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 : امللخص

لتطـــــورتر التمليـــــة  األكة  يـــــ  إىل تقـــــدرتا اجـــــذلاتي ي   قذل ــــ   هــــــدب الب ـــــ   

ولت قيــه هــدب الب ــ  أجــتخدي   ,((Six Sigmaبةجلة تــة  اليمةيــ  بةجــتخداي  ة  يــ  

وأجــــتخدي  ,قصــــدرت بطررتقــــ   الب ــــ  عيةــــ   أخــــ , والت ليلــــ  وامل ــــ  املــــة و الو ــــ   

الت ليـل البييـ  للتمليـة     إىل  وتو ل الب  جلمع البيةنة  واملتلو ة ,  والوثةئه االجتبةن 

و رج  تأثرلهـة, وأجـبة      ؤشرا  جوانب القوة والطتف, وال رص والت درتدا ,األكة  ي , و

رؤرتـ ,   تقـد   ويف ضـوء للـ    ,املالئمـ  والبـدائل   واالجـذلاتي ي   التمليـة , أ اء هـ    اخن ةض 

 , وتو ية  و قذل ة .ورقةبت ة وخط  تة ي هة,, أهدابغةرتة , ووورجةل , وقيا, 

الرؤرتـــ , الرجـــةل , القـــيا, الػةرتـــة , األهـــداب, القـــوة, الطـــتف, ال ـــرص,  الكلمـــة  امل تة يـــ : 

 .  DMAICالت درتدا , أجلو  
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Proposed strategy for the development of academic processes in 

Yemeni universities  by using Six Sigma methodology  

Abdulraqeeb Ahmed Mohammed Yahay  Shomeis 

Hodi Abdullah AL Quwai   

Abstract: This research aims to build a proposed  strategy for the 

development of academic processes using the Six Sigma 

methodology. Research has made descriptive method. has taken 

taken a person, which was chosen purposely . In order to achieve 

aims of research,  researcher has used  a questionnaire and 

documents for collecting data and information. The researcher has 

concluded indicators of strengths, weaknesses, opportunities and 

threats in the light of analysis of external and internal environment 

factors, the weights of those indicators, the appropriate strategy, 

presented a vision, message, values, goals, objectives. In addition to 

its implementation and control. recommendations and proposals.       

                                                                                                              

                 

Keywords: vision, message, values, goals, goals, strengths, 

weaknesses, opportunities, threats, DMAIC style.                               
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تـــــــــؤ   اجلة تـــــــــة   ورا  ررتة رتـــــــــة  يف   

ــ ا    ــع, إل ت ــــــ ــ  ا تمــــــ ــةهم  خد ــــــ   ــــــ

رئي ـــــــــ  يف إعـــــــــدا  الك ـــــــــةءا  املؤهلـــــــــ ,  

وتتمـــل علـــا خلـــه الـــوع  و رتـــة ة املتر ـــ       

ــو     ــ   ـــــ  ا تمـــــع لتكـــ لـــــدى  يـــــ   ؤهلـــ

ــا إ ارة   ــكل  بةشــــــــــر علــــــــ   ــــــــــؤول  بعــــــــ

وتعــــػيل  تلــــف القطةعــــة  ا نتةجيــــ     

ــتا اجلة تـــــة  يف     ــ ل  ت ـــ ــ , لـــ واخلد يـــ

الوقـــــــــــــت اؤةضـــــــــــــر بوضـــــــــــــع الـــــــــــــرؤى 

ــ    ــل املعـــــكال  ا نيـــ  واالجـــــذلاتي ية  ؤـــ

ــلو      ــ  أجــــ ــد ا عــــ ــ  بتيــــ ــتقبلي , لكــــ وامل ــــ

ــةوال      ــ  ا ــــــ ــ , وعــــــ ــةء والت ربــــــ اخلطــــــ

ــ  يف    ــل الدقـــــــــــ ــ , بـــــــــــ ــلرلة املكل ـــــــــــ الكـــــــــــ

التعـــــــــــــخيص والقيــــــــــــــة  والت ليــــــــــــــل  

 .اخلطأ الص ر  للو ول إىل

 يــــــــ  أخــــــــ   اجلة تــــــــة  تــــــــدر   

أهميــــــــــــ  اجلــــــــــــو ة والتميــــــــــــ  و ورهــــــــــــة  

ــل    ــ  يف التو ـــ ــا و ة  ـــ ــةم  ةطـــ كةعـــ

إىل أجــــــةليب جدرتــــــدة  قــــــه شلــــــة  يــــــ ة  

تةة  ـــــــي   كـــــــ  أ  تواجـــــــ  ب ـــــــة الػـــــــرل  

ــةر الةعـــــــــةم   ليصـــــــــبو التميـــــــــ  واالبتكـــــــ

ــو    ــو, هـــــ ــةء والةمـــــ ــ  للبقـــــ ــر أهميـــــ األكلـــــ

الةعــــــةم الو يـــــــد الــــــ   رتةتمـــــــ  إليـــــــ    

ــ  لــــ  رتــــتا إال      ــتقبل,  ت قيــــه التميــ امل ــ

ــ     ــ   ــــــ  جةنــــــب الطلبــــ ــةرك   ةعلــــ مبعــــ

ــب    ــ  جةنـــــ ــو    و ـــــ ــر   وجـــــ ــر اخلـــــ خـــــ

ــة   ــع,  ةجلة تـــــــ  بكة رهـــــ التمـــــــل وا تمـــــ

ــل يف  قيــــه     ــؤ    ور ا  ةعــ ــة    تــ األكــ

ــيا    ــة ت   غةـــــ ــيا  اجلـــــ ــ  يف التتلـــــ التميـــــ

(, لـــــــــــ ل  594, 8002وعبداؤميـــــــــــد, 

ــة     ــة  التــــ ــ  جة تــــ ــد  ــــ اجت ــــــت التدرتــــ

و ة ـــــة اجلة تـــــة  األ ررتكيـــــ   ـــــو   ـــــو  

ــ   ــ   SixSigma)  ة  يـــــــــــــ يف عمليـــــــــــــ

مل ـــــــــــتقبل  التخطـــــــــــي  االجـــــــــــذلاتي  

ــدلا و     ــيا الـــ ــدخل لتقيـــ ــة , كمـــ اجلة تـــ

ــ     ــةء هييـــــــــ ــ  ألعطـــــــــ ــ  امل ةيـــــــــ والتةميـــــــــ
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ــ ,    ــوى التتليمـــ ــيا ا تـــ التـــــدررتس, وتةحملـــ

ــ     ــ  و  ـــ ـــر  وتقد ـــ ـــيب تطورتـــــــ وأجةلـــــــ

 التمليــــــــة  و ة ــــــــة األكة  يــــــــ جــــــــو ة 

 (Jayanta et. al, 2007 ,806. 

ــد و  يف اخلطـــــــ   Six Sigma)  ـــــ

 د أ وا  االجذلاتي ي  للمؤج  , كون  أ

االجذلاتي ي  العة ل  لت  ـ  جـو ة أ اء   

التمليــــة  األكة  يــــ  مبــــة رت ــــةعد علــــا 

تطورتر التتليا اجلة ت  كمة وكي  ة, ع  

طررتــه  ة  يــ  تة ــ هة ال ــر  املةــوم ب ــة  

يف اجذلاتي ي  املؤج   انطالقة    رؤرتت ة 

ورجـــــــةلت ة لتلبيـــــــ   تطلبـــــــة  التمـــــــالء    

  و ةجة  جو  التمـل, وللـ  بوضـع خطـ    

عمل  ول تلـ  االجـذلاتي ي  إىل إجـراء    

 (.703, 8022تة ي رت  حمد ة  غبور, 

ــتوى     ــوة بـــــ    ـــ ــل ال  ـــ وللـــــ  بت ليـــ

ــا     ــع علـــ ــةل  للتمليـــــة  واملتوقـــ األ اء اؤـــ

املـــــــــدى القررتـــــــــب والبتيـــــــــد, بةجـــــــــتخداي 

ــلوب   ــةئي  وأجـــــــــــــــــ  أ واتـــــــــــــــــــ  ا  صـــــــــــــــــ

DMAIC) يقــــــــــــدي إطــــــــــــةر ا   م ــــــــــــة  ,)

ــيا األ اء والتخطــــــــي ,    ــةعد يف تقيــــــ رت ــــــ

رتيـــــب األولورتـــــة , وتقيـــــيا أ اء الطلبـــــ  وت

وهييـــــــــ  التـــــــــدررتس والب ـــــــــ  التلمـــــــــ ,  

ــوع وطبيتــــ  اخلــــد ة       ــتا بــــةملة و ونــ ورت ــ

املقد ــــــــ , ب ــــــــدب  واج ــــــــ  الت ــــــــدرتة   

اؤةليـــــ  و ةطبـــــ  كـــــل التتقيـــــدا  يف  

ــتقبل,    ــ  امل ـــ ــة , و واج ـــ ــدرتا املخرجـــ تقـــ

وإجنــــــــــــــة  األهــــــــــــــداب االجـــــــــــــــذلاتي ي    

 (.48,  8022 إزلةعيل, 

ــ   ــ  كـــــل   ـــــ   والـــــت أكدتـــ ــةئو  ارجـــ نتـــ

(, 8025ةـــــــــــــــــةء  (, والب8002جـــــــــــــــــو ة  

( يف   ـــــــــــ  جـــــــــــو ة 8025رتـــــــــــ    و او

ــ ,    ــد ة  التتليميــــــــــ ــة , واخلــــــــــ التمليــــــــــ

ــ      ــة  الداخليــــ ــةءة التمليــــ ــه ك ــــ و قيــــ

واخلةرجيـــــــــــــــــــــــ , والتميـــــــــــــــــــــــ  يف األ اء, 

,  (8025 محـــــــــة ة ,  ,وكـــــــــ ل   راجـــــــــ   

 ةالــــــت أكــــــدت( 8024 أمحــــــد , ,و راجــــــ 
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ــا اجـــــــــتخداي   ــدخل  Sigma6علـــــــ كمـــــــ

ــو ة  ــ  اجلـــــ ــذلاتي   لت  ـــــ و ور  يف  اجـــــ

ــي .   ــدرة التةة  ـــ ــا القـــ ــد    عـــ ــ ا رتؤكـــ وهـــ

ــة و  ور  ــ ا املــ ـــيـقيف   هــ ــه ـــ ــ  ـالتــ درتد  ــ

ــة   ــة ت   ة ـــ ــة للتتلـــــيا اجلـــ ــورترامل ارتـــ  تطـــ

ــ     ــ  واملتمللـــــــــــ ــة  األكة  يـــــــــــ التمليـــــــــــ

بـــــــةلتتليا, والب ـــــــ  التلمـــــــ , وخد ـــــــ     

 ا تمع.

أل  اجلة تــة  تتــد قــةطرة التةميــ    نحملــرا  و

ــي  يف  امل ــــتدا    ــة ركيــــ ة أجةجــ بةعتبةرهــ

تطـــــــورتر املتر ـــــــ  واجـــــــتخدا  ة ونعـــــــرهة 

ــة     ــرض علي ـ ــة رت ـ ــع رضـ ــ  ا تمـ ــ  خلد ـ  ـ

جتورتــد املخرجــة  والتمــل علــا الت  ــ      

امل ـــــتمر يف املةتـــــو  التتليمـــــ  و واكبـــــ  

ــة    امل ــــــــت دا  يف   ــــــــ  أ اء التمليــــــ

ــررتف,  ــة   إىل أ  2, 8024 العـــــ (, بة ضـــــ

شــــــروم التتلــــــيا اجلــــــة ت  شــــــرطة  ــــــ  

ني  وا ــــر  األجــــة  يف  التةميــــ  ا ن ــــة 

أشـــةر تقررتـــر اجـــذلاتي ي     التةميـــ ي  يـــ    

ــتقبل    ــ  إىل أ    ــ ــ  التربيــ ــورتر الذلبيــ تطــ

األ ــ  التربيــ  علــا املــدى القررتــب والبتيــد   

رتتوقـــــف علـــــا هـــــ ا الةـــــوع  ـــــ  التتلـــــيا,   

بةعتبةر  ال بيل إىل إعـدا  القـوى البعـررت     

ــد ال    ــةل توليــ ــ , ودــ ــ  واملدربــ ــر املتتلمــ  كــ

وإعـــــدا  البـــــة ل  والقـــــة ة وا نتـــــة  وأ اة 

جتدرتـــد اللقة ـــ   املكتـــب ا قليمـــ  للـــدول  

التربيــ  وبرنــة و األ ــا املت ــدة ا  ــةئ ,    

(,   ـــ ا الةـــوع  ـــ  التتلـــيا رتتـــد  7, 8007

الةـــواة اؤقيقيـــ  للتةميـــ  البعـــررت  األ ـــر  

الــ   رتتطلــب تــو رل بــرا و عةليــ  اجلــو ة     

 ررت  علــا لتـد  كــةب  ــ  املتخــرج  القــة 

املةة     ولي ة للو ةء بة تيةجة  الوظي ـ   

ــة رت      ــروة اقتصــــ ــد ثــــ ــل رتتــــ ــةني , بــــ وا ن ــــ

 . قيقي 

إال أ  التتلـــــــــــيا اجلـــــــــــة ت  رتواجـــــــــــ  يف   

ــورة    ــ , واللـــ ــدرتة  التوملـــ الوقـــــت ا نـــــ   ـــ

املتر يـــــــ , والـــــــتػرلا  التةمليـــــــ  يف عـــــــة   

ــو    ــةت  علــــــــــا جــــــــ ــة  وانتكةجــــــــ االقتصــــــــ
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 التمـــــل, و رتـــــة ة التةـــــة س بـــــ   ؤج ـــــة 

التتلــــــــــيا, والطــــــــــػوم القة  ــــــــــ   ــــــــــ   

الصـــــــــــــــــةةع , والتمـــــــــــــــــالء, واجلـــــــــــــــــو ة 

ــة    واالعتمـــــــة , وتطـــــــور تقةيـــــــة  املتلو ـــــ

ــور أجــــةليب       ــ   ــــ  تطــ ــيا و ــــة تبتــ والتتلــ

التـــــدررتس وأ ــــــةم الــــــتتلا, واالجــــــتلمةر  

ــ ,     ــو  التلميـــ ــ  والب ـــ ــةال  املتر ـــ يف دـــ

ــا    ــة رت  علــــــ ــ  االقتصــــــ ــة  املةة  ــــــ واعتمــــــ

ــا     ــررت  علــــــ ــ  البعــــــ ــدرة املتر ــــــ ــدى قــــــ  ــــــ

 (.269, 8025نتة    راك  وأمحد,ا 

وبـــــــــــــةلرغا أ  التتلـــــــــــــيا اجلـــــــــــــة ت  يف 

اجلم وررتـــ  اليمةيــــ   ققـــة توجــــتة  أ قي ــــة   

ــة, إال  أ  هـــــــــــــــ ا التوجـــــــــــــــع     وكمي ـــــــــــــ

رتتمةشـــا  ــــع اجتةهـــة  التةميــــ  البعــــررت    

ــةلذلكي  علـــــا     ــة املةعـــــو ة,  ـــ و تطلبةت ـــ

ــور    ــو  قصـــ ــف, أ ى إىل وجـــ ــا  و  الكيـــ الكـــ

ــو    ــت  ــــــــ ــكال  أعةقــــــــ ــلبية  و عــــــــ  وجــــــــ

وتطــــور  و ــــد   ــــ  ك ةءتــــ  و تةليتـــــ      

ــة      ــا املخرجــــــــ ــ , إل إ   تحملــــــــ وجو تــــــــ

ــو    ــة  ا تمــــــــع وجــــــ تواكــــــــب ا تيةجــــــ

ــة     ــو ة التمليــــــ ــةض جــــــ ــل, الخن ــــــ التمــــــ

واخلـــد ة  التتليميـــ  الـــت تقـــد  ة شلـــا     

, 8024تلــــــــــــ  املؤج ـــــــــــــة   حممـــــــــــــد, 

ــر    294 ــ  تقررتــــــ ــةر إليــــــ ــة أشــــــ ــ ا  ــــــ (, وهــــــ

التةة  ــــي  التــــةمل  الصــــة ر عــــ  املةتــــدى     

ي إىل أ  الــــــيم  8025لتــــــةي االقتصــــــة   

أ تلـــــــــــــت املرتبـــــــــــــ  األخـــــــــــــرلة عربي ـــــــــــــة 

ـــ  ــد   258والـــــــ (  ولـــــــ  255( عةملي ـــــــة لتـــــ

سللـــــ ا التقيـــــيا اجـــــتةة ا إىل أ ائ ــــــة يف    

( عةصــــــــــر  ـــــــــــ  ضـــــــــــمة ة بـــــــــــرا و  28 

جــــــــــو  التمــــــــــل, والتتلـــــــــيا اجلــــــــــة ت ,  

ــي ,    و ــا للتخطــ ــس األعلــ ــدررتب  ا لــ التــ

8024 ,68.) 

و تـــــــــا رتكـــــــــو  للتتلـــــــــيا اجلـــــــــة ت  يف  

ــةل يف اجلم وررتــــــ  اليمةيــــــ  ــة ال تــــ ,  ورهــــ

 قيـــه التةميـــ  امل ـــتدا   العـــة ل ,  ـــ    

للـــ  رتتطلـــب التمـــل علـــا   ـــ  جـــو ة 
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 ـــــدخال  وعمليـــــة   رجـــــة  التتلـــــيا,  

  الـت  كـ  أ    بةجتخداي أ ـد  املة  يـة  

 Six  ة  يــــ   قــــه اجلــــو ة, و ة ــــة 

Sigma) .  ــة   االجـــذلاتي ــةء  و ـــ  هةـ جـ

ــ  ــدرتا اؤةجــ ــذلاتي ي  إىل تقــ ــذل   اجــ  قــ

هـــ ا و ـــه لتطـــورتر التمليـــة  األكة  يـــ   

ــ ــف   ة و املـ ــة  التتررتـ ــا أجـ ــوي علـ ــ   رتقـ  الـ

للبييـــــــ   الت ليـــــــلوالقيـــــــة  والت ليـــــــل 

ــع    ــا وضـــــ ــ  ثـــــ ــ , و ـــــ ــورا  اجلة تيـــــ تصـــــ

 ,اجــذلاتي ي  واضــ   املتــة   و ,  ــتقبلي 

 رجــة  مب ــتوى اخلطــةء ب ــدب تقــدرتا 

ــ     ــف املمكةـ ــل الكلـ ــ ر  وبأقـ ــة  , الصـ ــو  ـ وهـ

 شلدب الرئيس للب  .   لل ا

بـــــــةلرغا  ـــــــ  التوجـــــــع الكـــــــبرل يف  

املةعـــــــل  التتليميـــــــ  املختل ـــــــ  وت ارتـــــــد    

ــ   ـــــة ب للـــــ     عـــــد  امللـــــت ق , إأل أنـــ

تــــــــــد  وتراجــــــــــع للتمليــــــــــ  التتليميــــــــــ   

وضــــــــــــتف وتقليدرتــــــــــــ  األ اء املؤج ــــــــــــ   

واألكــــــة   , وأ ــــــبو التتلــــــيا التــــــةل   

ــتوبة     ــتالال  والصــــــ ــ  االخــــــ ــةن   ــــــ رتتــــــ

اخن ـــــةض ك ةءتـــــ , و لــــــف   تتملـــــل يف  

 ةةه ـــــــــــــــ  وطرائـــــــــــــــه التــــــــــــــــدررتس يف   

اجـــــتخداي تكةلوجيـــــة التتلـــــيا والتقـــــورتا, 

وتراجـــــــــــع إ ارتـــــــــــ , و ة الـــــــــــت طبيتـــــــــــ   

التتلـــــــــــيا التقليـــــــــــد  طة يـــــــــــ  عليـــــــــــ  

ــ , وأ ـــــــــب ت   و  ـــــــــيطرة علـــــــــا قدراتـــــــ

ــور     ــع وتطــــــ ــةء ا تمــــــ ــةهمت  يف بةــــــ   ــــــ

ــف    ــة   إىل ضـــــــ ــدا , بة ضـــــــ ــتي   جـــــــ ضـــــــ

يف كــــــبرل يف البةيــــــ  الت تيــــــ  املتمللــــــ     

ــ ة    ــدا  واألج ــــــ ــل واملتــــــ ــةن  واملتة ــــــ املبــــــ

ــيا    ــدررتس والتتلـــــ ــوار  التـــــ ــ ل   ـــــ وكـــــ

واملكتبــــــــــــة  والت ــــــــــــ يال  واخلــــــــــــد ة  

ــ     ــد  ـــــ ــة  ـــــ ــ  رـــــ ــ  وا لكذلونيـــــ التة ـــــ

ع علـــــا  صـــــة ر املتر ـــــ  التةمليـــــ     االطـــــال

, 8027ا لــــــــس األعلــــــــا للتخطــــــــي ,  

32.) 
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نحملر ا أل  اجلة تة  اليمةي     أبر  

ــ  والـــت   ــ   املؤج ـــة  اخلد يـ تقـــدي اخلد ـ

 التتليمي  أل را  ومجةعة   

ا تمع,    إعدا  الكوا ر البعـررت  املؤهلـ    

واملتخصص , إال أ  قبول   توى أقـل شلـ     

اخلد ــ  قــد رتــؤ   إىل عواقــب وخيمــ   لــل  

تــدن    ــتورتة  اخلــر   وعــدي  الئمــ      

ــةءات ا    ــدلات ا, وك ــــــــ ــ ة ات ا, وخــــــــ شــــــــ

ــب    ــة رتواكـــــ ــل مبـــــ ــو  التمـــــ ــة  جـــــ ؤةجـــــ

وك ل  عدي  واكب  مي ,  تطلبة  التة

اؤدرتلــــــ ,  التقــــــورتاالتــــــدررتس وأجــــــةليب 

 ـؤولي  ا تمتيـ    وتوجي  الب ـو   ـو امل  

بتـ    , وقد رتتو  لل  إىلوخد   ا تمع

ــة   ــة , و ة ــ ــةء يف التمليــ ــة   األخطــ التمليــ

األكة  يـــ ,  ــــ  هةـــة بــــر   اؤةجــــ  إىل   

 تر ــ  الت ليــل البييــ  للتمليــة     ضــرورة

ــ , ــد او ا كة  يـ ــ    درتـ ــل الداخليـ لتوا ـ

واخلةرجيـــــــ  املـــــــؤثرة علي ـــــــة, و ليلـــــــ ة,  

ــ   اجـــــذلاتي ي وتقـــــدرتا  ــورتر  قذل ـــ لتطـــ

و  ــــأجل بةجــتخدايالتمليــة  األكة  يــ   

DMAIC ــــــــــلــ. و كــــــــ   درتــــــــد  عك  

 يس ا ت :ــؤال الرئـــ  بةل ـــالب 

املقذل ــــــ  لتطــــــورتر    االجــــــذلاتي ي   ــــــة 

التملية  األكة  ي  بةجلة تة  اليمةي  

 ؟ 6Sigmaبةجتخداي  ة  ي  

ـــت ـــمــبع أهـةــ ـــي  الب ـــ ـــقــبةلة  ـــ ةم ـــ

   ي :ـــا ت

ـــف عــ  الواقــع التملــ  للتمليــة       (2 رتكعـ

ــ    ــ  بةجلة تـــة  اليمةيـ ــ   األكة  يـ  ـ

الت ليـل  و (,SPOIC  صـ و     خالل

 .  (SWOT)لـــــــ البيي 

ــ     (8 ــ  والداخليـ ــل اخلةرجيـ ــورتا التوا ـ تقـ

ــتخداي  صــــــ و       EVE ,(IEFبةجــــ

 و درتد البدائل االجذلاتي ي .
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ا  تلو ــــــة  ت ــــــةعد رت ــــــ ا يف تقــــــدرت (7

يف ةجلة تــة  اليمةيــ  أ ــ ة  القــرار ب

 .األكة  ي  تطورتر التملية 

ــد  (5 ــت  يف  حمرتتــــ ــ   تواضــــ ــ  علميــــ ةولــــ

تطورتر ل االجذلاتي ي جة  اردةل الد

 .  األكة  ي التملية

ر رتتقـــدرتا اجـــذلاتي ي   قذل ـــ  لتطـــو  (4

 يـــــــ  بةجلة تـــــــة  التمليـــــــة  األكة 

 .  Six Sigma اليمةي  بةجتخداي

درتا ــــــــــــــــقــرت ـــــــــــــدب الب ـــــــــــــ  إىل ت 

لتطـــــــــــــــورتر   قذل ـــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــاجذلاتي 

مي  بةجلة تــــــــة  ـــــــــــية  األكة رتــــــــــلــــالتم

ـــاليمةي  Sixبةجـــــتخداي  ة  يـــــ     ـــــ

Sigma  . 

    خالل ا جةب  ع  األجيل  ا تي :  

ــة    ـــــــــة  (2 الت ليـــــــــل البييـــــــــ  للتمليـــــــ

 ؟األكة  ي  بةجلة تة  اليمةي  

ــة (8 ــب   ـــــ ــدا ,  ال ـــــــرصجوانـــــ والت درتـــــ

املــــؤثرة علــــا  ونقــــةم القــــوة والطــــتف

و ـــــة  رجــــــ    ؟التمليـــــة  األكة  يـــــ   

 تأثرلهة؟

ــة  (7 ــةض   ـــ ــبة  اخن ـــ ــة  أجـــ أ اء التمليـــ

ــ  ــة؟ واألكة  يــ ــولا  ــ ــدائل و ؤلــ البــ

 ؟    هةتطورتر0لاالجذلاتي ي  

ــة (5  التوج ـــــــــــــة  االجـــــــــــــذلاتي ي    ـــــــــــ

لتطــــــــــــــورتر  واخلطــــــــــــــ  التة ي رتــــــــــــــ 

كة  يـــــــ  بةجلة تـــــــة  التمليـــــــة  األ

 اليمةي  ؟ 

ــةليب   (5 ــة األ وا  واألجـــــــ ــ   ـــــــ والرقةبيـــــــ

ــورتر ــ    لتطــــــــ التمليــــــــــة  األكة  يــــــــ

 ؟بةجلة تة  اليمةي  

ــذلاتي ي   ــل بة جــــ ــ   رتتملــــ املقذل ــــ

ــ     ــ  واملتمللـ ــة  ا كة  يـ ــورتر التمليـ لتطـ

بــــــ  التـــدررتس, والب ـــ  التلمـــ , وخد ـــ       



 

311 

 

ــتخداي    ــ  ب جـ ــة  اليميةـ ــع( بةجلة تـ ا تمـ

, للتـــةي اجلـــة ت  Six Sigma ة  يـــ  

 ي8080/ 8029

  :ي ــي ــذلاتــاالج

املرشــــد ألليــــة   هــــ  ا طــــةر التــــةي أو -

ــ    ــل املؤج ــــ ــدا  ة  عمــــ ــه أهــــ و قيــــ

 ل   خـــاللــــــ وقيم ــة, وأنعــطت ة املخت  

عواي القة    للو ـول إىل أهـدا  ة   اال

ـــت ــوغةرت ــع ةـــ ـــاألخ  ـ ـــبـــ  يف االعتــــ ةر ــــ

 ي  ـــدا  يف البيــــدرتـــــرص والت ـــــال 

ــ      ــدرا  املؤج ـــ ــوار  وقـــ ــ  و ـــ اخلةرجيـــ

   (.53, 8022 حممد,  الداخلي 

امل ـــــــةر هـــــــ  التتررتـــــــف ا جرائـــــــ :  -

   ـــــــــــ  لالـــــــــــ   رتتطـــــــــــم  جل ـــــــــــ

ا جــــــــراءا  الــــــــ   رتــــــــتا ا ةلهــــــــة 

 لتطـــــــــورتر التمليـــــــــة  األكة  يـــــــــ 

  أ وار أعطــــــــــةء هييــــــــــ  التــــــــــدررتس(

ــة ل    بةجلة تــــة  اليمةيــــ  بصــــورة شــ

و تكة لــــ  وواقتيــــ  ت ــــتا للو ــــول  

, وللـــــ  بةــــــةء  املرجـــــوة  إىل الةتـــــةئو 

ــ     ــدقيه للبييــــــ ــل الــــــ ــا الت ليــــــ علــــــ

ــد  الداخليـــــــــ  واخلةرجيـــــــــ , و درتـــــــ

ــرص     ــتف وال ــــ ــوة والطــــ ــةم القــــ نقــــ

ــدا , ــة,   والت درتــ ــ  تأثرلهــ ــ  و رجــ و ــ

ثـــــــــــــــــــا  درتـــــــــــــــــــد التوج ـــــــــــــــــــة   

األنعــــــــــــــــــــــط  االجــــــــــــــــــــــذلاتي ي  و

ــ  ــة التة ي رتـــــــــــ ــ و تةبتت ـــــــــــ  ةو ق ـــــــــــ

   .Six Sigma) ة  ي  مل

 :ة ـــالتملي

ــراءا      - ــ  املمةرجــــة  وا جــ ــل   ــ جل ــ

ــ ة    ــ  ببتطـــــ ــوا  لا  التالقـــــ واخلطـــــ

ب ـــــدب  ــــــول املـــــدخال  إىل شــــــكل   

 يـــــــــــــ  تطـــــــــــــيف قيمـــــــــــــ   خـــــــــــــر 

للم ـــــــــــــت يد و قـــــــــــــه أهـــــــــــــداب   

 .( 23, 8024  كمت, املؤج  
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البة ـــــ  إجرائيـــــة تطـــــورتر     ـــــةرتتر  -

ــ :   ــة  األكة  يـــــــ ــة  التمليـــــــ بأن ـــــــ

ــط     ــو ة يف أنعــــــــــــ ــه اجلــــــــــــ  قيــــــــــــ

وإجـــــــراءا  التمليـــــــة  األكة  يـــــــ  

الــــــــت رتقــــــــوي ب ــــــــة أعطــــــــةء هييــــــــ   

ــدررتس  ـــ  التــــ ــ  بــــــــــ ,  دررتسالتاملتمللــــ

ــ  الت ــلالب ـــ ــع( مـــ ــ  ا تمـــ   , خد ـــ

لالرتقـــــــــــةء بةلتمـــــــــــل األكـــــــــــة    

 ــــــ   للــــــ   بةجلة تــــــة  اليمةيــــــ  و  

تي ي  يـــــــــــه االجـــــــــــذلا  خـــــــــــالل تطب

 Six) ملة  يـــــ   املقذل ـــــ  و ق ـــــة

Sigma. 

 :Six Sigma ة  ي  

( 208, 8004 الةةبل ــــــــ ,  ةرُتتر  ــــــــ -

ـــ  ــة   ي بأنــــ :  ة ــــــ لتطــــورتر التمليــ

( DMAIC أجـــــــــــــــلو  بةعتمــــــــــــــة   

ــل  ــ   كةجـــــــــــذلاتي ي رتتمـــــــــ علميـــــــــ

ــة    ــم  عمليـــــ ــ  تتطـــــ وأ وا  ملواج ـــــ

 املعةكل.

ــ  إجرائ  - ــ  البة ــــ ـــرتتر ــــ ـــية بـــــــــ أن : ــــــ

ـــر لـــ  ـــقــــــ   تـــــــــــ ـــد   اجلـــــــــــ و ة ـــــــــ

ـــرتت ـــ ة  طم  ــــــــــــ ـــعل ي ــــــــــــــ مي  ــــــــــــ

 ة ــــــــــــــــــالتمليو ة ــــــــــــــــــلت  ــــــــــ  ج

  تـــــــة  اليميةـــــــ ةبةجل األكة  يـــــــ 

تطــــم  بةجــــتخداي أجــــلو    ــــ  رت 

التتررتـــــــــــف, القيـــــــــــة , الت ليـــــــــــل, 

 والتطورتر, والرقةب .

 

 

ــ  سليس,  ـــدب 8022 راجـــــــــ ( هــــــــــ

ــول   قــــــــذل     ــميا أ ــــــ ــ  إىل تصــــــ الب ــــــ

لت  ــ  اجلــو ة يف كليــ  الذلبيــ  جة تــ   

(,  ــ  (Six Sigmaإ  بةجــتخداي  ــة و 

ــا واقــع اجلــو ة, وقيــة       خــالل التتــرب عل
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ــة, وأجـــــبة   ـــــدو   Sigma  ـــــتوى  ( شلـــ

التيـو , واقـذلا  اؤلـول لت  ـ  اجلــو ة,     

ومت اجــــــتخداي املــــــة و الو ــــــ   بةوعيــــــ  

ــرا      ــد  أ ـــ ــؼ عـــ ــورتر , وبلـــ ــ   والتطـــ امل ـــ

ــةء  228دتمـــع الب ـــ    (  ـــر ا   ـــ  أعطـ

ــةر    ــةعدرت ا, مت اختيــ ــدررتس و  ــ ــ  التــ هييــ

(  ــر ا  بةلطررتقــ  التعــوائي  الطبقيــ ي 46 

 ـــ , %(  ـــ  دتمـــع الب40 يـــ   للـــت  

ولت قيــه أهــداب الب ــ  مت اجــتخداي أ اة 

   نوع اجتبةن , والوثةئه الرزليـ  لةتـةئو   

الطلبــ , وبتــد إ خــةل البيةنــة  إىل برنــة و   

SPSS  مت اجــتخداي الوجــةئل ا  صــةئي ,

املةةجب  واملتة ال  الررتةضي  ؤ ـة  قيمـ    

Sigma   وتو ـــل الب ـــ  إىل التدرتـــد  ـــ ,

ة ـة: إ  واقـع   الةتةئو  األ ـول  املقـذل ( و   

اجلو ة يف كلي  الذلبي  ظميـع دةالت ـة   

ــط (,     ــه   توجــ ــ   قــ ــا  رجــ ــلت علــ  صــ

( وا ـــــــــراب 2734مبتوجـــــــــ    ـــــــــةب   

ــةر    ــ    07732 تيـــ ــل كليـــ ــ  تتمـــ (,  يـــ

(  ــــــــــــــ  2742الذلبيــــــــــــــ  يف امل ــــــــــــــتوى  

ــتورتة   ــةي  Sigma)  ــــ ــة أ  األق ــــ , كمــــ

(, تو ــلت 873التلميــ  تتمــل يف امل ــتوى   

األجــبة  الرئي ــ   إلــ  أ  هةــة  عــد ا   ــ     

واللةنورت  الـت ت ـبب يف اخن ـةض   ـتوى     

تو ــلت إلــ  أ  هةــة  عــد ا   ــ   (,  ,اجلــو ة

األجــبة  الرئي ــ  واللةنورتــ  الــت ت ــبب يف 

اخن ــةض   ــتوى اجلــو ة أبر هــة الطةلــب,   

ــررا      ــدررتس, ا  ارة, املقـــ ــ  التـــ ــو هييـــ عطـــ

الدراجــي  والوجــةئل التتليميــ , العـــراك     

الصــل   ــع اخلــررتو,   ــع ا تمــع وانقطــةع  

ومت تقـدرتا عـد   ـ     , ونحملا تأكيد اجلو ة

اؤلــــــول املقذل ــــــ , وخطــــــوا  لتطبيــــــه     

 األ ول  وعوا ل جنة  .

هــد ت إىل (: 7107   ــة ,   ارجــ 

    أ اء أعطـةء هييـ  التـدررتس وجـو ة     

املخرجـــــة  ظة تــــــ  اجلــــــوب بةجــــــتخداي  

 Six Sigma) ملــة و  DMAICأجــلو  

وأجـــــــتخدي املـــــــة و الو ـــــــ   الت ليلـــــــ  
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وامل ـــ  , وأعتمــــد علــــا أجــــلو  الدراجــــ   

ــ , واملراجـــــــع التربيـــــــ    املكتبيـــــــ  وامليدانيـــــ

واألجةبيــ , والــدوررتة  والدراجــة  املةعــورة    

ــتبةن    املتصــــــل  بةلدارجــــــ , وطبقــــــت االجــــ

جلمـــــع البيةنـــــة  واملتلو ـــــة  علـــــا عيةـــــ   

ععــوائي  طبقيـــ . وتو ـــلت إىل أ  أجـــلو   

DMAIC أجـةليب   أكلر (Six Sigma 

اجتخدا ة, والجيمة لتطـور عمليـة  قةئمـ     

بةل تـــــــل, و كـــــــ  تطبيقـــــــ  يف دـــــــةال   

أكة  ي   ة ة تطـورتر اخلطـ  والـدلا و,    

والتخطــــــــــــــــي  االجــــــــــــــــذلاتي  , واأل اء 

التتليمــ , كمــة رتتطلــب تــو رل دموعــ      

    عوا ل الة ة  وه :

 راجـ  جـو  التمـل     : ر ل  الت درتـد  -

 و الدراجـــي   لـــرب  اخلطـــ  والـــدلا  

بة تيةجـــــــــة  اخلـــــــــر  , تـــــــــدررتب 

أعطــةء هييــ  التــدررتس و عــةركت ا   

ــ ,    ــدوا  التلميــــــــ ــةملؤورا  والةــــــــ بــــــــ

ــ     ــ  يف الب ــ ــا التميــ والتعــــ يع علــ

 التلم .

إعـدا  أ وا  القيـة     ر ل  القية :  -

يف ضوء ا تيةجـة  التمـل و عـةرك     

 ر  التمل, و ؤشـرا  تقــــــورتا األ اء,   

ررتس, وضـع  وتدررتب أعطةء هييـ  التـد  

ــورتا     ــ  وتقــ ــروررت  لتة يــ ــةرترل الطــ املتــ

 الت   .

تعــخيص و ليــل    ر لــ  الت ليــل:  -

ــبة  املعـــــكل , و درتـــــد  قيـــــة      أجـــ

 رجتــــ  للتمليــــ ,  ليــــل الوضــــــــــع 

 الراه   

وامل ــــــــت دب للتمليــــــــة  وتقييم ــــــــة 

, وتكـورت    SWOTبةجتخداي  ليـل  

  ررته التمل.  

ــ  الت  ـــــ : -  درتـــــد بـــــدائل   ر لـــ

 تل ـــ  ؤـــل املعـــكال  بةجــــتخداي    

وتـو رل املةـة     ,أجلو  التصف ال هين

التةحمليمــ  الــ     ــ  أ اء أعطــةء     
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ــع     ــال  ومجيـــ ــدررتس والطـــ ــ  التـــ هييـــ

ــت مت    ــةئو الــ ــل الةتــ ــة ل  و ليــ التــ

التو ــــل إلي ــــة و قةرنت ــــة مبــــة هــــو      

ــ       طــ , وضــع خطــ    ةيــ  لتملي

     األ اء.     

ــ :  - ــ  الرقةبــــ ــ  ر لــــ ــ  وضــــ ع اخلطــــ

ــة ,    ــة  ا  ـ ــورتا التمليـ ــ  لتقـ الال  ـ

وتقــورتا املخرجــة , وتوثيــه الت  ــ   

ــورتا أ اء    ــة, وتقــ ــ  ب ــ ــد املرتبطــ اجلدرتــ

 قيـه عمليـ  التػ رتـ      ررته التمل و

 .املرتدة شلا

هــــــــد ت (: 7100 راجــــــــ   غبــــــــور, 

إىل الوقـــــــوب علـــــــا إ كةنيـــــــ  اجـــــــتخداي     

يف إ ارة  Six Sigma) ـــــــــــدخل  

ــيا,  تتمــــــــــدا علــــــــــا    ؤج ــــــــــة  التتلــــــــ

ــع   ــةبق  وضــــــ ــة  ال ــــــ الدراجــــــــة  واأل بيــــــ

تصــــور  قــــذل  الجــــتخدا  , و ــــه أجــــلو   

     علا الة و األت :

 راجــــ  كــــل  ــــ    ر لــــ  التتررتــــف: -

البيي  الداخلي  واخلةرجي , والتتـرب  

علــــــا واقـــــــع املؤج ـــــــ  وا تيةجـــــــة   

 التمالء و تطلبة  جو  التمل.

مل  ليـــــل  وتعـــــ   ر لـــــ  القيـــــة :  -

البييـــــ  الداخلي  املعـــــكال , واملـــــوار  

 البعررت , اختيةر ال ررته, والتدررتب(.

:  ليــــل ال  ـــــوة   ر لــــ  الت ليـــــل  -

ــة , ووضــــع اخلطــــ ,   وترتيــــب األوليــ

 واختيةر التمــــليــــ  املرا  تطورترهة.

: تة يــــ   ة  يــــ   ر لــــ  الت  ــــ  -

 (Six Sigma  ــة و  الدلنــــــــ

 الت   ( وتة ي  اؤلول.

املتةبتــــ  و درتــــد  املراقبــــ  :  ر لــــ   -

نقـــــةم القـــــو  والطـــــتف, و توقـــــة      

 التة ي , و لوشلة.

 & Jayaanta  راجــــــ  

Robert,2007):)   ــع ـــت إىل وضــــ هــــد ــــــ

أنـــــــمول  لت  ـــ  اجلــــــو ة وا نتةجيـــ  يف 
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ــة    ـــا التـــــةل  يف الوالرتـــ  ؤج ـــــة  التتليـــــ

ــ , واعـتـمـــــــــــــــــد    املت ـــــــــــــــدة األ ررتكيـــــــــــــ

 (6Sigma    ــو ة ــ  جــــ ــدخل لت  ــــ كمــــ

ــة ة    ــ  و رتــــ ــة  والــــــدلا و التتليميــــ التمليــــ

ــة    ا نتةجيـــــــــ  لتلبيـــــــــ  رغبـــــــــة  وتوقتـــــــ

امل ت يدرت   ـ  التتلـيا التـةل  يف أ ررتكـة,     

وتو لت إىل أ  هــــ ا املــــدخل رت ـةعد علـا    

ــو ة    ــ  اجلــــــ ــةل   ــــــ ــتوى عــــــ  قيــــــــه   ــــــ

 والت ــــــ يـــ  امل تمر يف التتليا التةل .

(: Zhao,2011) .Li راجــــــــــــــــــــــ  

هـــــــــد ت إىل تقـــــــدرتا امل  ـــــــوي واخلل يـــــــ  

الـــت تتتمـــد  Six Sigmaالتطورتررتـــ  لــــ

ــورتر    ـــة  لتطــ ــ  املؤج ـــــــ ــد  ــ ــة التدرتــ علي ــ

أ ائ ة, و رتة ة قـدرت ة التةة  ـي , وأجـتخدي    

ــع     ــل واقـ ــ  لت ليـ ــ   الت ليلـ ــة و الو ـ املـ

ـــالل     ــ  خــ ــةل , و ـ ــيا التـ ـــو ة التتلـ إ ارة جــ

ـــو لت  الب ــ  يف الوثــةئه واملال حملــ ,   وتــــــ

كــــــممةرج  إ اررتـ     Six Sigma) أ   إىل

تتـتـــدل طـــــــررتق  جدرتــدة   ارة اجلـــــو ة وال  

رتــ ال رت ــت ه الكلـــــرل  ــ   ـــــرا ل الب ــ   

واالجتكعــــــــــةب يف التتلــــــــــيا اجلـــــــــــة ت    

 , كمـــة أنـــ واملؤج ـــة  التتليميـــ  األخـــرى

ــ  أ      ــ  رتةبػـ ــدل ثقة ـ ــ  تتتـ ــ   إ اررتـ ك ل ـ

ــيا ولكـــ   تطبـــه لـــيس يف إ ار ــو ة التتلـ ة جـ

ــ      ــة   ـ ــيا يف اجلة تـ ــورتر التتلـ ــة لتطـ أرتط ـ

 خالل تة ي   بة ئ ه ا املة و.

 التتليه علا الدراجة  ال ةبق :

الدراجة  ال ةبق  تتعةب   ع تتعةب   

ــالب ــــــ  اؤــــــةل     ــــــ   يــــــ  ة يف بتطــــ

ملــــــة و الو ــــــ   الت ليلــــــ  اجـــــتخد ت ا 

ولكــ  أختلــف  ــ   يــ  اشلــدب    وامل ــ  , 

االجـذلاتي ي   الرئيس للب ـ  وهـو تقـدرتا    

ــورتر التمليـــة  األكة  يـــ      ــ  لتطـ املقذل ـ

ــ   ــة  اليمةيــــــ ــت ة   بةجلة تــــــ ــة أجــــــ , كمــــــ

البة لـــة  يف  درتـــد   ـــةر الب ـــ  وأطـــر   

   الةحملررت .
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ــل األ وا   :ا  ارة االجــــــــذلاتي ي  املرا ــــــ

 :تقةية الو

ــه ا  ارة االجـــــــــــذلاتي ي            إ  تطبيـــــــــ

ثالثـــــ   ـــــداخل   رتـــــتا و ـــــه   املؤج ـــــة  يف 

ــة  اؤ  ــة لكرهــــــــــ , 8022مــــــــــــرل ,كمــــــــــ

قــــــــــــدي الرؤرتــــــــــــ  ( املــــــــــــدخل االول: ت200

ــ ,     ــل البييــــــــ ــا الت ليــــــــ ــةل  علــــــــ والرجــــــــ

واملــــدخل اللــــةن : رتبــــدأ بةلت ليــــل البييــــ  

ثــــا  ــــيةغ  الرؤرتــــ  والرجــــةل  واألهــــداب,  

, أ ــــــة  الب ــــــ  اؤــــــةل    ــــــة رتتبةــــــة   هــــــو 

ــدخل ــ  االول    املـــــــ ــع بـــــــ ــ   ي مـــــــ اللةلـــــــ

ــةول   ــ  تةــــ ــةن , و كــــ ــة  واللــــ ــل و قــــ املرا ــــ

 :علا الة و ا ت للمدخل اللةن  

 البييــــــــــــ  ت ليــــــــــــل: الاألوىلاملر لــــــــــــ  

  :االجذلاتي  

ـــ       ــد ب ـــــ ــل لا    ةرتقصــــــ ــل التوا ــــــ  ليــــــ

ــة     ــ   ي ـــــــ ــ  الـــــــــت تة ـــــــ ــل  بةلبييـــــــ الصـــــــ

ــة, وبصــــــــ   عة ــــــــ      املؤج ــــــــة  عمليةت ــــــ

ــ ــة     رتعـ ــا بييـ ــ  علـ ــوي البييـ ــدة مل    ـ بتيـ

ــع     ــة يف للـــــ  مجيـــ ــ , مبـــ ــ  و اخليـــ وقررتبـــ

أنـــــــــــواع التوا ـــــــــــل املتتلقـــــــــــ  بأنعـــــــــــط  

ــ     ــيطرة عليــ ــتب ال ــ ــت رتصــ ــ , والــ  املؤج ــ

 48 ,Yüksel,2012 ,)    ــ ــ ل   ـــــــــ لـــــــــ

رتتطلـــــــب للمؤج ــــــة   الت ليــــــل البييــــــ    

خــــل ا التــــأثرلا    ــــع بةجــــتمرار  تكيــــفال

ــت    ــل, والــــــ ــ  التمــــــ ــةر  بييــــــ ــمل وخــــــ تعــــــ

ــلل ,    ــ   املمـــ ــ   ـــ  ,ولو  اخلـــــدلةدموعـــ

ــ    و ــب هــــــــــ ــروم تتطلــــــــــ ــالعــــــــــ ه  قــــــــــ

االن ـــــــــــ ةي بـــــــــــ  البييـــــــــــ  اخلةرجيـــــــــــ  

للمؤج ــــــــــ   االقتصــــــــــة رت  وال يةجــــــــــي  

ــ    ــ ( والداخليـــــ ــ  والقةنونيـــــ والتكةولوجيـــــ

ــوار , اشليكــــــل, اللقة ــــــ  التةحمليميــــــ ,      املــــ

أجـــــــــلو  القيـــــــــة ة, وطررتقـــــــــ  رةرجـــــــــ     

هـــــ ا  ـــــ  ج ـــــ , و ـــــ  ج ـــــ      , ال ـــــلط (

عمليـــــــــ   ـــــــــةع القـــــــــرار     ـــــــــ     أخـــــــــرى 

يف البييــــــــــــــــ   واخليــــــــــــــــةرا  ال يةجــــــــــــــــ 

ــ   ــ  للمؤج ـــــ ــة  ـــــــب اخلةرجيـــــ أ   علي ـــــ
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ــدا     ــرص والت درتــ ــبة  ال ــ ــ  يف اؤ ــ تأخــ

ــ  يف     ــتقبلي  ولكـــ ــ  وامل ـــ ــ , اؤةليـــ البيييـــ

البييـــــ  الداخليـــــ , نقـــــةم القـــــوة ونقـــــةم  

ــا     ــي  علــــــــ ــ ة التةة  ــــــــ ــتف, وامليــــــــ الطــــــــ

, (Alina.et.al,2010,2   املةة  ــــــــــــــــــ  

ــا     ــة  علـــــ ــيو للـــــــ  ب  ـــــ ــ  توضـــــ و كـــــ

   الة و ا ت : 

  البيي  الداخلي : ليل  

 ليل البيي  الداخلي  أ اة رتتطم         

  تية  وه : 

تةة ـر  وتتطـم  ال :  ليل  ـةكية   أ اة 

 ,Paym & Zare, 2011لكرهـة    الت

 :علا الة و ا ت ( 34

ــذلاتي ي : - ــة إىل   االجــــــ ــر إلي ــــــ رتةحملــــــ

أن ــــة خطــــ  تتــــ   الرؤرتــــ  والرجــــةل   

 .للمؤج   لت قيه األهداب

أجـــــــــــلو    التةحملـــــــــــيا(:اشليكـــــــــــل   -

ــة ة وال ـــــــــــــلط  الو ـــــــــــــدا    القيـــــــــــ

والصـــــــــــــــــــال ية  وامل ـــــــــــــــــــؤولية ,  

 واأل وار.

ــ : - األنعــــــــط  وا جــــــــراءا   األنحملمــــــ

ــ ,   ــة  األكة  يـــ ــ واملمةرجـــ  وكي يـــ

 .ا ةل القرار

القــــدرا  والك ــــةءا  والــــت  :امل ـــةرا   -

 كـــــ  أ  ت ـــــت يد  ة ـــــة يف تت رتــــــ     

 اجذلاتي يةت ة.

ــرا :  - ــ     األ ـ ــةء هييـ ــد  أعطـ ــل بتـ رتتملـ

التــــــــــدررتس, ونــــــــــوع ا, وتــــــــــدررتب ا   

 .واؤوا  

هـــــــ   تـــــــةرترل    :القـــــــيا املعـــــــذلك   -

توجيــــــــــ  جــــــــــلو  أعطــــــــــةء هييــــــــــ   

 التدررتس, وإجراءا  عمل ا.

ــة ة  - ــ  القيــ ــلو    ــ ــ  أو أجــ : الطررتقــ

القيـــــة ة األكة  يـــــ  الـــــت تـــــدارب ة  

 اجلة تة .

  ليل البيي  اخلةرجي  التة  :
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لا   املؤج ــــــــة بييــــــــ  رتقصــــــــد ب ــــــــة و     

التـــــأثرل غـــــرل املبةشـــــر,  ـــــ  خالشلـــــة رتـــــتا   

 ال رص والت درتدا   درتد

ــ    بةجــــــتخداي   أ ــــــد أ وا   ليــــــل البييــــ

ــ  ــ      اخلةرجيـــ ــد   ـــ ــ  التيـــ ــت أكدتـــ والـــ

الدراجـــة  والب ـــو  هــــو  ـــة كـــد   رلرتــــة     

  Muiruri,2012,33)   ــت يف  راجـــــــــــــــــــــــ

ــت  ــتخدي الــــــ ــتل:   أ اةأجــــــ ــل بي ــــــ  ليــــــ

 ا تي : التوا لوتطا 

التة ــــــــــــــل ال يةجــــــــــــــ  ورتعــــــــــــــمل:   -

جيةجـــــــــة  اؤكو ـــــــــ , االجـــــــــتقرار 

  .جيةج  , األنحملم  اؤكو ي 

الةمــــو ورتعــــمل  التة ــــل االقتصــــة  : -

والتطــــــــــــخا, البطةلــــــــــــ , وتكل ــــــــــــ  

الوا ـــــــــــــدرت , , التمةلـــــــــــــ , التوملـــــــــــــ 

 .األ  ة  االقتصة رت  التةملي 

ــ :   - ــل التكةلوجيـــــــــ ــملالتة ـــــــــ  ورتعـــــــــ

ــي ,  رتــــة ة التوا ــــل,   التقةيــــة  الةةشــ

ــي   ــةال ,    ــــــــ ــةليف االتصــــــــ تكــــــــ

 الب   والتطورتر

الةمــــو ورتعــــمل التة ــــل االجتمــــةع :  -

ال ـــــــــــــكةن  والتمـــــــــــــر, التـــــــــــــة ال   

ــل,    ــة  التمــــــ ــف جتــــــ ــ , املوقــــــ والتة ــــــ

 التػيرل االجتمةع  اللقةيف.

ــة ــر كمــــــــــــــــــــ ــ , لكــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــ

 Alina.et.al,2010,2 ) ــة   إىل إ ضـــــــــــــــ

 ال يةجــــــــ التة ــــــــل ال ــــــــةبق  التوا ــــــــل 

ــ  أ    ــررتت ي  يـــ ــةنون   والتعـــ ا طـــــةر القـــ

طـــــــــم  مجيـــــــــع القـــــــــوان  واللـــــــــوائو  رتت

ــةر ال يةجـــــ  رتعـــــرل إىل  ,القةنونيـــــ   وا طـــ

الةحملــــةي التالئقـــــ  الـــــ   مت إنعـــــةؤ  بـــــ   

 لـــــــةل:  ,ال ـــــــلط  ال يةجـــــــي  واألعمـــــــةل

نحملــــــــةي الطــــــــرائب, و القــــــــةنو  الت ــــــــةر 

 اخل ..قةنو  البيي وقةنو  التمل, و

  ليل البيي  اخلةرجي  اخلة  : 
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وهــــــــ  بييــــــــ  املؤج ــــــــ  لا  التــــــــأثرل        

ــد ال ــــــــرص  املبةشــــــــر , ت ــــــــدب إىل  درتــــــ

ــدا , و ــتا رت والت درتــ ــد رتــ ــه  قــ  ــــتخدي   ررتــ

 األ اة ا تي :  التمل 

ــو:   (0 ــل بورتـــــ ــتص   ليـــــ ــ  أ اة  ـــــ وهـــــ

 ليـــــل البييـــــ  اخلة ـــــ  لا  التـــــأثرل  

ــالء,    ــةملور رت , التمــــــــــــ ــل بــــــــــــ وتتملــــــــــــ

ــ    ــة  البدرتلـــــــــــ ــداخلو , املةت ـــــــــــ الـــــــــــ

ــةل ,   ــة ر  والػـــــــ (, 835, 8025 التـــــــ

 ليــــــل البييــــــ  التةة  ــــــي  كمــــــة أ  

ــف   ــم : التتررتــــ ــتب  تتطــــ ــ   ــــ , عمليــــ

 درتـــــــــــد اخلصـــــــــــةئص الرئي ـــــــــــي  و

وشــــــــدة  ليــــــــل القــــــــوى التةة  ــــــــي   

ــع يف    ــد املواقــــــــــ ــ  و درتــــــــــ للمةة  ــــــــــ

حمةولــــــ  لت قيـــــــه   ارتــــــة تةة  ـــــــي    

ــتدا   ــمل  ,   ـــ ــ  تعـــ ــة البييـــ  املؤج ـــ

والقــــــوى التةة  ــــــي  الــــــت تواجــــــ  يف  

ور رت  الصـــــةةع  واملـــــ :الةعـــــةم إجــــراء 

ــد     ــدرت  اجلــــــــــــ ــالء والوا ــــــــــــ والتمــــــــــــ

ــتبدال واملةت ـــــة  ,ا ـــــتمل  , أو االجـــ

ــع  و ــة خـــــــد ة  تتـــــــين مجيـــــ  املؤج ـــــ

 تطةبقــــ  أو قةبلــــ   للخد ــــ   املقد ــــ 

ــتبدال ــة لالجـــــــــــ ــت  , واملؤج ـــــــــــ الـــــــــــ

تتةـــــــة س بعـــــــكل وثيـــــــه  ـــــــع تلبيـــــــ   

ــ       ــ   ـ ــة س ال يـ ــة  لـ ــس اال تيةجـ ن ـ

 كر أ  املرجتيـــــــــ  رتـــــــــ ـــــــــت يدرت , امل

ــ   ــد اجلػرا يــــ ــا  , اعتوا ــــ ــة ا علــــ مــــ

التوا ـــــل البيييـــــ  تـــــؤثر علـــــا  ودرتــــد 

ــي   ــدرة التةة  ـــ ــ    ,القـــ ــةل  تتخـــ وبةلتـــ

ــ   ــ  و تل ـــــــــــــ ــكةال  تل ـــــــــــــ  أشـــــــــــــ

 Alina.et.al,2010,2 .) 

ــةبق            ــل ال ــ ــ  الت ليــ ــع بــ و مــ

   : ص و  يف ه   املر ل  

إىل  ورت ـــــــــــــــدب :SWOT ليـــــــــــــــل  (8

ــوة والطــــــــتف,     ــةم القــــــ ــد نقــــــ  درتــــــ

 وال ــــــــــرص والت درتــــــــــدا  يف البييــــــــــ 

ــ  ــ  الداخليــــــــــ ــ  واخلةرجيــــــــــ , و كــــــــــ

ــل     ــ ا الت ليــــــ ــتخداي هــــــ ــة ة اجــــــ للقــــــ
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ــع   ــل ووضــــ ــد التوا ــــ ــد لت درتــــ و درتــــ

املالئمــــــــــــــــــــــــــ   االجــــــــــــــــــــــــــذلاتي ية 

 Centor,2016,19) ,  ــد ولكـــــــــ بتـــــــ

الداخليـــــــ  تقـــــــورتا التوا ـــــــل للبييـــــــ  

 واخلةرجي .

 صــــ و   تقــــورتا التوا ــــل الداخليــــ   (7

رتــتا إعــدا  هــ   املصــ و    : واخلةرجيــ 

ب تبةع اخلطوا  الت لكرهـة  التـةرب,   

 : ا ت علا الة و ( 855, 8005

ــةم القـــوة      - أ ــمل نقـ ــ  تعـ ــدا  قةئمـ إعـ

والطـــــتف, وال ـــــرص والت درتـــــدا   

 حمد ا  الة ب واألو ا .

ــ      -   ــة بـــ ــذلاو   ـــ  0خصـــــص و   رتـــ

ــل   2 – ــ  التوا ــــــــــــ ــل  ــــــــــــ (  لكــــــــــــ

ــا  ــــد      ــ  واخلةرجيــــ  علــ الداخليــ

 ـــــــةو  عيـــــــ  رتكـــــــو  ا مـــــــوع رت

 وا د.

خصـــــص  رجـــــ  تـــــذلاو   ـــــة بـــــ       -  

( لكــــــــــل نقطــــــــــ  عيــــــــــ  5 -2 

ــي     ــتف الرئي ـــ ــ  الطـــ ــو  نقطـــ تكـــ

ــ   ــيط  2 الدرجــــــــــــــــــ ( والب ــــــــــــــــــ

القــــــــــــــوة  أ ــــــــــــــة, (8   الدرجــــــــــــــ 

 ( والرئي ـــــــ 7الب ـــــــيط  الدرج  

 (.5 الدرج   

أضـــــــــــر  و   كـــــــــــل عةصــــــــــــر يف    -  

 الدرج  لت درتد الو   املرجو.

إمجـــــةع األو ا  املرج ـــــ  لت درتـــــد  -  

ــو   املـــــرجو   ــو   الـــ ــ   رتكـــ للمؤج ـــ

 ( .5 -874 -0ب   

ويف ضـــــــوء للـــــــ  رتـــــــتا  درتـــــــد     -  

االجــــــــذلاتي ي  املالئمــــــــ , والــــــــت  

قــــــد تكــــــو  أ ــــــد االجــــــذلاتي ية  

ــ ,   االربــــــــــع  ه و يــــــــــ  , عالجيــــــــ

ــا    ــ  ثــــ ــي (, و ــــ ــ , انكمةشــــ  ةة  ــــ

ا الـــــــــد و يف االجـــــــــذلاتي ي  رتـــــــــت

   ا د ة.

ــةر   ــتا إختيـــــــــــ ــد رتـــــــــــ ــة قـــــــــــ كمـــــــــــ

االجــــــذلاتي ي  املتوا نــــــ . وأرتطــــــة     
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و ــــــه   االجــــــذلاتي ي قــــــد  ــــــد   

ــيا أ    ــ  عـــــــ  تقيـــــ  تـــــــةرترل  تةيـــــ

ــة   ــة لكرهــ بــــدرتل اجــــذلاتي   كمــ

ــا  ,(226, 8022 اؤمــــــــرل , علــــــ

 الة و ا ت :

ــ    - ــو  االجـــــــذلاتي ي   الئمـــــ أ  تكـــــ

ــ      ــة املؤج ـ ــل ب ـ ــت تتمـ ــروب الـ للحملـ

ــة    ــتػرلا  والتوج ـــــ وكـــــــ ل  لـــــ

 امل تقبلي .

أ  تكــــــو  االجـــــــذلاتي ي  املختـــــــةرة   -

   قبولـــ  ملختلـــف  يـــة  امل ـــت يدرت

وأ   قــــــه أكلــــــر التوائــــــد بأقــــــل 

 األخطةر.

أ  تكــــــو  االجـــــــذلاتي ي  املختـــــــةرة   -

ــوار     ــةر املــــ ــ  يف إطــــ ــ  التة يــــ ركةــــ

 والقدرا  املتة   للمؤج  .

 :التوج ة  االجذلاتي ي املر ل  اللةني : 

بتة  ت دب ه   املر ل  إىل  يةغ  أ       

الرؤرت , : التوج ة  االجذلاتي ي  وه 

 .األهداب, الرجةل , القيا

 :التة ي التطبيه واللةلل : املر ل  

 ,األهـــــــداب املر لـــــــ   ـــــــد  هـــــــ   

ــة  ,واألنعـــــــــــط  ,والـــــــــــدلا و , وال يةجـــــــــ

, وال ـــــذلة ال  ةيـــــ  وامل ـــــؤولو , والتكل ـــــ 

وترتيــــــــب األوليــــــــة , ونحملــــــــا املتلو ــــــــة     

واللقة ــــــــــــــ  التةحمليميــــــــــــــ , والتــــــــــــــدررتب 

 وا دار األوا ر.

 املر ل  الرابت : املتةبت : 

 درتــــــد ت ــــــدب هــــــ   املر لــــــ  إىل 

خطــ  الرقةبــ  واأل وا  والوجــةئل ملتةبتــ      

 . دى تة ي  األهداب والدلا و

 

 

واأل وا  را ل : املSix Sigma)  ة  ي  

   واألجةليب:
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رتتــد أجــلو    ةرتــ  أكلــر أجــةليب             

 (Six Sigma    تطبيقــــة  يف املؤج ـــــة

الذلبورتـــــــــ , وتتطـــــــــم   ـــــــــس  را ـــــــــل 

 Paned&Holpp,2002,33)   وهــــــــــــــــ

  :علا الة و االت 

 االوىل: الت درتد: املر ل 

بت درتــــــد  (Six Sigma)تبــــــدا 

ــي      ــ  واملتطلبـــة  األجةجـ ــة  ا وررتـ التمليـ

ضـــع وهـــ  و لكرهـــة جـــور للتمـــالء كمـــة 

ــت     ــط  الـ ــة  واألنعـ ــع التمليـ ــ  ظميـ قةئمـ

تصــــــةيف التمليــــــة  , اجلة تــــــ وةرجــــــ ة 

خطـ   , و ـ  ثـا   ا وررت   خد   التمـالء( 

التمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

. وللــ  ((George,2003,243ا وررتــ 

ــيبو   ــول  جـ ــتخداي  ـ  SIPOC)   بةجـ

 كمة 

 ,.8026et.al, 854لكرهـــــــــــة  

(Navas : كة ت 

املــوار  : ولــل هــو طلبــ  الكليــ      - أ

ــل   املتوجــــــــــط  أ  طلبــــــــــ  قبــــــــ

 اجلة ت  اللةنو .  

ــ ,   -   ــ , الكليـــــ املـــــــدخال : الطلبـــــ

 املختدل واملتدا ,  ةيو املختدل.

التمليــة : تتلــيا تتلــا أجــةليب   -  

تــدررتس, توجيــ , عــو , تقــدرتا  

  عورة , تقييا. 

ــ     -   ــر   والــ ــة : اخلــ املخرجــ

 رت تقبل ا التميل.  

التميـــــل: وهـــــو الطـــــرب الـــــ     -  

رتت ـــــــلا  رجــــــــة  التمليــــــــ   

 اؤةلي  ا تمع وأولية اال ور.  

 لصـــــو  التميـــــلكمـــــة رتـــــتا ا جـــــتمةع    

( لت درتـــــــد (VOC ــــــول   عــــــ  طررتــــــه   

الــــــــت  التميــــــــل واملوا ــــــــ ة  تطلبــــــــة  

رتررتــــدهة, وخطــــوا  مجــــع البيةنــــة   ــــو  

ــل,    ــد التميــــــــ ــل تتطلــــــــــب  درتــــــــ التميــــــــ

واملقـــــــــــــةبال  واألجـــــــــــــتبةنة , وترمجـــــــــــــ  
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ــو ة   ــ  لل ـــــ ــ ة   رجـــــ ــةبال  إىل  ـــــ  املقـــــ

  .(797, 8025 عبدا   ,

 املر ل  اللةني : القية :

ــع     ــة  ومجــ ــ  إىل القيــ ــدب املر لــ ت ــ

املتلو ـــــــــة  بعـــــــــكل كمـــــــــ  لالعـــــــــذلاب 

ــتخرا    ــ  يف اجــــــــــــ ــكل , والبدارتــــــــــــ بةملعــــــــــــ

ــةتيو     ــل   ـــ ــت ولـــ ــةي الـــ ــةئه واألرقـــ اؤقـــ

ــبة  املعــــــــــكل ,  يةبػــــــــــ  القيــــــــــةي     ألجــــــــ

بتعــــــــــــــخيص التمليــــــــــــــة  املــــــــــــــؤثرة يف   

 تطلبــــــــــــــة  امل ـــــــــــــت يدرت  اؤةزلـــــــــــــ  

ــة       ــة  املخرجـــ ــتا قيـــ ــة رتـــ ــو ة, كمـــ لل ـــ

قيــــــة  و ,ملةت ــــــة (, االتيــــــو , العــــــكةو 

ــةعد يف   التمليــــــــ  واملــــــــدخال  الــــــــت ت ــــــ

, 8025 بةنــــد وهولــــب,   رتــــد األجــــبة    د 

64.) 

   الت ليل : :املر ل  اللةلل 

ــل      ــة  للب ـــ     ليـ ــل عـــ البيةنـ  التوا ـ

, واألجـــبة  األجةجـــي  املـــؤثر علـــا اجلـــو ة    

 درتــد أجــبقية  واألجــبة  األكلــر و نــة , و 

ــ     ــ  للمـــــتػرلا  اؤةزلـــ  لل ـــــو ةاملتةجلـــ

 283 ,8025,Sardeshpande,)   وللــ

علــا وهــ  بواجــط  أ وا  وأجــةليب  تةيــ ,  

 الة و ا ت :

ــ هين :  (0 ــف الــ ــ    التصــ ــتا بــ ــةء رتــ أعطــ

,  ـع  األ كـةر  الجـتةبةم مجةع   ػرلة, 

 وتأجيــلال ــمة  بةنتقــةء األ كــةر,  عــدي 

نقـــد األ كـــةر وإ ـــدار األ كـــةي إىل  ـــة     

, 8024 ابوالةصـــر, بتــد توليــد األ كــةر   

246,) 

: رت ـــــتخدي للذلتيـــــب   ال ـــــبب واألثـــــر  (7

املةطقــ  لبجــبة  ا تملــ  ملعــكل   ــة, 

واكتعة  ة بطررتق   ةحملمـ , للو ـول   

 اىل األجــــــــــبة  اؤقيقيــــــــــ  ؤــــــــــدو  

 (.28, 8024  كمت,ا  راب 

ـــو (3 ــ   رت :بةررتتـــ ــد األهميــ  ــــتخدي لت درتــ

ــة    ـــة  اال را ـــــــــ ـــي  مل بـبـــــــــ الة بــــــــــ

, الواجــــــب  تةجلت ــــــة أوال االولورتــــــة  و



 

111 

 

ــلوللـــ   ــبة   لتقليـ  ,Aized األجـ

2012, 257). 

 : ورتـرـملر ل  الرابتـ  التطــا

  درتد  ص و   أولورت  اؤلـول رتتا  

ــ  اؤــــل و ــع اخلطــــ   أجــــتخر  أولورتــ , وضــ

ــة :  امل ــــةي , واألهــــداب واألولورتــــة  للتمليــ

, امل ــؤولية , وجــةئل االتصــةل  , ووالوظــةئف

ــوار ,  ــة واملـــــ ــ , األوقـــــ , 8025 عبدا  ـــــ

797). 

 الرقــةب  : :اخلة   املر ل  

ور ه   املر لـ  بتـد   ـ  اخلطـوا      

ــة   ــة لكرهــ  (65, 8002 عبدا  ــــ ,كمــ

ـــ    ب ـــ  للتمــليـــــــــــــــ ـــد ضوابـــــــــــــــ ت ــدرتـــــــــــــــ

ـــ ـــة   , والــمـــ ــ ــةــــ ـــةي للقيــــ ـــرار نــحملــــ , إقــــ

تـةـ ـيــ  عمليـــ  املراقبـــ  للتمليــــة     وأخرلا  

 .املطورة

 جند ا ت : ويف ضوء  ة جبه, 

ــ   - رتتطـــــــــم   (SPOIC)أ   طـــــــ

, والـــت تقـــع يف والتمليـــة املـــدخال , 

ليــــ  لل ة تــــة , البييــــ  الداخ ضـــم  

طـــا ورتقةبــل للـــ   ـــةكي    يـــ  رت 

, والتةحملــيا, االجــذلاتي ي املــدخال : 

األنحملمـــــ , أعطـــــةء هييـــــ  التـــــدررتس,  

ــا    ــة   تطـــ ــة التمليـــ ــيا, أ ـــ أ وار القـــ

 أعطةء هيي  التدررتس األكة  ي .

ةعد يف رت ــــــ  إرتعــــــةكةواأ   طــــــ   -

 ليــــــــــــــل األجــــــــــــــبة  األجةجــــــــــــــي  

واللةنورتــــــــــ  يف البييـــــــــــ  الداخليـــــــــــ   

 واخلةرجي .

ــل  - ــتلأ  أ اة  ليـــــــــ ــد    بي ـــــــــ  ـــــــــ

التوا ــــــل لا  التــــــأثرل غــــــرل  بةشــــــر  

 علا اجلة تة .

أ  أ اة  ليــــل بورتــــو: رت ــــتا بةلبييــــ    -

اخلةرجيــــــــــــ  ولكــــــــــــ  لا  التــــــــــــأثرل  

املبةشــــــــر يف اجلة تــــــــة   قــــــــ   و    

 التأثرل غرل املبةشر.   
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 SWOT) أ  أ اة  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  -

ــ  الداخليــــــــــــــ     ــتص بةلبييــــــــــــ  ــــــــــــ

 واخلةرجي .  

ــ هين    - ــف الـــــــــــ ــلو  التصـــــــــــ أ  أجـــــــــــ

ــذلاتي ي    ــتخدي يف ا  ارة االجــــــ رت ــــــ

 (SixSigma    ــبة ــد األجــــــ لت درتــــــ

 و تر   اؤلول.

أ   صــــــــــــ و   تقــــــــــــورتا التوا ــــــــــــل   -

 ــــــــــــــــتص بت درتــــــــــــــــد البــــــــــــــــدرتل 

 االجذلاتي   املالئا.  

األكة  يــــــــ  يف اجلة تــــــــة  التمليــــــــة  

ــ : ــدررتس    اليمةيــ ــ  التــ ــةء هييــ ــؤ   أعطــ رتــ

 :ت ا  ظةئفالو أ وارها    خالل

 التتليا  التدررتس(: (0

بـــةلرغا ت ارتـــد أعـــدا  أعطـــةء هييـــ    

ــةت ا   ــةعدرت  مبختلـــف  رجـ التـــدررتس وامل ـ

ــ ا التلميـــــــــ . إال   ــ  و دارجـــــــ أ    التلميـــــــ

التتليا الرت ال يف  تحملا اجلة تـة  رتتتمـد   

ــا األجـــــــــةليب التقليدرتـــــــــ , املـــــــــال ي     علـــــــ

ــ  يف   واملــــــ كرا  املتواضــــــت  غــــــرل  الئمــــ

حمتواهة, وغيـة  الرقةبـ  والتقـورتا الـ ات      

ــو ة     ــتف جـــ ــدررتس, وضـــ ــ  التـــ ــو هييـــ لتطـــ

الــــدلا و واملةــــةهو الدراجــــي , نتي ــــ  قلــــ   

ــة     ــةرترل االعتمـــــ ــه  تـــــ ــ اي يف تطبيـــــ االلتـــــ

وضــــــمة  اجلــــــو ة, وغيــــــة  الت ةعــــــل  ــــــع 

ا ـــــــي  اخلـــــــةرج  يف تطـــــــورتر املةـــــــةهو, 

ــة    ــع القطةعــ ــيمة  ــ ــة   والجــ ــ  مبــ ا نتةجيــ

رتطـم   الء ت ــة ال تيةجــة  جــو  التمــل  

وا تمـــــــع, وهـــــــ ا رت ـــــــتدع  ت تيـــــــل  ور 

دلــــس االعتمــــة  األكــــة    يف تطــــورتر  

الـــدلا و, ووضـــع برنـــة و تـــدررت  ألعطـــةء  

هييــــ  التــــدررتس, وااللتــــ اي مببــــدأ أجــــلو  

التخطي  االجذلاتي  , وتصميا وضـي    

التتلـــــيا كمـــــة ونوع ـــــة, وا ـــــةل إجـــــراءا  

مي  بةلذلكي  علا ا رشـة  األكـة      عل

وتطورتر طر  التدررتس و عا األعة  الـت  

ــ     ــيا وعمليةتـــــ ــورتر التتلـــــ ــةعد يف تطـــــ ت ـــــ
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, 8025 ا لــــــــس األعلــــــــا للتخطــــــــي , 

202- 208.) 

كمـــــــــة رتتوجــــــــــب علــــــــــا الكــــــــــة ر   

التتليمـــــــــــــــ  يف اجلة تـــــــــــــــة  إجـــــــــــــــراء   

 راجتــــــــــة   وررتــــــــــ  بصــــــــــورة  ةتحملمــــــــــ   

وأ   للمةــــةهو واملقــــررا  الــــت رُتدر جـــــون ة,   

تتمـــــل اجلة تـــــة  علـــــا التطـــــورتر امل ـــــين   

ــو      ــدررتس, وأ  تكــــــ ــ  التــــــ ــةء هييــــــ ألعطــــــ

ــةء     ــة  أعطــ ــةحملا الت ا ــ ــواب  تــ ــة  ضــ هةــ

هييــــــــ  التــــــــدررتس و  ــــــــيوليةت ا جتــــــــة   

اجلة تــــــ , والت ا ــــــةت ا اخلةرجيــــــ   و ارة 

التتلـــــــــيا التـــــــــةل  والب ـــــــــ  التلمـــــــــ ,    

8006- 8020 ,4.) 

ــػةل     ــد الدارجـــــــــــة  انعـــــــــ  تؤكـــــــــ

ــ     ــةء هييـــــ ــ  أعطـــــ ــلرل  ـــــ ــدررتس الكـــــ التـــــ

بةمل ــــــةي التدررت ــــــي  يف القطــــــةع اخلــــــةص  

لر ــــع   ــــتوى املتيعــــ , وتواضــــع التدرتــــد  

ــدي    ــ , عــ ــ  يف الب ــــ  التلمــ ــة ا بةلرغبــ  ــ

تــــو ر البييــــ  الداخليــــ  املالئمــــ  للتتلــــيا  

ــةرك  يف ا ـــــــةل     والـــــــتتلا, وغيـــــــة  املعـــــ

القــــــرار, وضـــــــتف التالقـــــــة  التةحمليميـــــــ   

ــة ,    ــو ر املكتبـــ ــ  تـــ ــي , قلـــ األ قيـــــ  والراجـــ

ــر    ــ    وتــــــــــ ــل يف بتــــــــــ ــع املتة ــــــــــ وضــــــــــ

اجلة تــــــــــــــــــة   ا لــــــــــــــــــس األعلــــــــــــــــــا   

(, 30 - 69, 8022للتخطــــــــــــــــــــــــــــــــي , 

كمــــــة أ   توجــــــ  ن ــــــب  الطلبــــــ  لكــــــل  

ــ       ــو  ثالثـــــ ــدررتس ت ـــــ ــ  التـــــ ــو هييـــــ عطـــــ

( 23أضـــــتةب املتوجــــــ  التـــــةمل  البــــــةلؼ    

طةلــــــــب وطةلبــــــــ , بة ضــــــــة   إىل طــــــــر   

ــرل     ــدررتس غــ ــ  التــ ــةء هييــ ــيا أ اء أعطــ تقيــ

ة, وال   تلــــ  واملتمــــول ب ــــة عربي ــــة وعةملي ــــ    

توجــــد بــــرا و  تةلــــ  للة ــــوض بقــــدرات ا  

ــ     ــ  األكة  يـــــ ــو ة التمليـــــ ــرتب  جـــــ وتـــــ

ــة أ ى إىل ضـــــتف    بقيمـــــ  هـــــ ا املؤشـــــر مبـــ

نعـــــــــــــةطةت ا األكـــــــــــــة    وا نتـــــــــــــة     

ــي ,    ــ   ا لــــــس األعلــــــا للتخطــــ التلمــــ

8024 ,20.) 
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كمــــة لــــو خ بتــــ  االخــــتالال      

ــواب     ــةرترل والطــــــــــــــ ــه املتــــــــــــــ يف تطبيــــــــــــــ

األكة  يــــــــــــ  املتتمــــــــــــدة يف التتــــــــــــي , 

ــو     ــ ي عطــــ ــت تلــــ ــ  الــــ ــواب  الكة يــــ والطــــ

هييـــــــ  التـــــــدررتس بـــــــأ اء واجبـــــــ  بعـــــــكل  

كة ـــــل, كمـــــة ال توجـــــد لـــــوائو  ةحملمـــــ   

تــــــــــــــــد ت ا للت ــــــــــــــــدرت  والت درتــــــــــــــــد  

والتطــــــــــــــورتر لقـــــــــــــــدرات ا و  ـــــــــــــــةرات ا  

ؤثر التدررت ـــــي  بعـــــكل   ـــــتمر, وهـــــ ا رتـــــ 

جـــــــــــلبة علـــــــــــا   ـــــــــــتورتة  الت صـــــــــــيل 

التلمــــــ , ولكــــــ  تحملـــــــل اجلة تــــــ  قـــــــة رة    

ــةءا     ــل الك ــــــــ ــتقطة  أ طــــــــ ــا اجــــــــ علــــــــ

ــ  ال     ــة,   نـــــ ــةظ ب ـــــ ــي , واال ت ـــــ التدررت ـــــ

ــةي بت  ــــــــــ  األجــــــــــور   رتك ــــــــــ  االهتمــــــــ

ــب     ــل  ـــــ ــدررتس, بـــــ ــ  التـــــ ــةء هييـــــ ألعطـــــ

ــ   الئمـــــــ  أل اء     ــ  أكة  يـــــ تـــــــو رل بييـــــ

ــع إ       ــل, ويف الواقــ ــ  أ طــ ــا وجــ ــل علــ التمــ

ــة   ــ  أعطـــ ــلرلا  ـــ ــدررتس ال  كـــ ــ  التـــ ء هييـــ

تتــــــو ر شلــــــا املتطلبــــــة  األجةجــــــي ,  ــــــال  

توجـــــــــد  كةتـــــــــب خة ـــــــــ  أو  عـــــــــذلك   

ــة     ــبت    ن ــ ــو ر  للــ ــة ا, وإ  تــ ــلرل  ــ لكــ

ــت     ــ  الـــــ ــ ا  الال  ـــــ ــر إىل الت  يـــــ ت تقـــــ

وكــــــــــة ا  ــــــــــ  التوا ــــــــــل بــــــــــ  الئ ا    

ونحملــــــــرائ ا, واالطــــــــالع علــــــــا إنتــــــــةج ا  

التلمـــــ  يف الـــــداخل واخلـــــةر , وقـــــد نـــــتو  

ــة  ا    ــر غيـ ــ ا األ ـ ــ  هـ ــ   عـ ــ  اجلة تيـ للقة ـ

ــ     ــة  عــــــــ ــ ل اجلة تــــــــ املعــــــــــذلك , وعــــــــ

القطـــــــــــــةرتة األجةجـــــــــــــي  للم تمـــــــــــــع يف 

ــط     ــةهم  يف األنعــــ ــدرة امل ــــ ــداخل, ونــــ الــــ

ــةر    و ارة    ــ  يف اخلـــــــ ــ  والب ليـــــــ التلميـــــــ

التتلـــــــــيا التـــــــــةل  والب ـــــــــ  التلمـــــــــ ,    

ــب  78, 8020 -8006 ــ ل   ــــــــ (, لــــــــ

ــ  يف   ــة  اليمةيــــــــــــ ــول  اجلة تــــــــــــ أ  تتــــــــــــ

 اجـــــــــــذلاتي يةت ة اهتمة ـــــــــــة كـــــــــــبرلا  يف

عطــــو هييــــ  التــــدررتس والــــدعا والذلتيــــب 

ــ     ــدرا  وتلبيــ ــ  القــ ــةرا  وتت رتــ ــقل امل ــ لصــ

وتـــــــو رل بييــــــــ   , اال تيةجـــــــة  املختل ــــــــ  

كمــــة تو ــــلت  راجــــ  سلــــيس,  ,  حم ــــ ة
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( إىل غيـــــــة  نحملـــــــا تأكيـــــــد 83, 8022  

اجلــــــوة يف  ة ــــــة نحملــــــةي تقيــــــيا الــــــدلا و  

األكة  يـــــــــــ , والتأهيـــــــــــل والتـــــــــــدررتب,   

أل اء وإ ارة اؤــــــــوا   وربــــــــ  بت  ــــــــ  ا  

األكــــــــــــة   , واالهتمــــــــــــةي بةلتةصــــــــــــر    

البعــــــر , و لــــــف ا جنــــــة  األكــــــة   ,     

وإقة ـــــــ  الـــــــدورا  والـــــــور  واملـــــــؤورا ,    

ــة ل    ــ  وتبـــــــ ــ  لطلبـــــــ ــر ال  التلميـــــــ والـــــــ

اخلـــــــــدلا  أثـــــــــر جـــــــــلبة  علـــــــــا  قيـــــــــه  

 اجلو ة.

 الب   التلم  : (7

رت ــدب الب ــ  التلمــ  بعــكل أجــة  

إىل إنتة  املتر   وتطورترهة, وتقـدرتا  لـول   

وقطـــةرتة مبـــة رتـــؤ   إىل      ا تمـــعملعـــكال

 قيه التةمي  مبتػرلات ة املختل  , كمة 

ــل    ــةل والت ةعـــــ ــة  واالتصـــــ  ـــــــد  االت ـــــ

ــة      ـــل األكـ ـــونة  الـــتمــــــ ا  ـــةب  ملكـــــ

 اجلة ت .

ــة    ــد غيـــــــ ــة  تؤكـــــــ إ  أ  الدراجـــــــ

االجـــذلاتي ي  الوطةيـــ  الب ليـــ  املةحملمـــ   

التلمـــــ , والذلكيـــــ   واشلة  ـــــ  يف الب ـــــ 

ــ ــ   علــ ــ  يف اجلةنــــب التدررت ــ ا  ور اجلة تــ

ــه بةلب ــ  التملــ ,      وإهمــةل اجلةنــب املتتل

وقلـــ  املـــوار  املخصصـــ  لـــ  وغيـــة  تةحملـــيا  

ــةر    ــ  يف إطــــ ــة  الدوليــــ ــؤورا  وامللتقيــــ املــــ

اجلة تـــة  وحمدو رتـــ  ال ـــ ر املتة ـــ  أ ـــة  

أعطــةء هييــ  التــدررتس ؤطــور املــؤورا ,   

وغيــة  التعــ يع املــة   املتةــو  للب ــو ,     

ــرة  وجـــية  ة نحملـــرة رزليـــ  ودتمتيـــ  قة ـ

ــ     تقلـــل  ـــ   ور الب ـــو  يف عمليـــ  التةميـ

 (.205, 8004العة ل   املةصو , 

ــةن     ــ  تتـ ــة  اليمةيـ ــة أ  اجلة تـ كمـ

ــ      ــل الب ليــــــ ــ ا  املتة ــــــ ــتف جت يــــــ وضــــــ

وا ةليــــل واشلييــــ  ال ةيــــ  الال  ــــ , قلــــ      

ا ال  الدوررت  اليمةي  والتربيـ  والتةمليـ    

ــة, وغ  ــة  وإلكذلونيـــ ــرب   ورقيـــ ــا الـــ ــة  نحملـــ يـــ

العــبك  القــةئا علــا تكةولوجيــة املتلو ــة   
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بــــ   ؤج ــــة  الب ــــ  التلمــــ , ونقــــص      

الكـــــــوا ر املكتبيـــــــ  املتخصصـــــــ  يف علـــــــوي  

املكتبـــة  وتقةيـــة  املتلو ــــة , عـــدي وجــــو     

قةعــدة بيةــة  عليــ  يف املراكــ  واشلييــة      

الب ليـــــ , وكـــــ ل  عـــــدي تـــــو رل بييــــــ      

ــة  الــدلا و التدررتبــ       تةحمليمــ   اعمــ , وغي

للقيــة ا  ا  اررتــ  يف ضــوء  تــةرترل اجلــو ة    

و تطلبـــــــــــــــــــــة  إ ارة املتر ـــــــــــــــــــــ  وا  ارة 

ا لكذلونيـــــ , واألبـــــر   ـــــ  للـــــ  غيـــــة      

الةمــةل  اؤدرتلــ  كةجلة تــ  اال ذلاضــي , 

 (. 29, 8022 اشلبو , 

ــ     و ـــع ت ارتـــد عـــد  املراكـــ  الب ليـ

التةبت  لل ة تة  اؤكو يـ , لكـ  لبجـف    

أ  أغلــــب إنتةج ــــة ال رتكــــة  رتــــ كر وقــــد ال 

رترقـا ملتةجلــ  تلــ  املعـةكل الــت أنعــيت   

 ـ  أجلـ ة, بة ضـة   إىل ضـتف ا  كةنـة       

املة رتــــــــ  والبعــــــــررت  واملقو ــــــــة  الدا تــــــــ  

ــةل     ــ ا ا ـ ــو  يف هـ ــ  للولـ ــ  الال  ـ والداعمـ

تدار و تةليـ , وعلـا األخـص يف ظـل     بكل اق

ــدي اكتمـــــــــةل الكـــــــــوا ر التدررت ـــــــــي      عـــــــ

ــي     ــا األجةجــ ــةل البةــ ــ , واكتمــ املتخصصــ

ــل     ــة  املكتبــــــــة  واملتة ــــــ ــ , وغيــــــ اشليكليــــــ

ــ     ــة يف للـــــ ــ , مبـــــ ــ ا  اؤدرتلـــــ والت  يـــــ

ا نذلنـت وا ـال  التلميـ  والب ليـ  الـت      

 لــــــه البييــــــ  واملةــــــة  املالئــــــا للدارجــــــ   

ا  كةنـــة    والب ـــ  التملـــ , و ـــع ضـــتف   

واملقو ة  حمليـة, تطـطر اؤكو ـ  يف ظـل     

ت ارتد اال تيةجة  املتةة ي  شلـة إىل تػطيـ    

 لل هـ ا القصـور إىل االبتتـة  إىل اخلـةر      

ــس     ــبرلة  ا لـــ ــ  الكـــ ــ  املةليـــ ــا التكل ـــ رغـــ

(, 27-28, 8024األعلـــــا للتخطـــــي  , 

ــةو     وهــــ ا رتؤكــــد اؤةجــــ  إىل ووجــــو  تتــ

ـــ    ــع جة تـ ــ   ــ ــة  اليمةيــ ــين لل ة تــ ة    ــ

 وليــ  شلــة زلتت ــة و درتــد  ليــ  اخلطــ     

التةمي  يف شتا ا ةال   ع اؤ ـةظ علـا   

  بدأ اؤررت  األكة  ي .

 خد   ا تمع : (3
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ــي    ــةئف األجةجـــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الوظـــــــــــــ

ملؤج ــــــة  التتلــــــيا اجلــــــة ت  يف التــــــة  

 كلـــــــــ , تقـــــــــدرتا اخلـــــــــد ة  للم تمـــــــــع

ــ  ــوط  ا لــ ــالل    والــ ــ  خــ ــةي,  ــ ــكل عــ بعــ

ــةرا      ــةرب و  ــ ــة لــــدرت ة  ــــ   تــ ت ــــخرل  ــ

ــة    ــب  لل ة تــــــــــــ ــة . وبةلة ــــــــــــ وإ كةنــــــــــــ

ــ     ــة  كة يـــ ــو ر  تلو ـــ ــ ,  ـــــال تتـــ اليمةيـــ

ــ  خــــد ة   تمت ــــة, إال      ــة تقد ــــ   ــ عمــ

أ  هةــــة   ؤشــــرا  تــــدل علــــا أ  ال تقــــوي  

ــةب,    ــكل كــ ــة بعــ ــ   الوظي ــــ   تمت ــ ب ــ

ــ      ــةء هييــــــ ــ  أعطــــــ ــوي بــــــ ــة رتقــــــ ــوى  ــــــ جــــــ

عــــةررت  بصــــ   التــــدررتس  ــــ  خــــد ة  اجت

ــا    ــي , و ــــــــــ  املؤجــــــــــف, أ  تطــــــــ شخصــــــــ

ــةءا     ــ  الك ـــــ ــا  ـــــ ــ ا الكـــــ ــة  هـــــ اجلة تـــــ

ــ ,     ــدلا  التةليــ ــ , لا  اخلــ ــررت  املبدعــ البعــ

ثــــا ال رت ــــت ة   ة ــــة, وال جــــيمة أ  هةــــة   

ا تيةجـــــة   ةجـــــ  لالجـــــت ة ة  ـــــ  كـــــل  

هــــ   الطةقــــة , ولتــــل جــــ ءا  ــــ  املعــــكل   

رتكمــــــــــــ  يف انعــــــــــــػةل أعطــــــــــــةء هييــــــــــــ  

ــ    ــة  ا الرزليـــــــــــــــ التـــــــــــــــــدررتس مب ـــــــــــــــ

العخصـــــي , إضـــــة   إىل غيـــــة  اؤـــــوا   و

للقيـــــــــــــةي مبلـــــــــــــل تلـــــــــــــ  اخلـــــــــــــد ة   

ــب علـــــــــــا     ــع, ولـــــــــــ ل   ـــــــــ للم تمـــــــــ

اؤكو ـــ  أ  تـــول  هـــ ا اجلةنـــب اهتمة ـــة     

كـــــــبرلا وأ  تـــــــو ر لل ة تـــــــة  وأعطـــــــةء 

ــةي       ــ  القيــ ــة  ــ ــة رُتمكةم ــ ــدررتس  ــ ــ  التــ هييــ

مبلــــــــل هــــــــ   اخلــــــــد ة   و ارة التتلــــــــيا 

 -8006التــــــــــةل  والب ــــــــــ  التلمــــــــــ , 

8020 ,50.) 

ــ  ــو  عـــد   ـــ       تلـ ا الـــرغا  ـــ  وجـ

ــ ,    ــ   اخلد ـــ ــدرتا هـــ ــ  بتقـــ ــ  املتةيـــ املركـــ

ــة   ورهـــــة يف     ــع رتعـــــرل إىل غيـــ إال أ  الواقـــ

تقـــــدرتا اخلـــــد ة  االجتعـــــةررت  ملؤج ـــــة  

جــــو  التمــــل بة ضــــة   إىل غيــــة  إعــــال   

اجلة تــــــــــة  اليمةيــــــــــ  عــــــــــ  خــــــــــد ةت ة  

ــو      ــة  جــ ــد  ؤج ــ ــت ت يــ ــةررت  الــ االجتعــ

التمـــــــــل, وغيــــــــــة  ت ــــــــــورته اجلة تــــــــــة   

ــ  ــة     اليمةيــ ــد ة  إىل  ؤج ــ ــ  اخلــ لتلــ
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ــة     ــةخ   ثقت ــــ ــت تــــ ــل, والــــ ــو  التمــــ جــــ

بقــــدرة بةجلة تــــة  اليمةيــــ  علــــا تقــــدرتا   

االجتعــــــةرا , وجلـــــــوء تلــــــ  املؤج ـــــــة    

ــول    ــ  لل صــــ ــدلة األجةبيــــ إىل بيــــــو  اخلــــ

ــ  رت ـــــتدع      ــا االجتعـــــةرا , وأ  للـــ علـــ

ــ ا     ــة يف هـــ ــ  بية مـــ ــ  التالقـــ ــه روابـــ توثيـــ

(, وهــــــ ا 862, 8025ا ــــــةل  الت ــــــرل , 

ــ   ــد  ــ ــدررتس     ــ ــ  التــ ــةء هييــ ــدرة أعطــ قــ

ــا أ اء هـــ   التمليـــ , لـــ ل   ـــب أ       علـ

تبــــــــــ ل اجلة تــــــــــة  ج ــــــــــو   طــــــــــةع    

ــدب      ــ  ب ــــ ــع ا لــــ ــع ا تمــــ ــل  ــــ لتوا ــــ

 تقدرتا تل  اخلد ة .

  ة و الب  :

نحملـــــــر ا لطبيتـــــــ  الب ـــــــ  اؤـــــــةل   

أجـــــــتخدي املـــــــة و الو ـــــــ   الت ليلــــــــ     

وامل ـــــــ  , والـــــــ   رتقـــــــوي علـــــــا و ـــــــف   

الحملــــــــــــــةهرة, و ليلــــــــــــــ ة وت  ـــــــــــــــرلهة,   

ــؤ مب ـــــةرهة     ــةئو والتةبـــ ــتخالص الةتـــ واجـــ

 امل تقبل . 

ـــ  مت   ـــدب الب ـــــــــ ـــيه هـــــــــــ لت قـــــــــ

رتقـ  قصـدرت   ـ     اختــيـــةر عية  الب   بطر

, (24بلــؼ عــد ها   أعطــةء هييــ  التــدررتس  

أبــدوا املوا قــ  علــا     صــص إ ارة, والــ   

ررتــه اال التوا ــل  ت ــا عــ  طو االجــت ةب 

  . يـــل

أعد البة   األ اة    خـالل املؤشـرا    

ــتبةن  الـــت مت التو ـــل إلي ـــة,   وضـــع يف اجـ

 , و ــ  ثــا عرضــت   ــتخد ة أجــلو  جــوا

ــرر    ــا أجــــتةل املقــ ــرى  األ اة علــ ــا أخــ وحمكــ

للت قــه  ــ  الصــد  الحملــةهر , ثــا و عــت   

ــا التيةــ  و  أجــتخر   تة ــل  بتــد للــ   عل

 %(. 34أل ة كرو نبة  ال   بلؼ  
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 ( رتب  األ وا  واألجةليب امل تخدي يف  يةغ  االجذلاتي ي 2جدول رقا  

أجلو  

DMAIC 

 اشلدب واألجةليب امل تخد   األ وا 

الوثــــةئه, التقــــةررتر, الدراجــــة , االجــــذلاتي ية ,  التتررتف

,  ليل بي تل,  ليل بورتـو,  SPOIC ط  

  ليل  ةكية  .

ــل البييــــــــــ     درتــــــــــد الت ليــــــــ

للتملية  األكة  ي , التو ـل  

ــتف    ــوة والطـــ ــرا  القـــ إىل  ؤشـــ

 وال رص والت درتدا .

 صــــــ و   تقــــــورتا امل ــــــت يد , أجــــــلو  جــــــوا ,  القية 

ــ   ــ  واخلةرجيـ ــل الداخليـ ــب واألو ا  التوا ـ , الة ـ

 .ة نكمة هو  ب  أ 

 درتد املؤشـرا  األكلـر تـأثرلا     

  درتد ا جذلاتي ي  املالئم 

 طـــــ  ال ـــــبب والةتي ـــــ , أجـــــلو  التصـــــف   الت ليل

 ال هين.

ــي     ــبة  األجةجـــــ ــد األجـــــ  درتـــــ

واللةنورتــــــــ .  درتــــــــد اؤلــــــــول 

ــدائل االجـــــــــــــــذلاتي ي    والبـــــــــــــ

 املالئم .
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ــ      ــتبةنة  مت تر يـــــ ــذلجةع االجـــــ ــد اجـــــ بتـــــ

ــة و   ــة إىل برنــــ , SPSSالبيةنــــــة  وإ خةشلــــ

ــب     ــطة  والة ــ ــتخرا  املتوجــ ــا اجــ ــ  ثــ و ــ

ــا    ــ  ثـــــــ ــت إىل أو ا , و ـــــــ ــ  و ولـــــــ امليورتـــــــ

ــل    ــورتا التوا ــــــ ــ و   تقــــــ ــتخدي  صــــــ اجــــــ

ــل  ـــــــع     ــ , والتتة ـــــ ــ  واخلةرجيـــــ الداخليـــــ

ــد ,     ــا  ــ ــل علــ ــل عة ــ ــر لكــ و   كــــل  ؤشــ

  مت توضي  ة جةبقة .كمة 

ــالل     ــ  خـــــ ــب  ـــــ ــد الذلتيـــــ ولت درتـــــ

ــ      ــ   ــــ ــب امليورتــــ ــ    –% 30الة ــــ ــل  ــــ أقــــ

 ال ـــــــــــرص ( يف7%( تأخـــــــــــ  الـــــــــــرقا  24

%(  24ونقـــــةم القـــــوة, و ـــــ  أكلـــــر  ـــــ   

ــو    ـــ و ــــــة  ــــ ــ  الـــ ــةم 5رقا  تأخــــ ( يف نقــــ

أقــــل  ــــ    –% 30 ــــ    القــــوة وال ــــرص, و 

ــتف   يف الت د %(24 ــةم الطــــــ ــدا  ونقــــــ رتــــــ

أكلــــــــر  ــــــــ  , و ــــــــ  (8تأخــــــــ  الــــــــرقا  

ــرقا     %(24  ــ  الــ ــو  تأخــ ــة  ــ ــ  2و ــ (, لكــ

ــأثرل و   ــ  التــــــ ــع  رجــــــ ــتا مجــــــ ــد رتــــــ  درتــــــ

 البدرتل االجذلاتي   املالئا.

أعتمــــــــد البة ــــــــ  علــــــــا تقـــــــــةررتر    

ــس األعلــــــــا     ــرا  التتلــــــــيا ا لــــــ و ؤشــــــ

ــةي   -8020  للتخطــــــــــــــي   ــــــــــــــ  عــــــــــــ

ــ   ي(8004 , واالجـــــــــــــــذلاتي ي  الوطةيـــــــــــــ

ــ  الدراجـــــــــة      ــةل , وبتـــــــ ــيا التـــــــ لتتلـــــــ

ــ     ــال  كدراجــــــــــــــ ــورة يف ا ــــــــــــــ املةعــــــــــــــ

ــو ,  (, و الت ــــــــــــــــــــرل , 8004 املةصــــــــــــــــــ

(. و ـــــــــ  ثـــــــــا   8026(, و  ـــــــــرلو , 8025

 ـــــــــ  جــــــــذلاتي ي   أتبــــــــع يف  ـــــــــيةغ  اال 

ــالل  ــ     خــــ ــة  ملة  يــــ ــ  و قــــ ــلو    ــــ أجــــ

 (Six Sigma    وا  ارة االجــــذلاتي ي

 :كة ت 

إجةب  :  الت ليل البيي (  ر ل  التتررتف

 ال ؤال األول:

هـــ   املر لـــ  و قـــة  ملة  يـــ      تتطلـــب

 (SixSigma     ــرا ــكل  املـــــــ ــف املعـــــــ و ـــــــ

 , و درتد التملية    راجت ة
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ــ    ــ , وهــــــ  التمليــــــة  األكة  يــــ ا وررتــــ

التــــدررتس, الب ــــ  التلمــــ ,  املتمللــــ  بــــــــ 

  درتد  ولل  ب دب خد   ا تمع(, 

املخــــر  الــــرئيس هــــو تقــــدرتا اجــــذلاتي ي   

ــ ,     ــة  األكة  يـ ــورتر التمليـ ــ  لتطـ قذل ـ

ــ    ولت ليـــــل البييـــــ   الداخليـــــ  واخلةرجيـــ

ــا     ــ  علــ ــد البة ــ ــ , أعتمــ ــ  واخلة ــ التة ــ

 ,ة ألجــلو    ــ   و قــ  SPOIC طــ   

الت ليل البيي  االجـذلاتي    ة ـة   أ وا  و

 يل بورتـو,  ليـل بي ـتل,  ـةكية  (      ل

اجلة تــة  اليمةيــ ,   بييــ  مبــة رتةطبــه علــا 

  تبتة  اخلطوا  األتي :

الداخليـــ  لل ة تـــة   ليـــل البييـــ  أوال: 

 : اليمةي 

أتبـــــــــع البة ـــــــــ  يف عمليـــــــــ   ليـــــــــل       

 SPOIC)  طـــــــ  البييـــــــ  الداخليـــــــ  

 يمـــــــة ئـــــــص البييـــــــ  الداخليـــــــ  وهـــــــ    

ــدخال  والتمليـــــــــــــة , وكـــــــــــــ ل     املـــــــــــ

ــةكية  ,    اال ــل ملــ ــ  أ اة الت ليــ ــت ة ة  ــ جــ

وتو ــــــــــــــــل الب ــــــــــــــــ  إىل الةتــــــــــــــــةئو      

 املؤشرا ( األتي :  

بةملــدخال  كــل  ــة  رتقصــد ال :ــــــدخـامل (0

ــ     ــ   ـــ ــة  األكة  يـــ ــه بةلتمليـــ رتتتلـــ

جيةجـــــة , ورؤرتـــــ , وخطـــــ , وأهـــــداب, 

و تـــــةرترل وقواعـــــد, وأنحملمـــــ  وتةحملـــــيا, 

ــ     ــ  و ة رتــ ــوار   ةليــ ــ , و ــ ــ   تيــ وبةيــ

 وبعــررت , والــت  ــ  شــأن ة تتمــل علــا     

وتتملــل تطــورتر التمليــة  األكة  يــ , 

 :بةلتةة ر األتي 

ــذلاتي ي  - أ ــة  : االجــ ــة إىل أن ــ ــر إلي ــ رتةحملــ

ــةل  وقـــ   ــ  والرجـ ــ   الرؤرتـ يا خطـــ  تتـ

ــه    ــ  لت قيـــــــــــــ ــ  للمؤج ـــــــــــــ قورتـــــــــــــ

ــةئو األهــــــــــداب,  تتو ــــــــــل إىل الةتــــــــ

 :األتي  

ــة  - ــذلاتي ي   اخل غيــــــــــ ــ  االجــــــــــ طــــــــــ

ــة   والــــــــــرؤى واألهــــــــــداب وال يةجــــــــ

  .املةحملم  للتمل االكة  
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ــذلاتي ية   - ــة  االجـــــــــ ــ   غيـــــــــ املةحملمـــــــــ

 تةحمليا البتلة . جنة  الب و  و

ــدلا و     - ــدرت  الــــــ ــ  لت ــــــ ــة  االليــــــ غيــــــ

 التتليمي  وتطورتر املةةهو الدراجي .

ــ :األ -   ــط    نحملمـــــــــــــ ــ  األنعـــــــــــــ وهـــــــــــــ

وا جـــــــــراءا  الـــــــــت تكعـــــــــف عـــــــــ   

ــت    ــط  الــــــــــــ ــة  واألنعــــــــــــ املمةرجــــــــــــ

ــةي    ــالل قيـ ــ  خـ ــة   ـ ــ ة اجلة تـ وةرجـ

أعطـــــــةء هييـــــــ  التـــــــدررتس بـــــــةأل وار 

 ـــــــــــةل األكة  يـــــــــــ , وكي يـــــــــــ  ا

ــ  إىل    ــل الب ـــــــــــ ــرار, وتو ـــــــــــ القـــــــــــ

 : ا تيالةتةئو 

يف غيـــــة  املتـــــةرترل والعـــــ ة ي     -

أعطــةء هييــ  التــدررتس   تتيةــة 

 .و تةوني ا

ــ -  الذلقيـــة   تـــةرترل هعـــدي تطبيـ

 األكة  ي .

والبتلــــة   املــــةو تــــةرترل  غيــــة  -

 .واملعةرك  يف املؤورا 

ــيا:ال -   ــ  نـــــوع أجـــــلو    تةحملـــ رتقصـــــد بـــ

الو ــدا  القيــة ة وال ــلط , وتق ــيا  

تو ــــل وية , والصــــال ية  وامل ــــؤول 

 :ال  الةتةئو األتي 

وجـــو  و ـــدا   تةيـــ  بةلب ـــ    -

 التلم .

غية  األطـر التةحمليميـ  للتمـل     -

 األكة   .

ــ    - غيـــــــة  اؤررتـــــــ  األكة  يـــــ

 القرار.واملعةرك  يف ا ةل 

ضـــتف توجيـــ  الب ـــ  التلمـــ    -

ــةء مب ـــــــــــــتوى األ اء   لالرتقـــــــــــ

 وا نتةجي .

ــا    - ــر  علـــ ــةر الةحملـــ ــب ا طـــ تػلـــ

ــةهو ــة   , املةـــ ــ  التخصصـــ وغلبـــ

 .الةحملررت  وا ن ةني 

ــة     - ــةرترل االعتمـ عـــدي تطبيـــه  تـ

 .ونحملةي اجلو ة
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ــدلا و   - ــو ة الـــــــ ــةض جـــــــ اخن ـــــــ

 تطورترهة.وواملة ة  

 وجو  و دا   تةي  بةجلو ة.   -

ولــل : واملــوا  املةليــ البةيــ  الت تيــ   -  

الـــت تتتلـــه بـــةملوار     كـــل املـــدخال  

و تة ــــل  ــــ  قةعــــة   املة رتــــ و املةليــــ 

تو ـــل الب ـــ   وتكةلوجيـــة,و كتبـــة  

 األتي :إىل الةتةئو 

نقـــــــــص يف املتة ـــــــــل والكتـــــــــب  -

 .والب و  والدوررتة  وا نذلنت

التـمـورتــــــل األكة رتـــــم  ضــــتف  -

 .األن ة  علا الب   التلم و

ضـــــــتف الـــــــدعا وا  كةنـــــــة      -

املة رت  واملتةورت  ا   ة للب ـ   

 التلم .

: وهـــا الـــ   أعطـــةء هييـــ  التـــدررتس  -  

رتقو ــــــــــو  بــــــــــةأل وار األكة  يــــــــــ    

واملتملل  بةلتملية  ا تي : التدررتس, 

تو ـــــل والب ـــــ , وخد ـــــ  ا تمـــــع, 

 :الب   إىل  ة رتأت 

ت ارتــد امل ــتمر يف أعطــةء هييــ     -

 التلمي .التدررتس و دارج ا 

ارت ـــــــــةع ن ـــــــــب  الطلبـــــــــ  إىل    -

 األجتةل.

انعــػةل  تحملــا هييــ  التــدررتس    -

 يف   ةي أخرى.

 تــةرترل توجــ   هــ   املعــذلك : القــيا -  

أعطــــــــةء هييــــــــ  التــــــــدررتس  جــــــــلو 

إجـــــــــراءا  كـــــــــ ل  و تـــــــــةوني ا و

تــدن  تو ــل الب ــ  إىل : , اجلة تــة 

األ قيـــــ  بـــــ  التالقـــــة  التةحمليميـــــ  

 أعطةء هيي  التدررتس.

وهـــــــــــــــ  األنعـــــــــــــــط    : التمليـــــــــــــــة  (8

 الــــــــت رتؤ رت ــــــــة أعطــــــــةء واملمةرجــــــــة  

ــةوني ا   ــ  التـــــــــــــــدررتس و تـــــــــــــ هييـــــــــــــ

 ـــــ  واملتمللــــ  بةلتـــــدررتس   بةجلة تــــ , 
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ــع,   والب ـــــ  التلمـــــ , وخد ـــــ  ا تمـــ

 :وه  الة و ا ت 

ــدررتس: - أ ــ    التــــــ ــل الب ــــــ  إىلتو ــــــ

 :األتي الةتةئو 

ــةليب  اجــــــتمرار  - ــر  واألجــــ الطــــ

 .التقليدرت  يف التدررتس

االعتمـــــــــة  علـــــــــا املـــــــــ كرا   -

 .يف التدررتس واملال ي

ــ    - ــةليب الرقةبــــــ ــور يف أجــــــ قصــــــ

 ال ات .والتقورتا 

ــ    - غيــــة  بــــرا و التةميــــ  امل ةيــ

 والتطورتر األكة   .

تو ـل الب ـ  إىل    :ا نتة  الب ل  -  

 :الةتةئو ا تي 

تواضــع أعطــةء هييــ  التــدررتس   -

بةلرغبـــــــ  يف ا نتـــــــة  الب ـــــــ   

 التلم .

ــ    - ــةء هييـــــــ ــةركة  أعطـــــــ  عـــــــ

التـدررتس ا ـدو ة يف املــؤورا    

 والدولي .التربي  

  ــــتوى الةعــــر يف الب ــــو  يف   -

 ــــ  أجــــل بتــــ  التخصصــــة  

 الذلقي .

ضـــتف توجيـــ  الب ـــ  التلمـــ    -

ــةء مب ـــــــــــــتوى األ اء   لالرتقـــــــــــ

 وا نتةجي .

 واملعــةرك  يف تةحملــياالضــتف   -

 املؤورا  والةدوا  التلمي  . 

ــع  -   ــ  ا تمــــعالت ةعــــل  ــ : وخد تــ

 :تو ل الب   إىل الةتةئو األتي 

ــي     - ــع ا ـــ ــل  ـــ ــة  الت ةعـــ غيـــ

 .لل ة تة  اخلةرج 

إشــــــرا  اخلــــــدلاء  ــــــ  غيــــــة   -

 ؤج ــــــــة  جــــــــو  التمــــــــل يف   

 .تطورتر املةةهو والدلا و
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ــ      - ــو هييــ ــةهم  عطــ ــتف   ــ ضــ

التــــدررتس  ــــ  خــــالل الب ـــــ     

التملـــــــــ  يف  ـــــــــل املعـــــــــكال   

ــو    ــة  جــــ ــ  و ؤج ــــ ا تمتيــــ

 التمل.

وتتملـــل : البييـــ  اخلةرجيـــ ليـــل  ثةنيـــة: 

 بةلبيي  اخلة   والتة   كةلتةل :

وهـ    :اخلة    ليل البيي  اخلةرجي      

ــا     ــر علـ ــأثرل املبةشـ ــ  لا  التـ ــ  اخلة ـ البييـ

 التملية  األكة  ي 

 :بةجلة تة , وه  علا الة و ا ت  

 :ا تي  الةتةئوتطم   املور رت : (2

ــةنو :  - أ ــيا اللـ ــ  التتلـ ــ    طلبـ ــل طلبـ  لـ

ــيا   ــ  التتلــــــ ــةي وخة ــــــ ــيا التــــــ  التتلــــــ

وهــــــــــا املتخــــــــــرج   ــــــــــ    اللــــــــــةنو 

ور رت  أ   اخلــــــ  اللةنورتـــــ , وهــــــا املـــــ  

ــ  ــل الب ـــــ  إىل   ,لل ة تـــ  يـــــ  تو ـــ

ــةء  أ  هةـــــــــــــــــة  بتـــــــــــــــــ  األخطـــــــــــــــ

ــدا    ــة  الــــــت ولــــــل ت درتــــ واال را ــــ

,  ــــــــ  البييــــــــ  اجلة تيــــــــ  اخلة ــــــــ    

 ووللت بةلةتةئو ا تي :

اخن ـــــــــــةض   ـــــــــــتوى الت صـــــــــــيل   -

 .للتتليا اللةنو 

 اخن ةض ا ملةي بأكلر    لػ . -

ــةي مب ـــــةرا  تقةيـــــة      - ــةض ا ملـــ اخن ـــ

 تطبيقــــــــة  ا نذلنــــــــت,  املتلو ــــــــة  و

 .ال ات والتتلا 

تــــــــدن    ـــــــــتوى الـــــــــدخل لطلبـــــــــ    -

 .  وأجرها

ــو را   -   ــ  والـــ ــ    :اؤكو ـــ ــل الب ـــ تو ـــ

 :إىل الةتةئو األتي  

 .املرك رت  يف التمورتل -

األ ــــر الــــ   تــــدخل بتــــ  الــــو ارا    -

 .والت   رتتيه    التطورتر 

 ـــــــدور قـــــــرارا  بتقـــــــد االت ةقـــــــة     -

 التتليا.الدولي  لتطورتر 

ــتقاللي      - ــ   اجـــــ ــوان  تتـــــ ــدور قـــــ  ـــــ

 اجلة تة .التمل األكة    
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توجــــــــــ  وو ارة التتلــــــــــيا للتطــــــــــورتر  -

ــةء   التتلـــــــيا والةمـــــــو امل ـــــــين ألعطـــــ

 التدررتس.هيي  

 رللـــــــ  بةؤكو ـــــــ  توجـــــــ  الدولـــــــ  -

 الال رك رت . و 

توجـــــــــ  اؤكو ـــــــــ   ـــــــــو   ـــــــــ   -

 املتيع .الوضع 

 .إنعةء اشليي  الوطةي  لل و ة -

 ــــو إشــــرا  أربــــة  اؤكو ــــ  توجــــ   -

ــ     ــة   راجتـــــــــــ ــل يف عمليـــــــــــ التمـــــــــــ

 .وتطورتر املةةهو

ضـــــــــــــــتف توجـــــــــــــــ  اؤكو ـــــــــــــــ  يف   -

ــ    ــوال التربيــــ ــتقطة  رؤو  األ ــــ اجــــ

 .واألجةبي 

ــة ة    - ــ  و رتــــ ــ  اجلةنــــــب ال يةجــــ هيمةــــ

 .االختالال  األ ةي  وتأثرلهة

ــ  - ــ  توجــــ ــيع  ور   اؤكو ــــ ــو توجــــ  ــــ

القطــــــــــــةع اخلــــــــــــةص يف تةعــــــــــــي    

 الب   التلم  ووورتل .

تو ــــــــــل البة ــــــــــ  إىل   :خرجـــــــــة  امل (8

 ؤشـــــــــــــــــرا  جوانـــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــرص  

والت درتـــــــــدا  املتمللـــــــــ  بةملخرجـــــــــة  

ــة      ــل االكـــ ــ   التمـــ ــوي بـــ ــ   رتقـــ الـــ

ــة    ــدررتس و رجةت ــ ــ  التــ ــةء هييــ أعطــ

ــةتكس أثر  ــ   رتـــ ــةالـــ ــ    هـــ ــا الطلبـــ علـــ

ــرج ,  ــ ل  املتخــــــ  رجــــــــة  وكــــــ

مبــــــة رتقــــــد  ة  ــــــ   الب ــــــ  التلمــــــ ,

خـــــــــــــــــد ة   لموجـــــــــــــــــ  وهة  ـــــــــــــــــ  

رتـــــــــةتكس  للم تمـــــــــع, وكـــــــــل هـــــــــ ا

ــة   ــلبة  أو إ ةبـــــ ــة جـــــ ,  يـــــــ  مت أثرهمـــــ

 التو ل إىل الةتةئو  األتي :  

ــدي  - ــع   عـــــــــ ــة   ـــــــــ ــه املخرجـــــــــ توا ـــــــــ

 التمل. تطلبة  جو  

ــة  الب ـــــو     - ــتوى  رجـــ تـــــدن    ـــ

 التلمي .

ــرل  لموجــــــــ      - ــع غــــــ ــ  ا تمــــــ خد ــــــ

   و  تل .
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ــ    - ــتف اللقــ ــل   ضــ ــ  قبــ ــة   ــ بةملخرجــ

 مع.ــــــا ت

وهـا امل ـت يدرت  الـ   رتعـمل     :التمالء (3

أوليـــــــــةء أ ـــــــــور الطلبـــــــــ , املةحملمـــــــــة   

ــ ل     ــو  التمـــــل, وكـــ ــة  جـــ و ؤج ـــ

 ت ةعل 

ــ  يف   ا تمـــــع والتمـــــالء  ـــــع  اجلة تـــ

ــة االكة  يـــ   ـــ  خـــالل    تأ رتـــ  أ وراهـ

وتطـــم  هـــ ا أعطـــةء هييـــ  التـــدررتس,  

 :   ةرتأت  التةصر

تتو ـــــــــــل و التة ـــــــــــيه والتوا ـــــــــــل: - أ

 الب   إىل الةتةئو األتي  :

االتصـــــــــــــــةل وغيـــــــــــــــة  التة ـــــــــــــــيه  -

ــة    والعــــــــــــــراك  بــــــــــــــ  اجلة تــــــــــــ

اؤكو يــــــــ  واخلة ــــــــ  واملؤج ــــــــة   

 .ا نتةجي 

جلــــــوء  ؤج ــــــة  جــــــو  التمــــــل إىل  -

ــدلة األجةبيـــــــــــــــــ     ــو  اخلـــــــــــــــ بيـــــــــــــــ

 لالجتعةرا .

وتتو ـــــل الب ـــــ    ةجـــــة  ا تمـــــع: -  

 :إىل الةتةئو األتي 

ــع لتقـــــــدرتا   - ــة  ا تمـــــ ــة ة  ةجـــــ  رتـــــ

 .االجتعةرا 

 كةنــــــ  أعطــــــةء هييــــــ  التــــــدررتس يف  -

 ا تمع.

ــ    - ــكال  االجتمةعيـــــــــــ ــرو  املعـــــــــــ بـــــــــــ

ــد األ ــــ  االجتمــــةع  نتي ــــ      وت درتــ

 . رتة ة البطةل 

ــد ب ـــــــة  اجل ـــــــة  واملةحملمـــــــة   -   : رتقصـــــ

املةحملمـــــــــــــة  واجل ـــــــــــــة  ا يطــــــــــــــ    

بةجلة تـــــــــة  الـــــــــت تقـــــــــوي بةلـــــــــدعا 

ــ    ــورتر و  ــــــــــــ ــل لتطــــــــــــ والتمورتــــــــــــ

وتتو ـــــــــل التمليـــــــــة  األكة  يـــــــــ , 

ــ :   ــ  ا تيــــ ــو  ج ــــــة   إىل الةتي ــــ وجــــ

ــ   ــة   ة ـــ ــ   و ةحملمـــ ــةعد أ   كـــ ت ـــ

 . يف تطورتر التتليا

ــل  ــ    ليـــــــ ــ  اخلةرجيـــــــ ــ البييـــــــ  التة ـــــــ

 :لل ة تة  اليمةي 
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  يـــــــ  أعتمـــــــد البة ـــــــ  يف  ليـــــــل         

غـــــرل  بةشــــــرة علــــــا   لا  التــــــأثرل البييـــــ  

ــ    ــت ة ة  ــــــ ــ  بةالجــــــ ــة  اليمةيــــــ  اجلة تــــــ

الت ليـــــــــــل االجـــــــــــذلاتي      تقةيـــــــــــ  أ اة 

ــل بي ـــــتل  ــ      ليـــ ــ  بتـــ ــت ة ة  ـــ واالجـــ

  :  كة ت  ,عةة رهة

ــمل هـــــ ا   : االقتصـــــة   التة ـــــل (0 ورتعـــ

دخل, البطةلـــــ , واشل ـــــرة,   الـــــ املـــــتػرل  

الـــــت تـــــؤثر علــــــا    التمـــــال , وأجـــــتةر  

  اجلة تة  و وار هة  

البعــــررت , وغرلهــــة  ــــ  امل ــــتل  ة   يــــ   

  :الةتةئو األتي تو ل البة   إىل 

ــرة - أ ــةءا   اشل ـــــ ــتقطة  الك ـــــ : اجـــــ

ــل    ــو  التمـــــــ ــ  جـــــــ ــ  إلـــــــ التلميـــــــ

 اخلةرج .

ــع  الــــــدخل -   ــ  املال ــــــخ للواقــــ :  ــــ

املتــــــــــــــــة  تــــــــــــــــدهور الوضــــــــــــــــع 

االقتصـــــــــــة   الـــــــــــ    ـــــــــــة ب   

ــتوى     ــا امل ــ ــدخل علــ ــةض الــ اخن ــ

 .القو  , وعلا   توى ال ر  

ــ : -   ــتوى   البطةلــــــــــ ــةع   ــــــــــ ارت ــــــــــ

 البطةل  ب  أوجةم اخلرج .  

 التومل  واملةة   : -  

علــــــــــا  رتــــــــــة ة قــــــــــدرة املؤج ــــــــــة   -

املةة  ــــــــــ  يف ال ــــــــــو  اخلــــــــــةرج  

 بةالجت ة ة     و املتر  .

ــا    - ــدة علــــــ ــ  املتتمــــــ ــدة املةة  ــــــ شــــــ

نوعيـــــ  التةصـــــر البعـــــر  يف جـــــو  

 التمل ا ل  واخلةرج .

ــل   - ــة  يف التو ـــــــ ــتف اجلة تـــــــ ضـــــــ

ــة     ــع اجلة تـــ ــةيف  ـــ ــة ل اللقـــ والتبـــ

 اخلةرجي  وانت اشلة ع  التة .

ــل  (8 ــوج التة ــــ ــدالتكةلــــ ــ ا  : رتقصــــ ب ــــ

ةلوجيـــــــــ  والذلاكـــــــــا الـــــــــتػرلا  التك

, و ــــــدى اجــــــتػالل  إ ةبــــــة أو املتــــــريف

ــا اجلة تــــــة ,    ــ ك جــــــلبة  علــــ  ةلب ــــ

, اؤصــــــــــــــــول علــــــــــــــــا  والتطــــــــــــــــورتر
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املتلو ــــة , تطــــورتر التتلــــيا مبختلــــف  

 دةالتـــــ ,  يـــــ  تو ـــــل البة ـــــ  إىل 

 املؤشرا  األتي :

 ــــــــ  تقةيــــــــ   االجــــــــت ة ة إ كةنيــــــــ   -

املتلو ـــــــــة  تطـــــــــورتر التتلـــــــــيا وأ اء 

 .عطو هيي  التدررتس

ــ   - تقةيـــــــــــــة   االجـــــــــــــت ة ةإ كةنيـــــــــــ

تطـــــــــــورتر امل ـــــــــــةقة  املتلو ـــــــــــة  يف 

 . الدراجي

ــل (7 ــ  التة ـــــــــ ــةنون  ال يةجـــــــــ : والقـــــــــ

ــل  ـــــة       ــو كـــ ــ  هةـــــة هـــ ــد البة ـــ رتقصـــ

ــة     ــو  ـــــ ــد, هـــــ ــةر  البلـــــ ــأت   ـــــــ  خـــــ رتـــــ

ــخ  ــع املتـــــة     نال ـــ ــالل الواقـــ ــ  خـــ  ـــ

ــ     ــل ال يةجــ ــأثرلا  التة ــ ــد أ  التــ جنــ

ونتـــــةرت   ـــــ    نعـــــةهد  مـــــة   ةضـــــر

ــرو ,    ــ  واؤـــــ ــتقرار جيةجـــــ ــدي اجـــــ عـــــ

ــر      ــة األثــــ ــت شلــــ ــ  كأنــــ ــرار خةرجيــــ وقــــ

بعــــكل   الواضــــو يف التتلــــيا اجلــــة ت 

بعـــــكل والتمليـــــة  االكة  يــــ   عــــةي,  

ــة يف     ــخ أثرهــــــ ــ  نال ــــــ ــةص,  يــــــ خــــــ

ــةون ا    ــدررتس و تــــ ــ  التــــ ــةء هييــــ أعطــــ

يف أ اء   ة  ـــــــــــــــــــة التتليميــــــــــــــــــــ  أو  

, ويف  ا تيــــــ  الطلبــــــ   ــــــو  الب ليــــــ 

ــة , وكـــــ لل   قـــــرارا  الـــــتت  ا جنـــ

والتػــــــــــــــــــيرل لــــــــــــــــــدى القيــــــــــــــــــة ا     

 األكة  ي .

ــل البييـــ  (5 ــ   ـــ    التة ـ ــة نال حملـ ــو  ـ : هـ

ــ  القررتبـــــ      ــع أ   بـــــةن  اجلة تـــ الواقـــ

 ــــ  اال   ـــــةي وامللوثــــة  ملـــــة شلــــة  ـــــ     

ــل    ــا التمــــــــــ ــؤثرة علــــــــــ ــل  ــــــــــ عوا ــــــــــ

ــة    ــيص   .االكــــــــــ ــ  تلخــــــــــ و كــــــــــ

  ةجبه بةلةتةئو ا تي :

 

 

 

 

 



 

111 

 

  

 SIPOC(  ط  التملية  ا وررت  8رقا  جدول 

 

         

 ك العمالء ك المخرجات ك العمليات ك المدخالت ك الموردين

ى إنخفااااس م ااا و

ال حصاااايت لل علااااي  

 الثانوي 

2 

 ت

غياب  طبيق المعاايير 

والشاااااااااااافا ي   اااااااااااا   

ال عيناااتو وال راياااتو 

  والمنح

7 

 س

 

الطاااارق واي اااااليب 

ال قليديااااااااااا   ااااااااااا  

ال ادري,و واعت ماااد 

لااااااار المااااااا  رات ت

 والمالز  

5 

 س

 اااااق تاااااد   وا

المخرجااااااااات 

مااات م طلباااات 

  وق العمت

6 

 ت

 

غياااب ال ن اايق اي صااات 

والشاارا   بااين الجامعااات 

مياااااااا  والخاصاااااااا  الح و

 والمؤ  ات اإلن اجي 

5 

 ت

 زايااااااااد الطلااااااااب 

 مااااات  تلاااار اعج

 ال علي 

6 

 ت

نقاااا   اااا  المعاماااات 

وال  ااااااب والبحاااااااو  

 والدوريات واإلن رنت

6 

 س

اصااور  اا  ي اااليب 

لراابااااااا  وال قاااااااوي  ا

 ال ا  

3 

 س

إم انياااا  اع اااا ثمار  اااا    

البحاااا  العلماااا  ل عزيااااز 

ااااادرس مؤ  ااااات  ااااوق 

 العمت اإلن اجي  

1 

  ر 

صاااادور ااااارارات 

بعقاااااااد اع فاااااااااات 

الدوليااااا  ل طاااااوير 

 ال علي  

3 

 ف

 زايااااد الم اااا مر  اااا  

يتضاء هيئ  ال ادري, 

 ومدار ه  العلمي 

4 

 ق

غياب بارام  ال نميا  

هنيااااا  وال طاااااوير الم

 اي اديم 

4 

 س

لجااااوء مؤ  ااااات  ااااوق   

ت الخباارس العماات إلاار بيااو

 ايجنبي  لال  شارات

1 

 ت

المر زياااااااا   اااااااا  

ال مويااااات و ااااادخت 

 بعس الوزارات 

يعيااق ماان ال طااوير 

 وال ح ين

3 

 ت

غياااااب اع اااا را يجي   

المنظماااااااااا  للعماااااااااات 

 اي اديم  

3 

 س

غياب اعلي  ل حادي  

البااااارام  ال عليميااااا  

و طااااااوير المناااااااه  

  الدرا ي 

1 

 س

 دن  م ا وى  

مخرجااااااااااااات 

البحااااااااااااااااو  

  العلمي

1 

 ت

ات المج مااات زياااادس حاجااا

 ل قدي  اع  شارات

1 

 ف

صااااادور ااااااوانين  

 عااااازز ا ااااا قاللي  

العماااات اي اااااديم  

 الجامعات

1 

 ف

 3  زايد المرا ز البحثي  

 ق

انخفاااااااااس جااااااااودس 

والمنهاااااا  البااااارام  

 و طويرها. 

خدم  المج مت  3

غياار ملمو اا  

 ومفعل 

1 

 ت

تضاااااااء هيئاااااا  م اناااااا  ي

 ال دري,    المج مت 

1 

 عــوامل بيئة خـــاصة عـــوامل بيئة داخلية بيئة خاصةعوامل 
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 وجااااااااااااا  ووزارس 

ال علاااااي  لل طاااااوير 

ال علاااااااي  والنماااااااو 

المهناااا  يتضاااااء 

 هيئ  ال دري,.

2 

 ف

وجاااود حااادات معنيااا  

  بالبح  العلم 

3 

 ق

 

يئاا  انشاالات معظاا  ه

ال ااادري,  ااا  مهاااا  

 يخرى

وجااود جهااات ومنظمااات     5

 مانح 

2 

 ف

 اااااااادن  م اااااااا وى 

الاااااااادخت لطلباااااااا  

 وي ره 

2 

 ت

ار فااااس ن اااب  الطلبااا  

 إلر اي  ا  

4 

 س

غيااااااااااب الحريااااااااا  

اي اديمياااااااااااااااااااااااااا  

والمشااااااااار    اااااااا  

 القرار 

2 

 س

لثقا  بالمخرجاات ضاعف ا  

 من ابت المج مت

1 

 ت

ال وج  الدول  نحاو 

 الالمر زي 

1 

 ف

وجاااود حااادات معنيااا  

 بالجودس

3 

 ق

 واضت يتضاء هيئ  

 ال دري, بالرغب    

البحاااااااا   اإلن ااااااااا  

 العلم 

3 

 س

باااااااااااروز المشاااااااااااا الت   

اعج ماتي  و هدياد ايمان 

اعج ماااات  ن يجااا  زياااادس 

 البطال 

1 

 س

 ح اااااين الوضااااات 

 المعيش 

2 

 ف

 4  وا ر بعس المنح 

 ق

تااد   طبيااق معااايير 

اعت مااااااااد ونظاااااااا  

 الجودس 

2 

 س

 اااااايادس نظاااااارس ر اااااامي    

ومج معيااا  ااصااارس  قلااات 

مااااان دور البحاااااو   ااااا  

 تملي  ال نمي  

1 

 س

ضاااعف اينفااااق تلااار   

 البح  العلم 

2 

 س

ضااااااااااعف  نظااااااااااي  

المااااااااااااااااااااااااؤ مرات 

 والندوات العلمي 

1 

 س

    

ضااااااااعف  وجاااااااا  

الح ومااااااااا   ااااااااا  

ا ااااا قطاب رؤو, 

ايمااااوات العربيااااا  

 وايجنبي  

1 

 ت

 م لك الجامعات  اادر 

 ي اديم  مؤهت

3 

 ق

ضاااااااعف م ااااااااهم  

تضو هيئ  ال دري, 

البحااا  العملااا   ااا  

حااااااااات مشااااااااا الت ل

 المج معي  

1 

 س

    

ضااااااعف ال بااااااادت 

الثقاااااااااااا   مااااااااااات 

الجامعاااااااااااااااااااااااات 

الخارجيااااااااااااااااااااااا  

وانعزالهااااااااا ماااااااات 

 العال  الخارج 

1 

 ت

 و ر يطر منظم  تد  

 للعمت اي اديم 

1 

 س

ضاااااااااعف  الااااااااادت  

واإلم اناااات الماديااا  

والمعنويااا  المحفااازس 

 للبح  العلم 

3 

 س
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ال وج  نحو  و يت 

دور القطااااااااااااااااااس 

الخا      نشايط 

البحااااااا  العلمااااااا  

 و مويل 

1 

 ف

غلباااااا  ال خصصااااااات 

 النظري  واإلن اني  

4 

 س

مشاااار ات يتضااااء  

هيئااااااااا  ال ااااااااادري, 

المحاااااااااادودس  اااااااااا  

الماااؤ مرات العربيااا  

 والدولي . 

2 

 ق

    

هيمنااااااا  الجاناااااااب 

ال يا اااا  وزيااااادس 

اعخ العت ايمني  

 و أثيرها

5 

 ت

اإل اااااادس مااااان بااااارام  

ال ؤام  بين الجامعاات 

اليمنيااااااااااا  و باااااااااااادت 

 الخبرات بينها

1 

 ق

غيااااب ال فاتااات مااات 

المحااااايط الخاااااارج  

وإشراك الخبراء من 

مؤ  اااااااات  اااااااوق 

 طااااوير العماااات  اااا  

 المناه  والبرام 

3 

 س

    

ال وجااااااااا  نحاااااااااو 

إشاااااااراك يربااااااااب 

العمت  ا  تملياات 

مراجعااا  و طاااوير 

 المناه 

1 

 ت

المنااااه  يللاااب تليااا  

 اإلطار النظري

2 

 س

ضعف  وجي  البح  

العلمااااااا  لالر قااااااااء 

بم ااااااااااااااا وى ايداء 

 واإلن اجي 

1 

 س

    

إنشااااااااااء الهيئااااااااا  

 الوطني  للجودس

3 

 ف

م ااا وى النشااار  ااا    

البحاااو   ااا  بعاااس 

ال خصصااااااااااااااااااااات 

 (6وال راي  )

 

1 

 ق

 

    

 اااااااادن  العالاااااااااات     

ال نظيمي  اي قي  بين 

يتضاااااااااااء هيئاااااااااا  

 ال دري,

2 

 س

    

 

نقــةم   ال حملــ  رتتةــا اؤــر   ب,  ( إىل ال ــرص والت درتــدا , أ ــة اؤــر     , ض( إىل       

 القوة والطتف.
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( IFE صـ و   تقـورتا التوا ـل الداخليـ       ر لـ  القيـة  و  وضـو  ( رت7جـدول رقـا     يمة رتل  

 (EFEاخلةرجي    وتقورتا التوا ل

 نقاط القوس

ن
ز
لو
ا

ج  
ر
لد
ا

ن  
ز
لو
ا

ح
ج
ر
لم
ا

 

 الفر 

ن
ز
لو
ا

ج  
ر
لد
ا

ن  
ز
لو
ا

ح
ج
ر
لم
ا

 

 نوس  المدار, العلمي  يتضاء هيئ  
 ال دري,.

0.054 4 0.22 
ال وج  الوطن  ل ح ين يجور يتضاء هيئ  

 ال دري, .
0.058 4 0.23 

 0.23 4 0.058  وج  الح وم  نحو الالمر زي . 0.2 4 0.05  م لك الجامعات وحدات معني  بالجودس .

 0.2 4 0.05  وا ر وحدات معني  بالبح  العلم .
إم اني  اع  فادس من ال قني  والثورس 

 المعر ي .
0.054 4 0.21 

 0.21 4 0.054 إم اني  اع  ثمار    البح  العلم . 0.2 4 0.05  وا ر  ادري ي اديم  خبرس ومؤهت .

إم اني   بادت الخبرات بين الجامعات 
 اليمني .

0.047 4 0.18 
صدور اوانين ل عزيز اع  قالت المال  

 واي اديم   .
0.054 4 0.21 

 0.13 3 0.043 م  وى نشر لبعس البحو  اي اديمي  .
 وا ر الهيئ  الوطني  للجودس واعت ماد 

 اي اديم .
0.047 4 0.18 

وجود تدد من يتضاء هيئ  ال دري, 
 الم اتدين.

0.043 3 0.13 
 وج  وزارس ال علي  العال  والبح  العمل  
 نحو  طوير المهن  لعضو هيئ  ال دري,.

0.047 4 0.18 

 وا ر الرغب  لدى القيادات اي اديمي  
 ل طوير اي اديم .

0.043 3 0.13 
وجود المنظمات والجهات المانح  المحلي  

 الدولي .
0.047 4 0.18 

 0.13 3 0.04  وا ر بعس المنح الدرا ي .
تقد اع فااات وتالاات ال عاون الدولي     

 مجات ال علي  والبح  العلم .
0.047 4 0.18 

إ اح  بعس الفر  للمشار      
 الدولي المؤ مرات 

 0.13 3 0.044 م ان  يتضاء هيئ  ال دري,    المج مت . 0.13 3 0.04

    
زيادس حاجات المج مت المحل  لألنشط  

 واع  شارات.
0.044 3 0.13 

    ال هديدات    نقاط الضعف

ار فاس ن ب  الطلب  إلر تضو هيئ  
 ال دري,

0.05 1 0.05 
ا  مرار ال و رات ال يا ي  واعا صادي  

 و أثيرا ها.
0.054 1 

0.05
4 

 0.05 1 0.05 ان هاك معايير ال عيين وال نا ,.
المر زي     ال مويت ينشط  العمت 

 اي اديم  .
0.054 1 

0.05
4 

غياب ربط الحوا ز المادي  والمعنوي  
 ب ح ين ايداء

0.047 1 
0.04
7 

تد   وا ق الخريجين مت م طلبات  وق 
 العمت.

0.05 1 0.05 

اعت ماد تلر اي اليب ال قليدي  ا  مرار 
    ال دري,

0.047 1 
0.04
7 

 0.05 1 0.05 ال  الموارد المخصص  للبح  العلم .

تد  وجود آلي  لرااب  الفعال  و قيي  ايداء 
  ا ًيا.

0.047 1 
0.04
7 

ضعف ال بادت الثقا   مت الجامعات 
 الخارجي .

0.05 1 0.05 

ال خصصات ال  يتضاء هيئ  ال دري,    
 ال طبيقي 

0.047 1 
0.04
7 

ا  قطاب ال فاءات الم ميزس محليا يو 
 خارجًيا .

0.05 1 0.05 

ضعف اإلن ا  البحث   الهادف    حت 
 المش الت .

0.047 1 
0.04
7 

غياب ثق  مؤ  ات المج مت بمخرجات 
 البح  العلم .

0.05 1 0.05 

تد  وجود آلي  ل مويت البحو  اي اديمي  
  ا ًيا

0.047 1 
0.04
7 

لجوء مؤ  ات  وق العمت لبيوت الخبرس 
 ايجنبي  للحصوت إلر اع  شارات

0.044 2 
0.08
8 

ضعف المشار   اي اديمي     ا خا  
 القرار.

0.043 2 
0.08
6 

ار فاس معدت اعل حاق بال علي  يقابل  انخفاس 
 باإلم انيات

0.044 2 
0.08
8 

     0.08 2 0.04 ضعف ال طوير اي اديم  والبرامج  .

     0.08 2 0.04ال  ال  ب المرجعي  والدوريات 
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 وال جهيزات المعملي .

ضعف  نظي  المؤ مرات والم لقيات 
 العلمي .

0.04  0.08     

 2.52  1 اإلجمال  ال ل  2.39  1 اإلجمال  ال ل 

ــا     ــةبه رقـــ  (7ورتتطـــــو  ـــــ  اجلـــــدول ال ـــ

 ,  إجةب  ال ؤال اللةن 

تلـــــ  املؤشـــــرا  بعـــــكل    قيـــــة   ر لـــــ 

 رجـــــــ  تـــــــأثرل تلـــــــ  ال ـــــــرص وكمـــــــ , 

والت درتـــــــدا  ونقـــــــةم القـــــــوة والطـــــــتف, 

ــة      ــالل   ـــــ ــ  خـــــ ــة  ـــــ ــد أو ان ـــــ لت درتـــــ

املتوجــــطة  والة ــــب  امليورتــــ  لكــــل  ؤشــــر,  

ــب و ــ  أو الذلتيــــ ــد الدرجــــ ــة مت   درتــــ كمــــ

ــراءا  ــد للـــــــ   توضـــــــي   يف ا جـــــ , وبتـــــ

 التقــــــورتا الداخليــــــ صــــــ و    ي اجــــــتخد

ــ   ــا   الــــــــ ــلت علــــــــ ــرجو  صــــــــ   و    ــــــــ

ـــةـــــي, ب(8742 ــ و    ـــــــــــ ــلت  صــــــــ مة  صــــــــ

و   تقــــــــورتا التوا ــــــــل اخلةرجيــــــــ  علــــــــا 

درتــــــــــــد ( والــــــــــــ   ت ــــــــــــةعد يف  8.79 

 .  ا جذلاتي ي  املالئم 

 إجةب  ال ؤال اللةل :  : ليل ر ل  الت

ــد       ــ   ـ ــ   املر لـ ــبة  و ليـــل  وهـ األجـ

ال  ـــــــوة بـــــــ  األ اء اؤـــــــةل  واملتوقـــــــع 

  عطا ال مك ب جتخداي  ط  

    رت تخدي كأ اة  جراء عصف لهينال عطا ال مك أجبة  اخن ةض األ اء بةجتخداي  ط    ليل

  التأثيرات السياسية

 التأثيرات االقتصادية

 الوزارات 
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 ط  عطا ال مك         بةجتخداياأل اء  اخن ةضرتوضو  أجبة  ( 0شكل رقا     

 إعدا : البة  

ــة ويف ضــــــوء  ــة  ــــــ    ــــ تو ــــــل إلي ــــ

كةنـــــت جـــــببة  يف اخن ـــــةض  الـــــت أجـــــبة 

ونتـــــةئو املر لـــــ  اللةنيـــــ , ي   ـــــتوى األ اء

ــا     ــةئو اجلــــــدول رقــــ ــه نتــــ ( 7وللــــــ  و ــــ

ــورتا    ــ و   تقــ ــ , و صــ ــرا  التيةــ ــ  أ ــ  جةبــ

ــت     ــ , والــــ ــ  والداخليــــ ــل اخلةرجيــــ التوا ــــ

ــ      ــل الداخليـــــــ ــ  التوا ـــــــ ــت أ   رجـــــــ بيةـــــــ

(, و رجـــــــــــــ  التوا ـــــــــــــل 8779ت ـــــــــــــةو   

 اخلةرجي   

اختيـــــــــــــــــــــــــــــةر ( مت 8748ت ـــــــــــــــــــــــــــــةو   

وهـــــ  التالجيـــــ   االجـــــذلاتي ي  املالئمـــــ   

ــةه    ــا    كمـــ ــكل رقـــ ــ   يف العـــ (. 8وضـــ

ــول     ــد اؤلـــــــــ ــ  مت  درتـــــــــ ــد للـــــــــ وبتـــــــــ

 ــــــــ  خـــــــــالل   والبــــــــدائل االجـــــــــذلاتي ي  

الـــــــــد و الجـــــــــتػالل ال ـــــــــرص    عمليـــــــــ 

ــتف      ــةم الطـــ ــ ليل نقـــ ــوة لتـــ ــةم القـــ ونقـــ

   الت درتدا .و واج   

 

 

 

 

 

 االجذلاتي ية  وا جذلاتي ي  املالئم  ( رتوضو أنواع 7العكل  رقا  

 تدني التحصيل

 الهجرة
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ــا   العـــــــكلورتتطـــــــو  ـــــــ   أ  ( 8رقـــــ

ــل   ــيا التوا ــ ــ و   تقــ ــيا  صــ ــ   قــ الداخليــ

ــ  ــع  واخلةرجيــ ــذلاتي ي   يف تقــ ــع االجــ  ربــ

والـــــــت أتبت ــــــــة   التالجيـــــــ  أو ا ة حملــــــــ  

ــيةغ  ا جـــــــــــذلاتي ي ,   البة ـــــــــــ  يف  ـــــــــ

تقررتبــــــــة كمـــــــة أ  هــــــــ   االجــــــــذلاتي ي   

( 8قررتبــــ  جــــدا بــــأ  تكــــو  يف املةتصــــف       

رتبـــة وهـــو  ـــة  عـــ  البة ـــ  إىل توليـــد      تقر

التدرتـــــــــد  ــــــــــ  البــــــــــدائل  ــــــــــ  خــــــــــالل  

بة ضـــــــــــة    ,الجـــــــــــذلاتي ي  املختلطـــــــــــ 

و ــــــــه  اختيــــــــةر البــــــــدرتل االجــــــــذلاتي ي    

ــة  ــة جــــــ ــروم مت لكرهــــــ بقة,  تــــــــةرترل وشــــــ

كمـــــــــة رتـــــــــأت :  االجـــــــــذلاتي ية وهـــــــــ   

 :(الرابع إجةب  ال ؤال 

ترب  ب  نقةم القوة  اجذلاتي ية 

 ال رص:و

االجتخداي األ لـل للكـوا ر األكة  يـ      -

ــ   ةجـــــــة      ــةعدة لتلبيـــــ ــ  امل ـــــ واشلييـــــ

 ا تمع    األنعط  واالجتعةرا  .

ــ      - ــدلا  األكة  يـ ــة ل اخلـ ــتػالل تبـ اجـ

 ليــــة  بــــ  اجلة تــــة  اليمةيــــ  لوضــــع 

 االجتلمةر يف الب   التلم .

اجــتػالل الرغبــ  لــدى القيــة ا  وتوجــ      -

 تطـــــورترلل رتـــــة ة اتلـــــيا التـــــةل   ارة الت

 .يي  التدررتسشلاألكة    امل ين 

املــةو والبتلــة  اخلةرجيــ   ــرص تةحملــيا  -

 يف التخصصــة  التطبيقيــ  بةالجــت ة ة 

 .املتلو ة  تقةي    

إجذلاتي ية  إجتػالل ال رص لتقليل 

 نقةم الطتف:

ــيا التــةل      - اجــتػالل توجــ  و ارة التتل

ــ   ــةءة  ل والب ـــــ  التلمـــ ــورتر ك ـــ تطـــ

ــدررتس    ــ  التــ ــةء هييــ ــةليب  يفأعطــ أجــ

 التدررتس والتقييا.
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اشلييــــــــ   ــــــــ  إ كةنيــــــــ  االجــــــــت ة ة  -

ــةي الوطةيــــــ  لل ــــــو ة  يف إنعــــــةء نحملــــ

 لرقةب  ال تةل  وتقييا األ اء.

االجــــت ة ة اشلييــــ  الوطةيــــ  إ كةنيــــ   -

يف إنعةء نحملةي لرب  اؤـوا     لل و ة

 مب توى     األ اء.

اجـــتػالل اجل ـــة  واملةحملمـــة  املة ـــ   -

لتــو رل الكتــب املرجتيــ  والت  يــ ا     

 املتملي  .

االجـــت ة ة  ـــ  توجـــ  اؤكو ـــ   ـــو   -

 عـــــا اؤررتـــــ  الال رك رتـــــ  لتت رتـــــ  

 .ا القراريف املعةرك  األكة  ي  و

ــ - ــ  اجـــــتخداي   إ كةنيـــ   االجـــــت ة ة  ـــ

ة التقةي  لتطورتر التةميـ  امل ةيـ  لاتي ـ   

ــر  و واكبـــــــ  كـــــــل جدرتـــــــد   يف طـــــ

 .التدررتس

تةحملــــــيا عالقــــــة  التتــــــةو  الدوليــــــ    -

ــ  الت ــــ   ــــ  أعطــــةء هييــــ       لتػطيــ

 التدررتس يف التخصصة  التطبيقي .

ــ  االجـــــــــتلمةر يف الب ـــــــــو     - إ كةنيـــــــ

ــة ة التمورتـــل الـــ ات    األكة  يـــ  ل رتـ

 ا نتةجي  .ور ع القدرة 

تت رتـــ  العـــراك  االجـــذلاتي ي   ـــع     -

املؤج ــة  التلميــ  والب ليــ  الدوليــ  

ــة  التلمـــ       ــورتر املةـ ــ ا يف تطـ ــة رت ـ مبـ

ــبين الت تيـــــــ      ــ  املـــــــوار  والـــــ وتةميـــــ

 واملخرجة  الب لي  واجتلمةرهة.

اجذلاتي ية  اجتػالل نقةم القوة لتقليل 

 أثةر الت درتدا :

تةيــــ  بةلب ــــ  امل اجــــتػالل الو ــــدا  -

 اشلة  ــ  الب ــو   ــو إجــراء  التلمــ 

ــة     ــوة بـــــــ  املخرجـــــ ــل ال  ـــــ لتقليـــــ

 و تطلبة  جو  التمل.

 ـــــو  األكة  يـــــ  الكـــــوا ر  يـــــ   -

  املعـــــــروعة  الب ليـــــــ يف املعـــــــةرك 
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 اشلة    الت  دي ا تمع ورتت   اللق . -

 بت تيل التبة ل اللقةيف  ع اجلة تة  اخلةرجي  . ةجلو ةل  ور الو دا  املتةي  بت تي -

 :علا الت درتدا  و نقةم الطتفاجذلاتي ية  التػلب  

ا نتـة   واالجتعةرا  اخلـدلا  ا ليـ  ل رتـة ة     الب و   و  ؤج ة  جو  التملتوجي   -

 ووورتل  الب ل 
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 إعدا : البة       (   ا جذلاتي ي  املقذل  3العكل رقا                          

ــع البة ـــــ       ــ  أتبـــ ــ  أنـــ ــو  البة ـــ رتةـــ

املـــــــــــــــــــــدخل اللـــــــــــــــــــــةن  يف  ـــــــــــــــــــــيةغ  

االجــــــــــــذلاتي ي  والــــــــــــ   رتبــــــــــــدأ  ــــــــــــ  

الت ليــــــل البييــــــ  لل ة تــــــة  و ــــــ  ثــــــا 

 درتــــــــــد املؤشــــــــــرا  والــــــــــد و وتوليــــــــــد 

البــــــــدائل االجــــــــذلاتي ي  بتــــــــد  درتــــــــد  

ــ ,   ــذلاتي ي  التالجيـــــــــ ــل االجـــــــــ و را ـــــــــ

ــ  ة   ــل إىل , Six Sigma)  يــ وتو ــ

  ةرتأت : 

ـــ :  - ــع الرؤرتــــــــــــ ــة  تتطلـــــــــــ اجلة تـــــــــــ

اليمةيـــــــــ  إىل الررتـــــــــة ة والتميـــــــــ  يف 

التمليــــــــة  األكة  يــــــــ  للو ــــــــول  

ــو   ( 775  إىل ــل  ليــــــــ ــةء كــــــــ خطــــــــ

ــه    ــ ا يف  قيـــــــ ــة رت ـــــــ ــ  مبـــــــ  ر ـــــــ

 تطلبــــــــة  جــــــــو  التمــــــــل ا لــــــــ   

ــ  يف    ــا التةميـــــــــ ــةرج , و عـــــــــ واخلـــــــــ

ــة بـــــــــــــــ     -8022ال ـــــــــــــــذلة  ـــــــــــــ

 .ي(8084

اجلة تـــــــــــة   ت ـــــــــــتاالرجــــةلـــــــــــــ :  -

ــ  ــدا إىل  اليمةيــــــــ ــرج  لو  إعــــــــ خــــــــ

 قيــــه    ــــ  خــــالل   عةليــــ  ك ــــةءة  

 التمليــــــة  األكة  يــــــ  اجلــــــو ة يف 

الب ــــــــــــــ  و ةلتتليابــــــــــــــاملتمللــــــــــــــ  

 وخد   ا تمع., التلم 

  :تتملل الػةرتة  بة ت الػةرتة : 

ــ  األوىل ــه اجلــــــو ة يف   :الػةرتــــ  قيــــ

  .دةل التتليا

ــ :   ــ  اللةنيــ ــ  يف الػةرتــ ــتوى التميــ   ــ

 الب   التلم .

ــ :  ــ  اللةللـــ ــ    الػةرتـــ ــ  يف خد ـــ التميـــ

 وتةمي  ا تمع.

ـــا:  ــ    القــــيـــــــــ ــ ي اجلة تـــــــة  اليمةيـــــ تلتـــــ

ــ :    ــ  ا تيـــــ ــةلقيا األكة  يـــــ ــبـــــ و ة, اجلـــــ

ــراك  ــةءة,  ,العـــــــــــــ ــؤولي , الك ـــــــــــــ امل ـــــــــــــ

 . وااللت اي
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 األهداب ا جذلاتي ي :

االرتقةء بةشليي  األكة  ي  اشلدب األول: 

   لت قيه التمي  يف دةل التدررتس.

تطورتر أجةليب التتةو   : اشلدب اللةن 

 التلم الب ل  الب ل  لالرتقةء مب توى 

 واالجت ة ة    نتةئ  .

 توثيـــــــــــه وتـــــــــــدعيا :اللةلـــــــــــ اشلـــــــــــدب 

ا تمــــــــــع اجلة تـــــــــ  و العـــــــــراك   ـــــــــع   

ــد ة    ــ  وخــــــــــــ ــدرتا  ورا  تدررتبــــــــــــ لتقــــــــــــ

                     اجتعةررت  عةلي  اجلو ة.

 إجةب  ال ؤال الرابع: : ر ل  التطورتر

هـــــــ   املر لـــــــ  التطـــــــورتر  تطــــــم  ت       

ــة و     ــة ملـــ ــ  و قـــ ( SixSigmaوالت  ـــ

والـــــــــــــــــدلا و  درتـــــــــــــــــد األهـــــــــــــــــداب, 

واألنعــــــط , وامل ــــــؤول  عــــــ  التة يــــــ     

والتكل ـــــــ  املةليـــــــ , وال ـــــــذلة ال  ةيـــــــ ,    

 (.5رقا  وه   وض   يف اجلدول 
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األ اء والتوقيت ال  ين والتكل   ( رتوضو  األهداب واخلط  التة ي رت  و ؤشرا  4جدول  

 املة رت .

ال وايت  مــــؤشـــرات ايداء اينشطــ  ال نفيــــ ي           ا   البرنام   الهدف الفرت  

ف  الزمن 
 ل
ال 

 

 ريق 

 العمت

 طاااوير القااادرات 

ال دري ااااااااااااااااااااي  

يتضااااااء هيئااااا  

ال دري ااااااااااااااااااااي  

 ومعاونيه  

إتاااااااااداد برناااااااااام  

 ااااااادريب  ل طاااااااوير 

ايداء المهنااااااااااااااااا   

يتضاااااااااء هيئاااااااا  

 ال دري, 

إتاااااداد  رياااااق تمااااات للقياااااا  بدار ااااا  

ميدانياااااااااا  ل حديااااااااااد اعح ياجاااااااااااتو  

ووضااااااات خطااااااا  ل ااااااادريبو   نفيااااااا  

الاادورات ال دريبياا . تماات آلياا  لقيااا, 

 عالياااااااا  طاااااااارق  اااااااادري, جدياااااااادسو  

 شاااااااجيت يتضااااااااء اي اااااااا  س تلااااااار 

 ا  خدا  ال  ب المرجعي . 

يااااااار يتضاااااااء هيئاااااا  ال اااااادري,. إخ 

%(وو 60 طاااااوير القااااادرات بن اااااب  )

ا ااااا خدا  ال  ااااااب المرجعياااااا  بن ااااااب  

%(و  طبياااااااق طااااااارق  ااااااادري, 70)

%(و  ا اااااا خدا  50جدياااااادس بن ااااااب  )

ال قنياااااااا  لل نمياااااااا   ا يااااااااا بن ااااااااب  ) 

80.)% 

 -ي  وبر

إبريت 

2018- 

2019  

 
,
ري
 د
 ال
ئ 
هي
ء 
ضا
ت
وي
  
الي
لم
 ا
رس
دا
إل
وا
س 
ود
ج
 ال
 
  
ق
ري
  
ت
اب
ن 
 م
ي 
مال
 ال
ف 
 ل
ال 
د 
دي
ح
  
  
ي

 

  

 

القياااادا

ت 

اي ااااد

 يمي 

 

وحااااادا

ت 

 الجودس 

 

وحااااادا

ت 

معنياااا  

باااااالبح

  

 العلم  

 

وزارس 

ال علااي  

 العمل  

 

 

إنشاء نظا  لربط 

الحوا ز بم  وى 

  ح ين ايداء.

 ش ت  ريق تمتو ووضت نظا   إتداد نظا  الحوا ز 

الحوا ز و ق معايير ويليات محددس 

 وربط بم  وى ايداء.

وجود نظا  للحوا زو الحصوت تلر 

 الحوا ز .

 -مايو 

يوليو 

2019- 

2010 
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اعر قااااااء بنظاااااا  

اب عاااااا  الطلبااااا  

الم ميااااازين إلااااار 

ي ضاااااااااااااااااااااااااااات 

الجامعااااااااااااااااااااات 

المرمواااااااااااااااااااااا  

  تالميا

 نظاااااااااااي  آلياااااااااااات 

 ايبثعات

 حديد ال خصصات المطلوبا  وتادده و  

 اااو ير ااتااادس بيانااااتو  عاااين و أهيااات 

الهيئااااا  الم ااااااتدس  ااااا  ال خصصاااااات 

ال طبيقي و  نظي  ال بادت الثقا   الداخل  

 والخارج .

%( مااااااااان الطلبااااااااا   80ين ي اااااااااون)

المبعاااااااااااوثين لجامعااااااااااا  )يجنبيااااااااااا و 

وتربيااااااااا (  ب ا ااااااااا  ال خصصاااااااااات 

 واعح يا .

 -يونيو 

 ب مبر 

2019- 

2010 

 طاااااوير معاااااايير 

اياااااااا, و قياااااااي  

يداء يتضاااااااااااااااء 

هيئااااا  ال ااااادري, 

 ومعاونيه .

 طااااااااااوير نظااااااااااا  

معااااااااايير القيااااااااا, 

 وال قيي .

 شااااااا يت  رياااااااق مااااااان المخصااااااايين 

ل طااااااوير معااااااايير ال قيااااااي  والقيااااااا,. 

إشاااراك الطباااا   اااا  ال قيااااي و ا اااا خدا  

ملفااااااااااااات اإلنجااااااااااااازو ال ااااااااااااجالت 

 واع  باناتو 

وجااود معااايير للقيااا, وال قااوي  بن اااب  

( ماااااااااااااااان  50%(و  قيااااااااااااااااي  ) 50)

 يتضاء هيئ  ال دري,.

ي  وبر 

مايو  –

2019- 

2020 

ا ااااااااااااااااااااا قطاب 

يتضااااااااء هيئااااااا  

 وي ال ااااااااادري, 

ال ااامع  العالميااا  

 الم ميزس.

إتداد خط  بأتضاء 

هيئاااااااا  ال اااااااادري, 

 الم ميزين

إتااااااااااداد جااااااااااداوت بال خصصااااااااااات 

 المطلوب .

( مااااااان اي اااااااا  س 30ا ااااااا قطاب )%

الم ميااااااااازين و اااااااااق ال خصصاااااااااات 

 المطلوب 

 -يوليو

يغ ط

 , 

2020- 

2011 

 اااااااو ير ال  اااااااب 

المرجعياااااااااااااااااااا  

وال جهياااااااااااااازات 

 المعملي 

 ااو ير البيناا  ال حياا  

 ال  ب والمعامتمن 

إتااداد يليااات ل حديااد ال  ااب المرجعياا  

المطلوباااااا  وال جهياااااازات المعملياااااا  و 

 و طبيقات اين رنتو 

 ( من ال  ب المرجعي .50وجود )

 ااااو ير ال جهيزيااااات المعملياااا  بن ااااب  

(60.)% 

  - ب مبر

 نو مبر

2020- 

2021 

 

والتوقيت ال  ين والتكل   ( رتوضو  األهداب واخلط  التة ي رت  و ؤشرا  األ اء 4جدول  

 املة رت .

اينشطــ            البرنام  الهدف الفرت 

 ال نفيــــ ي 

 ال وايت الزمن  مــــؤشـــرات ايداء

  
 لف
ال 

 

  ريق العمت

زيااااادس إن ااااا  البحاااا  

العلماااااااا  يتضاااااااااء 

 هيئ  ال دري,

إتاااااااااداد خطااااااااا  

 لألن ا  البحث 

 شااااااا يت  ريااااااااق تمااااااااتو 

وضااااااات خطااااااا  لألن اااااااا  

 البحث و 

زيااااادس ن ااااب  إن ااااا  البحاااا  

العلمااااااا  يتضااااااااء هيئااااااا  

%( 10ال ااااااااااادري, الااااااااااار)

  نويا

 يوليو -إبريت

2021-2022  
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يتضاااااء ماااان  

هيئا  ال اادري, 

 وي الخباااااارس 

 وال فاءس 
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 حفياااز يتضااااء هيئااا  

ال اااااادري, لاله ماااااااا  

بالموضاااااااااوتات  ات 

 ايولوي 

إتااااااااداد خطااااااااط 

بالموضاااااااااااوتات 

  ات ايولي 

 حفياااااااز يتضااااااااء هيئااااااا  

ال اااادري, بأتااااداد البحااااو  

 ات ايوليااا  بال عااااون مااات 

 مرا ز البحو   

زياااااادس ن اااااب  ايبحاااااا   ات 

ايولويااااااا  البحثيااااااا  بن اااااااب  

(60 )% 

 دي مبر -يوينو

2021- 2022 

 

القيااااااااااااااااادات 

 اي اديمي 

 

وحااااااااااااااااادات 

 الجودس 

 

وحادات معنياا  

بالبحاااااااااااااااااا  

 العلم  

 

وزارس ال علاااي  

 العمل 

 

الشر اء من 

المج مت 

 المحل 

 بناااا  نظاااا  ومعااااايير 

ل قيااااااااااااااي  جااااااااااااااودس 

مخرجاااااااات البحااااااا  

 العلم 

إتااااااااااداد نظاااااااااا  

ومعاااااااايير ل قاااااااي  

جاااااااااااااااااااااااااااااااودس 

المخرجااااااااااااااااااات 

 البحثي 

 شاااااااااا يت  ريااااااااااق ماااااااااان 

الم خصصاااين لوضااات نظااا  

ومعاااااااايير ل قياااااااي  جاااااااودس 

 المخرجات البحثي 

ايبحااااااااااا  ر اااااااااات تاااااااااادد 

الحاصاال  تلاار  قاادير مم اااز 

 %50إلر 

  براير -يناير

2022- 2023 

نقاااااااااااات الخباااااااااااارات 

البحثياااااااااااااا  إلاااااااااااااار 

مؤ  ااااااات المج ماااااات 

 ل طبيق ايبحا 

إتااداد يليااات لنقاات 

الخبااارات البحثيااا  

 إل  المج مت.

ايا  الوحدات  ات الطابت 

الخا  بال واصت مت 

مؤ  ات المج مت ل وظيف 

 البحو 

العلمياااااا    ااااااويق ايبحااااااا  

 ( .40بن ب  )%

 دي مير -مار,

2022- 2023 

 نظاااااااي  الماااااااؤ مرات 

والناااادوات واللقاااااءات 

 العلمي  

إتااااااااداد خطااااااااط 

ل نظاااااااااااااااااااااااااااااي  

المااااااااااااااااااؤ مرات 

 والندوات 

وضااااااااات يليااااااااا  إلاامااااااااا  

المؤ مرات و نظاي  النادوات 

 العلمي  المحلي  واعاليمي 

مااااااااؤ مر  اااااااانوياو زيااااااااادس 

المشاااااار    ااااا  الماااااؤ مرات 

  نويا.%(  20بن ب  )

 إبريت-يناير

2023 -2024 

 واياااااااااات ماااااااااا  رات 

وا فاايااااااات الشاااااارا   

وال عاااون البحثاا  ماات 

مرا اااااااااز ايبحاااااااااا  

ومؤ  اااااااات  اااااااوق 

 العمت والمج مت 

وضاااااااات خطااااااااط 

ل طااااوير ي اااااليب 

 ال عاون البحث 

 

بر و اااوعت ال عااااونو يليااا  

مع ماااااد ل طاااااوير ي ااااااليب 

 ال عاون البحث .

 

زيااااااادس ن ااااااب  الم اااااااهمات 

الخارجياااا  ل موياااات ايبحااااا  

%(و وجاااااااااااود 20الااااااااااا  )

يبحاااااااااا  الشااااااااارا   باااااااااين 

 الجامعات  

 ي  وبر-مايو

2023 -2024 

 قااااااااااااااااااااااادي  دورات 

 دريبيااااا  م خصصااااا  

لموا باااا  اعح ياجااااات 

 المج معي 

إتااااااداد برناااااااام  

 ااااااااااااااااااااااااااادريب  

م خصصااااااااااااااااااا  

لموا باااااااااااااااااااااااااا  

اح ياجاااااااااااااااااااااات 

 المج مت

 ش يت  رياق العماتو  حدياد 

اعح ياجاااتو تقااد الاادورات 

ال دريبياااااا  و ااااااق برنااااااام  

 زمن .

 نفياااا  الاااادورات ال دريبياااا و  

 تقد خم, دورات  نويا

 دي مبر-نو مبر

2023 -2024 

 حفياااز يتضااااء هيئااا  

ال ااااااااادري, لزياااااااااادس 

ن اااااااااب  مشاااااااااار  ه  

 بخدم  المج مت 

وضاااااااات خطااااااااط 

ل حفياااااز يتضااااااء 

 هيئ  ال دري, 

 حفياااااااز يتضااااااااء هيئااااااا  

ال ااااااادري, تااااااان طرياااااااق 

الم ا ئاااااااااااااات المادياااااااااااااا  

 والمعنوي .

زيااادس المشااار   نحااو خدمااا  

 %( .20المج مت  بن ب  )

 مار,-يناير

2024 -2025 
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 ر ل  الرقةب  : ه  إجةب  ال ؤال 

 اخلة س :

تتطم  ه   املر ل  الرقةب  و قة      

(,  درتد هدب SixSigmaملة و  

والرقةب , و درتد  اخلط  ا شرا ي 

املتةرترل الرقةبي  وامل ؤول  علا لل , 

كمة  وض   يف اجلدول التةل  رقا 

 4.) 

 ص و   خط  ا شراب  (4جدول رقا  

والرقةب  والتقورتا لتة ي  ا جذلاتي ي  

بةجلة تة   األكة  ي لتطورتر التملية  

 Six) اليمةي  ب جتخداي  ة  ي  

Sigma جت  جي مة 

ويف ضوء الةتةئو ال ةبق  تو ل البة   

 ا ت  :إىل 

قد ويف  ة رتأت  تو ية  عة    تو ية :

ت يد اجلة تة  اليمةي  يف تطبيه 

االجذلاتي ي  املقذل   لتطورتر التملية  

 األكة  ي  كمة رتل :

ضرورة تطبيه االجذلاتي ي   -

املقذل   لتطورتر التملية  

 األكة  ي  بةجلة تة  اليمةي .

االهتمةي بدراج  التوا ل البيي   -

الداخلي  واخلةرجي  لل ة تة , 

والت    شأن ة التأثرل جلبة  أو 

إ ةبة  يف تطورتر التملية  

 األكة  ي  بةجلة تة  اليمةي .

االجتتةن  بةملختص     أعطةء  -

هيي  التدررتس    لو  التخصصة  

 .يف ا  ارة  الدقيق 

  االجتقالل املةل  واألكة   ةو  -

 اليمةي .لل ة تة  

كة  ي  وأعطةء تدررتب القية ا  األ -

 تطبيههيي  التدررتس علا 

 .االجذلاتي ي 
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 ضرورة توا ر ا  كةنة  املة رت  -

والتمورتل لإلنتة  الب ل  وجتل  

 .قيم   طة   لل ة ت 

االجذلاتي ي     و اخلط  -

 Six) لل ة تة  مبة  ي  

Sigma. 

اؤررت  االكة  ي  ألعطةء  عا  -

شلة تأثرلا ا ةب ة الت هيي  التدررتس 

علا قدرت  التدررت ي  والب لي  

 وعطةئ 

بت ورتد الدلا و  ضرورة االهتمةي -

 . واملةةهو الدارج 

تركي  املؤورا  والةدوا  الت  -

تقيم ة  ؤج ة  التتليا التةل  يف 

التقورتا  قطي امل تقبل علا 

  األكة  

لتقورتا ال ات  بكل جة ت  إنعةء ألي   -

علا شكل  راك  للتقورتا ال ات  أو 

 دلس  ائا للتقورتا ال ات .

تأجيس  راك  الب و  املؤج ي   -

تتوىل إجراء الب و  اشلة     الت

  عا القرار.ب دب تو رل البيةنة  و

 املقذل ة :

 رتتد ه ا الب      الب و  القليل 

يف تطورتر التملية  األكة  ي  يف 

 ة  ي   بةجتخداية  اليمةي  اجلة ت

 (Six Sigma  علا  د علا البة  , ل ا

يف ه ا ال ية     رتأ ل إجراء  راجة  

 ط  اجلوانب ا تي  :املوضوع عي  تػ

خط  اجذلاتي ي  لتوجي  الب و   -

األكة  ي  يف اجلة تة  اليمةي  

  و خد   ا تمع:  راج   يداني .

 تطلبة  تطبيه االجذلاتي ي   -

املقذل   لتطورتر التملية  

و ه  بةجلة تة  اليمةي  األكة  ي 

6Sigma. 
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التملية  األكة  ي   أ اءقية   -

 Sixبةجلة تة  اليمةي  و ه  قية  

Sigma ة ت  إ .ظ 

عملي  لت     خط  اجذلاتي ي  -

اجلة تة  اليمةي   رتسالتدر

 .Six Sigma) ة  ي   بةجتخداي 

لتطورتر البدرتل االجذلاتي   املالئا  -

بةجلة تة   التملية  األكة  ي 

  اليمةي .

األجبة  األجةجي  واللةنورت   -

الخن ةض أ اء التملية  األكة  ي  

 بةجلمتة  اليمةي    ارج  نوعي (.

 

 راجعـــــــامل

 : املراجع التربي :أول ة 

(. 8024أمحد, حممد جة     .   (2

 Sigma Six تطلبة  تطبيه 

لت قيه املي ة التةة  ي  

بةجلة تة ,  راج  تطبيقي  

علا بت  الكلية  جة ت  

دل  كلي  جةو  الوا  . 

 .(01ع  (, 79, ي الذلبي 

(. 8024أبو الةصر,  د ت حممد.   (8

إ ارة اجلو ة العة ل  

اجذلاتي ي  كةرت   اليةبةني  

. الطبت  لتطورتر املةحملمة 

األوىل. ا موع  التربي  

 والةعر. القةهرة.للتدررتب 

 Six(. 8022إزلةعيل, عمر عل .   (7

Sigma     دخل  تمي  لت 

جو ة التتليا التةل  ظة ت  

دل  تكررتت للتلوي املو ل. 

(, 3  ي, ا  اررت  واالقتصة رت 

 .(70 ع

 (.8025.  البةةء, ع ة  تةر إبراهيا (5

يف   Six Sigmaتطبيه 

املؤور القو    .التتليا التةل 

اللة   ععر الترب  املةتقد يف 
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( 00 -01ال ذلة    

 .(588 -763 , صأغ طس

(. 8025بةند, بيت وهوال , الر .   (4

ال يكس جي مة رؤرت   تقد   

 ترمج  أجة   يف إ ارة اجلو ة 

أمحد   لا(. الطبت  األوىل. 

  ار املررتخ للةعر, الررتةض.

(. 8002جو ة, حم وظ أمحد.   (6

ة التملية         جو 

خالل تطبيه  ة  ي  

Sigma6  يف  ؤج ة  التتليا

دل  ا ةجب  وا  ارة التةل . 

 (,71  ع(, 53  ي, والتأ  

 469- 626.) 

تطبيه أجلو   .(8023  حممد.  ة , (3

جت  جي مة لت    أ اء 

أعطةء هيي  التدررتس وجو ة 

, اجلوب املخرجة  ظة ت 

 .(81 ع, دل  التةمي  واللقة  

 .(8020  .محة ة, أمحد  و   ثةبت (2

اجتخداي أجلو  جت  جي مة 

كمدخل اجذلاتي   لت    

و عا القدرا   اجلو ة

رجةل   كتورا  غرل  التةة  ي ,

 ةعورة, كلي  الت ةرة, جة ت  

 بة ة.

 .(8022 . عبداجلليل جتيد اؤمرل , (9

ا  ارة ا جذلاتي ي  بطةق  

, الةةشر األهداب املتوا  

 ؤج   أبرار نةشرو  

 و و وعو ,  ةتةء, اليم .

(. 8002جو ة, حم وظ أمحد.   (20

    جو ة التملية     

خالل تطبيه  ة  ي  

6Sigma  يف  ؤج ة  التتليا

. دل  ا ةجب  وا  ارة التةل 

 (,71  ع(, 53 يوالتأ  , 

 469- 626.) 
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إ ارة (. 8024 كمت, حممد .  (22

اؤدرتل  التملية  ا  اررت  

. الطبت  األوىل.    ي واملتقد  

 نةشرو  و و عو , عمة .

 راك , أدد وحممو , أشرب.  (28

(.  تطلبة  تطبيه 8025 

Sigma6  وعالقت ة بةلتطورتر

التةحمليم  ظة ت  الطةئف. 

 ,(81 ع, دل  التةمي  واللقة  

 264- 844.) 

 و رت , أمحد رتوجف و  ةعدة , ةجد  (27

(,  دى 8025عبد امل د , 

 6Sigmaاجتخداي   ةهيا 

ا ل  اجلة تة  االر ني , 

التربي  لطمة  جو ة التتليا 

 262 (,06  ع(, 3 ي, اجلة ت 

–225   

سليس, عبدالرقيب أمحد حممد ,  (25

( أ ول   قذل  8022 

لت  يو اجلو ة يف كلي  

 ة و  الذلبي  جة ت  إ  يف ضو

Six Sigma ,  راج  علمي 

 قد   للمؤور التلم  األول 

للتطورتر األكة   ,  ت 

شتةر: اجلو ة ..الطررته  و 

 79 -78دتمع املتر   

 . جة ت   ةتةء7108نو مدل 

العلر , عبد الت رت  ب  نة ر.  (24

(.  تطلبة  تطبيه 8020 

 دخل جت  جي مة لت    

جو ة األ اء ظة ت  ا  ةي 

جتو  ا جال ي .  حممد ب 

ع , دل  الذلبي  وعلا الة س

 35)  ,227 – 242.) 

الص ةو , رتونس و يا, حممد  (26

(. الت ليل 8009  ا ا.  

ا  صةئ  بةجتخداي أجلو  

Six Sigma . املؤور
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ا  صةئ  الترب  اللةن  

/  4 - 7املةتقد يف ال ذلة 

 . نو مدل

ا  ارة . (8005  .التةرب, نة رتة (23

الطبت  اللةني ,  .االجذلاتي ي 

 الدار األكة  ي , ا جكةدررت .

التة ر ,  ةحل والػةل , طةهر.  (22

. ا  ارة واألعمةل(. 8025 

الطبت  الرابت .  ار وائل للةعر, 

 عمة .

 .(8025  الت رل , أمحد حممد, (29

 عروع  قذل  للتخطي  

االجذلاتي   لتطبيه اجلو ة 

 اليمةي , العة ل  يف اجلة تة 

جو ة  رب  لطمة املؤور الت

ة ت  التتليا التةل  املةتقد ظ

 , األر  . 3( -0 ال رقةء, 

(.  دخل 8022غبور, أ ةن  ال يد.   (80

جي مة جت  واجتخدا   يف 

إ ارة  ؤج ة  التتليا التةل . 

 دل    تقل  الذلبي  التربي ,

 (.835 – 782,  (7 ع(, 22 ي

(. تصور  قذل  8026   رلو , نتمة . (82

لتـطبـــيـه  ــدـخــل اجلـــو ة 

 Six Sigmaا  صةئ  

لتـطـــورتـر ا  اء ا  ار  

دل  الـ ــة ـت  اليـمـين. 

 (.567 -524, (6 ع  القلا,

 القبةن , ترك   يا قةجا. (88

إجتعراب امل تقبل  (.8028 

ا عتمة  ا كة    يف جة ت  

, رجةل   ةج ترل غرل  ةتةء

 ةعورة, كلي  الذلبي  , جة ت  

  ةتةء, اليم .

التخطي   .(8022  .حممد, أمحد (87

الذلبو  ا جذلاتي   ال كر 

  ار امل رلة عمة . .والتطبيه
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 .حممد, عبداللطيف  صلو (85

 ؤشرا  األ اء  .(8024 

لل ة تة  اليمةي  يف  الرئيس

ضوء املؤشرا  ا قليمي  

املؤور الترب  الدول  والتةملي , 

ال ة   لطمة  جو ة التتليا 

 .التةل 

 (.8004  .املةصو , طةر  حممد (84

واقع الب   التلم  يف دةل 

 دل  البة   .التلوي ا ن ةني 

 .206 -47 (9  ع ,جة ت  إ 

. ا لس األعلا للتخطي  للتتليا (86

 ؤشرا  التتليا يف  .(8028 

اجلم وررت  اليمةي   را ل  

, 8022/  8020 وأنواع 

 التةشر.ا  دار 

. ا لس األعلا للتخطي  للتتليا (83

 ؤشرا  التتليا يف  .(8027 

اجلم وررت  اليمةي   را ل  

, ا  دار 8028/ 8022وأنواع 

 اؤة   ععر

 .ا لس األعلا للتخطي  للتتليا (82

 ؤشرا  التتليا يف  .(8025 

اجلم وررت  اليمةي   را ل  

ا  دار  ,7103/ 7107وأنواع 

 اللةن  ععر.

. األعلا للتخطي  للتتلياا لس  (89

 ؤشرا  التتليا يف  .(8024 

اجلم وررت  اليمةي   را ل  

, ا  دار 7104/ 7103وأنواع 

 اللةل  ععر.

املكتب ا قليم  للدول التربي   (70

وبرنة و األ ا املت دة 

تقررتر  .(8007  .ا  ةئ 

التةمي  ا ن ةني  التربي  للتةي 

 و إقة   دتمع  7113:

 عمة .. املتر  
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أجرار (. 8004الةةبل  ,   ةد.   (72

الطررته  -اؤيو  ال داج 

لل يو  ال داج  وإ ارة 

. الطبت  األوىل.  ار  عةررتع

 وائل للةعر والتو رتع, عمة .

 .و ارة التتليا التةل  والب   التلم  (78

ا جذلاتي ي  الوطةي  لتطورتر 

التتليا التةل  يف اجلم وررت  

اليمةي  وخط  التمل 

 .7101 – 7116 امل تقبلي 

 .و ارة التتليا التةل  والب   التمل   (77

قوان  ولوائو   .(8002 

وأنحملم  التتليا التةل  والب   

 التمل .

اشلبو , أمحد وال خر , جنالء,  (75

( تصور  قذل  لتطورتر 8022 

الب   التمل  يف اجلة تة  

اليمةي  يف ضوء  تطلبة  

 راج  علمي  دتمع املتر  , 

التلم  األول  قد   للمؤور 

للتطورتر األكة   ,  ت 

شتةر: اجلو ة ..الطررته  و 

 89 -82 دتمع املتر  

 . جة ت   ةتةء.نو مدل
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