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 لمنشأة تأهيل/تدريب مراجعة دورية تقرير

 

 أوآل: بيانات عامة:

 

  المنشأة:إسم 

  المتداول )إن وجد(: االسم

  المنشأة:عنوان 

   :اإللكترونيالبريد  فاكس: التليفون: 

  :االتصالمسئول  اسم

  :اإللكترونيالبريد  فاكس: التليفون: 

  تاريخ الحصول على شهادة الصالحية:

  : بالمراجعة الدوريةالمراجعون القائمون 

  :تاريخ المراجعة الدورية
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 مالحظات نتائج المراجعة المادىالدليل  استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

1 
 متطلبات عامة

 الكيان القانوني

هل يوجد  تعديل فى الكيان القانونى 

 ة؟منشألل

 

 سجل تجارى سارى

)اإلسم/العنوان/من له 

 رة(احق اإلد

  

 متطلبات هيكلية 2

تعديل فى الهيكل  هل يوجد  -2/1

 التنظيمى؟

 الهيكل التنظيمى الحالى 

مع النسخة الموجودة 

 بالمعهد

  

ماهو نوع ، فى حالة وجود تعديل - 2/2

  التعديل وما يترتب عليه؟

التعديالت على الوصف 

 الوظيفى
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 مالحظات نتائج المراجعة الدليل المادى استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

 

 

3 

 

 

 متطلبات الموارد

يتم قياس األداء للقائمين  هل - 3/1

بأنشطة التأهيل/التدريب خالل 

 ؟الفترة السابقة

   داء العاملينأتقرير تقييم 

هل تم مراقبة المنشآة ألداء  - 3/2

االستشارى/المدرب خالل الفترة 

 ؟السابقة

 تقرير تقيم أداء االستشارى -

تقرير قياس أداء  -

 االستشارى

  

ختيار  إهل تم تطبيق معايير  3/3

االستشاريين/المدربين خالل الفترة 

 السابقة؟

 السيرة الذاتية -

 ستشاريين/المدربينلال

المعايير الموضوعة من  -

قبل المنشأة الختيار 

 االستشاريين/المدربين

قائمة المشاريع خالل  -

 الفترة السابقة
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 مالحظات نتائج المراجعة الدليل المادى استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

4 

 

 متطلبات 

 معلوماتية 

 ماهى المعلومات التى تم إتاحتها  4/1

للعمالء عن أنشطة التدريب خالل 

 الفترة السابقة المتعلقة بـ : 

 خطة التدريب -

 وصف محتوى البرامج   -

 من التدريبتحديد المستهدفين  -

االجراءات الالزمة  للتسجيل فى  -

 البرامج 

 وثائق تفيد بالتالي:

 التدريبخطة  -
 ةوصف محتوى البرامج التدريبى -

متطلبات التسجيل فى البرامج  -

 ةيالتدريب

  

 ماهى المعلومات التى تم إتاحتها  4/2

للعمالء عن أنشطة التأهيل خالل الفترة 

 : كل منالسابقة المتعلقة بـ

مجاالت التأهيل التى تقوم بها  -

 المنشأة

 منهجية تنفيذ خدمة التأهيل -

 الالزمة للتسجيلاإلجراءات  -

 وثائق تفيد بالتالي:

 بيان بمجاالت التأهيل -
 خطة/خطوات التنفيذ لخدمة التأهيل -

 متطلبات التسجيل  -
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 مالحظات نتائج المراجعة الدليل المادى استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

 الشكاوى والتظلمات  5

 فى حالة وجود شكاوى - 5/1

وتظلمات خالل الفترة 

كيف تم التعامل معها السابقة، 

التصحيحية  و اتخاذ االفعال

 بشانها؟

 الشكاوى والتظلمات سجل متابعة -
    ةاإلجراءات التصحيحي -

  

 

 

 

 

6 
وثائق وسجالت 

 التأهيل/التدريب

التحقق من السجالت الخاصة  - 6/1

 :التاليبـ

 العمالء  -

 العمليات التى تم تنفيذها -

 الشهادات الصادارة -

االستشاريين/المدربين القائمين  -

 بالعمليات 

العاملين لدى منشأة التأهيل /  -

 التدريب

 الحقائب التدريبية المعتمدة -

 

 السجالت والوثائق -

  

 



                                                                                                                                      
 المعهد القومى للجودة        
 الفني               الدعم إدارة        

                                               
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مالحظات نتائج المراجعة الدليل المادى استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

 االدارةمتطلبات نظام  7

هداف خالل مدى تحقيق األ - 7/1

   الفترة السابقة

وما تم تحقيقه  قائمة األهداف السنوية

 منها

  

 مدى تطبيق إجراءات التحكم فى - 7/2

 الوثائق والسجالت 

، قائمة بالوثائق وتعديالتها إن وجدت

 واجراءات التحكم فيها

  

 هل تم اجراء التدقيق الداخلى - 7/3

 طبقاً للمخطط خالل الفترة السابقة
 

  تدقيقالخطة السنوية لل -

 التدقيقبرنامج  -

 التدقيق نتائج  -

  

هل تم إجراء مراجعة لنظام  -  - 7/4

ً للمخطط خالل الفترة  اإلدارة طبقا

السابقة ومدى تنفيذ التوصيات 

 والقرارات الناتجة عنها  

محاضر إجتماع االدارة العليا  -

ومدى والقرارات والتوصيات 

 تنفيذها

  

 إدارة حاالت عدم المطابقة كيفية - 7/5

 والتحقق من تنفيذ االفعال التصحيحية 

سجالت األفعال التصحيحية التى  -

 تمت
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 مالحظات نتائج المراجعة الدليل المادى استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

8 

 تقديم خدمة 

 التدريب

 

 المقررات التدريبية: 8/1

كيف تم تقييم المقررات التدريبية خالل -

 الفترة السابقة من قبل المتدرب؟

إستطالع رأى المتدربين بعد إنتهاء  -

 الدورة

 لمتدربين للمقررات إن وجدتاتقييم  -

  

 خطة التدريب 8/2

وجود خطة تدريب خالل الفترة مدى 

 السابقة 

 بيان بالبرامج المنفذة من الخطة  -

 المحتوى التدريبى بالبرامج المنفذة -

المادة التدريبية للبرامج التدريبية 

 المعتمدة
  

 تقييم التدريب: 8/3

كيفية تقييم المنشأة للدورات التدريبية 

التى تم عقدها خالل الفترة  السابقة 

 وتحليل نتائج التقييم؟

 نتائج تحليل التقييم -

 توصيات التحسين -
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  -:ملحوظة 

 ن بالتحقق من نتائج بنود المراجعة خالل زيارة فريق المراجعين  وسيقوم المراجع -

 المراجعة الدورية تاريخ  الفترة السابقة المذكورة بالنموذج تعنى الفترة من تاريخ الحصول على الشهادة حتى -

 مالحظات نتائج المراجعة الدليل المادى استبيان للتحقق من البنود بنود المراجعة م

 تقديم خدمة التأهيل   9

التحقق من وجود خطة زمنية  9/1

بمراحل عملية التأهيل لكل مشروع خالل 

 الفترة  السابقة ومتابعة تنفيذها

التنفيذية لتنفيذ عملية  لخطةا -

 التأهيل

 الخطة الزمنية لكل مرحلة -

  

 

نتيجة التقييم لكل مرحلة من مراحل  - هل تم تقييم مراحل عملية التأهيل   9/2

 التأهيل
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 تائج المراجعةن

 :حاالت عدم المطابقة
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........................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 :المراجعيينلجنة توصيات 

     تجديد الترخيص .1

   تعليق الترخيص .2

   سحب الترخيص .3

 توقيع لجنة المراجعين:

 

 لترتيب البنود كما جاء بتقرير المراجعة فى حالة وجود حاالت عدم المطابقة ،فإنها تذكر طبقآ 
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