
 مقرتح املؾضّع  
اعه 

 املؾضّع

راصٗ اجلْرٗ يف اجلامع٘ ّفق متطلبات املْاصف٘ الزّلٔ٘ إبياٛ ىظاو 

 ISO 9001-2008ّاحلصْل علٙ ؽَارٗ 

 التعلٔه العالٕ القطاع

 مكاٌ التيفٔش  خلفٔ٘ املؾضّع

مؤعغةةات التعلةةٔه العةةالٕ يف    سةةزٚكإاحلادةة٘ إت وطةةْٓض عنةةع اجلامعةة٘    إٌ      

٘   متناؽٔا ًً ٓأوٕ ،فلغطني و ْٛاتة ّالة  و  ،مع التْدُ العاملٕ لبياٛ املؤعغةات التعلٔنٔة

ّوغةةعٙ دامعةة٘ ا إصةةٙ إت جلقٔةةق اجلةةْرٗ    مةةع التطةةْصات احلاصةةل٘ يف العةةا ،   

ّالتنٔةةظ يف كافةة٘ بضادلَةةا ّاىؾةةطتَا، مةةً خةةال وينٔةة٘ املةةْاصر البؾةةضٓ٘، ّبيةةاٛ       

قٔةةق اضدةةات ولةة  إةةزصات العةةاملني فَٔةةا، ّوقةةزٓه بةةضامر سات دةةْرٗ عالٔةة٘، ّجل

اٌ  سادةةات امتنةةع يف كافةة٘ التدصصةةات املطضّسةة٘  كنةةا وغةةعٙ اجلامعةة٘ إت   

دلةةةةالت التعلةةةةٔه  يفوكةةةةٌْ متنٔةةةةظٗ بةةةةني اجلامعةةةةات الفلغةةةةطٔئ٘، ّا إلٔنٔةةةة٘  

 اجلامعٕ، ّالبشح العلنٕ، ّخزم٘ امتنع املبئ٘ علٙ ثقاف٘ اجلْرٗ الؾامل٘ 

ّ  ٘ يف جلقٔةةق اجلةةْرٗ ّالتنٔةةظ يف كافةة٘    اعةةتيارا  لتشقٔةةق صوٓةة٘ ّصعةةال٘ اجلامعةة

 ا بيةةاٛ ىظةةاو اراصٗ اجلةةْرٗ يف اجلامعةة٘ ّفقةة  لةةشا ٓةةأوٕ مؾةةضّع   بضادلَةةا ّاىؾةةطتَا، 

 ISO 9001-2008متطلبات املْاصف٘ الزّلٔ٘ ّاحلصْل علٙ ؽَارٗ 

ّوتطلع اجلامع٘ مً خال ٍشا املؾضّع إت بياٛ ىظاو كامع لكع عنلٔات 

٘ ّا راصٓ٘ ّاخلزماؤ٘ ّصْل  إت احلصْل علٙ اجلامع٘ يف اجلْاىب ا كارمئ

 ّال  جتعع اجلامع٘ يف مصاف اجلامعات العاملٔ٘ ، ISO 9001-2008ؽَارٗ 

 دامع٘ ا إصٙ

 التاصٓخ املتْإع للبزٛ بالتيفٔش

 عيز وْفض الزعه مباؽضٗ

 املزٗ الاطم٘ لطضح العطاٛ

 ؽَض

 مزٗ ويفٔش املؾضّع

 ؽَض 88

 للنؾضّعا ٍزاف التينْٓ٘  الفٝ٘ املغتَزف٘ ؾضّعاٍزاف امل

 اهلزف العاو:
 الةةةةةةلامر التعلٔنٔةةةةةة٘ اضدةةةةةةاتوطةةةةةةْٓض كفةةةةةةاٛٗ ّ

لتأٍٔع خضجيني لةزَٓه القةزصٗ    ،يف اجلامع٘ راصٓ٘ا ّ

علةةةٙ مْادَةةة٘  زصٗإةةةّ ،علةةةٙ الةةةتعله الةةةشاوٕ ّاملغةةةتنض 

ّيف رّل الإلةةٔه   ،متطلبةةات عةةْع العنةةع يف فلغةةطني   

راصٗ اجلةةةْرٗ إو ّوطةةةْٓض ىظةةةا العضبةةةٕ مةةةً خةةةال بيةةةاٛ

 الؾامل٘ ّوطبٔقُ 

  ٍزاف اخلاص٘:
التطْصات اجلامع٘ يف ضْٛ  مكاى٘احلفاظ علٙ   1

 ّاملعآري املْضْع٘  جتاٍات العاملٔ٘العنلٔ٘ ال
جلقٔق رصد٘ عالٔ٘ مً احملاعبٔ٘ العام٘،   2

 ّالعاملني  ب٘إؽباع سادات كع مً الطلّ

  ا كارمئةةةة٘ الةةةةلامر

 ال  وقزمَا اجلامع٘ 

 ا كارمئةةةةة٘  الكةةةةةْارص

 ّا راصٓ٘ يف اجلامع٘ 

 امللةةةةةةةةتشقني  بةةةةةةةة٘طلال

 اجلامع٘ب

 املضؽةةةةةةةةشني  بةةةةةةةة٘الطل

 ع باجلامع٘لالتشا

جلقٔةةةةق استٔادةةةةةات امتنةةةةع احمللةةةةةٕ مةةةةةً     8

اخلةةضجيني القةةارصًٓ علةةٙ امليافغةة٘ يف عةةْع     

 العنع الزاخلٕ ّاخلاصدٕ 
كةةارميٕ  راصٖ ّا راٛ ا جلغةةني كفةةاٛٗ ا    2

  ّوقلٔع وكالٔف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘
3       ُ  جلغني مسعة٘ اجلامعة٘ مةً خةال وْدٔة

  بشح العلنٕ حلع مؾاكع امتنعال
مْاكبةةة٘ التطةةةْص ّالتشغةةةني يف اليةةةْاسٕ      4

 ّيف اللامر التعلٔنٔ٘ ا كارمئّ٘ ا راصٓ٘
اجيةةةةةةار اراٗ علنٔةةةةةة٘ ّمْضةةةةةةْعٔ٘  كةةةةةةً    5

٘ اجلامعةةة٘ مةةةً إٔةةةاؼ كفةةةاٛٗ الراٛ      ا راصٓةةة

 ّبؾكع عاو ا كارمئّ٘



الختٔاص الطالب بأسقٔتُ يف عنلٔ٘  جلقٔق صغب٘  3

 ّخاص٘ يف ضْٛ ويْع امالت الزصاعٔ٘ 
جلغني دْرٗ العنلٔات ّاملدضدات علٙ مغتْٚ   4

، ّجلزٓز املناصعات اجلٔزٗ ال  جلقق سلك اجلامع٘

 ّوؤرٖ بالتالٕ إت جلغني اليظاو ككع 

 ٘التقزٓضٓ ٔشِ ّوكالٔفُّصف اتصض ملكْىات املؾضّع  ّآلٔ٘ ويف
 ّصف املؾضّع

وقْو بُ اّ وؤرُٓ،  ما بٔاٌاجلامع٘ املتغلغل٘، مما ٓتطلب مً طْات عزر مً اخلىظاو إراصٗ اجلْرٗ ٓتطلب إوباع اعتدزاو      

 اخلنػ كنا ٓلٕ: ، لشا ٓتطنً املؾضّع مخػاجلامع٘ بأىؾطّ٘اٌ ٓكٌْ امتنع علٙ رصآ٘  ،ّكٔفٔ٘ وأرٓتُ

  اجلامع٘تنع دلاّ  العاملني كاف٘وعاٌّ ّوفاٍه  مً خالسلك ٓته ّ :جلامع٘ٓ٘ ّصعال٘ اوطْٓض صٔاغ٘ صواخلطْٗ ا ّت: 

قٔق جلوضؽز عنلٔ٘   الالقٔه با ضاف٘ إت  تَا ّاٍزافَا العرتاؤذٔ٘،ّصعال ٘ اجلامع٘صوٓمع وتفق  ٍزافّوؾنع ّضع ا

الشٖ وْدز  امتنعإٔه  إت با ضاف٘ يف اجلامع٘ تبع٘امل ّا عضافب اٌ وعكػ التقالٔز جيالقٔه  ٍِّش ،ّصعال٘ اجلامع٘ صوٓ٘

  اجلامع٘فُٔ 

التزصٓػ ّالبشح  ٍّٕ اجلامع٘قٔق مَاو جلٓته علٙ ضَْٜا   الزٓز الْظاٜف جل ّوؾنع :اجلامع٘الجاىٔ٘: ّظاٜف  اخلطْٗ

  ّخزم٘ امتنع العلنٕ

وقزٓه مياٍر فاعلٔ٘ ّمبتكضٗ، ّوْضٔح إدضاٛات  طنًٓتّ :التزصٓػ ّالبشح العلنٕ ّخزم٘ امتنعوعظٓظ : اخلطْٗ الجالج٘

ّوزعٔه ، للتعلٔه ّالتعلهّوْفري مياذ صشٕ  ،ّالتقٔٔه، ّختضٓر افضار لزَٓه القزصٗ علٙ خزم٘ دلتنعاوَه التعلٔه ّالتعله

لنٕ، ّوغْٓق ىتاٜر الزصاعات العلٔا مَاصات البشح الع ٘لبىتادٔ٘ البشجٔ٘ ّاليؾض، ّإكغاب ططٓارٗ ا البشح العلنٕ مً خال 

ستٔادات امتنع، ّالتعاٌّ مع ٍٔٝات امتنع ا خضٚ للْفاٛ بَشِ لإراصٗ اجلامع٘  ّٓؾنع كشلك وقزٓضالبشْخ العلنٔ٘  

  املدتلف٘ امتنعخض لقطاعات آّدعع اجلامع٘ بٔت  ،الستٔادات

وتشقق اٍزاف  مبْدبَا  ال ا راصٗاٖ عنلٔات  ،اجلْرٗٗ زٓز ىظاو إراصجلٓته  اخلطْٗ ٍِش يف :اجلْرٗالضابع٘: ىظاو إراصٗ  اخلطْٗ

ب اٌ وكٌْ ٍيا  خط٘ جيالعلٔا للذامع٘  ا راصٗ، ّعلٙ مغتْٚ ا راصٗكع ّظٔف٘  ّٓؾنع ٍشا ّضع ميظْم٘ متكامل٘ خطط 

ّالبشح العلنٕ ّخزم٘  بْظاٜف اجلامع٘ املتعلق٘ بالتزصٓػّخط٘ اخضٚ خاص٘ ّاٍزافُ،  اجلامع٘وْضح صعال٘  اعرتاؤذٔ٘

  امتنع

، مً ميتظن٘ فرتاتراخلٔا  ّخاصدٔا  علٙ  اجلْرٗوقْٓه فاعلٔ٘ ىظاو إراصٗ  ٓته مً خاهلا :اجلْرٗ: ىظاو فشص اخلامغ٘ اخلطْٗ

 جلفٔفَا  ّمغتْٓات  اجلْرٗعنلٔات  اتلفمضادع٘ ّفشص  اتإدضاٛ عنلٔ خال

 آلٔ٘ التيفٔش

 A2ّالزلٔع الزّلٕ ( ISO 9001-2008لتطبٔق بيْر مْاصف٘ ىظه إراصٗ اجلْرٗ العاملٔ٘ )عنلٔات الميَذٔ٘  عٔته اوباع    

 ّوتكٌْ ٍشِ امليَذٔ٘ مً اخلطْات التالٔ٘:
ّعلٙ سال٘  ،ّالْإْف علٙ الْضع ا راصٖ ّالفين ّاملؤعغٕ ،اجلامعّ٘ٓته يف ٍشِ املضسل٘ جللٔع ّاإع العنع يف  جللٔع الْاإع:  1

 ذامع٘(، ّوقزٓه وقضٓض وؾدٔص للISO 9001-2008ّفق متطلبات مْاصف٘ ىظه إراصٗ اجلْرٗ العاملٔ٘ ) اليظاو املْدْر

 راصٖ املطلْب التطْٓض ا ّالْصْل إت  ،ّلتطبٔق اليظاو ،ّالفين ّاملؤعغٕ ،ٓتطنً خط٘ العنع الاطم٘ للتطْٓض ا راصٖ



 سلك مً خال إعارٗ ويظٔه مجٔع العنلٔات اهليزعٔ٘ ّا راصّٓ٘ ،اجلامعّ٘ضع بضىامر  عارٗ ٍٔكل٘  :اجلامع٘إعارٗ ٍٔكل٘   2

 ّإعارٗ ّويظٔه ّّضع ٍٔكلٔ٘ دزٓزٗ ّوطْٓض ّصف ّظٔفٕ   ،للذامع٘
ّمتطلبات  ٗاجلٔز املناصعاتلتنكٔيَه مً فَه متطلبات  ،اجلامعّ٘ٓكٌْ مْدُ ملْظفٕ  ،وصنٔه ّوقزٓه بضىامر وزصٓ   3

بياٛ ارل٘ ّإدضاٛات العنع املطلْب٘ يف يف  ٍن٘غااملمً  اجلامع٘شا التزصٓب مْظفٕ ّعٔنكً ٍ ،ّكٔفٔ٘ وطبٔقَا ،املْاصف٘

 ( ISO 9001-2008سغب مْاصف٘ ىظه إراصٗ اجلْرٗ العاملٔ٘ )اجلامع٘ 
 املْاصر البؾضٓ٘مجع ىظاو اخلاص٘ ّ ا كارمئ٘راصٓ٘ ّا ىظن٘ ا ّاعتنار إعزار ّمضادع٘ ّٓؾنع  إعزار ا ىظن٘ ّاللامر:  4

  ىظنّ٘غريٍا مً ا  .   القبْل ّالتغذٔع  ىظاو - ظاو املؾرتٓاتى -

ويقٔح ّضناٌ ولبٔ٘ ٍشِ ا رل٘  مبا ٓطنًإعزار ّمضادع٘ ارل٘ ّإدضاٛات العنع  إعزار ّمضادع٘ ارل٘ ّإدضاٛات العنع:  5

ضاٛات املعارلت إد -لنٕادضاٛات البشح الع - ادضاٛات ؽؤٌّ الطلب٘ - ا كارمئ٘ادضاٛات ؽؤٌّ ) مجع ملتطلبات املْاصف٘

القبْل  ادضاٛات – ادضاٛات املؾاصٓع - ادضاٛات التدضز –ادضاٛات المتشاىات  -الكارميٕ اضضاٛات احملدضا - الزاخلٔ٘ اخلاصدٔ٘

  ّالراصٓ٘ ّاخلزماؤ٘( ا كارمئ٘ات الصٔاى٘ ّاخلزمات,         ّغريٍا مً الدضاٛات ادضاٛ -ّالتغذٔع
 وطبٔق ّويفٔش ارل٘ ّإدضاٛات العنع مما عٔنكً جلقٔق متطلبات املْاصف٘  ٛات العنع:وطبٔق ارل٘ ّإدضا  6
علٙ إدضاٛ التزإٔق الزاخلٕ علٙ متطلبات  اجلامع٘وزصٓب طاإه  :اجلامع٘القٔاو بتدطٔط ّويفٔش التزإٔق الزاخلٕ يف   7

ّإصزاص وقضٓض التزإٔق  ،اجلامع٘ا ّل علٙ  إدضاٛ التزإٔق الزاخلّٕ(  ISO 9001-2008مْاصف٘ ىظه إراصٗ اجلْرٗ العاملٔ٘ )

 ّا دضاٛات العادٔ٘ املاٜن٘ 
للتزإٔق اخلاصدٕ للشصْل  اجلامعّ٘ؤَٝ٘  ،إغاع كاف٘ ا دضاٛات التصشٔشٔ٘ الْاصرٗ يف وقضٓض التزإٔق الزاخلٕ املتابع٘:  8

 ( ISO 9001-2008علٙ ؽَارٗ ىظه إراصٗ اجلْرٗ العاملٔ٘ )
 ISO9001-2008ذامع٘ ّميشَا ؽَارٗ للالتزإٔق اخلاصدٕ   دضاٛمع دَات رّلٔ٘ الوصال  :طم٘دضاٛ الوصالت الاإ  9

 ($التكلف٘ التقزٓضٓ٘ ) عياصض املؾضّع الضإه

 8,500 جللٔع الْاإع   8

 3,00 إعارٗ ٍٔكل٘ اجلامع٘   2

 15,00 وصنٔه ّوقزٓه بضىامر وزصٓ  مليغ  اجلامع٘   3

 3,500  ىظن٘ ّاللامرإعزار  ّمضادع٘ ا   4

 18,000 إعزار ارل٘ ّإدضاٛات العنع   5

 6,000 وطبٔق ارل٘ ّإدضاٛات العنع   6

 2,500 القٔاو بتدطٔط ّويفٔش التزإٔق الزاخلٕ يف اجلامع٘   7

 ISO 2,500املتابع٘ ستٙ احلصْل علٙ الؾَارٗ    8

9   

ؽَارٗ دضاٛ التزإٔق اخلاصدٕ علٙ اجلامع٘ ّميشَا إوكالٔف 

ISO9001-2008  ٗمً إبع اسزٖ اجلَات الزّلٔ٘ املعتنز 

15,000 

 74,000 ا مجالٕ 

 

 



 املصارص / الستٔادات الاطم٘ لتيفٔش املؾضّع

 عاِ ااملشكْصٗ  مبضاسلُ للنؾضّعهلا اخللٗ يف التيفٔش الكامع  ،وكالٔف العتعاى٘ بؾضك٘ اعتؾاصٓ٘ متدصص٘ -

 دَ٘ رّلٔ٘ ماحن٘ للؾَارٗ مً ISO9001-2008وكالٔف ميح  -

 اآلثاص احمللٔ٘ املتْإع٘ لتيفٔش املؾضّع

   ضبط ّوطْٓض اليظاو ا راصٖ باجلامع٘  8 إجيابٔ٘
اعتباصٍه اسز اضدات مً كاف٘ اجلْاىب ب ٘الصوقاٛ مبغتْٖ الطلب  2

 اليظاو 

ت ا كارمئني ّصفع مغتْٖ ا راٛ جلنٔع ا راصٓني مً ٛاجلغني كفا  3

 غتنض خال التزصٓب امل

وْفري دْ مً التفاٍه ّالتعاٌّ ّالعاإات ا ىغاىٔ٘ بني مجٔع العاملني   4

  اجلامع٘يف 

باملؾاصك٘ للذنٔع وغنح بطضٓق٘ وطْٓض اهلٔكلٔ٘ ا راصٓ٘ للذامع٘   5

 يف اختاس القضاصات التعلٔنٔ٘  

اجتاِ عنلٔ٘ التعلٔه ّاٍزافُ مع وْفري  لب٘صفع مغتْٖ الْعٕ لزٖ الط  6

 له فضص ماٜن٘ للتع

 لْصْل إلٕ اضدات وعلٔنٔ٘ ماٜن٘ سات صبػ٘ ويافغٔ٘ ا  7

  باجلامع٘ ملٕ اطٓارٗ السرتاو ّالتقزٓض احمللٕ ّالعرتاف الع  8

 

اخلةةةةةةةةْف مةةةةةةةةً التػةةةةةةةةٔري   - لبٔ٘ع

  ّمقاّمتُ

 خلٗ املؤعغ٘ يف مؾاصٓع مؾابَ٘

 القٔاو بتيفٔش التقٔٔه الشاوٕ للذامع٘: -

 

 معلْمات الوصال
 ؽدص الوصال

 صٜٔػ اجلامع٘ –او طكضٓا ا غا ر  ع

 418803 599 972+ ْالصإه اجل

 President_alaqsa@alaqsa.edu.ps اللٓز اللكرتّىٕ

 


