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كلمة عميد الكلية 

  رئيس جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة
 

يقاس تقدم األمم بمواردىا البشرية ومدى التقدم العممي لذا فإنو من الضروري أن تتحول 
شيدت الفترة األخيرة  .سياسة التعميم من ثقافة اإلتاحة والكم إلى ثقافة الجودة والكيف 

تحول كبيرًا في سبيل تطوير العممية التعميمية خاصة تطوير المناىج وأساليب التدريس 
واستخدام التقنيات الحديثة في التعميم وذلك حتى يتاح لمجامعات أن تزود المجتمع 

تبنت نظم وآليات ضمان الجودة المرتبطة . بخريج متميز من الناحية العممية والعممية 
ولقد حصمت . بالعممية التعميمية لتحقيق الوصول إلى جودة التعميم  واالعتماد األكاديمي

 االعتماد االكاديمى من الييئة القومية لضمان جودة كمية التمريض بالمنصورة عمى 
وتسعى الكمية إلى تجديد االعتماد القومي . 2014في أغسطس  التعميم واالعتماد

. والحصول عمى االعتماد الدولي
أرجو أن يوفقنا اهلل إلى تحقيق آمالنا وأن يعيننا عمى االستمرار في بذل الجيد لمزيد من 

. التقدم
ٝهللا أُٞكن 

 
عميد الكلية 

 أمينة حممد رشاد النمر/ د.أ
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 كلمة مدير وحدة ضمان اجلودة

  ونائب رئيس جملس إدارة وحدة ضمان اجلودة

عبٓؼخ أُ٘ظٞسح ػ٠ِ االػزٔبد االًبد٠ٔ٣ ك٢ أؿغطظ - ؽظِذ ٤ًِخ اُزٔش٣غ 

 ٖٓ خالٍ ٗظبّ ٓئعغ٢ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ خطؾ ٝع٤بعبد اُزط٣ٞش ٝاُزو٣ْٞ 2014

أُغزٔش ألداء ا٤ٌُِخ ٝٓب صاٍ اُؼَٔ هبئٔبً ٣ٝزطٞس ثآ٤ُبد ػذ٣ذح رٜذف ا٠ُ االسروبء 

ثبُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝٗشش صوبكخ اُغٞدح ٝرؼَٔ ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح 

  (اإلداس٤٣ٖ ٝاُطالة, األهغبّ اُؼ٤ِٔخ , أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ )ثٌبَٓ هٞرٜب 

. ُِؾظٍٞ ػ٠ِ رغذ٣ذ االػزٔبد اُو٢ٓٞ ٝاُزؤَٛ ُالػزٔبد اُذ٢ُٝ

 
ٓغ ر٤٘ٔبر٢ ثذٝاّ اُزٞك٤ن 

 
مدير وحدة ضمان اجلودة 

 عهود الشيخ/ د
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 تاريخ الكليخخ
  1994 لسنة 287 بالقرار الجميوري رقم 1994تأسست كمية التمريض جامعة المنصورة عام 

 .تنوعة الصحية المالمؤسساتلعمل في ا تخريج أخصائي تمريض مؤىمين لسوق وتيدف إلى

 طالبة وبدأت الدراسة 27 ا وعدده1994/1995العام الجامعي ب ت الكمية الدفعة األولىاستقبل 
  1994 نوفمبر5في 

  طالبة (21) وعددىا 1997/1998تم تخريج الدفعة األولى في العام الجامعي. 

  2017/2018 حتى 1997/1998دفعة من  ( 21)خرجت الكمية عدد 

  بتمويل من مشروع إل5/6/2005 الكمية بتاريخ فيأنشأت أول وحدة لضمان الجودة QAAP 
 (إنشاء نظام داخمي لضمان الجودة واالعتماد  )

   حصمت الكمية عمى مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد CIQAP بتمويل قدره 
 2008عام   جنية مصري10570200

  والذي تبمغ مساحتو2007/2008 عام فيانتقمت الكمية إلى المبنى الجديد  = 
 2 م4.50نصيب الطالب,2م7572=572حرم الكمية+2م7000=ادوار5×2م400

  2008/2009عام  (الذكور واإلناث )استقبمت الكمية الطالب من الجنسين 

  في غالبية 2009تم فتح باب التسجيل لمدراسات العميا لدرجة الماجستير والدكتوراه  عام 
 .األقسام العممية بالكمية

  ناث)تم تخريج أول دفعة من الجنسين  2012/2013عام  (ذكور وا 

  إلى الئحة بنظام الساعات  (لمرحمة البكالوريوس)تم تحويل الالئحة الداخمية لكمية التمريض
 2013/2014وبدء العمل بيا   16/8/2012بتاريخ  ( 3269)المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 

  بالرقم الكودي  يوجد لجنة أخالقيات البحث العممي:IORG number: IORG006127 عام 
لنشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العممي ومراجعة األبحاث العممية طبقًا لمبادئ  2012

 أخالقيات البحث
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 استحدثت الكمية برامج جديدة لمدراسات العميا : 

 Master of Infection Prevention and".  العدوىفيدرجة ماجستير الوقاية والتحكم  -

control"  2016/2017طالب لمعام الجامعي   (14 )وقبول عدد  24/2/2014بتاريخ 

 بتاريخ دبموم الدراسات العميا الميني في تعميم التمريض بنظام الساعات المعتمدة -
27/1/2014 

 .30/12/2013 بتاريخ دبموم إعداد جميس المسن بنظام الساعات المعتمدة -

 بنظام الساعات الدالئلدرجة الماجستير الميني في ممارسات الرعاية الصحية القائمة عمى  -
 طالب (25) وقبول عدد 2017/2018 وبدء العمل بو 30/12/2013 بتاريخ المعتمدة

  حصمت كمية التمريض عمى شيادة االعتماد الستيفائيا المعايير القومية القياسية من الييئة
   2014فى أغسطس القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد 

   متر 750حصمت الكمية عمى قطعة ارض لمكمية بأرض كمية الزراعة المقابمة لمكمية مساحتيا 
 و مجمس الجامعة برقم 14/2/2017بتاريخ  (3)وتم اعتمادىا بمجنة منشئات جمسو رقم 

  29/4/2017في شير ابريل  بتاريخ  (526)

  كما حصمت الكمية عمي دور بمبني مطبعو الجامعة المقابل لمكمية وتم تخصيصو لبرامج الدراسات
 طالب 100 قاعو إللقاء المحاضرات سعو 2العميا ووحده الوافدين واشتمل الدور عمي عدد 

 مكاتب صغيره لمسمينار والندوات والحمقات النقاشية لطالب الدراسات العميا كما يوجد بو 2وعدد 
 كنتروالت الدراسات العميا 

  تقوم الكمية بإصدار مجمة دورية( Mansoura Nursing Journal )  2014منذ عام 

  2018/2019 (اليوبيل الفضي ) عام عمى نشأتيا 25أتمت الكمية 
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خرؤوظىالكلوظ
عبٓؼخ أُ٘ظٞسح إٔ رٌٕٞ اؽذٟ أكؼَ ٤ًِبد اُزٔش٣غ ٓؾ٤ِبً ٝاه٤ٔ٤ِبً – رغؼ٠ ٤ًِخ اُزٔش٣غ 

ٝد٤ُٝبً ٝإٔ رغبْٛ ثلبػ٤ِخ ك٠ االسروبء ثبُٔ٘ظٞٓخ اُظؾ٤خ ك٠ ٓظش  

خردالظىالكلوظ
 جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية وبحثية حكومية تقدم برامج تعليمية فى –كلية التمريض 

علوم التمريض لتقديم خريج مؤهل علميا وعمليا وإنتاج بحث علمي ودعم احتياجات المجتمع 

. الصحية

 األهدافىاإلدتراتوجوظىللكلوظ

 التوسع فى البنية التحتية والتجييزات الالزمة لتحقيق التميز فى كافة المجاالت   .1
 تنميو ودعم ميارات القيادات وأعضاء ىيئو التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري .2
 تنمية الموارد الذاتية لمكمية  .3
 تحديث آليات التقويم الذاتي بيدف التميز وتجديد االعتماد .4
 دعم العمميو التعميمية لتخريج كوادر متميزة .5
 تطوير برامج الدراسات العميا وجوده األبحاث العممية .6
 تعظيم دور الكمية في مجال خدمة المجتمع وتنميو البيئة .7

 
 
 
 
 
 



   

 8 

QAU 

وحدة ضمان انجىدة 

  نبذةىرنىالوحدة
  12/10/2005جامعة المنصورة فى- تم إنشاء وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكمية التمريض 

. ومقرىا الدور الثاني بمبني الكمية الجديد (45)بقرار من مجمس الكمية رقم 
 الوحدةرؤوظى

التحسين والتعزيز المستمر لنظم ضمان الجودة الداخمية بالكمية لتجديد االعتماد األكاديمي 
لبرامجيا من الييئة القومية لالعتماد والسعي لتحقيق رؤية الكمية في الحصول عمى االعتماد 

. إقميمياًا ودولياًا 
خردالظىالوحدة

ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسين كفاءة األداء بالكمية وبرامجيا بما يتفق مع رسالة الكمية 
وأىدافيا المعمنة ، وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خريجييا بناءا عمى آليات تقويم معترف بيا 

  .محميا و إقميميا
 أهدافىالوحدة

 تمكين الكمية من تحقيق رسالتيا وغاياتيا اإلستراتيجية  .1
 نشر ثقافة الجودة بين أعضاء الكمية .2
 اقتراح السياسات واآلليات التي تدعم تحقيق معايير الجودة .3
 وضع التقييم والمعايير والنماذج المتقدمة لتقويم األداء  .4
 تقديم الدعم الفني لألقسام المختمفة بالكمية لتطبيق معايير الجودة .5
الرقي بالعممية التعميمية من خالل قياس مؤشرات األداء  .6
 تفعيل المشاركة الطالبية في تطبيق معايير الجودة  .7
 إعالء قيم التميز وتحفيز القدرة التنافسية في كافة التخصصات بالكمية .8
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خمجلسىإدارةىوحدةىضمانىالجودة
 (ررٌياًا  ) عمٌد الكلٌة أمٌنة محمد رشاد النمر / د.أ

 (نارئاًا  )  مدٌر وحدة ضمان الجودةعهود الشٌخ / د

 عضواًا وكٌل الكلٌة لشرون الطالب وفاء جمٌل / د.أ

 عضواًا وكٌل الكلٌة لشرون الدرايات العلٌا عئٌر زكرٌا / د.أ

 عضواًا وكٌل الكلٌة لشرون خدمة المجتمع وتنمٌة الئٌرة وفاء فتحً / د.أ

عضواًا ررٌس هً رة التمرٌض ئميتشفى جامعة لمنصورة أمانً محمد / مس 

 عضواًا طالب ئالميتوى الرائع صئري مكٌة / الطالب

عضوا أمٌن الكلٌة عئد الئصٌر على عئده / اليٌد

 الفروقىالتنفوذي

 ررٌياًا  مدٌر وحدة ضمان الجودةعهود الشٌخ / د

عضواًا أيتاذ مياعد ئقيم تمرٌض صحة مجتمع يامٌة محمود / د.م.أ

عضواًا مدرس ئقيم تمرٌض صحة المرأة والتولٌد  رانٌا متولً الكردي/ د

 عضواًا مدرس ئقيم التمرٌض الئاطنً والجراحً وداد صائر شفٌق / د

عضواًا  مدرس ئقيم تمرٌض مينٌن يالً محمد اليٌد  / د

عضواًا مدرس ئقيم تمرٌض األطفال دعاء وادي /د

عضواًا مدرس مياعد ئقيم تمرٌض العناٌة الحرجة والطوارئ أيماء محمد النصارى / م.م

عضواًا مدرس مياعد ئقيم تمرٌض األطفال  هند وجٌه أئو زٌد/ م.م

 عضواًا ئالميتوى الرائع  أحمد وحٌد محمد/ الطالب

 عضواًا  ئالميتوى الرائعمحمد أشرف دٌاب /الطالب 

 عضواًا  ئالميتوى الرائعايراء ٌاير عئد القادر / الطالئة

الفروقىاإلداريى
ى المسئول اإلداري بوحدة ضمان الجودة–أخصائي شئون مالية ثان نٌفٌن فخري حلٌم / أ
المسئول اإلداري بوحدة ضمان الجودة -أخصائي إحصاء وحاسب ثالث هئة محمد يرور / أ
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خالمراجطظىالداخلوظدورىوحدةىضمانىالجودةىفىى
خ

  رؾذ٣ذ خطخ ص٤٘ٓخ ُؼ٤ِٔخ أُشاعؼخ اُذاخ٤ِخ ػ٠ِ ٓذاس اُؼبّ ثظٞسح دٝس٣خ ٝٓغزٔشح رز٘بعت

ٓغ أُزـ٤شاد اُذاخ٤ِخ ٝاُخبسع٤خ   

  داخَ األهغبّ اُؼ٤ِٔخ  (ُغبٕ اُزذه٤ن اُذاخ٢ِ)ٓزبثؼخ رش٤ٌَ ٝ أداء ُغبٕ أُشاعؼخ اُذاخ٤ِخ

أُخزِلخ 

  رذس٣ت أػؼبء هغْ أُشاعؼخ اُذاخ٤ِخ ػ٠ِ أػٔبٍ أُشاعؼخ

  رؾذ٣ذ آ٤ُخ ُِٔزبثؼخ اُذٝس٣خ ُزوبس٣ش اُجشآظ ٝأُوشساد اُذساع٤خ

  ٓشاعؼخ ٝرو٤٤ْ روبس٣ش اُجشآظ ٝأُوشساد اُذساع٤خ

  ْاػذاد روبس٣ش دٝس٣خ إلكبدح اُو٤بدح األًبد٤ٔ٣خ ث٘زبئظ أُشاعؼخ ٝاُزو٤٤

  ٖٗشش صوبكخ اُغٞدح ث٤ٖ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝاُطالة ٝاُؼب٤ِٓ

  ه٤بط اعزغبثبد أُغزٔغ اُخبسع٢ ٝاُذاخ٢ِ ؽٍٞ رطج٤ن ٗظْ اداسح اُغٞدح  ثب٤ٌُِخ

  أُزبثؼخ أُغزٔشح ُألداء ٝاٌُشق ػٖ أُؼٞهبد

  رؾذ٣ذ ٓغبالد ٝٓوزشؽبد اُزط٣ٞش

       ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز ع٤بعبد ٝٓوزشؽبد اُزط٣ٞش

 ػٖ أداء اُِغبٕ أُخزِلخ  (ع٣ٞ٘خ)اػذاد روبس٣ش دٝس٣خ

  اُجؾض٤خ  – اُزؼ٤ٔ٤ِخ )ٓزبثؼخ أػٔبٍ اُِغبٕ اُل٤٘خ ثبُٞؽذح ٝاُز٢ رزبثغ ًبكخ أٗشطخ ا٤ٌُِخ –

 (أُئعغ٤خ– اُخذٓبد أُغزٔؼ٤خ 

  ٓزبثؼخ ٝرو٤٤ْ أداء اُِغبٕ اُز٘ل٤ز٣خ ثبُٞؽذح

  ٓزبثؼخ اػذاد ٝرٞص٤ن اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ٤ٌُِِخ

  ٖٓ ًَ َدساعخ ٝرؾ٤ِ :

روبس٣ش أُشاعؼ٤ٖ اُذاخ٤٤ِٖ ٝاُخبسع٤٤ٖ                  - 

أساء أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ ٝاإلداس٤٣ٖ                 - 

ٗزبئظ رو٤٤ْ اُطالة ألػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ                  - 

 ٖاإلػذاد ُض٣بساد أُشاعؼ٤ٖ اُخبسع٤٤ 
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 المهامىالتيىتذرفىرلوهاىوحدةىضمانىالجودةىبالكلوظ
 

  ٕاػزٔبد اُِغبٕ ٝٗزبئظ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اُز٢ ر٘لزٛب ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح ٖٓ خالٍ اُِغب

. أُؼزٔذح ثوشاس ٓغِظ ا٤ٌُِخ

 رطج٤ن اعزشار٤غ٤خ اُغبٓؼخ ك٤ٔب ٣خزض ثبُغٞدح ٝاُز٢ رشَٔ اُشعبُخ ٝاُشإ٣خ ٝاألٛذاف. 

 ػوذ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٝسػ اُؼَٔ ٝؽِوبد اُ٘وبػ ُ٘شش صوبكخ اُغٞدح. 

 رذس٣ت ع٤ٔغ كئبد أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ػ٢ِ أ٤ٔٛخ اُغٞدح ٝأدٝارٜب ٝأعب٤ُت رطج٤وٜب. 

 اإلعزؼبٗخ ثبُخجشاد اُخبسع٤خ أُزخظظخ ػ٘ذ رطج٤ن اُجشآظ. 

  ْرٞك٤ش كش٣ن ػَٔ ٖٓ أشخبص ُذ٣ْٜ اإلعزؼذاد ٝاُؾٔبط ُِؼَٔ ٝاُزط٣ٞش ٓغ اعزٔشاس روذ٣

اُذػْ أُؼ١ٞ٘ ٝأُبد١ ٝاُل٢٘ ٖٓ اداسح اُغبٓؼخ ٝرز٤َُ اُظؼٞثبد اُز٢ رؼزشع كش٣ن 

 .اُؼَٔ

  رؾذ٣ش أُٞهغ ػ٢ِ شجٌخ اإلٗزشٗذ خبص ثبُٞؽذح ُِزؼشف ػ٤ِٜب ٝٓؼشكخ األٗشطخ ٝاُخذٓبد

 .اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٜب ك٢ ٓغبٍ ٗظْ ٝاداسح اُغٞدح ٝاإلػزٔبد ُِزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ

  ٖدػٞح ع٤ٔغ اُؼب٤ِٖٓ ثبداسح ا٤ٌُِخ ٝاألهغبّ اُؼ٤ِٔخ ٝاُطالة ُِٔشبسًخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؾغ٤

 .ٝرٞػ٤ؼ أُضا٣ب اُز٢ رؼٞد ػ٤ِْٜ ع٤ٔؼب ك٢ ٛزٙ أُشبسًخ

  اػذاد اعزج٤بٗبد رغ٤ٔغ اُج٤بٗبد اُخبطخ ثزط٣ٞش اُغٞدح ٝرؾ٤ِِٜب اؽظبئ٤ب ك٢ كزشاد ص٤٘ٓخ

 .ٓزٌشسح ٓغ رو٤٤ْ أداء اُٞؽذح ٝاػالٕ اُ٘زبئظ ثشٌَ دٝس١

 ٓشاعؼخ ٝرؾذ٣ش رٞط٤ق أُوشساد ٝاُجشآظ ُغ٤ٔغ أُوشساد اُذساع٤خ ثبألهغبّ اُؼ٤ِٔخ. 

  ٖٓشبسًخ ع٤ٔغ أؽشاف ا٤ٌُِخ ٝأُغزٔغ أُؾ٢ِ ٝاُخبسع٢ ٝٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح ُزؾغ٤

اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ ٝأُشبسًخ أُغزٔؼ٤خ ٝعٞدح اُخذٓبد أُوذٓخ ٝرؾو٤ن اُشػب 

 : ٝرزٔضَ ٛزٙ اُغٜبد ك٢ ٓب ٢ِ٣

 عٜبد خبسط ا٤ٌُِخ: 

. أُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد -1

 .ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞدح اُزؼ٤ِْ ٝاإلػزٔبد -2

 .اُ٘وبثبد ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاإلرؾبداد راد اُؼالهخ ثزخظظبد اُخش٣غ٤ٖ -3

 .ٓغِظ اُغبٓؼخ -4
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 .ٝؽذح اداسح ٓششٝػبد اُزط٣ٞش ثبُغبٓؼخ -5

 .األٗذ٣خ ٝٓشاًض اُشجبة ٝا٤ُٜئبد اُش٣بػ٤خ أُخزِلخ -6

 .أُغزٔغ اُخبسع٢ أُؾ٤ؾ ثب٤ٌُِخ -7

 عٜبد داخَ ا٤ٌُِخ: 

. األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ٝاإلداس٣خ ثب٤ٌُِخ -1

 .أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝٓؼب٤ْٜٗٝ -2

 .ؽالة ٓشؽِخ اُجٌبُٞس٣ٞط -3

 .ؽالة اُذساعبد اُؼ٤ِب -4

 .ٓغزٔغ ا٤ٌُِخ أُؾ٢ِ -5

 .اُخش٣غٕٞ -6
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رواملىنجاحىإدارةىالجودةىفىىالكلوظى
ى

  َثزط٣ٞش اُغٞدح ٖٓ هجَ اإلداسح اُؼ٤ِب ك٠ ا٤ٌُِخٝاالُزضاّاُذػْ أُزٞاط  

  ٕادساى أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝا٤ُٜئخ أُؼبٝٗخ ٝاإلداس٤٣ٖ ٝاُطِجخ ثب٤ٌُِخ أل٤ٔٛخ ػٔب

 .اُغٞدح ٝاإلُزضاّ ثذػٜٔب , ٝاُؼَٔ ثشٝػ اُلش٣ن اُٞاؽذ ُزؾو٤ن األٛذاف أُشعٞح

  أُشبسًخ اُشبِٓخ ٖٓ هجَ ع٤ٔغ  األهغبّ اُؼ٤ِٔخ ٝاإلداس٣خ ثب٤ٌُِخ ك٠ اُزخط٤ؾ ٝاُز٘ل٤ز

 .ٝأُزبثؼخ ُؼ٤ِٔبد اُغٞدح 

  ٝعٞد ؽبهْ ػَٔ رٟ ٓؼشكخ ع٤ذح ثؼ٤ِٔبد اُغٞدح ٝاُزط٣ٞش .

ة  نىحدامع ة شسبانمانعالقة ة وذات انمستفيدت انجهاا

 :لجامعةاخل ت داجھا: اوال

  ٚٓغِظ اُغبٓؼ

 ُزبثؼخ ُِغبٓؼخاذ ُٛٔؼبد ٝارٚ ثب٤ٌُِباؽذٝٝثبُغبٓؼخ دح ُغٕٞ آشًض ػٔب .

 ُٔخزظخ ثبُغبٓؼخد اُغٜبداساد ٝاإلا .

 ةُطالا  . 

 ٤ْٜٗٝٓؼب٣ٝظ سُزذا٤ئخ ء ٛػؼبأ .

  اُؼب٤ِٖٓ ثب٤ٌُِخ

 :لجامعة رج اخات جھا: ثانياً 

 دالػزٔبٝاُزؼ٤ِْ دح اعٕٞ ُو٤ٓٞخ ُؼٔبا٤ُٜئخ ا .

 ُؼب٢ُاُزؼ٤ِْ ٝصاسح ا .

 ُظِخراد اُغبٗٚ د ٝألػ٠ِ ُِغبٓؼبأُغِظ  ا .

  ٖٗوبثخ اُزٔش٣غ ٝاالرؾبداد ا٤ُٜ٘ٔخ راد اُظِخ ثزخظظبد اُخش٣غ٤ 

  ٝ ُٔذ٢ٗ أُغزٔغ د آئعغب االؽشاف أُغزٔؼ٤خ

 أُغزشل٤بد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُخبطخ  .

 ُغ٘خ هطبع اُزٔش٣غ .

 ٓئعغبد أُغزٔغ أُذ٠ٗ أُٜزٔخ ثبُزٔش٣غ . 
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ىمدورىوحدةىضمانىالجودة

 مجمس وقرارات إطار سياسات في واإلدارية الفنية وشئونو أموره تصريف لموحدة التنفيذي المدير   يتولى

 .اإلدارة

الوظوفظى ومتطلبات المؤهالت
 .ثبُغبٓؼخ ٓذسط ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .1

 .اُغبٓؼ٢ ثبُزؼ٤ِْ اُغٞدح ٝػٔبٕ اُزط٣ٞش ٓغبٍ ك٢ خجشح ُٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٣غت .2

 .ثب٤ٌُِخ اُغٞدح ػٔبٕ ٝؽذح ك٢ ًؼؼٞ عبثوخ خجشح ُٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٣لؼَ .3

 .ُِٞؽذح ٓذ٣شا رؼ٤٤٘ٚ ػ٘ذ ثب٤ٌُِخ اداس١ ٓ٘ظت أ١ ٣شـَ ال إٔ ٣غت .4

 بالكلوظ الجودة ضمان وحدة لمدور الوظوفوظ االختصاصات

ٓغِظ  هشاساد اؽبس ك٢ اُغٞاٗت أُزؼذدح اُٞظ٤ل٤خ اخزظبطبرٚ ثؤداء اُٞؽذح ٓذ٣ش ٣وّٞ .5

 :ثب٥ر٢ ه٤بٓٚ رشَٔ ٝاُز٢ اُٞؽذح اداسح

 رٟٝ ثب٤ٌُِخ ٖٓ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء ٝاخز٤بس ُِٞؽذح ٝاُز٘ظ٢ٔ٤ اإلداس١ ا٤ٌَُٜ رش٤ٌَ .6

 .اُٞؽذح أػؼبء اُٞظ٤ل٤خ ُغ٤ٔغ أُٜبّ ٝرؾذ٣ذ ٝاُزط٣ٞش اُغٞدح ػٔبٕ ٓغبٍ ك٢ اُخجشح

أُذ٣ش اُز٘ل٤ز١ ُِٞؽذح ُٚ ًبكخ اُظالؽ٤بد اُالصٓخ ُزغ٤٤ش اُؼَٔ اُز٘ل٤ز١ ثٔب ك٢ رُي  .7

اإلرظبٍ ثبألهغبّ اُؼ٤ِٔخ ٝاإلداس٣خ ثب٤ٌُِخ  ٝرُي ك٢ اؽبس اُظالؽ٤بد أُخُٞخ ا٤ُٚ ٖٓ 

 ٓغِظ اداسح اُٞؽذح 

 .(اإلداس٤٣ٖ + اُزذس٣ظ ٤ٛئخ)اُٞؽذح  ثؤػؼبء دٝس٣ب االعزٔبع .8

 .ثبُٞؽذح اُؼب٤ِٖٓ ػ٠ِ ٝاإلداس١ اُل٢٘ اإلششاف .9

 ٓغ ٝػغ ٝاٗؼجبؽٚ الٗزظبٓٚ اُالصٓخ اإلعشاءاد ٝارخبر ثبُٞؽذح اُؼَٔ أداء ٓزبثؼخ .10

 .ٝاُخبسع٢ اُذاخ٢ِ ُِزو٣ْٞ آ٤ُبد

 ٣ٔضِٞا ثب٤ٌُِخ اُز٣ٖ اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء ٖٓ اُغٞدح ػٔبٕ ٓ٘غو٢ ٓغ دٝس٣ب االعزٔبع .11

 .اُغٞدح ػٔبٕ ٝؽذح ك٢ ا٤ٌُِخ أهغبّ

 .ا٤ٌُِخ  ثؤهغبّ اُغٞدح ػٔبٕ ُٔ٘غو٢ اُذٝس٣خ اُزوبس٣ش ٓشاعؼخ .12
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 ػ٤ِٔخ أُخزِلخ ٖٓ أُشاؽَ ك٢ ا٤ٌُِخ ألهغبّ اُٞؽذح ٖٓ اُل٢٘ اُذػْ روذ٣ْ ػ٠ِ اإلششاف .13

 ؽغت األداء االعزٔشاس٣خ ك٢ ٓزبثؼخ ًٝزُي داخ٢ِ عٞدح ػٔبٕ ٗظبّ ٝاٗشبء اُزط٣ٞش

 .ػ٤ِٜب أُزلن أُؼب٤٣ش

اُؼب٤ِٖٓ  ٝع٤ٔغ اُطِجخ ٓغزٟٞ ػ٠ِ اُغٞدح ثضوبكخ اُزٞػ٤خ ؽٔالد ػ٠ِ اإلششاف .14

 .(اإلداس٤٣ٖ ثب٤ٌُِخ أُٞظل٤ٖ – اُزذس٣ظ ٤ٛئخ أػؼبء)

 .اُغٞدح ػٔبٕ ٝؽذح ٝرٞط٤بد أٗشطخ ُؼشع ا٤ٌُِخ ٓغِظ عِغبد ؽؼٞس .15

روذ٣ْ روبس٣ش دٝس٣خ ُٔغِظ اإلداسح ػٖ رطٞس اُؼَٔ ثبُٞؽذح ٝكوب ُِٜٔبّ أُ٘ٞؽ ثٜب  .16

 .ٝأُشبًَ اُز٠ رٞاعٚ ه٤بٓٚ ثٜٔبٓٚ 

 .اهزشاػ ٓظبدس ر٣َٞٔ ؿ٤ش رو٤ِذ٣خ ُِٞؽذح  .17

 .رٔض٤َ اُٞؽذح أٓبّ اُـ٤ش .18

دػٞح ٖٓ ٣شٟ ٖٓ اُخجشاء أٝ أُغزل٤ذ٣ٖ ك٠ أُغبالد اُز٠ رخذّ اُغٞدح ُؾؼٞس  .19

 .أُغِظ اُز٘ل٤زٟ

مهامىواختصاصاتىنائبىمدورىالوحدةى
 .ٓغبػذح ٓذ٣ش اُٞؽذح ٝر٘ل٤ز ٓب ٣ٌِلٚ ثٚ ٖٓ أػٔبٍ رزؼِن ثبداسح اُٞؽذح .1

. ٝػغ اإلؽبس اُؼبّ ٝاُخطخ اُز٘ل٤ز٣خ ٝاُجشٗبٓظ اُض٢٘ٓ ُؼَٔ اُِغبٕ .2

 اششاف ٝٓزبثؼخ اُز٘ل٤ز ؽجوبً ُِخطؾ اُض٤٘ٓخ أُؾذدح ُزُي .3

 .رغ٤َٜ ٜٓبّ سإعبء ٝأػؼبء اُِغبٕ ك٢ ع٤ٔغ اُج٤بٗبد ٝاُٞصبئن .4

 .ر٤ٌِق سإعبء اُِغبٕ ثبُٜٔبّ أُخزِلخ .5

اإلششاف ػ٢ِ اػذاد اُزوش٣ش أُجذئ٢ ُِذساعخ اُزار٤خ ٝاُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ٝخطخ اُؼَٔ  .6

 .ُِزط٣ٞش

اإلششاف ػ٠ِ ٗظبّ اُؼَٔ ثبُٞؽذح ٝٓزبثؼخ اٗغبص األػٔبٍ ا٤ٓٞ٤ُخ ٝاُزؤًذ ٖٓ ٓطبثوزٜب  .7

 .ُخطخ أػٔبٍ اُٞؽذح ٝاُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ثبُٞؽذح 

ى
ى
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ىاإلداروون
 :مھام واختصاصات السكرتارية

 .عزٔبػبد ٓغِظ اإلداسح ٝأُغِظ اُز٘ل٤ز١ارغغ٤َ  .1

 .أػٔبٍ اُظبدس ٝاُٞاسد ثبُٞؽذح  .2

 .أػٔبٍ اُؾلع ٝاُز٘ظ٤ْ ُِِٔلبد .3

 . ٝاسعبٍ اُلبًظاُجش٣ذ االًزش٠ٗٝاعزخذاّ  .4

 . ثبُٞؽذح ٜٓبّ اُؼَٔ أُطِٞثخثبرٔبّاعشاء االرظبالد اُخبطخ  .5

أػٔبٍ اُؾبعت ا٢ُ٥ اُخبطخ ثبُٞؽذح ٝاُزؼبَٓ ٓغ ثبه٠ ٝؽذاد ٝاُو٤بّ ثبألػٔبٍ اٌُزبث٤خ  .6

 ٝاداساد ا٤ٌُِخ

 اللجانىالتنفوذوظىالدارمظاختصاصاتى

  المراجعة الداخلية لجنةاختصاصات :

,  اُؼ٤ِٔخاألهغبّ ثٔزبثؼخ دٝس٣خ ُوغ٤ٖٔ ٖٓ  ٜٓ٘ب أػؼبء ٣خزض ًَ ػؼٞصٔب٤ٗخ ٖٓ  اُِغ٘خرزٌٕٞ

ٓؼذح ؽجوب ُِٔزطِجبد ٓغ اُوغْ أُؼ٠٘  (check list)هبئٔخ ٓشاعؼخ ٣ٝوّٞ ًَ ػؼٞ ثبعز٤لبء 

 . األهغبّٝاُٞصبئن أُطِٞثخ ٖٓ 

:  تتوافر فية الشروط االتيهأنيجب .

   (أعزبر, أعزبر ٓغبػذ, ٓذسط)إٔ ٣ٌٕٞ ػؼٞ ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ. 

 ُذ٣ٚ دسا٣خ ٝٓؼشكخ ثٔ٘ظٞٓخ ػٔبٕ اُغٞدح ٝاُزط٣ٞش ثبُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ .

  َاداسح اُٞؽذح ٝ ثٔٞاكوخ ٓغِظ ٓذ٣ش اُٞؽذح٣زْ رشش٤ؾٚ ٖٓ هج. 

  أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظسئ٤ظ ٓغِظ اُوغْ ٣ٝز٤ٔض ثشخظ٤خ رزؼبَٓ ث٤ٌبعخ ٝرلْٜ ٓغ 

 .ثبُوغْ أُؼ٠٘

:  الوظيفيةتواالختصاصاالواجبات 

  ث٤ٖ سئ٤ظ ٓغِظ اُوغْ  ٓغجن ثظلخ دٝس٣خ ث٘بء ػ٠ِ ارلبمُألهغبّرزْ أُشاعؼخ اُذاخ٤ِخ 

  . رؾذ٣ذ أُٞػذ أُ٘بعت٣زْ ك٤ٚ االرلبم ػ٠ِٝػؼٞ ُغ٘خ أُشاعؼخ 
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  ْك٠  سئ٤ظ ٓغِظ اُوغْ ٓغجوب ٝثلزشح ًبك٤خ ػٖ ٓب ع٤زْ اعز٤لبءٙ ٖٓ اُٞصبئناثالؽ٣ز 

طٞسح هبئٔخ ٓشاعؼخ ٓؾذد ثٜب ع٤ٔغ اُ٘وبؽ أُشاد اعز٤لبئٜب هجَ ٓٞػذ ص٣بسح أُشاعؼخ 

 .اُذاخ٤ِخ

  ٖٓ سئ٤ظ ٓغِظ ُزوش٣ش ا٢ُ اروذ٣ْ روش٣شػٖ ٓب رْ اعز٤لبئٚ ٝاُز١ ُْ ٣زْ ٝرغِْ ٗغخخ

. اُوغْ اُؼ٢ِٔ ٝٗغخخ ُٞؽذح ػٔبٕ اُغٞدح 

  ٞٛ ٣زبثغ ػؼٞ اُِغ٘خ اُوغْ أُؼ٢٘ ك٢ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؾذدح ٝٓزلن ػ٤ِٜب العز٤لبء ًَ ٓب

. ٓطِٞة ٖٓ اُوغْ 

 ػشع ٝاػزٔبد ٗزبئظ أُشاعؼبد ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اإلعشاءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ ك٠ ٓغِظ اداسح 

 .اُٞؽذح

  صالس شٜٞسحاُذاخ٣٢ِزْ أُشاعؼخ ًَ . 

  باألقسام الجودة ضمان  منسقي لجنةاختصاصات:  

ػذد أُششؾ٤ٖ ؽغت ؽبعخ ) ػٔبٕ اُغٞدح ٓ٘غو٢اُوغْ أُؼ٢٘ ثزشش٤ؼ ٓغِظ ٣وّٞ سئ٤ظ 

٣ٞصن اُزشش٤ؼ ثٔٞاكوخ ٖٝٓ راد اُزخظض ُٔذح ػبّ هبثِخ ُِزغذ٣ذ ُؼبّ أخش (ثبألهغبّاُؼَٔ 

  .ٓغِظ اُوغْ

:  تتوافر فية الشروط االتيهإنيجب 

  ثبُوغْ أُؼ٢٘أٝ ٤ٛئخ ٓؼبٝٗخ إٔ ٣ٌٕٞ ػؼٞ ٤ٛئخ رذس٣ظ.  

  ْ(ثوشاس ٓٞصن)  أُغِظٝ ثٔٞاكوخ ٣زْ رشش٤ؾٚ ٖٓ هجَ سئ٤ظ ٓغِظ اُوغ .

  دٝساد رذس٣ج٤خ ُؼٔبٕ اُغٞدح ٝاُزط٣ٞش أٝ ػ٠ِ اعزؼذاد ُؾؼٞس  اعزبصإٔ ٣ٌٕٞ هذ

. ثبُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ

  اُطالة  ,ٝ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ, ٣ز٤ٔض ثشخظ٤خ رزؼبَٓ ث٤ٌبعخ ٝرلْٜ ٓغ اداسح ا٤ٌُِخ

 .ٝاُؼب٤ِٖٓ ػ٢ِ ًبكخ أُغز٣ٞبد ك٢ أُئعغخ, أُٞظل٤ٖ,

:  الوظيفيةتواالختصاصاالواجبات 

 ٝ ػٔبٕ اُغٞدح ثب٤ٌُِخٝؽذحٛٞ ؽِوخ االرظبٍ ٓب ث٤ٖ اُوغْ أُؼ٢٘  .

  اُخبطخ ثٞؽذح ػٔبٕ اُغٞدح ثب٤ٌُِخاألٗشطخ٣شبسى ك٢ ع٤ٔغ  .
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  ٝاُذساعبد  طاُجٌبُٞس٣ٞروش٣ش أُوشساد ٝاُجشآظ ُٔشؽِز٢ ٣ٝزبثغ ٣ٝشاعغ رٞط٤ق

.  ػٔبٕ اُغٞدح ثب٤ٌُِخُٞؽذح ٣ٝغِٜٔب  ثبُوغْ أُؼ٠٘اُؼ٤ِب

 ٣ؼذ ٓظلٞكخ أُوشساد ٝٓظلٞكخ ٗٞارظ اُزؼِْ أُغزٜذكخ ُِٔوشس .

  ْ٣شبسى ك٢ ٓشاعؼخ اُزوش٣ش اُغ١ٞ٘ ثبُوغ .

 ٣زبثغ ٗشش صوبكخ اُغٞدح ثبُوغْ ٝكوب ُخطخ اُؼَٔ اُز٢ روشٛب ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح .

  ٍاُغٞدحػٔبٕ ٣وّٞ ثزٞػ٤خ أػؼبء اُوغْ ثخطؾ ٝع٤بعبد ا٤ٌُِخ ك٢ ٓغب .

 ٣زبثغ ٣ٝشاعغ خطخ اُؼَٔ اُخبطخ ثبالؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ثبُوغْ أُؼ٢٘ .

 ػٔبٕٝٝسػ اُؼَٔ ٝاُذٝساد اُزذس٣ج٤خ ك٢ ٓغبٍ, اُ٘ذٝاد, أُشبسًخ ك٢ أُئرٔشاد  

 .اُغٞدح ٝ اُزط٣ٞش ك٢ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ 

 

 اختصاصات لجان متابعة المعايير: 

 اُزؼشف اُذه٤ن ػ٠ِ ٓؼب٤٣ش االػزٔبد ٝٓئششارٜب ٝخظبئظٜب ٝأُخشعبد أُطِٞثخ 

 .الػزٔبدا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُؼٔبٕ عٞدح اُزؼ٤ِْ ٝاٝأُؼذح ٖٓ هجَ 

 دساعخ ٓذٟ رٞاكن ٓخشعبد ا٤ٌُِخ ٝٝصبئوٜب ٓغ ٓزطِجبد عٜخ االػزٔبد. 

 ٤ٌُِِخ رغ٤ٔغ ٝٓشاعؼخ اُج٤بٗبد اُخبطخ ثبػذاد اُزوبس٣ش اُغ٣ٞ٘خ ٝاُذساعخ اُزار٤خ. 

 ٤ٌُِِخ اػذاد أُشكوبد ٝاُٞصبئن اُذاػٔخ ُِزوبس٣ش اُغ٣ٞ٘خ ٝاُذساعخ اُزار٤خ. 

  اُٞصبئن اُذاػٔخرؾذ٣ش ٝثظلخ دٝس٣خ ٓشاعؼخ ِٓق االػزٔبد. 

 اختصاصات لجنة التدريب ونشر ثقافة الجودة: 

 ٗشش صوبكخ اُغٞدح ٝأ٤ٔٛخ اُزذس٣ت ٝاُزؤ٤َٛ أُغزٔش ك٠ ٓغزٔغ ا٤ٌُِخ. 

 ٝأػؼبء ٤ٛئخ  رؾذ٣ذ االؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ُِلئبد أُخزِلخ ثب٤ٌُِخ ٖٓ ه٤بداد أًبد٤ٔ٣خ

 .الػزٔبداُز٤ٜئخ ٍٝ رذس٣ظ ٝاداس٤٣ٖ ٝؽالة ك٠ ٓغبٍ ٗظْ ػٔبٕ اُغٞدح

 رشَٔ ػ٠ِ   أُج٤٘خ ػ٠ِ االؽز٤بعبد اُزذس٣ج٤خ ثؾ٤ش اُغ٣ٞ٘خاػذاد اُخطؾ اُزذس٣ج٤خ

 .اُلئبد ثشآظ رذس٣ج٤خ ٝٝسػ ػَٔ ٝٓئرٔشاد ٝٗذٝاد ٝٗششاد ٓٞعٜخ ا٠ُ ع٤ٔغ

  االعزلبدح اُزبٓخ ٖٓ اُجشآظ اُزذس٣ج٤خ أُزبؽخ ٖٓ هجَ اُغبٓؼخاُؼَٔ ػ٠ِ. 

 ٙاربؽخ اُزذس٣ت أُ٘بعت ٌَُ كئخ ػ٠ِ ؽذ. 
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 رلؼ٤َ ٝٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُخطؾ اُزذس٣ج٤خ. 

  ُِزـز٣خ اُشاعؼخ ٝ رؾ٤ِِٜب  اػذاد اُ٘ٔبرط اُالصٓخٖٓ خالٍرو٣ْٞ أداء اُجشآظ اُزذس٣ج٤خ 

  .اؽظبئ٤ب

 روذ٣ْ اُزوبس٣ش اُذٝس٣خ ٝاُغ٣ٞ٘خ ػٖ اُجشآظ اُزذس٣ج٤خ. 

 اختصاصات لجنة إعداد االستبيانات و التغذية الراجعة: 

   .اٗبد أُطِٞثخ ث٘بء ػ٢ِ اؽز٤بعبد ا٤ٌُِخ١اػذاد دساعخ ُالعزت .1

أُغزٜذكخ  ؽز٤بعبد ٝرٞص٣ؼٜب ػ٢ِ اُلئبداال ث٘بء ػ٢ِ االعزج٤بٗبدرظ٤ْٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ  .2

  : رُيأٓضِخٖٝٓ 

 اٗبد دٝس٣خ ُزو٣ْٞ أُوشساد اُذساع٤خ ٝ االٓزؾبٗبد١اعزت.  

 اٗبد ُزو٣ْٞ أداء اداساد ا٤ٌُِخ١اعزت.  

 ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اإلداس٤٣ٖألػؼبءاٗبد ُو٤بط اُشػب اُٞظ٤ل٢ ١اعزت .  

 أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٝ اإلداس٤٣ٖ ػٖ ٗٔؾ اُو٤بدحءاٗبد ُو٤بط سػب١اعزت .  

 .اٗبد ًٝزبثخ اُزوبس٣ش اُخبطخ ثٌَ اعزج٤ب١ٕرؾ٤َِ ٗزبئظ االعزت .1

 .اهزشاؽبد ٝ ؽٍِٞ ُِزؾغ٤ٖ ةػشع اُ٘زبئظ ػ٠ِ اداسح ا٤ٌُِخ ثؼذ ًزبثخ اُزٞط٤بد .2

 .اٗبد ث٘بء ػ٠ِ اُ٘زبئظ أُزٞطَ ا٤ُٜب١رؾذ٣ش االعزت .3

 .ٓزبثؼخ اإلعشاءاد اُزظؾ٤ؾ٤خ .4

.  روذ٣ْ روبس٣ش دٝس٣خ سثغ ع٣ٞ٘خ ٝ اػزٔبدٛب ٖٓ ٓغِظ ا٤ٌُِخ .5

 .اػذاد خطخ اُؼَٔ اُغ٣ٞ٘خ .6

 اختصاصات لجنة المشاركة الطالبية: 

٣زْ اخز٤بس ؽالة ٓٔض٢ِ ُغ٤ٔغ اُلشم اُذساع٤خ ثب٤ٌُِخ ثؾ٤ش ال ٣وَ اُؼذد أُٔضَ ٌَُ كشهخ 

ٓ٘ؼ شٜبداد روذ٣ش ُْٜ ٗظ٤ش ٝ ٣زْ .  ؽالة  ثبإلػبكخ ا٠ُ ؽالة اُذساعبد اُؼ٤ِب5ػٖ 

. ٓؼبٝٗزْٜ ك٢ أٗشطخ اُغٞدح

 :مواصفات الطالب

 .اُطالة أُٞاظج٤ٖ ػ٠ِ ؽؼٞس أُؾبػشاد ثبٗزظبّ* 
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 .اُطالة أُشٜٞد ُْٜ ثؾغٖ اُؼالهخ ٓغ صٓالئْٜ* 

 . اُطالة أُز٤ٔض٣ٖ ثبُ٘شبؽ ٝأُجبدسح ك٢ اٗغبص األػٔبٍ*

 : مھام الطالب

 .ٗشش صوبكخ اُغٞدح ث٤ٖ صٓالئْٜ

 .رٞص٣غ االعزج٤بٗبد اُخبطخ ثزو٤٤ْ أُؾبػش ك٠ أخش ٓؾبػشح ٌَُ ػؼٞ ٤ٛئخ رذس٣ظ

 .رٞص٣غ االعزج٤بٗبد اُخبطخ ثزو٤٤ْ أُوشس أٝ اُجشٗبٓظ

 .رٞص٣غ االعزج٤بٗبد اُخبطخ ثزو٤٤ْ ٓذٟ ًلبءح اُزذس٣جبد اُؼ٤ِٔخ ٝ اإل٤ٌ٤٘٤ًِخ

 .ٓزبثؼخ رلؼ٤َ اعشاءاد ٌٓبكؾخ اُؼذٟٝ ثبُؼ٤بداد

: تنظيم العمل داخل الوحدة

ُٔ٘بهشخ األٓٞس اُخبطخ ثؼٔبٕ اُغٞدح  اُغبدح سإعبء ٝأػؼبء اُِغبٕ ٣زْ االعزٔبع ٓغ

. ثب٤ٌُِخ

 ٓززب٤ُخ ُِٞؽذح دٕٝ اعزٔبػبدٝ أػؼبء اُِغبٕ ػٖ ؽؼٞس صالس أػ٘ذ رـ٤ت أؽذ سإعبء 

. ٣ؼزجش رُي رخ٤ِب ٓ٘ٚ ػٖ أُٜبّ أًُِٞخ ا٤ُٚ,  ٌٓزٞةاػززاس

ٝارا رؼضش ارٔبّ ثؼغ أُٜبّ  روذ٣ْ روش٣ش شٜش١ ػٔب هبٓٞا ثبٗغبصٙ ٖٓ ٜٓبّ خالٍ ٛزا اُشٜش

 اُٞؽذح ثؤ١ ػوجبد ٓذ٣شاٝ ًِٜب رزًش أعجبة ٛزا اُزؼضش ٓغ ٝعٞة اثالؽ سإعبء اُِغبٕ ٝ

.  ٓب ٣ِضّ ُِزؼبَٓ ٓؼٜبٝارخبر ٓ٘بهشزٜب ٣زغ٠٘ ؽز٠كٞس ظٜٞسٛب 

٣زْ اخطبس ٓذ٣ش اُٞؽذح سع٤ٔب ٖٓ هجَ سإعبء اُِغبٕ ٝاألػؼبء ػٖ أ١ علش ُٔذح رض٣ذ ػٖ 

  . ػ٢ِ األهَثؤعجٞع خبسط اُجالد هجَ اُغلش أعجٞع

 أُغزٔش ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ سإعبء ُغبْٜٗ ُزغِْ أُٜبّ االرظبٍػ٢ِ ع٤ٔغ أػؼبء ُغبٕ اُٞؽذح 

ٝرغ٤ِْ اُ٘زبئظ ك٢ أُٞػذ أُوشس ُٜب ٝارا ؽذس ػٌظ رُي ٣جِؾ سإعبء اُِغبٕ ٓذ٣ش اُٞؽذح 

 .ًزبثخ
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اكبدح ٖٓ ػ٠ِ  اُغٞدح ػ٘ذ اُطِت  ػٔب٣ٕؾظَ اُغبدح سإعبء اُِغبٕ ٝع٤ٔغ أػؼبء ٝؽذح

ٝؽذح ثب٤ٌُِخ ػٖ اُلزشح اُز٢ أٓؼٞٛب ك٢ اُؼَٔ ٝٗٞػ٤خ اُؼَٔ ثبُٞؽذح إلسكبهٜب ثبُغ٤شح اٍ

 .اُزار٤خ اُخبطخ ثْٜ

 ػٖ أؽذ أٝ ثؼغ أٝ ًَ أُٜبّ االػززاس ٖٓ سإعبء اُِغبٕ أٝ األػؼبء ؽذارا سؿت أ

 اُٞؽذح هجَ ٓشٝس صِش أُذح أُوشسح إلرٔبّ  ٓغِظ اداسحأًُِٞخ ا٤ُٚ إٔ ٣زوذّ ثطِت ُشئ٤ظ

. أُٜٔخ أٝ أُٜبّ ؽز٢ ٣ٌٖٔ اػبدح رٞص٣ؼٜب ٝإٔ ٣شكن ثطِجٚ أُجشساد اُذاػ٤خ ا٢ُ رُي

ػ٢ِ ٓذ٣ش اُٞؽذح إٔ ٣وذّ اُذػْ ٝاُؼٕٞ ٌَُ سإعبء اُِغبٕ ٝأػؼبء اُٞؽذح ُؼٔبٕ ؽغٖ 

إٔ ٣ؼَٔ ػ٢ِ رز٤َُ اُظؼٞثبد ٝأعجبة اُزؼضش ك٢ أُٜبّ هذس آٌبٗٚ ٝؽغت  ٝ ع٤ش اُؼَٔ

 .أُزٞكش ُذ٣ٚ ٖٓ اإلٌٓبٗبد ٖٝٓ خالٍ اُزؼبٕٝ ٓغ اداسح ا٤ٌُِخ ٓٔضِخ ك٢ ػ٤ٔذٛب

 .روّٞ اُٞؽذح ثزظ٤ْٔ دكبرش خبطخ ثؤػٔبٍ اُظبدس ٝاُٞاسد ٝأُزبثؼخ 
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