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 االجتماعي التواصل مهارات على فيُركز الجوانب، بكافة يهتم الذي التعليم هو الجيد التعليم

 كوادر بإعداد التعليم في الجودة ويُعنى مفهوم للطالب، والمعرفي والجسدي والعقلي والعاطفي

 ومتميزين أكثر فيها فاعلين فيكونون ومجتمعاتهم بيئتهم التأقلم مع على قادرين ومتعلمين مؤهلين

 ضمان وحدة تلتزم لذلك و .ازدهاًرا أكثر المجتمعات يجعل الذي األمر وعالميا، واقليميا محليا

 القومية الهيئة من الصادرة جودة التعليم معايير بتطبيق جامعه الزقازيق التمريض بكلية الجودة

 ودعم وتحفيز التعليم جودة ثقافة نشر على العمل خالل من مصر فى واإلعتماد التعليم جودة لضمان

 آليات للتحسين وإيجاد الكلية رسالة لتحقيق المستمر التطوير فى للمشاركة الكلية فئات كافة وتشجيع

 معايير متطلبات لتحقيق الذاتيه الدراسه معايير انشطة لممارسة متنوعة وسائل بإستخدام والتطوير

 واألعتماد. التعليم جودة ضمان
 

والخاص بالموافقة  82/6/8002( بتاريخ 943جامعة الزقازيق رقم )بناء علي قرار مجلس 

 علي الالئحة الداخلية لمركز ادارة الجودة بجامعة الزقازيق .

والخاص بالتأكيد علي  13/7/8002( بتاريخ 920وبناء علي قرار مجلس الجامعة رقم )      

افق مع الهيكل التنظيمي   لمركز العمل إلستكمال الهيكل التنظيمي لوحدات إدارة الجودة بما يتو

 إدارة الجودة بالجامعة وذلك بالكليات والمعاهد المختلفة التي تتبع جامعة الزقازيق .

فقد قامت مجموعة العمل القائمة علي مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بدراسة الالئحة الداخلية   

داخلية لوحدة إدارة الجودة تتوافق معها الخاصة بمركز إدارة الجودة بالجامعة ، بهدف صياغة الئحة 

ً مع رسالة وإستراتيجي ضمان  الجامعة من أجل ةوتحقق الغرض المنشود منها ، وبما يتوافق أيضا

 .  الجودة والتطوىر

 وتتضمن الالئحة الداخلية للوحدة البنود التالية :

 البند األول :

الودور الثواني بمبنوى ـ جامعة الزقازيق وحدة إدارة الجودة، ويكوون مقرهوا  كلية التمريضينشأ ب 

 تحت مسمى إدارة الجودة .كلية التمريض 
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 : البند الثاني

  الوحدة:رؤية  

تسعى الوحدة لتحقيق مستوي رفيع من األداء من خالل التطوير لمعايير متجددة تتماشى مع معايير 

 الجودة واالعتماد.الجودة للهيئه القومية لضمان 

 البند الثالث :
 

  الوحدة : رسالة

تهيئه كليه تمريض الزقازيق للوفاء بمتطلبوات الهيئوة القوميوة لضومان الجوودة واالرتقواء المسوتمر بالعمليوة 

الجامعوة، والسوعي العوداد  راتيجيهالتعليمية وخدمه الطالب والبيئة بما يحقوق رسوالة الكليوة ويتفوق موع اسوت

 الكلية للحصول علي االعتماد.

 البند الرابع :
  

 لوحدة :اأهداف 
 

 كلية.بالمخرجات العملية التعليمية  فيثقة المجتمع المصري والمجتمع الدولي  اكتساب     

    .تعزيز منظومة ادارة الجودة بالكلية بتدريب كوادرها االكاديمية واالدارية 

  البيانات والمعلومات.دعم ادارة 

 .االرتقاء بجودة البرامج االكاديمية 

 .تعزيز المتابعة الداخلية والتقويم 

 .زيادة فاعلية العملية التعليمية 

 الحفاظ على القيم االخالقية. 

                                 .تحسين اداء وتوعية الطالب 

 الرقابة  فيمدني والجمعيات المهتمة بالتعليم للمشاركة إزكاء مبدأ المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع ال

 . ودعم مناخ الجودة

  المختلفة . وأقسامهوالوعي بأهمية تطبيق برامج التقويم بين كافة العاملين ، نشر ثقافة الجودة 
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  لكلية.                           ابعة لالت التخصصاتكافة  فيإعالء قيم التميز والقدرة التنافسية                      

  دعم عملية ضمان الجودة الشاملة واالعتماد ، وتشجيع كافة األقسام العلمية في المشاركة في جميع

 متطلبات االعتماد .

  دعم عمليات التحسين المستمر من خالل توجيه القائمين علي أنشطة التطوير المختلفة كل في مجاله

 بإستمرار .لمواكبة مستويات الجودة التي تتحسن 

  على المستوى اإلقليمي والدولي بهدف  واالعتمادإقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة

  . الحصول علي االعتماد

 البند الخامس :

 إلقراره . كلية" مجلس إدارة للوحدة " ، ويعرض علي مجلس ال  كليةيشكل بقرار من عميد ال

 البند السادس :

لمودة ثوالس سونوات قابلوة   كليوةقراراً بتعيوين مودير تنفيوذي لوحودة إدارة الجوودة بال  كليةيصدر عميد ال

 ( من الالئحة الداخلية لمركز إدارة الجودة بالجامعة .    8للتجديد ، وذلك تطبيقاً لنص المادة )

 

 : البند السابع

 بالكلية                                                 ادارة الجودةإختصاصات وحدة 

( من الالئحة الداخلية لمركز إدارة الجودة بالجامعة تختص وحودة إدارة 3مع مراعاة ما ورد بالبند )

 بما يلي :  كليةالجودة بال

ودة اسووتخدام وتطبيووق البوورامج المصووممة موون قبوول مركووز إدارة الجووودة بالجامعووة موون أجوول ادارة الجوو

القوميوة لضومان الجوودة  بالكلية بشوقيها األكواديمي والمؤسسوي فوي ضووء الفلسوفة التوي حوددتها اللجنوة

 واالعتماد .

  كليوووووووووةعلوووووووووي مسوووووووووتوى ال –تطبيوووووووووق إسوووووووووتراتيجية الجامعوووووووووة فيموووووووووا يخوووووووووتص بوووووووووالجودة                                                

والتي تشمل الرسالة والرؤيوة والغايوات واألهوداف ، وكوذلك التوجيهوات الصوادرة عون مركوز ادارة  -

 الجودة بالجامعة بهذا الخصوص . 
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 كليةإنشاء نظام معلومات متكامل الدارة الجودة بال                                          .       

 كليةمتابعة أنشطة ادارة الجودة باألقسام العلمية واإلدارية المختلفة بال                                                . 

 وتقديم تقرير سنوي إلي المركز الرئيسي بالجامعة.كليةتحليل نتائج أنشطة ادارة الجودة بال ، 

  فيما يتعلق بضمان الجودة المختلفة ات دارواإل العلميةلألقسام  استشاريةتقديم أدلة إرشادية وخدمات

 واالعتماد .

 كليةالعمل مع كافة األقسام العلمية واإلدارات المختصة بال                                                

 ضمان  الجودة  واالعتماد .  وإعدادها  لمرحلة  كليةال  علي تهيئة

 كلية .الجودة ورفعه إلي األستاذ الدكتور عميد ال إعداد التقرير السنوي الدارة                                                  

  إقامة عالقوات مباشورة وقويوة موع كافوة الجهوات المعنيوة بقضوايا ادارة الجوودة مون خوالل مركوز ادارة

 الجودة بالجامعة .

 مفهوم ادارة الجودة . والمجتمع لترسيخ  كليةالقيام بنشاط إعالمي واسع داخل ال                                              
 

 البند الثامن :

 إختصاصات مجلس إدارة الوحدة

في  الوحدةإقرار السياسات وبرامج ونظم العمل التي تحقق أغراض  الوحدة يتولى مجلس إدارة

لجامعة ، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة ، وذلك على النحو وا كليةبال ضوء إستراتيجية الجودة

 :التالي 

وتحديد اإلختصاصات والتوصيف العام لواجبات  الوحدةوضع النظام الداخلي للعمل في       

 العاملين به . 

 الوحدة من خالل محاسب الوحدة وبما يتفق مع القووانين القواعـد المالية المنظمة لعمل  اإلشراف علي

 .العامة للجامعة في هذا الشأن 

  ، إقرار نظم التفاعل التى تكـفل حسن التعاون مع الجهات ذات العالقة بأنشوطة تطووير التعلويم العوالى

 ونظم ضمان الجودة واإلعتماد .
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  تقووارير الحووول سووير العموول ،  وكووذلك  دةللوحووالتنفيووذي  المووديرالنظوور فووي التقووارير المقدمووة بواسووطة

                                                 كليةالخاصة باألقسام المختلفة لل

  كليووووووةالوعرضووووووها علووووووى مجلووووووس  للوحوووووودةإقوووووورار قبووووووول الهبووووووات والتبرعووووووات التووووووي تقوووووودم                                                

 .اتخاذ اإلجراءات المناسبة للموافقة عليها للموافقة على 

  وتطوووير نظووام العموول بمووا يحقووق وفقوواً للتطووورات التووي تسووتلزم ذلووك ،  كليووةرسووالة الدراسووة ومراجعووة

 .                                                كلية .رسالة ال

  ويكوون  التنفيوذي للوحودة الموديريجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بناء على دعوة من  ،

االجتمواع صووحيحاً بحضووور أغلبيوة أعضوواء المجلووس ) النصوف زائوود واحوود( ، ويوتم إثبووات وقووائع كوول 

، واالحتفاظ بوه فوي سوجل خواص .   رئيس مجلس اإلدارةجلسة بتحرير محضر الجلسة واعتماده من 

 .                                                كلية .الويرفع محضر الجلسة للعرض على مجلس 

  والمنبثقووة موون إسووتراتيجية الجووودة  للوحوودةالتنفيووذي  المووديردراسووة خطووط العموول التنفيذيووة المقدمووة موون

 كلية ، تمهيداً للموافقة عليها وتوفير اإلمكانيات الالزمة للتنفيـذ .بال

   كووون فووي عهوودة جنيووه ،  وت آلووفيجوووز لمجلووس اإلدارة تخصوويص سوولفة مسووتديمة ال تزيوود عوون مبلوو

، ويصرف منها على النفقات النثرية المختلفة ،  مع مراعاة أالَّ تستخدم أموال السولفة محاسب الوحدة 

المستديمة في أغراض صرف المكافآت أو األجور و ما في حكمها ، ويتم إستعاضة هذه السلفة قرب 

 الية . نفاذها ، علي أن ترد المبال  المتبقية بدون صرف في نهاية السنة الم

  لألعضاء  جلساتاللمجلس اإلدارة تحديد قيمة بدل حضور. 

  ا والعاملين اإلداريين به للوحدةالتنفيذي  للمديرلمجلس اإلدارة تحديد قيمة المكافأة الشهرية. 

   توزيوع مكافوأة تشوجيعية للعواملين اإلداريوين  للوحودةالتنفيوذي  الموديرلمجلس اإلدارة بناء علوى إقتورا
 .الوحدة الجهود غير العادية التي تدعم رسالة  نظير بالوحدة
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 : البند التاسع
 

 إختصاصات ومهام المدير التنفيذى للوحدة
 

 من ذوي الخبرة في  بالكلية تشكيل الهيكل اإلداري والتنظيمي للوحدة واختيار أعضاء هيئة التدريس

 مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة 

 والوحدات الداخلية بها وإعداد خطط العمل الالزمة  لوحدةقيادة و توجيه العاملين با 

  طوة ، ومتابعوة إنجواز األعموال اليوميوة ، والتأكود مون مطابقتهوا لخ بالوحودةمتابعة و تقويم نظم  العمول

 . بالوحدة، والتنسيق بين العاملين  الوحدةأعمال 

  رفووع تقووارير دوريووة لمجلووس اإلدارة عوون تطووور العموول بالوحوودة وفقوواً للمهووام المنوطووة بووه ، و عوورض

 المشاكل التي تواجه قيامه بمهامه واقترا  الحلول لها . 

  للوحدة وعرضها على مجلس إدارة الوحدة إقترا  مصادر تمويل غير تقليدية . 

 إدارة الوحوودة والكليووة و اى جهووات أخوورى ذات  سعوورض ومناقشووة قضووايا الجووودة بالكليووة علووى مجلوو

 الصلة.

 .تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة المالئمة لتنفيذ أنشطة مهام الوحدة وتحقيق رسالتها 

  إعووداد تقريوور سوونوي عوون األداء بالوحوودة ورفعووة للعوورض علووى مجلووس اإلدارة تمهيوودا لعرضووه علووى

 مجلس الكلية.

  بما في ذلك االتصال له كافة الصالحيات الالزمة لتسيير العمل التنفيذي للوحدة المدير التنفيذي

 .                                             وذلك في إطار الصالحيات المخولة إليه من مجلس إدارة الوحدة كليةباألقسام العلمية واإلدارية بال

  حمالت التوعية بثقافة الجودة على مستوى الطلبة وجميع العاملين )أعضاء هيئة اإلشراف على

  .لكليةالتدريس والهيئة المعاونة والموظفين اإلداريين( با

 لعرض أنشطة وإنجازات وتوصيات وحدة ضمان الجودة  لكلية حضور جلسات مجلس ا. 
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 ل والدورات التدريبية في مجال تمثيل الوحدة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العم

  الجودة  وإدارةالتطوير 

 . مسئول عن سير العمل في جميع المشروعات الخاصة بنظم الجودة واالعتماد داخل الكلية 

 البند العاشر :
 

 هي :  الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة
 

 :الكليةجهات خارج  -أ

 . مركز ادارة الجودة بالجامعة 

 . مجلس جامعة الزقازيق 

 . الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد 

 بتخصصات الطالب  ةصلالمجلس األعلى للجامعات ولجانه المت. 

  ذات العالقة بتخصصات الخريجين   تحادات المهنيةاإلوالنقابات. 

 بالكلية .                                                 الجهات المستفيدة من مخرجات التعليم 

  المهتمة بالتعليم المدنيمؤسسات المجتمع . 
 

 :كليةالجهات داخل 
 

 كلية .األقسام العلمية واإلدارية التابعة لل                                                . 

 ب الطال. 

 . أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم 
 

 البند الحادي عشر :
 

مجموعوة مون األنشوطة المتصولة بطبيعوة بكول منهوا  رئيسوية ، تقووم لجوانضم الوحودة اربعوة  ت

الالئحوة الداخليوة ( مون 12موع مراعواة موا ورد بالبنود ) –أعمال كل لجنة وذلك باإلضافة لفرق العمل 

 ما يلي : اللجان االربعة بالكلية هي–جامعةلمركز ادارة الجودة بال
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 والمعلومات لجنة التوثيق :أولا 

تتشكل اللجنة من منسق ألعمال الوحدة وفرق عمل مختلفة تتكوون مون بعوض أعضواء هيئوة التودريس 

 ومن أنشطتها : كليةوالعاملين بال

 واإلحصاءات  تصميم وبناء نظم المعلومات. 

 التي تحقق األهداف المرجوة  تصميم وإختيار قواعد البيانات. 

  بالطرق العلمية المناسبة لكل حالة  المعلوماتتحليل. 

 والمستندات والوثائق  حفظ الملفـات. 

 . النشر واإلعالن وفقاً للخطط الموضوعة وبما يحقق الهدف 

  . إنشاء وتحديس الموقع اإلليكتروني لوحدة ضمان الجودة بصفة مستمرة 

 كلية .كتابة وتقديم تقرير الدراسة الذاتية لالعتماد من مجلس ال    
                                              

ويكون لها منسق منن بنين أعضناي هيئنة التندريس الخبنراي لني مجنال الجنودة  لجنة التدريب: ثانيا 

 يقوم باألنشطة التالية:

 .تحديد االحتياجات التدريبية في مجال جودة التعليم والموضوعات المرتبطة 

 ية للوحدة فيما يخص جودة التعليمإعداد خطة التدريب السنو 

  تصميم البرامج التدريبية في مجاالت جودة التعليم اعتمادا على نتائج دراسوة االحتياجوات

 التدريبية

 تنفيذ الدورات التدريبية المعدة 

 .قياس اثر التدريب وتقويم نواتجه وفعاليته، و إعداد التقارير األزمة 

  عن جميع البرامج التدريبية التي تعقد بالكلية ، شواملة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالوحدة

 .أعداد وأسماء المتدربين في كل دورة، وتقارير المتابعة والتقويم لكل منها



  

 0202/0202الالئحة الداخلية لوحدة ادارة الجودة 

3 
 

 

 إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوحدة ورفعة إلى مجلس إدارة الوحدة و مجلس الكلية.

  رقابة وتخطيط الجودة  لجنة: ثالثا

ألعمال الوحودة وفورق عمول مختلفوة تتكوون مون بعوض أعضواء هيئوة التودريس تتشكل لجنة من منسق 

 كلية، ومن أنشطتها :والعاملين بال

 كلية .) األكاديمي ، المؤسسي ( لجميع األقسام العلمية والوحدات التابعة للويم ـالتق                                                 

  اتوفقـاً للمعايير واإلرشادالتنفيذ . 

 المتعلقة بطبيعة عمل الوحدة  إجراء المسو  الميدانية. 

 من جميع عمليات التقييم والمتابعة ، واإلستفادة من المعلومات المتحصل عليها التغذية المرتدة . 

 لجميع األقسام العلمية واإلدارية بما يحقق مستويات الجودة المطلوبة . تقويم اآلداء 

 المتعلقة بضمان الجودة المؤسسية واألكاديمية . تدريبنشر المعرفة وبرامج الوعي وال 
 

   لجنة الدعم الفنى والتأهيل لالعتماد:  رابعا

تتشكل اللجنة من منسق ألعمال الوحدة وفرق عمل مختلفة تتكوون مون بعوض أعضواء هيئوة التودريس 

 ومن أنشطتها : كليةوالعاملين بال

 الواردة من األقسام العلمية واإلدارة  تجميع نتائج الدراسات الذاتية. 

  نفيـذيـةالتخطط األعمال جداول ونظم وتصميم . 

 تلقي المقترحات والشكاوى وفحصها وإقترا  الحلول لها . 
 

   لر ق العمل  

 : تساعد في إنجاز مهام محددة تشمل تشكل فر ق عمل

 لجودةبرامج ااإلعداد والتخطيط ل  . 

 ل الجودةـــاس وتحليـقي  . 

 تحسين وتطوير الجودة  . 
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 ودةــضبط ومراقبة الج . 

 التقييم الذاتى 

 تطوير المناهج 

 عمل الدراسة الذاتية 

 التقرير السنوى 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة   
 

 

 

 البند الثاني عشر :

 :     لشكل التوضيحي التاليوفقاً لادارة الجودة  لوحدةالهيكل التنظيمي  يتشكل

 

 (0202/0202التنظيمى لوحدة ادارة الجودة )الهيكل 

 

 

 

المدير التنفيذي لوحدة إدارة الجوده

نائب المدير التنفيذي

اللجان الفنيه

لجنة الدعم الفني 
والتأهيل لالعتماد

لجنة التدريب
لجنة التوثيق 
والمعلومات

لجنة رقابة 
وتخطيط الجوده

محاسب 
الوحدة

سكرتير الوحدة

منسق الجودة 
باألقسام

جامعة الزقازيق

وحدة إدارة الجودهالتمريضكلية 
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 البند الثالث عشر :

 :م ـويـالعامة للتق المجاالت

 تقويم البرامج األكاديمية . 

 سيــــالتقويم المؤس . 

 لإلعتماد والمؤسسية جهيز البرامج األكاديمية ت. 

 : البند الرابع عشر

 للوحدة ىـالنظام المال

يعين المسئول المالي ) محاسب الوحدة (  بقرار من المدير التنفيذي للوحدة بعد العرض على مجلس 

 اإلدارة وتحديد اختصاصه كما يلي : 
 

 مع السنة  وحدةموازنة مالية سنوية يعتمدها مجلس اإلدارة ، وتتوافق السنة المالية لل وحدةيكون لل

الوحدة مركز بإعداد  المدير التنفيذيشراف إتحت  وحدةلل المالييقوم المسئول و،  المالية للجامعة

السنة المالية لعرضها على مجلس اإلدارة ،  انتهاءخالل ثالثة شهور من  الختاميوالحساب  المالي

 .  هاأو خارجكلية الالتقارير المالية لمراجعة األجهزة المختصة من  جميعوتخضع 

 وال يجوز  ي يختاره مجلس اإلدارة من بين البنوك المعتمدةالبنك الذ فيحساب خاص  وحدةيفتح لل ،

 ق وأغراض الوحدة .ـالنواحي التي تتف في الصرف منه إالَّ 

  بقرار من مجلس إدارة الوحدة وموافقة مجلس الكلية للوحدة المالي و االدارىالهيكل ويشكل. 

 : تتكون موارد الوحدة منو

 .ها للقيام بواجباتللوحدة  كليةوالتخصصها الجامعة  التيالمبال   

الكلية                                                يقبلها مجلس اإلدارة ويوافق عليها مجلس  التيالتبرعات والهبات  -

 جامعة. وال

 ن وجدت .إفوائد الودائع لدى البنوك    -
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 . حصيلة بيع المطبوعات وغيرها من المواد العلمية   -

 د أخرى ناتجة عن نشاط الوحدة . أي موار   -
 

 :ي تشمل نفقات الوحدة ما يل

بالوحدة، وللذين يؤدون حكمها التى تصرف للعاملين  ياألجور واألتعاب والمكافآت والحوافز وماف  -

 خدمات تتعـلـق كل بمجال عمله .

 عمليات المتابعة والتقييم وفـقـاً لواجبات الوحدة . نفقات    -

ذات والمؤتمرات ، ة توعية وورش العمل الخاصة بضمان الجودالندوات العلمية وحلقات النفقات   -

 . الصلة

 ة .ـالمصروفات الجارية المختلف   -

 . األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ العمل بالوحدة    -

  ً  رئيسعليها من  يكون الصرف من أموال الوحدة المودعة بالبنك المعتمد بموجب شيكات موقعا

 توقيع ثان . الماليوالمسئول ،  توقيع أول للوحدة مجلس اإلدارة

 فى حساب خاص بالبنك المعتمد وتخصص  -ن وجدت إ -من النقد األجنبي  احتفظ الوحدة بمواردهت

 . الوحدةعمل هذه الحصيلة ألغراض 
 

 البند الخامس عشر :

 

 المخازن والمشتريات

  المهداةتشترى من حساب الوحدة ، أو المعارة أو  التيجميع األجهزة والمعدات واألدوات والمهمات 
 اً ـقـد واإلجراءات المخزنية المقررة وفـنها القواعأش فييتبع  أخرىإليه من الجامعة أو أي جهة 

  . ن الحكوميةزلالئحة المخا
  المؤقتة والمستديمة بالوحدة ألحكام القانون رقم تخضع عمليات الشراء والفحص و اإلضافة والسلف

و الئحته التنفيذية، وما يدخله مجلس الدولة علية  تالخاص بالمناقصات و المزايدا 1332لسنة  23
 من تعديالت. 

  ً مستقل خزن ملالئحة المخازن ويخصص مكان ك تفتح دفاتر لإلضافة أو الصرف ويتم القيد فيها طبقا

    كلية.العامة لل اإلدارةبمخازن  الوحدةلمهمات ومتعلقات 
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  َّلوحدة أو من يفوضه . المدير التنفيذي ل دعتماإب ال يجوز صرف األصناف من المخازن إال 

 ستمارات الحكومية ، وتمسك بإدارة الوحدة مجموعة تستخدم مخازن الوحدة نماذج الدفاتر واإل

 فاتر المخزنية . الد

 لمحتوياته  رد شامالً ـتخضع مخازن الوحدة للمراجعة والجرد الدوري أو المفاجئ ، ويكون الج

ً  وجميع المستندات به لما تقضى به الئحة المخازن واللوائح المالية المعمول  ، ويتم الجرد مرة وفقا

 بها فى هذا الشان . 

  ر والسجالت لمدة ـمالية كاملة ، وتحفظ جميع الدفاتيتم حفظ المستندات المالية لمدة خمسة أعوام

 ً  .  يتم تجديدهاالتي عدا دفاتر العهدة  خمسة عشر عاما

 المدير رض بقرار من ـبواسطة لجان تشكل لهذا الغ وحـدةيتم فحص جميع المشتريات الواردة لل

تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه دون أن  التي، ويجوز عند الضرورة قبول المشتريات  لوحدةيذي لفالتن

والمسئول عن المخازن بأنها مطابقة للمواصفات  الفنيتفحصها لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول 

 ه . ـجلرض المطلوب ألـومطابقة من حيس النوع والغ،  دةـينات المعتمـالمطلوبة والع

 

 البند السادس عشر :

 مجلس الكلية.                                                من  اعتمادهإريخ من تا إعتبارايعمل بأحكام هذه الالئحة 


