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 ( السند اليانينى0مادة )
عتباره وحدة ـ بإ  أ سوانجبامعة  )القياس والتقومي( ترصفات املالية والإدارية ملركزتنظم أ حاكم هذة الالحئة ال 

ارى والصادر بشأ نه موافقة جملس اجلامعة بجللسة رمق )   ( دس تقالهل الفىن واملاىل والإ اإ ذات طابع خاص، هل 

( من الالحئة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات رمق  713وطبقا ل حاكم املادة رمق ) ،(9102/   /  بتارخي ) 

كام ينشأ  بلك لكية أ و معهد بجلامعة وحدة للقياس والتقومي، وتعترب مبثابة فروع ملركز  .م0239لس نة  92

داراًي، ومركز القياس والتقومي بجلامعة ال  قياس والتقومي بجلامعة وتعامل كوحدة علمية مس تقةل تتبع معيد اللكية اإ

 فنيًا.

 ( رؤية املكرز 9مادة )
  .حتقيق العداةل والشفافية يف القياس والتقومي وضامن جودة خمرجات التعلمي والتعمل

 ( رسالة املكرز 3مادة )
طار رساةل جامعة أ   عداد  القياس والتقوميسوان يسعي مركز يف اإ ايل قياس حقيقي ملس توي الطالب يضمن اإ

خرجي حيقق معايري اجلودة وينافس يف سوق العمل، وذكل من خالل تطوير نظم القياس والتقومي لتصبح قاعدة 

 للتطوير املس متر.

 ( أهداف املكرز 4مادة )
ة كوس يةل لتحسني املنظومة التعلميية وضامن جودهتا، نرش ثقافة القياس والتقومي، ونرش املامرسات اجليد .0

 وتعزيز ثقة الطالب واجملمتع اخلاريج بنظم التقومي.

دمع اللكيات لتطوير أ ليات تقومي الطالب والامتحاانت لتحقيق القياس احلقيقي لنواجت التعمل وبلتايل  .9

 حتسني خمرجات العملية التعلميية. 

 ومي جبميع اللكيات بجلامعة.نشاء وحدات للقياس والتق. اإ 7

نشاء بنوك ال س ئةل وفق النظرايت احلديثة ىف التقومي الرتبوى لتخصصات متعددة.   .9  اإ

 .حتفزي اللكيات لتطبيق نظم التصحيح الالكرتوين والاختبارات الالكرتونية .5

 .وتطويرها قياس مدي رضا الطالب وأ عضاء هيئة التدريس حول نظم القياس والتقومي ومتابعهتا .6

 قياس ال ثر واملردود من مركز القياس والتقومي بجلامعة والوحدات التابعة لها بللكيات. .3

 اعداد كوادر مدربة من أ عضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بللكيات اخملتلفة يف جمال القياس والتقومي .8

 تشجيع البحث العلمي يف طرق القياس والتقومي. .2

يق مع اجلهات ذات الصةل دلمع منظومة القياس والتقومي وتطبيقاته بجلامعة، تشجيع الرشاكة مع التنس    .01

قلمييًا وعامليًا.  املؤسسات التعلميية واملراكز املامثةل اإ

نشاء وحدة للتحليل الاحصايئ، وتقدمي دورات تدريبية يف جمال القياس والتقومي00  .. اإ
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 ( اهليكل القنظيمي للمكرز 5مادة )
)خيتص برمس  املركزدارة اإ من جملس  ملركز القياس والتقومي جبامعة أ سوانتكون الهيكيل التنظميي ي 

. ووحدات القياس والتقومي بللكيات تويل تنفيذ قرارات جملس الادارة(ت ) ةالتنفيذي واللجانالس ياسات( 

قرتاح جملس اجلامن  راردارة املركز ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد بقاإ يشلك جملس و  د الس يمعة بناءًا عيل اإ

 :وذكل عيل النحو التايل ،ال س تاذ ادلكتور/ رئيس اجلامعة

دارة املركز( -0  رئيس اجلامعة )رئيسًا جمللس اإ

  مي والطالبلعانئب رئيس اجلامعة لش ئون الت -9

 انئب ر ئيس اجلامعة لش ئون ادلراسات العليا والبحوث -7

  ة البيئةانئب ر ئيس اجلامعة لش ئون خدمة اجملمتع وتمني -9

 مدير املركز  -5

 انئب مدير املركز -6

 جلنة- بنوك ال س ئةل جلنة)الس تة  ميثلوا رؤساء اللجان التنفيذيةأ عضاء هيئة التدريس ( من 6عدد ) -3

املتابعة وادلمع  جلنة - حصاءالإ التحليل و  جلنة- جلنة الإعالن والنرش -تدريب ال  جلنة -الإلكرتونية الإختبارات

 .(الفين

ىل عضويتة عدد ) س الإدارة أ نوجيوز جملل * لزتام من اخلارج من ذوى اخلربة الفنية مع مراعاة الإ  ( عضو9يضم اإ

 م.0239( لس نة 92) ( من الالحئة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات رمق700بأ حاكم املادة )

 ةدارخقصاصات جملس اإلإ (6ماده )
دارة  اليت  ةداريوالإ  واملالية ةالفني وترصيف أ موره املركزش ئون  هو السلطة املهمينه عىل اكفة املركزجملس اإ

لقانون ربط املوازنه العامة لدلوهل واللواحئ والقرارات  ةوالتأ شريات العامة املرافق يف ضوء القوانني احتقق أ هدافه

  :والكتب ادلوريه املنظمه ذلكل وهل عىل ال خص

ختصاصات وحتديد الإ  بملركزاخىل للعمل النظام ادلو  عامتد اخلطة الإسرتاتيجية والهيلك الوظيفياإ  -0

قرتاح مدير املركز توصيف العام لواجبات العاملني بهوال   .بناءًا عيل اإ

 بأ حاكملزتام ، مع الإ بملركزوالعاملني  ةدار واحلوافز جمللس الإ  املاكفأ تملنح  ةعىل القواعد املنظم ةاملوافق -9

، هيئة التدريس أ عضاءته بلنس به للعاملني من ولحئته التنفيذية وتعديال0239لس نة  92القانون رمق 

لس نة  80رمق  اخلدمة املدنية قانون بأ حاكمهيئة التدريس الالزتام  أ عضاءوبلنس به للعاملني من غري 

 ولحئته التنفيذية وتعديالته. ادلوةل بشان العاملني املدنيني يف 9106

 مع الغري. املركزتعامل ب  العقود املتعلقة برامبإ املوافقه عىل القواعد اخلاصه  -7

 املاىل املركزو  متابعة سري العملو املركز جنازات تقدم عن اإ  اليت والتقرير الس نوي التقارير ادلورية النظر يف -9

 .للمركز
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 .ء من داخل اجلامعة أ و خارهجا لتنفيذ بعض أ نشطة املركزاس تعانة خبرب املوافقة عىل الإ  -5

 لها صفة الإس تعجال واليت حيددها جملس الإدارة.تفويض مدير املركز يف بعض الإختصاصات اليت  -6

وفقًا  وتتفق مع أ غراضه، مع مراعاة سلطات القبول للمركزقرتاح قبول املنح والهبات والتربعات اليت ترد اإ  -3

 .لالإجراءات القانونية املقررة

قرار  -8 للعرض عىل  واحلساب اخلتاىم للمركز حسب القواعد املعمول هبا متهيداً  مرشوع املوازنة الس نوية اإ

 .اجلهات اخملتصة

عىل القواعد املالية حملاس بة العمالء من داخل وخارج اجلامعة وفقا ملا جاء يف الالحئة التنفيذية  املوافقة -2

 لقانون تنظمي اجلامعات.

 لوطنيني مع مراعاة القرارات، والكتب ادلوريةجر واخلرباء اأ و العامةل بأ  ختيار العامهل املومسية قه عىل اإ املواف -01

 .ركزى للتنظمي والإدارةالصادره يف هذا الشأ ن من اجلهاز امل

 امتعات العلمية والقيام بلزايرات العلميةجاملؤمترات وعقد الندوات والإ  يف املركزعىل متثيل  املوافقة  -00

 .هذا الشأ ن بخلارج يف ضوء القوانني والقرارات الصادره يف

 ن مسائل تدخل يف اختصاصه. داره عرضه ملك مايرى رئيس جملس الإ  النظر يف  -09

 خقصاصات رئيس جملس اإلدارةإ( 7مادة )
والقرارات  ضوء القوانني واللواحئ مبا حيقق أ هدافه يف املركزرئيس جملس الإدارة هو اخملتص بلإرشاف عىل 

 :عىل ال خص والكتب ادلورية املنظمة ذلكل، وهل

نعقاد ورئاسة جلساته. -0  دعوة جملس الإدارة لالإ

 ر املركز وانئبه وفق معايري حمددة ومعلنة.تعيني مدي -9

 .املركزمتابعة تنفيذ الس ياسة العامة املوضوعة لتحقيق أ غراض  -7

 . بملركزاملاكفأ ت واحلوافز جمللس الإدارة والعاملني مبا فهيا  رصف مستندات أ ي عامتد اإ  -9

معة فامي يتعلق بش ئون خماطبة اجلهات اخلارجية وخمتلف الوحدات داخل اجلا، و املركز أ مام الغريمتثيل  -5

 .، أ و يفوض من يقوم بذكلاملركز

عامتد العقود املتعلقة بتعامل  -6  . وفقًا للقواعد والس ياسات اليت حيددها جملس الإدارة مع الغري املركزاإ

ختيار اخلرباء الوطنيني  -3  .املركزتاهجا حي و العامةل بأ جر اليت املومسية أ   العامهلو اإ

لس نة  99القرار امجلهورى رمق  لس الإدارة مع الإلزتام بأ حاكمختصاصات أ خرى يفوضه فهيا جمأ ي اإ  -8

  .م بشأ ن التفويض يف الإختصاصات0263

أ حد النواب لينوب عنه يف أ ي من اختصاصاته ل ي ظرف مينعه من القيام  رئيس جملس الإدارة* وقد يفوض 

ختصاصاته.   بإ
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 املكرز ( مديكر 8مادة )
وفق معايري حمددة بقرار من رئيس اجلامعة  بجلامعة ضاء هيئة التدريسمن بني أ عللمركز  ختيار مديراً يمت اإ 

رات ويكون هل الإختصاصات التالية يف حدود القوانني واللواحئ والقرا وملدة ثالثة س نوات قابةل للتجديد،

 :والكتب ادلورية املنظمة ذلكل

 دعوة اللجان التنفيذية لالإجامتع ورئاسة جلساته، ومتابعة معل اللجان. -0

قرتاح اخلطة الإسرتاتيجية والهيلك الوظيفي -9 ختصاصات وحتديد الإ  بملركزالنظام ادلاخىل للعمل و  اإ

  توصيف العام لواجبات العاملني بهوال 

دارايً  ومالياً  فنياً  بملركزالإرشاف عىل سري العمل  -7  .واإ

قرتاح الإس تعانة بلعامهل املومسية أ و العامةل بأ جر واخلرباء الوطنيني للعمل  -9  . بملركزاإ

عداد التقارير -5  .والعرض عىل جملس الإدارة اليت تقدم عن نشاط املركزوالس نوية ادلورية  اإ

متابعة أ نشطة وحدات ومشاريع القياس والتقومي بللكيات، والعمل عيل دفع جعةل تطوير نظم القياس  -6

 والتقومي والتحسني املس متر.

قرتاح رصف املاكفأ ت واحلوافز جمللس الإدارة والع -3  .  بملركزاملني اإ

عداد -8 للعرض عىل  متهيداً  للمركزمرشوع املوا زنة الس نوية واحلساب اخلتاىم واملركز املاىل  الإرشاف عىل اإ

 اجلهات اخملتصة.

 .قق كفاءة ال داءمتابعة تنفيذ قرارات جملس الإدارة مبا حي -2

قرتاح الإشرتاك يف املؤمترات العلمية أ و أ ي نشاط أ خر يتعلق بأ هداف   -01  .ركزاملاإ

دارايً   -00 عامتد مستندات الرصف اإ  .اإ

قرتاح أ سعار اخلدمات والإ   -09  للغري. املركزقدهما يستشارات اليت اإ

ختصاصات أ خرى من  -07  .جملس الإدارة ما يفوض فيه من اإ

 املكرز مديكر نائب ( 2مادة )
وفق معايري حمددة  بقرار من رئيس اجلامعةمن بني أ عضاء هيئة التدريس بجلامعة للمركز  انئبًا ملديرختيار يمت اإ 

وملدة ثالثة س نوات قابةل للتجديد بناءًا عيل ترش يح مدير املركز مدعامً رؤيته بتقرير يضعها جملس الإدارة 

 ويكون هل الإختصاصات التالية: موثق،

 معاونة مدير املركز يف أ داء مجيع واجباته. -0

طار س ياسات وقر  -9 دارة ش ئونه الفنية يف اإ ارات جملس الإدارة، وذكل يف يتويل ترصيف أ مور املركز واإ

 غياب مدير املركز.

 متابعة وحرص املستندات وبياانت ال نشطة من اللكيات. -7

دارة املركز. -9 عداد جدول أ عامل وحمارض اجامتع جملس اإ  املشاركة يف اإ
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دارة املركز. -5  عرض اجامتعات الفريق التنفيذي أ و أ ي أ نشطة أ خري عيل اإ

 .متابعة تنفيذ قرارات املركز بللكيات -6

 الإرشاف عيل العاملني بملركز. -3

عداد التقارير ادلورية للمركز واللجان التنفيذية التابعة هل. -8  املشاركة يف اإ

 ةباجلامع والقييي  الييا  ملكرز  ( اللجان القنفيذية01) مادة
 : التايل النحو عىل جلان تنفيذية 6 عىل املركز يش متل

 األسئلة بنوك لجنة -1

 .بللكيات اخملتلفة راتللمقر  املفردات وبناء متحاانتالإ  أ س ئةل غةصيا ىف الالزم ادلمع تقدمي -

 .بللكيات والتقومي القياس وحداتملركز و ب ال س ئةل بنوك أ نظمة متابعة -

عداد قواعد البياانت. - دخال البياانت يف برامج بنوك ال س ئةل، ومتابعة اإ  متابعة اإ

 .ال س ئةل بنك وحتديث جعةرام أ ليات متابعة -

 .واللكيات بملركز ال س ئةل بنوك ل عامل وال مان الرسية ريمعاي جعةرام -

 .التطور املس متر حيقق مبا ال س ئةل بنوك مع التعامل عىل التدريس هيئة أ عضاء لتدريب الالزم ادلمع تقدمي -

 اإلختبارات اإللكرتونية لجنة -2

جراءاتو  أ ليات تنفيذ متابعة -  .بللكيات الإلكرتوىن التصحيح اإ

 .لكرتونيةالتصحيح الالكرتوين والإختبارات الإ  عىلوحتفزيمه التدريس تدريب أ عضاء هيئة  -

 .الإختبارات س تخدام التحليل الإحصايئ الالكس ييك واملتقدم لنتاجئاإ  تدريب أ عضاء هيئة التدريس عيل -

عداد تق -  متحاانت وتقدميها للمركز.ارير التحليل الإحصايئ لنتاجئ الإ اإ

 .الورقة الإمتحانية الإلكرتونيةتدريب الطالب عيل كيفية التعامل مع  -

 لجنة التدريب -3

 سير دريبية للسادة أ عضاء هيئة التدحتياجات التلتلبية الإ  معل ت تدريبية وورشاروضع خطة وتنفيذ دو  -

 بجلامعة فامي خيص القياس والتقومي.والطالب والإداريني والهيئة املعاونة 

 قياس أ ثر ومردود التدريب. -

 ال القياس والتقومي عند احلاجة من داخل اجلامعة أ و خارهجا.ء متخصصني ىف جماتوفري خرب  -

 ت.ار ختباحتديد نظم تسجيل بياانت الإ  -
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 الربط الش بىك بني املركز ولكيات اجلامعة. -

 س ئةلاف الفين عىل أ هجزة مكوانت بنوك ال  الإرش  -

 اإلعالن والنرشلجنة  -4

ظهار أ مهية ودور املركز ىف وسائل الإعالم اخملتلفة وعىل ش بكة - لكرت  الإنرتنت من خالل املوقع اإ  وىن.الإ

عداد الندوات واملؤمت -  ت ذات العالقة بتطوير نظم التقومي والقياس بجلامعة.ار اإ

صدار النرش  -  الس نوية عن أ عامل املركز وأ نشطته./ادلوريةت ااإ

صدار كتيبات س نوية عن تطور نظم القياس والتقومي بجلامعة. -  اإ

عداد امللصقات الالزمة والإعالانت -  الورقية والإلكرتونية للتعريف بملركز وأ نشطته. اإ

جياد أ لية للتعاونراتصال والتنس يق مع املالإ  - والتاكمل  كز املناظرة ىف اجلامعات ال خرى والعمل عىل اإ

 والتنس يق.

جمالت قياس  عامتد لالإطالع عىل لك ماهو جديد ىفالتواصل مع الهيئة القومية لضامن جودة التعلمي والإ  -

مج االإطالع عىل بر  عمل ونظم التقومي واحلصول عىل الامنذج وال دةل الىت تصدرها الهيئة وكذكلنواجت الت

 التدريب الىت تقدهما الهيئة...اإخل.

 متحاانت.الطالب والإ اسات املتعلقة بنظم تقومي ر اء البحوث وادلر اإج -

 نرش ثقافة القياس والتقومي بني اجملمتع اجلامعي. -

 لجنة التحليل واإلحصاء -5

 ت ىف اللكيات.ار ختبامتام التحليل الإحصايئ لالإ ادلمع الالزم لإ دمي تق -

نشاء وحدة للتحليل الإحصايئ بجلامعة اتبع ملركز القياس والتقومي. -  اإ

 اف املعنية عن أ داء وأ نشطة املركز.ر القياس ادلورى لرضا ال ط -

عداد أ دوات القياس )مقاييس الإس تبياانت وبطاقة املالحظة وغريها( الالزم -  ة لعمليات التقومي.اإ

ختبارات املقررات الفصلية وا - حصائية جلودة الإختبار، مثل لهنائية، وتقدمي بعض املؤرشات الإ حتليل نتاجئ اإ

معامل الثبات وصعوبة ال س ئةل، وعرض ومناقشة نتاجئ التحليل مع منسقي ال قسام العلمية لتبادل ال راء 

 حول س بل تطوير أ ساليب تقومي الطالب.

 تابعة والدعم الفنىلجنة الم -6

 .بللكيات والتقومي القياس نظم لتطبيق الفىن ادلمع -



 

 

- 7 - 

 

 .بللكيات والتقومي القياس ووحدات والتقومي القياس ملركز ادلورية الفنية التقارير متابعة -

عداد متابعة -  .بللكيات والتقومي القياس لوحدات الس نوية اخلطط اإ

 .لللكيات املادية املوارد عايريم خالل من الامتحانية البيئة ستيفاءاإ  متابعة -

 .بللكيات والتقومي القياس وأ دوات نظم عن املعنية فاال طر  لرضا ادلوري القياس متابعة -

 .اجلامعة بلكيات متحاانتالإ  وأ عامل الكنرتولت تطوير ومتابعة حاقرت اإ  -

 .معلها تطوير حارت قاإ و  بللكيات والتقومي القياس لوحدات الفىن ادلمع تقدمي -

عداد -  .ومعلنة حمددة معايري وفق بللكيات والتقومي القياس وحدات أ داء عن تقارير اإ

 تقرير ورفع والتقومي القياس مركز ءرباخ بواسطة واملضمون الشلك حيث من متحانيةالإ  الورقة جعةار م -

 .عهنا

 .عهنا تقرير ورفع اللكيات ىف التصحيحية راءاتالاج متابعة -

عداد -  وقياس املوضوعية الناحية من حتانيةاإ الا للورقة واخلارجية ادلاخلية عةجااملر  تقارير ومتابعة أ لية اإ

 .التعمل خمرجات

عداد -  .واخلارجية ادلاخلية جعةااملر  تقارير عىل بناء حتسني وخطة أ لية اإ

 بالكليات والقييي  الييا  ( وحدات00) مادة

 مهام وحدات القياس والتقويم بالكلياتاختصاصات و -1

 لتنفيذية لتطوير نظم القياس والتقومي لالمتحاانت متابعة تنفيذ اخلطط ا -

 عقد اجامتع دور ل عضاء الوحدة ملتابعة تنفيذ املهام وتقدمي املقرتحات -

 اعداد التقارير ادلورية عن نشاط الوحدة ورفعها ملدير مركز القياس والتقومي بجلامعة -

 متابعة تنفيذ اخلطط الزمنية للتدريب وورش العمل والندوات -

داراًي وماليًا.الإرش  -  اف عيل سري العمل بلوحدة فنيًا واإ

 متابعة وتقيمي أ داء الفريق التنفيذي للوحدة -

 متابعة اعداد قواعد البياانت اخلاصة ببنوك ال س ئةل -

ختبارات الالكرتونية وبنوك ال س ئةل، دريب عيل التصحيح الإلكرتوين والإ عقد دورات وورش معل للت -

 بللكية.ونرش ثقافة القياس والتقومي 

 متابعة تنفيذ قرارات جملس اللكية فامي خيص تطوير نظم القياس والتقومي مبا حيقق كفاءة ال داء. -
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الإرشاف عيل تطبيق أ دوات القياس اخملتلفة، وحتليلها، وتقدميها للمعين بلتقومي لالس تفادة مهنا يف تعزيز  -

ن وجدت.  اجلوانب الاجيابية ومعاجلة اجلوانب السلبية اإ

 التقومي الشامل ل داء املدربية ومن يف حمكهم بغرض حتسني ال داء -

الإتصال بلهيئات ذات العالقة بنشاط الوحدة، وحبث س بل التعاون املشرتك، وتمنية جمالته حتت  -

 اإرشاف مركز القياس والتقومي بجلامعة.

 ارة وحدة القياس والتقويم بالكلياتتشكيل مجلس إد -2

دارة وحدة ال  قرار من جملس اللكية بناءاً والتقومي بللكية ملدة ثالثة س نوات قابةل للتجديد ب قياسيشلك جملس اإ

 قرتاح من معيد اللكية، عيل النحو التايل:عيل اإ 

دارة الوحدة –معيد اللكية  -0  رئيسًا جمللس اإ

  مي والطالبلعلش ئون الت وكيل اللكية -9

  لش ئون ادلراسات العليا والبحوث وكيل اللكية -7

  لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة وكيل اللكية -9

  الوحدةمدير  -5

 الوحدةانئب مدير  -6

- بنوك ال س ئةل ميثلوا رؤساء اللجان التنفيذية الس تة )جلنة بللكية ( من أ عضاء هيئة التدريس6عدد ) -3

عة املتاب جلنة -جلنة الإعالن والنرش -حصاءالتحليل والإ  جلنة -تدريبال  جلنة -الإلكرتونية الإختبارات جلنة

 .(وادلمع الفين

ىل عضويتة عدد ) وجيوز جمللس الإدارة أ ن * لزتام من اخلارج من ذوى اخلربة الفنية مع مراعاة الإ  ( عضو9يضم اإ

 م.0239( لس نة 92) ( من الالحئة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات رمق700بأ حاكم املادة )

 جقماع جملس اإلدارةإ( 09مادة )
وتكون  ىل ذكل أ و بناء عىل طلب أ غلبية ال عضاء،لكام دعت الرضورة اإ  وة من رئيسهجيمتع جملس الإدارة بدع

جامتعاته حصيحة ذا تساوت ال صوات  اإ حبضور أ غلبية ال عضاء، وتصدر قراراته بأ غلبية أ صوات احلارضين واإ

، دارةاملركز ورئيس جملس الإ يرحج اجلانب اذلى منه الرئيس وتدون حمارض اجللسات ويوقع عليه من مدير 

دارة  ىل رئيس اجلامعة خوتبلغ قرارات جملس اإ الل مثانية أ ايم عىل ال كرث من اترحي صدورها لإعامتدها، املركز اإ

ىل مكتبه، ذا مل يعرتض علهيا خالل أ س بوعني من اترخي وصولها مس توفاة اإ ذا اعرتض عىل القرار  وتعترب انفذة اإ فاإ

 أ عيد مناقش ته ىف اجللسة القادمة.

 بري احقياجات املكرز  من العمالةتد (03مادة )
حتياجاته من العامةل املؤقتة عن طريق الندب والإعارة وعىل أ ن بتدبري اإ يلزتم املركز كوحدة ذات طابع خاص  -
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، ولن وجود هيلك تنظميى أ و وظائف دامئة، ويراعى عدم عامةل من املوارد اخلاصة بملركزتكون تاكليف هذه ال

 .أ ى ظرف موازنة املركز من املوازنة العامة لدلوةل بأ ى مبالغ حتتيمت تعزيز أ ى بند من بنود 

لك من يلتحق بملركز أ و الوحدات التابعة هل سواء من الهيلك الإداري أ و العاملني أ و العامةل املؤقتة يؤدوا  -

 جبات الوظيفيةأ عامهلم بملركز يف غري أ وقات العمل الرمسية لوظائفهم ال ساس ية مبا ل يتعارض مع مقتضيات الوا

 مصادر القمييل (04مادة )
 :تتكون موارد املركز من

للمركز تكفى للقيام بملهام وال دوار املنوطة به لتحقيق رسالته. من مواردها  س نوية مزيانية ختصص اجلامعة -0

ال ه وخيضع الترصف ىف تكل ال مو ويترصف املركز ىف مزيانيته ىف حدود ما يلزم لتنفيذ أ عامهل ويديرها بنفس

املالية والإدارية اخلاصة دارهتا ونظام احملاس بات بملركز ل حاكم هذه الالحئة مع تطبيق القواعد واللواحئ اإ و 

عداد مرشوع للمزيانية الس نوية للمركز تشمل اكفة . و امعةجلب يقوم مدير مركز القياس والتقومي بجلامعة بإ

نفاق املطلوبة لقيام املركز بملهام وال نشطة دارة املركز لإقرارها  أ وجه الإ املنوط هبا ويمت عرضها عىل جملس اإ

نفاق عىل أ نشطة مركز  مث يمت اعامتدها من رئيس اجلامعة. وخيصص بند حمدد س نوايً  يف مزيانية اجلامعة لالإ

 .عامتدهااإ عىل اخلطة الس نوية ل نشطة املركز السابق  القياس والتقومي بناءاً 

 .ت الىت يؤدهيا املركز للغريتشاراس والإ  مقابل اخلدمات وال عامل -9

 يقبلها جملس التربعات والإعاانت واملنح والهدااي الىت ترد للمركز من اجلهات والهيئات احمللية وال جنبية الىت -7

 .للإدارة مع مراعاة القواعد الصادرة ىف هذا الشأ ن سلطات القبو اقرتاح جملس اجلامعة بناء عىل اإ 

وفقًا  امعة ول تتعارض مع أ هداف املركزومبوافقة جملس اجل ارةالإدأ يه موارد خارجية يقبلها جملس  -9

 .لالإجراءات القانونية املقررة

 .وح للمركز بلبنك املركزى املرصىما يتقرر من عائد عىل احلساب اجلارى املفت -5

 املصكروفات (05مادة )
 تشمل املرصوفات الس نوية للمركز ما يىل :

 .جور واملاكفأ ت واحلوافزال   -0

 .)التجهزيات وال هجزة واملعدات والربامج .... وغريها( ومس تلزمات التشغيل املرصوفات -9

 دمع وتطوير الوحدات بللكيات -7

مع احلصول عىل موافقة وزارة ادلوةل للتمنية الاقتصادية ويكون  "ستامثراترشاء ال صول غري املالية "الإ  -9

وىف حدود املوارد احملققة مع مراعاة ما نصت  الإدارةملا يقرره جملس  لل هداف احملددة وطبقاً  الرصف حتقيقاً 

 .ة اجلامعة من ضوابط ىف هذا الشأ نعليه التأ شريات العامة مبوازنة ادلوةل والتأ شريات اخلاصة املدرجة مبوازن
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 أوجه اإلنفاق( 06مادة )
: مجلس اإلدارة

ً
 أوال

همام  شهرايً  مرة واحدة تقاىض أ عضاء جملس الإدارة مقابل حضور جلسات حيدده جملس الإدارة حبد أ قىص

بتعديل أ حاكم الالحئة التنفيذية لقانون  29لس نة  700تعددت اجللسات وفقا ل حاكم القرار  امجلهورى رمق 

م بشأ ن ماكفأ ة 0265لس نة  30م، وكذكل ماورد بلقرار امجلهورى رمق 0239لس نة 92تنظمي اجلامعات رمق 

 عضوية وبدل حضور اجللسات واللجان.

: مد
ً
 ونوابهم مديرو الوحداتو –ير المركز ونائبه ثانيا

دارة املركز مبا يتوافق  وانئبهملركز ادير ترصف ماكفأ ة شهرية مل - ومديرو الوحدات ونواهبم وفقًا ملا يقرره جملس اإ

 مع موازنة املركز.

: اعمال اإل
ً
 ستشاراتثالثا

جر وفق ادلرجة أ  حتساب اإ خارهجا يمت و أ  و خربات فنية من داخل اجلامعة أ  س تعانة مبستشارين ىف حاةل الإ  -

يف غري  ايم ىف الشهرأ  ات يوميًا و ما ليزيد عن أ ربعة ساع 8س تاذ مساعد وحبد أ قىص أ  د أ دىن العلمية هل حب

 .مواعيد العمل الرمسية

 صويل ىف حاةل الرضورة القاإ رث من مرتني ىف العام ال اكدميي يراعى عدم تكرار املستشار/ اخلبري الفىن ل ك -

 دارة املركز.اإ س ملركز و يعمتد من جملادير مد تقرير يوحض ال س باب من جانب عدااإ وبعد 

: الجهاز الفنى والماىل
ً
 رابعا

ثنني سكراترية تنفيذية وواحد مدخل بياانت وحماسب ملتابعة أ عامل املركز أ  يس تعني املركز بعدد ل يزيد عن  -

 .هرايً % من الراتب ال ساىس ش 51املالية ويرصف للك مهنم 

: اإل
ً
 نتقاالت خامسا

ويرصف بدل السفر ومقابل الانتقال برشط عدم  تطبق لحئة بدل السفر املعمول هبا بجلهاز الإدارى لدلوةل -

 .رصفهم من اجلامعة

: التدريب وورش العمل
ً
 سادسا

قرتاح مدير املركز حيدد  - دارة املركز بناءًا عيل اإ جناز ماكفئات العاملني بملركز واملتجملس اإ عاملني معه يف اإ

حتساب و  ،أ عامهل لك حسب ال عامل املولكه هل ساعات يوميًا  8جر وفق ادلرجة العلمية هل وحبد أ قىص ال  يمت اإ

 و ما ليزيد عن أ ربعة أ ايم ىف الشهر.

ىل املركز واملودعة حبساب املركز يف أ حد البنوك املعمتدة مبوجب ش ياكت  - يمت الرصف من ال موال احملوةل اإ

ومن املس ئول املايل ) توقيع اثن( وذكل طبقا للنظم  أ و من ينوب عنه،توقيع أ ول( )مدير املركز قعة من مو 
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 املتبعة حبساب اخلزانة املوحد.

 
ً
 اتي: المشرتسابعا

والوحدات عىل النحو اذلى حيقق حتياجات الفعلية للمركز ًا للقانون والقواعد املنظمة والإ يمت الرشاء وفق -

 .م9108لس نة  089وفقًا ل حاكم قانون التعاقدات احلكومية رمق  وةهداف املرجال  

:
ً
 السلفة المستديمة ثامنا

عىل أ ن يعاد النظر ىف قميهتا عىل أ ساس متوسط  الإدارةيمت رصف السلفة املس تدمية مبوافقة رئيس جملس  -

ويكون الرصف مهنا  ،وتكون ىف عهدة أ مني اخلزينة % طبقا للتعلاميت املالية51الرصف لك س تة أ شهر + 

جنيه(  فأ لمخسة ج ) 5111ملواهجة املرصوفات النرثية أ و العاجةل الىت تتطلهبا حاجة العمل مبا ل جياوز 

الرضورة القصوى وىف  ىف الرصفية الواحدة ىف حاةل الإدارة، وما زاد عن ذكل مبوافقة رئيس جملس ملدير املركز

، ويمت جرد ىف هناية الس نة املالية قاربت عىل النفاذ ويمت تسويهتا حامتً س تعاضهتا لكام أ ضيق احلدود، عىل أ ن يمت اإ 

 .وفقًا لالإجراءات القانونية املقررة ، ومبا ليقل عن مرة واحدة شهرايً ةالسلفة عىل فرتات غري حمدد

:
ً
 السلفة المؤقتة تاسعا

( ولرئيس جنيه فأ لج )مخسون  51111ملدير املركز الرتخيص برصف سلفه مؤقتة ل تزيد عن مبلغ  -

، عىل أ ن يكون يزيد عن ذكل ىف احلالت الرضورية، وىف ال غراض الىت تتطلب ذكلفامي  الإدارةجملس 

ويمت تسويهتا مبجرد الإنهتاء من  الرصف ل حد العاملني من خارج احلسابت واخلاضعني لنظام الضامن احلكويم

. ول هناية الس نة املالية اهيام أ قرب الرصف أ و قبلجهل وحبد أ قىص شهرين من اترخي الغرض اذلى رصفت من أ  

، مع مراعاة التعلاميت املالية املنظمة ذلكل واخلاصة سلفة لشخص واحد ىف وقت واحدجيوز رصف أ كرث من 

 .حئة املالية للموازنة واحلسابتبلسلف املؤقتة واملس تدمية الواردة ىف الال

: المكافآت:
ً
 عارشا

نشاهئ ئة التدريسللسادة أ عضاء هي يرصف  - دارة املركز لل س ئةل بناكً  مبجلامعة ماكفاة عند اإ ، حيددها جملس اإ

قرتاح مدير املركز.  بناءًا عيل اإ

 عامل املتابعة واملراجعة والتدريب والىتأ  مدير املركز أ ن يرخص مباكفاة عن دارة بناءًا عىل عرض جمللس الإ  -

  دارة.جملس الإ ضوء القواعد الىت يضعها  هداف املركز ىفأ  حتقق 

 امليازنة (07مادة )
 قتصادى وطبقاً للتقس مي الإ  يكون للمركز موازنة خاصة تعد عىل منط موازانت الهيئات العامة اخلدمية وفقاً  -

نهتاهئا، وتشمل الإ ، وتبدأ  ببدايساس النقدى مجليع ابواب املوازنةلل   يرادات ة الس نة املالية لدلوةل وتنهتىى بإ

زنة اجلامعة وتتضمهنا موا الإدارة، والىت يقرها جملس املقر رصفها خالل الس نة املاليةلنفقات املنتظر حتصيلها وا

  .يرادات املتوقعة الناجتة عن أ عامل وخدمات املركز املؤداه للغريبتأ شري خاص يتضمن الإ 



 

 

- 12 - 

 

ة من ضوابط ة واخلاصما نصت عليه التأ شريات العام ة، مع مراعافائض احلصيةل من س نة مالية ل خرىيرحل  -

 .ىف هذا الشأ ن

 حساب البنك (08مادة )
بعد موافقة يكون للمركز حساب خاص بلبنك املركزى املرصى أ و أ حد مراسليه مضن حساب اخلزانة املوحد 

، ويمت الرصف منه مبوجب " تودع فيه اكفة مواردهعة أ سوانامجب القياس والتقومي مركزوزارة املالية بمس "

وزارة  أ و من يفوضه توقيع أ ول ومن ممثل الإدارةعلهيا من رئيس جملس  بنك موقعاً ش ياكت مسحوبة عىل ال 

 093م بتعديل بعض أ حاكم رمق  9116لس نة  72لزتام بأ حاكم القانون رمق املالية اخملتص توقيع اثن، مع الإ 

 .م بشأ ن احملاس بة احلكومية0280لس نة 

 ميارد املكرز  من النيد االجنىب (02مادة )
ت ختصص موارد املركز من النقد ال جنىب خلدمة التنفيذية لقانون اجلامعا ةمن الالحئ 707حاكم املادة مبراعاة أ  

ارة دفيه حصيلته، ويكون الإس ترياد عن طريق اإ س ترياد املبارش من اخلارج عن طريق البنك أ غراضه بلإ 

أ حاكم القانون بتعديل بعض  9116لس نة  072لزتام بأ حاكم القانون رمق املشرتايت املركزية بجلامعة، مع الإ 

 .م بشأ ن احملاس بة احلكومية0280لس نة  093رمق 

 الدفاتكر و النماذج (91) مادة
، ما يطرأ  عليه من تعديالت قانونيةللنظام احملاس ىب احلكوىم و  س تخدام اكفة الامنذج وادلفاتر املقررة طبقاً يمت اإ  -

مساك جسالت اإ كام جيوز  عداد املقايسات بط عىل الإ الرقابة والض  حصائية لإحاكماإ يرادات واملرصوفات واإ

ظهار النتاجئ ومناذج التشغيل ملعرفة تاك  .ليف املرشوعات اخملتلفة بملركزواإ

عداد البياانت واحلسابت الشهرية والربع  - وتتوىل الوحدة احلسابية اخملتصة القيام بأ عامل حساب املركز واإ

 .مواعيد احملددة من وزارة املاليةلل اجلهات اخملتصة وفقاً  للعرض عىل س نوية واحلساب اخلتاىم متهيداً 

 قسائ  القحصيل (90) مادة
ع ح وما يطرأ  عليه من تعديالت قانونية أ و الامنذج الىت  77 جس تخدام قسامئ التحصيل عىل المنوذيقترص اإ 

 .املالية واخملزنية ىف هذا اخلصوصتوافق علهيا وزارة أ ملالية مع مراعاة التعلاميت 

 رباب العهدمني على أالقأ (99) مادة
بالحئة صندوق  9116لس نة  989 يمت التأ مني عىل أ ربب العهد بملركز طبقًا ل حاكم القرار امجلهورى رمق

ىف  خشصياً  ، ويتحمل املس ئولون بجلهة بملبلغ حتمالً أ ربب العهد خالل املدة املقررة مني احلكوىم لضامانتالتأ  

 ق ىف املواعيد املقررة مع مراعاة الكتب ادلورية الصادرة ىف هذا الشأ ن.بالغ الصندو حاةل عدم اإ 
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 احلساب اخلقامى والكشيف املكرفية به (93) مادة
النقدى مجليع أ بواب  لل ساس قتصادى وطبقاً للتصنيف الإ  ولك ثالثة أ شهر وفقاً  ماىل للمركز شهرايً  زيعد مرك

لفرتة كام يعد احلساب اخلتاىم ىف هناية لك س نة مالية ويعرض ات ، ومضن للمركز املاىل للجامعة عن ذااملوازنة

للعرض عىل جملس اجلامعة للموافقة علية عىل أ ن يتضمن احلساب اخلتاىم للجامعة  متهيداً  الإدارةعىل جملس 

من قبل  لزتام بملواعيد والقواعد احملددةمع الإ  صول واملال العاميان ال  احلساب اخلتاىم للمركز وتعديالته مع ب 

 وزارة املالية.

ع.ج اخلاصة بجلامعة 35ويمت موافاة قطاع احلسابت اخلتامية لك ثالثة أ شهر بكشف مرفق بلس امترة رمق 

يراداً  به موقف احلساب مرصوفاً  موحضاً  رفاق صورة من كشف صيد ىف بداية وهناية لك فرتة مع اإ والر  واإ

 .بملركزحساب البنك اخلاص 

 وامل ايدات املناقصات (94مادة )
 .عىل اكفة أ عامل املركز التعاقدات احلكوميةبشأ ن  9108لس نة  089يمت تطبيق أ حاكم القانون رمق 

 املخازن (95مادة )
 . ركزعامل اخملزنية اخلاصة بملاخملازن وتعديالهتا عىل مجيع ال   ترسى أ حاكم لحئة

 أميال املكرز  (96) مادة
وترسى علهيا القواعد وال حاكم املتعلقة بل موال العامة وتؤول  عامة وةل أ موالً تعترب أ موال املركز الثابتة واملنق -

 .0267 لس نة 60من قانون الهيئات العامة رمق  09ملكيهتا للجامعة طبقا لنص املادة 

 نشاء املركز جيب ان تؤول أ مواهل بلاكمل اىل الايرادات العامة للجامعة بلإضافة اىلعند انهتاء الغرض من اإ  -

 . أ صول مالية قد ترتتب عىل تصفيته أ ى

 القفقيش (97) مادة
ال هجزة الرقابية ختضع حسابت وأ عامل املركز لتفتيش ورقابة وزارة املالية واجلهاز املركزى للمحاس بات واكفة 

 .ات والبياانت الىت تطلهبا هذه ال هجزة، وعىل القامئني بلعمل به تقدمي اكفة املستندال خرى

 الييانني احلازمة (98) مادة

  بشأ ن تنظمي اجلامعات ولحئته التنفيذية وتعديالته. 0239لس نة  92القانون رمق 

  بشأ ن املوازنة العامة لدلوةل ولحئته التنفيذية وتعديالته. 0237لس نة  57القانون رمق 

  تابعة تنفيذها بشأ ن اعداد اخلطة العامة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية وم  0239لس نة  31القانون رمق 

  بشأ ن رضيبة ادلمغة ولحئته التنفيذية وتعديالته . 0281لس نة  000القانون رمق 

  بشأ ن احملاس بة احلكومية ولحئته التنفيذية وتعديالته . 0280لس نة  093القانون رمق 
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  0280لس نة  093بشأ ن تعديل بعض أ حاكم القانون رمق  9116لس نة  072القانون رمق . 

  بشأ ن الرضائب عىل ادلخل ولحئته التنفيذية وتعديالته . 9115لس نة  20القانون رمق 

 املالية للموازنة واحلسابت . ةالالحئ 

  ولحئة اخملازن احلكومية وتعديالهتا التعاقدات احلكوميةبشأ ن  9108لس نة  089القانون رمق ، 

 وتعديالته 0258لس نة  90ورية رمق لحئة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس امجله. 

  بشأ ن ادلليل الاسرتشادى للتدريب.  0283لس نة  05لزتام بأ حاكم الكتاب ادلورى رمق الإ 

 ةوتطبق أ حاكم القوانني واللواحئ العامة فامي مل يرد بشأ نه نص خاص ىف هذه الالحئ . 

 سكريان الالئحة (92) مادة
صدارها من السلطة اخملتصة ةجملس اجلامعحاكم هذه الالحئة من اترخي موافقة ترسى أ    ويطبق فامي مل ،علهيا واإ

 .نظمي اجلامعات ولحئته التنفيذيةيرد بشأ نه نص خاص بلقواعد الواردة بقانون ت 

 


