جامعة العرٌش
مركز القٌاس والتقوٌم

الالئحة التنفٌذٌة ( اإلدارٌة والمالٌة)
لمركز القٌاس والتقوٌم بجامعة العرٌش
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الباب االول  :االحكام العامة
مادة (  : ) 1السند القانونً
ٌنشؤ بجامعة العرٌش مركز القٌاس والتقوٌم بموجب قرار مجلس الجامعة بتارٌخ
2012 /11/22م  ،كوحدة ذات طابع خاص  ،تتبع ادارة الجامعة وٌكون له استقالله الفنً
والمالً واالداري طبقا لنص المادة  ) 303 /من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات رقم
 44لسنه  1432وٌكون مقره مبنى إدارة جامعة  ،وٌنشؤ بكل كلٌة وحدة للقٌاس والتقوٌم
ٌشرف علٌها المركز.
مادة (  : ) 2الرؤٌة والرسالة واالهداف االستراتٌجٌة بالمركز :
رؤٌة المركز :
ٌتطلع مركز القٌاس والتقوٌم بجامعة العرٌش ان ٌكون رائدا فً مصاف المراكز
الجامعٌة والتمٌز فً نظم القٌاس والتقوٌم بالجامعة وتحقٌق التنافسٌة على المستوى المحلً
واإلقلٌمً والعالمً.
رسالة المركز :
ٌهدف المركز الى االسهام فً تطوٌر منظومة التقوٌم واالمتحانات بكلٌات الجامعة
وضمان جودتها لتحقٌق المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة للبرامج األكادٌمٌة وخدمة المجتمع
وسوق العمل.
اهداف المركز ٌ :هدف المركز الى :
 – 1نشر ثقافة القٌاس والتقوٌم ورفع مستوى الوعً بؤهمٌة تطوٌر عملٌات القٌاس والتقوٌم
كؤحد مداخل تحسٌن منظومة التعلٌم بالجامعة على المستوٌٌن التعلٌمً واالداري .
 – 2الدعم الفنى الكلٌات بتطوٌر آلٌات تقوٌم الطالب واالمتحانات واعالن النتائج واستثمارها
فً تطوٌر وتحسٌن مخرجات العملٌة التعلٌمٌة من خالل انشاء وحدات القٌاس والتقوٌم .
 – 3دعم كلٌات الجامعة فً إنشاء وحدات للقٌاس والتقوٌم بها .
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 – 4إصدار االدلة المطلوبة فً مجال تطوٌر نظم التقوٌم واالمتحانات فً ضوء المعاٌٌر
االكادٌمٌة والقومٌة المرجعٌة المعتمدة ونشرها بوحدات القٌاس والتقوٌم الطالبً بكلٌات
الجامعة .
 – 5إعداد كوادر مدربة من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌات المختلفة فً
مجال القٌاس والتقوٌم.
 – 6توفٌر احتٌاجات الكلٌات من الخبراء المتخصصٌن فً مجال القٌاس والتقوٌم .
 – 3متابعة إعداد وتحدٌث بنوك االسئلة للمقررات الدراسٌة فً ضوء نواتج التعلم المستهدفة
والمعاٌٌر االكادٌمٌة للبرامج الدراسٌة فً الكلٌات .
 – 2تقدٌم الدعم الفنً للكلٌات لمراجعة أسالٌب وأدوات التقوٌم ونتائج االمتحانات .
 – 4متابعة مإشرات قٌاس رضا الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس حول نظم القٌاس وتقوٌم
الطالب واالمتحانات بالكلٌات
 – 10مراجعة واعداد التقارٌر السنوٌة الخاصة بتقٌٌم اعمال االمتحانات وإعداد خطط تنفٌذٌة
لإلجراءات التصحٌحٌة لنقاط الضعف والتؤكٌد على تعزٌز نقاط القوة .
 – 11تقدٌم االستشارات الالزمة فً المجاالت االحصائٌة والقٌاس والتقوٌم داخل الجامعة
وخارجها .
 – 12التقوٌم المستمر للعملٌة التعلٌمٌة من خالل قٌاس مدى تحقق معاٌٌر جودة االداء لدى
جمٌع عناصر العملٌة التعلٌمٌة
 – 13تبنً نظم تقوٌم للطالب باستخدام اسالٌب تربوٌة وتكنولوجٌة حدٌثة .
 – 14متابعة تفعٌل مٌثاق تقوٌم الطالب فً وحدات القٌاس والتقوٌم التى تم إنشائها
 – 15إصدار المعلومات واالحصاءات والدراسات الدورٌة عن مدى التطور فً نظم القٌاس
والتقوٌم بكلٌات الجامعة  ،ومدى تطبٌقها لنظم التقٌٌم االلكترونً .
 – 16تحفٌز الكلٌات وخاصة ذات االعداد الكبٌرة من خالل تطبٌق نظم التقٌٌم االلكترونً (
تطبٌق االمتحانات االلكترونٌة  ،والتصحٌح االلكترونً  ،وتحلٌل نتائج االمتحانات ) .
 – 13قٌاس دوري ألثر ومردود وحدات القٌاس والتقوٌم الطالبً بالكلٌات  ،وتفعٌل دورها
فً ضوء الهدف من إنشائها .
 – 12التنسٌق مع الجهات ذات العالقة لدعم منظومة القٌاس والتقوٌم وتطبٌقاته بالجامعة .
مادة (  ) 3مجلس إدارة المركز :
ٌشكل مجلس ادارة المجلس من (  ) 15عضو بقرار من رئٌس الجامعة لمدة ثالث اعوام قابلة
للتجدٌد لمرة واحدة وذلك على النحو التالً:
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ا.د /.رئٌس الجامعة
السادة نواب رئٌس الجامعة للتعلٌم والطالب
والدراسات العلٌا والبحوث والبٌئة وخدمة
المجتمع
المدٌر التنفٌذى للمركز
نائب المدٌر التنفٌذى للمركز
اربعه ( ٌختلف العدد بناء على عدد الكلٌات فى
الجامعة بما ٌمثل ما ال ٌقل على  ) %40عمداء
الكلٌات (اثنان من كلٌه نظرٌه  +اثنان من كلٌه
عملٌه مع مراعاة التناوب كل ثالث اعوام )
امٌن عام الجامعة
اربعة من مدراء وحدات القٌاس والتقوٌم
بالجامعة بالتناوب اومن السادة اعضاء هٌئة
التدرٌس بالجامعة ممن لدٌهم خبرة بمجال
القٌاس والتقوٌم اذا لم ٌتوفر فى الجامعة وحدات
للقٌاس والتقوٌم
ٌجوز ضم ممثل للمجتمع المدنى او سوق العمل
كعضو فى مجلس ادارة المركز تتم دعوته من
السٌد رئٌس مجلس االدارة.

( رئٌس مجلس االدارة )
( نائب مجلس االدارة )
عضوا
عضوا
اعضاء
عضوا
اعضاء

عضوا

مادة (  : ) 4اجتماعات مجلس ادارة المركز
 ٌجتمع مجلس االدارة مرة على االقل كل شهر بناء على دعوة من رئٌسه او بطلب منأ غلبٌه االعضاء وال ٌكون االجتماع صحٌحا إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه +
واحد  ،وٌرأس الجلسه رئٌس المجلس وٌحل محله نائبه  ،وتصدر قرارات المجلس باغلبٌه
االصوات  ،فإذا تساوت ٌرجح الجانب الذى ٌضم رئٌس الجلسة.
 وٌجوز دعوة بعض  /كل مدٌرى وحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات على ان ٌكون لهم حقالتصوٌت او االعتراض على قرارات المجلس.
 ٌصرف بدل حضور جلسات للسادة اعضاء مجلس ادارة المركز عن كل جلسه بحد اقصىواحدة فى الشهر وٌحدد مجلس الجامعة قٌمة البدل.
مادة (  ) 5اختصاصات مجلس ادارة المركز:
مجلس ادارة المركز هو السلطة القائمة على شئونه ووضع سٌاساته التى تحقق اهدافه وله ما
ٌلى :
 – 1اعتماد مشروع الموازنه المالٌه السنوٌه للمركز تمهٌدا العتمادها من مجلس الجامعة.
 – 2اعتماد الخطه االستراتٌجٌه والهٌكل الوظٌفى والنظام الداخلى للعمل فى المركز وتحدٌد
االختصاصات والتوصٌف العام لواجبات العاملٌن به بناء على اقتراح مدٌر المركز.
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 – 3اعتماد مشروع الخطة السنوٌة ألنشطة المركز ووحداته  /لجانه الداخلٌة المختلفة.
 – 4مناقشه تقارٌر األداء الدورٌة بالمركز تمهٌدا العتمادها من مجلس الجامعة .
 – 5مراجعة التقارٌر السنوٌه لوحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات والمعاهد .
 – 6الموافقه على التقرٌر السنوى عن نشاط المركز ووحداته والذى ٌعده مدٌر المركز.
 – 3النظر والبت فى كافة المشاكل والعقبات التى تعوق تنفٌذ مشارٌع القٌاس والتقوٌم بالكلٌات
والمعاهد .
 – 2تفوٌض مدٌر المركز فى بعض االختصاصات التى لها صفه االستعجال والتى ٌحددها
مجلس االدارة .
 -4اقتراح قبول الهبات والمنح والمعونات المقدمه للمركز والوحدات .
 -10الموافقه على عقد االجتماعات والندوات والمإتمرات فى مجال نظم القٌاس والتقوٌم
والتى تجرى بالتعاون مع الجهات الخارجٌه االخرى .
 -11اعتماد االجور والمكافآت والحوافذ للفنٌٌن واالدارٌٌن العاملٌن بالمركز فى ضوء اللوائح
التى ٌقرها المجلس ،بان على اقتراح مدٌر المجلس  ،والتى تتماشى مع القواعد واللوائح المالٌه
واالدارٌه المعمول بها بالجامعة.
مادة ( )6مهام رئٌس مجلس االدارة :
 -1دعوة المجلس الى االنعقاد ورئاسه جلساته .
 -2تعٌٌن مدٌر المركز ونائبه وفق معاٌٌر محددة ومعلنة .
 -3توقٌع العقود المتلقه بتعامل المركز مع الغٌر فى حدود القواعد التى ٌضعها مجلس االدارة
على ان تعرض على مجلس االدارة لالعتماد .
 -4تمثٌل المركز قانونا او من ٌفوضه كتابة امام الغٌر
 -5اعتماد التقارٌر الدورٌة التى تقدم عن سٌر العمل بالمركز ومٌزانٌتة .
 -6اعتماد التقرٌر السنوى عن نشاط المركز .
 -3متابعة تنفٌذ قرارات المجلس .
 -2اعتماد مستندات الصرف .
 -4الموافقة على تعٌٌن وانتداب العاملٌن بالمركز وتوقٌع العقوبات على المخالفات التى تصدر
منهم ضوء فى ضوء القوانٌن واللوائح المعمول بها فى الجامعة .
 -10الموافقه على من ٌمثل المركز فى المإتمرات والندوات واالجتماعات
 -11القٌام باى اختصاصات اخرى ٌفوضه بها مجلس االدارة .
مادة (  ) 7مهام نائب رئٌس مجلس ادارة المجلس :
 -1متابعة انشطة المركز ووحداته بالكلٌات  ،وابداء الراى فٌها  ،وتقدٌم تقرٌر عنها الى
مجلس االدارة .
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 -2ابداء الراى فٌما ٌحققه المركز ووحداته من تطورات  ،وتذلٌل العقبات التى تواجه انشطة
المركز ووحداته .
 -3اقتراح السٌاسات للمركز وعرضها على مجلس االدارة البداء الراى فٌها واقرار ما ٌراه
منها جدٌرا باالقرار .
 -4تنفٌذ ما ٌفوض فٌه من قبل رئٌس مجلس االدارة .
 -5المشاركة فى وضع الساسه العامة للمركز .
 -6متابعة التقارٌر الدورٌة التى تقدم عن سٌر العمل بالمركز والوحدات الموجودة بالكلٌات .
مادة (  ) 8مدٌر المركز :
ٌصدر رئٌس الجامعة قراراً بتعٌٌن مدٌر المركز من بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة
العرٌش طبقا للمعاٌٌر التالٌة:
 -1الحصول على دورات فى نظم القٌاس والتقوٌم وبنوك األسئلة فً التعلٌم العالً أو
متخصص فً القٌاس والتقوٌم.
 -2ممارسة انشطة الجودة فى الكلٌة وخاصة ما ٌتعلق بالقٌاس والتقوٌم ( ادارة وحدة –
العمل فى مشروعات التطوٌر)
 -3مشاركة فى اعداد او تنفٌذ او تحكٌم مشارٌع التطوٌر .
ٌ -4فضل من سبق له ممارسة نظم القٌاس والتقوٌم الحدٌثة وبنوك االسئلة .
ٌ -5فضل من سبق له الحصول على دورات  TOTاعداد المدربٌن .
ٌ -6فضل من سبق له ممارسة التدرٌب وخاصة فى مجال الجودة والقٌاس والتقوٌم .
 -3الخبرة فى التعامل مع نظم ال .IT
 -2درجة علمٌة مناسبة ال تقل عن مدرس خبرة عامٌن .
 -4على ان ٌكون قرار التعٌٌن لمدة  3سنوات قابلة للتجدٌد وأن ٌكون مدٌر المركز او نائبه
عضو أساسً فى تشكٌل مجلس الجامعة .
مادة (  ) 9اختصاصات مدٌر المركز :
ٌتولى مدٌر المركز تصرٌف اموره وادارة شئونه الفنٌة فى اطار سٌاسات وقرارات مجلس
االدارة وله على وجه الخصوص ما ٌلى :
 -1دعوة الفرٌق التنفٌذى لالجتماع ورئاسة جلساته .
 -2اعداد جدول اعمال اللقاء .
 -3اقتراح الخطة التنفٌذٌه السنوٌة للمركز وعرضها على مجلس االدارة العتمادها .
 -4متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعه لتحقٌق اهداف المركز .
 -5متابعة عمل اللجان بالمركز وعقد لقاءات دورٌه لمتابعة سٌر العمل وتنفٌذ الخطط
التنفٌذٌة .
 -6تمثٌل المر كز امام الغٌر ( بتفوٌض من رئٌس الجامعة )  ،ومخاطبة الجهات الخارجٌة ،
ومختلف الوحدات داخل وخارج الجامعة فى ما ٌتعلق بشئون المركز .
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 -3وضع النظم الالزمة لحسن اداء العمل وخطط التطوٌر المستمر داخل المركز  ،وتوفٌر
ما ٌلزم لحسحسن التعاون مع الجهات االخرى سواء داخل او خارج الجامعة .
 -2اقتراح المكافآت والحوافز العضاء الفرٌق التنفٌذى بالمركز .
 -4دراسه واعداد تقرٌر حول العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغٌر .
 -10اعداد التقرٌر الشهرى  /السنوى عن اداء المركز .
 -11تقدٌم الدعم الفنى الكامل لوحدات القٌاس والتقوٌم بالجامعة .
 -12متابعة انشطة وحدات ومشارٌع القٌاس والتقوٌم بالكلٌات ومتابعة تنفٌذ التوصٌات ،
والموافقه على اعتماد التقارٌر المرفوعة من مدٌرى الوحدات الى مركز القٌاس والتقوٌم
بالجامعة  ،وكذلك العمل على دفع عجلة تطوٌر نظم القٌاس والتقوٌم والتحسٌن المستمر .
 -13مراجعة نظم التقوٌ م واالمتحانات بالجامعة والتاكد من تطبٌق معاٌٌر مٌثاق تقوٌم
الطالب ودلٌل الجامعة لنظم التقوٌم .
 -14اعداد التقرٌر الفصلى عن عملٌة القٌاس والتقوٌم بالجامعة وكلٌاتها.
 -15متابعة عرض ومناقشة موضوعات المركز على المجالس المختصة بالجامعة واعتماد
وتنفٌذ قرارتها .
 -16االشراف على مٌكنة قواعد البٌانات للهٌكل التنظٌمى للمركز وفرق العمل .
 -13تحدٌد الواجبات والمسئولٌات للفرٌق التنفٌذى للمركز ،واعداد تقارٌر عن االداء سنوٌة
ترفع الى مجلس االدارة .
 -12تقٌٌم اداء اعضاء الوحدة والمعاونٌٌن واالدارٌٌن بشكل دورى من خالل معاٌٌر
واضحة ومعلنة ومعتمدة من مجلس ادارة المركز .
 -14ترشٌح رإساء الوحدات واللجان الفرعٌة للمركز والمسئول المالً وغٌره من العاملٌن
واالدارٌٌن .
 -20ابرام بروتوكوالت التعاون العلمى فى مجال القٌاس والتقوٌم الطالبى مع الهٌئات
ومإسسات التعلٌم العالى فى الداخل والخارج  ،وذلك بعد اخذ راى مجلس االدارة
والموافقة علٌها .
 -21متابعة تحدٌث الموقع االلكترونى للمركز.
مادة (  ) 11نائب مدٌر المركز :
ٌصدر رئٌس الجامعة قرار بتعٌٌن نائب لمدٌر المركز من بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس
بجامعة العرٌش من ذوى الخبرة فى مجال القٌاس والتقوٌم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد
بناء على ترشٌح مدٌر المركز مدعما رإٌته بتقرٌر مإثق .
مادة (  ) 11اختصاصات نائب مدٌر المركز :
 -1معاونة مدٌر المركز فى اداء جمٌع واجباته .
ٌ -2تولى نائب مدٌر المركز تصرٌف اموره وادارة شئونه الفنٌة فى اطار سٌاسات وقرارات
مجلس االدارة وذلك فى حالة غٌاب مدٌر المركز .
 -3متابعة وحصر المستندات وبٌانات االنشطة من الكلٌات .
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-4
-5
-6
-3
-2

المشاركة فً اعداد جدول أعمال ومحاضر اجتماع مجلس ادارة المركز.
عرض اجتماعات الفرٌق التنفٌذي وأي انشطة أخرى على ادارة المركز لمجلس االدارة .
متابعة تنفٌذ قرارات المركز فً الكلٌات .
االشراف على العاملٌن بالمركز .
المشاركة فً إعداد التقارٌر الدورٌة للمركز والوحدات التابعة لها.

مادة ( ٌ ) 12تشكل الفرٌق التنفٌذي للمركز :
 -1مدٌر المركز
 -2نائب مدٌر المركز
 -3مدٌرو وحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات
 -4مدٌر مركز التطوٌر و ضمان الجودة بالجامعه
 -5فرٌق الدعم الفنً
 -6سكرتٌر المركز
 -3مسئول قواعد البٌانات
 -2مسئول مالً
 -4مسإول المتابعه والدعم الفنى
 -10مسئول بنوك االسئلة
 -11مسئول التصحٌح والتقٌٌم االلكترونً
 -12مسئول التدرٌب
 -13مسئول العالقات العامة و النشر واالعالن
 -14مسئول االختبارات االلكترونٌه
 -15مسئول التحلٌل االحصائى وتكنولوجٌا المعلومات
 -16خبٌر تربوي للتقوٌم
مادة (  ) 13اختصاصات رؤساء وأعضاء الوحدات الداخلٌة بالمركز :
 -1متابعة تنفٌذ المهام الرئٌسٌة الموضوعة لتحقٌق أهداف الوحدة  /اللجنة بما ٌتفق مع أهداف
المركز بجامعة العرٌش.
 -2متابعة تنفٌذ القرارات التً ٌصدرها مدٌر المركز.
 -3إعداد التقارٌر الدورٌة والخطة السنوٌة ألنشطة الوحدة أو اللجنة.
ٌ -4وضح الهٌكل التنظٌمً للمركز عدد الوحدات واللجان الداخلٌة للمركز ومهامها الرئٌسٌة.
مادة (  )14المجلس التنفٌذي للمركز ومهامه واختصاصاته :
ٌشكل المجلس التنفٌذي للمركز من مدٌري وحدات القٌاس والتقوٌم بكلٌات الجامعة
ومدٌري وأعضاء الوحدات واللجان الداخلٌة بالمركز وٌرأسه مدٌر المركز  ،وٌدعو مدٌر
المركز المجلس التنفٌذي لالجتماع شهرٌا  ،وٌختص المجلس بمناقشة االمور المتعلقة بؤنشطة
الجودة بالكلٌات أو المركز أو أي مشروعات أو دراسات أخرى أو مشكالت هامة لتحقٌق
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أهداف الجامعة أو المركز أو الكلٌات  ،وٌجوز عند الضرورة دعوة أي شخصٌات أو قٌادات
أخرى من داخل الجامعة أو من خارجها  ،لحضور أجتماعات المجلس التنفٌذي دون أن ٌكون
لهم حق التصوٌت أو االعتراض على قرارات المجلس التنفٌذيٌ ،رفع المجلس محاضر
اجتماعاته للعرض على مجلس االدارة

الهٌكل التنظٌمً

نائب رئٌس الجامعة الجامعة
لشئون التعلٌم والطالب

رئٌس مجلس ادارة
المركز(رئٌس الجامعة)

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع والبٌئة

نائب رئٌس الجامعة للدراسات
العلٌا والبحوث

مدٌر المركز
المدٌر التنفٌذي

الشئون المالٌة واالدارٌة

نائب المدٌر التنفٌذى

وحدات القٌاس والتقوٌم
بالجامعة

وحدات المركز الداخلٌة

وحدة المتابعة والدعم
الفنى ( الالختبارات
والمعاٌٌر القٌاسٌة )

وحدة التحلٌل
واالحصاء وتكنولوجٌا
المعلومات
وحدة التصحٌح
والتقٌٌم
االلكترونى

وحدة التدرٌب

وحدة االختبارات
االلكترونٌة وتكنولوجٌا
المعلومات

وحدة بنوك
االسئلة
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وحدة النشر
واالعالن

الهٌكل التنظٌمً لمركز القٌاس والتقوٌم بجامعة العرٌش.
ٌتكون الهٌكل التنظٌمى لمركز القٌاس والتقوٌم بجامعة العرٌش من مجلس االدارة ،
ومدٌر المركز ونائب مدٌر المركز وعدد  3وحدات داخلٌة للمركز  ،وجمٌع وحدات القٌاس
والتقوٌم بالكلٌات  ،كما هو مبٌن فى الرسم التوضٌحى للهٌكل التنظٌمى  ،وللمركز ان ٌنشئ
وحدات أولجان أخرى عند الضرورة بناء على اقتراح مدٌر المركز .
مدٌر المركز ونائب مدٌر المركز :
تبٌن الالئحة الداخلٌة التنفٌذٌة للمركز مهام واختصاصات مدٌر المركز ونائبة فى المواد ، 9
.11
المجلس التنفٌذى للمركز :
تبٌن الالئحة الداخلٌة التنفٌذٌة للمركز مهام واختصاصات روإساء الوحدات  /واللجان الداخلٌة
والمجلس التنفٌذى للمركز فً المادة .13
وحدات المركز الداخلٌة :
ٌشمل المركز على عدد  3وحدات كما هو مبٌن فى الرسم التوضٌحى للهٌكل التنظٌمى وعلى
الوجه التالى :
 -1وحدة بنوك االسئلة :
 تقدٌم الدعم الالزم فى صٌاغة اسئلة االمتحانات وبناء المفردات للمقررات المختلفة
بالكلٌات .
 متابعة انظمة بنوك االسئلة بوحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات .
 مراجعة معاٌٌر السرٌة واالمان االعمال بنوك االسئلة بالمركز والكلٌات .
 تقدٌم الدعم الالزم لتدرٌب اعضاء هٌئة التدرٌس على التعامل مع بنوك االسئلة بما
ٌحقق زٌادة سنوٌة ال تقل عن . % 10
 -2وحدة التصحٌح االلكترونى :
 متابعة تنفٌذ الٌات واجراءت التصحٌح االلكترونى بالكلٌات .
 تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على استخدام التحلٌل االحصائً الكالسٌكً والمتقدم
لنتائج االختبارات .
 اعداد تقارٌر التحلٌل االحصائً لنتائج االمتحانات وتقدٌمها للمركز .
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 -3وحدة التدرٌب :
 وضع خطة وتنفٌذ دورات تدرٌبٌة  /وورش لتلبٌة االحتٌاجات التدرٌبٌة للسادة اعضاء
هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعة فٌما ٌخص القٌاس والتقوٌم .
 قٌاس أثر ومردود التدرٌب .
 توفٌر خبراء متخصصٌن فً مجال القٌاس والتقوٌم عند الحاجة من داخل الجامعة او
خارجها .
 التواصل مع الهٌئة القومٌة ل ضمان جودة التعلٌم واالعتماد لالطالع على كل ما هو
جدٌدفً مجاالت قٌاس نواتج التعلم ونظم التقوٌم والحصول على النماذج واالدلة التً
تصدرها الهٌئة وكذلك لالطالع على برامج التدرٌب التً تقدمها الهٌئة  ،إلخ .
 -4وحدة النشر واالعالن :
 -1إظهار أهمٌة ودور المركز فً وسائل االعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت من
خالل الموقع االلكترونً .
 -2إعداد الندوات والمإتمرات ذات العالقة بتطوٌر نظم التقوٌم والقٌاس بالجامعة .
 -3إصدار النشرات الفصلٌة السنوٌة عن أعمال المركز وأنشطته .
 -4إصدار كتٌبات سنوٌة عن تطور نظم القٌاس والتقوٌم بالجامعة .
 -5إعداد الملصقات الالزمة واالعالنات الورقٌة وااللكترونٌة للتعرٌف بالمركز
وانشطته .
 -6االتصال والتنسٌق مع المراكز المناظرة فى الجامعات االخرى والعملعلى اٌجاد الٌة
للتعاون والتكامل والتنسٌق.
 -3اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنظم تقوٌم الطالب واالمتحانات .
 -2نشر ثقافة القٌاس والتقوٌم بٌن المجتمع الجامعى .
 -5وحدة التحلٌل واالحصاء وتكنولوجٌا المعلومات :
 الدعم الالزم التمام التحلٌل االحصائى لالختبارات فى الكلٌات .
 انشاء وحدة للتحلٌل االحصائى بالجامعة تابع لمركز القٌاس والتقوٌم .
 القٌاس الدورى لرضا االطراف المعنٌة عن اداء وانشطة المركز .
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 تحدٌد نظم تسجٌل بٌانات االختبارات .
 -6وحدة المتابعة والدعم الفنى :
 الدعم الفنى لتطبٌق نظم القٌاس والتقوٌم بالكٌات .
 متابعة التقارٌر الفنٌة الدورٌة لمشروعات القٌاس والتقوٌم ووحدات القٌاس والتقوٌم
بالكلٌات .
 متابعة تنفٌذ خطط استمرارٌة مشروعات القٌاس والتقوٌم التى تم االنتهاء منها وتسلٌمها
 متابعة اعداد الخطط السنوٌة لوحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات .
 متابعة استٌفاء البٌئة اإلمتحانٌة من خالل معاٌٌر الموارد المادٌة (  )Normsللكلٌات.
 متابعة القٌاس الدورى لرضا االطراف المعنٌة عن نظم وادوات القٌاس والتقوٌم
بالكلٌات .
 اقتراح ومتابعة تطوٌر الكونتروالت واعمال االمنتحانات بكلٌات الجامعة .
 تقدٌم الدعم الفنى لوحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات واقتراح تطوٌر عملها .
 اعداد تقارٌر عن اداء وحدات القٌاس والتقوٌم بالجامعات وفق معاٌٌر محددة ومعلنة .
 مراجعة الورقة االمتحانٌة من حٌث الشكل والمضمون بواسطة خبراء مركز القٌاس
والتقوٌم ورفع تقرٌر عنها.
 متابعة االجراءات التصحٌحٌة فى الكلٌات ورفع تقرٌر عنها .
 اعداد الٌة ومتابعة تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للورقة االمتحانٌة من الناحٌة
الموضوعٌة وقٌاس مخرجات التعلٌم .
 اعداد الٌة وخطة تحسٌن بناء على تقارٌر المراجعة الداخلٌة والخارجٌة .
 -7وحدة االختبارات االلكترونٌة
 نشر ثقافة االختبارات االلكترونٌة بٌن الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة.
 تحدٌد النظم المستخدمة فً أداء االختبارات اإللكترونٌة بالتنسٌق مع األطراف المعنٌة.
 التنسٌق مع وحدة التدرٌب بالمركز لتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس على اعداد
االختبارات االلكترونٌة.
 التنسٌق مع وحدة التدرٌب بالمركز لتدرٌب الطالب على أداء االختبارات االلكترونٌة.
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 إعطاء الصالحٌات الالزمة ألعضاء هٌئة التدرٌس ألعداد االختبارات االلكترونٌة.
 تؤمٌن اجراء االختبارات وتقدٌم الدعم الفنً الالزم باالستعانة باألطراف المعنٌة.
 الدعم الفنً بالتنسٌق مع المدٌر التنفٌذي للمعلومات ومدٌر الشبكات بالجامعة ألعداد
وتجهٌز البنٌة التحتٌة الالزمة ألداء االختبارات اإللكترونٌة.
 التؤكد من صالحٌة معامل ونظم وبٌئة االختبارات ألجراء االختبارات االلكترونٌة.
 القٌاس الدوري لرضا األطراف المعنٌة عن أداء وانشطة الوحدة وعن نظم االختبارات
المستخدمة
 الربط الشبكى بٌن المركز وكلٌات الجامعة .
 االشراف الفنى على اجهزة مكونات بنوك االسئلة وأجهزه التصحٌح اإللكترونً .

مادة(  ) 15اختصاصات الشئون المالٌة واالدارٌة والفنٌة بالمركز :
مهـــــام السكرتٌــــر:
 -1إعداد ومتابعة المراسالت والمذكرات والقرارات والتقارٌر الخاصة بالمركز
 -2استقبال البرٌد الوارد الخاص بالمركز وكذلك تصدٌر المراسالت الصادرة.
 -3تنظٌم حفظ الوثائق الخاصة بالمركز بطرٌقة علمٌة وعملٌة وسلٌمة .
 -4استقبال المكالمات الهاتفٌة الواردة والرد علٌها .
 -5تنظٌم االجتماعات الخاصة بالمركز .
 -6تدوٌن محاضر االجتماعات .
 -3تعقب المكاتبات الصادرة عن المركز الى الوحدات وغٌرها من المإسسات .
 -2تعقب مالم ٌرد بشؤنه رد من الوحدات أو المإسسات التً ٌخاطبها المركز  ،وتقدٌم
تقارٌر بذلك الى مدٌر المركز ونائبه .
 -4تعقب ما ٌرد الى المركز من مكاتبات للتؤكد من أنجاز ما ٌسجب إنجازه منها فً الوقت
المحدد النجازه .
-10تقدٌم تقارٌر إلى مدٌر المركز أو نائبه عن العراقٌل التً تواجه سرعة االستجابة
للمكاتبات الواردة الى المركز أو الصادرة عنه  ،وتقدٌم االقتراحات الكفٌلة بإزالة هذه
العراقٌل .
مهام فنً قواعد البٌانات :
 -1إدخال البٌانات على برنامج بنوك االسئلة .
 -2إدخال البٌانات على برنامج البورتوفلٌو .
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 -3إدخال البٌانات على موقع االلكترونً للمركز وللوحدات .
 -4إعداد وإدخال بٌانات االرشٌف الرقمً للمركز.
مهام المسئول المالً
 -1شراء احتٌاجات المركز من االثاث واالدوات واالجهزة والكتب المرجعٌة .
 -2كتابة المواصفات – عقد المناقصات والبت فً التقارٌر المالٌة على أفضل العطاءات
المطروحة .
 -3إعداد تقرٌر مالً مفصل عن مدخالت ومخرجات المركز المالٌة شهرٌا .
 -4القٌام باإلجراءات المالٌة والحسابٌة وإعداد المٌزانٌة والتقارٌر المالٌة الخاصة بالمركز
والصرف على أنشطة المتابعة والتقٌٌم والتوعٌة وورش العمل وإعداد المطبوعات
الالزمة  ،وذلك وفقا للقوانٌن واللوائح المالٌة المعمول بها بالجامعة.
مادة ( ٌ ) 16قوم المركز باالشراف على وحدات القٌاس والتقوٌم :
تشكٌل الفرٌق االداري بالوحدات :
 -1عمٌد الكلٌة ( رئٌسا )
 -2وكالء الكلٌة الثالث كل فً مجال اختصاصاته ( نائب الرئٌس )
 -3مدٌر الوحدة بالكلٌة
 -4نائب مدٌر الوحدة بالكلٌة
 -5مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة
 -6رئٌس قسم شئون الطالب
 -3ممثل الطالب ( االول على الفرقة قبل النهائٌة ).
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تشكيل الفريق اإلداري بالوحدات
عمٌد الكلٌة
رئٌس مجلس االدارة

نائب رئٌس مجلس االدارة
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  /الدراسات
العلٌا  /لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

مدٌرالوحدة

نائب مدٌر الوحدة

-1
-2
-3
-4

مدٌر وحدة ضمان الجودة بالكلٌة
رئٌس شئون التعلٌم والطالب
رئٌس شئون الدراسات العلٌا
ممثل الطالب

مسئولو اللجان بالوحدة
( اللجان وفق الوحدات بمركز الجامعة)

 مهام رئٌس مجلس ادارة وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة : -1تعٌٌن مدٌر الوحدة وفق معاٌٌر محددة ومعلنة سلفا .
 -2االشراف على ادارة الوحدة .
 -3االشراف على الفرٌق االدارى والتنفٌذى .
 -4اختٌار اعضاء الفرٌق التنفٌذى وتجدٌدهم بناء على مقترحات مدٌر الوحدة .
 -5اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاضرها .
 -6اعتماد قرارات مجلس ادارة الواحدة .
 -3دعوة الفرٌق اإلداري والتنفٌذي لالجتماعات.
 -2اعتماد التقارٌر الفنٌة والمالٌة ربع السنوٌة والسنوٌة للوحدة .
 -4اختٌار المرشحٌن للدورات التدرٌبٌة بالمركز وفق معاٌٌر معلنة .
 -10متابعة أ عمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كافة االنشطة والتقارٌر
المتعلقة بها .
-11عقد اجتماعات مع مدٌر الوحدة والفرٌق التنفٌذى واإلداري بالكلٌة والسادة  .أعضاء
هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم لتشكٌل فرق العمل وتوزٌع المهام .
-12اعتماد قرارات تشكٌل فرق العمل بناء على مقترح من مدٌر الوحدة .
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-13متابعة الٌات تنفٌذ االنشطة وتطبٌقاتها داخل اقسام الكلٌه .
 مهام نائب رئٌس مجلس ادارة وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة : -1متابعة أنشطة الوحدة بالكلٌة وابداء الرأي فٌها .
 -2رصد التطور فى أنشطة الوحدة وتذلٌل العقبات التى تواجه تنفٌذ االنشطة  ،واحاطة
مجلس ادارة الوحدة بذلك كله.
 -3تقدٌم المشورة واالقتراحات التً من شانها دعم انشطة الوحدة وتحقٌق رسالتها .
 -4متابعة آلٌات تنفٌذ األنشطة وتطبٌقاتها داخل األقسام العلمٌة وأثناء مراحل االمتحان
والتقوٌم وعقب إعالن النتائج  ،وعرض تقارٌر بذلك على مجلس ادارة الواحدة.
 -5متابعة اعمال مجموعات العمل وفرق العمل المختلفة بالوحدة .
 مهام مدٌر وحدة القٌاس والتقوٌم بالكلٌة : -1أعداد خطط العمل الالزمة والتوجٌه واالشراف على العاملٌن بالوحدة.
 -2متابعة انجاز االعمال الٌومٌة والتاكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة  ،والتنسٌق بٌن
العاملٌن بالوحدة .
 -3تقدٌم تقارٌر دورٌة لمجلس االدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقا للمهام المنوطة بها ،
والمشاكل التى تعوق القٌام بالمهام .
 -4االتصال باالقسام العلمٌة واالدارٌة من خالل ادارة الكلٌه لتسٌٌر العمل التنفٌذى .
 -5متابعة عرض ومناقشة موضوعات التقوٌم واالمتحانات على المجالس المتخصصة
بالكلٌه ( مجلس الكلٌة – اللجان العلمٌة ) واعتمادها وتنفٌذ القرارت المتعلقة بها .
 -6تمثٌل الوحدة فى االجتماعات التى ٌدعى لها كاالجتماعات الدورٌة لمدٌرى الوحدات
وكذلك المشاركة فى الندوات والمإتمرات ذات الصة بانشطة تطوٌر التقوٌم .
 -3االشراف على التدرٌب وقٌاس وتقٌٌم نظم تقوٌم الطالب داخل الوحده .
 -2نشر ثقافة تطوٌر تقوٌم الطالب واالمتحانات واعداد النشرات الدورٌة .
 -4تحدٌد احتٌاجات وحدة التطوٌر المستمر والمٌكنة لنظم تقوٌم الطالب واالمتحانات من
االثاث واالدوات واالجهزة التى ٌراد شراإها  ،واعداد تقرٌر مفصل بها .
 -11تصمٌم قاعدة بٌانات للوحدة وادخال مخرجات االنشطة السابقة وتحمٌلها على موقع
الكلٌه وتوثٌقها .
 -12اعداد تقرٌر شهري عن انشطة الوحدة .
- 13تقدٌم مقترح تشكٌل فرق العمل واعتمادها من عمٌد الكلٌه .
- 14تحدٌد المكافآت وعدد الساعات وتوزٌعها على العاملٌن بالوحدة .
- 15عرض انشطة الوحدة على لجنة شئون التعلٌم والطالب بالكلٌه بصفة شهرٌة .
- 16عمل تقرٌر دوري لعمٌد الكلٌة ومجاس ادارة الوحدة ومدٌر وحدة عن مدى تقدم
االقسام العلمٌة فى عملٌة التقوٌم ومدى تنفٌذها النشطة الوحدة .
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مهام مدٌر ادارة الكلٌة او امٌن الكلٌة :
 -1متابعة وتنفٌذ االعمال االدارٌة المنوطة بوحدة تطوٌر نظم تقوٌم الطالب واالمتحانات
بالكلٌة .
 -2حضور اجتماعات الفرٌق االدارى والتنفٌذى للوحدة .
 -3تذلٌل العقبات االدارٌة التى تقابل تنفٌذ مهام الوحدة بالكلٌة .
مهام نائب مدٌر الوحدة بالكلٌة :
 -4معاونة مدٌر الوحدة فى أداء جمٌع واجباته.
 -5تصرٌف امور الوحدة وادارة الشئون الفنٌة فى اطار سٌاسات وقرارات مجلس االدارة
وذلك فى حالة غٌاب مدٌر الوحدة .
 -6متابعة وحصر المستندات وبٌانات االنشطة من الكلٌة
 -3المشاركة فى اعداد جدول اعمال ومحاضر اجتماع مجلس ادارة الوحدة
 -2االشراف على العاملٌن بالوحدة بالتنسٌق مع مدٌر الوحدة
 -9المشاركة فى اعداد التقرٌر الدورٌة للوحدة واللجان التابعة لها
لجان الوحدات الداخلٌة بوحدات الكلٌات :
تشمل الوحدة عدد  3لجان كما بالمركز وٌرأس كل وحدة عضو هٌئة تدرٌس او هٌئة
معاونة ممن لهم خبرة فى مجاالت القٌاس والتقوٌم وتكنولوجٌا المعلومات .
ٌشكل الفرٌق التنفٌذى للوحدة من :
 -1مدٌر الوحدة
 -2نائب مدٌر لوحدة
 -3مسئولى واعضاء اللجان السبعه بالوحدة
 -4مسئول مالى وادارى
 -5سكرتٌر الوحدة
مهام المسئول المالً :
 -1اتخاذ اجراءات شراء احتٌاجات الوحدة من االثاث واالجهزة والكتب المرجعٌة طبقا
للقانون
 -2كتابة المواصفات – عقد المناقصات والبت فى التقارٌر المالٌة على افضل العطاءات
المطروحة .
 -3اعداد تقرٌر مفصل عن مدخالت ومخرجات الوحدة المالٌة شهرٌا .
 -4القٌام باالجراءات المالٌة والحسابٌة واعداد المٌزانٌة والتقارٌر المالٌة الخاصة بالوحدة
والصرف على انشطة المتابعة والتقٌٌم والتوعٌة وورش العمل واعداد المطبوعات
الالزمة.
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مادة ( ) 17
ٌتولى مدٌر الوحدة تصرٌف شئونها الفنٌة واالدارٌة بما ال ٌتعارض مع مهام رئٌس
مجلس االدارة .
مادة ( ) 18
أٌ -عٌن المسئول المالً والسكرتارٌة بالوحدة بقرار من رئٌس مجلس االدارة بناء على
اقتراح مدٌر الوحدة .
بٌ -عٌن نائب مدٌر الوحدة ( من اعضاء هٌئة التدرٌس او معاونٌهم ) بقرار من رئٌس
مجلس االدارة بناء على اقتراح مدٌر الوحدة.
ت -عٌن نائب مسوإلى اللجان الداخلٌه للوحدات بالكلٌات بقرار من رئٌس مجلس
االدارة بناء على اقتراح مدٌر الوحدة
مادة ( : ) 19
أ دراج مدٌرى الوحدات فى لجان شئون التعلٌم والطالب بالكلٌات ومدٌر المركز فى
مجلس شئون التعلٌم التعلٌم والطالب بالجامعة.
مادة (  ) 21أحكام عامة :
ٌ -1طبق فٌما لم ٌرد فى شانة نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة بقانون تنظٌم
الجامعات والئحته التنفٌذٌة .
 -2تسرى احكام هذه الالئحة من تارٌخ موافقة مجلس جامعة العرٌش علٌها.

رئٌس الجامعة
(أ.د /حبش النادي)
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القسم الثانً  :النظام المالً
مادة ( : ) 1








ٌكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهٌئات العامة الخدمٌة وتبدأ ببداٌة
السنة المالٌة للدولة وتنتهى بإنتهائها وتشمل جمٌع االٌرادات المنتظر تحصٌلها والنفقات
المقدرصرفها خالل السنة المالٌة  ،وٌتم االلتزام فى تنفٌذها باللوائح والقرارات الصادرة
من ورازة المالٌه .
ٌرصد للمركز مٌزانٌة تكفى للقٌام بالمهام واألدوار المنوطة به لتحقٌق رسالته
وٌتصرف المركز فى مٌزانٌتة فى حدود ما ٌلزم لتنفٌذ أعماله وٌدٌرها بنفسه وٌخضع
التصرف فى تلك االموال وإدارتها ونظام المحاسبات بالمركز ألحكام هذه الالئحة مع
تطبٌق القواعد واللوائح المالٌه واالدارٌة الخاصة بجامعة ( العرٌش ).
ٌقوم مدٌر مركز القٌاس والتقوٌم بالجامعة بإعداد مشروع للمٌزانٌة السنوٌة للمركز قبل
بدء السنه المالٌة بثالثة أشهر على األقل تشمل كافة أوجه االنفاق المطلوبة لقٌام المركز
بالمهام واالنشطة المنوط بها وٌتم عرضها على مجلس ادارة المركز إلقرارها ثم ٌتم
اعتمادها من رئٌس الجامعة قبل بدء السنه المالٌة بشهر على األقل  ،وٌتخصص بند
محدد سنوٌا فى مٌزانٌة الجامعة لإلنفاق على أنشطة مركز القٌاس والتقوٌم بناء على
الخطة السنوٌة ألنشطة المركز السابق واعتمادها مع االخذ فى االعتبار بند االحالل
والتجدٌد.
ٌقبل المركز التبرعات والهبات واإلعانات العٌنٌة والمادٌة المقدمة من االفراد او
الجهات المختلفة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة.

مادة ( ) 2حساب البنك :
ٌكون للمركز حساب خاص بالبنك المركزى المصرى أو أحد مراسلٌه ضمن حساب
الخزانه الموحد بعد موافقة وزارة المالٌة بؤسم مركز القٌاس والتقوٌم بجامعة العرٌش تودع
فٌه كافة موارده وٌتم الصرف منه بموجب أوامر دفع مسحوبه على البنك موقعا علٌها من
رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه توقٌعا أول ومن ممثل وزارة المالٌة المختص توقٌعا
ثان.
مادة ( )3الموازنه المالٌة :
ٌ كون للمركز موازنة تقدٌرٌة سنوٌة ٌعتمدها مجلس اإلدارة تتضمن تقدٌر االٌرادات
ونفقات المركز عن السنة المقبلة.
مادة ( )4الموارد:
 مقابل الخدمات واألعمال واالستشارات التً ٌإدٌها المركز للغٌر.
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رسم طابع ٌخصص لمركز ووحدات القٌاس والتقوٌم ٌضاف الى مصارٌف الطالب عند
التقدم للمرة األولى لإللتحاق ٌالكلٌة.
رسوم حضور الدورات التى ٌقترحها مدٌر المركز وٌقرها مجلس االدارة .
التبرعات والمنح والمعونات والهداٌا التً ترد للمركز من الجهات المحلٌة واألجنبٌة
التً ٌقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،وفقا للتعلٌمات والقرارات
الصادرة فً هذا الشؤن.
أي موارد أخرى ٌقبلها مجلس االدارة وال تتعارض مع أهداف المركز.
الموارد التى ٌخصصها مجلس الجامعة للمركز من الحسابات االخرى.

مادة (  ) 5النفقات :
 -1االجور والمكافات .
 -2المصروفات الجارٌة .
 -3المصروفات االنشائٌة واالستثمارٌة .
ٌ -4كون الصرف تحقٌقا لألهداف المحددة وطبق لما ٌقرره مجلس اإلدارة وفى حدود
الموارد المحققة مع مراعاة ما نصت علٌه التؤشٌرات العامة بموازنة الدوله والتؤشٌرات
الخاصة .
 -5شراء االجهزه واالالت والمعدات ومستلزماتها ولتجهٌزات واالدوات والبرامج
االلكترونٌة وغٌرها من احتٌاجات انشطة المركز .
مادة ( :) 6
ٌ ناط بالمسئول المالً إ مساك الدفاتر والسجالت فى المركز والوحدات لتحقٌق الرقابة
على االٌرادات والمصروفات .
 كما ٌناط به تقدٌم تقرٌر عن الوضع المالى للمركز الى االستاذ الدكتور رئٌس الجامعة
لعرضه على مجلس االدارة .
مادة ( :) 7
ٌ كون الصرف من أموال المركز الموضوعة بالبنك المعتمد بموجب اوامر دفع موقعة
من مندوب وزارة المالٌة (توقٌع ثانى ) ومدٌر المركز ( توقٌع اول ).
مادة (:) 8
 نظرا للحرص على التحدٌث المستمر ألنظمة التقوٌم واالمتحانات ٌجوز لمجلس إدارة
المركز عند االقتداء اقتراح استحداث مواد أو حذف اخرى وٌقدمها الى مجلس الجامعة
إلبداء الرأى فٌها بشرط مضى عام على االقل على تطبٌق مواد الالئحة بعد إقرارها
من مجلس الجامعة .
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مادة ( :) 9
ٌ طبق فٌما لم ٌرد بشؤنة نص لهذه الالئحة القواعدالمعمول بها لقانون تنظٌم الجامعات
والئحتة التنفٌذٌة .
مادة (  ) 11أوجه االنفاق:
أوال  :مجلس االدارة
ٌ صرف بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة بواقع  250جنٌها ( مائتان وخمسون جنٌها
) عن الجلسه الواحدة بحد اقصى  12جلسة سنوٌا وذلك لكل عضو من أعضاء مجلس
االدارة وسكرتارٌة المجلس.
ٌ صرف بدل حضور جلسات مجلس إدارة وحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات بواقع 150
جنٌها ( مائة وخمسون جنٌها ) عن الجلسة الواحدة بحد اقصى  12جلسة سنوٌا وذلك
لكل عضو من أعضاء مجلس االدارة وسكرتارٌة المجلس.
ثانٌا :مدٌر المركز ونائبة – مدٌر والوحدات :






تصرف مكافاة شهرٌة للمدٌر التنفٌذى لمركز القٌاس والتقوٌم تعادل  % 200من
الراتب االساسى .
تصرف مكافاة شهرٌة لنائب مدٌر مركز القٌاس والتقوٌم بواقع  % 150من الراتب
األساسى .
تصرف مكافاة شهرٌة لكل من رإساء الوحدات الداخلٌة بمركز القٌاس والتقوٌم
بالجامعة والمسئول المالى واالدارى تعادل  % 35من الراتب االساسى .
تصرف مكافاة شهرٌة لمدراء وحدات القٌاس والتقوٌم ونوابهم بالكلٌات تعادل 100
 %من الراتب األساسى .
تصرف مكؤفاة شهرٌة لكل من مسئولى اللجان بوحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات
والمسإول المالى واالدارى بالوحدة تعادل  %35من الراتب األساسى .

ثالثا  :أعمال االستشارات :
 فى حالة االستعانة بمستشارٌن أو خبرات فنٌة من داخل الجامعة او خارجها ٌتم
احتساب اجر وفق الدرجة العلمٌة له بواقع  150جنٌة لالستاذ و  100جنٌة لالستاذ
المساعد وبحد اقصى  2ساعات ٌومٌا وما ال ٌزٌد عن اربعة أٌام فى الشهر.
ٌ راعى عدم تكرار المستشار /الخبٌر الفنى الكثر من مرتٌن فى العام األكادٌمى اال فً
حالة الضرورة القصوى وبعد إعداد تقرٌر ٌوضح االسباب من جانب المدٌر التنفٌذى
للمركز وٌعتمد من مجلس ادارة المركز.

21

رابعا  :الجهاز الفنى والمالى :
ٌ ستعٌن المركز بعدد ال ٌزٌد عن اثنٌن سكرتارٌة تنفٌذٌة وواحد مدخل بٌانات ومحاسب
لمتابعة أعمال المركز المالٌة وٌصرف لكل منهم  % 50من الراتب األساسً شهرٌا.
خامسا ً  :االنتقاالت :
ٌ تم صرف مبلغ  250جنٌه بدل انتقال كمصروف جٌب وعلى ان ٌتم مراجعة مدى
مناسبة هذه المبالغ كل عامٌن بالنسبة لمعدل االسعار الحالٌة.
سادسا ً  :التدرٌب وورش العمل :
 ٌحدد المدٌر التنفٌذي للمركز مكافآت العاملٌن بالمركز والوحدات والمتعاملٌن معه فً انجازاعماله كل حسب االعمال الموكلة له وذلك بواقع :
 لدرجة أستاذ 50 جنٌها  /ساعة
 لدرجة أستاذ مساعد33.5 جنٌها  /ساعة
 لدرجة مدرس25 جنٌها  /ساعة
 لإلداري والهٌئة المعاونة.12.5 جنٌها  /ساعة
 ٌتم الصرف من األموال المحولة إلى المركز والمودعة بحساب المركز فً أحد البنوكالمعتمدة بموجب أوامر دفع موقعة من أمٌن عام الجامعة ) توقٌع أول( ومن المسئول
المالً ) توقٌع ثان ( وذلك طبقا للنظم المتبعة بحساب الخزانة الموحد.
سابعا  :االشتراك فً ورش العمل والدورات التدرٌبٌة والمؤتمرات :
ٌ كون باقتراح أ.د  /المدٌر التنفٌذي للمركز وموافقة مجلس إدارة المركز ( أو من ٌفوضه
مجلس االدارة ) وبموافقة أ.د رئٌس الجامعة وٌتم الصرف علٌها من اٌرادات الجامعة وتطبق
على قواعد االشتراك.
ثامنا  :المشترٌات :
ٌ تم الشراء وفقا ً للقانون والقواعد المنظمة واالحتٌاجات الفعلٌة للمركز والوحدات على النحو
الذي ٌحقق االهداف المرجوة .
تاسعا ً  :السلفة المستدٌمة :
ٌتم صرف السلفة المستدٌمة بموافقة رئٌس مجلس اإلدارة على أساس متوسط الصرف
كل ستة أشهر  % 50 +طبقا للتعلٌمات المالٌة ،وٌعاد النظر فٌها كل فترة دورٌة وتكون فً
عهدة أمٌن الخزٌنة  ،وٌكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرٌة أو العاجلة التً
تتطلبها حاجة العمل بما ال ٌجاوز  10000ج (عشرة آالف جنٌه) لمدٌر المركز ،وٌجوز
لرئٌس مجلس اإلدارة او من ٌفوضه الترخٌص بصرف مبالغ من السلفة المستدٌمة بما الٌجاوز
 20000ج ( عشرون الف جنٌه) فى الصرفٌة الواحدة على أن ٌتم إستعاضها كلما قربت على
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النفاذ وٌتم تسوٌتها حتما فى نهاٌة السنة المالٌة  ،وٌتم جرد السلفة على فترات غٌر محددة ،
وبما الٌقل عن مرة واحدة شهرٌا.
عاشراً :السلفة المؤقته:
لمدٌر المركز الترخٌص بصرف سلفة مإقتة ال تزٌد عن مبلغ  5000جنٌه (خمسة
آالف جنٌه) ولرئٌس مجلس اإلدارة بما ال ٌجاوز  6000جنٌه (ستةآالف جنٌه) وللمراقب
المالً المختص فٌما ٌزٌد عن ذلك وفً الحاالت الضرورٌة ،وفً األغراض التً تتطلب ذلك،
على أن ٌكون الصرف ألحد العاملٌن من خارج الحسابات والخاضعٌن لنظام الضمان
الحكومً ،وٌتم تسوٌتها بمجرد اإلنتهاء من الغرض الذي صرفت من أجله وبحد أقصى
شهرٌن من تارٌخ الصرف أو قبل نهاٌة السنة المالٌة أٌهما أقرب .وال ٌجوز صرف أكثر من
سلفة لشخص واحد فً وقت واحد ،مع مراعاة التعلٌمات المالٌة المنظمة لذلك والخاصة
بالسلف المستدٌمة والمإقتة الواردة فً الالئحة المالٌة للموازنة والحسابات.
الحادى عشر  :المكافآت :
ٌ صرف السٌد عضو هٌئة التدرٌس بالجامعة مكافؤة طبقا لما ٌقره مجلس االدارة
بالمركز عند إنشائه بنكا لألسئلة .
 لمجلس االدارة بناءا على عرض مدٌر المركز أن ٌرخص بمكافؤة عن أعمال المتابعة
والمراجعة والتدرٌب والتً تحقق اهداف المركز فً ضوء القواعد التً ٌضعها مجلس
اإلدارة .
الثانى عشر  :إعداد الموازنة :
ٌ تم اعداد الموازنة للسنة المالٌة الجدٌدة للمركز فً موعد غاٌته شهر أبرٌل وعرضها
على مجلس االدارة القرارها .
ٌ تم ترحٌل فائض الحسابات للصرف منها على اغراضها فً السنوات التالٌة وتخضع
حسابات المركز لتفتٌش ومراجعة االجهزة الرقابٌة المختصة .
الثالث عشر  :الدفاتر والنماذج والتحصٌل:
ٌتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا لنظام المحاسبة الحكومٌة وٌقتصر
التحصٌل على النماذج  33ع.ح أو النماذج التى توافق علٌها وزارة المالٌة مع مراعاة
التعلٌمات المالٌة والمخزنٌة فى هذا الخصوص  .كما ٌجوز إمساك دفاتر ونماذج إضافٌة
مساعدة إلحكام الرقابة والضبط على اإلٌرادات والمصروفات وتتولى الوحدة الحسابٌة
المختصة القٌام بؤعمال المراجعة والمراقبة الحسابٌة على األعمال الحسابٌة والدفاتر والقسائم
طبقا لنظام المحاسبة الحكومٌة والقواعد المالٌة المنظمة.
23

الربع عشر  :المناقصات والمزاٌدات:
تطبٌق أحكام القانون رقم  21لسنة  2012بشؤن تنظٌم المناقصات والمزاٌدات والئحته
ا تنفٌذٌة وتعدٌالتهما على كافة أعمال المركز.
الخامس عشر  :المخازن
تسرى أحكام الئحة المخازن الحكومٌة وتعدٌلتها على جمٌع االعمال الخاصة بالمركز .
السادس عشر  :أموال المركز:
تعتبر أموال المركز وأمالك المركز الثابتة والمنقوله أمواالً عامه وٌسرى بشؤنها أحكام
كافة القوانٌن والقرارات المتعلقة باألموال العامة وتإول ملكٌتها للجامعة فى حالة إنتهاء
الغرض من إنشاء المركز.
السابع عشر  :التفتٌش:
تخضع حسابات وأعمال المركز لتفتٌش ورقابة وزارة المالٌة والجهاز المركزى
للمحاسبات واألجهزة الرقابٌة بالجامعة واألجهزة الرقابٌة األخرى وعلى القائمٌن بالعمل بها
تقدٌم كافة المستندات والبٌانات التى تطلبها هذه األجهزة .
مادة (  ) 11سرٌان الالئحة :
 تسري أحكام القانون رقم  44لسنة  1432بشؤن تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة فٌما
لم ٌرد بشؤنه نص بهذه الالئحة
 وٌتم العمل بهذه الالئحة بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة واالعتماد من
المجلس االعلى للجامعات.

رئٌس الجامعة

(أ.د /حبش النادي)
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