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 (1مادة )

 الضند القانىنى

شمس عٌن  جامعة –تنظٌم أحكام هذه الالئحة التصرفات المالٌة واإلدارٌة لوحدة شبكة المعلومات الجامعٌة  
، لها استقاللها الفنى والمالى واإلدارى والصادر بإنشائها موافقة المجلس األعلى باعتبارها وحدة ذات طابع خاص

فقرة ثانٌة من الالئحة التنفٌذٌة  307المادة رقم م وطبقا ألحكام 28/7/1992بتارٌخ  97للجامعات بالقرار رقم 
 م.1972لسنة  49لقانون تنظٌم الجامعات رقم 

 
 (2مادة )

 مضمى المركز

 ."وتكنولوجٌا المعلومات الشبكاتمركز  "إلى  الجامعٌة" شبكة المعلومات"تغٌٌر اسم 

 
 (3مادة )

 رؤٌة المركز

التعلم الجامعً والبحث العلمً من خالل توظٌف تكنولوجٌا تحقٌق التمٌز العلمً لجامعة عٌن شمس فً مجال 
 المعلومات واالتصاالت.

 
 (4مادة )

 المركز رصالت

على النهوض بالعملٌة قوٌة تساعد  ٌةمن خالل بنٌة معلوماتومتطورة  ومستقرةتوفٌر خدمات الكترونٌة متكاملة 

لمعلومات والبٌانات اإلحصائٌة والتقارٌر الالزمة تطوٌر كٌانات الجامعة المختلفة لتوفٌر او التعلٌمٌة والبحثٌة

 على والهٌئات الحكومٌة والخاصةلدعم منظومة الجامعة والتعاون مع الجامعات األخرى والمراكز البحثٌة 

 المستوٌٌن المحلً والعالمً.

 
 (5مادة )

 المركز أهداف

 ومتابعة تنفٌذها.إعداد خطة الجامعة اإلستراتٌجٌة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات  .1

الحدٌثة واالستفادة منها لرفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة بالتوافق مع  إتاحة الخدمات الرقمٌة .2

 المعاٌٌر العالمٌة.

 التحول الى اإلدارة اإللكترونٌة من خالل مٌكنة النظام اإلداري والتعلٌمً. .3

 مساعدة مجتمع الجامعة فً التحول الرقمً وتحوٌل الجامعة إلى جامعة ذكٌة.  .4

 بدقة وبسرعة كافٌة. على لوحة بٌانات دعم متخذي القرار على جمٌع المستوٌات بإتاحة البٌانات المطلوبة .5
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 بناء قدرات مجتمع الجامعة فً استخدام تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات. .6

ة التكنولوجٌة للمجتمع المحٌط بالجامعة من خالل تقدٌم الخدمات التدرٌبٌة على اإلرتقاء بمستوى المعرف .7

 تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات.

 اإلنشاء واإلشراف على وحدات تكنولوجٌا المعلومات فً كلٌات ومعاهد الجامعة. .8

 إثراء المحتوى الرقمً للجامعة وفقا للمواصفات المعٌارٌة الدولٌة. .9

 الجامعة لالستفادة من المحتوى المعرفً الرقمً. رفع كفاءة مجتمع .10

 للجامعة وفقا للمواصفات والمعاٌٌر القٌاسٌة الدولٌة. الرقمٌةرفع كفاءة البنٌة التحتٌة  .11

التعاون والتنسٌق مع وزراة التعلٌم العالً والمجلس األعلى للجامعات فٌما ٌخص تكنولوجٌا المعلومات  .12

 واالتصاالت.

 
 (6مادة )

 التنظيمي للمركزالهيكل 

ٌتبع المركز إدارة الجامعة وله كٌانه المستقل الفنً والمالً واإلداري وٌشرف على إدارة المراكز والوحدات 

 التابعة له وهً كالتالً:

 شبكاتوالوحدة البنٌة التحتٌة  .1

 وحدة البوابة اإللكترونٌة للجامعة .2

 ام إدارة الجامعة اإللكترونًوحدة نظ .3

 الرقمٌةوحدة الخدمات  .4

 
 (7مادة )

 اإلدارة جلشتشكيل م

( عضواً بقرار من السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة لمدة ثالث سنوات 15-9ٌصدر تشكٌل مجلس إدارة المركز من)

 قابلة للتجدٌد على النحو التالً:

 رئٌساً  السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة  -1

 نائباً  السٌد أ.د/ نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث -2

 عضواً  لمركزامدٌر السٌد أ.د/  -3

 عضواً  السٌد أ.د/ عمٌد كلٌة الحاسبات والمعلومات  -4

 عضواً  الهندسة رئٌس قسم هندسة الحاسبات والنظم، كلٌةالسٌد أ.د/  -5

 عضواً  رئٌس قسم علوم الحاسب، كلٌة العلومالسٌد أ.د/  -6

 عضواً  المساعد للدراسات العلٌا والبحوث السٌد األستاذ/ أمٌن عام الجامعة -7
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م وٌختار مجلس 1972لسنة  49من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات رقم  311مع االلتزام بأحكام المادة 

 له من ٌقوم بأمانة الجلسات.اإلدارة فً أول جلسة 

 
 (8مادة )

 اختصاصات مجلس االدارة

مجلس اإلدارة هو السلطة المسئولة على كافة شئون المركز وتصرٌف أموره الفنٌة والمالٌة واإلدارٌة ووضع 

السٌاسة العامة التً تحقق أهداف المركز كذلك الخطط والبرامج الالزمة لتنفٌذ هذه السٌاسة ومتابعتها وعلى 

 األخص:

 وضع القواعد المنظمة لمنح األجور والمكافأة والحوافز. .1

 إقرار النظام الداخلً للمركز. .2

 إقرار انشاء واضافة وحدات جدٌده للمركز بما ٌساعد على تحقٌق اهداف وخطط المركز. .3

 إقرار البرامج والخطط التً تسهم فً رفع كفاءة العمل وزٌادة اإلنتاجٌة. .4

 التقدٌرٌة للمركز سنوٌا وكذلك اعتماد الحسابات الختامٌة.إقرار الموازنة المالٌة  .5

 إقرار الضوابط المتعلقة بالصرف من حصٌلة النقد األجنبً. .6

 اعتماد التقرٌر السنوي للمركز والنظر فً التقارٌر الدورٌة التً تقدم عن سٌر العمل بالمركز. .7

 بناًء على اقتراح رئٌس مجلس االدارة.المركز ونوابه مدٌر ة التً ٌتقاضاها اعتماد قٌمة المكافأة الشهرٌ .8

 وٌعرضها رئٌس مجلس اإلدارة. مركزمدٌر الاإلدارٌة والفنٌة التً ٌقترحها إقرار اللوائح المالٌة و .9

 قبول التبرعات والهداٌا والمنح والهبات التً ترد الى المركز. .10

 ة كلما اقتضً االمر.الداخلٌ ةالنظر فً تعدٌل الجداول المالٌة المرفقة بالالئح .11

 اقرار أسعار الخدمات واالعمال واالستشارات التً ٌقدمها المركز والوحدات التابعة له. .12

 إقرار نظام للتعاقد مع الغٌر بعقود محددة المدة إلنجاز بعض أنشطة ومهام المركز لتحقٌق أهدافه. .13

 مركز مع الغٌر.الموافقة على وضع القواعد الخاصة بإبرام العقود المتعلقة بتعامل ال .14

 العمالة المؤقتٌن داخل وخارج الجامعة لتنفٌذ بعض األنشطة.وإقرار ترشٌح الخبراء  .15

 جواز تفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة فً بعض اختصاصاته. .16

 
 
 

  من داخل الجامعة( عضو من ذوي الخبرة 4-1عدد ) -8

  من خارج الجامعة( عضو من ذوي الخبرة 4-1عدد ) -9
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 (9مادة )

 رئٌس مجلس اإلدارةاختصاصات 

 بصفة خاصة ما ٌلً:ٌختص رئٌس مجلس اإلدارة بتنفٌذ قرارات المجلس واالشراف العام على المركز وله 

 نعقاد ورئاسة الجلسات.دعوة المجلس لإل .1

 مام الغٌر.أتمثٌل المركز  .2

برام التعاقدات واالتفاقٌات المتعلقة بالتعامل مع الغٌر وفقاً للقواعد والسٌاسات التً ٌضعها مجلس إ .3

 اإلدارة.

 هداف المركز.أمتابعة تنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة لتحقٌق  .4

لخبراء والعمالة المؤقتة من داخل وخارج الجامعة واعتماد اتعابهم لتنفٌذ بعض أنشطة اعتماد ترشٌح ا .5

 المركز.

 عن سٌر العمل وعن الوضع المالً فً المركز. المركزمدٌر التقارٌر الدورٌة التً ٌقدمها  النظر فً .6

 مخاطبة الجهات الخارجٌة والداخلٌة والوحدات بالجامعة فٌما ٌتعلق بشئون المركز. .7

 صٌلة.أفٌما له من اختصاصات  تفوٌض مدٌر المركز له وزٌج .8

 
 (11مادة )

 اختصاصات مدٌر المركز

لمركز لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجدٌد بقرار من السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة من بٌن أعضاء هٌئة امدٌر  ٌعٌن

 ومن ذوي الخبرة والكفاءة المتمٌزة وله االختصاصات التالٌة: كلٌة الحاسبات والمعلومات بالجامعةالتدرٌس ب

 .وادارٌاً  ومالٌاً  شراف على سٌر العمل بالمركز فنٌاً اإل .1

 هداف المركز.أمتابعة تنفٌذ قرارات مجلس اإلدارة لتحقٌق  .2

ل الداخلٌة لعرضها على رئٌس مجلس عداد الهٌكل التنظٌمً لنظام العمل بالمركز ووضع قواعد التشغٌإ .3

 اإلدارة واعتمادها.

 العمل المستجدة بالمركز.  إدارات جدٌدة تلبً حاجات إنشاء وحدات أوإقتراح  .4

 اعتماد مستندات الصرف. .5

تعاب الخبراء والعمالة المؤقتة طبقا للوائح أاعتماد صرف المكافأت والحوافز للعاملٌن بالمركز ووحداته و .6

 المنظمة لذلك.

 اقتراح أسعار الخدمات واإلستشارات التى ٌقدمها المركز للغٌر. .7

 وكذلك الخبراء والعمالة المؤقتة. ةترشٌح مدٌري الوحدات التابعة للمركز من ذوي الخبرة والكفاء .8
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عداد مشروع الموازنة والحساب الختامً والمركز المالً للمركز تمهٌداً للعرض على إشراف على اإل .9

 الجهات المختصة.

عداد الدراسات الفنٌة والتقارٌر الفنٌة المرتبطة بتقٌٌم مؤشرات أداء الوحدات الرئٌسٌة والفرعٌة إ .10

 للمركز وعرضها علً رئٌس مجلس اإلدارة.

 إبرام االتعاقدات الفنٌة الخاصة بعقود الصٌانة لألجهزة ذات الصلة. .11

 دراسة االستفادة من فائض رصٌد المركز فً تطوٌره وتحقٌق أهدافه. .12

 خري من مجلس اإلدارة.أٌفوض فٌه من اختصاصات  ما .13

 
 (11مادة )

 اجتماعات مجلس اإلدارة

ال إذا دعت الضرورة فٌتم الدعوة الجتماع طارئ إٌجتمع مجلس اإلدارة مره كل ثالثة أشهر بدعوة من رئٌسه 

غلبٌة األعضاء وتصدر القرارات بأغلبٌة أال بحضور إوفً جمٌع األحوال ال ٌكون انعقاد المجلس صحٌحاً 

أصوات الحاضرٌن وعند تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي منه رئٌس المجلس وتدون محاضر الجلسات 

 ورئٌس مجلس اإلدارة. مركزمدٌر ال ٌوقع علٌهاو

 
 (12مادة )

 اإلدارة مقابل حضور جلسات مجلس

ٌحدده مجلس اإلدارة بحد أقصى مرة واحده شهرٌاً مهما ٌتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور جلسات 

 تعددت الجلسات ووفقا للقواعد المنظمة لذلك.

 
 (13مادة )

 للمركز مدٌري الوحدات التابعة

مدٌر من ذوي الخبرة فً مجال التخصص من بٌن أعضاء هٌئة نائب ٌعٌن لكل وحدة من الوحدات التابعة للمركز 

السٌد أ.د/ التدرٌس بالجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد بقرار من السٌد أ.د/ رئٌس الجامعة بناًء عرض من 

 على أن ٌكون توزٌعهم كالتالً: مركزمدٌر ال

 
 
 
 

 والمعلومات أو قسم هندسة اتصاالتكلٌة الحاسبات  لبنٌة التحتٌة والشبكاتنائب المدٌر ل

 كلٌة الحاسبات والمعلومات نائب المدٌر للبوابة اإللكترونٌة

 كلٌة الحاسبات والمعلومات ام إدارة الجامعة اإللكترونًنائب المدٌر لنظ

 كل الكلٌات الرقمٌةنائب المدٌر للخدمات 
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 (14مادة )
 مركزوحدات المهام مدٌري 

 دارٌاً.إو العمل بالوحدة فنٌاً شراف على سٌر اإل .1

 هداف الوحدة.أحقٌق تتنفٌذ كافة األنشطة المرتبطة ب .2

 .المركزمدٌر ز للعاملٌن بالوحدة وعرضها علً اقتراح المكافأت واالجور والحواف .3

 عداد خطة ألنشطة الوحدة عن العام المالً التالً.إ .4

 .مركزمدٌر العرضها على وعداد التقارٌر الدورٌة التً تقدم عن سٌر العمل بالوحدة إ .5

 التقدم بالمقترحات الالزمة للنهوض بالوحدة وزٌادة مواردها المالٌة. .6

 
 (15مادة )

 البنٌة التحتٌة والشبكاتوحدة  اختصاصات

بتصمٌم وتنفٌذ وتركٌب وتشغٌل البنٌة التحتٌة لالتصاالت والمعلومات الخاصة البنٌة التحتٌة والشبكات تختص 

مبانٌها ومنشأتها ولها أن تضع المواصفات الفنٌة الالزمة لذلك والمشاركة فً الطرح على بالجامعة وكافة 

الشركات المتخصصة واإلشراف على مراحل التنفٌذ المختلفة واالستالم الفنً المبدئً والنهائً، وهً على وجه 

 الخصوص تختص بما ٌلً:

 االتصاالت والمعلومات.إدارة وصٌانة وتشغٌل وتطوٌر البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا  .1

ة العالمٌة للمعلومات )اإلنترنت( ومتابعة استخدام سعة اإلنترنت لكل وحدات الجامعة ربط الجامعة بالشبك .2

 والتطبٌقات التً استنفدت تلك السعة من واقع أجهزة مراقبة شبكة المعلومات.

 اإلنترنت. وضع سٌاسات االستخدام الخاص بالحٌز الترددي سواء داخل الجامعة أو على .3

 ربط الجامعة بشبكة الجامعات المصرٌة بالمجلس األعلى للجامعات. .4

تقدٌم اإلستشارات الفنٌة والدعم الفنً فً مجاالت تكنولوجٌا االتصاالت والمعلومات لكل وحدات  .5

 الجامعة.

 تطبٌق سٌاسة الحماٌة لشبكة وبٌانات الجامعة. .6

مشتمالتها من أجهزة وأنظمة تشغٌل وبرمجٌات إدارة أجهزة الخوادم وأجهزة التخزٌن بكافة ضم و .7

 إفتراضٌة وبرمجٌات إدارة.

 التحكم المركزي بحسابات المستخدمٌن ومنح الصالحٌات وتفعٌل وحذف وتعدٌل صالحٌات المشتركٌن. .8

وضع سٌاسات دعم وتشغٌل مركز معلومات الجامعة وٌشمل ذلك النظر فً البرمجٌات المراد تشغٌلها  .9

مات وعلى خوادمه المركزٌة بما ٌضمن سالمة هذه البرمجٌات بعد تجربتها وعدم داخل مركز المعلو

 وجود ثغرات أمنٌة قد ٌنشأ عنها خروقات أمنٌة تؤثر على كفاءة عمل مركز المعلومات.



 
 

 

ة 
ح

صف
9

 

المشاركة فً مشروعات تطوٌر البنٌة التحتٌة لالتصاالت والمعلومات والممولة من الداخل والخارج  .10

 بة السحابٌة والحوسبة عالٌة األداء.وكذا مشروعات الحوس

إتاحة القدرات الحسابٌة والتخزٌنٌة وخدمات الربط الشبكً لكافة وحدات جامعة عٌن شمس بناًء على  .11

فً  الجامعةب الخاصة بٌاناتالاالحتٌاج الفعلً لها وضمان تخزٌن  طلب هذه الجهات وذلك بعد دراسة

 الجامعة.مركز بٌانات 

 
 (16مادة )

 وابة اإللكترونٌةوحدة الباختصاصات 

لتقدٌم  الوحدات التابعة لهاالكلٌات والجامعة اإللكترونٌة وتختص وحدة البوابة اإللكترونٌة بإنشاء وتشغٌل بوابة 

الخدمات الخاصة باعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌٌن وخدمات البحث العلمى مثل  ٌةلكترونالخدمات اإل

 وهً على وجه الخصوص تختص بما ٌلً:، المختلفة قطاعات الجامعةخدمات و

 .وكلٌاتها لكل وحدات الجامعة المواقع اإللكترونٌةوصٌانة إنشاء وإدارة  .1

فً محركات  هاجل تحسٌن ظهوراإللكترونٌة على معاٌٌر تهٌئة محركات البحث ألالجامعة مواقع إنشاء  .2

 فً نتائج البحث. تظهر تلك الصفحات فً مرتبات متقدمةو البحث

لكترونً وكل الوحدات نشر األخبار على موقع الجامعة اإلب إنشاء ومتابعة وصٌانة النماذج الخاصة .3

االحداث التى تحدث  التعرف على أهمالجامعة وحٌث ٌعتبرموقع الجامعة البوابة لعرض أخبار  التابعة لها

 .كلٌاتها المختلفةفى الجامعة و

مع مراعاة  التفاعل من جواً  تخلق دٌنامٌكٌة تأثٌرات ذات المستخدم مع وتفاعلٌة صدٌقة واجهات تصمٌم .4

 .لمعاٌٌر الخاصة بتجارب المستخدمتطبٌق ا

 وأجهزة اللوحٌة واألجهزة الذكٌة كالجواالت واألنظمة الشاشات مختلف من اإللكترونً الموقع ستعراضا .5

 .المختلفة المقاسات ذات اللمس وشاشات الذكً التواصل والتفاعل

وتسهٌل سرعة  من خالل الموقع اإللكترونى للجامعةامعة اإللكترونً نظام إدارة الجخدمات إتاحة  .6

 .الوصول للخدمات اإللكترونٌة

المختلفة لما لها من أهمٌة وإقبال من المتصفحٌن عالوة على  جتماعًاالهتمام بوسائل التواصل اإل  .7

 .سهولة إتاحة الوصول للمعلومات المطلوبة منها

إحصائٌات وبٌانات حول جامعة عٌن شمس من حٌث تصنٌفها وعدد كلٌاتها وطالبها وأعضاء هٌئة  إبراز .8

 العامة. التدرٌس فٌها وغٌرها من البٌانات

علمً والبحثً والتفاعلً على مواقع الجامعة والكلٌات واعضاء هٌئة العمل على زٌادة المحتوى ال .9

 التدرٌس بغرض رفع تصنٌف الجامعة عربٌاً وأفرٌقٌاً وعالمٌاً.
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 (17مادة )
 اإللكترونً م إدارة الجامعةانظاختصاصات وحدة 

التطبٌقات والبرامج مساعدة الجامعة فً التحول الرقمً بإنشاء ب نظام إدارة الجامعة اإللكترونًتختص وحدة 

 اإللكترونٌة مما ٌسهم فً مٌكنة إدارات ووحدات الجامعة والكلٌات المختلفة.

 ٌةلكترونالجامعة اإللكترونٌة والكلٌات والوحدات التابعة لها لتقدٌم الخدمات اإلاإللكترونٌة بإنشاء وتشغٌل بوابة 

قطاعات خدمات هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌٌن وخدمات البحث العلمى و الخدمات الخاصة باعضاءمثل 

 وهً على وجه الخصوص تختص بما ٌلً:، الجامعة المختلفة

 .جامعة اإللكترونًال إدارة مامٌكنة الوحدات والكلٌات الجامعٌة وتطبٌق نظ .1

 .ونًالجامعة اإللكترإدارة نظام تفعٌل وتطبٌق كافة الوظائف الخاصة بتطبٌقات  .1

   مثل لوحة البٌانات القٌاسٌة  نظام الجامعة اإللكترونًاستحداث تطبٌقات من شأنها تعظٌم االستفادة من  .2

Dashboard .وتطبٌقات التلٌفون المحمول 

 .ام إدارة الجامعة اإللكترونًضمان التكامل بٌن جمٌع التطبٌقات التً تقدم من خالل وحدة نظ .3

 ببوابة الجامعة االلكترونٌة. الجامعة اإللكترونً إدارة نظامربط تطبٌقات  .4

 الربط مع التطبٌقات التً تدعمها وزارات وهٌئات الدولة. .5

 الجامعة اإللكترونً.إدارة تفعٌل منظومة الدفع اإللكترونً وربطها بقواعد البٌانات الموجودة فً نظام  .6

 
 (18مادة )

 رقمٌةاختصاصات وحدة الخدمات ال

وهً على ٌوجد فً الوحدات السابقة  بكل ما ٌخص تكنولوجٌا المعلومات مما ال الرقمٌةتختص وحدة الخدمات 

 وجه الخصوص تختص بما ٌلً:

 .المختلفة الجامعة وحدات وإداراتالمساهمة فً مٌكنة  .1

 تنمٌة قدرات العاملٌن فً مجال تكنولوجٌا المعلومات مع محاولة تطوٌر األداء المكتبً تكنولوجٌاً. .2

 تكنولوجٌا المعلومات. توالدورات االتدرٌبٌة فً مجاال عقد الندوات .3

نشر بحوثهم ورسائلهم على شبكة عضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن فً أل تقدٌم الخدمات اإللكترونٌة .4

 المعلومات الداخلٌة للجامعة واإلنترنت.

 تقدٌم الدعم الفنً لكلٌات ووحدات الجامعة فً مجاالت تكنولوجٌا المعلومات. .5
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 (19مادة )
 اختصاصات وحدات تكنولوجٌا المعلومات بالكلٌات

تعتبر وحدات تكنولوجٌا المعلومات بالكلٌات هً حلقة الوصل بٌن مركز الشبكات وتكنولوجٌا المعلومات 

خدمات تكنولوجٌا المعلومات على مستوى الكلٌات تكنولوجٌا المعلومات وتهتم بتقدٌم بص تفٌما ٌخوالكلٌات 

وهً على والوحدة تتبع المركز فنٌاً وأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والعاملٌن، والبحثٌة لخدمة العملٌة التعلٌمٌة  

 وجه الخصوص تختص بما ٌلً:

 .الالسلكٌة بالكلٌةو السلكٌة متابعة تشغٌل وصٌانة شبكات االتصال .1

 .الحاسبات أجهزةتحدٌث برمجٌات  .2

 شراف على صٌانة الحاسبات والطابعات وتحدٌثها.اإل .3

 .والعاملٌن بالكلٌة تشغٌل وتفعٌل خدمة البرٌد االلكترونً للطالب واعضاء هٌئه التدرٌس .4

عن طرٌق النماذج  تحدٌث البوابة اإللكترونٌة الخاصة بالكلٌة بأخبار الكلٌة والجداول الدراسٌة، إلخ .5

 .البوابة اإللكترونٌةالمتاحة قبل وحدة 

 متابعة وتشغٌل الخدمات الخاصة بنظام إدارة الجامعة اإللكترونً. .6

 .العملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمًاستخدام تكنولوجٌا المعلومات فً كل ما من شانه خدمة  .7

تقدٌم تقارٌر فنٌة دورٌة لمدٌر مركز الشبكات وتكنولوجٌا المعلومات بأنشطة الوحدة فً مجاالت  .8

 تكنولوجٌا المعلومات.

بٌانات الكلٌات من حٌث بٌانات الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن وكل ما ٌخص تحدٌث متابعة  .9

 الكلٌة.

 
 (21مادة )

 تدبٌر احتٌاجات المركز من العمالة

 ٌلتزم المركز بتدبٌر احتٌاجاته من العمالة المؤقتة بمراعاة النظم والقواعد المنظمة لذلك. 

 
 (21)مادة 

 الموازنـة

موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهٌئات العامة الخدمٌة ،وتبدأ ببداٌة السنة المالٌة للدولة  لمركزٌكون ل

والتً  وتنتهى بانتهائها ،وتشمل جمٌع اإلٌرادات المنتظر تحصٌلها والنفقات المقدر صرفها خالل السنة المالٌة،

الجامعة بتأشٌر خاص ٌتضمن اإلٌرادرات المتوقعة الناتجة عن أعمال  ٌقرها مجلس اإلدارة وتتضمنها موزانة

بالمادة رقم وخدمات وحدات المركز المؤادة للغٌر ومدرج ذات المبلغ بأبواب المصروفات )وفقا للتوزٌع الوارد 

لمحصل ا وٌتم توزٌع اإلعتمادات اإلجمالٌة على فروع أنواع البنود المختلفة فً حدود ،من ذات الالئحة( 20

وٌجوز زٌادة المنصرف على اعتمادات تلك البنود )بذات النسب الموضحة بالمادة رقم  ،الفعلى من هذه اإلٌرادات
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وذلك بعد الرجوع إلى وزٌر المالٌة لدراسة تلك  من الالئحة( من الزٌادة الفعلٌة فً اإلٌرادات المحققة، 20

وتعدل موازنة الجامعة  ،فً هذا الشأنمهورٌة الصادرة المقترحات فً ضوء األغراض التً حددتها القرارات الج

تبعا لذلك. وٌرحل فائض الحصٌلة من سنة مالٌة ألخرى ،مع مراعاة ما نصت علٌه التأشٌرات العامة والخاصة 

 من ضوابط فً هذا الشأن.

 
 (22مادة )

 المىارد

 تتكون موارد المركز من:

االلكترونٌة المحصلة من طالب مرحلتً البكالورٌوس دعم الجامعة للمركز من رسوم الخدمات  .1

 والدراسات العلٌا.

 سواء داخل الجامعة أو خارجها. التً ٌؤدٌها المركز للغٌر واالستشاراتمقابل الخدمات  .2

 لى المركز وٌقبلها مجلس اإلدارة.إعانات والمنح والهداٌا التً ترد التبرعات واإل .3

 بالبنوك. العوائد المستحقة على حسابات المركز .4

 قرها مجلس االدارة.أو ٌأي موارد خارجٌة ٌقبلها  .5
 
 (23مادة )

 المصروفاث

 تشمل المصروفات السنوٌة للمركز بعد موافقة السلطات المختصة على:

 حوافز.% من الموارد بعد خصم الحصص المقررة كأجور ومكافأت و50تخصص  .1

 % من الموارد بعد خصم الحصص المقررة:50تخصص  .2

  الجارٌة ومستلزمات التشغٌل المختلفة.المصروفات 

 .المصروفات االستثمارٌة المختلفة 

 .األنشطة التدرٌبٌة المرتبطة بأنشطة المركز 

 .أي مصروفات أخرى ٌقرها مجلس إدارة المركز 

 وٌكون الصرف تحقٌقاً ألهداف المركز المحددة وطبقا لما ٌقره مجلس اإلدارة.

 
 (24مادة )

 حضاب البنك

حساب خاص بالبنك المركزي المصرى ضمن حساب خزانة الموحد بعد موافقة وزارة المالٌة، كما  لمركزٌكون ل

مركز الشبكات وتكنولوجٌا ٌجوز فتح حساب صفري بأحد البنوك التجارٌة بعد موافقة وزٌر المالٌة باسم "

ات مسحوبة على جامعة عٌن شمس" تودع فٌه إٌراداتها المحققة وٌتم الصرف منه بموجب شٌك – المعلومات
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البنك وموقعا علٌها من رئٌس مجلس اإلدارة أو من ٌفوضه توقٌعا أول ومن ممثل وزارة المالٌة المختص توقٌعا 

 2006لسنة  139ثان، على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة إللغاء ما ٌخالف ذلك ،مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 المحاسبة الحكومٌة.بشأن  1981لسنة  127بتعدٌل بعض أحكام القانون 

 

 (25مادة )
 الدفاتر والنماذج

ٌتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبى الحكومى، كما ٌجوز إمساك سجالت إضافٌة 

وإظهار النتائج  مساعده أو إحصائٌة إلحكام الرقابة والضبط على اإلٌرادات والمصروفات وإعداد المقاٌسات

ونماذج التشغٌل لمعرفة تكالٌف المشروعات المختلفة بالمركز. وتتولى الوحدة الحسابٌة المختصة القٌام بأعمال 

حسابات المركز وإعداد البٌانات والحسابات الشهرٌة والربع سنوٌة والحساب الختامى تمهٌداً للعرض على 

 ارة المالٌة.الجهات المختصة وفقاً للمواعٌد المحددة من وز

 (26مادة )
 موارد المركز من النقد األجنبً

تخصص موارد المركز من  72لسنة  49من الالئحة التنفٌذٌة لقانون الجامعات رقم  313مراعاة أحكام المادة ب

لخدمة أغراضها باالستٌراد المباشر من الخارج عن طرٌق البنك المودع فٌه حصٌلته، وٌكون  النقد األجنبى

االستٌراد عن طرٌق إدارة المشترٌات المركزٌة بالجامعة وذلك طبقاً للوائح والتعلٌمات المنظمة لالستٌراد من 

 2006لسنة  139القانون رقم الخارج، وكذلك القرارات المنظمة الستخدام النقد األجنبى، مع مراعاة أحكام 

 م بشأن المحاسبة الحكومٌة.1981لسنة  127بتعدٌل بعض أحكام القانون 

 

 (27مادة )
 قسائم التحصٌل

ع ح او النماذج التً توافق علٌها وزارة المالٌة فً  33ٌقتصر استخدام قسائم التحصٌل على النماذج 

 تعلٌمات المالٌة والمخزنٌة فً هذا الخصوص.المتحصالت النقدٌة الخاصة بهذا الحساب مع مراعاة ال

 
 (28مادة )

 السلفة المستدٌمة

قٌمتها على أساس متوسط  ٌتم صرف السلفة المستدٌمة بموافقة رئٌس مجلس اإلدارة على أن ٌعاد النظر فى

% طبقاً للتعلٌمات المالٌة، وتكون فً عهدة أمٌن الخزٌنة، وٌكون الصرف منها 50الصرف كل ستة أشهر +

جنٌه(  ج )خمسة آالف5000لمواجهة المصروفات النثرٌة أو العاجلة التى تتطلبها حاجة العمل بما ال ٌجاوز 

ج 5000 خٌص بصرف مبالغ من السلفة المستدٌمة تزٌد عنلمدٌر المركز، وٌجوز لرئٌس مجلس اإلدارة التر

وذلك فى حالة الضرورة القصوى وفً أضٌق الحدود على أن ٌتم استعاضتها كلما قاربت جنٌه(  )خمسة آالف

على النفاذ، وٌتم تسوٌتها حتماً فً نهاٌة السنة المالٌة، وٌتم جرد السلفة على فترات غٌر محددة، وبما ال ٌقل عن 

 دة شهرٌاً.مرة واح
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 (29مادة )
 السلفة المؤقتة

رئٌس مجلس لج )عشرة االف جنٌهاً( و10.000عن مبلغ  دلمدٌر المركز الترخٌص بصرف سلفة مؤقتة ال تزٌ

ن ٌكون الصرف أاإلدارة فٌما ٌزٌد عن ذلك وفى الحاالت الضرورٌة، وفى األغراض التً تتطلب ذلك، على 

والخاضعٌن لنظام الضمان الحكومً، وال ٌجوز صرف أكثر من سلفة ألحد العاملٌن من خارج الحسابات 

ة المنظمة لذلك والخاصة بالسلف المستدٌمة والمؤقتة التعلٌمات المالٌ ةلشخص واحد فً وقت واحد، مع مراعا

 الواردة فً الالئحة المالٌة للموازنة والحسابات.

 (31مادة )
 التأمٌن على ارباب العهد

 ارباب العهد بالوحدة طبقا ألحكام صندوق التأمٌن الحكومً لضمانات العهد.ٌتم التأمٌن على 

 
 (31مادة )

 تسعٌر الخدمات واالعمال واالستشارات وتوزٌع العائد

 تؤدي االعمال والخدمات للجهات االتٌة:

 المؤقتٌن(.كلفة الفعلٌة )قٌمة الخامات ومستلزمات التشغٌل وأجور العمال لرئاسة الجامعة بسعر الت .1

 هامش ربح ٌحدده مجلس اإلدارة. والكلٌات بسعر التكلفة مضاف إلٌه الجهات التابعة للجامعة .2

تؤدي االعمال والخدمات المتعلقة بالغٌر على أساس التكلفة االقتصادٌة وٌتم توزٌع مقابل الخدمات  .3

 :واالعمال المؤداة للغٌر على النحو التالً
  موارده الشهرٌة.سداد حصة وزارة المالٌة من 
 .سداد حصص الجامعة المقررة من موارده الشهرٌة 
 .ٌحتفظ المركز باحتٌاطً استثماري من موارده الشهرٌة 
  ٌوزع الباقً من الموارد على األجور والحوافز والمكافأت ومستلزمات التشغٌل طبقاً للضوابط

 التً تحددها السلطة المختصة.
 
 (32مادة )

 المناقصات والمزاٌدات

بشأن تنظٌم المناقصات والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة وتعدٌالته  2018( لسنة 182ٌتم تطبٌق احكام القانون رقم )

 عمال المركز.أعلى كافة 
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 (33مادة )
 الحساب الختامً والكشوف المرفقة

كما ٌعد الحساب ٌعد مركز مالً للمركز كل ثالثة أشهر وٌعرض على مجلس اإلدارة لمناقشته وابداء الرأي فٌه 

 .ض على مجلس الجامعة للموافقة علٌهالختامً فً نهاٌة كل سنة مالٌة وٌعرض على مجلس اإلدارة تمهٌدا للعر
 ع ح( الخاصة بالجامعة 75وٌتم موافاة قطاع الحسابات الختامٌة كل ثالثة أشهر بكشف مرفق باالستمارة )

ً بداٌة ونهاٌة كل فترة مع إرفاق صورة من كشف موضحاً به موقف الحساب مصروفاً وإٌراداً والرصٌد ف

 .حساب البنك

 
 (34مادة )

 المخازن

 الخاصة بالمركز. المخزنٌةتسري احكام الئحة المخازن الحكومٌة على جمٌع االعمال 

 

 (35مادة )
 أموال المركز

حكام كافة القوانٌن والقرارات المتعلقة أعامة وٌسري بشأنها  مواالً أمالك المركز الثابتة والمنقولة أتعتبر أموال و

 نشاء المركز.إالغرض من  انتهاءباألموال العامة وتؤول ملكٌتها للجامعة فً حالة 

 

 (36مادة )
 التفتٌش

عمال المركز لتفتٌش ورقابة وزارة المالٌة والجهاز المركزي للمحاسبات واألجهزة الرقابٌة أتخضع حسابات و

ها هذه فة المستندات والبٌانات التً تطلبالرقابٌة األخرى وعلى القائمٌن بالعمل بها تقدٌم كابالجامعة واألجهزة 

 األجهزة.

 

 (37مادة )
 القوانٌن الحاكمة

 حكام القوانٌن واللوائح العامة والخاصة المعمول بها فً نظام العمل فً الجهاز اإلداري للدولة.أتطبق 

 
 (38مادة )

 سرٌان الالئحة

جراء إصدارها من السلطة المختصة وال ٌجوز إهذه الالئحة من تارٌخ موافقة وزارة المالٌة علٌها و حكامأتسري 

 ال بعد موافقة وزارة المالٌة.إأي تعدٌل علٌها 
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 وتكنولوجٌا المعلومات الشبكاتمركز الهٌكل التنظٌمً ل
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 بالكلٌات تكنولوجٌا المعلوماتل وحداتالهٌكل التنظٌمً ل
 

 

 


