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 ةلنشأا

ألعلى س المجلافقة وامم و 29/ 10/ 1996يخ رلجامعة بتاس امجلرار بقز كرلمانشئ أ

 :رار لقص افيما يلى نم و 12 / 2/ 1996يخ ربتا 168رار بالقت للجامعا

 رارق

ز كرم ءنشان إفى شأم  12 / 2 / 1996يخ ربتا 168)) م قت رألعلى للجامعاس المجلس ائير

 .صابع خادة ذات طحوكق يزقازلابجامعة وم لعلالعلمية بكلية ت اسادرالوث والبحا

.ت ألعلى للجامعاس المجلس ائيم ورلتعلير ايوز   

 

لة دلمعا ننيوالقت والجامعام ايظتنن فى شأ 1972لسنة  49م قون رلقاناعلى ع الطإلد ابع **

 . له 

ون يه لقانذلتنفيالالئحة دار ابإص 1975لسنة  809م قرية ورلجمهس ائيرار رعلى قو **

 . لة له دلمعرارات القت والجامعام ايظتن

  29 / 10 / 1996 .يخ ربتاق يزقازلاجامعة س فقة مجلواعلى مو **

ض يضنا فى بعوبتف 16 / 8 / 1994يخ ربجلسته بتات ألعلى للجامعاس المجلرار اعلى قو **

 . ت بالجامعاص لخااابع طلدات ذات احولء انشاإفقة على والمابينها ن موت إلختصاصاا

 ررق

 "لى وألدة الماا" 

ه رعتباوا قيزقازلابجامعة وم لعلالعلمية بكلية ت اسادرالوث والبحز اكرمء نشاإعلى ق فوا

 .ص ابع خادة ذات طحو

 "لثانية دة الماا" 

 .رارلقذا اهذ لمختصة تنفيت الجهااعلى جميع 
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 زكرلماية رؤ                                      

 

 

              

 زكرلماسالة ر              
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 زكرلمداف اهأ                                                

لمعملية التحاليل راء اجوالعلميةٕت الحسابات واماولمعلت امادبخق بكل ما يتعلم لقياا- ١ 

ت سساؤلمت والهيئاك الذكولجامعة واوم لعلالعلمية بكلية م العلمى لألقساث البحا ألعمال

 .لمختلفةا لعلميةا

لعلمية المشاكل امة فى معالجة زلالرات اإلستشام ايدتقولعلمية ب األساليق ابيطت- ٢ 

 .عةولمتنا

ت ماولمعلدر ابمصاز كرلمط ابورلعلمية ت المجاالالعلمية فى كافة ت البياناد اعواقء بنا- ٣ 

 .لعالمى وامى ولقن اييولمستالمجال على ذا افى هرى ألخز اكرالمامع ون لتعاوالعلمية ا

ت  لهيئات واسساؤلمت والجامعاافى رى ألخالعلمية ز اكرالمالعلمية مع ط ابروالق اثيوت- ٤

 .لمختلفة ا

 .لعلمية ت الحسابات واماولخاصة بالمعلت اسادرالوث والبحراء اجإلمساهمة فى ا- ٥ 

 وملعلت ايجى كليارخدم لتى تخوالمتخصصة العلمية ت المجاالايبية فى درتم دورات يظتن- ٦

 .إلنتاجية الكفاية افع ورية رلبشوى القالتنمية رى ألخالعملية ت الكلياوا

ة على لعلميرات اتمؤلمدوات والند اعقرات ولنشوالعلمية ت المجالادار صإلمساهمة فى ا    7-  

 .لعالمىوامى ولقن اييولمستا
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 لعلميةت اسادرالوث والبحالمركز تنفيذيةلالالئحة ا مواد

 : النشأة (1)دةما

له ون يكو صابع خادة ذات طحوكوم لعلا / لعلمية بكليةت اسادرالوث والبحز اكرينشأ م -

 .ق يزقازلا جامعةوم لعلا /ه كلية رمق، ولفنية واية دارإلوالمالية ون الشئإدارة اإلستقالل فى ا

 زكرلمداف اهأ) 0)دةما

 لمعمليةالتحاليل راء اجوالعلميةٕت الحسابات واماولمعلت امادبخق بكل ما يتعلم لقياا-1

ت سساؤلمت والهيئاك الذكولجامعة وم والعلالعلمية بكلية م العلمى لالقساث البحاألعمال 

 .لمختلفة العلمية ا

 . عة ولمتنالعلمية المشاكل امة فى معالجة زلالرات اإلستشام ايدتقولعلمية ب األساليق ابيطت-2

ت ماولمعلدر ابمصاز كرلمط ابورلعلمية ت المجاالالعلمية فى كافة ت البياناد اعواقء بنا-3

 . لعالمى وامى ولقن اييولمستاجال على لمذا افى هرى ألخز اكرالمامع ون لتعاوالعلمية ا

ت لهيئات واسساؤلمت والجامعاافى رى ألخالعلمية ز اكرالمالعلمية مع ط ابروالق اثيوت-4

 .لمختلفة ا

 .لعلمية ت الحسابات واماولخاصة بالمعلت اسادرالوث و البحراء اجإلمساهمة فى ا-5

 وملعلت ايجى كليارخدم لتى تخوالمتخصصة العلمية ت المجاالايبية فى درتم دورات يظتن-6

 .إلنتاجية الكفاية افع ورية رلبشوى القالتنمية رى ألخالعملية ت الكلياوا

رات تمؤلمدوات والند اعقرات ولنشوالعلمية ت المجالدار اصإلمساهمة فى ا-7

 . ميلعالوامى ولقن اييولمية علىالمستلعا

 :آلتية اعية رلفدات احولز اكرلمم ايض

 .ظم لنوات ماولمعلدة احو .1

 .لعلمية ت الحاسبادة احو  .2

 .لعلمية وث البحرات واإلستشادة احو .3

 لجامعة س افقة مجلوابمك لون ذيكز وكرلمت الباطبقاً لرى طخأعية رفدات حم وضوز يجو. 
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 الوحدات الفرعية للمركز                            

 

 التنظيمي للمركزالهيكل                             

 

 

مركز البحوث و الدراسات 
 العلمية

وحدة  -3
االستشارات و 
 البحوث العلمية

وحدة  -2
 الحسابات العلمية

 وحدة المعلومات  -1

 و النظم

عميد الكلية 
 رئيسا

استاذ متخصص 
 مديرا تنفيذيا

عضو هيئة 
تدريس متخصص 

 عضوا

عضو هيئة 
تدريس متخصص 

 عضوا

وكيل الكلية لشئون 
خدمة المجتمع و 
تنمية البيئة نائبا 

 للمدير

أمين الجامعة 
المساعد لشئون 

 البيئة عضوا
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 :دارة إلس اتشكيل مجل 3 )) دةما         

على ءاً لجامعة بناس ائين رمرار بقوات ثالثة سندة لمدة حولا /زكرلمس إدارة ايشكل مجل 

 لبيئة اتنمية ولمجتمع امة دخون شئس مجلد عتماوا لكليةس افقة مجلوامولكلية د اعميراح قتإ

على ك لد وذإلعتماائيسه فى ض ريولبيئة تفاتنمية ولمجتمع امة دخون شئس لمجلوزيجو. 

 :لتالى و النحا

 لكليةد اعمي /د .أ -1

 لبيئةاتنمية ولمجتمع امة دخون لكلية لشئاكيل و /د .أ -2

 زكرلمالمختصة بعمل م األقسان ابالكلية مذ ستاأ -3

 لمجتمعامة دخون لشئد لمساعالجامعة ن اميأ /د .أ -4

 (ز كرلما عملفى مجال ن لمتخصصين ام)بالكلية س يدرلتاهيئة أعضاء ن من ثناإ -5

 :دارةإلس امجلم مها 4 )) دةما

ضع ووه ورمف أيرتصونه ولمهيمنة على شئاة طلسلو اهدة حولا /ز كرلمس إدارة امجل

 .ية دارإلوالمالية الالئحة اضحه فى ولمت ااطلسلاله وضه راغق ألتى تحقاسياساته 

 :دارة إلس امجلت جتماعاإ 5 )) دةما

نائبه أو ئيسه ن ره موعدعلى ء بنار ألقل كل شهاعلى دة حرة وامز كرلمس إدارة ايجتمع مجل

د لسيالى إته راراتبلغ قس ولمجلء اعضاف أنصن مر كثن أقع مومب لطبأو فى حالة غيابه 

لجامعة خالل س ائيرلى إفعها رلبيئة لاتنمية ولمجتمع امة دخون لجامعة لشئس ائيب رنائ /د .أ

 .ها دها إلعتمادوريخ صرتان مر ألكثاعلى م ياأثمانية 

 :ختصاصاته دٕةواحولا /ز كرلمر ايدمن تعيي 6 )) دةما        

) لكلية ذة اساتن أبين مد يدقابلة للتجوات ثالثة سندة لمدة حولا /ز كرلمر ايدلجامعة مس ائين ريعي

كيل و) دة حولس إدارة امجلس ئيب رشيح نائرعلى ت اً ءبنا( ز كرلمافى مجال عمل ن لمتخصصيا

س ئيب رنائد عتماوا دارةإلس امجلس ئيرفقة وامو( لبيئة اتنمية ولمجتمع امة دخون لكلية لشئا

 .لبيئة اتنمية ولمجتمع امة دخون لجامعة لشئا
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 :ب لمكتاتشكيل هيئة  7 )) دةما   

ء بناب هل عالى مناسؤعلى من لحاصلين امدارة إلس امجلن مرار بقدارى إو ل مالىٕومسئن يعي

 .دة حولا /ز كرلمون اشئإدارة نته فى ولمعاك لز وذكرلمر ايدشيح مرعلى ت

 دة حولا /ز كرلمالية للمواية دارإلالالئحة ا

 تاطلسلوالعامة م االحكاا: ل وألب الباا

  العامةم حكااأل: ل وألم القسا

 8 )) دةما

تها وادارلٕواألمك افى تلرف لتصايخضع وها بنفسه ريديوله وامأفى دة حولا /ز كرلمرف ايتص

 .لالئحة اه ذهم الحكادة حولا /ز كربالمت لحسابام ااظنو

 السلطات: لثانى ا ملقسا

 9 )) دةما

دة حولا /ز كربالمن ليوللمسئون ية يكذلتنفياالئحته ت ولجامعام ايظتنون قانم حكات اعارامع م

 :لتالية ت اإلختصاصات وااطلسلا

 :دارة إلس امجل: الً أو

 دةحولا /ز كرلمالية للمواية دارإلو الفنية والعلمية ون المتعلقة بالشئائح واللت والسياسااضع و 1-

ه راما يذ تخام وافى نهاية كل عادة حولا /ز كرلمالى للمز اكرلمو الختامية ت الحسابارار اقا 2- 

 .راراتقن بشأنها م

 .لتاليةوام األعأو التالى م اللعادة حولا /ز كرية للمطيطلتخانة وازلمروع امشداد عا 3-

  .منهلمنبثقة ن اللجادارة واإلس امجلت جلساور حضت منح مكافآد عواضع قو 4- 

 .دة حولا /ز كرمللرد لتى تت اعارلتبت والهباال وقبد عواضع قو -5

لمحلية ت اماظلمنت و الهيئات واكارلشص واالشخاامع رم لتى تبت االتفاقاد اعواضع قو 6-
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 .دةحولا /ز كرلمط انشات ألجنبية فى مجاالوا

ن مدة حولا /ز كرعليا مناسبة للمت هالؤعلى من لحاصلين امدارى إلأو المالى ال ولمسئن اتعيي 7-

 .دةحولا /ز كرلمر ايدشيح مرعلى تءبالجامعة بنان لعاملين ابي

أن لمهنة على الة زاوبمم لهص خرلمس ايدرلتاهيئة ء عضان أبين مت جع للحسابارامر ختياا 8-

 .مكافأتهد يدتحولحاجة د انى عنوانقر مستشار ختياس اللمجلوز يجوية ولسنامكافأته د يدتحم يت

 .لعمل بهر امتابعة سيدة وحولا /ز كرلمزات انجان اية عدورلر ايرلتقاافى ظر لنا -9

لعلمية رات ايازبالم لقياوالعلمية دوات النرات واتمؤلمافى دة حولا /ز كرلمافقة على تمثيل والما -11

 .رج للخا

دات لمعوا زةلالجهوات تها ثالثة سندموز لتى تتجادات ايورلتوالصيانة ر واإليجاود اعقد عتماا-11

 .دة حولا /ز كرلخاصة بالما

 .ت المركزختصاصااخل فى دمسائل تن ضه مرعدارة إلس امجلس ئيرى رفى كل ما يظر لنا-12

 دارةإلس امجلس ئيرمهام : ثانيا

 .لمختلفة اة طألنشاجه أوفى دة حولا /ز كرلماحصيلة ن مرف بالصص خيرلتا -1

 .دة حولا /ز كرللمؤدى لتى تاألعمال ن اعت لمكافآد اعتماا -2

وات ثالثة سنوز ال تتجاوسنة ن عد يزلتى تدات ايورلتوالصيانة ر واإليجاود اعقد عتماا -3

 . ز كرلخاصة بالمزة الالجه

م يدتقذر يتعدة وحولا /ز كرللمؤدى تت مادية مقابل خدية مبالغ نقوتسرف وصد عتماا -4

وع مجمد يزيوز أن اليجرة وجنيه فى كل من مائتا ( جنيه 200 )دود عنها فى حدات مستن

 .جنيه ن لفاأ ( جنية 2000 )ن عدة حوالالسنة المبالغ فى ك اتل

لمحلية ت اماظلمنت والهيئات واكارلشص واألشخاامع رم لتى تبت االتفاقاود والعقد اعتماا -5

لجامعة س ائيب رلى نائوع إجرلد ابعدة حولا /ز كرلمط المتصلة بنشات المجاالاألجنبية فى وا

 .لبيئة اتنمية ولمجتمع امة دخون لشئ

د عوافقا للقومنها رف للصز كرلمر ايدها مددلتى يحت اعارولمشوامج رالبانية زاميد عتماا -6
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 .ور ألمت ابقا لمقتضيادة وطلمعتما

 دارةإلس امجلس ئيب رنائمهام : ثالثاً 

 .تختصاصان امضه فيه وفيما يفوفى حالة غيابه دارة إلس امجلس ئيت راطلى سلويت  -1

 .ز كرلمر ايدمأعمال على ر لمباشراف اإلشا -2

 دةحولا /ز كرلمر ايدممهام : بعاً را

 .م فى نهاية كل عاز كرلختامية للمت الحساباداد اعاعلى راف الشا -1

س ئيب رلى نائوع إجرلد ابعر للغيز كرلمامها دلتى يقرات اإلستشات وامادلخر اسعارح أيقت -2

 .دارة إلاس فقة مجلوامدارة وإلس امجل

و  لتالىم العان اعدة حولا /ز كرية للمطيطلتخانة وازلمروع امشوة طألنشاة طخداد عا -3

 .لتالية وام األعا

 . فيها  رفلتصواتها وادارها رستثمادة واحولا /ز كرلمال وامر أبيدسائل تراح وقتا -4

 .دارة إلس اها مجلدديحأو ها ررلتى يقاة طألنشذ اعلى تنفيراف الشا -5

 .دة حولا /ز كرماليا بالمويا ادارلعمل ر اعلى سيراف الشا -6

س لتى يضعها مجلد اعوالقدود افى حر لغيامع دة حولا /ز كرلمالمتصلة بتعامل ود العقرام ابا -7

 .دارة إلا

 .ر خآعلمى ط نشاأو أى لعلمية رات اتمؤلمافى راك الشتراح اقتا -8

 .روع لمشاداف هق أبما يحقط للنشادة يدجت لعمل على تنمية مجاالا -9

عنها دات مستنم يدتقذر يتعز وكرللمؤدى تت مادية مقابل خدية مبالغ نقوتسرف أو صد عتماا-11

يا وجنيه سنف لا( جنية  1000) وز بما ال تتجارة ومائة جنيه فى كل م( جنيه  100) دود فى ح

 .دارة إلس اها مجلريقأن على 

 .زكرللمنى ولقاندارى واإلوالمالى ال ولمسئاعمال أعلى راف الشا -11
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 :و اختصاصاتهز كرلمم امها

 .وملعلالعلمية بكلية م العلمى لألقساث البحالعلمية ألعمال المعملية التحاليل راء اجإ -1

 . لمختلفة العلمية ت اسساؤلمت والهيئاك الذكولجامعة وا

ية رلمصت الجامعاالعلمية لكافة م العلمى لألقساث البحالمعملية ألعمال التحاليل راء اجإ -2

 . لمختلفة ابية طلوالصناعية والعلمية ت اسساؤلمت والهيئاوا

 عةولمتنالعلمية المشاكل امة فى معالجة زلالرات اإلستشام ايدتقولعلمية ب األساليق ابيطت  -3

لعلمية ت اماولمعلدر ابمصاز كرلمط ابورلعلمية ت المجاالالعلمية فى كافة ت البياناد اعواقء بنا -4

 . لعالمى وامى ولقن اييولمستالمجال على ذا افى هرى ألخز اكرالمامع ون لتعاوا

 . لمختلفةا تلهيئات واسساؤلمت واعالجامافى رى ألخالعلمية ز اكرالمالعلمية مع ط ابروالق اثيوت -5

 .لعلمية ت الحسابات واماوبالمعل لخاصةت اسادرالوث والبحراء اجإلمساهمة فى ا -6

وم لعلت ايجى كليارخدم لتى تخوالمتخصصة العلمية ت المجاالايبية فى درتم دورات يظتن -7

 . إلنتاجية الكفاية افع ورية رلبشوى القالتنمية رى ألخالعملية ت الكلياوا

لعلمية على رات اتمؤلمدوات والند اعقرات ولنشوالعلمية ت المجالدار اصإلمساهمة فى ا -8

 . لعالمى وامى ولقن اييولمستا

 يةدارإلوالمالية ط ابوالضا

 ا هذقابة على تنفيرلوا العامة للمركز نةوازلما

 10 ) :) دةما 

فها رصدر لمقت النفقاوالحصيلة ظرة المنترادات اإلياجميع ز كرية للمطيطلتخانة وازلماتشمل 

. بهص خا ممنها قسق النفااجه وارد وأولمواع انن أموع لكل نون تكأن لتالية على السنة اخالل 

ضها على رلمالى لعال ولمسئن امة مدلمقت البيانااعلى ء نة بناوازلمروع امشز كرلمر ايدمد يعو

 .دارة إلس امجل
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 11 ) :) دةما

 :ن مز كرلمالية للمانة وازلمون اتتك

 .ز كرلجامعة للمايها ؤدلتى تت المساهماا -1

ز كرلمامها دلتى يقرى األخت امادلخرات واالستشاوايبية درلتوالعلمية ت امادلخامقابل  -2

 .راد ألفت واسساؤللم

 .لعلمية وارد المن اها مرغيت وعاوبطلماحصيلة بيع  -3

 .دارةإلس امجلراح قتاعلى ء لجامعة بناس التى يقبلها مجلت اعارلتبت والهباا -4

 .دارة إلس اها مجلريقرى خوارد أمأي  -5

 12 ) :) دةما

 :ما يلى ق النفااجه ن أوتتضم

 .ت لمكافآا -1

 .لعلمية اة طألنشث واألبحات واسادرالت انفقا -2

يبية درلتدورات الوالعلمية رات اتمؤلموالبحثية ت الحلقاوالعلمية دوات النم ايظتنت نفقا -3

 . ها ورحضو

 .رى ألخاية رلجات النفقاا -4

لمخصصة ألعماله ز اكرلمزة الصيانة بأجهث والتأثيزات والتجهيت و اسعاولتت انفقا -5

فقا و( نية زالميافى ت لنفقااه ذهف تصنيب ويوتبب يج) دة حولا /ز كربالمدات يدلتجوا

 .دارة إلس ايضعه مجلذى لم ااظللن

 13 ) :) دةما

 .لتالى م العان امو نيوي 30تنتهى فى و وليول يأوفى ز كرلمالية للمالسنة دأ اتب

 14 ) :) دةما

 :لتالىاجه ولاعلى دة لمعتموك البند احأفى ز كرللمن تفتح حسابا

 .لمحلى د ابالنقب حسا - ١ 

 .ألجنبى د ابالنقب حسا - ٢
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 15 ) :) دةما

بيعة عمله طمع ق لتى تتفرات االستماوف والكشت والسجالر وافاتدلك امساز اكرلمالى ويت

 .ئح واللن وانيوافقا للقول به ولمعمالمحاسبى ا ماظلنامع رض ال تتعارط أبش

 16 ) :) دةما

( ل أوقيع وت) زكرلمر ايدمأو نائبه دة أو حولا /ز كرلمس ادارة امجلس ئين رمت لشيكااقيع وت

 ( .ن قيع ثاوت) دة حولا /ز كرلمالى للمر ايدلموا

 17 ) :) دةما

د بعرف لصت العمليادة يؤلمدات المستناقيع مع كافة ويمه للتدتقد عنك لشيق افرايب أن يج

 .دة حولا /ز كرلمالى للمال ولمسئن اجعتها مرامد قيع عليها بما يفيولتا

 18 ) :) دةما

فى ب لمتسبايتحمل وفه رصف قولورا عليه فوب لمسحك البنر ااطخب ايجك لشيد افى حالة فق

ك لشيا رفصدم بعك لبنن امر اطخد ورود اال بعد ال فاقدبب ال يسحر ولنشف ايرمصاك لشيد افق

 .ن لشأذا ال بها فى هولمعمالمالية ن انيوالقق ابطتود ولمفقا

 19 ) :) دةما

دات حولا /ز كرالماعمال ألتمغة على وم اسب ورئرالضن افى شأدرة لصان انيوالقق ابطت

 .لمختلفة ا

 20 ) :) دةما

 .ز كرلمر ايدمن فقة مواألصحابها بمق جه حدون ولمحصلة رادات امضافة لاليلالمبالغ رد ات

 (: 01)دة ما

ذا هم عدلررة لمقالبيئة اتنمية ولمجتمع امة دخدوق صنب لحساورد ين لمالى بأال ولمسئزم ايل

 .دوق لصنا
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    :(00)دة ما

 قتةؤلموايمة دلمستالسلفةا

دة فى عهون تكوخمسمائة جنيه  ( جنيه 500 )ها درقويمة دسلفة مستز كرلمر ايدمص يخص

ت لنفقاامنها على رف يصز وكرلمر ايديعينه مت وبالحسابان لعاملير اغين ل مومسئص شخ

ت أو لمكافآرف اصراض غأيمة فى دلمستالسلفة ال وامدم أال تستخة أعارالمختلفة مع ماية رلنثا

 .ما فى حكمها ور وألجا

 23 ) :) دةما

 .لمالية السنة انهاية د يتها عنوتسرورة ها مع ضذنفارب ق دلسلفة عناستعاضة م ايت  

 24 ) :) دةما

جنيه في ن مائتا ( جنيه 200 )على مبلغ د يزقتة ال تؤبسلفة مص خيرلتز اكرلمر ايدلموز يج

يخ رتان من يرشهدود يتها فى حوتسم يتأن ية على دلعاطرق ابالرف لصافيها ذر لتي يتعال واألحا

 .يخ رلتاذا الباقية فى هالمبالغ رد اترب وقأيهما ألمالية السنة انهاية أو فها رص

 25 ) :) دةما

لسلفة اية وتسم تاذا ال اسلفة رف له صق سبص شخرض أو قتة لغؤسلفة مرف صوز اليج

 .لى وألا

 

 دلعهزن والمخات وايارلمشتا

 تيارلمشتا: ل وألم القسا

 26 ) :) دةما

أو سة رلممار أو المباشر األمق اين طرعدة حولا /ز كرلمت احتياجااجميع راء شون يك

لسنة  89م قت رلجامعام ايظتنون فقا لقاندات ويزالمت والمناقصام ايظتنون لعامة لقانالمناقصة ا

 تلجامعام ايظتنون ية لقانذلتنفيالالئحه م افقا الحكاد والعتمات ااطسلون تكم و 1998
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 27 ) :) دةما

ر يدمن مرار بقرض لغذا اتشكل لهن ة لجاطسوابز كربالمواردة لت ايارلمشتاجميع ص فحم يت

ن عورة لفاتالتى تقل قيمة ت المهمادوات واألف واألصناال وقبرورة لضد اعنوز يجز وكرلما

زن لمخان ال عولمسئوالفنى ال ولمسئرار اقرط ابشص لفحاتفحصها لجنة دون أن ه مائتي جني

 .ألجله رض لغوع والنث احين ابقة مطموبة ولطلمت اصفاواابقة لمطبأنها م

 28 ) :) دةما

لجامعة إدارة ايها رلتى تجت اسارلممات والمناقصاابنتيجة ذ ألخز اكرلمر ايدمن مراربقوز يج

 .ك لذلرورة لضت اقتضق اذا ايزقازلاجامعة د معاهت وكلياو

 29 ) :) دةما

ت أو يارمشتت أو مادفع مقابل خدلون ايكرورة ولضت افى حاالدم لمقافع دبالذن الوز ايج

 :ن مص خيربتك لوذعمال ذ أتنفي

 .د لتعاقاقيمة ن م 50%دود فى حز كرلمر ايدم -1

ك لن ذعزاد ما د ولتعاقاقيمة ن م 75%حتى و 50%على د يزفيما يدارة إلس امجلس ئير -2

م يدمقابل تقدم لمقافع دلون ال يكواألحافى جميع و. لجامعة س ائين رمص خيربتون يك

ء نتهاايخ رل حتى تاولمفعرى اسارط وشى بأد مقير غيولقيمة س ابنفد بنكى معتمب اطخ

 .د لعقا

 30 ) :) دةما 

دود فى حراد مة لالستيزالراءات االجابكافة وم يقرج ولخان احتياجاته مز اكرلمورد ايست

به ودع لمك البنق اين طرية عدلمستندات االعتماافتح م يتوألجنبى د النقن احصيلته م

ه ذهن م 19 )) دة لمااعليها فى وص لمنصراء الشدى طرق اباحراد الستيون ايكولحصيلة ا

 .لالئحة ا
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 31 ) :) دةما

س ئين رمك لذفى ص خيرلتون ايكوية ولحيت ايارلمشتاعلى ن لتأمياخاصة ظروف لوز يج

 .ز كرلمس ادارة امجلراح قتاعلى ء لجامعة بناا

 32 ) :) دةما

ت دون لمكتبان اها مرغيت ويادورلوالعلمية ت المجالب والكتراء اشدة حولا /ز كرللم

س مجلس ئين رموجنيه ن ئتيمادود فى حزكرلمر ايدمن مص خيرسة بترمماأو مناقصة 

ت لمجالب والكتال دفقة على تباوالمدارة اإلس امجلس ئيرلك ولذعلى د يزما يدارة إلا

 .ز كرلمر ايدمراح قتاعلى ء بنات عاوبطلمت وايادورلوا

 دلعهزن والمخاا: لثانى م القسا 

 33 ) :) دةما

 :لتالية ال لمسائابصفة خاصة ن يتضمزن وبالمخاص لخام ااظلندارة اإلس امجلدد يح

 .عها وانزن وألمخاادارة ا -1

 .م جباتهد وايدتحزن ولمخاء امناأها فى رفواتوب لطلمروط الشا -2

 .جاعها رستاكيفية رات والستمات والسجالا -3

 . ع تجارالوامنها رف لصزن والمخاد ايزوت -4

 .قابة عليها رلزن والمخارد اج -5

 34 ) :) دةما

ف   لتالالتى يسمح بخصمها ب النسد ايدتحز كرلمار يدمراح قتاعلى ء بنادارة إلس امجلس ئيرل

 .نية زلمخراءات االجافى شأنها ذ يتخأن على دى لعااالستعمال ابقيمة 

 د لعائالصافى ايع وزت

 ز  فوالحت والمكافآا( ب )  

 35 ) :) دةما

ن مم هرغيوبها ن كيريبية للمشادرلتامج رالبن اعرف لتى تصت المكافآد ايدتحم يت

 دارة إلس امجلس ئيد رعتماس والمجلس ائيب رفقة نائوامدة وحولا /ز كربالمن لعامليا
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 36 ) :) دةما

مج رالعلمية للبدة الماداد اعت امكافآومج رالباعلى ن فيرلمشالية ومسئم ومهادد تح

س ئيد رعتمادارة واإلس ائيب رفقة نائوامز وكرلمر ايدمراح قتاعلى  ءيبية بنادرلتا

 .س لمجلا

 ت مادلخرات واالستشادات احو: ل وألم القسا

 37 ) :) دةما

 :ية كما يلى رالستشات اسادرالصافى للراد االيوزع اي

ز بقا لالنجاوزع طتولصافى للعملية راد االين ام 60%قصى د أسة بحدرالق ايرفت مكافآ -1

سة درالا قيرفس ئيرة رستشاد ابعز وكرلمر ايدمراح قتاعلى ء بناق يرلفافي و لفعلي لكل عضا

 .دارة إلس امجلس ئيد رعتماوالكلية اكيل وفقة وامو

يج رولتب احسات تحز كرلمراد اياصافى ن م (بالمائة رة عش 10% (ع اطستقم ايت -2

د عتماد والعميد اعتمادارة واإلس امجلس ئيرفقة وامز وكرلمر ايدمراح قتاعلى ء بنارف تصو

 . (م يقهطر ) -يقه ن طرلعملية عءت اجان لمرف تصس ولمجلس ائيب رنائ

دوق صنب لصافى للعملية لحساراد االين ام( بالمائة رون عش 20% (نسبة د يورتم يت -3

 .لبيئة بالجامعة اتنمية ولمجتمع امة دخ

جهة وامن ولعامليدارة واإلس امجلت لباقية مكافآا(بالمائة رة عش 10% (ـ لرف اتص -4

 .ية دارإلت افارولمصا

  لفنيةواإلنتاجية دات احولا /ز كرالمد ايع عائوزت: لثانى م القسا

 نلعامليدارة واإلت امكافآ -ـ خ

 38 ) :) دةما   

 :كما يليز كرلما/دةحولابح رصافي وزع ي       

 . دة حومة بالدلخن الى تحسيإجه وت %50 -

 . لبيئة بالجامعة دوق اصنم عدجه لوت %20 -

ما وز يتجا الرط أبشدارة إلس امجلء ألعضات مكافآ 5%ص تخص) ت كمكافآوزع ت %30 -
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لتى ز اكرالما /دات حولاجميع ن يا مرألساسى شهاتبة رمن م 50%نسبة م منهرف يص

 /ز كربالمن للعامليت لباقية كمكافآا 25 %لوزع اتو( يتها وفى عضرك يشتأو عليها رف يش

 . دة حولا

 39 ) :) دةما   

واب ن –لجامعة س ائيدة رلساالى دات إحولا /ز كرالماه ذهح باأرصافى ن مت مكافآرف التص

 .لجامعة ن اميأ –لجامعة س ائير

 40 ) :) دةما

س ئيس ورلمجلس ائيب رنائدة وحولا /ز كرنة للمولمعادارات االن والعامليت امكافآدد تح

 .ك لن ذمكور ان اكل ثالثة شهس لمجلا

 41 ) :) دةما

دارة باإلم لقيار ايظها مناسبة نرالتى يابالنسبة ت مكافآدة حولا /ز كرلمر ايدلمدارة إلس امجلدد يح

لمجتمع امة ون خدلجامعة لشئب انائن مك لذبرار قدور صدة وحولا /ز كرلمانة وازمن مك لوذ

 .لبيئة اتنمية و

 42 ) :) دةما

ت جلسان كل جلسة مور جنيه مقابل حض 25مبلغ دارة إلس امجلء عضان أمو يمنح لكل عض

تشكيلها مقابل كل م لتى تن اللجاء اعضان أمو جنيه لكل عض 15كما يمنح مبلغ دارة إلس امجل

م لن ان للجادارة أو اإلس اية مجلرتاربأعمال سكم كما يمنح للقائن للجااه ذهت جلسان جلسة م

 .دةحولا /ز كرلمانة وازمن كل جلسة مور جنيه مقابل حض 10مبلغ واً عضن يك

 : (34)ة دما

ال دة احولا /ز كرلماخل فى مجال عمل دعمال تأية دارة أإلس امجلء عضادة ألساالى د إاليسن

 .لبيئة اتنمية ولمجتمع امة دخون لجامعة لشئس ائيب رفقة نائوابم

 (: 33)مادة 
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بالجامعة ت كانواء سص لخااابع طلدات ذات احولا /ز كرالماعلى جميع م اظلنذا اهق بطي

 .عها ببنها ربفم أو ألا

 زكرلمت اجارمخ

  على رف لتعرض ابغط لمحيالمجتمع الكلية على ال منها طلتى تذة النافز اكرلمايمثل

وة لتى تمثل قواجية رلخاأو اخلية دالوادر ايبية للكدرلتوالبحثية والتعليمية ت اإلحتياجاا

ن مد يزلماكسابها د إلعاملة بعوى القاه ذهن ضمون تكن فة الدلهاأو الفعلية العمل ا

 .ز كرلعامة للمداف األهور والمحاك الذخالل ن مق لتحقرات ، لخبرات والمهاا

 وم لعلالعلمية بكلية ت اسادرالوث والبحز اكرخالل من ه مزنجام إجمال ما تن إيمكو– 

 -:ستة تتمثل فى ت يخ فى مجاالره حتى تاءنشاذ إمنق يزقازلاجامعة 

 .جية ولولبيوالكيميائية التحاليل ا -1

 .لعلمية ت المجالدار اصإ -2

 يبيةدرلتدورات الوالعلمية دوات النا -3

 .لعلمية رات اإلستشاا -4

 .لعمل ورش ا -5

 .لعلمية ت اجانارلمهافى رض كة بمعارلمشاا -6
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 ــريطـولتاة طـــخ

ن مت جارلمتكاملة للمخاية رؤلوح اضز ووكرلمء انشاإعلى وات سنر عشن مر كثرور أمد بع

ة طضع خولى إلحاجة رزت ابز كرية للعمل بالمدورلت اسارلممان اناتجة عت سلبيات ويجابياإ

ز كرلمء انشان إمودة لمنشالغاية الى إل وصولمختلفة للز اكرلمدات احولعمل بر ايطوعامة لت

- :فيما يلى ر يطولتاة طجمال خن إيمكو. سالته كاملة ز ركرلمق الكى يحقو

خل ن دامز كرلمت امادمى خدمستخدة سيع قاعولتت نرإلنتاعلى ز كرقع للمومء نشاإ -1

 . بية رلعر اية مصورجمهرج خاو

كيفية ز وكرلمتاحة بالمت االمكانيااضح ولمختلفة تز اكرلمدات احوعائية لت دياطومداد عإ -2

 . منها دة إلستفاا

ن مذى تنفيم اقطه بديزوتولكلية اخل ز داكرضح للمدد ووامحر مقص لعمل على تخصيا -3

ءة بكفاز كرلمم امهاز نجاإفعال للعمل على م إدارى اقك طلذكزة ولمتميءات الكفاذوى ا

 . عالية

ت هيئان من لمنتفعيدة اسيع قاعوتت ولباطلالتلبية كافة ز كرللمدة يدعية جرفدات حوضافة إ -4

 . نى دلمالمجتمع ا

دور تفعيل ولمقبلة احلة رلمت الباطمتب كوالتز كرخلية للمدالالالئحة ايل دلعمل على تعا -5

 . تية ذالالكلية وارد ابفاعلية فى تنمية مم تسهص ابع خادة ذات طحوكز كرلما

ن مد يزلمد العقداد العدة وايدية جوعوتوعلمية رات نشت ومجالدار صإلعمل على ا -6

 . لعالمية وامية ولقوالمحلية ت اياولمستالعلمية على رات اتمؤلمدوات والنا

أعمال صيانة للميكروسكوب االلكتروني الماسح و النافذ و إدخال مبكروسكوبات اخرى  -7

 .ألغراض متعددة

 

 


