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مقدمة
قامت جامعة حائؿ  -تزامنان مع زيادة الكعي العالمي بمكاصفات الجكدة -بإنشاء نظػاـ إدارة الجػكدة ليتطػابؽ م ػ ػ ػػع متطمب ػ ػ ػ ػػات

المكاصفة العالمية  .ISO 9001:2015كمسايرة لهذا التكجه فقد قامت الجامعة بإعداد دليؿ يعد كثيقة أساسية في نظػاـ إدارة الجػكدة
كما أف كؿ ما جاء به مف المتطمبات ممزمة لجميع العامميف بجامعة حائؿ.

ويوضح هذا الدليؿ الخطكات التي تتبعها الجامعة لممحافظة الدائمة عمى التنفيذ الفعاؿ لمتطمبات نظاـ إدارة الجكدة كالتي تػتـ

مف خالؿ تحديد سياسة كأهداؼ الجكدة بجامعة حائؿ كتكريس جهكد جميػع العػامميف لتحقيقهػا ممػا يػؤدم إلػى التفػرد كالتميػز فػى تقػديـ
الخػػدمات التعميميػػة كمػػا يبػػيف الػػدليؿ االلت ػزاـ المسػػتمر نحػػك تنفيػػذ العمميػػات بالشػػكؿ المطمػػكب ب ػػرض إر ػػاء المسػػتفيديف كاألط ػراؼ
المهتمة ذات العالقة كتحقيؽ المعايير القياسية كتمبية المتطمبات الخاصة بتكقعات المستفيديف كر اهـ.
كممػػا يجػػب أخػػذت فػػى االعتبػػار أف هػػذا الػػدليؿ تمػػت مراجعتػػه بكاسػػطة مػػدير إدارة الجػػكدة كاعتمػػادت مػػف معػػالى مػػدير الجامعػػة كس ػيتـ

مراجعته مرة سنكيان عمى األقؿ ل ماف تكافقه مع تطمعات جامعتنا كالتحديثات التي قد تط أر عمى النظاـ.

نبذة عن جامعة حائل

تأسست جامعة حائؿ بعد صدكر األمر السامي يكـ الثالثاء  30جمادم اآلخر 1426هػ المكافؽ  7يكنيه 2005ـ لتككف

إ افة جديدة إلى عقد الجامعات السعكدية كقد
اآللي ككمية العمكـ ككمية الطب ثـ تـ

مت فى بدايتها كمية المجتمع ككمية الهندسة ككمية عمكـ ككمية هندسة الحاسب

ـ كمية المعمميف كسميت باسـ كمية التربية فى شطر الطالب كالطالبات .

وتوالت مسيرة الجامعة فى إنشاء العديد مف الكميات األخرل؛ لتقكـ بدكرها البناء فى إعداد خريجيف بمختمؼ التخصصات

العممية لسد حاجة المجتمع المحمي مف هذت التخصصات كفيما يمي بيانان بكميات الجامعة كبرامجها األكاديمية:

 .1كمية العمكـ الطبية التطبيقية (أشعة تشخيصية  -عالج طبيعي  -ت ذية عالجية – مختبرات سريرية)
 .2كمية التمريض ( التمريض)

 .3كمية عمكـ الصحة العامة ) معمكماتية الصحية  -صحة العامة  -إدارة صحية)
 .4كمية الهندسة) هندسة مدنية  -هندسة كهربائية  -هندسة مكانيكية  -هندسة كيميائية -هندسة صناعية  -هندسة معمارية )
 .5كمية عمكـ كهندسة الحاسب اآللي) عمكـ حاسب  -هندسة البرمجيات  -هندسة الحاسب اآللي)
 .6كمية العمكـ) فيزياء  -كيمياء  -أحياء دقيقة – ريا يات)
 .7كمية المجتمع) إدارة أعماؿ  -هندسة إلكتركنيات كقياسات  -نظـ الحاسب االلي) .

 .8كمية التربية) ثقافة إسالمية  -تربية خاصة  -عمـ النفس  -االقتصاد المنزلي  -رياض األطفاؿ -صفكؼ أكلية – تربية
بدنية – تربية فنية)
 .9كمية اآلداب كالفنكف) السياحة  -اآلثار  -الم ة العربية  -الم ة اإلنجميزية  -الخدمة االجتماعية – التاريخ  -الج رافيا)
 .10كمية إدارة األعماؿ(إدارة كنظـ معمكمات  -محاسبة  -اقتصاد – تمكيؿ)
 .11كمية الشريعة كالقانكف ( الشريعة )
 .12كمية الطب البشرم ( الجراحة )
 .13كمية طب األسناف
 .14كمية الصيدلة ( دكتكر صيدلي)
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واستكماالا لمسيرة الجامعة كسعيها لتقديـ الخدمات التعميمية المتميزة ألبناء الكطف في منطقة حائؿ؛ فقد حرصت إدارة الجامعة

عمي إنشاء العديد مف الفركع بالمحافظات المختمفة؛ حيث تـ إنشاء ثالثة فركع هي ( الحائط كالشممي كالبقعاء) في العاـ الدراسي

1434/1433ق ثـ تمي ذلؾ افتتاح ثالثة فركع أخرم هي ( الشناف كسميراء غزالة) فى العاـ الدراسي  1435/1434ق كأخي انر تـ

افتتاح فرع (مكقؽ) في العاـ الدراسي 1437/1436ق .
الرؤية:

الريادة كالتميز في العممية التعميمية كالبحثية كخدمة المجتمع لممساهمة في بناء مجتمع كاقتصاد المعرفة

الرسالة:

تعميـ نكعي كتميز بحثي يهدؼ إلى تنمية كخدمة المجتمع مف خالؿ بيئة تعميمية جاذبة كشراكة مجتمعية رائدة كتكظيؼ أمثؿ لممكارد

المتاحة كفؽ أف ؿ الممارسات كالخدمات التقنية

 .1مجال التطبيق :

دليل الجودة

يصؼ دليؿ الجكدة الخاص بجامعة حائؿ نظاـ إدارة الجكدة في الجامعة كهيكؿ هذا الدليؿ يتفؽ مع متطمبات نظاـ إدارة الجكدة

 .ISO 9001:2015كالذم ينطبؽ عمى جميع النشاطات المطبقة كالمعمكؿ بها في جامعة حائؿ.

 .2المراجع المستخدمة :

تـ الرجكع في ك ع نظاـ إدارة الجكدة بجامعة حائؿ إلى:


المكاصفة القياسية العالمية .ISO 9001:2015



القكانيف الجامعة لمعمؿ كالمرتبطة بنشاط الجامعة الصادرة بالمممكة العربية السعكدية.



المكائح كالنظـ الداخمية بالجامعة.

 .3المصطمحات والتعريفات:

المصطمحات الكاردة بهذا الدليؿ كالمستخدمة في نظاـ إدارة الجكدة بالجامعة يتـ الرجكع فيها لممكاصفة الدكلية .ISO 9000:2015
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 .4سياق الجامعة Context of Organization
 1-4فهم الجامعة وسياقها Understanding the organization and its context

قامت جامعة حائؿ بتحديد العكامؿ الخارجية كالداخمية كالتي تؤثر عمى قدرتها في تحقيؽ أهداؼ نظاـ إدارة الجكدة كسيتـ مراجعة تمؾ
العكامؿ ل ماف تحديد الجديد منها لتحقيؽ النتائج المرجكة .كلمزيد مف المعمكمات حكؿ تمؾ العكامؿ يرجى االطالع عمى الكثيقة رقـ
.HU-QMS-CNXT-01

 2-4فهم احتياجات وتوقعات األطراف المهتمة Understanding the needs and expectations of interested parties

قامت جامعة حائؿ بتحديد األطراؼ المهتمة  Interested Partiesذات العالقة بنظاـ إدارة الجكدة بسبب تأثيرهـ الكاقع أك المحتمؿ

عمى قدرة الجامعة عمى استمرار تقديـ خدماتها التعميمية التي تتكافؽ مع متطمبات العمالء كالمتطمبات القانكنية كالتنظيمية التي تنطبؽ
عميها ككذلؾ تحديد متطمبات هذت األطراؼ المهتمة ذات العالقة بنظاـ إدارة الجكدة كلمزيد مف المعمكمات حكؿ ذلؾ يرجى االطالع
عمى الكثيقة رقـ .HU-QMS-CNXT-02

 3-4تحديد مجال العمل لنظام إدارة الجودة Determining the scope of the quality management system
يتحدد مجاؿ العمؿ لنظاـ إدارة الجكدة الذم تـ تأسيسه كتطبيقه في جامعة حائؿ فى

ماف كتأكيد الجكدة كتعزيز

ر ا العمالء في مجاؿ تقديـ خدمات المكارد البشرية كالمشتريات كاألمف كالسالمة كالخدمات المالية كغيرها مف الخدمات التى

تتماشى كتتالءـ مع متطمبات العمالء (الداخمييف كالخارجييف) كأم مكاصفات أخرل مطمكبة كبما يمبي متطمبات المكاصفة
العالمية ISO 9001:2015
وانطالقا مف مسؤكلية الجامعة في تحقيؽ أعمى درجة ممكنة مف ر ا العمالء كبما يفكؽ تكقعاتهـ

تحقيؽ رؤيتها كرسالتها

كفى إطار

فإنها تسعى إلى تقديـ العديد مف الخدمات في النكاحي التعميمية كالبحثية كخدمة المجتمع كمف هذت

الخدمات ما يمي:
أوالا :الخدمات التعميمية:

تعمل الجامعة عمي تحقيؽ مستكم عممي متميز لطالبها في كافة التخصصات الطبية كالعممية كاإلنسانية األمر الذم

يتطمب تكفير العديد مف الخدمات كالتي تتمثؿ في الخدمات التالية:
أ .الخدمات الطالبية كتشمؿ:
 خدمات القبكؿ كالتسجيؿ.
 خدمات اإلرشاد األكاديمي.

 خدمات تكفير السكف المالئـ لمطالب كفؽ المكائح المنظمة لذلؾ.
 الخدمات الطبية مثؿ :تحكيؿ لممستشفيات كاستقباؿ التقارير الطبية كاحالتها لمكميات.
 الخدمات المكتبية مثؿ :إعارة الكتب استخداـ الحاسب اآللي بالمكتبة كالنسخ كالتصكير كتقديـ المساعدة في البحث
عف المصادر كالمقاالت المستخدمة في األبحاث العممية.

 خدمات األنشطة كالبرامج الطالبية :حيث تتيح لمطالب فرصة تحصيؿ المعارؼ كالخبرات كالمهارات التي تؤهمهـ
لممشاركة الفاعمة داخؿ الجامعة كخارجها كمنها :النشاط العممي  -النشاط الثقافي  -النشاط االجتماعي  -النشاط
الفني كالمهني  -النشاط الكشفي (الجكالة )  -األندية الطالبية.


خدمات النقؿ مف كالي الجامعة :كهي خدمة مجانية لمطالبات خالؿ السنة الدراسية.
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خدمات تطكير المهارات الذاتية لمطالب كتشمؿ :الدكرات ككرش العمؿ كالندكات كالكراسي العممية؛ حيث تقدـ
الجامعة دكرات في مجاالت متعددة لمطالب كالخريجيف ك تقدـ هذت الدكرات عمى امتداد العاـ الدراسي.



خدمات اإلرشاد النفسي (مركز االرشاد النفسي) العديد مف الخدمات المهمة لمطالب منها اإلرشاد الفردم أك
الجماعي االختبارات المعيارية معالجة بعض المشاكؿ النفسية مثؿ القمؽ االكتئاب كالمهارات األكاديمية.



الخدمات المقدمة لمطالب المتعثريف دراسيا مثؿ ( :برنامج قبمت التحدم) كالهدؼ منه تقديـ الدعـ العممي لهؤالء

الطالب.
ب .خدمات أع اء هيئة التدريس كتشمؿ:


تجهيز القاعات كالمعامؿ طبقان لمتطمبات تدريس البرامج كالمقررات.



تكفير مصادر المعرفة المختمفة( المكتبة الكقية كالمكتبة االلكتركنية).



الشركات المجتمعية الخاصة بتنفيذ مقررات الخبرة الميدانية.
ا
تكفير



إعداد الجداكؿ الدراسية.



اتاحة نسخ مف دليؿ االرشاد األكاديمي كدليؿ الجامعة ..كغيرها مف األدلة التي تيسر عمؿ األع اء.



تكفير مستمزمات تطبيؽ االختبارات المختمفة.



تطكير مهارات أع اء هيئة التدريس مف خالؿ الدكرات كالكرش التدريبة التي تقيمها الجامعة في مجاالت التدريس
كالتخصص األكاديمي كالتنمية المهنية.



إتاحة الفرصة لألع اء لممشاركة في المؤتمرات المحمية كالدكلية مع تحمؿ المصاريؼ الالزمة لذلؾ كفؽ المكائح المعمنة.

ثانيا الخدمات البحثية:

تعمل الجامعة عمي تحقيؽ مستكم بحثي متميز في كافة التخصصات الطبية كالعممية كاإلنسانية األمر الذم يتطمب

تكفير العديد مف الخدمات البحثية منها :

أ .تكفير العديد مف الخدمات اإلدارية كالفنية كالمالية الالزمة إلجراء البحكث العممية كتمكيف الباحثيف مف إجراء أبحاثهـ في ظركؼ
عممية مالئمة.

ب .تقديـ خدمات النشر العممي كالترجمة؛ لتعزيز كتكثيؽ اإلنتاج الفكرم لمنسكبي الجامعة.
ج .تطكير المهارات البحثية لمنسكبي الجامعة مف خالؿ الدكرات كالندكات كالكرش التطبيقية ف الن عف إقامة المؤتمرات
العممية في شتي فركع العمـ.

د .تيسير مشاركة منسكبي الجامعة في األبحاث الممكلة كاألبحاث الجماعية.

ق .خدمة منسكبي الجامعة مف مبتعثيف كمبتعثات الراغبيف في اكماؿ الدراسات العميا أك تطكير مهاراتهـ عف طريؽ التدريب.
ك .تمكيف منسكبي الجامعة مف المبتعثيف كالمبتعثات مف مكاصمة دراساتهـ العميا عف طريؽ االبتعاث الخارجي اكالداخمي إلي
الجامعات المتميزة.
ز .تدشيف المكقع اإللكتركني لخدمات المبتعثيف كالذم يحتكم عمى جميع ما يحتاجه المبتعث كعمى جميع االجراءات
انتهاء بتخرجه كحصكله عمى الدرجة المبتعث لنيمها.
المطمكبة منه نظاما بداية مف تقديـ الطمب ك ن
ثالث ا الخدمات المجتمعية
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تعمل الجامعة عمي تحقيؽ مستكم مف الخدمات المجتمعية يتفؽ كطبيعة كافة التخصصات الطبية كالعممية

كاإلنسانية األمر الذم يتطمب تكفير العديد مف الخدمات كالتي تتمثؿ في الخدمات التالية:
أ.

إعداد العنصر البشرل القادر عمى إحداث التنمية المنشكدة بالمجتمع السعكدم مف خالؿ إعداد الطالب كقكل عاممة قادرة
عمى مكاجهة الت يرات العممية كالتكنكلكجية في مجاالت سكؽ العمؿ.

ب .إتاحة الفرصة أماـ هيئة التدريس مف ذكل الخبرة لتستفيد بهـ المؤسسات المختمفة في مجاالت اإلنتاج كالخدمات المختمفة
بما يحقؽ آماؿ كتطمعات المجتمع السعكدم.
ج .القياـ بالبحكث التطبيقية كالمؤتمرات التي تسعي إلي دراسة مشكالت المجتمع كمؤسساته؛ بما يسهـ في رقي المجتمع
كحؿ مشكالته.
د .تقديـ الخبرات كاالستشارات العممية كالتقنية لمؤسسات المجتمع المحمي كالقطاع الخاص مف خالؿ كميات كعمادات
الجامعة كؿ حسب تخصصه.
ق .تعميـ الكبار مف جميع األعمار ( التعميـ المستمر ) كالتدريب المستمر لممهنييف لرفع كفايتهـ كاكسابهـ الخبرات الالزمة
ألداء المهنة.
ك .نشر العمـ كالمعرفة بيف أبناء المجتمع المحمى مف خالؿ الندكات كالمحا رات كالدكرات التدريبية المتنكعة؛ لمساعدتهـ
عمى حؿ مشكالتهـ كتطكير مهارتهـ لمكاجهة التحديات اآلنية كالمستقبمية.
ز .عقد الشراكات مع مختمؼ مؤسسات المجتمع المحمي لتحقيؽ أهدافها كاالستفادة منها في تحقيؽ رؤية كرسالة الجامعة.
رابع ا :الخدمات األلكترونية

تعمل الجامعة عمي تحقيؽ مستكم مف الخدمات االلكتركنية التي تتفؽ كطبيعة مجاالت عمؿ الجامعة (التعميمية

كالبحثية كخدمة المجتمع) األمر الذم يتطمب تكفير العديد مف الخدمات كالتي تتمثؿ في الخدمات التالية:
أ .الخدمات الطالبية كمنها:


البكابة االلكتركنية.



نظاـ البانر.



المكتبة الرقمية.



خدمات الكام فام.



خدمات االنترنت.



نماذج خاصة بالطالب مثؿ :طمب بطاقة جامعية طمب سكف النمكذج التعريفي التكجيه كاالرشاد.

ب .خدمات أع اء هيئة التدريس كمنها:


البكابة االلكتركنية.



إنشاء صفحات خاصة بهـ اك بنتائج ابحاثهـ المعممية.



نظاـ إدارة التعمـ ( البالؾ بكرد )



المكتبة الرقمية.
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خدمات الكايؼ ام.



خدمات االنترنت.



تكفير النماذج االلكتركنية مثؿ :طمب االنتقاؿ الداخمي طمب صيانة االجهزة تعريؼ بالراتب كبدؿ العمؿ طمب
التذكرة  .....كغيرها مف الخدمات االلكتركنية متكفرة عمى المكقع االلكتركني لمجامعة .

بنود غير قابمة لمتطبيق Non Applicable Clauses

تـ تطبيؽ جميع المتطمبات القياسية لممكاصفة  ISO 9001:2015بنظاـ إدارة الجكدة في جامعة حائؿ كنظ انر لطبيعة أنشطة

كخدمات الجامعة فإف هناؾ بعض البنكد غير قابمة لمتطبيؽ كما يمي:
Justification for non-applicability

Clause Number & Title

Hail University doesn’t involve in any
Development of products and kind
of design & development
activities of products & services

S/N

ISO 9001:2015
8.3 Design and
services

 4-4نظام إدارة الجودة وعممياته Quality management system and its processes

01

قامت جامعة حائؿ بإنشاء كتطبيؽ نظاـ إدارة الجكدة كصيانته كتحسينه باستمرار محتكيا عمى العمميات الالزمة كتفاعالتها كفقا
لمتطمبات المكاصفة القياسية .ISO 9001:2015

وقد تـ تحديد جميع العمميات الالزمة لنظاـ إدارة الجكدة كتطبيقاتها في جميع أنشطة كخدمات الجامعة كما يمي:
أ .المدخالت المطمكبة كالمخرجات المتكقعة لمعمميات.

ب .تسمسؿ كتتابع تمؾ العمميات.

ج .خصائصها ككسائمها كالقياسات التي تت منها كمؤشرات األداء ال ركرية لمتأكد مف كفاءة التش يؿ كالتحكـ في العمميات.
د .المكارد المطمكبة كالتأكد مف تكفرها.
ق .إسناد المسئكليات كالصالحيات لمعمميات.
ك .المخاطر كالفرص كفقا لمبند  1-6كتخطيط كتنفيذ اإلجراءات المناسبة لمتصدم لها.
ز .طرؽ الرصد كالقياس كتقييـ العمميات

ح .الفرص المتاحة لتحسيف العمميات كنظاـ إدارة الجكدة.
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-5الــقـيـــــادة Leadership
 1-5القيادة وااللتزام Leadership and commitment
 1-1-5عام General

تمتزم اإلدارة العميا لجامعة حائؿ بالمسئكلية عف فعالية نظاـ إدارة الجكدة كذلؾ مف خالؿ:

أ .إنشاء سياسة كأهداؼ الجكدة  HU-QMS-POL-01 & HU-QMS-OBJ-01متكافقة مع سياؽ الجامعة كتكجهها
االستراتيجي.

ب.

ماف دمج متطمبات نظاـ إدارة الجكدة في العمميات المختمفة بالجامعة.

ج .تشجيع الكعي بمنهجية العمميات كالتفكير القائـ عمى المخاطر.
د.

ماف تكفير المكارد الالزمة لنظاـ إدارة الجكدة.

ك.

ماف أف نظاـ إدارة الجكدة يحقؽ النتائج المرجكة.

ق .نشر أهمية تكافؽ فعالية نظاـ الجكدة مع متطمبات نظاـ إدارة الجكدة.
ز .المشاركة كالتكجيه كالدعـ لألفراد لممساهمة في فعالية نظاـ إدارة الجكدة.
ح .تشجيع التحسيف المستمر

ط .دعـ دكر اإلدارات األخرل ذات العالقة إلبراز قياداتها عمى مناطؽ مسئكلياتها.
 2-1-5التركيز عمى العمالء Customer focus

تمتزـ اإلدارة العميا لجامعة حائؿ بك ع عمالئها في بؤرة االهتماـ كذلؾ مف خالؿ التأكد مف:
أ .أف متطمبات العمالء المتكافقة مع المتطمبات القانكنية كالتنظيمية قد تـ تحديدها كااللتزاـ بها.

ب .أف المخاطر كالفرص التي يمكف أف تؤثر تحديد عمى مطابقة الخدمات كأف القدرة عمى تعزيز ر ا العمالء قد تـ تحديدها
كالتعامؿ معها.
ج .الحفظ عمى التركيز عمى استمرار تقديـ المنتجات التي تفي بمتطمبات العمالء كالمتطمبات القانكنية كالتنظيمية.
د .المحافظة عمى التركيز عمى تعزيز ر ا العمالء.
 2-5السياسة Policy

قامت اإلدارة العميا بجامعة حائؿ بإنشاء سياسة الجكدة حسب متطمبات المكاصفة القياسية  ISO 9001:2015في هذا الصدد.

سياسة الجودة
تسعى جامعة حائؿ إلى الريادة كالتميز في العممية التعميمية كالبحثية كخدمة المجتمع لممساهمة في بناء مجتمع كاقتصاد المعرفة.

كايمانان منا بأهمية تقديـ خدمات تعميمية متميزة ؛ فإف اإلدارة العميا لجامعة حائؿ تمتزـ بما يمي:

بناء عمى متطمبات المكاصفة العالمية .ISO 9001:2015
أ .إنشاء كتطبيؽ كصيانة نظاـ إدارة الجكدة ن
ب .االمتثاؿ لجميع القكانيف كالمكائح ذات الصمة.

ج .تحقيؽ متطمبات المستفيديف كأصحاب المصمحة كتجاكز تكقعاتهـ كالعمؿ عمى ر اهـ بتقديـ خدمات منافسة ذات جكدة
عالية.

ٍ
أهداؼ لمجكدة قابمة لمقياس كمتابعة تنفيذ تمؾ األهداؼ.
د .تحديد كمراجعة
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ق .تكفير المكارد الالزمة كتحديد المسؤكليات كالصالحيات داخؿ الجامعة.
ك .تأهيؿ كتطكير كفاءة جميع منسكبي الجامعة مف خالؿ عقد الدكرات التدريبية ككرش العمؿ كتحديد احتياجات التدريب عمى
أساس متطمبات المستفيديف كمستجدات كتقنيات العمؿ كالمتطمبات الخاصة بأصحاب المصمحة كك ازرة التعميـ.
ز .تحسيف فعالية نظاـ إدارة الجكدة كتقييـ الفرص لمتحسيف المستمر.

تطبؽ هذت السياسة كاإلجراءات كالتعميمات المرتبطة بها بشكؿ كامؿ عمى جميع عمميات كخدمات الجامعة كتـ تبميغ هذت السياسة

لجميع المكظفيف كأع اء هيئة التدريس كالمستفيديف كالمكرديف الخارجييف كاتاحتها ألصحاب المصمحة عمى نحك مناسب؛ لذا
يجب عمى جميع مكظفي الجامعة االلتزاـ بتطبيؽ هذت السياسة ككذلؾ أم طرؼ خارجي معيف لمعمؿ نيابة عف الجامعة.
وسيتم مراجعة هذت السياسة ككذلؾ أهداؼ الجكدة بشكؿ دكرم خالؿ اجتماعات مراجعة اإلدارة لنظاـ إدارة الجكدة؛

ل ماف استم اررية مالءمتها.

 3-5األدوار التنظيمية والمسؤوليات والسمطات, responsibilities and authorities Organizational roles
حددت اإلدارة العميا لجامعة حائؿ المسؤكليات كالصالحيات ذات العالقة كالتكميؼ بها كنشرها كفهمها داخؿ الجامعة.

كتقكـ اإلدارة العميا لمجامعة بالتكميؼ بالمسئكليات كالصالحيات مف أجؿ:
أ.

ماف أف نظاـ إدارة الجكدة يتكافؽ مع المكاصفة الدكلية .ISO 9001:2015

ب.

ماف أف العمميات تعطى المخرجات المطمكبة

ج .نظاـ التقارير فيما يتعمؽ بأداء نظاـ إدارة الجكدة كفرص التحسيف كالحاجة الى تعديالت.
د.

ماف تشجيع التركيز عمى العميؿ في جميع أنحاء الجامعة

ق.

ماف المحافظة عمى تكامؿ نظاـ إدارة الجكدة عند تخطيط كتنفيذ بعض التعديالت عميه.

يبيف الشكؿ رقـ ( )1الهيكؿ التنظيمي لمجامعة كيك ح اإلدارات كالعالقات بيف إدارات الجامعة.
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-6الــتـخـطيــط
 1-6إجراءات تحديد المخاطر والفرص Actions to address risks and opportunities

قامت جامعة حائؿ بتحديد المخاطر كالفرص آخذة في االعتبار المتطمبات الكاردة بالبنكد 2-4 .4 1 -4

كالتخطيط إلجراءات

لمتعامؿ مع تمؾ المخاطر كالفرص كذلؾ لػ:

أ .إعطاء

مانات بأف نظاـ إدارة الجكدة يمكنه تحقيؽ النتائج المرجكة

ب .منع أك تقميؿ اآلثار غير مرغكب فيها
ج .تحقيؽ التحسيف المستمر.
لممزيد مف المعمكمات حكؿ سجؿ المخاطر كالفرص يرجى االطالع عمى الكثيقة رقـ .HU-QMS-RSK-01

 2-6أهداف الجودة والتخطيط لتحقيقها Quality objectives and planning to achieve them

ك عت جامعة حائؿ أهدافا لمجكدة عمى جميع المستكيات كالعمميات داخؿ الجامعة كثيقة رقـ  HU-QMS-OBJ-01اخذت في

االعتبار تطبيؽ قاعدة  SMARTككذلؾ تحديد المكارد الالزمة كالمسئكليات كتكاريخ التنفيذ ككيفية تقييـ النتائج كسيتـ مراجعة هذت

أهداؼ الجكدة خالؿ اجتماعات مراجعة اإلدارة كتحديثها عند الحاجة.
 3-6التخطيط لمتغيير Planning of changes

تمتزـ اإلدارة العميا لمجامعة بإجراء أم تعديالت عمى نظاـ إدارة الجكدة بطريقة مخططة كمنظمة متخذة في االعتبار ما يمى:
أ .ال رض مف الت يير كاية عكاقب محتممة

ب .تكامؿ نظاـ إدارة الجكدة
ج .تكافر المكارد

د .تكزيع أك إعادة تكزيع المسئكليات كالصالحيات.
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 .7الدعم Support
 1-7الموارد Resources

قامت جامعة حائؿ بتحديد كتكفير المكارد (المكارد البشرية كالبنية التحتية كالمكارد المالية) الالزمة لػ:
أ .إنشاء كتطبيؽ كصيانة كالتحسيف المستمر لنظاـ إدارة الجكدة.

ب .تعزيز ر ا العمالء مف خالؿ تمبية متطمبات العمالء.
 2-7الكفاءة Competence

قامت جامعة حائؿ باتخاذ اإلجراءات الالزمة لػػ:
أ .تحديد الكفاءات ال ركرية لألفراد الذيف يقكمكف بأعماؿ تحت سيطرتها كتؤثر عمى جكدة أدائها.

ب .التأكد مف أف هؤالء األشخاص أكفاء عمى أساس مناسب مف التعميـ أك التدريب أك الخبرة.
ج .الكتساب الكفاءات ال ركرية كتقييـ فعالية اإلجراءات.

لممزيد من المعمومات حول اإلجراءات المتبعة داخل جامعة حائل لمكفاءة والتوعية والتدريب برجاء االطالع عمى اإلجراء رقم .HU-QMS-HR-P-08

 3-7التوعية Awareness

قامت الجامعة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمتأكد مف كعى جميع المكظفيف بػما يمي:

أ .سياسة الجكدة.

ب .أهداؼ الجكدة ذات العالقة بهـ.
ج .مساهمتهـ في فعالية نظاـ إدارة الجكدة بما في ذلؾ فكائد تحسيف جكدة األداء.
د .االثار المترتبة عمى عدـ التطابؽ مع متطمبات نظاـ إدارة الجكدة.
 4-7االتصاالت Communication

قامت الجامعة بتحديد االتصاالت الداخمية كالخارجية ذات الصمة لنظاـ إدارة الجكدة.

 5-7المعمومات الموثقة Documented Information

يحتكم نظاـ إدارة الجكدة لجامعة حائؿ عمى:

أ .المعمكمات المكثقة المطمكبة في المكاصفة القياسية .ISO 9001:2015
ب .المعمكمات المكثقة التي حددتها الجامعة كهي
يتـ

ركرية لفعالية نظاـ إدارة الجكدة.

بط المعمكمات المكثقة المطمكبة مف قبؿ نظاـ إدارة الجكدة كفقان إلجراء

بط المعمكمات المكثقة رقـ HU-QMS-QD-P-

01بما في ذلؾ:

أ .اعتماد المعمكمات المكثقة قبؿ إصدارها.
ب .المراجعة كالتحديث حسب ال ركرة كاعادة اعتماد الكثائؽ.
ج.

ماف أف يتـ تحديد الت ييرات كك ع النسخة الحالية مف المعمكمات المكثقة.

د.

ماف تكفر اإلصدارات ذات الصمة مف المعمكمات المكثقة المعمكؿ في نقاط االستخداـ.

ق .التأكد مف أف المعمكمات المكثقة ال تزاؿ مقركءة كيسهؿ تحديدها.
ك.

ماف تحديد الكثائؽ األصمية الخارجية كادارة عممية تكزيعها باستخداـ المعمكمات المكثقة لجامعة حائؿ.

ز .منع استخداـ المعمكمات المكثقة المم اة كتطبيؽ تحديد مناسب لهـ في حالة االحتفاظ بها ألم غرض كاف.
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-8التشغيل Operation
 1-8تخطيط وضبط التشغيل Operational planning and control

قامت جامعة حائؿ بتخطيط كتنفيذ ك بط العمميات ال ركرية لمتكافؽ مع متطمبات تقديـ الخدمات التعميمية ككذلؾ تنفيذ اإلجراءات
المحددة بالبند  6مف هذا الدليؿ كذلؾ مف خالؿ:

أ .تحديد المتطمبات لمخدمات كالمنتجات
ب .ك ع معايير لمعمميات كقبكؿ الخدمات
ج .تحديد المكارد الالزمة لتحقيؽ التطابؽ مع متطمبات الخدمات
د .تنفيذ مراقبة العمميات طبقا لممعايير المحددة

ق .االحتفاظ بمعمكمات مكثقة لمتأكد مف اف العمميات نفذت كما خطط لها كاثبات مطابقة المنتجات كالخدمات لممتطمبات.
 2-8متطمبات الخدمات Requirements for services

 1-2-8التواصل مع العمالء Customer communication

قامت جامعة حائؿ بك ع عممية لمتكاصؿ مع العمالء فيما يتعمؽ بػ:
أ .المعمكمات ذات العالقة بالخدمات.

ب .االستفسارات أك التعاقدات أك التعامؿ مع الطمبات كبما يشمؿ أم ت ييرات.
ج .الحصكؿ عمى اراء العمالء كانطباعاتهـ بما في ذلؾ شكاكل العمالء
د .التعامؿ مع اك معالجة ممتمكات العميؿ إذا كاف لذلؾ عالقة.

ق .المتطمبات المحددة إلجراءات الطكارئ عند الحاجة.
 2-2-8تحديد المتطمبات الخدمات Determining the requirements for services
قامت جامعة حائؿ بتحديد المتطمبات ذات العالقة بالخدمات المقدمة لمعمالء كذلؾ مف خالؿ:
أ .تحديد المتطمبات القانكنية كالتنظيمية ذات العالقة.
ب .متطمبات جامعة حائؿ كالتي تعتبرها

ركرية.

ج .القدرة عمى الكفاء بمتطمبات الخدمات المحددة كالتي تـ طمبها.
 3-2-8مراجعة متطمبات الخدمات Review of the requirements for services

تقكـ جامعة حائؿ بمراجعة متطمبات الخدمات قبؿ االلتزاـ بتقديمها لمعمالء كذلؾ مف خالؿ مراجعة:
أ.

المتطمبات المحددة بكاسطة العمالء بما في ذلؾ متطمبات أنشطة تقديـ الخدمة كما بعد تقديـ الخدمة.

ب .المتطمبات التي لـ يذكرها العميؿ كلكنها

ركرية لالستخداـ المقصكد

ج .المتطمبات المحددة مف قبؿ جامعة حائؿ
د .المتطمبات القانكنية كالتنظيمية ذات العالقة بالخدمات

ق .متطمبات العقد التي تختمؼ عف االتفاؽ السابؽ.

ك .يتـ االحتفاظ بالمعمكمات المكثقة التي تصؼ نتائج المراجعة شاممة اية ت ييرات جديدة عمى متطمبات الخدمات.
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 4-2-8التغييرات في متطمبات الخدمات Changes to requirements for services

عند حدكث ام ت ييرات عمى متطمبات الخدمات تقكـ جامعة حائؿ بالتأكد أف المعمكمات المكثقة ذات العالقة قد تـ تعديمها كأف
العامميف المعنييف عمى عمـ بتمؾ الت ييرات.

 3-8تصميم وتطوير المنتجات والخدمات Design and development of products and services
هذا البند غير قابؿ لمتطبيؽ بجامعة حائؿ نظ ار لطبيعة الخدمات المقدمة.

 4-8السيطرة عمى عمميات توفير خارجيا والمنتجات والخدمات Control of externally provided processes,
products and services

 1-4-8عام General

تتأكد جامعة حائؿ بأف العمميات كالمنتجات كالخدمات المقدمة مف جهات خارجية مطابقة لممتطمبات المحددة بك ع ال كابط الالزمة
عندما:

أ .تككف المنتجات كالخدمات المقدمة مف جهات خارجية مدمجة في منتجات كخدمات الجامعة.
ب .تككف المنتجات كالخدمات المقدمة مف جهات خارجية مقدمة مباشرة لمعميؿ باسـ الجامعة.
ج .تككف هناؾ عممية أك جزء مف عممية يتـ بكاسطة جهات خارجية بقرار مف الجامعة بتكفير هذا الجزء عف طريؽ طرؼ خارجي.
تقكـ الجامعة بإنشاء كتطبيؽ معايير لمتقييـ كاالختبار كرصد األداء كاعادة التقييـ لمقدمي الخدمات الخارجية عمى أساس قدرتهـ عمى
تكفير عمميات اك منتجات أك خدمات بناء عمى متطمبات محددة.

 2-4-8نوع ومدى ضبط التوريد الخارجي Type and Extent of Control

في إطار تحديد نكع كمدل ال كابط الكاجب تطبيقها عمى التكريد الخارجي لمعمميات كالمنتجات كالخدمات تأخذ الجامعة في االعتبار

ما يمي:
أ .التأثيرات المحتممة لمتكريد الخارجي لمعمميات كالمنتجات كالخدمات عمى قدرة الجامعة عمى التكافؽ باستمرار مع متطمبات العمالء
كالمتطمبات القانكنية كالتنظيمية المنطبقة عميها.
ب .فعالية ال كابط التي يطبقها المكرد الخارجي.

تقكـ جامعة حائؿ بتنفيذ أنشطة التحقؽ أك اية أنشطة أخرل

ركرية ل ماف أف العمميات كالمنتجات كالخدمات المكردة خارجيا ليس

لها تأثير سمبي عمى قدرة الجامعة استمرار تقديـ منتجات كخدمات مطابقة لعمالئها.
 3-4-8معمومات الموردين الخارجيين Information for external providers

تقكـ الجامعة بإبالغ المكرديف الخارجييف بالمتطمبات المنطبقة التالية:

أ .العمميات كالمنتجات كالخدمات المطمكب تكريدها أك تنفيذها باسـ الجامعة.
ب .طرؽ أك عمميات أك أدكات االعتماد كاإلفراج عف المنتجات كالخدمات.
ج .كفاءة العامميف بما في ذلؾ مؤهالتهـ.

د .التفاعؿ مع نظاـ إدارة الجكدة بالجامعة
ق .أساليب

بط كمراقبة أداء المكرديف الخارجييف التي تطبقها الجامعة.

ك .أنشطة التحقؽ التي تقكـ بها الجامعة أك عمالئها عمى مكاقع المكرد الخارجي.
لممزيد من المعمومات حول عممية الشراء وتقييم الموردين الخارجيين يرجى االطالع عمى اإلجراء الموثق رقم .HU-QMS-CPD-P-09
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 5-8تقديم الخدمات Service provision

 1-5-8ضبط تقديم الخدمات Control of service provision

تطبؽ جامعة حائؿ شركط رقابية عمى تقديـ الخدمات كتشمؿ تمؾ الشركط ما يمي:
أ .تكافر المعمكمات المكثقة التي تحدد خصائص الخدمات.

ب .تكافر معمكمات مكثقة تحدد األنشطة التي يتعيف القياـ بها كالنتائج التي يمكف تحقيقها.
ج .أنشطة الرصد كالقياس في المراحؿ المناسبة لمتحقؽ مف الكفاء بالمعايير الخاصة بمراقبة العمميات كمخرجاتها كمعايير القبكؿ
لمخدمات كالمنتجات.
د .استخداـ ك بط البنية التحيتية المناسبة كبيئة العمؿ لمعمميات.

ق .تكفر كاستخداـ طرؽ مناسبة لرصد كقياس المكارد

ك .كفاءة العامميف مشتممة عمى أم مؤهالت مطمكبة.
ز .التحقؽ كاعادة التحقؽ دكريا لمقدرة عمى تحقيؽ النتائج المخططة ألم عممية إنتاج أك تقديـ خدمات ال يمكف التحقؽ مف نتائجها
بالصد أك القياس المتالحقة.

ح .تنفيذ إجراءات لمنع الخطأ البشرم.
ط .تنفيذ أنشطة اإلفراج عف المنتجات كالخدمات كالتسميـ كما بعد التسميـ.
 2-5-8التمييز والتتبع Identification and traceability

تقكـ جامعة حائؿ باستخداـ الكسائؿ المناسبة لتعريؼ كتمييز مخرجات العمميات اخذة في االعتبار متطمبات الرصد كالقياس في جميع
مراحؿ تقديـ الخدمة حينما يككف التتبع مف المتطمبات تقكـ الجامعة ب بط كتمييز متفرد لمخرجات العممية كتحتفظ بالمعمكمات
المكثقة ال ركرية لممحافظة عمى التتبع.
 3-5-8عمى ممتمكات العمالء أو الموردين الخارجيين Property belonging to customers or external
providers

تعتنى جامعة تطكير بممتمكات العمالء كالمكرديف الخارجييف كحقكؽ الممكية الفكرية طالما أنها تحت سيطرتها أك تقكـ باستخدامها.
يجب عمى الجامعة أف تعرؼ كتتحقؽ مف كتحمى كتحافظ عمى ممتمكات العمالء كالمكرديف الخارجييف التي تـ تكريدها لالستخداـ اك
دمجها في المنتجات اك الخدمات كفى حالة استخداـ ممتمكات العمالء أك المكرديف بشكؿ خاطئ أك فقدت أك تمفت أك في أم ك ع

كجدت غير صالحة لالستخداـ تقكـ الجامعة بتقديـ تقرير بذلؾ لمعميؿ أك المكرد الخارجي.
 4-5-8الحفظ Preservation

تحافظ الجامعة عمى مخرجات العمميات أثناء تكفير الخدمات بالقدر الالزـ لمحفاظ عمى التكافؽ مع المتطمبات.
 5-5-8أنشطة ما بعد التوريد Post-delivery activities

تمبي جامعة حائؿ متطمبات أنشطة ما بعد التكريد ذات العالقة بالمنتجات كالخدمات كتأخذ في االعتبار ما يمي:


المتطمبات القانكنية كالتنظيمية.



النتائج غير المرغكب فيها المحتممة المرتبطة بالخدمات.



طبيعة الخدمات كاستخدامها كعمرها.



متطمبات العمالء.
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الت ذية المرتدة العمالء.

 6-5-8التحكم في التغييرات Control of changes

تقكـ جامعة حائؿ بمراجعة ك بط التعديالت ال ير مخطط لها كال ركرية لتقديـ الخدمة بالقدر الالزـ لمتأكد مف استمرار التكافؽ مع
المتطمبات المحددة .كتحتفظ الجامعة بالمعمكمات المكثقة التي تصؼ نتائج مراجعة التعديالت كالعامميف الذيف لهـ صالحية التعديؿ
كاية إجراءات

ركرية أخرل.

 6-8االفراج عن الخدمات Release of services

تنفذ الجامعة ترتيبات مخططة في مراحؿ مناسبة لمتحقؽ مف استيفاء متطمبات الخدمة كال يتـ اإلفراج عف الخدمات أال يتـ بعد اكتماؿ
الترتيبات المخططة لمتحقؽ مف مطابقتها بشكؿ مر ى .كيتـ حفظ المعمكمات المكثقة كدليؿ المطابقة مع معايير القبكؿ ككذلؾ تتبع

األشخاص المسؤكليف عف اإلفراج عف المنتجات كالخدمات الى العمالء.

 7-8ضبط عدم تطابق المخرجات Control of nonconforming outputs

تتأكد جامعة حائؿ مف أف مخرجات العمميات كالمنتجات كالخدمات غير المطابقة لممتطمبات قد تـ تعريفها كتمييزها ك بطها لمنع
االستخداـ غير المقصكد لها أك تكريدها .كتتخذ الجامعة اإلجراءات التصحيحية المناسبة مع عدـ تطابؽ العمميات كالمنتجات
كالخدمات كذلؾ مف خالؿ:
أ .التصحيح

ب .افرز أك العزؿ أك االسترجاع أك تعميؽ تكريد المنتجات كالخدمات
ج .إبالغ العميؿ
د .الحصكؿ عمى صالحيات لالستخداـ كما هك
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 .9تقييم األداء Performance evaluation
1.9الرصد والقياس والتحميل والتقييم Monitoring, measurement, analysis and evaluation
 1-1-9عام General

تتـ مراقبة كافة العمميات كالخدمات التي تقدمها جامعة حائؿ بشكؿ مستمر كقياسها كتحميمها إلثبات مطابقتها كفقا لممتطمبات نظاـ
إدارة الجكدة كتحسيف العمميات كالخدمات بشكؿ مستمر باستخداـ األدكات اإلحصائية المناسبة.

نوع التحليل
م
10
استباناث رضا العمالء
10
المراجعت الداخليت
10
أهداف الجودة
 2-1-9رضا العمالء Customer satisfaction

مدة التحليل
مرة سنويا
مرة سنويا
مرة سنويا

باعتبار ر ا العمالء أحد مقاييس األداء لنظاـ إدارة الجكدة تقكـ جامعة حائؿ بجمع المعمكمات المتعمقة بالعمالء حكؿ مستكيات
ر اهـ لخدمات كمنتجات الجامعة كمؤشر لتحسيف نظاـ إدارة الجكدة.

يجرل عادة مف خالؿ المعمكمات ذات الصمة بما يمي- :

أ .االلتزاـ بتقديـ الخدمات في الكقت المناسب كما هك مطمكب مف قبؿ العميؿ

ب .تقييـ األداء مف قبؿ العمالء عمى أساس جكدة الخدمات المقدمة
ج .تنفيذ أم ت ييرات كما هك مطمكب مف قبؿ العميؿ
يتـ استقباؿ الت ذية الرجعية  Feedbackمف العمالء مف خالؿ البريد أك البريد اإللكتركني أك االتصاؿ .يعتبر طرح الت ذية الرجعية
لمعمالء الجتماع اإلدارة هي مسئكلية مدير الجكدة كفقا إلجراء قياس ر ا العمالء رقـ .HU-QMS-QD-P-00

 3-1-9التحميل والتقييم Analysis and evaluation

تقكـ جامعة حائؿ بتحميؿ كتقييـ البيانات كالمعمكمات المناسبة الناتجة عف الرصد كالقياس كغيرها مف المصادر كتستخدـ نتائج
التحميؿ لتقييـ ما يمي:
أ .مطابقة الخدمات.

ب .نسبة ر ا العمالء.
ج .أداء كفعالية نظاـ إدارة الجكدة.
د .إذا تـ تنفيذ التخطيط عمى نحك فعاؿ.
ق .فعالية اإلجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر كالفرص.
ك .أداء المكرديف الخارجييف.

ز .الحاجة إلى إدخاؿ تحسينات عمى نظاـ إدارة الجكدة.
 2.9المراجعة الداخمية Internal audit

تقكـ جامعة حائؿ بالمراجعات الداخمية لنظاـ إدارة الجكدة عمى فترات مخططة بحيث ال تقؿ عف مرة كاحدة في السنة لمتأكد مف
مطابقة كفعالية نظاـ إدارة الجكدة تبعا إلجراء المراجعات الداخمية رقـ  ،HU-QMS-QD-P-02كذلؾ لػتحديد عما إذا كاف نظاـ

إدارة الجكدة:
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أ .متطابق مع:

 متطمبات الجامعة لنظاـ إدارة الجكدة
 متطمبات المكاصفة العالمية .ISO 9001:2015
ب .مطبق بفعالية ومحافظ عميه.

أف عممية المراجعة الداخمية في الجامعة تعتمد عمى حالة كأهمية النشاط  /العممية الذم يتـ التدقيؽ عميه كنتائج المراجعة السابقة.

يعتبر مدير إدارة الجكدة  /مسئكؿ الجكدة هك المسئكؿ عف إعداد برنامج كخطة المراجعة كغيرها مف التفاصيؿ .كيجب التأكد مف أف
مراجعي الجكدة الداخمييف مستقميف عف األنشطة المخطط مراجعتها مف قبمهـ يقكـ مراجعي الجكدة الداخمييف بالتأكد مف تطبيؽ نظاـ
إدارة الجكدة المكثؽ كالتقييـ المك كعي لإلجراءات كممارسات العمؿ كالمكارد كدقة العمؿ كالسجالت كما إلى ذلؾ .يتـ االحتفاظ

بالمعمكمات المكثقة كدليؿ عمى تنفيذ المراجعات الداخمية ككذلؾ نتائج المراجعة.
 3.9مراجعة اإلدارة Management review
 1-3-9عام General

سيتم عقد اجتماع مراجعة اإلدارة مرة كاحدة عمى األقؿ سنكيان بح كر الرئيس التنفيذم لمجامعة كعادة يجرم اجتماع مراجعة اإلدارة
ل ماف كفاية كمالءمة كفعالية نظاـ الجكدة عمى فترات منتظمة.

يتككف اجتماع مراجعة اإلدارة مف أع اء الفريؽ التالية:
 )1معالى مدير الجامعة

 )2السادة ككالء الجامعة
 )3رؤساء األقساـ  /مديرم اإلدارات
 )4أم أفراد آخريف تـ ترشيحه مف قبؿ الرئيس التنفيذم
 2-3-9مدخالت المراجعة Management review inputs

سيتم مناقشة العناصر التالية في اجتماعات مراجعة اإلدارة بناءان عمى البند رقـ  9.3.2بالمكاصفة القياسية :ISO 9001:2015
أ) حالة إجراءات المتخذة أثناء مراجعات اإلدارة السابقة.

ب) الت يرات في العكامؿ  /المؤثرات الخارجية كالداخمية ذات الصمة لنظاـ إدارة الجكدة.
ج) معمكمات عف أداء كفعالية نظاـ إدارة الجكدة بما في ذلؾ:

 )1ر ا العمالء كالت ذية الرجعية مف األطراؼ المهتمة ذات الصمة.
 )2إلى أم مدل تـ تحقيؽ أهداؼ الجكدة.
 )3أداء العممية كمطابقة المنتجات كالخدمات.
 )4عدـ المطابقة كاإلجراءات التصحيحية.
 )5رصد كقياس النتائج.
 )6نتائج المراجعات.
 )7كأداء مقدمي الخدمة الخارجييف.
د) كفاية المكار.
ق) فعالية اإلجراءات المتخذة لمعالجة المخاطر كالفرص.
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ك) فرص التحسيف.
 3-3-9مراجعة المخرجات Management review outputs

يجب عمى اجتماع اإلدارة مناقشة جميع نقاط جدكؿ األعماؿ خالؿ االجتماع كتسجيمها في مح ر االجتماع نمكذج رقـHU- :
 QMS-MRM-02كتتككف مخرجات المراجعة في النقاط التالية:

أ) فرص لمتحسيف.

ب) أم حاجة إلجراء ت ييرات في نظاـ إدارة الجكدة؛

ج) االحتياجات مف المكارد.
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 -10التحسين Improvement
1.10عام General

تقكـ جامعة حائؿ بتحديد كاختيار فرص التحسيف كتنفيذ أم إجراءات

ركرية لتمبية متطمبات العمالء كزيادة ر ا العمالء .كيشتمؿ

هذا:
أ .تحسيف الخدمات التعميمية لتمبية المتطمبات ككذلؾ لتمبية االحتياجات كالتكقعات المستقبمية.
ب .تصحيح كمنع أك تقميؿ آثار غير مرغكب فيها.
ج .تحسيف أداء كفعالية نظاـ إدارة الجكدة.
 2.10حاالت عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية Nonconformity and corrective action
عند حدكث حالة عدـ مطابقة بما في ذلؾ الشكاكل الكاردة مف العمالء تقكـ جامعة حائؿ بما يمي:
أ) التفاعؿ مع حالة عدـ المطابقة بقدر اإلمكاف كذلؾ مف خالؿ:



اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراقبتها كتصحيحها.



التعامؿ مع تبعاته

ب) تقييـ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمحد مف األسباب الجذرية لحالة عدـ المطابقة كذلؾ ل ماف عدـ تكرارها مرة أخرل كذلؾ مف

خالؿ:


مراجعة كتحميؿ حالة عدـ المطابقة.



تحديد أسباب حالة عدـ المطابقة.



تحديد إذا كانت هناؾ حاالت عدـ مطابقة مماثمة أك مف المحتمؿ حدكثها الحقان.

ج) تنفيذ أم إجراء مطمكب.

د) مراجعة فعالية اإلجراءات التصحيحية المتخذة.

ق) تحديث المخاطر كالفرص التي تـ تحديدها أثناء مرحمة التخطيط إذا لزـ األمر.
ك) إجراء ت ييرات عمى نظاـ إدارة الجكدة إذا لزـ األمر.
اء لمتحكـ في حاالت عدـ المطابقة كاإلجراءات التصحيحية رقـ  HU-QMS-QD-P-03لتكثيؽ كتحميؿ
كقد أعدت جامعة إجر ن
حاالت عدـ المطابقة كمعرفة األسباب الجذرية التخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب.
 3.10التحسين المستمر Continual improvement

تقكـ جامعة حائؿ بشكؿ مستمر عمى تحسيف مدل مالءمة ككفاية كفعالية نظاـ إدارة الجكدة كذلؾ مف خالؿ األخذ في االعتبار نتائج
التحميؿ كالتقييـ كمخرجات مراجعة اإلدارة لتحديد ما إذا كانت هناؾ احتياجات أك الفرص التحسيف.
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)01( مرفق رقم

List of Outsourced Processes قائمة العمميات خارجية المصدر
طريقة المراقبة

Type of Control

اسم مقدم الخدمة

External Provider

العممية

Process

م
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)02( مرفق رقم

List of Documented Procedures قائمة اإلجراءات الموثقة
اإلدارة

Department

رقم اإلجراء

Procedure No.

أسم اإلجراء

procedure name

م
10
10
10
10
10
10
10
10
10
01

