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 الجانعات يف اليهيييو للطالب املقدم التعليم جودة تقييم
 الجودة نتطلبات حسب املتوقع والتعليم األردىية الحكونية

 . الطالب ىظر وجهة نو الشانلة

 الملخص :

 دٛد٠ َٚعشف١ تكِٝٝ  إىل ايذساط١ ٖذفت

 اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ

 َتطًبات سظب املتٛقع ٚايتعًِٝ األسد١ْٝ

 .  ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠

 إعذاد ٚ تصُِٝ مت اهلذف ٖزا ٚيتشكٝل

 خالٍ َٔ صذقٗا َٔ ايتأنذ ٚمت اطتبا١ْ

 نُا احملهُني، َٔ فُٛع١ ع٢ً عشضٗا

 خالٍ َٔ االطتبا١ْ ثبات َٔ ايتأنذ مت

 اػتًُت نُا نشْٚباخ، أيفا َعاٌَ سظاب

  َٔ ٚطايب١ طايب( 43) ع٢ً ايذساط١ ع١ٓٝ

 يًطالب اـشهني َٔ ايٓٗا١ٝ٥ املظتٜٛات

 متجٌ ٖٚٞ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني

 جملتُع ممج١ً تعترب ْظب١ ٖٚٞ( 20.7)

 إمجايٞ َٔ عؼٛا٥ًٝا اختٝاسِٖ ثِ ايذساط١

 يًعاّ(  200)   عذدِٖ ايبايؼ اـشهني عذد

 .2015/2016ّ اؾاَعٞ

 املعاؾات اطتدذاّ بعذ ايٓتا٥ر نؼفت ٚقذ 

 فهاْت SPSS بشْاَر باطتدذاّ اإلسصا١ٝ٥

 :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايٓتا٥ر

 اؿظاب١ٝ، املتٛططات أػاست .1

 إىل ايع١ٓٝ الطتذابات املعٝاس١ٜ ٚاالمشافات

 فاٍ) فاالت يف( عايٞ) دٛد٠ َظت٣ٛ

( املهتبات ٚفاٍ ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤

 .إهابًٝا ايطالب تكِٝٝ ٚنإ

 ٚاالمشافات اؿظاب١ٝ املتٛططات أػاست .2

 دٛد٠ َظت٣ٛ إىل ايع١ٓٝ الطتذابات املعٝاس١ٜ

 املٓاٖر فاٍ) اجملاالت باقٞ يف( َتٛطط)

 ٚفاٍ ايتذسٜع أطايٝب ٚفاٍ ايذساط١ٝ

 اؾاَعٞ ايهتاب ٚفاٍ ايتكِٝٝ أطايٝب

 ايتذسٜب ٚأَانٔ ايذساط١ٝ ايكاعات ٚفاٍ

 األْؼط١ ٚفاٍ اإلداسٟ ايٓعاّ ٚفاٍ

 ٚنإ( ايعا١َ اـذَات ٚفاٍ ايطالب١ٝ

 .َتٛطط ايطالب تكِٝٝ

 ع١ٓٝ) ايطالب ٚتكِٝٝ إدابات خالٍ َٔ

 إٔ تبني ايذساط١ فتُع متجٌ اييت( ايذساط١

 تكذَٗا اييت ايعا١َ اـذَات ٚ ايتعًِٝ

( َتٛطط)ايُٝٓٝني يطالبٗا األسد١ْٝ اؾاَعات

 يًتعًِٝ املطًٛب املظت٣ٛ دٕٚ ْتٝذ١ ٖٚٞ

 ٚفل اؾاَع١ يطالب تكذمي٘ ٚاملأٍَٛ املتٛقع

 .ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات

 رات فشٚم ٚدٛد عٔ ايذساط١ نؼفت نُا

 ايعا١َ ٚاـذَات ايتعًِٝ يف إسصا١ٝ٥ دالي١

 اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذ١َ

 ٚاملأٍَٛ املتٛقع١ ٚاـذَات ٚايتعًِٝ األسد١ْٝ

 إداس٠ َتطًبات سظب يًطالب تكذميٗا

 َا ٖٚزا، اجملاالت مجٝع ٚيف ايؼا١ًَ اؾٛد٠

 تٛفري يف االطتُشاس أ١ُٖٝ ضشٚس٠ ٜؤنذ

 َعاٜري سظب ايعا١َ  اـذَات ٚ ايتعًِٝ

 ٚاملدشدات األٖذاف يتشكٝل ايؼا١ًَ اؾٛد٠

  إداس٠ ع٢ً وتِ ٖٚزا املشد٠ٛ ايتع١ًُٝٝ

 ايعايٞ ايتعًِٝ ٚصاس٠ األسد١ْٝ اؾاَعات

 ْعاّ إلدخاٍ ٚاإلطشاع  ايظعٞ إىل األسد١ْٝ
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 مجٝع يف األنادميٞ ٚاالعتُاد اؾٛد٠

 عظب األدا٤ ٚتكِٝٝ َشادع١ أٚ اؾاَعات

 يف ٚدٛدٖا ساٍ يف ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َعاٜري

                         .                                                                                                                            األسد١ْٝ اؾاَعات

 

 

 

Abstract  
Evaluation of Quality of Education 

Provided to the Yemeni Students in 

the Jordanian Universities and the 

Expected Education According to 

the Requirements of Total Quality 

Management from the Students 

Perspective. 

Dr. Mutahar Al Barati 

The study aimed at identifying the 

quality of  education  provided to the 

Yemeni students in the Jordanian 

universities and the expected 

education according to the 

requirements of TQM from the 

students’ point of view. 

In order to achieve this objective, a 

questionnaire was designed and 

prepared and verified by a group of 

arbitrators. The questionnaire 

reliability was measured by the 

calculation of the Alpha Cronbach 

coefficient. The sample included 43 

students from the final graduate 

levels of the Yemeni students in the 

Jordanian universities, representing 

20.7%, which representants the 

research community. The sample 

was randomly selected from the total 

number of graduates (200 students) 

of the academic year 2015/2016. 

After the statistical treatments of the 

data by using SPSS program, the 

following results were reported: 

1. The mean and standard deviations 

of the sample responses indicated a 

high level of quality in the fields of 

teaching staff and libraries. The 

students’ evaluation was generally 

positive. 

2. The mean and standard deviations 

of the sample responses indicated an 

average level of quality in the other 

fields, i.e. curriculum, teaching 

methods, evaluation methods, 

university books, classrooms, 

training areas, administrative 

system, student activities, and 

general services. The students’ 

evaluation was generally average. 

Through the answers and evaluation 

of the students (the sample of the 

study), which represents the research 

the community, it turns out that the 

public education provided by the 

Jordanian Universities to the 

Yemeni students is average, which 

is regarded below the required level 

of the education that are supposed to 

be provided to the university 

students according to the 

requirements of TQM. 
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The study also revealed that there 

are significant statistical differences 

in the  education  offered to the 

Yemeni students in the Jordanian 

universities as well as the expected 

education that should be offered to 

students according to the 

requirements of Total Quality 

Management in all fields. 

This emphasizes the importance of 

continuing to provide  education  for 

students to achieve the desired 

educational goals and improve the 

quality of the outputs. This 

necessitates the administration of the 

Jordanian universities along with the 

Jordanian Ministry of Higher 

Education to seek and expedite the 

introduction of quality system and 

academic accreditation in all 

Jordanian universities. 

 

 

 المقذمة:

 ايصعب َٔ هعٌ نبري بؼهٌ تتطاعف اييت املعشف١ يف ٖا٥ال تكذَا عصشْا ٜؼٗذ

 اييت اؿذٜج١ ٚايتطٛسات ٚايكِٝ األفهاس َٔ باؾذٜذ ٜأتٞ املعشيف فاالْفذاس، عًٝٗا ايظٝطش٠

 . هلا ٚاالطتذاب١ مبطايبٗا يًٛفا٤ اؾاَعٞ ايتعًِٝ بٝٓٗا َٚٔ ايتع١ًُٝٝ ايٓعِ ع٢ً ْفظٗا تفشض

 ع٢ً ايرتنٝض إىل اإلداس٠ مبذاٍ ٚاملٗتُٕٛ ايباسجٕٛ ٜتذ٘ إٔ َظتػشبًا ٜهٔ مل ٚ

 ايّٝٛ، عامل يف" االْطالم ٚثٝك١" أٚ املشٚس دٛاص متّجٌ اؾٛد٠ إٔ اعتباس ع٢ً" اؾٛد٠" َٛضٛع

 . ٚاملٓافظ١ يًبكا٤ ايش٥ٝظٞ املتطًب ٚنزا

 إٔ ٜتطًب هلزا. ايتع١ًُٝٝ اـذَات ٚبايزات اـذَات َشانض أسذ اؾاَعات ٚباعتباس

 تظاسع ٚ ايع١ًُٝ االنتؼافات بظشع١ ٜتظِ ايزٟ اؿذٜح ايعصش يف اؾاَعات دٚس ٜربص

.  االطتٗالى أمناط ٚ اإلْتاز ٚطا٥ٌ يف تػٝري َٔ ريو ٜصاسب َٚا ايتهٓٛيٛد١ٝ االبتهاسات

 ظٗٛس ٚ املٗٔ بعض اختفا٤ عًٝ٘ ٜرتتب مما ايعٌُ طٛم َتطًبات ع٢ً ٜؤثش ايزٟ األَش ٖٚٛ

 عاي١ٝ ٚمبعذالت األدا٤ يف فا٥ك١ َٗاسات ٚ ايعًِ عكا٥ل عُٝك١ مبعشف١ ٜتظِ ايزٟ َٓٗا اؾذٜذ

 (. 2009ّ،ايشػذٟ) ايذقٝك١ ايتهٓٛيٛدٝا َع ايتعاٌَ عٓذ خاص١

 ايتعًِٝ يف ايتطٜٛش ٚ ايتػٝري ٜصبح عٝح ايذٚس بٗزا اؾاَعات تكّٛ إٔ ميهٔ ٚ

 ايعٌُ يك٣ٛ اؿايٞ املظت٣ٛ ٚ ايظٛم سادات بني ايفذ٠ٛ يظذ املٓطك١ٝ اؿًٍٛ أسذ اؾاَعٞ

 َٛاد١ٗ يػشض األعُاٍ مٛ َتٛد١ٗ مبٗاسات كتًف١ فاالت يف خشدني بإعذاد تع٢ٓ عٝح

 (.2009ّ،ايشػذٟ) املدتًف١ املظتكب١ًٝ ايتشذٜات
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 تتفل دذٜذ٠ ثكاف١ إىل ٜؼري َفّٗٛ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠ َذخٌ إٔ ايباسح ٜٚش٣

 ايظشٜع١ ٚايع١ًُٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايتطٛسات عصش فٝ٘، ْعٝؽ ايزٟ ايعصش َٚتطًبات

 .يًعُال٤ ايهاٌَ ايشضا وكل َٔ إال األعُاٍ دْٝا يف ٜظتُّش ال عصٌش ٚاملتالسك١،

 :الصابقة الدراشات

 :وآخرون خليفة غازي دراشة-1

 َتطًبات ض٤ٛ يف اؾاَعٞ يألطتار ايتذسٜظٞ األدا٤ دٛد٠ اطتكصا٤ إىل ايذساط١ ٖذفت

 تطٜٛش فتِ األسدٕ، يف األٚطط ايؼشم داَع١ يف ايطًب١ ْعش ٚد١ٗ َٔ اؾٛد٠ ضُإ

 َشتفع دٛد٠ َظت٣ٛ ٚدٛد ايذساط١ ْتٝذ١ ٚناْت فكش٠( 113) ع٢ً اػتًُت اطتبا١ْ

 دساطتٓا بُٝٓا. سذ٠ ع٢ً فاٍ ٚيهٌ نهٌ اؾاَعٞ يألطتار ايتذسٜظٞ األدا٤ جملاالت

 ايشابع ايذٚيٞ املؤمتش. )ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٚٔ فاالت( 10)ٍ ايتعًِٝ دٛد٠ تكِٝٝ تذسغ

 ( . 2014،يًذٛد٠

 :وآخرون بوقرة رابح دراشة-2

 ايتعًِٝ خذ١َ يف اؾٛد٠ ضُإ ملؤػشات تكِٝٝ ع٢ً ايتعشف إىل ايذساط١ ٖذفت

 ايطًب١ ْعش ٚد١ٗ َٔ املظ١ًٝ داَع١ يف ايتظٝري ٚعًّٛ االقتصاد ن١ًٝ يف L.M.Dايعايٞ

 ايطًب١ تكِٝٝ إٔ يًذساط١ ايٓتا٥ر أِٖ ٚناْت َاطرت طايب( 70) َٔ َه١ْٛ نع١ٓٝ

 ع٢ً ٜٚذٍ عايٝا ايتذسٜظ١ٝ ي١٦ًٝٗ ايطًب١ تكِٝٝ بُٝٓا اإلمجاٍ يف قًٝال َٚتٛططا قاٜذا

 َا َتٛططا تكُٝٝا احملاٚس يباقٞ ايطًب١ تكِٝٝ نإ بُٝٓا املكذ١َ ايتع١ًُٝٝ اـذ١َ دٛد٠

 ؼذٜذ يف دساطتٓا عٔ ايذساط١ ٖزٙ ٚؽتًف.  املكذ١َ ايتع١ًُٝٝ اـذ١َ دٛد٠ ع٢ً ٜذٍ

 تع١ًُٝٝ خذ١َ ٖٞ اؾاَعات تكذَ٘ َا نٌ إٔ باعتباس  يًطالب املكذ١َ اـذَات أْٛاع

 ٚد١ٗ َٔ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ٚخذَات٘ ايتعًِٝ عًُٝات دٛد٠ بتكِٝٝ ايباسح دساط١ ٚتكّٛ

 (.2014،يًذٛد٠ ايشابع ايذٚيٞ املؤمتش)ايُٝٓٝني ايطالب ْعش

 :السياني منى دراشة-3

 ٖٛ ايتكِٝٝ ٖٚزا اؾاَعٞ ايتعًِٝ َؤطظات أدا٤ تكِٝٝ أ١ُٖٝ ع٢ً يًتعشف ايذساط١ تٗذف

 إىل ٚصٛال ايعايٞ ايتعًِٝ كشدات ٚؼظني ايتطٜٛش ع١ًُٝ يف ايش٥ٝظ١ٝ ايعٓاصش أسذ

 أْٓا دساطتٓا عٔ ٚؽتًف.  ايؼا١ًَ اؾٛد٠ ضُإ ؼكٝل َتطًبات أسذ ايتكِٝٝ ٖٚزا ايتُٝض

 أفطٌ يتكذِٜ ايتطٜٛش تتطًب اييت اجملاالت ؼذٜذ يف عًٝ٘ يٓبين الاصٙ مت مما اطتفذْا

 عًُٝات دٛد٠ بتكِٝٝ ايباسح ٜٚكّٛ،  ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َعاٜري عظب ايطًب١ سضا ٜٓاٍ تعًِٝ
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 ايشابع ايذٚيٞ املؤمتش) ايُٝٓٝني ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايتعًِٝ

 (.2014،يًذٛد٠

 :وآخرون غازي شوري دراشة-4

 يف ايطًب١ ْعش ٚد١ٗ َٔ اهلٓذط١ ن١ًٝ يف ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤ تكِٝٝ إىل ايذساط١ تٗذف

 ن١ًٝ أقظاّ يهاف١ األٚي١ٝ املشاسٌ طالب  ع٢ً ٚتٛصٜعٗا اطتبا١ْ تصُِٝ ٚمت بػذاد داَع١

 َتطًبات أسذ نْٛ٘ ايتكِٝٝ بشاَر أ١ُٖٝ إىل ايذساط١ ٚخًصت بػذاد داَع١ يف اهلٓذط١

 ْعش ٚد١ٗ َٚٔ  ايتكِٝٝ أ١ُٖٝ يف ايباسح دساط١ َع ٜتٛافل ٖٚزا ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠

 (.2014،يًذٛد٠ ايشابع ايذٚيٞ املؤمتش،) ايطالب

 :الصاحلي مفتاح عمر دراشة-5

 ْعش ٚد١ٗ َٔ مبصشات١ ايرتب١ٝ به١ًٝ اؾاَعٞ األدا٤ دٛد٠ تكِٝٝ إىل ايذساط١ تٗذف

( 50) َٔ امله١ْٛ ايذساط١ ع١ٓٝ غ٢ً ٚتٛصٜعٗا اطتبا١ْ تصُِٝ ٚمت ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤

 بُٝٓا. ٚضعٝف١ َٚتٛطط١ دٝذ٠ بني َا األدا٤ َؤػشات ٚدسد١ تبأٜ إىل ايٓتا٥ر ٚتٛصًت

 ٚ ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ قٛس نِْٛٗ أْفظِٗ ايطًب١ ْعش ٚد١ٗ َٔ ايتكِٝٝ تتٓاٍٚ دساطتٓا

 ايشابع ايذٚيٞ املؤمتش، )ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ٚخذَات٘ ٚعًُٝات٘ ايتعًِٝ دٛد٠ تكِٝٝ

 (.2014،يًذٛد٠

 : الربطي مطور دراشة -6

 صٓعا٤ داَع١ – اهلٓذط١ ن١ًٝ يطالب املكذّ  ايتذسٜع دٛد٠ تكِٝٝ إىل ايذساط١ تٗذف

 ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب تكذمي٘ ٚاملأٍَٛ املتٛقع ٚايتذسٜع

 تبأٜ إىل ايٓتا٥ر ٚتٛصًت( 38)َٔ امله١ْٛ ايذساط١ ع١ٓٝ ع٢ً ٚتٛصٜعٗا اطتبا١ْ تصُِٝ ٚمت

 بني إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم ٚدٛد ٚتبني ٚضعٝف١ َتٛطط١ بني َا األدا٤ َؤػشات دسد١

 تكذمي٘ ٚاملأٍَٛ املتٛقع ٚايتذسٜع صٓعا٤ داَع١ – اهلٓذط١ ن١ًٝ يطالب املكذّ ايتذسٜع

 ايذساط١ ٖزٙ َٔ االطتفاد٠ مت. ايطالب ْعش د١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب

 .  األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني ايطالب ع٢ً ٚتطبٝكٗا

 :الدراشة إشكالية

 إدشا٤ات ٜتطًب ايهُٞ ايتٛطع ٖٚزا  نبريًا تٛطعًا اؾاَعٞ ايتعًِٝ َؤطظات ٜؼٗذ

 َظري٠ ع٢ً ستُٞ اثش َٔ يزيو ملا اؾاَعات، هلزٙ َٚتُٝض عاٍ أدا٤ ع٢ً يًُشافع١ الص١َ

 أد٣ مما باؾاَعات ايتعًِٝ دٛد٠ َظت٣ٛ انفاض يف ايذساط١ إػهاي١ٝ ترتنض ٚيزا ايت١ُٝٓ،

 اـّشهني ٚقذسات نفا٠٤ بني فذ٠ٛ ٚإسذاخ عا١َ، بصف١ اـّشهني َظت٣ٛ تذٖٛس إىل
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 املكذّ ايتعًِٝ َظت٣ٛ بني فذ٠ٛ ٖٓاى أخش٣ ْاس١ٝ َٚٔ ْاس١ٝ، َٔ ٖزا ايعٌُ طٛم َٚتطًبات

 ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب ايتعًِٝ َظت٣ٛ َٔ ايطالب ٜتٛقع٘ نإ َٚا

 :  ايتاي١ٝ األط١ً٦ خالٍ َٔ ايبشح إػهاي١ٝ تًدٝص ٚميهٔ.  ايطالب

 ايتعًِٝ ٚدٛد٠ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ تكِٝٝ ٖٛ َا-

 .ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ؟ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب ٚاملطًٛب املتٛقع

 اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ بني إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم ٖٓاى ٌٖ-

 ْعش ٚد١ٗ َٔ ؟ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ ْعاّ تطبٝل يٓذاح ٚاملطًٛب املتٛقع ايتعًِٝ ٚدٛد٠ األسد١ْٝ

 .ايطالب

 :الدراشة أهمية

 ايبالد إَذاد يف ٜظاِٖ ايزٟ اؾاَعٞ ايتعًِٝ أ١ُٖٝ َٔ ايذساط١ أ١ُٖٝ تٓبع

 تكذّ يف اؾاَعات دٚس داْب إىل ٖزا اجملاالت كتًف يف ٚاـربا٤ ايفٓٝني َٔ باملتدصصني

 ميهٔ َظتشذث١ تهٓٛيٛد١ٝ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ عٛخ َٔ تٓؼشٙ مما ٚسفاٖٝتٗا اجملتُعات

 خطط أٖذاف ؼكٝل يف ٜظاِٖ مبا اإلْتاد١ٝ ايهفا٠٤ ٚسفع اإلْتاز صٜاد٠ يف َٓٗا االطتفاد٠

 .ٚاالدتُاع١ٝ االقتصاد١ٜ ايت١ُٝٓ

 :ايتاي١ٝ ايٓكاط خالٍ َٔ ايذساط١ أ١ُٖٝ تعٗش تكذّ َا نٌ َٔ

 ؾعًٗا ايعايٞ ايتعًِٝ َؤطظات تطٜٛش ع٢ً األنادميٝني املظ٦ٛيني تظاعذ َعًَٛات تٛفري-

 .ألٖذافٗا احملكك١ املُٗات تٓفٝز ع٢ً قادس٠

 ايتعًِٝ دٛد٠ َظت٣ٛ ؼظني يف تظاعذ ٚتٛصٝات ْتا٥ر إىل ايٛصٍٛ إىل ايذساط١ ٖزا تعٌُ-

 .األسد١ْٝ اؾاَعات يف

 هلِ تكذَ٘ اييت ايتعًِٝ دٛد٠ عٔ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني ايطًب١ سضا َظت٣ٛ َعشف١-

 .األسد١ْٝ اؾاَعات

 :ايذساط١ فشضٝات 

 :اآلتٞ ايفشض صٝاغ١ ميهٔ ايظابل ايعشض ض٤ٛ يف

 . األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني ايطالب َٔ يًتعًِٝ عايٞ ٚتكِٝٝ سضا ٜٛدذ-

 األسد١ْٝ اؾاَعات َٔ املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ َظت٣ٛ بني إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم تٛدذ 

 .ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب املتٛقع ايتعًِٝ َٚظت٣ٛ
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 :الدراشة منوجية 

 يف ٚاملتُج١ً ايش٥ٝظ١ٝ أدات٘ خالٍ َٔ ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ املٓٗر ع٢ً ايذساط١ تعتُذ 

 األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب ايٓٗا٥ٞ املظت٣ٛ طالب َٔ ع١ٓٝ إىل ٚصعت اطتبا١ْ

 ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب املتٛقع ٚايتعًِٝ ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ يتكِٝٝ

 .ايذساط١ فشضٝات ْفٞ أٚ صش١ ٚإثبات ايذساط١ إػهاي١ٝ ع٢ً اإلداب١ بٗذف ٚريو

 : الدراشة حدود 

 تٛادذ أثٓا٤ 2016ّ-2015ّ ايذساطٞ ايعاّ َٔ َع١ٓٝ فرت٠ يف ايذساط١ ٖزٙ أدشٜت

 أفشادٙ فتُع متجٌ عؼٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ ٚع٢ً،  اهلامش١ٝ األسد١ْٝ املًُه١ – عُإ يف ايباسح

 ايٓٗا١ٝ٥ املظتٜٛات َٔ ايُٝٓٝني ايطالب ِٖٚ آلخش ٚقت َٔ تتػري قذ َع١ٓٝ غصا٥ص ٜتصفٕٛ

 . األسد١ْٝ اؾاَعات نًٝات يف

 : الدراشة مصطلحات

   Total Quality Management :(TQM) ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠-

 بني ٚايتفاعٌ ٚايتٓظٝل ايتهاٌَ َٔ ْٛع إسذاخ ٜتِ بٛاططت٘ ايزٟ ايفّعاٍ ايٓعاّ ريو ٖٞ

 مجٝع أدا٤ َظت٣ٛ ٚؼظني اؾٛد٠ تطٜٛش أدٌ َٔ املٓع١ُ داخٌ املدتًف١ ٚاإلداسات ايٛسذات

 ايتهايٝف بأقٌ يًعٌُٝ ايهاٌَ ايشضا٤ إىل ٜؤدٟ مبا دٗٛدِٖ ٚتٛدٝ٘ ايعاًَني، األفشاد

 (.1996ّ ايذٜٔ صٜٔ فشٜذ) املُه١ٓ

 األَشٜهٞ املعٗذ ٜٚعشفٗا. َع١ٓٝ َٛاصفات أٚ ملتطًبات املطابك١ بأْٗا تعشف :اؾٛد٠-

 ايٛفا٤ ع٢ً قادسًا ػعً٘ ٚاييت اـذ١َ أٚ يًُٓتر ٚاـصا٥ص ايظُات مج١ً بأْٗا يًُعاٜري

 .َع١ٓٝ باستٝادات

 تكذِٜ أٚ ايعٌُٝ تٛقعات َع األدا٤ دٛد٠ َظتٜٛات تطابل ايتعًِٝ دٛد٠ تعين :ايتعًِٝ دٛد٠-

 (.2009ّ،ايشػذٟ) تٛقعات٘ تفٛم دٛد٠ مبظت٣ٛ ايتعًِٝ

 : امليدانية الدراشة

 نًٝات يف ايٓٗا١ٝ٥ املظتٜٛات طالب َٔ ع١ٓٝ ع٢ً ٚتٛصٜعٗا ٚؼهُٝٗا االطتبا١ْ تصُِٝ مت-

 قبٌ َٔ هلِ املكذّ ايتعًِٝ  دٛد٠ تكِٝٝ ٜتِ خالهلا َٔ  ايذساط١ قٌ األسد١ْٝ اؾاَعات

 .ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب املتٛقع ٚايتعًِٝ داَعاتِٗ

 : الدراشة جمتمع

 اؾاَعات نًٝات يف ايٓٗا١ٝ٥ املظتٜٛات يف ايُٝٓٝني ايطالب ِٖ ايذساط١ فتُع ٜتُجٌ 

 . ايتدصصات كتًف يف ٚطايب١ طايب 200  ٚعذدِٖ االسد١ْٝ اؿه١َٝٛ
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 : الدراشة عينة

 يًعاّ ايٓٗا١ٝ٥ املظتٜٛات طًب١ ِٖٚ األصًٞ اجملتُع َٔ ع١ٓٝ غ٢ً االطتبا١ْ تٛصٜع مت 

 ٚتظاٟٚ ٚطايب١ طايب 43 بعذد األسد١ْٝ اؿه١َٝٛ اؾاَعات يف 2016ّ/  2015 اؾاَعٞ

 . ايذساط١ قٝذ يًُذتُع صادقًا متجٝاًل ممج١ً ايع١ٓٝ ٚتهٕٛ%  5 َٔ أنجش ع١ٓٝ 21.5%ٖٞٚ

 :اإلحصائي التحليل يف املصتددمة اإلحصائية األشاليب 

 اإلسصا٥ٞ ايتشًٌٝ بربْاَر االطتعا١ْ مت ايتطبٝل باؾاْب اـاص١ ايبٝاْات ؼًٌٝ يػشض

(spss )يٝهاسد ملكٝاغ ٚفكا ايبٝاْات تشَٝض مت فكذ اؿاطٛب إىل ايبٝاْات إدخاٍ ٚيػشض 

 ٜٚعين املكٝاغ دسدات أع٢ً ٖٚٛ"  بؼذ٠ َٛافل"  بـ يإلداب١( 5) ايشقِ أعطٞ سٝح اـُاطٞ

( 3) ايشقِ ٚأعطٞ"  َٛافل"  بـ يإلداب١( 4) ايشقِ أعطٞ بُٝٓا ، بايهاٌَ ايبعذ ٖزا تٛافش

 غري" بـ يإلداب١( 1) ٚايشقِ"  َٛافل غري"  بـ يإلداب١( 2) ايشقِ أعطٞ بُٝٓا"  ادسٟ ال"  بـ يإلداب١

 اطتدذّ نُا ، متاَا ايفكش٠ تًو تٛافش عذّ ٚتعين املكٝاغ دسدات أد٢ْ ٖٚٞ"  بؼذ٠ َٛافل

 :اآلتٞ ٚفل ٚوظب يًذساط١ فشضٞ نٛطط( 3) ايشقِ

                                 µ= ( 1+2+3+4+5) / 5 = 15/5  = 3  
 ايٛطط َٔ أنرب ايبٝاْات َٔ احملتظب اؿظابٞ ايٛطط نإ إرا بأْ٘ ٜعين ٖٚزا

 اؿظابٞ ايٛطط نإ إرا بُٝٓا ، ايفكش٠ تًو تٛافش إىل ٜؼري فٗزا ايفشضٞ اؿظابٞ

 ايفكش٠، تًو تٛافش عذّ إىل ٜؼري فٗزا يًذساط١ ايفشضٞ ايٛطط َٔ اقٌ ايبٝاْات َٔ احملتظب

 .االطتبٝإ فكشات ناف١ تؼدٝص مت ريو ٚع٢ً

 اإلسصا١ٝ٥ األطايٝب اطتدذَت االطتبٝإ بٛاطط١ مجعٗا مت اييت ايبٝاْات ؼًٌٝ يػشض

 :اآلت١ٝ

 .االطتبٝإ فكشات تٛافش َذ٠ ملعشف١ : اؿظابٞ ايٛطط-

 . ايبعض بعطٗا عٔ ٚاآلسا٤ اإلدابات تكاسب ملعشف١ ٜٚظتدذّ : املعٝاسٟ االمشاف-

 ( .ايفشض اختباس) ايفشٚم َع١ٜٛٓ ملعشف١ ٜٚظتدذّ : t اختباس-

   َٔ إداب١ نٌ ْظب١ ملعشف١ ٚنزيو ، يًفكشات ايٓظب١ٝ األ١ُٖٝ ملعشف١ ٚتظتدذّ : ايٓظب-

 .املبشٛثني إدابات    

 

  ٚايجبات ايصذم اختباس-

 اؾاَعات أطاتز٠ َٔ) ( احملهُني َٔ فُٛع١ ع٢ً تٛصٜعٗا مت االطتبٝإ ٚثبات صذم ملعشف١

 األخز ٚمت صٓعا٤، ظاَع١  ايرتب١ٝ ن١ًٝ أطاتز٠ ٚ فٝٗا األنادميٞ ايعٌُ ٚخربا٤ اي١ُٝٓٝ
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 ٚايجبات ايصذم اختباس مت نُا ايٓٗا٥ٞ بؼهًٗا االطتباْات إعذاد عٓذ َالسعاتِٗ ظُٝع

 :اآلتٞ اؾذٍٚ ٜبٝٓ٘ ٚنُا  يالطتبٝإ نشْٚباخ ايفا َعاٌَ باطتدذاّ

 (0) سقِ دذٍٚ

 معامل التجزئت الىصفيت معامل كروهباخ الفا الاستبيان

 ...4 0..4 الاضخبيان الذي وسع للطالب 
 

 مت ايزٟ االطتبٝإ يف( 0.94) نإ ايفا نشْٚباخ َعاٌَ بإ اؾذٍٚ خالٍ َٔ ْالسغ سٝح

 بٝاْات مجع يف االطتبٝإ ٚصذم ثبات أيفا نشْٚباخ َعاٌَ ٜبني سٝح  يًطالب تٛصٜع٘

 ْفع ع٢ً مصٌ ايع١ٓٝ ْفع ع٢ً ايضَٔ َٔ فرت٠ بعذ االطتبٝإ ٚصع إرا فُٝا ٚملعشف١ ايذساط١،

( 0.89)  طبريَإ َعاٌَ بًؼ سٝح ايتذض١٥ َعاٌَ خالٍ َٔ ايجبات اختباس مت فكذ ايٓتا٥ر

 ٚايجبات بايصذم ٜتُتع االطتبٝإ إٔ طبريَإ َعاٌَ ٜبني سٝح  ، يًطالب ٚصع ايزٟ يالطتبٝإ

  ي٘ خصص ملا

 :ايباسح ٚادٗت اييت ايصعٛبات

 بػشض َٓضي٘ إىل َع٘ أخزٖا إٔ بعذ ٜعٝذٖٚا مل االطتباْات اطتالَِٗ عٓذ املبشٛثني بعض

 . عًٝٗا اإلداب١ ٚ قشا٤تٗا

 :اإلسصا١ٝ٥ ٚاملعاؾات ايٓتا٥ر

 : يف املتُج١ً أط٦ًتٗا سظب ايذساط١ ْتا٥ر عشض ٜأتٞ فُٝا

 َكاس١ْ ايُٝٓٝني يًطالب األسد١ْٝ اؾاَعات َٔ املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ َظت٣ٛ َا: األٍٚ ايظؤاٍ

 .ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات ض٤ٛ يف تكذمي٘ املأٍَٛ ٚ املتٛقع بايتعًِٝ

 اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ تكِٝٝ ٖٛ َا األٍٚ  ايظؤاٍ ٖزا عٔ ٚيإلداب١

 َٔ ايع١ٓٝ الطتذابات املعٝاس١ٜ ٚاالمشافات اؿظاب١ٝ املتٛططات اطتدشاز مت فكذ ؟ األسد١ْٝ

 سظب املتٛقع بايتعًِٝ َكاس١ْ  األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب ايٓٗا١ٝ٥ املظتٜٛات طالب

 :    اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚناْت ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (1) سقِ دذٍٚ

 عاّ بؼهٌ اجملاالت مجٝع عٔ ايبشح ع١ٓٝ الطتذاب١ املعٝاس١ٜ ٚاالمشافات اؿظاب١ٝ املتٛططات

 

 م

 مجاالث ألاداة

 

 التكراراث
عدد 

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

 متوسط 0.960 3.47 43 8 38 28 127 14 املىاهج الدراسيت 1

 متوسط 1.017 3.51 43 4 38 15 96 19 أساليب التدريس 2

أعضاء هيئت  3

 التدريس
 عالي 0.901 3.77 43 11 19 20 123 42

 متوسط 0.905 3.18 43 3 54 68 81 9 أساليب التقييم 4

 متوسط 0.971 3.30 43 2 31 33 53 10 الكتاب الجامعي 5

القاعاث الدراسيت  6

 وأماكن التدريب
 متوسط 1.025 3.48 43 6 70 35 153 37

 عالي 0.919 3.80 43 10 38 48 213 78 املكتباث 7

 متوسط 0.931 3.42 43 20 83 71 211 45 الىظام إلاداري  8

 متوسط 0.966 3.36 43 4 21 43 46 15 الطالبيتألاوشطت  9

10 

الخدماث العامت 

ت  -إسكان -)صحيَّ

 -مواصالث

 اجصاالث(

 متوسط 1.081 3.15 43 24 55 68 80 31

 

 متوسط 0.968 3.44  92 447 429 1183 300 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 إمجايٞ بؼهٌ ايع١ٓٝ أفشاد اطتذابات ْتا٥ر ٜؼشح ايزٟ (1) سقِ اؾذٍٚ خالٍ َٔ

 األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ  ايتعًِٝ دٛد٠ تكِٝٝ عٔ يًذساط١ اجملاالت ؾُٝع

 اؿظاب١ٝ املتٛططات خالٍ َٔ ٚتبني، ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات ض٤ٛ يف املتٛقع ٚايتعًِٝ

 تكِٝٝ ع٢ً سصًت اييت اجملاالت عٔ ايذساط١ ع١ٓٝ َٔ سضا ٖٓاى إٔ املعٝاس١ٜ ٚاالمشافات

( 0.901) َعٝاسٟ ٚامشاف( 3.77)سظابٞ مبتٛطط ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤ فاٍ يف( عايٞ)

 اؾذٍٚ خالٍ َٔ ٚتبني( 0.919)َعٝاسٟ ٚامشاف( 3.80) سظابٞ مبتٛطط املهتبات ٚفاٍ

: ٖٚٞ اجملاالت  باقٞ يف( باملتٛطط) ايذساط١ ع١ٓٝ تكذٜش ٚصٌ سٝح ْظيب قصٛس ٖٓاى إ

 ايتذسٜع أطايٝب، (0.960َعٝاسٟ ٚامشاف (3447) سظابٞ مبتٛطط ايذساط١ٝ املٓاٖر

( 3.18) سظابٞ مبتٛطط ايتكِٜٛ أطايٝب(، 1.017)َعٝاسٟ ٚامشاف(3.51) سظابٞ مبتٛطط

 ٚامشاف( 3.30) سظابٞ مبتٛطط اؾاَعٞ ايهتاب(،0.905)َعٝاسٟ ٚامشاف

(، 1.025) َعٝاسٟ ٚامشاف(3.48) سظابٞ مبتٛطط ايذساط١ٝ ايكاعات( ،0.905)َعٝاسٟ

 ايطالب١ٝ األْؼط١(، 0.931) َعٝاسٟ ٚامشاف (3.42) سظابٞ مبتٛطط اإلداسٟ ايٓعاّ

( 3.15) سظابٞ مبتٛطط ايعا١َ اـذَات( ، 0.966)َعٝاسٟ ٚامشاف (3.36) سظابٞ مبتٛطط

 ٚيف اجملاالت ٖزٙ يف ْظيب قصٛس ٖٓاى إٔ ٜٛضح ايتكِٝٝ ٖٚزا( 1.081)  َعٝاسٟ ٚامشاف

 ايعاّ ايتكِٝٝ ٜعٗش احملص١ً ٚيف األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠

 يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ يف( 0.968) َعٝاسٟ ٚامشاف( 3.44) سظابٞ مبتٛطط( باملتٛطط)

 .سذ٠ ع٢ً اجملاالت ؾُٝع ايٓتا٥ر ؼًٌٝ خالٍ َٔ طٝتطح نُا، األسد١ْٝ اؾاَعات يف
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (2) سقِ دذٍٚ
 األٍٚ اجملاٍ عباسات سٍٛ ايبشح ع١ٓٝ الطتذاب١ املعٝاس١ٜ ٚاالمشافات اؿظاب١ٝ املتٛططات

 (.ايذساط١ٝ املٓاٖر)

 

 عباراث املىاهج الدراسيت م
 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

دراضيت جدبؼ اليليت مىاهج 

جدىاضب مؼ املىاهج 

الدراضيت في الطىىاث 

 الطابلت

 عالي 984. 3.72 43 3 2 4 29 5

2 

جدبؼ اليليت مىاهج دراضيت 

جدىاضب مؼ الطاغاث 

املخصصت للمىاكشت 

 والجىاهب الػمليت

 متوسط 846. 3.63 43 0 7 5 28 3

3 

جدبؼ اليليت مىاهج دراضيت 

جدىاضب مؼ الىاكؼ الػملي 

 ضىق الػملواخخياحاث 

 متوسط 985. 3.07 43 1 15 8 18 1

4 

جدبؼ اليليت مىاهج دراضيت 

جزاعي فيها غدد امللزراث 

 املىاضبت ليل مزخلت

 متوسط 1.032 3.53 43 3 5 4 28 3

5 

جدبؼ اليليت مىاهج دراضيت 

جزاعي فيها الاوسجام بين 

املىاد الىظزيت والجىاهب 

 الػمليت فيها

 متوسط 955. 3.40 43 1 9 7 24 2

 

 متوسط 0.960 3.47  8 38 28 127 14 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 عٔ املٓاٖر جملاٍ ايع١ٓٝ أفشاد اطتذابات ْتا٥ر ٜؼشح ايزٟ(  2) سقِ اؾذٍٚ خالٍ َٔ

 ض٤ٛ يف املتٛقع ٚايتعًِٝ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ تكِٝٝ

 املتٛطط خالٍ َٔ ْظيب قصٛس ٖٓاى إٔ اؾذٍٚ خالٍ َٔ ٚتبني، ايؼا١ًَ اؾٛد٠  َتطًبات

 ايذساط١ ع١ٓٝ تكذٜش ٚصٌ( 0.960) اإلمجايٞ املعٝاسٟ ٚاالمشاف( 3.47) اإلمجايٞ اؿظابٞ

 :اجملاٍ يف( باملتٛطط)

  إٔ إىل ٜعٛد( باملتٛطط)  املٓاٖر جملاٍ ايذساط١ ع١ٓٝ تكذٜش يف ايظبب إٔ ايباسح ٜٚش٣

 عظب يًُٓاٖر ٚػٜٛذ ٚؼظني تطٜٛش يع١ًُٝ ؽطع ٚمل ايكذمي١ باملٓاٖر تظري َاصايت

 . ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات ٚسظب ٚايتهٓٛيٛدٞ ايعًُٞ ايتطٛس
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 

 (3) سقِ دذٍٚ

املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ 

ايتذسٜع(. أطايٝبايجاْٞ)  
 

 التدريس أساليب عباراث م

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

جدبؼ اليليت أضاليب جدريطيت 

جزاعي فيها الطهىلت والخبطيط 

 في جىصيل املادة الػلميت

 مخىضط 1.151 3.23 43 1 16 3 18 5

2 
جدريطيت جدبؼ اليليت أضاليب 

 جزاعي فيها إلارشاد والخىحيه
 متوسط 842. 3.65 43 1 4 7 28 3

3 

جدبؼ اليليت أضاليب جدريطيت 

جزاعي فيها جبادل الزأي 

 والحىار واملىاكشت املفخىخت

 متوسط 985. 3.07 43 1 15 8 18 1

4 

جدبؼ اليليت أضاليب جدريطيت 

جزاعي فيها اضخخدام ألادواث 

 -)جلفشيىن الػلميت املىاضبت 

 -ميىزفىن  -واضيذ -فيدًى

 غزف ضمػيت( -بزوحىتر

19 96 15 38 4 
 

 متوسط 1.017 3.51

 

 متوسط 1.017 3.51  4 38 15 96 19 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (4) سقِ دذٍٚ

 املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ ايجايح

 )املذسطني(.

 

 عباراث أساليب التدريس م

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 
ًيخمي إلى اليليت أضاجذة 

 ًخميزون بالخبرة والىفاءة
 متوسط 573. 4.35 43 0 0 2 24 17

2 

ًيخمي إلى اليليت أضاجذة 

ًخميزون باللدرة غلى 

 جىصيل املادة الػلميت

 عالي 1.059 3.79 43 3 3 2 27 8

3 

ًيخمي إلى اليليت أضاجذة 

ًخميزون باالهخظام في 

 الػمليت الخػليميت

 عالي 737. 4.07 43 1 0 4 28 10

4 

ًيخمي إلى اليليت أضاجذة 

ًخميزون بخلبل الاهخلاداث 

 وردود الفػل مً الطالب

 متوسط 1.263 3.02 43 7 8 9 15 4

5 

ًيخمي إلى اليليت أضاجذة 

ًخميزون بالخفاغل اللىي 

 مؼ طالبهم

 متوسط 874. 3.63 43 0 8 3 29 3

 
 عالي 0.901 3.77  11 19 20 123 42 املتوسط العــــام

(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ جملاٍ أعطا٤ ١٦ٖٝ 4َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

ايتذسٜع عٔ تكِٝٝ دٛد٠ ايتعًِٝ  املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات األسد١ْٝ ٚايتعًِٝ املتٛقع 

يف ض٤ٛ َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى سضا َٔ ع١ٓٝ ايذساط١  
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

( ٚصٌ 0.901( ٚاالمشاف املعٝاسٟ اإلمجايٞ)3.77الٍ املتٛطط اؿظابٞ اإلمجايٞ )َٔ خ

 تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ )بايعايٞ( يف اجملاٍ:

ٜٚش٣ ايباسح إٔ ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ املٓاٖر  )بايعايٞ( ٜعٛد إىل ايتأٌٖٝ 

بعطٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٖٚزا َطابل   ايعايٞ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚاٖتُاّ اؾاَعات األسد١ْٝ 

 ملتطًبات إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .

 (5) دذٍٚ سقِ
املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ 

 ايشابع)أطايٝب ايتكِٝٝ(.

 عباراث أساليب التقييم م

 التكراراث
 عدد

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 
جخميز أضاليب الخلييم 

املخبػت باليليت بالىضىح 

 والُبػد غً الخػليد

 متوسط 940. 3.21 43 0 12 13 15 3

2 
جخميز أضاليب الخلييم 

املخبػت باليليت بطالمت مدة 

 الخلييم

 متوسط 773. 3.21 43 0 8 19 15 1

3 

جخميز أضاليب الخلييم 

باليليت بلياص املخبػت 

اللدرة غلى الخفىير الػلمي 

 والاضخيخاج

 متوسط 892. 3.33 43 0 9 14 17 3

4 

جخميز أضاليب الخلييم 

املخبػت باليليت بلياص 

اللدرة غلى الفهم 

 والاضديػاب

 متوسط 1.045 3.16 43 3 10 8 21 1

5 

جخميز أضاليب الخلييم 

املخبػت باليليت باملىضىغيت 

 وغدم الخديز

 متوسط 873. 3.00 43 0 15 14 13 1

 
 متوسط 0.905 3.18  3 54 68 81 9 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ جملاٍ أطايٝب 5َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

ايتكِٝٝ عٔ تكِٝٝ دٛد٠ ايتعًِٝ املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات األسد١ْٝ ٚايتعًِٝ املتٛقع يف 

َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى قصٛس ْظيب َٔ خالٍ ض٤ٛ 

( ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ 0.905( ٚاالمشاف املعٝاسٟ اإلمجايٞ)3.18املتٛطط اؿظابٞ اإلمجايٞ )

 ايذساط١ )باملتٛطط( يف اجملاٍ:
)باملتٛطط( ٜٚش٣ ايباسح إٔ ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ أطايٝب ايتكِٝٝ  

ٜعٛد إىل أْٗا َاصايت تظري باألطايٝب ايكذمي١ يف ايتكِٝٝ أٚ أْٗا مل ؽطع يع١ًُٝ تطٜٛش 

 ٚؼظني ٚػٜٛذ يًُٓاٖر عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .

 (6) دذٍٚ سقِ

املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ 

 اـاَع)ايهتاب (.

 

(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ جملاٍ ايهتاب اؾاَعٞ 6َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

تكِٝٝ دٛد٠ ايتعًِٝ  املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات األسد١ْٝ ٚايتعًِٝ املتٛقع يف ض٤ٛ عٔ 

َتطًبات إداس٠ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى قصٛس ْظيب َٔ خالٍ 

( ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ 0,971( ٚاالمشاف املعٝاسٟ اإلمجايٞ)3.30املتٛطط اؿظابٞ اإلمجايٞ )

 باملتٛطط( يف اجملاٍ:ايذساط١ )

 عباراث الكتاب الجامعي م

 التكراراث
 عدد

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 
ًخىافز الىخاب الجامعي باليليت 

 باملحخىي الػلمي املىاضب
 متوسط 935. 3.47 43 0 9 9 21 4

2 

ًخىافز الىخاب الجامعي باليليت 

بالىميت اليافيت والىكذ 

 املىاضب

 متوسط 972. 3.23 43 0 12 13 14 4

3 
ًخىافز الىخاب الجامعي باليليت 

 بالطػز املىاضب
 متوسط 1.006 3.19 43 2 10 11 18 2

 
 متوسط 0.971 3.30  2 31 33 53 10 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

ٜٚش٣ ايباسح إٔ ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ ايهتاب اؾاَعٞ  )باملتٛطط( ٜعٛد إىل 

أْٗا َاصايت تظري بايهتب ايكذمي١ ٚمل ؽطع يع١ًُٝ ؼذٜح ٚ تطٜٛش ٚؼظني ٚػٜٛذ 

 يًهتاب اؾاَعٞ  عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .

 (7) دذٍٚ سقِ

ب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ املتٛططات اؿظا

 ايظادغ)ايكاعات(.

 م
عباراث القاعاث الدراسيت وأماكن 

 التدريب

 التكراراث
 عدد

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

بالشيل الذي الخدريب بأنها مهيأة 

ًمىً الطالب مً الترهيز والاضديػاب 

 والخجزيب مً خيث: املطاخت )الطػت(

 عالي 1.036 3.70 43 2 5 4 25 7

2 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

الخدريب بأنها مهيأة بالشيل الذي 

ًمىً الطالب مً الترهيز والاضديػاب 

 والخجزيب مً خيث: حىدة امللاغد

 متوسط 1.121 3.07 43 2 16 5 17 3

3 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

الخدريب بأنها مهيأة بالشيل الذي 

ًمىً الطالب مً الترهيز والاضديػاب 

 والخجزيب مً خيث: هظام الصىث

 متوسط 881. 3.56 43 0 8 6 26 3

4 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

الخدريب بأنها مهيأة بالشيل الذي 

والاضديػاب ًمىً الطالب مً الترهيز 

 والخجزيب مً خيث: الظزوف املىاخيت

 متوسط 1.116 3.40 43 2 10 5 21 5

5 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

الخدريب بأنها مهيأة بالشيل الذي 

ًمىً الطالب مً الترهيز 

والاضديػاب والخجزيب مً خيث: 

حىدة وخدازت ألادواث واملػداث 

 وألاحهشة

 متوسط 1.077 3.47 43 0 12 6 18 7

 



 
 

 
 
 72 

ISSN : 2410-1818 حسين البرطيمطهر علي . د  | تقييم جودة التعليم املقدم للطالب اليهيييو يف....    

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 

 (7)ٜتبع دذٍٚ 

 

 م
عباراث القاعاث الدراسيت 

 وأماكن التدريب

 التكراراث
 عدد

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

6 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

الخدريب بأنها مهيأة بالشيل 

الذي ًمىً الطالب مً 

الترهيز والاضديػاب والخجزيب 

خيث: وفزة املىاد ألاوليت مً 

 وصالخيتها

 متوسط 1.027 3.40 43 0 13 4 22 4

7 

جخميز كاغاث الدراضت وأماهً 

الخدريب بأنها مهيأة بالشيل 

الذي ًمىً الطالب مً 

الترهيز والاضديػاب والخجزيب 

مً خيث: الطالمت املهىيت 

 -الىرش -خاصت ) املخخبراث

 املػامل(

 عالي 914. 3.79 43 0 6 5 24 8

 
 متوسط 1.025 3.48  6 70 35 153 37 املتوسط العــــام

 

(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ جملاٍ ايكاعات ايذساط١ٝ 7َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

ٚأَانٔ ايتذسٜب عٔ تكِٝٝ دٛد٠ ايتعًِٝ املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات األسد١ْٝ  

َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى قصٛس ٚايتعًِٝ املتٛقع يف ض٤ٛ 

( 1.025( ٚاالمشاف املعٝاسٟ اإلمجايٞ )3.48ْظيب َٔ خالٍ املتٛطط اؿظابٞ اإلمجايٞ )

 ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ )باملتٛطط( يف اجملاٍ:

ايتذسٜب  ٜٚش٣ ايباسح إٔ ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ ايكاعات ايذساط١ٝ ٚأَانٔ

)باملتٛطط( ٜعٛد إىل إٔ اؾاَعات األسد١ْٝ يذٜٗا َؼه١ً يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ أٚ أْٗا قذمي١ ٚمل 

 ؽطع يع١ًُٝ تطٜٛش ٚؼظني أٚ بٓا٤ دذٜذ عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (8) ٍٚ سقِ دذ

اٍ املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجمل

 ايظابع)املهتبات(.

 عباراث املكتباث م

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 خيث مىكؼ املىخبت ومطاختها

 عالي 1.124 3.70 43 2 7 2 23 9

2 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 خيث الهدوء والىظافت

 عالي 950. 3.95 43 1 4 2 25 11

3 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 -املزاحؼ -الىخبخيث )غدد 

الػزبيت  -جىىغها -خدازتها

 وألاحىبيت(

 متوسط 1.181 3.44 43 4 5 9 18 7

4 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

خيث خدازت الدورياث الػزبيت 

 وألاحىبيت واملترحمت إلى الػزبيت

 متوسط 1.076 3.44 43 3 6 7 23 4
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (8) دذٍٚ سقِ ٜتبع 

 عباراث املكتباث م

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

5 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

خيث الخىىىلىحيا الحدًثت 

 اهترهذ( -فيها )خاضىباملخىفزة 

 عالي 816. 4.00 43 0 3 5 24 11

6 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 خيث هفاءة هظام الخدمت

 عالي 766. 3.72 43 0 4 8 27 4

7 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 خيث هفاًت هظام الخدمت

 عالي 902. 3.74 43 0 5 9 21 8

8 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 خيث هظام الاضخػارة

 عالي 669. 4.07 43 0 2 2 30 9

9 

جخىفز باليليت املىخباث بالشيل 

الذي ًلبي حميؼ رغباث الطالب 

الػلميت والبدثيت والثلافيت مً 

 خيث مىاغيد الػمل باملىخبت

 عالي 785. 4.16 43 0 2 4 22 15

 

 عالي ....4 3.80  10 38 48 213 78 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ جملاٍ املهتبات عٔ تكِٝٝ 8َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

دٛد٠ ايتعًِٝ املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات األسد١ْٝ ٚايتعًِٝ املتٛقع يف ض٤ٛ َتطًبات  

اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى سضا عايٞ َٔ خالٍ املتٛطط اؿظابٞ 

( ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ )بايعايٞ( يف 0.919( ٚاالمشاف املعٝاسٟ اإلمجايٞ)3.80اإلمجايٞ )

 جملاٍ:ا

ٜٚش٣ ايباسح إٔ ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ املهتبات  )بايعايٞ( ٜعٛد إىل االٖتُاّ 

ايزٟ تٛيٝ٘ اؾاَعات األسد١ْٝ باملهتبات ٚ ؽطع يع١ًُٝ تطٜٛش ٚؼظني ٚػٜٛذ يًُهتبات 

 عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (9) دذٍٚ سقِ

املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ 

 (.اإلداسٟايجأَ)ايٓعاّ 

 

 عباراث الىظام إلاداري  م

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

جدزص اليليت غلى رفؼ الخبرة 

خالل الػمليت للطالب مً 

إخضاغهم لبرامج جدريبيت 

بالطىىاث ألاخيرة باملؤضطاث 

 املخخلفت

 متوسط 1.163 3.07 43 4 11 10 14 4

2 

جدزص اليليت غلى إشزان 

الطالب في إدارتها بشيل حاد 

 وفاغل

 متوسط 935. 3.51 43 0 7 13 17 6

3 

جدزص اليليت غلى حػل 

مصلحت الطالب في أولى 

 أولىياتها

 متوسط 1.120 2.47 43 9 17 5 12 0

4 

هفاًت وهفاءة هظام جأدًت 

الخدمت للطالب مً كبل 

 مىظفي اليليت

 متوسط 1.074 2.88 43 4 15 6 18 0

5 

جلبيت الخدماث الطالبيت مً 

كبل مىظفي اليلياث بزخابت 

 صدر دون جذمز

 متوسط 783. 3.65 43 0 5 8 27 3
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 

 

 عباراث الىظام إلاداري  م

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

6 

ًخىفز باليليت أخدر ألاحهشة 

واملػداث التي جخدم الطالب 

هظام  -اهترهذ -)خاضىب

 مػلىماث...(

 متوسط 1.026 3.26 43 1 12 8 19 3

7 

جدخفظ اليليت بسجالث 

ومطدىداث دكيلت خاصت 

بشؤون الطالب جلبي وجخدم 

 بطهىلت وضزغتخاحاتهم 

 عالي 989. 3.70 43 0 9 2 25 7

8 

جدزص إدارة اليليت غلى وشز 

إلاغالهاث إلارشادًت ختى ال 

حػزض الطالب للخطأ أو 

 الضزر 

 عالي 731. 4.12 43 0 2 3 26 12

9 

تهخم إدارة اليليت بمشىالث 

الطالب وجخػاطف مػهم 

 وجداول جلدًم املطاغدة لهم

 عالي 532. 4.05 43 0 1 2 34 6

10 

جخلبل إدارة اليليت وافت 

الاغتراضاث والشياوي وجخػامل 

 مػها بجدًت

 متوسط 959. 3.44 43 2 4 14 19 4

 
 متوسط 0.931 3.42  20 83 71 211 45 املتوسط العــــام
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ جملاٍ ايٓعاّ اإلداسٟ عٔ 9َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

ايتعًِٝ املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات األسد١ْٝ ٚايتعًِٝ املتٛقع يف ض٤ٛ تكِٝٝ دٛد٠ 

َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى قصٛس ْظيب َٔ خالٍ املتٛطط 

( ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ 1.330( ٚاالمشاف املعٝاسٟ اإلمجايٞ)2.53اؿظابٞ اإلمجايٞ )

 ٍ:)باملتٛطط( يف اجملا

ٜٚش٣ ايباسح إٔ ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ ايٓعاّ اإلداسٟ )باملتٛطط( ٜعٛد إىل إٔ 

اؾاَعات األسد١ْٝ وتٌُ أْٗا َاصايت تظري باألْع١ُ اإلداس١ٜ  ايكذمي١ ٚمل ؽطع يع١ًُٝ 

 تطٜٛش ٚؼظني ٚػٜٛذ أٚ اْ٘ ال ٜتِ ايتطبٝل ايتاّ عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .
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  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 

 (10) دذٍٚ سقِ
املتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ 

 ايتاطع)األْؼط١ (.

 م
عباراث ألاوشطت 

 الطالبيت

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

حػمل اليليت غلى جىميت 

لها مً والء الطلبت 

خالل دغم ألاوشطت 

 الػلميت

 متوسط 1.001 3.37 43 2 5 16 15 5

2 

حػمل اليليت غلى جىميت 

والء الطلبت لها مً 

خالل دغم ألاوشطت 

 الثلافيت والاحخماغيت

 متوسط 914. 3.30 43 1 7 16 16 3

3 

حػمل اليليت غلى جىميت 

والء الطلبت لها مً 

خالل دغم ألاوشطت 

 والترفيهيتالزياضيت 

 متوسط 1.074 3.42 43 1 9 11 15 7

 
 متوسط 0.966 3.36  4 21 43 46 15 املتوسط العــــام

ايع١ٓٝ جملاٍ املٓاٖر عٔ تكِٝٝ  أفشاد(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات 10َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

ٚايتعًِٝ املتٛقع يف ض٤ٛ َتطًبات   األسد١ْٝدٛد٠ ايتعًِٝ املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات 

اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى قصٛس ْظيب َٔ خالٍ املتٛطط اؿظابٞ 

( ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ )باملتٛطط( 0.966)اإلمجايٞ( ٚاالمشاف املعٝاسٟ 3.36) اإلمجايٞ

 يف اجملاٍ:

 إىلايطالب١ٝ  )باملتٛطط( ٜعٛد  األْؼط١ايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ  إٜٔٚش٣ ايباسح 

مل تأخز سكٗا َٔ االٖتُاّ املطًٛب  ٚمل ؽطع يع١ًُٝ  األْؼط١َاصايت  األسد١ْٝإٔ اؾاَعات 

 تطٜٛش ٚؼظني ٚػٜٛذ عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ .
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 م2018  ديسمبر-أكتوبر ( 5( المجلذ )20العذد )

 (11) دذٍٚ سقِ

 املعٝاس١ٜ الطتذاب١ ع١ٓٝ ايبشح سٍٛ عباسات اجملاٍ ايعاػشاملتٛططات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات 

 )اـذَات ايعا١َ(.

 م

عباراث الخدماث العامت 

 -مواصالث -إسكان –)صحيت 

 اجصاالث(

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

1 

حػمل اليليت غلى جلبيت 

خالل اخخياحاث الطالب مً 

 
ً
دغم الزغاًت إلاضياهيت وخاصت

 لغير اللادريً

 متوسط 1.180 2.58 43 10 10 13 8 2

2 

حػمل اليليت غلى جلبيت 

اخخياحاث الطالب مً خالل 

دغم الزغاًت الصحيت 

 والغذائيت

 متوسط 1.144 3.02 43 5 8 15 11 4

3 

حػمل اليليت غلى جلبيت 

اخخياحاث الطالب مً خالل 

الجامػيت  جىفير املطخلشماث

 لغير اللادريً
ً
 وخاصت

 متوسط 922. 2.77 43 4 11 20 7 1

4 

حػمل اليليت غلى جلبيت 

اخخياحاث الطالب مً خالل 

جىفير وضائل الاجصال والاهخلال 

باصاث الىلل...(  -)الخليفىهاث

 باألضػار املىاضبت

 متوسط 1.231 3.09 43 3 14 9 10 7
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 (11) دذٍٚ سقِٜتبع 

 م

الخدماث العامت عباراث 

 -مواصالث -إسكان –)صحيت 

 اجصاالث(

 عدد التكراراث

 العيىت

 املتوسط

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 
 التقدير

5 4 3 2 1 

5 

حػمل اليليت غلى جلبيت 

اخخياحاث الطالب مً خالل 

جىفز أماهً الاهخظار الخاصت 

 بالطياراث

 متوسط 1.050 3.60 43 1 7 8 19 8

6 

اليليت غلى جلبيت حػمل 

اخخياحاث الطالب مً خالل 

جىفز ألاماهً الخاصت 

باالضتراخت والحزص غلى 

ا  الحدائم( -هظافتها )اليافتًر

 عالي 974. 3.84 43 1 5 3 25 9

 
 متوسط 1.081 3.15  24 55 68 80 31 املتوسط العــــام

 

ايع١ٓٝ جملاٍ اـذَات ايعا١َ  أفشاد(  ايزٟ ٜؼشح ْتا٥ر اطتذابات 11َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

ٚايتعًِٝ املتٛقع يف ض٤ٛ  األسد١ْٝعٔ تكِٝٝ دٛد٠ ايتعًِٝ  املكذّ يًطالب ايُٝٓٝني يف اؾاَعات 

َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ إٔ ٖٓاى قصٛس ْظيب َٔ خالٍ املتٛطط 

( ٚصٌ تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ 1.081)اإلمجايٞ( ٚاالمشاف املعٝاسٟ 3.15) اإلمجايٞاؿظابٞ 

 )باملتٛطط( يف اجملاٍ:

 إىلايظبب يف تكذٜش ع١ٓٝ ايذساط١ جملاٍ اـذَات ايعا١َ  )باملتٛطط( ٜعٛد  إٜٔٚش٣ ايباسح 

اتصاالت( يف  -َٛاصالت -إطهإ –إٔ ٖٓاى ضعف يف تكذِٜ اـذَات ايعا١َ  )صش١ٝ 

 ٚمل ؽطع يع١ًُٝ تطٜٛش ٚؼظني ٚػٜٛذ عظب َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ . األسد١ْٝاؾاَعات 
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بني دٛد٠ ايتعًِٝ املكذّ يًطايب ايُٝين يف  إسصا١ٝ٥ٌٖ ٖٓاى فشٚم رات دالي١ : ايظؤاٍ ايجاْٞ

ٚدٛد٠ ايتعًِٝ )املأٍَٛ( املتٛقع أٚ املطًٛب١ سظب ْعاّ اؾٛد٠ ايؼا١ًَ؟ َٔ  األسد١ْٝاؾاَعات 

 ٚد١ٗ ْعش ايطالب .

 ( T Testيإلداب١ عٔ ايظؤاٍ ايظابل مت اطتدشاز اختباس )

 

 إلهاد ايفشٚم T( اختباس 12)  دذٍٚ سقِ

 يف اؾاَعات بني َتٛططات اطتذابات ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ دٛد٠ فاالت األدا٤ ايٛاقع ٚاملأٍَٛ 

 األسد١ْٝ.

 املجال

 متوسط

الجودة في 

 الواقع

 متوسط

الجودة 

 املأمولت

فرق 

 املتوسطاث
T 

درجاث 

 الحريت
Sig 

 000. 04 36.601 ..40.. 4.5116 3.4698 املىاهج الدراسيت

 000. 04 35.553 . 4.5116 3.5116 أساليب التدريس

 000. 04 46.340 4.37.0 4.5116 3.7721 أعضاء هيئت التدريس

 000. 04 35.257 7744.. 4.5116 3.1814 أساليب التقييم

 000. 04 25.929 4.3.. 4.5116 3.2946 الكتاب الجامعي

القاعاث الدراسيت وأماكن 

 التدريب
3.4821 4.5116 ..44.0 30.817 04 .000 

 000. 04 41.459 4.3430 4.5116 3.8040 املكتباث

 000. 04 44.083 4.30.. 4.5116 3.4140 الىظام إلاداري 

 000. 04 30.212 030... 4.5116 3.3642 ألاوشطت الطالبيت

ت  -الخدماث العامت )صحيَّ

 اجصاالث( -مواصالث -إسكان
3.1505 4.5116 ..70.. 27.974 04 .000 
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َّ(  12)  ايظابل اؾذٍٚ خالٍ َٔ ٜتبني  دٛد٠ تكِٝٝ بني إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم ٖٓاى أ

 أٚ املأَٛي١ اؾٛد٠ ٚبني اجملاالت مجٝع يف األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايُٝٓٝني يًطالب املكذّ ايتعًِٝ

 بٛدٛد ايكا١ً٥ ايصفش١ٜ غري ايفشض١ٝ ٜؤنذ  ممَّا، ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب املجاي١ٝ

 باطتجٓا٤ املأٍَٛ ٚايتعًِٝ اجملاالت مجٝع يف املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ بني إسصا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم

 ايذساط١ ع١ٓٝ تكِٝٝ نإ سٝح املهتبات ٚفاٍ ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤ فايٞ

 (.عايٞ)يًُذايني
َّ ع٢ً ٜذٍ ٖٚزا  يف املجايٞ أٚ املأٍَٛ املظت٣ٛ دٕٚ تعًُٝا ٜتًكٕٛ األسد١ْٝ اؾاَعات يف ايطالب أ

 َتطًبات سظب املتٛقع ٚايتعًِٝ املكذّ  ايتعًِٝ َظت٣ٛ انفاض إىل ُٜؼري ممَّا، اجملاالت بك١ٝ

 . ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠
 :ٚاملكرتسات ايتٛصٝات:عؼش ثاْٞ

 اؾاَعات يف األنادميٞ ٚاالعتُاد ايؼا١ًَ اؾٛد٠ ْعاّ إدخاٍ ضشٚس٠ ع٢ً ايتأنٝذ-1

 يف ايعاملٞ ايتطٛس ملٛانب١ ضشٚس٠ أصبشت اؾٛد٠ باعتباس اؾاَعات نًٝات ٚمجٝع األسد١ْٝ

 . ايعايٞ ايتعًِٝ
 َع اؾاَعات يف األدا٤ دٛد٠ َظت٣ٛ ملعشف١ املظتُش٠ ٚاملشادع١ ايتشذٜح بإدشا٤ اإلطشاع-2

 .  ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َٚتطًبات َعاٜري
 دٛد٠ ع٢ً تؤثش نْٛٗا األسد١ْٝ اؾاَعات يف يًطالب املكذّ ايتعًِٝ دٛد٠ ؼظني ضشٚس٠-3

 . اجملتُع ع٢ً تٓعهع اييت املدشدات
 يف ايؼا١ًَ اؾٛد٠ ْعاّ إدخاٍ أ١ُٖٝ تؤنذ اييت املُاث١ً ٚايبشٛخ ايذساطات إدشا٤ -4

 . اؾاَعات
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 :ادر والمراجعالمص

 :ايعشب١ٝ بايًػ١ ٚاملشادع املصادس أٚال
 ايهتب . أ
 املؤطظات ع٢ً ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠ يتطبٝل ايعًُٞ املٓٗر(: 1996) ايذٜٔ صٜٔ فشٜذ -1

 .20ص ايعشب١ٝ، ايٓٗط١ داس ايكاٖش٠، ايعشب١ٝ،
 َؤػشات بني ٚايتعًِٝ ايؼا١ًَ اؾٛد٠( 2006ّ: )ٚآخشٕٚ ايبٝالٟٚ سظني سظٔ-2 

 .عُإ األٚىل ايطبع١ ٚايتٛصٜع يًٓؼش املظري٠ داس، االعتُاد َٚعاٜري ايتُٝض
 اؾٛد٠ ضُإ( 2005ّ: )ايشبٝعٞ امحذ بٔ ٚطعٝذ اهلٛاػٞ ايعضٜض عبذ ايظٝذ-3 

 .ايكاٖش٠ يًٓؼش ايهتب عامل، عًُٝ٘ ػاسب َباد٥ٗا َفَٗٛٗا ايعايٞ ايتعًِٝ يف
 ايعُال٤ ٚخذَ٘ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠(  2006ّ: )ايذسادن١ طًُٝإ َإَٔٛ-4 

 .عُإ ٚايٓؼش يًطبع صفا٤  داس، األٚىل ايطبع١
  ٚايذٚسٜات املكاالت:  ب
 ف١ً اؾاَعات، يف ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠ تطبٝل أ١ُٖٝ: ّ((2009)  ايشػذٟ عبذاهلل امحذ  .1

 اإلداس١ٜ ايعًّٛ نًٝيت َٓتظيب ـشهٞ ايع١ًُٝ اؾُع١ٝ عٔ تصذس ٚاالقتصاد١ٜ اإلداس١ٜ ايعًّٛ

 . األٍٚ ايعذد ، عذٕ داَع١ ٚاالقتصاد،
 ايرتب١ٜٛ املؤطظات يف ايؼا١ًَ اؾٛد٠ ْعاّ َٚعاٜري أطع(: 2004) قُذ ايبهشٟ .2

 .ايظعٛد١ٜ ايعا١َ، اإلداس٠ َعٗذ ،(60) ايعذد ايرتب١ٜٛ، اجمل١ً ٚايتع١ًُٝٝ،
 ايعشب١ٝ، املؤطظات ع٢ً ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠ يتطبٝل ايعًُٞ املٓٗر: 1996 ايذٜٔ صٜٔ فشٜذ .3

 .20ص ايعشب١ٝ، ايٓٗط١ داس ايكاٖش٠،
 صٓعا٤ داَع١ – اهلٓذط١ ن١ًٝ يطالب املكذّ ايتذسٜع دٛد٠ تكِٝٝ(،2016،)ايربطٞ َطٗش .4

 .ايطالب ْعش ٚد١ٗ َٔ ايؼا١ًَ اؾٛد٠ َتطًبات سظب  تكذمي٘ ٚاملأٍَٛ املتٛقع ٚايتذسٜع
 :اؾاَع١ٝ ايشطا٥ٌ. ز
 يف ايتع١ًُٝٝ اـذ١َ دٛد٠ ؼظني يف ايؼا١ًَ اؾٛد٠ أداؤٙ اطتدذاّ(، 2009)ايشػذٟ امحذ.1

 داَع١، ايتظٝري ٚعًّٛ االقتصاد ن١ًٝ، َٓؼٛس٠ غري دنتٛساٙ سطاي١، اي١ُٝٓٝ اؾاَعات

 .اؾضا٥ش
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 :  املؤمتشات:  دـ
 اإلداس٠ فاٍ يف ايؼا١ًَ اؾٛد٠ إداس٠ مٛ يًتػٝري ايتدطٝط( 1998ّ: )ايهٝالْٞ أمناس-1

 سًٛإ داَع١ ايجاْٞ اجملًذ سًٛإ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايظادغ ايظٟٓٛ ايعًُٞ املؤمتش، ايتع١ًُٝٝ

 . َاٜٛ 12-13
 ْعش ٚد١ٗ َٔ َصشات١ ايرتب١ٝ به١ًٝ اؾاَعٞ األدا٤ دٛد٠ تكِٝٝ(،2014:)ايضٜٚين ابتظاّ-2

 داَع١، ايعايٞ ايتعًِٝ دٛد٠ يطُإ ايشابع ايذٚيٞ ايعشبٞ املؤمتش، ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤

 .األسدٕ، ايضسقا٤
 ْعش ٚد١ٗ L.M.Dَٔيٓعاّ ايتع١ًُٝٝ اـذ١َ ضُإ تكِٝٝ(2014)ٚآخشٕٚ،  بٛقش٠ سابح -3

 .األسدٕ، ايضسقا٤ داَع١، ايعايٞ ايتعًِٝ دٛد٠ يطُإ ايشابع ايذٚيٞ ايعشبٞ املؤمتش، ايطًب١
 َٔ اهلٓذط١ ن١ًٝ يف ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعطا٤ تكِٝٝ(،2014)ٚآخشٕٚ، سظٔ غاصٟ مسري -4

، ايعايٞ ايتعًِٝ دٛد٠ يطُإ ايشابع ايذٚيٞ ايعشبٞ املؤمتش، بػذاد داَع١ يف ايطًب١ ْعش ٚد١ٗ

 . األسدٕ، ايضسقا٤ داَع١
 ض٤ٛ يف اؾاَعٞ يألطتار ايتذسٜظٞ األدا٤ دٛد٠(2014، )ٚآخشٕٚ، خًٝف١ مجاٍ غاصٟ-5

 دٛد٠ يطُإ ايشابع ايذٚيٞ ايعشبٞ املؤمتش، ايطًب١ ْعش ٚد١ٗ َٔ اؾٛد٠ ضُإ َتطًبات

 .األسدٕ، ايضسقا٤ داَع١، ايعايٞ ايتعًِٝ
 
 

 

 

 


