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 ةـــــــــــــــملدم. 0.1

  ......تهذف الذراضت الذاجُت
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 من قبل عميد الكليت /  مديز اإلدارة /  مديز المكتبصورة من قزار تشكيل لجنت الدراست الذاتيت 
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 انفصم األول:
 انتعزيف باملؤسسة وانربنامج األكادميي 
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 . التعزيف باملؤسسة والبرهامج ألاكاديمي0.1
 

 ألاكاديميالبرهامج املؤسسةو  بياهات إدارية عً. 11.

 

 

 

 

 

 :ةـــــــــــــــــــــــــاملؤسسبياهات عً  ر.م

 ................................................................................ املؤضطت التعلُمُت التابع لها البرهامــج 1

ـــالتعلُمُت ــــت للمؤضطـــت املالكــــالجه 2 ـــ ـــ ــ  ................................................................................ تــ

ــــوان ا 3 ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــملؤضطعىــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــلُمُــت التعــ ـــ ـــــــ ـــــ  ................................................................................ تـ

ـــملؤضطأضم رئِظ ا 4 ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــلُمُــت التعـ ـــ ـــــــ ـــــ  ................................................................................ تـ

 ................................................................................ / والذرحـــــــت العلمُــــــــــــــــــــت املؤهل العلمي 5

ــــواث  6 ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــذد ضىـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــزةعـــــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ................................................................................ الخبــ

ذ إلالكترووي  7  ................................................................................ البًر

 ................................................................................ ركم الهـــــــــــــــــــــــاجف  8

 :الكليـــةات عً ـبياه ر.م

 ................................................................................ ألاكادًميالبرهامج الكلُت/أضم  1

خ اعتماد ركم  2  ................................................................................ الكلُت وجاٍر

 ................................................................................ الكلُت خالت/ضىت الاعتماد  3

 ................................................................................ الكلُت  متطلباث الػهادة العلمُت املمىوخت عىذ اضتكمال 4

ـــالذراضُت الالسمت الضتكم الوخذاث 5 ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ................................................................................ متطلباث التخزج  الـ

ــــــاللغت املطتخذمت في العملُت التعلُمُ 6  ................................................................................ تــ

ـــذاد  تــــاملزاحع الخارحُ 8 ــ  ................................................................................ الكلُت في إعــ

ـــالكلُ عمُذأضم  9 ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ................................................................................ تـــ

ـــتاملؤهل العلمي / والذرحــــــــــت  10 ــ ـــ ـــــــ  ................................................................................ العلمُـــــ

ــــــ 11 ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــواث الخبـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــذد ضىـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ................................................................................ ـــــــزةعـــــ
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 للكليةالزؤية والزسالة وألاهداف . 1.2
ى

ىة:رؤوــــــال
".................................................................................................................................................................." . 

 

 

ى:ـةــالردالـ
".................................................................................................................................................................." . 

 

 

 

 

ى:األهـــــدافى
1) "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "...................................................................................................................................................." . 
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  للكليةالهيكل التىظيمي . 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الكليةمعلومات أكاديمية عً . 1.4
 

:
ً
 التدريسطزائم وثلىيات أوال

 طــــزق الـتـعـليــم والـتـعـلـم: - أ

ـــداضــ .1 ــــاملـ ـت  ............... ــــــــــزاث الىـ  % 60ـظٍز

 % 10ت  ............... ـــــت خالل الذراضــاملىاكػاث العلمُ .2

ب العملتـُذاهُراث املاـٍشال .3  % 20................  ي ـ/التذٍر

ـــالــــواحــــ .4  % 10ـــُت ................. ـالــــذراضـــــباث ــ

 % 10اث الــىـلـاع ................ ـخـللاملىاكػاث العلمُت / .5
 

 :كاهاتــوإلاموالتعلــم  مــادر التعليـــمص - ب

ت املحاضزاث .1  .الىظٍز

 خللاث الىلاع. .2

ز وأبداث. .3  جلاٍر

ع بامللزراث الذراضُت. .4  أوراق عمل / مػاَر

 خاالث دراضُت.  .5

ب  .6 ب مُذاوي. / عمليجذٍر  جذٍر
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ً
 التلييموثلىيات  طزق : ثاهيا

 :البرامجطزق ثلييم  - أ

 والتي ًتم من خاللها مطابلت املطتهذف باملىفذ.إعذاد الخطط الذراضُت املفصلت  .1

 متابعت مؤغزاث الىجاح والزضوب فُكل ملزر وجدلُل ألاضباب. .2

 إعذاد صحائف الاضتلصاء لتلُُم امللزراث الذراضُت. .3

 في جلُُم البرهامج باضتخذام جلىُاث مختلفت كما في الجذول أدهاه:املطتفُذًن واصحاب العالكت مػاركت  .4

 

 

 :طزق ثلييم الطلبة - ب

ز  .1  بدوث.و جلاٍر

 في ألاوػطت العلمُت. ومػاركت فاعلتخضور  .2

 الىصفُت.الامتداهاث  .3

 النهائُت.الامتداهاث  .4

 بين املزاخل الذراضُت كما في الجذول التالي: الاهتلالملتطلباث  إلاهجاسجلُُم  .5
 

 

 اليسبة /العدد ثلىية التلييم املشارن في التلييم

 /غير جابت 20% اضتبُان ضوق العمل

 / غير جابت 10% اضتبُان طالب الطىت النهائُت

جين  /غير جابت 50% جخزجاحتُاس امتدان مع مػزوع  الخٍز

ز املطاكاث اعضاء هُئت التذَرظ  / غير جابت  15% جلاٍر

 / غير جابت 05% اضتطالع الزأي واملتابعت امللُمين الخارحُين

 --- --- حهاث اخزى 

 ألية التلييم السىة/الفصل الدراس ي

ت العامت   الطىت ألاولى / الفصل ألاول  أو ما ٌعادلها  -اللطم العلمي  -أن ًكون متدصال على الػهادة الثاهٍو

 وبتلذًز عام حُذ فما فوق.

 ول.أن ًكوم مىجشا ملتطلباث مواد هذا الفصل والتي كذ درضها بالفصل ألا   ألاولى / الفصل الثاويالطىت 

 أن ًكوم مىجشا ملتطلباث مواد هذا الفصل والتي كذ درضها بالفصول الطابلت.  الطىت الثاهُت / الفصل ألاول 

 والتي كذ درضها بالفصول الطابلت.أن ًكوم مىجشا ملتطلباث مواد هذا الفصل   الطىت الثاهُت / الفصل الثاوي

 ضاعت. 35أن ًكون كذ أهجشا على ألاكل   الطىت الثالثت / الفصل ألاول 

 أن ًكوم مىجشا ملتطلباث مواد هذا الفصل والتي كذ درضها بالفصول الطابلت.  الطىت الثالثت / الفصل الثاوي

 هذا الفصل والتي كذ درضها بالفصول الطابلت.أن ًكوم مىجشا ملتطلباث مواد   الطىت الزابعت / الفصل ألاول 

 أن ًكوم مىجشا ملتطلباث مواد هذا الفصل والتي كذ درضها بالفصول الطابلت.  الطىت الزابعت / الفصل الثاوي

 ضاعت. 70أن ًكون على ألاكل مىجشا   الطىت الخامطت / الفصل ألاول 

 مواد هذا الفصل والتي كذ درضها بالفصول الطابلت. أن ًكوم مىجشا ملتطلباث  الطىت الخامطت / الفصل الثاوي
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 الكليةبياهات وإحصائيات عً مخزجات  .4.1

 

 :
ً
 املهارات والكفاءات لخزيج البرهامج ألاكاديميأوال

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. . ............................................................................................ 

4. ............................................................................................ 
 

 

 
ً
 بالكليةعدد الطلبة : ثاهيا

ى

 

 

 

 
ً
 الخزيجين: ثالثا

...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

الفصول الدراسية بالعام 

م2020-2019الدراس ي   
م2019ربيع  م2020-2019خزيف    

بالفصل عذد الطلبت املسجلين 

 الذراس ي
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 معة / للكليةاللدرة الاستيعابية للجا 5.1

 

افم الخدمية -1  احصائيات للمباوي واملز

 

 

 

 

 ثحليل اللدرة الاستيعابية  -2
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ــئي .6.1 ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــل البيــــــــــــــ   التحليــــــــــــــــــــــــ

 

 البيئة الداخلية:. أ 

 أوال هلاط اللوة:

1) "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "...................................................................................................................................................." . 

 

 ا / هلاط الضعف :جاهُ

1) "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "...................................................................................................................................................." . 
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 البيئة الخارجية : . ب

 :
ً
 الفزص أوال

1) "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "...................................................................................................................................................." . 

 

: التهذًذاث 
ً
 جاهُا

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "...................................................................................................................................................." . 
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 :انثانيانفصم 
 حماور انتدقيق انداخهي املؤسسي 
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ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى
ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتخطوــــــــطالمعوارىاألول:ىىىى

 املؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ى

ى

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى .للمؤسسة خطة استراتٌجٌة معتمدة، تتماشى مع استراتٌجٌة الجهة التابعة لهاى1

ىىىىى .تتضمن الخطة غاٌات واضحة وأهداف محددة لابلة للمٌاسى2

ىىىىىى.لٌم ورؤٌة ورسالة وأهداف المؤسسة واضحة ومعلنة ومنشورةى3

فٌهم الطالب وأرباب سوق العمل فً ة بمن اللها أصحاب العاللللمؤسسة آلٌة  تشرن من خى4

 .إعداد الخطة االستراتٌجٌة

ىىىىى

ىىىىى العاللةصحاب ألستراتٌجٌة وتوضٌحها اإلللمؤسسة آلٌة لنشر خطتها ى5

ص المعلومات بشكل منتظم الللمؤسسة آلٌات واضحة ودلٌمة لجمع وترتٌب البٌانات واستخى6

 .الواردة فً خطتها االستراتٌجٌة األداءمن أجل لٌاس درجة تحمٌمها لمؤشرات 

ىىىىى

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات مناسبة لتطوٌر الرؤٌة واألهدافى7

ىىىىى .نشطتها وعملٌاتهاالتستخدم المؤسسة رسالتها وأهدافها فً التخطٌط ى8

ىىىىى .توّظف المؤسسة نتائج عملٌات التمٌٌم فى التطوٌر والتحسٌن المستمرى9

ستراتٌجٌة لمواكبة التطورات الحدٌثة للتعلٌم والتعلم والبحث الالمؤسسة اشمولٌة أهداف ى10

 .العلمً وخدمة المجتمع

ىىىىى

ىىىىى .ستجابة السرٌعة للمتغٌٌرات الداخلٌة والخارجٌةلالللمؤسسة خطط بدٌلة ى11

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىاألول
ىىالندبةىالمئووة
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 :حول أداء املعيار ألاول  تااملالحظــــ

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

12) "...................................................................................................................................................." . 

13) "...................................................................................................................................................." . 

14) "....................................................................................................................................................". 

15) "....................................................................................................................................................". 
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ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى
ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوالحوكمة القوادةى:ىتانيالمعوارىال

ىاملؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى .دارٌة وملتزمة بهااإلكادٌمٌة والاختٌار المٌادات الللمؤسسة شروط ى1

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات لمٌاس مدي رضا منتسبٌها على أداء لٌادة المؤسسةى2

ى3
فضل أسالٌب ممارسة سلطة مجالس ألنظمة والتعلٌمات، المتضمنة االللمؤسسة دلٌل للموانٌن و

ى.دارٌةاالدارة العلٌا ولٌاداتها اإل
ىىىىى

ى4
غٌر أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من المشاركة فً صنع لرارات للمؤسسة آلٌة تمكن 

 .المؤسسة، وتوجٌه مسار العمل بها

ىىىىى

ى5
تزام بالمهام والمسؤولٌات والصالحٌات لكل من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والمستوٌات االل

 .التنظٌمٌة المختلفة بها

ىىىىى

ى6
مبنٌة على بٌانات ومعلومات دلٌمة، بما فٌها اعتماد ادارة المؤسسة فى لراراتها على حمائك 

 .نتائج تمارٌرفرق العمل أو اللجان المختصة

ىىىىى

ىىىىى .دارات وبالً العاملٌن بالمؤسسةاالأعضاء مجالس  مكافأتفصاح عن االدرجة ى7

ىىىىى . للمؤسسة آلٌة محددة وواضحة لتشكٌل اللجان و فرق العملى8

ى9
دارٌة ، وواضحاً االللمؤسسة هٌكل تنظٌمً ٌبٌن المهام والصالحٌات لجمٌع المستوٌات 

 .والمصلحة العاللةصحاب ال

ىىىىى

ىىىىى .جراءات والنشاطات ونشرها داخل المؤسسةاالللمؤسسة آلٌة لتوثٌك العملٌات وى01

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات واضحة ومحددة لتمٌٌم ومراجعة أدائها بشكل منتظمى00

ى02
 العاللةدارة ، والعاملٌن، والطلبة، وأصحاب االللمؤسسة لنوات اتصال واضحة وفّعالة بٌن 

 .االخرٌن

ىىىىى

ى03
للمؤسسة آلٌة واضحة لمسار التمارٌر على مستوٌات كل من: المؤسسة، والكلٌات، والبرامج 

 .التعلٌمٌة

ىىىىى

ىىىىى .دارٌة والمالٌةاالللمؤسسة لوائح وإجراءات تنظم العملٌة التعلٌمٌة وى04
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ى

ى

ى

ىىىىى .ناتهاالللمؤسسة آلٌة لضبط وتدلٌك منشوراتها وإعى05

ىىىىىى .للمؤسسة آلٌات واضحة لتحصٌل الرسوم المالٌةى06

ىىىىى .للمؤسسة نظام تمٌٌم واضح وموثك وشفاف لمرالبة ومراجعة أداء العاملٌن بهاى07

ىىىىى .تهماللعاملٌن المتمٌزٌن ومكافتللمؤسسة آلٌات شفافة وعادلة ومنشورة ى08

ىىىىى للمؤسسة آلٌات واضحة لتحدٌث خدماتها، ومواردها، وعملٌاتها التعلٌمٌةى09

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات شفافة للتعٌٌن والتعالد والتوظٌفى21

ىىىىى .جراءات المالٌةاالللمؤسسة آلٌات تضمن شفافٌة ى20

ىىىىى .مٌزانٌتها، تبٌن مصادرأموالها واستخداماتهاعداد الللمؤسسة آلٌات واضحة ى22

ىىىىى .تخطط المؤسسة موازنتها على أساس رسالتها وأهدافهاى23

ى24
عداد المٌزانٌة التمدٌرٌة، تضمن مشاركة المستوٌات التنظٌمٌة الللمؤسسة آلٌات واضحة 

 .المختلفة بالمؤسسة

ىىىىى

ىىىىى عن دخلها ومركزها المالً التلتزم المؤسسة بتمدٌم تمرٌرسنوٌاً مفصى25

ىىىىى .لجمٌع الشرائح العاملة بها اخاللًللمؤسسة مٌثاق ى26

ىىىىى .للمؤسسة نظام واضح للثواب والعمابى27

ىىىىى .عضاء هٌئة التدرٌس والطلبةالكادٌمٌة االللمؤسسة آلٌة لضمان وتعزٌز الحرٌة ى28

ى29
آراء منتسبً المؤسسة فً جودة العملٌة ات العستطللمؤسسة آلٌات واضحة وشفافة اال

 .التعلٌمٌة

ىىىىى

ى31
دارة ومكاتب الجودة والوحدات ال الالزما بتمدٌم الدعم المادي اللهللمؤسسة آلٌة تلتزم من خ

 .التابعة لها بشكل منتظم

ىىىىى

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالثاني
ىىالندبةىالمئووة
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 الثاوي:املالحظــــات حول أداء املعيار 

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

12) "...................................................................................................................................................." . 

13) "...................................................................................................................................................." . 

14) "....................................................................................................................................................". 

15) "....................................................................................................................................................". 
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ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىالتدقوق:ى.../ى.../ى......متاروخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهوئةىالتدروسىوالكوادراملداندةالمعوارىالثالث:ىى

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى .ختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندةالللمؤسسة آلٌة واضحة وشفافة ى1

ىىىىى .للمؤسسة دلٌل واضح ومعلن خاص بأعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندةى2

أعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندة المؤهلٌن للمؤسسة خطة لتوفٌر العدد الكافً من ى3

ى.لتنفٌذ برامجها
ىىىىى

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات لتمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندةى4

عضاء هٌئة الها بتمدٌم الخدمات التمنٌة المناسبة اللللمؤسسة آلٌات واضحة تلتزم من خى5

 .مستمرالتدرٌس والكوادر المساندة بشكل 
ىىىىى

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة تضمن حموق أعضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندةى6

ىىىىى .عضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندة وتطوٌرهاالللمؤسسة خطط لتنمٌة المدرات المهنٌة ى7

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات واضحة تمكن الطالب من التواصل مع أعضاء هٌئة التدرٌسى8

ىىىىى .آلٌات واضحة لدعم أعضاء هٌئة التدرٌس فى نشر أبحاثهم للمؤسسةى9

للمؤسسة ملف أكادٌمً لكل عضو هٌئة التدرٌس لار وغٌر لار، ٌتضمن السٌرة الذاتٌة ى10

 .نشاطات العلمٌة والتدرٌسٌةالوالمؤهل العلمً معترف به من الجهة المختصة، و
ىىىىى

ىىىىى .لمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس فى اللجان العلمٌة المؤلتة والدائمةللمؤسسة آلٌة تتٌح الفرص بشكل عادل ى11

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوي أعضاء هٌئة التدرٌسى12

خرى المتعلمة بأعضاء هٌئة االللمؤسسة آلٌة واضحة للتعامل مع السرلات العلمٌة والمخالفات ى13

 .والباحثٌنالتدرٌس والكوادر المساندة 
ىىىىى

ضاء هٌئة التدرٌس والكوادر المساندة التى العزمة المكانٌات المادٌة الاالللمؤسسة آلٌة لتوفٌر ى14

 .تمكنهم من أداء واجباتهم
ىىىىى

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالثالث
ىىالندبةىالمئووة
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 املالحظــــات حول أداء املعيار الثالث:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

12) "...................................................................................................................................................." . 

13) "...................................................................................................................................................." . 

14) "....................................................................................................................................................". 

15) "....................................................................................................................................................". 

ى
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ى

ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......متىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتعلوموةالبرامجىالمعوارىالرابع:ى

ىاملؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى البرامج التعلٌمٌة للمؤسسة تتوافك مع رسالتها واهدافهاى1

ىىىىى .تصمٌم برامجها التعلٌمٌةللمؤسسة آلٌة واضحة تعتمد فٌها على المختصٌن فً ى2

ىىىىىى.البرامج التعلٌمٌة للمؤسسة تلبً احتٌاجات المجتمع وسوق العملى3

للمؤسسة شروط ومتطلبات لبول محددة لكل برنامج، ومصاغة بشكل واضح فً وصف ى4

 .البرنامج
ىىىىى

على طبٌعة ومتطلبات البرامج التً  االطالعالجدد من  الطالبللمؤسسة آلٌات واضحة تمكن ى5

 .رشاد االكادٌمً بالخصوصاالتحاق بها، وتمدٌم االٌرغبون ا
ىىىىى

ىىىىى .نتمال من وإلى البرامج التعلٌمٌةاالللمؤسسة آلٌات واضحة تمكن الطالب ى6

بما فً ذلن  العاللةللمؤسسة آلٌة لمراجعة سٌاسة المبول بشكل دوري مع المعنٌٌن وأصحاب ى7

 .أرباب العمل
ىىىىى

ىىىىى .الطالبًلدى المؤسسة العدد الكافً من الموظفٌن المؤهلٌن لتمدٌم خدمات الدعم ى8

للمؤسسة آلٌة لتزوٌد الطالب بنشرة تعرٌفٌة تتضمن معلومات كافٌة حول خدمات الدعم ى9

 .والرعاٌة المتوفرة لهم الطالبً
ىىىىى

والرٌادة العلمٌة بما ٌتناسب  االكادٌمًللمؤسسة آلٌة تلزم إدارات البرامج باتباع نظام اإلشراف ى10

 .مع طبٌعة كل برنامج
ىىىىى

فى وصف ( Benchmarking) معاٌٌر أكادٌمٌة أو ممارنة مرجعٌة علىتستند المؤسسة ى11

 .وتوصٌف برامجها التعلٌمٌة وممرراتها الدراسٌة
ىىىىى

ىىىىى .المتعثرٌن والمتفولٌن فً البرامج التعلٌمٌة الطالبللمؤسسة آلٌات واضحة للتعامل مع ى12

بالمواعٌد، وتعتمد لتزام االللمؤسسة آلٌات واضحة ومنشورة حول متطلبات حضور الطلبة وى13

 .إجراءات وأنظمة فّعالة لتنفٌذها
ىىىىى
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ى

 املالحظــــات حول أداء املعيار الزابع:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

ىىىىى .ملتزمة بتطبٌمهامتحانات االئحة خاصة بالدراسة والللمؤسسة ى14

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة تلزم ادارات البرامج، بالمراجعة الدورٌة لبرامجها وتحدٌثهاى15

ىىىىىى .تضمن المؤسسة توازن الممررات التخصصٌة والتربوٌة والممررات العامة بالبرامج التعلٌمٌةى16

جودة العملٌة التعلٌمٌة وتوظٌف  ع آراء الطالب فىطالللمؤسسة آلٌة تلزم إدارات البرامج باستى17

 . نتائجها فى التحسٌن والتطوٌر
ىىىىى

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة لتمٌٌم برامجها التعلٌمٌة بشكل دوريى18

ستفادة منها فى عملٌات التحسٌن االللمؤسسة آلٌة لنشر نتائج تمٌٌم برامجها التعلٌمٌة وى19

 .والتطوٌر
ىىىىى

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالرابع
ىىالندبةىالمئووة
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ى

ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطالبوةالذؤونى المعوارىالخامس

ىاملؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات لبول تنسجم مع رسالتها وأهدافها وخططها التنفٌذٌةى1

ىىىىى عابٌةٌستاالللمؤسسة آلٌة واضحة لمبول الطالب ومناسبة لمدرتها ى2

ىىىىىى.على إتمام إجراءاتهم الطالبٌتوفر بالمؤسسة العناصر البشرٌة المؤهلة لمساعدة ى3

ىىىىى .المعالٌن للطالبللمؤسسة آلٌة لتوفٌر الدعم المناسب ى4

ً االالمؤسسة تلتزم بنشر لوائم الخرٌجٌن على مولعها ى5 ىىىىى .لكترونً دورٌا

ىىىىى .للتخصصات المختلفة الطالبرشاد وتنسٌب االللمؤسسة آلٌة ى6

ىىىىى .بهاالللمؤسسة لاعدة بٌانات لطى7

ىىىىى .لكل طالبالمؤسسة تحتفظ بملف إداري ى8

ىىىىى .صلٌة للطالبالا بالسجالبالمؤسسة تحتفظ ى9

ىىىىى .الطالب لسجالبحتٌاطٌة االللمؤسسة وسائل وأماكن لحفظ النسخ ى10

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة تكفل سرٌة معلومات الطالبى11

ىىىىى .تهمالالطالب على سج اطالعللمؤسسة آلٌة تنظم عملٌة ى12

ىىىىى .كادٌمً أوالرائد العلمًاالختٌار وتسمٌة المرشد الللمؤسسة آلٌات ى13

ىىىىى .ت تبٌن نتائج التحصٌل المعرفً للطالبالللمؤسسة سجى14

ىىىىى .الطالبٌةللمؤسسة آلٌات واضحة للطعن والتظلم والشكاوي ى15

ىىىىىى .الطالبٌةنشطة لال االزمالمؤسسة تلتزم بتمدٌم الدعم ى16

ىىىىى .ساسٌة للطالبالالخدمات الصحٌة االمؤسسة توفر ى17
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 املالحظــــات حول أداء املعيار الخامس:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة تمكن الطالب من المشاركة فً صناعة المرارات وحل المشاكلى18

ىىىىى .ب المتفولٌن والمتعثرٌنالللمؤسسة آلٌات واضحة وموثمة للتعامل مع الطى19

ىىىىى .للمؤسسة وحدة لمتابعة الخرٌجٌنى20

ىىىىى .برامجها لمتطلبات سوق العمل مالئمةللمؤسسة آلٌات لمعرفة مدى ى21

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالخامس
ىىالندبةىالمئووة
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ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافقىوخدماتىالدرمىالتعلوموةلمراالمعوارىالدادس:ىى

ىحتقق هذا املعياراملؤرشات اليت 

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى .للمؤسسة مساحة ومبانً تحمك أهدافها التعلٌمٌة والتربوٌة والبحثٌةى1

ى2
صولها الثابتة والمنمولة، أو امتالكها الحك المانونً فً استخدام الللمؤسسة ما ٌثبت ملكٌتها 

 .المبانً والمرافك لتمدٌم خدماتها
ىىىىى

ىىىىىى. للمؤسسة خطط لصٌانة مبانٌها ومرافمهاى3

ىىىىى .تزام المستمر بمتطلبات المبانً والمرافك الصادرة عن المركزااللللمؤسسة آلٌة تضمن ى4

ىىىىى .مة بالمعامل والورش والمختبراتالمن والساالللمؤسسة لواعد ى5

ىىىىى .للطالب والعاملٌن والزوارمة المن والساال رشادات العامة حول االالمؤسسة توفر اى6

ىىىىى .للمؤسسة مخازن تتوفر فٌها الخصائص والشروط المطلوبةى7

ىىىىى .للشروط الصحٌة  ة ومتابعة المماهً والمطاعم والعاملٌن بها وفمابللمؤسسة آلٌة لمرالى8

ىىىىى .المؤسسة توفر التكٌٌف والتدفئة والتهوٌة الكافٌة داخل المرافك واألبنٌةى9

ى10
بنٌة وأماكن االالمؤسسة تٌسر لمنتسبٌها بمن فٌهم المعالٌن إمكانٌة الوصول واستعمال المرافك و

 .الدراسة
ىىىىى

ى11
عضاء هٌئة التدرٌس من أجل تحضٌر الالمؤسسة تعمل على توفٌر المساحة الشخصٌة الكافٌة 

 .ستشاراتاالالمحاضرات، والعمل مع الطلبة وتمدٌم 
ىىىىى

ىىىىى .ةالتوفٌر مساحات وأماكن كافٌة لراحة منتسبٌها من مرافك وأماكن للصالمؤسسة ى12

ى13
المؤسسة تعمل على توفٌر أماكن للطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس لتأمٌن ممتلكاتهم الشخصٌة، بما 

 .فٌها موالف للسٌارات
ىىىىى

ىىىىى بداعٌةاالعمال النشطة الترفٌهٌة والرٌاضٌة واالالمؤسسة توفر المرافك الخاصة باى14

ىىىىى .للكوادر المساندة االزمةماكن االالمؤسسة توفر المساحات الشخصٌة الكافٌة وى15
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ى

ى

ى

ى

ى

ى16
كترونً والمواد المطبوعة للمؤسسة توفر وصفاً دلٌماً لمولعها، ومرافمها ومبانٌها، اللالمولع ا

 .ت المتوفرة، وطبٌعة مواردها، والخدمات التً تمدمهاٌالوالتسه
ىىىىىى

ىىىىى .كترونً بشكل منتظماللللمؤسسة آلٌات فعالة لتحدٌث المعلومات على المولع اى17

ىىىىى .بشكل دوري الطالبًللمؤسسة آلٌة لتمٌٌم خدمات الدعم ى18

ىىىىى .للمؤسسة أنظمة وطرق فعالة للتواصل مع الطلبة خارج أولات الدوام الرسمًى19

ىىىىى .نظٌف وآمن وذو مستوى كاف لتلبٌة احتٌاجات الطالب الطالبًالسكن الجامعً ى20

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة واضحة للعناٌة بالسكن الجامعًى21

ىىىىى .ٌشرف على النشاطات التً تنظمها المؤسسة مسؤول ٌتمتع بالكفاءة والخبرةى22

ىىىىى . إدارة المكتبة بالمؤسسة تدار بكوادر كافٌة ٌتمتعون بالخبرة المناسبةى23

ى24
بما فٌها الكتب العامة  (ورلٌة والكترونٌة)مكتبة المؤسسة تحتوي المصادر التعلٌمٌة المناسبة 

 . والموسوعات والمعاجم والمجالت والدورٌات
ىىىىى

ىىىىى .للمكتبة نظام إعارة جٌد ى25

ىىىىى .لمكتبة أولات عمل مناسبة وكافٌة ومعلنةلى26

ىىىىى .خدمات المكتبةللمؤسسة آلٌة لتطوٌروتحسٌن ى27

ىىىىى .للمؤسسة العدد الكافً من الحواسٌب ذات المواصفات المناسبةى28

ىىىىى .لمؤسسة توفر البرمجٌات الحدٌثة والمناسبةاى29

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالدادس
ىىالندبةىالمئووة
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 املالحظــــات حول أداء املعيار السادس:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

12) "...................................................................................................................................................." . 

13) "...................................................................................................................................................." . 

14) "....................................................................................................................................................". 

15) "....................................................................................................................................................". 

ى
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ى

ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالبحثىالعلميىالمعوارىالدابع:ىى

ىاملؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى .جراءات المتعلمة بالبحث العلمًالللمؤسسة مكتب خاص ٌتولى إدارة العملٌات واى1

ىىىىى .ت لدعم البحث العلمً وأعمال الترجمةالولوٌات وكافة التسهٌالللمؤسسة آلٌات تحدد اى2

ىىىىىى.البحث العلمًلً ٌضمن التمٌد بأدبٌات وأخالمٌات الللمؤسسة مٌثاق أخى3

ى4
جراء البحوث العلمٌة فً مجال تخصصهم ونشر الللمؤسسة آلٌات تحفز الباحثٌن من منتسبٌها 

 .نتائجها
ىىىىى

ىىىىى .تساق بٌن البحث العلمً والعملٌة التعلٌمٌةاالللمؤسسة آلٌات واضحة تعكس مدى ى5

ىىىىى .الوطنٌة فً الدولةٌات االولوخطط البحث العلمً فً المؤسسة تتوافك مع ى6

ىىىىى .للمؤسسة لائمة مّحدثة لمنشوراتها على مولعها اإللكترونًى7

ى8
للمؤسسة ضوابط لتمٌٌم أداء وإنتاج أعضاء هٌئة التدرٌس البحثً بما ٌحمك تطلعات وتولعات 

 .المؤسسة فً مجال البحث العلمً
ىىىىى

ىىىىى .أعضاء هٌئة التدرٌسللمؤسسة آلٌات عادلة وشفافة لدعم أبحاث وأنشطة ى9

ى10
ستراتٌجٌة للمؤسسة تظهرالتزام المؤسسة بتشجٌع رٌادة األعمال االالخطة 

Entrepreneurship تهاالوالمشارٌع فً مج. 
ىىىىى

ى11
للمؤسسة آلٌة واضحة ومنتظمة للتواصل مع أرباب العمل والخرٌجٌن للحصول على التغذٌة 

 . البحوث العلمٌة التعاونٌةالراجعة لتطوٌر مناهجها وتعزٌز 
ىىىىى

ى12
المماثلة  الزٌارات مع المؤسسات وتبادل تفالٌات العلمٌة والبحثٌةاالللمؤسسة آلٌة واضحة لعمد 

 .فً العالم
ىىىىى

ىىىىى .للمؤسسة آلٌات واضحة لتمٌٌم وتطوٌر سٌاسة البحث العلمًى13

ىىىىى .بحاث من موازنتهااالنفاق الكلً على االللمؤسسة آلٌة واضحة تحدد نسبة ى14
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 املالحظــــات حول أداء املعيار السابع:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

ىىىىى .بحاث العلمٌة التً أنتجها منتسبو المؤسسةالفى ا( citations( عدد المرات التً أستشهد بهاى15

ىىىىى .خرىاالللمؤسسة آلٌة للبحوث العلمٌة التعاونٌة المشتركة مع المؤسسات والمطاعات اى16

ىىىىى .العلمٌةللمؤسسة آلٌة للمشاركة فى المحافل والمؤتمرات ى17

ىىىىى .المتمٌزة الطلبةستفادة من نتائج بحوث لالللمؤسسة آلٌة واضحة ى18

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالدابع
ىىالندبةىالمئووة
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ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوالبوئةىالمجتمعخدمةىالمعوارىالثامن:ىى

ىاملؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ىىى

ى

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ىىىىى للمؤسسة مكتب خاص ٌتولً تنسٌك برامجها لخدمة المجتمع والبٌئةى1

ىىىىى . للمؤسسة آلٌة للتعرف على مشاكل المجتمع المحلً والبٌئة المحٌطةى2

ىىىىىى.نسانٌةااللٌة، الوطنٌة، والخاالجابٌة: الدٌنٌة، الٌللمؤسسة آلٌات لنشر وتعزٌز المٌم اى3

ىىىىى     . سنوٌاً ٌتضمن تفاصٌل الخدمات المجتمعٌة التً شاركت بها ٌراعد المؤسسة تمرتى4

ى5
ومعرفة رأي المجتمع فً ما تمدمه من خدمات مجتمعٌة  لالستطالعللمؤسسة آلٌة واضحة 

 .ستفادة منها فى تطوٌر عملٌاتهالالوبٌئٌة 
ىىىىى

ىىىىى .مة البٌئةالعلى س للمحافظة ومخلفات المعامل مع النفاٌاتواضحة للتعامل للمؤسسة آلٌات ى6

ىىىىى . هتمام بالبٌئة داخل المجتمعلالللمؤسسة آلٌة للمساهمة فً نشر المعرفة وثمافة ى7

ى8
ري فً تنفٌذ المشارٌع التنموٌة االخ عمع مؤسسات المجتم لهاهم من خالاآلٌة تس للمؤسسة

 .جتماعٌةاالتصادٌة واالل
ىىىىى

ى9
 المختلفة تحادات والروابط العلمٌةالللمؤسسة آلٌة للتواصل مع المنظمات والمؤسسات وا

 .بالداخل والخارج من أجل دعم المجتمع
ىىىىى

ى10
للمؤسسة آلٌة لنشر المعلومات حول تجاربها وممارساتها الجٌدة، والمشاركة الفاعلة مع 

 .المؤسسات المناظرة
ىىىىى

ىىمجموعىدرجاتىالمحورالثامنىى
ىىالندبةىالمئووة
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ى

 املالحظــــات حول أداء املعيار الثامً:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

12) "...................................................................................................................................................." . 

13) "...................................................................................................................................................." . 

14) "....................................................................................................................................................". 

15) "....................................................................................................................................................". 

ى
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ى

ىكلوةى..................................ى-معاوورىاالرتمادىالمؤدديىلجامعةىنالوتى

ىتاروخىالتدقوق:ى.../ى.../ى......مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدتمرلمجودةىوالتحدونىاضمانىالالمعوارىالتادع:ىى

ىاملؤرشات اليت حتقق هذا املعيار

ىالتقوومىالمؤذــــراتىت
ى4ى3ى2ى1ى0

ى1
هل توجد في المؤسست وحدة تتولى وضع خطت للبحث العلمي وخدمت المجتمع  والبيئت وإدارة   

 شؤونه؟
ىىىىى

ىىىىى دارة الجودة بالمؤسسة آلٌة واضحة لتجوٌد العملٌة التعلٌمٌةالى2

ىىىىىى.للمؤسسة آلٌة تمكن مشاركة ادارة الجودة فى صناعة المرارى3

ىىىىى .دارة الجودةالزمة مكانٌات الالاالالمؤسسة تلتزم بتمدٌم الدعم وتوفٌرى4

ى5
اء أصحاب أرخذ بالتضمن  –غراض ضمان الجودة الفى أثناء جمع البٌانات  -للمؤسسة آلٌات 

 .العاللة
ىىىىى

ى6
حصائٌات الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة سنوٌاً من االللمؤسسة آلٌات تضمن إحالة التمارٌر وا

 .الكلٌات الى ادارة الجودة
ىىىىى

ىىىىى .دارة الجودة بالمؤسسة آلٌات واضحة لمٌاس مستوى رضا الطلبة والعاملٌن بهاالى7

ىىىىى .عتماد الصادرة عن المركز بشكل مستمرالللمؤسسة آلٌة للتمٌٌم الذاتً وفك معاٌٌر اى8

ىىىىى .للمؤسسة خطط للتطوٌر والتحسٌن المستمر فى ضوء نتائج التمٌٌم الذاتًى9

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة تدعم التعاون والتنسٌك بٌن مكاتب ووحدات الجودة بالمؤسسةى10

ىىىىى .واضحة ونماذج معتمدة لعملٌة تمٌٌم أداء منتسبٌها ونشرهاللمؤسسة آلٌة ى11

ى12
بداء آرائهم وممترحاتهم لغرض التطوٌر الها أصحاب المصلحة اللللمؤسسة آلٌة تدعو من خ

 .والتحسٌن المستمر
ىىىىى

ىىىىى .ستفادة من نتائج عملٌة تمٌٌم أداء منتسبٌها، وآراء أصحاب المصلحةالللمؤسسة آلٌة لى13

ىىىىى المؤسسة تعمل على تطبٌك خططها التنفٌذٌة ومراجعتها دورٌاً ى14

ىىىىى .للمؤسسة آلٌة واضحة لتحدٌد احتٌاجات التطوٌر المهنً للعاملٌنى15



 
 
 

 

 

 الدراسـة الذاثيـة والتدكيـم الداخــلي 

 كلية:  ............................................... 
 

32 

0202/0202خريف    

ى

ى

 املالحظــــات حول أداء املعيار التاسع:

1)  "...................................................................................................................................................." . 

2) "...................................................................................................................................................." . 

3) "...................................................................................................................................................." . 

4) "....................................................................................................................................................". 

5) "....................................................................................................................................................". 

6) "...................................................................................................................................................." . 

7) "...................................................................................................................................................." . 

8) "...................................................................................................................................................." . 

9) "....................................................................................................................................................". 

10) "....................................................................................................................................................". 

11) "...................................................................................................................................................." . 

12) "...................................................................................................................................................." . 

ى16
للمؤسسة آلٌات لتوثٌك وضمان سالمة البٌانات، التً ٌتم جمعها من أجل إدخال أي تحسٌنات 

 .ضرورٌة ولٌاس أثرها
ىىىىىى

ىىمجموعىدرجاتىالمحورىالتادعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىىالندبةىالمئووةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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ى

ى

 

 

 

 

 :انثانثانفصم 
 انتقـــــــزيز اننهائــــــــــي 

 

 

 

ى

ى

ى

ى

ى

ى
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ى

 ملخص هتائج معايير التدكيم والىتيجة النهائية:

 

 

 

 التلزيز النهائي
ى

".................................................................................................................................................................." . 

 
".................................................................................................................................................................." . 

 

".................................................................................................................................................................." . 

 
".................................................................................................................................................................." . 

 

ى

 اليسبة املئوية مجموع املؤشزات :املعيار ر.م

   املعبار ألاول:       1

   املعبار الثاوي:       2

   املعبار الثالث:       3

   املعبار الزابع:       4

   املعبار الخامظ:       5

   املعبار الطادص:       6

   املعبار الطابع:       7

   املعبار الثامن:       8

   املعبار التاضع:       9

   للمعايير اليسبة الاجمالية
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ى

 اإلعداد وانتدقيقفزيق 
 فروقىإردادىالدرادةىالذاتوة: -1

ى

ى

ى

ى

ى

ىفروقىالتدقوقىالداخلي: -2

ى

ى

ى

 

 

 

 


