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هو التدقيق اخلارجيما 
(External Auditing)؟



التدقيق الخارجيالتعريف بمصطلحات ومفاهيم عملية ●

عملية التدقيق الخارجيأهداف ●

الخارجيإجراء التدقيق يالعامـــة التي يجب مراعاتها فاملبــادئ ●

عملية التدقيق الخارجيومكونات آليات ●

اإلجراءات التي يتم اتباعها إلجراء عملية التدقيق الخارجي●

الخارجيالتدقيقعملية يفاملؤشرات والدالئل التي يجب االستناد عليها ●

:تهدف هذه احملاضرة إىل

UNIVERSITY OF 

Tripoli
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هو التدقيق اخلارجيما 
(External Auditing)؟
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.األداءفيالقياسيةاملعاييربتطبيقااللتزامعبرواإلتقانالدقةتعني*–

املصطلحات واملفاهيم

:اجلودة

قوةالمواطنوتحديدالتعليمية،املؤسسةفيالراهنالوضعوتشخيصتوصيف*–
.والتطويرالتحسينوأساليبوالضعف

: الدراسة الذاتية

.(ياعلجامعية،)منتظمةدراسيةبرامجتقدمخاصةأوحكوميةتعليميةمؤسسةكل*–

:  يةاملؤسسة التعليم

دريبيةوالتالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز*
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املصطلحات واملفاهيم

أو،البكالوريوس)املتخصصةاإلجازةشهاداتوتمنح،مستقلةتعليميةمؤسسة*–
لخالمن،(الدكتوراه)الدقيقةواإلجازة،(املاجستير)العاليةواإلجازة،(الليسانس

.بهااملختلفةواألقسامالكليات

:  اجلامعة

شخصيتهالهايكون أنويجوز الجامعة،وحداتمنعلميوبحثعالتعليموحدة*–
تضمجامعة،النطاقداخلُمستقلعلميكياناألحوال ٍكلفيوهياملستقلة،االعتبارية
درجةمنحوتالكلية،فيالعلميةالتخصصاتطبيعةمعتتناسبعلميةأقساممجموعة
أو،(راملاجستي)العاليةاإلجازةأو،(الليسانسأوالبكالوريوس،)املتخصصةاإلجازة
.املختلفةأقسامهاخاللمن،(الدكتوراه)الدقيقةاإلجازة

:  الكلية

دريبيةوالتالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز*



7

املصطلحات واملفاهيم

فيخصصةمت.العاليوالتعليمالجامعيالبناءفيالكليةوحداتمنأساسيةعلميةوحدة*–
والبحثيةةالتعليميالبرامجوتنفيذتنظيموإعدادمهمةتتولىاملعرفة،حقول منحقل

: القسم العلمي

تعليميةالالبرامجوتنظيمإعدادمهمةتتولىاملتخصصةالقسموحداتمنعلميةوحدة*–
والبحثية

:  الشعبة

دريبيةوالتالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز*
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املعانيثروأكاملستقبل،فياملؤسسةحالعليهيكون أنيجبملاالطموحأوالتطلع*ً–
 
 
تصورات،شكلفيللمستقبلنظرتهاعناملؤسسةفيهتعبروبيانللرؤيةاتساعا

..ستقبلاملفيتخدمهمالذينوالفئاتمكانتهاترى أنتريدوكيفوطموحات،وتوجهات،

دريبيةوالتالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز*

:  رؤية املؤسسة

الرسالةنأكماأهدافها،وتحقيقلرؤيتهااملؤسسةوصول إلىتؤديالتيللطرق وصف*–
.قدمهاتالتيوالخدماتبها،املناطةواملهاماملؤسسةإنشاءفيالسببيوضحبيان

:  رسالة املؤسسة

كماؤسسة،امللرسالةوترجمةإليها،الوصول فياملؤسسةترغبالتياملتوقعةالنتائج*–
حسبرتبمبشكلتصاغالتياملؤسسة،مخرجاتعليهتكون أنينبغيملاصورةترسم

.األولوية

:  أهداف املؤسسة

املصطلحات واملفاهيم



مسؤولية اإلعداد إلجراء التدقيق الخارجي على مركز ضمان جودة واعتمادتقع 
امج  املؤسسات التعليمية، حيث يستخدم التدقيق الداخلي للمؤسسة أو البرن

أو سسة  في عملية التدقيق الخارجي، ويشكل تعاون املؤ أساس ي التعليمي  كمدخل 
 التعليمي مع فريق التدقيق البرنامج 

ً
 الستكمال ونجاحعنصرا

ً
عملية التدقيق أساسيا

.الخارجي

اخلارجيالتدقيــــق 



:دقيقالتاملدققين وضوابط تسميتهم وإعدادهم، وضوابط تكوين فريق مواصفات 

ضح مراجعة املدققين جزء ضروري من عملية ضمان الجودة واالعتماد في ليبيا، ويو إن ●
ولرؤساء هذا الدليل الضوابط الخاصة بتسمية املدققين، واملواصفات الشخصية لهم

.فرق التدقيق، والضوابط الخاصة بتكوين فرق التدقيق

ين إن التدقيق بواسطة املدققين الخارجيين معناها أن املؤسسة تتوقع أن املدقق●
 ملنصب الخارجيين البد أن يشغلوا 

 
  مناظرا

 
 مهنيا

 
الستفسارات في من يجرون معهم امنصبا

ال مجفي األمان  من املؤسسة، وأن يحظوا بثقة املؤسسة، وأن يكون لهم مصداقية 
.  خبراتهم

 كما ●
 
 متخصصا

 
رأيا نتيجة املؤسسة عند إبدائهملدى توفر عملية التدقيق الخارجي قدرا

أو سة تعدد القائمين بالعملية، بمعنى أن الفريق ككل يوفر درجة من الحماية للمؤس
ملية نجاح عويعتمد . من اآلراء املتطرفة التي يمكن أن تصدر عن الفرد الواحداملركز 

إيضاح التدقيق بشكل رئيس على أداء فريق التدقيق بالتالي فمن الضروري أن يتم
ة لتحديد اشتراطات وضوابط وآلية تشكيل فرق التدقيق واختيار أعضاء الفريق إضاف

.املسؤوليات والصالحيات املمنوحة لهم

اخلارجيالتدقيــــق 



البدء في عملية التدقيق 

تماد املطلوبة  تبدأ عملية التدقيق عادة بعد قيام مؤسسة التعليمية باستيفاء شروط االع●
 في ومن ثم االتصال باملركز وإبداء  رغبتها 

 
يث تقوم اإلدارة حالتدقيِق، إجراء عملية كتابيا

 لعملية بتكليف املتخصصة باملركز 
 
د العاملين أن يكون أحيجب التدقيق والذي مديرا

 إلدارة  ومؤهباملركز أو أحد خبرائه ، وممن لديه الخبرة في عمليات التدقيق واالعتماد 
 
ال

. عملية التدقيق

اخلارجيالتدقيــــق 



املهام واملسؤوليات: رئيس فريق التدقيق

لرئيس الفريق إضافة لدوره كعضو في فريق التدقيق وتقيده باملهام املطلوبة منه ، يكون ●
: الصالحيات واملسؤوليات واملهارات التالية

.  لتدقيقإدارة اجتماعات فريق التدقيق واملقابالت واللقاءات التي تتم أثناء عملية ا1.

ة املطلوبة أعضاء الفريق للمحاور والنقاط الواجب التركيز عليها واألدلة املاديتوجيه 2.
.االستنتاجاتلتحديد 

كما يمكنه ،( إن تطلب األمر ذلك)للمؤسسة مدير التدقيق بالزيارة املبدئية القيام مع 3.
.  الضرورة للقيام بذلكعند تكليف أحد أعضاء الفريق 

.القدرة على قيادة وإدارة األفراد واملعلومات4.

.املستمرالقدرة على تقديم مقترحات للتحسين 5.

.ومقنعالقدرة على كتابة التقرير بأسلوب علمي 6.

التدقيق اخلارجي



املهام واملسؤوليات: التدقيقأعضاء فريق 

.  قدير واالحترامبالسمعة واملكانة األكاديمية الطيبة التي تضفي على آرائهم كل التالتمتع ●

. دورة تدريبية في مجال التدقيق بمؤسسات التعليم العاليحضور ●

. وإبالغ املركز في حالة وجود تعارض للمصالح( تعهد)نموذج اإلفادة ملء ●

. دليل التدقيققراءة ●

.  التام لعملية التدقيق خالل املدة املحددةالتفرغ ●

ة املحددة وبكل بتنفيذ األعمال املكلف بها ضمن فريق التدقيق خالل املدة الزمنيااللتزام ●
.  مهنية وجدية وحيادية

ات ذات وتقييم ملف املؤسسة أو البرنامج التعليمي قيد التدقيق واملستندمراجعة ●
. العالقة

. حضور اجتماعات فريق التدقيق●

التدقيق اخلارجي



املهام واملسؤوليات: التدقيقأعضاء فريق 

.  دقيقبشكل إيجابي فعال في األنشطة واللقاءات ذات العالقة بعملية التاملشاركة ●

شة النتائج مع ومناقعليها، الشواهد واألدلة املادية حسب البنود املكلف بالتدقيق تسجيل ●
.التدقيقأعضاء فريق 

دة الزمنية املشاركة في مراجعة تقرير التدقيق وتقديم املالحظات واملقترحات خالل امل●
.  املحددة

يس فريق بروح الفريق وااللتزام والتقيد بالتعليمات والتوجهات الصادرة من رئالعمل ●
. التدقيق

.  املعلومات املناسبة حول عملية التدقيق للمركز عند الطلبتقديم ●

.  التقاليد األكاديمية في ليبيا وثقافة املجتمع بشكل عامتقدير ●

. بمبادئ ضمان وتعزيز الجودة واملواضيع ذات العالقةااللتزام ●

اإلفشاء أو اإلدالء بأي معلومات عن عملية التدقيق املكلف بهاعدم ●

التدقيق اخلارجي



:املواصفات الشخصية للمدقق الخارجي

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:واصفات مفضلة للمدقق الخارجيم

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:رؤساء فرق التدقيق

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:املنسق اإلداري للفريق

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:تكوين فرق التدقيق الخارجي

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:الضوابط الرئيسية لتكوين الفريق

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:للمدقق الخارجيقواعد السلوك 

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:خطوات العمل إلنجاز التدقيق الخارجي

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:الخارجيفي عملية التدقيق ( امليسر)دور ممثل املؤسسة 

املشاركة ●

التدقيق اخلارجي



:الخارجيمخطط عام جدول زيارة التدقيق 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اليوم األول ●

التدقيق اخلارجي



:الخارجيمخطط عام جدول زيارة التدقيق 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اليوم الثاني●

التدقيق اخلارجي



:الخارجيمخطط عام جدول زيارة التدقيق 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اليوم الثالث●

التدقيق اخلارجي



:الخارجيمخطط عام جدول زيارة التدقيق 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

املغادرة●

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملخص عن الزيارة●

التدقيق اخلارجي



يجب أن يشتمل تقرير التدقيق الخارجي هيكلية مماثلة لتقرير التدقيق الداخلي، و يتبع ●
: هيالتقرير على ثالثة فصول رئيسة 

 للمؤسسة : األول الفصل ●
 
 تعريفيا

 
.تطورهان ، ونبذة تاريخية عأو البرنامجيقدم وصفا

.املطروحةيتضمن  تحديد مدى استيفاء املؤسسة أو البرنامج للمعايير: الفصل الثاني●

 مواطن القوة والضعف:  الفصل الثالث●
 
في املؤسسة يشتمل على نتائج التدقيق متضمنا

.بهذا الخصوصأو البرنامج، وتوصيات الفريق 

اخلارجيتقرير التدقيق مكونات 



ن كتابتهما التقريران الداخلي والخارجي باللغة العربية، وفي حاالت استثنائية يمكيعد ●
.البرنامجأخرى حسب متطلبات لغة باللغة اإلنجليزية، أو 

.ورقيةونسخة ( نسخة إلكترونية)تقدم التقارير طباعة على قرص ●

  ألجزائها وبتسلسل حسبما ورد في هذه ●
 
.اإلرشاداتتعرض التقارير تبعا

ركز، وفي حال عدم الوثائق ووثائق اإلثبات للتدقيق وقت تسليم التقرير إلى املتوفير جميع ●
البند جانب)” اليوجد“ توفر أي من الوثائق املطلوبة  يطلب من لجنة التدقيق كتابة 

(.  املعني

.  التدقيقبات يمكن إضافة وثائق أو أوراق إثبات تدعم البرنامج غير تلك املذكورة في متطل●

إرشادات عامة يف حتضري التقريرين الداخلي واخلارجي



داءاأل الجودة وتقييم مدير مكتب 

داءاأل رئيس قسم الجودة وتقييم 

UNIVERSITY OF 

Tripoli

األعضاء بكل محور عدد  xx

التدقيق الداخليفريق 

خبراء الجودة وضمانها
جدول زمني لزيارة الكلية

أيام5إلى 3مدة زيارة امليدانية للكلية من 
تقرير الدراسة الذاتيةتحليل 

الدراسة الذاتيةإحالة تقرير 
املطلوبةقيام الكلية باملعالجات 

لداخليالستقبال فريق التدقيق ااالستعداد 

التدقيق الداخليرسم تخطيطي لعملية 



UNIVERSITY OF 

Tripoli

النماذج 
والوثائق  
تواملستندا

التدقيق الداخليفريق 

زيارة ميدانية للكلية
 ملعايير االعتماد

ً
الوطنيةتقييم الكلية وفقا

كتابة تقرير الدراسة الذاتية
رومقترحات التحسين والتطويتوصيات 

ام األقسالتدقيق الداخلي على تقرير إحالة 
العلمية إلبداء مالحظاتها على التقرير

مجلس الكلية

التدقيق الداخليفريق 

التدقيق الداخليرسم تخطيطي لعملية 





محضر اجتماع مجلس الكلية نموذج ●

العلميمحضر اجتماع القسم نموذج ●

اجتماع رئيس مع املرشدين األكاديميين نموذج ●

اجتماع اإلرشاد األكاديمي نموذج ●

 أرسالة إلى أستاذ املقرر من الرشد األكاديمي ملتابعة الطالب املتعثر نموذج ●
 
كاديميا

األكاديميتقرير رئيس القسم إلى عمادة الكلية عن اإلرشاد نموذج ●

الجامعةمن عمادة الكلية إلى رئاسة نموذج التقرير الفصلي ●

التقرير النهائي للجنة مراجعة البرنامج األكاديمي نموذج ●

التعليميتوصيف البرنامج نموذج ●

نموذج توصيف املقرر الدراس ي●

العلمينموذج تقرير الفصلي للبرنامج ●

أهم النماذج اليت تساهم يف بناء نظام اجلودة 
وضمانها يف الكلية  



ي نموذج تقرير سنوي عن أنشطة البحث العلمي على مستوى القسم العلمنموذج ●

تقرير سنوي عن أنشطة البحث العلمي على مستوى الكلية نموذج ●

الدراس يتقرير الفصلي للمقرر نموذج ●

االمتحاناتتقرير الفصلي عن سير نموذج ●

التدريسالخطة السنوية لعضو هيئة نموذج ●

دعوة للمشاركة في مراجعة الزميل في العملية التعليمية نموذج ●

الدراسيةتقييم الزميل ألنشطة التدريس داخل القاعة نموذج ●

للكليةبطاقة معايير املوقع االلكتروني نموذج ●

الكليةبطاقة معايير محاضر االجتماعات نموذج ●

نموذج آخر ترى الكلية أهميتهأي ●

أهم النماذج اليت تساهم يف بناء نظام اجلودة 
وضمانها يف الكلية  



العطاءسنة من 60

الشكر والتقدير على حسن اإلصغاء

UNIVERSITY OF 

Tripoli



اسة الذاتية عملية التدقيق الداخلي هي نقطة االنطالق الثانية ، بعد االنتهاء من الدر تعد 
ية ، ومن ، وتأتي هذه الخطوة للتأكد من التزام فريق الدراسة الذاتية بالخطوات اإلجرائ

:هياالرشادات التي يتم مراعاتها 

ية إلى مدير يقوم رئيس قسم الجودة وتقييم األداء بالكلية بإحالة تقرير الدراسة الذاتأن ●
ذاتية ، مكتب الجودة وتقييم األداء بالجامعة يفيد فيه االنتهاء من عملية الدراسة ال

ة الذاتية ،كما إضافة إلى قيام الكلية باملعالجات املطلوبة واملقترحة من قبل فريق الدراس
.يطالب مدير املكتب باالستعداد الستقبال فريق التدقيق الداخلي

خبراء يقوم مدير مكتب الجودة وتقييم األداء بتشكيل فريق التدقيق الداخلي من. 2●
.إضافة إلى بعض الخبراء من خارج الجامعةبالجامعة، الجودة وضمانها 

اإلرشادات العامة لعملية التدقيق الداخلي 



.الفريق بإعداد جدول زمني لزيارة الكلية يتم إحالته للكلية يقوم ●

.أيام5إلى 3مدة زيارة امليدانية للكلية من تستغرق ●

ارة امليدانية الذاتية وذلك قبل الزيتقرير الدراسة فريق التدقيق الداخلي بتحليل يقوم ●
ر النهائي وفي جمع الشواهد واألدلة خالل الزيارة امليدانية  وفي تحضير وتجميع التقري

للمراجعة 

 تقييم الكلية يتم ●
 
.الوطنيةملعايير االعتماد وفقا

وير يقدم تقرير التدقيق الداخلي عدد من توصيات ومقترحات التحسين والتطأن ●

.التقريرلى يتم إحالة تقرير التدقيق الداخلي على األقسام العلمية إلبداء مالحظاتها عأن ●

ي تقرير تقوم عمادة الكلية بوضع خطة ملعالجة مواطن الضعف وتعزيز مواطن القوة فأن ●
.التدقيق الداخلي

اإلرشادات العامة لعملية التدقيق الداخلي 


