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  المقدمة:
    

د     3/2011استناًدا إلى نظام الرقابة الداخلية رقم (   ه، ومن أجل التأآ ل  أن ) وتعديالت آ
ى    شيء في الجامعة يتم وفق الخطط الموضوعة في الخطة االستراتيجية ولغايات الوصول إل
واردة في الخطة         ايير ال ي بالمع ة األداء الفعل تحقيق األهداف المنشودة وذلك من خالل مقارن

  ن الضعف واالنحرافات وتصحيحها إن وجدت. بهدف آشف مواط

ة     ل دور الرقاب وإنطالًقا من هذه المفاهيم وبناًء على توجيهات رئيس الجامعة في تفعي
دقيق    ة والت دة الرقاب ات وح ام وواجب ذي يعكس مه دليل ال ذا ال داد ه ّم إع ة ت ة والمالي اإلداري

وال ال   ة أم ا    الداخلي في جامعة اليرموك والتي تهدف إلى حماي ا وموجوداته ة وممتلكاته جامع
وانين        ام الق ا ألحك ذ وفًق در وُتنف ة تص ة والمالي رارات اإلداري ن أن الق د م ا، والتأآ وموارده
د من مدى مالئمة تصاميم المشاريع لألغراض            ذلك التأآ واألنظمة والتعليمات السارية، وآ

    التي ُتنشأ من أجلها ومتابعتها بعد استالمها.   
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  الداخلي والتدقيق دة الرقابةمهام وواجبات وح
  -التفصيلية التالية من خالل أقسامها آما يلي: والواجبات تمارس الوحدة المهام

  -قسم التدقيق والرقابة المالية: -1   

ات منظمة    التحقق   - أ ـجالت وملف من أن الدائرة المالية في الجامعة تحتفظ بدفاتـــــر وســ
  حسب األصول المالية المرعية. 

د صرفت بصورة سـليمة وفق     ، التثبت من قانونية اإلنفاق   - ب          والتحقق من أن النفقات ق
ـة،       ذة في الجامعــ رارات الناف ة والتعليمات والق          األصول المحددة في القوانين واألنظم

ة السنوية      ا للموازن ررة طبق ة المق ـدود   ، وإنها ضمن حدود المخصصات المالي وفي ح
  .جع المختصةصالحية المرا

ا،      -ج    ززة له ائق المع ة والوث   ن أن ـــــ ومــ التأآد من دقة وصحة القيود والمستندات المالي
 ب األصول.ــــالمستندات تحمل تواقيع الموظفين المسؤولين عن العمليات المالية حس

واالت الصادرة -د يكات والح ة الش ـة ، مراقب ى آافـــ د عل عارات القي ائر إش ـابات وس حســ
 .الجامعة

ـها المحددة   ، مراجعة إيرادات الجامعة ومقبوضاتها -هـ  والتحقق من تحصيلها في أوقاتـــ
وإدخالها في حساباتها، والتأآد من صحة التــــــــسويات المصرفية بما يضمن حقوق   

  .الجامعة في ضوء االتفاقيات المعقودة مع البنوك المعتمدة

ابات الصنا -و ة حس ةمراقب ي الجامع ات ، ديق الخاصة ف روض واألمان ـابات الق وحســـــــ
 . والسلف وغيرها من الحسابات األخرى

القيام بالجرد الدوري والمفاجئ على الصندوق العـــام والصناديق الفرعية والقسائم  -ح
 والتحقق من اســتخدام إيصاالت القبض حســب األصول المالية.، ذات القيمة المالية

د        -ط  ة ومدى جدوى العائ وال الجامع مراقبة وتقييم اإلستراتيجية االقتصادية الستثمار أم
 الذي تحصل عليه مقابل ذلك.

ـي         -ك د صرفت فــ ا ق واردة فيه مراقبة تنفيذ بنود الموازنة والتأآد من أن المخصصات ال
ديرات      ، جلهاأاألغراض التي اعتمدت من  ـالمة تق د من صحة وســـ ـرادات  والتأآ اإليـ

 والنفقات الواردة في الموازنة.
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  المشارآة في اللجان المختلفة التي تستدعي طبيعتها حضور مندوب من الوحدة. -ل
 

  - قسم التدقيق والرقابة اإلدارية: -2

ات  وسر الجامعة تحتفظ بدفات الوحدات التنظيمية المختلفة فيالتحقق من أن  -أ جالت وملف
  .ةاألصول المرعي بمنظمة حس

د من مدى      -ب متابعة وتقييم ومراقبة إجراءات العطاءات وطلبات وقرارات الشراء والتأآ
ـن         ا في القوانيـــــــ ا للشروط والمواصفات المنصوص عليه سالمتها قانونيًا ومطابقته

ارية  ات الس ة والتعليم ة ، واألنظم ـر المخصصات  المالي ـن توافـ ـد مـ ة ، والتأآـ ومراقب
ات  ادات المستنديةالعملي ـة باالعتم واد ، المتعلقـ ة المستندات والم ـن مطابق والتحقق م

 .المستوردة لشروط تلك االعتمادات

ة        -ج ة الصادرة عن الجهات المسؤولة في الجامع د من   ، مراجعة القرارات اإلداري والتأآ
 .أنها تمت وفق القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

الج  ، الجامعةعات مراقبة مستود -د  ام ب ـا    روالقي ـودة فيهــ ـاف الموجــ اجئ لألصنــ ، د المف
واد      ، ودراسة أسباب ما يتكدس أو يتلف من مواد ذه الم ة شطب ه والتحقق من قانوني

 .أو إهدائها أو بيعها

ى       -هـ  ديم المالحظات إل ول وتق تقديم التوصيات بتعديل التشريعات اإلدارية السارية المفع
ة للنهوض        الجهات المختصة  ات التطورات الحديث ة متطلب ا لمواآب حول مدى مالئمته

 بمستوى األداء في الجامعة.

ـالت        -و  ـها وتشخيــص المشكـ ـا وفاعليتــ متابعة إجراءات العمل للتأآد من مدى آفاءتهـ
ـا        ـة بشأنهــــ ول المناسبــ راح الحل ديم التوصيات واقت اإلدارية في أقسام الدواوين وتق

 يلزم لمنع حدوثها في المستقبل.  واتخاذ ما

  المشارآة في اللجان المختلفة التي تستدعي طبيعتها حضور مندوب من الوحدة. -ز
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   - قسم التدقيق والرقابة الفنيـة: -3

 ةـــ شروط السالمة العامة والسالمة الصحية والسالمة المهنيإجراءات النظافة ومراقبة  -أ
   .ومنشآت الجامعةمرافق ومباني ومختبرات مختلف  في
  مراقبة حسن استخدام األجهزة واآلالت والمعدات والمرآبات وصيانتها. -ب
  التأآد من مالئمة تصاميم المشاريع لألغراض التي تنشأ من أجلها. -ج 

د من   ، مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الشرآات -د  والتأآ
مطابقتها للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقــــد سالمة إجراءات التنفيذ و

  عليها.
ـ  ف  -ه دوري الكش ة و  ال اني الجامع ى مب ا،  عل ة له ق التابع الم   المراف ن س د م ة والتأآ

  ا.صيانته
  المشارآة في اللجان المختلفة التي تستدعي طبيعتها حضور مندوب من الوحدة. -و
  

  -قسم الديوان: -4

  عمال التي يقوم بها آافة الدواويين األخرى في الجامعة.األيقوم الديوان بمهام 

  

   -الرقابي: التقرير الشروط الواجب توافرها في
  .بالوثائق الالزمة مدعًما إلى الرئيس المباشر وموجًها وثيقة فيا مكتوًبن يكون التقرير أـ  1

  والفهم.أن تكون صياغة التقرير بطريقة سهلة القراءة  -2

  .ن التقرير دقيقًا وواضحًا وموجًزاأن يكو -3

  .الرقابي الفترة الزمنية للتدقيق التقرير يتضمنأن   -4

  تم اتباعها.اإلجراءات التي  يتضمن التقريرأن  -5

  .رك للقارئ استخالصهاتتأن تكون النتائج محددة وال  -6

  .النتائجالتوصيات والمالحظات بأن ترتبط  ـ6

  .ويؤرخ تاريخ تقديمه، في نهاية آل عملية رقابية تقريراليعد  أن -7
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  منهجية التدقيق الداخلي:
يصادق عليها من  31/12 -1/1إعداد خطة ومنهاج تدقيق داخلي لمدة سنة تبدأ من ـ  1

  اإلدارة العليا للجامعة. 

إعداد برامج تدقيق تتضمن اسم البرنامج ونطاق العمل وأهداف وإجراءات البرنامج  -2

  والمدة الزمنية لتنفيذها. 

  : آما يليتنفيذ برامج التدقيق وفًقا ألوليات العمل بحيث تكون  -3

  أ. تدقيق عينات عشوائية أو نسبة محددة.   

  %).100ب. تدقيق بشكل آامل بنسبة (

ى      -4 ه مبني عل تم تدقيق ات       اإلتقديم تقرير لكل برنامج ي ا في جمع البيان جراءات التي اتبعه

ى         ل إل ة والتوص حاب العالق ة أص ا ومقابل تها وتحليله ها ودراس ات وفحص والمعلوم
  النتائج وتقديم التوصيات المبينة النتائج. 

  بناء تقارير التدقيق الداخلي على المخاطر. -5
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  الفصل األول

  

  التدقيق الداخليبرامج  أقسام
***********************   

  المالي التدقيق :القسم األول

 القسم الثاني: التدقيق اإلداري

   المرآزية القسم الثالث: التدقيق على العطاءات

 القسم الرابع: التدقيق على اللوازم والمستودعات

  دراساتالالقسم الخامس: 

  القسم السادس: التدقيق الفني
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 القسم األول: التدقيق المالي
 

 .برامج التدقيق المالي السابق لعملية الصرفأوال: 
 ) دينار.500التي تزيد عن ( لسندات الصرف المطالبات الماليةتدقيق  .1

 تنتهي خدماتهم في الجامعة. للذينومستحقات امكافأة نهاية الخدمة تدقيق   .2

 .لعطاءاتالخاصة باالدفعات تدقيق   .3

 .وعالوات العاملين في الجامعةتدقيق الرواتب   .4

  

 .أو القبض والقيد برامج التدقيق المالي الالحق لعملية الصرفثانًيا: 
 .الرسوم الجامعيةتدقيق  .1

 حسابات صندوق االستثمار.تدقيق  .2

 التسويات البنكية. تدقيق .3

 دخار واإلسكان ومكافأة نهاية الخدمة.اإل صناديق:حسابات تدقيق  .4

 للصندوق العام والصناديق الفرعية. المفاجئالجرد  .5

 حسابات نادي الجامعة.تدقيق  .6

 .الذمم المستحقة للجامعة على المبعوثين على نفقتهاتدقيق  .7

 الذمم المستحقة للجامعة على المبعوثين للدراسة فيها من جهات أخرى.تدقيق  .8

 حصر األمانات المالية في الجامعة.تدقيق و .9

 السلف.تدقيق  .10

 الكفاالت.تدقيق  .11

 .المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في الجامعةتدقيق  .12

 ) دينار.500سندات الصرف والقيد التي تقل قيمتها عن (تدقيق  .13

 تدقيق سندات الصرف والقيد التحاد طلبة الجامعة. .14

 تدقيق إيرادات ونفقات مساآن الطالبات. .15

المساعدات المالية تدقيق إيرادات ونفقات صندوق الطالب المحتاج وصندوق  .16

 الطارئة للطالبات.
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 . وتسديدات قروض الطلبةمنح وق قرارات يتدق .17

تدقيق العقود مع شرآات االتصاالت الخلوية والتأآد من قيامها بدفع المستحقات  .18

 .المستحقةالمدفوعة والذمم  الذمم، وبيان مقدار المالية المترتبة عليها للجامعة

 تحليل الموقف المالي للجامعة. .19
 

 القسم الثاني: التدقيق اإلداري
 تهم.  اجازإتهم واومغادرالموظفين اإلداريين والفنيين تدقيق دوام  .1

(لجنتا التعيين األولى  تدقيق القرارات اإلدارية الصادرة عن اللجان المختلفة في الجامعة .2

 .سكان)لجنة اإل، لجنة التأمين الصحي، والثانية

 .واالنتدابتدقيق إجازات التفرغ العلمي واإلجازات بدون راتب واإلعارة  .3

 .تدقيق العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس .4

 في الجامعة. بالدراسة العليالهم تدقيق ومتابعة البرامج الدراسية للموظفين الذين يسمح  .5

 

المرآزية العطاءاتعلى تدقيق الالقسم الثالث:   
دقيق .1 ة  ت يب اللجن اء وتنس ل عط ة لك رارالفني دقيق ق ذلك ت ة  آ اءات المرآزي ة العط لجن

د من   ، قبل اعتماده من رئيس الجامعة أو رئيس مجلس األمناءالمتعلق بكل عطاء  والتأآ

 .سالمة اإلجراءات والوثائق والمستندات الخاصة بكل عطاء

  

المستودعاتاللوازم و القسم الرابع: التدقيق على  
 الشراء.طلبات وتدقيق قرارات  .1

 ) دينار.10000 – 5000تدقيق قرارات الشراء من (  .أ 

 ) دينار.5000تدقيق طلبات الشراء التي تقل عن (  .ب 

 تدقيق عقود الصيانة. .2
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  على مستودعات الجامعة. المفاجئالجرد  .3

  

 القسم الخامس: برامج الدراسات
سنوات دراسة إيرادات ونفقات مرآز الملكة رانيا للدراسات األردنية ومقارنتها مع  -1

 سابقة.

 الجامعة. مطاعم/ مقاصفدراسة إيرادات ونفقات  -2

 دراسة إيرادات ونفقات المدرسة النموذجية. -3

 دراسة إيرادات ونفقات أسكان العاملين في الجامعة  -4

 أنظمة السالمة العامة.ى آفاية دمدراسة  -5

 دراسة إيرادات ونفقات مطبعة الجامعة. -6

 الصحي والتأمين على الحياة.دراسة إيرادات ونفقات الـتأمين  -7

 دراسة إيرادات ونفقات المؤتمرات والندوات وورش العمل. -8

 دراسة إيرادات ونفقات مرآز اللغات   -9

 دراسة وضع النظافة في الحرم الجامعي. -10

 العالقات العامة واإلعالم.وحدة  دراسة وتدقيق الدروع واألعالم والشارات في -11

 
 

 القسم السادس: التدقيق الفني
  برنامج تدقيق ومراقبة مراحل تنفيذ المشاريع اإلنشائية المتعاقد على تنفيذها.
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 القسم األول: التدقيق المالي
 

 .برامج التدقيق المالي السابق لعملية الصرف -1
وعند العثور على أي مخالفة ، يتم بشكل يومي ويقوم المدقق بإعداد تقرير شهري عن نتائج التدقيق

  التخاذ اإلجراءات المناسبة.مدير الوحدة  الصرف وإبالغيقوم بإيقاف سند 
 

 برامج التدقيق المالي الالحق لعملية الصرف أو القبض. -2
  تنفيذالآيفية  الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

داد   1 ودة إع دقق مس اب التكليف للم المتخصص آت

منا  دقيق ومتض اق الت م نط ي وأه دول الزمن الج

داف و رأه دقيق عناص لي  الت كرتيرة موتس ه للس

  .لطباعته

  مسودة خطية الرقابةوحدة  مدير

اب التكليف   وتنسيق طباعة   2 اظ  بنسخة   آت واالحتف

 إلكترونية وسحب نسخة ورقية وتسليمها باليد إلى

  .رئيس قسم الديوان

/ السكرتيرة

  الطابعة

  إلكترونيةطباعة 

  ورقيةسحب نسخة و

ه      3 ف وتوقيع اب التكلي دقيق آت دير ت ن م دة  م وح

ة  ه     الرقاب ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي

  الرقابة.وحدة  وأرشفته إلكترونيا وتسليمه لمدير

 رئيس قسم الديوان
  أرشفة إلكترونية

  وتسليم باليد

ف   4 اب التكلي ليم آت ع  تس وع والموق د   المطب بالي

ذا     وب به ذ المطل دء بتنفي ه الب ب إلي دقق والطل للم

  الكتاب.

  تسليم باليد الرقابةوحدة  مدير

دائرة    5 إرسال نسخة من آتاب التكليف  إلى مدير ال

  المالية قبل بدء التدقيق.
  ورقيةنسخة  رئيس قسم الديوان

دقيق        6 دء الت اريخ ب ة بت دائرة المالي دير ال الم م إع

  والجدول الزمني للتدقيق.
  شفوي وخطي  المدقق

امجين أي من  على بالتدقيق القيام  7 اً  هذين البرن  وفق

  .بها المعمول والتعليمات واألنظمة للقوانين
  المدقق

اطالع شخصي على آافة 

  الوثائق

داد   8 ر  مسودة   إع اإلجراءات  خطي متضمناً   تقري

دقق   ا الم ي اتبعه ائجو الت يات النت ي  والتوص الت
  مسودة  تقرير خطية  المدقق
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  تنفيذالآيفية  الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

دقيق   توصل إليها  ة بالت ى   المتعلق ذين  أي من  عل ه

امجين ى البرن د إل ليمه بالي  وتس

  .سكرتيرة/ الطابعة لطباعتهال

دقق   9 تلمته من الم ذي اس ر ال طباعة وتنسيق التقري

ة      ة وسحب نسخة ورقي واالحتفاظ بنسخة إلكتروني

  .  للمدققباليد وتسليمها 

السكرتيرة/ 

  الطابعة

  طباعة إلكترونية

  وسحب نسخة ورقية

ليمه     تدقيق   10 ه وتس ع علي ه والتوقي التقرير بعد طباعت

    .لإلطالع عليه باليدوحدة الرقابة  لمدير
  تدقيق وتوقيع  المدقق

اب خطي من           11 دقق بكت ده الم ذي أع ر ال ع التقري رف

دير ة  م دة الرقاب ى وح س إل يس المجل كل رئ بش

ائج والتوصيات   ان النت ه بش وم للتوجي سري ومكت

  التي وردت في هذا التقرير.

 الرقابةوحدة  مدير

 رئيس قسم الديوان

  مكتومآتاب 

  مع تقرير خطي

  

ر في الملف الخاص        12 حفظ نسخة ورقية من التقري

ة بواسطة     ، بالتقارير المالية وحفظ نسخة إلكتروني

  األرشفة اإللكترونية.   

 رئيس قسم الديوان
حفظ  نسخة ورقية ونسخة  

  إلكترونية

ات    13 ذ توجيه ة تنفي يس متابع سرئ ذه  المجل ى ه عل

  .  البرامج
  زيارات ميدانية  المدقق
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 القسم الثاني: التدقيق اإلداري
 

 تهم. اجازوإ تهم اتدقيق دوام الموظفين اإلداريين والفنيين ومغادر - 1

  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

ة بإرسال نسخة من آل      وحدة  قيام  1 رئاسة الجامع

ة    اضطرارية  بدون راتب إلىإجازة  وحدة الرقاب

  بعد موافقة األستاذ الدآتور رئيس الجامعة عليها.

وحدة  رئيس ديوان

  رئاسة الجامعة
  نسخة ورقية

الحية    2 نح ص ة  لم دة الرقاب دوام  لوح دقيق ال ت

ي  ين ف ين والفني وظفين اإلداري ازات للم واإلج

رية  وارد البش ام الم ى نظ دخول إل ة لل الجامع

  المحوسب.

مرآز الحاسب 

  والمعلومات

  اسم مستخدم

name User 

  وآلمة مرور

password 

ب   3 رية المحوس وارد البش ام الم ى نظ دخول إل ال

دون     طرارية ب ازات االض ن أن اإلج د م والتأآ

ن لته م ي وص ب الت دة  رات ة وح ة الجامع رئاس

  مدخلة على النظام المحوسب ومعتمدة.

  المدقق

تدقيق إلكتروني على 

واعتماد  إدخال 

اإلجازات 

االضطرارية بدون 

  راتب

ازات        4 ى اإلج دقيق عل ي  للت دول زمن داد ج إع

دات   ع الوح ى جمي ادرات عل نوية والمغ الس

  التنظيمية في الجامعة.
  نسخة ورقية المدقق

ب   5 رية المحوس وارد البش ام الم ى نظ دخول إل ال

ادرات  نوية والمغ ازات الس ن أن اإلج د م والتأآ

ى  ة عل ب  مدخل رية المحوس وارد البش ام الم نظ

  ومعتمدة.

 المدقق

تدقيق إلكتروني على 

إدخال واعتماد  

اإلجازات السنوية 

  والمغادرات

ام  6 دقيق القي ى  بالت ازاتعل دوام واإلج  ال

  إلكترونًيا المدقق .بها المعمول واألنظمة للقوانين وفقًاوالمغادرات  

ا  اإلجراءات اخطي متضمًن تقرير إعداد  7 التي اتبعه

دقق و ائج الم ا  والتوصيات النت ي توصل إليه الت

وتسليمه باليد  هذا البرنامج على  بالتدقيق المتعلقة 

  لإلطالع عليه. الوحدةمدير  لىإ

  ورقًيا تقرير مطبوع المدقق
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

تم    8 ات ي ود مخالف ال وج ي ح ذي ف ر ال ع  التقري رف

ده  ديوانأع م ال يس قس دير رئ ن م اب خطي م  بكت

ة   دة الرقاب ى  وح س إل يس المجل ري   رئ كل س بش

ي    ائج والتوصيات الت ان النت ه بش وم  للتوجي ومكت

  وردت في هذا التقرير.

  الرقابةوحدة  مدير

  المدقق

  مكتومآتاب 

  مع تقرير خطي

ر في الملف الخاص        9 حفظ نسخة ورقية من التقري

ارير رةد بتق رية  ائ وارد البش خة  ، الم ظ نس وحف

  إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.    

  المدقق
حفظ نسخة ورقية 

  ونسخة إلكترونية

التي جاءت    رئيس المجلس متابعة تنفيذ توجيهات   10

  على هذا التقرير.  
  زيارات ميدانية  المدقق

  
  

 تابع القسم الثاني: التدقيق اإلداري
 

ة  تدقيق القرارات اإلدارية الصادرة عن    -1 أمين الصحي      اللجن ة الت ة ولجن ة الثاني ى واللجن ة   األول ولجن

 .أسكان العاملين

 تدقيق إجازات التفرغ العلمي واإلجازات بدون راتب واإلعارة واالنتداب. -2

 العليا في الجامعة. اتلهم بالدراس تدقيق ومتابعة البرامج الدراسية للموظفين الذين يسمح -3

  تنفيذالآيفية   المسؤولالموظف   خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

داد   1 ودة إع دقق  مس ف للم اب التكلي ص آت المتخص

م  ونطاق التدقيق متضمنا الجدول الزمني  أهداف  وأه

  .وتسليمه للسكرتيرة لطباعته عناصر التدقيقو

  مسودة خطية  الرقابةوحدة  مدير

ة   2 يق طباع ف وتنس اب التكلي خة آت اظ بنس واالحتف

ة  خة ورقي ة وسحب نس ىإلكتروني د إل ليمها بالي  وتس

  رئيس قسم الديوان.

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

سحب نسخة و

  ورقية

ة    تدقيق آتاب التكليف وتوقيعه من مدير  3 وحدة الرقاب

فته    ه وأرش ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي

  الرقابة.وحدة  وتسليمه لمدير إلكترونيًا

  رئيس قسم الديوان
أرشفة إلكترونية 

  وتسليم باليد
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  تنفيذالآيفية   المسؤولالموظف   خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

ع   تسليم آتاب التكليف  4 وع والموق دقق     المطب د للم بالي

  والطلب إليه البدء بتنفيذ المطلوب بهذا الكتاب.
  الرقابةوحدة  مدير

إلى  تسليم باليد

  المدقق

دير     5 ى م ف  إل اب التكلي ن آت خة م ال نس دة  إرس وح

  .قبل بدء التدقيق الموارد البشرية
  ورقيةنسخة   رئيس قسم الديوان

دير   6 الم م دة  إع وره    وح د حض رية عن وارد البش الم

  .هذه البرامجعلى أي من لتدقيق ل
  شفوي وخطي  المدقق

ام  7 دقيق القي ى بالت ذه  عل ن ه رامج  أي م ًا الب  وفق

  .بها المعمول والتعليمات واألنظمة للقوانين
  المدقق

اطالع شخصي 

  على آافة الوثائق

اإلجراءات التي    متضمناً خطي   تقرير مسودة  إعداد  8

التي توصل إليها   والتوصيات النتائجو اتبعها المدقق 

رامج  من  برنامج المتعلقة بأي  ذه الب د     ه ليمه بالي وتس

  .الطابعة لطباعته/ السكرتيرة إلى 

  الطابعة/ السكرتيرة
مسودة تقرير 

  خطية

دقق   9 ن الم تلمته م ذي اس ر ال يق التقري ة وتنس طباع

خة  اظ بنس ة     واالحتف خة ورقي حب نس ة وس إلكتروني

  .  باليد وتسليمها للمدقق

  الطابعة/ السكرتيرة

 إلكترونيةطباعة 

نسخة سحب و

  ورقية

ليمه       10 ه وتس ع علي ه والتوقي د طباعت ر بع دقيق التقري ت

  .لإلطالع عليه باليدوحدة الرقابة  لمدير
  تدقيق وتوقيع  المدقق

دير رفع التقرير الذي أعده المدقق بكتاب خطي   11  من م

ة   دة الرقاب ى  وح س إل يس المجل ري   رئ كل س بش

ي      يات الت ائج والتوص ان النت ه بش وم  للتوجي ومكت

  .هذه التقاريرأي من وردت في 

  الرقابةوحدة  مدير

  رئيس قسم الديوان

مع  مكتومآتاب 

  خطيتقرير 

حفظ نسخة ورقية  من آل  تقرير في الملف الخاص      12

ارير دة  بتق رية وح وارد البش خة  ، الم ظ نس وحف

  إلكترونية بواسطة األرشفة اإللكترونية.    

  رئيس قسم الديوان
حفظ  نسخة ورقية 

  ونسخة إلكترونية

ات    13 ذ توجيه ة تنفي يس متابع سرئ اءت   المجل ي ج الت

  .  على هذه التقارير
  زيارات ميدانية  المدقق
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 تابع القسم الثاني: التدقيق اإلداري
 .التدريس تدقيق العبء التدريسي ألعضاء هيئة -4

  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

داد   1 ودة إع دقق  مس ف للم اب التكلي ص آت المتخص

م  ونطاق التدقيق متضمنا الجدول الزمني  أهداف  وأه

  .وتسليمه للسكرتيرة لطباعته عناصر التدقيقو

  مسودة خطية  الرقابةوحدة  مدير

ة   2 يق طباع ف  وتنس اب التكلي خة  آت اظ  بنس واالحتف

ى  د إل ليمها بالي ة وتس خة ورقي ة وسحب نس  إلكتروني

  رئيس قسم الديوان.

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

وسحب نسخة 

  ورقية

ة    تدقيق آتاب التكليف وتوقيعه من مدير  3 وحدة الرقاب

فته    ه وأرش ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي

  الرقابة.دة وح لمدير باليد وتسليمه إلكترونيًا

  رئيس قسم الديوان
أرشفة إلكترونية 

  وتسليم باليد

ع   تسليم آتاب التكليف  4 وع والموق دقق     المطب د للم بالي

  والطلب إليه البدء بتنفيذ المطلوب بهذا الكتاب.
  باليدللمدقق تسليم   الرقابةوحدة  مدير

دير     5 ى م ف  إل اب التكلي ن آت خة م ال نس دة  إرس وح

  .قبل بدء التدقيقالتنمية والتخطيط 
  ورقيةنسخة   رئيس قسم الديوان

دير  6 الم م رة إع د حضوره   دائ يط عن ة والتخط التنمي

  .قبل بدء التدقيق العبء التدريسيلتدقيق 
  شفوي وخطي  المدقق

ام  7 دقيق القي ى بالت امج عل ذا البرن ًا ه وانين وفق  لق

  .بها المعمول والتعليمات واألنظمة
  المدقق

اطالع شخصي 

  آافة الوثائقعلى 

اإلجراءات التي    خطي متضمناً   تقرير مسودة  إعداد  8

دقق    ا الم ائج  و اتبعه التي توصل     والتوصيات  النت

ا  ةإليه امج   المتعلق ذا البرن ى   به د إل ليمه بالي  وتس

  .الطابعة لطباعته السكرتيرة/

  المدقق
مسودة تقرير 

  خطية

ر  9 يق التقري ة وتنس دقق  طباع ن الم تلمته م ذي اس ال

ة       خة ورقي حب نس ة وس خة إلكتروني اظ بنس واالحتف

  .باليد وتسليمها للمدقق

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة

وسحب نسخة 

  ورقية

ليمه      10 ه وتس ع علي ة والتوقي د الطباع ر بع دقيق التقري   تدقيق وتوقيع  المدققت
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

  .لإلطالع عليه باليد الوحدةلمدير 

دقق      11 ده الم ذي أع ر ال ع  التقري ن   رف ي م اب خط بكت

ة    مدير يس   وحدة الرقاب ى رئ بشكل سري    المجلس إل

ي      يات الت ائج والتوص ان النت ه بش وم  للتوجي ومكت

  وردت في هذا التقرير

  الرقابةوحدة  مدير

  رئيس قسم الديوان

  مكتومآتاب 

  مع تقرير خطي

ارير    12 ف الخاص بتق ي المل ر ف ن التقري خة م ظ نس حف

ي  بء التدريس خة  ، الع ظ نس طة  وحف ة بواس إلكتروني

  األرشفة اإللكترونية.

  رئيس قسم الديوان
حفظ  نسخة ورقية 

 ونسخة  إلكترونية

يس     13 ات رئ ذ توجيه ة تنفي سمتابع اءت   المجل ي ج الت

  .التقرير هذاأي من على 
  زيارات  ميدانية  المدقق

 

 القسم الثالث: التدقيق على العطاءات المرآزية
 

 .لكل عطاءتدقيق تنسيب اللجنة الفنية  - 1

يس            - 2 ة أو رئ يس الجامع اده من رئ ل اعتم ق بكل عطاء قب ة المتعل تدقيق قرار لجنة العطاءات المرآزي

  .والتأآد من سالمة اإلجراءات والوثائق والمستندات الخاصة بكل عطاء، مجلس األمناء

  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

داد   1 ودة إع دقق  مس ف للم اب التكلي ص آت المتخص

م   منا أه داف ومتض دقيق أه ر الت ليمه  عناص وتس

  .للسكرتيرة لطباعته

  مسودة خطية  الرقابةوحدة  مدير

ة   2 يق طباع ف  وتنس اب التكلي خة  آت اظ  بنس واالحتف

ى  د إل ليمها بالي ة وتس خة ورقي ة وسحب نس  إلكتروني

  رئيس قسم الديوان.

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

وسحب نسخة 

  ورقية

ة    تدقيق آتاب التكليف وتوقيعه من مدير  3 وحدة الرقاب

فته    ه وأرش ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي

  الرقابة.وحدة  إلكترونيا وتسليمه لمدير

  

  رئيس قسم الديوان
أرشفة إلكترونية 

  وتسليم باليد
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

ع   تسليم آتاب التكليف  4 وع والموق دقق     المطب د للم بالي

  والطلب إليه البدء بتنفيذ المطلوب بهذا الكتاب.
 باليدللمدقق  تسليم   الرقابةوحدة  مدير

دير       5 ى م ف إل اب التكلي ن آت خة م ال نس دة  إرس وح

  قبل بدء التدقيق. العطاءات المرآزية
  ورقيةنسخة   رئيس قسم الديوان

ام  7 دقيق القي ى بالت امج عل ذا البرن ًا ه وانين وفق  للق

ة ات واألنظم ول والتعليم روط به المعم ا لش ا ووفًق

  .ومواصفات آل عطاء

  المدقق
اطالع شخصي 

  على آافة الوثائق

داد  8 ودة إع رت مس ده  خطي قري ى ح اء عل ل عط  لك

التي توصل إليها المتعلقة  والتوصيات لنتائجا متضمنًا

  .الطابعة لطباعته/ لسكرتيرةا وتسليمه باليد إلى

  المدقق
 مسودة تقرير

  خطية

دقق   9 ن الم تلمته م ذي اس ر ال يق التقري ة وتنس طباع

ة       خة ورقي حب نس ة وس خة إلكتروني اظ بنس واالحتف

   .  باليد وتسليمها للمدقق

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

وسحب نسخة 

  ورقية

ع    10 ررف ده  تقري ى ح دةبكل عطاء عل دير الوح ى م  إل

ًا  هموقع ن من دير  وم ة   م دة الرقاب الهوح ى  وإرس إل

دير دة  م ة وح رار لجن ى جانب ق اءات لضمه ال العط

ة     يس الجامع دآتور رئ العطاءات لرفعه الى األستاذ ال

اء / و ة العط اء اذا زادت قيم س األمن يس مجل أو رئ

  عن مائة ألف دينار.

  الرقابةوحدة  مدير

  المدقق
  تقرير خطي

اص        11 ف الخ ي المل ر ف ن التقري ة م خة ورقي ظ نس حف

ارير ة بالتق طة ، اإلداري ة بواس خة إلكتروني ظ نس وحف

  األرشفة اإللكترونية.   

  رئيس قسم الديوان
حفظ  نسخة ورقية 

 ونسخة  إلكترونية
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 التدقيق على اللوازم والمستودعات القسم الرابع:
  

 تدقيق قرارات وطلبات الشراء. - 1

 .عينات عشوائية من عهدة العاملينتدقيق  - 2

 تدقيق عقود الصيانة. - 3

  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

داد   1 ودة إع دقق  مس ف للم اب التكلي ص آت المتخص

م  نطاق التدقيق ومتضمنا  أهداف  الجدول الزمني وأه

  .عناصر التدقيق وتسليمه للسكرتيرة لطباعتهو

  مسودة خطية  الرقابةوحدة  مدير

ة   2 يق طباع ف وتنس اب التكلي خة آت اظ بنس واالحتف

ى  د إل ليمها بالي ة وتس خة ورقي ة وسحب نس  إلكتروني

  رئيس قسم الديوان.

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

وسحب نسخة 

  ورقية

ة    تدقيق آتاب التكليف وتوقيعه من مدير  3 وحدة الرقاب

فته    ه وأرش ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي

  الرقابة.وحدة  لمدير باليد وتسليمه إلكترونيًا

  قسم الديوانرئيس 
أرشفة إلكترونية 

  وتسليم باليد

اب التكليف    4 ع   تسليم آت وع والموق دقق    المطب د للم بالي

  والطلب إليه البدء بتنفيذ المطلوب بهذا الكتاب.
  باليدللمدقق تسليم   الرقابةوحدة  مدير

دير       5 ى م ف إل اب التكلي ن آت خة م ال نس دة  إرس وح

  .قبل بدء التدقيقاللوازم 
  ورقيةنسخة   الديوانرئيس قسم 

دير  6 دة  إعالم م د حضوره وح وازم عن دقيق الل أي لت

  .قبل بدء التدقيق من هذه البرامج 
  شفوي وخطي  المدقق

وانين  وفقًاأي من هذه البرامج  على بالتدقيق القيام  7  للق

  .بها المعمول والتعليمات واألنظمة
  المدقق

اطالع شخصي 

  على آافة الوثائق

اإلجراءات التي    خطي متضمناً   تقرير مسودة  إعداد  8

ا    والتوصيات النتائجو اتبعها المدقق  التي توصل إليه

ة  رامجالمتعلق ذه الب ن ه أي م ى ب د إل ليمه بالي  وتس

  .الطابعة لطباعته/ السكرتيرة

  المدقق
مسودة تقرير 

  خطية

دقق   9 ن الم تلمته م ذي اس ر ال يق التقري ة وتنس طباع

ة       خة ورقي حب نس ة وس خة إلكتروني اظ بنس واالحتف
  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

وسحب نسخة 
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

  ورقية   .  وتسليمها للمدقق باليد

ليمه      10 ه وتس ع علي ة والتوقي د الطباع ر بع دقيق التقري ت

  باليد لإلطالع عليه.وحدة الرقابة  لمدير
  تدقيق وتوقيع  لمدققا

دير   11  رفع التقرير الذي أعده المدقق بكتاب خطي من م

ة   دة الرقاب يس   وح ى رئ سإل ري   المجل كل س بش

ي      يات الت ائج والتوص ان النت ه بش وم  للتوجي ومكت

    وردت في هذا التقرير

  الرقابةوحدة  مدير

  رئيس قسم الديوان

  مكتومآتاب 

  مع تقرير خطي

ر  12 ن التقري خة م ظ نس ارير  حف ف الخاص بتق ي المل ف

وازم فة     ، الل طة األرش ة بواس خة إلكتروني ظ نس وحف

  اإللكترونية.    

  رئيس قسم الديوان
حفظ نسخة ورقية 

  ونسخة إلكترونية

يس     13 ات رئ ذ توجيه ة تنفي سمتابع اءت   المجل ي ج الت

  .  أي من هذين التقريرينعلى 
  زيارات ميدانية  المدقق

  

  التدقيق على اللوازم والمستودعات القسم الرابع:تابع 
  

 الجرد المفاجئ على مستودعات الجامعة.  - 4

  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

  الرقابةوحدة  مدير  المفاجئالجرد وتحديد نطاق إعداد جدول زمني   1

  مساعد المدير
  جدول زمني

المتخصص للقيام آتاب التكليف للمدقق مسودة إعداد   2

الجرد  اجئ ب يتم       المف ذي س تودع ال ه المس ددًا في مح

كل  رده بش اجئج كرتيرة مف د للس ليمه بالي / وتس

  .الطابعة لطباعته

  مسودة خطية  الرقابةوحدة  مدير

ة   3 يق طباع ف وتنس اب التكلي خة آت اظ بنس واالحتف

ى  د إل ليمها بالي ة وتس خة ورقي ة وسحب نس  إلكتروني

  رئيس قسم الديوان.

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية طباعة 

وسحب نسخة 

  ورقية

ة    تدقيق آتاب التكليف وتوقيعه من مدير  4 وحدة الرقاب

فته    ه وأرش ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي
  رئيس قسم الديوان

أرشفة إلكترونية 

  وتسليم باليد
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

  الرقابة.وحدة  لمدير باليد وتسليمه إلكترونيًا

ع  ا تسليم آتاب التكليف  5 وع والموق دقق     لمطب د للم بالي

  فورًا. المفاجئبتنفيذ الجرد والطلب إليه البدء 
  باليدللمدقق تسليم   الرقابةوحدة  مدير

ام   6 دقيق  القي ة      بالت تندات والموجودات الفعلي ى المس عل

تودع  ع األرصدة  للمس ة م ة األرصدة الدفتري ومقارن

اً الفعلية  وانين  وفق ة  للق  المعمول  والتعليمات  واألنظم

  .بها

  المدقق
اطالع شخصي 

  على آافة الوثائق

اإلجراءات التي    خطي متضمناً   تقرير مسودة  إعداد  7

التي توصل إليها   والتوصيات النتائجو اتبعها المدقق 

/ السكرتيرة  وتسليمه باليد إلى المتعلقة بهذا البرنامج  

  .الطابعة لطباعته

  المدقق
مسودة تقرير 

  خطية

ة   8 دقق طباع ن الم تلمته م ذي اس ر ال يق التقري وتنس

ة       خة ورقي حب نس ة وس خة إلكتروني اظ بنس واالحتف

   .  وتسليمها للمدقق باليد

  الطابعة/ السكرتيرة

الكترونية  طباعة 

وسحب نسخة 

  ورقية

ليمه      9 ه وتس ع علي ة والتوقي د الطباع ر بع دقيق التقري ت

  باليد لإلطالع عليه.وحدة الرقابة  لمدير
  تدقيق وتوقيع  المدقق

ن        10 ي م اب خط دقق بكت ده الم ذي أع ر ال ع  التقري رف

يس    وحدة الرقابة  مدير ى رئ بشكل سري    المجلس إل

ي      يات الت ائج والتوص ان النت ه بش وم  للتوجي ومكت

    وردت في هذا التقرير

  الرقابةوحدة  مدير

  رئيس قسم الديوان

  مكتومآتاب 

  مع تقرير خطي

ي    11 ر ف ن التقري خة م ظ نس ارير حف ف الخاص بتق المل

وازم فة     ، الل طة األرش ة بواس خة إلكتروني ظ نس وحف

  اإللكترونية.    

  رئيس قسم الديوان
حفظ نسخة ورقية 

  ونسخة إلكترونية

يس     12 ات رئ ذ توجيه ة تنفي سمتابع اءت   المجل ي ج الت

  .  هذا التقريرعلى 
  زيارات ميدانية  المدقق
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 القسم الخامس: برامج الدراسات
  

 دراسة إيرادات ونفقات مرآز الملكة رانيا للدراسات األردنية ومقارنتها مع سنوات سابقة. -1

 دراسة إيرادات ونفقات مطاعم الجامعة. -2

 دراسة إيرادات ونفقات المدرسة النموذجية. -3

 .دراسة إيرادات ونفقات أسكان العاملين في الجامعة -4

 أنظمة السالمة العامة. مدى آفايةدراسة   -5

 مطبعة الجامعة. دات ونفقاتدراسة إيرا -6

 الـتأمين الصحي والتأمين على الحياة. دراسة إيرادات ونفقات -7

 المؤتمرات والندوات وورش العمل. دراسة إيرادات ونفقات -8

 .مرآز اللغات دراسة إيرادات ونفقات -9

 وضع النظافة في الحرم الجامعي.دراسة  - 10

 العالقات العامة واإلعالم. دائرة وتدقيق الدروع واألعالم والشارات فيدراسة  - 11

  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

داد   1 ودة إع دقق  مس ف للم اب التكلي ص آت المتخص

م    ي وأه دول الزمن منا الج داف ومتض ر أه عناص

  .الدراسة

  مسودة خطية  الرقابةوحدة  مدير

ة   2 يق طباع ف  وتنس اب التكلي خة  آت اظ  بنس واالحتف

ى  د إل ليمها بالي ة وتس خة ورقي ة وسحب نس  إلكتروني

  رئيس قسم الديوان.

الكترونية  طباعة   الطابعة/ السكرتيرة

وسحب نسخة 

  ورقية

ة    تدقيق آتاب التكليف وتوقيعه من مدير  3 وحدة الرقاب

فته    ه وأرش ل علي ادر المتسلس م الص ت رق وتثبي

  الرقابة.وحدة  لمدير باليد وتسليمه إلكترونيًا

أرشفة إلكترونية   قسم الديوانرئيس 

  وتسليم باليد

اب التكليف    4 ع   تسليم آت وع والموق دقق    المطب د للم بالي

  والطلب إليه البدء بتنفيذ المطلوب بهذا الكتاب.

  باليدللمدقق تسليم   الرقابةوحدة  مدير

ى    5 ف إل اب التكلي ن آت خة م ال نس دة  إرس دير الوح م

  .قبل بدء التدقيقالمعني 

  ورقيةنسخة   الديوانرئيس قسم 

الم  6 دة   إع دير الوح وره ل  م د حض ي عن دقيق المعن لت

  .قبل بدء التدقيقوالدراسة 

  شفوي وخطي  المدقق
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

ام   7 دقيق  القي ى  والدراسة  بالت رامج     عل ذه الب أي من ه

  .بها المعمول والتعليمات واألنظمة للقوانين وفقًا

اطالع شخصي   المدقق

  على آافة الوثائق

اإلجراءات التي    خطي متضمناً   تقرير مسودة  إعداد  8

التي توصل إليها   والتوصيات النتائجو اتبعها المدقق 

ة  رامج المتعلق ذه الب ن ه أي م ى  ب د إل ليمه بالي  وتس

  .الطابعة لطباعته/ السكرتيرة

مسودة تقرير   المدقق

  خطية

دقق   9 ن الم تلمته م ذي اس ر ال يق التقري ة وتنس طباع

خة   اظ بنس ة    واالحتف خة ورقي حب نس ة وس إلكتروني

   .  وتسليمها للمدقق باليد

الكترونية  طباعة   الطابعة/ السكرتيرة

وسحب نسخة 

  ورقية

ليمه      10 ه وتس ع علي ة والتوقي د الطباع ر بع دقيق التقري ت

  باليد لإلطالع عليه.وحدة الرقابة  لمدير

  تدقيق وتوقيع  المدقق

اب       11 دقق بكت ده الم ذي أع ر ال ع  التقري ن  رف ي م خط

ة    مدير يس   وحدة الرقاب ى رئ بشكل سري    المجلس إل

ي      يات الت ائج والتوص ان النت ه بش وم  للتوجي ومكت

    .وردت في هذا التقرير

  الرقابةوحدة  مدير

  رئيس قسم الديوان

  مكتومآتاب 

  مع تقرير خطي

خة   12 ظ نس ر حف ن التقري ارير م ف الخاص بتق ي المل ف

ة بواسطة األرشفة      ، الدراسات وحفظ نسخة إلكتروني

  اإللكترونية.    

حفظ  نسخة ورقية   رئيس قسم الديوان

 ونسخة  إلكترونية

يس     13 ات رئ ذ توجيه ة تنفي سمتابع اءت   المجل ي ج الت

  .  هذه التقاريرأي من على 

  زيارات  ميدانية  المدقق

  

  القسم السادس: التدقيق الفني

  .تنفيذ المشاريع اإلنشائية المتعاقد على تنفيذهابرنامج تدقيق ومراقبة مراحل  -1
  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

تأليف لجنة فنية متضمًنا التنسيب  إعداد مسودة آتاب   1

كون عضو   يبأسماء أعضاء اللجنة ومهمتها على أن 

  ومقرر اللجنة من وحدة الرقابة.  

  خطيةمسودة   مدير وحدة الرقابة
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  تنفيذالآيفية   الموظف المسؤول  خطوات تنفيذ اإلجراءات الرقم

ة       2 أليف اللجن اب التنسيب بت طباعة وتنسيق مسودة آت

ة      خة ورقي حب نس ة وس خة الكتروني اظ بنس واالحتف

  وتسليمها باليد إلى رئيس قسم الديوان. 

  السكرتيرة/ الطابعة

طباعة الكترونية 

وسحب نسخة 

  ورقية

م    3 ت رق ة وتثبي أليف اللجن يب بت اب التنس دقيق آت ت

  وأرشفته الكترونًيا.الصادر المتسلسل عليه 
  رئيس قسم الديوان

أرشفة الكترونية 

  ونسخة ورقية

لمه        4 ة ويس ر اللجن ة مسودة تقري أن يكتب عضو اللجن

  للسكرتيرة/ الطابعة لطباعته.  

مقرر وعضو اللجنة/ 

  المدقق
  مسودة خطية

د    5 ة بالي خة ورقي ليمه نس ة وتس ر اللجن ة تقري طباع

  لعضو ومقرر اللجنة واالحتفاظ بنسخة الكترونية  
  السكرتيرة/ الطابعة

نسخة ورقية 

  ونسخة الكترونية

ة        6 يس وأعضاء اللجن ه من رئ تسليم التقرير بعد تدقيق

  إلى مدير الوحدة. 
  تسليم باليد  اللجنةقرر م

  زيارات ميدانية  اللجنةعضو ومقرر   متابعة تنفيذ التوصيات    7
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  الفصل الثاني

  

  الداخلي امج التدقيقبر
********************  
  نطاق برنامج التدقيق

  برنامج التدقيقوإجراءات أهداف 
  مدة تنفيذ برنامج التدقيق
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 القسم األول: التدقيق المالي
  

 .برامج التدقيق المالي السابق لعملية الصرف -1

  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ندات    1 (س
رف  الص
د    ندات القي وس
د  ي تزي الت
ن   ا ع قيمته

  .) دينار500(

@@@@  

ب   الروات
الوات  والع
هرية  الش
ي  املين ف للع
ة  الجامع

@@@@ 
دفعات  ال
رة  األخي
اءات  للعط

@@@@ 
تحقات  مس
ذين  املين ال الع
ي  تنته
ي   دماتهم ف خ

  الجامعة

رف    -1  الماليةالدائرة  -1 ات تص ن أن النفق ق م التحق
ول  ق األص ليمة وف ورة س بص

 المحاسبية.

ًا  -2 ات تصرف وفق ق من أن النفق التحق
س   ات واألس ة والتعليم لألنظم

 والقرارات النافذة في الجامعة.

دير  -3 الم م ة   إع دة الرقاب دقيق وح والت
داخلي ة أخط   ال ن أي ور   اءع تم العث ي
 عليها. 

ور  تحديد آلية تصحيح الخطأ حال  -4 العث
دير دقق وم ين الم يق ب ه بالتنس  علي

ة  دة الرقاب داخليوح دقيق ال  والت
يس  الم رئ سوإع دير  المجل والم

ي      مينها ف تم تض ًا لي ا خطي الي به الم
 رير الشهري للدائرة. قالت

ائج  -5 من نت هري يتض ر ش داد تقري إع
دقيق دير  الت د م ة   وتزوي دة الرقاب وح

 بذلك خطيًا. والتدقيق الداخلي

نوي   -6 ر س داد تقري دير إع د م  وتزوي
ة  دة الرقاب داخليوح دقيق ال ا  والت به

ليتم تضميها للتقرير السنوي للدائرة. 

  يوميا
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  القسم األول: التدقيق الماليتابع 
 .والقيد برامج التدقيق المالي الالحق لعملية الصرف -2

  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ذمم    1 دقيق ال ت

المستحقة على 

وثين  المبع

ي   ين ف الدارس

ى   ة عل الجامع

ات  ة جه نفق

  أخرى

ة  زيارات ميدانية -1 للدائرة المالي

ماء     وائم  بأس ى ق ول عل للحص
ة      ل جه وثين لك داد المبع وأع

ل   والمبالغ المالية المطلوبة من آ
ة  ي  جه ل دراس ل فص ى  لك عل
 .حده

ل  -2 روف عم ت ظ اذا اقتض
ادة    ذ زي البرنامج خالل التنفي

امج د من ، نطاق البرن ال ب ف
ة ذ موافق دة  أخ دير الوح م

 على ذلك

  

ة -1 ل جه ة من آ ة المطلوب الغ المالي ان المب  بي
دوالر   دينار وال ة   بال داد الطلب ان أع ع بي م

 .لكل فصل دراسي على حده المبعوثين

ة المحصلة من     -2 الغ المالي ان المب ة بي ل جه آ
دوالر   دينار وال عبال ة   م داد الطلب ان أع بي

 .لكل فصل دراسي على حده المبعوثين

بيان المبالغ المالية التي لم يتم تحصيلها من  -3
ة  ل جه دوالر   آ دينار وال رة  بال د الفت وتحدي

 . الزمنية التي استحقت فيها هذه المبالغ

ال   -4 ة بإرس دائرة المالي ام ال ن قي د م التأآ
ل      ن آ ة  م الغ المطلوب ة بالمب ات مالي مطالب

 .جهة

  .تقديم التوصيات المناسبة -5

اسبوع 
  واحد

تدقيق وحصر   2

ات  األمان

ي   ة ف المالي

  الجامعة

ة  -1 دائرة المالي ارات لل زي
ول ى  والحص وائم  عل ق

بأسماء األشخص والجهات   
 التي لها أمانات.

ل إ -2 روف عم ت ظ ذا اقتض
ادة    ذ زي البرنامج خالل التنفي

امج د من ، نطاق البرن ال ب ف
ة ذ موافق دة  أخ دير الوح م

  على ذلك.

حصر األمانات المالية في الجامعة من خالل    -1
ماء   ب آشف بأس ة وطل دائرة المالي ارة ال زي

 األشخاص الذين لهم أمانات في الجامعة.

ة   -2 ي الجامع املين ف ات ( ع نيف األمان . تص
شرآات  ، وزارات ومؤسسات حكومية، طلبة

 .القطاع الخاص...الخ)

ذا  -3 ديم التوصيات المناسبة بشأن ه تق
  ج.  البرنام

 اناسبوع

تدقيق حسابات   3
املين  ادي الع  ن

ع األول(  الرب
اني  ع الث والرب
ث    ع الثال والرب
ابات  والحس

  .)الختامية

ادي   -1 ة لن ارات ميداني زي
ادي    ر الن ين س ة (أم الجامع

ندوق ين الص الع  )وأم لإلط
ة ا     رارات الهيئ على سجل ق

 إلدارية.

دائرة    -2 ة لل ارات ميداني زي
ات    دقيق االقتطاع ة لت المالي

املين      -1 ادي الع ى تعليمات ن اإلطالع عل
ة   ة لإلحاط ي الجامع ا ف ول به المعم

 بها.

ة   -2 ة اإلداري ات الهيئ دد اجتماع ان ع بي
وتدقيقها من حيث قانونيتها من خالل 
ى   وقيعهم عل اب وت ور والغي الحض

 سجل محاضر الجلسات.

 اسبوعان
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

واإليرادات.

ل  -3 روف عم ت ظ اذا اقتض
ادة    ذ زي البرنامج خالل التنفي

امج د من ، نطاق البرن ال ب ف
ة ذ موافق دة  أخ دير الوح م

  .على ذلك

د وسندات الصرف     -3 تدقيق سندات القي
رارات    ع الق جامها م دى انس ان م وبي

 المتخذة ومع تعليمات النادي.

بيان نفقات وإيرادات النادي في نهاية  -4
العام ومقارنته مع سنوات سابقة مع   

 ز أو الوفر في آل سنة.جبيان الع

  .اسبةتقديم التوصيات المن -5

دقيق   4 ت

ديدات  تس

روض  ق

  الطلبة

دائرة   -1 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

تسديدات  آشوفات تتضمن 

ة أو   نة المالي روض للس الق

دها   تم تحدي ي ي رة الت الفت

 .لهذا البرنامج

ة   -2 ارات ميداني ادة زي لعم

دقيق   ة لت ؤون الطلب ش

شروط القروض للتأآد من 

   سالمة تطبيقها.

اقتضت ظروف عمل .اذا  -3

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

اعدات     -1 ات مس ى تعليم الع عل االط
ي     ا ف ول به ة المعم روض الطلب وق

 الجامعة لإلحاطة بما ورد فيها.

ة   -2 االطالع على محاضر اجتماعات لجن
دد    ان ع دقيقها وبي ة وت روض الطلب ق

 اعات.االجتم

ر  -3 يد  حص ندوق والرص يد الص رص
رة    ديدات للفت دار التس دي ومق النق

 .المطلوبة وبيان نسبة التحصيل

دار القروض     حصر  -4 ة ومق أعداد الطلب
 .الممنوحة لهم للفترة المطلوبة

روفة  -5 روض المص دار الق ر مق حص
 .للطلبة

رة    -6 ديدات للفت وع  التس ة مجم مقارن
ع  ة مع مجموع التسديدات م المطلوب

 سابقةسنوات 

ن     -7 ي م بة الت يات المناس ديم التوص تق
أنها  ديداتش ادة التس ن  زي ا م وغيره

دقق    ا الم ي يراه يات الت التوص
  ضرورية.

اسبوعان 

  

دقيق   5 ت
ي   آت الت المكاف
رف  تص

ارات -1 دائرة   زي ة لل ميداني

ى    ول عل ة للحص المالي

وظفين     -1 ام الم ى نظ الع عل االط
ي    ا ف ول به ين المعم ين والفني اإلداري

 الجامعة لإلحاطة بما ورد فيه.

  اسبوع
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

اء   املين أثن للع
الدوام الرسمي 
ات  ارج أوق وخ
دوام  ال

  الرسمي.

من   وفات تتض ماء آش أس

ذين يحصلون  وظفين ال الم

ة شهرية    على مكافآت مالي

ة ذلك ، أو مقطوع وآ

مية    ة الرس ة الخطي الموافق

آت   ذه المكاف نح ه ى م  ،عل

ذا   ة له دقيق والدراس للت

 البرنامج.

ل  -2 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

 .على ذلكالوحدة 

  

ر  -2 ذين  حص وظفين ال ماء الم أس
هرية   ة ش آت مالي ون مكاف يتقاض
ررة التي تنسجم     ومقدار المكافأة المق
مع نظام الموظفين اإلداريين والفنيين 

 .المعمول به في  الجامعة

وظفين ا  -3 ماء الم ر أس ذين حص ل
هرية   ة ش آت مالي ون مكاف يتقاض
ي ال     ررة الت أة المق دار المكاف ومق
ة   وانين واألنظم ع الق جم م تنس

 والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

تم    -4 ذين ي وظفين ال ماء الم ر أس حص
ل      ي مقاب ي أو جزئ دوام آل نهم ب تعيي

 مكافأة مالية.

ا   -5 ف به ات  المكل ام والواجب ان المه بي
رف الم ات ص ف لغاي أة الموظ كاف

 المالية. 

ة  -6 آت المالي وع المكاف ان مجم بي
ام   ع النظ جم م ي تنس هرية الت الش
رى   ة األخ آت المالي وع المكاف ومجم

 التي ال تنسجم مع النظام.

بة    -7 يات المناس ديم التوص أن تق بش
آت ال  ذين يتقاضون مكاف وظفين ال الم
ين      ام الموظفين االداري تنسجم مع نظ

  .والفنيين

قرارات تدقيق   6

منح وقروض  

  الطلبة.

ة   - 1 دائرة المالي ارة ال زي

والحصول على الكشوفات 

ماء الطل ذين ببأس ة ال

نح    ى الم لوا عل حص

 والمساعدات.  

نح    -1 ات م ى تعليم الع عل االط
ة  ة للطلب اعدات المالي المس

 .قروض الطلبة ،المحتاجين

ات  -2 ر اجتماع ى محاض الع عل االط
ة     اللجنة  ان عدد الطلب صندوق وبي

اسبوع 
  واحد
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

زيارة عمادة شؤون الطلبة  - 2

ات    اذج طلب ة نم ومراجع

ات    ع المرفق اعدات م المس

دة   س المعتم دقيق األس وت

اعدات   ك المس رف تل لص

ع    جامها م دى انس وم

 التعليمات.

ل  إذا اقتضت -3 روف عم ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

ة نحهم مساعدات مالي م م ذين ت ، ال
 .الذين حصلوا على قروضعدد و

رف   -3 رارات الص دقيق ق ت
ة لصرف    نح  واإلجراءات المتبع الم

وبيان المبالغ المقبوضة  والقروض
 والمصروفة. 

بيان موجودات الصندوق من حيث   -4
لف و  دي والس يد النق نح الالرص م

 .والقروض

أن   -5 بة بش يات المناس ديم التوص تق
    هذا البرنامج.

اجئ    7 رد مف ج

ندوق لل ص

ام  + الع

محاسبي آالت 

  .الفرعية النقد

ندوق    - 1 ة للص ارة مفاجئ زي

ة    دائرة المالي ي ال ام ف الع

ي  د ف بي آالت النق ومحاس

ي   ة ف ع المختلف الموق

 الجامعة.

ل  - 2 روف عم إذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

ات    -1 ع لمحتوي اجيء لجمي رد مف ج
دار    ان مق ام وبي ندوق الع الص

 النقص أو الزيادة. 

ات  -2 ع محتوي اجيء لجمي رد مف ج
نقص أو  دار ال ان مق د وبي آالت النق

 .الزيادة

   . تقديم التوصيات المناسبة -3

 يوم واحد

ذمم    8 دقيق ال ت

المستحقة على 

ن  وثين م المبع

ة  الجامع

للدارسة داخل  

دائرة    - 1 ة ل ارات ميداني زي

الموارد البشرية للحصول   

داد     ة بأسماء وأع على قائم

المبعوثين الذي على مقاعد 

 الدراسة.

ات    -1 ام وتعليم ى نظ الع عل االط
اء    ا ج ة بم ة لإلحاط ات العلمي البعث

 فيها.

ى      -2 وثين عل ة المبع بيان أعداد الطلب
ان   مقاعد الدراسة حسب الكلية وبي

 اسبوعان
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ة  الجامع

  وخارجها

دائرة   - 2 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

وثين   آشوفات بأسماء المبع

اتهم    ت بعث ذين أنهي ال

ة  ة المالي دار المطالب ومق

 لكل منهم.

دائرة  - 3 ة  ل ارات ميداني زي

ؤون الق  ة   الش ة لمعرف انوني

ذين    وثين ال ماء المبع أس

ي   ايا ف يهم قض ت عل رفع

 المحاآم.

ل  - 4 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  .على ذلكالوحدة 

يهم   ة عل ه الجامع ا أنفقت دار م مق
ة    اق قائم ام. وإرف الل ع خ

 بأسمائهم.

بيان أسماء المبعوثين الذين أنهيت  -3
ام   اياهم أم ورة قض اتهم والمنظ بعث
م   م القضية واس ان رق اآم وبي المح

 المحكمة والمبلغ المطلوب.

المبعوثين الذين أنهيت بيان أسماء  -4
اتهم  ذينبعث م   وال درت بحقه ص

ان    اآم  وبي ن المح ة م ام قطعي أحك
رقم القضية واسم المحكمة والمبلغ 
ه   وث لدفع ه المبع وم ب المحك

 اللجامعة.

اموا    -5 ذين ق بيان أسماء المبعوثين ال
ذمتهم    ي ب تحقات الت دفع المس ب

اإلجراء في وحدة  سواء عن طريق
ة  وزارة المالية أو في ما لية الجامع

 وبيان مقدار ما دفعه آل منهم.

  .تقديم التوصيات المناسبة -6
دقيق   9 ت

ابات  حس

ندوق  ص

  االستثمار 

ندوق   - 1 ة لص ارات ميداني زي

ى   الع عل تثمار لإلط االس

رف    د والص ندات القي س

ومحفظة األسهم وسجالت   

وك ع البن ندات ، ودائ وس

ات    ي وملف جيل األرض تس

وك    ي اليرم تأجرين ف المس

 مول وغيرها.

ندوق   -1 ام ص ى نظ الع عل االط
ة     ه في الجامع االستثمار المعمول ب

 لإلحاطة به.

ن   -2 ل ع بة ال تق ات بنس دقيق عين ت

د  25( ندات القي ن س %) م

 %) من سندات الصرف.25و(

ان    -3 وك وبي ع البن جل ودائ دقيق س ت
وك  ع والبن ذه الودائ دار ه مق

 أسبوعان
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ل  - 2 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

المودعة فيها ومقدار الفائدة عليها 
 في آل بنك ومجموع هذه الفوائد.

ة   -4 هم المتداول ة األس دقيق محفظ ت
ذه      دد ه ان ع ة وبي ر المتداول وغي
ي  دها والشرآات الت األسهم وعوائ
ان     ا وبي هم فيه ندوق أس دى الص ل

راء  ة لش ة الفعلي هم القيم األس
ة  يم المحفظ ان  ، وتقي ذلك بي وآ

 عوائد المتاجرة باألسهم.

ان  -5 ي وبي جالت األراض دقيق س ت
أرقامها وأماآنها ومساحاتها وثمن 

 آل قطعة عند الشراء.

تأجرين   -6 ات المس دقيق ملف ي  ت ف
ول وك م ة األجور  اليرم ان قيم وبي
توفاة ر  ، المس ور غي واألج

ةفالمد ة  ، وع ايا المرفوع والقض
على المستنكفين عن   أمام المحاآم 

 دفع األجور ومقدارها.

ندوق     -7 ات الص رادات ونفق ان إي ، بي
دار  ه ومق ذي منح رض ال الق

 الصندوق للجامعة.

ا    -8 ي منحه ة الت دار المنح ان مق بي
 الصندوق للجامعة إن وجدت.

  .تقديم التوصيات المناسبة -9
تدقيق إيرادات   10

كن    ات س ونفق

  الطالبات

دائرة   -1 ة لل ارات ميداني زي

ى   ول عل ة والحص المالي

الكشوفات المتعلقة بالسلف  

كن  -1 ات الس ى تعليم الع عل االط
داخلي   ا    ال ة بم ات  لإلحاط للطالب
 جاء فيها.

بوع  اس
  واحد
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

.ابجميع أنواعه

ادة    -2 ة لعم ارات ميداني زي

 شؤون الطلبة.

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  .على ذلكالوحدة 

رة   -2 ان أج ور وبي واع األج ان أن بي
وع آل  السكن للطالبة الواحدة في  ن

 .غرفة

ي  -3 ات ف ات القاطن داد الطالب ان أع بي
 السكن.

ان    -4 كن وبي رادات الس ر إي حص
 مقدرارها.

دارها  -5 حصر نفقات السكن وبيان مق
ان  رادات وبي ع اإلي ا م ومقارنته

 مقدار العجز أو الوفر.

ى  حص -6 كن عل ور الس م أج ر ذم
 الطالبات.

أن   -7 بة بش يات المناس ديم التوص تق
  هذا البرنامج.

11  

  

  

  

لف   دقيق الس ت

  بأنواعها

دائرة   -1 ة لل ارات ميداني زي

ى   ول عل ة والحص المالي

الكشوفات المتعلقة بالسلف  

 بجميع أنواعه.

ل  -2 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلكالوحدة 

ات   -1  ،تحديد أنواع السلف (سلفة نفق
ةسلف  لفة  ،دائم ةس ات مؤقت ، نفق

 ..الخ)..سلفة بحث علمي

ى     -2 لوا عل ذين حص ماء ال د أس تحدي
لف لفة  ، الس دار الس د مق وتحدي

ة   المصروفة لكل منهم وتحديد الغاي
 من السلفة.

رف     -3 لف تص ن أن  الس د م التأآ
 لمحدد لها.بالوجه ا

  .تقديم التوصيات المناسبة -4

اسبوع 
  واحد

دقيق صناديق   12 ت

ار/ ة  االدخ نهاي

ة/  الخدم

دائرة  -1 ة ل ارات ميداني زي

وارد البشرية للحصول  الم

ة   ات الالزم ى المعلوم عل

ى  -1 الع عل ندوق االط ات ص تعليم
ات  ار وتعليم ة   االدخ ندوق نهاي ص

الخدمة وتعليمات صندوق اإلسكان  

 اسبوعان
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ي     اإلسكان  ترآين ف ن المش ع

 .صندوق اإلسكان

دائرة   -2 ة لل ارات ميداني زي

ول   ة للحص ى عالمالي ل

من   وفات تتض آش

رة   ات للفت رادات والنفق اإلي

ة   دقيق والدراس ددة للت المح

 البرنامج. لهذا

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ    الل التنفي امج خ البرن

امج    ادة نطاق البرن فال  ، زي

ذ    ن أخ د م ةب دير  موافق م

  على ذلك.الوحدة 

ة لإلحاطة      ا في الجامع المعمول به
 .ابما ورد فيه

ار     -2 ندوق االدخ يد ص ر رص حص
ه  ه ومطلوبات ان  وموجودات وبي

ة    ان قيم األرباح أو الخسائر  مع بي
وأرباح  أو خسائر محفظة األسهم   

 ومقارنتها مع سنوات سابقة.

وع   -3 دي ومجم يد النق ان الرص بي
ة  ندوقتعويض نهاي ة ص ميزاني

ى  ة  مشتملة عل التعويضات الخدم
  المصروفة والذمم والسلف.

كان  -4 ندوق االس يد ص ان رص بي
ة  روض  الممنوح دي والق النق

  وحقوق المشترآين.

  تقديم التوصيات المناسبة. -5
تحليل الموقف   13

الي  الم

  للجامعة

ة الحصول  -1  الدائرة المالية - 1 ن موازن خة م ى نس عل
 الجامعة السنوية  لدراستها.

د  -2 وارد  تحدي ادر م ة مص الجامع
ة  ل    المالي ن آ ا م د إيراداته وتحدي
در ب   ، مص ى  الجوان رف عل والتع

يل  ي تحص لبية ف ة والس اإليجابي
 أموال الجامعة.

ة   -3 ات الجامع ب نفق د جوان ، تحدي
ى   رف عل ة  والتع ب اإليجابي الجوان

 والسلبية في النفقات.

ه   -4 ا في نوي مبين ر س داد تقري إع
  تحليال لموقف الجامعة المالي. 

اسبوع 
إلى 

 اسبوعين
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

تدقيق الرسوم    14

  الجامعية

اإلطالع على النظام المالي للجامعة  -1  الدائرة المالية   -1
 لإلحاطة بما جاء فيه. 

دفعون  -2 ذين ي ة ال داد الطلب د أع تحدي
وه من    رسوم عادية ومقدار ما دفع

 رسوم في آل فصل دراسي. 

دار   -3 تحديد أعداد طلبة الموازي ومق
ل فصل       ا في آ الرسوم التي دفعوه

 دراسي. 

ة   -4 ة الملكي ة المكرم دد طلب د ع تحدي
نهم في    ومقدار الرسوم المطلوبة م

 آل فصل دراسي. 

ين   -5 ة المعلم ة مكرم دد طلب د ع تحدي
نهم في    ومقدار الرسوم المطلوبة م

 آل فصل دراسي. 

ى      -6 وثين عل ة المبع دد طلب د ع تحدي
ة  دول  نفق فارات وال الس

دار    وزارات ومق ات وال والمؤسس
 الرسوم المطلوبة منهم فصلًيا. 

ارم أخرى  -7 ة أي مك دد طلب د ع تحدي
نهم     ة م وم المطلوب دار الرس ومق

 فصلًيا. 

يهم      -8 ذين يستحق عل ة ال حضر الطلب
ن  ة م ن فئ ة م وم جامعي م رس ذم

 الفئات المبينة أعاله. 

  تقديم التوصيات المناسبة.   -9

 أسبوعان

دقيق   15 ت

ويات  التس

وفا -1  الدائرة المالية   -1 ى آش ول عل ابات الحص ت حس
م الموا  ن قس وك م ن البن ة م زن

 أسبوعان
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

دة      البنكية   ع األرص ا م دقيقها ومطابقته وت
 الدفترية لدى قسم الموازنة. 

ة  إلحصر الحواالت وا -2 يداعات المالي
 التي لم ُتقيد. 

دم      -3 م تق ي ل يكات الت ر الش حص
 للصرف. 

دى     -4 مقارنة الرصيد في الحسابات ل
د       ا هو مقي ا مع م البنوك ومطابقته

 في الدفاتر. 

ال أي   -5 تقديم التوصيات المناسبة حي
  فروقات معلقة.

 الدائرة المالية  16

ود  دقيق عق ت

رآات  ش

االت  االتص

ة ع  الخلوي م

ة  الجامع

زة  (األجه

الخلوية وأبراج 

االت)  االتص

(زين، أورانج، 

  أمنية)

ارات -1 ابط   زي ة لض ميداني

رآات    ع ش اط م االرتب

االتصاالت الخلوية لإلطالع  

ع   ة م ود المبرم ى العق عل

 شرآة االتصاالت.

دائرة    -2 ة لل ارات ميداني زي

ى  ول عل ة للحص المالي

ة    إيرادات الجامع وفات ب آش

األجهزة  ة ب هرية المتعلق الش

.تالخلوية  وأبراج االتصاال

ل  -3 روف عم ت ظ اذا اقتض

ادة   البرنامج خالل   ذ زي التنفي

ن   د م ال ب امج، ف اق البرن نط

دة  دير الوح ة م ذ موافق أخ

  على ذلك.

عمل ملخص عن العقود يشمل مدة  -1
ة     ه وحص اريخ نهايت د وت العق
رآات   تحقات الش ن مس ة م الجامع
المترتبة على اقتطاعات الموظفين   
ل  ة لك وط خلوي ترآين بخط المش

 شرآة على حده.

عمل ملخص عن العقود يشمل مدة  -2
د  ن   العق نوية ع رة الس ة األج وقيم

 آل برج ولكل شرآة على حده.

رآة      -3 ل ش ة آ رادات الجامع ان إي بي
واء     راد س ان اإلي ع بي ده م ى ح عل
ة من مستحقات       ان حصة الجامع آ

ة أو الشرآات عن ا زة الخلوي ألجه
 أجور األبراج.

  تقديم التوصيات المناسبة. -4

 اسبوعان

  

دقيق 17 زيارات للدائرة المالية.  -1ت

ل   -2 روف عم ت ظ إذا اقتض
دها    -1 االت وتحدي واع الكف ر أن  أسبوع حص
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ارة      الكفاالت   ذ زي البرنامج خالل التنفي

ن      د م ال ب امج ف اق البرن نط

  أخذ موافقة مدير الوحدة.

ن    ة حس يانة، آفال ة ص (آفال
 تنفيذ...... الخ).

ل      -2 وع آ االت حسب ن تحديد قيم الكف
ريانها  اريخ س ان ت ة وبي آفال

  وانتهائها.

ا  -3 م تحويله ي ت االت الت د الكف تحدي
ي     داعها ف ة وإي يوله مالي ى س إل
باب   ان أس ة، وبي ة الجامع مالي

 تحويلها إلى سيوله. 

حصر الكفاالت المنتهية صالحيتها.  -4

ا     -5 رر تحويله حصر الكفاالت التي تق
ان      م تحول وبي ة ول إلى سيوله مالي
يوله     ى س ا إل دم تحويله باب ع أس

 مالية. 

  مناسبة.تقديم التوصيات ال -6
ندات     دقيق س ت

رف  والص

اد  د التح والقي

 طلبة الجامعة  

زيارات للدائرة المالية.  -1

ؤون    -2 ادة ش ارات لعم زي

 الطلبة. 

ل   -3 روف عم ت ظ إذا اقتض

ارة     ذ زي البرنامج خالل التنفي

ن      د م ال ب امج ف اق البرن نط

  أخذ موافقة مدير الوحدة. 

ة   -1 اد طلب ات اتح ى تعليم اإلطالع عل
 الجامعة لإلحاطة بها. 

تدقيق جميع سندات القيد والصرف  -2
دقق   ف الم ددة بتكلي رة المح للفت

 لتدقيقها. 

 حصر اإليرادات وبيان مقدارها. -3

 حصر النفقات وبيان مقدارها.  -4

ان مدى    -5 تدقيق قرارات الصرف وبي
 انسجامها مع التعليمات. 

  . تقديم التوصيات المناسبة -6

أسبوعان 
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  القسم الثاني: التدقيق اإلداري
  

  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

دقيق دوام   1 ت

وظفين  الم

ين  اإلداري

ين  والفني

ادراتهم  ومغ

ازاتهم  وإج

  بأنواعها

دائرة    -1 ي ل امج اآلل البرن

اص  رية الخ وارد البش الم

 باإلجازات والمغادرات.

ى  -2 ي عل دقيق آل ع ت  جمي

ازات   ادرات وإج مغ

ين  وظفين اإلداري الم

  . والفنيين بجميع أنواعها

دواوين  -1 ام رؤساء ال التحقق من قي
في مختلف وحدات الجامعة بإدخال  
ى   اإلجازات بأنواعها واعتمادها عل

 نظام الموارد البشرية اآللي.

دواوين  -2 ام رؤساء ال التحقق من قي
دخال  في مختلف وحدات الجامعة بإ

ام   ى نظ ا عل ادرات واعتماده المغ
 الموارد البشرية اآللي.

ال   -3 ي ح ديرين ف داء والم الغ العم إب
دواوين بإدخال     عدم قيام رؤساء ال

ازات  ادرات واإلج ا  المغ بأنواعه
ب،    دون رات ة، ب نوية، إداري (س

 واعتمادها. عرضية)

زام     -4 تقديم تقرير ربعي عن مدى الت
دوام   ة بال ي الجامع املين ف الع

  مي.الرس

  يومي

تدقيق قرارات   2

ين  اللجنت

ى  األول

ة  والثاني

ر  ومحاض

أمين   ة الت لجن

  الصحي.

دائرة    -1 ة ل ارات ميداني زي

الموارد البشرية للحصول   

ة   ات الالزم ى المعلوم عل

ى  الع عل الل االط ن خ م

ات   ر اجتماع محاض

ة    ى والثاني ين األول اللجنت

اذا ، ولجنة التأمين الصحي

ل  روف عم ت ظ اقتض

امج  ذ  البرن الل التنفي خ

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

وظفين   -1 ام الم ى نظ الع عل االط
ات    ين وتعليم ين والفني اإلداري
ا في      التأمين الصحي المعمول بهم

 الجامعة لإلحاطة بما ورد فيهما.

ات  -2 ر اجتماع ى محاض الع عل االط
هذه اللجان وتحديد عدد اجتماعات  

 لجنة على حده.آل 

د عدد      -3 رارات وتحدي ات الق حصر فئ
ل     ة لك ل فئ القرارات التي اتخذت لك

 لجنة على حده.

 اسبوعان
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

 على ذلك.الوحدة 

  

ام     -4 ة لنظ رارات المخالف د الق تحدي
ين  إن    ين والفني وظفين اإلداري الم

 وجدت.

ة لتعليمات    -5 تحديد القرارات المخالف
 التأمين الصحي إن وجدت.

تقديم التوصيات المناسبة التي من    -6
ويب أنها تص ب  ش اء حس األخط

  واقع الحال إن وجدت.
ة    3 رة التنمي دائ

  والتخطيط 

بء  دقيق الع ت

  التدريسي

دائرة    -1 ة ل ارات ميداني زي

التنمية والتخطيط لإلطالع  

ي  بء التدريس ى الع عل

 ألعضاء هيئة التدريس.

دائرة   -2 ة ل ارة ميداني زي

القبول والتسجيل للحصول  

عب    وفات بالش ى آش عل

 الملغاة.

ل اذا  -3 روف عم اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

 على ذلك.الوحدة 

  

بء   -1 ات الع ى تعليم الع عل االط
ة  اء الهيئ افي ألعض اإلض

 التدريسية.

ور     -2 ات أج ى تعليم الع عل االط
ر    رين غي دريس المحاض اعات ت س

 .المتفرغين

يس     -3 رارات رئ ى ق الع عل االط
المتعلقة بالعبء التدريسي الجامعة 

 ألعضاء هيئة التدريس.

اء   -4 اعات األعب دد س ان ع بي
دد   افية أو ع ية اإلض التدريس

ة   ال ية الناقص اعات التدريس س
دد   اة وع عب الملغ داد الش وأع
ر  داد المحاضرين غي ساعاتها وأع
المتفرغين وأعضاء هيئة التدريس 

 .الذين يدرسون خارج الجامعة

ص -5 ل ملخ بء ب عم ائج الع نت
بء  ا اقص وع بء الن افي والع إلض

رغين  ر المتف رين غي المحاض

ثالثة 
  أسابيع
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  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

داد  ة وأع ي الجامع دادهم  ف وأع
ذين   دريس ال ة الت اء هيئ أعض
عب     ة والًش ارج الجامع وا خ دّرس

 .الملغاة

ة  -6 ل قائم ة  عم اء هيئ ماء أعض بأس
ارج  وا خ ذين دّرس دريس ال الت

ة    الجامعة تشتمل على االسم والكلي
ا  ي دّرس فيه ة الت م والجامع القس
دون    ة أو ب وعدد الساعات وبموافق

 الجامعة.رئيس موافقة من 

ة    -7 اء هيئ ماء أعض ة بأس ل قائم عم
دريس     ون بت ذين يقوم دريس ال الت
ى االسم    مساقات مجانية تشتمل عل
اق    م المس م واس ة والقس والكلي

 ورقم الشعبة وعدد الساعات.

  .تقديم التوصيات المناسبة -8
ازات   4 دقيق إج ت

، العلميالتفرغ 
داب ، االنت

دون  ، اإلعارة  ب
  راتب.

دائرة    -1 ة ل ارات ميداني زي

الموارد البشرية للحصول   

ماء   وفات بأس ى آش عل

دريس  ة الت اء هيئ أعض

ى    لوا عل ذين حص ال

ي،    رغ علم ازات (تف إج

داب ارة، إنت دون ، إع ب

 راتب).

ل  -2 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    -1 ام الهيئ ى نظ الع عل االط
وتعليمات منح إجازات   ، التدريسية

 التفرغ العلمي.

ى  -2 لين عل ماء الحاص ر أس حص
داب ي، إنت رغ علم ازات (تف ، إج

ارة ة ، إع ل آلي ب) لك دون رات ب
بة     ان نس ده وبي ى ح م عل وقس
ة     اء هيئ دد أعض ى ع ازين إل المج

 .التدريس في آل قسم أآاديمي

ات ضرورية حول  -3 ة معلوم ان أي بي
 اإلجازات.  هذه 

 اسبوعان

  



43 
 

  رقم
  اســـــم
  جالبرنامـ

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

ن   د م ة ب ذ موافق دير  أخ م

  .على ذلكالوحدة 

  . قديم التوصيات المناسبةت -4

س   5 دقيق أس ت

ي   ين ف الدارس

ن  ة م الجامع

  العاملين فيها

ارة -1 رة زي وارد  دائ الم

ى   ول عل رية والحص البش

بأسماء الموظفين   آشوفات

ة    ى موافق لين عل الحاص

 الجامعة على الدراسة.

ث   -2 ادة البح ارة عم زي

ي ا العلم ات العلي  والدراس

 لتدقيق األسماء.

ارة -3 رة زي ول  دائ القب

ى   والتسج يل والحصول عل

لكل طالب برنامج الدراسة 

تم    ذي ي ل ال ي الفص ف

 .تدقيقه

ل  -4 روف عم إذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

ات    -1 ى تعليم الع عل س االط وأس
ة    ي الجامع املين ف ة للع الدراس

 للدراسات العليا.

ذي     -2 ف ال ول الموظ ن حص د م التأآ
ة  ى الموافق ة عل ي الجامع درس ف ي
د في  وذج المعتم ة وفق النم الخطي

 الجامعة.

امج الدراسي للموظف     -3 تدقيق البرن
ه  وره ومغادرت اعات حض ع س م
ادرة إذا      ه بأخذ المغ للتأآد من قيام

ع   آانت المحاضرة أو جزء من ا يق ه
 خالل الدوام الرسمي.

  . يات المناسبةتقديم التوص -4

اسبوع 
  واحد
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  القسم الثالث: تدقيق العطاءات المرآزية
  

  رقم
  اســـــم
  البرنامـج

  أهداف البرنامج  نطاق البرنامج
مدة تنفيذ 
 البرنامج

دقيق   1 ت
اءات  العط

  المرآزية

ة  -1  دائرة العطاءات -1 ان الفني يبات اللج دقيق تنس ت
ة اءات   المنبثق ة العط ن لجن ع
 المرآزية.

اءات   -2 ة العط رارات لجن دقيق ق ت
ا من رئيس     المرآزية قبل اعتماده

 الجامعة.

ى     -3 اء عل ل عط ن آ ر ع داد تقري إع
ده  دقق   ح ن الم ه م دير وتوقيع وم

دة ى  الوح اله إل رة وإرس  دائ
ة  رار لجن ع ق ه م اءت إلرفاق العط
ة    يس الجامع ين رئ اءات لتمك العط

ل المص     ه قب الع علي ن االط ادقة م
اءات  ة العط رار لجن ى ق عل

 المرآزية.

  

اسبوعيا 
وحسب 
جلسات 
لجنة 

العطاءات 
 المرآزية

  

  والمستودعات القسم الرابع: تدقيق اللوازم

  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
ود   1 دقيق عق ت

ي   يانة ف الص

  الجامعة

دائرة    -1 ة ل ارات ميداني زي

وازم ى   الل الع عل لإلط

 عقود الصيانة.

دائرة  -2 ة لل ارة ميداني زي

ى  الع عل ة لإلط المالي

روفة   دفعات المص ال

 .للشرآات

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ين     -1 ة ب تدقيق عقود الصيانة المبرم
رآات ذات   ة والش الجامع
ذه  داد ه ر أع اص وحص االختص
ا     دار م ان مق العقود وتصنيفها. وبي

 يستحق على الجامعة في آل عقد.

ل  -2 ة  لك تحقات المدفوع دقيق المس ت
دفعات   دد ال ان ع رآة و بي ش
ة  تحقات المدفوع وع المس ومجم

 اسبوعان
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  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

رآة  ل ش ت   ، لك ا اذا آان ان فيم وبي
 أي دفعة غير مستوفية للشروط. 

  .تقديم التوصيات المناسبة -3

ات    2 دقيق طلب ت

رارات  وق

  الشراء

دائرة    -1 ة ل ارات ميداني زي

ى  الع  عل وازم  لإلط الل

ة أو  جالت الورقي الس

ة  ة المتعلق اإللكتروني

 .بطلبات وقرارات الشراء

ارات  -2 وازم زي دائرة الل  ل

ارير  ى التق ول عل للحص

ذا  ة له والملخصات الالزم

 البرنامج.

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ  الل التنفي امج خ  البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  .على ذلكالوحدة 

اإلطالع على نظام اللوازم المعمول   -1
ه      ا جاء في به الجامعة واإلحاطة بم

 حول طلبات وقرارات الشراء.

حصر عدد قرارات وطلبات الشراء  -2
 وبيان مقدار مخصصات آل طلب.

حصر عدد قرارات وطلبات الشراء  -3
ذها   ة    التي تم تنفي دار قيم ان مق وبي

رارات  ات والق ذه الطلب راء له الش
 آل على حده.

دد  -4 ان ع راء بي ات الش يم طلب ، وق
 .وعقود الشراء

  .تقديم التوصيات المناسبة -5

 اسبوعان

  

اجئ    3 رد مف ج

ى  عل

تودعات  مس

  اللوازم

ة لمستودعات   - 1  زيارة مفاجئ

رة ي   دائ وازم  ف الل

 الجامعة.

ي   - 2 تودعات الت د المس تحدي

اجئ  سيتم جردها بشكل   مف

ل  ارة بقلي د الزي ل موع قب

دير الوحدة    بالتنسيق بين م

دقق ى   والم تودعين عل مس

  .األآثر

يتم     -1 ي س تودعات الت ة المس مراجع
اجئ وطلب آشف      جردها بشكل مف

ن  زونم ى المخ ة عل م الرقاب  قس
دتها     واد وأرص ماء الم من أس يتض
تودع  ك المس ي ذل ة ف الحالي

ا وو نقص أو جرده دار ال ان مق بي
أو تطابق األرصدة الدفترية  الزيادة

 . مع الموجود الفعلي

   . تقديم التوصيات المناسبة -2

وم  ي
  واحد
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  الدراساتبرامج القسم الخامس: 
  

  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
دراسة وتدقيق   1

كان   أس

ي  املين ف الع

ة  الجامع

(أسكان الحرم 

امعي  الج

دة  او كان زب س

ققو ة  ش مدين

  العقبة).

دائرة   - 1 ة ل ارات ميداني زي

الموارد البشرية للحصول  

ة    ات الالزم ى المعلوم عل

املين  كن الع قق س ن ش ع

ث   ن حي ة م ي الجامع ف

دادها  احتها وأع مس

 ...إلخ.وأماآنها

دائرة    - 2 ة لل ارات ميداني زي

ى  ول عل ة للحص المالي

من   وفات تتض آش

رة    ات للفت اإليرادات والنفق

دقيق والدراسة    المحددة للت

 لهذا البرنامج.

ب   - 3 ة لمكات ارات ميداني زي

اآن   ارات للمس أجير العق ت

رم    ول الح ع ح ي تق الت

ى    الع عل امعي لإلط الج

 .أجور المساآن الدارجة

ل  - 4 اذا اقتضت ظروف عم

ذ  الل التنفي امج خ البرن

امج  فال  ، زيادة نطاق البرن

ة   ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

كان   -1 ات أس ى تعليم الع عل االط
ة      ا في الجامع العاملين المعمول به

 لإلحاطة بما ورد فيها.

كنية     -2 قق الس داد الش ر أع حص
ون   ث يك ا بحي احاتها وأجوره ومس

 آل سكن على حده.

ب    -3 اطنين المترت ماء الق ر أس حص
بذممهم أجور سكن في جدول مع      

 بيان مقدار الذمة.

الفارغة في آل  حصر أعداد الشقق -4
 سكن.

رادات     -5 ي لإلي وع الكل ان المجم بي
ات    ي للنفق وع الكل والمجم
ابقة   نوات س ع س ا م ومقارنتهم
ان      دول وبي ي ج ع ف ث توض بحي

 النتيجة عجز أو وفر.

بيان إيرادات ونفقات آل سكن على  -6
نوات    ع س ة م ل مقارن ده وعم ح

 سابقة.

قق    -7 عار الش ين أس ة ب راء مقارن إج
ع   ة م ي الجامع كنية ف عار الس أس

ي    الشقق السكنية في السوق المحل
 ضمن محيط آل سكن.

تقديم التوصيات المناسبة التي من    -8
ادة     ات أو زي ل النفق أنها تقلي ش
يات    ن التوص ا م رادات وغيره اإلي

  التي يراها المدقق ضرورية.

 اسبوعان
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  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
دراسة وتدقيق   2

رادات  إي

ونفقات مرآز  

ا   ة راني الملك

ارات   واالستش

ن   ة م المقدم

ي  املين ف الع

  .الجامعة

ز   -1 ة لمرآ ارات ميداني زي

ول  ارات للحص االستش

وفات   ى الكش عل

ة  ات المتعلق والمعلوم

دها   ي يعق دورات الت بال

ي  دورات الت ز وال المرآ

دة  دها الشرآات المتعاق تعق

ة واالستشارات    مع الجامع

ي  املون ف دمها الع ي ق الت

 الجامعة.

دائرة    -2 ة لل ارات ميداني زي

ول عل   ة للحص ى المالي

ات    إيرادات ونفق آشوفات ب

 .مرآز الملكة رانيا

دائرة    -3 ة ل ارات ميداني زي

اليف    ة التك يانة لمعرف الص

المتعلقة بخدامات الصيانة   

ه   اء وخالف اء والكهرب والم

ر  ي ال تظه ات الت ن النفق م

ات الصادر    في آشف النفق

 عن الدائرة  المالية.

ل   -4 روف عم  اذا اقتضت ظ

ذ    الل التنفي امج خ البرن

امج   ادة نطاق البرن فال ، زي

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

ة    -1 ز الملك االطالع على تعليمات مرآ
ة   ة وخدم ات األردني ا للدراس راني

 المجتمع لإلحاطة بما ورد فيها.

ة  -2 ات المبرم ى االتفاقي الع عل االط
د  رآات المتعاق ة والش ين الجامع ب

ص   ل ملخ ا وعم ذه معه به
 االتفاقيات.

ات   -3 رادات والنفق دار اإلي ر مق حص
دها  ي عق دورات الت ة بال المتعلق
دورات و    المرآز مع بيان أسماء ال
أعداد المشارآين ومقدار رسوم آل 

 .دورة

ن     -4 ز م ة المرآ دار حص ر مق حص
ي   دورات الت ة بال رادات المتعلق اإلي
ع   دة م رآات المتعاق دتها الش عق

دورا  ماء ال ان أس ع بي ة م ت الجامع
وم   دار رس ارآين ومق داد المش وأع

 آل دورة ولكل شرآة على حده. 

ان    -5 حصر مقدار أجور المكاتب وأثم
 الكهرباء التي دفعتها آل شرآة.

بيان أعداد المشارآين في آل دورة  -6
ل     وم آ دار رس ز ومق دها المرآ عق

 دورة.

  .تقديم التوصيات المناسبة -7

 اسبوعان

  إلى

ثالثة  
  أسابيع

دى   3 ة م دراس

ة  ة أنظم آفاي

دائرة    -1 ة ل ارات ميداني زي

ول    امعي للحص ن الج األم

نوي     -1 ر الس ى التقري الع عل االط
ة     دني ومعرف دفاع الم ة ال لمديري

 اسبوعان
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  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
المة  الس

  العامة

ات     داد طفاي وائم بأع على ق

اآن    ا وأم الحريق وأحجامه

ذار  زة اإلن ا وأجه توزيعه

وأعدادها وأماآن وجودها.

ف   -2 ة لمختل ارات ميداني زي

الع    ة لإلط اني الجامع مب

ات    على مواقع وجود طفاي

 نذار.الحريق وأجهزة اإل

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلكالوحدة 

ة    ة ألنظم ق الجامع دى تطبي م
 السالمة العامة في مبانيها.

ذار    -2 زة اإلن داد أجه ر أع حص
ي   ودة ف ان  الموج ة  وبي الجامع

 أعدادها وأماآن توزيعها.

ان    -3 ات وبي داد الطفاي ر أع حص
ا  دى آفايته ا وم دادها وأوزانه أع
رم    ي الح ا ف اآن توزيعه وأم

 الجامعي.

ان   -4 ذار وبي زة اإلن داد أجه حصر أع
مدى فاعليتها وأماآن توزيعها  في 

 الحرم الجامعي.

  . تقديم التوصيات المناسبة -5

  

دراسة وتدقيق   4

رادات  إي

ات  ونفق

ؤتمرات  الم

دوات  والن

ي  ورش الت وال

دها  تعق

  الجامعة.

دائرة   -1 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

ات   رادات ونفق إي

دوات   ؤتمرات والن الم

 والورش.

دائرة   -2 ة ل ارة ميداني زي

الم   ة واإلع ات العام العالق

ة   ى قائم ول عل للحص

ؤتمرات  ماء الم بأس

ة   ورش مرتب دوات وال والن

 ية والقسم. حسب الكل

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

دوات    -1 ؤتمرات والن ر الم حص
ده       ى ح ة عل ل آلي ي آ ورش ف وال
ة    ات المالي دار المخصص ان مق وبي
دوة   ؤتمر أو ن ل م ة  لك ن الجامع م

 أو ورشة ولكل آلية على حده.

ة  -2 ة والعيني رادات النقدي ان اإلي بي
دوة أو  ؤتمر أو ن ل م ات لك والنفق

 ورشة. 

ل      -3 ز  لك وفر أو العج دار ال ان مق بي
 مؤتمر أو ندوة أو ورشة.

حصر عدد المؤتمرات التي لم تعقد  -4
 ومقدار مخصصاتها المرصودة.

بيان أية تحويالت في المخصصات   -5
م   د اس ر وتحدي ؤتمر ألخ ن م م

دوة التي   المؤتمر أو الورشة أو  الن

 اسبوعان
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  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
ا   .على ذلكالوحدة  ول اليه ي تح ا والت ول منه تح

 وأسباب التحويل.

  .تقديم التوصيات المناسبة -6

دراسة وتدقيق   5

رادات  إي

ونفقات مرآز  

ات  اللغ

ة  (دورات اللغ

ر  ة لغي العربي

ا  اطقين به ، الن

ان  االمتح

وطني ، ال

رامج  ب

ات  االتفاقي

  .األخرى)

ز   -1 ة لمرآ ارات ميداني زي

ى    الع عل ات لإلط اللغ

دورات  ن  (ال ه م ، إيرادات

وطني ان ال رامج ، االمتح ب

ات   ع الجامع ات م االتفاقي

 األخرى.

دائرة   -2 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

 إيرادات ونفقات المرآز.

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

ات  اإلطالع  -1 على تعليمات مرآز اللغ
ة لإلحاطة      ا في الجامع المعمول به

 بها.

رادات  -2 دار إي ة ومق بيان أعداد الطلب
ر  ة لغي ة العربي ات دورات اللغ ونفق

ا  اطقين به وطني  ، الن ان ال واالمتح
 .وغيره من اإليرادات والنفقات

ات    -3 حصر أسماء الجهات أو الجامع
ا     المعفاة من دفع رسوم عن طلبته

ين ب ة  الملتحق ة العربي رامج اللغ ب
 لغير الناطقين بها. 

أن   -4 بة بش يات المناس ديم التوص تق
  هذا البرنامج.

 اسبوعان

  

دراسة وتدقيق   6

رادات  إي

ات  ونفق

ة  المدرس

  النموذجية

ة    -1 ة للمدرس ارات ميداني زي

دد    ة ع ة لمعرف النموذجي

 الطلبة في آل مرحلة.

دائرة   -2 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

ات   آشوفات  إيرادات ونفق ب

 المدرسة النموذجية.

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ    الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

ة     -1 ات المدرس ى تعليم الع عل اإلط
ي   ا ف ول به ة المعم النموذجي

 الجامعة لإلحاطة بها.

وم   -2 ات رس ى تعليم الع عل اإلط
ي المدرس   ة ف ة الدراس ة النموذجي

 المعمول بها في الجامعة.

ان عدد      -3 حصر رسوم المدرسة وبي
 الطلبة في آل مرحلة على حده.

ي    -4 املين ف اء الع داد أبن ر أع حص
وم    وك والعل امعتين (اليرم الج
ي   ون ف ذين يدرس ا) ال والتكنولوجي

 اسبوعان

  



50 
 

  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
 المدرسة النموذجية.  على ذلك.الوحدة 

ة  -5 رادات المدرس ات وإي ان نفق بي
نوات  ع س ه م ة ومقارنت النموذجي

ابقة وفر أو   س دار ال ان مق ع بي م
 العجز في آل سنة.

ي    -6 ية ف وم الدراس دار الرس ان مق بي
ة   دارس الخاص ي   الم ة ف المحيط

وم     ع الرس ا م ة ومقارنته الجامع
 الدراسية في الجامعة.

  .تقديم التوصيات المناسبة -7

دراسة وتدقيق   7

أمين  ات الت نفق

حي  الص

ى  أمين عل والت

  الحياة

ة   -1 ارات ميداني دائرة زي ل

الموارد البشرية للحصول   

ات  ة المعلوم ى آاف عل

وم    ة برس ة المتعلق المطلوب

أمين  ي الت تراك ف االش

ة   ات المعالج الصحي ونفق

ى    أمين عل ات الت ونفق

 الحياة.

اذا اقتضت ظروف عمل   -2

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

الع  -1 أمين   االط ات الت ى تعليم عل
اة  ى الحي أمين عل حي والت الص
ة لإلحاطة      ا في الجامع المعمول به

 بها.

داد  -2 وفات باع ى آش ول عل الحص
ى      ذين عل أمين ال المشترآين في الت
فة   ة وص ل حسب الدرج رأس العم
نوات   ا بس تراك ومقارنته االش

 .سابقة

داد  -3 وفات باع ى آش ول عل الحص
أمين المتقاعدين    المشترآين في الت

تراك   حس فة االش ة وص ب الدرج
 ومقارنتها بسنوات سابقة.

أمين   -4 ي الت تراك ف وم االش ان رس بي
دين  امين والمتقاع حي للع الص

 ومقارنتها مع سنوات سابقة.

ا   -5 بيان النفقات الفعلية  التي تحملته
ة  ود (اإلقام ة والمشترك لبن الجامع

 اسبوعان
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  اســـــم  رقم
مدة تنفيذ   أهداف البرنامج  نطاق البرنامج  البرنامـج

 البرنامج
فيات ي المستش بكة ، ف ادات الش عي

ة حية ، الطبي ز الص الج ، المراآ الع
ة)   ات النثري رر والمطالب المك

 ومقارنتها مع سنوات سابقة.

ا      -6 ة التي تحملته ات الفعلي بيان النفق
ي   ة ف ود (اإلقام ط لبن ة فق الجامع

فيات بكة ، المستش ادات الش عي
ة حية ، الطبي ز الص الج ، المراآ الع

ة)   ات النثري رر والمطالب المك
 ومقارنتها مع سنوات سابقة.

أمين    -7 ة للت ات الفعلي ان النفق بي
ات رح النفق الل ط ن خ حي م  الص

ط  ة فق ا الجامع ي تحملته الت
محسومًا منها رسوم االشتراك في   
ع   ا م حي ومقارنته أمين الص الت

 سنوات سابقة.

ات  -8 ن الجه دم م م المق ان الخص بي
ات   ب االتفاقي ة حس ة للجامع الطبي

ة  نوات  المبرم ع س ه م ومقارنت
 سابقة.

ان  -9 ى    بي أمين عل اط الت ة أقس قيم
اة نوية الحي ع   الس ا م ومقارنته

 سنوات سابقة.

ويض المصروفة  - 10 الغ التع ان مب بي
ي   املين ف أمين للع رآة الت ن ش م

تهم   ة أو ورث اريخ  الجامع ًا ت مبين
بب    ويض وس غ التع ة ومبل الواقع

 الوفاة.
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 البرنامج
  .تقديم التوصيات المناسبة - 11

دراسة وتدقيق   8

الم األ ع

دروع  وال

ارات  والش

دائرة  ب

ات  العالق

  العامة

ارات  -1 ات زي دائرة العالق ل

ة واإلعالم  لإلطالع  العام

الم  ات األع ى ملف عل

 .والدروع والشارات

ل  -2 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

 .على ذلكالوحدة 

  

الم     -1 ات األع ى تعليم الع عل اإلط
ا     ول به دروع المعم ارات وال والش

 لإلحاطة بها.في الجامعة 

ارات   -2 الم والش واع  األع ر أن حص
ي   ودة ف دروع الموج دة  وال وح

ان    الم وبي ة واإلع ات العام العالق
 أعدادها وأرصدتها.

ذه    -3 ا ه بيان الجهات التي تصرف له
 األعالم والشارات والدروع.

الم     -4 ذه األع جام ه دى انس ان م بي
ات   ع التعليم دروع م ارات وال والش

 النافذة.

   . ناسبةتقديم التوصيات الم -5

اسبوع 
  واحد

س   9 دقيق أس ت

ي   ين ف الدارس

ن  ة م الجامع

  العاملين فيها

ارة -1 دة  زي وارد وح الم

ى    ول عل رية  والحص البش

بأسماء الموظفين   آشوفات

ة    ى موافق لين عل الحاص

 الجامعة على الدراسة.

زيارة عمادة البحث العلمي  -2

 لتدقيق األسماء.

ارة -3 دة  زي ول وح القب

ى    والتسجيل والحصول عل

ل     ي لك امج الدراس البرن

تم    ذي ي طالب في الفصل ال

 فيه التدقيق.

ل  -4 روف عم إذا اقتضت ظ

ذ    الل التنفي امج خ البرن

س     -1 ات وأس ى تعليم الع عل االط
ة     ي الجامع املين ف ة للع الدراس

 للدراسات العليا.

ف    -2 ول الموظ ن حص د م ذي التأآ ال
ة   ى الموافق ة عل ي الجامع درس ف ي
ي  د ف وذج المعتم ق النم ة وف الخطي

 الجامعة.

امج الدراسي للموظف      -3 دقيق البرن ت
ه  وره ومغادرت اعات حض ع س م
ادرة إذا      ه بأخذ المغ للتأآد من قيام
ع     ا يق آانت المحاضرة أو جزء منه

 خالل الدوام الرسمي.

   . تقديم التوصيات المناسبة -4

اسبوع 
  واحد
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 البرنامج
امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

دراسة وتدقيق   10

رادات  إي

ات  ونفق

ف  مقص

  الجامعة

دائرة   -1 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

ات    إيرادات ونفق آشوفات ب

 مقاصف الجامعة.

دائرة    -2 ة ل ارات ميداني زي

الموارد البشرية للحصول   

على قائمة بأسماء العاملين 

 في المقاصف.

ل  -3 روف عم إذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج زيادة نطا  فال  ، ق البرن

ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلك.الوحدة 

ف  -1 ات مقاص ى تعليم الع عل االط
 الجامعة لإلحاطة بما جاء فيها.

ان    -2 ف وبي رادات المقاص دقيق اي ت
 مقدارها.

جرد  مستودعات المقاصف وبيان   -3
دادها    ة  وأع واد المخزن الم

 .وقيمتها

دارها  -4 ان مق ات وبي ر النفق حص
را ع االي ا م ان ومقارنته دات وبي

ك     ة ذل وفر ومقارن قيمة العجز أو ال
 مع سنوات سابقة.

  .تقديم التوصيات المناسبة -5

 اناسبوع

دراسة وتدقيق   11

رادات  إي

م  ات قس ونفق

  المطبعة

دائرة   -1 ة لل ارات ميداني زي

ى    ول عل ة للحص المالي

ات    إيرادات ونفق آشوفات ب

 مقاصف الجامعة.

دائرة  -2 ة  ل ارات ميداني زي

ة   ات العام الم العالق واإلع

ات   ى ملف الع عل لإلط

دروع  الم وال األع

 .والشارات

ل  -3 روف عم اذا اقتضت ظ

ذ   الل التنفي امج خ البرن

امج   فال  ، زيادة نطاق البرن

ة   -1 ات مطبع ى تعليم الع عل االط
 الجامعة لإلحاطة بما جاء فيها.

ة     -2 ة في بداي بيان مخصصات المطبع
 العام.

ر  -3 ان حص ة  وبي رادات المطبع اي
 مقدارها.

ان  -4 ة وبي تودع المطبع رد مس ج
 .المواد المخزنة وأعدادها وقيمتها

دارها  -5 ان مق ات وبي ر النفق حص
ان  رادات وبي ع االي ا م ومقارنته
ك     ة ذل وفر ومقارن قيمة العجز أو ال

 مع سنوات سابقة.

اسبوع 
  واحد
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 البرنامج
ة    ذ موافق ن أخ د م دير  ب م

  على ذلكالوحدة 
  .تقديم التوصيات المناسبة -6

  

  الفنيالتدقيق : السادسالقسم 
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 البرنامج
دقيق   1 ت

ة  ومراقب

ذ   ل تنفي مراح

اريع  المش

ائية  اإلنش

ى   د عل المتعاق

  تنفيذها.

ع   - 1 ة لمواق ارات ميداني زي

 االنشاءات.  

 زيارات للدائرة الهندسية. - 2

  

اميم     -1 ة لتص ن مالئم د م التأآ
أت     ي أنش راض الت اريع لألغ المش

 من أجلها. 

ل   -2 ة مراح ة ومتابع ذ مراقب تنفي
 المشاريع اإلنشائية. 

ذ     -3 بيان مدى سالمة إجراءات التنفي
روط    ا للش دى مطابقته وم

 والمخططات والمواصفات الفنية. 

ير     -4 ة س زام بخط دى االلت ان م بي
ا   روع وفًق ي المش ل ف ةالعم ، للخط

 أسباب التأخير إن وجدت. وبيان

  تقديم التوصيات المناسبة. -5

إلى حين 
االنتهاء 

من 
المشروع 
وتسليمه 
  للجامعة

  

  


