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دراسة تطبيقية على قسم المعلومات والمكتبات إدارة الجودة الشاملة:   
 في المعهد التقني/ الموصل

 

 بديعة يوسف عبد الرحمن
 المعهد التقني/ موصل

 

 المستخلص:
 تأتي أهمية البحث في أنه:           

فيييي الم  يييد  سيييي مل  تيييق تدبييييل ودا ا الميييفدا ال ييييمتة فيييي اسيييل تتنييييي  الم تفميييي  فالم تبيييي       
المفصل فيس ق  تيق تديفي  مفانيل ال ميل اي ييديمي فيسي ل فيي تفصييل الم  فية بيل ي تيية  التتني/

 فال  يءا المدتفبة. 
 

 هدف البحث: 
 ي دف البحث ولق تدبيل ودا ا المفدا ال يمتة، فذلك بتنيفل تتفيل:

 . من ج ميدا افا د الم تفمي  من حيث:1
 تنيسب ي مع الزمن.أ. حمل الميدا ف ميت ي فمدى 
 لتميدا مع المزء النظ ي. يل. مدى ا تبيد المزء ال مت

 ج. مدى و سيل الميدا م ي ا  م  فية لتدتبة.

 د. مدى مالئمة المت  ا  ف دد الفحدا  لمتدتبي  منح الد مة ال تمية. 
 . تتفيل  ضف هيئة تد يس ميدا افا د الم تفمي  من حيث:2

د ل. فايسيييليل الحدي يية  فييي التييد يس فتفصيييل لم  فيية بيل ي تييية أ. مييدى التتييدل فييي اي ييذ بيييل
 فال  يءا المدتفل.

 ل. مدى ت صيص  ضف هيئة التد يس الفا  ال يفي يداء أ ميله الميم ية.
 منهج البحث وأدوات جمع المعلومات:

  ا تمد البحيث  تيق مين ج د اسية الحيلية فاسيت دال اةسيتبينة  يأداا مين أدفا  مميع لم تفميي
( 34التي فز    تق مميع دتبة الصف ال يني في اسل تتنيي  الم تفمي  فالم تبي  البيلغ  ددهل )

   ديلبي.

 حدود البحث:
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 مفضف ًي: تتفل ميدا افا د الم تفمي  ف ضف هيئة تد يس ي. 
 م ينًي: اسل تتنيي  الم تفمي  )الم تبي  / الم  د التتني / المفصل(.

 .2007-2006زمينًي: 
 أدبيات الموضوع السابقة:  
فالتيييي هيييدف  وليييق امميبييية  ييين ميييدى ف يليييية و ييي اك الدتبييية فيييي تتيييفيل  (1)د اسييية يفسيييف أبيييف فيييي ا .1

مستفى مفدا ال دمي  الت تيمية لمؤسسي  الت تيل ال يلي فالتي ست دل في ي اةستبينة التي فز   
تيفيل مسيتفى الميفدا ال يدمي   تق دتبة ميم ة التيدس فايد بيني  الد اسية أن و ي اك الدتبية فيي ت

الت تيمية في الميم ة له في تيية  بيي ا ف يف يحتيل نتييئج ويميبيية فيي الت ي ف  تيق ب اء الدتبية فيي 
 مستفى مفدا الت تيل فمدى ود ا  ل  ل متيي  الت تيل.

فالتي هدف ولق بحث ميدى مالئمية بيئية مؤسسيي  الت تييل ال ييلي فبيئية  (2)د اسة سيلل الغنبفصي .2
الستدين ايبفس  يصة لتدبيل ودا ا المفدا ال يمتة في مميل  دمي  الت تييل ال ييلي فايد ميم ة 

ن ييء بيئية  أفصق البيحث  تق ض ف ا النظ  في ون يء م تل ابيفل م  يزي يتيدل  دمية متمييزا فا 
 مدا ا المفدا ال يمتة بيلميم ي .

 يفنيييه فتتييفيل ميييدا)نظل فالتييي هييدف  ولييق تتييفيل  ضييف هيئيية التييد يس فم (3)د اسيية أميييني مميهييد .3
اسيت مي  الم تفمييي ( التيي تييد س لت  اية ال اب يية بتسييل الم تبيي  فالم تفمييي  فيي  تييية ايدال فييي 
ميم يية المنففييية فاييد تييل تفزيييع اةسييتبينة  تييق دتبيية ال  ايية ال اب يية فظ يي   الد اسيية بنتيييئج  ديييدا 

ن هيئيية التييد يس فالدييالل من ييي: فضييفه ال ييدف ميين الميييدا لييدى الدتبيية فسييي د  المنيا ييي  بييي
أ نييييء المحيضييي ا   تيييق زيييييدا اسيييتي يل المييييدا، ف ييي فى الدتبييية مييين  يييدل اسيييتدي ت ل اةتصييييل 
بس فلة مع هيئة التد يس لت صل الد اسي ايفل فاد تل تفزيع اةسيتبينة  تيق دتبية ال  اية ال اب ية 

  فسي د  المنيا ي  بين فظ    الد اسة بنتيئج  ديدا من ي فضفه ال دف من الميدا لدى الدتبة
هيئيية التييد يس فالدييالل ا نيييء المحيضيي ا   تييق زييييدا اسييتي يل الميييدا ف يي فى الدتبيية ميين  ييدل 

 استدي ت ل اةتصيل بس فلة مع هيئة التد يس.
:Total quality management  إدارة الجودة الشاملة فتعار ي 

 :(4)ش ديدا ةدا االمفدا ال يمتة من ي ت  يف ل ف  فهنيك ت ي  ي
هييي مممف يية ميين المبيييدت فايدفا  فامميي اءا  التييي تييفف  التفميييه فام  يييد يداء م تتييف اين ييدة 
فاي مييييل الالزمييية مدا ا المنظمييية فت تميييد  تيييق ت ييييين اي ييي يص المنيسيييبين فيييي ايميييي ن المنيسيييبة 

 ف  يءا ال يمتين.
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 دال المييفدا فييي  ييل ال متيييي  ففييي : هييي ودا ا اسييت اتيمية ت ييتل بأسييت(5)أمييي ت  يييف المفسييف ة الحيي ا
فالت تييييل فالح فمييية فصيييني ي  ال دمييية فالبييي امج ال تميييية. فتسيييت دم ي  عمميييية   دييييدا من يييي التصيييني

 أيضًي نيسي.
:  بي ا  ن نظيل تست دمه الميم ي  (6)ن يميالفت  ف ودا ا المفدا ال يمتة في الت تيل ال يلي لمالل 

 نظمت ي ال   ية الم تت ة فتحسين مستفيي  ايداء التنظيمي في ي.لتسيد ا  تق ال متيي  الت تيمية ي
نسييت تص ميين  ييل هييذي الت ييي يف بييأن ودا ا المييفدا ال يييمتة فييي الت تيييل ال يييلي: هييي ت ي ييل 
ت تيميييية ف متيييية ميييع النظييييل المييييم ي بميييي تميتيييه مييين أسييييتذا. فدتبييية فمنييييهج فمسيييتتزمي  مممف ييية 

ي  فالم ا ييز ال تمييية الم تبديية ب ييي فايدا ا  المت صصيية ففييل بيي امج اينظميية ال   ييية المتم تيية بيل تييي
 ف دد م سفمة بغية تحتيل ايهداف فمن  ل  دمة الممتمع.

 
 أهمية إدارة الجودة الشاملة:

 ون أهمية تدبيل ودا ا المفدا تتت ص في:
  . تسي د في ت  يز م فد الميم ي  فالمؤسسي  الت تيمية لمتيب ة احتييمي  السفل.1
 . ت دق ف صة  يلية لتمنيفسة في المميل الت تيمي بين المؤسسي  الت تيمية.2
 . تحسين مستفيي  اةتصيل بين أ ضيء هيئة التد يس فالدتبة.3
 . تحسين فتدفي  أسيليل فد ل التد يس. 4
 . تم ن من التييل بتتفيل فم ام ة ايداء ب  ل مستم ا.5
  ة حتق يمدفا ف صًي في سفل ال مل. .  فع من مستفى فم ي ا    يمي الميم6
 .(8)% من الفا 50. ون تدبيل المفدا ال يمتة في الت تيل يفف  7

لييذا نميييد أن  يييدد المؤسسيييي  الت بفيييية التيييي ت ضيييع لنظييييل ودا ا الميييفدا ال ييييمتة يتزاييييد حيييفل 
( مؤسسية 78ال يلل ب  ل مد د ف ي الفةيي  المتحدا ايم ي يية تزاييد  مؤسسيي  الت تييل ال ييلي مين)

فايد دبتي    دييد مين الميم يي  ال  بيية تم بية ودا ا  (9)1991مؤسسة  يل  2196ولق  1980 يل 
الميييفدا م يييل ميم ييية المتيييك  بييييد ال زييييز بيلسييي فدية فالميم ييية ايم ي ييييية فيييي فتسيييدين الزاييييزيل فييييي 

 .(10)مص 
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة:  

 من أهل المبيدت:
 تق احتييمي  فتفا ي  المست يدين من الدتبة فالس ي لتحتيت ي.. الت  يز  تق الت  ف  1
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  .. التأ يد المستم   تق التدفي  فتحديد م ييي  مستفيي  المفدا2
  .. الت  يز  تق ال مل الممي ي3
 . تم ين ال يمتين فتح يزهل  تق تحمل المسؤفلية فمنح ل ال تة فالستدة ال يمتة يداء ال مل.4
 

 رة الجودة الشاملة: مبررات تطبيق إدا
 :(12)ون ب ض مب  ا  تدبيل ودا ا المفدا ال يمتة         

  .. ا تبيد المفدا بيينتيمية1
  .. وتصيف نظيل المفدا بيل مفلية في  يفة الممية 2
 ..  يلمية نظيل المفدا فهي سمة من سمي  ال ص 3
 .الت تيمية. نميه تدبيل نظيل المفدا ال يمتة في ال ديد من المؤسسي  4

 :(12)متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي
 . تفف  التني ة لدى مؤسسي  الت تيل ال يلي بأهمية است دام ي فد م ي ل ي.1
. ز   التف ية فالتني ة لدى مميع ال يمتين في مؤسسي  الت تيل ال يلي بأهمية أدا ا المفدا ال ييمتة 2

 ابل التدبيل.
فحيد ال متيي  لت فع من مستفى مفدا ايداء فتتتيل الت يليف من  الل م ل ال مل يتل بأسيتفل . ت3

 فاحد.
 .  مفلية المتيب ة فاستم ا هي من  الل لمين التن يذ فضبد النف ية.4
 . سييسييييييية أ ييييييي اك ال ييييييييمتين فيييييييي ممييييييييع ممييييييييي  ال ميييييييل ةسييييييييمي فيييييييي ات ييييييييذ التييييييي ا ا  فحيييييييل 5

 الم ي ل. 
1987 (E) 9000المعيار الدولي ايزو: 

 : (13) مي يتي 9000تتت ص أهداف الم يي ايزف 
 فال فابد بين م يهيل المفدا ايسيسية    . تفضيح ال  ف اي1
المييفدا فالتييي  . تزفييد اي  يييدا  الالزميية ة تيييي  فاسيت دال ستسييتة ميين الم ييييي  ايدا يية  يين نظييل2

 لدا تية.يم ن است دام ي يهداف ودا ا المفدا ا
  فان المصدتحي  ايسيسية لتم ييي   تق المستفى الدفلي هي:

 فالتي تت   ل ابل ايدا ا ال يمة. Quality Policyأ(   سييسة المفدا 
 فتم ل فظي ة ايدا ا في تحديد فتن يذ سييسة المفدا. Quality Managementل( ودا ا المفدا 
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المسييؤفليي  فامميي اءا  فال متيييي  فالمييفا د لت يييذ نظيييل ال ي ييل التنظيمييي ف  Quality Systemج( 
 ودا ا المفدا.
ايسيليل فالن يدي  الت غيتية المسيت دمة لتحتيتيي متدتبيي   Quality Controlد(  م اابة المفدا 

 المفدا.
ضييمين ايف يييل الم دديية فالمنظميية فالضيي ف ية م ديييء  تيية  منيسييبة  Quality Assuranceهييي( 

 دمة سفف تحتل متدتبي  المفدا.بأن المنتج أف ال 
 

 :(14)العناصر التي تطبق عليها معايير التقويم

ال يئيية ال تمييية بمييي فييي ذلييك أ ضيييء هيئيية التييد يس فت ييمل مييؤهالت ل ف بيي ات ل ال تمييية فالم نييية  .1
فمدى ت صيص ل الفا  ال يفي يداء أ ميل ل الميم ية، فتف ييل ال الايي  الت بفيية بيين أ ضييء 

 س فالدتبة فمدى التتدل بيست دال الد ل فايسيليل الحدي ة في التد يس.هيئة التد ي

البيي امج الد اسييية فمييدى مالءمت ييي ةحتييمييي  الممتمييع، فا تبيييد الميين ج الد اسييي ب سيييلة الميم يية  .2
فأهييداف ي  فتييفف  نظييل محييددا فم تنيية ف يدليية لتتييفيل أداء الدتبيية، فمييدى مالءميية المتيي   فالميين ج 

 الد مة ال تمية الممنفحة لتدتبة.        ف دد فحداته مع

 الم تبي  فم ا ز الم تفمي . .3

 المفانل الميلية. .4

 المبيني فالم افل فالتس يال  المت تتة بيل متية الت تيمية. .5

  دمي  الدتبة فال يمتين)أن دة   يية ال بيل، م يفأا الت فل، ال  فض الميلية(. .6

  ؤفن الدتبة فالنتيئج. .7
 

 لمادة قواعد المعلومات: المفردات الرئيسية
لتييد تييل ا تيييي  ميييدا )افا ييد الم تفمييي ( التييي ت ييدا يس فييي الصييف ال يييني فييي الم  ييد التتنييي/ 
مفصييل، ميين ابييل  ضييف هيئيية تد يسييي يحمييل  يي يدا الميمسييتي  فييي  تييل الم تفمييي  فالم تبييي ، لمييي 

 تضمه الميدا من م  دا  نظ ية ف متية فهي:
 

 النظري:المفردات الرئيسية للجانب 
 المت ي  التتتيدية: التف يل/ المبيدت / اينفا 
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 اي دا البييني  / التف يل / الغييي  / ايهداف / المزايي فص ي  
 نظل ودا ا البييني  فالمت ي  

 ال الاي  البيينية / التف يل / المزايي / اينفا 
 النميذج البيينية / الت  يف / المزايي / ال صيئص / اينفا 

 تفا د المت ددا / ال  يفي  / التفائل الم  فسة نظل ال
 نظل ال  يفي  / الفظيئف / ال صيئص، أسيليل البحث

  MARC، نظيل OCLCنظيل البييني  الببتيفغ افية / نظيل 
 :المفردات الرئيسية للجانب العملي

 / ايي يزا  نظيل ودا ا افا د الم تفمي  / الت غيل / أنفا  التغي  المست دمة / أنفا  الحتفل 
 محتفيي  اي دا البييني  فأفام هي. 

 ون يء متف ال   سة / فتح متف ال   سة، البحث  ن التيفد في المتف الم   س فالتدبيل لالي يزا . 
 فتح التيفد. 

 بنيء فتصميل اي دا الم تفمي  مصغ ا.
 تصميل فأ داد فدبع التتي ي . 
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 ونتائجها: تحليل االستبانة )استمارة التقويم(
 لقد ظهرت نتائج تحليل االستبانة كما مبين في الجدول أدناه:

 

 النسبة أوافق السؤال ت
ال 
 النسبة أوافق

أوافق إلى 
 النسبة حد ما

ال 
 النسبة أعرف

 20 7 32 11 0 0 47 16 تل   ه فتفضيح أهداف الميدا في بداية السنة 1
سيييييي د التستسيييييل المييييييد المحيضييييي ا   تيييييق تفضييييييح  2

 اف الميداأهد
16 47 4 12 14 41 / / 

 20 7 / / / / 79 27 تل ا اءا ف تيبة م  دا  الميدا في بداية السنة 3
 / / 18 6 41 14 41 14 الذاتي فالت تيل لتبحث م صصة سي ي ضم  الميدا  4
 / / 32 11 9 3 59 20 سي د  المنيا ي  ا نيء الد س  تق ف ل الميدا 5
 24 8 20 7 41 14 15 5 لت مف  الي ي في بداية السنة  تفف  المصيد  ال تمية 6
 9 3 20 7 32 11 38 13 يتنيسل ال لء الد اسي لتميدا مع الزمن المحدد له 7
حمييل ف مييية الميييدا منيسييبة )ليسيي  بحيميية لحييذف أف  8

 وضيفة( 
7 20 16 47 6 18 5 15 

ال  النسبة أوافق السؤال ت
أوافق إلى  النسبة أوافق

ال  سبةالن حد ما
 النسبة أعرف

 18 6 12 4 32 11 38 13  مت  أسئتة ايمتحين محتفى الميدا  9
 20 7 18 6 29 10 32 11 أسئتة ايمتحين لتميدا فاضحة فم  فمة  10
 / / 44 15 21 7 35 12 أضيف  الميدا م ي ف فم ي ا  مديدا لك  11
أ تيييبد الميييزء ال متيييي لتمييييدا بييييلمزء النظييي ي فسيييي د  12

 ف مه  تق
19 56 11 32 4 12 / / 

 / / 44 15 21 7 35 12 است دف المزء ال متي تنمية الم ي ا   13
 12 4 20 7 47 16 21 7 السي ي  المحددا لت متي  يفية  14
 / / 15 5 24 8 62 21 ت يمل التد يسية الدالل بيلتسيفي  15
 / / 9 3 20 7 71 24 ت مع التد يسية الدتبة بيل مف  الي ي 16
 / / 12 4 50 17 38 13 يست دل الدتبة فسيئل م تت ة لالتصيل بيلتد يسية 17
 / / 29 10 15 5 56 19 مفا يد المحيض ا  منتظمة 18

 
 ويتضح لنا من الجدول أن:
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% مييين الدتبيية أ يييدفا  تييق أنيييه تييل  ييي ه فتفضييييح 47أاييل مييين نصييف الدتبييية فبمييي ي ييي ل نسييبة  .1
% مين ل ةي  فيفن ون  يني  ايد 20ي بداية السينة، فأن نسيبة أهداف ميدا افا د الم تفمي  ل ل ف

فضييح  أهييداف الميييدا أل ة فسييبل ذالييك هييف أن هييؤةء الدتبيية  ييينفا غيييئبين  يين المحيضيي ا  
 ايفلق.)*(   

% ميين الدتبيية بينييفا أن تستسييل المحيضيي ا  47فبييين أاييل ميين نصييف الدتبيية فبمييي ي يي ل نسييبة  .2
 سي د  تق تفضيح أهداف الميدا.

% ميين ل 20% ميين الدتبيية  تييق أنييه تييل ايي اءا ف تيبيية م يي دا  الميييدا فييي بداييية السيينة ف79أ ييد  .3
 ةي  ففن ذلك فلسبل  مي ذ   في النتدة ايفلق هف غييل الدتبة في بداية السنة)*(.

% من الدتبة أن الميدا ضم  سي ي  م صصة لتبحث فالت تيل الذاتي، فل النسيبة 41ففضح  .4
دا ليسي  ل يي سيي ي  م صصية لتبحيث فالت تييل اليذاتي فسيبل ذليك % فضحفا أن المي41ن س ي 

 هف أن الدتبة أن س ل لل يؤيدفا فامبيت ل ال يصة لتت تيل،  مي أ د  ذلك تد يسية الميدا.

 % من الدتبة أن المنيا ي  أ نيء الد س سي د   تق ف ل الميدا.59أ ي   .5

% أ يدفا 41  الي يي فيي بدايية السينة ف% من الدتبة بأن المصيد  ال تمية متفف ا لت ميف 15أميل  .6
% ميين ل ةي  فييفن ون  ينيي  متييفف ا أل ة فيبييدف أن ييل لييل يحيييفلفا حتييق الت تيييش 24 ييدل تفف هييي ف

ن سبل ذلك ي فد في الحتيتة ولق فتدان ايمن فالدمأنينة فيي البتيد فال ي ف  بييلتتل ف يدل   ن ي فا 
 ايستت ا  لدى الدتبة.

 لء الد اسيي ميع اليزمن المحيدد ليه فهيذي النسيبة ليسي  بيلمسيتفى % من الدتبة تنيسل ال38أ د  .7
 % من ل مفافتفن ولق حد مي  تق ذلك.20% من ل لل يفافتفا  تق ذلك ف32المدتفل ف

 

 .(*)17/1تأ د ايم  من م ام ة سمل غييبي  الدتبة بتي يخ 
% 20د أمييل أمي فيمي ي ص تنيسل حمل الميدا ف ميت ي )ليس  بحيمة ولق حذف اف وضيفة(فت .8

% مين ل  فن يي غيي  منيسيبة ففيي الفاايع لتيد اات حيفا 47من الدتبة  فن ي منيسبة في حين أمييل 
حييذف ال صييل ال ابييع ميين الميييدا فالييذي يتنيفل)النميييذج البيينييية( فيبييدف أن هييذا ال صييل يميييل ولييق 

 الص فبة فال  ل بيلنسبة لدتبة  تق مستفى الم  د.

% 32اةمتحيين  يني   ييمتة لمحتيفى المييدا. فأفضيح نسيبة  % مين الدتبية بيأن أسيئتة38أميل  .9
 من ل  بأن ايسئتة غي   يمتة لمحتفى الميدا.

% من ل فافتفا ولق  حد ميي 18% من الدتبة بأن أسئتة اةمتحين فاضحة فم  فمة ف32  ف  .10
 % من الدتبة أ دفا  تق  دل فضفه ايسئتة.29 تق ذلك، وة أن 



  

 117 

م2007هـ 1428(47/5آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

% مين الدتبية بأن يي 35ضيف  م يي ف فم يي ا  مدييدا فتيد أمييل أمي فيمي ي ص  فن الميدا أ .11
 % من الدتبة فافتفا ولق حد مي.44% من ل لل يفافتفا  تق ذلك ف21أضيف  

% ميين الدتبيية ا تبيييد المييزء ال متييي لتميييدا بيييلمزء النظيي ي فسييي د  تييق ف مييه فهييي 56فضييح  .12
سيبل ذليك  ميي بيين الدتبية  % من ل  دل اي تبيد في فد32نسبة تزيد  ن النصف، بينمي فمد 

 ولق اتة الحفاسيل المتفف ا في م تب  الحيسبة ال يئد ولق التسل)*(.

% مين الدتبية بيلمفافتية 35أمي فيمي يت تل بيسيت داف الميزء ال متيي لتنميية الم يي ا  فتيد أمييل  .13
 % من ل بمفافتت ل  تق ذلك.44ولق حد مي 

غي   يفية فسبل ذلك ي يفد لتتية الحفاسييل % من الدتبة بأن السي ي  المحددا لت متي 47ا د .14
( فتيييد ف ييييدا ةت ميييل  ت يييي فيييي 3المتيييفف ا فيييي م تبييي  الحيسيييبة لتتسيييل، وذ وني  يييدد الحفاسييييل )

الفايي  ن سييه بسييبل ال دييال  المت يي  ا ل ييي نتيميية اسييت دام ي ميين ابييل دتبيية اسييمني فاسييل ودا ا 
المسييييت دمين لتحفاسيييييل أ  يييي  ميييين المييييفاد فلتصيييي ين ايفل فال يييييني فيبتييييغ بييييذلك أ ييييداد الدتبيييية 

 ( ديلبًي.250)

% ميين 15% مييفافتت ل  تييق ذلييك ف62فيبييدف ان التد يسييية ت يمييل الدتبيية بيلتسيييفي فتييد أميييل  .15
 الدتبة مفافتين ولق حد مي.

 % من ل  تق ذلك. 71 ذلك يتضح أن التد يسية ت مع الدتبة لت مف  الي ي فتد أ د  .16

% ميين الدتبيية  ييدل اسييت دام ل 50يسيي  مت ييددا وذ بييين أمييي فسيييئل اةتصيييل بيلتد يسييية ف ييي ل .17
 لفسيئل  ديدا لألتصيل ب ي. 

% مييين الدتبييية ميييفافتت ل  تيييق  يييفن مفا ييييد المحيضييي ا  منتظمييية فهيييي نسيييبة متبفلييية 56فأ يييد  .18
فسبب ي ايسيسي  مي ن تل الظ فف ايمنية غي  المستت ا لتبتد )م ال   ي ا ميي ييتل غتيل المسيف  

يمين بيلمينيل اييسي  لمدينية المفصيل صيبيحي فاليذي ييؤدي وليق و ياية أف التي ت بد المينيل اي
تأ ي  فصفل ب ض التد يسيين فالدتبة ولق الدفال في الفا  المنيسل، أف ايييل التيفا  المحتتية 
بمحيصيييي ا ب ييييض  منيييييدل المدينيييية فمنييييع النيييييس ميييين مغيييييد ا بيييييفت ل، افحييييدفث ان مي )سيييييي ا 

المحيضييي ا   دايميييف  تمبييي  التد يسيييي  تيييق تغييييي  مفا يييي م   ييية، بفا نيسييي ة،...الخ( ل هيييذي
 ب  ل أف بآ  .
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 :مقترحات البحث
د ييييفا ولييييق ميم يتنييييي فم يهييييدني ولييييق تبنييييي وسييييت اتيمية مدا ا المييييفدا ال يييييمتة لت مييييل  تييييق زييييييدا  .1

اينتيميييية فالن يييفض بمسيييتفى ايداء فتحسيييين مسيييتفى فميييفدا ال ييي يمين الميييؤهتين  تمييييي فتتنييييي 
 د.ل دمة البت

يم ين التييفل: ون ميم يتنييي فم يهييدني تسييتديع تسيي ي   يفيية وم ينييت ييي ف ب ات ييي ةسييت دال فتدبيييل  .2
وسييت اتيمية المييفدا ال يييمتة فييي أن ييدت ي، يم ن ييي ميين اسييت دال م ييييي  تتفيمييية لت متييية الت تيمييية 

التيد ا  ت مل المن ج الد اسية من حيث ال مفلية في تغديية المفضيف ي  ال ئيسية،فتنيسيب ي ميع 
 ايستي يبية لتدتبة، فا تبيد ي بيلفااع ال متي.

 ت صيص سي ي  لتبحث فالت تيل الذاتي. .3
 تففي  المصيد  فالم امع في م تبة التسل. .4
 و يدا النظ  فم ام ة ال صل ال ابع من ميدا افا د الم تفمي . .5
 م ل أسئتة اةمتحين أ    فضفحي ف مفلية. .6
بة فم يلميية  يفيية النييفااص منييه فتزفيييدي بيينظميية ال يصيية زييييدا  ييدد الحفاسيييل لم تبيي  الحيسيي .7

 لتتد يس ممي سيم ن مميع الدتبة من التد يل أ نيء السي ي  ال متية.
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At the Technical Institute / Mosul 
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Abstract: 

The importance of the research is that: 

      He will work on applying TQM in the Information Technology and 

Libraries section of the Technical Institute / Mosul and seeks to develop 

aspects of academic work and contribute to communicating knowledge of 

the effectiveness and efficiency required. 

 


