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 المراجعة الداخلية اسم الوثيقة

 04-ج–جودة  رمز الوثيقة

 4  رقم اإلصدار

هـ2/7/1438 تاريخ اإلصدار  

 فريق الجودة جهة اإلعداد

 منسقة إدارة الجودة جهة المرجعية

التعليم بوسط جدة /بناتمديرة مكتب  االعتمادجهة   

  تقييم العمالء 2-9البند 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

 نسخة معتمدة اولى 1 -
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  الهدف-1

 
 التنفيذو  التخطيط لتأمين المتبعة واألساليب اإلجراءات تحديد إلى اإلجراء هذا يهدف
ا  بمكتــب التعليم وســــــــــــــط جــدة  الجودة إدارة لنظــام المراجعــة الــداخليــة لعمليــات الفعــل
 إذا مام التحقق خال  من والفَعا  الصـــــــــــــحي  التطبيق اســـــــــــــتمرارية يكف  بما /بنات
 .لها المخططة للترتيبات مطابقة ونتائجها الجودة نظام أنشطة كانت

 نطاق العمل-2
  له المكونة الجودة نظام عناصر كافة على اإلجراء هذا أحكام تسري

 التعاريف -3

هو نشاط نمطي مستق  لتحديد ما إذا كانت أهداف الجودة  التدقيق
انت مع الترتيبات المخططة وما إذا ك والنتائج المرتبطة بها تتواءم

تلك الترتيبات تطبق بفعالية متالئمة مع تحقيق األهداف في 
  الوقت ذاته.

ذات  الوثائق-4
 العالقة 

  إجراء مراجعة االدارة 
  عدم المطابقة واإلجراءات الداخليةإجراء  
 والسجالت إجراء ضبط الوثائق  
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

التخطيط 
لعمليات 
المراجعة 
 الداخلية

5/1 

 ةالمراجعة الداخليلعمليات  بالتخطيط منسقة ادارة الجودةتقوم  5/1/1
  المراجعة الداخليةوذلك باالستعانة بنموذج برنامج 

 1ن-04-ج-جودة

التخطيط لعمليات التدقيق ك  ستة أشهر على األق ، طبقا يتم  5/1/2
  السابقة.ألهمية النشاط ونتائج المراجعات 

5/1/3 
يتم و  المراجعة الداخليةباعتماد برنامج  منسقة ادارة الجودة تقوم

لمراجعة اتوزيعها بعد االعتماد على مسئولي العمليات قب  بداية 
 األق . بأسبوع على  الداخلية

 

5/1/4 

عمليات التدقيق غير مخططة  بإدخا  منسقة ادارة الجودةتقوم  قد
 وذلك في بعض الحاالت وعلى سبي  المثا  ما يلي:

 .تعليمات صادرة بناًء على تعليمات اإلدارة العليا 
 .قصور ملموس في أحد أركان منظومة الجودة الرئيسية 
 التعام  مع مورد جديد 
 شكاوى المستفيدين 
 جدد تعيين موظفين 

 

5/1/5 
وفريق التدقيق بعم  خطة التدقيق  منسقة ادارة الجودة تقوم 

حيث تتناسب مع النشاط  المراجعة الداخليةباستخدام نموذج خطة 
 المحدلد ضمن نطاق المنظومة وطبقا لبرنامج التدقيق.

 2ن-04-ج-جودة

ة المراجعبصفة دورية بمراجعة برنامج  منسقة ادارة الجودة تقوم 5/1/6
 1ن-04-ج-جودة اقتضت الحاجة كلماالمعلومات المدونة بها  وتحديث الداخلية

بتحديد مدققين داخليين أكفاء ومستقلين  منسقة ادارة الجودة تقوم  5/1/7
 عن النشاط )اإلجراء( المزمع للتدقيق عليه
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

مؤهالت 
 المدققين

5/ 2 
 

 

يجب على المدقق الداخلي لكي تقوم بالتدقيق أن يتم دورة تدريبية  5/2/1
 .المراجعة الداخليةفي 

 

من شهادة الدورة التدريبية  بصورة منسقة ادارة الجودةتحتفظ  5/2/2
 . للمدقق المراجعة الداخليةالخاصة ب

 

إلعداد 1
والتخطيط 
لعملية 
المراجعة 
 الداخلية

5/3 

5/3/1 

نسقة مقب  حلو  موعد عملية التدقيق المخططة بأسبوع تقوم  1
 بالتالي: ادارة الجودة

 .تسمية فريق التدقيق 
  عة المراجإعالم فريق التدقيق بالتاريخ المخطط لعملية

، العملية المدقق عليها، الغرض من عملية التدقيق الداخلية
 ونطاقها.

  رسالها إلى  المراجعة الداخليةعم  مذكرة داخلية بموعد وا 
 مسئولي العمليات المدقق عليها.

 

5/3/1 
يقوم فريق التدقيق فور تكليفه باالتصا  بمسئولة العملية المدقق 

  يقعليها لتعزيز تاريخ ووقت ومجا  عملية التدق

5/3/2 

تقوم المدققة بإعداد قائمة للتدقيق باستخدام نموذج قائمة األسئلة  
بها النقاط والبنود المطلوب التدقيق عليها من المستندات  يوض 

والوثائق المراد التدقيق عليها وفقا لبنود المواصفة القياسية الدولية 
ISO 9001:2015 

 3ن-04-ج-جودة

5/3/3 

 الي:بالت المراجعة الداخليةعند إجراء عملية فريق التدقيق  يقوم
 جلسة افتتاحية 
 التدقيق 
  الختاميةاإلعداد للجلسة 
 الجلسة الختامية 
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

إلعداد 1
والتخطيط 
لعملية 
المراجعة 
 الداخلية

5/3 

في أثناء اإلعداد للجلسة الختامية تقوم المدققة بتسجي  عدم  5/3/4
 المطابقات باستخدام تقرير إجراء تصحيحي 

 

5/3/5 

تقوم المدققة في أثناء انعقاد الجلسة الختامية بإعالم مديرة اإلدارة 
بعدم المطابقات التي ظهرت في أثناء التدقيق واعتمادها بتوقيع 

مع ذكر السبب   المدقق عليه في تقرير اإلجراء التصحيحي
 .الجذري للمشكلة في نفس التقرير.

 

 المتابعة
صدار  وا 
 التقرير

5/4 

5/4/1 
تقوم المدققة بعد االنتهاء من عملية التدقيق بإعداد ملخص 

 4ن-04-ج-جودة المراجعة الداخليةلعملية التدقيق باستخدام نموذج ملخص 

5/4/2 

المدققة بإرسا  نسخة من تقارير اإلجراءات التصحيحية  تقوم
 إلى:
 .المدقق عليها 
 منسقة ادارة الجودة. 

 

5/4/3 

م لعد اإلجراءات التصحيحية بمتابعة منسقة ادارة الجودةتقوم 
المطابقات بواسطة مدققين مؤهلين للتأكد من فعالية اإلجراء المتخذ 

 حيالها من خال  الئحة اإلجراءات التصحيحية 
 

 

تقارير 
 اإلدارة

5/5 

5/5/1 
ن خال  م المراجعة الداخليةبمتابعة عمليات  منسقة ادارة الجودةتقوم 

 .العامللوقوف على حالة األداء  الداخليةالمراجعة مراجعة برنامج 
 

 

5/5/2 
 المراجعة الداخليةتقرير عن عمليات  بإعداد منسقة ادارة الجودة

  .االدارة التي تمت لكي تعرض في مراجعات
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 دمةخالنماذج المست – 6

 

 

 

 

 مدة الحفظ مكان الحفظ رقم النموذج اسم النموذج م
المراجعة الداخليةبرنامج  1 الجودة منسقة ادراة 1ن-04-ج-جودة  سنوات 3   
المراجعة الداخليةخطة  2 سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 2ن-04-ج-جودة   
سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 3ن-04-ج-جودة قائمة األسئلة 3  
المراجعة الداخليةملخص  4 سنوات 3 منسقة ادارة الجودة 4ن-04-ج-جودة   


