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 مراجعة اإلدارة اسم الوثيقة

 07-ج-جودة رمز الوثيقة

 1 رقم اإلصدار

هـ2/7/1438 تاريخ اإلصدار  

 فريق الجودة جهة اإلعداد

 منسقة إدارة الجودة جهة المرجعية

بوسط جدة /بناتمديرة مكتب التعليم  االعتمادجهة   

تقييم األداء 3 -9 البند رقم : 2015-9001بأيزو  االرتباط  

الوثيقة متاحة ورقي لمالك العملية والكتروني على التخزين السحابي  اتاحة الوثيقة
 الخاص بالمكتب 

 اصدار وتعديالت الوثيقة
 طبيعة وسبب وملخص التعديل رقم اإلصدار تاريخ التعديل

اولى نسخة معتمدة 1 -  
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 الهدف -1

 
جراءات لمراجعــة منوومــة الجودة لمكتــب  يهــده هــذا اءجراء إلى توفير تعليمــات وات

/ بنات جدة؛ لتقويم فعالية واســـــــــــتمرارية م لمة النوام لمتطلبات جدة وســـــــــــطالتعليم 
 المستمر.لدراسة فرص التحسين  وكذلك ISO 9001:2015القياسية المواصفة 

 نطاق العمل-2
 تسري أحكام هذا اءجراء على اءدارة العليا التي تقوم بمراجعة نوام الجودة

 / بنات  جدة وسطالتعليم بمكتب  

 ال يوجد  التعاريف-3

الوثائق ذات -4
 العالقة 

   المراجعة الداخليةإجراء 
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 عام
5/1 

5/1/1 

 مراجعة اءدارة مرة كل ســــــــــتة شــــــــــهور على األقلتتم اجتماعات 
لتقييم حالة وكفاية نوام إدارة الجودة بالنســــبة للســــياســــة واألهداه 

 تبالمكومناقشــــــــة مقترحات تحســــــــين األداء وتطويره وتحدد مديرة 
 اليوم والساعة. 

 تتكون لجنة مراجعة اءدارة من:
  المكتبمديرة 
 منسقة ادارة الجودة 
 المشرفات 
 تبًعا لموضوع المناقشة أطراه أخرى 

بًة ل جتماع كتا بالدعوة منســــــــــقة ادارة الجودة المكتبتكله مديرة 
 األقلقبل الموعد الذي يحدده بأسبوع على 

 

5/1/2 
 بإرسال منسقة ادارة الجودةتحديد موعد االجتماع تقوم  بمجرد

أسبوع على األقل  –نسخة من أجندة االجتماع لكل أعضاء اللجنة 
 االدارةعلى نموذج أجندة اجتماع مراجعة –قبل الموعد المحدد 

 1ن-07-ج-جودة

 مدخالت
مراجعة 
 اإلدارة

5/2 

5/2/1 

بقالمة توزيع الوثالق المراقبة كل في  منسقة ادارة الجودةتحتفو 
نشاطه ضمن نطاق المنوومة باستخدام نموذج توزيع الوثالق 
المراقبة على أن تكون مسلولة عن تأمين إتاحة اءصدارات 
الصحيحة / المحدثة لوثالق الجودة لدى كل نقطة من نقاط 

االستخدام ويكتب داخل النموذج أرقام النسخ كما هي في الختم 
 .حديد تاريخ اءصدارمع ت

 2ن-01-ج-جودة
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 مدخالت
مراجعة 
 اإلدارة

5/2 

5/2/2 

 مدخ ت المراجعة يجب أن تتضمن التالي )ما أمكن(:
 نتالج التدقيق السابقة 
 مناقشة سياسة الجودة 
  مناقشة أهداه الجودة 
 أداء العملية ومطابقة الخدمة 
  حاالت اءجراءات التصحيحية 
 متابعة أفعال ناشلة من مراجعات اءدارة السابقة 
 التغيرات التي يمكن أن تؤثر على نوام إدارة الجودة 
  قياس توقعات وحاجات األطراه المعنية 
  التغذية العكسية للمستفيدين )استط عات رأي /شكاوى

 المستفيدين(
 مقترحات تحسين وتطوير أداء 

 

 مخرجات
 مراجعة
 اإلدارة

التدقيق 
 الداخلي

5/3 

5/3/1 

 مخرجات المراجعة يجب أن تتضمن التالي:
 .تحسين فاعلية نوام ادارة الجودة وعملياته 
 .تحسين الخدمات المتعلقة بمتطلبات المستفيدين 

  المستقبليةالتخطيط للموارد.  
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 التوزيع
 والحفظ

5/4 

5/4/1 

نســقة متقع مســلولية حفو تقارير اجتماعات مراجعة اءدارة على 
التي تقوم بتوزيعهــا على كــل المعنيين بعــد اعتمــادهــا  ادارة الجودة

ويتم متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مراجعة اءدارة  من مديرة الوحدة،
على نموذج متابعة قرارات مراجعة  منســـــــــــقة ادارة الجودةبواســـــــــــطة 

 االدارة

 3ن-07-ج-جودة

5/4/2 
ر لمحاض  اءدارة مسلولية حفو نموذج سجل حضور مراجعة تقع 

االجتماعات التي تتم لألنشطة المختلفة ضمن نطاق المنوومة في 
 منسقة ادارة الجودةالوحدة على 

 2ن-07-ج-جودة

5/4/3 
تقرير إجراء تصحيحي لكل إجراء  بإصدار منسقة ادارة الجودةتقوم 

  ذلك.إن تطلب األمر اءدارة تتطلبه مخرجات مراجعة 

5/4/4 
من خ ل اللحة  التعامل مع تقرير إجراء تصحيحي  يتم

 اءجراءات التصحيحية 
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 دمةخالنماذج المست – 6

 

 مدة الحفظ مكان الحفظ رقم النموذج اسم النموذج م
اإلدارةمراجعة اجتماع أجندة  1 سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 1ن-07-ج-جودة   

اإلدارةسجل حضور مراجعة  2 سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 2ن-07-ج-جودة   

 سنوات 1 منسقة ادارة الجودة 3ن-07-ج-جودة متابعة قرارات مراجعة اإلدارة 3


