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 وٍّخ ئفززبؽ١خ

طخ  غ١خ ٌٍخ وبئض اٌشئ١ ؽذ اٌش ّبد أ ١ٍُ ٚاالػز عٛدح اٌزؼ ؼّبْ  ١خ ٌ ئخ اٌمِٛ جش ا١ٌٙ رؼز

فٝ اٌ غٛدح  م١ِٛخ الطالػ اٌزؼ١ٍُ فٝ ِظش، ٚرٌه ثبػزجبس٘ب اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ ػٓ ٔشش صمبفخ اٌ

ع١خ  اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّغزّغ، ٚػٓ ر١ّٕخ اٌّؼب١٠ش اٌم١ِٛخ اٌزٝ رزٛاوت ِغ اٌّؼب١٠ش اٌم١ب

ؾٛ  ٍٝ إٌ ٙب ػ ٙب ِٚخشعبر عٛدح ػ١ٍّبر ١خ ٚرؾغ١ٓ  ٍخ اٌّإعغبد اٌزؼ١ٍّ ػبدح ١٘ى ١خ ال اٌذٌٚ

ٌزٜ ِخ  ا ١ب، ٚخذ ١ب ٚدٌٚ غ١خ ِؾٍ لذسارٙب اٌزٕبف ٠بدح  ٙب، ٚص ّغ ف١ مخ اٌّغز غت ص ٌٝ و ٠إدٜ ا

غزّش  ط٠ٛش اٌّ ٌٝ اٌز ئخ ا غؼٝ ا١ٌٙ ٌه ر ػٛء ر فٝ  فٝ ِظش. ٚ غزذاِخ  ١خ اٌّ غشاع اٌزّٕ أ

شفبف١خ ٚاٌّٛػٛػ١خ  وذ اٌ زٝ رإ م١ُ اٌ جبدب ٚاٌ ِٓ اٌّ مب ٌّغّٛػخ  رٗ ٚف ٌٍزؼ١ٍُ ٚػّبْ عٛد

ٍٝ ِؼ ؾشص ػ ٙب ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌ ١ك أٚػبػٙب ٚرؾغ١ٓ أدائ ٍٝ رٛف ١خ ػ ٔخ اٌّإعغبد اٌزؼ١ٍّ بٚ

ّبد  ٘ٝ عٙخ اػز ثً  ١خ،  جش عٙخ سلبث ئخ ال رؼز ّبد. اْ ا١ٌٙ اٌىٍٝ ٌٍزأً٘ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ االػز

ؾشص  ٙب ر صُ فبٔ ١خ، ِٚٓ  ٌٍّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ رزّىٓ ِٓ رؾم١ك ِزطٍجبد اٌّؼب١٠ش اٌمِٛ

ٍٝ اٌزؾغ١ٓ ػٍٝ رمذ٠ُ وبفخ أشىبي إٌظؼ ٚاالسشب د ٚاٌزٛع١ٗ ٌٙزٖ اٌّإعغبد ثّب ٠غبػذ٘ب ػ

 اٌّغزّش ٌغٛدح ِخشعبرٙب ِٓ خالي آ١ٌبد ِٛػٛػ١خ ٚٚالؼ١خ ٌٍزم٠ُٛ اٌزارٝ ٚاالػزّبد.

زٝ  مخ ٚاٌ ١خ ٚاٌذل١ ِبد اٌىبف شش اٌّؼٍٛ رٛف١ش ٚٔ  ٍٝ ئخ ػ ٌٚزؾم١ك ِب عجك رؾشص ا١ٌٙ

غبػذ  ٌزارٝ، ا٠ٌّىٓ أْ ر م٠ُٛ ا ٍٝ اٌز ١خ ػ خبر اٌخطٛاد اٌالصِخ ّإعغبد اٌزؼ١ٍّ صُ ار  ِٓٚ

ؼبٌٝ  ١ٍُ اٌ مذَ ٌّإعغبد اٌزؼ ئخ أْ ر غؼذ ا١ٌٙ ٠ ٗٔ ٕب فب ٌٍزمذَ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ االػزّبد. ِٚٓ ٘

شزًّ  ٚعبِؼخ األص٘ش طذاس٘ب األٚي ٚاٌّزّضً فٝ د١ًٌ االػزّبد اٌخبص ثٙزٖ اٌّإعغبد. ٠ٚ

ٍك  ِب ٠زؼ مذِزٙب  فٝ ِ ٠أرٝ  ِخ  ػخ ٚ٘ب ِبد ِزٕٛ ٍٝ ِؼٍٛ ٌذ١ًٌ ػ ١خ ٘زا ا ؼبَ ٌؼٍّ ؽبس اٌ ثبال

اٌزموو٠ُٛ ٚاالػزّووبد، ِٚؾووبٚس ِٚؼووب١٠ش ِٚإشووشاد اٌزموو٠ُٛ ٚاالػزّووبد اٌّؾووذدح ِووٓ ا١ٌٙئووخ، 

ٌذ١ًٌ  ٘زا ا ؼّٓ  ٌزٌه ٠ز ػبفخ  ّبد. ا م٠ُٛ ٚاالػز ١خ اٌز عشاءاد ػٍّ طٛاد ٚا ؽً ٚخ ِٚشا

ّٔٛرعووب ِزىووبِال ٌٍذساعووخ اٌزار١ووخ اٌخبطووخ ثّإعغووبد اٌزؼٍوو١ُ اٌؼووبٌٝ ٚعبِؼووخ األص٘ووش، ٚ 

١ٍُ اٌ غبد اٌزؼ فٝ ِإع ّبد  م٠ُٛ ٚاالػز ششاد اٌز ؼب١٠ش ِٚإ ؾبٚس ِٚ ١خ ٌّ عبد اٌزطج١م ّّبس

ّبرط اٌّطٍٛة  ع١خ ٚاٌّظطٍؾبد، ٚإٌ اٌؼبٌٝ ٚعبِؼخ األص٘ش، ٚأخ١شا ثؼغ اٌّفب١ُ٘ األعب

 اعزىّبٌٙب فٝ اٌّشاؽً اٌّخزٍفخ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد.

ثً ْ ا١ٌٙئخ ٟٚ٘ رمذَ ٘زا اٌذ١ًٌ اٌٝ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ ائ ٌؼبٌٟ ٚعبِؼخ األص٘ش ثّظش 

١خ ٚٚاٌٝ غ١ش٘ب ِٓ ِإ ؼبٌٟ االل١ٍّ ١ٍُ اٌ فٟ عغبد اٌزؼ ٘ب  ِب سعبٌزٙب ٚدٚس ؼٟ رّب ١خ ر اٌذٌٚ

عزّشاس٠خ اٌؾبٌٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ِظش ٚ رم١١ُ اٌٛػغ ثٕبء ِؼب١٠ش ل١ِٛخ ِزطٛسح ٌؼّبْ ٚا

 .ٚد١ٌٚب   ِزمذِخ ال١ّ١ٍب   عٛدرٗ ثّب ٠غبػذ٘ب ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌّؼبطشح ٚاؽزالي ِىبٔخ 
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ٙب  خزالف أٔٛاػ ٍٝ ا ؼبٌٝ ػ ١ٍُ اٌ ّبد ِإعغبد اٌزؼ ًِ الػز ٌذ١ًٌ اٌّزىب ٘زا ا جش  ٠ٚؼز

ِٓ أػؼبء  شبس١٠ٓ  ِٓ اٌخجشاء ٚاالعز ثزٌٙب ِغّٛػخ  زٝ  ظخ اٌ صّشح اٌغٙٛد اٌغبدح ٚاٌّخٍ

شىش ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّزخظظ١ٓ فٝ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ.  ٌزٌه رزمذَ ا١ٌٙئخ ثىض١ش ِٓ االِز ٕبْ ٚاٌ

 ِٓ وً   ٌٝ وزٌه ا فخ، ٚ ٍٗ اٌّخزٍ فٝ ِشاؽ ٌذ١ًٌ  ٘زا ا ػذاد  فٝ ا عبُ٘   ِٓ وً   ٌٝ مذ٠ش ا ٚاٌز

ِٓ ِإعغبد  شبسن ثبٌشأٜ فٝ اػذاد  ِغٛدح ٘زا اٌذ١ًٌ ِٓ وبفخ ِّضٍٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ إٌٙبئ١١ٓ 

اٌزؼٍوو١ُ اٌؼووبٌٝ اٌؾى١ِٛووخ ٚاٌخبطووخ، ِّٚضٍووٝ األؽووشاف اٌّغزّؼ١ووخ راد اٌؼاللووخ ٚاال٘زّووبَ 

٘إالء ث ١غ أساء  جبس عّ فٝ االػز رُ األخز  زط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ، ٚاٌخجشاء اٌّؾ١١ٍٓ ٚاٌذ١١ٌٚٓ، ؽ١ش 

 ػٕذ اػذاد إٌغخخ إٌٙبئ١خ ٌٍذ١ًٌ.

 ِٚب اٌزٛف١ك اال ِٓ ػٕذ هللا عجؾبٔٗ ٚ رؼبٌٝ،

 ِغذٞ ػجذ اٌٛ٘بة لبعُ /.دأ

 سئ١ظ ِغٍظ اداسح ا١ٌٙئخ
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 شىش ٚرمذ٠ش

عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد ثبطذاس٘ب األٚي ٚاٌّزّضً فٝ "د١ًٌ  رؼزض ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ       

االػزّبد ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚعبِؼخ األص٘ش فٝ عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ". ٠ٚز١ّض ٘زا 

اٌذ١ًٌ ثش١ٌّٛزٗ ٚأ١ّ٘زٗ اٌٍّؾخ ٌٍّغزف١ذ٠ٓ إٌٙبئ١١ٓ ِٓ ٘زٖ اٌّإعغبد عٛاء وبٔذ ؽى١ِٛخ 

شٜ راد اٌؼاللخ ٚاٌّٙزّخ ثمؼب٠ب رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش أٚ خبطخ، ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌمطبػبد االخ

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ فٝ ِظش ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٝ. 

ٚرزّضً فبئذح ٘زا اٌذ١ًٌ فٝ ِؼبٚٔخ ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚعبِؼخ األص٘ش اٌشاغجخ فٝ      

اٌزمذَ ٌالػزّبد ِٓ ا١ٌٙئخ، ؽ١ش ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد وبف١خ ٚدل١مخ رزؼٍك ثبالؽبس اٌؼبَ ٌؼ١ٍّخ 

زم٠ُٛ ٚاالػزّبد، ِٚشاؽً ٚاعشاءاد اٌزمذَ ٌالػزّبد، ٚخطٛاد اػذاد اٌذساعخ اٌزار١خ اٌ

اٌخبطخ ثٙزٖ اٌّإعغبد ثبػزجبس٘ب ؽغش األعبط اٌزٜ رجٕٝ ػ١ٍٗ اٌّشاؽً اٌّخزٍفخ ٌؼ١ٍّخ 

اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٚفمب ٌمٛاػذ ا١ٌٙئخ، ٚاٌّّبسعبد اٌزطج١م١خ ٌّؾبٚس ِٚؼب١٠ش ِٚإششاد 

 ٚاالػزّبد اٌّؾذدح ِٓ لجً ا١ٌٙئخ.  ٚػٕبطش اٌزم٠ُٛ

ٚال ٠غغ ا١ٌٙئخ فٝ ٘زا اٌّمبَ اال أْ رزمذَ ثخبٌض اٌشىش اٌزمذ٠ش ٚاٌؼشفبْ ٌٍذػُ ٚاٌزأ١٠ذ     

غ١ش اٌّؾذٚد اٌزٜ ؽظ١ذ ثٗ ا١ٌٙئخ ِٕز أشبئٙب ِٓ ِإعغبد اٌذٌٚخ اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕف١ز٠خ 

رٙب فٝ ِغ١شح رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ فٝ ٚاٌزٞ وبْ ٌٗ خ١ش ػْٛ ٌزؾم١ك سعبٌزٙب ٚرؾًّ ِغئ١ٌٛب

 رمذس ا١ٌٙئخ وبفخ اٌغٙٛد اٌزٝ ثزٌذ ِٓ لجً ٌزؾغ١ٓ عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ.ِظش. وّب 

وّب ال ٠غغ ا١ٌٙئخ اال أْ رزمذَ ثخبٌض اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش ٌغ١ّغ اٌؼمٛي ٚاأل٠بدٜ اٌّخٍظخ    

ٚاػذاد ٚاخشاط ٘زا اٌزٝ عبّ٘ذ فٝ ٘زا اٌؼًّ اٌىج١ش، ٚأخزد ػٍٝ ػبرمٙب ِغئ١ٌٛخ رظ١ُّ 

اٌذ١ًٌ وأؽذ اٌّٙبَ اٌم١ِٛخ اٌزٝ رغؼٝ اٌٝ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ فٝ ِظش ثبػزجبسٖ ػّبد 

اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚاٌّؾٛس اٌشئ١غٝ ٌٍزمذَ ٚاٌشخبء. ٚرخض ا١ٌٙئخ ثبٌشىش فش٠ك اػذاد ٘زا 

 اٌذ١ًٌ ِٓ خجشاء ِٚغزشبسٜ ا١ٌٙئخ. 

ش ئٌٝ اٌغبدح أػؼبء ِغٍظ ئداسح ا١ٌٙئخ ػٍٝ ِب ثزٌٖٛ وّب رزٛعٗ ا١ٌٙئخ ثىً اٌشىش ٚاٌزمذ٠   

ِٓ عٙذ ِز١ّض فٟ اٌّشاعؼخ ٚاٌذػُ اٌّغزّش خالي ِشاؽً اػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ. ٚرزٛعٗ ا١ٌٙئخ 

ثبٌشىش أ٠ؼب  ٌّخزٍف ِّضٍٟ األؽشاف اٌّغزّؼ١خ، ٚاٌخجشاء اٌذ١١ٌٚٓ اٌز٠ٓ عبّ٘ٛا فٝ 

ذ١ًٌ عٛاء ثبٌفىش أٚ اٌشأٜ أٚ اٌزؼ١ٍك أٚ اٌّشاؽً اٌّخزٍفخ الػذاد ٚرظ١ُّ ٚاخشاط ٘زا اٌ

 إٌمذ اٌجٕبء ٚاٌزٞ عبػذ ػٍٝ اخشاعٗ فٝ طٛسرٗ إٌٙبئ١خ اٌؾب١ٌخ.

ٚأخ١شا  ال ٠ّىٓ أىبس اٌغٙذ اٌّز١ّض اٌزٜ ثزٌٗ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ ٚخبطخ فٝ وً ِٓ    

 ٛسرٗ اٌؾب١ٌخ.              اداسح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌغىشربس٠خ اٌف١ٕخ فٟ وزبثخ ٚئخشاط اٌذ١ًٌ ػٍٝ ط
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 ِمذِخ:

اػزّذد إٌّٙغ١خ اٌّزجؼخ فٝ اػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ ػٍٝ األعٍٛة اٌٛطفٝ اٌشبًِ ٌؼ١ٍّخ          

ّخزٍفخ، ػّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد فٝ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ فٝ ِظش ِٓ خالي ِشاؽٍٙب اٌ

ٚاالعشاءاد اٌٛاعت ارجبػٙب، ٚاٌؼٛاثؾ اٌٛاعت االٌزضاَ ثٙب ٌٍزمذَ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ االػزّبد 

ِٓ ا١ٌٙئخ، ٚوزٌه ٌٍزؾغ١ٓ ٚاٌزؼض٠ض اٌّغزّش ٌغٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ.  ِٚٓ ٔبؽ١خ اخشٜ 

اشزٍّذ ِٕٙغ١خ اػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ ػٍٝ ػذح ِشاؽً ِزؼبلجخ ِٚزىبٍِخ رّضٍذ فٝ أ٘ذافٗ، 

بػبد اٌّغزٙذفخ، ١٘ٚىٍٗ، ٚأٔٛاع ٚؽشق عّغ ث١بٔبرٗ، ٚاعزطالع اساء اٌّغزفذ٠ٓ، ٚاٌمط

 ٚاٌّشاعؼخ ٚاٌزذل١ك، ٚاخ١شا اٌزغشثخ االعزطالػ١خ.

 

 ( أ٘ذاف اٌذ١ًٌ:5)

 ٠غؼٝ ٘زا اٌذ١ًٌ اٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:

 ؼ١ٍُ رٛػ١خ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ ا١ٌٙئخ ثؼ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٌّإعغبد اٌز

 اٌؼبٌٟ ٚاألص٘ش.

  رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ٚاٌذل١مخ ٌٍّشاعؼ١ٓ اٌّزؼٍمخ ثّشاؽً ٚاعشاءاد ٚػٛاثؾ

 ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد.

  رؾذ٠ذ االؽبس اٌؼبَ ٌؼ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ِٓ خالي

ِؾٛس ِٓ ِؼب١٠ش  اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ اٌزٝ رغزٕذ ا١ٌٙب ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ، ِٚب ٠زؼّٕٗ وً

ِٚإششاد ٚػٕبطش ٚخظبئض ٠غت رؾم١مٙب وّزطٍجبد أعبع١خ ٌٍزمذَ ٚاٌؾظٛي 

 ػٍٝ االػزّبد.

  ِؼبٚٔخ اٌّشاعؼ١ٓ ػٍٟ رطج١ك لٛاػذ ٚئعشاءاد اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍّؼب١٠ش

ٚاٌّإششاد ِٚب ٠زجؼٙب ِٓ خظبئض أصٕبء اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّإعغخ اٌخبػؼخ 

 ٌٍزم٠ُٛ.

 َِزىبًِ ِٚٛؽذ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ فٟ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد  رٛف١ش ئؽبس ػب

 ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاألص٘ش

 

 ( اٌمطبػبد اٌّغزٙذفخ:9) 

 ٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ ػٓ ؽش٠ك اٌمطبػبد اٌزب١ٌخ:

 ا١ٌٙئخ.ْٚ اٌّؼزّذٛاٌّشاعؼ ِٓ ْ 

 د.اٌٍغبْ اٌّزخظظخ اٌزبثؼخ ١ٌٍٙئخ ٚاٌّؼ١ٕخ ثبٌزم٠ُٛ ٚاالػزّب 
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  .األؽشاف اٌّغزّؼ١خ راد اٌؼاللخ ٚاٌّٙزّخ ثمؼب٠ب رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ فٝ ِظش 

  

 ( رظ١ُّ ١٘ىً اٌذ١ًٌ:2)

رُ رظ١ُّ ١٘ىً ٘زا اٌذ١ًٌ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ ٠غبػذ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌّخططخ ٌٗ، 

 أعضاء سئ١غ١خ ثبالػبفخ ئٌٝ اٌّالؽك.صالصخ ِٚٓ صُ رمشس أْ ٠شزًّ ٘زا ا١ٌٙىً ػٍٝ 

 :١ٍخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ػّ 2/5

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ  2/9

 اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ  2/2

 

 ( أٔٛاع ٚؽشق عّغ اٌج١بٔبد :4)

 رطٍت اػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌج١بٔبد ّ٘ب اٌج١بٔبد اٌٛصبئم١خ ٚاٌج١بٔبد ا١ٌّذا١ٔخ.

 اٌج١بٔبد اٌٛصبئم١خ :  4/5

ػٍٝ ِخزٍف اٌج١بٔبد اٌّزبؽخ ٚإٌّشٛسح أٚ غ١ش اشزٍّذ اٌج١بٔبد اٌٛصبئم١خ 

إٌّشٛسح ٚرزؼٍك ثؼ١ٍّخ ٚأثؼبد ػّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد عٛاء ػٍٝ 

اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ أٚ اٌذٌٟٚ. ٚرزٍخض اٌّظبدس اٌشئ١غ١خ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌج١بٔبد 

 ف١ّب ٠ٍٟ:

  اٌمشاساد اٌغّٙٛس٠خ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌظبدسح ثشأْ أشبء ٚرأع١ظ ا١ٌٙئخ

 ٚالئؾزٙب اٌزٕف١ز٠خ.

  أدٌخ ػّبْ اٌغٛدح ٚاالػزّبد ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ اٌظبدسح ِٓ ١٘ئبد

 ٚعٙبد ِؾ١ٍخ ٚد١ٌٚخ.

 .رمبس٠ش سع١ّخ ِٕشٛسح 

 .ُدساعبد ٚثؾٛس عبثمخ راد ػاللخ ثغٛدح اٌزؼ١ٍ 

  ِشاعغ ػشث١خ ٚأعٕج١خ ِزخظظخ فٟ ِغبالد االداسح االعزشار١غ١خ

 ش٘ب.ٚعٛدح اٌخذِبد ٚاٌزؼ١ٍُ ٚغ١

  ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌغٙبد ١٘ٚئبد ػب١ٌّخ راد ػاللخ ثغٛدح ٚاػزّبد

 ِإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ.

  

ٌٚمذ رّضٍذ ؽشق عّغ ٘زٖ اٌج١بٔبد فٟ اٌذساعخ ٚاٌفؾض ٚرؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ 

 ٌىبفخ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌّظبدس.
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 اٌج١بٔبد ا١ٌّذا١ٔخ : 4/9 

 : ٟٕ٘خ ثشىً ِىضف ٚثغشع ر١ّٕخ رُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌطش٠م اٌؼظف اٌز

اٌّإششاد ٚاٌؼٕبطش ٚاٌخظبئض اٌزبثؼخ ٌىً ِؼ١بس ِٓ ِؼب١٠ش اٌزم٠ُٛ 

، ئػبفخ ئٌٟ ر١ّٕخ اٌّمب١٠ظ ٚاألٚصاْ اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ، ٚئػذاد لٛائُ ٚاالػزّبد

. ٚلذ شبسن فٟ ػ١ٍّبد ٚأٔشطخ اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌّزطٍجبد

اٌؼبٌٟ ِٓ ل١بداد أوبد١ّ٠خ ٚأػؼبء اٌخجشاء اٌّزخظظ١ٓ فٟ عٛدح اٌزؼ١ٍُ 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

 : وّب رُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌطش٠مخ ثغشع ر١ّٕخ  اٌّمبثالد اٌغّبػ١خ اٌّزؼّمخ

ِض٠ذ ِٓ اٌخظبئض اٌّطٍٛة ل١بعٙب ٌزؾم١ك ِزطٍجبد ِؼب١٠ش ِٚإششاد 

ٚػٕبطش اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. ٚلذ رُ اعشاء اٌزؼذ٠الد 

د إٌّبعجخ ٌّب عجك رظ١ّّٗ ٚر١ّٕزٗ ِٓ ٘زٖ اٌخظبئض. ٚلذ شبسن ٚاالػبفب

فٟ ٘زٖ اٌّمبثالد ِغّٛػبد ِزٕٛػخ ِٓ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ فٟ اٌغبِؼبد 

اٌّظش٠خ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبطخ، ٚعبِؼخ األص٘ش ٚاٌخجشاء اٌّزخظظ١ٓ فٟ 

رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ، ٚاٌطالة، ٚغ١شُ٘ ِٓ األؽشاف اٌّغزّؼ١خ رٚٞ اال٘زّبَ 

 ؼاللخ ثمؼب٠ب رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ فٟ ِظش.ٚاٌ

 : ٚأخ١شا  رُ اعزخذاَ ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٓ خالي رٛع١ٗ اٌذػٛح  اٌض٠بساد اٌشع١ّخ

اٌشع١ّخ ٌجؼغ اٌخجشاء اٌذ١١ٌٚٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ ػّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ 

ٚاالػزّبد ِٓ ١٘ئبد د١ٌٚخ ِٕبظشح ٌّشاعؼخ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّإششاد ٚاٌؼٕبطش 

زٙب ثغشع اعزخذاِٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٚاٌخظبئض اٌزٟ رُ ر١ّٕ

ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ِظش. ٚلذ رُ ثبٌفؼً االعزفبدح ِٓ اٌزمبس٠ش 

 اٌّمذِخ ِٓ ٘إالء اٌخجشاء فٟ اعشاء اٌزؼذ٠الد ٚاالػبفبد إٌّبعجخ.

 

 ( اعزطالع سأٞ اٌّغزف١ذ٠ٓ إٌٙبئ١١ٓ :1)

١خ  غٛدح إٌٙبئ ػذاد اٌّ ِٓ ا ٙبء  ؼذ االٔز ؼشع ث ئخ ث ِذ ا١ٌٙ ٍذ١ًٌ لب عب١ٌت ٌ ؽشق ٚأ

١بط ٚاٌزمو٠ُٛ  ٚاٌخجوشاء فوٟ ِغوبي اٌّشاعؼوخ  ػٍوٝ ِغّٛػوبد ِوٓ اٌّغوزف١ذ٠ٓ إٌٙوبئ١١ٓاٌم

ّبد  ١١ُ ٚاالػز فٟ ٚاٌزم ٙب  ١خ رطج١م ؾٛ اِىبٔ ٔ ُٙ ػبرُٙ ٚآسائ ٍٝ أطجب ظٛي ػ غشع اٌؾ ، ث

 .ِإعغبرُٙ اٌّخزٍفخ
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 ( اٌّشاعؼخ ٚاٌزذل١ك :5)

٘زا اٌذ١ًٌ فٟ طٛسرٗ إٌٙبئ١خ ػشٚسح اعشاء ػ١ٍّبد  رطٍت اػذاد ٚاخشاط

اٌّشاعؼخ ٚاٌزذل١ك ٌغ١ّغ ِؾز٠ٛبرٗ ٚفٟ ِشاؽٍٗ اٌّخزٍفخ. ٌٚمذ رّذ ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ 

ٚاٌزذل١ك أوضش ِٓ ِشح، ٚشبسن ف١ٙب ػذح أؽشاف ِٓ ث١ٕٙب اٌفش٠ك اٌّغئٛي ػٓ ٘زا اٌذ١ًٌ، 

 خظظ١ٓ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.ٚأػؼبء ِغٍظ اداسح ا١ٌٙئخ، ِٚشاعؼ١ٓ خبسع١١ٓ، ِٚز
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 : ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبدالٚي اٌغضء ا

 

 .مقدمة  

 .أهلٌة المؤسسة للتقدم بطلب االعتماد  

 .القٌم الجوهرٌة لمعاٌٌر االعتماد  

 .المحاور األساسٌة للتقوٌم واالعتماد 

 ضوابط التقدم لالعتماد  
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 : ِمذِخ

ا الدلٌل على االطار العام لعملٌة التقوٌم واالعتماد من هذ االولٌشتمل الجزء 

لمؤسسات التعلٌم العالى فى مصر. وتعتبر محتوٌات هذا الجزء على درجة كبٌرة من 

األهمٌة خاصة للمؤسسات التى ترغب فى التقدم لالعتماد من قبل الهٌئة، حٌث هناك 

مؤسسات سواء كانت مجموعة من الشروط الواجب استٌفائها للتحقق من أهلٌة هذه ال

 .8002لسنة  28خاضعة أو غٌر خاضعة للقانون رقم 

وٌتناول هذا الجزء بالتحدٌد متطلبات التأهل للتقدم لالعتماد، والقٌم الجوهرٌة التى 

تحكم معاٌٌر التقوٌم واالعتماد التى حددتها الهٌئة. كما ٌشتمل هذا الجزء على المحاور 

أقرتها الهٌئة والمتمثلة فى محورٌن رئٌسٌٌن هما القدرة األساسٌة للتقوٌم واالعتماد التى 

المؤسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة، وكذلك المعاٌٌر الخاصة بكل محور، والمؤشرات التى 

 ٌنطوى علٌها كل معٌار من هذه المعاٌٌر. 

 

 االػزّبد ثطٍت اٌّإعغخ ٌٍزمذَ أ١ٍ٘خ  

 :9005ٌغٕخ  19اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبػؼخ ٌٍمبْٔٛ سلُ  : ٚالا أ

 ِٓ ّبد  مذَ ثطٍت اإلػز فٝ ِظش اٌز ؼبٌٝ  ١ٍُ اٌ ِٓ ِإعغبد اٌزؼ ٠ّىٓ ألٜ ِإعغخ 

 ا١ٌٙئخ ثششؽ أْ ٠زٛافش ٌذ٠ٙب األ١ٍ٘خ اٌىبف١خ ٌزٌه، ٚرٌه ِٓ خالي ئعز١فبء اٌششٚؽ اٌزب١ٌخ:

  وّإعغخ ًّ ؼبٌٟ ٌٍؼ ١ٍُ اٌ ِٓ ٚصاسح اٌزؼ زشخ١ض  ٍٝ اٌ أْ رىْٛ اٌّإعغخ ؽبطٍخ ػ

 ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ.

   ٚأْ رىْٛ لذ ِٕؾذ شٙبدح دساع١خ فٟ اؽذ ثشاِغٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ِشح ٚاؽذح ػٍٝ االلً ا

 ارّذ دٚسح دساع١خ وبٍِخ.

   ،١خ ظُ ِشاعؼخ داخٍ اْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٙب ِٓ ٚالغ اٌغغالد إٌّزظّخ خطخ اعزشار١غ١خ ٚ ٔ

 ٚٔظُ رمبس٠ش ع٠ٕٛخ .

 اٌّغووبٌظ أْ ٠ىووْٛ ٌووذ٠ٙب ِغٍووظ سعووّٟ ِؼووطٍغ ثووبإلداسح ٠ٚغووّؼ رشووى١ٍٗ ثزّض١وو ً

 اٌؾبوّخ داخً اٌّإعغخ.

  .أْ رىْٛ ٌٍّإعغخ سعبٌخ ِؾذدح ِٚؼزّذح ِٚؼٍٕخ 

 .رمذ٠ُ ِب ٠ف١ذ ِٛافمخ اٌغٙٗ اٌزبثؼخ ٌٙب اٌّإعغخ ِجبششح ػٍٝ ؽٍت اٌزمذَ ٌالػزّبد 
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 : 9005ٌغٕخ  19صب١ٔبا: اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ غ١ش اٌخبػؼخ ٌٍمبْٔٛ سلُ 

ػؼخ ١خ غ١شاٌخب لُ  ٠ؾك ٌٍّإعغبد اٌزؼ١ٍّ مبْٔٛ س غٕخ  28ٌٍ ٍخ ٚغ١ش  8002ٌ اٌؼبِ

ششٚؽ  غزٛف١خ ٌٍ ىْٛ ِ ٍٟ اْ ر ئخ ػ ِٓ ا١ٌٙ ّبد  اٌؼبٍِخ ثّظش اْ رزمذَ ثطٍت اٌزم٠ُٛ ٚ االػز

 اٌغبثمخ ِغ وْٛ  اٌزشخ١ض اٌّشبس ا١ٌٗ فٟ اٌششؽ االٚي طبدس ِٓ اٌغٙٗ اٌّؼ١ٕخ ٌىً ؽبٌخ.

 

 اٌغٛ٘ش٠خ ٌّؼب١٠ش االػزّبداٌم١ُ 

ٙب ثظفخ ػبِخ ١ُ اٌؼبٌٟ رؼزجش ِإعغبد اٌزؼٍ ػّبد رمذَ اٌذٚي ِٓ ؽ١ش اٌذٚس إٌّٛؽ ث

شبوً  ؽً ِ ٌخ ٚ  ظبد اٌذٚ مذَ الز ٌٝ ر ٙبدف ا ّٟ اٌ ؾش اٌؼٍ عخ اٌج فخ ِّٚبس زبط اٌّؼش فٟ أ

 ٍٟ اٌّغزّغ ٚ وزٌه رخش٠ظ افشاد لبدس٠ٓ  ِؼشف١ب ٚ ِٙبس٠ب ػٍٝ إٌّبفغخ فٟ عٛق اٌؼًّ اٌّؾ

إعغووبد اٌزؼٍوو١ُ اٌؼووبٌٟ  فووٟ ثٕووبء ٚ رطوو٠ٛش ٚ رمووذَ ٚاٌووذٌٟٚ. ٚفووٟ اؽووبس اٌووذٚس اٌؾ١ووٛٞ ٌّ

ػذ  مذ سا ١خ ف فبءح ٚ فبػٍ ٙزا الدٚس ثى ١بَ ث فٟ اٌم ٙب  زٟ رٛاعٙ ؾذ٠بد اٌ وزٌه  اٌز ّغ ٚ  اٌّغز

 ا١ٌٙئخ اْ رزّؾٛس ِؼب١٠ش االػزّبد ػٍٝ اٌم١ُ اٌغٛ٘ش٠خ اٌزب١ٌخ:

 .االٔزّبء اٌمِٛٝ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ٠ٛ٘خ األِخ 

 ٌٕضا٘خ ٚاٌّٛػٛػ١خ.اٌؼًّ ِٓ خالي ل١ُ رؾىّٙب ا 

 .االٌزضاَ ثأخالل١بد إٌّٙخ 

 .ر١ّٕخ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ 

 .اٌّغبّ٘خ اٌفؼبٌخ فٝ دػُ خطؾ اٌز١ّٕخ اٌم١ِٛخ 

 .إٌظش ٌٍطبٌت ػٍٝ أٔٗ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .ر١ّٕخ عذاساد اٌطبٌت ٚاػذادٖ ٌٍزٕبفغ١خ ٌؼب١ٌّخ 

 .ِٟٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع 

 ٌّغزّش وأعبط ٌٍزط٠ٛش.اٌزم١١ُ اٌزارٟ ا 

 .اٌغؼٟ اٌغبد ٌٍز١ّض 
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 اٌّؾبٚس األعبع١خ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد

بالرغم من تنوع المداخل المختلفة المستخدمة عالمٌاً فى عملٌة التقوٌم واالعتماد      

للمؤسسات التعلٌمٌة، إال أن جمٌع هذه المداخل تتفق على المضمون الذى ٌجب أن ٌحتوي 

عتماد والذي ٌركز بصفة أساسٌة على ضرورة التحقق من قدرة المؤسسة علٌه التقوٌم واال

التعلٌمٌة  على األداء بكفاءة لتحقٌق رسالتها التى تفسر أسباب وجودها فى المجتمع، وفى 

نفس الوقت التحقق من مستوى فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة التى تمثل نشاطها األساسً الذى 

 توقعات المستفدٌٌن النهائٌٌن والمجتمع ككل. ٌحدد طبٌعتها وٌمكنها من مقابلة

ٚفٝ ػٛء ِب رمذَ ٚاعزٕبدا  ئٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼب١ٌّخ ِغ األخز فٝ االػزجبس ؽج١ؼخ      

ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ فٝ ِظش ٚدٚسٖ اٌزبس٠خٝ ِؾ١ٍب  ٚأل١ّ١ٍب  فأٗ رمشس أْ رؼزّذ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ 

ّ٘ب اٌمذسح ِظش اٌؼشث١خ ػٍٝ ِؾٛس٠ٓ أعبع١ٓ  ٚاالػزّبد ٌٍّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ عّٙٛس٠خ

وً ِؾٛس ِٓ ٘ز٠ٓ اٌّؾٛس٠ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌّإعغ١خ ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٠ٚزؼّٓ 

اٌزٝ ؽذدرٙب ا١ٌٙئخ ٌؼ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ اٌزارٝ اٌشبًِ ٌٍّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٠ٚشزًّ ِؾٛس اٌمذسح 

عزشار١غٝ ٚا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌم١بدح اٌّإعغ١خ ػٍٝ صّب١ٔخ ِؼب١٠ش رزّضً فٝ اٌزخط١ؾ اال

ٚاٌؾٛوّخ ٚاٌّظذال١خ ٚاالخالل١بد ٚاٌغٙبص االداسٞ ٚاٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌّبد٠خ ٚاٌّشبسوخ 

اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚأخ١شا  اٌزم٠ُٛ اٌّإعغٟ ٚئداسح اٌغٛدح. وّب ٠شزًّ ِؾٛس اٌفبػ١ٍخ 

اٌخش٠غ١ٓ ٚاٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌزؼ١١ٍّخ ػٍٝ صّب١ٔخ ِؼب١٠ش أخشٜ رزّضً فٝ اٌطالة ٚ

ٚاٌجشاِظ/ اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزغ١ٙالد اٌذاػّخ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚأخ١شا  اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

د ٌتمثل فى إن الدافع األساسً وراء الفصل بٌن المحورٌن السابقٌن للتقوٌم واالعتما

الٌقٌن بعدم قدرة المؤسسة التعلٌمٌة على األداء بكفاءة وفاعلٌة بدون توافر قٌادة واعٌة تعتمد 

على التفكٌر والتخطٌط االستراتٌجى فى إدارة الموارد البشرٌة والمادٌة المتاحة للمؤسسة 

اعد المرنة وتعمل على تنمٌتها بصفة مستمرة من خالل الهٌاكل التنظٌمٌة واالجراءات والقو

وباستخدام تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة مع المحافظة على مصداقٌتها واخالقٌات المهنة 

وتتفاعل مع المجتمع المحٌط وتساهم فى تنمٌة وحماٌة البٌئة. ومن ناحٌة أخرى فان قدرة 

المؤسسة التعلٌمٌة على تحقٌق رسالتها وأهدافها بفاعلٌة ال ٌمكن تحقٌقه بدون تحقٌق 

ٌات عالٌة من الفاعلٌة التعلٌمٌة متمثلة فى تقدٌم خدمة تعلٌمٌة متمٌزة وبحث علمً مستو

متطور وفقاً للمعاٌٌر األكادٌمٌة الدولٌة على النحو الذى ٌضمن الوفاء باحتٌاجات سوق 

 العمل ومتطلبات التنمٌة وٌكسب ثقة المجتمع.
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فٝ اٌزؾمك ِٓ ِذٜ ٚفبء ْ دٚس ا١ٌٙئخ فٝ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٠زّضً اٚأخ١شا ف

اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزمذِخ ٌالػزّبد ثّؼب١٠ش اٌزم٠ُٛ اٌزٝ ٠شزًّ ػ١ٍٙب وً ِؾٛس ِٓ 

 اٌّؾٛس٠ٓ اٌغبثك االشبسح ا١ٌّٙب، ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

 : اٌمذسح اٌّإعغ١خ: أٚالا 

رزؾمووك ا١ٌٙئووخ ِووٓ اْ اٌّإعغووخ رزغووُ ثبٌّظووذال١خ ٚ إٌضا٘ووخ ٚ ٌووذ٠ٙب ِووٓ اٌم١ووبدح ٚ 

ٚاٌّشووبسوخ اٌّغزّؼ١ووخ ٚاٌزموو٠ُٛ اٌّإعغووٝ اٌؾٛوّووخ ٚاٌزٕظوو١ُ ٚاٌّووٛاسد اٌجشووش٠خ ٚ اٌّبد٠ووخ 

 ّب ٠ذػُ رؾم١ك سعبٌزٙب اٌّؼٍٕخ ٚ ا٘ذافٙب االعزشار١غ١خ.اٌّغزّش ث

 اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ::  صب١ٔبا 

ٙب ٚ ِخ ا٘زّبِبر فٟ ِمذ ٌت  ؼغ اٌطب غخ ر ِٓ اْ اٌّإع ئخ  مك ا١ٌٙ ؼب١٠ش رزؾ ٕٝ اٌّ رزج

رزووٛافش ثٙووب اٌجووشاِظ خ اٌم١بعوو١خ اٌم١ِٛووخ أٚ أٜ ِؼووب١٠ش اوبد١ّ٠ووخ اخووشٜ ِؼزّووذح، ٚاالوبد١ّ٠وو

١ب اٌزؼٍُ ٚاٌىفبءاد االوبد١ّ٠خ اعزشار١غ١خ ٌٍزؼ١ٍُ ٚٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ  عبد اٌؼٍ ّٝ ٚاٌذسا ؾش اٌؼٍ ٚاٌج

 رؾم١ك ٚ اعزّشاس٠خ اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. ثّب ٠ؼّٓ 
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 ػٛاثؾ االػزّبد

ؼخ األص٘ش رؼزّذ ػ١ٍّخ االػزّبد اٌزٟ ر مَٛ ثٙب ا١ٌٙئخ ٌّإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚعبِ

مذَ  ٕذ اٌز جبس ػ فٟ االػز خز٘ب  ٠خ، ٚأ عزٙب ثؼٕب غت دسا زٟ ٠ ؼٛاثؾ اٌ ِٓ اٌ ػخ  ٍٝ ِغّٛ ػ

 :ثطٍت االػزّبد، ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ

  ؾبٚس جبد اٌّ ١ك ِزطٍ ٍٝ رؾم لذسرٙب ػ ٠ّٕؼ االػزّبد ِٓ لجً ا١ٌٙئخ ٌٍّإعغخ ػٕذ 

 .)ٚاالػزّبد )اٌمذسح اٌّإعغ١خ، ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌشئ١غخ ٌٍزم٠ُٛ 

  ؼب١٠ش ؼغ اٌّ ١ك ث ٍٝ رؾم لذسرٙب ػ ػذَ  ٌخ  فٟ ؽب ػٓ اٌّإعغخ  ٠ؾغت االػزّبد 

اٌخبطووخ ثبٌفبػ١ٍووخ اٌزؼ١ّ١ٍووخ، ٚاٌّزؼٍمووخ ثبٌّؼووب١٠ش األوبد١ّ٠ووخ، ٚرظوو١ُّ اٌجووشاِظ 

فٟ ػّ ّخ  ؼب١٠ش اٌؾبو ِٓ اٌّ م٠ُٛ ٚاٌّمشساد، ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ، ؽ١ش رؼزجش  ١خ اٌز ٍ

 .ٚاالػزّبد

  ْفا ّخ،  غٛدح غ١ش اٌؾبو فٟ ؽبٌخ ػذَ اعز١فبء اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌجؼغ ِؼب١٠ش اٌ

ٔت  وزٌه اٌغٛا ا١ٌٙئخ رخطش اٌّإعغخ ثزمش٠ش ِفظً ٠ؾذد ٔمبؽ اٌمٛح ثبٌّإعغخ، ٚ

غٛدح اٌّطٍٛة،  غزٛٞ اٌ ِ ٌٟ اٌزٟ ٌُ رغزٛف اٌّؼب١٠ش ٚو١ف١خ اٌزؾغ١ٓ ٌٍٛطٛي ئ

ئخ اٌّشعً  51ٚرّٕؼ اٌّإعغخ  عبء ثخطبة ا١ٌٙ ِب   ٍٟ ٍشد ػ ضش ٌ ٍٟ األو ٠ِٛب  ػ

ٌٍّإعغووخ، ٚػٍووٟ اٌّإعغووخ رؾذ٠ووذ اٌّووذح اٌزووٟ رشا٘ووب الصِووخ العووز١فبء عٛأووت 

ػبدح  9اٌمظٛس، ٚثّب ال ٠زغبٚص  ؼذ٘ب ثا ئخ ث مَٛ ا١ٌٙ أشٙش ِٓ ربس٠خ اإلخطبس، ٚر

ّب ػذَ اػز ّبد /  ٙبئٟ )اػز ٘ب إٌ د اٌّإعغخ(، ئعشاء ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ، ٚئطذاس لشاس

 .ٚال ٠غٛص ِٕؼ اٌّإعغخ ٍِٙخ أخشٜ

  ٟف مٛح  زٟ رزؼّٓ ِغبالد اٌ ١خ، ٚاٌ غخ إٌٙبئ رزٌٛٝ ا١ٌٙئخ ئخطبس اٌّإعغخ ثبٌٕز١

ئخ  زبَ ١ٌٍٙ عزؼذاد اٌ ٍٝ اال ١ذ ػ ِغ اٌزأو غ١ٕٙب،  ٍٛة رؾ غبالد اٌّط غخ ٚاٌّ اٌّإع

فٟ رؾم١وك غخ  ٔخ اٌّإع ١ٗ ٌّؼبٚ ظؼ ٚاإلسشوبد ٚاٌزٛع طٛس إٌ ٍف  مذ٠ُ ِخز  ٌز

 ِؼب١٠ش اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ِغزمجال .
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 ٔٝاٌغضء اٌضب

 الزٌارة المٌدانٌة للمراجعٌن المعتمدٌن

 

 مقدمة 

 اختٌار وتدرٌب واعتماد المراجعٌن المعتمدٌن 

 معاٌٌر اخالقٌات المهنة للمراجعٌن المعتمدٌن 

 مواعٌد الزٌارة المٌدانٌة 

 اعداد وتنظٌم الزٌارة المٌدانٌة 

 لزمنٌة وانشطة الزٌارة المٌدانٌةالفترة ا 
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 ِمذِخ:

ِخزٍف اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثبٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ  ٠ٟٔزٕبٚي اٌغضء اٌضب

لٛاػذ اخز١بس ٚرؼ١١ٓ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ ٌٍّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ ا١ٌٙئخ ٚرشًّ 

ا١ٌّذا١ٔخ  غذٚي اٌضِٕٟ ٌٍض٠بسادا١ٌٙئخ، ِٚؼب١٠ش أخالل١بد إٌّٙخ ٌٍّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ، ٚاٌ

ٌٍّشاعؼ١ٓ ٚأدٚاس ٚٚاعجبد إٌّغك اٌّؼ١ٓ ِٓ لجً اٌّإعغخ اٌخبػؼخ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد، 

 ٚاٌفزشح اٌض١ِٕخ ٚأشطخ اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ. ٚاٌض٠بسح اٌز١ّٙذ٠خ ،

 

 اخز١بس ٚرذس٠ت ٚاػزّبد اٌّشاعؼ١ٓ

١ٙئخ ػٍٝ دسعخ وج١شح ِٓ األ١ّ٘خ ٠ؼزجش اٌذٚس اٌزٜ ٠ٍؼجٗ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ اٌ

فٝ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٌٍّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ؽ١ش ٠مَٛ ٘إالء اٌّشاعؼ١ٓ أصٕبء اٌض٠بساد 

ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّإعغخ اٌّزمذِخ ٌالػزّبد ثّشاعؼخ أدائٙب فٝ وً ِٓ ِؾٛس اٌمذسح اٌّإعغ١خ 

اٌزٝ رمذِذ ثٙب اٌّإعغخ اٌٝ ا١ٌٙئخ. ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرٌه ٚفمب ٌّب عبء فٝ اٌذساعخ اٌزار١خ 

٠ٚؼزجش اٌّشاعؼْٛ ِّض١ٍٓ ١ٌٍٙئخ فٝ أداء ٘زٖ اٌّّٙخ، ٚثبٌزبٌٝ فبٔٗ ٠غت رٛف١ش وبفخ اٌج١بٔبد 

ٚاٌجشا١٘ٓ أٚ اٌذالئً اٌزٝ ٠ؾزبعْٛ ا١ٌٙب أصٕبء ص٠بسارُٙ ا١ٌّذا١ٔخ. ٚعٛف ٠غزخذَ اٌّشاعؼ١ٓ 

ً اٌفؾض اٌٛصبئمٝ، ٚاٌّالؽظخ، ٚعبئً ِزٕٛػخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ِض

 ٚاٌّمبثالد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.   

 

  : اٌّشاعؼ١ٓ فش٠كرشى١ً ( 5)

 :  ٌّب ٠ٍٝ ئعشاءاد ا١ٌٙئخ ٚفمب   ٠زفك ِغ ثّب اٌّشاعؼ١ٓ فش٠ك ثزشى١ً رمَٛ ا١ٌٙئخ

  ٠ووزُ اٌزٕغوو١ك ِووغ اٌّإعغووخ اٌّزمذِووخ ٌالػزّووبد ثبعووزطالع سأ٠ٙووب فووٟ رشووى١ً فش٠ووك

 اٌّشاعؼ١ٓ. 

 ف١ُٙ سئ١ظ صالصخ ػٓ اٌّشاعؼ١ٓ ػذد ٠ًم ال ٍف ثّب  مب   اٌفش٠ك ؽغُ اٌفش٠ك، ٠ٚخز  ٚف

 .  ٌؾغُ اٌّإعغخ

  ّب فٝ رخظظبد ِزٕٛػخ ث ١خ ٠ؼُ اٌفش٠ك خجشاء  فٝ ػٍّ لخ ٚاٌّظذال١خ  ؼّٓ اٌذ ٠

 اٌزم٠ُٛ.



 د١ًٌ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ 

 

26 

  ُِغ اٌّإعغخ الػؼبء اٌّظبٌؼ فٟ رؼبسة رغٕت أ٠ٜز ئخ  اٌفش٠ك  مخ ا١ٌٙ مب  ٌٛص١ ٚف

 .زا اٌظذد٘فٟ 

  

 ( لٛاػذ اخز١بس ٚرؼ١١ٓ اٌّشاعؼ١ٓ:9)

٠زُ اخز١بس ٚرؼ١١ٓ اٌّشاعؼ١ٓ ٚفمب ٌّغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ اٌزٝ رزغُ 

ثبٌشفبف١خ ِٚؾذدح ِٓ ا١ٌٙئخ، ٚرٌه ثّب ٠غبػذ ػٍٝ أغبص اٌّٙبَ اٌّخظظخ ٌُٙ ثغذاسح ِغ 

ٚاٌزم٠ُٛ.  وغت اؽزشاَ ٚرمذ٠ش اٌّإعغخ اٌّزمذِخ ٌالػزّبد أصٕبء ٚثؼذ ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ

 ٚرزؼّٓ رٍه اٌمٛاػذ ِب ٠ٍٝ:

٠زمذَ اٌّششؼ ثطٍت ٠ٛػؼ ف١ٗ سغجزٗ ٚاعزؼذادٖ ٌٍؼًّ وّشاعغ ِؼزّذ ِٓ ا١ٌٙئخ  8/5

ثبالػبفخ اٌٝ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رج١ٓ رٛافش اٌخظبئض االعبع١خ اٌّطٍٛثخ فٝ اٌّشاعغ 

ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌخجشح اٌغبثمخ فٝ ٘زا اٌّغبي ٚاٌّغبّ٘بد اٌزٝ ٠ّىٓ رمذثّٙب فٝ 

ٌٍّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٠ؼبف اٌٝ ِب عجك اٌغ١شح اٌزار١خ ٌٍّششؼ. ٚرٕمغُ اٌخظبئض 

 اٌّطٍٛة رٛافش٘ب فٝ اٌّشاعغ اٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ب اٌّٛاطفبد اٌشخظ١خ ٚاٌّٛاطفبد ا١ٌّٕٙخ.

 اٌّٛاطفبد اٌشخظ١خ: 9/5/5

 . ّٝاٌغّؼخ اٌط١جخ ٚإٌضا٘خ فٝ اٌّغزّغ األوبد٠ 

 خ ٚاٌؾ١بد٠خ.اٌّٛػٛػ١ 

  .ِٙبساد االرظبي ٚاالٔظبد اٌفؼبي 

 .ِٓٙبساد اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ 

 .ٓاؽزشاَ اساء ٚٚعٙخ ٔظش االخش٠ 

 .اٌزٛاصْ اٌؼبؽفٝ ٚػذَ االٔفؼبي 

 .ؽغٓ اٌّظٙش 
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 اٌّٛاطفبد ا١ٌّٕٙخ: 8/5/9

  اٌخجشح االوبد١ّ٠خ فٝ رخظض ٚاؽذ أٚ أوضش ِٓ ث١ٓ اٌزخظظبد اٌزٝ ٠زؼّٕٙب

 ّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ ٌٍّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزمذِخ ٌالػزّبد.عذٚي ػ١ٍّخ اٌ

  ٝاٌخجشح فٝ ِّبسعخ اٌؼًّ االوبد٠ّٟ ٌّذح ال رمً ػٓ ػشش عٕٛاد ِغ عغً ٚظ١ف

خبٌٝ ِٓ اٌغضاءاد، ٚخجشح ِز١ّضح فٝ ِغبي اٌزذس٠ظ ٚ/أٚ اٌجؾش اٌؼٍّٝ  ٚ/ أٚ 

 اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ اٌّؾ١ٍخ أٚ االل١ّ١ٍخ أٚ اٌذ١ٌٚخ.

 ٛ٠ٍخ فٝ ِٙبساد ١ِٕٙخ فٝ رخظظبد راد طٍخ ٚ/أٚ خجشح فٝ األػّبي خجشح ؽ

 االعزشبس٠خ فٝ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ.

 .خجشح عبثمخ أٚ ؽب١ٌخ فٝ ِغبي اداسح اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش فٝ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .اعبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ عٛاء فٝ اٌّؾبدصخ أٚ اٌىزبثخ 

 ًاالؽظبئٝ ٚاالعزٕزبط. ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ األسلبَ ٚاٌزؾ١ٍ 

  .ِٙبساد رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ ٌٍٛصبئك ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش 

 .ٌٝاٌمذسح ػٍٝ وزبثخ اٌزمبس٠ش ثبعزخذاَ اٌؾبعت اال 

 ِ.ًّٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٝ ِٓ خالي فشق اٌؼ 

 

٠زُ فؾض ؽٍجبد اٌزشش١ؼ ّٚٔبرط اٌغ١شح اٌزار١خ ِٓ عبٔت اٌٍغٕخ اٌّخزظخ ثزٌه فٝ  8/8

اٌّزمذ١ِٓ، ؽ١ش ٠زُ اخطبسُ٘ سع١ّب ِٓ لجً ا١ٌٙئخ ٚاعشاء ِمبثالد ِغ  ا١ٌٙئخ ٌزؾذ٠ذ أفؼً

 اٌٍغٕخ اٌّخزظخ ثزٌه فٝ ا١ٌٙئخ.

٠زُ اعشاء ِمبثالد فشد٠خ ِغ وً ِششؼ رُ اخز١بسٖ فٝ ِمش ا١ٌٙئخ ٚرٌه العزىّبي ثؼغ  8/2

ثٗ  اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ ٌُ ٠زُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي فؾض اٌطٍجبد ٚاٌغ١شح اٌزار١خ اٌخبطخ

ِضً ِٙبساد اٌؾذ٠ش ٚإٌّبلشخ ٚاالٔظبد، ٚاعبدح اٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ، ٚاٌّظٙش، 

 ٚاٌزٛاصْ اٌؼبؽفٝ، ٚغ١ش٘ب.

 ٠زُ دساعخ ٔزبئظ اٌّمبثالد ٌٍّششؾ١ٓ اٌّخزبس٠ٓ ٌزؾذ٠ذ أفؼٍُٙ ٌٍؼًّ وّشاعؼ١ٓ. 8/2
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اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ  ٠زُ رذس٠ت اٌّششؾ١ٓ اٌّخزبس٠ٓ فٝ اٌّشؽٍخ اٌغبثمخ ِٓ خالي ؽضِخ 8/1

اٌخبطخ ثبػذاد ٚرأ١ً٘ اٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌزٝ رمذِٙب ا١ٌٙئخ. ٠ٚؼزجش اعز١بص ٘زٖ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ 

 ثٕغبػ أؽذ اٌششٚؽ األعبع١خ ٌٍؼًّ وّشاعغ ِؼزّذ.

٠ؼزجش وً ِٓ اعزبص ثٕغبػ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌغبثك االشبسح ا١ٌٙب ِإ٘ال ِٓ لجً ا١ٌٙئخ  8/2

ّذ،  ِٚٓ صُ ٠غت أْ ٠زؼٙذ وزبثخ ثبالٌزضاَ ثمٛاػذ أخالل١بد إٌّٙخ اٌزٝ  ٌٍؼًّ وّشاعغ ِؼز

ؽذدرٙب ا١ٌٙئخ، ٚثؼذَ ٚعٛد ِظبٌؼ شخظ١خ ِزؼبسػخ ِغ اٌّإعغبد اٌزٝ عٛف ٠ىٍف 

 ثّشاعؼزٙب، ٚأخ١شا اٌزفشؽ اٌىبًِ أصٕبء اٌفزشح اٌّطٍٛثخ ٌىً ػ١ٍّخ ِشاعؼخ.

د/ سئ١ظ ِغٍظ اداسح ا١ٌٙئخ ثؼذ اٌؼشع ٠ظذس لشاس اػزّبد اٌّشاعؼ١ٓ ِٓ اٌغ١ذ أ. 8/2

 ػٍٝ ِغٍظ اداسح ا١ٌٙئخ.

  

 ( لٛاػذ اخز١بس سؤعبء  فشق اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ:2)

٠زُ رشش١ؼ سئ١ظ فش٠ك اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ ث١ٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ ٌٍؼًّ وّشاعؼ١ٓ ٚرٌه  2/5

ّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ، ٚفمب ٌٍمٛاػذ اٌغبثمخ ثبعزضٕبء اٌخجشح االوبد١ّ٠خ فٝ اٌزخظض ِٛػٛع اٌ

ٚاعز١بص ثشٔبِظ رذس٠جٟ ِزخظض فٟ ل١بدح فشق اٌؼًّ رؼزّذٖ ا١ٌٙئخ. اػبفخ اٌٝ رٌه ٠غت 

 أْ ٠ز١ّض اٌّششؾ١ٓ ٌم١بدح  فشق اٌّشاعؼ١ٓ ثبٌخظبئض اٌزب١ٌخ:

 .خجشح ؽذ٠ضخ اٌؼٙذ فٝ أعب١ٌت اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚ/أٚ اٌخبسع١خ 

 ّبػبد.ِٙبساد ػب١ٌخ فٝ ل١بدح اٌفش٠ك ٚاداسح االعز 

  .ُِٙبساد وغت صمخ االخش٠ٓ ٚخبطخ اٌّإعغخ اٌخبػؼخ ٌٍّشاعؼخ ٚاٌزم٠ٛ 

 .ُِٙبساد اٌفؾض اٌٛصبئمٝ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ ٚاٌجؾش ػٓ األدٌخ ٚاٌؾى 

  ِٙبساد رٛص٠غ اٌّٙبَ ث١ٓ أػؼبء اٌفش٠ك ٚاٌزٕغ١ك ث١ٓ أدٚاسُ٘ أصٕبء ػ١ٍّخ

 اٌّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ.

 ٌّشاعؼخ ٚاػذاد ٚرؾش٠ش اٌزمش٠ش اٌّغّغ ِٙبساد رؾش٠ش رمبس٠ش أػؼبء فش٠ك ا

 ٌٍّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ.
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  ِٙبساد اٌؼشع اٌشفٟٙ ٌّغٛدح اٌزمش٠ش إٌٙبئٝ ٌٍّشاعؼخ أِبَ اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ

 ٚاالؽشاف األخشٜ اٌّؼ١ٕخ فٝ اٌّإعغخ اٌخبػؼخ ٌٍّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ.

ٌّشاعؼ١ٓ ٠ٚزُ اخطبسُ٘ ِغ رؾذ٠ذ ِٛػذ العشاء ٠زُ ؽظش اٌّششؾ١ٓ ٌشئبعخ فشق ا 2/8

اٌّمبثالد ِغ وً ُِٕٙ ػٍٝ ؽذح ثّمش ا١ٌٙئخ ٚرٌه العزىّبي ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ ٌُ ٠زُ 

 اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي فؾض اٌطٍجبد ٚاٌغ١شح اٌزار١خ اٌخبطخ ثٗ. 

مخ ٚخبطخ ٠زُ رذس٠ت اٌّششؾ١ٓ ٌشئبعخ فشق اٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌّخزبس٠ٓ فٝ اٌّشؽٍخ اٌغبث 2/2

فٝ ِغبالد ِٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٝ ٚاٌم١بدح، ٚرؾش٠ش اٌزمبس٠ش، ٚاٌؼشع اٌشفٙٝ. ٠ٚؼزجش 

اعز١بص ٘زٖ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثٕغبػ أؽذ اٌششٚؽ األعبع١خ ٌٍؼًّ ومبئذ فش٠ك ٌٍّشاعؼ١ٓ 

 اٌّؼزّذ٠ٓ.

ا١ٌٙئخ ٌٍؼًّ  ٠ؼزجش ِٓ اعزبص ثٕغبػ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّمشسح ِٓ ا١ٌٙئخ ِإ٘ال  ِٓ لجً 2/2

وشئ١ظ ٌفش٠ك ٌٍّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ. ِٚٓ صُ ٠غت أْ ٠زؼٙذ وزبثخ ثبالٌزضاَ ثمٛاػذ أخالل١بد 

إٌّٙخ اٌزٝ ؽذدرٙب ا١ٌٙئخ، ٚثؼذَ ٚعٛد ِظبٌؼ شخظ١خ ِزؼبسػخ ِغ اٌّإعغبد اٌزٝ 

 عٛف ٠ىٍف ثّشاعؼزٙب، ٚأخ١شا اٌزفشؽ اٌىبًِ أصٕبء اٌفزشح اٌّطٍٛثخ ٌىً ػ١ٍّخ ِشاعؼخ.

٠ظذس لشاس اػزّبد سؤعبء فشق اٌّشاعؼ١ٓ ِٓ اٌغ١ذ أ.د. سئ١ظ ا١ٌٙئخ ثؼذ اٌؼشع  2/1

 عٕٛاد. 2ػٍٝ ِغٍظ اداسح ا١ٌٙئخ ٠ٚغشٞ لشاس االػزّبد ٚاٌزشخ١ض ثّضاٌٚخ إٌّٙخ ٌّذح 

 

 

 معاٌٌر أخالقٌات المهنة للمراجعٌن المعتمدٌن

 

ب١٠ش اخالل١بد إٌّٙخ ٚاٌزٝ ٠غت ػٍٝ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ االٌزضاَ ثّؼ

 رشزًّ ػٍٝ ِب ٠ٍٝ:

 .اٌزّض١ً اٌّششف ١ٌٍٙئخ أِبَ اٌغ١ش ٚخبطخ اٌّإعغخ اٌخبػؼخ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد 

 .اٌؾشص ػٍٝ وغت صمخ اٌّإعغخ ٚاألػؼبء اٌؼب١ٍِٓ ثٙب 

  ،ُم٠ٛ ١خ اٌّشاعؼخ ٚاٌز ٕبء ػٍّ فزش أص لت أٚ اٌّ اٌؾشص ػٍٝ ػذَ ِّبسعخ دٚس اٌّشا

لذسارٙب ثً ػٍٝ اٌؼىظ ٠ ِٓ ئظٙبس  رزّىٓ  غت ِّبسعخ دٚس اٌّؼبْٚ ٌٍّإعغخ ؽزٝ 

 اٌزار١خ ٚػٕبطش ر١ّض٘ب ٚاعز١بص٘ب ٌّشؽٍخ اٌزم٠ُٛ ثذْٚ ػمجبد.
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 .ُاٌّٛػٛػ١خ اٌزبِخ ٚػذَ اٌزؾ١ض فٟ ع١ّغ ِشاؽً ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ اٌزم٠ٛ 

 .ًِاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك ػٍٝ اػزجبس أْ اٌّشاعغ ػؼٛ فٟ فش٠ك ػًّ ِزىب 

 ُرغبسة ا٢خش٠ٓ أٚ اٌزغبسة اٌشخظ١خ وّضبي ٌٍّّبسعبد اٌغ١ذح اٌزٟ ٠غت  ػذَ رمذ٠

 ارجبػٙب.

  ئخ أٚ ثبٌّإعغوبد ػبد خبطوخ ثب١ٌٙ عغ ألٞ ِؼٍِٛوبد أٚ ِطجٛ ػذَ اعوزؼّبي اٌّشا

ئخ،  اٌخبػؼخ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ألٞ أغشاع أخشٜ خالف ِب ٘ٛ ِؾذد ٌٗ ِٓ لجً ا١ٌٙ

 ١ٙب.أٚ اٌغّبػ ألٞ ِإعغبد أخشٜ ثبالؽالع ػٍ

  ٌذسعبد ٠ؾظش ػٍٝ اٌّشاعغ االفظبػ ػٓ رمش٠ش اٌزم٠ُٛ و١ٍب  أٚ عضئ١ب ، أٚ األٚصاْ ٚا

فٟ اٌزمش٠وش  ٌٛاسدح  ١خ ٚاٌغوٍج١خ ا ٔت اإل٠غبث ٙب اٌّإعغوخ، أٚ اٌغٛا ظٍذ ػ١ٍ زٟ ؽ اٌ

ؾبؽ  ئخ ٚر ٠ك ا١ٌٙ ػٓ ؽش عزخذاِٙب  ع١زُ ا ِبد  ٘زٖ اٌّؼٍٛ م٠ُٛ، ؽ١ش أْ  ٙبئٟ ٌٍز إٌ

٠ذ ِ ٌه ٌزؾذ ِخ ٚر ٘ب. ثغش٠خ رب شأْ اػزّبد عت ث مشاس إٌّب خبر اٌ غزٜٛ اٌّإعغخ ٚار

فب   ٙب ِخبٌ غبثك اإلشبسح ا١ٌ رٗ اٌ ٠ش ِٚؾز٠ٛب ٘زا اٌزمش ػٓ  ِبد  شبء أٞ ِؼٍٛ ٠ٚؼزجش اف

لُ  غٕخ  28ثشىً طش٠ؼ ٌمبْٔٛ ا١ٌٙئخ س ٌٛاسدح  8002ٌ ثخ ا ١غ اٌؼمٛ غزٛعت رٛل ٠ٚ ،

 .82فٟ اٌمبْٔٛ ِبدح سلُ 

 

 اد ا١ٌّذا١ٔخاٌض٠بسِٛاػ١ذ 

ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّإعغخ اٌّؼزّذ٠ٓ اساد اٌّشاعؼ١ٓ ا١ٌٙئخ ثزؾذ٠ذ ِٛػذ ٌضٞ رمَٛ

اٌزار١خ ٚرخطش ا١ٌٙئخ اٌّإعغخ خالي فزشح ال رزؼذٜ عزخ أشٙش ِٓ رٍمٟ ا١ٌٙئخ ٌٍذساعخ 

١ِذا١ٔخ ِؾزٍّخ رمَٛ ا١ٌٙئخ ثض٠بساد وّب  ثبالعشاءاد اٌزٟ ع١زُ ارجبػٙب خالي ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ.

 .طذٚس لشاس االػزّبداٌّؼزّذ٠ٓ ٚلجً  ح فش٠ك اٌّشاعؼ١ٓغ١ش ِغذٌٚخ ثؼذ ص٠بسٚ

 

 اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ 

ٌحدد االطار العام لزٌارة المراجعة  بهدف تٌسٌر مهمة المؤسسات  الزمنً الجدول

التعلٌمٌة فً االعداد للزٌارة وتمكٌن فرٌق المراجعٌن من استخدام الوقت المتاح للزٌارة 

بأن نموذج الجدول الزمنً المقترح قابل للتعدٌل لٌالئم الظروف الخاصة بكل بكفاءة علماً 

مؤسسة وٌتم االتفاق على أي تعدٌل خالل الزٌارة التمهٌدٌة التً ٌقوم بها رئٌس فرٌق 

 المراجعة للمؤسسة.
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  ِٓ ٠ٚغذس االشبسح اٌٝ اْ اٌّمبثالد اٌّٛػؾخ الؽمب  رزُ  ثؾؼٛس فشد٠ٓ ػٍٝ االلً  

شطخ األخشٜ فش٠ك اٌّشاع ١بَ ثبألٔ ؼخ ُِٕٙ سئ١ظ اٌفش٠ك، ث١ّٕب ٠غزط١غ ثبلٟ أفشاد اٌفش٠ك اٌم

 ِضً اٌّالؽظخ ٚاٌّشاعؼخ اٌٛصبئم١خ خالي رٌه اٌٛلذ. 

 

 ا١ٌّذا١ٔخ  ٌض٠بسحا ئػذاد ٚرٕظ١ُ

رزؼّٓ ِشؽٍخ االػذاد ٚاٌزٕظ١ُ ٌٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزمذِخ ٌالػزّبد 

 ٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ،  ٚاعشاء اٌض٠بسح اٌز١ّٙذ٠خ ٌٍّإعغخ.ػشٚسح اٌزٕغ١ك ٌ

 اٌزٕغ١ك ٌٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ: (5)

زذس٠ظ ثزى١ٍف رمَٛ اٌّإعغخ  ئخ اٌ غكاؽذ اػؼبء ١٘ ثذٚس إٌّ ١بَ  ٙب ٌٍم ٍك  ث ّب ٠زؼ ف١

٠بسح ا١ٌّذا١ٔوخ. ٠ٍٚؼوت إٌّغوك دٚسا  ٘بِوب  فوٝ ػ١ٍّوخ اٌّشاعؼوخ ٚاٌزمو٠ُٛ أصٕوبء اٌض٠وبسح  ثبٌض

٠ك ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍّ ١خ ٌفش ٠بسح ا١ٌّذأ جبد اٌالصِخ ٌٍض إعغخ اٌّؼ١ٕخ، ؽ١ش ٠غبػذ فٝ اعشء اٌزشر١

فٝ  اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ، ٠ٚغًٙ ػ١ٍّخ االرظبي ث١ٓ ٘زا اٌفش٠ك ٚاالؽشاف اٌّؼ١ٕخ االخشٜ 

٠بسح  ؾذد ٌٍض ٕٝ اٌّ غذٚي اٌضِ مب ٌٍ ٙبُِٙ ٚف ١ز ِ ٍٝ رٕف اٌّإعغخ، ٠ٚغبػذ فش٠ك اٌّشاعؼ١ٓ ػ

٠ضٚد  ١خ، ٚ ٌخ ا١ٌّذأ صبئك ٚاألد ػشع اٌٛ فٝ  غبػذ  ١شا ٠ ثخ، ٚأخ ِبد اٌّطٍٛ ٠ك ثبٌّؼٍٛ اٌفش

غك  فٝ إٌّ زٛافش  غت أْ ر ٚرٕظ١ُ اٌّمبثالد ٚاالعزّبػبد اٌزٝ رزطٍجٙب ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ.  ٠ٚ

 اٌخظبئض ٚاٌششٚؽ اٌزب١ٌخ:

 .٠زّزغ ثشخظ١خ ل١بد٠خ ٚاٌمذسح ػٍٟ اٌؼًّ ثّٙبسح ِغ اٌفش٠ك 

 ْٚاألخش٠ٓ ٚاؽزشاَ اٌشأٞ األخش.  ٠ز١ّض ثبٌمذسح ػٍٟ وغت رؼب 

 ّزغ ثؼاللبد ؽ١جخ ِغ أفشاد اٌّإعغخ.٠ز 

  االرظبي ٚاإلٔظبد اٌفؼبي.٠زظف ثّٙبساد 

 ٍمذسح ػٍٝ اٌزٕغ١ك ٚاٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ. ٠زظف ث 

  ٗاٌّؼشفخ اٌىبف١خ ثٕٛع ٚؽج١ؼخ اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚوبفخ األٔشطخ اٌزٟ رّبسعٙب.ٌذ٠ 

 سح اٌغووٛدح ثبٌّإعغووخ ِٚؼووب١٠ش ٚػٕبطووش اٌزموو٠ُٛ اٌّؼشفووخ اٌىبف١ووخ ثٕظووبَ ادا

 ٠ٚفؼً أْ ٠ىْٛ أؽذ أػؼبء فش٠ك اٌذساعخ اٌزار١خ.

  ٌّؾبفظووخ ػٍووٝ عووش٠خ اٌّؼٍِٛووبد اٌخبطووخ ثؼ١ٍّووخ الِبٔووخ فووٝ اثبٌّظووذال١خ ٚا٠زّزووغ

 اٌّشاعؼخ فٝ ِشاؽٍٙب اٌّخزٍفخ.

 ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ ٠ٍؼت إٌّغك ػذح أدٚاس رزّضً فٝ ا٢رٝ:



 د١ًٌ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ 

 

32 

 ٌٙب ِالئُ اٌّمزشػ اٌضِٕٟ اٌغذٚي أْ ِٓ ٚاٌزأوذ ٌٍض٠بسح ػذاداإل فٟ اٌّشبسوخ. 

 اٌضائش. اٌّشاعؼ١ٓ ٌفش٠ك ِزٛفشح اٌّالئّخ اٌذاػّخ األدٌخ أْ ِٓ اٌزأوذ 

 ا١ٌّذا١ٔخ. ٠غجك اٌض٠بسح اٌزٞ اٌز١ّٙذٞ االعزّبع ؽؼٛس 

 .ُرٛف١ش اٌّغزٕذاد ٚاٌذالئً اٌّخزٍفخ اٌزٟ رزطٍجٙب ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ ٚاٌزم٠ٛ 

 ١ك ٚرٕظوو١ُ  اٌّمووبثالد ٚاالعزّبػووبد ِووغ وبفووخ األؽووشاف اٌّؼ١ٕووخ فووٟ ػ١ٍّووخ رٕغوو

 اٌّشاعؼٛ ٚاٌزم٠ُٛ.

  ١خ ٙب ػٍّ زٟ رزطٍج فخ اٌ ٠بساد ألغشاع اٌّالؽظخ ٌالِبوٓ  اٌّخزٍ ظ١ُ اٌض رٕغ١ك ٚرٕ

 اٌّشاعؼخ ٚاٌزم٠ُٛ )اٌفظٛي/ لبػبد اٌّؾبػشاد/ االث١ٕخ/ اٌّشافك ...... ٚغ١ش٘ب(.

 ٠ك  ّمبثالد اٌّؾذدح ٌٗ ١ِٛ٠باالعزّبػبد ٚاٌ ؽؼٛس ّشاعؼ١ٓ ِغ فش مب ٌخطخ  اٌ ، ٚف

 اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ.

 ّشاعؼ١ٓ   األوبد١ّ٠خ ثبألٔشطخ رٛف١ش وبفخ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ غبساد اٌ ٍٝ اعزف ، ٚاٌشد ػ

 أٚ اٌزٕغ١ك ِمبثالد اٌّطٍٛثخ ث١ٓ اٌّشاعؼ١ٓ ٚاالفشاد اٌّؼ١١ٕٓ ثّٛػٛع االعزفغبس.

 أداء فش٠ك اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ ا١ٌٙئخػاٌّإعغخ ش٠ش ئػذاد رم ٓ.   

 ٚأخ١شا  فأٗ ٠غت ػٍٝ إٌّغك أْ ٠ٍزضَ ثّب ٠ٍٝ:

 .ٓاٌزفشؽ اٌىبًِ أصٕبء فزشح اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ ٌفش٠ك اٌّشاعؼ١ 

 ٌٍّشاعؼخ. اٌّؾزٍّخ إٌزبئظ ثشأْ ػذَ اٌم١بَ ثأٜ رىٕٙبد 

 ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ ثؼذ أٚ خالي ٠فؼٟ ثأٜ ِؼٍِٛبد ػٓ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ عٛاء أال ٠غت. 

   األلتزززام بالجززداول المخططززة لاجتماعززات والمقززابالت وعززدم المشززاركة فززً بعزز

ٌة ، أو مع الطالب المقابالت التى ٌقوم بها المراجعٌن عات  االطراف المجتمع االجتما

 اٌزفشؽ اٌىبًِ أصٕبء فزشح اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ ٌفش٠ك اٌّشاعؼ١ٓ.المراجعة. لفرٌق المغلقة

 

 :  ١ذ٠خٙاٌزّ ض٠بسحاٌ (8)

٠خ ا  ِٛػذ اٌّإعغخ ِغ اٌّشاعؼخفش٠ك  لبئذ ٠شرت ٠بسح ر١ّٙذ ٙب ٌض ٌ،  ٌٝ ٙذف ئ زٟ ر ٚاٌ

 رؾم١ك ِب ٠ٍٟ:

  اٌز١ّٙووذ ٌٍض٠ووبسح ا١ٌّذا١ٔووخ ٌفش٠ووك اٌّووشاعؼ١ٓ ٚاٌزووذس٠ت اٌؼٍّووٝ ٌٍّإعغووخ اٌّزمذِووخ

 ٌالػزّبد ػٍٝ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٚوغت اٌزؼبْٚ ٌٙزٖ اٌض٠بساد.

 غذٚي/ اٌض٠بسح ئعشاءاداٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ )رشر١جبد  ػٍٝ اٌزأو١ذ ٕٟ اٌ جبد /اٌضِ  اٌزشر١

 / أخشٜ(.اٌٍٛعغز١خ
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  ِٜذ ٠خئفبدح اٌّإعغخ ػٓ  ١خ اٌّؼٍِٛبد وفب صبئكٚ اٌزم٠ّٛ ؼّٕزٙب اٌٛ زٟ ر عخ  اٌ اٌذسا

 .ئػبف١خأٚ ٚصبئك  ِؼٍِٛبد أ٠خ ٚؽٍتاٌزار١خ 

 ا١ٌّذا١ٔخ اٌض٠بسح أصٕبءاٌذاػّخ   اٌٛصبئكرٛف١ش  ػٍٝ اٌزأو١ذ. 

  

 ض١ِٕخ ٚأٔشطخ اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخاٌفزشح اٌ 

 

 :ٌٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ اٌفزشح اٌض١ِٕخ (5)

 أٌام متتالٌة. ثالثة تستغرق الزٌارة المٌدانٌة 

  ٌمكن لفرٌق النظراء المراجعٌن طلب مد فترة الزٌارة المٌدانٌة تبعا لحجم نشاط

 المؤسسة و لمتطلبات عملٌة المراجعة.

 ٌارات غٌر مجدولة بعد الزٌارة المٌدانٌة األولى وقبل صدور تقرٌر ٌمكن اجراء ز

المراجعٌن اذا رأى فرٌق المراجعة الحاجة لذلك إلستكمال عملٌة التقوٌم. تستغرق 

 الزٌارة الواحدة من هذه الزٌارات الالحقة ٌوما واحدا فقط. 

 

 :اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ ٔشطخأ (9)

 ئة تنظٌم اجتماعات ومقابالت علنٌة ومغلقة تدرٌس/  مع ممثلٌن للطالب/ أعضاء هٌ ال

عد كون بعضها م ٌة ٌ ها الجهاز االداري/ األطراف المجتمع خالل  ل فاق  سبقاً )باالت م

ٌتم لبع  االخر ان  كن ل ٌب الزٌارة التمهٌدٌة( وٌم ها له الترت ترة قبل ناء  بف وجٌزة ب

 .على طلب فرٌق المراجعٌن

  ٓرؾ١ًٍ ٚأٚ اٌزٟ ٠شغجْٛ فٝ ؽٍجٙب  خمذِاٌّ اٌٛصبئكػٍٝ اٌّؼزّذ٠ٓ اؽالع اٌّشاعؼ١

  رُٙ فٝ ٘زا اٌظذد )اٌفؾض اٌٛصبئمٝ(.ِالؽظب رذ٠ِٚٓؼّٛٔٙب ٚ

  َِضبي رٌه ِالؽظخ  األدٌخأسلوب المالحظة لجمع المعتمدون  اٌّشاعؼ٠ْٛغزخذ(

 / اٌّؼبًِ/ اٌّىزجخ/ اٌّشافك اٌؼبِخ/ ٚغ١ش٘ب(.اٌزذس٠ظ أعب١ٌتلبػبد اٌزذس٠ظ/ 
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 الفرٌق عمل سٌر تقدم اجتماعات مغلقة ٌومٌاً لتقوٌمعتمدون الم ٌعقد المراجعون 

ونتائج المقابالت والمالحظة، ومناقشة ومقارنة المالحظات والنتائج  األدلة ومراجعة

التً تم التوصل الٌها من جانب كل عضو فى الفرٌق. وٌمكن دعوة المنسق لحضور 

 إذا دعت الحاجة. االجتماعات هذه
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 اٌغضء اٌضبٌش

 اٌزم٠ُٛاٌم١بط ٚ

 ِمذِخ 

 .ٓاسشبداد خبطخ ثبٌّشاعؼ١ 

 ِٚ إششاد اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبدؼب١٠ش ِِٚؾبٚس. 
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 ِمذِخ: -5

٠زؼّٓ اٌغضء اٌضبٌش ِٓ ٘زا اٌذ١ًٌ ثؼغ االسشبداد اٌخبطخ ثبٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ٚاٌزٝ رزؼٍك 

اٌؼشٚسٜ أْ ٠زفُٙ  ٌزٌه فبٔٗ ِٓ ثؼ١ٍّخ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٌغ١ّغ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍّشاعؼخ.

  ٚاالٌزضاَ ثٙب ػٕذ اٌزطج١ك اٌؼٍّٝ.اٌّشاعغ ٘زٖ االسشبداد ع١ذا 

 :اسشبداد خبطخ ثبٌّشاعؼ١ٓ -9

وىً فٝ اٌّإعغغخ اٌخبػؼخ أٚ اٌؼٕظش ػٕذ ل١بَ اٌّشاعغ ثم١بط ِذٜ رٛافش أٚ ػذَ رٛافش اٌّؼ١بس  

 ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد فبٔٗ ٠غت ِشاػبح ِب ٠ٍٝ:

اٌشئ١غ١ٓ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد ٠ٓ ّؾٛسأٜ ِٓ اٌش١ش ئٌٟ ػذَ رٛافش أؽذ اٌّؼب١٠ش فٟ ٠ "كٕطج٠ال أٚال: اٌٛصْ "

١١ُ. فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ألعجبة رزؼٍك ثطج١ؼخ اٌّإعغخ أٚ سعبٌزٙبٚرٌه  ئخ ٠زم مَٛ ا١ٌٙ ١بس  ال ر ٕبء ٘زا اٌّؼ أص

 ُ.ِٚٓ صُ رؾزف دسعبد اٌّؼ١بس أٚ اٌؼٕظش ِٓ اعّبٌٝ دسعبد اٌزم٠ٛ ،اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ

 "، ٠ٕٚطٜٛ ػٍٝ ؽبٌز١ٓ ّ٘ب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:ال ٠زٛافشصب١ٔب: اٌٛصْ "

 ٌاٌغإاي األٚي ػٕذ ل١بط ٚرم١١ُ اٌخظبئض اٌزٝ رزجغ فززبؽٝ االإاي اٌغاألٌٚٝ: ؾبٌخ ا ٛ٘(

ؼ١ٓ(  ظش ِ ٌزٜ ػٕ ١بط ٚا ػغ ٌٍم ظش خب ثالٜ ػٕ  ٗ١ شبس ئٌ ٕٝ شِض )*(ب٠ٌ ١ش ٠ؼ ، ؽ

فٟ اٌّإعغخ اٌخبػؼخ  ػذَ" فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال ٠زٛافشاٌٛصْ " ثخ  ط١خ اٌّطٍٛ رٛفش اٌخب

عغ ثاٌض٠بس ١بَ اٌّشا ؼخ ح ا١ٌّذا١ٔخ، ٚثبٌزبٌٝ فبٔٗ ٠غت ػذَ ل ١غ اٌخظبئض اٌزبث ١١ُ عّ زم

 دسعخ ٘زا اٌؼٕظش )طفش(.ثبٌزبٌٝ ٙزا اٌغإاي. ٚرظجؼ زٜ ٠زؼٍك ثؼٕظش اٌٌٙزا اٌ

  ٝربثؼخ اؽذح أٚ أوضش خبط١خ ٚاعز١فبء اٌّإعغخ ٌؽبٌخ ػذَ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ: ٚرزّضً ف

طفش( ٚرذخً ػّٓ ِٚٓ صُ رظجؼ دسعخ ٘زٖ اٌخبط١خ )، خبػغ ٌٍم١بطٍؼٕظش اٌٌ

 اٌزم١١ُ اٌىٍٟ. 

/ اٚصاْ ػٍٝ إٌؾٛ ِغز٠ٛبدخّظ اٌّم١بط اٌّغزخذَ: ٠زىْٛ اٌّم١بط اٌّغزخذَ فٟ اٌزم١١ُ ِٓ صبٌضب: 

 :اٌزبٌٝ

  ال ٠زٛافش=  طفش

 %(81= ػؼ١ف ) 5

 %(10) ِمجٛي=  8

 %(21ع١ذ )=  2

 %( 500ع١ذ عذا )=  4
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 ِؾبٚس ِٚؼب١٠ش ِٚإششاد اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد -2

وً  ّب أْ  ١خ. و ١خ اٌزؼ١ٍّ غ١خ، ٚاٌفبػٍ مذسح اٌّإع ّب اٌ غ١ٓ ٘ ؾٛس٠ٓ سئ١ رؼزّذ ػ١ٍّخ اٌّشاعؼخ ػٍٝ ِ

١خ ِؾٛس ِٓ ٘ز٠ٓ اٌّؾٛس٠ٓ ٠زؼّٓ  ؼب١٠شصّبٔ وً ِِ ١بس ، ٚ ششاد، ٚؼ ِٓ اٌّإ ؼّٓ ِغّٛػخ  وً ٠ز

 ئض اٌّطٍٛة ل١بعٙب.اٌخظب٠زؼّٓ ػذد ِٓ ِإشش 

 

   اٌّؾبٚس ٚاٌّؼب١٠ش: 2/5

 

 اٌّؾٛس األٚي: اٌمذسح اٌّإعغ١خ:

 اٌّؼب١٠ش َ

 اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ.  5

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ.  9

  اٌم١بدح ٚاٌؾٛوّخ.  2

  اٌّظذال١خ ٚاألخالل١بد.  4

  اٌغٙبص اإلداسٞ.  1

 اٌّٛاسد.  5

 اٌج١ئخ. اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ  1

  اٌغٛدح.ٔظُ ٚاداسح  ٟاٌزم٠ُٛ اٌّإعغ  1

 

 اٌّؾٛس اٌضبٔٝ: اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ:

 

 اٌّؼب١٠ش َ

 .  اٌطالة ٚاٌخش٠غْٛ 5

   اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ. 9

  .اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌجشاِظ 2

 اٌّبد٠خ ٌٍزؼٍُاٌزغ١ٙالد ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 4

  أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. 1

 .اٌؼ١ٍّخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاألٔشطخ 5

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. 1

 اٌزؼ١ّ١ٍخ. اٌزم١١ُ اٌّغزّش ٌٍفبػ١ٍخ 1
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 اٌّإششاد: 2/9
 

 :اٌمذسح اٌّإعغ١خ
 

 اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ : -5

 اٌّإششاد

 اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٌٍّإعغخ. - 5/5

 ٌٍّإعغخ.زٕبفغٟ اٌٛػغ اٌ - 5/9

 

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ : -9

 اٌّإششاد

 ٟ ٚاإلداساد اٌذاػّخ.ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّ -9/5

 ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح.  -9/9

 اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ. -9/2

 

 اٌم١بدح ٚاٌؾٛوّخ: -2

 اٌّإششاد

 اخز١بس اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ. -2/5

 م١بدح ِّٚبسعبد اٌّغبٌظ اٌشع١ّخ.أٌّؾ   -2/9

 ر١ّٕخ اٌّٙبساد اإلداس٠خ ٌٍم١بداد األوبد١ّ٠خ. - 2/2

 زٛص١ك.ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌ - 2/4

 دٚس اٌم١بدح فٝ ر١ّٕخ اٌز٠ًّٛ اٌزارٝ. -2/1

 

 اٌّظذال١خ ٚاألخالل١بد:  -4

 اٌّإششاد

 .ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش -4/5

 .ؼبدٌخ ٚػذَ اٌز١١ّضاٌاٌّّبسعبد  - 4/9

 األخالل١بد ا١ٌّٕٙخ. -4/2

 

 اٌغٙبص اإلداسٞ:  -1

 اٌّإششاد

 ر١ّٕخ اٌم١بداد ٚرم١١ُ األداء. - 1/5

 اٌشػب اٌٛظ١فٝ. -1/9

 

 اٌّٛاسد :-5

 اٌّإششاد

 وفب٠خ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌّبد٠خ. -5/5

 اٌزغ١ٙالد اٌّبد٠خ. -5/9
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 اٌج١ئخ: اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ -1

 اٌّإششاد

 خطخ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ. -1/5

 رفبػً اٌّإعغخ ِغ ِٕظّبد اٌّغزّغ. - 1/9

 

 اسح ٔظُ اٌغٛدح: ٚاداٌزم٠ُٛ اٌّإعغٝ  -1

 اٌّإششاد

 رم٠ُٛ أداء اٌّإعغخ. -1/5

 دػُ اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح. -1/9

 

 :اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 

 اٌطالة ٚاٌخش٠غْٛ:  -5

 اٌّإششاد

 ع١بعبد لجٛي ٚرؾ٠ًٛ ٚرٛص٠غ اٌطالة. -5/5

 اٌذػُ اٌطالثٟ. -5/9

 األٔشطخ اٌطالث١خ. -5/2

 اٌخش٠غْٛ. -5/4

 

 اٌّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ: -9

 اٌّإششاد

 اٌّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ اٌّشعؼ١خ أٚ أىّؼب١٠ش أخشٜ ِؼزّذح. -9/5

 رٛافك اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ اٌّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ. -9/9

 

 اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ:  -2

 اٌّإششاد

 شاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚاٌز١ّٕخ.اٌج - 2/5

 ٚرط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ. رظ١ُّ - 2/9

 ِإششاد فبػ١ٍخ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ. - 2/2

 

 اٌزغ١ٙالد اٌّبد٠خ ٌٍزؼٍُ: ٚ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 4

 اٌّإششاد

 ئعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. -4/5

 اٌغ١بعبد اٌّزجؼخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ِشبوً اٌزؼ١ٍُ. - 4/9

 ثشاِظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍطالة. - 4/2

 م٠ُٛ اٌطالة.ر -4/4

 اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. – 4/1

 سػبء اٌطالة. – 4/5
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 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ:  -1

 اٌّإششاد

 وفب٠خ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ. -1/5

 ر١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ. -1/9

 اٌزذس٠ظرم١١ُ أداء/ سػبء أػؼبء ١٘ئخ   -1/2

 اٌشػب اٌٛظ١فٟ. -1/4

 

 اٌؼ١ٍّخ:  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاألٔشطخ -5

 اٌّإششاد

 خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -5/5

 وفبءح اٌؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ -5/9

 ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ. -5/2

 أٔشطخ ػ١ٍّخ أخشٜ. -5/4

 

  اٌذساعبد اٌؼ١ٍب: -1

 ٌّإششاد ا

 اٌذسعبد إٌّّٛؽخ. -1/5

 فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1/9

 ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. -1/2

 

  اٌزؼ١ّ١ٍخ: اٌزم١١ُ اٌّغزّش ٌٍفبػ١ٍخ -1

 اٌّإششاد

 ش١ٌّٛخ ٚاعزّشاس٠خ اٌزم٠ُٛ. -1/5

 اٌّغبءٌخ ٚاٌّؾبعج١خ -1/9
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  اٌؼٕبطش ٚاٌخظبئض: 2/2

 

 
    اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ: –1

 :ستراتٌجٌةالخطة اإل 0/0

 : اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٌٍّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 5/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 غ١ش ِزٛافش
ِٓ عبٔت ِخزٍف األؽشاف  اٌج١ئٟاٌزؾ١ًٍ  فِٟب ٘ٛ ِغزٜٛ اٌّشبسوخ  -

**داخً ٚخبسط اٌّإعغخ؟
 أ

     

**اٌغبِؼخ؟ ٚئعزشار١غ١خاالسرجبؽ ث١ٓ اعزشار١غخ اٌّإعغخ  سٚػًٟ٘ -
ة

 

 
     

 

 

 ** 
أ

رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌزٟ رضجذ ِشبسوخ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ )أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ اٌطالة / ِّضٍْٛ ػٓ عٛق اٌؼًّ /  

 إٌمبثبد ا١ٌّٕٙخ .......اٌخ( فٟ ط١بغخ االعزشار١غ١خ.

**
ة 

٘ذاف ، ؽج١ؼخ األشعبٌخ ، اٌ فٌٟٙب ِٓ خالي اٌزٛافك  ٠زؾمك األسرجبؽ ث١ٓ اعزشار١غ١خ اٌّإعغخ ٚاعزشار١غ١خ اٌغبِؼخ اٌزبثؼخ

  شطخ اٌجؾض١خ ٚاٌّغزّؼ١خ.  ٔاألٚ

 

                           :ٚاٌشعبٌخ اٌشؤ٠خ 5/5/9

 

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ِب ٘ٛ ِغزٜٛ اٌّشبسوخ فٝ ط١بغخ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ِٓ عبٔت ِخزٍف  -

 **ؽشاف داخً ٚخبسط اٌّإعغخ؟األ
     

ً٘ رُ ٔشش اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ِٓ خالي اٌٛعبئً اٌّخزٍفخ داخً ٚخبسط  -

 اٌّإعغخ؟
     

رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌزٟ رضجذ ِشبسوخ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ) أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ اٌطالة / ِّضٍْٛ ػٓ عٛق اٌؼًّ / **  

 ١بغخ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ. إٌمبثبد ا١ٌّٕٙخ .......اٌخ( فٟ ط
\ 

 

 

  األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ: 1/5/2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٕ٘بن أ٘ذاف اعزشار١غ١خ ٌٍّإعغخ؟*-
ِب ٘ٛ ِغزٜٛ اٌّشبسوخ فٝ ط١بغخ األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍّإعغخ  -

 **غخ؟ِٓ عبٔت ِخزٍف األؽشاف داخً ٚخبسط اٌّإع
     

ً٘ رُ ٔشش األ٘ذاف االعزشاار١غ١خ ٌٍّإعغخ  ِٓ خالي اٌٛعبئً  -

 اٌّخزٍفخ داخً ٚخبسط اٌّإعغخ؟
     

  أٚالا : اٌمذسح اٌّإعغ١خأٚالا : اٌمذسح اٌّإعغ١خ
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 * عإاي ؽبوُ 

رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌزٟ رضجذ ِشبسوخ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ) أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ اٌطالة / ِّضٍْٛ ػٓ عٛق اٌؼًّ /  **

 ( فٟ ط١بغخ األ٘ذاف االعزشار١غ١خ.إٌمبثبد ا١ٌّٕٙخ .......اٌخ
 

 
  :زٕف١ز٠خ ٌزطج١ك ئعزشار١غ١خ اٌّإعغخاٌ اٌخطخ 1/5/4

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ رٛعذ خطخ رٕف١ز٠خ ٌزطج١ك اعزشار١غ١خ اٌّإعغخ؟* -
      **ً٘ رغطٝ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍّإعغخ؟ -
      ً٘ ٕ٘بن ا١ٌبد ٌزٕف١ز ٘زٖ األٔشطخ ٚاٌّٙبَ؟ -
      ً٘ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٌّغإ١ٌبد رٕف١ز األٔشطخ ٚاٌّٙبَ اٌزٟ رزؼّٕٗ اٌخطخ؟ -
      ً٘ رزؼّٓ اٌخطخ اٌغذٚي اٌضِٕٝ ٌٍزٕف١ز؟ -
      ً٘ ٠ٛعذ ثبٌخطخ ِإششاد ٌٍزم١١ُ؟ -
      ؟ً٘ رُ رشعّخ اٌخطخ اٌٝ ِٛاصٔخ ِب١ٌخ -

 

  *عإاي ؽبوُ

 ػٍٟ ٔغخخ أط١ٍخ ِٓ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍّإعغخ.  ع** ٠زُ ِٓ خالي اإلؽال

 

  :ٌٍّإعغخاٌزٕبفغٟ اٌٛػغ ا  1/9
  :اٌغّبد اٌزٕبفغ١خ ٌٍّإعغخ  1/9/5

  اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
 أ **سوق العمل لخرٌجً المؤسسة  أقبال -

 ب**  الطالب الوافدبنأقبال  -

**ٚعٛد ثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ رٕفشد ثزمذ٠ّٙب اٌّإعغخ -
               ة

     

 

 

 / عغالد ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ ثبٌّإعغخ / اعزطالع أساء اٌخش٠غ١ّٕٓظّبد عٛق اٌؼًّ ِٓ خالي اعزطالػبد اٌشأٞ ٌأ ** *

**
  صبصكِٛٓ خالي فؾض اٌ ة

 
 

  ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ: -9
 :اإلداساد اٌذاػّخٚ اٌزٕظ١ّٟا١ٌٙىً  2/5 
 :َ ِٚؼزّذء١٘ىً رٕظ١ّٟ ِال 2/1/1 

 اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ٌٍّإعغخ؟*ِٚؼزّذ َ ءً٘ ٕ٘بن ١٘ىً رٕظ١ّٝ ِال -

ً٘ ٕ٘بن رٛط١ف ٚظ١فٝ شبًِ ِٚٛصك ٌغ١ّغ ٚظبئف  -

 اٌّإعغخ؟
     

      ؼبًِ ِغ األصِبد ٚاٌىٛاسس؟ **ً٘ ٠ٛعذ شىً رٕظ١ّٟ  ٌٍز -
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 ()فؾض ٚصبئمٝ ١ٌٍٙىً اٌزٕظ١ّٝ *عإاي ؽبوُ

  ** ٚعٛد ئداسح أٚ ٌغٕخ ِشىٍخ ثمشاس ِٓ ِغٍظ اٌّإعغخ ٠ٛػؼ ِٙبِٙب ِٚغئ١ٌٛبرٙب
 

 
 اٌغٛدح:ٚؽذح ػّبْ  9/5/9

 

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 ٛافش٠ز ال

 ٠زٛافش

5 9 2 4 

      إعغخ ٚؽذح ٌؼّبْ اٌغٛدح؟*ً٘ رٛعذ ثبٌّ-

ً٘ رغزف١ذ اٌٛؽذح ِٓ اٌذساعبد ٚاٌج١بٔبد اٌّؼذح ِٓ ِشوض ػّبْ اٌغٛدح -

 **ثبٌغبِؼخ؟
     

ً٘ رشبسن اٌٛؽذح فٝ ػشع ِٕٚبلشخ لؼب٠ب اٌغٛدح ثبٌّإعغخ ػٍٝ -

 ِغزٜٛ اٌّغبٌظ اٌشع١ّخ؟
     

 )٠زُ ِٓ خالي ص٠بسح ٌٍٛؽذح( *عإاي ؽبوُ

 اٌٛصبصك اٌذاٌخ ػٍٟ رٌه.  ** رمذَ اٌٛؽذح 

 

 اٌم١بدح ٚاٌؾٛوّخ: -2
  :اٌم١بداد األوبد١ّ٠خاخز١بس  3/5 

    :أسلوب اختٌار القٌادات 3/0/0

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ً٘ رطجك اٌّإعغخ ِؼب١٠ش اٌىفبءح ػٕذ رشش١ؼ ٚاخز١بس اٌم١بداد -

ش٠ٓ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ/ سائذ ٠عبء األلغبَ/ ِذاالوبد١ّ٠خ )اٌٛوالء/ سؤ

 **ارؾبد اٌطالة / ِذ٠ش ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح(

     

ِب ِذٞ ِشبسوخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٕذ رشش١ؼ ٚئخز١بس اٌم١بداد -

 **األوبد١ّ٠خ ثبٌّإعغخ؟
     

١ّ١خ/ سائذ ارؾبد اٌطالة / ِذ٠ش ٚؽذح اٌٛوالء/ سؤعبء األلغبَ/ ِذ٠ش٠ٓ اٌجشٔبِظ اٌزؼٍِٓ خالي اٌّمبثالد اٌغّبػ١خ  **

 ، ثششؽ أْ رزٛافش ف١ٙب اٌفشطخ اٌىبف١خ ٌٍزؼج١ش ػٓ األساء ثؾش٠خ .  ػّبْ اٌغٛدح

 

 

  نمط القٌادة وممارسات المجالس الرسمٌة: 3/2

 أعٍٛة اٌم١ــــــبدح: 2/9/5

 اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش

م١بدح فٟ اٌّإعغخ د٠ّمشاؽٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أػؼبء ١٘ئخ ً٘ أعٍٛة اٌ -

 ** / اٌطالة / اٌؼب١ٍِٓ؟ِٚؼب١ُٔٚٙ اٌزذس٠ظ
     

     ِب ٘ٝ اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍّغبٌظ ٚاٌٍغبْ اٌشع١ّخ اٌّخزٍفخ  -
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 ثبٌّإعغخ فٝ ِغبي ِٕبلشخ ٚئرخبر اٌمشاساد اٌخبطخ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ؟       
 

ب ٙاٌغّبػ١خ ٌؼ١ٕخ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ / اٌطالة / اٌؼبٍِْٛ، ثششؽ أْ رزٛافش ف١ ** ِٓ خالي اٌّمبثالد

 .  ٠خؾشػٓ األساء ثزؼج١ش ىبف١خ ٌٍفشطخ اٌاٌ

 

 
  :اٌّٙبساد اإلداس٠خ١ّٕخ ر 2/2

 اٌزذس٠ت: 2/2/5
 

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ثبٌّإعغخ ػٍٟ دٚساد خبطخ ً٘ ؽظٍذ  -

 ثبٌز١ّٕخ االداس٠خ ؟ *
     

      ػٕذ أخز١بس اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ ؟ّؼ١بس ً٘ اٌزذس٠ت ٠إخز و -

 *عإاي ؽبوُ

 

  دٚس اٌم١بدح فٟ ر١ّٕخ اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ :  2/4

  ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ:ِششٚػبد  2/4/5

 زٛٞ اٌزم١١ُِغ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش

      ٌز٠ًّٛ اٌزارٝ ثبٌّإعغخ ؟*ظبدس ٌز١ّٕخ اً٘ ٕ٘بن ِ -

فٟ دػُ األٔشطخ ِب ٟ٘ ٔغجخ اٌّغزخذَ ِٓ اٌز٠ًّٛ اٌزارٝ  -

 ئٌٟ ئعّبٌٟ اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ اٌؾى١ِٛخ اٌغ٠ٕٛخ؟األوبد١ّ٠خ 
     

 

 *عإاي ؽبوُ

 

  اإلٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخ فٟ اٌّغزّغ: اٌؼاللبد ٚاٌزفبػً ِغ اٌمطبػبد 2/4/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ً٘ ٕ٘بن أٜ ٔٛع ِٓ اٌزؼبْٚ ) ششاوخ/ ارفبل١بد( ِغ اٌّإعغبد  -

 **اإلٔزبع١خ أٚاٌخذ١ِخ فٝ اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ ثبٌّإعغخ؟
     

 

، ٚؽج١ؼخ األٔشطخ اٌزٟ  ْٚ ٚاٌششاوخ ِغ اٌّإعغبد اإلٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخ**رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ ػٍٟ ارفبل١بد اٌزؼب

 رمذِٙب اٌّإعغخ ِٚشدٚد رٌه ػٍٟ ؽشفٟ اإلرفبق

 

 

 

 

  اٌّظذال١خ ٚاألخالل١بد: -4
  ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش: 4/5 
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  االٌزضاَ ثؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚإٌشش: 4/5/5 

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ رٛعذ اعشاءاد ِؾذدح ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ؟ * -

ما مدي فاعلٌة االجراءات التً تتبعها المؤسسة للمحافظة على  -

 حقوق الملكٌة الفكرٌة فً  رأي:

 أعضاء هٌئة التدرٌس 

 الهٌئة المعاونة 

 الطالب

 اٌغٙبص اإلداسٞ؟     

     

 

 * عإاي ؽبوُ

 ** ٠زُ اٌزأوذ ِٓ خالي اٌّمبثالد ِغ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ٚٔزبئظ اعزطالػبد اٌشأٞ اٌزٟ رغش٠ٙب اٌّإعغخ.

   

  اٌّّبسعبد اٌؼبدٌخ ٚػذَ اٌز١١ّض :  4/9
  ػّبْ اٌؼذاٌخ ٚػذَ اٌز١١ّض: 4/9/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      *جك لٛاػذ ِؾذدح ٌؼّبْ اٌؼذاٌخ ٚػذَ اٌز١ّض ث١ٓ اٌطالة ؟ً٘ رط - 

ً٘ رُ ئرخبر ئعشاءاد / لشاساد رظؾ١ؾ١خ ٌّؼبٌغخ أٜ ِّبسعبد غ١ش  -

 ** ػبدٌخ؟

     

ألؽشاف اٌّخزٍفخ فٝ ً٘ ٕ٘بن اعشاءاد رؼّٓ ػذَ رؼبسع اٌّظبٌؼ ٌ -

  **اٌّإعغخ؟

     

 

 *عإاي عبوُ 

 ٛصبصك اٌذاٌخ ػٍٟ رٌه.** ِٓ خالي اٌّمبثالد ٚاٌ
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  ِّبسعبد أخالل١بد إٌّٙخ: 4/9/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

ال 

 ٠زٛافش

5 9 2 4 

      *خالل١بد ا١ٌّٕٙخ؟األٌّّبسعبد ٚعبئً رؾذد اً٘ ٠ٛعذ ثبٌّإعغخ  -

      ٌغ١ّغ األؽشاف؟ خِزبؽاٌٛعبئً  ًٖ٘ ٘ز  -

      رزخز٘ب اٌّإعغخ فٟ ؽبٌخ ػذَ اإلٌزضاَ ثأخالل١بد إٌّٙخ؟ً٘ ٕ٘بن ئعشاءاد  -

 

 *عإاي ؽبوُ

 
  :اٌغٙبص اإلداسٞ -1

  :اٌم١بدااد االداس٠خ ٚاٌؼب١ٍِٓرم١١ُ أداء رذس٠ت ٚ 1/5
  :اٌزذس٠ت1/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

ال 

 ٠زٛافش

5 9 2 4 

      ؟ ثبٌّإعغخ ٌؼب١ٍِٓاٌٍم١بداد االداس٠خ ًٚ٘ ٠زُ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ  -
      **ػٕذ أخز١بس اٌم١بداد االداس٠خ ؟ّؼب١٠ش ً٘ اٌزذس٠ت ٠إخز وأؽذ اٌ -

 

 ** رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ

 

  داء:األرم١١ُ  1/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ؟ اٌؼب١ٍِٓاٌم١بداد االداس٠خ ٌٚزم١١ُ أداء زٕٛػخ ً٘ رغزخذَ اٌّإعغخ ٚعبئً ِ -

 

 

  :اٌٛظ١فٟ اٌشػب  1/9

  ٚعبئً ل١بط اٌشػب اٌٛظ١فٝ: 1/9/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
 ِغزٛٞ اٌشػب اٌٛظ١فًٟ٘ رغزخذَ اٌّإعغخ ٚعبئً ِزٕٛػخ ٌم١بط   -

 *ؼب١ٍِٓ؟ٌٍ
     

      **ٔزبئظ ل١بط اٌشػب اٌٛظ١فٝ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌّإعغخ؟عزفبدح ِٓ رُ االً٘  -
 

 *عإاي ؽبوُ

 ** ِٓ خالي اٌّمبثالد ٚرمذ٠ُ اٌٛصبئك اٌذاٌخ ػٍٟ رٌه

   

 الموارد:-6
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  اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌّبد٠خ: 5/5
  :اٌغ٠ٕٛخ  اٌّب١ٌخ اٌّٛاسد 5/5/5              

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ً٘ ٕ٘بن خطخ ِؼزّذح ِٓ ِغٍظ اٌّإعغخ رؾذد ثٕٛد ِٚظبدس اإلٔفبق ٌزغط١خ  -

  **؟ فٟ اٌّغبالد األوبد١ّ٠خ اٌّخزٍفخ خطخ اٌّإعغخ
     

اٌخطخ  ِغ ِب عبء فٟعت رزٕب رار١ب( –)ِٓ اٌّٛاصٔخ زبؽخ ً٘ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّ -

 ؟اٌزٕف١ز٠خ
     

      غُ اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍّإعغخ خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ األخ١شح؟ِب ِذٞ اٌزطٛس فٟ ؽ-
 ** ٠زُ اإلؽالع ػٍٟ ِؾؼش ِغٍظ اٌّإعغخ اٌّزؼٍك ثبٌّٛػٛع / اإلؽالع ػٍٟ اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ. 

 

  :ّجبٟٔاٌ 5/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ؟**ٍّإعغخاألوبد١ّ٠خ ٌٔشطخ األخ ً٘ ِغبؽخ اٌّجبٟٔ وبف١خ ٌّّبسع    -
)اٌز٠ٛٙخ/ االػبءح اٌطج١ؼ١خ/  ً٘ اٌّجبٟٔ ِالءِخ ٌّّبسعخ أٔشطخ اٌّإعغخ؟-

 **..اٌخ(
     

ً٘ رزٛافش اٌزغ١ٙضاد ٚاٌّؼذاد اٌّخزٍفخ ٌزؾم١ك األِٓ ٚاٌغالِخ فٟ ِجبٟٔ -

 **اٌّإعغخ؟
     

      ً٘ رزظف اٌّإعغخ ثبٌٕظبفخ؟ -
 ”Norms check list“ع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد ** ٠زُ اٌشعٛ

 

  ّشافك األعبع١خ:اٌ 5/5/2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      **؟اٌفئبد اٌّخزٍفخ ثبٌّإعغخ أػذاد اؽز١بعبد ٌزغط١خ ً٘ اٌّشافك اٌّزبؽخ وبف١خ -
      ً٘ ٘زٖ اٌّشافك اٌّزبؽخ طبٌؾخ ٌالعزخذاَ؟-

(* أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ / اٌطالة ٚاٌطبٌجبد / رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ/ اٌؼبٍِْٛ / اٌضائشْٚ )اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد*
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  زغ١ٙالد اٌّبد٠خ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد:اٌ 5/9
  اٌزغ١ٙالد اٌّبد٠خ اٌخبطخ ثّّبسعخ األٔشطخ اٌطالث١خ :5/9/5   

 

 م١١ُِغزٛٞ اٌز اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ً٘ رزٛافش رغ١ٙالد ِبد٠خ وبف١خ ٌّّبسعخ األٔشطخ اٌطالث١خ؟ )س٠بػ١خ / ف١ٕخ  -

  **/ اعزّبػ١خ/ وشف١خ/ ... اٌخ(.
     

ِب ِذٜ طالؽ١خ ٘زٖ اٌزغ١ٙالد ٌالعزخذاَ اٌفؼٍٝ فٝ ِّبسعخ األٔشطخ  -

 اٌطالث١خ اٌّخزٍفخ؟
     

 

 ”Norms check list“ّزطٍجبد * ٠زُ اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌ  

 

  األعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚاٌّؼبًِ: 5/9/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ِب ِذٜ وفب٠خ اٌّؼبًِ اٌّزخظظخ فٝ اٌّإعغخ ؟ )لذ ال ٠ٕطجك ػٍٟ ثؼغ   -

  )اٌّإعغبد
     

 ّؼبًِ/ اٌٛسػ اٌف١ٕخاٌّؼذاد ٚاالعٙضح اٌّغزخذِخ فٝ ٘زٖ إٌِبعجخ ِب ِذٜ  -

 ؟ٌزؾم١ك اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ
     

      **ً٘ رزٕبعت أػذاد اٌؾبعجبد اٌّزبؽخ ثبٌّإعغخ ِغ أػذاد اٌطالة ؟ -
 ”Norms check list“* ٠زُ اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد   

 

  رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد: 5/9/2 
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ رٛعذ لٛاػذ ث١بٔبد ثبٌّإعغخ؟ -
      ً٘ ٌٍّإعغخ ِٛلغ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ )ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ/ ٌغبد أخشٞ(؟  -
      ً٘ ٠زؼّٓ اٌّٛلغ ِؼٍِٛبد ِزٕٛػخ ٚؽذ٠ضخ ػٓ اٌّإعغخ ؟ -
ٚٔخ/ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبً٘ خذِخ االٔزشٔذ ثبٌّإعغخ ِزبؽخ  -

 **؟ اٌطالة
     

 ٠زُ ِالؽظخ ٚاعزخذاَ إٌمبؽ اٌّزبؽخ ثّىبرت اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ ٚااللغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌّىزجخ. ** 

 .ؽبٌت ٌىً ٔمطخ( ٠91زُ ِالؽظخ ٚاعزخذاَ ػذد ٔمبؽ االٔزشٔذ اٌّخظظخ ٌٍطالة ) 
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  :اٌج١ئخ اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚر١ّٕخ -7
  اٌج١ئخ:ر١ّٕخ خطخ خذِخ اٌّغزّغ ٚ 1/5 
 

  خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ:أٔشطخ اٌزٛػ١خ ث 1/5/5 

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
 **ً٘ ٕ٘بن ثشاِظ ٌٍزٛػ١خ ثأٔشطخ خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٌىً ِٓ: -

 اٌطالة 

 ُٙأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ٔٚ 

 لخ.األؽشاف اٌّغزّؼ١خ راد اٌؼال   

     

  

 
 

   ٍٟ رٕف١ز اٌجشاِظػ**٠زُ اإلؽالع ػٍٟ ااٌخطخ اٌّؼزّذح ِٓ ِغٍظ اٌّإعغخ اٌؾبوُ ، ٚاٌٛصبئك اٌذاٌخ 
 

  اٌخطخ ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ:  1/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
 ً٘ رٛعذ خطخ ِٛصمخ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ؟*-

 

     

       **ِب ٟ٘ اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٌزطج١ك خطخ خذِخ اٌّغزّغ؟-
 

 * عإاي ؽبوُ        

 **رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ ػٍٟ رٕف١ز اٌخطخ          

 

  رفبػً اٌّإعغخ ِغ اٌّغزّغ :  1/9
  مشاركة األطراف المجتمعٌة فً مجالس المؤسسة: 7/2/0

 اٌزم١١ُِغزٛٞ  اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      **ً٘ رشبسن االؽشاف اٌّغزّؼ١خ اٌّخزٍفخ فٝ ِغبٌظ اٌّإعغخ؟ -

ً٘ رشبسن األؽشاف اٌّغزّؼ١خ فٝ أٔشطخ اٌّإعغخ ) ئػذاد اٌجشاِظ -

 **(؟/ ٚغ١ش٘بػ١ذ اٌخشع١ٓ / فشص اٌزٛظف/ اٌزؼ١ّ١ٍخ / رذس٠ت اٌطالة
     

 

 

 \ػٍٟ رٕف١ز اٌخطخ**رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ 

 

 سػب األؽشاف اٌّغزّؼ١خ: 1/9/9  

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
قٌاس مستوى رضا األطراف ما هى الوسائل التى تستخدمها المؤسسة ل-

 ؟سنوٌاخدمات المجتمع وتنمٌة البٌئة التً تقدمها نحو المجتمعٌة 
     

        ** سػب األؽشاف اٌّغزّؼ١خ؟زبئظ ل١بط االعزفبدح ِٓ ًٔ٘ رُ -
 االعزفبدح ِٓ ل١بط سػب األؽشاف اٌّغزّؼ١خ.**رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ ػٍٟ 
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  :اٌغٛدح ئداسح بَمذسح اٌّإعغ١خ ٚٔظاٌرم٠ُٛ  -1

  :ٌٍمذسح اٌّإعغ١خاٌّغزّش زم٠ُٛ ا1/5ٌ
   ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ : 1/5/5

 اٌزم١١ُ ِغزٛٞ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
 أثؼبد ٚػٕبطش اٌمذسح اٌّإعغ١خ ثظفخ دٚس٠خ؟*م٠ُٛ رزُ ً ٠٘ -

 
     

 

      **زم٠ُٛ ِغ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ اٌّخزٍفخ ؟اًٌ٘ ٠زُ ِٕبلشخ ٔزبئظ  -

 عإاي ؽبوُ*   
  .رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ ػٍٟ رٕف١ز اٌخطخ **
 

  :للقدرة المؤسسٌةأنشطة التعزٌز والتطوٌر  1/5/9
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش

ِب ٘ٝ اٌّّبسعبد ٚاألٔشطخ اٌخبطخ ثبٌزؼض٠ض ٚاٌزط٠ٛش ٌٍمذسح اٌّإعغ١خ ٚاٌزٝ  -

 ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ؟اػزّذد ػٍٝ 
     

 االستفادة من نتائج التقوٌم **تقدم المؤسسة الوثائق الدالة علً ت

 
   اٌغٛدح: داسحئ بَٔظ 1/9

  دح:دػُ ٚؽذح ػّبْ اٌغٛ 9/5/ 1

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٠زٛافش ٌٍٛؽذح اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌّإٍ٘خ ؟ -
      **)أ(؟ ٌٍٛؽذح ٌّّبسعخ أٔشطزٙب اٌىبف١خ ّب١ٌخ اٌّخظظبد رزٛافش اًٌ٘  -
      ** )ة(ّخ ٌٛؽذح ػّبْ اٌغٛدح ٌّّبسعخ أٔشطزٙب؟ً٘ رزٛافش اٌزغ١ٙضاد اٌّالئ -
ِٕبلشخ اٌّٛػٛػبد اٌّغبٌظ اٌشع١ّخ ثبٌّإعغخ ػٕذ ً٘ ٠شبسن ِذ٠ش اٌٛؽذح فٝ  -

 ** )ط(دح؟ ثبداسح اٌغٛاٌزٝ رزؼٍك 
     

 أ ٠زُ اإلؽالع ػٍٟ ثٕٛد ا١ٌّضا١ٔخ ٚوزا ِٓ خالي ِمبثٍخ ِذ٠ش اٌٛؽذح**

  ”Norms check list“زطٍجبد ٠زُ اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّ **ة

  ػٍٟ ِؾبػش اٌغٍغبد اٌشع١ّخ **ط ٠زُ اإلؽالع 

 

  اٌغٛدح: ئداسحِّبسعبد 9/9/ 1

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
 ِب ٘ٝ اٌّّبسعبد اٌخبطخ ثبداسح اٌغٛدح ٚاٌّزؼٍمخ ثأثؼبد ٚػٕبطش اٌمذسح اٌّإعغ١خ؟ -

 
     

      ** االؽشاف اٌّؼ١ٕخ فٝ ٘زٖ اٌّّبسعبد؟ ً٘ شبسوذ -
فٟ ِّبسعبد  ؼبٍِْٛ (  طالة / اٌ ١خ / اٌ غبَ اٌؼٍّ ١ب/ األل ١خ )اإلداسح اٌؼٍ ** رمذَ اٌّإعغخ اٌٛصبئك اٌذاٌخ ػٍٟ ِشبسوخ األؽشاف اٌّؼٕ

 ئداسح اٌغٛدح
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  :اٌطالة ٚاٌخش٠غْٛ -5

  :ٚرٛص٠غ اٌطالة ٚرؾ٠ًٛ ع١بعبد لجٛي 5/5

  ٔظُ لجٛي ٚرؾ٠ًٛ اٌطالة: 5/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ لٛاػذ اٌمجٛي ِؼٍٕخ؟  -
      ً٘ ٠زُ ئػذاد ٚرٕظ١ُ ثشاِظ رؼش٠ف١خ ٌٍطالة اٌغذد؟ -
      ً٘ ٕ٘بن لٛاػذ ٌزٛص٠غ اٌطالة ػٍٝ اٌزخظظبد اٌّخزٍفخ؟ -
      ً لٛاػذ  اٌزؾ٠ًٛ ِؼٍٕخ؟٘ -
      **اٌزؾ٠ًٛ ِٓ ٚئٌٝ اٌّإعغخ ع٠ٕٛبا؟ ؽٍجبد ِب ٘ٝ ٔغجخ  -
      .***َ أػذاد اٌطالة اٌّمج١ٌٛٓ ِغ اٌّـــٛاسد اٌّزبؽخ ٌٍّإعغخً٘ ٠زالء -

 ** ص٠بدح ٔغجخ ؽٍجبد اٌزؾ٠ًٛ ئٌٟ اٌّإعغخ رذي ػٍٟ اٌغّؼخ اٌغ١ذح ٌٍّإعغخ ثبػزجبس٘ب ِإعغخ عبرثخ

٠زُ اٌّؼ١ٍّخ )*** اٌّٛاصٔخ اٌّخظظخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ / عؼخ اٌّذسعبد ٚاٌّؼبًِ / أِىب١ٔبد األٔشطخ اٌطالث١خ / رٛفش األعٙضح 

   (”Norms check list“اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد 

 

  اٌطـــــــالة اٌٛافــــــــذْٚ:عزة   5/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ٠زٛافش ال
        **؟ خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ اٌّبػ١خاٌطالة اٌٛافذ٠ٓ  رطٛس أػذادِب ٘ٛ   -
      ثشاِظ ٚأٔشطخ ِؼ١ٕخ ٌشػب٠خ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ؟رٛعذ ً٘  -

عبرثخ ٌٍطالة وّإعغخ اٌّزضا٠ذ ئٌٟ عّؼخ اٌّإعغخ اٌغ١ذح الرغبٖ ( ، ٠ٚذي اٗ/ ِزٕبلظ ٗ/ صبثز ح)ِزضا٠ذاالرغب٘بد ** ٠زُ ل١بط 

 اٌٛافذ٠ٓ.  
 

 

 

  اٌطالة:ٚسػب٠خ دػـُ  5/9

  :اٌطالثٟذػُ اٌ 5/9/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      (؟ِٚب شبثٗ رٌه /ٝ/ ٔفغدػُ ِبٌٝ/ ػ١ًٕٝ٘ ٕ٘بن ٔظبَ ِؼزّذ ٌٍذػُ اٌطالثٟ ) -
       **رٜٚ اإلؽز١بعبد اٌخبطخ؟ٌٍطالة  رمذِٗ اٌّإعغخاٌذػُ ِؼ١ٕخ ِٓ أٔٛاع ً٘ ٕ٘بن  -

  ** دػُ ٔفغٟ / رغ١ٙالد ئٔشبئ١خ / دػُ أوبد٠ّٝ

  صب١ٔبا: اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخصب١ٔبا: اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
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  اٌظؾ١خ:١خ ٚاالعزّبػاٌشػب٠خ   5/9/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ  اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط 

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٕ٘بن ٔظبَ ِؼٍٓ ٌٍشػب٠خ االعزّبػ١خ ٌٍطالة؟  -
      **خ؟ئِغٙضح ٌٍؾبالد اٌطبس ؽج١خ حػ١بدٕ٘بن ً٘  -

 ”Norms check list“٠زُ اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد ** 

 

  اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّزؼضش٠ٓ:سػب٠خ   5/9/2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ؟خفٝ اٌذساع ً٘ ٕ٘بن لٛاػذ ِٛصمخ ٌزؾذ٠ذ اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّجذػ١ٓ ٚاٌّزؼضش٠ٓ -
      اٌّبػ١خ؟                       خّظ ِب ٘ٛ رطٛس ٔغجخ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ػ١ٍّبا خالي اٌغٕٛاد اٌ -
      **أ؟ اٌّطجمخ ثبٌّإعغخ ٚرؾف١ض اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّجذػ١ٓسػب٠خ ِب ٟ٘ ٚعبئً  -
**ً٘ ٕ٘بن ثشاِظ ٌشػب٠خ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ فٟ اٌذساعخ؟ -

ة
       

ف١خ رؾذ٠ذ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّجذػ١ٓ / ثشٔبِظ سػب٠خ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ / رؾف١ض أدثٟ/ رؾف١ض ِبدٞ / ئٌؾبق أ ِضً و١ **

 اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ثبٌّششٚػبد اٌجؾض١خ / غ١ش٘ب

** 
ة

ِضً و١ف١خ رؾذ٠ذ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ دساع١ب / ص٠بدح اٌغبػبد اٌّىزج١خ ٌّمبثٍخ ٘إالء اٌطالة / ؽظض ػ١ٍّخ أٚ  

 غ١ش٘ب سػب٠خ ٔفغ١خ / شاد ٔظش٠خ ئػبف١خ / ئسشبد أوبد٠ّٟ خبص / ِؾبػ

 

   :األوبد٠ّٟاٌزٛػ١خ ٚاإلسشبد   5/9/4

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٕ٘بن د١ًٌ ٌٍطبٌت؟ -
      ً٘ ٘زا اٌذ١ًٌ ِزبػ ٌغ١ّغ اٌطالة؟   -
 (**:د األوبد٠ّٟفٝ ؽبٌخ ئعزخذاَ ٔظبَ اإلسشب)

 ٠زُ رٛػ١خ ٚئػالَ اٌطالة ثٕظبَ اإلسشبد األوبد٠ّٝ؟ ً٘ 
  ختيار وتعيين المرشد األكاديمى؟رسمية وموثقة الآليات ىل ىناك 

     

 )فٝ ؽبٌخ ئعزخذاَ ٔظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ(**:

 ٠زُ رٛػ١خ ٚئػالَ اٌطالة ثٕظبَ اٌش٠بدح اٌؼ١ٍّخ ؟ ً٘ 

 خز١بس ٚرؼ١١ٓ اٌشائذ اٌؼٍّٟ ؟سع١ّخ ِٚٛصمخ الآ١ٌبد ً٘ ٕ٘بن 

     

٠زُ ِؼب (. أِب فٝ ؽبٌخ رطج١ك إٌظب١ِٓ 91** ٠مَٛ اٌّشاعغ ثزم١١ُ خبط١خ ٚاؽذح فمؾ فٝ ؽبٌخ رطج١ك أؽذ إٌظب١ِٓ )اٌذسعخ= 

 (. 91رم١١ُ ٔفظ اٌخبط١خ ثبعزخذاَ ٔفظ اٌذسعخ )

 

  األٔشطخ اٌطالث١ــخ: 5/2
  :اٌّشبسوخ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ 5/2/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ً٘ ٕ٘بن رضا٠ذ فٝ ٔغجخ اٌطالة اٌّشبسو١ٓ فٝ األٔشطخ اٌّخزٍفخ ثبٌّمبسٔخ ثبالػٛاَ  -

 اٌخّظ اٌغبثمخ؟
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  ١ّض اٌّإعغخ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ:: ر5/2/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ؟ً٘ ؽظٍذ اٌّإعغخ ػٍٝ ِشاوـــــض ِزمـذِخ فٝ األٔشطخ اٌطالث١ـخ  -
       ؟ٌزمذ٠ش ِٚىبفأح اٌّزفٛل١ٓ فٝ األٔشطخ اٌطالث١خ ٔظًُ٘ ٕ٘بن  -  

 

  اٌخش٠غْٛ: 5/4

  :: خذِبد اٌخش٠غ5ْٛ/ 5/4
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
-  

 **إلػذاد اٌخش٠غ١ٓ ٌغٛق اٌؼًّ؟ع١بعخ اٌّإعغخ ً٘ ٌذٜ  
     

      ً٘ ٕ٘بن ٚؽذح ٌّزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ؟ -
      ً٘ ٕ٘بن ساثطخ ٌٍخش٠غ١ٓ؟  -

٠ّىٓ االؽالع ػٍٝ ثشاِظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ/ دػٛح ِٕظّبد عٛق اٌؼًّ ٌؼ١ذ اٌخشع١ٓ ٠َٚٛ اٌزٛظف/ دٚساد ** 

 ق اٌؼًّ/ ِٚب غ١ش٘ب.رذس٠ج١خ ِزخظظخ ثبٌزٕغ١ك ِغ ِٕظّبد عٛ

  

  :اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ -9

  :أٚ ِؼب١٠ش أخشٞ ِؼزّذح ِٓ ا١ٌٙئخّؼب١٠ش االوبد١ّ٠خ اٌم١ِٛخ اٌّشعؼ١خ اٌ 9/5

  :رجٕٟ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ 9/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      *ً٘ رزجٕٝ اٌّإعغخ ِؼب١٠ش اوبد١ّ٠خ ِؾذدح؟   -

 * عإاي ؽبوُ

 
 

  رٛافك اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ : 9/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ذ رظ١ُّ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ؟ ػًٕ٘ سٚػ١ذ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ   -

 

  اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ: -2

  عبد اٌّغزّغ ٚاٌز١ّٕخ:اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚئؽز١ب 2/5
 

  ِخ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ إلؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ:ءِال  2/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ؟ارخزد اٌى١ٍخ اعشاءاد ٌذساعخ عٛق اٌؼًّ ػٕذ رظ١ُّ اٌجشاِظً٘   -
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  رظ١ُّ ٚرط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ:  2/9

  :اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌجشاِظرظ١ُّ  2/9/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٕ٘بن رٛط١ف ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ؟ -
      ِب ٘ٛ ِذٜ ِطبثمخ ِظفٛفخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ أل٘ذاف اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٝ؟ -

 

  اد اٌذساع١خ:رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش اٌجشاِظ ٚاٌّمشس  2/9/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٕ٘بن اعشاءاد ِٛصمخ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ/ اٌّمشساد اٌذساع١خ؟  -
       ؟اٌخبسع١١ٓ  ِب ٘ٛ ِذٜ اإلعزفبدح ِٓ رمبس٠ش اٌّشاعؼ١ٓ -
       **؟٠ش اٌغ٠ٕٛخ ٍزمبسٔز١غخ ٌشساد ٌجشاِظ ٚاٌّمارؾذ٠ش ٚرط٠ٛش رُ ِب ٘ٛ  -

 ** ً٘ رُ رؾذ٠ش أٚ رط٠ٛش فٟ اٌّمشساد خالي اٌغٕٛاد اٌضالس األخ١شح؟ / ً٘ رُ اٌزؾذ٠ش ؽجمب ٌّب عبء فٟ اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ؟
  ً٘ رجٕٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٘زا اٌزؾذ٠ش؟/ 

 

 

  ِإششاد فبػ١ٍخ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ:  2/ 2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
خّظ ٌااٌغٕٛاد رطٛس ػذد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثىً ثشٔبِظ دساعٟ  خالي ِب ٘ٛ  -

 ؟اٌّبػ١خ 
     

رطٛس ٔغجخ إٌغبػ فٟ اٌفشق اٌذساع١خ )أٚ اٌّغز٠ٛبد( اٌّخزٍفخ فٝ وً ِب ٘ٛ  -

 اٌّبػ١خ؟ خّظ اٌاٌغٕٛاد ثشٔبِظ دساعٟ خالي 
     

      ؟فٝ رط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّإششاد اٌغبثمخزفبدح ِٓ دالالد ً٘ رُ االع -

 
 

  :اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -4

   ئعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:  4/5
  رٛافش ئعزشار١غ١خ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:  4/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      *ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٝ اٌّإعغخ؟ ٍٕخ ِٚؼ ً٘ رٛعذ ئعزشار١غ١خ ِٛصمخ  -
      ً٘ شبسن فٝ ئػذاد٘ب األؽشاف اٌّؼ١ٕخ داخً ٚخبسط اٌّإعغخ؟   -

 عإاي ؽبوُ* 
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  ِشاعؼخ ئعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:  4/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
  :زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٝ ػٛءئعزشار١غ١خ اٌِب ٟ٘ أٚعٗ رط٠ٛش   -

 اإلِزؾبٔبد ِشاعؼخ ٔزبئظ 
 االطراف المعنية المختمفة؟ نتائج اإلستقصاء الموجو الى 

     

 

 

  اعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ : 4/5/2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      **؟  ٌٍزؼٍُ ّغزٙذفخٌّخشعبد اٌٌزؾم١ك ااٌّغزخذِخ اٌزؼ١ٍُ أّبؽ رٛافك ِب ِذٜ   -
      اٌزؼٍُ اٌزارٝ؟ ١ّٕخ لذساد اٌطالة ػٍٝ اٌّمشساد اٌذساع١خ ػٍٝ رغبػذ ً٘ ر -

 ** رشاعغ أّٔبؽ اٌزؼ١ٍُ ِٓ د١ًٌ ِّبسعبد ا١ٌٙئخ.

 

  اٌغ١بعبد اٌّزجؼخ فٝ اٌزؼبًِ ِغ ِشبوً اٌزؼ١ٍُ: 4/9

  ِشىالد اٌزؼ١ٍُ: 4/9/5

 ٌزم١١ُِغزٛٞ ا اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
فٝ  رزجؼٙب اٌّإعغخ ٌّؼبٌغخ ِشىالد اٌزؼ١ٍُاٌزٟ  غ١بعبد اٌِب ٘ٛ ِشدٚد  -

 اٌّغبالد اٌزب١ٌخ**؟:
     

      اٌىضبفخ اٌؼذد٠خ ٌٍطالة.  -
      ػؼف اٌّٛاسد.  -
      أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. ٔمض  -
      اٌذسٚط اٌخظٛط١خ. -
      .غ اٌؼ١ٍّخرٛافش اٌّشاعػذَ  -
      ػؼف ؽؼٛس اٌطالة.  -

فٟ ؽبٌخ ػذَ ٚعٛد أؽذ أٚ ثؼغ ِٓ  اٌّشىالد اٌغبثمخ رؾظً اٌّإعغخ ػٍٟ اٌذسعخ اٌىبٍِخ اٌّٛػؾخ لش٠ٓ وً ** 

ص٠بدح اٌّٛاسد  / . ٠ٚزُ ل١بط ِشدٚد ٘زٖ اٌغ١بعبد ِٓ خالي ص٠بدح ٔغجخ ؽؼٛس اٌطالة/ اسرفبع ٔغجخ إٌغبػخبط١خ
   ٌجشش٠خ ٚغ١ش٘ب.اٌّب١ٌخ ٚا
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 ٠ٕطجك                      ال ٠ٕطجك                     اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍطالة: 4/2

  ثشاِظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ: 4/2/5   

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      *ً٘ ٠ٛعذ ثبٌّإعغخ ثشاِظ ِٛصمخ ٌٍزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍطالة؟ -
      ً٘ ٠زُ رظ١ُّ ٚرٛط١ف ٘زٖ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚفمبا ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ؟ -
      ً٘ ٕ٘بن آ١ٌبد ِٛصمخ ٌزم٠ُٛ ٔزبئظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ ٌٍطالة؟  -
      ً٘ رإخز ٔزبئظ اٌزذس٠ت فٟ ػ١ٍّخ رم٠ُٛ اٌطالة؟ -
       ٌٍطالة ؟ً٘ ٕ٘بن ِإششاد ٌم١بط فبػ١ٍخ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٝ  -

  *عإاي ؽبوُ
 

  رم٠ُٛ اٌطالة: 4/4

 أعب١ٌت رم٠ُٛ اٌطالة:  4/4/5  

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ ٕ٘بن آ١ٌبد ٌٍزأوذ ِٓ اعز١فبء االِزؾبٔبد ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ؟    -

      فخ ؟ **ً٘ رم١ظ االِزؾبٔبد ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذ
ػٍٟ ِغزٛٞ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٌٍزأوذ ِٓ ػذاٌخ رم٠ُٛ )ِّبسعبد( ً٘ ٕ٘بن آ١ٌبد  -

 اٌطالة؟ 
     

      رزغُ ٔزبئظ رم٠ُٛ اٌطالة ثبٌؼذاٌخ؟ **ً٘  -
      ً٘ ٠زُ رؾ١ًٍ ٔزبئظ رم٠ُٛ اٌطالة ػٍٝ ِغزٛٞ اٌفشق اٌذساع١خ/ اٌّمشساد؟. -
      ظ رم٠ُٛ اٌطالة فٝ رط٠ٛش اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ؟ِب ٘ٛ ِذٜ اإلعزفبدح ِٓ ٔزبئ  -
      رظٍّبد اٌطالة ؟ ً٘ رُ ئرخبر لشاساد رظؾ١ؾ١خ فٟ ٔزبئظ االِزؾبٔبد فٟ ػٛء  -

ِب ٟ٘ اٌّّبسعبد اٌزٟ رزجؼٙب اٌّإعغخ ٌٍزأوذ ِٓ شفبف١خ ٔزبئظ االِزؾبٔبد 

 اٌشف٠ٛخ؟**
     

ٕزشٚالد ٚفؾض ػ١ٕبد ِٓ األٚساق االِزؾب١ٔخ ، ٚأٚساق اإلعبثخ ، ٍِٚف ٠زُ رٌه ِٓ خالي ص٠بسح فش٠ك اٌّشاعؼخ ٌٍى**

 (”Norms check list“٠زُ اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد ) اٌّمشس، ٚاإلعبثخ إٌّٛرع١خ
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  االِىبٔبد اٌّزبؽخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:  4/1

  اٌّىزجـــــــــخ:  4/1/5

 م١١ُِغزٛٞ اٌز اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      **ً٘ اٌزغ١ٙضاد اٌّزبؽخ رزفك ٚؽج١ؼخ ٔشبؽ اٌّىزجخ ٚأػذاد اٌطالة؟  -
ً٘ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌّغزخذِخ فٝ اٌّىزجخ ِزبؽخ ٌٍفئبد اٌّخزٍفخ  -

 اٌّغزٙذفخ؟
     

      **ً٘ ٠زٛافش األػذاد ٚاٌّإ٘الد إٌّبعجخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجخ ؟  -
      اٌؼ١ٍّخ؟ ِب ِذٜ ؽذاصخ اٌّشاعغ  -
      ** ً٘ رزٛافش اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌىبف١خ؟ -
      **ِب ٘ٝ ٔغجخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبد اٌّىزجخ ئٌٝ اٌؼذد اإلعّبٌٝ؟  -

 رطجك ػٕذ اٌّشاعؼخ لبئّخ اٌّزطٍجبد  **
 

 

 

  لبػبد اٌذساعخ ٚاٌّؼبًِ:  4/1/9

 اٌزم١١ُِغزٛٞ  اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ِب ِذٜ رٕبعت لبػبد اٌّؾبػشاد ٚاٌفظٛي اٌذساع١خ ِغ أػذاد اٌطالة ؟   -
      ِب ِذٜ رٕبعت اٌّؼبًِ ِغ أػذاد اٌطالة ؟ **  -
      ِب ِــــــذٜ وفب٠خ االِىب١ٔبد اٌّؼ١ٍّخ )األعٙضح اٌالصِخ ٌزؾم١ك اٌّغزٙذف(؟  -
      ٌىبفٝ ِٓ اٌف١١ٕٓ اٌّزخظظ١ٓ ٌٍّؼبًِ؟ً٘ ٠زٛافش اٌؼذد ا -
      ِب ِذٞ وفب٠خ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌذاػّخ ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ؟  -

  ”Norms check list“٠زُ اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطٍجبد  - لذ ال رٕطجك ػٍٟ ثؼغ اٌّإعغبد **

 

  سػب اٌطالة: 4/5

  ل١بط ٚرم١١ُ سػب اٌطالة: 4/5/5  

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ بػؼخ ٌٍم١بطاٌخظبئض اٌخ

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش

 : ً٘ ٠زُ ئعشاء ئعزمظبء ٌم١بط سػب اٌطالة فٟ ِغبالد -

  اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

  ع١بعبد اٌزظٍُ ِٓ االِزؾبٔبد 

  وفب٠خ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٌألٔشطخ اٌطالث١خ 

 ّٟاعزخذاَ ٔزبئظ االِزؾبربد فٟ رؾغ١ٓ ِغزٛٞ اٌزؾظ١ً األوبد٠ 

 خ اإلعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٔظُ اٌشػب٠ 

     

ً٘ رُ ارخبر اٌمشاساد ٚاإلعشاءاد إٌّبعجخ ٌإلعزفبدح ِٓ ٔزبئظ ل١بط سػب   -

 اٌطالة ؟
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  أعضاء ىيئة التدريس: -5    

  وفب٠خ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ: 1/5

  أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: 1/5/5  

 ١١ُِغزٛٞ اٌزم اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      **ً٘ ٔغجخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ئٌٝ اٌطالة رزفك ِغ اٌّؼذالد اٌّشعؼ١خ؟ -
ً٘ ٠زٛافش اٌؼذد اٌىبفٝ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّإ١ٍ٘ٓ ٌٍزذس٠ظ فٝ  -

 اٌزخظظبد اٌّخزٍفخ فٝ وً ثشٔبِظ رؼ١ٍّٝ؟
     

  (10:5)( / اٌى١ٍبد إٌظش٠خ 91:5اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ )** 
 

  أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ: 1/5/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ً٘ ٔغجخ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ئٌٝ اٌطالة رزفك ٚاؽز١بعبد اٌخطخ  -

 **اٌزؼ١ّ١ٍخ؟
     

/ اٌفبئغ فٝ أػؼبء ا١ٌٙئخ  ً٘ رُ ئرخبر اعشاءاد ِؼ١ٕخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؼغض -

 ٔخ؟ اٌّؼبٚ
     

 91:5 إٌغجخ اٌّشعؼ١خ:  **

            
  ر١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ:  1/9

  خطة التدريب: 5/2/5   

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      اٌّؼبٚٔخ؟ الػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ رؾذ٠ذ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ٠زُ ً٘  -
      ً٘ ٠زُ رٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ رٍجٝ اإلؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌىً فئخ؟  -
      **ً٘ رٛعذ ِإششاد ا٠غبث١خ ٌّشدٚد اٌزذس٠ت؟ -

   / ٔزبئظ رم١١ُ اٌطالة ٌٍّمشساد اٌذساع١خ سػب اٌطالة ػٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اإلؽالع ػٍٟ ٔزبئظ اعزمظبء** ٠زُ ِٓ خالي 
 

  رم١١ُ أداء/ سػب أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ:  1/2

   أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ / أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ:أداء ٠ُ ٛرم 1/2/5    

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
٠ُ أداء أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ أػؼبء ا١ٌٙئخ ًٛ٘ ٕ٘بن لٛاػذ ِفؼٍخ ٌزم  -

 **؟ اٌّؼبٚٔخ
     

      ً٘ ٠زؼّٓ اٌزمش٠ش اٌغٕٜٛ ٌٍّإعغخ ٔزبئظ  رؾ١ًٍ  ٘زا اٌزم١١ُ ؟  -
      االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ ٘زا اٌزم١١ُ ؟  ً٘ ٠زُ  -
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** ٠زُ ِٓ خالي اإلؽالع ػٍٟ اعزّبسح رم١١ُ أداء أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ  )ِضً : ِزٛعؾ األػجبء اٌزذس٠غ١خ ، 

( / / عٍت اٌّششٚػبد ٚر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ جؾضٟ، اٌّشبسوخ فٟ اٌّإرّشاد، رم١١ُ اٌطالة، اإلٔزظبَ فٟ اٌّؾبػشاداإلٔزبط اٌ

  ع١بعبد اٌّإعغخ فٟ دٚس٠خ اٌزم٠ُٛ
 

  أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ:سػب  1/2/9   

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ٠زُ رم١١ُ ِغزٜٛ اٌشػب اٌٛظ١فٝ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ/ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ؟ً٘   -
      اإلعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌزم١١ُ؟ ِب ٘ٝ أٚعٗ  -

 

 

 

 

 ٠ٕطجك            ال ٠ٕطجك                 :اٌؼٍّٝ ٚاالٔشطخ اٌؼ١ٍّخ االخشٞ اٌجؾش -5

  خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ: 5/5

  ٍجؾش اٌؼٍّٝ:رٛافش خطخ ٌ 5/5/5    

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      *ً٘ رٛعذ خطخ ِٛصمخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌّإعغخ ؟ -
      **خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌّإعغخ ثخطخ اٌغبِؼخ ؟ً٘ رشرجؾ  -

 *عإاي ؽبوُ

 اٌى١ٍخ ثخطخ اٌغبِؼخ. ** ٠زُ ِٓ خالي اإلؽالع ػٍٟ خطخ اٌغبِؼخ اٌجؾض١خ ِٚذٞ أسرجبؽ خطخ

 

 

  وفبءح اٌؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ: 5/9

  ِإششاد اٌىفبءح: 5/9/5          

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ِب ٘ٛ ػذد األثؾبس إٌّشٛسح ِؾ١ٍبا ٚد١ٌٚبا ثبٌٕغجخ ٌٍؼذد اإلعّبٌٝ ألػؼبء ١٘ئخ   -

 **؟حخالي اٌغٕٛاد اٌخّظ األخ١ش اٌزذس٠ظ
     

      ً٘ رٛعذ لٛاػذ ث١بٔبد ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ثبٌّإعغخ؟  -
      ً٘ ٠ٛعذ ثؾٛس ػ١ٍّخ ِشزشوخ ِغ ِإعغبد ػ١ٍّخ د١ٌٚخ؟  -
ً٘ رغزف١ذ اٌّإعغبد اإلٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخ ِٓ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ اٌخبطخ   -

 ثبٌّإعغخ؟ 
     

** > 11  = %4  ،10- 14  = %2  ،91 – 42%  =9  ،5- 94 = %5 

 

 

  ِغبّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ دػُ ٚرؼض٠ض اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ: 5/9/9           

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      إلعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌّإعغخ فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؟ِب ٘ٝ أٚعٗ ا  -
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  ّٝ:ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍ  5/2

  ِظبدس ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍّٝ: 5/2/5  

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ِب ِذٜ وفب٠خ اٌّٛاصٔخ اٌّخظظخ ع٠ٕٛبا ألغشاع أٔشطخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ؟   -
خالي  ِشدٚد اٌّخظظبد اٌّب١ٌخ إٌّفمخ ػٍٝ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثبٌّإعغخِب ٘ٛ   -

 **؟اٌّبػ١خ اٌغٕٛاد اٌخّظ
     

ِٓ خالي ثشاءاد االخزشاع/ عٛائض ِؾ١ٍخ ٚػب١ٌّخ/ اٌّغزف١ذ١٠ٓ فٝ اٌمطبػبد االٔزبع١خ ِٓ اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ/ دػُ ِشاوض   **

 اٌجؾٛس ٚاٌز١ّض ثبٌّإعغخ.

   

  :اخشٜ أٔشطخ ػ١ٍّخ  5/4

  ِششٚػبد ثؾض١خ ٌِّٛخ ٚئرفبل١بد: 5/4/5  

 زم١١ُِغزٛٞ اٌ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ِششٚػبد ثؾض١خ ٌِّٛخ ِٓ ِإعغبد ثؾض١خ ِؾ١ٍخ/ د١ٌٚخ خالي ً٘ ٕ٘بن  -

 األخ١شح ؟خّظ اٌغٕٛاد اٌ
     

ِب ٟ٘ ٔغجخ اإلرفبل١بد اٌضمبف١خ اٌّفؼٍخ ئٌٟ ئعّبٌٟ األرفبل١بد اٌضمبف١خ خالي  -

 اٌجؾضٝ اٌذ١ٌٚخ؟ األخ١شح ث١ٓ اٌّإعغخ ِٚإعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚاٌخّظ غٕٛاد اٌ
     

 
 

  اٌّإرّشاد ٚاألٔشطخ اٌؼ١ٍّخ األخشٞ: 5/4/9     

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثأثؾبس ػ١ٍّخ أٚ ِمبالد  فٟ ِإرّشاد / ِذٜ ِشبسوخ ِب   -

  **ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ / ػب١ٌّخ؟ ٔذٚاد
     

      ؟ خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ االخ١شحٔذٚاد  ٚأِإرّشاد خ ثزٕظ١ُ ً٘ لبِذ اٌّإعغ -
      ِب ِذٜ ِشبسوخ اٌطالة فٝ اٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ؟ -

 (5 )% =94 -5، ( 9 )% =42 – 91،  (2 )% = 14 -10،  (4 )% =11 أوضش ِٓ**  
 

   
 

 ال ٠ٕطجك      ٠ٕطجك               اٌذساعبد اٌؼ١ٍــــب: -1

 عــبد إٌّّٛؽخ:اٌذس 1/5

 :اٌذثٍِٛبد ٚاٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ إٌّّٛؽخ 1/5/5  

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ِب ٘ٛ ػذد اٌذثٍِٛبد ٚاٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ ِٕؾزٙب اٌّإعغخ خالي اٌغٕٛاد   -

 األخ١شح ؟ اٌخّظ
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  ١ب:اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ اٌذساعبد اٌؼٍ  1/9

  ثشاِظ اٌذثٍَٛ / اٌّبعغز١ش / اٌذوزٛساٖ: 1/9/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ً٘ رُ رجٕٟ ٚرطج١ك ِؼب١٠ش ل١بع١خ أوبد١ّ٠خ ٌجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّخزٍفخ؟* -
      ً٘ ٕ٘بن رٛط١ف ِٛصك ِٚؼزّذ ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ؟  -
      ً٘ رّذ ِشاعؼخ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌّخزٍفخ ثٛاعطخ ِشاعؼ١ٓ خبسع١١ٓ ؟ -
ً٘ رزٛافك ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِغ اٌّؼب١٠ش اٌّشعؼ١خ األوبد١ّ٠خ ٌىً  -

 ثشٔبِظ ؟
     

 *عإاي ؽبوُ
 

  ٔظبَ اٌزغغ١ً ٚاإلششاف اٌؼٍّٝ:  1/9/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ٠زٛافشال 
      ً٘ رٍزضَ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ثزٛص٠غ اإلششاف ػٍٝ اٌشعبئً ٚفمبا ٌٍزخظض؟  -
ً٘ ٕ٘بن ئعشاءاد ِٛصمخ ِٚطجمخ ٌّزبثؼخ ٚرم١١ُ أداء اٌجبؽض١ٓ لجً ٚأصٕبء   -

 اٌزغغ١ً ٌٍذسعبد اٌؼ١ٍّخ؟ 
     

 

 

 ١ب:اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ اٌّزبؽخ ٌجشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍ 1/9/2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ِب ِذٜ ِالءِخ ػذد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍم١بَ ثأػجبء رذس٠ظ اٌّمشساد/ ثؾش  -

 فٟ وً ثشٔبِظ؟**
     

ِب ِذٜ ِالءِخ اٌزخظض اٌؼٍّٟ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمشساد اٌزٟ ٠شبسن فٟ  -

 رذس٠غٙب؟
     

فش االِىب١ٔبد ٚاٌزغ١ٙالد اٌّبد٠خ اٌالصِخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ فٝ ثشاِظ   ِب ِذٜ رٛا  -

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب؟
     

رشاعغ ِزٛعطبد األػجبء اٌزذس٠غ١خ ٌجؼغ أػؼبء ػ١ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌجشاِظ اٌّخزٍفخ فٟ ػٛء ِب ؽذدٖ لبْٔٛ رٕظ١ُ  **

 ظاٌغبِؼبد، ٚفٟ ػٛء اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠

 

 

  ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب:  1/2

  اإلٌزؾبق ثجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب : 1/2/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      أػذاد اٌطالة اٌّم١ذ٠ٓ فٝ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب؟رطٛس ِب ٘ٛ ِؼذي  -
      ٝ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب؟ ِب ٘ٝ ٔغجخ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ئٌٝ ئعّبٌٝ ػذد اٌطالة ف  -
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  رم٠ُٛ ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب: 1/2/9

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      ِغ اٌّخشعبد اٌّغزٙذفخ ٌٍزؼٍُ؟اٌطالة ؽشق رم٠ُٛ ً٘ رزٛافك   -
      ِب ِذٜ رٛافك اإلِزؾبٔبد ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد اٌّؼٍٕخ ٌٍطالة ؟  -
      ً٘ ٠مَٛ ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕشش اثؾبس ِٓ اٌشعبئً؟  -
      ً٘ رزغُ ؽشق رم٠ُٛ اٌطالة ثبٌؼذاٌخ ؟ ** -

  اٌشعٛع ئٌٟ لبئّخ اٌّزطبٌجبد – ٚأٚساق اإلعبثخ ِٓ اٌىٕزشٚي عئٍخأٚساق االػ١ٕخ ِٓ رزُ ِٓ خالي ِشاعؼخ ** 

 

  سػب  ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب:  1/2/2

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ ظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بطاٌخ

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش

      ً٘ ٠زُ ئرجبع ٚعبئً ِؼ١ٕخ ٌم١بط سػب ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ؟ -
ً٘ ٠زُ رؾ١ًٍ ٔزبئظ رم١١ُ سػب اٌطالة ٚاإلعزفبدح ِٕٙب فٝ رط٠ٛش ثشاِظ  -

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ؟ 
     

       ٌطالة ؟ً٘ ٕ٘بن لٛاػذ ِؼٍٕخ ٌٍزؼبًِ ِغ رظٍّبد ا -

 

 

  :شبًِ ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚإٌظبَ اٌذاخٍٝ ٌٍغٛدحٌزم٠ُٛ اٌا -1

  :ٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخٌاٌّغزّش زم٠ُٛ ا1/5ٌ
 ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ :  1/5/5

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      خ ٌٍّإعغخ؟*ٕبطش اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍاٌذٚسٜ ٌؼم٠ُٛ اٌم١بَ ثبٌززُ ً ٠٘ -
      زم٠ُٛ ِغ االؽشاف اٌّؼ١ٕخ؟اًٌ٘ ٠زُ ِٕبلشخ ٔزبئظ   -

 *عإاي ؽبوُ

 

 

 

 : للفاعلٌة التعلٌمٌةأنشطة التعزٌز والتطوٌر  5/9/ 8  
 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      *؟ ثبٌّإعغخ١ّخ رط٠ٛش اٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ٍزؼض٠ض ِٚب ٟ٘ اٌّّبسعبد اٌفؼ١ٍخ ٌ  -
ِب ٘ٛ ِذٜ االعزفبدح ِٓ ِٓ لشاساد ٚأٔشطخ اٌزؼض٠ض ٚاٌزط٠ٛش فٝ رؾغ١ٓ  -

  أداء اٌّإعغخ؟
     

 *سؤال حاكم
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  عبد إٌظبَ اٌذاخٍٝ ٌٍغٛدح:ِّبس 1/5/2    

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
      إلداسح عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌّإعغخ؟*ً٘ ٠ٛعذ ٔظبَ داخٍٟ ِزىبًِ  -
      ً٘ شبسوذ ع١ّغ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ فٝ ٘زا إٌظبَ؟ -
اٌّغزّش اٌشبًِ ِٚب ٟ٘ اٌّإششاد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ٘زا إٌظبَ فٟ اٌزم١١ُ  -

 ؟ثبٌّإعغخ   ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
     

 *عإاي ؽبوُ

 

 

  ٌخ ٚاٌّؾبعجخ:ءاٌّغب  1/9

  ؼ١ً اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌؾب١ٌخ:رف 1/9/5  

 ِغزٛٞ اٌزم١١ُ اٌخظبئض اٌخبػؼخ ٌٍم١بط

 4 2 9 5 ال ٠زٛافش
ٌخ فٝ ِغبالد اٌفؼب١ٌخ ءً٘ ٠زُ رفؼ١ً اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثبٌّغب  -

 اٌزؼ١ّ١ٍخ؟
     

ٌخ ٚاٌّؾبعجخ ف١ّب ٠خض ءٔظُ اٌّغبً٘ ٠زُ رطج١ك أعب١ٌت اخشٜ ٌزط٠ٛش   -

 ١ٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؟ رؾغٓ اٌفؼب
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 المالحق
 

 (5ممحق )
 

 الكمي متقييم لنماذج استرشادية 
 (*التسييالت المادية بالمؤسسة)

 
 
 

 ( قاعات المحاضرات 5نموذج :) 
 ( المعامل 2نموذج :) 
 ( المكتبـــــة3نموذج :) 
 ( العيادة الطبية4نموذج :) 
 ( دورات المياه5نموذج :) 

 
 
 
 
 
 
 

  المؤسسات، وفى ىذه بعض ليالحظ انو قد ال تنطبق بعض مجاالت التقييم الواردة فى ىذه النماذج بالنسبة
 .عند التقويم الحالة يقوم المراجع باستبعاد ىذه المجاالت
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 قاعات المحاضرات: (5موذج )ن
 

 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم
 غير مستوفي مستوفي

رضية المساحة اال 
 والسعة

   .5عداد الطالبألالمساحة األرضية كفاية  5
    2 الطاقة االستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسةكفاية  2

 
 النوافذ واالبواب

   توافر نوافذ كافية.  3
   سيولة استخدام النوافذ. 4
   3مخرج )باب( عمي االقل  2يوجد عدد   5
   إتجاىات أبواب الطوارئوجود عالمات تحدد  6

 
 
 

 التجهيزات

   .4درجة الحرارة  أثناء إلقاء المحاضرات مالئمة  7
    .4توافر التيوية الجيدة  8
   .5وجود اضاءة مناسبة 9

   توافر مقعد لكل طالب 51
   توافر منضدة وكرسي لممحاضر  55
   القاعة مزودة بسبورة 52
   ائل السمعية والبصرية الالزمة لمعممية التعميمية القاعة مزودة بالوس 53
   القاعة متصمة بشبكة االنترنت. 54
   وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ. 55
   مولد كيربي(وجود مصدردائم لمكيرباء ) 56

تجييزات  ذوي 
 االحتياجات الخاصة

   معاق الحركة والرؤية بوضوح.توافر الفراغات الالزمة التي تتيح لم 57
تخصــأ أمــاكن جمــوس المعــاق عمــي أطــراف الممــرات والصــفوف وعمــي  58

 األماكن المستوية وقرب الخدمات وأبواب الطوارئ.
  

    6وجود تجييزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة  59 األمن والسالمـة
   نظافة القاعة 21

 العمالة

 
   بعة المحاضرات وجود مسئول ادارى لمتا 25
   وجود عامل خدمات لكل قاعة 22

  / طالب 2م 5,5 - 5.2: المساحة األرضية.  1
 % من مجموع طالب الكمية. 41 -35إجمالي مساحات قاعات المحاضرات: تستوعب من . 2
 تفتح المخارج -فتين متحركتين دلمواصفات األبواب: تتكون من . 3
 م( ه24 – 21). درجة الحرارة المناسبة: 4
 % من المساحة االرضية55-51. توفير اإلضاءة والتيوية الجيدة: )مساحة النوافذ 5
خطة إخالء/مسئول اإلخالء / طفايات / جرادل رمال/ مصدر لممياة / خراطيم لإلطفاء بحالة جيدة . متطابات األمن والسالمة: 6

 (./ جياز إنذار ضد الحريق
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 المعامل(: 2نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م ممجاالت التقيي

 غير مستوفي مستوفي 
طاقة المساحة ال

 االستيعابية
   .5 الطاقة االستيعابية لممعامل الدراسية لمطالب 5
   .2المساحة المخصصة لكل طالب  2

توافر االجيزة والمواد المعممية الخاصة الالزمة إلثبات كل التجـارب  3 أجيزة ومعدات ومواد  
 ار الييا في المناىج والمقررات الدراسية.المش

  

    3تناسب عدد أجيزة الحاسب اآللي مع أعداد الطالب  4

   كفاءة عمل شبكة الصرف الصحي 5 التجييزات اإلنشائية

   كفاءة اإلضاءة والتيوية  6

   توافر األحواض بالعدد الكاف    7

   4التأثيث  8

تجييزات معامل  
التعميم تكنولوجيا 

 والوسائط المتعددة

    5األجيزة وحداثة كفاية  9

   المعمل مزود بخدمة االتصال بشبكة المعمومات الدولية. 51

   . 6مالءمة عدد العاممين بالمختبرات والمعامل  55

    7وجود متطمبات األمن والسالمة 52 العمالة  

 
 األمن والسالمـة

   نظافة المعامل 53

   .8 مخرج لكل معمل/مختبر 2وجود  54
 طالب  51الطاقة األستيعابية لممعامل: ال تزيد عن .5

بالكميات النظرية /  مرحمة الجامعية األوليالفي  2م5مرحمة الجامعية األولي بالكميات العممية / الفي  2م 4المساحة األرضية المخصصة لمطالب:  .2
تكنولوجيا التعميم معمل في  2م 5 /عمم النفسو أواالحصاء أمعمل المغات أو ب االلي الحاسفي معمل  2م2ات العميا / في مرحمة الدراس 2م5

 معمل الماكينات الكيربية.في  2م 4 /معمل المعدات والمحركات الثقيمة في  2م6 /والوسائط المتعددة 

 جياز لمعمل المغات. 21المؤسسات ،  طالب باقي 25جياز لكل طالب )تخصأ الحاسوب وفروعو( ،  4أجيزة الحاسب اآللي: جياز حاسب لكل  .3

 التأثيث: بنشات/ كراسي لمطالب / منضدة المحاضر/ دواليب حفظ الكيمياويات والنماذج/ أرفف / سبورة  .4

 طابعة ليزر. 2شاشة عرض/  2جياز بروجكتور / كاميرا رقمية / داتا شو / تميفزيون /  2أجيزة العرض:  .5

 من العمالة غير الفنية. 2مساعد فني /  5مختبر/  يفن 5الفنيين:  .6

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطيةمتطمبات مقاومة / وقاية من الحريق:  .7

  .األبواب والمخارج: تفتح االبواب لمخارج  .8
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 المكتبــة(: 3نموذج )

 المؤشرات م مجاالت التقييم
 درجات االستيفاء

 غير مستوفى مستوفى
   .5 المكتبة لعدد الطالبسعة  5 حة والطاقة االستعابية ساالم

    2 المخصصة لممستفيدالمساحة  2
 

 التجييزات
 

   مقاعد بعدد المستفيدين.مناضد و توفر  3
   وجود أرفف وخزانات لمكتب والدوريات والرسائل 4
    3 حاسب شخصيالأجيزة عدد  5
   .4عدد شاشات الفيرسة 6
   .5ماكينات التصوير المستخدمة بالفعل عدد  7

 
 

 األمن والسالمـة

   .6 متطمبات مقاومة/ الوقاية من الحريق 8
   .7مالئمة األبواب والمخارج  9
   .عالمات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ  51
   .توافر شبكة إنارة لمطوارئ بالممرات والمخارج  55
   واد ضـد االشتعال.الستائر معاممة بم 52

 االوعية المكتبية
 )الكتب والمراجع والدوريات(

   .8عدد النسخ المتوافرة من كل كتاب/ مرجع  53
   .9عدد المراجع لكل تخصأ  54
   .9عدد الدوريات العممية المتخصصة  55

 
 خدمات اضافية 

   خدمة البحث الورقي وااللكتروني. 56
   وريات وفقًا لمفيرسة الفعالة. ترتيب المراجع والد 57
   االتصال بشبكة اإلنترنت. 58
   الفيرسة الالكترونية  59

 
 

 العمالة 

   مدير مكتبة. 21
   .51مساعدون  فنبون  25
   .51اداريون  22
   .51عمال خدمات فنية  23
   51عمال نظافة  24

 
 الثقة واالعتمادية *

   ىا في الوقت المحدد .وفاء المكتبة بوعود 25
   اإلعالم بوقت تأدية الخدمة . 26
   تأدية الخدمة بطريقة صحيحة من أول مرة . 27

   تقديم خدمات فورية لممستفيين من خدمات المكتبة. 28 االستجابة*
   الرغبة الدائمة لموظفي المكتبة في معاونة الزائرين . 29
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 المؤشرات م مجاالت التقييم
 جات االستيفاءدر 

 مستوفى
غير 
 مستوفي

خدمات ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 ذوي اإلعاقة البصرية
    .وافر الكتب المكتوبة بطريقة برايل او طريقة جونت 31
 حروف كبيرة مكتوبة بصفحات كبيرة بتوافر مطبوعات  35

 بحبر غامق و
  

 ذوي اإلعاقة السمعية:
والتي تعتني باستخدام الصور والمناظر وأفالم  توافر الوسائل المرئية 32

 الفيديو والصور الفوتوغرافية أو البرامج المترجمة بمغة اإلشارة.
  

 ذوي اإلعاقة الحركية:
   .توفير األثاث الالزم 33
   خاصة.تجييزات توفير  34
   .المكتبةدوار متنقل بين ألذوي االحتياجات الخاصة لتوفير مصاعد  35

اعمية المكتبة في العممية ف
 التعميمية والبحثية

   وجود سجالت لمزائرين 36
   استخدام المكتبة في العممية التعميمية والبحثية  37
   وقت عمل المكتبة يتناسب مع ظروف المستقيدين منو*. 38

  طالب الدراسات العميا /أعضاء ىيئة التدريس)الطالب / الييئة المعاونة /  % من إجمالي المستفيدين 8سعة المكتية : ال تقل عن  .5

 .2م5.5عن المساحة المخصصة / مستفيد: ال تقل  .2

 طالب. 21ال يقل عن جياز لكل  أجيزة الحاسب اآللي: .3

 طالب. 51ال تقل عن شاشة لكل  شاشات الفيرسة : .4

 ماكينة تصوير مستخدمة بالفعل. 2ال يقل عن ماكينات التصوير :  .5

طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خـراطيم مطاطيـة لجميـع الطوابـق / ية من الحريق: متطمبات مقاومة / وقا .6
 مخارج الطوارئ بجميع األدوار.

 مكونة من دلفتين متحركتين./ األبواب يجب أن تفتح  األبواب لمخارجمالءمة األبواب والمخارج:  .7

ة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا / أعضاء ىيئة التدريس / يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتب 
    الباحثون من جيات خارجية(، وتحدد النسبة من واقع السجالت.  

 عدد النسخ من كل كتاب: ال يقل عن نسختين. .8

 دوريات مختمفة في كل تخصأ. 5ال يقل عن  وعدد  مرجع لكل تخصأ/  51ال يقل عدد المراجع عن  عدد المراجع والدوريات: .9

 فني تصوير / عامل غير فني لكل قاعتين/ عمالة لدورات المياة. 2طالب / مشرف لكل قاعة /  311العمالة : مساعد فني لكل  .51

يتم من خالل تحديد نسبة المترددين عمي المكتبة من )طالب مرحمة البكالوريوس/ طالب الدراسات العميا/ أعضاء ىيئة التدريس(  .55
 دد النسبة من واقع السجالت وتح

 يتم قياسيا من خالل المقابالت ونتائج استطالع رأي المستفيدين.*  
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 (: العيادة الطبية4نموذج )
 درجات االستيفاء المؤشرات م مجاالت التقييم

 غير مستوفى  مستوفى 
    5مةئمساحة مال  5 المساحة الكمية 

 
 

 مكونات العيادة  

    .غرفة كشف 2
   غرفة طوارئ 3
   غرفة إتنظار 4
   حمام بو تجييزات لذوي االحتياجات الخاصة  5

 
 

 التجييزات

   سرير لمكشف 6
   صيدلية بيا متطمبات األسعافات األولية  7
وجود تجييزات إنشائية لذوي االحتياجات  8

  2الخاصة
  

   3سيارة أسعاف  9
 

 األمن والسالمـة
   .4 مة/ الوقاية من الحريقمتطمبات مقاو  51
   .5مالئمة األبواب والمخارج  55
   .المات إرشادية تحدد االتجاه لمخرج الطوارئ ع 52

   6األطباء 53 العاممون
   7الممرضون  54

  2م 61المساحة : ال تقل عن  .5
 سم. 511-85ارتفاعة من متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة: وجود منحدرات لمصعود واليبوط / وجود درابزين  .2

 . تتوافر في الوحدات الصحية عمي مستوي الجامعة / األكاديمية / المعاىد الخاصة .3

متطمبات مقاومة / وقاية من الحريق: طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من  .4
 العيادة.

 خارج.األبواب والمخارج: تتكون من دلفتين/ تفتح لم .5

 طالب 3111 لكلاألطباء: طبيب أو طبيبة  .6
 عيادة طبية   لكلالممرضات: ممرض أو ممرضة  .7
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 (: دورات المياه  5نموذج )
 مستويات التقدير المؤشرات م مجاالت التقييم

غير  مستوفى 
 مستوفى 

 
 اإلتاحة 

   .5دورات المياه  كفاية 5
   لمطالبات. وجود دورات مياه خاصة بالطمبة وأخري 2

المواصفات اإلنشائية 
 والتجييزات 

   . 2التيوية مالئمة  3
   .اإلضاءةكفاية  4
   سيولة فتح الشبابيك 5
   . 3توافر أحواض لغسيل اليدي  6
   يا. اتوافر مر  7
   األرضيات من بالط غير أممس.  8
   وجود وسائل لمتخمأ من النفايات بشكل صحي. 9

   فر مصدر مياه نقيةتو  51 
   سالمة شبكة الصرف الصحي   55 

4مساحة مالءمة لكل مستخدم  52 المساحة 
   

التجييزات الخاصة بذوي 
 االحتياجات الخاصة 

   .5وجود دورات مياه خاصة  53
6مالءمة األبواب.  54

   
   وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق عمي الحركة.  55

   توفر عامل أو عاممة لكل دورة مياه 56 عمالة ال
   النظافة   57 األمن والسالمة

   . 7توافر مصدر قريب مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق 58
 طالب أو طالبة  41 لكلعدد دورات المياه: مقعد )مرحاض(  .5

 % من مساحة األرضيات55-51التيوية: مساحة الشبابيك تمثل  .2

 يدي: حوض مقابل كل مرحاضأحواض األ .3

 مستخدم  لكل 2م 2.2المساحة األرضية : ال تقل عن  .4

دورات المياه الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة: مرحاض أفرنجي/ األحواض وأدوات التحكم مثبتة عمي الحائط وال يقل  .5
لي المرحاض.سم( لمساندة المستخدم عمي الحرك 511-85سم / يوجد درابزين ) 537إلي  76أرتفاعيا من   ة من وا 

 سم. 91األبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح لمخارج / ال يقل عرض الباب عن  .6
 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه. .2
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 (2ممحق )
 

 العممية التعميمية لمخرجات نوعي نماذج استرشادية لمتقييم ال
 
 
  

 ( قائمة مراجعة البرنامج الدراسي6نموذج :) 
 ( قائمة مراجعة المقررات الدراسية7نموذج :) 

 ( قائمة مراجعة أعمال الكنترول8نموذج :) 
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 امج الدراسين(: قائمة مراجعة البر 6نموذج )
 .......المؤسسة التعميمية...................البرنامج الدراسي.................

 م

 مؤشرات التقويم                        

 )أ(
 مستوفى 

 
 
 
 

 ب
الى حد 
 ما 
 
 

 )ج(
غير 
 مستوفي

    البرنامج يتفق مع احتياجات سوق العمل. 5

    صياغة أىداف البرنامج تتفق مع رسالة المؤسسة. 2

    منظومة مخرجات البرنامج مصاغة بشكل سميم ومحدد.  3

ت البرنامج تتفق مع المعايير األكاديمية التي تتبناىا منظومة مخرجا 4
  * المؤسسة

   

    بشكل متكامل ةمصاغمحتويات البرنامج  5

ىيكل البرامج المماثمة تتفق مع في البرنامج عموم المختمفة توزيع ال 6
  .والمطبقة عالميا

   

    .المواد التعميمية متكاممة وتساعد عمي تحقيق المستيدف 7

 مخرجات التعمم المستيدف بشكل تحقيقعمي  تساعد أساليب التقويم 8
 فعال

   

    تعريف الطالب بمحتوي البرنامج. 9

    اإلرشادات الخاصة بمتطابات الدراسة واضحة ومبسطة. 51

التي  الوسائط التعميمية(/األدوات /المعامل /توافر المواد التعميمية )المراجع 55
 رنامج.بتحقق أىداف ال

   

    بشكل منتظم. التقارير السنوية لمبرنامج توافر 52
    مراجعة دورية لمحتويات البرنامج من مراجعيين خارجيين. وجود 53
    تم تطوير البرنامج واالستفادة من نتائج المراجعة الخارجية. 54
 التأكد من طبيعة المعايير المرجعية التي تتبناىا المؤسسة.* 

 شاد بما جاء في دليل المعايير القومية األكاديمية لمقطاع المستيدف والصادر من الييئة.** يمكن االستر 
 :مستويات التقويم

 البرنامج يتفق مع المعايير العامة . أ

عادة صياغة  البرنامج . ب  يتفق مع المعايير و لكن ىناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وا 

 بد من إعادة النظر في صياغتو بشكل كامل.البرنامج ال يتفق مع المعايير العامة، وال . ج

 عمي أي من )ب( أو )ج (، البد من تحديد المقترحات التي تساعد عمي تطوير البرنامجأحد مؤشرات التقويم في حالة حصول 
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 (: قائمة مراجعة المقررات الدراسية7نموذج )
 .........................................المقررج الدراسي.........اسم المؤسسة التعميمية...................البرنام 

 م

 مؤشرات التقويم

 )ب( )أ(
الى حد  

 ما 

 )ج(
غير 

 مستوفى 
 مستوفي ج

إلي حدا 
 ما

غير 
 مستوفي

    يوجد لممقرر ممف متكامل 5

       *يستوفي توصيف المقرر معايير الجودة المعمول بيا محميا 2

    البرنامج .مالءمة أىداف المقرر ألىداف  3

    تخطيط المقرر يتفق مع ما جاء في  منظومة مخرجات البرنامج. 4

    يتفق مع التطور في العموم ويتسم بالحداثة.محتوي المقرر  5

مخرجات التعمم لتعميمية متكاممة وتساعد عمي تحقيق واألنشطة االمواد  6
 المستيدفة.

   

تقويم كافة مخرجات التعمم تساعد عمي المستخدمة أساليب التقويم  7
 .**المستيدفة 

   

    .***يتم تعريف الطالب بمحتوي المقرر 8

    اإلرشادات الخاصة بأسموب الدراسة واضحة ومبسطة. 9

    الوسائط التعميمية(  –األدوات  -المعامل –توافر المواد التعميمية )المراجع  51

     وجود تقارير دورية لممقرر. 55

     ****من نتائج تقويم الطالبمرتدة تطوير المقرر في ضوء التغذية ال يتم 52
 يمكن الرجوع لمنموذج الموجود في دليل اعتماد مؤسسات التعميم العالي لمتعرف عمي أىم النقاط الواجب تضمينيا في توصيف المقرر. *

 تقويم المستيدف من المقرر.قويم األخري التي تساعد ** من خالل ممف المقرر عمي طبيعة األنشطة الصفية والالصفية ووسائل الت
 تعريف بمحنوي المقرر/ نوعية األنشطة / أساليب التقويم / أساليب التعمم الذاتي المطبقة. ال***يتم التأكد من الوسائل التي يتم من خالليا 

/ أسموب التعميم / تعديل قائمة القائمين بالتدريس......  : أسموب التقويم / أجزاء معينة من المقرر/ الكتاب الجامعيمن امثمة التطوير**** 
 وغيرىا

 مستويات التقويم:
 المقرر يتفق مع المعايير العامة . أ

عادة صياغةب.          االمقرر يتفق مع المعايير و لكن ىناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وا 
 عادة النظر في صياغتو بشكل كامل.المقرر ال يتفق مع المعايير العامة، والبد من إج.        

 في حالة حصول المقررعمي أي من )ب( أو )ج (، البد من تحديد المقترحات التي تساعد المؤسسة عمي تطوير المقرر
 ............................................................................................................................مالحظات:.......
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 الكنترولأعمال (: قائمة مراجعة 8نموذج )
 ................... الكنترول ..................................  الجامعة / األكاديمية /اسم المؤسسة  

مجاالت 
 التقييم

 )ج( )ب( )أ( المؤشرات م

 مستوفي
إلي حدا 

 ما
غير 
 مستوفي

 
التجييزات 
واألمن 
 والسالمة

    .5وجود الكنترول فى مكان امن.  5
    .2مجيز بمتطمبات مكافحة/ وقاية من الحريق  2

    . 3مالءمة اإلضاءة والتيوية  3

    . 4قرار تشكيل الكنترول 5 ادارة الكنترول
    . 5اليات االحتفاظ/ التخمأ من أوراق االمتحانات 6

    . 6مة حجم العينة من ورقة األسئ 7 ورقة االسئمة
    7جودة ورقة األسئمة  8
    تنوع مجاالت األسئمة من حيث المستويات المختمفة لممعرفة  9
    8تغطية ورقة األسئمة لمخرجات التعمم المستيدفة 51

ورقة 
اإلجابة 
 والنتائج  

    6حجم العينة من ورقة اإلجابة 55
    9وجود إجابة نموذجية لكل امتحان  52
    النتيجة تتفق مع منحني التوزيع التكراري 53
    51إتجاىات النتيجة اإلجمالية لممقرر مقارنة بالسنوات الثالث الماضية 54
      55دقة تصحيح ورصد الدرجات في أوراق االمتحان  55

 .ة / دواليب من الصاجعمي الشبابيك / أبواب محكم يحديدسياج وجود نظام يحمي الكنترول من سرقة األوراق مثل وجود  .5

 طفايات حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية.  .2

 % من مساحة األرضية.55 – 51مساحة الشبابيك من  .3

 وجود قرار بتشكيل الكنترول/ عدم مشاركة غير أعضاء ىيئة التدريس/ وجود ضمانات لعدم تعارض المصالح ألعضاء الكنترول .4

 بيقياالرجوع إلي القوانين الحاكمة ودقة تطيمكن  .5

 % من حجم األوراق.55-51تمثل  .6

  الطباعة واإلخراج بيا الدرجات الخاصة بكل سؤال / تنتاسب األسئمة مع الزمن المحدد / / محدداألسئمة وضوح  .7

 يمكن الرجوع إلي توصيف المقرر  .8

 نموذج اإلجابة: يحدد اإلطار العام لإلجابة  وتوزيع الدرجات عمي عناصر اإلجابة .9

 حصائيات العامة لمسنوات السابقة والمقارنة.يمكن الرجوع لإل  .51

الرجوع إلي نموذج اإلجابة لمتأكد من عدالة التصحيح / التأكد من صحة رصد الدرجات / التوقيع والتفقيط / استيفاء عمميات   .55
 المراجعة / توافر اإلحصائيات اإلجمالية لنتائج المقررات )الفرق/ المستويات الدراسية(.  

        
 التقويم: مستويات



 د١ًٌ اٌّشاعؼ١ٓ اٌّؼزّذ٠ٓ 

 

76 

 المقرر يتفق مع المعايير العامة . أ

عادة صياغة        ب.  االمقرر يتفق مع المعايير و لكن ىناك بعض النقاط التي تحتاج إلي تطوير وا 
 ج.   المقرر ال يتفق مع المعايير العامة، والبد من إعادة النظر في صياغتو بشكل كامل.     
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