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  منافس عامليا   ..منتج للمعرفة  ..منُت لوطنه .. معزت بدينه .. متعمل 



الجودة  في التعليم من أهم األساليب الناجحة في تطووي  وتحسوين ينيوة الن وام التعليمويب وأضويحة  و و ة ُتعد  

 .طييعة التقدم التعليمي والت يويالتسا ع المع في ومليه يملحة وخيا ا است اتيجيا 

الموقع اإلست اتيجي المتقدم الذي وضلة إليه إدا ة الجودة الشاملةب وموا  افوذ ذلون مون ممواهيم وفلسوماة إن      

حديثة أدى إلى  هو  اتجاه جديد في اال تقوا  يمسوتوى الجوودةب ويتيلوو  هوذا االتجواه فوي العموي الميسسوي الوذي 

ي كز على   و ة تكامي الجهود واألنشطة داخي الميسساةب وكان نتيجوة تلون الجهوود ترييو  ثقافوة الجوودة فوي 
 .تلن الميسساة محققة يذلن تقدماً في األدا 

إلوى ينوا  إطوا  الجوودة الشواملة  إدا ة ومن هذا المنطلذ تسعى اإلدا ة العامة للتعليم يمحاف ة جدة متمثلوة فوي     

فك ي ت يوي للتعامي يكما ة مع الواقوع المتريو  والتهي وة للتماعوي موع كوي تطوو  مسوتقيليب والتحووي نحوو تحقيوذ 

النقلة النوعية في تطوي  يي اة التعلمب واألخذ يمعايي  الجودة الشاملة واالعتمواد الت يووي فوي  وو  ثقافوة إدا يوة 

  .داعمة للتريي  والعمي الميسسي
  

 مدي ة إدا ة الجودة الشاملة
 عيي  عيد العقياوي. د



 التعريف بإدارة اجلودة الشاملة جبدة
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 استبانة الكترونية لتشخيص جودة المدارس 



 واقع الجودة في المدارس 



 المدارس المنفذة لتطبيقات الجودة الرضا العام عن الجودة في المدارس



 بناء النظام

 إعادة الترميز
تحسينات على أدوات قياس رضا 
المستفيد بما يتوافق مع أدوات 
 التقويم الذاتي لرضا المستفيد 

 إضافة أنظمة جديدة 
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تشارك اإلدارة في 
لتميز اإلداري  ا لجنة 
لتي يشرف عليها  وا

تميز  ل ا مركز 
المؤسسي وقد كلفت 
الجودة برئاسة  إدارة 

ار  لمعي ا معيارين 
إدارة )الخامس 

لعمليات ار ( ا لمعي ، وا
بع  رضا )السا

(المستفيد  

تقديم الدعم والمساندة 
واالستشارات إلدارات 

ووحدات ومكاتب 
التعليم  والمدارس 

للحصول على 
 –شهادات األيزو 
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أعدت إدارة الجودة 
الشاملة  نظام الترميز 
لكافة إدارات ووحدات 

ومكاتب التعليم  
 بمحافظة جدة 

 التميز اإلدا ي دعم واستشا اة



اتفاقية تعاون مع إدارة * 
المراجعة الداخلية في 
تعليم جدة للبدء بإعداد 

 سجل إدارة المخاطر

اتفاقية تعاون مع إدارة * 
التدريب التربوي في تعليم 
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ندوة الجودة غايتنا التي 
أقامتها إدارة رياض 
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التقويم الذاتي  –المدرسي 

(المؤسسي  

ورقة عن االعتماد 
المدرسي في ملتقى 

 الجودة بالليث
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 التربوي في الرياض

 ندواة أو اذ عمي مشا كاة











 نظام إدارة الجودة الشاملة باإلدارة العامة للتعليم بجدة



 الشراكات

 :كان إلدارة الجودة عدة شراكات مع بعض الجهات والزال بعضها مستمًرا ومنها   

مؤسسة تحلية المياة المالحة بجدة 

 العالمية للشباب اإلسالمي  الندوة 

 السعودي للجودة المجلس 

 السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمةالجمعية 

 الملك عبدالعزيز جامعة 

 الطبي الدولي المركز 

 

 وال زلنا نتطلع إلى المزيد من الشراكات الداعمة والراعية مع عدد من القطاعات المختلفة

 






