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�ر �� ضوء    زمتطلبات تحقيق ضمان ا��ودة بجامعة 	
عات ة املشر ومدخل إدا   ر

  .يأحمد يو س دمحم محمود فكر ،فراج دمحمين ا��كم عبد حشمت ،1محمود صالح أحمد ع��

ة قسم اسات والتخطيط ر&دا نة، روالد @رجامعة  بن>ن، ال:9بية 7لية راملقا Aبالقا@رة ز.  
  .m01014499525@gmail.com :  للباحث الرئEس&لك:9و يال9Cيد 1

  املستخلص

اسـة @ـدفت @ـر ]ـ� الكـشف عن إXـ� رالد A ضـوء زمتطلبـات تحقيـق ضـمان ا�[ـودة بجامعـة

عات ة املـــشر ومـــدخل إدا اســـة، ر hســـjبانة 7ـــأداة تـــم hعتمـــاد ع�ـــg  املـــنef الوصـــفي، ورواستخدمتالد

kاسة من�[مع املعلومات، وت فردا من مسئو�X ضمان ا�[ودة بkليات جامعة ) 186 (رونت عينة الد
ً

@ر، وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج  Aز)SPSS (يwحصاh ،مج gXاسة إ موعة من روتوصلت الد

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة : النتــائج، مــن أ@مyــا ىوجــود فــر جــة ) 0,05(و رمــن حيــث د

ــ"تــــوافر  عاتمتطلبـــــات تحقيــ ة املـــــشر @ـــــر ]ــــ� ضـــــوء مــــدخل إدا A وق ضـــــمان ا�[ــــودة بجامعـــــة ر ]ـــــ� " ز

ا�[موع الك�� ��او hسjبانة وفقا ملتغ>h 9عت
ً

ق بEنمـا ال ت، ماد لصا�� الkليات املعتمدةر ووجـد فـر

جــة A@ميــة ]ــ� ا�[مــوع الك�ــ� ��ــاو ) 0,05(ىذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة رمــن حيــث د ر

hســــjبانة وفقــــا 
ً

لا�[ــــدو الزم�ــــ� : ( وذلــــك ]ــــ� املتطلبــــات املتعلقــــة با�[ــــاالت �تيــــةملتغ>ــــh 9عتمــــاد،

ـــودة -لـــــضمان ا�[ـــــودة  د ضــــــمان ا�[ــ ــــمان ا�[ــــــودة -ر مـــــوا ــــ� تو - تkلفـــــة ضـ ــــمان ا��ـــــاطر ال�ـ اجـــــھ ضــ

 .)ا�[ودة

عات ضمان ا�[ودة، ُ متطلبات،:ال0لمات املفتاحية ة املشر وإدا   .ر
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Abstract: 
The study aimed at  knowing requirements for achieving 

quality assurance at Al Azhar University based on project 

management  , and the study used  the descriptive approach, and relied 

on the questionnaire as a tool to gather information and study sample 

consisted of 186 individuals from officials of quality assurance 

faculties of Al  - Azhar University, was Analyze the results are 

analyzed by  program SPSS Statistical , and the study found a number 

of results, the most important: there are statistically significant 

differences at  Statistical , the most important: there are statistically 

significant differences at the level of significance (0.05) in terms of the 

degree of availability "requirements for achieving quality assurance at 

Al Azhar University based on the Project Management Portal" in the 
total aspects of the questionnaire according to the variable 

Accreditation is in favor of the accredited colleges , while there are no 
statistically significant differences at the level of significance (0.05) in 

terms of the degree of importance in the total number of the 
questionnaire axes according to the accreditation variable, in the 

requirements related to the following areas: (Quality Assurance 
Schedule - Quality Assurance Resources - Quality Assurance Cost - 

Risks to Quality Assurance . 
Keywords: requirements, achieving quality assurance, project 

management. 

 

 

 

 

�

  



متطلبات تحقيق ضمان الجودة بجامعة األزهر 
 مدخل إدارة المشروعات في ضوء

  محمود صالح أحمد علي/أ
  أحمد يونس دمحم /د.م.أ     فراج دمحمين الحكم عبد متحش/د .أ

 

 

456 

  :مقدمة

تحــس>ن مــن  إيجــاد أســاليب مبتكـرة للإXـg - �ــشkل مــستمر -�ـس�g العديــد مــن ا�[امعـات 
ة ع�ـg املنافـسة أساليب التعليم ر والتعلم وhسـjثمار ]ـ� البحـث العل�ـ� مـن أجـل ا��فـاظ ع�ـg القـد

عامليا ]� تقـديم التعلـيم
ً

تفـاع بمـستواه ]ـ� معظـم  ، hتمـام بجـودة التعلـيم و@h رولعـل @ـذا مـا يفـسر
 ودة التعلـيم @ـو سـمة وأصـبح h@تمـام بجـ،لعمـللدو العالم، وتب�� مفyـوم ا�[ـودة كمن�ـg ومـنef ل

ة التعليم ا�[ام�� را��وار السائد حو سياسة وإدا   .ل

ــــر والعم�ــــــ� ]ــــــ� و ة h@تمــــــام النظــ ـــ� بــــــؤ ــــمان جــــــودة التعلــــــيم ا�[ــــــام�� ]ـــ ي�عــــــد عمليــــــة ضــ ر
¢ـسا@م تطبيـق @ـذا املبـدأ ، و"ضمان التعليم"زمؤسسات التعليم ا�[ام��؛ حيث أ �ا �عز من مبدأ 

£ة وhس:9اتيجية و]�  ل،والذي من شـأنھ تحقيـق أ@ـداف Aداء وا��ـصو الثقافة الداعمةؤ�عز£ز الر
 Bertrand&Audetلع�ـــh gع:ــــ9اف املـــأمو مــــن قبـــل @يئــــات hعتمـــاد 7Aــــادي�� ا��ليـــة والعامليــــة

ـــل املؤســـــسة )(2014,82, ــائج &يجابيـــــة ال�ـــــ� تتحمــ ، و¢عكـــــس ضـــــمان جـــــودة التعلـــــيم ا�[ـــــام�� النتـــ
، وال�ـ� تتمثـل )Jerez ,et al,2018,122(سة والطالـب وا�[تمـعية تحقيقyـا و�عز£ز@ـا ]ـ� املؤسـمـسئول

¢س  ـــ9ة ]ـــــ� التـــــد ر]ـــــ� وجـــــود 7ـــــادر أ7ـــــادي�� 7ـــــا]� باملؤســـــسة يمتلـــــك املعرفـــــة النظر£ـــــة والعمليـــــة وا��Cــ
ــــل  ـــاء بـــــالوعود والتناســـــب مـــــع A@ـــــداف ومعا�[ـــــة الـــــشkاو وحـ ـــة والوفــ ة بالثقــ ـــدا ىوhتـــــصال، وا�[ــ ر

ات املتوقعـة  الkافيـة وا��ديثـة باملؤسـسة، الت، وتـوافر املعـدات واملرافـقاملشك رباإلضـافة إXـg القـد
ات Aساسية وصلتھ بالوظائف املستقبلية  رمن ا��ر£ج، وفعالية املنef واحتواءه ع�g املعرفة واملyا

مـساعدة للطلبة، ومدى ´�ة املعرفة املكjسبة، وفyم املؤسـسة الحتياجـات الطلبـة وhسـتعداد لل
  .)Mishra,2007,40(رة وتوف>9 التوجيھ واملشو

نفس التحديات ال�ـ� يواجyyـا كبـار املـدير£ن ا�[ام�� و£واجھ مسئو�X مؤسسات التعليم 
ن]ـــ� مؤســــسات Aعمـــال، فyــــم مـــسئولو عــــن تحقيـــق A@ــــداف hســـ:9اتيجية، وتخــــصيص ومواءمــــة 

د ا��ــدودة بحيــث تــؤدي ا�[امعــة مyم�ºـا وتحقــق   كذلولــ،).Wells&Wells,2011,2  (أ@ــدافyاراملـوا
ة ]ــ� توج¼�yـــا خــالل مــن hســـ:9اتيجية أ@ــدافyا تنفيــذ إXـــg ا�[امعــات معظــم �[ــأت عات رصــو  ومـــشر

£>ن مـــن مجموعـــة خـــالل مـــن تـــدار ة مجـــال ]ـــ� ا��Cـــ9ة يذو رhسjـــشا عات رإدا  نجـــاح لـــضمان واملـــشر
ع التنفيذ، ة بـ>ن مـا ا�[موعة @ذه زوتو ¢ع، حافظـة رإدا ة راملـشا ة ال9Cنـامج، روإدا ع، روإدا  ممـا واملـشر

  .)h)2013,28-29,Durbinس:9اتي¾� التkامل إحداث إgX يؤدي

 �Âادة فعالية التعليم ا�[ام��، ف£ عات ]� البEئات 7hاديمية ]�  ة املشر زكما �سyم إدا ور
ات  ســـات املبـــاد رتقــوم بـــدو بـــار وفعــال ]ـــ� تطـــو£ر إجــراءات ومما ر ز التعليميــة، وقـــد بـــدأت حkومـــات ر

Aمر£كيـــة ]ـــ� ســـن �عـــض الjـــشر¢عات ال�ـــ� تحـــض ا�[امعـــات ع�ـــg ل�عـــض الـــدو 7الواليـــات املتحـــدة 
ــــــةتفع ـــــــــ ــــات ا��kوميــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ� ا�[امعــ ــــــــ ـــيما ]ــــــ ــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــا�Äا ال ســـ ــــــــ ســـــ ـــــل مما ـــــــــ عات داخـــــــــ ــــــشر ــــــــ ـــــ ة املــــ ــــــــــل إدا ـــــــــ ريــــ  ور

)Wierschem&Johnston,2005,642.( عات ة املــــــشر و، كمــــــا أن ا��Cــــــ9ة العامليــــــة ]ــــــ� اســــــتخدام إدا ر
عات ]� طو£ر A شطة 7Aاديمية واسعة للغاية؛ ولطاملا 7ان وجھ hلت ة املشر و@تمام الرئEس إلدا ر

ــــسات @ـــــو مجـــــاال ¢ع العلميـــــة، وتنفيـــــذ أنظمـــــة تلـــــك املؤسـ ـــا�X، وتنظـــــيم املـــــشا رت جـــــودة التعلـــــيم العــ
 تكنولوجيـا املعلومـات، وإعــادة @يkلـة مؤســسات التعلـيم ا�[ـام��، وÅــ� أ ـشطة تjــسم بأ �ـا منظمــة

منية وتمو£لية محددة   .)Sulkowski,Wozniak&Seliga,2018,70-73( زو@ادفة ومقيدة بأطر 

عات ع�ــــــg التــــــأث>9ات &يجابيــــــة  ة املــــــشر ــــ>ن ضــــــمان ا�[ــــــودة وإدا ووال تقتــــــصر العالقــــــة بــ ر
عات ع�g ضمان ا�[ودة، ففي العديـد مـن Aحيـان يkـو الyـدف مـن تحقيـق  ة املشر سات إدا نملما و ر ر

عات نفـسyا، ممـا يجعـل ضـمان ا�[ـودة @ـو  ة املـشر والرفـع مـن مـستو الكفــاءة ]ـ� إدا ر العالقـة بــ>ن ى



 

رجامعة األزه  
رةتربية بالقاهية الكل  

لتربيةمجلة ا  
 م2022ة ن لسيناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

457 

ة شــEئا يـــتم أو يحــدث �عــد  �ايـــة ناملتغ>ــ9ين تبادليــة، وعمليــة ضـــمان ا�[ــودة ال تkــو  دائمـــا بالــضر
ً ً

ور
ـــل Åــــ� عمليــــة ممتــــدة ومــــستمرة �ــــس�ºدف الرفــــع مــــن مــــستو  ع مــــا أو مرحلــــة مــــن مراحلــــھ، بـ ىمــــشر و

ـــث أن أنظمـــــة ضـــــمان ا�[ـــــودة ]ـــــ� ؛)PM4DEV,2016,19 (وعات نفـــــسyاا�[ــــودة ح�ـــــÉ ]ـــــ� املـــــشر  حيــ
ىعتماد ونماذج التم>Ì، والتحقق من ا�[ودة ]� تصميم محتو �[امعات ظyرت لتلبية متطلبات hا

¢س والتقيـــــيم ودعـــــم الطلبـــــة؛ ولـــــذلك يـــــتم  ــــتعلم والتـــــد ـــافة إXـــــg أســـــاليب الـ اســـــة، باإلضــ ربـــــرامج الد ر
عات املتعلقة بتلك املyام، كمااستخدام أدوات وأساليب وعمليات  عات لتنفيذ املشر ة املشر وإدا و  ر

عات وسائل فعالة لضمان ومرا ة جودة املشر و�عت9C تطبيقات إدا ع، و]� @ذه ر وقبة ا�[ودة ]� املشر
ســات  عات ومما را��الــة يkــو الyــدف مــن ضــمان ا�[ــودة @ــو تحقيــق التحــس>ن املــستمر ]ــ� املــشر و ن

عات خالل جميع مرا ة املشر وإدا عات ر   .)Reid ,2016,8 (وحل وأ شطة املشر

�Îاك سبق مما و£ت  عل¼�ا �عود قد ال�� واملم>Ìات باملنافعا�[ام��  التعليم سساتؤم رإد
ة ع�h gعتماد جراء من عات رإدا  واكjـساب وخـدما�Äا أدا�Ðـا ]ـ� التجديـد نحـو سع¼�ا إطار ]� واملشر

 بأقـÉÓÔ واملـادي يالÒـشر hسـjثمار ع�ـg للعمل املyمة Aدوات أحد �عد أ �ا كما التنافسية، امل>Ìات
اظــرون ممكنــة، طاقــة

ً
�Äا أثبjــت أن �عــد خاصــة عل¼�ــا، ا�[yــود تركــز ا�[امعــات أخــذت أل@مي�ºــا   رقــد

 بفكــر Aخــذ إXــg عمــدت لــذا ا�[امعــات؛ تواجــھ ال�ــ� الرئEــسة املــشكالت �عــض معا�[ــة ]ــ� وكفاء�Äــا
ة عات رإدا عات �عض لتنفيذ واملشر   .�Öا القطاعات من العديد ]� واملشر

  :البحثمش0لة 

@ر جامعة تحتل Aانة زkةب>ن مرموقة مÌ<و&سـالمي،و£كمن العر×ـي العالم جامعات ومتم 
@ــــر جامعــــة نجــــاح Aيــــة كمؤســــسة زØو£ــــة �عليميــــة اجتماعيــــة ديÙا ]ــــ� تر�Ä  بأســــاليب Aخــــذ ع�ــــg رقــــد
ات اتجا@ــات مــن ا�[تمــع ]ــ� Úــسود ومــا بــھ تقــوم مــا بــ>ن نالتــواز يحقــق بمــا رالتطــو  ،حديثــة روتطــو
 أ@ـــــداف يحقــــق بمـــــا ،�ــــاأولو£اÄ مقدمــــة ]ـــــ� hســــ:9اتي¾� يطالتخطـــــ نيkــــو أن ]ــــ� ســـــا@م الــــذي Aمــــر

 والـــدو�X، و&قلي�ـــ�، املـــستوىالقومي، ع�ـــg وطموحـــا�Äم، م�Üـــا وغاي�ºم،واملـــستفيدين إل¼�ـــا املنjـــسب>ن
@ر جامعة تبØت @نا ومن Aا��طة تحديث عملية جاءت ثم ،)م2016 – 2011(اس:9اتيجية خطة ز 

ــــــات اســـــــتجابة) م2022 – 2018 (لß[امعـــــــة hســـــــ:9اتيجية ا الواقـــــــع، ملتطلبـ و�غلبـــــــ
ً

 gـــــ ـــات، ع�ــ  املعوقــــ
ــــ� والتحـــــديات ف تفرضـــــyا ال�ــ ـــا ا�[امعـــــة داخــــــل املتغ>ـــــ9ة والظــــــر جyـــ £ــــــة وتحقيقـــــا روخا  ا�[امعــــــة ؤلر

سال�ºا،  عن وذلك &فر£قية ا�[امعات ب>ن متقدم مركز احتالل إgX �س�g ا�[امعة أن إgX إضافة رو
 خدمـة مجـال ]ـ� الرائـد ا�[امعـة ردو يخفـى ال كمـا فر£قـي،& hتحـاد مـع املـستمرة املراجعـات طر£ـق

 مــا والتطبيقيــة الــشرعية 7ليا�Äــا مختلــف ]ــ� تحتــضن أ �ــا كمــا ا��تلفــة، احتياجاتــھ وتلبيــة ا�[تمــع
×عمائة من يقرب ة مرحلة ]� وطالبة طالب ألف رأ £وس أو العاليـة ز&جـا اسـات رالبkـالو  العليـا روالد

@ر، جامعة()دولة مائة من 9âكأ( العالم بلدان مختلف من A2017،4ز.(  

@ــــر ]ــــ� تحقيــــق أ@ــــدافyا hســــ:9اتيجية؛ إال أن  A ــــود املبذولــــة بجامعــــةy]ــــالرغم مــــن ا�Ùزو
ة 7املـة بkليــات يواجـھ صـعوÙات ]ـ� التن" تحقيـق ضـمان ا�[ـودة"@ـدف  رفيـذ ولـم يـتم تحقيقـھ بـصو

@ـــــر A ليـــــات بجامعـــــة"زجامعـــــةkة معظـــــم ال @ـــــر ع�ـــــg ا��ـــــصو ع�ـــــg ر، ممـــــا أدى إXـــــg ضـــــعف قـــــد A ل ز
ق،(hعتمــاد @ــر جامعـــة 7ليــات مـــن اعتمــد مـــا حيـــث أن إجمــا�X ؛)129 ،2017زر h7ليـــة) 22(عـــدد ز 

@ر جامعة 7ليات إجما�X من% 25  سبة فقط و£مثل Aعـة ]ـ� ) 88(بلـغ عـدد@ا نحـووال�� ز ز7ليـة مو
£ــــة مـــــصر العرÙيـــــةمعظــــم  ، وأيــــضا إجمـــــا�X مــــا اعتمـــــد مـــــن بــــرامجرمحافظـــــات جمyو

ً
@ـــــر  A ز جامعـــــة
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 برنـامج ع�ـg )401(فقـط مـن إجمـا�X عـدد الCـ9امج وال�ـ� بلـغ عـدد@ا% 2حـوا�X برامج بØسبة ) 8(عدد
@ر A زمستو 7ليات جامعة @ر،(ى A 2021زجامعة.(  

 قنـــوات hتـــصال بــــ>ن القـــائم>ن ع�ـــg بــــرامج ا�[ـــودة بالkليـــات وÙــــ>ن ضعفو£رجـــع ذلـــك لــــ
@ـر، ومـا  A س بجامعــة¢ زأعـضاء @يئـة التـد زال ترســيخ و ـشر ثقافـة ا�[ـودة يحتــاج إXـg جyـود كب>ــ9ة ر

¢س بمفyـوم ا�[ـودة، من جميع املستو£ات، كما أن @نـاك ضـعف ]ـ� الـو�æ لـدى  رأعـضاء @يئـة التـد
اكyـم أل@ميـة ثقافـة التقـو£م الـذا�يىوتد ي ثق�ºم بجدو نظام ا�[ود -618، 2010دمحم،(رة، وعـدم إد

ر، وضعف دو مركز ضمان ا�[ـودة والتـد)619 @ـر ]ـ� تقـديم الـدعم الر A ف�ـ� لوحـدات ز£ب �[امعـة
ع ا��تلفـــة با�[امعـــة وتأ@يـــل 7ليـــات ا�[امعـــة لالعتمـــاد، و ضـــعف وضـــمان ا�[ـــودة بالkليـــات والفـــر

، وقلة ا@تمام ىمستو Aداء لوحدات ضمان  نا�[ودة ألن معظم الوحدات �Äتم بالشkل التنظي�� دو املضمو ن
£ة لوحـدات ضـمان ا�[ـودة الyيئة القومية لضمان جودة التعليم ر وhعتماد بتقديم دعما فنيـا وخـدمات اسjـشا

ـــة ]ــــــ� الت ـــــ9 لألفــــــضل وعــــــدم &يمــــــان بحتميــــــة ا�[ــــــودة لــــــدى �عــــــض زبkليــــــات جامعــــــة A@ــــــر، وغيــــــاب الرغبـــ غي>ـ
  .)134- 2014،133نصر،(ياداتالق

�[ودة ن التعاو من قبل Aفراد وجماعات العمل بالkليات مع وحدات ضمان اباإلضافة إgX ضعف
[ـودة ]ـ�  ـشر ثقافـة ا�[ـودة بالkليـات، وضـعف والقائم>ن عل¼�ا ]� صنع القرار، وقلة مسا@مة وحدات ضـمان ا�

��ـــ� واملــــساعدة ]ـــ� بنـــاء 7ــــوادر قياديـــة جديــــدة قيـــام الوحـــدات �عقــــد شـــراكة مــــع أفـــراد ومؤســـسات ا�[تمــــع ا�
ن، كمــــا �عـــا ي مــــن ضــــعف مـــستو التعــــاو )192-2016،182جــــالل،(بالkليـــات ى

ُ
ات وقيــــادات  ربــــ>ن إدا

@ر، و A ة زجامعة رضعف �è[يعyم مللـف ا�[ـودة وتطـو£ر Aداء، وقلـة وجـود فـر عمـل فعالـة قـاد ق
ام �عمليــة الرقابــة للوقــوف ع�ــA gداء ع�ــg تنفيــذ ا��طــط املوضــوعة بكفــاءة عاليــة، ونقــص h@تمــ

£ نتــھ بــاألداء املــس�ºدف، وضــعف دو مركــز ضــمان ا�[ــودة والتــد رالفع�ــ� ومقا ب ]ــ� جــودة البحــث رر
ة لالســـتفا دة زالعل�ـــ� وخدمـــة ا�[تمـــع وإقامـــة عالقـــات مـــع املراكـــز املتم>ـــÌة والyيئـــات العلميـــة البـــار

  ).2018،325متو�X،(م�Üا

ة جا @ــر ع�ــg تحقيــق الyــدف hســ:9اتي¾� ا��ـــاص رو£تــ�Î ممــا ســبق ضــعف قــد A زمعــة
عابضمان ا�[ودة بالkليات، وÙذلك ة املـشر و يمكن القو بـأن إدا ر ت يمكـن أن تkـو مـدخال مالئمـا ل

ً ً ن
@ر للتعامل مع املتغ>9ات املتالحقة، وكذلك املسا@مة ]� تحقيق ضمان ا�[ودة وضمان  A ز�[امعة

 يمكــن عليــھ وÙنــاء ما�Äا ال�ــ� تقــدمyا، وأدا�Ðــا بوجــھ عــام،عمليــات التطــو£ر والتحــس>ن املــستمر ��ــد
  :التالية الjساؤالت ]� البحث مشkلة صياغة

 ان ا�[ودة بالتعليم ا�[ام��؟لنظر£ة لضمما Aسس ا -1

عات  -2 ة املشر وما Aسس النظر£ة إلدا  يبالفكر &دار املعاصر؟ر

ة مــــــــدىتوافرمــــــــا  -3 ــــدخل إدا ــــوء مــــ ـــــــ� ضــــ ـــر ]ـ @ـــــ A ــــــة ــــودة بجامعــ ـــمان ا�[ــــ رمتطلبات تحقيــــــــق ضـــــ ز
عات  جة أ@مي�ºا واملشر اسةرود  ؟رمن وجyة نظر أفراد عينة الد

  :البحث أ�مية

  :�� فيما يالبحثتكمن أ@مية 

@ـر سـعيا لتحـسEنھ 7ونھ - A واقع ضمان ا�[ودة بجامعة gمحاولة علمية الطالع املسئول>ن ع� 
ً

ز
@ر من أجل ال�Üوض بالعملية التعليمية A زبجامعة. 
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ه �عليمـا ذو طـا�ع خـاص، البحث أ@ميتـھ مـن أ@ميـة نـوع التعلـيم الـذي يكjسب ي - jناولـھ باعتبـا
ً

ر
�، يواجھ العديد من التحديات ال�� تتطلب عليم نوæفyو �عليم دي�� أو يمكن أن نطلق عليھ �

ات املعاصرة  .رمنھ أن يرتقي بجودة منظومتھ لkي يواكب التطو

@ـــر ]ــ� التعــرف ع�ــg جوانـــب يمكــن أن Úــسjند إليــھ - A ليــات جامعــةkضـــمان ا�[ــودة ب �Xز مــسئو
 نشـئو �]ـ واملتخصص>ن القوة ]� أدا�Ðم وتدعيمyا، وجوانب الضعف وعالجyا، وإفادةاملعني>ن

@ر ومتخــذي ا�[ــام�� يمالتعلــ ة بفكــر باألخــذ القــرار زبــاأل عات رإدا وتوظيفyــا ]ــ� توجيــھ  واملــشر
@ر A ود وأ شطة التطو£ر بجامعةyزج. 

-  gا ع�ـــــ ـــاد @ــــر ليــــصبح قـ A تطــــو£ر وتحــــديث التعلــــيم ا�[ــــام�� gـــ مواكبــــة ا�[yــــود الداعيــــة إXـ
ً
ر يز

  .مواجyة التحديات واملتغ>9ات العاملية

  :البحثأ�داف 

ì البحــث�ــدف gــXــر ]ــ� ضـــوء الكــشف عــن" إ@ A ز متطلبــات تحقيــق ضــمان ا�[ودةبجامعــة
عات ة املشر ومدخل إدا  :، وذلك من خالل A@داف الفرعية التالية "ر

 .�عرف Aسس النظر£ة لضمان ا�[ودة بالتعليم ا�[ام�� -

عات بالفكر &دار املعاصر - ة املشر ي�عرف Aسس النظر£ة إلدا و  .ر

اء أفرا - اسة حو د عينة ر�عرف آ لالد ج�� ر متطلبات تحقيق ضمان ا�[ودة )  أ@مية–توافر (رد
عاتب ة املشر @ر ]� ضوء مدخل إدا A وجامعة ر ؛ وفقاز

ً
 ).غ>9 معتمدة/ معتمدة ( الkليةعتمادال

  وأداتھ البحث من67

ه أكâـــDescriptive Method - 9املنef الوصـــفياســـتخدمالبحث  البحثيـــة املنـــاeñر باعتبـــا
اسة، مالئمة لطبي اسة استخدم كمارعة الد اء أفراد عينة الد ر hسjبانة للكشف عن آ مسئو�X (منر

@ـر h ليـات جامعـةkج�ـ�لحـو ) زضـمان ا�[ـودة ب متطلبـات تحقيـق ضـمان ا�[ــودة ) تـوافر-أ@ميـة(رد
عات ة املشر @ر ]� ضوء مدخل إدا A وبجامعة ر   .ز

  :البحثمصط;:ات 

 :qualityassuranceضمان ا��ودة

ــــالتحقق ا��اصـــــــة العمليــــــة كلـــــــت "�Öــــــا ُيقــــــصد ـــــاي>9 أن مــــــن بــ  واملؤســـــــسية 7Aاديميــــــة املعــ
 الــــذي النحــــو ع�ــــg وتحقيقyــــا و�عر£فyــــا تحديــــد@ا تــــم قــــد التعليميــــة املؤســــسة رســــالة مــــع املتوافقــــة

 فــرص جــودة ىمــستو وأن العــال��، أو القــومي ىاملــستو ع�ــg ســواء لyــا املنــاظرة املعــاي>9 مــع يتوافــق
 7افـــة توقعـــات قتفـــو أو مالئمـــة �عتCـــ9 البEئـــة وتنميـــة ا�[تمعيـــة شاركةملـــوا العل�ـــ� والبحـــث الـــتعلم

 لـضمان القومية الyيئة("التعليمية املؤسسة تقدمyا ال�� ا��دمات من ال�Üائي>ن املستفيدين أنواع
 مــــن مجموعـــة: بأ �ـــا إجرائيـــا ا�[ـــودة ضــــمان �عر£ـــف و£مكـــن، )2009،21وhعتمـــاد، التعلـــيم جـــودة

@ـر، جامعة بkليات واملؤسسية 7Aاديمية املعاي>9 تحقيق تضمن ال�� &جراءات Aو¢عكـس نجـاح  ز
ة الkلية وال9Cنامج ع�h gستمرار والjشغيل  سة ا�[يدة لyا مدى قد ر@ذه hجراءات واملما   .ر
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عات ة املشر وإدا  Project Management: ر

ع مــــع عوا" �Öــــا يقــــصد ـــامج واملــــشر ة ا��افظــــة وال9Cنـ ـــل فيــــھ إدا وإطــــار تتkامـ مــــل التمكــــ>ن ر
و£مكن �عر£ف ، )2017,17PMBOK® guide, ("التنظيمية من أجل تحقيق A@داف hس:9اتيجية

عات  ة املـــــشر وإدا ـــاإجرائيـــــار ــــات تنفيـــــذ يمـــــدخل إدار Úـــــسyم ]ـــــ�:  بأ �ــ ـــداف الغايـ  hســـــ:9اتيجية وA@ــ
@ــر، بجامعـة Aان وتحمـل مــسئولية تحقيـق ضــم وتحقيـق نتــائج أفـضل ومزايــا تنافـسية مــستدامة، ز

  .ا�[ودة بالkليات 

  البحث حدود

@ــر ]ـ� ضــوء ا��دوداملوضــوعيةتمثلـت  - A ليــات جامعـةkز ]ـ� متطلبــات تحقيـق ضــمان ا�[ـودة ب
ـــة عات،وفقا للمجـــــاالت �تيــ ة املـــــشر مــــدخل إدا

ً
و ـــ�: (ر ة ا�[ـــــدو الزم�ــ لإدا د-ر ة املـــــوا ر إدا ة -ر ر إدا

ة ا��اطر-التkلفة  ).ر إدا

@ـرئو�X ضمان ا�[ـو ]� عينة من مسا��دود الÒشر£ةتمثلت  - A ليـات جامعـةkسـواء ال�ـ�  ،زدة ب
�Äـا وإصـدار قـرار �ـشأ �ا أو ال�ـ� لـم  رقامت الyيئة القومية لضمان جودة التعليم وhعتماد بز£ا

�Äا ــــوم بز£ا ـــــث إ،رتقــ ـــــاي>7A 9اديميــــــة واملؤســــــسية قــــــد تــــــم حيـ  �ــــــم املعنيــــــ>ن بالتأكــــــد مــــــن أن املعـ
 .تحقيقyا

@ـر يلقا@رة والوجھ البحر والوجھ القات من ا ]� 7ليا��دود ا�[غرافيةتمثلت  - A زب�� بجامعة
 .سواء املعتمدة أو غ>9 املعتمدة

اسة امليدانية خالل العام ا�[ام�� ا��دود الزمنيةتمثلت  -  .م2020/2021ر ]� تطبيق الد

اسات   السابقة رالد

اســة ا��اليــة، وال�ــ� تــ اســات الــسابقة ذات الــصلة بموضــوع الد ر@نــاك العديــد مــن الد م ر
صـــــد@ا تحلـــــيال لـــــبعض 

ً
اســـــة ر ـــداد الد ـــة ا��اليـــــة وإعــ اســ ــــر للد ــــو£ن &طـــــار النظـ ـــ� تkـ رإســـــyاما�Äا ]ــ ر ي

ـــــا، وم�Üــــــا ــــة لyـ اســــــة : امليدانيــ ـــد املطلــــــب، (رد عات تطــــــو£ر التعلــــــيم "، �عنــــــوان )2012عبـــ ة مــــــشر وإدا ر
ـــة الـــــسائدة بجامعـــــة عـــــ>ن شـــــمس  اســـــة تحليليـــــة-والثقافـــــة التنظيميــ ــــديم "ر د ، حيـــــث اســـــ�ºدفت تقـ

عات والثقافـــة التنظيميـــة بجامعـــة عـــ>ن شـــمس، ح لتـــدعيم العالقـــة بـــ>ن مخطـــط مق:ـــ9 ة املـــشر وإدا ر
اسة من جميع فر عم قوتkو مجتمع الد عات لرن  شـمس؛ عـ>ن بجامعة العا�X التعليم تطو£ر ومشر

اسة عينة واشتملت عات و×عـض العـامل>ن ف¼�ـا مـن أعـضاء @يئـة ) 117 (ع�g رالد ومـن مـدير املـشر ي
¢س ومعاون¼�م وا ع>ن ،ملوظف>نرالتد  ع�ـg الباحـث واعتمـد 7افة؛ شمس ع>ن جامعة 7ليات ع�g زمو

efاســـــة واســــتخدمت ،الوصـــــفي املــــن ســــتÒيان �Öـــــدف التعــــرف ع�ـــــg واقــــع الثقافـــــة التنظيميـــــة h رالد
اســـة إXـــg مجموعـــة  ة، وتوصـــلت الد عات ا��تـــا رالـــسائدة وعالق�ºـــا باملـــشر ر : أ@مyـــا 7ـــان النتـــائج مـــنو

عات لــــدو راغفـــال معظــــم املـــشر عات والثقافـــة التنظيميــــة ]ــــ�  العالقـــة التبادلو ة املــــشر ويــــة بـــ>ن ادا ر
ع ]ــ� عمليــات التخطــيط  عات وتحقيــق أ@ــدافyا، وغيــاب دو املــستفيدين مــن املــشر وإنجــاح املــشر رو
أســية، وقيــام 7ــل  عات ع�ــg @يا7ــل تنظيميــة ب>9وقراطيــة  روالتنفيــذ واملتا�عــة، واعتمــاد 7افــة املــشر و

ه ع بأداء دو رفرد ]� املشر  .خر£نن دو تØسيق مع �و

اســــة وا@تمــــت ن، و 7وســــتا( رد ـــة ع�ــــ� بــــالتعرف)2014 وآخــــر  التعلــــيم مؤســــسات قيــــام كيفيـ
�Xنفيــــذ العــــاjع، ب¢ اســــة خــــالل مـــــن راملــــشا ¢ع ألحــــد حالـــــة رد  جولyـــــو دي نــــو]� جامعــــة بقيـــــادة راملــــشا
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£ــل؛ اســة مجتمـــع نوتkـــو زبال9Cا £ـــ العــا�X التعلـــيم بمعyـــد البــاحث>ن جميـــع مـــن رالد  واشـــتملت ل؛زبال9Cا
اســـــة عينـــــة ـــد باحـــــث؛) 31 (ع�ـــــg رالد ـــg نالبـــــاحثو واعتمــ ــــفي املـــــنef ع�ــ  املقـــــابالت ع�ـــــg القـــــائم الوصـ

اسـة أظyرت وقد املفتوحة؛ وhسjبانة ال�èصية ع أن: أ@مyـا 7ـان النتـائج، مـن العديـد رالد  واملـشر
 �عض يمتلك عواملشر ]� تبØيھ تم الذي التنظي�� الyيkل وأن تنظيمية، شبكة بواسطة �شكيلھ تم

ع مدير يتمتع حيث املسقطة، املنظمات خصائص ع قائـد أن كمـا الkاملة، بالسلطة واملشر  واملـشر
ـــز ردو لـــــھ 7ـــــان عات قـــــادة وأن الكب>ـــــ9ة، ا�[موعـــــة �[yـــــود ومØـــــسق محفــ ـــو الفرعيـــــة واملـــــشر  نيتمتعــ

¢عyم، ع�ــg الkاملــة والــسيطرة الــذا�ي بــا��كم اســة أوصــت وقــد رمــشا  ات،التوصــي مــن بالعديــد رالد
ة: أ@مyا 7ان ¢ع تواجھ ال�� الرئEسة للصعوÙات م�õ إجراء ورضر  ثـم التعليميـة، باملؤسسات راملشا

  .الصعوÙات لyذه الرئEسة ا��صائص تحديد

اسة وقدمت ة لقادة ) 2017 ا��افظوابرا@يم، عبد(رد £ة مق:9حة ألدوار جديدة متطو رر ؤ
ــــ�  عات التعلــــــيم العــــــا�X ]ــ ة مــــــشر وإدا ــــةمــــــصر، ولتحقيــــــق @ــــــذا الر اســ  املــــــنef رyدف؛اســــــتخدمت الد

gXاسة إ £ة وضع رالوصفي، ومن خاللھ توصلت الد  Aدوار من مجموعة تتضمن وال�� املق:9حة ؤالر
عات لقادة  املعلوما�ي، التق�� روالدو التخطيطي، ربالدو يتعلق ما م�Üا: العا�X التعليم تطو£ر ومشر
ة رودو ي،hبتkــار روالــدو الر£ــادي، روالــدو  روالــدو الjــسو£قي، روالــدو الــدو�X، روالــدو طر،ا��ــا رإدا

، التقيي�� ، Aخال�ö روالدو يالتØبؤ £ة ]� العا�X التعليم تطو£ر توجyات مع يتفق بما يال:9بو  رجمyو
 .العرÙية مصر

اســــة �عنــــوان)2018متــــو�X، (ىوأجـــر  £ب بجامعــــة "رد رتطــــو£ر مركـــز ضــــمان ا�[ــــودة والتــــد
@ـر ]ـ� ضـوء مـدخل القيــاس املقـار hن ¢س  ،"ز اسـة مــن جميـع أعـضاء @يئـة التــد روتkـو مجتمـع الد ر ن

£ب؛  £Òيـــة مـــن مركـــز ضـــمان ا�[ـــودة والتـــد ات تد @ـــر الـــذين تقـــدموا ل�ßـــصو ع�ـــg دو A ربجامعـــة ر رز ل
اســة ع�ــg أعــضاء @يئــة التــواشــتملت عينــة  ة ال�ــ� عقــد@ا املركــز ]ــ� رالد ¢س الــذين تقــدموا للــدو رد ر

ات ال:9قيــة إXــg ) 86(دد@م م، وقــد بلـغ عــ2018 يوليــو 19 إXـg 7الف:ـ9ة مــن  سـا ممــن تقــدموا لـدو رمد
ً

ر
جــــة أســـــتاذ مـــــساعد، و أســـــتاذا مـــــساعدا ) 54(رد

ً ً
ـــتاذ جـــــة أســ ات ال:9قيـــــة إXـــــg د ـــن تقـــــدموا لـــــدو رممــ ؛ ر

اســـة املــــنef الوصـــفي للوقـــوف ع�ــــ g واقـــع مركـــز ضــــمان ا�[ـــودة، كمـــا اســــتخدمت رواســـتخدمت الد
ج�ــ�  اسـة hسـjبانة 7ــأداة لyـا، للتعــرف ع�ـg د رالد نعمليـات القيــاس املقـار بمركــز )  تــوافر/يـة أ@م(ر

اســة إXــg مجموعــة مــن النتــائج، مــن أ@مyــا @ــر، وتوصــلت الد h ب بجامعــة£ رضــمان ا�[ــودة والتــد ز : ر
ة ا@تمــام املــسئول>ن بمركــز ضــمان  ، وا ــشاء وحــدة ورضــر £ب بتطبيــق القيــاس املقــار نا�[ــودة والتــد ر

 .و املرج�� نداخلية فرعية باملركز �س�É وحدة القياس املقار أ

اســـــة  ة ) 72020ا�ـــــشانيkو (روتـــــضمنت د ــــاد ـــام ملبـ رتحليال��الـــــة 7وســـــوفو ]ـــــ� الـــــسياق العــ
ً

ة التعلـيم الkوسـوفية  ا اسـة مـن ممث�ـ� 7ـل مـن و وÙا؛ وتkـو مجتمـع الد رتطو£ر التعليم العا�X بأو زر نر
اســة و@يئـة hعتمـاد 7Aـادي�� و7Aــاديمي>ن ]ـ� عـدد مـن ا�[امعــات بkوسـوفو؛ واشـتملت عينـة ال رد

gاملقابالت وتحليـل جميـع الوثـائق ) 15(ع� gالوصفي القائم ع� efاملن gاسة ع� رفردا؛ واعتمدت الد
ً

وÙـــــا وعـــــدد@ا اســـــة وثيقـــــة؛ ) 30(راملتعلقـــــة �عمليـــــة بولونيـــــا لتطـــــو£ر التعلـــــيم العـــــا�X بأو روأظyـــــرت الد
ــا�X ]ــــ� 7وســــوفو تتجــــھ باســــ:العديـــد مــــن النتــــائج، 7ــــان أ@مyــــا تمرار نحــــو  أن مؤســــسات التعلــــيم العــ

بيـق معـاي>9 ضــمان جـودة التعلـيم العــا�X كمـا @ــو محـدد ]ـ� عمليــة بولونيـا، وذلـك ع�ــg الـرغم مــن تط
ة ر7و 7وسوفو لEست مـن الـدو املتـضمنة ]ـ� تلـك املبـاد ل  كمـا أن أ@ميـة ضـمان ا�[ـودة وhعتمـاد ،ن

ـــــات أ´ـــــــ�اب الـــــــ ه ]ـــــــ� تلبيـــــــة توقعــ ـــ� دو ــــادي�� بالØـــــــسبة لß[امعـــــــات الkوســـــــوفية تكمـــــــن ]ـــ شأن ر7Aــ
جي> ه 7آلية للتمك>ن الذا�ي لتعز£ز ا�[ودةرا��ا  .رن أك9â من دو
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اســة وقـدمت نموذجــا)2020 دمحم، (رد
ً

ة مــدخل مــن لالســتفادة  عات رإدا  hح:9افيــة واملــشر
ة ]� عات رإدا ، ولتحقيـق @ـذا الyـدف متkامـل منظـومي �ـشkل بمـصر ا�[ـام�� التعلـيم تطـو£ر ومشر

اســـة ع�ـــg املـــنef الوصـــفي لر عات تطـــو£ر التعلـــيم ر�عتمــد الد صـــف عناصـــر ومkونـــات مـــشر وصـــد و و
ة ا�[ام��؛ و عات تطو£ر التعليم ا�[ام�� و&دا راملنef املنظومي لفyم تطو£ر التعليم العا�X ومشر و

عات مـــن منظــــو ك�ـــ� شـــامل باعتبـــار منظومــــات جزئيـــة ضـــمن م رhح:9افيـــة للمـــشر نظومـــات 7ليــــة و
اسـة إXـg بنـاء أك9C، واستعان الباحث بنموذج باناøي ثالøي ا رملـستو£ات لتحليـل الـنظم، وتوصـلت الد

ñ اســة نمـوذج عات تطــو£ر التعلـيم ا�[ــام�� اح:9افيــا، كمــا أوصــت الد ة مــشر ر[ــ>ن مخــصص إلدا ور
ع عات، وتوســيع فكــرة املــشر ة املــشر ة دعــم القيــادات العليــا لثقافــة وفكــر إدا وبــضر و رو ات والـــرÙط ر

عات تطــو£ر التعلــ وhســ:9اتي¾� وا��ــضار بــ>ن مــشر عات تطــو£ر ا�[تمــع والدولــة ي ويم العــا�X ومــشر
 .نظومة واحدة كkل ]� إطار م

اسـات من عرضھ تم ما خالل منو اسـة بموضـوع تتعلـق سـابقة رد  أن يتـ�Î ا��اليـة رالد
اسات @ذه اسة تتصل رالد اسة تلك م�Üا أفادت وقد جوان�ùا، �عض ]� ا��الية ربالد  من كث>9 ]� رالد

ع�A gطر النظر£ة املتصلة بضمان ا�[ودة بمؤسسات التعلـيم الع hط ]� سا@مت حيث ا�[وانب،
عات، باإلضافة إh �Xستفادة من نتائج  ة املشر وا�[ام��، باإلضافة إA gXطر النظر£ة املتصلة بإدا ر

 @ــــذهن@ـــذه البحــــوث الــــسابقة والبنــــاء عل¼�ـــا ح�ــــÉ ال يkــــو @نــــاك إ@ـــدار للطاقــــات البحثيــــة، فkانــــت 
اســات لقــامنط الـــسابقة رالد

ً
اســـة للباحـــث  ضـــع وامليدانيـــة النظر£ــة رللد  لتحقيـــق املق:ـــ9ح رالتــصو وو

@ر بجامعة ا�[ودة ضمان Aة ضوء ]� ز عات رإدا   .واملشر

اســات وجميــع  ا�[ــودة ضــمان مباشــرة غ>ــ9 أو مباشــرة بطر£قــة عا�[ــت وإن الــسابقة رالد
ة عا�[ـت أو العــا�X، التعلــيم بمؤسـسات عات رإدا ا أيــا أن إال �X،عــاال التعلـيم بمؤســسات واملــشر  م�Üــ

@ـــر بجامعـــة التعلـــيم جـــودة ضـــمان ليjنـــاو لـــم Aة مـــدخل ضـــوء ]ـــ� ز عات رادا  بطر£قـــة ســـواء واملـــشر
اســـة اختلفــــت كمـــا مباشــــرة، غ>ـــ9 أو مباشـــرة اســـات @ــــذه عـــن ا��اليــــة رالد  العينــــة ]ـــ� الــــسابقة رالد

اسة، ومkان والyدف املقصودة ا الق:9اح سع¼�ا ]� اختلفت كما رالد تصو
ً
 تحقيق خاللھ من نيمك ر

@ـــر بجامعـــة ا�[ـــودة ضـــمان Aة مــــدخل ضـــوء ]ـــ� ز عات، رإدا اســــات تjناولـــھ لـــم مـــا و@ـــو واملـــشر  رالد
  .السابقة

وا�ساقا مع أ@داف 
ً

Eية املتبعة، ف]fالبحث، وطبقا للمن
ً

  : النحو ��يع�g البحثس>9 

أوال
ً

   يالنظر Sطار: 

ة لرئEـسة ال�ـ� �Äــتم �Öـا الـدو املتا�[ــام�� مـن القـضايا ال:9بو£ــة ال�عـد جـودة التعلـيم  رطــو
£ادة فاعلية املؤسسات التعليمية وتحس>ن نوعية التعليم  زوالدو النامية ع�g حد سواء، من أجل  ل
الذي تقدمھ �[ميع املتعلم>ن، وتجو£د مخرجات @ذه املؤسسات املتمثلة ]� نواتج التعلم، اسjنادا 
ً

ن،(ن ا��ا�û�Xة ومحددة تلبية ملتطلبات القرإgX معاي>9 وا   .)5، 2011وقاسم وآخر

وتتضمن عملية ضمان ا�[ودة بمؤسسات التعليم ا�[ام�� مجموعة من hجراءات ال�� 
�Äدف إgX التأكد من أن املعاي>9 ال�ـ� �غطـي جميـع عناصـر العمليـة التعليميـة يـتم تحقيقyـا، كمـا أن 

ـــراءات عامليـــــة و£مكـــــن فyمyـــــا ـــذه hجــ لو العـــــالم، و�عكـــــس  مـــــن مختلـــــف مؤســـــسات التعلـــــيم ]ـــــ� د@ــ
سـة ا�[ يـدة لyـذه hجـراءات ]ـ� مؤسـسات التعلـيم ا�[ـام�� ضـمان تحقيـق املعـاي>7A 9اديميــة راملما

،(واملؤســـسية ، وتتمثــــل hجــــراءات الرئEــــسة لــــضمان ا�[ــــودة ]ــــ� )253-136 ،2010يامللي¾ــــ� والCــــ9از
ا�[ــودة، وإجــراء التأســEس لــضمان ا�[ــودة مــن خــالل  ــشر ثقافــة : مؤســسات التعلــيم ا�[ــام�� ]ــ� 
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 املطبــق مــن قبــل املؤســسة نفــسyا ســواء التقــو£م املؤســ�Óü أو ال9Cام¾ــ�، )الــداخ��(التقــو£م الــذا�ي 
جية، واستمرار ضمان وتحـس>ن  �ý املطبق من قبل الyيئات أو الو7االت ا��ا روإجراء التقو£م ا��ا ر

ة،(ا�[ودة ¢عد تطبيق @ذه &جراءات تجسيدا، و)2014،7رجامعة Aم>9ة نو
ً

ضمان جودة تطبيـق ل 
ــــا بالـــــــــشفافية  ـــــــسيدا ملــــــــدى ال:Ìامyــــ ــــــام��، وتجـ ــــسات التعلــــــــيم ا�[ــ ـــــــ� مؤســــ ــــــشطة ]ـ ــــــات وA ــ ســ راملما

  .),Sauri&Aryani,2019,207 Mulyasa(واملساءلة

جيـــــــة املـــــــسئولية  ـــــودة ا��ا ـــاالت ضـــــــمان ا�[ـ 7ــــ ـــــام�� و ـــــل مؤســـــــسات التعلـــــــيم ا�[ـ روتتحمـ و
�ý، وع�g ا �ý أن تأخذ راملش:9كة ]� تحقيق إجراء التقو£م ا��ا رلو7االت املسئولة عن التقو£م ا��ا

ـــ�اب املـــــص�ßة  ـــو£م الـــــداخ�� ومـــــشاركة أ´ــ ــــة التقــ ]ـــــ� جميـــــع  وخاصـــــة الطـــــالب -]ـــــ� hعتبـــــار فعاليـ
-Rosa&Amaral,2014,218(ا�[ــــودةزان ا�[ـــودة ممــــا Úعـــز تحقيـــق ضـــمان خطـــوات اجـــراءات ضـــم

220 (Cشغيل ال� gاملوافقة ع� gXجراءات إh 9نامج أو املؤسسة، أما إذا لم تن�� ، و£ؤدي نجاح @ذه
 ذلك إgX عدم املوافقة ع�g استمرار �شغيل ال9Cنامج أو املؤسسة،  فمن غ>9 @ذه hجراءات فيؤدي
ــــــع املو ــــــــ ـــــــي توقـــ ـــــــاي>9 املنطقـــــــــ ــــــــ ـــــق املعــ ــــــــ ــــــــــذي ال يحقــــ ــــــــامج الــــــ ــــــــــسة أو ال9Cنـــــــــ ـــــــــام املؤســــــ ــــg قيــــــــ ـــ ـــــ ــــة ع�ـــــ ــــــــ افقــــ

  :�� النحو ��يك عوذلجراءات ،و£مكن توضيح تلك &)Martin&Stella,2007,64(ا��ددة

  ثقافة ا��ودة Wشر  -1

ـــات  ــــام�� إXــــــg مجموعــــــة القــــــيم وhتجا@ـــ ـــــسات التعلــــــيم ا�[ــ �ــــــش>9 ثقافــــــة ا�[ــــــودة بمؤسـ
غبات العمالء ومنع ا��طأ، وhس:9اتيجيات املتعلقة  ربالتحس>ن املستمر والعمل ا�[ما�æ وتحقيق 

، وتلعـــب ثقافــــة )137، 2016الرصــــن،  (وجميـــع الـــسلوكيات وhجــــراءات املرتبطـــة بــــا�[ودة �عز£ز@ـــا
را�[ودة باملؤسسات التعليمية دو املوجـھ للـسلوك h ـسا ي، كمـا تلعـب دو مـؤثرا ]ـ� عمليـة اتخـاذ  ر

ات وحـل املـشا 7ل ال�ـ� تــصادف القـادة والعـامل>ن أثنـاء تحقيــق ا�[ـودة، وÙـدي�Â أن مثـل @ــذه رالقـرا
تنظيميـــة ملزمـــة �[ميـــع Aعـــضاء، القـــيم إذا تـــم �ـــشر�Öا مـــن قبـــل جميـــع Aفـــراد فإ �ـــا تـــصبح ثقافـــة 

�ý والتkامل الداخ��، كما أ �ا �عز السلوكيات املõØ[مة  @ا Aسلوب Aمثل للتكيف ا��ا زباعتبا ر ر
ضــاء العمــالء وجــودة ا��دمــة قــو£ممــع الت �ý بمــا يحقــق  ر الــداخ�� والتقــو£م ا��ــا ، ��2019بEــب، (ر

149(.  

£ة لـــــض ـــسي�Üا، وذلـــــك ورو¢عــــد  ـــــشر @ــــذه الثقافـــــة مــــن hجـــــراءات الــــضر مان ا�[ــــودة وتحــ
ايــــة بجميــــع العمليــــات املتعلقــــة ملــــساعدة مØــــسو×ي املؤ رســــسات ا�[امعيــــة بــــأن يkونــــوا ع�ــــg علــــم ود

�Äا، ومعرفــة الفوائــد ال�ــ� ســتجن¼�ا املؤســسة مــن خــالل تحقيــق ا�[ــودة، بــا�[ودة وÙجميــع مــستجدا
ـــوا ع�ــــg قناعــــة تا @ــــم ]ــــ� تحقيقyــــا، وا��ــــرص ع�ــــg أن يkونـ مــــة بخطــــة املؤســــسة روكــــذلك معرفــــة دو

لتحقيقyا، وأن يkونوا متقبل>ن لyذه ا�[yود وداعم>ن لyا، لذا البد من البدء ]�  ـشر ثقافـة ا�[ـودة 
اســـبة لتقبـــل مØـــسوÙات املؤســـسة ا�[امعيـــة لنظـــام ا�[ـــودة، واملـــشاركة ]ـــ� املن�غـــرض إيجـــاد البEئـــة 

ة،(دعمھ والعمل ع�g إنجاحھ   )2014،20رجامعة Aم>9ة نو

[ـودة بتـضم>ن سياسـة املؤسـسة التعليميـة مـا يخـتص بجـودة  ـشر ثقافـة ا�وتبدأ عمليـة 
سال�ºا وأن يتم التأكد من فyم جميـع  العـامل>ن لyـذه الرسـالة، و�ـشكيل مجلـس رالتعليم والتعلم ]� 

ة  ئـــEس املؤســـسة و£ـــضم مـــسئول>ن مـــن مـــستو عـــال و£قـــوم ا�[لـــس بـــإدا رلـــضمان ا�[ـــودة يرأســـھ  ىر
ع ضـــمان ا�[ـــودة باملؤســـسة  £ب مجلـــس ضـــمان ا�[ـــودة ومــشر روالتغلـــب ع�ـــg مقاومـــة التغي>ـــ9، وتـــد

£ن خــا اء الرئEــسي>ن ع�ـــg ا�[ــودة والــذي يـــتم عــادة بواســطة مسjـــشا رواملــد ر جي>ن أو املــسئول>ن عـــن ر
قالـدعم الف�ــ� للمؤسـسة، ثــم بنــاء فـر العمــل مــن دوائـر وأقــسام مختلفــة للعمـل، والقيــام بالتوعيــة 
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£ب جميع العامل>ن ع�g آليـات �[ميع العامل>ن بتعر£ف ا�[ودة وأ@م ري�ºا ومستو£ا�Äا وفوائد@ا، وتد
hم توافر@ــــا و ات الــــال ات والقــــد زتنفيـــذ املعــــاي>9، وتحديــــد املyـــا ر مــــة لتخطــــيط الCــــ9امج ر زجـــراءات الال

واملنـــاeñ والعمـــل ع�ـــg تنميـــة كفايـــا�Äم، والتحقـــق مـــن مـــدى فاعليـــة تلـــك ا��طـــط لتحقيـــق املعـــاي>9 
ـــ9از (املطلوÙـــــة ؛ ممـــــا يؤكــــــد ع�ـــــg أن  ـــــشر ثقافــــــة )193، ��2019بEـــــب، ، ()2010،97ي،امللي¾ـــــ� والCـــ

ئر ا��وار ع�g جميع املستو£ات نا�[ودة ال يkو نظر£ا فقط ولكن عمليا أيضا من خالل توسيع دوا
سة يومية شاملة ]� املؤسسة روصوال إgX مما

ً
ن،(  .)2011،87والسبوع وآخر

  )    الذا�ي(التقو£م الداخ��  -2

ـــاج املؤســــــسات ا� ــــعدة [امعيــــــة إXــــــg التحقــــــقتحتــ ــــن جود�Äــــــا وع�ــــــg 7افــــــة Aصــ  والتأكـــــد مــ
ـــذه املؤســـــسات إXـــــg اســـــتخدام التقــــــو£م الـــــداخ�� ــــستو واملـــــستو£ات، لـــــذلك تß[ـــــأ @ـــ ى ســـــواء ع�ـــــg مــ

، و¢عد التقو£م )2001،50عقي��،(ىاملؤسسة كkل أو ع�g مستو ال9Cامج ]� ضوء املعاي>9 املوضوعة
ـــ� ال ـــمان جــــــودة املؤســـــسات ا�[امعيــــــة الـــــداخ�� مــــــن hجـــــراءات Aساســــــية ال�ــ ا ]ــــــ� ضــ ــ  منــــــاص ع�Üـــ

ـــــــسي�Üا،  ـــــ�Óü وتحـ ـــــاد بنوعيـــــــــھ املؤســــ ــــــh gعتمــــ ـــية ل�ßـــــــــصو ع�ـــ ــــوة أساســــــ ــ ــــ�لوخطـــ ـــــــرا@يم (وال9Cام¾ـــــ ابــ
ة ذاتيـة وفقـا �[موعـة )2012،226ونايف، ، و£قصد بھ عملية فحص وتقييم وضع املؤسسة بـصو

ً
ر ُ

�ìا ومــدى كفـاءة مــا تقدمـھ مــن ىمـن املعــاي>9 وذلـك مــن أجـل &فــصاح عـن مــستو جـودة التعلــيم لـد
£ب وأيضا جودة البحـث العل�ـ� وكفـاءة العـامل>ن لـد�ìا ومـدى مالءمـة املØـشآت  تد

ً
ىوأيـة أمـو أخـر ر ر

د  رذات صــلة، وذلــك ح�ــÉ تــتمكن مؤســسات التعلــيم ا�[ــام�� مــن التعــديل ]ــ� كيفيــة توج¼�yــا للمــوا
  .)Ta,Nguyen&Pham,2019,189(التعليميةوتطبيقyا لأل شطة بما Úسا@م ]� تلبية معاي>9 ا�[ودة

وكيفية مسا@م�ºا و£تم من خالل التقو£م الداخ�� تقييم كيفية س>9 العمليات Aساسية 
صد وتحديد &جراءات غ>9 املتوافقة مع ما @و مخطط لھ وموصوف ]�  ضا الطالب؛ و ر]� تحقيق  ر

ــــــا ــــة القيـ ـــــد كيفيـــ ــــــس>ن وتحديــ ــــات، واق:ـــــــ9اح وســـــــائل للتحـ ـــــة بالعمليـــ ــــاف ا��اصــ م بالعمليـــــــات Aوصـــ
ر تkـــو£ن فر£ـــق خـــاص لتلـــك يوA ـــشطة ا��تلفـــة �Öـــدف الرفـــع مـــن مـــستو الكفـــاءة، ومـــن الـــضر  وى

 gــو£ن ع�ـــkــذا الت�Ö مــة يتــضمن أفــرادا مــن أقــسام وظيفيــة مختلفـــة؛ و¢عتمــد نجــاح فر£ــق تقــو£مyامل
ً

جـــة الـــتمكن مـــن القيـــام �عمليـــات التقـــو£م وفقـــا للمواصـــفات ا ة العليـــا، وع�ـــg د دعـــم &دا
ً

ر ��ـــددة ر
ý � ]ــ� رلß[وانـب محـل التقـو£م، و@نـاك عالقــة متبادلـة بـ>ن إجـراءات التقــو£م الـذا�ي والتقـو£م ا��ـا

تطبيـــق نظـــم ضــــمان ا�[ـــودة ]ــــ� مؤســـسات التعلـــيم ا�[ــــام��؛ حيـــث أن معلومــــات ونتـــائج التقــــو£م 
�ý، كما أن ا��رجات والتوصيات املتولدة من عمليات  التقو£م رالداخ�� Úستفيد م�Üا التقو£م ا��ا

]ـــ� تـــصميم وتطبيـــق عمليـــات التقـــو£م الـــداخ��، وال�ـــ� غالبـــا مـــا تkـــو أكâـــ9 تفــــص �ý تـــؤثر  نا��ـــا
ً

يال ر
ً

ة  ـــداخ�� إمـــــا بـــــصو ـــام �عمليـــــات التقـــــو£م الــ �ý، و£مكـــــن القيــ روتـــــدقيقا مـــــن عمليـــــات التقـــــو£م ا��ـــــا ر
ً

£ة   .)Kettunen,2012,520-523(رمستمرة أو بصفة دو

تم عCـــ9  ]ـــ� مؤســـسات التعلــيم ا�[ـــام�� بحيــث تـــو£ــتم تـــصميم عمليــات التقـــو£م الــداخ��
ة تتkـو مــن عــدد مـن ا��طــوات ا��ــددة؛ تتـضمن �ــشكيل  ندو ش العمــل ر ر�[ــان التقـو£م وتنظــيم و

قللفـــر القائمـــة بjنفيـــذ اجـــراءات التقـــو£م وتحديــــد اســـ:9اتيجية تنفيـــذ@ا واملـــدى الزم�ـــ� لتطبيقyــــا، 
ـــضاء الفر£ـــــق، ثـــــم اجـــــراء التقـــــو£م  ¢ـــــع املyـــــام ع�ـــــg أعــ وفقـــــا للنمـــــاذج املوضـــــوعة والـــــدعم الف�ـــــ� زوتو

ــــــات املستخلـــــــصة، وصــــــــياغة للقـــــــائم>ن �عمليـــــــات جمــــــــع البيانـــــــات، ثــــــــم املعا�[ـــــــة hحـــــــصائية لل بيانــ
ة �عقــد hجتماعــات مــن أجــل مناقــشة نتــائج عمليــات املراجعــة  ��يحات مــن خــالل قيــام &دا رالتــ

ضع خطط التحس>ن ىالداخلية وتحديد الكيفية ال�� يمكن من خاللyا الرفع من مستو و ا�[ودة و
اســة الذاتيـة عــن طر£ــق  روالعمـل ع�ــg تنفيـذ@ا، ثــم متا�عــة تطـو اعــداد الد hجتماعـات للتأكــد مــن ر
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اســة الذاتيــة متــضمنا مــستو£ات  رامتثالyــا ��طــة العمــل املوضــوعة، ثــم صــياغة التقر£ــر ال�Üــاwي للد
ضـــع إ وا�[ـــودة ال�ـــ� تحققـــت ��ـــاو التقـــو£م املؤســـ�Óü أو ال9Cام¾ـــ� و جـــراءات �عز£ـــز ا�[ـــودة ودعـــم ر

£ة Aداء الفعال للمؤسسة التعليمية   ).,Sauri&Aryani,2019,209 Mulyasa(راستمرا

3- �[  رالتقو^م ا�\ا

ة ضــــــمان ا�[ــــــودة ]ــــــ�  ــــراءات ضــــــمان ا�[ــــــودة وÙــــــؤ ـــم اجــ ـــن أ@ـــ �ý مـــ ـــو£م ا��ــــــا رÚعــــــد التقـــ ر
سة ا�[امعية املؤسسات ا�[امعية، والذي Úس�g إgX التحقق من جودة 7ل مkونات وعناصر املؤس

،امللي¾ـــ� (ممــا يـــنعكس ايجابيــا ع�ـــg جـــودة مخرجا�Äــا ، فyــو مفyـــوم واســـع )175-2010،174يوالCـــ9از
ÚعCـ9 عــن مجموعــة مــن تقييمــات ا�[ــودة ال�ــ� يـتم القيــام �Öــا بواســطة العديــد مــن ا�[yــات وAفــراد 

ـــ� مـــــستقلة عـــــن املؤســــــس ــــة حkوميـــــة متخصـــــصة ]ــــــ� @ـــــذا ا�[ـــــال وÅــ ة والyيئـــــات الرقابيـــــة أو منظمـ
ء عمليــات التقــو£م باالســjناد إXــg ، وتقــوم تلــك ا�[yــات بــإجرا),2019,53Hota&Sarangi(ا�[امعيــة

ــــــذه  ــــــسات التعلـــــــــيم ا�[ـــــــــام�� لyـــ ــــــال مؤســـ ـــــدى امتثـــ ــــد مــــ ـــ ــــــل تحديــ ــــــودة، وذلـــــــــك مـــــــــن أجـــ معـــــــــاي>9 لß[ـــ
  .)Ta,Nguyen&Pham,2019,189(املعاي>9

�ý �عز£ــــز املــــساءلة ]ــــ� مجــــال التعلــــيم ا�[ــــام�� ـــا ـــو رو¢ــــس�ºدف التقــــو£م ا��ـ ن وضــــمان 7ــ
ـــــــسق ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــن ومjـــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــو آمــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ــــg نحـــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــــــم ع�ــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــد تــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ـــــداخ�� قــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــو£م الـــــ ــــــــ ــــــــــصف التقـــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ  ومنـــــــــ

)Nyamwesa,Magambo&Onyango,2020,191( ــــــــ� ــــــــل ]ــ ــــــــا تتمثــ ـــة مyم�ºــ جيـــــــ ــــة ا��ا ر، أي أن ا�[yــــــ
، باإلضـافة إXـBettaz&Kamal,2019,281( g(الـذي قامـت بـھ املؤسـسة التعليميـة" فحص الفحص"

أ´ـ�اب (ات امل:Ìايـدة لـدى أ´ـ�اب الـشأنضمان استجابة مؤسسات التعليم للمتطلبات والتوقع
جي>ن، وذلـ)املـص�ßة ك مــن خــالل وضـع أطــر تـنظم عمــل مؤســسات التعلـيم ا�[ــام��؛ كمــا أن را��ــا

ــــام أ´ــــــ�اب الــــــشأن  ـــــصداقية واملوثوقيــــــة أمــ �ì �ýــــــدف إXــــــg إكــــــساب املؤســــــسات املـ رالتقــــــو£م ا��ــــــا
)Anash,2015,143(.  

�ý عنـــدما تkـــو املؤســـس نوتبـــدأ عمليـــة التقـــو£م ا��ـــا ة التعليميـــة مـــستعدة بجمـــع Aدلـــة ر
عــاي>9 ا��ــددة وإعــداد تقر£ــر ذا�ــي تفــصي�� ]ــ� @ــذا الــصدد، و£قــوم  معيــار مــن املوالــشوا@د عــن 7ــل

جي>ن بفحص التقر£ر الذا�ي املعد من قبل املؤسسة ومطالبة املؤسسة بتقديم املز£د  را��9Cاء ا��ا
جي>ن رمن Aدلة ا�[ديدة ]� حالة ا��اجة لذلك، ثم يأ�ي دو ة امليدانية من قبل ا��9Cاء ا��ا ر الز£ا ر

ة ]� تحديد مدى تلبية املؤسسة ملعـاي>9 ا�[ـودة املتعمـدة؛ للمؤسسة، و£تم رثل الyدف من تلك الز£ا
ثـم يقــوم ا��Cــ9اء بإعــداد تقر£ـر يتــضمن تقييمــا للمؤســسة؛ و£تـضمن @ــذا التقر£ــر توج¼�ــات محــددة 

ً

تقـاء بمـستو ا�[ـودة ]ـ� املؤســسة لإلجـراءات املـستقبلية ال�ـ� يØب�ـ� القيـام hـا مــن أجـل �عز£ـز و�Ö ى ر
ليميــة، وتطبيــق إجـــراءات املتا�عــة ]ـــ� املؤســسة التعليميــة مـــن أجــل متا�عـــة تطبيــق التوج¼�ـــات التع

 Hadzhikoleva,et(لاملقدمة من قبل �[نة ا��9Cاء، و@ذه hجراءات مjشا�Öة ]� معظم دو العـالم
al,2020,88.(  

 `ن ا��ودةاستمرار ضمان وتحس -4

مؤسـسات التعلـيم ا�[ـام�� ال�ـ� ترغـب تمثل إجراءات ضمان ا�[ودة السابقة بوصلة 
جية، ولعل منح شyادة ضمان ا�[ودة لEس  ر]� ا��صو ع�h gعتماد من الو7االت والyيئات ا��ا ل

@يئـــة اعتمـــاد مؤســـسات التعلـــيم ( �ايـــة املطـــاف، إذ ال بـــد للمؤســـسة مـــن hســـتمرار ]ـــ� التحـــس>ن
،�Xــو املؤســسة مــسئولة عـــن إعــداد خطــة الع)2015،2العــاkمــل التنفيذيــة للمز£ــد مـــن ن؛ حيــث ت

ة بواســـطة  رالتطـــو£ر والتحـــس>ن، مـــس:9شدة برســـال�ºا وتقر£ـــر hعتمـــاد وضـــوابط hعتمـــاد املØـــشو



متطلبات تحقيق ضمان الجودة بجامعة األزهر 
 مدخل إدارة المشروعات في ضوء

  محمود صالح أحمد علي/أ
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ـــرات  ـــائج املـــــس�ºدفة، ومؤشــ ــــل النتــ ــــضمن خطـــــة العمـ جيـــــة، و£جـــــب أن تتـ رمؤســـــسة التقـــــو£م ا��ا
£ة مصر العرÙية(النجاح يـده عنـد ، كمـا يØب�ـ� ال:9ك>ـÌ بـاألخص ع�ـg مـا تـم تحد)2005،52،رجمyو

بداية املراجعة ع�g أنھ من أولو£ات التخطيط والتطو£ر وما تحقق من تقدم ]� التعامل مـع تلـك 
�Äـا العليـا أ �ـا  ة املؤسـسة أو إدا ا@نھ Úعتقـد مجلـس إدا رAولو£ات، وكذلك أي أولو£ات وأ شطة  ر ر

£ر املطلوÙـــــةتحتـــــاج إXـــــg ا@تمـــــام خـــــاص، كمـــــ  ملتا�عـــــة را يØب�ـــــ� متا�عـــــة املؤســـــسة ]ـــــ� تقـــــديم التقـــــا
ة،(ا�[ودة  )2014،66رجامعة Aم>9ة نو

، )الــداخ��(و£تــ�Î ممــا ســبق أن كــال مــن  ــشر ثقافــة ا�[ــودة، وإجــراء التقــو£م الــذا�ي 
جية ل�ßصو ع�h gعتماد ثم �ý املطبق من قبل الyيئات أو الو7االت ا��ا لوإجراء التقو£م ا��ا ر  ر

ئيـــة الyـــدف م�Üـــا التقليـــل مـــن  ـــسبة اســـتمرار ضـــمان وتحـــس>ن ا�[ـــودة Åـــ� جميعyـــا اجـــراءات وقا
ا��طـأ ]ــ� املyــام ا��اصــة بجــودة جميــع عناصــر العمليــة التعليميــة بمؤســسات التعلــيم ا�[ــام��، 
كما أن تحقيق @ذه hجراءات بنجاح Úعد تحقيق لـضمان ا�[ـودة بمؤسـسات التعلـيم ا�[ـام��، 

  .افقة الرسمية ع�g �شغيل ال9Cنامج أو املؤسسةوÙمثابة املو

£ـة والرســالة وA@ـداف hســ:9اتيجية و£مكـن عات ]ــ� تحقيـق الر ة املـشر ؤ hعتمـاد ع�ــg إدا و ر
ال�ـــ� توجـــھ عمليـــات وإجـــراءات ضـــمان ا�[ـــودة باملؤســـسة ا�[امعيـــة مـــن خـــالل ترجم�ºـــا إXـــg أعمـــال 

ن، أو بالز£ـــادة، أو بالـــدمج، أو بواســـطة 7ــــل قائمـــة، أو إحـــداث �غي>ـــ9 ]ـــ� Aعمـــال القائمــــة بالتحـــس>
 التغي>9 عادة بواسطة مجموعة من A شطة امل:9ابطة واملؤقتة وال�� تمثل أ�سط معا ي ذلك، و£تم

ع"مفyوم  ؛ وحيث أن التوجyات hس:9اتيجية يØب�� أن تجمع ]� طيا�Äا �غي>ـ9ات متجا ـسة، "واملشر
�Óüـــ ـــــــشkل مؤســــــــ ـــــا �ــــ �Äــــــ ¢ع وإدا ـــــشا ـــــرابط املــــــ ــــــبح تــــــ رأصـــــ ـــق تلـــــــــــك التوجyـــــــــــاتر £ا لتحقيــــــــ ــــــــر ـــرا ضـــ  أمــــــــ

ً ً
 ور

)Cholip,2008,31.( 

ـــا  ـــ� قــــد تkـــــو أحيانــ ـــن املراحـــــل املتتا�عــــة، وال�ــ ع عـــــن مجموعــــة مــ ة حيـــــاة املــــشر و�عCــــ9 دو
ً

ن و ر
ع يمكــن مــن خاللyــا تــوف>9 القـــدر الkــا]� مــن الــتحكم ]ـــ�  ومتداخلــة أيــضا؛ وتمثــل تقــسيمات للمـــشر

ً

ة مخرجاتــــھ، وتختلــــ ع وإدا رتفاصــــيل تنفيــــذ املــــشر ـــماء تلــــك املراحــــل وعــــدد@ا وفقــــا لطبيعــــة و ف أسـ
ً

ع ن ـــاة واملــــشر ة حيـ ع، ومجــــال تنفيــــذه، فــــال توجــــد دو رفــــسھ، واحتياجــــات املنظمــــة املنفــــذة للمــــشر و
ع نقطتــا  ع إXــg آخــر، ومــع أن لkــل مــشر ¢ع إنمــا قــد تختلــف مــن مــشر وقياســية تناســب جميــع املــشا و ر

نفيـذه بــ>ن @ـات>ن النقطتـ>ن يjبـاين بحــسب بدايـة و �ايـة محـددت>ن؛ إال أن مـا يــتم تحقيقـھ ومـا يـتم ت
ــــــتج ــــــة املنــــــــ عطبيعــــــــ ـــــشر ـــــة باملـــــــــ ـــة ا��يطـــــــــ ـــــ ـــ جيـــ ــــل ا��ا ــــــــ ـــــــــا والعوامــ ــــــــتم إنتاجyـــــ ـــــــــ� يــــــ ــــــة ال�ـــــ ـــ و أو ا��دمـــــ  ر

)Hewagamage&Hewagamage,2011,98.( 

ع جديـد تـوافر قـدر كب>ـ9 مـن ا�[ـاالت املعرفيـة ال�ـ� يـتم توج¼�yـا و و£تطلب البدء ]� مـشر
ع ـــذ فكـــــرة املـــــشر وجميعـــــا لتنفيــ

ً
ــــن )2015،11ي،كيØيـــــد( ، و£مثـــــل مجـــــال املعرفـــــة مجموعـــــة 7املـــــة مـ

املفا@يم واملصط�ßات وA شطة ال�� تؤلف مجاال مyنيا 
َ ً

)Lui,Lee& Ng,2015,102.(  

عات ]ـ� أغلـب الوقـت، و£تعـ>ن ع�ـg فر£ـق  وو£ـتم اسـتخدام مجـاالت املعرفـة @ـذه ]ـ� أغلـب املـشر
ع hستفادة من مجـاالت املعرفـة 7لمـا أمكـن، و�عـد ات ال�ـ� يجـب  @ـذه ا�[ـاواملشر رالت بمثابـة املyـا

ع، أو املعــاي>9 ال�ــ� يـــتم ع�ــg أساســyا اختيــار مـــدير  ة املــشر ع أو فر£ـــق إدا وان يمتلكyــا مــدير املــشر رو
¢ع الــصغ>9ة أو  ¢ع ســواء املــشا ع ؛ حيــث أ �ــا �ــشkل ا�[ــسم Aسا�ــ�Ó للمعرفــة ملــدير املــشا راملــشر ر ي و

¢ع الÒـــسيطة أو املعقـــدة ة ا�[ـــاالت و�عـــد @ـــذه  ،رالكب>ـــ9ة أو املـــشا ســـات ا�[يـــدة ]ـــ� إدا رأســـاس املما ر
عات   ).Wu,2020,25( واملشر
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ع، و ة املـشر دادت ا��Cـ9ة واملعرفـة �Öـذه ا�[ـاالت 7لمـا 7ـان إسـyامyا أكCـ9 ]ـ� تحـس>ن إدا و7لما ا ر ز
ه ضـــمن ا�[ـــدو الزم�ـــ� ]ـــ� حـــدود امل>Ìانيـــة، ومـــستوفيا  ع، وإنجـــا وتحقيـــق التنفيـــذ النـــا� للمـــشر
ً

ل ز و
 )Lierni& Ribiere,2008,144(الفنيةت املتطلبا

  :وفيما ي�d توضيح لتلك ا�aاالت املعرفية

ع .1 ة ا�[دو الزم�� للمشر وإدا ل ع : Project Schedule Managementر ويتم تحديد معـالم املـشر
ع�ــــg نحــــو أكâــــ9 تفــــصيال مــــن خــــالل ترتEــــب A ــــشطة وتقــــدير ف:ــــ9ة 7ــــل  ــــشاط وتحديــــد مــــسار 

ً

ـــــــدو  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــع ا�[ـــــــــ ـ ــــــــ ــــــــ ضـــــــ ـــــــــذ و ـــــــــ ــــــ ــ لالتنفيـــــــ ةو ــــــساروإدا ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــدو  املــ ــــــــ ــــــــ ة ا�[ـــــــ ـــإدا ــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــة بـــــ ــــــــ ــــــ ــ لئل املتعلقـــــــــ ر
 ).Cortez,Dutta&Kazlauskas,2004,138(بفاعلية

ع  .2 ة تkلفة املشر وإدا يتضمن ذلك ا�[ال تقدير جميـع تkـاليف : Project Cost Managementر
ة حيـــاة  ر الوقـــت والـــتحكم ]ـــ� التkـــاليف خـــالل دو ع وتkـــاليف إعـــداد امل>Ìانيـــة مـــع مـــر راملـــشر و و

ع  ).Westland,2007,7(واملشر

ع  .3 د املشر ة موا وإدا ر د الÒـشر£ة : Project Resource Managementر ريتـضمن ذلـك تحديـد املـوا
د  ع، وتحف>ـÌ الفر£ـق، وفyـم أسـاليب القيـادة، وضـمان أن املـوا ع، وتkو£ن فر£ـق املـشر رباملشر و و
ع متــــوفرة كمــــا @ــــو مخطــــط ]ــــ� الوقــــت املناســــب  واملاديــــة واملاليــــة املعينــــة وا��صــــصة للمــــشر

�Äـا والـتحكم ف¼�ـا عـن طر£ـق إجـراء  املنااملkانو د محـدودة فيجـب إدا رسـب، وعنـدما تkـو املـوا ر ن
�عض التعديالت بال9Cنامج الزم�� باسـتعمال الفـوائض الزمنيـة لأل ـشطة غ>ـ9 ا��رجـة وإعـادة 

د �غرض hستعمال Aمثل لyا ¢ع املوا رتو  ).102-2011،76فر£ج،(ز

ع .4 ة مخاطر املشر وإدا ¢ع معرضـة للمخـاطر ]ـ� حـ>ن : Project Risk Managementر رجميع املشا
ع، ولـــن تkـــو ا��ـــاطر  ¢ع وEÙئـــات املـــشر نأن مخـــاطر معينـــة ســـتkو مختلفـــة بـــاختالف املـــشا ون ر

ــا ســـتkو مjـــشا�Öة(متطابقـــة  ة ا��ـــاطر تبقـــي ع�ــــg ) نع�ـــg الــــرغم مـــن أن العديـــد م�Üــ ولكــــن إدا
ُ

ر
ة ا��ـــاطر ،)Edwards,Serra& Edwards,2020,2(مبـــادئ التعامـــل معyـــا كمـــا Åـــ� روتقـــوم إدا

ع وتوثيقyـــــا، واســـــتخدام  وبتحديــــد Aحـــــداث املـــــسÒبة للمخــــاطر وا��تمـــــل وقوعyـــــا ع�ــــg املـــــشر
ــــــة ـــــاليب التحلـــــــــيالت النوعيـــ ــــــم ا��ب>ـــــــــ9(أســــ ـــــــ9ة أو حكـــ ــــg خCــ ـــــــل hعتمـــــــــاد ع�ـــــ ــــــيالت ) مثــ أو التحلـــ

ـــة ــــية وÙـــــرامج ا��ا7ـــــاة ا��اســـــوÙية(الكميــ ـــل تحديـــــد ) مثـــــل اســـــتخدام النمـــــاذج الر£اضـ مـــــن أجــ
ة ا��ـاطر £ات ]� التعامل مع اAولو ر��اطر، وhستجابة ملواقف ا��اطر، وتب�� عمليات إلدا

  ).Heldman,2010,7(والتحكم ف¼�ا، وإجراء عمليات تدقيق ومراجعة للمخاطر

ع لقـدر كب>ــ9  ة املـشر ع أو فر£ـق إدا ر إيـالء مـدير املـشر وو£تـ�Î ممـا سـبق أن مـن الـضر و رو ي
شـاد راالت املعرفيـة إلداام لkل مجال مـن ا�[ـمن h@تم ع، حيـث أن لkـل م�Üـا أ@ميتـھ ]ـ� إ رة املـشر و

ع، فبدو املعرفة �Öا ال  سات املث�g إلنجاح تنفيذ املشر ع نحو ان�ºاج Aساليب واملما نمدير املشر و رو
ع إXـg مخرجـات إيجابيـة  د وا�[yود املبذولة ]ـ� املـشر ع تحو£ل املوا وÚستطيع مدير املشر حقيقيـة؛ رو

ع ]ـــ� املنظمـــات مكن اعتبـــار املعرفـــة وÙالتـــا�X فـــي وبتلـــك ا�[ـــاالت املعرفيـــة أ@ـــم كفايـــات مـــدير املـــشر
ســـــات املع:ــــــ9ف �Öـــــا وال�ــــــ� �عتCــــــ9  ـــ9 @ــــــذه ا�[ـــــاالت عــــــن القواعـــــد والطــــــر واملما را��ديثـــــة، كمــــــا �عCــ ق

ادت قــــد ـــا  ع، و7لمـ ـــذا املــــشر ــ� تــــضمن نجــــاح @ـ ع، وال�ــ ة املــــشر ســــات ســــليمة ]ــــ� إدا رمما ز ر ور ة مــــدير و
 gع ع�ـ ادت تطبيـق @ــذه ا�[ـاالت واملـشر ع 7لمـا  زع�ـg أ ــشطة املـشر ع وتحقيــق و و ــسبة نجـاح املـشر

 .أ@دافھ
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ثانيا
ً

   امليداWي Sطار: 

اســة �Äـدف اء وتحليــل رصــد إXــ� امليدانيــة رالد اســة عينــة أفــراد رآ  ضــمان مــسئو�X(مــن رالد
@ـر جامعـة بkليـات ا�[ودة Aج��حولـ) ز  بجامعـة ةا�[ـود ضـمان تحقيـق متطلبـات)تـوافر -أ@ميـة(رد

@ر]� Aة مدخل ضوء ز عات، رإدا جـة @ـذه 7انت إذا وما واملشر  اعتمـاد متغ>ـ9 بـاختالف تختلـف رالد
  ).معتمدة غ>9 – معتمدة(الkلية

اسة استخدمت وقد  ضوء ]� Aداة @ذه اعداد وتم امليدا ي، لß[انب 7أداة &سjبانة رالد
اسة يالنظر ا�[انب أسفرعنھ ما اسات ضوء و]� رللد  ، Aداة تلك تحكيم تم ثم ومن سابقة،لا رالد

اسة أداة صالحية من التأكد تم وكذلك    .والثبات الصدق معامالت وحساب رالد

 ):mسlبانة (	داة صدق -1

ات صــياغة ســالمة مــن التأكــد تــم تباطyــا hســjبانة رعبــا @ــا روا  خــالل مــن باالســjبانة رومحاو
¢س @يئـة أعـضاء مـن وا��9Cة hختصاص ىا��كمينذو ع�h gسjبانة عرض ة مجـال ]ـ� رالتـد  ر&دا

طلـب وقــد بتحكيمyــا، للقيــام التعلـيم ]ــ� بــا�[ودة والعــامل>ن ال:9بو£ـة
ُ

ا�Ðــم إبــداء مــ�Üم   ومالحظــا�Äم رآ
ا�Äا، لحو ة 7ل ترابط حيث من وكذلك رhسjبانةوعبا ال�� رعبا  وضـوح ومـدى تحتـھ، تنـدرج ربـا��و

ة اتعبــال بتعــديل وذلــك صــياغ�ºا؛ وســالمة رالعبــا نــھ مــا إضــافة أو م�Üــا املناســب غ>ــ9 حــذف أو را  وير
 التعـــديالت بـــإجراء الباحـــث قــام نا��كمـــو أبـــدا@ا ال�ـــ� واملق:9حــات التعـــديالت ع�ـــg وÙنـــاء ًمناســبا،

مة  تبـ>ن كمـا ،)90(%مـن أكâـ9 عل¼�ـا hتفاق  سبة بلغت وال�� ا��كم>ن غالبية عل¼�ا اتفق ال�� زالال
تباط قيم أن  ع�ـg يؤكـد ممـا ،)0.01 (ىمـستو عنـد دالـة قـيم جميعyا hسjبانة مجموع مع را��او را

@ا لالسjبانة العا�X الصدق   . وA@مية التوافر حيث من رومحاو

 mسlبانة ثبات -2

نبـــاخ ألفــــا بطر£قــــة Reliability الثبـــات حــــساب تـــم وقــــد جــــاءت ) Cronbach's alpha (وكر
نباخ   hسـjبانة ومجموعyـا مرتفعـة حيـث بلغـت قيمـة ر]ـ� محـاو) الثبات(وجميع قيم معامل ألفا كر

 ،مرتفعتــان قيمتــان و@مــا لأل@ميــة)0.863 (،للتــوافر ) 0.927(ع�ــg إجمــاh �Xســjبانةمعامــل الثبــات 
اســة نتــائج ]ــ� ثقــةال وÙالتــا�X لــألداة، ا�[يــد الثبــات إXــg الثبــات تحليــل و¢ــش>9  وســالمة امليدانيــة رالد
  .عل¼�ا البناء

اسة عينة -3   ر الد

اسة عينة أفراد دعد بلغ   بالkليات ا�[ودة ضمان مسئو�X عدد بلغ حيثفرد؛) 186(رالد

  . فرد) 132 (املعتمدة غ>9 بالkليات عدد@م بلغ بEنما، فرد) 54 (املعتمدة 

  املعا��ة Sحصائية -4

اسـة نتـائج تحليـل تـم        SPSS(Statistical Package: (&حـصاwي ال9Cنـامج باسـتخدام رالد
for Social Sciences، بانة الذا�ي الصدق حساب تم حيثjتبـاط معامـل حساب طر£ق عن لالس  را

ات وحــــــساب ،(Person Correlation) نب>9ســــــو ن وحــــــساب مفــــــردة، لkــــــل و ــــــسب�ºا رالتكــــــرا  زالــــــو
تبة مفردة، لkل) املر� الوسط(الØس�� ة 7ل رو  .ياملعيار hنحراف حسابو ،رعبا

  



 

رجامعة األزه  
رةتربية بالقاهية الكل  

لتربيةمجلة ا  
 م2022ة ن لسيناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

469 

اسة نتائج تحليل   :وتفس`�rا امليدانية رالد

 البدايـــة ]ـــ�  عـــرض أن ُيمكـــن باالســـjبانة، ا��اصـــة للبيانـــات &حـــصاwي التحليـــل خـــالل مـــن
ج�� ب>ن قالفر   : التا�X لا�[دو خالل من hسjبانة ر��او) h@مية/ التوافر(رد

  ) 1(لجدو

uvج رالفر ب`ن د   رa:او mسlبانة)�mمية/ التوافر(ق

 املتوسط mستجابة راa:و
 mنحراف

 ياملعيار
 نزوال

uyسzال 
 الzسبة
ة  املئ̂و

 الفجوة
 (%)الzس|ية

 ت
 الداللة

 Sحصائية

 60.647 1.819 4.257 9.097 توفر
 لAو

 96.307 2.889 1.467 14.446 أ@مية

35.660 

 
-16.097 0.000 

 72.731 2.182 8.133 26.183 توفر
 الثا ي

 93.356 2.801 4.403 33.608 أ@مية

20.625 

 
-12.144 0.000 

 64.695 1.941 5.952 13.586 توفر
 الثالث

 93.038 2.791 2.141 19.538 أ@مية

28.343 

 
-15.113 0.000 

 44.957 1.349 4.971 9.441 توفر
 الرا�ع

 94.395 2.832 2.338 19.823 أ@مية

49.438 

 
-24.904 0.000 

  :ي�� ما يت�Î السابق لا�[دو خالل من

جـــة يتعلـــق فيمــا - اســـة؛ عينـــة أفـــراد لــدى hســـjبانة رمحـــاو تـــوافر ربد ن أع�ـــg 7ـــان رالد   ـــس�� زو
ـــا ي رللمحــــــــو ــــــات (الثــــــ د متعلقـــــــــة متطلبـــ ــــث) ا�[ـــــــــودة ضــــــــمان ربمـــــــــوا ـــــغ حيـــــ  و ـــــــــسبة) 2.182 (بلــــ

ن) ا�[ـــــودة ضـــــمان بتkلفــــة متعلقـــــة متطلبـــــات(الثالــــث را��ـــــو يليـــــھ ،%)72,731(موافقــــة  زبـــــو
 لبا�[ـــــدو متعلقـــــة متطلبـــــات (لوA را��ـــــو يليـــــھ ،%)64,695(موافقـــــة و ـــــسبة) 1.941( ـــــس��

ن) ا�[ــودة لــضمان الزم�ــ�  الرا�ـــع را��ــو يليــھ ،%)60,647(موافقــة و ــسبة) 1.819( ـــس�� زبــو
ـــــ� با��ــــــــاطر متعلقــــــــة متطلبــــــــات( ـــھ ال�ـــ ن) ا�[ــــــــودة ضــــــــمان تواجـــــ ــــو ــــس�� زبــــ  و ــــــــسبة) 1.349( ــــ

 %). 44,957(موافقة

جــة بالØــسبة أمــا - ن أع�ــg 7ــان اســة؛رالد عينــة أفــراد لــدى hســjبانة رمحــاو أ@ميــة رلد   ــس�� زو
 و ــسبة) 2.889(بلــغ حيــث) ا�[ــودة لــضمان الزم�ــ� لبا�[ــدو متعلقــة متطلبــات (لAو رللمحــو

ــــ� با��ــــــاطر متعلقـــــة متطلبــــــات (الرا�ــــــع را��ـــــو يليــــــھ ،%)96,307(موافقـــــة ــــمان تواجــــــھ ال�ـ  ضــ
ن) ا�[ــــــودة ــــس�� زبــــــو ـــــھ ،%)94,395(موافقــــــة و ــــــسبة) 2.832( ــ ــــو يليـ  متطلبــــــات (الثــــــا ي را��ــ

د علقــةتم ن) ا�[ــودة ضــمان ربمــوا  را��ــو يليــھ ،%)93,356(موافقــة و ــسبة) 2.801( ــس�� زبــو
ن ) ا�[ـــودة ضـــمان بتkلفـــة متعلقـــة متطلبـــات (الثالـــث , 93(موافقـــة و ـــسبة) 2.791( ـــس�� زبـــو

038.(% 
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ج�ـــ� بـــ>ن  ـــسÒية فجـــوة ظyــرت -  حيـــث hســـjبانة، رمحـــاو مـــن رمحـــو لkـــل) A@ميـــة/ التـــوافر (رد
 لAو را��ــــو (يل¼�ــــا ،%)49.438 الرا�ــــع را��ــــو: (التــــوا�X ع�ــــg م�Üــــا لkــــل ةئو£ــــامل الØــــسبة بلغــــت

 أن إXــÚُ gــش>9 ممــا ،%)20.625 الثــا ي را��ــو(يل¼�ــا ،%)28.343 الثالــث را��ــو(يل¼�ــا ،%)35.66
جة إجماال متوسطة را��او @ذه توافر رد

ً
اسة عينة لدى    .لyا الشديدة ا��اجة مع رالد

اســــة عينــــة أفــــراد الســــتجابات التفــــصيلية جالنتــــائ أ@ــــم عــــرض و£مكــــن  رمحــــاو لحــــو رالد
  :التا�X النحو ع�h gسjبانة

   ا��ودة لضمان الزم~u لبا��دو متعلقة متطلبات : ل	و راa:و

ات) A@ميـــة/ التـــوافر (ع�ـــg العينـــة أفـــراد اســـتجابات جـــاءت  بحــــسب لAو را��ـــو رلعبـــا
  :التا�X لبا�[دو مو�û @و كما hعتماد، متغ>9

  )2 (لجدو

ات) 	�مية/ التوافر (ع�d العينة أفراد استجابات    mعتماد متغ`r بحسب ل	و راa:و رلعبا

جة التوافر  جة A@مية رد  رد

 م
ة  رالعبا

  حالة

 الkلية 
ن العينة   زالو

 الØس�� 

hنحراف 
 ياملعيار

 سبة 
 املوافقة

ن    زالو

 الØس��

hنحراف 
 ياملعيار

   سبة

 وافقة امل

الفجوة 
 الØسÒية

 18.52 95.679 0.339 2.870 77.160 0.948 2.315 54 معتمدة

 1 45.96 98.485 0.209 2.955 52.525 0.792 1.576 132غ>9 معتمدة
 ا��اصة A شطة ترتEب

وفقا ا�[ودة بضمان
ً

 
 لألولو£ات

 37.99 97.670 0.256 2.930 59.677 0.903 1.790 186 ا�[موع

 17.28 95.679 0.339 2.870 78.395 0.935 2.352 54 معتمدة

 2 33.59 95.455 0.406 2.864 61.869 0.792 1.856 132غ>9 معتمدة
 لkل ةالزمني املدة تقدير
د مراعاة مع  شاط  راملوا

ة راملقد
ُ

 الØشاط إلكمال 
 28.85 95.520 0.387 2.866 66.667 0.864 2 186 ا�[موع

 17.90 95.679 0.339 2.870 77.778 0.932 2.333 54 معتمدة

 3 45.96 96.465 0.376 2.894 50.505 0.756 1.515 132غ>9 معتمدة
 إجمالية خطة وضع

جميع تضم الزم�� للß[دو
ة A شطة راملقد

ُ
 زمنيا 

 37.81 96.237 0.365 2.887 58.423 0.890 1.753 186 ا�[موع

 18.52 95.679 0.339 2.870 77.160 0.948 2.315 54 معتمدة

 4 46.46 98.737 0.192 2.962 52.273 0.764 1.568 132غ>9 معتمدة
 بjنفيذ العمل قفر ال:Ìام

وفقا الØشاطات
ً

 للß[دو 
 الزم��

 38.35 97.849 0.246 2.935 59.498 0.887 1.785 186 ا�[موع

 18.52 96.296 0.317 2.889 77.778 0.932 2.333 54 عتمدةم

 5 42.17 93.434 0.453 2.803 51.263 0.785 1.538 132غ>9 معتمدة
 الزم�� لا�[دو تحديث

ة  تطرأ ال�� التغي>9ات روإدا
 املناسب الوقت ]�  عليھ

 35.30 94.265 0.419 2.828 58.961 0.904 1.769 186 ا�[موع
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  :ي�d ما يت�� السابق لا��دو خالل من

أوال
ً

جــة بالzـسبة:  ات أ�ميــة رلد اســة عينــة أفــراد جميــع اســتجابات جـاءت ؛ل	و راa:ــو رعبــا  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X - املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(مـــن

جـة أي -%) 97.849 (و%) 94.265 (ب>ن ت:9اوح بØسب ن أقـل 7ـان حيـث - كب>ـ9ة موافقـة رد   ـس�� زو
ن أع�g و7ان) 2.828( عظـم gع�ـ يؤكـد ممـا ،)2.9355 ( س�� زو

َ
 لبا�[ـدو املتعلقـة املتطلبـات أ@ميـة ِ

  .ا�[ودة لضمان الزم��

ثانيـــــا
ً

جــــــة بالzــــــسبة:  ات تــــــوافر رلد ــــو رعبــــــا ؛ راa:ــ ــــتجابات جــــــاءت ل	و اســــــة عينــــــة أفــــــراد اســ  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات  ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X -املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(مـــن

¢ـــع ضـــوء ]ـــ� وذلــك ن ًوفقـــا &حـــصاwي زالتو ة ع�ـــg والرتبـــة التـــوافر ىومـــستو الØــس�� زللـــو  ع�ـــg رالعبـــا
   : التاgX النحو

ات جميع جاءت -  مـع  ـشاط لkـل الزمنيـة املـدة تقـدير( بــ واملتعلقـة لAو ربـا��و ا��اصة رالعبا
د مراعـــــاة ـــوا ة راملــ راملقــــــد

ُ
ــــال  ـــة A ــــــشطة ترتEـــــب/ الØــــــشاط إلكمـ ــــودة بــــــضمان ا��اصــ ـــا ا�[ـ وفقـــ

ً
 

وفقا الØشاطات بjنفيذ العمل قفر مال:Ìا/ لألولو£ات
ً

 الزم�� لا�[دو تحديث/ الزم�� للß[دو 
ة  تضم الزم�� للß[دو إجمالية خطة وضع/ املناسب الوقت ]� عليھ تطرأ ال�� التغي>9ات روإدا
ة A ـــشطة جميـــع راملقـــد

ُ
جـــة )زمنيـــا  ن تـــراوح حيـــث ال:9تEـــب، ع�ـــg متوســـطة اســــتجابة ربد  زالــــو

ة ظyــرت وقــد ،)2 -1.7527(بــ>ن لyــا الØــس�� جــة متــوفرة) 2(رالعبـــا  مـــسئو�X(فئــة لــدى كب>ــ9ة ربد
ن) املعتمــدة بالkليــات ا�[ــودة ضــمان ات بــا�ö وظyــرت ،)2.352( ــس�� زبــو  متــوفرة را��ــو رعبــا
جـــة ن لـــد�ìم متوســـطة ربد ة وظyـــرت ،)2.333 -2.315(بـــ>ن تـــراوح  ـــس�� زبـــو  متــــوفرة) 2(رالعبـــا

ـــــة جــــ ــــطة ربد ـــــــدى متوســــــ ـــــة لــ ـــــــسئو�X(فئـــــ ـــمان مــ ــــودة ضـــــــ ـــات ا�[ـــــ ــــــ9 بالkليـــــــ ـــــدة غ>ـــ ن) املعتمـــــ  زبــــــــــو
ات بــا�ö وظyــرت ،)1.856( ــس�� جــة متــوفرة را��ــو رعبــا ن لــد�ìم ضــعيفة ربد  تـــراوح  ــس�� زبــو

  ).1.576 -1.515(ب>ن

ثالثا
ً

جuv ب`ن قللفر بالzسبة:  ات) توافر – أ�مية (رد ؛ راa:و رعبا  Wس|ية ظ�رتفجوة فقد ل	و
   :التا�� النحو ع�d توضيح�ا يمكن

ج�ـ� بــ>ن كب>ـ9ة الØــسÒية ةالفجـو ظyـرت - ات مـن 7ــل) تـوافر – أ@ميــة(رد  ،)5(،)3(،)1(،)4(رالعبــا
وفقــــا الØــــشاطات بjنفيـــــذ العمــــل قفــــر ال:ــــÌام( بـــــ واملتعلقــــة

ً
 A ـــــشطة ترتEــــب/ الزم�ــــ� للß[ــــدو 

وفقـــا ا�[ـــودة بـــضمان ا��اصـــة
ً

 جميـــع تـــضم الزم�ـــ� للß[ـــدو إجماليـــة خطـــة وضـــع/ لألولو£ـــات 
ة A ــشطة راملقـــد

ُ
ة الزم�ـــ� لا�[ـــدو ديثتحــ/ زمنيـــا   الوقـــت ]ـــ� عليــھ تطـــرأ ال�ـــ� التغي>ــ9ات روإدا

 تراوحــت مئو£ــة بØــسب ،)املعتمــدة غ>ــ9 بالkليــات ا�[ــودة ضــمان مــسئو�X (فئــة لــدى )املناســب
انخفاضا @ناك أن إÚُ gXش>9 مما%) 46.17 -% 42.17(ب>ن

ً
حادا 

ً
ات @ذه توافر ]�   لد�ìم رالعبا

ة ضعف إgX ذلك يرجع وقد لyا، الشديدة ا��اجة مع  ا�[دولـة ع�ـg املعتمـدة غ>ـ9 الkليـات رقد
 .�Öا وhل:Ìام ا�[ودة بضمان ا��اصة لأل شطة الزمنية

ج�ــ� بــ>ن متوســطة الØــسÒية الفجــوة ظyــرت - ة) تــوافر – أ@ميــة(رد  تقــدير (بـــ واملتعلقــة) 2(رالعبــا
د مراعاة مع  شاط لkل الزمنية املدة ة راملوا راملقد

ُ
 ضـمان مـسئو�X(فئـة لـدى )الØـشاط إلكمـال 

انخفاضـا @نـاك أن إXـÚُ gـش>9 ممـا ،%)33.59(مئو£ـة بØسبة) املعتمدة غ>9 بالkليات  ا�[ودة
ً

 ]ـ� 
ة @ذه توافر  .لyا الشديدة ا��اجة مع لد�ìم رالعبا
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ج�ــ� بـــ>ن صـــغ>9ة الØــسÒية الفجـــوة ظyــرت - ات جميـــع) تــوافر – أ@ميـــة(رد  فئـــة لـــدى را��ــو رعبـــا
)�Xليـات ا�[ـودة ضمان مسئوkعتمـدةامل بال(، ـسبØبـ>ن تراوحـت مئو£ـة ب)18.52 -% 17.28 (%

Ùت>ن جاءتــا) وأ@مي�ºـا توافر@ــا(أن ع�ـg يــدل ممـا  مــسئو�X خCـ9ة إXــg ذلـك يرجــع وقـد لــد�ìم، رمتقـا
  .تحديد@ا ]� �سyم ال�� ا��تلفة ال9Cامج واستخدام الزمنية ا�[دولة ]� املعتمدة الkليات

د متعلقة متطلبات : الثاWي راa:و     ا��ودة انضم ربموا

ات) A@ميـــة/ التـــوافر(ع�ـــg العينـــة أفـــراد اســـتجابات جـــاءت  بحـــسب الثـــا ي را��ـــو رلعبـــا
  :التا�X لبا�[دو مو�û @و كما hعتماد، متغ>9

  )3 (لجدو

ات) A@مية/ التوافر (ع�g العينة أفراد استجابات    hعتماد متغ>9 بحسب الثا ي را��و رلعبا

جة التوافر  جة A@مية رد  رد

 م
ة ن ةالعين حالة الkلية رالعبا   زالو

 الØس�� 

  hنحراف

 ي املعيار

   سبة 

 املوافقة

ن   زالو

 الØس�� 

hنحراف 
 ياملعيار

   سبة

  املوافقة

الفجوة 
 الØسÒية

 2.47 91.975 0.547 2.759 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 6 17.93 94.949 0.419 2.848 77.020 0.857 2.311 132 ةغ>9 معتمد
دامل تقدير أعضاء من روا

 بضمان  العمل فر£ق
 ا�[ودة

 13.44 94.086 0.460 2.823 80.645 0.823 2.419 186 ا�[موع

 3.09 92.593 0.538 2.778 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 7 19.70 95.707 0.379 2.871 76.010 0.885 2.280 132 غ>9 معتمدة

 تخصصات مناسبة
 مع العمل قفر أعضاء
 ضمان أ@داف طبيعة

 14.87 94.803 0.432 2.844 79.928 0.846 2.398 186 ا�[موع ا�[ودة

 2.47 91.975 0.512 2.759 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 8 17.93 94.192 0.437 2.826 76.263 0.887 2.288 132 غ>9 معتمدة
 hفراد تقسيم

مجموعات إgX املشارك>ن
وفقا عمل

ً
 لأل شطة 

 13.44 93.548 0.459 2.806 80.108 0.847 2.403 186 ا�[موع

 3.09 92.593 0.462 2.778 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 9 16.67 95.202 0.412 2.856 78.535 0.901 2.356 132 غ>9 معتمدة

 أداءأعضاء متا�عة
 &شkاالت وحل الفر£ق

ة  ]� التغي>9ات روإدا
 12.72 94.444 0.428 2.833 81.720 0.851 2.452 186 ا�[موع الفر£ق

 40.74 93.210 0.491 2.796 52.469 0.860 1.574 54 معتمدة

 10 47.98 96.970 0.359 2.909 48.990 0.704 1.470 132 غ>9 معتمدة

 ىAخر Aعباء تخفيف
 من تنفيذ@ا املطلوب
 ح�É الفر£ق أعضاء

 بمyامyم القيام Úسyل
 45.88 95.878 0.404 2.876 50.000 0.752 1.500 186 ا�[موع ا�[ودة ضمان ]�

 4.94 93.827 0.438 2.815 88.889 0.673 2.667 54 معتمدة لأل@داف فرد 7ل تفyم 11
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جة التوافر  جة A@مية رد  رد

 م
ة ن ةالعين حالة الkلية رالعبا   زالو

 الØس�� 

  hنحراف

 ي املعيار

   سبة 

 املوافقة

ن   زالو

 الØس�� 

hنحراف 
 ياملعيار

   سبة

  املوافقة

الفجوة 
 الØسÒية

 بوضوح 14.65 95.960 0.371 2.879 81.313 0.902 2.439 132 غ>9 معتمدة

 11.83 95.341 0.392 2.860 83.513 0.846 2.505 186 ا�[موع

 1.23 90.741 0.564 2.722 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 12 11.87 93.939 0.442 2.818 82.071 0.877 2.462 132 غ>9 معتمدة
 بتحقيق فرد 7ل ال:Ìام

 بدقة A@داف

 8.78 93.011 0.481 2.790 84.229 0.826 2.527 186 ا�[موع

 1.85 91.358 0.556 2.741 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 13 1.26 82.576 0.860 2.477 81.313 0.902 2.439 132 غ>9 معتمدة

 العمل فر£ق تطو£ر
خالل من مستمر �شkل

 املعرفة تحس>ن
ات  1.43 85.125 0.792 2.554 83.692 0.846 2.511 186 ا�[موع نوالتعاو رواملyا

 2.47 91.975 0.512 2.759 89.506 0.668 2.685 54 معتمدة

 14 11.11 84.848 0.775 2.545 73.737 0.820 2.212 132 غ>9 معتمدة
 من hحتياجات حصر
دواملوا واملعدات املرافق

مة واملستلزمات  زالال
 8.60 86.918 0.714 2.608 78.315 0.806 2.349 186 ا�[موع

 32.72 92.593 0.538 2.778 59.877 0.833 1.796 54 معتمدة

 15 41.41 97.222 0.328 2.917 55.808 0.786 1.674 132 غ>9 معتمدة
ة حرص ع�g العليا ر&دا

 الkا]� التمو£ل توف>9
ة امل>Ìانية حسب  راملقد

 38.89 95.878 0.404 2.876 56.989 0.800 1.710 186 ا�[موع

 24.69 94.444 0.423 2.833 69.753 0.680 2.093 54 معتمدة

 16 45.20 95.960 0.350 2.879 50.758 0.693 1.523 132 غ>9 معتمدة
ة حرص ع�g العليا ر&دا
 ]� الkا]� التمو£ل توف>9

 ا��دد الوقت
 39.25 95.520 0.372 2.866 56.272 0.735 1.688 186 ا�[موع

 23.46 92.593 0.502 2.778 69.136 0.669 2.074 54 معتمدة

 17 44.44 96.970 0.314 2.909 52.525 0.722 1.576 132 غ>9 معتمدة

ة حرص ع�g العليا ر&دا
 املادية ا��وافز تقديم

 للمشارك>ن واملعنو£ة
 38.35 95.699 0.381 2.871 57.348 0.741 1.720 186 ا�[موع ا�[ودة بضمان

  :ي�� ما يت�Î السابق لا�[دو خالل من

أوال
ً

جة بالzسبة:  ات أ�مية رلد اسـة عينـة أفـراد جميـع اسـتجابات تجـاء ؛الثـاWي راa:ـو رعبـا  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X - املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(مـــن

ـــ9اوح بØــــــسب جــــــة أي -%) 95.878 (و%) 85.125 (بــــــ>ن ت:ـــ ــــ9ة موافقــــــة رد ن أقــــــل 7ــــــان حيــــــث - كب>ــ  زو
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ن أع�g و7ان) 2.554( س�� عظم ع�� يؤكد مما ،)2.876 ( س�� زو
َ
د املتعلقة املتطلبات أ@مية ِ  ربموا

  .hثن>ن الفئت>ن لدى ا�[ودة ضمان

ثانيـــــا
ً

جـــــة بالzـــــسبة:  ات تـــــوافر رلد ـــاءت الثـــــاWي؛ راa:ـــــو رعبـــــا ـــراد اســـــتجابات جــ ـــة أفــ اســـــة عينــ  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X -املعتمـــدة ا�[ـــودة بالkليـــات ضـــمان مـــسئو�X(مـــن

¢ـــع ضـــوء ]ـــ� وذلــك ن ًوفقـــا صاwي&حـــ زالتو ة ع�ـــg والرتبـــة التـــوافر ىومـــستو الØــس�� زللـــو  ع�ـــg رالعبـــا
  : التا�X النحو

- 9âات أك د املتعلقة املتطلبات توافر �عكس ال�� رالعبا  عينة نظر وجyة من ا�[ودة ضمان ربموا
اســـة، ات رالد  بتحقيــــق فـــرد 7ــــل ال:ـــÌام( بـــــ واملتعلقـــة ال:9تEــــب ع�ـــg ،)9(،)11(،)13(،)12(رالعبــــا
ـــو£ر/ دقـــــةب A@ــــداف ات املعرفـــــة تحـــــس>ن خــــالل مـــــن مـــــستمر �ـــــشkل العمــــل فر£ـــــق تطــ  رواملyـــــا

ة &شـkاالت وحل الفر£ق أعضاء أداء متا�عة/ بوضوح لأل@داف فرد 7ل تفyم/ نوالتعاو  روإدا
ن ،)الفر£ــــق ]ــــ� التغي>ــــ9ات جــــات وÅــــ�) 2.5269 -2.4516(بــــ>ن تــــراوح  ــــس�� زبــــو  وقــــد كب>ــــ9ة، رد

ات @ــــذه ظyـــرت جـــ متــــوفرة رالعبـــا  بالkليــــات ا�[ــــودة ضـــمان مــــسئو�X(الفئتـــ>ن لــــدى كب>ــــ9ة ةربد
ن ،)املعتمــدة غ>ــ9 بالkليــات ا�[ــودة ضــمان ومــسئو�X املعتمــدة،  -2.3356(بــ>ن تــراوح  ــس�� زبــو

2.685 .( 

ات جــاءت - ــ واملتعلقــة ال:9تEــب ع�ـــg) 14(،)7(،)8(،)6 (رالعبــا د تقــدير( بــ  فر£ـــق أعــضاء مـــن راملــوا
ـــودة بـــــضمان  العمـــــل وفقـــــا عمـــــل مجموعـــــات إXـــــg املـــــشارك>ن ادhفـــــر تقـــــسيم/ ا�[ــ

ً
/ لأل ـــــشطة 

 hحتياجـات حـصر/ ا�[ودة ضمان أ@داف طبيعة مع العمل قفر أعضاء تخصصات مناسبة
مـة واملـستلزمات واملـواد واملعدات املرافق من ن ،)زالال ) 2.4194 -2.3495(بـ>ن تـراوح  ـس�� زبـو

جــات وÅــ� ات @ــذه ظyــرت وقــد كب>ــ9ة، رد جــة متــوفرة رالعبــا  ضــمان مــسئو�X(فئــة لــدى ب>ــ9ةك ربد
ن ،)املعتمـدة بالkليـات ا�[ـودة ات @ـذه ظyـرت بEنمـا ،)2.685 ( ـس�� زبـو جــة متـوفرة رالعبـا  ربد

ن ،)املعتمــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضــمان مـــسئو�X(فئـــة لـــدى متوســطة  بـــ>ن تـــراوح  ـــس�� زبـــو
)2.212- 2.311.( 

ات جاءت - ة حـرص( بـ واملتعلقة) 16(،)15(،)17(رالعبا  املاديـة ا��ـوافز تقـديم ع�ـg العليـا ر&دا
ة حـرص / ا�[ـودة بـضمان للمـشارك>ن واملعنو£ـة  حــسب الkـا]� التمو£ـل تـوف>9 ع�ـg العليــا ر&دا
ة امل>Ìانيــــة ة حـــــرص / راملقـــــد ـــدد الوقـــــت ]ــــ� الkـــــا]� التمو£ـــــل تـــــوف>9 ع�ــــg العليـــــا ر&دا  ع�ـــــg )ا��ــ
ن ال:9تEــب، اتالع ظyــرت وقـــد ،)1.72 -1.688(بــ>ن تــراوح  ـــس�� زبــو جـــة متــوفرة الـــثالث ربــا  ربد
ن ،)املعتمدة بالkليات ا�[ودة ضمان مسئو�X(فئة لدى متوسطة  -1.796(ب>ن تراوح  س�� زبو

ة وظyــــرت ،)2.093 جــــة متـــــوفرة) 15(رالعبــــا  ا�[ـــــودة ضــــمان مـــــسئو�X (فئــــة لــــدى متوســـــطة ربد
ــــات ـــ9 بالkليـ ن) املعتمــــــدة غ>ــ اتـــــان ظyــــــرت بEنمـــــا ،)1.674 ( ــــــس�� زبـــــو  وفرةمتــــــ) 16(،)17(رالعبا

جة ن لد�ìم ضعيفة ربد   ).1.576 -1.523(ب>ن تراوح  س�� زبو

ات أقــل 7انـت حــ>ن ]ـ� - د املتعلقــة املتطلبـات تــوافر �عكـس ال�ــ� رالعبـا  مــن ا�[ـودة ضــمان ربمـوا
اسة، عينة نظر وجyة ة رالد  تنفيـذ@ا املطلـوب ىAخر Aعباء تخفيف( بـ واملتعلقة ،)10(رالعبا

ن ،)ا�[ودة ضمان ]� بمyامyم مالقيا Úسyل ح�É أعضاءالفر£ق من جـة وÅـ�) 1.5( ـس�� زبو  رد
ة ظyــــرت وقـــد ضـــعيفة، جـــة متــــوفرة رالعبـــا   ا�[ــــودة ضـــمان مــــسئو�X(الفئتـــ>ن لــــدى ضـــعيفة ربد
ـــ9 بالkليـــــات ا�[ـــــودة ضـــــمان ومـــــسئو�X املعتمـــــدة، بالkليـــــات ن ،)املعتمـــــدة غ>ــ  تـــــراوح  ـــــس�� زبـــــو

  ).1.574 -1.47(ب>ن
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ثالثا
ً

جuv ب`ن قللفر بالzسبة:  ات) توافر – �ميةأ(رد  Wس|ية ظ�رتفجوة فقد الثالث؛ راa:و رعبا
  :التا�� النحو ع�d توضيح�ا يمكن

ج�ــ� بـ>ن كب>ــ9ة الØـسÒية الفجــوة ظyـرت - ة) تــوافر – أ@ميـة(رد  تخفيــف (بــ واملتعلقــة ،)10(رالعبـا
 ضـــمان ]ـــ� بمyـــامyم القيـــام Úـــسyل ح�ـــÉ الفر£ـــق أعـــضاء مـــن تنفيـــذ@ا املطلـــوب ىAخـــر Aعبـــاء

 ا�[ـــودة ضـــمان ومـــسئو�X املعتمـــدة، بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(الفئتـــ>ن لـــدى )ا�[ـــودة
 أن إXــــÚُ gــــش>9 ممـــا%) 47.98 -% 40.74(بــــ>ن تراوحـــت مئو£ــــة بØــــسب ،)املعتمـــدة غ>ــــ9 بالkليـــات

انخفاضا @ناك
ً

حادا 
ً

ة @ذه توافر ]�   إgX ذلك يرجع وقد لyا، الشديدة ا��اجة مع لد�ìم رالعبا
 مــن الــ¼�م املو7لــة ىAخــر Aعمــال بــنفس نيقومــو بالkليــات ا�[ــودة نضــما مــسئو�X معظــم أن

 .بالkلية ا�[ودة ضمان ]� عملyم مراعاة ندو الkلية قبل

ج�ــ� بــ>ن كب>ـ9ة الØــسÒية الفجــوة ظyـرت - ات مــن 7ــل) تـوافر – أ@ميــة(رد  ،)15(،)17) (16(رالعبــا
ة حــرص (بـــ واملتعلقــة ة حــرص/ ا��ــدد الوقــت ]ــ� الkــا]� التمو£ــل تــوف>9 ع�ــg العليــا ر&دا  ر&دا

ة حـرص/ ا�[ـودة بـضمان للمـشارك>ن واملعنو£ـة املاديـة ا��ـوافز تقـديم ع�ـg العليا  العليـا ر&دا
gـــا]� التمو£ـــل تـــوف>9 ع�ـــkانيـــة حـــسب الÌ<ة امل  ضـــمان مـــسئو�X(فئـــة لـــدى ال:9تEـــب، ع�ـــg )راملقـــد

 إXـÚُ gـش>9 ممـا%) 45.2 -% 41.41(بـ>ن تراوحـت مئو£ـة بØـسب ،)املعتمـدة غ>ـ9 بالkليـات ا�[ودة
انخفاضا @ناك أن

ً
حادا 

ً
ات @ذه توافر ]�   .لyا الشديدة ا��اجة مع لد�ìم رالعبا

ــــــسÒية الفجـــــــوة ظyـــــــرت - ج�ـــــــ� بـــــــ>ن متوســـــــطة الØـ ــــوافر – أ@ميـــــــة(رد ات مـــــــن 7ـــــــل) تـــ ـــــا ) 16(رالعبــ
ة حـــرص( بــــ واملتعلقـــة ،)15(،)17( / ا��ــــدد الوقـــت ]ـــ� الkـــا]� التمو£ـــل تـــوف>9 ع�ـــg العليـــا ر&دا

ة& حرص  حـرص/ ا�[ـودة بـضمان للمـشارك>ن واملعنو£ـة املاديـة ا��وافز تقديم ع�g العليا ردا
ة ة امل>Ìانية حسب الkا]� التمو£ل توف>9 ع�g العليا ر&دا  مسئو�X(فئة لدى ال:9تEب، ع�g )راملقد
 Úُـش>9 ممـا%) 32.72 -% 23.46(ب>ن تراوحت مئو£ة بØسب ،)املعتمدة بالkليات ا�[ودة ضمان

gXانخفاضا @ناك أن إ
ً

ات @ذه توافر ]�   .لyا الشديدة ا��اجة مع لد�ìم رالعبا

ج�ـ� بــ>ن صــغ>9ة الØـسÒية الفجــوة ظyـرت - ات بــا�ö) تـوافر – أ@ميــة(رد  الفئتــ>ن لــدى را��ـو رعبــا
)�Xليــات ا�[ـودة ضـمان مـسئوkاملعتمـدة، بال �Xليـات ا�[ــودة ضـمان مـسئوkاملعتمــدة غ>ـ9 بال(، 

Ùـــا @نـــاك أن إXـــÚُ gـــش>9 ممـــا%) 17.93 -% 1.26(بـــ>ن تراوحـــت مئو£ـــة بØـــسب تقا
ً

 @ـــذه تـــوافر ]ـــ� ر
ات ات @ـذه معظـم أن إXـg ذلـك يرجـع وقـد أ@مي�ºـا، مع لد�ìم رالعبا  العمـل بـدايات تمثـل رالعبـا

  .بالkلية ا�[ودة ضمان ]�

   ا��ودة ضمان بت0لفة متعلقة متطلبات:  الثالث راa:و

ات) @ميـةA/ التوافر(ع�g العينة أفراد استجابات جاءت  متغ>ـ9 بحـسب الثالـث را��ـو رلعبـا
  :التا�X لبا�[دو مو�û @و كما hعتماد،

  

  

  

  



متطلبات تحقيق ضمان الجودة بجامعة األزهر 
 مدخل إدارة المشروعات في ضوء

  محمود صالح أحمد علي/أ
  أحمد يونس دمحم /د.م.أ     فراج دمحمين الحكم عبد متحش/د .أ
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  )4 (لجدو

ات) 	�مية/ التوافر(ع�d العينة أفراد استجابات    mعتماد متغ`r بحسب الثالث راa:و رلعبا

جة  جة التوافر رد  A@مية رد

 م
ة ن العينة الkلية حالة رالعبا  زالو

Øس��ال 
 hنحراف

 ياملعيار
  سبة

 املوافقة
ن  زالو
 الØس��

 hنحراف
 ياملعيار

  سبة
 املوافقة

 الفجوة
 الØسÒية

 16.05 95.679 0.436 2.870 79.630 0.899 2.389 54 معتمدة

 18 37.63 96.212 0.319 2.886 58.586 0.901 1.758 132 غ>9 معتمدة
 تقدير آلية تحديد

ضع التkاليف  وو
نة  زاملوا

 31.36 96.057 0.356 2.882 64.695 0.943 1.941 186 ا�[موع

 17.28 96.914 0.351 2.907 79.630 0.899 2.389 54 معتمدة

 19 39.90 96.465 0.333 2.894 56.566 0.882 1.697 132 غ>9 معتمدة
 التkاليف تقدير

 من  شاط لkل
 حده ع�A g شطة

 33.33 96.595 0.337 2.898 63.262 0.939 1.898 186 ا�[موع

 14.81 94.444 0.505 2.833 79.630 0.899 2.389 54 معتمدة

 20 38.89 94.697 0.407 2.841 55.808 0.895 1.674 132 غ>9 معتمدة

إجمالية خطة وضع
التقدير£ة للتkاليف

 A شطة �[ميع
ضع نة وو  زاملوا

 31.90 94.624 0.436 2.839 62.724 0.951 1.882 186 ا�[موع hجمالية

 17.90 98.148 0.302 2.944 80.247 0.901 2.407 54 معتمدة

 21 37.12 96.212 0.319 2.886 59.091 0.921 1.773 132 غ>9 معتمدة

نة مناسبة  مع زاملوا
 A@داف

 املراد وا��رجات
 31.54 96.774 0.314 2.903 65.233 0.958 1.957 186 ا�[موع تحقيقyا

 18.52 98.148 0.231 2.944 79.630 0.899 2.389 54 معتمدة

 22 39.65 96.465 0.333 2.894 56.818 0.897 1.705 132 غ>9 معتمدة

 فالتkالي مراقبة
ة وتحدي��ا  روإدا
تطرأ ال�� التغي>9ات

 33.51 96.953 0.307 2.909 63.441 0.948 1.903 186 ا�[موع عل¼�ا

 10.49 87.654 0.784 2.630 77.160 0.886 2.315 54 معتمدة

 23 23.74 67.172 0.874 2.015 43.434 0.698 1.303 132 غ>9 معتمدة

نة  تkاليف رمقا
 مع ا�[ودة ضمان
 7ليات يفتkال

 19.89 73.118 0.891 2.194 53.226 0.885 1.597 186 ا�[موع مشا�Öة ىأخر

 16.05 95.679 0.391 2.870 79.630 0.899 2.389 54 معتمدة

 24 17.17 97.727 0.282 2.932 80.556 0.900 2.417 132 غ>9 معتمدة
 Aعمال تنفيذ

 ضمن عالية بجودة
نة  ا��ددة زاملوا

 16.85 97.133 0.317 2.914 80.287 0.897 2.409 186 ا�[موع

  :ي�� ما يت�Î السابق لا�[دو خالل من

أوال
ً

جة بالzسبة:  ات أ�مية رلد اسـة عينـة أفراد جميع استجابات جاءت الثالث؛ راa:و رعبا  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X - املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(مـــن
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جة أي -%) 97.133 (و%) 73.118(ب>ن ت:9اوح بØسب  حيث - ال:9تEب ع�g وكب>9ة متوسطة موافقة رد
ن أقل 7ان ن أع�g و7ان) 2.1935( س�� زو عظـم ع�ـg يؤكد امم ،)2.914( س�� زو

َ
 املتطلبـات أ@ميـة ِ

  .hثن>ن الفئت>ن لدى ا�[ودة ضمان بتkلفة  املتعلقة

ثانيــــا
ً

جــــة بالzــــسبة:  ات تــــوافر رلد اســــة عينــــة أفــــراد اســــتجابات جــــاءت الثالــــث؛ راa:ــــو رعبــــا  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X -املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(مـــن

¢ـــع ضـــوء ]ـــ� وذلــك ن ًوفقـــا &حـــصاwي زالتو ة ع�ـــg والرتبـــة التـــوافر ىومـــستو الØــس�� زللـــو  ع�ـــg رالعبـــا
  : التا�X النحو

ات أكâــ9 -  نظـــر وجyـــة مـــن ا�[ـــودة ضــمان بتkلفـــة املتعلقـــة املتطلبـــات تــوافر �عكـــس ال�ـــ� رالعبـــا
اسة، عينة ة رالد نة ضمن عالية بجودة Aعمال تنفيذ( بـ واملتعلقة ،)24(رالعبا  ،)��ددةا زاملوا

ن ــــو جــــــة وÅــــــ�) 2.4086 ( ــــــس�� زبــ ة ظyــــــرت وقــــــد كب>ــــــ9ة، رد ــــا جــــــة متــــــوفرة رالعبــ  لــــــدى كب>ــــــ9ة ربد
 غ>ـــــ9 بالkليـــــات  ا�[ـــــودة ضـــــمان ومـــــسئو�X املعتمـــــدة، بالkليـــــات ا�[ـــــودة ضـــــمان مـــــسئو�X(فئـــــة

ن) املعتمدة ن ،)2.409( س�� زبو  ). 2.417 -2.389(ب>ن تراوح  س�� زبو

ـــــاءت - ات جــ ـــا ــــــ واملتعلقـــــــة) 20(،)19(،)22(،)18(،)21(رالعبـــــ ــــبة( بـــ نـــــــة مناســــ ــــــع زاملوا ــــــداف مــ  A@ــ
ضـــع التkــاليف تقــدير آليــة تحديـــد/ تحقيقyــا املــراد وا��رجــات نــة وو  التkـــاليف مراقبــة / زاملوا

ة وتحـــدي��ا  ع�ـــA g ـــشطة مـــن  ـــشاط لkـــل التkـــاليف تقـــدير/ عل¼�ـــا تطـــرأ ال�ـــ� التغي>ـــ9ات روإدا
ضـــع A ــشطة يـــع�[م التقدير£ــة للتkـــاليف إجماليــة خطـــة وضــع/ حــده نــة وو  ،)hجماليـــة زاملوا

ن جــات وÅـــ�) 1.957 -1.882(بـــ>ن تــراوح  ـــس�� زبــو ات ظyــرت وقـــد متوســـطة، رد  متـــوفرة رالعبـــا
جــــــة ـــ9ة ربد ــــة لــــــدى كب>ـــ ـــات ا�[ــــــودة ضــــــمان مــــــسئو�X(فئــ ـــدة بالkليـــ ن ،)املعتمـــ  تــــــراوح  ــــــس�� زبــــــو

ات  @ـذه ظyــرت بEنمـا ،)2.407 -2.389(بـ>ن جـة متــوفرة رالعبـا  مــسئو�X(فئـة لــدى متوسـطة ربد
ن ،)املعتمدة غ>9 بالkليات ا�[ودة ضمان   ).1.674 -1.773(ب>ن تراوح  س�� زبو

ات أقـل 7انـت حـ>ن ]ـ� -  مــن ا�[ـودة ضـمان بتkلفـة املتعلقـة املتطلبـات تـوافر �عكــس ال�ـ� رالعبـا
ـــة نظـــــر وجyـــــة اســـــة، عينــ ة رالد نـــــة( بــــــ واملتعلقـــــة ،)23(رالعبـــــا  مـــــع ا�[ـــــودة ضـــــمان تkـــــاليف رمقا

ن ،)مــشا�Öة ىأخــر 7ليــات تkــاليف جــة وÅــ�) 1.597( ــس�� زبــو ة ظyــرت وقــد ضــعيفة، رد  رالعبــا
ـــــة متــــــوفرة جــ ـــــة لــــــدى متوســـــــطة ربد ـــــسئو�X(فئــ ــــودة ضـــــــمان مــ ن ،)املعتمـــــــدة بالkليـــــــات ا�[ــ  زبـــــــو

ة ظyــرت بEنمـا ،)2.315( ـس�� جــة متـوفرة رالعبـا  ا�[ــودة ضـمان مـسئو�X(فئــة لـدى ضـعيفة ربد
ن ،)املعتمدة غ>9 بالkليات   ).1.303( س�� زبو

ثالثــا
ً

جvــu بــ`ن قللفــر بالzــسبة:  ات) تــوافر – أ�ميــة (رد  فجــوة ظ�ــرت فقــد الثالــث؛ راa:ــو رعبــا
  :التا�� النحو ع�d توضيح�ا يمكن Wس|ية

ـــــــرت - ــــــوة ظyـــ ـــــــسÒية الفجــــ ــــطة الØـــ ــــــــ>ن متوســــــ ــــ� بــ ج�ـــــــ ـــــة(رد ــــوافر – أ@ميـــــ ـــل) تــــــ ـــــــن 7ـــــــ ات مـــ ـــــــا  رالعبــــ
 ع�ـA g ـشطة مـن  شاط لkل التkاليف تقدير( بـ واملتعلقة) 23(،)21(،)18(،)20(،)22(،)19(

ـــة/ حــــده ة وتحــــدي��ا التkــــاليف مراقبـ ـــ� التغي>ــــ9ات روإدا  إجماليـــــة خطــــة وضــــع/ عل¼�ــــا تطــــرأ ال�ــ
ضــع A ــشطة �[ميــع التقدير£ــة للتkـاليف نـة وو  التkــاليف تقــدير آليــة تحديــد/ hجماليــة زاملوا

ضــــع نــــة وو نــــة مناســــبة/ زاملوا نــــة/ تحقيقyــــا املــــراد وا��رجــــات A@ــــداف مــــع زاملوا  اليفتkــــ رمقا
 بالkليــات ا�[ــودة ضـمان مــسئو�X(فئـة لــدى )مـشا�Öة ىأخــر 7ليـات تkــاليف مـع ا�[ــودة ضـمان

انخفاضا @ناك أن إÚُ gXش>9 مما%) 23.74 -% 39.9(ب>ن تراوحت مئو£ة بØسب ،)املعتمدة غ>9
ً
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ات @ـــذه تـــوافر ]ــ�  تخطـــيط ســـوء إXـــg ذلـــك يرجــع وقـــد لyـــا، الـــشديدة ا��اجـــة مــع لـــد�ìم رالعبـــا
 .املعتمدة غ>9 بالkليات ليةاملا ا�[وانب

ج�ــ� بــ>ن صــغ>9ة الØــسÒية الفجــوة ظyــرت - ة) تــوافر – أ@ميــة(رد  تنفيــذ( بـــ واملتعلقــة ،)24(رالعبــا
نـة ضـمن عاليـة بجـودة Aعمال  غ>ـ9 بالkليـات ا�[ـودة ضـمان مـسئو�X(فئـة لـدى )ا��ـددة زاملوا

ب @نــاك أن إXــÚُ gــش>9 ممــا%) 17.17(مئو£ــة بØــسبة ،)املعتمــدة ة @ــذه تــوافر بــ>ن رتقــا  مــع رالعبــا
 .أ@مي�ºا

ج�ــ� بـــ>ن صـــغ>9ة الØــسÒية الفجـــوة ظyــرت - ات جميـــع) تــوافر – أ@ميـــة(رد  فئـــة لـــدى را��ــو رعبـــا
)�Xليـات ا�[ـودة ضمان مسئوkاملعتمـدة بال(، ـسبØبـ>ن تراوحـت مئو£ـة ب)18.52 -% 10.49 (%

ات @ـذه تـوافر أن إXـÚُ gـش>9 ممـا Ùــة لـد�ìم رالعبـا جـة مـع رمتقا  ا��فــاظ يØب�ـ� مـا و@ـو أ@مي�ºـا رد
  .وتحسEنھ عليھ

  ا��ودة ضمان تواجھ الuv باa\اطر متعلقة متطلبات : الرا�ع راa:و

ات) A@ميـــة/ التـــوافر(ع�ـــg العينـــة أفـــراد اســـتجابات جـــاءت  بحـــسب الرا�ـــع را��ـــو رلعبـــا
  :التا�X لبا�[دو مو�û @و كما hعتماد، متغ>9

  ) 5 (لجدو

ات) 	�مية/ التوافر(ع�d العينة أفراد استجابات   mعتماد متغ`r بحسب الرا�ع راa:و رلعبا

جة   جة A@مية التوافررد  رد

 م
ة ن العينةحالة الkلية رالعبا  زالو

 الØس��
hنحراف 

 ياملعيار
 سبة 

 املوافقة
ن  زالو
 الØس��

hنحراف 
 ياملعيار

 سبة 
 املوافقة

الفجوة 
 الØسÒية

 32.72 91.975 0.512 2.759 59.259 0.945 1.778 54 معتمدة

 غ>9
 معتمدة

132 1.167 0.527 38.889 2.833 0.394 94.444 55.56 25 

 Aساليب تحديد
خدامyالعلميةالتEيمكناست

 ا��اطر ع�g للتعرف ا
 و��èيصyا

 48.92 93.728 0.431 2.812 44.803 0.728 1.344 186 ا�[موع

 30.86 92.593 0.502 2.778 61.728 0.979 1.852 54 معتمدة

 غ>9
 معتمدة

132 1.182 0.536 39.394 2.886 0.363 96.212 56.82 26 
 الفردية ا��اطر تحديد

 �الك� وا��طر  شاط لkل

 49.28 95.161 0.410 2.855 45.878 0.756 1.376 186 ا�[موع

 33.95 93.827 0.479 2.815 59.877 0.939 1.796 54 معتمدة

 غ>9
 معتمدة

132 1.159 0.522 38.636 2.811 0.412 93.687 55.05 27 
ا��تملة ا��اطر تصØيف
 - داخلية(املصدر حسب

جية  )رخا
 48.92 93.728 0.431 2.812 44.803 0.728 1.344 186 ا�[موع

 حسب ا��اطر إخضاع 28 34.57 94.444 0.423 2.833 59.877 0.959 1.796 54 معتمدة
 التحليل من ملز£د أولو£�ºا

 غ>9
 معتمدة

132 1.220 0.557 40.657 2.833 0.394 94.444 53.79 
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جة   جة A@مية التوافررد  رد

 م
ة ن العينةحالة الkلية رالعبا  زالو

 الØس��
hنحراف 

 ياملعيار
 سبة 

 املوافقة
ن  زالو
 الØس��

hنحراف 
 ياملعيار

 سبة 
 املوافقة

الفجوة 
 الØسÒية

 48.21 94.444 0.402 2.833 46.237 0.743 1.387 186 ا�[موع

 37.04 96.296 0.372 2.889 59.259 0.925 1.778 54 معتمدة

 غ>9
 معتمدة

132 1.152 0.502 38.384 2.864 0.344 95.455 57.07 29 
ات وضع  واملوافقة را��يا
gجراءات ع�h ملعا�[ة 

 Aولو£ة حسب ا��اطر
 51.25 95.699 0.352 2.871 44.444 0.710 1.333 186 ا�[موع

 33.33 90.123 0.603 2.704 56.790 0.924 1.704 54 معتمدة

 غ>9
 معتمدة

132 1.152 0.517 38.384 2.879 0.371 95.960 57.58 30 
 hستجابة خطط تطبيق

 عل¼�ا املتفق للمخاطر

 50.54 94.265 0.456 2.828 43.728 0.705 1.312 186 ا�[موع

 33.33 91.975 0.547 2.759 58.642 0.930 1.759 54 معتمدة

 غ>9
 معتمدة

132 1.174 0.531 39.141 2.833 0.413 94.444 55.30 31 
 تقييم ]� hستمرار

جميع ]� ا��تملة ا��اطر
 ا�[ودة ضمان مراحل

 48.92 93.728 0.456 2.812 44.803 0.720 1.344 186 ا�[موع

  :ي�� ما يت�Î السابق لا�[دو خالل من

أوال
ً

جــة بالzــسبة:  ات أ�ميــة رلد  عينــة أفــراد جميــع اســتجابات جــاءت ؛الرا�ــع راa:ــو رعبــا
اســـة  غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X - املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X (مـــن رالد

جــة أي -%) 95.699 (و%) 93.728(بــ>ن ت:ــ9اوح بØــسب) ملعتمــدةا  أقــل 7ــان حيــث - كب>ــ9ة موافقــة رد
ن ن أع�ــg و7ــان) 2.812( ــس�� زو عظــم ع�ــg يؤكــد ممــا ،)2.871( ــس�� زو

َ
 املتعلقــة املتطلبــات أ@ميــة ِ

  . hثن>ن الفئت>ن لدى ا�[ودة ضمان تواجھ ال�� با��اطر

ثانيا
ً

جة بالzسبة:  اسة عينة أفراد استجابات جاءت الرا�ع؛ راa:و اترعبا توافر رلد  رالد
) املعتمـــدة غ>ـــ9 بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X -املعتمـــدة بالkليـــات ا�[ـــودة ضـــمان مـــسئو�X(مـــن

¢ـــع ضـــوء ]ـــ� وذلــك ن ًوفقـــا &حـــصاwي زالتو ة ع�ـــg والرتبـــة التـــوافر ىومـــستو الØــس�� زللـــو  ع�ـــg رالعبـــا
  : التا�X النحو

ات جميـــع جـــاءت -  ضــــمان تواجـــھ ال�ـــ� با��ـــاطر املتعلقــــة املتطلبـــات تـــوافر �عكـــس ل�ــــ�ا رالعبـــا
ــــــودة ـــــة ا�[ــــــــ جـــــــــ ـــعيفة ربد ـــــــــ ـــــــــــن ضـــ ــــــة مـــ ــــــر وجyــــــــ ـــة نظـــــــــ ــــــــ ــــــــة، عينـــ اســـــــ  ،)27(،)25(،)26(،)28 (رالد

ـــا حــــسب ا��ـــــاطر إخــــضاع( بــــــ واملتعلقــــة) 30(،)29(،)31( ـــل مـــــن ملز£ــــد أولو£�ºــ  تحديـــــد/ التحليـ
 اسـتخدامyا يمكـن ال�ـ� العلميـة يبAسـال تحديد/ الك�� وا��طر  شاط لkل الفردية ا��اطر
ـــاطر ع�ــــــg للتعـــــرف ــــة(املــــــصدر حـــــسب ا��تملــــــة ا��ـــــاطر تــــــصØيف/ و��èيــــــصyا ا��ــ  - داخليــ
جيـــــة ــــيم ]ـــــ� hســـــتمرار)/ رخا  وضـــــع/ ا�[ـــــودة ضـــــمان مراحـــــل جميـــــع ]ـــــ� ا��تملـــــة ا��ـــــاطر تقيـ

ات  تجابةhس خطط تطبيق/ Aولو£ة حسب ا��اطر ملعا�[ة hجراءات ع�g واملوافقة را��يا
ن ،)عل¼�ـا املتفــق للمخـاطر جـات وÅــg) 1.3871 -1.3118(بــ>ن تـراوح  ــس�� زبــو  وقــد ضــعيفة، رد
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ات من 7ل ظyر جة متوفرة ،)30(،)29(،)31 (،)27(،)25(،)26(،)28(رالعبا  لـدى متوسطة ربد
ن ،)املعتمدة بالkليات ا�[ودة ضمان مسئو�X(فئة  بEنما ،)1.852 -1.759(ب>ن تراوح  س�� زبو

ات عجمي ظyر جة متوفرة را��و رعبا  بالkليـات ا�[ـودة ضـمان مـسئو�X (فئـة لـدى ضـعيفة ربد
ن) املعتمدة غ>9  ).1.22 -1.152(ب>ن تراوح  س�� زبو

ثالثا
ً

جuv ب`ن قللفر بالzسبة:  ات) توافر – أ�مية (رد  ظ�رتفجوة فقد الرا�ع؛ راa:و رعبا
  :التا�� النحو ع�d توضيح�ا يمكن Wس|ية

ــــــــرت - ـــــــــ ـــــــــــوة ظyــــ ــــــــ ــــــس الفجــ ــــــــ ـــ9ة ÒيةالØـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ>ن كب>ـ ـــــــــ ــــــ� بــــ ـــــــــ ج�ــــــ ـــــــــة(رد ـــــــــ ـــوافر – أ@ميـــ ـــــــــ ــــــــ ــــل) تـ ـــــــــ ـــن 7ــــــــ ــــــــ ـــــــــ  مـ
ات ــــا ـــة) 30(،)29(،)31 (،)27(،)25(،)26(،)28(رالعبـــــ ـــــــضاع( بــــــــــ واملتعلقــــــ ــــــــسب ا��ـــــــــاطر إخــ  حـ

ــــد أولو£�ºـــــا ـــل مـــــن ملز£ـ ـــشاط لkـــــل الفرديـــــة ا��ـــــاطر تحديـــــد/ التحليــ  تحديـــــد/ الك�ـــــ� وا��طـــــر  ــ
 ا��ـاطر تصØيف/ صyاو��èي ا��اطر ع�g للتعرف استخدامyا يمكن ال�� العلمية Aساليب
جيــة - داخليــة(املــصدر حــسب ا��تملــة  جميــع ]ــ� ا��تملــة ا��ــاطر تقيــيم ]ــ� hســتمرار)/ رخا

ات وضــــع/ ا�[ــــودة ضــــمان مراحــــل  حــــسب ا��ــــاطر ملعا�[ــــة hجــــراءات ع�ــــg واملوافقــــة را��يــــا
 ا�[ــودة ضـمان مـسئو�X(فئـة لـدى ،)عل¼�ـا املتفــق للمخـاطر hسـتجابة خطـط تطبيـق/ Aولو£ـة

 @نـاك أن Úـش>9 ممـا ،%)57.48 -% 53.79(بـ>ن تراوحت مئو£ة بØسب ،)املعتمدة غ>9 بالkليات
انخفاضـــا
ً

حـــادا 
ً

ة @ـــذه تـــوافر ]ـــ�   إXـــg ذلـــك يرجـــع وقـــد لyـــا، الـــشديدة ا��اجـــة مـــع لـــد�ìم رالعبـــا
ة ضعف  .  ا�[ودة ضمان تواجھ ال�� ا��اطر مع التعامل ع�g املعتمدة غ>9 الkليات رقد

ج�ــ� بـــ>ن متوســـطة لØـــسÒيةا الفجـــوة ظyــرت - ات مـــن 7ـــل) تـــوافر – أ@ميـــة(رد  ،)26(،)28(رالعبـــا
/ التحليــل مــن ملز£ـد أولو£�ºــا حــسب ا��ـاطر إخــضاع( بـــ واملتعلقـة) 30(،)29(،)31(،)27(،)25(

 يمكــــن ال�ــــ� العلميــــة Aســـاليب تحديــــد/ الك�ــــ� وا��طــــر  ـــشاط لkــــل الفرديــــة ا��ــــاطر تحديـــد
ـــــــتخدامyا ـــــرف اســــ ـــــــg للتعــــــ ـــــــــاطر ع�ــــ ــــصyاو ا��ــ ــــــــصØيف/ ��èيـــــــ ــــــاطر تـــ ــــــــسب ا��تملـــــــــــة ا��ـــــ  حـــ

جيـــة - داخليـــة(املـــصدر  ضـــمان مراحـــل جميـــع ]ـــ� ا��تملـــة ا��ـــاطر تقيـــيم ]ـــ� hســـتمرار)/ رخا
ات وضـــع/ ا�[ــودة  تطبيـــق/ Aولو£ـــة حــسب ا��ـــاطر ملعا�[ـــة hجــراءات ع�ـــg واملوافقـــة را��يــا
ـــتجابة خطــــــط ـــا املتفـــــــق للمخــــــاطر hســـ ـــــدى ،)عل¼�ـــ  بالkليـــــــات [ــــــودةا� ضــــــمان مـــــــسئو�X(فئــــــة لـ

 وæـــ� ز£ـــادة إXـــg ذلـــك يرجـــع وقـــد ،%)34.57 -% 30.86 (بـــ>ن تراوحـــت مئو£ـــة بØـــسب ،)املعتمـــدة
 بخــالف معyــا والتعامــل ا�[ــودة ضــمان تواجــھ قــد ال�ــ� با��ــاطر مــا حــد إXــg املعتمــدة الkليــات
 .املعتمدة غ>9 الkليات

ـــــا ثالثـــ
ً

�ــــــــر :  ــــودة بجامعــــــــة 	 ــــق ضــــــــمان ا��ــــ مــــــــة لتحقيــــ ـــــــات الال زاملتطلبـ ة ز ر�ــــــــ� ضــــــــوء مــــــــدخل إدا
عات   :واملشر

ـــودة              ــــمان ا�[ـــ ـــتم تحقيــــــق ضــ �ý، (يـــ ـــــو£م ا��ــــــا ــــة ا�[ــــــودة، التقــــــو£م الــــــذا�ي، التقـ ر ــــــشر ثقافــ
ـــ� قـــــد ) التحـــــس>ن املـــــستمر ـــوف>9 مجموعـــــة مـــــن املتطلبـــــات وال�ــ ـــالل تــ ـــر مـــــن خــ @ــ A ليـــــات جامعـــــةkزب

ة حيــــاة ر مــــرة واحـــدة ع�ــــg مـــدار دواســـتخدامyا �ــــشkل مـــا ]ــــ� 7ـــل مرحلــــة، وقـــد يــــتم اســـتخدامyايتم
ع ع ضـمان ا�[ـودة بkـل  ضمان ا�[ودة بالkليـة بالkامـلومشر £ـة مـدير مـشر و، و@ـذا يتوقـف ع�ـg ر ؤ

  :7لية، و£مكن توضيح @ذه املتطلبا�ع�g النحو ��ي
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  لضمان ا��ودة بال0ليةل��دو الزم~u متعلقة با متطلبات-1

ع  � وفقا لألولو£اتوترتEب A شطة ا��اصة باملرحلة أو املشر
ً

. 

ة إلكمال الØشاطتقدير ا � د املقد رملدة الزمنية لkل  شاط مع مراعاة املوا ر
ُ

. 

منيا � ة  زوضع خطة إجمالية لß[دو الزم�� تضم جميع A شطة املقد ر
ُ

 .ل

لال:Ìام فر£ق العمل بjنفيذ الØشاطات وفقا لß[دو الزم�� �
ً

. 

ة التغي>9ات ال�� تطرأ  � رتحديث ا�[دو الزم�� وإدا  .عليھ ]� الوقت املناسبل

د ضمان ا��ودة بال0ليةبات متعلقة متطل -2  ربموا

د من أعضاء فر العمل وا��صو عل¼�ا � لتقدير املوا ق  .ر

ع � ومناسبة تخصصات أعضاء فر العمل مع طبيعة أ@داف املرحلة واملشر  .ق

تقسيم hفراد املشارك>ن إgX مجموعات عمل وفقا لأل شطة �
ً

 . 

ة التغي> � رمتا�عة أداء أعضاء الفر وحل &شkاالت وإدا  .ق9ات ال�� تطرأ ع�g الفرق

قتخفيـــف Aعبــــاء Aخـــر املطلــــوب تنفيـــذ@ا مــــن أعــــضاء فـــر العمــــل ح�ـــÚ Éــــسyل القيــــام  � ى
 . بمyامyم

 .تفyم 7ل فرد لأل@داف بوضوح �

 .تحقيق A@داف بدقةال:Ìام 7ل فرد ب �

ات والتعاو � نتطو£ر فر العمل �شkل مستمر من خالل تحس>ن املعرفة واملyا  .رق

مةحصر hحتياجات من  �  . زاملرافق وAجyزة واملعدات واملواد واملستلزمات الال

ة � ع حسب امل>Ìانية املقد رتوف>9 التمو£ل الkا]� إلتمام املرحلة أو املشر  .و

ع ]� الوقت ا��ددتوف>9 التمو£ل الkا]� إل �  .وتمام املرحلة أو املشر

 .تقديم ا��وافز املادية واملعنو£ة للمشارك>ن بضمان ا�[ودة �

  ضمان ا��ودة بال0ليةت0لفةعلقة بمتطلبات مت -3

نة � ضع املوا ع و زتحديد آلية تقدير تkاليف املرحلة أو املشر و  .و

 .تقدير التkاليف لkل  شاط ع�g حده �

نة hجماليةوضع خطة إجمالية  � ضع املوا زللتkاليف التقدير£ة �[ميع A شطة و  .و

نة مع A@داف وا��رجات املراد تحقيقyا �  .زمناسبة املوا

ة التغي>9ات ال�� تطرأ عليھتحديث  � ع وإدا رتkاليف املرحلة أو املشر  .و

نة تkاليف ضمان ا�[ودة مع تkاليف 7ليات أخر مشا�Öة � ىمقا  ر
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نة ا��ددةتنفيذ Aعمال بجودة  �  .زعالية ضمن املوا

  الuv تواجھ ضمان ا��ودة بال0ليةاa\اطربمتطلبات متعلقة  -4

 .yا للتعرف ع�g ا��اطر و��èيصyاتحديد Aساليب العلمية ال�� يمكن استخدام �

ع واملرحلةلkل  شاط تحديد ا��اطر الفردية  �  .ووا��طر الك�� للمشر

جية-ية داخل(تصØيف ا��اطر ا��تملة حسب املصدر  �  ).ر خا

 .إخضاع ا��اطر حسب أولو£�ºا ملز£د من التحليل �

ات واملوافقة ع�h gجراءات ملعا�[ة ا��اطر حسب Aولو£ �  .ةروضع ا��يا

 .تطبيق خطط hستجابة للمخاطر املتفق عل¼�ا �

 .hستمرار ]� تقييم ا��اطر ا��تملة �
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 املراجع قائمة

  العر�ية املراجع

@ر جامعة Aر): 2017 (ز�   .)م2022 د�سم�r – 2018 يناير (زا�\طةmس�rاتيجية��امعة	

@ر جامعة Aة ،ز  بجامعـة وال�ـrامج ال0ليـات بأعداد بيان): 2021(والتوثيق املعلومات ملركز العامة ر&دا
�ر  .ز	

ــــــة ـــــــــ ـــــ9ة جامعــــــ ــــــــ ة Aم>ــــــــ ـــــــــو ــــــــ ــــــــت رنــــ ـــــــــ ـــــــــــد بØــــ ــــــــ ـــــــــرحمن، عبــ ـــــــــ ـــــــــادة الـــ ــــــــ ــــــــــمان عمــــ ــــــــ ــــــودة ضـــ ــــــــ ــــــــــاد ا�[ـــــــ ــــــــ  وhعتمـــ
 ،التعليمية للمؤسسة 	�ادي�u وmعتماد ا��ودة ضمان دليإلجراءات):7A)2014ادي��

 .الر£اض

@ـــر ]ـــ� ضـــوء تطـــو£ر وحـــدات ضـــمان ا�[ـــودة بk): 2016(جـــالل، شـــاذ�X يـــو س ع�ـــ� A زليـــات جامعـــة
اهمقومات املنظمة املتعلمة،  رسالة دكتو @رر A ز، 7لية ال:9بية، جامعة .  

£ـــة ة وحــــدة العرÙيــــة، مــــصر رجمyو عات رإدا ة واملــــشر ا ربـــو  mعتمــــاد دليــــل): 2005 (العــــا�X التعلــــيم ز
 .القا@رة ،مصر �� العا�� مالتعلي �� ا��ودة وضمان

ة �ـــــ� ا��ديــــــد): 2015 (جـــــو كيØيـــــدي، عات رإدا ق بـــــدار ال:9جمــــــة قـــــسم (ترجمـــــة ،واملــــــشر  ،)والفــــــار
ق دار القا@رة، ات والفار  .الثقافية رلالسjثما

 جـــــودة لـــــضمان أداة الـــــذا�ي التقيـــــيم):2012(يا��ييـــــاو قاســـــم ، نـــــايفو. الـــــدلي�� خليـــــل ،ابـــــرا@يم
اسة - العراقية ا�[امعات  �عنوان  الرا�ع يالسنو املؤتمر  كنموذج، Aنبار جامعة تجرÙة رد

 ، "التعلـــيم �ـــ� 	�ـــادي�u وmعتمـــاد ا��ـــودة لـــضمان املـــش�rكة واملعـــاي`r التوافـــق آليـــات"
 .سÒتم9C 3-2 من الف:9ة ]� واملنعقد القا@رة، ، التعليم ]� ا�[ودة لضمان العرÙية املنظمة

ق، ـــــع): 2017 (ا��ميــــــــد عبــــــــد دمحم زر ســــــــة واقـــ ــــــر بجامعــــــــة 7Aاديميــــــــة القيــــــــادات رمما @ــ Aـــــــ9 ز  للتفك>ـ
¢س @يئـــة أعـــضاء نظـــر وجyـــة مـــن hســـ:9اتي¾� اســـة (رالتـــد  ، ماجـــست`r رســـالة ،)ميدانيـــة رد

@ر جامعة ال:9بية، 7لية Aز. 

ة): 2016 (رعد الرصن،  ومؤسـسة دار دمـشق، ،و	دوات الوظـائف مـدخل -الـشاملة ا��ودة رإدا
 .للØشر رسالن

ن دمحم السبوع، ز دليل): 2011 (ووآخر س ا��ودة ثقافة ¦ع̂ز  -العر�ية ا��امعات �� ¨§ارومما
ع  .العرÙية ا�[امعات اتحاد  ،ألت`r ومشر

ت ا��افظ، عبد £ة): 2017 (محمود السيدة ابرا@يم،و. ا��ميد عبد وثر  قادة ألدوار مق:9حة ؤر
عات ة مجلة تطو£ره، توجyات ضوء بمصر]� العا�X التعليم ومشر  ا�[معية ،ال�rبو^ة رSدا

نة لل:9بية املصر£ة ةو& راملقا  .136-15،)12 (القا@رة، التعليمية، ردا

ة): "2012 (سعيد دمحم املطلب، عبد عات رإدا  السائدة التنظيمية والثقافة التعليم تطو£ر ومشر
اسة : شمس ع>ن بجامعة   .شمس ع>ن جامعة ال:9بية، 7لية ،ماجست`r رسالة ، "تحليلية رد

ـــ�، ـــفي وعمـــــر عقي�ــ ةإل املت0املـــــة املن�7يـــــة إ�ـــــ� مـــــدخل): 2001 (وصــ  -عمـــــان ،الـــــشاملة ا��ـــــودة ردا
دن، Aشر وائل دار رØلل. 
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ع والزم~u املا�� ال�rنامج): 2011( دمحم سامي فر£ج،  دار القا@رة، ،3ط ،والتحكم Sعداد - وللمشر
   .لß[امعات الØشر

ن الو@ـــاب عبــــد مجـــدي قاســـم،  ،املــــضافة القيمـــة تقيـــيم ضــــوء �ـــ� التعلـــيم جــــودة): 2011(ووآخـــر
 .العر×ي لفكرا دار ،القا@رة،1ط

ة): 2019 (بلية ��بEب، ط -	ساسـيات -املف�وم (الشاملة ا��ودة رإدا  القـا@رة، ،)التطبيـق وشـر
 .ا�[ام�� للكتاب ا��ديثة 7Aاديمية

،�Xــــامي متــــو�ºب ا�[ــــودة ضــــمان مركــــز أداء تطــــو£ر): 2018 (ابــــرا@يم دمحم ال£ @ــــر بجامعــــة روالتــــد Aز 
، القيـــــاس مـــــدخل باســـــتخدام ــــة 7ليـــــة ،ال�rبيـــــة مجلـــــة ناملقـــــار ــــر، جامعـــــة ، ال:9بيـ @ـ A2ج ز، 

)180(، 243-335. 

، ا�[ــام�� التعلــيم ]ــ� ا�[ــودة ثقافــة  ــشر متطلبــات):2010 (الفتــاح عبــد إيمـان دمحم، @ــر Aي  مجلــة ز
@ر، جامعة ال:9بية، 7لية ،ال�rبية A632-577 ،)144 (،5ج ز. 

ة): 2020 (رجـــب يبـــدو دمحم، عات رإدا ة مـــدخل ضـــوء ]ـــ� بمـــصر [ـــام��ا� التعلـــيم تطـــو£ر ومـــشر  رإدا
عات اســـات 7ليـــة ،ماجـــست`r رســـالة ، مق:ـــ9ح رتـــصو: hح:9افيـــة واملـــشر  لل:9بيـــة، العليـــا رالد

  .القا@رة جامعة

، و ابـرا@يم رضا امللي¾�، ك يالCـ9از ى -املؤسـ®u وmعتمـاد الـشاملة ا��ـودة): 2010 (عـواد رمبـا  ؤر
  .الكتب عالم القا@رة، ،"ماتيةاملعلو عصر �� التعليم جودة لتحقيق مستقبلية

@ـــــر جامعـــــة بkليـــــات ا�[ـــــودة ضـــــمان وحـــــدات): 2014 (الفتـــــاح عبـــــد أســـــماء نـــــصر، Aالواقـــــع بـــــ>ن ز 
، اسات قطاع مجلة لواملأمو @ر، جامعة ،ال�rبو^ة رالد A147-98 ،)4 (،1ج ز. 

ـــــيم مؤســـــــسات اعتمـــــــاد @يئــــــة ــــودة ضـــــــمان ومعـــــــاي`r إجـــــــراءات دليـــــــل):2015(العـــــــا�X التعلــ  �ـــــــ� ا��ـــ
دن ، العا�� التعليم سساتمؤ Aر. 

 ،العا�� التعليم ملؤسسات mعتماد دليل): 2009(وhعتماد التعليم جودة لضمان القومية الyيئة
 .الثا ي &صدار القا@رة،
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