
 
 

0 
 

8 

QAU 

  
 
 
 
 

 الالئحت الداخلٍت احملدثت
 لىحدة ضمان اجلىدة

   
  جامعت املنصىرة-كلٍت التمرٌض 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  



 
 

1 
 

8 

QAU 

 



 
 

2 
 

8 

QAU 

 

 

فهزس انًحتىَبت 
 3.............................................................................................رؤَة انكهُة .1

 3 ..........................................................................................رصبنة انكهُة  .2

 3 ....................................................................... اإلصتزاتُجُة نهكهُة االهداف .3

 4 ..........................................................................................رؤَة انىحدة  .4

 4 .........................................................................................رصبنة انىحدة  .5

 4 ........................................................................................أهداف انىحدة  .6

 5 ........................................................................يهبو يجهش إدارة انىحدة  .7

 6 .............................................................................نىحدة  دور وأَشطة ا .8

 8 ..................................................................انهُكم انتُظًٍُ نىحدة انجىدة  .9

 9 .........................................................يهبو انفزَق انتُفُذٌ نهىحدة تشكُم و .10

 10.................................................انجدول انزيًُ ألَشطة وحدة ضًبٌ انجىدة .11

 11 ................................................نجبٌ تطىَز أَشطة انجىدة ببألقضبو انعهًُة  .12

 13 ...................................................................................انالئحة انًبنُة   .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

8 

QAU 

 
 

 رؤوةىالكلوة
جبيعة انًُصىرة أٌ تكىٌ إحدي أفضم كهُبت انتًزَض يحهُبً وإقهًُُبً ودونُبً – تضعً كهُة انتًزَض 

وأٌ تضبهى بفبعهُة فً االرتقبء ببنًُظىية انصحُة فً يصز  

 

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

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

 

 األهدافىاإلدتراتوجوةىللكلوة

 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
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 وحدة ضًبٌ انجىدة

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

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

 الوحدةرؤوةى
التحسين والتعزيز المستمر لنظم ضمان الجودة الداخمية بالكمية لتجديد االعتماد األكاديمي لبرامجيا من 

 .الييية القومية للعتماد والسعي لتحقيي رؤية الكمية في الحصوو عمى االعتماد إقميميًا ودولياً 

 ردالةىالوحدة
ضمان الجودة والتطوير المستمر لتحسين كفاءة األداء بالكمية وبرامجيا بما يتفي مع رسالة الكمية 

وأىدافيا المعمنة ، وكذلك اكتساب ثقة المجتمع في خريجييا بناءا عمى آليات تقويم معترف بيا محميا و 

  .إقميميا

 أهدافىالوحدة
 تمكين الكمية من تحقيي رسالتيا وغاياتيا اإلستراتيجية  .1
 نشر ثقافة الجودة بين أعضاء الكمية .2
 اقتراح السياسات واآلليات التي تدعم تحقيي معايير الجودة .3
 وضع التقييم والمعايير والنماذج المتقدمة لتقويم األداء  .4
 تقديم الدعم الفني لألقسام المختمفة بالكمية لتطبيي معايير الجودة .5
 الرقي بالعممية التعميمية من خلو قياس مؤشرات األداء .6
 تفعيو المشاركة الطلبية في تطبيي معايير الجودة  .7
 إعلء قيم التميز وتحفيز القدرة التنافسية في كافة التخصصات بالكمية .8
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 الوحدة إدارة مجلس مهام

 

 ثهب والزوصيف للؼبملين االخزصبصبد ورحذيذ الوحذح في للؼمل الذاخلي النظبم واػزمبد وضغ 

 .مذيش الوحذح اػذادهب يزولى الزي المخزلفخ الذاخليخ ووحذارهب

 أن ػلى لجل الوحذح، من والممزشحخ واالػزمبد، الجودح مهبم ثزنفيز الخبصخ اللجبن رشكيل اػزمبد 

 .ومؼبونيهم الزذسيظ هيئخ أػضبء من اللجبن هزه رزكون

 ثبلوحذح الؼمل عيش ػن رمذم الزي الذوسيخ الزمبسيش اػزمبد. 

 الوحذح مغ المزؼبملين مغ ثبالرفبلبد الؼمود اػزمبد. 

 ثبلوحذح الخبصخ والفنيخ والمبليخ اإلداسيخ اللوائح اػزمبد. 

 يؼشضهب اللوائح الزي ضوء في ثبلوحذح والؼبملين واإلداسيين للفنيين والمكبفآد األجوس اػزمبد 

 .الوحذح اداسح مجلظ

 وخبسجهب الموجودح ثبلجبمؼبد األخشى الجهبد مغ ثبلزؼبون ومئرمشاد ونذواد اجزمبػبد ػمذ. 

 لؼملم ارطويش نظب، ولكم رلزي رغزلضساد اللزطو ً فمبولكليخ اعبلخ وسيخ سإجؼخ امشوعخ دسا. 

 ا ً رمهيذ، ثبلكليخدح لجواريجيخ اعزشالمنجثمخ من ح والوحذالممذمخ من مذيش الؼمل اعخ خطظ   دسا

 .مخ للزنفيزصلالد اإلمكبنباروفيش وفمخ ػليهب اللمو

 م لخبصخ ثبأللغبايش سلزمبا اكز، ولؼملاعيش ل حوح لوحذالممذمخ من مذيش ايش سلزمبالنظش في   ا

 .لمخزلفخ للكليخا
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 دورىوأنذطةىالوحدة

  الزؤكذ من رطجيك مؼبييش اإلػزمبد  في الجشامج الزؼليميخ والجحث الؼلمي وخذمخ المجزمغ. 

  سفغ الزمبسيش الذوسيخ ػن وضغ الجودح ثبلكليخ لؼميذ الكليخ. 

  الزؼبون مغ مشكض ضمبن الجودح واإلػزمبد  في الجبمؼخ أثنبء الحصول ػلى الذػم الفني

 .والمزبثؼخ 

  نشش ثمبفخ الجودح ثين الفئبد المغزهذفخ من داخل وخبسج الكليخ. 

  رطجيك آليبد رمييم الممشساد ورمييم أداء أػضبء هيئخ الزذسيظ ورحليل النزبئج وسفؼهب للمؼنيين. 

  اجشاء اعزجيبنبد اعزطالع الشأي للطالة و الؼبملين وأػضبء هيئخ الزذسيظ والهيئخ المؼبونخ

 .والمغزفيذين من الخذمخ 

  ثنبء لواػذ الجيبنبد الالصمخ لؼمليبد المشاجؼخ. 

  مزبثؼخ رمبسيش الممشساد والجشامج ومزبثؼخ اإلجشاءاد الزصحيحيخ. 

 الذساعخ الزاريخ/ اػذاد الزمشيش الغنوي للكليخ .

 اػذاد رمييم راري عنوي ألداء الكليخ طجمب للضواثظ الزي رضؼهب الهيئخ الموميخ لضمبن الجودح 

  اػذاد خطخ للؼمل ػلى رمويخ النمبط الزى رحزبج الى رحغين والؼمل ػلى صيبدح نمبط الموح ووضغ

 ضواثظ لمزبثؼخ هزه الخطخ

  لؼملواد ووسػ النذل امن خالدح لجون اضمبداء وألازشعيخ ثمبفخ رمويم. 

  دساعخ االحزيبجبد الزذسيجيخ ألػضبء هيئخ الزذسيظ و اإلداسيين و وضغ خطظ رذسيجيه مغ

. المزخصصين من داخل أو خبسج الكليخ و الجبمؼخ لزنميخ لذسارهم

  ،رنظيم الذوساد الزذسيجيخ ألػضبء هيئخ الزذسيظ إلػذاد روصيف الجشامج الذساعيخ والممشساد

 . وكزبثخ الزمبسيش للممشساد والجشامج الذساعيخ وكزلك الميبط والزمييم والزمويم

  أػضبء هيئخ – طالة )اصذاس النششاد والكزيجبد الخبصخ ثمجبل الجودح لمخزلف الفئبد

  (اإلداسح الؼليب– الزذسيظ 

  ػمذ النذواد للزؼشيف ثشإيخ و سعبلخ وأهذاف الوحذح والخطخ اإلعزشاريجيخ للكليخ للغبدح أػضبء

هيئخ الزذسيظ و مؼبونيهم واإلداسيين والطالة ومشبسكخ أوليبء األموس والمغزفيذين من الخذمخ 

 .ثهذف نشش الوػي ثثمبفخ الجودح 

  اػذاد نششاد و مطويبد للشإيخ و الشعبلخ و األهذاف اإلعزشاريجيخ للكليخ و أنشطخ وحذح ضمبن

 . الجودح
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  رحذيث المولغ الكزشوني للكليخ ثبلمؼلومبد وأنشطخ الجودح . 

 كزبثخ و اػذاد الخطخ الزنفيزيخ للخطخ اإلعزشاريجيخ للكليخ ورمييمهب من المزخصصين 

 اإلػذاد لضيبساد المزبثؼخ و الذػم  الفنى من مشكض ضمبن  الجودح ثبلجبمؼخ. 

  مشاجؼخ  الجشامج والممشساد الذساعيخ  ورطويشهب ثمب يزنبعت مغ مزطلجبد ضمبن جودح األداء

 .الزؼليمى من خالل فشيك الؼمل ثبلوحذح وفشيك منغمى الوحذح من األلغبم

  رفؼيل أنشطخ الزمييم والزمويم والمشاجؼخ الذاخليخ ثبلكليخ من خالل االعزجيبنبد الخبصخ ثبلؼمليخ

. الزؼليميخ وأػضبء هيئخ الزذسيظ واإلداسيين 

 وضغ نظبم لزمييم ورحليل األداء يشمل :

  وضغ نمبرج لزمييم أداء ػميذ الكليخ ووكالئهب وسإعبء األلغبم ثهب وكزلك جميغ أػضبء هيئخ

 . الزذسيظ ومؼبونيهم وجميغ الؼبملين ثبلكليبد

 وضغ نظبم لزوصيغ ورحليل اعزمبساد رمييم الؼمليخ الزؼليميخ في الكليخ  .

 وضغ نظبم لزحليل نمبرج رمييم األداء . 

  اإلششاف ػلى رطجيك المؼبييش األكبديميخ الموميخ المشجؼيخ من الهيئخ الموميخ لضمبن جودح

 " NARS"ػلي روصيف الجشنبمج و الممشساد الذساعيخ NAQAAE)الزؼليم و اإلػزمبد  

  الوحذاد – اللوائح – الهيكل الزنظيمى للكليخ – رغزيخ مولغ الكليخ ثجبلى ثيبنبد المششوػبد .

  الؼمل ػلى اعزمشاس الزوػيخ والزذسيت في ضمبن الجودح لزجذيذ اإلػزمبد المئعغي واألكبديمي

:- لجشامجهب من الهيئخ الموميخ لإلػزمبد من خالل

 ػمذ الذوساد الزذسيجيخ ووسػ ػمل ثبلكليخ في مجبل اداسح الجودح  .

  ،رنظيم الذوساد الزذسيجيخ ألػضبء هيئخ الزذسيظ لزطويش روصيف الجشامج الذساعيخ والممشساد

 . وكزبثخ الزمبسيش للممشساد والجشامج الذساعيخ وكزلك الميبط والزمييم والزمويم

  ثنبء كوادس فى مجبل الجودح و االػزمبد .

  الزمييم المغزمش ألػضبء هيئخ الزذسيظ ومؼبونيهم .

  الزمييم الذوسى ألداء الطالة .

 الزمييم المغزمش للوسلخ اإلمزحبنيه. 
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ىتذكولىالفروقىالتنفوذي

  مذيش وحذح ضمبن الجوده

  من أػضبء هيئخ الزذسيظ ممن لهم كفبءح ثؤػمبل الجودح وان يزميضوا 10 الي 6ػذد من 

، الطالة، اػضبء هيئخ الزذسيظ، ثشخصيخ  لبدسح ػلى الزؼبمل ثغيبعخ ورفهم مغ اداسح الكليخ 

. الؼبملين ػلى جميغ المغزويبد ثبلمئعغخ الزؼليميخ

  عكشربسيخ الجودح 

ىمكامىالفروقىالتنفوذي

 اػذاد الخطخ الضمنيخ ألػمبل وأنشطخ الوحذح ورنفيزهب 

 اػذاد الملف االكبديمى لزؤهيل الكليخ لزجذيذ االػزمبد المئعغى واالكبديمى 

  مشاجؼخ الشكل النهبئي لزوصيف الممشساد والمصفوفبد الخبصخ ثممشساد مشحلزى

 الجكبلوسيوط والذساعبد الؼليب

 مشاجؼخ روصيفبد ومصفوفبد الخبصخ ثجشنبمج  مشحلزي الجكبلوسيوط والذساعبد الؼليب 

 مشاجؼخ رمبسيش الممشساد الخبصخ ثممشساد مشحلزي الجكبلوسيوط والذساعبد الؼليب 

 مشاجؼخ الزمشيش الغنوي رحذ اششاف وحذح ضمبن الجودح 

 اػذاد اعزجيبنبد اعزطالع أساء لجميغ الفئبد المغزهذفخ 

 رصميم ورنفيز  حمالد الزوػيخ لنشش ثمبفخ الجودح وكيفيخ رطجيمهب للطالة 

 اػذاد آليبد ػمل لزنفيز الخطخ االعزشاريجخ للكليخ 

 المشبسكخ ثجميغ االنشطخ الخبصخ ثوحذح ضمبن الجودح ثبلكليخ 

  اػذاد الزمبسيش الذوسيخ المشرجطخ ثمغزوى اداء الكليخ 

 

ى
ى
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ىالخطةىالزمنوةىالدنووةىألنذطةىوحدةىضمانىالجودة
 

 انزيٍانًضئىل عٍ انتُفُذ بُبٌ 
 

  مشاجؼخ رمبسيش الجشامج والممشساد لمشحلزي

الجكبلوسيوط والذساعبد الؼليب 

لجنخ مشاجؼخ   /األلغبم الؼلميخ 

 روصيفبد الجشامج والممشساد

 

يوليو من كل 

 ػبم
  مشاجؼخ روصيف الجشامج والممشساد لمشحلزي

الجكبلوسيوط والذساعبد الؼليب 

  اػذاد خطظ الزحغين ثنبءاً ػلى رمبسيش الممشساد

 والجشامج الزؼليميخ

وحذح الفشيك الزنفيزي ل/األلغبم الؼلميخ 

 ضمبن الجودح

يوليو من كل 

 ػبم

  الزحليل ورؼجئزهب واػذاداػذاد االعزجيبنبد 

اإلحصبئي لهب ثم ػشض النزبئج ػلى الفئخ 

المغزهذفخ لمنبلشزهب وارخبر اإلجشاءاد 

الزصحيحيخ لهب 

فصل دساعي  وحذح ضمبن الجودحالفشيك الزنفيزي ل

 أول

فصل دساعي 

 ثبن

  الفشيك /الذاخليخ فشيك المشاجؼخمشاجؼخ األلغبم الؼلميخ 

 وحذح ضمبن الجودحالزنفيزي ل

مبسط من كل 

ػبم  

  الفشيك /الذاخليخ فشيك المشاجؼخمشاجؼخ ملف الممشس 

 وحذح ضمبن الجودحالزنفيزي ل

مبسط من كل 

ػبم  

  مشاجؼخ الوحذاد راد الصلخ ثبلؼمليخ الزؼليميخ

 (المبػبد- المؼبمل–المذسجبد – المكزجخ )

 الفشيك /الذاخليخ فشيك المشاجؼخ

 وحذح ضمبن الجودحالزنفيزي ل

أغغطظ من 

كل ػبم 

  وكيل / وكيل الكليخ لشئون الطالةرحليل ورمييم الوسلخ اإلمزحبنيخ

األلغبم /الكليخ لشئون الذساعبد الؼليب 

 الؼلميخ

فصل دساعي 

أول 

فصل دساعي 

ثبنى 

  كل عزخ أشهش وحذح ضمبن الجودحالفشيك الزنفيزي لرمبسيش الوحذح الذوسيخ 

  مزبثؼخ ملفبد المؼبييش األكبديميخ مغ سإعبء

المؼبييش  

شهشيب  وحذح ضمبن الجودحالفشيك الزنفيزي ل

  للكليخ والمنجثمخ من الخطخ اػذاد الخطخ الزنفيزيخ

 االعزشاريجيخ

عنويب  وحذح ضمبن الجودحالفشيك الزنفيزي ل

/ يوليو

أغغطظ 

 الفشيك /فشيك اػذاد الزمشيش الغنوي  للكليخاػذاد الزمشيش الغنوي

 وحذح ضمبن الجودحالزنفيزي ل

يوليو من كل 

ػبم 

  اػذاد ورحذيث اآلليبد واإلجشاءاد الخبصخ

 ثبلؼمليخ الزؼليميخ

 أغغطظ  وحذح ضمبن الجودحالفشيك الزنفيزي ل

  اػذاد ورحذيث اآلليبد واإلجشاءاد الخبصخ

 ثبلزمويم المئعغي

 أغغطظ  وحذح ضمبن الجودحالفشيك الزنفيزي ل
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 (مرحلةىالبكالورووسى)لجنةىالفارلوةىالتعلوموةىللطالبى .1

 :- ميام المجنة 
o  مشاجؼخ روصيفبد الممشساد المنوط ثهب المغم الؼلمي عنويبً ورؼذيلهب ان لضم األمش مغ ركش

 .مجشساد الزؼذيل ثزمشيش سعمي واػزمبدهب ثمجلظ المغم الؼلمي

o  مزبثؼخ اػذادBlue Print للممشساد الذساعيخ الزي يموم المغم ثزذسيغهب لمشحلخ الجكبلوسيوط  

o مزبثؼه اػذاد رمبسيش الممزحن الخبسجي لممشساد مشحله الجكبلوسيوط المنوط ثهب المغم الؼلمي 

o  اػذاد رمبسيش الممشساد المنوط ثهب المغم الؼلمي ثؼذ االنزهبء من االمزحبنبد ػلى مذاس الفصلين

 .الذساعيين مغ روضيح النمبط الزي رحزبج الى رحغين لكل ممشس دساعي

o  اػذاد اإلجشاءاد الزصحيحيخ الالصمخ لزحغين الممشساد الذساعيخ مجنيخ ػلى رمبسيش الممشساد

 وأساء الطالة ورمبسيش الممزحن الخبسجي

 لجنةىالدراداتىالعلوا .2

 :- ميام المجنة 

o  مشاجؼخ روصيفبد ممشساد مشحلزي المبجغزيش والذكزوساه لالئحخ المؼمول ثهب في الولذ الحبلي

عنويبً واػذاد الزؼذيالد الالصمخ ان لضم األمش مغ ركش مجشساد الزؼذيل ثزمشيش سعمي واػزمبدهب 

 .ثمجلظ المغم الؼلمي

o  اػذاد روصيفبد ممشساد مشحلخ المبجغزيش والذكزوساه لالئحخ الغبػبد المؼزمذح حين اعزكمبل

 رؼذيالرهب الممشسح من لجنخ المطبع واػزمبدهب

o  ً( مشحلخ الذكزوساه–المشحلخ الزخصصيخ )اػذاد الجذاول الذساعيخ لطالة الذساعبد الؼليب عنويب 

o  اػذادlog bookلطالة الذساعبد الؼليب يشزمل ػلى جميغ األنشطخ عنويبً مغ الزحذيث . 

o  مزبثؼخ اػذادBlue Print الذساعبد الؼليبحمشحلل للممشساد الذساعيخ الزي يموم المغم ثزذسيغهب   

o مزبثؼه اػذاد رمبسيش الممزحن الخبسجي لممشساد مشحله الذساعبد الؼليب المنوط ثهب المغم الؼلمي 

o  اػذاد اإلجشاءاد الزصحيحيخ الالصمخ لزحغين الممشساد الذساعيخ مجنيخ ػلى رمبسيش الممشساد

 وأساء الطالة ورمبسيش الممزحن الخبسجي
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o لجنخ رحليل الوسلخ اإلمزحبنيخ 

 :- ميام المجنة 

o  رحليل الوسلخ اإلمزحبنيخ لجميغ ممشساد المغم المنوط ثهب لمشحلزى الجكبلوسيوط والذساعبد

 .الؼليب ػمت انزهبء كل امزحبن عنويبً 

o  اػذاد رمشيش ػن رحليل األوساق اإلمزحبنيخ مشزمالً ػلى نمبط الضؼف والنمبط الزى رحزبج الى

 عنويبً  (الجكبلوسيوط والذساعبد الؼليب )رحغين لجميغ الممشساد لمشحلزي 

o  اػذاد اإلجشاءاد الزصحيحيخ لزحليل األوساق اإلمزحبنيخ عنويبً وموافبح وحذح ضمبن الجودح ثهب

 .ثؼذ اػزمبدهب من مجلظ المغم الؼلمي

ىلجنةىملفىالمقرر .3

 :- ميام المجنة  

o  اإللمبم ثمحزويبد ملف الممشس(course portofolio )  

o اػذاد ملف لكل ممشس دساعي من ممشساد المغم المنوط ثهب 

o اعزيفبء محزويبد كل ممشس عنويبً واالعزؼذاد لمشاجؼخ الجودح ثبأللغبم الؼلميخ 
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ى

 اجلىدة ضمان لىحدة الداخلٍت املالٍت الالئحت

 املنصىرة جامعت –التمرٌض  بكلٍت

 :بند كل قرين المحددة الضوابط وفق التالية لمبنود طبقا الصرف أوجو تتضمن

 :اإلدارة مجلس :أوال

 .وعضو إداريالوحدة  إدارة مجمس أعضاء من عضو لكو اإلدارة مجمس جمسات حضور بدو

 :الوحدة مدير ونائب الوحدة مدير :ثانيا

ويتم . الوحدة مدير نايب ولمسيد بالكمية الجودة ضمان وحدة مدير السيد من لكو شيرية مكافأة تصرف
 ومسيولي ميام العمو بالوحدة وذلك باحتساب يصرف المكافآت لمسادة رؤساء المعايير والفريي التنفيذ

 . ساعات العمو اإلضافية

 :واإلداري والمالي الفني الجهاز :ثالثا

 لمجيد مكافآت الفيات ىذه وتمنح االختبار تحت  (ج)ثان،  (ب) أوو، (أ)وظيفية  فيات ثلث إلى يقسم

 :التالي النحو عمى اإلضافي
 

 االختبار تحت (ج) ثان (ب) أول (أ)

 لمساعة جنية 15 جنية لمساعة 20 جنية لمساعة 3٠
 

 :واإلداري واملايل الفنً اجلهاز لعمل املنظمت القىاعد
 

 :التالية الضوابط وبمراعاة الوحدة مدير من بموافقة واإلدارية والمالية الفنية باألعماو التكميف يكون

 سنوات ثماني عن ال تقو وخبرة عالي جامعي مؤىو (أ) األولى الفية.  
 سنوات خمس عن ال تقو وخبرة عالي جامعي مؤىو (ب)الثانية  الفية.  

 سنتان عن ال تقو وخبرة عالي جامعي االختبار مؤىو تحت (ج) الثالثة الفية.  

 و الوحدة مدير /د.أ السيد موافقة عمى بناءا الوحدة عمو يتطمبيا أخرى لفيات المكافآت صرف ويجوز
 .بالوحدة العاممين لمسادة المقررة الساعة قيمة عمى ال يزيد بما قيمتيا تكون
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 :االنتق االت :رابعا

  .لمدولة اإلداري الجياز بيا المعموو السفر بدو اليحة تطبي

 :العمل وورش التدريب :مساخا

 التدريس ىيية أعضاء غير من مستواىم في ومن التدريس ىيية أعضاء المحاضرين

 جنية 5٠ جنية 1٠٠ الساعة أجر

 :اإلعداد على القائمني ملكافآث بالنسبت

 والعماو واإلداريين لمماليين التدريبية الدورة أو العمو ورشة انعقاد أيام من يوم لكو ساعات 3 احتساب يتم
 قيمة أساس عمى المكافأة وتحسب ،(يوم لكو معاونة خدمات عامو إداري ومسيوو مالي مسيوو بواقع)

 .أعله المدرجة الساعات

 :األجهزة شراء :سادسا

 .اإلدارة وعميد الكمية مجمس وموافقة الوحدة مدير /د.أ السيد من عرض عمى بناءا األجيزة شراء يتم

 :السلف :سابعا

 أن عمى لذلك المنظمة لمقواعد وفقا تسويتيا يتم أن عمى جنية 3٠٠٠ أقصى بحد مؤقتة سمفو صرف يتم

 مدير /د.أ السيد من اقتراح عمى وبناء بالوحدة العاممين السادة أحد باسم السمفة بقيمة الشيك يستخرج

 .الوحدة

 :والمؤتمرات التدريبية والدورات العمل ورش في االشتراك :ثامنا

 من أو) إدارة الوحدة مجمس وموافقة الوحدة السيد مدير من اقتراح ضوء وفى الوحدة ميزانية من يكون

 .(اإلدارة مجمس يفوضو

  ممروف ات شراء المستلزمات   :تاسعاًا 

 اإلنترنت – المحموو – التميفون – والضيافة البوفيو – المطبوعات – الكتابية األدوات)مثو  وىى – 

 .(السابقة البنود في تدرج لم التي المصروفات من وغيرىا

 الوحدة وعميد الكمية مدير السيد بموافقة منيا الصرف يكون.  

 :المرف ا تماد : اشراًا 

 .عميد الكمية من السابقة لمبنود الصرف اعتماد يكون
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 :الالئحة سريان : الحادي  شر

 2019/2020 المالي العام من اعتبارا الليحة بيذه العمو يبدأ

 :الدخل ممادر : الثانى  شر

 .سنويا الوافدين الطمبة من طالب كو مصروفات من مصري جنيو 1٠٠ مبمغ . أ

اإلدارة ومجمس الكمية مثو مركز الخدمة العامة وصندوي  مجمس يعتمدىا أخرى إيرادات أي . ب
 .الخدمات التعميمية والصناديي الخاصة

 


