
                     

 

 الجودة ضمانوحدة                                                             الزقازيق جامعة 

 كلية التمريض  
 

 والخارجى معايير اختيار المراجع الداخلى

 إجراءاث االختيار

 .ّٛجٚٔخر خٛانؼهً ّبتٚيذتٕ ؼخٛٔطج انجرَبيج ؼخٛثطج خٚدرا ػهٗ كٌٕٚ أٌ

 

 الجىاًب الشخصيت فى الوراجع

 .أدائٓب ٔتطٕٚر انتؼهًٛٛخ انًإسسبد اػتًبد فٗ ٔانخبرجٛخ انذاخهٛخ انًراجؼخ ثذٔر اإلًٚبٌ .1

 .انًفبجئخ انًٕالف فٗ انتصرف ٔدسٍ االَفؼبنٗ االتساٌ  .2

ٔالبيخ  اٜخرٍٚ يغ انتؼبيم يٓبراد ًٔٚتهك انفؼبل ٔاإلَصبد ثًٓبرح اٜخرٍٚ يغ انتٕاصم  .3

 .يؼٓى جخطٛ ػاللبد

 .تمهٛذٚخ غٛر ثطرق انًشكالد ٔدم انُبلذ انتفكٛر  .4

 . األدكبو ئصذار فٗ انتذٛس ٔػذو.ٔانذٛبدٚخ انًٕضٕػٛخ  .5

 .انًطهمخ انسرٚخ ػهٗ انذفبظ  .6

 .ٔاألدذاث نهًٕالف انجٛذح اإلدارح  .7

 ػذو انتذٛس فٗ ػًهٛخ انًراجؼخ .8

 ادتراو رؤٚخ ٔرسبنخ انكهٛخ .9

 .األكبدًٚٙ ًغانًجت فٗ ٔانُساْخ انطٛجخ انسًؼخ .01

 . اٜخرٍٚ َظر ٔٔجٓخ آراء ادتراو .00

 .انًظٓر دسٍ .02

 :فى هجال الوراجعت والتقىين  اث الوهٌيتالخبر

 انتؼهٛى، تطٕٚر يجبل فٙ خجرح أ انتؼهًٛٛخ ثبنًإسسبد ٔانتطٕٚر انجٕدح ادارح يجبإلد فٙ خجرح .0

 .يؼب فًٛٓب أٔ



 .بٔاػتًبدْ انجبيؼٗ انتؼهٛى يإسسبد جٕدح ثًؼبٚٛر اإلنًبو .2

 .انكتبثخ أٔ انًذبدثخ فٙ سٕاء ٔاإلَجهٛسٚخ، انؼرثٛخ انهغتٍٛ ئجبدح .3

 م.انؼً فرق خالل يٍ انجًبػٙ انؼًميٓبراد  .4

ػذاد ٔتأْٛم انًراجؼٍٛ ٔانتٗ تمذيٓب اث انخبصخ انتذرٚجٛخ دسيخ يٍ انجرايج ٔاجتٛبز دبصم ػهٗ تذرٚت .5

 . انفؼهٛخ اجؼبد انذاخهٛخ ٔانخبرجٛخانًر ثادذobserverٖ  الدعٔي اجغٔيٍ خالل  انؼًم كًر انٓٛئخ

  .ّتطجٛم ٔكٛفٛخ ّٔئجراءات االػتًبد يجرراد فٓى .6

  .ػهًٛخ أسس ٔفك ٔانًؼهٕيبد انجٛبَبد جًغ يصبدر اَتمبء ػهٗ انمذرح .7

  .ٔتفسٛرْب ٔانكٛفٛخ انكًٛخ انجٛبَبد تذهٛم .8

 .ٔانخبرجٛخ انذاخهٛخ انًراجؼخ تمبرٚر كتبثخ يٓبراد تمبٌئ .9

ثبالنتساو ثمٕاػذ انًٛثبق االخاللٗ نهًراجؼٍٛ ٔكٕد انًًبرسخ انًُٓٛخ انتٗ دذدتٓب انٓٛئخ ٚتؼٓذ انًراجغ  .01

 ٔثؼذو ٔجٕد يصبنخ شخصٛخ يتؼبرضخ يغ انًإسسبد انتٗ سٕف ٚكهف ثًراجؼتٓب .

 انتفرؽ انكبيم اثُبء انفترح انًطهٕثخ نكم ػًهٛخ يراجؼخ. .00

 :الخبرة فى هجال تكٌىلىجيا الوعلىهاث واالتصال

 .انتؼهٛى يجبل فٗ ٔدٔرْب انًختهفخ انتؼهًٛٛخ انٕسبئظ ثإَٔاع اإلنًبو .0

 .اٜنٗ انذبست ثبستخذاو انتمبرٚر ٔكتبثخ ٔتفسٛرْب انجٛبَبد تذهٛم يٓبراد ئتمبٌ .2

 .ثكفبءح انًختهفخ اإلنكترَٔٛخ انًٕالغ يغ انتؼبيم .3

 .اإلنكترَٔٗ انجرٚذ ػجر ٔانتمبرٚر انًؼهٕيبد ٔاستمجبل ئرسبل .4

 :والخارجى راجع الداخلىههام الو

 يًب نكم انذاخهٗ انًراجغ تمرٚر استًبرح ثبستخذاو انالزيخ انتمبرٚر ٔئػذاد ثًراجؼخ انذاخهٗ انًراجغ ٚمٕو

 :ٚأتٗ

 .ّٔخرٚجٛ انؼهًٛخ ّيذتٕٚبت ٔطجٛؼخ انجرَبيج طجٛؼخ يغ ٚتفك ثًب ٔيذتٕاِ انجرَبيج ثُٛخ .١

 .ٔاتسبلٓب انجٛبَبد دلخ .٢

 .ٚطجمٓب انتٙ بدًٚٛخاألك انًؼبٚٛر .٣



 .انًستٓذفخ انتؼهًٛٛخ انُتبئج تذمٛك ئيكبَٛخ .٤

 . انتؼهى ٔيصبدر استراتٛجٛبد .٥

 .انطالة ٔتمٕٚى انًتبدخ ٔانتؼهى انتؼهٛى تسٓٛالد .٦

 ػًهٛبد ػٍ انتؼهٛى جٕدح نضًبٌ انمٕيٛخ انٓٛئخ يٍ انًؼهُخ نهًؼبٚٛر ٔفمب ٔٔاضخ يفصم تمرٚر ئػذاد .٧

 .مخانسبث انًراجؼخ

 : هعايير اخالقياث الوهٌت للوراجعييوهي الوتىقع أى يتن ذلك فى إطار هي 

 . انتًثٛم انًشرف نهٓٛئخ ايبو انغٛر ٔخبصخ انًإسسخ انخبضؼخ نهًراجؼخ ٔانتمٕٚى ٔاالػتًبد 

 ٔاالػتًبد انجٕدح ضًبٌ ػًهٛخ ٔفٓى نًؼرفخ اإليكبَٛبد، دذٔد فٙ انًالئًخ، انخطٕاد كبفخ اتخبر 

 .بٔيتطهجبتٓ

 ٔانؼًم ثرٔح انفرٚك . انكهٛخ ٔرسبنخ رؤٚخ ادتراو يٍ ئطبر فٗ ثبنًراجؼخ انمٛبو 

 . انذرص ػهٗ كست ثمخ انًإسسخ ٔاالػضبء انؼبيهٍٛ ثٓب 

 ثم ٚجت يًبرسخ  انذرص ػهٗ ػذيًًبرسخ دٔر انًرالت أانًفتش اثُبء ػًهٛخ انًراجؼخ ٔانتمٕٚى

 دٔر انًؼبٌٔ نهًإسسخ .

 ضذْب أ انكهٛخ نصبنخ سٕاء انًراجؼخ ػًهٛخ فٗ عَٕ أ٘ يٍ تذٛس أ٘ تجُت . 

 أ أكبدًٚٛخ جٓخ أل٘ ثٓب االفضبء ٔػذو ػهٛٓب، ٚطهغ لذ انتٙ ٔاألسرار انًؼهٕيبد ػهٗ انًذبفظخ 

 .انكهٛخ يٍ ارٌ ثذٌٔ األػالو ٔسبئم يٍ ٔسٛهخ أ فرد ألٖ أٔ ػهًٛخ

 

 

 عميد الكلية                         

 هأ.د/ نادية محمد ط


