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مقدمة
تعد مراكز (أو وحدات ) اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي عنصراً هاماً يف معمم الللدا
اليت أنشئت بها هيئات لالعتماد وتوكيد اجلودة ،وهي العملية اليت ال ميكن أ تتم إال من
خالل املؤسسة التعليمية ذاتها .وهذا يتطلب جهوداً كلرية وقيادة متميزة ودعماً مناسلاً من
قلل املسئولني عن املؤسسة التعليمية والقائمني على تنفيذ أعمال هذه املراكز  .من هنا
أصلحت عملية تأسيس مراكز للجودة داخل املؤسسات التعليمية إجراء هاماً ومطللاً أساسياً
تطلله هيئات االعتماد واجلودة من أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تسعى للحصول
على االعتماد األكادميي وتوكيد اجلودة.
وقد كا موضوع مراكز/وحدات اجلودة من أهم املواضيع اليت حرصت اهليئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكادميي عليها ملا لذلك من دور فعال يف التأسيس لثقافة اجلودة
ومساعدة املؤسسات التعليمية املعنية يف حتقيق أهداف اهليئة اليت تتمحور حول توكيد اجلودة
وحتديد أفضل طرق و أساليب النهوض بالتعليم العالي يف اململكة.
حيتوي هذا الكتيب على معلومات عن دور وهيكل وتنميم مراكز توكيد اجلوودة والعوامول
املهمة إلجناح هذه املراكز اليت جيب أ تنشأ يف كل مؤسسة تعليمية مون مؤسسوات التعلويم
العالي يف اململكة.
اهلدف العام
يتم تأسيس مراكز توكيد اجلودة يف املؤسسات التعليمية ملا بعود املرحلوة الثانويوة مون أجول
قيادة ودعم وتنسيق عمليات توكيد اجلودة يف مجيع وحدات املؤسسة التعليمية.
ملحوظة:
من املعروف بأ اإلجراءات اإلدارية ختتلف من مؤسسة ألخور مون مؤسسوات التعلويم موا بعود
الثانوي ،وهلذا فإ املقرتحات املوجودة بهذا الكتيب ينلغي تلنيها كضرورة ملحة أو حود أدنوى
روعي فيها أ تتناسب مع المروف املختلفة.
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الرتتيلات التنميمية ملركز توكيد اجلودة
ينبغي أن يدير املركز عضو هيئة تدريس رفيع املستوى (عادة ما يطلق عليه مددير ،اان يودون علد
دراية امعرفة اخربة بتوكيد اجلودة ملا بعد املرحلة الثانويدة اأن يودون لديده الةددرة علد تدو
زمام قيادة فاعلة.
ينبغي أن يوون مدير مركز توكيد اجلودة مسؤاالً إداريد أمدام كدن مدر الدرميس مددير اجلامعدة أا
العميد أا أي مسؤال آخر رفيع يف اإلدارة العليا مثن اكين اجلامعة للشؤان األكادميية.
ينبغي إنشاء جلنة عامة للجودة يف املؤسسدة التعليميدة يرأسداا مسدؤال رفيدع يف اإلدارة املركزيدة
للمؤسسة التعليمية اأن تتوون هذه اللجنة مر أشخاص ميثلون مجيع الوحدات اإلداريدة الرميسدة
يف املؤسسة التعليمية -بةددر اإلمودان -كمدا جيد أن تودون لددى أعضداء اللجندة معرفدة جيددة
بعمليات توكيد اجلودة اأن يووندوا قدادرير علد تةدد املشدورة االتويديات املناسدبة يف فتلد
املواييع االةضايا املرتبطة بتوكيد اجلدودة قدي املؤسسدة التعليميدة إيدافة إ قيداما بالددار
الةيادي يف تبين مبادرات ابرامج اجلودة يمر نطاق أا بيئة عملا يف املؤسسة التعليمية.
اجي تعيني مسئولني عر توكيد اجلودة يف الوحدات اإلداريدة للمؤسسدة التعليميدة اميودر أيضد
إنشاء جلان للجودة يف الوحدات الوبرية كما ميور إنشاء جلدان فرعيدة يف املؤسسدة التعليميدة مدر
أجن تطوير اتةد املشورة حول بعض املواييع املعينة.
تشتمن ماام جلنة اجلودة (العامة ،يف املؤسسة التعليمية علد أمدور متنوعدة مثدن تةدد املشدورة
ملركز اجلودة فيما يتعلق بنشاطاته املختلفة اتطوير نظ اجلودة الداخلية يف املؤسسدة التعليميدة
اتةدد التويديات املناسددبة لدددارة العليدا بشددطن خطد جلسدني اجلددودة يف املؤسسدة التعليميددة
باإليافة إ اإلطالع االتصديق عل النماذج ااملستندات املستخدمة يف نشداطات توكيدد اجلدودة
يف املؤسسة التعليمية .كما جي أن يةوم أعضاء اللجنة بالدار الريادي الذي يسدان عمليدة تنفيدذ
مبادرات توكيد اجلودة يف أقسام ااحدات املؤسسدة التعليميدة اأن يةومدوا تتابعدة جدودة األداء
يف املؤسسة التعليمية ا تةد التةارير الالزمة عر ذلك.
أما عر متطلبدات مركدز /احددة توكيدد اجلدودة مدر طداق العمدن فتعتمدد علد حجد املؤسسدة
التعليمية اتعدد منشطهتا امدى مركزية مسؤاليات املركز أا توزعاا علد مجيدع أقسدام ااحددات
املؤسسة التعليمية .اعل أية حال فدنن اإلجدراءات املتبعدة يف مراكدز اجلدودة تركدز علد يدغر
املركز افاعليته الذلك فنن طاق العمن يض عادة ما بني شخصني إ
مدير املركز افريق الددع اإلداري االسدورتارية اشدخ
مسؤاليات معينة.
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مخسة أشدخاص تدا فديا

أا أنندني مدر املتخصصدني توكدن إلديا

امر الطبيعي أن يوون موقع مركز اجلودة قريب مر مبىن اإلدارة العليا عل أن يوون حمتويد علد
موت أا أكثر عل أن تتوفر هبا مرافق حلف ازخزير املعلومات االوندامق ااايدة بداملركز اتتدي
عرض املواد املرجعية عند احلاجة كما جي أن يتي موقع املركز الويدول إ مودان لالجتماعدات
بساولة.

عوامل ضرورية لنجاح مركز توكيد اجلودة
 الدع املتواين اااللتزام بطمهية تطدوير اجلدودة مدر قبدن الدرميس أا املددير ا مسدؤا
اإلدارة العليا يف املؤسسة التعليمية.


اجود طاق عمن للمركز ذا معرفة جيدة بعمليدات توكيدد اجلدودة االةددرة علد الةيدادة
الفاعلة.



توفر بيئة مؤسسية مر شط هنا الرقي باإلبداع االتسدام مدع األخطداء اتةددير اإلتدازات
املتميزة.



التزام شامن مر املؤسسة التعليميدة بتحةيدق التميدز االتفدوق ااملشداركة باملبدادرات الد
جلةق هذا التميز.



املشدداركة الشدداملة مددر قبددن مجيددع أقسددام املؤسسددة التعليميددة ا احددداهتا يف التخطددي
االتنفيذ ااملتابعة لعمليات اجلودة اتةد



التةارير الالزمة عر استراتيجيات تطويرها.

انفتدا طداق العمدن يف مركدز اجلدودة علد زمالماد مدر العداملني يف املؤسسدة التعليميدة
اغريه مر املستفيدير مر أنشطتاا اتةبن ما يةدمونه مر تغذية راجعة حدول أداء املركدز
كذلك االستفادة مما يةدم مر أفوار جديدة انصام ااقتراحات بناءة يف جمال العمن.



إدراك طاق العمن يف املركز ألمهية التعداان االعمدن بدرا الفريدق لتحسدني اجلدودة يف
املؤسسة التعليمية.



اجددود رغبددة لدددى طدداق العمددن يف املركددز يف تطددوير مادداراهت الذاتيددة إيددافة إ
االشتراك قي ايع إستراتيجية للمؤسسة مر أجن التطوير.



االلتزام الشامن مر قبن املؤسسة التعليمية بعمليات التةو

املبنية عل األدلدة االرباهدني

اذلددك باسددتخدام مؤشددرات األداء املحددددة مسددبة ااملعددايري ااارجيددة ألداء اجلددودة
االتحةق املستةن مر يحة الرباهني ااالستنتاجات.


العمددن عل د أن توددون عمليدة توكيددد اجلددودة عنصددر أساسددي مددر عنايددر إدارة املؤسسددة
التعليمية.
ميزانية كافية لدع مشاريع امبادرات توكيد اجلودة يف املؤسسة التعليمية.



زخصي



التزام مركز اجلودة بالتطبيق الصارم ملعايري توكيد اجلودة عل العمليات ااملاام ال
يتوالها.
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مسؤوليات مراكز توكيد اجلودة :
من أهم املسؤوليات األساسية اليت يتوالها مركز /وحدة توكيد اجلودة قيادة و تنسيق ودعم م
عمليات توكيد اجلودة يف مجيع أجزاء املؤسسة التعليمية وذلك من خالل:



تعزيددز إدراك العدداملني يف املؤسسددة التعليميددة ألمهيددة عمليددات توكيددد اجلددودة امعرفددة
االستراتيجيات الالزمة لتحةيةاا.



تطددوير مفاددوم سالرسددالةس امفاددوم ساألهدددا س مددر أجددن جلسددني اجل دودة يف املؤسسددة
التعليمية اتشجيع مجيع الوحددات يف املؤسسدة للةيدام بدنجراءات ممانلدة كدن يف حمدي
نشاطه.

 ايع تصورات حمددة ملا جي أن يت الةيام به يف املؤسسة التعليمية مدر تطدويرات هامدة
اإتازات متميزة مر خالل عمليات اجلودة.


إشراك ذاي العالقة ااملسدتفيدير مدر أنشدطة املؤسسدة التعليميدة يف ايدع اسدتراتيجيات
توكيد اجلودة االعمن عل توعية املجتمع باإلتازات املامة ال



إجراء الترتيبات الالزمة لترشي اتعيني مسدؤا

يت جلةيةاا.

اجلدودة يف الوحددات اإلداريدة ملختلد

أقسام املؤسسة التعليمية.


توفري أا تنظي التدري الالزم لطاق العمن يف املؤسسدة التعليميدة علد عمليدات توكيدد
اجلودة.



توفري أا تنظي التددري املناسد علد اسدتراتيجيات التعلدي اعمليدات التةيدي املتعلةدة
باألنواع املختلفة ملحصالت التعل املةصودة.



التعاان مع األقسام االوحددات الداخليدة يف املؤسسدة التعليميدة أننداء بدرامج التايئدة أا
التعيني للعاملني اجلدد لتوفري برامج التوعية االدع الالزمة لتحةيق استراتيجيات توكيدد
اجلودة.



املساعدة يف إعداد خط

جلسني اجلودة االعمليدات التةومييدة للوحددات اإلداريدة داخدن

املؤسسة التعليمية.
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تطوير ااعتماد النمداذج الةياسدية (الرمسيدة ،املسدتخدمة يف املؤسسدة التعليميدة لغدرض
إجدراء عمليدات املسدو االتةدارير حدول مؤشدرات اجلدودة مثدن تةيدي التعلدي اعمليدات
استةصاء أراء أرباب العمن ااارجيني االنماذج اااية بتويدي الدربامج االتخصصدات
االتةارير األخرى بصورة عامة.



توفري الددع الفدين حلسداب الصددق االثبدات للمادام املتعلةدة بدالتةيي اعمليدات املسدو
التةوميية.



إجدراء عمليددات املسد الددداري للخدرجيني اغددريه مدر املسددتفيدير مدر أنشددطة املؤسسددة
التعليمية.



التواين املستمر مع املعنيني ااملستفيدير مدر أنشدطة املؤسسدة التعليميدة االسدعي ملعرفدة
آراما انصامحا خبصوص استراتيجيات تطوير اجلودة.



مساعدة الوحدات ا لداخلية للتعر عل مةيمدني مسدتةلني ملسداعدهتا يف أنشدطتاا املتعلةدة
بتوكيد اجلودة مع األخذ تشورهت حول طرق تطوير اجلودة.



توفري املواد املرجعية انشر املعلومات حول التطورات املتعلةدة بتوكيدد اجلدودة ااالعتمداد
اعر األفوار اجليدة املعمول هبا يف املؤسسات التعليمية األخدرى سدواء داخدن السدعودية أم
يف بلدان أخرى اال

مر شطهنا مساعدة طاق العمن يف مجيدع أاداء املؤسسدة التعليميدة

بتطوير اجلودة.

 تطوير خطة لتحسني اجلودة يف املؤسسة التعليمية كون.


جلديددد مؤشددر رميسددي لدألداء السددتخدامه يف مجيددع أقسددام املؤسسددة ليتسددىن للوحدددات
الفردية جلديد مؤشرات إيافية متعلةة بطنشطتاا الذاتية.



حف

ملفات اسجالت ااط االتةارير ااملعلومات اإلحصامية ااملعلومات األخرى للرجدوع

إلياا مر اقت آلخر امتابعة خط جلسني امراقبة التنفيذ اتةيي النجا .


تنسيق اقيادة االسدتعدادات اإدارة عمليدات التةدو
العملية مع عمليات التةو

الرباجمي ااارجي ال

املؤسسدي ااارجيدة اتنسديق هدذه
زخضع هلا الربامج املعنية يف املؤسسدة

التعليمية.



إعداد تةارير سنوية عر توكيد اجلودة اتةدميده لدددارة العليدا املجلدس اإلدارة مويدح
هبددا مؤشددرات األداء الرميسددي ااملعلومددات الثابتددة اذلددك اعتمددادل عل د تةددارير الوحدددات
الداخلية.
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 قيادة اإعداد الدراسات الذاتية (داخلية ،عل مستوى املؤسسة (التةو

املؤسسي الدذا)،

اتنسدديةاا لتتددزامر مددع اقددت اتنفيددذ الدراسددات الذاتيددة علد مسددتوى الددربامج (التةددو
الرباجمي الذا)  ،يف مجيع عمليات املؤسسية التعليمية.

خط

جلسني اجلودة.



مناذج تةد



مناذج تويي الرسالة ااألهدا ااملؤشرات اعمليات قياس األداء.



ملفات الربامج ااملةررات أا التخصصات .



مناذج تةارير الربامج السنوية اتةارير املةررات أا التخصصات.
الربامج مر قبن اارجيني.



مناذج الستمارات مس تةو



مناذج لعمليات مس أراء أرباب العمن ااملستفيدير اآلخرير مر أنشطة املؤسسة.



مناذج لعرض تةارير الدراسات الذاتية.

:


املامة ااألهدا .



التعل االتعلي – داخن كن برنامج ااملؤسسة التعليمية كون.



البحث.



عالقات املجتمع.



احلو ااإلدارة.



نظ توكيد اجلودة.



خدمات قبول ادع الطالب.



مصادر التعل .



املرافق ااملعدات.



التخطي املا



عمليات توظي هيئة التدريس ااملوظفني.

ااإلداري.

 جي األخذ بعني االعتبار عمليات انتامج مجيع اظام عمليات اإلدخال مدع التركيدز علد
النتددامج .اجيد أن يوددون فاد اايد ملسددتويات األداء املددراد الويددول إلياددا إيددافة إ
تطسيس أهدا امؤشرات أداء الةياس ااملةارندة اعمليدات تةيدي فاعلدة امعتمددة يف مودان
العمن اايع خطط للتطوير.
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بعض من معايير الجودة لمركز توكيد الجودة
المعيار

االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة

اإلنجاز المؤسسي لمقاييس الجودة

أمثلة على المؤشرات
تصنيف طاقم العمل أهمية توكيد الجودة.
مشاركة طاقم العمل بأنشطة توكيد الجودة داخل أماكن عملهم.
تقارير البرامج والوظائف المؤسسية المكتملة في الوقت المحدد.
نسب اإلجراءات الموصى بها في التخطيط الفعلية التي تم تنفيذها
تطورات الجودة التي تم قياسها بواسطة األداء اعتمادا ً على مؤشرات
األداء الرئيسي.
محصالت توظيف الخريجين مقارنة بالمحصالت في المجاالت المماثلة وفي
نفس الوقت في المؤسسات التعليمية األخرى.
تصنيف الخ ريجون لجودة البرامج وإنجازات محصالت التعلم المطلوبة.
عمليات تقييم الجودة في المراجعات الخارجية.
مالحظات المجتمع على الجودة في المؤسسة التعليمية.

فاعلية الخدمات المقدمة من المركز

تصنيف طاقم العمل /المدراء للمساعدة المقدمة من الوحدات اإلدارية.
نسبة مشاركة طاقم العمل في األنشطة المهنية التي ينظمها المركز.
مدى تبني إجراءات التطوير المعمول بها في المؤسسات التعليمية األخرى.
تصنيف اإلدارة العليا لقيمة الخدمات والتقارير المقدمة من المركز.
تصنيف الجودة لعمليات توكيد الجودة في المراجعات الخارجية.

تماسك عمليات مقاييس األداء الجيد
المقبولة والتي تم تبنيها

مدى مشاركة المراهنون في عمليات تقييم الجودة والتخطيط للتطوير.
مالئمة ومناسبة مؤشرات ومقاييس األداء المستخدمة في عمليات تقييم
الجودة.
االعتماد على دليل األداء بدالً من االنطباعات الذاتية.
مدى استخدام عمليات التقييم الخارجية المستقلة إلثبات االستنتاجات حول
الجودة وخطط التطوير.
استخدام استراتيجيات مالئمة للتعليم وتقييم الطالب من أجل إنجاز
محصالت التعلم المراد الوصول إليها.
التأكيد على المحصالت بصفتها نقطة ارتكاز رئيسية في عمليات التقييم.
مشاركة جميع أقسام المؤسسة التعليمية في أنشطة توكيد الجودة.

نقطة اللداية – بعض املقرتحات ملركز توكيد جودة جديد

هذه املةترحات تفترض بطن الةرار قد مت ازخاذه لتطسيس مركز توكيد جودة اأنه مت تعيدني طداق

العمن الرميسي اإنشاء جلنة للجودة.
أوال  :التواصل مع أعضاء هيئة التدريس واملسؤولني يف املؤسسة التعليمية
التطكد بطن أعضاء هيئة التددريس ااملسدؤالني يف املؤسسدة التعليميدة مت إبالغاد رمسيدا مدر قبدن
رميس أا مدير اجلامعة بطن املركز قد مت تطسيسه مع بيان أمهية التركيز علد داره االتطكيدد علد
أن داره هو مساعدة اجلميع مر أجن تطوير اجلودة اتوفري ااددمات الالزمدة عندد احلاجدة إليادا
االتنسيق الستراتيجية مؤسسية كاملة.
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ثانيا  :تقويم الوضع القائم يف املؤسسة التعليمية
أمهية الةيام بتةو

يادق ايري عر ايع املستوى احلا

للجودة يف املؤسسدة التعليميدة امددى

التفا اااللتزام بتطوير اجلودة مر قبن أعضاء هيئة التدريس ااملسدؤالني يف املؤسسدة التعليميدة
مع التطكد مر الرباهني االشواهد املويوعية عل توفر اجلودة يف أنشطتاا .كذلك جي أن يغطدي
هذا التةو

ااملادام الد

مجيع الوظام

تدت يف املؤسسدة التعليميدة تدا ذلدك عمليدات التعلدي

االتعل يف األقسام االوليات اخدمات الدع ااملرافق االتسايالت ااادمات اإلدارية.
أيضا جي أن يوون التحليدن شدامالً مدع فحد

أيدة بياندات متدوفرة إيدافة إ

إجدراء مةدابالت

شخصية مع فئات متنوعة مر الطدالب اأعضداء هيئدة التددريس ااملسدؤالني يف املؤسسدة التعليميدة
اغريه مر املستفيدير اآلخرير.

اميور تعبئة مةاييس التةو الذاتية املوجودة يف كتي " معايري اجلودة يف مؤسسات التعلويم
ما بعد الثانوي" مر قبن مدير املركز ابعض أعضاء اللجنة العامة للجودة يف املؤسسدة التعليميدة
باستخدام معلومات ابيانات مةدمة مر بغض املسؤالني يف احداهتا كالعمدداء أعضداء جلدان اجلدودة
يف األقسام املختلفة اعينة مر أعضاء هيئة التدريس ( ملحوظة :ال ينبغدي أن يطلد مددير املركدز
مر كن فرد اإلجابة عل هذه املةاييس يف هذه املرحلدة .،بعدد ذلدك جيد أن يدت إعدداد تةريدر
أا

ملناقشته مع اللجنة العامة للجودة ااالنطالق مر ذلدك كطسداس للتخطدي

اميودر اسدتخدام

ذلك التةرير كمؤشر لألداء ة لةياس مدى تطور األداء الذي مت الويول إليه.
ثالثا  :حتديد الرسالة واألهداف ملركز اجلودة يف املؤسسة التعليمية
جي جلديد الرسالة ااألهدا ال
أهدا حمددة للمرحلة األا

يتبناها مركز اجلودة ايسع لتحةيةاا .جي أن يدت ايدع

مر عملية التطدوير اجيد أن تودون هدذه أهددافا اسدتراتيجية ا

ااقعية تطخذ يف عني االعتبار الويع الةام يف املؤسسة التعليمية مر حيدث مددى املعرفدة بطنظمدة
اجلودة ااحلرص عل االلتزام هبا .كدذلك جيد أن تويدع عمليدة جلةيدق األهددا افدق خطدة
مرحلية جلدد ااطوات األكثر أمهية اجلدد أيضا ااطوات العملية املتتابعدة الد
علياا حىت ميور التوين إ

جيد السدري

مرحلة البد بتنفيذ أنشطة اجلودة األكثر أمهية.

رابعا  :التخطيط االسرتاتيجي
جي أن تتضمر ااطة املتواملة لتحسني اجلدودة يف املؤسسدة التعليميدة يف هنايدة املطدا تنسديق
مجيع األعمال املرتبطة باجلود يف مجيع احداته اأقسداماا .الودر مدا ك يودر هنداك ظدرا غدري
عادية فنن مر احلومة أن تةدوم املؤسسدة التعليميدة بالبددء اريبدا بعيندة فتدارة مدر األقسدام
االوحدات لتحسدني الوندامق ااإلجدراءات املسدتخدمة يف عمليدات الدراسدات الذاتيدة علد مسدتوى
ا لتةو

املؤسسي االتةو

الرباجمي .ابعد التطكد مر مناسدبة كدن شديء يدت تطبيدق الدراسدات

9

الذاتية بصورة كاملة .جلةيق شديء مدر النجدا يف البدايدة أمدر يدراري لدذلك جيد أن تودون
العينات املختارة قد قبلت طوعا عملية الدخول يف التطبيق التجرييب  .كذلك مر احلومدة أن يدت
ال بدء بعينات يغرية مر أنواع األنشطة :أن يت البدء بربنداجمني أا نالندة مدر الدربامج العلميدة
اقطاع ااحد أا أكثر مر قطاعات ااددمات املسداندة كاملوتبدة أا إدارة شدؤان الطدالب يف املؤسسدة
التعليمية .
خامسا  :اإلعداد
جي عمن اعدادات شاملة جلميع اإلجدراءات تدا يف ذلدك التعليمدات املامدة االتددري للمشداركني
اتةد

مواد مت اختبارها ميداني اتطويرها اتةد

املساعدة يف عملية التخطي  .امر الضدراري

جدل األخذ بنصام الزمالء يف املؤسسات التعليمية األخرى الد
أراد شدخ

لددياا أنظمدة نابتدة .كدذلك إذا
فدنن مددر

مدا يف املؤسسددة التعليميدة اقتدرا عمليددة تةومييدة تسدتخدم للمددرة األا

املستحسر أن يطبق ذلك اإلجراء عل نفسه أاال .مدثال لدو أراد عضدو هيئدة تددريس أن يسدتخدم
الطالب فيستحسر أن يةوم بتعبئتاا أاال ملعرفة جوان الةوة االضع

استمارة تةو

فياا.

سادسا  :التنفيذ
جي أن يوون مدير م ركز اجلودة أا آخدرير مدر مسدؤا

املركدز علد اتصدال دامد باملشداركني يف

األنشطة األالية مع مراقبة التطورات ااملساعدة يف حن أية مشاكن قدد تطدرأ إيدافة إ
املالحظات عر التطورات ال
املساعدة ال

تدداير

ميور الةيام هبا سواء كانت مر فريدق العمدن املشدارك أا عدر عمليدة

يوفرها املركز اال تةدن أمهيدة مراقبدة تدطنري االسدتراتيجيات املويدوعة يف مواهندا

الصحي عر أمهية عملية التنفيذ.
سابعا  :التوسع يف تطليق نمام اجلودة
عندما يضع املركز خططه للتوسع يف تطبيق نظام اجلودة عل قطاعات أا أقسام أخرى يف املؤسسة
التعليمية فيج أن تعدل ااط

لتطخذ يف احلسبان ما مت تعلمه مر التطبيق التجرييب الذي قدام

به املركز يف املرحلة األالية .التوسع يف تطبيق نظام اجلود قدد يسدتلزم الطلد مدر مجيدع أقسدام
املؤسسة التعليمية الةيام تاام حمددة .أا التوسع يف بعض العمليات ااألنشدطة بطريةدة متدرجدة
لتشمن أقساما إيافية يف كن مرحلة .اال شك أن أفضن سبين للتوسع يعتمد علد ظدرا املؤسسدة
التعليمية اعل اإلستراتيجية ال

تبنتاا .عل كدن حدال جيد أن يسدتمر املركدز يف متابعدة مدا

حيدث ايعد يف خططه بناء عل ذلك.
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