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املكدمة
اؿُذ هلل سب ايعاملني ٚايصٚ ٠٬ايظ ّ٬عً ٢خامت ا٭ْبٝاٚ ٤املشطًني طٝذْا قُذ ٚعً ٢آي٘
ٚصشب٘ أمجعني ٚ:بعذ
فتعتدل اؾٛد ٠ندلْاَر َٔ ا٭طايٝب اييت دخًت سذٜجاً إىل فا٫ت ايذلب ١ٝبعذ إٔ أثبتت
لاسٗا يف فا٫ت أخش.٣
يهٓٓا ْؼاٖذ ٬ْ ٚسغ يف ا٭ٚطاط ايتعً ١ُٝٝإٔ اؾٛد ٠سادت عٔ َا ٚضعت ي٘ ٚيزا أسببت إٔ
املددل)
.
بعٓٛإ (دٛد ٠ايتعً ِٝبٝـٔ املعٗش ٚ
أعح ٖزا املٛضٛع ٚقذ عْٓٛت ي٘ :
ٚتهُٔ أُٖ ١ٝاملٛضٛع يف ن ٕٛاؾٛد ٠زلَ ١تُٝضٚ ٠ضشٚس ٚ ١ٜتتطًب إْظاْاً را َٛاصفات
َع٫ ١ٓٝطتٝعابٗا ٚايتعاٌَ َعٗا بفاعًٚ ٘ٝتكع ٖز ٙاملظٚ٪ي ١ٝعً ٢ايتعً ِٝيف إعذاد

أفشاد

ٜظتطٝع ٕٛايكٝاّ بزيو بهفا ٠٤عاي ١ٝإلعذاد د ٌٝقادس عًَٛ ٢ادٗ ١ؼذٜات اؿٝا ٠عً٢
أطع عًُْٚ ١ٝفظ ١ٝق.١ٜٛ
اؾٛد ٠إَا عٔ طشٜل
َٚا دعًين أتطشم شلزا املٛضٛع َا سأٜت٘ َٔ ايتطبٝل اـاط ٧ملفٗ. . ّٛ
 ٬عٓذ تٓفٝز بشْاَر َا أ ٚيكا : ٤اشلذف َٓ٘ ػٜٛذ
ايذلنٝض عً ٢دٛد ٠املعٗش د ٕٚاملددل فُج ً
ا٭داْ ٤ش ُِٖ ٣عايٚ ١ٝطاقات َتفذش ٠يف ايدلْاَر يهٓٗا اطتٓضفت بتذُٝع اؿًٜٛات أٚ
ًَ. ١ْٛأ. ٚأ. ٚاخل يظت ضذ تطع ِٝاملدشدات
َا. ٤أ ٚتٛصٜع قصاصات .
تػًٝف قاسٚس. ٠
باؾُايٝات.......
يهٔ أ ٜٔاملدشز ا٭طاط َٔ ٞعًُٓا ؟
ايدلْاَر
! !
ٌٖ ؼكل اشلذف ا٭طاطَٔ ٞ
املدشز ٖ( ٛايطايبْ )١شٜذ املدشز ػ٦ٝاً ًَُٛطاً إَا بايطايبْ ١فظٗا ٚطشٜك ١سٛاسٖا
يًُؼانٌ
. .
َٓٚاقؼتٗا َٚعاؾتٗا
سٛشلا
ْشٜذٖا فعاي ١ؽذّ ْفظٗا ٚعاً٥تٗا ٚقٝطٗا ٚتٓؼش فهش ٠اجياب ١ٝملٔ . .
طاٌ٥
ْعِ يًتعضٜض اإلجياب ٞايبٓاٚ ٤يٝع اؿؼ ٛايفاسغ ب. . ٬
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التنَيد – مفَوو اجلودة :
إٕ ايتعً ٖٛ ِٝأسذ َهْٛات اؿاد ١ا٭طاط ١ٝيهٌ فشد يف اجملتُع ٚريو ملا يًتعً َٔ ِٝأُٖ١ٝ
فتُع يزا فكذ
,
نبرل ٠يف تطٜٛش املٛاسد ايبؼشٚ ١ٜإطٗاّ ٚاضح يف ايتُٓ ١ٝا٫قتصاد ١ٜ٭ٟ
املاد ٟبٌ إٔ أفطٌ اطتجُاس ْك ّٛب٘ ٖٛ
أصبح عًُ ١ٝاطتجُاس ١ٜػأْ٘ يف ريو ػإٔ ا٫طتجُاس ,
ايبؼشٚ ٟنُا رنش فإٕ ايتعً ٖٛ ِٝأسذ َهْٛات اؿاد ١ا٭طاط ١ٝيًعٓصش
,
بٓا ٤ايعٓصش
ايبؼش ٟيزيو ناْت اؾٛد ٠ػعاساً َٚطًباً يف امل٪طظات ايتعً. ١ُٝٝ
. .

  1تعريف اجلودة :دٝذاً ٚأداد أت ٢باؾٝذ َٔ ايك ٍٛأ ٚايفعٌ
يػ َٔ ١داد جيٛد دٛدٚ ’ ٠دٛد ٠صاس ,
اؾٛد: ٠
ٚاؾٝذ ضذ ايشد.٤ٟ

( )

اجلودة اصطالحا:
دميٓر ايٛفا ٤عادات ايعُ ٌٝساضشاً َٚظتكبً٬
اؾٛد ٠عٓذ :
َٖ ٞا ٜتَ ّ٤٬ع اطتدذاَات ايعٌُٝ
اؾٛد ٠عٓذ دٛساٍ :
نشٚطيب ايتطابل َع َتطًبات املظتفٝذ. ٜٔ
:
اؾٛد ٠عٓذ
ايعٌُٝ
.
بشاْذ تًبٚ ١ٝػاٚص تٛقعات
اؾٛد ٠عٓذ طتٝذ ٕٚنٖٛني : ٚ

( )1لساى العرب-لإلهام العالهت ابي هٌظور-ج -2الطبعت الثاًيت -ص 411
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املدرب املظَر ) جودة :
 – 2املعيى اللغوي ملفردات عيواٌ البخح ( ,
1

-

ٜكاٍ طابل كدلَٓ ٙعشٙ
املٓعش :
املددل خ٬ف ,
:

دخًٝت٘ سكٝكت٘ – طابل – خدلَ ٙعٗشٙ
,
ايشدٌ
:
كدل
2

-

املعٗش ايصٛس ٠اييت ٜبذ ٚعًٗٝا ايؼ٤ٞ
:

( )

( )

( )

 – 3تعريف اجلودة يف التعليه :
ٖ ٞعًُ ١ٝإداس ١ٜتشتهض عً ٢فُٛع َٔ ١ايك ِٝتعتُذ عً ٢اطتجُاس ايكذسات ايفهش١ٜ
ايذلبٚ ١ٜٛتصف اؾٛد ٠ايتعًَ ١ُٝٝذ ٣لاح ايفشص ايتعً ١ُٝٝاملتاس١
,
يًعاًَني يف املٓؼا٠
املٓؼٛد٠
.
أَاّ ايط٬ب يف َظاعذتِٗ عً ٢ؼكٝل ايذسدات ايعًُ١ٝ
بأْٗا .
ٚميهٓٓا تعشٜف اؾٛد ٠يف ايتعً ِٝبصٛس ٠كتصش. ٠
ا٭فشاد اإلداس ) ٠يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝيتشظني
,
املاد١ٜ
املٓاٖر املظتًضَات ,
,
تفاعٌ املذخ٬ت (
ْٛع ١ٝاملدشدات بصفَ ١ظتُش٠

()4

دٛد ٠ايتعً ِٝتعين دعٌ ايتعًَ ِٝتعٚ ١بٗذ ١بعٝذًا عٔ اشلذس ايذلبٚ ٟٛاملاي ٞيف إَهاْٝات
تٛادٗٗا ٚٚضع سًَ ٍٛكاي٘ شلا َٔ خٍ٬
,
امل٪طظ ١ايتعً َٔ ١ُٝٝؼً ٌٝاملؼه٬ت اييت
ايتهايٝف
.
ٚايٛقاٚ ١ٝ٥اؿص ٍٛعً ٢أفطٌ كشدات بأقٌ
,
اإلدشا٤ات ايتصشٝش١ٝ
مجً ١اؾٗٛد املبزٚي َٔ ١قِبٌ ايعاًَني يف فاٍ ايتعً ِٝيشفع ٚؼظني دٛد ٠املٓتر ايتعًُٞٝ
 ,مبا ٜتٓاطب َع سغبات املظتفٝذ َٚ ٚع قذسات ٚزلات ٚخصا٥ص ٚسذ ٠املٓتر ايتعًٖٛٚ ُٞٝ
املتعًِ.

(  ) 1هعجن الوسيظ ولساى العرب )4( .ورقت عول هشكالث تذقيق الجودة في التعلين العام د/فايزة أخضر
(  ) 2هعجن الوغني .
(  ) 3هعجن الوسيظ .
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أوالً-اجلودة يف الكراٌ الكريه:
ظٗش اي ّٛٝيف ايعامل َا ٜظُ ٢مبفٗ ّٛاؾٛدٚ ٠ايزٜ ٟكصذ َٓ٘ دٛدٚ ٠إتكإ ا٭دا ٤يف نٌ
َٓاس ٞاؿٝاٚ, ٠تظع ٢اي ّٛٝايؼشنات ٚاشل٦ٝات ٚامل٪طظات إىل تطبٝل ٖزا ايٓعاّ يف نٌ
أعُاشلا
.
بٌ ٚمت ؽصٝص  ّٜٛيًتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝريو ٚزلٖ ٞزا اي ّٛٝباي ّٛٝايعامل ٞيًذٛدٚ. ٠إْٓا إرا
اهلل ايكشإٓ ايهشِٜ
عذْا إىل َٓبع عضتٓا ٚسطاستٓا إىل نتاب -

– لذ إٔ َفٗ ّٛاؾٛد٠

َفٗ ّٛأص ٌٝفَٓ ٘ٝبجل َٔ َٓعَٛت٘ ٚأٖذاف٘ ,اييت ميجٌ اإلتكإ ٚايذقٚ ١اإلسظإ فٗٝا
َهاْ ١عاي. ١ٝ
إٕ َفٗ ّٛاؾٛد ٠ميجٌ ق ١ُٝإطَ ١َٝ٬ؼشق, ١فإٕ ايكشإٓ ايهش ِٜقذ سح عً ٢اؾٛد ٠ايؼاًَ١
يف مجٝع ا٭عُاٍ اييت ٜٓبػ ٞإٔ ٪ٜدٜٗا اإلْظإ ٚ,قذ استبط َصطًح اؾٛد ٠يف ايكشإٓ ايهشِٜ
ٚ,اإلص٬حٚ. .غرلٖا .
مبفشدات َٚفاٖ ِٝنجرل, ٠رات ع٬قَٗٓ ١ا اإلسظإ ٚ,اإلتكإ ٚاإلسهاّ . .
ٚسظبٓا إٔ ْهتفٖٓ ٞا باؿذٜح عٔ َفٗٚ ّٛاسذ َ ٖٛٚفٗ ّٛاإلسظإ :
صٓع٘. .
أداد . .
ايًػ ٖٛ ١فعٌ َا ٖ ٛسظٔ ٚ,أسظٔ ايؼ. ٤ٞ
اإلسظإ يف :
تعاىل (وصوركن فأحسي صوركن )
 َ٘ٓٚقٛي٘ :

( )

ٚإرا ناْت اؾٛدَ ٠عٗشاً َٔ َعاٖش اإلسظإْٚ,تٝذْ َٔ ١تا٥ذ٘  ,فإٕ ايكشإٓ ايهش ِٜدع٠ٛ
اإلسظإ
.
َطًك ١إىل
قاٍ تعاىل (صبغة اهلل وهي أحسي هي اهلل صبغة وحني له عابدوى )
ٚيف قٛي ١تعاىل (:ليبلوكن أيكن أحسي عوالً)
(  ) 1التغابي آيت 3 :
(  ) 2البقرة آيت 138 :

( )

()
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إػاس ٠دًٚ ١ٝاضش ١إىل إٔ اؾضاٜ ٤تعًل بهٝف ١ٝا٭دا ٤نآ٥اً َا نإ ٖزا ا٭دا٤
ٚاإلسظإ يف ايعٌُ عً ٢قظُني  ,ا٭: ٍٚايتٛد٘ بايعٌُ هلل عض ٚدٌ ٚ,ايجاْ ٞاطتعُاٍ أعً٢
دسدات املٗاسٚ ٠اإلتكإ ف.٘ٝ
لذ مما طبل إٔ اإلسظإ ٜتطُٔ َعٓ ٢ايهُاٍ ٚاإلدادٚ ٠اإلتكإ ٚاإلخ٬صٚ ,بٗزا تهٕٛ
اؾٛدَ ٠عٗشاً َٔ َعاٖش اإلسظإ ٚمثش َٔ ٠مثاس.ٙ
اؾٛد. . ٠
َباد. . .٨
رنش .أبشص. .
ٚقذ طبل ايكشإٓ ايهش ِٜإىل . .
يف قٛي٘ تعاىل (ملي شاء هنكن أى يتقدم أو يتأخر )( ) يف ٖز ٙاٯ ١ٜإقشاس ٭بشص َباد ٨اؾٛدٚ ٖٛٚ, ٠دٛب
ا٫طتُشاس يف ايتشظٔ ٚايتطٜٛش
ايك( ِٝفايعبذ ٜ ٫ضاٍ يف تكذّ أ ٚتأخش ٚ ٫ٚقٛف يف ايطشٜل ايبت, ١فإٕ مل ٜهٔ يف
قاٍ ابٔ :
تكذّ فٗ ٛيف تأخش ٫ٚبذ)
,

( )

فٜٓ ٬بػ ٞ٭٪َ ٟطظ ١أ ٚػشن ١أ ٘٦ٖٝ ٚعًُٝا إٔ تتٛقف عٔ اطتُشاس ١ٜايتطٜٛش ٚايتشظني
عذ ١أْٗا قذ بًػت املٓتٗ ٢يف اإلتكإ ٚاؾٛد. ٠
ْٚايت ايؼٗادات ايعامل ١ٝيف ريو  ,٭ْٗا إرا تٛقفت عٔ ايتطٜٛش فإْٗا بايطشٚس ٠تتأخش  ,فايهٕٛ
أبذاً ٜ ٫عشف ايٛقٛف  ( ,فُٔ ٜ ٫تكذّ ستًُا ٜتأخش)

( )

َٔ خَ ٍ٬ا طبل ٜتبني يٓا إٔ ايكشإٓ ايهشَٗٓ ِٜر يًذٛدٚ ٠اإلتكإ يف عَُٝٛات اؿٝا٠
ٚفشٚعٗا ٚتفاصًٗٝا .

ثاىياً-اجلودة يف السية:
قاٍ سط ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ١ٝطًِ (( إٕ اهلل حيب إرا عٌُ أسذنِ عُ ً٬إٔ ٜتكٓ٘))

()

با٭ػٝاٚ ٤قاٍ
,
قتادَ ٠عٓا ٙأسظٔ نٌ ػ ٚ ٧اإلتكإ اإلسهاّٜ,كاٍ سدٌ تِ .كْٔ أ ٟسارم
قاٍ :
ايضٖش: ٟأصً٘ َٔ ابٔ تِكْٔ ٖٛٚ,سدٌ َٔ عاد مل ٜهٔ ٜظكط ي٘ طِٗ
(  ) 3هود آيت 7 :
(  ) 1الودثر  :آيت 37 :
(  ) 2الفوائد ابي القين 280
(  ) 3هبادئ إدارة الجودة الشاهلت-الشريف 134/1
(  ) 4كتاب صذيخ الجاهع-دديث رقن)5( 1880تفسير الجاهع ألدكام القرآى -القرطبي(سورة النذل أيت)88 -
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فطشب ب٘ املجٌ ٜ:كاٍ:أسَ َٔ ٢ابٔ تِكْٔ ثِ ٜكاٍ يهٌ صادم با٭ػٝا ٤تكٔ

()5

ثالجاً-اجلودة يف التعليه:
إٕ ايتعً ٖٛ ِٝأسذ َهْٛات اؿاد ١ا٭طاط ١ٝيهٌ فشد يف اجملتُع ٚ,ريو ملا يًتعً َٔ ِٝأُٖ١ٝ
نبرل ٠يف تطٜٛش املٛاسد ايبؼشٚ ١ٜإطٗاّ ٚاضح يف ايتُٓ ١ٝا٫قتصاد ١ٜ٭ ٟفتُع  ,يزا فكذ
أصبح عًُ ١ٝاطتجُاس ١ٜػأْ٘ يف ريو ػإٔ ا٫طتجُاس املاد. ٟ
اؾٛد ٠يف ايتعً ٖٞ ِٝعًُ ١ٝإداس ١ٜتشتهض عً ٢فُٛع َٔ ١ايك ِٝتعتُذ عً ٢اطتجُاس
ايكذسات ايفهش ١ٜيًعاًَني يف املٓؼأ ٠ايذلب. ١ٜٛ
يكذ أصبشت اؾٛد ٠يف امل٪طظات ايتعًٖ ١ُٝٝادظ ًا نبرلاً ٫طتدذاَٗا نُعٝاس يًُٓتر
ايتعًٚ ,ُٞٝأصبشت اؾٛد ٠ػعاساً َٚطًباً ٜٓعش إيٗٝا عً ٢أْٗا يف ا٭طاغ آي ١ٝيتشظني عٌُ
امل٪طظات ايتعًٚ, ١ُٝٝايظ٪اٍ ايزٜ ٟطشح ْفظ٘ ٖٓا ٖ ٌٖ" ٛلشٓا يف تطبٝل اؾٛد ٠يف
خاص ٖٚزا ٖ ٛايتشذ ٟايهبرل ايزٜٛ ٟادٗٓا يف
سٝاتٓا اي ١َٝٛٝبؼهٌ عاّ ٚيف ايتعً ِٝبؼهٌ "
عصشْا اؾذٜذ ٚاملتػرل

( )

إٕ عصش ايعٛمل ١ايز ٟفشض ْفظ٘ عً ٢سٝاتٓا ٚأطايٝبٓا يف ايتفهرل ٫بذ إٔ ْٛادٗ٘ بٓٛع١ٝ
دذٜذ َٔ ٠ايتعًِ ٚبأطايٝب تعً ١ُٝٝتتظِ باملشٚ ١ْٚاؾٛدٚ ٠اإلبذاع .
إر إٕ املطًٛب أصبح إٔ ٜتعًِ ايطايب نٝف ْ ُٜٞٓفظ٘ ًٖٗ٪ٜٚا يًتهٝف َع َتطًبات سٝات٘
املتػرلٜٚ,٠ش ٣دآٜع اسناس ٚيف نتاب ١إص٬ح ايتعًٚ ِٝاؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف سذش ٠ايذساط ١إٔ
اؾٛد ٖٞ ٠اؿٌ

(  ) 1هجلت الوعلن-هنتدياث السبورة-بذث وترجوت /د-أدود يوف أبو هلوح
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  1اجلودة تعين عدو البساطة :ٜعتكذ ايبعض إٕ اؾٛدٚ ٠ايتهًف ١تَ٪إ ٜٓ ٫فصٖٚ ٕ٬زا ا٫عتكاد غرل صشٝح .
بايعهع نًُا نإ ا٭َش بظٝط ًا نإ أقٚ ٟٛأنجش فاعً َٔ ١ٝايؼ ٤ٞاملعكذ .
"قاٍ طتٝف دٜٛض ( إٕ فًظفت٘ ٖ ٞإٔ تعٌُ ظذ يهٜ ٞصبح تفهرلى صافٝا نُا ٜهف ٞؾعٌ
ا٭َٛس بظٝط) ١
إٕ ٖز ٙايفهش ٠تظتشل ايتهشاس إرا نإ بإَهاْو دعٌ ا٭َٛس بظٝط ١فُٝهٓو ؼشٜو
اؾباٍ .
فاعًٝتو فايتعكٝذ ٜذخًو يف ساي َٔ ١عذّ ايٝكني
,
ٚنًُا دعًت عًُو َعكذاً ,قًت
ٚاـُٛد.
يف سني إٔ ايبظاط ١متهٓو َٔ إٔ ػعٌ اؾُٝع ٜشنض ٕٚعً ٢سَ ١ٜ٩ؼذلن ١أٖ ٚذف
ٖٓاى قَ ٠ٛزًٖ ١تهُٔ يف ايبظاط. ١
*أداد طرلد ٞبش ٜٔايز ٟػاسى يف تأطٝع ػشن ١دٛدٌ تٛضٝح ٖز ٙاملظأي ١عٓذ َا قاٍ يف
ػشنت٘ "ايٓذاح طٝأت َٔ ٞايبظاط"١
:

( )

-2اجلودة تعين اهلدر يف املال واجلَد والوقت :
اشلذس .
ٖٚزا ا٫عتكاد غرل طً ِٝفاؾٛد ٠اؿكٝك ١تعين قً. ١
جيب إٔ ْع ٞإٕ املتػرل ا٭طاغ يف اؾٛد ٖٛ ٠اإلْظإ ٚاؾٛد ٠ايؼدص ١ٝأطاغ اؾٛد ٠يف
امل٪طظات ايتعً١ُٝٝ
فاؾٛد ٠ايؼدصَ ١ٝتعذد ٠ا٭بعاد  ٖٞٚعًُ ٫ ١ٝتٓتٗ َٔ ٞايتشظني املظتُش يًزات .
(  ) 1نتاب دي ٌٝايععُ – ١سٚبني ػاسَٚا-ص 6
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ٚميهٔ انتظابٗا ٚتعضٜضٖا  ٖٞٚتٓعهع عً ٢ايظًٛى اي َٞٛٝيًفشد ٚتتطح أبعادٖا
َٔ خ ٍ٬ايظُات اإلجياب ١ٝيًفشد ٚايع٬قات اإلْظاْ ١ٝاؾٝذٚ ٠ا٭دا ٤ايفا٥ل يف ايعٌُ

السنات االجيابية:
 تكذٜش ايزات ايصذم ٚا٭َاْ١ املبادسٚ ٠املجابش٠ املظٚ٪ي ١ٝايؼدص١ٝ ايتشظٔ املتظُش يًزات قب ٍٛايٓكذ ايًٝاق ١ايبذْٚ ١ٝسظٔ املعٗش ايتٛاصٌ اؾٝذ اْ٫طباط ٚإداس ٠ايٛقت -املش١ْٚ

العالقات اإلىساىية :
 اٖ٫تُاّ باٯخشٚ ٜٔاملعاًَ ١باسذلاّ سظٔ اإلصػا٤ اؿذٜح عٔ اٯخش ٜٔبإجياب١ٝ ايتشٚ ١ٝا٫بتظاّ إداس ٠املؼاعش -ا٫عذلاف با٭خطا٤
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 ػٓب اؾذٍ ٚايتعًٝكات ايظاخش٠َ -ظاعذ ٠اٯخشٜٔ

األداء الفائل يف العنل :
 ايٛفا ٤باملٛاعٝذ ايكذس ٠عً ٢ايعٌُ ضُٔ ايفشٜل اإلملاّ مبٗاّ ايٛظٝف١ اؽار ايكشاسات بٓا ٤عً ٢اؿكا٥ل ايكٝاّ باملُٗات سظب ا٭ٚيٜٛات -املبادس ٠إىل ؼظني ايعٌُ

-3عدو إدراج اجلودة و اإلتكاٌ مً بني قينيا احلاكنة:
عً ٢ايفشد ٚامل٪طظات اؿشص عً ٢دٛدٚ ٠إتكإ ايعٌُ َٔ َٓطًل سذٜح
"إرا عٌُ أسذنِ عُ ً٬فًٝتكٓ٘ "
ٚإرا اطتؼعشْا اؾٛدٚ ٠اإلتكإ نك ١ُٝفإْٓا طٓششص عً ٢دٛد ٠سٝاتٓا ٚع٬قتٓا ٚدٛدَ ٠ا تكذَ٘
يًتعًٚ ِٝغرل. ٠
ايكا ٌ٥إرا نإ ػ ٤ٞطٝشذخ ,فأْا َٔ حيذد نٝف
قاٍ طتفٔ آس ن((: ْٞٛإْين أسب ايتعبرل "
طٝشذخ" اؿل أْين أْا ٚأْت أطاغ اؾٛد ٠ايؼاًَٖٚ ١زا َٖ ٛا أطًل عً" ٘ٝأطًٛب َٔ ايذاخٌ
,
يًداسز " غصٛص اؾٛدٚ ٠أطًٛب َٔ ايذاخٌ يًداسز ٜعين إٔ تبذأ بٓفظو – مناردو ْٚضاٖ١
,
ػدصٝتوٚ,دٚافعو ٖٚزا ا٭طًٛب نجرلاً َا ٜتطًب تػٝرلًا ػدصٝاً ٚيٝع تػٝرلات يف ايعاًَني
َعو .
املدلَر فايٓاغ تصٓع إطذلاتٝذ ٘ٝامل٪طظ١
,
إرا أسدت إٔ ؼظٔ ايدلْاَر فعًٝو أ ٫ٚإٕ تطٛس
ٚبٓٝتٗا ْٚعُٗا ٚأطايٝبٗا – ٖٚز ٙمبجاب ١ا٭ٜذ ٚ ٟا٭رسع ٚايعكٚ ٍٛايكًٛب يًُ٪طظ))١
,
املباد. ٨طتٝفٔ آس نْٞٛ
(  ) 1ايكٝاد ٠املشتهض ٠عً. . ٢

( )
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-1خطوات تطبيل اجلودة يف التعليه:
ٜٛ ٫دذ أطًٛب ٚاسذ َتفل عً َٔ ٘ٝمجٝع ايباسجني ٚاملٗتُني يف ٖزا اجملاٍ ٚ,يهٔ تٛدذ
خطٛات أطاط ١ٝجيب إتباعٗا :ٖٞٚ
-1إٔ ته ٕٛسطاي ١امل٪طظ ١ايتعًٚ ١ُٝٝاضشٚ ١إٔ تتطُٔ يف خططٗا ٚأٖذافٗا بشْاَر
ؼظني اؾٛدْٚ ٠ؼش ثكاف ١اؾٛد.٠
-2ؼذٜذ َعاٜرل يكٝاغ دٛد ٠املدشدات ايتعً,١ُٝٝبعذ دساط ١سغبات ٚاستٝادات
املظتفٝذ َٔ ٜٔخذَ ١ايتعً.ِٝ
اؾٛد ٚ ٠أطايٝب تطبٝكٗا
,
-3تذسٜب ايكادٚ ٠املظٛ٦يني يف ٚصاس ٠ايذلب,١ٝعًَ ٢فاٖ ِٝإداس٠
  4تؼه ٌٝفًع يًذٛدٜ ٠ؼشف عً ٢ؽطٝط ٚتٓفٝز ٚتك ِٝٝايدلاَر ايذلب. ١ٜٛ-5إعذاد ٚتٛصٜع دي ٌٝيًذٛد.٠
-6ايتطبٝل ايفعً ٞيًذٛد ٠يف امل٪طظات ايتعًٚ ١ُٝٝفك ًا يًُشاسٌ املتعاسف عًٗٝا عً ٢إٔ
ٜه ٕٛقذد يف نٝف ١ٝايتٓفٝز ٚ,نٝف ١ٝتفٜٛض ايص٬سٝات يٮفشاد ٚ,اإلدشا٤ات ايعًُ١ٝ
يتظٗ ٌٝريو  ٚا٫بتعاد عٔ اشلذس يف املاٍ ٚاؾٗذ ٚايٛقت .
-7تكَٚ ِٝٝتابع ١ايتٓفٝز خط ٠ٛغطٚ ٠ٛص ٫ٛإىل ط ١َ٬ايتطبٝل ٚؼكٝل ا٭ٖذاف .
َ-8شاقبٚ ١تك ِٝٝايٓتا٥ر باطتُشاس يًشفاظ عً ٢ايهفاٚ ٠٤ا٫طتدذاّ ا٭َجٌ يًُصادس.
يزيو
ْ- 9-عِ اؿٛافض َٚ,هاف ١٦املٛظفني َع تٛفرل ايذعِ املاي ٞاملٓاطب .
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-2مراحل تطبيل اجلودة يف التعليه :
-1خًل ثكاف ١اؾٛد.٠
-2اختاس املذخٌ املٓاطب يًتطبٝل.
-3إعذاد اـطط ايتفص.١ًٝٝ
-4تٛفرل املٛاسد اي٬صَ.١
َ-5شسً ١ايتٓفٝز ايفعً.ٞ
َ-6شسً ١ايتكٚ ِٝٝاملتابع.١

 3الصعوبات يف حتكيل اجلودة :-1ايبعذ عٔ ايتدطٝط ا٫طذلاتٝذ ٚ ٞا٫نتفا ٤بايتدطٝط قصرل ا٭دٌ ٚ,ايذلنٝض عً٢
املذخ٬ت أنجش َٔ املدشدات .
غٝاب ايٓعاّ امل٪طظٚ, ٞطٝاد ٠ا٭ْعُ ١اييت تعتُذ عً ٢أطًٛب املشنض ١ٜايبشت. ١-3عذّ ٚدٛد ايُٓٛرز املجاي ٞايز ٟميهٔ ا٫طذلػاد مبٓٗذ٘ اإلداس, ٟعٓذ تطبٝل منٛرز
اؾٛد.٠
-4قً ١ايتضاّ ايكٝاد ٠يف امل٪طظ ١ايتعً ١ُٝٝباؾٛد ٠سٝح ٜكاسٕ ايعاًَ ٕٛبني َا ٜكٍٛ
َذٜشِٖ َٚارا ٜفعٌ .
-5ايهجاف ١ايط٬ب ١ٝيف بعض َذاسغ ايتعً. ِٝ
-6ضعف اإلسظاغ بايٛادب ٖٓ:اى فشٜل َٔ ايعاًَني ٜعاْ َٔ ٞرب ٍٛسٚح ايعٌُ يذٖٛٚ, ٜ٘
ٜٓضع باطتُشاس إىل ْٛع َٔ اْ٫طٛا ٤عً ٢ايزات ْ ٖٛٚضٚع ر ٚأثش طًيب عً ٢اإلسظاغ باملصًش١
ايٛطٓٚ ١ٝاملصًش ١ايعاَ ١عَُٛاً .
  7إيكا ٤ايً ّٛعً ٢اٯخشٚ ٜٔعً ٢ايٛاقع.ايتعً١ُٝٝ
.
-8عذّ ٚضٛح املٗاّ ٭فشاد امل٪طظ١
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-9غجاَ ١ٝ٥ا ٜٓؼش َٚا ٜكشأ يف ػبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاع ٞسٝح ٜتطا ٍ٤ايهٝف عً ٢سني
ايهِ ٚتشطِ َعاْ ٞاؾٛد ٠بػرل سكٝكتٗا ٚ,ته ٕٛايُٓارز ايزٖٓ ٖٞ ١ٝايظطش١ٝ
ٜتطدِ ,
ٚاييت تشنض عً ٢املعٗش ٚتت٬ػ ٢تذسجيٝا دٛد ٠املددل .
اإلسباط قذ متش عً ٢امل٪طظ ١ايتعً ١ُٝٝبعض ايعكبات اييت ؼ ٍٛبٚ ٘ٓٝبني ؼكٝل
:
10ٖذف٘ .
 11نجش ٠املؼانٌ  َٔ:ايطبٝع ٞعٓذ اْ٫تكاٍ َٔ َشسً ١إىل َشسً ١أخشٚ ٣دٛد بعضاملؼانٌ اييت تعٝل ايتكذّ ٚا٫طتُشاس م ٛاشلذف ٚم ٛايتػٝرل .
املًٌ ظاٖش ٠املًٌ ٚايظآَٚ ١ايؼعٛس بايطٝل ٚايطذش ٜه ٕٛعا٥ل عٔ َتابع ١ؼكٝل
: 12اشلذف قذ ٜظتػً٘ احملبطني يف تعط ٌٝتطبٝل ْعاّ اؾٛد ٠نٌ َا عًٝو ٖ ٛايصدل
املًٌ ٚسذخ ْفظو بٛقت اؿصاد ٚايٓتا٥ر
ٚاْ٫صشاف عٔ َظببات ٖزا ,

( )

-4خطوات العالج وإجياد احللول :
-1تهجٝف ايتٛع ١ٝبأُٖ ١ٝاؾٛدٚ ٠ايتعشٜف عٓٗا ٚتهجٝف ايدلاَر ايتذسٜب ١ٝشلا .
-2إجياد آيْ٫ ١ٝتكا ٤ايكٝادات اإلداس, ١ٜايكادس ٠عً ٢ؼٌُ دٚسٖا يف َٛادَٗ ١تطًبات
ايتػٝرل .
-3ايٓعش إىل مجٝع املٛظفني يف امل٪طظ ١ايتعً ١ُٝٝباعتباسِٖ ػشنا ٤يف تطبٝل ٚإلاح
اؾٛد. ٠
 ٚ 4دٛد ٖذف أعً: ٢ئ تتشكل اؾٛد ٠عً ٢املظت ٣ٛايعاّ إ ٫إرا ؼككت عً ٢املظت٣ٛأعًٚ ٢ئ ٜه ٕٛاشلذف نبرلاً إ ٫إرا نإ ُٜٛٓ
ايؼدصٜ ٫ٚ ٞه ٕٛريو إ ٫بٛدٛد ٖذف . .
,
ايذْ ١ٜٛٝف٬بذ َٔ ٚدٛد أٖذاف ندلٚٚ ٣ضٛح بشاَر يتشكٝل تًو
,
فٛم املصاحل ٚايػاٜات
ا٭ٖذاف ٚ.إ ٫طٝطٌ اشلذف عباس ٠عٔ َٓاس ٠تًٛح َٔ بعٝذ ,يهٔ  ٫تٛدذ آي ١ٝأٚ ٚط ١ًٝإىل
.
ايٛص ٍٛإيٗٝا

( )

(  ) 1كتاب إستراتيجيت ًظام الجودة في التعلين – هحود بي ًايف –ص48
( َ ) 1ذخٌ إىل ايتُٓ ١ٝاملتهاًَ– ١س ١ٜ٩إط– ١َٝ٬ايبهاس

جودة التعليم بني املظهر و املخرب

15

باملسئولية
:
-5الشعور
يٮفشاد ٚ.اؾٛد ٠ايؼدصَٓ ١ٝبعٗا ايؼعٛس
.
دٛد ٠امل٪طظ ١ايتعًَٓ ١ُٝٝبعٗا اؾٛد ٠ايؼدص١ٝ
باملظٛ٦ي. ١ٝفشني ٜؼعش املش ٤ظظاَ ١ا٭َاْ ١اييت سض ٞعًُٗا تٓفتح أَاَ٘ أفام  ٫سذٚد شلا
.
يًُبادس ٠بايكٝاّ بؼَ ٤ٞا .
يف ساي ١ايٛع ٞعكٝك ١ايتهًٝف ًٜ ٫تفت املش ٤إىل املتًه٦ني  ٫ٚإىل املجبطني ٚ,إمنا ٜظتشطش ساي١
ايظباقني َٔ أٚي ٞايعضّ .
إٕ ضعف ايؼعٛس باملظٛ٦ي ٫ ١ٝخيًف ٚسا ٙ٤ط ٣ٛايؼعٛس بايتفاٖٚ ١ايفشاغ ,
باملظٛ٦يٚ ١ٝإٔ ايتكضّ ايزٟ
,
إٕ عًٓٝا إٔ ْٛقٔ إٔ بضٚغ (ايؼدصٜ ٫)١ٝتِ إ َٔ ٫خ ٍ٬ايؼعٛس
ْؼاٖذ ٙاي ّٛٝيف نجرل َٔ ايٓاغ َا ٖ ٛإٚ ٫يٝذ تبًذ اإلسظاغ باملظٛ٦ي ١ٝعٔ أ ٟػ! ٤ٞ

-6التنخور حول مبدأ :
َبادٚ ٘٥أساد إىل داْب ريو إٔ حيكل َصاؿ٘ إىل اؿذ ا٭قص ٢فأْ٘
,
إرا أساد املٛظف إٔ ٜعٝؽ ٚفل
ايٓكٝطني إْ٘ ٫بذ يف بعض املٛاقف َٔ ايتطش ١ٝبأسذُٖا ست٢
!
بزيو حيا ٍٚاؾُع بني
ٜظتك ِٝاٯخش .
آت ٞإَا اْ٫تصاس يًُبذأ عً٢
إٕ ؼكٝل املصًش ١عً ٢سظاب املبذأ ٜعذ اْتصاسا يؼٗ ٠ٛأ ٚغشض .
سظاب املصًش ١فإْ٘ مبجاب( ١ايذلبع) عً ٢قُ َٔ ١ايؼعٛس بايظعادٚ ٠ايشضا ٚايٓصش ٚاؿهُٚ ١ايجك١
ايتعً١ُٝٝ
.
بايٓفع ٖٚ.زا َا ْطُح إي ٘ٝيتشكٝل اؾٛد ٠يف امل٪طظات
.

اآلٌ وال تيتظر حتسً الظروف :
-7أعنل ما ٍو ممكً ,
يف فتُعٓا أدب ٜظُ( ٢أدب ايؼه َٔ ٣ٛايضَإ ) فٓش ٣إٔ ايٓاغ ٜؼه َٔ ٕٛط ٤ٛا٭سٛاٍ ٚتهشس
أصَ ١يهٓ٘ يف
ايضَإ ,جيب عًٓٝا إٔ ْتشً ٢بشٚح ا٫جياب َٔ ١ٝخ ٍ٬اإلدساى بإٔ نٌ ؼذ ٜظبب ,
أْفظِٗ فا٭صَات ٖ ٞاييت
فشصٜٚ ١تٝح ٭ٚي ٞايعضا ِ٥ايظباق ١إٔ ٜهتؼفٛا . .
ايٛقت ْفظ٘ ميٓح ,
تصكٌ ايؼدص ١ٝيٝهٔ ػعاسْا داُ٥اً "باػش َا ٖ ٛممهٔ اٯٕ "فإرا عًُٓا بٗزا ايؼعاس فظٛف ْهتؼف
إٔ ايصعٛبات اييت ْٛادٗٗا َذلابط١
اـٝط إرا فعًٓا َا ٖ ٛممهٔ اي ّٛٝصاس َا ٖٛ
,
ٚإٔ َباػش ٠املُهٔ طٛف ػعًٓا منظو بطشف
ممهٓاً غذاً
َظتش ٌٝاي. . ّٛٝ
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اجلودة الشاملة
تشتبط اؾٛد ٠ايؼاًَ ١بايكٝاد ٠ايذلب ١ٜٛاستباطاً َباػشاً ٚتتأثش مبُاسطات ايكا٥ذ ٚطٛف ْأتٞ
عً ٢رنش ريو يف طٝات ٖز ٙايٛسقٖٓٚ , ١اى عذَ ٠ذاخٌ يتطبٝل اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط:١

 -1اإلطذلاتٝذ: ١ٝ
إٔ ٜه ٕٛيذ ٣ايكٝاد ٠ايذلب ١ٜٛخط ١عٔ َظتكبٌ املذسط ١يف ايظٓٛات ايج٬خ إىل مخع
ايكادَ.١

 -2اشلٝانٌ :
تٓع ِٝاشلٝهٌ املذسطَ ٞع تػٝرل املظٛ٦يٝات ٚايٛظا٥ف ٚا٭دٚاس ٚبٓا ٤فشم ايعٌُ .

 -3ايٓعاّ :
إعذاد ْعاّ دذٜذ يتشظني املدشدات ٚصٜاد ٠فاعً ١ٝايتذسٜع َع إضاف ١ابتهاسات دذٜذ ٠تظِٗ
يف ؼظني املذخ٬ت ٚبايتاي ٞؼظني فاعً ١ٝايٓعاّ املذسط. ٞ

 -4ايعاًَ: ٕٛ
َعاًَ ١ايعاًَني "املعًُني ٚاإلداسٜني " بؼهٌ ٥٫ل َٓٚاطب إلػباع استٝاداتِٗ ٚؼكٝل
طُٛساتِٗ َٔ خ ٍ٬اطتدذاّ أطًٛب ايع٬قات اإلْظاْ ١ٝيف ايعٌُ .

 -5املٗاسات :
ؼظني قذسات َٗٚاسات ايعاًَني َٔ خ ٍ٬ايتذسٜب املظتُش ٫بتهاس أطايٝب دذٜذ ٠يف ايعًُ١ٝ
ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝقادس ٠عً ٢املٓافظٚ ١ؼكٝل استٝادات اجملتُع .

 -6ايُٓط:
إتباع ا٭مناط اإلداسٚ ١ٜايكٝاد ١ٜاييت تكٛد إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط. ١
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 -7ايك ِٝاملؼذلن :١إجياد ثكاف ١تٓع ١ُٝٝدذٜذٚ ٠ؼذٜذ ايك ِٝايظا٥ذٚ ٠تبذًٜٗا بجكاف١
ٚقا ١ٝ٥ت ِ٥٬ايتطٛس املظتُش .

أٍداف اجلودة الشاملة يف املدرسة :
يتش ٌٜٛفًظف ١اؾٛد ٠ايؼاًَ ١إىل سكٝك ١يف املذسط , ١جيب أ ٫تبكٖ ٢ز ٙايفًظف ١فشد
ْعش ١ٜد ٕٚتطبٝل عًُٚ , ٞيزيو فبُذشد اطتٝعاب َفٗ ّٛاؾٛد ٠ايؼاًَ ١جيب إٔ ٜصبح
دض٤اً َٔ ايكٝاد ٠ايذلب ١ٜٛيًُذسطٚ , ١إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١عًُ ١ٝط ١ًٜٛا٭َذ ٚتتهَٔ ٕٛ
َشاسٌ قذَّد ٠بؼهٌ دٝذ ٚتتبع إسذاٖا ا٭خشٜٚ ٣تِ تٓفٝزٖا باطتُشاس ٚ ,تٗذف إداس ٠اؾٛد٠
ايؼاًَ ١يف املذسط ١إىل :
 -1إسذاخ ْكًْٛ ١ع ١ٝيف عًُ ١ٝايذلبٚ ١ٝايتعً. ِٝ
 -2ؼكٝل ايتهاٌَ يف ايعًُٝات املذسط َٔ ١ٝخ ٍ٬تُٓ ١ٝايعٌُ بشٚح ايفشٜل ايٛاسذ .
 -3اؽار إدشا٤ات ٚقا ١ٝ٥يت٬يف ا٭خطا ٤قبٌ ٚقٛعٗا .
 -4اٖ٫تُاّ مبظت ٣ٛا٭داٚ ٤تُٓ ١ٝايهفا ٠٤ايتعً ١ُٝٝيًعاًَني باملذسط. ١
 -5تذسٜب ايعاًَني ٚفكاً ٫ستٝاداتِٗ ايفعً. ١ٝ
 -6تعضٜض ا٫تصاٍ ايفعاٍ بني املذسطٚ ١املظتفٝذ َٔ ٜٔخذَاتٗا .
 -7تطٜٛش ايٓعاّ اإلداس ٟباملذسط. ١
 -8ا٫ستكا ٤باؾٛاْب اؾظُٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايٓفظٚ ١ٝايشٚس ١ٝيًط٬ب .
 -9تٛفرل بَ ١٦ٝذسطٜ ١ٝظٛدٖا ايتفاِٖ ٚايع٬قات اإلْظاْ ١ٝبني مجٝع ايعاًَني .
 -10اطتدذاّ ايطشم ايعًُ ١ٝيتشً ٌٝاملؼه٬ت .
 -11ؼفٝض ايعاًَني عً ٢ايتُٝض ٚتبين ا٫بتهاس ٚاإلبذاع .
 -12تعضٜض اْ٫تُاٚ ٤اي ٤٫ٛيًُذسط. ١
قٝاد ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط : ١تتطًب قٝاد ٠عًُٝات اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط ١تٛفش
ايظُات ايعاَ ١يًكا٥ذ ايذلبَ ٟٛجٌ اـدلٚ ٠املٓافظٚ ١ا٫طتكاَٚ ١ايجبات عً ٢املبذأ ٚايجك١
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ايعاي , ١ٝباإلضاف ١إىل ايٛع ٞايتاّ باؾٛدٚ ٠سلٛشلا يهاف ١ا٭ْؼطٚ ١املٗاّ ٚ ,ايش ١ٜ٩ايٛاضش١
يعًُ ١ٝؼظني اؾٛدٚ , ٠املجابشٚ ٠ايتصُ ِٝيًشص ٍٛعً ٢ا٭ػٝا ٤ايصشٝش َٔ ١ايبذا, ١ٜ
َٗٚاسات ا٫تصاٍ َع اٯخش ٚاملش ١ْٚيف ايتعاٌَ َع ايٓٛعٝات املدتًف ١يًعاًَني َٔ أدٌ
ؼكٝل ايٓتا٥ر اييت تتٓاطب َع إَهاْٝاتِٗ َٚ ,عاؾ ١اـ٬فات ٚايصشاعات ٚاؽار ايكشاسات
يف ايٛقت املٓاطب .

متطلبات تطبيل اجلودة الشاملة يف املدرسة :
إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١أطًٛب إداس ٟسذٜح ر ٚفًظفٚ ١اضشٜ ١عٌُ عً ٢إجياد بَٓ ١٦ٝاطب١
يتشظني َٗاسات ايعاًَني َٚشادع ١آيٝات ايعٌُ بؼهٌ َظتُش باطتدذاّ مجً َٔ ١ايٛطاٌ٥
ٚايعًُٝات ؼكل أعً ٢دسد ١ممهٓ َٔ ١اؾٛدٚ ٠ايتُٝض يف ا٭دا ٤يًٛص ٍٛإىل كشدات تشضٞ
املظتفٝذ , ٜٔيزيو فإٕ إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف ايتعً ِٝشلا َتطًبات جيب إٔ ٜظتٛف ٢اؿذ
ا٭دَْٗٓ ٢ا يته ٕٛبذا ١ٜايتطبٝل دٝذٚ ٠قابً ١ي٬طتُشاس ;  ٖٞٚنُا : ًٜٞ

 -1ايٛع ٞمبفٗ ّٛإداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ: ١
َٔ خ ٍ٬إدساى مجٝع َٓظٛب ٞاملذسط ١بإٔ اؾٛد ٠ميهٔ قٝاطٗا َ ٖٞٚ ,عٝاس يتكذِٜ
اـذَات بأفطٌ أطًٛب ٚأسظٔ ْٛع ١ٝيتشكٝل سضا ٚطعاد ٠املظتفٝذ ايذاخًَٓ ( ٞظٛبٞ
املذسطٚ , ١ايطايب ) ٚ ,املظتفٝذ اـاسدٚ ( ٞي ٞأَش ايط٬ب ٚ ,اجملتُع بصف ١عأََ ) ١
خذَات املذسط. ١

 -2دعِ ٚقٓاع ١ايكا٥ذ ايذلب ٟٛيًُذسط: ١
قٓاع ١ايكا٥ذ ايذلب ٟٛيًُذسط ١بفًظف ١اؾٛد ٠ايؼاًَ٪ٜ ١د ٟإىل دعُ٘ شلا َٔ خٍ٬
َؼاسنت٘ رٖٓٝاً ٚعاطفٝاً ملٓظٛب ٞاملذسطٚ , ١تٗ ١٦ٝاملٓاخ ايتٓع ُٞٝايز ٟجيعًِٗ ٪ٜدٕٚ
أعُاشلِ ٚفكاً يًُعاٜرل احملذدٚ ٠عُاغ َتأثش ٜٔبايكا٥ذ .

 -3اٖ٫تُاّ باملظتفٝذ: ٜٔ
ٜعتدل إسضا ٤املظتفٝذ " ايذاخًٚ ٞاـاسدَ َٔ " ٞشتهضات اؾٛد ٠ايؼاًَٜٚ , ١كاغ ب٘ لاح
املذسط ١أ ٚفؼًٗا ٚ ,يتشكٝل اؾٛدٜٓ ٠بػ ٞعً ٢املذسط ١تٛفرل َتطًبات ٚاستٝادات
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املظتفٝذٚ ٜٔايتعشف عًَ ٢ذ ٣سضاٚ ِٖ٩طعادتِٗ باـذَات اييت تكذَٗا املذسط , ١باإلضاف١
إىل تطًعاتِٗ املظتكبً. ١ٝ

َ -4ؼاسنَٓ ١ظٛب ٞاملذسط: ١
متجٌ َؼاسنَٓ ١ظٛب ٞاملذسط ١يف اؽار ايكشاس ٚاقذلاح اؿً َٔ ٍٛاملباد ٨ا٭طاط ١ٝإلداس٠
اؾٛد ٠ايؼاًَٚ , ١ت٪د ٟاملؼاسن ١إىل تؼذٝع اإلبذاع ٚسفع ايشٚح املعٓ ١ٜٛيذ ِٜٗمما ٜضٜذ َٔ
ٚ ِٗ٥٫ٚأدا ِٗ٥يٮعُاٍ .
 -5تؼه ٌٝفشم ايعٌُ ٜ :عتدل تؼهٌ فشم ايعٌُ َٔ أِٖ اـطٛات ايتٓع ١ُٝٝيف إداس ٠اؾٛد٠
ايؼآًَٜٚ , ١بػ ٞإٔ ٜه ٕٛأعطا ٤فشٜل ايعٌُ َٔ املٛثٛم بِٗ ٚممٔ يذ ِٜٗايشغب ١يف
املؼاسنٚ ١يذ ِٜٗا٫طتعذاد َا ٜٓاط بِٗ َٔ َٗاّ  ,نُا ٜٓبػ ٞإٔ ميجًٛا مجٝع املظتٜٛات
باملذسطٚ , ١يذ ِٜٗايكذس ٠عً ٢ايتشًٚ ٌٝميًه ٕٛايص٬سٝات ٚ ,دعٌ فشم ايعٌُ َٔ
ايتٓعُٝات ا٭طاط ١ٝيٓؼش ثكاف ١اؾٛد ٠ايؼاًَٚ ١تطبٝكٗا إىل إٔ تتِ َؼاسن ١مجٝع
َٓظٛب ٞاملذسط ١يف تًو ايفشم بصٛس ٠تذسجي. ١ٝ

 -6تذسٜب َٓظٛب ٞاملذسط: ١
ٜعتدل ايتذسٜب قٛس ايتطٜٛش املِٗ ؾُٝع ايعًُٝات  ٖٛٚ ,ميهٔ مجٝع ايعاًَني باملذسطَٔ ١
ايكٝاّ بأعُاشلِ بٓذاح قككني بزيو دٛد ٠اـذَْ , ١عشاً ؿاد ١ايعاًَني إىل انتظاب
املٗاسات بصفَ ١ظتُشْ ٠تٝذ ١يًتػٝرل املطشد يف استٝادات ايعٌُ ٚايتطٛس ايتكين ٜٓٚ ,بػٞ
َ٬سع ١إٔ ٜه ٕٛايتذسٜب ػاَ ً٬ؾُٝع َٓظٛب ٞاملذسطٚ ١فكاً ٫ستٝاداتِٗ ايفعً. ١ٝ

 -7اسذلاّ ٚتكذٜش َٓظٛب ٞاملذسط: ١
تكذٜش ا٭داٚ ٤اسذلاّ ا٭فهاس َٔ َكَٛات بٓا ٤ايجك ١املتبادي ١بني املذٜش َٓٚظٛب ٞاملذسط , ١مما
ٜٓتر عٓ٘ اطتُشاس ايعطا ٤املتُٝض ٚؼكٝل َظتٜٛات َشتفع َٔ ١اإلتكإ ; ٜٛانب ريو تُٓ١ٝ
ايع٬قات اإلجيابٚ ١ٝتؼذٝع ايعاًَني باملذسطٚ ١ؼ ٌٜٛتٛدٗاتِٗ م ٛإداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ. ١

 -8ايتشظني املظتُش :
إٕ ايشضا ٚا٫طتشظإ يًدذَ َٔ ١قبٌ املظتفٝذ َٔ ٜٔا٭َٛس غرل ايجابت , ١فايشضا عاٌَ
َتػرل بصفَ ١ظتُشٚ , ٠يٓشكل َفٗ ّٛإسضا ٤املظتفٝذ ٜٔجيب إٔ ْعٌُ عً ٢اطتُشاس ؼظني
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ٚتطٜٛش ا٭داَُٗ ٤ا بًػت ايهفاٚ ٠٤ايفعاي ١ٝاؿاي , ١ٝفاؾٛد ٠طبام ي٘ بذاٚ ١ٜيهٔ يٝع ي٘
ْٗا. ١ٜ

 -9ايتٓب ٪با٭خطآَٚ ٤ع سذٚثٗا :
ميجٌ ايتٓب ٪با٭خطا ٤فشص ١يتطٜٛش ا٭دا , ٤فبذ َٔ ً٫تطبٝل َعاٜرل اؾٛد ٠عٓذ سذٚخ
ا٭خطاٜ ٤بػ ٞا٫يتضاّ با٭دا ٤ايصشٝح َٔ املش ٠ا٭ٚىل ٚيف نٌ َش ٠٭ٕ تهًف ١ايٛقا ١ٜأقٌ
بهجرل َٔ تهًف ١املعاؾٚ ١ايذاعِ يف ريو ؼً ٌٝاملٗاّ ٚتٛفرل املعًَٛات عٔ َتطًبات ا٭دا٤
يهٌ َُٗ. ١
 -10ايتشفٝض  :املتطًبات ايتظع ايظابك ( ١ايٛع ٞمبفٗ ّٛإداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ , ١دعِ ٚقٓاع١
َذٜش املذسط , ١اٖ٫تُاّ باملظتفٝذَ , ٜٔؼاسنَٓ ١ظٛب ٞاملذسط , ١تؼه ٌٝفشم ايعٌُ  ,تذسٜب
َٓظٛب ٞاملذسط , ١اسذلاّ ٚتكذٜش َٓظٛب ٞاملذسط , ١ايتشظني املظتُش  ,ايتٓب ٪با٭خطآَٚ ٤ع
سذٚثٗا )  ٫ميهٔ ؼكٝكٗا يف غٝاب اؿٛافض اييت تذفع ايعاًَني ٚتٛدِٗٗ إىل إداس ٠اؾٛد٠
ايؼاًَ , ١فاؿٛافض ق ٣ٛخاسد ١ٝت٪ثش بؼهٌ أ ٚبآخش يف ايظًٛى اإلْظاْٚ , ٞتتبٓ ٢إداس ٠اؾٛد٠
ايؼاًَ ١اؿافض اؾُاع ٞيتأنٝذ املؼاسنٚ ١ايتعا ٕٚبني مجٝع ايعاًَني .

عياصر جناح تطبيل اجلودة الشاملة يف املدرسة :
ٖٓاى طبع عٓاصش يف ساٍ تٛفشٖا ت٪نذ لاح اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسطٚ , ١تتُجٌ ٖزٙ
ايعٓاصش مبا : ًٜٞ
 -1فًظفٚ ١اضش ١ت َٔ٪بٗا املذسطَٓٚ ١ظٛبٗٝا .
 -2س ١ٜ٩قذد َٚعًٓ ١تؼرل إىل ايطُٛح املشاد ايٛص ٍٛإي. ٘ٝ
 -3خط ١إطذلاتٝذ ١ٝتًيب استٝادات املظتكبٌ ٚميهٔ تطبٝكٗا .
َٗ -4اسات ايعاًَني ًَب٫ ١ٝستٝادات ايعًُٝات ايذلبٚ ١ٜٛايتعً. ١ُٝٝ
َٛ -5اسد َايٚ ١ٝبؼشًَ ١ٜب ١ٝيًُتطًبات .
َ -6هافآت َايَٚ ١ٝعٓ ١ٜٛيتشفٝض ايعاًَني .
 -7تٓع ِٝإداس ٟحيكل َتطًبات اؾٛد ٠ايؼاًَ. ١
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مراحل تطبيل اجلودة الشاملة يف املدرسة :
يتش ٌٜٛفًظف ١اؾٛد ٠ايؼاًَ ١إىل سكٝكًَُٛ ١ط ١يف املذسط ١جيب أ ٫تبكٖ ٢ز ٙايفًظف١
َعشف ١ٝيذَٓ ٣ظٛب ٞاملذسطٜ ١تِ ايتباٖ ٞبٗا د ٕٚتطبٝل إدشا , ٞ٥يزيو فبُذشد اطتٝعاب
املفٗ ّٛايٓعش ٟيًذٛد ٠ايؼاًَ ١جيب ايبذ ٤يف تطبٝكٗا ٚايعٌُ عً ٢إٔ تصبح َبذأ أطاطٝاً
ؾُٝع أعُاٍ املذسطٚ , ١يهٔ تطبٝل إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط ١عًُ ١ٝط ١ًٜٛا٭َذ
تتهَ َٔ ٕٛشاسٌ تهاًَ ١ٝت٬صَٚ ١ٝيهٌ َشسً ١إدشا٤ات ٜٓبػ ٞايتكٝذ بٗا بصٛسَ ٠ظتُش٠
يْ٬ط٬م غطٚ ٢اثك ١م ٛتطبٝل إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَٚ , ١تته ٕٛتًو املشاسٌ مما : ًٜٞ

أ -ً٫ٚاملشسً ١ايصفش: ١ٜ
ٚميهٔ اعتباسٖا َشسً ١اإلعذاد يًذٛدٚ ٠تتُجٌ فُٝا : ًٜٞ
ْ -1ؼش ثكاف ١اؾٛد ٠ايؼاًَٚ ١أُٖ ١ٝايتػٝرل بني َٓظٛب ٞاملذسط. ١
ٚ -2ضع خط ١ؿطٛس َٓظٛب ٞاملذسط ١بشاَر تذسٜب ١ٝعٔ إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ. ١
 -3إصذاس قشاس يف املذسط ١بتطبٝل إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ. ١
 -4ايعٌُ عً ٢ؼذٜذ سٚ ١ٜ٩سطايٚ ١ق ِٝاملذسط. ١
 -5إعذاد خط ١إطذلاتٝذ ١ٝقذد ٠ا٭ٖذاف ٚقابً ١يًتطٜٛش .
 -6إعذاد اـطط ايتؼػ ١ًٝٝاحملكك ١يٮٖذاف احملذد. ٠
ٚ -7ضع خط ١يتشذٜذ طٝاطات تطبٝل إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف مجٝع عًُٝات املذسط. ١

ثاْٝاًَ -شسً ١ايتدطٝط يًذٛد: ٠
 ٫ٚبذ إٔ ٜؼاسى مجٝع َٓظٛب ٞاملذسط ١يف ٖز ٙاملشسً ١يًكٝاّ باإلدشا٤ات ايتاي: ١ٝ
 -1اختٝاس ايُٓٛرز املٓاطب إلداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط. ١
 -2ؼذٜذ املٛاسد اي٬صَ ١يًتطبٝل .
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 -3تشػٝح أعطا ٤اجملًع ا٫طتؼاس ٟيًذٛد ٠يف املذسط. ١
 -4اختٝاس َٓظل اؾٛد ٠يف املذسط. ١
 -5إعذاد خط ١تفص ١ًٝٝيتشظني دٛد ٠اـذَات اييت تكذَٗا املذسط ١بصٝاغ ١طًٗ١
َٚفٗ ١َٛيًذُٝع .

ثايجاًَ -شسً ١تكٚ ِٜٛضع املذسط ١بعذ املشسًتني ا٭ٚىل ٚايجاْ: ١ٝ
تٗذف ٖز ٙاملشسً ١إىل ؼذٜذ ْكاط ايكٚ ٠ٛايطعف يف املذسط ١عٔ طشٜل ايتػز ١ٜايشادع, ١
ٚريو َٔ خ ٍ٬اإلداب ١عً ٢ا٭ط ١ً٦ايتاي: ١ٝ
 ٌٖ -1مت اؽار َبادسات يتشظني ايعٌُ يف املذسط ١؟ َٚا ٖ ٞتًو املبادسات ؟
 ٌٖ -2ا٭ٖذاف اييت مت اعتُادٖا قذد ٠؟ َٚا َٖ ٞعٛقات عذّ ؼكٝكٗا ؟
َ -3ا ايعكبات اييت ٚادٗت تطبٝل املشسًتني ا٭ٚىل ٚايجاْ ١ٝ؟
َ -4ا ايفٛا٥ذ املذلتب ١عً ٢تطبٝل إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١؟
َ -5ا املعاٜرل املعتُذ ٠يكٝاغ اػا ٙإداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط ١؟
َ -6ا ٖ ٞأفطٌ ايٛطا ٌ٥يتشذٜذ سضا املظتفٝذ " ٜٔداخٌ ٚخاسز املذسط " ١؟

سابعاًَ -شسً ١ايتٓفٝز :
ٚتتُجٌ ٖز ٙاملشسً ١يف اختٝاس املٓفزٚ ٜٔتَُٓٗ ١ٝاسات َٓظٛب ٞاملذسطٚ ١تؼٌُ :
 -1تؼه ٌٝفشم عٌُ اؾٛد ٠باملذسطٚ , ١ايعٌُ عً ٢تَُٓٗ ١ٝاساتِٗ يف ؼً ٌٝاملعًَٛات
َٚعاؾتٗا إسصاٝ٥اً ٚ ,عًُٝات ايتكٚ , ِٜٛعشض ايٓتا٥ر .
 -2تذسٜب مجٝع َٓظٛب ٞاملذسط ١عًَ ٢بادَٚ ٤ٟذاخٌ ٚعًُٝات ٚأُٖ ١ٝاؾٛد ٠ايؼاًَ١
ٚفكاً يًدط ١اييت مت ٚضعٗا يف املشسً ١ا٭ٚىل .
 -3تذسٜب مجٝع َٓظٛب ٞاملذسط ١عً ٢أطايٝب ا٫تصاٍ ٚايع٬قات اإلْظاْٚ ١ٝفكاً يًدط١
اييت مت ٚضعٗا يف املشسً ١ا٭ٚىل .
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 -4تعشٜف مجٝع ايعاًَني ٚايط٬ب يف املذسط ١بأٖذافٗا َٚؼاسنتِٗ يف عًُٝات ايتطٜٛش .

خاَظاًَ -شسً ١اْ٫تؼاس :
ٚتبذأ ٖز ٙاملشسً ١عٓذَا ُٜعضص اإلْتُا ٤يًُذسط َٔ ١قِبٌ َٓظٛبٗٝا ٜٚؼعش اؾُٝع باملظٛ٦ي١ٝ
ايفشدٚ ١ٜاؾُاعٜٚ ١ٝعًُ ٕٛضُٔ فشٜل عٌُ ٚاسذ بعٝذاً عٔ ايزاتٚ , ١ٝريو يتٓفٝز َا مت
ايتدطٝط ي٘ يف املشاسٌ ا٭ٚىل ٜٚ ,تطًب ريو َا : ًٜٞ
 -1تذسٜب مجٝع َٓظٛب ٞاملذسط ١عً ٢خذَ ١املظتفٝذ ٚؼكٝل َتطًبات٘  -2 .اطتجُاس
اـدلات ٚايٓذاسات ٚتعُُٗٝا عً ٢باق ٞخذَات املذسط. ١
 -3عشض ايتذشب ١عً ٢املظتفٝذ ( ٜٔاملعًُني  ,ايط٬ب  ,أٚيٝا ٤أَٛس ايط٬ب  ,سداٍ ا٭عُاٍ
 . . .اخل ) يتشكٝل املؼاسن ١اإلجياب. ١ٝ
 -4تُٓ ١ٝاي ٤٫ٛيًُذسط َٔ ١خَ ٍ٬ؼاسن ١ايط٬ب ٚأٚيٝا ٤أَٛسِٖ ٚاجملتُع يف عًُٝات
ايتطٜٛش يف املذسط , ١يتعضٜض املؼاسنٚ ١ؼكٝل ايتهاٌَ .

طادطاًَ -شسً ١ايتطٜٛش املظتُش :
ٜعتدل ايتشظني املظتُش أسذ أِٖ َباد ٤ٟإداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَٚ , ١اْط٬قاً َٔ َبذأ إٔ اؾٛد٠
عًُ ١ٝغرل َٓتٗ , ١ٝفإٕ أِٖ َتطًبات ٖز ٙاملشسً: ١
 -1اطتُشاس ايبشح يف ؼظني املذخ٬ت ٚايعًُٝات يف املذسط. ١
 -2اطتُشاس ايتذسٜب بؼهٌ َظتُش ؾُٝع َٓظٛب ٞاملذسط. ١
َ -3شادع ١أٖذف ايتشظني إرا تطًب ا٭َش ريو .
 -4ا٭خز مببذأ ايتشفٝض اؾُاع. ٞ
 -5ا٫طتفاد َٔ ٠ايٓذاسات اييت مت ؼكٝكٗا ٚتعُُٗٝا عً ٢باق ٞايعًُٝات .
إٕ َا طبل َٔ َشاسٌ ٚإدشا٤ات ئ ٜتِ تٓفٝزٖا " يف ٚ ّٜٛي " ١ًٝبٌ تتطًب َجابشٚٚ ٠قت
ٚإَهاْٝات ٚانتُاٍ ايعٓاصش يْ٬تكاٍ َٔ َشسً ١إىل أخش. ٣
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نٝف تعضص ايكٝاد ٠ايذلب ١ٜٛيًُذسط ١تطبٝل اؾٛد ٠ايؼاًَ ١؟ إٕ تطبٝل اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف
املذسطٜ ١تطًب َٔ ايكٝاد ٠ايذلبَ ١ٜٛشاعا ٠مجً َٔ ١ا٭َٛس اييت يف فًُٗا متجٌ تعضٜضاً
يًتٛد٘ م ٛتطبٝل اؾٛد ٠ايؼاًَ ٖٞٚ ١نُا : ًٜٞ
 -1اعتُاد اؾٛد ٠نٓعاّ إداس ٟيف املذسط ٫ ١بذ ٌٜعٓ٘ .
 -2تؼه ٌٝفشٜل اؾٛدٚ ٠ايتُٝض يف املذسط. ١
 -3تعضٜض اْتُا ٤ايعاًَني يًُذسط. ١
ْ -4ؼش ثكاف ١اؾٛدٚ ٠ا٭دا ٤املتُٝض بني مجٝع ايعاًَني باملذسط. ١
 -5ؼذٜذ َعاٜرل ا٭دا ٤ؾُٝع ايعًُٝات املذسط. ١ٝ
 -6اعتُاد املؼاسنٚ ١ايعٌُ بشٚح ايفشٜل يف مجٝع ايعًُٝات املذسط. ١ٝ
 -7ايتذسٜب املظتُش يًعاًَني ٚفكاً ٫ستٝاداتِٗ .
 -8اعتُاد ايتك ِٜٛايزات َٔ ٞقبٌ مجٝع ايعاًَني باملذسط. ١
 -9تفع ٌٝا٫تصاٍ بني املذسط ١داخًٝاً ٚخاسدٝاً .
 -10ؼظني كشدات ايتعً ِٝمبا ٜتٛافل ٚاستٝادات اجملتُع .
 -11تعضٜض ايظًٛنٝات اإلجيابٚ ١ٝتبين املبادسات املبتهشٚ ٠اإلبذاع. ١ٝ
 -12اطتدذاّ ايطشم ايعًُ ١ٝيتشً ٌٝايبٝاْات ؾُٝع ايعًُٝات املذسط. ١ٝ
 -13تذسٜب ٚصكٌ َٗاسات ايط٬ب .
َعٛقات تطبٝل اؾٛد ٠ايؼاًَ ١يف املذسط : ١عً ٢ايشغِ َٔ ايٓذاسات اييت سككتٗا بعض
امل٪طظات ايذلب ١ٜٛاملتبٓ ١ٝإلداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ , ١لذ إٔ ٖٓاى َ٪طظات تشب ١ٜٛأخش ٣مل
تظتفٝذ َٔ ناٌَ ممٝضات إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَٚ , ١قذ ٜه ٕٛايظبب يف ريو ظٗٛس فُٛع١
َٔ ايصعٛبات اييت أعاقت ايٓذاح
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ٚيعٌ َٔ أبشص تًو املعٛقات َا : ًٜٞ
 -1عذّ اطتكشاس ايكٝاد ٠ايذلب ١ٜٛيًُذسطٚ ١تػٝرلٖا ايذا. ِ٥
 -2صعٛب ١ؼذٜذ ا٭ٚيٜٛات ْعشاً يتعذد املظتفٝذ َٔ ٜٔاـذَات اييت تكذَٗا املذسط. ١
 -3قذٚد ١ٜاملٛاسد املايٚ ١ٝايبؼشٚ ١ٜاملعًَٛات. ١ٝ
 -4عذّ ٚدٛد خط ١إطذلاتٝذ ١ٝتطٜٛش ١ٜيًُذسطٚ ١ايذلنٝض عً ٢ا٭ٖذاف قصرل ٠املذ. ٣
 -5تعذٌ اؿص ٍٛعًْ ٢تا٥ر اؾٛد. ٠
َ -6كا ١َٚايتػٝرل م ٛاؾٛد ٠ايؼاًَ. ١
 -7عذّ ٚدٛد َعاٜرل يًعًُٝات يف املذسط. ١
 -8غٝاب َفٗ ّٛايتطٜٛش املظتُش .
 -9اٖ٫تُاّ باملظتفٝذ اـاسدٚ ٞإُٖاٍ املظتفٝذ ايذاخً. ٞ
 -10ضعف َؼاسن ١ايعاًَني يف املذسط ١عٓذ اؽار ايكشاس .
 -11ضعف ايع٬قات اإلْظاْ ١ٝبني ايعاًَني باملذسط. ١

25
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اخلـــامتة :
ٚعُـذ ايباسْٚ ٨عُـٚ َ٘ٓ ١فطـٌ ٚسمحـْ ١طع قطـشاتٓا ا٭خرل ٠بعذ سسً ١عبـش ثـ٬ثـ ١فـصـٍٛ
 ٫دُٗذ َكٌ ْ ٫ٚذّع ٞف٘ٝ
بٝـٔ تفـهـّش ٚتعكـٌ فـ ٞدـٛد ٠ايتعـًٝـِ بٝـٔ املعـٗـش ٚاملدبـش  ,فُا ٖزا إ ّ
ايهُاٍ ٚيهٔ عزسْا أْٓا بزيٓا ف ٘ٝقصاس ٣دٗذْا فإٕ أصبٓا فزاى َشادْا

ٚ ,إٕ أخطأْا فًٓا

ا٭صفٗاْ ٞسأٜت اْ٘ ٜ ٫هتب إْظإ نتابا
:
ػشف احملاٚيٚ ١ايتعًِ ْ ٫ٚضٜذ عًَ ٢ا قاٍ عُاد
 ٫قاٍ يف غذ ٙي ٛغرل ٖزا يهإ ٜظتشظٔ ٚي ٛقذّّ ٖزا يهإ أفطٌ ٚي ٛتشى ٖزا يهإ
ًيف  َٜ٘ٛإ ّ
ايبؼش
أمجٌ ٖٚزا َٔ أععِ ايعدل  ٖٛٚدي ٌٝعً ٢اطت ٤٬ٝايٓكص عً ٢مجً. ١
ا٫طتشظإ
.
ٚأخرلاً بعذ إٔ تكذَٓا بايٝظرل يف ٖزا اجملاٍ ايٛاطع آًَني إٔ ٜٓاٍ ايكبًٜٚ ٍٛك٢
ٚطًِ
ٚصٌّ ايًِٗ ٚطًِ عً ٢طٝذْا ٚسبٝبٓا قُذ ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ .
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املراجـع
:
1

ـشِٜ
-ايـكـشإٓ ايـه .

2

-يظإ ايعشب – ابٔ َٓعٛس .

3

َ-عذِ ايٛطٝط .

4

-إطذلاتٝذْ ١ٝعاّ اؾٛد ٠يف ايتعً – ِٝقظٔ بٔ ْاٜف .

5

َ-ذخٌ إىل ايتُٓ ١ٝاملتهاًَ ١س ١ٜ٩إط – ١َٝ٬د.عبذ ايهش ِٜبهاس.

6

َ-باد ٨إداس ٠اؾٛد ٠ايؼاًَ – ١ايؼشٜف .

7

-ايكٝاد ٠املشتهض ٠عً ٢املباد – ٨طتٝف آس.نٛيف .

8

-دي ٌٝايععُ – ١سٚبني ػاسَٚا .

9

ٚ-سق ١عٌُ َؼه٬ت ؼكٝل اؾٛد ٠يف ايتعًِ ايعاّ – د.فاٜض ٠أخطش .

10

-سكٝب ١بشْاَر ػٜٛذ ايتعً ِٝيف ايذ ٍٚا٭عطا ٤مبهتب ايذلب ١ٝايعشب ٞيذ ٍٚاـًٝر .

11

ٚتشمج ١د قُذ ٜٛطف أبًَٛ ٛح .
.
ايذساط ١عح
-فً ١املعًِ – اؾٛد ٠يف غشف١
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