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 كبير مدققي نظام إدارة الجودة/ دورة مدقق
IRCA  الدورة مسجلة فى- ISO 9001:2015

QMS ISO 9001:2015 Auditor / Lead
Auditor – IRCA Registered Course
دورة مدقق  /كبير مدققي نظام إدارة الجودة
 - ISO 9001:2015الدورة مسجلة فى IRCA
وصف الدورة:

•المهتمون بإجراء تدقيق الطرف األول

تم تصميم هذا البرنامج لتبلبية احتياجات

في نهاية هذه الدورة سوف
يكون المتدرب قادرًا على:

 ،First party auditتدقيق الطرف الثاني

العاملين بإدارة الجودة  ،وكذلك الراغبين

•فهم محتويات مواصفة نظام إدارة

 Second party auditوتدقيق الطرف

فى العمل كمدققين فى مجال إدارة

الجودة ISO 9001:2015

الثالث Third party audit

الجودة  ،فهو يقدم شرحًا وافيًا للمواصفة

•تحديد الهدف والفوائد من التدقيق على

•الراغبين في الحصول على فرص عمل

 ISO 9001وفقًا ألحدث التعديالت فى 2015

المواصفة ISO 9001:2015

لدي الجهات المانحة لشهادة األيزو

مع توضيح كيف يمكن للمواصفة أن تصبح

•فهم تطبيق المخاطر المبني على التفكير،

.Certification Body

جزء فعال في النظام اإلداري للمؤسسة،

والقيادة ،وإدارة العلميات

خالل أيام التدريب سوف يتعلم المتدربون

•الوصول إلى أحدث التقنيات وتحديد

كيفية تنفيذ التدقيق وذلك من خالل الشرح

االستخدام المناسب للتدقيق

النظري والعملي والحاالت العملية وتبادل

•تعلم مهارات التدقيق ودور المدقق طبقا

األدوار وورش العمل .

لمتطلبات المواصفة . ISO 9001

لقد تم اعتماد تلك الدورة من قبل منظمة

•تخطيط وإدارة عملية التدقيق (الموارد

 IRCAالعالمية تلبية الحتياجات المتدربين

المتاحة  -الجدول الزمني للتدقيق -

الراغبين في التسجيل كمدقق لدي منظمة

استخدام قوائم التحقق  -اختيار وإدارة

.IRCA

فرق المدققين)

يحصل المشاركون على :
•شهادة المشاركة فى الدورة صادرة من
مركز آماد التقنية للتدريب
•في حالة إجتياز االختبار التحريري والتقييم
المستمر يحصل الناجحون على شهادة
إجتياز دورة مدقق نظم إدارة الجودة
بنجاح معتمدة من منظمة IRCA

•تعلم مهارات التقييم والتدقيق ،والتوصل

مدة الدورة:

إلى النتائج.

 5أيام ( 40ساعة) من األحد  17يناير وحتى

•تعلم مهارات التواصل مع المدقق عليهم

الخميس  21يناير 2016

وكيفية كتابة وتقديم تقارير التدقيق.

تكلفة البرنامج:

الشهادات:

الفئة المستهدفة بالحضور:

 4400ريال

•استشاريين الجودة ،وممثلي اإلدارة ،ومدراء

للحجز المبكر قبل  8يناير  2016والمجموعات

الجودة والمهندسين ومشرفي الجودة

( 3فأكثر)  4000 :ريال

ومسئولي األيزو.
•المسئولين عن تطبيق مواصفة ISO 9001

المدرب:
المدرب لهذه الدورة مدرب دولي معتمد من  IRCAوسبق له تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل مدققى نظم اإلدارة طبقًا للمواصفات القياسية
الدولية  ISOوتنفيذ مراجعات الطرف الثالث  Third party auditلمنح شهادات نظم اإلدارة.
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