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 المراقب المالى للوحدة: 

 ويتولى إمساك الدفاتر,  الوحدةيعين مجلس اإلدارة مراقبا ماليا لمتابعة الموقف المالي واألشراف على حسابات  

 . الوحدةزمة لتحقيق الرقابة على إيرادات ومصرفات اللا 

 عبدهللامراد / أ 

  البى لوحدة القياس والتقويم الطالنظام المالي: 

 الوحدة موازنة: 

للوحدة واالدارى  موازنة سنوية يعتمدها مجلس اإلدارة ,ويقوم المدير الماليالطالبى  لوحدة القياس والتقويمتكون 

 .في مدة أقصاها ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية  للوحدةإعداد المركز المالي والحساب الختامي 

  للوحدةالسنة المالية: 

لمالية في أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي ويتم ترحيل الفائض المالي تبدأ السنة ا

 .للسنوات التالية

  لوحدة القياس والتقويم الطالبى الموارد المالية: 

 :من  وحدة القياس والتقويم الطالبى تتكون موارد 

 .إيراد األعمال االستشارية وبرامج التدريب للغير  -1

 . لوحدةما تخصصه الجامعة من موارد مالية إلنجاز أنشطه ا -2

 .إيرادات المؤتمرات والندوات  -3

 .الوحدةصدرها تإيرادات المطبوعات والنشرات الدورية التي  -4

 الوحدة  إدارةالتبرعات والهبات واإلعانات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس  -5

 . الوحدةر أموال عائد استثما -6

 .الوحدةالموارد األخرى التي يقرها مجلس إدارة  -7

  الوحدةتشمل نفقات       :وحدة القياس والتقويم الطالبى بالكليةنفقات : 

 .األجور والمكافآت وما في حكمها  -1

 .المصروفات الجارية  -2

 .نفقات الدراسات واألبحاث واألنشطة العلمية  -3

 .نفقات تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية  -3

 .نفقات التجهيزات واألدوات االستثمارية  -4
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  السجالت التى يحتفظ بها فى الوحدة : 
 .يجب االحتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إدارة الوحدة وإرسال نسخة منها لمركز الجامعة -   1

 .دارة مركز االمتحانات ومديرى الوحداتيجب االحتفاظ بمحاضر جلسات مجلس إ -   2

 .نسخة من كافة االمتحانات التى تجرى فى الكلية -   3

تقارير جودة االمتحانات والتى تصدرها األقسام األكاديمية بالكلية بعد إجراء االمتحانات والتى تتحقق فيها منن  - 4

 .ككون االمتحانات تتبع النظام الموضوع واألصول الفنية الخاصة بذل

 .سجالت إحصاءات النجاح فى كافة مواد الكلية بصورة دورية مع تحليلها -   5

 (.إذا حدث ذلك).والمصححين  صور من لجان الممتحنين -   6

  القرارات التى تصدرها الوحدة: 

 :تصدر الوحدة تقارير دورية فى نهاية كل فصل دراسى وترفع لمجلس الكلية ومركز االمتحانات بالجامعة وهى

األكاديمية المعنية وأن هنذ  االمتحاننات  األقسامالتقرير الفنى الخاص بجودة االمتحانات ويتم ذلك بالتنسيق مع  - 1

 .المقترحة فى المقرر ILOsتقيس 

 .بنسب النجاح مع تحليلها اإلحصائيةالتقارير  -   2

 .ليل األسئلةالخاصة بمقررات الكلية بما فيها تح األسئلةالتقارير الخاصة ببنوك  -   3

 .الخاصة بإلتماسات الطالب وحاالت الغش ونسب الغياب اإلحصائيةالتقارير  -   4

 .تقارير عن ورش العمل, والدورات التدريبية وغير ذلك والتى تم تنفيذها فى الكلية -   5

 .الخاصة بمقررات الكلية األسئلةالتعديالت التى تمت على بنوك  -   6

لجنودة بالكلينة وعمنل تقرينر عمنا تنم فنى هنذا الخصنوص وكنذا منع أى مشنروعات تطنوير التنسيق مع وحندة ا - 7

 .أخرى تتعامل مع قضية االمتحانات والتقويم

 

 
 

 


