وكــالة الجامعــة للتخطــيط والتطويـر

عمــــــــــادة التطويـــــــــر والجــــــــودة

دليــل اجلــودة واإلجــراءات العامـــة
جلامعـــــــة الـمـــلك سعـــــود
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سلسلة ثقافة التطوير والجودة

2

مفاهيم ومصطلحات في الجودة

مفاهيم ومصطلحات في الجودة

3

تقديــــــم
ُتعــد عمليــة نشــر وترســيخ ثقافــة التطويــر واجلــودة أحــد األعمــدة الرئيســة
الداعمــة لالســتمرار فــي تنفيــذ عمليــات التطويــر واجلــودة وقطــف ثمارهــا؛
وحتصــد املؤسســات مكتســبات عديــدة حــن يصبــح التطويــر عمليــة مســتمرة
واجلــودة نهجــ ًا ثابتــ ًا تلتــزم بــه فــي كافــة عملياتهــا ،وتســعى وكالــة اجلامعــة
للتخطيــط والتطويــر ممثلــة فــي عمــادة التطويــر واجلــودة إلــى اتخــاذ التدابيــر
التــي مــن شــأنها أن تدعــم ذلــك ،وتســتخدم الوســائل املتعــددة التــي تنشــر مــن
خاللهــا ُ
األطــر العلميــة التــي توفــر لكافــة املســتهدفني املعرفــة الالزمــة التــي
عينهــم علــى املضــي قدم ـ ًا فــي ركــب التطويــر واجلــودة ،واالســتفادة مــن نتائجهــا،
ُت ِ
ممــا ينعكــس إيجابـ ًا علــى حتســن بيئــة العمــل وجــودة كافــة مخرجاتــه ،ومــن هــذا
املنطلــق حرصــت عمــادة التطويــر واجلــودة علــى إصــدار سلســلة ثقافــة التطويــر
واجلــودة ،وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف متعــددة ،خاصــة وأن العمــادة تضطلــع بــدور
كبيــر ،حيــث تتولــى مســؤولية دعــم احلــراك التطويــري للجامعــة مــن خــال إدارتهــا
لعمليــة التطويــر واجلــودة فــي وحــدات اجلامعــة ،والتزام ـ ًا منهــا برؤيتهــا املتمثلــة
فــي قيــادة املنظومــة التعليميــة نحــو التميــز فــي األداء علــى املســتوى اإلقليمــي،
وتنفيــذ ًا لرســالتها املتمثلــة فــي تعزيــز إدارة اجلــودة والتخطيــط واملعلومــات ودعــم
إدارة األداء مــن خــال التحــول التقنــي لتحقيــق رؤيــة اجلامعــة وفــق اخلطــة
االســتراتيجية .KSU2030
وإننــي علــى ثقــة أن هــذه اجلهــود املباركــة وبرعايــة مــن معالــي مديــر اجلامعــة
األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمــن العمــر ســتدعم ســعي اجلامعــة لبلــوغ
رؤيتهــا ،ومــن ثــم تعضــد جهــود الدولــة  -وفقهــا اللــه -للمضــي بخطــوات واثقــة نحــو
تنفيــذ رؤيــة اململكــة 2030م.

أ.د .يوسف بن عبده عسريي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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جدول التحليو والتقومي
جدول متابعة إجراء التحليو والتقومي
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ملحق املصطلحات والتعريفات
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الفصـــــــــل األول :دليــــــــــــــل
اجلــــــــــــــودة جلامعـــــــــــــة
دليــل اجلــودة جلامعـة الـمـلك سعــــــود
القياسيــــةــــــــق
املواصفـــــةسعــــــــود وف
وفـــــق امللـــــــــك
الدوليـــة
ISO
9001
)
ـــــ (ـــــية
القياس
2015ـ :ـــــة
املواصفـــ
الدوليــــــة ( ISO 9001 :
)2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  2من 111

متهيــــــــد
تبنّـ جامعـة امللـك سـعود فــي عـام2009م املواصـفة القياسـية الدوليــة ) ،(ISO 9001حتقيقـاً لهــدفها
اإلستراتيجي التاسع "بناء هيكو إداري داعم" ،حيث وضع اجلامعة املبادرة " 9.5االرتقاء مبستوى اجلـودة فـي
صفوف طاقم الدعم اإلداري" ،وبدأت بتطبيق هذه املواصفة على العمليات اإلدارية في جميع وحـدات اجلامعـة
وإسنادها إلى وكالة اجلامعة للتخطـيط والتطـوير ،اجلهـة الوحيـدة فـي اجلامعـة التـي تهـتم بتجويـد وتطـوير
العملية التعليمية والبرامﺞ ا كادﳝية والتميز البﺤثـي وادمـة اﺠﻤﻟتمـع وحتقيـق جـودة اإلجـراءات والعمليـات
اإلدارية من االل تعاون جميع منسوبي اجلامعـة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس ومـو فني وطـالب ،والعمـو بـروح
الفريــق الواحــد حتقيقــاً هــداف اخلطــة اإلســتراتيجية للجامعــة  ،KSU 2030وأوكلــ وكالــة اجلامعــة
للتخطيط والتطوير هذه املهمة لعمادة التطوير واجلودة ،التي.قام

بوضـع هـدفها اإلسـتراتيجي الثـاني وفـق

اطتها االستراتيجية ،وهو " الدعم املستمر إلدارة اجلودة للوصول للتميز" حيث وضع لـه املبـادرات واملشـاريع
ومؤشرات ا داء لضمان حتقيق هذا الهدف ،حيث تضـمن هـذا الهـدف فـي مبادرتـه الثانيـة" تطبيـق نظـام إدارة
اجلودة اإلدارية ( ،) ISO 9001ليغطى  %70من الوحدات اإلدارية باجلامعة علـى منصـة إتقـان ،وتضـمن فـي
مبادرته الثالثة" تطبيق نظام إدارة جودة اجملتبرات باجلامعة ( )ISO/IEC17025ليغطى  %20من مختبرات
اجلامعة.)Appendix - 11( .
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  3من 111

لقد مت إعداد هذا الدليو من قِبو جلنة إعداد دليـو اجلـودة فـي جامعـة امللـك سـعود وفـق القـرار اإلداري
رقم  4/60/130031بتاريخ 1439/03/24هـ ،ليتوافق مع متطلبات املواصفة الدولية )(ISO 9001 : 2015
وطبيعة العمو في جامعة امللك سعود(وفق اللوائح وا نظمة والقوانني) ،كمـا مت إعـداد دليـو اإلجـراءات العامـة
في جامعة امللك سعود والنماذج املصاحبة لتكون مكملة لهذا الدليو ،كما مت حتكيم هذا الـدليو مـن قِبـو فريـق
مهتم بتطبيق نظام إدارة اجلودة ( )ISO 9001فـي اجلامعـة وفـق القـرار اإلداري رقـم  4/60/265590وتـاريخ
 1439/06/19هـ.
إن اعتمــاد هــذا الــدليو مــن قبــو عمــادة التطــوير واجلــودة فــي اجلامعــة يلغــي جميــع دالئــو اجلــودة
واإلجراءات العامة والنماذج املصاحبة السابقة ويحو محلها.

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  4من 111

.1

مقدمـــــــة
لقد تبنّ قيادة جامعة امللك سعود املواصفة الدولية ( )ISO 9001 : 2015وتسـعى إلـى تطبيقهـا علـى

وحدات اجلامعة حيث مت:
 )1صدور تعميم من معالي مدير اجلامعـة للحـث علـى تطبيـق نظـام إدارة اجلـودة وفـق املواصـفة الدوليـة
).)Appendix - 01( ،(ISO 9001 : 2015
 )2تشكيو فريق مدارسة املواصفة القياسية الدولية (.)ISO 9001 : 2015
 )3ابتعـــاد عــــدد مـــن املستشــــارين للحصــــول علـــى شــــهادة

Auditor

Lead

وفــــق املواصــــفة

(.)ISO 9001 : 2015
 )4إصدار كتيب تعريف عن اآليزو يتضمن توضيحاً للمواصفة وبنودها وآلية تطبيقها.
 )5التخطيط للعديد من البرامج التدريبية لتمكني منسوبي اجلامعة من سـهولة التطبيـق (أنظـر امللحـق
( )Appendix - 10البـرامج التدريبيـة التـي تقـوم بتقـدميها عمـادة التطـوير واجلـودة بالتعـاون مـع
عمادة تطوير املهارات في اجلامعة).
 )6تقدمي االستشارات من قبو مستشاري عمادة التطوير واجلودة جلميع جهـات اجلامعـة إلعـداد وثـائق
أنظمة إدارة اجلودة وفق متطلبات املواصفة القياسية الدولية ) (ISO 9001: 2015وآليات تطبيقها.
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صفحة  5من 111

متواية من تطبيق هذا املعيار ما يلي:
 )1تعزيز قدرة اجلامعة على تقدمي منتجاتها وادماتها بشكو مستمر يُلبي متطلبات الشرائح املستفيدة
ويتوافق مع املتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها في اجلامعة.
 )2الوصول إلى رضا املستفيدين من املنتجات واخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
 )3مواجهة اجملاطر واستغالل الفرص (املرتبطة بسياق اجلامعة وأهدافها) واالستفادة القصوى منها حـال
هورها.
 )4القدرة على إﺛبات تطابق املتطلبات اﶈدّدة لنظام إدارة اجلودة.

مالحظــــــة:
قام جامعة امللك سعود بتحديد منتجاتها وادمات ومتطلباتها ( ،)Annex-02والشرائح املستفيدة من
منتجات وادمات اجلامعة واحتياجاتهم وتوقعاتهم (.)Annex-03
تُعتبر متطلبات نظام إدارة اجلودة املُحدّدة في هذه املواصفة القياسية الدوليـة مُكممِّلـة ملتطلبـات منتجـات
وادمات اجلامعة الواردة في اجلدول (.)Annex-02
يستخدِم هذا الدليو منهج العملية متضمنة حلقة دمـنج (تخطـيط  -تنفيـذ  -قيـاس  -حتسـني) ،ومبـدأ
التفكير املبني على اجملاطر ليصبح متطابقاً مع متطلبات املواصفة القياسية الدولية ).(ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  6من 111

حيث مت بناء ا نظمة في جامعة امللك سعود بعد اإلطـالع علـى ا هـداف اإلسـتراتيجية للجامعـة ووضـع
هيكلة تنظيمية مناسبة على ثالثة أنواع تصو إلى املستوى اإلداري اخلامس املكان الذي جتري فيه العمليات:
 )1إدارة اجلامعة.
 )2وكاالت اجلامعة.
 )3العمادات واإلدارات العامة واإلدارات.
 )4وكاالت العمادات وا قسام ا كادميية.
 )5اإلدارات والوحدات.
وتشمو هذه الهيكلة التنظيمية :
 )1هيكو تنظيمي حسب الكيانات اإلدارية.
 )2هيكو تنظيمي حسب املناصب اإلدارية.
 )3هيكو تنظيمي حسب ا رقام املرجعية.
لقد مت وصف الهيكو التنظيمي حسب الكيانات اإلدارية موضِحاً:
 )1وصف الكيان اإلداري.
 )2أهداف الكيان اإلداري ،آاذين في االعتبار ا هداف اإلستراتيجية للجامعة.
 )3مهام الكيان اإلداري.
كما مت إعداد الهيكو التنظيمي حسب املناصب اإلدارية لتوصيف املناصب اإلدارية وفق املعطيات التالية:
 )1حتديد املسؤوليات.
 )2حتديد الصالحيات.
 )3حتديد اإلجراءات التي تؤدي إلى حتقيق أهداف الكيان وإجناز مهامه.

20

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  7من 111

يقوم املنصب اإلداري بوضع إجراءات عمله(يحدد في اإلجراءات فيما إذا كان أساسـية أو مسـاندة) التـي
متكّنــه مــن حتقيــق ا هــداف وإجنــاز املهــام ،وفــق حلقــة دمــنج ،حيــث يــتم وضــع اإلجــراءات التخطيطيــة ثــم
اإلجراءات التنفيذية يليها إجراءات القياس يتبعها إجراءات التحسني.
لقد أعدت اجلامعة ممثلة بعمادة التطوير واجلودة اجلداول اآلتية:
 )1جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقـة بالقضـايا الدااليـة واخلارجيـة التـي تواجههـا
اجلامعة ).(Annex-09
 )2جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بالعمليات واإلجراءات ).(Annex-10
 )3جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بتوقعات املستفيدين).(Annex-7
 )4جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة باجلهات ذات العالقة ).(Annex-08
تضمن جامعة امللك سعود من االل تطبيق حلقة "دمنج" أن عملياتها مزودة بـاملوارد ،وتـتم إدارتهـا بشـكو
ميكّن من إنهاء هذه العمليات بشكو تام ،وأن فرص حتسني العمليات قد حُدِدمت وشُرِعم في تنفيذها(قياس نتـائج
العمليات).
تستفيد جامعة امللك سعود من التفكير املبني على اجملاطر في:


حتديد العوامو التي قد تتسبب في حيود عملياتهـا ونظـام إدارة اجلـودة لـديها عـن النتـائج املُخطـط
لها.



وضع الضوابط الوقائية للحد من اآلثار السلبية من تلبية املتطلبات بصورة مستمرة.
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مبادئ إدارة اجلودة في جامعة امللك سعود وفقـاً ملتطلبـات

.2

املواصفة القياسية الدولية
تنطلق جامعة امللك سعود في تطبيقهـا لنظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة طبقـاً للمواصـفة القياسـية الدوليـة
( )ISO 9001 : 2015على مبادئ إدارة اجلودة التالية:


التركيـــز علـــى الشـــرائح املستفيــــدة (أنظـــر جـــدول الشـــرائح املســـتفيدة واحتياجـــاتهم وتوقعـــاتهم)
).(Annex-03



التزام قيادة جامعة امللك سعود وحتملها املسؤولية عن فاعلية نظام إدارة اجلودة (تعميم معالي مـدير
اجلامعة (.))Appendix - 01



مشــاركة جميــع العــاملني فــي اجلامعــة ك ـوم حســب املهــام املوكلــة إليــه فــي إجنــاح تطبيــق نظــام إدارة
اجلودة(قرارات تكليف املناصب اإلدارية في اجلامعة).



اعتماد منهج العملية عند وضـع نظـام إدارة اجلـودة وتنفيـذه وحتسـني فاعليتـه مـن أجـو تعزيـز رضـا
املستفيدين من االل تلبية متطلباتهم.
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التحسني من االل قياس نتائج العمليات ووضع احللول املناسبة للحيود في العمليات لتحسني أدائها.



اتخاذ القرارات املبنية على الدليو.



إدارة العالقات.
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.3

منهـــــج العمليــــــة

 .3.1عـــــــام
عمالً بتشجيع املواصفة الدولية ( )ISO 9001 : 2015على تطبيـق مـنهج العمليـة ،فقـد تبنّـ جامعـة
امللك سعود منهج العملية ) (Figure-01عند وضع نظام إدارة اجلودة وتنفيذه وحتسني فاعليتـه واضـعة نصـب
عينيها تعزيز رضا املستفيدين و تلبية متطلباتهم.
لقد مت تصميم العمليات من منسوبي اجلامعة املعنيني بتنفيذ وإدارة هذه العمليات كنظام متكامو يضفي
الكفاءة والفاعلية على اجلامعة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.
تراقب جامعة امللك سعود مـن اـالل وكالـة اجلامعـة للتخطـيط والتطـوير العالقـات البينيـة بـني كيانـات
اجلامعة اإلدايـة وعمليـات نظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة ( )ISO 9001بحيـث يتسـنى لهـا حتسـني ا داء الكلـى
للجامعة.
لتحقيق ا هداف اإلستراتيجية للجامعة وفقاً لسياسة اجلودة للجامعة ،فقـد قامـ اجلامعـة مـن اـالل
تبنيها ملنهج العملية بتحديد العمليات وحتديد املنهجية التي تستخدم إلدارة العمليات وتـداالها ،مسـتخدمةً
حلقة دمنج والتركيز بشكو كلي على التفكير املبنـي علـى اجملـاطر مسـتفيدة مـن الفـرص املتاحـة واإلحالـة دون
هور نتائج غير مرغوب فيها .حيث قام جامعة امللك سعود بعملية حتليو رباعي (.)SWOT Analysis
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لقد مكّن تطبيق منهج العملية في نظام إدارة اجلودة اإلدارية ( )ISO 9001في اجلامعة إلى:
 )1السهولة والتناسق في تلبية متطلبات الشرائح املستفيدة.
 )2النظر إلى العمليات واإلجـراءات واطواتهـا التنفيذيـة والنمـاذج التـي تسـاعد فـي تنفيـذ اإلجـراءات
وتوثيقها من منظور القيمة املضافة.
 )3حتقيق أداء فعّال للعمليات.
 )4حتسني العمليات بناءً على تقييم البيانات واملعلومات.

 .3.2حلقة تخطيط  -تنفيذ  -قياس  -حتسني (دمنج)
قام جامعة امللك سعود بتحديد العمليـات التـي جتـري فـي اجلامعـة ،ومت تطبيـق حلقـة دمـنج لتحقيـق
هذه العمليات ،حيث أصدرت اجلامعة اطتها اإلسـتراتيجية ( )KSU2030فـي عـام  1432هــ املوافـق 2010م
وتضمن اططاً تنفيذية(مبادرات ومشاريع).
ولقيــاس نتــائج هــذه اخلطــط تســتخدم اجلامعــة بطاقــة ا داء املتــوازن ( )BSCلقيــاس نتــائج اخلطــط
التنفيذية ،وبالتالي وضع ا ساليب الناجعة لتحسني نتائج اخلطط التنفيذية ،كما مت تطبيق حلقة دمـنج فـي
إعداد جميع أنظمة إدارة اجلودة اإلدارية (.)ISO 9001
تبدأ دورة نظام إدارة اجلودة اإلدارية ( )ISO 9001في جامعـة امللـك سـعود مـن البنـد الرابـع (بـالفقرات
 4.1و  4.2و  ،(Figure-1) )4.3حيث قام اجلامعة بتحديد سياق عملها ،وا طراف املعنية واملسـتفيدين مـن
املنتجات واخلدمات التي تقدمها اجلامعة ،ومت حتديد نطاق عمو اجلامعـة ،وموقـف اجلامعـة دااليـاً بتحديـد
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نقاط القوة ونقاط الضعف ،وحتديد موقف اجلامعة من العوامو اخلارجيـة بتحديـد الفـرص املتاحـة واجملـاطر
والتهديدات التي تواجه اجلامعة من االل (التحليو الرباعي  ،)SWOT Analysisكمـا مت حتديـد متطلبـات
املستفيدين والتي متثو مداالت لعمليات التشغيو (البند الثامن).

Figure-01

مخطط دورة نظام إدارة اجلودة اإلدارية ) (ISO 9001في جامعة امللك سعود
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أبرزت جامعة امللـك سـعود دور القيـادة (البنـد اخلـامس) فـي وضـع رايـة ورسـالة اجلامعـة ،وا هـداف ذات
البعد االستراتيجي ،وأكّدت على سعيها في إنشاء وتطبيق ومتابعـة نظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة ()ISO 9001
في اجلامعة لتحقيق الراية والرسـالة وا هـداف (أنظـر تعمـيم معـالي مـدير اجلامعـة بتحـديث أو االنتهـاء مـن
إعداد نظام إدارة اجلودة آيزو (.)Appendix - 01
تقوم قيادة اجلامعـة ممثلـة بوكالـة اجلامعـة للتخطـيط والتطـوير (البنـد السـادس) بعمليـة التخطـيط
االستراتيجي والتخطيط للعمليات التي تُجرى فـي اجلامعـة ،آاـذين بعـني االعتبـار املـداالت وضـرورة تـوفير
املوارد املطلوبة واستغالل الفرص املتاحة ومعاجلة التحديات لتحقيق النتائج طبقاً للمتطلبات.
تبدأ عملية التشغيو (البند الثامن) بناءً على املداالت التي مت حتديدها للحصول على اجملرج النهـائي،
أنظر جدول مداالت ومخرجات العمليات ).(Annex-04
تقوم جامعة امللك سعود بتقييم ا داء (البند التاسع) في تنفيذ العمليـات مـن اـالل املراجعـات الدوريـة
الداالية (فريق املدققني الدااليني فـي اجلامعـة) ومـن اـالل املراجعـات الدوريـة اخلارجيـة (اجلهـة املانحـة)،
حيـث يـتم تقيـيم ا داء مـن جميـع النـواحي سـواء كـان أداءً تشـغيلياً أو إداريـاً أو مـوارد بشـرية أو أفـراداً ،وذلــك
لضمان تطبيق نظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة ( )ISO 9001بشـكو صـحيح .كمـا أنـه يـتم رصـد جميـع املشـكالت
واالنحرافات في تطبيق النظام من االل استطالع آراء الشرائح املستفيدة واالقتراحات والشكاوي املقدمة منهـا،
(دليو اإلجراءات العامة  -حاالت عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية).
تقوم جامعة امللك سعود (البند العاشر) بعمليات التحسني بناءً على ما مت رصده من مشـكالت وانحرافـات
في تطبيق نظام إدارة اجلودة اإلداري (.)ISO 9001
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ولكي تتمكّن جامعة امللك سعود من تنفيذ جميع ما مت ذكره آنفاً ،حتتـاج إلـى جهـات داعمـة فنيـة (وكالـة
اجلامعة للمشاريع) وإدارية ومالية (وكالة اجلامعة) إلجناز عمليات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات ،حيث يعتبر ذلك
من متطلبات نظام إدارة اجلودة ( )ISO 9001 : 2015في البند السابع ،حيث نص هذا البند على ضرورة دعم
عمليات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات بإدارات وجهات فنيـة تقـوم علـى تقـدمي الـدعم الـالزم اـالل عمليـة اإلنتـاج
وعمليات تقدمي اخلدمات ا ساسية.

 .3.3التفكيــــر املبنـــي عـــلى اجملاطــــر
انطالقاً من وعي جامعة امللك سعود أهمية التفكير املبني على اجملـاطر علـى جميـع العمليـات التـي تُجـرى
في اجلامعة ،مت إنشاء إدارة ااصة مبسمى "إدارة اجملاطر" مرتبطة ارتباطاً مباشـراً بوكالـة اجلامعـة للتخطـيط
والتطوير ،حيث قام هذه اإلدارة بتحليو بيئة اجلامعة وأصدرت "اطة إدارة اجملـاطر فـي جامعـة امللـك سـعود
وإجراءات مواجهتها عام ."2013
و هميـة وضـرورة التفكيـر املبني علـى اجملـاطر فـي الوصـول إلـى نظـام إدارة جـودة إداريـة ()ISO 9001
فعّال ،فقد قام اجلامعة بإعداد جداول حتديد ولتحليو اجملاطر واستراتيجيات ملواجهـة اجملـاطر فـي تطبيـق
نظام إدارة اجلـودة فـي اجلامعـة ،السـابق ذكرهـا فـي املقدمـة (ِ )Annex-07و ) (Annex-08و ) (Annex-09و
) ،(Annex-10إضــافة إلــى ذلــك وضــع جامعــة امللــك ســعود فــي دليــو إجراءاتهــا العامــة إجــراءً ااص ـاً لرصــد
ومعاجلــة حــاالت عــدم املطابقــة واإلجــراءات التصــحيحية والوقائيــة (اإلجــراء العــام رقــم إ  .ع  )19 .برصــد
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لإلجــراءات الوقائيــة ووضــع آليــة ملواجهــة أي اطــر ميكــن أن يعيــق تنفيــذ العمليــات ،كمــا أضــاف إلــى دليــو
إجراءاتها العامة (اإلجراء العام رقم إ  .ع .)20 .
لم تكتفِ اجلامعة بإضافة إجراءات لرصد حاالت عدم املطابقة ،بو وضع آلية ملعرفة أسباب وقـوع حالـة
عدم املطابقة وآلية أارى لرفع حالة عدم املطابقة وعدم تكرار حدوثها.
كما وضع جامعة امللك سعود اطة تنفيذية تتعلق مبواجهة اجملاطر واستغالل الفرص ،لزيـادة الفاعليـة
وحتقيـق نتـائج أفضـو لنظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة ( )ISO 9001ومنـع حـدود أيـة آثـار سـلبية فـي عمليـات
اإلنتاج وتقدمي اخلدمات.

.4

عالقــة دليــو اجلــودة جلامعــة امللــك ســعود باملواصــفات
القياسية ا ارى املتعلقة بنظام إدارة اجلودة
لقـــد مت وضـــع دليـــو اجلـــودة جلامعـــة امللـــك ســـعود هـــذا متوافقـــاً مـــع املواصـــفة القياســـية الدوليـــة

( )ISO 9001 : 2015ومرتبطـاً باملواصـفة القياسـية الدوليـة ( )ISO 9000وباملواصـفة القياسـية الدوليـة
( )ISO 9004على النحو التالي:
اعتمدت جامعة امللـك سـعود علـى املواصـفة القياسـية الدوليـة ( )ISO 9000نظـم إدارة اجلـودة ا سـس
واملصطلحات لفهم وتطبيق املواصفة القياسية ( )ISO 9001 : 2015وإعداد دليو اجلودة هذا.
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املواصفــــــــة القياسيــــــة الدوليـــــــــة
) ( ISO 9001 : 2015
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يوضح هذا الدليو تفاصيو تطبيق نظام إدارة اجلودة في جامعـة امللـك سـعود ،وهـو متوافـق مـع متطلبـات
نظام إدارة اجلودة (.)ISO 9001 : 2015

.1

اﺠﻤﻟـــــــال
مجال تطبيق نظام إدارة اجلودة في جامعة امللك سـعود هـو" :اخلـدمات التعليميـة وا كادمييـة والبحثيـة

واﺠﻤﻟتمعية"
تتركﹼــز نشــاطات جامعــة امللــك ســعود بتقــدﱘ اــدماتها لطالبهــا وباﺣثيهــا واﺠﻤﻟتمــع وفقــاً للمتطلبــات
القانونية والتنظيمية املعمول بها.
ويـعتبر عميـد عمادة التطويــر واجلـودة فـي اجلامعـة ممـثالً إلدارة اجلــودة وممثــالً لـإلدارة العليــا فيمـا
يتعلق بنظام إدارة اجلودة وفق متطلبات املواصفة القيـاسية الدوليـة (.)ISO 9001 : 2015
لقد مت استثناء البند  8.3من املواصفة القياسية املتعلقة بـ "تصميم وتطوير املنتجات واخلدمات" ،وذلـك
لألسباب التالية:
ال ينطبق البند  8.3على طبيعـة أعمـال وأنشـطة جامعـة امللـك سـعود وال يـؤثر علـى قـدرة جامعـة امللـك
سعود وال على مسؤوليتها عن ضمان مطابقة منتجاتها وادماتها وال على تعزيز رضا املستفيدين.

30

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  17من 111

 .2املراجع املكمّلة لهذا الدليو
تُعد الوثائق الواردة في هذا الدليو ،كليًا أو جزئيًا ،مراجع أساسية وال غنى عن تطبيقها واستخدامها.
وتعتبر الوثائق التالية مراجع معيارية إلعداد هذا الدليو:


املواصفة القياسية ( ،)ISO 9000 : 2015نظم إدارة اجلودة ا سس واملصطلحات.



املواصفة القياسية ( ،)ISO 9001 : 2015نظام إدارة اجلودة  -املتطلبات.

 .3املصطلحات والتعريفات
غــــراد إعــــداد هــــذا الــــدليو ،تطبــــق املصــــطلحات والتعريفــــات الــــواردة فــــي املواصــــفة القياســــية
(.)ISO 9000 : 2015كما مت إدراج ملحق إضافي في نهاية هذا الدليو ملصطلحات وتعريفات أارى.

 .4سياق جامعة امللك سعود
 .4.1فهم جامعة امللك سعود وسياقها
قام جامعة امللك سعود بصياغة الراية والرسالة ووضع السياسات وحددت أهـدافها والنتـائج املرتقبـة،
كما حدّدت جامعة امللك سـعود القضـايا الدااليـة واخلارجيـة اإليجابيـة والسـلبية وثيقـة الصـلة باملهمـة التـي

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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أنشئ من أجلها وتوجهها االستراتيجي ،أنظر جدول القضـايا (املـؤثرات) الدااليـة واخلارجيـة )،(Annex-06
والتي تؤثر على قدرة اجلامعة على حتقيق النتائج املرتقبة من نظـام إدارة اجلـودة املُطبـق لـديها ،وأوكلـ مهمـة
مراقبة واستعراد املعلومات املتوفرة بشأن تلك القضايا اخلارجية والداالية ،ملمثو إدارة اجلودة في اجلامعة.
ولتحديــد الســياق اخلــارجي اهتم ـ اجلامعــة بالقضــايا الناشــئة مــن البيئــات القانونيــة والتكنولوجيــة
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية على املستوﻯ اﶈلي واﻹقليمي والدولي.

 .4.2فهم احتياجات وتوقعات ا طراف املعنية
تــدرج جامعــة امللــك ســعود أهميــة تلبيــة متطلبــات املســتفيدين وضــرورة االلتــزام باملتطلبــات القانونيــة
والتنظيمية املعمول بهـا ،لـذلك قامـ جامعـة امللـك سـعود بتحديـد ا طـراف املعنيـني ذوي الصـلة بنظـام إدارة
اجلــودة ،أنظــر جــدول الشــرائح املســتفيدة واحتياجــاتهم وتوقعــاتهم ) (Annex-03وجــدول ا طــراف املعنيــة
واحتياجـاتهم وتوقعـاتهم ) (Annex-05وقامـ بتحديـد متطلبـاتهم ،كمـا أوكلـ مهمـة مراقبـة واسـتعراد
بيانات ا طراف املعنيني ومتطلباتهم ذات الصلة ملمثو إدارة اجلودة في اجلامعة.
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 .4.3حتديد مجال نظام إدارة اجلودة
قام ـ جامعــة امللــك ســعود بتحديــد نطــاق نظــام إدارة اجلــودة ،مشــيرة إلــى أنــواع املنتجــات واخلدم ــات
املقدمة(أنظر  - 1اﺠﻤﻟال) ،ﺁاـذةً بعيــن االعتبــار القﻀـايا اخلارجيــة والدااليــة ومتطلبـات ا طـراف املعنيـني
ذوي العالقة وطبيعة املنتجات واخلدمات التي تقدمها جامعة امللك سعود.
كمـــــا التزمـــــ جامعـــــة امللـــــك ســـــعود بتطبيـــــق كافـــــة متطلبـــــات املواصـــــفة القياســـــية الدوليـــــة
( )ISO 9001 : 2015مسـتثنية البنـد ( 8.3أنظـر - 1اﺠﻤﻟـال) لعـدم انطباقـه علـى طبيعـة أعمـال وأنشـطة
جامعة امللك وال يؤثر على قدرة جامعة امللك سعود وال على مسؤوليتها عن ضمان مطابقة منتجاتهـا واـدماتها
وال علــى تعزيــز رضــا املســتفيدين .ولتوثيــق اﺠﻤﻟــال جعل ـ جامعــة امللــك ســعود "مجــال نظــام إدارة اجلــودة فــي
اجلامعة"متاحاً لدى ممثو إدارة اجلودة ومُحتفظاً به كمعلومات موثقة.

 .4.4نظام إدارة اجلودة وعملياته
أنشأت جامعة امللك سـعود نظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة ( )ISO 9001وفقـاً ملتطلبـات املواصـفة القياسـية
الدولية ( )ISO 9001 : 2015باﶈتويات التالية وﰎ إعـداد فهـرس بهـذه اﶈتويـات جلميـﻊ جهـات اجلامعـة
الســتخدامها فــي إعــداد ملــف نظــام إدارة اجلــودة وفــق املواصــفة القياســية الدوليــة ()ISO 9001 : 2015
(:)Appendix - 09

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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ISO 9001
ISO 9001 : 2015
 .1الغـــــــــــــالف.
 .2مخطط لتوزّع مباني وأدوار ومكاتب الكيان اإلداري.
 .3قرار تشكيو فريق إعداد نظام إدارة اجلودة ( )ISO 9001في الكيان اإلداري.
 .4قرار تكليف ممثو إدارة اجلودة في الكيان اإلداري.
 .5قرار إنشاء الكيان اإلداري.
 .6سياق الكيان اإلداري (باللغة العربية واالجنليزية).
 .6.1نبذة عن الكيان اإلداري (تاريخية – فنية – ارتباطها بالكيانات ا ارى في اجلامعة).
 .6.2مداالت ومخرجات العمليات في الكيان اإلداري.
 .6.3جدول القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجية التي يواجهها الكيان اإلداري.
 .6.4جدول الشرائح املستفيدة من املنتجات واخلدمات التي يقدمها الكيان اإلداري وتوقعاتهم.
 .6.5جدول اجلهات ذات العالقـة (ا طـراف املعنيـة  -الدااليـة واخلارجيـة) املـؤثرة واملتـأثرة بنظـام إدارة
اجلودة ( )ISO 9001للكيان اإلداري ومتطلباتهم.
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 .7راية ورسالة وأهداف الكيان اإلداري(حتديـد نقـاط القـوة ونقـاط الضـعف وحتديـد الفـرص والتحـديات)
(باللغة العربية واإلجنليزية).
 .8سياسة اجلودة للكيان اإلداري (باللغة العربية واإلجنليزية).
 .9الهيكلة التنظيمية للكيان اإلداري.
 .9.1الهيكو التنظيمي حسب الكيانات اإلدارية.
 .9.2الهيكو التنظيمي حسب املناصب اإلدارية.
 .9.3الهيكو التنظيمي حسب ا رقام املرجعية.
 .10حتليو وتقييم اجملاطر.
 .10.1جدول اجملاطر ذات العالقة بالقضايا الداالية واخلارجية التي يواجهها الكيان اإلداري.
 .10.2جدول اجملاطر التي تتعلق بالعمليات.
 .10.3جدول اجملاطر التي تتعلق بتوقعات املستفيدين.
 .10.4جـــدول اجملــــاطر التــــي تتعلــــق باجلهــــات ذات العالقـــة ( املــــؤثرة واملتــــأثرة) بنظــــام إدارة اجلــــودة
( )ISO 9001للكيان اإلداري.
 .11وصف وأهداف ومهام إدارات ووحدات الكيان اإلداري(وفقاً للهيكو التنظيمي للكيان اإلداري حسب الكيانات
اإلدارية.
 .12مسؤوليات وصالحيات املناصب اإلدارية في الكيان اإلداري (وفقـاً للهيكـو التنظيمـي للكيـان اإلداري حسـب
املناصب اإلدارية).

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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 .13قرارات تعيني أو تكليف املناصب اإلدارية في الكيان اإلداري.
 .14دليــو العمليــات التــي جتــري فــي الكيــان اإلداري (يحــدد فــي قائمــة اإلجــراءات فيمــا إذا كان ـ أساس ـية أو
مساندة).
 .15دليو إجراءات العمليات ا ساسية في الكيان اإلداري.
 .15.1قائمــة اإلجراءات املتخذة إلجناز العمليات.
 .15.2جدول اطوات تنفيذ كو إجراء.
 .15.3الرسوم التوضيحية لكو إجراء.
 .16ملف أهداف اجلودة.
حتديد أهداف اجلودة للكيان اإلداري متضمناً العناصر التالية لكـو هـدف جـودة (الهـدف  -اطـوات التنفيـذ -
مؤشرات ا داء  -املسؤول عن التنفيذ  -املـواد الالزمـة  -تـاريخ االنتهـاء مـن التنفيـذ  -تقريـر يبـني قيـاس نتـائج
حتقيق الهدف).
 .17ملف التخطيط للتغيير
وصف التغيير  -مبررات التغيير  -املوارد الالزمة للتغيير  -آليات مراقبة النتائج اﶈتملة مـن التغييـر (اإليﺠـابي
أو الســلبي)  -إجــراءات التصــدي أو تخفيــف اجملــاطر الناجتــة عــن التغييــر  -آليــة التواصــو مــع اجلهــات املعنيــة
بالتغيير.
 .18ملف التدريب.
 .19ملف عملية الشراء.
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 .20دليو النماذج.
 .20.1دليو النماذج الداالية.
 .20.2دليو النماذج اخلارجية.
 .21دليو اجلودة.
 .22دليو اإلجراءات العامة.
 .23الرموز واملصطلحات العلمية.
 .24املراجع والوثائق اخلارجية.
وقام بتوزيع النظام على جميع اجلهات الظاهرة في الهيكو التنظيمي كو حسب الوثائق التـي تخصـه ،معلنـة
بذلك البدء بتطبيق النظام.
لقد طبق جامعة امللك سعود حلقة "دمنج" على بنية نظام إدارة اجلـودة لـديها ،ولضـرورة إجـراء عمليـة
القياس لصيانة وضمان تطبيق النظام ،تقوم كـو جهـة مـن جهـات اجلامعـة مـن اـالل مـدقّقيها الـدااليني مـرة
واحدة كو سنة بعملية تدقيق اجلهة على ذاتها ( )Self Assessment -First Partyمتخذة نتـائج التـدقيق
لتحسني النظام.
يــتم تكليــف فريــق مــن املــدققني الــدااليني ،أنظــر قــرار تشــكيو فريــق املــدققني الــدااليني فــي اجلامعــة
( )Appendix - 04مـن قبـو عمـادة التطـوير واجلـودة ،برئاسـة أحـد كبـار املـدققني الـدااليني فـي اجلامعـة
بعملية التدقيق الداالي ( )Second Partyيُقدمّم على أثرها تقريرًا لعمـادة التطـوير واجلـودة فـي اجلامعـة،
وتوجه عندها العمادة باتخاذ نتائج التدقيق لتحسني نظام إدارة اجلودة.
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بعد معاجلة نتائج التدقيق وتوصية رئـيس فريـق املـدققني الـدااليني باسـتدعاء اجلهـة املانحـة إلجـراء
التدقيق اخلارجي ،يتم على إثرها استدعاء إحـدى اجلهـات الدوليـة املانحـة إلجـراء عمليـة التـدقيق ( Third
 )Partyعلـى تطبيـق نظـام إدارة اجلـودة اإلداري ( )ISO 9001فـي جامعـة امللـك سـعود ،تقـدم اجلهـة املانحـة
تقريراً عن عملية التدقيق لعمادة التطوير واجلودة ،توعز على أثره العمادة للجهـة املـدقق عليهـا اتخـاذ نتـائج
التدقيق لتحسني النظام.
قامـ جامعة امللك سـعود بتحديــد العمليـات الالزمـة لنظـام إدارة اجلـودة بشـكو متسلسـو ،ومت حتديـد
اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ هــذه العمليــات ووضــع اطــوات تنفيذيــة لكــو إجــراء مســتعينة بنمــاذج داالي ـة
واارجية إلجناز اإلجراء ،وبالتالي جميع اإلجراءات وصوالً إلـى تنفيـذ العمليـات( .أنظـر دليـو العمليـات التـي
جتري في الكيان اإلداري ودليو إجراءات العمليات ا ساسية في الكيان اإلداري).
قام جامعة امللك سعود بتحديد املعـايير وا سـاليب الالزمـة للتأكـد مـن فاعليـة التشـغيو والـتحكم فـي
العمليات من االل القيام بعمليـات التـدقيق مبسـتوياتها الثالثـة (التـدقيق الـذاتي  -تـدقيق داالـي  -تـدقيق
اارجي) مبا في ذلك املراقبة والقياس مـن اـالل الـدور الـذي يقـوم بـه ممثـو إدارة اجلـودة وعمليـات اسـتطالع
وحتليو آراء املستفيدين ومؤشرات ا داء ذات الصلة (عدد حاالت عدم املطابقة  -عدد اإلجراءات التصحيحية
 -عدد مرات التدقيق الذاتي والداالي واخلارجي).
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تؤمّ ـن جامعة امللـك سـعود مواردهـا املاليــة لتنفيــذ العمليـات مـن اـالل ميزانيتهـا السـنوية ،أمـا مواردهـا
البشرية فيتم تأمينها من املو فني من االل مسابقات لتعيـني مـو فني مـن اـالل وزارة اخلدمـة املدنيـة ووزارة
العمو ،أما أعضاء هيئة التدريس فيتم تعيينهم من االل مسابقات في ا قسام ا كادميية لتعيني معيدين يتم
إبتعاثهم إما اارجياً أو داالياً لتحضر شهادة املاجستير أو الدكتوراه.
و تصدر قيـادة اجلامعـة ممثلـة مبعـالي مـدير اجلامعـة مطلـع كـو عـام هجـري قـرار تفـوي

الصـالحيات،

متالزماً مع الهيكو التنظيمي للجامعـة علـى ثـالد نسـخ (حسـب الكيانـات اإلداريـة  -حسـب املناصـب اإلداريـة -
حسب ا رقام املرجعية) ،وعلى ثالثة مستويات إداريـة (إدارة اجلامعـة  -وكـاالت اجلامعـة  -الكليـات والعمـادات
املساندة واإلدارات العامة واإلدارات) يتم توسيعها إلى امسـة مسـتويات إداريـة (وكـاالت الكليـات أو العمـادات -
اإلدارات والوحدات) ،يحدد فيه صالحيات املناصب اإلدارية في اجلامعة للكيانات اإلدارية التـي تـرتبط مبـدير
اجلامعة مباشرة والكيانات اإلدارية التابعة له ،يقوم قياديو املسـتوى اإلداري الثـاني(وكالء اجلامعـة) بتفـوي
الصالحيات للمستوى اإلداري الثالث (العمداء مثالً) الذي يقوم بدوره بإصدار قرارات تكليف املناصـب اإلداريـة
لــإلدارات والوحــدات التابعــة لــه مبســؤوليات وصــالحيات محــددة وموثقــة فــي نظــام إدارة اجلــودة اإلداريــة
( )ISO 9001في جميع جهات اجلامعة.
تستفيد جامعة امللك سعود من نتائج التحليو الرباعي ( )SWOTفي مواجهة اجملاطر واغتنام الفرص.
لضمان أن حتقق عمليات وإجراءات نظام إدارة اجلـودة النتـائج املرجـوة ،تسـتفيد جامعـة امللـك سـعود مـن
بطاقة ا داء املتوازن في تقييم نتائج عمليات وإجراءات نظام إدارة اجلودة اإلدارية (.)ISO 9001
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كمــا تضــمن جامعــة امللــك ســعود حتســني العمليــات واإلجــراءات بشــكو مســتمر مــن اــالل اســتمرارية
التدقيقات الداالية واخلارجية املذكورة سابقاً جلميع جهات اجلامعة.
تـنشئ جميـع الكيـانات اإلداريـة في جامعـة امللك سعـود نظـام إدارة اجلـودة اإلداريـة ( )ISO 9001وفـق
متطلبـات املواصـفة القياسـية الدوليـة ( )ISO 9001 : 2015علـى شـكو ملـف إلكترونـي تفـاعلي يـوزع علـى
الكيانات اإلدارية كوم حسب الوثائق العائدة له ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة فـي كـو جهـة مـن جهـات اجلامعـة
بنسخة كاملة من النظام كمعلومة موثقة ،يتم التعديو على هذه الوثائق وفـق آليـة محـددة موصـفة فـي دليـو
اإلجراءات العامة( ،أنظر دليو اإلجراءات العامة ضبط الوثائق  -تعديو الوثائق).
يتم االحتفاظ في جميع جهات اجلامعة بجميع الوثائق التنفيذية للعمليات لالطمئنان إلى أن العمليات
تنفذ حسبما هو مخطط له.
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 .5القيــــــــادة
 .5.1القيادة والتزامها
 .5.1.1عــــــــــام
منذ عـام  2009تبنّـ اإلدارة العليـا فـي جامعـة امللـك سـعود أنظمـة إدارة اجلـودة التـي تصـدرها املنظمـة
الدولية ( ،)ISO 9001كما قام بتشجيع وحتفيز جهات اجلامعة على تطبيق املعيـار اإلداري (،)ISO 9001
إلدراج اجلامعة مسـؤولية القيـادة فـي تطبيـق نظـام إدارة اجلـودة فـي اجلامعـة بشـكو فعّـال ،قـام معـالي مـدير
اجلامعة بالتعميم على جميع جهات اجلامعة ،حيـث وجـه معاليـه جميـع جهـات اجلامعـة احلاصـلة علـى شـهادة
اآليزو بتحديث أنظمة إدارة اجلودة لديها وإلى اجلهات التي لم تنته بعد من إعـداد نظـام إدارة اجلـودة اإلسـراع
في إعداد النظام (.)Appendix - 01
وتنفيذاً للتعميم السابق قام الكيانات اإلدارية احلاصلة على شـهادة اآليـزو بجامعـة امللـك سـعود بوضـع
سياســة للجــودة وملــف اــاص هــداف اجلــودة متــوافقني مــع ســياق هــذا الكيــان واطتــه اإلســتراتيجية ،ومت
اعتمادها من اإلدارة العليا لهذه الكيانات اإلدارية.
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تضمن قيادة جامعة امللك سعود دمج متطلبات نظام إدارة اجلودة في العمليات ،حيـث قامـ جميـع جهـات
اجلامعــة ببنــاء أنظمــة إدارة اجلــودة اإلداريــة متخــذة فلســفة مــنهج العمليــة ركيــزة لهــا وحلقــة دمــنج منهجيــة
لتحقيقها ،فقد مت حتديد العمليات واإلجراءات واخلطوات التنفيذية التي حتقق هذه العمليات
مبا أن قيادة جامعة امللك سعود تشجع كياناتها اإلدارية على تطبيق نظام إدارة اجلودة فهي بذلك تشـجع
على استخدام منهج العمليـة ،كمـا تشـجع وتـؤمن بـالتفكير املبنـي علـى اجملـاطر ويتجلـى ذلـك فـي إنشـاء "إدارة
اجملاطر" وربطها إدارياً بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير.
كــون أن جامعــة امللــك ســعود جهــة حكوميــة ذات ميزانيــة ســنوية فــإن هــذا يؤكــد علــى أن قيــادة اجلامعــة
متأكدة من توافر املوارد الالزمة لنظام إدارة اجلودة.
أبلغـ اإلدارة العليــا باجلامعــة ممثلــة فــي معــالي مــدير اجلامعــة ،علــى أهميــة إدارة اجلــودة الفعّالــة ،كمـا
طالبتهم باالمتثال ملتطلبات نظام إدارة اجلودة بصورة واضحة وجلية في تعميم معالي املدير آنف الذكر.
تقــوم كــو جهــة مــن جهــات اجلامعــة بوضــع ملــف هــداف اجلــودة ،كمــا تقــوم كــو جهــة بقيــاس النتــائج
باستخدام بطاقة ا داء املتوازن ،ثم ترفع مبا حتقق من نتائج إلى قيادة اجلامعة للتأكد من مـدى حتقيـق نظـام
إدارة اجلودة للنتائج اجملطط لها.
تلتزم قيادة جامعة امللك سعود بإشراج وتوجيه جميع منسوبي جهـات اجلامعـة علـى التطبيـق ،وبالتـالي
حت قيق فاعليـة نظـام إدارة اجلـودة ،حيـث إن معـالي مـدير اجلامعـة أوكـو مهمـة تطبيـق نظـام إدارة اجلـودة فـي
اجلامعة لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير التي أوكل هذه املهمة بدورها إلـى عمـادة التطـوير واجلـودة ،ومت
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بناء جميع ا نظمة من قبو منسـوبي اجلامعـة الـذين يقومـون بتنفيـذ إجـراءات العمليـات التـي تـتم فـي هـذه
اجلهة ،كما يتم تقدمي الدعم الالزم لذلك (استشارات  -تدريب  -تدقيق.)...،
تش ـجّ ع قيــادات جميــع جهــات جامعــة امللــك ســعود علــى حتســني تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة ،مــن اــالل
التشجيع على القيام بإجراء رصد حاالت عدم املطابقة واحلاالت التي ميكن أن تؤدي إلى مخاطر في العمليـات،
وتقوم بالعمو على إزالة حاالت عدم املطابقة ووضع اإلجراءات الوقائية الالزمة لعدم حدود ا اطار.
يظهر الدعم الذي تقدمه القيادة العليا للجامعة للمستويات اإلداريـة مـن املسـتوى اإلداري الثـاني وحتـى
املستوى اإلداري اخلامس في اآللية التي تتبعها جامعة امللك سعود في توزيع املسؤوليات ]ابتداءً من صـدور قـرار
الصالحيات من قيادة املستوى اإلداري ا ول في اجلامعة إلى قيادة املستوى اإلداري الثاني(وكالء اجلامعة) ،ومن
قيــادة املســتوى اإلداري الثــاني فــي اجلامعــة إلــى قيــادة املســتوى اإلداري الثالث(عمــداء) ،ومــن قيــادة املســتوى
اإلداري الثالث في اجلامعة إلى قيادة املسـتوى اإلداري الرابـع (وكـالء الكليـات والعمـادات املسـاندة) ،ومـن قيـادة
املستوى اإلداري الرابع في اجلامعة إلـى قيـادة املسـتوى اإلداري اخلـامس (مـدراء اإلدارات ومشـرفو الوحـدات)[.
كما يظهر التزام قيادة اجلامعة في قيادة العمليات من االل ما تتلقاه من تقارير من الكيانات اإلداريـة اجملتلفـة
باجلامعة مبا حتقق من نتائج.

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

43

اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  30من 111

 .5.1.2التركيز على الشرائح املستفيدة
تلزم جميع قيادات اجلامعة بالتركيز علـى الشـرائح املسـتفيدة مـن منتجـات واـدمات اجلامعـة ،حيـث مت
حتديد املتطلبات اخلاصة بالشرائح املسـتفيدة ،كمـا مت حتديـد املتطلبـات القانونيـة والتنظيميـة املعمـول بهـا،
وتكليــف ممثــو إدارة اجلــودة فــي جهــات اجلامعــة مبهمــة متابعتهــا وحتــديثها ،أنظــر جــدول الشــرائح املسـتفيدة
واحتياجاتهم وتوقعاتهم).(Annex-03
لقد قام جامعة امللك سعود بتحديـد اجملـاطر والفـرص التـي مـن شـأنها التـأثير علـى مطابقـة املنتجـات
واخلدمات وقدرة اجلامعة على تعزيـز رضـا املسـتفيدين،وأجرت حتلـيالً ملاهيـة هـذه اجملـاطر ووضـع ا سـاليب
الناجعــة ملواجهتهــا ،أنظــر جــدول حتليــو اجملــاطر – والتهديــدات والفــرص  -املتعلقــة بتوقعــات املســتفيدين
).(Annex-07
تعتبر القيادة في جامعة امللك سعود أن مهمتها ا ساسية هي تقـدمي اـدمتها للشـرائح املسـتفيدة بشـكو
يرضــي هــذه الشــرائح ،ولتحقيــق ذلــك فقــد قام ـ اجلامعــة مــن اــالل اطتهــا اإلســتراتيجية بــالتركيز علــى
اخلدمات التعليمية والبحثية مـن اـالل التركيـز علـى مقـدمي اخلدمـة (الهـدف االسـتراتيجي الثـاني :أعضـاء
هيئة تدريس متميزون) ،والتركيز على جودة اخلدمة من اـالل (الهدف االستراتيــجي الثالـث :الكيــف وليــس
الكـم) ،ومـن اــالل (الهـدف االسـتراتيجي الرابـع:تعزيز قـدرات اخلـرجني) ،ومـن اـالل (الهـدف االســتراتيجي
السادﺱ:بيئة تعليمية داعمة) والتركيز على اخلدمة اﺠﻤﻟتمعة مـن اـالل (الهـدف اإلسـتراتيجي اخلامس:بنـاء
جسور التواصو) ،فهي تقوم بذلك بتعزيز رضا املستفيدين.
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 .5.2السياســـــة
 .5.2.1إنشــاء سياســـة اجلــــودة
قام جامعة امللك سعود بإعداد وتطبيـق سياسـة اجلـودة لـديها التـي مت إعـدادها مـن قبـو فريـق إعـداد
سياسة اجلودة في اجلامعة ،أنظر قرار فريق إعداد سياسة اجلـودة فـي اجلامعـة ( ،)Appendix - 03ومت علـى
غــرار هــذه السياســة إعــداد سياســة اجلــودة جلميــع وحــدات اجلامعــة ومت تــدقيقها والتأكــد مــن أنهــا مناس ـبة
لألغراد التي أنشئ اجلامعـة مـن أجلهـا ومناسـبة لسـياق جامعـة امللـك سـعود وتـدعم توجههـا االسـتراتيجي،
وحتــدد إطــار عمــو لتحديــد أهــداف اجلــودة كمــا وتتض ـمّن التــزام اجلامعــة باســتيفاء املتطلبــات املعمــول بهــا،
وااللتزام بالتحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة.

تقدم جامعة امللك سعود ادماتها التعليمية والبحثية واﺠﻤﻟتمعية عبر جميـع وحـدات اجلامعـة املتعـدّدة،
وتعمــو علــى جتويــدها وفق ـاً للمعــايير الوطنيــة والعامليــة تأكيــداً منهــا علــى التميــز ودعم ـاً لرســالتها وأهــدافها
اإلستراتيجية للوصول إلى الريادة والتميّز العامليني.
لتحقيـــق أهـــدافها الرئيســـة املعتمـــدة فـــي اطتهـــا اإلســـتراتيجية  ،KSU2030املســـتّمدة مـــن رايـــة اململكـــة
 ،KSA2030تلتــزم اجلامعــة بــالتطوير والتحســني املســتمرين ملســتويات ا داء ا كــادميي والتميّــز البحثــي،
باإلضافة إلى تعزيز كفاءة اإلبداع والتميّز لدى أعضاء هيئة التدريس ،كمـا تسـعى اجلامعـة إلـى تعزيـز قـدرات
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اريجيها وجودة اجملرجات التعليمية ضمن بيئة تعليمية متميّزة ونظام هيكلي داعم ،وتلتزم اجلامعـة بخدمـة
جميع الشرائﺢ اﺠﻤﻟتمعية من االل مدّ جسور التواصو وعقد الشراكات محلياً وعاملياً.
كما تلتزم جامعة امللك سعود بتطبيق جميع املتطلبات القانونية والتنظيمية ،ومراجعة أهداف اجلودة واملتابعـة
ا كادميية والفنية واإلدارية ،والتحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة ا كادميي واإلداري؛ لضمان فعالية تطبيـق
نظام إدارة اجلودة اإلدارية وفق متطلبات املواصفة القياسية الدولية (.)ISO 9001 : 2015

 .5.2.2إعـــالن سياســـة اجلـــودة
تعتبـر سياسـة اجلـودة فـي جميـع أنظمـة إدارة اجلـودة ) (ISO 9001فـي اجلامعـة مـن املعلومـات املوثقـة
واﶈفوﻇة في النظام لدى ممثو إدارة اجلودة ،كما ﰎ إعالنها في جميع أنحاء اجلامعة وعلﻰ املواقع اإللكترونية
جلهات اجلامعة ،لتكون متاحة جلميع ا طراف املعنية ذات الصلة عند احلاجة.

 .5.3ا دوار واملسؤوليات والصالحيات التنظيمية
تتبع جامعة امللك سعود آلية محددة في حتديد املسؤوليات والصالحيات (املذكورة آنفاً فـي  5.1.1عـام)
والتي تعتبر معلومات موثقة ومحتفظاً بها لدى ممثو إدارة اجلودة ،ومتاحة جلميع العاملني في جهات اجلامعة.
تقوم القيادة في جامعة امللك سعود بتحديد املسؤوليات والصالحيات للتأكد من توافق نظام إدارة اجلودة
املعمول به في اجلامعة مع متطلبـات املواصـفة القياسـية الدوليـة ( ،)ISO 9001 : 2015وأن العمليـات حتقـق
النتائج اجملطط لها وتقدمي التقارير حول أداء نظام إدارة اجلـودة فـي اجلامعـة وبشـكو إداري متسلسـو ،وإطـالع
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اإلدارة ا على في املستو ى اإلداري عن فُرص حتسني نظام إدارة اجلودة ،وبـذلك تضـمن القيـادة تعزيـز التركيـز
على املستفيد في شتى أنحاء اجلامعة ،وتضمن احلفاظ على تكامـو نظـام إدارة اجلـودة عنـد تخطـيط وتنفيـذ
أية تغييرات مُقرّر إداالها على نظام إدارة اجلودة.

 .6التخطـــــــيط
 .6.1اإلجراءات الرامية إلى مواجهة اجملاطر واستغالل الفرص
قام جامعة امللك سعود بوضع آلية حتتوي على إجراءات لتحليو اجملاطر وإبراز الفرص والتهديدات فـي
جهات اجلامعة اجملتلفة لكو من:


ا طراف املعنية ذات العالقة ).(Annex-08



توقعات املستفيدين ).(Annex-07



القضايا الداالية واخلارجية ).(Annex-09



العمليات واإلجراءات ).(Annex-10

كما وضع آلية لضمان معاجلة اآلثار السلبية غير املرغوب فيها والقضاء علـى مصـدر اخلطـر (التهديـد)
واســتغالل الفــرص وضــمان فعاليــة هــذه ا نشــطة علــى نظــام إدارة اجلــودة بجهــات اجلامعــة اجملتلفــة وتقيــيم
احتمالية حدوثها وآثارها من االل إجـراءات تكامليـة مـع املراجعـة والتقيـيم (مراجعـة اإلدارة) واسـتقبال آراء
وشكاوي املستفيدين.
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وقد أدت إجراءات معاجلة اجملاطر ومواجهة التهديدات إلى التحسني املستمر للعمليـات وتعزيـز املمارسـات
اجليدة ذات ا ثر اإليجابي على نظام إدارة اجلودة باجلامعة.

 .6.2أهداف اجلودة والتخطيط لتحقيقها
تضمن إدارة جامعة امللك سعود أن أهداف اجلودة التي مت إعدادها من قبو كافة الكيانات اإلدارية التابعـة
لهــا مالئمــة ومنســجمة مــع سياســة اجلــودة ومــع اطــة التطــوير املســتمر للجامعــة وأنــه مت اإلعــالن عنهــا ،كمــا
وتضمن أن هذه ا هداف قد مت دمجهـا ضـمن اإلجـراءات الرئيسـية وضـمن عمليـات التشـغيو اليـومي بطريقـة
تدعم إسهام اجلميع لتحقيق هذه ا هداف (وصـف الوحـدات واملهـام وا هـداف  -دليـو اإلجـراءات الدااليـة)،
إضافة إلى ذلك تضمن إدارة اجلامعة أن جميع ا هـداف قابلـة للقيـاس ومتسـقة لتسـهيو عمليـات التقيـيم مـن
قبو اإلدارة ،حيث تقوم كو جهة من جهـات اجلامعـة بإنشـاء ملـف هـداف اجلـودة ،حيـث يـتم التخطـيط لهـا
ومتابعتها من االل مناذج ملف أهداف اجلودة حيث حتدد آلية تنفيذ كو هدف على حـدة ومسـؤولية التنفيـذ
واملدة املتوقعة لتنفيذه واملوارد الالزمة لتحقيقه ومؤشرات ا داء لقياس النتائج.
ويتم مراجعة ومراقبة أهداف اجلودة للتأكد من مالءمتها للمنتجات واخلدمات املقدمة ومـدى مسـاهمتها
في تعزيز رضا املستفيد باجلامعة؛ حيث يتم حتديثها كلما لزم ا مر .وقد أوكل اإلدارة العليا باجلامعـة ممثـو
إدارة اجلــودة فــي إدارة ملــف أهــداف اجلــودة ومتابعــة التنفيــذ ومراجعتهــا وتقييمهــا ضــمن اجتماعــات مراجعــة
اإلدارة.
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 .6.3التخطيط للتغيرات
تقـــوم اجلامعـــة علـــى إدارة التخطـــيط للتغيـــرات فـــي نظـــام إدارة اجلـــودة وفـــق املواصـــفة الدوليـــة :
( )ISO 9001 : 2015مـن اـالل دليـو اإلجـراءات العامـة الـذي يضـمن التعامـو مـع حـدود التغيـرات ويوثـق
احتمالية نتائجها ودراسة الغرد منها ،حيث يعمو ممثو إدارة اجلـودة علـى مراقبـة ومتابعـة العمليـات ( دليـو
اإلجراءات الدااليـة) وتخصـيص وإعـادة توزيـع املسؤوليــات ( التوصـيف الـو يفي ) وتوثيـق أي تغيـرات تـؤثر
علــى نظــام إدارة اجلــودة وحتديــد املــوارد واإلجــراءات التصــحيحية الالزمــة ملواجهتهــا ،وذلــك لضــمان تكامــو
العمليات واإلجراءات املتبعة مع املسؤوليات والصالحيات اجملولة لتحقيق أهداف اجلودة.
عند حدود أي تغييرات لنظام إدارة اجلودة في ممارسته أو تطبيق بنوده ،يقوم ممثو إدارة اجلودة برصد
هذه التغيرات في منوذج جدول التغيـرات اجملطـط لهـا ) ،(Annex-14ويحـدّد الغـرد منهـا ونتائجهـا اﶈتملـة
واملـوارد الالزمــة واإلجــراءات التصـحيحية املناســبة وعرضــها علــى اإلدارة العليـا فــي اجتماعــات مراجعــة اإلدارة
التخاذ القرارات في شأنها.
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 .7الدعـــــــم
 .7.1الـمــــــــوارد
 .7.1.1عــــــــــام
تتعهد جامعة امللك سعود بتوفير جميع املـوارد املاديـة والبشـرية الالزمـة لتطبيـق نظـام إدارة اجلـودة مـن
اــالل املهــام الرئيســة لكياناتهــا اإلداريــة الداعمــة مثــو اإلدارة املاليــة  -إدارة املشــتريات واملســتودعات  -عمــادة
أعضاء هيئة التدريس وشؤون املو فني  -وعمادة تطـوير املهـارات  -ووكالـة اجلامعـة للمشـاريع وإدارتهـا ( ا مـن
والسالمة  -الصيانة ) وغيرها ،حيث يتم حتديـد االحتياجـات لتطبيـق النظـام فـي اجلهـات املعنيـة مـن املـوارد،
وكــذلك اــالل اجتماعــات مراجعــة اإلدارة وعمليــات التــدقيق الــداالي واخلــارجي واإلجــراءات التصــحيحية
وجداول حتليو اجملاطر عندما يتطلب ا مر موارد إضافية والرفع بها إلى اجلهات اجملتصة باجلامعة لتوفرها.

 .7.1.2ا فــــــــــــــراد
تقوم اجلامعة على حتديد وتوفير الكادر الضروري من أجو التطبيق الفعال لنظـام إدارة اجلـودة وتشـغيو
عملياته والرقابة علية للمساعدة في الوصول إلـى هـدف تعزيـز رضـا املسـتفيدين وحتسـني ا داء .ويـتم عمـو
النقاط التالية بهذا اإلطار:
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تعيني املتقدمني للتو يف على أساس مؤهالتهم العلمية وابراتهم العملية.



حتديد املسؤوليات والصالحيات ( التوصيف الو يفي ).



حتديد العمليات واإلجراءات ( دليو اإلجراءات الداالية ).



حتديد املهام وا هداف ( وصف الوحدات ).



التواصو املفتوح إلبداء اآلراء واالقتراحات ( التواصو مع املستفيدين ).



البرامج التدريبية ملنسوبي اجلامعة ( عمادة تطـوير املهـارات  -وإدارة تنميـة املـوارد البشـرية بعمـادة
أعضاء هيئة التدريس وشؤون املو فني ).

 .7.1.3البنيــــة التحتيـــة
قام اجلامعة بتـوفير االحتياجـات الالزمـة لبيئـة العمـو املناسـبة للوصـول إلـى تطـابق اخلدمـة وإرضـاء
املستفيد من االل التنفيذ الفعال للعمليات والكفاءة في ا داء وحتقيق املتطلبـات ،إن البنيـة التحتيـة تتطلـب
التجهيزات املكتبية املناسبة مـن أجهـزة وبـرامج احلاسـب وأدوات مكتبيـة وآالت تصـوير ومكاتـب وأجهـزة تخـزين
وغيرها التي توفّرها اإلدارة العامة للمشتريات واملستودعات باجلامعة.
وتوفّر اجلامعة الصيانة الكاملة جلميـع البنـى التحتيـة مـن اـالل إدارة الصـيانة التابعـة لوكالـة اجلامعـة
للمشــاريع والتــي تعمــو صــيانة دوريــة جلميــع املبــاني واملعــدات وأدوات الســالمة وا مــن ووســائو النقــو اخلاصــة
بالكيانـات اإلداريـة باجلامعــة .كـذلك تـوفر قاعــدة بيانـات واــدمات تقنيـة وبرمجيـة لــدعم تنفيـذ العمليــات
وتعزيز نظام إدارة اجلودة إلكترونياً من االل عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت.
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 .7.1.4البيئـــة الالزمــة لتنفيــذ العمليـــات
تقوم جامعة امللك سعود بتـوفير بيئـة عمـو مناسـبة ملنسـوبيها وتضـع سياسـات حتكـم عالقـات املـو فني
والتي من شأنها منع أي نوع من أنواع التمييز ،والتأكد مـن أن كافـة التسـهيالت الداعمـة لتنفيـذ العمليـات وإدارة
العــاملني متــوفرة  -حيــث تعمــو العديــد مــن اإلدارات فــي اجلامعــة للتأكــد مــن مالءمــة البيئــة الالزمــة إلجنــاز
العمليــات (مــن هــذه اإلدارة:عمــادة التعــامالت اإللكترونيــة واالتصــاالت  -واإلدارة العامــة للمش ـتريات وإدارات
املســتودعات  -واإلدارة العامــة للصــيانة بوكالــة اجلامعــة للمشــاريع  -وإدارة ا مــن والســالمة  -وإدارة اجملــاطر
باجلامعة  -واملدينة الطبية باجلامعة وغيرها) ،وتتضمن هذه التسهيالت :
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املكاتب اإلدارية املالئمة.



أجهزة احلاسب اآللي وبرامجه الضرورية.



شبكة إلكترونية إلرسال واستقبال البيانات.



ا دوات وا جهزة الالزمة للعمو.



نظام مناسب لإلضاءة و التهوية والنظافة حسب املعايير النظامية املعروفة.



ادمات ا من والسالمة.



ادمات الصيانة.



اخلدمات الطبية والعالجية.
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 .7.1.5مراقبــــة وقيـــاس املـــوارد
تقوم جامعة امللك سعود مبراقبة وقياس املوارد للتأكـد مـن مالءمتهـا ودعمهـا للعمليـات واإلجـراءات التـي
تقوم بها؛ حيث أوكل اجلامعة إلدارتها القيام باملهام املناطة بتـوفير املـوارد املاديـة والبشـرية وعمليـات الرقابـة
والقياس من أجو ضمان حتقيق نتائج صحيحة وموثّوقة كوم فيما يخصه على النحو التالي:


املوارد البشرية :حتديد االحتياجات من الكادر الـو يفي واالحتياجـات التدريبيـة الداعمـة ملهـارات
ا داء وإجناز املهام (عمادة أعضاء هيئة التدريس وشؤون املو فني).



املوارد املالية  :توفير امليزانيات والسلف للمصروفات (اإلدارة املالية).



املعدات وا جهزة :توفرها اإلدارة العامة للمشتريات واملستودعات وتقوم بصيانتها ومراقبتهـا وقيـاس
أدائها من االل ( إدارة الصيانة بوكالة اجلامعة للمشاريع).



الــدعم التقنــي والبــرامج اإللكترونيــة :تقــوم (عمــادة التعــامالت اإللكترونيــة واالتصــاالت) مبتابعــة
تشغيلها ومراقبتها وتقدمي الدعم الفني لها.



ا من والسالمة :مراقبة ا من والسالمة في بيئة اجلامعة و متابعة أدوات السالمة واإلطفاء و أنظمة
السالمة ،إضافة إلى ا دوات ا منية كالكاميرات وأنظمة عمليـات املراقبـة ا منيـة مـن اـالل ( إدارة
ا من والسالمة بوكالة اجلامعة للمشاريع).



املباني وملحقاتها :يتم مراقبة وقياس اإلضاءة والتكييف والتهوية بشكو دوري في املباني وملحقاتها،
من قبو إدارة الصيانة بوكالة اجلامعة للمشاريع.
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ومن اجلدير بالذكر أنه لدى هذه اإلدارات اآللية املناسبة لضمان مراقبـة وقيـاس ومتابعـة املـوارد وضـمان
عدم تأثر نظام إدارة اجلودة بأي نقص منها ،حيث تستخدم تقارير الصالحية وتقارير االستالم والتركيـب قبـو
استخدامها وتقارير ا داء ملنسوبها.
كما تستخدم اجلامعة أدوات أارى للقياس والرقابة مثو اسـتخدام تقـارير عمليــات التدقيــق (التـدقيق
الــذاتي  -التــدقيق الــداالي  -التــدقيق اخلــارجي) ونتائجهــا لتقيــيم هــذه املــوارد .كــذلك تقــارير ومحاضــر
اجتماعات مراجعة اإلدارة وما حتتويه من مالحظات تقصير أو نقص أو عدم مالءمة ،واسـتخدام هـذه البيانـات
واملعلومات لتقييم حالة املوارد وصالحيتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة إذا لزم ا مر.
يرفق صوره من:
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إعالن مسابقة و يفية.



اطاب طلب سلفة.



اطاب مشتريات +اطاب توفير أجهزة.



اطاب صيانة مبنى.



منوذج صيانة أجهزه التكييف والتهوية.



منوذج متابعة صالحية طفايات احلريق.
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 .7.1.6املعرفــــة املؤسسيـــــة
قامـ اجلامعــة بتحديــد مصــادرها الدااليــة واخلارجيــة للمعرفــة املؤسســية الالزمــة لتشــغيو عملياتهــا
التعليمية والبحﺜية واﺠﻤﻟتمعية وحتقيق املطابقة ملنتجاتها وادماتها وإتاﺣتها للمسـتفيد الـداالي واخلـارجي
وضمان الوصول إليها واستخدامها إلجناز العمليات الرئيسية باجلامعة وحتقيـق أهـداف اجلـودة ،وهـذه املصـادر
هي:
مصادر داالية :


وثــائق نظــام إدارة اجلــودة اإلداري وفــق املواصــفة الدوليــة ( )ISO 9001 : 2015واالعتمــادات
ا كادميية اﶈلية والدولية.



موقع اجلامعة اإللكتروني وما حتتويه من نوافذ املواقع الفرعية الداالية جلهات اجلامعة.



مكتبة امللك سلمان وفروعها دااو الكليات باجلامعة.



ا دلة اإلرشادية والتنظيمية واللوائح وا نظمة الداالية باجلامعة.



ورش العمو ولقاءات وندوات داالية لبحث ما يدعم ويساهم في توفير املعرفة املؤسسية للجامعة.



مبادرات ومشاريع اخلطة اإلستراتيجية للجامعة.



براءات االاتراعات جلامعة امللك سعود.



التقارير الدورية للجامعة جلهات اجلامعة اجملتلفة.



نظام إدارة اجلودة ا كادميي في اجلامعة ).(KSU QMS



نظام إتقان.
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املصادر اخلارجية


املؤﲤرات اﶈلية والدولية.



التعليمات واللوائح احلكومية ونظام التعليم اجلامعي داالياً واارجياً.

 .7.2الكفــــــــاءة
تعتمــد جامعــة امللــك ســعود علــى عمــادة أعضــاء هيئــة التــدريس واملــو فني فــي تعيــني وشــغو الو ــائف
ا كادميية والفنية واإلدارية بناءً علـى املـؤهالت واخلبـرات لـدى املتقـدمني حيـث تقـوم بعمـو مسـابقات دوريـة
للمتقـدمني الســعوديني ،وكـذلك بنظــام االســتقطاب للكفـاءات مــن غيـر املــواطنني بنــاءً علـى مــؤهالت وابــرات
حتددها الكيانات اإلدارية باجلامعة.
كما تعتمد اعتماداً كبيـراً علـى املهـارة والكفـاءة لـدى منسـوبيها الـذين يـؤثر أدااهـم مباشـرة علـى جـودة
اخلدمة املقدمة وعلى العمليات املوثقة ضمن نظام إدارة اجلودة .ويتم حتديد حاجات التدريب للمو فني علـى
أساس املهارات ومتطلبات العمليات الداالية ،وبناءً على احلاجة إلى تلبية بع

املتطلبات التدريبيـة واخلاصـة،

وحسب طبيعة العمو .كما يوجد نظام تهيئة وإعداد للمو فني اجلدد والذي ميكنّهم من فهم واستيعاب طبيعة
العمـو وقنــوات االتصــال الدااليــة املتاحــة .كمــا يــتم تقيـيم فعّاليــة التــدريب ونتائجــه وكــذلك تقيــيم نتيجــة
التدريب من االل مسؤولي القطاعات ذات العالقة (عمادة تطوير املهارات) ،وحيـث حتفـظ السـجالت اخلاصـة
بــذلك ،وتخــتص وحــدة تطــوير املهــارات بالكيانــات اإلداريــة باجلامعــة مبتابعــة التــدريب ،والتواصــو مــع عمــادة
تطوير املهارات ومتابعة ملف التدريب وحفظ السجالت اخلاصة بالتدريب ملنسوبيها.
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 .7.3التوعيـــــــة
قام اجلامعة بالتأكد من أن جميع منسوبيها الذين يقومون بأعمال ذات عالقة بنظام اجلودة على علـم
بسياسة اجلودة وأهـدافها ومسـاهمتهم فـي فاعليـة نظـام إدارة اجلـودة وكفـاءة أداء العمليـات مبـا يـنعكس علـى
حتسني ا داء ،وكذلك توعيتهم باآلثار املاديـة واملعنويـة املترتبـة علـى عـدم املطابقـة مـع متطلبـات نظـام إدارة
اجلودة على املستوى ا كادميي والفني واإلداري من االل حتليو االستبيانات ونتائج التدقيق الداالي.
حيث نشرت سياسة اجلودة ورايتها ورسالتها وأهدافها وقيمها ،ووزع ملفـات اجلـودة ونظمـ اجتماعـات
وورش عمو وبرامج نشر ثقافة اجلودة لضمان توعية اجلميع وذوي العالقة بنظام اجلودة؛ وليقوم كو بدوره من
االل مسؤولياته وصالحياته.

 .7.4االتصـــــــاالت (التواصــــو)
قام جامعة امللك سعود بتطوير وتطبيق نظام فعال لالتصاالت والتواصو بني مختلف إداراتهـا وأقسـامها
ووحداتها من االل قنوات التواصو الرسمية كالهياكو التنظيمية املعتمدة وجداول التوزيع للمو فني وحتديد
املراجع اإلدارية والفنية لهـم (اجلـدول التنفيـذي لتوزيـع املـو فني) فـي الكيانـات اإلداريـة باجلامعـة وكتيبـات
الــدليو التنفيــذي وكــذلك إيضــاح قنــوات التواصــو فــي الصــالحيات املمنوحــة للمناصــب اإلداريــة (التوصــيف
الو يفي) ،حيث توضح املستويات التنظيمية التي تقوم بأعمال التواصو بني الكيانات اإلدارية باجلامعة.
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كذلك التواصو من االل كتيب الهاتف الذي يحدد أرقـام هواتـف وفاكسـات الكيانـات اإلداريـة ووحـداتها
وأقسامها .باإلضافة إلى توافر املواقع اإللكترونية لهـا والبريـد اإللكترونـي جلميـع منسـوبي اجلامعـة؛ ورسـائو
SMSعبر نظام تواصو ،ونظام ديوان ،ونظام مجالس ،ونظام إدارة التعلم.
وقد حددت اجلامعة التواصو اخلارجي من االل الصالحيات لكو منصب إداري كوم مبا يخصه مع مراعـاة
املستوى التنظيمي للجهات ذات العالقة عند التواصو وا اـذ باالعتبـار حصـر اجملاطبـات واملكاتبـات الرسـمية
برأس الهرم التنظيمي للجامعة (مدير اجلامعة).

 .7.5املعلومــــات املوثقــــة
 .7.5.1عـــــــــــــــــام
قامـــ جامعـــة امللـــك ســـعود بإنشـــاء وتوثيـــق نظـــام إلدارة اجلـــودة  -وفـــق املواصـــفة القياســـية الدوليـــة
( )ISO 9001 : 2015ومتطلبات اجلامعة بشكو الكتروني تفاعلي  -يُحفظ لـدى ممثـو إدارة اجلـودة فـي كـو
جهة وعلى املستودع السحابي جلامعة امللك سعود ،وتسعى الستخدام منصة إتقان لتخزين أنظمـة إدارة اجلـودة
اآليزو جلميع جهات اجلامعة بشكو متكامو مع أنظمة االعتماد ا كادميي ،ويشمو النظام على سياسة اجلـودة،
الهياكــو التنظيميــة ،دليــو اجلــودة ،دليــو اإلجــراءات العامــة للنظــام ،دليــو اإلجــراءات الدااليــة والرســومات
التوضـيحية ،منـاذج العمـو الدااليــة واخلارجيـة ،التوصـيف الـو يفي ،ووصــف الكيانـات اإلداريـة التابعـة لهــا،
وملف أهداف اجلودة ،وملف التدريب كما وضّح الوثائق اخلارجية والتي لها عالقة بنظام إدارة اجلودة.
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 .7.5.2اإلعــــداد والتحديـــــث
راع اجلامعة عند إعداد وحتديث معلوماتها املوثقة حتديـد العنـوان والتـاريخ والـرقم املرجعـي وإضـافة
هوية اجلامعة وا رقام وحتديـد التنسـيق مـن حيـث اللغـة ورقـم إصـدار البرمجيـات ( )Soft Warواجملططـات
البيانية ووعاء النشر سواءً كان ورقياً أو إلكترونياً.،كما يتم مراجعتها من قِبو ممثو إدارة اجلودة واعتمادهـا مـن
صاحب الصالحية ،حيث وضع آلية مراجعة محتويات النظام من االل التنسيق مع عمادة التطوير واجلـودة-
وحدة املواصفات واملقاييس للتأكّد مـن مالءمتهـا وكفايتهـا مـع متطلبـات املواصـفة الدوليـة ومتطلبـات اجلامعـة،
أنظر جدول نسبة اإلجناز إلحدى جهات اجلامعة في إعداد وثائق نظام إدارة اجلودة (.)Appendix - 02

 .7.5.3ضبــــط املعلومــــات املوثقـــة
من أجـو التأكـد من أن جميـع الوثـائق التـي يســتخدمها منسـوبو اجلامعـة ضـمن نظـام إدارة اجلـودة هـي
الوثائق ا حدد واملتداولة فعالً حيث مت وضع نظام موحد للتوثيق لضمان أن جميـع الوثـائق التـي يسـتخدمها
منســوبو اجلامعــة ضــمن نظــام إدارة اجلــودة تخضــع إلجــراءات وسياســة ضــبط الوثــائق والســجالت مــن اــالل
اإلجــراء العــام "مراقبــة الوثــائق واملعلومــات" (اإلجــراء العــام رقــم إ  .ع  )17 .واإلجــراء العــام "مراقبــة ســجالت
اجلودة" (اإلجراء العام رقم إ  .ع  ،)18 .فقد مت وضع نظام للرقابـة علـى الوثـائق واملسـتندات .فجميـع الوثـائق
يتم مراجعتها واعتمادها من اجملول بالصـالحية قبـو إصـدارها واسـتخدامها ،كمـا مت وضـع اإلجـراءات املناسـبة
للتحقق من أن الوثائق املستخدمة تتبع اإلصدار احلالي ،وأن الوثائق امللغاة قد مت استبعادها بأسلوب مالئم مـن
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املوقع املعني لتجنـب االسـتخدام غيـر املقصـود لهـذه الوثـائق .كمـا أن توزيـع الوثـائق محكـم ومقيـد مـن اـالل
النموذج "قائمة توزيع الوثائق املقيدة" (ن  .إ  .ع .)03.
وتُعد السجالت املكونة لنظام إدارة اجلـودة هـي سـجالت جـودة ،وأنهـا مراقبـة ومقيّـدة بشـكو مناسـب مـن
االل نظام التوثيق ،إن سجالت اجلودة هذه محددة من االل رقم مرجعي لها ،وهي واضـحة ومقـروءة بسـهولة
ويسر ومتاحة للمستخدمني إلكترونياً في الكيانات اإلداريـة للجامعـة وسـهلة االسـترجاع عنـد احلاجـة .ويقـوم
ممثو إدارة اجلودة ومسؤولو اإلدارات وا قسـام والوحـدات باجلامعـة ذات العالقـة بـاجلودة مبسـؤولية احلفـاظ
على النسخ ا حدد من كو وثيقة أو منوذج أو سجو من التلف أو االستخدام غير السليم لها.
يعمو ممثو إدارة اجلودة باجلامعة على مراقبة التغيرات على وثـائق نظـام إدارة اجلـودة حيـث يتبـع آليـة
التعديو بالوثـائق مـن اـالل اإلجـراءات املوضـحة فـي دليـو اإلجـراءات العامـة للنظـام اإلجـراء العـام "مراقبـة
الوثـــائق واملعلومـــات" (اإلجـــراء العـــام رقـــم إ  .ع  ) 17 .واســـتخدام منـــوذج " طلـــب تغييـــر وثيقـــة مقيّـــدة"
(ن  .إ  .ع .)05.
كما يتم تخزين الوثائق في ملف النظام يحفظ لدى ممثو إدارة اجلـودة وعلـى أجهـزة تخـزين إلكترونيـة
وال يُسمح باستعراد الوثائق املقيدة إال بإذن من صاحب الصالحية متى تطلّب ا مر ذلك ،ويتم االحتفاظ بهـا
إلى حني إعداد اإلصدار اجلديد من نظام إدارة اجلـودة للجامعـة مـا لـم يطـرأ تعـديو علـى الوثـائق أو حتـديثها
أثناء العمو بالنظام.
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 .8التشغيــــــــو
 .8.1التخطيط والرقابة التشغيلية
قام جامعة امللك سعود بتحديد العمليات التي تلبـي ومتكّـن مـن تـوفير متطلبـات منتجاتهـا واـدماتها،
أنظر جدول العمليات ا ساسـية ) (Annex-01وجـدول املنتجـات واخلـدمات ومتطلباتهـا ) ،(Annex-02حيـث
مت وضع إجراءات تنفيذ العمليـات باالسـتفادة مـن حلقـة دمـنج بحيـث تكـون هـذه اإلجـراءات علـى أربعـة أنـواع
(إجراءات تخطيطية  -إجراءات تنفيذية  -إجراءات قياس  -إجراءات حتسينية).
قامـ اجلامعــة بتحديــد املتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة اخلاصــة باملنتجــات واخلــدمات ،أنظــر جــدول
املنتجـــات واخلـــدمات ومتطلباتهـــا) ،(Annex-02كمـــا مت وضـــع املعـــايير اخلاصـــة بالعمليـــات( ،ففـــي العمليـــة
التعليميــة هنــاج متطلبــات وزارة التعلــيم  -متطلبــات جامعــة  -ومتطلبــات كليــة  -ومتطلبــات قســم أكــادميي)،
ومعايير ااصة بقبول املنتجات واخلدمات(في العملية التعليمية ،مثالً تقوم عمـادة القبـول والتسـجيو برصـد
جميع متطلبات إنهاء الطالب ملتطلبات التخرج ثم تقوم بعمليـة مـنح وثيقـة التخـرج إيـذاناً بـاإلفراج عـن أحـد
املنتجات أو اخلدمات).
إن جامعة امللك سعود جهة حكومية ذات ميزانية سنوية ،فإن هذا يؤكد على أن قيادة اجلامعة قادرة على
توفير املوارد الالزمة لنظام إدارة اجلودة.
قام جامعة امللك سعود بتحديد املوارد الالزمة لتحقيق مطابقة املنتجات واخلـدمات للمتطلبـات ،حيـث
تؤمن املوارد املالية للجامعة من ميزانيتها التي حتصو عليها من وزارة املالية (دعم حكومي) ،أما املـوارد البشـرية
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الالزمة من مو فني وأعضـاء هيئـة التـدريس وبـاحثني ومسـاعدي بـاحثني سـعوديني فيـتم تـأمينهم عبـر وزارة
اخلدمة املدنية بينما أعضاء هيئة التدريس والباحثني ومساعدي باحثني غيـر سـعوديني ،فيـتم تـأمينهم عبـر
وزارة العمو ،كذلك هناج عقود تتم مـع اجلامعـة مباشـرة لتـأمني و ـائف بعـ

البـاحثني ومسـاعدي البـاحثني

واملدربني.
يتم تنفيذ ضبط ومراقبة العمليات في جامعة امللك سعود طبقاً للمعايير التي مت حتديدها ،حيث قامـ
عمادة التطوير واجلودة في اجلامعـة بوضـع املعـايير التـي تضـمن ضـبط ومراقبـة العمليـات مـن اـالل عمليـات
تدقيق مت توضيحها (أنظر الفقرة  4.4.1من هذا الدليو).
لقــد مت حتديــد املعلومــات املوثقــة فــي اجلامعــة بوثــائق مت ذكرهــا فــي "محتويــات نظــام إدارة اجلــودة
(( ")ISO 9001أنظر الفقرة  4.4.1من هذا الدليو) ،فعلـى سـبيو املثـال فـي الكليـات يـتم التخطـيط ملواعيـد
االاتبــارات فــي بدايــة كــو عــام دراســي وتقــوم الكليــات بحفــظ جــداول حتديــد موعــد االاتبــارات وموقعهــا
واملــراقبني لعمليــات االاتبــارات ونتــائج االاتبــارات ثــم رفعهــا إلــى عمــادة القبــول والتســجيو إلصــدار النتــائج
وإرسالها للطلبـة ،وبـذلك تطمـئن اجلامعـة إلـى أن جميـع العمليـات قـد نُفِّـذمت كمـا هـو مُخطـط لهـا ،ومطابقـة
ملتطلبات املنتجات واخلدمات التعليمية.
وتضمن اجلامعة أن ناجت عمليات التخطيط مناسباً لعملياتها ،سواءً كان العملية التعليمية أو البحثيـة أو
اﺠﻤﻟتمعية من االل التدقيق ومتابعة تنفيذ العمليات (زيارات ميدانية  -تدقيقات دورية  -اجتماعات مراجعـة
اإلدارة...الخ).
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عنـد تنـفيـذ اجلـامعـة للتغييرات اجملطط لها أنــظر جــدول التغيــرات اجملطـط لهـا ) ،(Annex-14حيـث
يتم تكليف ممثو إدارة اجلـودة برصـد جميـع النتـائج السـلبية غيـر املقصـودة واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة عنـد
احلاجة للتخفيف من أي آثار سلبية.
قام ـ اجلامعــة برصــد جميــع العمليــات التــي تقــدم مــن مصــادر اــارج اجلامعــة ،أنظــر جــدول املنتجــات
واخلدمات املقدمة من جهات اارجية) ،(Annex-13يُصدّر كتاب من سعادة وكيو اجلامعة للتخطيط والتطوير
إلى سعادة وكالء اجلامعة لتزويدها بجميـع العمليـات لـديها والتـي تقـدم مـن مصـادر اارجيـة  -اجلهـة موقعـة
العقــد  -اجلهــة املســتفيدة  -اســم اجلهــة مقدمــة اخلدمــة -نـوع اخلدمــة املقدمــة  -آليــة ضــبط ومراقبــة تقــدمي
اخلدمة) ويتم ضبط ومراقبة هذه العمليات من اجلهة التي تقدم لها هذه اخلدمة.

 .8.2املتطلبات ذات العالقة باملنتجات واخلدمات
 .8.2.1التواصـــو مـــع املستفيديــــن
تضمن جامعة امللك سـعود التواصـو مـع الشـرائح املسـتفيدة مـن منتجاتهـا واـدماتها مـن اـالل توفيرهـا
املعلومات الكافية املتعلقة بهذه املنتجات واخلدمات ،ففي العمليـة التعليميـة تـوفر جامعـة امللـك سـعود للطـالب
حني البدء بعملية التسجيو شروط القبول في اجلامعة سواءً كان متطلبـات وزارة التعلـيم أو متطلبـات جامعـة
امللك سعود ،للطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ،ويتم تقدمي جميع االستفسارات عن عمليات
القبــول وحتديــد املسارات(صــحي  -علمــي  -إنســاني) مــن قبــو عمــادة القبــول والتســجيو وعــن ســير العمليــة
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التعليميـة وشــروط اجتيازهــا وحقـوق وواجبــات الطــالب فــي السـنة املشــتركة ا ولــى عـن طريــق عمــادة الســنة
املشــتركة ا ولــى ،ويحصــو الطالــب علــى املعلومــات الالزمــة والكافيــة عــن ســير العمليــة التعليميــة فــي الكليــة،
وبالتالي القسم الذي مت قبوله بها عن طريق الكلية (الكليات) وا قسام اجملتلفة املعنية بالتخصص.
تقوم اجلامعة ومن االل كلياتها وا قسام ا كادميية مبتابعة العمليـة التعليميـة واسـتطالع آراء الطـالب
وأعضــاء هيئــة التــدريس عــن النشــاطات العمليــة التعليميــة (محاضــرات نظريــة وعمليــة  -قاعــات الدراســة-
مختبرات  -مساعدات تعليميـة  -اسـتراتيجيات تـدريس -دعـم تعليمـي  -مصـادر تعلـم  -ااتبـارات امتحانـات -
ا نشطة الطالبية...الخ) ،واالستفادة من التغذية الراجعة والشكاوي في حتسني العملية التعليمية ،مـن اـالل
اللقاءات الفصلية بني عمداء الكليات وراساء ا قسام بالطالب ،وسياسة الباب املفتوح مـن قِبـو عمـداء الكليـات
والوكالء وراساء ا قسام ا كادميية ،واملنتديات الطالبية اإللكترونية التي أنشـأتها اجلامعـة ،وصـناديق وبريـد
إلكترونــي للشــكاوي ،واملقترحــات وملحو ــات املســتفيدين مــن اــالل قنــوات االتصــال اجملتلفــة مثــو البريــد
اإللكتروني أو االستبيانات التي توزع عليهم ،واستقبالهم ومعرفة ملحو اتهم ،وورش العمو.
يــتم حتويــو جميــع نتــائج التغذيــة الراجعــة إلــى اجلهــات املعنيــة بالتنفيــذ بﺈتبــاع اإلجــراءات اﶈ ـدّدة
لذلك.ويتم معاجلة التغذية الراجعة من املستفيدين سـواء كانـ علـى صـيغة ملحو ـة أو اقتـراح أو شـكوى مـن
االل اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية واجتماعات مراجعة اإلدارة.
حتافظ جامعة امللك سعود على ممتلكات طالبها سواءً كان مادية أو معنوية ،فعلى سبيو املثال تستخدم
اجلامعة رقم جوال الطالب في التراسو (دون نشره حيث يعتبر رقم اجلوال من املمتلكات الشخصية التـي يجـب
اﶈافظــة علــى اصوصــيتها) ،كــذلك البريــد اإللكترونــي للطــالب هــو مــن اصوصــية الطالــب ،حيــث يحفــظ
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ويحــافظ علــى بيانــات الطالــب علــى مخ ـدّمات ) )Serversاجلامعــة بكــو مــا فيهــا مــن اصوصــية ومعلومــات
شخصية ،يتمكّن الطالب من استعادتها متى شاء ،كذلك فإن جميع النتائج العلميـة التـي يحصـو عليهـا الطالـب
في مشاريع التخرج مثالً تعتبرها اجلامعة ملكية فكرية له.
حتافظ اإلدارة العامة لألمن والسالمة اجلامعي على أمن وسالمة كافة منسوبي اجلامعة ومرتاديها ،كذلك
اﶈافظــة علــى املمتلكــات وعــدم العبــث بهــا ،وضــبط اﻷمــن وتــوفير أعلــى درجــات الســالمة فــي جميــع املب ـاني
اجلامعيــة ،واحلــرص علــى تنظــيم احلركــة املروريــة مبــا يضــمن انســيابية احلركــة والبحــث عــن الســبو الكفيلــة
والتقنيــات احلديثــة التــي ترتق ـي بجميــع اخلدم ــات املقدم ــة ملن س ــوبي اجلامع ــة مــن أعض ــاء هيئــة الت ـدريس
واملو فني والطالب ،كما حترص اإلدارة على التعاون مع اجلهات اجملتصـة دااـو اجلامعـة واارجهـا ،حيـث تقـوم
اإلدارة بعمو اطط أمنيـة واطط إاالء واطط مروريـة جلميـع املنــاسبات اخلاصـة باجلامعـة ،ويــتم تقييــم
تلك اخلطط من قبــو جلـان متخصصـة قبـو وبعـد تنفيــذها ،وذلـك بهـدف الوقـوف علـى اإليجابيـات ودعمهـا
وتلمس السلبيات ومعاجلتها.

 .8.2.2حتديد املتطلبات ذات العالقة باملنتجات واخلدمات
قام جامعة امللـك سـعود بتحديـد متطلبـات منتجاتهـا واـدماتها التـي تقـدمها للشـرائح املسـتفيدة ومت
حتديد فيما إذا كان هذه املتطلبات هي متطلبات تنظيمية أو تشريعية معمول بها في اململكة أو هـي متطلبـات
تعتبرهـــا جامعـــة امللـــك ســـعود ضـــرورية لتقـــدمي اـــدماتها ومنتجاتهـــا ،أنظـــر جـــدول املنتجـــات واخلـــدمات
ومتطلباتها).(Annex-02
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كما تضمن جامعة امللك سـعود الوفـاء باملتطلبـات واخلـدمات املتعلقـة مبنتجاتهـا واـدماتها .فعلـى سـبيو
املثال في العملية التعليمية تقوم عمادة القبـول والتسـجيو برصـد جميـع نتـائج نشـاطات الطـالب االمتحانيـة
ودرجاتها ومقارنتها مبتطلبات وزارة التعليم ومبتطلبات جامعة امللك سعود قبو اإلفراج عن وثيقة التخرج.

.8.2.3مراجعة املتطلبات ذات العالقة باملنتجات واخلدمات
تضمن جامعة امللك سعود قدرتها على تلبية املتطلبات ذات العالقـة باملنتجـات واخلـدمات املقـرّر تقـدميها
إلى املستفيدين ،من اـالل حتميـة التزامهـا باملتطلبـات التنظيميـة والتشـريعية ،ومـن اـالل متسـكها بتحقيـق
رايتها.
تقوم جامعة امللك سعود بإجراء مراجعات على منتجاتها وادماتها قبـو أن تقـوم بتزويـدها إلـى الشـرائح
املستفيدة ،فعلى سبيو املثال في العمليـة التعليميـة ،فقـد مت إنشـاء "إدارة اخلطـط والبـرامج الدراسـية" مهامهـا
الرئيســية متابعــة إقــرار اخلطــط والبــرامج الدراســية فــي اجلامعــة،وإقرار آلي ـات لالرتقــاء مبخرجــات اخلطــط
الدراســية فــي اجلامعــة .فمبــادرات مراجعــة اخلط ـط الدراســية مــثالً فــي ا قســام ا كادمييــة أو اقتــراح بــرامج
دراسية جديدة ،يرجع لألسباب التالية:
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طلب مراجعة للخطة الدراسية من دااو اجلامعة أو اارجها.



تطورات جديدة في التخصص.



احتياج سوق العمو.



احتياجات التنمية الوطنية.



متطلبات االعتماد ا كادميي.
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وهــذا مــا يجعــو جامعــة امللــك ســعود ملتزمــة مبراجعــة منتجاتهــا واــدماتها قبــو أن تقــوم بطرحهــا علـى
الشرائح املسـتفيدة ،كمـا تقـوم اجلامعـة وبشـكو دوري مبراجعـة املتطلبـات التـي يحـددها املسـتفيد ،واصوصـاً
املتطلبات التي تتعلق بأنشطة تسليم املنتجـات أو اخلـدمات واـدمات مـا بعـد التسـليم ،إضـافة إلـى ذلـك ،تقـوم
جامعة امللك سعود بشكو دائم مبراجعة متطلبات منتجاتها وادماتها وحتديث مطابقتها للمتطلبات القانونية
والتنظيمية ،وإضافة متطلبات جديدة جتد أنها ضرورية حتى وإن لم يتم ذكرها من قِبو املستفيد.
حتــتفظ اجلامعــة بنتــائج املراجعــات وبإضــافة متطلبــات جديــدة ذات عالقــة باملنتجــات واخلــدمات ،ف ـي
اجلهات التي تقوم بذلك وتعتبرها معلومات موثقة.

.8.2.4التغييرات في املتطلبات ذات العالقة باملنتجات واخلدمات
يتم االحتفاظ بجميع املعلومات املوثقة املتعلقـة بتغييـر متطلبـات املنتجـات واخلـدمات لـدى ممثـو إدارة
اجلودة في اجلهة التي قام بهذه العملية ،وتقوم هذه اجلهة بإصدار تعميم إلى جميع اجلهـات املعنيـة بضـرورة
توعية ا فراد املعنيني باملتطلبات التي مت تغييرها ،أنظر جدول التغيرات اجملطط لها).(Annex-14
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 .8.3تصميم وتطوير املنتجات واخلدمات
ﰎ استبعاد هذا البند بسبﺐ عدم مطابقته ﺠﻤﻟاﻝ تقدمي اخلدمات في اجلامعة.

 .8.4ضبط العمليات واملنتجات واخلدمات املُقدّمة من جهات اارجية
 .8.4.1عـــــــــــام
تقوم جامعة امللك سعود بتحديد الضوابط املقرّر تطبيقها على العمليات واملنتجات واخلدمات املُقدّمة من
جهات اارجية ،وذلك عندما تريد اجلامعة دمج هذه املنتجات أو اخلدمات في منتجاتها أو اـدماتها ،أو عنـدما
تريـد اجلامعــة أن تقــوم جهــة اارجيــة بتقــدمي منــتج أو ادمــة بشــكو مباشــر أو عنــدما تقــرر اجلامعــة أن يـتم
تقدمي عملية من عملياتها أو جزء منها من قِبو جهة اارجية.
عندما حتتاج جامعة امللك سعود إلى منتجات أو اـدمات تقـدم مـن جهـات اارجيـة ،فـإن اجلامعـة تقــوم
بإبرام عقـود مع اجلهات املنتـجة أو مقدمـة اخلدمـة من اارج اجلامعة ،بحيث تكـون هـذه العقـود متطابقـة مـع
يوض ـح فــي هــذه العقــود املواصــفات الفنيــة للمنتجــات أو
ّ
ضــوابط نظــام املشــتريات املعتمــدة مــن وزارة املاليــة،
اخلدمات التي حتتاجها اجلامعة وتوقيتات وأماكن التسليم (املتطلبات).
فمثالً عندما تريد إحدى الكليات شراء جهاز أو أن تقدم لها ادمة مـن جهـة اارجـة عـن اجلامعـة فإنـه
يتم بداية تشكيو "جلنة وضع املواصفات الفنية ودفتر الشروط" مـن أفـراد ذوي ابـرة فنيـة ،تكـون مهمـة هـذه
اللجنة حتديد املواصفات الفنية للجهاز أو اخلدمة ووضع دفتر شروط الشراء ،وبهذا تنتهي مهمة هـذه اللجنـة،
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تقوم إدارة الكليـة علـى إثرهـا بتوجيههـا إلـى اإلدارة العامـة للمشـتريات التـي تقـوم بـدورها بطـرح املطلـوب فـي
منافسة عامة ،أو جلب ثالثة عرود من جتار أو من مقدمي ادمة ذوي سمعة جيدة في السوق ،تقدم العـرود
في مظاريﻒ مﻐلقة في املوعد واملكان اﶈددين لقبولها ،يشكو بعد ذلك جلنة لفتﺢ املظاريﻒ وإرساء العقد على
إحدى اجلهات ،وهنا تنتهي مهمة هذه اللجنة ،وإلنهاء عملية تسـليم املنـتج أو اخلدمـة للكليـة تقـوم الكليـة مـرة
أارى بتشكيو جلنة فنية لالستالم ال تضم في عضـويتها أي عضـو مـن أعضـاء "جلنـة وضـع املواصـفات الفنيـة
ودفتــر الشــروط" وبهــذا تتأكــد جامعــة امللــك ســعود مــن أن العمليــات واملنتجــات واخلــدمات املُقدمــة مــن جهــات
اارجية مُطابقة للمتطلبات انظر جدول املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات اارجية).(Annex-13
تقوم جامعة امللك سعود بإدراج بيانات اجلهات اخلارجيـة التـي تقـدم منتجاتهـا أو اـدماتها للجامعـة مـن
املــرة ا ولــى فــي ســجو "بيانــات مقــدمي املنتجــات أو اخلــدمات اخلــارجيني للجامعــة" ،كمــا تقــوم اجلامعــة بعــد
االنتهاء من أي عملية شراء بتقومي مقدّم اخلدمة في سـجو "تقـومي مقـدمي املنتجـات أو اخلـدمات اخلـارجيني
للجامعة" ،أنظر مناذج عملية الشراء" ،ويتم االحتفاظ بهذه السجالت كمعلومات موثقة.
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مالحظـــــــــة
قام جامعة امللك سعود بتحديد وتطبيـق املعـايير ذات العالقـة بتقيـيم وااتيـار ومراقبـة ا داء وإعـادة
التقـومي ملقــدمي اخلدمــة اخلــارجيني ،اســتنادًا إلــى قــدرتهم علــى تــوفير العمليــات أو املنتجــات واخلـدمات وفقـاً
للمتطلبات اﶈدﹼدة من قﹺبو اجلامعة(.أنظر ﳕاذﺝ عملية الشراء).

 .8.4.2نـــــوع ودرجـــة التحكــــم
تقوم جامعة امللك سعود من االل عمليات تقومي املنتجات واخلـدمات املقدمـة مـن جهـات اارجيـة ،وفقـاً
للمتطلبات الـواردة في كراس املواصفـات الفنية ودفتـر الشروط ،بالتأكد من أن هذه املنتجات واخلدمات تتوافق
مع املنتجات أو اخلدمات التي تقدمها اجلامعة وتتكامو معها وتساعد اجلامعة على إجناز عملياتها اإلنتاجيـة أو
اخلدميــة مطابقــة ملتطلبــات الشــرائح املســتفيدة(.أنظر تكامــو العمليــات التــي تقــدمها جهــات اارجيــة لعمــادة
التعامالت اإللكترونية واالتصاالت مع منتجات اجلامعة).
عندما تقوم جهات اارجيـة بتقـدمي منتجـات أو اـدمات إلحـدى جهـات جامعـة امللـك سـعود ،فـإن هـذه
اجلهة تقوم بتكامو إجراءات عمو هذه اجلهات اخلارجية معاً ،وإدراجه في نظام إدارة اجلودة لديها( ،أنظر مثالً
نظام إدارة اجلودة لعمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت) ،ويتم التدقيق عليه وفـق إجـراءات التـدقيق فـي
اجلامعة على أنظمة إدارة اجلودة (أنظر إجراءات التدقيق في اجلامعة).
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تقوم جامعة امللك سعود بتحديد الضوابط التـي سـيتم تطبقهـا علـى مقـدّمي اخلدمـة اخلـارجيني وعلـى
اجملرجات الناجتة من هذه اخلدمة ،من االل العقود التي يتم توقيعها مع هذه اجلهات.
كما تراعي اجلامعـة عنـد وضـع الضـوابط السـابقة تفـادي أي تـأثير غيـر مرغـوب بـه ،محتمـو للعمليـات
واملنتجات املقدّمة من قِبو جهات اارجية على قدرة اجلامعة على مواصلة تلبية متطلبات الشـرائح املسـتفيدة،
وعــدم اإلاــالل باملتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة املعمــول بهــا فــي اجلهــات احلكوميــة عموم ـاً وفــي اجلامعــات
اصوصاً.
كما تقوم اجلامعـة بوضـع مؤشـرات أداء جلميـع اخلـدمات املقدّمـة مـن جهـات اارجيـة ،مـن اـالل قيـاس
حيود هذه املنتجات واخلدمات عن هذه املؤشرات ،ثم تقوم بعمليـات التصـحيح والتطـوير والتحسـني الضـرورية
على املتطلبات التي مت حتديدها سابقاً على اجلهات اخلارجية املقدّمة للخدمات وعلى مـا تقدمـه مـن منتجـات
وادمات.
تقوم جامعة امللك سعود وفق اطة زمنية يتم إعدادها مسبقاً ،بالتدقيق على نشاطات اجلهات اخلارجية
التي تقوم بتقدمي ادمات للجامعة وعلى املنتجات أو اخلدمات التي تقدمها للجامعة ،وفق مؤشرات ا داء التـي
مت ذكرها سابقاً ووفق املتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها.
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 .8.4.3معلومات عن مقدمي اخلدمات اخلارجيني
ولضمان كفاية املتطلبـات ذات العالقـة بالعمليـات واملنتجـات واخلـدمات التـي يـتم تقـدميها للجامعـة مـن
جهــات اارجيــة ،تقــوم اجلامعــة بتشــكيو جلــان متخصّصــة تهــتم بوضــع املتطلبــات علــى العمليــات واملنتجــات
واخلدمات التـي يـتم تقـدميها مـن جهـات اارجيـة؛ كمـا تهـتم هـذه اللجـان ،بوضـع متطلبـات اعتمـاد املنتجـات
واخلدمات وأساليب تنفيذ العمليات،ومتطلبات اعتماد املعدات التي سوف تستخدم في حتقيق اإلنتاج أو تقدمي
اخلـدمات ،ومتطلبـات اإلفـراج عــن املنتجـات أو اخلـدمات ،ومتطلبــات كفـاءة املنتجـات أو اخلــدمات مبـا فـي ذلــك
تدريب منسوبي اجلامعة (عند الضرورة) علـى اسـتخدم وتنفيـذ املنتجـات أو اخلـدمات ،إضـافة ملـا سـبق حتـدّد
هذه اللجان آليات وتوقيتات تواصـو اجلهـات اخلارجيـة التـي تقـدم اـدماتها للجامعـة مـع اجلهـات املعنيـة ،مـن
ناحيــة أاــرى تقــوم اجلهــات املعنيــة باخلدمــة باجلامعــة بوضــع متطلبــات أداء منتجــي املنتجــات أو مقــدمي
اخلدمات من اارج اجلامعة ووضع الضوابط الالزمة لذلك .تهتم أيضاً هذه اللجان بوضع اآلليات التي تقـوم بهـا
اجلامعة للتحقق أو إلقرار صالحية مقرّات مقدمي اخلدمة اخلارجيني ،بعد انتهاء اللجـان املتخصصـة مـن هـذه
ا عمال تقوم اجلامعة بإبالغها للجهات اخلارجية املعمّدة لتقدمي اخلدمات اخلارجية.
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 .8.5اإلنتـــــاج وتقديـــم اخلدمـــات
 .8.5.1ضبط اإلنتاج وتقدمي اخلدمات
تقوم جامعة امللك سعود بتنفيذ إنتاج منتجاتها وتقدمي ادماتها التعليمية والبحثية واﺠﻤﻟتمعية.
فلتحقيق منتجات وادمات اجلامعة التعليمية مت إنشاء "وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية وا كادميية"،
ولتحقيق املنتجات البحثية مت إنشاء "وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي" ،أمـا املنتجـات واخلـدمات
التي تستهدﻑ اﺠﻤﻟتمع فقد مت تكليﻒ وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير بهذه املهمة.
تُجــرى فــي جامعــة امللــك ســعود عمليــات تنفيــذ املنتجــات وتقــدمي اخلــدمات فــي بيئــة محكمــة  ،فقــد مت
التخطيط لعمليات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات مسبقاً وتقوم اجلهات املعنيـة بعمليـات التنفيـذ التـي يـتم قياسـها
وفقاً ملؤشرات أداء مت وضعها مسبقاً ليتم على أساسها حتسني العمليات والتخطيط مجددا لتنفيـذها (مطبقـني
مبدأ دمنج على حتقيق جميع املنتجات واخلدمات).
لقــد حــددت جامعــة امللــك ســعود طبيعــة منتجاتهــا واــدماتها ،كمــا حــدّدت متطلبــات هــذه املنتجــات
واخلــدمات أنظــر جــدول املنتجــات واخلــدمات ومتطلباتهــا) ،(Annex-02كمــا مت حتديــد اصــائص منتجــات
وادمات اجلامعة وا نشطة التي تقود إلى املنتجات وتقـدمي اخلـدمات والنتـائج املـراد حتقيقهـا ،ومت اعتبارهـا
معلومات موثقة يتم االحتفاظ بها لدى ممثو إدارة اجلودة في اجلامعة.
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وللتحقق من استيفاء معايير الرقابة على العمليات ومخرجاتها وتلبية ملعايير قبول املنتجات واخلـدمات،
فقد اعتبرت اجلامعة إن مؤشرات قياس ا داء هي معلومـات موثقـة يـتم علـى أساسـها قيـاس حتقيـق ا هـداف
اجملطط لها في املراحو املناسبة ،وتكون متاحة وحتفظ لدى ممثو إدارة اجلودة في اجلامعة.
تستخدم جامعة امللك سعود بنية حتتية وبيئة مناسبة لتشـغيو عملياتهـا ا ساسـية ،فعلـى سـبيو املثـال
في العملية التعليمية تقدم اجلامعة لهذا النشاط مباني  -قاعات دراسية  -مختبرات  -معامو  -طاقمـاً إداريـاً -
طاقماً أكادميياً  -طاقماً فنياً  .... -الخ).
تقدم جامعة امللك سعود منتجاتها وادماتها من االل منفذين ذوات كفاءة لكو عملية من العمليات وفـق
ا نظمــة والقــوانني ،ومت التحديــد مســبقاً للمــؤهالت الالزمــة جلميــع ا فــراد املنفــذين للعمليــات وذلــك بســب
طبيعة العملية.
تقوم اجلامعـة وبشـكو سـنوي بإصـدار الصـالحيات الالزمـة لألفـراد املعنيـني فـي حتقيـق النتـائج التـي مت
التخطيط لها إلجناز العمليات ،وبالتالي املنتجات واخلدمات ،كما وتعيد اجلامعة إقرار الصـالحيات املنتهيـة إذا
دع الضرورة لتحقيق النتائج اجملطط لها آنفة الذكر.
تقوم جامعة امللك سعود برصد جميع حاالت عدم املطابقة الناجتة عن ا اطاء البشرية ،اـالل تنفيـذ
العمليات في تقدمي املنتجات واخلدمات وتضع ا ساليب الناجعة ملنع تكرار حدوثها.
تقــوم جامعــة امللــك ســعود بتطبيــق جميــع أنشــطة اإلفــراج عــن املنتج ـات واخلــدمات وأنشــطة التســليم
وادمات ما بعد التسليم ،فعلى سبيو املثال في العملية التعليمية تقوم عمـادة القبـول والتسـجيو وفـق قواعـد
التخرج برصد حتقيق الطالب للمتطلبـات سـواءً كانـ متطلبـات وزارة أو متطلبـات جامعـة وتقـوم بالعمـو علـى
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إصدار قرار التخرج وإصـدار وثيقـة التخـرج وكشـف الـدرجات للطالـب وتـتم عمليـة تسـليم الشـهادة مـن اجلهـة
املسؤولة في عمادة القبـول والتسـجيو ،كمـا راعـ جامعـة امللـك سـعود شـؤون اريجيهـا وأنشـأت وحـدة إداريـة
ااصة بهـذا الشـأن مبسـمى "وحـدة اخلـريجني" ومت ربطهـا بوكالـة الكليـات للتطـوير واجلـودة علـى أسـاس أنهـا
ادمة ما بعد البيع (ما بعد التخرج).

 .8.5.2التمييــــــز والتتبعيـــــة
ولضــرورة التأكــد مــن مطابقــة املنتجــات واخلــدمات التــي تقــدمها اجلامعــة ،فهــي تقــوم بتمييــز منتجاتهــا
وادماتها ،وتعتبر ذلك ضرورياً وعلى وجه اخلصوص في املنتجات التعليمية واملنتجات البحثيـة ،ففـي العمليـة
التعليمية حترص اجلامعة على إعطاء كو طالب رقماُ جامعياً ال يتكـرر ،ميكّـن اجلامعـة مـن االلـه التميـز بـني
الطالب (املنتجات).
تســتخدم جامعــة امللــك ســعود الوســائو املناســبة لتمييــز مخرجاتهــا عنــد الضــرورة وتتأكــد مــن مطابق ـة
منتجاتهــا واــدماتها للمتطلبــات ،فمــثالً فــي العمليــة التعليميــة تقــوم عمــادة القبــول والتســجيو فــي اجلامعــة
بتصميم صحيفة إلكترونيـة ااصـة بكـو طالـب مـن طـالب اجلامعـة ،يـدون فيهـا نتـائج جميـع النشـاطات التـي
يخضع لها الطالب (حضور محاضرات  -حضور جلسات العملي  -نتائج االاتبـارات لكـو مقـرر ... -الـخ) ،وتقـارن
كو نهاية فصو مع متطلبات اجلامعة للتخرج ويصدّر للطالب وثيقة تخرج إذا كان النتائج املدونة فـي صـحيفة
الطالب متطابقة مع املتطلبات ،كما تستطيع عمادة القبـول والتسـجيو وبشـكو دائـم اـالل العمليـة التعليميـة
رصد نتائج أي طالب ملعرفة املستوى التعليمي الذي وصو إليه ومعرفة املتبقي علية من املتطلبات حتى التخرج.
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حرص جامعـة امللـك سـعود عنـد وضـع متطلبـات منتجاتهـا واـدماتها (مخرجاتهـا) علـى أن يكـون تتبـع
املنتجات واخلدمات (اجملرجات) متطلباً من متطلباتها ،واصوصاً تلك املنتجات املتميزة منها ،ســواء كانـ هــذه
املنتـــجات أو اخلـــدمات (اجملـــرجات) تعليـــمية ،بحثيــة أو مجتمعيــة ،ووضــع آليــات محــددة حلفــظ املعلومــات
اخلاصة مبنتجاتها أو ادماتها (مخرجاتها).
فعلى سبيو املثال في العملية التعليمية وعملية الدراسات العليـا قامـ جامعـة امللـك سـعود بإنشـاء مركـز
اخلريجني،الذي يقوم بعملية تتبع اخلريجني واصوصاً املتفوقني ،وبناء جسور التواصو معهم وتقدمي الرعاية
الالﺯمة لهم ،للتحقﻖ من إﳒاﺯ الهدﻑ الـذي أنشـئ اجلامعـة مـن أجلـة ،واﶈافﻈـة علـى وﻻء اخلـريجني ،نهـم
قادة اﺠﻤﻟتمع في املستقبو وداعمو مسيرة اجلامعة.

 .8.5.3ملكية املستفيدين أو مقدمي اخلدمة اخلارجيني
تولي جامعة امللك سعود العناية مبمتلكات الشـرائح املسـتفيدة ومبمتلكـات اجلهـات اخلارجيـة التـي تقـدم
ادماتها للجامعة حتـ إشـرافها ،ففـي العمليـة التعليميـة تقـوم جامعـة امللـك سـعود بتـأمني احلمايـة الفكريـة
لشرائح اجلامعة املستفيدة من طالب وأعضاء هيئة تدريس ،وذلك من االل"برنامج امللكيـة الفكريـة وتـرايص
التقنية" في اجلامعة.
كمــا متيّــز اجلامعــة ممتلكــات املســتفيدين أو مقــدمي اخلدمــة اخلــارجيني املوجــودة لــديها ،إمــا بقصــد
استخدامها أو إدماجها في منتجات أو ادمات اجلامعة.
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فكما وجـدنا فـي الفقـرة السـابقة فإنـه فـي عمليـة البحـث العلمـي ،حيـث يقـوم "برنـامج امللكيـة الفكريـة
وترايص التقنية" بتسجيو براءات االاتراعات باسم اجملترعني ،محليـاً وإقليميـاً ودوليـاً نيابـة عـن مخترعـي
ومبتكري وعلماء اجلامعة.
في حال فقدان أو حدود تلف أو عدم الصالحية لالستخدام في ممتلكات مسـتفيدي اجلامعـة أو مقـدمي
اخلدمة اخلارجيني ،فإن اجلامعة تقوم بإجراءات محددة لذلك ،بإبالغ املستفيد أو مقدم اخلدمة اخلارجي ،كما
تقوم بعملية التوثيق واحلفـظ ،فعلـى سـبيو املثـال فـي عمليـة البحـث العلمي،وفـي حـال اسـتغالل االاتراعـات
املسجلة يقوم"برنامج امللكية الفكرية وترايص التقنيـة" بالـدفاع عـن حقـوق امللكيـة الفكريـة للمختـرعني فـي
اﶈافو القضاﺋية وﺿمن ا نﻈمة والتﺸريعات.

 .8.5.4اﶈافﻈــــــــــــة
وتضمن جامعة امللك سعود مطابقة منتجاتها وادماتها للمتطلبـات ،أثنـاء العمليـة اإلنتاجيـة مـن اـالل
احلفاﻅ واﶈافﻈة على مطابقة ما سوﻑ يصبﺢ منتجاً للمتطلبات االل العملية اإلنتاجية.
فعلى سبيو املثال االل العملية التعليمية تقوم الكليات بتقدم ادمات اإلرشاد ا كادميي للطالب وتقوم
عمادة القبول والتسجيو بضبط عملية ااتيار املقررات التي لهـا متطلـب وبـذلك حتـافظ اجلامعـة علـى جـودة
اجملرجات االل العملية اإلنتاجية.
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 .8.5.5أنشطة ما بعد التسليم
تعتبــر جامعــة امللــك ســعود أنــه مــن ا هميــة مبكــان ،متابعــة منتجاتهــا واــدماتها التــي تقــدمها للشــرائح
املستفيدة من اريجني وأبحـاد واـدمات مجتمعيـة ،وتضـع لـذلك أنشـطة ومتطلبـات محـددة ،مراعيـة بـذلك
جميــع ا نظمــة والتشــريعات ،كمــا حتــدد اجلامعــة جميــع العواقــﺐ اﶈتملــة وﻏيــر املرﻏــوﺏ بهــا التــي تتعلــق
باخلريجني وبا بحاد املنشورة وباخلدمات اﺠﻤﻟتمعية التي تقوم بتقـدميها ،كمـا تأاـذ اجلامعـة بعـني االعتبـار
عند حتديد متطلبات وأنشطة ما بعد التسليم طبيعة املنتجات .فطبيعة املنتجات من العملية التعليمية مـثالً،
سواء كانـ شـهادة بكـالوريوس أو شـهادة ماجسـتير أو شـهادة دكتـوراه حتـدد املـدة املتوقعـة لإلفـراج عـن املنـتج،
واﺠﻤﻟاالت التي يخدم بها اخلريجون سوق العمو تضع جامعة امللـك سـعود بشـكو مسـتمر متطلبـات املسـتفيدين
من منتجاتها وادماتها ،وتضـع آليـات وأنشـطة محـددة لقيـاس عمليـة رضـا املسـتفيدين مـن منتجـات اجلامعـة
واــدماتها فمــثالً فــي منتجــات العمليــة التعليميــة قامـ اجلامعــة بإنشــاء مركــز اخلــريجني الــذي يهــتم بـأمور
اخلــريجني مــن حلظــة التخــرج إلــى االلتحــاق بســوق العمــو ومتابعــة التواصــو مــع اجلامعــة لتق ـومي العمليــة
التعليمية االل الدراسة وتقدمي احللول املثلى لتحسني هذه العملية ،وتقدمي أفكار مت اكتسابها االل املمارسة
العملية وتقدمي ادمات للجامعة تقود إلى حتسني العملية التعليمية.

 .8.5.6ضبــــط التغييــــرات
لضمان استمرارية مطابقة متطلبات العملية اإلنتاجية فـي جامعـة امللـك سـعود سـواء كانـ فـي العمليــة
التعليميـة أو العملية البحثيــة أو عمليــة تقديــم اخلدمــات اﺠﻤﻟتمعيـة ،تقـوم اجلامعـة مبراعـاة ضـرورة ﺣـدود
بع
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تقوم وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية وا كادميية من االل ا قسام ا كادميية وبناءً على املتغيرات الداالية
واخلارجية ،مبراجعة البرامج ا كادميية واخلطط التعليمية وتطويرها ضمن ضوابط زمنية مثالً).
حتدد اجلامعة بشكو مسبق اجلهات املعنية اجملولة بالقيام باملراجعات وبدراسة ضرورة القيام بـالتغيرات،
وحتتفظ اجلامعة باملعلومات التي دع إلى حدود أي تغير كما حتتفظ أيضاً بجميع نتائج هذه التغيرات.

 .8.6اإلفــــراج عــن املنتجـــات واخلدمـــات
تقــوم جامع ـة امللــك ســعود بــاإلفراج عــن منتجاتهــا أو اــدماتها التعليميــة أو البحثيــة أو اﺠﻤﻟتمعيــة وفــق
إجراءات ونشاطات وضوابط يتم التخطيط لها بشكو مسبق ،تتحقق اجلامعة من االلها من مطابقـة املنتجـات
أو اخلدمات للمتطلبات التي مت وضعها مسبقاً على هذه املنتجات أو اخلدمات قبو اإلفـراج عنهـا( ،ففـي العمليـة
التعليمية تضمن جامعة امللك سعود من االل عمادة القبول والتسجيو مطابقـة جميـع متطلبـات التخـرج لكـو
طالب قبو إصدار قرار التخرج وإصدار وثائق التخرج وتسليمها للخريجني).
حتتفظ جامعة امللك سعود بجميع املعلومات الالزمة التي تتعلق بعملية اإلفراج عن املنتجات أو اخلـدمات
كما يتم وضـع ضـوابط لنشـاطات اإلفـراج عـن املنتجـات واخلـدمات يحـدد مـن االلهـا املسـؤولون الـذين أجـازوا
عملية اإلفراج عن املنتجات واخلدمات ،وتعتبرها اجلامعة معلومات موثقة( ،ففي العملية التعليمية مثالً حتدد
النشاطات والتوقيتات املتعلقة بتخرج الطالب ويحدد املسؤولون عن النشاطات املتعلقة بقرارات التخرج وإعداد
وتسليم وثائق التخرج ،وحتتفظ عمادة القبول والتسـجيو بجميـع هـذه املعلومـات واصوصـاً تلـك التـي تتعلـق
باخلريجني قبو تسليمهم وثائق التخرج).
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 .8.7التحكم في اجملرجات غير املطابقة
عندما يتم رصد حالة عدم مطابقة للمتطلبات اﶈددة في منتجات جامعة امللك سعود يقـوم ممثـو إدارة
اجلودة في اجلامعة بتحديد املكان الذي هرت بـه حالـة عـدم املطابقـة وكيفيـة الوصـول إليهـا والتـاريخ الـذي
هرت به ،يقوم بتوصيف حالة عدم املطابقة وا سباب التي أدت إليها ويتم متييز كو حالـة عـدم مطابقـة فـي
املنتجات أو اخلـدمات بـرقم مرجعـي ،وذلـك لتفـادي االسـتخدام أو التسـليم غيـر املقصـود ،ويـتم اقتـراح إجـراءً
تصحيحي حلالة عدم املطابقة واقتراح إجراء وقائي لعدم تكرار حالة عدم املطابقة.
يقــوم ممثــو إدارة اجلــودة فــي اجلامعــة بــالتخطيط لتــاريخ االنتهــاء مــن اإلجــراء التصــحيحي واإلج ـراء
الوقائي وتاريخ للمراجعة على التطبيق في اجلهة التي هـرت بهـا حالـة عـدم املطابقـة .يــستخدم فـي جامعـة
امللك سعود "منوذج اإلبالغ عن حالة عـدم مطابقة رقم (ن  .إ  .ع  ")07.أنظـر دليـو اإلجـراءات العامـة ،اإلجـراء
العام "رصـد ومعاجلـة حـاالت عـدم املطابقـة واإلجـراءات التصـحيحية والوقائيـة رقـم (إ  .ع  ،")19 .ويـتم ذكـر
تاريخ إغالق حالة عـدم املطابقـة ،وتقـوم اجلامعـة بـإبالغ اجلهـات املسـتفيدة مـن املنتجـات واخلـدمات والتـي مت
هور حالة عدم املطابقة لديها باإلجراء الوقـائي واإلجـراء التصـحيحي الـذي يضـمن عـدم تكـرار حالـة عـدم
املطابقة (احلصول على ترايص بالقبول مبوجب امتياز).

80

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  67من 111

 .9تقويــــــم ا داء
 .9.1املراقبة والقياس والتحليو والتقومي
 .9.1.1عـــــــــــــام
تقوم جامعة امللك سعود مبراقبة وقياس العمليات وكفاءة ا داء من االل التحقق من متطلبـات املواصـفة
الدولية ) (ISO 9001 : 2015ومتطلبات اجلامعة لضمان احلصول على النتائج اجملطـط لهـا ،وقـد اسـتخدم
في ذلك عمليات التدقيق التالية :


التدقيق الذاتي  Self-Assessmentمن االل مدققي الكيانات اإلدارية باجلامعة.



التدقيق الداالي  Internal Auditمن االل فريق املدققني الدااليني باجلامعة.



التـدقيق اخلـارجي  External Auditمـن اــالل مـدققني مسـتقلني تقـوم اجلامعـة بالتعاقـد معهــم
(طرف ثالث).

كــذلك اســتخدم أســلوب متابعــة ممثــو إدارة اجلــودة لفاعليــة تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة الــذي يحــدد
املالحظات واملشاهدات من التطبيق الفعلي للنظام ،باإلضافة إلى استخدام نتـائج اجتماعـات اإلدارة واستقصـاء
آراء املستفيدين وصناديق الشكاوي واملقترحات لتقومي كفاءة املنتجات واخلدمات التي تقدمها اجلامعة.
وقد حددت اجلامعة في دليو اإلجراءات العامة فترات دوريه إلجراء أساليب املراقبة والقياس مرة واحدة
كو سـنة أكادمييـة علـى ا قـو لكـو أسـلوب وقـد يكـون أكثـر مـن ذلـك متـى مـا تطلـب تعزيـز تطبيـق نظـام إدارة
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اجلودة .كما تقوم بتحليو وتقومي النتائج وعرضـها علـى اإلدارة العليـا فـي مراجعـة اإلدارة لتحديـد االسـتفادة
الكاملة وتعزيز نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف في تطبيق نظام إدارة اجلودة .حتتفظ اجلامعة متمثلـة فـي
عمــادة التط ـوير واجلــودة وممثــو إدارة اجلــودة علــى معلومــات الوثــائق وســجالت املراقبــة والقيــاس والتحليــو
والتقومي التي أجرتها أثناء تطبيق نظام إدارة اجلودة.

 .9.1.2رضـــــا املستفيديــــــن
قام اجلامعة مبراقبة املعلومات املتعلقة بتوقعات املستفيدين من االل حتديد املسـتفيدين وتوقعـاتهم
واحتياجــاتهم ،أنظــر جــدول الشــرائح املســتفيدة واحتياجــاتهم وتوقعــاتهم) ،(Annex-03واســتخدام أســلوب
استقصــاء آراء املســتفيدين وحتليــو النتــائج واستشــعار الوفــاء باحتياجــاتهم وتطلعــاتهم ويعتبــر هــذا أســلوباً
للتغذيــة الراجعــة ملراقبــة واســتطالع رضــا املســتفيدين وتقــومي املنتجــات واخلــدمات املقدمــة واالســتفادة مــن
مقترحاتهم وا اذ باالعتبار الشكاوي الواردة ومعاجلتها.
ويتم مراجعة تلك البيانات دورياً وحتليو نتائج االستبيانات من االل عمو ممثو إدارة اجلـودة باجلامعـة
وطرحها ضمن اجتماعات مراجعة اإلدارة كأحد أدوات التحسني املستمر وعمليات تطوير نظام إدارة اجلودة.

 .9.1.3التحليــــو والتقويــــــم
تعمو عمادة التطوير واجلـودة باجلامعـة علـى حتليـو وتقـومي مطابقـة املنتجـات واخلـدمات اﶈـدﹼدة فـي
جــدول املنتجــات واخلــدمات ومتطلباتهــا) ،(Annex-02حيــث يــتم دراســة واســتعراد نتــائج عمليــات التــدقيق
للنظــام مبســتوياتها الثالث ـة (الذاتيــة –الدااليــة–اخلارجيــة) .تســتخدم نتــائج االســتبيانات واســتطالع رضــا
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املسـتفيد وتقـومي العمليـات واإلجـراءات الدااليـة والفــارق بـني عمليـات التـدقيق كمؤشـرات لعمليـة التحســني
والتطوير لنظام إدارة اجلودة.
وللتأكــد مــن فعاليــة وكفــاءة أداء نظــام إدارة اجلــودة وضــمان التنفيــذ حســب مــا مت التخطــيط لــه ،تقــوم
اجلامعة بتقييم فعالية اإلجراءات املتخـذة ملواجهـة التهديـدات واسـتغالل الفـرص املتـوفرة فـي جـداول حتليـو
اجملــاطر ) (Annex-09) ،(Annex-08) ، (Annex-07و ) (Annex-10حيــث تق ـوم عمــادة التطــوير واجلــودة
باســتخدام جــدول التحليــو وتقــومي ) (Annex-11وجــدول متابعــة إجــراء التحليــو والتق ـومي)(Annex-12
إلداال التحسينات الالزمة على نظام إدارة اجلودة وتعزيز فعاليته لتحقيق ا هداف املرجوة من النظام.

 .9.2التدقيـــــق الدااـــــلي
تقوم جامعة امللك سعود بعمليات تدقيق داالي على فترات محـدودة ،حيـث مت توضـيح آليـة إجـراء هـذه
العمليــة فــي دليــو اإلجــراءات العامــة ،اإلجــراء العــام (إ  .ع " )21 .التــدقيق الــداالي علــى نظــام إدارة اجلــودة"
للتأكــــد مــــن مـطابـقـــــة متطلبـــــات نظـــــام إدارة الـجـــــودة بالـجامعـــــة والـمواصفـــــة القيـــــاسية الدوليــــة
) )ISO 9001 : 2015وتقومي االستجابة الداالية لفاعلية ا داء لهذه املتطلبات.
وتقوم عمليات التدقيق باجلامعة على ثالثة مستويات على النحو التالي:


التدقيق الذاتي  Self-Assessmentمن االل مدققي الكيانات اإلدارية باجلامعة.



التدقيق الداالي  Internal Auditمن االل فريق املدققني الدااليني باجلامعة.

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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التـدقيق اخلـارجي  External Auditمـن اـالل مـدققني مسـتقلني تقـوم اجلامعـة بالتعاقـد معهـم
(طرف ثالث).

وقــد قامـ اجلامعــة بتقــدمي بــرامج تدريبيــة لتأهيــو املــدققني الــدااليني لــدعم الكيانــات اإلداريـة فــي
متابعة عمليات التدقيق الذاتي (اخلطة التدريبية  -وحـدة املواصـفات واملقايــيس بعمــادة التطـوير واجلـودة)،
كما شكل فريق املدققني الدااليني فـي اجلامعـة أنظـر ( )Appendix - 04وفـق آليـة وشـروط محـددة للقيـام
مبتابعة عمليات التدقيق الداالي وتقدمي الدورات التدريبية لرفـع مسـتوى أهميـة عمليـة التدقيــق الـداالي
(ملــف املــدقّقني الدااليي ــن) ،بينمــا تتعاقــد مــع الشــركة املانحــة لعمــو املســتوى الثالــث مــن عمليــة التــدقيق
(التدقيق اخلارجي) كطرف ثالث مستقو ومحايد.
قامـ اجلامعــة بوضــع إجــراء عــام للقيــام بعمليــة التــدقيق الــداالي علــى نظــام إدارة اجلــودة حتـ رقــم
(إ  .ع  ،)21 .حيث تعمو اجلامعة ممثلة بعمادة التطوير واجلودة بـالتخطيط لهـذه العمـليـــة ووضـــع بـرنـامــج
لهـا باسـتخـدام النمـوذج رقــم (ن  .إ  .ع  )10.والنمـوذج رقــم (ن  .إ  .ع  ،)11.كمـا يـتم إعـداد تقـارير عـن هـذه
العملية باستخدام النموذج رقم (ن  .إ  .ع  ،)12.حيث يتم ا اذ بعني االعتبار التوصيات الناجتة من عمليـات
التدقيق احلالية والسابقة في حتسـني أداء نظـام إدارة اجلـودة ،كمـا يـتم حتديـد معـايير التـدقيق ومجـال كـو
عملية تدقيق ،ويتم توثيق حاالت عدم املطابقة في منوذج تقرير عدم املطابقة رقم (ن  .إ  .ع .)12.
وللمزيد من التفاصيو يرجى مراجعة دليو اإلجراءات العامة – اإلجراء العام رقم (إ  .ع .)21 .
وتعمو اجلامعة من االل عمادة التطوير واجلودة على ترتيب وتنسيق عمليات التدقيق من االل تكليف
املدققني بخطاب رسمي مباشر يحدد فيه تاريخ العملية ومكان وعدد أيام التدقيق لضمان موضوعية وحياديـة
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عملية التدقيق ،كذلك يتم إبالغ اإلدارات ذات العالقة بنتائج عمليات التدقيق وعمو اإلجـراءات التصـحيحية
املناســبة ومتابعتهــا والتأكــد مــن تصــحيح االنحــراف دون تــأاير غيــر مبــرر حيــث يــتم طــرح نتــائج التــدقيق
واإلجراءات التصحيحية في اجتماعات مراجعة اإلدارة والتأكد من فعاليتها ومعاجلتها ومنـع أي معوقـات تـؤثر
علــى أداء نظــام إدارة اجلــودة ،وتســتخدم عمــادة التطــوير واجلــودة املواصــفة الدوليــة القياســية آيــزو (ISO
)19011لالسترشاد بها في عمليات التدقيق ،وحتتفظ عمادة التطوير اجلودة مبعلومات موثقة كبرهان علـى
تخطيط وتنفيذ برامج التدقيق ونتائجه واإلجراءات التصحيحية املتخذة بهذا الشأن.

 .9.3مراجعـــــــة اإلدارة
 .9.3.1عــــــــــــام
عملﺖ اجلامعة على تأسيﺲ إجراء ملراجعة اإلدارة من أجو اﶈافظة على كفاءة نظام إدارة اجلـودة ،حيـث
يتم عقد اجتماع مراجعة اإلدارة مرة واحدة على ا قو في السنة .ويشارج في هذا االجتماع كو من:


مدير اجلامعة.



وكالء اجلامعة.



عميد التطوير واجلودة بصفته ممثالً إلدارة التطوير واجلودة.



أي أعضاء آارين حسب احلاجة.

تكون عملية التنسيق والتحضير والترتيبات لالجتماع من مسؤولية ممثو إدارة اجلودة في اجلامعة الـذي
يقوم بتوزيع أجندة االجتماع من االل مذكرة داالية جلميع املعنيني.
مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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 .9.3.2مداــــــالت مراجعـــــة اإلدارة
تتضمن أجندة االجتماع مناقشة املواضيع التالية:
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مراجعة محضر االجتماع السابق وتقييمه.



التغيرات في القضايا الداالية واخلارجية للجامعة.



تقارير حاالت عدم املطابقة.



رضا املستفيد ومستويات ومؤشرات اخلدمة.



تقييم أهداف اجلودة وإلى أي مدى مت حتقيقها.



تقييم نتائج املراقبة والقياس وفق البند (  )5-1-7والبند ( .)1-9



التدقيق الداالي.



توصيات التحسني والتطوير.



التعديالت على الوثائق املقيدة.



اإلجراءات التصحيحية والوقائية.



فعالية اإلجراءات املتخذة ملواجهة الفرص والتهديدات.



أي مواضيع أارى تتعلق بنظام إدارة اجلودة.



موعد اجتماع مراجعة اإلدارة القادم.
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 .9.3.3مخرجــــات مراجعـــة اإلدارة
تقوم عمادة التطوير واجلودة ممثلة فـي ممثـو إدارة اجلـودة بإعـداد محاضـر اجتماعـات مراجعـة اإلدارة
وتوزيعــه علــى جميــع ا شــخاص واجلهــات املعنيــة بالتنفيــذ ،ويتﻀــمن اﶈﻀــر التوصــيات واإلجــراءات املطلــوب
عملهــا لتحســني أداء نظــام إدارة اجلــودة والعمليــات واخلــدمات املتعلقــة مبتطلبــات املســتفيدين وا طــراف ذات
العالقة ،باإلضافة إلى توصيات بتوفير االحتياجات الالزمة من املوارد لدعم التنفيذ الفعال لنتـائج اجتماعـات
مراجعة اإلدارة.
يقوم ممثو إدارة اجلودة باالحتفاظ مبحاضر اجتماعات مراجعة اإلدارة وما حتتويه من معلومات موثقـة
كبرهان على نتائج هذه االجتماعات .للتفاصيو أنظر إجراء مراجعة اإلدارة (إ  .ع )16 .

.10

التحســـــــني

 .10.1عــــــــــام
بعد انتهاء جامعة امللك سعود من عمليات اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات سواء كان في اجملرجات في العمليـة
التعليمية أو العملية البحثية أو اخلدمات اﺠﻤﻟتمعية تتقﺼى جامعة امللك سعود رضا الﺸرائﺢ املستفيدة من هـذه
املنتجات أو اخلدمات (استبيانات –مواقع التواصو االجتماعي – املؤمترات – املهرجانات – االجتماعات اخلاصة
باملنتجات  ... -الخ) ،وتبحث عن التوقعات املستقبلية لهم ،وبنـاءً عليـه تقـوم اجلامعـة بعمليـة تقـومي للتغذيـة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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الراجعة وتقوم بوضع آليات للتحسني وتتخـذ اإلجـراءات الالزمـة لتلبيـة متطلبـات الشـرائح املسـتفيدة وتعزيـز
رضاهم وحتديد جميع اآلثـار غيـر املرغـوب فيهـا وتقـوم اجلامعـة علـى تصـحيحها أو منـع هورهـا ،عـن طريـق
حتسني اإلجراءات أو حتسني املسؤوليات والصالحيات الواردة في نظام إدارة اجلودة في اجلامعة.

 .10.2عـــدم املطابقـــة واإلجـــراء التصحيحـــي
.10.2.1
عند حدود حالة عدم مطابقة لنظام إدارة اجلودة اإلدارية  ISOفي جامعـة امللـك سـعود ،أو عنـدما يـتم
اإلبالغ عن حالة عدم مطابقة من االل شكوى ،يقوم ممثو إدارة اجلـودة فـي اجلامعـة ،بتطبيـق اإلجـراء العـام
في اجلامعة "إجراء رصد ومعاجلة حـاالت عـدم املطابقـة واإلجـراءات التصـحيحية والوقائيـة"رقم (إ  .ع )19 .
مستخدماً النموذج رقم (ن  .إ  .ع " )07.اإلبالغ عـن حالـة عـدم مطابقـة" والنمـوذج رقـم (ن  .إ  .ع ")08.سـجو
اإلجراءات التصحيحية والوقائية ،حيث يقوم بتحديد املكـان الـذي هـرت فيـه حالـة عـدم املطابقـة والتـاريخ
الذي هرت فيه ،ويقوم ممثو ادارة اجلودة بتوصـيف هـذه احلالـة ،وا سـباب التـي أدت إليهـا ،كمـا يقـوم ممثـو
إدارة اجلودة بتحديد ما إذا كان هناج حاالت عدم مطابقة مماثلة ،سـواء قائمـة بالفعـو أو محتملـة احلـدود
ويــتم متييــز كــو حالــة عــدم مطابقــة فــي نظــام إدارة اجلــودة بــرقم مرجعــي اــاص مســتخدماً بــذلك ســجو
اإلجراءات التصحيحية والوقائية في اجلامعة النموذج (ن  .إ  .ع  ،)08.وذلك لتفادي االستخدام غير املقصـود،
ويتم اقتراح إجراء تصحيحي حلالة عدم املطابقة واقتراح إجراء وقـائي لعـدم تكـرار حالـة عـدم املطابقـة ،كمـا
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ويقوم ممثو إدارة اجلودة في اجلامعة بـالتخطيط لتـاريخ االنتهـاء مـن اإلجـراء التصـحيحي واإلجـراء الوقـائي
ويحدد تاريخ للمراجعة على التطبيق في اجلهة التي هرت فيهـا حالـة عـدم املطابقـة ،وذلـك لضـمان أن يكـون
اإلجراء التصحيحي مناسباً ثر حالة عدم املطابقة التي يتم مواجهتها.
ويقــوم ممثــو إدارة اجلــودة بتحــديث اجملــاطر والفــرص فــي اجلامعــة املُح ـدّدة اــالل عمليــة التخط ـيط
لعمليات اجلامعة (أنظر البند - 6.1إجراءات ملعاجلة اجملاطر والفرص).
يستخدم في جامعة امللك سعود "منوذج إبالغ عن حالة عدم مطابقة" ،ويتم ذكر تاريخ إغالق حالة عدم
املطابقة ،وتقوم اجلامعة بإبالغ اجلهات املستفيدة من املنتجات واخلـدمات والتـي مت هـور حالـة عـدم املطابقـة
فيها باإلجراء الوقائي واإلجراء التصحيحي الذي يضمن عدم تكرار حالة عدم املطابقة.

.10.2.2
حتتفظ جامعة امللك سعود بجميع سجالت حاالت عدم املطابقة ،أي السـجالت الناجتـة عـن حالـة عـدم
مطابقة املوصفة واملوثقة من االل النموذج "اإلبالغ عن حالة عدم مطابقة" رقــم (ن  .إ  .ع  ")07.ومــن اــالل
"سـجـو اإلجـراءات الـتـصحيـحيـة والـوقـائـيـة" رقـم (ن  .إ  .ع  ،)08.التي تبني طبيعة حالة عدم املطابقة لـدى
ممثو إدارة اجلودة في اجلامعة وتعتبرها معلومات موثقـة ،كمـا يقـوم ممثـو إدارة اجلـودة فـي اجلامعـة مبتابعـة
جميع اإلجراءات الوقائية والتصحيحية ي حالة عدم مطابقة حتى يـتم التأكـد مـن عـدم هـور حالـة عـدم
املطابقة تلك مرة أارى.

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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 .10.3التحســـــني املستمـــــــر
تبن جامعة امللك سعود حلقة دمنج كأساس إلدارة نظام اجلودة فيها ،فهي تخطط إلعداد وتطبيق نظام
إدارة اجلودة على جميع جهات اجلامعة وتقوم بعمليات القياس بناءً على مؤشرات أداء مت وضـعها (أنظـر أهـداف
اجلودة) لقياس نتائج أهداف اجلودة في اجلامعة ،وبناءً عليـه تقـوم اجلامعـة بقيـاس مناسـبة وكفايـة وفاعليـة
نظام إدارة اجلـودة لـديها ،وتضـع اإلجـراءات الالزمـة لعمليـات التصـحيح والتطـوير والتحسـني ،وتقـوم اجلامعـة
االل اجتماع مراجعة اإلدارة (أنظر اإلجراء العام "مراجعة اإلدارة" رقم( إ  .ع  ،)16 .الذي يعقد مرة واحدة في
السنة على ا قو ،بتحليو وتقومي جميع نتائج القياس والتغذية الراجعـة مـن جميـع املنتجـات واخلـدمات ومـن
عمليــات نظــام إدارة اجلــودة ويقــوم اجتمــاع مراجعــة اإلدارة بوضــع جميــع التحســينات اﶈتملــة ،وبهــذا تضــمن
جامعة امللك سعود استمرارية التحسني.
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متهيــــــــد
يعتبر دليو اإلجـراءات العامـة جـزءاً مـن دليـو اجلـودة لنظـام إدارة اجلـودة فـي جامعـة امللـك سـعود وفـق
املواصفة القياسية الدولية ( )ISO 9001 : 2015وهو مكمّو للمتطلبات ،إذ يحتوي على إجراءات عامة تعتبر
شواهد ( )Evidencesعلى تطبيق بنود املواصفة القياسية الدولية ( )ISO 9001بإصدارها اخلامس.
يتولّى ممثو إدارة اجلودة دور اإلدارة العليا في جامعة امللك سعود ،حيث يقوم باإلجراءات العامة بالتعاون
مع فريق إعداد نظام إدارة اجلودة ومسـؤولو الكيانـات اإلداريـة اجملتلفـة باجلامعـة السـتيفاء املتطلبـات وتعبئـة
شـــــواهد التطبيـــــق مـــــن منـــــاذج وجـــــداول إلجـــــراءات تتطلبهـــــا بنـــــود املواصـــــفة القياســـــية الدوليـــــة
( ،)ISO 9001 : 2015كما يتم إطالع اإلدارة العليا على جميع اإلجراءات العامة وجداولها ومناذجها والوثائق
والسجالت ومراجعتها في اجتماعات مراجعة اإلدارة للتأكد من كفايتها وصحة البيانـات التـي حتويهـا ومتابعـة
التطورات واملؤثرات الداالية واخلارجية لبيئة عمو نظام إدارة اجلودة باجلامعة.

قائمة رموز اإلجراءات العامة واجلداول والنماذج التنفيذية لها
م
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اسم اإلجراء

رمز اإلجراء

اجلدول أو النموذج
التنفيذي

01

إجراء حتديد العمليات ا ساسية مداالتها ومخرجاتها

إ  .ع 01 .

()Annex - 01

02

إجراء حتديد املنتجات واخلدمات ومتطلباتها

إ  .ع 02 .

()Annex - 02

03

إجراء حتديد الشرائح املستفيدة واحتياجاتهم وتوقعاتهم

إ  .ع 03 .

()Annex - 03

04

إجراء حتديد مداالت ومخرجات العمليات

إ  .ع 04 .

()Annex - 04
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اسم اإلجراء

م

رمز اإلجراء

اجلدول أو النموذج
التنفيذي

05

إجراء حتديد ا طراف املعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم

إ  .ع 05 .

()Annex - 05

06

إجراء حتديد القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجية

إ  .ع 06 .

()Annex - 06

إ  .ع 07 .

()Annex - 07

إ  .ع 08 .

()Annex - 08

إ  .ع 09 .

()Annex - 09

إ  .ع 10 .

()Annex - 10

11

إجراء التحليو والتقومي

إ  .ع 11 .

()Annex - 11

12

إجراء متابعة إجراء التحليو والتقومي

إ  .ع 12 .

()Annex - 12

13

إجراء حتديد املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات اارجية

إ  .ع 13 .

()Annex - 13

14

إجراء حتديد التغيرات اجملطط لها

إ  .ع 14 .

()Annex - 14

15

إجراء قياس تأثير التغيرات اجملطط لها على املتطلبات

إ  .ع 15 .

()Annex - 15

07

08

09

10

إجراء حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بتوقعات
املستفيدين
إجراء جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة
باجلهات ذات العالقة
إجراء حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بالقضايا
الداالية واخلارجية
إجراء حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) للعمليات
واإلجراءات

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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اسم اإلجراء

م

رمز اإلجراء

16

إجراء مراجعة اإلدارة

إ  .ع 16 .

17

إجراء مراقبة الوثائق واملعلومات

إ  .ع 17 .

18

إجراء مراقبة سجالت اجلودة

إ  .ع 18 .

اجلدول أو النموذج
التنفيذي
ن  .إ  .ع 01.
ن  .إ  .ع 02.
ن  .إ  .ع 03.
ن  .إ  .ع 04.
ن  .إ  .ع 05.

19

إجراء رصد ومعاجلة حاالت عدم املطابقة واإلجراءات
التصحيحية والوقائية

إ  .ع 19 .

20

إجراء مراقبة حاالت عدم املطابقة

إ  .ع 20 .

21

إجراء التدقيق الداالي على نظام إدارة اجلودة

إ  .ع 21 .

ن  .إ  .ع 06.
ن  .إ  .ع 07.
ن  .إ  .ع 08.
ن  .إ  .ع 07.
ن  .إ  .ع 08.
ن  .إ  .ع 08.
ن  .إ  .ع 09.
ن  .إ  .ع 10.
ن  .إ  .ع 11.
ن  .إ  .ع 12.
ن  .إ  .ع 13.
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 .01إجراء حتديد العمليات ا ساسية مداالتها ومخرجاتها
رقم اإلجراء

إ  .ع 01 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد العمليات ا ساسية.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري)

 )1مقدمة
يتضمن إجراء حتديد العمليات ا ساسية جميع العمليات ا ساسـية بجامعـة امللـك سـعود وهـي علـى
النحو التالي:


العمليات التعليمية وا كادميية.



عمليات الدراسات العليا والبحث العلمي.



عمليات تقدﱘ اﳋدمات اﺠﻤﻟتمعية.

 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتديد العمليات ا ساسية).(Annex-01

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

95

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  6من 50

 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبات حتديد العمليات ا ساسية مستخدماً جدول ) (Annex-01ويعـرد ذلـك علـى اجتماعـات
مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع العمليات ا ساسية واعتمادها.
 )4يــتم اعتمــاده مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة (اإلدارة العليــا للكيــان اإلداري) ،ويحــتفظ ممثــو إدارة
اجلودة بالنسخة املعتمدة كمعلومات موثقة في ملف نظام إدارة اجلودة.
 )5يتم مراقبة ومتابعة املعلومات الواردة في السجو ويتم التعديو عليها كلما دع احلاجة وفق إجراءات
نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

 .02إجراء حتديد املنتجات واخلدمات ومتطلباتها

96

رقم اإلجراء

إ  .ع 02 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد املنتجات واخلدمات ومتطلباتها.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري)
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 )1مقدمـــــــة
يتضــمن إجــراء حتديــد املنتجــات واخلــدمات ومتطلباتهــا جميــع املنتجــات واخلــدمات ذات العالقــة
بالعمليــة التعليميــة وا كادﳝيــة والبحثيــة واخلــدمات اﺠﻤﻟتمعيــة التــي تقــدمها جامعــة امللــك ســعود
وربطها مبتطلبات املستفيدين وا طراف ذات العالقة.
 )2املستندات املستخدمة:
جدول املنتجات واخلدمات ومتطلباتها ).(Annex-02
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبات حتديد املنتجات واخلدمات ومتطلباتها مستخدماً جدول ) (Annex-02ويعرد ذلـك علـى
اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع املنتجات واخلدمات ومتطلباتها واعتمادها.
 )4يتـم اعتمـاد السجـو من قِبـو معّـالي مديـر اجلـامعـة (اإلدارة العليـا للكيان اإلداري) ،ويحـتفظ ممثـو
إدارة اجلودة بالنسخة املعتمدة كمعلومات موثّقة في ملف نظام إدارة اجلودة.
 )5يــتم مراقبــة ومتابعــة املعلومــات الــواردة فــي الســجو ويــتم التعــديو عليهــا كلمــا دع ـ احلاجــة ،وفــق
إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  8من 50

 .03إجــــراء حتديــــد الشــــرائح املســــتفيدة واحتياجــــاتهم
وتوقعاتهم
رقم اإلجراء

إ  .ع 03 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد الشرائح املستفيدة واحتياجاتهم وتوقعاتهم.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمــــــــــة
يتضـمن إجــراء حتديــد الشــرائح املســتفيدة واحتياجــاتهم وتوقعــاتهم جميــع املســتفيدين الــدااليني
واخلــارجيني ذات العالقــة بالعمليــة التعليميــة وا كادمييــة والبحثيــة واخلــدمات اﺠﻤﻟتمعيــة وحتديــد
احتياجاتهم وتوقعاتهم من اخلدمات التي تقدمها جامعة امللك سعود.
 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتديد الشرائح املستفيدة واحتياجاتهم وتوقعاتهم ).(Annex-03
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  9من 50

 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريـــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى استي ــفاء
متطلبـات حتديــد الشــرائح املسـتفيدة واحتيــاجاتهم وتوقعــاتهم مسـتخدماً اجلــدول )،(Annex-03
ويعرد ذلك على اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع املسـتفيدين وحتديـد احتياجـاتهم
وتوقعاتهم واعتمادها.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

 .04إجراء حتديد مداالت ومخرجات العمليات
رقم اإلجراء

إ  .ع 04 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد مداالت ومخرجات العمليات.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  10من 50

 )1مقدمـــــــــــــــــة
يتضــمن إجــراء حتديــد مــداالت ومخرجــات العمليــات جميــع محــددات العمليــات واإلجــراءات ذات
العالقـة بالعمليـة التعليميـة وا كادمييـة والبحثيـة واخلـدمات اﺠﻤﻟتمعيـة التـي تقـدمها جامعـة امللـك
سعود ومخرجاتها.
 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتديد مداالت ومخرجات العمليات ).(Annex-04
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبات حتديد مداالت ومخرجات العمليات مسـتخدماً جـدول ) (Annex-04ويعـرد ذلـك علـى
اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع املداالت واجملرجات واعتمادها.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.
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مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  11من 50

 .05إجراء حتديد ا طراف املعنية واحتياجهم وتوقعاتهم
رقم اإلجراء

إ  .ع 05 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد ا طراف املعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمـــــــــــــــــة
يتضـــمن إجـــراء حتديـــد ا طـــراف املعنيـــة واحتياجـــاتهم وتوقعـــاتهم جميـــع ا طـــراف الـــدااليني
واخلــارجيني ﺫات العﻼقــة بالعمليــة التعليميــة وا ﻛادﳝيــة والبﺤثيــة واخلــدمات اﺠﻤﻟتمعيــة وحتديــد
احتياجاتهم وتوقعاتهم من اخلدمات التي تقدمها جامعة امللك سعود.
 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتديد ا طراف املعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم ).(Annex-05
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى استيـــفاء
متطلبــات حتديـــد ا طــراف املعنيـــة واحتيـــاجاتهم وتوقعــاتهم مســتخدماً جــدول )(Annex-05

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  12من 50

ويعرد ذلـك علـى اجتماعـات مراجعـة اإلدارة لضـمان شـمول جميـع اإلطـراف ذات العالقـة وحتديـد
احتياجاتهم وتوقعاتهم واعتمادها.
 )4يتم اعتماد اجلدول من قبو مـدير اجلامعـة أو مـن اجلهـة التـي متثلـه (اإلدارة العليـا للكيـان اإلداري)،
وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو فـي ملـف
نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

 .06إجراء حتديد القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجية

102

رقم اإلجراء

إ  .ع 06 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد القضايا واملؤثرات الداالية واخلارجية على العمليات بجامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  13من 50

 )1مقدمــــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء حتديد القضايا (املؤثرات) الدااليـة واخلارجيـة جمـع املـؤثرات الدااليـة واخلارجيـة
التي تؤثر على العمليـة التعليميـة وا ﻛادﳝيـة والبحثيـة واخلـدمات اﺠﻤﻟتمعيـة التـي تقـدمها جامعـة
امللك سعود.
 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتديد القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجية ).(Annex-06
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبات حتديد القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجيـة مسـتخدماً جـدول ) (Annex-06ويعـرد
ذلك على اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع القضايا ذات العالقة واعتمادها.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي"..
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  14من 50

 .07إجـراء حتليــو اجملــاطر – التهديـدات والفــرص  -املتعلقــة
بتوقعات املستفيدين
رقم اإلجراء

إ  .ع 07 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضـمان ا اـذ باالعتبـار التهديـدات والفـرص ذات العالقـة باملسـتفيدين مـن املنتجـات
واخلدمات املقدّمة من جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمـــــــــــــــــــــــة
يتضــمن إجــراء حتليــو اجملــاطر (التهديــدات والفــرص) للمســتفيدين حتديــد اجملــاطر ومعاجلتهــا
بالطريقة الصحيحة واستغالل الفرص لتعظيم الفائدة من املنتجات واخلـدمات التـي تقـدمها جامعـة
امللك سعود.
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مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  15من 50

 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بتوقعات املستفيدين ).(Annex-07
 )3يحتوي حتليو اجملاطر على اﶈاور الرئيسية التالية:


التهديدات ذات ا ثر السلبي



الفرص ذات ا ثر اإليجابي



املعاجلة واحلد من التأثير



استغالل الفرص وتعظيم الفائدة



احتمالية احلدود ( التهديدات -الفرص)



درجة التأثير ( التهديدات -الفرص)

 )4ميكن تقييم درجة التأثير بني عالي التأثير ومتوسط ومنخف
احتمال عالي احلدود ومتوسط ومنخف

التأثير كذلك احتمالية احلدود بـني

احلدود.

 )5يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــات حتليــو اجملــاطر (التهديــدات والفــرص) للمســتفيدين مســتخدماً جــدول )(Annex-07
ويعرد ذلك على اجتماعات مراجعة اإلدارة لضـمان شـمول جميـع التهديـدات والفـرص ذات العالقـة
باملستفيدين واعتمادها.
 )6يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي"..
 )7يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  16من 50

 .08إجـراء حتليــو اجملــاطر – التهديـدات والفــرص  -املتعلقــة
باجلهات ذات العالقة
رقم اإلجراء

إ  .ع 08 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان ا اذ باالعتبار التهديـدات والفـرص ذات العالقـة بـاإلطراف (مؤسسـات وجهـات
ااصة وعامة) من املنتجات اخلدمات املقدمة من جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمــــــــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) لألطراف ذات العالقة حتديد اجملاطر ومعاجلتهـا
بالطريقة الصحيحة واستغالل الفرص لتعظيم الفائدة من املنتجات واخلـدمات التـي تقـدمها جامعـة
امللك سعود.
 )2املستندات املستخدمة:
جـدول حتليـو اجملاطر – التهديـدات والفـرص  -املتعلقة باجلهات ذات العالقة ).(Annex-08
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  17من 50

 )3يحتوي حتليو اجملاطر على اﶈاور الرئيسية التالية:


التهديدات ذات ا ثر السلبي



الفرص ذات ا ثر اإليجابي



املعاجلة واحلد من التأثير



استغالل الفرص وتعظيم الفائدة



احتمالية احلدود ( التهديدات -الفرص)



درجة التأثير ( التهديدات -الفرص)

 )4ميكن تقييم درجة التأثير بني عـالي التـأثير ومتوسـط ومـنخف
بني احتمال عالي احلدود ومتوسط ومنخف

التـأثير ،كـذلك احتماليـة احلـدود

احلدود.

 )5يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــــات حتليــــو اجملــــاطر (التهديــــدات والفــــرص) لإلطــــراف ذات العالقــــة مســــتخدماً جــــدول
) ،(Annex-08ويعرد ذلك على اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع التهديدات والفرص
لإلطراف ذات العالقة واعتمادها.
 )6يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلـه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )7يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  18من 50

 .09إجـراء حتليــو اجملــاطر – التهديـدات والفــرص  -املتعلقــة
بالقضايا الداالية واخلارجية
رقم اإلجراء

إ  .ع 09 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان ا اذ باالعتبار التهديدات والفرص ذات العالقة بالقضايا (املؤثرات) الدااليـة
واخلارجية والتي قد تؤثر على املنتجات واخلدمات املقدمة من جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمـــــــــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء حتليو اجملاطر (التهديـدات والفـرص) للقضـايا الدااليـة واخلارجيـة حتديـد اجملـاطر
ومعاجلتهــا بالطريقــة الصــحيحة واســتغالل الفــرص لتعظــيم الفائــدة مــن املنتجــات واخلــدمات التــي
تقدمها جامعة امللك سعود.
 )2املستندات املستخدمة:
جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بالقضايا الداالية واخلارجية ).(Annex-09
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  19من 50

 )3يحتوي حتليو اجملاطر على اﶈاور الرئيسية التالية:


التهديدات ذات ا ثر السلبي



الفرص ذات ا ثر اإليجابي



املعاجلة واحلد من التأثير



استغالل الفرص وتعظيم الفائدة



احتمالية احلدود ( التهديدات -الفرص)



درجة التأثير ( التهديدات -الفرص)

 )4ميكن تقييم درجة التأثير بني عالي التأثير ومتوسط ومنخف
احتمال عالي احلدود ومتوسط ومنخف

التأثير كذلك احتمالية احلدود بـني

احلدود.

 )5يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــات حتليــو اجملــاطر (التهديــدات والفــرص) للقضــايا الدااليــة واخلارجيــة مســتخدماً جــدول
) (Annex-09ويعرد ذلك على اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول جميع التهديدات والفـرص
للقضايا ( املؤثرات ) الداالية واخلارجية واعتمادها.
 )6يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )7يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  20من 50

 .10إجراء ء حتليو اجملاطر – التهديدات والفـرص  -املتعلقـة
بالعمليات واإلجراءات
رقم اإلجراء

إ  .ع 10 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان ا اذ باالعتبـار التهديـدات والفـرص ذات العـالق بالعمليـات واإلجـراءات والتـي قـد
تؤثر على املنتجات واخلدمات املقدمة من جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمـــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) للعمليات واإلجراءات حتديد اجملـاطر ومعاجلتهـا
بالطريقة الصحيحة واستغالل الفرص لتعظيم الفائدة من املنتجات واخلـدمات التـي تقـدمها جامعـة
امللك سعود.
 )2املستندات املستخدمة :
جدول حتليـو اجملاطر – التهديـدات والفرص  -املتعلقة بالعمليـات واإلجراءات ).(Annex-10
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  21من 50

 )3يحتوي حتليو اجملاطر على اﶈاور الرئيسية التالية:


التهديدات ذات ا ثر السلبي



الفرص ذات ا ثر اإليجابي



املعاجلة واحلد من التأثير



استغالل الفرص وتعظيم الفائدة



احتمالية احلدود ( التهديدات -الفرص)



درجة التأثير ( التهديدات -الفرص)

 )4ميكن تقييم درجة التأثير بني عالي التأثير ومتوسط ومنخف
احتمال عالي احلدود ومتوسط ومنخف

التأثير كذلك احتمالية احلدود بـني

احلدود.

 )5يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــــات حتليــــو اجملــــاطر (التهديــــدات والفــــرص) للعمليــــات واإلجــــراءات مســــتخدماً جــــدول
) ،(Annex-10ويعــرد ذلــك علــى اجتماعــات مراجعــة اإلدارة لضــمان شــمول جميــع التهديــدات
والفرص للعمليات واإلجراءات واعتمادها.
 )6يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معـالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )7يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  22من 50

 .11إجراء التحليو والتقومي
رقم اإلجراء

إ  .ع 11 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

إيجاد أدوات حتليو وتقومي وقياس ومراقبة نظام إدارة اجلودة في جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمـــــــــــــة:
يتضمن إجراء التحليو والتقومي حتليو محاور التقومي ا ساسية وتقوميها وهي:


متابعة ( ) Monitoringممثو إدارة اجلودة.



عملية التدقيق.



استطالع آراء املستفيدين.



مراجعة اإلدارة.

 )2املستندات املستخدمة:
جدول التحليو والتقومي ).(Annex-11
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مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  23من 50

 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبات التحليو والتقومي مستخدماً جـدول ) (Annex-11ويعـرد ذلـك علـى اجتماعـات مراجعـة
اإلدارة لضمان شمول محاور التحليو ونتـائج التقيـيم والتوصـية بـإجراءات مقترحـه لتحسـني عمليـة
أداء أدوات التحليو والقياس واعتمادها.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

 .12إجراء متابعة إجراء التحليو والتقومي
رقم اإلجراء

إ  .ع 12 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

متابعة تقييم أدوات التحليو لنظام إدارة اجلودة في جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  24من 50

 )1مقدمـــــــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء متابعـة إجـراء التحليـو والتقـومي علـى اإلجـراءات املقترحـة ﶈـاور التقـومي ا ساسـية
وتقوميها وهي:


متابعة ( ) Monitoringممثو إدارة اجلودة.



عملية التدقيق.



استطالع آراء املستفيدين.



مراجعة اإلدارة.
لﺬلك يتم متابعة تقييم هﺬه اﶈاور ومراجعة املقترحات املقدمة لتحسني وتطوير أدوات التحليو.

 )2املستندات املستخدمة:
جدول متابعة إجراء التحليو والتقومي ).(Annex-12
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــات متابعــة إجــراء التحليــو والتقيــيم مســتخدماً جــدول ) (Annex-12ويعــرد ذلــك علــى
اجتماعات مراجعة اإلدارة لضمان شمول محاور التحليو ونتائج التقييم والتوصية بإجراءات مقترحه
لتحسني عملية أداء أدوات التحليو والقياس واعتمادها.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
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مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  25من 50

"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

 .13إجــراء حتديــد املنتجــات واخلــدمات املقدمــة مــن جهــات
اارجية
رقم اإلجراء

إ  .ع 13 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

متابعة تقييم اخلدمات واملنتجات املقدمة إلى جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمــــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء سجو املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات اارجية التالي:


حتديد واضح للمنتجات واخلدمات املقدمة.



ضوابط اخلدمة ( العقد وشروط ومواصفات اخلدمة ).

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  26من 50



اجلهات املراقبة على تنفيذ تقدمي اخلدمة ذات االاتصاص.



تقييم للمنتجات واخلدمات املقدمة.

 )2املستندات املستخدمة:
جدول املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات اارجية ).(Annex-13
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامع ـة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــات ســجو املنتجــات واخلــدمات املقدمــة مــن جهــات اارجيــة مســتخدماً جــدول )(Annex-13
ويعــرد ذلــك علــى اجتماعــات مراجعــة اإلدارة لضــمان شــمول الســجو جلميــع املنتجــات واخلــدمات
املقدمة للجامعة من جهات اارجية وحتديد الضوابط وتقييم للخدمات.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.
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 .14إجراء حتديد التغيرات اجملطط لها
رقم اإلجراء

إ  .ع 14 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

حتديد التغيرات اجملطط لها في جامعة امللك سعود.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).

 )1مقدمــــــــــــــــــــة:
يتضمن إجراء حتديد التغيرات اجملطط لها التالي:


حتديد واضح للتغيرات اجملطط لها.



حتديد الغرد من كو تغيير.



النتائج املتوقعة من التغييرات.



حتديد املوارد التي تتطلبها التغيرات.

 )2املستندات املستخدمة:
جدول التغيرات اجملطط لها ).(Annex-14

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  28من 50

 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبــات جــدول حتديــد التغيــرات مســتخدماً جــدول ) (Annex-14ويعــرد ذلــك علـى اجتماعــات
مراجعة اإلدارة لضمان شمول اجلدول جلميع التغيرات والغرد والنتائج واملوارد املطلوبة.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

.15إجراء قياس تأثير التغيرات اجملطط لها على املتطلبات
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رقم اإلجراء

إ  .ع 15 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

متابعة وضمان عدم تأثير التغيرات على املتطلبات.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة وفريق إعداد نظام إدارة اجلودة.

النطاق

جامعة امللك سعود (أو الكيان اإلداري).
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مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

اإلصدار األول  1439هـ
دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  29من 50

 )1مقدمــــــــــــــــــــــة
يتضمن إجراء حتديد تأثير التغيرات اجملطط لها على املتطلبات التالية:


حتديد واضح للتغيرات اجملطط لها.



املتطلبات املتأثرة.



تقومي احليود الذي تسببه التغيرات.

 )2املستندات املستخدمة:
جدول قياس تأثير التغيرات اجملطط لها على ).(Annex-15
 )3يعمــو ممثــو إدارة اجلــودة مــع فريــق إعــداد نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة امللــك ســعود علــى اســتيفاء
متطلبات جدول حتديد تأثير التغيرات على املتطلبات مستخدماً جدول ) (Annex-15ويعرد ذلك
علــى اجتماعــات مراجعــة اإلدارة لضــمان شــمول اجلــدول جلميــع التغيــرات وتقــومي احليــود واتخــاذ
اإلجراء املناسب.
 )4يــتم اعتمــاد اجلــدول مــن قبــو معــالي مــدير اجلامعــة أو مــن اجلهــة التــي متثلــه (اإلدارة العليــا للكيــان
اإلداري) ،وإصداره باعتباره النسخة ا صلية( ،وثيقة مقيدة) ،ويحتفظ ممثـو إدارة اجلـودة با صـو
في ملف نظام إدارة اجلودة متضمناً تاريخ آار حتديث ،بالتسمية التالية:
"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 )5يتم مراقبة ومتابعة وتعديالت السجو وفق إجراءات نظام إدارة اجلودة في دليو اإلجراءات العامة.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
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 .16إجراء مراجعة اإلدارة
رقم اإلجراء

إ  .ع 16 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان مراقبة ومتابعة نظام إدارة اجلودة.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة.

النطاق

فريق مراجعة اإلدارة.

 )1مقدمـــــــــــــــــــــة
إن جودة اخلدمة التي تقدمها عمادة اجلـودة هـي مسـؤولية جميـع املـو فني باجلامعـة .ويقـدم نظـام
إدارة اجلــودة مــن اــالل اإلجــراءات الو يفيــة تفاصــيو كاملــة عــن كيفيــة تقــدمي اخلدمــة مــن قبــو
املــو فني .ويخضــع نظــام إدارة اجلــودة ملراجعــة ورقابــة مســتمرة مــن اإلدارة باجلامعــة ،بأســلوب دائــم
ومتواصو.
 )2مراجعــــــــــــــة اإلدارة
)2.1

إن اجتماع تقومي اإلدارة مسؤولية فريـق مراجعـة اإلدارة .وتـتم اجتماعـات فريـق إلدارة مراجعـة
اإلدارة مبعدل مرة واحدة في السنة على ا قو ،ويشترج في اجتماعات فريق مراجعة اإلدارة كو
من:
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)2.2



مدير اجلامعة أو من ينوب عنه (ميثو اإلدارة العليا).



وكالء اجلامعة.



عميد عمادة التطوير واجلودة بصفته ممثالً إلدارة اجلودة.



أي أعضاء آارين حسب احلاجة.

يعقد اجتماع مراجعة اإلدارة في جامعة امللك سعود مرة واحدة على ا قـو فـي السـنة ،ويـتم فـي
هذا الجتماع مناقشة املواضيع التالية:


مراجعة محضر االجتماع السابق وتقييمه.



التغيرات في القضايا الداالية واخلارجية للجامعة.



تقارير حاالت عدم املطابقة.



رضا املستفيد ومستويات ومؤشرات اخلدمة.



تقييم أهداف اجلودة وإلى أي مدى مت حتقيقها.



تقييم نتائج املراقبة والقياس وفق البند ( )5-1-7والبند (.)1-9



التدقيق الداالي.



توصيات التحسني والتطوير.



التعديالت على الوثائق املقيدة.



اإلجراءات التصحيحية والوقائية.



فعالية اإلجراءات املتخذة ملواجهة الفرص والتهديدات.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة
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)2.3



أي مواضيع أارى تتعلق بنظام إدارة اجلودة.



موعد اجتماع مراجعة اإلدارة القادم.

إن ممثـــو إدارة اجلـــودة مســـؤول عـــن تنظـــيم أجنـــدة اجتمـــاع مراجعـــة اإلدارة حســـب النمـــوذج
(ن  .إ  .ع  ،)01.كما أن عليه توزيع محضر االجتماع على كافة املشاركني في االجتماع.

)2.4

يتم تسجيو محضر االجتماع حسب النمـوذج (ن  .إ  .ع  )02.واعتمـاده مـن كـو مـن معـالي مـدير
اجلامعة (أو من ينوب عنه) وممثو إدارة اجلودة.

)2.5

يحفظ محضر اجتماع مراجعة اإلدارة ضمن ملف سجالت اجلودة.

)2.6

إن مترير نتائج االجتماع للكيانات اجملتلفة بجامعة امللك سعود يقع ضمن مسؤولية أعضـاء فريـق
مراجعة اإلدارة ،وعلى مسؤولي الكيانات املعنية التحقق من إيﺼال محتوى ﻫﺬا اﶈضر للمو فني
ذوي العالقة.
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 .17إجراء مراقبة الوثائق واملعلومات
رقم اإلجراء

إ  .ع 17 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان املراقبة الفعّالة على الوثائق واملعلومات.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة.

النطاق

جميع مسؤولي الكيانات باجلامعة.

 )1مقدمـــــــــــــــــــــــــة
يتضمّن نظام إدارة اجلودة إحكام الرقابة على الوثائق واملستندات اآلتية:


املستندات املراقبة  /الوثائق املقيدة.



املستندات اخلارجية.

)1.1

املستندات املراقبة  /الوثائق املقيدة:

تعرّف املستندات املراقبة  /الوثائق املقيدة بأنها "وثـائق معتمـدة ،يشـترط فيهـا أن تكـون موجـودة فـي
أماكن معروفة في املواقع التي تتم فيها عمليات ضرورية لفعّالية نظام إدارة اجلـودة،فمثالً ملـف نظـام
إدارة اجلــودة يــتم االحتفــاظ بــه لــدى ممثــو إدارة اجلــودة متضــمناً تــاريخ آاــر حتــديث ،بالتســمية
التالية:

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة
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"نظام إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود بتاريخ اليوم-الشهر-العام امليالدي".
 ،وهذه الوثائق املقيّدة تشمو:


الهياكو التنظيمية.



دليو اجلودة.



دليو اإلجراءات العامة لنظام إدارة اجلودة.



إجراءات العمو والرسومات التوضيحية.



النماذج.



أهداف اجلودة.



وصف الكيانات والتوصيف الو يفي.

)1.2

إن توزيع نسخ الوثائق املقيدة بشكو إلكتروني ،مبعرفـة ممثـو إدارة اجلـودة ،وذلـك بالتنسـيق مـع
مسؤولي الكيانات اجملتلفة باجلامعة ،ويقوم ممثو إدارة اجلـودة بالتأكـد مـن أن النسـخ قـد عملـ
من أصـو الوثيقـة املعتمـدة للكيانـات املعنيـة ،وذلـك باسـتخدام أصـو الوثيقـة أو بـديو آاـر يـتم
االتفاق عليه.

)1.3

إن الوثائق املقيدة اخلاصة بالكيانات اجملتلفة باجلامعة (مثو ،إجراءات العمو التنفيذيـة ،وصـف
الكيانات والتوصـيف الـو يفي ،الـخ ،)...يـتم إصـدارها واعتبارهـا النسـخة اإللكترونيـة ا صـلية
ا ولى ،حيث تعتمد من مدير اجلامعة أو من ينـوب عنـه أمـا بـاقي النسـخ فيـتم نسـخها مـن تلـك
النسخة ا صـلية واعتمادهـا مـن ممثـو إدارة اجلـودة ،ويقـوم ممثـو إدارة اجلـودة بتسـليم النسـخ
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اخلاصة بكو كيان باجلامعة مبوجب قائمة توزيع الوثائق املقيـدة (ن  .إ  .ع  )03.يحـتفظ بأصـو
قائمة توزيع هذه الوثائق لدى ممثو إدارة اجلودة ،وفي حال فقدان بع

النسخ يتم إصدار نسـخ

بديلة ويشار بذلك على أنها بدل فاقد.
 )2نظــــــــــــــــــام إدارة اجلـــــــــــــــــودة
)2.1

دليو اجلودة :إن دليو اجلودة هو عبارة عن جتـاوب اجلامعـة مـع مجموعـة الشـروط واملتطلبـات
الالزمـــــة لضـــــمان إدارة اجلـــــودة ،كمـــــا هـــــو موضـــــح فـــــي املواصـــــفة القياســـــية الدوليـــــة
( ،)ISO 9001 : 2015كما أن سياسة اجلودة للجامعة هي ضمن محتويات دليو اجلودة ،الذي
يعتبر جـزءاً مـن ملـف نظـام إدارة اجلـودة فـي اجلامعـة  ،وهـي متاحـة لكافـة منسـوبي اجلامعـة،
ومعــدة مــن قِبــو فريــق مخــتص (أنظــر قــرار تشــكيو فريــق إعــداد سياســة اجلــودة فــي اجلامعــة
( ))Appendix- 03ومعتمدة من قِبو معالي مدير اجلامعة ،إن ممثو إدارة اجلودة في اجلامعـة
مسؤول عن توزيع نسخ مقيدة من دليو اجلودة ،وذلك مبوجب قائمة توزيع الوثائق املقيدة (ن .
إ  .ع  ،)03.ويتم استرجاع ما سبق إصداره من نسخ مقيـدة إن دعـ احلاجـة إلـى ذلـك ،ومبعرفـة
كو من معالي مدير اجلامعة وممثو إدارة اجلودة في اجلامعة.

)2.2

دليو اإلجراءات العامة لنظام إدارة اجلودة :يعتبر دليو اإلجراءات العامة دليالً تنفيـذياً لـدليو
اجلودة وجزءاً منه ،كما تعتبـر اإلجـراءات الـواردة بـه إجـراءات عامـة ومشـتركة جلميـع كيانـات
اجلامعة ،وهي تغطي بالتفصيو كيفية تطبيـق نظـام إدارة اجلـودة ويـتم الـتحكم بهـا مـن اـالل
متابعة النشرات والتعاميم اخلاصة بها ،وتعتمد مـن قِبـو عميـد التطـوير واجلـودة (ممثـو إدارة

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة
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اجلامعة) ،إن أي تغييرات يطرأ على هذه اإلجراءات تستوجب عمو إصدار جديد منها ،وهي من
مسؤولية ممثو إدارة اجلودة في اجلامعة ،وذلك من أجو القيام بتوزيع أحدد اإلصدارات بصـفة
مستمرة.
)2.3

إن لكو كيان دااو اجلامعة رمزاً مميزاً (على سبيو املثـال 0504 :يرمـز إلـى عمـادة الكيـان) ،وإن
جميع اإلجراءات التي جتـري فـي الكيانـات اإلداريـة قـد مت ترميزهـا وفقـاً لقائمـة الرمـوز التـي
يقــوم مبراقبتهــا ممثــو إدارة اجلــودة واﶈفو ــة مبكتبــه ،وملزيــد مــن اإليﻀــاﺡ يراجــع الهيكــو
التنظيمي لكيانات اجلامعة حسب ا رقام املرجعية.

)2.4

إن ملف الوثائق املقيدة ي كيان باجلامعة يحتوي بعد استكماله علـى نسـخ مـن دليـو اجلـودة،
واإلجــراءات املوثقــة لنظــام إدارة اجلــودة ،والرســومات التوضــيحية إلجــراءات العمــو ،وأه ـداف
اجلودة ،ووصف الكيان والتوصيف الو يفي ،وسـجالت اجلـودة ،وأي وثـائق أاـرى ااصـة بـذلك
الكيان.

)2.5
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الوصف والتعريف.



املرجعية.



املسؤولية والنطاق.



توضيح النشاط.
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االعتماد.

)2.6

إن جميع إجراءات العمو التنفيذية التي جترى فـي اجلامعـة ،والرسـومات التوضـيحية اخلاصـة
بها ،ووصف الكيان اإلداري والتوصيف الو يفي ،بعد إعـدادها بوسـاطة كـو كيـان فـي اجلامعـة،
يجــب اعتمادهــا مــن اإلدارة العليــا حســب الهيكــو التنظيمــي املعتمــد ،بينمــا سياســة اجلــودة،
وأهداف اجلودة ،والهيكو التنظيمي ،ودليو اجلودة ودليو اإلجراءات العامة لنظـام إدارة اجلـودة
يجب اعتمادها من عميد عمادة التطوير واجلودة ( باعتباره ممثو اإلدارة العليـا ) أو مـن ينـوب
عنه.

)2.7

يتم التحكم في جميع نسخ اإلجراءات العامة لنظام إدارة اجلودة بوساطة قائمة توزيع الوثـائق
املقيدة (ن  .إ  .ع  ،)03.يقوم ممثو إدارة اجلودة باعتماد النسخة ا صلية من هذه القائمة بعـد
اســتكمالها ،وحتفــظ لديــه .يحــتفظ ممثــو إدارة اجلــودة بالنســخة اإللكترونيــة ا صــلية مــن
اإلجراءات العامة لنظام إدارة اجلودة ،وترسو النسخ من ا صـول ملعرفـة ممثـو إدارة اجلـودة إلـى
جميع الكيانات املعنية لالحتفاظ بها في ملفات نظـام إدارة اجلـودة مبقـر تلـك الكيانـات ،وميكـن
إضافة مالحق لبع

اإلجراءات واللوائح املنظمة للعمو بالتنسيق مع مكتـب ممثـو إدارة اجلـودة

إن النســخة ا صــلية مــن كافــة اللــوائح امللحقــة تراقــب مــن ممثــو إدارة اجلــودة مــن اــالل أرقــام
اإلصدار واجلهات املصدرة لها.
)2.8

إن مرجعيــة جميــع اإلجــراءات العامــة لنظــام إدارة اجلــودة ولــوائح القطاعــات اجملتلفــة مرتبطــة
باملتطلبات التي يحددها نظام إدارة اجلودة (.)ISO 9001 : 2015
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 )3تعليمات العمو
إن أنشطة كيانات اجلامعة اإلدارية اجملتلفة قد مت توثيقها على شكو رسومات توضيحية .يتم تسـليم
نســخة مقيــدة مــن الرســومات التوضــيحية إلــى الكيانــات ذات العالقــة مبوجــب قائمــة توزيــع الوثــائق
املقيدة (ن  .إ  .ع  )03.املعتمد واملؤرخ من ممثو إدارة اجلودة.
إن النسخ املقيدة مـن الرسـومات التوضـيحية يـتم الـتحكم فيهـا مـن اـالل تتبـع الـرقم املرجعـي ورقـم
اإلصدار.
 )4وصف الكيانات اإلدارية والتوصيف الو يفي
يتم االحتفاظ بالنسخة ا صلية مـن جميـع بطاقـات وصـف الكيانـات اإلداريـة والتوصـيف الـو يفي
لـدى مـمثو إدارة اجلـودة وبرفقتـها النسـخة ا صليـة من قائـمة توزيـع الوثائق املقيدة (ن  .إ  .ع )03.
املعتمدة واملؤراة ميكن لكو كيان إداري اإلطالع علـى املهـام وا هـداف للكيـان اإلداري ،كمـا ميكـن لكـو
مو ف اإلطالع على البطاقة اخلاصة به بعد إعدادها واعتمادها ،ويتم تسليم نسخة مقيـدة مـن كـو
بطاقة وصف الكيانات اإلدارية والتوصيف الو يفي إلـى الكيـان اإلداري ذي العالقـة مبوجـب القائمـة
املذكورة .وتتم مراقبة النسخ املقيدة من البطاقات بواسطة تتبع الرقم املرجعـي ورقـم اإلصـدار ،ميكـن
احلصول على نسخ إضافية من أية بطاقـة وصـف الكيانـات اإلداريـة أو التوصـيف الـو يفي مـن مكتـب
ممثو إدارة اجلودة.
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 )5الوثائق اخلارجية
)5.1

الوثائق اخلارجية هي الوثـائق املسـتخدمة ضـمن عمـادة اجلـودة ،واملعـدة مـن مصـادر اارجيـة،
وهــي تعــد مصــدراً أولي ـاً للمعلومــات فــي العمــادة (مثــو التعليمــات ،اللــوائح ،والتعــاميم ،النمــاذج
الصادرة من وزارة اخلدمة املدنيـة ووزارة التعلـيم العـالي ،الـخ )...يـتم تسـجيو تلـك الوثـائق فـي
قائمة الوثائق اخلارجية (ن  .إ  .ع  ،)04.املعتمد واملؤرخ من ممثو إدارة اجلودة.

)5.2

إن قائمة الوثائق اخلارجية حتفظ في ملفات نظـام إدارة اجلـودة اخلاصـة مبمثـو إدارة اجلـودة،
وتوزع نسخ منها بواسطة ممثو إدارة اجلودة علـى الكيانـات املعنيـة حسـب احلاجـة ،وعلـى ممثـو
إدارة اجلودة حفظ هذه القائمة وحتديثها كلما دع احلاجة.

 )6الوثائـــــــق امللغــــــــاة
على مسؤولي الكيانات اجملتلفة التحقق من أن جميع الوثائق حديثة ،وأن الوثائق امللغاة مستبعدة عـن
أماكن العمو وترسو كافة الوثائق امللغاة إلى ممثو إدارة اجلودة الـذي يقـوم بـالتخلص منهـا بالطريقـة
املناسبة واالحتفاظ بنسخة واحدة فقط ،على أن تضاف كلمة ملغى إلى اسم امللف بتاريخ اإللغاء.
 )7التعديالت
)7.1

يتم تعبئة منوذج طلب تغيير وثيقة (ن  .إ  .ع  )05.من الكيان الراغب في إصدار وثيقة جديـدة
أو تغيير أو إلغاء وثيقة حالية.

)7.2

يرسو منوذج طلب تعديو وثيقة إلى ممثو إدارة اجلودة التخاذ الالزم.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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)7.3

في حال اعتماد التعديو من ممثو إدارة اجلودة ،يتم إصدار وثيقة جديدة برقم إصدار جديد.

)7.4

يتأكد ممثو إدارة اجلودة من توزيع الوثيقة اجلديدة على اجلهات املعنية.

)7.5

يقوم ممثو إدارة اجلودة بسحب الوثيقة القدمية (امللغاة) ،والتخلص منهـا واالحتفـاظ بنسـخة
واحدة فقط منها ،على أن يوضع على النسخة كلمة (ملغي) بشكو واضح.

 )8اإلشعار واإلعالم بنظام اجلودة
إن مسؤولية كافة راساء الكيانات اجملتلفة باجلامعة ،التأكد من أن جميـع املـو فني املعنيـني قـد تلقـوا
تدريباً كافياً وتوعية مناسبة بنظام إدارة اجلودة.
 )9الوثائق اإللكترونية
حتتفظ جامعة امللك سعود بالوثائق اإللكترونية بطريقة مناسبة ،علـى مخـدّمات اجلامعـة وبإشـراف
عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت ،ولدى ممثو إدارة اجلودة على أقـراص ليزريـة مـثالً ،يحـدد
فيها تاريخ التحديثات أو التعديالت أو اإللغاء في مسميات امللفات.
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 .18إجراء مراقبة سجالت اجلودة
رقم اإلجراء

إ  .ع 18 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف:

ضمان رقابة فعالية التحكم بالسجالت واملعلومات ضمن نظام اجلودة.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

راساء القطاعات.

النطاق

جميع املو فني املعنيني.

 )1سجـــــــــــــالت اجلــــــــــــــــودة
)1.1

يعرّف سجو اجلودة في جامعة امللك سعود على أنه سجو يُجمع ويُحفظ مبوجبـه أيــة معلومــات
تخـص نظام إدارة اجلودة (مثو سجالت التـدريب ،بيانـات املـو فني وتقـارير املراجعـة الدااليـة،
الخ.)....

)1.2

كو مسؤول كيان في اجلامعة يقـوم بتعريـف وحتديـد سـجالت اجلـودة واسـتكمال منـوذج قائمـة
سجالت اجلودة (ن  .إ  .ع .)06.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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)1.3

جميع سـجالت اجلـ ودة حتفـظ مبلـف أو عـدة ملفـات لتفـادي فقـدانها أو وضـعها فـي مكــان غيــر
منـاسـب لها على أن يتم حفظها في مكان يقيها مـن التلـف والضـياع ،وتكـون عمليـة الرجـوع إليهـا
سهلة وميسرة كلما دع احلاجة.

)1.4

قائمــة ســجالت اجلــودة (ن  .إ  .ع  )06.حتــدد دوري ـاً ،وتعتمــد وتــؤرخ مــن ممثــو إدارة اجلــودة،
وحتفظ صورة منها مبلف نظام إدارة اجلودة بكو كيان ،أمـا أصـو هـذه القائمـة فيحـتفظ بهـا فـي
ملفات ممثو إدارة اجلودة.

)1.5

مسؤولي الكيانات اجملتلفة باجلامعة مسؤولون عـن االحتفـاظ بسـجالت اجلــودة لـديــهم ،طبــقًا
لفتـــرة الـــحفظ املذكـــورة فــي قائـــمة سجـــالت اجلـــودة (ن  .إ  .ع  )06.وعنــد رغبــة أي كيــان
بالتخلص من أي سجالت جودة ،عندها يتم التنسيق مع ممثو إدارة اجلودة.

)1.6

جميع الوثـائق اإللكترونيـة حتفـظ بأسـلوب مناسـب مبعرفـة مسـؤول الكيـان املعنـي .كـذلك يـتم
االحتفاظ بهذه الوثائق على قـرص مـدمج كنسـخة إضـافية (احتياطيـة) ،ويكـون ذلـك مـرة كـو
سنة على ا قو ،على أن يتم حفظ هذه النسخة االحتياطية في مكان اّمن.
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 .19إجراء رصد ومعاجلة حـاالت عـدم املطابقـة واإلجـراءات
التصحيحية والوقائية
رقم اإلجراء

إ  .ع 19 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

معاجلة الثغرات ضمن النظام واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة.

النطاق

جميع مسؤولي الكيانات.

 )1حــــــاالت عـــــدم املطابقــــــة
)1.1


تُعرّف حاالت عدم املطابقة بأنها:

أي قصور لكيـان مـا فـي اجلامعـة ،فـي مجـال مـدى تطـابق اخلدمـة املقدمـة ،مـع اخلدمـة املتفـق عليهـا
مسبقام ،واخلاصة بكافة عمالء اجلامعة.

)1.2

يتم التركيز على حاالت عدم املطابقة من االل:

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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عملية التدقيق مبستوياتها الثالثة (التدقيق الذاتي  -التدقيق الداالي  -التدقيق اخلـارجي ) علـى
تطبيق نظام إدارة اجلودة.



القصور في توثيق نظام إدارة اجلودة أو في تطبيقه ،بحسب ما يعرفها مسؤولي كيانات اجلامعة.

 )2اإلجــــراء التصحيحــــي والوقائـــــي
)2.1

إن فكرة اإلجراء التصحيحي والوقائي تكمن فـي حتديـد حـاالت عـدم املطابقـة وتصـحيحها فـي
أسرع وق ممكن وتفادي تكرارها مستقبالم.

)2.2

يعدّ اإلبـالغ عن حـاالت عـدم املطـابقـة جـزءام مهمـام مـن نظـام إدارة اجلـودة ،بحيـث يـتم تسـجيو
حاالت عدم املطابقة في منوذج إبالغ عن حالة عدم املطابقة (ن  .إ  .ع .)07.

)2.3

إن حتديــد حــاالت عــدم املطابقــة واإلبــالغ عنهــا مــن مســؤولية جميــع املــو فني باالشــتراج مــع
مسؤولي الكيانات اجملتلفة بالعمادة.

 )3حاالت عدم املطابقة اﶈتملة
)3.1

إن اإلبالغ عن حاالت عدم املطابقة اﶈتملة ،تهدﻑ إلى منع املﺸكالت قبو وقوعها ،وذلك باتخـاذ
اإلجراءات الوقائية املناسبة.

)3.2

في احلاالت التي ال يكون فيها عدم مطابقة قد هـرت ويحتمـو وقوعهـا ،يسـتكمو اجلـزء ا ول
من النموذج (ن  .إ  .ع  )07.ويرسو إلى مكتب ممثو إدارة اجلودة عن طريق مسـؤول الكيـان املعنـي
للبالغ.
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)3.3

يقرّر ممثـو إدارة اجلـودة اإلجـراء ا مثـو ،ومـن املمكـن أن يـتم ذلـك بـالرجوع إلـى فريـق مراجعـة
اإلدارة أو فريق إعداد نظام إدارة اجلودة باجلامعة.

)3.4

في حالة اإلبالغ عن عدم مطابقة بالنموذج (ن  .إ  .ع  ،)07.يتم إعطااه رقمام مرجعيا مناسبا في
اخلانة املناسبة مبعرفة ممثو إدارة اجلودة ،ومن ثم يسجو هذا الرقم في منوذج سجو اإلجراءات
التصــحيحية والوقائيــة (ن  .إ  .ع  )08.ويقــوم ممثــو إدارة اجلــودة باتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة
الالزمة ،ومتابعة تنفيذها من املـو فني املعنيـني ،مـن أجـو إغـالق احلالـة واسـتكمال تعبئـة بقيـة
حقول البالغ.

 .20إجراء مراقبة حاالت عدم املطابقة
رقم اإلجراء

إ  .ع 20 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان املراقبة الفعالة حلاالت عدم املطابقة.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة.

النطاق

جميع مسؤولي الكيانات.

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة
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دليل اإلجراءات العامة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  46من 50

 )1حــــاالت عـــدم املطابقـــــة:
)1.1

عند اكتشاف حالة عدم مطابقة ،يقوم الشخص الذي اكتشـف احلالـة بتعبئـة منـوذج إبـالغ عـن
حالة عدم املطابقة (ن  .إ  .ع  ،)07.وتسليمه إلى ممثو إدارة اجلودة.

)1.2

فور استالم ممثو إدارة اجلودة لنموذج عدم املطابقة ،يقوم بتنفيذ اخلطوات املوضحة في إجـراء
رصد ومعاجلة حاالت عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية (إ  .ع .)19 .

)1.3

أي حالــة عــدم مطابقــة ،توجــه إلــى ممثــو إدارة اجلــودة ،ومــن ثــم تــدرج فــي ســجو اإلجــراءات
التصحيحية والوقائية (ن  .إ  .ع  ،)08.ومن ثم يتم التعامو مع احلالة بالصورة النظامية.

 .21إجراء التدقيق الداالي على نظام إدارة اجلودة
رقم اإلجراء

إ  .ع 21 .

اإلدارة

مكتب ممثو إدارة اجلودة.

الهدف

ضمان تقومي أداء فعالية أنظمة اجلودة من االل التدقيق الداالي.

املرجعية

دليو اجلودة.

املسؤولية

ممثو إدارة اجلودة.

النطاق

ممثــو إدارة اجلــودة ومــدقّقي نظــام اجلــودة الــدااليني وجميــع مســؤولي الكيانــات
اإلدارية.
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 )1جــــدول التدقيـــــق والتكليـــــف
)1.1

التدقيق الداالي لنظام إدارة اجلودة يقع على مسؤولية فريق املـدققني الـدااليني فـي اجلامعـة
(أنظر  ،)Appendix -04وهو معني بالتدقيق على نظام إدارة اجلـودة فـي كافـة كيانـات جامعـة
امللك سعود ،جتاه متطلبـات مواصـفة ( )ISO 9001 : 2015مـن أجـو التأكـد مـن اسـتيفاء تلـك
املتطلبات وتطبيقها تطبيقام صحيحام لدعم عمليات التطوير املستمر.

)1.2

يقــوم بالتــدقيق أشــخاص مســتقلون عــن الكيــان املــراد تقييمــه (فريــق التــدقيق الــداالي فــي
اجلامعة).

)1.3

يقــوم ممثــو إدارة اجلــودة باعتمــاد اطــة التــدقيق الــداالي لفتــرة  12شــهرام ،حســب النمــوذج
(ن  .إ  .ع  ،)09.على أن يتم التدقيق مرة واحدة في العام على ا قو .وميكن إعطـاء رقـم مرجعـي
لكو عملية تدقيق مت تنفيذها ،حيث يتم استخدام هذا الرقم في مناذج التدقيق اجملتلفة ،وفـي
مناذج تطوير اجلودة ا ارى.

)1.4

يقوم ممثو إدارة اجلودة في إحدى جهات اجلامعة بطلب تكليف مـدقق داالـي (أو عـدة مـدققني
دااليني) من فريق املدققني الدااليني في اجلامعة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة كو عملية تدقيق
كلف بها ،وذلك حسب برنامج التدقيق الداالي ،منوذج (ن  .إ  .ع .)10 .

 )2عمليات التدقيق

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة
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)2.1

يقوم املدقق الداالي بإعـداد قائمـة فحـص للتـدقيق الـداالي قبـو البـدء فـي عمليـة التـدقيق
حســـب النمـــوذج (ن  .إ  .ع  ،)11 .وتســـتخدم هـــذه القائمـــة لتســـجيو أدلـــة موضـــوعية لنتـــائج
التدقيق سواءً كان إيجابية أو سلبية.

)2.2

يــتم تســجيو حــاالت عــدم املطابقــة التــي تكتشــف فــي أثنــاء التــدقيق فــي منــوذج تقريــر عــدم
املطابقة (ن  .إ  .ع  ،)12 .مع إرفاق ا دلة املوضوعية الالزمة.

)2.3

يتم عقد اجتماع بني مسؤول الكيان أو من ينوب عنه واملدقق الداالي بعد االنتهاء مـن التـدقيق
الداالي  ،وذلك للتفاهم شفهيام حول نتائج التدقيق ،ولطـرح اإلجـراءات التصـحيحية والوقائيـة
املناسبة حلاالت عدم املطابقة التي سجّل في ذلك الكيان.

)2.4

كو حالة عدم مطابقـة (بعـد االتفـاق عليهـا) تُسـجو فـي تقريـر عـدم املطابقـة حسـب النمـوذج
(ن  .إ  .ع  ،)12 .على أن يكون هناج منوذج مستقو لكو حالة عدم مطابقة.

)2.5

إن اقتراح اإلجراء التصـحيحي واإلجـراء الوقـائي مـن مسـؤولية الكيانـات املعنيـة ،ويـتم تسـجيو
هذه اإلجراءات في تقرير عدم املطابقة (ن  .إ  .ع .)12 .ويتفق رسمياً على املـدة الالزمـة لتنفيـذ
هذه اإلجراءات بني املدقق الداالي ومسؤول الكيان املعني أو من ينوب عنه .وترسو صور مـن هـذا
النموذج إلى كو من مسؤول الكيان املعني وممثـو إدارة اجلـودة ،علـى أن يحـتفظ املـدقق الـداالي
املكلف بالنسخة ا صلية لعمو املزيد من اإلجراءات.

)2.6

فــي املوعــد اﶈــدد للمتابعــة -حســب اجلــدول الــذي مت االتفــاق عليــه – يقــوم املــدقق الــداالي
مبالحظة وتسجيو ا دلة على االنتهاء من عمـو اإلجـراءات التصـحيحية املتـفــق عليــها بشــكو
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فعـال ويــتم استـكمــال تقريــر عــدم املطابقــة منـوذج (ن  .إ  .ع  )12 .بواسـطة املـدقق الـداالي،
ويوقع عليه كال الطرفني :املدقق الداالي واملو ف مسؤول الكيان الذي رصـدت بـه حـاالت عـدم
املطابقة.
)2.7

يــتم إعــادة إرســال قائمــة فحــص التــدقيق الــداالي (ن  .إ  .ع  ،)11 .وأصــو كافــة تقــارير عــدم
املطابقة (م .أ )12 .إلى مكتب ممثو إدارة اجلودة ،وذلك بعد تعبئة كافـة احلقـول بتلـك النمـاذج.
كمـا يـتم حتـديث سـجو تقـارير التـدقيق الـداالي ]سـجو اإلجـراءات التصـحيحية والوقائيــة -
(ن  .إ  .ع  [)08 .من قبـو ممثـو إدارة اجلـودة .وفـي حالـة فشـو اإلجـراء التصـحيحي والوقـائي أو
عــدم كفايتــه ،يقــوم ممثــو إدارة اجلــودة بــاقتراح املزيــد مــن اإلجــراءات املناســبة – مبــا فــي ذلــك
الرجوع إلى فريق مراجعة اإلدارة ،إن لزم ا مر .إن ممثو إدارة اجلودة مسؤول عن استكمال اجلزء
ا اير من تقرير عدم املطابقة وإغالقه طبقاً للنظام إن كالً من املدقق الداالي املكلـف ومسـؤول
الكيــان املعنــي بــا مر ال حاجــة لهمــا لالحتفــاظ بصــورة مــن منــوذج تقريــر عــدم املطابقــة بع ـد
االنتهاء من عملية التدقيق الداالي .إن أصول جميع مناذج التـدقيق الـداالي التـي مت إجنازهـا
تبقى لدى مكتب ممثو إدارة اجلودة بصفتها وثائق مقيدة.

)2.8

إن تنظــيم برنــامج التــدقيق الــداالي حســب النمــوذج (ن  .إ  .ع  )10 .هــو مــن مهــام ممثــو إدارة
اجلودة.

)2.9

عندما ال يتم التدقيق الداالي املقرر فإنه يجـب علـى ممثـو إدارة اجلـودة تـذكير كـال الطـرفني:
املــدقق الــداالي املكلــف ومســؤول الكيــان مبســؤوليتهما عــن تنفيــذ عمليــة التــدقيق التــي مت ـ

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح
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جدولتها وذلـك فـي اقـرب فرصـة ممكنـة .إن تقريـر أي إجـراءات أاـرى مطلوبـة أو إعـادة عمليـة
التدقيق الداالي من مسؤولية ممثو إدارة اجلودة ،حيث ميكـن أن يقـوم بإحالـة ا مـر إلـى فريـق
مراجعة اإلدارة ،إن دع احلاجة.
)2.10

يتم حتديد وتسمية كافة املدققني الدااليني لنظـام إدارة اجلـودة ،وتـدريبهم عـن طريـق مكتـب
ممثو إدارة اجلودة ،الذي يؤكد أنه قد مت تقـدمي التـدريب (فـي التـدقيق الـداالي) الـالزم لهـم،
على أن يتم توثيقه ،ومتابعته.

 )2.11يتم تزويد كو مدقق داالي كلف بالتدقيق باملعلومات الالزمة ،إلمتام مهمة املدقق الداالي ،مبـا
فـي ذلـك قــوائم البيانـات عــن الكيانـات التــي سـيقوم بتــدقيقها أو حيثمـا يتطلــب ا مـر ذلــك ،إن
جميع املعلومات والدعم الالزم من مسؤوليات مكتب ممثو إدارة اجلودة.
 )2.12بعــد االنتهــاء مــن التــدقيق الــداالي ،يرفــع املــدقق الــداالي تقريــر التــدقيق الــداالي منــوذج
(ن  .إ  .ع  )13 .إلــى ممثــو إدارة اجلــودة ،علــى أن ترفــق جميــع تقــارير حــاالت عــدم املطابقــة.

140

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :ممثل إدارة الجودة في الجامعة

اعتماد :مدير الجامعة

يعترب دليل اإلجراءات العامة وثيقة مقيدة  -ال يسمح بالقيام بأي تعديالت عليه دون ترصيح

الفصــل الثالــث
اجلـــــــــــداول املستخدمـــــــــــة
فــي دليــل اإلجــراءات العامــة
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى :جدول العمليات األساسية  -مدخالتها ومخرجاتها
صفحة  1من 1

جدول العمليات ا ساسية  -مداالتها ومخرجاتها
Annex – 01
م

العملية ا ساسية

مخرجات العملية

مداالت العملية

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول المنتجات والخدمات ومتطلباتها
صفحة  1من 1

جدول املنتجات واخلدمات ومتطلباتها
Annex – 02
متطلبات
م

اسم املنتج أو اخلدمة

اجلهة مقدمة
املنتج أو مقدمة
اخلدمة

الشرائح

ا طراف ذات

املستفيدة

العالقة

مالحظات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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المحتوى جدول الرشائح المستفيدة واحتياجاتهم وتوقعاتهم
صفحة  1من 1

جدول الشرائح املستفيدة واحتياجاتهم وتوقعاتهم
Annex -03
م

املستفيدون

التوقعات

االحتياجات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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المحتوى جدول مدخالت ومخرجات العمليات
صفحة  1من 1

جدول مداالت ومخرجات العمليات
Annex – 04
م

املداالت

العمليات

اجملرجات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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جدول ا طراف املعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم
Annex - 05
م

ا طراف املعنية

التوقعات

االحتياجات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول القضايا ( المؤثرات ) الداخلية والخارجية
صفحة  1من 1

جدول القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجية
Annex – 06
م

القضايا الداالية

القضايا اخلارجية

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول تحليل المخاطر والفرص المتعلقة بتوقعات المستفيدين
صفحة  1من 1

جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بتوقعات املستفيدين
Annex – 07
م

التهديدات

درجة التأثير

احتمال احلدود

اإلجراء املتخذ للحد من التأثير

01
02
03
04
م

الفرص

درجة التأثير

احتمال احلدود

اإلجراء املتخذ الستغالل الفرص

01
02
03
04
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول تحليل المخاطر – التهديدات والفرص -
المتعلقة بالجهات ذات العالقة
صفحة  1من 1

جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة باجلهات ذات العالقة
Annex – 08

التهديدات

م

درجة التأثير

1

احتمال احلدود

2

اإلجراء املتخذ للحد من التأثير

01
02
03
04
الفرص

م

درجة التأثير

احتمال احلدود

اإلجراء املتخذ الستغالل الفرص

01
02
03
04
.1

درجة التأثير :عالي  -وسط – منخف

.2

احتمالية احلدود :عالي  -وسط – منخف

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

149

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول تحليل المخاطر – التهديدات والفرص  -المتعلقة بالقضايا
الداخلية والخارجية
صفحة  1من 1

جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بالقضايا الداالية واخلارجية
Annex – 09

التهديدات

م

درجة التأثير

1

احتمال احلدود

2

اإلجراء املتخذ للحد من التأثير

01
02
03
04
الفرص

م

درجة التأثير

احتمال احلدود

اإلجراء املتخذ الستغالل الفرص

01
02
03
04
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.1

درجة التأثير :عالي  -وسط – منخف

.2

احتمالية احلدود :عالي  -وسط – منخف
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول تحليل المخاطر – التهديدات والفرص -
المتعلقة بالعمليات واإلجراءات
صفحة  1من 1

جدول حتليو اجملاطر – التهديدات والفرص  -املتعلقة بالعمليات واإلجراءات
Annex – 10

التهديدات

م

درجة التأثير

1

احتمال احلدود

2

اإلجراء املتخذ للحد من التأثير

01
02
03
04
الفرص

م

درجة التأثير

احتمال احلدود

اإلجراء املتخذ الستغالل الفرص

01
02
03
04
.1

درجة التأثير :عالي  -وسط – منخف

.2

احتمالية احلدود :عالي  -وسط – منخف

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول التحليل والتقويم
صفحة  1من 1

جدول التحليو والتقومي
Annex – 11
م

حتليو النتائج

التقومي
جيد

اإلجراءات املقترحة
ضعيف

متوسط

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
محـــــاور التقويـــــم ا ساسيــــــة:
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1

متابعة ) (Monitoringممثو إدارة اجلودة

3

استطالع آراء املستفيدين

2

التدقيق الداالي

4

مراجعة اإلدارة

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

املالحظات

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول متابعة إجراء التحليل والتقويم
صفحة  1من 1

جدول متابعة إجراء التحليو والتقومي
Annex – 12
م

اإلجراء املقترح

التقومي
جيد

متوسط

ضعيف

تعديو اإلجراء املقترح

مالحظات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
جدول المنتجات والخدمات المقدمة من جهات خارجية
صفحة  1من 1

جدول املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات اارجية
Annex – 13
اخلدمة

م

ضوابط اخلدمة

اجلهة ذات االاتصاص

تقييم اخلدمة
جيد

متوسط

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

ضعيف

مالحظات

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول التغريات المخطط لها
صفحة  1من 1

جدول التغيرات اجملطط لها
Annex- 14
م

التغيّرات

الغرد

النتائج

املسؤولية

املوارد

مكوّنات النظام املتأثرة

01
02
03
04
05
06
07
08
09

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى جدول قياس تأثري التغريات المخطط لها عىل المتطلبات
صفحة  1من 1

جدول قياس تأثير التغيرات اجملطط لها على املتطلبات
Annex- 15
م

تغيير مخطط له

املتطلبات

الفحص

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مالحظات

الفصـل الرابـــع
النماذج املستخدمة في دليــــل
اإلجـــــــــــــــــراءات العامـــــــــــة
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى نموذج أجندة اجتماع مراجعة اإلدارة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 01 .
صفحة  1من 2

اليوم _____________ :

التاريخ __________ :

بداية االجتماع__________ :

أعضاء فريق مراجعة اإلدارة

م

االسم

املنصب

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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توقيع ممثل إدارة الجودة :

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى نموذج أجندة اجتماع مراجعة اإلدارة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 01 .
صفحة  2من 2

مواضيع املناقشة

م

املوضوع

مالحظات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

توقيع ممثل إدارة الجودة :

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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اإلصدار األول  1439هـ

اإلصدار األول  1439هـ

محرض اجتماع مراجعة اإلدارة
اإلدارة
المحتوى
المحتوى محرض اجتماع مراجعة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 02 .

رمز النموذج ن  .إ  .ع 02 .

صفحة  1من 1

صفحة  1من 1

مراجعة اإلدارة
اجتماعاإلدارة
مراجعة
محضر
محضر اجتماع
__________
تاريخ االجتماع:
__________
تاريخ االجتماع:
.1
.4
.7
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....................................
.................................3 ..................................
.3 ..................................
.2 ..................................
.2 ..................................
.1
....................................
.................................6 ..................................
.6 ..................................
.5 ..................................
.5 ..................................
.4
....................................
.................................9 ..................................
.9 ..................................
.8 ..................................
.8 ..................................
.7

م

م

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

القرارات

القرارات

املتابعة
عنعن
املسئول
املسؤول عن
املتابعة
التنفيذالتنفيذ املسئول
املسؤول عن

ممثل إدارة الجودة :
الجودة :
توقيع ممثل إدارة توقيع

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
( ISO
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) 9001 : 2015
التاريخ:

التاريخ:

الجامعة:
الجامعة:
توقيع مدير
توقيع مدير
التاريخ:

التاريخ:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى قائمة توزيع الوثائق المقيدة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 03.
صفحة  1من 1

قائمة توزيع الوثائق املقيدة

م

اسم الوثيقة

اإلصدار

تاريخ

اسم

االستالم

املستلم

توقيعه

تاريخ

اسم

االسترجاع

املسترجع

توقيعه

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى قائمة الوثائق الخارجية
رمز النموذج ن  .إ  .ع 04.
صفحة  1من 1

قائمة الوثائق اخلارجية

اسم الوثيقة

م

اإلصدار

أماكن

اجلهة

املسؤول عن

تواجدها

املصدرة لها

مراقبتها

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

مالحظات

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى طلب تغيري وثيقة مقيّدة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 05.
صفحة  1من 4

طلب تغيير وثيقة مقيّدة
اجلزء ا ول
التاريــخ............................ :

رقم الطلب............................. :

(بواسطة مقدم الطلب)

(بواسطة ممثو إدارة اجلودة)
إسم الوثيقـــة( ..................................................... :بواسطة مقدم الطلب)
رقم الوثيقـــة( ..................................................... :بواسطة مقدم الطلب)
طلب( :الرجاء إاتيار واحدة فقط)

نوع الوثيقة( :الرجاء ااتيار واحدة فقط)

 وثيقة جديدة (الرجاء تعبئة اجلزء ا ول)

 اإلجراءات  /الرسومات التوضيحية

 تغيير وثيقة حالية (الرجاء تعبئة اجلزء الثاني)

 دليو اجلودة

 إلغاء وثيقة حالية (الرجاء تعبئة اجلزء الثالث)

 النماذج
طلب وثيقة جديدة

اجلزء ا ول

توضح هنا احلاجة للوثيقة اجلديدة مع إرفاق مقترح للوثيقة اجلديدة املراد استحداثها:

املرفقات  :نعم

 ال

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

عدد الصحفات املرفقة:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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اإلصدار األول  1439هـ
وثيقة مقيّ
الخارجيةدة
الوثائق
قائمةتغيري
المحتوى طلب
05
رمز النموذج نن..إإ..عع04..
4
 2من 1
صفحة 1

اجلزء الثاني

قائمة الوثائق اخلارجية

طلب تغيير وثيقة حالية

توضح هنا احلاجة للتغيير مع إرفاق مقترح للوثيقة املراد تغييرها مع التغيرات املقترحة:

اسم الوثيقة

م

اإلصدار

أماكن

اجلهة

املسؤول عن

تواجدها

املصدرة لها

مراقبتها

01
02
املرفقات  :نعم
03

 ال

عدد الصحفات املرفقة:
طلب إلغاء وثيقة حالية

اجلزء الثالث

توضح04
هنا أسباب طلب إلغاء الوثيقة احلالية مع االلتزام بالدقة واملوضوعية .ميكن إرفاق أي أوراق إضافية مساندة:
05
06
07
08
09
املرفقات  :نعم
10

164

 ال
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عدد الصحفات املرفقة:

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

مالحظات

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى طلب تغيري وثيقة مقيّدة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 05.
صفحة  3من 4

االعتماد
إعتماد الطلب من قبو ممثو إدارة اجلودة

إسم مسئول القطاع.......................... :

نعم

(الرجاء التأكد من أن جميـع اخلانـات السـابقة معبـأة كمـا
يجب قبو إرسال النموذج ملمثو إدارة اجلودة)
التوقيع...................................... :
إسم القطاع.................................. :

 ال

(الرجــاء إرســال النمــوذج للقطــاع املعنــي فــي حــال عــدم
املوافقــة (إعتمــاد) الطلــب مــع كتابــة مالحظاتــك أدنــاه إن
وجدت)
التوقيع...................................... :

مالحظات( :في حالة عدم إعتماد الطلب)

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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اإلصدار األول  1439هـ
وثيقة مقيّ
الخارجيةدة
الوثائق
قائمةتغيري
المحتوى طلب
05
رمز النموذج نن..إإ..عع04..
4
 4من 1
صفحة 1

إلستخدام ممثو إدارة اجلودة

قائمة الوثائق اخلارجية

 ال

يجب إاطار جميع من لديهم نسخ من الوثيقة  :نعم
أماكن

اجلهة

املسؤول عن

ﺑﻨسخ من
الوثيقة ﻫم :اإلصدار
الوثيقة
اﶈتﻔﻈﲔ اسم
م
مراقبتها
املصدرة لها
تواجدها
............................... ................................ )02 .......................... ................................ )01
01
............................... ................................ )04 .......................... ................................ )03
02
............................... ................................ )06 .......................... ................................ )05
03
............................... ................................ )08 .......................... ................................ )07
04
.......................... ................................ )09

............................... ................................ )10

05
مﻼﺣﻈاﺕ إلﻰ اﶈتﻔﻈﲔ ﺑﻨسخ من الوثيقة( :ميكن إستخدام أوراق إضافية)
06
07
08
09
10
توقيع ممثو إدارة اجلودة ......................... :التاريخ................................. :
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مالحظات

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى قائمة سجالت الجودة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 06.
صفحة  1من 1

قائمة سجالت اجلودة
اسم القطاع______________ :

م

عنوان النموذج

رمز
النموذج

رمز القطاع_____________ :

اإلصدار

اجلهة اﶈفوﻅ
لديها

مدة احلفظ

مالحظات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:
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اإلصدار األول  1439هـ
مطابقة
الخارجية
حالة عدم
الوثائق
قائمة عن
المحتوى اإلبالغ
07
ع 04..
ن  ..إإ  ..ع
النموذج ن
رمز النموذج
رمز
صفحة  1من 2
صفحة  1من 1

اﶈتوﻯ اﻹبالغ عﻦ حالة عدم مطابقة
قائمة الوثائق اخلارجية
اجلزء ا ول:
اسم القطاع:
اسم الوثيقة
م
التاريخ:

اإلصدار

اجلهة
أماكن
اسم مسؤول القطاع:

املسؤول عن

املصدرة لها
البالغ:
تواجدها اسم صاحب

مراقبتها

مالحظات

توضيح حالة عدم املطابقة:
01
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
02
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
03
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
04
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
05
اجلزء الثاني:
06
توقيع صاحب البالغ:

توقيع مسؤول القطاع:

07
الرقم املرجعي:

تاريخ استالم البالغ:

حتليو املشكلة:
08
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
09
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
10
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
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توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى اإلبالغ عن حالة عدم مطابقة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 07.
صفحة  2من 2

اإلجراء التصحيحي:
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
اإلجراء الوقائي:
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
.............. ................................ ................................ ................................ ................................
التاريخ املقترح لالنتهاء من اإلجراء التصحيحي:
تاريخ التدقيق على اإلجراء التصحيحي:
تاريخ إغالق احلالة:
اسم و توقيع املدقق الداالي:

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

توقيع ممثو إدارة اجلودة:
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى سجل اإلجراءات التصحيحية والوقائية
رمز النموذج ن  .إ  .ع 08.
صفحة  1من 1

سجو اإلجراءات التصحيحية والوقائية
رقم تقرير

م

عدم املطابقة

تاريخ االنتهاء
مستلم التقرير

من اإلجراء

القائم
القطاع

التصحيحي

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

باإلجراء
التصحيحي

تاريخ إغالق
احلالة

اإلصدار األول  1439هـ
اإلصدار األول  1439هـ
الداخيلخطة التدقيق الداخيل
المحتوى
المحتوى خطة التدقيق
09النموذج ن  .إ  .ع 09.
رمز النموذج ن  .إ  .ع .رمز
صفحة  1من 1

صفحة  1من 1

التدقيق الداالي
اطةالداالي
اطة التدقيق
____ هـ
____ هـ
عـــام عـــام
رمز القطاع

رمز القطاع

محرم

محرم

صفر

صفر

ربيع 1

ربيع 2

ربيع 1

جمادى12
ربيع

1
جمادى
جمادى 2

رجب

جمادى 2

شعبان

رجب

رمضان

شوال

شعبان

القعدة
ذورمضان

شوال

ذو احلجة

ذو القعدة

التاريخ:
التاريخ:

التاريخ:

التاريخ:

ذو احلجة

الجودة :
الجودة :
إدارةإدارة
ممثل
ممثل
توقيع
توقيع

إعتماد :مدير الجامعة:
إعتماد مدير الجامعة
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اإلصدار األول  1439هـ
الداخيل
التدقيقالخارجية
قائمة الوثائق
المحتوى برنامج
10
ع 04..
ن  ..إإ  ..ع
النموذج ن
رمز النموذج
رمز
صفحة  1من 1
صفحة  1من 1

الداالي
التدقيقاخلارجية
برنامج الوثائق
قائمة
الفترة من ( / /
مم

القطاع قيد التدقيق
اسم الوثيقة
(الرمز)

املو ف قيد
اإلصدار
التدقيق

هـ) إلى ( / /
أماكن
موضوع
تواجدها
التدقيق

اجلهة التوقي املسؤول عن
املصدرة لها
من

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
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توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:

هـ)

مراقبتها
إلى

فريق
مالحظات
التدقيق

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى فحص التدقيق الداخيل
رمز النموذج ن  .إ  .ع 10.
صفحة  1من 1

قائمة فحص التدقيق الداالي
اسم القطاع:

رقم التدقيق:

تاريخ التدقيق:
اسم املدقق عليه:

محاور التدقيق

نتائج الفحص
نعم

ال ميكن
التحديد

مالحظات التدقيق
ال

اسم وتوقيع املدقق الداالي:

توقيع ممثو إدارة اجلودة:

التاريخ:

التاريخ:
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى تقرير عدم المطابقة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 12 .
صفحة  1من 2

تقرير عدم املطابقة
التاريخ:

الرقم املرجعي:

اسم القطاع:

اسم املدقق الداالي:
اسم املدقق عليه:

وصف حالة عدم املطابقة:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
سبب حالة عدم املطابقة:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
توقيع املدقق عليه:
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توقيع املدقق الداالي:

التاريخ:

اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى تقرير عدم المطابقة
رمز النموذج ن  .إ  .ع 12 .
صفحة  2من 2

اإلجراء التصحيحي املقترح:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
التاريخ املقترح لالنتهاء من التنفيذ:
توقيع املسئول عن التنفيذ:

التاريخ:

تدقيق اإلجراء التصحيحي:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
اسم وتوقيع املدقق الداالي:

التاريخ:

توقيع ممثو إدارة اجلودة:

التاريخ:

توقيع ممثل إدارة الجودة :
التاريـــــخ:
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى تقرير التدقيق الداخيل
رمز النموذج ن  .إ  .ع 13 .
صفحة  1من 2

تقرير التدقيق الداالي
تاريخ التدقيق:
رقم التدقيق:

القطاع املدقق عليه:

مقر التدقيق:

املدقق عليهم:
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اإلصدار األول  1439هـ
المحتوى تقرير التدقيق الداخيل
رمز النموذج ن  .إ  .ع 13 .
صفحة  2من 2

اسم املدقق الداالي:
موضوع التدقيق:
تاريخ آار تدقيق على املوقع:
عدد تقارير عدم املطابقة بهذا
القطاع:

اعتماد املدقق الداالي:
التوقيع:

اعتماد ممثو إدارة اجلودة:
التوقيع:
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177
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اإلصدار األول  1439هـ
ملحقات دليل الجودة واإلجراءات العامة
صفحة  1من 21

الفصــــــــــــــــــــــو اخلــــــــــــــــــــــامس
ملحقـــــــــات دليـــــــــو اجلـــــــــودة
العامــــــــــــــــة
واإلجــــــــــــــــراءات
اخلامس
الفصـل

ملحقــــــات دليــــل اجلـــودة
واإلجـــــــــــراءات العامـــــــــة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 01تعميم معايل مدير الجامعة بتحديث أو
االنتهاء من إعداد نظام إدارة الجودة آيزو
صفحة  1من 3

Appendix- 01
تعميم معالي مدير اجلامعة بتحديث أو االنتهاء من إعداد نظام إدارة اجلودة آيزو
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 01تعميم معايل مدير الجامعة بتحديث أو
االنتهاء من إعداد نظام إدارة الجودة آيزو
صفحة  2من 3

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 01تعميم معايل مدير الجامعة بتحديث أو
االنتهاء من إعداد نظام إدارة الجودة آيزو
صفحة  3من 3
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 02جدول نسبة إنجاز إلحدى جهات الجامعة
في إعداد وثائق نظام إدارة الجودة
صفحة  1من 4

Appendix- 02
جدول نسبة اإلجناز إلحدى جهات اجلامعة في إعداد وثائق نظام إدارة اجلودة
لكلية  ___________/لعمادة _____________ /
________________________ Quality Management System Completion Index for/

م

اإلجناز

الوثائــــــــــــق

نعم

ال

الدرجة

01

الغالف

2

02

مخطط لتوزّع املباني وأدوار واملكاتب

2

03

قرار تشكيو فريق إعداد نظام إدارة اجلودة ( )ISOللمؤسسة

2

04

قرار إنشاء املؤسسة

2

05

سياق املؤسسة( :باللغة العربية واإلجنليزية)
05.1

نبذه عن املؤسسة (تاريخية – فنية – ارتباطها باملؤسسات ا ارى)

2

05.2

جدول مداالت ومخرجات العمليات في املؤسسة

2

05.3

جدول القضايا (املؤثرات ) الداالية واخلارجية التي تواجهها

2

املؤسسة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 02جدول نسبة إنجاز إلحدى جهات الجامعة
في إعداد وثائق نظام إدارة الجودة
صفحة  2من 4

م

اإلجناز

الوثائــــــــــــق
05.4

نعم

ال

الدرجة
2

جدول الشرائح املستفيدة من املنتجات واخلدمات التي تقدمها
املؤسسة وتوقعاتهم

05.5

جدول اجلهات ذات العالقة (ا طراف املعنية  -الداالية واخلارجية)

2

املؤثرة واملتأثرة بنظام إدارة اجلودة ( )ISOللمؤسسة ومتطلباتهم
06

راية ورسالة وأهداف املؤسسة (حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف وحتديد

2

الفرص والتحديات) (باللغة العربية واإلجنليزية)
07

سياسة اجلودة للمؤسسة (باللغة العربية واالجنليزية)

08

09

2

الهيكلة التنظيمية للمؤسسة
08.1

الهيكو التنظيمي حسب اإلدارات والوحدات

2

08.2

الهيكو التنظيمي حسب املناصب اإلدارية

2

08.3

الهيكو التنظيمي حسب ا رقام املرجعية

2

العمليات التي جتري في املؤسسة (يحدد في قائمة اإلجراءات فيما إذا كان
أساسية أو مساندة)
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

4

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 02جدول نسبة إنجاز إلحدى جهات الجامعة
في إعداد وثائق نظام إدارة الجودة
صفحة  3من 4

م

اإلجناز

الوثائــــــــــــق

10

نعم

ال

الدرجة

حتليو وتقييم اجملاطر
10.1

جدول اجملاطر ذات العالقة بالقضايا الداالية واخلارجية التي

2

تواجهها املؤسسة
10.2

جدول اجملاطر التي تتعلق بالعمليات

2

10.3

جدول اجملاطر التي تتعلق بتوقعات املستفيدين

2

10.4

جدول اجملاطر التي تتعلق باجلهات ذات العالقة ( املؤثرة واملتأثرة)

2

بنظام إدارة اجلودة ( )ISOللمؤسسة
11

10

وصف وأهداف ومهام إدارات ووحدات املؤسسة (وفقاً للهيكو التنظيمي
للمؤسسة حسب اإلدارات والوحدات)

12

مسؤوليات وصالحيات املناصب اإلدارية في املؤسسة (وفقاً للهيكو التنظيمي

6

للمؤسسة حسب املناصب اإلدارية)
13

قرارات تعيني أو تكليف املناصب اإلدارية في املؤسسة

2

14

دليو إجراءات العمليات ا ساسية في املؤسسة

4

 14.1قائمــة اإلجراءات املتخذة إلجناز العمليات

3

 14.2جدول اطوات تنفيذ كو إجراء

3

 14.3الرسوم التوضيحية لكو إجراء

3

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 02جدول نسبة إنجاز إلحدى جهات الجامعة
في إعداد وثائق نظام إدارة الجودة
صفحة  4من 4

م

الوثائــــــــــــق

نعم

ال

الدرجة

15

ملف أهداف اجلودة

3

16

ملف التخطيط للتغيير

3

17

ملف التدريب

3

18

ملف عملية الشراء

4

19

دليو النماذج

2

 19.1دليو النماذج الداالية

2

دليو النماذج اخلارجية

2

19.2
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اإلجناز

20

الرموز واملصطلحات العلمية

2

21

املراجع والوثائق اخلارجية

2

22

تقدمي مشروع النظام لعمادة التطوير واجلودة للتقييم وإعداد تقرير نهائي

1

23

مرحلة التدقيق الذات

2

24

مرحلة التدقيق الداالي

2

25

مرحلة استدعاء اجلهة املانحة

1

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 03قرار تشكيل فريق إعداد سياسة الجودة
في الجامعة
صفحة  1من 1

Appendix- 03
قرار تشكيو فريق إعداد سياسة اجلودة في اجلامعة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 04قرار سعادة وكيل الجامعة للتخطيط
والتطوير بتشكيل فريق المدققني الداخليني في الجامعة
صفحة  1من 1

Appendix- 04
قرار سعادة وكيو اجلامعة للتخطيط والتطوير بتشكيو فريق املدققني الدااليني في اجلامعة
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 05قرار سعادة وكيل الجامعة للتخطيط
والتطوير بتشكيل فريق ممثيل الجودة في الجامعة
صفحة  1من 1

Appendix- 05
قرار سعادة وكيو اجلامعة للتخطيط والتطوير بتشكيو فريق ممثلي اجلودة في اجلامعة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 06كتاب طلب اعتماد سياسة الجودة لجامعة
الملك سعود
صفحة  1من 1

Appendix- 06
كتاب طلب اعتماد سياسة اجلودة جلامعة امللك سعود
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 07قرار تشكيل فريق إعداد دليل الجودة ودليل
اإلجراءات العامة في الجامعة
صفحة  1من 1

Appendix- 07
قرار تشكيو فريق إعداد دليو اجلودة ودليو اإلجراءات العامة في اجلامعة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

191

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 08قرار تشكيل فريق تحكيم دليل الجودة
للجامعة وفق اإلصدار الخامس
صفحة  1من 1

Appendix- 08
قرار تشكيو فريق حتكيم دليو اجلودة للجامعة وفق اإلصدار اخلامس للمواصفة القياسية الدولية
)(ISO 9001
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 09فهرس المحتويات لجميع جهات الجامعة
صفحة  1من 4

Appendix- 09
فهرﺱ اﶈتويات جلميﻊ جهات اجلامعة
م
01
02
03
04
05
06

رقم الصفحة

اﶈتـــــــــــــــــــوى
الغالف
مخطط لتوزّع مباني وأدوار ومكاتب الكيان اإلداري
قرار تشكيو فريق إعداد نظام إدارة اجلودة ( )ISO 9001في الكيان اإلداري
قرار تكليف ممثو إدارة اجلودة في الكيان اإلداري
قرار إنشاء الكيان اإلداري
سياق الكيان اإلداري (باللغة العربية واالجنليزية)
6.1

نبذه عن الكيان اإلداري (تاريخيـة – فنيـة – ارتباطهـا بالكيانـات ا اـرى
في اجلامعة)

6.2

مداالت ومخرجات العمليات في الكيان اإلداري

6.3

جــدول القضــايا (املــؤثرات) الدااليــة واخلارجيــة التــي يواجههــا الكيــان
اإلداري

6.4

جــدول الشــرائح املســتفيدة مــن املنتجــات واخلــدمات التــي يقــدمها الكيــان
اإلداري وتوقعاتهم

6.5

جــدول اجلهــات ذات العالقــة (ا طــراف املعنيــة  -الدااليــة واخلارجيــة)
املــــؤثرة واملتــــأثرة بنظــــام إدارة اجلــــودة (9001

 )ISOللكيــــان اإلداري

ومتطلباتهم

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 09فهرس المحتويات لجميع جهات الجامعة
صفحة  2من 4

م
07

رقم الصفحة

اﶈتـــــــــــــــــــوى
راية ورسالة وأهداف الكيان اإلداري (حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف وحتديـد
الفرص والتحديات) (باللغة العربية واإلجنليزية)

08

سياسة اجلودة للكيان اإلداري (باللغة العربية واإلجنليزية)

09

الهيكلة التنظيمية للكيان اإلداري

10

9.1

الهيكو التنظيمي حسب اإلدارات والوحدات

9.2

الهيكو التنظيمي حسب املناصب اإلدارية

9.3

الهيكو التنظيمي حسب ا رقام املرجعية

حتليو وتقييم اجملاطر
 10.1جدول اجملاطر ذات العالقة بالقضـايا الدااليـة واخلارجيـة التـي يواجههـا
الكيان اإلداري
 10.2جدول اجملاطر التي تتعلق بالعمليات
 10.3جدول اجملاطر التي تتعلق بتوقعات املستفيدين
 10.4جدول اجملاطر التي تتعلق باجلهات ذات العالقة ( املؤثرة واملتـأثرة) بنظـام
إدارة اجلودة ( )ISO 9001للكيان اإلداري
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 09فهرس المحتويات لجميع جهات الجامعة
صفحة  3من 4

م
11

رقم الصفحة

اﶈتـــــــــــــــــــوى
وصف وأهداف ومهام إدارات ووحدات الكيان اإلداري (وفقاً للهيكو التنظيمي للكيان
اإلداري حسب اإلدارات والوحدات)

12

مسؤوليات وصالحيات املناصب اإلدارية في الكيان اإلداري (وفقاً للهيكو التنظيمي
للكيان اإلداري حسب املناصب اإلدارية)

13

قرارات تعيني أو تكليف املناصب اإلدارية في الكيان اإلداري

14

دليو العمليات التي جتري في الكيان اإلداري (يحدد في قائمة اإلجراءات فيما إذا
كان أساسية أو مساندة)

15

دليو إجراءات العمليات ا ساسية في الكيان اإلداري
 15.1قائمــة اإلجراءات املتخذة إلجناز العمليات
 15.2جدول اطوات تنفيذ كو إجراء
 15.3الرسوم التوضيحية لكو إجراء

16

ملف أهداف اجلودة

17

ملف التخطيط للتغيير

18

ملف التدريب

19

ملف عملية الشراء

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 09فهرس المحتويات لجميع جهات الجامعة
صفحة  4من 4

م
20

رقم الصفحة

اﶈﺘـــــــــــــــــــوى
دليو النماذج
20.1

دليو النماذج الداالية

 20.2دليو النماذج اخلارجية
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21

دليو اجلودة

22

دليو اإلجراءات العامة

23

الرموز واملصطلحات العلمية

24

املراجع والوثائق اخلارجية

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 10كتاب إىل عمادة تطوير المهارات
إلقامةبرامج تدريبية بشأن اآليزو في الجامعة
صفحة  1من 1

Appendix- 10
كتاب إلى عمادة تطوير املهارات إلقامةبرامج تدريبية بشأن اآليزو في اجلامعة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 11ملخص الخطة االسرتاتيجية لعمادة التطوير
والجودة
صفحة  1من 5

Appendix- 11

ملخص اخلطة االستراتيجية لعمادة التطوير واجلودة

الرايــــــــة
قيادة منظومة التطوير واجلودة نحو التميز في ا داء

الرســــــالة
تعزيز إدارة التخطـيط االسـتراتيجي واجلـودة وتو يـف املعلومـات لـدعم إدارة ا داء مـن اـالل التحـول
الرقمي لتحقيق راية اجلامعة " 2030نحو التميز"
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دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 11ملخص الخطة االسرتاتيجية لعمادة التطوير
والجودة
صفحة  2من 5

ا هداف واملبادرات االستراتيجية
الهـدف اإلسـتراتيجي ا ول  (SO1):غـرس ثقافـة التخطـيط واجلـودة فـي إدارة ا داء االسـتراتيجي
باجلامعة


املبادرة  (IN 1.1):تطـوير وتنفيـذ منظومـة لغـرس ثقافـة التخطـيط واجلـودة فـي إدارة ا داء
االستراتيجي



املبـادرة  (IN 1.2):تطــوير آليـات عمليـات غــرس ثقافـة التخطــيط واجلـودة فــي إدارة ا داء
االستراتيجي باجلامعة من االل منصة إتقان



املبادرة  (IN 1.3):بناء نظام لقياس ومراقبة إدارة ا داء

الهدف االستراتيجي الثاني  (SO 2):الدعم املستمر إلدارة اجلودة للوصول للتميز


املبـادرة  (IN 2.1):تنفيـذ نظـام إدارة اجلـودة ا كادمييـة باجلامعـة ليغطـي  %50مـن وحـدات
اجلامعة ا كادميية (البكالوريوس والدراسات العليا) في اجلودة والتـدقيق الـداالي واالعتمـاد
من االل منصة إتقان



املبــادرة  (IN 2.2):تطبيــق نظــام إدارة اجلــودة اإلداريــة ) (ISO 9001ليغطــي  %70مــن
الوحدات اإلدارية باجلامعة على منصة إتقان



املبادرة  (IN 2.3):تطبيق نظام إدارة جودة اجملتبـرات باجلامعـة ) (ISO/IEC 17025ليغطـي
 %20من مختبرات اجلامعة

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 11ملخص الخطة االسرتاتيجية لعمادة التطوير
والجودة
صفحة  3من 5

الهـدف االسـتراتيجي الثالـث  (SO3):متكـني إدارة التخطـيط والتطـوير ) (PMمـن العمـو بفعاليـة
وكفاءة للوصول للتميز با داء


املبادرة  (IN 3.1):تعزيز تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية  KSU2030واخلطـط االسـتراتيجية
جلميع وحدات اجلامعة (اإلدارية وا كادميية) على منصة إتقان



املبادرة  (IN 3.2):حتديد آليـات متابعـة إجنـاز اخلطـة االسـتراتيجية للجامعـة KSU2030
واطط الوحدات كافة



املبـادرة  (IN 3.3):وضـع آليـة ملتابعـة املشـاريع التطويريـة املرتبطـة بـاخلطط االسـتراتيجية
القائمة ورصد اكتمالها كدعم إلدارة التخطيط وا داء

الهدف االستراتيجي الرابع  (SO 4):دعم وتقوية نظم إدارة املعلومات باجلامعة


املبادرة  (IN 4.1):تطوير إطار إلدارة املعلومات باجلامعة)(IM



املبادرة  (IN 4.2):بناء آليـات إدارة املعلومـات ) (IMوالتـدريب والـدعم الفنـي لهـا وذلـك لـدعم
جميع وحدات اجلامعة ا كادميية واإلدارية
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املبادرة  (IN 4.3):إكمال املرحلة الثانية من حتديث منصة نظام إتقان

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
 Appendix- 11ملخص الخطة االسرتاتيجية لعمادة التطوير
والجودة
صفحة  4من 5

الهدف االستراتيجي اخلامس  (SO 5):بناء نظام داعم للدراسات والبحود املؤسسية باجلامعة


املبادرة  (IN 5.1):تطوير إطار بحود ودراسات مؤسسية باجلامعة



املبادرة  (IN 5.2):تطوير وتنفيذ آليـات البحـث املؤسسـي واسـتخراج املعلومـات ملراقبـة وقيـاس
أداء البحود املؤسسية من االل منصة إتقان



املبادرة  (IN 5.3):تو يف مخرجات الدراسات التطويرية بعمليات إتخاذ القرار املناسب

القيــــــــــم
إنطالقاً من قـيم ديننـا اإلسـالمي احلنيـف وثقافتنـا الغـراء ،فـإن عمـادة التطـوير واجلـودة تـؤمن وتلتـزم
بالقيم التالية :


اجلودة والتميز في ا داء:

تقيس العمادة أداءها من االل تطبيق مقاييس رفيعة املسـتوى حتتـرم الطموحـات الكبيـرة والسـعي وراء
التميّز من االل التزامنا بأرقى املقاييس الفكرية في التعليم والتعلم واالبتكار


القيادة والعمو بروح الفريق الواحد:

تلتــزم العمــادة التزام ـاً راســخاً بتعزيــز ا دوار القياديــة الفرديــة واملؤسســية التــي تــدفع عجلــة التطــوير
واجلودة مع إمياننا العميق باالحترافية واملسئولية واإلبداع والعمو بروح الفريق الواحد

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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 Appendix- 11ملخص الخطة االسرتاتيجية لعمادة التطوير
والجودة
صفحة  5من 5



حرية البحث واالستقصاء:

يعـد االستكشـاف الفكــري املنضـبط والصــادق جـوهر تقاليــدنا بـالتطوير واجلــودة الـذي يظهــر جليـاً فـي
جميع جوانب ا نشطة العلمية والدراسية واالجتماعية والتميز للجامعة


العدالة والنزاهة:

تلتزم العمادة مببادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي ويلتـزم جميـع أعضـاء مجتمـع
العمادة بأعلى درجات ا مانة واالحترام وا االقيات املهنية


الشفافية واملساءلة:

تلتزم العمادة التزاماً راسﺨاً بعرﺽ فكرها وأفكارها على اﺠﻤﻟتمع والعلماء لقياﺱ مقدار إسهاماتها في إدارة
اجلــودة نحــو التميــز ،ويلتــزم جميــع أعضــاء مجتمعنــا بــاحترام قيّمنــا فــي جميــع أنشــطة وممارســات اجلــودة
والتطوير


التعلم املستمر:

تلتزم العمادة بدعم التعلم املستمر دااو مجتمع اجلامعة واارجه وتعزيز التميز با داء ومنـوه املسـتمر
باﺠﻤﻟتمع
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

 1439هـ
األولهـ
اإلصدار1439
اإلصدار األول
واإلجراءات العامة
والتعريفات
دليل الجودة
المصطلحات
ملحق ملحقات
صفحة 16من 21
صفحة  1من

ملحق املصطلحات والتعريفات

الفصــــــــــــــــــــــو اخلــــــــــــــــــــــامس
ملحقـــــــــات دليـــــــــو اجلـــــــــودة
واإلجــــــــــــــــراءات العامــــــــــــــــة

ملحق املصطلحات والتعاريف

اسم المنصب
مراجعة :اسم
مراجعة:
المنصب

التوقيع :التوقيع:

اسم المنصب
مراجعة :اسم
مراجعة:
المنصب

التوقيع :التوقيع:
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اإلصدار األول  1439هـ
ملحق المصطلحات والتعريفات
صفحة  2من 6

حلقــــة دمنـــــج

.1

حلقة دمنج هـي أسـلوب يسـتخدم فـي املؤسسـات لضـمان التحسـني املسـتمر حيـث يـتم فـي هـذا ا سـلوب
التخطيط أوالً ثم التنفيذ ،وبالتالي القياس فالتحسني وبشكو مستمر ،وينسب هذا ا سلوب إلى عـالم اجلـودة
ويليام ادواردز  (W . Edwards Deming) 1993-1900الذي قام بطرح نظريته املسماة بحلقة دميـنج التـي
بناها علـى أربعـة محـاور (التخطـيط – التنفيـذ – القيـاس – التحسـني) ونـادى بهـا كوسـيلة للتحسـني املسـتمر
للجودة.

.2

فريق مدارسـة املواصـفة القياسيــــــــة الدوليــــة )(ISO 9001:2015
في جامعة امللك سعود
هو فريق عمو مؤق مت تشكيله فـي جامعـة امللـك سـعود بعـد إصـدار منظمـة اآليـزو إلصـدارها اخلـامس

كان مهمته ،دراسة املواصفة القياسية الدولية وتبيان الفرق بني متطلبات وفلسفة التطبيق في اإلصدار الرابـع
واإلصدار اخلامس.

.3

ممثو إدارة اجلودة في جامعة امللك سعود
هو أحد منسوبي جهات اجلامعة التي تعد أو تطبق نظام إدارة اجلـودة ) ،(ISO 9001يكـون صـلة الوصـو

بـــني اجلهـــة التـــي يعمـــو لـــديها وعمـــادة التطـــوير واجلـــودة ويكـــون علـــى درايـــة كاملـــة مبلـــف نظـــام إدارة

204

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
وفـق المواصفـة القياســية الدوليـــة ) ( ISO 9001 : 2015
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التوقيع:
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ملحق المصطلحات والتعريفات
صفحة  3من 6

اجلـــــودة ) (ISO 9001لهـــذه اجلـــهة ولديـــــه املهـــــــارة الالزمـــــــة إلدارة عمليـة تطبيـــــق نظـــــــــــــام إدارة
اجلودة ) (ISO 9001والتعديو على وثائق النظام واكتشاف ورفع حاالت عدم املطابقة.

.4

فريق ممثلي اجلودة في جامعة امللك سعود
هو فريق عمو دائم أعضااه هم منسوبو جامعة امللك سعود ،وميثلون صلة الوصو بني جهات اجلامعة التـي

تعد أو تطبق نظـام إدارة اجلـودة ) (ISO 9001وبـني عمـادة التطـوير واجلـودة ،مت تشـكيو هـذا الفريـق بقـرار
من وكيو اجلامعة للتخطيط واجلودة ويرأسه عميد التطوير واجلودة ).(Appendix - 05

.5

فريق املدققني الداالني في جامعة امللك سعود
هو فريق عمو دائم أعضـااه هـم منسـوبو جامعـة امللـك سـعود واحلاصـلون إمـا علـى شـهادة مـدقق داالـي

معتمد ) (Internal Auditorولديه اخلبرة الكافية في إجناز عمليات التدقيق الـداالي ،أو علـى شـهادة كبيـر
مدققني ) ،(Lead Auditorمت تشكيو هذا الفريق بقرار من وكيو اجلامعة للتخطيط واجلـودة ويرأسـه عميـد
التطوير ).(Appendix - 04

.6

اإلدارة )(Management
هي العملية اإلدارية التي تتضمن التطبيق الفعلي جلميع السياسات واإلجراءات التي يتم وضعها من قبـو

اإلدارة العليا ،والتأكد من تنفيذها واضعةً ا ساليب الناجعة لنجاحها.

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:
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.7

اإلدارة التنفيذيـــة )(Administration
هي السلطة العليا في املؤسسة التي حتدد كيفيـة سـير العمـو فـي أقسـام الكيانـات اإلداريـة فـي املؤسسـة

وتقوم بوضـع مجموعـة مـن السياسـات واإلجـراءات التـي توضـح آليـة العمـو فـي املؤسسـات تخطـط لتنفيـذها،
ومتتلك صالحيات ال محدودة.

.8

دليـــــو اجلــــــودة
هو دليو تنفيذي نظري أو إسقاط ملتطلبات نظام إدارة جـودة مت إصـداره مـن املنظمـة الدوليـة للتقيـيس،

على مؤسسة ما ،يتم من االله تبيان اآلليات التنفيذية التي تتخذها املؤسسة لتحقيق متطلبات النظام.

.9

دليــــو اإلجـــراءات العامــــة
هـو دليـو تنفيــذي عملـي جلميـع اإلجــراءات املشـتركة علـى مســتوى املؤسسـة ،يكمّـو هــذا الـدليو ،دليـو

إجراءات تنفيذ العمليات في املؤسسة.

 .10قيــــــــــــــــــــاس ا داء
هـو تقــدير نتـائج ا عمــال فـي مؤس ســة مـا ،لتحديــد مـدى فاعليــة السياسـات واإلجــراءات ومـدى كفايــة
العمليات ،وحتديد إجراءات التغيير ملعاجلة القصور في إجناز العمليات.
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اإلصدار األول  1439هـ
المراجـــــــــــــــــــــع
صفحة  5من 6

 .11مؤشر قياس ا داء )Key Performance Indicators(KPI
إن مؤشر قياس ا داء هو حالة اإلبالغ عن سير العمليات في مؤسسة ما ،لتفادي فشو أي عمليـة،وإلجراء
عملية القياس يتم وضع مؤشر أو أكثر لقياس ا داء لكو عملية.

 .12الكيــــــــــــان اإلداري
هو عبارة عن جهة اعتبارية في املؤسسات ترتبط فيما بينها وفق ترتيب معني سواءً كان أفقياً أو عموديـاً،
يتم توزيع أهداف املؤسسة اإلستراتيجية ومبادراتها ومشاريعها على هذه الكيانات اإلدارية لتحقيقها (وحـدة -
شعبة  -إدارة  -مركز ....الخ) وهذا مـا يسـمى مبهـام الكيـان اإلداري ،ميكـن أن يحتـوي الكيـان الواحـد علـى عـدة
كيانات إدارية مرتبطة بـه يشـتركون فـي حتقيـق هـدف إسـتراتيجي أو عـدة أهـداف إسـتراتيجية ،تسـمى آليـة
الربط بني الكيانات اإلدارية بهيكلة املؤسسة والناجت عن الهيكلة بالهيكو التنظيمي حسب الكيانات اإلدارية

 .13التنظيـــــــــــــــم
التنظــيم هــو ا داة التــي متكّــن املؤسســات تنفيــذ السياســات واإلجــراءات ،بأســلوب يتــيح تضــافر جه ـود
منسوبي املؤسسة لتحقيق أهدافها.

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب
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 .14العمليات  -اإلجراءات  -اخلطوات التنفيذية
هي منط تنفيذي شامو لتحقيق وتشغيو أهداف أو مبادرات أو مشاريع املؤسسات ،يتم حتقيقه مـن اـالل
إجراءات تنفيذية تفصيلية ومن اـالل اطـوات تنفيذيـة محـدّدة املسـؤولية وآليـة التنفيـذ (اسـتخدام منـاذج
محددة مثالً).

 .15الوثائق املقيدة في أنظمة إدارة اجلودة جلامعة امللك سعود
الوثائق املقيدة في أنظمـة إدارة اجلـودة فـي جامعـة امللـك سـعود هـي تلـك الوثـائق التـي تعتبـر جـزءاً مـن
النظـام ،والتــي متـ مراجعتهــا واعتمادهــا مــن اجلهــات صــاحبة الصــالحية ،التــي ال يســمح بالتعــديو عليهــا إال
مبعرفة اجلهة التي راجعتها وموافقة اجلهة التي اعتمدتها.
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دليل الجودة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  1من 4

قوائم اجلداول والنماذج وامللحقات املستخدمة في دليو نظام إدارة اجلودة في اجلامعة

قوائم اجلداول والنماذج وامللحقات
املستخدمة في دليل إدارة اجلودة
واإلجراءات العامة في اجلامعة
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صفحة  2من 4

قائمة اجلداول املستخدمة في دليو نظام إدارة اجلودة في اجلامعة
م
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رقم اجلدول

وصـــــــــــــــــف اجلـــــــــــــــــــدول

01

جدول العمليات ا ساسية  -مداالتها ومخرجاتها

Annex-1

02

جدول املنتجات واخلدمات ومتطلباتها

Annex-2

03

جدول املستفيدين واحتياجاتهم وتوقعاتهم

Annex-3

04

جدول مداالت ومخرجات العمليات

Annex-4

05

جدول ا طراف املعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم

Annex-5

06

جدول القضايا (املؤثرات) الداالية واخلارجية

Annex-6

07

جدول حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) للمستفيدين

Annex-7

08

جدول حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) لألطراف ذات العالقة

Annex-8

09

جدول حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) للقضايا الداالية واخلارجية

Annex-9

10

جدول حتليو اجملاطر (التهديدات والفرص) للعمليات واإلجراءات

Annex-10

11

جدول التحليو والتقومي

Annex-11

12

جدول متابعة إجراء التحليو والتقومي

Annex-12

13

جدول املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات اارجية

Annex-13

14

جدول التغيرات اجملطط لها

Annex-14

دليل الجودة واإلجراءات العامة لجامعة الملك سعود
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مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

مراجعة :اسم المنصب

التوقيع:

اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق )(ISO 9001 : 2015
صفحة  3من 4

قائمة النماذج املستخدمة في دليو اإلجراءات العامة في اجلامعة
وصــــــــــــــف النمـــــــــــــــــــوذج

م

رقم النموذج

01

منوذج أجندة اجتماع مراجعة اإلدارة

Form - 01

02

منوذج مـحضر اجتماع مراجعة اإلدارة

Form - 02

03

منوذج قائمة توزيع الوثائق املقيدة

Form - 03

04

منوذج قائمة الوثائق اخلارجية

Form - 04

05

منوذج طـلب تغيير وثيقة مقيدة

Form - 05

06

منوذج قائمة سجالت اجلودة

Form - 06

07

منوذج اإلبالغ عن حالة عدم مطابقة

Form - 07

08

منوذج سجو اإلجراءات التصحيحية والوقائية

Form - 08

09

منوذج اطة التدقيق الداالي

Form - 09

10

منوذج برنامج التدقيق الداالي

Form - 10

11

منوذج قائمة فحص التدقيق الداالي

Form - 11

12

منوذج تقرير عدم املطابقة

Form - 12

13

منوذج تقرير التدقيق الداالي

Form - 13
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اإلصدار األول  1439هـ
دليل الجودة وفق ()ISO 9001 : 2015
صفحة  4من 4

قائمة امللحقات املستخدمة في دليو نظام إدارة اجلودة في اجلامعة
م
01

02
03
04

05
06
07

212

رقم امللحق

وصـــــــــــــــــف امللحـــــــــــــــــق
تعميم معـالي مـدير اجلامعـة بتحـديث أو االنتهـاء مـن إعـداد نظـام إدارة
اجلودة آيزو.
جدول نسبة إجناز إلحـدى جهـات اجلامعـة فـي إعـداد وثـائق نظـام إدارة
اجلودة.
قرار تشكيو فريق إعداد سياسة اجلودة في اجلامعة.

Appendix - 01

Appendix - 02
Appendix - 03

قرار سعادة وكيو اجلامعة للتخطيط والتطـوير بتشـكيو فريـق املـدققني
الدااليني في اجلامعة.
قـرار سـعادة وكيــو اجلامعـة للتخطـيط والتطــوير بتشـكيو فريـق ممثلــي
اجلودة في اجلامعة.
كتاب طلب اعتماد سياسة اجلودة جلامعة امللك سعود ة.

Appendix - 04

Appendix- 05
Appendix - 06

قــرار تشــكيو فريــق إعــداد دليــو اجلــودة ودليــو اإلجــراءات العامــة فــي
اجلامعة.

Appendix - 07

08

قرار تشكيو فريق حتكيم دليو اجلودة للجامعة وفق اإلصدار اخلامس.

Appendix - 08

09

فهرﺱ اﶈتويات جلميﻊ جهات اجلامعة

Appendix - 09
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اإلصدار األول  1439هـ
المراجـــــــــــــــــــــع
صفحة 2من 2

املراجـــــــــــــــــع
)(ISO 9001 : 2008

[]1
[]2
[]3

)(ISO 9001 : 2015
[http://www.iso.org/iso] ISO
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[]5
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وكــالة الجامعــة للتخطــيط والتطويـر

عمــــــــــادة التطويـــــــــر والجــــــــودة

