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تقديمجلأمناالداريةوالكفايةاألداءمستوياتأعلىلتحقيقالمتاحةوالطاقاتلإلمكانياتاالمثلاالستخدامالىالجودةتهدف

المبادئمنمنظومةعلىتشتملمستمرةومتابعةوتقويموتطويرتغييرعمليةوتعتبرالجودة.عاليةنوعيةجودةذاتخدمات

والمشاركةةالمختلفاالدارةمستوياتبينالجماعيوالتعاوناالنشطةلكافةالمستمروالتحسنالتركيزأهمهامنالتيوالوسائل

.العاملينبينوالتعاونالكاملة

.والخدماتجالمنتلجودةالمستمروالتقييمالضروريةواالحصاءاتبالبياناتالقرارصناعةعمليةدعمالىايضا  الجودةتهدف

يقتحقلتستطيعسواءحدعلىوالعامةالخاصةالمنظماتقدراترفعالىواالسسالمبادئهذهخاللمنالجودةإدارةتسعى

وتعزيزهاوةالقنقاطومعرفةالضعفنقاطومعالجةإكتشافخاللمنفيهاالعملسيرتواجهالتيالمشكالتعلىوالتغلباهدافها

.المخرجاتجودةالىللوصولالخدمةوتسريع
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الفصل االول

القيم-االهداف -الرسالة -الرؤيا 



4

3

2

1

القيماالهدافالرسالةالرؤية



األفرادجميعنمكامالالتزاماتطبيقهاويتطلبالمعاييروتطبيقالعملفياألداءوتحسينتطويرالخدماتعلىالجودةإدارةتعمل

احتياجاتعلىفالتعرخاللمنباستمرارالجودةتحسينإلىالعاملينجميعفيهايسعيمناسبةبيئةإليجادوالسعيالمؤسسةفي

.تنظيميةثقافةإلىبالمؤسسةوالوصولاألداءكفاءةورفعإشباعهاعلىوالعملالمجتمع
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الرؤية1-1

منالمجتمعالزدهاراداةالجامعةتكونان

وجهالمالجامعيالتعليممجالفيالتميزخالل

كريةالفلالنارةمناخوتهيئةواالبداعبالبحث

قادةاعدادفيوالمساهمةوالشراكةوالمنافسة

معتالئميوبماالمختلفةالمجاالتفيالمستقبل

عملالوسوقالعراقفياالقتصاديةالتطورات

الرسالة2-1

بطرحيةوالتنموالتعليميةالمجتمعحاجاتتلبية

عالةالفوالمشاركةالجودةعاليةاكاديميةبرامج

تمعللمجالمعرفيالرصيدوتطويرتنميةفي

قدمالتومواكبةاالبداعيةاالبحاثفيوالريادة

والسعيالحديثوالتكنولوجيالمعرفي

.لماليواواالداريالعلميللمستوىلالستقاللية

االهداف3-1

اعضاءبينوالتقويمالشاملةالجودةثقافةنشر.1

ةاالداريوالهياكلالجامعةوطالبالتدريسهيئة

ورشوالنقاشحلقاتتنظيمخاللمنلهاالتابعة

األداءويمبتقتعنيالتيالتدريبيةوالدوراتالعمل

.الجودةوضمانالجامعي

التعليمبتطويرالخاصةواالفكارالخبراتتبادل.2

الجامعاتفيالمماثلةالمجالسمعالجامعي

فيهامنواالستفادةوالعالميةوالعربيةالعراقية

.المنشودالتطويرتحقيق

القيم4-1

المستمرالتعلم-1

الجامعياالداءجودة-2

الجماعيالعمل-3

االكاديميةالتكاملية-4

االكاديمياالستقالل-5

الدقة-6

االنجاز-7

الرؤيا ، الرسالة ، االهداف ، القيم 



االهداف3-1

الخبرةلتبادلجامعيالالتعليمفيالجودةوضمانبتقويمتهتمالتيوالدوليةاالقليميةالهيئاتمعاتصالقنواتايجادعلىالعمل-3

.النهرينبجامعةالتعليميةالعمليةاداءمنيطوربما

وبصفةالتدريسةهيئألعضاءالمهنيوالنموالداخليةالجودةضمانالياتتطبيقفيتسهمالتيالتدريبيةالبرامجومتابعةاعداد-4

العمليةفيطورةالمتوالتكنلوجيااالنترنيتاستخداموفيالدراسيةوالمقرراتالبرامجملفاتاستكمالعلىالتدريببرامجخاصة

.التعليمية

الجامعهمهاتقدالتيالعلميةالدرجاتلكلالدراسيةوالمقرراتالدراسيةالبرامجلجميعمتكاملةوملفاتمعلوماتقاعدةانشاء-5

.المتخصصةوالعالميةاالقليميةوالهيئاتالدوليةالمعاييرمعمنهايتفقماالعتمادتمهيدا  

ووضعلمناسبةاوالوسائلالمقترحاتوتقديمالجامعةتقدمهاالتيالدراسيةوالبرامجاالمكاناتفيوالضعفالقوةجوانبتحديد-6

.لهاالالزمةاالمكانياتوتحديدوالمسؤولياتبالتوقيتاتالعملخطط

.الجامعةيفالمتوفرةاالكاديميةالتخصصاتمعيتالئمبماالخاصوالقطاعالوزاراتفيالجودةسياساترسمفيالمشاركة-7

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل

19





الفصل الثاني

سياسة الجودة والهيكل التنظيمي



مي  ي 
 
ظ
ي 
 
ي كل الت ودة واله اسة الج  سي 



نممجموعةهواالطارالعاموالخاص،العاماطاريهافيالجودةمتطلباتلتحقيقالنهرينجامعةتوليهاالتياالهميةظلفي

العاليالتعليموزارةتمتطلباعبرتنفيذيتمالخاصواالطارودوليا ،اقليميا  الجودةمتطلباتلتحقيقالجامعةتتخذهاالتيالخطوات

.العلميوالبحث

اهمتحقيقالىاضافة،الجودةلسياسةحقيقيةخطواترسمعلىالجامعةفيالجامعيواالداءالجودةضمانقسمحرصنجد

.والجودةالتطورمنعاليةدرجةإلىالمجتمعوخدمةالعلميبالبحثالوصولالمؤشرات
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لعالياالتعليملمؤسساتالجودةضمانمعاييرمتطلباتتلبيةعلىوقادرومحكممعتمدجودةنظامبتطبيقالجامعةتلتزم

التقدملدعمنيةوالمهاألكاديميةالتخصصاتأحدثوتأمينحديثةلتكنولوجيامواكبةتعليميةبيئاتوتطويرأستحداثالمتضمنة

فيالجامعاتأفضلمنواحدةلتكونملتزمةالجامعةان.متميزينوقادةكفاءاتمنالوطنيالسوقاحتياجاتوتلبيةالمهني

الجامعةةلطلبوالتعليمللدراسةبيئةوتقديمالمستقبلقادةليكونواالمجاالتكافةفيخريجيهااطالقطريقعنالمنطقة

ادارةنظاميقتطبعبرتقدمهاالتيوبرامجهاخدماتهافيالجودةنظاملتطويرفعالوبشكلادائهابتحسينااللتزامالىباالضافة

واالستثمارالعملجودةوتحسيناالداءمستوىبرفعوااللتزامISO9001/2015القياسيةالمتطلباتيحققنحو  علىالجودة

.منجزهوفيماللوقتاالمثل
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وحدة حضانة جامعة 
النهرين

رئيس الجامعة

مجلس الجامعة

الكليات

كلية الحقوق

كلية الطب

كلية الهندسة

كلية العلوم السياسية

كلية هندسة المعلومات

كلية اقتصاديات االعمال

كلية التقنيات االحيائية

كلية الصيدلة

المعهد العالي 

لتشخيص العقم 

والتقنيات المساعدة 
على االنجاب

كلية العلوم

مكتب رئيس الجامعةامانة مجلس الجامعة

معاهد ومراكز الدراسات العليا
مساعد رئيس الجامعة 

للشؤون العلمية

قسم ضمان الجودة 
واالداء الجامعي

قسم شؤون الدراسات 
العليا

قسم الشؤون العلمية
والعالقات الثقافية

قسم الدراسات والتخطيط

شعبة ضمان الجودة

شعبة تقويم االداء 
الجامعي

شعبة اعتماد المختبرات

شعبة التدريب والدعم 
الفني

شعبة االحصاء

شعبة البيانات 
والمعلوماتية

شعبة التخطيط

شعبة العالقات الثقافية

شعبة الشؤون العلمية

شعبة التسجيل والقبول

شعبة تدقيق الوثائق

شعبة االوامر الجامعية

ةشعبة متابعة شؤون الطلب

شعبة القبول

شعبة السيطرة على تداول 
المواد الكيمياوية

شعبة التاهيل والتوظيف 
والمتابعة

قسم شؤون الطلبة 
والتسجيل

شعبة الخريجين 
والتصديقات

ةشعبة متابعة شؤون الطلب

قسم الرقابة والتدقيق 
الداخلي

التقريرشعبة متابعة 

شعبة التدقيق المالي

شعبة التدقيق االداري

قسم االعالم والعالقات 
العامة

شعبة الموقع االلكتروني

شعبة العالقات العامة

شعبة االعالم

شعبة شؤون المواطنين

شعبة العقود الحكومية

شعبة التصاريح االمنية

شعبة شؤون الترقيات 
العلمية

مساعد رئيس الجامعة 
للشؤون االدارية

قسم النشاطات الطالبية

قسم شؤون االقسام 
الداخلية

قسم االعمار والمشاريع

شعبة المخازن 
والتجهيزات

شعبة حسابات الخطة 
االستثمارية

شعبة الموازنة والتخطيط 
المالي

شعبة صندوق التعليم 
العالي

شعبة الرواتب

شعبة متابعة المشاريع

شعبة تنفيذ المشاريع

شعبة تخطيط المشاريع

القانونية شعبة الشؤون
االداريةو

شعبة الصيانة والخدمات

شعبة التدقيق

شعبة الحسابات والمخازن 
والتجهيزات

شعبة البحث االجتماعي

شعبة اسكان الطلبة

شعبة النشاطات الكشفية

شعبة النشاطات الرياضية

شعبة النشاطات الفنية

قسم المتابعة

قسم الشؤون القانونية

قسم الشؤون االدارية 
والمالية

شعبة البريد المركزي

شعبة التقاعد

شعبة التوظيف والمالك

شعبة شؤون التدريسيين

شعبة شؤون الموظفين

شعبة العقود والكفاالت

شعبة االستشارات 
القانونية

شعبة االمالك والسكن 
الجامعي

شعبة الحقوق والدعاوي

شعبة الدفاع المدني

شعبة الباجات والتخاويل

شعبة االستعالمات

شعبة متابعة الحراسات

المراكز البحثية

مركز التعليم المستمر

مركز بحوث النهرين 
للطاقة المتجددة النانوية

مركز الدنا العدلي للبحث 
والتدريب

مركز بحوث التقنيات 
االحيائية

المراكز الخدمية

مركز الحاسبة االلكترونية

شعبة الشؤون االدارية

شعبة التدريب الفني

شعبة صيانة الحاسبات 
والشبكات

شعبة االنظمة والبرمجيات

شعبة ابن سينا للتعليم 
االلكتروني

شعبة الشؤون االدارية

شعبة التدريب

شعبة التطوير

المكتبة المركزية

شعبة الشؤون االدارية

شعبة النظم االلية

شعبة خدمات المستفيدين

شعبة االجراءات الفنية

وحدة التصنيفات 
الجامعية

وحدة المتابعة

وحدة االعالم

شعبة االرشاد النفسي 
والتوجيه التربوي

شعبة الصحة الجامعية

شعبة التعليم المستمر الوحدة الزراعية

وحدة العالقات 
والتواصل االجتماعي

شعبة الحسابات والصرف

شعبة السجالت

شعبة الحاضنة 
التكنولوجية

وحدة صحة صدور 

الشهادات والوثائق 
الدراسية

قسم شؤون الديوان

شعبة الورش الفنية

الشعبة الزراعية

شعبة الصيانة والخدمات

شعبة االليات والنقل

شعبة االتصاالت

وحدة الصيانة الهندسية

وحدة االتصال

وحدة التدريب

وحدة البيانات

مجلس الجامعة          رئيس الجامعة         مساعدا رئيس الجامة         الكليات       

مركز الحاسبة االلكترونية        المراكز البحثية         المعهد العالي للعقم والتقنيات المساعدة على 

االنجاب             االقسام           الشعب            الوحدات   





الفصل الثالث

المصطلحات والمفاهيم 

االساسية 



المفاهيم

االساسية  المصطلحات

More Detail

$



هذهمواجهةفياعيالوالعلمياألسلوبانتهاجوالبحثيةالعلميةوالمؤسساتالجامعاتعلىتحتمالمعاصرةالعالمي ةالتحدياتإن  

الجوانبأكثرومنعلية،وفاكفاءةاكثربمرونةالتعليميةالعمليةوبناءترصينفيالفاعلةاإلنساني ةالطاقاتواستثمارالتحديات،

لمعطياتمميزةةسماالتصالوتقنياتالمعلوماتفيالهائلالكموبفضلاآلنأصبحتالتيالشاملة،الجودةإدارةالهادفةاإلداري ة

.عامبشكلوالبحثيةوواالكاديميةالتعليميةالُمؤس ساتفيمالحظتهيمكنماوهذاالحديث،اإلنسانيالفكر

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ISO: االي زو 3-1

(International Organization for Standardization)تُعرف المنّظمة الدوليّة للمعاير

وهي م وتحديدا  في الثالث والعشرين من شهر شباط، باسم آيزو،1947، والتي تأّست في عام 

مساواة، منّظمة عملها هو وضع المعايير، ويعود أصل كلمة آيزو إلى اليونانيّة؛ حيث تعني ال

 ISOوألّن اسم ايزو

ض المنّظمات، فقد قام لم يأِت من اختصاٍر لكلماٍت إنكليزيّة أو فرنسيّة أو حتّى اختصاٍر السم بع

ة أن مؤّسسيها األعضاء باعتماد هذا االسم دوليا  لهذه المنظمة، وكانت الغاية من هذه التسمي

.يظهر هدف هذه المنظمة والذي هو المساواة بين مختلف الثقافات 

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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املة2-3 ودة الش  ام الج 
ظ 
 
ن

نظام يكمل ضمان الجودة الجامعي من خالل اقامة شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع على مستوى الخبر واالداء والبحوث والدراسات 

.لكال الطرفين بما يجعل دور الجامعة في المجتمع فاعال  وحقيقيا  

المجور3-3

.  مجموعة من المعايير القياسية الواجب توفرها او تنفيذها من قبل المؤسسات التعليمية

ي ف  4-3
 
صت

ي  Rankingال

تساب هي الدرجة التي تحصل عليها المؤسسة عن طريق جمع المؤشرات المختلفة ، وتخضع لتطبيق عدة عمليات واوزان ليتم اح

.انظمة تصنيف شهيرةالدرجة الكلية النهائية للمؤسسة ، تجري عملية تقييم الجامعات والؤسسات التعليمية سنويا  ويتم ترتبيها من قبل

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل

33
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االداء5-3

علىيةاالكاديمالمؤسساتاواالقساماولالفرادواالكاديميةالعلميةالجهودنتيجةمحددةزمنيةفترةفييتحققالذياالنجازهو

واالداريالعلميالمستوى

ي م1-5-3 ت 
 
ق
ن 

االداء

.محددةزمنيةفترةخاللاالنجازكفاءةتحدددقيقةمعاييروفقواالداريواالكاديميالعلمياالنجازمستوىمقياسعملية

مان6-3
 
ودةض   الج 

تناسبرجاتومخالدوليةالمعاييرتطبيقالىللوصولالعلميالمستوىرفعفيتسهمالتيواالنشطةوالبرامجالخططوضععملية

.المجتمعحاجة

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ي ر7-3 ودةمعاي  الج 

الكادركفاءةادةوزيالحديثةوالتكنولوجياالتعلمنظرياتبفعلبأستمرارتتطوروالتيالتعلمفيالعالميةالمواصفاتمنمجموعة

.واالداريالتدريسي

ر8-3 االداءمؤش 

أداءنجاحقياستقنياتإحدىاألداءمؤشراتتعد.تطويروالجودةوكالةأهدافتحقيقنحوالمتحققالتقدممقدارفيمساعدا  هوعامال  

تحقيقعلىدةتطويروالجووكالةقدرةعلىالتعرفيتمخاللهاومن،للوكالةالتنظيميوالتطويرالجودةبرامجمعالمستخدمةالمنظمات

.كليةالونشاطاتمهامطبيعةتحددهامعاييرعلىبناءاألداءمؤشراتوتحديدقياسويتمإستراتيجيتها،خاللمنالمحددةأهدافها

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ودة9-3 يالج 
 
علي مف

ي  يال
 
رون االلكي 

فياعاتهامريجبالتيالمواصفاتمحددالتصميميكونأنبمعنىالمخرجات،وجودةاالداءوجودةالتصميمجودةمنمتكونةتركيبة

مواصفاتوالللمعاييرمحققةوالخدماتالتعليميالمنتجيكونوأنوالمحددةالمعاييرالمعلنةوفقاالداءيكونوأنوالعملالتخطيط

لمعاييرقيقهتحضوءوفقالمحددةلالهدافالمخرجاتبمالئمةمرتبطااللكترونيالتعليمنظامنجاحأنالقولاليمكنوعليه.المتوقعة

.المعتمدةالجودة

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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نمؤه الت1-9-3 اركي  يالمش 
 
علي مف

ي  ميال
 
  الرق

االبداعيالتفكيرنمطفياالبداعيةالحلول–التواصل–التشارك/الطالب-

التواصل-الناقدالتفكير–االشراف/التدريسي-

المعرفيالعمقنظرية–المعرفيالتكاملنظرية/المناهج-

والمستلزماتالتحتيةالبنية-

المهاراتلبالطاامتلكاذابفاعليةالتكنولوجيااستخدام–الناقدالتفكير–الذهنيةالصورة–التفاعليالنظام–المهمةاالركان*

االبداعيوالتفكيروالتواصلالتشارك

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ي ر10-3 ودةمعاي  امج  ظ 
 
علمن

ي  يال
 
رون االلكي 

:االتيةالعناصروتحقيقمراعاةيجباكبرجودةذاتااللكترونيالتعليمبرامجألعطاء

التعليماستراتيجيةاراختي،للقياسوقابلةواضحاسلوبفيالعمل،وصياغتهابدايةفيالتعليميةاالهدافتحديديتم:التعليميةاالهداف

التعليميةاالهدافتحقيقفيتساعدالتي

فحةالصمحتوىاتساماالخطاء،والغاءتشخيصعلىالمعلمومساعدةناالستخدامبسهولةالتفاعلواجهةتتميز:الدرسواجهة

،الصفحةاعلىفيةالرئيسياالفكاروضعمناسب،تنسيقفيالمختلفةبعناصرهاالعلميةالمادةتنظيمالتكلف،وعدموالدقةبالبساطة

.المتعلمونبهايقوموجماعيةفرديةنشاطاتتضمين

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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كل1-10-3 هرالش 
 
  والمظ

(ازرقموحدبلونمثال)االرتباطاتاوالوصالتوتمييزبسهولةعليهاويتعرفواضحةالتنقلادوات-

الشاشةثلثمناكثرتغطيالالكتابات-

الكتابةخطوطمنفقطاثناناوواحدنوعمعكتاباتدونمتناسقةالوانذاتخلفيةاستخداميستحسن-

فقطالضرورةعندالفديوواستخدامشاشةكلفيالوانسبعةمناكثراستخدامعدم-

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ي ف11-3
 
وظ
 
علي مت

ي  يال
 
رون يااللكي 

 
دري سف الي 

:طرقبعدوبتوظيفهالتدريسفيااللكترونيالتعليممناالستفادةتتم

اوالدراسةقاعةلداخذلكويكونالتقليدي،للتعليمكتدعيمااللكترونيالتعليمتقنياتبعضيستخدم(المكمل)المساعدالنموذج-

مدمجقرصلىعاواالنترنتشبكةعلىمعيندرسعلىلالطالعالطالبالتدريسييوجهالتدريسقبلتطبيقاتهامثلةومنخارجها

.االنترنتشبكةفيمعينةمعلوماتعنبالبحثالطالببتكليفالمعلمقيام،

علي م12-3
ي  المدمجال

تغيرا  الطريقةهذهوتمثل،علمالتفيجديدةمنهجيةالنشاءللتعليمالتقليديةوالطرقااللكترونيالتعليمبينيجمعالذيالتعليمعنللتعبير

.التعلمتجربةمعوالتدريسيالطالبمنكلتعاملطريقةفي،للتعلماالساسيةاالساليبفيكبيرا  

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل

41





الفصل الرابع

المفهوم والمسؤولية واالدوار



الجودة

االدوار  المسؤولية المفهوم  



تقان،واالوالدقةالقيمةفيالجيدةالنوعيّةمنعاليةدرجةماشيءبلوغهي:لغة  الجودةومعنى،Qualityاإلنجليزيّةباللغةالجودة

ويكمننفسه،جالالموفينفسهاالبيئةفيالموجودةاإلنجازاتمنغيرهعنماإنجازليتميّزبه،موثوقا  معيارا  الجودةوتُعتبر

القواعدمنموعةلمجاالنقيادطريقعنذلكويكونلالنتقاد،سببا  يكونأنالممكنمنعيبأيّ منتماما  خاليا  يكونبأنامتيازه

.ايضا  القياسوقابليةالجودةمدىمنللتحققّ القابلةوالمعاييروالقوانين

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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هوم1-4
ودةمف    الج 

خاللمنكذلتحقيقويتمّ نواقص،أوعيوبأيّ منخاليةتكونبحيثالمقدمةالخدمةأوالمنتجلتمييزمقياسعنعبارةوهي

.والتحقيقلألنجازقابلةتكونبحيثواعتمادهاقياسهايتمّ التيبالمعاييرالشديدااللتزام

تكونيثبحالمقدمة،الخدمةأوالمنتجبهايتمتعالتيوالميزاتالسماتمنمجموعةأنّهاعلىآيزومعيارحسبالجودةتعريف

بلالمؤسسةمنحدواجانبعلىمقتصرا  مفهومهايعدّ لم.مضمونبشكلٍ أوصريحبشكلٍ المطلوبةاالحتياجاتتلبيةعلىقادرة

.وجوانبهاوحداتهاجميعليشملامتد

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل

46



ودة2-4 ؟منمشؤولي ةالج 
(؟الجودةمسؤوليةتقعمنعلى)اذهاننافييطرحسؤال

:تلخيصهاممكنالتساؤالتمنالكثيرفينفكريدعناالسؤالهذاان

؟الجامعةالجامعةرئيسالمسؤولهل-

؟الكليةعميدالمسؤولهل-

؟الجامعياالستاذالمسؤولهل-

؟الموظفالمسؤولهل-

؟الطالبالمسؤولهل-

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل

47

.الجواب على كل هذه التساؤالت هو نعم 

 بحسب فالجميع مسؤولون عن تثبيت اسس الجودة في الجامعة كل  

موقعه ، فمتطلبات الجودة العلمية هي من اهم المهام الواجب 

ليمية وتبين تطبيقها في الجامعة النها تصف الفعالية للعملية التع

اجب قدرة المؤسسة على تنفيذ العديد من االجراءات والبنود الو

في توفرها بالجانب االداري و الجانب التعليمي والتي تصب

.النهاية بمصلحة المؤسسة 



ت قاالشاسي ةاالدوار3-4
 
حق
 
ودةلت يالج 

 
امعةف هري نج 

  الن 
فيطبيقهاوتالجودةلتحقيقمسارترسمالتياالساسيةاالداواررصدمنالبد،التعليميةالمؤسسةفيالجودةتحقيقاجلمن

الجامعة

اداتدور1-3-4 ي 
 
امعي ةالق يالج 

 
ت قف

 
حق
 
ودةت   الج 

الجامعيةوللقيادات.التعليميةبالعمليةتقومالتيالجهةبصفتهموالتدريسيالطالببدورباالعترافالجامعيةالقياداتمهمةيمكن

:التاليةالمتطلباتتحقيقعبرالجودةاسسوتطبيقتثبيتفيكبيردور

.العلميالبحثالتعليم،وجودةالتعليممجالفياستراتيجيةخطةوضع-1

.التعليميةالعمليةعنكاملةمعلوماتيتضمنوالذيالطالبدليلاصدار-2

.العملسوقاحتياجاتمنيتوافقبماوتطويرهاالمناهجتحديثمواصلة-3

.العلميالبحثمواصلةعلىالتدريسيةالهيئةاعضاءتحفيز-4

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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اذدور2-3-4 ياالسي 
 
ت قف

 
حق
 
ودةت لالج 

علي مي ةالمؤسسةداج 
ي  ال

المحاضراتقاعةداخلالجامعيالنظامعلىوالمحافظةألطلبهعندواالهتمامالميليخلقالذيهواألجودالجامعياألستاذان

الفكريعصفالوتولدالفكريةالطالبنشاطتحركألنها،والتعليمالتعلمفيالمهمةالعواملاحدتعدوالدافعيةفالميل،وخارجها

منظمبشكلريسيةالتدالمادةيقدمإناألجودالجامعياألستاذواجباتمنفانوعليةواإلبداعالتفكيرفيالطالبقابليهوتكشفلديه

عمليةيخلقوبذلكالتعليمفيااليجابيةالمشاركةمنهمويطلبوالتقصيوالبحثالتساؤلالىألطلبهويدعوألطلبهلعقولومتدرج

تتطابقالتيالجامعيالتدريسأهدافيعياناألجودالجامعياألستاذعلىوكذلكالفاعلالتدريسيالموقففيالمطلوبةالتفاعل

الجامعةأهدافمع

ج1-2-3-4
 
اه الدراسي ةالمي 

.العلميالمجالفيالحاصلالتطورمعيتوافقبماالدراسيةالمقرراتتطوير-1

.الجامعيالدراسيالبرناجخاللللطلبةبتدريسهاالجامعياالستاذيقومالتيالمقرراتتوصيف-2

.الدراسيالفصلبدايةفيالدراسيالمقررمخرجاتحولالطالبلدىالوعينشر-3

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ي م2-2-3-4 ت 
 
ق
 
ي ال

.الدراسيالفصلبدايةفيالدرجاتتقسيماليةحولالطلبةمناقشة-1

.الدراسيالفصلخاللمختلفةبأساليبالطلبةتقييميتم-2

.الدراسيالفصلخاللنشاطلكلالتقييمبنتائجالطلبةاعالم-3

الظلي ةدعم3-2-3-4
.المحاضراتبمواعيدوااللتزامالمحددةاالوقاتفيالمحاضراتحضورعلىالحرص-1

.التعليمجودةبموضوعيتعلقبماللطلبةالمرشدبدورالقيام-2

دري سطرق4-2-3-4 الي 
.والطالباالستاذبينالتواصليسمىبماليكونودائميةمستمرةبصورةبالحوارالطلبةاشراك-1

.االساليبهذهمالاستععلىوتدريبهمالطلبةوتشجيعااللكتروني،كالتعليمالتدريسعمليةفيالحديثةاالساليباستعمال-2

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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يالظالبدور3-3-4
 
ت قف

 
حق
 
ودةت   الج 

التيوقدراتهبمهاراتهاالرتقاءخاللمنالجودةتحقيقفياالساسالدورولهالتعليميةالعمليةفيالمهمالعنصرالطالبيعتبر

المؤسسةدمهاتقالتيوالورشالنقاشيةوالحلقاتواالختباراتوالندواتالمحاضراتخاللمنالعمل،سوقفيالمنافسةالىتؤهله

.التعليمية

علم1-3-3-4
ي  ال

.هادفةاسئلةوطرحالتكليفاتاداءخاللمناستاذهالطالبيشارك-1

.المهاراتواكتسابتنميةبهدفالتعليميةالمؤسسةتقيمهاالتيالتدريبيةالفعالياتفيالطالبمشاركة-2

.الميدانيالتدريبفيالطالبمشاركة-3

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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الفصل الخامس
ادارة المخاطر



بلدانشرعت،القاراتاختالف،فعلىالعالمأنحاءبمختلفمثيللهايسبقلمتغيراتالماضيةوالعشرونالخمسالسنواتشهدت

الرغموعلى.يةالديمقراطوالمشاركةالتكنولوجي،والتحديثاالقتصادي،واالصالحالدولي،التكاملطريقعلىالسيرفيكثيرة

ممنأناسوبدأمو،نتحقيقفيالسنينلعشراتللجموداستكانتممنبلداناقتصادبدأفقدوتباينات،تحدياتهناكتزالالأنهمن

مستوياتنتحسبمزاياينعمونالماليينمئاتوأخذالفقر،براثنمناإلفالتفيمتعاقبةألجيالالحرمانمرارةعائالتهمعانت

معولكنالسانحة،الفرصمنطائفةباستمرارتلوحالعالم،تغيرومع.والشعوباالممبينفيماوالثقافيالعلميوالتبادلالمعيشة

القالقلتفجراحتماالتإلىباالمراضواالصابةالوظائففقدانإمكانيةمنجديدة،وأخرىقديمةمخاطرتظهربدأتالفرصهذه

.بيئيةأضراروحدوثاالجتماعية

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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اطرممكنادارة1-5 كونأنالمج  وي ةأداةي 
 
مي ةق

ي 
 
للت

.الفرصمواغتناالمخاطرمواجهةفيبالنجاحتتحققأنللتنميةيمكنطوعية،أممفروضةذاتية،أمنظاميةالمخاطركانتسواء

الفرصمنالعديد،أنذلكعنأهميةيقليكونالومما.المخاطرإدارةلسوءنتيجةتكونإنماالتنميةوخسائراالزماتمنفالكثير

منفإنهلذاو.“التقاعسمخاطر”يسمىماوهو—الالزمةبالمجازفاتالقيامعنوالنكوصللمخاطراالستعدادضعفبسببتضيع

نهج،ممإيجابي،بأسلوبالمخاطرإدارةإلىاالزماتنشوءعندواالعتباطيةالمخططةغيراالستجاباتعنالتحولالضروري

فياسالنيحسهاقدالتيالمنافعوتحسينالخسائرمنالحدعلىالقدرةتبنيأنيمكنهاالمخاطرإدارةفإنهناومن.ومتكامل

.االنمائيةالفرصعنبحثهموفيمعيشتهم

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ليإطار2-5 جلي 
 
اطرالدارةت المج 

فيالتنميةعنيرتقرويذهب.المخاطرالدارةتحيليا  اطارا  اليقينانعدامظلفيالقراراتخاذاقتصادياتمنالمستمدةالرؤىتوفر

:بينهافيمامتصلةخطواتعدةمنيتألفاالطارهذاأنإلى2014العالم

منلرخاءاوتحقيقالسلبيةاالحداثوجهفيوالصمودالمرونةيعنيوهذا:ومحفزاتهاالمخاطرالدارةاالساسيةاالهدافتقييم•

.الفرصوراءالسعيخالل

.والفرصالمخاطرفيهاتطرأالتيالبيئةتفهم•

.وااليجابيةالسلبيةاالحداثمنكلمعوالتكيفاالعداديعنيوهذا:المخاطرإدارةتستلزمهفيماالنظر•

موارد،المنتحدالتيالقيودذلكفيبماالمخاطر،إدارةعندوالمجتمعاتاالفرادتواجهالتيالرئيسيةالعراقيلتقييم•

والحوافزوالمعلومات،

التيلالعراقيعلىالتغلبأجلمنالمجتمعمستوياتمختلفعلىبهالقيامالجماعيوالعملللجماعاتالممكنالدورإدخال•

.للمخاطرإدارتهمعنداالفرادبهايصطدم

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ات3-5 اطرإدارةمكوي  المج 

علىقدرةوالللمخاطراالستعدادعلىالقدرةبينماتمزجأنالمخاطرمنالدارةالبدالهدف،هذايتحققلكيوالتكيفاالستعداد

عمليةإن.لمرجوةامنافعهاوبينلالستعداداتالمسبقةالتكلفةبينماالموازنةاالعتبارفييؤخذأنعلى-بعدفيمامعهاالتكيف

المخاطرتحققرففو.التأمينوتوفيرالحماية،وإيجادالمعرفة،اكتساب:وهيإجراءاتثالثةمنمزيجاتتضمنأنينبغياالستعداد

هذهعلىملتشتأنمنالمخاطرالدارةقويةإستراتيجيةأليوالبدالتكيفخاللمنحدثمامعللتعاملالناسيتحركالفرصاو

يتيحماوهوينها،بفيماوتتفاعلتتداخلبطبيعتهاالمكوناتوهذه.والتكيفوالتأمين،والحماية،المعرفة،:جميعهااالربعةالمكونات

أكثرقراراتخاذاتإلىتؤديأنيمكنهاالمثال،سبيلعلىاالفضل،فالمعرفة.البعضبعضهالنوعيةالمتبادلالتحسينإمكانية

.والحمايةالتأمينبينماالمواردبتوزيعيتعلقفيماكفاءة

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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يما4-5 اشاته  يالسي 
 
سهمأني مكنالت

 
لي

ض 
 
أف كلي  يش 

 
اطر؟إدارةف   المج 

بالطبعوهذه.تدامةواالسوالشفافية،للتنبؤ،والقابليةبالمصداقية،تتسمأنيجبالكلياالقتصادسياساتبأنالخبراءيجادل-

أنعليهميجبالكلياالقتصادسياساتفصناعالمخاطر،بإدارةيتعلقفيماأوقعبشكلإسداؤهاأيضاالممكنومنمعقولةنصيحة

.الهبوطفتراتفيةتكلفاالعلىالتكيفالجراءاتاللجوءيجتنبواكيالصعودفتراتأثناءبالحصافةتتسمبطريقةيتصرفوا

.والمصداقيةفافيةالشاللتزاموسعيهاباالستقاليةتمتعهافبفضل.والمصداقيةبالشفافيةالنقديةالسياساتتتسمأنضرورة-

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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اء5-5 ش 
 
يمج لساي

 
اطرالدارةوظت المج 

منكلبينوضعهاعندالتنسيقعدمبسببأخرىمخاطرأحياناوتثيربلالفعاليةإلىتفتقروتنفيذهاالمخاطرادارةاستراتيجة

أندارةااللهذهالممكنفمن:المؤكدةمزاياهفلهومتكاملةاستباقيةبطريقةالمخاطرإدارةأما.السياساتصناعمناالمريعنيهم

إدارةلىعاالنفاقفياالفراطواجتناباالعتبار،فيالمحتملةالطوارئأحوالكافةأخذوضماناالولويات،تحديدفيتساعد

منرقفمشاركةتتطلبالتيالوطنيةللمخاطرتقييماتتجريالبلدانوبعض.عداهاماوإهمالغيرهاعنبمعزلالمخاطرإحدى

.المدنيوالمجتمعالخاصالقطاعإليهاتضمماوكثيراالوزاراتمختلفمنالمصلحةأصحاب

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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أنويمكن.دائمةكلجنةللمخاطروطنيمجلسإنشاءيمكنالقطري،المستوىعلىومتكاملةاستباقيةبطريقةالمخاطرإدارةلتيسير

ودراسةالمخاطر،إدارةسياساتبينوماالمخاطربينماالمفاضالتذلكفيبماالمخاطر،تحليلالمجلسهذاصالحياتتشمل

التيمالئمةالالسياساتبشأنتوصياتالمخاطر،وتقديمادارةأولوياتوتحديدالمخاطرإدارةبممارساتالخاصةالتقييماتونشر

إدارةمليةعبجعلهمضافةقيمةيضفيأنللمخاطرالوطنيالمجلسعلىالمؤسسيالطابعإضفاءشأنومن.تطبيقهاينبغي

للمساءلةواضحةآلياتواستحداثالسياسية،المصالحعنالناجمالتقاعسومواجهةالقطاعات،كافةبينمتكاملةعمليةالمخاطر

.المخاطرإلدارةإجراءاتمنعليهاالتفاقتمماتنفيذأجلمن

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ات6-5 مج لسصالحي 
ل
يا

 
الوظت

البدأنه،بمعنيساتالسياتنفيذعنالمسؤولةالمعنيةللسلطات“التفسيرأوبالتحرك”توصياتإصدارصالحيةيمتلكانينبغي

للمجلسالمالئمسيالمؤسالتصميمأنمالحظةومع.رفضهاسببتفسرأنأوالمجلستوصياتلتنفيذتتحركأنالمعنيةللسلطات

ماتحقيقصالحياتهديدوتحالمجلستشكيلفييُراعىأنمنفالبدالمعني،للبلدوالمؤسسيالسياسيالسياقعلىيتوقفأنينبغي

.والشرعيةواالختصاص،والمصداقية،الخبرة،بينالتوازنمنيكفي

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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الفصل السادس
التدقيق



خطوات التنفيذ

المفهوم 

التدقيق 62

االعداد

االنواع

التخطيط

F

e



لبرنامجاعلىالقــــــــائمينمســـاعدةبغيــةوالبنودالمحــــاورمختلفأداءعنموضوعيتقويمإجراءهوالتدقيقمنالغرضان

التحدياتإلىيريشوالبرنامج،فيالضعفنقاطوالقوةمكامنعنصورةالتدقيقيقدمكما.والتطويرالتحسينلغرضوتوجيههم

.االعتمادعلىالحصولأجلمنالتطويرعمليةفياألولويةإلعطائهاالتحسينوفرص

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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هوم1-6
ت قمف 

 
دق الي 

فريقريهيجأوالخارجيأوالداخليالمستويينعلىالجودةمدققيجريهالذيالجودةلنظامالمنهجيالفحصعمليةهوالتدقيق

.9001أيزوباأليزو،الخاصةالجودةنظاممعاييرفيرئيسيوعنصرالجودةإدارةنظامفيخاصةأهميةيحتلجزءفهو.للتدقيق

مراقبةتإجراءابوضوححددتقدالمؤسسةأنمنالتأكدإلىوتهدفسلف ا،محددةزمنيةفتراتفيالجودةتدقيقيتمماوعادة

المحددة،ةالجودنظامبعملياتتلتزمالمؤسسةكانتماإذاتحديدفييساعدقدماوهو.الفعالبالعملالمتربطةالداخليالنظام

.الأمالنتائجعلىتعتمدمعاييرأوإجرائيةتقييممعاييرتطبيقوتستطيع

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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واع2-6
 
ت قات

 
دق الي 

:نوعينإلىالتدقيقبعمليةالقائمحيثمنالتدقيقيقسم

.التعليميةالمؤسسةخارجطرفبواسطةيتمالذيالتدقيقوهو:خارجيتدقيق-1

المؤسسةدمةخإلىاألولىبالدرجةويهدفالتعليميةالمؤسسةداخلمنطرفبواسطةيتمالذيالتدقيقوهو:الداخليالتدقيق-2

الىتهدفلتاالداخليةالرقابةفروعاحدويمثل.ودقيقةسليمةبياناتوتقدمفعالةالداخليةالرقابةنظمأنمنالتأكدطريقعن

.المرسومةالسياساتعنواالنحرافوالتالعباألخطاءاكتشاف

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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خاصةمنظمةقبلمنالتدقيق-3

تمتفاذاالوثائقيقتدقفيتالدوليةالتقييسمنظمةقبلمنشهادةبمنحتقوموالتيمتخصصةمنظمةقبلمنالتدقيقعمليةتنفذ

للمؤسسة،جودةالشهادةمنحيتمالشروطجميعتوفرتواذاالمؤسسةجودةنظاملواقعتدقيقاجراءبعدهايتمالوثائقمطابقةعملية

.المؤسسةفيالجودةنظاماستمرايةلضماندورياشرافاجراءويتم

ظي ط3-6
 
ح
 
ت قالت

 
دق للي 

مالئمة،لخطةوفقا  يقالتدقعمليةتنفيذضرورةالمعيارهذايتطلبالميدانيبالفحصالخاصةالمعاييرمنللتدقيقيعتبرالتخطيط

اعدادمجالفيوايضاالتدقيقعمليةعلىواالشرافالتخطيطمجالفيالمالئمةالمهنيةالعنايةيبذلأنالمدققعلىوينبغي

الداخليةالرقابةظامنتقييمعمليةومتابعةتخطيطفينبغيومتابعةدقيقتخطيطإلىالتدقيقعمليةجوانبكلوتحتاج.التقرير

.المستنديةوالتدقيقوالفحص

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ات1-3-6 وي 
 
ظي طمست

 
ح
 
الت

-:إلىوتقسم:األجلقصيرالتخطيط-أ

المتاحةالموادوزعتوكذلكاألجلقصيرةلألنشطةالالزمةالتكتيكيةبالقراراتيتعمقالذيالنوعذلكوهو:التكتيكيالتخطيط-1

.المنشودالهدفتحققبطريقة

.بكفاءةتنفيذهاتمقدمعينةمهامإنعلىيؤكدالذيالتخطيطمنالنوعذلكهو:التشغيليالتخطيط-2

فيالوضعمعاألهدافهذهلتحقيقتُنظمالتيالخططوضعثمككلالطويلةاألهدافتحديدهو:األجلطويلالتخطيط-ب

.المحيطةالبيئةفيمحتملتغيرأياالعتبار

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ت ق 4-6
 
دق االعداد االولي للي 

ت ق1-4-6
 
دق داف الي  د اه  جدي 

 
ت

.تقييم فعالية نظام الجودة في تحقيق االهداف المحددة-1

.اكتشاف مجاالت التحسين في نظام الجودة-2

.مقدرة نظام الجودة لتنفيذ المتطلبات -3

ت ق2-4-6
 
دق رت ق الي 

 
ار ف ي 

 
ت
 
اخ

:ت االتيةيتم اختيار فريق تتوفر فيه االهلية الالزمة لتحقيق اهداف التدقيق ويتم تشكيل الفريق على وفق المتطلبا

اهداف التدقيق-1

نوع التدقيق-2

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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.المتطلبات الحكومية ومتطلبات االعتماد ومنح الشهادة-3

.قدرة اعضاء الفريق على التعامل مع المدقق عليه بشكل سليم يضمن سير عملية التدقيق-4

ت ق 3-4-6
 
دق طة الي 

ر خ  ي 
 
حض

 
ت

لتدقيق، خطة التدقيق يحضر رئيس القريق خطة التدقيق التي تمثل اساس االتفاق بين فريق التدقيق والمدقق عليه لتسهيل عملية ا

.ؤولياتهميجب ان تغطي اهداف التدقيق، مجال التدقيق، تاريخ تنفيذ نشاط التدقيق، وقت التدقيق، دوراعضاء الفريق ومس

ت ق4-4-6
 
دق رت ق الي 

 
وزن ع العمل على ف

 
ت

.يقوم رئيس الفريق بالتشاور مع اعضاء الفريق وتوزيع المسؤوليات والواجبات لكل عضو في الفريق

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ت ق 
 
دق ذ الي  ي 

 
ق
 
ي طوات ت 

خ 

االجتماع االفتتاحي 

لفريق التدقيق  

جمع المعلومات       

وتحضير النتائج  

االجتماع الختامي 

لفريق التدقيق 

متابعة التدقيق 

تقرير التدقيق 

اتمام التدقيق  



طوات5-6
ذخ  ي 

 
ق
 
ي ت قت 

 
دق الي 

ي ماع1-5-6 احياالح  ي 
 
ت
 
رت قاالف

 
ت قلف

 
دق الي 

استفساراتايهلتوجيللمدققفرصةاعطاءالتدقيق،عمليةتنفيذخالصةتقديمولغرضعليهالمدققمعافتتاحياجتماعيعقد

.التدقيقعمليةبخصوص

مع2-5-6 رالمعلوماتج  ي 
 
حض

 
جوت

 
ت ا ي 

 
الت

.للتدقيقكدليلاعتمادهايمكنوالتيالتدقيقبأهدافعالقةلهاالتيالمعلوماتجمعيتم

.دقيقالت،مراجعةالنتائجعلىالموافقةالتوصيات،تحضيرلغرضالنهائياالجتماعقبلالتدقيقنتائجمراجعةتتم

ي ماع3-5-6 امياالح  ي 
 
رت قالح

 
ت قلف

 
دق الي 

وجهاتناقشةمبهدفالتدقيقعمليةخاللعليهاالحصولتمالتيالنتائجكافةعرضيتمحيثالفريقرئيساالجتماعيترأس

.المتعارضةالنظر

ا ل االرش  ديالدلي 
ودة لج 

ل
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ت ق4-5-6
 
دق ري ر الي 

 
ف
ن 

:تكمن مهمة اعداد تقرير التدقيق لرئيس التدقيق ويجب ان يكون واضح وصريح ومفصل، ويجب ان يتضمن االتي

تعريف برئيس واعضاء الفريق-1

تاريخ التدقيق-2

اكتشافات التدقيق-3

خالصة التدقيق-4

معيار التدقيق-5

توصيات للتحسين6

اية اراء متضاربة لم تحل بين فريق التدقيق والمدقق عليه-7

التأكيد على ان اهداف التدقيق قد انجزت في ضمن مجال التدقيق-8
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ت ق5-5-6
 
دق مام الي 

اي 

.يعد التدقيق منجزا  وتاما  عند تنفيذ جميع الفقرات والنشاطات الواردة ضمن خطة التدقيق وبعد المصادقة عليه 

ت ق 6-5-6
 
دق ان عة الي  مي 

نفيذ من قبل المدقق عليه من الممكن ان تشير نتائج التدقيق الى بعض االجراءات الوقائية او التصحيحية او التحسينية وتكون قابلة للت

.  حقق من تنفيذهفي اطار زمني متفق عليه، يكون على عاتق فريق التدقيق متابعة تنفيذ هذه االجراءات من قبل المدقق عليه والت
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الفصل السابع 
المراجعة والتحسين المستمر
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في ظل مناخ عمل متغير ومتطور يعتبرعدم تطور انشطة االعمال بمثابة تراجع للخلف ولذلك تسعى النشات الى اجراء اعمال تحسين 

. مستمر في كل االنشطة وبمشاركة جميع العاملين في كل االقسام 

استخدام تبدأ اعمال التحسين المستمر بتطبيق مفاهيم حل المشكالت على العملية المطلوب تحسينها وذلك بدراسة وتحليل موقع المشكلة ب

.االسئلة المتكررة

عال التخطيط ثم التنفيذ ثم مراجعة النتائج ثم اتخاذ االف) تتم عملية التحسين المستمر من خالل تنفيذ دورة مستمرة رباعية المراحل 

.التصحيحية الضرورية وتعرف بعجلة ديمنج



لة1-7 جعج 
 
ي مت (:(DemingCycleد

نموذجوهو،((PDCA"صححثمتحققثمنفذثمخطط"نموذجأيضا  تُسمى

ماتالخدأوالمنتجاتأوالعملياتلتحسينمراحلأربعمنمكّونتكراري

تحديدوالمستمرالتحسينبواسطةتغييرإلحداثيهدفإذمستمرة،بصورة

طويرتفييساعدكماالعمالء،توقعاتتلبيةفيالمنتجاتفشلأسباب

حتىمرةمستبصورةالفرضياتهذهواختبارتغييره،يجبماحولفرضيات

الحلولاختبارفيتتمثلممنهجةمراحلعلىالنموذجينطوي.صحتهاتثبت

.ليتهافعاأثبتتالتيالحلولتنفيذثمومنالنتائج،وتقييمالممكنة،
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ظي ط1-1-7
 
ح
 
:الت

مستوىوكلسمقكلتناسبجزئيةلسياساتتفريعهايتموالتيالعليااإلدارةسياسةعلىمستندااألهدافتحديديكونأنيجب

المؤسسةجوخارداخلمندقيقةومعلوماتبياناتإلىمستندةالسياساتتكونأنويجب،والمسئولياتالسلطاتوتحددوظيفي

تساعدبصورةلهاوتحليالبياناتهذهتصنيفيتمحيث،وغيرهاوالماليةوالتسويقيةالفنيةالعناصركافةتشملالمعلوماتوهذه

إلىاستناداسياساتالتحديدعدمويجبالمناسبالتوقيتفيالمناسبالقسمإلىالمناسبةالمعلومةتوجيهويتمالسياساتوضععلى

تيارالوسائلواختحديدويجبالتنفيذلتمامنهائيوقتولهامحددةالسياساتتكونإنويجب،الشخصيةواالنفعاالتالتوجهات

.مطلوبةالالمهامعلىاألفرادوتدريبللكوادروتنظيمفنيةوأخرىللتشغيلمعاييروضعخاللمناألهدافلتحقيقالالزمة

ذ2-1-7 ي 
 
ق
 
ي
 
:الت

.المخططالعملتنفيذيتم
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حص3-1-7
 
عةف جومراخ 

 
ت ا ي 

 
:الت

وذلكالتحققوالمراجعةأعمالفيواألثرالسببمخططاستخدامويتموالتعليماتاألهدافمعالنتائجمطابقةمدىمنالتحققيتم

اللوطاتعةمراجنتائجوضعويجبالمراقبةوخرائطالتكراريةالتوزيعاتوتستخدمالنتائجفيالمؤثرةالعناصركللدراسة

.االعتبارفيالسابقة

ح4-1-7 صحت 
ي  ل
:ا

إلزالةلوالتدخالمواصفاتعنانحرافأيوقوعحالةفيوذلكمناسبفعلرداتخاذيتموالتحققالمراجعةنتائجعلىبناءا

.المناسبللشخصسرعةوبأقصىبدقةللخلفالدراسةمنالمستنتجةالمعلوماتتمريرويجباكتشافهايتمالتياألسباب
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ودة2-7 ن الج  حسي 
 
مي ادئ ت

:اربعة عشر مبدأ عكست فلسفته في بناء منظمة عمل متكاملة ترتقي بجودة االداء في المنظمة وتشملDemingوضع 

ات وخدمات صياغة هدف أساسي والعمل على خلق التجانس بين الهدف األساسي واالهداف الثانوية وبما يؤدي إلى تحسين منتج-أ
.المنظمة

PDCAتصميم برامج التحسين والتطوير من خالل حلقة -ب

.  بناء الجودة ابتداءا  من مرحلة التصميم ، االمر الذي يؤدي إلى تقليل االعتماد على التفتيش–ت 

.التوفق عن اختيار المجهزين بناءا  على اوطأ االسعار -ث

.اعتماد التدريب لرفع كفاءة العاملين كونه استثمارا  وليس كلفة إضافية -ج

.العمل على أبعاد الخوف عن العاملين وتشجيع االتصاالت االفقية-ح

.العمل على خلق حالة من التنسيق بين القادة اإلداريين والمشرفين والمباشرين على العمل-خ
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.شجع على التعاون وتكوين فرق العمل وإعمل على حل المشاكل من خالل الحلول الجماعية التي تأتي من فرق العمل-د

.اعتماد الطرق االحصائية للتحسين المستمر وفي مختلف المراحل-ذ

.العمل على خلق حالة من التنسيق التام بين العاملين ومشرفيهم مما يؤدي إلى تحقيق االداء االفضل-ر

.عدم اعتماد ارقام محددة لإلنتاج اليومي او االسبوعي دون ربط ذلك بالجودة-ز

.العمل على ازالة المعوقات والممارسات التي تحرم العاملين من الزهو والتفاخر بإنجازاتهم-س

.تشجيع التعليم الذاتي واعادة التدريب لجعل العاملين مواكبين للتقدم التكنولوجي-ش

.إلتزام اإلدارة العليا الدائم بالجودة هو الطريق الصحيح لتطبيق مبدأ التحسين المستمر-ص







حث ا لي م العالي والت 
ع ي  لميوزارة ال

لع

هري ن
امعة الن  ج 
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