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  يف التعليم العايل) TQ(معايري قياس اجلودة الشاملة 

 ))أمنوذج تطبيقي  –بغداد /  اإلداريةالكلية التقنية ((

 جاسم مشتت دوايالدكتور  المساعد األستاذ                                   

  اإلداريةالكلية التقنية / جامعة بغداد                                 

  
  

  

  ملستخلصا
ــات  ــاييرتعــد تطبيق ــديم خدمــة  اساســياً  هــدفاً ) TQ(الجــودة الشــاملة  مع ــالي لتق ــيم الع ــي التعل ف

تقــدير نســبة مطابقــة الجـودة فــي الكليــة التقنيــة لـذا فــان هــدف البحــث هـو . تعليميـة ذات جــودة عاليــة
 Gap Analysisبغـــداد كـــأنموذج تطبيقـــي، اذ اســـتعملت قائمـــة الفحـــص وتحليـــل الفجـــوة / اإلداريـــة

Checklist  ان نســبة مطابقــة : لهــذا الغــرض، وتــم بموجبهــا التوصــل الــى مجموعــة مــن النتــائج منهــا
ق معـايير الجـودة الشـاملة فـي التعلــيم يـتطبتهـتم ب وٕانهـابمسـتوى جيـد، % ٧٦الجـودة فـي الكليـة بلغـت 

المجتمــع،  جـودة عضــو هيئــة التـدريس، وجــودة الخطــط الدراسـية، وجــودة خدمــة( العـالي والمتمثلــة بـــ 
، األداء، وجودة البرامج التعليميـة، وجـودة تقيـيم  األبحاثوجودة المرافق والتسهيالت الجامعية، وجودة 

 .من التوصياتذلك قدمت مجموعة  على وبناءً ) التمويل، وجودة الطالب  وجودة

  
Abstract 

Applications of total quality criteria are considered as basic aim in higher 
education for presenting educational service of high quality. Accordingly this 
research aims at estimating the quality conformable rate in the technical college 
of management/ Baghdad as a practical sample if (Gap Analysis Checklist) is 
used for this purpose accordingly number of results were reached among which 
are: 
The rate of quality conformity in the college was 76% (good level). It focuses on 
the implementation of total quality criteria in higher education represented by 
the quality of teaching member staff, quality of the study plans, quality of 
community service, quality of university activities and facilities, quality of 
researches, quality of teaching programmers, quality of performance evaluation, 
quality of financing and student’s quality and accordingly number of 
recommendations were reached. 
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  املقدمة 

ــى اخــتالف مســمياتها واهــدافها و فــي مختلــف دول ا بــدأت عــالم، لالتنظيمــات والمؤسســات عل
التـي افرزتهـا ثـورة تضع تصوراتها ورؤاها المستقبلية وترسم السياسات لمواجهة الصعوبات والتحديات 
  .العلم والمعلوماتية والعولمة لتتمكن من استيعاب التوقعات ووضع الحلول الالزمة لها 

نيسـان  ٢٩-٢٧عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرها للمدة وعلى مستوى العراق 
... نحــو صــياغة اســتراتيجية جــودة موحــدة لمؤسســات التعلــيم العــالي فــي العــراق (تحــت شــعار  ٢٠٠٩

تقـويم فان الجامعات العراقية وهيئة التعليم التقني اصبحت بحاجـة الـى ) طموح مشروع ونظرة مستقبلية
الذي ال يرتكز على معايير جودة التعلـيم وتطوير مع ضرورة عدم بقاها على النمط التقليدي في التعليم 

  .العالي 

   األولاملبحث 

  ودراسات سابقة منهجية البحث 

  منهجية البحث: أوال
  :ما ياتيالمنهجية من خالل يتناول هذا المبحث 

ضرورة تحسين جودة التعليم الذي يتمثل ب كبيراً  تحدياً  تواجه نظم التعليم العالي:  مشكلة البحث  -١
ذلــك الكثيــر مــن المــؤتمرات  أكــدت، كمــا تقدمــه الموسســات التعليميــة والــذي اصــبح هــدفا اساســيا لهــا

التعلـيم يجـب  إن التأكيـدليس تقديم العلم لكل المواطنين بـل الدولية الن التحدي الكبير للنظم التعليمية 
  .ويحقق رضا المستفيدين عن المخرجات والخدمات التعليمية المقدمة لهم  يقدم بجودة عالية أن

التعلـيم العـالي وعليه تتبلور مشكلة البحث في اختبار مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في 
  .مطابقة الجودة التي تسعى اليها  لتقدير نسبة طبقيتكأنموذج بغداد / اإلداريةالكلية التقنية واختيرت 
  :مطابقة الجودة  ةنسبتقدير تساعد في  اآلتية واألسئلة

 هل يمتلك القادة االستراتيجيون في الكلية رؤية مستقبلية عن كليتهم ؟ .١

مطابقـة الجـودة فـي الكليـة  نسـبةهل هناك تصور واقعي لدى القادة االستراتيجيين في الكليـة عـن  .٢
 ضوء معايير الجودة الشاملة في التعليم العالي ؟ في

 القوة والضعف في اداء الكلية في ضوء معايير الجودة في التعليم العالي؟ماهي نقاط  .٣

   البحث أهمية -٢

  :اآلتيالبحث في  أهميةتتجلى 
 .يم العاليلالجودة الشاملة في مؤسسات التعمعايير مفاهيمي عن  إطار تقديم .١

 .تسليط الضوء على اهمية ودور الجودة الشاملة في تحسين الخدمات التعليمية .٢

 .ة يالتعليمترصين المخرجات والخدمات الجودة الشاملة في معايير دور على  أكيدالت .٣

  البحث  أهداف -٣
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  :يسعى البحث الى تحقيق االهداف االتية 
 .كأنموذج تطبيقيبغداد / اإلداريةة في الكلية التقنية مطابقة الجودة الكليّ نسبة  تقدير .١

دة الشــــاملة فــــي الكليــــة التقنيــــة تشــــخيص مكــــامن القــــوة والضــــعف فــــي تطبيــــق معــــايير الجــــو  .٢
 .بغداد/اإلدارية

والعمـل  العـاليالجـودة الشـاملة فـي قطـاع التعلـيم  معـايير تطبيـق أهميـة إلـىاالنتبـاه  وٕاثارةتوجيه  .٣
 . نجاح تطبيقاتهاعلى تهيئة مستلزمات وسبل 

  ق مجع وحتليل البيانات ائطر -٤

 (Gap Analysis Checklist)  حليل الفجوةتو فحص التم جمع البيانات عن طريق استخدام قائمة     
سية ياوبين المعايير القالشاملة القائمة بين واقع نظام ادارة الجودة  لى تشخيص الفجوةإتهدف التي 

مقياس سباعي فقرات  تمواستخد قوائم الفحص الى تعابير كمية  فقرات عن اإلجابةومن اجل ترجمة 
   :وكما ياتي ييرللمعامدى مطابقة التنفيذ الفعلي  تقديرل

  )٣٥١- ٣٥٠،  ٣٢٦-٣٢٥:  ٢٠٠٨الخطيب ، (                                                  
  المقياس السباعي لتحديد درجة المطابقة وتحديد حجم الفجوة )١(جدول ال

  

  )الدرجة(وزن الفقرة   فقرة المقياس  ت
  ٦  مطبق كليا وموثق كليا  ١
  ٥  مطبق كليا وموثق جزئيا  ٢
  ٤  مطبق كليا وغير موثق  ٣
  ٣  مطبق جزئيا وموثق كليا  ٤
مطبق جزئيا وموثق   ٥

  جزئيا
٢  

  ١  مطبق جزئيا وغير موثق  ٦
  ٠  غير مطبق وغير موثق  ٧

 

عينة البحث مباشرة، الن فقرات المقياس تتطلب تطبيق فعلي لمعايير  إجاباتقام الباحث بتسجيل  إذ
  .بة مجردة بدون توثيق من قبل المستجيبينجودة الخدمة التعليمية وليس اجا

في الجانب التطبيقي وكما لكل محور في ضوء االجابات على قوائم الفحص  الدرجاتوبعد تحديد 
  :االتية الستخراج النسب المئوية لمدى المطابقة وكما ياتي يتم اعتماد المعادالتذلك الحقًا  دسير 

تطلبـــات الســـتخراج الوســـط الحســـابي المـــرجح ســـاب المعـــدل التقريبـــي لمـــدى المطابقـــة مـــع المح -أ 
(Weight Mean) المعادلـة  علـى وفـقسـاب قـيم التكـرارات لكـل قائمـة مـن قـوائم الفحـص و مـن خـالل ح

  : اآلتية
  )هاتتكرار  X األوزان(مجموع ال= الوسط الحسابي المرجح 
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  مجموع التكرارات                                   

  :باستخدام المعادلة االتية كليةدى مطابقة التنفيذ الفعلي من قبل الساب النسبة المئوية لمح - ب 
  الوسط الحسابي المرجح  = النسبة المئوية لمدى المطابقة 

  )اعلى درجة في المقياس  (٦                                
  :وكم ياتي) ١(المطابقة من الرقم  ساب حجم الفجوة من خالل طرح النسب المئوية لمدىح - ج 

  النسبة المئوية لمدى المطابقة -١= حجم الفجوة لكل قائمة فحص 
  البحثمنهج  -٥

ــد" Case study"علــى مــنهج دراســة الحالــة  حــثباال اعتمــد ه المــنهج الــذي يمتــاز بالوصــف بّع
التفصيلي الدقيق في المعلومات ذات العالقة فضال عن تعدد سماته من حيث امكانيتـه فـي الجمـع بـين 

  .حثي في آن واحداكثر من اسلوب ب
  البحثحدود  -٦

  :النقاط اآلتيةب تحدد البحث
تشرين ية اولغ ٢٠٠٩كانون الثاني  من الواقعة لمدةاالبحث  استغرق: الحدود الزمانية .١

 . ٢٠٠٩الثاني

والواقعة ضمن الحدود بغداد /اإلدارية ةالكلية التقنيفي  البحث  اجري: لحدود المكانية والجغرافيةا .٢
 .ظة بغدادالجغرافية لمحاف

عميد ( ـالعليا في الكلية متمثلة ب اإلداريةشمل البحث العاملين في المستويات : الحدود البشرية .٣
 .) ، ومسؤولي بعض الوحداتلميةالع األقسامالكلية، معاوني العميد، رؤساء 

جودة عضو هيئة (معايير مطابقة الجودة والمتمثلة بـعلى البحث  اقتصر: الحدود البحثية .٤
، وجودة البرامج التعليمية، وجودة الخطط الدراسية، وجودة المرافق والتسهيالت الجامعية، التدريس

والتي ) وجودة االبحاث، وجودة خدمة المجتمع، وجودة الطالب، وجودة التمويل، وجودة تقييم االداء
 .التعليميةللخدمة لتقدير مطابقة الجودة تم وضعها كفقرات في قائمة الفحص للمستجيبين 

  بغداد/  اإلداريةالكلية التقنية  - موقع اجراء البحث -٧

، لتواكــب  ١٩٩٩هــي احــدى مؤسســات العلــيم العــالي فــي هيئــة التعلــيم التقنــي، تاسســت عــام 
التطـــورات العلميـــة والتكنولوجيـــة والتوجهـــات الحديثـــة لمختلـــف العلـــوم وجوانبـــه التطبيقيـــة واســـتيعاب 

ــال وحقو  ــة فــي المجــاالت  اإلداريــةلهــا التطــورات الحاصــلة فــي بيئــة االعم ، اإلنتاجيــةوالتنظيميــة كاف
سـنوات، يتلقـى الطالـب خاللهـا الجوانـب  ٤مدة الدراسة فـي الكليـة . والمالية، والمصرفية والمعلوماتية 

ـــدها الخـــريج شـــهادة  ـــنح بع ـــي االختصـــاص، يم ـــات العمليـــة ف ـــة فضـــال عـــن ممارســـة التطبيق النظري
طالــب وطالبـة فـي الدراسـات االوليـة علمـا ان عــدد ) ٣٠٠٣(لطلبـة البكـالوريوس التقنـي، اذ بلـغ عـدد ا

تدريسيا بين استاذ واستاذ مساعد ومدرس ومـدرس ) ٧٦(بلغ  ٢٠١٠-٢٠٠٩االساتذة في الكلية لسنة 
  .نفسها لسنةا لفني) ٨٢(وعدد الفنيين ) ٢٩(مساعد وان عدد الكادر االداري 
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شـملت هـذه البـرامج كـل مـن برنـامج ، اذ عليـادراسـات الطموحة في مجـال ال وتنفذ الكلية خطة
الماجستير والدبلوم العالي في تخصصات تقنيات العمليات والتقنيات المالية والمحاسبية يمنح الخـريج 

في مجال االختصاص اذ بلـغ ) HDT(لبرنامج شهادة ماجستير تقني او دبلوم عالي تقني ابعد انتهاء 
ماجســتير مــع االرتقــاء بهــذه الدراســات العــالي و الدبلوم الــة وطالبــة فــي مرحلــ اطالبــ) ٣٣(عــدد الطلبــة 

  .مستقبال الى مرحلة الدكتوراه
ــوافر فــي الكليــة وحــدة بحــوث الجــودة ومكتــب است كمــا شــاري يهــدفان الــى تطــوير مجــاالت تت

في مجـال الجـودة ت التطبيقية السيما البحث العلمي في التخصصات المختلفة وانجاز البحوث والدراسا
  . ي الشركات الصناعية والخدميةلتطويرية فارات التدريبية و و الد إقامةلمجتمع فضال عن لخدمة ا

  مربرات اختيار موقع البحث -٨

  :اآلتيةلمبررات لبغداد كأنموذج تطبيقي للبحث  اإلداريةتم اختيار الكلية التقنية 
ــدة أن تكــون ك(بـــالكليــة تطبيقــات ادارة الجــودة الشــاملة حيــث حــددت رؤيتهــا تبنــي  -أ  ليــة تقنيــة قائ

ــرامج وخــدمات تعليميــة عاليــة الجــ ــرة فــي تقــديم ب ــة عاليــة التقنيــةومبتك شــديدة  ودة فــي بيئــة عالمي
ذلـك  تاالهداف التـي تسـعى إلـى تحققيهـا واعلنـوكذلك رسالتها وقيمها الجوهرية فضال عن ) المنافسة

  .بشكل رسمي وواضح وصريح
كليــات االخــرى مــع لابالجامعيــة بشــكل كــاٍف مقارنــة  فر الكــادر التدريســي والمرافــق والتســهيالتاتــو - ب 

 .وجود اسناد ودعم لزيادتها

ــام الدراســي الحــالي  - ج  ــي الكليــة للع ــول ف ــى للقب ــاع الحــد االدن ــة باغلــب  ٢٠١٠-٢٠٠٩ارتف مقارن
 .الكليات االخرى المناظرة لها نتيجة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية التي تقدمها للمستفيدين

  ات سابقةدراس: ثانياً 
يتناول هذا الجـزء بعـض الدراسـات والبحـوث التـي تتعلـق بموضـوع الدراسـة الحاليـة، الن فلسـفة 
الجودة الشاملة، وافكارها ليسـت قاصـرة علـى مجـال االنتـاج الصـناعي فقـط، وانمـا توجـد تجـارب دوليـة 

 :عليم الجامعي بشكل خاص وكما يأتيناجحة في تطبيقها في التعليم عموما وفي الت

  دراسات العربية -١

  )٢٠٠٢( ي دراسة الكيوم  ١-١
تقدير درجة امكانية تطبيق بعض مفاهيم ادارة الجودة الشاملة في كليات التربية : عنوان الدراسة -

  .في سلطنة عمان
رة الجودة الشاملة في التعرف على تقدير درجة امكانية تطبيق بعض مفاهيم ادا: هدف الدراسة -

  .طنة عمان من وجهة نظر األداريين والتدريسيين فيهابية في سلكليات التر 
أن وجهة النظر جاءت تقريبا متطابقة وان درجة امكانية تطبيق بعض مفاهيم ادارة : اهم النتائج -

رسالة الجامعة، وعمل الفريق، (الجودة الشاملة كانت بدرجة كبيرة على جميع مجاالت الدراسة 

منة 
الثا
سنة 
ال

– 
شرون

 والع
لثاني

دد ا
الع

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  األستاذ املساعد الدكتور جاسم مشتت دواي ...................                                   �  ١٠٨ � 
أما الطريقة ) ، والتدريب المستمراإلداريةمستمر، والالمركزية و وصناعة واتخاذ القرار، والتقويم ال

  .من وجهة نظر كل من اإلداريين والتدريسيين) متوسطة(العلمية فقد جاءت 
  )٢٠٠٥(دراسة الكناني  ٢- ١

جامعة /في كليتي التربية ابن الهيثم وابن رشد الجودة الشاملة إدارةمتطلبات تطبيق :عنوان الدراسة
  .بغداد

  .تحديد متطلبات ادارة الجودة الشاملة في كليتي التربية ابن الهيثم وابن رشد: الدراسة هدف -
القيادة، ( :واحتوت االداة سبعة معايير هيإذ اعدت استبانة على وفق معايير جائزة مالكوم بالدريج  

وقياس وتقويم والتخطيط االستراتيجي، ونظام المعلومات، وادارة الموارد البشرية، وتصميم العمليات، 
  .)الجودة، والتركيز على رضا المستفيد

بين اجابات % ٥هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  تتبين انه ليس: اهم النتائج -
ستنتاجات التي ابرزها أن متطلبات ادارة الجودة االامكن التوصل إلى بعض كما . عينة الكليتين

 .وفائدتها بأهميتهايشعرون  إنهمدريسية بدرجة عالية أي الشاملة مؤيدة من اعضاء الهيئة الت

  أجنبيةدراسات  -٢

 :Xue   ( 1999)دراسة ١-٢
 Effective practices of continuous quality improvement in United States Colleges and 

Universities  

تعلــيم العــالي وفقــا لمعــايير فــي مؤسســات الالممارســات المتعلقــة بــالجودة الشــاملة : عنــوان الدراســة -
  .مالكوم بالدريج

  .التعرف على الممارسات المتعلقة بالجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: هدف الدراسة -
توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى توزيـع مؤسسـات التعلـيم العـالي إلـى ثـالث مجموعـات مـن : اهم النتائج -

      .طبيقالمبتدئون في الت*   .حيث تطبيقها للجودة
 .ذوو الخبرة الطويلة في تطبيق الجودة*        .ذوو الخبرة المحدودة في تطبيق الجودة* 

نمـوذج خـاص اوتوصلت نتائج الدراسة أيضًا إلـى أن مؤسسـات التعلـيم العـالي تحتـاج إلـى بنـاء 
  .الدارة الجودة الشاملة

 :Kolcinski   (2000)دراسة ٢-٢
 Evaluation of success and failure factors and criteria in implementation of total 
quality management principles in administration at selected institutions of higher 
Education  

  . االخفاق والنجاح في تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية: عنوان الدراسة -
مؤسسـة تعليميـة ) ١٨٤(ى النجاح والفشل فـي تطبيـق الجـودة الشـاملة فـي تحديد مد: هدف الدراسة -

  .١٩٩٦و  ١٩٩١عامي 
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وجــد أن عــدد المؤسســات التــي تطبــق اســس ادارة الجــودة الشــاملة قــد زاد بــين عــام * : اهــم النتــائج-
مــن هــذه المؤسســات تشــجع علــى اتبــاع  %١٦ ان مؤسســة فضــال عــن) ١٠٠(إلــى  ١٩٩٦وعــام  ١٩٩١

مــن هــذه المؤسســات قامــت خــالل الســنوات  %٥٧و . اإلداريــةلشــاملة فــي عملياتهــا اســس الجــودة ا
  .الماضية بتقويم مدى اتباعها السس الجودة الشاملة

القيـادة وتعـد ذلـك معوقـا وضـعف  اإلداريقلة الدعم ذه المؤسسات اوضحت انها تعاني من ه% ٣٧* *
  .يرا في تطبيق اسس الجودة الشاملةكب
ــات ومشــؤ مــن هــذه الم %٩٣** * ــدت أنهــا واجهــت معوق ــق أســس الجــودة  تكالسســات أك فــي تطبي

نفسها التي يواجهها قطـاع لمعوقات افضال عن ذلك أن مؤسسات التعليم العالي تعاني تقريبا  .الشاملة
الجــودة الشـاملة كمـا اوضــحت الدراسـة أن المؤسســات التـي اســتطاعت أن  أسـسيطبــق األعمـال حـين 

بـدعم اداري ورؤيـة جيـدة وقيـادة قويـة وتعمـل فـي اطـار فريـق عمـل  تطبق اسـس الجـودة كانـت تحظـى
  .واحد داخل المؤسسة الواحدة

  املبحث الثاني

 اجلودة الشاملة إدارة

 
ً
  مفهوم أدارة اجلودة الشاملة: اوال

 اإلداريــةمــن المفــاهيم  TQM(Total Quality Management( ةالشــامل ةالجــود أدارة يعــد مفهــوم
 ةمـن جهـ ةاليابانيـ ةبـين المؤسسـات األنتاجيـ ةالشـديد ةالعالميـ ةللمنافسـ ةيجـالتـي ظهـرت نت ةالحديث

  )١٣٠،  ٢٠٠٤أبو نبعه.(أخرى وذلك للحصول على رضا المستهلك واألوربية من جهة ةواألمريكي
يركــز علــى اســتمرارية  إداريــا أســلوباتعــد  فإنهــا)  Summers , 2006 : 16(ومــن وجهــة نظــر 
  .لتحقيق قناعة الزبون لضمان نجاح الشركة على المدى البعيدالعمليات وتحسين النظام 

 ةيعد مفهوم أدارة الجـوداذ  ،إلى قطاع التعليم طبيق هذا المفهوم من قطاع الصناعةوقد أنتقل ت
ويرتكـز هـذا المفهـوم  ،من أحدث المفـاهيم التـي بـرزت إلـى حيـز التطبيـق فـي القطـاع التربـوي ةالشامل

وعلـى  فـي مراحـل العمـل كافـة باالسـتمراريةهـي عمليـة تحسـين تتصـف  ةودعلى فلسفه مفادها أن الج
   .نحو متواصل

 توجــد الكثيـر مـن اآليـات القرآنيــة الكريمـة واألحاديـث النبويـة الشــريفة اإلسـالميةوفـي الحضـارة 
) أجـر مـن أحسـن عمـالً  عأنـا ال نضـي(اذ يقـول سـبحانه وتعـالى ) صلى اهللا عليه وسـلم(للرسول محمد 

أن اهللا يحـب ) "صلى اهللا عليـه وسـلم(وكذلك الحديث الشريف لنبينا الكريم محمد ) ٣٠لكهف، سورة ا(
والتـي تؤكـد  اإلسـالميةوكذلك المشاهدات العمليـة فـي الـدول العربيـة ". إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه 

  .على أتقان العمل
 -: ودةتعريفات ومن ابرز تعريفات الجة وقد وردت لهذا المفهوم عد       
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هـي درجـة وفـاء المنتـوج الحتياجـات المسـتهلك ومتطلباتـه Ishikawa):- (مفهـوم على وفق  الجودة -١

  مهما كانت 
  وهي مالئمة المنتوج لألستخدام Juran):- (تعريف على وفق  الجودة -٢
  األدارةالتي تضعها هي المطابقة للمتطلبات  -):Crosby(تعريف على وفق  الجودة -٣
سـلع والخـدمات التـي تقـدمها وتعني تحقيـق متطلبـات الزبـائن فـي ال-):الخطيب(ما يعرفهاك الجودة -٤

  )٢٨،  ٢٠٠٨ الخطيب.(أعلى من توقعاتهمة والسعي الحثيث لتقديم مستويات جود المنظمة
الجـودة وقناعـة الزبـون يمـثالن نفـس ):  Goetsch & Davis , 2006 :6( الجـودة علـى وفـق تعريـف  -٥

ليشمل جـودة كـل ) سلعة او خدمة(ة مفهوم واسع يذهب ابعد من مجرد جودة المنتوج والجود، الشيء 
  .من االفراد والعمليات وجميع الجوانب االخرى في المنظمة 

هــي مجموعــة خصــائص -):المنظمــة األوربيــة للســيطرة علــى الجــودة( عريــفتعلــى وفــق  الجــودة -٦
  ) ٧،  ٢٠٠٢ العاني وأخرون.(بحاجة معينة ات منتوج أو خدمة ذات صلة بمقدرته على اإليفاءومميز 

ن فـي مؤسسـات العـاملو أن إدارة الجودة الشاملة هي جملة الجهود التي يبـذلها ويرى الباحث         
مـع قـدرات و  ،وبما يتناسب مـع رغبـات المسـتفيدين ،ي لدفع وتحسين المخرجات التعليميةالتعليم العال

   .وسمات وخصائص هذه المخرجات
 ثاني
ً
  يف التعليم مبادئ اجلودة - :ا

  )١٧٦،  ٢٠٠٣ أحمد( - :ومنها ،في التعليم هناك مجموعة من مبادئ الجودة         
  .ةوالمستقبلي ةالتركيز على رضا وسعادة المستفيد من خالل تلبية توقعاته الحالي )١
 .ةالشامل ةلقيم وثقافة الجود ةدعم كامل من قيادات المؤسسات التعليمي )٢

 .والمبدعين ةألفكار المبدعتشجيع وتبني ا )٣

 .من أسلوب التسلط والتخويف إلى أسلوب التفويض والتمكين األدارةالتغيير في أسلوب  )٤

وجميع المستفيدين الخارجيين وجميع  ةبحيث تشمل جميع مجاالت الخدم ةالجود ةشمولي )٥
 .العاملين

ثم مخرجاتها وهي ومن  ،ةوالتميز في سلسلة عمليات الجود ةتكامل السياسات لتحقيق الجود )٦
 .بكل جوانبها ةمتميز  ةتعليمي ةتقديم خدم

 .األدارةالتركيز على روح الفريق للتحول إلى أستخدام فرق العمل ذاتية  )٧

أن المتتبع لتطور التعليم العالي في العديد من دول العالم يجد انه على الرغم مما بذل من جهود 
ولذلك ركزت خطط  ،طغى على األهتمام بالكيف ةضيالما المدةأال أن األهتمام بالكم في  ،لتطويره
ونقاط  ةونقاط القو  ،ةوالنوعي ةالمؤشرات الكمي فواكتشا ،تحسين نوعية التعليم ةعلى أهمي ةالتنمي

  ،الضعف

 ثالث
ً
  ةالتعليمي ةيف العملي ةأهداف تطبيق إدارة اجلود - :ا
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األحمدي ( - :أهمهامن من األهداف بعدد  ةالتعليمي ةفي العملي ةتتحدد أهداف تطبيق إدارة الجود
  )٨٨،  هـ١٤٢٧

 .لدى الطالب ةزيادة الثق)٢        تحسين أداء وأرضاء الطالب)١

 .ةتنمية الموارد البشري)٤    .وتعظيم دورها في المجتمع الكليةتحسين مركز )٣

 .ةعلمي ةمعالجة األخطاء بطريق)٦        .ةالحفاظ على القيم األخالقي)٥

عامة  وأهدافرؤية ورسالة )٨        ةالتعليمي ةزيادة فاعلية العملي)٧
  للمؤسسة التعليمية

  .هيكلة واضحة ومحددة وشاملة ومتكاملة للمؤسسة التعليمية)٩
 وأكاديمية ،وٕانتاجيةخدمية،(معايير جودة محددة لجميع مجاالت العمل في المؤسسة تعليمية)١٠

 )،وماليةوٕادارية،

فــي مؤسســات  ةالشــامل ةمتطلبــات تطبيــق أدارة الجــود أن ذلــك لــن يتحقــق دون التعــرف علــى        
والوفـاء بكـل مـا مـن شـأنه توظيـف  ،وبالتالي العمل على توفيرها ودعمها ماديًا ومعنويـاً  ،التعليم العالي

مــن  واالســتفادة ،واقعــًا ملموســًا يمكــن مالحظتــه وتقييمــه ةالشــامل ةهــذه المتطلبــات لتكــون أدارة الجــود
ــةالجوانــب  ــى تالفــي الجوانــب الســلبي لوالعمــ ،بيــق وتعزيزهــاللتط االيجابي ممــا ســيؤدي  ،وعالجهــا ةعل

 ةالشـامل ةالجـود ةمـن تطبيـق أدار  ةالنهائيـ ةوالوصول إلـى الغايـ ،إلى تحقيق جودة المخرجات ةبالنهاي
                                                                                                                      .                التي يقدمها التعليم العالي ةوالتربوي ةوهي رضا جميع المستفيدين من الخدمات التعليمي

 رابع
ً
  ةالتعليمي ةيف العملي ةأدوات اجلود -:ا

  -:أستخدام ةالتعليمي ةفي العملي ةأن من أهم أدوات الجود) ٧٨،  ٢٠٠٠النجار(يرى النجار         
                           .المكافئات والحوافز) ٧              .التخطيط والتوجيه)٤   .تدريب والتعليم المستمرال )١
 .التجديد والتحسين المستمر)٨      .حلقات الجودة وروح الفريق)٥.التقييم الذاتي )٢

  التعاون بين القيادات ) ٦            .التركيز على خدمة المجتمع )٣
 ةوأعــداد خطــط تفصــيلي ،والــتخلص مــن جوانــب الضــعف ومعالجتهــا ةز الجوانــب األيجابيــومــن ثــم تعزيــ

والعمـل علـى رفـع كفـاءة التعلـيم  ،والتمويـل األدارةلمستقبل التعليم من حيث النظام والبـرامج والمنـاهج و 
قطـاع  فـي ةالشامل ةفي تطبيق أدارة الجود ةمن التجارب الدولي ةواألستفاد ةوتحسين النوعي ،وفاعليته

  .التعليم العالي

  

 خامس
ً
  العايل يف التعليم ةالشامل ةاجلود ةتقنيات أدار - :ا

 ةطرقًا قياسي ةالشامل ةتعتبر العديد من التقنيات الشائع أستخدامها في تطبيق إدارة الجود
ثبت نجاح هذه التقنيات في تحسين  ةوفي السنوات األخير  .ككل اإلدارةلبرنامج تطوير  ةوعناصر فعال

  )٢٥،  ٢٠٠٧عليمات(     -:فعالية إدارة المؤسسات التربويه ومن هذه التقنيات
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  الجودة الشاملة إدارة أهدافالعليا لتحقيق  اإلدارةدعم  )١
      .أنشطتهاجميع في  ةومشاركتها الفاعل ةبالمؤسس ةالتعليمي ةالهيئ انتماء )٢
  .تفويض السلطة )٣
  .عن طريق تحقيق النتائج األدارة )٤
  .بناء فريق عمل )٥
  .تطوير مهارات المدير) ٦

التـي  ةالوصـفي ةمن األدوات و الوسائل الكمي ةظهرت مجموع ةالشامل ةإدارة الجود ةولتأكيد فلسف
باسـتمرار واألشـراف باإلنجـاز عنـدما  ةالمحسـن ةألداء العمـل وتسـمح بقيـاس الجـود ةتتبع أفضـل طريقـ

فيـه وتحسـين ظـروف العمـل  ةوالكفايـوتحقيـق معـدالت األداء  ةتحقق الهدف الخاص بتحسين األنتاجي
األحمــدي . (ةإنتــاج أو خــدمات وهــو أداء العمــل الصــحيح مــن أول مــر  ةفالهــدف واحــد فــي أي مؤسســ

  )٥ ،هـ ١٤٢٧

 سادس
ً
  العايليف التعليم  ةالشامل ةمؤشرات ومعايري اجلود -:ا

ي فقـد رأت بعـض عالفي التعليم ال ةالنوعي ةنظرًا لصعوبة الوصول إلى تعريف قطعي لمفهوم الجود
ي بوضـع عـالبـالتعليم ال ةمـن المؤسسـات المعنيـ ةأي أن تقوم كل مؤسس ةالقطاعات األخذ بمبدأ الحري

اف النظـام التعليمـي فـي مفهومها الخاص وفقًا لوظيفتهـا وأغراضـها شـريطة أن يكـون متوافقـًا مـع أهـد
 & David(  )الحريـة والجـودة(  بـينالتوازي  مبدأمن رعى  أولذلك البلد، وان الواليات المتحدة كانت 

Harold , 200 : 16  .(  وعلى ضوء ذلك يتخذ االعتماد شكلين هما  
 لمؤسسـاتوتقـوم بـه مجـالس اقليميـة تابعـة    Institutional Accreditationاعتمـاد مؤسسـي  •

  التعليم العالي نفسها 
  تقوم به لجان متخصصة   Program Accreditationاعتماد تخصصي  •

تـتم فيهـا عمليـات تقـويم ومتابعـة ) فرنسـا وانكلتـرا وهولنـدا(منها  األخصوعلى  الغربية أوروبا دول أما
بعــين االعتبــار التوجــه نحــو نظــام  أخــذة األمريكــيجــودة التعلــيم بصــورة مختلفــة نوعــا مــا عــن النــوع 

  . األوربيةتعليمي جامعي متناسق للدول 
ــاني فهــو  األنمــوذجامــا  ــأثرالياب ــة تاريخ وألســباب مت ــاألنموذجي ــي ب ــات  األمريك ــاد الجامع ــتم اعتم اذ ي

  : من خالل نظامين اليابانية 
مــرة لطلــب العضــوية  ألولالــذي يمــنح للجامعــات التــي تتقــدم  Accreditationاالعتمــاد : النظــام االول 

  .الرسمية في هيئة االعتماد
مســـة ســـنوات بعـــد ر خمـــنح بعـــد  مـــرو الـــذي ي Re-Accreditationاعـــادة االعتمـــاد : النظـــام الثـــاني 
  .االعتماد االول 

 )National Quality and Assurance and Accreditation ,2004 (  
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 Baldrigeللجودة الشاملة ، مثل معـايير بالـدريج فـي امريكـا  يه ظهرت المعايير والنماذج العالميةلوع

Criteria   وجـائزة ديمـنج فـي اليابـانDeming Awards  الجـودة ومؤسسـات ، وظهـرت مراكـز التميـز و
بتقســيماتها  ISOوالمواصــفات الدوليــة للجــودة الشــاملة  Accreditationوالمهنــي  األكــاديمياالعتمــاد 
ــى الجــودة الشــاملة  وأنظمــة،  المختلفــة ــة عل ــة  ت، وظهــر الرقاب ــاذج التطبيقي ــر مــن النم جــودة للالكثي

   .لالشاملة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي والعالي في الكثير من الدو
ل هـو الخيـار األمثـ ةأن فكـرة أيجـاد مقـاييس للجـود) ٧٨،  ٢٠٠٣ الخطيـب(من هذا المنطلـق يـرى 

  .المتاح لدراسة جودة التعليم العالي
قـد أثمـر تباينـات أكثـر تشـعبًا  ةأن التباين فـي تعريـف الجـود) ١١٢،  هـ١٤٢١ عابدين(ويذكر 

  :من أهمها ةأشكال متعدد إلى ةلذا تعددت مدارس قياس الجود،وعمقًا بخصوص قياسها
ــراء و  ،مــن خــالل المخرجــاتمــن خــالل العمليــات، و و ، بداللــة المــدخالت ةقيــاس الجــود وفقــًا ألراء الخب

وهـو  ،ةنظـور الشـمولي فـي قيـاس الجـودالم، وبداللة الخصـائص الموضـوعية وأخيـرًا  )ةمدخل السمع(
 ةاألهـداف الداخليـ(بـين  ةالموازنـ باعتبـارقوم على المبـدأ الشـمولي لجميـع مـا سـبق مـع األخـذ الذي ي

 )الفرد ،ةالتعليمي ةالمؤسس ،المجتمع -:وذلك وفقًا لمستويات ثالث ةوالخارجي

العناصـر التـي تتضـمنها  ،ةالتعليميـ ةتصـميم الخدمـ -:ةيشمل هذا القيـاس المجـاالت التاليـ و   
عمليــة  ،)إلداريــين والفنيــينالكــادر التدريســي وا(والمقصــود بهــم ةالمــدخالت البشــري ،ةالتعليميــ ةالعمليــ

واإلجــراءات  ،ةومتطلبــات تــدريب القــائمين علــى تنفيــذ الجــود ةهــي مراحلــه المحرجــ ومــا ةتنفيــذ الجــود
  .قبل تقديم البرنامج التعليمي أو بعد تقديمه ةعند ظهور قصور في الجود ةالالزم ةالتصحيحي
 عـاليالفـي التعلـيم  ةالشامل ةيير الجوديمكن تحديد أهم معا ةومن خالل مراجعة أدبيات الجود         
 David & Harold ,2000 : 18 )(Davis & Ringsted , 2006 : 305-313) (National()٧،  ٢٠٠٧ةجود:(بما يلي

Quality Assurance and Accreditation , 2004(  )Verrall, et al, 2006:245 (  
 -:جودة عضو هيئة التدريس )١

م المحاضـرات يئـة التـدريس علميـًا وسـلوكيًا ممـا يزيـد مـن فاعليتـه فـي تقـديينبغي تأهيل عضـو ه         
المســتوى العلمـي و الخلفيـة المعرفيــة ، وادراك احتياجـات الطــالب ، :  مـن خـاللوالتفاعـل مـع الطالــب 

  .ية االتجاه التحليلي واالنتظام في العملية التعليمية ، وااللتزام بالمنهج العلمي ، وتنم
  
  

 -: ميج العلالمنهجودة  )٢

 ةمن أهم المعايير التي يجب التركيز عليها وذلك ألنها تعكس الفلسف ةجودة البرامج التعليمي         
والتناسب مع  األساسيةوتتمثل بنواحي درجة تغطية المواضيع  الجامعةالتي تسير عليها  ةالتعليمي

 وٕاعداد األساسيةوااللمام بالمعارف واالرتباط بالواقع العملي في هذه المرحلة قدرة استيعاب الطالب 
  .الطالب لعصر العولمة 
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المتعلقة بدرجة المستوى  الخصائصتتوافر في المرجع العلمي  أنينبغي : جودة المرجع العلمي  )٣

اخراج المرجع العلمي ، ووقت توافر المرجع العلمي ، واصالة  بوأسلو العلمي والموثوقية ، وشكل 
 المرجع العلمي  ومدى االستفادة منات التي ينميها المرجع العلمي المادة العلمية ونوع االتجاه

 ةجودة الخطط الدراسي )٤

  -:يالتي يتوفر فيها ما يأت ةهي الخط الجيدة ةالدراسي ةالخط
 .ةدراسي ةوجود أهداف لكل خط -أ 

 .دراسة أحتياجات سوق العمل - ب 

 .ةومعايير الجود االعتماداألخذ بعين األعتبار متطلبات  - ج 

 .ةالدراسي ةلب في مراجعة الخطمشاركة الطا -د 

 .ةفي المستويات الدراسي ةالمهارات المكتسب واختالفمراعاة تسلسل الموارد - ـه

 الجامعيةجودة المرافق والتسهيالت  )٥

وتلبي متطلبات  ةوكافي ةيجب ان تكون المباني والمكتبات والمختبرات والقاعات واسع         
وتتناسب مع طبيعة العملية التعليمية وتنمية واشباع الناحية  زةواألجهبأحدث العدد  ةومجهز  ،األعتماد

  .الجمالية 
 جودة األبحاث )٦

لسياسة  ةأن األعتماد على العلم والتكنولوجيا واألهتمام بالبحث العلمي وأعطاء األولوي          
  .في تطوير الجامعات ةكبير  ةالبحث العلمي من أجل التطوير يساهم بدرج

 تمعجودة خدمة المج )٧

مع المجتمع المحلي وتقديم  ةاحد أهم أهداف وجود الجامعات هو أيجاد العالقات الحسن         
  .الخدمات المتمثلة باالستشارات والدورات واالبحاث المشتركة التي يحتاجها المجتمع

   
  
  
  
  
          -:جودة الطالب )٨

اصر محورها الطالب الجامعي منذ وهذه العن ،مدخالت ونشاطات ومخرجات ةالتعليمي ةتتضمن العملي
وتسجيله للمواد وتلقيه األرشاد األكاديمي وحضوره المحاضرات وممارسة كافة  الجامعةبداية قبوله ب

 .وحتى تخرجه مؤهًال علميًا وتربويًا وجسدياً  ةاألنشط

 جودة التمويل  )٩
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اني وتجهيز القاعات وشراء يتطلب التعليم الجيد تمويًال عاليًا لشراء التجهيزات وبناء المب         
  . الكتب وشراء األجهزة والمعدات للمختبرات وغيرها

 جودة تقييم األداء )١٠

 ،وسائل لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والمجالس واللجان الجامعةفر في ايجب أن تتو          
ك لألهداف وذلك بهدف الحكم على مدى تحقيق كل ذل ،وطرق التدريس وغيرها ،ةوالبرامج التدريسي

تتصف بدرجة من الموضوعية واالتساق ، والموثوقية والشمول ، وعدم التركيز على التلقين  ةالمنشود
  . أالنتقادي، والتركيز على القدرة التحليلية ، والتركيز على التفكير 

 اإلدارةجودة  )١١

لألداء  ةورقاب قيادةظيم و من تخطيط وتن اإلدارية ةوالتي تقوم بالعملي الجيدة األدارةفرت اإذا تو          
ومن خالل  بشكل أفضل ةالتدريسي ةفأن ذلك سيؤدي إلى تهيئة الطالب واألستاذ والعملي بشكل كفوء

وتلقي  اإلداريوالتوجه نحو سوق العمل والمناخ الجيد وكفاءة وفعالية النظام  الالزمةتوافر المعلومات 
 .الشكاوي والتعامل معها

 جودة طرق التدريس  )١٢

 ةوالمخرجات التعليمي ةبأنها تأخذ بعين األعتبار أهداف الماد الجيدةتتصف طريقة التدريس          
  .ةمن تدريس الماد ةالمتوقع

 ةجودة النشاطات الالصفي )١٣

 متمثلة ،ةالتعليمي ةدائه في مجال العمليأ فضال عنيمارسها الطالب  ةهناك ممارسات الصفي         
  .وغيرها ةرياضيالية و االجتماعية والثقاف باألنشطة

  املبحث الثالث

  اجلانب التطبيقي
بغـداد كـأنموذج تطبيقـي تـم / اإلداريـةنيـة بهدف التوصل الـى تطبيقـات الجـودة الشـاملة فـي الكليـة التق

المطابقـة وتحليـل حجـم الفجـوة باسـتخدام المعـادالت نسـبة  قـديرلت) Checklist(استخدام قائمـة الفحـص 
  :وكما ياتي ، فقد تم تثبيت النتائج على قوائم الفحص في الفقرة رابعاً لبحث الوارد ذكرها في منهجية ا

/ الكلية عمادةمن قبل  المطابقة وتحليل حجم الفجوةقدير نسبة لت) Checklist(قائمة الفحص : اوال
   السيد العميد

مطبق   معايير مطابقة الجودة وتحليل الفجوة 
كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 
موثق 
  جزئي

بق مط
كلي غير 

  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث
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منظومـــة قـــيم  الكليـــةتمتلـــك إدارة  -١

ــــ علــــى األخــــالص فــــي العمــــل  ةمبني
وتكافؤ الفرص بـين الكفـاءات  ةوالعدال
  والمنتسبين العلمية

 ִִִִ           

 ةالمعــايير التعليميـــ الكليــةتطبــق  -٢
فـي  ةنسجم مع المعـايير العالميـالتي ت

أســــتراتيجياتها وسياســــاتها وبرامجهــــا 
  ةالتعليمي

 ִִִִ            

بمراجعـــــة الخطـــــط  الكليـــــةتقــــوم  -٣
فـي جميـع التخصصـات بغيـة  ةالدراسـي

  تطويرها وتحقيق أهدافها 

ִִִִ              

علـى تحــديث  ةجاهــد الكليـةتعمـل  -٤
ــــرات  ــــةوتطــــوير المختب ورصــــد  العلمي

ير المســـتلزمات ها وتــوفاألمــوال لشـــرائ
والتجهيـــزات التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق 

  .الجامعيةجودة المرافق والتسهيالت 

ִִִִ              

 
ــةتعتمــد  -٥ ــي فــي مختلــف مقاييســه الكلي ــين األســاتذ ةالتفضــيلي االمكــون البحث والعــاملين  ةب

  .ةوتنمية فرص البحث المشترك بين أقسامها المختلف
  ִִִִ            

ـــ ةلألســـاتذ ةتنظـــيم دورات مســـتمر  -٦ ـــين العالق ـــبـــين ال ةتهـــدف لتمت ـــاج  ةكلي وقطاعـــات األنت
  والروابط مع المجتمع ةوالخدمات في محيطها مع تعزيز العالق

ִִִִ      
  

       

لهـم وأعطـاءهم  مقدمـةالمتفـوقين والمبـدعين وزيـادة مخصصـات المـنح ال ةاألهتمام بالطلب -٧
  ةوالتقني ةالفرص التي تكسبهم المهارات الفني

 
  

      ִִִִ      

ــ تــوفير -٨ ــاحثين والمــؤتمرات  ةالمــوارد المالي ــدعم للب ــةلمضــاعفة النفقــات وال ــدوات  العلمي والن
  وغيرها ةوالحلقات النقاشي

      ִִִִ        

 ةوالفنيـين والعـاملين علـى أسـس علميـ ةلـألداء لتقيـيم األسـاتذ متكـامالً  اً نظام الكليةتطبق  -٩
  ةعادل وٕادارية

  ִִִִ           

  
  
  
  
  
  

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان
  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٤  ٣  راراتالتك

  ٠  ٠  ٢  ٣  ٠  ٢٠  ١٨  ةالنتيج
             4.8  الوسط الحسابي المرجح

             ٠.٨٠  ةلمدى المطابق ةالمئوي ةالنسب
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              ٠.٢٠  ةالفجو حجم 
   

مـن قبـل السـيد معـاون  وتحليل حجم الفجـوةالجودة مطابقة نسبة  لتقدير) Checklist(قائمة الفحص : ثانيا 
   ليا عميد الدراسات الع

معايير مطابقة الجودة وتحليل 
  الفجوة

مطبق 
كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق 
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

منظومة قيم  الكليةتمتلك إدارة  -١
علـــى األخــالص فـــي العمـــل  ةمبنيــ

وتكــــــافؤ الفــــــرص بــــــين  ةوالعدالــــــ
  والمنتسبين العلميةالكفاءات 

   ִִִִ          

ـــــــــق  -٢ ـــــــــةتطب المعـــــــــايير  الكلي
التي تنسجم مع المعـايير  ةالتعليمي

ـــــــــ ـــــــــي أســـــــــتراتيجياتها  ةالعالمي ف
  ةوسياساتها وبرامجها التعليمي

      ִִִִ        

 
بمراجعـــــة الخطـــــط  الكليـــــةتقـــــوم  -٣

فــي جميــع التخصصــات بغيــة  ةالدراسـي
  فها تطويرها وتحقيق أهدا

      ִִִִ        

علــى تحــديث  ةجاهــد الكليــةتعمــل  -٤
ورصــــد  العلميــــةوتطــــوير المختبــــرات 

وتوفير المســــتلزمات لشــــرائهااألمــــوال 
ـــق  والتجهيـــزات التـــي تســـهم فـــي تحقي

  .الجامعيةجودة المرافق والتسهيالت 

ִִִִ              

المكــون البحثــي فــي  الكليــةتعتمـد  -٥
بــــين  ةالتفضــــيلي امختلــــف مقاييســــه

عـــــاملين وتنميـــــة فـــــرص وال ةاألســـــاتذ
البحـــــــث المشـــــــترك بـــــــين أقســـــــامها 

  .ةالمختلف

  ִִִִ           

 ةلألســــاتذ ةتنظــــيم دورات مســــتمر  -٦
 الكليــةبــين  ةتهــدف لتمتــين العالقــ

ـــــاج والخـــــدمات فـــــي  وقطاعـــــات األنت
والــروابط  ةمحيطهــا مــع تعزيــز العالقــ

  مع المجتمع

ִִִִ      
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ـــــــ -٧ المتفـــــــوقين  ةاألهتمـــــــام بالطلب

مخصصــات المــنح والمبــدعين وزيــادة 
لهــم وأعطــاءهم الفــرص التــي  مقدمـةال

  والتقنيةة تكسبهم المهارات الفني

 
ִִִִ  

            

لمضــاعفة ة تــوفير المــوارد الماليــ -٨
النفقــات والــدعم للبــاحثين والمــؤتمرات 

ة والنـــدوات والحلقــات النقاشـــي العلميــة
  وغيرها

ִִִִ              

لـألداء  نظامًا متكامالً  الكليةتطبق  -٩
والفنيــــين والعــــاملين ة اتذلتقيــــيم األســــ

  عادلةة وأدارية على أسس علمي

ִִִִ              

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان

  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ١ ٥  التكرارات
  ٠  ٠  ٠  ٦  ٤  ٥  ٣٠  النتيجه

              ٥  الوسط الحسابي المرجح
              ٠.٨٣  لمدى المطابقةة المئوية النسب

              ٠.١٧  الفجوةحجم 

لتحديد نسبة مطابقة الجودة وتحليل حجـم الفجـوة مـن قبـل السـيد ) Checklist(قائمة الفحص : ثالثا
  والمالية اإلداريةمعاون العميد لشؤون 

معايير مطابقة الجودة وتحليل 
  الفجوة

مطبق 
كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق 
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

منظومـــة  الكليـــةتمتلـــك إدارة  -١
ـــي ة قـــيم مبنيـــ علـــى األخـــالص ف

ـــ ـــرص ة العمـــل والعدال ـــافؤ الف وتك
  والمنتسبين العلميةبين الكفاءات 

 ִִִִ            

ـــــــق  -٢ المعـــــــايير  الكليـــــــةتطب
التــــــي تنســــــجم مــــــع ة التعليميــــــ

فــــــــــــي ة المعــــــــــــايير العالميــــــــــــ
تها وسياســــــــــــاتها أســـــــــــتراتيجيا

  وبرامجها التعليمية

  ִִִִ          

  
 

بمراجعـة الخطـط  الكليـةتقوم  -٣
فــي جميــع التخصصــات ة الدراســي

  بغية تطويرها وتحقيق أهدافها 

    ִִִִ         

ارية
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علــــى ة جاهـــد الكليـــةتعمـــل  -٤
تحـــــــديث وتطـــــــوير المختبـــــــرات 

 لشـــرائهاورصـــد األمـــوال  العلميـــة
وتــوفير المســـتلزمات والتجهيـــزات 
ـــق جـــودة  ـــي تســـهم فـــي تحقي الت

  .الجامعيةالمرافق والتسهيالت 

ִִִִ              

المكـون البحثـي  الكليةتعتمد  -٥
ة التفضـيلي افـي مختلـف مقاييسـه

والعــاملين وتنميـــة ة بــين األســـاتذ
ـــــين فـــــرص ال بحـــــث المشـــــترك ب

  .أقسامها المختلفة

  ִִִִ           

ة تنظـــــــــــيم دورات مســـــــــــتمر  -٦
ة تهــدف لتمتــين العالقــة لألســاتذ

 اإلنتــــاجوقطاعــــات  الكليــــةبــــين 
والخدمات في محيطها مـع تعزيـز 

  والروابط مع المجتمعة قالعال

ִִִִ      
  

        

المتفــوقين ة بالطلبــ االهتمــام -٧
والمبــــدعين وزيــــادة مخصصــــات 

لهـــم وأعطـــاءهم  مقدمـــةالمـــنح ال
الفــرص التـــي تكســبهم المهـــارات 

  والتقنيةة الفني

       ִִִִ      

ة تـــــــوفير المــــــــوارد الماليــــــــ -٨
لمضـــــــاعفة النفقـــــــات والـــــــدعم 

ـــــاحثين والمـــــؤتمرات   العلميـــــةللب
ة قـــــات النقاشــــــيوالنـــــدوات والحل

  وغيرها

       ִִִִ      

 نظامــًا متكــامالً  الكليــةتطبــق  -٩
والفنيــين ة لــألداء لتقيــيم األســاتذ

ــــى أســــس علميــــ ة والعــــاملين عل
  عادلة وٕادارية

         ִִִִ    

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان
  ٠  ١  ٢  ٠  ١  ٣ ٢  التكرارات

منة 
الثا
سنة 
ال

– 
شرون

 والع
لثاني

دد ا
الع

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  األستاذ املساعد الدكتور جاسم مشتت دواي ...................                                   �  ١٢٠ � 
  ٠  ١  ٤  ٠  ٤  ١٥  ١٢  النتيجه

             ٤  الوسط الحسابي المرجح
             ٠.٦٧  لمدى المطابقةة المئوية بالنس

              ٠.٣٣  حجم الفجوة

مـن قبـل الســيد وتحليـل حجـم الفجـوة الجــودة مطابقـة  تقـدير نسـبةل) Checklist(قائمـة الفحـص : رابعـا 
  عميد لشؤون الطلبة الون امع

معايير مطابقة الجودة وتحليل 
  الفجوة

مطبق 
كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

 مطبق
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

منظومة قيم  الكليةتمتلك إدارة  -١
علـــى األخـــالص فـــي العمـــل ة مبنيـــ

وتكــــــافؤ الفــــــرص بــــــين ة والعدالــــــ
  والمنتسبين العلميةالكفاءات 

ִִִִ 
  

            

المعـــــــــايير  الكليـــــــــةتطبـــــــــق  -٢
سجم مـع المعـايير التي تنة التعليمي

ـــــــــ تها فـــــــــي أســـــــــتراتيجياة العالمي
  وسياساتها وبرامجها التعليمية

  ִִִִ            

 
فـي جميـع ة بمراجعة الخطط الدراسـي الكليةتقوم  -٣

  التخصصات بغية تطويرها وتحقيق أهدافها 
  ִִִִ            

علــــى تحــــديث وتطــــوير ة جاهــــد الكليــــةتعمــــل  -٤
ير وتـــوف لشـــرائهاورصـــد األمـــوال  العلميـــةالمختبـــرات 

المستلزمات والتجهيزات التي تسهم في تحقيق جودة 
  .الجامعيةالمرافق والتسهيالت 

  ִִִִ            

ــــةتعتمــــد  -٥ ــــي مختلــــف  الكلي ــــي ف المكــــون البحث
والعـاملين وتنميـة ة بـين األسـاتذة التفضيلي امقاييسه
  .بحث المشترك بين أقسامها المختلفةفرص ال

  ִִִִ            

هــدف لتمتــين تة لألســاتذة تنظــيم دورات مســتمر  -٦
وقطاعـات األنتـاج والخـدمات فـي  الكليـةبين ة العالق

  والروابط مع المجتمعة محيطها مع تعزيز العالق

      
ִִִִ  
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ــادة ة األهتمــام بالطلبــ -٧ المتفــوقين والمبــدعين وزي
لهــم وأعطــاءهم الفــرص  مقدمــةمخصصــات المــنح ال

  والتقنيةة التي تكسبهم المهارات الفني

 
  

  ִִִִ          

لمضـاعفة النفقـات والـدعم ة توفير الموارد المالي -٨
والنــــدوات والحلقــــات  العلميــــةللبــــاحثين والمــــؤتمرات 

  وغيرهاة النقاشي

    ִִִִ          

ــــةتطبــــق  -٩ ــــامالً  الكلي ــــيم  نظامــــًا متك ــــألداء لتقي ل
ة والفنيــــين والعــــاملين علـــى أســــس علميــــة األســـاتذ
  عادلة وٕادارية

    ִִִִ          

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ٤  ١  راتالتكرا

  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٦  ٢٠  ٦  النتيجه

              ٤.٧  الوسط الحسابي المرجح

              ٠.٧٨  لمدى المطابقةة المئوية النسب

              ٠.٢٢  الفجوةحجم 

لتقدير نسبة مطابقة الجودة وتحليل حجم الفجوة في قسم ) Checklist(قائمة الفحص : خامسا
  تقنيات العمليات  

مطبق   جودة وتحليل الفجوةمعايير مطابقة ال
كلياً 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق 
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

على ة منظومة قيم مبنية تمتلك إدارة الكلي -١
وتكــافؤ الفــرص ة األخــالص فــي العمــل والعدالــ

  والمنتسبينة بين الكفاءات العلمي

  ִִִִ            

ــــ -٢ ــــة تطبــــق الكلي ــــي ة المعــــايير التعليمي الت
تها في أسـتراتيجياة تنسجم مع المعايير العالمي

  وسياساتها وبرامجها التعليمية

        ִִִִ     

فـي ة بمراجعـة الخطـط الدراسـية تقوم الكليـ -٣
جميــــع التخصصــــات بغيــــة تطويرهــــا وتحقيــــق 

  أهدافها 

ִִִִ              

علـى تحـديث وتطـوير ة جاهـدة تعمـل الكليـ -٤
ــــ  لشــــرائهاورصــــد األمــــوال ة المختبــــرات العلمي

وتوفير المستلزمات والتجهيزات التي تسهم في 
  .جودة المرافق والتسهيالت الجامعيةتحقيق 

ִִִִ             
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بـين ة التفضيلي االمكون البحثي في مختلف مقاييسهة تعتمد الكلي -٥

لمشـــترك بـــين أقســــامها بحـــث اوالعـــاملين وتنميـــة فـــرص الة األســـاتذ
  .المختلفة

       ִִִִ      

 الكليـةبـين ة تهـدف لتمتـين العالقـة لألسـاتذة تنظيم دورات مستمر  -٦
والـروابط ة وقطاعات األنتـاج والخـدمات فـي محيطهـا مـع تعزيـز العالقـ

  مع المجتمع

ִִִִ      
  

        

المتفـوقين والمبـدعين وزيـادة مخصصـات المـنح ة األهتمام بالطلبـ -٧
  والتقنيةة الفرص التي تكسبهم المهارات الفني عطاءهموإ لهم ة المقدم

 
  

    ִִִִ        

لمضـــــاعفة النفقــــات والــــدعم للبـــــاحثين ة تــــوفير المــــوارد الماليــــ -٨
  وغيرهاة والندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات العلمي

    ִִִִ         

ـــ -٩ ـــق الكلي ـــيم األســـاتذ نظامـــًا متكـــامالً ة تطب ـــألداء لتقي والفنيـــين ة ل
  عادلة وٕاداريةة أسس علميوالعاملين على 

       ִִִִ      

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان
  ٠  ٠  ٣  ١  ١  ١  ٣  التكرارات
  ٠  ٠  ٦  ٣  ٤  ٥  ١٨  النتيجه

             ٤  الوسط الحسابي المرجح
             ٠.٦٧  لمدى المطابقةة المئوية النسب

              ٠.٣٣  حجم الفجوة
   
قسم التقنيات  وتحليل حجم الفجوةودة الجمطابقة  قدير نسبةلت) Checklist(قائمة الفحص : ا سادس 

   المالية والمحاسبية
مطبق   معايير مطابقة الجودة وتحليل الفجوة

كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق 
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

ـــــك إدارة  -١ ـــــةتمتل ـــــمنظومـــــة  الكلي ـــــيم مبني ـــــى ة ق عل
ــــ ــــي العمــــل والعدال ــــين ة األخــــالص ف ــــرص ب ــــافؤ الف وتك

  والمنتسبين العلميةالكفاءات 

 ִִִִ           

ــق  -٢ ــ الكليــةتطب التــي تنســجم مــع ة المعــايير التعليمي
وسياسـاتها وبرامجهـا  استراتيجياتهافي ة المعايير العالمي

  التعليمية

 ִִִִ           

جميـــع فـــي ة بمراجعـــة الخطــط الدراســـي الكليـــةتقــوم  -٣
  التخصصات بغية تطويرها وتحقيق أهدافها 

ִִִִ             

علـى تحـديث وتطـوير المختبـرات ة جاهـد الكليةتعمل  -٤
وتـــوفير المســــتلزمات  لشـــرائهاورصـــد األمــــوال  العلميـــة

ــــق  ــــق جــــودة المراف ــــي تســــهم فــــي تحقي والتجهيــــزات الت
  .الجامعيةوالتسهيالت 

    ִִִִ        
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 اي مختلـف مقاييسـهالمكـون البحثـي فـ الكليـةتعتمد  -٥
بحــث والعـاملين وتنميـة فـرص الة بـين األسـاتذة التفضـيلي

  .المشترك بين أقسامها المختلفة

      ִִִִ      

تهـــــدف لتمتـــــين ة لألســـــاتذة تنظــــيم دورات مســـــتمر  -٦
ـــ ـــين ة العالق ـــةب ـــي  الكلي ـــاج والخـــدمات ف وقطاعـــات األنت

  والروابط مع المجتمعة محيطها مع تعزيز العالق

ִִִִ      
  

        

ــــاأل -٧ ــــام بالطلب ــــادة ة هتم ــــدعين وزي ــــوقين والمب المتف
لهــم وأعطـاءهم الفـرص التــي  مقدمـةمخصصـات المـنح ال

  والتقنيةة تكسبهم المهارات الفني

    ִִִִ        

ـــ -٨ ـــدعم ة تـــوفير المـــوارد المالي لمضـــاعفة النفقـــات وال
ة والندوات والحلقات النقاشـي العلميةللباحثين والمؤتمرات 

  وغيرها

ִִִִ              

ة لـألداء لتقيـيم األسـاتذ نظامـًا متكـامالً  كليـةالتطبـق  -٩
  عادلة وٕاداريةة والفنيين والعاملين على أسس علمي

 ִִִִ            

  
  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان

  ٠  ٠  ١  ٢  ٠  ٣  ٣  التكرارات
  ٠  ٠  ٢  ٦  ٠  ١٥  ١٨  النتيجه

             4.6  الوسط الحسابي المرجح
             0.77  لمدى المطابقةة المئوية النسب

             0.23  ةالفجو حجم 

  

   المعلوماتية  في قسم وتحليل حجم الفجوةالجودة مطابقة  قديرلت) Checklist(قائمة الفحص  : ابعسا
مطبق   معايير مطابقة الجودة وتحليل الفجوة

كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق 
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 

  ثقمو 

 قغير مطب
  قغير موث

منظومــــة قــــيم  الكليــــةتمتلــــك إدارة  -١
ة على األخالص في العمل والعدالـة مبني

ــين الكفــاءات   العلميــةوتكــافؤ الفــرص ب
  والمنتسبين

 ִִִִ            

ة المعــــايير التعليميــــ الكليــــةتطبـــق  -٢
فــي ة التــي تنســجم مــع المعــايير العالميــ

تها وسياســـــاتها وبرامجهـــــا أســـــتراتيجيا
  ةالتعليمي

  ִִִִ            
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ــةتقــوم  -٣ ة بمراجعــة الخطــط الدراســي الكلي

فــــي جميـــــع التخصصــــات بغيـــــة تطويرهـــــا 
  وتحقيق أهدافها 

ִִִִ              

علــــى تحــــديث ة جاهــــد الكليــــةتعمــــل  -٤
ورصــد األمــوال  العلميــةوتطــوير المختبــرات 

وتــوفير المســتلزمات والتجهيـــزات  لشــرائها
التــــي تســــهم فــــي تحقيــــق جــــودة المرافــــق 

  .الجامعيةالت والتسهي

ִִִִ              

المكــــون البحثــــي فــــي  الكليــــةتعتمــــد  -٥
ة بــين األســاتذة التفضــيلي امختلــف مقاييســه

بحـــث المشـــترك والعـــاملين وتنميـــة فـــرص ال
  .بين أقسامها المختلفة

  ִִִִ            

تهــدف ة لألســاتذة تنظــيم دورات مســتمر  -٦
وقطاعات األنتـاج  الكليةبين ة لتمتين العالق

ــ والخــدمات فــي محيطهــا ــز العالق ة مــع تعزي
  والروابط مع المجتمع

    ִִִִ  
  

        

المتفـوقين والمبـدعين ة األهتمام بالطلبـ -٧
لهــــم  مقدمــــةوزيــــادة مخصصــــات المــــنح ال

وأعطــاءهم الفــرص التــي تكســبهم المهــارات 
  والتقنيةة الفني

 
  

ִִִִ            

لمضاعفة النفقات ة توفير الموارد المالي -٨
ــــــاحثين والمــــــؤتمرات  ــــــدعم للب ــــــوال  ةالعلمي

  وغيرهاة والندوات والحلقات النقاشي

    ִִִִ          

لـــألداء  نظامـــًا متكــامالً  الكليــةتطبــق  -٩
ـــى ة لتقيـــيم األســـاتذ ـــاملين عل والفنيـــين والع

  عادلة وٕاداريةة أسس علمي

    ִִִִ          

  
  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان

  0  0  0  0  3  4  2  التكرارات

  0  0  0  0  12  20  12  النتيجه

              4.89  الوسط الحسابي المرجح
              0.81  لمدى المطابقةة المئوية النسب

              0.19  الفجوةحجم 
   
  
  

تقنيات في قسم  وتحليل حجم الفجوةالجودة مطابقة نسبة  قديرلت) Checklist(قائمة الفحص : اثامن
   الجودةادارة 
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مطبق كلياً   معايير مطابقة الجودة وتحليل الفجوة
  موثق كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق كلي 
  غير موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي موثق 

  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

منظومـــــة قـــــيم  الكليـــــةتمتلـــــك إدارة  -١
ة على األخالص فـي العمـل والعدالـة مبني

 العلميـــةوتكـــافؤ الفـــرص بـــين الكفـــاءات 
  والمنتسبين

  ִִִִ          

 التـية المعايير التعليمي الكليةتطبق  -٢
فــــــي ة تنســـــجم مــــــع المعـــــايير العالميــــــ

وبرامجهـــــــا أســـــــتراتيجياتها وسياســـــــاتها 
  التعليمية

ִִִִ             

ة بمراجعة الخطط الدراسي الكليةتقوم  -٣
ـــة تطويرهـــا  ـــع التخصصـــات بغي ـــي جمي ف

  وتحقيق أهدافها 

    ִִִִ          

علـــى تحـــديث ة جاهـــد الكليـــةتعمـــل  -٤
ورصد األموال  العلميةوتطوير المختبرات 

فير المسـتلزمات والتجهيـزات وتـو  لشـرائها
التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق جـــودة المرافـــق 

  .الجامعيةوالتسهيالت 

ִִִִ              

المكـــون البحثـــي فـــي  الكليـــةتعتمـــد  -٥
بـــــــين ة التفضـــــــيلي امختلــــــف مقاييســـــــه

بحـث والعـاملين وتنميـة فـرص الة األساتذ
  .المشترك بين أقسامها المختلفة

ִִִִ             

ة لألســــــاتذة تنظــــــيم دورات مســــــتمر  -٦
 الكليـــــةبـــــين ة تهـــــدف لتمتـــــين العالقـــــ

وقطاعات األنتاج والخدمات في محيطهـا 
  والروابط مع المجتمعة مع تعزيز العالق

  ִִִִ   
  

        

المتفــــــــــوقين ة األهتمــــــــــام بالطلبــــــــــ -٧
والمبــــدعين وزيــــادة مخصصــــات المــــنح 

ـــي  مقدمـــةال لهـــم وأعطـــاءهم الفـــرص الت
  والتقنيةة تكسبهم المهارات الفني

 
  

  ִִִִ          

ــــوفير -٨ ــــ ت لمضــــاعفة ة المــــوارد المالي
ــــاحثين والمــــؤتمرات  ــــدعم للب ــــات وال النفق

ة والنـــــدوات والحلقــــات النقاشـــــي العلميــــة
  وغيرها

  ִִִִ            

لــألداء  نظامــًا متكــامالً  الكليــةتطبــق  -٩
والفنيـين والعــاملين علــى ة لتقيـيم األســاتذ

  عادلةة وأدارية أسس علمي

  ִִִִ            

  
  
  

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان
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  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٤  ٣  تالتكرارا

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨  ٢٠  ١٨  النتيجة
              ٥.١  الوسط الحسابي المرجح

              ٠.٨٥  لمدى المطابقةة المئوية النسب
              ٠.١٥  الفجوةحجم 

   
فـي وحـدة بحـوث  وتحليـل حجـم الفجـوةالجودة مطابقة نسبة  لتقدير) Checklist(قائمة الفحص : تاسعا
  الجودة

وتحليل معايير مطابقة الجودة 
  الفجوة

مطبق 
كليًا 
موثق 
  كلياً 

مطبق 
كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق 
كلي 
غير 
  موثق

مطبق 
جزئي 
موثق 
  كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

غير 
  قموث

منظومة قيم  الكليةتمتلك إدارة  -١
علـــى األخـــالص فـــي العمـــل ة مبنيـــ

ــــــ ــــــين ة والعدال وتكــــــافؤ الفــــــرص ب
  منتسبينوال العلميةالكفاءات 

  ִִִִ           

ة المعايير التعليمي الكليةتطبق  -٢
ة التــي تنســجم مــع المعــايير العالميــ

تها وسياســـــــاتها فـــــــي أســـــــتراتيجيا
  وبرامجها التعليمية

        ִִִִ      

بمراجعـــة الخطـــط  الكليـــةتقـــوم  -٣
فـــي جميـــع التخصصـــات ة الدراســـي

  بغية تطويرها وتحقيق أهدافها 

ִִִִ             

ـــــةتعمـــــل  -٤ ـــــىة جاهـــــد الكلي  عل
 العلميــةتحــديث وتطــوير المختبــرات 

وتوفير لشـــــــرائهاورصـــــــد األمـــــــوال 
المستلزمات والتجهيزات التي تسهم 
ــــــــق  ــــــــق جــــــــودة المراف ــــــــي تحقي ف

  .الجامعيةوالتسهيالت 

        ִִִִ      

المكــون البحثــي  الكليــةتعتمــد  -٥
ة التفضـــيلي افـــي مختلـــف مقاييســـه

ــــين األســــاتذ ــــة ة ب ــــاملين وتنمي والع
امها بحث المشترك بين أقسفرص ال
  .المختلفة

  ִִִִ           
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ــين العالقــة لألســاتذة تنظــيم دورات مســتمر  -٦ ــين ة تهــدف لتمت  الكليــةب
والـروابط مـع ة وقطاعات األنتاج والخدمات في محيطها مـع تعزيـز العالقـ

  المجتمع

ִִִִ      
  

       

المتفـــوقين والمبــدعين وزيـــادة مخصصـــات المـــنح ة األهتمــام بالطلبـــ -٧
  والتقنيةة التي تكسبهم المهارات الفني لهم وأعطاءهم الفرص مقدمةال

  ִִִִ            

لمضاعفة النفقات والدعم للباحثين والمـؤتمرات ة توفير الموارد المالي -٨
  وغيرهاة والندوات والحلقات النقاشي العلمية

          ִִִִ  

والفنيين والعـاملين ة لألداء لتقييم األساتذ نظامًا متكامالً  الكليةتطبق  -٩
  عادلةة اريوأدة على أسس علمي

        ִִִִ      

  
  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان

  ١  ٠  ٣  ٠  ٠  ٣  ٢  التكرارات
  ٠  ٠  ٦  ٠  ٠  ١٥  ١٢  النتيجة

             3.7  الوسط الحسابي المرجح
              0.62  لمدى المطابقةة المئوية النسب

             0.38  الفجوةحجم 

  في الوحدة العلمية جوة وتحليل حجم الفالجودة مطابقة قدير لت) Checklist(قائمة الفحص : شرااع
مطبق كلياً   معايير مطابقة الجودة وتحليل الفجوة

  موثق كلياً 
مطبق كلي 

موثق 
  جزئي

مطبق كلي 
  غير موثق

مطبق 
جزئي 

  موثق كلي

مطبق 
جزئي 
موثق 
  جزئي

مطبق 
جزئي 
غير 
  موثق

غير 
 قمطب

  قغير موث

ة منظومة قيم مبني الكليةتمتلك إدارة  -١
وتكـافؤ ة لعدالعلى األخالص في العمل وا

  والمنتسبين العلميةالفرص بين الكفاءات 

ִִִִ             

التـي ة المعـايير التعليميـ الكليةتطبق  -٢
ــــــي ة تنســــــجم مــــــع المعــــــايير العالميــــــ ف

تها وسياســــــــاتها وبرامجهــــــــا أســــــــتراتيجيا
  التعليمية

ִִִִ             

ة بمراجعة الخطط الدراسـي الكليةتقوم  -٣
فـــي جميــــع التخصصــــات بغيــــة تطويرهــــا 

  ق أهدافها وتحقي

ִִִִ              

علـــى تحـــديث ة جاهـــد الكليـــةتعمـــل  -٤
ورصـد األمـوال  العلميةوتطوير المختبرات 

وتــوفير المســتلزمات والتجهيــزات  لشــرائها
ـــق  ـــي تحقيـــق جـــودة المراف التـــي تســـهم ف

  .الجامعيةوالتسهيالت 

منة             ִִִִ  
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المكـــون البحثـــي فـــي  الكليـــةتعتمـــد  -٥

ة تذبين األساة التفضيلي امختلف مقاييسه
بحــث المشــترك والعـاملين وتنميــة فـرص ال

  .بين أقسامها المختلفة

ִִִִ              

تهدف ة لألساتذة تنظيم دورات مستمر  -٦
وقطاعــــات  الكليــــةبــــين ة لتمتــــين العالقــــ

األنتاج والخدمات في محيطهـا مـع تعزيـز 
  والروابط مع المجتمعة العالق

  ִִִִ    
  

        

المتفـــــــــــوقين ة األهتمــــــــــام بالطلبــــــــــ -٧
يــــادة مخصصــــات المـــــنح والمبــــدعين وز 

لهـــم وأعطـــاءهم الفـــرص التــــي  مقدمـــةال
  والتقنيةة تكسبهم المهارات الفني

 
  

      ִִִִ      

لمضـــــاعفة ة تـــــوفير المـــــوارد الماليـــــ -٨
النفقـــــات والـــــدعم للبـــــاحثين والمـــــؤتمرات 

ـــــدوات والحلقـــــات النقاشـــــي العلميـــــة ة والن
  وغيرها

      ִִִִ       

لــألداء  نظامــًا متكــامالً  الكليــةتطبــق  -٩
ــى ة األســاتذلتقيــيم  والفنيــين والعــاملين عل

  عادلة وٕاداريةة أسس علمي

  ִִִִ            

  ٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  األوزان

  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٣  ٤  التكرارات
  ٠  ٠  ٢  ٣  ٠  ١٥  ٢٤  النتيجة

             4.9  الوسط الحسابي المرجح
              ٠.٨٢  لمدى المطابقةة المئوية النسب

             0.18  الفجوةحجم 
 

مع  اإلداريةالمستويات  على وفقة بنسب مطابقة الجودة وحجم الفجوة يوضح خالص/)٢(جدول ال
  ترتيب األهمية

  اإلداريةالمستويات   ت
نسبة مطابقة معايير الجودة في التعليم 

  العالي
حجم 
  الفجوة

الترتيب حسب 
  االهمية

 5 ٠.٢٠ ٠.٨٠  السيد العميد / عمادة الكلية  ١

 ٢ ٠.١٧ ٠.٨٣  معاون العميد للشؤون الدراسات العليا  ٢

 اإلداريــــــةمعـــــاون العميــــــد للشــــــؤون   ٣
  والمالية

٨  ٠.٣٣  ٠.٦٧  

  ٦  ٠.٢٢  ٠.٧٨  معاون العميد لشؤون الطلبة  ٤
  ٩  ٠.٣٣  ٠.٦٧  رئيس قسم تقنيات العمليات  ٥
ــــــــة   ٦ ــــــــات المالي ــــــــيس قســــــــم التقني رئ

  والمحاسبية
٧  ٠.٢٣  ٠.٧٧  

  ٤  ٠.١٩  ٠.٨١  رئيس قسم المعلوماتية  ٧
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  ١  ٠.١٥  ٠.٨٥  ادارة الجودةرئيس قسم تقنيات   ٨
  ١٠  ٠.٣٨  ٠.٦٢  مسؤولة وحدة بحوث الجودة  ٩
  ٣  ٠.١٨  ٠.٨٢  مسؤول الوحدة العلمية  ١٠

  -   ٠.٢٤  ٠.٧٦  الفجوة الجودة وحجممطابقة لية لمدى النسبة الك

  :النتائج والتفسيرات االتية) ٢(يظهر الجدول 
في التعليم العالي اذ بلغت نسبة  حققت الكلية مستوى جيد في تطبيق معايير الجودة الشاملة - ١

 %).٧٦(التطبيق 

وهي نسبة جيدة تعكس الجهود التي تبذلها االدارة االستراتيجية في الكلية للوصول الى تلك النتيجة 
  .في ظل الظروف البيئية التي تحيط بها

لعالي بين تطبيق معايير الجودة الشاملة المستعملة في التعليم ا) Gap(بلغت نسبة حجم الفجوة  - ٢
 %).٢٤(في الكلية بنسبة والواقع الفعلي 

التوثيق لبعضها مع  مويعود سببها بشكل اساسي الى التطبيق الجزئي لبعض المعايير فضال عن عد
 .والتوثيقتطبيق التتعلق بعدم ) %1.1(نسبة قليلة تتراوح 

في  اإلداريةالمستويات  من قبلهناك تباين بدرجة متوسطة في تطبيق معايير الجودة الشاملة  - ٣
 .الجدول المذكور

ترتيب تطبيق معايير الجودة الشاملة في الكلية والتي تنحصـر بـين اعلـى نسـبة ) ٢(يبين الجدول  - ٤
حــوث وبــين ادنــى نســبة تطبيــق لمســؤولة وحــدة ب%) ٨٥(تطبيــق لقســم ادارة الجــودة اذ بلغــت النســبة 

  .النسبتينوتقع بقية نسب التطبيق بين تلك ) %٦٢(الجودة اذ بلغت النسبة 
يوضح تكرارات المعايير المستعملة ونسبتها في تقدير نسبة مطابقة الجودة الشاملة /)٣(جدول ال

 بغداد - اإلداريةوتحليل حجم الفجوة في الكلية التقنية 

معايير مطابقة 
الجودة وتحليل 

  الفجوة

مطبق كليًا موثق 
  كلياً 
  

مطبق كلي موثق 
  جزئي
  

مطبق كلي غير 
  موثق
  

موثق مطبق جزئي 
  كلي
  

مطبق جزئي موثق 
  جزئي

مطبق جزئي غير 
  موثق

غير  قغير مطب
  قموث

  

رات
كرا

 الت
عدد

وية  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

رات
كرا

 الت
عدد

وية  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

رات
كرا

 الت
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وية  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

رات
كرا

 الت
عدد

وية  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

رات
كرا

 الت
عدد

وية  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

رات
كرا

 الت
عدد

وية  
لمئ

ة ا
سب

الن
 

رار 
لتك

د ا
عد

وية  ات
لمئ

ة ا
سب

الن
 

جــــــــودة عضــــــــو  -١

  هيئة التدريس

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ١  ٧٠  ٧  ٢٠ ٢  

ـــــــرامج  -٢ جــــــودة الب

  التعليمية

٠  ٠ ٠  ٠  ٢٠  ٢  ١٠  ١ ٠  ٠  ٥٠  ٥  ٢٠  ٢ 

جــــــودة الخطــــــط  -٣

  الدراسية 

٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ١ ٢٠  ٢  ١٠  ١  ٦٠  ٦ 

جــــــودة المرافــــــق  -٤

والتســـــــــــــــــــــــــــــــــــهيالت 

  الجامعية

٠  ٠ ٠  ٠  ١٠  ١  ١٠  ١  ٠  ٠  ٢٠  ٢  ٦٠  ٦ 

 ٠  ٠ ٠  ٠  ٢٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٠  ٦  ٢٠  ٢  جودة االبحاث -٥
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جـــــــــودة خدمـــــــــة  -٦

  المجتمع

٠  ٠ ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠  ٢  ٢٠  ٢  ٦٠  ٦ 

  ٠  ٠ ٠  ٠ ٣٠  ٣ ٢٠  ٢ ٢٠  ٢  ٢٠  ٢  ١٠ ١  جودة الطالب -٧

  ١٠  ١ ٠  ٠ ١٠  ١ ٢٠  ٢ ٣٠  ٣ ١٠  ١ ٢٠  ٢  جودة التمويل -٨

ـــــــــــيم  -٩ جـــــــــــودة تقي

  االداء

٠  ٠ ١٠  ١  ٢٠  ٢  ٠  ٠  ٢٠  ٢ ٤٠  ٤ ١٠  ١  

 0 ١ 2 3 4 5 6  األوزان

 1  1  ١١  ٧  ١٢  ٣٠  ٢٨  التكرارات الكلية

  0  1  22  21  48  150 168   الكليةة النتيج

 1.1 ١.١ 12.2 7.8 13.3 33.4 ٣١.١  النسبة المئوية

الوسط الحسابي 

  المرجح

4.56             

لمدى ة المئوية النسب

  المطابقة

0.76             

             0.24  حجم الفجوة

  اآلتيةالنتائج والتفسيرات ) ٣(الجدول  يبين
 :الجودة الشاملة في التعليم العالي إدارةفي تطبيق معايير  اآلتيةحققت الكلية النسب الكّلية  - ١

 اموثـق جزئيـ ا، مطبـق كليـ%٣١.١ اموثـق كليـ امطبـق كليـ(: كـاآلتيالتطبيـق الكلـي لكـل المعـايير  -أ 
ان نقـاط قـوة الكليـة تتركـز بشـكل واضـح  ويتضـح مـن ذلـك) %١٣.٣غيـر موثـق  ا، مطبـق كليـ%٣٣.٤

  .بهذه النسبة من التطبيق مع الحاجة إلى التوثيق
 اموثـق جزئيـ ا، مطبـق جزئيـ%٧.٨ اموثـق كليـ امطبـق جزئيـ: (كاآلتي التطبيق الجزئي لكل المعايير - ب 

ويتضح من ذلك ان نقـاط الضـعف تتمركـز بشـكل واضـح بهـذه  %)١.١غير موثق  امطبق جزئي، %١٢.٢
  .من التطبيق بسبب التطبيق الجزئي للمعايير مع ضعف التوثيق في بعضها النسبة

دة توضـح تلـك النسـبة نقطـة ضـعف مؤكـ اذ%) ١.١(كلـي للمعـايير بنسـبة التوثيـق التطبيـق و العدم  - ٢
  .ر جودة التمويللدى الكلية وبالتحديد في معيا
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  املبحث الرابع

  االستنتاجات و التوصيات
تقــدم مــن مضــامين اساســية وعلميــة فــي المحــاور الســابقة فــي الجانــب النظــري  فــي ضــوء مــا

  :والتطبيقي يمكن ان نتوصل الى عدد من االستنتاجات والتوصيات التي يمكن ايرادها في االتي
 
ً
  االستنتاجات -:أوال

  اجات الخاصة بالبحث وهي تتمثل بــتم التوصل الى عدد من االستنت
قبلية واضحة لدى القـادة االسـتراتيجيين فـي الكليـة عـن اهميـة تطبيـق وجود رؤية استراتيجية مست - ١

عنـه نسـبة  توالعمل باستمرار على تحسينها واالرتقاء بتطبيقها وهذا ما افصـحمعايير الجودة الشاملة 
 %).٠.٧٦(مطابقة الجودة التي بلغت 

نسـجم مـع ي وبمـالة معـايير الجـودة الشـام تهـتم بتطبيـقالتـي في المرحلة األولـى اتضح ان الكلية  - ٢
التطبيــق الجزئــي الفعليــة اال انهـا تعــاني مـن المعـايير العالميــة فـي اســتراتيجياتها وسياسـتها وبرامجهــا 

 %).٠.٢٤(ضعف في توثيق ذلك وهذا ما افصحت عنه نسبة حجم الفجوة التي بلغت و 

البــرامج بعــض أن كمــا  ةالعالميــة بغــداد للتطــورات الحديثــ/ اإلداريــةة التقنيــ ةصــعوبة مجــاراة الكليــ - ٣
 .بشكل كاف وذلك نتيجة الظروف التي مر بها القطر والزال ليست محدثة أو شاملة ةالتعليمي

تطويرهــا وتحقيــق لة محــدودة فــي جميــع التخصصــات بصــور  قيــام الكليــة بمراجعــة الخطــط الدراســية - ٤
 .أهدافها

تعمــل  الكليــةال أن للتطــوير النــوعي للتعلــيم التقنــي أة علــى الــرغم مــن تــدني التســهيالت الضــروري - ٥
ورصـد األمـوال لشـراء وتـوفير المسـتلزمات والتجهيـزات  العلميـةعلى تحـديث وتطـوير المختبـرات ة جاهد

 .الجامعيةالتي تسهم في تحقيق جودة المرافق والتسهيالت 

ســاليب النمــو المهنــي هــو الجهــد الــذاتي الــذي يقــوم بــه األســتاذ الجــامعي فــي مجــال األأن أكثــر  - ٦
ه فــي نفــس الوقــت تغيــب الجهــات التــي ترعــاه وتدعمــه وتحفــزه وتتــرك أعتمادهــا علــى تخصصــه أال أنــ

 .المختلفة الكليةبالبحث المشترك بين أقسام األهتمام قلة مع ة المكون البحثي للتفضيل بين األساتذ

ــ - ٧ ــل والمبــدعين مــن الطلب ــة احتضــان األوائ ــي عملي ــرامج والسياســات ة الضــعف ف ــاب الب نتيجــة غي
ــوفير المخصصــات الماليــلنشــاط الخاصــة بهــذا ا التــي تمــنح لهــم فــي ســبيل تعزيــز مهــاراتهم ة وعــدم ت

 .وتشجيعهم

األمـر الـذي يجعلهـا ة الحكوميـة بغـداد هـي أحـد المؤسسـات التعليميـ/اإلداريةة التقني الكليةبما أن  - ٨
ويفقـدها  علميةاللباحثين والمؤتمرات ل هااألمر الذي يقلل من دعمة العامة المالية دائمًا باألنظمة ملتزم

 .لتغيرات البيئةة والتطوير المستمر واألستجابة الكثير من الحرك

توثيـق ضـعف نـه غيـر مؤكـد وذلـك بسـبب ا إالوالفنيين والعـاملين ة وجود نظام لتقييم أداء األساتذ - ٩
 .لهذه العملية الكليةأدارة 
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  التوصيات -:ثانياً 

تقلـيص حجـم الفجـوة فـي هـا لمعالجـة عـدد مـن التوصـيات التـي يمكـن االسـتفادة من يأتيفيما 
  :الخدمة التعليمية وهي

ضــرورة اســتمرار القــادة االســتراتيجيين فــي الكليــة فــي العمــل الــدؤوب علــى تحقيــق الكليــة رؤيتهــا  - ١
عـن تحقيـق االهـداف التـي تسـعى  ورسالتها وترسـيخ القـيم الجوهريـة التـي تعمـل مـن اجلهـا فضـالً 

 .اليها

ر بتحسين فاعليـة نظـام ادارة الجـودة الشـاملة مـن خـالل سياسـة يجب ان تقوم الكلية بشكل مستم - ٢
 .الجودة ونتائج تدقيق اهداف الجودة

وذلـك لغـرض معرفـة معـايير هـذه  ةوالمتميـز  ةالمتفوقـ ةبالجامعـات العالميـ الكليـةأداء ة أجراء مقارن - ٣
 .هالجامعات ومعرفة برامج ومناهج التعليم الجامعي والسياسات واالستراتيجيات المتبع

ة لتطوير برامج ومناهج التعليم الجامعي بحيـث تحقـق األهـداف المجتمعيـة واضح إستراتيجيةتبني  - ٤
 .المرجوة منها وتواكب الجديد في العلم والتكنولوجيا

فــي تحــديث وتطــوير ة للتطــوير النــوعي للتعلــيم األكــاديمي والمســاهمة تــوفير التســهيالت الضــروري - ٥
 قمســتلزمات والتجهيـــزات التـــي تســهم فـــي تحقيــق جـــودة المرافـــال روشــراء وتـــوفي العلميـــةالمختبــرات 
 .الجامعيةوالتسهيالت 

بـالنمو ة مـن خـالل وجـود مراكـز خاصـة تـه المهنيـمام باألستاذ الجامعي وتطـوير كفاءضرورة األهت - ٦
تتـــيح ة ورش العمـــل وحلقــات البحـــث والمحاضــرات فـــي تخصصــات مختلفـــ موتنظــي الجامعـــةالمهنــي ب

 .كبة كل جديد في ميدان تخصصهلألستاذ الجامعي موا

 .ألكمال دراساتهمة وتسهيل اإلجراءات المتبع واحتضانهماألوائل والمبدعين  ةرعاية الطلب - ٧

مما يساعد على التطـوير المسـتمر  العلميةتخصيص صندوق لدعم الباحثين والمؤتمرات والندوات  - ٨
 .ةيتغيرات البيئللة واألستجاب

والفنيين ة نظام تقييم أداء األساتذ والسيما الكليةمتبع في األهتمام بتوثيق وتأكيد أي نظام  - ٩
  .والعاملينة في تحسين وتطوير أداء األساتذة بالغة من أهمي هوالعاملين لما ل
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  املصادر
  املصادر العربية

 .القران الكريم
 .األولى الطبعة ،عمان،للنشر الوراق ،الجامعية األدارةدراسات في تحديث ، ،)٢٠٠٤(، عبد العزيز،أبو نبعه - ١

 الوفاء ردا ،ةاألسكندري ،والمدرسيةة التعليمي األدارةفي ة الشاملة الجود،)٢٠٠٣(،أحمد مأبراهي ،أحمد - ٢

ــيم بالمملكــة فــي أدارات التربيــة الشــاملة تطبيــق أدارة الجــود تمتطلبــاهـــ، ١٤٢٧ ،محمــد دحميــ ،األحمــدي - ٣ ة والتعل
 جامعة األزهرة التربي ةكلي ،ورةغير منشة دكتورا ةرسال ،السعوديةة العربي

 .الملك فهد ةمكتب ،ضالريا ،واألعتماد األكاديمي في التعليمة الشاملة الجود، )٢٠٠٣( ،شحات دمحم ،الخطيب - ٤

، مكتبة مصر ودار المرتضى  مدخل معاصر ISO، ادارة الجودة الشاملة وااليزو )٢٠٠٨(الخطيب، سمير كامل،  - ٥
 .العراق  -للنشر والتوزيع، بغداد

ة الشــاملة أدارة الجــود، )٢٠٠٢(،عــادل عبــد الملــك،أســماعيل أبــراهيم وكوريل،والقزاز خليــل أبــراهيم محمــود،العاني - ٦
 .مطبعة األشقر،بغداد ،٩٠٠١-٢٠٠٠ومتطلبات األيزو

متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة فـي كليـة التربيـة ابـن الهيـثم وابـن رشـد فـي . )٢٠٠٥(. الكناني، صبيح كرم - ٧
 .بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغدادجامعة 

، تقدير درجة امكانية تطبيق بعض مفاهيم ادارة الجودة الشاملة في كليات التربية في )٢٠٠٢(الكيومي، عبد اهللا،  - ٨
 .االردن -سلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد

 .للنشر والتوزيع كأيتر  ،ةالقاهر  ،المتواصلةة رؤى التنمي\الشاملةة الجامعات بالجود ةأدار ، )٢٠٠٠( ،دفري ،النجار - ٩

مقـدم إلـى  ثبحـ ،المفاهيمي والعملياتي لتطوير جودة األداء الجـامعي راألطا، )٢٠٠٧( ،أحمد ظمحفو  ،جوده -١٠
 .طلرباا ،التحديات واألفاق المستقبلية\مر العربي األول للجامعات العربيةالمؤت

ــدا ،هالقــاهر  ،أقتصــاديات التعلــيم الحــديث معلــ، )هـــ١٤٢١( ،عبــاس دمحمــو  ،عابــدين -١١  ،اللبنانيــه المصــرية رال
 .األولى الطبعة

إلى المؤتمر العربـي  مقدمةعمل  ةورق ،في التعليم العالي ةالشامل ةالجود ةأدار ، )٢٠٠٧( ،ناصر حصال ،عليمات - ١٢
 .طالربا ،ةاق المستقبليالتحديات واألف\ األول للجامعات العربيه
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