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 دليل الجودة
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 دليل الجودة
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 دليل الجودة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول:  رقم اإلصدار 

 هـ2/7/8341:  تاريخ اإلصدار

     00 : عدد الصفحات

 

 ختم ضبط الوثائق

 

 

 

  

 حوار | غرس | تأهيل | إعالم

 نظام إدارة الجودة

 دليل الجودة
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 دليل الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           بنات وفريق عمل الجودة /وسط جدة التعليم  تقدم بالشكر لمكتبأ

                                             اللهيبي  مبارك منال/ ستاذة ألا الفريققائدة أخص بالذكر كما   

 القرشي عبدهللا رحمة / ستاذة ألا دارة الجودةإومنسقة  
                                                             

وجه هللا  الا إ يوال يرض ، ا لها في عمله ومحب  لو كان مخلص   الا إما بذلن من مجهود ال يمكن أن يقوم به أحد  على 

ي وجدت في مرحلة التدقيق الخارجي خلية من النحل تعمل كفريق واحد وال يتركن أي ننا أقر بأي نأكما ،عز وجل 

ك هللا بار ، النجاح ا فيلعمل معكن وأن أكون شريك  ا اف  رشوزادني    يه .لوقدمن ع الا إاستفسار أو تحسين لعملهن 

 ،،،ن شاء هللاإفيكن وجعلكن في تقدم مستمر وباهر 

 

 د/ أيمن راغب عبدالحميد علي

 مكتب المواصفات والجودة بالرياض

 

 7102مايو،  6بتاريخ                                                                         

 

 

 

 شكر وتقديم
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 دليل الجودة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة المحتويات
 7 اعتماد دليل الجودة

 8 بيان التعديالت 

 9 عن دليل الجودة مقدمة

 00-01 المكتبمقدمة عن 

 05 5102:  9110شهادة المطابقة مع نظام إدارة الجودة األيزو 

  متطلبات نظام الجودة

 01 مجال التطبيق 0

 01 المراجع  5

 01 التعريفات 1

 04 سياق / إطار المكتب 4
 02 فهم المكتب وسياقها 4-0

 02 األطراف المهتمةفهم احتياجات وتوقعات  4-5

 02 تحديد مجال نظام إدارة الجودة 4-1

 01 نظام إدارة الجودة وعملياته 4-4

 01 القيادة 2
 07 القيادة وااللتزام 2-0

 07 السياسة  2-5

 07 األدوار التنظيمية والمسئوليات والصالحيات 2-1

 08 التخطيط لنظام إدارة الجودة 1
 08 المخاطر والفرصإجراءات التعرف على  1-0

 08 أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها 1-5

  التخطيط للتغييرات 1-1

 09 المساندة / الدعم 7

 09 الموارد 7-0

 09 عام 7-0-0

 09 الموارد البشرية / األفراد 7-0-5

 09 البنية التحتية 7-0-1

 09 بيئة تشغيل العمليات 7-0-4

 09 رصد وقياس الموارد 7-0-2

 51 المعارف الخاصة بالمكتب 7-0-1

 51 الكفاءة 7-5

 51 التوعية 7-1

 50 التواصل 7-4

 50 المعلومات الموثقة 7-2

 50 عام 7-2-0

 50 اإلنشاء والتحديث 7-2-5

 55 التشغيل 8

 55 تخطيط وضبط التشغيل 8-0

 55 متطلبات المنتج والخدمة 8-5

 55 التواصل مع العمالء 8-5-0
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 دليل الجودة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات رقم الصفحة المحتويات
 55 والخدمات المخرجات  التعليميةتحديد متطلبات  8-5-5

 55 والخدمات المخرجات  التعليميةمراجعة متطلبات  8-5-1

 51 والخدمات للمخرجات  التعليميةتغيير المتطلبات  8-5-4

 51 والخدمات للمخرجات  التعليميةالتصميم والتطوير  8-1

 51 عام 8-1-0
 51 التخطيط للتصميم والتطوير 8-1-5
 51 مدخالت التصميم والتطوير 8-1-1
 54 ضوابط التصميم والتطوير 8-1-4

 54 مخرجات التصميم والتطوير 8-1-2
 54 تعديالت التصميم والتطوير 8-1-1
 54 المخرجات  التعليمية والخدمات المقدمة من جهات خارجيةضبط  8-4
 54 عام 8-4-0
 52 نوع ومدى الضبط  8-4-5

 52 معلومات للموردين الخارجيين 8-4-1
 52 اإلنتاج وتقديم الخدمات 8-2
 52 ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمات 8-2-0
 51 التمييز والتتبع 8-2-5

 51 واألطراف المهتمةممتلكات العمالء  8-2-1
 51 الحفظ 8-2-4
 51 أنشطة ما بعد التوريد 8-2-2
 51 ضبط التعديالت 8-2-1
 51 اإلفراج عن المنتج والخدمة 8-1
 57 ضبط عدم مطابقة المخرجات  8-7

 57 تقييم األداء 9

 58 الرصد والقياس والتحليل والتقييم 9-0

 58 عام 9-0-0
 58 رضا العمالء 9-0-5
 58 التحليل والتقييم 9-0-1
 58 المراجعة الداخلية 9-5
 59 مراجعة اإلدارة 9-1

 11 التحسين 01
 11 عام 01-0

 11 عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية 01-5

 11 التحسين المستمر 01-1

 10 قائمة العمالء واألطراف المهتمة 0ملحق رقم 

 15 قائمة المخاطر والفرص 5ملحق رقم 

 14-11 تسلسل العمليات وتداخلها 1ملحق رقم 

 12 مدخالت ومخرجات العمليات 4ملحق رقم  

 11 قائمة اإلجراءات 2ملحق رقم 

 17 الهيكل التنظيمى  1ملحق رقم 
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 دليل الجودة
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دليل الجودة اسم الوثيقة

 األول رقم اإلصدار

 م40/4/2087 الموافق هـ2/7/8341 تاريخ اإلصدار
 

 

 

 

 

 رحمة عبدهللا القرشي االسم 

 إدارة الجودة ةمنسق الوظيفة

  التوقيع
 

 

 

 

 

 منال مبارك اللهيبي االسم 

 جدة /بناتمديرة التعليم لمكتب وسط  الوظيفة

  التوقيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناتاعتماد دليل الجودة ملكتب التعليم بوسط جدة / 

 إعداد

 اعتماد
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 دليل الجودة

 

 

 بيان التعديالت

 رقم

 التعديل
 التاريخ

 رقم

 الصفحة
 ملخص التعديل
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 دليل الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لمكتب التعليم بوسط جدة/بنات هذا الدليل ملكية تامة

 كل ما يتعلق بنظام الجودة.ل عن ؤوالمس مديرة المكتب غير مسموح بنسخ محتوياته بدون تصريح منو

 

 

 

 والبد من التأكد المكتب  هذا الدليل ملزمة وتطبق على كافة األعمال الخاصة بنشاط يالفقرات الواردة ف ،

 العاملين . جميعباستمرار من قبل من تطبيقها 

 على نظام إدارة الجودة وتحسين كفاءته وفعاليته  ةحافظمهذا الدليل يرشد الذين ستوكل إليهم مسئولية ال

 تحقيق ذلك.إلى إجراءات 

  للمواصفة العالمية اتم بناؤه طبق   ىوالذ المكتببيوثق هذا الدليل نظام إدارة الجودة 

  ( 2085:  1008األيزو  ) 

 لإلجراءات المرجعيةمع اإلشارة بالمكتب وصفا  للسياسات العامة لتنفيذ عناصر نظام الجودة وهو يبين 

 .المكتبالمستخدمة إضافة إلى نبذة مختصرة عن 

 08-ج-جودة  رقم المعلومات الموثقةهذا الدليل طبقا  لما هو محدد بإجراء  يتتم التغييرات والتعديالت ف 

   لبات بنود ومتط في تورد يتا لنفس الترتيب للموضوعات التم ترتيب عناوين وموضوعات هذا الدليل طبق

 .2085:  1008لعالمية األيزو االمواصفة 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة عن دليل الجودة
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 دليل الجودة

 

 

 بنات بمكتب التعليم وسط جدة/تعريف                        
 

 

 ائهأدتحسين  يف ليساعدهه ل استراتيجينظام إدارة الجودة كقرار بنات  مكتب التعليم بوسط جدة/ اعتمد  

 التنمية المستدامة به.ويشكل جزءا ال يتجزأ من مبادرات ، العام

 : يمن تطبيق نظام إدارة الجودة المبنى على هذه المواصفة العالمية ه كتبللمإن الفوائد المتوقعة         

 لى تنطبق ع يعلى الوفاء باستمرار بمتطلبات العمالء والمتطلبات القانونية والتنظيمية الت المكتب قدرة (أ

 .يقدمها يالخدمات الت

 واألطراف المهتمة.ه لتعزيز رضا عمالئتيسير الفرص  (ب

 .وأهدافه المكتبر والفرص ذات العالقة بسياق التعامل مع المخاط (ج

  .2085:  1008مع متطلبات نظام محدد إلدارة الجودة و األيزو  القدرة على إبراز توافقه (د

 

 

المكاتب عن المركز الرئيسي في  هـ بعد انفصال 8323عام / بنات وسط جدة ب التعليم  انشئ مكتب 

 اإلدارة العامة.

 هـ عند إنشائه.8323اول مديرة للمكتب األستاذة / فايزة عون البيشي عام  

 هـ تولت ادارته األستاذة / ميثاء محمد آل مساعد. 8340عام  

 .امنال مبارك اللهيبي مديرة المكتب حالي  / هـ تولت ادارته األستاذة 8341في عام  

 

 

 

 .: خدمة تعليمية لمنسوبات المكتب والمدارس التابعة له  التعليم

 

 

 النشأة والتاريخ

 العملمجال 
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 دليل الجودة

 

 

                                               متعلم معتز بدينه منتم لوطنه منتج للمعرفة منافس عالمي ا                                                                                                               

  
 

                                          وءتعليم وتعلم متميز للجميع بما يواكب التوجهات العالمية في ضتقديم 

منة آالسياسات التعليمية للمملكة وبمشاركة مجتمعية في بيئة تعليمية جذابة و

،ترتقي  بالمهارات والقدرات ونثري البحث العلمي ونشجع على االبتكار 

 واإلبداع

 

 ا .وقيمي   اومهاري   امعرفي  سالمية والوطنية والفكرية بناء شخصية الطالب اإل 

 .رفع الجودة واالرتقاء بالمستوى النوعي للتعليم  

 . رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع 

 .لاللتحاق بمراحل التعليم  توفير فرص القبول للطلبات 

 . وتحفيزهار المعلم وتأهيله وتنمية كفاياته التعليمية يتطوير معايير اخت 

 . انتاج البحث العلمي والمعرفة ونشرهما وتوظيفهما 

 . تطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحكومة 

 .تعزيز الشراكات المحلية والدولية  

 . لتوظيف األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالتا 

 

 الشفافية                 –اإلبداع  -المبادرة   –التكامل  –العمل المؤسسي  –اإلنجاز  –النزاهة 

 :النطاق الجغرافي             

 .المملكة العربية السعودية –محافظة جدة                                      

 شارع باطويل-1حي الرحاب-جدة       ـ  المكتبعنوان                

 0821731774 الهاتف:                   

 0821735121الفاكس:            

 centeredu.orgالموقع االلكتروني:                   

.middlef@jgdu.govالبريد االلكتروني:                   

 
 االستراتيجية واألهداف

 

  متعلم معتز بدينه منتم لوطنه منتج للمعرفة منافس عالميا  

 

 الرؤية

 الرسالة

 األهداف االستراتيجية

 القيم 
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 دليل الجودة
 

 2085:  1008األيزو شهادة المطابقة مع نظام إدارة الجودة 

 

 المواصفة   عتماد وتسجيل نظام الجودة المتوافق مع اهذه الصفحة محجوزة لشهادة                   

 2085:  1008األيزو                                                       
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 دليل الجودة

 

 مجال التطبيق -8
 

المنتج  التعليم لرفعمجال  يف المكتب يعمل /التعليم  يالخدمات المتمثلة ف المكتبقدم ي: المكتبنشاط  8-8

 التعليمي وتحسينه بما يالئم رغبات المستفيدين وقدراتهم وسماتهم المختلفة 

 بنات والمدارس التابعة له. مكتب التعليم بوسط جدة/:  للنشاط يالنطاق الجغراف 8-2

 .( ( 8 )العمالء واألطراف المهتمة: )أنظر ملحق رقم  8-4

 ومبرراتها: المكتبال تنطبق على مجال عمل  يالبنود الت 8-3

 االجتماعية الشئون وزارة و والتجارة بالشركات خاص  ( 1) بند          

ا لطبيعة عمل الوحدة فال يوجد والخدمات نظر   التعليمية للمخرجاتالتصميم والتطوير  (4 -1) بند

أي نشاط متعلق بالتصميم حيث أن الوحدة تعمل وفقا لنظم وقوانين وتشريعات يتم تصميمها من 

 . وزارة التعليم قبل

 (اإلفراج عن المنتج  خاص بالهيئات والدوائر الحكومية ) (1 -1 ) بند

 

 المراجع المستخدمة -2
 

 :لىإ المكتببوضع نظام إدارة الجودة  يتم الرجوع ف

 2085:  1008  المواصفة العالمية األيزو  

  2085:  1003المواصفة العالمية األيزو 

  2085:  1000المواصفة العالمية األيزو 

  81088المواصفة العالمية األيزو 

  48008المواصفة العالمية األيزو 

  بالدولةالصادرة   المكتبللعمل والمرتبطة بنشاط  المنظمةالقوانين. 

  الخدمة المدنية ووزارة التعليماللوائح والنظم الصادرة عن وزارة. 

  المكتبباللوائح والنظم الداخلية. 

 

 والمصطلحات التعريفات-4

 

 

 الرجوع يتم بالمكتب الجودة إدارة نظام يف والمستخدمة الدليل بهذا الواردة المصطلحات

 . 2085 : 1008 األيزو الدولية للمواصفة فيها
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 دليل الجودة

 التربوية المؤسسة  )إطار ( سياق -3            

 :وسياقها التربوية المؤسسة فهم  3-8

 

كافة الموضوعات الخارجية والداخلية ذات العالقة بأنشطة المكتب قام مكتب التعليم وسط جدة بتحديد 

في تحقيق النتائج المرجوة لنظام إدارة الجودة   تهااالستراتيجية والتي تؤثر على قدره وتوجهات وعملياته

وادر ) نقص الكأهدافه االستراتيجية شاملة جميع االعوامل المؤثرة داخليا  على تحقيق  اثناء وضعه لخطته

-اعية اجتم-اقتصادية  -نقص التجهيزات والمباني ( والعوامل المؤثرة خارجيا  ) سياسية–البشرية العاملة 

 .بيئية ( والجدول التالي يوضح يوضح العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة –قانونية  –تقنية 

 

 النموذج وصف العامل العوامل

 داخلية
 81ن/90م.ت.و/ نقص الكوادر البشرية العاملة

 2ن/81م.ت.و/ نقص التجهيزات والمباني

  خارجية 

 سياسية
زيادة عدد المتقدمات للمدارس من 

الطالبات بهوية زائر او تأشيرة زيارة من 
 الدول المجاورة لعدم االستقرار السياسي

 

  عدم وجود ميزانية للمكاتب اقتصادية

 تقنية
التوسع في استخدام التقنية إدارية)و 

بيانات الكترونية ،نظام قواعد 
 نور،فارس.(

 8ن/81م.ت.و/

  قضايا شاغلي الوظائف التعليمية قانونية

  التغيرات المناخية بيئية

  اليوجد اجتماعية



 

 

 43 من 15 صفحة هـ1341./2/7 تاريخ إلاصدار  رمز الدليل 1/1 رقم إلاصدار

                                       

 

 

 دليل الجودة

 

 
• 

 المهتمة األطراف وتوقعات احتياجات  3-2

 

متطلبات العمالء على قدرة المكتب في تقديم خدماته التي تتوافق مع  لما لألطراف المهتمة من تأثير

 وتطلعاتهم القانونية والتربوية فقد قام المكتب بتحديد :

 (.......-الموظفات -الجهات التشريعية- ءاألطراف المهتمة ذات العالقة بنظام إدارة الجودة )العمال 

 . متطلبات هذه األطراف المهتمة ذات العالقة بنظام إدارة الجودة 

راجعة قيادة المكتب لنظام المهتمة واحتياجاتها سنويا  في اجتماع ميقوم المكتب بمراجعة األطراف كما 

 . يوضح ذلك21صـ ( 8الملحق رقم )و الجودة
 

  

 تحديد مجال نظام إدارة الجودة   3-4

 :االعتبار يوقد وضعت فبتحديد حدود وإمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة لوضع المجال  المكتب قام

 82 صـ 8-3والداخلية بالرجوع إلى بند الموضوعات الخارجية  -أ

 84 صـ 2-3متطلبات األطراف المهتمة ذات العالقة بالرجوع للبند  -ب

 . المكتب منتجات وخدمات - ج

المخرجات  ومبررات ذلك بما ال يؤثر على جودة  ال تنطبق على نشاطه يالبنود الت المكتبوقد حدد 

 . والخدمات وكذلك رضا عمالئه التعليمية

 ( من هذا الدليل.8البند ) يورد نص مجال نظام الجودة فوقد 

 بإتاحته والمحافظة عليه كمعلومة موثقة.  المكتب قام

 نظام إدارة الجودة وعملياته 3-3

ى ا علمحتوي   وتحسينه باستمرار هجودة وتنفيذه وصيانتالبإنشاء نظام إدارة  المكتب قام 3-3-8

 .2085:  1008لمتطلبات المواصفة الدولية األيزو العمليات الالزمة وتفاعالتها وفقا 

 : من خالل المكتبجميع أنحاء  يف بتحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وتطبيقاته كما قام

 .د المدخالت المطلوبة والمخرجات المتوقعة لهذه العملياتيتحد -أ

 .د تسلسل وتتابع تلك العمليات والتفاعل بينهايتحد -ب

للتأكد من كفاءة التشغيل  الالزمةق أساليب الرصد والقياسات ومؤشرات األداء يد وتطبيتحد -ج

 العمليات. يوالتحكم ف

 .تحديد الموارد المطلوبة والتأكد من توفرها -د

 .لعملياتلإسناد المسئوليات والصالحيات  -ه

 . 8-1يف المخاطر والفرص وفقا لبند تعر -و

أن تلك العمليات تحقق النتائج  تغييرات تحتاجها لضمان العمليات وتطبيق أي تقييم -ز

 المقصودة.

 (.3( وملحق رقم )4ملحق رقم ) أنظر  تحسين العمليات ونظام إدارة الجودة. -ح

 

لى ع بتوثيق العمليات بالقدر الالزم لدعم تشغيلها وكذلك االحتفاظ بالسجالت الدالة المكتب قام 3-3-2

 . مخطط له التنفيذ وفق ما هو
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 : القيادة وااللتزام 5-8

 عام 5-8-8

 لقد التزمت اإلدارة العليا بكل االحترام تجاه نظام إدارة الجودة من خالل:

 تحمل المسئولية تجاه فعالية نظام إدارة الجودة -أ

مع التوجه  انا وأنها متوافقمقد تم وضعه تها وأهداف الجودة لنظام إدارضمان أن سياسة  -ب

 . المكتباالستراتيجى وسياق 

 . المكتبضمان أن سياسة الجودة يتم إبالغها وفهمها وتطبيقها داخل  -ج

 . المكتبعمليات  يضمان دمج متطلبات نظام إدارة الجودة ف  -د

 .تشجيع استخدام منهجية العمليات والتفكير المبنى على المخاطر  -ـه

 . ضمان توفر الموارد الالزمة لنظام إدارة الجودة  -و

 . نشر أهمية توافق فعالية نظام الجودة مع متطلبات نظام إدارة الجودة  -ز

 . المشاركة والتوجيه والدعم لألفراد للمساهمة فى فعالية نظام إدارة الجودة -ح

 .تشجيع التحسين المستمر   -ط

 إلبراز قيادتها على مناطق مسئولياتها.دعم دور اإلدارات ذات العالقة   -ى

 التركيز على العميل 5-8-2

 لقد التزمت اإلدارة العليا بكل االحترام تجاه التركيز على العميل من خالل التأكد من:

أن متطلبات العميل المتوافقة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية قد تم تحديدها وفهمها وااللتزام  -أ

 بها على الدوام.

والخدمات وأن  المخرجات  التعليميةعلى مطابقة يمكن أن تؤثر  يأن المخاطر والفرص الت -ب

 القدرة على تعزيز رضا العمالء قد تم تحديدها والتعامل معها.

 المحافظة على التركيز على تعزيز رضا العمالء. -ج 

 السياسة  5-2

 :يوهى كالتال 2085:  1008سياسة تتوافق مع متطلبات المواصفة العالمية األيزو  المكتب لقد وضع

داري وتعليمي( متعدد الخبرات والتخصصات إ/ الوسط )بنات( هو كيان يتكون من فريق مهني )مكتب التعليم

جمة بصورة منسيعمل على دعم المدارس التابعة له ألداء مهمتها وتطوير أدائها في جميع العناصر التعليمية 

 (ومتكاملة مع رؤية إدارة التعليم بجدة )متعلم معتز بدينه منتم لوطنه منتج للمعرفة منافس عالميا  

التعليمي المتخصص )مشرفات فنيات للمواد الدراسية، مشرفات للقيادة  يضم المكتب نخبة من الكادر

 (المدرسية( والكادر اإلداري المساند، تم اختيارهن وفق تخصصاتهن وخبراتهن 

مستوى لى الإيسعى دائما لتحقيق أهدافه ليصل   هـ8323ن تأسس عام أن مكتب تعليم الوسط/ بنات ومنذ إ

      دارة الجودة على أساس متطلبات إضع نظام ذا والمطلوب لكسب رضا العميل ل

 ISO 1008-2085ومعايير 

 القيادة - 5
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ننا نؤكد على االستمرار في تحسين عملياتنا وخدماتنا لنتجاوز متطلبات رضا العميل ونعمل على أكما 

 .تقليل المخاطر ومنعها قدر اإلمكان 

 على تحقيق رضاهم وسياسته هي:مكتب تعليم الوسط / بنات يلتزم التزاما  كامال  مع عمالئه ويعمل 

                 

 

 .ترسيخ مفاهيم ثقافة الجودة في التعليم باالرتقاء بالمستوى النوعي للتعليم 

  بناء الكفاءة الداخلية للمدارس من خالل تنمية الكفايات المهنية للهيئة التعليمية واإلدارية لتحقيق رؤية

 .المكتب ورسالة

  ومساندة للمستفيدين بتطوير البيئة التنظيمية وتفعيل أنظمة الحكومة لقياس األداء تقديم خدمات ودعم

 النوعي اإلشرافي والمدرسي وفق مستويات جودة متميزة تلبي حاجاتهم وترقى الى تطلعاتهم.

  يلتزم جميع العاملين بمصداقية األداء، والعمل بروح الفريق في جميع مجاالت اعمال المكتب لسرعة

 ودقته.  اإلنجاز

  تأصيل المعرفة والمهارات والسلوك لدى العاملين وتوفير التدريب والتطوير الالزمين لهم. 

 .تحدد أهداف الجودة للمكتب والمتسقة مع هذه السياسة بواسطة اإلدارة العليا والتأكد من مدى تحقيقها 

 هم المنسوبات لها هذه السياسة معلنة في جميع مواقع العمل بالمكتب وباألسلوب الذي يضمن تف 

 .تُراجع هذه الوثيقة سنوي ا من خالل المكتب للتأكد من استمرارية ومالئمة العمل بها 

 ويلتزم المكتب بالمتابعة اإلدارية والمراجعة الدورية ألهداف الجودة لضمان فعالية تطبيق نظام 

 ISO 1008-2085إدارة الجودة 

 

 

ها إتاحت وكذلك المكتبونشرها وتطبيقها داخل  تلجميع العامالبتوثيق تلك السياسة وإتاحتها  المكتب قام

 لألطراف المهتمة.

 األدوار التنظيمية والمسئوليات والصالحيات 5-4

 اإلدارة العليا من أن المسئوليات والصالحيات لألدوار ذات العالقة قد تم تحديدها والتكليف بها  تأكدت

 .المكتبونشرها وفهمها داخل 

 : ضمانلتكليف بالمسئوليات والصالحيات لاإلدارة العليا با قامت

 .نظام إدارة الجودة يتوافق مع هذه المواصفة الدولية -أ

 .العمليات تنتج المخرجات المطلوبة -ب

( خاصة تلك التقارير 8-80نظر اإعداد التقارير فيما يتعلق بأداء نظام إدارة الجودة وفرص التحسين ) -ج

 دارة العليا.ترفع لإل يالت

 . المكتبجميع أنحاء  يتشجيع التركيز على العميل ف -د

 .االمحافظة على تكامل نظام إدارة الجودة عند تخطيط وتنفيذ بعض التعديالت عليه -ـه

( والذي يصف 1مرفق رقم ) يكما هو موضح ف يإنشاء الهيكل التنظيم وقد تم تطبيق ذلك من خالل

 لمكتبالجميع الوظائف ب يإنشاء بطاقات للوصف الوظيفو ،المكتب يالعالقات الرأسية واألفقية ف

 والتزام العاملين بها.
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 إجراءات التعرف على المخاطر والفرص 1-8

 

والمتطلبات  8-3بند  يالمسائل المشار إليها ف يف المكتب عند التخطيط لنظام إدارة الجودة نظر

 تحتاج إلى أن تكون موجهة إلى: يوحددت المخاطر والفرص الت 2-3بند  يالمشار إليها ف

 .تحقيق النتائج المقصودة هتقديم تأكيدات على أن نظام إدارة الجودة يمكن .أ

 .تعزيز اآلثار المرغوب فيها .ب

 .منع أو تقليل اآلثار غير المرغوب فيها .ج

 تحقيق التحسين.  -ج

تخذها للتعامل مع المخاطر والفرص عالوة على كيفية إدماج وتنفيذ ي يبتحديد اإلجراءات الت المكتب قام كما

 عمليات نظام إدارة الجودة كما حدد كيفية تقييم مدى فعالية تلك اإلجراءات. يتلك اإلجراءات ف

 

 أهداف الجودة والتخطيط لتنفيذها  1-2

عة اجتماعات مراج يتابعها فيعتمدها ويناقشها وينهاية كل عام  يللجودة فا موثقة أهداف   المكتب ضعي

على مستوى المهام والمستويات والعمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وهذه إلدارة لنظام الجودة ا

 األهداف:

 . مع سياسة الجودة تتوافق -أ

 .يمكن قياسها -ب

 .االعتبار المتطلبات واجبة التطبيق يتأخذ ف -ج

 .رضا العمالءوالخدمات و التعليميةالمخرجات  لها عالقة بتطابق  -د

 .ادوري   يتم رصدها  -ـه

 .تم تعريف المعنيين بهاي  -و 

 .يتم تحديثها عند الحاجة  -ز 

تحديد ما الذى سيتم من خاللها والموارد المطلوبة لها والمسئولين عن تنفيذها والخطة  وجميعها تم

 الزمنية لها وكيفية متابعتها وكذلك كيفية تقييم نتائجها. 

 التخطيط للتغييرات  1-4

أن هناك حاجة إلجراء تعديالت على نظام إدارة الجودة فإن ذلك يتم بطريقة مخططة  المكتبحدد يعندما 

 (.3-3نظر بند ا)

 االعتبار: يف المكتبضع ي

 .محتملةالعواقب الو الغرض من التغيير -أ

 .تكامل نظام إدارة الجودة -ب

 .توافر الموارد    -ج 

 .توزيع أو إعادة توزيع المسئوليات والصالحيات    -د 
 

 تخطيطال - 1
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 الموارد   8 -7

 عام 7-8-8

 جودة.الالتحسين المستمر لنظام إدارة  بتحديد وتوفير الموارد الالزمة إلنشاء وتطبيق وصيانة  المكتب قام

 اعتبارها: يوقد وضعت ف 

 . القدرات والقيود المفروضة على الموارد الداخلية المتاحة -أ

 .ما يلزم الحصول عليه من مقدمى الخدمات الخارجيين -ب

 الموارد البشرية )األفراد( 7-8-2

 .يات بهاضبط العمللنظام إدارة الجودة ولتشغيل وبتحديد وتوفير األفراد الالزمين للتشغيل الفعال  المكتب قام

 البنية التحتية 7-8-4

لمخرجات  اوصيانة البنية التحتية الالزمة لتشغيل عملياتها بما يحقق مطابقة ر بتحديد وتوفي المكتب قام

 والخدمات. التعليمية

 :التحتية كل من شملت البنيةوقد 

 .والمرافق المصاحبة لهي المبان  -أ

 .المعدات شاملة البرمجيات واألجهزة -ب

 .مصادر النقل -ج

 .المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت   -د 
 

 بيئة تشغيل العمليات 7-8-3

 لتعليميةاالمخرجات بما يحقق مطابقة  ة البيئة الالزمة لتشغيل عملياتهبتحديد وتوفير وصيان المكتب قام

 والخدمات.

 وقد كانت البيئة المناسبة شاملة لخليط من العوامل اإلنسانية والطبيعية مثل:

 عدم المواجهات والتصادمات( -الهدوء  -اجتماعية )مثل عدم العنصرية أ( 

 الحماية النفسية(. –منع الطرد   -نفسية )مثل تقليل ضغوط العمل ب(

 الحرارة والرطوبة واإلضاءة وتدفق الهواء والنظافة والضوضاء(طبيعية )مثل درجة ج(

 رصد وقياس الموارد  7-8-5

 ئج عند استخدام الرصد أو القياسد صحة واعتماد النتايتأكبتحديد وتوفير الموارد الالزمة ل المكتب قام

 والخدمات للمتطلبات. التعليمية المخرجاتمطابقة ل

 من أن الموارد المتوفرة: المكتب وقد تأكد

 .يتم القيام بها يمناسبة لنوع محدد من أنشطة الرصد والقياس الت-أ

 .صيانتها لضمان استمرارية كفاءتها لتحقيق الغرض الذى جلبت من أجله-ب

 كفاءة الغرض من رصد وقياس الموارد. على مناسبة كدليل سجالتبحتفظ ي المكتبو

 أن: المستخدمة يراعى فيها أدوات القياسو

 مساندةال - 7
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قبل استخدامها طبقا لمعيار قياس تم تتبعه إلى  ا أو معايرتها على فترات محددةيتم التحقق منه. 8

بين ومات موثقة تلاالحتفاظ بمع يتمفى حالة عدم توفر ذلك المعيار فإنه و، أو محلى يمعيار قياس دول

 األساس الذى بناء عليه تمت المعايرة.

 .يفها لتحديد حالة المعايرةيتم تعر. 2

 .نتائج القياسات يأو التلف أو التدهور الذى يبطل حالة المعايرة وبالتال ياع تكون محمية من الض. 4

ما إذا كانت صحة نتائج القياس السابقة قد تأثرت سلبا عند العثور على أداة قياس  ويتم دائما تحديد

 غير صالحة للغرض المقصود واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة حسب الحاجة.

 :بالمكتب المعارف الخاصة   7-8-1

وهى  ،وهى على وجه العموم مكتسبة بالتجربة والخبرة ه،معارف خاصة ب يه المكتبمعارف 

 .المكتبمعلومات تستخدم ويتم تداولها لتحقيق أهداف 

 ترتكز على: المكتب ومعارف

مثل الحقوق الفكرية والمعارف المكتسبة من التجارب والخبرات والدروس : المصادر الداخلية   -أ

ومشاركة الخبرات والمعارف غير الموثقة ونتائج  مشروعات الفاشلة والناجحةالمستفادة من ال

 والخدمات. المخرجات  التعليميةسين للعمليات والتح

واألوساط األكاديمية والمؤتمرات وجمع المعارف  مثل المواصفات والمعايير: المصادر الخارجية  -ب

 من العمالء أو الموردين الخارجيين.

 ةالتعليميالمخرجات ولتحقيق تطابق  المعارف الضرورية لتشغيل عملياتهبتحديد  المكتب قامو

 .المكتبب التلها متاحة بالقدر الالزم للعاموجع حافظة عليهاوالخدمات وهذه المعارف يتم الم

حدد كيفية يالمعارف الحالية و  اعتبارهفى  المكتبضع يعند الحاجة إلعالن تغييرات أو اتجاهات 

 اكتساب المعارف اإلضافية والتحديثات المطلوبة.ى الوصول إل

 :الكفاءة   2 -7

 بـ : المكتب قام

تحديد الكفاءات الضرورية لألفراد الذين يقومون بأعمال تحت سيطرتها وتؤثر على أداء وفعالية  -أ

 نظام إدارة الجودة .

 التأكد من أن هؤالء األشخاص أكفاء على أساس مناسب من التعليم أو التدريب أو الخبرة.  -ب

 ذه اإلجراءات.إجراءات الكتساب الكفاءات الضرورية وتقيم فعالية ه اذاتخ  -ج

 بمعلومات موثقة )سجالت( كدليل على الكفاءة. االحتفاظ  -د 

توجيههم أو إعادة تكليف  ت اإلجراءات المطبقة على سبيل المثال توفير التدريب لهم أونوقد تضم

 أو التوظيف أو التعاقد مع أشخاص أكفاء. اتالحالي اتالموظف

 :التوعية   4 -7

 األشخاص الذين يعملون تحت سيطرتها على وعى بــ :التأكد من أن ب المكتب قام

 سياسة الجودة. -أ

 أهداف الجودة ذات العالقة بهم. -ب

 مساهمتهم فى فعالية نظام إدارة الجودة بما فى ذلك فوائد تحسين جودة األداء. -ج

 اآلثار المترتبة على عدم التطابق مع نظام إدارة الجودة.- د
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 التواصل / االتصاالت   3 -7

 االتصاالت الداخلية والخارجية ذات العالقة بنظام إدارة الجودة وتشمل : المكتب حدد

 حول ماذا سيتم االتصال.  -أ

 متى يتم االتصال. -ب 

 ، ومن الذي يتواصل .مع من سيتم التواصل -جـ 

 كيف سيتم التواصل. -د

 ما طريقة التواصل . -ـ ه

 المعلومات الموثقة   5 -7

 عام 7-5-8

 على : المكتبإدارة الجودة بيحتوى نظام 

 .2085:  1008األيزو  المعلومات الموثقة التى تطلبها المواصفة الدولية -أ

 راها ضرورية لفعالية نظام إدارة الجودةيو المكتب احددهيالمعلومات الموثقة التى  -ب

 اإلنشاء والتحديث 7-5-2

 : المكتبضمن يعند إنشاء أو تحديث المعلومات الموثقة 

 والوصف المناسبين مثل العنوان ورقم اإلصدار وتاريخ اإلصدار والمعد والمعتمد للوثيقة.التحديد  -أ

 الشكل المناسب مثل اللغة و إصدار البرمجيات والرسومات وكذلك الوسائط مثل ورقية أو إلكترونية.  -ب

 المراجعة المناسبة واالعتماد لمالءمتها وكفايتها. -ج

 ائقوقد تم شرح ذلك فى إجراء ضبط الوث

 ضبط المعلومات الموثقة  7-5-4

 تم وضع إجراء ضبط الوثائق لضمان:

 حين الحاجة إليها. لالستخدام  تهاومناسب تهاتاحا  -أ

 على سبيل المثال فقدان سريتها أو سوء استخدامها أو سالمتها. بشكل كاف   ايتهاحم -ب

 :دائما من  المكتبتأكد يو

 وإتاحتها واستخدامها وإمكانية استعادتها.تمام التوزيع على الجهات المعنية  -8

 .االحتفاظ بها والمحافظة عليها وعلى وضوح قراءتها -2

 تتم عليها. يضبط التعديالت الت -4

 .تحديد مدة الحفظ والتخلص منها -3

 .تعريف وضبط الوثائق الخارجية الهامة لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الجودة -5

 كدليل على التطابق من التغييرات غير المقصودة.حماية المعلومات الموثقة المحتفظ بها  -1
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 تخطيط وضبط التشغيل 1-8

( الضرورية للتوافق مع  3-3بالتخطط والتنفيذ والضبط للعمليات )كما هو مبين فى بند  المكتبقام 

 من خالل : 8-1بند اإلجراءات المحددة فى  نفذووالخدمات   المخرجات  التعليميةمتطلبات تقديم 

 والخدمات للمخرجات  التعليميةتحديد المتطلبات  -أ

 والخدمات المخرجات  التعليميةلقبول  وضع معايير للعمليات ومعايير  -ب

 .والخدمات المخرجات  التعليميةتحديد الموارد الالزمة لتحقيق التطابق مع متطلبات  -ج

 ددةا للمعايير المحمراقبة العمليات طبق   -د 

( للتأكد من أن العمليات نفذت كما خطط لها وإلثبات تحديد واالحتفاظ بمعلومات موثقة )سجالت -ـه

 والخدمات للمتطلبات. المخرجات  التعليميةمطابقة 

ويتم دائما التحكم فى التغييرات  المكتبمناسبة لعمليات التشغيل ب تكون مخرجات هذا التخطيط -ي

المخططة ومراجعة آثار التغييرات غير المقصودة مع اتخاذ اإلجراءات التى تخفف من اآلثار السلبية 

  المكتبمن ضبط الخدمات المقدمة من خارج  المكتبتأكد يالناتجة عنها حسب الحاجة وكذلك 

 (.3-1)أنظر 

 والخدمات المخرجات  التعليميةمتطلبات    2 -1

 التواصل مع العمالء 1-2-8

 مع العمالء يشمل: المكتبتواصل 

 والخدمات. المخرجات  التعليميةالتزويد بمعلومات ذات عالقة ب  -أ

 .التعامل مع االستفسارات أوالتعاقدات أو الطلبات وبما يشمل أى تغييرات -ب

والخدمات بما فى ذلك شكاوى  التعليميةالمخرجات  من العمالء عن  راجعة الحصول على تغذية -ج

 .العمالء

 .التعامل مع ضبط ممتلكات العميل  -د 

 .وضع متطلبات محددة إلجراءات الطوارئ عند الحاجة -ه 

 والخدمات المخرجات  التعليميةتحديد متطلبات  1-2-2

 بالتأكد من : المكتب قوميوالخدمات المقدمة للعمالء المخرجات التعليمية عند تحديد متطلبات 

 والخدمات قد تم تحديدها وتشمل: المخرجات التعليميةتعريف متطلبات  -أ

 متطلبات قانونية أو تنظيمية تنطبق عليها. -8

 ضرورية المكتبعتبرها ي متطلبات -2

 قدمها.يوالخدمات التى  المخرجات  التعليميةعلى الوفاء بمتطلبات  المكتبقدرة   -ب

 والخدمات التعليميةالمخرجات  مراجعة متطلبات  1-2-4

والخدمات المقدمة إلى  للمخرجات التعليمية لديه القدرة على الوفاء بالمتطلبات أن  المكتبضمن ي

والخدمات إلى العمالء وهذه  المخرجات  التعليميةااللتزام بتوريد قبل  المكتبراجع ذلك يالعمالء. و

 المراجعة تشمل:

 تشغيلال - 1
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 ذلك متطلبات أنشطة التسليم وما بعد التسليم. المتطلبات المحددة بواسطة العمالء بما فى .أ

المتطلبات التى لم يذكرها العميل ولكنها ضرورية لالستخدام المحدد أو المقصود إذا  .ب

 ُعلَِمْت.

 المكتبمتطلبات محددة بواسطة  .ج

 والخدمات المخرجات التعليميةالمتطلبات القانونية والتنظيمية المنطبقة على  .د

 الطلبية التى تختلف عن االتفاق السابق.متطلبات العقد أو هـ . 

 أن متطلبات العقد أو أمر التوريد المختلفة عن تلك التى تم تعريفها مسبقا  دائما المكتب ضمن ي

 تم حلها.ي

 ولها.تأكيد متطلبات العميل قبل قبب المكتب قوميعندما ال يقدم العميل بيانات موثقة بمتطلباته و 

 بر اإلنترنت تصبح المراجعة الرسمية غير عملية لكل أمر ع الشراءفى بعض الحاالت مثل ا

 توريد وبدال من ذلك يمكن تغطية األمر بالمعلومات ذات العالقة بالمنتج مثل الكتالوجات.

 بمعلومات موثقة كلما كان متاحا: المكتب حتفظيو

 عن نتائج المراجعة (أ

 أو الخدمات. لمخرجات التعليميةلعن أي متطلبات جديدة  (ب

 والخدمات للمخرجات  التعليميةتغيير المتطلبات  1-2-3

التأكد من أن المعلومات الموثقة ذات العالقة تم تعديلها وأن األشخاص المعنيين ب المكتب قومي

 الخدمات.و المخرجات  التعليميةمستوعبين للمتطلبات التى تم تغييرها عندما يتم تغيير متطلبات 

 

 

 والخدمات للمخرجات  التعليميةالتصميم والتطوير    4 -1

 عام 1-4-8

 ليميةالمخرجات  التعبتأسيس وتطبيق وصيانة عملية التصميم والتطوير لضمان توفير  المكتب قام

 .المستقبلية لهاوالخدمات 

 التخطيط للتصميم والتطوير 1-4-2

 :فى اعتباره المكتبضع يعند تحديد مراحل وضوابط التصميم والتطوير 

 .وتعقيد أنشطة التصميم والتطويرطبيعة ومدة  -أ

 .مراحل العملية المطلوبة شاملة التصميم المنطبق ومراجعات التطوير -ب

 .أنشطة التحقق واالعتماد المطلوبة للتصميم والتطوير -ج

 .المسئوليات والصالحيات الداخلة فى عملية التصميم والتطوير -د

 .والخدمات المخرجات  التعليميةالحاجة إلى الموارد الداخلية والخارجية لتصميم وتطوير  -ه

 .الحاجة إلى ضبط الحدود المشتركة بين األفراد  المشاركين فى عملية التصميم والتطوير -و

 .الحاجة إلى إشراك العمالء والمستخدمين فى عملية التصميم والتطوير   -ز

 والخدمات. المخرجات  التعليميةالمتطلبات الالزمة للتزويد الالحق ب -ح

 مستوى الرقابة المتوقعة على عملية التصميم والتطوير بواسطة العمالء واألطراف المهتمة  -ط

 األخرى ذات العالقة.

  أن متطلبات التصميم والتطوير قد تم االلتزام بها. لمعلومات الموثقة الالزمة إلبرازا  -ى

 مدخالت التصميم والتطوير 1-4-4

ى والخدمات  الت المخرجات  التعليميةبتحديد المتطلبات األساسية لألنواع الخاصة من  المكتبقوم ي

 سيتم تصميمها وتطويرها. وتضع فى اعتبارها:
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 .المتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء .أ

 المعلومات المستقاة من أنشطة التصميم والتطوير المماثلة. .ب

 .المتطلبات القانونية والتنظيمية  .ج

 .بتطبيقها المكتبالمواصفات ومعايير الممارسة التى التزم  .د

 .والخدمات التعليميةالمخرجات عواقب الفشل المتوقعة نظرا لطبيعة هـ . 

املة وال لبس فيها كما يجب حل المدخالت يجب أن تكون كافية ألغراض عملية التصميم والتطوير وك

 بمعلومات موثقة عن مدخالت التصميم والتطوير. المكتبحتفظ يتناقضات بين المدخالت و أي

 ضوابط التصميم والتطوير 1-4-3

 يضمن:بتطبيق ضوابط على التصميم والتطوير بما  المكتبقوم ي

 أن النتائج التى يجب تحقيقها محددة. -أ

 إجراء مراجعة لتقييم قدرة نتائج التصميم والتطوير على التوافق مع المتطلبات.  -ب

تتوافق مع متطلبات مدخالت  د من أن مخرجات التصميم والتطويرالتحقق للتأكتنفيذ أنشطة  -ج

 التصميم والتطوير.

والمخرجات الناتجة تتوافق مع متطلبات  التعليمية المخرجاتتنفيذ أنشطة االعتماد للتأكد من أن  -د

 التطبيق المحدد أو االستخدام المقصود.

 مخرجات التصميم والتطوير 1-4-5

 بالتأكد من أن مخرجات التصميم والتطوير : المكتبقوم ي

 تتوافق مع متطلبات مدخالت التصميم والتطوير. -أ

 والخدمات. المخرجات  التعليميةفى توفير  التي تليها كافية للعمليات  -ب

 تشمل أو مرجعية لمتطلبات الرصد والقياس وكذلك معايير القبول حسب قابلية التطبيق. -ج

المنتجة أوالخدمة المقدمة صالحة للغرض المقصود  وأنها آمنة  التعليمية المخرجات ضمن أن ي  -د 

 وصالحة لالستخدام.

 إجراءات ضرورية عند تحديد مشكلة أثناء أنشطة المراجعة أو التحقق أو االعتماد. اتخاذ أي -ه

 االحتفاظ بالمعلومات الموثقة لهذه األنشطة. -و

 تعديالت التصميم والتطوير 1-4-1

 ميةالتعلي المخرجاتملية تصميم وتطوير غييرات أثناء عبتحديد ومراجعة وضبط الت المكتبقوم ي

على التطابق مع المتطلبات الذى يضمن عدم وجود أى أثر سلبى والخدمات أو التى تمت الحقا إلى الحد 

 وتحتفظ بمعلومات موثقة عن:

 .تغييرات التصميم والتطوير -أ

 .نتائج المراجعات -ب

 .التغييراتصالحيات  -ج

 اإلجراءات التى اتخذت لمنع اآلثار السلبية. -د

 والخدمات المقدمة من جهات خارجية المخرجات  التعليميةضبط  3 -1

 عام 1-3-8

والخدمات المقدمة من جهات خارجية مطابقة للمتطلبات  المخرجات التعليميةمن أن  المكتبتأكد ي

 والخدمات الموردة من جهات خارجية عندما : التعليميةالمخرجات  حدد ضوابط لتطبيقها على يو

 المخرجات التعليميةوالخدمات المقدمة من جهات خارجية مدمجة فى  المخرجات التعليميةتكون  .أ

 .المكتبوخدمات 
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والخدمات المقدمة من جهات خارجية مقدمة مباشرة للعميل باسم  المخرجات  التعليميةتكون  .ب

 .المكتب

 .المكتبتكون هناك عملية أو جزء من عملية يتم بواسطة جهات خارجية بقرار من  .ج

ق معايير للتقييم واالختيار ورصد األداء وإعادة التقييم للموردين طبيو المكتب وقد حدد        

 وخدمات بناء على متطلبات مخرجات تعليميةالخارجيين على أساس قدرتهم على توفير عمليات أو 

 بمعلومات موثقة لتلك األنشطة وأية إجراءات ضرورية نشأت عن التقييمات.  المكتبحتفظ يو

 نوع ومدى الضبط  1-3-2

والخدمات الموردة من الخارج ليس لها  المخرجات  التعليميةمن أن العمليات و المكتبتأكد دائما ي

 مطابقة إلى عمالئها ولذلكوخدمات مخرجات تعليمية تأثيرا سلبيا على قدرتها على استمرارية توريد 

 تعمل على:

 التأكد من بقاء العمليات الموردة من الخارج فى إطار ضوابط نظام إدارة الجودة. .أ

تعريف كل الضوابط التى يعتزم تطبيقها على المورد الخارجى وتلك التى تنوى تطبيقها على  .ب

 المخرجات الناتجة.

دمات والخ المخرجات التعليميةولخارجى للعمليات األخذ فى االعتبار التأثيرات المحتملة للتوريد ا .ج

على التوافق باستمرار مع متطلبات العمالء والمتطلبات القانونية والتنظيمية  المكتبعلى قدرة 

 المنطبقة عليها وكذلك فعالية الضوابط التى يطبقها المورد الخارجى.

 المخرجات التعليميةوأنشطة أخرى ضرورية لضمان أن العمليات  ايتحديد أنشطة للتحقق أو  .د

 والخدمات الموردة خارجيا مطابقة للمتطلبات.

 معلومات للموردين الخارجيين 1-3-4

ين بلغ الموردين الخارجييو يمع المورد الخارج بالتأكد من كفاية المتطلبات قبل تواصله المكتبقوم ي

 من أجل: بمتطلباته

 والخدمات المطلوب توريدها. المخرجات التعليميةوالعمليات  -أ

 اعتماد: -ب

 .والخدمات المخرجات  التعليمية -8

 .األساليب والعمليات والمعدات -2

 والخدمات المخرجات التعليميةاإلفراج عن  -4

 الكفاءة شاملة أية مؤهالت مطلوبة للعاملين. -ج

 .المكتبتفاعل الموردين الخارجيين مع  -د 

 .المكتبضبط ومراقبة أداء الموردين الخارجيين المطبق بواسطة  -ه

 أو عمالؤها فى مواقع المورد الخارجى. المكتبقوم بها يأنشطة التحقق أو االعتماد التى  -و 

 اإلنتاج وتقديم الخدمات   5 -1

 ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمات 1-5-8

 بتنفيذ اإلنتاج وتقديم الخدمات تحت ظروف خاضعة للرقابة تشمل: المكتبقوم ي

التى يتم إنتاجها، أو  المخرجات التعليميةتوافر المعلومات الموثقة التى تحدد خصائص  .8

 الخدمات المقدمة، أو األنشطة التى يتعين القيام بها والنتائج التى يجب تحقيقها.

 المناسبة.توفر استخدام مصادر الرصد والقياس  .2

تنفيذ أنشطة الرصد والقياس فى المراحل المناسبة للتحقق من الوفاء بالمعايير الخاصة  .4

 والخدمات، للمخرجات التعليميةبضبط العمليات أو المخرجات ومعايير القبول 

 استخدام البنية التحتية والبيئة المناسبتين لعمل للعمليات. .3
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 هالت مطلوبة.تعيين األشخاص األكفاء بما فى ذلك أية مؤ .5

م عملية إنتاج أو تقدي المخططة ألىالتحقق وإعادة التحقق دوريا للقدرة على تحقيق النتائج  .1

 يمكن التحقق من نتائجها بأنشطة الرصد أو القياس المتالحقة. خدمات ال

 تطبيق إجراءات تمنع الخطأ البشرى .7

 تطبيق أنشطة اإلفراج والتسليم وما بعد التسليم. .1

 

 

 التمييز / التعريف والتتبع 1-5-2

ت  المخرجاباستخدام الوسائل المناسبة لتعريف المخرجات والعمليات للتأكد من مطابقة  المكتب قام

 والخدمات. التعليمية

متطلبات الرصد والقياس فى جميع مراحل اإلنتاج وتقديم ر خرجات آخذة فى االعتباوكذلك حالة الم

 الخدمات.

 االحتفاظ بالمعلومات الموثقة ويتمرجات حينما يكون التتبع من المتطلبات وهذا التمييز متفرد للمخ

 الضرورية لتفعيل التتبع.

 ممتلكات العمالء والموردين الخارجيين 1-5-4

ت أدوا،مكونات ، بممتلكات العمالء والموردين الخارجيين )التى يمكن أن تشمل مواد  المكتبعتنى ي

 قوميحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية( طالما أنها تحت سيطرته أو ، مواقع للعميل ، معدات ،

صون ممتلكات العمالء أو الموردين الخارجيين يحمى ويتحقق من ويَعّرف ويُ باستخدامها. كما أنه 

والخدمات وفى حالة استخدام ممتلكات  المخرجات  التعليميةالتى تم توريدها لالستخدام أو دمجها فى 

العمالء أو الموردين بشكل خاطئ أو فقدت أو أتلفت أو فى أى وضع وجدت غير صالحة لالستخدام 

 يتم تقديم تقرير بذلك للعميل أو المورد الخارجى واالحتفاظ بمعلومات موثقة عما حدث.

 الحفظ  1-5-3

المحافظة على المخرجات أثناء اإلنتاج وتوفير الخدمات بالقدر الالزم للحفاظ على  المكتبضمن ي

ريف ل عملية الحفظ التعالمشتراة بغرض االستخدام وتشم المنتجاتالتوافق مع المتطلبات وكذلك حفظ 

 أو منع التلوث أوالمناولة أوالتغليف أوالتخزين أواالنتقال أو النقل وكذلك الحماية.والتمييز 

 أنشطة ما بعد التوريد  1-5-5

 والخدمات وعند التعليميةالمخرجات مع متطلبات أنشطة مابعد التوريد المرتبطة ب المكتب توافقي

 تحديد مدى أنشطة ما بعد التوريد المطلوبة تأخذ فى اعتبارها :

 المتطلبات القانونية والتنظيمية -أ

 بمنتجاتها وخدماتهاالعواقب غير المرغوب فيها المحتملة المرتبطة  -ب

 والخدمات واستخدامها وعمرها. المخرجات  التعليميةطبيعة  -ج

 .متطلبات العميل  -د

 .التغذية المرتدة للعميل -ه

أنشطة ما بعد التوريد اإلجراءات المتخذة بموجب أحكام الضمان أو شروط التعاقد مثل خدمات وتشمل 

 التدوير والتخلص النهائى.الصيانة والخدمات التكميلية مثل إعادة 

 ضبط التعديالت  1-5-1

ضبط التعديالت على اإلنتاج أو تقديم الخدمة بالقدر الالزم للتأكد من استمرار التوافق يو المكتبراجع ي

حتفظ بالمعلومات الموثقة التى تصف نتائج مراجعة التعديالت والعاملين يمع المتطلبات المحددة كما 

 التعديل وأية إجراءات ضرورية انبثقت عن المراجعة.الذين لهم صالحية 

 والخدمات المخرجات  التعليميةاإلفراج عن    1 -1
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ترتيبات مخططة  فى مراحل مناسبة للتحقق من أن متطلبات المنتج والخدمة قد استوفيت  المكتبفذ ين

والخدمات إلى العمالء إال بعد اكتمال الترتيبات المخططة  المخرجات  التعليميةوال يتم اإلفراج عن 

 -حيثما انطبق ذلك  -بصورة مرضية إال إذا كان خالفا لذلك فيتم اعتمادها من السلطات المختصة أو 

 بواسطة العميل. 

والخدمات و تحتوى تلك  المخرجات  التعليميةبمعلومات موثقة عن اإلفراج عن  المكتبتحتفظ 

 لموثقة على:المعلومات ا

 .أدلة على المطابقة مع معايير القبول -أ

 .تتبع للشخص أو األشخاص المخول باإلفراج -ب

 ضبط عدم مطابقة المخرجات   7 -1

من أن المخرجات غير المطابقة للمتطلبات قد تم تعريفها وتمييزها وضبطها لمنع  المكتب أكديت

االستخدام غير المقصود لها أو توريدها ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة استنادا إلى طبيعة 

م والخدمات. وهذا ينطبق أيضا على عد المخرجات  التعليميةحالة عدم المطابقة وأثرها على مطابقة 

 والخدمات التى تكتشف بعد توريد المنتج أو أثناء أو بعد تقديم الخدمة. المخرجات  التعليميةمطابقة 

 مع عدم تطابق المخرجات بواحدة أو أكثر من الطرق التالية : المكتبتعامل يو

 التصحيح. -أ

 والخدمات. التعليميةالمخرجات االسترجاع أو تعليق توريد الفرز أو العزل أو -ب

 العميل.إبالغ  -ج

 .على صالحيات للقبول بشروط الحصول -د 

 وعند تصحيح عدم التطابق للمخرجات فإنه يتم التحقق من المطابقة.

 بالمعلومات الموثقة التى:كما يتم االحتفاظ 

 .تصف عدم المطابقة -أ

 .تصف اإلجراء المتخذ -ب

 .تصف أية امتيازات تم الحصول عليها-ج

 القرار بخصوص عدم المطابقة.تحدد صاحب الصالحية التخاذ -ح 
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 الرصد والقياس والتحليل والتقييم 1-8

 عام 1-8-8

 بتحديد: المكتب قام

 ما هى احتياجاته من الرصد والقياس -أ

 طرق الرصد والقياس والتحليل والتقييم الالزمة للتأكد من صحة النتائج.  -ب

 .متى يتم الرصد والقياس  -ج

 .متى يتم تحليل وتقييم نتائج الرصد والقياس  -د

قوم بتقييم األداء وكذلك فعالية نظام إدارة الجودة واالحتفاظ بمعلومات موثقة مناسبة كدليل على يكما 

 النتائج.

 

 رضا العمالء 1-8-2

وتطلعاتهم كما حدد أساليب الحصول انطباعات العمالء عن درجة التوافق مع احتياجاتهم  المكتبرصد ي

على ورصد ومراجعة هذه المعلومات وذلك من خالل استطالعات رأى العميل و التغذية المرتدة من 

العميل عن توريد المنتج أو الخدمة و مقابالت مع العمالء وتحليل حصة السوق والشكاوى وخطابات 

 الشكر و تقارير الوكالء والتجار.

 والتقييمالتحليل  1-8-4

ل والقياس نتائج التحليو تحليل وتقييم البيانات والمعلومات الناشئة عن الرصد والقياسب المكتب قومي

 تستخدم لتقييم : هذه

 والخدمات  المخرجات  التعليميةتطابق  -أ

 درجة ومستوى رضا العمالء. -ب

 أداء وفعالية نظام إدارة الجودة. -ج

 .بفعالية التخطيطتنفيذ  -د 

 اإلجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر والفرص.فعالية  -ه

 .أداء الموردين الخارجيين-و 

 الحاجة لتحسين نظام إدارة الجودة. -ز

 المراجعة الداخلية 1-2

 لتقديم معلومات عما إذا كان نظام إدارة الجودة : مرة سنويا على األقلمراجعات داخلية  المكتب نفذي

 متطابق مع : -أ

 دارة الجودة الخاص بهنفسها لنظام إ المكتبمتطلبات  (8

 متطلبات هذه المواصفة العالمية (2

 مطبق بفعالية ومحافظ عليه. -ب

 باآلتى: المكتب وقد قام

 تقييم األداء – 1
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على برامج المراجعة شاملة معدالت المراجعة وطرقها  ةافظالمحذ ويوتنف إنشاءط ويتخط -أ

والمسئوليات ومتطلبات التخطيط والتقارير آخذة فى االعتبار أهمية العمليات المعنية والتغييرات 

 ونتائج المراجعات السابقة. المكتبالمؤثرة على 

 د خصائص المراجعة ومجال كل مراجعة.يتحد -ب

 لمراجعات مع التأكد من موضوعية ونزاهة عملية المراجعة.ذ ايوتنفالمؤهلين المراجعين  اختيار -ج

 قد رفعت بها تقارير لإلدارة المعنية.التي أن نتائج المراجعات  ضمان  -د 

 يحات واإلجراءات التصحيحية الالزمة بدون أى تأخير ال مبرر له.حذ التصاتخا -ه

 بمعلومات موثقة كدليل على تنفيذ برنامج المراجعة ونتائج المراجعة. االحتفاظ -و 

 

 

 مراجعة اإلدارة 1-4

للتأكد من استمرار مالءمته  مرة سنويا على األقلمراجعة نظام إدارة الجودة باإلدارة العليا  تقوم

 .كتبللم وكفايته وفعاليته وتماشيه مع التوجهات االستراتيجية

 : االجتماع على الموضوعات التاليةويحتوى جدول أعمال 

 حالة اإلجراءات المتخذة فى االجتماع السابق لمراجعة اإلدارة. -أ

 التغيرات فى الموضوعات الخارجية والداخلية ذات العالقة بنظام إدارة الجودة. -ب

المعلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة الجودة بما فى ذلك االتجاهات اإلحصائية والمؤشرات لكل  -ج

 : من

 رضا العمالء والتغذية المرتدة من األطراف المهتمة ذات العالقة. (8

 .مدى تحقق أهداف الجودة (2

 والخدمات. التعليميةالمخرجات أداء العمليات وتطابق  (4

 عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية (3

 نتائج الرصد والقياس (5

 نتائج المراجعات (1

 أداء الموردين الخارجيين (7

 كفاية الموارد.-د

 (.8-1والفرص )أنظر بند ءات المتخذة للتعامل مع المخاطر فعالية اإلجرا -ه 

 الفرص للتحسين. -و

 قرارات وإجراءات متعلقة بــ :ويتم اتخاذ 

 فرص التحسين. -أ

 لتغييرات على نظام إدارة الجودة. -ب

 الموارد الالزمة. -ج

 نتائج مراجعات اإلدارة.على بمعلومات موثقة كدليل كما يتم االحتفاظ 
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 عام 80-8

افق مع متطلبات العمالء بتحديد واختيار فرص التحسين وتنفيذ إجراءات الزمة للتو المكتب قام

 رضاهم ولتعزيز 

 وهذا يشمل:

والخدمات لتتوافق مع المتطلبات عالوة على االحتياجات المستقبلية  التعليميةالمخرجات تحسين  -أ

 والمتوقعة.

 منع أو تقليل اآلثار غير المرغوب فيها.تصحيح أو  -ب

 تحسين أداء وفعالية نظام إدارة الجودة. -ج

التصحيح واإلجراءات التصحيحية والتحسين المستمر  المكتبستخدمها يومن أمثلة التحسين التى 

 والخطوات التغييرية واالبتكار وإعادة التنظيم كلما أمكن ذلك.

 التصحيحيةعدم التطابق واإلجراءات  80-2

 عندما تحدث عدم مطابقة بما فيها تلك الناجمة عن الشكاوى فإنه يتم :

 التفاعل مع عدم المطابقة وحسب االقتضاء : -أ

 .اتخاذ إجراء لضبط الحالة وتصحيحها (8

 .التعامل مع تبعاته (2

تقييم ما إذا كانت الحالة تقتضى إجراء للتخلص من سبب أو أسباب عدم المطابقة لعدم تكرار  -ب

 حدوثها أو حدوثها فى أماكن أخرى عن طريق:

 مراجعة وتحليل حالة عدم المطابقة (8

 تحديد سبب حدوث عدم المطابقة (2

 تحديد ما إذا كان قد حدثت حاالت مشابهة أو محتمل حدوثها. (4

 تنفيذ أية إجراءات ضرورية. -ج

 مراجعة فعالية أى إجراء تصحيحى تم اتخاذه. -د 

 حددة أثناء التخطيط )إذا كان ذلك ضروريا(.تحديث المخاطر والفرص الم -ه

  عمل تعديالت على نظام إدارة الجودة إذا اقتضت الضرورة ذلك.     -و

 المقابلة لحاالت عدم المطابقة.ات التصحيحية متناسبة مع اآلثار وعادة ما تكون اإلجراء

 ويتم االحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على:

 .وأية إجراءات تم اتخاذها تبعا لهاطبيعة حاالت عدم المطابقة  -أ

 .نتائج أية إجراءات تصحيحية -ب

 التحسين المستمر    80-4

تضع فى اعتبارها كما  ن مالءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودةيتحسبباستمرار المكتب قومي

لتحديد ما إذا كانت هناك احتياجات أو يم وكذلك مخرجات مراجعة اإلدارة مخرجات التحليل والتقي

 يجب التعامل معها كجزء من التحسين المستمر.

 

 

 تحسينال - 80
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 (8ملحق رقم )

 قائمة العمالء واألطراف المهتمة

 مثال

 
 ة المراقبةطريق المتطلبات الجهة م

مة
هت
لم
 ا
ت
ها
ج
ال

 

 

8 

 العمالء

 )المدارس،

 الطالب،أ

ولياء 

 اإلمور

  800جودة بنسبة% 

  معرفة متطلبات وتطلعات

 العمالء 

تعليمية )البيئة  .8

التعليمية، المناهج، 

الكوادر التعليمية 

)........ 

–تربوية ) أنشطة المنهجية 

 تفعيل برامج القيم

 استطالع الرأي 

 توصيات العمالء 

2 
الجهات 

 التشريعية

التوافق مع المتطلبات بنسبة 
899% 

 المراجعات من الجهات الحكومية 
 األداء المؤسسي

 الموظفات 4

  التدريب والتطوير ورفع
 الكفاءة

  الترشيح 

 استطالع الرأي

4 
 الجامعات

 والمدارس

ابالغهم بمتطلبات الكفاءة 
للعاملين ألخذها في االعتبار عند 
وضع المناهج التعليمية والنظرية 

 والعملية

 الخريجين ومناسبة سوق العمل
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 (2ملحق رقم )

 قائمة المخاطر والفرص

 مثال )تسجل هنا نتائج جلسات العصف الذهنى واالجتماعات(                                  

 
 اإلجراء الواجب اتخاذه نوع الخطر أو الفرصة م

دد
ه
 ت
ى
لت
 ا
طر
خا
لم
ا

ية
ار
إلد
 ا
دة
يا
لق
ا

 

 اإلجتماع مع مساعدة الشؤون التعليمية تأخر خطط الشعب التشغيلية 8

2 
عجز في الكادر اإلداري والتعليمي بالمكتب 

 رفع خطابات عجز للجهات المسؤولة له والمدارس التابعة

 البحث عن الشراكات عدم وجود ميزانية للمكاتب 4

3 

تزايد عدد المتقدمات من الطالبات للمدارس 
من القرى والهجر في المملكة للمدن 

الرئيسية وطالبات بهوية زائر من الدول 
 المجاورة

 تعتمد مديرة المكتب زيادة عدد الفصول أو خفضها

 5 
وجود مباني مدرسية تابعة للمكتب تشكل 

 توقف مديرة المكتب الدراسة خطرا على الطالبات أو الموظفات

 تشغيل ذاتي للمقصف بالمكتب عدم وجود كافتيريا للمكتب 1 

 7 
التغيرات المناخية والحاالت الطارئة لمدارس 

 المكتب
تعلق مديرة المكتب الدوام المدرسي بما اليزيد عن يوم 

 واحد

ص 
فر
ال

ة 
ح
الئ
ال

ية
مع
ج
لل

 

8 
تنسيق مديرة المكتب مع مؤسسات التدريس 

 األهلي لتنفيذ برامج تدريبية
 طلب الموافقة من اإلدارة العامة للتعليم عند الحاجة
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 (4ملحق رقم )

 تسلسل العمليات وتداخلها

 تسلسل العمليات وتداخلها لنظام العمل

 )صحح تحقق نفذ خطط( دائرة وفقالجودة  تسلسل عمليات نظام إدارة -1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج لنظام إدارة الجودة المبنى على العمليات

 

 

 

 

 الجودة إدارةالتحسين المستمر لنظام 

 مخرجات مدخالت

 قيمة مضافة
 لالنشطة

 تدفق المعلومات

 مسئولية اإلدارة

القياس والتحليل 
 والتحسين

 إدارة الموارد

إدراك خصائص 
 الخدمة/المنتج

 العميل العميل

المنت
 ج

 متطلبات

 رضا العميل
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  :منهجية العمليات  -2

 
 

ع ت مات التقي تتكون مقن المدخالت وتتحول بعدها إلى مخرجاالمنهجية للتعرف على كل العملي تقودنا

 إمكانية

والمخرجات عادة ما تكون العمليات مرتبطة ببعضها البعض فالمخرجات لعملية القياس لكل من المدخالت 

 هي

مدخالت للعملية التالية والمخرجات لكل المراحل هي النتيجة المخططة وقياس النتائج يكون متماشي مع 

 أهداف

ت نفسها على عالمؤسسة والمؤسسات التي تعمل علي قياس وتحليل "مؤشرات األداء للعمليات "وض

 لطريقا

 الصحيح للتحسين

 

 األنشطة
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 دليل الجودة

 

 :المكتببوتداخلها  عملياتالتسلسل  -4

 

 (3ملحق رقم )

 مدخالت ومخرجات العمليات

 مثال

 م

ت
يا
مل
لع
ا

 

 المدخالت

الخصائص 

وطرق 

 قياسها

الموارد 

 المطلوبة
 المخاطر المخرجات

مؤشرات 

 قياس األداء

8 

ب
ري
تد
ال

 

 حتياجاتا 

 تدريبية

  عدد

في  المشاركين

 التدريبية الدورات

 مؤهالت 

 وخبرات

 المشاركين

 العمل ورش

 تدريبات• 

 عملية

 استفسارات• 

 مناقشات• 

 الكفاءة تقيم• 

 قاعة تدريب 

 شاشات عرض 

 وجبة غداء 

 أقالم مذكرات 

 متدرب موظف 

 العمالء رضا 

  عدم حضور

 المتدربات

 بالتدري مشاكل 

  ارتفاع

 درجةالحرارة

 طوارئ حاالت 

  تقيم

 الدورةالتدريبية

  تكرارطلب 

 الدورةالتدريبية

2 

رة
دا
ال
 ا
عة
ج
را
م

 

 إحصائية بيانات 

 أفكار 

 مقترحات 

 مشاكل 

 للتحسين فرص 

 تحليل 

 البيانات

 مناقشات 

  تحديد

 القرارات

 واألعمال

 حجرةاجتماعات 

 عرض شاشة 

 قيادةال حضور 

  شخصياالعليا 

 قرار 

 التحسين نقاط 

 خطة عمل 

 حضور  عدم

 قيادةال

 العليا 

  بيانات

 واقعيةغير

 (حقيقية (

 توجد ال

 مراجعة

 لألهداف

 نتائج 

 المراجعات

 الداخلية

 ضبط 

 الوثائق

 ومدد وطرق

 حفظها

4 

ن
سي
ح
لت
ا

 

 استطالعات 

 الرأي

 للعمالء

 وأولياءاالمور

بذات  والمهتمين

 العالقة

 بيانات 

 إحصائية

 حاالت عدم 

 المطابقة

 إجراءات• 

 تصحيحية

 أهداف• 

 العمالء رضا• 

 مراجعات• 

 داخلية

 الوقت الالزم 

 موظفين 

 متدربين

 برامج إحصائية 

 تحسين/ تطوير 

 عمالءمخلصين 

 

  األفراد ال

يجيدون استخدام 

 التطوير برامج

 ال توجد 
 متابعة جيدة

 

 

 دقة الوثائق 

 نتائج 

 المراجعات

 الداخلية

  ضبط

 الوثائق

 والسجالت
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 (5ملحق رقم )

 والمساندة قائمة اإلجراءات الرئيسية

 مثال

 م الرمز اسم اإلجراء
)المعلومات  الوثائق والسجالت والبياناتضبط 

 الموثقة(
  .8 08 -ج  –جودة 

  .2 02 -ج  –جودة  ضبط حاالت عدم المطابقة

  .4 04 -ج  –جودة  وتقييم المخاطر اإلجراءات التصحيحية والوقائية

  .3 03 -ج  –جودة  المراجعة الداخلية

  .5 05 -ج  –جودة  األهداف والخطط

  .1 01 -ج  –جودة  رضا العمالء

  .7 07 -ج  –جودة  مراجعات اإلدارة

  .1 01م.ت.و/ القيادة االدارية

  .1 01م.ت.و/ االشراف التربوي

  .80 80م.ت.و/ االتصاالت االدارية

  .88 88م.ت.و/ القبول والتسجيل

  .82 82م.ت.و/ شؤون الموظفات

  .84 84م.ت.و/ التطوير المهني

  .83 83م.ت.و/ الدعم الفني وتقنية المعلومات

  .85 85م.ت.و/ والتعليميةالشؤون المدرسية 

  .81 81م.ت.و/ السكرتارية

  .87 87م.ت.و/ الخدمات المساندة
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 دليل الجودة

 ي لمكتب التعليم بوسط جدة /بناتالهيكل التنظيم( 1ملحق رقم )

 

 

 

 

 
 

 

 

 


