
Total Quality management 
(TQM) إدارة الجودة الشاملة 

اسلوب شامل يهدف الى تحقيق رضا  
المســتفيد وتوقـعـاته حيث يتعاون  
جميـــع الـمـوظـفـين والمستفيدين  
والموردين باستمـرار لتحسين جودة  

 العمليات والنتائج

 سلسلة ثقافة الجوده



Organization’s culture     
 الثقافة التنظيمية    

 
, 

, ,,

. 

 سلسلة ثقافة الجودة



Customer   (العميل)المستفيد  
 

كل من يستفيد من الخدمات والمنتجات 
مثل القسـم )ســواء كان فردا أو جمـاعه 

والمسـتفيد نوعان داخـلي وهو (. واإلدارة
الجـزء من المنظمــة مثل زميـل العمــل 
وخارجـي وهو ليــس جزءا من المنظمــة 

 مثل الباحثين والموردين وغيرهم

 سلسلة ثقافة الجودة



 Accreditation  االعتماد 
اعتراف موثق يمنح للمؤسسة التعليمية   

من قبل هيئة رسمية تفيد بأن المؤسسة  
قـــد حققـــت الحـــد االدنـــى مــن المعـــايير 

 المطلوبة للجودة

 سلسلة ثقافة الجودة



Evaluation  
 

 

 



Assessment 
 التقويم 

 
  تهدف التى والجهود العمليات

 المعايير وفق األداء قياس إلى
 .المحددة والمؤشرات

 



Standard   
 

  للوصول المستهدف المستوى
 .الجيد األداء إلى

 



Criteria المعيار الفرعي 
 

هو معيار فرعى تقاس عليه 
عملية األداء للتمكن من 

 .تقيمها

 سلسلة ثقافة الجودة



Indicators  المؤشرات 
 

يتــم  مـــقاييــس محــددة 
استـخـــدامـــهـــا مــن قــبـل  
المؤســسة أو الـمـنشــــــــأة  
لتقـويم جودة األداء وفقا 

 .لمعــايير محـــددة
 سلسلة ثقافة الجودة



Work regulation نظام العمل 
 

مجموعــة من العناصـر التي تتـفاعل فيمـا بينها ومع البيئـة 
حدها يؤثر على االخرين 

 
ثير فى ا

 
ي   تا

 
الخارجيـة بحيث يكون ا

هداف المنظمة
 
                    .وذلك من اجل تحقيق ا

    

 سلسلة ثقافة الجودة



Work teams  

 

 

 



Inputs          المدخالت 

 

اإلمكانات المتاحة التى يمكن 
استخدامها من قبل المؤسسة  

التعليمية لتقديم برامجها  
 .التعليمية

 سلسلة ثقافة الجودة



Outcomes      المخرجات 

 

 

 سلسلة ثقافة الجودة



Vision      الرؤيــة 
 

 عبــارة مختصــرة تصف التطلعــات 

 المستقبلية التى تود المنظمة أو 

 وبمعنى . المؤسسة أن تصل إليها

 اخر ماذا تتمنى المنظمة أن تصبح 

 .في المستقبل البعيد

 



Mission       

 

 عبارة مختصرة توضح الخدمات  
 الــرئيــسة التــي تقــدمــها  
 المــؤســــسة والـــفـــــئــة  
 المستهدفة وكيفية تقديم 

 .هذه الخدمات

 سلسلة ثقافة الجودة



Goals      الغايات 

 

   األنشطة لتطوير عامة عبارات
 

 .الرسالة وترسيخ

 سلسلة ثقافة الجودة



Objectives     األهداف 

 

 عبــارات محـددة لترســيخ  

 الرســالة وهــتي أهــداف  

 ألنشطة معينة ذات نتائج  

 .منشودة ومتوقعة

 



License     الترخيص 

 

 موافقة رسمية فى الغالب  

 مــن قبــل جهـة حكومية  

 لبــدء العمــل في نشـــاط  

 .محدد

 



Processes      (اإلجراءات)العمليات  
 

 

 



Benchmarks      المرجعية( المقارنة)المقاييس  

 

 مستــويات ونقـاط مع  

 المــؤسســات نظيـــرة  

 .تستخـدم لتقويم األداء

 سلسلة ثقافة الجودة



Audit   المراجعة 

 

 

 



Peer review      

 تقويـتم خارجى لجودة وفعــالية  

 البرامج األكـاديمي وفق مـعـايير 

 محددة يقوم بتنفيـذه فريق من 

 المقيميـن الخارجيين المختـصين 

 بمجال البرنامج األكاديمى ولهم 

 معرفة ودراية بالتعليم العالي 

 .بصفة عامة

 سلسلة ثقافة الجودة



Key performance indicators (KPIs)   داء الرئيسية
 
 مؤشرات اال

 

 

 سلسلة ثقافة الجودة



Quality     

 وهى عبارة عن “ المالئمة للغرض”تشير إلى  

 

 السمــات والخصــائص والقيــم التي تجعـل  

 

 البرنامــج قادرا علــى الوفــاء بالمتطلبــات  

 

 والمعــايير المتعــارف عليهــا في البرامــج  

 

 .والمؤسسات المماثلة

 سلسلة ثقافة الجودة



Quality assessment    تقويم الجودة 

مراجعـة لتشخيص وتقويـم عملية التعليم  
والتعلــم والمخرجــات التعليميـة والبحثيــة  
والمجتمعية واإلدارية بناء على دراسة ذاتية 
تفصيليــة للمنــاهج والهيكــل التنظيمـي 
وفعاليـــة المؤســسة والبــرنامــج ويــتم  
تصميمها لتحديـد ما إذا كـانت المؤسـسة 
أو البرنامـج يلبى المعـايير المقبـولة عموما 

 .للتميز ام ال

 



Quality assurance   ضمان الجودة 

 
 مراجعة دورية مخططة لمؤسسة تعليمية أو 

 

 برنامـج أكاديمى معين للتحقق من التزام أيا  

 

 منهـا بمعـايير الجــودة المحددة للتأكد من  

 

 الحفــاظ على استمــرار تحـقق هذه المعايير 

 

 .وتعزيزهــا للرقــى لمستوى الجودة المرغوب

 سلسلة ثقافة الجودة



Quality circles    

 

 

 



Continuous quality improvement (CQI)   تحسين الجودة المستمر 

    

 

 سلسلة ثقافة الجودة



Measurable quality    

 

 

 سلسلة ثقافة الجودة



Appreciative quality     الجودة المقدرة 

 

 

 



Perceptive quality  

 

 عندما تصل الجودة إلى درجة من  
 التمييز يدركها المتلقى وليس  

 .القائم بالعمل

 



The juran quality management cycle   دائرة جوران فى إدارة الجودة 

 
  تخطيط يتضمن الجودة إلدارة نظام هو

   وتحسين وقياسها الجودة مراقبة الجودة

 .الجودة

 سلسلة ثقافة الجودة



Bloom’s taxonomy of cognitive objectives      تصنيف دبلوم لألهداف المعرفية 
 

 هذا التصنيف يشمل ست مستويات

 التحليل -4التطبيق  -3الفهم  -2المعرفة  -1

 التقويم -6التركيب  -5  
 

 سلسلة ثقافة الجودة



Program            البرامج 

 

 تصمم التعليمية الخبرات من منظمة مجموعة
 ويشمل محددة ومهارات معلومات لتطوير
 يأخذها التى الدراسية المقررات كل البرنامج
 والكلية الجامعة متطلبات ذلك في بما الطالب
 .القسم متطلبات إلى إضافة

 سلسلة ثقافة الجودة



Quality in higher education        الجودة فى التعليم العالى 

 
  مكـــــونات أو عناصر تطابق ”عن عبارة

   المعــاييــر مــع التعليمــية المنظومـــة

   عليها المتفق (القياسية) األكاديمية

   مع تتوافـــق والتـــــــي وعالميا محليــــا

 .ومتطلباته المجتمع حاجات

 



Academic standards      المعايير األكاديمية 

       

   على مبنية التعليميــة المؤســـسة تقررها محـددة معايير

   االدنى الحد وتحوى الوطنيــة للمؤهالت العام اإلطار اساس

   مع والمتوافقة اكتسابها يراد التى والمهارات المعارف من

 .المؤسسة رسالة

 سلسلة ثقافة الجودة



Reengineering      إعادة الهندسة 

 
 محاولة بأنها الهندسة إعادة تعرف

 فى التفكير إعادة باستخدام التطوير
 على للحصول التقليدى اإلجراء سير

 أو التكلفة فى أو اإلجراء فى تطوير
 .وغيرها اإلنجاز سرعة فى

 



Benchmark         المقارنة المرجعية 

 
  ما جامعـــة ألداء المستمر التقويم وتعنى

  بنيتها أو األكاديمية أو اإلدارية لنظمها أو
  المتمــيزة بالجامعات ذلك ومقارنة التحتية

   القـــوة جوانب على للتعرف محليا أو عالميا
   عليـــها والمحافظة تعزيزها اجل من فيها

  وتحسينها عليها للتغلب الضعف وجوانب
  وخدماتها نظمـــــها جودة تحسين بهدف

 .لذلك وفقا ومخرجاتها

 سلسلة ثقافة الجودة



Self study        الدراسة الذاتية 

 
 وتقييم بمراجعة معينه تعليمية مؤسسة قيام

 وهيئتها األكاديمية برامجها وفعالية جودة
 معايير ضوء فى التحتية وبنيتها التدريسية

 واعتماد جودة توكيد هيئة قبل من وضعت
 اطار فى عادة الذاتية الدراسة وتتم خارجية
 للمؤسسة الجودة توكيد فريق لزيارة التحضير

 .الذاتية الدراسة بتقرير يعرف ما عنها وينتج

 



Ranking     التصنيف 

 

 

 سلسلة ثقافة الجودة



Value added     القيمة المضافة 

 
   الذى التقدم هى للطالب المضافة القيمة

   المعــــارف اكتــــساب فـــي الطـــــالب حققـه

  لخبرتهـــم نتيجـــة والقـــــدرات والمهـــارات

 .الجامعة فى التعليمية

 سلسلة ثقافة اجلودة



Site visit  

 
   يقومون الذين النظـراء الخبراء من فريق قبل من التقييـم

   التعليميــة للمؤســسة الذاتية الدراسة تناولته مما بالتحقق

   والموظفين والطالب التدريس هيئة أعضاء مقابلة وتشمل

  من التحقق إلى باإلضـافة التحتيــة البنية واقع على والتعرف

 .األكاديمية وبرامجها المؤسسة هذه فعالية

 سلسلة ثقافة اجلودة



Report     تقرير 

 

 لعملية املوثقة النتائج أو النتيجة
 .التقويم

 سلسلة ثقافة الجودة



Team report   تقرير الفريق 

 
   اخلارجيني املقيمني من فريق زيارة عن الناتج التقويم تقرير

 إما عنها ينتج تعليمية مؤسسة أو أكادميى لربنامج
 .الرفض أو باالعتماد التوصية

 

 سلسلة ثقافة الجودة



Tada   البيانات 
 

 هى مجموعة أرقام أو مقاييس 

 ناتجة عن فحص للموضوع المراد 

 .دراسته

 سلسلة ثقافة الجودة



Trend   االجتاه 
 

هو اجتاه األحداث فى فرتة 
 .زمنية معينه

 سلسلة ثقافة اجلودة



Variation   االختالف 
 

 هو التغير أو االنحراف عن المستوى 

                .المتفق عليه( المقياس)

 سلسلة ثقافة الجودة



Performance improvement   
 تحسين األداء

 

 هو تحسين المستمر لإلنجازات أو 

 .الـنشـــــاطـــات ضـــــمــن أي نظــــــام

 سلسلة ثقافة الجودة



Statistical process control (SPC)   
 مراقبة العملية اإلحصائية

 
ي 

 
هي عبارة عن استعمال المقاييس والبيانات ا

 .عملية وذلك بهدف تحسينها

 سلسلة ثقافة الجودة



Structure    الهيكل 
 

 .هو ترتيب اجزاء النظام

 سلسلة ثقافة الجودة



Process   العمـلية 
 

 سلسلة من االفعال أو الخطوات أو 

                  .األحداث القابلة للتبادل

 سلسلة ثقافة الجودة



Outcomes   النتيجة 
 

   النهائي النتائج أو النتيجة

 .أكثر أو واحدة لعملية

 سلسلة ثقافة الجودة



System   النظام 

 

هـو مفهوم كامل تترابط أجـزاؤه 

للوصــــول إلـى غرض أو هدف 
 .معروف

 سلسلة ثقافة الجودة


