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الخطة العامة للمشروع   

 منهجية العمل والحصول على شهادة
. 

 

 

 

 

األيام عدد مخرجات المرحلة  مسلسل المرحلة المسئولية 

 10شهادات تدريب لكافة المتدريبن بواقع 
متدرب في كل دورة تدريبية 15 –  

  8  

(ساعة 64)  
 :التدريب التنويري  توف سود

دورة تدريبية  4عدد 

باألوساس  في التعريف

18001 

1 

تقييم النظام وتحديد أوجه "تقرير 

 ”القصور

قائمة  مبدئية العمليات واإلجراءات 
 المطلوب توثيقها

 

إلستشاريا 2 تحليل النظام القائم  

 وتقييم العمليات
2 
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 الخطة العامة للمشروع

 منهجية العمل والحصول على شهادة

األيام عدد مخرجات المرحلة  مسلسل المرحلة المسئولية 

المطلوبة العمليات واإلجراءات  

 بالمواصفة 
مدير المشروع  4

والعاملين بالمختبرات 

 بإشراف االستشاري

إعداد وتنقيح العمليات 

 واإلجراءات 
3 

قائمة بالتعليمات والنماذج المعتمدة 

الصحة والسالمة المهنيةفي نظام   
مدير المشروع  4

والعاملين بالمختبرات 

 بإشراف االستشاري

مراجعة تعليمات العمل 

 والنماذج 
4 

مدير المشروع  11 دليل الصحة والسالمة المهنية

والعاملين بالمختبرات 

 بإشراف االستشاري

دليل الصحة إعداد وتنقيح 
 والسالمة المهنية

5 
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 الخطة العامة للمشروع 

 منهجية العمل والحصول على شهادة

األيام عدد مخرجات المرحلة  مسلسل المرحلة المسئولية 

لقيادة عملية    فريق مؤهل

 التدقيق الداخلي

شهادات النجاح في التدريب 

"التدقيق الداخلي "علي   
 

التدقيق الداخلي "التدريب علي  توف سود 6

 الصحة والسالمة علي نظام 

"المهنية  
(دورة واحدة  )  

6 

 تقارير التدقيق 
تقارير عدم المطابقة 

 واإلجراءات التصحيحية 

 المدققين الداخليين 4
ومدير المشروع 

بإشراف 

 االستشاري 

التدقيق الداخلي علي نظام 

الصحة والسالمة المهنية  

 واإلجراءات التصحيحية 

7 

 أجندة االجتماع
 تقرير االجتماع

جتماعخطة العمل التي أقرها اإل  

إدارة المختبرات  1

 مديروالمعامل و

بحضور  لمشروعا

الستشاريا  

 8 اجتماع مراجعة اإلدارة 
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األيام عدد مخرجات المرحلة  مسلسل المرحلة المسئولية 

 التدقيق األوليتقرير 
إن )تقرير عدم المطابقة 

(وجد  
 

 9 مرحلة التدقيق األولي  توف سود 5

التدقيق النهائي        تقرير 

إن ) تقرير عدم المطابقة 

  ومنح الشهادة(  وجد

 توف سود 12
 

مرحلة التدقيق النهائي ومنح 
 الشهادة

10 

 معلومات صقل إعادة

 األساسين الداخليين المدقيقن

 عملية لقيادة والمحدثين

 الخاص الداخلي التدقيق

               األول بالمراجعة

 توف سود 3
 

تذكيرية خاصة بالتدقيق  دورة

 الداخلي
11 

 الخطة العامة للمشروع 

 منهجية العمل والحصول على شهادة
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 منهجية العمل والحصول على شهادة

 

 

األيام عدد مخرجات المرحلة  مسلسل المرحلة المسئولية 

 المراجعة األولتقرير 
إن )تقرير عدم المطابقة 

(وجد  

    مرحلة تدقيق االمراجعة األول  توف سود 4

شهرمن تاريخ الحصول  12)  

(على الشهادة  

12 

 معلومات صقل إعادة

 األساسين الداخليين المدقيقن

 عملية لقيادة والمحدثين

 الخاص الداخلي التدقيق

              الثاني بالمراجعة

تذكيرية خاصة بالتدقيق  دورة توف سود 3
 الداخلي

13 

 المراجعة الثانيتقرير 
إن )تقرير عدم المطابقة 

(وجد  
 

لثاني    مرحلة تدقيق االمراجعة ا توف سود 4

شهرمن تاريخ الحصول  24) 

(على الشهادة  

14 

 الخطة العامة للمشروع 

 منهجية العمل والحصول على شهادة
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 مسؤلية توف سود ميدل ايست

  

 
:تنحصر مسؤليات توف سود في األتي   

توفير الكفاءات الالزمة إلنجاز المشروع وفق ماورد بالعرض الفني -1  

اإللتزام ببرنامج العمل المقترح، وفي حالة طلب تعديل أي شئ في برنامج المشروع، يتم اإلتصال بممثل  -2

(عن طريق الفاكس أو البريد اإلليكتروني )اإلدارة المعني شفهيا ثم كتابيا   

.إعداد تقارير إنجاز المراحل وإرسالها لممثل اإلدارة المختص، للعرض على إدارة الجامعة -3  

تنحصر مسئولية اإلستشاري في توثيق النظام بالطريقة الصحيحة بمايلبي متطلبات المواصفة الدولية أوساس  -4

بينما ال يتحمل مسئولية اإللتزام بتطبيق النظام داخل المختبرات، وعليه فإن أي فشل في التدقيق  18001

.الخارجي ناتج عن عدم اإللتزام بالتطبيق يقع على عاتق الجامعة  



Choose Certainty, Add Value TÜV SÜD Middle East L.L.C 

 تنحصر مسؤلية الجامعة ممثلة في إدارة المعامل والمختبرات بكلية العلوم في األتي 

اإللتزام بمعايير السالمة ودعم ثقافة الصحة والسالمة داخل المختبرات والمعامل ، ودعم توجه اإلستشاري في هذا اإلطار -1  

التعاون مع فريق العمل من توف سود على إنجاز المشروع في المواعيد التي سوف يتم اإلتفاق عليها حسب خطة العمل  -2

 المقترحة وتنفيذ توجيهات اإلستشاري في جميع المراحل

توفير الدعم المكتبي لفريق العمل اإلستشاري والمدققين أثناء تواجدهم داخل الكلية -3  

توفير قاعات التدريب المجهزة بكامل اإلحتياجات التقنية والفنية الالزمة لبرامج التدريب المعتمدة من توف سود -4  

 

 مسؤلية الجامعة
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المناقشة واإلستفسارات ألي موضوعات تهم اإلدارة 

 العليا في تنفيذ المشروع
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sameh@tuvsudme.com 
www.tuev-sued.com 
www.tuv-sudme.com  

http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuev-sued.com/
http://www.tuvsudme.com/
http://www.tuvsudme.com/
http://www.tuvsudme.com/

