
Free Powerpoint Templates 
Page 1 

Free Powerpoint Templates 

 أ منوذج ملرتحة مخلمي  اجلودة الإدارية يف اجلامؼة * 

 *  امليظويمػىل ضوء املدخل  

رشاف  حيياويمرمي / د: حتت اإ

ػداد امعامبة  زيًب حدمر: من اإ
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   : املوخص -

يل ادلراسة ُدفت    امليظويم املدخل ضوء ػىل اجلامؼة يف الإدارة نوجودة ملرتح أ منوذج ثلدمي اإ

 ملارىهتا ،مث واملؼوومات احللائق جتميع ػىل يؼمتد اذلي امرتكييب امخحويًل املهنج ابس خخدام وذكل

ا وحتويوِا ىل نووضول ، وثفسرُي  اجلودة ثعوير كيفية ػىل نوخؼرف ،كسبيل ملبوةل ثؼماميت اإ

 امخوضل مت وكد اجلامؼة يف الإداري اههنج ُذا مخعبيق مراغهتا امواحب والاغخبارات الإدارية

يل  س خة من يخكون امليظويم املدخل  ػىل  اجلامؼة يف الإدارية نوجودة ملرتح أ منوذج ثلدمي اإ

 حددت كٌل ، وامركابة الإرشاف و امخوحيَ و امخيظمي و امخخعيط حودة  : يه رئيس ية غيارص

 .نوجودة نووضول مراػاهتا اجلامؼية الإدارة ػىل امواحب الاغخبارات ادلراسة
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 : مفاُمي ادلراسة 

   : اجلودة -1

هخاج بأ هنا امواسع مبؼياٍ اجلودةُي  من كادرة حكون املمتزية اجلودة من ػايل مبس خوى خدمة ثلدمي أ و سوؼة اإ

 وامسؼادة امرضا وحتليق ثوكؼاهتم مع يخفق اذلي ابمشلك معالهئا، ورغبات ابحذياخات اموفاء ػىل خالمِا

هخاج سوفا موضوػة ملاييس خالل من ذكل ويمت دلهيم جياد اخلدمة ثلدمي أ و امسوؼة لإ  .فهيٌل اهمتزي ضفة واإ

ذن فامؼميل  .ابمفؼل ثولاُا اميت اخلدمة مس خوى وبني يخولاُا اميت اخلدمة من يخوكع ما مس خوى بني يلرن اإ

ذا  حمتخع اخلدمات ثكل فان مهنا أ كرث أ و املخوكؼة اخلدمة ملس خوى مساواي امللدمة اخلدمة مس خوى اكن فاإ

ذا أ ما.ابجلودة  حمتخع ل اخلدمة ثكل فان املخوكؼة اخلدمة مس خوى من اكل فؼال امللدمة اخلدمة مس خوى اكن اإ

 املعووبة ابجلودة

  

   

   

   : اجلامؼة  ---2

ػداد و مخمنية امالزمة الإظارات وحكوين املؼارف ورش يف جسامه مٌظمة أ و مؤسسة يه    .امثلافة وورش امؼومي امبحر اإ
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 اجلامؼي امؼمل جس يري يف احلديثة الإدارية ال ساميب اس خخدام مدى        

 

 

   :اجلامؼة يف الإدارية اجلودة  -- 3

   :ب حمتزيو  كائد أ و مدير لك ميارسِا اميت الإدارية امؼموية حودة بذكل ويلطد    

 

 

 .املخاحة نوموارد ال مثل الاس خغالل ػىل الإدارية امليادة كدرة مدى        

 

     

 

هخةاج،  مدى كدرة امليادة الإدارية ػىل ثوس يع دائرة ػالكات املؤسسة اجلامؼيةة مبؤسسةات اعمتةع وكعاػةات الإ

 وابملؤسسات اجلامؼية املياظرة احملوية وامؼربية وامؼاملية 
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 : هظرية اميظم  -4  

   

 حرثبط أ حزاء من ثخكون مٌظومة أ و مذاكمل كيان أ هنا ػىل نوميظمة ييظر املدخل ُذا

ن و هبا يخأ ثر و ال خرى الإحراء يف يؤثر حزء لك أ ن أ ي ثداخل و ثفاػل ػالكة يبؼضِا  اإ

ذا و ، فهيا يؤثر و مجيؼا ال حزاء هبذٍ يخأ ثر امكيان  ُذٍ من حزء يف ثغيري أ ي حدث اإ

 أ يضا ثخغري ٍلوغِا يف امليظمة فان ، ال حزاء
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ن  امليظويم املدخل ضوء يف اجلامؼية الإدارة حودة ثليمي ُو امللرتح ُذا مبياء ال سايس املربر اإ

داري هظام أ ي ثليمي ػىل املادرة ال داة ُدٍ مبياء ال وسب املدخل يؼد ال خري ُذا ،ابغخبار  .اإ

 : اكل يت خعوات أ ربع اهمنوذج ُذا وحيخوي

 

 

 

 
   :بيائَ ودواغي امللرتح اهمنوذج بياء خعوات -3  
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 :حتديد ودراسة املدخالت   

 :حتويل امؼمويات امدشغيوية

امخحويل ادلاخًل: 

 امخحويل امبيايئ  -     

 امخحويل اموظيفي -      

امخحويل اخلاريج  : 

 امخحويل امبيايئ -        

 امخحويل اموظيفي -        

 :حتويل اخملرخات 

 :امخغذية امؼكس ية 
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 :حتديد ودراسة املدخالت   

 

       ما مدى حودة املدخالت  واس خجابهتا ملخعوبات امؼمويات : ُيا جنيب غن امدساؤل ال يت

 الإدارية  ميداهيا ؟

 :حتويل امؼمويات امدشغيوية

 

 حودة امؼمويات الإدارية= حودة الإدارة اجلامؼية :أ ن حودة الإدارة اجلامؼية ثخجسد يف املؼادةل امخامية  =

 .حودة امركابة+ حودة امخوحيَ+ حودة امخيظمي +حودة امخخعيط 
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 مكونات جودة اإلدارة الجامعية

 

جودة التخطيط من 

 :حيث

 

 :جودة التنظيم حيث

 

جودة التوجيه 

 :واإلشراف من حيث

 

 :جودة الرقابة من حيث

انتُبؤ 

األهذاف وضع 

وانىاجباث انًهاو تحذيذ 

انًتاحت اإليكاَياث تحذيذ 

انًُظًت في انعايهىٌ األفراد 

انًُظًت في انًتىفرة انًىارد 

وعالقاتهى انًىظفيٍ تىزيع 

انًُظًت أعًال 

انسهطت وخطىط واإلجراءاث األَشطت 

وانسهطاث االختصاصاث تحذيذ 

االتصال 

واإلشراف انقيادة 

اإلَساَي انتحفيس 

هى يا حسب انىظائف يٍ انتأكذ 

 يخطط

انسهبيت االَحرافاث عٍ انكشف 

 عهً وانتعرف وعانجتها

 وتذعيًها االيجابيت االَحرافاث

انًانيت نهًىارد األيثم االستخذاو 

 وانًاديت وانبشريت

انفعهي األداء انًستىي عٍ انكشف 

 نألفراد
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 ثليميِا  موضوع اجلامؼية الإدارة جلودة امًسلي امخحويل يف احلامية ادلراسة ثيعوق سوف ُيا ومن     
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إن رباعٌة المكونات هذه وتفاعالتها، تنتج مركبا  إدارٌا كما فً المعادالت الكٌمٌائٌة هو جودة العملٌات 

 :  اإلدارٌة فً الجامعة ، وفقدان أي مكون من المعادلة كلٌا آو جزئٌا ٌؤدي إلً 

    

 

 

انعدام الجودة اإلدارٌة فً الجامعة بمفهومه العلمً  

 فً الحالة األولى

 
 

 

 .  وتدنً الجودة فً الحالة الثانٌة

 

 

 

 

 الاجساق ادلاخًل واخلاريج نومكوانت 

 

وبالتالً فان كل مكون من مكونات الجودة اإلدارٌة فً 

الجامعة مطالب بقدر كاف من الحضور الذي ٌجب أن ٌكون 

فً موقع محدد دون غٌره، وبشكل محدد دون غٌره حتى 

 ٌتحقق التكامل البنائً والوظٌفً للنسق 

ذا حاكمل انجت غن   ُو
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   :اخملرخات   
بعد تحلٌل جودة اإلدارة موضوع الدراسة فً مظاهره الخارجٌة والداخلٌة باالتجاه الصاعد والنازل ٌتم هنا 

المقارنة بٌن ما قدمته و ما هو متوقع منها وٌجب اإلشارة هنا إلى أن الحكم على جودة اإلدارة فً الجامعة 

 .  ٌختلف باختالف موقع الفرد فً الجامعة

    

 

 

 الجودة من منظور الطالب 

 الجودة من منظور هٌئة التدرٌس

 والجودة من منظور اإلداري 

 الجودة من منظور األستاذ اإلداري

 

 

 

 

 وابمخايل يدرك حودة اخلدمة

 

سهولة )البد أن ٌدرك الفرد هذه الخدمات وفق أبعاد وهً 

، التعاطف االستمرارٌةالحصول والوصول إلى الخدمة، 

(.لتأكٌد والثقةالمساواة والعدل،ا الفعالٌة،والتفانً ،   

 وفق ما اكن مذوكع  
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 :  امخغذية امؼكس ية 

    

 

   ثغري زلافة امسائدة 

امخحول حنو الإدارة امدشاركية   

 شكيل جموس اجلودة يف ج

 اجلامؼة و امخليمي اذلايت 

  واغامتد ال سووب امللارن. 

ُيا يمت حتويل اخملرخات ػىل شلك مدخالت مع حتسني و 

ثفؼيل اخملرخات ، من خالل ادلراسات امسابلة مت اموضول 

ىل امؼيارص امخامية ػىل سبيل املثال ل احلرص   اإ
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 شكرا

 ػىل 

 حسن 

 الاس امتع 
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