لماذا التحسين

 -1توضيح أسلوب االستفادة من مقرتحات العاملني واملستفيدين من اخلدمة
ومن خرباتهم املختلفة يف تطوير/حتسني األداء وتفعيل نظام إدارة اجلودة
باهليكل اإلداري ألمانة جامعة سوهاج.
 -2تنمية روح الوالء واالنتماء من خالل إشراك العاملني يف تقديم مقرتحاتهم
وأفكارهم واستشاراه املستفيدين من اخلدمة
 -3حتفيز العاملني أصحاب املقرتحات اجلادة وذات القيمة املضافة
 -4وذلك مبا يليب متطلبات املواصفة الدولية ، ISO 9001/2015
ودليل التطبيق يف مؤسسات التعليم العالي IWA2
الية عمل التحسين

 -5تقوم االدارة بتخصيص الية لتلقى االقرتاحات من العاملني ومن مجيع
املستفيدين من اخلدمة.
 -6يقوم صاحب االقرتاح بكتابه اقرتاحه على النموذج
 SP00QF110001املعد لذلك أو على أي ورق متاح له ويسلم
لالدارة.
 -7يقوم مديروا اإلدارات بعقد اجتماع عصف ذهين مع العاملني باإلدارة
لدراسة املقرتحات املقدمة من العاملني باإلدارة او من خالل مقرتحات العمالء
لوضع تصور لعمل خطة التحسني خالل العام املقبل يكون هدف التحسني رفع
مستوي األداء مع حتقيق اكرب قدر ممكن من خفض تكلفة اخلدمة وتقليل الوقت
واجلهد مع جودة العمل الكتساب رضي العميل

 -8يقوم مديروا اإلدارات مع مسئول التحسني بوضع خ طة التحسني يف صورة
اهداف بنموذج اهداف االدارة  SP00QP070002مع وضع اخلطة
التنفيذية هلذه االهداف طبقاً للنموذج SP00QP070003
 . -9يقوم مدير اإلدارة بعمل ملف خطة التحسني وتقدميها لإلدارة التطوير
واجلودة بعد متام حتقيقها لتكون احد ادلة اجلودة لتجميعها وعرضها علي
ا إلدارة العليا
 -11مجع املقرتحات
 -11يقوم مدير إدارة جودة اهليكل اإلداري بتحقيق اآلتي-:
 -12مجع املقرتحات كل شهر.
 -13تصنيف املقرتحات.
 -14تسجيل املقرتحات بسجل املقرتحات (على النموذج
.)SP00QF110002
 -15حترير خطاب شكر ملقدم كل اقرتاح منوذج رقم
 SP00QF110003ويتم توقيعه من أمني عا م اجلامعة موضحاً به أن
االقرتاح سينال العناية من املسئولني " على أن يتم ذلك خالل  15يوم من
تاريخ مجع االقرتاحات.
 -16دراسة مقرتحات التحسني- :
 -17تقوم أمانة اجلامعة خالل اجتماعها باستعراض كافة املقرتحات طبقا
ألولويات التحسني املقرتح ومدى إسهامها يف حل مشاكل أكثر إحلاحا أو حتسني
عملية من العمليات ،على أن يؤخذ يف االعتبار املعايري التالية- :

 -18إمكانية التنفيذ/التطبيق.
 -19اجلدوى االقتصادية والنتائج املرتتبة.
 -21التدريب املطلوب.
 -21وتأجيل االقرتاحات اليت لن يتم تطبيقها يف وقت الدراسة لعدم إمكانية
ذلك ،مع حفظها بسجل خاص لألسبقيات اليت تراها اللجنة
 -22يتم دراسة املقرتحات اليت أعطيت أسبقية أوىل من كافة جوانبها بواس طة
القطاعات  /اإلدارات العامة  /اإلدارات املختصة وجيوز استدعاء صاحب
االقرتاح لشرح بعض النقاط اليت حتتاج إىل مزيد من اإليضاح.
 -23املقرتحات اليت متت دراستها واملوافقة على تنفيذها بواسطة اإلدارة ي تم
التنفيذ على النحو التالي -:
 -24االقرتاحات اليت ميكن تنفيذها باالعتماد على املوارد الفنية واملالية
الذاتية يتم عرضها على أمني عام اجلامعة إلقرارها وتنفيذها.
 -25تقو م أمانة اجلامعة بوضع معايري لنت ائج حتقيق املقرتحات اليت مت إقرارها
ويتم تسجيل نتائج املقرتحات على منوذج نتائج دراسة وتقييم مقرتح حتسني
منوذج رقم SP00QF110004
 -26يقوم مدير إدارة جودة اهليكل اإلداري مبتابعة تنفيذ املقرتحات وتقييم
نتائجها.
 -27تقوم اإلدارة بإقرار ومتابعة األعمال التصحيحية إىل أن تصبح العملية
مستقرة.

 -28يقوم أمني عام اجلامعة بإخطار مقدمي االقرتاحات مبا مت يف شأ ن اقرتاحاتهم
على النموذج SP00QF110005
 -29يف موعد غايته شهر من تاريخ تقديم االقرتاح.
 -31يتم إلغاء املقرتحات اليت تثبت نتائج دراستها عدم فاعليتها أو عدم
إمكانية تنفيذها ،ويتم حفظها.
 -31ي قوم أمني عام اجلامعة بتحقيق اآلتي- :
 -32مراجعة سياسة اجلودة وأهداف اجلودة وخطط تنفيذها لتحديد جوانب
التحسني.
 -33مراجعة األعمال التصحيحية النامجة عن متطلبات املراجعات (داخلية
/خارجية/مراجعة إدارة) وشكاوى ومقرتحات العمالء.
 -34حتليل البيانات وحتديد مواقع التحسني ووضع تصور ملا ميكن أ ن يكو ن عليه
هذا التحسني.
 -35تسجيل أعمال التحسني املطلوب تنفيذها للعرض على املختصني باهليكل
اإلداري للجامعة.
 -36يتم توثيق مجيع البيانات واملعلومات عن االقرتاحات على النماذج
املوضحة أدناه واليت حتفظ بسجل " در اسة مقرتحات التحسني " وتعترب من
سجالت اجلودة
 -37يتم حفظ تسجيالت عملية التحسني املستمر طبقا إلجراء ضبط سجالت
اجلودة . SP00QP030000

