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 سإ٠خ اٌّشوض
عٍٝ  ٚرعض٠ض لذسارٙب اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجحض١خ ٚاٌخذ١ِخ ٔشطخ اٌغبِعخأعٛدح  ِزىبٍِخ ٌعّبْ ٔظُ اسعبء

وبد٠ّٟ عٍٝ االعزّبد اٌّئعغٟ ٚاأل اٌغبِعخ ٚع١ّع و١ٍبرٙب ثّب ٠عّٓ حصٛياٌزط٠ٛش اٌّغزّش 

 ِٓ ا١ٌٙئبد اٌّح١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌعب١ٌّخ راد اٌغّعخ اٌّز١ّضح.

 

 

 سعبٌخ اٌّشوض
 

 رحم١ك ٚاعزّشاس عٛدح األداء اٌّئعغٟ ٚاألوبد٠ّٟ ثى١ٍبد اٌغبِعخ اٌٝ اٌغٛدح٠ٙذف ِشوض ظّبْ 

خ فٝ ٌع١ٍّخ اٌزعـ١ّ١ٍخ ٚاألٔشطخ اٌجحض١خ ٚاٌخذِبد اٌّغزّع١ااٌّغزّش ثغٛدح  االسرمبءثّب ٠عّٓ 

رؤ١ً٘ وزٌه ٚ .اإلعزشار١غ١خٚأ٘ذافٙب  خ٠حمك سعبٌخ اٌغبِعٚثّب  ،اٌّح١ٍخ ٚاٌعب١ٌّخاٌّعب١٠ش ظٛء 

ٚاٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٚخٍك  اٌذاخ١ٍخ ٌٍّشاععخ خِٓ خالي رط٠ٛش ٔظُ ِزىبٍِ ٌالعزّبداٌغبِعخ ٚو١ٍبرٙب 

ُ ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش راد اٌصٍخ رغبٖ فىش اٌزم٠ٛ األغشافٚوبفخ  ِٕغٛثٝ اٌغبِعخٚعٟ ا٠غبثٟ ث١ٓ 

 عب١ٌّب ِح١ٍب ٚٚٔظُ ٚآ١ٌبد ل١بط ِعزشف ثٙب  ِز١ّضحاعزّبدا عٍٝ لذساد ثشش٠خ راد وفبءاد 

 

 
 ٌعًّ اٌّشوض  خاالعزشار١غ١ األ٘ذاف

 
ٌٍغبِعخ  اإلعزشار١غ١خرزٛافك رّبِب ِع األ٘ذاف ِٓ خالي رجٕٟ ِغّٛعٗ ِٓ األ٘ذاف ٠عًّ اٌّشوض 

عّبْ عٛدح اٌزع١ٍُ ٚاالعزّبد ح١ش ٠خزص اٌّشوض ثزحم١ك األ٘ذاف ٚل١ُ ٚأ٘ذاف ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌ

 :.اٌزب١ٌخ

 دعُ ع١ٍّخ ظّبْ اٌغٛدح ٚاالعزّبد ثّب ٠زّشٝ ِع اٌّزطٍجبد اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍبد اٌغبِعخ. -1

رطج١ك اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌّشعع١خ اٌم١ِٛخ فٝ وبفخ اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ اٌزٝ رمذِٙب و١ٍبد  -2

 اٌغبِعخ.

ٚظّبْ اٌغٛدح ٚاالعزّبد ِٓ  اٌزارٟٕبء ٚرعض٠ض اٌمذساد اٌجشش٠خ ثبٌى١ٍبد فٝ ِغبي اٌزم٠ُٛ ث -3

 اٌّغزّش إلعذاد اٌىٛادس اٌّز١ّضح. اٌفٕٟخالي اٌزذس٠ت ٚاٌذعُ 

غجمب ٌّعب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ  اٌزارٟدعُ اٌمذساد اٌزار١خ ٌى١ٍبد اٌغبِعخ عٍٝ اٌزم٠ُٛ  -4

 د ٚرؤ١ٍ٘ٙب ٌالعزّبد.عٛدح اٌزع١ٍُ ٚاالعزّب

فٝ خذِبد ِٚخشعبد أٔشطخ  ٚاٌذٌٟٚرعض٠ض صمخ اٌّغزّع عٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّحٍٝ ٚاالل١ٍّٝ   -5

 و١ٍبد اٌغبِعخ 

رطج١ك ٚرط٠ٛش ٚعبئً ٚآ١ٌبد اٌم١بط ٚاٌزم١١ُ اٌّالئّخ ٚاعذاد اٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ   -6

 اٌّزعٍمخ ثعّبْ اٌغٛدح األوبد١ّ٠خ ٚاٌّئعغ١خ.

مذ٠ُ اٌزٛص١بد إلداسح اٌغبِعخ ف١ّب ٠خزص ثغ١بعبد اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٚثشاِظ ظّبْ ٚاداسح ر -7 

 اٌغٛدح األوبد١ّ٠خ ِٚزبثعخ رطج١مٙب.

سثػ أداء اٌّشوض ثبٌّشاوض اٌّّبصٍخ ثبٌغبِعبد اٌّصش٠خ ٌزعظ١ُ االعزفبدح ٚرجبدي اٌخجشاد،  -8

 .ٚاٌذٌٟٚٚاالل١ٍّٝ  ٚاٌزعبْٚ اٌّغزّش ِع ١٘ئبد ِّبصٍخ عٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّحٍٝ
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 ِٙبَ ِشوض ظّبْ اٌغٛدح

 
٠ع     ّٓ   داخٍ     ٟٔظ     بَ ع     ٛدح   أش     بءفٕ     ٝ ٌى١ٍ     بد اٌغبِع     خ الع     زىّبي اٌذعُ اٌ      -)أ(

 اعز١فبء اٌعٕبصش اٌزب١ٌخ:

 ٚ اعزّبد ا١ٌٙىً االداسٜ ثٛحذاد ظّبْ اٌغٛدح ثى١ٍبد اٌغبِعخ. اعذاد -1

 .ِغبعذح اٌى١ٍبد فٟ اعذاد اٌذساعبد اٌزار١خ -2

 .اٌغٕٛٞ اٌزارٟرمبس٠ش اٌزم١١ُ  اعذادّغبعذح فٝ اٌ -3

ّش      شٚعبد اٌغ      ٛدح )ِش      شٚو اٌزط      ٠ٛش اٌّغ      زّش ٚ ٌ ِغ      بعذح اٌى١ٍ      بد ٌٍزم      ذَ  -4

 ٚ اٌّششٚعبد اٌزٕبفغ١خ(  CIQAPاٌزؤ١ً٘ ٌالعزّبد 

 ِزبثعخ رٕف١ز ِششٚعبد اٌغٛدح ثبٌى١ٍبد ٚ رمذ٠ُ اٌذعُ اٌفٕٝ اٌالصَ ٌٙب. -5

 

ظ      ّبْ اٌغ      ٛدح ٚ اٌزؤ١٘      ً  ٔظ      ُ ٚآ١ٌ      بد  اٌز      ذس٠ت عٍ     ٝاع      زّشاس اٌزٛع١      خ ٚ  -)ة(

 ٌالعزّبد ِع اعز١فبء اٌعٕبصش اٌزب١ٌخ:

ِغزّ     ع ث    ١ٓ اٌغ    ٛدح ٚ ِزطٍج    بد االعزّ    بد   ِٚف    ب١ُ٘ اٌخ    بق ثضمبف    خ اٌ    ٛعٟٔش    ش  -1

ٚو        زٌه ( اإلداس٠        ١ٓاٌغبِع       خ )أعع        بء ١٘ئ       خ اٌز        ذس٠ظ ٚ اٌّع        ب١ٔٚٓ ٚ اٌط       الة ٚ 

 خبسط اٌغبِعخ.اٌّشبسو١ٓ فٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ِٓ 

 اداسحف      ٝ ِغ      بي  عم      ذ اٌ      ذٚساد اٌزذس٠ج١      خ ٚٚسػ اٌعّ      ً ف      ٝ ِغزّ      ع اٌغبِع      خ -2

 اٌغٛدح.

 ( ١٘TOTئ     خ اٌز     ذس٠ظ ِ     ٓ خ     الي عم     ذ دٚساد ) أعع     بءو     ٛادس ِ     ٓ  اع     ذاد -3

 )رذس٠ت اٌّذسث١ٓ( فٝ ِغبي اداسح اٌغٛدح.

  عمذ إٌذٚاد ٚ اٌّئرّشاد فٝ ِغبي ظّبْ اٌغٛدح  -4

 

عّ      ً اٌّشو      ض ٚٚح      ذاد ظ      ّبْ اٌغ      ٛدح ّٓ اع      زّشاس٠خ ٚظ      ع ٔظ      بَ ٠ع       -)د(

 ثى١ٍبد اٌغبِعخ ِٓ خالي:

ِص    بدس ر٠ّٛ    ً ٌّشو    ض ظ    ّبْ اٌغ    ٛدح ِ    ٓ داخ    ً اٌغبِع    خ ٚخبسعٙ    ب )ِض    ً  ا٠غ    بد -1

 (اٌذساعبد اٌّزعٍمخ ثٕشبغ اٌّشوض اعشاءاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚ 

 

ٚ  اٌ     زارٟاع    زخذاَ وبف     خ ٚع    بئً اٌزٛع١    خ ٌخٍ     ك ٚع    ٝ ٠ع    ّٓ اع     زّشاس اٌزم١    ١ُ  -)س(

 ٚ اٌعب١ٌّخ. اإلل١ّ١ٍخرٛافمٙب ِع اٌّعب١٠ش اٌم١ِٛخ ٚ  ِٓذ ٛدح ٚ اٌزؤوظّبْ اٌغ

ث     ١ٓ أعع     بء ١٘ئ     خ اٌز     ذس٠ظ ٚ غ     الة اٌغبِع     خ ِ     ٓ اٌ     زارٟ ٔش     ش صمبف     خ اٌزم     ٠ُٛ  - 

 خالي رٕظ١ُ حٍمبد ٔمبػ  ٚٚسػ عًّ ٚ دٚساد خبصخ ثزٛو١ذ اٌغٛدح.

 

 :ا٢رٟ ٌزحم١ك اٌغبِعخ ١ٍبدو رمذِٙب اٌزٟٔشطخ األ فٟ ١ٓواٌّشبس ع١ّع ث١ٓ اٌعًّ رٕغ١ك -(ط)

ٚاٌخذِبد اٌّغزّع١خ اٌزٝ  األٔشطخ اٌجحض١خ عٛدح ٚظّبْ اإلداس٠خ، ٚ ح األوبد١ّ٠خاٌغٛد ظّبْ -1

 .ٚاالعزّبد اٌزع١ٍُ عٛدح ٌعّبْ اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ ِٓ داخٍٟ ِعزّذ ٔظبَ خالي ِٓ اٌغبِعخ رمذِٙب

 ١٘ىً - اٌشعبٌخ :رشًّ ٚاٌزٟ اٌغبِعخ و١ٍبد أٔشطخ صشعٕب ع١ّع ألداء عٕٛٞ رارٟ رم١١ُ -2

 فشق عٛدح ٚ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجشاِظ خاٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠ - اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أععبء - اإلداسح ٚأعب١ٌت
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 ٚرٌه اٌعًّ خطخ - اٌغٛدح اداسح -١خاٌّغزّع ّشبسوخاٌ - خشٜاأل خٔشطاألٚ اٌجحٛس - اٌزعٍُ

 .ٚٔمبغ اٌععف اٌمٛح ٔمبغ ٌزحذ٠ذ

 ٚٚظع اٌمٛح ٔمبغ رعض٠ضٚ دعُ  عٍٝ ٚاٌعًّ اٌععف ٔمبغ رحغ١ٓ عٍٝ ٌٍعًّ خطخ ٚظع -3

 .اٌخطخ ٘زٖ ٌّزبثعخ ظٛاثػ

 

اٌّشاععخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍبد اٌغبِعخ ثشىً ِٕزظُ ٚ ِغزّش ٌّشاععخ ِذٜ رحم١ك ِعب١٠ش االعزّبد )ػ( 

اٌزمبس٠ش شبٍِخ ٔمبغ  اعذادٚ عٍٝ ٔغك ِب ٠زُ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ عٛدح اٌزع١ٍُ ٚاالعزّبد

ٚٚظع خطػ اٌزحغ١ٓ  ٙباٌععف ٚاٌمٛح اٌخبصخ ثّعب١٠ش االعزّبد  ِع ِمزشحبد اٌزحغ١ٓ ٌزفع١ٍ

 ِٓ خالي ِغبٌظ اٌى١ٍبد 

 

)د( أشبء لبعذح ث١بٔبد عٓ و١ٍبد اٌغبِعخ ثخصٛق أٔشطخ اٌغٛدح ِٚششٚعبد اٌغٛدح ٚاٌزم١١ُ 

 خبسع١خ.اٌذاخ١ٍخ ٚاٌ اٌّشاععخٚرمبس٠ش   اٌزارٟ

 

١ً٘ ٌالعزّبد ٌّزبثعخ رٕف١ز ؤ)٘ـ( دعُ اٌزعبْٚ ث١ٓ اٌغبِعخ ٚ اداسح ِششٚعبد اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٚاٌز

 ٚص٠بساد اٌّزبثعخ ٚاٌذعُ اٌفٕٝ اٌّششٚعبد ِٓ خالي رفع١ً ثشٚرٛوٛالد اٌزعبْٚ ٚاٌذعُ اٌفٕٟ

 ٌّغبعذح و١ٍبد اٌغبِعخ فٝ اٌزؤ١ً٘ ٌٍزمذَ ٌالعزّبد.

 

١ٓ اٌغبِعخ ٚا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ عٛدح اٌزع١ٍُ ٚاالعزّبد ٌعمذ دٚساد رذس٠ج١خ ( دعُ اٌزعبْٚ ثٚ)

 ٚعًّ ص٠بساد اعزطالع١خ ٌى١ٍبد اٌغبِعخ ٌّذٜ رحمك ِعب١٠ش اٌزمذَ ٌالعزّبد ِٓ لجً ا١ٌٙئخ.

 

 

 

 (: 1ثٕـــــــــــــــــــــــذ )

ِعخ رزجع ٘زٖ ِشوض ظّبْ اٌغٛدح ثبٌغبِعخ اداسح سئ١غ١خ ِٓ اداساد اٌغب اعزجبس

اإلداسح اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس/ سئ١ظ اٌغبِعخ، ثح١ش ٠ىْٛ ٌٗ اعزمالٌٗ اٌفٕٝ ٚاالداسٜ 

أداء ٚحذاد ظّبْ اٌغٛدح ثى١ٍبد عٍٝ ٚاٌشلبثخ  ثبإلششاف٠مَٛ اٌّشوض ٚاٌّبٌٝ ٚ

ِغزمٍخ ظّٓ ا١ٌٙىً االداسٜ وٛحذاد ٚحذاد ظّبْ اٌغٛدح رعبًِ اٌغبِعخ، عٍٝ أْ 

 ١ّذ اٌى١ٍخ.رزجع ع ٌٍى١ٍخ ٚ
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 (2ثٕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ )
ٚ ٠خزص ثشعُ اٌغ١بعبد ٚ  اإلداسحٌٍّشوض ِٓ ِغٍغ١ٓ األٚي ِغٍظ  اٌٛظ١ف٠ٟزىْٛ ا١ٌٙىً 

ٚ ٠زٌٛٝ رٕف١ز لشاساد اٌّغٍظ. وّب ٠زىْٛ ا١ٌٙىً اٌٛظ١فٟ ٌٛحذاد ظّبْ  رٕف١زِٞغٍظ  اٌضبٟٔ

 ِغٍغ١ٓ أحذّ٘ب ِغٍظ اإلداسح ٚ ا٢خش ِغٍظ رٕف١زٞ.  اٌغٛدح ثى١ٍبد اٌغبِعخ أ٠عب ِٓ

 ظّبْ اٌغٛدح ِشوض اداسحٌّغٍظ  اٌٛظ١فٟا١ٌٙىً 

 

 :اٌزب٠ٌٟزٌٛٝ سئ١ظ اٌغبِعخ  رشى١ً  ِغٍظ اداسح اٌّشوض عٍٝ إٌحٛ 

 سئ١غب اٌغ١ذ أ.د./ سئ١ظ اٌغبِعخ-1
ئ١ظ ٌٍّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚ ٔبئت اٌش اٌغ١ذ أ.د./ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِعخ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚ اٌطالة -2

اٌجشاِظ اٌزع١ّ١ٍخ ٚ عٛدح فشق 

 اٌزعٍُ

 ٔبئت اٌشئ١ظ ٌٍجحٛس اٌغ١ذ أ.د./ٔبئت سئ١ظ اٌغبِعخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚ اٌجحٛس -3

 ٚ اٌذساعبد اٌع١ٍب 

 غزّع١خٔبئت اٌشئ١ظ ٌٍّشبسوخ اٌّ اٌغ١ذ أ.د./ ٔبئت سئ١ظ اٌغبِعخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّغزّع ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ -4
 اٌّششٚعبد إلداسحٔبئت اٌشئ١ظ  اٌغ١ذ أ.د./ِذ٠ش ٚحذح اداسح ِششٚعبد اٌزط٠ٛش ثبٌغبِعخ -5

 ععٛا ِذ٠ش ِشوض ظّبْ اٌغٛدحأ.د./اٌغ١ذ  -6
 أععبء ِٓ اٌغبدح األعبرزح عّذاء و١ٍبد اٌغبِعخ 6عذد  -7

 اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ اٌغ١ذ األعزبر/أ١ِٓ عبَ اٌغبِعخ -14

 ععٛا ١ٓ عبَ ارحبد غالة اٌغبِعخأِ-15

 ٠ٚغٛص ٌٍّغٍظ أْ ٠عُ أععبء ِٓ اٌخبسط ِّٓ ٌُٙ خجشح فٟ ِغبي اٌغٛدح اٌٝ ِغٍظ اإلداسح

 

 :اإلداسحاخزصبصبد ِغٍظ 
ِغٍظ اداسح اٌّشو ض ٘ ٛ اٌغ ٍطخ ا١ٌّّٕٙ خ عٍ ٝ ش ئٛٔٗ ٚ رص ش٠ف أِ ٛسٖ، ٚٚظ ع اٌغ١بع خ اٌز ٝ 

 رحمك أغشاظٗ، ٌٚٗ خصٛص١خ فٝ ا٢رٝ:

شاس اٌغ١بعبد اٌعبِخ ٌزٛو١ذ اٌغٛدح ثبٌغبِع خ، ٚٚظ ع اٌج شاِظ اٌزٕف١ز٠ خ اٌز ٝ رع ّٓ رحم١ ك ال -1

 أ٘ذافٗ.

عٍ  ٝ  ٚاإلش  شافثبٌغبِع  خ  ٚاإلداس٠  خاعزّ  بد ٔظ  بَ اٌزم  ٠ُٛ ٚاٌم١  بط ف  ٝ و  ً اٌّشاو  ض األوبد١ّ٠  خ  -2

 رطج١مٗ ِٓ خالي اٌٛحذاد اٌف١ٕخ ٚاٌفشع١خ.

 ِعخ ِٚزبثعخ رٕف١زٖ ِٓ خالي اٌٛحذاد اٌف١ٕخ ٚاٌفشع١خ.اعزّبد ٔظبَ ٔشش صمبفخ اٌغٛدح ثبٌغب -3

 ٚظع إٌظبَ اٌذاخٍٝ ٌٍعًّ ثبٌّشوض ٚرحذ٠ذ االخزصبصبد ٚاٌزٛص١ف اٌعبَ ٌّٙبَ اٌّشوض. -4

 اعزّبد رع١١ٓ ِذ٠شٜ اٌٛحذاد اٌف١ٕخ ٚاٌٛحذاد اٌفشع١خ -5

 ظ اٌغبِعخ.اعزّبد اٌزمش٠ش اٌغٕٜٛ ٌٍّشوض ٚٚحذارٗ اٌف١ٕخ ٚاٌفشع١خ ٚسفعٙب ٌشئ١ -6

 الزشاػ اٌحٛافض ٚاٌّىبفآد ٌألٔشطخ اٌّخزٍفخ فٝ ٚحذاد اٌّشوض. -7

 الزشاػ رع١١ٓ االداس١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ ثبٌّشوض ٚٚحذارٗ اٌف١ٕخ. -8
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 اخزصبصبد سئ١ظ ِغٍظ االداسح:
٠زٌٛٝ سئ١ظ ِغٍظ االداسح رٕف١ز ل شاساد اٌّغٍ ظ ٌٚ ٗ عٍ ٝ ٚع ٗ اٌخص ٛق ِجبش شح 

 ٠ٛط غ١شٖ فٝ ِّبسعخ ثععٙب:االخزصبصبد اٌزب١ٌخ، أٚ رف
 دعٛح ِغٍظ االداسح ٌالٔعمبد ٚسئبعخ عٍغبرٗ. -1

 ِزبثعخ رٕف١ز اٌغ١بعبد اٌعبِخ اٌّٛظٛعخ ٌزحم١ك أغشاض اٌّشوض. -2

 ِزبثعخ رٕف١ز اٌمشاساد اٌزٝ ٠صذس٘ب ِغٍظ االداسح. -3

 .٠مزشحٙب ِذ٠ش اٌّشوض اٌزٟاعزّبد ١ِضا١ٔخ ثشاِظ اٌزذس٠ت ٚاٌجشاِظ األخشٜ  -4

 االششاف عٍٝ اعذاد اٌّٛاصٔخ اٌزمذ٠ش٠خ ٌٍّشوض فٝ ثذا٠خ وً عبَ ٚ عشظٙب عٍٝ ِغٍظ االداسح. -5

 اعزّبد لشاساد رع١١ٓ ٚأزذاة وً ِٓ ٠حزبعٗ اٌّشوض ٌزٕف١ز أٔشطزٗ. -6

 رّض١ً اٌّشوض أِبَ اٌغ١ش. -7

غزٕذاد عٕٙب ف ٝ اعزّبد صشف ٚرغ٠ٛخ ِجبٌغ ٔمذ٠خ ِمبثً خذِبد رئدٜ ٌٍّشوض ٠ٚزعزس رمذ٠ُ ِ -8

٠غٛص أْ ٠ض٠ذ ِغّ ٛو رٍ ه اٌّج بٌغ ف ٝ اٌغ ٕخ  ( وً ِشح ٚ الِصشٞع١ٕٗ  222حذٚد ِبئزٟ ع١ٕٗ )

 (.ِصشٞع١ٕٗ  4222اٌٛاحذح عٓ أسثعخ آالف ع١ٕٗ )

 

 :اإلداسحاعزّبعبد ِغٍظ 
داسح ٠ٚى ْٛ داسح اٌّشوض ِشح ٚاحذح عٍٝ األلً ش ٙش٠ب ث ذعٛح ِ ٓ سئ ١ظ ِغٍ ظ اإلا٠غزّع ِغٍظ 

ّبو ص ح١حب ثحع ٛس أغٍج١ خ األعع بء، ٚرص ذس ل شاساد اٌّغٍ ظ ثبألغٍج١ خ اٌّطٍم خ، ٚر ذْٚ االعز

 داسح.عغً خبق ٠ٛلع ع١ٍٗ سئ١ظ ِغٍظ اإل فٟ اٌغٍغبدِحبظش 

ٌ ٝ سئ ١ظ اٌغبِع خ خ الي صّب١ٔ خ أ٠ بَ عٍ ٝ األوض ش ِ ٓ ر بس٠  ص ذٚسٖ، ارجٍغ لشاساد ِغٍظ االداسح 

ٌ ٝ ِىزج ٗ، عٍ ٝ أْ ا٠ِٛب ِٓ ر بس٠  رغ ١ٍّٙب ِغ زٛفبح  15ٚرعزجش ٔبفزح ارا ٌُ ٠عزشض ع١ٍٙب خالي 

 داسح خالي ٔفظ األعً.ٌٝ سئ١ظ ِغٍظ اإلاْ ٚعذ، ا٠غجت االعزشاض، 

 

 ٗ:جٚٔبئ ِذ٠ش اٌّشوض

 :رع١١ُٕٙ

ش شاف سئ ١ظ اٌغبِع خ ٚاٌزم ذَ ثبٌغ ١شح اع الْ رح ذ اٗ ثع ذ عّ ً ج ِ ذ٠ش اٌّشو ض ٚٔبئ اخز١ بس٠زُ  -

 ٕخ صالص١خ رشىً أ٠عب عٓ غش٠ك سئ١ظ اٌغبِعخ.اٌزار١خ، صُ االخز١بس عٓ غش٠ك ٌغ
٠ زُ  ، األص ٍٟعٍّ ٗ  ف ٠ٟزُ ٔذة ِذ٠ش ِشوض ظّبْ اٌغٛدح ٚٔبئجٗ ٌّ ذح ع ٕخ ِ ع اٌم١ بَ ثٛاعجبر ٗ  -

 اٌزغذ٠ذ ٌٙزا إٌذة ثمشاس ِٓ سئ١ظ اٌغبِعخ ع٠ٕٛب.
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 اخزصبصبد ِذ٠ش اٌّشوض:
داسح ٚ غ  بس اٌغ١بع  خ اٌعبِ  خ ٌّغٍ  ظ اإلا٠ز  ٌٛٝ ِ  ذ٠ش اٌّشو  ض رص  ش٠ف أِ  ٛس اٌّشو  ض االداس٠  خ ٚ اٌف١ٕ  خ ف  ٝ 

 لشاسارٗ، ٌٚٗ عٍٝ ٚعٗ اٌخصٛق ا٢رٝ:

ِغٍ ظ اٌغبِع خ  ٚاٌّغ بٌظ  ف ٟع شض ِٕٚبلش خ لع ب٠ب اٌغ ٛدح  ف ٠ٟشبسن ِذ٠ش ِشوض ظّبْ اٌغ ٛدح  -1

 اٌشع١ّخ.

عّ بال اغٛدح ثبٌغبِعخ، ٚٚظع اٌخطػ اٌزٕف١ز٠ خ ٌّٙ بَ ٚأٔش طخ اٌّشو ض اٌغ١بعخ اٌعبِخ ٌزٛو١ذ اٌ الزشاػ -2

 العزشار١غ١خ اٌغبِعخ فٝ ظٛء ِزطٍجبد ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ اٌغٛدح فٝ اٌزع١ٍُ اٌعبٌٝ.

 ٚ اٌفٕٝ ا١ٌِٛٝ ثبٌّشوض. اإلداسٞرغ١١ش اٌعًّ  -3

 داسح.ِزبثعخ رٕف١ز لشاساد ِغٍظ اإل -4

 بٌّشوض ثشىً دائُ ٚ ِغزّش ٌٍٛفبء ثّزطٍجبد اٌغٛدح ٚاألٔشطخ اٌخبصخ ثزٌه.اٌعًّ عٍٝ رط٠ٛش األداء ث -5

 ٔظبَ ٔشش صمبفخ اٌغٛدح ثبٌغبِعخ ِٚزبثعخ رٕف١زٖ ِٓ خالي األلغبَ ٚاٌٛحذاد اٌف١ٕخ ٚ اٌفشع١خ. الزشاػ -6

ٍ ٝ رطج١م ٗ ِ ٓ داس٠خ ثبٌغبِعخ، ٚاالششاف عٔظبَ اٌزم١١ُ ٚاٌم١بط فٝ وً اٌّشاوض األوبد١ّ٠خ ٚ اإل الزشاػ -7

 خالي األلغبَ ٚاٌٛحذاد اٌف١ٕخ ٚاٌفشع١خ .

عذاد اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٌٍٛحذاد اٌف١ٕخ ٚ اٌٛحذاد اٌفشع١خ اٌزبثعخ ٌٍّشو ض، ٌعشظ ٙب عٍ ٝ اششاف عٍٝ اإل -8

 داسح.ِغٍظ اإل

ٝ ٌ ٝ سئ ١ظ اٌغبِع خ ثع ذ عشظ ٙب عٍ اٌٍّشوض ٚٚحذارٗ اٌف١ٕخ ٚاٌفشع١ خ ٚسفعٙ ب  اٌغٕٛٞعذاد اٌزمش٠ش ا -9

 داسح.ِغٍظ اإل

 داسح.ٌٝ سئ١ظ اٌغبِعخ ثعذ عشظٙب عٍٝ ِغٍظ اإلاعذاد ا١ٌّضا١ٔخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّشوض ٚسفعٙب ا -12

رع١١ٓ أٚ رعذ٠ً  أععبء األلغبَ اٌزبثعخ ٌٍّشوض ِٚذ٠شٜ ٚحذاد اٌغٛدح ٚاٌٛح ذاد اٌف١ٕ خ غجم ب  الزشاػ -11

 ٌّزطٍجبد رحم١ك سعبٌخ ٚأ٘ذاف اٌّشوض.

ف  ٝ ِغ  بي رم  ٠ُٛ األداء ٚظ  ّبْ اٌغ  ٛدح ِ  ع ا١ٌٙئ  بد ِٚئعغ  بد  اٌعٍّ  ٟاٌزع  بْٚ  ثشٚرٛو  ٛالد اث  شاَ -12

 داسح ٚاٌّٛافمخ ع١ٍٙب.ٜ ِغٍظ اإلأاٌزع١ٍُ اٌعبٌٝ فٝ اٌذاخً ٚاٌخبسط، ٚرٌه ثعذ أخز س

 

 ِذ٠ش اٌّشوض: تاخزصبصبد  ٔبئ
 اٌغٛدح. ظّبْ اٌزبثعخ ٌّشوضٚاٌٍغبْ  االششاف عٍٝ األلغبَ اٌشئ١غ١خ  -1

ٚظع  الزشاحبرُٙ فٝ خطخ اٌعًّ اٌّٛظٛعخ ٌّشو ض  فٟاٌزبثعخ ٌٍّشوض ٚاٌٍغبْ أععبء األلغبَ ِغبعذح -2

 اٌغٛدح ِٕٚبلشزٙب.

اٌغ ٛدح ظ ّبْ اٌشئ١غ ١خ ٌشص ذ ِز بثعزُٙ ٌٛح ذاد  اٌّشو ضحعٛس االعزّبعبد اٌخبص خ ثؤعع بء ألغ بَ  -3

 ثى١ٍبد اٌغبِعخ.  

أعع بء خ الي اٌعّ ً ٚ اٌزٛاص ً ِ ع ِ ذ٠شٜ ِٚ ٓ  عًّ رمبس٠ش شٙش٠خ ع ٓ ألغ بَ  اٌغ ٛدح ٠ زُ اع ذاد٘ب -4

ِٕبلش زٙب لج ً اٌع شض عٍ ٝ ِغٍ ظ ٚحذاد اٌغٛدح ثى١ٍبد اٌغبِعخ، حزٝ ٠زغٕٝ سفعٙب ٌّذ٠ش اٌّشو ض ٚ

 داسح.اإل

اٌعّ  ً عٍ  ٝ ر  ز١ًٌ اٌعمج  بد ٚ رم  ذ٠ُ اٌّغ  بعذح أللغ  بَ اٌغ  ٛدح اٌزبثع  خ ٌٍّشو  ض ٚو  زٌه  ٚح  ذاد اٌغ  ٛدح  -5

 داسح و١ٍبد اٌغبِعخ.اغٍظ االداسح ٚثبٌزعبْٚ ِع ِذ٠ش اٌّشوض ِٚ

اٌّشاعع خ اٌذٚس٠ خ أللغ بَ اٌغ ٛدح ٚٚح ذاد اٌغ ٛدح ثبٌى١ٍ بد ِ ع ِشاعع خ اٌغ ذٚي اٌضِٕ ٝ ٌخط خ اٌعّ  ً  -6

ثبٌّشوض  ٌعّبْ رٕف١ز٘ب ِٚزبثعخ خطٛاد اٌزمذَ فٝ رٕف١ز٘ب، ٚرٌه ثبٌزع بْٚ ِ ع أعع بء ألغ بَ اٌغ ٛدح 

 ٚٚحذاد اٌغٛدح ثى١ٍبد اٌغبِعخ.
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 (3ـــــــــــــــــــــــــــــــــذ )ثٕـــــ

 ي لممجمس التنفيذي لمركز ضمان الجودةمظيتنالالهيكل 

 

 سئ١ظ اٌغبِعخ

 ِذ٠ش ِشوض اٌغٛدح

اإلداسحِغٍظ   

 ٔبئت ِذ٠ش اٌّشوض
 

 لغُ ِزبثعخ األداء ٚ اٌزم١١ُ

ٚ اٌزٕغ١ك اإلعالَلغُ اٌزٛع١خ ٚ   
اٌفٕٟلغُ اٌزذس٠ت ٚ اٌذعُ   

ٚ اٌّب١ٌخ  اإلداس٠خاٌشئْٛ   

اٌج١بٔبد ادخبيٚٚاٌف١ٕخ   

ٌغٕخ 

(2)  
 ِزبثعخ

 و١ٍخ

غت األعٕبْ   

 و١ٍخ اٌحمٛق
 

ٌغٕخ 

(3)  
 ِزبثعخ

 و١ٍخ اٌص١ذٌخ

و١ٍخ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بظ١خ

 

 

 

ٌغٕخ 

(4)  
 ِزبثعخ

و١ٍخ  

 إٌٙذعخ

 و١ٍخ اٌضساعخ

 

 

 

ٌغٕخ 

(5)  
زبثعخِ  

و١ٍخ 

 اٌزّش٠ط

 و١ٍخ اٌزشث١خ

 

 

ٌغٕخ 

(6)  
 ِزبثعخ

و١ٍخ اٌزشث١خ 

 إٌٛع١خ

 و١ٍخ اٌزغبسح

 
 

 ٔبئت ِذ٠ش اٌّشوض

ٌغٕخ 

(1)  
 ِزبثعخ

 و١ٍخ اٌطت

 و١ٍخ ا٢داة

 و١ٍخ اٌعٍَٛ
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ش  شاف سئ  ١ظ اٌغبِع  خ ٚ اع  الْ رح  ذ اثع ذ عّ  ً ٠ زُ اخز١  بس أعع  بء اٌّغٍ  ظ اٌزٕف١  زٞ ٌٍّشو  ض  -•

 ف ّٟش بسوخ ثزٕف١ ز اٌّٙ بَ إٌّٛغ خ ث ٗ اٌشغج خ اٌشخص ١خ ف ٝ اٌاٌزمذَ ثبٌغ١شح اٌزار١خ، ِع ِشاع بح 

 اٌّشوض. 

٠  زُ اإلع  الْ ع  ٓ األلغ  بَ ٚ اٌٍغ  بْ اٌف١ٕ  خ اٌّخزٍف  خ ٚ رش  غ١ع اٌغ  بدح أعع  بء ١٘ئ  خ اٌز  ذس٠ظ -•

 ٌالٔعّبَ ٌٍّشوض ِٓ خالي:

 ٔذٚح عبِخ ٠عشض ثٙب خطخ اٌّشوض ٚ ألغبِٗ ٚ ٌغبٔٗ اٌّخزٍفخ ٚ رفبص١ً عٍّٙب.-

 ٚ اٌٍغبْ. ٌعع٠ٛخ األلغبَ رٛص٠ع اعزّبساد-

 داخل كل قسم فٝٚاإلعالٔبد اٌذاخ١ٍخ فٝ أِبوٓ اٌزغّع ثى١ٍبد اٌغبِعخ اٌّخزٍفخ -

٠شاعٝ عٕذ رش ى١ً األلغ بَ ٚاٌٍغ بْ اٌزبثع خ ٌّشو ض ظ ّبْ اٌغ ٛدح رٕ ٛو اٌخج شاد ٚرّض١ ً و١ٍ بد -•

 اٌغبِعخ اٌّخزٍفخ.

سوخ اٌط الة ِ ٓ و١ٍ بد ٠شاعٝ عٕ ذ رش ى١ً األلغ بَ ٚ اٌٍغ بْ اٌزبثع خ ٌّشو ض ظ ّبْ اٌغ ٛدح ِش ب -•

 اٌغبِعخ.

تشكيل فريق العمل التابع لمركز الجودة لجامعة طنطا لمقيام بالمهام المنوطةة بةم مةن  ةقل م ذةام ذات مهةام  يتم-•
 .محددة لها مما يذاعد عمى تحذين مداء الجودة بالجامعة و متابعة مداء الجودة فى الكميات الم تمفة

ِ ٓ أعع بء ١٘ئ خ اٌز ذس٠ظ، عٍ ٝ أْ  4-3بثعخ ٌّشوض اٌغ ٛدح ِ ٓ ٠زىْٛ وً لغُ ِٓ األلغبَ اٌز -•

رّضً وً و١ٍبد اٌغبِعخ فٝ ٘زٖ األلغبَ ٚ ٠حذد ِٕغك سئ١غٟ ٌإلششاف ٚرٕظ١ُ اٌعًّ ثبٌمغُ اٌز بثع 

 األداء.  فٟألغبَ اٌغٛدح ٌعّبْ اٌزىبًِ ٚ اٌزٛاصً ث١ُٕٙ  ثبلٌٟٗ ٚوزٌه اٌزٕغ١ك ِع 

 

  :األ ذام التابعة لممركز-•

 غُ اٌزذس٠ت ٚ اٌذعُ اٌفٕٝ   ل-1

 لغُ ِزبثعخ األداء ٚاٌزم١١ُ-2

 لغُ اٌزٛع١خ االعالَ ٚاٌزٕغ١ك          - -3

 ٚاٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخاٌشئْٛ االداس٠ٗ -4
 
ٌٍّشو ض ٌٍم١ بَ  اٌزٕف١ ز٠ٞزُ رشى١ً عذد عزخ ٌغبْ فشع١خ ربثعخ ٌّشوض ظّبْ اٌغ ٛدح ِ ٓ اٌفش٠ ك -•

اٌالصَ ٌٍى١ٍبد ِ ع ِشاع بح رّض١ ً و ً و١ٍ بد  اٌفٕٟخ ٚ رمذ٠ُ اٌذعُ ثبٌّزبثعخ اٌّغزّشح ٌى١ٍبد اٌغبِع

 ٌعّبْ ٔمً اٌخجشاد ث١ٓ و١ٍبد اٌغبِعخ. اٌفٌٕٟغبْ اٌّزبثعخ ٚ اٌذعُ  فٟاٌغبِعخ 
 

 اٌغٙبص االداسٜ ٌٍّشوض:

 ٠زىْٛ اٌغٙبص االداسٜ ٌٍّشوض ِٓ:-•

 ٚ اداسٜ ِبٌِٟذ٠ش -1

 ِذ٠ش رٛس٠ذاد -2

 (3عىشربس٠خ    )عذد -3

 أخصبئٟ حبعت آٌٟ ٚ رح١ًٍ احصبئٝ-4

  (2عّبي   )عذد 
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 (4بةةةةةةةند )
 ا تصاصات األ ذام التابعة لمركز الجودة

  ذم التدريب والدعم الفني: -1
 تقديم الدعم الفني ال اص بأنشطة توكيد الجودة لكل كميات الجامعة -1
 ى تنفيذهاوضع برامج التدريب ال اصة بنظم الجودة واإلعتماد و اإلشراف عم -2
لهيئةات فةى المجتمةع اتنفيذ البرامج التدريبية و تقديم الدعم الفني في مجاالت الجةودة و اإلعتمةاد لممسذذةات و  -3

 المحيط بالجامعة حذب ما يذند لممركز من إدارة الجامعة.
 مذاعدة الكميات الم تمفة لعمل البرامج التدريبية ال اصة بها و اإلشراف عمى تنفيذها.-4
 المنفذة بالكميات. بمشروعات الجودةمشروعات لمجودة و مراجعة ذير العمل ل لتتقدم الكمياتحث  -5
 النظراء. تقديم الدعم الفنى لمكميات  بل زيارة المراجعين -6

 

 2-  ذم متابعة األداء و التقييم :
داريةة عمةى المذةتويات اإل العمل عمى ترذيخ ثقافة الجودة والتقييم المذتمر فيما بةين العةاممين بكميةات الجامعةم-1

 الم تمفة ومعضاء هيئة التدريس والموظفين. 
وحةةدات مراجعةةة ذةةير العمةةل بالوحةةدات والمشةةروعات المنفةةذة بالكميةةات ال اصةةة بضةةمان الجةةودة و متابعةةة مداء  -2

 و المعتمةدة مةن  بةل مجمةس بكميات الجامعة بنةاء عمةى  طةة العمةل الموضةوعةضمان الجودة و لجانها الفرعية 
 .الكمية

 الجودة وم ذامم ولجانم الفرعية.ضمان متابعة األداء بمركز -3
الجةودة  نمركةز ضةمامدير   إلىرفع التقارير ال اصة بأعمال المتابعة والتقييم مصحوبة بالمقترحات والتوصيات -4

 حتى يتذنى عرضم عمى  مجمس إدارة المركز لإلحاطة وا  رار االجراءات القزمة

 اإلعقم و التنذيق: ذم التوعية و -3
الجامعةةة و المجتمعةةات المحميةةة  دا ةةل مجتمةةع الجةةودة ضةةمان نشررذةةالة و مهةةداف و مجةةاالت العمةةل بمركةةز -1

 المحيطة بالجامعة.
 التعامل مع مجهزة االعقم الم تمفةإلبراز نشاطات الجامعة فى مجال جودة التعميم.-2
عة ووحدات الجةودة بكميةات الجامعةات األ ةرب لتبةادل ال بةرة عمل برنامج لمربط بين وحدات الجودة بكميات الجام-3

 و منا شة معو ات العمل و ا تراح الحمول لها.

الجودة  والمراكز المناظرة في الجامعات األ رب و العمةل عمةى إيجةاد ةليةة لمتواصةل و ضمان التنذيق بين مركز -4
 التكامل بينهم.
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مةع  مامهم بالتعةاونمليل كافة العقبات ذو ت  بل الزيارةجعين والنظراء الذادة المرا التنذيق بين كميات الجامعة و-5
 الجودة.  ضمان األ ذام األ رب التابعة لمركز 

  ذم الشئون اإلدارية و المالية و الفنية : -4

 االقيام بجميع األعمال اإلدارية و المالية لممركز.-1
 إنشاء و إدارة  اعدة البيانات ال اصة بالمركز.-2
  ال البيانات و عمل االحصاءات القزمة.إد-3

 (5بةةةةةةةند )
 لممركز: الماليالنظام 

 موازنة المركز:
مجمس اإلدارة و يقوم المدير المالي و االدارب لممركز بإعداد  يعتمدهاتكون لممركز موازنة ذنوية -

 لذنة المالية.لممركز فى مدة م صاها ثقثة مشهر من انتهاء ا ال تاميو الحذاب  الماليالمركز 
ال اصةةةة  اإلجةةةراءاتيتةةةولى مذةةةئول التوريةةةدات وضةةةع  طةةةة ذةةةنوية لمشةةةتريات المركةةةز و عمةةةل -

 بالم ازن و التوريدات.
 الذنة المالية:

و  التةاليفةى ة ةر يونيةو مةن العةام  تنتهةيتبدم الذنة المالية لممركز فى مول يوليو مةن كةل عةام و 
 لممركز. المالي الوضعتالية لدعم ان وجد لمذنوات ال الماليالفائض  ترحيليتم 

 الموارد المالية لممركز:
 الجامعة. إدارةالجامعة في صص لها ميزانية مذتقمة من  إداراتمذتقمة من  إدارةباعتبار الوحدة 

 المتطمبات المالية لممركز:
 تحديد مكفآت  الهيكل االدارب لمركز ضمان الجودة:-1
 مدير المركز و نائبم-
 و المجان التابعة لمركز ضمان الجودة.معضاء األ ذام -
 معضاء الجهاز االدارب لممركز.-
 فريق المراجعة الدا مية لكميات الجامعة.-
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 نفقات المركز:
 نفقات تنظيم الندوات و المستمرات و الدورات التدريبية وورش العمل-
 متطمبات مكتبية-
نمةةاذج و -نشةةرات-اتدعةةو -ممصةةقات-إعقنةةات-كتيبةةات-مطبوعةةات  اصةةة بةةالمركز: بروشةةورس-

مةن هيئةات  ارجيةة تةتم  التةدريبالمةواد التدريبيةة ال اصةة بةالمركز و -اذتبيانات  اصة بالمركز
 دا ل المركز

 و االشتراك فى المكتبة الر مية االلكترونيتحديث المو ع -
 بنود الضيافة-
 مصروفات جارية-
 و الزيارات  ارج الجامعة الذفربدالت االنتقال و -
 أذيس و مجهزة فى حالة االحتياج لهامتطمبات ت-
التةةدريب و زيةةارات المراجعةةة لكميةةات  فةةيمتعةةاب اذتشةةاريين و بةةراء لمجةةودة يذةةتعين بهةةم المركةةز -

 مراحل التطوير الم تمفة فيالجامعة 
 

 (6بةةةةةةةند )
 عمل موازنة تقديرية لمدة ذنة مالية-1
جد من متطمبات حذب احتياج ذى ما يموافقة رئيس الجامعة عمى تمويل منشطة المركز و يراع-2

 الفنيالكميات فى مجال الدعم 
فتح حذاب جارب لمركز ضمان الجودة ويكون حةق التو يةع األول لتذةتاذ الدكتور/مةدير مركةز -3

 .ةلمركز ضمان الجود الماليلمذيد المذئول  الثانيضمان الجودة و حق التو يع 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 


