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 سهيل محزة  /  السيد األستاذ 

 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  أمني اجلامعة املساعد
 

والذي يتضمن  ، سيادتكمالتالي على تقرير النشاط الشهري  بعرض تشرف أ

 .2022 مارسعن شهر االستشارات المالية والمراجعة أنشطة مركز  بيان ب

 

 

 االحتراموتفضلوا بقبول فائق 
 أمين المركز                   

 بتهال محمد أحمدإأ/              

                                                                                                              

 مدير املركز 

 محمد  د/ أحمــــــد سليــــــم                                                              

 

 

 

 2022  مارسعن شهر    تقرير نشاط مركز االستشارات املالية واملراجعة
 : للوحدات التابعة لقطاع شئون البيئة وخدمة اجملتمععمال املراجعة واالعتماد أوالً:  أ
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 .ووحدة مركز (16) عدد  بإجمالي الدورية المالية التقارير -1

 .ووحدة مركز( 5) عدد  بإجمالي الختامية الحسابات  -2

   :أنشطة خاصة بقطاع الدراسات العليا ثانيًا:  
 ، بالجامعة والتطوير التدريب  مركز) :وهي ،لقطاعل تابعة جديدة لوحدات  الختامية الحسابات  واعتماد  مراجعة -1

 (.الطب  كلية بحاث أ مركزو ،اآلداب  بكلية األلمانية اللغة تعليم مركزو

 .المركزية والمكتبة الجامعة كليات  مكتبات  من المقدمة الخدمات  أسعار توحيد  مذكرة عداد إ -2

 : مني عام اجلامعة ثالثًا: أنشطة خاصة بأ
 .الجامعي بالحرم الترويجية للحمالت  يجاريةاإل القيمة لتحديد  مالي مقترح عداد إ -1

 .البنات  بكلية المقامة الخيرية للمعارض  يجاريةاإل  القيمة اعتماد  -2

 االستشارات بمركز المحاسبية المعالجات  بعض  تصويب  بخصوص  للمحاسبات  المركزي الجهاز مناقضة على الرد  -3

  .2019/2020، و2018/2019 المالية الفترات  عن والمراجعة المالية

 :نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةتكليفات رابعًا: 
 .2021/2022 المالي العام من بدية والمراجعة المالية االستشارات  لمركز السنوية الرسوم تعديل مقترح -1

 .وكلياتها بالجامعة المجتمع وخدمة البيئة شئون لقطاع التابعة لوحدات ل الشامل تقييمال تقرير تقديم -2

 مذكرة عداد إو ،لألجور األقصى الحد ضمن الهندسة بكلية التدريس هيئة أعضاء مستحقات  احتساب  مشكلة دراسة -3

 .الشأن بهذا الدولة  مجلس من ىفتو طلب 

 .الخاص  الطابع  ذات والحدات  المراكز إيرادات  من الجامعة لصالح الخصم لنسب  مقترح عداد إ -4

  

 الهندسة كلية وحدات  على 2021 حتى 2013 عام منذ  المتأخرة المالية االستشارات  مركز مستحقات  تحصيل متابعة -5

 .ه جني 124000 قيمتها لغالبا

 : تكليفات رئيس اجلامعة خامسًا: 
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 .الزعفران  قصر عن العربية لقناة خبارياإل التقرير بتصوير الخاصة يجاريةاإل القيمة تحديد   -1

 .الجديدة عالماإل  لكلية المالية المتطلبات  عن المالية لوزارة رد عداد إ -2

 العالي  التعليم بوزارة المرجعي لعملا طرف التخصصي شمس عين مستشفىل المالية المستحقات  تحديد  في المشاركة -3

 .العلمي والبحث 


