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متهيد
تمثل الجامعات الركيزة األساسية للتعليم العالي ،حيث تساهم في بناء اإلنسان
معرفياً وثقافياً وخلقياً ومهاريااً علا النحا الاي يسااع علاي تنمياة الما ار
البشرية فيًكافة التخصصات التاي تحتاجهاا خطا التنمياة المسات امة .وما
هنا ت ا زي االهتمام فيًمصر علي المست يي الحك مي والمجتمعي بتط ير
جا ة أ اء هاي
تحساي مسات
مؤسساات التعلايم العاالي وذلا ًبها
المؤسسات وتفعيل ورها في قيا ة عملياتًالتنمية الشاملة .وتأكي اً ليل فلق
تم عبار السان ات األخيارة الماضاية تنفياي الع يا ما ًالمشاروعات والبارام
الها فة إلصالح وتط ير التعليم العالي ،وخاصة ما يتعلق ببناءًواستمرارية
النظم ال اخلية إل ارة الج ة في الجامعات المصريةًم ًأهمهاًأنشااءًمراكازً
لضمانًالج ةًبالجامعاتًووح اتًتابعهًلهًبكلًكليةًومعه ًتابعًللجامعة ً
حت ً يك ن للجامعة سياسات و برام واضحة المعالمًومعلنة لتط ير األ اء
الكل للجامعة وضمان ج ته و بما يؤ إل التميز ،وكسبًثقاة المجتماع،
وجيب الطالب والكفاءات البشرية ،و عم أه ا التنمية المست امة عل
المسات يي المحلاي والقا مي .وفاي ضا ء ذلا يجاب أن تحار الجامعاةً
وقيا اتهااا عل ا ً عاامًمركاازًضاامانًالج ا ةًووح اتااهًليساااع ًالجامعااةًعل ا ً
تط ير أ ائها والتق يم المستمر له ،ووضع وتنفييًبرام ً التعزيز ،وذل ًفاي
ض ء النم ذج المقترح م الهيئاة الق مياة لضامان جا ة التعلايم واالعتماا ،
والتيًتح العالقاات باي المركاز ووح اتاه ما ناحياة وباي المركاز وهيئاة
ضمان الج ة م ناحية أخرى حيثًيق مًمركازًضامانًالجا ةًبالع يا ًما ً
المهامًمنهاًعل ًسبيلًالمثال :نشار ثقافاة الجا ة ،تقا يم الا عم الفناي الكاافي
لكليات ومعاه الجامعاة ومتابعاة أ اء وحا ات الجا ةً،مشاروعاتًالتطا ير ً
والخط ًاإلستراتيجيةًوالسياساتًللجامعةًوالكلياتًوالمعاه ًالتابعة.

ً
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مادة ()1
ينشأأبجامعة أأيجطةيأأع :جةركأألجماأأةعججدممأأقطيجقاأليأأيوجدتطد جقي ااأأرجقاأأطيجةأأججقاأأطدطجدممعة أأيج دطجدم أأعا ج
دمخعصجمأ جدتأاألهم جدمفنأ ججقدمةأعم جقجدإلطدريجقفألأعججمأنصجدمةأعطيج )307جةأججدمهحاأيجدمانفي يأيجمنألأعنقججر أوج
)49جمتنيج1972جاشبججانظيوجدممعة عط.ج ج

مادة ()2

ً

دور املركز
.1
.2
.3
.4
.5

إنشاء وتفعيل نظام معلومات متكامل لتقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة.
متابعة وتقييم األداء وضمان الجودة بكليات الجامعة في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جوودة التعلويم
واالعتماد.
تقديم الدعم الفني والمراجعة الداخلية المستمرة لكليات الجامعة.
متابعووة تنفيووخ خ و االسووتمرارية لمشووروعات ضوومان الجووودة والت ليوول ل عتموواد والت وووير المسووتمر التووي
تحصل عليها الجامعة.
متابعة ت بيق إستراتيجية الجامعة والخ اإلستراتيجية للكليات.

مادة ()3
رسالة املركز :
المسالمة في وضع جامعة دميا علو خري وة الجامعوات المتقدموة خات الهويوة العلميوة المتميوبة وكسو قوة
المجتمع في الخريجين وخلك مون خو ل تقوويم األداء الجوامعي لعناصور وأنشو ة المنظوموة التعليميوة فوي ضووء
معايير األداء القومية و الدولية ومتابعة الخ التنفيخية الستراتيجية الجامعة لضمان الجودة.

مادة ()4
األهداف االسرتاتيجية للمركز:
-1
-2
-3
-4

ااأليقجراعجقاق عطجدم هبجقدم عةنيججاعممعة ي.ج
ااأليقجراعجقاق عطجدمةتافيطيججةججخطةعطجكنيعطجدممعة ي.ج
دكاتأأعبجةألأأيجدمةماةأأ جدمة أأريجقدمةماةأأ جدمأأطقم جفأأ جةخرمأأعطجدم ةنيأأيجدما نيةيأأيجفأأ جدممعة أأيج
قةؤتتعاهعجقأنهعجاافقجة جدمة عييرجدمألقةيي.ج
نشرجةألعفيجدممقطيجقدمقع جابهةييجا ايقجاردةججدماألقيوجايججكعفيجدم عةنيججاعممعة يجقكنيعاهعجقة عهطهعج
دمةخانفي.ج
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 -5طعوجعةنييجاةعججدممقطيجدمشعةنيجقدالعاةعطج"دمةؤتت جقدتكعطية "جف جمعة يجطةيع جقاشمي جكعفيج
كنيعطجقة عهطجقةؤتتعطجدممعة يجأججا احجمعهليجمناألطوجم نبجدالعاةعط.ج
 -6دالافعقجعنىجآميعطجقنظوجة اةطيجمناألقيوجقاةعججدممقطيجعنىجةتاقىجدممعة يجقعنىجةتاقىجدمكنيعطج
قدإلطدردطجدمةخانفي.
 -7األطيوجدمةشقريجدمفنييجمنةؤتتعطجدما نيةييجف جةمعلجقا جقجانفي جنظوجاألييوجدتطد جقاةعججدممقطي.
 -8دما عقججة جدمةردكلجدمةشعاهيجةانيعجقإ نيةيعجقععمةيعج.
 -9نشرجةألعفيجدماألقيوجايججأعاع جهيحيجدماطريسجق هبجدممعة ي.
 -10إيمأأعطج نأأقدطجدا أأعلجة أ جدمهيحأأعطجدمألقةيأأيجقدمطقميأأيجدما أ جاهأأاوجااألأأقيوجقاقايأأطجدممأأقطيجف أ جدما نأأيوج
دممعة .
 -11إعطدطجقةاعا يجدماردةججدماطرياييجدما جاتهوجف جا ايقجآميعطجاقكيطجدممأقطيجدمطدخنيأيجقدمنةأقجدمةهنأ ج
تعاع جهيحيجدماطريس.
 -12رف جةتاقىجةأليجدمةماة جف جناعحججقةخرمعطجكنيعطجدممعة ي.ج ج

مادة ()5
مهام املركز:
 -1متابعة وتقييم األداء وضمان الجودة بكليات الجامعة في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان جوودة التعلويم
واالعتماد ،وخلك من خ ل:








قا جنةع ججماألييوجأطد جعةطد جدمكنيعطجققكهحهعجقرؤتع جدت تعوجاهعجقك مكجمةي جأعاع جهيحأيج
دماطريسجقة عقنيهوجقمةي جدم عةنيججاعمكنيعط.ج
قا ججنظعوجماقلي جقاانيلجدتاةعردطجاألييوجدم ةنييجدما نيةييجف جدمكنيعط.
قا جنظعوجماانيلجنةع ججاألييوجدتطد .
قا جنظعوجمةاعا يجأطد جقاطدطجاةعججدممقطيجاعمكنيعط.
قا جنظعوجماألييوجأطد جدمقاطدطج دطجدم عا جدمخعصجاعممعة ي.
قا جنظعوجياةججةشعركيجمةي جدمةشعركيججف جدم ةنييجدما نيةييجاعمكنيعطجقخعرمهأعجفأ جمةيأ ج
عنع رجدماألييوجدم دا جدمتنقي .ج

 -2تحليوول نتووائش أنشو ة تقووويم األداء وضوومان الجووودة بالجامعووة ورفووع التوصوويات بصووفة دوريووة إلو اإلدارة
العليا بالجامعة ومتابعة ت بيق الخ اإلستراتيجية للكليات وتقييمها سنويا.
 -3إعداد دراسات قياس األ ر والموردود لمشوروعات الجوودة واالعتمواد التوي تموت بالجامعوة واالسوتفادة منهوا
في إعداد الخ الت ويرية.
 -4مراجعوووة تقوووارير تقوووويم األداء وضووومان الجوووودة بالكليوووات والوووواردة مووون المصوووادر المختلفوووة الداخليوووة
والخارجية) ومتابعة اإلجراءات التصحيحية التي اتخوختها الكليوات بنواءال عليهوا ،وإعوداد تقريور عنهوا يرفوع
إل اإلدارة العليا بالجامعة.
 -5تقديم الدعم الفني والمراجعة الداخلية المستمرة لكليات الجامعة:ج ج
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إعطدطجدمهيكلجدإلطدريجمقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنييج دمهيكلجدمانظية جقدمهيكلجدمقظيف )ج
ةتععطيجدمكنيعطجف جإعطدطجاألعريرجدماألييوجدم دا جدمتنقيجقفىجإعطدطجطردتعطجدماألييوجدم دا جدما جااكررج
كلجفاريجةججةهثج-جخةسجتنقدط.
ةتععطيجدمكنيعطجف جدإلعطدطجمناألطوجمةشرقععطجإنشع جنظعوجطدخن جمنمقطي.
ةتععطيجدمكنيعطجف جإعطدطجدمطردتيجدم داييجدمتنقييجمنكنيي.
ةاعا يجانفي جةشرقععطجدممقطيجاعمكنيعطجقاألطيوجدمطعوجدمفن جدمهلوجمهع.ج

 -7إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي لتقويم األداء وضمان الجودة بالجامعة ،وموقف الكليوات مون نظوم
الجودة ومشروعاتها ،ورفعها إل اإلدارة العليا بالجامعة.
 -8القيام بنشا إع مي وت قيفي واسع داخل الجامعة لترسيخ مفهوم تقويم األداء وضمان الجودة.
 -9عقد اللقاءات والمؤتمرات لتبادل الخبرات وعرض الممارسات الجيدة ونشر قافة الجودة.
 -11ت وير وتحديث الموقع اإللكتروني للمركب مع رب ه بموقع الجامعوة وااللتموام بنشور جميوع قضوايا وخ و
وانجابات مركب ضمان الجودة ،وجميع دراسات قياس األ ر ومعدالت ت ور مؤشرات الت وير.
 -11تنظيم دورات تدريبية لبرامش ونظم الجودة والت ليول ل عتمواد وفوق خ وة متكاملوة للتودري تشومل أعضواء
ليئة التدريس والمعاونين واإلداريين والفنيين بكليات الجامعة ،وقياس مردود تلك الدورات بصورة دورية.
 -12إعداد خ ة تقدم كليات الجامعة ل عتماد من قبل الهيئوة القوميوة لضومان جوودة التعلويم واالعتمواد ومتابعوة
تنفيخلا .وتقوديم المسواعدة الفنيوة لكليوات الجامعوة فوي التقودم ب لو االعتمواد إلو الهيئوة القوميوة لضومان جوودة
التعليم واالعتماد.
 -13إجراء بيارات دورية ميدانية للكليوات لمتابعوة النوواحي الفنيوة لونظم الجوودة الداخليوة ومراجعوة المسوتندات
والو ائق ،وإجوراء بيوارات محاكواة لبيوارة الهيئوة القوميوة لضومان جوودة التعلويم واالعتمواد للكليوات قبول بيوارات
االعتماد.
 -14مراجعة المستندات والو ائق واستيفاء المعايير التي تعدلا الكليات سونويا وخلوك قبول إرسوالها إلو الجهوات
الخارجية.
 -15متابعة إعداد الدراسات الخاتية والتقارير السنوية وخ العمل الت ويرية بالكليات ومتابعة التنفيخ.
 -11تقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية بالجامعة ومتابعة تحديث نظم الجودة الداخلية في ضوء المتغيورات
واإلصدارات المختلفة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 -17القياس الدوري لرضاء األ راف المعنية عن أداء وأنش ة المركب واتخاخ اإلجراءات التصحيحية.
 -18التنسيق مع وحدة إدارة مشروعات ت وير التعليم العالي بوبارة التعليم العالي ومراكوب ضومان الجوودة فوي
الجامعات األخرى في الشئون المرتب ة ب نش ة المركب.
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مادة ()6
اهليكل الوظيفي للمركز باجلامعة ووحداته بالكليات:
ياكقججدمهيكلجدمقظيف جمنةركلجةججةمنتيججدتقلجةمنسجدإلطدريجقيخاصجارتأوجدمتيعتأعطجقدمةأعن جدمةمنأسج
دمانفي يجدم يج ياأقمىجانفيأ ج أردردطجدمةمنأسجقياكأقججكألجةمنأسجةأججعأططج نيألجةأججدتعاأع جماأةعججعنأىج
دمكفع يجف جدتطد  .ج
كةأأعجياكأأقججدمهيكأألجدمأأقظيف جمقاأأطدطجدمةركأألجاعمكنيأأعطجةأأججةمنتأيججأياأأعجأاأأطهةعجةمنأأسجدإلطدريجقدآخأأرج
دمةمنسجدمانفي يجق مكجعنىجدمناقجدماعم :ج ج
-1
-2
-3
-4
-5

دمهيكلجدمقظيف جمةمنسجإطدريجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعممعة يجةقاحجف جدمشكلجر و )2ج
دمهيكلجدمقظيف جمنةمنسجدمانفيأ يجمةركألجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعممعة أيجةقاأحجفأ جدمشأكلج
ر وج )3ج
دمهيكلجدمقظيف جمةمنسجإطدريجقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنييجةقاحجف جدمشكلجر وج )4ج
دمهيكأألجدمأأقظيف جمنةمنأأسجدمانفي أ يجمقاأأطيجاأأةعججدممأأقطيجقاأليأأيوجدتطد جاعمكنيأأيجةقاأأحجف أ جدمشأأكلج
ر و )5
أيجج
ياقمىجةمنسجإطدريجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعممعة يجاشكيلجفرقجعةألجةأججدمةاخ
إلعطدطجدماق يفجدمقظيف جقدمهيعكلجدمةقاايجف جشكن ج )3ج-ج )5ج ج
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شكل رقم ()1
اهليكل التنظيمي ملركز ضمان اجلودة وتقويم األداء
ج

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس الجامعة )

نائ رئيس مجلس
اإلدارة للمعايير
األكاديمية والبرامش
التعليمية وجودة
فرص التعلم

نائ رئيس مجلس
اإلدارة للدراسات العليا
والبحوث

نائ رئيس
الجامعة لشئون
)
التعليم وال

نائ رئيس الجامعة
للدراسات العليا
والبحوث )

نائ رئيس مجلس
اإلدارة لفاعلية إدارة
الجودة والت وير

نائ رئيس مجلس
اإلدارة للمشاركة
المجتمعية
نائ رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة )

نائ رئيس مجلس اإلدارة
للشئون المالية واإلدارية
أمين عام الجامعة )

مدير مركب ضمان
الجودة وتقييم األداء )

مستشار خبير جودة )
أعضاء من الخارج من
خوى الخبرة بحد أقص
أربعة
أمين عام اتحاد
الجامعة

نائ مدير مركب ضمان الجودة وتقييم األداء

7

وحدة القياس وتقويم األداء

وحدة الدعم الفني والتدري ج

وحدة إدارة ومتابعة
مشروعات الت وير

وحدة التخ ي االستراتيجي

وحدة الشئون المالية واإلداريةجج

شكل رقم ( ) 2
اهليكل الوظيفي للمجلس التنفيذي ملركز ضمان اجلودة جبامعة دمياط

رئيس اجمللس التنفيذي

نائب رئيس اجمللس التنفيذي

أحد خرباء اجلودة

مديري وحدات ضمان اجلودة بالكليات

رئيس املكتب الفني

أمني املركز

سكرتارية

رئيس قسم
المعايير
األكاديمية و
البرامش
التعليمية

رئيس قسم
البحوث
والدراسات
العليا
والمشاركة
المجتمعية

رئيس
قسم
فعالية
إدارة
الجودة
والتحسين

رئيس قسم
القياس و
التقييم و
التقويم

8

رئيس قسم
ليكلة نظام
الجودة
واالتصاالتجج

رئيس
قسم
التوعية
واإلع م
والتدري

رئيس قسم
المراجعة
الداخلية

شكل رقم ( )3
اهليكل الوظيفي جمللس إدارة وحدة ضمان اجلودة بالكلية
رئيس جملس اإلدارة

املستشار الفني جمللس اإلدارة

ج
ج
ج
نائ رئيس مجلس اإلدارة للمعايير
والبرامش التعليمية وجودة
األكاديمية ج
فرص التعلم
ج
وكيل الكلية لشئون التعليم
ج
والطالب
ج

نائ رئيس مجلس اإلدارة
للبحوث والدراسات العليا

نائ رئيس مجلس اإلدارة
للمشاركة المجتمعية

نائ رئيس مجلس
اإلدارة إلدارة الجودة

وكيل الكلية لشئون

وكيل الكلية لشئون خدمة

مدير اجلودة

الدراسات العليا والبحوث

اجملتمع وتنمية البيئة

ج
ج
نائب مدير الوحدة

ج
ج
ج
ج
أحد أعضاء رجال األعمال
ج

أحد قدامى خرجيي الكلية

رئيس إحتاد طالب

الذين يعملون خارجها

الكلية

أمني الكلية

ج
ج
جج
ج
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شكل رقم ( ) 4
اهليكل الوظيفي للمجلس التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة بالكلية
ج

رئيس اجمللس التنفيذي

ج

( مدير الوحدة )

ج
ج
ج
ج

نائب رئيس اجمللس التنفيذي

ج

( نائب مدير الوحدة )

ج
ج
ج
ج

منسقو األقسام العلمية

رئيس املكتب الفني

ج
ج
ج

أمني الوحدة

سكرتارية

( أمني اجمللس )

ج
ج
ج
رئيس قسم ج
الرسالة
والبرامش ج
التعليمية
ج
ج

رئيس قسم
القيادة واإلدارة
والموارد
البشرية وفعالية
إدارة الجودة

رئيس
قسم
المعايير
األكاديمي
ة وجودة
فرص
التعلم

رئيس قسم
البحوث
والدراسات العليا
والمشاركة
المجتمعية
والع قات ال قافية

ج

10

رئيس
قسم
القياس
والتقييم
و
التقويمج

رئيس قسم
ميكنة نظام
الجودة
بالحاس
واالتصاالت

رئيس قسم
التوعية
واإلع م
والتدري

رئيس قسم
المراجعة
الداخلية

شكل رقم ( ) 5

ج

اهليكل التنظيمي للجنة ضمان اجلودة بالقسم

ج
ج
ج
ج

جملس القسم

رئيس القسم
جلنة التسيري بالقسم
جج

بالكلية

ج
ج

( مدير الوحدة )

ج
ج

مدير وحدة ضمان اجلودة

منسقو القسم
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شكل رقم ( ) 6
اهليكل التنظيمي لعمليات ضمان اجلودة باجلامعة
ج

املشروع القومي لضمان اجلودة ( ) QAAp

ج

اللجنة القومية لضمان اجلودة

ج
ج
ج

رئيس اجلامعة

ج
ج

جملس إدارة
جملس اجلامعة

مركز ضمان اجلودة باجلامعة

مدير املركز

عمداء الكليات
جمالس الكليات

جمالس إدارات

مديري الوحدات

وحدات ضمان اجلودة بالكليات

جمالس األقسام

جلان التسيري باألقسام

جلان املعايري املؤسسية
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منسقو األقسام

مادة ( )7
ياقمىجإطدريجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعممعة يجةمنأسجإطدريجيشأكلجاألأردرجةأججرحأيسجدممعة أيجمةأطيج
ةهثجتنقدطج عانيجمنامطيطجعنىجدمناقجدماعم  :ج
رحيتعج ج

-جرحيسجدممعة يج ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة للمعايير األكاديمية
والبرامش التعليمية وجودة
فرص التعلم

-جنعحبجرحيسجدممعة يجمشحقججدما نيوجقدم هبج ج

-جنعحبجرحيسجدممعة يجمشحقججدمطردتعطجدم نيعجقدمااقثج ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة للدراسات العليا
والبحوث

ج
-جنعحبجرحيسجدممعة يجمشحقججخطةيجدمةماة جقانةييجدمايحيج ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة للمشاركة
المجتمعية ج

-جةطيرجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد ج ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة لفاعلية إدارة
الجودة والت وير ج

-جأةيججععوجدممعة يج ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة للشئون المالية
واإلدارية ج

ةتاشعرج خايرجمقطي) ج

عاقدج ج

-جنعحبجةطيرجدمةركل ج

عاقدج ج

-جأعاع جةججدمخعرججااطجأ

عاقدج ج

ىجأرا ي ج

عاقدج ج

جأةيججععوجدااعطج هبجدممعة يج جج

ي ينقدجاألردرجةججرحيسجدممعة يجانع ججعنىجارشيحجةطيرجةركلجاةعججدممقطيجقدالعاةعط.
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مادة ()8
يشكلجدمةمنسجدمانفي يجمةركلجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعممعة أيجاألأردرجةأججرحأيسجدممعة أيجمةأطيجةأهثج
تنقدطج عانيجمنامطيطجيةةألجمةيأ جدمةشأعركيججفأ جدم ةنيأيجدما نيةيأيجةأججطدخألجدممعة أيجقخعرمهأعجعنأىجدمناأقج
دماعم  :ج
رحيتع ج
نعحاعجمنرحيس ج
أعاع ج
عاقد ج
عاقد ج
عاقد ج

جةطيرجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد ج ججنعحبجةطيرجدمةركل ججةطيريجقاطدطجاةعججدممقطيجامعة يجطةيع ججأاطجخارد جدممقطي ججرحيسجدمةكابجدمفن ججأةيججدمةركل جج

قياقمىجدمةمنسجانفي ج ردردطجةمنسجدإلطدري .ج

مادة ()9
يشكلجةمنسجإطدريجقاطيجاةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعمكنيأيجاألأردرجةأججرحأيسجدممعة أيجمةأطيجةأهثجتأنقدطج
عانيجمنامطيطجق مكجعنىجدمناقجدماعم  :ج
رحيتعج ج

جعةيطجدمكنيي ج-جقكيلجدمكنييجمشحقججدما نيوجقدم هب ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة للمعايير األكاديمية
والبرامش التعليمية وجودة
فرص التعلم

-جقكيلجدمكنييجمشحقججدمطردتعطجدم نيعجقدمااقث ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة للبحوث والدراسات
العليا

-جقكيلجدمكنييجمشحقججخطةيجدمةماة جقانةييجدمايحي ج

عضوال و نائ رئيس مجلس
اإلدارة للمشاركة المجتمعية

-جةطيرجقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد ج

عضوال ونائ رئيس مجلس
اإلدارة إلدارة الجودة

-جدمةتاشعرجدمفن جمةمنسجدإلطدري ج

عاقدج ج

-جنعحبجةطيرجدمقاطي ج

عاقدج ج
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-جأةيججدمكنيي ج

عاقدج

-جأاطجأعاع جرمعلجدتعةعل ج

عاقدج

-جأاطج طدةىجخريم جدمكنييجدم يججي ةنقججخعرمهع ج

عاقدج

-جرحيسجدااعطج هبجدمكنييج ج

عاقدج
ج

ي ينقدجاألردرجةججعةيطجدمكنييجانع ججعنىجارشيحجةطيرجقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنيي.
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مادة ()10
يشكلجدمةمنسجدمانفي يجمقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنييجاألردرجةججرحيسجدممعة يجمةطيجةهثجتنقدطج
عانيجمنامطيطجق مكجعنىجدمناقجدماعم  :ج
رحيتع ج

-جةطيرجقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد ج

نعحاعجمنرحيس ج

جنعحبجةطيرجدمقاطي ج-جةنتألقجدت تعوجدم نةييج ج

أعاع ج

-جرحيسجدمةكابجدمفن ج

عاقد ج

-جأةيججدمقاطي ج

عاقد ج
ج

ي ينقدجاألردرجةججعةيطجدمكنييجانع ججعنىجارشيحجةطيرجقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنيي .ج
قياقمىجدمةمنسجانفي ج ردردطجةمنسجإطدريجدمقاطي .ج

مادة ()11
ياقمىجاتييرجأعةعلجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعت تأعوجدم نةيأيجعاأقجهيحأيجاأطريسجأقجممنأيجاتأبجدمألأقيج
دماشرييجدمةقمقطيجاعمألتوجقياوجدخايعرهوجاعمانتيقجايججرحيسجدمألتوجقةطيرجقاطيجاةعججدممقطي .ج

مادة ()12
يشكلجةمنسجمةاعا يجتيرجدم ةلجاقاطدطجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاكنيأعطجدممعة أيجارحعتأيجةأطيرجةركألج
اةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعممعة يجقعاقييجةطيريجدمقاطدطجقيماة جدمةمنسجةريجعنىجدت لجكلجشهريجج
ماألييوجأطد جدمقاطدطجقإاطد جدمةألقةعطجدمهلةيجمننهقضجاعم ةلجاهعجمرف هعجمةمنسجإطدريجةركلجاأةعججدممأقطيج
قاألييوجدتطد جاعممعة يجالاخع جدمهلوجاشبنهع .ج

مادة ()13
يماة جةمنسجإطدريجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعممعة يجةريجكلجشهريججعنىجدت لجانأع جعنأىجطعأقيج
ةججرحيت جأقجا نبجةججأغناييجدتعاع جقالجيكقججدالماةععج اياعجإالجاااقرجأكةأرجةأججن أفجأعاأعح ج
قيأأرأسجدممنتأأيجرحأأيسجدمةمنأأسجقياأألجةان أ جنعحأأبجدمأأرحيسجعنأأطجغيعا أ جقا أأطرج أأردردطجدمةمنأأسجابغنايأأيج
دت قدطجفإ دجاتعقطجيرمحجدممعنبجدم يجياوجرحيسجدمةمنس.ج ج
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مادة ()14
ةمنسجإطدريجدمةركلجهقجدمتن يجدمةخا يجاقا جدمتيعتعطجدما جااألقجأهطدف جقم جعنىجدتخصجةعجين  :ج
. 1جرتوجتيعتيجدمةركألجققاأ جدمخ أق جدمرحيتأييجمنظأعوجدم ةألجدماأ جااألأقجطقرجدمةركألجقرتأعما جقأهطدفأ ج
دإلتاردايميي .ج
.2جقا جدمنظعوجدمطدخن جمن ةلجف جدمةركلجقاق يفجدمهيعكلجدمقظيفييجمنةركلجققاطداأ جاعمكنيأعطجةأججخأهلج
يج .ج
دم ةعميجدما جيشكنهعجدمةاخ
.3جارشيحجةطيرجةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعممعة يجقنعحا جقأةيججدمةركل .ج
.4جا ييججةأطيريجقاأطدطجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاكنيأعطجدممعة أيجانأع دجعنأىجارشأيحجةأججعةيأطجدمكنيأيج
قةطيرجدمةركلجقفىجاعميج يعوجدمكنييجاانفي جةشرقعجإلنشع جنظعوجطدخن جماةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جقيتأاةنىج
ةجج مكجإ دجكعججةطيرجدمةشرقعجهقجعةيطجدمكنييجأقجأاطجدمقكه  .ج
.5جا ييججنقدبجةطيردجقاطدطجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جقأةنأع جدمقاأطدطجاعمكنيأعطجانأع دجعنأىجارشأياعطج
ةطيريجدمقاطدطجقدمة اةطيجةججعةطد جدمكنيعط .ج
.6جا ييججدم ةعمأيجدمةؤ اأيجدمهلةأيجالتأاكةعلجدمهيكألجدمأقظيف جمنةركألجققاطداأ جاعمكنيأعطجفأ جاأطقطجةقدلنأيج
دمةركلجقدمقاطدط .ج
.7جا ييجج قىجدمخاريجمانفي جا ضجدمةهعوجدما جاطخلجف جدخا ع عطجدمةركلجقدمقاطدط .ج
.8جدعاةأأعطجةشأأرقعجدمخ أأيجدمتأأنقييجتنشأ يجدمةركأألجققاطدا أ جدمةخانفأأيجدماأ جياأأقمىجإعأأطدطهعجةأأطيرجدمةركأألج
قةطيريجدمقاطدط .ج
. 9جإ ردرجةشرقعجدمةقدلنيجدماألطيرييجدمتنقييجمنةركلجققاطدا جقدماتعبجدمخاعة ج األجعراأ جعنأىجدممهأعطج
دمةخا يجمهعاةعط .ج
.10جدمنظرجف جدماألعريرجدمطقرييجدما جاألطوجعججتيرجدم ةلجاعمةركلجققاطدا جقةركلهجدمةعم  .ج
.11جقا جدمنقدححجدإلطدرييجقدمةعمييجقدمفنييجدما جانظوجدم ةلجاعمةركلجققاطدا جاةهيطدجالعاةعطهأعجةأججدمتأن يج
دمةخا ي .ج
. 12جدعاةعطجنظعوجدم ألقطجقدالافع عطجة جدمةا ع طيججة جدمةركل .ج
.13جدمةقدفأليجعنىجارشيحجةججيةةلجدمةركلجف جدمةؤاةردطجقدمنطقدطجقدالماةعععطجدم نةيي .ج
.14جدمةقدفأليجعنىجدمطعقيجإمىجعألطجدمنطقدطجقدالماةعععطجقدمةؤاةردطجاعما عقججة جدممهعطجدتخرى .ج
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.15جدمةقدفأليجعنىجدماألريرجدمتنقيجعججنشع جدمةركلجققاطدا جدم يجي طهجةطيرجدمةركألجاعمانتأيقجةأ جةأطيريج
قاطدطجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنيعطجققاطدا  .ج
.16جدعاةعطج رفجدتمقرجدإلاعفييجقدمةكعفحعطجدماشأمي ييجمنفنأيججقدإلطدريأيججدم أعةنيججاأعمةركلجفأ جاأق ج
دمنظوجدما جيألرهعجدمةمنس .ج
.17جا طيلجدمهحايجدمطدخنييجمنةركلجاةهيطدجالعاةعطهعجةججةمنسجدممعة ي .ج

مادة ()15
اانغج ردردطجةمنسجدإلطدريجإمىجرحيسجدممعة يجخهلجةةعنييجأيعوجعنىجدتكةرجةججاأعري ج أطقرهعجالعاةعطهأعج
قا اارجنعف يجدمةف قلجإ دجموجي ارضجعنيهعجخهلجأتأاقعيججةأججاأعري جق أقمهعجإمأىجةكااأ جةتأاقفعيجقارتألج
نتخيجةجج ردردطجةمنسجدإلطدريجقةاعارجدممنتعطجإمىجدمقاطدطجاعمكنيعط .ج

مادة ()16
ج ي طرجرحيسجدممعة يج ردردجاا ييججةطيرجدمةركلجةججايججأعاع جهيحأيجدماأطريسجامعة أيجطةيأع جمةأطيجةأهثج
تنقدطج عانيجمنامطيط .ج

مادة ( ) 17
ياقمىجةطيرجدمةركلجا ريفجأةقرجقإطدريجشحقن جدمفنييجف جإ عرجتيعتعطجق ردردطجةمنسجدإلطدريجقمأ جعنأىج
قم جدمخ قصجةاعشريجدالخا ع عطجدماعميي:ج ج
 -1إعأأطدطجدمخ أأيجدمتأأنقييجتنش أ يجدمةركأألجاعمانتأأيقجة أ جةأأطيريجقاأأطدطجاأأةعججدممأأقطيجقاأليأأيوجدتطد ج
اعمكنيعط.
 -2د اردحجدمةكعفبيجدماشمي ييجقدتمقرجدإلاعفييجمن عةنيججاعمةركلجقدمةا عةنيججة .ج
 -3إعطدطجدماألريرجدمتنقيجعججنشع جدمةركلجقدماألعريرجدمطقرييجدما جاألطوجعججتيرجدم ةل.ج
 -4د اردحجا ييججنعحبجةطيرجدمةركلجقأةيججدمةركل.ج
 -5د اردحجا ييججةطيرقجقاطدطجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاعمانتيقجة جدم ةطد .
 -6د اردحجا ييججنقدبجةطيريج قاطدطجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جقأةنعحهوجانع جعنىجارشياعطجةطيريج
دمقاطدط.ج
 -7د اردحجدمةمعالطجدممطيطيجمانةييجأنش يجدمةركلجف جاق جأهطدف .ج
 -8د اردحجا ييججدم ةعميجدمةؤ ايجالتاكةعلجدمهيكلجدمقظيف جمنةركلجققاطدا جقفىجاطقطجةقدلنيجدمةركل.ج
 -9ةردم يجةشرقعجدمةقدلنيجدماألطيرييجقدماتعبجدمخاعة جمنةركلجقعراهةعجعنىجةمنسجدإلطدري.ج
 -10د اردحجدالتا عنيجا قيجدمخاريجمانفي جا ضجدمةهعوجدما جاطخلجف جدخا ع عطجدمةركل.ج
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 -11دعاةعطجةتانطدطجدم رف.ج
 -12ةردم يجمطقلجأعةعلجدإلطدريجقإرتعم جةأ جدمأطعقيجدمةق أيجةأججرحأيسجدمةمنأسجإمأىجدتعاأع ج األج
ةقعطجدالماةععجابتاقع.ج ج

مادة ()18
ي يججنعحبجةطيرجةركلجاةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعممعة أيجاألأردرجةأججرحأيسجدممعة أيجا أطجةقدفألأيجةمنأسج
دإلطدريجةججايججأعاع جهيحيجدماطريسجاعممعة يجقمةطيجةنةعجتنقدطج عانيجمنامطيط.ج ج

مادة ()19
يخاصجنعحبجةطيرجةركلجاةعججدممقطيجقاأليأيوجدتطد جاعتعةأعلجدماأ جيفقاأ جفيهأعجةأطيرجدمةركألجكةأعجياأقمىج
إعطدطجةمنسجإطدريجدمةركلجقعرا جعنأىجةأطيرجدمةركألجمنةردم أيجكةأعجياأقمىجأةعنأيجةمنأسجدإلطدريجقةاعا أيج
انفي ج ردردا جقيألقوجنعحبجدمةطيرجاإعطدطجةشرقعجدمةقدلنيجدماألطيرييجمنةركلجقدماتعبجدمخاأعة جمأ جاعالشأاردكج
ة جدمةخا يججاعمةركلجاةهيطدجججم راهعجعنىجةمنسجدإلطدري .ج

مادة ()20
ي يججنعحبجةطيرجقاطيجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعممعة أيجاألأردرجةأججرحأيسجدممعة أيجا أطجةقدفألأيجةمنأسج
دإلطدريجةججايججأعاع جهيحيجدماطريسجاعممعة يجقمةطيجةهثجتنقدطج عانيجمنامطيط.ج ج

مادة ()21
يخاصجنعحبجةطيرجقاأطيجاأةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعتعةأعلجدماأ جيفقاأ جفيهأعجةأطيرجدمقاأطيجكةأعجياأقمىج
إعطدطجمطقلجأعةعلجةمنسجإطدريجدمقاطيجقعرا جعنىجةطيرجدمقاطيجمنةردم يجكةعجياقمىجأةعنيجةمنسجدإلطدريج
قةاعا يجانفي ج ردردا جقيألأقوجنعحأبجدمةأطيرجاإعأطدطجةشأرقعجدمةقدلنأيجدماألطيريأيجمنقاأطيجقدماتأعبجدمخاأعة جمأ ج
اعالشاردكجة جدمةخا يججاعمقاطيجاةهيطدجم راهعجعنىجةمنسجدإلطدري .ج

مادة ()22
ي يججأةيججةركلجاةعججدممأقطيجقاأليأيوجدتطد جاعممعة أيجاألأردرجةأججرحأيسجدممعة أيجمةأطيجةأهثجتأنقدطج عانأيج
منامطيطجانع جعنىجارشيحجةججةطيرجدمةركل.ج ج
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مادة ()23
يخاصجأةيججةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جااتييرجدتعةعلجدإلطدرييجقدمةعمييجاعمةركلجااطجإشردفجنعحبج
ةطيرجدمةركل .ج

مادة ()24
ي يججأةيججقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جاألردرجةججرحيسجدممعة يجمةطيجةأهثجتأنقدطج عانأيجمنامطيأطجانأع ج
عنىجارشيحجةججةطيرجدمقاطي .ج

مادة ()25
يخاصجأةيججقاطيجاةعججدممقطيجقاألييوجدتطد جااتييرجدتعةعلجدإلطدرييجقدمةعمييجاعمةركلجااطجإشردفجنعحبج
ةطيرجدمقاطي .ج

مادة ()26
اكقججمنةركلجةقدلنيجتنقييجي اةطهعجةمنسجدإلطدريجقااطأجدمتنيجدمةعمييجةججأقلجيقميأقجقاناهأ جفأ ج30جيقنيأقج
ةججكلجععوجقيألقوجأةيججدمةركلجااطجإشردفجنعحبجةأطيرجدمةركألجاإعأطدطجدمةركألجدمةأعم جقدماتأعبجدمخاأعة ج
خهلجةهةيجشهقرجةججدناهع جدمتنيجدمةعمييجقاعمانتيقجة جةطيرجدمةركلجم را جعنىجةمنسجدإلطدري .ج

مادة ()27
يفاحجمنةركلجققاطدا جاتعبجخعصجف جدمانكجدم يجيخاعرهجةمنأسجدإلطدريجةأججاأيججدمانأقكجدمة اةأطيجقياأافظج
دمةركلجاةقدرطهجةج دمنألطجدتمنا جف جاتعبجخعصجاعمانكجدمة اةطجقاخ صجانكجدما ينيجمااأليقجأغأردضج
دمةركلجققاطدا  .ج

مادة ()28
ااكقججةقدرطجدمةركلجققاطدا جةةعجين  :ج
 -1إيردطدطجدمةؤاةردطجقدمنطقدطجقدمطقردطجدماطرياييجدما جي ألطهعجدمةركلجققاطدا جأقجيشعركجفيهع .ج
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 -2إيردطدطجدمة اقععطجقدمنشردطجدمطقرييجدما جي طرهعجدمةركلجققاطدا .
 -3إيردطدطجدمةشرقععطجقدالتاشعردطجدما جيؤطيهعجدمةركلجف جدمةمعالطجدمةخانفي.
 -4دماارعأأعطجقدمهاأأعطجقدإلععنأأعطجدماأ جيألانهأأعجةمنأأسجدممعة أأيجانأأع جعنأأىجد اأأردحجةمنأأسجإطدريجدمةركأألج
ققاطدا .
 -5ععحطجدتاةةعرجأةقدلجدمةركلجققاطدا .
 -6دمةاعمغجدمةرانيجةججتنقدطجتعاألي.
 -7إيردطدطجدمةركلجققاطدا جةألعالجةعجاألطة جمكنيعطجقةردكلجدممعة يجةججخطةعط.
 -8أيجإيردطدطجأخرىجي اةطهعجةمنسجدإلطدري.

مادة ()29
اشةلجنفألعطجدمةركلجققاطدا جةعجين  -:ج
 )1دتمقرجقدمةكعفآط .ج
 )2دمة رقفعطجدممعريي.ج
 )3دمة رقفعطجدإلنشعحييجقدالتاةةعريي.
 )4أيجة رقفعطجأخرى.

مادة ()30
يكقججدم رفجةججأةقدلجدمةركلجققاطدا جدمةقطعيجاعمانكج أقجدمانقك)جدمة اةطجاةقمبجشأيكعطجةق أعجعنيهأعج
ةطيرجدمةركلجأقجةججيفقا جاق ي عجأقالججقةججةنطقبجقلدريجدمةعمييجاق ي عجةعنيعج .ج

مادة ()31
اااةججأقم جدم رفج األعجمنانقطجدماعمييجقفقجدماقدا جدمةاططيج ريججكلجانط-:ج ج
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أوالل :مجلس اإلدارة:
جججججاطلجااقرجمنتعطجةمنسجدإلطدريج 200جمني )جف جدممنتيجدمقداطيجااطجأ

ىج12جمنتيجتأنقيعجق مأكج

مكلجعاقجةججأعاع جةمنسجإطدريجدمةركلجاةججفيهوجتكرايرجدممنتي .ج
ججججقااقمىجدمكنيعطج رفجاطلجااقرجمنتعطجمةمعمسجإطدريجقاطدطجاةعججدممقطيجمكنيعاهعجاقد ج75جمني ج
ف جدممنتيجدمقداطيجااطجأ

ىج12جمنتيجتنقيعجاااةنهعجدمكنيعط .ج

انيال :المجلس التنفيخي:
ججججاطلجااقرجمنتعطجدمةمنسجدمانفي يج 75جمني )جف جدممنتيجدمقداطيجااطجأ

ىج12جمنتأيجتأنقيعجق مأكج

مكلجعاقجةججأعاع جدمةمنسجدمانفي يجمنةركلجاةججفيهوجتكرايرجدممنتي .ج
جججج قااقمىجدمكنيعطج رفجاطلجااقرجمنتعطجمنةمنسجدمانفي يجمقاطدطجاةعججدممقطيجاعمكنيعطجاقد أ ج50ج
مني جف جدممنتيجدمقداطيجااطجأ

ىج12جمنتيجتنقيعجاااةنهعجدمكنيعط .ج

ال ال :مدير المركب ونائ مدير المركب:
ججججي رفجمكلجةججدمتيطجأ.ط/جةطيرجةركلجاةعججدممقطيجاعممعة أيجةكعفأبيجشأهرييج2000جمنيأ جقمنتأيطجأ.ط/ج
نعحبجةطيرجةركألجاأةعججدممأقطيجاعممعة أيجةكعفأبيجشأهرييج1500جمنيأ .جقي أرفجمةأطيريجقاأطدطجاأةعجج
دممقطيجاعمكنيعطج600جمني جشهريعجمةطيرجدمقاطيجقج300جمنيأ جشأهريعجمنعحأبجةأطيرجدمقاأطيجق مأكجاخأهفجةأعج
األررهجدمنمنيجدمألقةييجماتييرجةشرقعجدما قيرجدمةتاةرجقدمابهيلجمهعاةعط .ج

رابعال :أعمال االستشارات:
ججججف جاعميجدالتا عنيجاةتاشعريججةججطدخلجدممعة يج؟أقجخعرمهعجياوجدااتعبجأمرجدمتععيج100جمني جقااأطج
ىج8جتعععطجيقةيعج .ج

أ

خامسال :الجهاب الفني والمالي واإلداري:
ججججيألتوجإمىجةهةيجفحعطجقظيفييج أ)جأقل،ج ب)جةعج،ج مأ))جااأطجدالخااأعرجقاةأنحجهأ هجدمفحأعطجةكعفأآطجمنمهأطج
دإلاعف جاخهفجةعجياألعاعهجةججأمرجةعاطج األعجمنألقدعطجعنىجدمناقجدماعم  -:ج
ج
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(أ) أول

(ب) ثان

(ج) تحت االختبار

ً

ً
مكافأة شهرية ثابتة

ً200جنيه ً

ً150جنيه ً

ً100جنيه ً

ً

مكافأة ساعات زائدة

ً20جنيهًللساعة ً

ً15جنيهًللساعة ً

بح ًأقص ًساعتي ًي ميااً
ً10جنيهًللساعة ً
وبمااااًالًيتجااااوزًخمساااةً
عشرًي ماًشهرياً ً

سادسال :العمال:
*جاألتوجإمىجفحايجج جأج)جطانقوجق جبج)جاطقججةؤهلجقيكأقججنظأعوجدمةكعفأآطجقاةأنحجهأ هجدمفحأعطجةكعفأآطجمنمهأطج
دإلاعف جعنىجدمناقجدماعم -:جججج ج
ً

(أ) دبلوم

(ب) بدون مؤهل

ً

مكافأة شهرية ثابتة

ً100جنيه ً

ً50جنيه ً

ً

مكافأة ساعات زائدة

ً5جنيهًللساعة ً

ً3جنيهًللساعة ً

بح ًأقص ًساعتي ًي ميااًوبمااًالً
يتجاوزًخمسةًعشرًي ماًشهرياً ً

القواعد المنظمة لعمل الجهاب الفني والمالي واإلداري:
ججججج يكقججدماكنيفجاعتعةعلجدمفنييجقدمةعمييجقدإلطدرييجاةقدفأليجةججدمتيطجأ.ط/جةطيرجدمةركلجقاةردععيجدماقدا ج
دماعميي-:ج ج
 دمفحيجدتقمىج أ)جةؤهلجمعة جععم جقخاريجالجاأللجعججةةعن جتنقدط .ج
 دمفحيجدمةعنييج ب)جةؤهلجمعة جععم جقخاريجالجاأللجعججخةسجتنقدط.
 دمفحيجدمةعمةيج م))جااطجدالخااعرجةؤهلجمعة جععم جقخاريجالجاأللجعججتناعج.
ججججقيمقلج رفجدمةكعفآطجمفحأعطجأخأرىجيا ناهأعجعةألجدمةركألجانأع دجعألجةقدفألأيجدمتأيطجأ.ط/جةأطيرجدمةركألج
قاكقجج يةاهعجاةعجالجيليطجعنىج يةيجدمتععيجدمةألرريجمنتعطيجدم عةنيججاعمةركل.ج ج
ججججقا اقجنفسجدمانقطجدمتعاأليجاشرق ه عجطقججاغييرجاعمنتايجمنفنييججقدمةعمييججقدإلطدرييججقدم ةعلجف جقاأطدطج
ةركلجاةعججدممقطيجقاألييوجاعمكنيعطجقياوجدم رفجةججةيلدنييجدمكنيعط .ج
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سابعا ل :االنتقاالت:
ججججا اقجالحايجاطلجدمتفرجدمة ةقلجاهعجاعممهعلجدإلطدريجمنطقمي .ج

امنا ل :التدري وورش العمل:
المحاضرين

أعضاءًهيئةًالت ريس ً
ًوم ًفيًمست اهم ً

م ًغيرًأعضاءًهينةًالت ريس ً

أجر الساعة

ً100جنيهً ً

ً50جنيه ً

بالنسبة لمكافآت القائمين عل اإلعداد:
ججججيأأاوجدااتأأعبج3ج تأأعععطجمكأألجيأأقوجةأأججأيأأعوجدن ألأأعطجقرشأأيجدم ةأألجأقجدمأأطقريجدماطريايأيجمنةأأعمييججقدإلطدريأأيجج
قدم ةعلج اقد جةتحقلجةعم جقةتحقلجإطدريجععةلجخطةعطجة عقنيجمكلجيأقو)،جقااتأبجدمةكعفأبيجعنأىجأتأعسج
يةيجدمتععيجدمةطرميجاهحايجدمتعععطجدملدحطيجدمقدرطيجأعهه .ج
جججج قا اقجنفسجدمانقطجدمتعاأليجاشرق هعجطقججاغييرجاعمنتايجمناطريبجققرشجدم ةلجف جقاطدطجةركلجاةعجج
دممقطيجقاألييوجدتطد جاعمكنيعطجقياوجدم رفجةججةيلدنييجدمكنيعط .ج

تاسعا ل :االشتراك في ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات:
جججج يكقججةججةيلدنييجدمةركلجقفىجاق جد اردحجةأججدمتأيطجأ.ط/جةأطيرجدمةركألجقةقدفألأيجةمنأسجإطدريجدمةركأل ج
ج أقجةججيفقا جةمنسجدإلطدري) .ج

عاشرال :شراء األجهبة:
ججججياوجشرد جدتمهليجانع دججعنىجعرضجةججدمتيطجأ.ط/جةطيرجدمةركلجقةقدفأليجةمنسجدإلطدري .ج

حادي عشر :السلف:
ججججياوج رفجتنف جةؤ ايجااطجأف

ج5000جمني جعنىجأججياوجاتقياهعجقفألعجمنألقدعطجدمةنظةأيجمأ مكجعنأىجأجج

يتاخرججدمشيكجاأليةيجدمتنفيجاعتوجأاطجدمتعطيجدم عةنيججاعمةركلجقانع جعنىجد اردحجةججدمتيطجأ.ط/جةطيرجدمةركلج ج
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اني عشر :المصروفات المتنوعة:
ججججقهأأأ جةةأأألج دتطقدطجدمكاعايأأأيج-جدمة اقعأأأعطج-جدمة أأأرقفعطجدمنةريأأأيج-جدماقفيأأأ جقدماأأأيعفيج-جدمانيفأأأقجج-ج
دمةاةقلج-جدالنارنطج-جقغيرهعجةججدمة رقفعطجدما جموجاطرججف جدمانقطجدمتعاألي) .ج

الث عشر :اعتماد الصرف:
ججججيكقججدعاةعطجدم رفجمنانقطجدمتعاأليجةججدمتيطجأ.ط/جةطيرجدمةركل .ج

مادة ()32
يةةلجرحيسجةمنسجدإلطدريجا فا جدمةركلجأةعوجدمغيرجقأةعوجدمألاع  .ج

مادة ()33
ا اارجأةقدلجدمةركلجققاطدا جأةقدالجج ععةيجقيترىجاشبنهعجأاكعوجكعفأيجدمألأقدنيججقدمألأردردطجدمةا نألأيجاأعتةقدلج
دم عةيجقاؤقلجةنكياهعجف جاعميجدناهع جدمغرضجةججإنشع جدمةركلجامعة يجطةيع  .ج

مادة ()34
ي اقجفيةعجموجيرطجف ج شبن جنصجخعصجاه هجدمهحايجدمألقدعطجدمألعنقنييجدمقدرطيجاألعنقججانظيوجدممعة عطجقالحاا ج
دمانفي ييجقدمألقدنيججدتخرىجدما جانظوجدم ةلجاعممعة ي .ج
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