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ٗس ايعايٞ غٓٔ آَبٌٝ َا٫ْش يف زتاٍ تطٜٛط ْظاّ إزاض٠ ٬ََح حتسٜد١ٝ باملع

 ادتٛز٠
 
 َباضى اذتاضٜػٞ  1عبس املًو نطِٜ أَط اهلل

 
 

 ايكسِٜ ايصاحل ٚ ا٭خص بادتسٜس ا٭صًح " "  احملاؾظ١ ع٢ً املكٛي١ املؿٗٛض٠

قس أصبطج ضٚح املعٗدس اسغد٬َٞ يًثُٓٝد١ ٚ ايصدعٛز ضتدٛ ا٭صدًح يف ضٝدا٠ ااثُد م ٚاضدس٠ َدٔ           

 (UINغٓٔ آَبٌٝ املايهٞ ) املعٗس ايعايٞ املعاٖس اييت اختصح تًو ايطٚح ٖٞ

م ٚ ندإ ْظداّ    (UIN)ٚ ٖصا املعٗس َٔ ضُٔ عُداز٠ ادتاَعد١ اسغد١َٝ٬ اذتهَٛٝد١ َدا٫ْش       

املعٗدس   ضٝدذ غدثدسَٗا ادتاَعد١ أٜطدام غدع٢      ISOإزاض٠ ادتٛز٠ ايصٟ ٜثبع٘ املعٗس ايعدايٞ ٖدٛ ْظداّ    

غددٓٔ آَبٝددٌ املددايهٞ  ايعددايٞ يف حتػددؤ امل٪غػدد١ ايدديت ٜددثِ تكددسٜطٖا ٚ تكطٜطٖددا َددٔ قبددٌ ادتاَعدد١     

(UIN ) نُا ضصٌ ع٢ً تكسٜط بعض أعطا٤ SGS ػٔ ٚ ا٭غًِبإٔ املعٗس قس اجت٘ ضتٛ ا٭ض 

The spirit of pesantren is al-muhafadzatul ala qadim al-salih wal akhdzu bil jadidil aslah, 

hence inspired by that spirit  pesantren is always adaptive with social dynamic change. Ma’had 

Al-Ali is an institution within the university that keeps maintaining its survivalby involving into 

the quality management system that is conducted by the campus. In the first stage ma’had tries 

to improve its quality system with ISO sertification, and this institusion currently grows in much 

better  and healthier organization 

 

  ضطن١ ادتٛز٠ يف ايثعًِٝ (1

يكس نإ  ٚم إزٚاضز زميٓش َعطٚؾا باغِ "أبٛ ادتٛز٠"م ٚ قس ضصٌ ع٢ً زنثٛضاٙ يف ايطٜاضدٝاح  

ٚايؿٝعٜا٤ َٔ زاَع١ ٌٜٝم يف بساٜد١ أَدطٙ ندإ ٜثعداضعـ عًد٢ املؿداِٖٝ ا٭غاغد١ٝ سزاض٠ ايثكًٝسٜد١ يف         

ُ   1491أٚاخدط غد١ٓ    ٛظددـ بدسٚاّ زع٥دٞ يف ستطدداح تٛيٝدس ايهٗطبدا٤ ايدديت     ّ، بُٝٓددا ندإ ٜعُدٌ ن

 متًهٗا ٖٛخٛضٕ ٜٚػرتٕ إيهرتٜو ايؿٗري يف ؾٝهاغٛم  

أزضى زميددٓش بددظٕ ْظدداّ ايثطؿٝددع ايددصٟ اغددثدسّ عدداز٠ يف شيددو ايٛقددج ٫ ٜصددًح ٚغددري َٓددثش ٭ْدد٘    

ؿثدٝـ عًد٢   ٜثطًب ْظاّ تٛؾري اذتٛاؾع املطتبط١ بٓٛع ايعٌُ ع٢ً أٌَ ظٜداز٠ ا٫ْثداص َدٔ ايعُداٍ َد  ايث     

ّ  تعدإٚ زميدٓش َد  شتثدر ادتدطؽ      1491غري ايعٌُ مبا يف شيو ا٭خطا٤ َدٔ قبدٌ ايعُداٍم ٚ يف عداّ     
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اهلاتـ اسضصا٥ٞ، ٚايرت أ ؾٝٗاضح يف تطٜٛط تكٓٝاح ايػٝطط٠ اسضصدا١ٝ٥ ايديت ميهدٔ تطبٝكٗدا يف     

 ( Arcaro ،9112ع١ًُٝ اسزاض٠م )

١ عٓددسَا أصددبح ايبًددس َددسَطا، عًدد٢ ا٭قددٌ ٖٓدداى     يف ايٝابددإ ْؿػددٗا بعددس اذتددطة ايعاملٝدد١ ايداْٝدد   

ضطندداح تثدددصٖاٖا ايٝابددإ يثطػددؤ بدد٬زٙ إذ ايبًددس ايددصٟ انثػددب َهاْدد١ نسٚيدد١ شاح قدد٠ٛ           

 اقثصاز١ٜ 5

 ٍٖٚدددٛ اغدددثٝعاة ايثهٓٛيٛزٝدددا يف ْطدددام ٚاغددد  َػدددثٛضز َباؾدددط٠ َدددٔ اي٫ٜٛددداح املثطدددس٠  ا٭

 ٚأٚضٚبام  

 َؿاٖس ضث٢ ايّٝٛم  ٖٛ اْط٬م اذتطن١ اسْثاز١ٝ ايػري خاْٝا  

   خايدا ضطن١ ايثطٜٛط اييت أهلُج َٔ ؾهط٠ ايسنثٛض زميٓش ٚزٛضإ َٔ اي٫ٜٛاح املثطس٠م 

   ايطاب  زضز١ َٔ املط١ْٚ يف املصاْ  ع٢ً ْطام ٚاغ م 

 خاَػا، َثعسز ادتٓػٝاح 

 (م 9113)امياٟ،  
٨ يف زتدداٍ ايصددٓاع١ ٚ خدِ اعثُددسح ٖدصٙ اذتطندد١ َدٔ قبددٌ ْظداّ ايثعًددِٝ يٛزدٛز اؾددرتاى املبداز      

 1431اسْثاصم ؾأصبطج ضطن١ ادتٛز٠ زسٜس٠ يف  زتاٍ ايثعًِٝ  يك١ً املطاز  املعثُس٠ ؾٝ٘ قبٌ غد١ٓ  

 ّم  

ٚقس مت تٓؿٝص بعض إعاز٠ تٓظِٝ مماضغد١ ايعُدٌ َد  َؿٗدّٛ إزاض٠ ادتدٛز٠ ايؿدا١ًَ َدٔ قبدٌ عدسز          

 َٔ ادتاَعاح ا٭َطٜه١ٝ ٚعسز َٔ ايثعًِٝ ايعايٞ يف بطٜطاْٝام  

ناْدددج ؾهدددط٠ تطبٝدددل ْظددداّ ايثطدددٛض يف أَطٜهدددا ٭ٍٚ َدددط٠ خدددِ يف بطٜطاْٝدددا خاْٝددد١ ، ٚ بعدددس       

 ايثػعٝٓاح اختصح ايسٚيثؤ ٖص٠ ايؿهط٠ نُٛز١ ايثطٜٛطم

ٖٓدداى ايعسٜددس َددٔ ا٭ؾهدداض املطتبطدد١ بددادتٛز٠ أٜطددا ٚضددعج بؿددهٌ زٝددس َددٔ قبددٌ َ٪غػدداح    

 املعاٖس باغثُطاضم  ايثعًِٝ ايعايٞ، ْٚٛع١ٝ ا٭ؾهاض اييت حبدٗا ٚتٓؿٝصٖا يف 

ٖصٙ اذتطند١ يف ايبساٜد١ ناْدج تصدٓـ عًد٢ أْٗدا ضطند١ ستطزد١م ٚ بعدض ادتٗداح ايثعًُٝٝد١            

تطؾض ايطبط ٚ  ايثؿاب٘ بدؤ عًُٝد١ ايثعًدِٝ عًُٝد١ ايصدٓاع١ ٚ اسْثداصم َٚد  شيدو، ٖٓداى ايعسٜدس َدٔ            

ٚايثعددإٚ ؾدد٢ ، زعًددج َٛضدد  املعًددِ بددؤ ايصددٓاع١ ٚتطددٜٛط ايثعًددِٝ    TVEIاملبددازضاح ادتسٜددس٠ َدددٌ  

تكرتة ع٬قثٗا ، ٚزعٌ َؿاِٖٝ صٓاع١ تكرتة، ٚزعٌ  )ايؿطان١ ا٭عُاٍ ايثع١ًُٝٝ(زتاٍ ا٫عُاٍ 

ايع٬ق١ بُٝٓٗدا أنددط قبد٫ٛ يف عدات ايثعًدِٝم ٚيف ايٓٗاٜد١ ٖٓداى ظٜداز٠ ايطغبد١ َدٔ ادتٗداح ايثعًُٝٝد١             

 ٫غثهؿاف ايسضٚؽ املػثؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايصٓاع١م  

يف عددات ايثعًددِٝ أٜطددا يف املًُهدد١ املثطددس٠، ٚايدديت تعآَددج َدد  صددسٚض  ضددسر ا٫ٖثُدداّ املثعاٜددس

م ٚنددإ ايكددإْٛ ٜطتهددع عًدد٢ ؾددإٔ اسؾددطاف عًدد٢ ايعًُٝدد١        1433قددإْٛ إصدد٬ح ايثعًددِٝ يف عدداّ    
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 )َ٪ؾطاح ا٭زا٤(مايثع١ًُٝٝ ٚ شيو َٔ خ٬ٍ حتكٝل امل٪ؾطاح 

تدٛؾط ٖدصٙ امل٪ؾدطاح قٝاغدا      َ٪ؾدطاح اسصتداظ ٖدٛ املطزد  ايدصٟ ٜد٪زٟ إذ نؿدا٠٤ ٖدصٙ ايعًُٝد١م         

بسا٥ٝا ؾكط َٔ ْٛع١ٝ ايثعًِ أٚ ضٍٛ ؾعاي١ٝ امل٪غػاح يف ايعدٛض ع٢ً اضثٝازاح ع٥٬ُٗام ٚقس بدسأح  

امل٪غػاح اييت تػثدسّ َ٪ؾطاح اسصتاظ سظٗداض زدسٜثٗا ضتدٛ إزاض٠ ادتدٛز٠ ايؿدا١ًَ نكُٝد١ يطؾد         

 َػث٣ٛ ارتس١َم  
غػاح اييت تػثدسَٗا يًطصٍٛ ع٢ً حتهدِ أؾطدٌ   حتػؤ ايٓٛع١ٝ تعزاز أُٖٝث٘ بايٓػب١ يًُ٪

 َٔ خ٬ٍ زٗٛزٙ ارتاص١م اذتط١ٜ زٝس٠ يثعسًٜٗا َ  املػا٤ي١ ادتٝس٠م  
جيب ع٢ً امل٪غػاح إٔ ٜدبثٛا بأِْٗ قازضٕٚ ع٢ً تدٛؾري ايثعًدِٝ ادتٝدس يًُدثعًُؤم ٚ ضتدٔ ْعدٝـ       

تكددسّ ايثعًددِٝ املٗدد    يف عصددط َددٔ اٝدد  ايٓددٛاضٞ املٓاؾػدد١ ايػددري ٚاضددط١م صتددس اٯٕ املعاٖددس ايدديت     

عطضددج َباؾددط٠ َددٔ قبددٌ املددٛظؿؤ ٭زا٤    -َددساضؽ َٗٓٝدد١ غددابكا   -ٚاملدد٪٬ٖح املٗٓٝدد١ ايٛ ٓٝدد١  

ٚ ضسر تػدٝري آخدط يف شتثًدـ     )ايكطٚض ايثسضٜب(متػاضع ايثػٝري َٔ خ٬ٍ تكسِٜ ايثسضٜب ا٥٫ثُاْٞ 

 زتا٫ح ايثعًِٝ ٚايصٟ ٜثطُٔ متسٜس ايثعًِٝ ايعايٞم  

عًِٝ ايعايٞ يعٜاز٠ عدسز ايطد٬ة عدٔ  طٜدل خؿدض ايثهدايٝـم أعطٝدج ادتدساٍٚ         ٜٚثِ متٌٜٛ ايث

 اييت مت إْؿا٩ٖا يثكسِٜ َعًَٛاح يًٛايسٜٔ، ضث٢ ٜثُهٓٛا َٔ إزطا٤ َكاضْاح ٚاخٝاضم  

مت تصدددُِٝ َكسَددد١ َدددٔ اعثُدددازاح ايثدددسضٜب ملدددٓح ايعُددد٤٬ ضطٜددد١ ا٫خثٝددداضم يكدددس ؾعًدددج املعاٖدددس 

اغرتاتٝس١ٝ شتثًؿ١م ٚ حتطٜط ايثعًدِٝ ٜثطًدب ا٫غدرتاتٝسٝاح     ٚادتاَعاح ضث٢ َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص خطط

ايثٓاؾػ١ٝ اييت متٝع بٛضٛح امل٪غػاح َٔ َٓاؾػٝٗام ادتٛز٠ أضٝاْدا تهدٕٛ زتدطز عاَدٌ ا٫خدث٬ف      

ايٛضٝس يًُ٪غػ١م ٚ ايرتنٝدع عًد٢ اضثٝازداح ايعُد٤٬ ٖدٞ ايٓكداس ا٫غاغد١ٝ يًسدٛز٠ ٚ  ٖدٞ ٚاضدس٠           

 ز١ٗ املٓاؾػ١ ٚايبكا٤ ع٢ً قٝس اذتٝا٠ يف شيوم  َٔ أندط ايططم ايؿعاي١ٝ يف َٛا

َ٪غػدد١ تعايُٝٝدد١م  11ٚقددس انثػددب َؿٗددّٛ إزاض٠ ادتددٛز٠ ايؿددا١ًَ ايددسعِ ايط ددٞ، ٚأقددٌ َددٔ    

ٞ  زتًددؼ ايعُددسا٤ ٚاملسٜطٜدد١ قددس ْؿددط    ، َدد  1441يف عدداّ  َعدداٜري ايثددسضٜؼ ٚايثُٝددع يف ايثعًددِٝ ايعدداي

كدٍٛ امل٪يدـ إٔ ندٌ زاَعد١ إٔ تطد  ْظداّ إزاض٠       يف خثداّ ايهثداة، ٜ   تُٓٞ ٠ خكاؾ١  يًسدٛز٠م تطا١  

ادتٛز٠ ايؿا١ًَ ٖٞ ٚضسٖام َٔ املػثػطة زسا ٖٛ َا ايػبب يف ْٛعٝد١  ٚ زدٛز٠ َثهاًَد١ يف تعدايِٝ     

زسٜس اييت انثػبج ا٫عرتاف بعدس ٚقدج  ٜٛدٌ ٚ ْٛعٝد١ ْازطد١ يف ٖدصٙ ايصدٓاع١ل َٚد  شيدو، ؾدظٕ           

ٕ زددٛز٠ ارتسَدد١ ٖددٞ قطدد١ٝ ض٥ٝػدد١ٝ بايٓػددب١   أندددط ا٭َددٛض املؿددرتن١ ايدديت ْددٛقٔ بٗددا اٝعددا ٖددٞ أ  

 يًكطاع ايثعًُٝٞ بأنًُ٘ خ٬ٍ ايعكس املكبٌم  

زٍٚ َٓطك١ اٯغٝإ أٜطا ع٢ً تطٜٛط ْظاّ إزاض٠ ادتٛز٠ يهٌ ٚضس٠ َٔ ايثعًدِٝ، يف اْسْٚٝػدٝا   

( نًسٓددد١ ا٫عثُددداز ACC، ٚ يف نُبٛزٜدددا ٖٓددداى )1441(  تأغػدددج يف عددداّ BANتٛزدددس بدددإ )

ٚ يف  1441، ٚ أْؿددأح َايٝعٜددا ااًددؼ ايددٛ   ي٬عثُدداز يف عدداّ    9111عدداّ نُبٛزٜددا أْؿدد٦ج يف  
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(، ايديت  AACCUPايؿًبؤ ٖٓاى ٚناي١ ادتٛز٠ ايثع١ًُٝٝ َٔ ن١ًٝ تؿاضتطز ٚزاَع١ يف ايؿًدبؤ ) 

اعٝدد١ ا٫عثُدداز ايؿًددبؤ َددٔ املعاٖددس ٚايهًٝدداح ٚادتاَعدداح      ٖٚٓدداى أٜطددا   1434أْؿدد٦ج يف عدداّ  

(PAASCUايدديت ،) املعدداٜري ايٛ ٓٝدد١ يًرتبٝدد١ ٚ ضددُإ  ، ٚ يف تا٬ْٜددس ٖٓدداى 1492عدداّ  أْؿدد٦ج يف

، ٚيف ؾٝثٓدداّ ٖٓدداى ٚضددس٠ ضددُإ ادتددٛز٠، ايدديت   9111(، ايدديت أْؿدد٦ج يف عدداّ  NESQA) ادتددٛز٠

 ( 9112م )يٞ، 9119تأغػج يف عاّ 

  املعاٖس اسغ١َٝ٬ ٚ ادتٛز٠ (2

عثُدداز ايددٛ   َددٔ املسضغدد١ يف إْسْٚٝػددٝا بددسأح ضطندد١ ادتددٛز٠ بايؿعددٌ َدد  تأغددٝؼ زتًددؼ ا٫ 

م ٚنًؿدددج ٚنايددد١ يطدددُإ ايعًُٝددد١ ايثعًُٝٝددد١ 1441ا٫بثسا٥ٝددد١ إذ ادتاَعددد١، ايددديت أْؿددد٦ج يف عددداّ 

 ايط ١ٝ ٚتٓؿٝصٖا يطُإ زٛز٠ ارتطجيؤ َٔ نٌ ٚضس٠ تعاي١ُٝٝم  

ٚنإ ٖٓاى أٜطا زٗاح َٓح ايؿٗازاح ارتاص١ اييت بسأح يف اغثهؿاف ايعدات َدٔ ايثعًدِٝ    

 يت ٜثِ اغثدساَٗا اٯٕ نُعٝاض يف ايعات َٔ ايثعًِٝ ايط ٞم  اي ISOَدٌ 

ع٢ً أْؿدط١ ضدُإ ايعًُٝد١ بدس٫ َدٔ املٓدثشم ضثد٢ نددط اسخداض٠           ISOٚ نإ املعٜس َٔ تطنٝع 

ي٬ٖثُاّ ٖٛ ايثعًِٝ املًطٛظ غري ض دٞ نُدا ٖدٞ املعاٖدس أصدبطج َٗثُد١ اٜطدا يف زٗدٛز حتدسٜذ          

( UINاملعٗدس عدايٞ غدٓٔ آَبٝدٌ )     TD ٓداح ايثكًٝدسٟ نُدا   اسزاض٠ ميهدٔ إٔ تهدٕٛ قدس ٜعثدر ادت    

 املايهٞم  

( َدددا٫ْش إٔ ٜدددسَش يف ايٓظددداّ UIN(نطَدددع تطدددٜٛط )UINاغدددثدسّ َعٗدددس عدددايٞ املدددايهٞ )

ادتاَعٞ بؤ ايسٜٔ ٚاملعطؾ١ ايعا١َم تػثدسّ املعاٖس اسغ١َٝ٬ نطَع، ٭ْ٘ نإ تاضخيٝا امل٪غػد١  

 نٌ ايظطٚف ٚا٭عُاضمقازض٠ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً قٝس اذتٝا٠ يف 

ؾكددداٍ غدددٛضٜا زاضَدددا عدددايٞ 5 "ايثعًدددِٝ يف املعاٖدددس اسغددد١َٝ٬ ٖدددٛ ْدددٛع َدددٔ ايثعًدددِٝ ا٫ْسْٚٝػدددٞ  

ايُٓددٛشزٞ ٫ زددساٍ ؾٝٗددا عًدد٢ َددس٣ عكددٛز، ٚناْددج أندددط َددٔ قددطٕ، غدداُٖج بددسٚضٖا يف اذتٝددا٠    

َسضغد١م "   11111ايؿهط١ٜ يٮ١َم يف ايعكس املاضٞ عسز َٔ املعاٖس ُٜٓٛ ٚاٯٕ ٜبًؼ عدسزِٖ ضدٛايٞ   

 ( 9119)عايٞ، 

( UINٚ ٚؾكددا سَددداّ غددٛبطاٜٛغٛ ضٝدددذ قددداٍ " ٚبؿددهٌ أنددددط حتسٜددسا، َدددا مت تطدددٜٛطٙ يف )    

َا٫ْش، ٚقس مت جتٗٝع ايٓظاّ ادتاَعٞ َ  َػسس َٚعٗسم نٌ ٚزٛز ٖصٙ املطاؾل َِٗ زسا يثعطٜدـ  

 ايط٬ة ع٢ً تطٜٛط ايكِٝ ايطٚض١ٝ ٚا٭خ٬مم  

٬ّ ؾكط َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ نثاة يف املهثب١ ٚايبطٛر يف املدثدرم  ٚيٝؼ َٔ املُهٔ تعايِٝ اسغ

 جيب إٔ ٜهٕٛ نُاٍ ا٭ْؿط١ َ  أْؿط١ ًَُٛغ١ يف املػازس ٚيف َعاٖس إغ١َٝ٬م  

ٚميهددٔ ض٩ٜدد١ ايثعددٛز َددٔ خدد٬ٍ املكاضْدد١ بددؤ خددطٜش ايهًٝدد١ َدد  ايثعًددِٝ يف املعاٖددس ايساخًٝدد١         

عاٖس اسغد١َٝ٬ ايساخًٝد١ أنددط ْطدسا يف أزا٤ ا٭زٚاض     ايس١ٜٝٓم يف ندري َٔ اذتا٫ح، ٚاملٓثش ٖٛ امل
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 يف اذتٝا٠ ايس١ٜٝٓ َٔ خطجيٞ ادتاَعاح ايس١ٜٝٓم

ضسر شيو ٭ٕ ايثعًِٝ يف َعاٖس إغ١َٝ٬ ٚايثطٛض ايدكايف َدٔ خد٬ٍ تهٝٝدـ ايثعدٛزم بُٝٓدا يف       

 ايهًٝدد١ ايسٜٓٝدد١، ٚاصددًج ؾكددط َددٔ خدد٬ٍ احملاضددطاح ٚايثطًدد٬ٝح يٝػددج أندددط َددٔ زتددطز ًَدد٧     

 ايسَاؽ ا٭ٜػطم  

ايثعٛز ع٢ً ا٭ْؿط١ ايس١ٜٝٓ ٚيسح ايثكسٜط يكِٝ ايدسٜٔ، أٚ أْد٘ غدٝثِ ايثععٜدع َباؾدط٠ أٚ ايٓطدش       

ايطٚضٞ ٖٛ أٜطدا ايٓطدش ا٫زثُداعٞ ايديت عداز٠ َدا ٜدثِ تطدُٝٓٗا يف َٓطكد١ َدٔ ايدسَاؽ ايصدطٝح "م             

 ( 9119)غٛبطاٜٛغٛ، 

أَ يٓٛعٝد١ ايطد٬ة ايدصٜٔ يدسِٜٗ املعطؾد١      ( َا٫ْش مبداب١ ايطد UINاملعٗس اسغ٬َٞ املايهٞ )

 ٚارتر٠ ٚايطاب  ايسٜ ، يف ضؤ إٔ ايهًٝاح تطتهع يف ايعًّٛ ايعا١َم  

ٚ املعٗددددس َددددٔ ضٝددددذ ايثأغددددٝؼ أٜطددددا َددددٔ أٚيٜٛدددداح ايثُٓٝدددد١ يطددددُإ ادتددددٛز٠ يف املددددايهٞ       

(UIN           َددا٫ْش، نُددا تددبؤ يف َهثددب خطدد١ ضدددُإ ادتددٛز٠ ايددٛاضز٠ َددٔ ضبدداح ْٛعٝدد١ ايٛضدددس٠)

٪غػ١، إضساٖا ٖٞ َعاٖس إغ١َٝ٬، نُا ٚضطج نٌ ايٛضس٠ ايٓٛع١ٝ ايديت تؿدري إذ املبداز٨    ٚامل

ايثٛز١ٝٗٝ يطُإ ادتٛز٠ )ضُإ ادتٛز٠( ايثعًِٝ ايعايٞ ايصازض٠ عٔ املسٜط١ٜ ايعاَد١ يًدٛظاض٠ ايثعًدِٝ    

 (م 9119م )َُٗٝٔ، 9119ايعايٞ ايرتب١ٝ ايٛ ١ٝٓ، 

 م  ISO 9001: 2000يكس ضصٌ املعٗس ع٢ً َعازي١ ؾٗاز٠ 

، باسضداؾ١  ISO 9001: 9111ٚؾكا يػدٛزٝٓش يٝػدٝٛ ضٝدذ قداٍ  "، ٚيف ْظداّ ضدُإ ادتدٛز٠        

إذ ايٛخا٥ل املطًٛب١ يسِٜٗ ٖٓاى ضاز١ أٜطا يًثػس٬ٝحم ايثػدس٬ٝح ٖدٞ ايٛخدا٥ل ايديت تكدسّ زيد٬ٝ       

ثػدسٌٝ ملؿداٖس٠   َٛضٛعٝا يٮْؿط١ اييت ٜ٪زْٚٗا أٚ ايٓثا٥ش اييت حتككجم ٚعاز٠ َا تػثدسّ زٛز٠ اي

ايثكطٜددط، ٚا٫خثبدداض، ٚتكدداضٜط ايثطكددل َددٔ صددط١ تكدداضٜط املطازعدد١، ٚ تكدداضٜط ايثكٝددِٝ عًدد٢ َددٛاز أٚ       

 ( 9111بٝاْاح املعاٜط٠، ٚايثهًؿ١ زٛز٠ ايثكطٜط ًِٖٚ زطام"  )بطابٛ، 

 
 َباز٨ اسزاض٠ ٚاييت تؿ5ٌُ   3حيثٟٛ ع٢ً  ISO 9001: 2000ْٚظاّ إزاض٠ ادتٛز٠ 

  ايع٤٬ُ،  ايرتنٝع ع٢ً 

   ،ايكٝاز٠ 

   ،إؾطاى املٛظؿؤ 

   ،ْٗش ايع١ًُٝ 

 ،ايثطػؤ املػثُط 

   ،صٓ  ايكطاض بٓا٤ ع٢ً اذتكا٥ل 

   ،ٜٔع٬ق١ املٓؿع١ املثبازي١ َ  املٛضز 
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   ْٗش ايٓظِ سزاض٠م 

 (UINغٓٔ آَبٌٝ املايهٞ ) املعٗس ايعايٞ تٓؿٝص اغرتاتٝس١ٝ ضُإ ادتٛز٠ يف .3

( َدا٫ْش ايديت ناْدج    UINٖدٛ املعٗدس اسغد٬َٞ ايدصٟ حتدج ضعاٜد١ )       غٓٔ آَبٌٝ املعٗس ايعايٞ

 أع٬ٙ ايصٜٔ يسِٜٗ َعاٜري ستسز٠م 9أٚ  9 ٬بٗا َٔ ايؿصٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ ٚ 

إٔ ٜهٕٛ املعٗس َطنع تصطٝح ايعكٝس٠، ٚتطٜٛط ايعًّٛ يسٜ٘ ض١ٜ٩ " غٓٔ آَبٌٝ املعٗس ايعايٞ 

ا٭خدد٬م ايهطميدد١  ٚ إٔ ٜهددٕٛ َطنددع املعًَٛدداح يثطكٝددل اسغدد١َٝ٬ ٚ ايعُددٌ ارتددريٟ ٚ حتكٝددل 

 " ااثُ  اسغ٬َٞ ايصنٞ ايسٜٓاَٞ اٯَٔ يف أْسْٚٝػٝا

 5ٖٞ غٓٔ آَبٌٝ املعٗس ايعايٞأَا َُٗاح  

تكددسِٜ ايطدد٬ة صددط١ ا٫عثكدداز ٚايعُددل ايطٚضددٞ ٚ ْبددٌ ايصددؿاح ٚاتػدداع املعطؾدد١ ٚا٫غددثكطاض   (1

 امل١ٝٓٗ،  

 ًػثؤ ايعطب١ٝ ٚاسصتًٝع١ٜ،( تٛؾري املٗاضاح باي (2

 تأٌٖٝ ايكطا٠٤ َٚعا٢ْ ايكطإٓ ٚبؿهٌ صطٝح ٚزٝسم     (3
 َا 5ًٜٞ غٓٔ آَبٌٝ املعٗس ايعايٞٚ أَا َُٗاح  

( حتكٝل ادتٛ ايصٟ ٜؿطدٞ إذ تُٓٝد١ ؾدصد١ٝ ايطد٬ة ايدصٜٔ يدٝؼ يدسِٜٗ ايدكد١ ٚا٫غدثكطاض          1 

 ٚا٫غثكطاض امل١ٝٓٗ،ايطٚضٞ ٚا٭خ٬م أٚ ايعظ١ُ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚاتػاع املعطؾ١ 

 ( حتكٝل َٓار ٥٬َِ يث١ُٝٓ ا٭ْؿط١ ايس١ٜٝٓ،9 

 ( إْؿا٤ ايب١٦ٝ ايًػ١ٜٛ اييت تؿطٞ إذ تطٜٛط ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايًػ١ اسصتًٝع١ٜ،9 

 ( 9111( حتكٝل ب١٦ٝ َٛات١ٝ ملصاحل ايث١ُٝٓ ٚاملٛاٖبم )َعٗس، 1 

ٞ  UINَٓددص زخٛهلددا ضٝددع ْظدداّ ضددُإ ادتددٛز٠ )     بعددض اغددرتاتٝسٝاح إزاض٠   ( َددا٫ْش، ٖددصٙ ٖدد

(UIN َا٫ْش )-  ٖٛ يف ٖصٙ اذتاي١ ٚKJM - 5 

 ( تؿهٌٝ ٖٝهٌ يطُإ ادتٛز٠ يف َعاٖس إغ١َٝ٬،  1) 

( َددا٫ْش أضبعدد١ ايهؿددا٤اح، ٖٚددٞ ايعُددل     UIN( خًددل َعٝدداض ادتددٛز٠ ايددصٟ حيددسز خددطٜش )     9)

اّ َدٔ زدٛز٠ اذتدطجيؤ    ايطٚضٞ ٚا٭خ٬قٞ ، ٚ ايٓطش اتػاع ٚايسضاغاح ايؿ١ٝٓم اخٓإ َٔ ْٛع١ٝ ارتد 

ُٖا ايطٚض١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚ ٖٞ ايهؿا٠٤ اييت جيب إٔ تهؿًٗا َعٗس ايعدايٞ َدٔ خد٬ٍ عًُٝد١ ايدثعًِ      

ٚايثعددٛز ايدديت أْؿددأتٗا َعٗددس َدددٌ تعًددِٝ ا٭ؾهدداض ٚ  صددباح ايًػدد١ ٚ ايصدد٠٬ ااعدد١ ٚ صدد٠٬ ايًٝددٌ         

 (م 9111ٚغريٖا َٔ ا٭ْؿط١ اييت ٚضعثٗا َعٗسم )َعٗس، 

كٝاغاح املطتبط١ بارتسَاح املٛزدٛز٠ يف َعاٖدس إغد١َٝ٬م ٚخصدج أٍٚ َدط٠ َدٔ قبدٌ        ( أخص اي9)

KJM ( ايٓثا٥ش ٖٞ ارتس١َ اييت ٖٞ يف َعٗس غري َطض١ٝمKJM ،9111 م) 

 ع٢ً ايٓطٛ ايثاي6ٞ   9111يف عاّ  KJMمت تًدٝص شيو يف زضاغ١ أزطٜج َٔ قبٌ 
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54% 

22% 

24% 

 مستوى رضا
 بمبنى ابن خلدون

Kurang

Sedang

Naik

29% 

50% 

21% 

 مستوى الرضا للمرافق
 بمبنى ابن سينا

Kurang

Sedang

Naik

20% 

15% 

65% 

 مستوى الرضا للمرافق
 بمبنى ابن رشد

Kurang

Sedang

Naik
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ايطغِ ايبٝاْٞ أعد٬ٙ ٜظٗدط إٔ ضضدا ايطد٬ة ناملػدثدسَؤ ٚعُد٤٬ املعٗدس قًٝدٌ زدسام ٚ إزاض٠          

ْؿػدد٘ ٜثطًددب ايرتنٝددع عًدد٢ ايعُدد٤٬ ضٝددذ إْٗددِ   ISOادتددٛز٠ تطاعددٞ زددسا يطضددا ايعُدد٤٬، ٚضثدد٢  

سف ا٭ٍٚم ٚقدد  ٖددصٙ ايظدداٖط٠ ملددا املعٗددس ايعددايٞ غددٓٔ آَبٝددٌ َددا٫ْش ٫ ٜددعاٍ ت ٜهددٔ يسٜدد٘ خكاؾدد١  اهلدد

ادتددٛز٠ ٚ ت غددري ٜطبددل ْظدداّ إزاض٠ ادتددٛز٠ ٚ عددسّ ايرتنٝددع عًدد٢ ضضددا ايعُدد٤٬ نُعٝدداض أغاغددٞ       

(KJM ،9111 م) 
 ٖٞ KJM 5ٚ ارتط٠ٛ ايثاي١ٝ َٔ ْظاّ 

ٗس ايعايٞ َٔ قبٌ ؾطٜل َٔ املدسقكؤ ايدساخًٝؤ ايدصٜٔ    ( إزطا٤ ع١ًُٝ ايثسقٝل ايساخًٞ يف املع1)

 ( املايهٞ،  UINٜثؿهًٕٛ َباؾط٠ َٔ قبٌ ٚناي١ ضُإ ادتٛز٠ )

أٜطا,  إزدطا٤ املطازعد١ ارتاضزٝد١ َدٔ قبدٌ ؾطٜدل         KJM( ٚباسضاؾ١ إذ ايثسقٝل ايساخًٞ، 9ٚ)

SGS  رتاف َدٔ ا٭ دطاف   ضٝذ ٜثِ ايثعٝؤ َباؾط٠ َٔ َ٪غػ١ ايثسقٝل َٔ أزٌ اذتصٍٛ ع٢ً ا٫عد

 ارتاضز١ٝم  

تثِ ٖصٙ املطازع١ بؿهٌ َػدثُط عًد٢ ا٭قدٌ ضثد٢ ْٗاٜد١ ٖدصٙ ا٫غدرتاتٝس١ٝ ضككدج ْثدا٥ش َُٗد١           

24% 

42% 

34% 

 مستوى الرضا للمرافق
 بمبنى الغزالي

Kurang

Sedang

Naik

60% 18% 

22% 

 مستوى الرضا للمرافق
 بمبنى الفارابي

Kurang

Sedang

Naik
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شنددط إٔ  9111ؾراٜددط  1يًػاٜدد١، ٚخاصدد١ ْثددا٥ش املطازعدد١ َددٔ قبددٌ ؾطٜددل خدداضزٞ )اؽ زددٞ اؽ( يف   

ٕ قدددازض عًددد٢ حتدددسٜذ عًُٝددد١ ارتسَددد١ ٚايدددثعًِ قدددس حتػدددٓج يف إزاضٜثٗدددا، عًددد٢ ا٭قدددٌ إٔ املعٗدددس اٯ 

 ايػٝاغاح اغثٓازا إذ ايبٝاْاح اييت يٝؼ هلا َدٌ غابكا يف ب١٦ٝ املعاٖس اسغ١َٝ٬م

نُداٍ ايع١ًُٝ اييت أزطتٗا َعاٖس إغ١َٝ٬ ٖٞ عٓس حتكٝل ايعكٛبد١ عًد٢ ايطد٬ة َدٔ ايٝػدري       

 ِ ايبٝداْٞ ايثدايٞ    إذ ايؿسٜس تبعا ملػث٣ٛ اذتطٛض اييت غسًج َباؾط٠ َٔ قبٌ إزاض٠ املعٗس  يف ايطغد

5 

 
( يثٛضٝددس َػددث٣ٛ  UIN( ٚمتؿددٝا َدد  ضغبدداح شتثًددـ ادتٗددٛز ايدديت بددصيثٗا إزاض٠ املددايهٞ )   1)

أصددبح شيددو أغاغددا زٜٓٝددا َددٔ اٝدد  زددٛز٠ َعٗددس َدددٌ زخددٍٛ ْؿدداس املعٗددس نؿددطس َػددبل يًثدددطص 

ايهًٝاحم ٖصا ايٓظاّ َباؾط٠ يف ايٓظاّ ع٢ً ا٫ْرتْج ضٝذ إٕ ايط٬ة ايصٜٔ ت ٜثِ ازثٝداظ ايدسٚض٠   

يف َعاٖس إغ١َٝ٬ ز١ٜٝٓ يدٔ ٜكدسضٚا عًد٢ ٚضد  بدطاَش املدٛاز ا٭غاغد١ٝ ايدٛاضز٠ يًُٛضدٛعاح ايسٜٓٝد١           

 َباؾط٠ ع٢ً ت١ُٝٓ ايؿدص١ٝم  
 ٞ أٜطددا ٫ ٜددعاٍ ٜعثُددس عًدد٢ ؾًػددؿ١ املعاٖددس ايدديت أصددبطج ضٝدد١ ٚ ضٚضددا       نُددا إٔ املعٗددس ايعدداي

 "  احملاؾظ١ ع٢ً ايكسِٜ ايصاحل ٚ ا٭خص بادتسٜس ا٭صًح "يًُساضؽ اسغ١َٝ٬ 

ٚبايثايٞ ؾاملعٗس ٫ ٜعاٍ حيثؿظ عًد٢ بعدض املبداز٨ َددٌ اْثدداة املؿداٜذم   ٚ جيدب إٔ ٜدثِ شيدو          

ذ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً إزاض٠ املعٗس إذ ايّٝٛ نإ ٜدثِ اخثٝداضِٖ   بسق١ ٫ ع٢ً اخثٝاض ض ٞ ؾكط ، ؾاملؿاٜ

 ض ٝا ٚ َٔ اخثٝاض ااثُ م  

باسضاؾ١ إذ شيو ؾظٕ اخثٝاض املؿطؾؤ ٚ املؿطؾاح ايكا٥ُؤ عًد٢ إؾدطاف ايطد٬ة يف ايػدهٔ     

يددٝؼ أَددطا غدد٬ٗ ٭ْدد٘ ٫بددس َددٔ ازثٝدداظ اسزددطا٤اح ايؿدداق١م ٚ َدد  تطددٜٛط ايٓظدداّ ادتدداَعٞ ايددصٟ بددسأ   

غب١ ؾٝ٘ َٔ قبدٌ ايطد٬ة َدٔ شتثًدـ ايبًدسإ، ؾهدصيو ؾدظٕ  د٬ة املعٗدس ٜدأتٞ أٜطدا َدٔ زٍٚ             ايط

شتثًؿ١، يصيو ؾظٕ ٖصا ظاٖط٠ زسٜدس٠ َدٔ ايعٛملد١ ٚايثدسٌٜٚ ، ؾٝٓبػدٞ ايٓظدط يف املػدثكبٌ ٖدٛ ْظداّ          

 عقاب يسير
[PERCENTAGE

] 
 عقاب شديد

[PERCENTAGE
] 

 متفاعل
[PERCENTAGE

] 

 نسبة الحضور بمبنى الفارابي
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ارتس١َ بؤ ايط٬ة ايساخًؤ ٚ َٔ قدسّ َدٔ خداضص ايبًدس جيدب إٔ ٜهدٕٛ ٖٓداى تؿداِٖ  َثؿدل عًٝد٘           

 طضٙ املعٗس يف ضبٛة ْظا١َٝنُا ق

  اغثٓثاص .4

بسأح املعاٖس اسغ١َٝ٬ يف تطٛضٖا ايثأٌَ إذ امل٪غػد١ ضٝدذ جيدب ايبكدا٤ عًد٢ قٝدس اذتٝدا٠ يف        

ايسٜٓاَٝاح املثػري٠ يًُسثُ  بؿهٌ غطٜ  زسام ٖٚصا ٜع  إٔ اضثٝازاح ااثُد  بدسأ أٜطدا بثسطبد١     

 زٜٓاَٝه١ٝ ضٝا٠ ازثُاع١ٝ نبري٠ زسام  

قدس أصدبطج ضٚح   املؿٗٛض٠ "  احملاؾظ١ ع٢ً ايكسِٜ ايصاحل ٚ ا٭خص بادتسٜدس ا٭صدًح "   املكٛي١ 

 املعٗس ٚ ضٝات٘ يف غعٞ ت١ُٝٓ ااثُ 

( َٔ املعاٖس اسغ١َٝ٬ اييت زا٥ُا تػع٢ إذ UINٚ املعٗس ايعايٞ غٓٔ آَبٌٝ املايهٞ َا٫ْش )

غددد١َٝ٬ اذتهَٛٝددد١ غدددٓٔ آَبٝدددٌ ايثطدددٛض ٚايثطػدددؤم ٚ ندددإ املعٗدددس  زدددع٤ا َدددٔ إزاض٠ ادتاَعددد١ اس

( املسضز١ يف ْظاّ إزاض٠ ادتٛز٠ ايديت ٚضدعثٗا زاخدٌ ايٓظداّ ادتداَعٞم ٚ ْظداّ إزاض٠       UINاملايهٞ )

ايددصٟ اغددثدسّ يف قٝدداؽ زددٛز٠ ادتاَعدداح ٚ    ISOادتددٛز٠ ايددصٟ ٜثبعدد٘ َعٗددس ايعددايٞ ٖددٛ َدد  ْظدداّ    

 َعازيثٗا 

ٜٛدد١، ٚيهددٔ َدد  ايثددعاّ ايكدداز٠ ٚااثُدد   يف ايبساٜدد١ ٜثُدددٌ املعٗددس ايعددايٞ نُ٪غػدد١ تعًُٝٝدد١ خاْ 

(، بدسأ املعٗدس   UINا٭نازميٞ بأنًُ٘ يف ادتاَع١ اسغد١َٝ٬ اذتهَٛٝد١ غدٓٔ آَبٝدٌ املدايهٞ )     

ايعايٞ بثطػؤ امل٪غػ١ ايديت ٜدثِ ضػدابٗا يف ادتاَعد١ اسغد١َٝ٬ اذتهَٛٝد١ غدٓٔ آَبٝدٌ املدايهٞ          

(UIN  ٚضثدد٢ بعددض ايثٛصددٝاح ٚ ايٓثددا٥ش ايدديت تٛصددًج إيٝٗددا ،) SGS   ٕبايثددسقٝل ارتدداضزٞ عًدد٢ أ

 املعٗس ايعايٞ قس أصبح َ٪غػ١ زٝس٠م

ع٢ً ايطغِ َٔ ضكٝكد١ أْد٘ ٫ تدعاٍ ٖٓداى بعدض ايثطدسٜاح يف اذتاضدط ٚاملػدثكبٌ ضٝدذ أصدبح            

املعٗددس ايعددايٞ َعٗددسا إغدد٬َٝا عًدد٢ املػددث٣ٛ ايعددات، يددٛضٚز ايطدد٬ة َددٔ شتثًددـ ايبًددسإ، ٚ شيددو       

ٗددس ايعددايٞ َعٗددسا ذٛشزددا شا  عدد١ َعددرتف بٗددا عًدد٢ ايصددعٝس      ٜثطًددب ايددثؿهري ادتددسٟ دتعددٌ املع  
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