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المستخلص :
يهدف هذا انجحث إنً دراسخ اثز تطجيق انجىدح انشبيهخ عهً االداء ثابنتطجيق عهاً
كهيخ االسُبٌ – جبيعخ انعهىو وانتقبَخ .
تتًثاام اهااداف انجحااث عااي ان ااعي وراء اةُاابت االدارح عااي تطجيااق انجااىدح انشاابيهخ
ثبنكهيخ وحم كم انًعىةبد انتي تحد يٍ تطجيق انجاىدح انشابيهخ دا ام انجبيعاخ واالرتقابء
ثبنجيئخ انجبيعيخ ثًب يعىد ثبنفبئدح عهً االدارح وانعبيهيٍ وانطالة.
يشكهخ انىرةخ انجحثيخ تتًثم عي تحقيق واثجبد اثز انجىدح انشبيهخ عهاً االداء وياب
يدي اثز تطجيق انجىدح انشبيهخ عهً انعبيهيٍ دا م انجبيعخ.
ياٍ اهاى انُتاابئل وانتى ايبد انتااي تى ام انيهااب انجبحاث هااي انقجاىل انتاابو ياٍ ةجاام
االدارح واالسبتذح وانعبيهيٍ دا م انكهيخ ثتطجيق يُهل انجىدح انشبيهخ عهً انزغى يٍ عدو
احبطخ ثعض االسبتذح واالدارييٍ احبطخ تبيخ ثًفهىو انجىدح انشبيهخ .
عهااً االدارح دا اام انكهيااخ اٌ تكااىٌ اكثااز يزوَااخ عااي انً اابَدح واناادعى نالساابتذح
واالدارييٍ يًب يعىد ثًزدود ايجبثي عهً انتح يٍ انً تًز عي االداء .

Abstract :This research aims to study the effect of the application of
total quality management to the Faculty of Dentistry - University
of Science and Technology.
The objectives of the research in the pursuit of persuading
the administration in the application of TQM College and
resolving all the obstacles that limit the application of Total
Quality within the University environment and upgrade courses for
the benefit of the administration, staff and students.
The problem of the research paper is to investigate and prove
the impact of TQM on performance and how after the application
of total quality staff within the university.
the most important conclusions and recommendations
reached by the researcher is the full acceptance by the
administration and faculty and staff within the college application
of total quality management in spite of some not to inform teachers
and administrators fully surround the concept of total quality. On
the administration within the college to be more flexible in the
support and support for teachers and administrators, which would
yield a positive continuous improvement in performance.

مقدمة -:
في ظل التطور العالمي والتغيرات السريعة في مجال عمم االدارة و يعتبر مفهوم
الجودة الش اممة من اهم المفاهيم التي ساهمت في التطوير والتحسين في االداء وعمم
االدارة عموماً .
مفهوم الجودة الشاممة هو جودة نظام وليس جودة منتج او خدمة فقط  ،بحيث
يجب ان تكون الجودة في كل العمميات االدارية داخل المؤسسة .
مفهوم الجودة الشاممة هو التركيز عمى رضا اصحاب المصمحة عموماً بمختمف
مسمياتهم العميل  ،المالك  ،العاممين  ،وايضا االستمرار في عمميات التطوير والتحسين
المستمر في االداء لمواكبةً لمتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية لممؤسسة.
مشكمة البحث
تتمثل مشكمة الورقة البحثية في تحقيق واثبات اثر الجودة الشاممة عمي االداء يمكن
صياغتها في ما مدى أثر تطبيق الجودة الشاممة عمي العاممين في كمية طب األسنان
جامعة العموم التقانة
أهداف البحث:
تشتمل اهداف البحث عمي االتي:
 -1السعي وراء إقناع اإلدارة في تطبيق الجودة الشاممة
 -2حل كل المعوقات التي تعوق أو تحد من تطبيق الجودة الشاممة داخل الجامعة
 -3االرتقاء بالبيئة الجامعية مما يعود بالفائدة عمي اإلدارة وعمي العاممين وعمي
الطالب

فروض البحث :
 -1اقتناع ودعم اإلدارة بأهمية تطبيق الجودة الشاممة يودي الي التطوير
المستمر في الجامعة
 -2هنالك معوقات داخل الجامعة تحد من قدرة الكمية عمي تطبيق الجودة
الشاممة
-3االهتمام بتدريب العاممين واألساتذة داخل الكمية يساعد عمي تطبيق
الجودة الشاممة
اهمية البحث -:
تتمثل اهمية البحث في السعي الدائم وراء التحسين المستمر لالداء الوظيفي في
التعميم العالي بجامعة العموم والتقانة وذلك يعود بالفائدة عمى الجميع داخل الجامعة
ويخم ق التطور والتحسين المستمر لالداء داخل الجامعة بيئة جامعية صالحة وخالية من
المعوقات ويساعد في تخريج طالب اكثر كفاءة ومهنية ويزيد ايضا من كفاءة االساتذة
واالداريين  ،مما يجعل جامعة العموم والتقانة تنافس عمى الريادة عمى مستوى الجامعات
العالمية في االداء والتحسين والتطويرالمستمر.
حدود البحث
حدود البحث المكانية ـ كمية طب األسنان جامعة العموم والتقانة
الحدود الزمانية ـ 2100 -2102م
حدود البحث البشرية تتمثل في بعض أعضاء هيئة التدريس اإلداريين في داخل كمية
طب األسنان جامعة العموم والتقانة

