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مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة
راحل  نطلقت أنظمة الجودة بأنواعها المختلفة على التقليل  أو الالاا األاطلاا والعيلو   لي ما

ل بللون التجللا ة والاللناعة المختلفللة سللعيا  للي التمسللين المسللتمر والتر يلل  علللى تو عللات ا

. والمرص على  ضاه

مجلالي إذا اإلنطال ة  انت  ي الجوانب المادية بشك   ئيسي والمرص على  ضا ال بون  لي

.سي البعد اال تاادي والقطاع الخاص  ان و اا انظمة الجودة بشك   ئي. السلع والخدمات

 ة حتللى نللتمكن مللن معر لل؛دعونللا بااتاللا  إسللتعراا المراحلل  التأ يخيللة لنمللو  لل ا المفهللو

. السياق ال ماني والمكاني والموضوعي لمفهو  الجودة

 ربيةاألولى باإلضا ة إلى عدد من الدول الابالد جة وإمريكا  ان السباق يتم بين اليابان.



مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة
:أوالا 

1924–1949   المدرسووة الويووعية  انووت)الجووودة باتسووتعيال والت ليووا ات  ووا

.(أي التعميم مل خالا العينات ات  ا يةالسا دة

 بدأ ديمنجDeming والنظر للجوودة مول وزمالءه بالف رة تاله آخرول خالا هذه الفترة

. خالا الت  م بالعمليات



مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة
ا  :ثانيا

1950-1980مفهوم يمال الجودة.

  و فوو  هووذه المر لووة تووم تبنوو  اتجووراءات الو ا يووة ومفهوووم ادارة الجووودة ال وواملة موو

ة يومال ار بوالت  م مول خوالا الت ليوا ات  وا   وت ميوا القيوادة العليوا مسو وليراتستم

.   يمال الجودة مل خالا اتدارة بح التر يز ف  هذه المر لة على وأ. الجودة



مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة
ا  :ثالثا

1980-2000s.

.وف  هذه الم لة تم التأ يد على مفهوم الت سيل المستمر•

 .Six Sigma methodologies,  the Kaizen …etc:واألمثلة لتبن  األدوات المختلفة، مثا•

.بالجودة مل خالا الت سيل المستمروسميت هذه المر لة •

https://cqeacademy.com/cqe-body-of-knowledge/continuous-improvement/continuous-improvement-techniques/


مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة

.الوا   الثقاف  والقيم  للمجتم •

. الوا   التنموي اال ت ادي واالجتماع •

.أولويات المجتمعات العربية ف  التنمية•

هوتم بت وني  الن ر ف  اس وبس التر يز على اللغة االنجليزية، الجامعات الغربية ال تاعطى مثاالا •

رها لودينا مختلو  الجامعات  ثيراا مثا اهتمامنا،  فالفجوة التقنية والب ثية با والتعليم والتعلم وغي

علميل والطلبة معيار نسبة الم. الى  ٍد  بير عل العالم الغرب  ف ي  نعتمد نفس المعايير واألوزال

!الدولييل مثالا مارأي م ف  اعتماده ف  جامعاتنا؟؟

تنسانية، ومنها علينا أل نتو   ون ول انتقا ييل ف  األنظمة السيما فيما يتعلق بالعلوم ا
:مويوع ادارة الجودة؛ ألنها ترتبط بـ



مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة

ا يقودم لوس  ما أل نظرتنا لإلنسال وال ياة والتنمية  د تختل  مل ثقافة ألخور  وعليوس سوتختل  مو•
 وود وعليووس فوودور الجامعووة ورسووالتها فوو  المجتموو . موول تعلوويم وبنوواء ل خ وويتس ومنهجيووة اعووداده

.تختل 

لقووت المخلو ووات موول أجووا• اتنسووال مخلووور م وورم ولووس األفيوولية بوويل جميوو  المخلو ووات، و وود خأ
نح العقا وال واس؛ ليم نس مل التعلم والتف ير والتمييز بيل موا يفيود وم لوق خدمتس، ومأ اييور، وخأ

ر واتخواذ و ود مونح  ريوة االختيوا. بطبيعة خيرية، ول ل لس نوازع سلبية ترتبط بوالهو  وال وهوة
. فيواواأرسلت الرسا والهداية ليوت  م بنوازعوس ال وريرة ويختوار موا هوو األ. القرار والمس ولية

مال مادور الجامعات ف  ظا هذا المفهوم الثقاف  ؟وما أثر ذلك علوى معوااير تققويم الجامعوات ويو
جودتها؟

تنسانية، ومنها علينا أل نتو   ون ول انتقا ييل ف  األنظمة السيما فيما يتعلق بالعلوم ا
:مويوع ادارة الجودة؛ ألنها ترتبط بـ



مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة

فهو؛(َواألْمرَ قَ اْلَخلَْلَه َأَلََ)والمبادئالقيمهذهيوءف اتنسالم تتعاماألالجامعاتوعلى

ليقودليفةا؛خوجعا خٍص،أأوف رةٍ سواءأخر عبوديةٍ أيملومت رر  فقطهللعابد  مخلور  

لقما اويأسخراألرض،اعمار .اتنسانيةل الحخأ

فالتر يزما؛نوعاا ستختل والمعاييرأولوياتهاستأ ددومنها ليالا،ستختل الجامعةفرسالة

أنسلسنظرنبا زبولمعسنتعاماوالللسورالطالبفقطنعدالأيفقطاال ت اديالبأعدعلى

.ومس وا.وم تملخليفة

تنسانية، ومنها علينا أل نتو   ون ول انتقا ييل ف  األنظمة السيما فيما يتعلق بالعلوم ا
:مويوع ادارة الجودة؛ ألنها ترتبط بـ



مقدمة-تأريخ وفلسفة الجودة

م ةم تر عواماوجودرغمما دٍ الىستختل مسلمعرب بلدٍ ف الجامعةودوررسالةها

ف فتسوفلسو اجاتسوطبيعتساتنسالمفهومت ديدف دور  للثقافة  وهاالعالم؟دوابقية

الجودة؟وميمولوم  راتمعاييرف سي ثرهذاوها؟ال ياة

نأ ي   لأفعلينا ذلكاألمر الاذا..اختال هناكسيقواالسليموالمنطلقالعقا ا بأعتقد

جتمعنالموالف ريوالثقاف واالجتماع اال ت اديالوي م يتسقب يثعليس  لناما

.واتسالم العرب 

تنسانية، ومنها علينا أل نتو   ون ول انتقا ييل ف  األنظمة السيما فيما يتعلق بالعلوم ا
:مويوع ادارة الجودة؛ ألنها ترتبط بـ



:الآلسيادواالف واتعتمادالجودةليمالالر يسةالمعايير:أوالا 

الجودةأنظمة1.

والتعلمالتعليم2.

الب ث3.

الخدمات4.

الب ريةالموارد5.

األخالر6.

ا بيل البلدال؛ فالعدد والوزل يخت * ل  مل بلٍد معايير الجودة واالعتماد ال تتطابق تماما
:آلخر



ا  األوروبيةالدوا:ثانيا

الجودةيمالسياسة1.

البرامجواعتمادت ميم2.

والتقييموالتعليمالطالب واالمتم ورالتعلم3.

ال هاداتومنحالدراس والتقدمالطلبة بوا4.

التدريسهي ةأعياء5.

الطالبيةوالخدماتالتعلمم ادر6.

المعلوماتادارة7.

العامةالمعلومات8.

للبرامجالدوريوالتقييمالر ابة9.

الخارج الجودةيمال10.

ا بيل البلدال؛ فالعدد والوزل يخت * ل  مل بلٍد معايير الجودة واالعتماد ال تتطابق تماما
:آلخر



ا لثثا السعوديةف :ا

واألهدا والغاياتلرسالةا1.

السلطات واالدارة2.

ادارة يمال الجودة وت سينها 3.

التعلم والتعليم 4.

ادارة   ول الطالب والخدمات المساندة 5.

م ادر التعلم 6.

المرافق والتجهيزات 7.

التخطيط واتدارة المالية 8.

عمليات التوظي  9.

الب ث العلم  10.

عال ات الم سسة التعليمية بالمجتم 11.

ا بيل البلدال؛ فالعدد والوزل يخت * ل  مل بلٍد معايير الجودة واالعتماد ال تتطابق تماما
:آلخر



م  رات األداء

مثال

الربحية ومعدل : المؤشرات إلحدى الجامعات

قصد طبعا ي  . بقاء الزبون ومستوى رضا الزبون 

. بهما الطالب

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا

مثال

؛معدل المشاركة من جميع فئات المجتمع1.

.ةالمساواضبغر

معدل البقاء 2.

معدل التخرج3.

معدل التوظيف4.



م  رات األداء

مثال

م  رات جامعة اس س ف  بريطانيا

سم إَال لم إَوضيةلَومللمةل1َ.

استض عَآراوَالضلبإَحوعَال لم إ،َم ءعَالبقلوَوالتخرجَومخر لاَالضلبإ: الت لةم2.

مءءَمجَحصعَملىَالمل ستةرَوالءكتوراهَ،َالستر لءااَ،َتموةعَالبحوثَ: البحث3.

%5.5الفلئضَالملليَي لةإَالسيإَ: التموةع4.

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



م  رات األداء

مثال

م  رات جامعة ابرديل ف  اس تلندا

(.استبةلج)رملةإَ مةعَأفراءَم تمعَال لم إَصحةلً،َوتوظة َضلقلت م1َ.

.  تحقةقَالمسلواةَبةجَ مةعَالضلبإَفيَالقبوعَوتيوةعَالمءاخعَوضرقَالتقءةم2.

.3ًَ .ت زةزَال  قلاَالبحثةإَمعَ مةعَمشسسلاَمحلةلًَومللمةل

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



م  رات األداء

مثال

م  رات جامعة ابرديل ف  اس تلندا

.تبلءعَال لمَوالخبرااَال لمةإَوالثقلفةإََبةجَالضلبإَوالسلتذة4.

.تصمةمَوتيفةذَبرامجَتكلملةإ5.

.تفلمعَمعَالم تمعَبصورةَتكلملةإ6.

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



م  رات األداء

مثال

م  رات جامعة ابرديل ف  اس تلندا

.7ًَ .التفلمعَمعَذويَالمصللحَمحلةلًَوءولةل

.كلملةإتف ةعَءورَالتقيةإَفيَالت لةمَوالت لمَوالبحثَال لمي،َوخءمإَالم تمعَبصورةَت8.

.9ًَ .تقءةمَالخءمإَمللمةل

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



م  رات األداء

مثال

م  رات جامعة ابرديل ف  اس تلندا

.اتلحإَالفرصإَللمتخر ةجَللتوظة َفيَال للم10.

.11ًَ .تيفةذَالبحوثَبللرراكإَمللمةل

.اتلحإَالفرصإَلضلبتيلَلكسبَالخبرةَوالتوظة َمللمةلًَمعَرركلئيل12.

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



م  رات األداء

مثال

م  رات جامعة ابرديل ف  اس تلندا

.توفةرَبةئإَمر  إَفيَ لم تيل13.

.ت لمَاءارةَالوقاَوالضلقإَمعَالحملسَلل مع14.

.ت لةمَالضلبإَوال لملةجَللحفلظَملىَالبةئإَوالتيوعَالبةئي15.

.ال معَملىَنملجَالستءامإَالمللةإَالبءةعَالمقترحَألهمَالم لةةر16.

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



م  رات األداء

م  رات مفقودة 

لًَوا تملمةلًَوم يةفلًَبيلوَالرخصةإَافيسليةإَبركعَتكلمليَومتوازجَروحةلًَوأخ قةلًَومقلةلًَوو ءاية1.

.وم تم ةلً،َبحةثَةكوجَيلف لًَليفسهَوأهلهَوم تم هَوافيسليةإَ م لو

أثرَالت لةمَوالت لمَوالبحثَال لميَملىَالم تمعَوافيسليةإ2.

ةَمفجَتختلف َمشرفرااَاألءاوَوالمفرتبضَبنفملجَال فوء: دعونا ننظر لإلختال  فو  الم  ورات
ألخففرنَيتة ففإَفخففت  َرشنَال لم ففلاَورسففللت لَمشسسففإَتمتمففلءَألخففرنَبففعَمففجَ لم ففإَ 

.المختلفإ،َملبللكَوالفلسفإَوالثقلفإَوالمستونَالقتصلءيَوالتموةعَلل لم لا



أنظمة ت ني  الجامعات

تعري  انظمة الت ني  

َيظلمَتصية َمللميَلل لم لاَوأر رهلَث ثإَري لهليَوتلمةزَهلةر20َتو ءَأكثرَمج
اةءكورةجَوَكةوَاسَ

ةت تمءَكةوَاسَفيَالبحوثَملىَقلمء) SCOPUSةخءمواَب ن مَب نلًَ-)اسكوبس-

َوزايهَالمختلفإأكعَيظلمَللتصية َلهَم لةةرهَو،

ال للمةإَلاَالتصيةف. قعأمءءَملَال للمةإَفتركزَملىَ،َأيظمإَالتصية َالوضيةإَت تمءَملىَمشررااَكثةرةأ

للمَال ربيَجَالبحثَفيَال جَتتمةزَألأولَةمكجَ،كثرَفتنةعَال لم لاَال ربةإَفة لأتركزَملىَالبحثَ

.  كملَأي لَت تمءَملىَاللغإَافي لةزةإ..!بغة َمَ 

ني  بت وأوا مول  وامل يوعس أ ثور مول غيوره وب  وم أنوس؛سنختار نظام  يو اس
للجامعات العربية 



أنظمة ت ني  الجامعات

َهيللكَأل َ لم إَفيَال للمَفقض2021لةساَ مةعَال لم لاَفيَال للمَءاخلإَفيَالتصية ،َفيَملم.

َمَالمشسسلاَالتيَتوظ َالمتخرة ةجأكةوَاسَتركزَملىَالسم إَسواوَمجَقبعَاألكلءةمةةج.

َملَراةكمَيصممَتصية َخلصَبيل2014َال لم لاَال ربةإََتمَتصيةف لَمجَقبعَكةوَاسَحةثَبءأاَملم

.وة كسَواق يلَأمَيتبيىَتصية َكةوَتس

لةو ءَارتبلضَبةجَالتصية َال للميَوالتصية َالوضيي؛َيتة إًَلخت  َالمشررااَوأوزاي ل.

َتصية َال لم لاَمثلعَكةوَتسَوالمثلعَملىَذلك

َهوَالب ءَالملءيَفيَأيظمإَالتصية َاألصع

ني  بت وأوا مول  وامل يوعس أ ثور مول غيوره وب  وم أنوس؛سنختار نظام  يو اس
للجامعات العربية 



 يو اس الدولية معايير: أوالا 

%40السم إَالءولةإَلل لم إ1َ.

%10سم إَال لم إَلءنَالرركلاَالموظفإ2َ.

%20م ءعَالسلتذةَللضلبإ3َ.

%20الستر لءَلكَمنوَهةئإَتءرةس4َ.

%5يسبإَالسلتذةَالءولةةج5َ.

% 5يسبإَالضلبإَالءولةةج6َ.



ا  وية سيدوا اآللمعايير ت ني   يو اس ل: ثانيا

%30السم إَاألكلءةمةإ1َ.

%20السم إَلءنَالرركإَالموظفإَللمتخر ةج2َ.

%10م ءعَاألستلذَللضلبإ3َ.

%10الرراكلاَالبحثةإَالءولةإ4َ.

%5والستر لءَألبحلثَكعَمنوَهةئإَتءرةسَ،%10الستر لءَلكعَبحث5َ.

%5أمنلوَهةئإَالتءرةسَالحلملةجَللءكتوراه6َ.

%2.5ويسبإَالضلبإَالءولةةجَ،%2.5يسبإَاألسلتذهَالءولةةج7َ.

%2.5لة لَتومجَال لم لاَاألخرنَ،%2.5خرنَلىَال لم لاَاألتيسبإَتبلءعَالضلبإَمجَال لم إ8َ.



ا  (اييرع رة مع)معايير  يو اس للمنطقة العربية : ثالثا
%30السم إَاألكلءةمةإَلل لم إ1َ.

%  20السم إَلءيَالرركلاَالموظفإ2َ.

%15م ءعَالسلتذةَللضلبإ3َ.

%10ال  قلاَالءولةإَالبحثةإ4َ.

%5أثرَالموقعَافلكترويي5َ.

%5يسبإَمجَةحملوجَالءكتوراهَفيَال لم إ6َ.

%5الستر لءَلكعَبحث7َ.

%5الستر لءَلبحلثَكعَمنوَهةئإَتءرةس8َ.

%2.5يسبإَمءءَاألسلتذةَالءولةةج9َ.

%2.5يسبإَمءءَالضلبإَالءولةةج10َ.



!!؟. . . تساؤالت 
 ا وبأوزال مختلفة،ستة معايير QSت ني  الجامعات عالميا

 وبأوزال مختلفة،معيار 11ونفس الت ني  للجامعات اآلسيوية

 وبأوزال مختلفةع رة معايير وت ني  الجامعات العربية .

، والس اا؟؟؟

 فأهفعَمكفإَأءرنَ-؟؟؟ ت وني  خواص بنوالماذا ال نقوم ن ل بعما
-..! بر لب ل

 لماذا ننتظرQS أهيَمقءةَالخوا إَأم-تأت  وتف ا معايير لنا؟؟
!اليظرةَالءويةإَللذاا

ال زلنووا غيوور  ووادريل علووى أل نقوووم بت ووميم معووايير ألنفسوونا!! !
. ناهيك عل توطيل العلوم والت نولوجيا 

!!؟. . . تساؤالت 



(مقترح)أهم العواما لت قيق الجودة 

(مبدأ باريتو) 80/20تبنى  اعدة 

80%فنوووفر الو ووت والموواا . موول العوامووا% 20األداء  تووأت  نتيجووة لووـ/موول النتووا ج

نووة وفيمووا يلوو  أهووم العنا وور الم و. والجهوود للو وووا الووى أفيووا النتووا ج أو الفاعليووة
: األداء/ وه  أربعة عواما تمن نا فاعلية عالية ف  النتا جللجودة، 

افيسلج1)

األيظمإ2)

ستءام3) التموةعَالم 

المخر لا/اليتلئج4َ)



(مبدأ باريتو) 80/20 اعدة 

Insanًَافيسلج1. ًَالفلملإوالقةلءةممومل ،أخ ق مرخصةلت م،يمضثقلفت م،كفلوت م،:خصوصل

الرئةسجمتبتءاواألءاو،فيوالتمةزافيتل ةإالرنل،افيتملو،الولو،مرلمرهم،تفكةرهم،يمض

.المسلمءةالخءملافيبلل لملةجوايت لو

ًَيظةفإوبةئإوفلمةإبكفلوةوتف ةل ل:والمللةإوافءارةإاألكلءةمةإاأليظمإ2. وتقةمملةهتحلفظووتحفزهوتكرمهافيسلجتقءرأخ قةل

الت لملءرومصواألثلثوالت  ةزااوالتقوةمواألسلتذةكللميلهجاألكلءةمةإبلل وايبةت لقمل مةعوترمع.(Systems)ب ءالهاألءاو

واعوأيواف راواابللم لمةت لقملوكعالموظفةج مةعةرمعافءاريالب  ءأجكمل.ال وايبهذه مةعفيالمف لإواأليظمإ

عالتموةنملجفةرمعالملليال ليبأمل.بلفءارةال  قإذااالقنلةلمجوغةرهلالم لوملاوتءارةوأتمتت لافءارةإالخءملا

.الملليبللب  ءال  قإذااالقنلةلمجوغةرهلوأتتمت لوفلملةت لواف راوااللمشسسإالمللةإوافستءامإ

(مقترح)أهم العواما لت قيق الجودة 



(مبدأ باريتو) 80/20 اعدة 

واف راوااواللوائحوالسةلسلاالستراتة ةلاهيلاأليظمإوةقصء:والمللةإوافءارةإاألكلءةمةإاأليظمإ2.

المصللحذوي مةعريظو  إمج(للم تمعيلف لًَوأثراًَومللةلًَتءارةلًَووبحثةلًَت لةمةلًَ)والف للإالمضبقإ

ومشسسلاأموركأولةلوال لم إوخلرجءاخعهمومجمسلمءةوممللإوتءارةةجوأسلتذةضلبإمج

ًَيظةفإوبةئإوفلمةإبكفلوةوتف ةل ل.بأيوام ل وتقةمملةهحلفظوتوتحفزهوتكرمهافيسلجتقءرأخ قةل

موالتقوةواألسلتذةكللميلهجاألكلءةمةإبلل وايبةت لقمل مةعوترمع.(Systems)ب ءالهاألءاو

ةرمعريافءاالب  ءأجكمل.ال وايبهذه مةعفيالمف لإواأليظمإالت لمومصلءرواألثلثوالت  ةزاا

لاالم لوموتءارةوأتمتت لافءارةإالخءملاوأيواعواف راواابللم لمةت لقملوكعالموظفةج مةع

للةإالموافستءامإالتموةعنملجفةرمعالملليال ليبأمل.بلفءارةال  قإذااالقنلةلمجوغةرهل

.الملليبللب  ءال  قإذااالقنلةلمجوغةرهلوأتتمت لوفلملةت لواف راوااللمشسسإ

(مقترح)أهم العواما لت قيق الجودة 



(مبدأ باريتو) 80/20 اعدة 

ت لةمةفلًَ) لفإوةقصءَاأليظمإَهيلَالستراتة ةلاَوالسةلسلاَواللوائحَواف راوااَالمضبقفإَوالف ل: األيظمإ2)

إَوأسففلتذةَمففجَو  ففإَيظففرَ مةففعَذويَالمصففللحَمففجَضلبفف( وبحثةففلًَوَتءارةففلًَومللةففلًَوأثففرًاَيلف ففلًَللم تمففع

. وتءارةةجَوممللإَمسلمءةَومجَهمَءاخعَوخلرجَال لم إَكأولةلوَأمورَومشسسلاَبأيوام ل

(مقترح)أهم العواما لت قيق الجودة 



(مبدأ باريتو) 80/20 اعدة 

لتضوةراألمواعثمرتستالتيالمللةإافءارةف للةإمعلإلةراءاابللتيوعتتسموالتي:المستءامالتموةع3)

.ال وءةوتحسةجاألءاو

ًَقةلس لةتمالتياألهءا أواليتلئجهيب لوةقصء:Resultsالمخر لا/اليتلئج4) لً،كةفةةم لتقةأوكمةل

الت لمومصلءروالتقةةموالميلهجوالت لمالت لةم:مثع،ال لم ياألءاوبم للاتت لقوالتي

وغةرهلإالضلبورخصةلاوالمواضيإالم تم يواألثروالتموةعال لميوالبحثالض بةإوالخءملا

رامجوالبال لم إبهملتقومفلملةإمءنت كسوالتياألءاوبمشررااةت لقملأي.المكويلامج

.ال لم ةإ

(مقترح)أهم العواما لت قيق الجودة 



الت ديات الت  تواجس نجاح تطبيق أنظمة يمال 
الجودة واتعتماد  ف  الجامعات وبرامجها األ اديمية

تءييَمستونَالكفلوةَوالفلملةإَلءنَالقةلءةَال لم إ.

َءاوَمفجَلفءنََال فلملةجَففيَال لم فإَلسفةملَالقةفلءااَال لم فإَتبتفالرغبفإَوالحمفلسََوافلتفزامَتءييَمستون
. رئلسإَال لم إَوايت لوَبرشسلوَاألقسلمَوميسقيَالبرامجَال لم ةإ

لءنَ مةعَميسوبيَال لم إَبثقلفإَنملجَال وءةَوافمتملءَومتضلبلت لمستونَالوميَتءيي .

مجَالمشسسلاَالوضيةإَأوَالتبييَالركليَأليظمإَال وءةغةلبَالرقلبإ.

مشسسففيَبمسففتونَنففملجَال ففوءةَالمشسسففةإَوالبرام ةففإَوالتحسففجَالمسففتمرَفففيَاألءاوَالمففءمَربففضَالتموةففع
. والبرام ي



الت ديات الت  تواجس نجاح تطبيق أنظمة يمال 
الجودة واتعتماد  ف  الجامعات وبرامجها األ اديمية

َإَالفلملفإَومءمَتر ةعَميسفوبيَال لم فإَملفىَالمبفلءرةَوالمرفلركالمةعَللمركزةإَفيَمملةإَاتخلذَالقرار
. فيَمملةإَالتحسةجَوالتضوةر

َلففىَفففيَال مففعَوالبةروقراضةففإَالزائففءةَفففيَاف ففراوااَافءارةففإَوالمللةففإَواألكلءةمةففإَممففءمَتففوفرَمرويففإ
. المستوةةجَالمركزيَوالمشسسي

َتحقةففقَفلفيسففلجَبضب ففإَمخلففوقَت تمففلميَوفففرقَال مففعَهففيَالوحةففءةَالكفةلففإَبتي ففءامَروحَفرةففقَال مففع
. األهءا َوالمخر لاَالمضلوبإ

َفيَم لعَنملجَال وءةَوافمتملءَلءنَميسوبيَال لم لاالم رفإَوالم لرااَتءييَمستون.



الت ديات الت  تواجس نجاح تطبيق أنظمة يمال 
الجودة واتعتماد  ف  الجامعات وبرامجها األ اديمية

َمجَقبعَال لملةجمستونَالرنىَتءيي.

  فيَم لعَنملجَال وءةالتءرةبَوالتيمةإَالم يةإَن.

َاَمختلففإَففيَالمرتركإَلءنَميسوبيَال لم إَ،َفقءَتو ءَفلسففلاَوميظفوراثقلفإَال وءةََتءييَمستون
. ال لم إَالواحءةَتحاَمستونَو  لاَيظر

َخضفضَمفءاءتملفىَالمسفتونَالمشسسفيَوالبرام فيَومفءمَالتقةةمَالءاخليَوالخلر يَالفءوريمءمَتوفر
.المضلوبالتتصحةحَومتلب ت لَوالتأكءَمجَمملةإَالتحسجَ

َفيَم لعَنملجَال وءةَوافمتملءمجَت لربَال لم لاَالمتمةزةَن  َافستفلءة .



نتقاا مل التعليم والتربية الى التسلي اال :(Commodification of Education)

oلرهمَأجَبللرغمَأجَنملجَال وءةَقءمَتلةيلَمجَالرركلا،َتلَأجَالتربوةةجَلفمَةأخفذواَبلمتبف: األمر األوا

ةرة،َفلليظرةَالملءةفإَالبةئإَمختلفإَولةمكجَامتبلرَالضللبَزبوجَفتحوةعَالت لةمَتلىَسل إَفة لَمخلضرَكث

الم تم ةفإََثليةفلً،َولةسَللب  ءَافيسلييَوالمواضيإَأمرَفةهَخضورة،َفللضللبَة  ءَللمواضيإَأولً،َوللتيمةفإ

َمي ل. وال معَبةي ملَهوَاألسلس .ف ملةإَالتسلةعَللتربةإَوالت لةمَةيبغيَالحذر 

o َتلففىَتيمةففإَمتوازيففإَل ففذهَ: األموور الثووان افيسففلجَمكففوجَمففجَ سففمَومقففعَوروح،َوالضللففبَفففيَحل ففإ 
.  ال وايبَومءنَتقءةمَاليفعَللم تمعَوافيسليةإ

ا على يمال جودة الجامعات أمثلة لمفاهيم م ثرة سلبا



جَأسف مةإَوملةيلَفيَم تم لتيلَال ربةفإَواف: البعد مل المواطنة والتر يز على السور

.يراميَافمءاءَللمواضيإَوالب  ءَالقةميَواألخ قيَواليفعَالم تم ي

المنظور التجاري للجامعات :(Corporate-like management of universities)

. لءةففإفففلليظرةَافقتصففلءةإَهففيَالمسففةضرةَملففىَال لم ففلا،َفأصففبحَالمففروَةحسففبَبففللربحَوالخسففلرةَالم

عَمتففءرجَوتو ةففهَال لم فلاَللبحفثَمفجَتموةففعَيفسف لَبيفسف لَبرفك. وتنفلوعَالفءورَاألكفلءةميَففيَافءارة

جَيففتجَمففجَذلففكَتأسففةسَأمففءاءَكبةففرةَمفف. وايسففحلبَالففءوعَتففءر ةلًَمففجَتحمففعَاألمبففلوَالمللةففإَلل لم ففلا

. ال لم لاَالخلصإَحتىَأصبحَالت لةمَسل إ

ا على يمال جودة الجامعات أمثلة لمفاهيم م ثرة سلبا



ا على يمال جودة الجامعات أمثلة لمفاهيم م ثرة سلبا

:النتا جملأ ثرواتجراءاتالسياساتعلىالتر يز

لوالذيتفرقلملةيظموا؛الوثلئقتمءاءفيوي لراًَلة ًَاألوقلاال مةعةقنيال وءةفرةقةأتيأجقبع

توفرفيهماألالءلةعهيواألوراقالملفلافتصبح.األزملاتءارةت كسبعالواقعت كسسقلفإة كس

.ال وءةم لةةروتلبةإ

هومليفسههوالواقعمءنأيتلىهو..السشاع.للواقعةالمرآمجمبلرةهياألوراقتكوجأجواألصع

.عتبءةأوتحرة ءوجموثق



مقتر ات لل لوا

 ماالميةواتسالعربيةال فاءاتمللدينابألالقناعةتبن ..أوالا

لداننا،بف العال للتعليمالعامةاالتجاهاتت ديدعلىيساعدنا

رصن ألعلينا ما.اآلخريلأمامبالدونيةألنفسناالنظروعدم

ممنهواالستفادةاآلخريل،تجاربم اتيجاب التفاعاعلى

.(ب لاليلسأحقف وو ءهلأيلالمشمجنللإفللحكمإ) 1



مقتر ات لل لوا

ف األ اعلىوأدوارهاالجامعةمفهومت ديدف النظراعادة

لمالعامستو وعلىدولة، امستو علىالقادميلالعقديل

اال ت اديةأوياعنااتعتبارف نأخذألعلينا.العرب 

ا ةا وخالتنموية،وطمو اتناوالف ريةوالثقافيةواالجتماعية

ت ديدنستطي عند ذ.ال ياريللنهوضالقادميلالعقديلف 

ودروهاوبرامجهاوأن طتهاوأهدافهاالجامعاتورسالةر ية

الذيواالعتمادالجودةيمالنظامت ديدثموملالمجتمع ،

تجاربملاالستفادةوم الجديدال ياريالت ورهذايخدم

.الميمارهذاف العالم

1



 ا الدوااتجامعبيلتنافسيةوم  راتللجودةنظامتطوير..ثانيا

قفيلالمثبعضيسعىولألس .اسل يواالنتظاروعدمالعربية

 فتوجيههمم لهمالدعايةف والمساهمةنظامهملتبن العرب

غيرلن ها.الجامعاتلت ني العرب البرنامجتطوير يفية

 يةربجهةه اس يوألتعلمولأنتمبذلك؟القيامعلى ادريل

وهو.سيدف والزبولدامماالزبولخدمةعلى ري ة

التدريبمنهمتطلبألالعربيةالجامعاتملينتظرول

.بهملل ارواتست ارات

مقتر ات لل لوا
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 ا لألس دولناأللالسياسية،اترادةالعربيةاألمةينقص...ثالثا

مجتمعاتناتخدموالت تها،ملطا اال راعاتف دخلت

داننابلأولوياتال. عوبناورفاهيةالمستدامةالتنميةوعملية

الت الدواألنعلمون ل.التعليمليسلألس الراهلالو تف 

.األواالهد وتمويلسالتعليمويعت دنهيت

مقتر ات لل لوا
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 ا ةوأ اديميسياسية ياداتالىماسة اجةف ن ل..رابعا

أنواعةبالتعليموتي مجتمعاتنارفاهيةوتخدموفعالةمخل ة

ف النظراعادةثموملالنهوضلعمليةاألولىاألولوية

هذاخدميجودةنظاموت ميمالقادميلللعقديلالتنميةمتطلبات

ورفاهيةةالمجتمعيبالتنميةالتعليمربطخالاملوتبنيسالتوجس

 لةمرف تعيشوالت األخر الدوابمعاييروليسال عوب

 ماالناسمل ليلةف ةخدمةوتجنبعنامختلفةتنموية

 ةفيدف والثروةفالسلطةالعالمدواملالعديدف ي  ا

.يخدمناالوهذاالغرب العالمف  ليلة

مقتر ات لل لوا
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ف ثقامنظوروفقالمجتم  خ يات ياغةالجامعاتدورال

بالمجتم الجامعاتدوربربطال فياهووطنيةوهوية

بافقطوالسورالزبولمفهومبعدالهرولةوتجنبوتتنميتس

األعماارجالخدمةالماامنسي خذالزبول.المواطنةمفهوم

أ ثرتعط للمجتم خدمية ياداتتخريجالىنهد ن لبينما

قيم الالبأعدعلىالتر يزالغرب المجتم فقدلقد.تأخذمما

.واألخال  

مقتر ات لل لوا
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ا  العموا تعزيوز الوتال م العربو  واتسوالم  وتبوادا الخبورات و.. خامسا

تنقووا بووروح الفريووق وت ووجي  تبووادا األسوواتذة والطلبووة وموونح  ريووة ال

لوووم بوويل الوودوا لأل وواديمييل و ريووة اتبووداع واتبت ووار فوو  جميوو  الع

لعدالوة ووي  التعلويم أولويوة لت قيوق النهووض ال يواري وت قيوق ا

لموو  اتجتماعيووة ألبنوواء أمتنووا موول خووالا التعلوويم والووتعلم والب ووث الع

.  وت قيق المناف  للمجتمعات

مقتر ات لل لوا
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  را ل م وبارك هللا في م ونف  ب م
dawood@iium.edu.my

0183237926 

mailto:dawood@iium.edu.my

