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 والسجالت والبيانات ضبط الوثائق اسم الوثيقة

 01-ج  –جودة  رمز الوثيقة
 1 رقم اإلصدار

 هـ2/7/1438 تاريخ اإلصدار

 فريق الجودة جهة اإلعداد

 منسقة إدارة الجودة جهة المرجعية

 مديرة مكتب التعليم بوسط جدة /بنات االعتمادجهة 

 المساندة والدعم 5-7 البند رقم : 2015-9001بأيزو  االرتباط

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

 اصدار وتعديالت الوثيقة

 التعديلطبيعة وسبب وملخص  رقم اإلصدار تاريخ التعديل

 نسخة معتمدة اولى 1 -
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 الهدف -1

 يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد اإلجراءات المتبعة لتأمين تحقيق وقياس التالي:
 توافر الوثائق بحيث تكون في حالة مالئمة في أي مرحلة من مراحل استخدامها.

خدامها ومن ثم تجنب استاستبعاد الوثائق غير الصالحة والملغاة من كافة مواقع اإلصدار 
 عن طريق الخطأ.

مراجعة كافة التغييرات التي تتم على الوثائق واعتمادها من الجهات التي قامت بعملية 
 المراجعة واالعتماد األصلية.

 .توافر الوثائق الخارجية ومراجعتها ومتابعة اإلصدارات الحديثة
لمطابقة مع ة بها للبرهنة على اتمييز سجالت الجودة وفهرستها وحفظها وتخزينها والعناي

/ بنات دةج مكتب تعليم وسطالمتطلبات المحددة وإلثبات فعالية نظام الجودة المطبق في 
 ..وقياس تطبيق هذه اإلجراءات

 نطاق العمل-2

 المرتبطة بنظام الجودة المطبق والسجالت تسري أحكام هذا اإلجراء على كافة الوثائق 
ضافة  بمكتب التعليم / الوسط )بنات( وكافة األنشطة والعمليات المرتبطة بها من تعديل وا 

لغاء الوثائق بعد موافقة  على جالت والس، وأيضا آلية توزيع الوثائق منسقة ادارة الجودةوا 
 الجهات المعنية.

 التعاريف-3

أثير في التهي الوثائق التي تتضمن معلومات أو بيانات من شأنها  وثائق الجودة
 جودة الخدمة.

هو دليل تعريفي يشتمل على مجال نظام ادارة الجودة في الوحدة  دليل الجودة
وتفاصيل ومسوغات أي استبعادا أو استثناءات، كما يوضح وصف 

 التداخل بين العمليات الخاصة به.
نسق مهي الوثائق التي يتم استحداثها وتحديثها وتوفيرها بوساطة  الوثائق المراقبة

 .إدارة الجودة
البيانات الموجودة على أي نوع من الوســائط والتي عن طريقها يتم  سجالت الجودة

 التحقق من فعالية تطبيق نظام الجودة.
 

الوثائق ذات -4
 العالقة 

 اليوجد
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 مراقبة
 الوثائق 

5/1 

لكافة الوثائق المراقبة وأماكن  بقائمة الجودةمنسقة ادارة تحتفظ  5/1/1
 توزيعها في الوحدة باستخدام نموذج قائمة الوثائق المراقبة 

 01/1/ م. ت. و

5/1/2 
 جدول مراقبة اإلصدار/االعتماد فييتم مراقبة الوثائق من خالل 

الصفحة األولى من كل وثيقة كما تختم كافة الوثائق بختم "معتمد" 
 .األولىعلى الصفحة 

 

5/1/3 

 توزيع الوثائق المراقبة كل في بقائمة منسقة ادارة الجودةتحتفظ 
نشاطه ضمن نطاق المنظومة باستخدام نموذج توزيع الوثائق 
المراقبة على أن تكون مسئولة عن تأمين إتاحة اإلصدارات 
الصحيحة / المحدثة لوثائق الجودة لدى كل نقطة من نقاط 

االستخدام ويكتب داخل النموذج أرقام النسخ كما هي في الختم 
 .ريخ اإلصدارمع تحديد تا

 01/02/ م. ت. و

5/1/4 
يتم مراجعة الوثائق قبل إصدارها بواسطة أشخاص مسئولين 
ومخولين لهذه الصالحية طبًقا لما هو وارد في جدول مراقبة 

 اإلصدار / االعتماد بالصفحة األولى
 

5/1/5 
يتم إزالة الوثائق الملغاة / غير الصالحة من كافة نقاط اإلصدار 

تند جميعها بختم "مس وتختم منسقة ادارة الجودةبواسطة واالستخدام 
 .ملًغى" قبل إعدامها

 

5/1/6 

في و  األولى،يتم ختم كافة الوثائق بختم "معتمد" على الصفحة 
حالة تداول وثيقة ملغاة / غير صالحة ألغراض قانونية أو 

السترجاع أي معلومات، تختم هذه الوثائق بختم "مستند ملًغى" 
زم "للمعلومات فقط" إذا ل تختم بختم ثم منسقة ادارة الجودةبواسطة 

 األمر
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 مراقبة
 الوثائق 

5/1 

5/1/7 

 يف الموظفات من فرد أي بواسطة مطلوبة تعديالت وجود حالة في
/  عةالمراج طلب نموذج بطلب المعنية الموظفة تقوم المنظومة تطبيق
 مادواعت النموذج هذا استيفاء ثم ومن منسقة ادارة الجودةمن  التعديل
ارة منسقة ادلارساله  يتم ثم التعديل طالب بإدارة المعني المسئول
قرار الطلب بدراسة بدورها تقوم التي الجودة  تمامإ إلى الحاجة مدى وا 
 ذلكو  الموافقة حالة في الالزم عمل ثم ومن المطلوبة التعديل عملية
 طالب إبالغ يتم الرفض حالة وفي بها المعمول اإلجراءات وفق

 .لذلك الداعية باألسباب التعديل

 01/3/ و ت. م.

5/1/8 

وتاريخ اإلصدار وجهة المراجعة يتم تحديد اسم الوثيقة ورقمها 
واالعتماد في الصفحة األولى لجميع وثائق الجودة عدا القرارات 
الوزارية حيث يكتفي باسم القرار وتاريخه وكذلك كافة الوثائق 

 .الخارجية

 01/3/ و ت. م.

5/1/9 

 بحتص الجودة وثائق إحدى على تعديالت أو تغييرات أية إدخال عند
 في ديدج إصدار برقم محدثة وثيقة إصدار ويتم ملغاة األصلية الوثيقة
 االعتماد/اإلصدار مراقبة جدول في اإلصدار برقم الخاص الجزء

)*(  مزر  بوضع التعديل/التغيير طبيعة تحديد مع األولى بالصفحة
 خالل نم التعديل وصف ذكر مع تغييره/تعديله تم الذي البند بجانب
 اإلصدار من ابتداءً  به العمل بدء يتم الذي تعديالت جدول نموذج
 بصورة حتفاظاال مع للوثيقة األولى الصفحة بعد بوضعه للوثيقة الثاني
 ميعج تتم أن على" ملًغى مستند" بختم ختمها بعد األول اإلصدار من

 .  منسقة ادارة الجودة  خالل من التعديالت

 01/03م.ت.و/

5/1/10 
 واضحة وثائق وتوافر تأمين عن لةو مسئو  منسقة ادارة الجودة

 يةفعال ضمان بهدف وذلك االستخدام نقاط كل في ومحدثة وصحيحة
 الجودة نظام
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 مراقبة
 الوثائق 

5/1 

5/1/11 

 لوثائقا أمَّا األولى الصفحة على" معتمد" بختم الجودة وثائق تختم
 طريق عن مراقبتها ويتم باسمها تمييزها فيتم الخارجية األخرى
 دةمنسقة ادارة الجو المراقبة وتكون  الوثائق قائمة بنموذج حصرها
 استحداثها عن مسئولة

 01/1/ م. ت. و

5/1/12 

 الحاسب على الجودة وثائق بجميع منسقة ادارة الجودةتحتفظ 
 أخرى ونسخة المرنة األقراص على واحدة نسخة وتشمل اآللي
 لهذه سر كلمة وضع مع( أمكن ما) الصلبة األقراص على

 .الورق على منها بنسخة واالحتفاظ الوثائق.

 

5/1/13 

 إجراء مثال مسلسل برقم اإلجراءات ولوائح الجودة دليل تمييز يتم
 يتم المستخدمة للنماذج وبالنسبة ،(01/م.ت.و)  الوثائق ضبط
 قائمة نموذج مثال العالقة ذات لإلجراء طبًقا مسلسل برقم تمييزها
 المراقبة الوثائق

 يتمف الوزارية القرارات مثل الجودة بنظام المرتبطة الوثائق اأمَّ  
 اإلصدار وتاريخ القرار رقم أو اسمها طريق عن تمييزها

 01/01/ م.ت.و

 ودةالج لنظام أصلية بنسخة باالحتفاظ منسقة ادارة الجودةتقوم  5/1/14
  .ختم بدون

5/1/15 
 بواسطة اإلجراء هذا في المتبعة اإلجراءات تحقق قياس يتم

 قبتطبي االلتزام على تبرهن التي الداخلية المراجعة عمليات
 اإلجراءات
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

مراجعة 
 الوثائق

5/2 

5/2/1 
دورية بإرسال نموذج طلب  بصفة منسقة ادارة الجودةتقوم 

المراجعة / التعديل في وثيقة لكل مسئولة عملية، لتقوم مسئولة 
 العملية بمراجعة اإلجراء الخاصة به

 01/03/ م. ت. و

5/2/2 

في حالة عدم وجود أية تعديالت تقوم مسئولة العملية بالتوقيع 
كتابة "عدم  مععلى نموذج طلب المراجعة/ التعديل في وثيقة 

وجود أية تعديالت" في الجزء المخصص "وصف 
 .منسقة ادارة الجودةلوا رساله  المراجعة/التعديل" وتوقيعه

 01/03/ م. ت. و

حــــالــــة وجود تعــــديــــل يتم إتبــــاع مــــا جــــاء في بنــــد رقم  في 5/2/3
 01/02/ م.ت.و (5/1/7)(، 5/1/6)

اإلصدارات 
الجديدة 
 للوائح

5/3/1 

مدى الحاجة إلى إصــــــــــدار جديد  بتحديد الجودةمنســــــــــقة ادارة تقوم 
 وفقا لآلتي:

  التعديل في بند اإلجراءات في الالئحة إما باإلضافة أو
الحذف أو التعديل مع إرفاق أو إلغاء النماذج المرادفة لهذا 

 التعديل.
 .إضافة أو إلغاء أو تعديل النماذج المرفقة بالالئحة 
 كل داثه في الهيطلب توثيق قسم جديد تم إضافته أو استح

 التنظيمي 

 

مما  تبالمكالتغييرات في اللوائح والقوانين المنظمة لطبيعة عمل  5/3/2
  .لالئحةايستلزم التعديل أو اإللغاء لبعض العمليات المذكورة في 
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 دمةخالنماذج المست – 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة الحفظ مكان الحفظ رقم النموذج اسم النموذج م
 دائما منسقة ادارة الجودة 01/01/ م.ت.و المراقبةقائمة الوثائق  1
 دائما منسقة ادارة الجودة 01/02/  م.ت.و توزيع الوثائق المراقبة 2
طلب المراجعة / التعديل في  3

 01/03/ م.ت.و وثيقة
 منسقة ادارة الجودة

 سنوات 3

 دائما منسقة ادارة الجودة 01/04/ م.ت.و جدول تعديالت 4


