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 عن المعهد القومي للجودة
 

 .المعهد القومي للجودة االسم الوصف البيان
 

 - خدمية تعني بنشر ثقافة الجودةعامة هيئة  الكيان
 .وزارة التجارة والصناعةتتبع  

رئيس مجلس   
 االدارة

 .د.محمد عتمانأ.

 القاهرة  -مدينة نصر -ش عباس العقاد  2 االدارة  
 .مدينة نصر 88711 : الرمز البريدى

 22734211/ فاكس:    22174883-22734222 التليفون  

موقع التواصل   
 االجتماعى

/National .Quality.Insititute www.Facebook.com/ 

 info@nqiegypt.org البريد االلكترونى  

الموقع على   
 االنترنت

www.nqiegypt.org 

الحساب البنكي   
للتعامل مع 

العمالء خارج 
 مصر

Bank account/IBAN :        9055447774       
Name of account holder:  National Quality 
Institute(NQI) 
                                         Ministry of Trade and 
Industry 

Name of Bank:                 Central Bank of Egypt  
Address of Bank:             54 El Gomharia St. -11511 
                                         Cairo-Egypt                 

فرع -البنك االهلي المصري -الباب الثالث )ايرادات( -( 42821128) د المؤسسيالكو  
 .عباس العقاد

بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر ثقافة ومفاهيم وأنشطة الجودة فى المجتمع  عن المعهد  
المصرى بكافة قطاعاته االنتاجية والخدمية والتجارية وبما يتوافق مع النظم 

 والعالمية .والمعايير الدولية 

  افتتح السيد وزير التجارة والصناعة المعهد القومى للجودة فى ينايرعام
كأحد متطلبات الخطة القومية للجودة فى إطار برنامج تحديث  2222
 .الصناعة

  تم وضع الخطة القومية للجودة بفريق قومي مصري من كافة الجهات
االتحاد األوروبي المعنية ومن خبراء الجودة فى مصر وبمشاركة خبراء 

 .طبقا للمرجعية الدولية المتعارف عليها لتقييم المطابقة محليا ودوليا

  تم إنشاء المعهد القومى للجودة ضمن البرنامج القومي للجودة لمراقبة
وإدارة أنشطة الجودة كالتدريب وتقديم االستشارات الفنية والمعلومات 

وتقييم المطابقة ونشر  وإجراءات التحسين والتطوير فى مجاالت الجودة
 .وتطوير ثقافة الجودة ورصد مؤشراتها

  المعاهد القومية للجودة مسئولة عن نشر ثقافة الجودة واالرتقاء بنظمها
طبقا للمعايير الدولية وإدارة الجوائز القومية للجودة ووضع استراتيجية 

  .الجودة فى معظم الدول بما يحقق لها أهدافها فى التنمية

  2282لسنة  458قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم تم اصدار  
بانشاء المعهد القومي للجودة كهيئة خدمية عامة باعتباره أحد الجهات 
الداعمة للقطاع االنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة  وتكون 

 .له شخصية اعتبارية مستقلة يتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/
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 الرؤية
اإلرتقاء بأنشطة الجودة في مصر إلى أعلى مستوياتها لتتوافق مع النظم 
والمعايير الدولية والعالمية مع نشر ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع المصري 

 بكافة قطاعاته ومستوياته.
 المهمة

  ء ى عمالإلتقديم خدمات التدريب والتأهيل واالستشارات والدعم الفنى
ويتم تحقيق ذلك من خالل ،حقيق رضاهم التام سلوب يضمن تأالمعهد ب

 فهمنا الحتياجات العمالء.

  معاونة المجتمع الصناعي للوصول إلى المعدالت العالمية فى اإلنتاجية
 والجودة من خالل معرفة ونقل وتبني وإنتقاء أفضل طرق تطبيق الجودة.

 ثل م دعم مؤسسات المجتمع المدني فى كل نواحي الحياة المتعلقة بالجودة
 الصحة والتعليم والسياحة وغيرها. 

  تطبيق معايير الجودة فى القطاع اإلنتاجي والخدمي بالتوافق مع المعايير
 الدولية.

  تبادل الخبرات بين الهيئات والجهات المحلية واألجنبية العاملة فى مجال
 الجودة.

 
 قيم العمل 
 .اتباع نهج فريد من نوعه لتقديم خدمات متميزةالتميز.. 

 .نحن جمعيا مسؤولون  ..المسئولية
 .نحن متحمسون لعملناالحماسة.. 

 .السعي نحو تلبية متطلبات العمالء :التركيز على عمالئنا
 .قيمة مضافة..تحقيق االهداف مع التركيز على النتائج

 ... تبادل المعارف والتواصل لتحقيق الهدفالعمل الجماعي

 
 
 

التطبيق 
للمواصفات 
الدولية لنظم 

 االدارة

نظام ادارة -1
 الجودة
ISO 

9001:2015 

تماد اعو واالستشارات الفنية والتعليمالتدريب الدعم الفني و  تقديم خدمات مجال التطبيق 
واصدار وتسجيل شهادات اعتماد جهات  تراخيص للمختصينالواصدار 

 ا للمرجعيات المختصة.قدارة طبالعاملة فى مجال نظم اإل التدريب والجهات

نظام -2
المسئولية 
 ISOالمجتمعية 

26000:2010 

 . ISO 26000نظام المسئولية المجتمعية طبقا للمواصفة مجال التطبيق 

نظام ادارة -3
المؤسسات 

 ISOالتعليمية 
21001:2018 

دارة الدولي للمؤسسات التعليمية من خالل تصميم تطبيق متطلبات نظام اإل مجال التطبيق 
العليا  والتعليم والدراسات داري(اإل -التدريب )الفني  تقييم وتحسينوتنفيذ و

المهنية ذات العالقة بالجودة لتحقيق التنافسية وللتوافق مع متطلبات العمالء 
 وجميع المستفيدين.
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 2021 العمليات تداخلخ ي       المعهد القومي للجودة  
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 عملية تأكيد الجودة
 

عملية الموارد 
 البشرية

 

 

 

 عملية التسويق
  وخدمة العمالء

 

 عملية الدعم الفني

 

  ملي  المشت يات

 
 ملي  التأهيل 

 واالستشارات
 

 عملية التدريب

 ITعملية
 

 عملية المخازن
 

 ملي  التعامل م  

االستشاريي  

 ال ار يي 

Date: 25/09/2019             Rev. (0)                  FM-410-08 
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 خدمات التأهيل واالستشارات

 -بالمعهد القومى للجودة االدارة المعنية باالتي: تعتبر ادارة التاهيل واالستشارات

تقديم الخدمات للجهات املختلفة  للمساعدة فى انشاء وتطبيق نظم االدارة وصوال للحصول على شهادات مقابل التأهيل من خالل : -1

واستحداث آليات للتحسين والتطوير بهدف رفع مستوى جودة المنتج وأداء الخدمة   ISOاستيفاء متطلبات تطبيق هذه النظم كنظم االيزو 

 -المستمر لنظم االدارة على سبيل المثال:

o ISO9001  )نظام إدارة الجودة( 

o ISO14001 )نظام اإلدارة البيئة( 

o ISO45001  )نظام السالمة والصحة المهنية( 

o ISO22000  )نظام إدارة سالمة الغذاء( 

o ISO27001  )نظام إدارة آمن المعلومات( 

o IATF16949  () نظام إدارة الجودة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية 

o ISO17025  )نظام إدارة المعامل(ISO 15189-    )نظام إدارة المعامل الطبية( 

o ISO 26000 )نظام المسئولية املجتمعية( 

o ISO 22301 عمال()نظام استمرارية ال 

o ISO 21001 الجهات التدريبية( -المدارس –) المؤسسات التعليمية : الجامعات 

 CE MARKعالمة السالمة واالمان االوروبية – EFQMالتأهيل لنظم التميز المؤسس ي  -2

التخطيط العمال االستشارات والبحوث الفنية المتعلقة بالجودة واعداد الدراسات والحلول العملية لمشاكل نظم االدارة بالجهات  -1

 -الطالبة للخدمة كاالتي:

o ومتابعة تنفيذها. الفنية المتعلقة بالجودة العمال االستشارات التخطيط 

o .إقتراح أفضل انظمة االدارة للتطبيق والتكامل 

o .تقديم الدراسات الفنية والحلول العملية لمشاكل نظم اإلدارة 

o .دراسة االستفسارات والتساؤالت الفنية المتعلقة بنظم اإلدارة 

o  ورفع مستوى االداء النظمة االدارة المطبقة.المساهمة في اعمال التطوير والتحسين 

o .تقييم املخاطر المتعلقة بسالمة العاملين في بيئة العمل 

 صيانة انظمة االدارة والتحسين المستمر -3

صيانة نظم االدارة والتعاقد مع الجهات لمتابعة سير النظم وإجراءات التحسين المستمر والفاعلية مع اقتراح مشروعات التحسين 

 مع االمداد بالخبرات والمهارات المهنية الخاصة بالكوادر البشرية للمعهد القومي التمام هذة المشروعات. المستمروتقديم المشورة الفنية 

 ض من أنظمة التطوير التي يمكن تطبيقها كمشروعات للتحسين المستمر:وفيما يلي بع

o إعادة الهيكلةReengineering  

o  التصميم الخاص بمكان التصنيعlayout 

o  تطوير انظمة املخازن 

o  نظم تقييم االداءKPI’s 

o  تحديد االحتياجات التدريبيةTNA 

o  5تحسين بيئة العملS 

o االدارة المرئيةVisual Management 

o في التصنيع  قةاالدارة الرشيLean Manufacturing 

o  استخدام االساليب االحصائية وطرق التحكم في العملياتSPC 

o نظم تقليل الفاقد 
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 فوائد حصول الجهات على شهادات نظم االدارة والتميز

 ي والمطبقة على نطاق واسع فمن خالل الحصول على شهادات مقابل متطلبات نظم الجودة العالمية المعترف بها  عمالال تطويرأ

 جميع أنحاء العالم.

  استيفاء المتطلبات واالشتراطات على مستوى مصر والمستوى اإلقليمي والدولي في الحصول على شهادات ايزو كشرط العتمادها

 كمورد ومقدم خدمات. 

  برضاء العمالء عن خدماتها إن حصول الشركة على شهادات مقابل مواصفات الجودة العالمية يعكس كفاءتها التي تتحقق

 ومنتجاتها وهو ما يتحقق من خالل إنشاء وتطبيق نظم الجودة وضمان ومراقبة الجودة. 

  تحقيق الفاعلية من خالل رفع مستوى أالداء داخلًيا بالحد من الخطاء وإهدار الموارد والجهد والوقت  من خالل تقليل العيوب

مستمر الذي يساهم في خفض أسعار السلع والخدمات المعروضة من قبل الشركات مع أو المسترجعات مما يؤدي إلى التحسين ال

الجودة المطلوبة الذي يزيد القدرة التنافسية للشركة عن طريق تحسين صورة الشركة لدى المستهلك والسواق العالمية 

 .ومواءمتها لمتطلبات الهيئات والكيانات العالمية

  جديدة وكسب حصة أكبر من السوق.زيادة حجم أالعمال ودخول أسواق 

  توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تمثل الدليل اإلرشادي لإلجراءات والمعطيات اإلدارية والفنية والمساهمة في

 تحقيق أداء العمليات بصورة أفضل.

  هم الشركة على العمل ورفع الروح المعنوية لديتمكين الشركة من القيام بعمل المراجعة والتقييم الذاتي الى جانب تحفيز موظفي

وتشجيعهم على المساهمة في عمليات المراجعة الدورية للوصول الى افضل مستوى لالداء ، فضال عن االطمئنان بالعمل بنظام 

 عن العمل بالنظام التقليدي
ً
 .جيد موثق بعيدا

 ؤسسة من تحليل المشكالت التي تواجهها ويجعلها تتعامل معها من أن النظام اإلداري المتميز من خالل االيزو يساهم في تمكين الم

 خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية وذلك لمنع تلك المشكالت من الحدوث مستقبال.

كما يمكن النظام جميع مسئولي المؤسسة من المشاركة الفعالة في إدارة المؤسسة، لمزيد من التطور والتحسين كل في مجاله  •

 من مما يترك 
ً
 بدال

ً
 على العاملين عالوة على ان النظام يساهم في ربط كل أقسام المؤسسة ويجعل عملها متناغما

ً
 ايجابيا

ً
أثرا نفسيا

 وجود نظام إداري منعزل لكل قسم أو إدارة وهذا بالتالي يؤدي الى انضباط أكثر وتحليل أدق للمشاكل التي يمكن أن تحدث.

ية اإلدارية الى حد بعيد ويتخلص من كثير من اإلجراءات المتكررة والمتعارضة أحيانا وإضفاء تطبيق النظام يقلل من البيروقراط •

 لمسات مهمة ودقيقة في مجاالت مختلفة وتحليل وترتيب النظمة المساندة.
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 تقديم الخدمة

 نظام التأهيل واالستشارات طبقا للمعايير الدولية

 المرجعيات

 كاالتي::إلجراءات الموثقة باإلدارة واالنظم والمعايير الدولية يتم تقديم خدمات التأهيل واالستشارات طبقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مهام تقديم الخدمة في االتي:وتتمثل  

 

 العميل لطلب الخدمة  تقديم -0

ى ليتم الحصول على الخدمة من خالل طرق االتصال املختلفة المتمثلة في )الموقع االليكتروني/الفاكس/التليفون،.................( بناًء ع

( بالخدمةطلب التسجيل / : خطاب طلب زيارة0،1نموذج رغبة اي من الجهات الطالبة للخدمة للحصول على إحدى خدمات االدارة.)

 بااليميل او الفاكس الى االدارة  همارسال ليتم

 

 االجراءات المتبعة لتقديم الخدمة:-1

 الدراسة المبدئية: .0

 قبل زيارة مقر العميلاالمكانيات وحجم االعمال والعمالة املجال و تتم دراسة محتوى ملف العميل و 

 زيارة مقرالجهة وتحليل الفجوة .1

ديد نقاط مع تحومتطلباته وامكانياتة املختلفة العميل  طلباتوتسجيل بيانات و  ستشاري ال ااالدارة و من جانب  جهةزيارة موقع ال

 -االتي:ك الدراسة 

 الرغبة في تطبيق اي من االنظمة أو استشارة فنية أو انشاء نظام إدارة جودة مدمج لعدد من االنظمة   •

 عدد الفروع - امكانيات الجهة الطالبة وموقعها •

 حجم االنتاج والمبيعات -   البشرية االمكانيات •

 التعامل في السوق املحلي/الخارجي •

 

 

 

  1-المرجعيات الدولية
 المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة

ISO 9001:2015 
لمسئولية المجتمعيةلالمواصفة القياسية الدولية   

ISO 26000:2010 

ادارة المؤسسات التعليميةالمواصفة القياسية الدولية لنظام   

ISO 21001:2018 
 2-  الئحة ادارة التأهيل واالستشارات

 3-االجراءات والعمليات

/اختيار وتقييم االستشاريين الخارجيينالتأهيل واالستشاراتعملية   

اختيار وتقييم االستشاريين الخارجيينعملية   
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وتحديد وتحليل نتائج الزيارة واستخالص تقرير تحليل الفجوة ووضع االسس والمتطلبات لعالج الفجوة مع  يتم بعد ذلك دراسة

ة تمهيدا التمام التعاقد وتحسب تكلفة اتمام زيار مناقشة نتائج الدراسة مع ممثل الجهة الظهار حجم العمل المطلوب تنفيذه للجهة 

 -المعاينة/تحليل الفجوة)غير شاملة االنتقاالت واالقامة واالعاشة( طبقا للجدول االتي:

 

 

 

 

 

 الزيارة من قيمة مشروع التأهيل عند اتمام التعاقد.مع خصم قيمة 

 فريق العمل من االستشاريين**

فريق من مستشاري الجودة المعتمدين في املجاالت املختلفة والمؤهلين الذين يحملون أرفع الدرجات العلمية وشهادات الجودة 

ذوي خبرات كبيرة ومتنوعة  . .المؤهلة لمستشاري الجودة وغيرها من الجهات (IRCAالمعتمدة من السجل الدولي للمدققين المعتمدين)

رات نظم تقديم استشامع القدرة على  يزو بمصر للعديد من الجهات والشركات التي تنتمي لجميع القطاعاتال في تقديم استشارات أ

 . الجودة باللغتين العربية واالنجليزية بنفس المستوي 

 العرض الفني والمالي .3

واالستشارات بإرسال العرض الفني والمالي بعد عملية البحث ودراسة متطلبات العميل طبقا للزيارة المبدئية  تقوم إدارة التأهيل

 )تحليل الفجوة( وبعد موافقة السلطة املختصة أو من يفوضه.

 العرض الفني:-أ

 -وهي:مراحل التأهيل لنظام إالدارة  -0

 المفهوم مسمى المرحلة مراحل المشروع

 عمل تحليل استقصائي والتقييم المبدئي المرحلة األولى

Gap Analysis 

اجراء التقييم لبحث الوضع الحالي من 

التطبيق بالجهة والمطلوب تطبيقة من 

 .خالل المواصفة

تعريف االفراد بخلفيات عن الجودة  التوعية والتدريب المرحلة الثانية

نود شرح ب–واهمية التطبيقوبالمواصفة 

 .المواصفة بشكل عملي

انشاء النظام بالجهة من االجراءات  إنشاء نظام االدارة  المرحلة الثالثة

 .والعمليات لتطبيق المواصفة

تطبيق الجهة العملي لالجراءات  تطبيق نظام االدارة  المرحلة الرابعة

 .والعمليات

المرحلة 

 الخامسة

المراجعة الداخلية على نظام االدارة/ 

 مراجعة االدارة

االفراد على المراجعة اختيار وتدريب 

اتمام المراجعة الداخلية على - الداخلية

االجراءات بغرض التأكد من فاعلية 

متابعة و  التطبيق بالجهة طبقا للمواصفة

 اتمام مراجعة االدارة.

 البيان م

 داخل مصر

 خارج مصر

  داخل القاهرة الكبرى 

وجة بحري و   وجة قبلي 

 9000 2500 2222 المدفوع من العميل  1
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 لتأهيل لمشروع الزمنية الخطة -1

 مدة المشروع:

بحيث اال تقل مدة تنفيذ المشروع عن ما هو مدون تحدد مدة المشروع حسب حجم العمالة والعمليات المطلوبة بالمشروع 

 بالعقد.

 البـرنامج التـدريبى لتـأهيـل الكــوادر البشــريـة -3

يتم وضع البرنامج التدريبي المناسب للعاملين التمام التوعية بالمواصفة المراد تأهيل الجهة اليها وتقدم المادة التدريبية أو  .0

اللي كما يراعى الحد االقص ى لعدد الحضور بالدورات التدريبية المذكورة بالبرنامج التدريبي العلمية في صورة ملفات على الحاسب ا

 برنامج تدريبينموذج حضور : 3نموذج افراد 12فرد وللمراجعة الداخلية =  11عالية = 

)الشهادات تصدر باللغة العربية وفي حال االحتياج لنسخة اخرى باللغة العربية تصدر الشهادة  اختبار للمتدربين اتمام .1

نموذج : 1نموذج ويتم تسجيل تقييم االفراد في جنية ( 051جنية ولطباعة الشهادة باللغة االنجليزية تدفع قيمة الشهادة = 011=

 تقييم المتدرب بواسطة المدرب

 استطالع رأي مشارك :5نموذجيتم اخذ استطالع رأي المتدربين في كل عناصر تنفيذ الدورة التدريبية من خالل  .3

 العرض المالـى: ـ  -ب

 من التحليل اإلستقصائى وتحليل وتجميع البيانات الخاصة بمشروع الـتأهيل ومراحل التنفيذ  اعداديتم 
ً
القيمة بالعرض المالي بدءا

 ونسب السداد.

 التعاقد .1

بعد قبول العرض الفني والمالي من الجهة الطالبة كتابيا يتم التعاقد بين المعهد والجهة الطالبة من خالل عقد يحرر من نسختين  

والقوانين في شأن التعاقد على ان يتضمن العقد جميع مراحل التأهيل والتدريب للكوادر تسلم نسخة للعميل مع مراعاة اللوائح 

على يمة التعاقد ويتم دفع ق يقه خالل الفترة الزمنية املحددةالبشرية وتقديم االستشارات الفنية واإلدارية إلنشاء النظام ومتابعة تطب

البنك االهلي  -الباب الثالث )ايرادات( -( 12121121على الكود المؤسس ي)اربع دفعات الى/المعهد القومي للجودة بموجب امر دفع 

 -كالتالي: فرع عباس العقاد-المصري 

 مهام المعهد القومى للجودة كجهة اإلستشارية  : ـ  (أ)

ومطالب الجهات فى الـتأهيل.وذلك عن طريق إجراء تحليل إستقصائى   ISOنظم إدارة لتطبيقات Gap Analysis التقييم المبدئى  -1

 للنظم المعمول بها وتجميع البيانات الالزمة وتقييمها مقارنة بالنظام المطلوب انشاؤة وبما يتوافق مع متطلبات المرجعية الدولية بهذا

 الشان وإعداد تقرير بنتائج التقييم 

 نسبة السداد م

  من قيمة التعاقد

 مرحلة السداد

 

 عند توقيع العقد من قيمة التعاقد 15%  0

 فى نهاية المرحلة الثانية  ) التدريب والتوعية ( من قيمة التعاقد 15% 1

 في نهاية المرحلة الثالثة)إنشاء النظام( من قيمة التعاقد 15% 3

 فى نهاية العقد وبعد انتهاء المرحلة الخامسة واالخيرة  من قيمة التعاقد 15% 1

 )المراجعه الداخلية واالجراءات التصحيحية (
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لتأهيل لتشمل جميع التوعية والتدريب على المواصفات الى جانب مراحل التأهيل مع لتنفيذ مشروع ا زمنيةتتم اعداد خطة  -1

موذج ن التنسيق مع الجهة في المهام والتوقيتات للخروج بخطة نهائية للتنفيذ مع التوقيع عليها من خالل االستشاري والمسئول بالجهة.

 الخطة الزمنية وقياس االداء لمشــروع: 6

أهيل بمتابعة المراحل املختلفة للمشروع وذلك من خالل فريق العمل المعاون بداية من مرحلة تحليل يقوم مدير مشروع الت -1

 حتى المراجعة الخارجية والحصول على شهادة االيزو. GAP Analysisالفجوة 

زيادة ورفع  العملي وذلكيتم اعداد وتنفيذ خطة تدريبية لتدريب العاملين بالجهة على متطلبات المواصفات والفوائد والتطبيق  -4

 وعي وكفاءة العاملين بالمنشأة وذلك في اطار تنفيذ مشروع التأهيل.

 إعداد تقرير يشتمل على كفاءة  البرنامج التدريبى وتاثيره على العاملين وبيئه العمل ونجاح اهدافه  -1

وانشاء وتطوير الوثائق والمستندات من الدليل/ لوائح اإلجراءات/ تعليمات  ISOيتم تنفيذ البدء في تنفيذ متطلبات نظام االدارة  -6

 تقرير زيارة االستشاري : 7نموذج العمل .... إلخ . واإلشراف على تنفيذها مع اقتراح ما هو مناسب لتحقيق االهداف السابق ذكرها.

 للمراجعة الداخلية  وفريقISOيقوم االستشاري بالمساعدة في انشاء فريق لتفعيل نظام االدارة  -7

تتم عملية تدريب الكوادر العاملة في المراجعة الداخلية وبشكل عملي مع تنفيذ عملية المراجعة الداخلية على المنظومة الموثقة  -8

 مع حضور االستشاري للتوجية في عملية اتمام المراجعة الداخلية

 صحيحية .يقوم االستشاري بالمتابعة في استكمال تنفيذ خطة اإلجراءات الت -1

يقوم مدير مشروع التأهيل بموافاة إدارة الجهة بتقارير دورية عن سير العمل بالمشروع وآي مشاكل قد تعترض تنفيذ الخطة فى  -12

 توقيتاتها

متابعة التنفيذ الفعال للمنظومة الموثقة بغرض التأكد من كفاءة وفعالية تطبيق أركانها وإدخال أية تعديالت قد تدعو الممارسة  -11

 الفعلية للمنظومة إليها .

 يقوم االستشاري بحضور المراجعة الخارجية مع الجهة التمام الدعم الكامل للجهة. -12

 مهام الجهة  ................................: ـ (ب)

 تقوم إدارة الجهة ............... بتحديد أحد أفراد اإلدارة العليا )مسئول المشروع( لتكون مهامه كما يلى: 

مهمة إستشارى المعهد فى الحصول على المعلومات والبيانات والمستندات والوثائق المطلوبة واإلطالع على ما يتطلبه  تسهيل -1

 إنجاز العمل وإجراءات التطبيق والتنفيذ. 

 التنسيق وإعداد الترتيبات الالزمة لتعاون ممثلى اإلدارات أو القسام املختلفة للجهة مع إستشارى المعهد.  -2

التنسيق والترتيب لعقد إجتماعات المتابعة الدورية إلستشارى المعهد مع ممثلى إدارات الجهة وفى حضور اإلدارة العليا وتحرير  -1

 محاضر اإلجتماعات. 

 متابعة تنفيذ توصيات وتوجيهات الجهة اإلستشارية وإعداد التقارير الدورية عن أعمال التنفيذ والمتابعة.  -4

 .  اإلستشارية لحفظ مستنداتهم ووثائقهم وعقد إجتماعاتهم بممثلى اإلدارات املختلفة تجهيز مقر مالئم للجهة -1

لعمال المشروع ذو القدرة عالية في أعمال النسخ اللغتين العربية واإلنجليزية باستعمال الحاسب اآللي باستخدام  إداري توافر  -6

Microsoft Word باعتماد اللغة العربية حتى يتم تدريبه و تأهيله ليكون مسئول وحدة الوثائق البيانات. 

 كتابة وطباعة وتصوير الوثائق المعدة لإلستخدام أو المعدلة.  -7

 التنسيق وإعداد الترتيبات الالزمة بشأن عقد الدورات التدريبية.  -8

  .وممثلي المعهد الخاصة باالستشاري العاشة او  االقامةو  االنتقاالت تتحمل الجهة طالبة الخدمة مصاريف -1

 متابعة تنفيذ مشروع التأهيل -5

 تقوم إدارة التأهيل واالستشارات في وضع الخطة الالزمة لعمل المشروع ومراحل تنفيذه وذلك بواسطة استشاري المشروع
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: 8موذج ن ادارة التأهيل بمتابعة االستشاري في تنفيذ مراحل المشروع بشكل دوري للتأكد من انتظام عمل المشروع وفاعليته تقوم -0

 تقرير االنتهاء من مرحلة/النهائي لمشروع

  ."المراجعة الداخلية على نظام االدارة/ مراجعة االدارة" هي اخر مراحل مشروع التأهيل المرحلة الخامسة واالخيرةتعتبر ملحوظة: 

 

 تقييم المشروع -6

من خالل استطالع راي المسئول عن المشروع والتقرير المقدم وعلى مستوى المشروع يتم تقييم المشروع بعد االنتهاء من كل مرحلة 

لخطة عمل المشروع المتفق عليها لتقييم مستوى االداء وبهدف اجراء التحسين المستمر من مسئول الجهة طالبة الخدمة وذلك طبقا 

موذج ن مع تسجيل العميل نموذج تقييم االستشاريين المرفق وارسالة الى ادارة التأهيل بعد كل مرحلة من مراحل التأهيل لداء الخدمة.

 .تقييم االستشاريين/االدارة(): 9

 تأهيلال عمليةاالستثناءات من 

 .شراء المواصفات المتعلقة بالتأهيل .1

 القياسات البيئية )طبقا للتأهيل لتطبيق المواصفات الدولية الدارة  البيئة( .2

 .تكلفة المراجعة الخارجية لجهة منح شهادات االيزو  .1

 مع إضافة االستثناءات التالية بالنسبة للمعامل                                

 PTاختبارات  .1

 االجهزة واالدواتمعايرة  .2

 التدريب الفني المعملي .1

 مصاريف أو تكلفة  االعتماد  .4

 او المواصفات المتعلقة بالمعامل  METHODشراء  .1
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)خارج موضوع مشروع  المنح او المراجعة الخارجية احدى جهات نبذه عن عملية منح شهادات االيزو من خالل التعاقد مع 

 التأهيل(

 ؟ وما دورها؟  ISO Certificationالمانحة لشهادات أيزو ماذا نعني بعبارة الجهة 

م ، وتقد(الجودة استشاري الجهة الحاصلة على الشهادة و :العميل )مستقل عن  Third Partyيزو هي طرف آخر الجهة المانحة لشهادة اال 

ن عينة ممواصفة مبعد إنتهاء عملية التأهيل وجاهزية العميل التمام المراجعة علية طبقا لتطبيق  زو للعمالءخدمات منح شهادات االي

وتقوم الجهة المانحة  ISO 17021وتعمل جهات المنح من خالل تطبيقها لمواصفات دولية معنية بمنح الشهادات مثل  مواصفات االيزو 

ى مواصفات االيزو أو نظم الجودة من خالل مراجعين أو مدققين معتمدين. لشهادة االيزو بتقييم نظام العميل مقابل متطلبات إحد

 كما انها تعتمد محلياأو دوليا من احدى جهات االعتماد المتخصصة.

 

 ؟ وما دورها؟  ISO Accreditationماذا نعني بعبارة جهة االعتماد لجهات منح  شهادات أيزو 

 ISO Certification Accreditingهي جهة اعتماد شهادة أيزو  –وتشير عملية االعتماد إلى االعتراف الرسمي من قبل جهة متخصصة 

Body  وتعمل ايضا من خالل تطبيقها للمواصفات الدولية في نظم االعتماد مثلISO 17011  والتي تقر بأن الجهة المانحة للشهادة هي

وتمثل جهة االعتماد الوطنية في مصر املجلس الوطني  خدمات منح الشهادات في قطاعات عمل معينة .جهة متخصصة في تقديم 

( واملجلس الوطني المريكي لالعتماد  UKASومن بين جهات االعتماد الخارجية الشركة البريطانية لخدمات االعتماد ) EGACلالعتماد 

(ANAB( والشركة السويسرية لالعتماد)SAS  .) 

 

 ستطيع جهة واحدة أن تقوم بدور مستشار أيزو ومنح الشهادة؟ هل ت

 لتوجيهات المنظمة العالمية
ُ
ولوائح جهات االعتماد، ال تستطيع شركة استشارية في نظم أيزو ونظم الجودة بمصر أو  ISOال، لنه وفقا

 بأي بلد آخر أن تقدم خدمة منح الشهادة لوجوب استقاللية دورها عن دور الجهة المانحة . 

 

 فترة اصدار الشهادات؟ 

  .بالنسبة الصدار الشهادة تكون في حدود شهر كامل

 

 شهادة االيزو؟

  -تاريخ االصدار وفترة صالحية الشهادة -رقم الشهادة–مجال العمل -تذكر بها بيانات الجهة -تصدر باللغة حسب الطلب

 .جهة االعتماد–جهة االمنح وتوقيع المسئول بها 

 

 

 ما هي مدة سريان شهادات اآليزو؟ 

 سنوات من تاريخ الحصول عليها، ثم يتم تجديدها من قبل الجهة المانحة بعد عملية تدقيق .  1معظم شهادات أيزو صالحة لمدة 

 

 ماذا بعد الحصول على الشهادة؟  

  ISOيزو لحاصلة على شهادة مقابل أحد نظم اال على الشركة ا
ً
االستمرارفي عمليات التحسين المستمر وصيانة النظام بصفة دورية وفقا

انحة للشهادة طوال مدة سريانها  اي تتم في السنة لمتطلبات المواصفة حيث تصبح خاضعة لعملية تدقيق من قبل الجهة الم

 .Surveillance 1,Surveillance 2الثانية،الثالثة مراجعة دورية  وتسمى 
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 عملية التأهيل: التدفق خريطة 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

طلبات الجهات للتأهيل 

 أو االستشارات الفني 

زيارة مبدئي  لمق  

 العميل و م  البيانات

إ داد الع ض الفني 

 والمالي

ارسال الع ض 

 للعميل

 التعاقد

 تحليل الفجوة

Gap Analysis 

 انشاء وثائق النظام

 ت بيق النظام

 قبول الع ض

 ال فض

 النهاي 

 مفاوضات 

الع ض الفني 

 والمالي

قبول التعديالت 

 بالع ض

 النهاي 

تق ي  تحليل  -

 الفجوة

ال    الزمني   -

 للمش وع

 التدريب

انتهاء المش وع وحضور 

الم  ع  ال ار ي  لمتابع  

 ا تماد نظام الجودة للجه 

 الم ا ع  الداخلي 

 حاالت  دم م ابق 

تق ي  انتهاء 

 المش وع

 است الع رأي العميل

تق ي  الم ا ع  

 الداخلي 

 ال تو د مالحظات

 تو د مالحظات

استيفاء المالحظات 

 المالحظات

تق ي  زيارة  -

 استشاري

 تق ي  م حل  -

 البداي 

 طلب زيارة 

  طلب التسجيل بال دم 
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 في مشروع التأهيل نماذج العمل

 قبل تقديم الخدمة

 خطاب طلب زيارة .0

  طلب التسجيل بالخدمة .1

 مرحلة التدريب

 برنامج تدريبينموذج حضور  .3

 نموذج تقييم المتدرب بواسطة المدرب .1

 استطالع رأي مشارك .5

 مرحلة التأهيل

 وقياس االداء لمشــروع الخطة الزمنية .6

 تقرير زيارة االستشاري  .7

 تقرير االنتهاء من مرحلة/النهائي لمشروع .8

 ين/االدارةتقييم االستشاري .9
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 حممد عبد املطلب عتمان  /السيد االستاذ الدكتور

 املعهد القومي للجودةرئيس جملس ادارة 

 تحية طيبة وبعد،،،                  

تنمية الوعى بأهمية ( كهيئة عامة خدمية تابعة لوزارة التجارة والصناعة هدفها نشر ثقافة الجودة وNQIدور المعهد القومي للجودة ) في اطار

 انشطةب مسئولية المعهد في القيامومن خالل  المرجعية الدوليةالجودة ودعم قدرات األفراد والوحدات اإلنتاجية والخدمية على أسس من 

الجودة كالتدريب وتقديم خدمات التأهيل واالستشارات الفنية في مجاالت الجودة ونظم االدارة الى جانب اجراءات التحسين والتطوير في 

 مجاالت الجودة وتقييم المطابقة ونشر وتطوير ثقافة الجودة ورصد مؤشراتها.

ورفع مستوى كفاءة  لمصرياوزيادة القدرة التنافسية للمنتج  وتماشيا مع خطة الدولة ووزارة التجارة والصناعية لدعم الصناعة

 والتميز المؤسسي. ISO وفي اطار خطة المعهد لتطوير وتنمية قدرات االداء الداخلية للجهات من خالل تطبيق انظمة االدارة والجودة الخدمات

ة ................................................................................ الجهلذا يسعد 

للحصول على شهادات نظم االدارة  التأهيلومقرها.............................................................. التقدم بطلب 

  ..................................................................................../ .......................االيزو

 مع الرغبة في اتمام زيارة بمقر الجهة لعمل الدراسة الالزمة لتحليل الفجوة التمام عملية التأهيل.

ير(غيرشاملة مصاريف جنية )الفان وخمسمائة جنية مصري الغ 2522علما بأن ................. توافق على دفع قيمة الزيارة وقدرها 

 االنتقاالت واالقامة واالعاشة المتعلقة بزيارة استشاري المعهد.

  -ومرفق بالطلب الملفات التالية:

 ملف تعريفي بالجهة .8

 طلب التسجيل بالخدمة .2

 ونشكر حسن تعاونكم معنا.

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام.

 /       /التاريخ       

 المسئول..............................................                    

 التوقيع................................................

 

 

 

 

 

 اللوجو       اسم الجهة

 بيانات االتصال بالجهة

في حال 

 التواجد

)وجة قبلي(   
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 حممد عبد املطلب عتمان  /السيد االستاذ الدكتور

 جملس ادارة املعهد القومي للجودةرئيس 

 تحية طيبة وبعد،،،                  

تنمية الوعى بأهمية ( كهيئة عامة خدمية تابعة لوزارة التجارة والصناعة هدفها نشر ثقافة الجودة وNQIدور المعهد القومي للجودة ) في اطار

 انشطةب مسئولية المعهد في القيامومن خالل  أسس من المرجعية الدوليةالجودة ودعم قدرات األفراد والوحدات اإلنتاجية والخدمية على 

الجودة كالتدريب وتقديم خدمات التأهيل واالستشارات الفنية في مجاالت الجودة ونظم االدارة الى جانب اجراءات التحسين والتطوير في 

 مؤشراتها.مجاالت الجودة وتقييم المطابقة ونشر وتطوير ثقافة الجودة ورصد 

ورفع مستوى كفاءة  لمصرياوزيادة القدرة التنافسية للمنتج  وتماشيا مع خطة الدولة ووزارة التجارة والصناعية لدعم الصناعة

والتميز   ISO وفي اطار خطة المعهد لتطوير وتنمية قدرات االداء الداخلية للجهات من خالل تطبيق انظمة االدارة والجودة الخدمات

 المؤسسي.

شركة/الجهة ................................................................................ ا يسعد لذ

للحصول على شهادات نظم االدارة االيزو  التأهيلومقرها.............................................................. التقدم لطلب 

.............................................. مع الرغبة في التنسيق مع المعهد لتحديد موعد الزيارة وامكانية ...............................

 التأهيل. زيارة مقر ..................يوم .........الموافق    /      /                  لعمل الدراسة الالزمة لتحليل الفجوة التمام عملية

جنية )الفان جنية مصري الغير(غيرشاملة مصاريف االنتقاالت  2222................. توافق على دفع قيمة الزيارة وقدرها علما بأن 

 واالقامة واالعاشة المتعلقة بزيارة استشاري المعهد.

 

  -ومرفق بالطلب الملفات التالية:

 ملف تعريفي بالجهة .4

 طلب التسجيل بالخدمة .3

 

 دائما في سبيل االرتقاء وتحسين االداء وكفاءة الخدمات وهو الهدف الذي نسعى الية دائما.آملين الله ان نتعاون 

 ونشكر حسن تعاونكم معنا.

 /       /التاريخ       

 ........................... .......... المسئول         

 التوقيع................................................

 

 

 التسجيل بال دم  طلب    

 اللوجو       اسم الجهة

االتصال بالجهةبيانات   

في حال 

التواجد داخل 

 القاهرة

1/2  
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 التسجيل بال دم  طلب    

                              (  أخ ى ☐الد م الفني  ☐ االستشارات ☐التأهيل / ☐ التدريب/ ☐)

 رقم الطلب:........../............

 البيانات االساسية

 /   /        التاريخ   

 االفراد بيانات-1

 اإلسم المدون فى اإلستمارة هو نفس اإلسم المدون فى إثبات الشخصية كما يجب أن يرفق باإلستمارة صورة من إثبات الشخصية  أن يكونيجب 

 السفر أو جواز

 :  ربا ي االسم

 القومي:ال قم  

 

 /        /     واز السف                                                ه  االصدار:                                          تاريخ االنتهاء:

  )العضوية/التدريب(  موفد  ☐     شخصي  ☐التسجيل:  

 محمول : / تليفون ارضي 

  الجنسية:                       الميالد : /      /                        محل تاريخ الميالد:    

 ومقرها: جهه العمل

 البريد االليكترونى: 

  جامعة:     عليها:وتاريخ الحصول خر درجة علمية 

 

 عامة(الجهات ) بيانات-2
 

 التاريخ:          /         /

  الجه : 

 النشاط:

  العنوان:

  الدولة:             المدينة/المحافظة:

  الفاكس:     :   :المحمول/ االرضىالتليفون 

 الب يد االلكت ونى: 

     /                            السجل التجاري/الب اق  الض يبي :

 .)الد م الفني(

 

 

 

 

 

 

Date: 21/06/2022       Rev. (8)      FM-720-02 
 

              

 

 

 

                              /    
                                   / 

 

  

 

  

  

 

 

  

                                                                       / 
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 التسجيل بال دم  طلب      

               (  أخ ى ☐الد م الفني  ☐ االستشارات ☐التأهيل / ☐ التدريب/ ☐)   

 رقم الطلب:........../............   

 نوع ال دمه الم لوبه :

 التدريب-1☐
 

   اخ ى:      الب نامج التدريبي: 

 

 القادم الب امج التدريبي  التي ت غب في الحصول  ليها الفت ة 

 

 

 دارةصيان  انظم  اإل 2-2 ☐التأهيل /    8-2 ☐:   التأهيل واالستشارات-2

  ISO45001  السالمة والصحة المهنية   إدارة  ☐     ISO14001البيئة إدارة  ☐  ISO9001الجودة إدارة ☐ 

           ISO 27001آمن المعلومات  إدارة ☐      ISO 17025المعامل  إدارة  ☐    ISO22000سالمة الغذاء  إدارة ☐ 

  )تذكر(أخرى ☐

 االستشارات ومجاالت التحسي  المستم  2-3 ☐

 

 ☐ 5Sتحسين بيئة العمل  ☐   TNA   تحديد االحتياجات التدريبية ☐     KPI’s   إعداد مؤشرات االداء ☐  Reengineeringإعادة الهيكلة ☐

  SPCالعمليات استخدام االساليب االحصائية وطرق التحكم في  ☐Lean Manufacturingفي التصنيع  يقةاإلدارة الرش

 .ظم تقليل الفاقدن ☐ 

 الد م الفني -4.خ ىأ

 العضوي 1-3 ☒ الد م الفني:-3

 التجديد      ☐االصدار        ☐طالب  /    ☐منتسب  ☐ امل   ☐ف دي   :  ☐

 التجديد      ☐االصدار        ☐ذهبي    /    ☐فضي      ☐ب ونزي     ☐:    هات ☐

 347/2202ت بيقا للق ار الوزاري  مجال نظم الجودةفي  لتأهيل / التدريبفي ا حصول  لى شهادة صالحي ال 3-2☐

 التجديد      ☐االصدار        ☐ حصول ع

 343/2212للق ار الوزاري ت بيقا  في مجال نظم الجودة لتأهيل / التدريبفي ا صالحي  لى شهادة المجاالت

 اال تماد شهادة  لىم اكز التدريب حصول 3-3 ☐

 التجديد      ☐االصدار        ☐

  المجاالت:

 

 538/2222الصنا ي  م  الق ار الوزاري  شهادة الصالحي  لتوافق الجهاتحصول  لى ال 3-4 ☐            
 التجديد     ☐االصدار          ☐

 

 اخ ى -4 ☐

                     

 

 .....................: ......العميل توقي 

 :التعليمات
-0 من نوع الخدمة المطلوبة في الخدمات او الخدمة طلب بيانات ملء ،(0) رقم القسم في لها االساسية البيانات تسجيل يتم االفراد من الخدمة طلب حال في -0

 .الطلب نموذج على التوقيع ثم 4
 من نوع الخدمة المطلوبة في الخدمات او الخدمة طلب بيانات ملء ،(2) رقم القسم في لها االساسية البيانات تسجيل الجهات يتم من الخدمة طلب حال في -2

 .الطلب نموذج على التوقيع ثم 0-4
  .بالخدمة الخاصة التكلفة وسداد البيانات كافة توفير خالل من يتم الخدمة تفعيل -3

 .المطلوبة الخدمة لنوع طبقا الخدمة انجاز التوقيت/التكلفة/المستندات: ويتضمن الخدمة طلب مرفق اخذ باالمكان -4
 السداد:  -8

على الكود من خالل الدفع بماكينة الدفع االليكتروني بالمعهد أومن خالل الدفع بالبنك بكارت فيزا  الخدماتلى ع لحصولليتم سداد الرسوم  -0
 .فرع عباس العقاد-البنك االهلي المصري -الباب الثالث )ايرادات( -( 32022220المؤسسي)

واتير" مع تقديم العميل كافة البيانات المطلوبة من: ي من فروع البنك االهلي المصري من خالل نظام "منصة الفأفراد الدفع في يمكن للجهات واأل -2
المعنية( ويسبقها  اصدار امر توريد  واإلدارةالبيان)ويتضمن موضوع الدفع  -المبلغ المراد تحويله-رقم المحمول-رقم البطاقة-المسئول-اسم الجهة

 ت( مع قيام البنك بتحصيل رسوم إدارية نظير عمليات الدفع.مبينا تاريخ االستحقاق )اي الفترة المتوقعة لدفع العميل للمستحقا دارةمن اإل

Date: 21/06/2022   Rev. (8)      FM-720-02 
 االستمارة مجانية/ البروشوروالخطة التدريبية للمعهد بالمجان ايضا

 

 م فق3: القوا د الحاكم  ال  اءات العضوي 

م فق4،4: القوا د الحاكم  إل  اءات اصدار 

 شهادة الصالحي  طبقا للق ار 343/م اكز التدريب

م فق6: القوا د الحاكم  ال  اءات اصدار شهادة 

 الصالحي  للتوافق م  الق ار538

 

 

 

 م فق1: القوا د الحاكم  ال  اءات التدريب

 

 

 

 

م فق2: القوا د الحاكم  ال  اءات التأهيل 

 واالستشارات
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 ات التأهيل واالستشاراتد الحاكم  ال  اءات الحصول  لى خدمالقوا -2
 

التأهيل واالستشارات  فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب  8111لسنة  3231اء رقم روفقا لقرار رئيس مجلس الوز

 .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -

للتنظيم  كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى بالتاريخ المدون عليةتلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر 

ت الزمنية والتوقيتاوراق والمبالغ المطلوبة للحصول عليها ووزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل واإلدارة

 :لىارتب المسئولية وذلك على النحو التى مخالفة لذلك تأولبدء الخدمة ، أو االعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها 

 

 التأهيل-2

 

 دارةفوائد حصول الجهات  لى شهادات نظم اإل

  م  خالل الحصول  لى شهادات مقابل مت لبات نظم الجودة العالمي  المعت ف بها والم بق   لى ن اق واس  في  مي  أنحاء العالم.  مالالا ت وي 

  استيفاء المت لبات واالشت اطات  لى مستوى مص  والمستوى اإلقليمي والدولي في الحصول  لى شهادات ايزو كش ط ال تمادها كمورد ومقدم

 خدمات. 

 ق قإن حصول الش ك   لى شهادات مقابل مواصفات الجودة العالمي  يعكس كفاءتها التي تتحقق ب ضاء العمالء    خدماتها ومنتجاتها وهو ما يتح

 م  خالل إنشاء وت بيق نظم الجودة وضمان وم اقب  الجودة. 

  الموارد والجهد والوقت  م  خالل تقليل العيوب أو المست  عات مما داء داخليًا بالحد م  األخ اء وإهدار ألاتحقيق الفا لي  م  خالل رف  مستوى

التحسي  المستم  الذي يساهم في خفض أسعار السل  وال دمات المع وض  م  قبل الش كات م  الجودة الم لوب  الذي يزيد القدرة  إلىيؤدي 

 .مي  ومواءمتها لمت لبات الهيئات والكيانات العالمي التنافسي  للش ك     ط يق تحسي  صورة الش ك  لدى المستهلك واألسواق العال

  مال ودخول أسواق  ديدة وكسب حص  أكب  م  السوق.ألازيادة حجم  

 ليات العم توفي  وت وي  مجمو   متكامل  م  الوثائق التي تمثل الدليل اإلرشادي لإل  اءات والمع يات اإلداري  والفني  والمساهم  في تحقيق أداء

 ضل.بصورة أف

  انب تحفيز موظفي الش ك   لى العمل ورف  ال وح المعنوي  لديهم وتشجيعهم  لى  إلىتمكي  الش ك  م  القيام بعمل الم ا ع  والتقييم الذاتي 

افضل مستوى لالداء ، فضال    االطمئنان بالعمل بنظام  يد موثق بعيداً    العمل بالنظام  إلىالمساهم  في  مليات الم ا ع  الدوري  للوصول 

 .التقليدي

 اءات أن النظام اإلداري المتميز م  خالل االيزو يساهم في تمكي  المؤسس  م  تحليل المشكالت التي توا هها ويجعلها تتعامل معها م  خالل اإل  

 لمن  تلك المشكالت م  الحدوث مستقبال.التصحيحي  والوقائي  وذلك 

  المؤسس ، لمزيد م  الت ور والتحسي  كل في مجاله مما يت ك أث ا نفسياً  إدارةكما يمك  النظام  مي  مسئولي المؤسس  م  المشارك  الفعال  في

ناغماً بدالً م  و ود نظام إداري منعزل لكل قسم أو ن النظام يساهم في ربط كل أقسام المؤسس  ويجعل  ملها متأايجابياً  لى العاملي   الوة  لى 

 انضباط أكث  وتحليل أدق للمشاكل التي يمك  أن تحدث. إلىوهذا بالتالي يؤدي  إدارة

   حد بعيد ويت لص م  كثي  م  اإل  اءات المتك رة والمتعارض  أحيانا وإضفاء لمسات مهم  ودقيق   إلىت بيق النظام يقلل م  البي وق اطي  اإلداري

 في مجاالت م تلف  وتحليل وت تيب األنظم  المساندة.
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 التأهيل واالستشاراتات د الحاكم  ال  اءات الحصول  لى خدمالقوا )تاب (
 

  -لمستندات واالوراق الم لوب :ا

 .ملف تعريفي بالجهة -
 

 -المبالغ المق رة للحصول  لى ال دم :

ارة من خصم قيمة الزية االنتقاالت واالقامة واالعاشة(. علما بأنه يتم غير شاملوهي تحتسب تكلفة اتمام زيارة المعاينة/تحليل الفجوة)

 -والتكلفة طبقا للجدول االتي:اتمام التعاقد.قيمة مشروع التأهيل عند 

 
 

 2222( لسنة 82المعهد رقم ) إدارةوفقا لالئحة التأهيل واالستشارات المعتمدة والمعايير الواردة بها طبقا لقرار مجلس الزيارة تكلفة 
 

ل العميل وتحديد وتحليل نتائج الزيارة واستخالص تقرير تحلي طلباتوتسجيل بيانات و ستشاريالمن جانب ا جهةزيارة موقع ال تشململحوظ : 

الفجوة ووضع االسس والمتطلبات لعالج الفجوة مع مناقشة نتائج الدراسة مع ممثل الجهة الظهار حجم العمل المطلوب تنفيذه للجهة تمهيدا 

 .التمام التعاقد

 

 -التوقيتات المحددة النجاز ال دم :

 .من تاريخ تقديم الطلب عمل ايام سبعةقصاه أقرارها في تسجيل عميل التمام التأهيل من خالل زيارة ميدانية في موعد  دارةتعلن جهة اإل

 

  251-888داخلي : 22734211/22734222التأهيل واالستشارات  ت:  إدارةالتواصل مع  consultation.nqi@mti.gov.eg 

  المعهد القومى  المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال :وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت

 22734211/22734222   للجودة:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date: 21/06/2022   Rev. (8)      FM-720-02 

 

 

 البيان م
 داخل مص 

 داخل القاه ة الكب ى خارج مص 

 و   بح يو
 و   قبلي

 جنية 1222 جنية 2522 جنية 2222 قيم  الزيارة 1
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 برنامج تدريبينموذج حضور 

 :...........................................................................................البرنامج التدريبي
 22/     /         -      22فى الفترة من      /     /       

 /      /     ................ يوم   

 التوقيع األسم م

1   

2   

3   

4   

4   

6   

3   

8   

9   

12   

11   

12   

13   

14   
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Date: 01/10/2019      Rev. (0)    FM-850-10 

 نموذج تقييم المتدرب بواسطة المدرب
 البرنامج التدريبي:

 الفترة:  من          /     /            الى      /      /
 المدرب:

 

 االسم م
 الحضور

24% 
 المشاركة

24% 

نتيجة 
 االختبار بعد
االنتهاء من 

 البرنامج
42% 

 
 االجمالي

122% 

 
 مالحظات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 الحظات:م

 النموذج يقيم مستوى المتدرب قبل وبعد البرنامج التدريبي 

  34 ≥في االختباردرجة النجاح% 

  64الي  42فوق المتوسط )جيد( من  34الي  64من  –كفء )جيد جدا(  84الي  34من  –ممتاز 122الي  84قياس  األداء ) من 

    ضعيف(     42اقل من  –متوسط 

 

 

 

 

 

Date: 08/07/2021      Rev. (1)    FM-850-13 
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 إستطالع رأى مشارك
 :برنامج التدريبياسم ال

 22الى     /    /       22الفترة من      /    /    
 

 .......................................-رقم الهاتف:  ..........................................-:  االسم

 .........................................-: العنوان

 ملحوظة: تسجيل البيانات الشخصية اختياري

 التقييم المناسب من التقييمات التالية فى المربع الخاص به: السيد المشارك برجاء التكرم بكتابة

 ممتاز            جيد جدا    جيد  مقبول  ضعيف
 

    
 درباوال : الم

 

 عناصر التقييم       
 درباسم الم

 التدريبأساليب  القدرة على تحقيق الهدف التدريبى مستوى العرض والتقديم درجة االعداد

  
 

   

 ثانيا : موضوع اليوم التدريبى
 

 صياغة المادة التدريبية قابلية الموضوع للتطبيق العملى المحتوى العلمى عناصر التقييم

 
 

  

 ثالثا : الخدمات اإلدارية
 

 الوجبات / المشروبات القاعة وتجهيزاتها عناصر التقييم

 
 

 

 رابعا : مناسبة الوقت

 ( أمام االختيار المناسب)برجاء وضع عالمة 
 

 أطول من الالزم مناسب اقصر من الالزم مناسبة الوقت

 
 

  

 خامسا : مالحظات أخرى
 

مالحظات 
 اخرى

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 
 

Date: 01/10/2019      Rev. (0)    FM-850-14 

 
                           

 

 
 

 

0 2 3 4 8 
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 المخطط

االنتهاء قبل  
   الميعاد

 الفعلي

 

   جاري

 االنحراف

 

 توقف
  

 

  
  االدارة خالل من يتم االداء قياس   % المخططة الفترة/  الفعلية الفنرة=  التحقق نسبة

مالحظات: 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................                       

                العميل                                                                         االستشاري              
 :االسم                 :االسم
       :يعالتوق                                                                                     :التوقيع

              Date:   13/05/2019    Rev (2)      FM-750-15                                           

                                                                               

  
  عدد الزيارات المخططة =                         

  عدد الزيارات الفعلية=                             

 تحليل قياس االداء                             

 المسئولية المهام المرحلة
فترة 
 التنفيذ

عدد 
زيارات 

 العمل

نسبة  مدة التنفيذ
 التحقق%

سبب 
 االنحراف

االجراء 
 20 التصحيحي

 من      /       :     / من      /       :     /
من      /       :     

/ 
 من      /       :     / من      /       :     /

من      /       :     
/    

 الشهر السادس الشهر الخامس الشهر الرابع الشهر الثالث الشهرالثاني الشهر االول

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

       المرحلة األولى
 
 

                                                      

                                                               المرحلة الثانية

                                                               المرحلة الثالثة

                                                               المرحلة الرابعة

                                                          المرحلة الخامسة

  
المتوسط 

 العام
                          

 

  

 

                          
#DIV/

0! 
    

 ............................................................................لمشــروع وقياس االداء الخطة الزمنية 
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 22....../......... تق ي  زيارة استشاري
 

  اسم الشــركة/الجهة:.....................................................

 ........................................................اسم اإلستشاري: 

 .................. :كود المشروع رقم عقد رقم   : ............................

  ....../...../...........  تاريخ الزيارة : .................  رقم الزيارة: 

 ....................................................................................................عنوان العميل :

 مرحلة التاهيل : ....................................

 

 -الم  ط:

  ....../...../...........  للزيارة:التاريخ المخطط 

  المشاركين من الشركة:  ....../...../...........

  

العمليات المخطط تنفيذها: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

  

 -المنفذ :

 ....../...../...........  -التاريخ

 المشاركين من الشركة:  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 العمليات التي تم تنفيذها: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 التوصيات:

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 توقي  العميل        توقي  االستشارى 

...........................       ................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 28/08/2017              Rev. (1)                               FM-750-13 

 



 المعهد القومى للجودة
 إدارة التأهيل واالستشارات

 

Page 29 of 34 

 

 النهائي /   (   .........................)       تقريراالنتهاء من مرحلة
 ...................................................تأهيل /     صيانة      مشروعل

............................................................................. 
Project Stage Report …………………./      Full Report 

Maintenance ……………………………………………………………………..    Qualification/ 

 Report Submission date: :.....  /.....   /..02التاريخ

 Customer Contact Data االتصال بالعميلبيانات 

 .........................................:  ....................................................Entity اسم الجهة

 ...........................................................................................: Scope طبيعة العمل

 : ..............................................................................................Address العنوان

 : .......................................E-MAILليكتروني...........................البريد اال/Tel    التليفون

 المسئول طرف الشركة:............................................................................................

 

 Project Dataبيانات المشروع   

 ................................................... : ..............................Project Name اسم المشروع

 :...............................................................................Project Number كود المشروع

 ..........................................................Project Site (Address) نطاق المشروع: )الموقع(

 : .........................................................................Project Period المدة الزمنية للمشروع

 Project End       /       /      :02لتعاقد حتى  تاريخ انتهاء ا   02:  من      /      /       Project Startالتعاقد وبداية االعمال

 Stage End     /       /      :02تاريخ انتهاء المرحلة : .................................Stageالمرحلة

 : ).......( .Visits Noعدد الزيارات

 

 Project Managementادارة المشروع

 NQIالمعهد-1

 : .....................................................NQI Project Manager مدير المشروع طرف المعهد

 : ..........................................................NQI Project Follow-upمتابعة المشروع بالمعهد

 ............................................................... :NQI Consultantاستشاري المشروع بالمعهد

 Entityالجهة -2

 : ..........................................................Entity Project Managerمديرالمشروع بالجهة

 : ..............................................................Project Follow-upمتابعة المشروع بالجهة 

Date: 22/11/2018             Rev. (1)                              FM-750-16
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 Project Implementation Resultsنتائج تنفيذ المش وع

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 
 :Project Plan Changesالتغيي ات ب    المش وع

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 :Positivesااليجابيات في التنفيذ

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 Points for Improvementsنقاط التحسي 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 :Recommendationsالتوصيات

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................   

 مسئول المشروع بالجهة      ستشاري المعهدا   
 

NQI Consultant           Entity Project Head              

 ................................... االسم:     : .................................االسم
 .................................التوقيع:    :...............................التوقيع           

 
 

Date: 22/11/2018             Rev. (1)                               FM-750-16            
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 تقييم االستشاريي /االدارة

CONSULTANT/MANAGEMENT EVALUATION 
    /       /    :      التاريخ

: PROJECTالتأهيلمش وع ......................................................... :ENTITYالجه 

......................................................... 

 : .............................FINAL( /النهائي1-2-3-4-5)STAGEالم حل  

 ......................................................... : DEPARTMENTالدارها  .................................................:     NAMEاالسم
 MANAGMENTاالدارة CONSULTANT**االستشاري البيـان التقييم م

 ممتاز
5 

جيد جداْ 
4 

 جيد
3 

 متوسط
2 

 ضعيف
1 

 ممتاز
5 

جيد جداْ 
4 

 جيد
3 

 متوسط
2 

 ضعيف
1 

8 

**
ل 

هي
تأ
 ال

Q
U

A
L

IF
IC

A
T

IO
N

 

      االلتزام باللوائح والقوانين

 

في  القدرة على تنفيذ الخطة الموضوعة 2
 المتابعة الجيدةالمواعيد المحددة في اطار 

     

القدرة و استجابة لإلجراءات التصحيحية 4
 نعلى ادخال التغييرات والتحسي

     

      التعامل مع الحاالت الطارئة 3

      وحل المشكالتالتعامل مع البدائل  5

      االتصال مع االفراد 2

      جودة النتائج 7

      وسرية المعلومات االلتزام بالحيادية 1

      راء والشكاوىلالستجابة الا 1

      جودة تصميم هيكل المشروع 82

88 

ب
ري

تد
*ال

* 

T
R

A
IN

IN

G
 

      تصميم المادة العلمية*

      مستوى العرض* 82

      اساليب وادوات التدريب* 84

      القدرة على نوصيل المفاهيم 83

           = .......TOTAL (70)اجمالي  

 النسبة%  
RATIO% 

          

1   

رة
دا
ال
 ا

M
A

N
A

G
M

E
N

T
 

 اللتزام بتحقيق االهداف وخطة العمل ا
 النجازاسرعة و 

  
 

    

     

      المتابعة الجيدة 2

القدرة على انجاز التوصيات والمقترحات  3
 طبقا لالسباب وتحليل المواقف

     

      تنفيذ الخدمات فى المواعيد المحددة 4

القدرة على االنصات والتفاعل مع جميع  4
 المستويات واالستجابة لالراء 

 اإلجراءات التصحيحيةو

     

      جودة التعامالت 6

 
 =.......TOTAL   (30)االجمالي

 
 

         

 النسبة% 
RATIO% 

          

           ...........=100االجمالي الكلي  

           TOTAL RATIOالنسبة%  

...........................................................................................................................................:Recommendationsالتوصيات

....................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................

..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date: 19/3/2019                                        Rev. (2)                                                      FM-750-23 

 Evaluation Criteriaلالستشاريي  معايي  التقييم

 (    ضعيف 52اقل من  – متوسط 23الي  52من جيد(  ) فوق المتوسط 73الي  25من  – جيد جدا() كفء 13الي  75من  – ممتاز822الي  15) من قياس  األداء 
 

 يتم شطبه من قائمة االستشاريين/المدربين %20أقل من            -  انذارهيتم  %22الى اقل من  %20من       • - يستمر التعامل %200الى  %22من      •

 :Notesمالجظات
  للعاملين بادارة التأهيل واالستشاراتتقييم )تقديم التدريب والتأهيل( بالنسبة لالستشاري ، )االدارة( بالنسبة  .1
 ية ويتم ذلك بصورة عادلة ومحايدةيتم تقييم المحاضرين/االستشاريين طبقا لنظام جودة االداء في الخدمات المقدمة للمعهد من خالل بيانات التعامل والبنود المذكورة  عال .2

وفي حال نقص نسبة التقييم عن  %82:اقل من %32انذارهم كتابيا في حال وجود نسبة  التقييم من تماما دون االنحياز أو التفرقة أو التمييز بين مورد أو اخر ويتم 
 يتم اخطارهم بالشطب من قائمة المحاضرين/االستشاريين مع ابداء االسباب  32%
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رغب  بشأن ال  وع للمعهد في حال  2207م فق: الكتاب الدوري الصادر م  مجلس الوزراء مارس 

 الجهات الحصول  لى دورات تدريبي  أو التأهيل واالستشارات في مجاالت الجودة
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  مش و ات التأهيل واالستشارات   :)0-2(بعض م  سابق  اال مال

 
  

 

  

  

 

 

   

 وزارة الصح  والسكان

معمل فحص المياة واالغذي   

بورسعيد -بكت يولو ي  
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  مش و ات التأهيل واالستشارات:)2-2(بعض م  سابق  اال مال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ك  الباتشي انت ناشيونال 

 ت يد
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