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 تًٓٛذ:

انزؼهًٛٛخ، رؤرٙ انغٕدح كٙ يوذيخ االْزًبيبد كٙ ػٕء انزوذو انؼهًٙ ٔانزوُٙ انًزالؽن ٔرضاٚذ ؽذح انًُبكغخ ثٍٛ انًئعغبد      

االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ، كٛزغبٔص يلٕٓو انغٕدح يؼُبِ انزوهٛذ٘ ٔانز٘ ٚؼُٙ عٕدح انًُزظ أٔ انخذيخ نٛشًم عٕدح انكهٛخ ثٓذف رؾوٛن سؿجبد 

األداء ٔانؼًم، يٍ أعم رؾغٍٛ َٕػٛخ انًُزلؼٍٛ انذاخهٍٛٛ ٔانخبسعٍٛٛ، انزؾكى كٙ انٕهذ، روهٛم انزكبنٛق، رؾغٍٛ ٔرطٕٚش انؼًهٛبد ٔ

لبػهخ كٙ انخشٚظ ٔيؾبٔنخ االسروبء ثكلبٚزّ انؼهًٛخ، ٔايكبَبرّ انًُٓٛخ نهٕطٕل ثّ انٗ انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ نهغٕدح، يغ انزؤكٛذ ػهٗ انًغبًْخ ان

ثُبء ػهٗ رنك؛ رى اَشبء ٔؽذح ػًبٌ ػًهٛخ انزطٕٚش ٔانزغذٚذ ثٓذف يٕاكجخ انزطٕس انؼبنًٙ، ٔرؾوٛن عٕدح خذيخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ. ٔ

انغٕدح ٔروٛٛى األداء ٔاالػزًبد ثبنكهٛخ، كوذ رى انًٕاكوخ ػهٗ اَشبء ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ثًٕعت هشاس يغهظ انغبيؼخ ثزبسٚخ 

 .ؽٛش رى رؾذٚذ يوش خبص نهٕؽذح ثبنكهٛخ.71/6/5172

 ٔتتضًٍ انالئحح انذاخهٛح نهٕحذج انًٕاد انتانٛح :

 

  (:اإلطار انقا1ََٕٙ)يادج 

ٔكوًب ألؽكبو انًٕاد ٔانذ٘ أَشئ  ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ْٗ ٔؽذح ػهًٛخ يغزوهخ رزجغ ػًٛذ انكهٛخ اداسٚب ٔيشكض ػًبٌ انغٕدح ثبنغبيؼخ كُٛب

 ٔرؼذٚالرّ.  7415نغُخ  94ٔيبثؼذْب كٙ انالئؾخ انزُلٛزٚخ نوبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد سهى  711

    ( رؤٚح انٕحذج2يادج )

عبيؼخ  كلش انشٛخ   أٌ رظجؼ ٔاؽذح يٍ أْى انٕؽذاد انًُبظشح ػهٗ يغزٕٖ انغبيؼخ كٗ   - رزطهغ ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثكهٛخ انزًشٚغ

 يغبل رطجٛن أَشطخ ػًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔؽغش انضأٚخ كٙ ؽظٕل انكهٛخ االػزًبد.

  (  رسانح انٕحذج   3يادج )

عبيؼخ  كلش انشٛخ  ثبهبيخ َظبو داخهٗ نهزوٕٚى انًئعغٗ ٔانزؼهًٛٗ انشبيم ٔانًغزًش ثًب   -رزؼٓذ ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثكهٛخ انزًشٚغ 

 ٚؾون سإٚخ ٔسعبنخ انكهٛخ كٙ ػٕء اعزٛلبء يؼبٚٛش انٓٛئخ انوٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد، ٔاالسروبء ثبألداء انزؼهًٛٙ ٔانجؾضٙ

 ًغزًغ  انٗ انذسعخ انًئْهخ نالػزًبد األكبدًٚٙ نهكهٛخ .  ٔخذيخ ان
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 ( أْذاف انٕحذج  4يادج )

عبيؼخ كلش انشٛخ   انٙ روٕٚى األداء األكبدًٚٙ ٔاإلداس٘ ٔانًغزًؼٙ نزطٕٚش انؼًهٛخ  -رٓذف ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح  ثكهٛخ انزًشٚغ 

ؾظٕل ػهٙ االػزًبد يٍ هجم انٓٛئخ انوٕيٛخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔ االػزًبد ٔرنك انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ٔخذيخ انًغزًغ  ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔرنك نه

 يٍ خالل : 

 رٓٛئخ انكهٛخ نهٕكبء ثًزطهجبد ٔيؼبٚٛش انٓٛئخ انوٕيٛخ نؼًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد.  .7

ٔيؼبَٔٛٓى ٔكبكخ انؼبيهٍٛ  َشش صوبكخ انغٕدح ٔانؼًم ػهٗ انزؾغٍٛ انًغزًش نألداء انًئعغٗ  ٔاألكبدًٚٙ ثٍٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ .5

 ثبنكهٛخ ٔانطالة. 

رٕؽٛذ انؼالهخ ثٍٛ انكهٛخ ٔانًغزًغ يٍ خالل رؾغٍٛ انخذيبد انزٙ روذيٓب انكهٛخ الكزغبة صوخ انًغزًغ كٙ يخشعبد انؼًهٛخ  .7

 انزؼهًٛٛخ ثبنكهٛخ. 

ٔانجؾضٛخ ٔانخذيخ انًغزًؼٛخ داخم انكهٛخ )انًؼبٚٛش ٔػغ َظبو ٔيؼبٚٛشنهًزبثؼخ انذاخهٛخ ٔروٕٚى االداء كٙ كبكخ االَشطخ انزؼهًٛٛخ  .9

 –األثؾبس ٔاألَشطخ انؼهًٛخ األخشٖ  –انًشبسكخ انًغزًؼٛخ  –عٕدح كشص انؼًم  –انجشَبيظ انزؼهًٛٙ  –األكبدًٚٛخ انًشعؼٛخ 

 كؼبنٛخ اداسح انغٕدح ٔانزؾغٍٛ(.

 اػذاد ٔيشاعؼخ انزوبسٚش انغُٕٚخ انزارٛخ نهكهٛخ.  .2

جبدنٛخ يغ ْٛئبد ٔيُظًبد ػًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد ػهٗ انًغزٕٖ اإلههًٛٙ ٔرنك يٍ خالل رٕكٛش انخجشاد انالصيخ اهبيخ ػالهبد ر .6

 ٔروذٚى انذػى انلُٙ ثٓذف انؾظٕل ػهٗ االػزًبد.

 .رؾٕٚم انكهٛخ انٗ اإلداسح اإلنٛكزشَٔٛخ ٔصٚبدح يغبالد انزًٛض ٔرؼظٛى االعزلبدح يٍ يظبدس انًؼهٕيبد .1

 نلُٙ انالصو إلداساد انكهٛخ نًغبػذرٓب ػهٗ انوٛبو  ثٕاعجبرٓب رغبِ  َظبو ػًبٌ انغٕدح . روذٚى انذػى ا .8

 رًُٛخ انكٕادس انجششٚخ يٍ خالل رُظٛى انذٔساد انزذسٚجٛخ ٔٔسػ انؼًم انزٗ رذػى ٔرؾلض ػًهٛخ ػًبٌ انغٕدح انشبيهخ ٔاالػزًبد .4

 انؼًم ػهٗ رلؼٛم يشبسكخ انطالة كٗ رطجٛن يؼبٚٛش انغٕدح .71

 ( انٓٛكم انتُظ5ًٗٛيادج )

 ٚتكٌٕ انٓٛكم انتُظًٛٙ نٕحذج ضًاٌ انجٕدج تانكهٛح يٍ يجهسٍٛ:

 تشكٛم يجهس إدارج انٕحذج ،ٔٚختص تزسى انسٛاساخ.االٔل : 

 :َٙيجهس تُفٛذ٘ نهٕحذج ، ٔٚتٕنٗ تُفٛذ قزاراخ يجهس اإلدارج  انثا 
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 مجلس ادارة الوحدة

 رئيس مجلس االدارة

()عميد الكلية  

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 

 )نائب رئيس مجلس االدارة(
 

 سكرتارية الوحدة رؤساء االقسام العلمية
 

 نواب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 

 منسقى معايير الجودة  اللجان التنفيذية 

لجنة النشر واالعالم 

لجنة المراجعة الداخلية 

لجنة االستبيانات 

 لجنة التدريب والموارد

 البشرية 

لجنة الشكاواى والمقترحات 
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 ( يجهس إدارج انٕحذج6يادج )

ٚشكم يغهظ اداسح انٕؽذح ثزششٛؼ يٍ األعزبر انذكزٕس ػًٛذ انكهٛخ ٔثوشاس يٍ يغهظ انكهٛخ  صى ٚزى  اػزًبدِ يٍ األعزبر انذكزٕس سئٛظ 

 انغبيؼخ ٔٚكٌٕ رشكٛهخ نًذح صالس عُٕاد.

: يجهس إدارج انٕحذج   تزئاسح عًٛذ انكهٛح ) رئٛساا نًجهس اإلدارج( ٔعضّٕٚ كالا يٍ:أٔالا

 أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ. -7

 أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ. -5

 أ.د/ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ. -7

 ٌ انغٕدحيذٚش ٔؽذح ػًب -9

 أؽذ يؼبَٔٙ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ رٔ٘ انخجشح. -2

 أيٍٛ انكهٛخ يًضاًل ػٍ انغٓبص اإلداس٘. -6

  .عُٕٚب كٗ ثذاٚخ انؼبو انذساعٗ ٚزى اخزٛبسْى ؽبنت ٔ ؽبنجخ يٍ انطهجخ انلبػهٍٛ كٙ األَشطخ انطالثٛخ -1

 ػؼٕ ٔاؽذ أٔ أكضش يٍ رٔ٘ انخجشح كٙ يغبل ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ. -8

 ضهٍٛ ػٍ انغٓبد انًغزلٛذح.اصٍُٛ يً -4

 ثاَٛاا: انًجهس انتُفٛذ٘ نهٕحذج:

 يذٚش ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح.                        -7

 َٕاة انٕؽذح.                                       -5

 سإعبء انهغبٌ. -7

 يُغوٗ انًؼبٚٛش.  -9

 انغٓبص االداسٖ -2

 يؾبعت يبنٙ. -6

 ؽالة -7
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 تانكهٛح: انجٕدج ضًاٌ ( إختصاصاخ يجهس إدارج ٔحذج7يادج )

 تانكهٛةح انتعهٛى جٕدج إستزاتٛجٛح ضٕء انٕحذج فٙ أغزاض تحقق انتٙ انعًم َٔظى ٔتزايج انسٛاساخ إقزار انٕحذج إدارج يجهس ٚتٕنٗ

 :ٚهٗ تًا انًُظًح ٔٚختص ٔانهٕائح انقٕاٍَٛ إطار ٔفٙ انجايعح، ٔ

  االخزظبطدبد ٔانزٕطدٛق اندٕظٛلٙ نهغٓدبص اإلداس٘ ٔانلُدٙ ٔانؼدبيهٍٛ ٔػغ ٔاػزًبد انُظبو انذاخهٙ نهؼًم كٙ انٕؽذح ٔرؾذٚدذ

 ثٓب ٔٔؽذارٓب انذاخهٛخ انًخزهلخ.

 نهكهٛخ انًخزهلخ انخبطخ ثبألهغبو انزوبسٚش ٔكزنك انؼًم، عٛش ؽٕل انٕؽذح يذٚش ثٕاعطخ انًوذيخ انزوبسٚش كٙ انُظش. 

 انغدٕدح ػدًبٌ َٔظدى انزؼهدٛى انؼدبنٗ، رطدٕٚش ثؤَشدطخ انؼالهدخ راد انغٓدبد يدغ انزؼدبٌٔ ؽغدٍ ركلدم انزدٗ انزلبػدم َظدى اهدشاس 

 .ٔاإلػزًبد

  ػهٛٓدب نهًٕاكودخ رًٓٛدذًا اإلعدزشارٛغٛخ نهكهٛدخ انخطدخ يدٍ ٔانًُجضودخ انٕؽدذح يدذٚش يدٍ انًوذيدخ انزُلٛزٚدخ انزؾغدٍٛ خطدؾ دساعدخ 

 .نهزُلٛز انالصيخ اإليكبَٛبد ٔرٕكٛش انكهٛخ يغهظ يٍ ٔاػزًبدْب

 نهٕؽدذحٔ  انًغهدظ انزُلٛدزٖ ألػؼدبء انزشدغٛؼٛخانًكبكآد ٔانؾدٕاكض  رٕصٚغاػزًبد  انٕؽذح يذٚش اهزشاػ ػهٗ "ءثُب اإلداسح نًغهظ

 .انكهٛخ ػًٛذ يٍ رؼزًذ ػهٗ اٌ كٗ رُلٛز أَشطخ انغٕدح ثبنكهٛخ انؼبدٚخ ؿٛش انغٕٓد َظٛش ثبنٕؽذح  ٔاإلداسٍٚٛ انلٍُٛٛ

   يزبثؼخ هشاساد انًغهظ انزُلٛزٖ نهٕؽذح. 

   ٔ ٔاسعددبنّ انددٗ يشكددض ػددًبٌ انغددٕدح  انزوددبسٚش انذٔسٚددخ انزددٙ روددذو ػددٍ عددٛش انؼًددم ثبنٕؽددذح اػزًددبد انزوشٚددش انغددُٕٖ نهٕؽددذح

 ثبنغبيؼخ.

  اػزًبد رشكٛم انلشٚن انزُلٛزٖ ٔانهغبٌ انخبطخ ثبنٕؽذح 

  .اػزًبد انؼوٕد ثبالرلبهبد يغ انًزؼبيهٍٛ يغ انٕؽذح 

  .اػزًبد انهٕائؼ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانلُٛخ انخبطخ ثبنٕؽذح 

   .اػزًبد ػوذ اعزًبػبد َٔذٔاد ٔيئرًشاد ثبنزؼبٌٔ يغ انغٓبد األخشٖ انًٕعٕدح ثبنغبيؼبد ٔخبسعٓب 

 رزنٛم انؼوجبد اإلداسٚخ ٔانلُٛخ انزٗ هذ رٕاعّ َشبؽ انٕؽذح 

 

 كهٛح:تان انجٕدج ضًاٌ ( إجتًاعاخ يجهس إدارج ٔحذج8يادج )

ٚغزًغ يغهظ اإلداسح يشِ ػهٗ األهم شٓشٚب ٔرنك ثُبء ػهٗ دػٕح يٍ سئٛظ يغهظ اإلداسح أٔ ؽهت يٍ أؿهجٛخ أػؼبإِ ٔنكٙ ٚكٌٕ 

االعزًبع طؾٛؾب الثذ يٍ ؽؼٕس أكضش يٍ َظق األػؼبء ٔٚشأط انغهغخ سئٛظ انًغهظ ٔٚؾم يؾهّ انًذٚش انزُلٛز٘ نهٕؽذح كٙ ؽبنخ 

 ؤؿهجٛخ أطٕاد أػؼبء يغهظ االداسح ، كبرا رغبٔد ٚشعؼ انغبَت انزٖ ٚؼى سئٛظ يغهظ االداسح.ؿٛبثّ. ٔرظذس انوشاساد ث
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 ( اختصاصاخ رئٛس يجهس اإلدارج: 9يادج )

 .اهشاس اػزًبد انشإٚخ ٔانشعبنخ ٔاألْذاف اإلعزشارٛغٛخ ٔانغٛبعبد انؼبيخ نهٕؽذح 

  انذاخهٛخ انًُجضوخ يُٓب ٔاخزظبطبرٓب.اهشاس ٔاػزًبد انُظبو انذاخهٙ نهؼًم ثبنٕؽذح ٔانٕؽذاد 

 .اإلششاف ػهٗ اػذاد ٔرُلٛز انخطخ انغُٕٚخ نهؼًم ثبنٕؽذح 

 .رزنٛم انؼوجبد اإلداسٚخ ٔانلُٛخ انزٙ رٕاعّ َشبؽ انٕؽذح 

 تانكهٛح: انجٕدج ضًاٌ نٕحذج انًجهس انتُفٛذ٘ ( اختصاصاخ11يادج )

 نزُلٛز انوشاساد انزٗ ٚزخزْب يغهظ اداسح انٕؽذح.   ٔػغ انغٛبعبد 

 .يُبهشخ هشاساد يغئٕنٙ انًؼبٚٛش 

  .يُبهشخ هشاساد انهغبٌ انزُلٛزٚخ 

 ػهٗ يغهظ اداسح انٕؽذح.   ػشع هشاساد انهغبٌ انًخزهلخ 

 ( اختصاصاخ انًذٚز انتُفٛذ٘ نٕحذج ضًاٌ انجٕدج:11يادج )

زٕنٙ ٚؼٍٛ انًذٚشانزُلٛزٖ نٕؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ثزششٛؼ يٍ ػًٛذ انكهٛخ ٔيٕاكوخ يغهظ انكهٛخ ٔنًذح ػبيٍٛ يززبنٍٛ هبثهخ نهزغذٚذ.  ٚ

 انًذٚشانزُلٛزٖ نٕؽذح ػًبٌ انغٕدح رظشٚق ايٕس انٕؽذح اإلداسٚخ ٔاألكبدًٚٛخ ٔانلُٛخ كٙ اؽبس انغٛبعخ انؼبيخ نًغهظ االداسح ٔهشاسارّ

 ٔنّ ػهٙ ٔعّ انخظٕص االرٙ: 

 .دػٕح يغهظ اداسح انٕؽذح نالعزًبع ثشئبعخ ػًٛذ انكهٛخ 

 .اػذاد خطؾ انؼًم انالصيخ ٔاهزشاػ رشكٛم انهغبٌ ٔانزٕعّٛ ٔاإلششاف ػهٙ انؼبيهٍٛ ثبنٕؽذح 

 .اخزٛبس اػؼبء انٕؽذح يٍ ْٛئخ انزذسٚظ ٔاإلداسٍٚٛ ثُبء ػهٙ خجشارٓى كٙ ْزا انًغبل 

  دٔسٚب ثلشٚن انؼًم ٔيُغوٗ انغٕدح ثؤهغبو انكهٛخ ٔيشاعؼخ انزوبسٚش انًوذيخاالعزًبع 

 روذٚى روبسٚش دٔسٚخ نًغهظ اإلداسح ػٍ رطٕٚش انؼًم ثبنٕؽذح ٔكوب نًٓبو انهغبٌ انزُلٛزٚخ ثبنٕؽذح ٔانًشبكم انزٙ رؼٕم انوٛبو ثبنًٓبو  

 ًبٌ انغٕدح. االششاف كُٛب ٔاداسٚب ػهٙ انلشٚن انزُلٛز٘ ٔانؼبيهٍٛ ثٕؽذح ػ 

  ٔكوب نألَشطخ ٔاألػًبل انًٕكهخ انٛٓى ٔكوب اهزشاػ طشف انًكبكبد ٔانؾٕاكض الػؼبء انلشٚن انزُلٛز٘ ٔ انغٓبص اإلداس٘ نهٕؽذح

 نهٕائؼ ٔانوٕاٍَٛ ٔانوشاساد انخبطخ انًزؼهوخ ثٓزا انشؤٌ.

 ح ثبنغبيؼخ انزوذو ثبنزوبسٚش إلػزًبدْب يٍ يغهظ اإلداسح ٔاسعبنٓب انٙ يشكض ػًبٌ انغٕد 
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  ُّٕٚة ػٍ سئٛظ يغهظ اداسح انٕؽذح كٙ ؽبنخ ؿٛبث 

 يزبثؼخ ػشع ٔيُبهشخ يٕػٕػبد انغٕدح ػهٙ انًغبنظ انًزخظظخ ثبنكهٛخ 

 .يغبػذح يذٚش٘ يشبسٚغ انغٕدح انوبئًخ ثبنكهٛخ كٙ اَغبص يٓبيٓى 

 داسح انٕؽذح.يزبثؼخ رُلٛز انغٛبعبد انؼبيخ نهٕؽذح ثبالػبكخ انٗ يزبثؼخ رُلٛز هشاساد يغهظ ا 

 رًضٛم انٕؽذح أيبو انـٛش 

 ( إختصاصاخ َائة )أٔ َٕاب( يذٚز ٔحذج ضًاٌ انجٕدج12يادج )

ٚظذس يغهظ انكهٛخ هشاسا ثزؼٍٛٛ َبئت أٔ أكضش نًذٚش انٕؽذح يٍ ثٍٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ ثُبءا ػهٗ اهزشاػ يذٚش انٕؽذح نًذح 

 َبئت يذٚش ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح االرٗ:عُخ ٔاؽذح هبثهخ نهزغذٚذ.ٔرشًم اخزظبطبد 

 .ٚزٕنٗ انُبئت اخزظبطبد انًذٚشانزُلٛزٖ نهٕؽذح كٗ ؽبنخ  ؿٛبثخ 

 يؼبَٔخ انًذٚشانزُلٛزٖ نهٕؽذح كٗ رُلٛز اخزظبطبرخ 

 .ّاإلششاف ػهٗ أػًبل انًؼبٚٛش ٔانهغبٌ انزبثؼخ ن 

 ( انهجاٌ انتُفٛذٚح نٕحذج ضًاٌ انجٕدج تانكهٛح :13يادج )

انكهٛخ ٔثُبء ػهٗ اهزشاػ يغهظ اداسح ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبػزًبد رشكٛم انهغبٌ انزُلٛزٚخ ألَشطخ ٔؽذح ػدًبٌ انغدٕدح ثؾٛدش ٚوٕو يغهظ 

 ْٔٙ: ٚكٌٕ أػؼبئٓب يًضهٍٛ نكم األهغبو انؼهًٛخ ، ٔٚغٕص االعزؼبَخ ثؤػؼبء يٍ خبسط انكهٛخ كٗ ػؼٕٚزٓب 

 نغُخ انُشش ٔاالػالو 

 نغُخ انًشاعؼخ انذاخهٛخ 

 االعزجٛبَبد نغُخ 

  نغُخ انزذسٚت ٔانًٕاسد انجششٚخ 

 نغُخ انشكبٔاٖ ٔانًوزشؽبد 

 ( يٓاو ٔإختصاصاخ انهجاٌ انتُفٛذٚح14يادج )

 أال: نجُح انُشز ٔاإلعالو 

 رٕكٛش انًطجٕػبد ٔانًُشٕساد انزٙ ٚزى َششْب نضٚبدح ٔػٙ يغزًغ انكهٛخ ٔانغبيؼخ ثؤَشطخ انغٕدح  .7

 .  رٕصٚغ انًطجٕػبد انزٗ رُشش صوبكخ انغٕدح ثٍٛ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ  انًؼبَٔخ ، ٔاإلداسٍٚٛ ٔانطهجخ  .5

 . ػوذ َذٔاد صوبكٛخ نهزٕػٛخ ثضوبكخ انغٕدح .   .7

 ػوذ يؾبػشاد نًُبهشخ يبٚغزغذ كٗ يغٛشح انغٕدح يٍ أػًبل. .9

 َشش صوبكخ انغٕدح ثبنًغزًغ )داخهٛب (ً خبسعٛب  .2
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 نًٕهغ االنكزشَٔٙ نهكهٛخ ثظٕسح دٔسٚخ ٔ رـزٚزّ ثبنٕصبئن ٔانًؼهٕيبد انخبطخ ثؤَشطّ انكهٛخ.رؾذٚش ا .6

 انُشش ٔ اإلػالو ػٍ انذٔساد ٔ انُذٔاد راد انظهخ ثؼًبٌ انغٕدح.   .1

 اػذاد َششاد ػٍ أَشطّ انكهٛخ ٔ َششْب ثٍٛ انًغزلٛذٍٚ يٍ األؽشاف انًغزًؼٛخ  .8

 و أَغت انٕعبئم نُششْب .رغٓٛض انًٕاسد اإلػاليٛخ ٔ اعزخذا  .4

 ثاَٛا: نجُح انًزاجعح انذاخهٛح 

 يشاعؼخ روبسٚش نغُخ انذساعخ انزارٛخ ٔانزوشٚش انغُٕ٘ نهكهٛخ  . .7

 روٛٛى انًئششاد انًغزخذيخ كٙ انًؼبٚٛش ٔيخشعبرٓب.   .5

 يشاعؼخ انٕصبئن انًوذيخ ٔانزؤكٛذ ػهٙ يظذاهٛزٓب. .7

 وزشؽبد. يشاعؼخ خطخ انؼًم انًغزوجهٛخ ثًب رزؼًُّ يٍ ي .9

 انزؤكذ يٍ اعشاء انزؼذٚالد  االصيخ نًب رى يشاعؼزّ يٍ روبسٚش  .2

 انزؤكذ يٍ اػزًبد عًٛغ انزوبسٚش يٍ انهغبٌ انًخزظخ   .6

 يشاعؼخ رٕاكش يهلبد انًوشساد انذساعٛخ نكم كظم دساعٗ ٔ يطبثوزّ ثزٕطٛق انًوشس  .1

 انزارٛخ ٔ أػًبل انزوٕٚى ٔانًشاعؼخيشاعؼخ روبسٚش رُلٛز خطؾ انزؾغٍٛ انًٕػٕػخ كٙ ػٕء انذساعخ  .8

 ثانثا: نجُح اإلستثٛاَاخ  

 رؾذٚذ انجشَبيظ انضيُٙ نخطخ انؼًم كٙ اؽبس انزؼبٌٔ يغ نغبٌ انذساعخ انزارٛخ ٔانزوشٚش انغُٕ٘ نهكهٛخ  .7

 اػذاد االعزًبساد االعزوظبئٛخ نززٕاكن يغ انًؼبٚٛش انًطهٕثخ.  .5

 ػهٙ انًؼبٚٛش انًخزهلخ ؽجوب ألػذاد انكهٛخ. اعشاء اإلؽظبءاد ٔرؾذٚذ انؼُٛبد انًغزُذح .7

 رؾهٛم َزبئظ االعزًبساد االعزوظبئٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ نغُخ يؼبٚٛش انذساعخ انزارٛخ  .9

 راتعا:نجُح انتذرٚة ٔانًٕارد انثشزٚح 

 خ ٔ رؾهٛهٓب جٛٚم اعزجٛبَبد نزؾذٚذ االؽزٛبعبد انزذسػً .7

انغٓددبص  –انلُٛددٍٛ  –انٓٛئددخ انًؼبَٔددخ  –انجشددشٚخ ثبنكهٛددخ )أػؼددبء ْٛئددخ انزددذسٚظ اػددذاد خطددخ رذسٚجٛددخ نشكددغ كلددبءح ٔرًُٛددخ انًددٕاسد  .5

 االداسٖ( ثًب ٚغٓى كٗ رؾوٛن خطخ انكهٛخ ٔانٕطٕل نهغٕدح انشبيهخ.

 رُظٛى َذٔاد ٔٔسػ ػًم رذسٚجٛخ ٔهٛبط يشدٔدْب .7

 خايسا: نجُح انشكأاٖ ٔانًقتزحاخ

 ٔانًوزشؽبد ٔانزؼبيم يؼٓبٔػغ انٛخ ٔعٛبعخ يؼزًذح نزوذٚى انشكبٖٔ  .7

 يزبثؼخ شكبٖٔ ٔيوزشؽبد عًٛغ انؼبيهٍٛ ٔانطالة ٔانشد ػهٛٓب يٍ خالل انزؼبيم يغ انغٓخ انًُٕؽ ثٓب انشكٕٖ .5

 انزٕػٛخ نكم انلئبد ثبنُظبو انًزجغ كٙ روذٚى انشكبٖٔ ٔانًوزشؽبد.  .7
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 قساو األكادًٚٛح .انًُسق انذاخهٙ ألعًال ٔحذج ضًاٌ انجٕدج تاأل ( يٓاو ٔإختصاصاخ15يادج )

 انزُغٛن ٔاالششاف ػهٗ االعزًبػبد انخبطخ ثبنطهجخ نهزٕاطم يغ أَشطخ ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح 

 ٍيغبػذ يذٚش انٕؽذح نهشئٌٕ االداسٚخ .   رلؼٛم ٔرطجٛن االسشبداد انخبطخ ثُظبو انزٕصٛن نهٕؽذح انظبدسح ي 

 ذٚشح انٕؽذح .يزبثؼخ رؾذٚش هبػذح انجٛبَبد انخبطخ ثٕؽذح ػًبٌ انغٕدح يغ ي 

 . يزبثؼخ رطجٛن ٔرُلٛز انخطخ انغُٕٚخ ٔ اػذاد انًخطبثبد 

 ٔكزبثخ ٔيشاعؼخ يؾبػش االعزًبػبد يغ عكشرٛشح انٕؽذح هجم ػشػٓب ػهٗ انذكزٕسح , االششاف ػهٗ أػًبل انكًجٕٛرش

 يذٚشح انٕؽذح .

 . انًشبسكخ كٙ رغًٛغ االعزجٛبَبد يٍ انطهجخ ٔيشاعؼخ رلشٚـٓب 

 أَشطخ ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ . رذٍٔٚ اَغبصاد 

  رغًٛغ يخشعبد ٔٔصبئن نغبٌ انغٕدح انًخزهلخ 

 سكزتٛز ٔحذج ضًاٌ انجٕدج  ( يٓاو ٔإختصاصاخ15يادج )

 ٚخزض شبؿم ْزِ انٕظٛلخ ثبنًكبرجبد ٔانًشاعالد انخبطخ ثؤػًبل ٔيٓبو انٕؽذح ثٍٛ االهغبو ٔانطالة ٔانؼبيهٍٛ.

 نهٕحذج: انًانٙ ( انُظاو16يادج )

ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ْٗ كٛبٌ يؼزًذ ٚزجغ يجبشدشح ػًٛدذ انكهٛدخ شدؤَّ شدؤٌ االداساد انًخزهلدخ داخدم انكهٛدخ ٔثبنزدبنٗ ٚكدٌٕ 

اداسح انكهٛخ ٔرنك نهوٛبو ثًٓبيٓدب ٔانظدشف  نهٕؽذح يٛضاَٛخ عُٕٚخ رخظض يٍ انًٛضاَٛخ انزٗ رخظظٓب انغبيؼخ نهكهٛخ ػهٗ أٌ رؼزًذ يٍ 

 ٗ أَشطخ انًزبثؼخ ٔانزوٛٛى ٔانزٕػٛخ ٔٔسػ انؼًم ٔاػذاد انًطجٕػبد االصيخ .ػه

 ( آنٛح انعًم تانٕحذج:17يادج )

ٚذػٕ يذٚش  رغزًغ ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح شٓشًٚب أٔ ثُبًءا ػهٗ دػٕح يٍ انًذٚش انزُلٛز٘ ثبنٕؽذح أٔ ثطهت يٍ أؿهجٛخ أػؼبئّ. ٔ

ٕؽذح نالعزًبع ػٍ ؽشٚن انجشٚذ انذاخهٙ أٔ انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ أٔ انٓبرق انذاخهٙ نهكهٛخ ، ٔػهٗ انٕؽذح انغبدح سإعبء انهغبٌ ٔأػؼبء ان

 انغبدح سإعبء انهغبٌ ٔأػؼبء انٕؽذح رلؼٛم انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ انشعًٗ انخبص ثٓى ؽزٗ ٚزغُٗ يشاعهزٓى ٔاالرظبل ثٓى ػُذ انهضٔو.

  صالس اعزًبػبد يززبنٛخ نهٕؽذح دٌٔ اػززاس يكزٕة، ٚؼزجش رنك ػُذ رـٛت أ٘ سئٛظ نغُخ أٔ ػؼٕ ثبنٕؽذح ػٍ انؾؼٕس

 رخهٛبً يُّ ػٍ انًٓبو انًٕكهخ انّٛ ٔٚزكش رنك كٙ روٛٛى األداء انذٔس٘ انز٘ رؼذِ نغُخ انًشاعؼخ انذاخهٛخ.
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 خ رُظٛى االعزًبػبد ثبنٕؽذح ٚزى يٍ خالل أعُذح اعزًبع يغجوخ ٕٚػؼ ثٓب يٕػٕػبد االعزًبع ٔرٕهٛزبد انًُبهش

ٔانؼشع ٔانًغئٕل ػٍ ػشع كم يٕػٕع ٔانٕصبئن انًطهٕة اططؾبثٓب خالل االعزًبع يغ انزؾذٚذ انًغجن نًٕػذ 

 انجذء ٔاالَزٓبء نكم يٕػٕع.

  ٌنكٙ ٚكٌٕ االعزًبع طؾًٛؾب الثذ يٍ ؽؼٕس أكضش يٍ َظق ػذد األػؼبء ٔٚشأط انغهغخ انًذٚش انزُلٛز٘ نٕؽذح ػًب

 ؿٛبثّ ٔرظذس انوشاساد ثؤؿهجٛخ االطٕاد. انغٕدح أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ كٙ ؽبنخ

 .ٚزغُٗ نشئٛظ انًغهظ دػٕح يٍ ٚشاِ يٍ انغبدح أػؼبء انهغبٌ انزُلٛزٚخ نؾؼٕس االعزًبع ٔنكٍ ال ٚؾن نّ انزظٕٚذ 

 ٚزى انزؼشٚق ثؼٕٛف االعزًبع أٔ انؾبػشٍٚ ثظلخ يشاهت كٙ أعُذح االعزًبع 

 ػهٗ عًٛغ األػؼبء انًطهٕة ؽؼٕسْى هجم االعزًبع ثٕهذ كبف  عكشرٛشح انٕؽذح يغئٕنخ ػٍ رٕصٚغ أعُذح االعزًبع

 ٔثبعزخذاو انٕعٛهخ انًُبعجخ نإلػالٌ يغ انزؤكذ يٍ رًبو اعزالو األعُذح

  ٚزى اخطبس يذٚش انٕؽذح سعًٛب يٍ هجم سإعبء انهغبٌ ٔاألػؼبء ػٍ أ٘ علش نًذح رضٚذ ػٍ أعجٕع خبسط أٔ داخم انجالد

يٕػذ انغلش يغ يٕػذ رغهٛى َزبئظ انًٓبو أٔ انزوبسٚش  ألهم، ٔػهٗ أٌ ٚوذو روشٚشا ارا رضايٍهجم يٕػذ انغلش ثؤعجٕع ػهٗ ا

ً يُّ ػٍ يغئٕنٛزّ رغبِ انٕؽذح ٔٚزكش رنك كٙ  . ٔٚشًم انزوشٚش يب رى اَغبصِ يٍ يٓبو ٔيٍ ٚخبنق رنك ٚؼزجش رنك رخهٛب

 انخبص ثّ.  روٛٛى األداء

 ٕٚػؼ ثّ   بسٚش سثغ عُٕٚخ ػٍ رطجٛن يؼبٚٛش انغٕدح ثٕاعطخ أهغبو ٔاداساد انكهٛخروٕو نغُخ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ثبػذاد رو

ً كٛٓب أعجبة انزؼضش ٔانًغئٕل أٔ انًغئٕنٌٕ   األَشطخ انزٙ نى رزى ٔانزٙ رؼضشد ٔروذيّ نهغٛذ يذٚش ٔؽذح انغٕدح يٕػؾب

 ػُّ

 بَٓى نزغهى انًٓبو ٔرغهٛى انُزبئظ كٙ انًٕػذ ػهٗ عًٛغ أػؼبء نغبٌ انٕؽذح ػًبٌ االرظبل انًغزًش ثُٛٓى ٔثٍٛ سإعبء نغ

 انًوشس نٓب ٔارا ؽذس ػكظ رنك ٚجهؾ سإعبء انهغبٌ سئٛظ انٕؽذح كزبثخ ؽزٗ ٚشكن رنك ثزوٛٛى األداء انشٓش٘ نهؼؼٕ.

 ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ػٍ  ٚؾظم انغبدح سإعبء انهغبٌ ٔعًٛغ أػؼبء ٔؽذح انغٕدح ػُذ انطهت ػهٗ شٓبدح يٍ ٔؽذح

ً ثٓب َزبئظ انزوبسٚش ػُٓى انلزشح ا نزٙ أيؼْٕب كٙ انؼًم َٕٔػٛخ انؼًم ثبنٕؽذح إلسكبهٓب ثبنغٛشح انزارٛخ انخبطخ ثٓى يشكوب

  ٔرنك نزوذًٚٓب انٗ يٍ ًّٚٓ األيش.

   ٚوٕو سئٛظ نغُخ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ثؼذ انزشبٔس يغ يذٚش انٕؽذح ثبثالؽ عًٛغ سإعبء انًؼبٚٛش ٔانهغبٌ ٔأػؼبء انٕؽذح

 ئظ روٛٛى األداء انذٔسٚخ شخظٛب أٔ ػٍ ؽشٚن انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ نكم يُٓى.ثُزب

  ارا سؿت أ٘ يٍ سإعبء انهغبٌ أٔ األػؼبء اعزجذال أٔ االػززاس ػٍ أؽذ أٔ ثؼغ أٔ كم انًٓبو انًٕكهخ انّٛ أٌ ٚزوذو

ٍ اػبدح رٕصٚؼٓب ٔأٌ ٚشكن ثطهجّ ثطهت نشئٛظ انٕؽذح هجم يشٔس صهش انًذح انًوشسح إلرًبو ْزِ انًًٓخ أٔ انًٓبو ؽزٗ ًٚك

 انًجشساد انذاػٛخ انٗ رنك.
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  ػهٗ يذٚش انٕؽذح أٌ ٚؼًم ػهٗ رزنٛم انظؼٕثبد ٔأعجبة انزؼضش كٙ انًٓبو هذس ايكبَّ ٔؽغت انًزٕكش نذّٚ يٍ اإليكبَبد

أػؼبء انٕؽذح نؼًبٌ ٔ يٍ خالل انزؼبٌٔ يغ اداسح انكهٛخ يًضهخ كٙ ػًٛذْب ٔأٌ ٚوذو انذػى ٔانؼٌٕ نكم سإعبء انهغبٌ ٔ

 ؽغٍ عٛش انؼًم.

  ٚغٕص نٕؽذح ػًبٌ انغٕدح االعزؼبَخ ثؼذد يٍ انطالة انًزًٛضٍٚ ثبنُشبؽ ٔانًجبدسح كٙ اَغبص األػًبل نهًؼبَٔخ كٙ رٕصٚغ

ٔعًغ االعزجٛبَبد ٔيغبػذح انهغبٌ كٙ ثؼغ األػًبل انلُٛخ ثبنٕؽذح َظٛش يُؼ شٓبداد روذٚش نٓى ػهٗ يؼبَٔزٓى كٙ 

   نغٕدح.أَشطخ ا

 ًٛذ ًٚكٍ اػبكخ ثؼغ انهغبٌ ٔ االَشطخ االخشٖ انٗ انهغبٌ انغبثوخ ؽجوًب نالؽزٛبعبد ثُبًءا ػهٗ ركهٛق يجبشش يٍ أ.د/ ػ

 ٘ نهٕؽذح.زانكهٛخ أٔ أ.د / انًذٚش انزُلٛ

 

 .انجايعحٔاالعتًاد يٍ رئٛس   انكهٛح يجهس يٕافقح تارٚخ يٍ إعتثارا انالئحح ْذِ تأحكاو (: ٚعًم18يادج )
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