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  اجلودة ضمانلوحدة  الالئحة الداخلية

(                  2011-9-25( بدار خ    2بناء علي قرار جملس إدارة املعهد العايل للهندسةةةةةةةةةةةج االدمنالااجلا بد جلام ا د دة رق    
 ا ادة ابملعهد. لاحدة ضمانااخلاص ابملاافقج علي الالئحج الداخلجلج 

ضةةةةمان ، هبدف صةةةةجلائج  ئحج داخلجلج لاحدة ابملعهداحدة ضةةةةمان ا ادة  شةةةةراش إ شةةةةاء  علىفقد قا ت جمماعج العمل القائمج 
الاصةةةةا  إيل ضةةةةمان ا ادة ا  املعهد  ن ًال سةةةةجاةجل جلجاإالغرض املنشةةةةاد  نها، اتا  داافق ً مةةةةال    رسةةةةالج  لدحققا ادة ابملعهد 

 .عدماداإل

 الدالجلج:اةدممن الالئحج الداخلجلج للاحدة البناد 

 :البند األول

، ا مان  قرها الدار الثاين تبىن اإلدارة  حتت  ا ادةاحدة ضةةةةةةةةمان  نشةةةةةةةةا ابملعهد العايل للهندسةةةةةةةةج االدمنالااجلا بد جلام ا د دة 
 ا ادة.ضمان  سمى احدة 

 البند الثاين:

 الوحدة: رؤية  

عدماد اكسةةةةةة   قج للحصةةةةةةا  على اإللراقي هبدف الداهل ااحملافظج على اإلجناز ا ةطمح الاحدة إىل حتقجلق  سةةةةةةدا  رفجل   ن ا داء
 . املسدفجلد ن ارضاه 

 البند الثالث:

 رسالة الوحدة: 

ختةد  الاا   الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةجلةج،  اليتاملنظا ةج اإلدار ةج  يف رحلةج البمةالار ا ، اا ادة  يف نظا ةج العملجلةج الدعلجلمجلةج  يفا ادة 
اذلك بغرض ختر    هندسةةةا قادر ن على سارسةةةج املهنج اةقدت خد اي هندسةةةجلج للم دم  تسةةةدا   هار   جف    
 راعاة  عا ري املهنج ا خالقجلج، اةنمجلج املاارد البشةةر ج،  ن قجلاداي ًكادةجلج ًاعمةةاء هجلدج ةدر س اإدار ا افنجلا اعا لا 

 عهد. لدحقجلق رسالج امل
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  البند الرابع:

 :االسرتاتيجيةاألهداف 

 قج اجملدم  املصري ااإلقلجلمي يف خمرااي العملجلج الدعلجلمجلج ابملعهد.                                        كدسابإ  
  ادع   ناخ ا ادة.إزكاء  بدً املشاركج اجملدمعجلج ملؤسساي اجملدم  املدين اا معجلاي املهدمج ابلدعلجل  للمشاركج يف الرقابج 
 .قسا ه املخدلفج   شر  قافج ا ادة، االاعي أبمهجلج ةطبجلق برا   الدقات با كافج العا لا ابملعهد ًا
                                                 .إعالء قجل  الدمجلز االقدرة الدنافسجلج يف كافج الدخصصاي الدابعج للمعهد 
  الشا لج ااإلعدماد، اةش جل  كافج ا قسا  العلمجلج يف املشاركج يف مججل   دطلباي اإلعدماد.دع  عملجلج ضمان ا ادة 
  احلصا  علي اإلعدماد. ااإلقلجلمي هبدف املسدا  احملليإقا ج عالقاي ةبادلجلج    هجلداي ا نظماي ضمان ا ادة على 
 .اض   ظا  لممان إسدمرار ج الاحدة 
 حسا املسدمر.ةما ن فرق عمل للدقجلجل  الذايت االد 

 البند اخلامس:

  شمل جملس إدارة الاحدة بقرار  ن عمجلد املعهد، ا عرض علي جملس إدارة املعهد إلقراره.

 :البند السادس

ا ادة ابملعهد  ملدة  الث سةةةةةةةةةةةةةنااي قابلج للد د د، اذلك افقا  ضةةةةةةةةةةةةةمان صةةةةةةةةةةةةةدر عمجلد املعهد  قرارال بدعجلا  د ر ةنفجلذي لاحدة 
 .3/3/2012( بدار خ 2036للالئحج الداخلجلج للمعهد املعدمدة االصادر هبا القرار الازار  رق   

 البند السابع:

 ابملعهد:                                                ضمان اجلودة واالعتمادإختصاصات وحدة 

 .إعداد الدراسج الذاةجلج طبقا ملعا ري اهلجلدج القا جلج لممان اادة الدعلجل  ااإلعدماد 
 .املشاركج يف إعداد  ةاصجلف للاظائف اإلدار ج ابملعهد 
  ابملعهد  ن ًال ةقات ا داء اإدارة ا ادة بشةةةقجلها  احدة ضةةةمان ا ادة ااإلعدمادإسةةةدخدا  اةطبجلق الاا   املصةةةممج  ن قبل

 القا جلج لممان ا ادة ااإلعدماد.هلجلدج هد يف ضاء الفلسفج اليت حددهتا اا كادةي ااملؤسسي ابملع
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  ةطبجلق إسةةةةةةةجاةجل جلج املعهد فجلما دد  اب ادة علي  سةةةةةةةدا  املعهد االيت ةشةةةةةةةمل الرسةةةةةةةالج االر  ج االغا ي اا هداف، اكذلك
 . احدة ضمان ا ادة ابملعهددااجلهاي الصادرة عن ال
 إ شاء  ظا   علا اي  دما ل لدقات ا داء اإدارة ا ادة ابملعهد.                                                 
 دابعج ً شطج ةقات ا داء اإدارة ا ادة اب قسا  العلمجلج ااإلدار ج املخدلفج ابملعهد .                                                 
 .حتلجلل  دائ  ً شطج ةقات ا داء اإدارة ا ادة ابملعهد 
  فجلما  دعلق بممان ا ادة ااإلعدماد.ةقدت ًدلج إرشاد ج اخد اي إسدشار ج لألقسا  العلمجلج ااإلداراي املخدلفج ابملعهد 
 ضمان  ا ادة ااإلعدماد.  ملرحلج  املعهد،  اإعداده  علي هتجلدج العمل    كافج ا قسا  العلمجلج ااإلداراي املخدصج ابملعهد 
 إعداد الدقر ر السناي لدقات ا داء اإدارة ا ادة ابملعهد ارفعه إيل ا سداذ الدكدار عمجلد املعهد.                                                 
 ن خال  احدة ضمان ا ادة ابملعهدقما  ةقات ا داء اإدارة ا ادة إقا ج عالقاي  باشرة اقا ج    كافج ا هاي املعنجلج ب . 
 .القجلا  بنشام إعال ي ااس  داخل املعهد ااجملدم  لجسجلخ  فها  ةقات ا داء اإدارة ا ادة 

 البند الثامن:
 إختصاصات جملس إدارة الوحدة:

، ايف ابملعهد يف ضةةةاء إسةةةجاةجل جلج ا ادة الاحدةإقرار السةةةجلاسةةةاي، ابرا   ا ظ  العمل اليت حتقق ًئراض  الاحدة  داىل جملس إدارة
 :إطار القاا ا االلاائح املنظمج ، اذلك على النحا الدايل

  ا ادة خدجلار ًعمةةةةةةةةةةةةةاء هجلدج الددر س ابملعهد  ن ذاي اخلاة يف جما  ضةةةةةةةةةةةةةمان إةشةةةةةةةةةةةةةمجلل اهلجلمل اإلداري االدنظجلمي للاحدة ا
 االدطا ر احتد د املها  الاظجلفجلج  مجل  ًعماء الاحدة.

  احتد د اإلخدصاصاي االداصجلف العا  لاااباي العا لا به.  الاحدةاض  النظا  الداخلي للعمل يف 
 الشانالاحدة  ن خال   اس  الاحدة اتا  دفق    اللاائح الداخلجلج يف هذا القااعةد املالجلج املنظمج لعمل  اإلشراف علي. 
  إقرار  ظ  الدفاعل الىت ةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل حسةةةةةةن الدعاان    ا هاي ذاي العالقج أب شةةةةةةطج ةطا ر الدعلجل  العاىل، ا ظ  ضةةةةةةمان ا ادة

 ااإلعدماد.
  اخلاصج اب قسا  املخدلفج للمعهد.          دقار ر الحا  سري العمل،  اكذلك  للاحدةالدنفجلذي  املد رالنظر يف الدقار ر املقد ج بااسطج                                     
   إختاذ اإلاراءاي املناسةةةةةةةةةةةةةةبج للماافقج على املعهد  إدارة اعرضةةةةةةةةةةةةةةةها على جملس  للاحدةإقرار قبا  اهلباي االداعاي اليت ةقد

 .للماافقج علجلها
  ج املعهداةطا ر  ظا  العمل تا حيقق رسالافقال للدطاراي اليت ةسدلز  ذلك، رسالج املعهد دراسج ا رااعج.                                              
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  ادماش صةةةةةةحجلحال  مةةةةةةار اإل ، ا مانللاحدةاملد ر الدنفجلذي جيدم  جملس اإلدارة  رة على ا قل كل شةةةةةةهر بناء على دعاة  ن
رئجلس جملس عدماده  ن إئ  كل السةةةةةةةج بدحر ر  مةةةةةةةر ا لسةةةةةةةج ا ا د  إ باي اقا (،زائد ااحد  النصةةةةةةةفًئلبجلج ًعمةةةةةةةاء اجمللس 

                                                 .املعهدإدارة ا رف   مر ا لسج للعرض على جملس  خاص.حدفاظ به يف س ل ااإل ،اإلدارة
  للماافقج علجلها  ، متهجلدال ملعهدا ادة اب سةةةةجاةجل جلجإااملنبثقج  ن  للاحدةالدنفجلذي  املد ردراسةةةةج خطع العمل الدنفجلذ ج املقد ج  ن

 اةافري اإل ما جلاي الالز ج للدنفجلةذ.
    اسةةةةةةة  ( ،  اةمان يف عهدة 2000جياز جمللس اإلدارة ختصةةةةةةةجل  سةةةةةةةلفج  سةةةةةةةددةج   ةز د عن  بل  ًلفا انجلها  صةةةةةةةر 

صةةةةةةةةةرف ، ا صةةةةةةةةةرف  نها على النفقاي النثر ج املخدلفج،     راعاة ً  ةسةةةةةةةةةدخد  ً اا  السةةةةةةةةةلفج املسةةةةةةةةةددةج يف ًئراض الاحدة
هذه السةةةةةةلفج قرب  فاذها، علي ًن ةرد املبال  املدبقجلج بدان صةةةةةةرف يف  سةةةةةةدعاضةةةةةةجإاملمافآي ًا ا اار ا  ا يف حممها، ا د  

 هنا ج السنج املالجلج. 
  لألعماء لسايا جمللس اإلدارة حتد د قجلمج بد  حمار. 
  ااالعا لا اإلدار ا هب للاحدةالدنفجلذي  للمد رجمللس اإلدارة حتد د قجلمج املمافاة الشهر ج. 
   ظري ا هاد ئري  ابلاحةدةةاز    مةةافةاة ةشةةةةةةةةةةةةةةة جلعجلةةج للعةةا لا اإلدار ا  للاحةدةالدنفجلةةذي  املةد رجمللس اإلدارة بنةةاء على إقجا 

 .الاحدةالعاد ج اليت ةدع  رسالج 
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 البند التاسع: 
 للوحدة: التنفيذيومهام املدير  ختصاصاتإ

  االاحداي الداخلجلج هبا اإعداد خطع العمل الالز ج.  لاحدةاب اةااجله العا لاقجلادة 
  االدنسةةةةةةةةةةةةةةةجلق با الاحةةدة، ا دةةابعةةج إجنةةاز ا عمةةا  الجلا جلةةج، االدةةاكةةد  ن  طةةابقدهةةا خلطةةج ًعمةةا  ابلاحةةدة اةقات  ظ  العمةةل دةةابعةةج ،

 .ابلاحدةالعا لا 
  ،قجا  إاليت ةاااه قجلا ه تها ه ا  اعرض املشةةةةةةةةةةةةةةةاكلرف  ةقار ر دار ج جمللس اإلدارة عن ةطار العمل ابلاحدة افقال للمها  املناطج به

 احللا  هلا. 
 للاحدة اعرضها على جملس إدارة الاحدة صادر متا ل ئري ةقلجلد ج  قجا إ . 
  اهاي ًخر  ذاي الصلج. ًايعرض ا ناقشج قما  ا ادة ابملعهد على جملس إدارة الاحدة ااملعهد 
 .ةشمجلل الل ان افرق العمل املدخصصج املالئمج لدنفجلذ ً شطج  ها  الاحدة احتقجلق رسالدها 
  املعهد.إدارة جملس  متهجلدا لعرضه علىإدارة الاحدة إعداد ةقر ر سناي عن ا داء ابلاحدة ارفعج للعرض على جملس 
  ةصا  اب قسا  العلمجلج ااإلدار ج ابملعهد، تا يف ذلك اإلله كافج الصالحجلاي الالز ج لدسجلري العمل الدنفجلذي للاحدة املد ر الدنفجلذي

 اذلك يف إطار الصالحجلاي املخالج إلجله  ن جملس إدارة الاحدة.
  اإلشةةةةةةةةراف على عالي الداعجلج بثقافج ا ادة على  سةةةةةةةةدا  الطلبج امججل  العا لا  ًعمةةةةةةةةاء هجلدج الددر س ااهلجلدج املعاا ج ااملاظفا

  ابملعهد.اإلدار ا( 
  شطج اإجنازاي اةاصجلاي احدة ضمان ا ادة.  املعهد لعرضإدارة حمار الساي جملس ً  
 ندااي اارش العمل االداراي الددر بجلج يف جما  الدطا ر اإدارة ا ادة. متثجلل الاحدة ااملشاركج يف املؤمتراي اال  
  داخل املعهد. اا عدماد سدا  عن سري العمل يف مججل  املشراعاي اخلاصج بنظ  ا ادة 
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 البند العاشر:

 اجلهات املستفيدة وذات العالقة املباشرة مع الوحدة هي: 

 :جهات خارج املعهد -أ

  لممان ا ادة ااإلعدماد.اهلجلدج القا جلج 
 .النقاابي ااإلحتاداي املهنجلج  ذاي العالقج بدخصصاي اخلرجيا 
  الدعلجل  ابملعهدا هاي املسدفجلدة  ن خمرااي                                                . 
 . ؤسساي اجملدم  املدين املهدمج ابلدعلجل  
 :املعهدداخل  جهات -ب

  معهد.ااإلدار ج الدابعج للا قسا  العلمجلج                                                . 
 ب الطال. 
 .  ًعماء هجلدج الددر س ، ا عاا جله 

 البند احلادي عشر:
 ماعج  ن ا  شةةطج املدصةةلج بطبجلعج ًعما  كل احدة اذلك ابإلضةةافج إىل فرق تكل  نها   رئجلسةةجلج ، ةقا   انمخس  الاحدةمةة  ة

 العمل.
 ما يلي: الوحدات اخلمسة ابملعهد هي

 :  . األداء تقومي جلنةأواًل

 ، ا ن ً شطدها:افرق عمل خمدلفج ةدمان  ن بعض ًعماء هجلدج الددر س االعا لا ابملعهد ا ن  نسق  عماهلل نج ةدشمل ال

 معهد.ا قسا  العلمجلج االاحداي الدابعج لل ااملؤسسي  مجل ا كادةي ات ةالدق                                                 
  افقةال للمعا ري ااإلرشادايالدنفجلذ. 
 املدعلقج بطبجلعج عمل الاحدة إاراء املسا  املجلدا جلج. 
 ن املعلا اي املدحصل علجلها سدفادةااإل ن مججل  عملجلاي الدقجلجل  ااملدابعج،  الدغذ ج املرةدة . 
   العلمجلج ااإلدار ج تا حيقق  سدا ي ا ادة املطلابج. مجل  ا قسا   ا داءدع 
   املدعلقج بممان ا ادة املؤسسجلج اا كادةجلج.  شر املعرفج ابرا   الاعي االددر 
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 . عتمادلإلاإلعداد جلنة اثنيًا : 

 ا ن ً شطدها:افرق عمل خمدلفج ةدمان  ن بعض ًعماء هجلدج الددر س االعا لا ابملعهد  ا ن  نسق  عماهلل نج ةدشمل ال

 الااردة  ن ا قسا  العلمجلج ااإلدارة جتمجل   دائ  الدراساي الذاةجلج. 
   نفجلةذ ةجالدةصمجل  اداا  ا ظ  اخطع ا عما. 
  احللا  هلا ااقجا ةلقي املقجحاي االشماا  افحصها. 

 :   البياانت واملعلومات. جلنةاثلثًا

 ا ن ً شطدها:افرق عمل خمدلفج ةدمان  ن بعض ًعماء هجلدج الددر س االعا لا ابملعهد  ا ن  نسق  عماهل ل نجةدشمل ال

 ااإلحصاءاي ةصمجل  ابناء  ظ  املعلا اي. 
   اليت حتقق ا هداف املرااة قااعد البجلااني خدجلاراإةصمجل. 
 املناسبج لمل حالج ابلطرق العلمجلج حتلجلل املعلا اي. 
 ااملسدنداي االااثئق حفظ امللفةاي. 
 .النشر ااإلعالن افقال للخطع املاضاعج اتا حيقق اهلدف 
  . إ شاء احتد ث املاق  اإللجلمجاين لاحدة ضمان ا ادة بصفج  سدمرة 
  املعهدإدارة عدماد  ن جملس اةقدت ةقر ر الدراسج الذاةجلج لإلكدابج. 

 :  التدريب: جلنة رابعًا

 ا مان هلا  نسق  ن با ًعماء هجلدج الددر س اخلااء يف جما  ا ادة  قا  اب  شطج الدالجلج:

 حدجلاااي الددر بجلج يف جما  اادة الدعلجل  ااملاضاعاي املرةبطج.حتد د اإل 
 . إعداد خطج الددر   السنا ج للاحدة فجلما د  اادة الدعلجل 
   الددر بجلج. حدجلاااياإلعلى  دائ  دراسج  عدماداإةصمجل  الاا   الددر بجلج يف جما ي اادة الدعلجل 
 .ةنفجلذ الداراي الددر بجلج املعدة 
   ج.لالز ه افعالجلده، ا إعداد الدقار ر ا ر الددر   اةقات  ااجتًقجلا  
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  اليت ةعقد ابملعهد، شةةةةةةةةةةةةةا لج ًعداد ًا اء املددربا يف كل دارة، إ شةةةةةةةةةةةةةاء قاعدة بجلااني  دما لج ابلاحدة عن مججل  الاا   الددر بجلج
 اةقار ر املدابعج االدقات لمل  نها.

  املعهد. إدارةاجملس إعداد ةقر ر سناي عن  شام الاحدة ارفعج إىل جملس إدارة الاحدة 
 .الشئون املالية واإلداريةخامسا: وحدة 

 ً شطدها:ا ن الاحدة افرق عمل خمدلفج ةدمان  ن بعض ًعماء هجلدج الددر س االعا لا ابملعهد  ا ن  نسق  عماهلالل نج ةدشمل 

   اإلدار ج.شدان ا عما 
  السمراتر جشدان. 
  املالجلجالشدان. 
  ااملخازناملشج ي. 

: فرق العمل. سادس  ًا

 :ةساعد يف إجناز  ها   ددة ةشمل ةدشمل ابلاحدة فر ق عمل

 ادة. اا   ااإلعداد االدخطجلع ل  
  .قجلةا  احتلجلةةةل ا ادة 
  .حتسا اةطا ر ا ادة 
 ضبع ا راقبج ا ةةادة 
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 البند الثاين عشر :
   لشمل الداضجلحي الدايلافقال لا ادة  ضمان لاحدةاهلجلمل الدنظجلمي   دشمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد المعهد

 رئيس مجلس االدارة

 مدير وحدة ضمان الجودة

وحدة ضمان الجودةنائب مدير   

 منسقى المعايير

 لجان فنية بالوحدة

 ممثلى االقسام العلمية

لجنة وحدة 

 تقويم األداء

جنة ل

اإلعداد 

عتمادلإل  

 

لجنة 

البيانات 

 والمعلومات

 

 لجنة 

 التدريب

 

 

لجنة 

الشئون 

المالية 

 واإلدارية

 السكرتارية
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 الثالث عشر : البند
ويـم  :اجملاالت العامة للتقـ

 .ةقات الاا   ا كادةجلج 
 .الدقات املؤسةةةةسي 
 لإلعدماد.ااملؤسسجلج هجلز الاا   ا كادةجلج جت 

 البند الرابع عشر:
 للوحدة. املايلالنظام 

 خدصاصه كما  لي: إالعرض على جملس اإلدارة احتد د   ن املد ر الدنفجلذي للاحدة بعد الاحدة( بقرار   اس  عا املسدا  املايل 

 ركز إبعداد  املد ر الدنفجلذيحتت إشةةةةراف  احدة ااز ج  الجلج سةةةةنا ج  عدمدها جملس اإلدارة، ا قا  املسةةةةدا  املايل للاحدة  مان لل 
الدقار ر املالجلج  مججل اختم   اإلدارة،الاحدة املايل ااحلساب اخلدا ي خال   ال ج شهار  ن إ دهاء السنج املالجلج لعرضها على جملس 

 ًا خاراها.  املعهدملرااعج ا اهزة املخدصج  ن 
 يف النااحي  حسةةةةةةةةاب خاص يف البنك الذي دداره جملس اإلدارة  ن با البناة املعدمدة، ا  جياز الصةةةةةةةةرف  نه إ ا  احدة فدح لل

 اليت ةدفةق ًائراض الاحدة.
  املعهد.إدارة بقرار  ن جملس إدارة الاحدة ا اافقج جملس  دةااإلداري للاح شمل اهلجلمل املايل 

 وتتكون موارد الوحدة من:

 :إدارة املعهد للوحدة للقيام بواجباهتااملبالغ اليت ختصصها  

  املعهد. الداعاي ااهلباي اليت  قبلها جملس اإلدارة ا اافق علجلها جملس إدارة 
  ن اادي.إفاائد الادائ  لد  البناة 
  بجل  املطباعاي ائريها  ن املااد العلمجلج.حصجللج 
  .ًي  اارد ًخر  انجتج عن  شام الاحدة 



                       
                                                                                                                      

                                        

        الجودة وحـــدة ضمــان                                                                                                                      وزارة التعليم العالي

                                                                            المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة           

 

11 

 

 تشمل نفقات الوحدة ما يلي:
 ابلاحدة، االذ ن  ؤدان خد اي ةدعةلةق كل ت ا  عمله .ةصرف للعا لا  اليتيف حممها  ا اار اا ةعاب ااملمافآي ااحلاافز ا ا  

  الاحدة.عملجلاي املدابعج االدقجلجل  افةقةال لاااباي  فقاي  
 الصلجذاي ااملؤمتراي  ة،ا ادداعجلج اارش العمل اخلاصج بممان  فقاي الندااي العلمجلج احلقاي ال. 
  املخدلفةج.املصرافاي ا ار ج 
  ابلاحدة.ا اهزة اا دااي الالز ج لدنفجلذ العمل  
 ةاقجل   للاحدة رئجلس جملس اإلدارةعلجلها  ن  بنك املعدمد تاا  شةةةجلماي  اقعال  مان الصةةةرف  ن ً اا  الاحدة املادعج ابل

 ااملسدا  املايل ةاقجل  اثن .،  ًا 
 حساب خاص ابلبنك املعدمد اختص  هذه احلصجللج  ئراض  يف -ن اادي إ -دفظ الاحدة تااردها  ن النقد ا انيب حت

 . الاحدةعمل 
 البند اخلامس عشر :

 واملشرتايت.املخازن 
  ًا املعارة ًا املهداة إلجله. الاحدة،مججل  ا اهزة ااملعداي اا دااي ااملهماي اليت ةشج   ن حساب 
   1998لسةةةةةنج  89ختمةةةةة  عملجلاي الشةةةةةراء االفح  ا اإلضةةةةةافج االسةةةةةلف املؤقدج ااملسةةةةةددةج ابلاحدة  حما  القا ان رق 

 اخلاص ابملناقصاي ا املزا داي ا  ئحده الدنفجلذ ج، ا ا  دخله جملس الدالج علجلج  ن ةعد الي. 
  سةةةةدقل ملهماي ا دعلقاي ادصةةةة   مان كمخزن لالئحج املخازن  ةفدح دفاةر لإلضةةةةافج ًا الصةةةةرف ا د  القجلد فجلها طبقال 

                                                 العا ج للمعهد. اإلدارةتخازن  الاحدة
  لاحدة ًا  ن  فاضه. املد ر الدنفجلذي لعدماد إب   جياز صرف ا صناف  ن املخازن إ ا 
  ا د  ا رد  رة  به،حملدا ةه امججل  املسدنداي  ا مان ا ةةةةةةةةةرد شا الل  ئ،املفااختم  خمازن الاحدة للمرااعج اا رد الداري ًا

 . الشانهذا  يفملا ةقمى به  ئحج املخازن االلاائح املالجلج املعما  هبا  افقال 
   عدا دفاةر  احتفظ مججل  الدفاةةةةةةةر االس الي ملدة مخسج عشر عا ال  كا لج، د  حفظ املسدنداي املالجلج ملدة مخسج ًعاا   الجلج

  د  جتد دها. اليت العهدة 
 اجياز عند  لاحدة،لجلذي فاملد ر الدنبااسطج  ان ةشمل هلذا الغةةةةةةةةرض بقرار  ن  احةةةةةةةةدة د  فح  مججل  املشج ي الااردة لل

المةةةةةرارة قبا  املشةةةةةج ي اليت ةقل قجلمدها عن مخسةةةةةمائج انجله دان ًن ةفحصةةةةةها  نج الفح  بشةةةةةرم إقرار املسةةةةةدا  الف  
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ا طابقج  ن حجلث الناش االغةةةةةةةةةةةرض املطلاب  املعدمةةةةةةةةةةةدة،سدا  عن املخازن أبهنا  طابقج للمااصفاي املطلابج االعةةةةةةةةةةةجلناي اامل
 الةه. 

 البند السادس عشر:
                                     .املعهد إدارة  ن جملس عدمادهاإ ن اتر خ  عدباراإ عمل أبحما  هذه الالئحج 

 


