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 الملخص

 في الع لي  المعلي ي  جودةان ضةةةة  على  حصةةةةا ياإل سةةةةالي األ اسةةةةم دا أثر ان بيإلى الدراسةةةة  هدفت 

حيث تكون مجم ع الدراسةةةةةةةةةةةةة  م  ج يع الدراسةةةةةةةةةةةةة  على ال تحل الو ةةةةةةةةةةةةة ي الم ليلي  اعم دت و ، بغداد جامع 

الجودة في ان وحدة الم ليل وال عايت  فمكونت م  ج يع العاملي  في وحدة ض ، أما العاملي  في جامع  بغداد

   70حيث بلغ عدهم ، الجامع 

اسةةةةةةةمرجع متحا ، فقرة وزعت على وحدة ال عايت  36 تكونت م  اسةةةةةةةمبان ولج ع البيانات تم اسةةةةةةةم دا  

حيث تو ةةةةلت الدراسةةةة   SPSSعلى برنامل عم اد حيث تم اال حصةةةةا ياسةةةةم دمت ألعرات الم ليل اإل 67

  : اآلتيالتما ل إلى أهم 

جودة )ها أبعادالع لي  المعلي ي  ب جودةان ل  طط )ت ليل( باريمو على ضةةةة   إحصةةةةا يدالل   أثر ذي وجود 1

 الطال  وجودة عضو هيئ  المدريس وجودة ال تاهل المعلي ي ( في جامع  بغداد 

 ال مغير المابع  أبعاد على ج يع( Six Sigmsل )  يإحصا  ذو دالل أثر   عد  وجود 2



 : اآلتيالدراس  بأو ت وفي ضوء هذه التما ل 

 الجودة في الجامع  ان في ع لي  ض   حصا ياإل سالي اسم دا  األأه ي  الجامع  بإدارة  اهم ا زيادة   1

إدارة   تعزيز محارات وقدرات العاملي  في الجامع  م  خالل اشةةةةةةةةةةرا حم بدورات تدريبي  مم صةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة  في 2

    حصا ياإل سالي الجودة الشامل  وفي طرق اسم دا  وت ليل األ
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of using statistical methods on the 

quality assurance of the educational process at the University of Baghdad.  

The descriptive and analytical approach were used. The study’s population 

consisted of all the employees at the University of Baghdad, while the sampling unit 

consisted of all employees working at the quality assurance department; they were 

(70). For data collection the researcher designed a questionnaire consisted of (36) 

questions measured the independent and dependent variables of the study,  

By using (SPSS) program (67) questionnaire were statistically analyzed, and 

the main results were as follows:  

1. There is a statistically significant impact of (Pareto analysis) on the quality 

assurance of the educational process at the University of Baghdad.   

2. There is no statistically significant impact of (Six Sigma) on quality assurance of 

the educational process at the University of Baghdad.   

Recommendations:  

Depending on the study’s results the researcher presented the following 

recommendations:  



1. To give more attention to using statistical methods in quality assurance process at 

the University of Baghdad.  

2. To enhance human resources skills and capabilities in total quality management, 

statistical analysis and methods through continuous training development programs 

and courses. 

 

 

 

 

 

 

 
 


