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 عدم المطابقة ضبط حاالت   اسم الوثيقة

 02-ج-جودة رمز الوثيقة

 1     رقم اإلصدار

هـ2/7/1438 تاريخ اإلصدار  

 فريق الجودة جهة اإلعداد

 منسقة إدارة الجودة جهة المرجعية

مكتب التعليم بوسط جدة /بناتمديرة  االعتمادجهة   

خطط التحسين )تحسين المخرجات( 2-10البند رقم : 2015-9001بأيزو  االرتباط  

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

 اصدار وتعديالت الوثيقة
وملخص التعديلطبيعة وسبب  رقم اإلصدار تاريخ التعديل  

 نسخة معتمدة اولى 1 -
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  الهدف-1

 
يهدف هذا اإلجراء إلى التأكد من أن المشكالت التي تؤثر على جودة الخدمة 

قد تم تمييزها وحلها وقياسها مع االلتزام  (بناتالوسط )/  مكتب التعليمالمقدمة من 
 .بالتحسين المستمر

 نطاق العمل-2
 تسري أحكام هذا اإلجراء على الخدمات التي تدخل ضمن منظومة إدارة الجودة في 

 / بنات.مكتب التعليم وسط جدة
 

 التعاريف -3

إجراء تصحيحي 
(Corrective Action) 

إجراء يتخذ للحد من سبب أو عيب لعدم مطابقة حالية 

 للتأكد من عدم تكرارها.

 إجراء وقائي

 (Preventive Action) 

إجراء يتخذ لمنع سبب أو عيب لعدم مطابقة يحتمل 

 حدوثه من أن يتم أو يتكرر

 مقدمة لخدمه محددة متطلبات تحقيق عدم خدمة مطابقة عدم
 

ذات  الوثائق-4
 العالقة 

  ( 04/م. ت. وإجراء مراجعة اإلدارة) 
 (03/ م. ت. و)  المراجعة الداخليةإجراء ا 
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 حاالت
 عدم

 المطابقة
5/1 

 

أن يقوم بالمكتب يحق ألي شخص يقوم بتطبيق نظام الجودة 
رساله إلى مديرة نظام   الجودة التخاذبإصدار حالة عدم مطابقة وا 

 )على سبيل المثال وليس الحصر( التالية:الالزم في الحاالت 
  جراءات منظومة الجودة من عدم تطبيق ما جاء في لوائح وا 

 المكتب.قبل الجهات المعنية بالتطبيق في 
استخدام نماذج ليست مدرجة ضمن نظام إدارة الجودة سواء اختالف 

 في االكواد أو اختالف في شكل النموذج
  ودة الجنتــائا التــدقيق الــداخلي ومتــابعتهــا من خالل مــديرة نظــام

 عليهافالها في الموعد المحدد من المدقق على إق للعمل
 الداخلية()إجراء المراجعة  
 تحليل للعمليات وعند وجود مشاكل في تقديم الخدمة 
  المكتب.مخرجات مراجعة 
 شكاوى المستفيدين 
  وجود ل المكتــب نتيجــةخطــابــات وزارة التربيــة والتعليم أو برنــاما

 .المكتبقصور في أعمال وأنشطة 
  رأى المستفيديننتائا استقصاء. 

 
 

 آليات
 التعامل

 حاالت مع
 عدم

 المطابقة
5/2 

5/2/1 

حالة اكتشاف أي خدمة غير مطابقة  الجودة فيتقوم مديرة نظام 
 باستيفاء الجزء األول من نموذج تقرير إجراء تصحيحي 

رساله إلى الجهة المعنية؛ لتوضيح األسباب الجذرية للمشكلة،  وا 
قفال إ الجودة بمتابعةوالتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتقوم مديرة نظام 
 تقرير اإلجراء التصحيحي والوقائي لهذه الحالة.

 05/1م. ت. و/

5/2/2 
)التي وجدت ة/ الضرورة أن يقوم الشخص المعنيجوز عند الحاجي

المطابقة لديه( باالستعانة بآخرين للعمل على حل عدم حالة عدم 
 داراإلص ، مديرة نظام الجودةابقة على سبيل المثال المشرفة أو المط
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 رقم النشاط
 اإلجراء

 النموذج اإلجراءات

 آليات
 التعامل

 حاالت مع
 عدم

 المطابقة
5/2 

5/2/3 

ور االنتهاء من استكمال نموذج تقرير إجراء تصحيحي وبعد ف
تسجيل التصرف المقترح حيالها من الشخص المعني يقوم 
بإرسالها إلى مديرة نظام الجودة؛ لتتخذ اإلجراءات الخاصة 

 بمتابعتها 

 

5/2/4 
 تقارير إجراء تصحيحي/  الجودة بمراجعةقوم مديرة نظام ت

بصورة دورية وعمل تقرير مفصل بنتائا المراجعة وعرضها في 
 وذلك للتأكد من االلتزام بتحسينهاالمكتب مراجعات 

 

5/2/5 
جب أن تعامل المشكالت المتعلقة بنظام إدارة الجودة التي يتم ي

اكتشافها بعد تحليلها من خالل الئحة اإلجراءات التصحيحية ؛ 
 لتفادي تكرار عدم المطابقة

 

5/2/6 

شاف بعد اكت المكتبالمعنية في  الجودة والجهاتتقوم مديرة نظام 
حاالت عدم مطابقة في جهة ما بإصدار تعميم لجميع الجهات 

المعنية بتطبيق نظام الجودة بهذه الحاالت لغرض تجنب حدوثها 
 .سام ومنع تكرارها في باقي األق
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 دمةخالنماذج المست – 6

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 


