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جمال التعزيز  
 والتطوير 

مقرتحات التعزيز  
 والتطوير  

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ 
مؤشرات املتابعة وتقييم  

 األداء

رسالة  
وأهداف  
 الربنامج 
 
 

التعريففففففففف  املسفففففففففت ر  -1
برؤيففففففة ووأففففففالة و  فففففف ا  

 برانمج علم النفس.

عقففف  اففف وات توعيفففة مل تلففف   -
 الفئات ابلربانمج.

طباعة واشر ملصقات توضح   -
( )وؤية ووأفالة و  ف ا  الفربانمج
يف  مففففففففففالط بففففففففففا ر  للطفففففففففف   

 ابلكلية.

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
 م(2020/2021)

األعضاء املسئولني عط 
ووأالة و   ا   معياو

 . برانمج علم النفس

  

 قائ ة أبمساء احلضوو ابلن و . -
 صوو توضح فعالية الن و . -

  مساء املتح ثني ابلن و . -
صفففوو ألمفففالط اشفففر وؤيفففة ووأفففالة  -

و  ففففففا  الففففففربانمج ابلكليففففففة وعلففففففي 
املواقفففففففح والصففففففففحات ا لكرتوايفففففففة 
اخلاصفففة إلفففا  عففف م اتلففف  الفئفففات 

 ابلربانمج.

قيادة  
  وتنظيم 
 الربنامج 

إع اد قواع  بيفاانت    -1
لفففففففففربانمج علفففففففففم الفففففففففنفس 
تتضففففف ط لاففففففة املعلومفففففات 

 املتوفر  عنه.

ختصففففيي فريففففو ع ففففل يكففففون  -
مسئول عط إع اد قواع  بياانت 
الففربانمج والتحففف يو الفف ووي  فففا 
يف ضففففففففففوء مففففففففففا يسففففففففففت   مففففففففففط 

 معلومات.
إعففففففف اد لتيففففففف  للطففففففف   يف  -

 . علم النفسصوو  دليل لربانمج 

علم منسو برانمج  أنوي
 النفس. 

قاعفففففف   بيففففففاانت فعليففففففة  وجففففففود  -
 ميكط االط ع عليها.للربانمج 

 
 
وجود دليل الطالف  لفربانمج علفم   -

 النفس.
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 األداء

إاشاء موقفح إلكفرتو    -2
يفتم مفط لربانمج علم اففس  

علففففم خ لفففه تعزيففففز مكااففففة 
 ل ي الط  . النفس 

ختصففففيي فريففففو ع ففففل يكففففون  -
إاشففففففففاء املوقففففففففح مسففففففففئول عففففففففط 

ومتابعتففففه والففففرد علففففي تسففففاؤالت 
 .واأتفساوات الط   به

اشففففر وابفففففل املوقفففففح للفففففربانمج  -
علي مواقح التواصفل االجت فاعي 

الطفف   بكةففر  الففي يففرتدد عليهففا 
. 

 يف ب اية العام ال واأي

علم منسو برانمج 
 النفس. 

إمكاايففففففة الفففففف خول علففففففي موقففففففح  -
ومتابعته بسفهولة علم النفس  برانمج  

والتألفففف  مففففط إاشففففائها ابلفعففففل مففففط 
 خ ل الرابل املتاح لل خول عليها.

 

تطبيفففو معفففايا اختيفففاو  -3
القيفففففففففففففادات األلادمييفففففففففففففة 

 )منسو الربانمج(.

املعفففففايا عنففففف  اختيفففففاو تطبيفففففو  -
 .منسو الربانمج

قفففففراو و يففففف  واختيفففففاو املنسفففففو  فففففط    - جملس إداو  الربانمج أنواي
   تنطبو عليه املعايا. 

وففففففففففففففف يو الئحفففففففففففففففة  -4
الففففففربانمج قففففففا يتفففففففو مففففففح 
مسفففففففففففففففت  ات العصفففففففففففففففر 

 والتحول الرق ي.

 لقاءات واجت اعات  -
 مقرتحات التحسني -
 اعت اد مقرتحات التحسني -

القفففراو التنفيفففذي العت فففاد مقرتحفففات    - جملس إداو  الربانمج أنواي
 تطوير وو يو ال ئحة. 

التقيففيم الفف ووي ألداء  -5
القيفففففففففففففادات األلادمييفففففففففففففة 

 للربانمج.

 طرح اأتباانت لتقييم األداء. -
وليففففففففل اتففففففففائج االأففففففففتباانت  -

وإوأففففففففففففال النتففففففففففففائج للفئففففففففففففات 
 املسته فة.

األعضاء املسئولني عط  أنواي
معياو قياد  وتنظيم 

 الربانمج. 

 تقاوير تقييم األداء.   -
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الع فففففل علفففففي وجفففففود  -6
 يكففففففل تنظي ففففففي لففففففربانمج 

 .علم النفس
 

إعفففففففف اد ا يكفففففففففل التنظي فففففففففي  -
وو يةففه يف ضففوء مففا يسففت   مففط 

 معلومات وبياانت.

 أنواي
األعضاء املسئولني عط 
معياو قياد  وتنظيم 

 الربانمج. 

التنظي في للفربانمج  صوو  مفط ا يكفل    -
 وحم ثة. 

املوارد املالية  
والتسهيالت  

 املادية  

االأفففففت راو يف تطفففففوير  -1
مفففففففففففففففف وجات وقاعففففففففففففففففات 
الفصففول ابلكليففة واملعامففل 
وثيقففففففففة الصففففففففلة ققففففففففروات 

 الربانمج.

 
 

صفففففففيااة املففففففف وجات ومعامفففففففل  -
احلاأففففف  اعم ومع فففففل الل فففففات 

 بشكل منتظم.
ترليففففففففف  وصففففففففف ت اارتافففففففففت  -

قعامففل احلاأفف  و جهففز  تكييفف  
 االم والل ات.

تفففففزيني طرقفففففات مبففففف  الكليفففففة  -
بنبففففففايت الزينففففففة و ووا  احلففففففائل 

  لبعض املكات .

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
 م(2020/2021)

املسئولني عط إداو   -
 ومتويل الربانمج. 

ا داو  ا ن أية  -
 ابلكلية. 

 
 
 
 

التعلي يفففففة ابملعامفففففل  تفففففوافر الوأفففففائل    -
 وامل وجات. 

تفففففوافر وصففففف ت االارتافففففت و جهفففففز     -
 التكيي . 

املعايري  
األكادميية  
 للربنامج 

االأفففففففت راو يف اشفففففففر  -1
الففففففففوعي ألعضففففففففاء  يئفففففففففة 
التفففف ويس وا يئففففة املعاواففففة 
والطفففف   اابفففف د ابملعففففايا 

علفففففم األلادمييفففففة لفففففربانمج 
 .النفس

عقفف  افف وات ولقففاءات ووو   -
ع ففففل حففففول املعففففايا األلادمييففففة 

 للربانمج.

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
م(2020/2021)    

املسئولني عط معياو  
املعايا األلادميية  

 للربانمج

توافر قائ ة ابلنف وات واللقفاءات   -
 ووو  الع ل الي مت عق  ا

لشففو  املشففاولني ابحلضففوو فيهففا   -
. 
النفففف وات  صففففوو توضففففح فعاليففففة  -

واللقفففففففاءات ووو  الع فففففففل الفففففففي مت 
 .عق  ا
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متابعففة تطبيففو املعففايا  -2
 .األلادميية

ملراجعففة وتطففوير تشففكيل ابنففة  -
برانمج علم الفنفس تلتفزم بتطبيفو 
املعفففففايا األلادمييفففففة يف توصفففففي  

 الربانمج.

 أنواي

 عضاء ابنة مراجعة 
وتطوير برانمج علم 

 النفس. 

حماضر الل نة الي متت ومعت ف     -
  .مط جملس إداو  الربانمج

تصميم  
 الربنامج 

التففففففففف وي  املسفففففففففت ر  -1
توصفففففففي  وتقفففففففاوير  علفففففففى

الفففففففففففففففربانمج واملقفففففففففففففففروات 
 ال واأية اخلاصة به.

التحفففففففففف يو املسففففففففففت ر  -
لتوصفففففففففففففففيفات وتقفففففففففففففففاوير 
الفففففففففففففففربانمج واملقفففففففففففففففروات 

 ال واأية.

عقففففففف  دووات ت ويبيفففففففة ووو   -
ليفيففة لتابففة   علففىع ففل للتفف وي  

 التوصي  والتقاوير املطلوبة.
إع اد برانمج إلكرتو  لكتابفة   -

فات وتقففففففاوير املقففففففروات التوصففففففي
 ال واأية.

 أنواي

األعضاء املسئولني عط 
متابعة التوصيفات 

 ابلربانمج

تففففففففففوافر توصففففففففففيفات املقففففففففففروات  -
 ال واأية.

 توافر تقاوير املقروات ال واأية. -
تففففففففففففوافر مصفففففففففففففوفة املقففففففففففففروات  -

 ال واأية.
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التعليم  
 والتعلم 

وففففففف يو اأفففففففرتاتي ية  -1
التعلففففيم والفففففتعلم يف ضفففففوء 
اتففففففففففففففففائج االمتحففففففففففففففففاانت 
 ومتطلبات جائحة لوووان. 

مراجعفففففففة أياأفففففففات التعلفففففففيم  -
والفففففتعلم يف ضفففففوء اتفففففائج بعفففففض 
االمتحاانت ومست  ات جائحفة  

 لوووان.
وليففل اتففائج اأففتبياانت تقيففيم  -

 املقروات ال واأية.
وليفففففففففففففل اأفففففففففففففتط عات و ي  -

التففففف ويس وا يئفففففة  يئفففففة   عضفففففاء
املعاوافففة حفففول أياأفففات التعلفففيم 

  والتعلم الي تتم.

عام  ب اية لليف 
 ال واأي 

األعضاء املسئولني عط 
معياو التعليم والتعلم  

 ابلربانمج

اعت فففففففففاد اأففففففففففرتاتي ية التعلففففففففففيم  -
 .النفسعلم والتعلم لربانمج 

 

تطفوير طفر  التف ويس  -2
 .والتعلم

عقفففففففف  وو  ع ففففففففل لتفففففففف وي   -
اعضففففففاء  يئففففففة التفففففف ويس علففففففي 
اأففت  ام  طففاي ح يةففة يف تعلففيم 

مقفففففففروات علفففففففم الفففففففنفس وتعلفففففففم 
، لط إلففففففففمالنفسففففففففية والصففففففففحة 

وتش يح التعلم الذايت واملقروات 
ا لكرتوايففففففففة وخاصففففففففة يف بففففففففل 
اعت فففففففاد الفففففففتعلم اخللفففففففيل بعففففففف  

 التعرض ابائحة لوووان.

يف ب اية لل عام 
 دواأي 

معياو التعليم  عضاء 
والتعلم واملعايا  

األلادميية والتعلي ية  
 ابلربانمج

تفوافر قائ فة بففوو  الع فل الففي مت  -
 عق  ا للت وي .

لشفففففو  املشفففففاولني ابحلضفففففوو يف   -
 وو  الع ل الي مت عق  ا.

الع ففل  وو فعاليففة صففوو توضففح  -
 .الي مت عق  ا

تففففففففوافر قففففففففوائم أبطففففففففاي الففففففففتعلم  -
التقلي يفففففة الفففففي مت والتففففف ويس  فففففا 
 الت وي  عليها.



جمال التعزيز  
 والتطوير 

مقرتحات التعزيز  
 والتطوير  

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ 
مؤشرات املتابعة وتقييم  

 األداء

توصففففففففي  التففففففففف وي   -3
ا مل رجفففففات  امليففففف ا  وفقففففف 

 التعلم املسته فة.

مراجعففففففة توصففففففي  التفففففف وي   -
امليفففف ا  وفقففففا مل رجففففات الففففتعلم 

  املسته فة.
التقييم املست ر لكففاء  التف وي  

  ا  الربانمج وصقل ألووقيقه  
ملهففففففففاوات الطالفففففففف  مففففففففط قبففففففففل 

التففففففففففففف وي  املشفففففففففففففرفني علفففففففففففففى 
    طرا  املشاولة والطاالو 

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
 م(2020/2021)

 عضاء معياو التعليم 
 والتعلم ابلربانمج 

وجفففففود توصفففففي  موثفففففو ومعت ففففف   -
 للت وي  املي ا .

التقفففففاوير الفففففواود  مفففففط املشفففففرفني  -
 علي الت وي .

 
 
 
 

األداء تطففوير ووسففني  -4
 يف جمال التعليم والتعلم

اأتقصفففاء اعواء وقيفففا  وضفففا  -
 الط  .

اختففففففاذ اجففففففراءات تصففففففحيحية  -
 الأت راو تطوير ووسني األداء.

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
 م(2020/2021)

 عضاء معياو التعليم 
 والتعلم ابلربانمج 

اتففففففففففففائج وليففففففففففففل االأفففففففففففففتباانت  -
 واالجراءات التصحيحية املت ذ .

 الطالب 
وعايففففففففففففففة الطفففففففففففففف    -1

 املتعةريط دواأي ا ابلربانمج.
و يفففففففف  الطفففففففف   املتعةففففففففريط  -

 .علم النفسدواأيا  بربانمج 
للطف    امتحاايفهطرح طفاذ    -

اللتشففا  التعةففر مبكففر ا وأففهولة 
 معاابته.

دعففففم  عضففففاء  يئففففة التفففف ويس  -
للطففففف   املتعةفففففريط مفففففط خففففف ل 

 علي م او العام ال واأي 

وليل الكلية لشئون 
التعليم والط   + 
 منسو الربانمج 

 عضاء  يئة الت ويس 
 املشاولني ابلربانمج 

خطفففففففة معت ففففففف   ملعاابفففففففة التعةفففففففر  -
 األلادميي.

 
اخنفففاض اسففبة الطفف   املتعةففريط  -

 دواأي ا.
 املئوية للن اح.وسط النس   -
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 والتطوير  

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ 
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 األداء

السففففففففففاعات املكتبيففففففففففة املتاحففففففففففة 
 للط   جب او م.

جفففففففففففذ  وتشففففففففففف يح  -2
 اوأففففففففة  علففففففففىالطفففففففف   

األاشففطة الففي يففتم عقففف  ا 
ابلكليفففة عامففففة، واألاشففففطة 
وثيقفففففففة الصفففففففلة ابلفففففففربانمج 

 خاصة.

إعففف ن  مسفففاء وصفففوو الطففف    -
 املت يزيط ابألاشطة.

تكففففرط الطفففف   املت يفففففزيط يف  -
 األاشطة.

 علي م او العام ال واأي 

األعضاء املسئولني عط 
معياو الط   
 ابلربانمج

 

 

 

 

 

أعضاء هيئة  
التدريس  
واهليئة  
 املعاونة 

تن يففففففففففففففففة قفففففففففففففففف وات  -1
ومهففففففاوات  عضفففففففاء  يئفففففففة 

املعاواة قا وا يئة  الت ويس  
يتناأففففففف  مفففففففح متطلبفففففففات 

 عصر التحول الرق ي.

و يو خطة الت وي  بناء   -
االحتياجات الت ويبية  على

ألعضاء  يئة الت ويس وا يئة  
 املعاواة. 

عق  دووات ت ويبية تتوافو  -
مح احتياجات  عضاء  يئة 
 الت ويس وا يئة املعاواة. 

وي  مفففففط تقيفففففيم فاعليفففففة التففففف  -
 االأتباانت.خ ل تطبيو 

علي م او العام  
 ال واأي 

األعضاء املسئولني عط 
معياو  يئة الت ويس 
 وا يئة املعاواة 

 الت ويبية املعت   .اخلطة   -
حضففوو الفف ووات وطففاذ  لشففو    -

 مط الشهادات الي مت منحها  م.
اتفففائج وليفففل االأفففتباانت الفففي مت  -

 تطبيقها لتقييم فاعلية الت وي .



جمال التعزيز  
 والتطوير 

مقرتحات التعزيز  
 والتطوير  

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ 
مؤشرات املتابعة وتقييم  

 األداء

قيفففففففا  الرضفففففففا الفففففففوبيفي  
 عضاء  يئة الت ويسأل

 . أتبياانتاالطرح -
عرض ومناقشة النتائج واختاذ  - 
 التصحيحية املناأبة  جراءاتا 

فريو معياو  عضاء   أنواي
  يئة الت ويس 

 تتبياانالأااتائج وليل -
وزايد  وضففا  عضففاء  يئففة التفف ويس  

 وا يئة املعاواة

تقويم  
خمرجات  

 التعلم 

عرض ومناقشة اتفائج   -1
وليفففففففففففل االمتحفففففففففففاانت يف 

 اجملالس املت صصة.

قيففام لفففل عضفففو  يئفففة تففف ويس  -
قام ابلت ويس يف الربانمج إبع اد 
تقريففففففر لامففففففل عففففففط املففففففواد الففففففي 
ي وأففها ابلففربانمج ومناقشففة  ففذ  

 التقاوير ابلقسم اخلاص به.
اختففاذ االجففراءات التصففحيحية  -

مناقشففة وليففل  علففىال زمففة بنففاء 
 اتائج االمتحاانت.

 منتص  وهناية العام ال واأي 
 م(2020/2021)

اء األقسام بكلية وؤأ
الرتبية + وئيس قسم 
علم االجت اع ووئيس 

 ووئيسقسم الفلسفة 
  العربيةقسم الل ة 

قسم الل ة  ووئيس
بكلية  ا جنليزية 
 اعدا  

و أتاذ الط  النفسي 
 بكلية الط  

 

طففففاذ  مففففط تقففففاوير  عضففففاء  يئففففة  -
التفففففففف ويس الففففففففي متففففففففت مناقشففففففففتها 

 ق الس األقسام.
تقفففففففاوير اتفففففففائج مناقشفففففففة  فففففففذ  ال -

واالجففراءات التصففحيحية الففي متففت 
 وفقا  ا )إن وج ت(.

قيا  ارجات الفتعلم   -2
املسفففففففففففففففته فة ملقفففففففففففففففروات 

 .الربانمج

عقفففففففف  وو  ع ففففففففل ت ويبيففففففففة  -
  علفففففىألعضفففففاء  يئفففففة التففففف ويس 

ليفيففففففة قيففففففا  وقيففففففو ارجففففففات 
الفففففففففتعلم املسفففففففففته فة ملقففففففففففروات 

 .الربانمج

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
 م(2020/2021)

األعضاء املسئولني عط 
معياو تقوط ارجات 

 التعلم 

طفففاذ  تطبيقيفففة مفففط اسففف  وقفففو  -
الففتعلم املسففته فة ملقففروات ارجففات 
 الربانمج.



جمال التعزيز  
 والتطوير 

مقرتحات التعزيز  
 والتطوير  

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ 
مؤشرات املتابعة وتقييم  

 األداء

مؤشرات  
جناح  

 الربنامج 

معرففففففففففففففة معففففففففففففف الت  -1
الت فففر  مفففط بفففرانمج علفففم 

 النفس.

حصفففر معففف الت الت فففر  مفففط  -
 .الربانمج

 عضاء معياو مؤشرات  أنواي
 جناح الربانمج 

حصائية مع الت الت فر  أفنواي إ  -
 مط الربانمج.

معففففففففففففف الت  معرففففففففففففففة -2
ال واأفففففففات التسففففففف يل يف 

العليفففا مفففط خرمفففي بفففرانمج 
 علم النفس.

إحصفففففففففففائيات التسففففففففففف يل يف  -
خرمففففففي مففففففط ال واأفففففات العليففففففا 

 .الربانمج

 عضاء معياو مؤشرات  أنواي
 جناح الربانمج 

مؤشفففرات معففف ل زايد  التسففف يل  -
يف ال واأففففففات العليففففففا مففففففط خرمففففففي 

 الربانمج.

معرففففففففففففففة معففففففففففففف الت  -3
علفففم  مفففط بفففرانمجالتحويفففل 
 النفس.

حصفففففففر عففففففف د ا فففففففولني مفففففففط  -
 الربانمج

 العام ال واأي خ ل 
 م(2020/2021)

 عضاء معياو مؤشرات 
 جناح الربانمج 

إحصفففائية بعففف د الطففف   ا فففولني  -
 الربانمج.مط 

تففففففففففففففوافر املقففففففففففففففروات  -4
ال واأففففففففففية الففففففففففي تن ففففففففففي 
املهففففففففففففففاوات االبتكاويففففففففففففففة 

)لالرتبيفففففففففففففة  واالب اعيفففففففففففففة
 .الع لية(

وفففففف يو املقففففففروات ال واأففففففية  -
ابلفففربانمج  يفففو تن فففي املهفففاوات 
االبتكاوية واالب اعيفة يف التطبيفو 

 الع لي.

 ن يتم ذلك بشكل دووي  
منتظم على م او العام 

 ال واأي 
م(2020/2021)  

 عضاء معياو مؤشرات 
 جناح الربانمج 

 توصي  مقرو الرتبية الع لية. -
تقفففففاوير جهفففففات الرتبيفففففة الع ليفففففة  -

سفففففففففففتوي  داء الطففففففففففف   حفففففففففففول م
 ابمل او  خ ل الت وي  املي ا .

متابعففففففففففففة معفففففففففففف الت  -5
التوبيفففففففف  مففففففففط خرمففففففففي 

 الربانمج.
 

إاشفففاء قاعففف   بيفففاانت خلرمفففي  -
 .علم النفسبرانمج 

 أنواي

 عضاء معياو مؤشرات 
 جناح الربانمج 

معفففففففف الت الن ففففففففو يف التوبيفففففففف   -
 خلرمي الربانمج.

طلبففففففففات واحتياجففففففففات جهففففففففات  -
 التوبي  خلرمي الربانمج.



جمال التعزيز  
 والتطوير 

مقرتحات التعزيز  
 والتطوير  

 مسئولية التنفيذ  التوقيت  آليات التنفيذ 
مؤشرات املتابعة وتقييم  

 األداء

و يفف  مسففتوي لفففاء   -6
اخلففففففففرمني يف املؤأسففففففففات 
 التعلي ية الي يع لون إلا.

مسففففففففتوي لفففففففففاء  اأتقصففففففففاء  -
اخلففرمني يف املؤأسففات التعلي يففة 

 الي يع لون إلا.
 

 أنواي

 عضاء معياو مؤشرات 
 جناح الربانمج 

وليففففل اتففففائج االأتقصففففاء الففففذي  -
 املعياو.قام به  عضاء 

الصورة  
الذهنية  

عن  
 الربنامج 

وسففففففففففففففني الصففففففففففففففوو   -1
الذ نية عفط الفربانمج لف ي 

 .الط  

للطفف   لتعزيففز  عقفف  افف وات -
، وبيفان لف يهمالفنفس  علم  مكااة  

  مهيتها  م.

علم منسو برانمج  اص  أنوي 
 النفس 

وح   ض ان اابود   
 ابلكلية 

 علىع د الط   الذيط حصلوا    -
ابحلضففففففففففففوو يف تلفففففففففففففك شففففففففففففهادات 
 الن وات.

 علففففففففففىزايد  إقبففففففففففال الطفففففففففف    -
 االلتحا  ابلربانمج.

وسففففففففففففففني الصففففففففففففففوو   -2
الذ نية عفط الفربانمج لف ي 
املسففففتفي يط ذوي الع قففففة 

 ابلربانمج. 

األخفففففففففففففففففففففففذ ابملقرتحفففففففففففففففففففففففات  -
 طلبهففففففففففاتتواملواصفففففففففففات الففففففففففي 

املؤأسفففففات التعلي يفففففة )جهفففففات 
 .الع ل( يف خرمي الربانمج

 أنواي

علم منسو برانمج 
 النفس 

وح   ض ان اابود   
 ابلكلية 

زايد  عففف د املقبفففولني مفففط خرمفففي  -
الففففففففربانمج ابملؤأسففففففففات التعلي يففففففففة 

 .الع ل( )جهات

املراجعة  
الدورية  
 للربنامج 

علفففم مراجعفففة بفففرانمج  -1
وخاوجيفففففا  داخليفففففا الفففففنفس

 بشكل دووي.
 
 

 وو  ع ل وا وات 

أنواي قا يتناأ  مح 
احتياجات أو  

 الع ل

ابنة إداو  الربانمج  
 واملقروات.
ال اخلية  ابنة املراجعة 

 وإع اد التقاوير 

تقريففففففففففففففر املراجففففففففففففففح الفففففففففففففف اخلي  -
 واخلاوجي.

 تقرير الربانمج. -
 تقاوير املقروات. -

 


