
 حجشبت يشكض َىسٌٍ نهخذسٌب

 9001وحطبٍك َظاو االٌضو شهادة انجىدة سبٍض فً انذصىل ػهى 



 انخذسٌب انخطىع

 انجىدة
  انخًٍض

 انًؤعغً

 َبزة يخخصشة ػٍ يمذو وسلت انؼًم

ISO 9001 
نظام ربيز 

 للجودة
EFQM 

جائزة السبيعي 
 للتميز

جائزة الموسى 
 للتميز

PMP مأسسة العمل التطوعي شركة اإلتقان للمحاماة Quality مركز نورين للتدريب جمعية مكنون 

ٌاعش بٍ ػذَاٌ انغشاج 




 وعائم انخىاصم: 






 دائشة االهخًاياث



 يذخم 

 لصت انجىدة

 
 

 انفّهاح

 انبغخاًَ



 كٍف عُغخؼشض سدهت َجاح َىسٌٍ

 يغ انجىدة وانخًٍض



 يذطاث وسلت انؼًم

1 2 3 



 انًذىس األول

1 







 إدصائٍاث انؼًم انمشآًَ فً انًًهكت انؼشبٍت انغؼىدٌت

 إدـصـائـٍـــاث وصاسة 

 انشؤوٌ اإلعاليٍت

 إدصائٍاث

 وصاسة انخؼهٍى



 انجىدة

 فً ػٍىٌ أههها



 أبشص

 حؼاسٌف انجىدة



 انخطىس انخاسٌخً نهجىدة



يٍ أهى يمىالث انجىدة 

 إلدواسد دًٌٍُح



 أَىاع خىائض وشهاداث انجىدة وانخًٍض



 أَىاع خىائض وشهاداث انجىدة وانخًٍض



 يؼانى يهًت فً حاسٌخ انجىدة

ś

İ



أبشص ػهًاء 

 انجىدة



 (يٍ عبك يٍ)

 إنى يفهىو انجىدة وحطبٍماحها ؟



 انجىدة يٍ انًُظىس اإلعاليً







 انًذىس انثاًَ

2 



    9001:2015حطبٍــــك يىاصــــفت االٌــــضو انؼانًٍــــت    

 فً َىسٌٍ  2015وحشلٍت انُظاو إنى َغخت 



 اَخبه إنى



نًارا لًُا بانبذء فً 

 9001حطبٍك َظاو االٌضو 



بأي إصذاس اعخهم 

 َىسٌٍ يشىاس انجىدة



 أونى يخطهباث انجاهضٌت

 انجاهضٌت اإلَخمانٍت



يشادم انؼًم انخً 

 َفزها َىسٌٍ



 يشحكضاث انخغٍٍش انخً واخهج َىسٌٍ بٍٍ انُظايٍٍ



 أٌهًا أعبك ؟

 

االٌضو أو خىائض انخًٍض 

 انًؤعغٍت؟



 يماسَت بٍٍ شهاداث انجىدة وخىائض انخًٍض انًؤعغً

خىائض انخًٍض 

 انًؤعغً

شهاداث االٌضو 

 وانجىدة



 أٌهًا أعبك ؟



 دصش انؼًهٍاث واإلخشاءاث واألَشطت

 دغاو انغىادي/ انًهُذط انذكخىس



 (اإلخشاءاث ) ًَىرج نهًخشج انُهائً 



نًجًغ  90001:2015نمطت خخاو وانخىصٍت بًُخ شهادة االٌضو 

هـ 1439شهش سبٍغ األول نؼاو  –َىسٌٍ انذػىي   



 انشابغانغبب 

نمٍاو يشكض َىسٌٍ  

بخطبٍك َظاو انجىدة 

ISO9001   

 لبم َظاو انجىدة سبٍض ؟



 انًذىس انثانث

3 



 حجشبت َظاو سبٍض نهجىدة



 يذطت َجاح

أول خهت لشآٍَت حذصم ػهى شهادة انجىدة 

 سبٍض بانششق األوعط



 يا هى سبٍض؟



 أضىاء ػهى سبٍض



يجاالث َظاو سبٍض 

 نهجىدة

12 
 يجال



 يغخىٌاث اإلَجاص انخً اَطهك يُها َىسٌٍ



يماسَــت َظــاو سبٍــض 

يغ أَظًـت انجـىدة   

 وانخًٍض انًخخهفت



انًماسَت يٍ دٍث انًجاالث وانًفاهٍى انخً 

 ٌغطٍها انًُىرج



انًماسَت يٍ دٍث أعانٍب انخطبٍك انخً ٌغطٍها  

 انًُىرج



 انخخطٍط: انًجال األول



 انذىكًت: انًجال انثاًَ 



 :انًجال انثانث
 انمٍادة واإلداسة



 :  انًجال انشابغ 

 انخذياث انًىخهت نهًغخخذو



 :انًجال انخايظ

 إداسة انؼايهٍٍ



 :انًجال انغادط

 انخؼهى وانخطىٌش



 :انًجال انغابغ 

 إداسة انًىاسد انًانٍت
7 

 معايير



 :انًجال انثايٍ 

 إداسة انًىاسد غٍش انًانٍت



 :  انًجال انخاعغ 

 انخىاصم وانخشوٌح



 :انًجال انؼاشش 

 انؼًم يغ اَخشٌٍ



 :انًجال انذادي ػشش 

 انًشالبت وانخمٍٍى



انًجال انثاًَ ػشش 

 انُخائح



خطىاث حطبٍك َظاو 

 سبٍض فً يجًغ َىسٌٍ



 خطت حطبٍك َظاو سبٍض



 حشكٍم فشٌك انؼًم -حذذٌذ انمائذ / انخطىة األونى



 واخهج فشٌك انؼًم" يخاطشة/ فشصت "









 انخمٍٍى انزاحً انًبذئً/ انخطىة انثاٍَت 



 انخمٍٍى انزاحً انمائى ػهى انذنٍم/ انخطىة انثانثت 





وضغ خطط / انخطىة انشابؼت
 انؼًم



انخطىة انخايغت 

 انخُفٍز



 انخمٍٍى انُهائً/ انخطىة انغادعت





 انخمشٌش انخخايً



 انخكشٌى كأول خهت حذمك شهادة سبٍض بانششق األوعط

 يُاصفت يغ ولف انًىعى





يكاعب ويضاٌا 

حطبٍك َظاو 

 سبٍض



حىصٍاث انخطبٍك 

 انخخايٍت



 شكشًا نذغٍ اعخًاػكى


