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رئيس مجلس إدارة الجودة والتميزو–رئـيـس جـامـعـة أسـيـوط 

طارق عبد هللا الجمال / ستـاذ الدكتور السيد األكلمة 

األساسيةالقدراتوبناءواالستراتيجياتاألهدافوتنفيذاألداءكفاءةلرفعداريةاإلالعملياتفيرائدٍ كنهجٍ التميزعلىنعمل
إدارٍيجهازبتكوينتقضيوالتي"2030مـــصــــررؤيــــة"المستدامةالتنميةخطةضوءفيالدولةرؤيةلتحقيقوالالزمة

لـــتــوجـــــهاأهــــــدافتحـــقـيــقفــيأسيوطجامعةبــــــدوريماناإٍو،التنميةتحــقــيــقفيبدورهيســـاهـــممــحــكموفـــعــالكفء
األداءفيوعيةننقلةإحـــداثعـــلىأسيوطجامعةفيحرصنا؛الحبيبةبــمــصــــــرنــــالالرتقاءالــــدولةتتبناهالذياإلصالحــــي

البشريةقدراتالوتنميةالتطوراتلمواكبةوذلك؛بالجامعةاإلدارٍيالجهازفيوالتميزالجودةتحقيقطريقعنالمؤسسي
وبناءفعالنافستاإليجابيالتنافسمنبيئةخلقلىإباإلضافةوالتميزالجودةمعاييريحققإدارٍيتطويروجودخــــــاللمـــــن

وتـــطـــورتـــقـــدممـــنةالحبيبجامعتناثمارهتجنيوالذيالجامعةقـــــطـــاعـــاتجميعفـــــــيوالتميزالتطويروقــــيـــممبادئوترسيخ
ليسالجامعةقطاعاتلفمختفيوالجودةوالتميزالتطويرتحقيقفكرةتأتيالفريقبروحوالعملللـتــنـافـســيــةودعًمـــا.وازدهار

بالجامعةعامليناللجميعالتوفيققلبيكلمنوأتمنىالـــمـــــؤســــساتمــســـتـــــوٍىعــــلــىأيًضابــــلاألفرادمستوٍىعــــلـىفقط
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نائب رئيس مجلس إدارة الجودة والتميزو–أمـيـن الـجـامـعـة الـمـسـاعــد 

مـصطـفـى حــسـن عـلـى/ االستـاذ كلمة 

جودةروتطويالمتعاملينرضالتحقيقوالسعيللجامعةاإلداريالجهازداخلوالجودةالتميزثقافةنشرعلىنعمل

المؤسسيداءاآلفىنقلةإلحداثالفريقبروحوالعملالمؤسسيةالتنافسيةودعمالحياةجودةوتحسينالجامعيةالخدمات

منالدولةرؤيةمعةالمتوافقالطموحةالرؤيةبتحقيقالمتميزةاإلداريةحياتنافيقومونالبشريةالقدراتوتنميةوتطوير
جميعمعمنشودةاللألهدافالفّعالوالتطبيقبهاالمناطةالرئيسيةالمهامإطارضمنوالخططاالستراتيجياتإعدادخالل

والهيئاتتوالوزاراالقطاعاتالىوباإلضافةالجامعةداخلالموجودةوالمستشفياتواالقساموالمراكزوالكلياتاالدارات
أعلىققيحوبماالمعنيينجميعومتطلباتتوقعاتوتجاوزتلبيةيضمنوبماالجامعةخارجمنالمهتمةواالطراف
.المجتمععلىاإليجابيالتأثيرذاتوالمخرجاتوالنتائجالرضامستويات
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يعتمدهناومنللتنفيذامنهالمناسبوطرحاألفكاربلورةمسؤولياتهامنتنسيقيةاستشاريةعمليةاإلدارٍيالتطويريعتبر
النتائجتكوٍنأنهدفالوإنمابذاتههدفاًٍالتطويروليسالعمليةلهذهالمسؤولينجميعدعمعلىالتطويريةالعمليةنجاح
الساعيهدففباختالواهدافهمحتواٍهويختلف،الجميعلهايسعىغايةالتطوير،منهالمنشودالهدفوتحققجيدة
فهىالتطويرسبلكانتوأياًٍأفضلحالإلىحالمنالراهنالوضعتغييرإلىيسعىالتطويرفىوالراغب،إليه

منماكلخاللهامنيقدماستشاريةوظيفةاإلداريالتطويريعتبر،تطويرهاالمراداالنشطةباختالفتختلفبالتأكيد

ولكنهاا،بذاتهإدارةعلىتقتصرالاإلداريالتطويرمهمةبأنالقوليمكنولهذااألفضل،إلىالتغييرإحداثشأنه

دارياإلالتطويرعلىيطلقلذلكعنها،مسؤولوالكلالجميع،مهمةألنهااإلداريالتطويرفييعملموظفكلمهمة

.جماعيةوظيفةبأنه

مـحـمـد عــبـاس درديــر/ االسـتـاذ 

مـديـر الجودة والتميز وممثل اإلدارة العليا للجودة لمة ــك
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وطـيـسأة ـعـامـبجلنظم إدارة الجودة ن ـيـيـلـالداخن ـيـعـراجـمـق الـريـف
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إنٍجوهرٍالتطويرٍاإلداريٍهوٍإحداثٍالتغييرٍمنٍخاللٍالعملٍالحكوميٍالمتكاملٍوالمنظمٍوالموجهٍبشكلٍصحيحٍ،ٍباإلضافةٍالىٍأنٍ
لٍولذاٍفإنٍالجامعةٍٍهيٍالتيٍتتحم. تأخذٍزمامٍملكيتهاٍوتضعٍأطرٍإداريةٍلتحقيقهاالجامعةالتطويرٍوالتميزٍليسٍملزمٍقانونًا،ٍإالٍان

جلٍوريةٍمنٍأالمسؤوليةٍالرئيسيةٍعنٍمتابعةٍالتقدمٍفيٍالعملياتٍاإلداريةٍ،ٍٍوالبدٍمنٍتوافرٍتكنولوجياٍالمعلوماتٍوٍالبنيةٍالتحتية،ٍوهيٍضٍر
واتٍتقييمٍمثلٍأدإنٍالتطويرٍاإلداريٍأيضًاٍبحاجةٍالستخدام. برنامجٍالتدريبميزانيةتنفيذٍالقراراتٍالتيٍيمكنٍأنٍيكونٍلهاٍتأثيرٍكبيرٍعلى

مواردٍمراكزٍالتقييمٍ،ٍلتحقيقٍأهدافٍالتطويرٍومنٍالضروريٍأنٍيكونٍهناكٍتخطيطٍمناسبٍ،ٍواالستخدامٍاألمثلٍللأواالختباراتٍالمهنية
ياتٍلعمل،ٍواختيارٍالعاملينٍالمميزينٍ،والبدٍمنٍإنشاءٍالثقافةٍاإلداريةٍالتيٍيكونٍحصادهاٍوثمارهاٍفيٍالنهايةٍالتطويرٍوالتميزٍفيٍممارسةٍا

راتٍاإلداريةٍ،ٍويجبٍأنٍتكونٍهناكٍمرونةٍٍللتكيفٍمعٍالتغيراتٍالجديدةٍ،ٍكماٍيتضمنٍتحسينٍاألدواتٍوالتقنياتٍالتيٍيجبٍإحداثٍتغي
لٍةٍ،ٍوالبدائتكنولوجيةٍلهاٍفيٍاإلدارةٍ،ٍويجبٍأنٍيستهدفٍالتطويرٍاإلداريٍتحقيقٍالتحسيناتٍفيٍالقدرةٍاإلداريةٍعلىٍإزالةٍالعقباتٍالبيئي
وتخصصٍالهيكليةٍفيٍالمؤسساتٍالتقليديةٍواالبتكاريةٍالمنظمةٍبشكلٍبيروقراطي،ٍويجبٍأنٍيرافقهٍتفويضٍالسلطةٍلضمانٍسرعةٍاألداء

.المهامٍاإلداريةٍ

محمود حسن ميسل

سلوى عالء الدين 

مصطفى على أحمد

حسام على عمر 

محمدشذى محمد 

حسين شاكر سيد 
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القدراتباالرتقاءمحـدداتمنرئيساًٍمحدداًٍالمختلفةوقطاعاتهاللجامعةاإلدارٍيالجهازتطويرويشكل
الممارسةاالداريةالعملياتلكفاءةضرورياًٍشرطاًٍتشكلاالداراتأداءتطويرأنالىباإلضافةاإلدارية،
ألداءالتطويروأعمقأشملعمليةمنيتجزأالجزءاًٍاإلدارٍياألداءقيـاسوُيعـدٍّ.عامةبصفةوجودتها

موجودةالاالداريةالقطاعاتمختلفبمدخالتاألولىبالدرجةيتعلـقفهو،للجامعةعامبشكلالمؤسسي
وتعكسقويم،والتللقياسوالقابلةالواضحةالمؤشراتمنمجموعةتحتهتنطوٍيثمومن.ومخرجاتهابالجامعة

إضافةلخدمة،اجودةتحسينفيهابمااألهدافتحقيقفيالمتاحةالموارداسـتخدامفـيالكفـاءةمدىنتائجها
.مـنهاالمستفيدينالحتياجاتتقدمهاالتيالخدماتمالءمـةمدىإلى

هويدا سعد محمد 

طاهرة مجدي 

محمود سيف النصر 

عبده محمد أحمد 

عبد القادر عمر على

أشرفٍأحمدٍعبدٍالعاطيٍأيمن سيد بيومي 

محمد محي الدين زكى
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Iso 9001

انجى الحفناوى سيد حسن محمد

أسماء حسن شاكر
امال حسام محمد

سلوى عبد الغنى ذكى

وائل احمد باشيرىعمر على عمر

امانى مرزوق ضاحى

رضوى الحسينى لزومى

محمد جمال العدوى
آالء محمود محمد 

Iso 9001

سويفىمروة صالح 



:اآليزو
المنظمة الدولية "أي  International Organization for Standardizationااليزو هو االسم المختصر لـ

وتعني المعادل أو  ISOSويرى البعض ان اسم هذه المنظمة من كلمة يونانية األصل هي–" . لتوحيد المقاييس 

لتدل على اسم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، لتفادي اختالف  "ISO"واختصرت هذه الكلمة لتصبح الـ. المساوي 

.الترجمة من بلد إلى آخر :تاريخ اآليزو
. دولة لمناقشة مستقبل توحيد المقاييس الدولية25مندوبا من 65، اجتمع 1946كانت بداية اآليزو في لندن، عام -

لجنة فنية67رسميا حيز الوجود مع  ISO، دخل الـ1947وفي عام 

.أعضاء من الموظفين5أصبح لدى األمانة المركزية 1950،وفي عام1949وتم إنشاء أول مكتب له في عام -
، وأصبحت درجة الحرارة المرجعية (وتسمى توصيات في هذا الوقت) ISOـلل، وضع أول معيار 1951وفى عام -

.القياسية لقياس طول الصناعية
.ISOـللتم إنشاء اول مجلة شهرية نشرت عن اللجان الفنية 1952وفى مايو -
.لتوحيد وحدات القياس على مستوى العالم ISO 31، تم نشر المجلة القياسية1960في عام -
.لشمل المزيد من البلدان النامية في أعمال التقييس الدولية لها ISOيعمل 1960sخالل -

تسمح للدول النامية بالحصول على المعلومات من أعمالوالتىتم إدخال عضوية تسمى المراسل 1968فى عام -

ISOالتقييس الدولية دون التكاليف الكاملة لعضوية 



.إلى منظمة دولية حقيقية ISO، ركز األمين العام لمنظمة األيزو على تحويل1970خالل 
.منصب األمين العامآير، تولى لورنس 1986في عام -
.ISO،تم تدشين أول موقع إلكتروني لمنظمة الـ1995في عام -
.بعد خمس سنوات من تدشين الموقع بدأت المنظمة بيع معاييرها على االنترنت-
ويقدم المعيار األدوات الالزمة للشركات  .ISO 14001معيار نظام إدارة البيئية، ISO، أطلق الـ1996في عام -

.والمنظمات لمساعدتهم فى تحديد ومراقبة تأثير هذه األدوات على البيئة
معياراً لنظام إدارة أمن المعلومات وتأمين  ISO 27001، ومن خالل لجنة فنية مشتركة اطلقت2005في عام -

األنظمة وتقليل المخاطر

.، المعيار الدولي لتوفير مبادئ توجيهية المسؤولية االجتماعيةISO 26000، بدأ2010في عام -

:تابع تاريخ اآليزو



:أرقام واحصائيات عن اآليزو 
م23/2/1974في : تأسست منظمة اآليزو -

.دولـــة162: عدد أعضاء المنظمة -
.ألف معيار ومصطلح موحد031: لدى المنظمة أكثر من -
.مصطلح ومعيار سنـويا1000: توحد المنظمة أكثر من-
.دولة162ألف خبير ومدقق فني في 15: يعمل لدى المنظمـة -

مهمتهم جمع المصطلحات الجديدة من دولهم ثم يجتمعون في لندن لتدارسها ومن ثم يتم ارسالها الى المقر

.الرئيس في جنيف لتوحيدها
ISO 2700وISO 22000وISO 17025و ISO 14001و ISO 9001 :أشهر أنواع األيزو-

تابع تاريخ اآليزو



أقسام الـجــودة والـتـمــيــز
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الجودةضبط

والسجالتالوثائقضبط

والتدريبالتوعية

الجودة اون الين

اإلشراف والتأكد من أن 
متطلبات المواصفة 

القياسية مطبقة على 
اإلدارات الحاصلة على 

الشهادة 

نشر مفهوم وثقافة 
خطة   وعمل الجودة

التوعية والتدريب 

ضبط ومراقبة جميع 
الوثائق والسجالت 
والنماذج والبيانات 
التي لها تأثير على 
نظام الجودة بالجامعة

الموقع اإلليكتروني 
تحديث و لإلدارة 

البيانات واألخبار 
الخاصة باإلدارة على 

موقع الجامعة
www.aun.edu.eg/ISO_9001



الـجـودة والـتـمـيـز
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القسم الفني 
.الـــجــودة والتميزر إدارة ــديــملىــرضها عــات المراجعة والدعم الفني وعـيـملـة لعـيـائـهـنـر الــاريـقـتـابة الـتـك

–السنويةالداخليةالمراجعاتخطة)من2015لسنة9001األيزوشهادةتجديديخصماكل

واصفاتالم–األخالقيةالممارساتدليل–الجودةدليل–السنويةالصيانةخطة–الخارجيةوالمراجعات
.(القياسية
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؟ما هو التطوير اإلداري
االداريةللعملياتاليوميةالممارسةمنعامبشكلالمستوحاةوالطرقاألساليبمنمجموعةهواإلداريالتطوير

مناليتهم،فعوزيادةالتغييرتقبلعلىالعاملينقدرةمنلتزيدتصممالتي،باإلداراتالعمليةالحياةفيالموجودة

.االداريةالعملياتفيمدروسةمدخالتخالل

نوتأميالعمل،طرقوتحسيناإلجراءاتتبسيطمنتبدأمتعددة،أهدافتحقيقإلىاإلداريالتطويرعمليةتهدف

درجةتزيدوالزمن،فيهايختصرمطورةخدماتتوفيرشأنهمنمماالضرورية،،غيرالتعقيداتلتجاوزالكافيةالمرونة

.المستمرالتطويرمعللتماشيقابلةأسسوضعإلىوتوصلوالخدمات،العملجودة

:اإلداريالتطويرمتطلبات
والتأسيسناءالبفترةخاللالتمويليالدعمثباتوضمانالتمويلمصادروايجادمعرفةيجبالتطويرتحقيقيتمحتى

ً مراماالتمويليكونانويفضلعائقوجوددونللتطويرتطرأسياسةايتطبيقحينهالإلدارةيتسنىكي مناوكزيا

.والتمويلالدعمجهةبموافقةمرهونالتطويريكونالكيالجديدالنظامبتطبيقتتأثرولممؤثرةغيرمصادر

لهذهياألساسالمحركاإلرادةهذهتشكلحيثالتطويرهذافيالعلياالجهاترغبةفيتتلخصالتيالقياديةواالرادة

يتناسبجيداً تأهيالً تأهيلهمنالبدوالذيالتطويرعمليةفياألهمالعنصروهو:البشريالعنصرالىباإلضافةالعملية

بدوالتطويرالعمليةعليهاترتكزالتيالرئيسةالقاعدةتشكلوالتيواألنظمةوالقوانين،التطويرعمليةمتطلباتمع

.اإلداريةاإلجراءاتوتبسيطالعملأساليببتحديثبالقياموتسمحمناسبةواألنظمةالقوانينهذهتكونأن
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:داف التطوير اإلداريـأه
.تحسين اداء النظام اإلداري بالجامعة وضمان نموها -

رفع مستويات أداء المديرين باإلدارات  بالتأكيد على إلمامهم بمسؤولياتهم واالتفاق معهم -

.على أهداف رئيسية محددة، يتم على ضوئها تقويم أدائهم بصورة منتظمة

.بتحديد المديرين الذين يتمتعون بكفاءة  والتأكيد من إتاحة الفرصة لهم للتطوير والتدري-

.اكتساب الخبرات إلعداد المتميزين لوظائف أعلى في مواقعهم ووحداتهم داخل الجامعة -

.نشر ثقافة التطوير اإلداري داخل الجامعة بقطاعاتها المختلفة-

تغيير وجهات النظر ومفاهيم العاملين بالجامعة، والتأثير على السلوكيات اإلدارية -

.وأساليب أداءهم لألعمال والنتائج العملية المحققة

.توفير بيئة تدريبية صالحة  للعاملين داخل الجامعة -

.توفير قيادات بديلة وكوادر من الصف الثاني-
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اإلداريرــويـطـتـالرـــوهــج
ظموالمنالمتكاملالحكوميالعملخاللمنالتغييرإحداثهواإلداريالتطويرجوهرإن

درتهقفيالحاليةالظروففيىاإلدارالتطويرجوهريكمنو.صحيحبشكلوالموجه

نظامشاءوإنوتطوير،المختلفةاإلداريةالمؤسساتوسلوكهيكلفيتغييرإحداثعلى

اإلداري،نوالتحسيالتغييرعلىالمؤسساتقدرةوتحسينالتغييرعلىالحفاظيمكنه

ياساتوالسوالبرامجالخططبصياغةويهتمالعاملينورغباتاحتياجاتعلىزوالتركي

أنهأي،لهخططالمالتغييرتنفيذفيمركزيًادوًراالتطويرلعبيو،وتنفيذهاوالمشاريع

جهودذلبمع،والبرامجالخططوتقييموالمراقبةوالرقابةوالتنسيقبالتخطيطمعني

.المستفيدينالعمالءلخدمةالقائمةاألوضاعلتعديل
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نبذة عن اجلودة والمتزي

18

ةجامعة أسيوط الدور األول إدارة التطوير اإلداري والجود

2423750

اجلودة غايتنا
ىفوالراغب،إليهالساعىهدفبإختالفواهدافهمحتواهويختلف،الجميعلهايسعىغايةالجودة

التأكيدبفهىالجودةسبلكانتوأيا ًأفضلحالإلىحالمنالراهنالوضعتغييرإلىيسعىالتميز

وقيمةكيانذاتتعليميةكمؤسسةأسيوطوجامعة،تطويرهاالمراداالنشطةبإختالفتختلف

بيقا ًتطوذلكاإلدارىالنظاملجودةقياسيةومواصفاتمفاهيمتبنتالنهاررابعهفىودوركالشمس

واألوفراألولبالنصيموظفيهاأداءلتطويروكانبالجودةالمعنيةالعالميةالقياسيةوالمواصفاتللمعايير

اإلدارياالداءدهبجوالمعنيهالعالميهالقياسيهوالمواصفاتالمعاييروتطبيقبتبنيوذلكالتميزهذامن

9001األيزومنهاالمحدثةالنسخةإصدارتموالتى2008لسنة9001األيزوالقياسيةالمواصفةومنها
2015لسنة

FAX 2080235
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التحريررئيس

درديرعباسمحمد.أ
للجودةالعليااالدارةوممثلوالتميزالجودةمدير

البشريةللتنميىةمعتمدمدرب

اريكامؤسسةمنمعتمداإلداريةللجودةداخليينمراجعينكبير

اسيوطجامعةبوالتميزالجودةادارةتصدرها
عامكلمن(يوليواول–ينايراول)اشهر6كلدورياالمجلةتصدر

اسيوطجامعةبوالتميزالجودةادارةأصدرها

درديرعباسمحمد.أالتحريررئيس

الـعمـلفــريـق
العدوىالحميدعبدجمالمحمد.2علىعمرعلىعمر.1

العزيزعبدمرزوقأماني.3

2021لعامينايراألولالعدد

والجودةاالدارىوالتمييزالتطويرمجالفىالمجالتمنتعتبرالمجلة

واالنجليزيةالعربيةباللغةوتصدروالمتخصص،العادىوالقارئللموظف*

:المجلةاهداف

المقدمةالخدمةستوىمبواالرتقاءوالتمييزالجودةمفهوموقافةثنشر

منهاالستفادةوطرقومتطلباتة-الرقمىالتحولبمفهومالقارئتعريف

والتمييزالجودةقطارعنوالتخلفالفسادضداالدارىالمجتمعتحصينفىالمساهمة

الحكومىوالتمييزبالجودةالعالقةذاتأسيوطبجامعةاإلداريةاالحداثتوثيق

واإلداريةالعامةالثقافةنشرعمليةفيالجامعةدورتفعيل

اإلداريةالمشكالتحلفيالمشاركة

الفعالللتواصلمنصة

والدولىالمحلىالمستوىعلىوالجودةالحكومىوالتمييزالجودةفىالجديدمتابعة

الحكومىوالتمييزالجودةفىوالمحليةالمؤتمراتمتابعة

القراءومقترحاتمشاكللمتابعةالقراءبريد

حلهاوطرقاالداريةالقراءمشاكللمناقشةاالداريةالعيادة

(األفكاربنك)
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