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نتقدم لسٌادتكم بخالص التهنئة لجمٌع العاملٌن بالجامعة من اعضاء هٌئة تدرٌس وعاملٌن
وطالب بحصول الجامعة علً شهادة االعتماد االٌزو  5000:1004وفً وقت قٌاسً اقل
من ثمانً اشهر وبتطبٌق نظام المواصفة طبقا ً ألفضل المعاٌٌر والتً اشٌد بها من الشركة
المؤهلة والشركة المانحة كأفضل تطبٌق للمواصفة  ،1004وما كان ان ٌتم هذا لوال
دعمكم الغٌر محدود والذي كان ٌمثل نقطة القوة االولً فً النظام والتً حظٌت بإشادة
الجمٌع .ان كان واجب علٌنا ان ننسب الفضل بعد هللا عزوجل سٌكون لقائد المسٌرة
االستاذ الدكتور احمد عزٌز عبد المنعم رئٌس الجامعة وقٌادات الجامعة.
نبذة عن المشروع- :

بدأ المشروع  5000:1009بتعاقد الجامعة مع الشركة العربٌة ( (AECبتارٌخ
 1003/00/5وقد تم اسناد تنفٌذ المشروع (لوحدة المشروعات) بالجامعة حٌث ان
المشروع ممول من وحدة المشروعات بوزارة التعلٌم العالً ،فً  1004/00/01وبعد
االنتهاء من جمٌع مراحل المشروع  5000:1009حسب التقرٌر المقدم من الشركة
المؤهلة توقف المشروع ومعه توقف الدعم.
فً  1009/2/05تم مخاطبة الشركة المانحة ( ) AECللتعاقد علً تأهٌل الجامعة
للحصول علً شهادة االٌزو المواصفة الجدٌدة  5000:1004لتقوم الجامعة بتحمل كافة
المتطلبات المالٌة وتم توقٌع العقد بتارٌخ  1009/4/5وبتكلٌف إدارة (التطوير وتقيم
األداء لضمان الجودة) مسئولٌة المشروع لٌكون فرٌق المشروع مكون من-:
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فريق التشكيل
أ.د /احمد عزيز عبد المنعم ( رئيس الجامعة)
محاسب /اشرف كامل احمد (امين عام الجامعة)
د /جمال محمد احمد سرور(مدير إدارة التطوير)
أ /حسناء نصحي حسين

مدير المشروع
مدير تنفيذي للمشروع
نائب المدير التنفيذي للمشروع

(مسئول وثائق وتكويد)

أ /سحر أبو الحمد عبد الرحمن (مسئول وثائق)
أ /نسمة محمد محمود

( مسئول وثائق)

وقد بدأنا العمل الفعلً لألعداد والتجهٌز للحصول علً الشهادة ٌوم السبت الموافق
 1009/4/4وقد تم تنفٌذ جمٌع بنود العقد من-:
 .0مرحلة تقٌٌم مستوى نظام إدارة الجودة المطبق فعلٌا ) (Evaluationكانت عدد نقاط
الضعف فً النظام (الفجوة)  004نقطة ضعف تحتاج العادة تاهٌلها داخل االدارات.
 .1مرحلة توعٌة وتدرٌب كوادر الجامعة ) )Trainingوتم خاللها عمل  7ورش عمل
وتدرٌب عن الجودة بجانب  3برامج تدرٌبٌة عن المواصفة.
 .2مرحلة التطوٌر وانشاء وثائق نظام إدارة الجودة Upgrading&Documentation
) )Of ISO 9001/2015تم انشاء النظام بالكامل من البداٌة لٌكون علً احدث النظم.
( ) 0-2تحدٌد وتوثٌق العوامل الداخلٌة  /الخارجٌة المؤثرة فً بٌئة اعمال االدارة
المركزٌة للجامعة وانعكاساتها فى الجامعة من خالل اسلوب التحلٌل الرباعً SWOT
 Analysisالمتطابق مع متطلبات المواصفة الدولٌة ))ISO 9001 / 2015
( )1-2تحدٌد وتوثٌق االطراف المهتمة وذات العالقة بنظام ادارة جودة الجامعة
Interested parties
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( )2 -2تحدٌد وتوثٌق مجال االدارة المركزٌة للجامعة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولٌة
ISO 9001:2015
( ) 3-2انشاء وتوثٌق نظام ادارة الجودة والعملٌات الضرورٌة لتطبٌق النظام طبقا
لمتطلبات المواصفة الدولٌة ISO 9001:2015
( ) 4-2مراجعة وانشاء تعلٌمات العمل ) )Work Instructionsالالزمة لمتطلبات(
)ISO 9001/2015
( )5-2انشاء وتوثٌق واصدار سٌاسة الجودة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولٌة ( ISO
)9001/2015
( )7-2انشاء وتوثٌق اصدار اهداف الجودة.
 .3مرحلة التطبٌق Implementation
 .4مرحلة االعداد النهائً ومراجعة المحاكاة واالستعداد لمراجعة المنح للحصول على
شهادة االٌزو ) ) Certificationوتقٌٌم فاعلٌة التطبٌق وعالج الثغرات التً تظهر
اثناء مراجعة المحاكاة .

النتيجة
تم االنتهاء من جميع مراحل االعداد وطبقا ً لمعايير المواصفة االيزو  5000:1009ومخاطبة اإلدارة
للتعاقد من الشركة المانحة بتاريخ  1002/00/01وقد تمت مخاطبة الشركات المانحة ليتم
التعاقد مع شركة (  ) AJAوهي احدي الشركات المصرية والمعتمدة
( .)Accredited by UKAS and ANABوقد تمت الزيارة والتوصية بالمنح يومي األربعاء
والخميس  1002/01/10-05ليسجل هذا التاريخ احد بصماتكم في تطوير الجامعة.
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اهم المكتسباث المشروع







نظام الجودة مكنا من التعرف علً نقاط القوة ونقاط الضعف باإلدارات.
نظام الجودة اظهر اهتمام المؤسسة بنظم التطوٌر لتصبح محل تقدٌر من الجهات
الخارجٌة.
نظام الجودة أعاد الثقة والتعاون والطموح الفعال بٌن العاملٌن.
نظام الجودة أتاح لنا فرص التحسٌن المستمر.
نظام الجودة ٌحقق االستفادة المثلى من الموارد المتاحة وكٌفٌة تعظٌمها.
اعداد فرٌق عمل (المراجعٌن) علً مستوى ٌؤهلهم لنشر ثقافة الجودة والحفاظ علٌها.

كيفيت الحفاظ علي المكتسباث






دعم القائمٌن علً الجودة لمتابعة سٌر العمل طبقا ً للمعاٌٌر مع التصدي ألي حاالت
عدم مطابقة وسرعة حلها.
دعم فرٌق المراجعٌن بالدورات المستمرة لرفع كفاءتهم.
نشر ثقافة االٌزو بٌن الكلٌات بعمل دورات وورش عمل توضح أهمٌة الجودة فً
تطوٌر المؤسسة.
وضع شرط للترقً او التسوٌة او التعٌن ألي موظف الحصول علً دورة او اكثر
فً الجودة.

مدير ادارة التطوير وتقيم االداء لضمان الجودة:
د .جمال محمد احمد سرور

