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 قائمة المحتويات 

 الصفحة المحتوى

 الكلية  رؤيــة

 رســالة الكلية

 اإلستراتيجيةاألهداف 

 مقدمة

 

 

 الالئحة الداخلية

 4 القانوني(:الشكل 1مادة )

 4 (:رؤية الوحدة2مادة )

 5 (:رسالة الوحدة3مادة )

 5 (:أهداف الوحدة4مادة )

 5 مسئوليات وحدة ضمان الجودة: (5مادة)

 7 معايير انتقاء فريق العمل بالوحدة:  (6مادة)

 7 تشكيل مجلس إدارة الوحدة:  (7مادة )

 10 الوحدة إدارةاجتماعات مجلس  : (8مادة)

 10 للوحدة اإلداريونالمسئولون  : (9مادة )

 10 اعتماد الوحدة و برامجها الدراسية :(11)مادة 

 10 مراقبة جودة عمل الوحدة: (11)مادة

 12 اختصاصات الوحدة: (12مادة)

 20 لوحدةا حوافز أعضاء مجالس إدارة  :(13مادة )

 20 اإلنفاق على أنشطة الوحدة :(14مادة )

 21 المسئول اإلداري للوحدة :(15مادة )

 21 لوحدة ضمان الجودة المالي(: النظام 16مادة )

 22 (:مصادر التمويل17مادة )

 22 آلية الصرف:(18مادة )

 22 اعتماد الكلية :(19ادة )م
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 23 (: المخازن والمشتريات21مادة )

 23 سريان الالئحة :( 21مادة )

 

  

 

 

 

رائدة فى تقديم البرامج المتميزة فى التمريض بين  الجامعات المصرية كلية 
 واالقليمية والعالمية .

 

 

 

تقديم سلسة متصلة من البرامج التعليمية المتميزة العداد كوادر تمريضية مؤهلة 
 لمتطلبات سوق العمل تسهم فى تطوير البحث العلمى وتلبية احتياجات المجتمع .

 لكلية التمريض:  االستراتيجيةاألهداف 

تأهيللالكليةيللعللاد اللادلكي للاد املطلبللاللا ئةلللاولكل يضللعلكلبة يللعلل للاا ل للةد لاألولددى :  االسددتراتيجيالهدددف  -1

 كل عةيملوكالد ااد.

ز للاد لكلبللال لكل يا للليعللةئللاحلطلبللالالق يا للاوللللة لكلعاللال  ةيللا لو  ةيايللا لالثدداني :  االسددتراتيجيالهدددف  -2

 ودالايا .

 تة يرلبيضعلتعةيايعلدكداعللاب ياللوكالباكعالثالث :  االستراتيجيالهدف  -3

تئللة رلكلاجر للاولكلل ايللعلكل اليللعلل  ةك للجل لللل ق يا للاولكلا  اللللكلا ةلل لالرابدد: :  االسددتراتيجيالهدددف  -4

 و  ئةلاولكلعةلاع.

 لليضعتئة رلخئطلوبرك جلخا علكلا  اللوتيايعلكالخامس :  االستراتيجيالهدف  -5

 كل يايعلكلال اك عليد اءلهيضعلكل ال س:  دسالسا االستراتيجيالهدف  -6

 الكلية  رؤيــة

 

 الكلية رســالة
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 ل فعيالدولهل  ل دكل لداةياولكل يايع.لتئة رل فاء لكل  ازلكإلدكليب::السا االستراتيجيالهدف  -7

 

 االداريةلالالئحة  

 دمنهورلوحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة 

 

 -:مقدمة

لتسديير  أيضدامطلد  اساسدى للتقددم للحصدول علدى االعتمداد و كليدة اللوحددة ضدمان الجدودة بتعتبر الالئحة الداخلية 

مجلدس  أعضاءالكلية فكان لزاما على ب واإلداريينالعلمية  األقسام وباقيالوحدة  إدارةمجلس  أعضاءالتعامالت بين 

ضددمان الجدودة واالعتمدداد بالكليددة بحيددث تتوافددق مدد: الالئحددة الالئحددة الداخليددة الخاصددة بوحدددة   إعدددادالوحددة  إدارة

 وإسدتراتيجيةالداخلية لمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحقق الغرض المنشدود منهدا وبمدا يتوافدق أيضدا مد: رسدالة 

لالجامعة من اجل ضمان الجودة والوصول لالعتماد.

 

 -التالية: دالموا للوحدة اإلداريةتتضمن الالئحة و

 الشكل القانوني:(:1مادة )

 الوحــدات التــي تعمــل وتمــارسى كإحــدلدمنهور د بكلية التمريض جامعةوحدة ضمان الجودة واالعتما تإنشأ

وتعامل كوحدة مستقلة وتتب: عميد الكلية إدارياً  مســـئولياتها ضـــمن الهيكـــل التنظيمـــي للكليـــة، و ســلطاتها

 .  11/12/2117بتاريخ  الجامعةر مـــن مجلـــس راحيـــث تـــم إنشـــائها  بقـــ ومركز ضمان الجودة بالجامعة فنياً 

 (:رسالة الوحدة:3مادة )

تعمددل وحدددة ضددمان الجددودة علددى تطبيددق معددايير الجددودة بالكليددة التددى اقرتهددا الهيئددة القوميددة لضددمان جددودة التعلدديم 

لتحقيق رسالة لكلية  واإلعتماد والمساهمة فى اإلرتقاء والتحسن المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتم:

 واهدافها

 (:رؤية الوحدة:2مادة )

تسعى وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض إلى التميز والريادة فى مجال الجودة الشاملة والوصول إلى مرحلة 

 االعتماد االكاديمي والمؤسسي المحافظة عليه بما يتوافق م: رؤية مركز ضمان الجودة بالجامعة .
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ل

ل

ل

 (:أهداف الوحدة:4مادة )

درجدة مسداهمة ورفد: العمليدة التعليميدة والبحثيدة واإلداريدة واالستشدارية للكليدة و اإلسدتراتيجيةمتابعة تنفيذ الخطدة 

للتعداون مد: كافدة أفدراف  مجداالت وفدي خدمدة المجتمد: المحلدي وفدت  لمسدتمرةاالمؤسسة في خطة التنمية القوميدة 

 :يليما وحدة ضمان الجودة واالعتماد إلى  . لذلك تهدفالمجتم: المعنية بعملية تطوير وجودة التعليم

 للكلية اإلستراتيجيةمتابعة تنفيذ الخطة  .1

 نشر ثقافة الجودة بالكلية .2

 مجال الجودة فيهيئة التدريس  أعضاءتنمية قدرات  .3

 والمؤشرات ( األدلة)  العاليلتعليم معايير اعتماد مؤسسات ااستيفاء  .4

 للكلية  الدراسة الذاتية  إدارة .5

 تقويم جودة الكلية من خالل تطبيق المراجعات الداخلية  .6

 اللجان بالوحدة لتنفيذ خطتها الموضوعة أعمالمتابعة  .7

 في التقدم لمشاري: التطوير المقدمة من الهيئة القومية ضمان الجودة  واالعتماد. الفعالة المشاركة 

 مسئوليات وحدة ضمان الجودة(5مادة)

ل:تجاه المؤسسةل-أل

 العمددل المشدتركة بدين وحدددة ضدمان الجدودة وكافددة  آليداتووضد:  عيدل أداء وحددات التددري  والتقددويمتف

 بالكلية . األخرىالوحدات 

  عملية التحسين . فيتأهيل الفرق المختلفة للقيام بدورها 

  مجال ضمان الجودة واالعتماد . فيللخبرات  األمثلاالستثمار 

  الذاتية الدورية وكتابة التقارير   األداءتقويم 

  ومعايير االعتماد للشروف ء حالة استيفا فيالتقدم لالعتماد. 

  للفئات الداخلية  والخارجية  اآلراءضوء نتائج المراجعات ومنظومة قياس  فيوضع خطط التحسين

 المستهدفة .
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ل:لتجاه المجتم: المحلى -حل

 . بناء رأى داعم قوى ومؤثر للجودة بين أفراف المجتم: المحلى 

  خطط التحسين . صومراجعة وفحوالتحليل  الذاتيإشراك أفراف المجتم: المحلى فى عمليات التقييم 

  ودعمهم للكلية ومشاركتهم  تالقراراباتخاذ استثمار األفراف الفاعلة فى المجتم: المحلى  

  بالمجتم: عقد ندوات انشر فكر وثقافة الجودة. 

  النتددائب بمحتددوى المقددررات والتدددخل مددن خددالل  جوإدرادراسددة احتياجددات ومشددكالت المجتمدد: المحلددى

 ومسئولية الكلية المجتمعية لحلها . أنشطة

 ضمان الجودة بالجامعة .عالقة وحدة ضمان الجودة بمركز  -ج

  باالتييقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة :-   

 بةةءتتد   سةةب    أل ةةتا متابعةةأ اء و داةةء ا  ةةماد  باةةدءا بابتابةةاا دتتابةةأ تُةةا ب  يد ةةا ب ُةةء  با ةةبء  .1

  باامعأ 

تعدق  باةدءا مةد لةالص  إةء إء   ا  باةدءا   بتي بمشتالا  م تز  ماد  بادءا تتامع بءى إء  ا  .2

 ب  ه  بمشتالا إلبااء  باادص ب ا.

 بألدشطأ  ماد  بادءا في  بتابأ. بءي   بفدي  بُء   بم تز تافأ اشتاص  .3

لةالائةعلوكلا اللعل نل للال ر لضلضلاا لكل لةد لدةل لوقلاكولضلاا لكل لةد لوبيلاءكلدةيلعللآليعوضلل .4

كل يظيايعل  لقالعلو ةدل صلةللبال بلال رلكلجا لعللكإل ركءكوتبةملوقا لضاا لكل ةد لباليةيعلبةضلل

   ع ال ر ضلضاا لكل ةد ل.لكل مقالعلكل يفاءلكلا ئةلاولل متعض ضلكلةضللكلركهنللأوبالار ضل

 باالتيوم وحدة ضمان الجودة بالكلية قت :- 
 

تُد   بداءا بإيء ء تُ ب   ددي بشتص ءد ي مدتظ  يد اء س ا د دااز ت ا د دااز ا  بمؤ  أ لالص  بعا  دتُءمه إبى 
للم تز   ماد  بادءا باباامعأ .
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 العمل بالوحدة: معايير انتقاء فريق(6مادة)

 توافر السمات الشخصية القيادية . .1

 وخطط تحسين األداء . الذاتيوأسالي  التقويم للجودة واالعتماد بالمعايير القومية  خبرةلدية  .2

 حضور الدورات التدريبية الخاصة بضمان وتوكيد الجودة في مشروع تطوير التعليم بالجامعة. .3

 حضور الندوات وورش العمل الخاصة بالجودة داخل وخارج الجامعة. .4

 . اآلليإجادة الحاس   .5

 بمهارات التدري  .اإللمام  .6

 الجودة . بأعمال معرفة كافة القوانين والقرارات المتعلقة  .7

 القدرة على التواصل م: المجتم: المحلى المحيط  .8

 

 :(تشكيل مجلس إدارة الوحدة7مادة )

ويتم تعيين مدير  )رئيس مجلس ادارة الوحدة( عميد الكلية يرأسهم أعضاء 9وعددهم  اإلدارةيشكل مجلس 

( ادارى ويتم تعين هيئة  1) و ( هيئة معاونة   2) و ( هيئة تدريس  4) منهم    أعضاءللوحدة بخالف سبعة  تنفيذي

 أعضاءقتديات العمل من منواب حس   اثنين  إلىويتم تعين عدد من واحد .داخلية لتنسيق العمل داخل الوحدة  إدارية

تخص  التيوممثل من الطالب يتم دعوته عند مناقشة الموضوعات الوحدة  إدارةمجلس  أعضاءهيئة تدريس 

 الطالب.

 

 اختصاصات المدير التنفيذي

 تسيير العمل اليومي للوحدة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. .1

 إعداد تقارير أنشطة الوحدة. .2

 مركز ادارة الجودة واالعتماد بالجامعة.تقارير دورية رب: سنوية إلى  إعداد .3

 حضور اجتماعات مركز ضمان الجودة بالجامعة.  .4

 التوقي: على المكاتبات والخطابات الخاصة بالوحدة. .5

 

اقتددرات تشددكيل الهيكددل التنظيمددى واالدارى للوحدددة واختيددار اعضدداء هيئددة التدددريس بالكليددة مددن ذوى  .6

 الخبرة فى مجال الجودة وذلك بناءا على معايير محددة فى دليل المراجعة على 

 ف االدارى والفنى على العاملين بالوحدة  .االشرا .7
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 : الوحدة ادارة مجلس اجتماعات( 8مادة)

لوتية لكالد اءلكغةليعلطةبة لدءلبيالكولش رل الال الدةىال ر لكلاا رل نلبادة لكلةقا ل دكل ل  ةسل   ال

لكالدكل ل  ةسلد ة عللاا روتلبطكل ي الكلذىلكل انبل ر حلكال ةكولتلاوولوكذكلكالد اءلبغالليعل  يعلك  ااداتع

لخاصلىل ا ل ل  اضركل ةلاولتاو ل بلةلعلدذللدو ل   اليعل ةلاولكل  ةلثاثلدنل  جةفلكلذىلكلع ةلدن

ل.كلاا رل نلدةيهل ة ل

 

ل

 : للوحدة االداريون المسئولون(  9)  مادة

ل.لو اولك لوكلااليعلكالدكل علكلةةكئحلوتئليجلكالدل علكلشضة ل لضةالدنل ية للةةقا لكدكلىل لضةلل عين

ل

ل

 : الدراسية وبرامجها الوحدة اعتماد(  11)  مادة

لكولدكخةيعل  علالىلكلالكليعللةلرك جلكوكال اد ا لكلاؤلل لكالد اادللئةبلكل بامل  للغل  اليةيعكلللكباكءلقالعل  

لبةلائالتعر ف الخالل نلكليةيعلباعاونعلكلار ضلوببةملكلعايالوكد اادلكلةقا لكدكل ل  ةسل نلكلبركلل  جذلخال يع

ل.للاد اادلكل باملوك ركءكو

ل

ل:لالوحدة عمل جودة مراقبة(11مادة)

لدة لكوخال يعلدكخةيعل شاب علوقاكول نلخال يعل رك لعلبئةبللعايالكليةيعلك  ركحلتبا ملةقا كللكدكل للا ةسل اين

ل.كل ا ععلنفبع
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لآلياولضلطلكلعاالبةقا لضاا لكل ةد 

لد ي ةل ا ععلل-بيةيعلكل ار ضل

خطابات يدعو مدير الوحدة السادة رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لالجتماع عن فريق نشر (:1)بند/  .9

 .او بريد الكتروني رسمية

حددة عند تغي  أي رئيس لجندة أو عضدو بالوحددة عدن الحضدور ثدالا اجتماعدات متتاليدة للو(:2)بند / .11

دون اعتذار مكتوب، يعتبر ذلك تخلياً منه عن المهام الموكلة إليه ويذكر ذلك في تقييم األداء الشدهري 

 الذي تعده لجنة المراجعة الداخلية. 

على جمي: أعضاء الوحدة تقديم تقرير شهري عما قاموا بإنجازه من مهام خالل هدذا الشدهر. (:3)بند/ .11

تذكر أسباب هذا التعثدر مد: وجدوب إبدالس رؤسداء اللجدان ورئديس  وإذا تعثر إتمام بعض المهام أوكلها

    الوحدة بأي عقبات فور ظهورها حتى يتسنى مناقشها واتخاذ ما يلزم للتعامل معها.

 

من قبل رؤساء اللجان واألعضاء عن أي سفر لمدة تزيد عدن  يتم إخطار مدير الوحدة رسمياً (:4)بند/  .12

إذا  أسدددبوع خدددارج أو داخدددل الدددبالد قبدددل موعدددد السدددفر بأسدددبوع علدددى األقدددل، وعلدددى أن يقددددم تقريدددراً 

 موعد السفر م: موعد تسليم نتائب المهام أو التقارير. ويشمل التقرير ما تم إنجازه  تزامن

  لياً منه عن مسئوليته تجاه الوحدة ويذكر ذلك في تقييم األداءمن مهام ومن يخالف ذلك يعتبر ذلك تخ .13

 الخاص به. 

تقوم لجنة المراجعة الداخلية بإعداد تقارير شهرية عن رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة. كما (:5)بند/  .14

عن مجمل األنشطة التي تمد  والتدي تعثدرت إن )رب: سنوي( تعد تقريراً مجمعا كل أحد عشر أسبوعا 

 تقدمه للسيد مدير وحدة الجودة موضحاً فيها أسباب التعثر والمسئول أو المسئولون عنه. وجدت و

على جمي: أعضاء لجان الوحدة ضمان االتصال المستمر بينهم وبدين رؤسداء لجدانهم لتسدلم (:6)بند/  .15

دة المهام وتسليم النتائب في الموعد المقرر لها وإذا حدا عكس ذلك يبلغ رؤسداء اللجدان رئديس الوحد

 كتابة حتى يرفق ذلك بتقييم األداء الشهري للعضو. 

يحصدل السدادة رؤسدداء اللجدان وجميد: أعضدداء وحددة الجدودة عندد الطلدد  علدى شدهادة مددن  (:7)بندد/  .16

عددن الفتددرة التددي أمضددوها فددي العمددل ونوعيددة العمددل بالوحدددة  التمددريضضددمان الجددودة بكليددة  وحدددة

اً بهدا نتدائب التقدارير عدنهم وذلدك لتقدديهما إلدى مدن يهمده إلرفاقها بالسيرة الذاتيدة الخاصدة بهدم مرفقد

   األمر.
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يقدوم رئديس لجندة المراجعدة الداخليدة بعدد التشداور مد: مددير الوحددة بدإبالس جميد: رؤسداء  (:8)بند/  .17

 اللجان وأعضاء الوحدة بنتائب تقييم األداء الشهرية شخصيا لكل منهم. 

إذا رغ  أي مدن رؤسداء اللجدان أو األعضداء اسدتبدال أو االعتدذار عدن أحدد أو بعدض أو كدل (:9)بند/  .18

المهام الموكلة إليه أن يتقدم بطل  لرئيس الوحدة قبل مرور ثلث المدة المقررة إلتمام هدذه المهمدة أو 

 المهام حتى يمكن إعادة توزيعها وأن يرفق بطلبه المبررات الداعية إلى ذلك. 

لى مددير الوحددة أن يعمدل علدى تدذليل الصدعوبات وأسدباب التعثدر فدي المهدام قددر إمكانده ع(:11)بند/  .19

و من خالل التعاون مد: إدارة الكليدة ممثلدة فدي عميددها وأن يقددم  تاإلمكانياوحس  المتوفر لديه من 

 الدعم والعون لكل رؤساء اللجان وأعضاء الوحدة لضمان حسن سير العمل. 

مان الجودة االسدتعانة بعددد مدن الطدالب المتميدزين بالنشداف والمبدادرة فدي يجوز لوحدة ض(:11)بند/  .21

إنجدداز األعمددال للمعاونددة فددي توزيدد: وجمدد: االسددتبيانات ومسدداعدة اللجددان فددي بعددض األعمددال الفنيددة 

    بالوحدة نظير من  شهادات تقدير لهم على معاونتهم في أنشطة الجودة.

 

 اختصاصات الوحدة:(21مادة)

ل- رديعللةةقا لوهم:لتشييالل ا 

 : التخطيط االسرتاتيجي1 جلنة 

 : القيادة واحلوكمة2 جلنة

 : إدارة اجلودة والتطوير3 جلنة

 : أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة4جلنة

 : اجلهاز اإلداري5جلنة 

 : املوارد املالية واملادية  6جلنة

 : املعايري األكادميية والربامج التعليمية7جلنة

 : التدريس والتعلم  8جلنة

 : الطالب واخلرجيون9جلنة

 : البحث العلمي واألنشطة العلمية  11جلنة
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 : الدراسات العليا11جلنة

 : املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة12جلنة

ل

لكخ صا اول الل يع:

 .بوض: اهداف وتوصيف ومهام وخطة تنفيذية للجنةكل لجنة من لجان الجودة  اعضاءيقوم 

 اوآل: لجنة التخطيط االستراتيجى 

 كل افل:

 للمؤسسة رسالة ورؤية واضحة ومعلنة، شارك يف وضعهما األطراف املعنية، وتعرب عن دورها التعليمي والبحثي

 واجملتمعي، وهلا خطة اسرتاتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تتضمن أهداًفا حمددة، وتتسق مع اسرتاتيجية اجلامعة.

 

لل-  املكلة يعل:  

 ورؤية املؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك يف وضعهما األطراف املعنية.رسالة  .1

رسالة املؤسسة واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها اجملتمعية مبا يتفق معع التوقععات اجملتمعيعة معن      .2

 مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة يف حتقيق رسالة اجلامعة.

 للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق مع اسرتاتيجية اجلامعة.اخلطة االسرتاتيجية  .3

التحليل البيئي مشل البيئة الداخلية واخلارجية وشارك فيه األطعراف املعنيعة، وتععددت الوسعاملل املسعتخدمة يف إجراملعه مبعا         .4

 يضمن مالءمة الوسيلة ملوضوع التحليل والفئة املستهدفة.

لنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل البيئي، وتسعهم يف حتقيعق رسعالة املؤسسعة، وقابلعة للقيعا        األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة مع .5

 والتحقق يف املدى الزمين للخطة.

اخلطط التنفيذية تتضمن األنشطة اليت حتقق األهعداف االسعرتاتيجية، وتعكعس أولويعات تنفيعذ األنشعطة وتسلسعلها املنطقعي، وحمعدد بهعا            .6

 واجلدول الزمين، والتكلفة املالية، ومؤشرات األداء. مسئولية التنفيذ،

 للمؤسسة تقارير دورية ملتابعة وتقويم مدى تقدم اخلطط التنفيذية وفًقا للجدول الزمين وحتقق مستويات األداء املستهدفة .7

 

 ثانيا: لجنة القيادة واحلوكمة

 كل اف

أداملها وفًقا ملعايري موضوعية، وتلتزم املؤسسة بالنزاهة للمؤسسة قيادات مؤهلة، يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم 

واملصداقية والشفافية واألخالقيات املهنية انطالقا من قيم جوهرية. وللمؤسسة هيكل تنظيمي يالملم حجم ونوع أنشطتها؛ مبا يضمن 

 :لاتحتقيق رسالتها وأهدافها، وهلا توصيف موثق لكل الوظاملف، حيدد بوضوح املسئوليات واالختصاص

- . 

   املكلة يع:-ل
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 القيادات األكادميية واإلدارية خمتارة وفًقا ملعايري موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية حتقق تكافؤ الفرصوتداول السلطة. .1

 من القيادات. كوادر جديدة القيادات احلالية واحملتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين  .2

 موضوعية، وتشارك األطراف املعنية يف عملية التقييم، وتستخدم النتاملج لتحسني األداء املؤسسي.معايري تقييم أداء القيادات  .3

 إلدارة املؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت املؤسسة.  .4

خالقيعات  للمعنيني، وآليات فاعلة لضمان الشفافية واملمارسات العادلة وعدم التمييعز وتطبيعق األ   ةومتاح ةللمؤسسة قيم جوهرية معلن .5

 املهنية بني أفراد املؤسسة.

 املعلومات املعلنة عن املؤسسة شاملة وتغطي ساملر أنشطتها، وتضمن املؤسسة مصداقيتها وحتديثها.  .6

 اهليكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالملم حلجم املؤسسة ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها. .7

لسلطات معتمد ومعلن، وحيدد املسئوليات واالختصاصات وفًقا للهيكل التنظيمي، وحيقق التكافؤ بني االتوصيف الوظيفي 

 واملسئوليات، ويستخدم يف حاالت التعيني والنقل واالنتداب للوظاملف املختلفة

 

 

 ثالاا:لل يعلكدكل لكل ةد لوكل ئة ر

 كل اف:.

 الدعم، وتلتزم بإجراء تقويم ذاتي شامل ومستمر، وتستعنيللمؤسسة نظام إلدارة اجلودة توفر له القيادة سبل 

 باملراجعات الداخلية واخلارجية لضمان جودة األداء، وتستخدم نتاملج التقويم واملراجعة يف تطوير األداء

 كلا ام:

لعف الفئعات   للمؤسسة وحدة لضمان اجلودة يتوفر هلا الكوادر املؤهلة والتجهيعزات املالملمعة، ويشعارك فيهعا نثلعون ععن خمت       .1

 باملؤسسة ويراعى تباين اخلربات واملهارات لتغطية املهام املتعددة.  

ذا تبعية وعالقات واضحة، وحتعدد عالقعة الوحعدة مبركعز ضعمان      الالملحة الداخليةلوحدة ضمان اجلودة تتضمن هيكال تنظيميًّا  .2

 ، مبا يسهم يف تفعيل دورها ويساند أنشطتها. اجلودة باجلامعة

 اجلودة خططوتقاريرسنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها.لوحدة ضمان  .3

 مراجعات داخلية وخارجية.تقويم أنشطة املؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالملمة، و .4

خطيط واختاذ نتاملج تقويم أنشطة املؤسسة ُتناَقش مع املعنيني ويف جمالسها الرمسية، وُيستفاد منها يف توجيه الت

 اإلجراءات التصحيحية والتطوير
 

 رابعا: لجنة اعضاء هيئه التدريس والهيئه والمعاونه:

 كل اف:

يمية لمؤسسة العدد الكايف واملؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مبا يتناسب مع متطلبات الربامج التعلل

املؤسسة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس املقدمة، ومبا ميكنها من حتقيق رسالتها وأهدافها. وتعمل 

 ومعاونيهم، وتلتزم بتقييم أداملهم وضمان قيا  آراملهم.
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 كلا ام:

نسبة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة إىل الطالب على مستوى املؤسسة واألقسام العلمية تتفق مع املعدالت املرجعية لنعوع وطبيععة    .1

 املقدمة باملؤسسة.الربامج التعليمية 

 للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفاملض يف أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة. .2

 التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالملم للمقررات الدراسية اليت يشاركون يف تدريسها.  .3

 التدريسية والبحثية واإلدارية وغريها بكفاءة.أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة القيام باملهام  .4

 

 االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة حتدد بصورة دورية، وُتتخذ اإلجراءات املالملمة لتنفيعذ العربامج العيت تلع      .5

 االحتياجات التدريبية لكل فئة. 

موضعوعية، وختطعرهم القيعادة بنتعاملج التقيعيم، وتناقشعهم فيهعا عنعد          معايري تقييم أداء أعضعاء هيئعة التعدريس واهليئعة املعاونعة      .6

 الضرورة، وتستخدم النتاملج لتحسني األداء.

لنتاملج يف للمؤسسة وساملل مناسبة لقيا  آراء أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واختاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة من ا

 اختاذ اإلجراءات التصحيحية

 
 الجهاز اإلداريلجنة   -: خامسا  

 كل افل:-ل

للمؤسسة جهاز إداري مالملم من حيث العدد واملؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة املؤسسة ويتسم بكفاءة األداء مبا 

قيا   يكفل حتقيق رسالتها وأهدافها، وحترص املؤسسة على التنمية املستمرة ألفراده وتلتزم بتقييم أداملهم وضمان

 آراملهم.

 مهام اللجنة :- 

اجلهاز اإلداري مالملم مع حجم وطبيعة أنشطة املؤسسة، والعاملون موزعون وفًقا ملؤهالتهم وقدراتهم على الوظاملف املختلفة  .1

 والزيادة يف أفراده.ص ة، وتوجد آليات للتعامل مع النقمبا يتناسب مع مهام الوظيفو

االحتياجات  خذ اإلجراءات املالملمة لتنفيذ الربامج اليت تل توُتاالحتياجات التدريبية للعاملني حتدد بصورة دورية،  .2

 .التدريبية لكل فئة

للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء اجلهاز اإلداري يتضمن معايري موضوعية ومعلنة، وختطرهم القيادة بنتاملج التقييم،  .3

 ولوضع برامج التدريب والتطوير. وتناقشهم فيها عند الضرورة، وحترص على استخدام نتاملج التقييم للمحاسبة 

للمؤسسة وساملل مناسبة لقيا  آراء أعضاء اجلهاز اإلداري واختاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفادة من النتاملج يف  .4

 اختاذ اإلجراءات التصحيحية.

 

 سادسا  :لجنه الموارد الماليه والماديه:
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 كل اف:

تها والتسهيالت الداعمة املالملمة لطبيعة نشاطها وحجمه، مبا ميكنها من حتقيق رسالملؤسسة مواردها املالية واملادية 

 وأهدافها، وحترص على كفاءة استخدام تلك املوارد وتنميتها.

 

   املكلة يعل:-

 

ميكن املؤسسعة معن   مبا واملوارد املالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيُعها وفًقا لالحتياجات الفعلية  .1

 حتقيق رسالتها وأهدافها.

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية املوارد الذاتية للمؤسسة. .2

مباني املؤسسة وقاعات احملاضرات والفصول الدراسية واملعامل والورش وخالفه وجتهيزاتها مالملمعة لطبيععة نشعامل املؤسسعة      .3

 ناخ الصحي باملباني.وألعداد الطالب، ويتوافر امل

 صيانة القاعات واملعامل واآلالت واملعدات والبنية التحتية واملرافق يتم بصورة دورية. .4

 إجراءات األمن والسالمة املتبعة يف املؤسسة مناسبة. .5

داريعة بهعا،   وساملل االتصال واملوارد والنظم التكنولوجية املستخدمة حديثة ومالملمة للنشامل األكادميي للمؤسسة وللعمليعات اإل  .6

 لكرتوني فاعل وحيدث دوريًّا.إوللمؤسسة موقع 

ب املكتبة مالملمة لنشامل املؤسسة من حيث توافر الكتب واملراجع والتجهيزات واخلدمات اليت تل  احتياجات الطال

 والباحثني، واملكتبة الرقمية متاحة للمعنيني.

 

 سابعا : لجنة : المعايير األكاديمية والبرامب التعليمية

 كل اف:

أهدافها، مع رسالتها و يتناسباملؤسسة تتبنى املعايري األكادميية القومية املرجعية أو غريها من املعايري املعتمدة مبا 

رص املؤسسة وتتأكد من توافق براجمها التعليمية مع املعايري اليت تبنتها، وتتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء مبتطلباتها؛ وحت

راسية، التعليمية املقدمة احتياجات اجملتمع وسوق العمل، وتوصِّف الربامج التعليمية واملقررات الدعلى أن تل  الربامج 

 وتقوم مبراجعتها وتطويرها بصورة دورية.

 

   املكلة يعل:-

 املعايري األكادمييةاملرجعيةاليت تبنتها املؤسسة من خالل اجملالس الرمسية، تتوافق مع رسالة املؤسسة وأهدافها. .1

 الربامج التعليمية مالملمة ملتطلبات سوق العمل وفًقا ملا تنطوي عليه رسالة املؤسسة. .2

 الربامج التعليمية موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع املعايري األكادميية املرجعية املتبناة. .3

رات يوضح طرق التدريس والتقعويم العيت حتقعق    مع مقرراته الدراسية، وتوصيف املقر تتسقنواتج التعلم لكل برنامج تعليمي  .4

 نواتج التعلم.
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 الربامج التعليمية واملقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية مبشاركة املراجعني الداخليني واخلارجيني. .5

لع عليها طَّالدراسية، وي االلتزام بالتوصيف املعلن للمقررات للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والربامج التعليمية مبا يؤكد

 املعنيون، وتستفيد املؤسسة منها يف وضع خطط التحسني والتطوير.

 

 ثامنا : لجنة التدريس والتعلم

 كل اف

 اكأااديمية  وتطويرها بصورة دورية مبا يضمن حتقق املعايريللمؤسسة اسرتاتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها 

ستهدفة  وأهدافها. وحترص املؤسسة على مالءمة طرق التدريس والتعلم والتقويم لنواتج التعلم امل ويسهم يف حتقيق رسالتها

الطالب  وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي  وتقدم مبشاراة اجلهات اجملتمعية برامج التدريب اليت تسهم يف إاساب

اف عليها  ملوارد املالئمة وتضمن جودة تنفيذها وجدية اإلشراملهارات الالزمة لتحقيق مواصفات اخلريج  وتوفر لتلك الربامج ا

وحترص على تقييم فاعليتها وتطويرها. وحترص املؤسسة على تقويم الطالب مبوضوعية وعدالة  وباستخدام أساليب وأدوات 

 متنوعة

   املكلة يعل:-

 املرجعية وتالملم نواتج التعلم املستهدفة. للمؤسسة اسرتاتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع املعايري األكادميية .1

 تطبيق اسرتاتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدى الطالب. .2

 ارد الالزمة.برامج التدريب للطالب مصممة وموّصفة وفًقا لنواتج التعلم املستهدفة للربنامج التعليمي، ويتوافر لتنفيذهااآلليات واملو .3

 مبا يتوافق مع نواتج التعلم املستهدفة.وتقويم أداء الطالب يف التدريب يتم بأساليب متنوعة  .4

 م باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتاملج يف تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.فاعلية التدريب تقيَّ .5

 نواتج التعلم املستهدف قياسها.الدرجات املخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع  .6

 عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات ُيأمن وضعها ونسخها وتوزيعها مبا يضمن سريتها. .7

 ليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتاملج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.آ .8

 داملهم يف التقويم تدعم تعلمهم.التغذية الراجعة للطالب عن أ .9

 نتاملج تقويم الطالب يستفاد منها يف تطوير الربامج التعليمية واسرتاتيجية التدريس والتعلم والتقويم. .11

 قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتاملج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات ملراقبة تطبيقها. .11

 

 تاسعا : لجنه الطالب والخريجون:

 كل اف:

يم الدعم وتلتزم املؤسسة بتقدللمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريًّا، وتعمل على جذب الطالب الوافدين. 

وتعمل  وتكفل مشاركتهم يف صنع القرار، وتشجع األنشطة الطالبية، وحترص على قيا  آراء الطالب، ،واإلرشاد للطالب

ني.على استمرارية التواصل مع اخلرجي  
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 كلا ام:

 قواعد قبول وحتويل وتوزيع الطالب على الربامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة. .1

 للمؤسسة أساليب فاعلة جلذب الطالب الوافدين. .2

 للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا ويتم تعريف الطالب به بوساملل متعددة. .3

 فعال للدعم األكادميي للطالب وتقدم هلم خدمات التوجيه املهين.للمؤسسة نظام  .4

 للمؤسسة آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات. .5

 وجود متثيل للطالب يف اللجان ذات الصلة. .6

 .املالملمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشرافاألنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر هلا املؤسسة املوارد  .7

للمؤسسة وساملل مناسبة لقيا  آراء الطالب، واختاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتاملج يف اختاذ اإلجراءات  .8

 التصحيحية.

 .للمؤسسة آليات ملتابعة اخلرجيني والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم حتدث بصورة دورية .9

 .برامج للتنمية املهنية والتعليم املستمر وفًقا الحتياجات ولتطورات سوق العملاملؤسسة توفر  .11

 

 

 

 

 

 جلنه البحث العلمي:  -عاشرا :

 اهلدف:

للمؤسسة خطة حبثية تتسق مع خطة اجلامعة، وحترص املؤسسة على توفري وتنمية املوارد الالزمة اليت متكن الباحثني من 

ا لألنشطة ا داعًمالبحثي، وتشجع التعاون واملشاركة بني التخصصات املختلفة يف جمال البحوث، وختلق مناًخالقيام بالنشامل 

 العلمية.

 

 املهام:

 

خطة البحث العلمي موثقة وترتبط خبطة اجلامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات اجملتمع احمليط، وتتناسب مع إمكانات  .1

 املؤسسة.

 لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.للمؤسسة آليات فاعلة  .2
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املوارد املتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي، وتعمل املؤسسة على تنمية مصادر التمويل، وتسعى للمشاركة يف مشروعات  .3

 حبثية نولة من مؤسسات حملية وإقليمية ودولية.

تشجيع ودعم األحباث املشرتكة بني التخصصات لتنمية قدرات الباحثني ولوتوافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وحتفيزه،  .4

 املختلفة واألحباث التطبيقية.

 اإلنتاج البحثي للمؤسسة يف منو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس. .5

 مية والبحثية.أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والطالب يشاركون يف األنشطة واملشروعات واملؤمترات العل .6

 للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. دوري. .7

 
 

 لجنه الدراسات العليا: -:الحادى عشر 

  ب ءف:

املؤسسة تقدم برامج متنوعة للدراسات العليا، هلا معايري أكادميية، تتوافق مع املعايري القياسية الصادرة عن اهليئة، ومبا 

يسهم يف حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها. وُتوصِّف املؤسسة برامج الدراسات العليا، وتراجعها وتطورها دوريًّا، وتتأكد من 

اموضوعية وعادلة فة لكل برنامج تعليمي مع مقرراته، وتوفر مصادر التعلم املختلفة، وتقر نظًمنواتج التعلم املستهد اتساق

 لتقويم الطالب وحترص على قيا  أراملهم.

ل

  بم ا :
 

برامج الدراسات العليا متنوعة، وتسهم يف حتقيق رسالة املؤسسة، وتقابل متغريات سعوق العمعل، ويعتم الرتويعج هلعا حمليًّعا        .1

 وإقليميًّا.

لربامج الدراسات العليا معايري أكادميية متبناة معن خعالل اجملعالس الرمسيعة وتتوافعق معع املععايري القياسعية الصعادرة ععن             .2

 اهليئة.

 .القياسيةفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم املستهدفة لكل برنامج مع املعايري برامج الدراسات العليا موّص .3

 مع مقرراته، وتوصيف املقررات يوضح طرق التدريس والتقويم. قتتسنواتج التعلم لكل برنامج تعليمي  .4

 .للمؤسسة طرق تدريس مناسبة حتقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والربامج التعليمية .5

 املوارد واإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية يف برامج الدراسات العليا مالملمة لتحقيق نواتج التعلم. .6

 تقويم طالب الدراسات العليا يتسم باملوضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالملمة لقياسنواتج التعلم املستهدفة. .7

 الربامج التعليمية واملقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية مبشاركة املراجعني الداخليني واخلارجيني. .8

الدراسعية،  االلتعزام بالتوصعيف املعلعن للمقعررات      والربامج التعليميعة مبعا يؤكعد   الدراسعية للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات  .9



 

21 
 

 وتستفيد املؤسسة منها يف وضع خطط التحسني والتطوير.

آليات التسجيل واإلشراف يف الدراسات العليا حمددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريًّعا بغعرت تطويرهعا، وتوجعد ضعمانات       .11

 العلمي على الرساملل وفًقا للتخصص.موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف 

للمؤسسة وساملل مناسبة لقيا  آراء طالب الدراسات العليا، واختاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتاملج يف 

 اختاذ اإلجراءات التصحيحية.

 

 لجنه المشاركه المجتمعيه وتنميه البيئه: -الثانى عشر :

  ب ءف:

وتعمل على تنميعة البيئعة. وتقعوم املؤسسعة بتفعيعل املشعاركة        ،احتياجات وأولويات جمتمعها احمليط املؤسسة حترص على تلبية

 اجملتمعية يف صنع القرار وأنشطتها املختلفة، وحترص على قيا  آراء اجملتمع عن اخلدمات واألنشطة اليت تقدمها.

ل

  بم ا :

 .لمؤسسة خطة مفعلة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئةل .1

 كياناتفاعلة يف جمال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.  للمؤسسة .2

 وأولوياته.ه احتياجات للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة احمليطة بها وخدمة اجملتمع تل  .3

 للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف اجملتمعية يف صنع القرار ودعم موارد املؤسسة وتنفيذ براجمها. .4

 .لقيا  آراء اجملتمع واالستفادة من النتاملج يف اختاذ اإلجراءات التصحيحية للمؤسسة وساملل مناسبة .5

 
لكليظاملكلاالمللار ضلضاا لكل ةد 

ل

 :الوحدةحوافز أعضاء مجالس إدارة ( 13مادة )

  باض لأد اءل  ةسلكإلدكل ل بابالق ةللكل ةلاولوكلبياملبايدلاءلكلاة ةعل لي ملباال  ادهل  ةسلكل ا ععل مل

ل.لكلةقا  ركللتشييال  ةسل دكل ل

ل

ل

 

ل

 :ة( اإلنفاق على أنشطة الوحد14مادة )

با  ركحلكلايضكنيعلكل مل  ئةل ال النشاطل  ملكد اادهل نلدايالكليةيعلل ة يرهالباال ركهل نل يضكنيعلللةقا  بةمل ا رلك

لكليةيع.

 

 :وحدة( المسئول اإلداري لل51مادة )
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بتدد م سدالً يد  ااداءادفى إاب ا  ء  ى بعبد م سدص إء  بيمبء  بتابأ امبع  بتشتبالا تإء  مد  -

 بشسدد  إلء  بأ دتطببق  باد سح  إلء  بأ د بماببأ إد داءا. ت بك باءء اافز َ ش  باً بام سدص  إلء  ي 

 .داءابا

 تعببد م سدص مابى باداءا .بت   -
 

 

 ضمان الجودة وحدة(: النظام المالى ل61مادة )

تاا إش  ف  داءا ب دأ  بماببأ با دتتددمد زدأ ماببأ  ددبأ بعتمءها ماا   إلء  ا ،  دد باداءابت .1

 با اب  بلتامي لالص ثالثأ ش د  مد  دت او  ب دأ  تُد   بداءا بايء ءبداءا  ماد  بادءا  بمءب   بتدفب ي

 . تابأ بماببأ بع   ا ياى ماا   إلء  ا د تل ع امبع  بتُا ب   بماببأ بم  اعأ  ألا زا  بملتإأ في  ب

 ببدك  ب ي بلتا ه ماا   إلء  ا مد ببد  ببددك  بمعتمءا ، د ال بادز  ا اب لاص في باداءابفتح  .2

 . داءااغ  ض  ب مع بإ ف مده إال في  بدد اي  بتي تتفق 

 و تتكون موارد المركز  من : .3

 يي ال  مل للالعللة ا ععلوت صالكليةيعلدة للل20طابللكل ةد للةئاحلو ال ل نلللةقا كلالالغلكل ملتجصص الكل ا ععللة 

ل نل  اال لكلةكلدكو 25%

 .لكل لرداولولكل لاولكل مل بلة ال  ةسلكإلدكل لول ةك جلدةي ال  ةسلكليةيعلولكل ا ععل

 .ل ةكئالكلةدكئلللاىلكلليةكلـل  لو اولـل

 ل.ك لو اولقصيةعلبيللكلائلةداولولغيرهال نلكلاةكدلكلعةايعل

 لىلنات علدنلنشاطلكلار ضل.أ عل ةكلدلأخر

 

 تشمل نفقات المركز ما يلي : .4

 ل.ةقا وللةذ نل ؤدو لخا اوللةك لاولكللةقا كي ةللولكلايا أولولكل ةك ضلول ال ملقيا الكل ملتصرفللةعا ةينلبال

 .لنفباولداةياولكلا ابععلولكل بييملو با للةك لاولكلةقا ل

 كلعاالكلجا علب اا لكل ةد لولكلاؤتاركولذكولكلصةعلولكلاصرو اوللنفباولكلياوكولكلعةايعلولقةباولكل ةديعلولولش

لكل ال علكلاج ةفعل.

 .لكي  ض لولكيدوكولكلاز علل يفيذلكلعاالبالةقا ل

 بمدءيأ باببدك  بمعتمءا بمداب شبتاا مدقعاً ياب ا مد  بمءب   بتفب ي  ءاادبتدد  بإ ف مد امد ص  ب .5

 باداءا تدقبع ادص ، د  بم سدص  بمابي تدقعي ثاد .

في ا اب لاص باببدك  بمعتمء د تلإص ه ه  -إد داءا-بمد  ءها مد  بدُء  ألادبي  داءاتاتفظ  ب .6

 داءا .با باإباأ ألغ  ض 

 دمتابعت ا. تابأدت بك تطدب   بلطأ  ال ت  تبابأ با أى باتاب اد  متافأا زبا  ا  بءي   بفد .7

 

 مادة )17(:مصادر التمويل:
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للة - لكللةقا  ر ا لو  صرف لللال ه. لل  بيج لبه لكلايةطع لوكيدوكل لبالا ام للةبيام لتيف    للةقا  يضكنيع

لونظامل لوكدكلت ا لكي ةكل لتةك ل   لكل صرف لو ج ل لبيفله لو ا رها لأدااله لل يفيذ ل ةضم ل ا لقاود ل    يضكني ه

ليقياملهذهلكلائ عل للتئليجلكلبةكدالوكلةةكئحلكلااليعلوكإلدكل علكلجا علب ا ععلد ي ةل.لةقا كلا اللاولبال

لباللوقا  بةمل ا رل - تشاال ا علأو هلكإلنفا للةقا كنيعلكللية عللةبإداكدل شروعللةايضليةيعضاا لكل ةد 

إل ركلهالثمل  ملكد اادهالةقا بالا املوكينشئعلكلايةطلب الو  ملدرض الدة ل  ةسل دكل لكللةقا كلائةةبعللبياملكل

لبياءكللوقا  نللئيسلكل ا عع.لوتبةملكل ا ععلب ابيرلكلاةكلدلكلااليعلكلاز عللإلنفا لدة لأنشئعل ضاا لكل ةد 

لكللابجلكد اادها.لةقا كلجئعلكللية علينشئعلكللدة 

ل رك ضل - لكلعالمللادم لكل عةيم لكلاشروداولبةزكل  ل دكل  كلاشروداولكلااةلعل نلكلجالجلدنلطر جلوقا 

لضاا لكل ةد لبال ا عاو.

كلبعالكل لرداولوكل لاولوكإلداناولكلعيييعلوكلااد علكلابا عل نلكي ركدلأولكل  اولكلاج ةفعلوذللةقا بلالكلت -

  ةك بعل  ةسلكل ا عع.

 نلكلاباكللل%02 يي الدة لك ل ةلدللة ا ععلوتاخالكليةيعلل02تاخذلكليةيعلطابلل ةد ل نلكلئاحلباباكلل -

 كلية .

 

 مادة )18( آلية الصرف:

ل - لش ر ع ل يا أ  ل 300تصرف لو لكل ةد  لضاا  للةقا  لكل يفيذى للةاا ر ل  ةسل 200 ييع ليد اء  ييع

لكإلدكل .ل

 ا رلكلةقا ل نلقبعل الش رلكل  ا علد ةل نلكلا ةسلكل يفيذىلل  ةلل لل  ةسلكالدكل ل بابال لةغل -

 .ل ييعللل022و ال ل

 

 مادة )19 ( اعتماد الكلية :- 

يةيعللغل  ال ملكل بامللئةبلكالد اادل  جذلكلبركلل نل  ةسل دكل لكلةقا لوكد اادلكلعايالوتبةملكل ملقالعل باكءل

ل نلخاللتعر ف ملبةلائالكل باملو  ركءكولكالد ااد.لعباعاونعلكليةيلكلةقا ل يعلكالداكدللاد اادل نل

 

 

 

 مادة )21(: المخازن والمشتريات:

  لأولكلاعال لأولكلا اكهل ليهل نلكلةقا لااولكل ملتش رىل نلقلاحل ايللكي  ض لوكلاعاكولوكيدوكولوكلا،

كل ا ععلأولأيل  علأخرىل  للل ملشأن الكلبةكدـالوكإل ركءكولكلاجضنيعلكلابرل لو ـبـا للائ علكلاجاز لكل ية يعل

ل.ل

  باللا ااولتف حلد اترللإلضا علأولكلصرفلو  ملكلبيال ي الطلبا للائ علكلاجاز لو جصصل يا ل اجض ل ل

ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليةيعلكلباجاز لةقا و  عةباولكل

 ل.ل  ابيالأول نل فةضهلةقا الل  ةزل رفلكي يافل نلكلاجاز ل اللبإد اادل ا رلكل
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 و  ملت ا ا ال  لقاللتئليجلنظاملكال ضول.لنااذجلكلا اترلوكإلل االكولكل ية يع،للةقا تل جامل جاز لكل 

 ملقفظلكلال ياكولكلااليعللاا لخالعلأدةكمل اليعل ا ةع،لوت فظل ايللكلا اتـرلوكلل اوللاا لخالعلدشرل  

لدا ا لداكلد اترلكلع ا لكل مل  ملت ا اها.ل

 لو  ةزلةقا  ا رلكلبةكلئعلل ا لتشيالل ذكلكلغرضلببركلل نلللةةقا   مل  صل ايللكلاش ر اولكلةكلد ل،

ديالكل رول ل لةللكلاش ر اولكل ملتبال يا  الدنلخالاائعل ييهلدو لأ لتف ص الل يعلكلف صلبشرطل  ركلل

كلالضةللكلفيملوكلالضةللدنلكلاجاز لبأن ال ئاببعللةاةك فاولكلائةةبعلوكلعـيياولكلاع اـا ،لو ئاببعل نلقيثل

 كليةعلوكلغـرضلكلائةةحلي ةـه.

 : سريانالالئحة(  12)مادة

 
ل.دةي الكل ا ععل  ةسعل ةك بلتال خل نلكلائ علهذهلكقياملتلرى
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 عميد الكليه                 مدير وحده ضمان الجوده      

 د/دعاء الدمرداش                       ا.م.د/إيناس إبراهيم
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