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  "امللخص"

، وقد أصبحت قضية ة التعليمياتحترص اتمعات املعاصرة على تطوير نظمها التعليمية وحتقيق أعلى درجات اجلودة يف املخرج
واجهة حتديات القرن جودة التعليم موضع اهتمام املعنيني بالتعليم على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، حيث يرى الكثريون أن السبيل مل

وإن أساليب التعليم القدمية وحمتوياا وطرائق تقوميها مل تعد مالئمة . احلادي والعشرين يتمثل يف رفع جودة نوعية التعليم وحتسني خمرجاته
  .لعصر العوملة

اليابانية : لشديدة بني مؤسسات اإلنتاجتعد إدارة اجلودة الشاملة من املفاهيم اإلدارية احلديثة واليت ظهرت نتيجة للمنافسة العاملية او
واألمريكية واألوروبية، إذ متكنت اليابان بفضل جودة منتجاا من اكتساح األسواق العاملية والفوز برضا املستهلكني حول العامل، جراء 

أسلوب قيادي ينشئ فلسفة تنظيمية االقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتجارية، فأا :استخدام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات
تساعد على حتقيق أعلى درجة ممكنة جلودة السلع واخلدمات وتسعى إىل إدماج فلسفتها ببنية املنظمة، وأن جناحها يتوقف على قناعة أفراد 

تسعى وبصورة مستمرة إىل حتقيق وإن مبادئها تضيف بالفعل قيمة وجودة للمنظمة وقد أثبتت مبادئها جناحاً مستمراً ألا . املنظمة مببادئها
  . الداخلي واخلارجيستفيدرضا امل

مربرات األخذ بإدارة اجلودة الشاملة يف  العايل،  اجلودة الشاملة يف التعليم يف التعليم العايل،مفهوم اجلودة: تضمن البحث الفقرات اآلتية
، وأخرياً ارب بعض الدول يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايلمتطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل جتالتعليم العايل، 

  .اخلالصة والتوصيات، مث قائمة باملصادر
" Abstract" 

      Keen contemporary societies to develop their educational systems and the 

achievement of the highest quality in educational outcomes, has become the issue of 

quality of education of concern to education stakeholders at the regional and global 

levels, where many believe that the way to meet the challenges of the century atheist 

and twenty is to lift the quality of education and improve its output. The old teaching 

methods, content and methods of evaluation are no longer appropriate to the era of 

globalization.  

The Total Quality Management concepts of modern management, which emerged as a 

result of global competition severe among the organizations of production: Japanese, 

American and European, it was able to Japan thanks to the quality of their products 

from the sweep of world markets and to win points with consumers around the world, 

by the use of total quality management in institutions: economic, industrial and 

technological and commercial , they establish a philosophy method organizational 

leadership will help to achieve the highest possible quality of goods and services and 

seeks to integrate the philosophy of the structure of the organization, and that its 

success depends on the conviction of members of the organization to its principles. The 

principles really does add value and quality of the organization has demonstrated its 

continued success as it seeks constantly to achieve the beneficiary satisfaction of 

internal and external.  

Research has included the following paragraphs: the concept of quality in higher 

education, total quality in higher education, the justification the introduction of TQM in 

higher education, the requirements of total quality management in higher education 

experiences of some countries in the application of total quality management in higher 

education, and finally the conclusion and recommendations, then list of sources.  

  .املة، التعليم العايل اجلودة الش،إدارة: الكلمات املفتاحية

Management, Total Quality, Higher Education. 
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  :ـ املقدمة

تعد إدارة اجلودة الشاملة من املفاهيم اإلدارية احلديثة واليت ظهرت نتيجة للمنافسة العاملية  
منتجاا اليابانية واألمريكية واألوروبية، إذ متكنت اليابان بفضل جودة : الشديدة بني مؤسسات اإلنتاج

من اكتساح األسواق العاملية والفوز برضا املستهلكني حول العامل، جراء استخدام إدارة اجلودة الشاملة 
االقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتجارية، فأا أسلوب قيادي ينشئ فلسفة تنظيمية :يف املؤسسات

عى إىل إدماج فلسفتها ببنية املنظمة، تساعد على حتقيق أعلى درجة ممكنة جلودة السلع واخلدمات وتس
وإن مبادئها تضيف بالفعل قيمة وجودة للمنظمة . وأن جناحها يتوقف على قناعة أفراد املنظمة مببادئها

 الداخلي ستفيدوقد أثبتت مبادئها جناحاً مستمراً ألا تسعى وبصورة مستمرة إىل حتقيق رضا امل
ت والتدريب الذي يؤدي إىل خدمات ومنتجات عالية واخلارجي من خالل دمج األدوات والتقنيا

  . اجلودة

وإدارة اجلودة الشاملة هي منهجية تتصف بالدميومة واالستمرار وليست حمطة تنتهي بانتهاء 
برنامج معني أو زمن معني، لذا تتطلب املزيد من التدريب املستمر حلل املشكالت والتفكري بأساليب 

-اجلودة يف املؤسسات التعليمية نبع من النظر إىل التعليم باعتباره سلعة وإن االهتمام بضبط . ابتكارية
 ال بد له أن ينافس، وأن يسعى إىل إرضاء مستهلكي تلك السلعة من الطالب - كغريه من السلع
أما الدولة فترى إىل خمرجات تعليمية متميزة متكنها من حتقيق أهداف خططها . واتمع والدولة
عض الباحثني أن عدم النهوض مبخرجات التعليم لتكون ذات إسهامات فعالة يف تنمية التنموية، ويرى ب

اتمع، يترتب عليه ظهور البطالة يف صفوف املتعلمني، واخنفاض املستوى املعيشي لعدد كبري من 
فالدراسة احلالية تركّز على تقصي . األسر، وعدم االرتباط بني ختصصات التعليم ومتطلبات سوق العمل

  .تطبيق نظم اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية

ءمة خمرجات التعليم مع ال تدين جودة ونوعية املخرجات التعليمية، وعدم م:مشكلة البحث
متطلبات خطط التنمية، وعدم مناسبة خمرجات التعليم حلاجات سوق العمل، وضعنا مشكلة البحث 

استخدام أسلوب االستفادة من التجارب العاملية يف  بكيف ميكن تطوير التعليم العايل: بالسؤال اآليت
  إدارة اجلودة الشاملة؟

 احلديثة يف العاملية االجتاهات ىالتعرف عل:  يسعي البحث لتحقيق اهلدف اآليت:هدف البحث
  . العايلإدارة اجلودة الشاملة وإمكانية  تطبيقها يف جمال التعليم
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 بتطبيقحتسني وتطوير اهليكل التعليم العايل، : اليت ميكن إختصار أمهية البحث با:أمهية البحث
 ملا تتميز اجلودة بأا أداة فعالة لتطبيق التحسني املستمر جمال التعليم،مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف 

   .جلميع أوجه النظام
العايل،   اجلودة الشاملة يف التعليم يف التعليم العايل،مفهوم اجلودة: وتضمن البحث الفقرات اآلتية

، متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايلمربرات األخذ بإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل، 
، وأخرياً اخلالصة والتوصيات، مث جتارب بعض الدول يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل

  .قائمة باملصادر

  . يف التعليم العايلمفهوم اجلودة .1

أجاد فالن يف : أتى باجليد من القول والفعل، ويقال:  الشيء جوده أي صار جيداً وأجادجاد
وأجاد الشيء جوده جتويداً واستجاده عده جيداً ومجع اجلود جياد، واجليد . عمله وأجود وجاد عمله

 من ومن خالل العرض السابق ملعاين اجلودة. أي صار رائعاً جيود جودةً: ضد الرديء وجاد الفرس
أبو (.ناحية لغوية يتضح أا تتضمن األداء اجليد والعطاء الواسع املستمر الذي يتصف بالروعة واجلمال

  .)االنترنيت(، 2007 دف،

 ى علاًبناءوجنح بذلك، مصطلح اقتصادي ظهر مؤخراً على أنه باألساس إن مصطلح اجلودة و
ة دف مراقبة جودة اإلنتاج وكسب ثقة التنافس الصناعي والتكنولوجي بني الدول الصناعية املتقدم

السوق واملشتري، وبالتايل تتركز اجلودة على التفوق واالمتياز لنوعية املنتج يف أي جمال، وتعرف اجلودة 
، وبالتايل يقوم املستفيد بتحديد "مقابلة وجتاوز توقعات املستفيد"ضمن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بأا 

واليت تليب رغباته وحتقق رضاه، وهنا يكمن التحدي والصعوبة يف إرضاء مجيع ماهية اجلودة املطلوبة 
. املستفيدين والذين ختتلف أهواؤهم ورغبام وهلم شخصيات خمتلفة وينتمون لطبقات اجتماعية خمتلفة

تظهر أما مفهوم اجلودة يف التعليم فإنه يتعلق بكافة السمات واخلواص اليت تتعلق باال التعليمي واليت 
وهي ترمجة احتياجات توقعات الطالب إىل خصائص "مدي التفوق واإلجناز للنتائج املراد حتقيقها، 

وبالتايل تسعي اجلودة  حمددة تكون أساساً لتعميم اخلدمة التعليمية وتقدميها للطالب مبا يوافق تطلعام 
ارة املعلومات وعمليات التغيري الشاملة إىل إعداد الطالب بسمات معينة جتعلهم قادرين على معايشة غز

املستمرة، والتقدم التكنولوجي اهلائل، ال حصر دورهم فقط يف نقل للمعرفة واإلصغاء، لذلك فإن هذه 
، "إنسانا ذا مواصفات معينة الستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع والتعامل معه بفعالية"املرحلة تتطلب 

املشرف األكادميي بأي مؤسسة تعليمية، فهو مدرب وموجه وهذا يتطلب حتويالً كبرياً يف دور املعلم و
 التعلم الذايت والتعاوين، ىوعليه توفري مناخ تعليمي يسمح حبرية التعبري واملناقشة ومساعدة الطالب عل
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وهذا التوجه يتناسب مع أسلوب وفلسفة التعلم عن البعد اليت تنتهجها اجلامعات املفتوحة واليت تعتمد 
عملية التعلم مع توفري كل اإلمكانات الالزمة حلدوث التعلم مبساعدة املشرف على الطالب يف 

جودة التعليم من منظور إسالمي عبارة عن ترمجة  فيما إن )105، 2005العاجز، (.األكادميي
احتياجات وتوقعات املستفيدين من العملية التعليمية إىل جمموعة خصائص حمددة تكون أساساً يف 

تعليمية وطريقة أداء العمل من أجل تلبية احتياجات وتوقعات املستفيدين وحتقيق تصميم اخلدمات ال
ا تضم ثالثة جوانب أساسية، إ تعاريف اجلودة يف التعليم، إال عددتومهما ت .رضى اهللا عز وجل

وتعين حتديد املواصفات واخلصائص اليت ينبغي أن تراعى يف ) Designquality(جودة التصميم 
وتعين القيام باألعمال وفق املعايري ) Performance quality(مل، وجودة األداء التخطيط للع

وتعين احلصول على منتج تعليمي وخدمات تعليمية ) Outputquality(احملددة وجودة املخرج 
جلودة يف التعليم ما تقدم عن اومن خالل  )3، 2007اخلطيب، (.وفق اخلصائص واملواصفات املتوقعة

  ).9- 8، 2007أبو دف، :(يتضح ما يأيت

أن مفهوم اجلودة يف التعليم، ليس حديثاً وإمنا هو قدمي ومسبوق من خالل حث اإلسالم على  .1
 .اإلحسان يف العمل وإتقانه

تضمن مفهوم اجلودة العملية التعليمية بكل عناصرها وتفاصيلها يف صورة مدخالت وخمرجات  .2
 اإلمكانات املتاحة وتوظيفها ضمن خطة والغرض األساس منها حتسني املنتج من خالل توفري

 .مدروسة
 .احلكم على جودة العمل ، واألداء يتم يف ضوء معايري حمددة .3
 .ارتباط اجلودة مبتطلبات سوق العمل واحتياجاته .4
 إىل إرضاء اهللا عز – وهو يسعى إىل حتقيق اجلودة العالية يف املنتج التعليمي –يتطلع الفرد املسلم  .5

ام ما أمر به وحث عليه وال يتعارض هذا مع االستجابة الحتياجات وتوقعات وجل من خالل التز
 . سوق العمل وحتقيق الفائدة والنفع للمسلمني

عملية تستهدف حتقيق منتج تعليمي عايل " ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف جودة التعليم بأا 
حيقق األهداف املنشودة وفق اجلودة، من خالل توفري املدخالت الالزمة والعمل على حتسينها مبا 

معايري حمددة، ويكفل تلبية حاجات سوق العمل، ويكون الدافع األساس لذلك كله، احلرص على 
 فيما جند العكس عند تعريف مفهوم اهلدر يف التعليم العايل بانه وقوع خلل ".إرضاء اهللا عز وجل 

خمالت النظام التعليمي وعملياته وقصور وسوء إستخدام املوارد البشرية وسوء التشغيل يف أي من 
املختلفة، مما يؤدي اىل إخنفاض كفايته االجتماعية واإلنتاجية، وبالتايل إخنفاض إنتاج النظام التعليمي 
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 اجلودة احد أهم الوسائل واألساليب لتحسني نوعية التعليم دوتع ،)14، 2000الزبيدي، (.ككل
 يطلق عليه بعض املفكرين بأنه عصر اجلودة، فلم تعد واالرتقاء مبستوى أدائه يف العصر احلايل الذي

اجلودة ترفا ترنو إليه املؤسسات التعليمية او بديال تأخذ به او تتركه األنظمة التعليمية، بل أصبح 
ضرورة ملحة متليها حركة احلياة املعاصرة، وهى دليل على بقاء الروح وروح البقاء لدى املؤسسة 

 هنظمتاملؤمتر العاملي الذي  يفإن مفهوم اجلودة وفقا ملا مت االتفاق عليه و )4حسن، بال، (.التعليمية
 حول التعليم العايل عقد يف باريس يوم )اليونسكــو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة

 إن التعليم العايل مفهوم متعدد األبعاد ينبغي يفينص على أن اجلودة ، و1998التاسع من أكتوبر 
  ).4- 3حسن، بال، (:مل مجيع وظائف التعليم وأنشطته مثليش

 . املناهج الدراسية - 1
 .الربامج التعليمية - 2
  .البحوث العلمية - 3
 . الطالب - 4
 .املباين واملرافق واألدوات - 5
 .توفري اخلدمات للمجتمع احمللى - 6
 .التعليم الذايت الداخلي - 7
 .حتديد معايري مقارنة للجودة معترف ا دولياً - 8

قد أكدت املادة احلادية عشر من اإلعالن ف ،على ضمان اجلودة هذا املؤمتر أيضاً يف  ومت التركيز 
ول كافة وظائف وأنشطة التعليم العايل، واعتربت املادة االصادر عنه على أمهية التقييم النوعي الذي يتن

أسيس هيئات وطنية املشار إليها الدراسة الذاتية والتقييم اخلارجي يف جمال التعليم العايل يف العامل على ت
مستقلة، ووضع معايري ومستويات دولية لضمان اجلودة، كما أكد اإلعالن على أمهية مراعاة السياق 

أما على املستوى اإلقليمي، فقد أشار . املؤسسي والوطين واإلقليمي عند وضع تلك املعايري واملستويات
 نظمت اليونسكو املؤمتر اإلقليمي –يل املثالعلى سب–املؤمتر العاملي إىل عدة أنشطة إقليمية، ففي بريوت 

العريب حول التعليم العايل، وهذا بدوره أكد على أمهية اجلودة يف التعليم العايل، ولقد حث هذا املؤمتر 
التنظيمية واملؤسسية : الدول العربية على إنشاء آلية لتقييم نوعية التعليم العايل على كافة املستويات

 أشرفت اليونسكو بالتعاون مع ،2003واملخرجات ويف الشهر األخري من العام والربامج والعاملون 
احتاد اجلامعات العربية على مؤمتر يف دمشق وقد أكد ضمن توصياته على ضرورة إنشاء آليات ضبط 

ولقد أصبح ضمان اجلودة من اهلموم العامة . اجلودة ونشر ثقافة التقومي واالعتماد يف اجلامعات العربية
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نطقتنا، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها اتساع نطاق العوملة، وتعاظم إعداد الطلبة املسجلني يف يف م
التعليم العايل، وحمدودية التمويل، وانتشار مؤسسات التعليم العايل اخلاصة، والتعليم االلكتروين، 

لضمان اجلودة طابع وااللتزام األديب واملهين، واهلموم املرتبطة بنوعية وجودة التعليم، ومع ذلك فإن 
خمتلف عما هو سائد يف الدول املتقدمة، فهناك بعض العوامل اليت جتعل منه عملية فريدة يف هذا اجلزء 
من العامل ومن بني هذه العوامل حمدودية التنافس الجتذاب الطلبة وقلة عدد اجلامعات بشكل يضر 

ة وارتفاع تكلفة استقدام خرباء بالتنافس وحقيقة أن بعض الربامج ال تطرح إال يف مؤسسة واحد
أجانب، ومدى توفر اخلرباء وقت إجراء عملية التقييم، والظهور املفاجىء والكبري ملؤسسات التعليم 

  ).6- 5حسن، بال، (.العايل اخلاصة

أساسياً تؤكد عليه املنظمات الدولية لضمان مؤهالت املتعلمني " اجلودة"ولقد أصبح موضوع      
هذا إىل جانب لتنوع النظم . ف املتقدمة والتقنيات الالزمة لدخوهلم سوق العملوتزويدهم باملعار

االكادميية ولتنوع االختصاصات ومستويات التعليم وهياكله االساسية والبيئة االكادميية، ومراعاة 
مع للسياسات الدولية اليت دف اىل جعل التعليم العايل يف متناول اجلميع، ولتحقيق احلراك بالتزامن 

  ).28- 27، 2007احلسيين، : لإلستزادة(.احلرية واالستقاللية للجامعات
نشاط ضمان اجلودة يف قطاع التعليم العايل يتم من خالل التقومي واالعتماد يف مؤسسات وإن 

التعليم العايل يف العامل وذلك لرصد مجلة املفاهيم واإلجراءات املتبعة يف مؤسسات التعليم العايل على 
ويف الدول العربية يف الوقت الذي حترص فيه كل احلرص على هويتها الثقافية . العاملياملستوى 

ومراعاة خصوصياا احلضارية ال در أي فرصة تتيح لنا االستفادة من جتارب الغري خصوصاً تلك 
 فلقد ظهرت حركة ضمان ، فنأخذ منها ما يتناسق مع قيمنا وثوابتنا،اليت ثبت جناحها وريادا

ودة كرد فعل إجيايب ملا أبداه األكادمييون واملسئولون واتمع من قلق حول جودة التعليم العايل، اجل
. والتمويل وهو الذي جنم عن عوامل كثرية منها التنافس الدويل، واالحتياجات املتغرية للسوق

حتدد املسؤوليات فاتمعات واحلكومات أيضاً يهتمان جبودة التعليم العايل، ويسعيان إلجياد أنظمة 
حتديداً واضحاً، ومن هنا ميكن القول بأن ضمان اجلودة أمر ضروري لتلبية االحتياجات املرتبطة 

وإن فكرة التحسني املستمر تعتمد على  ،)7حسن، بال، ( .باجلودة وحتديد املسؤولية يف التعليم العايل
وهي تعبر ) ظام إدارة اجلودة الشاملةدليل ن(بناء نظام لتوثيق العمليات وكافة متطلبات العمل يسمى 

عن نصوص لسياسة اجلودة وأهدافها وكافة االجراءات واملستندات ومواقع السجالت املطلوبة لتنفيذ 
  ).751-740، 2009الدليمي،: لإلستزادة(.النظام، فضالً عن طرق إعدادها وجتيزها
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  . العايلاجلودة الشاملة يف التعليم .2

 من املفاهيم اإلدارية (Total Quality Management)ة تعد إدارة اجلودة الشامل
اليابانية واألمريكية : احلديثة واليت ظهرت نتيجة للمنافسة العاملية الشديدة بني مؤسسات اإلنتاج

واألوروبية، إذ متكنت اليابان بفضل جودة منتجاا من اكتساح األسواق العاملية والفوز برضا 
االقتصادية والصناعية : استخدام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتاملستهلكني حول العامل، جراء

إن إدارة اجلودة الشاملة هي منهجية تتصف بالدميومة واالستمرار وليست . والتكنولوجية والتجارية
حمطة تنتهي بانتهاء برنامج معني أو زمن معني، لذا تتطلب املزيد من التدريب املستمر حلل املشكالت 

 ولقد ظهر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،)102-101، 2005العاجز، (.أساليب ابتكاريةوالتفكري ب
)T.Q.M ( اضطر زعماء بعد األزمة اليت حدثت يف االقتصاد الياباين بعد احلرب العاملية الثانية مما

األمريكي الذي يسمي بأيب ) Deeming( إحداث اجلودة مبساعدة دمينج الصناعة اليابانية إىل
 كيفية حتويل السلع الرخيصة والرديئة إىل سلع ذات ىدة، والذي قام بتعليم املنتجني اليابانيني علاجلو

جودة عالية، حيث مت بالفعل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية على املنتجات األمريكية، وعندما سأل 
:  املتحدة األمريكية قالعن سبب جناح إدارة اجلودة الشاملة يف اليابان بدرجة أكرب من الواليات) دمينج(
  ).105، 2005العاجز، (".الفرق يف عملية التنفيذ أي جتسيد إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاا"

هي جمموعة املبادئ والسياسات واهلياكل التنظيمية املتميزة بإستخدام كافة املوارد واجلودة الشاملة 
 املقدمة وحتقيق أعلى معيار لألداء والتحقق من املادية والبشرية املتاحة بغرض حتسني األداء واخلدمات

يقدم معهد اجلودة  فيما )5حسن، بال، (.مدى تطابق األداء واخلدمات املقدمة مع املعايري املستهدفة
القيام بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة "الفيدرايل بالواليات املتحدة األمريكية تعريفاً للجودة الشاملة هو 

، ويعرف ترت وديتورو اجلودة بأا " على تقييم العمل يف معرفة مدى حتسني األداءمع ضرورة االعتماد
استراتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع وخدمات ترضي بشكل كبري العمالء يف الداخل واخلارج، وذلك "

رام الذاتية لصاحل وهذه االستراتيجية تستخدم مهارات العاملني وقد" من خالل تلبية توقعام الضمنية والصرحية
وحدد جوتشر . كما أا تسهم يف دعم الوضع املايل للمسهمني. املنشأة بشكل خاص، واتمع بشكل عام

واتفق معهما يف هذا التعريف . تلبية احتياجات العمالء بأقل تكلفة ممكنة"وزميله كويف مفهوم اجلودة بأنه 
عملية تلبية احتياجات العميل ومتطلباته املشروعة بالقدر "أا مورجن وزميله مورجا ترويد اللذان عرفا اجلودة ب

ويشري بعض الباحثني أن اجلودة قد يتسع مداها لتشمل مجيع النشاطات داخل املؤسسة إىل جانب ". املطلوب
جودة املنتج نفسه، ومنها جودة اخلدمة، وجودة املعلومات والتشغيل، وجودة االتصاالت، وجودة األفراد، 

األهداف، وجودة اإلشراف واإلدارة، وتوضح تلك التعاريف أن اجلودة مفهوم متعدد اجلوانب يصعب وجودة 
حصره يف دائرة ضيقة الشتماله على أبعاد خمتلفة تتضمن مفاهيم فنية وإدارية وسلوكية واجتماعية، لعل أبرزها 
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 ومفهوم اجلودة الشاملة ،)7، 2009مود، حم(.املساواة، والفعالية، واملالءمة، وسهولة املنال، والقبول، والكفاية
واجلودة مبعناها الواقعي تعين التزام املؤسسة التعليمية . أحدمها واقعي واآلخر حسي: يف التعليم له معنيان مترابطان

معدالت الترفيع ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية، : باجناز مؤشرات ومعايري حقيقة متعارف عليها مثل
أما املعىن احلسي للجودة فيتركز على مشاعر وأحاسيس متلقي اخلدمة التعليمية . لتعليمومعدالت تكلفة ا

. كالطالب وأولياء أمورهم، ويعرب عن مدى رضا املستفيد من التعليم مبستوى كفاءة وفعالية اخلدمة التعليمية
لذاتية، ميكن القول بأن املؤسسة فعندما يشعر املستفيد أن ما يقدم له من خدمات يناسب توقعاته ويليب احتياجاته ا

التعليمية قد جنحت يف تقدمي اخلدمة التعليمية مبستوى جودة يناسب التوقعات واملشاعر احلسية لذلك املستفيد، 
ونظراً لتعدد مفاهيم اجلودة  ،)7، 2009حممود، (.وأن جودة خدماا قد ارتفعت إىل مستوى توقعاته

املدخل املبين : صون التمييز بني مخسة مداخل لتعريف اجلودة الشاملة هيالشاملة، فقد حاول العلماء واملتخص
على أساس التفوق، واملدخل املبين على أساس املستفيد، واملدخل املبين على أساس القيمة، واملدخل املبين على 

  .)49-48، 1997سعيد،  (أساس املنتج، واملدخل املبين على أساس التصنيع

  

  .اجلودة الشاملة يف التعليم العايلمربرات األخذ بإدارة  .3

أصبحت اجلودة الشاملة إحدى القضايا اليت م القيادة اإلدارية يف أي مؤسسة تسعى لرفع أدائها، كما 
 طاملا أن اجلودة الشاملة تستمد ،)37، 2000محود،  (استخدمت اجلودة يف التنافس بني تلك املؤسسات

اهب العاملني واستثمار قدرام الفكرية على حنو إبداعي لتحقيق طاقة حركتها من املعلومات ومن توظيف مو
التحسن املستمر للمؤسسة، وملا كان جناح اإلدارة يرتبط بالكفاءة اإلنتاجية، لذا ظهرت إدارة اجلودة الشاملة 

)T.Q.M ( واستمرارية اجلودة، وأصبحت إدارة اجلودة الشاملة استراتيجية متكاملةاإلنتاجيةلتحقيق رفع  
لتطوير املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية، ومنها املؤسسات التعليمية، ألا إدارة تركز على أداء العمل بطريقة 
صحيحة، وبأسلوب منوذجي ومثايل يتجنب تبديد املوارد أو سوء استغالهلا، ويقلل املنازعات بني العاملني، 

أصبح نظام اجلودة الشاملة لذا . )75، 2000عبدالفتاح،  (ويرضي املستفيدين ويدعم االبتكار والتجديد
 ومنهج حياة لكل من الطالب واملعلمني والعاملني، وقد أوجد النجاح الكبري للمدارس األمريكية نظاماً

 لتطبيق هذا النهج اجلديد يف جمال التعليم، ومن املربرات لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة واألوروبية يف تطبيقه مربراً
   ).زياد، بال، شبكة االنترنيت( :مييف النظام التعلي

  .باإلنتاجيةالشاملة ارتباط اجلودة  - 1
  .كافةالارتباط نظام اجلودة بالشمولية يف ااالت  - 2
  .عاملية نظام اجلودة باعتباره مسة من مسات العصر احلديث - 3
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كومي جناح تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف العديد من املؤسسات التعليمية سواء أكان يف القطاع احل - 4
  .أم القطاع اخلاص يف معظم دول العامل

  .ارتباط نظام اجلودة الشاملة مع التقومي الشامل للتعليم باملؤسسات التعليمية - 5
 .عدم جدوى بعض األنظمة واألساليب اإلدارية يف حتقيق اجلودة املطلوبة - 6
 .ارتباط إدارة اجلودة الشاملة بالنمو والتطوير املؤسسايت واتمعي - 7
  
 

   . إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايلمتطلبات .4

هناك متطلبات ضرورية ومهمة يشترط توفريها دف جناح تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف 
جمال التعليم، وبعكسه تعد عملية فاشلة وغري حمققة للهدف الذي طبقت ألجله وميكن حصر هذه 

   )166-165، 2007يد، جم: ، كذلك14حسن، بال، : ينظر(:املتطلبات بااليت

توفري بيئة عمل مناسبة وبصورة متدرجة لغرض تطبيق نظام إدارة اجلودة : توفري البيئة املناسبة - 1
 .الشاملة يف جمال التعليم

إن دعم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حيتاج إىل دعم ومؤازرة من اإلدارة العليا : دعم اإلدارة العليا - 2
  . لتحقيق األهداف املرجوة

زرع التوعية توفري وتوزيع أدلة إرشادية علمية جلميع األعمال يف جمال التعليم ل: مهيد قبل التطبيقالت - 3
والقناعة لدى مجيع العاملني يف مؤسسات التعليم العايل لتعزيز الثقة بإدارة اجلودة الشاملة مما يسهل 

   .عملية تطبيقها وااللتزام ا من قبل العاملني مبؤسسات التعليم العايل
والتنسيق بني املؤسسات التعليمية ضمن اجلامعة فيما بينها كمنظومة متكاملة، : توحيد العمليات - 4

توحيد العمليات يرفع من مستوى جودة األداء وجيعله يتم بطريقة أسهل ويعمل على  التنسيق وإنف
اً داخل  مما يرفع من درجة املهارة عموم،تقليل التكاليف من خالل جعل العمل يتم بأسلوب واحد

 . مؤسسات التعليم العايل

ملا هلا من أمهية يف . إنشاء قاعدة معلومات وبيانات إحصائية للمؤسسات التعليمية: قاعدة بيانات - 5
  .إختاذ خطوات والقرارات يف تطبيق اجلودة الشاملة يف جمال التعليم

من مل يف جمال التعليم، ووضع معايري تقييم قبل وأثناء وبعد إداء أي ع: مشولية واستمرارية املتابعة - 6
املعلومات من  خالل جلنة تنفيذ وضبط النوعية وأقسام مؤسسات التعليم العايل املختلفة ملتابعة ومجع

  . أجل التقييم لتتم معاجلة االحنرافات عن معايري التطوير
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ات إشراك مجيع العاملني يف مجيع جماالت العمل وخاصةً يف اختاذ القرار: سياسة إشراك العاملني - 7
  . وحل املشاكل وعمليات التحسني

تغيري اجتاهات مجيع العاملني مبا يتالءم مع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة للوصول إىل ترابط وتكامل  - 8
 .عال بني مجيع العاملني بروح الفريق

إعتماد العمل بالدراسات القائمة على البحث العلمي املتقن، فضالً عن دراسة جتارب االخرين يف  - 9
ال واإلفادة منها مبا يتناسب مع واقعناهذا ا.  

احملافظة على قضايا البيئة واتمع من خالل تقدمي خدمات ال : املسؤولية األخالقية واالجتماعية - 10
 .تضر بالبيئة وبالصحة العامة

  .جتارب بعض الدول يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل .5

دمة والنامية بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسساا التعليمية      قامت العديد من الدول املتق
املدرسية والتعليم العايل، وسنقتصر على جتارب دولتني من الدول املتقدمة اللتني تعتربان من أكثر الدول 

ركب  يف كافة ااالت مث دولة من الدول النامية يف جمال التعليم العايل حاولت اللحاق بال وتطوراًمنواً
  ).110- 108، 2005العاجز،  (:والتطوير

  :إدارة اجلودة الشاملة يف أمريكا -1

   واجهت مؤسسات التعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية العديد من التحديات منذ عام 
 وخباصة منذ ختفيض امليزانية اخلاصة ا، ومن مث كان البد من إعادة التقييم واملراجعة للمناهج 1999

لطلب وذلك للمسامهة يف برنامج التطوير االقتصادي حيث ظهرت بعض املشاكل باملوازنة بوالية وا
، وحيث إن التقييم ونظمه املتعددة قد أسست لتقيس تأثري املؤسسات فيما يتعلق بتعليم )كاليفورنيا(

 دائمة التغري الطالب من خالل التركيز على اجلامعات وتعليم الطالب اجلامعي ملقابلة متطلبات العمل
كما أن جناح الشركات يف استعمال إدارة اجلودة الشاملة "وكذالك تزويد الطالب باملهارات واملعرفة، 

قد شجع العديد من مؤسسات التعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية على تبنيها؛ وذلك ملواجهة 
اصة يئات التعليم مثل املعهد الوطين أزمة خالل نصف العقد األخري، وهذا ما أظهرته التقارير اخل

للتعليم، حيث أدركوا أا غري مناسبة ومن هنا كان البد من التدخل امللح يف التعليم، واالستفادة من 
القطاعات املتعددة يف االقتصاد لوقف االحندار يف جودة خرجيي اجلامعات، ولقد كان التطبيق األول 

حيث أصبح أكثر كفاءة يف جماالت ) فوكس فايل(العايل بالكلية التقنية إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم 
اخلرجني، ورضا أرباب األعمال وحتسني البيئة التعليمية، كما أن العديد من املؤسسات بدأت يف تطبيق 

، وكلية )مشال داكوتا(، وجامعة )سكونسن ماديسون(إدارة اجلودة الشاملة، كما حدث يف جامعة و
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جامعة يف ) 160(أن هناك 1996، كما اخرب بوخالترعام )اورجيون(وجامعة والية ) يرديالو(جمتمع 
  .منها قد أسس تركيبا تنظيميا للجودة%) 50(أمريكا تضمنت مبادئ حتسني اجلودة، وحوايل 

) الطالب(     وباستخدام مبادئ اجلودة وعناصرها وأساليبها التنظيمية ميكن زيادة رضا الزبون 
 Total Quality(اليف، كما يستخدم أمنوذج هندسة اجلودة الشاملة واختصار التك

Engineering ( ا، وتقدم جائزة مالكوميف أمريكا عناصر إدارة اجلودة الشاملة يف توجيه منتجا
)Malcolm Baldrige (ًلنجاح إدارة اجلودة الشاملة، وتركز إدارة اجلودة  ومعياراًأمنوذجا 

  ). الزبون، عملية التخطيط، اإلدارة العملية، التحسني: (ىلالشاملة إلجناز النتائج ع

  :إدارة اجلودة الشاملة يف اليابان -2

 حركة اجلودة الشاملة يف اليابان صعوبات عديدة، إىل أن زاد التأكيد على واجهت   يف البداية 
دة الشاملة ملموسة األدوات اإلحصائية اليابانية من خالل االهتمام باإلدارة العليا، فأصبحت إدارة اجلو

األربعة عشر أو ثالثية جوران ) دمينج(ويشعر الناس بأنفسهم وجهدهم يف العمل، وتؤكد مبادئ 
)Juran( أو الفكر لكارو يوشيكاوا ،)Kaoru Ishikawa  ( على وجود أربعة أعمدة إلدارة

  :اجلودة الشاملة يف التعليم وهي
ارة اجلودة الشاملة، حيث إن الطالب جيب تركيز املنظمة وبشكل رئيس على عمالئها يف إد  - 1

أن يعيشوا يف عامل العمل كفريق متعاون، حيث يوجد فريق املعلم والطالب، والطالب زبون للمعلم، 
وأن اخلدمات التربوية تم بنمو الطالب وحتسينه، وأن املعلم واملدرسة مها املوردان للتعلم الفعال يف 

ة عن تقدمي الرفاهية طويلة األمد للطالب، وذلك بتعليمهم كيف بيئة الطالب، واملدرسة هي املسئول
  .يتعلمون

  .جيب أن يكرس كل فرد يف املنظمة شخصيته للتحسني املستمر وبشكل مجاعي  - 2
إن املدارس اليت تبنت إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها واستعماالا تستثمر مصادر أساسية يف   - 3

ى إدراك إمكانات كل شخص، حيث يتحمل النظام اكتشاف الطرق اجلديدة اليت تساعد عل
  . والعمليات والتحسينات اجلزء األكرب يف اجلودة

إن جناح إدارة اجلودة الشاملة هي مسئولية اإلدارة العليا اليت تقوم بالتحسني املستمر للمعلمني؛   - 4
جودة شاملة يف ألجل تقدمي إجناز اكرب من الطالب، حيث خيلق القادة التربويون بيئات مدرسية ذات 

تعلم الطالب واملعلمني واملديرين ومجيع العاملني ومبشاركة عناصر اتمع احمللي بصورة فعالة؛ ألجل 
أن يسامهوا بتحديد دورهم وحاجام التنموية املطلوبة؛ وكي ال يكون التعليم العايل منفصالً عن 

 .خدمة بيئته
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  :إدارة اجلودة الشاملة يف ماليزيا  ـ3

 قطاع التعليم املاليزي للنمو األساسي نتيجة للجهود اليت جعلت وزارة التعليم تتوسع وتنظر      خضع
، %)9( التعليم كصناعة واستثمار، حيث زاد تسجيل الطالب يف مؤسسات التعليم العايل بنسبة إىل

) 28344 ( إىل1997طالباً، مث زاد عام ) 17569( هو 1996حيث كان عدد الطالب عام 
 التعليم العايل بشكل كبري، وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العايل اليت تطبق إدارة ىعد االنفتاح علطالباً ب

من امليزانية %) 30(اجلودة الشاملة إحدى عشرة جامعة عامة وست جامعات خاصة، وزاد ختصيص 
ج مخسني ألف طالب يدرسون خار) 50 (على، كما تنفق احلكومة 1997للتعليم ابتداء من العام 

مائة مليون دوالر لنقابة التعليم الوطنية لدعم ) 100(ماليزيا، لذا خصصت احلكومة املاليزية أكثر من 
  .دراسة الطالب يف مؤسسات التعليم العايل

 وجود عوامل جناح إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم    وقد توصلت دراسة أمريكية أوروبية ماليزية إىل
  :املاليزي متثلت يف

 .)(Leadershipدة القيا - 1
 .)Continuous Improvement(التحسني املستمر - 2
 .)Prevention(الوقاية  - 3
 .)Measurement of Resources(مقاييس املوارد  - 4
 Internal and External Customer( رضا الزبون الداخلي واخلارج - 5

Satisfaction(. 
 .) PeopleManagement( إدارة الناس - 6
  ). Teamwork(العمل يف فريق  - 7

 كيفية تنمية اتمعات العربية إىل املستوي العريب فعقدت العديد من املؤمترات اليت هدفت على    أما 
يف ضوء االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلودة الشاملة ومميزاا ودورها يف حتسني التعليم بشكل نظري بناء 

ضعت املؤمترات العديد من التوصيات  النجاح يف العديد من الدول احلديثة وبعض الدول النامية، فوعلى
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التعليم العريب املدرسي واجلامعي، لكن بدأت بعض احملاوالت 
لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف بعض املدارس العربية، ففي السعودية والكويت بدأت بعض املدارس 

 من براجمهما ملعايري ضبط اجلودة لتطوير التطور ان عدداًتأخذ ذا املفهوم، كما أخضعت هاتان الدولت
التعليمي وبالتايل تطور اتمع فيهما، كما قامتا بتنفيذ الدراسات العلمية لتقومي ذلك التطبيق، كما 

 بتعزيز ضمان اجلودة يف التخطيط املؤسسي يف ،2001ساهم برنامج األمم املتحدة للتنمية عام 
ومبا أن تنمية اتمع  . تطبيق نظم ضمان اجلودةعلى حث اجلامعات العربية اجلامعات العربية دف
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 ، دور املدارس واجلامعات يف عملية التنميةعلى يف النواحي االقتصادية واالجتماعية كافة تتوقف عريبال
نحن  منو كافة املؤسسات االقتصادية، فعلىباعتبار أن جودة التعليم مبا تعنيه من جودة الطالب تنعكس 

 بعد تعديله مبا يناسب عريبحباجة إلحداث ثورة يف التعليم وتبين منهج جديد يسعى لتطوير التعليم ال
  .سالميةحاجاتنا وثقافتنا العربية اإل

   
  

  :اخلالصة والتوصياتـ 

متكنت اليابان بفضل جودة منتجاا من اكتساح األسواق العاملية والفوز برضا املستهلكني حول 
االقتصادية والصناعية والتكنولوجية  :ء استخدام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسساتالعامل، جرا

يعزى اهتمام النظام و ، اجلودة الشاملة للتعليم استراتيجية متكاملة لتطوير املؤسسات التعليمية فتعد .والتجارية
لية، وارتفاع معدالت االلتحاق املنافسة الدو: التعليمي بتطبيق اجلودة الشاملة إىل عدد من املعطيات أبرزها

 على التعليم، وظهور تقنيات جديدة يف نظم املعلومات وأساليب اإلنتاج، والنظر إىل اخلدمات التعليمية واإلنفاق
  .بروح املشروع التجاري

اجلامعات يف   دورى يف النواحي االقتصادية واالجتماعية كافة تتوقف علعريبأن تنمية اتمع الو
لذا  منو املؤسسات كافة، على باعتبار أن جودة التعليم مبا تعنيه من جودة الطالب تنعكس ،يةعملية التنم

 بعد تعديله مبا يناسب عريبحنن حباجة إلحداث ثورة يف التعليم وتبين منهج جديد يسعى لتطوير التعليم ال
ام لتنمية اتمع الذي هو يف أن تقوم جامعاتنا ذا الدور اهل والبد .سالميةحاجاتنا وثقافتنا العربية اإل

 نا، نتيجة للظروف القاهرة اليت مير ا شعب،أمس احلاجة للتطوير والتحسني ملا يعانيه من ضعف وعجز
بت جناحها الكثري يف ثوذلك بعد إحداث نقلة نوعية يف جمال التعليم وتبين إدارة اجلودة الشاملة اليت 

ديد من الدول األوروبية اليت تبنت مفهوم اجلودة الشاملة الدول املتقدمة، ولنحذو حذو اليابان والع
 متقدم يف كافة مؤسساا االقتصادية ى مستو حيث وصلت إىل،فتتطور فيها التعليم بشكل كبري

 وعلى اكرب قدر من األسواق سلعال أجود ىنافس يف جودة اإلنتاج واحلصول علوالتعليمية من خالل الت
ك املؤشرات املرتبطة مبدخل تطبيق معايري ونظم اجلودة الشاملة يف املؤسسات ويف ضوء تل .عهاتلتسويق بضائ

 :تيةقترح التوصيات اآلنالتعليمية 
 مث تتبىن أكثرها مالءمة ،أن تقوم النظم التعليمية بالدراسة املتأنية ملفاهيم وفلسفات ومناذج اجلودة الشاملة - 1

  .للتطبيق يف مؤسساا التعليمية
 .صل إىل معايري اجلودة الشاملة املالءمة للمؤسسات التعليميةتأكيد أمهية التو - 2
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زيادة متويل املؤسسات التعليمية وبراجمها التعليمية اليت تعتمد على اجلودة الشاملة واليت تقدم  - 3
 .خدمات ملموسة للمجتمع

ئية االبتدا: تبين مفهوم اجلودة الشاملة يف مراحل مبكرة قبل التعليم العايل، وذلك يف املدارس - 4
 . كي تزداد اخلربة والوعي لدى الطالب يف كيفية االستفادة من تطبيقه يف مراحل الحقة،والثانوية

تدريب القيادات التعليمية يف كل املواقع على مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وأساليب تطبيقها  - 5
 .وتشكيل فرق لضبط اجلودة يف املدارس واملعاهد واجلامعات

 .ؤسسات التعليمية على إجراء التقومي الذايت املاملسؤولنيشجع يأن  - 6
 .تعزيز االنتماء إىل املؤسسات التعليمية والوالء الصادق ملهنة التعليم - 7
تدريب املعلمني على إجراء األحباث العلمية امليدانية لتقومي العملية التعليمية واكتشاف أوجه  - 8

 . املؤسسات التعليمية ومن مث العمل على تطويرها وضبط جودة التعليم يف،القصور فيها
 مقترحة لبلورة املعايري األكادميية، واإلدارية، واملالية واختيار مدى إستراتيجيةوضع خطة أو  - 9

االلتزام ذه املعايري بشكل مستمر وتزويد اللجنة بالتغذية الراجعة للتطوير والتحسني يف مجيع ااالت 
  . بذلكاملسؤولني على املؤسسات التعليميةوتزويد 

 تسعى اليوم جبدية، من أجل استئناف مسارها التارخيي، والوفاء بوظيفتها يف بيةواجلامعات العر
 وبدأت اجلامعات االنفتاح على بعضها البعض من ناحية وعلى .ومواكبة التطور العامليتنمية اتمع 

وتلبية سوق تمع، اجلامعات العاملية من ناحية أخرى، واخنراط كثري من اخلرجيني يف أعمال ختدم ا
  .العمل

  

  :ـ املصادر

إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات على القطاع الصحي،  ،)1997( ،بن سعيد، خالد بن سعد عبدالعزيزا .1
 . الرياض،العبيكان للطباعة والنشر

جودة التعليم يف التصور اإلسالمي ـ ، )2007( الوصيفي،يوسف ختام  ،أبو دف، حممود خليل .2
اجلودة يف التعليم العام الفلسطيين كمدخل (التربوي الثالث مؤمتر لحبث مقدم ل، مفاهيم وتطبيقات

، شبكة املعلومات العاملية 31/10/2007-30بتاريخ  اإلسالميةيف اجلامعة ، املنعقد )للتميز
 .http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=517 :)االنترنيت(
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 ضوء  يف اجلامعاتيف األكادميي االعتمادالشاملة ونظم اجلودة  ،يحسن، عماد الدين شعبان عل .3
-28، )جسنت( اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ،املعايري الدولية

حبث منشور على شبكة املعلومات العاملية ، هـ29/4/1428
 http://www.moudir.com/vb/attachment.php?attachmentid=95089&d=1181423425:)االنترنيت(

إستراجتيات العلوم والتعليم يف إسرائيل والوطن العريب ودورها  ،)2007 (،احلسن بد عاحلسيين، .4
 .ع الدار العربية للعلوم، بريوتاب، الدار العربية للعلوم ـ ناشرون، مط1، طيف بناء الدولة

 .، دار املسرية، عمانإدارة اجلودة الشاملة ،)2000 (،محود، خضر كاظم .5
، )3098(، جملة الدعوة، العدد كيفية حتقيق اجلودة يف التعليم العام،)2007( ،اخلطيب، حممود .6

 .http://www.aldaawah.com :)االنترنيت(شبكة املعلومات العاملية 

ختطيط اخلدمات اتمعية والبنية التحتيةـ أسس ـ  ،)2009 (، حسني عليالدليمي، خلف .7
 .ة والنشر والتوزيع، عمان، األردن،  دار صفاء للطباع1، طمعايري ـ تقنيات

مشكالت التعليم العايل يف الوطن العريب ـ دراسة ، )2000( ،الزبيدي، سلمان عاشور جملي .8
 . طرابلس، ليبيا مارس ،2، مطبعة 1، طوصفية حتليلية نقدية

، حبث منشور على شبكة اجلودة الشاملة والتميز يف املؤسسات التعليمية، )بال( ،زياد، سعد .9
 .http://www.geocities.com ):االنترنيت(املعلومات العاملية 

تطوير التعليم اجلامعي لتنمية اتمع الفلسطيين يف ، )2005( مجيل نشوان، ،العاجز، فؤاد .10
 . العدد  الثاين،، الد األولة الشاملة، اجلودة يف التعليم العايلضوء إدارة اجلود

  اإلنتاجيةإدارة اجلودة الشاملة ودورها املتوقع يف حتسني ، )2000( ،احلافظ الفتاح، نبيل عبد عبد .11
 .)82(، العدد )22( السنة ،، جملة اإلداري، معهد اإلدارة العامة مبسقطباألجهزة احلكومية

، يف جمال التعليم) T.Q.M(تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة ، )2007( ،اسجميد، مسية عب .12
  .القتصادية اجلامعة، بغداد، كلية بغداد للعلوم ا)15(جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد

، ورقة عمل مقدمة املؤسسات التعليمية معايري ونظم اجلودة الشاملة، )2009( ،حممود امحد، حممود .13
 .جامعة أسيوط التعليم العايل، إىل مشروع الطرق املؤدية إىل


