
 2015:9001حصول المدن الجامعية على شهادة االيزو 

على هو نظام عالمي يساااعد  2015:9001الجودة االيزو نظام إدارة من المعروف ان 

والذي يعد من  المعيار هذا يوضح . حيثلمؤسساتمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات في ا

أكثر معايير إدارة الجودة انتشااااااااراع في العالق  اليري التي يمالن من الرلها االرلخام تال دمات 

ألعلى المسااااتويات. كما أنا يساااااعد على ليوير ءلية أدام األعمال في المؤسااااسااااة التي لخدمها 

  م تلف المجاالت.

تعد الوضها  2015:9001نها مؤالرا على شهادة االيزو وقد حصلت المدن الجامعية تجامعا ت

مراحل التخييق الميلوتة وكذلك لالالف الخيادات والعاملين تالمدن الجامعية وتذل الجهود للفوز 

إدارة للجودة على المسااااااتوي  تهذه الشااااااهادة الدولية  ومن هنا اضااااااافت المدن الجامعية نظام

 .العالمي

الجامعية من ليبيق نظام الجودة طبخا للمواصاااااافة العالمية على المدن عادت من الفوائد التي 

 2015:9001االيزو 

 في لخدم المدن الجامعية تجامعا تنها نحو العالمية. النظام ساهق ليبيق -

لق لحديث الهيالل التنظيمي للمدن الجامعية وفخا لمتيلبات المواصاااااافة حيث كان يو د  -

ون ادار ها تالهيالل  لق لعديل الهيالل إدارات داالل المدن كانت لمارس مهامها د 5عدد 

لمدن الجامعية ولق اعتماده للعاملين تاوصااايااة التصااانيف الوهيفي لا تالجهود الذالية 

 م 30/01/2018( المنعخد تتاريخ 159تخرار مجلس الجامعة في  لستا رقق )

 يحدد المسااؤوليات اادارية والصاارحيات والمحاساابةأصاابح هنان نظام ادارى أكثر دقة  -

 على األاليام.

وقد تات هذا واضاااااحا في إدارة  على لوفير النفخات والمواردالجودة إدارة سااااااعد نظام  -

شئون الفنية تالمدن الجامعية حيث لق إعادة لدوير ولصنيع الم لفات ال شبية  انتاج ال

 .وذلك تالجهود الذالية يزة مذاكرة ليرب المدن الجامعيةاكثر من ؟ لرات

 أدت الى على االندماج تالعمل تيريخة أكثر فاعلية لحفيز العاملينساااااااعد أي ااااااا على  -

رساااق ال يل التشاااايلية السااانوية وصااايااة اا رامات مثل مهارات متنوعة  هقإكساااات

ر قدرات مما يؤدي إلى ليوي  اله اهداف الجودة وطري التحسين المستمر للعمل ووضع

   .مدن الجامعيةالخوى البشرية لدى ال

 برات حيث لوافد تعض المدن الجامعية تم تلف للأصاابحت المدن الجامعية تمثاتة تيت  -

الجامعات المصرية لنخل لجارب والبرات المدن الجامعية تجامعا تنها في حصولها على 

  2015:9001شهادة االيزو 

أدام م تلف اادارات تاااادارة العااامااة للماادن  وقياااس لتخييق نظااام دقيقأصاااااابح هنااان  -

 من الرل وحدة الجودة الدااللية. عية وفخا لمتيلبات المواصفةالجام

ليبيق األنظمة االلالترونية تالمدن الجامعية وفخا لرؤية الدولة الحديثة وقد تات هذا  -

واضاااحا في إدارة شااائون ااساااالان اليرتي تالمدن الجامعية حيث ليبيق نظام الزهرام 

لحساااين األدام ولخليل نسااابة الفاقد من  ادارة المدن الجامعية االلالتروني مما سااااهق في

 الميبوعات.
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