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 كلمة رئيس اجلمعية

 أقول :  بعد محد اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل

تعين الريادة واالمتياز يف عمل األشياء واملقصود بالريادة تأمني ما   اجلودة
يتطلبه العمل ليكون عماًل متطورًا وأما االمتياز فاملقصود به أن يكون العمل 

يها نيب اإلسالم فقد قال: صلوات وإتقان العمل من األمور اليت حث عل .متقنًا
اهلل وسالمه عليه :)إن اهلل حيب من أحدكم إذا عمل عماًل أن يتقنه( واجلودة 

منها : خفض التكاليف حيث تتطلب اجلودة عمل األشياء  ًا تعين أمور
الصحيحة بطريقة صحيحة كما أنها تعين تقليل الوقت الالزم إلجناز األعمال 

 ودة :وإن من فوائد تطبيق اجل

 إجياد بيئة حتافظ على التطوير واإلبداع . -أ

 إشراك مجيع العاملني يف التطوير . -ب

 حتسني نوعية املخرجات .-ج

 تدريب منسوبي اجلمعية على أساليب التطوير .-د

أيها القارئ الكريم مجعية حتفيظ القرآن الكريم مبحافظة الزلفي حترص 
حبسب قدراتها وإمكاناتها أن يكون العمل الذي تضطلع به متطورًا ومتقنًا 

نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا مجيعًا اإلخالص يف القول والعمل أنه ولي ذلك 
                                                                               يه وسلم والقادر عليه وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد صلى اهلل عل

 رئيس مجعية حتفيظ القرآن الكريم مبحافظة الزلفي

 عبدالرمحن بن حممد احلمد                                                                   
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 ومراجعته واعتماده  الدليلاد اعد

 اعتماد مراجعة إعداد

 

 د. عبداحلكيم رضوان  حافظ

 مستشار اجلودة يف اجلمعية

 

 أ. عبدالرمحن  بن خالد احلربي

 املدير التنفيذي

 أ. عبدالرمحن  رومي الرومي

 رئيس قسم التطوير

 عبدالرمحن بن  حممد احلمد

 رئيس اجلمعية

 التوقيع: التوقيع: التوقيع: التوقيع:

 تاريخ االعتماد تاريخ املراجعة تاريخ املراجعة تاريخ اإلعداد 

 ... / ... /  ...... هـ ... / ... /  ...... هـ ... / ... /  ...... هـ ... / ... /  ...... هـ
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 سجل مراجعة التعديالت

 تاريخ التعديل وصف التعديل  رقم الصفحة وصف حمتوى املراجعة م
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 الفصل الثاني

 مفاهيم ومصطلحات عامة

 

 حيتوى الفصل على:

 .بالزلفي  مقدمه عن مجعية حتفيظ القرآن الكريم 2-1

 .بالزلفي  اهليكل التنظيمي جلمعية حتفيظ القرآن الكريم 2-2

 .حتسني األداء التشغيلي للجمعية 2-3
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 مجعية حتفيظ القرآن الكريم بالزلفي: 2-1

هذا وليدة اجلمعية  ي بعدد من مراحل التطور، فلم تكنمرت مجعية حتفيظ القرآن الكريم بالزلف

كان حتفيظ  فما بعدها  هـ1370منذ عام و،  يف الوقت احلالي املتعارف عليه بني مواطين حمافظة الزلفيالتوسع 

من  نظرًا للجهود اليت قام بها عدد بعد ذلك و،  1على جهود ومبادرات شخصية ًاقائم يف احملافظة   القرآن الكريم

من نتائج هذه  حمافظة الزلفي ، وكان على هاململكة العربية السعودية، والذي انعكس أثريف واملشايخ العلماء 

( يشري إىل تطور 1والشكل رقم ) وجتويده زيادة اإلقبال على حفظ كتاب اهلل وتالوته وترتيله وتفسريه اجلهود 

 هـ. 1435 عام إىل 1405أعداد الطالب والطالبات واحللقات واألدوار النسائية منذ عام 

 هـ1435وحتى عام  1405عام ( التطور يف أعداد الطالب والطالبات والتوسع يف األدوار النسائية منذ الفرتة من 1شكل)

  

                                                           
1
 عام 30ورشة  
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 ( خمرجات الطالب والطالبات يف مشروع عبدالرمحن احلاليف ووالديه يف إكرام احلفظة2شكل )

  

تأسيس اجلمعية يف تاريخ  فتم  رمسية مظلة حتت الكريم القرآن تعليم تنظيم فكرة  جاءت لقد

وكانت تابعة جلامعة اإلمام حممد بن  ،بالزلفي (هـ حتت مسمى ) مجاعة حتفيظ القرآن الكريم 13/5/1405

خيص ( ثم انتقلت بعد ذلك لبيت تربع بها احملسن الكريم علي النخيل   سعود اإلسالمية وكان مقرها األول ) شقة

انتقلت تبعية اجلمعية إىل هـ 1414سًا هلا، ويف عام وعني الشيخ حممد بن مرزوق املعيتق رئي جامع الفاحل. إمام

 .اإلرشاد والدعوة و واألوقاف  الشؤون اإلسالميةوزارة 

حققت اجلمعية عدة مراكز يف مسابقات خمتلفة  ، وبتوفيق من  اهلل ويف إطار التطور والنهوض بأداء اجلمعية

 منها:

 للبنني الكريم القرآن حلفظ أمري الرياض مسابقة يف  هـ1432 عام يف أجزاء عشرة  يف  الثاني املركز -1

 .والبنات
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 .والبنات للبنني الكريم القرآن حلفظ أمري الرياض مسابقة يف هـ 1433 اجزء عشرين يف الثانياملركز  -2

هـ اليت نظمها مركز حلقاتنا التابع 1435-1434املركز األول يف مسابقة اجلودة الشاملة للعام  -3

، حيث نافست % (  100جلمعية التحفيظ مبنطقة الرياض. وبفضل من اهلل حصلت اجلمعية على درجة ) 

 مجعية تابعة ملنطقة الرياض . 30 عددًا من اجلمعيات يصل إىل اجلمعية 

 ووالديه  العضيب جاراهلل الدكتور جائزة على اإلتقان مسابقة يف  اجلوائز معظم اجلمعية طالب حقق -4

 .الرياض منطقة مجعيات مستوى على  الكريم القرآن حلفظ

فوزان بن  هاجائزة الفهد ملؤسس:  اجلمعية بعدد من اجلوائز من أبناء احملافظة الكرام منها  تدعم -5

  هاملؤسسلتكريم احلفاظ   جائزة احلاليف ومنها  هـ.1431، واليت أسست عام -رمحه اهلل-عبدالعزيز الفهد

 هـ،1431احلاليف، واليت أسست عام  سلمان بن عبدالرمحن
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  اهليكل التنظيمي للجمعية:  2-3

 

 اجلمعية رئيس جملس اإلدارة

 نائب رئيس اجلمعية 

أمانة  

جائزة 

 الفهد

أمانة  

مشروع 

 احلاليف

 املدير التنفيذي

 مدير إدارة البرامج التعليمية  

المدارس 
 التمهيدية

رئيس قسم 
 المسابقات 

رئيس قسم 
 البرامج 

مشرف 
برنامج 
 الرياحين 

مشرفة برنامج 
 الرياحين 

مشرف 
برنامج  
 تنافس 

مشرف برنامج 
 رتل 

مشرف 
 برنامج علمني 

مشرف 
برنامج حلقات 
 الموظفين 

 مدير إدارة شؤون اجملمعات 

رئيس قسم      

 اإلشراف

مشرفو 

 احللقات

مديرو 

 اجملمعات

املدرسة التمهيدية 

 بنني  

رئيس  قسم 

 احلفظة 

رئيس قسم 

 االرتقاء

 مدير إدارة شؤون الدور النسائية  

معهد إعداد 

 املعلمات

رئيسة قسم     

 اإلشراف النسائي

 مساعدة

مشرفات 

 احللقات

 مديرات الدور

 مشرفة الحفظة 
مشرفة برنامج 

 االرتقاء 

 مدير إدارة التطوير والتدريب

رئيس قسم 

 التطوير

رئيس قسم 
 التخطيط 

رئيس قسم 
 الجودة

مركز 

 التدريب

 مدير إدارة العالقات واإلعالم

رئيس قسم 

 اإلعالم

منسق   

 عالقات وإعالم 

منسق 

مطبوعات 

 إعالمية

رئيس قسم 
 العالقات 

وحدة 
 المتطوعين

 مدير إدارة الشئون املالية واإلدارية

 رئيس قسم التقنية 

 مبرمج 

 فني صيانة 

رئيس قسم تنمية  

 املوارد  والعقارات

منسق برامج   

 تنمية موارد

رئيس قسم 

 الشؤون املالية

 حماسب 

 أمني صندوق

كاتب 

 حسابات

رئيس قسم 

 الشئون اإلدارية

منسق شؤون  

 املوظفني

 منسق خدمات
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 حتسني األداء التشغيلي للجمعية: 2-4

( بني إداراتها ،  Operations Processing System تطبق اجلمعية النظام التشغيلي للعمليات  ) 

ويعمل هذا النظام على الرتابط بني العمليات داخل اجلمعية باإلضافة  إىل جتميعها والتفاعل بينها ويؤكد هذا 

 دارة اجلودة على أهمية :إلاملنهج يف نظام 

 .تفهم املتطلبات والوفاء بها 

  القرآن الكريم  األخذ يف االعتبار تكلفة األنشطة واإلمكانيات احملفزة للطالب على حفظ. 

  احلصول على نتائج عالية من الطالب يف حفظ القرآن الكريم عند نهاية العام الدراسي. 

 .التحسني املستمر للعمليات على أساس القياس املوضوعي 

ويوضح الشكل التالي نظام اجلودة يف اجلمعية املبين على روابط العملية للدور الذي يلعبه ) املستفيد( كعامل 

 هاملستفيد تقييم املعلومات املرتبطة بتوقعات   حتديد املتطلبات كمدخالت، وتتطلب مراقبة رضاحاكم يف

 للوقوف على مدى وفاء املنشأة مبتطلباته. 
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 الثالثالفصل 

 ISO التعريف بنظام األيزو

 

 حيتوى الفصل على:

 .isoالتعريف بنظام األيزو  3-1

 .ISO كيف تصل اجلمعية إىل نظام األيزو 3-2

 منظومة قيم اجلمعية. 3-3
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 التعريف بالدليل والغرض منه:  3-1

  الغرض من هذا الدليل وصف السياسات واإلجراءات املتبعة داخل اجلمعية واليت متكنها من حتقيق

 Total Quality Managementأهدافها مبا يتمشى مع متطلبات إدارة اجلودة الشاملة 

(TQM) ومبا ينسجم مع املواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة  اجلودة األيزو ،ISO 9001: 

2008. 

 .وصف نظام إدارة اجلودة املطبق يف اجلمعية 

  مراقبة وقياس العمليات واإلجراءات اليت تتم داخل اجلمعية واليت تستهدف يف النهاية حتقيق

 ضا املستفيد.رعلى جودة اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية وحتوز 

  اختاذ اإلجراءات الالزمة للوصول إىل النتائج املخطط هلا وفق منهجية علمية مبنية على عملييت

 التحسني والتطوير املستمر.

   توفري نظام وثائقي يعتمد على ضبط املستندات / السجالت املطلوبة لنظام إدارة اجلودةISO 

9001: 2008. 

 ا داخل إداراتها وأقسامها تتم داخل اجلمعية وتعميمه حتديد املسؤوليات والصالحيات اليت. 

  ISOكيف تصل اجلمعية إىل نظام األيزو   3-2

وضعت اجلمعية خطة اسرتاتيجية لتحقيق أهدافها جتاه العمل بنظام وسياسة اجلودة ، استغرق بناءها 

ن أصحاب اخلربات ساعة عمل ، شارك فيها مجيع منسوبي اجلمعية بقيادتها العليا ، ومبشاركة م500

خطة تشغيلية لتنفيذ أهداف اخلطة االسرتاتيجية،  تاملتخصصني يف جمال التخطيط والتطوير ، وقد وضع

  -وجاءت رؤية ورسالة وأهداف اجلمعية على النحو التالي:
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 رؤية اجلمعية : 3-2-1

 الريادة يف تعليم القرآن الكريم واجلودة يف العمل املؤسسي اخلريي.

 اجلمعية: رسالة 3-2-2

تعليم القرآن الكريم لشرائح اجملتمع بكوادر متميزة وبرامج نوعية وبيئية حمفزة بتقنية حديثة لتحقيق 

 اخلريية ملنسوبينا وشركائنا.

 أهداف اجلمعية: 3-2-3

 األهداف التفصيلية األهداف االسرتاتيجية م

 القرآنية. والمنافسات البرامج من المستفيدين زيادة  المستفيدون 1

 الدارسين من عدد أكبر استقطاب . 

 وسلوكيا . فكريا   الدارسين رعاية 

 والحافظات. بالحافظين العناية 

 هللا. كتاب خدمة في الخبرات لتقديم للكفاءات الفرص توفير 

 اإلدارية. والنظم اللوائح وتطوير إعداد  الداخلية الكفاءة 2

 المجتمع مع التواصل زيادة. 

 المساندة. والخدمات المباني تهيئة 

 الجودة معايير اعتماد . 

 الجمعية. أعمال في التقنية اعتماد 

 المستويات. جميع على التخطيط اعتماد  النمو والتعلم 3

 عليهم والمحافظة العاملين أداء تطوير . 

 التعليمية. البرامج تطوير 

 المالي 4

 

 الدخل. مصادر تنمية 

 الجمعية. أموال إدارة حسن 
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 منظومة قيم اجلمعية. 3-3

 .الشفافية: وتعين الوضوح يف عمليات اجلمعية مع العاملني واملستفيدين 

 .االنتماء: حتقيق شعور اجلميع باالنتماء للجمعية وخدمتها 

 .اجلودة: حتقيق جودة العمليات واملنتجات  ومعريتها يف مجيع مراحلها ومفرداتها 

 التنسيق والتعاون بني اإلدارات واألقسام. التكامل: حتقيق 

 .االجيابية: تعزيز روح االنتاجية واملبادرة لدى اجلمعية والعاملني فيها 
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 الرابعالفصل 

 نظام إدارة اجلودة

 

 حيتوى الفصل على:

  ISO9001:2008نظام إدارة اجلودة طبقًا لشهادة أيزو  4-1

 متطلبات التوثيق.  4-2

 العمليخمطط سري  4-3
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  ISO9001:2008نظام إدارة اجلودة طبقًا لشهادة أيزو  4-1

اسست اجلمعية ممثلة بقسم اجلودة نظامًا إلدارة اجلودة ووثقته ونفذته وتقوم اجلمعية على حتسني كفاءته 

وقامت اجلمعية من خالله  ISO9001:2008 باستمرار مبا ينسجم مع متطلبات املواصفات القياسية لاليزو 

  -على حتديد األني:

 :املتطلبات العامة4-1-1

قامت اجلمعية بإنشاء وتنفيذ وحفظ نظام إدارة اجلودة اخلاص بها من خالل قسم اجلودة الذي     

ملتطلبات املواصفات الدولية األيزو  طبقاعمل على توصيف العمليات اليت جترى داخل اجلمعية 

ISO 9001: 2008 د مت تنفيذ هذا املعيار من خالل : وق 

 ( للجمعية حتدد آليات تنفيذ ومراقبة األعمال 1441-1436عمل خطة اسرتاتيجية )هـ

 اليت تتم داخل اجلمعية وفق األهداف املرمسة.

 .رسم خريطة اسرتاتيجية حتدد توصيف العمال  واملهام املوكلة بإدارات وأقسام اجلمعية 

 من إدارات اجلمعية. وضع مؤشرات أداء لكل إدارة 

  لتحقيق املستهدف من اإلدارات واألقسام.السعي حنو توفري املوارد املطلوبة 
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 ليات العمل.عمل تقارير ربع سنوية دورية ملراقبة وتقييم آ 

  بشأنهاتوصيات  ورفع دراسة تقارير املتابعة الدورية يف جملس إدارة اجلمعية. 

   اجلمعية.تتابع إجراءات تنفيذها من خالل مكتب أمانة جملس  

 نظام إدارة اجلودة املراقبة على املشرتيات والصيانة ونظام املوارد البشرية وفق  يشمل

 السعودية املنظمة لذلك. لألنظمةاآللية املتبعة 

 متطلبات التوثيق: 4-1-2

 -تتضمن وثائق نظام إدارة اجلودة اآلتي:

  لسياسة وأهداف اجلودةبيان موثق: 

 .دليل نظام إدارة اجلودة باجلمعية 

 .إجراءات نظام اجلودة 

 .اللوائح املنظمة إلدارة عمل اجلمعية 

 .سجالت ومستندات اجلودة املطلوبة 
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 دليل اجلودة: 4-1-3

مت كتابة هذا الدليل حبيث   ISO 9001: 2008طبقًا ملعايري املواصفات القياسية لأليزو 

احلفاظ على معايري دليل اجلودة ، وتطبيق معايريه يف إدارات  على أن العاملية ،  اتيتفق واملواصف

، حيث تكون من مسئولية قسم اجلودة إصدار نسخة بعد اجلمعية يكون من مسؤولية قسم اجلودة 

 -يل اجلودة على:وتوزيعها على إدارات وأقسام اجلمعية ، وحيتوي دل ااعتماده

  مجعية حتفيظ القرآن الكريم بالزلفي.يف جمال نظام إدارة اجلودة 

  اجلمعية.يف االجراءات املوثقة اليت مت إنشاؤها لنظام إدارة اجلودة 

  .وصف التداخل بني العمليات الرئيسية لتشغيل نظام إدارة اجلودة باجلمعية 

 ضبط الوثائق: 4-1-4

 -اخلاصة بنظام اجلودة مت إختاذ اإلجراءات التالية:جـراءات اإلوثـائق ولضبظ ال    

 .اعتماد الوثائق واملنهجيات املالئمة قبل إصدارها 

  الضرورة وإعادة املصادقة عليها عندمراجعة الوثائق وحتديثها.  
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 حتديد التغريات على الوثائق و حالة املراجعة سارية املفعول هلا. 

  االستخدام. طقة من الوثائق املناسبة يف نقاالذات الع اإلصداراتضمان توفر 

 ضمان بقاء الوثائق قابلة للقراءة وسهلة التمييز. 

 ضمان أنه قد مت متييز الوثائق ذات املصدر اخلارجي وضبط توزيعها.> 

  بها  االحتفاظإذا مت  بغري املقصود للوثائق امللغاة ومتييزها بشكل مناس االستخداممنع

 غرض كان. يأل

 :السجالت ضبط 4-1-5

على مراقبة سجالت اجلمعية  مبحافظة الزلفي  جيب أن تعمل مجعية حتفيظ القرآن الكريم    

حبيث تكون مرتبطة بتطبيق إجراءات اجلودة املختلفة من حيث توفري نظام للحفاظ على 

السجالت واملستندات واسرتجاعها، ووضع نظام للتخلص من السجالت واملستندات الغري مرغوب 

معية  ذلك ، حيث اجلوجيب أن تظل سجالت اجلودة واضحة وسهلة الرجوع إليها، وقد دعمت  فيها،

 وأدوات مكتبية حلفظ السجالت. ًاخصصت لكل إدارة مكان
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 رضا المستفيد األنشطة والعمليات الرئيسية بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالزلفي

 قسم الجودة

 

األنشطة الداعمة 

 والمساندة

 

 واإلداريةإدارة المالية 

 

 شؤون المجمعات القرآنية

 شؤون الدور النسائية

 

 إدارة البرامج

 

شؤون المعلمين 

 والمعلمات

 

 التدريب

 االجراءات الصحيحة

 المراجعة الداخلية

 مراجعة اإلدارة

 تقارير عدم المطابقة

 التحكم في المستندات

قبول 

المستفيد 

 تفيد

 المتطلباتمتابعة  االعتماد واالجراءات

 

 متطلبات المستفيد

 

 تقديم الخدمة

 نعم

 إبدا

 ال

 مخطط سير العمليات بالجمعية
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 اخلامسالفصل 

 مسؤولية اإلدارة

 حيتوى الفصل على:

 التزام اإلدارة. 5-1

 الرتكز على املستفيد. 5-2

 سياسة اجلودة. 5-3

 التخطيط. 5-4

 .واالتصالاملسؤولية والصالحيات  5-5

 مراجعة اإلدارة. 5-6
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 : التزام اإلدارة 5-1

تنفيذ سياسية نظام إدارة اجلودة بتلتزم مجعية حتفيظ القرآن الكريم بالزلفي التزامًا تامًا 

ISO 9001:2008 :ومن أهم جماالت تنفيذ سياسة إدارة اجلودة مايلي- 

 .إبالغ مجيع اإلدارات واألقسام بأهمية الوفاء مبتطلبات الطالب والطالبات 

 ودة بكل إدارة فرعية.تأكد إدارة اجلمعية على تطبيق سياسة اجل 

  احلرص على وضع أهداف لكل إدارة ترسم من خالله على تأكد اإلدارة العليا للجمعية

الطريق لرؤية مستقبلية لتحقيق متطلبات املستفيدين سواء أكان على مستوى الطالب 

 والطالبات أو مستوى الداعمني و املتربعني.

 ضمان تشغيل العمليات الرئيسية للجمعية.احلرص على توفري املوارد املادية والبشرية ل 

 : ز على املستفيديالرتك 5-2

حترص اإلدارة العليا باجلمعية على التأكيد على حتقيق متطلبات املستفيدين ،من خالل 

 -اآلتي:
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 .حتديد متطلبات املستفيدين من حتفيظ القرآن الكريم 

 .حصر هذه املتطلبات 

  ها.على توفر القدرة دراسة إمكانية 

 .سرعة الوفاء بهذه املتطلبات 

 .احلصول على رضا املستفيد من حتفيظ القرآن الكريم 

 سياسة اجلودة:  5-3

تهتم اإلدارة العليا باجلمعية بتنفيذ سياسة اجلودة والتأكيد على تطبيقها يف إدارات وأقسام      

 -اجلمعية ، وقد أصدرت اجلمعية وثيقة لذلك جاء فيها ما يلي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 بتنفيذ نلتزم ، بالزلفي الكريم القرآن تحفيظ جمعية نحن     

 سعًيا ، الجمعية وأقسام إدارات كل في وتطبيقها الجودة سياسة

 مجال في نقدمها التي الخدمات من المستفيد رضا تحقيق في منا

 وضعتها ، وواضحة محددة لمعايير طبقاً ،  الكريم القرآن تحفيظ

 المعايير تتصف أن دارةاإل راعت وقد ، الجمعية إدارة

 بغرض، ISO 9001:2008 ال العالمية القياسية بالمواصفات

 أجل من،  هعلي ننافس الذي المستمر والتحسين التطوير

 المستفيد، وهللا ولي التوفيق. رضا إلى الوصول

 

 مدير التطوير والتدريب                   ممثل قسم الجودة
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 التخطيط: 5-4

 أهداف اجلودة: 5-4-1

للعمليات ، وقد حرصت املطلوبة  لالحتياجاتإدارة اجلمعية على أن أهداف اجلودة شاملة  تأكد    

إدارة اجلمعية أن تكون هذه األهداف املوضوعة هلا مؤشرات ميكن قياسها ، جبانب أن تكون 

 األهداف متوافقة مع سياسة اجلمعية.

 ط لنظام إدارة اجلودة: يالتخط 5-4-2

تأكد اإلدارة العليا للجمعية على أهمية التخطيط كعنصر رئيسي يف نظام إدارة اجلودة، وقد     

راعت اإلدارة ذلك من خالل عقد عدة دورات تدريبية يف التخطيط االسرتاتيجي، والسعي حنو 

حتقق ثقافة  ومن أجلتثقيف العاملني باستخدام األساليب واالدوات املختلفة يف التخطيط، 

هـ ( 1440-1436التخطيط ، دعت اجلمعية إىل بناء خطة اسرتاتيجية على مدى أربع سنوات  )

  تحقق من خالهلا أهداف نظام إدارة اجلودة باجلمعية.ت

 : املسؤولية والصالحيات واالتصال 5-5

حترص اإلدارة العليا باجلمعية على تفويض الصالحيات والسعي حنو تكوين صف ثاني 

مشاركة العاملني يف وللجمعية يشري إىل تفويض الصالحيات  ي، ولعل اهليكل التنظيممن القيادات 

 .قيادة اجلمعية
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 املسؤولية والصالحيات: 5-5-1

ئف ، باإلضافة إىل لوائح وأدلة لكل صنف من الوظا ًاوظيفي ًاوضعت إدارة اجلمعية توصيف

 على إدارات وأقسام اجلمعية. اعتمادها لدىوسياسات وإجراءات منظمة للعمل، مت 

 ممثل اإلدارة للجودة: 5-5-2

يف  عن تطبيق سياسات واجراءات اجلودة املعمول بهااملسؤول ممثل إدارة اجلودة هو الشخص 

تطبيقها وحتفيزهم على العمل بها، وهو  ، وهو مسئول أيضا عن تدريب األفراد علىاجلمعية

وقد مت .مسئول أيضًا عن تطبيق أي إجراءات جديدة للحصول على إحدى شهادات اجلودة العاملية

 التالي:  جملس إدارة اجلمعية ، ومن مهامه الرئيسية رئيس ينه بقرار منيتع

 باجلمعية.وإجراءات اجلودة ة وضع سياس 

  االسرتاتيجية للجمعية، وكتابة تقارير عن االجنازات.متابعة تنفيذ اخلطة 

  وشرحها للموظفني والعاملني وتدريبهم تدريب املوظفني على تطبيق سياسة اجلودة

 .عليها وحتفيزهم على العمل بها

  ت اجلودةللتأكد من تطبيق إجراءامراجعة األقسام واإلدارات. 

 اجلمعية.وتطوير إجراءات اجلودة والنماذج املعمول بها حاليًا يف  العمل على حتسني 

  إجراءات اجلودة. والتعليمات املتعلقة بتطبيق إصدار اللوائح 
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  والتأكد من اجلمعية  الدائمة على ظروف السالمة الصحية واملهنية يفالرقابة

 .صالحيتها

  خالل تطبيقهم ملعايري اجلودة أداء املوظفني والعاملني يف كافة األقسام مناملشاركة يف. 

  واملشاكل واالخفاقات إىل اإلدارة العليا باإلجنازاترفع التقارير الدورية. 

  بعد إجراء الفحوصات  عملية تعليم القرآن الرد على الشكاوى اليت ترد خبصوص

 .والتحقيقات الالزمة

 :للجودة اإلدارة ممثل 5-5-2

لتحقيق وصول كافة املعلومات والبيانات واإلحصائيات عن اجلمعية خصصت اجلمعية عدة     

 قنوات خمتلفة منها 

 .الربيد اإللكرتوني لكل إدارة وقسم 

 .الربيد االلكرتوني للموظفني 

 .الصفحة اإللكرتونية للجمعية 

 .اهلواتف 

 .االجتماعات واللقاءات 

 .االتصال املباشر 
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  :مراجعة اإلدارة 5-6

مرات سنويًا على األقل ، حيث تقدم تقارير ربع  أربعتراجع إدارة اجلمعية نظام إدارة اجلودة     

ن كل إدارة، تناقش يف اجتماعات جملس إدارة اجلمعية ، على أن يستدعى مسؤول اجلودة عسنوية 

آليات تطبيق وتفعيل نظام  سنوية ، والذي حيدد فيهالملناقشة تقارير األداء الربع سنوية و

 -اجلودة، على أن تتضمن املراجعة اآلتي:

 مدخالت: -

 .نتائج التدقيق الداخلي واخلارجي 

 .نتائج رؤى املستفيدين واملتربعني 

 .االحتياجات التدريبية للموظفني واملعلمني والطالب 

 .أعمال املتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة 

 .تقارير إجنازات اخلطة التشغيلية السنوية 

 عدم املطابقة. خالصات تقارير 

 .تقارير أداء اجلودة 

  خمرجات -

 .حتسني فاعلية نظام إدارة اجلودة 
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 .حتسني أداء املستفيدين من حتفيظ القرآن الكريم 

 .االحتياجات من املوارد املالية والبشرية واالمكانات األخرى 
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 سادسالالفصل 

 إدارة املوارد

 

 حيتوى الفصل على:

 املوارد.توفري  6-1

 املوارد البشرية. 6-2

 البنية التحتية: 6-3

 بيئة العمل: 6-4
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 توفري املوارد: 6-1

والبنى  لتطبيق نظام اجلودة واحملافظة عليه تقوم إدارة اجلمعية بتوفري املوارد الالزمة     

املساجد، والتجهيزات يف الدور النسائية واحللقات التعليمية أماكن  من حيث توفري التحتية 

، ودراسة االحتياجات املستقبلية  ومشجعة على استمرار العمل الالزمة هلا ، وبناء بيئة طيبة 

 وفق تقارير االدارات املتخصصة.

 املوارد البشرية: 6-2

 اتفقوفق نظام معني  يف اجلمعيةحترص إدارة اجلمعية على اختيار املوارد البشرية العاملة       

دارة ، وعند تعيني املوارد البشرية تقوم إدارة اجلمعية بعقد دورات اإلجملس  عليه من خالل

وتنظر اجلمعية نظرة واعية للعاملني فيها ومدى  تعليم القرآنتدريبية وتثقيفية حول متطلبات 

بالتطوير والتحسني  فهي دائما حترص على مالحقتهم تأثريهم على جودة خمرجاتها، لذا 

، وذلك من خالل مركز يف تعليم القرآنتهم حنو جماالت العمل امن قدروالتدريب الذي يرفع 

 التدريب املعتمد يف اجلمعية.

 البنية التحتية: 6-3

أنشئت اجلمعية إدارة للصيانة ، وإدارة أخرى لألمن والسالمة، واآلن يف إطار السعي حنو        

 -من إنشاء هذه االدارات احملافظة على البنية التحتية )املباني  فتفعيل إدارة املخاطر، واهلد
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النقل واالتصاالت ( الالزمة  –نظم املعلومات  –الربامج  –األجهزة  –أماكن العمل واملرافق الالزمة 

 لتحقيق مطابقة املخرج للمتطلبات 

 بيئة العمل: 6-4

من املؤثرات املعيقة للعمل واليت تعمل إدارة اجلمعية على توفري بيئة للعمل اجليد خالية 

، وذلك من خالل توفري (اجلو برودة –درجة احلرارة  – وضيق املكان –الضوضاء منها : )

كما هو حاصل يف الدور  تراعي بيئة العمل اجليدة بعيدًا عن املؤثرات املذكورة مباٍن

اليت توجد فيها واختيار البيئة التعليمية املناسبة كما هو حاصل يف اجلوامع واملساجد 

 .اجملمعات 
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 السابعالفصل 

 حتقيق كفاءة املخرجات

 

  حيتوى الفصل على:

 التخطيط لتحقيق كفاءة املخرجات. 7-1

 العمليات املتعلقة باملستفيد. 7-2

 التصميم والتطوير. 7-3

 الشراء. 7-4

 تقديم اخلدمة. 7-5

 ضبط أدوات القياس واملراقبة. 7-6
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 :املخرجاتالتخطيط لتحقيق كفاءة  7-1

من خالل باخلطة التشغيلية السنوية  ختطط اجلمعية للعمليات اليت ترتبط ارتباطا

عدة برامج بناء على اجتياحات املستفيدين وتتطلب عملية التخطيط االجراءات 

 -التالية:

 .أهداف اجلودة ومتطلبات املستفيد 

 .توفري املوارد اخلاصة باملستفيد 

 لقياس للتحقق من نتائج املخرجات.إقرار الصالحيات واملراقبة وا 

 .التحقق من توافر السجالت واملستندات املطلوبة لسري العمليات 

 العمليات املتعلقة باملستفيد: 7-2

 حتديد املتعلقات املرتبطة باملستفيد ومنها: 7-2-1

 .املتطلبات احملددة من املستفيد 

 .املتطلبات غري احملددة من قبل املستفيد 

 ةأخذها يف االعتبار كمستلزم ضروري للجمعي متطلبات إضافية يتم. 

 مراجعة املتطلبات ذات العالقة باملستفيد: 7-2-2

 .التعريف مبتطلبات املستفيد 

 .التعريف مبتطلبات العقود وأوامر التوريد 

 .قدرة اجلمعية على الوفاء بهذه املتطلبات 

 االتصال باملستفيد: 7-2-3
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 املستفيدين. توفر اجلمعية جماالت ميسرة للتواصل مع 

  ،تأخذ اجلمعية بآراء املستفيدين من خالل عدة مصادر منها: االستبانات

 واللقاءات واالجتماعات والدورات التدريبية اليت تعقدها مع املستفيدين.

  بآرائهمإلدالء لاملستفيدين  لتشجيع نوات تواصل خمتلفة قختصص اجلمعية 

 ومقرتحاتهم من خالهلا.

 التصميم والتطوير: 7-3

من نظام  استثناؤهمت  ISO 9001:2008 لأليزوالقياسية العاملية  اتهذا البند من املواصف     

إدارة اجلودة املطبق يف اجلمعية وهذا االستثناء ال يعفي اجلمعية من مقدرتها أو مسؤولياتها عن 

 .خدمات تليب متطلبات املستفيدين واملتطلبات القانونية األخرى تقديم

 الشراء: 7-4

تتأكد اجلمعية من تطابق املنتج املشرتى مع متطلبات الشراء احملددة، عملية الشراء:  7-4-1

املوردين على أساس قدراتهم على توريد منتج يتوافق  اقيةومن ثم تتأكد اجلمعية من مدى مصد

  .مع متطلبات اجلمعية منه

) متطلبات تأهيل  :تتأكد اجلمعية من معلومات الشراء ومنها: معلومات الشراء 7-4-2

  (.املوردالتأكد من كفاية متطلبات الشراء قبل نشرها على  –متطلبات نظام اجلودة  –األفراد 
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تتأكد اجلمعية من مواصفات املنتج املشرتي من خالل إدارة التأكد من املنتج املشرتى: 7-4-3

توافر تالذين الشؤون املالية واليت تستند يف بعض األحيان إىل جمموعة من اخلرباء املتخصصني 

 واملهارة اجليدة اليت تفي مبتطلبات الشراء احملددة من قبل.اإلدارية  م اخلربةفيه

 تقديم اخلدمة:  7-5

 مها مجعية حتفيظ القرآن الكريمختضع اخلدمة اليت تقد ضبط تقديم اخلدمة:7-5-1

لقات حتفيظ القرآن مشرفني حلتعيني إىل أدوات حتكم وضبط ومراقبة من خالل  مبحافظة الزلفي 

، وتعني قيادات نسائية للدور النسائية القائمة على تعليم القرآن الكريم يف اجملمعات القرآنية  

ت العليا للجمعية بتقارير شبه يومية عن سري العمل يف احللقات م، كما يتم تزويد القياداالكري

  والدور النسائية واملدرسة التمهيدية للتأكد من جودة اخلدمة املقدمة.

العملية  تضع اجلمعية عدة ترتيبات هلذهإقرار صالحية عمليات تقديم اخلدمة: 7-5-2

 -حبيث تتضمن اآلتي:

 حفظة القرآن الكريم.وضع معايري حمددة ملراجعة واعتماد 

 تأهيل احلفظة بربامج للمراجعة.

 استخدام أساليب وإجراءات أخرى منها عقد عدة دورات يف جمال تأهيل حفظة كتاب اهلل.
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 (.4-2-4متطلبات التسجيل وفق البند )

للتأكد من قدرة الطالب تضع اجلمعية معايري واضحة أمام املعلمني  التمييز والتبعية:7-5-3

هم من خالل عدة اختبارات جترى منها ) االختبار تعلى احلفظ وتتبع حاالتهم ومستوى مرتقيا

 اجلمعية اذا اجتاز الطالب االختبار التجرييب (. يف االختبار النهائي  –التجرييب األول 

التربعات تضع اجلمعية إجراءات واضحة وحمددة جتاه قبول ملكية املستفيد: 7-5-4

العينية أو املادية من قبل املستفيدين، كما تدعم املستفيدين بتقارير سنوية ونصف سنوية 

  مبجاالت صرف تربعاتهم ضماًنا لتحقيق حقوق املستفيدين )املتربعني والداعمني(

حتافظ اجلمعية على مطابقة اخلدمات ملتطلبات املستفيد من احملافظة على اخلدمة:  7-5-5

أو اجملمعات القرآنية العمليات الداخلية اليت متر بها من بداية تسجيل الطالب يف  خالل كافة

وختامًا حبفظ كتاب  املرتقياتوالطالبات الطالبة يف الدور النسائية إىل نهاية اجتياز الطالب 

 اهلل تبارك وتعاىل.

 ISO 9001:2008البند من املواصفة القياسية هذا  ضبط أدوات القياس واملراقبة: 7-6

مت استثناؤه من نظام إدارة اجلودة املطبق يف اجلمعية ، وهذا االستثناء ال يعفي اجلمعية 

من مقدراتها أو مسؤولياتها عن تقديم خدمات تليب متطلبات املستفيدين واملتطلبات 

  .األخرى النظامية
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 الثامنلفصل ا

 نيالقياس والتحليل والتحس

 

  حيتوى الفصل على:

 .متطلبات عامة 8-1

 .املراقبة والقياس 8-2

 .التحكم يف اخلدمات غري املطابقة 8-3

 .حتليل البيانات 8-4

 .التحسني 8-5
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 متطلبات عامة: 8-1

تراقب اجلمعية خمرجات تعلم الطالب والطالبات من املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها      

  -مراقبة متبع يتمثل فيما يلي: سلوبإاجلمعية جتاه حتفيظ كتاب اهلل من خالل 

 .تقارير مشريف احللقات 

 .تقارير مديرات الدور النسائية 

 .مقابالت مع الطالب املستفيدين من اخلدمات 

 ي واستبانات توزع على أولياء أمور الطالب والطالبات.أاستطالعات ر 

 .تقارير املتابعة من قبل االدارة العليا 

 -ب مراقبة وقياس يؤكد على:إن كل ما تقدمه اجلمعية من أسلو

 .حتري الصدق يف مطابقة املخرجات مع املستهدفات املوضوعة هلا 

 .التأكيد على تطبيق نظام إدارة اجلودة 

 .العمل بنظام التحسني املستمر ، لتفعيل نظام إدارة اجلودة 
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 املراقبة والقياس: 8-2

املستفيد حول ما اذا تراقب اجلمعية املعلومات املتعلقة برأي  : رضا املستفيد 8-2-1

كانت اجلمعية قد حققت متطلباته من عدمه من خالل عدة جماالت منها إجراء تقصي 

 .(1-8آراء املستفيدين والسابق توضيحه يف )

تقوم اجلمعية بإجراء تدقيق داخلي على فرتات خمطط التدقيق الداخلي:  8-2-2

د تتحرى يف ذلك بنود هلا ، إلقرار ما إذا كان نظام اجلودة مطبق من عدمه، وق

 احملافظة على النظام. ، وذلك من أجل iso 9001:2008القياسية  اتاملواصف

قوم اجلمعية بتطبيق نظام للمراقبة من خالل تمراقبة وقياس العمليات:  8-2-3

تقارير مديري اإلدارات ورؤساء األقسام املختلفة ، وحترص اجلمعية على مناقشة 

 القرارات حتقيق الشفافية والوضوح وإعالن نتائج املناقشة تتضمن التقارير وفق آلية 

 ذات العالقة بالعمليات املطلوبة.

تقوم اجلمعية مبراقبة وقياس اخلدمات املقدمة  مراقبة وقياس اخلدمة: 8-2-4

ضيه من خالل عدة جهات خمتلفة ، ويف الغالب يتم التحقق من وصول اخلدمة ْرُمبصورة 

 ( ا واملتمثلني يف )الطالب/الطالبات( ، و )الداعمني/املتربعنيمن خالل املستفيدين منه
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 :التحكم يف اخلدمات غري املطابقة 8-3

بالنسبة للخدمة الغري مطابقة مع متطلبات املستفيدين تتخذ اجلمعية عدة إجراءات 

  -متمثلة فيما يلي:

 .اختاذ قرار فعلي إلزالة عدم املطابقة اليت مت اكتشافها 

 جتاه معاجلة األسلوب اخلاطئ يف تقديم اخلدمة. إعطاء الصالحية 

 .اختاذ إجراء ملنع مثل حاالت عدم املطابقة 

 .التحقق من اإلجراءات الوقائية اليت متنع حدوث حاالت عدم التطابق 

  اجلمعية.يف عمل إجراءات تصحيحية من قبل ممثل اجلودة 

 :حتليل البيانات 8-4

تتخذ اجلمعية إجراءات فاعلة جتاه حتليل املعلومات والبيانات ذات العالقة املرتبطة بتطبيق      

التحسني املستمر دليال على تطبيق  بإجراءاتنظام إدارة اجلودة، واليت ميكن من خالله القيام 

  -، ومن اإلجراءات الدالة على ذلك ما يلي:نظام اجلودة 

 .معلومات عن رضا املستفيد 

 بقة ملتطلبات اخلدمات املقدمة للمستفيدين.املطا 

  املتوفرة. الوقائيةالفرص 

 .معلومات عن املعلمني وصفاتهم وخصائصهم املناسبة لتعليم القرآن الكريم 
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 :لتحسنيا 8-5

تقوم اجلمعية بتطبيق التحسني املستمر من خالل استخدام  التحسني املستمر: 8-5-1

 واإلجراءات وحتليل البيانات املتوفرة ،  سياسة اجلودة ، وأهدافها ونتائج التدقيق

 التصحيحية وتقارير اإلدارة العليا.

: تقوم اجلمعية بالتخلص من أسباب حاالت عدم املطابقة، اإلجراء التصحيحي 8-5-2

وتتخذ يف ذلك االجراءات التصحيحية  آخرى عدم تكرار حدوثها مرة لدعمًا منها 

  -التالية:

  التطابق.مراجعة كافة حاالت عدم 

 .حتديد أسباب عدم التطابق 

 .تقديم إجراء تصحيحي يضمن عدم تكرار األسباب 

 .حتديد وتطبيق االجراء التصحيحي املطلوب 

 .تسجيل نتائج الفعل املتخذ 

  .مراجعة فاعلية االجراء التصحيحي املتخذ 

 اإلجراء الوقائي:  8-5-3

  سبابها.أجتديد عدم املطابقة املمكنة وحتديد 

 حلاجة لفعل مينع حدوث عدم املطابقة.تقييم ا 

 .حتديد وتطبيق اإلجراء املطلوب 

 .سجالت نتائج االجراء املتخذ 

 مراجعة فاعلية اإلجراء الوقائي املتخذ 
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واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

 .وصحبه أمجعني  


