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  الخطوات شرح
يجب عقد إجتماع مراجعة اإلدارة بشكل دوري مرتين  .١

بالتنسيق  إدارة الجودةيقوم ممثل في السنة، حيث 
لتحديد موعد االجتماع، حيث يتم  العمادة عميدمع 

تحضير دعوات لحضور االجتماع، موضحا فيھا التاريخ 
والوقت، والمواضيع التي سيتم مناقشتھا في 

 .االجتماع
ماع يجب (على األقل) مناقشة في كل اجت .٢

 المواضيع المدرجة أدناه:
 نتائج التدقيق الداخلي (مسؤولية ممثل إدارة 

  ).الجودة
طلبات اإلجراءات التصحيحية والوقائية (مسؤولية  

 ).الجودة ممثل إدارة
 سياسة وأھداف الجودة (مسؤولية ممثل إدارة 

 ).الجودة
 ).ADQ-L-01-04( الئحة المؤشرات 
 رضى العميل وشكاوى العمالء.نتائج مسح  
 تقييم أداء العمليات والئحة مؤشرات األداء 
(مسؤولية  العمادةاقتراحات للتطوير على أداء  

 رؤساء األقسام الفنية).
نتائج اجتماعات المراجعة الدورية لإلدارة  

 السابقة
 أثناء االجتماع يتم عمل اآلتي: .٣

مناقشة المواضيع المدرجة على أجنده  
  االجتماع.

اتخاذ القرارات بخصوص المواضيع المطروحة في  
 أجنده االجتماع.

تحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لحل  
 المشاكل (إن وجدت).

تحديد اإلجراءات الوقائية الالزمة لتفادي تكرار  
 المشاكل مرة أخرى.

تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذ القرارات المتفق  
 عليھا في االجتماع.

سجيل النتائج في محضر االجتماع ومن ثم يتم ت
(ADQ-F-01-15). 

بتوزيع نسخ عن محضر الجودة يقوم ممثل إدارة  .٤
، وذلك لتمكين اإلجتماعاالجتماع لجميع أعضاء 

  .الجميع من تنفيذ القرارات الواجبة عليھم
ودة قسيمة تحسين ج* عند الحاجة، يتم تعبئة 

إجراء تصحيحي/ وقائي، وذلك لتوضيح األمور لعمل 
المطلوب معالجتھا، اإلجراءات التصحيحية المتعلقة بھا، 

 .واإلجراءات الوقائية الناتجة عنھا
بتسجيل القرارات على الجودة يقوم ممثل إدارة  .٥

، وذلك للتأكد (ADQ-F-01-16)سجل متابعة القرارات 
 .من تنفيذھا ضمن المدة واألھداف المحددة لھا

قد ينتج عن االجتماع الدوري لإلدارة إحدى األمور  .٦
 التالية:

و النشاطات التي تعديل على إحدى الخدمات أ 
  .العمادةبھا  يقوم

 تعديل على وثائق نظام إدارة الجودة. 

 .تعديل على سياسة وأھداف الجودة 
 
 

ت مناعتمد حررت بواسطة  

 عبدهللا العنزي محمد الحربي

  والتوقيع األسم
 

 الھدف
يھدف ھذا اإلجراء إلى توضيح الخطوات الالزمة 
لضبط تفعيل سياسة الجودة والتأكد من تطبيقھا 

، وذلك العمادة  في النشاطات المختلفة لدى
والعمل على تطوير  العمادةبھدف مراقبة أداء 

  .االذي يقدمھوتحسين مستوى الخدمات 
 

التطبيق مجال  
يشمل ھذا اإلجراء على المسؤوليات والمھام 
الضرورية والوثائق الالزمة لتطوير سياسة وأھداف 

 وإنتھاءبدءاً من مرحلة التخطيط  العمادةعمل 
بعرض خطوات تنفيذ األھداف على اإلدارة العليا 

  .للعمادة
 

 المرجعية
 ISO 9001:2008المواصفة القياسية الدولية 

  لجودةدليل  ا
  

واإلختصارات التعريفات  
ADQ.ھو رمز إلدارة التطوير والجودة : 

P.إجراء :  
  

 التعديالت
 الطبعة األولى 

  
 الملحقة الوثائق

  )ADQ-F-01-15( محضر االجتماع
)ADQ-F-01-16( سجل متابعة القرارات
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FLOWCHART 
 

ADQ-P-01-08 ةرادإلل ةيرودلا ةعجارملا ءارجإ

ةيادبلا

ةياھنلا
 ديمعلا عم قيسنتلا

 دعوم ديدحتل
عامتجإلا

 تاءارجإلا ديدحت
 ةيحيحصتلا
 ةمزاللا ةيئاقولاو

لكاشملا لحل

 عيضاوملا ةشقانم
 ةدنجأ ىلع ةجردملا

عامتجإلا

 دراوملا ديدحت
 ذيفنتل ةبولطملا
 قفتملا تارارقلا
عامتجإلا يف اھيلع

 يف جئاتنلا ليجست
عامتجإلا رضحم

 تارارقلا ذاختا
 صوصخب
 عيضاوملا
 يف ةحورطملا
عامتجإلا ةدنجأ

 تاوعد ريضحت
عامتجإلا روضحل

 تارارقلا ليجست
 ةعباتم لجس ىلع

تارارقلا

 نع خسن عيزوت
عامتجإلا رضحم

 


