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ألدددددع العديددددد مددددً الدةاصدددداع العامليددددة ال ددددم ة يددددح ئداة  ا  ددددود  ال دددداملة  دددد     

ىهج وهجاحد  لحخودوى يلد  مإصضاع الثعليم العال  وال حث العلميعلد  أمميدة كلدو الد

مىددثص اددىاا   ددادة يلددد  املىاوضددة  دد   صددواي العلميدددة العامليددة، ولدد لو ا خوددوى يلددد  

مىثص تعليمم مىاصب    املإصضاع العلمية ا  امعية، أال ومو هوييدة العالدب املثجدر  

مدددددً ةلدددددو املإصضددددداع ا  امعيدددددة الةدددددادة يلددددد  الصددددد ا   جىميدددددة املجثمددددد   هاودددددة املجددددداالع 

 الة. ووة  وع

 الثعليم العال  ؛املإصضة ؛الاداة ، ا  ود  ال املة ؛امل ادبالكلمات املفتاحية: 

  

 

 

 
 
 

Several international studies that have been exposed to TQM in 

the institutions of higher education and scientific research have 

emphasized the importance of this approach and its success in obtaining 

an industrial product capable of competing in international markets, 

As well as access to a suitable educational product in the 

scientific institutions of the university, is the quality of the graduate 

student from those institutions that can contribute to the development of 

the community in all areas effectively. 
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 :ملذمة 

السياد   العال  يي غ  أن ةأخ  بعين الايث اة: ئن الىظر  املضثة لية ال  الثعليم

، مثعل اع النهوض الا ثوادياالجثماا  ودوة مإصضاع الثعليم العال ، الضهاهية

وبالىظر ال  ح م الضهان  يداد املدةصين وال احثين.، ئالرأصمالية الالزمة الاصجثماةاع

يدد مً املةايد ومعدالع الىمو الضهاوي وان مل مليون مً الضهان مم  حاجة ال  

( مةعد وكلو للمحاوظة 0444( مةعد ال  )044ا  امعية الضىوية الضاوية يتراوح  ين )

%( مً الضهان. وبا تراض ح م 8.3%( ال  )2يل  مثوصغ ةرليز يتراوح  ين )

( دوالة يضاف اليها اصجثماةاع 0444الاصجثماةالرأصمال  الالز  لهل ظالب مو    حدود )

( دوالة لهل ظالب 2044ل حث العلمم والثعوير الثنىولوج     حدود )املراوق ومرالس ا

( 5.0( مليون ال  )8وان مجمل الاصجثماةاع الرأصمالية املثو عة صوف ةتراوح  ين )

 لهل مليون وضمة مً الضهان. ويمنً الىظر    م  ديً: 
ً
 مليون دوالة صىويا

ي غ  ةوويرما لحخرو   ا  امعاع يفترض الثوص     الاصجثماةاع ا  ديد  ال م يألاول:-

مً حالة " املدةصة الن ير  " ال  حالة ا  امعة الةاةمة يل  ال حث والثعوير واملراوق 

( مليون دوالة 5.0واملجثبراع املثةدمة. ومىا يهون الاصجثماة الضىوي ا  ديد    حدود )

 لهل مليون مً الضهان. 

 وال ي يةور مو امل  د املىجفض وال ي يمثل اصث الثاوي: -
ً
مراة الىمغ الضاةد حاليا

 (.32، ص3122ابراهيم بدران، )يً املثوصعاع العاملية، لما ي ين ا  دوى أدهاه
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الرأصمالية الضىوية  ( أن الاصجثماةاع0ي ين امل  د املىجفض    ا  دوى ة م )

ا  ديد  ح ى    م ا امل  د ه  يد  ماليين مً الدوالةاع وي راع املاليين لهل 

 لد.ولما مو م ين أياله هويب ا  ساةر يل  ةأش أخفض دولة    الاصجثماة    مجاى 

الثعليم العال  وال حث العلمم. هضبر غياب ا  امعاع ا خااة لأمم هظر  وةؤية 

 مضثة لية لح ود  ال املة    ا  امعاع...

 غيل ا مل ومً مىا وان ضخامة الاصجثماةاع الرأصمالية ومً دم الىفةاع املترة ة يل  ت

 
ً
كلو يضثدا  ئياد  الىظر    مإصضاع الثعليم العال  ليط يل  ايث اةما اصجثماةا

ةجاةيا  مف و   يماى و ةباح وئن ماهح ال ةجلو  ع يعة ا خاى مً كلو، وئهما الىظر 

اليها يل  أنها جسء أصاس م وحيوي مً هظا  الثعليم العال  الوظنم  هل ما يج   كلو مً 

 (:32، ص3122ابراهيم بدران، )اع والتزاماع و   مةدمة كلوحةوي وواج 
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الثعاون ما  ين املإصضاع العامة لسياد  ح م النثلة ا خرجة مً مفرداع  -

الثعليم العال  صواء مان كلو    أيضاء ميئة الثدةيط أو    املجثبراع أو أي 

ش مء ممنً    ئظاة مً الثعا د يل  ا خدماع وبالث ادى ما  ين أظراف 

 لثعا د. ا

الثعا د ما  ين ا خهومة وما  ين ا  امعاع العامة يل  ةىفي   رامص محدد   -

صواء لل حث والثعوير أو ئو اء املرالس العلمية أو الثأميل والثدةيب أو مل ما 

ل  يال ة  دوة ا  امعة    تع يل الىمو الا ثوادياالجثماا  وكلو ووق 

 ضوا غ يحددما الثعا د. 

لعامة م ترلين أو مىفرديً يعمل يل  حل امل نالع ةهليف ا  امعاع ا -

 املجثلفة وةعوير  رامص ةىموية    املحاوظاع واملىاظق ووق تعا داع خااة.

 شموى ا  امعاع  أية ش هاع لالةواالع أو املعلوماع.  -

الاصثجدا  امل ترك للمجثبراع ئما مً خالى اهثةاى العل ة أو مً خالى أهظمة  -

 أو مليهما.VirtualLabs املجثبراع الاوتراضية

. متطلبات إلداسة الجودة الشاملة في مؤظعات التعليم العالي والبحث العلمي 3

 واملبادئ العتة

ئن ةع يق ئداة  ا  ود  ال املة    العديد مً الدوى املثةدمة )لأمريها 

واليا ان( والعديد مً الدوى  وةوبية وبعض الدوى الىامية وما ةل  م ا الثع يق مً 

هجاحاع للمإصضاع ال م ة يح كلو  صلوب يل  مضثوي ةحضين املىثص وزياد  العلب 

يل  ةلو املىثجاع    املجاى الا ثوادي والوىاا  والثنىولوج ؛ أوجد مبرةا  ويا وميال 

شديدا لثع يق م ا  صلوب  الىظا  واملإصضاع الثعليمية    العديد مً الدوى، وكلو 

ه م ا املف و     ةلو املإصضاع، حيث ةسايد يدد املإصضاع للثفوي الن ير ال ي أحرز 

التر وية ال م ةجض  لىظا  ا  ود  ال املة، وةد ةسايدع مإصضاع الثعليم العال  ال م 

(  2082ئل  )  0834( دماٍن وص عين مإصضة يا   53ة يح ئداة  ا  ود  ال املة مً )

   الدوى املثةدمة وبعض     اإلضاوة ئل  النثير مً املإصضاع0880مإصضة يا  

 للىجاحاع ال اةلة ال م 
ً
الدوى الىامية ال م ظ رع ةسايد يددما ازديادا معردا، وهظرا
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حةةتها املداةش الثاهوية واليدادية    العديد مً الوالياع واملىاظق  أمريها بعد ةع يق 

 Newtonينية ) ئداة  ا  ود  ال املة    مل مً مديىة )هيوةاون(  والية )ماهاةيو(  مر 

School in Connecticut  ىاء يل  مفاميم ا  ود  ال املة )لديمىص(، 0884( يا   

   بعد ةدةيب الهوادة 0888( الثعليمية يا   (Detroitول لو ةجربة مديىة ديترويح 

الداةية املىاص ة    مداةص ا، ومداةش )مح جيهومب( الثاهوية    مديىة )صجيو(  والية 

 ، وال م أا ح هظا  ا  ود  0883يا   (MT. EdgecumbeHighSchoolinStickلضها  ) 

ال املة هظاما ومىهج حيا  لهل مً العالب واملعلمين والعاملين، و د أوجد الىجاح 

الن ير للمداةش  مرينية و وةوبية    ةع ية  مبرةا لثع يق م ا الىهج ا  ديد    

  ا  ود  ال املة    الىظا  مجاى الثعليم، ومً املبرةاع لثع يق ئداة 

 :(052، ص2440محمد،  الرشيد، )الثعليمم

تعثمد املإصضة ا  امعية العلمية ضمً اصتراةيجياتها يل  ئداة  جود  شاملة ةمننها 

مً ةحةيق أمداو ا، وةل ية حاجاع وةغ اع زباةنها ا خاليين واملرةة ين  أ ل ةهلفة 

 ممنىة.

 اصية إلداة  ا  ود  ال املة ويما يل يمنىىا الثعرض ألمم امل ادب  ص

 (OOTIE M.CHRISTIAN, 1999, , p19- 20) 

 مبذأ التركيز:-1

يعد الترليز يل  العالب وةحةيق ةضاه وةل ية احثياجاة  مو ال دف الرةيس م ألي 

مإصضةا  امعية العلمية ماهح، وم ا ما يراه أغلب ال احثين، حيث يهون العالب 

 ي ةرةنس يل
ّ
ي  ا  ود  ال املة، وممنً مالحظة العىاار  صاصية    ال هل املحوة ال

 (:880مإيد ي د ا خضين الفضل ويوصف ح يم العاتي ص)املوال  
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 :Source)ع لة ا  ود  ال املة املرةنس  يل  ةضا العالب (:11الشكل سكم ) 

Kraiweski, lee and ritzman, larry, , 1993, p141) 

اصثجالص أن الترليز يل  العالب مو مً أمم اهعال ا مما ص ق يمنً  

 ي 
ّ
ورص هجاح املإصضةا  امعية العلمية    الفنر الترويج  للفنر واملعروة ا خديث ال

 ي يعثمد يل  العالب لىةعة  داية ونهاية و اط املىظمة Kotlerجاء    
ّ
وزمالؤه، ال

ري، لما أن م ما ماهح ظ يعة و اظ ا، وكلو مً خالى دةاصة صلول  العلميوالفن

 اصم هايف )ةحديد السبون يحةق للمإصضةا  امعية العلمية يددا مً الفواةد أمم ا

 .(004، ص2442يلوان املحياوي، 

   ةحضين يواةد املإصضةا  امعية العلمية: ئّن الترليز يل  العالب يإدي ئل

لض    مضثوى ياٍى مً الرضا، وم ا يحةق والء ياليا لديهم، مما يإدي ئل  

 مرلسما الثىاوس م    ال يئة العلمية. ةحضين

  ةل ية حاجاع العاملين    الثعرف يل  مضثوى ةضا العالب يً ا خدماع

 العلمية املةدمة ال م ةةد  ئلي ، يضايد يل  ةحضين جود  أداء ا خدمة.

  الترليز يل  ةحةيق الثحضين املضثمر  ووة  مثهاملة، ئك أن الامثما   العالب

العاملين  املإصضةا  امعية العلمية هحو ةحةيق  يإدي ئل  ةوجي  ج ود

 أمداف جمي  أصخاب املوا ح.
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  الترليز يل  العالب يإدي ئل  ةحةيق امليز  املضثدامة، ئك أن شعوة العالب  أن

ا  امعة تهثم    وتضع  ئل  ةل ية حاجاة  وةغ اة  يإدي ئل  تعميق الخالص 

 والوالء  خدمتها.

  ولضفة ئداة  ا  ود  ال املة ةىعلق مً م دأ ةضا لما أن ونر  ةضا العالب  

العالب ا خاةج  والداخل  أي الوحداع الثىظيمية داخل املإصضة ا  امعية العلمية 

أن أية وظيفة مً وظاةف ا  امعة  وفتها  بول مً أ ضا  وئداةاع وأوراد، حيث يرى 

ي غ  أن مىظمة وجدع مً أجل ةل ية حاجاع العالب، ول لو واّن أية وظيفة ي

تضتهدف ةحةيق ةضا العالب، ويإلد م ا ضروة  الترليز يل  السبون الداخل  وا خاةج ، 

وهل يامل مً املىظمة مو زبون داخل ، ويوعب ةحةيق العالب )املضثفيد( دون 

 ةحةيق ةضا العامل الداخل  )الفرد العامل  ا  امعة(.

حويل العلمم أحد يعد م دأ الترليز يل  العملية الهثاجية العلمية والث

الاصتراةيجياع امل مة ال م تعثمد يليها املإصضاع ا  امعية ا خدمية يل  حد صواء 

حيث ةةو  م ه الاصتراةيجية يل  ةىظيم  ج س  واملعداع و و  العمل ال م  امهانها 

ةةليل ةهاليف الثلف والضياع و خعاء، ألجل الاةةةاء  جود  مىثص املإصضةا  امعية 

مةاةهة م  الثحويل العلمم املىاوط ويا  امعاع، والاصثجا ة لرغ اع العل ة العلمية 

  املجثلفة.

 مبذأ التحعين املعتمش:-3

ةإلد ولضفة ا  ود  ال املة يل  أممية الثحضين املضثمر ملجثلف  و عة 

الوظيفية والعملياع الجضييرية    املإصضاةا  امعية العلمية، ويإلد م ا امل دأ ورضية 

 ا  ود  النهاةية ما ه  ئال هجيجة لضلضلة مً ا خعواع والي اظاع املترا عة.أن 

) اصم هايف يلوان ةحضين ا  ود  يل  أّنها "ا خلق املىظم لثغيير مفيد  JM Juranيرف 

 :(152، ص2442املحياوي، 

ئّن ونر  الثحضين املضثمر تعثمد يل  ةدييم ال حث والثعوير وتش ي  ال داع 

وة وامل اةاع، لدى النفاءاع الب رية املثاحة  املإصضة، لما يعد يىورا وةىمية املعر 
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، كلو أن الترليز يل  العلمم أصاصيا    ةجفيض الاهحراواع يل  مضثوياع الي اط

الثحضين املضثمر ألهظمة العملياع الثحويلية العلمية واملالية والجضويةية واملواةد 

لب لىجيجة لثةديم  يمة املىثص النهاتي، ل ا الب رية يحةق أيل  مضثوى مً الرضا العا

يثعلب  مر ئجراء الدةاصاع املضثمر  وةحليل الىثاةص للواوى ئل  لفاء  يالية ألهظمة 

املعلوماع املجثلفة مً ج ة وةعوير جود  املجرجاع مً ج ة أخرى، لما مو م ين    

 ال هل الثال :

 

 
 

يملية الثحضين املضثمر للثحويل العلمم يل  مضثوى املإصضة (: 10الشكل سكم )

 .(204، ص2448/2440)صوهيا محمد ال نري، العلمية ا  امعية 

لما أن املف و   صاس م مل دأ الثحضين املضثمر يي   مً صلضلة مً ا خعواع 

)مإيد ي د ا خضين الفضل املوال   48حضب ال هل ة م PDCAحضب دوة  ديمىغ

 .(808العاتي،  ص ويوصف ح يم
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 PDCAخعواع الثحضين املضثمر حضب دوة  ديمىغ  ي ين(: 13الشكل سكم )

 (Plan)املشحلة ألاولى: إلاعذاد أو التخطيط 

حيث يةو  وري حل امل امل  املإصضةالعلمية ا  امعية بغداد ملعا  ة موضوع 

الحواةية ةحضين املىثص العلمم أو العلمية وكلو  اصثعماى مجموية مً الوصاةل 

أمم ا: مجعغ  اةيثو، مجعغ ض غ ا  ود ، املدة  الثنراةي،  واةم املراجعة، 

 مجعغ الج جح، مجعغ ةحليل العملية، مجعغ الضبب والىجيجة،  يح ا  ود .

 (Do)املشحلة الثاهية: التىفيز 

يةو  الفريق  جىفي  خعة الثحضين املثفق يليها ومرا  ة صير و اظ ا  وفة 

 غيير ويها ئكا ما اصثلس   مر.مضثمر ، والث

 (Check)املشحلة الثالثة: الذساظة أو التذكيم 

خالى م ه املرحلة يهثم الفريق  دةاصة الىثاةص املثحول يليها خالى الثىفي  

ومةاةهتها  الىثاةص املرجو  أو املثو عة صا ةا، و   حالة وجود خلل وال د مً ئياد  ةةويم 

 ا خعة أو ئيةاف العمل بها.
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 (Act)املشحلة الشابعة: التصشف أو التصحيح 

ئكا ماهح الىثاةص املثحول يليها هاجخة ومرضية يثم ةع يق الثغيير، أما ئكا 

 ماهح صل ية يثم اصج عاد الثغيير وئياد  الدوة .

 مبذأ الليادة املوجهة:-4

 املة، ئّن الثعوةاع ا خديثة واملجضاةية    أصاليب املىاوضة وظ وة ئداة  ا  ود  ال

مً أمم أص اب الامثما   الةياد  لعملية أصاصية لىجاح أمداف املإصضة العلمية 

ا  امعية، ل ا يجب أن يجضم الةاةد  مجموية مً املواافاع يىد ةع يق ئداة  ا  ود  

 (:00ال املة    مإصضث  أمم ا )

 الثمنً مً ةحديد م ادب ئداة  ا  ود  ب هل مف و  واضح. -

 ين املضثمر ألجل الواوى ئل  مدف العيب الوفري.العمل  م دأ الثحض -

 ت نيل وري يمل تضع  ئل  حل م امل ا  ود  والثحضين املضثمر. -

 الىجاح    ئ ىاع العاملين  أّن: -

 .الالتزا   م ادب ئداة  ا  ود  ال املة خالى يمل م يحةق ل م أمداو م وةعلعاتهم 

 ة  ا  ود  وزياد  الهثاجية ئش اع حاجاتهم مثو ف يل  مدى وييهم وئدةال م  ادا

 والثحضً املضثمر.

  ةحةيق اصتراةيجية املإصضة العلمية ا  امعيةمثو ف يل  مدى ةحةيق أمداف

 ا  ود .

 مبذأ التخطيط الاظتراثيجي:-5

يعثبر الثجعيغ الاصتراةيج  أصاش ا  ود  ال املة موه  يهثم  ثحديد أمداف 

ةوور  ا لية ديم امليز  الثىاوضية مً وأو عة املإصضة، ولثحةيق م ه  مداف يجب 

يوضح الدوة الاصتراةيج   40خالى الثجديد والا ثهاة والثحضين املضثمر، وال هل ة م 

 لح ود .
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 مبذأ اثخار اللشاس على أظاط الحلائم:-6

ال د للمإصضاع العلمية ا  امعية ال م ةع ق هظا  ئداة  ا  ود  ال املة  أن تعثمد 

خيحة وليط مجرد ا تراحاع أو ةو عاع أوراد خااة م  ةعوة يل  حةاةق وبياهاع ص

العلم والثنىولوجيا وظ وة أصاليب ةةلل حاالع يد  الثألد واملج وى وكلو  االيثماد 

يل   صاليب النمية مثل: ش ر  الةراة، أو اصثعماى هظا  املعلوماع الداةية 

 (:008ص، 2442  اصم هايف يلوان املحياوي،)وا خاصوبية 

 

 (:154، ص0116كاظم هاًف علوان املحياوي،  (: الذوس الاظتراثيجي للجودة14الشكل سكم )

مددد ه املبدددرةاع وغيرمدددا ألددددع يلددد  أن ةع يدددق ئداة  ا  دددود  ال ددداملة  ددد  الىظدددا  الثعليمدددم 

ةحثددددا  ج ددددودا ال ةثو ددددف لثحضددددين  داء، لمددددا تهدددددف ئلدددد  ةحضددددين املدددددخالع والعمليدددداع 
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ومدددم العدددالب  ايث ددداةمم محدددوة العمليدددة الثعليميدددة  ددد  أي هظدددا   واملجرجددداع الثعليميدددة أال 

ةربددددوي، ويدددددرى ال احثددددان أن ئداة  ا  دددددود  ال دددداملة  ددددد  الثعلدددديم يمندددددً أن ةحةددددق الفواةدددددد 

 الثالية:

ضدددددددد غ وةعدددددددددوير الىظددددددددا  الداةي  ددددددددد  أي مإصضددددددددة تعليميدددددددددة هجيجددددددددة لوضدددددددددوح  دواة  .0

 وةحديد املضئولياع  د ة.

  جميددددددد  ا  واهدددددددب: ا  ضدددددددمية والعةليدددددددة والاجثماييدددددددة الاةةةددددددداء  مضدددددددثوي العل دددددددة  ددددددد .2

 والىفضية والروحية.

زيدداد  لفايدداع الداةيددين واملحاضددريً والعدداملين  املإصضدداع ا  امعيددة العلميددة وةودد   -8

 مضثوي أدائهم.

 زياد  الثةة والثعاون  ين املإصضاع ا  امعيةواملجثم .  -0

الضدليمة  دين جميد  العداملين  ةدووير جدو مدً الثفدامم والثعداون والعال داع الوضداهية  -0

  املإصضة ا  امعية م ما ملً ح م ا وهوي ا.

 زياد  الوا  والاهثماء هحو املإصضة مً   ل العل ة واملجثم  املحل .  -2

التددرا غ والثهامدددل  دددين جميددد  الداةيدددين والعددداملين  املإصضدددة ا  امعيدددة للعمدددل  دددروح  -5

 الفريق.

املسيدددد مدددً الاحتدددرا  والثةددددير املحلددد  ةع يدددق هظدددا  ا  دددود  ال ددداملة يمدددىح املإصضدددة  -3

 والايتراف العالمم.

 ةحديد مجاالع الثىمية املجثمعية ب هل يمل  ةع يةي بعيدا يً النال  الىظري.  -8

 خاثمة ثوصيات:

مً خالى ما ص ق كلره هجد أن ةصالة ا  امعاع    العور ا خاضر ةةو   دوة 

راحل ةعّوةما الا ثوادي  الغ  ممية    حيا   مم وال عوب يل  اخثالف م

والاجثماا ، ئك لم تعد مةووة  يل   مدداف الثةليدية مً حيث ال حث يً املعرودة 

والةيدا   الثدةيط،  ل امثدع الرصالة لج مل مل هواح  ا خيا  العلمية والثةىية 
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والثنىولوجية،  مر ال ي جعل مً أمم واج اع ا  امعاع املعاار  مو أن ةثفايل م  

 ثم  ل حث حاجاة  وةووير مثعل اة .املج

وئن مً ضمً أمم مثعل اع املجثم  مو الواوى ئل  مراةب ياليدة    ا ثهاة 

الثةاهاع املثةدمة والثةد  الثةنم والثنىولوج ، وال يثم كلو ئال  ثفعيل ةصالة 

ا  امعاع    ةي يغ حرلة ال حث العلمم، وةبغ ال حث العلمم    الدةاصاع العليا 

الثىمية ووثح  ىواع الثعاون والثيضيق والاةواى  ين ا  امعاع و عايداع   ةضايا

 الثىمية املجثلفة.

وةلسهدددددا  ددددد  مددددد ا العمدددددل يلددددد  ةوادددددياع ةجددددد  امل دددددا  واملميدددددزاع واملبدددددرةاع إلداة  

ا  دددود  ال ددداملة  حاجدددة ئلددد  ئحدددداخ مثعل ددداع أصاصدددية لددددي املإصضددداع ا  امعيدددة؛ مدددي 

املة  وددددوة  صددددليمة  ا لددددة للثع يددددق العملدددد  ولدددديط تضددددثعي  ةة ددددل مفدددداميم ا  ددددود  ال دددد

مجددددددرد مفدددددداميم هظريددددددة بعيددددددد  يددددددً الوا دددددد ، ولهددددددي ةتددددددرجم مفدددددداميم ا  ددددددود  ال دددددداملة  دددددد  

وللوادددوى ئلددد  ةضدددا املضدددثفيد الدددداخل  وا خددداةج  للمإصضدددة العلميدددة ا  امعيةاملإصضددداع 

 ا  امعية؛ ال د مً ةوور العديد مً املثعل اع ومنها:

   العليا لىظا  ئداة  ا  ود  ال املة.ديم وةأييد الداة  -0

ةرصدددديا دةاوددددة ا  ددددود  ال دددداملة  ددددين جميدددد   وددددراد لأحددددد ا خعددددواع الرةيضددددة لث نددددم  -2

ئداة  ا  ددددددددود  ال دددددددداملة، حيددددددددث ئن تغييددددددددر امل ددددددددادب والةدددددددديم واملعثةددددددددداع الثىظيميددددددددة 

الضدداةد   ددين أوددراد املإصضددة الواحددد  يجعل ددم ييثمددون ئلدد  دةاوددة ةىظيميددة جديددد ، 

دوةا  اةزا    خدمة الثوجيهاع ا  ديد     الثعوير والثجويد لدي املإصضاع  ةلعب

 العلمية ا  امعية.

ةىميدددددددة املدددددددواةد الب دددددددرية لددددددددى الددددددددماةر  أو امل دددددددروين  مددددددداديميين وةعدددددددوير وةحدددددددديث  -8

املىدددداتج وة نددددم أصدددداليب الثةددددويم املثعددددوة  مدددد  ةحددددديث ال يامددددل الثىظيميددددة إلحددددداخ 

 املعلوب. الثجديد العلمم املعر  

 م اةلة جمي  الدماةر     ا   ود امل  ولة لثحضين مضثوي  داء. -0

 الثعليم والثدةيب املضثمر لهاوة  وراد. -0
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الثعرف يل  احثياجاع املضثفيديً الداخليين ومم العل ةواملحاضرون وا خداةجون  -2

اء ال يً مم يىاار املجثم  املحل ، م  ئخضاع ةلدو الاحثياجداع ملعدايير لةيداش  د

 وا  ود .

 تعويد املإصضة العلمية ا  امعية ووة  وايلة يل  مماةصة الثةويم ال اتي لألداء. -5

ةعددددددوير هظددددددا  للمعلومدددددداع   مدددددد  ا خةدددددداةق؛ ألجددددددل اةجدددددداك  ددددددراةاع صددددددليمة ب ددددددأن أي  -3

 م هلة ما.

ةفددددويض الوددددالحياع يعددددد مددددً ا  واهددددب امل مددددة  دددد  ئداة  ا  ددددود  ال دددداملة ومددددو مددددً   -8

 والثعاووي بعيدا يً املرلسية    اةجاك الةراةاع.مضامين العمل ا  ماا  

امل داةلة ا خةيةيددة   ميد  املعىيددين  املإصضدةالعلمية ا  امعيددة  د  اددياغة ا خعددغ  -04

و مددددداف الالزمددددة   ددددود  يمددددل املإصضددددة مددددً خددددالى ةحديددددد أدواة ا  ميدددد  وةوحيددددد 

 املجثلفة. ا   ود وةو  الروح املعىوية     يئة العمل    ماوة املراحل واملضثوياع

اصددددثجدا  أصددددداليب لميددددة  ددددد  اةجدددداك الةدددددراةاع وكلددددو لسيددددداد  املوضددددويية بعيددددددا يدددددً  -00

 ال اةية.
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