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  الخطوات شرح
  
عند إكتشاف خلل معين، يقوم الموظف المعني . ١

بتعبئة الخانة األولى والثانية من قسيمة تحسين 
) وإرسالھا إلى ممثل إدارة ADQ-F-01-10(الجودة 
  الجودة.

  
. يسجل ممثل إدارة الجودة ھذه االستمارة في ٢

) ، ADQ-L-01-03الئحة قسائم الجودة            (
ا رقماً وفقاً لالئحة قسائم الجودة. وذلك بإعطائھ

 أو إقتراحالجودة المشكلة / ممثل إدارةيّقيم 
  المقدم من اإلدارة المعنية.التحسين 

  
في حال رفض الطلب يقوم ممثل إدارة الجودة . ٣

بتوثيق الفقرة الرابعة من قسيمة تحسين الجودة 
رسال صورة منھا إلى إوبتوضيح أسباب الرفض و

  ة.اإلدارة المعني
  
في حال قبول اإلستمارة يقوم ممثل إدارة الجودة . ٤

بتحديد مسئول أو فريق عمل ، لتحليل أسباب 
  المشكلة والتقدم بالحلول واإلقتراحات المناسبة.

  
عن المسئول أو الفريق المكلف بحثاً يجري . ٥

أسباب المشكلة ، ويعطي عدة حلول للمشكلة 
في الخانة  ويتم تدوينھاويناقشھا مع ممثل الجودة، 

  .الثالثة
  
. يتم مناقشة الحلول المقدمة مع الفرقاء المعنيين ٦

  .ويتم انتقاء الحل المناسب
  
يجب على ممثل إدارة الجودة متابعة تنفيذ . ٧

  .الحلول المقترحة
 يقوم ممثل إدارة الجودةإذا كان الحل مرضياً  -

  .التاسعةباإلنتقال الى الخطوة 
يقوم ممثل إدارة الجودة  إذا كان الحل غير مرضياً  -

  .الثامنةباالنتقال الى الخطوة 
  
يقوم ممثل إدارة . إذا لم يتم تبني الحل المختار، ٨

الى الخطوة  والعودةبالبحث عن حل جديد الجودة 
  الخامسة.

  
يقوم . إذا كان الحل المختار ھو حل مناسب. ٩

بتكملة قسيمة تحسين الجودة ممثل إدارة الجودة 
بإعالن ويقوم ممثل إدارة الجودة بعة). (الفقرة الرا

النتيجة لكل الفرقاء المعنيين ليتم تعميم استخدام 
  ھذا الحل كلما أمكن.

 

 اعتمدت من حررت بواسطة

 عبدهللا العنزي محمد الحربي

والتوقيع االسم  
 

 الھدف
تصويب وإزالة أسباب عدم يھدف ھذا اإلجراء إلى 

ناتجة عن  المطابقة إن كانت فعلية أو متوقعة،
  .تقديم خدمة معينة، والتأكد من عدم تكراراھا

  
 التطبيق مجال

يطبق ھذا اإلجراء على جميع العمليات التـي تـتم 
  الموظفين المعنيين . من قبل، و العمادةفي 

  
 المرجعية

 ISO 9001:2008المواصفة القياسية الدولية 
  دليل  الجودة

  
 واإلختصارات التعريفات

ــحيحي:  ــل التص ــيالعم ــتم  ھ ــي ي ــراءات الت اإلج
إتخاذھا إلزالة أسباب عدم مطابقـة تـم أكتشـافھا 

  أو حيود غير مرغوب فيه.
ھي اإلجراءات التـي يـتم إتخاذھـا العمل الوقائي: 

إلزالة أسباب عـدم مطابقـة متوقعـة أو حيـود غيـر 
  مرغوب فيه يمكن أن يحدث.

حالة عـدم مطابقـة: أي مشـكلة قـد تحـدث تـأثير 
ر علــى جــودة الخــدمات/ مباشــر أو غيــر مباشــ

  .العمادةيقدمھا المنتجات التي 
ADQ.ھو رمز إلدارة التطوير والجودة : 

P.إجراء :  
  

 التعديالت
 الطبعة األولى

  
 الملحقة الوثائق

  )ADQ-F-01-10قسيمة تحسين الجودة (
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)ADQ-L-01-03الئحة قسائم الجودة (
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FLOWCHART 
 

ADQ-P-01-05 ةيحيحصتلاو ةيئاقولا لامعألا ءارجإ

ةدوجلا ةرادإ لثمم
ظوملا

نعملا ف
ي

ةيادبلا

ةياھنلا

 ةيعقاو ةلاح روھظ
 مدعل ةيلامتحا وأ

قباطتلا

نعملا ريدملا
ي

ةعبارلا ةرقفلا ةئبعت

 لحلا حارتقا
بسانملا

 نع لوئسملا نييعت
لحلا

 لحلا ليجست
هتعباتمو هذيفنتو

ال

 نع شيتفتلاب مق
ديدج لح

معن

 بابسألا ةسارد
 ىلإ تدأ يتلا
 / ةلكشملا روھظ
 نيسحتلا بلط
لولحلا حارتقاو

 ةلكشملا مييقت
 نيسحتلا / ةيلاحلا

بولطملا

بلطلا لوبق لاح يف
يضرم لحلا

ال

 يئاھنلا قيبطتلا
لحلا ميمعتو

معن

 


