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 اجلودة إدارةعىل متطلبات  الهندسـية ابالعامتد وائر املشاريعدلاإلداري  األداء تطوير
  )2000\ 9001الايزو(

   )دائرة املشاريع الهندسـية يف جامعة تكريت حاةل دراسـية( 
  

                    عبد الرمحن عدانن إبراهمي. د ميسون عبد هللا منصور
هندسةلكية ال /مدرس لكية الهندسة/ س مساعدمدر 

             جامعة تكريت جامعة تكريت

  
  

  (Abstract) اخلالصة
 ألمهيةوابلنظر  ,مشاريع  تسامه يف ازدهار وتطور العمران العالية ملا تقوم به من األمهيةمن ادلوائر ذات يف اجلامعات تعترب ادلوائر الهندسـية 

  .تكون سـباقة يف دخول هذا اجملال أنمن الرضوري لها  أصبحذلكل  أداء هذه ادلوائرتطبيق مبادهئا من آاثر اجيابية  ينعكس عىل  ميثل وملااجلودة  إدارة
م النظـا لغـرض تقيـمي التوافـق بـنيو . ) حـاةل دراســيةجامعة تكريـت (املسـتخدم حاليا يف دائرة الشؤون الهندسـية   اإلداريالنظام دراسة مت خالل البحث 

ويه قـوامئ املراجعـة ( 9001مت  الاعامتد عـىل قـوامئ الفحـص الـيت حـددهتا متطلبـات الايـزو  )2000\9001الايزو ( اجلودة إدارةلدلائرة مع نظام  اإلداري
 هبـا ومـن مث  اإلداريالنظـام وزايرة دائـرة املشـاريع الهندســية يف جامعـة تكريـت دلراسـة  )الرشاكت وادلوائر اخلاصة ابلتشييد للتحمك يف اجلودة ألداءالعامة 

عىل مجموعة من منتسـيب ادلائرة الهندســية وبعـض الااكدميـني واملهندسـني اذليـن ها توزيع  وقوامئ الفحص  أسـئةلعىل  اإلجابةتتضمن تنظمي  اسـامترة اسـتبيان 
ادلائـرة تعـاين مـن خلـل  إنن الـيت تبـني مـن خاللهـا مت مناقشـة نتـاجئ الاســتبيا. األســئةلبشلك واحض عـىل  اإلجابةلغرض سـبق وان معلوا يف هذه ادلائرة 

  .اجلودة إدارةتفاعًال واسـتجابة مع متطلبات  أكرثمقرتح ميكن ان يكون  إدارينظام عىل ضوء نتاجئ الاسـتبيان مت بناء و . اإلداريالنظام وقصور واحض يف 

Abstract 
Considering the corporations of the projects engineering in the universities from 

important corporations because they which work from projects contribute in prosperity and 
development of construction.  

Although for the quality management importance and concept application on the 
effects of these corporations, therefore must be first application quality management in these 
projects. 

The aim of this research to study the management system which used in the 
engineering affairs corporation (University of Tikrit study case). The harmony evaluation 
purpose between the management systems with the quality management system dependency 
on the tests menus which limited I.S.O. 9001/2000 and visit the corporation of projects 
engineering in university of tikrit for study the management system.  

Where as a questionnaire form was prepared, included answer on the questions of the 
tests menus, questionnaire distributed on the group of corporation engineering staff and some 
engineers whose they worked past in this corporation to fill the answers on questionnaire. 

The questionnaire results show that this corporation suffer disadvantage very clear in 
the corporation system structure. After that the Researchers suggest the management system 
build which can be more active and with high response on requirements of quality 
management 



  31- 14صفحة 3العدد 6راقية للھندسة المدنية المجلد المجلة الع     عبد الرحمن المشھداني و ميسون عبد هللا منصور                                                                                  .د

15 
 

  (Introduction) املقدمة - 1
تتبناهـا مـن  أن لـإلدارةوتقوم فلسفته عىل مجموعة مـن املبـادئ الـيت ميكـن   اإلدارةيف  احلديثةالاجتاهات  اجلودة الشامةل من إدارةمدخل  يعترب

  .  )1(األهدافدة وحتقيق المكية والنوعية لقياس مدى التحسن يف اجلو  األدواتمن  ممكن  ويه تعمتد عىل اسـتخدام عدد أداء أفضل إىلاجل الوصول 
اليت بواسطته تسـتطيع  اآلليةيف لك مرحةل من مراحل حياة املنتج ، ونظام اجلودة هو  خيطط لها أنجيب  وإمناابحلظ  أواجلودة التتحقق ابلصدفة إن 

   . )2(تنظم وتدير مواردها  الجناز اجلودة املطلوبة اقتصاداي  أناملنظمة 

  فرضية البحث - 2
  :ماييل أساسالبحث عىل  مت بناء فرضية   
  2000\9001اجلودة يف ادلوائر الهندسـية وحسب متطلبات الايزو  إلدارةوجود قصور يف بناء النظام احلايل .أ
  2000\9001من قبل منتسـيب ادلوائر الهندسـية وحسب متطلبات الايزو  هبا الشامل اإلملاماجلودة نتيجة لعدم  إدارة مبادئوجود ضعف يف تطبيق .ب

  البحث دافأه - 3
أصبح لزاما علهيا أن تكون السـباقة يف تطبيـق  حتتل ادلوائر الهندسـية أمهية ابلغة يف قطاع التشييد ملا لها من دور كبري  يف اجناز املشاريع ذلكل

طبيـق مبـادئ إدارة اجلـودة حسـب مسامهة معلية لدلوائر الهندسـية يبـني فيـه كيفيـة ت   هذا البحث تقدمي الهدف من وابلتايل فان,مبادئ نظام إدارة اجلودة 
وابلتايل تقدمي مسامهة جادة يف زايدة مسـتوى اإلدراك لإلدارات  ألمهية ورضورة وضع نظـام جـودة مضـن متطلبـات الايـزو  2000\9001متطلبات الايزو

   .للحصول عىل شهادة الايزو اهيدف إىل حتسني جودة ادلائرة كلك ومتهيد
  أمهية البحث - 4

  :بحث ابحملاور التاليةميكن تلخيص أمهية ال 
  .املزيد من ادلراسات اليت هتمت هبذا املوضوع  إدخالالرضورة  موضوع الايزو جتعل من حداثة وأمهية.أ
حـديث رشيـف "(يتقنـه أنمعال  أحدمكمعل إذا هللا حيب  إن"كام سيمت توضيحه و اإلتقاناجلودة تعين  إنحيث  إساليماجلودة مفهوم  إدارةيعترب مفهوم .ب
  .مباكن اخلوض يف مثل هذا املوضوع ولك مبا يالمئ اختصاصه األمهيةذلكل اكن من  , )

   اجلودة تعريف - 5
خدمـة مـا تـؤثر يف قـدرهتا عـىل حتقيـق الاشـرتاطات املعلنـة  أومجموعة املقومات واخلصائص ملنتج مـا   )2(إهناعرف اجلهاز املركزي  اجلودة عىل 

  .يف العمل  اإلتقانعين ييف الاسـتجابة ملتطلبات الزبون  والامتياز  األشـياء والرايدة السـبقوالامتياز يف معل ايدة رال إهناعىل  )3(كام  عرفتوالضمنية 
سـياسـة اجلـودة حيـث يتطلـب حتقيـق  وتنفيذيعين بتحديد ورمس  اذلي اإلداريةعنرص من عنارص العملية  إهناعىل اجلودة  إدارة )2(كام عرف اجلهاز املركزي

 .العليا وحدها  اإلدارةاجلودة عىل عاتق  إدارةاملنظمة بيامن تقع مسؤولية  أعضاءطلوب الزتام ومشاركة مجيع مسـتوى اجلودة امل
والوسـائل الـيت جتعلنـا اإلجـراءات  واملسؤوليات اليت توفر لنا واألنشطةهيلك تنظميي من املوارد بأهنا  )4(9000اجلودة يف الايزو  إدارة وتعرف

  . ىل حتقيق متطلبات اجلودةملنظمة عدرة اقنثق يف 
و  اإلدارةيعمتـد عـىل القـدرات املشـرتكة لـلك مـن  األعـامل ألداءشلك تعـاوين  إهنا الشامةل عىلاجلودة  إدارة )1(  عرف جوزيف جابولنسيككام

 الـامنذجواملكتبية ،وتبسـيط  اإلداريةيات تقليل العمل  إىل ويؤدي تطبيقها.بصفة مسـمترة من خالل فرق للعمل اإلنتاجيةالعاملني هبدف حتسني اجلودة وزايدة 
  .هدا التغيري  أحداثوبتاكليف ,التغيري،وتفادي مقاومة  اإلدارياكاللزتام  األمهيةابلغة  أخرى،والاهامتم بقضااي زابئن،وتقليل شاكوي ال

   .)3(األوىل املرة العمل بشلك حصيح من أداء بأهنا معهد اجلودة الفيدرايل هاوعرف 
  :)5( التالية التعاريف مزجي من اىل اهنع كذكلوتعرف 
 .مسؤولية مجيع العاملني ابملنشاة  .1
 .األنشطة إدارةمنظم لتخطيط  أسلوب .2
 .تكنيك أو أداءفكر وليس  .3
  .لمالع ألخالقجديد  أسلوب .4
 .ما لرأيالتعصب  أووالبعد عن املسؤولية  األداء أشاكلحتدي للك  .5
 .ا زبون ولها موردله أساس أنعىل  ذلك معلية داخل املنظمة تنف .6

     9001/2000مزااي نظام إدارة اجلودة الايزو  1. 5
  :)6(اجلودة املزااي التالية إدارةيتضمن نظام 

  الرتكزي عىل متطلبات الزابئن.1
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  )1( كام يف الشلك رمق procedures   وليس اإلجراءات   process  based يرتكز عىل معليات مرتبطة ببعضها.2
  
  
  

  
  
  
  

    
تعاقدية بني املـنظامت وهـو يرتكـز عـىل كفـاءة نظـام  ألغراضاجلودة اذلي ميكن اسـتخدامه  أدارةمتطلبات نظام  9001حتدد مواصفات الايزو 

  ).موقع منظمة الايزو عىل الانرتنت(اجلودة ويليب متطلبات الزبون  أدارة

   الشامةل اجلودة أهداف  2. 5
مـن  واإلقـاللختفـيض يف التاكليـف  إحـراز اجلودة للمنتجات واخلـدمات مـع هو تطوير ( اجلودة يف املؤسسات إدارةمن تطبيق  سايساألالهدف  إن

  :)3(والفوائد فهـي كام ييل األخرى األهداف أما )الوقت واجلهد الضائع لتحسني اخلدمة املقدمة للزابئن وكسب رضامه 
  .ملسـمترخلق بيئة تدمع وحتافظ عىل التطوير ا .1
 مجيع العاملني يف التطوير  إرشاك .2
 .العمليات قياس أداء أدواتمتابعة وتطوير  .3
  .قمية للعمالء ذاتخدمات أو منتجات  إىلتقليل املهام والنشاطات الالزمة لتحويل املدخالت  .4
 .ثقافة تركز بقوة عىل الزابئن  إجياد .5
 .حتسني نوعية اخملرجات  .6
  .امجلاعيوتشجيع العمل  اإلداراتني زايدة الكفاءة بزايدة التعاون ب .7
  .واإلنتاجيةحتسني الرحبية  .8
  .اصغر  حىت ميكن السـيطرة علهيا إىلوحتليل املشالك وجتزئهتا  بحتديد وترتيوالعاملني كيفية  اإلدارةتعمل  .9

 .املشاعر  عىل احلقائق ال استناداالقرارات  اختاذتعمل  .10
 . العملياتتدريب املوظفني عىل اسلوب تطوير  .11
  .تقليل املهام عدمية الفائدة زمن العمل املتكرر .12
  .من شاكوهيم واإلقاللب الزابئن ذزايدة القدرة عىل ج .13
 .العمل للعاملني  وأداءحتسني الثقة  .14
 . الرئيسـية للرشكة زايدة نسـبة حتقيق األهداف .15

  :اجلودة إدارةعنارص  3. 5
  : إدارة اجلودة كام ييلعنارص )2(للتقييس والسـيطرة النوعية املركزي اجلهاز يبني 

 جي يالتخطيط السرتات  .1
 ودة جلاجل ا ابجلودة مثل التخطيط من املتعلقة األخرى األنشطةحتديد املوارد وابيق  .2
  معليات التشغيل والتقيمي .3

  :عنارص رئيسـية ويه ماييل  أربعةاجلودة الشامةل تتكون من  إدارة إنفتبني  )5(أايدينابوابة  أما
 .العمل عىل تطويرها وصيانهتا لتتوافق مع متطلبات الزبون  أواخملتلفة  األنشطة تنفيذاملؤسسة من خالل   أهدافحتقيق  إىلف هتدهنا النظم كو  .1
   .خمرجات إىلاليت مبوجهبا ميكن حتويل املدخالت  اآللياتالعمليات  ويه تكل  .2
مـن  اإلدارةافر فهيـا عنـارص و تت  أناجهل تكل املؤسسة والبد  تاجئ اليت وجدت منعن حتقيق الن  املسـئوليف املؤسسة  األسايسكل العضو ذويه  اإلدارة .3

 .ورقابة وتوجيهختطيط وتنظمي 
  .اإلدارةوبني  وتوافق بيهنااملوارد البرشية والبد من وجود انسجام  .4
  
  
  

 يبني ارتباط العمليات مع بعضها)1(شلك رمق

مدخالت  ملياتع مخرجات

 عكسيةغذية ت
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 اجلودة إدارة مبادئ 4. 5
   : )9)(8)(7( أمههامن  املبادئللجودة العديد من  

وعلهيـا تصـل وتتجـاوز الحتياجـات الـزابئن وتوقعـاهتم  أنتفهـم احلاجـات احلاليـة واملســتقبلية لزابئهنـا وحتـاول  إنعىل املنظمة :  الزبونالرتكزي عىل.1
 الزبونزابئن ومتطلباهتم وترمجة رغبات حيفظ التوازن بني احتياجات ال وباسل إتباعخالل  نم وعة من  اإلجراءات واختاذ مجماملبدأ تصنيف هذا 

  .حتدد ماذا يريد الزبون بصورة دقيقةمقاييس  ىلإ
دلائرة ابجلهة املسـتفيدة ويـمت ا  اذلي يربط األساسجبهات حكومية  وتكون رشوط العقد عىل  ةزابئهنا حمدديف ادلائرة عينة البحث الن  املبدأاليعمتد هذا 
  .الزبون من خالل حتقيق رغباته عند الاسـتالم والفحص الهنايئ إرضاء

يف اجنـاز األفـراد  تشرتك مع أنالبيئة احملافظة اليت من خاللها املؤسسة تسـتطيع  اإلماكنوختلق قدر  األهداف تعني وحتدد أنالقيادة جيب : ادةالقي.2
  .الاجناز الفعال من للتأكداجلودة  إدارةوجيب عىل القيادة املراجعة ادلورية لنظام . األهداف

جتاه مشاريعها  ويمت حتفـزي وتشـجيع العـاملني يف دلهيا نظرة مسـتقبلية واحضة  دوال توج األفعالتغريات وردود بناء عىل امل  تترصف ادلائرة عينة البحث
  .املسـئوةلب اجنازها وقت قصري وحبسب توجهيات اجلهات احلكومية ل يتطيتلااملشاريع 

يســتفاد  أناجلودة ذلكل لك قـدراهتم جيـب  أهدافي مبالحقة تواصل السع أنالقوى العامةل وباكفة املسـتوايت جيب  :العامةلتعبئة خربات القوى .3
  .املنظمةقبل  مهنا من

يـمت انهتـاج اسـلوب  وأحيـاانللك فـرد يف الفريـق  املسؤوليات والصالحيات  وإعطاءللك مرشوع  خالل فرق العمل احملددة من املبدأيمت حتقيق هذا 
  .املاكفئات حسب درجة املسؤولية

خمرجـات مـن خـالل اســتعامل  إىلمع لك معلية تتحول بعض املـدخالت ,يه جتميع لعمليات متفاعةل ومتداخةل  :يات املنظمةابلعمل  اإلدارةاسلوب .4
 .بعض املوارد

 مـن أفضـلالنظـام  أهـدافتدار كنظام بتعريف وفهم العمليات املتداخةل واملتفـاعةل لتحقيـق لك  أن املنظمة لكيا جيب:لإلدارةتطبيق مسار النظام .5
خـالل جمـاميع العمـل يف تنفيـذ لك  مـن األسـلوبيمت اعامتد هذا  .كلكاملنظمة  فعالية وقدرة اجلزئية بطريقة حتسن من ةاملنظم أهدافزي عىل الرتك

لك مضن اختصاصه الجناز املرشوع حيث يمت حتديد املهام اليت يقوم هبا لك مجموعة عىل حدة وحتديد هيلكية للمرشوع يـمت فهيـا التنســيق مرشوع 
  اجناز املرشوع املطلوب إىلبني اجملاميع اخملتلفة للوصول  لرتابطوا

 ال.رضا الزبون ولتحسـني كفـاءة العمليـات ادلاخليـة  حتسنيني معلياهتا لتثبت حتستبحث ابسـمترار عن فرص  أنظمة جيب املن  :التحسني املسـمتر.6
 األسـاليب للعمليـات  ومســتوى كفاءهتـا وكـذكل انعـدام اســتخدام وذكل لعـدم وجـود تقـومياملسـمتر يف عينـة البحـث  نيحسالت  مبدأتطبيق  يمت

  .يف التقومي  اإلحصائية
مـن املـأخوذة مـن البيـاانت واملعلومـات  واألدةل تشـجع الختـاذ القـرارات اسـتنادا عـىل الشـواهد أناملنظمـة جيـب : احلقائق مسار الختاذ القرارات.7

والتباحـث مـع اجلهـات املســتفيدة بعيـدا عـن  خـالل املناقشـة اذ القرارات يف عينة البحث منيمت اعامتد واخت.العمليات وليس من عقائد ومشاعر 
  .والتقنيات العلمية األساليباسـتخدام 

   .مهنام متداخةل منفعية مشرتكة مع جمهزهيا لتحسني قابليات لك أسستدخل املنظمة  أناملشرتكة مع اجملهزين جيب  النفعيةالعالقات .8
  .)7( جلودة إدارةمكوانت نظام )2(يبني الشلك رمق  :اجلودة إدارةم مكوانت نظا 5. 5
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  :   )7) (6( ماييل ةتتضمن الواثئق املطلوب :الواثئق املطلوبة يف الايزو 6. 5

 .اجلودة إدارةويصور نظام  quality manualاجلودة دليل  .1
 .للمقاوةل أويمت تطبيق نظام اجلودة ملنتج املرشوع  فكي ويصور quality plansاجلودة خطط  .2
 .لمنتج اليت توافق احتياج الزبونل يبني املتطلبات  specificationsاملواصفات   .3
 .العملية  إلدارةالتوصيات  أوالاقرتاحات  يصور guide lines املرشد  .4
    procedures<work instructions <or  drawingمج  تعلاميت العمل  الرسومات الربا .5
يبـني اخملطـط الهـريم للواثئـق  )3(رمق والشـلك, املوضـوعية للفعاليـات والنتـاجئ املنجـزة ابألدةل والشـواهدالنظام  يزود records السجالت  .6

 .املطلوبة
  
  

الزبون
  الوضوح في المتطلبات - 

  التغذية العكسية في الوقت المناسب - 

  عمليات اإلنتاج
  عملية السيطرة  - 
  برامج التشغيل  - 
  استعمال المعدات - 

  المناسبة     
  الخ...تحديث التدريب - 

 إدارة المشاركة
واالتصال المفتوحة 

  مقاييس     اإلدارة العليا
  رضا الزبون

نظام
 معلومات

  ھندسة الجودة     
  ية السيطرةتخطيط عمل -
  أنظمة معلومات الجودة-

    برامج التحسين  -     

 ھندسة العملية  
  مقدرات العملية -
  اإلنتاجية -
    السماحات   -  

 الوزن  
   والشحن 

  السيطرة  -
   على الشحن

 لتقييسا
  دراسات -
  الضمان  
  أدوات  -

  القياس   

 السالمة وحماية
  البيئة

  سالمة العمال  -
  معنويات العمال  -

  التخطيط الستراتيجي
  مجلس الجودة

  المجتمع 
  بيئة صحية -
  أفراد سعداء  -

  الموردين  
  نظام الجودة  -
  جودة التوريد -

  العمل الجماعي 

  صيانة المعدات 
  مقدرة المعدات  -
  معوليه المعدات  -

 الموارد البشرية
  متطلبات العمل    -
  التدريب على العمل  -

  التسويق 
  احتياجات الزبون    -
  ندسة التصميم  ھ  الزبون  ثقافة -

  مواصفات المنتج    -
الفحوصات         - 

  المطلوبة والمنجزة

  خدمة
  الزبون

   معلومات -
  الزبون    

  التغذية المرتدة -
  للزبون

  إدارة الموارد
السيطرة على    -

  المشتريات  
  عالقات مع البائعين  -
  السيطرة على  -

  المخازن    

ر 
قدي
الت
 و
ءة
كفا
ال

  
ر  
غيي
الت

ة 
قاف
وث

ز 
حفي
الت

  

 )7(مكوانت نظام إدارة اجلودة)  2(شلك رمق 
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 ,)4(اجلـودةسـياسـة  ووســيةل لتحقيـقخريطة إرشادية تساعد عىل معرفة مدى التوافـق مـع املتطلبـات  Quality Manual اجلودةدليل  7. 5

   :)10( )5(ييل مبا اجلودة دليل يتصف
 .والقواعد اليت حتمك اجلودة يف املؤسسة  األسسحيدد  .1
 من قدرة املؤسسة لتحقيق اجلودة  للتأكدللزبون  للمعلوماتيعترب مصدرا  .2
 .يف املؤسسة  األفرادوليات والعالقات بني حيدد املسؤ  .3
 .لنظام اجلودة يف املؤسسة  والتقيميانه القائد لعملية املراجعة  .4
 

وتتصـف خطـة , يه اخلطوات اليت حتقق اجلودة بطريقة معلية مع ترتيب خطوات العمل حىت نصل إىل اجلودة املطلوبة يف املرشوع:اجلودةخطة  8. 5
  :)5(ييل مبا املشاريع إدارةاجلودة يف 

 .حسب متطلبات العقد بني املاكل والزبون  آلخرختتلف من مرشوع  .1
 تشـمتل عىل املوارد اليت ستسـتخدم ابنواععها من أفراد ومعدات  .2
 .ختبارات والفحص الا ربانمج لحتدد املسؤوليات والطرق واإلجراءات وتعلاميت العمل مع التوضيح ابلتفصيل  .3
 .اثبتة حىت هناية العقد االتعديل فهيا مما جيعله تكون غري مرنة والميكن أنجيب  .4
 .تعرض عىل الزبون حىت يثق يف قدرة املؤسسة عىل حتقيق اجلودة املطلوبة يف املنتج .5

    
  ادلوائر الهندسـية  - 6

نفيـذ املشـاريع تقـوم بت  أسـايسوبشـلك  الهندســيةمن ادلوائر اليت تقـدم خـدمات الاستشـارات وادلراسـات والتصـاممي ادلوائر الهندسـية  تعترب  
ختتلـف مـن  األنشـطةهل بدايـة وفـرتة زمنيـة  ووقـت لالنهتـاء وهـذه  األنشـطةفهيا هو املرشوع واذلي يعرف عىل انه مجموعة من  األسايسالهندسـية،املنتج 

اجلـودة والـتحمك فهيـا  حسب جحم املرشوع وقميته ذلكل فان درجة آلخرختتلف من مرشوع  اإلنشائيةواملرشوعات  حسب طبيعة املرشوع  آلخرمرشوع 
ادلراسـات املبدئيـة  يليـهدراسات اجلدوى مث  إعدادتتلخص يف فرتة   اإلنشائيةمراحل املرشوعات  إن.يف ادلول النامية  وخاصةختتلف تبعا حلجم املرشوع 

 كلالتشـغيل ويف مجيـع تـ وبعـد ذكل مـرحةل املنشـأحـىت يـمت تسـلمي  اإلنشـاءساعة الصـفر  لبدايـة  تبدأالرسومات التنفيذية مث  إعدادللمرشوع وييل ذكل 
   .)4(املرشوع املشاركني فيه  أطرافحيقق الفائدة والعائد املناسب للامكل ومجليع  للوصول ملرشوع انحجضبط اجلودة  خمتلفة من أنواعاملراحل توجد 

بيـامن الهندســية يف مـرحةل تصـاممي املرشـوع  تئط واخملططـااخلـرا وإصـدار إعداد معلية بأهنا اإلنتاجية ةاعتبار العمليميكن  اإلنشائيةاملشاريع  يف  
إكـامل خمتلـف فقـرات  إىلسلسةل الفعاليات الانشائية يف موقع املرشوع والـيت تـؤدي عنـد اجنازهـا  إهنايف مرحةل التنفيذ عىل  اإلنتاجية ةاعتبار العملي نميك
 مـرحةلوخمططـات املرشـوع يف  خـرائط إلعـدادتوفريهـا الية واملادية والبرشية الـيت يتطلـب ومتثل املدخالت يف املشاريع الانشائية مجموع املوارد املرشوع امل 

خمتلف الفقرات الانشائية يف املرشوع عنـد مـرحةل   وإكاملالتصممي بيامن متثل مجموعة القوى العامةل واملوارد واملعدات الانشائية واملوارد املالية الالزمة لتنفيذ 
الانشـائية  األعـاملاخملرجات عـدد مـن فقـرات  هذهتكون  أنمرحةل تصاممي املرشوع بيامن ميكن  املطلوبة يففهـي اخلرائط واخملططات اخملرجات   أما,التشييد

  . )11( مجموعة املعطيات املطلوبة مضن فرتة ومواصفات ولكفة معينة بتوصيف)الانشائية( اإلنتاجيةخالل العملية  املنجزة من
  
  
  
  

دليل 
 الجودة

إجراءات دليل 
 الجودة

إجراءات العمل الداخلية في 
 األقسام والمكاتب 

 وبيانات الجودةسجالت 

 اخملطط الهريم للواثئق املطلوبة يف الايزو)3(شلك رمق 
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  امليدانية ادلراسة - 7

  :احلايل اإلداريالنظام  1.7
  :املشاريع الهندسـية يف جامعة تكريت مبا ييل  دائرة تمتزي  

   لها جامعة تكريتاخلدمة األساسـية اليت يقدهما يه تنفيذ املشاريع احملاةل إليه من قبل اجلهة املسـتفيدة ويه وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي ومتث .1
يف الهيلك التنظميي يالحظ وجود قسم ادلراسات والتصـاممي حيـث يقـوم  اإلشارة إليه رمما جتدو ) 4(يبينه الشلك رمق  ه ادلائرةالهيلك التنظميي لهذ.2

بـل هجـات استشـارية أخـرى ويـمت كـذكل عـن طريـق هـذا القسـم إكـامل النـواقص إن ودراسة التصاممي املقدمة هل من ق  هذا القسم  فقط مبراجعة
   .وجدت يف التصممي

  .در يف هذا القسم من محةل شهادة الباكلوريوس وبدرجة اقل شهادة املاجسـتري وادلكتوراهاغلب الكوا.3
عـة املقاولني املنفذين دلهيم شهادة صنف ويف اغلب األحيـان يـمت اعـامتد السـعر كأسـاس للمفاضـةل بـني املقـاولني ولـيس املواصـفات والكفـاءة ورس .4

  .الاسـتجابة
   :ييل فاظ عىل املواصفات عن طريق مااليوجد نظام خاص  ابجلودة ويمت احل.5
  يف تكريت اإلنشائيةحفوصات خمترب اجلامعة واخملترب القويم للفحوصات :املواد  - أ
   .عىل آراء وخربة املهندسني دوهو أبنية املشاريع عادة ابالعامت:  املنتج  -  ب

  . يمت توثيق التغيريات  احلاصةل أثناء العمل من خالل جسالت ادلائرة.6
  .رة الرئييس تنفيذ املرشوع خالل السقف الزمين احملددهدف ادلائ.7
    .اخلطط املسـتقبلية حتددها اجلهة املسـتفيدة.8
  .أنشطة ادلائرة جتاه اجلودة إجراءات تصحيحية .9

  .يكون هناكل خطط تدريبية للمهندسني والعاملني يف املوقع اندرا ما. 10
  .الل جسالت وإمنا من خ بتوجد قاعدة بياانت تدار ابحلاسو  ال.11
  . ال تتبع ادلائرة مبدأ التطوير املسـمتر.12
  .للمقارنةليس دلى ادلائرة مراجعة دورية أو أساسات .13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .9001تقيمي التوافق مع نظام إدارة اجلودة الايزو .2. 7

ويف هذا البحث مت الاسـتفادة مـن قـوامئ الفحـص الـيت حـددهتا متطلبـات الايـزو  ) 1(مي إدارة اجلودة من مؤسسة إىل أخرىختتلف  معايري تقي  
مجيع مراحل تصـنيع أو تنفيـذ املنتج،وفهيـا  التقيـمي  لـن  يف اجلودة يف ويه قوامئ املراجعة العامة ألداء الرشاكت وادلوائر اخلاصة ابلتشييد للتحمك )4(  9001

  :خيرج عن الثالثة الاحامتالت 

  وحدة االعمار والمتابعة

المشاريع الھندسيةدائرة

 المدير

 المعاون

 اإلداريين

 وحدة الفحوصات المختبريةوحدة الكھرباء وحدة الميكانيك وحدة متابعة المشاريع

  وحدة الدراسات والتصاميم

 وحدة األرشيف والتوثيق

 وحدة الخدمات

 الهيلك التنظميي احلايل-4-شلك رمق
 دلائرة املشاريع الهندسـية
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  .قصور أو مشالك فيه  دالتحمك يف اجلودة مقبول وهذا يعين إن نظام إدارة اجلودة دلى الرشكة املنتجة مريض وسـيحقق الهدف منه وال يوج نظام.1
نظام التحمك يف اجلودة ضعيف وهذا يعين إن نظام إدارة اجلودة يوجـد  فيـه قصـور وخلـل يف بعـض النقـاط  ذلكل عـىل الرشـكة إن تقـوم بوضـع . 2

  .اجيابية ملعاجلة القصور واخللل فيه خطوات 
ا عـن نظـام نظام التحمك يف اجلودة غري مريض متاما وهذا يعين إن نظام  إدارة اجلودة دلى  الرشكة فيه قصور وخلل بدرجة كبرية أو إهنا بعيدة متام .3

  اجلودة الشامةل ذاري قادر عىل تنفيإدارة اجلودة وإهنا حتتاج إىل تغيري شامل وكبري  يف املنظومة اإلدارية لتحقيق نظام إد
اســـامترة اســـتبيان ومت ) 43(مت توزيــع,قــوامئ الفحــص املــذكورة آنفــا واملســـتخدمة يف التقيــمي  مـع النتــاجئ الــيت مت احلصــول علهيــا) 1(ويبـني امللحــق رمق 

) 6(قـه يف اغلـب ادلوائـر حـال مـن اإلجابـة عـىل اسـامترات لتطرف اإلجابة فهيا كـام إن حداثـة املوضـوع وعـدم تطبي) 7(مهنا ومت إهامل )30(اسـتالم
  :نفس السبب أعاله جعل اإلجاابت تنقسم إىل ثالثة أقسامول  اتاسـامتر 

  إجاابت متطرفة وبعيدة عن الواقع ابلشلك اذلي جعل من إهاملها احلل الناجع لها . •

  إجاابت غري منطقية لكهنا قد تكون قريبة من الواقع . •

  عإجاابت منطقية ومضن الواق. •

  عينة البحث 3. 7 
يبـني ) 2(وامللحـق رمق , مت اختيار عينة البحث من املهندسني اذلين يمتتعون ابخلربة والعاملني يف ادلوائر الهندسـية حاليا أو ممن معلوا فهيا سـابقا  

جامعة تكريت ذلكل مت اعامتدهـا كحـاةل  اتبعة لقسم املشاريع الهندسـية يف احيث يالحظ نسـبة  كبرية  مهن. تفاصيل املعلومات العامة عن عينة البحث
  .دراسـية يف هذا البحث ألغراض التقيمي والتطوير 

  :كام ييل مت حتليل نتاجئ الاسـتبيان: الاسـتبيانحتليل نتاجئ  4. 7
  :يف اسـامترة الاسـتبيان وكام ييل نوع إجابة للك أوزان إعطاءواذلي مت فيه  )1(عىل اجلدول رمق  دابالعامت .1
  

  
  
  
  
        )12( التالية )1(رمق  املعدل وحسب املعادةل إجياد. 2  

------------------------------------------------------ )1(معادلة رقم 
∑
∑

=
Wi

WiXi
X    

  ن للك إجابة   الوز=  Wi,  إجابةعدد اإلجاابت للك نوع =Xi,  املوزون املعدل=X:حيث
  )2(املعادةل رمق  وحسبدرجة التطبيق  إجياد.3
  
  

 )             2(معادلة رقم ....................................             =                                               درجة التطبيق 
  

  بيق للك فقرة من فقرات الاسـتبيانيبني نتاجئ املعدل ودرجة التط )4(و)3(و )2(ول رمق اواجلد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نعم  جزئيا  كال  جابةنوع اإل
  2  1  صفر  الدرجة

 المعدل 

  تعدد التكرارا

 أوزان إجاابت الاسـتبيان) 1(جدول رمق 
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  لنتاجئ الاسـتبيان لقوامئ املراجعة العامة التطبيقيبني املعدل ودرجة )2(جدول رمق

 املعدل  األسـئةل وصف البند
درجة

 %التطبيق
 املالحظات

  اإلدارةهمام 

 41.4 10.33 ؟9000هل  ممثل الاداره عليه مسؤولية حتقيق  الايزو
 ادلائرة نظاما خاصا يعىن ابدارة اجلودةعدم امتالك -
 عدم وضوح الصالحيات و املسؤوليات خبصوص اجلودة -
عدم وجود نشاطات خاصة ابدارة املوارد واندرا ماتمت املراجعة -

 مبراجعني مسـتقلني

هل املسؤوليات والسلطات حمدده مجليع األفراد املؤثرين يف
 اجلودة؟

12.00 48,0 

6.6626.6حة اكفية ؟هل املوارد املتا
 28.4 7.66 هل العامةل املدربة مت ختصيصهم لألعامل املدربني علهيا؟

 30.6 7.66 هل أملراجعه تمت مبراجعني مسـتقلني؟
إدارةنظام
 اجلودة

مستندات اكمةل لنظام أدارةوإعدادهل مت أنشاء نظام 
 اجلودة؟

 ودةعدم امتالك ادلائرة نظام إلدارة اجل 24.1 7.00

 مراجعة العقد
هل توجد إجراءات لتحقيق مراجعة العقود وحتقيق التعاون

 لتنفيذ العقد؟
13.66 45.5 

غالبا مايمت مراجعة العقود واليت يكون أساس املفاضةل بيهنا 
 السعر

التحمك يف 
 التصممي 

عمل التصاممي عن طريق هجات غالبا مايقوم املاكل  ب-12.3341.1هل األفراد مؤهلني الجناز العمل امللكف هبم؟
  استشارية خارجية

 اندرا مم تتطابق خمرجات التصممي املدخالت-
14.0046.6هل متطلبات التصممي مت مراجعهتا مع املاكل؟

 35.5 10.67 هل خمرجات التصممي متطابقة مع مدخالت التصممي؟
 يمت الاعامتد عىل جمهزين خارجيني12.0040.0؟هل تقوم برشاء منتجات متطابقة مع متطلبات اجلودةاملشرتايت
التحمك يف

 املستندات 
9.6732.2هل يوجد اجراء للتحمك يف لك مستندات اجلودة ؟

 مواصفات وقياسات وإمناالتوجد مستندات خاصة ابجلودة 
14.6748.8هل املستندات مت مراجعهتا واملوافقة علهيا قبل الاسـتخدام؟

منتج ملورد  
 ن املوردين م

هل يوجد أجراء للتحقق من التخزين  وصيانة املنتجات 
 املوردة من املورد؟

 توجد صيانة يمت التحمك يف التخزين واندرا ما غالبا ما 43.3 13.00

التحمك يف 
التصنيع أو 

 التنفيذ

هل معلية التصنيع أو التنفيذ حمددة وخمطط لها عن طريق
 مستندات ؟

9.67 32.2 
التخطيط عن طريق مستندات إىل  اإلنتاج تتفتقر معليا

هل يوجد إجراءات للتحمك يف التصنيع أو التنفيذ للعمليات الاماندر اكلعمليات اخلاصة
 اخلاصة؟

9.33 32.2 

الفحص 
 والاختبار

هل يوجد اجراء للتأكد ابن املنتج مل يسـتخدم قبل اجراء
 الاختبار؟

12.67 42.2 
من تطابق املنتج مع  للتأكد إجراءاتتكون هناكل  ما غالبا

 املواصفات عن طريق الفحوصات اخملتربية
هل يوجد اجراء للتحقق من تطابق املنتج مع املواصفات

 أثناء اإلنتاج؟                                       
12.00 40.0 

 42.2 12.67 هل يوجد إجراء لعمل الاختبار الهنايئ؟
أهجزة

 الاختبار
إجراء للتحمك يف معايرة وصيانة أهجزة هل يوجد

 الاختبارات؟
 معايرة األهجزة من قبل هجة خارجية مضن فرتات غري حمددة 41.1 12.33

نتاجئ
 الاختبارات 

هل يوجد إجراء للتأكد ابن املنتج غري املطابق للمواصفات
 يمت التحمك فيه؟

12.00 40.0 
للمواصفات  عدم وضوح إجراءات التحمك ابملنتج غري املطابق
اخلطوة وال توجد إجراءات لتحديد أسـباب عدم التوافق

 التصحيحية 
هل يوجد إجراء للتفتيش لتحديد سبب عدم توافق املنتج

 مع متطلبات الزبون واملواصفات؟
10.33 34.4 

املقاوةل
 والتخزين 

هل توجد إجراءات ومستندات للتحمك يف املقاوةل والتخزين
 والنقل؟

 بسـيطة للتحمك ابلتخزين والنقل إجراءاتهناك  39.0 11.33

جسالت
 اجلودة 

هل يوجد إجراء للمحافظة عىل اإلجراءات ولتخزين لك
 املستندات؟

 توجد جسالت للجودة ال 32.2 9.67

املراجعة 
 ادلاخلية

 اخليةاليوجد نظام خاص ابملراجعة ادل 33.4 10.00 هل يوجد نظام خمطط ابملستندات للمراجعة ادلاخلية ؟

 غياب التدريب للعديد من املالاكت9.0030.0هل توجد إجراءات لتحديد الاحتياجات التدريبية للعامةل ؟التدريب

 تتطابق اخلدمة مع املتطلبات أحياان 25.5 7.67 هل اخلدمات املقدمة تطابق املتطلبات من حيث األداء؟ اخلدمة 

العمليات
 اإلحصائية 

يد املعلومات اإلحصائية املطلوبةهل توجد إجراءات لتحد
 من قبول أو رفض ؟ 

 اإلحصائية اإلجراءاتعدم وجود  27.7 8.33
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  لنتاجئ الاسـتبيان لقوامئ الفحص مرحةل التصممي قالتطبييبني املعدل ودرجة )3(جدول رمق

  املعدل  األسـئةل
درجة 
  %التطبيق

  املالحظات

  املتطلبات

  54.4 16.33 الاسـتغناء عهناهل متطلبات  الزبون هممة وال ميكن
غالبا يمت الاعامتد عىل متطلبات الزبون  اليت تفتقر 

  يمت الاسـتعانة مباكتب خاصة للوضوح واندرا ما
  34.4 10.33 ألعضاء الفريقهل مجيع متطلبات الزبون مفهومه ابلاكمل

  40.2  11.67  هل توجد ماكتب هندسـيه تعمل من الباطن
  بوجد ماهو املكت  إذا

  مواصفات

  43.3  13.00  هل يمت اسـتخدام مواصفات دوليه 

ر غالبا يمت الاعامتد عىل املواصفات احمللية اليت تفتق
لكهنا غري  أخرىمواصفات  اسـتخداموميكن لالاتحية 
  متاحة

  36.6 11.00 متاحة ادلوليةهل هده املواصفات 
  46.6 14.00 هل يمت اسـتخدام مواصفات حمليه

  46.4 13.00 متاحة احملليةواصفات هل هده امل
  41.6  11.67  هل هناك معلومات أو إجراءات أخرى للتصممي  

  34.5 9.67 هل هده اإلجراءات األخرى  متاحة

  إجراءات
  31.1 9.33 هل املاكل أرسل رسومات أو سكتشات

  التفصيل إىليرسل املاكل رسومات تفتقر 
  36.6 11.00  هل مت تسجيلها 

  
  جمدل جوده

  26.2 7.33  هل يوجد هدا اجملدل

يوجد جمدل خاص ابجلودة لكن عادة يمت تقسـمي  ال
  املرشوع إىل مجموعة أعامل مسجةل

 هل حيتوي عىل تفاصيل اإلجراءات والتعلاميت للتحمك
  يف جوده الرسومات داخل مكتب الرمس 

8.00  27.6  

  53.3 16.00 هل مت تقسـمي املرشوع جملموعه من األعامل
  44.4 12.00 آدا حدث دكل هل مجموعات العمل مت تسجيلها

  خطه  معل

  57.7 17.33 هل مديرو مجموعات العمل مت حتديد أسامهئم

توجد خطة معل حمددة ابلفرتة الزمنية  يمت مراجعهتا 
  غالبا بصفة دورية

  53.3 16.00  هل هماهمم واحضة  
  57.5  16.67  هل هماهمم ميكن اجنازها 

  54.4 16.33 هل توجد خطه زمنيه إلجناز املهام
  56.6 17.00 مت حتديدها الزمنية اخلطةهل 

  42.2 12.67 هل يمت مراجعهتا بصفه دوريه
  51.1 15.33 ابملهام ؟ مرتبطة الزمنية اخلطةهل 

الرسومات    
  التحديد

  47.0 14.33 هل الرسومات لها أرقام حمدده
  التحمك الاكمل إىلحمددة تفتقر  قامأر الرسومات لها 

  37.7 11.33 هل يوجد حتمك اكمل وصارم ابألرقام
بيان 

  الرسومات
  44.4 13.33 بيان بقامئه الرسومات إعدادهل يمت 

  يمت تعديهل أحياانهناك بيان  بقامئة الرسومات 
  34.4 10.33 هل قامئه الرسومات يمت تعديلها بصفه دوريه

  التعديل  
  36.6 11.00 يوجد إجراء لتحديد مسؤوليات التغيري هل

  توجد طريقه للتخلص من الرسومات القدمية ال
  22.2 6.67 هل توجد طريقه للتخلص من الرسومات ألقدميه املصححة

املكوانت  
  املتاحة 

  37.7  11.33   املطلوبةبلك املكوانت والعنارص  اكمةلهل توجد قوامئ 
  31.1 9.33 املطلوبةاكفيه للمهاماملتاحةهل العنارص واملكوانت  الكفاية      للمكوانت جزيئ توفر  هناك

  41.1  12.33  هل تقبلها  املطلوبوجدت بدائل للمكوانت  إذا  القبول    
تقارير هبا
  مشالك

راءة التقارير اليت حتتوي عىل يسمح ملكتب التصممي بق  36.6  11.00  هل مكتب التصممي  مسموح هل بقراءة لك هده التقارير   
  مشالك

  
  اليوجد نظام خاص للتحمك ابلرسومات

    األوتواكدميكن اسـتخدام -

تواجد  
  البياانت

 40.0 12.00  هل البياانت يمت احملافظة علهيا وحتليلها 

الرسومات 
  واألشاكل

  32.2 9.67 هل يوجد نظام للتحمك يف الرسومات واجلداول واملساقط
  51.1 15.33 اسـتخدام األوتواكد هل ميكن

 املراجعة
_    والفحص
  المكبيوتر

  26.6  8.00  هل لك العاملني مت تدريهبم للعمل عىل المكبيوتر 
نظام  وال يوجدميكن للعاملني اسـتخدام المكبيوتر 

  53.3 16,00 هل تؤخذ نسخ بديهل من امللفات والرسومات وحتفظ دوراي  توثيق عن طريق المكبيوتر
  35.5 10.67 هل يوجد نظام مضاد للفريوسات

    36.6 11.00 هل توجد عالقة قويه بني مكتب التصممي والقامئني ابلتنفيذ قطاع التنفيذ
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  لنتائج االستبيان لقوائم الفحص مرحلة التنفيذ قيبين المعدل ودرجة التطبي)4(جدول رقم

  
تطوير النظام مبا يتالءم ومتطلبات إدارة اجلودة الايزو سوف يمت  نظام اإلداري احلايل وعليهومن خالل النتاجئ املسـتحصةل تبني لنا وجود قصور يف ال 

9001\2000.  
   

  املقرتح دلوائر املشاريع الهندسـيةالنظام اإلداري  - 8
إضافة إىل  املرشوعيؤثر سلبا عىل املنتج الهنايئ وهو  ييف  نظام إدارة اجلودة واذل لبعد عرض نتاجئ الاسـتبيان واليت تبني من خاللها إن هناك خل  
 إليهمت التوصل  ما إىل وضع النظام املقرتح استنادا ذلكل البد من نظام لضامن تطبيق متطلبات اجلودة   ذلكل مت  عه عىل اللكفة وزمن الاجناز للمشاريتأثري

  2000\ 9001اجلودة الشامةل ومتطلبات الايزو  إدارةت اخلاصة ابلنظام احلايل  وابالعامتد عىل مبادئ من حتليل  البياان
يف  ذي بدء عىل الهيلك التنظميـي احلـايل للمنشـاة واذلي يتكـون ابدئالشامةل  بنجاح وجوب التعرف  اجلودة إدارةيتطلب تطبيق  :  التنظمييالهيلك  -  أ

 . الهيلك التنظميي املقرتح) 5( يبني الشلك رمق )1(شلكه التقليدي من ثالث مسـتوايت
 .لتحقيق العمل بنظام إدارة اجلودة  يد السـياسات واألهداف وحتديد األفراد واملوارد الالزمنيهمام اإلدارة  حيث يقرتح النظام أن تقوم اإلدارة بتحد  -  ب
 :نظام إدارة اجلودة ويتضمن ماييل   -  ت

وتتضمن مجموعة املستندات الاكمةل اليت يمت إعـدادها مـن قبـل اإلدارة للتأكـد ابن املنـتج ســيحقق املواصـفات املطلوبـة مـن قبـل  :املستندات  •
 .الزبون 

 .ندات أعاله ت مت الاتفاق عليه يف املس  ويه مجموعة اإلجراءات اليت تتخذ لتحقيق ما: اإلجراءات •

 .ويه مجموعة التعلاميت اليت من خاللها ميكن القيام ابإلجراءات: التعلاميت •
 

  :ييل  وتتضمن ما:مراجعة العقود  -  ث

 .عقد وكذكل حتتوي عىل برامج وخطط ملراجعة اجلودة أن حتتوي عىل خطط وبرامج اجلودة من قبل مقدم ال بوجي :مستندات العقد •

وفهيا يمت التأكد من أن لك متطلبات اجلودة متواجدة يف العقد وواحضة وكذكل التأكد من قـدرة مقـدم العقـد عـىل تنفيـذ مـاهو : مراجعة العقد •
  .موجود فيه وإضافة أية احتياجات أخرى مل يمت ذكرها  والتفاوض علهيا 

  

  املعدل   األسـئةل  
درجة 
 % التطبيق

  املالحظات

  رجة اجلودةد

إجراءات 
  ضبط اجلودة

  44.8 13.00 هل يوجد إجراءات لضبط اجلودة

توجد إجراءات  بسـيطة لضبط اجلودة 
  الختضع لنظام خاص للجودة

  44.8 13.00 هل يه متطابقة ومرتبطة ابملهام؟
  36.8 10.67 هل يه مفهومة للك أعضاء فريق التنفيذ؟

  34.5 10.00 هثا؟هل يمت مراجعهتا بصفة دورية وحتدي
  40.2 11.67 هل يه ختضع إلجراءات حتمكها؟

التحقق من 
  ضبط اجلودة

  50.6 14.67 هل هناك حفوصات  للجودة ميكن مالحظهتا؟
هناك اختبارات للتأكد من جودة املنتج 

متاحة بشلك جزيئ الختضع لنظام خاص 
  حيمكها وتفتقر إىل التحديث ادلوري

  80.0 55.20 دة؟هل يه مرتبطة بضبط اجلو 
  37.9 11.00 هل توجد إجراءات للتحقق من تكل الاختبارات؟

  34.5 10.00 هل يه متاحة؟
  31.0 9.00 هل يمت حتديهثا بصفة دورية؟

    جودة املنتج

املعلومات 
  اإلحصائية

  43.7 12.67 هل بوجد نظام للتحقق من جودة املنتج لالسـتخدام؟

كن من خاللها عدم توفر بياانت إحصائية مي
  تقيمي  جودة املنتج 

هل توجد بياانت إحصائية متاحة ميكن مهنا تقيمي املنتج يف التصممي
  قبل التصنيع؟

9.33  32.2  

  42.5  12.33  هل توجد معلومات هندسـية متوافرة؟
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  : مي ويتضمن ماييلالتحمك يف التصم  - ج

وتتضمن لك املعلومات الالزمة لعملية التصممي ويكـون األسـاس فهيـا املعلومـات مـن املـاكل والـيت جيـب أن حتـدد وتطـور  : مدخالت التصممي •
 .احىت يكون انجت العملية التصمميية متطابق مع التصممي املطلوب  وجيب أن حتل يف هذه املرحةل أي معلومات غري واحضة أو مشكك هب

 .ويه تعلاميت ا و إجراءات  يضعها الزبون  يف العقد للتحمك  يف العملية : التعلاميت لعمليات التحمك •

 .مع أحباث السوق حبيث يتناسب مع متطلبات السوق التصممي متوافقاجيب ن يكون :  التسويق •

ق وحبسب قدرات املاكل ابإلضافة إىل أن البد للمصـممني مـن جيب عىل املصمم أن يأخذ ابالعتبار املواد املتوفرة يف السو :  املواد املسـتخدمة •
 .معرفة اتمة  بأفضل املعدات واملاكينات املتاحة

هبـا  الاحنرافـات املسـموحمـع مواصـفات املرشـوع وجيـب أن تكـون  التصـممي متطابقـاجيـب أن يكـون  :هبااملسموح  حنرافاتاملواصفات والا •
 .متطابقة مع املواصفات ومتطلبات املاكل

 .الهنايئمواصفات الصحة والسالمة أثناء العمل أو من املنتج  يأخذ أنعىل املصمم  جيب:  واألمانالسالمة  •

 .إماكنية معل التعديل بسهوةل   مع  األساسـيةويسـتخدم يف تسجيل وختزين املعلومات :  اسـتخدام المكبيوتر •

حيث عن طريق املراجعة ادلاخلية يمت تعديل أي تغيري فهيا  وهنا جيب  جيب أن تكون متوافقة مع مجيع متطلبات التصممي  : خمرجات التصممي •
 .مواصفات الزبون  ةنتأكد ان التصممي   متوافق مع متطلبات السالمة  والصحة والبيئ أن

د اجلدول الزمين والتاكليف وتمت  يف البداية والوسط وعند الانهتاء من التصممي  وفيه يمت التأكد من أن التصممي يمت وفقا لقيو :  مراجعة التصممي •
األخـذ  عابإلضافة إىل مراجعة حساابت التصممي للتأكد من دقهتـا مـ,وتكون املراجعة بصفة دورية وجيب ان يكون لها مستندات اكمةل وموثقة 

   .بنظر الاعتبار التصماميت املشاهبة السابقة
 :ماييل وتتضمناملشرتايت  إدارة.  -  ح

  .سب مواصفة الزبون ح و  أعاله بنيم  ماحتديد املواد املطلوبة وحسب  •

  .تقيمي املوردين  •
  .والصيانة التخزين إجراءات •

  .دلائرة الهندسـية واملوردااملشرتايت املقرتح مابني املاكل و  إدارةنظام )6(ويبني الشلك رمق
  التحمك واملتابعة  وإجراءاتاميت العمل تعل إىل ابإلضافةتضمن التحمك يف العمليات اخلاصة والظروف البيئية واملواصفات  وي :التنفيذالتحمك يف   -  خ
حيث يمت التحقق ,وكام حددها الايزو يتضمن التحمك يف البيئة احمليطة والتخزين واملستندات وتسجيل معليات  التفتيش :التحمك يف التفتيش والفحص  - د

  :القيام ابلتفتيش حتديد ماييل حيث جيب عند ,املسـمتر شالتفتيمن جودة املواد املوردة ومن اجلودة الهنائية للعمل عن طريق 

  .املراد اختبارهااملادة  •

  .معلية الفحص او الاختبار املطلوبة  •

  .املعدات املطلوبة للفحص ومعايرهتا •

  .طريقة الفحص  •

  .الفحص أثناءالظروف البيئية املطلوبة   •

  اليت مت حفصها تللعيناطريقة اخذ العينات حتديد حدود القبول والرفض  •
  :يتضمن العمل التصحيحي و   - ذ

  .لتجنب حدوثه مرة اثنية اخلطأحتديد سبب حصول  •

  .إجراء اخلطوة التصحيحية •
  :وتتضمن  اإلداريةاملراجعة   - ر

  .التصحيحية اإلجراءات •

قيـاس و  ,قيـاس مســتوى حتقيـق متطلبـات سـوق العمـل ومســتوى حتقيـق طموحـات وتوقعـات الـزابئن قياس رضا الزبـون وذكل عـن طريـق •
  .ودة وأهداف اجليف حتقيق سـياسة   اإلجراءاتوسائل املتابعة والقياس لقياس مدى فاعلية اكفة وذكل يمت بتحديد  العمليات
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مـع متطلبـات الايـزو  اإلجـراءاتاملعمتدة لها وقياس تطـابق هـذه  اإلجراءاتمع  األعامل تنفيذقياس النظام  ويمت ذكل عن طريق قياس تطابق  •
  .وفق اخلطط املعدة ألعاملاخالل التدقيق ادلاخيل عىل اكفة  من 2000:9001

  .قياس مسـتوى جودة املشاريع ومطابقهتا مع املعايري احملددة لها قياس املنتج وذكل يمت من خالل •
  :ذكل عن طريق  املسـمتر ويمتالتطوير   - ز

  .املتبعة يف حال عدم حتقيق معايري النجاح  اإلجراءاتحتديد  •

  .اخملتلفة ومتابعة وقياس فاعلية هذه اإلجراءات   األعاملبناءا عىل نتاجئ قياس   التصحيح والتعديل والتحسني بشلك مسـمتر إجراءاتتنفيذ  •
  :التدريب ويتضمن .  - س

  . األفرادحتديد متطلبات  •

ً رفع مسـتوامه طبق •   .ملتطلبات او  لإلجراءات ا

  .اإلحصائيةاسـتخدام المكبيوتر والوسائل  •
 أنوجيـب  الرسـومات إىل ابإلضـافةاجلـودة  عمـل يف داخـل املكتـب وجسـالت وبيـاانتال إجراءاتاجلودة وفية  إجراءاتويتضمن دليل  : جمدل اجلودة.  -  ش

  حيتوي عىل 

  . تالاختبارامناذج من املستندات ومناذج لتسجيل نتاجئ  •

  .ملستندات الالزمة لتحديد كيفية متابعة اجلودة ا •
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي املقرتح دلائرة املشاريع الهندسـيةالهيلك التنظمي)  5(شلك رمق 

وحدة 
 تالمعلوما

  والحاسوب

  وحدة األعمار والمتابعة

وحدة لتخطيط 
والمتابعة

وحدة 
اإلداريين

 ةوحدة متابعوحدة الدراسات والتصاميم وحدة الجودة
  المشاريع

الجودةھندسة

 الجودةتحسين 

تحليل وتدقيق 
 الجودة

ضبط 
الجودة

مراجعة
الجودة

وماتالرس

الرسومات 
القديمة

تعديل    
الرسومات

 كھرباءميكانيك المدني

مختبر 
 الفحص

 التقييس

  المدير

 المعاون

وحدة 
  التوثيق

وحدة 
  الخدمات

تخطيط 
الكلفة

 المتابعة

 التدريب

 الشؤون الفنيةوحدة  الشؤون اإلداريةوحدة 

توثيق 
  الجودة
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  الاسـتنتاجات. 9

 .اجلودة وفق متطلبات الايزو وهذا يبدو واحضا من خالل عدم ممارسـهتا لهذه املهام إدارةجتاه  لإلدارةعدم وضوح املهام ابلنسـبة   -  أ
ولكن يمت حفص املواد املوردة من قبـل املقـاولني عـن طريـق جلنـة حفـص , حيث اليوجد قسم خاص يعىن بذكلنظام خاص ابجلودة عدم وجود   -  ب

فيـمت الاعـامتد عـىل خـربة  اإلنتـاجاو يف هنايـة  اإلنتـاجمراحـل  أثنـاءجـودة املنـتج  أما, حمارض الفحص والاسـتالم الهنايئ للمرشوع وتأييداملواد 
 .عدم حتقيق مبدأ اجلودة مسؤولية امجليع إىل أدىفني وهذا املهندسني املرش 

 .مثل اجلودة أخرىوالسقف الزمين وال تشمل عىل متطلبات  األسعارتقترص مراجعة العقود عىل   -  ت
 .د عىل اخلربةالرفض ابالعامت أوحتمك تكل العملية وابلتايل يمت قبول  إجراءاترفض العمل وابلتايل ال يوجد  أوعدم وجود معايري واحضة لقبول   -  ث
 .ويمت التوثيق فقط للتغريات ذات العالقة ابلتخصص املايل اإلنشايئضعف التوثيق للتغريات احلاصةل يف مراحل املرشوع   -  ج
ضـعف معليـة  إىلويـؤدي  األداءتـدريب الكـوادر ممـا يـنعكس سـلباً عـىل  إهامل إىللتحديد الربامج التدريبية وهذا يؤدي  إجراءاتعدم وجود   -  ح

 .لجودةالتحسني ل
 .عدم توفر جمدل للجودة مما ينعكس سلبا يف تطبيق نظام خاص ابجلودة  -  خ
 .عدم وجود برانمج موثق للمراجعة ادلاخلية  - د
 .يمت من خاللها تقيمي املنتج إحصائيةعدم وجود بياانت   -  ذ
 .األعاملمتطلبات املاكل ترد بشلك عام وبدون تفصيل مما ينعكس سلبا عىل نتاجئ اجناز   -  ر
 .مما ينعكس سلبا عىل جودة املشاريع املنجزة توفرهاعدم  إىل ابإلضافةصفات عدم وضوح املوا  -  ز
 ..ادلائرة تدار عن طريق احلاسوب بأعاملعدم وجود قاعدة بياانت خاصة   -  س
 ).درمه وقاية خري من قنطار عالج( األخطاءمما ينعكس سلبا يف تاليف العديد من  الوقائيةالتصحيحية  اإلجراءاتالاعامتد عىل   -  ش

  
  
  

 نظام إدارة املشرتايت املقرتح) 6(شلك رمق

ضرف

المقاول

التخزينإجراءات

 تغيير المقاول

كال

  مطابق

نعم
  

الھندسيةةالدائر

فحوصات

اختيار المقاول

ك المال
)مواصفات(

 كال

  كال

  طابقم

التخزين
  نعم

اجراء 
  تصحيحي

  طابقم

جراء إ
تصحيحي
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  التوصيات. 10
, والاقتصـاد يف اللكفـة األداءاجلـودة مـن حيـث رسعـة الاجنـاز وجـودة  إدارةنظـام  بأمهيةالاكمل  اإلميان) عينة البحث( الهندسـية اإلدارةعىل   -  أ

 .تطبيق النظام املقرتح بصورة حصيحة وابلرسعة الالزمة ألجلوذكل 
 .خاللها تقيمي املنتجومعايري ميكن من  إحصائيةبياانت و معلومات  اسـتحداث قاعدة  -  ب
 :يف  األثرُحتدث بصورة دورية مما هل , قاعدة بياانت يف ادلائرة تدار عن طريق احلاسوب إنشاء  -  ت
 .وضع معايري للمراجعة ادلاخلية  -  ث
 .وضع معايري للمجهزين من خالل الكفاءة ورسعة الاسـتجابة وجودة العمل وليس الاقتصاد فقط عىل السعر  -  ج
العمـل التصـحيحي بصـورة  وإجـراء األخطـاءواصفات املطلوبة للك مرشوع ومقارنة ما مت اجنازه هبا وابلتـايل حتديـد وضع معايري للمتطلبات وامل  -  ح
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  )1(الملحق رقم
  )احملور الاول والثاين والثالث (يبني القوامئ املسـتخدمة يف التقيمي 

 : قوامئ الفحص للمراجعة العامة :احملور األول

   
 جزئيا الك نعماألسـئةل وصف البندبند

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 7 6 12* ؟9000هل  ممثل الاداره عليه مسؤولية حتقيق  الايزو اإلدارةهمام 
 6 4 15 *  املؤثرين يف اجلودة؟األفرادهل املسؤوليات والسلطات حمدده مجليع

 10 511* هل املوارد املتاحة اكفية ؟
 13 59* يصهم لالعامل املدربني علهيا؟املدربة مت ختص العامةلهل

 9 79* هل املراجعه تمت مبراجعني مسـتقلني؟
هل مت انشاء نظام واعدادمستندات اكمةل لنظام ادارة اجلودة للتاكد ابن املنتج  نظام ادارة اجلودة

 *  سـيحقق املواصفات؟
614 9 

د وحتقيق التعاون بني الانشطة هل يوجد اجراءات لتحقيق مراجعة العقو  مراجعة العقد
 لتنفيد العقد؟

15 4 11 

 10 4 11*هل الافراد مؤهلني الجناز العمل امللكف هبم؟ التحمك يف التصممي 
 14 2 14هل متطلبات التصممي مت مراجعهتا مع املاكل؟

 14 97هل خمرجات التصممي متطابقة مع مدخالت التصممي؟

 14 5 11اء منتجات متطابقة مع متطلبات اجلودة؟هل تقوم برش  املشرتايت 
 13 89هل يوجد اجراء للتحمك يف لك مستندات اجلودة ؟ التحمك يف املستندات 

 8 4 18هل املستندات مت مراجعهتا واملوافقة علهيا قبل الاسـتخدام؟
 9 6 15 املنتجات املوردة من املورد؟هل يوجد اجراء للتحقق من التخزين  وصيانةاملنتج املورد من املوردين 

التحمك يف التصنيع او 
 ذالتنفي

حمددة وخمطط لها عن طريق مستندات هبا  تعلاميت ذهل معلية التصنيع او التنفي
 العمل ؟

89 13 

 6 12 11 هل يوجد اجراءات للتحمك يف التصنيع او التنفيذ للعمليات اخلاصة؟ 
اء للتاكد ابن املنتج مل يسـتخدم قبل اجراء الاختبار او قبل التحقق هل يوجداجر  الفحص والاختبار 

  من اهنا متطابقة مع املواصفات؟
15 7 8 

 10 7 13هل يوجد اجراء للتحقق من تطابق املنتج مع املواصفات اثناء الانتاج؟             

 8 7 15هل يوجد اجراء لعمل الاختبار الهنايئ؟
 15 4 11هل يوجد اجراء للتحمك يف معايرة وصيانة اهجزة الاختبارات؟ اهجزة الاختبار

 12 6 12 هل يوجد اجراء للتاكد ابن املنتج غري املطابق للمواصفات يمت التحمك فيه؟ نتاجئ الاختبارات 
مع متطلبات الزبون هل يوجد اجراء للتفتيش لتحديد سبب عدم توافق املنتج اخلطوة التصحيحية 

 واملواصفات وحتديد اخلطوات الالزمة الصالح دكل وجتنب عدم حدوثه؟
10 9 11 

 12 6 11 هل توجد اجراءات ومستندات لللتحمك يف املقاوةل والتخزين والنقل؟ املقاوةل والتخزين 
 هل يوجد اجراء للمحافظة عىل الاجراءات ولتحديد وجتميع وختزين لك جسالت اجلودة 

 املستندات اخلاصة ابجلودة؟
67 17 

 18 66هل يوجد نظام خمطط ابملستندات للمراجعة ادلاخلية ؟ مراجعة اجلودة ادلاخلية

هل يوجد اجراءات لتحديد الاحتياجات التدريبية للعامةل اليت لها اتثري عىل  التدريب 
 اجلودة؟

58 17 

 19 29من حيث الاداء؟هل اخلدمات املقدمة تطابق املتطلبات اخلدمة 

 9 813 هل توجد اجراءات لتحديد املعلومات الاحصائية املطلوبة من قبول او رفض ؟  العمليات الاحصائية 

  
  األسـئةلبعض املسـتبينني عىل هذه  إجابةبسبب عدم ) 30(يساوي  اجملموع ال •
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  : قوامئ الفحص مرحهل التصممي: يناحملور الثا
 جزئيا الك نعماألسـئةل وصف البندبند

 املتطلبات
 11 صفر 19هل متطلبات  الزبون هممة وال ميكن الاسـتغناء عهنا 

 13 8 9هل مجيع متطلبات الزبون مفهومه ابلاكمل للك عضو من أعضاء فريق التصممي
 9 7 13هل توجد ماكتب هندسـيه تعمل من الباطن

 هماكتـب أهليــــــا  وجد ماهو املكتبذا

 املواصفات
 

 13 4 13هل يمت اسـتخدام مواصفات دوليه

 11 8 11هل هده املواصفات متاحه

 10 4 16هل يمت اسـتخدام مواصفات حمليه

 9 4 15هل هده املواصفات متاحه
 9 6 13هل هناك معلومات أو إجراءات أخرى للتصممي يمت اعامتدها 

 7 10 11هل يه متاحه
راءاتاإلج  14 9 7هل املاكل أرسل رسومات أو سكتشات 

 7 10 13هل مت تسجيلها
 اجلودة إجراءات

 6 14 8ا اجملدلهل يوجد هذ جمدلا جلوده
 8 13 8 هل حيتوي عىل تفاصيل اإلجراءات والتعلاميت للتحمك يف جوده الرسومات داخل مكتب الرمس

  
  
  

 خطه العمل

 7 10 19موعه من األعاملهل مت تقسـمي املرشوع جمل
 8 5 14كل هل مجموعات العمل مت تسجيلهاذا حدثآذ

 4 2 24هل مديرو مجموعات العمل مت حتديد أسامهئم
 10 1 19واحضةهل هماهمم 

 4 2 23هل هماهمم ميكن اجنازها

 5 3 22املهامإلجنازهل توجد خطه زمنيه
 7 1 22ديدهامت حتالزمنيةاخلطةهل 

 14 4 12هل يمت مراجعهتا بصفه دوريه
 12 1 17ابملهام ؟مرتبطةالزمنيةاخلطةهل 

 الرسومات 
 13 2 15هل الرسومات لها أرقام حمدده التحديد 

 12 7 11هل يوجد حتمك اكمل وصارم ابألرقام
 14 3 13بيان بقامئه الرسوماتإعدادهل يمت بيان الرسومات 

 9 10 11هل قامئه الرسومات يمت تعديلها بصفه دوريه
 13 7 10هل يوجد إجراء لتحديد مسؤوليات التغيري التعديل 

 10 15 5اليت مت تصحيحها القدميةهل توجد طريقه حمدده للتخلص من الرسومات
 املكوانت 
 10 8 12 املطلوبة للقيام ابملهامبلك املكوانت والعنارصاكمةلهل توجد قوامئ األاتحيه 
 18 7 5املطلوبةهل العنارص واملكوانت املتاحه اكفيه للمهام الكفايه 
 9 7 14اخملتلفةهل تقبلها للمهاماملطلوبةوجدت بدائل للمكوانت أذا القبول 

 التسجيل 
 13 7 10 هبا  املرتبطةر اليت هبا مشالك أو لك البياانت هل مكتب التصممي  مسموح هل بقراءه لك التقاري تقارير هبا مشالك 

 12 6 12هل البياانت يمت احملافظة علهيا وحتليلها تواجد البياانت 

الرسومات البيانية 
 واألشاكل 

 11 10 9 ابألضافه للرسومات هل يوجد نظام للتحمك يف الرسومات البيانية واجلداول واملساقط وخالفه 
 10 2 18تخدام األوتواكدهل ميكن اسـ 

 املراجعة والفحص 
 14 11 5 هل لك العاملني مت تدريهبم للعمل عىل المكبيوتر المكبيوتر 

 12 10 18 هل تؤخذ نسخ بديهل من امللفات والرسومات وحتفظ بصفه دوريه يف المكبيوتر
 12 8 10 هل يوجد نظام مضاد للفريوسات

عالقة قويه بني مكتب التصممي والقامئني ابلتنفيذ يوجد هل قطاع التنفيذ   5 2 23 
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  :قوامئ الفحص مرحهل التنفيذ: احملور الثالث

  )2(مللحق رمق ا
  املعلومات العامة عن عينة البحث

  

 جزئيا الك نعماألسـئهل وصف البندبند
  درجة اجلودة

 7 6 16هل يوجد إجراءات لضبط اجلودة إجراءات ضبط اجلودة
 9 5 15هل يه متطابقة ومرتبطة ابملهام؟

 14 6 9مفهومة للك أعضاء فريق التنفيذ؟هل يه
 14 7 8هل يمت مراجعهتا بصفة دورية وحتديهثا؟

 15 14 10هل يه ختضع إلجراءات حتمكها؟
 12 1 16هل هناك حفوصات  للجودة ميكن مالحظهتا؟التحقق من ضبط اجلودة

 10 صغر 19هل يه مرتبطة بضبط اجلودة؟
 15 5 9قق من تكل الاختبارات؟هل توجد إجراءات للتح

 14 7 8هل يه متاحة؟
 9 11 9هل يمت حتديهثا بصفة دورية؟

 جودة املنتج
 10 5 14هل بوجد نظام للتحقق من جودة املنتج لالسـتخدام؟ املعلومات اإلحصائية

 16 7 6؟هل توجد بياانت إحصائية متاحة ميكن مهنا تقيمي املنتج يف التصممي قبل التصنيع
 19 1 9هل توجد معلومات هندسـية متوافرة؟
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