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v اجتماعـــات  وبقاعـــة  ، صـــباحاً  11:30 – 10:00 الـــساعة يف ، 2016-01-19 املوافـــق  ،الثالثـــاء  يـــوم  يف إنـــه 
حـسان  . أ/ الـسيد  البـشرية  املـوارد  بـدائرة  األيـزو  جلنـة  منسق مع العاشر االجتماع عقد مت اجلودة، وضمان االعتماد مركز
 .العبادي

v يهدف االجتماع إىل: 
  ISO 9001:2015 للوحدة والفرص والتهديدات وفقاً ملتطلبات املواصفة القياسية SWOTمراجعة حتليل  •
v وخالل االجتماع مت: 

 : لشهادة األيزو وتتمثل يفالتالية قبل موعد زيارة الشركة املاحنةالتأكيد على امهية جاهزية األعمال  .1
 .حتديد العمليات الفردية واملشتركة −
 .قائمة األطراف املعنية ومتطلبام وتوقعام −
 .القضايا الداخلية واخلارجية وما ينشأ عنها من فرص وديدات  −
وترتيبـهم حــسب  ، )ة وخارجهـا داخـل الوحــد (قائمـة األطــراف املعنيـة بالوحـدة     التأكيـد علـى قيـام الوحــدة بتحديـد     .2 .سجل املخاطر للدائرة −

وفقاً لطبيعة اخلدمة اليت تقدمها الوحـدة لكـل منـهم مـع مراعـاة صـياغة          ، وحتديد متطلبام وتوقعام     األولوية
تكــــــــافؤ  /العدالــــــــة /الرتاهــــــــة /الــــــــشفافية (،أمثلــــــــة  "خــــــــدمات مــــــــع أســــــــلوب تقــــــــدميها    "املتطلبــــــــات يف شــــــــكل  

 : ISO 9001:2015ك استناداً لبند املواصفة القياسية ، وذل........)أسعار مناسبة يف /الدقة/السرعة/الفرص

 4.2:  " Understanding the needs & expectations of the Interested Parties" 
 مـن خـالل حتديـد نقـاط القـوة الـيت تتميـز ـا          للعـام احلـايل    SWOT حتليـل    بإعدادالتأكيد على قيام الوحدة      .3

 الـيت يـتعني تفاديهـا    والتهديـدات  اليت ميكن حتقيقهـا واغتنامهـا،    الفرص  وحتديد الدائرة ونقاط الضعف بالدائرة   
 :  وذلك من خالل5B، وفقاً للنموذج أو التقليل من تأثريها

 .2018-2013 للجامعة للفترة SWOTمراجعة حتليل  −
 إمـا باإلجيـاب علـى أداء الوحـدة     والـيت قـد تـؤثر   ) املتعلقة بقيم وثقافة وأداء ( و تعريف القضايا الداخلية باجلامعة    −

 علـى  التهديـدات  سـلباً علـى أداء الوحـدة فتحـدد     أو الـيت قـد تـؤثر    اليت ميكن اغتنامها بالوحـدة،  الفرصةفنحدد  
 .الوحدة

/ اجتماعيـة /اقتـصادية /سياسـة / خـارج اجلامعـة واملتعلقـة بقـضايا قانونيـة تـشريعية      (تعريـف القـضايا اخلارجيـة      −
 علــى أداء الوحــدة فنحــدد  قــد تــؤثر إمــا باإلجيــاب والــيت )  حمليــة أو إقليميــة أو دوليــة بيئــة منافــسة ســواء كانــت 

 . على الوحدةالتهديدات على أداء الوحدة فتحدد أو تؤثر سلباً اليت ميكن اغتنامها، الفرصة
ص  يف حتديـــد القـــضايا الداخليـــة واخلارجيـــة والفـــر 9001االســـتناد إىل متطلبـــات املواصـــفة القياســـية األيـــزو   −

 : ISO 9001:2015والتهديدات، وذلك استناداً لبند املواصفة القياسية 
4.1:  " Understanding the organization & its Context" 

 5.1، جـدول  )5(وفقاً لنموذج رقمأهداف اجلودة السنوية للدائرة قابلة للقياس التأكيد على قيام الوحدة بوضع  .4
 : وذلك استناداً إىل

 .السابق للدائرة  SWOTحتليل  −
 الـيت  لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، واملتضمن   للوحدة للعام احلايل   SWOTحتليل   −

 ).3رقم (مت حتديدها يف الفقرة السابقة 
 .2018-2014أهداف الدائرة للمرحلة السابقة  −
 . أعاله) 2(متطلبات األطراف املعنية ،الوارد ذكرهم يف الفقرة  −
 .2018-2013 االستراتيجية للجامعة للفترة األهداف −
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وذلـــك اســـتناداً لبنـــد    يف وضـــع أهـــداف قابلـــة للقيـــاس،    9001متطلبـــات املواصـــفة القياســـية األيـــزو     −
 "ISO 9001:2015  :6.2:  " Quality Objectives & Planning to achieve themاملواصفة القياسية 

  طيلة فترة العمل باملـشروع العمل يف مرحلة تعريف عمليات نظام إدارة اجلودة بالوحدات    التأكيد على استمرارية     .5
وذلك نظراً للحاجة إىل تعريـف عمليـات الوحـدات وتطويرهـا واسـتحداث عمليـات جديـدة مـن أجـل حتقيـق متطلبـات                    

 .4.4املواصفة، واستناداً ملتطلبات املواصفة 
 و قيـــام أعـــضاء اللجنـــة بالوحـــدة باملراجعـــة الدوريـــة لكـــل مراحـــل العمـــل مـــع إدارة الوحـــدة   التأكيـــد علـــى أمهيـــة  .6

اطالعهم على إجراءات سري العمل إىل حني انتهاء العمل باملشروع وإجراء تقييم مبدئي مـن قبـل الـشركة املاحنـة        
اده بــشكل رمســي مــن ، واســتيفاء مالحظــات الــشركة قبــل مــنح الــشهادة، مث اعتمــ 9001لــشهادة اســتحقاق األيــزو 

 .قبل إدارة الوحدة

  9001منسق جلنة تطوير النظام اإلداري باجلامعة وفقاً ملتطلبات األيزو 
  

  .اجلودة وضمان االعتماد مركز مدير , : إىل نسخة
  ".املركز أخبار صفحة "للمركز اإللكتروين املوقع , : إىل نسخة
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