
   ISO 9001جلامعة وفقاً ملتطلباتباتطوير النظام اإلداري مشروع                                                         اجلامعــــــــــة األردنيــــــــــــــــــة  
 بالوحداتعشر: متطلبات إعداد دليل إجراءات إدارية  السابعجتماع اال                                       مركز االعتماد وضمان اجلودة         

 منسق جلنة تطوير النظام اإلداري باجلامعة                                                                                                                           ٢/  ١

v بقسم البستنة ٢٠٤وبقاعة الندوات رقم  ، صباحاً ١١:٤٥- ١٠:١٥  الساعة من ، ٢٠١٦-٠٢-٠٢ املوافق ،الثالثاء يوم يف إنه ،
السابع مع أعضاء جلنة تطوير النظام، للكليات و الدوائر اإلدارية، وحبضور أعضاء من مركز  االجتماع عقد مت ،واحملاصيل
 االعتماد :

o ئيس شعبة التقييم و التطوير.أ. عماد مجيل ....... ر 

o .أ. آالء صاحل ...... من فريق الربجمة باملركز 

v إىل االجتماع يهدف :  
وفقاً  اليت مت تعريفها يف مراحل سابقة   ) ، هذه العمليات ٧إجراءات العمليات وفقاً للنموذج رقم (  توثيق التعرف على آلية •

  )،٦، ٤للنماذج (

، للتعرف على كيفية اعداد خمطط للعمليات املتداخلة مع  ٢٠١٢وسوفت فيزيو التدريب على استخدام برنامج ميكر •
  الوحدات األخرى.

v االجتماع وخالل:  
بالكليات و الستخدامه يف توثيق العمليات  " منوذج توثيق إجراءات العمليات) "٧اللجنة بالتعريف بنموذج رقم ( قام منسق •

: "نظام إدارة اجلودة  4.4، بند املواصفة  ISO 9001:2015واصفة القياسية وذلك استيفاًء ملتطلبات امل ،اإلدارية الوحدات
 وعملياته".

 اعداد خمطط انسيايب للعملياتيف الستخدامه  ٢٠١٠قامت األخت آالء صاحل، بالتعريف بربنامج ميكروسوفت فيزيو  •
 رى، وعرض مثال عملي على ذلك.بالكليات والوحدات اإلدارية وباألخص العمليات املتداخلة يف تنفيذها مع جهات أخ

قام األستاذ عماد مجيل بتقدمي مثال عملي ألحد عمليات املركز "عملية إجراء تنظيم امتحان الكفاءة اجلامعية" و الذي مت  •
 .)٧توثيق وفقاً للنموذج رقم(

 ودة.مت النقاش حول آلية التوثيق يف حالة التداخل مع وحدات داخل وخارج جمال تطبيق نظام إدارة اجل •

v على االتفاق مت االجتماع ختام ويف: 

 قيام منسق اللجنة بإعداد البنود التالية: •

 بالعمليات املستلمة من الكليات و اإلدارة املستهدفة باملشروع.قائمة  −

قائمة مبتطلبات املواصفة مع شرح خمتصر لكل منها، ليتم ربط عمليات النظام مبتطلبات املواصفة كدليل على  −
 ات املواصفة.استيفاء متطلب

اعداد عملية التدريب بالتنسيق مع دائرة املوارد البشرية باجلامعة، واليت يشترك ا العديد من الوحدات ، كمثال عملي  −
 على آلية التوثيق و إظهار التداخل بني العمليات.

 مع آلية التركيب. MS VISI 2010توفري رابط لتحميل برنامج  •

 .٠٤/٠٢/٢٠١٦، يوم اخلميس املوافق ) احملدث ملنسق اللجنة٦منوذج رقم ( /إعادة ارسالقيام أعضاء اللجنة بإرسال •

 : لتعريف القضايا الداخلية واخلارجية والفرص والتهديدات ذات العالقة) 5Bمنوذج ( باستكمالقيام أعضاء اللجنة   •
 .٠٧/٠٢/٢٠١٦وارساله ملنسق اللجنة، يوم األحد املوافق 

وارساله  ، وأهداف الدائرة)،لتحليل الرباعي، وقائمة األطراف املعنية ومتطلبام: ا5(استكمال منوذج قيام أعضاء اللجنة ب •
 .٠٨/٠٢/٢٠١٦ملنسق اللجنة، يوم االثنني، املوافق 

 .٠٩/٠٢/٢٠١٦)، يوم الثالثاء، املوافق ٧قيام أعضاء اللجنة بتوثيق أحد عمليات النظام وفقاً للنموذج رقم ( •
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 ١٢:٠٠ية الزراعة ، الساعة ، بكل٢٠٤، بقاعة الندوات رقم  ٠٩/٠٢/٢٠١٦القادم يوم الثالثاء القادم املوافق جنة اللعقد اجتماع  •
 ظهراً، لعرض ومناقشة أمثلة على عمليات مت توثيقها، وللرد على االستفسارات.

 
  املرفقات

 عملية : اجراء امتحان الكفاءة اجلامعية. •
 عملية : تطوير النظام احملوسب. •
 ملية : طلب صرف لوازم من املستودع اخلاص.ع •
  .AB TEXTخطوط  •

  
 ٩٠٠١ األيزو ملتطلبات وفقاً باجلامعة اإلداري النظام تطوير جلنة منسق

  
  

 .اجلودة وضمان االعتماد مركز مدير ,  :إىل نسخة
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