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v عقد مت ،الزراعة بكلية ٢٠٤ وبقاعة ، ظهراً ٠١:٣٠ – ١١:٤٥ الساعة يف ، ٢٠١٦-٠١-١٨ املوافق ،االثنني يوم يف إنه 
 .الكليات من اللجنة أعضاء وحبضور للجنة  التاسع االجتماع

v حول بالكليات اللجنة أعضاء استفسارات  على الرد إىل االجتماع يهدف:  
 وفقاً والتهديدات الفرص تعريف وآلية للكلية، SWOT حتليل بالكلية، اجلودة أهداف الكليات، عمليات •

 خطة اتمعية، اخلدمة خطة السنوية، التدريب خطة( النماذج تفعيل وآلية واخلارجية، الداخلية للقضايا
 .اخلصوص يف املواصفة ومتطلبات ،)الصيانة

v مت االجتماع وخالل: 

 :املاحنة الشركة زيارة قبل ااجنازه ألعمال املطلوبا مراجعة .١

 حتديد العمليات الفردية واملشتركة. −

 قائمة األطراف املعنية ومتطلبام وتوقعام. −

 القضايا الداخلية واخلارجية وما ينشأ عنها من فرص وديدات . −

 سجل املخاطر. −

 عقد عند اخلصوص يف مالحظام وتقدمي )٦وفقاً لنموذج رقم ( العمليات مبراجعة الكليات قيام على التأكيد .٢
 . ٣١/٠١/٢٠١٦ املوافق األحد يوم القادم االجتماع

وفقاً ، ومتطلبام قائمة األطراف املعنية بالكلية (داخل الكلية وخارجها) بتحديد الكليات قيام على التأكيد .٣
الكلية لكل منهم مع مراعاة صياغة املتطلبات يف شكل "خدمات مع أسلوب  لطبيعة اخلدمة اليت تقدمها

 .تقدميها"

)، ....يف .... /احلرية األكادمييةأسعار مناسبة/الدقة/السرعة/تكافؤ الفرص/العدالة/الرتاهةالشفافية/أمثلة (
 : ISO 9001:2015القياسية  استناداً لبند املواصفةوذلك 

 4.2:  " Understanding the needs & expectations of the Interested Parties" 
 أو تفاديها يتعني اليت والتهديدات واغتنامها، حتقيقها ميكن اليت الفرص بتحديد الكليات قيام على التأكيد .٤

 :من خاللوذلك   5Bوفقاً للنموذج  ،تأثريها من التقليل

 .٢٠١٨-٢٠١٣ للفترة للجامعة SWOT حتليلمراجعة  −

 الكلية أداء على باإلجياب إما تؤثر قد واليت) وأداء وثقافة بقيم املتعلقة(و باجلامعة الداخلية القضايا تعريف −
 .)الكلية على ديداً فتشكل( الكلية أداء على بالسلب تؤثر أو ،)اغتنامها ميكن اليت الفرصة فنحدد(

 بيئة/ اجتماعية/اقتصادية/سياسة/ تشريعية قانونية بقضايا واملتعلقة اجلامعة خارج(اخلارجية القضايا تعريف  −
 الفرصة فنحدد( الكلية أداء على باإلجياب إما تؤثر قد واليت) دولية وأ إقليمية أو حملية كانت سواء منافسة

 .)الكلية أداء على ديداً فتشكل( الكلية أداء على بالسلب تؤثر أو ،) اغتنامها ميكن اليت

 والفرص واخلارجية الداخلية القضايا حتديد يف ٩٠٠١ األيزو القياسية املواصفة متطلباتاالستناد إىل  −
 : ISO 9001:2015وذلك استناداً لبند املواصفة القياسية  والتهديدات،

4.1:   " Understanding the organization & its Context" 
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 :إىل استناداً ،السنوية اجلودة أهداف بوضع الكليات قيام على التأكيد .٥

 .٢٠١٨-٢٠١٣للفترة  للجامعة االستراتيجية األهداف −

 .)منها تنفيذه يتم مل ما على للتعرف( السابقة الكلية أهداف −

، واملتضمن لنقاط القوة  السابق SWOT حتليل مراجعة مع احلايل، للعام للكلية SWOT حتليل إعداد −
 ).4الفقرة السابقة(رقم والضعف والفرص والتهديدات اليت مت حتديدها يف 

وذلك استناداً لبند املواصفة  للقياس، قابلة أهداف وضع يف ٩٠٠١ األيزو القياسية املواصفة متطلبات −
 : ISO 9001:2015القياسية 

6.2:   " Quality Objectives & Planning to achieve them" 
 مثل األكادميي العام بداية مع للكلية السنوية اخلطط واعتماد بوضع الكليات قيام أمهية على التأكيد .٦

 :وذلك ،والصيانة اتمعية، واخلدمة والتدريب، للكلية السنوية األهداف

 مع املستهدفة، لألطراف جمتمعية وخدمة تدريب برامج تقدمي يف للكلية سابقة وجتربة خربة إىل استناداً −
 وبرامج التدريس هليئة مهين تطوير وبرامج اجلدد، التدريس هليئة املقدمة التهيئة برامج االعتبار يف األخذ
 .الوظيفي للعمل تؤهلهم و الدراسية للخطط مساندة وقدرات مهارات الكتساب للطلبة تدريب

 املزمع السنوية التدريب خطة لوضع التدريبية االحتياجات حول املستهدفة األطراف من معلومات إىل استناداً −
 .تنفيذها

 .السنوية الصيانة خطة لتجهيز بالكلية السالمة وجلنة واملختربات املباين مبشريف االستعانة −

 PDCA  األربع باملراحل النظام عمليات مرور حيث من ٩٠٠١ األيزو القياسية املواصفة متطلبات إىل استناداً −

 ).طور مث-قيم-نفّذ- خطط(

 باملشروع العمل فترة طيلة بالكليات اجلودة إدارة نظام عمليات تعريف مرحلة يف العمل استمرارية على كيدأالت .٧
 متطلبات حتقيق أجل من جديدة عمليات واستحداث وتطويرها الكليات عمليات تعريف إىل للحاجة نظراً وذلك

 .4.4 املواصفة ملتطلبات استناداًو املواصفة،

 و الكلية إدارة مع العمل مراحل لكل الدورية باملراجعة بالكليات اللجنة أعضاء قيام أمهية على التأكيد .٨
 باملشروع العمل انتهاء حني إىل اللجنة  اجتماعات وحماضر املشروع يف العمل سري إجراءات على طالعهما

 قبل الشركة مالحظات واستيفاء ،٩٠٠١ األيزو استحقاق لشهادة املاحنة الشركة قبل من مبدئي تقييم وإجراء
 .الكلية إدارة قبل من رمسي بشكل اعتماده مث الشهادة، منح

  
 ٩٠٠١ األيزو ملتطلبات وفقاً باجلامعة اإلداري النظام تطوير جلنة منسق

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