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 كز علوم الحاسبلمكتب ممارسة المهنة ومرالنظام الداخلي 

 في كلية الهندسة المعلوماتية

 

 المقدمة

مكتب ممارسة المهنة في كلية الهندسة المعلوماتية هو جزء من المنظومة التعليمية في  

 الكلية.

تتألف هيئة مكتب ممارسة المهنة في كلية الهندسة المعلوماتية من السادة : عميد كلية  

يقوم رئيس  ,الهندسة المعلوماتية و من النائبين اإلداري و العلمي و محاسب العمل المهني 

 الدائرة بمهام أمين سر المكتب.  

 يختص مكتب ممارسة المهنة في كلية الهندسة المعلوماتية بما يأتي : 

 . لمعلوماتيةلعلمية السورية لمن قبل الجمعية ارخصة لممتحانات اكافة االإجراء  

 .بتلك االمتحانات إقامة الدورات التدريبية الخاصة 

و خصوصاً تلك التي لها عالقة بمجال    إقامة جميع الدورات التدريبية األخرى

   .المعلوماتية

 رفع مستوى المتدربين و زيادة الكفاءات عبر دورات متقدمة  أهداف و رسالة المركز :
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 الفصل األول:

تبدأ السننننة المالية لموازنة مركز علوم الحاسنننب من أول كانون الناني من كل عام و   .1

 في الواحد و النالنين من شهر كانون األول من العام نفسه.  تنتهي

 تأتي واردات المركز من المصادر اآلتية:  .2

الننمي يعتبر رأس مننال   -أ الجننامعننة و  يتلقننال من  للمركز أن  الننمي يمكن  النندعم 

 للمركز.

عوائد بيع بطاقات المهارات و االمتحانات الخاصنننة بالرخصنننة الدولية لقيادة   - ب

 . ICDLالحاسوب 

 ل.س.  30000المهارات :  بطاقة -

 .ل.س10000 :   )ألول مرة أو رسوب( االمتحان الواحد -

بقرار من مجلس ممارسنننة المهنة بناء علق اقترا   يتم تحديد همل األسنننعار  -

 .في الكلية  مكتب ممارسة المهنة

سنعار المعمول بها في المراكز بما يتوافق مع األو همل األسنعار قابلة للتييير   -

ووفقناً لتعناميم الجمعينة   االمتحنانينة التي تقندم نفس األعمنال االمتحنانينة الممنانلنة

 .  العلمية السورية للمعلوماتية

و كنمالنك علق   علق قيمنة االمتحنان الواحندالمركز حسنننننومنات  يقندم  يمكن أن   -

مكتننب  بموجننب كتنناب داخلي من منندير  للطالب    بطنناقننة المهننارات  قيمننة  

و بموافقة اننين من أعضناء مكتب ممارسنة المهنة   ممارسنة المهنة في الكلية

للبطناقنة  % من قيمنة الرب   50وبحين  ال تتجناوز قيمنة الحسنننننم    .في الكلينة

 .الواحدة أو االمتحان الواحد

من  - أكبر  عنندد  الجتننماب  تيدي  أيننة عروت  عن  يعلن  أن  للمركز  يمكن 

بعند موافقنة   تنب ممنارسنننننة المهننةداخلي من مندير مك  بكتنابملنك  الطالب و 

 .مكتب ممارسة المهنة في الكلية اننين من أعضاء
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ومكانها وزمانها وشننننروط  : يتم تحديد أسننننعارها  الدورات المقامة في المركز - ت

بنناء علق اقترا     في الجنامعنة  القبول فيهنا بقرار من مجلس ممنارسنننننة المهننة

 . مكتب ممارسة المهنة في الكلية 

 

 الفصل الثاني: 

 تتألف نفقات موازنة المركز من : .3

 النفقات االستنمارية : -أ

صول النابتة من تجهيزات  و تشمل جميع النفقات التأسيسية و التطويرية و التوسيعية من األ

 المركز.واحتياجات أولية وأدوات وأنا  وغير ملك و الالزمة لعمل  

 النفقات الجارية و تشمل : - ب

 جلسناتالمسنتلزمات الالزمة لتشنييل المركز من نمن امتحانات و بطاقات و جميع  

 رسوم سنوية و أجور و تعويضات المنفمين و المشرفين .و 

 تصرف النفقات اآلتية من عائدات المركز:حي         

 فواتير خط الهاتف و اإلنترنت. .1

عينة  مو التي يتم تحويلهنا مسنننننبقناً للج و الجلسنننننات نمن البطناقنات و االمتحناننات   .2

سنننننعنار التي تحنددهنا الجمعينة المعلومناتينة  السنننننورينة للمعلومناتينة و حسنننننب األ

                                                                   .السورية

و نمن  ل.س  /  7500/و نمن االمتحنان    .سل  /25000/حنالينا )نمن البطناقنة  

 .(ل.س/  2000/الجلسة 
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الورقية وااللكترونية وكل ماله عالقة بتحسين جودة العمل في المركز   نمن الكتب.3

و كمالك الدورات الالزمة   لمعلوماتية أو من غيرهاو التي يتم شنرايها من الجمعية ا

 .لرفع كفاءة العاملين في المركز

بما في   المركز  جميع الرسننوم التي تفرضننها الجمعية السننورية للمعلوماتية علق.4

 ل.س/.200000حالياً /. ملك االعتمادية السنوية  

داخلي من قبنل مندير مكتنب ممنارسنننننة  بكتناب  و التي تحندد  النداخلي  أجرة المراقنب  .5

 حناليناو بعند موافقنة أعضننننناء مكتنب ممنارسنننننة المهننة في الكلينة  المهننة في الكلينة  

ب  الرقيمنة  بشنننننرط أن ال تزيند عن    قنابلنة للتعندينلللجلسنننننة الواحندة  ل.س  /  2000/

و   حي  يتم احتساب عدد الجلسات بناء علق عدد الطالب .متحان الواحدقصق لالاأل

بحي  ال يقل عدد الطالب عن سنتة طالب في الجلسنة الواحدة و يمكن لجلسنة واحدة  

 . فقط في اليوم االمتحاني أن يكون عدد الطالب فيها نالنة فأكنر

التحويالت البنكية , كشوف   البنكية بما فيها : و المعامالت بدل اإلجراءات.6

   ...الخ الحسابات

البطنناقننات واالمتحنناننناتاألجميع  .7 فيهننا  المركز بمننا  التي يتحملهننا  وحتق    خطنناء 

وكملك األخطاء الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي أو  وفروقات األسعار  الجلسات

 األنترنت أو األعطال المادية أو الفنية لألجهزة.

 صيانة كافة التجهيزات الموجودة في المخبر.  بدل.8

ضرورية  التجهيزات الالتجهيزات القديمة أو الً عن .نمن شراء تجهيزات جديدة بد 9

 لتحسين أداء المركز. 

و   مدير مكتب ممارسة المهنة في الكليةل يرجع تقديرهاأخرى أية مصاريف .10

 .اننين من أعضاء مكتب ممارسة المهنة في الكلية بموافقة
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وفقا لقرار مجلس  و المي يتم حسابه   لمبلغ القابل للتوزيع )مبلغ الرب  الصافي(ا.11

 . 2019للعام  16ممارسة المهنة رقم 

من عوائد المركز ليتم بعدها   10و حتق   1مالحظة: تصرف البنود السابقة من 

 . حساب المبلغ الصافي

لكنل من االمتحناننات و الندورات بمنا  يتم توزيع المبلغ الصنننننافي القنابنل للتوزيع   •

, و قرار مجلس التعليم  17/9/2012/ تناريخ  335يتوافق مع المرسنننننوم رقم : /

خ  ي / تنار24و تعنديالتنه بنالقرار رقم : /  17/3/2013/ تناريخ  190العنالي رقم :/

/ للعنام  43رار رقم : /و الق  23/6/2015/ تناريخ  3و القرار رقم :/  4/4/2017

 .2019/ للعام 16و القرار رقم :/  2019/ للعام 13رقم :/  2019

 يتم توزيع المبلغ الصافي القابل للتوزيع لالمتحانات وفق ما يأتي: -أ

 % غير المنفمين في الجامعة. )تحول لصال  مديرية التفرغ(5 

 التفرغ(% العاملين في الجامعة. )تحول لصال  مديرية  5 

   % توزع كاآلتي:90 

تجهيزات    ,أقراص ليزرية  ,قرطاسننننية  ,% مسننننتلزمات المركز: ور 10  

)يكون مدير مكتب ممارسنة المهنة مسنيول عنها  حاسنوبية و مكتبية ... الخ.

 مسيولية مباشرة(.

 % حصة الجامعة. )تحول لصال  مديرية التفرغ(40  

المنفمين و من يقدمون خدمات للمركز(  % حصننة الكلية )المشننرفين و  50  

 توزع كاآلتي:

   أوالً : يتم اقتطاع   

  مبلغ الصافيالقيمة اإلجمالية لل  من%  2حصة المحاسب :   ✓   

 .القابل للتوزيع  
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  مبلغ الصننافيالقيمة اإلجمالية لل % من2حصننة التفرغ :  ✓   

 .القابل للتوزيع

% من  0.5بما ال يزيد عن  و تعويت مسنيولية للمحاسنب  ✓   

 المبلغ المقبوت شهرياً.

لمن يقدمون  مكتب ممارسنننة المهنة مكافآت يمنحها مدير   ✓   

+  حصنة الكلية)% من  10و بما ال يزيد    للمكتبخدمات  

بما فيهم العاملين في    الضننريبة( -حصننة المراقب الداخلي

 .  المركز

 توزيع المبلغ المتبقي كما يأتي:نانياً : يتم     

 .في الكلية  العلمي النائب%  3   

 اإلداري في الكلية. النائب%  3

   % استقبال.2   

   % تجهيز بيانات و امتحانات.19   

   بيانات و امتحانات. إدخال%  19   

   % متابعة.7   

 %سجل العمل المهني و المطابقة.3   

   % مخبري.10   

 رئيس الدائرة.  6%   

 .مسيول النظام%  4

  

 .% حصة المنسق5   

 المشرف.% حصة  4

  

 % حصة مدير مكتب ممارسة المهنة في الكلية15   
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 وفق ما يأتي: للدوراتيتم توزيع المبلغ الصافي القابل للتوزيع   -ب

 .% غير المنفمين في الجامعة. )تحول لصال  مديرية التفرغ(5 

 .العاملين في الجامعة. )تحول لصال  مديرية التفرغ(%  5 

   % توزع كاآلتي:90 

تجهيزات حاسنوبية و    ,سنيديات ,قرطاسنية  ,% مسنتلزمات المركز: ور 10  

)يكون مدير مكتب ممارسنة المهنة مسنيول عنها مسنيولية  .  مكتبية ... الخ.

 مباشرة(.

 .التفرغ(% حصة الجامعة. )تحول لصال  مديرية 40  

  . % حصنة الكلية )المشنرفين و المنفمين و من يقدمون خدمات للمركز( 50  

 توزع كاآلتي:

   أوالً : يتم اقتطاع   

مبلغ القيمنة اإلجمنالينة لل  % من2حصنننننة المحناسنننننب :   ✓   

 .القابل للتوزيع  الصافي

  مبلغ الصننافيالقيمة اإلجمالية لل  % من2حصننة التفرغ :  ✓   

 .القابل للتوزيع

كما   حسننننب مسنننناهمة كل منهم    نانياً : يتم توزيع المبلغ المتبقي   

 يأتي:

   % حصة المدرس60   

   % تصرف كمكافأة للمحاسب08   

   حصة المخبري%  07   

   متابعة.%  05   

   % حصة المنسق05   
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الفنية في من إجمالي العقود التي يجريها أعضناء الهيئة التدريسنية و بالنسنبة لحصنة المكتب  

 يتم اقتطاع الكلية

 % من المبلغ اإلجمالي.  1حصة المحاسب :  ✓

 % من المبلغ اإلجمالي.1رغ : ننننحصة التف ✓

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث :

 أحكام عامة:

الشننننهر المي يلي تاريخ إقرارل من قبل مجلس  يبدأ العمل بهما النظام اعتباراً من  •

 العمل المهني في الجامعة

ون  عو يضن أو دورياً  يجتمع أعضناء هيئة ممارسنة المهنة في بداية العام الميالدي  •

خطة سنننوية للدورات التدريبية بناء علق مقترحات من أعضنناء الهيئة التدريسننية  

 أو العاملين في الكلية.أو التعليمية  

 .مرة كل شهر علق األقليجتمع أعضاء هيئة ممارسة المهنة   •
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 برأيه.  الستئناسلحضور اجتماعاتها  يمكن أن تدعو الهيئة من ترال مناسباً ل •

لمكتب ممارسة المهنة في الكلية يتقدم الراغبون في تنظيم دورات تدريبية بطلبات  •

يعرضنننننون فيهنا مفردات الندورات التي يودون إجراءهنا و أهندافهنا و الجمهور  

 .تكلفة الدورة  ونالمستهدف و يقترح 

بعد تقديم  يدرس أعضاء هيئة ممارسة المهنة الطلبات المقدمة في أول اجتماع لهم  •

  وال  لماديةاالطلب ويناقشنننون جدوى إقامة منل همل الدورات من الناحية العلمية و 

 .في الجامعة  ممارسة المهنة  مجلسالدورة إال بعد موافقة  يتم إقامة

يمكن دعوة المختصننين و المدرسننين من خارك الكلية أو الجامعة للمشنناركة في   •

الدورات التدريبية في حال عدم وجود مختصننننين في الكلية أو اعتمار اننين منهم  

 عن إقامة الدورة.

يراعق الترتينب في حنال  و االختصننننناص عند اختينار المندربين و  تراعق الخبرة   •

 وجود أكنر من مختص.  

تكون األولوية لمن يتقدم بطلب التدريب في دورة معينة حي  يعطق أول دورتين    •

 في كل عام .

عنند غيناب أحند المكلفين بنالندورة عن إحندى جلسنننننات التندرينب تكلف هيئنة مكتنب   •

 .التدريبية بدالً عنه بإعطاء الجلسةممارسة المهنة من يقوم  

عنند تكرار غيناب المكلف بنالندورة ألكنر من نال  جلسنننننات تكلف هيئنة مكتنب   •

 ممارسة المهنة من ترال مناسباً من موي االختصاص لمتابعة جلسات الدورة.

يقوم   % من حصننننة منفم الدورة عن كل جلسننننة10تصننننرف لبديل منفم الدورة  •

   .بإعطائها

 . تمن  التعويضات كاملة للبديل في حال اليياب ألكنر من نال  جلسات •

 .رسوم الدورات و علق نالنة أقساط علق األكنريمكن للمركز أن يقوم بتقسيط   •

 حني  علق ربط األجر بالجهد المقدم.  و بشكلأن تسعق إدارة المركز يجب   •
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تدفع الرسنوم لمحاسنب العمل المهني في الكلية وبموجب إيصنال رسنمي مخصنص   •

 لمكتب ممارسة المهنة في الكلية.

خلي أو مندرس الندورة افي حنال غيناب المحناسنننننب يقوم المخبري أو المراقنب الند •

 بقطع االيصاالت و بمعرفة مدير المركز وموافقة المحاسب.

  50امتحان و   100للمحاسنننب أن يحتفظ بصنننندوقه مبلياً ال يزيد عن قيمة  يمكن   •

 حسب قيمتها المباعة.مهارة  بطاقة 

يمكن لنفس الشنننننخص أن يتولق أكنر من مهمنة, كمنا يمكن للمهمنة الواحندة أن  •

 يتوالها أكنر من شخص.

بتأدية المهام المكلف بها تعطق حصنننته لمن ييدي   أحد العاملينفي حال تقصنننير   •

 .بكتاب من مدير المركز  العمل عنه

مكتب ممارسنننة المهنة و بما    أعضننناء هيئةال يتم تعديل النسنننب إال بالتوافق بين   •

أو عند اسنتحدا  مهام جديدة وفقاً  ييدي إلق مزيد من العدالة في توزيع الحصنص

 .لما يتطلبه العمل

يمكن تعديل أجرة المراقب الداخلي و عدد الطالب في الجلسننة الواحدة وملك وفقاً  •

لتعاميم الجمعية العلمية السننننورية للمعلوماتية و ملك بكتاب من مدير المركز بعد  

 . مكتب ممارسة المهنة في الكليةموافقة  

 

 الفصل الرابع:

 :العاملين في المركزمسيوليات  بعت  يد  تحد

 مدير مكتب ممارسة المهنة في الكلية: ✓

 .بعد موافقة مكتب ممارسة المهنة في الكلية تعيين العاملين في المركز -

 تحديد أجرة المراقب الداخلي. -
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 ها و مستحقيها.ت تحديد آلية توزيع المكافآت و قيم -

 الفواتير. التأكد من  المستلزمات و  شراءعلق مباشرة   يشرف -

التواصننل بشننكل رسننمي مع أية جهة خارجية )الجمعية العلمية السننورية  -

 للمعلوماتية منالً ..( لمصلحة العمل  

 رئيس الدائرة: ✓

بين عمنل الموظفين في الكلينة وبين األعمنال الموكلنة إليهم في   تنسنننننيقال -

 المركز.

  المنسق: ✓

لتنسنيق بين عمل أعضناء الهيئة الفنية و التدريسنية في الكلية وبين األعمال  ا -

 الموكلة إليهم في المركز.

حي  تراعق الخبرة أوالً نم  تحديد أسنماء مدرسني الدورات و ترتيب الدور -

 .  ل وجود أكنر من مختصيراعق الترتيب في حا

متنابعنة كنل منا يتعلق بنأمور المركز مع منديرينة التفرغ العلمي بمنا في ملنك :  -

 طلبات تسديد الفواتير و االعتمادية و الحصول علق السلف و غيرها.

 .بكافة الوسائل المتاحة اإلعالن عن الدورات -

 متابعة العملية التدريسية للدورات المفتتحة. -

 المتابعة: ✓

 إعطاء المرشحين أسماء المستخدمين وكلمات المرور. -

 تدقيق جميع التحويالت والحسابات مع المحاسب. -

 في بيانات المستخدمين.  استقبال طلبات التعديل -

 جل العمل المهني و المطابقة:س ✓

 األعمال المنجزة في المركز.مسك سجل العمل المهني وتدوين كافة  -

   ة مع المحاسب بهدف تقليل األخطاء.المطابق -

 المراقب الداخلي: ✓
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 اإلشراف علق الجلسات االمتحانية. -

 .)سوفت وير(  الجهاز الرئيسي الخاص باالمتحاناتمسيول عن صيانة   -

 مسيول عن تنزيل كافة البرامج الالزمة لتأدية االمتحانات. -

 .فنياً مسيول عن الشبكة   -

إعنداد تقرير داخلي في نهناينة كنل يوم امتحناني و يكون موقعناً مننه ومن   -

 .مراقب ضبط الجودة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 :يالمخبر ✓

حسنب   الرئيسني  جهاز االمتحاناتمسنيول عن صنيانة كافة األجهزة ما عدا  -

 .)سوفت وير(  اإلمكانيات

ممنارسنننننة المهننة في حنال وجود صنننننعوبنات في يرفع تقرير لهيئنة مكتنب   -

 إجراء عملية الصيانة إلجراء ما يرونه مناسباً.

 تجهيز البيانات و االمتحانات: ✓

تجهيز اسنتمارات المرشنحين و اإلشنراف علق تعبئتها و تسنليمها لمن يقوم   -

 بإدخالها.

تجهيز االمتحانات و ملك بتحديد أسماء الطالب  و أسماء المواد و التوقيت   -

 نظيم الدور.وت 

اسننننتقبال طلبات التأجيل و التسننننجيل عبر الهاتف أو أية و سننننيلة متاحة   -

 أخرى.

 البيانات و االمتحانات: إدخال ✓

 إدخال البيانات علق الحاسب و حجز االمتحانات. -

 .التنسيق المستمر مع المحاسب بما يكفل سير العمل في المركز بشكل جيد -

 التعامل مع طلبات التعديل . -

 مسيول مسيولية كاملة عن إدخال أية بطاقة أو أي امتحان بدون إيصال. -

 المحاسب: ✓
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 قطع االيصاالت. -

 .المعتمد إجراء الحسابات و توزيع الحصص و فق النظام المالي -

 .بشكل دوري تحويل حصة التفرغ و حصة المالية -

 التنسيق مع المراقب الداخلي و من يقوم بإدخال البيانات . -

 االستقبال: ✓

 . ICDLتقديم لمحة موجزة عن شهادة الن -

 تقديم لمحة عن مواعيد االمتحانات و آلية التسجيل. -

 :مسيول النظام  ✓

صلة الوصل بين المركز و الجمعية السورية للمعلوماتية حي  يضع هيئة مكتب   -

 العمل المهني في المركز بصورة كل جديد.

نات و البطاقات و الجلسنننات و  رفع كافة ايصننناالت الشنننراء الخاصنننة باالمتحا -

 الكتب إلق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية

 أما فيما يتعلق بالدورات فتتمنل مهام المتابعة في :  ✓

هم لمحة موجزة  ءو إعطاهم و أرقام هواتفهم  ءاسننتقبال الطالب و تسننجيل أسننما -

 و التواصل معهم بهدف البدء في الدورة.عن الدورة 

 الطالب في حال غياب المدرس أو التييير في المواعيد.التواصل مع   -
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