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 الخالصة   
 

من األمور المهمة في وقتنا الحاضر فيما  9001أصبح الحصول على شهادة االيزو          
هداف العالمية والتي تمتد تعامالتها الى مختلف دول العالم حيث تعد يخص الشركات ذات األ

أو أي هيئة أو (شهادة االيزو جواز المرور عبر كافة الحواجز كونها تزكي الشركة المعينة 
بتأييد مطابقتها إدارة ومنتجا لمتطلبات تلك الشهادة ومحليا بات من الضروري السعي ) منظمة

واصفة ألسباب كثيرة أولها تنظيمي لخلق األجواء المناسبة لتحقيق الجاد نحو تطبيق هذه الم
الجودة في العمليات والمنتجات وثانيها اعتباري لرفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز ثقتهم 
بأنفسهم ومؤسساتهم كونها ليست اقل شأنا من مثيالتها العالمية وأخر األسباب تعاقدي سواء كان 

 9001أصبح التعاقد الخارجي يتطلب الحصول على شهادة االيزو  داخليا او خارجيا حيث
  .لمعظم قطاعات العمل 

تعتبر األبنية المدرسية من المؤسسات الحكومية المهمة كونها تقدم خدمات علمية وتربوية إلى 
المجتمع لذلك يتطلب إنشاءها أن يكون بموجب مواصفات ومتطلبات عالية الجودة ، وهذا يقع 

المصمم والمنفذ في نفس الوقت أي على صاحب العمل والشركة المنفذة للعمل في عاتقه على 
المتمثلة في مديريات األبنية ) وزارة التربية(حالة إعداد التصاميم من قبل صاحب العمل 

 المدرسية
ادارة الجودة الشاملة للمباني المدرسية لتقويم ومن خالل البحث تم التوصل الى عدم وجود نظام 

راق وان ظهور تطبيق بعض فقرات ادارة الجودة الشاملة ضمن البحث يرجع الى كفاءة في الع
بعض االدارات وما تلتزم به من قوانين، لذلك يوصي البحث الى استكمال تطبيق نظام ادارة 
الجودة الشاملة بكافة فقراتها، وان تطبيق هذا النظام على شركات المقاوالت ومديريات المباني 

  .تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة  هابح معياراً لمدى التزامالمدرسية يص
تم وضع برنامج يحاكي تطبيق نظام ادراة الجودة الشاملة بمختلف المحاور ومن خالله يمكن 

  .تطبيق هذا البرنامج على شركات المقاوالت ومديريات المباني المدرسية مناالستفادة 
  

  .تطبيق نظام، األبنية المدرسية ،  ملةالشا الجودة،  االيزو :مرشدهالكلمات 
 
Establishing Total Quality Management Application System 

For School Building Projects in Iraq 
Abstract 
         ISO 9001 certificate becomes an important issue in the resent time specially 
for global objectives companies that have an extended activities over different 
countries. ISO certificate considered as passing permit which over come all 
barriers and introduce a company, establishment, or organization to customers 
certifying its products and management compatibility to the certificate 
requirements. 
Locally the certificate becomes an important effort toward applying the mentioned 
specification due to different reasons. The first reason is organizationally to create 
an environment conditions to achieve quality in their products and operations, the  
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second reason is to raise morale and to inforce confidence in their self’s, and their 
organization in a level that is not less than the level of other international 
organizations. Other reason in contracted one whether internally and specially 
externally which require the optioning of ISO certificate. 
 School building directorate considered one of the governmental important 
directorates. Its importance is due to its function of providing scientific services to 
the society. Therefore the construction of school buildings will be constructed 
according to the highest quality standards and specifications. 
 Achieving the required standard is the responsibility of the designer and the 
constructor which means in general is the responsibility school building 
directorates. 
This research reveals that there is no total quality management system that is 
applied by for school buildings in Iraq even when some total quality items were 
appeared that are applied in this research and this is due to the efficiency of some 
administrations and its obedience to the existing law. The research recommended 
full items application of the proposed total quality management system. 
Program is prepared to simulate the application of total quality management 
system having different approaches and benefit can be obtained by a adopting the 
application of the program by contracting companies, and school building 
directorates. 
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