللفين لييصلذعيلجوـس جولعجولي ةيينلف لجوعسينلجقخعتلجوعني"لجونسعن لؤنلي لل  ي لدعج

وت جداع لجإلدجاياللعجوع ايليالللليلعل)ءسعن لجونيةل الجو  ؤسياللعجوسيئ الجوعسلينياللجقخعتلجوعني"ل

جونسعن لؤنلي لل  ي لدعجئعلجو عواللفين لييصلذعيلجوـس جولعجولي ةيينلف لي  للطال س ليل،لعؤنل

ل لجول دسل مل ال لجوليجل لجدجول0.538)ثم لعلى ل لجو ل  لف  لجوعحعيال لجو ميال لجكعن ل لع م ل)ييثع لعع  ي

لجونيةل الجو  ؤسياللعجوسيئ الجوعسلينياللعء  اع ليل.

 العامل الثالث :

ل) لنل عه لؤ  لجوس ؤل لعذج لجونعغيعينل)12.706يفلع لجوتل لعءحنن لجوع  ين لؤن لعجوع لX9,X6ي ل، ي

 ؤس العجوسيئ الجوعسلينيالل ذجالجوي عةلجوععجكنياللءنثللجوليجللجوي ؤسل)ءعنععلجنيعلجوت جدالف لجو 

ل) ل مل ال لي لعجونع  اة لجونن اة الجونلعنعة لجوث ؤنل)جةع  عتل0.860نعي ال لجوليجل لعؤنلثم ل، ي

جونيةل الجوعسلينياللنعي اللجن  زجءس لجونععجكناللعؤيعج ءس لجونعع  ساللجالءتل لث اللجون عنعليل مل الل

ليل.0.733)

لجومع ئ  لول  ن للعؤنلخالللؤالحعال لجوس ؤل  لأخذال  وعحليل لجونعغيعجالي  لأالجنيع ليع ين أعال 

لجونح ال لضنن لجوـ ؤلالي لجو  دة لجدجاة لء  يف لف  لجونلعي ؤال لعج نعنال لجوعـعيس ا ل)دعا جوث وث

لأك ال لعي  ل، لجةعسعجضس  لءم لجوع  لجوثالثال لجوس جؤل لحل  لجخعالحلأعنيعس  لؤن ل  وعغم ل ل، جوث ن 

لجإلج   العلىل



 2011تموز /                      التربية األساسية / جامعة بابل      كلية مجلة                             5العدد / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 429 

جدجاةلجو  ؤس ال  جيعلجو ل لجولي ة لعجقيعص ديلعجقجعن ع لعليم غ لجالقليح ثلءأثعليعجاجال

لؤن ل لجونحليال لن  ولجونمس لجوسلن لول  ؤس العجوسيأالجوعسلينياللؤنلي للجوحت ؤال أيلء خللوعح ي 

لجوتف وةل لذجا لعجقدجايال لجوفميال ل  وت جدا لح يث  لجونـتلال لجوعسلينيال لعجوسيئ ا لجو  ؤس ا لاف  يعسين

وي عةلجونععجكناللعجالإجعجولجون  اناللف لأدجولجونيةل الجو  ؤسياللعجوسيئ الجوعسلينيالليت ال س لعج

لجومععجوىلجؤت ن ءس لجقدجاياللعجوفميالللعع لجنيسس ل سعالضننلنل اللؤعءفساللؤنلجوس ؤللج علل.

 الجانب الثالث:امكانية تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية

لي5ج علل)

لء  يفلضن الجو  دةلف لجونيةل الجوعسلينياللإؤت نيال

 جونعغيع جقةئلال ا

 جوعسلينيال جونيةل ا ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة وع يم جونسعن ة جونس ييع جا -1
 .ء  يع جوى  ح جال جوسعجييال

X1 

 ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة ء  يف على ءل ع  ؤس ييع عضع ؤن    ق -2
 .ء ينس  ثم عؤن جييالجوسع جوعسلينيال جونيةل ا

X2 

 يل ع  جوسعجييال جوعسلينيال جونيةل ا ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة ء  يف جا -3
 :على
لءحلينلجقدجولجونيةل ل-أ
لؤس و اللجإلخف ي الجقدجاياللعجوفميال.-ت
لجو ح ولعلىلجوفل دلجقدجايلعجون و .ل-جـل
لءح يفلجوس جواللف لجنيعلجونيةل ا.ل-دل
 لل

ل
ل

X3 
X4 
X5 
X6 

 ؤيعج ا ج دة افع على ءل ع  ج ءيال جوني عجا   أا ءعفف -4
 :جوسعجو ف  جوعسلينيال جونيةل ا

جع  ولجقؤعي زجالجون وياللعجون دياللول ل اللجونعف ييينلعف لجنيعلل-أ
لجونعجحللجو اجةيال

لف ل-ت لول   ل لؤس قالجوعيعج لجوى لجض فال لجخعت لؤس ييع جععن د
لجو  ؤس الجوسعجييال.ل

لجل-ج لعء  يع لجنيعللللللءفسيل لف  لعجوفم ال لجوعي ضيال ومـ ط ا
لجونلع ي ا

لجو   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لعنليال لف  لجو  ؤس ا لةي ة ا لععض ح لث  ا دـ
لعجوم للعؤس دواللجوـس دة.

لل ل لجكثعلل-عـ لعجءص ل ل  اء  ط لآوي الءلنح لإجعجوجالععضع جءي ذ
لالل ينلجونيةل الجوعع  ياللعجوعسلينياللف لجوسعجوف علي

لجوحت ؤياللعنلغيععملل-علل ءني"لجويعي ينلؤنلجونيةل الجوعسلينيال
لف لجو  ؤس الجقعلياللعم :

لجعق:جوعسين.
لث ني :لجو   للف لجو اجة الجوسلي ..

لع ؤشلللللل-زلل لإع  و لؤع لجو  ؤس ا لجنيع لف  لجونم ع  ء حي 
لي للجوع ايليين.لؤلن حل هل جعجولجوعغيعلؤن

ل
ل

X7 
ل

X8 
ل

X9 
ل

X10 
ل

X11 
ل
ل
ل

X12 
X13 

X14 
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لجنيعلل-حل لؤلع ت لعلى لجون ح ة لجو زجايال لجقؤعح ن ا جععن د
 جو  ؤس العجوسيئ الجوعسلينياللف لجوسعجو.

ل
X15 
ل
ل
 

 جو  ؤسيال جوي ؤال يي س خالوس  ؤن ينتن ؤي عجا عضع يعسين -5

 ولن عنع جون  ؤال

X16 

   ون ض عيال ءعنعع جا ي   جععن دع  جو جج  جونس ييع عضع عنليال -6

 جوس ويال عجوـف فيال

X17 

 جع جو  ع دجخل ة جو جوع ايليال ولسيأا جوع اي يال جونم ع  جععن د -7

 جوسلنيال جونليعة يي م  ن  خ اجه

X18 

 X19 عؤم يـعسم جاجئسم عجخذ جو عجاجا جءي ذ ف  جوس ؤلين ج عج  -8

9- 

 

 عء  ا ءي م جوع  جونف صل جنيع ف  عجوس  ت جوث جت ؤ  أ جععن د

 جوسلنيال جونليعة

X20 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لي6ج علل)

لجو يملجو  ع ياللعنل اللء  ينلجوس ؤللؤنلجوع  ينلجوتل 
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 التجميعي التباين نسبة

Cumulative % 

 التباين نسبة

% of Variance 

 الذاتية القيم

Initial Eigen values 

 العوامل

Component 

31.486 31.486 6.297 1 

51.238 19.752 3.950 2 

67.485 16.247 3.249 3 

76.661 9.176 1.835 4 

84.242 7.581 1.516 5 

89.996 5.754 1.151 6 

93.206 3.210 .642 7 

95.413 2.207 .441 8 

96.745 1.332 .266 9 

97.682 .937 .187 10 

98.381 .699 .140 11 

98.833 .452 9.048E-02 12 

99.241 .407 8.146E-02 13 

99.525 .285 5.691E-02 14 

99.746 .221 4.419E-02 15 

99.915 .169 3.383E-02 16 

100.000 8.472E-02 1.694E-02 17 

100.000 1.123E-15 2.247E-16 18 

100.000 1.383E-16 2.767E-17 19 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

ل

لي7ج عللل)

لؤصف فاللجوس جؤللجون عاةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 Component 

 

 6 5 4 3 2 1 ل

X1 .402 .107 .679 .412 -.185 -6.343E-02 

X2 .946 -4.711E-

02 

7.172E-

02 

-8.239E-

02 

-4.504E-

02 

-7.813E-02 

X3 .930 -6.626E-

02 

4.265E-

02 

-.145 -7.256E-

02 

-.120 

X4 .922 8.840E-

02 

5.066E-

02 

.156 -6.832E-

02 

-5.671E-02 

X5 .844 .101 .216 .131 -.156 -.190 

X6 .788 9.937E-

02 

4.532E-

02 

.164 -.389 -1.865E-02 

X7 3.117E-

02 

3.389E-

02 

.932 4.038E-

02 

4.095E-

02 

-4.505E-03 

X8 3.285E-

02 

-6.986E-

02 

.956 4.992E-

02 

.148 -2.900E-02 

X9 -.144 .130 -3.506E-

02 

-8.521E-

02 

.228 .939 

X10 -.144 .130 -3.506E-

02 

-8.521E-

02 

.228 .939 

X11 -.323 .527 -.212 6.054E-

02 

-4.973E-

02 

.393 

X12 2.049E-

02 

-3.197E-

02 

3.802E-

02 

.961 -1.006E-

02 

-2.532E-02 

X13 -2.931E-

02 

5.128E-

02 

8.881E-

02 

.932 .188 -4.872E-02 

X14 7.641E-

02 

.978 3.195E-

02 

1.826E-

03 

.113 7.030E-02 

X15 7.641E-

02 

.978 3.195E-

02 

1.826E-

03 

.113 7.030E-02 

X16 7.641E-.978 3.195E-1.826E-.113 7.030E-02 



 2011تموز /                      التربية األساسية / جامعة بابل      كلية مجلة                             5العدد / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 433 

02 02 03 

X17 .304 1.305E-

02 

.596 .516 -.328 -8.789E-02 

X18 .106 -4.973E-

03 

.577 .733 -.136 -.120 

X19 -.235 .180 1.037E-

02 

-7.709E-

06 

.896 .229 

X20 -.210 .176 2.632E-

02 

9.255E-

02 

.890 .250 

ل

 العامل األول :

ل) ليـتل لأذ لجوعأثيع لف  لعؤعني"ة لك يعة لأعنيال لجوس ؤل لعذج لعي ل31.486يحعل لجوتل  لجوع  ين لؤن ي

ل) لجـءيال لجونعغيعجا لX6,X5,X4,X3,X2ءحنن ل)ق لجوث ن  لجوليجل لءنثل لعجوع  ل، لعضعلي لؤن   

ؤس ييعلءل ع لعلىلء  يفلجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللف لجونيةل الجوعسلينياللجوسعجيياللعؤنلثملء ينس .ليل

يل،لعؤنل س ع لءأء لؤنلحيثلج عنياللف عجالجوليجللجوث وثلعجوي صالل ـل)جالء  يفل0.946 مل الل)

ل لعلىل...ي ليل ع  لجوسعجييال لف لجونيةل الجوعسلينيال لجوـ ؤلال لجو  دة لج عوىلجدجاة عج وال  ونعء ال

يل،لعؤنلثملجوف عةل)تيلعع ل)ؤس و الل0.930جوف عةل)أيلعع ل)ءحلينلجقدجولجونيةل ليل مل الل)

يل،لعثملجوف عةل)جـيلعجوي صالل ـل)جو ح ولعلىلجوفل دل0.922جإلخف ي الجقدجاياللعجوفميالليل مل الل)

للج عللك نتلضننلجوف عةل)ديليل،لعآخعلف عةلف لءحليللجوس ؤ0.844جقدجايلعجون و ليل مل الل)

ل)لءح يفلجوس جواللف لجنيعلجونيةل اليلع مل الل) ليسم لإالجوليجلل0.788عجوي صالل ـ يل،لععذج

لجوث ن لعجنيعلف عجالجوليجللجوث وثلء علضننلعذجلجوس ؤلل.

 العامل الثاني :

يلؤنلجوع  ينل19.752)ي علعذجلجوس ؤللف لجونعء اللجوث نياللؤنلحيثلج عنياللذوؤل نهلي  مل عفليعلللللل

يل،لعجوع لءنثللجوليجللجوعج علضننلX16,X15,X14,X11جوتل لعي لءحننلجونعغيعجالجـءيالل)

ل) لؤعل عيال لجوي ؤسلع مل ال لعجوليجل لع)حي ل)زي لع لإال0.978جوف عجال)عـي لءنثلتلف  لعجوع  ي

لع لف لجوسعجولي لؤيعج الجونيةل الجوعسلينيال لج دة لعلىلافع لءل ع  ع ل)ل)جوني عجالج ءيال

لجوعع  يالل لجونيةل ا ل ين لف عليال لجكثع لعجءص ل ل  اء  ط لءلنح لآوي ا لععضع لإجعجوجا جءي ذ

عجوعسلينياللف لجوسعجول،لء حي لجونم ع لف لجنيعلجو  ؤس الؤعلإع  ولع ؤشلؤلن حل هل جعجول

لجو  ؤس ال لعلىلؤلع تلجنيع لجون ح ة لجقؤعح ن الجو زجايال لجععن د لجوع ايليين، لي ل جوعغيعلؤن
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ليأء لجوليجللجوي ؤسل)يعسينلعضعلؤي عجالينتنلؤنلعجو لف لجوسعجويلعؤنلثم سيئ الجوعسلينيال

لخالوس ليي سلجوي ؤاللجو  ؤسياللجون  ؤاللولن عنعي.

 العامل الثالث :

يل،لX17,X8,X7,X1يلؤنلجوع  ينلجوتل لعءحننلجونعغيعجال)16.247يفلعلعذجلجوسنللؤ لنل عهل)

للجوعج عل  وف عةل)تيلعجوي صالل ـل)جععن دلؤس ييعلجخعتلجض فاللعجوع لءنثلل  ونعء اللج عوىلجوليج

يلعؤنلثملجوف عةل)أيلؤنلنفسل0.956جوىلؤس قالجوعيعجلول   للف لجو  ؤس الجوسعجيياليل مل الل)

لجونعجحلل لجنيع لعف  لجونعف ييين لول ل ال لعجون ديال لجون ويال لجقؤعي زجا ل)جع  و ل ـ لعجوي صال جوليجل

ل) ل مل ال لي لجو  دةللي0.932جو اجةيال لجدجاة لوع يم لجونسعن ة لجونس ييع ل)جا لج عل لجوليجل لعيع سس  ،

لجوليجلل0.679جوـ ؤلاللف لجونيةل الجوعسلينياللجوسعجييالل ح جاللجوىلء  يعليل مل الل) يل،لعأخيعج

جول دسل)عنلياللعضعلجونس ييعلجو جج لجععن دع لي  لجالءعنععل  ون ض عياللعجوـف فياللجوس ويالليل

لي.0.596 مل الل)

 عامل الرابع : ال

لنل عهل) لجوس ؤللؤ  ل،لX18,X13,X12يلؤنلجوع  ينلجوتل لعءحننلجونعغيعجال)9.176يفلعلعذج ي

ل)ءني"ل ل ـ لعجوي صال لعث ني  لجعق لضنن ل)عي لجوف عة لجوعج ع لجوليجل لج عوى ل  ونعء ال لءنثل عجوع 

لف لجو  ؤس الجقعلياللعم جو لجوحت ؤياللعنلغيععم ل مل اللجويعي ينلؤنلجونيةل الجوعسلينيال عسيني

ل مل الل)0.961) لجو   للف لجو اجة الجوسلي ي ل)ععم  لجوليجللجول  عل)جععن دل0.932ي ي،لعؤنلثم

جونم ع لجوع اي ياللولسيأالجوع ايلياللة جولدجخللجو  علجعلخ اجهل ن ليي ملجونليعةلجوسلنيالليل مل الل

ليل.0.733)

 

 العامل الخامس : 

ل) لنل عه لجوسنللؤ  لؤنلجوع7.581يفلعلعذج لعجوع لء علX20,X19  ينلجوتل لضننلجونعغيعينل)ي ي

لع مل الل لي لعؤم يـعسم لجاجئسم لعجخذ لجو عجاجا لجءي ذ لف  لجوس ؤلين ل)ج عج  لجوث ؤن لجوليجل ضنن

لعء  ال0.896) لجوع لءي م لجونف صل لجوث جتلعجوس  تلف لجنيع لؤ  أ ل)جععن د لجوع ةع لعجوليجل ي

لي.0.890جونليعةلجوسلنياليل مل الل)

 : العامل السادس
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ل) لنل عه لؤ  لجوس ؤل لعذج لجونعغيعينل)5.754يفلع لجوتل لضنن لجوع  ين لؤن لعجوع لء علX10,X9ي ي

ضننلجوليجللجوعج عل)للجوني عجالج ءياللءل ع لعلىلافعلج دةلؤيعج الجونيةل الجوعسلينياللف ل

يعلجوسعجويلجوف عءينل)جيلعل)ديلعجوي صالل ـل)لءفسيللعء  يعلجومـ ط الجوعي ضياللعجوفمياللعف لجن

جونلع ي العث  الععض حلةي ة الجو  ؤس الف لعنلياللجو   للعجوم للعؤس دواللجوـس دةليلع مل الل

ليل.0.939ؤعل عيالل)

يالحظلؤنلجومع ئ لأعال لجالجنيعلجونعغيعجالي لأخذال  وعحليللجوس ؤل لولنح الجوث وثل)جؤت نياللء  يفل

نلجخعالحلأعنيعس لحل لجوس جؤللجولعاللجوع لجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللف لجونيةل الجوعسلينياللي،ل  وعغملؤ

لف ل لجوـ ؤلال لجو  دة لجدجاة لء  يف ل لأعنيال لجو حثلؤع لجءف ولعيمال لجوذيلييك  لج ؤع ل، لجةعسعجضس  ءم

لف ل لجوـ ؤلال لجو  دة لعلىلء  يفلجدجاة لعلىلعضعلؤس ييعلءل ع  لأعًق لعجوعأكي  ل جونيةل الجوعسلينيال

نس لعجالء  يفلجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللف لجونيةل الجوعسلينياللجونيةل الجوعسلينياللجوسعجيياللعؤنلثملء ي

يل ع لعلىلءحلينلجقدجولجونيةل لعؤس و اللجإلخف ي الجقدجاياللعجوفمياللعجو ح ولعلىلجوفل دلجقدجايل

لعجون و لعليح فلجوس جواللف لجنيعلجونيةل ا.

اةلجو م دةلجوـم ؤلاللعجوعم للللععذجلؤم ليث متللفعضميع لجو حمثلجونعنحم اءينلفم لجععنم دلؤس ييعف علماللقدجلللللللل

ة حلء"ي لكف وةلأدجولعف علياللجونيةل الجوعسلينيالللعءس"زلؤيعج ءس لف لجون عنمعلعةم حلء م ملأدجولللل

عذ لجونيةل العءسعمليينعس لضننلجون عنعلؤمعلءم فيعلجوحمن ن الجوالزؤماللوعح يمفلجوتفم وةلعجوف عليماللللللللل

لقنعنعس لجقدجاياللعجوعي  يالل.

عيلعؤ لء صللجويهلجو  حث الؤنلنع ئ لعمنلجج  م العيمماللجو حمثلفم للللللف لض ولؤ لء  ملؤنلععللنع

جقةع ي الي  ملجو  حث الؤ ن عاللؤنلجونس ييعلجقض فياللجوع لينتمنلجالءحم حلجومىلؤ ن عماللجونسم ييعلللللل

جوع لح دع لؤعكـ"لجو م دةلعجقععن ديمـاللعجوعم ليم غم لء جفععم لفم لجنيمعلجونيةلم الجوسلنيماللوحمن اللللللللللل

علء م يملجومعم ملعيم للللـــمـلـاللعجع  وعم لعزالك يمعلؤمنلضمننلعم صللللـــملءس لجون  ؤءح فلجو م دةلفم لخم ؤ للل

لءنثلتلعذ لجونس ييعل ن ليل ل:

جخعيمم الجو ل مماللعممم لجو  مم لل:ليم غمم لعضممعلؤسمم ييعلؤسيممماللعممم ليممـ  للجو ل ممـاللجو مم دلفمم للل

جو  ؤس العجونيةل الجوسلنيالل  قض فاللجوىلؤسي الجونس للو ح  لفس لفم لحم قالؤسيمماللللل

لغيعلك حليت ا

ؤممم ع لجوعمم ايسل:ليم غمم لجععنمم دلةي ةمماللعلنيمماللعجضممحاللفمم لؤلأوـممـاللءح يمم لجونم عـممـ لللللل

جو اجةياللعع ملجقكعف ول  ونم ع لجومععياللف  ل لليعملجقععن دلعلىلجوعم اي لجوسنلم لفم لللل

دعجئعلجو عواللعجوـعك الويت الجومصفلجوث ن لؤمنلكمللعم ملداجةم لؤيصمـصلولعم اي للللللل

 ءذةلؤعيصصمينلفم لعمذجلجون مـ لللويتعلم لجو  وم لجونسم اجاللللللللجوسنل لعءحتلأ عجحلجة
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جوفمياللجثم ولجوع اي لجوع اي ل:ليعسمينلعلمىلجونيةلم الجوسلنيماللجالءحمعل معجؤ لء اي يماللللللللل

ؤلعنعةل عح ولعيئاللجوع ايسلعجوسم ؤلينلوم يس لةم جولكم العمذجلجوعم اي لدجخمللجو لم لأعللللللللل

 م وت جدالجونيعلمـاللعجوتفم وةلللللخ اجـهلعيعملذومؤلؤمنلخمالللء ةميعليلمملجوعم اي لعدعنمهللللللل

جض فـاللجوىلءيصيصلؤ  وغلك فياللينتنلؤنلخالوس لجي ؤالل عجؤ لؤلمعنعةلق معج لجنيمعلللل

لجوس ؤلينلف لجونيةلاللجوسلنيالل.

ج ممعج لجوسمم ؤلينلفمم لعنليمماللجءيمم ذلجو ممعجال:ليعممـملذوممؤلؤممـنلخممالللج ممعج لجوس ؤليممـنلفمم للللل

جقؤمم الجوعممـ ليممععالعجممـ دللللؤ مم قالصمممعلجو عجاعأخممذلجاجئسممملعؤم يـممعسملفمم لجنيممـعللل

ضععاةلوس لعذوؤلؤنلأجللجسلسمملجم"ولؤمنلجوسنليماللجوعسلينيماللعجم"ولؤمنلعنليمـاللصممعلللللللللل

لجو عجال.

جقءص قال:لءسعن لجو   ئفلجقدجاياللف لجو  ؤس الجوسعجييالل ص اةلك يمعةلعلمىلعجم دلللل

 لعنليمماللجءصمم قالدجخليمماللؤممعلجونعؤةمميينلعخ اجيمماللؤممعلجونحممي لجويمم اج لوع ييممـملنع ئممـل

جقدجولفيم غ لعلىلجونليعللجقدجايلجاليفعحليمم جالجءصم لل يممهلع مينلجوس ؤليمـنلعذومؤللللللل

قيم ضلجوس ؤلينل   عتلعلضععاةلجو عجالجونعيذلعؤ تلف ئ ءهلجضم فاللجومىلةمن ضلجنيمـعللللل

جقاجولعجون ععحمم الجون ععحمماللؤممنلجوسمم ؤلينلجوممذينليصمم دفسملأثممم ولءممأديعسملقعن وسـممـمللللل

دلو مم وجالعججعن عمم الؤممعلجـخممعينلفمم لجونحممي لجوي اجممـ للل.جضمم فاللجوممىلضممععاةلعجمم ل

وعح يـ لؤ تلي  للجون عنعلعاض  لعنلجوي ؤ الجوعم لء م ؤس لءلمؤلجونيةلم العؤسعفمـاللللللل

فين لجذجلك العم  لن  طلخلللؤسيماللعآاجولينتمنلء  يععم لوعحلمينلن عيماللءلمؤلجويم ؤ اللللللل

لجون  ؤالل.

جونيةل الجوسلنياللينتنلؤنلخالوس للؤس ييعلجوتف وةل:لضععاةلعج دلعم صعلولتف وةلو ت

ء ييملجدجولءلؤلجونيةل الة جولك نتلعلىلؤلع تلجوس ؤلينلعجوع ايليينلعذوؤلؤمنلأجملللل

لءح ي لن  طلجويلللعؤس و عس ل ينلفععةلعجخعتل.

جوثمم جتلعجوس مم تل:ق مم لجاليتمم الوتممللؤيةلمماللعلنيممـاللؤ مم ألجوثمم جتلوال يـممـ الجوممذينلللللل

للء مم يملجونت فمملالجون ويـممـاللعجوسيميممـاللعضممععةلعجمم دلللي مم عالفمم لجدجولجعنمم وسملؤممنلخممالل

لجوس  تلوأل ي الجوذينليليئ الجوسنلياللجوعسلينيالل.

ج دةلجوي ؤ الجون  ؤالل:ليم غم لجالءعء م لجونيةلم الجوسلنيمالل  م دةلجوي ؤمـ الجون  ؤماللللللللل

لولع ايليينلعجقفعجدلجوس ؤلينلفيس لعذوؤلؤنلخالللعج دلجوعأؤينلجوصح لعء فيعلجولتنل

نالئمممملعءممم فيعلخممم ؤ الجخمممعتل سممم لجحممم وعسملولع  عممم لجضممم فاللوليممم ؤ الجوعممم لء ممم ؤس للللجو

لقطف وســـملعع جئلسملجض فاللجوىلء فيع عجؤ لةي حياللعلءعفيسياللخ صالل سمل.
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ء لمميملجوصممالحي العجونلمميعوي ال:يم غمم لعلممىلجونيةممـل الجوسلنيممـاللء لمميملجوصممالحي الل

ملجيعصمـ اع لعلمىل ميصلؤسمينلللللعجونليعوي ال مينلجقفمعجدلكمللحلم لجخعص صمهلععم لللللل

عذوؤلقععن دلجوس جوماللفم لء زيمعلجو جج م العضمععاةلجحلم سلجو نيمعل  نسمـملجم"ولؤمنللللللللللل

لجونيةلاللجوسلنيال.

 جوـممف فياللعجو ضمم حل:ليعسممينلعلممىلجو  ؤسمم العجونيةلمم الجوسلنيمماللجالء مم مل مـممعلللللللل

يمعللعجعالالعنلاؤياللجونيةلاللجوسلنياللعاة وعس لعجع جفس لول نيعلجضم فاللجومىلنـمعلجنللل

جوي  لعجون ععحـ الجوع لءم يلءح ي س لعؤم يـاللجنيمعلجقفمعجدلفيسم لعذومؤلؤمنلخماللللللللل

ل0جون يعلجقكعععن لوعلؤلجو  ؤساللعجونيةلاللعجو ة ئللجونع حاللجقخعتل

 جونع ل مم الجقك دينيمماللعجونسميممالل:لي مم لعضممعلجولي ةممـ العجقجممعجوجالجوي صممـاللللللللل

 لولحمم ج  لجون ضمم عاللفمم لعممذجلل  خعيممـ الأعحمم ولجوسيئمماللجوع ايلممياللعؤمم تلؤ    عسممل

جون ممم للععممم ملء ممم عزلعمممذ لجوحممم ج  لعخ صممماللفممم لؤ ممم للجوعيصصممم الجوسلنيممماللللل

لعجقةع  ؤاللعجون ض عياللعجوم"جعهل.

 جوعي  اللجق عجفيالل:ضععاةلعج دلجس الج عجفياللؤلعنعةلوع ييملجقعن للعجومـ ط ال

ؤ تلفس ويمـاللنعم مللل ينلفععةلعجخعتلعضن الء  يفلجول جئحلجو  جنيــنلجون عةلعء يـيمل

لجو  دةلف لجونيةلاللجوسلنيالل.

 جوععكي"لعلىلؤسي الؤسملعع ليي سلؤ  جالجوي ؤاللجو  ؤسيـاللجون  ؤاللولن عنعلؤنل

 خالللدعاعملف لؤ  للجوحي ةلجوسنلياللة جولك الف لجو   ضلجوس ملأعلجو   ضلجوي ال.

ل

 االستنتاجــــــات :

لء صللجو  حث الجوىلجقةعمع ج الجـءيالل:

ص الجونس ييعلجونسعن ةلعجوص داةلؤنلي للؤعك"لجو  دةلعجقععن دياللف لجو  جن لي ي1

لجوع ويال:

ل

لجون  انالل ينلجو  ؤس العجونيةل الجوسلنيالل ص اةلعجضحهلإؤت نيال -لأ

ع ملص عالو جئحلعءسلين الءمصلعلىلؤ عياللجونس ييعلجونلعي ؤاللوتللعمصعل -لت

لعس ؤللؤسس ؤنلعم صعلجون خالالعجوسنلي العجونيعج العكيفياللجو
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ل ل  ضعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل-جـ لعجقكعف و لعمصع لكل لؤي عجا لعلى لجوم  ط لء زيع لجويال لءح ي  ليعم لللللللللللللللوم

%ل25%لع25عزالو نيعلجوني عجالضننلجوسمصعلجو جح لعجونعنثلل  ومل هل

ل العلىلجوع جو %لوتللؤنلجون خالالعجوسنلي العجونيعج50ع

لجعزجالءعجعحتل ينلل-.دلللل لعففلؤح عالائيليهلعضستلوس  لجومع م لعم صع لء  يم ءم

%لول عجؤ لعجونم ع لجو اجةياللعجو حثلجوسلن ل16%لوالخاليي الجو  ؤسياللعل3

 ذجالجومل هلعيالحظلجوف  ةلجوت يعةل ينلءلؤلجقعزجالعع ملؤ ض عياللعج دع ل

ل0

ل

 مـعاة وعس لعاؤيعس لعجع جفس لجوع لءلسىلجوىلءح ي س لف لع مليي ملجونيةل الجوسلنيالل ي2

لجون يعلجقوتعععن لجعلؤ الالدعاياللؤعيصصالل.

جنس جملءت فيلجوفعالف لجنيعلجونيةل الجوسلنياللؤنلحيثلجوعيصيص الجون وياللعجو مىل ي3

لجوعحعياللعجقؤعي زجالجونسم يالل.

جقع جدياللءفع علجوىللؤ خالالجونيةلـ الجوسلنيـاللجوع لع لؤنلخعي  لجو اجةاللإا ي4

لجونس ييعلجوسلنياللعجون ض عيالل.

جوع لء  مل س لجو زجاةلق ـ لوس لؤنلجع دةلء  يـملعء  يفلنع ملجو  دةلعليس للج نـ ال ي5

ل  عع  اع لجو سهلجوعلجعياللعجونـعفاللوسذجلجو عن ؤ لف لجنيعلجونيةل الجوسلنيالل.

ف لجو  ؤس العجونيةل الجوسلنياللجنس جملجونس ييعلجوي صالل  نع  ولأعح ولؤعك"لجو  دةل ي6

لجوع لؤنلخالوس لينتنلجنع  ولعجخعي الجعح ولعذجلجونعك"لدعالغيععمل.

جنس جملجقين الجوح ي  لؤنلي للأصح تلجو عجال أعنياللء  يـفلنع ملجو ــ دةلعؤ تل ي7

لجوف جئ لجونع خ ةلؤنلعاجولء  ي هل.

ع لء  ؤس لجو  ؤس الولن عنعلف  جالجونسي الجوعئيل لجوي ال  ي سلجوي ؤاللجو  ؤسياللجو ي8

لع ي الءأثيعع لعليهل.

ع ملجكعن للعم صعلفحصلجومع ملجون ض عــاللؤنلي للؤعك"لجو ـ دةلف لجو زجاةل ي9

لوفحصلجنيعلج جن لجومع مل.

لجوعسليجوع  عللالؤعك"جقععن ديؤنلجوـس دةلجوص داةليلأال10 جوس و لي ليع مىلةي ةالللللللللللللللللللللللللللللللمو زجاة

للللللللللؤعناللف لؤمحلءلؤلجوـس دجا.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 التوصيــــــــات:

ل-ونس و اللجقةعمع ج العضعلجو  حث اللجوع صي الجـءيالل:

ؤنلخالوس لؤ  اناللأدجوللضععاةلعج دلؤس ييعلعلنياللعجضـحاللؤسلماللول نيــعلينتن ي1

لجو  ؤس ال.
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ضععاةلنـعلاؤياللعاة واللعأع جحلجو  ؤس العجونيةـل الجوسلنياللف لجنيعلعة ئلل ي2

لجقعالالحعىليلع يعلجو نيعلجقطالضلعليس ل.ل

ضععاةلءت فيلجوفعالو نيعلجونيةل الجوسلنياللؤنلحيثلجوعيصيص الجون وياللعجو مىل ي3

لفلجو نيعلف لخ ل  جياللعجح .جوعحعياللعجقؤعي زجالجونسم ياللوت لي 

يعملء  ي هللف لجو  جياللف لعزجاةلجوعع يالل  عع  اع للءنثللؤ خالاللوم  حلجو عن ؤ ل ي4

لجو  ؤس العجونيةل الجوسلنيالل.ل

يم غ لنـعلث  فاللؤ عنسياللجالء  يفل عن ؤ لجو  دةلقليسم لجقط حالل لنساللجو  ؤسـالل ي5

ؤنلعذجلءن ؤ الفس ليسم لجقاء  ولجوع لوملءح فلجونلع تلجون ل تل للعلىلجوستسل

 نلع تلءلؤلجو  ؤسـ الجوىلؤلع ي الأفحلل الءح ي لن  طلجويلللعجوحسفلعجق  اةل

لجويس لء سللؤنلأصح تلجو عجاليلس الجوىلؤس و عس لعء  عزع لؤلع  الال.

ق  لجالءت الجنيعلجونيةل الجوسلنياللف لخ ل ععضلعجح لف لجنيعلجو  جن لؤمس ل ي6

ون وياللعجو مىلجوعحعياللعجقؤعي زجالجونسم ياللجقخعتلكع فعلفعلالجو"ؤ واللجوعيصيص الج

ل0لولي اجلعجونـ اكاللف لجونيءنعجالجوسلنيالل

ق  لؤنلجععن دلعذجلجومع ملعلىلجقنـ اللف لعزجاةلجوعسليملجوس و لوت نس لجو سهلجوعجعيالل ي7

لوع  يفلعذجلجو عن ؤ لعجونـعفاللعليهل.ل

علنياللعم لجنع  ولأعح ولؤعك"لجو  دةلعففلؤس يـــيعللجوععكي"لعلىلجةعم  طلؤس ييع ي8

لخ صاللعع ملجول  ولجوىلجقجعس دجالف لعنلياللجقخعي ال.

ء عياللجو س الذجالجوساليالل  عالعذجلجو عن ؤـ لف لافعلكف وةلجدجولجو  ؤس الجوسعجييالل ي9

لعجونيةل الجوسلنيالل.

ياللجوي ؤ الضععاةلعج دلؤس ييعلعلنياللعجضحاللعؤتع  الللو ي سلؤ  جاعأعن ي10

لجو  ؤسياللجون  ؤالل.

ءس"ي"لعم صعلفحصلنع ملجو  دةلجون عةلؤنلي للؤعك"لجو  دةلف لجو زجاةلل ي11

عق  لؤنلجخعي اللل سم صعلآخعتلج ي ةلوت ليت الجوع  يمل  ؤالالو نيعلجقنـ الل

ل.جعح ولؤعك"لجو  دةلف لجونيةل الجوسلنيالل  ياللعؤ ض عيــالل.

 جسهلءعنععل  ةع الوياللعحي دياللعؤسمياللع ويالل.لليعسينلجص جال س دةلجون    اللؤن ي12

ل

ل-المصـــــــــــــــــادر:

 الكتب العربية : 

(، ي،اجقدجاةل2002جوح يث ل،اجؤ لحتنتلفيجدعف ئ"لغ زيلع  لجول يفلأو ي ء

جوصم عياللجوي   نياللف لنع ملجقنع جلجـن ا،دجالعجئللول   عاللعجومـعل،لجو  ساللجو وىل

ل،عن ال،لجقادا.
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جوس ن ل،خليللج عجعيملعجةن عيللج عجعيملجو "جزعع دللع  لجونلؤلك ايلل

ا،لجو  ساللجقعوى،لل2000-9001ي،اجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللعؤع ل  الجقي"ع2002،)

لؤ  ساللجق  عل،ل غ جد.

(،ي،اجدجاةلأنعناللجو  دةل2002جوس"جعيل،ؤحن لع  جو ع تلISO 9000&ISO 

 .تلوالاسنل،لـ أ ل،لوالرد ل،دورلاوئالسلنررل،لوسطبع"14000

(،ل9000ي،اجون خللجوىلجدجاةلجو  دةلجوـ ؤلاللعجـي"ع1982ي جال،ط ععلاج لISOالل

ل،دجالجوحص دل،لجون  ساللجو وىل،دؤـفل،ة اي .

 :الوثائق الرسمية 

ي،ادويللؤس ييعلعؤ  ييسلضن الجو  دةلعجقععن دل2009يلملجو  دةلعجقععن دلجقك دين ل،)ل

 عجييالا،عزجاةلجوعسليملجوس و لعجو حثلجوسلن ل.ول  ؤس الجوس

ل- -الكتب االجنبية :   

1-Russel . Roberta.Sلل&Taylor,Bernard,(1995),"Production and 

operations Management,prentice – Hall,Inc,USAلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل. 

2- Slack,Nigle and Others,(1998),"Operation Management",2nd 

Edition,Financial Times pitman publishing ,London                        . 

 وسرحام وسرح ه هللا بسم      

لعزجاةلجوعسليملجوس و لعجو حثلجوسلن لللللل
لج ؤساللجونثمىلللللللللللللللللل

لكلياللجقدجاةلعجقيعص دلللللللللللل
لاجةعن اةلجةع ي للللللللل

ل-ححعالج ةع ذلجوف ضل:

ل  و حثلجون ة ملللللللللللللللللللل لجقةع ي الجونعسل ال لجوتعيم يلعن لأالأضعل ينلي يل يصتم

ل-)ضن الجو  دةل ينلجو جيعلعجوع  يفليلعءعنح الؤـتلاللجو حثلف ل:

لل))ع ملعف ولجونس ييعلجون ض عاللف لء  يـــــفلنع ملجو  دةلولنيةل الجوسلنياللف ل للجو يئال

جونحلياللجض فــاللجوىلجالعنلياللجون  اناللو ي سلجقدجوليسعن لجون  ان الجقف يالل ينلجو  ؤسـ ال

جونحليــاللدعالجقخذل مععلجقعع  الجون  ان الجوسن دياللؤعلج ؤس العؤيةلــــ الع ونياللوس لل

جدجولعذ لء ايخلط يللؤعلجوعس ؤللؤعلجونس ييععالعةلعلىلجنس لوملءأخذل مععلجقعع  اجوعض لعنل

لجونيةل اليي.

ل-عة حلءلعي ملإج   ءتملوغعللءح يفلأع جحلجو حثلجوسلن لف  لعكن لؤ ينلف لأدن  ل:
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لجقاء  ولل لخالل لؤن لجو عن ؤ  لعذج لء  يف لجعجو لجو  ؤس الؤن لءح  س  لجوع  لجقعنيال لؤ ت  ي ا

ل ل عيعي س  لء  م لجوع  لجوسلنيال لجوت جدا لخالل لؤن لف عليعس  لعزي دة لجوي ؤ ا عجقاء  ول نلع ت

ل نلع تلجوي ؤ الجقجعن عياللجون  ؤاللعءح يفلجوعض لجون عنس لو عالءلؤلجونيةل ا

ل-عيح عللجو  حثلإث  الفعضيعينلأة ةيعينلء م ع لجو حثلؤف دع ل:

لجو  ؤس اللل لع ينلجقاء  ول نلع تلأدجو ل ينلأؤت نياللء  يفل عن ؤ لجو  دة لعثي ال عج دلعاليال

لعضياللجوعئيلياللفعضيعينلفععيعينلعن لجوسعجيياللعءم ثفلؤنلعذ لجوف

لعم  لعالياللعثي الل ينلء  يفلجو عن ؤ لع ينلءح يفلأع جحلعاة واللجونيةلاللجوسلنيالل

عم  لعالياللعثي الل ينلء  يفلجو عن ؤ لعجوحص للعلىليم عاللؤ عنسيالل  عالءلؤل

لجقجعن عيالل.ل  ونلعل"ؤ اجو  ؤس الؤنلخالللجقيف ول

ونع علجونم ة ل اجياللعجوي عةلنعج لجوعأ يعل سالؤالل)للللللليلدجخللجعيع ةملجو  حث الفيتملجو

                                                                                          جون   للوتللةيجلل

 مع فائق التقدير واالحترام                                                                                                     

لالباحثان                                                                                                      

 نعيم جاسم علي .د                                                                                                 

 اسعد غني جهاد. د                                                                                                  

 -المحور األول :

 مستوى الجودة في المؤسسات التعليمية العراقية  قياس

لط يساللجومـ طلجوذيلءن اةال

 لجونمص لجو  يف

 لجوعحصيللجو اجة

لوسلن جوعيصصلج

لع دلةم جالجوي ؤال
 ق ؤ  ح  جوى نسم جقةئلال ا

1- 
ل
ل
 

 عفميال جدجايال  نلعل"ؤ ا جوسعجو ف  جوعسلينيال جونيةل ا جنيع ءعنعع
 : عؤمس  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة ونن اةال ءيعلس 

.لك دالجدجايلعفم لؤيعلل

.لنعملجدجاياللعاي  ياللجي ةلعؤ   الل ص اةلفس والل
ليلنحل   ءص للجولليمل.نع ملولنسل ؤ الل-جـللللل
لؤ جادلؤ وياللعؤ دياللك فياللعؤالئنالل.ل-دللللل
أ عجحلعؤع  ساللوع  يعلؤلع تلجوعسليملعءح يفلجوف عليالللللل-عـللللل

لجون ل  ال.
ء  يملؤلعنعلونلع تلج دجولعلؤيعج الجونيةل الجوعسلينياللل-عللل

 ع ن ليي ملجون عنع.

   

    ج ععن م ؤن عجح   نلع ت سلينيالجوع عجوسيئ ا جو  ؤس ا جنيع ءحعى -2
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 . ؤعؤ و علن   نلع ت وعت ا ءيعلس  جوع  عجوعيصيص ا

 جونيةل ا جع جح وعح يف جوالزؤال عجونلعل"ؤ ا جونع ل  ا جنيع ء فع -3
 .جو جح ة جو  ؤسال ضنن جوتلي ا ط يسال ؤع يعم ة  ع ن  جوعسلينيال

   

 عع  جو جح ة جو  ؤسال ضنن جوتلي ا ط يسال ؤع جوع ايليال جوت جدا ء جفف -4
 .عليس  جونص دو ولنالك ا ؤ    ال

   

 وعت ا جوس و  جوعسليم عزجاة ي ل ؤن جونسعن ة عجونس يع جون  ييس ء  يع -5
 جوعسلينيال جونيةل ا ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة جدجو و ي س عؤالئنال ك فيال

 .جوسعجييال

   

 

 ق ادارة الجودة الشاملة:دور التشريعات واألنظمة المستخدمة في تطبي   

 ق  ؤ  ح  جوى نسم جقةئلال ا

 يت ا جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤسيال جونيةل ا أدجو ف  جون  انال إجعجو -1
 .   عجوفميال جقدجايال جؤت ن ءس  جومععجوى  س 

   

 جونسعن  جوعني" جقخعت جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤسيال جونيةل ا ءسعن   -2
 ف  عجولي ةيين جوـس جو ذعي ييص فين  جو عوال دعجئع   ي  ي ل ؤن

 :ج ءيال جون  قا

لجوعسينلوت جداع لجإلدجاياللعجوع ايليال

  لي  للطال س. 

   

 ول  ؤس ا جوسلن  جونمس  ن  و وعح ي  ء خل أي يح ث ق جا يم غ   -3
  جونحليال جوحت ؤال ي ل ؤن جوعسلينيال عجوسيأا

   

 عجقيعص دي جولي ة  جو ل  جيع   جو  ؤس ا جدجاة يعجاجا ءعأثع -4
 .عجقجعن ع 

   

 جوي عة  ذجا جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤس ا ف  جوت جدا جنيع ءعنعع -5
 .عجونع  اة جونلعنعة جونن اة ا نعي ال جوععجكنيال

   

 جونيةل ا جدجو على ءأثيع جو ل  ف  جوعحعيال جو ميال جكعن ل وس م جا -6
 .  اع عء جوعسلينيال عجوسيئ ا جو  ؤسيال

   

 جوفميال   وت جدا ح يث  جونـتلال جوعسلينيال عجوسيأا جو  ؤس ا اف  ؤن ق   -7
 جونععجكنال عجوي عة جوتف وة ذجا عجقدجايال

   

 عؤيعج ءس  جونععجكنال جن  زجءس  نعي ال جوعسلينيال جونيةل ا جةع  عت -8
 جون عنع ث ال ءتل  جا جونعع  سال

   

ل

ل

ل

 الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية  إدارةتطبيق  كانيةإم                        

 ق  ؤ  ح  جوى نسم جقةئلال ا

 جوعسلينيال جونيةل ا ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة وع يم جونسعن ة جونس ييع جا -1
 .ء  يع جوى  ح جال جوسعجييال
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 ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة ء  يف على ءل ع  ؤس ييع عضع ؤن    ق -2
 .ء ينس  ثم عؤن جوسعجييال جوعسلينيال ل اجونية

   

 يل ع  جوسعجييال جوعسلينيال جونيةل ا ف  جوـ ؤلال جو  دة جدجاة ء  يف جا -3
 :على

لءحلينلجقدجولجونيةل ل

.لؤس و اللجإلخف ي الجقدجاياللعجوفميال
لجو ح ولعلىلجوفل دلجقدجايلعجون و .ل-جـ
لءح يفلجوس جواللع  نيعلجونيةل ا.ل-د
 لل

   

 ؤيعج ا ج دة افع على ءل ع  ج ءيال جوني عجا   أا ءعفف -4
 :جوسعجو ف  جوعسلينيال جونيةل ا

لعف لل لجونعف ييين لول ل ال لعجون ديال لجون ويال لجقؤعي زجا جع  و
لجنيعلجونعجحللجو اجةيال

لف ل لول   ل لجوىلؤس قالجوعيعج لجخعتلجض فال لؤس ييع جععن د
لجو  ؤس الجوسعجييال.ل

لجومـ ل-ج لعء  يع لع  نيعللللللءفسيل لعجوفم ال لجوعي ضيال ط ا
لجونلع ي ا

لجو   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل-دـللل لعنليال لف  لجو  ؤس ا لةي ة ا لععض ح ث  ا
لعجوم للعؤس دواللجوـس دة.

لجكثعلل-عللل لعجءص ل ل  اء  ط لءلنح لآوي ا لععضع لإجعجوجا جءي ذ
لجونيةل الجوعع  ياللعجوعسلينياللف لجوسعجولف عليالل ين

ل
ءني"لجويعي ينلؤنلجونيةل الجوعسلينياللجوحت ؤياللعنلغيععملل-عـلل

لف لجو  ؤس الجقعلياللعم :
لجعق:جوعسين.

لث ني :لجو   للف لجو اجة الجوسلي ..
ء حي لجونم ع لف لجنيعلجو  ؤس الؤعلإع  ولع ؤشلللللؤلن حلل-زلل

لللجوع ايليين. هل جعجولجوعغيعلؤنلي 
لجنيعلل-حل لؤلع ت لعلى لجون ح ة لجو زجايال لجقؤعح ن ا جععن د

 جو  ؤس العجوسيئ الجوعسلينياللف لجوسعجو

   

 جو  ؤسيال جوي ؤال يي س خالوس  ؤن نعنتن ؤي عجا عضع ؤن ق   -5
 ولن عنع جون  ؤال

   

   ون ض عيال ءعنعع جا ي   جععن دع  جو جج  جونس ييع عضع عنليال -6
 جوس ويال  فيالعجوـف

   

 خ اجه جع جو  ع دجخل ة جو جوع ايليال ولسيأا جوع اي يال جونم ع  جععن د -7
  جوسلنيال جونليعة يي م  ن 

   

    عؤم يـعسم جاجئسم عجخذ جو عجاجا جءي ذ ف  جوس ؤلين ج عج  -8

 عء  ا ءي م جوع  جونف صل جنيع ف  عجوس  ت جوث جت ؤ  أ جععن د -9
 جوسلنيال جونليعة

   

        


