” ّت٘ل الْسارة لشهّى الخكْٗز اردارٕ
فٖ حْار طزٗع “
ص -لوقذا طبلج الْسارة ًظقم إدارة الدْدة ؟ ّهق ُٖ ال ْائأ ؟
ج -اى هزاخعت الدِقس اردارٕ للأّلةت لظة٘ةقطةقحةَ حةوةثةل إحةأٓ
رؤٓ ال كز ال ك٘ن لةوةْالًةق ح ةزة صةقحةب الةدة لةت الظةلةكةقى
كقبْص بي طع٘أ الوعظن-ح ظَ هللاّ -الذٕ ٗهتأ دائوةق اى األدا
الة ةةكةةْهةةٖ الةةدةة٘ةةأّ..خةةأهةةت الةةْطةةي ّالةةوةةْاطةةي..هةةي األرتةةقى
ال زّرٗت لكل حٌو٘ت ٗزاد لِق الأّام ّاالطخوزار.
ّح ت٘أا علٔ هق طبةق فةلةأ كةقهةج الةْسارة بةوةزاخةعةت إخةزا اث
ّيطقل٘ب العول فِ٘ق ّحبٌج حكب٘ق ًظقم إدارة الةدةْدة بةقعةخةبةقرٍ
ٗزطخ ه ِْم ح ظ٘ي إخزا اث العول ّٗةْخةأ األطةض الة سهةت
ل ظي االطخ قدة هي الوْارد الوخقحت.
ّهي يبزس ال ْائأ:
ي) حكْٗز إخزا اث العول ّحٌ ٘ذُق باةْرة يف ةل تةلةوةق حةكةلةب
األهزّ،ذلك بِأ ح ظ٘ةي يدا الةوةهطةظةت ّحة ةلة٘ةق الةكة ةق ة
الوكلْبت.
ب) حظي حْظ٘س الوْارد الوقل٘ت ّالبشةزٗةت خةزا ّخةْد لة٘ةت
لل٘قص هظةخةْٗةقث األدا ّارًةخةقخة٘ةت ّهةعةزفةت هةكةقهةي الةلةْة
ّال عس فٖ الوهطظت.
خم) حكب٘ق ًظقم الةدةْدة ٗةوةٌةؤ الةوةهطةظةت الةخةلةأٗةز الةوة ةلةٖ
ّاالعخزا العقلوٖ.
ص -هق ُٖ خكككن الوظخلبل٘ت فٖ حكب٘لقث الٌظقم؟
ج -اًك كق هي الأّر الوٌقط بقلْسارة فٖ حلأٗةن الةعةْى ّالةأعةن
ال ٌٖ لكقفت الْحأاث ال كْه٘ت التقضعت للقًْى التأهت الوةأًة٘ةت
فإًٌق ً هل ب ذى هللا اى ً ع حدزبةخةٌةق فةٖ حةكةبة٘ةق الةٌةظةقم يهةقم
الْحأاث ال كْه٘ت حوِ٘أاً لخةعةوة٘ةن فةكةز ّثةلةقفةت الةدةْدة عةلةٔ
هظخْٓ الدِقس ال كْهٖ ّالعوةل هةعةق عةلةٔ حةوةكة٘ةي الةْحةأاث
ال كْه٘ةت هةي حة ةلة٘ةق هظةخةْٗةقث يدا حةزكةٔ إلةٔ طةوةْحةقث
ّهخكلبقث الوْاطٌ٘ي ّالوظخ ٘أٗي هي خأهقحِق.
ص -تلوت حْدّى كْلِق لوْظ ٖ الْسارة بش ى حكب٘ق الٌظقم؟
ج ً -ي ًخكلع إلٔ حعةقًّةكةن ّدعةوةكةن لةخةكةبة٘ةق الةٌةظةقم..فة حةأ
الوبقدئ الزئ٘ظ٘ت لٌظقم إدارة الةدةْدة ُةٖ هشةقرتةت الةعةقهةلة٘ةي
بدو٘ع هظخْٗقحِن ّحْظة٘ةس طةقكةقحةِةن ّإهةكةقًة٘ةقحةِةن ..ل ةوةقى
اطختأام كأراحِن لوال ت الْحأة ّح ل٘ق يُأافِق.

عملية التدقيق الخارجي
ُٖ عول٘ةت ٗةٌةدةشُةق هةأكةلةْى يتمة ةمةق ٗةخةن
حعٌِ٘٘ن هي كبل هكخب حأك٘ق عقلوٖ هعةخةز
بَ دّل٘قً ،ح٘ث حظٌأ ُذٍ الوكقحب االعةخةزا
لوْاص قث عأة هةي بة٘ةٌةِةق االٗةشّ()1009
بةةِةةأ حاةةْس الةةوةةهطةةظةةت عةةلةةٔ ةةِةةقدة
االعةةخةةزا بةةقلةةوةةكةةقبةةلةةت ّ حة تةة٘ةةأ صة حةة٘ةةت
الشِقدة ّفلق ً للوْاص ت الوعخوأة.

الوزحلت األّلٔ:
الخأك٘ق الْثقئلٖ ّفِ٘ق ٗةخةن هةزاخةعةت ّثةقئةق
ًظقم إدارة الدْدة ّحل٘٘ن هةأٓ الةخةشام اردارة
العل٘ق.

الوزحلت الثقً٘ت:
الل٘قم بعول٘ت الخأك٘ق فٖ هةتةخةلةس حةلةظة٘ةوةقث
الدِتّٗ ،خن فِ٘ق خوع الوةعةلةْهةقث ّالةخة ةلةق
هٌِق للخ تأ هي هةأٓ فةقعةلة٘ةت الةٌةظةقم ّّعةٖ
الوْظ ٘ي ّالعقهل٘ي بَ.

إدارة اجلــــودة
ارصأار ركن( )5ابزٗل 1099م
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حقالث

التحدين المدتمر
ت من خالل

٘

مرا

جعة نظام إدارة اجلودة

إى ُأ الخ ظ٘ي الوظخوز لٌظقم إدارة الدْدة ُْ سٗقدة
احخوقالث حعشٗش رضق الوظخ ٘أ ّاألطزا الوعٌ٘ت األخزٓ،
ّحخ وي يفعقس الخ ظ٘ي اٙحٖ:
ي -ح ل٘ل ّحل٘٘ن الْضع ال قلٖ
بّ -ضع يُأا الخ ظ٘ي
ج -الب ث عي ال لْس الووكٌت
د -حل٘٘ن ُذٍ ال لْس ّاخخ٘قر يًظبِق
ّ -الل٘قص ّالخ لق ّالخ ل٘ل ّالخل٘٘ن
ُم -حكب٘ق ال ل الوٌقطب
ّحخن هزاخعت الٌخقئح تلوق دعج ال زّرة لخ أٗأ
فزص يخزٓ للخ ظ٘ي ّ ،بِذٍ الكزٗلت فإى
الخ ظ٘ي ُْ ًشقط هظخوز.

قياس رضا المدتفيد
من بين متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة قياس رضاا
المدتفيد عن الخدمات الامامادما مان قابال الاما دادا
وتحديد منهجي واضح لذلك ،،وعلى ضوء تحليل ناتاا ا
االدتبيانات يتم إبالغ مختلف التمديمات التنظيامايا

عأم الوكقبلت

ُٖ ال قالث الخٖ ٗخن فِ٘ق اتخشق
اطخ٘ ق
هخكلب هي هخكلبقث الوْاص

عأم
ت

تسجيل حالة عدم
هطابقة ال يعني عدم

بالم دااد بالنتا ويتم إجاراء التاحاديناات الاالزما .
ويمكن أن يمدم نظام إدارة الجودة إطار
العمل الالزم للتحدين المدتمر بغرض زيادة
فرص تعزيز رضا المدتفيد.

فاعلية النظام أو عدم كفاءة
الوىظف ،وإنوا يىجب
تصحيح الحالة وهعالجتها
لونع تكرارها...
باإلضافة إلى أنها تساعد
في تقدين الوقترحات
لتحسين النظام.

اٌ احلصْل عل ٙالغَادٗ لٔط ٍ ف ًا أّ اجنناسًا يف دن
ذاتُ ،مبق ار ما ٍٕ ّصٔل٘ الكتضاب ا َارات النالسمن٘
اةهجهم ج اةهمه ه هد
منهجهن نه هدا ة الج
يشجع
اةههمه هيه ههيه ميه هليه
ح يهمهىههيهها مهيهدههىهيهد
عهىه
ي يهمه ههيه مههنههيهن
اةههيهي ي ههد هها ه
هد
ه
هي
ه
هى
ه
هم
اةه ه
اةهمه هيه هيه ر ميهم هل
خ مة يم لضد
أم ي يا
يهجهد يهانهجهد هد لج
ة مم يه هيه
اةث ة ة ى اةم
أم خ ه مههد ي ه هي
ي ه ه يهها مههنههي هجههد
عههى هح
ميدىيد ميد يملال.
يدة

لتجْٓ ّحتضني األدا ٛالذٖ جيب اٌ ٓق و للنضتفنٔن
مع الرتكٔش عل ٙالعيصز البنغنزٖ بناعنتنبنارِ أصناظ
التيننٔ٘ احلننقٔقٔ٘ ّدنجز الننشآّ٘ يف بيناٜنَا ا نتني.

