
 في التعليم العالي ISO 9001:2008أنظمة إدارة الجودة 

 عليا أحمد  تميم. م.د
 جامعة تشرين  مركز ضمان الجودة،



هي المواصفة المطلوب استخدامها لتأكيد إمكانية تحقيق 

متطلبات الزبون واألنظمة النافذة والتوجه لتحقيق رضا 

    .الزبون

 يمكن تطبيقها في جميع المنظمات
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 .المجال1.

 .المراجع المعيارية2.

 .والتعاريفالمصطلحات 3.

 .نظام إدارة الجودة4.

 .مسؤولية اإلدارة5.

 .إدارة الموارد6.

 .إنجاز المنتج7.

 .القياس والتحليل والتطوير8.
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 (.ما الفرق بين الزبون والمستهلك؟)تحديد الزبون 

تحليل متطلبات الزبون. 

التحقيق الكامل لمتطلبات وتوقعات الزبون. 

المنتج والتي تفي بمتطلبات  تحقيقالعمليات المشاركة في  تحديد

 .الزبون

تهاومراقب المحافظة على ضبط العمليات. 

حل مشكالت الجودة. 
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تحديد احتياجات وتوقعات الزبائن. 

وضع سياسة وأهداف الجودة للمنظمة. 

تحديد العمليات والمسؤوليات الضرورية إلنجاز هذه األهداف. 

وضع طرق لقياس فاعلية كل عملية. 

تحديد وسائل منع حاالت عدم المطابقة وتجنب أسبابها. 

 المراجعةووضع نظام دقيق للمراقبة. 

وضع وتنفيذ عملية للتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة. 
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 Process التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة

approach 

 مستهلك

 رضا

 متطلبات

 الزبائن

 مسؤولية اإلدارة

 إدارة الموارد
القياس والتحليل 

 والتحسين

 تحقيق المنتج
 مخرج مدخالت
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 منتج



 .االهتمام بؤرة في الزبون وضع1.

 .القيادة2.

 .العاملين مشاركة 3.

 .العملية ( منهج) مفهوم4.

 . اإلدارة في النظام هوممف تطبيق5.

 .المستمر التحسين6.

   .الحقائق على بناء   القرار اتخاذ7.

 .الموردين مع المتبادلة المنفعة عالقة8.
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 بنية وثائق نظام الجودة
ةسياسة الجود. 

أهداف الجودة. 

دليل الجودة. 

 (.إلالزامية)املوثقة إلاجراءات 

الوثائق املطلوبة لضمان التخطيط والتنفيذ والضبط الفعال للعمليات. 

السجالت املطلوبة في املواصفة  . 
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والمستويات الوظائف لجميع توضع. 

 قياسها يمكن. 

 األهداف ورسالتها، الكلية رؤية) الجودة سياسة من مشتقة 
 .(للكلية االستراتيجية

 وتعديلها دوريا   مراجعتها يجري. 

قاعدة تحقق SMART 
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 .ينبغي صياغة اإلجراءات بشكل متفق عليه

 :على األقلكل إجراء حيتوي 

  (اهلدف أو املقصود من اإلجراء )الغرض 

  (احلدود  -على أي شيء يطبق)جمال التطبيق 

 التفاصيل: 

 ضبط/ عن عمل مسؤولمن 

 يضبط وكيف ويشمل/ يعمل ماذا: 

oمعاجلة املعلومات. 

oاملكان. 

oاملعدات املستخدمةوق ائالطر. 

oالزمان والتكرارية. 

oالسجالت 

 املراجع. 
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 :خطة الجودة
 سيكون مطبقًا من  بهاالوثيقة اليت حتدد أي من اإلجراءات واملوارد املرتبطة

 .قبل من ومتى على مشروع معني أو منتج معني أو عملية معينة أو عقد معني

 تقدم فكرة عن العمليات اليت جيب أن تنفذ. 

 حتدد الوثائق واإلجراءات اليت تضبط العمليات. 

 (.الضبط) تعرف نقاط التحكم 

 توضح اخلطوات اخلاصة بعملية املتابعة. 

   إعداد السجالت واحلفاظ عليها بهاتوضح الطريقة اليت يتم. 
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 السجالت نوع خاص من الوثائق حتتاجها املنشأة إلظهار التطابق مع

 .متطلبات الزبائن ولتحديد فعالية نظام إدارة اجلودة

 ينبغي أن تكون السجالت: 

oبسيطة وفعالة ودقيقة وتقدم معلومات. 

oتقدم بيانات لعمليات التحسني. 

o ميكن أن تظهر السجالت  يف أي  وسط مادي أو إلكرتوني  . 
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اإللكترونية  البيانات  نظم تشمل   

للمعلومات  الوصول  كيفية. 

اإلدخال / االتصاالت. 

الملغاة الوثائق من التخلص. 

باالعتبار المدقق يأخذ أن ينبغي : 

السرية. 

التعديالت ضبط. 

السلطات. 

الدخول ضوابط. 

الوثائق اعتماد. 

الحاسب نظام فشل حالة في الخاصة الضوابط 

 

الفيروسات اختبار. 
السجالت حفظ. 
االحتياطي النسخ وابطض. 
التخزين إعادة اختبار. 
التواقيع. 

 :اإللكترونية البيانات نظم 
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موثق إجراء خالل من الجودة نظام وثائق ضبط يجب. 

 يأتي ما توفير يجب ما وثيقة لضبط: 
الوثيقة عنوان. 
اإلصدار رقم. 
إصدار حالة. 
للصفحات الكلي والعدد الصفحة رقم. 
االعتماد سلطة. 
اإلصدار سلطة. 
التعديل / اإلصدار تاريخ. 
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 لها عنوان ورقم كودي/ مميزة 

 محدثةالوثائق. 

مقروءة. 

مفهومة. 

  مرتبة ترتيبا  منطقيا. 

 :يأتيما  هنظام الجودة  وسجالت وثائق أن تحققيجب 

 المعانيواضحة.   
دقيقة. 
 األخرىمتناسقة مع الوثائق. 
 للمستخدممتاحة. 
 لسجالتاة استعاديمكن.  
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عملية منتظمة ومستقلة وموثقة للحصول على دليل "•
التدقيق وتقييمه بموضوعية لتحديد مدى تلبية معايير 

 “التدقيق
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 .(التدقيق الداخلي)الطرف األول  تدقيق•

 (خارجي تدقيق)الطرف الثاني  تدقيق•

 (جيخار تدقيق)الطرف الثالث  تدقيق•
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الدعم من اإلدارة العليا . 

 تتم بواسطة مدققين مؤهلين لهم صفة الحياد والموضوعية

 .  ولهم الدراية الكافية بالنشاط المدقق عليه 

حرية التعامل مع المواقع والوثائق واألفراد. 

إجراءات تدقيق محددة  . 
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 مراقبة البرنامج ومراجعته

 عن برنامج التدقيق المسؤولينتحديد 

 تطبيق برنامج التدقيق
جدولة التدقيقات. 
تطوير برنامج التدقيق 

تقييم المدققين. 
اختيار فريق التدقيق. 
توجيه نشاطات التدقيق. 
المحافظة على السجالت. 

 

 برنامج التدقيقوضع 
أهداف برنامج التدقيق. 
مدى برنامج التدقيق. 
مسؤوليات برنامج التدقيق. 
موارد برنامج التدقيق. 
إجراءات برنامج التدقيق. 

 تطوير البرنامج
 خطط

 نفذ
 راقب

 صحح



 .  البدء بالتدقيق

 .تدقيق الوثائق

 .التحضري لنشاطات التدقيق يف املوقع

 .تنفيذ التدقيق يف املوقع

 .حتضري تقرير املدقق واملوافقة على توزيعه

 .إكمال التدقيق

 .املتابعة واإلغالق

Dr. Eng. Tamim Alia,       Ph.D. Quality Control Tishreen University         ISO 9001 



املنظمة أو جزء منه مع  داخل نظام الحتديد إىل أي مدى يتطابق •

 .معايري التدقيق

 .نظام على التطابق مع املتطلبات القانونية والتعاقديةالتقييم مقدرة •

 .تقييم فاعلية نظام اإلدارة املطبق يف حتديد األهداف احملددة•

 .حتديد املناطق احملتمل التحسني فيها من نظام اإلدارة•
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 املواصفات(NARS، ARS املقرر،، توصيف الربنامج، توصيف).... 

 (.رؤية الكلية ورسالتها، سياسة اجلودة، األهداف اإلسرتاتيجية)السياسات 

 تعليمات العمل ضمن اإلمتحانية، التعليمات اإلمتحاناتإجراءات )اإلجراءات ،

 ....(.املخابر

 قانون تنظيم اجلامعات، التعليمات التنفيذية، )الناظمة التشريعات والقوانني

 ....(.التفيذيةقرارات جملس التعليم العالي، قرارات اجلامعة، الالئحة 

 بعض االحتياجات لتحقيق معايري اجلودة مثل البنية  )اجلودة متطلبات نظام إدارة

 ....(.مناسبةواملخابر ووجود مكتبة  الدرسيةالتحتية يف القاعات 

 التأكد من تنفيذ العمل املهين وفق الطلب املقدم من اجلهات  )التعاقد متطلبات

 .....(.اجلماركالطالبة مثل املرفأ، 
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 .وقائده اختيار فريق التدقيق

 وممن يتكون؟ حجم فريق التدقيقما هو 

 .فريق التدقيق أعضاءضمان كفاءة 
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 .قات السابقةيدقتالتقارير 

 .سجالت النظام ذات العالقة

 :من املراجعةاهلدف 

 ليت سيجرى عليها التدقيقانشطة العمليات أالتعرف على. 

عداد وثائق العمل اليت حيتاجها مثل قوائم األسئلةإ. 
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أهداف التدقيق؛ 

معايري التدقيق والوثائق املرجعية؛ 

 جراء التدقيق إاجملال ويشمل تعريف الوحدات التنظيمية والوظيفية والعمليات اليت سيتم

 عليها؛

 نشطة التدقيق على املواقع؛أالتدقيق اليت ستجرى بها  ماكنأو تواريخ 

التوقيت واملدة املتوقعة ألنشطة التدقيق على املواقع؛ 

أدوار ومسؤوليات أعضاء فريق التدقيق واألشخاص املرافقني؛ 

توزيع املوارد املناسبة إىل املناطق احلرجة من التدقيق. 

 جيب األخذ بعني االعتبار العادات والتقاليد وأن تكون اخلطة مرنة
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 متثل قوائم التحقق أداة قيمة للتدقيق وتستخدم كوثائق للعمل

 .والتسجيل

استكمال قوائم التحقق يعترب الطريقة اخلاصة بتحليل العمليات املعنية. 

 هداف وجمال التدقيق قد مت أن أالغرض من قوائم التحقق هو ضمان

 .ن كل جزء من التدقيق قد استكملأوحتقيقها 

  تعمل قوائم التحقق كمرشد للمدقق أي أنها األداة الرئيسية للمدقق يف

 .تنفيذ التدقيق بنجاح
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 :المتعلقة بكل منيقوم المدقق بجمع المعلومات 
األشخاص.   

العمليات. 

واملواد دواتاملعدات واأل. 

الوثائق. 
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 يجب أن يحتوي 

 .مدى تطابق النظام مع معايير التدقيق–

   .فاعلية تطبيق النظام–

 ًوينبغي على تقرير التدقيق أن يشمل أيضا 

 .أهداف التدقيق المتفق عليها ومجال التطبيق وخطة التدقيق–

 .معايير التدقيق تشمل قائمة بالوثائق المرجعية التي يتم تنفيذ التدقيق طبقاً لها–

 .تاريخ التدقيقات التي تم تنفيذها وأماكنها–

 .موجودات التدقيق–

 ويمكن أن يشمل 

 .تحديد ممثلي اإلدارات–

 .ملخص عن عملية التدقيق وعن أي معوقات واجهت فريق التدقيق–

 .قائمة توزيع تقرير التدقيق–

 .أي مالحظات أو فرص التحسين–
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 سؤال أو تعليق؟
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