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   املاليةالشؤون  الدائرة

 F - 1 ءاإلجرارقم  متابعة التحصيالت النقدية ءاإلجرااسم 

 ، باإلضافة إلى اإليرادات النقدية األخرى الباحثينتحصيل الرسوم من : الغاية

 وفق آلية التقسيط املتفق عليها معهم. الباحثينيتم تحصيل اإليرادات بصفة رئيسية من : مجال التطبيق

 التعريفات:

 إيصال القبض: هو مستند يثبت استالم املبلغ املقبوض. •

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

ستحقة على الالعملية 
ُ
 .باحث: تحصيل الرسوم امل

 الخطوات العملية:

 .باحثوصفحة ال البرنامج املحوسبمن خالل  باحثعن رصيد ال االستعالم .1

 استالم املبلغ املحصل. .2

 عمل إيصال قبض بقيمة املبلغ. .3

 بعملية الدفع. باحثال ةصفح ارسال إشعار على .4

 األصل. باحثأرشفة صورة إيصال القبض، وإعطاء ال .5

 إن كان ضمن برنامج التقسيط. باحثمتابعة دفعات ال .6

 الالزمة :املستندات 

 إيصال القبض. -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 2 ءاإلجرارقم  تحصيل رسوم التخرج ءاإلجرااسم 

 دينار"، تحضيرا لتدقيق وتوقيع براءة الذمة.150تحصيل رسوم التخرج ": الغاية

وإضافة  ومناقشة الرسالة من دراسة جميع املساقات باحثيتم تحصيل مبلغ رسوم التخرج في حال انتهى ال: مجال التطبيق

 املبلغ على صفحته على موقع األكاديمية.

 التعريفات:

 إيصال القبض: هو مستند استالم املبلغ املقبوض. •

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

ستحقة على الالعملية  .1
ُ
 .باحث: تحصيل رسوم التخرج امل

 الخطوات العملية:

 – . "القبول والتسجيلوكل املتطلبات األكاديمية واملالية من دراسة جميع املساقات بنجاح باحثالتأكد من انتهاء ال .2

 ."الشؤون األكاديمية

 .باحثتحصيل املبلغ من ال .3

 عمل إيصال قبض بقيمة املبلغ. .4

 بعملية الدفع. باحثال ةصفح ارسال إشعار على .5

 األصل. باحثأرشفة صورة إيصال القبض، وإعطاء ال .6

 املستندات الالزمة :

 إيصال القبض. -
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   الشؤون املالية الدائرة

 ءاإلجرااسم 
رسوم خدمات طالبية )شهادة قيد ترصيد 

 وكشف درجات(
 F - 3 ءاإلجرارقم 

 مقابل الخدمات التي يحصل علها بناء على طلبه. باحثتسوية رصيد ال: الغاية

 مقابل طباعة كشف درجات أو شهادة قيد.يتم ترصيد مبلغ واحد ينار أردني : مجال التطبيق

 التعريفات:

 .باحثنموذج اإلفادة: يوضح املبلغ املطلوب من ال •

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

الذين حصلوا فعال على طباعة كشف الدرجات أو شهادة  الباحثيناستقبال كشوفات من القبول والتسجيل بأسماء  .1

 د لهم، شهرية أو فصلية.يالق

 قد استفاد من الخدمة كفاتورة بيع. البرنامج املحوسبفي  باحثإدخال املبلغ على حساب كل  .2

 مقابل كل خدمة استفاد منها.على صفحته االلكترونية  باحثكل  ترصيد مبلغ على حساب .3

 املستندات الالزمة :

 نموذج اإلفادة. -

 

 
  



 

 

5 

   الشؤون املالية الدائرة

 - F 4 ءاإلجرارقم  إفادة مالية ءاإلجرااسم 

 مقابل الخدمات التي يحصل عليها بناء على طلبه. باحثتسوية رصيد ال: الغاية

 إفادة ماليةطباعة مقابل ينار أردني ديتم ترصيد مبلغ واحد : مجال التطبيق

 التعريفات:

 .باحثاملالية: نموذج يوضح املبلغ املطلوب من الاإلفادة  •

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 على البرنامج والصفحة االلكترونية. باحثفحص رصيد ال .1

 حساب املبلغ املستحق والذي سُيستحق عليه. .2

 تعبئة البيانات في النموذج الخاص باإلفادة املالية .3

 النموذج ُمعبأ، وتوقيعه وختمه.طباعة  .4

 أرشفة اإلفادة إلكترونيا. .5

 .باحثعلى ال ينار أردنيدمبلغ واحد إضافة  .6

 املستندات الالزمة :

 .نموذج اإلفادة -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 5 ءاإلجرارقم  تسديد طلب االلتحاق للطلبة الجدد ءاإلجرااسم 

 جديد، وااللتحاق بالدراسة في األكاديمية. الحصول على رقم جامعي: الغاية

 ( دينار40مقابل رسوم ) الجدد امللتحقين باألكاديمية الباحثينيتم تطبيق هذا املجال على : مجال التطبيق

 التعريفات:

 إيصال القبض: مستند يوضح املبلغ املقبوض. •

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 والبيانات األخرى كمكان السكن ورقم الجوال. باحثصورة هوية ال اخذ .1

الجديد الرقم الذي يليه،  باحث، ومعرفة آخر رقم موجود، ليحمل الالبرنامج املحوسبالذهاب لقائمة الزبائن في  .2

 حسب سنة الدراسة.

 وبياناته للرقم الذي حصل عليه. باحثتسجيل ال .3

 طلب االلتحاق".دينارا اردنيا "رسوم  40تحصل مبلغ  .4

حصل. .5
ُ
 عمل إيصال قبض باملبلغ امل

 "رسوم طلب التحاق". خدمةعمل فاتورة  .6

 لقسم القبول والتسجيل الستكمال التسجيل، وتسجيل املواد الدراسة. باحثارسال ال .7

 املستندات الالزمة :

 إيصال القبض. -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 6 ءاإلجرارقم  تسديد رسوم تحويل التخصص ءاإلجرااسم 

 مقابل التحويل من تخصصه إلى تخصص آخر. باحثتسوية رصيد ال: الغاية

 مقابل طلب تحويل التخصص.ينارا أردنيا  50يتم ترصيد مبلغ : مجال التطبيق

 التعريفات:

بتعبئته بهدف التحويل من التخصص الحالي  باحثنموذج تحويل التخصص: مستند يقوم ال •

 ( دينار أردني.50) باحثلتخصص آخر، ويضاف على حساب ال

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

الذين قاموا بالتحويل من تخصصهم إلى تخصص آخر،  الباحثيناستقبال كشوفات من القبول والتسجيل بأسماء  .1

 بشكل فصلي.

 قام بتحويل تخصصه. البرنامج املحوسبفي  باحثإدخال املبلغ على حساب كل  .2

 على صفحته االلكترونية استفاد من الخدمة. باحثدينارا أردينا على حساب كل  50ترصيد مبلغ  .3

 املستندات الالزمة :

 .نموذج تحويل التخصص -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 7 ءاإلجرارقم  املاجستيرتسجيل أطروحة  ءاإلجرااسم 

 .باحثتسجيل أطروحة املاجستير لل: الغاية

 ساعة وقدم طلب الحصول على عنوان.( 18) الذي أنهى عدد باحثيتم تطبيق هذا اإلجراء على ال: مجال التطبيق

 التعريفات:

 ( دينار أردني.500تسجيل أطروحة املاجستير: يتم استالم مبلغ ) •

 املسؤوليات:

 .الصندوق أمين  .1

 املدير املالي. .2

 حصل على عنوان رسالة. باحث: تسجيل العملية على كل العملية  -

 الخطوات العملية:

الذين حصلوا على موافقة لعنوان الرسالة، بعد كل  الباحثيناستقبال كشوفات من القبول والتسجيل بأسماء  .1

 مجلس أكاديمي.

 قام بتسجيل أطروحة املاجستير. البرنامج املحوسبفي  باحثينارا اردنيا على حساب كل 1500إدخال مبلغ  .2

 .خدمةتسجيل العملية كفاتورة  .3

 متابعة التحصيل حال اتفاق التقسيط. .4

 املستندات الالزمة :

 .نموذج تسجيل أطروحة ماجستير -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 8 ءاإلجرارقم  تسديد رسوم املواد الدراسية ءاإلجرااسم 

قّررة على : الغاية
ُ
 حسب الخطة الدراسية. الباحثينتسديد قيمة املواد الدراسية امل

لتحق باألكاديمية عند تسجيله للمواد باحثيتم تطبيق هذا اإلجراء على ال: مجال التطبيق
ُ
دينار مقابل الساعة األساسية  75 املممم

 دينار مقابل الساعة االستدراكية. (35)و

 التعريفات:

 حسب النظام املتبع في األكاديمية.بدفع الرسوم الدراسية  الباحثينتسديد الرسوم: يقوم  •

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

ستحقة على الالعملية  -
ُ
 .باحث: تحصيل الرسوم امل

 الخطوات العملية:

، ةدراسية عن كل فصل على حدوا مواد الذين سجل الباحثيناستقبال كشوفات من القبول والتسجيل بأسماء  .1

 وذلك بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة.

 35، ومبلغ ساعة اساسيةقام بتسجيل  البرنامج املحوسبفي  باحثينارا اردنيا على حساب كل  75إدخال مبلغ  .2

 استدراكية. ل ساعةدينارا اردنيا عن ك

 تدريبية للتحليل اإلحصائي.دينارا اردنيا قيمة دورة  35ادخال مبلغ ساعة استدراكية بقيمة  .3

 .خدمةتسجيل العملية كفاتورة  .4

 متابعة تحصيل اإليرادات وفق اتفاق التقسيط. .5

 املستندات الالزمة :

-  
 
 .التسجيل الكترونيا
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 9 ءاإلجرارقم  الطالبيةتسجيل رسوم الخدمات  ءاإلجرااسم 

 .الطالبيةتسجيل قيمة رسوم الخدمات : الغاية

 ( دينار20) وملرة واحدة طول فترة الدراسة باحثيتم تطبيق هذا اإلجراء في أول فصل دراس ي لل: مجال التطبيق

 التعريفات:

خالل  الطالبية( دينار مقابل الخدمات 20بدفع مبلغ ) باحث: يقوم الالطالبيةرسوم الخدمات  •

 فترة التحاقه باألكاديمية.

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 الجدد املقبولين. الباحثيناستقبال كشوفات من القبول والتسجيل بأسماء  .1

 باحث، وإضافة نفس املبلغ على حساب ال البرنامج املحوسبفي  باحثينارا اردنيا على حساب كل  20إدخال مبلغ  .2

 على موقع األكاديمية.

 .خدمةتسجيل العملية كفاتورة  .3

 املستندات الالزمة :

 رسوم خدمات طالبية )فاتورة خدمة(.  -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 10 ءاإلجرارقم  تسجيل رسوم طلب املراجعة ءاإلجرااسم 

 تسجيل قيمة رسوم طلب املراجعة.: الغاية

 .دينار (5)مقابل  نتيجة املراجعةيتم تطبيق هذا اإلجراء بعد صدور : مجال التطبيق

 التعريفات:

( دنانير مقابل تقديم طلب مراجعة للمساق 5بدفع مبلغ ) باحثنموذج طلب مراجعة: يقوم ال •

 الواحد.

 املسؤوليات:

 أمين الصندوق. .1

 املدير املالي. .2

ستحقة على الالعملية  -
ُ
 .باحث: تحصيل الرسوم امل

 الخطوات العملية:

 الذين قدموا طلبات مراجعة. الباحثيناستقبال كشوفات من القبول والتسجيل بأسماء  .1

كانت درجاته صحيحة ولم يتم التعديل، ولم  البرنامج املحوسبفي  باحثينارا اردنيا على حساب كل  (5)إدخال مبلغ  .2

 .الخاص به طلب مراجعةتم قبول ي

 .خدمةتسجيل العملية كفاتورة  .3

 : املستندات الالزمة

 .نموذج طلب مراجعة -

 مدة الحفظ مكان الحفظ اسم النموذج م

  عام القبول والتسجيل  1
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 11 ءاإلجرارقم  طلب استرداد رسوم ءاإلجرااسم 

 .باحثللصرف الرسوم الفائضة عن املبالغ املستحقة : الغاية

من دراسة جميع املواد الدراسية بنجاح ودفع قيمتها وقيمة رسالة  باحثفي حال انتهى اليتم تطبيق هذا اإلجراء : مجال التطبيق

 املاجستير باإلضافة إلى رسوم التخرج، وتبقى له رسوم.

 التعريفات:

بتعبئة النموذج من أجل استرداد الرسوم الفائضة، وتقوم  باحثاسترداد الرسوم: يقوم ال •

 الدائرة املالية بدفعها حسب األصول.

 املسؤوليات:

 .أمين الصندوق  .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 بسؤال الدائرة املالية إذا ما كان له باقي رسوم دراسية. باحثيقوم ال .1

الدائرة  -بتعبئة نموذج "مخاطبة إدارة األكاديمية باحثمتبقية، يقوم الفي حال ثبت أنه يوجد له رسوم دراسية  .2

 .-املالية

 من قبل الدائرة املالية على النموذج. .3
 
 يتم توضيح املبلغ خطيا

 ُيرسل الطلب إلى رئاسة األكاديمية إلبداء الرأي. .4

 في حال املوافقة، ُيرسل الطلب إلى الدائرة املالية للصرف. .5

 سند صرف. يتم الصرف عن طريق .6

 ة املبلغ.مُيصرف املبلغ إما نقدا أو بشيك بعمل سند صرف بقي .7

 املستندات الالزمة :

 . ملاليةالدائرة ا -نموذج مخاطبة إدارة األكاديمية -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 12 ءاإلجرارقم  الباحثيناملطابقة املالية لحسابات  ءاإلجرااسم 

 .البرنامج املحوسبعلى صفحته اإللكترونية مطابقا لرصيده على  باحثأن يكون رصيد ال: الغاية

والصفحة  البرنامج املحوسببشكل دوري، ويتم تسجيل املعامالت على  الباحثينيتم متابعة أرصدة : مجال التطبيق

 اإللكترونية على التوازي بشكل فصلي.

 التعريفات:

الرسوم املالي بعد خصم  باحثاملالية: إجراء دوري يتم من خالله مطابقة رصيد ال املطالبة •

 املستحقة عليه.

 املسؤوليات:

 .أمين الصندوق  .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 .باحثيتم تسجيلها فورا على الصفحة اإللكترونية لل البرنامج املحوسبعند التحصيل املالي وتسجيل العملية في  .1

 .البرنامج املحوسبتسجيل استحقاق رسوم املواد على الصفحة اإللكترونية وعلى  .2

، وعمل خانة البرنامج املحوسبمن  الباحثينمن الصفحة وأرصدة  الباحثينعمل برنامج اكسل يحتوي على أرصدة  .3

 بمعادلة تبين الفرق بين الرصيدين، وهنا يجب أن يكون الفرق صفر.

 املستندات الالزمة :

 .الكشوفات /إلكتروني -

 لألكاديمية. املحوسبويمكن االستغناء عن هذا اإلجراء في حال تم تطبيق البرنامج ** 
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 13 ءاإلجرارقم  براءة الذمة ءاإلجرااسم 

 على براءة ذمة من جميع املبالغ املستحقة عليه. باحثحصول ال: الغاية

 على براءة الذمة. باحثالدائن واملدين، بحيث يجب أن يتساوى الرصيدان ليحصل ال باحثرصيد ال فحص: مجال التطبيق

 التعريفات:

)دائن/ مدين( بحيث يكون الناتج  باحثبه لفحص رصيد ال باحثبراءة ذمة: نموذج يتقدم ال •

 صفر.

 املسؤوليات:

 املدير املالي. .1

 املحاسب. .2

 الخطوات العملية: 

من متطلباته الدراسية كاملة، ومناقشة رسالته، ودفع الرسوم كاملة، يقوم بتعبئة بيانات نموذج  باحثبعد انتهاء ال .1

 براءة الذمة.

 في الحصول على توقيعات اإلدارات املوجودة في نموذج براءة الذمة. باحثيبدأ ال .2

 لصفحة اإللكترونية.وا البرنامج املحوسبالدائن واملدين على  باحثالدائرة املالية تقوم بفحص رصيد ال .3

 .باحثفحص عدد الساعات الدراسية وكافة الخدمات املقدمة، ومطابقته مع إجمالي املبالغ املحصلة من ال .4

 .لتوقيع والختم على براءة الذمةفي حال تساوي كل من الدائن واملدين يتم ا .5

 املستندات الالزمة :

 .نموذج براءة الذمة -
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   الشؤون املالية الدائرة

 F - 14 ءاإلجرارقم  سداد أتعاب املحاضرين ءاإلجرااسم 

 دفع األتعاب الخاصة باملحاضرين في نهاية كل فصل دراس ي.: الغاية

 يتم تطبيق هذا املجال بعد نهاية الفصل الدراس ي، ويتم حساب املكافآت املستحقة للمحاضرين.: مجال التطبيق

 التعريفات:

 إنجازه نهاية كل فصل دراس ي لدفع الرسوم املستحقة للمدرسين.أتعاب املدرسين: كشف مالي يتم  •

 املسؤوليات:

  املحاسب. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

استقبال الكشوفات الخاصة من القبول والتسجيل بدوام املحاضرين بعد اعتمادها من قبل رئيس األكاديمية بعد  .1

 في نهاية كل فصل دراس ي. دهااعتما

 دريسها خالل الفصل.تر حسب درجته العلمية وعدد الساعات التدريسية التي تم ضراتب كل محايتم حساب  .2

 ضريبة الدخل من كل راتب.ل %16.5 ستقطاعيتم ا .3

وسندات صرف بمبالغ الرواتب بعد خصم  او تحويل الى الحسابات البنكية الخاصة باملحاضرين يتم عمل شيكات .4

 ضريبة الدخل.

 للمحاضرين حسب األصول.يتم تسليم الشيكات  .5

 املستندات الالزمة :

 .كتاب صادر من القبول والتسجيل -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 15 ءاإلجرارقم  صرف مستحقات املشرفين املناقشين والقراء ءاإلجرااسم 

 صرف املستحقات الخاصة لكل من)املشرفين، املناقشين، والقراء(.: الغاية

 يتم تطبيق هذا املجال بعد كل مناقشة رسالة ماجستير.: مجال التطبيق

 التعريفات:

القراء(  –املناقشين  –مستحقات املشرفين املناقشين والقراء: إجراء مالي يتم بعد اتمام )املشرفين  •

 ألعمالهم واعتمادها من رئاسة األكاديمية.

 املسؤوليات:

 املحاسب. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

استقبال الكشوفات الخاصة من القبول والتسجيل بعد اعتمادها من قبل رئيس األكاديمية بأسماء املشرفين واملناقشين  .1

 والقراء بعد نهاية اعتماد كل مناقشة ماجستير.

 .البرنامج املحوسببأسماء املشرفين واملناقشين والقراء على  أتعاب ومكافآتعمل كشف  .2

$ من بعد تاريخ 600وسندات صرف بقيمة املبالغ بحيث يكون مبلغ املشرف  وكشوفات بنكية يتم عمل شيكات .3

 $.50$ ومبلغ القارئ 80دينارا اردنيا، ومبلغ املناقش  500، وما قبل ذلك يكون 11/02/2015

 حسب األصول. أو التحويل للحسابات البنكية يتم تسليم الشيكات للمحاضرين .4

 املستندات الالزمة :

 .القبول والتسجيلكتاب صادر من  -
 

 

  



 

 

17 

   الشؤون املالية الدائرة

 - F 16 ءاإلجرارقم  أو شركة امللتزم من خالل البنوك الباحثينتقسيط رسوم  ءاإلجرااسم 

 وتسهيل عملية دفع الرسوم الدراسية املستحقة عليهم. الباحثينالتخفيف على : الغاية

 الفصل الدراس ي.يتم تطبيق هذا املجال في بداية : مجال التطبيق

 التعريفات:

بالتعاون مع  باحثتقسيط الرسوم: إجراء مالي يتم من خالل تقسيط الرسوم املستحقة على ال •

 أصحاب العالقة.

 املسؤوليات:

 املحاسب. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 بالنسبة للبنوك:

 إلى الدائرة املالية لفحص الرصيد الخاص به، وتقديم طلب تقسيط الرسوم. باحثيأتي ال .1

 لعمل اإلجراءات الالزمة لذلك.املحدد إلى البنك  باحثيذهب ال .2

 صورة عن املعاملة تفيد بموافقة البنك على معاملة التقسيط. باحثيقدم ال .3

 فحة اإللكترونية على موقع البنك.يتم متابعة حساب التقسيط عبر حساب األكاديمية اإللكتروني على الص .4

 يقوم بدفع دفعة في حساب األكاديمية البنكي. باحثيتم عمل سند قيد باسم كل  .5

 بالنسبة لشركة امللتزم:

 إلى الدائرة املالية لفحص الرصيد الخاص به. باحثيأتي ال .1

 على إفادة مالية بقيمة مبلغ الفصل املراد تقسيطه. باحثيحصل ال .2

 إلى شركة امللتزم ويقدم لهم اإلفادة املالية. باحثيذهب ال .3

 تقوم شركة امللتزم بعمل اإلجراءات الالزمة للمعاملة، وترسل كتاب للدائرة املالية باألكاديمية. .4

 اإللكترونية. باحثوصفحة ال البرنامج املحوسبفي  باحثيتم عمل سند قيد بقيمة املبلغ وتسجيله لحساب ال .5

 املستفيدين من هذه الخدمة وبقيمة املبالغ املستحقة. الباحثينماء ة مالية بأسباحثيتم عمل م .6

 يوما من تاريخ إصدارها. 25ة بعد باحثيتم الحصول على شيك بقيمة مبلغ امل .7

 يتم صرف الشيك حسب األصول. .8

 املستندات الالزمة :

 للبنك. كتاب صادر من الدائرة املالية -

 .إفادة مالية -

 .كتاب لشركة امللتزم -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 17 ءاإلجرارقم  صرف بدل اتصاالت جوال للموظفين ءاإلجرااسم 

 ترحيل املبالغ املخصصة لالتصاالت والجوال.: الغاية

 يتم تطبيق هذا املجال بشكل شهري.: مجال التطبيق

 التعريفات:

 يكلف بذلك. بدل اتصاالت حوال: مستند مالي يتم بموافقة رئيس األكاديمية ملن •

 املسؤوليات:

 املحاسب. .1

 املدير املالي. .2

 الخطوات العملية: 

 يتم استقبال كتاب خطي من رئيس األكاديمية باملوافقة على صرف االتصاالت للموظفين. .1

 يتم عمل فاتورة مصروف بقيمة املبلغ املراد صرفه لحساب املوظف. .2

 فاتورة االتصال.يتم اضافة املبلغ على راتب املوظف في نهاية شهر  .3

 يتم صرف مبلغ الفاتورة مع الراتب.  .4

 املستندات الالزمة :

 .كشف الرواتب والفواتير -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 18 ءاإلجرارقم  الرواتب الشهرية ءاإلجرااسم 

 صرف رواتب املوظفين مع بداية الشهر التالي.: الغاية

 املجال بشكل شهري.يتم تطبيق هذا : مجال التطبيق

 التعريفات:

الرواتب الشهرية: إجراء مالي يتم من خالله دفع الرواتب بداية كل شهر للموظفين املثبتين في  •

 األكاديمية.

 املسؤوليات:

 النائب اإلداري واملالي. .1

 دير املالي.امل .2

 الخطوات العملية: 

بدوام املوظفين خالل الشهر املراد صرف الراتب عنه، وعليه تأشيرة  النائب اإلداري يتم استقبال كتاب خطي من  .1

 رئيس األكاديمية باملوافقة على ما ورد فيه واملوافقة على الصرف.

 وبناء على التقرير اإلداري عن دوامه أو في حال وجود أي خصم أو زيادة. ةيتم حساب راتب كل موظف على حد .2

 بلغ راتب كل موظف.يتم عمل كشف رواتب للموظفين وقيمة م .3

 يتم عمل مراسلة للبنوك بأسماء وأرقام حسابات املوظفين ومبالغ رواتبهم. .4

 .بالتوقيعيتم توقيع املراسالت من املفوضين  .5

 يتم ارسال املراسالت بعد التوقيع إلى البنك للصرف. .6

 تحصل الدائرة املالية على صورة موقعة "استلمت االصل من موظف البنك". .7

 البرنامج املحوسبمة مبلغ الرواتب املصروفة من حساب البنك على يمحاسبي لخصم قيتم عمل قيد  .8

 املستندات الالزمة :

 .مراسلة البنك -

 .كشوفات الرواتب -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 19 ءاإلجرارقم  التحليل اإلحصائي ءاإلجرااسم 

  الباحثينتحليل رسائل : الغاية
 
 إحصائيا

 بإعداد االستبانة. باحثيبدأ الاإلجراء بعد أن يتم تطبيق : التطبيقمجال 

 التعريفات:

 ليحلل الجانب العملي من رسالته عند متخصص. باحثالتحليل اإلحصائي: هو إجراء يقوم به ال •

 املسؤوليات:

 مركز النخبة. .1

 دير املالي.امل .2

 الخطوات العملية: 

 الخطة وإبالغه باسم املحلل اإلحصائي الخاص به.يتم التواصل مع الباحث بعد مناقشة  .1

 يستمر الباحث بالتواصل مع املحلل اإلحصائي حتى انتهاء التحليل والحصول على النتائج. .2

يقوم القبول والتسجيل بإرسال كشف إلى الدائرة املالية بأسماء الباحثين املستفيدين من خدمة التحليل  .3

 اإلحصائي.

التحليل من املحلل يقوم الباحث بتسليم القبول والتسجيل نسخة عن  بعد حصول الباحث على نتائج .4

 الرسالة لتسليمها للقارئ.

 املستندات الالزمة :

-  
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 20 ءرقم اإلجرا انجاز رسالة املاجستير ءاسم اإلجرا

 االنتهاء من االجراءات الخاصة بإنجاز رسالة املاجستير: الغاية

 من بداية اعتماد العنوان حتى االنتهاء من رسالة املاجستير. يتم تطبيق هذا املجال: مجال التطبيق

 التعريفات:

من بداية اعتماد عنوان رسالته  باحثإنجاز رسالة املاجستير:  هي جميع اإلجراءات التي يسلكها ال •

 وحتى استالم شهادته.

 املسؤوليات:

 رئاسة األكاديمية. .1

 والتسجيل.القبول  .2

 .الشؤون األكاديمية .3

 دير املالي.امل .4

 الخطوات العملية: 

 (.1بعنوان علي موقع األكاديمية )نموذج رقم باحثيتقدم ال .1

 يعقد مجلس بحث علمي كل شهر إلقرار العناوين املقدمة وتعيين املشرفين. .2

 الرفض ( للموضوع.  -التعديل –بقرار مجلس البحث العلمي تحذير املشرف و ) القبول  باحثيبلغ ال .3

 كتاب اإلشراف من االكاديمية. باحثيتسلم ال .4

 يتوجه للمشر ف إلعداد خطه البحث.  .5

 يتم تسليم خطة البحث مرفقة بتقرير من املشرف حول صالحية الخطة للمناقشة.  .6

 واملشرف  باملوعد .  باحثإبالغ التعيين لجنة مناقشة الخطة ويتم  .7

 بتقديم عرض حول  الخطة" باحث" حيث يقوم ال باحثتعقد لجنة املناقشة لحضور املشرف وال .8

باملالحظات الواردة من لجنة  املناقشة يقوم بالتعديل علي الخطة ثم يعتمد التعديالت من  باحثيأخذ ال .9

 اللجنة العتمادها. املشرف بتوقيعه علي الخطة  ثم تعرض مرة اخرى على 

 في حال اعتماد التعديالت يبدأ العد التنازلي إلنجاز رسالة املاجستير وهو ستة أشهر.  .10

 يستكمل الباحث مرحلة اإلشراف مع املشرف. .11

 مباشرة في الحصول علي دورة التحليل اإلحصائي. باحثيبدأ ال .12

ريب عملية التحليل اإلحصائي يتم التواصل علي القبول والتسجيل لدى أ. محمد أبو سفيان في التد .13

 واملناقشين مع املحلل اإلحصائي لحين إنجاز عمليه التحليل نموذج التحليل اإلحصائي

من عملية التحليل اإلحصائي وكتابة الرسالة كاملة واطالع املشرف عليها، يتم تسليم  باحثعندما ينتهى ال .14

 رسالة للمناقشة. نسخة واحدة لألكاديمية مرفق لها تقرير املشرف لصالحية ال
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 يتم عرض الرسالة علي مجلس البحث العلمي للتوصية لجنة املناقشين  .15

 يعرض علي املجلس االكاديمي العتماد اللجنة.  .16

ال يعرف اسم القارئ(  باحثيتم ارسال الرسالة إلى قارئ سرى لالطالع عليها )القارئ ال يعرف املشرف  وال .17

 التنسيق مع املشرف إلجراء التعديالت املطلوبة.وب باحثواقرار املالحظات ثم تسليمها ال

 بعد تصويب التعديالت ترسل الرسالة مرة أخرى للقارئ للتأكد من أنجاز التعديالت. .18

يتم عقد جلسة ملناقشة النتائج والتوصيات ويدعى لها اصحاب القرار في املوضوع      ) األكاديمية تقوم  .19

 لتأكيد علي الحضور(بطباعة الدعوات والباحث يقوم بتوزيعها وا

( نسخ من الرسالة املعدلة إلرسالها 4بعد اتمام جلسة النتائج والتوصيات يقوم يوم الباحث بتسليم ) .20

 . باحثللمناقش الداخلي واملناقش الخارجي واملشرف ونسخة لل

 بطلب تغطية وقائع جلسة املناقشة والتي تتضمن )التصوير+ طباعة الدعوات+ الجلدية+ باحثيتقدم ال .21

 الهرميات+ ورد املنصة+ ورد الزينة ( لدى القبول والتسجيل أ. محمد أبو شعبان .

بعد استالم تقارير املناقشين الداخلي والخارجي لصالحية الرسالة يتم حجز موعد مناقشة في جامعه  .22

 االقص ى 

 -افاالهد -أو أسئلة -مقدمة املشكلة -بتجهيز عرض بوربوينت يتضمن) صفحة الغالف باحثيقوم ال .23

 التوصيات( لتقديم في جلسة املناقشة.  -النتائج -املتغيرات -الحدود-الفرضيات

العرض ثم مالحظات  باحثالعرض ويبدأ املناقشة بتقديم املشرف ثم يقدم ال باحثخالل املناقشة يقوم ال .24

 املناقش الخارجي  ثم مالحظات املناقش الداخلي ثم ترفع الجلسة للمشاورة ثم اعالن النتيجة. 

يقوم الباحث لتصويب التعديالت املطلوبة من قبل لجنة املناقشة ثم التوصية للجنة مرة أخرى ألخذ  .25

 مواقعهم وتوقيعاتهم علي التعديالت. 

بالنسخة النهائية لدائرة القبول والتسجيل ويتم تسليمها إلنجاز النسخ من الرسالة واستيفاء  باحثتوجه ال .26

 الشروط الالزمة ) نموذج اجراءات التخرج(. 

 الذى أستوفى مكل هذه اإلجراءات علي جدول أعمال املجلس األكاديمي العتماد تخرجه.  باحثيدرج اسم ال .27

ى املجلس األكاديمي وطباعتها بعد عقد املجلس بأسبوع علي أقص ى املعتمد لد باحثيتم تجهيز شهادات ال .28

 تقدير.

رئاسة األكاديمية ) بعد إبالغه بجهوزية الشهادات( الستالم الشهادات من رئيس  ىإل باحثيتوجه ال .29

 األكاديمية. 

 املستندات الالزمة :

-  
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 21 ءاإلجرارقم  مناقشة الرسالة ءاإلجرااسم 

 مناقشة رسالة املاجستير: الغاية

 من إعداد رسالته. باحثحال انتهاء اليتم تطبيق هذا املجال : مجال التطبيق

 التعريفات:

 مناقشة الرسالة: هي جلسة املناقشة النهائية العلنية التي تقر بها الرسالة. •

 املسؤوليات:

 الشؤون األكاديمية. .1

 دير املالي.امل .2

 الخطوات العملية: 

 التأكد من دفع الرسوم. )الدائرة املالية( .1

بعد تسليم النسخ ألصحاب العالقة يتم مراسلة جامعة األقص ى بالتنسيق مع العالقات العامة بجامعة  .2

 األقص ى، مساعد النائب األكاديمي. )مساعد النائب األكاديمي(

 بروب التخرج لعمل برواز، العالقات العامة باألكاديمية. )العالقات العامة( باحثأخذ صورة لل .3

 )الشؤون اإلدارية( باحثيتم التواصل مع االستيديو لعلم برواز التخرج لل .4

يتوجه الباحث للشؤون اإلدارية واملالية من أجل تجهيز الدعوات والجلدية وتزين القاعة. )الباحث +  .5

 اإلدارية( العالقات العامة + الشؤون

 تقوم العالقات العامة باألكاديمية بطباعة دعوات املناقشة من أجل تسليمها للباحث. )العالقات العامة( .6

 تقوم الشؤون اإلدارية بالتواصل مع املصور لتحديد موعد املناقشة. )الشؤون اإلدارية( .7

 )جامعة األقص ى(يستلم مراسل جامعة األقص ى اليافطة الجلدية وتعليقها قبل موعد املناقشة.  .8

بعد اجراء املناقشة يقوم املصور بتسليم الصور + الفيديو من أجل قيام العالقات العامة بنشر خبر  .9

 املناقشة. )املصور + العالقات العامة(

 

 املستندات الالزمة :

-  
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 22 ءاإلجرارقم  إجراءات التجليد والطباعة ءاإلجرااسم 

 تجليد وطباعة رسائل املاجستير الخاصة بطلبة األكاديمية: الغاية

 PDFالرسالة بصيغة  باحثاإلجراء بعد أن يسلم اليتم تطبيق : مجال التطبيق

 التعريفات:

بعد االنتهاء من إجراءات مناقشة وتعديل  باحثإجراءات الطباعة والتجليد: هو إجراء يقوم به ال •

 لطباعتها.
ً
 الرسالة بالشكل النهائي تمهيدا

 املسؤوليات:

 القبول والتسجيل .1

 دير املالي.امل .2

 الخطوات العملية: 

بعد التعديالت النهائية على الرسالة وارفاق اإلقرار ونتيجة الحكم يسلم الباحث القبول والتسجيل نسخة  .1

word + pdf .عن الرسالة 

إلى الجهة املتفق معها لطباعة النسخ والتواصل معهم  word + pdfيقوم القبول والتسجيل بإرسال نسخة  .2

 حتى انتهاء الطباعة.

 يرسل القبول والتسجيل كشف بأسماء الباحثين املستفيدين من خدمة الطباعة إلى الدائرة املالية. .3

 ويقوم بتدقيق العدد. CDطبوعة والمم يستلم القبول والتسجيل الفاتورة والنسخ امل .4

 يحول القبول والتسجيل الفاتورة إلى الدائرة املالية. .5

 املستندات الالزمة :

 نموذج طباعة وتجليد الرسائل. -
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   الشؤون املالية الدائرة

 - F 23 ءرقم اإلجرا اجراءات النشر في املجلة ءاسم اإلجرا

 املجلة العلمية الخاصة باألكاديمية.نشر األبحاث والدراسات في : الغاية

 بشكل نصف سنوي.يتم تطبيق هذا املجال : مجال التطبيق

 التعريفات:

إجراءات النشر في املجلة: هو عبارة عن ارسال الباحث لبحثه لألكاديمية بهدف نشره في املجلة  •

 العلمية.

 املسؤوليات:

 مساعد الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات. .1

 البحث العلمي والدراسات.وحدة  .2

 دير املالي.امل .3

 الخطوات العملية: 

. )العالقات العامة( 2استالم البحث عدد  .1
 
 ورقيا

 ( من الدائرة املالية مقابل تحكيم بحث. )الدائرة املالية(.$30ضار إيصال دفع بمبلغ )حيقوم الباحث بإ .2

 توقيع الباحث على نموذج تعهد بأصالة البحث املقدم. )الباحث( .3

 أسابيع. )العالقات العامة( 3إبالغ الباحث بأنه سيتم الرد عليه خالل  .4

 تسليم البحث ملسؤول البحث العلمي. )شؤون البحث العلمي( .5

 توزيع نسختين على املحكمين. )شؤون البحث العلمي( .6

 احضار الردود من املحكمين خالل أسبوعين من استالم البحث. )شؤون البحث العلمي( .7

 اجراء التعديالت(. )شؤون البحث العلمي( –الرفض  –البحث بالرد )القبول ابالغ صاحب  .8

 يقدم الباحث نسخة نهائية عن البحث بعد إجراء التعديالت ورقية وااللكترونية. )الباحث( .9

 من رئيس تحرير املجلة )في حال قبول البحث(. )شؤون  .10
 
تسليم صاحب البحث كتاب قبول البحث موقعا

 البحث العلمي(

البحث في مجلة األكاديمية وتسليمه مستلة من البحث + أسطوانة تتضمن املجلة التي تتضمن البحث تشر  .11

 املنشور. )شؤون البحث العلمي(

12.  

 املستندات الالزمة :

 .نموذج تحكيم بحث -
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