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اأ.د/ حممد بن اإبراهيم احل�سن
مدير اجلامعة

يف خطوة اأخرى من خطوات النمو  والتطوير يف جامعة جنران ، 
ها هي اجلامعة، ممثلة يف وكالتها للتطوير واجلودة ، ت�سدر الن�سخة 
العمل  مبداأ  لرت�سخ   ، التنظيمي  ودليلها  الوظيفي  هيكلها  من  الثالثة 

املوؤ�س�ساتي املبني على التخطيط والت�ساور.

للجامعة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  الوكالة  اأعدت  املنطلق  هذا  ومن 
وكان من اأهم م�ساريع هذه اخلطة اإعداد الهيكل والدليل التنظيمي 
للجامعة �سمن م�ساريع اأخرى للتطوير واجلودة للنواحي االأكادميية 

واالإدارية.
  

اأ�سا�سي بدليل  ب�سكل  الوكالة  ا�ستعانت  الهدف فقد  ولتحقيق هذا 
ال�سالحيات الذي ن�سدره يف بداية كل عام هجري، ثم قام امل�سوؤولون 
يف وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة باملراجعة والتعديل والتن�سيق 

حتى انتهى الدليل اإىل ال�سيغة التي بني اأيديكم.
     

للتطوير  اجلامعة  وكالة  يف  امل�سوؤولني  كافة  اأ�سكر  اخلتام  ويف 
مرجعًا  الدليل  هذا  يكون  اأن  اهلل  واأدعو  جهودهم،  على  واجلودة 

ي�ستفيد منه كل من يعمل باجلامعة.

واهلل ويل التوفيق،،



6

        فهر�س الدليل
الصفحة العنوان م

5 1 كلمة مدير الجامعة
9-8 الهيكل التنظيمي 2

51-11 أوالً: الوظائف القيادية األكاديمية 3
12-11 مجلس الجامعة 4

13 مدير الجامعة 5
14 وكالء الجامعة 6

17-15 وكيل الجامعة 7
20-18 وكيل الجامعة للدرسات العليا والبحث العلمي 8
23-21 9 وكيل الجامعة للتطوير والجودة
25-24 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 10

26 أمانة مجلس الجامعة 11
28-27 المجلس العلمي 12

29 مجلس الكلية أو المعهد 13
32-30 عمداء الكليات والعمادات المساندة 14
34-33 عميد عمادة التطوير والجودة 15
36-35 عميد عمادة القبول والتسجيل 16
38-37 عميد عمادة شؤون الطالب 17

38 المشرف العام على كليات البنات 18
39 عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 19
40 عميد عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 20

42-41 عميد عمادة الدراسات العليا 21
43 عميد عمادة البحث العلمي 22
44 عميد عمادة شؤون المكتبات 23

47-45 عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات 24
48 عميد معهد الدراسات والخدمات االستشارية 25
49 وحدة الترجمة والنشر 26

51-50 وحدة العلوم والتقنية 27
52 28 ثانياً: الوظائف االدارية

54-53 29 عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
56-55 30 مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
58-57 مساعد مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 31

59 32 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس
60-59 إدارة شؤون الموظفين 33

61 34 إدارة الرواتب والبدالت



7

الصفحة العنوان م
61 إدارة التعامالت اإللكترونية 35
62 إدارة المتابعة 36

66-63 37 المشرف العام على الشؤون المالية
67 38 اإلدارة المالية

70-67 39 إدارة التخطيط والميزانية
71 40 إدارة المشتريات
72 41 إدارة المستودعات

74-73 إدارة العهد ومراقبة المخزون 42
74 43 مكتب مدير الجامعة

76-75 44 المراقب المالي
77 45 اإلدارة القانونية
78 46 وحدة المراجعة الداخلية

80-79 إدارة المشاريع 47
81 48 مدراء مكاتب وكالء الجامعة
82 49 إدارة التطوير اإلداري
83 50 وحدة قياس األداء
84 المكتب التنفيذي لخطة آفاق 51
85 المكتب الفني 52
86 53 الكراسي البحثية

88-87 54 إدارة اإلبتعاث والتدريب
89 55 وحدة التعاون واالتفاقات الدولية

91-90 56 إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي
92 إدارة أمالك وأوقاف الجامعة 57

93-92 58 إدارة الوثائق واإلتصاالت اإلدارية
94 59 وحدة اإلحصاء والمعلومات

99-95 60 اإلدارة العامة للخدمات المساندة
100 وحدة االستثمار 61
101 وحدة ريادة األعمال 62
102 63 وحدة اإلرشاد األكاديمي
103 وحدة تطوير التعليم الجامعي 64
104 مركز رعاية المستفيدين 65

120-106 66 ملحق رقم )1( الئحة نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
135-121 67 ملحق رقم )2( الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات

142-136  ملحق رقم )3( الالئحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في األجهزة
68 الحكومية والمؤسسات العامة



8



9



10

اأن�سطتها التعليمية والبحثية واالإدارية      ت�سعى جامعة جنران لتحقيق الريادة يف خمتلف 
اأهمية دور اجلانب التنظيمي يف تعزيز هذا ال�سعي ياأتي وجود دليل  والتقنية، وانطالقًا من 
ال�سالحيات  ويو�سح  للجامعة  التنظيمي  الهيكل  يف  اإدارية  وحدة  كل  مهام  يحدد  تنظيمي 
ناع القرار يف اجلامعة وما ينبثق منها من وحدات اأكادميية  االأكادميية واالإدارية واملالية ل�سُ
واإدارية، ويعتمد هذا الدليل على واقع ما تن�س عليه اللوائح املنظمة الأنظمة التعليم، واللوائح 
التنفيذية،  واالإدارات  التعليمية  الوحدات  يف  االإدارية  واالخت�سا�سات  للجامعة،  التنفيذية 
املختلفة  واالإدارية  االأكادميية  الوحدات  عمل  لتنظيم  ال�ساأن  بهذا  ال�سادرة  والقرارات 

باجلامعة مبا ي�سهم يف حتقيق روؤيتها وتنفيذ اأهدافها.
      وحتى ال يحدث خلط يف النواحي التنظيمية، اعتمد الدليل يف موا�سع عديدة على اللوائح 

اخلا�سة مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة، والتي تتمثل فيما يلي: 
م/8  رقم  امللكي  املر�سوم  بها  �سدر  والتي  واجلامعات،  العايل  التعليم  جمل�س  نظام  الئحة   -1

بتاريخ 1414/6/4هـ )ملحق رقم 1(.
رقم  العايل  التعليم  جمل�س  بقرار  ال�سادرة  اجلامعات  يف  املالية  لل�سوؤون  املنظمة  الالئحة   -2
)1416/6/11هـ(،  بتاريخ  املعقودة  التعليم  ملجل�س  )الثانيـة(  اجلل�سة  يف  املتخذ   ،)2/6(
املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�سريفني رئي�س جمل�س الوزراء، ورئي�س جمل�س التعليم العايل 

بالتوجيه الربقي الكرمي رقم )7/ب/9045( وتاريخ )1416/6/27هـ( )ملحق رقم 2(.
العامة،  واملوؤ�س�سات  الداخلية يف االأجهزة احلكومية  املراجعة  املوحدة لوحدات  الالئحة   -3

والتي �سدرت مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 129 يف 1428/4/6ه )ملحق رقم 3(.
ويت�سمن الدليل حمورين رئي�سني، اأولهما خا�س بتو�سيف الوظائف القيادية االأكادميية 
باجلامعة، وثانيهما خا�س بتو�سيف الوظائف االإدارية باجلامعة، و�سنعر�س لكل منهما 

على النحو التايل:

مقدمة:
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اأوًل: الوظائف القيادية الأكادميية
    َحددت الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، التي صدر بها املرسوم املليك رقم م/8 بتاريخ 

1414/6/4هـ، األطر الرئيسة لتنظيم العمل بالجامعات، واختيار القيادات األكادميية )راجع ملحق 1(، 

وتأسيساً عليها، ومن واقع املواد التي تتضمنها يأيت توصيف الوظائف القيادية بجامعة نجران عىل النحو 

التايل: 

جملـ�س اجلامعــة

التو�سيف

يتألف مجلس الجامعة وفقاً للامدة التاسعة عرشة من الئحة نظام مجلس التعليم العايل 

والجامعات، عىل الوجه اآليت: 

1-وزير التعليم العايل )رئيساً للمجلس( 

2-مدير الجامعة )نائباً للرئيس( 

3-وكالء الجامعة 

4-أمني عام مجلس التعليم العايل.

5-العمداء.

6-ثالثة من ذوي الخربة يعينهم وزير التعليم العايل ملدة ثالث سنوات.

يرتبط بوزير التعليم العايل.االرتباط

املهــــام

تنص املادة العرشون من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، بتويل مجلس 

الجامعة ترصيف الشؤون العلمية واإلدارية واملالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله عىل 

الخصوص: 

1-اعتامد خطة التدريب واالبتعاث. 

2-اقرتاح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعامدات مساندة واقرتاح تعديل 

أسامئها أو دمجها أو إلغائها. 

3-إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 

4-منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 

5-منح الدكتوراه الفخرية. 

6-تحديد تفصيالت التقويم الدرايس وفقاً لإلطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد 

اإلجازات التي تتخللها. 

7-إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم ملهامت علمية ومنحهم إجازة التفرغ 

العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد املنظمة لذلك. 
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تابع جملـ�س اجلامعــة
8-إقرار املناهج وخطط الدراسة والكتب املقررة واملراجع بناء عىل اقرتاح مجالس الكليات 

واملعاهد املختصة. 

9-اقرتاح املكافآت واإلعانات للطالب عىل اختالف أنواعها. 

10-املوافقة عىل مرشوع ميزانية الجامعة ورفعها إىل وزير التعليم. 

11-إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مام ال يرتتب عليه مزايا مالية أو وظيفية. 

12-اقرتاح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها. 

13-مناقشة التقرير السنوي متهيداً لعرضه عىل مجلس التعليم. 

14-تحديد املبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعامدة مساندة ومركز بحث مستقل 

لإلنفاق منها يف حدود الالئحة املالية. 

15-مناقشة الحساب الختامي للجامعة متهيداً لرفعه إىل رئيس مجلس الوزراء. 

16-إقرار خطط النشاط الالمنهجي للجامعة. 

17-البت يف تعيني أعضاء هيئة التدريس بناء عىل توصية املجلس العلمي. 

18-قبول التربعات والهبات والوصايا وغريها عىل أال تتعارض مع الغرض األسايس الذي 

أنشئت من أجله الجامعة. 

19-وضع القواعد املنظمة للطالب الزائرين أو املحولني من الجامعة وإليها. 

20-النظر يف املوضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم أو مدير الجامعة أو التي يقرتح 

أي عضو من أعضاء املجلس عرضها. 

وللمجلس تكوين لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه أو من غريهم لدراسة ما يكلفهم به. 

تنظيم املجل�س

حددت مواد الئحة نظام مجلس التعليم والجامعات النواحي التنظيمية للمجلس كالتايل:

املادة الحادية والعرشون

يجتمع املجلس بناء عىل دعوة رئيسه مرة كل شهر عىل األقل وللرئيس أن يدعو املجلس 

إىل االجتامع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلباً 

مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم أن يطلب إدراج مسألة يراها يف جدول األعامل أو تأجيلها 

قبل انعقاد املجلس وال تكون اجتامعاته صحيحة إال إذا حرضها ثلثا أعضائه عىل األقل، 

ويتوىل أمانة املجلس أحد أعضائه بناء عىل ترشيح من املجلس وموافقة رئيسه. 
 

املادة الثانية والعرشون

تصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحارضين وإذا تساوت األصوات 

يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
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مديـر  اجلامعـــة

التو�سيف

وفقاً للامدة الثالثة والعرشون من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني مدير 

الجامعة ويعفى من منصبه بأمر مليك بناء عىل اقرتاح وزير التعليم العايل ويكون تعيينه يف 

املرتبة املمتازة وتطبق عليه أحكام موظفي املرتبة املمتازة، ووفقاً للامدة الرابعة والعرشون فهو 

املسؤول األول عن إدارة وترصيف شؤون الجامعة.

يرتبط بوزير التعليم العايل.االرتباط

املهــــام

حددت املادتان الرابعة والعرشون والخامسة والعرشون من الئحة نظام مجلس التعليم العايل 

والجامعات مهام مدير الجامعة عىل النحو التايل:

املادة الرابعة والعرشون

يكون مدير الجامعة مسؤوالً أمام وزير التعليم العايل طبقاً لهذا النظام ويتوىل إدارة شؤونها العلمية 

واإلدارية واملالية ويرشف عىل تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العايل ولوائح 

الجامعة وقرارات مجالسها وميثل الجامعة أمام الهيئات األخرى وله أن يفوض بعض صالحياته.

املادة الخامسة والعرشون

يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العايل تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة 

دراسية يف موعد ال يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعنارص 

التي يضعها مجلس التعليم العايل، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة املختص، وعىل 

وزير التعليم العايل رفع التقرير إىل مجلس التعليم العايل ويناقش التقرير يف أول دورة للمجلس 

متهيداً لرفعه إىل رئيس مجلس الوزراء.

االإدارات 
التابعة

يرتبط تنظيمياً مبدير الجامعة اإلدارات التالية:

- وكالء الجامعة.

- عمداء الكليات.

- كليات الجامعة.

- عميد عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

- صندوق الطالب بالجامعة من خالل رئيسه عميد شؤون الطالب.

- املرشف العام عىل الشؤون املالية.

- املراقب املايل.

- اإلدارة القانونية.

- إدارة املشاريع.

- وحدة املراجعة الداخلية.

- إدارة املتابعة.

- مكتب مدير الجامعة.
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وكـــالء  اجلامعـــة

التو�سيف

نصت املادة السادسة والعرشون من الئحة نظام مجلس التعليم والجامعات عىل تعني 

وكالء الجامعة عىل النحو التايل:  

1-يكون لكل جامعة وكيل أو أكرث يحدد عددهم مجلس التعليم من بني أعضاء هيئة 

التدريس بدرجة أستاذ مشارك عىل األقل. 

2-يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس التعليم بناء عىل ترشيح 

مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم ويكون التكليف ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

مرتني. 

3-مينح الوكيل أول درجة من املرتبة الخامسة عرشة وامليزات املقررة لشاغلها فإذا كان 

راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكرث من راتب الدرجة األوىل فيتقاىض راتبه مع ما 

يستحقه من عالوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من املرتبة الخامسة عرشة. 

4-عند ترك وكيل الجامعة ملنصبه يرصف له راتبه حسب درجته األكادميية فإن كان أقل 

مام يتقاضاه أثناء تكليفه مبنصب وكيل الجامعة فيرصف له الفرق حتى يتالىش بالعالوة 

والرتقية. 

5-يطبق عىل الوكيل أثناء فرتة تكليفه القواعد املقررة للعالوات والرتقيات الخاصة بأعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات.

يرتبطون مبارشة مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

أشارت املادة السابعة والعرشون من الئحة نظام مجلس التعليم والجامعات، إىل معاونة 

عند  أقدمهم  ويقوم  اللوائح صالحياتهم  وتحدد  إدارة شؤونها،  الجامعة يف  مدير  الوكالء 

تعددهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
    وملا كانت جامعة جنران ت�سم اأربع وكالت، ف�سنعر�ض فيما يلي ما يرتبط 

تنظيميًا بكل وكالة وفقًا للهيكل التنظيمي جلامعة جنران، وهي على النحو 
التايل:
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وكيل اجلامعة

التو�سيف
هو املسؤول عن معاونة مدير الجامعة يف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية يف الجامعة، كام 

يتوىل اإلرشاف عىل أعامل اإلدارات املرتبطة به، ويقرتح ما يكفل النهوض بأعاملها والعمل 

عىل توفري احتياجاتها ومتابعة أدائها عىل أفضل وجه. 

يرتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهام وكيل الجامعة ما ييل:

1- اإلرشاف عىل سري األعامل اإلدارية، والفنية والعلمية يف العامدات واإلدارات املرتبطة به 

والعمل عىل رفع مستوى األداء فيها.

2- اإلرشاف املبارش عىل الخطط الخاصة بعامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، ووضع 

الربامج العلمية والعملية املساعدة عىل إبراز هذه الخدمة.

3-العمل عىل تطوير أعامل الحاسب اآليل يف الجامعة، ومتابعة أداء اللجنة املكونة لهذا 

تساعد عىل  وبرامج  من خطط  لديها  مبا  لالستفادة  املناظرة  بالجهات  واالتصال  الغرض، 

اختصار الجهود، ورسعة اإلنجاز، وتقديم املقرتحات الخاصة بأسلوب التشغيل وما يتعلق 

به يف هذه املرحلة من نشأة الجامعة.

الحكومية، فيام يدخل يف نطاق عمله،  الوزارات واملصالح  بنظرائه يف  املبارش  4-االتصال 

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )4( من ))خامساً(( من هذه الصالحيات.

5- املوافقة عىل منح اإلجازات العادية واالضطرارية ملستحقيها من منسويب اإلدارات املرتبطة 

به، وإبالغ اإلدارة العامة لشؤون هيئة التدريس واملوظفني بذلك، إلكامل اإلجراءات النظامية.

6- املوافقة عىل منح اإلجازات االستثنائية ملستحقيها من موظفي الجامعة وإبالغ اإلدارة 

العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

املعلومات        تقنية  وبرامج  والتشغيل  والصيانة  والرتكيب  التوريد  عقود  بتوقيع  اإلذن   -7

واالستشارات الهندسية مبا ال يتجاوز مليون ريال، بعد التأكد من توفر االعتامدات املالية، 

مع مالحظة اختصاصات اللجان ذات العالقة.

8- اإلذن بالرشاء املبارش مبا ال يزيد عن خمسامئة ألف ريال، بعد التأكد من توفر االعتامدات 

املادية، مع مالحظة اختصاصات اللجان ذات العالقة.

9-  اإلذن بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام ملن تتطلب الحاجة تكليفه مدة ال تزيد عن شهر لأليام 

العادية ملنسويب الجامعة وال يعرض عىل مدير الجامعة إال ما زاد عن ذلك، وكذا اإلذن باالنتداب 

الداخيل ملن تتطلب الحاجة انتدابه خارج مقر الجامعة مدة ال تزيد عن خمسة أيام فيام عدا املسؤولني 

املرتبطني مبارشة مبدير الجامعة، بعد التأكد من توفر االعتامدات املالية واالرتباط عليها.

الجامعة لألرايض والعقارات، والتوصية  10- االرشاف عىل حرص وحفظ وثائق ممتلكات 

باملوافقة عىل تأجري ممتلكات الجامعة وإنهائها.
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11- اإلرشاف عىل حركة سيارات الجامعة وطلبات اإلدارات والكليات والتنسيق بينها وإعداد 

السيارات الالزمة للرحالت واستالم وتسليم السيارات حسب مقتضيات العمل، واملحافظة 

عليها وصيانتها وتأمني كل ما يلزم إلبقائها يف حاله تشغيلية جيدة.

12- اإلرشاف عىل أعامل األمن والسالمة يف جميع مواقع الجامعة وعىل املنشآت واملمتلكات 

الجامعية واألفراد بكل الوسائل املطلوبة وعمل كل ما من شأنه تنظيم حركة السري يف جميع 

املواقع الجامعية، وتحديد احتياجات تلك األعامل من القوى البرشية والعمل عىل تطويرها.

13- اإلرشاف املبارش عن جمع املعلومات والبيانات وتنظيم الجداول اإلحصائية املتعلقة 

التدريس واملوظفني والطالب والخريجني واملبتعثني واملنح  بالجامعة شاملة أعضاء هيئة 

الدراسية ومكتبات الجامعة وخدمات الطالب وما يتصل برعايتهم وأنشطتهم وما تقدمه 

الجامعة يف مجال خدمة املجتمع وغريه من األنشطة املختلفة.

14-توجيه الدعوات واالتصال مبارشة بالرشكات واملؤسسات للدخول يف املنافسات العامة 

والخاصة بأعامل األمن والسالمة والتشغيل والصيانة والنظافة والزراعة ومتابعة دراستها 

وتحليلها بالتنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون املالية. 

15- اعتامد تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدات اإلدارية املرتبطة به.

16- ينوب وكيل الجامعة عن املرشف العام عىل الشؤون املالية حال غيابه.

17- ينوب وكيل الجامعة عن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي حال غيابه ويف 

حالة غيابهام معاً ينوب عنهام وكيل الجامعة للتطوير والجودة، ويف حالة غيابه ينوب عنهم 

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

الوحدات 
التابعة

يرتبط بوكيل الجامعة تنظيمياً ما ييل:

- عامدة السنة التحضريية.

- عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد.

- عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.

- عامدة القبول والتسجيل.

- عامدة شؤون الطالب.

- املرشف العام عىل كليات البنات.

- عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات.

- وحدة متابعة الكليات والعامدة خارج املقر الرئيس.

- إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي.
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- إدارة أمالك وأوقاف الجامعة.

- مركز رعاية املستفيدين.

- إدارة الوثائق واالتصاالت اإلدارية.

- وحدة االستثامر.

- وحدة ريادة األعامل واالبتكار.

- وحدة اإلحصاء واملعلومات.

- موقع الجامعة اإلليكرتوين.

- اإلدارة العامة للخدمات املساندة )إدارة النقل الجامعي، إدارة اإلسكان الجامعي، إدارة 

التدريس  نادي أعضاء هيئة  الجامعية والصيانة،  املرافق  إدارة  الجامعي،  السالمة واألمن 

واملوظفني(.

- مكتب الوكيل.

- هيئة تحرير صحيفة صدى الجامعة.

- اللجان التي تقتيض املصلحة تكليفه برئاستها.
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وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

التو�سيف
هو املسؤول عن معاونة مدير الجامعة يف إدارة شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي يف 

الجامعة، واإلرشاف عىل أعامل اإلدارات املرتبطة به، ويقرتح ما يكفل النهوض بأعاملها 

والعمل عىل توفري احتياجاتها ومتابعة أدائها عىل أفضل وجه. 

يرتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

يعمل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عىل تحقيق أهداف الجامعة يف مجال 

الدراسات العليا والبحث العلمي، ومن مهامه ما ييل:

واإلدارات                   العامدات  يف  والعلمية  والفنية،  اإلدارية,  األعامل  سري  عىل  اإلرشاف   -1

املرتبطة به، والعمل عىل رفع مستوى األداء فيها.

ومراكز  العلمية  والبحوث  وبرامجها،  العليا  الدراسات  خطط  وضع  عىل  اإلرشاف   -2

األبحاث، وكرايس البحث، والعمل عىل اقرتاح القواعد التنفيذية للوائح املطبقة.

3- االتصال بدور االستشارات وغريها، وتحديد الكيفية التي ميكن من خاللها تقديم دراسات 

استشارية يف مجال البحوث العلمية والدراسات العليا للجامعة، فيام تدعو إليه الحاجة يف 

هذه املرحلة من نشأتها، وتحديد التكاليف املالية، أو املكافآت الالزمة لهذه الدراسات حسب 

اللوائح املنظمة لذلك.

4- العمل عىل استفادة الجامعة من أوعية املعلومات العلمية، واالرتباط بها عرب الوسائل 

التقنية املتاحة، يف حدود األنظمة واللوائح والتعليامت املنظمة لذلك.

5- اإلرشاف عىل أي أنشطة علمية ذات عالقة مبارشة بالجمعيات العلمية التي للجامعة 

الجمعيات،  تلك  من  فيه  اشرتاكها  يتاح  فيام  الشرتاكها  امليرسة  والطرق  فيها،  مشاركة 

ودراسة ما ميكن أن تتبناه الجامعة من جمعيات علمية، مام يخدم تخصصاتها ورسالتها 

العلمية  والرتبوية.

6- اإلرشاف عىل وضع خطط الرتجمة والتعريب، والعمل عىل تنسيق الجهود مع الجهات 

املعنية بذلك مع األقسام العلمية املتخصصة.

7- العمل عىل تنظيم اشرتاك الجامعة يف املؤمترات والندوات، يف داخل اململكة وخارجها، 

ومتابعة ترشيح األعضاء، وتلقي طلبات الرتشيح، وتطبيق التعليامت الصادرة بهذا الشأن، 

وعرضها عىل من يلزم عرضها عليه قبل قيام املرشح بها.

8- اعتامد تقاويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدات واإلدارات املرتبطة به.

9- املوافقة عىل منح اإلجازات العادية واالضطرارية ملنسويب العامدات واإلدارات املرتبطة به، 

وإبالغ اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني إلكامل اإلجراءات النظامية.

املعلومات      تقنية  والتشغيل وبرامج  والصيانة  والرتكيب  التوريد  بتوقيع عقود  اإلذن   -10

واالستشارات الهندسية مبا ال يتجاوز مليون ريال.
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11- اإلذن بالرشاء املبارش مبا ال يزيد عن خمسامئة ألف ريال، بعد التأكد من توفر االعتامدات املالية، 

مع مالحظة اختصاصات اللجان ذات العالقة.

12- اإلذن بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام ملن تتطلب الحاجة تكليفه مدة ال تزيد عن عرشة أيام يف الشهر 

الواحد، وكذا اإلذن باالنتداب الداخيل ملن تتطلب الحاجة انتدابه خارج مقر الجامعة مدة ال تزيد عن خمسة أيام 

فيام عدا املرتبطني مبارشة مبدير الجامعة بعد التأكد من توفر االعتامدات املالية واالرتباط عليها.

13- املوافقة عىل اعتامد قطع إجازة أعضاء هيئة التدريس ملن لديهم أعباء تدريسية كاملة يف الفصل 

الصيفي.

14- متابعة تنفيذ برامج التدريب واالبتعاث بكافة مكوناتها وتفاصيلها، سواء ما ينفذ منها داخل الجامعة، أو ما 

يوكل تنفيذه إىل أجهزة التدريب املختصة مبوجب عقد دورة تدريب خاصة، بعد موافقة صاحب الصالحية عليها 

والرفع بها لجهة االختصاص للتوقيع عىل أوامر الرصف الخاصة باملبتعثني واملتدربني ورفع التقارير عىل أوامر 

الرصف الخاصة باملبتعثني واملتدربني، ورفع التقارير الدورية عن سريهم يف تلك الربامج.

15- االتصال املبارش بنظرائه يف الوزارات واملصالح الحكومية، وبامللحقني الثقافيني فيام يدخل يف نطاق 

عمله.

16- إصدار القرارات التنفيذية لتعيني املعيدين واملحارضين وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وقرارات 

االبتعاث والتدريب وطي القيد.

17- إصدار القرارات التنفيذية بالتفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس.

18- متابعة ملف التعاقد مع من تدعو الحاجة إىل التعاقد معهم, والتنسيق املستمر مع عمداء الكليات 

بدًء باإلجراءات األولية وانتهاًء بإبرام العقد واالتصال بالجهات ذات العالقة يف اململكة وخارجها، حسب 

التعليامت املتعلقة بذلك، والعرض عىل صاحب الصالحية عندما يتطلب األمر ذلك.

19- اإلرشاف املبارش عىل وضع الخطط العلمية والعملية للنهوض مبستوى املكتبات يف الجامعة، واتخاذ 

السبل العلمية لتزويدها بالكتب والدوريات وغريها من أوعية املعلومات، والتنسيق يف ذلك مع الجهات 

املتخصصة يف هذا الشأن.

20- املوافقة عىل احتساب الساعات الزائدة والتعاقد مع املتعاونني من خارج الجامعة.

21-املوافقة عىل طلب عمداء الكليات بعدم الرغبة يف تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني 

بعد إكاملهم عقودهم نظاماً والسامح لهم بالسفر خالل اإلجازات الرسمية للطالب حسب التعليامت 

املتعلقة بذلك مع مراعاة ما ورد يف املادة الثامنة واألربعون من الئحة توظيف غري السعوديني يف الجامعات 

السعودية املنظمة لذلك.

22- املوافقة عىل منح اإلجازة االستثنائية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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الوحدات 
التابعة

23- ينوب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن وكيل الجامعة حال غيابه، 

ويف حالة غيابهام معاً ينوب عنهام وكيل الجامعة للتطوير والجودة ويف حالة غيابه ينوب 

عنهم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تنظيمياً ما ييل:

- أمانة وسكرتارية مجلس الجامعة.

- املجلس العلمي.

- عامدة الدراسات العليا.

- عامدة البحث العلمي.

- عامدة شؤون املكتبات.

- الكرايس البحثية.

- مراكز البحوث.

- معهد الدراسات والخدمات االستشارية.

- الجمعيات العلمية.

- إدارة البعثات والتدريب.

- وحدة التعاون واالتفاقات الدولية.

- وحدة الرتجمة والنرش.

- وحدة العلوم والتقنية.

- مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

- اللجنة الدامئة لالبتعاث والتدريب.

- اللجنة الدامئة لشؤون املعيدين واملحارضين ومدريس اللغات ومساعدي الباحثني.

- اللجان التي تقتيض املصلحة تكليفه برئاستها.
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وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

التو�سيف

هو املسؤول عن معاونة مدير الجامعة يف إدارة كل ما يتعلق بالتطوير والجودة يف الجامعة، 

واإلداري،  األكادميي  األداء  مبتابعة  والقيام  املجاالت  جميع  يف  التطوير  برامج  واقرتاح 

واإلرشاف عىل أعامل اإلدارات املرتبطة به، ويقرتح ما يكفل النهوض بأعاملها والعمل عىل 

توفري احتياجاتها ومتابعة أدائها عىل أفضل وجه. 

يرتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

يرشف وكيل الجامعة للتطوير والجودة عىل أعامل التطوير والجودة والتخطيط وتطوير العملية 

التعليمية واإلدارية من خالل اإلسهام يف تحسني مستوى منسويب الجامعة، ورفع مستوى األداء 

لديهم عن طريق التدريب، ونرش ثقافة ومفهوم الجودة بينهم وفق ما تتضمنه خطط الجامعة، 

ومن مهامه ما ييل:

1- تشكيل اللجان االستشارية غري الدامئة فيام يتعلق بالتطوير والجودة.

2- املوافقة عىل الدورات الخاصة بالتطوير والجودة وتحسب التكاليف حسب قرار مجلس 

الجامعة رقم )3 – 3 – 1428 / 1429هـ( وتاريخ 1429/01/11هـ دون العرض عىل مدير 

الجامعة.

3- اعتامد تشكيل فرق إعداد الخطط االسرتاتيجية بالكليات واإلرشاف عىل أداء عملها وتقديم 

الدعم الفني لها.

مراحلها  بكافة  للجامعة  االسرتاتيجية  الخطة  ملراجعة  االستشارية  الجهات  مع  التعاقد   -4

بالتشاور والتنسيق مع مدير الجامعة.

5- اعتامد التكاليف املالية لتأسيس وتجهيز مكاتب وحدات التطوير والجودة بالكليات والعامدات 

وفقاً ملعايري محددة من قبل الوكالة بالتنسيق مع العمداء املعنيني.

6- اعتامد محارض اجتامعات مجالس وحدات التطوير والجودة بالكليات والعامدات املساندة.

7- اإلذن بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام ملن تتطلب الحاجة تكليفه مدة ال تزيد عن عرشة 

أيام يف الشهر الواحد، وكذا اإلذن باالنتداب الداخيل ملن تتطلب الحاجة انتدابه خارج مقر 

الجامعة مدة ال تزيد عن خمسة أيام، فيام عدا املسؤولني املرتبطني مبارشة مبدير الجامعة، 

بعد التأكد من توفر االعتامدات املالية واالرتباط عليها.

8- اإلذن بالرشاء املبارش مبا ال يزيد عن خمسامئة ألف ريال، بعد التأكد من توفر االعتامدات 

املادية، مع مالحظة اختصاصات اللجان ذات العالقة.

9- اإلذن بتوقيع عقود التوريد والرتكيب والصيانة والتشغيل وبرامج تقنية املعلومات واالستشارات 

الهندسية مبا ال يتجاوز مليون ريال.

بكافة  والطالب واملوظفني  التدريس  أعضاء هيئة  الجودة بني  ثقافة  آليات نرش  10- وضع 

املالية إلقامة محارضات وورش  التكاليف  بالجامعة، واعتامد  األكادميية واإلدارية  الوحدات 

عمل يف الجامعة وفقاً للوائح واألنظمة.
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تابع وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة
11- اعتامد نظم املراجعة الداخلية والخارجية للربامج األكادميية.

12- متابعة عملية تطوير الربامج األكادميية وتحليل التقارير السنوية لهذه الربامج وفقاً ملعايري 

هيئة تقويم التعليم، واملعايري األخرى املتعارف عليها يف هذا املجال.

13- متابعة تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للجامعة وجميع اإلجراءات واآلليات الخاصة بذلك 

بالتنسيق مع مدير الجامعة واللجان املختصة.

14- دعم اإلدارة العليا للجامعة يف تصميم هيكلها التنظيمي وإعداد الدليل الوظيفي.

15- تقديم االستشارات وإجراء الدراسات االسرتاتيجية والبحوث التطويرية التي تساهم يف 

رفع جودة األداء بالوحدات اإلدارية واألكادميية بالجامعة.

16- إنشاء نظام داخيل للمتابعة الداخلية لنظم الجودة بكافة الوحدات األكادميية واإلدارية 

بالجامعة.

17- متابعة تنفيذ الخطط التطويرية للعملية التعليمية ومتابعة سريها يف الكليات والعامدات املعنية.

التعلم  مثل  التقليدية  غري  التعلم  واسرتاتيجيات طرق  سياسات  املساهمة يف وضع   -18

اإللكرتوين والتعليم عن بعد وتقديم الدعم الفني للخطط التطويرية يف هذا املجال.

19- التنسيق والتعاون مع هيئة تقويم التعليم يف مجال التطوير والجودة واتخاذ كافة 

اإلجراءات اإلدارية يف هذا املجال.

20- وضع آليات وبرامج مناسبة لتطوير مهارات الجهاز األكادميي واإلداري بالجامعة.

21- وضع سياسات وآليات ومؤرشات لقياس جودة األداء األكادميي واإلداري وتقديم التغذية 

الراجعة.

22- وضع سياسات وآليات تنفيذية ملتابعة خريجي وخريجات الجامعة وتطوير مهاراتهم 

العلمية واملهنية، بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

23- املوافقة عىل منح اإلجازات العادية االضطرارية ملستحقيها من منسويب اإلدارات املرتبطة 

به، وإبالغ اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بذلك، إلكامل اإلجراءات 

النظامية.

24- االتصال املبارش بنظرائه يف الوزارات واملصالح الحكومية، فيام يدخل يف نطاق عمله.

25- اعتامد تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدات اإلدارية املرتبطة به.

26- ينوب وكيل الجامعة للتطوير والجودة عن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية حال غيابه، 

ويف حال غيابهام معاً، ينوب عنهام وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويف حالة 

غيابه ينوب عنهم وكيل الجامعة. 
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تابع وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

الوحدات 
التابعة

يرتبط بوكيل الجامعة للتطوير والجودة تنظيمياً ما ييل:

- عامدة التطوير والجودة والوحدات التابعة لها.

- مستشارو الوكالة.

- وحدة قياس األداء.

- إدارة التطوير اإلداري.

- املكتب التنفيذي آلفاق.

- برنامجا االستقطاب والتوأمة.

- مكتب وكيل الجامعة للتطوير والجودة.

- اللجان التي تقتيض املصلحة تكليفه برئاستها.

- املكتب الفني.
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وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية

التو�سيف
هو املسؤول عن معاونة مدير الجامعة يف إدارة كل ما يتعلق بالشؤون التعليمية يف الجامعة، 

واإلرشاف عىل أعامل اإلدارات املرتبطة به، ويقرتح ما يكفل النهوض بأعاملها والعمل عىل 

توفري احتياجاتها ومتابعة أدائها عىل أفضل وجه. 

يرتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ما ييل:

1- اإلرشاف عىل الشؤون التعليمية يف كليات الجامعة.

2- إعداد الدراسات امليدانية عن معوقات األداء األكادميي داخل الجامعة ووضع الحلول 

املناسبة ومتابعة تنفيذها.

واإلدارات                   العامدات  يف  والعلمية  والفنية،  اإلدارية،  األعامل  سري  عىل  اإلرشاف   -3

املرتبطة به، والعمل عىل رفع مستوى األداء فيها.

4- اعتامد تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدات واإلدارات املرتبطة به.

5- املوافقة عىل منح اإلجازات العادية واالضطرارية ملنسويب العامدات واإلدارات املرتبطة به، 

وإبالغ اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني إلكامل اإلجراءات النظامية.

املعلومات  تقنية  وبرامج  والتشغيل  والصيانة  والرتكيب  التوريد  عقود  بتوقيع  اإلذن   -6

واالستشارات الهندسية مبا ال يتجاوز مليون ريال.

7- اإلذن بالرشاء املبارش مبا ال يزيد عن خمسامئة ألف ريال، بعد التأكد من توفر االعتامدات 

املالية، مع مالحظة اختصاصات اللجان ذات العالقة.

8- اإلذن بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام ملن تتطلب الحاجة تكليفه مدة ال تزيد عن عرشة 

أيام يف الشهر الواحد، وكذا اإلذن باالنتداب الداخيل ملن تتطلب الحاجة انتدابه خارج مقر 

الجامعة مدة ال تزيد عن خمسة أيام فيام عدا املرتبطني مبارشة مبدير الجامعة، بعد التأكد 

من توفر االعتامدات املالية واالرتباط عليها.

9- االتصال املبارش بنظرائه يف الوزارات واملصالح الحكومية، وبامللحقني الثقافيني فيام يدخل 

يف نطاق عمله.

10- التواصل املستمر مع عمداء الكليات والعامدات املرتبطة به، ودراسة أساليب تطوير 

األداء وإعادة النظر يف الربامج والخطط العلمية والدراسية، وتقديم الدراسات املتخصصة 

وفق  الكليات،  يف  قبولها  ميكن  التي  األعداد  واقرتاح  واألقسام،  التخصصات  لتوسيع 

اإلمكانات، وحاجة املجتمع، واقرتاح الكتب واملراجع التي تحتاجها الكليات لتيسري العملية 

التعليمية يف املرحلة الجامعية، والتنسيق يف ذلك كله فيام بني الكليات.

التدريس، وإجراء ما يلزم من  التدريسية ألعضاء هيئة  11- اإلرشاف املبارش عىل األعباء 

دراسة أو تحليل، بحيث تتوافق مع األنظمة واللوائح الخاصة بذلك. 
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تابع وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية
12- التوصية باملوافقة عىل من تحتاج إىل خدماتهم الكليات من املتعاونني من أعضاء هيئة 

التدريس، أو غريهم من أصحاب العلم واملعرفة، يف املحارضات العامة ونحوها والتوجيه 

برصف مالهم من مستحقات مالية.

13- ينوب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية عن وكيل الجامعة للتطوير والجودة حال غيابه، 

ويف حال غيابهام معا ينوب عنهام وكيل الجامعة ويف حال غيابه ينوب عنهم وكيل الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي. 

الوحدات 
التابعة

الجامعة وبعض  كليات  أكادميياً جميع  ارتباطاً  التعليمية  للشؤون  الجامعة  بوكيل  يرتبط 

الوحدات األخرى عىل النحو التايل:

- وحدة متابعة الخريجني.

- وحدة تطوير التعليم الجامعي.

- وحدة اإلرشاد األكادميي.

- املستشفى الجامعي.

- مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

- اللجان التي تقتيض املصلحة تكليفه برئاستها.
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اأمانة جمل�س اجلامعة

التو�سيف
العمل عىل اإلعداد الجتامعات مجلس الجامعة وإبالغ قرارته، وتشري املادة الحادية والعرشون 

من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، بأن يتوىل أمانة مجلس الجامعة أحد أعضائه 

بناء عىل ترشيح من املجلس وموافقة رئيسه. 

ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

- استقبال املوضوعات املطلوب عرضها عىل مجلس الجامعة والتأكد من اكتامل مسوغاتها.

- إعداد جداول األعامل للمجلس وتهيئة املوضوعات التي ستعرض عليه للدراسة واملناقشة، 

وإبالغها لألعضاء.

- توجيه الدعوة ألعضاء املجلس.

- إبالغ الجهات ذات العالقة مبوعد االجتامع )مثل إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي(.

الالزمة  واألدوات  وتجهيزاتها،  محتوياتها  اكتامل  من  والتأكد  الجلسات  مقرات  إعداد   -

لالجتامع.

وإمتام  عليها،  األعضاء  توقيع  واستكامل  طباعتها  ومتابعة  االجتامعات  محارض  إعداد   -

إجراءاتها وتصنيفها وفهرستها بطريقة يسهل الرجوع إليها.

- رفع املحرض إىل صاحب الصالحية العتامده.

- إبالغ القرارات بعد اعتامد املحرض للجهات املعنية بتنفيذها.

- إعداد املوضوعات املطلوب رفعها ملجلس التعليم العايل.

- تبليغ قرارات مجلس التعليم العايل للجهات املعنية بتنفيذها.

- الرفع باملستحقات املالية ألعضاء املجلس.

-  تلقي املكاتبات التي ترد إىل أمانة املجلس ومتابعة التوجيه عليها.

- إعداد مرشوع التقرير السنوي عن أعامل مجلس الجامعة وإنجازاته.
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املجل�س العلمي

التو�سيف
نصت املادة الثامنة والعرشون من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات عىل أن ينشأ 

يف كل جامعة مجلس علمي يتوىل اإلرشاف عىل الشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس وشؤون 

البحوث والدراسات والنرش.

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

حددت املادة الثامنة والعرشون من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات اختصاصات 

املجلس وهي: 

1-التوصية بتعيني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

2-البت يف الرتقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس 

التعليم العايل. 

3-تشجيع البحث العلمي والتأليف والرتجمة والنرش وله يف سبيل ذلك:

      أ- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. 

     ب- اقرتاح إنشاء مراكز البحث العلمي. 

     ج- التنسيق بني مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. 

     د- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. 

     هـ- تحديد املكافآت التشجيعية والتقديرية لألعامل العلمية وتحكيمها واألمر برصفها. 

     و- نرش البحوث واملؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نرشها. 

     ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية. 

     ح- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية واملتاحف والتنسيق فيام بينها. 

     ط- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إىل مراجعة. 

4-تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 

5-النظر فيام يحيله إليه مجلس الجامعة.

تنظيم املجل�س

تنظم مواد الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات املجلس عىل النحو التايل:

املادة التاسعة والعرشون

يتألف املجلس العلمي عىل الوجه اآليت: 

1-وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - رئيساً. 

2-عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك عىل األقل ويصدر 

بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء عىل ترشيح من مجلس الكلية أو املعهد وموافقة مدير الجامعة. 

ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إىل عضوية املجلس عدد آخر من األعضاء من 

املشتغلني بالبحث والقضايا العلمية ال يتجاوز عددهم نصف مجموع األعضاء ويعني جميع 

األعضاء ملدة سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة. 

وللمجلس تكوين لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه أو من غريهم لدراسة ما يكلفهم به. 
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تابع املجل�س العلمي
املادة الثالثون

يجتمع املجلس العلمي بناء عىل دعوة رئيسه مرة كل شهر عىل األقل وللرئيس أن يدعو املجلس 

إىل االجتامع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلباً مكتوباً بذلك أو بناء 

عىل طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها يف جدول األعامل وله رئاسة 

املجلس إذا حرضه وال تكون اجتامعاته صحيحة إال إذا حرضها ثلثا أعضائه عىل األقل.
 

املادة الحادية والثالثون

تصدر قرارات املجلس العلمي باألغلبية املطلقة ألصوات الحارضين وإذا تساوت األصوات 

اعرتاض من مدير  يرد عليها  نافذة ما مل  القرارات  الرئيس وتعترب  فيه  الذي  الجانب  يُرجح 

الجامعة خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعرتض عليها أعادها إىل املجلس 

العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي املجلس عىل رأيه تحال القرارات 

املعرتض عليها إىل مجلس الجامعة وتنظر يف جلسة عادية أو استثنائية وملجلس الجامعة تصديق 

القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره يف ذلك نهايئ. 
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جملـ�س الكليــة اأو املعـــهد

التو�سيف

يتألف مجلس الكلية أو املعهد وفقاً للامدة الثالثة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل 

والجامعات من:

- العميد )رئيساً( 

- الوكيل / الوكالء

- رؤساء األقسام 

وملجلس الجامعة بناء عىل اقرتاح مجلس الكلية أو املعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إىل 

عضويته ثالثة أعضاء عىل األكرث من هيئة التدريس بالكلية أو املعهد أو الكلية املناظرة من فروع 

الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.

ترتبط مجالس الكليات مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

نصت املادة الرابعة والثالثون من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات عىل تقيد 

مجلس الكلية مبا يقرره مجلس التعليم العايل أو مجلس الجامعة، ويختص مجلس الكلية أو 

املعهد بالنظر يف األمور التي تتعلق بالكلية أو املعهد وله عىل الخصوص: 

1-اقرتاح تعيني أعضاء هيئة التدريس، واملعيدين واملحارضين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم. 

2-اقرتاح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بني األقسام. 

3-اقرتاح املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع يف األقسام الكلية أو املعهد.

4-تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بني األقسام الكلية أو املعهد والعمل عىل نرشها. 

5-اقرتاح مواعيد االختبارات ووضع التنظيامت الخاصة بإجرائها. 

6-اقرتاح الالئحة الداخلية للكلية أو املعهد. 

7-اقرتاح خطط التدريب والبعثات الالزمة للكلية أو املعهد. 

8-اقرتاح خطة النشاط الالمنهجي للكلية. 

9-البت يف األمور الطالبية التي تدخل يف اختصاصه والتوصية ملجلس الجامعة فيام عدا ذلك. 

10-النظر فيام يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

تنظيم املجل�س

يجتمع مجلس الكلية أو املعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر عىل األقل وال يصح االجتامع 

إال بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحارضين وعند 

التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفقاً لنص املادة الخامسة والثالثني من الئحة نظام 

مجلس التعليم العايل والجامعات.

 وتعترب قرارات املجلس نافذة ما مل يرد عليها اعرتاض من مدير الجامعة خالل خمسة عرش 

يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعرتض عليها أعادها إىل مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره 

لدراستها من جديد، فإذا بقي املجلس عىل رأيه يحال القرار املعرتض عليه إىل مجلس الجامعة 

للبت فيه يف جلسة عادية أو استثنائية وملجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره 

يف ذلك نهايئ. 

 وملجلس الكلية أو املعهد تشكيل لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه أو من غريهم، وفقاً ملا 

جاء بنص املادة الخامسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات.
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عمداء الكليات والعمادات امل�ساندة

التو�سيف

يعني عميد الكلية أو املعهد أو العامدة املساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين 

بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة 

ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد وفقاً لنص املادة السادسة والثالثون من الئحة نظام 

مجلس التعليم العايل والجامعات.

املهــــام

يتوىل العميد إدارة الشؤون العلمية واإلدارية واملالية للكلية أو املعهد يف حدود هذا النظام 

ولوائحه ويقدم إىل مدير الجامعة يف نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر 

وجوه النشاط يف الكلية أو املعهد وفقاً لنص املادة السابعة والثالثني من الئحة نظام مجلس 

التعليم العايل والجامعات، إضافة إىل ما ييل: 

اأ: فيما يتعلق بال�سوؤون الإدارية:
مع  بالتنسيق  وذلك  املجتمع  يف  رسالتها  أداء  من  الكلية  متكن  التي  الوسائل  اتخاذ   -1

الجهات املختصة بالجامعة.

2- ترشيح من تدعو الحاجة إىل التعاقد معهم.

3- ترشيح من تدعو الحاجة إىل تعاونه مع الكلية.

4- اإلرشاف عىل وضع الجداول الدراسية وتوزيع املقررات عىل أعضاء هيئة التدريس يف 

الكلية وجداول االختبارات والرتتيب مع الوحدات التعليمية األخرى يف ذلك بالتنسيق مع 

اللجنة الدامئة للجداول الدراسية.

5- اإلرشاف عىل لجان االختبارات وأعاملها ومتابعة إخراج النتائج يف الوقت املحدد ورفع ما 

يحتاج إىل االعتامد لجهات االختصاص يف الجامعة.

6- تكليف من يقوم بتفقد االحتياجات الدراسية والفنية واإلدارية يف الكلية والعمل عىل 

تأمينها بالتنسيق مع الجهات املختصة يف الجامعة.

7- متابعة تنفيذ التعاميم والتعليامت الصادرة عن الجهات ذات العالقة بالجامعة أو غريها 

مام تبلغ الكلية به.

8- متابعة شؤون الصيانة وما يتعلق بها وتكليف من يقوم بتنفيذها وإبالغ إدارة الخدمات 

والصيانة مبا يحتاج إىل صيانة فيها والتأكد من تنفيذها.

9- رفع تقرير شامل عن الكلية يتضمن اإلحصاءات الفعلية واملعلومات وشؤون التعليم وسائر 

وجوه النشاط يف الكلية.

10- املوافقة عىل متتع املوظفني بالكلية باإلجازات العادية واالضطرارية، عىل أن تستكمل 

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالجامعة اإلجراءات الالزمة لها، وفقاً للنظام.
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تابع عمداء الكليات والعمادات امل�ساندة
11-التوقيع عىل شهادات التعريف لجميع منسويب الكلية. عىل أال تكون شهادات خربة.

12-تكوين اللجان املؤقتة لتنظيم األعامل يف الكلية، أو القيام بيشء من أعاملها عىل أال يرتب ذلك 

أعباء مالية عىل الجامعة.

13-إيقاع الجزاءات اإلدارية عىل موظفي الكلية اإلداريني، ملن دون املرتبة الثامنة يف حال وقوع ترصف 

يستدعي ذلك، وفق األنظمة املعمول بها، والرفع ملدير الجامعة  عمن سواهم.

العتامدها،  الصالحية  لصاحب  ورفعها  العلمية  األقسام  لرؤساء  الوظيفي  األداء  تقاويم  14-إعداد 

ويعتمد تقاويم األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف األقسام العلمية املعدة من رؤسائها، وكذا 

املوظفني اإلداريني بالكلية أو العامدة أو املعهد.

15-توزيع اإلجازة الصيفية بني العاملني من اإلداريني واملستخدمني والعامل، يف الكلية ورفع بيان 

التوزيع املعتمد إلدارة شؤون هيئة التدريس واملوظفني، الستكامل اإلجراءات الالزمة.

16-االتصال بنظرائهم بالجامعات، واملؤسسات العامة، واملصالح الحكومية، يف كل ما يدخل يف اختصاص كلياتهم.

ب: فيما يتعلق بال�سوؤون العلمية:
1- يرتأس العميد مجلس الكلية وذلك مبقتىض املادة الثالثة والثالثني من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات.

2-اعتامد جدول أعامل مجلس الكلية وتحديد موعد انعقاده والدعوة لحضور جلساته.

3-تلقي مقرتحات األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس فيام يتعلق باألمور العلمية وغريها والعرض 

عام يلزم العرض عنه لجهات االختصاص.

4-تكوين اللجان العلمية والفنية وغريها مام تدعو الحاجة إليه دون أن يرتتب عىل ذلك أعباء مالية 

والعرض عام يتطلب أعباء مالية قبل التنفيذ.

5-اإلرشاف املبارش عىل الندوات العلمية ونحوها مام يتقرر عقدها يف الكلية.

ج: فيما يتعلق باأع�ساء هيئة التدري�ض:
1-اإلذن ألعضاء هيئة التدريس بإلقاء املحارضات، والدروس اإلضافية املوافق عليها سلفاً من القسم املعني، 

والرفع بطلب رصف مكافآتهم، بعد التأكد من وجود االعتامد الالزم وبعد االرتباط عىل املبلغ الالزم لذلك.

2-التوصية حيال طلب الجهات الحكومية االستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية، إللقاء محارضات، 

أو االشرتاك يف الندوات، أو الحلقات الدراسية التي تنظمها تلك الجهات، داخل اململكة، عىل أال يؤثر 

ذلك عىل أدائهم يف الكلية وأال تتحمل الجامعة أي أعباء مالية.

3-التوصية حيال مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه يف الجامعات والكليات 

داخل اململكة عندما تطلب   تلك الجهات ذلك عىل أال يؤثر ذلك عىل أدائهم يف الكلية وأال تتحمل الجامعة أي أعباء مالية.

4-التوصية بتأجيل حصول أعضاء هيئة التدريس واملحارضين واملعيدين عىل إجازاتهم العادية، متى 

كان لذلك حاجة، وذلك وفق اللوائح املنظمة لذلك.
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د: فيما يتعلق بال�سوؤون الطالبية:

1- اإلرشاف عىل إعداد خطة القبول بالكلية ودراستها والتنسيق يف ذلك مع عامدة شؤون 

اإلجراء  التخاذ  مبكر  الجامعة يف وقت  املختصة يف  الجهة  إىل  ورفعها  والتسجيل  القبول 

الالزم لها.

2- اإلرشاف املبارش عىل أنشطة الطالب داخل الكلية وفق خطة النشاط املعتمدة من مجلس 

الجامعة والتنسيق يف ذلك مع عامدة شؤون الطالب بالجامعة.

3- اإلرشاف عىل شؤون الطالب الدراسية والسلوكية وتهيئة الجو املالئم لتحصيلهم العلمي 

وسريهم يف دراستهم.

4- تكوين لجان متخصصة ملتابعة الظواهر السلبية التي قد توجد بني الطالب ومعالجة ما 

ميكن عالجه منها وإحالة من يقتيض األمر إحالته عىل لجنة تأديب الطالب يف الجامعة 

ومتابعة تنفيذ ما يصدر بحقه.

5- إيقاع الجزاءات التأديبية عىل الطالب وفقاً ملا تقيض به اللوائح املنظمة لذلك والتوجيه 

للجهة املختصة بإحالة من يقتيض األمر إحالته إىل لجنة تأديب الطالب ومتابعة تنفيذ ما 

يصدر بحقه وإعالنه.

هـ: فيما يتعلق بال�سوؤون املالية:
1- املطالبة بتسديد املستحقات املختلفة للكلية )إن وجدت( بعد أخذ املوافقة مسبقاً قبل 

تنفيذ أي مرصوفات.

2- متابعة جرد املستودعات )إذا كان يف الكلية مستودع( واإلذن بالرصف منه والتوقيع عىل 

مذكرات اإلدخال واإلخراج.

و - استناداً ملا ورد يف املادة السابعة والثالثني من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

يقدم العميد تقريراً سنوياً عن شؤون التعليم يف الكلية وأوجه النشاط فيها ملدير الجامعة يف 

نهاية كل سنة جامعية.

ز - بناًء عىل ما ورد يف املادة الثامنة والثالثني من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

يعاون وكالء الكليات العميد وينوب عنه أقدمهم )عند تعددهم( أثناء غيابه أو خلو منصبه 

ويتوىل أحدهم أمانة مجلس الكلية.
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عميـد عمادة التطوير واجلـودة

التو�سيف

العايل والجامعات،  التعليم  السادسة والثالثون من الئحة نظام مجلس  املادة  لنص  وفقاً 

يُعني عميد عامدة التطوير والجودة من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة 

العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني 

ملدة سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة للتطوير والجودة.االرتباط

املهــــام

 يختص عميد عامدة التطوير والجودة مبا ييل:

1- اإلرشاف عىل إعداد وتطبيق سياسات وآليات ضامن الجودة بجميع الوحدات األكادميية 

باالعتامد  والخاصة  التعليم  تقويم  هيئة  أقرتها  التي  املعايري  استيفاء  لضامن  واإلدارية 

املؤسيس والربامجي، ووضع سياسات وآليات التطوير والتحسني املستمر للجودة بالتنسيق 

مع وكيل الجامعة للتطوير والجودة.

التطويري مع هيئة تقويم  التقويم  لالتصال يف مرشوع  الجامعة ويكون ضابطاً  2- ميثل 

التعليم.

برامج  يخص  ما  كل  يف  الجامعة  يف  اإلدارات  ومديري  العمداء  مع  املبارش  التواصل   -3

وأعامل التطوير والجودة والتصديق عىل شهادات الدورات وورش العمل التي تقيمها العامدة 

ووحداتها.

بالكليات والعامدات  التطوير والجودة  املرشحني لإلرشاف عىل وحدات  اقرتاح أسامء   -4

واإلدارات املختلفة بالجامعة بالتنسيق مع العمداء ومدراء العموم والرفع بذلك لوكيل الجامعة 

للتطوير والجودة إلصدار القرار الالزم، وكذلك رئاسة اجتامعات مرشيف ومرشفات وحدات 

التطوير والجودة يف كافة وحدات الجامعة األكادميية واإلدارية.

5- وضع واعتامد املعايري الفنية واإلدارية الختيار مرشيف وحدات التطوير والجودة بالكليات 

والعامدات بالتنسيق مع العمداء املعنيني.

6- اعتامد مرشحي الوكالة والعامدة ومرشيف وأعضاء وحدات التطوير والجودة بالكليات 

والعامدات املساندة واإلدارات املختلفة لحضور الدورات املعدة من قبل الجامعة.

7- التعاقد مع جهات التدريب الحكومية والخاصة داخل اململكة يف مجال التطوير والجودة 

بالتنسيق مع وكيل الجامعة للتطوير والجودة.

8- املوافقة عىل منح اإلجازات العادية واالضطرارية ملستحقيها من منسويب العامدة وإبالغ 

اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بذلك، إلكامل اإلجراءات النظامية.

9-  اعتامد تقويم األداء الوظيفي ملوظفي الوحدات اإلدارية والفنية املرتبطة بعامدة التطوير 

والجودة.

10- ترشيح من تدعو الحاجة إىل تعاونه مع العامدة من داخل وخارج الجامعة، والرفع بذلك 

لوكيل الجامعة للتطوير والجودة.
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والعامدات  بالكليات  والجودة  التطوير  وحدات  مجالس  اجتامعات  محارض  اعتامد   -11

املساندة بالتنسيق مع العمداء، وإرسال نسخ منها لوكيل الجامعة للتطوير والجودة.

12- اعتامد تشكيالت وحدات التطوير والجودة بالكليات والعامدات بعد عرضها عىل مجالس 

الكليات والعامدات.

والنظام  للخطط  الدامئة  اللجنة  عرضها عىل  قبل  للكليات  الدراسية  الخطط  دراسة   -13

الدرايس وفقاً للمعايري املتعارف عليها يف هذا املجال.

متطلبات  استيفاء  يف  املساندة  والعامدات  للكليات  الفني  الدعم  وتقديم  املتابعة   -14

معايري هيئة تقويم التعليم والجهات األخرى املانحة لالعتامد.

والنرشات،  والكتيبات  الدراسات  إصدار  خالل  من  الجامعة  يف  الجودة  ثقافة  نرش   -15

وعقد الندوات واملحارضات وورش العمل التي تهتم بالتقويم واالعتامد األكادميي والتطوير 

والجودة.

16- دعم تطوير مفهوم "الرسالة" ومفهوم "األهداف" من أجل تحسني الجودة يف الجامعة 

وتشجيع جميع الوحدات يف الجامعة للقيام بإجراءات مامثلة، كل يف محيط نشاطه.

17- إعداد ومتابعة خطط تحسني الجودة يف الجامعة ككل مبشاركة جميع الوحدات التعليمية 

واإلدارية يف الجامعة.

18- العمل عىل بناء نظام متكامل للتقويم الذايت املستمر، واإلرشاف عىل تنفيذ اللوائح 

واإلجراءات التنظيمية الداخلية الالزمة لتنفيذ أهداف الجامعة املتعلقة بقضايا التطوير 

والجودة.

19- تقويم وتطوير األداء األكادميي لعضو هيئة التدريس، ومساعدته عىل تحقيق أقىص 

درجات النمو املهني.

20- تطوير واعتامد مناذج القياس املختلفة لغرض التقويم وإجراء عمليات املسوح حول 

التخصصات  توصيف  ومناذج  الدورية،  بالتقارير  الخاصة  والنامذج  الجودة،  مؤرشات 

واملقررات.

21- استقصاء آراء الخريجني، وأرباب العمل وغريهم من املستفيدين من أنشطة الجامعة، 

والسعي ملعرفة آرائهم ونصائحهم بخصوص تطوير الجودة يف الجامعة.

22-  االهتامم بآراء الطلبة وإرشاكهم يف حراك ثقافة الجودة من خالل املشاركة يف التقويم 

التي تقدم لهم، سواء  التعليمية وقياس مدى رضاهم عن الخدمات  والتخطيط للعملية 

أكادميية أو إدارية أو خدمات مساندة. 
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عميد عمادة القبول والت�سجيل

التو�سيف

والجامعات،  العايل  التعليم  مجلس  نظام  الئحة  من  والثالثني  السادسة  املادة  لنص  وفقاً 

يُعني عميد عامدة القبول والتسجيل من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة 

العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني 

ملدة سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهام عميد عامدة القبول والتسجيل ما ييل:

واستقبال  إجراءاته  عىل  واإلرشاف  ورشوطه  الجامعة  يف  القبول  مواعيد  عن  اإلعالن   -1

طلبات الراغبني يف االلتحاق بالجامعة وفحصها والتأكد من توافر الرشوط فيهم.

2- إعالن التقويم الجامعي بعد اعتامده من مجلس الجامعة.

3- تلقي اقرتاحات الكليات الخاصة بتحديد أعداد الطالب الذين سيقبلون يف الجامعة يف 

كل فصل درايس حسب إمكاناتها ورفع نتيجتها إىل مدير الجامعة إلنهاء اإلجراءات الالزمة 

لتنفيذها.

4- التنسيق مع الكليات حول أسلوب املقابلة للطالب املتقدمني إذا اقتضت الحاجة لذلك 

واتخاذ الرتتيب الالزم قبل ذلك بوقت كاٍف.

5- إصدار األدلة والنرشات التعريفية لتعريف الطالب املستجدين بالجامعة بصورة عامة 

والرشوط واألوراق والشهادات املطلوب تقدميها لاللتحاق بالجامعة.

6- الوقوف عىل نظم القبول والتسجيل يف مختلف الجامعات وإجراء الدراسات الالزمة 

بشأنها واقرتاح ما يراه مناسباً لألخذ به.

7- التوقيع عىل كشوف الدرجات ووثائق التخرج وشهادات حسن السرية والسلوك واعتامد 

النسخ املرتجمة من هذه الوثائق.  

8- وضع برامج اإلرشاد األكادميي وخططه قبل القبول وأثنائه وبعده واإلرشاف عىل تنفيذها 

بالتنسيق مع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والجهات ذات العالقة.

9- اإلعداد لحفل التخرج بالتنسيق مع عامدة شؤون الطالب وإدارة العالقات العامة واإلعالم 

الجامعي ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقامته والرتتيب مع الجهات املعنية يف ذلك.

10- تدقيق نتائج القبول يف الجامعة واتخاذ اإلجراءات الالزمة العتامدها.

11- متابعة تنفيذ برامج الحاسب اآليل الخاصة بالعامدة بالتنسيق مع إدارة الحاسب اآليل 

وبالتعاون مع جهات االختصاص.
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تابع عميد عمادة القبول والت�سجيل
12- بناء عىل ما ورد يف املادة السابعة والثالثني من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

يقدم العميد تقريراً شامالً عن العامدة يتضمن اإلحصاءات الفعلية وأعامل العامدة بعامة 

ويرفعه إىل مدير الجامعة نهاية العام الجامعي. 

13- تتوىل العامدة كل ما يتعلق مبكافآت الطالب بدءاً بطباعة املسريات ومتابعة مراجعتها 

وانتهاًء بتأديتها وتسليمها لإلدارة املالية.

14- يرفع العميد تقريراً عن حال القبول واألعداد املقبولة واملقرتحات للفصل التايل إىل 

مدير الجامعة يف مدة ال تتجاوز نهاية الشهر األول من انتهاء فرتة القبول وبداية الدراسة.

15- بناء عىل ما ورد يف املادة الثامنة والثالثني من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

يساند وكالء العامدة العميد يف أعامل العامدة وينوب أقدمهم عند تعددهم عنه يف حال غيابه 

أو خلو منصبه.

16- تنفيذ ما يخص تحويل الطالب من كلية إىل كلية أخرى داخل الجامعة أو بني الجامعة 

والجامعات األخرى بعد اعتامده من عميد الكلية.

17- تلقي طلبات املنح للطالب غري السعوديني من داخل اململكة أو خارجها وتوجيه املقبولني 

منهم إىل الكليات حسب أنظمة ولوائح وزارة التعليم العايل.

18- التنسيق ملعادلة شهادة طالب املنح وغريهم حسب متطلبات األقسام املوجودة بالجامعة.

19- إصدار النرشات والكتيبات لتعريف الطالب الجدد باألقسام املوجودة بالجامعة بالتنسيق 

مع الكليات املعنية.

20- ترجمة الوثائق والشهادات واملصادقة عليها لطالب املنح عند التخرج.

21- تبادل الخربات ووجهات النظر مع العامدات يف الجامعات املناظرة يف مجال القبول 

وغريه لتحقيق ما هو نافع ملسرية التعليم الجامعي باململكة.
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عميد عمادة �سوؤون الطالب

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني 

عميد عامدة شؤون الطالب من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة العلمية 

واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة 

سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهام عميد عامدة شؤون الطالب ما ييل:

1- اقرتاح تكوين لجان مؤقتة داخل العامدة ألغراض ثقافية أو اجتامعية أو رياضية أو 

تنظيمية إذا اقتضت الحاجة إىل ذلك دون أن يرتتب عىل ذلك أعباء مالية.

ومتابعة  والرياضية،  واالجتامعية  والفنية  الثقافية  الطالبية:  األنشطة  خطة  اقرتاح   -2

اعتامدها من مجلس الجامعة ثم متابعة تنفيذها.

النشاط  نطاق  واألفراد ضمن  الطالبية  والهيئات  الجامعات  إىل  الدعوة  توجيه  اقرتاح   -3

الطاليب وترتيب وتنظيم استضافة الوافدين عىل الجامعة منهم بالتعاون مع الجهات ذات 

العالقة.

4- إصدار شهادات التفوق يف النشاط الثقايف واالجتامعي والريايض.

5- إعداد الرشوط واملواصفات الخاصة بإعاشة الطالب يف الجامعة ومتابعة اإلعالن عن 

الجامعة  يف  االختصاص  جهات  مع  ذلك  يف  والرتتيب  الرتسية  وتتم  بها  الخاصة  املامرسة 

وتبليغها ملن يلزم للعمل بها.

6- متابعة أداء متعهد اإلعاشة والتأكد من وفائه برشوط العقد ومواصفاته وتنبيهه ألي قصور 

قد يحدث وتطبيق الجزاءات املنصوص عليها يف العقد.

7- التفقد املبارش ملباين اإلسكان )إذا وجدت( ومرافقه، واملطاعم وحرص احتياجها والعمل 

عىل تأمينها حسب التعليامت املنظمة لذلك ومراعاة حال الطالب يف اإلسكان إذا وجد.

8- مراجعة املستخلصات التي يطلب متعهد التغذية رصفها والتأشري عليها ورفعها لالعتامد 

واستكامل رصف مبالغها حسب الصالحيات.

9- متابعة العمل يف "مطاعم الوجبات الخفيفة" يف الجامعة والكليات والوحدات األخرى 

والتأكد من أن ما يقدم فيها يلبي حاجة مرتاديها من طالب وغريهم واتخاذ الوسائل الكفيلة 

بتطوير األداء فيها والرفع من مستوى كفاءتها والتنسيق مع كلية الطب فيام يتعلق بالجانب 

الصحي ملا يقدم يف هذه املطاعم.

10- اإلرشاف عىل إقامة حفالت أنشطة العامدة وما يتبعها والتأكد من توافر االعتامدات 

املالية والتنسيق مع اإلدارة وإدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي يف ذلك.
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املمكنة  األساليب  واقرتاح  بالجامعة  الطالب  صندوق  أموال  عىل  املبارش  اإلرشاف   -11

لتنميتها وتطوير أساليب االستثامر فيه مع تجنب املخاطرة بها ومبارشة أعامل الصندوق 

وفق القواعد املحددة لعمله يف الئحته مبا يخدم األغراض التي أنشأ من أجلها.

12- توفري جوائز املتفوقني والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لتنفيذ النشاط وتكريم من 

يستحق التكريم، حسب االعتامدات املالية.

13- بناًء عىل ما ورد يف املادة الثامنة والثالثني من نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

يقوم وكالء العامدة مبعاونة العميد يف ترصيف أعاملها وينوب عنه أقدمهم -عند تعددهم 

– أثناء غيابه أو خلو منصبه. 

14- العمل عىل تطبيق معايري الجودة داخل العامدة واملساعدة يف حصول الجامعة والكليات 

عىل االعتامد األكادميي.

15- متابعة سري العمل يف إدارات العامدة املختلفة.

16- إعداد التقارير التي تصدرها العامدة.

17- تقويم أداء الوكالء ومدراء اإلدارات ورؤساء الوحدات التابعة له مبارشة.

18- ترشيح املوظفني بالعامدة للدورات وورش العمل والندوات.

19- متابعة تنفيذ املشاركات املجتمعية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة يف الجامعة.

امل�سرف العام على كليات البنات

اإلرشاف والتنسيق واملتابعة مع عمداء الكليات لتحقيق سهولة التواصل مع كليات البنات.التو�سيف

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

تختص املرشف العام عىل كليات البنات مبا ييل:

املعنية عن . 1 الكلية  لعميد  والرفع  التدريس  أداء عضوات هيئة  املبارش عىل  اإلرشاف 

املالحظات إن وجدت.

متابعة جاهزية احتياجات كليات البنات والرفع عن ذلك بشكل دوري لعميد الكلية . 2

املعنية.

املتعاقدات يف . 3 املقابالت الشخصية مع  الكليات يف إجراء  املبارش مع عمداء  التعاون 

كليات البنات.

مع . 4 بالتنسيق  البنات  بكليات  والثقافية  العلمية  لألنشطة  واملتابعة  املبارش  اإلرشاف 

عمداء الكليات وعميد شؤون الطالب.

ملهامهم . 5 أدائهم  خالل  الكليات  منسوبات  سالمة  لضامن  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ 

العلمية واإلدارية والخدمية بالتنسيق مع عمداء الكليات.

باملرئيات            . 6 والرفع  بالكليات  والعامالت  الطالبات  بني  السلبية  الظواهر  متابعة 

واملقرتحات لعميد الكلية املعنية.
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عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني 

عميد عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين 

بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة 

ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

 يختص عميد عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر مبا ييل:

1- تنظيم العمل يف العامدة وتوزيعه عىل العاملني فيها وتحديد اختصاصات كل منهم ومتابعة 

سري العمل فيها.

2- اقرتاح خطة نشاط العامدة السنوية التي متكن الجامعة من خدمة املجتمع والتنسيق مع 

كليات الجامعة والعرض عىل صاحب الصالحية يف هذا الشأن.

3- اإلرشاف عىل تنفيذ خطة العامدة بعد اعتامدها من صاحب الصالحية.

4- التعرف عىل احتياجات املجتمع والعمل عىل تلبيتها ضمن خطة العامدة السنوية وذلك 

بالتنسيق مع الكليات واإلدارات املختصة بالجامعة.

5- اقرتاح تكوين اللجان التي تتطلبها حاجة العمل عىل أال يرتتب عىل ذلك أعباء مالية.

6- اقرتاح من تتطلب الحاجة التعاون معه فيام يخدم أعامل العامدة وبرامجها.

7- اقرتاح ميزانية العامدة ورفع تقرير سنوي عن إنجازاتها.

8- تقديم برامج مناسبة لالحتياجات التدريبية لكافة الفئات املجتمعية.

9- سد احتياجات القطاعات املختلفة يف بعض الوظائف الفنية املساندة.

10- تقديم دراسات واستشارات من خالل أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة للجهات التي 

تطلب ذلك.
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عميد عمادة التعلم االإلكرتوين والتعليم عن ُبعد

التو�سيف

والجامعات،  العايل  التعليم  مجلس  نظام  الئحة  من  والثالثني  السادسة  املادة  لنص  وفقاً 

يُعني عميد عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد من أعضاء هيئة التدريس السعوديني 

املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير 

الجامعة ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة.الرتباط

املهــــام

من مهام عميد عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد ما ييل: 

1- تنظيم العمل يف العامدة وتوزيعه عىل العاملني فيها وتحديد اختصاصات كل منهم ومتابعة 

سري العمل فيها.

2- اقرتاح خطة نشاط العامدة السنوية التي متكن الجامعة من نرش ثقافة التعلم اإللكرتوين 

والتنسيق مع كليات الجامعة.

3- ضامن جودة التعليم اإللكرتوين يف كليات الجامعة.

4- تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف مجال التعليم اإللكرتوين وتطبيقاته.

5- توفري بيئة إلكرتونية محفزة للتعلم وداعمة لألداء.

6- تعزيز الرشاكة املجتمعية يف مجال التعليم اإللكرتوين.

7- التعاون مع كليات الجامعة لتقديم برامج للتعلم عن بعد.

8- توفري قوى عاملة للمساهمة يف تقديم خدمات وبرامج التعليم اإللكرتوين.

9- املساهمة يف بناء االقتصاد املعريف من خالل انتاجات العامدة وإسهاماتها ومرشوعاتها 

العلمية.

10- اإلرشاف عىل تنفيذ خطة العامدة بعد اعتامدها من صاحب الصالحية.

11- اقرتاح تكوين اللجان التي تتطلبها حاجة العمل عىل أال يرتتب عىل ذلك أعباء مالية.

12- اقرتاح من تتطلب الحاجة التعاون معه فيام يخدم أعامل العامدة وبرامجها.

13- اقرتاح ميزانية العامدة ورفع تقرير سنوي عن إنجازاتها.
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عميد عمادة الدرا�سات العليا

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني 

عميد عامدة الدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة العلمية 

واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة 

سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

يختص عميد عامدة الدراسات العليا مبا ييل:

1- تنظيم العمل يف العامدة وتوزيعه عىل العاملني فيها وتحديد اختصاصات كل منهم ومتابعة 

سري العمل فيها واإلبالغ عن مبارشتهم أعاملهم وتركهم لها وإعداد تقاويم األداء الوظيفي 

إىل  وإرسالها  العادية واالضطرارية  إجازاتهم  املبدئية عىل منحهم  واملوافقة  بهم  الخاصة 

اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني الستكاملها.

2- اقرتاح الخطط والربامج وكل ما من شأنه الرفع من مستوى األداء يف الدراسات العليا 

وتحقيق أهدافها ومتابعة وضع القواعد التنفيذية لالئحة الدراسات العليا.

3- مراجعة تعليامت القبول وضوابطه يف الجهات املناظرة وما أعد من دراسات يف ضوء 

الئحة الدراسات العليا وإبداء الرأي حوله مبا يحقق أهداف الدراسات العليا ويلبي متطلبات 

الجامعة وغريها.

4- مراجعة أوراق من يتم قبولهم يف مراحل الدراسات العليا يف حال إقرار برامجها والتأكد 

من تحقيق رشوط القبول يف هذه املراحل فيهم.

الجامعة وملن  العليا من منسويب  الدراسات  5- إجراء حرص شامل ملن درسوا يف مراحل 

هم يف مرحلة الدراسة يف الجامعة يف حال إقرار برامج الدراسات العليا فيها وملن يدرسون 

خارج الجامعة من منسوبيها بحيث يتضمن هذا الحرص معلومات كاملة عنهم وعن رسائلهم 

وبحوثهم، وجهات دراستهم واستخدام وسائل التقنية الحديثة يف هذا الشأن وإصدار دليل 

دوري عنهم.

6- إجراء حرص شامل للرسائل العلمية التي سجلت يف الجامعة عند بدء الدراسات العليا 

فيها يتضمن معلومات كاملة عن موضوعاتها وأزمنتها واملدة التي قضيت فيها والقائم بها 

وإصدار دليل دوري ميرس لها وذلك بالتنسيق مع عامدة البحث العلمي واألقسام التي لها 

عالقة بالدراسات العليا يف كليات الجامعة.

7- العمل عىل إيجاد قاعدة معلومات واسعة تشتمل عىل قوائم الرسائل العلمية املسجلة يف 

الجامعات األخرى داخل اململكة وخارجها مام يتعلق بتخصصات الجامعة وتيسري اطالع 

الباحثني واملتخصصني عليها والرتتيب يف ذلك مع عامدة شؤون املكتبات وعامدة البحث 

العلمي.
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تابع عميد عمادة الدرا�سات العليا
الكليات، واإلرشاف عىل  بالتنسيق مع  العليا  الدراسات  القبول يف  8- اإلعالن عن رشوط 

االختبارات التحريرية أو غريها واملقابالت للراغبني يف الدراسات العليا وإعالن النتائج.

9- اقرتاح تكوين لجان متخصصة يف دراسة مجاالت البحوث يف الدراسات العليا ومساعدة 

الباحثني يف توسيع تلك املجاالت وتوجيهها ملا يلبي الحاجة يف إطار تخصصات الجامعة 

وأهدافها.

10- العمل عىل إيجاد قاعدة معلومات عن أساتذة الدراسات العليا يف الجامعة وغريها 

ممن لهم عالقة بتخصصاتها يف جامعات اململكة وخارجها وكذا من يرشفون عىل الرسائل 

العلمية أو يعملون يف أي مجال من مجاالت الدراسات العليا وتبويبها وفهرستها بحيث تسهل 

االستفادة منها.

11- تقويم طرق الدراسات العليا يف الجامعة يف حال إقرار برامجها باالشرتاك مع الجهات 

ذات العالقة نظريا ً وعملياً وتقديم املقرتحات املساعدة عىل تطويرها.

12- اقرتاح املوضوعات املتصلة بالدراسات العليا والتحضري ألي موضوع يراد عرضه عىل 

املجالس املتخصصة يف ضوء نظام مجلس التعليم العايل والجامعات ولوائحه وما يصدر من 

قرارات منظمة ومتابعة تنفيذها وتقوميها عملياً.

13- اقرتاح أساليب تبادل األساتذة الزائرين يف مرحلة الدراسات العليا يف الداخل والخارج 

الجهات ذات  بالتنسيق مع  آراء ودراسات يف مجال تخصصهم  يقدمونه من  ما  ودراسة 

العالقة. 

14- وضع سجالت علمية لوثائق الطالب املسجلني يف الدراسات العليا عند البدء يف برامجها 

وما يستجد بشأنها وتدقيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

السجالت              يف  وضبطه  العليا  بالدراسات  املختصة  الجهات  مع  املستمرة  املتابعة   -15

الخاصة به.

16- يقدم تقريراً سنوياً عن أعامل العامدة وإنجازاتها.

17- يقوم عميد الدراسات العليا باالتصال بالجامعات والجهات ذات العالقة بالدراسات 

العليا فيام يدخل ضمن اختصاصاته. 
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عميد عمادة البحث العلمي

التو�سيف
وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني عميد 

عامدة البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار 

من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

من مهام عميد عامدة البحث العلمي ما ييل:

1- تنظيم العمل يف العامدة وتوزيعه عىل العاملني فيه وتحديد اختصاصات كل منهم ومتابعة 

سري العمل فيها.

2- متابعة شؤون البحث العلمي يف الجامعة وذلك من خالل اختصاصاته.

3- اقرتاح خطط البحث العلمي وتحديد األولويات يف هذا امليدان ومتابعة تنفيذ الخطط 

العملية املعتمدة ملراكز البحوث يف الجامعة والتنسيق بينها يف ذلك.

4- اقرتاح الوسائل الكفيلة بتنشيط البحث العلمي يف الجامعة واالتصال مبراكز املعلومات 

يف الهيئات واملنظامت العلمية والثقافية داخل اململكة وخارجها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها 

من الجهة املختصة يف الجامعة.

يف  املعلومات  مبراكز  الجامعة  يف  البحوث  مراكز  بارتباط  الخاصة  الدراسات  إعداد   -5

الهيئات واملنظامت العلمية والثقافية داخل اململكة وخارجها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من 

الجهة املختصة يف الجامعة.

6- اقرتاح تنظيم العالقات ودعم التعاون بني الجامعة والجامعات األخرى والهيئات املعنية 

بالبحث العلمي داخل اململكة وخارجها.

7- اقرتاح تنظيم الندوات الخاصة بالعامدة ومراكز البحوث يف الجامعة يف مجال تخصصها.

8- تجميع وثائق املؤمترات والندوات التي عقدت يف الجامعة أو كان للجامعة مشاركة فيها وما 

سيعقد منها وتبويبها وتصنيفها ووضع الفهارس الالزمة للمشاركني فيها.

9- تجميع البحوث والدراسات الصادرة عن املؤمترات والندوات التي عقدت يف الجامعة أو 

كان للجامعة مشاركة فيها وما سيعقد منها وتبويبها وتصنيفها ووضع الفهارس الالزمة لها.

10- متابعة ما يصدر عن املؤمترات والندوات بالجامعات داخل اململكة وخارجها ما يتعلق 

بتخصصات الجامعة وتبويبها وتصنيفها ووضع الفهارس التي متكن من االستفادة منها مع 

جهات االختصاص يف الجامعة.

11- إبالغ ما يصدر عن الجامعة مام يتصل بأعامل العامدة من تكليف بالتأليف أو الرتجمة 

أو التحقيق أو الفحص ملن أذن بتكليفه بذلك وتنفيذ ما يتقرر أن تقوم بها العامدة من بحوث أو 

تأليف أو ترجمة أو فحص أبحاث وكتب ومعالجة ما يعرتضه من مشكالت والعرض عام يلزم.

وأهدافها وبحوث  تخدم تخصصاتها  الجامعة  التخطيط إلصدار مجلة متخصصة يف   -12

أعضاء هيئة التدريس فيها.

13- إعداد تقرير سنوي عن العامدة ورفعه إىل الجهة املختصة بالجامعة.
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عميد عمادة �سوؤون املكتبات

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني 

عميد عامدة شؤون املكتبات من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة العلمية 

واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة 

سنتني قابلة للتجديد.

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

 يختص عميد عامدة شؤون املكتبات مبا ييل:

1- تنظيم العمل يف العامدة وتوزيعه عىل العاملني فيها وتحديد اختصاصات كل منهم ومتابعة 

أدائهم وإعداد تقاويم األداء الوظيفي عنهم ومراقبة سري العمل فيها.

2- وضع خطة علمية وعملية لعمل العامدة يف هذه املرحلة من نشأتها وتحديد أسلوب العمل فيها.

3- دعم املكتبة املركزية )مكتبة األمري مشعل بن عبد الله( بالكتب واملراجع والدوريات 

بصفة مستمرة لكل ما هو جديد.

4- اإلرشاف عىل جميع املكتبات يف الجامعة مبا فيا املكتبات الفرعية ومكتبات األقسام العلمية.

5- اإلرشاف عىل الدراسات والبحوث التي يقوم بها الباحثون والفنيون يف شؤون املكتبات.

6- متابعة الدراسات العاملية واإلقليمية واملحلية التي تجري بشأن الكتب واملكتبات وإدخال 

الوسائل العرصية لخدمة مكتبات الجامعة ورفع مستوى األداء والخدمة فيها.

7- تحديد احتياجات مكتبات الجامعة من األمور املكتبية والتقنية والبرشية.

8-  وضع وتطوير سياسات العمل وإجراءاته مبا يضمن قيام هذه املكتبات مبهامها وتحقيق 

أهدافها، ويرقى بخدمات املكتبات وكفاءتها.

الدراسية لألقسام  الخطط  احتياجات  تلبي  التي  املعلومات  العمل عىل توفري مصادر   -9

العلمية، وتدعم عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي.

10- تقديم الخدمات املعلوماتية الالزمة يف مكتبات الفروع عىل حسب املعايري الدولية، 

ومستلزمات الجودة واالعتامد األكادميي.

11- وضع خطة لتدريب املستفيدين )أعضاء هيئة التدريس، املوظفني، الطالب ، الطالبات( 

عىل كيفية البحث عن املعلومات واسرتجاعها سواًء كان ذلك يف قواعد املعلومات التي تشرتك 

فيها الجامعة أم املصادر التي توفرها.

12- االرشاف عىل املكتبة اإللكرتونية ودعمها بكل جديد يف عامل الكتب اإللكرتونية واملعلومات 

الرقمية.

13- االرشاف عىل قواعد املعلومات وتحديثها مبا يتواكب مع تطور العملية التعليمية.

14- االرشاف عىل موقع العامدة اإللكرتوين وتطويره ليك يكون حلقة وصل بني العامدة واملستفيدين. 

15- التنسيق والتشاور مع نظرائه يف الجامعات السعودية وتبادل الخربة فيام يخص شؤون املكتبات.
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عميد عمادة االت�ساالت وتقنية املعلومات

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني 

عميد عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين 

الجامعة  بناء عىل ترشيح مدير  العايل  التعليم  العلمية واإلدارية بقرار من وزير  بالكفاءة 

ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد.

العملية  وتطوير  لـدعم  البيانات  وقواعد  والشبكات  األجهزة  توفري  عىل  العامدة  تقوم 

التعليمـية والبحثية واإلدارية وفق أحـدث األنظـمة التقنـية يف الجامعة، ومواكبة التطور 

الهائل يف مجال تكنولوجيا املعلومات، لتصبح جامعة نجران" جامعة بال ورق".

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهام عميد عامدة االتصاالت وتقنية املعلومات ما ييل:

1- متابعة سري العمل اإلداري والفني بالعامدة وتنفيذ الربامج يف املواعيد التي حددت 

لها واقرتاح تدريب العاملني يف العامدة داخل اململكة وخارجها.

2- تقديم املقرتحات التي توسع نشاط الحاسب اآليل ليشمل مختلف إدارات الجامعة 

وأقسامها وفروعها.

3- تنظيم اجتامعات دورية مع كل مجموعة عمل من موظفي اإلدارة أو الرشكات 

املتعاقدة للوقوف عىل املراحل التي قطعتها ومناقشة املشكالت التي تعرتضها والعمل 

عىل تذليلها.

4- اإلرشاف عىل أجهزة الحاسب اآليل املوجودة يف الكليات أو العامدات أو اإلدارات 

منها  املشرتك  العمل  يف  القصوى  واالستفادة  عليها  تنفيذها  يتم  التي  الربامج  وعىل 

وتنظيم دورات يف الحاسب اآليل للعاملني يف الجامعة.

5- إبداء املشورة فيام تحتاج اإلدارات إىل تأمينه من أجهزة ونحوها واختيار ما يلبي 

الغرض مع الجودة املناسبة.

6- املحافظة عىل األجهزة املوجودة وإرشاد الفنيني إىل كيفية التعامل معها بكل دقة 

بالجامعة بتقارير  الصيانة وتزويد الجهة املختصة  ومتابعة تنفيذ ما يربم من عقود 

دورية عن ذلك والتنسيق مع اللجنة اإلدارية واملالية يف ذلك.

املعامل  داخل  لألساتذة  الدعم  وتقديم  اآليل  الحاسب  معامل  احتياج  متابعة   -7

لتسهيل مهامهم التعليمية وخالف ذلك.
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تابع عميد عمادة االت�ساالت وتقنية املعلومات
8- رصد جميع أجهزة الحاسب اآليل بالجامعة ومواقعها وأدائها مبا يلبي احتياجات 

الجهات املستخدمة لها.

املعلومات والحاسب اآليل وإنجازاته وأوجه  تقنية  9- رفع تقرير سنوي عن أعامل 

التقدم        يف أدائه واملتطلبات التي تساعد عىل توسيع االستفادة منه.

تركيب وصيانة جميع  متابعة  للجامعة. 11-  الداخلية  الشبكة  متابعة وصيانة   -10

خوادم الجامعة وتأمني الحامية الالزمة لها.

12- تطوير وصيانة وحامية موقع ومنتدى الجامعة اإللكرتوين.

13- توفري الربامج والرخص التي تقتيض مصلحة العمل توفريها.

14- منح صالحيات الدخول عىل خوادم الجامعة.

15- توفري برامج ورخص أمن املعلومات وتجديدها.

التكامل  يكفل  مبا  التحتية  والبنى  والربامج  للخوادم  الفنية  املواصفات  اعتامد   -16

والفاعلية.

17- اعتامد آليات ومواصفات الربط الشبيك والالسليك والفضايئ.

يكفل سالسة  مبا  الجامعة  القامئة يف  الربامج  مع  متكاملة  برامج محلية  تطوير   -18

الحكومة  بنود  عليه  تنص  ما  وفق  اإللكرتوين  اإلداري  التعامل  إىل  التحول  ورسعة 

اإللكرتونية.

وموقع  املعلومات  تقنية  إلدارة  التطويرية  والربامج  التشغيلية  الخطط  إعداد   -19

الجامعة االلكرتوين واإلرشاف عليها وفق خطط الجامعة يف هذا املجال.

20- التصميم واإلرشاف عىل تنفيذ الربط الشبيك بني وحدات الجامعة. 
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تابع عميد عمادة االت�ساالت وتقنية املعلومات
الداخلية  االتصاالت  وشبكات  املعلومات  وقواعد  والربامج  األنظمة  تطوير  دراسة   -21

والخارجية.

والربامج  واألنظمة  واملعدات  األجهزة  لتطوير  واملستقبلية  الحالية  التصورات  وضع   -22

الالزمة واملالمئة مليكنة جميع األعامل اإلدارية واملالية والتعليمية وتطويرها وتوفري البيئة 

املناسبة لإلدارة االلكرتونية بالجامعة.

23- ربط الجامعة إلكرتونياً باملنظامت واملؤسسات العلمية والجهات اإلقليمية والدولية 

ذات العالقة إثراًء للتعاون اإلقليمي والدويل وإبرازاً إلسهامات الجامعة.

24- وضع الخطط املستقبلية الستقطاب العنرص البرشي الالزم لتصميم وتطوير األنظمة 

والربامج التطبيقية وتشغيلها عىل األجهزة.

اآللية وأنظمتها وبرامجها وتجهيزاتها  للحاسبات  الفنية  اقرتاح الرشوط واملواصفات   -25

التقنية.

26- توفري اإلنرتنت والخدمات املصاحبة لها.

27- تقديم االستشارات للقطاعني الخاص والعام يف مجال أنظمة املعلومات وبرمجياتها 

ومواصفاتها وجميع ما يتصل بها.

28- تقديم الخدمات اإللكرتونية ودعمها عىل األجهزة اللوحية والذكية.

التعامالت  برنامج  يخدم  مبا  وتحقيقها  للجامعة  اإللكرتونية  املشاركة  سياسة  وضع   -29

الحكومية اإللكرتونية.
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عميد معهد الدرا�سات واخلدمات اال�ست�سارية

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني عميد  

معهد الدراسات والخدمات االستشارية من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءة 

العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناًء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة 

سنتني قابلة للتجديد.

الخاصة، وتقديم  أو  الحكومية منها  القطاعات املختلفة سواًء  بالتواصل مع  ويقوم املعهد 

االستشارات والدراسات البحثية املفيدة والتطبيقات الالزمة للتجارب واألبحاث يف مختلف 

العلوم مع السعي إىل توطني التقنية الالزمة للمجتمع، إضافة إىل مسؤوليته عن البحوث 

املمولة من خارج الجامعة.

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

• تنظيم العمل داخل املعهد، وتوزيعه عىل العاملني فيه، وتحديد اختصاصات كل منهم، 

ومتابعة سري العمل

 •القيام بدراسات نظرية وتطبيقية، وتقديم خدمات استشارية للجهات الحكومية والخاصة 

واإلدارية،  والرتبوية،  واإلنسانية،  والرشعية،  والتقنية،  والهندسية،  الصحية،  املجاالت  يف 

والتخطيط االسرتاتيجي. 

• املساهمة بصورة فاعلة يف تحقيق أهداف وبرامج الكرايس العلمية والبحثية التي تتبع 

الجامعة.

• إبراز خدمات الجامعة البحثية واالستشارية لدى القطاعني العام والخاص داخل اململكة 

بالتعرف عىل خدمات  األخرى  املجتمع  الجامعة ووحدات  بني  الصلة  وخارجها، وتجسري 

الجامعة األكادميية وخرباتها البحثية مبا يحقق لتلك الوحدات احتياجاتها وتطلعاتها، حتى 

يتم تحقيق االستغالل األمثل واألكفأ للموارد البرشية والفنية يف الجامعة. 

• تقديم الخدمات للقطاعات الصناعية لتحسني أدائها من خالل الدراسات واألبحاث.
• االستفادة من القطاعني العام والخاص يف متويل البحوث العلمية والبحوث األساسية والتطبيقية.

• توفري مصادر جديدة للدخل عن طريق البحوث اعتامداً عىل الربامج األساسية مثل برنامج 

كرايس البحث العلمي. 

اقرتاح ميزانية املعهد وفقاً ملتطلباته الرئيسة.

اقرتاح من تتطلب الحاجة التعاون معهم فيام يخدم أعامل املعهد.
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وحــــدة الرتجمــــة والن�ســـر

اإلرشاف عىل األعامل العلمية املؤلفة واملرتجمة من حيث عملية إقرارها ومراجعتها وتحريرها التو�سيف

ونرشها مبا ميكن الجامعة من أداء رؤيتها ورسالتها، وتحقيق أهداف خطتها االسرتاتيجية.

ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

1- تقديم الخدمات املختلفة يف مجال الرتجمة والنرش لكافة وحدات الجامعة األكادميية 

والبحثية واإلدارية، ويشمل ذلك التعامل مع جهات االعتامد األكادميية الدولية.

2- ترجمة الكتب واملراجع واألبحاث العلمية الحديثة املكتوبة باللغات األجنبية يف املجاالت 

املختلفة لجميع برامج الجامعة.

3- نرش وتشجيع ثقافة الرتجمة والتأليف والنرش لدى منسويب جامعة نجران.

الربامج  تخصصات  كافة  يف  األجنبية  باللغات  املكتوبة  العلمية  املصطلحات  ترجمة   -4

الدراسية بالجامعة، ونرشها يف قواميس متخصصة يستفيد منها منسوبو الجامعة، خاصة 

املرشحني للسفر إىل الخارج إلجراء دراسات عليا أو أبحاث ما بعد الدكتوراه.

5- ترجمة كتب وأبحاث ومؤلفات منسويب جامعة نجران العلمية املتميزة من اللغة العربية 

إىل اللغات األجنبية، ونرشها بهذه اللغات، مبا يسهم يف تواجد الجامعة عاملياً، وتحسني 

مرتبتها يف التصنيفات الجامعية الدولية.

6- ترجمة الوثائق واالتفاقيات والعقود واللوائح واإلجراءات املختلفة إىل اللغات األجنبية 

وفقاً ملا تطلبه إدارة الجامعة وكافة الوحدات اإلدارية والبحثية واألكادميية بالجامعة.

7- تقديم الدعم يف مجاالت اللغات والرتجمة عند عقد مؤمترات أو ندوات دولية بالجامعة.

8- تنفيذ دورات تدريبية يف مجال الرتجمة والنرش العلمي لكافة منسويب الجامعة.

9- تعزيز االتجاه االستثامري بالعمل كدار لنرش املؤلفات والرتاجم باللغات املختلفة للمؤلفني 

والباحثني من داخل جامعة نجران أو خارجها عىل مستوى اململكة، إضافة إىل تقديم الخدمات 

املساندة يف مجال الرتجمة الفورية عند تنظيم الندوات واملؤمترات الدولية وغريها.
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وحدة العلوم والتقنية

التو�سيف

اإلرشاف عىل تنفيذ ما جاء يف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار يف الجامعة ومتابعة 

وإدارة  بتخطيط  الوحدة  وتعنى  اإلطار،  هذا  يف  والخمسية  االسرتاتيجية  الخطط  تنفيذ 

الربامج واملشاريع ذات العالقة بأوجه النشاط العلمي والتقني، وضامن تناسقها مع أولويات 

وتوجهات الخطة، وتطويرها، ومبا يفيض إىل منع االزدواجية والتنسيق والتكامل بني أوجه 

نشاط الوحدة يف تلك املجاالت.

ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

وفقاً ملا جاء يف املادة السابعة من القواعد اإلدارية والفنية واملالية للخطة الوطنية للعلوم 

والتقنية واالبتكار فإن املهام اإلدارية والفنية ملدير الوحدة تتمثل فيام ييل:

• االرشاف العام عىل الوحدة وفق املهام املوكلة له. 

• التأكد من استيفاء املشاريع البحثية والتشغيلية املقرتحة من الجهة ملتطلبات التقديم.

•  اإلرشاف املايل عىل الوحدة وفق الصالحيات املحددة يف القواعد.

•  اعتامد االنتداب والتدريب واملشاركة يف اللقاءات العلمية ذات الصلة باملشاريع املدعمة 

للجهة.

• تقديم تقارير األداء السنوية للوحدة إىل األمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية 

واالبتكار.

 ووفقاً للامدة الثامنة من القواعد اإلدارية والفنية واملالية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية 

واالبتكار، فإن املهام االدارية واملالية والفنية للوحدة تتمثل فيام ييل:

• تشكيل لجان علمية ملراجعة املشاريع قبل رفعها لألمانة العامة. 

يف  والتقنية  للعلوم  الخمسية  الخطط  ومشاريع  برامج  عىل  والفني  االداري  اإلرشاف   •

الجهة التابعة لها.

واملعلومات  والبيانات  بالتقارير  وموافاتها  العامة،  األمانة  مع  اتصال  كنقطة  العمل   •

الالزمة واملطلوبة عن املشاريع.  

• وضع الخطط وأولويات الخطة الوطنية وضامن تحقيقها ألهدافها. 

• متابعة تنفيذ الربامج واملشاريع.

• التأكد من التزام الباحثني بـحقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع الناتجة عن املشاريع 

املدعمة من الخطة الوطنية، والتعرف عىل الفرص املتاحة يف االتفاقيات الدولية.

• متابعة املستجدات العلمية والتقنية واستثامرها وتطويرها اىل برامج ومشاريع محددة 

املعامل واألهداف.  
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تابع وحدة العلوم والتقنية
• االستفادة الكاملة من االمكانات والتجهيزات املتوفرة بالجهة.

البحثية والتدريبية، وغريها  العلمية والفنية واملنح  الكاملة من املساعدات  •  االستفادة 

القدرات البرشية يف  لتنمية  الدولية  العلمية  مام تقدمه االتحادات والهيئات واملنظامت 

الجهة.

•  تقديم الخدمات العلمية والتقنية للباحثني. 

• مراجعة وتدقيق التقارير الدورية املالية ومستندات الرصف املقدمة واستيفاء املالحظات 

عليها.

• التأكد من توفر املستندات املؤيدة للرصف عند رصف االستحقاقات املختلفة. 

• عدم تجاوز امليزانيات املعتمدة للمشاريع.

• مطابقة رصيد حساب املشاريع مع املبالغ الواردة من مؤسسة النقد. 

• متابعة تنفيذ امليزانية طبقا لرشوط املرشوع.

• إعداد السجالت والنامذج املالية املتعلقة مبتابعة العمل باملشاريع.

• تسجيل العمليات املالية ضمن الربنامج املايل املعتمد من االمانة العامة.

• تدريب محاسبي املشاريع وتوجيههم وتزويدهم بالتعليامت املتعلقة بعملهم.

تفصيل  ختامي،  حساب  شهري،  )جدول  الوحدة  عن  دورية  مالية  تقارير  إعداد   •

املشاريع(، ورفعها لألمانة العامة.

• متابعة تطبيق ضوابط األمانة العلمية. 
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ثانـيًا: الوظـائف الإداريـــة
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عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني

التو�سيف

وفقاً لنص املادة السادسة والثالثني من الئحة نظام مجلس التعليم العايل والجامعات، يُعني 

عميد عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني من أعضاء هيئة التدريس السعوديني 

املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير 

الجامعة ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد.

الجامعة،  يف  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  باإلرشاف عىل  العامدة  وتهتم     

ويرتأسها عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

ترتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

تتمثل أهم مهامها فيام ييل:

1- تنفيذ األنظمة واللوائح الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

2- تطوير أداء العاملني يف اإلدارات التابعة وفق خطة زمنية.

3- إنشاء نظام متابعة أداء إلكرتوين لكافة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

4- إصدار قرارات إحالة املوظفني واملستخدمني عىل التقاعد بعد بلوغهم السن النظامية 

ورصف بدالتهم، أو إصدار قرار التمديد لهم بناء عىل موافقة صاحب الصالحية، وإصدار 

قرارات التعيني والعالوة الدورية للموظفني.

5- اعتامد التوقيع عىل بيانات الخدمة وشهادات الخربة.

من صاحب  عليها  الرصيحة  الخطية  املوافقة  بعد صدور  التنفيذية  القرارات  إصدار   -6

الصالحية مع اإلشارة إليها يف القرار بشكل واضح.

7- تنفيذ أية أعامل يكلفه بها مدير الجامعة أو يفوضه صالحية تنفيذها.

8- تقديم تقارير سنوية عن أوضاع شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ملدير الجامعة.

9- اإلرشاف عىل منسويب عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني كافة، والعمل عىل 

تنمية ورفع كفاءتهم وتحديد مهام وصالحيات كل منهم.

10- االشرتاك يف لجنة مقابلة املتقدمني للتعيني والتعاقد بالعامدة من اإلداريني.

11- استكامل اإلجراءات الالزمة لتزويد العامدة بكافة احتياجاتها من األجهزة املختلفة من 

داخل او خارج الجامعة وفقاً للسياسة والقواعد املالية املتبعة بالجامعة.

12- اعداد تقاويم األداء عن منسويب العامدة الواقعني يف نطاق إرشافه اإلداري ورفعها 

للمدير العتامدها.

13- اإلذن مبنح اإلجازات ملنسويب العامدة وفقاً للنظام وإصدار القرارات اإلدارية بذلك مع 

تزويد إدارة شؤون املوظفني بصوره منها.

14- مناقشة ميزانية العامدة مع إدارة امليزانية وكذلك توزيع البنود الخاصة بالعامدة قبل 

االعتامد من الجهات املختصة.
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تابع عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني
15- متابعة تنفيذ خطة العامدة املعتمدة واملنبثقة من خطة الجامعة.

16- متابعة احتياجات العامدة قبل بداية السنة املالية مبدة ال تقل عن شهرين.

17- املشاركة يف إعداد التقرير السنوي للعامدة.

18- االتصال بجميع اإلدارات داخل الجامعة فيام يختص بالنواحي املالية واإلدارية.

االإدارات 
التابعة

ويتبع العامدة الوحدات التالية:

• مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

• مساعد املدير العام.

• إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

• إدارة شؤون املوظفني.

• إدارة الرواتب والبدالت.

• وحدة الخدمات اإللكرتونية.
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مدير عام �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني

هو املسؤول عن معاونة عميد عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيالتو�سيف

يرتبط بعميد عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفنياالرتباط

املهــــام

من مهام مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ما ييل:

1- العمل عىل سد احتياجات الوحدات األكادميية، واإلدارية من القوى العاملة يف مختلف 

الخاصة  واللوائح  األنظمة  وتنفيذ   – الصالحية  صاحب  موافقة  عىل  -بناء  التخصصات 

بشؤون توظيف القوى العاملة.

بعد موافقة صاحب  واملتعاقدين  السعوديني  إجازات  التعويض عن  إجراءات  متابعة   -2

الصالحية عىل إلغائها، واألذن برصف ما يستحقه املتعاقدون من تعويضات ومكافآت عند 

انتهاء خدماتهم حسبام تقيض به األنظمة ونصوص العقود.

3- إصدار قرارات الحسم عن أيام الغياب ملنسويب الجامعة بناء عىل تبليغ الجهات التابعني 

لها بعد التأكد من نظاميتها.

4- اعتامد اإلعالن يف الصحف عن الوظائف املعتمدة بعد العرض عليها ملدير الجامعة.

5- اتخاذ اإلجراءات األولية للتعاقد ثم العرض عىل جهة االختصاص للبت فيها واستكامل 

بقية اإلجراءات يف حالة املوافقة عىل التعاقد، والتنسيق يف ذلك مع جهة االختصاص.

6- مخاطبة الجهات املختصة بطلب منح التأشريات لدخول اململكة فيام يتعلق بوحدات 

الجامعة واملقاولني واالستشاريني بعد موافقة صاحب الصالحية عىل ذلك.

7- إمتام اإلجراءات الخاصة باستقدام ذوي املتعاقدين مع الجامعة ممن يحق لهم ذلك 

نظاما ً.

8- إنهاء اإلجراءات اإلدارية لرصف االستحقاقات من الرواتب والبدالت واالنتداب وأعامل 

خارج أوقات الدوام وما يف حكمها يف ضوء قرار التكليف أو االنتداب بعد إفادة املبارش بإنهاء 

العمل أو املهمة.

الجامعة         يف  املختصة  إداراتهم  من  أعاملهم  مبارشتهم  عن  يبلغ  من  إجراءات  إنهاء   -9

أو تركهم العمل أو يطلب تطبيق نظام الجزاءات اإلدارية بحق أحد منهم وإنهاء ما يتعلق 

بإجازات املوظفني املنصوص عليها نظاماً حسب األنظمة املقررة يف ذلك.

10- متابعة ما يتعلق باملسابقات الوظيفية من إجراءات وإعداد املعلومات املطلوبة للرتقية 

وبياناتها.
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تابع مدير عام �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني
11- إنهاء اإلجراءات الخاصة بالتعويض عن الخدمة واإلجازة للمستخدمني والعامل.

12- إنهاء إجراءات تعويض املتعاقدين عند انتهاء عقودهم مبا يستحقونه نظاما ً.

13- التوقيع عىل أوامر اإلركاب ملنسويب الجامعة وفق األوامر الصادرة بهذا الشأن ومبا ال 

يتعارض مع الصالحيات املمنوحة لغريه يف ذلك.

14- العمل عىل تحقيق رقابة فعالة عىل الوحدات اإلدارية للجامعة لضامن سالمة تطبيق 

األنظمة واللوائح والتعليامت والعمل عىل انسياب العمل دون معوقات حفاظاً عىل أداء املوظف 

لواجباته الوظيفية وفقاً للسياسات والخطط والربامج املوضوعة.

15- املوافقة عىل منح اإلجازات املنصوص عليها نظاماً عدى اإلجازات االستثنائية ملنسويب 

اإلدارات املرتبطة به وإكامل اإلجراءات النظامية لهم وملا يرد من اإلدارات األخرى.

االإدارات 
التابعة

• مساعد مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

• إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

• إدارة شؤون املوظفني.

• إدارة الرواتب والبدالت.

• وحدة الخدمات اإللكرتونية.
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م�ساعد مدير عام �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني

مساعدة مدير عام شؤون أعضاء أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيالتو�سيف

يرتبط مبدير عام شؤون أعضاء أعضاء هيئة التدريس واملوظفنياالرتباط

املهــــام

من مهام مساعد مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني ما ييل:

1- مساعدة املدير العام يف سد احتياجات الوحدات األكادميية، واإلدارية من القوى العاملة يف 

مختلف التخصصات -بناء عىل موافقة صاحب الصالحيات – وتنفيذ األنظمة واللوائح الخاصة 

بشؤون توظيف القوى العاملة.

2- مساعدة املدير العام يف متابعة إجراءات التعويض عن إجازات السعوديني واملتعاقدين بعد 

تعويضات  من  املتعاقدون  يستحقه  ما  برصف  واألذن  إلغائها،  عىل  الصالحية  صاحب  موافقة 

ومكافآت عند انتهاء خدماتهم حسبام تقيض األنظمة ونصوص العقود.

3- مساعدة املدير العام يف إصدار قرارات الحسم عن أيام الغياب ملنسويب الجامعة بناء عىل 

تبليغ الجهات التابعني لها بعد التأكد من نظاميتها.

4- مساعدة املدير العام يف إصدار قرارات إحالة املوظفني واملستخدمني عىل التعاقد بعد بلوغهم 

السن النظامية ورصف بدالتهم، أو إصدار قرار التمديد لهم بناء عىل موافقة صاحب الصالحية، 

وإصدار قرارات التعيني والعالوة الدورية للموظفني.

5- اعتامد التوقيع عىل بيانات الخدمة وشهادات الخربة.

6- مساعدة املدير العام يف اإلعالن يف الصحف عن الوظائف املعتمدة بعد العرض عليها ملدير 

الجامعة.

العرض عىل جهة االختصاص  للتعاقد ثم  األولية  اتخاذ اإلجراءات  العام يف  املدير  7- مساعدة 

للبت فيها واستكامل بقية اإلجراءات يف حالة املوافقة عىل التعاقد، والتنسيق يف ذلك مع جهة 

االختصاص.

اململكة  التأشريات لدخول  املختصة بطلب منح  الجهات  العام يف مخاطبة  املدير  8- مساعدة 

فيام يتعلق بوحدات الجامعة واملقاولني واالستشاريني بعد موافقة صاحب الصالحية عىل ذلك.

9- مساعدة املدير العام يف إمتام اإلجراءات الخاصة باستقدام ذوي املتعاقدين مع الجامعة ممن 

يحق لهم ذلك نظاما ً.

10- مساعدة املدير العام يف إنهاء اإلجراءات اإلدارية لرصف االستحقاقات من الرواتب والبدالت 

واالنتداب وأعامل خارج أوقات الدوام وما يف حكمها يف ضوء قرار التكليف أو االنتداب بعد 

إفادة املبارش بإنهاء العمل أو املهمة.
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املهــــام

11- مساعدة املدير العام يف إنهاء إجراءات من يبلغ عن مبارشتهم أعاملهم من إداراتهم املختصة 

يف الجامعة أو تركهم العمل أو يطلب تطبيق نظام الجزاءات اإلدارية بحق أحد منهم وإنهاء ما 

يتعلق بإجازات املوظفني املنصوص عليها نظاماً حسب األنظمة املقررة يف ذلك.

وإعداد  إجراءات  من  الوظيفية  باملسابقات  يتعلق  ما  متابعة  يف  العام  املدير  مساعدة   -12

املعلومات املطلوبة للرتقية وبياناتها.

13- مساعدة املدير العام يف إنهاء اإلجراءات الخاصة بالتعويض عن الخدمة واإلجازة للمستخدمني 

والعامل.

14- مساعدة املدير العام يف إنهاء إجراءات تعويض املتعاقدين عند انتهاء عقودهم مبا يستحقونه 

نظاما ً.

15- مساعدة املدير العام يف التوقيع عىل أوامر اإلركاب ملنسويب الجامعة وفق األوامر الصادرة 

بهذا الشأن ومبا ال يتعارض مع الصالحيات املمنوحة لغريه يف ذلك.

16- مساعدة املدير العام يف إصدار القرارات التنفيذية بعد صدور املوافقة الخطية الرصيحة 

عليها من صاحب الصالحية مع اإلشارة إليها يف القرار بشكل واضح.

17- مساعدة املدير العام يف العمل عىل تحقيق رقابة فعالة عىل الوحدات اإلدارية للجامعة 

لضامن سالمة تطبيق األنظمة واللوائح والتعليامت والعمل عىل انسياب العمل دون معوقات 

حفاظاً عىل أداء املوظف لواجباته الوظيفية وفقاً للسياسات والخطط والربامج املوضوعة.

18- مساعدة املدير العام يف املوافقة عىل منح اإلجازات املنصوص عليها نظاماً عدى اإلجازات 

االستثنائية ملنسويب اإلدارات املرتبطة به وإكامل اإلجراءات النظامية لهم وملا يرد من اإلدارات 

األخرى.

االإدارات 
التابعة

إدارة الرواتب والبدالت.  •

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس.  •

إدارة شؤون املوظفني.  •

وحدة الخدمات اإللكرتونية.  •
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اإدارة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س

تتوىل إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس من السعوديني واملتعاقدين، وتوفري الخدمات لهم واالهتامم التو�سيف

بهم ورعايتهم.

ترتبط مبدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.االرتباط

املهــــام

1-  التخطيط والتنظيم والتوجيه لجميع القرارات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

2-  اإلرشاف عىل اإلجراءات واملوضوعات املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

3-  دراسة القضايا واملشكالت املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.

4- املشاركة يف وضع خطة تنمية املوارد البرشية بالجامعة.

5- التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس غري سعوديني من خارج البالد وإجراء املقابالت الشخصية 

لهم ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتسهيل وصولهم إىل اململكة.

الدورات  لحضور  التدريس ومن يف حكمهم  هيئة  الفرصة ألعضاء  إتاحة  إىل  السعي   -6

التدريبية واملؤمترات العلمية ذات العالقة.

7- إصدار أوامر اإلركاب والتعديالت الالزمة لخط السري. 

8- ما تكلف به من أعامل.

اإدارة �سوؤون املوظفني

تتوىل إدارة شئون املوظفني بالجامعة، وتوفري الخدمات لهم واالهتامم بهم ورعايتهم.التو�سيف

ترتبط مبدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.االرتباط

املهــــام

1-  التخطيط والتنظيم والتوجيه لجميع القرارات املتعلقة مبوظفي الجامعة.

2- املشاركة يف وضع خطة تنمية املوارد البرشية بالجامعة.

3- القيام بتنفيذ وتطبيق النظم واللوائح اإلدارية من إجراءات اإلجازات بأنواعها والنقل 

ورفع املبارشات إىل الجهات املختصة.

4- تقييم أداء املوظفني والعاملني وإعداد ورفع التقارير الدورية عن سري العمل وتزويد 

العامدة باملهام الوظيفية )يومية ـ أسبوعية -شهرية( لكل موظف، وتحديد االحتياجات 

التدريبية لهم.

5- ضبط ومتابعة الغياب بعذر وبدون عذر واالستئذان ورفع التقارير الطبية للموظفني 

والعاملني للجهات املختصة.

6- تنفيذ وحفظ التعاميم والقرارات والتعليامت الصادرة من العامدة والواردة من الجهات 

املختلفة بالجامعة.

7- تنظيم أرشيف املعامالت وحفظها وتسهيل اسرتجاعها.

8- القيام بإجراءات تصنيف وحفظ ملفات منسويب العامدة من السعوديني واملتعاقدين.
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املهــــام

الخدمة  للوائح وانظمة وادلة وزارة  املوظفني وفًقا  9- تطبيق نظم وقواعد وإجراءات شؤون 

املدنية، ويتمثل ذلك يف االرشاف عىل الوحدات التابعة لإلدارة حسب اختصاصها وعملها.

10- تحديد الوظائف الشاغرة، نوعيتها، ورشوطها، وذلك بالتعاون مع اإلدارات واألقسام املختلفة، 

واإلعالن عن الوظائف املراد شغلها )املسابقة الوظيفية(. 

11- االتصال بوزارة الخدمة املدنية فيام يختص بإشغال الوظائف الشاغرة التي ينبغي التنسيق 

معها واتخاذ اإلجراء الالزم نحوها. 

12- االرشاف عىل اإلجراءات الالزمة نحو مستحقات العاملني من مكافآت وغريها. 

13- متابعة إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي. 

14- االرشاف عىل تجميع وتبويب املعلومات املتعلقة باالحتياجات الفعلية من املوظفني، وذلك 

بالتعاون مع وحدة التطوير اإلداري. 

15- االرشاف عىل تنظيم وحفظ ملفات وسجالت العاملني والتأكد من استيفائها لجميع البيانات 

الالزمة. 

16- االشرتاك يف إعداد مرشوع ميزانية الباب األول للمرشوع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة 

امليزانية واإلدارات األخرى ذات العالقة.

17- التعرف عىل مشاكل العاملني ذات الصلة بأعامل شؤون املوظفني وتقديم املشورة حولها 

للجهات املختصة بعد إجراء الدراسات الالزمة بشأنها. 

18- حرص كافة البيانات عن أوضاع العاملني وتصنيفها وتحليلها بحيث يسهل االستفادة منها.

19- تقديم املساعدات االستشارية الفنية الالزمة لكافة اإلدارات واألقسام يف الجامعة يف املسائل 

التي تتعلق بشؤون العاملني. 

20- التنسيق والتعاون مع وزارة الخدمة املدنية فيام يختص بتحوير الوظائف. 

21- مراقبة سري العمل يف الوحدات التابعة لإلدارة.

22- إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ومقرتحات تطوير العمل بها ورفعها إىل 

مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

23- القيام بأية مهام اخرى يكلف بها يف مجال اختصاصه.

الوحدات 
التابعة

وحدة التوظيف والعقود• 

وحدة الرتقيات والنقل• 

وحدة االستحقاقات• 

وحدة االجازات• 

وحدة التقاعد وإنهاء الخدمة• 
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اإدارة التعامالت االإلكرتونية 

التو�سيف
دعم أنشطة عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وتطويرها بشكل مستمر حيث 

تقوم الوحدة بأمتتت جميع اجراءات العامدة وتطويرها عىل بيئة نظم حديثة من أجل تسهيل 

الحصول عىل املعلومة.

ترتبط مبدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني .االرتباط

املهــــام

1- جمع وحفظ البيانات واملعلومات اإلحصائية ذات العالقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس 

واملوظفني.

والباحثني  للمسؤولني  واملوثوقة  الصحيحة  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  توفري   -2

واملهتمني.

3- إدارة موقع العامدة عىل شبكة االنرتنت.

4- دعم موقع الجامعة بالبيانات ذات الصلة.

5- إدارة نظام الرواتب والبدالت إلكرتونياً.

6. إدارة نظام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني  إلكرتونياً.

7- متابعة نظام مقيم إلكرتونياً.

8- إدارة نظام الشكاوى واالقرتاحات إلكرتونياً.

9- إدارة نظام املسابقات الوظيفية إلكرتونياً.

10- إدارة نظام التأمينات االجتامعية إلكرتونياً.

11- الدعم الفني للعامدة.

اإدارة الرواتب والبدالت

تهتم بإجراءات رصف جميع الرواتب والبدالت ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف الجامعة.التو�سيف

ترتبط مبدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- تأدية املستحقات الشهرية مثل الرواتب والبدالت واستحقاق اإلجازات.

2- إعداد رواتب وفورات البحوث.

3- إعداد وتأدية االستحقاقات األخرى مثل مكافآت املحارضات الزائدة ومستحقات املتعاونني.

4- أقساط الرواتب املتأخرة، االنتدابات، مكافآت خارج وقت الدوام.

5- التعديالت التي تطرأ عىل الرواتب وفق منوذج الحركة الشهرية.

6- خطابات إيقاف الرواتب ورصفها.

7- إعداد خطابات اسرتداد املبالغ الغري املستحقة.

8- فتح بطاقات التأدية ملنسويب الجامعة بداية كل سنة هجرية. 

9- تسجيل املسريات ومناذج العهد واالستبعاد من املرصوفات للرجوع إليها.
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قياس وتصحيح أداء العاملني يف الجامعة للتأكد من تحقيق أهداف الجامعة والخطط املوضوعة التو�سيف

لبلوغ هذه األهداف والتأكد من أنه تم تنفيذها بالشكل املطلوب.

ترتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

     حدد األمر السامي رقم 1107/ م املؤرخ يف 21/ 5 /1410هـ مهام إدارة املتابعة فيام ييل:

1- القيام بإجراءات الرقابة الالزمة يف مختلف أقسام الجامعة وما يرتبط بها من وحدات 

للتأكد من سالمة العمل وترشيد األداء.

2- القيام بحمالت متابعة )تفتيشية( ملختلف وحدات الجامعة وإداراتها والوحدات املرتبطة 

أو  الوظيفية  الواجبات  بأداء  القصور واكتشاف حاالت اإلخالل  للوقوف عىل مواطن  بها 

الرتاخي يف إنجاز األعامل بالتعاون والتنسيق مع الجهات املختصة يف الجامعة.

3- مراقبة سري العمل يف إدارات الجامعة وأقسامها والوحدات التابعة لها للتأكد من مطابقته 

لألنظمة واللوائح واإلجراءات املعتمدة.

واملالية  اإلدارية  املخالفات  للصالحيات حول   ً وفقا  إليها  تحال  التي  الشكاوى  4- فحص 

وغريها من املخالفات.

5- إجراء التحقيقات األولية أو االشرتاك يف التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة وفيام يحال 

إليها من مدير الجامعة أو ما تتلقاه من شكاوى من الجمهور بعد ثبوت جديتها وذلك وفقاً  

للتعليامت املتبعة يف هذا الشأن.

6- مراقبة انتظام دوام موظفي الجامعة والوحدات التابعة لها ومتابعة كشوفات حضور املوظفني 

وانرصافهم وإجراء ما يلزم حيال من يظهر عليه قصور يف ذلك وإحالته لإلدارة العامة لشؤون 

هيئة التدريس واملوظفني إلكامل الالزم مبا يتفق مع النظام وبعد موافقة صاحب الصالحية.

7- التخاطب مع هيئة الرقابة والتحقيق يف كل ما يختص بأعامل الهيئة ذات العالقة بالجامعة 

وفقا ً للصالحيات املفوضة.

8- العمل عىل تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجامعة.

9- تنظيم امللفات وحفظها واملعلومات الخاصة بأعامل املتابعة يف الجامعة بأسلوب يساعد 

عىل استخراجها بسهولة ويرس.

10- تقديم أي مقرتحات من شأنها تسهيل سري العمل وتحسينه يف الجامعة.

11- املساهمة يف تحديث اإلجراءات الخاصة بأعامل اإلدارة وتطويرها بالتعاون مع اإلدارات 

املختصة.

12- إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها وامللحوظات والتوصيات املتعلقة 

بتطوير العمل بها ومن ذلك عمل إحصاءات شهرية وسنوية عن الشكاوى واملخالفات وتبويبها 

واستخالص النتائج والدالئل ورفعها إىل املسئول املبارش.
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هو الشخص الذي يختص باإلرشاف عىل الشؤون املالية يف الجامعة، وتوفري جميع الخدمات املالية التو�سيف

ملختلف اإلدارات بالجامعة.

يرتبط مبعاىل مدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

اإلرشاف عىل تطبيق جميع األنظمة واللوائح والتعليامت والقرارات املالية الخاصة بالجامعة 

والتأكد من أدائها بكفاءة وفاعلية، خاصة الالئحة املنظمة للشؤون املالية يف الجامعات 

ملجلس  )الثانيـة(  الجلسة  يف  املتخذ   ،)2/6( رقم  العايل  التعليم  مجلس  بقرار  الصادرة 

التعليم املعقودة بتاريخ )1416/6/11هـ(، املتوج مبوافقة خادم الحرمني الرشيفني رئيس 

مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكريم رقم )7/ب/9045( 

هو  ملا  وفقاً  له  التابعة  اإلدارات  جميع  عىل  رقم2(،  )ملحق  )1416/6/27هـ(،  وتاريخ 

منصوص عليه يف هذه الالئحة، إضافة إيل املهام التالية:

1- متابعة تنظيم اإلدارات ذات العالقة به، والعمل عىل تحديث أساليب العمل                وإجراءاته، 

مبا يكفل إنجاز املعامالت املالية بسهولة، يف إطار ما تقيض به األنظمة واللوائح.

2- متابعة تأمني احتياجات وحدات الجامعة، من املواد واملعدات بالحصول عىل أفضل 

العروض، من ناحية الجودة والسعر ورسعة التوريد والصيانة عن طريق إدارة املشرتيات.

3- العمل عىل الحفاظ عىل أصول الجامعة، وممتلكاتها وصيانتها وتنميتها ومتابعة موجودات 

الجامعة يف جميع مستودعاتها، والسعي للوصول إىل الطريقة املثىل للتخزين حسب حالة 

وطبيعة ونوعية األصناف املخزنة والتأكد من سالمتها وتطبيق األنظمة واإلجراءات املستودعية 

واتخاذ السبل الكفيلة ملراقبة املخزون بشكل منظم ومستمر.

4- متابعة أعامل الجرد السنوي ملستودعات الجامعة، والجرد املفاجئ ملوجوداتها، وتكوين 

الجامعة وبيان  الرفع ملدير  الالزمة لذلك ومتابعة أعاملها، والرفع عام يستوجب  اللجان 

املستهلك،  من  التخلص  أسلوب  واقرتاح  عالجه،  أساليب  واقرتاح  وجد  إن  العجز  أسباب 

اللجان  وتكوين  بها،  الخاصة  والتعليامت  واملمتلكات،  املخزون  أنظمة  به  تقيض  حسبام 

الالزمة لذلك ورفع توصياتها ملدير الجامعة.

5- تكوين لجان تقدير االحتياجات والتأكد من أنها يف حدود مستويات التخزين املناسبة.

واإلدارية، يف حدود  التعليمية  لوحداتها  الجامعة  املستودعات يف  بالرصف عن  اإلذن   -6

والرتكيب  واالستالم  الفحص  محارض  واعتامد  األعيان،  توفر  وحسب  الفعلية  الحاجة 

واإلرجاع إىل املستودعات.
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اإليرادات  تحصيل  ومتابعة  الجامعة  ومستحقات  السلف  بتسديد  املطالبة  متابعة   -7

وإشعار أصحاب الحقوق من األشخاص أو الرشكات أو املؤسسات بوجود حقوقهم وعدم 

رفع املستحقات كأمانات إال بعد مخاطبة أصحابها، وميض املدة النظامية من تبليغهم بها.

العامة  اإلدارة  اختصاص  العروض والرتسية فيام يدخل يف  لجان فحص  تكوين  اقرتاح   -8

للشؤون املالية، والتوصية مبا يراه ملدير الجامعة حيال توصياتها.

املنافسات  التي تتطلب ظروف  البنكية  الكفاالت والضامنات  9- توقيع خطابات تجديد 

تحديدها، بعد موافقة صاحب الصالحية عىل ذلك.

10- اتخاذ اإلجراءات املناسبة عند اكتشاف أي مخالفة، أو ترصف يعرض أموال            الجامعة 

للخطر.

 " " و" ثامناً  " و" سابعاً  11- إصدار القرارات التنفيذية املالية املنصوص عليها يف " ثانياً 

وبعد موافقة صاحب الصالحية عليها وتيسري ما يتطلبه تنفيذها، ورصف ما هو مستحق 

ألصحابه من حقوق مالية، بعد استيفاء املطلوب لرصفها من التقارير ونحوها.

12- املوافقة عىل متويل صندوق الجامعة يف حدود أدىن ما يفي بالغرض، وال يعرضه للخطر 

أو الخوف عليه واتخاذ االحتياطات الالزمة لذلك.

13- املوافقة عىل مناقلة العهد بني األفراد واإلدارات واألقسام، متى كان هناك حاجة لذلك، 

والعرض عام يتطلب األمر العرض عنه منها.

امليزانية  إدارة  مع  والتنسيق  الجامعة،  ميزانية  ببنود  الخاصة  االعتامدات  متابعة   -14

والتخطيط يف ذلك.

15- اعتامد تقارير األداء الوظيفي عن منسويب اإلدارات املرتبطة به وإعداد تقارير األداء 

عن مديري اإلدارات املرتبطة به ورفعها لصاحب الصالحية لالعتامد واإلبالغ عن مبارشة 

املوظفني أعاملهم، وتركهم لها.

املتدربني               مستحقات  ورصف  الجامعة  موظفي  تدريب  وبدل  رسوم  سداد  متابعة   -16

واملبتعثني وأي مرصوفات أخرى مستحقة لهم نظاماً عىل أن يكون قد سبق ذلك موافقة 

صاحب الصالحية عىل ترشيح األشخاص أو إرسالهم لهذا الغرض.
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اإلدارة  اختصاص  يف  يدخل  مام  ونحوها  التسوية  وأذون  الدفع  أوامر  عىل  التوقيع   -17

العامة للشؤون املالية.

18- املوافقة عىل رصف السلف املطلوبة من ميزانية الجامعة مع مراعاة ما ورد يف املادة 

التي ترصف عليها  البنود  بعد تحديد  العامة،  املؤسسات  ميزانيات  الخامسة من مرسوم 

ومتابعة تسديدها بعد الوقت املحدد الستعاملها فيام خصصت له.

19- املوافقة عىل منح اإلجازات العادية واالضطرارية ملنسويب اإلدارات املرتبطة به، عدا 

مديري تلك اإلدارات فإنه يلزم موافقة مدير الجامعة عىل متتعهم بها قبل اتخاذ أي قرار 

اإلجراءات  واملوظفني  التدريس  هيئة  لشؤون  العامة  اإلدارة  وتستكمل  بشأنها،  تنفيذي 

النظامية الخاصة بها.

20- إصدار خطابات التعميد بالرشاء لجهات التوريد بعد موافقة صاحب الصالحية عىل 

مبدأ الرشاء، إذا زاد مبلغ الرشاء عن عرشين ألف ريال، وبعد التأكد من توافر االعتامدات 

املالية الالزمة.

املعلومات  تقنية  والتشغيل وبرامج  والصيانة  والرتكيب  التوريد  بتوقيع عقود  األذن   -21

واالستشارات الهندسية مبا ال يتجاوز مليون ريال.

22-  الرشاء املبارش مبا ال يزيد عن خمسامئة ألف ريال، بعد التأكد من توفر االعتامدات 

املالية، مع مالحظة اختصاصات اللجان ذات العالقة.

23-  املوافقة عىل تكوين اللجان املؤقتة يف اإلدارات املرتبطة به. واقرتاح اللجان الدامئة فيها.

24-  توجيه الدعوات واالتصال مبارشة بالرشكات واملؤسسات للدخول يف املنافسات العامة 

واستكامل متطلباتها، فيام يدخل ضمن اختصاصاته.

للرد عىل  السنوي وإحالته إىل جهة االختصاص  الحسابات ربع  تقرير مراقب  تلقي   -25

بالنسبة  الجامعة  مدير  إىل  األمر  –ورفع  وجدت  إن   – األخطاء  وتصحيح  امللحوظات 

للمخالفات الظاهرة.

26- االتصال املبارش بنظرائه يف الوزارات واملصالح الحكومية وغريها يف كل ما يدخل يف 

اختصاصه.

عنها  والرفع  أنواعها  األختام وتحديد  الجامعة ووحداتها من  إدارات  احتياج  دراسة   -27

بطلب تأمينها عن طريق إدارة املشرتيات ومتابعة تسليمها إىل جهاتها.
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29-  دراسة ما تحتاج إلية الجامعة من املطبوعات والنامذج وتحديد أنواعها والرفع عنها 

بصيغتها النهائية بطلب تأمينها عن طريق إدارة املشرتيات.

30- تحديد االحتياج من اللوحات اإلرشادية الخارجية والداخلية لوحدات الجامعة وتحديد 

أنواعها وعباراتها ثم الرفع عنها بصيغتها النهائية بطلب تأمينها عن طريق إدارة املشرتيات.

31- رفع تقرير سنوي ملدير الجامعة عن أداء اإلدارات التابعة له وإنجازاتها.

االإدارات 
التابعة

يتبع املرشف العام عىل الشؤون املالية ما ييل:

• نائب املرشف العام 

• مساعد املرشف العام 

• اإلدارة املالية. 

• إدارة التخطيط وامليزانية.

• إدارة املشرتيات.

• إدارة املستودعات. 

• إدارة العهد مراقبة املخزون.

     وتعمل هذه اإلدارات وفقاً للمواد الواردة بالالئحة املنظمة للشؤون املالية يف الجامعات 

الصادرة بقرار مجلس التعليم العايل السابق اإلشارة إليها.
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االإدارة املاليـــة

التو�سيف

تهتم بكافة اإلجراءات املالية املتعلقة بالرصف من اعتامدات امليزانية السنوية للجامعة وتحصيل 

الواردات وإثبات ذلك محاسبياً يف دفاترها النظامية لتتمكن من إعداد الحسابات الختامية بطريقة 

نظامية بنهاية العام املايل.

ترتبط باملرشف العام عىل الشؤون املالية.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- املطالبة بتسديد السلف بعد انتهاء املدة الكافية لرصفها.

2- متابعة إرسال الشيكات إىل الجهات الرسمية والشخصية بعد اكتاملها.

3- متابعة رصف املطالبات املستحقة عىل الجامعة للوزارات واملؤسسات العامة واألشخاص 

وما يف حكمها.

4- تنفيذ القرارات بعد صدور املوافقة الرصيحة عليها من صاحب الصالحية فيام هو من 

اختصاص إدارته مع ذكرها يف القرار.

5- تلقي ملحوظات ديوان املراقبة العامة واستفساراته ودراستها مع اإلدارات املعنية.

6- رفع تقرير سنوي عن أعامل اإلدارة وانجازاتها.

7- يقوم من يكلف بالقيام بعمل اإلدارة مقام مدير اإلدارة عند غيابه.

8- العمل عىل تطوير وتحويل العمل يف اإلدارة املالية للعمل اإللكرتوين.
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اإدارة التخطيط وامليزانية

التو�سيف
تعنى بإعداد مرشوع ميزانية الجامعة وخطة الرصف وتنفيذ االرتباطات املالية، وما يتعلق 

بالعملية التخطيطية ومتابعتها، وإعداد التقارير السنوية وكذلك القيام باألعامل التي تدخل 

يف مجال اختصاصها التي توكل اليها من قبل اإلدارة العليا بالجامعة.

ترتبط باملرشف العام عىل الشؤون املالية.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

أوال: التخطيط:

اقرتاح سياسات وبرامج ومشاريع الخطط الخمسيّة للجامعة وعرضها عىل معايل مدير . 1

الجامعة.

إعداد تقارير متابعة الخطة السنوية بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتخطيط .. 2

إعداد دراسة ملتابعة وتقييم الخطط بصورة دوريّة وتقديم التقارير عن سري التنفيذ.. 3

تحديد االحتياجات الفعلية من القوى البرشية عىل ضوء حاجة العمل بالتنسيق مع . 4

اإلدارة العامة لشؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني .

واقرتاح . 5 الجامعة  للتنمية  الخمسية  الخطة  إعداد  يف  املختصة  الجهات  مع  االشرتاك 

الربامج الزمنية املتعلقة بتنفيذ الخطط التشغيلية املعتمدة للجامعة حال تبليغها من 

وزارة االقتصاد والتخطيط . 

إعداد التقرير السنوي ملتابعة تنفيذ الخطة وفقا ملتطلبات وزاريت االقتصاد والتخطيط . 6

ووزارة التعليم.

الدرايس . 7 العام  الجامعة خالل  وإنجازات  نشاطات  أوجه  عن  السنوي  التقرير  إعداد 

وإقراره من مجلس الجامعة ليك يقوم برفعه إىل مجلس التعليم . 

جمع وتدقيق وتصنيف وعرض البيانات اإلحصائية الخاصة بكل ما يتعلق بنالتعليم,امعة . 8

املختلفة وإجراء التحليل اإلحصايئ. 

للنامذج املبلغة من وزارة التعليم ,لطالب . 9 إعداد الكراسات اإلحصائية الدورية وفقاً 

وطالبات الجامعة والقوى العاملة . 

تزويد الجهات املعنية والرسمية بالبيانات واإلحصائيات واملعلومات الخاصة بالجامعة. . 10

القيام بأية أعامل أخرى توكل إليها وتدخل يف مجال اختصاصاتها.. 11



69

تابع اإدارة التخطيط وامليزانية

املهــــام

ثانياً: امليزانية:

تلقى ميزانية الجامعة وعرضها عىل اإلدارة العليا.. 1

تبليغ امليزانية بعد صدورها للوحدات بعد صدورها للوحدات ذات العالقة بالجامعة . 2

لبدء التنفيذ وفقاً للقواعد والتعليامت باملرسوم املليك باعتامد امليزانية وإصدارها.

إعداد مذكرة توضيحية ألهم مؤرشات ميزانية العام املايل الجديد.. 3

متابعة تنفيذ امليزانية.. 4

تجميع البيانات وإعداد االحصائيات املتعلقة بامليزانية.. 5

إعداد تقرير إيرادات الجامعة يف النظام املايل يف حال تبليغ الجامعة مبيزانيتها.. 6

الجديد . 7 االقتصادي  للتصنيف  وفقاً  الجامعة  ميزانية  مرشوع  إلعداد  خطة  وضع 

العالقة كالكليات  الجامعة ذات  الحكومة(، والتنسيق مع وحدات  )إحصاءات مالية 

والعامدات واملراكز واإلدارات فيام يتعلق بالبيانات الالزمة إلعداد مرشوع امليزانية.

يف . 8 إدراجها  قبل  الجامعة  جهات  من  املقدمة  امليزانية  مرشوعات  ودراسة  مناقشة 

مرشوع ميزانية الجامعة.

للتعليامت . 9 الجامعة وفقاً  املتعلقة مبرشوع ميزانية  والبيانات  املعلومات  كافة  إعداد 

والنامذج الصادرة من وزارة املالية يف هذا الشأن.

مذكرة . 10 به  مرفقاً  املرشوع  رفع  يتم  النهائية،  صورته  يف  امليزانية  مرشوع  إعداد  بعد 

ايضاحية كاملة إىل مجلس الجامعة للنظر يف اعتامده.

إعداد التعديالت عىل مرشوع امليزانية، وفقاً لرأى اإلدارة العليا.. 11

العالقة . 12 ذات  الخارجية  والجهات  الجامعة  قطاعات  من  وغريها  العليا  اإلدارة  تزويد 

باملعلومات والبيانات التي تطلب من امليزانية.

دراسة ما قد يحدث للرصف من عجز يف بعض االعتامدات لبنود وبرامج ومشاريع . 13

أبواب امليزانية من خالل دراسة املوقف املايل.

متابعة إجراءات املناقلة املالية بني البنود لتسدسد املستحقات وتدبري الفروقات.. 14

دراسة تدبري وتكاليف واعتامدات املشاريع ذات العجز.. 15
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تابع اإدارة التخطيط وامليزانية

املهــــام

إعداد مرشوع املناقالت بني البنود واملشاريع ورفعها إىل وزارة املالية أو وزارة التعليم . 16

للموافقة عليها.

إدخال املناقالت التي متت املوافقة عليها وتنفيذها بني بنود امليزانية وأبوابها.. 17

رفع تقرير دوري ملعايل مدير الجامعة ولسعادة وكالء الجامعة عن متابعة الرصف عىل . 18

أبواب امليزانية بالتنسيق املبارش مع اإلدارة املالية بالجامعة.

االشرتاك يف إعداد مناذج تحوير وظائف التشكيالت اإلدارية والفنية بالجامعة التي يتم . 19

رفعها لوزارة الخدمة املدنية. 

املشاركة يف إعداد تصنيف وترميز الوظائف املعتمدة بتشكيالت أعضاء هيئة التدريس، . 20

اإلدارية والفنية، الصحية، املستخدمني، العامل.

تنفيذ االرتباطات املالية لجميع أبواب امليزانية مع مراعاة رضورة االرتباط مسبقاً قبل . 21

إجازة أي رصف أو تسوية عىل حساب املرصوفات.

املتابعة املستمرة لتحفيز اإلدارات بالجامعة عىل رسعة إنهاء إجراء املعامالت املرتبطة . 22

عليها حتى يتم رصفها قبل إيقاف الرصف عىل بنود امليزانية.

إعداد الدراسات واملذكرات املالية الالزمة الصدار القرارات الوزارية للمناقالت بن بنود . 23

وبرامج ومشاريع ميزانية الجامعة.

املشاركة يف وضع ميزانية ألبواب وبنود ومشاريع الجامعة للخطط الخمسية.. 24

التعليم، . 25 وزارة  املالية،  وزاة  العالقة)  ذات  واإلدارات  الوزارات  استفسارات  عىل  الرد 

وزارة االقتصاد والتخطيط(

القيام بأى أعامل أخرى توكل إليها وتدخل يف مجال إختصاصها. . 26
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اإدارة امل�ســــرتيات

التو�سيف

تأمني احتياجات الجامعة من املستلزمات املكتبية والتعليمية واألجهزة العلمية والطبية ولوازم 

مع  التنسيق  من خالل  ذلك  يتطلبه  وما  والخارجي  املحيل  الرشاء  طريق  عن  وذلك  املختربات 

اإلجراءات  واستكامل  ودراستها  عروض  وطلب  واملواصفات،  الرشوط  لوضع  الطالبة  الجهات 

وإجراءات  استالمها  إجراءات  استكامل  حتى  ومتابعتها  الرشاء  أوامر  وإصدار  للتأمني،  النظامية 

رصف املستحقات املرتتبة عليها. 

ترتبط باملرشف العام عىل الشؤون املالية.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- استقبال طلبات اإلعالن عن املنافسات من وحدات الجامعة بعد موافقة صاحب الصالحية 

عليها والتأكد من استيفائها للجوانب النظامية ومتابعة اإلعالن عنها يف الصحف املحلية 

والجريدة الرسمية.

2- إبالغ الكليات واإلدارات بتأمني ما تتم املوافقة عليه من صاحب الصالحية بعد التأكد        

من توفر االعتامدات وبعد االرتباط عىل املبلغ املطلوب.

بذلك  والرفع  بشأنها  والتوصية  ودراستها  والعقارات  الدور  استئجار  طلبات  استقبال   -3

مخول  هو  ممن  العقود  إبرام  بعد  الرصف  استامرات  إعداد  ثم  واملالية  اإلدارية  للجنة 

بتوقيعها وتأدية ما يرصف يف السجالت املعدة لهذا الغرض.
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اإدارة امل�ســــتودعات 

التو�سيف

حفظ املواد ورصفها للوحات األكادميية واإلدارية بالجامعة، وتيسري العمل فيها وينظمها 

قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية وما تصدره وزارة املالية  من تعليامت يف هذا الشأن 

واالنظمة املتبعة يف الجامعة. 

ترتبط باملرشف العام عىل الشؤون املالية.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- الرفع عن املواد واألعيان التي يتطلبها العمل كلام قاربت عىل النفاد.

2- اإلرشاف الكامل عىل مستودعات الجامعة وفروعها وتنظيمها وفق التعليامت املوضوعة 

لذلك واقرتاح تطوير العمل فيها.

تنتهي مدة خدمته يف  والتعليمية ممن  اإلدارية  الجامعة  تسلم عهد وحدات  متابعة   3

الجامعة    أو ينتقل من عمله أو تنتهي مدته حتى يتم تنزيلها من عهدته ويخيل طرفه 

ويرتبط إخالء الطرف بتوقيع مدير هذه اإلدارة.

4- دراسة أساليب الحفظ يف املستودعات بالجامعة وما عند الجهات األخرى واقرتاح ما 

يلزم لتطويرها وفق األنظمة الصادرة يف هذا الشأن من الجهات املختصة يف الدولة.

5- القيام بجوالت عىل مستودعات الجامعة وتقديم املشورة للعاملني فيها ورفع تقارير 

املنظمة  اللوائح  وفق  والنامذج  البيانات  عىل  والتوقيع  لها  الدوري  الجرد  ومتابعة  عنها 

لذلك.

6- رفع تقرير سنوي عن أعامل اإلدارة.
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اإدارة العـــهد ومراقبــة املخزون

التو�سيف
تعنى بالحفاظ عىل املال العام بالرقابة عىل موجودات الجامعة وقيدها وحفظ املستندات املؤيدة 

لذلك، واملراقبة عىل املستودع العام ومستودعات الفروع التابعة للجامعة، وضبط عملية الرصف من 

املستودع العام ومستودعات الفروع وفقاً للامدة )24( من قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية.

ترتبط باملرشف العام عىل الشؤون املالية.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- مسك بطاقات مراقبة صنف مناظرة لبطاقات الصنف بهدف الرقابة عىل حركة األصناف 

يف املستودعات ويتم القيد يف تلك البطاقات من واقع املستندات املؤيدة.
2- مسك بطاقات عهدة األصناف املستدمية املرصوفة كعهدة شخصية للموظفني وكذا بطاقات 

عهدة األصناف املستدمية املرصوفة يف عهدة اإلدارات واألقسام واملواقع التابعة للجامعة.

3- حفظ املستندات املؤيدة للقيود.

4- القيام بكل ما يتعلق بإجراءات وضبط قيود حركة األصناف يف البطاقات.

5- إجراء مطابقة عىل فرتات دورية للقيود الواردة يف بطاقات مراقبة الصنف عىل تلك 

الواردة يف بطاقات الصنف.

6- حرص ومتابعة األصناف التي يتقرر إصالحها أو منحها أو بيعها او إتالفها مبوجب تقارير 

دورية ترسل للمرشف العام عىل الشؤون املالية.

7- تزويد الجهات ذات العالقة بالبيانات واملعلومات املستودعية الالزمة يف حال حدوث 

عجز أو فقد أو تلف أو غري ذلك كتقدير االحتياجات السنوية. 

8- إجراء مطابقة شهرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف يف املستودعات مع ما يقابلها 

من أرصدة مسجلة يف بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام القيود. 

9- االشرتاك مع لجان يف تحديد املعدالت الخاصة بتموين غرف اإلمداد والطوارئ واملواقع 

ومع لجان أخرى حسب الحال. 

10- إعداد بيانات عن قيمة العجز والزيادة يف أرصدة األصناف من واقع استامرات وتقارير 

لجان الجرد أو تقارير ديوان املراقبة العامة. 

11- فحص البيانات الخاصة بالراكد واملكدس من املخزون وإبداء التوصيات بشأنها.

12- تقرير ما يلزم بشأن تخزين األصناف أو رصفها مبارشة. 
13- دارسة تقارير الجرد واستخراج أرصدة املخزون ووضع قيمة لها يف نهاية كل سنة مالية.

14- إجراء عمليات الجرد وفق ما ورد يف املادة )27( واملادة )28( من قواعد وإجراءات 

املستودعات الحكومية وهي: 

أ - الجرد الكيل: ويتم بجرد جميع أصناف املخزون يف املستودعات املركزية والفرعية دفعة 

أو لجان تشكل من غري املسؤولني عن عهد  األقل بواسطة لجنة  واحدة مرة كل سنة عىل 

املستودعات أو قيوداتها بقرار من مدير الجامعة يكون من بني أعضائها أحد املختصني من 
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مكتب مدير اجلامعة

تقديم جميع الخدمات التسهيلية واملكتبية ملدير الجامعة، واإلرشاف عىل موظفي املكتب.التو�سيف

يرتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

1- تنظيم مواعيد املقابالت واالجتامعات والزيارات ملدير الجامعة.

2- استالم الربيد الخاص مبدير الجامعة، وكذلك املعامالت التي تحتاج إىل توجيه أو توقيع 

وعرضها عليه وتنفيذ تعليامته بشأنها.

ومتابعة  الجامعة  مدير  لتوجيهات  وفقاً  الصادرة  املراسالت  تصدير  إجراءات  إنهاء   -3

إجراءات تصديرها.

4- استقبال الزوار واملراجعني ملدير الجامعة.

5- تبليغ ما يصدر من مدير الجامعة من تعليامت وتوجيهات للوحدات اإلدارية املرتبطة به.

6- حفظ املستندات واألوراق الخاصة مبكتب مدير الجامعة، وصياغة وكتابة وتعميم ومتابعة 

وأرشفة مراسالت وقرارات مدير الجامعة.

7- استقبال االتصاالت الهاتفية الواردة ملدير الجامعة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

8- إعداد تقارير دورية بإنجازات ونشاطات املكتب وتقديم االقرتاحات الالزمة لتطوير العمل 

ورفعها ملدير الجامعة. 

9- اإلرشاف اإلداري عىل موظفي مكتب مدير الجامعة، وتوزيع العمل ومتابعته.

10- حضور جلسات مجلس الجامعة وصياغة املحارض الخاصة به ومتابعة ما يتم االتفاق 

عىل تنفيذه.

11- تدريب املوظفني وتعريفهم باألعامل الجديدة.

12- تأدية ما يسند إليه من أعامل من قبل مدير الجامعة. 

إدارة العهد ومراقبة املخزون وعضو فني إن اقتىض الحال وبالنسبة لغرف اإلمداد والطوارئ 

الحال أو أكرث مبعرفة  أو املوقع يجوز أن توكل مهمة الجرد لعضوين وآخر فني أن اقتىض 

رئيس الفرع أو الوحدة.

ب -  الجرد الكيل املستمر: ويتم بجرد أصناف املخزون يف املستودعات املركزية والفرعية 

– بصفة مستمرة عىل مدار السنة – بواسطة لجان الجرد بالتنسيق مع إدارة املستودعات.

ج - الجرد الجزيئ: ويتم بجرد بعض أصناف املخزون والعهد من األصناف املستدمية بطريقة 

مفاجئة، ويجوز االكتفاء بالجرد الكيل أو الجرد الكيل املستمر عن جرد التسليم والتسلم 

منها، رشط  أي  من  مبارشة  االنتهاء  عند  ذلك  إذا حدث  املستودعات  املسؤولني عن  بني 

أو  الفرع  رئيس  أو  املستودعات  إدارة  مدير  وتصديق  واملستلم  املسلم  من  كل  موافقة 

الوحدة عىل ذلك.



75

املراقـــب املالــي

التو�سيف

يكون للجامعة مراقب مايل ومساعد له أو أكرث وفقا لحاجة العمل يختارهم مجلس الجامعة 

بناًء عىل ترشيح مجلس الجامعة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد يكونون مسئولني أمام 

 ، مجلس الجامعة، ويف حالة غياب املراقب املايل أو قيام عذر مينعه من مبارشة أعامله 

يكلف مدير الجامعة مساعده بعمله ويرفع بذلك ملجلس الجامعة، وفقاً لنص املادة 20 من 

رقم  العايل  التعليم  بقرار مجلس  الصادرة  الجامعات  املالية يف  للشؤون  املنظمة  الالئحة 

)1416/6/11هـ(،  بتاريخ  املعقودة  التعليم  ملجلس  )الثانيـة(  الجلسة  ىف  املتخذ   ،)2/6(

املتوج مبوافقة خادم الحرمني الرشيفني رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس التعليم العايل 

بالتوجيه الربقي الكريم رقم )7/ب/9045( وتاريخ )1416/6/27هـ(  ) ملحق 3 (.

االرتباط
يرتبط مبدير الجامعة، وينوب عنه يف مامرسة الصالحيات حال غيابه أو قيام عذر مينعه 

من مبارشة أعامله مساعده أو أقدم مساعديه يف حال تعددهم بتكليف من مدير الجامعة 

ويرفع بذلك ملجلس الجامعة.

املهــــام

وفقاً ملا ورد بالالئحة سالفة الذكر عىل النحو التايل:

مادة)21(:

يراعي فيمن يختار مراقبا ماليا، أو مساعداً له أن يكون سعودي الجنسية، متصفا باألمانة، 

ونقاء السرية، وتتوافر يف الكفاءة املهنية من حيث التأهيل العلمي، والخربة العملية.

مادة)22(: 

لنظام  والتحصيل تسري طبقاً  أن جميع عمليات الرصف،  التحقق من  املايل  املراقب  عىل 

مجلس التعليم العايل والجامعات، وما ورد يف الالئحة.

مادة)23(:

ال يرصف أي مبلغ إال بإجازة املراقب سواء كان الرصف بأمر دفع، أو بشيك أو بحواله.

مادة)24(:

ال يجوز رصف أي مبلغ من أموال الجامعة إال مبوجب املستندات األصلية، ويف حالة الرصف 

مبوجب صور املستندات، أو مبوجب بدل فاقد فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليامت السارية.

مادة)25(:

عىل املراقب املايل أن يتأكد من وجود اعتامد للرصف يف ميزانية الجامعة ، ومن وجود 

نظام أو أوامر من الجهة املختصة بالجامعة بإقرار الرصف ، وعليه أن ميتنع عن التوقيع 

عىل املستندات إذا وجد أنها مخالفة لقواعد امليزانية املعتمدة من للجامعة ،أو مخالفة 

القواعد لألنظمة واللوائح املطبقة بالجامعة ،أو التعليامت املالية للميزانية والحسابات مع 

بيان أسباب االمتناع كتابة ، وإذا حدث خالف عىل الرصف بني املراقب املايل ومدير الشئون 

املالية، يرفع األمر ملدير الجامعة متضمنا الرأيني معا وقرار مدير الجامعة يف هذا الشأن 

واجب التنفيذ ، فان مل يقتنع املراقب املايل بقرار مدير الجامعة فعليه )بعد التنفيذ( إعداد 

تقرير يرفع إىل مجلس الجامعة ، وقراره يف ذلك نهايئ .
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مادة)26(:

عىل املراقب املايل مراجعة السجالت املحاسبية مرة كل ثالثة أشهر عىل األقل، والتأكد من 

أن جميع القيود املحاسبية قد متت وفقاً ألحكام هذه الالئحة، ولقواعد املحاسبة املتعارف 

عليها.

مادة)27(:

عىل املراقب املايل بصفة خاصة، الواجبات اآلتية:

)أ(التحقق من أن كافة أموال الجامعة ملنقولة والثابتة، تستعمل يف اإلغراض التي خصصت 

من اجلها، وان لدى اإلدارات املعينة من االجراءت ما يكفل سالمة هذه األموال وحسن 

استعاملها واستغاللها.

تطبيقها،  من  للتحقق  بها،  املعمول  واملحاسبية  املالية  واللوائح  األنظمة،  متابعة  )ب( 

وكفايتها، ومالءمتها، وتقديم مقرتحاته للجامعة. 

)ج( فحص العهد واألمانات بصفة دورية كل ثالثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ يف هذين 

الحسابني دون مربر.

)د( التأكد من تطبيق قواعد املستودعات واإلرشاف عىل عملية الجرد وسالمة إجراءاته.

مادة)28(: يشرتك املراقب املايل يف عضوية لجنة فحص العروض بالجامعة.

مادة)29(: للمراقب املايل، ومن يكلفون بالرقابة عىل املستودعات واألعامل املالية، حق 

الجهات  وعىل  مهمتهم  ألداء  الالزمة  واملعلومات  البيانات،  كافة  واالطالع عىل  الحصول، 

املختصة بالجامعة التعاون معهم.
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االإدارة القانونـــية

التو�سيف

تقديم رأي فني قانوين دقيق، وذلك بإبداء الرأي يف املسائل القانونية املختلفة ومراجعة كافة 

إىل  باإلضافة  اإلدارية،  التحقيقات  قانونية، وإجراء  العقود واالتفاقيات ونظمها يف صورة 

اإلدارية  القرارات  ومراجعة  وإعداد  املختصة،  الجهات  أمام  القضايا  تويل  ومبارشة  متثيل 

املتعمقة،  القانونية  النظر  تحتاجها وجهة  التي  الخطابات  بأعاملها، وصياغة  الصلة  ذات 

وغريها من األعامل التي تكلف بها.

ترتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- متثيل الجامعة أمام ديوان املظامل والجهات القضائية األخرى واللجان العاملية يف جميع 

القضايا التي تكون الجامعة طرفاً فيها.

2- إعداد التفسري التطبيقي لألنظمة واللوائح عند الطلب.

أو غريهم  الجامعة  منسويب  القانونية سواء من  لإلدارة  ترد  التي  التظلامت  النظر يف   -3

والرفع بالرأي النظامي إىل صاحب الصالحية.

4- مراجعة محارض مجالس الكليات واملعاهد والعامدات واملراكز والصناديق والجمعيات 

وإبداء املالحظات النظامية ملدير الجامعة.

5- إعداد الصياغة القانونية لجميع العقود واللوائح والقرارات الالئحية وقرارات التأديب.

6- االشرتاك يف لجان التحقيق.

7- دراسة املعامالت التي تتضمن مشاكل نظامية وإبداء الرأي لصاحب الصالحية.

8- اإلرشاف عىل الشؤون القانونية بالجامعة، والتي تتضمن ما ييل:

- القضايا التي تخص الجامعة.

- التحقيقات اإلدارية داخل الجامعة.

- تطبيق اللوائح والقوانني والقرارات.

- الشكاوى والتظلامت.

- العقود واالتفاقيات.

9- إبداء الرأي يف األمور القانونية، وتوضيح اإلشكاليات املتعلقة بذلك.

مدير  إىل  ورفعها  اإلدارة،  ألعامل  سنوية  ربع  دورية  وتقارير  سنوي،  تقرير  إعداد   -10

الجامعة.

11- تنفيذ ما تكلف به من أعامل من مدير الجامعة.
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وحــدة املراجعة الداخليــة

التو�سيف
تتوىل أعامل املراجعة الداخلية بالجامعة عن طريق مامرسة االختصاصات املخولة لها مبقتيض 

أحكام الالئحة املوحدة لوحدات املراجعة الداخلية يف األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة، 

والتي صدرت مبوجب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 129 يف 1428/4/6ه. )ملحق رقم 3(.

ترتبط مبدير الجامعة، وفقاً للامدة الثانية من الالئحة املوحدة لوحدات املراجعة الداخلية يف االرتباط

األجهزة الحكومية واملؤسسات العامة.

املهــــام

    مع عدم اإلخالل بأنواع املراجعة األخرى املقررة نظاما، حددت الالئحة مهام وحدة 

املراجعة الداخلية، حيث تختص مبا ييل:

1. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك النظام املحاسبي، للتحقق من سالمتها ومالمئتها، 

وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقرتاح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها مبا يكفل 

حامية أموال الجهة وممتلكاتها من االختالس أو الضياع أو التالعب ونحو ذلك. 

2. التأكد من التزام الجهة باألنظمة واللوائح والتعليامت واإلجراءات املالية، والتحقق من 

كفايتها ومالمئتها. 

3. تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات واملسؤوليات وفصل 

االختصاصات املتعارضة وغري ذلك من الجوانب التنظيمية. 

4. تقويم مستوى إنجاز الجهة ألهدافها املوضوعة، وتحليل أسباب االختالف إن وجد. 

5. تحديد مواطن سوء استخدام الجهة ملواردها املادية والبرشية، وتقديم ما ميكن الجهة 

من معالجتها وتالفيها مستقبال. 

6. فحص املستندات الخاصة باملرصوفات واإليرادات بعد إمتامها للتأكد من كونها صحيحة 

نظامية. 

7. فحص السجالت املحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسالمة التوجيه املحاسبي. 

8. مراجعة القيود واالتفاقيات املربمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها. 

أن  من  والتحقق  ومستنداتها،  وسجالتها  دفاترها  وفحص  الصناديق  أعامل  مراجعة   .9

الجرد قد تم وفقا للقواعد واإلجراءات املقررة. 

10. مراجعة أعامل املستودعات، وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها، والتحقق من أن 

الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد متت وفقاً للقواعد واإلجراءات املقررة. 

11. مراجعة التقارير املالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى 

موافقتها لألنظمة واللوائح والتعليامت والسياسات التي تطبقها الجهة. 

12. تقديم املشورة عند بحث مرشوع املوازنة التقديرية للجهة. 

13. قيام الوحدة باألعامل التي يكلفها املسؤول األول يف الجهة وذلك يف مجال اختصاصاتها 

املشار إليها يف هذه الالئحة. 
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اإدارة امل�ســـــاريع

التو�سيف

تعمل اإلدارة عىل تسهيل أداء الجامعة لرسالتها، وخدمة الجامعة واملجتمع يف إدارة وإنشاء 

واإلنشاء،  اإلدارة  مجال  يف  املشاريع  وكفاءة  جودة  وضبط  عليها،  واإلرشاف  املشاريع 

والعمل عيل رفع كفاءة استثامر املوارد البرشية واملادية املتاحة، لصالح املرشوعات الحالية 

واملستقبلية، وتذليل الصعوبات التي تعرتض إنجاز املرشوعات أو تساهم يف تقليص جودتهاً.

ترتبط مبدير الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهام إدارة املشاريع ما ييل:

مدير  عىل  الدراسات  نتائج  وعرض  للجامعة  الجديدة  املشاريع  دراسة  يف  املساهمة   -1

الجامعة.

2- املشاركة يف إعداد املستندات الخاصة بالعقود ذات السمة اإلنشائية.

3- املشاركة يف فحص العروض وتحليلها ومتابعة إجراءات الرتسية واقرتاح أساليب اإلرشاف 

واملتابعة.

4- العمل عىل تطوير العمل باإلدارة وجلب الطاقات املؤهلة للعمل بها نظراً  ملا لها من أهمية 

فنية يف مستقبل مشاريع الجامعة.

الجهات  تعده  ملا  واملراجعة  الصغرية  للمشاريع  إعدادها  املمكن  املخططات  إعداد   -5

االستشارية مام يختص بالجامعة.

6- متابعة املصمم املتعاقد معه عىل تصميم املدينة الجامعية واستالم املشاريع املنتهية 

متهيداً لطرحها يف منافسات عامة.

7- متابعة املشاريع والتأكد من تنفيذ الخطة الزمنية بالتنسيق مع املكتب املرشف عىل هذه 

املشاريع ورفع تقرير دوري ملدير الجامعة والجهات ذات العالقة خارج الجامعة.

8- التنسيق والتعامل مع املقاولني واالستشاريني ورفع طلباتهم واستفساراتهم والرد عليها.

9- طرح املشاريع للمنافسة للحصول عىل أفضل العروض من الناحية الفنية واملالية.

10- التعامل مع متطلبات واستفسارات الجهات املختلفة داخل الجامعة او خارجها فيام يتعلق 

باملشاريع.

ضد  املرفوعة  القضايا  يف  املظامل  ديوان  أمام  دفاعها  يف  القانونية  اإلدارة  مساعدة   -11

الجامعة حيث تقوم بإعداد املعلومات والوثائق املتعلقة بهذه القضايا.

12- تشكيل لجان تقويم ودراسة العروض املقدمة لتنفيذ مشاريع الجامعة.

13- اقرتاح قوائم املقاولني الذين يدعون للدخول يف املنافسات املحدودة للتنفيذ.

14- متابعة أعامل الرصف عىل املرشوعات وفق ما تم انجازه من أعامل.
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15- اقرتاح أسامء لجان االستالم االبتدايئ واالستالم النهايئ ألعامل املشاريع املنتهية.

16- تقديم املشورة الفنية ملن يطلبها من وحدات الجامعة مثل التعديالت يف وحدات الجامعة.

17- العمل عىل تحقيق أقىص استفادة ممكنة من القوى العاملة حسب اإلمكانيات املتاحة.

18- إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي لجميع املوظفني وفق التعليامت املنظمة لذلك.

19- التأكد من سالمة واكتامل وثائق املرشوعات املعدة للطرح والرفع بها إلدارة املشرتيات 

لإلعالن عنها يف منافسة عامة.

اإلدارات  والتنسيق يف ذلك مع  الطرح  أثناء فرتة  املقاولني  استفسارات  اإلجابة عىل   -20

األخرى.

التنفيذ يف حال تكليف مقاويل مشاريع  21- اتخاذ اإلجراءات الالزمة لطلب متديد مدة 

الجامعة بأعامل جديدة إذا كان األمر بها قد صدر يف وقت ال يسمح بأدائها يف باقي مدة 

املرشوع املتعاقد عليها أو يف حالة ما إذا صدر أمر من الجامعة يؤدي إىل إيقاف العمل أو 

تأخريه ألسباب ال دخل للمقاول فيها والرفع لصاحب الصالحية.

22- اتخاذ اإلجراءات الالزمة لطلب زيادة أو إنقاص التزامات املقاولني يف حدود النسب 

واالعتامدات املقررة نظاماً ومبا يحقق مصلحة العمل والرفع لصاحب الصالحية.

التأشريات  من  احتياجاتهم  بخصوص  واملقاولني  االستشاريني  طلبات  يف  الرأي  إبداء   -23

وفقاً ملا يتطلبه صالح العمل.

24- إعداد متطلبات امليزانية السنوية فيام يخص املرشوعات الجديدة.

25- تقديم تقرير ربع سنوي عام أنجز من مهام وحالة الرصف عىل كافة املرشوعات خالل 

تلك الفرتة.

26- املوافقة عىل منح اإلجازات االضطرارية والعادية للعاملني بالتنسيق مع اإلدارات األخرى 

وفقاً لألنظمة واللوائح، وتنسيق جدولة اإلجازات حسبام يتوافق مع متطلبات وحجم العمل، 

والتوصية بإلغاء إجازة من تتطلب مصلحة العمل تواجده.

27- تحديد احتياجات الجامعة من القوى العاملة الفنية منها واإلدارية واقرتاح ما يلزم 

بالتنسيق مع عامدة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني إليجاد الكوادر الالزمة املؤهلة 

وتنمية كفاءتهم.

28- تنفيذ ما تكلف به من أعامل من مدير الجامعة.
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مدراء مكاتـــب وكالء اجلامــعة 
إدارة مكتب وكيل الجامعة كُل يف موقعه، واإلرشاف عىل املوظفني يف مكتب الوكالة.التو�سيف

يرتبط بوكيل الجامعة املُختص وفقاً للوكالة التابع لها.االرتباط

املهــــام

1- تنظيم وتنسيق مواعيد املقابالت واالجتامعات والزيارات لوكيل الجامعة.

2- استالم الربيد الخاص بوكيل الجامعة، وكذلك املعامالت التي تحتاج إىل توجيه أو توقيع 

وعرضها عليه وتنفيذ تعليامته بشأنها.

ومتابعة  الجامعة  وكيل  لتوجيهات  وفقاً  الصادرة  املراسالت  تصدير  إجراءات  إنهاء   -3

إجراءات تصديرها.

4- تبليغ ما يصدر من وكيل الجامعة من تعليامت وتوجيهات للوحدات اإلدارية املرتبطة به.

5- صياغة وكتابة وتعميم ومتابعة وأرشفة مراسالت وقرارات الوكالة، وحفظ املستندات 

واألوراق الخاصة بالوكالة.

6- إعداد تقارير دورية بإنجازات ونشاطات املكتب وتقديم االقرتاحات الالزمة لتطوير العمل 

ورفعها لوكيل الجامعة كُل يف موقعه. 

7- توزيع األعباء واالختصاصات عىل موظفي املكتب ومتابعته.

8- تنسيق مواعيد وكيل الجامعة كُل يف موقعه.

9- تدريب املوظفني وتعريفهم باألعامل الجديدة.

10- تأدية ما يسند إليه من أعامل من قبل وكيل الجامعة كُل يف موقعه. 
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اإدارة التطـــوير االإداري 

التو�سيف

العمل عىل تأهيل وتدريب وتطوير الكفاءات البرشية بكافة مستوياتها ومختلف مجاالتها 

داخل الجامعة لرفع مستوى مهارات منسويب الجامعة وصقل مهاراتهم ليك تتيح لهم القيام 

بواجباتهم وإنجاز أعاملهم عىل أكمل وجه باإلضافة إىل خلق البيئة املناسبة التي تشجع عىل 

اإلبداع واالبتكار.

)حيث صدر قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري رقم 193 وتاريخ 1409/11/18هـ املتضمن 

إناطة املهام املتعلقة بالتنظيم والتدريب إىل وحدة إدارية يف كل جهاز حكومي تسمى "التطوير 

اإلداري" وترتبط بالقيادات العليا يف الجهاز(.

ترتبط بوكيل الجامعة للتطوير والجودة.االرتباط

املهــــام

- وفقاً لقرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري السابق اإلشارة إليه، فإن مهام إدارة التطوير 

اإلداري تشمل ما ييل: 

وذلك  املجاالت،  كافة  يف  الجامعة  يف  للعاملني  التدريبية  االحتياجات  وتحديد  دراسة   -

بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.

- اقرتاح الخطط والربامج الالزمة إلتاحة فرص التدريب للعاملني يف الجامعة يف املجاالت 

املختلفة يف ضوء األنظمة واللوائح املتعلقة بهذا الشأن، ويف ضوء االحتياجات التدريبية 

الفعلية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص، والعمل عىل متابعة تنفيذ تلك 

الخطط والربامج بعد إقرارها. 

-إجراء الدراسات التنظيمية للجامعة وتحديث دليلها التنظيمي كلام تطلب األمر ذلك.

- متابعة اللوائح املتبعة يف العمل وتقديم االقرتاحات لتطويرها. 

- تبسيط إجراءات العمل يف الجامعة وتصميم وتطوير النامذج املستخدمة وإعداد وتحديث 

دليل اإلجراءات. 

- متابعة املعدات واألجهزة واألدوات املكتبية املستعملة يف الجامعة وإعداد الدراسات لرتشيد 

استعاملها، واقرتاح ما يناسب أغراض الجهاز منها. 

- متابعة وتقييم أداء العاملني يف الجامعة وإعداد تقارير بهذا الخصوص ورفعها إىل الجهات 

املعنية. 

- إنشاء نظام معلومات يتم من خالله تجميع وتبويب وحفظ كافة املعلومات التي تساعد 

اإلدارة يف أدائها ملهامها.

-أية مهام أخرى تكلف بها يف مجال اختصاصها.
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وحـــدة قيــا�س االأداء

قياس أداء الوحدات اإلدارية واألكادميية بالجامعة، واستخراج مؤرشات أداء سنوية تعكس التو�سيف

إنتاجية وأداء تلك الوحدات.

االرتباط
ترتبط مبدير الجامعة، وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم )187( وتاريخ 1429/7/4 

الصالحيات يف  بتفويض  / 1 وتاريخ 1 /1/ 1432 هـ،  القرار اإلداري رقم 1  ه، وبناء عىل 

الجامعة، فهي ترتبط تنظيمياً بوكيل الجامعة للتطوير والجودة. 

املهــــام

وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم )187( وتاريخ 1429/7/4 هـ، فإن مهام وحدة 

قياس األداء تتلخص يف التايل:

1- قياس معدالت اإلنتاج الحالية للوحدات اإلدارية واألكادميية بالجامعة.

2- قياس معدالت التغيري يف أداء الوحدات من خالل املقارنة لفرتتني زمنيتني.

3- قياس فاعلية الوحدات من خالل الكشف عن جودة الخدمة املقدمة.

4- قياس الكفاية اإلنتاجية للوحدات بالجامعة من خالل الكشف عن مدى االستخدام األمثل للموارد.

5- إجراء املقارنة بني أداء الوحدات اإلدارية واألكادميية يف الجامعة من حيث اإلنتاج والفاعلية.

6- إجراء املقارنة املعيارية بني أداء الجامعة ككل وأداء الجامعات املامثلة داخلياً وخارجياً.

7- بناء قاعدة بيانات تسمح بتدفق مدخالت الوحدات اإلدارية واألكادميية ومخرجاتها إىل 

مركز القياس.

8- إعداد التقارير عن أداء الوحدات املختلفة بالجامعة.

9- إعداد تقارير عن إنجازات الوحدة.

10- رفع التوصيات للوحدات املستفيدة من قياس األداء مبا يعزز جوانب القوة ومعالجة 

جوانب القصور يف أدائها.

11- أي مهام أخرى تكلف بها يف مجال االختصاص.

يف  الجامعة  ومساعدة  نجران  لجامعة  االسرتاتيجية  للخطة  األداء  مؤرشات  رصد   -12

الحصول عىل االعتامد املؤسيس والربامجي.

13- تصميم وإعداد وتطبيق وتحليل مقاييس تقييم أداء املهام واألنشطة األكادميية. 

14- متابعة قياس رضا املستفيدين من األعامل اإلدارية ملختلف وحدات الجامعة من أرباب 

العمل واملجتمع والطالب وأعضاء هيئة التدريس والخريجني.

15- التواصل مع األقسام األكادميية بالجامعة وتحفيزها عىل التأكد من مدى توافق الخطط 

الدراسية للمواد والربامج واملسارات مع متطلبات معايري الجودة وسوق العمل.

16- التعاون مع الجامعات والكليات واملراكز والهيئات املهنية وبيوت الخربة املحلية فيام 

يتعلق مبهام الوحدة وسياساتها.

17- عقد ورش عمل يف مجال القياس والتقويم مبا يسهم يف نرش ثقافة القياس والتقويم داخل الجامعة.

18- إعداد املنشورات واملطويات والكتيبات يف مجال القياس والتقويم.
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املكتب التنفيذي خلطة اآفاق

التو�سيف
بجامعة  آفاق«  اململكة« خطة  يف  العايل  للتعليم  االسرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  عىل  اإلرشاف 

نجران، وإمداد املكتب التنفيذي لخطة آفاق بوزارة التعليم بجميع البيانات واالحصائيات 

الالزمة، واعداد التقارير، وتنفيذ الربامج التنفيذية املطلوبة.

يرتبط بوكيل الجامعة للتطوير والجودة.االرتباط

املهــــام

اإلرشاف عىل تنفيذ خطة آفاق« بالجامعة.. 1

القطاعات . 2 مع  بالتنسيق  بالجامعة  واملتعلقة  آفاق  بخطة  الخاصة  البيانات  جمع 

املختلفة داخل الجامعة بشكل دقيق وىف الوقت املحدد.

إدخال البيانات إىل النظام اإلليكرتوين لخطة آفاق بالوزارة يف املواعيد املحددة.. 3

تنفيذ الربامج التنفيذية لخطة آفاق داخل الجامعة.. 4

إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة آفاق داخل الجامعة. . 5

ما تكلف به من أعامل من قبل وكيل الجامعة للتطوير والجودة.. 6
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املكتب الفني

التوثيق التو�سيف التطوير والجودة، واإلرشاف عىل عمليات  التقني والفني لوحدات وكالة  الدعم 

والنرش واإلعالم بالوكالة.

يرتبط بوكيل الجامعة للتطوير والجودة.االرتباط

املهــــام

مصادرها . 1 من  والجودة  التطوير  بعمليات  الخاصة  املعلومات  جمع  عىل  اإلرشاف 

وتوثيقها.

متابعة تحديث املوقع اإللكرتوين لوكالة الجامعة للتطوير والجودة وعامدة التطوير . 2

والجودة.

تصدرها . 3 والتى  والجودة،  التطوير  ثقافة  لنرش  والكتب  واملطويات  النرشات  إصدار 

وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعامدة التطوير والجودة.

للوكالة . 4 السنوية  اإلنجازات  تقارير  بإعداد  الخاصة  الفنية  األعامل  وتنفيذ  متابعة 

والعامدة ووحداتهم.

اإلخراج الفني للعروض التقدميية ملرشوعات وكالة الجامعة للتطوير والجودة.. 5

6.  متابعة وتحديث املوقع اإللكرتوين الخاص بوثائق الجامعة لالعتامد من هيئة تقويم 

التعليم.

.ISO 7.  متابعة وتحديث املوقع اإللكرتوين الخاص بنظام إدارة الجودة الشاملة

املهــــام

8. التعاون مع وحدة تنمية املهارات يف تنفيذ الربامج التدريبية والورش املنعقدة من خالل 

املهام اآلتية:

تقديم الدعم اإلداري واللوجستي إلقامة الربامج التدريبية.• 

اإلعالن عن الدورات من خالل الشاشات املوزعة بالجامعة وكذلك من خالل املوقع • 

اإللكرتوين للعامدة.

والرسومات •  بالصور  مدعمه  التدريبية  الربامج  عن  شاملة  إلكرتونية  تقارير  تصميم 

البيانية ونرشها عىل املوقع اإللكرتوين.

إعداد قواعد البيانات وتسجيل بيانات الربامج التدريبية وتواريخها وأعداد املتدربني • 

بكل برنامج وفئاتهم الوظيفية وكلياتهم واستخراج التقاير اإلحصائية الالزمة.

أعداد •  حول  املتدربني  بيانات  بقواعد  الجامعة  كليات  استعالمات  وتصميم  برمجة 

وأسامء املتدربني والربامج التدريبية التي حرضها منسوبوها وتقسيم فئات املتدربني 

عىل حسب درجاتهم العلمية الستكامل متطلبات اعتامد برامجها.

املتابعة واإلرشاف عىل شبكة مشاركة البيانات بني القسم الرجايل والنسايئ للتزامن يف • 

تسجيل البيانات عىل قاعدة بيانات الوحدة.

9. تنفيذ ما يكلف به املكتب من مهام أخرى يوجه بها سعادة وكيل الجامعة للتطوير 

والجودة.
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الكرا�ســــي البحثـــية

تحقيق رسالة الجامعة يف مجاالت العلوم واملعرفة التي تخدم وتدعم البحث العلمي واالقتصاد التو�سيف

الوطني القائم عىل املعرفة، وتلبية حاجات الجهات املمولة. 

ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

1- تلبية متطلبات العلم واملعرفة والبحث العلمي يف مجاالت )العلوم الطبية والصيدالنية، 

والحاسب  والتخطيط،  والعامرة  واالستثامر،  واالقتصاد  والرياضيات،  والعلوم  والهندسية، 

وتقنية املعلومات، والدراسات اإلسالمية(.      

2- التحالف مع جامعات ومراكز بحوث عاملية رائدة يف مجاالت كريس البحث.

واالستثامر  البحوث؛  كرايس  مجاالت  يف  والخاص  العام  القطاعني  مع  الرشاكة  دعم   -3

األمثل لعالقات الجامعة مع قطاعات ومؤسسات املجتمع لتحقيق ذلك.

4- االستفادة املثىل من قدرات الجامعة وتجهيزاتها ومخترباتها ومواردها البرشية.

5- استقطاب علامء يعملون يف حدود املعرفة اإلنسانية من الفائزين عىل جوائز نوبل أو 

جوائز امللك فيصل العاملية أو جائزة األمري سلطان للمياه أو ممن كان مرشحاً لتلك الجوائز 

أو غريهم من العلامء املتميزين لإلسهام يف بحوث الكريس.

6- استقطاب املبدعني واملوهوبني من طالب الدراسات العليا ورعايتهم وتحفيزهم لاللتحاق 

مبشاريع كرايس البحث.

7- تحفيز منسويب الجامعة للتعاون مع كرايس البحث.

8- تنفيذ مشاريع علمية وتقنية رائدة بالتعاون مع علامء وباحثني محليني وعامليني متميزين.

9- إقامة فعاليات علمية يف مجال الكريس )ندوات وورش عمل وحلقات بحث ومؤمترات(.

10- اإلرشاف عىل رسائل الدكتوراه واملاجستري وتطوير مقررات دراسية جديدة يف مجاالت 

كرايس البحوث.



87

اإدارة االإبتـــعاث والتدريـــب

التو�سيف

يهدف االبتعاث والتدريب وفقاً للامدة األوىل من الئحة االبتعاث والتدريب ملنسويب الجامعات 

ملجلس  )الرابعة(  الجلسة  يف  )1417/4/6هـ(  رقم  العايل  التعليم  مجلس  بقرار  الصادرة 

التعليم العايل املعقودة بتاريخ 1417/2/7هـ، املتوج مبوافقة خادم الحرمني الرشيفني رئيس 

مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكريم رقم )7/ب/16785( 

للحصول عىل درجة علمية،  الجامعات علميا  تأهيل منسويب  إىل  وتاريخ 1417/11/4هـ 

أو تطوير مهاراتهم أكادمييا، وإداريا وفنيا عن طريق التدريب حسب ما تفتضيه مصلحة 

الجامعة.

االرتباط

يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وفقاً للامدة الثانية من الئحة االبتعاث 

والتدريب، حيث ينشأ يف الجامعة لجنة دامئة لالبتعاث والتدريب يكّونها مجلس الجامعة 

املجلس بعد  العلمي وترفع توصياتها إىل  العليا والبحث  للدراسات  الجامعة  برئاسة وكيل 

اعتامدها من مدير الجامعة.

املهــــام

من مهام اإلدارة ما ييل:

أ – فيام يتعلق بالبعثات:

1- اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيام يتعلق بالبعثات الدراسية للعاملني يف الجامعة والتنسيق مع 

األجهزة املعنية باالبتعاث.

2- إعداد دليل إرشادي للمبتعثني يشتمل عىل النظم والتعليامت الخاصة باالبتعاث   واملبتعثني 

والجهات املختصة بخدمتهم يف أماكن دراستهم واملطلوب منهم يف مقرات دراستهم حتى 

يكونوا عىل علم ودراية مبا يفيدهم يف بعثتهم.

3- جمع املعلومات الخاصة بالجامعات املعرتف بها خارج اململكة ومعاهد تعليم اللغات 

وإرشاد من يراد ابتعاثه مبا يساعده عىل مراسلة هذه الجامعات واملعاهد ومعرفة أوضاعها 

ومتطلباتها.

4- إصدار القرارات التنفيذية الخاصة باالبتعاث وتجديدها وإنهاؤها وضم زوجات املبتعثني 

الرحالت  وقرارات  املستجدة  والتعويضات  الثابتة  االستحقاقات  رصف  قرارات  وإصدار 

العلمية للمعيدين واملحارضين املبتعثني لجمع املادة العلمية وفق التعليامت املنظمة لالبتعاث 

بهذا الشأن.

5- متابعة تنفيذ برامج البعثات واملبتعثني وإعداد تقارير دورية عن كل منهم وتوثيق الصلة 

بهم وفق تعليامت الجامعة وإعداد تقرير سنوي عن ذلك.

6- تلقي التقارير الخاصة باملبتعثني ودراستها والعرض عام يتطلب ذلك ملن ترتبط به اإلدارة.

7- تزويد كليات الجامعة وإدارتها مبا تطلبه من معلومات عن مبتعثيها.

8- رفع تقرير سنوي عن أعامل اإلدارة وإنجازاتها.
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تابع اإدارة االإبتـــعاث والتدريـــب
ب-فيام يتعلق بالتدريب:

1- التنسيق مع األجهزة املعنية بالتدريب.

2- تجميع طلبات الرتشيح وإرسالها لجهات التدريب املعنية ومتابعة املتدربني أثناء التدريب 

النتائج  وتلقي  تدريبهم  يف  املتدربني  عن سري  دورية  بتقارير  الصالحية  وموافاة صاحب 

وإبالغها للجهات املختصة.

املقرة            ً لألنظمة والتعليامت  املتدربني طبقا  املختصة لرصف مستحقات  للجهة  الرفع   -3

يف هذا الشأن.

    ووفقاً للامدة الثالثة من الئحة االبتعاث والتدريب تختص لجنة االبتعاث والتدريب بالنظر 

بكل ما يتعلق بشؤون االبتعاث والتدريب ولها عىل األخص ما يأيت:

1- اقرتاح السياسة العامة لالبتعاث والتدريب.

2- اقرتاح الخطة السنوية البتعاث وتدريب منسويب الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات 

العالقة يف الجامعة.

3- النظر يف توصية مجالس الكليات واملعاهد وما يف حكمهام بابتعاث املعيدين واملحارضين، 

والتنسيق فيام بينها والتوصية مبا تراه مناسبا يف ضوء الخطة السنوية لالبتعاث مع مراعاة ما يأيت:

        أ( عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديني ونسبتهم إلجاميل أعضاء هيئة التدريس يف  

          القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.

       ب( عدد املحارضين واملعيدين يف القسم.

        ج( عدد املبتعثني من القسم، واملتوقع عودتهم، وتخصصاتهم الدقيقة.

4- التوصية بابتعاث منسويب الجامعة من اإلداريني والفنيني وغريهم وفقا للخطة املعتمدة 

يف الجامعة.

5- التوصية بتمديد أو إنهاء االبتعاث أو التدريب بناء عىل اقرتاح مجالس الكليات واملعاهد 

والجهات ذات العالقة.

6- التوصية بتدريب منسويب الجامعة.

7- متابعة أوضاع املبتعثني واملتدربني بالتنسيق مع األقسام العلمية أو الجهة التابع إليها 

املبتعث أو املتدرب، عىل أن ترفع ملجلس الجامعة تقريرا عن املبتعث املتعرث يف دراسته بعد 

ميض نصف املدة.

8- إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتدريب عىل مستوى الكليات واألقسام 

واإلدارات ورفعه إىل مجلس الجامعة.
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وحــدة التعاون واالتفاقات الدوليـــة 

التو�سيف

تعزيز التعاون الدويل بني جامعة نجران والجامعات واملنظامت العربية والعاملية ذات السمعة 

العالية واملعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل وعقد االتفاقات الدولية معها بغرض نقل 

الجامعة من الطالب واألساتذة  الخربات األجنبية يف املجالني األكادميي واإلداري ملنسويب 

واإلداريني.

ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االرتباط

املهــــام

1-  وضع سياسات وآليات لفتح قنوات اتصال مع الجامعات والهيئات ومراكز البحوث العربية 

واألجنبية يف كافة املجاالت.

2- اقرتاح مجاالت التعاون ذات العالقة باالعتامد األكادميي وأنظمة الجودة مع الجامعات 

واملنظامت األكادميية الرائدة وعقد الرشاكات واالتفاقيات معها.

3- إعداد الدراسات لالتفاقيات التي ترى الجامعة أن تربمها مع الجامعات األخرى العربية 

مراكز  وتنمية  العلمي  البحث  األكادميي ومجاالت  واالعتامد  الجودة  واألجنبية يف مجايل 

البحوث والكرايس البحثية.

4- التنسيق مع الجهات املختصة يف إعداد اتفاقيات التعاون، والقيام باالتصاالت والتنسيق 

بني الجامعة واألطراف األخرى.

5- املتابعة والتقييم الدوري لربامج التعاون الثنايئ املربمة بني جامعة نجران، والجامعات 

ومراكز البحوث والجهات املختلفة عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.

6- املتابعة واإلرشاف عىل ما يتم من اتفاقيات مع الجامعات أو املنظامت العربية أو العاملية.

7- تنظيم الزيارات ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني إىل الجامعات العربية والعاملية الرائدة 

بغية الوقوف عىل تجاربها فيام توصلت إليه من تطوير لربامجها ووسائل التعليم واإلدارة 

ونقلها إىل الجامعة.

8- دراسة العقود املربمة مع الجهات الخارجية وتقديم املقرتحات والتوصيات ورفعها إىل 

اإلدارة العليا لالطالع عليها واتخاذ القرارات املناسبة حيالها.

9- تنفيذ ما تكلف به الوحدة من مهام أخرى يوجه بها سعادة وكيل الجامعة لدراسات العليا 

والبحث العلمي.
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اإدارة العالقات العامة واالإعالم اجلامعي

التو�سيف
وتنظيم  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  يف  أخبارها  ونرش  إعالميا،  الجامعة  بنشاطات  التعريف 

اللقاءات  تنظيم  ومتابعة  للجامعة،  اإللكرتوين  املوقع  عىل  واإلرشاف  الوفود،  استقبال 

واملؤمترات داخل الجامعة.

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

التعليامت  وتوزيعها حسب  واملجالت  بالصحف  باالشرتاك  املتعلقة  اإلجراءات  اتخاذ   -1

املنظمة لذلك ويستثنى من ذلك الدوريات واملجالت العلمية املتخصصة فيبقى األمر عىل ما 

هو عليه يف املكتبة حتى قيام عامدة شؤون املكتبات وتوليها هذا الجانب.

الجامعة  بأخبار  لتزويدها  املختلفة  الصحفية  واملؤسسات  اإلعالم  بوسائل  االتصال   -2

وجهودها لتحقيق أهدافها وتوجيه الدعوة إليها لنقل أخبار الجامعة واإلعالن عن أنشطتها 

ونرش إعالنها بعد موافقة صاحب الصالحية عىل ذلك كله.

3- متابعة ما ينرش يف الصحف ووسائل اإلعالم األخرى فيام يخص الجامعة من اقرتاحات 

وشكاوى وعرضها عىل املسؤولني للتوجيه بشأنها.

4- إعداد تقرير يومي عام يصدر يف الصحف واملجالت عن الجامعة وماله عالقة باألخبار 

الجامعية والرتبوية عموما ً واألخبار العامة وتزويد املسؤولني بها.

5- االشرتاك يف إعداد تقارير إعالمية دورية عن إدارات الجامعة وأقسامها املختلفة تتضمن 

نشأتها، أهدافها، نشاطها وما ينرش يف وسائل اإلعالم عنها.

6- إعداد دليل يشمل هواتف إدارات الجامعة والوحدات التعليمية فيها وجميع الجهات ذات 

العالقة والدوائر الحكومية يف املنطقة.

7- التنسيق مع إدارات الجامعة وأقسامها فيام يراد نرشه بوسائل اإلعالم قبل نرشه.

8- متابعة نرش إعالنات الجامعة يف الصحف املحلية والجريدة الرسمية واالتصال بالجهات 

املنافسات  إعالنات  عدا  للنرش  وإعدادها  بها  الخاصة  اإلعالنات  لرتتيب  العالقة  ذات 

واملشرتيات فهي من اختصاص إدارة املشرتيات.

9- استقبال ضيوف الجامعة ومتابعة إسكانهم وتوفري وسائل املواصالت لهم واإلرشاف عىل 

إقامتهم حسب ما يصدر من تعليامت.

10- املشاركة يف توفري الخدمات العامة التي تتطلبها املؤمترات والندوات والحفالت التي 

تقام يف الجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة والتعاقد مع من يلزم لتقديم الخدمة لها 

بعد موافقة صاحب الصالحية ومتابعة رصف املبالغ املستحقة.

11- القيام بعمل اإلجراءات الالزمة لسفر كبار املسؤولني يف الجامعة وضيوفها.

تطويرها  إىل  املؤدية  واملقرتحات  وإنجازاتها  اإلدارة  أعامل  عن  سنوي  تقرير  إعداد   -12

وتحسني أدائها.
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تابع اإدارة العالقات العامة واالإعالم اجلامعي
13- إصدار صحيفة الجامعة بالتنسيق مع هيئة التحرير.

14- العمل عىل إنشاء قسم فني إلنتاج الربامج التلفزيونية واإلذاعية وقسم للتصوير الضويئ 

وقسم لإلخراج الصحفي.

15- اإلسهام إعالميا ً يف املناسبات واملعارض التي تقام داخل الجامعة وخارجها.

الكلمة والصوت والصورة وأرشفتها يف سجالت  الجامعة من خالل  توثيق مناسبات   -16

رقمية منظمة.

17- إعداد تقاويم سنوية باسم الجامعة وتوزيعها عىل وحداتها يف مطلع كل عام.

18- التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس وبعض منسويب الجامعة لنرش إسهاماتهم عرب وسائل 

اإلعالم املختلفة ومبا يخدم الشأن الجامعي ورسالته السامية.

19- التعريف بالجامعة ومنا شطها لبعض الوفود والزوار من خالل عرض املواد اإلعالمية 

اإلعالمية  باملواد  واألفراد  الجهات  وتزويد  باملركز  الغرض  لهذا  تخصص  بقاعة  املتوافرة 

الالزمة.

تقام  التي  املناسبات  اإلعالم وفق دواعي  اإلعالمية ملختلف وسائل  اللقاءات  تنظيم   -20

بالجامعة حسب توجيه صاحب الصالحية.

21- توزيع األهداءات الواردة من مطبوعات وغريها عىل وحدات الجامعة العلمية واإلدارية.

منها  الصادرة  الدعوات  وتنظيم  وإعداد  للجامعة  الواردة  الرسمية  الدعوات  توزيع   -22

ومتابعة توزيعها.

23- تنظيم لقاءات املعايدة ملنسويب الجامعة وما يتبع ذلك وفق ما يتم التوجيه فيه من 

صاحب الصالحية.

24- متابعة حركة التعيينات والرتقيات يف أجهزة الدولة املختلفة وإعداد خطابات التهاين 

وكذا املواساة وإعداد صيغ التعازي باسم الجامعة واعتامدها من املدير .

البدء يف إعداد خطة متكاملة لتنظيم )اللقاءات( االجتامعية والثقافية )والزيارات(   -25

ملنسويب الجامعة مع بعضهم ومع بقية القطاعات األخرى.
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اإدارة اأمـــالك واأوقاف اجلامعة

تعمل اإلدارة عىل املحافظة عىل أمالك الجامعة واستثامرها مبا يعود بالنفع والفائدة، إضافة التو�سيف

إىل توثيق أمالك الجامعة وتقديم أفضل الطرق الستغاللها مبا يخدم الجامعة.

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

1- إدارة أمالك وأوقاف جامعة نجران.

2- تقديم أفضل الفرص الستغالل أمالك الجامعة.

3- تطوير أمالك الجامعة. 

4- املشاركة يف تنويع مصادر دخل الجامعة. 

5- إنشاء مرجعية ألمالك الجامعة. 

6- اقرتاح السبل الكفيلة باملحافظة عىل أمالك الجامعة.

7- تنفيذ ما تكلف به من أعامل من مدير الجامعة.

اإدارة الوثائق واالت�ساالت االإدارية

تقديم خدمات االتصاالت اإلدارية بالجامعة، وتوثيق وأرشفة املعامالت اإلدارية. التو�سيف

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

والواردة  الجامعة  من  الصادرة  والربقيات  وتوريدها  املراسالت  تصدير  اإلرشاف عىل    -1

إليها.

2- إعداد اإلجابة عام يرد من استفسارات من الجهات الرسمية أو الشخصية مام يتصل 

بأعامل اإلدارة وتزويد املراجعني باملعلومات واألرقام يف حدود املسموح به نظاما ً ضمن 

التعليامت املتبعة يف هذا الشأن.

3- إحالة املكاتبات والربقيات الواردة للجامعة التي ال تحتاج إىل توجيه معني إىل اإلدارات 

التنفيذية يف الجامعة مبارشة وعرض ما يحتاج إىل توجيه عىل املسؤول املختص ويستثنى من 

هذا ما يرد باسم مدير الجامعة أو وكالئها فيسلم ملكاتبهم مبارشة من قبل اإلدارة.

4- األوراق التي ترد باسم مدير الجامعة أو أحد الوكالء وتتسم بأهمية معينة يقوم مدير 

اإلدارة بالتفاهم بشأنها مع مدير مكتب مدير الجامعة أو الوكيل مبارشة.

5- تسلم جميع املظاريف الرسية والخاصة املوجهة إىل مدير الجامعة أو إىل أحد مسؤوليها 

وتسليمها مغلقة إىل مكاتبهم بأرقامها التي وردت بها.
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6- العمل عىل إدخال جميع أعامل اإلدارة يف الحاسب اآليل ومتابعة تنفيذ الربامج الخاصة 

به واقرتاح أساليب تطويرها.

7- تصنيف امللفات وتبويبها وتنظيم حفظها والعناية مبحتوياتها بطريقة تسهل الرجوع إليها 

عند الحاجة.

8- إعادة الرسائل واملعامالت التي ترد للجامعة عن طريق الخطأ إىل مصادرها أو الجهات 

التي تخصها وكذلك املعامالت التي ترد ناقصة.

9- وضع خطة زمنية لألرشفة اإللكرتونية.

10- تفويض من يقوم بفتح صندوق بريد الجامعة وتسلم محتوياته واملحافظة عليها حتى تورد 

رسميا ً وتوزع عىل الجهات املرسلة إليها.

11- يرفع مدير اإلدارة تقريراً سنوياً عن اإلدارة يتضمن أعامل اإلدارة ومنجزاتها.

12- اإلرشاف عىل ترحيل الطرود املختلفة والتعميد بذلك للداخل والخارج بواسطة متعهدين 

أو النقل الجوي وتسلم الوارد منها ملختلف الوحدات التعليمية التابعة للجامعة أو غريها مام 

يوجه به.

انسياب حركة  تضمن  الجامعة  وخارج  داخل  وتوزيع  قنوات  تنظيم  العمل عىل   -13

املعامالت.

14- الحفاظ والحرص عىل رسية املعامالت وعدم ترسب املعلومات.

15- تنظيم العمل من خالل أقسام تعتمد عدم الخلط واالختصاص وتسهيل االتصال مع 

اإلدارات والجهات املختلفة.

16- توفري خدمة اسرتجاع املعلومات اإلدارية من خطابات وقرارات وحفظ للصادر.

)الخدمات  مجال  يف  االدارية  واالتصاالت  الوثائق  إدارة  موظفي  مستوى  رفع   -17

اإللكرتونية(.

18- تنفيذ ما تكلف به من أعامل من مدير الجامعة.
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وحــدة االح�ســاء واملعلــومات 

التو�سيف
توفري كافة البيانات واملعلومات واالحصائيات عن املدخالت واملخرجات والعمليات التي تخص 

الجامعة، والتي تساعد صناع القرار يف الجامعة، إضافة إىل التنسيق مع الجهات املعنية داخل 

الجامعة لتنفيذ خطة الجامعة االسرتاتيجية.

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- جمع املعلومات والبيانات عن الجامعة وتنظيم الجداول اإلحصائية املتعلقة بذلك شاملة 

أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب والخريجني واملبتعثني واملنح الدراسية ومكتبات 

الجامعة وخدمات الطالب وما يتصل برعايتهم وأنشطتهم وما تقدمه الجامعة يف مجال 

خدمة املجتمع وغريه من األنشطة املختلفة.

2- إعداد اإلحصائيات التي يتطلبها العمل بالجامعة بالتعاون مع اإلدارات ذات العالقة.

3- بالتنسيق مع اإلدارات املعنية تقوم هذه الوحدة بالعمل إلعداد قواعد بيانات يسهل تحديثها 

واسرتجاع املعلومات منها بالتنسيق املطلوب.

4- تزويد إدارات الجامعة مبا تحتاجه من معلومات وبيانات إحصائية.

لرفع  العايل  التعليم  بوزارة  اإلحصاءات  مركز  مع  التواصل  مهمة  الوحدة  تتوىل هذه   -5

إحصاءات وبيانات الجامعة وتدقيقها لحني اعتامدها.

تخزينها  أسس  ووضع  وتصنيفها  وتبويبها  عليها  الحصول  فور  البيانات  مراجعة   -6

واسرتجاعها مع مراعاة تحديث هذه البيانات بصفة مستمرة. 

7- اعداد الكتب اإلحصائية السنوية.

8- إعداد التقرير السنوي للجامعة.

التدريس  هيئة  بأعضاء  الخاصة  واإلحصائيات  بالبيانات  العايل  التعليم  وزارة  موافاة   -9

والطلبة واإلداريني والفنيني لتزويدها ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات التابعة لوزارة 

التخطيط وذلك ضمن نظام إحصاءات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. 

10- تحقيق عمليات االتصال والتنسيق الفعال بني وحدات الجامعة وغريها من الجهات 

الحكومية واملؤسسات العلمية داخل اململكة وخارجها وذلك من خالل التقارير واملعلومات 

وغريها من الوسائل.

11-  تنفيذ ما تكلف به من مهام أخرى يوجه بها سعادة وكيل الجامعة.
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االإدارة العامــة للخدمات امل�ســـاندة

التو�سيف

اإلرشاف عىل األعامل املتعلقة بصيانة املرافق والتجهيزات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، 

بالجامعة، وكذا  الجامعي، واألمن والسالمة  الجامعة وإليها، واإلسكان  النقل من  وأعامل 

الخاصة يف  املعامالت  إنهاء  إىل  إضافة  واملوظفني،  التدريس  أعضاء هيئة  ونادي  املطبعة 

إدارات الوزارات املعنية واألجهزة الحكومية املختلفة. 

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

1- متابعة تنظيم اإلدارات ذات العالقة به، والعمل عىل تحديث أساليب العمل وإجراءاته، 

مبا يكفل إنجاز املعامالت اإلدارية بسهولة، يف إطار ما تقيض به األنظمة واللوائح.

2- اعتامد تقارير األداء الوظيفي عن منسويب اإلدارات املرتبطة وإعداد تقارير األداء عن 

مبارشة  عن  واإلبالغ  لالعتامد  الصالحية  لصاحب  ورفعها  به  املرتبطة  اإلدارات  مديري 

املوظفني أعاملهم، وتركهم لها.

3- املوافقة عىل منح اإلجازات املنصوص عليها نظاماً عدى اإلجازات االستثنائية ملنسويب 

اإلدارات املرتبطة به، عدا مديري تلك اإلدارات فإنه يلزم موافقة مدير الجامعة عىل متتعهم 

بها قبل اتخاذ أي قرار تنفيذي بشأنها، وتستكمل اإلدارة العامة لشؤون هيئة التدريس 

واملوظفني اإلجراءات النظامية الخاصة بها.

الجامعي، وضامن سريها عىل وجه  واألمن  السالمة  أعامل  بتطوير  الكفيلة  السبل  دراسة   -4

صحيح، ودراسة السبل الكفيلة بتطوير األداء يف الخدمات العامة، وخدمات الصيانة يف الجامعة.

5- يقوم من يكلف بالقيام بعمل اإلدارة مقام مدير اإلدارة عند غيابه.

6- رفع تقرير سنوي ملدير الجامعة عن طريق وكيل الجامعة عن أداء اإلدارات التابعة له وإنجازاتها.

7- متابعة أعامل النظافة يف كل مباين الجامعة.

8- متابعة أعامل الصيانة يف كل مباين الجامعة.

9- صيانة القاعات الدراسية وتنفيذ كل أعامل تقنية املعلومات املرتبطة بالصف الدرايس. 

10- اإلرشاف عىل عمليات وسائل النقل وعملياتها املختلفة داخل الجامعة.

11- اإلرشاف عىل عمليات اإلسكان الجامعي، وما يتعلق بها من أعامل.

12- اإلرشاف عىل األمن الجامعي والسالمة، وما يرتبط به من أعامل.

13- اإلرشاف عىل مطبعة الجامعة.

14- اإلرشاف واملتابعة عىل نادي أعضاء هيئة التدريس واملوظفني.

15- انشاء املستندات الخاصة باألجهزة ودورية صيانتها ومدى صالحيتها.

16- رفع تقارير ربع سنوية لوكيل الجامعة عن األعامل املكلفة بها. 

17- متابعة دقة العمل من قبل الرشكة املتعاقد معها.

18- تنفيذ ما تكلف به من أعامل من مدير الجامعة.
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تابع االإدارة العامــة للخدمات امل�ســـاندة

االإدارات 
التابعة

يتبع الإدارة العامة للخدمات امل�ساندة، الإدارات التالية:
 إدارة النقل الجامعي

ومن مهامها ما ييل:

1- تحديد احتياجات اإلدارة من األدوات واملعدات والسيارات ووسائل النقل ومستلزماتها 

وتنظيم استخدامها واملحافظة عليها.

2- االحتفاظ بسجالت حرص منظمة لسيارات الجامعة جميعها يف الجامعة وخارجها 

ومتابعة ما يتعلق بها من إجراءات ومتابعة تجديد استامراتها ووضع بطاقة لكل سيارة من 

سيارات الجامعة ومتابعة حالتها وتسجيل ما يتعلق بها يف هذه البطاقة.

3- تسلم وتسليم السيارات وتوزيعها بني السائقني حسب مقتضيات العمل وضبط حركتها 

اليومية واملحافظة عليها واستعاملها فيام خصصت له والعمل عىل صيانتها.

4- اإلرشاف عىل رصف املحروقات الالزمة لتسيري سيارات الجامعة يف املهامت املتعلقة 

بعملها فقط.

5- إعداد تقرير سنوي عن أعامل اإلدارة وإنجازاتها واملقرتحات املؤدية إىل تطويرها 

وتحسني أدائها.

6- تأمني وسائل نقل طالب وطالبات ومنسويب الجامعة والزوار وتنفيذ املهامت املتعلقة 

بنقل األدوات واألثاث طبقاً للتعليامت املنظمة.

7- تأمني وسائل النقل بالسيارات لضيوف الجامعة .

8-  القيام بالرحالت العلمية للكليات وقطاعات الجامعة األخرى.

9- اإلرشاف عىل ورشة صيانة السيارات وتنظيم العمل بها ووضع خطط للقيام بأعامل 

الصيانة الدورية والطارئة .

مستوى  رفع  عىل  والعمل  وتوجيههم  أعاملهم  ومراقبة  السائقني  عىل  اإلرشاف   -10

أدائهم.

11- إعداد امليزانية السنوية ألعامل النقل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
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تابع االإدارة العامــة للخدمات امل�ســـاندة
إدارة اإلسكان الجامعي

 ومن مهامها ما ييل:

1- اقرتاح االستخدام األمثل للوحدات السكنية.

2- العمل عىل تنفيذ السياسة املوضوعة إلسكان أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وتهيئة 

أفضل ما ميكن توفريه لراحتهم واقرتاح التعليامت الخاصة وإسكانهم حسب القواعد 

املوضوعة.

3- إعداد وتجهيز الوحدات السكنية بالصورة املناسبة.

4- استالم الوحدات السكنية من املنقولني أو املغادرين وتحرير محارض اإلخالء التي تثبت 

حالتها.

العالقة  ذات  اإلدارات  ومخاطبة  اآليل  بالحاسب  بالسكان  املتعلقة  املعلومات  إدخال   -5

الستكامل اإلجراءات النظامية لحاالت اإلسكان أو اإلخالء. 

6- متابعة خدمات الصيانة والتشغيل يف مساكن الجامعة من خالل الجهات املختصة سواء 

كانت داخل الجامعة كإدارة الخدمات واملقاولني الخارجيني.

7- تأمني احتياجات الجامعة من املباين املستأجرة عن طريق إكامل اإلجراءات النظامية 

لعملية االستئجار.

8- متابعة عقود اإليجار ملختلف االستعالمات وتجديدها أو إنهائها حسب الحاجة وما يتبع 

ذلك من إجراءات.

املتعلقة  األمور  متابعة  بغرض  الجامعة  قبل  من  املستأجرة  املباين  مبالك  االتصال   -9

باستئجارها وإخالئها وصيانتها طبقاً للتعليامت املنظمة لذلك.
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 إدارة السالمة واألمن الجامعي

ومن مهامها ما ييل:

1- العمل عىل تنفيذ الخطط املقرة بشأن عمل األمن والسالمة يف الجامعة من اللجان والجهات 

املعتمدة.

2- اقرتاح احتياجات الجامعة يف مجال األمن والسالمة وطلب اعتامد املبالغ التقديرية لها يف 

امليزانية.

3- إعداد املستندات الخاصة باملنافسات التي ترغب الجامعة طرحها يف مجال األمن والسالمة 

ومتابعة إجراءاتها إىل أن تتم ترسيتها وتوقيع عقودها.

4- تسليم املقاولني مواقع العمل واملعدات وتحرير محارض االستالم وتزويد الجهات املختصة 

بصورة منها.

5- متابعة أداء املقاول يف ضوء العقد املربم معه وتنبيهه إىل أي تقصري قد يحدث ومحاسبته 

عليه وفق رشوط العقد املوقع معه والعرض ملن ترتبط به اإلدارة فيام يحتاج إليه من ذلك.

6- دراسة املعدات واألجهزة التي يقدمها املقاول يف ضوء مواصفات العقد ومستنداته ورفع 

التوصية بشأنها.

7- مراقبة وضع األجهزة واملعدات أثناء العقد والتأكد من مستوى أدائها وصيانتها وتنبيه 

املقاول عىل أي قصور يف ذلك وتسجيلها يف سجالت خاصة وجردها عىل الطبيعة بني حني 

وآخر ومتابعة تجديد استامرتها وتكوين لجان تسلمها وتسليمها من مقاول آلخر.

ممتلكات  وسالمة  معها  واملتعاملني  الجامعة  منسويب  بسالمة  الكفيلة  الخطط  اقرتاح   -8

الجامعة.

9- مراجعة املستخلصات التي يطلب املقاول رصفها والتأشري عليها ورفعها لالعتامد واستكامل 

إجراءات رصف مبالغها.

10- املتابعة املستمرة لكل ما يصل إىل منشآت الجامعة من مواد والتأكد من نظامية دخولها 

بالتنسيق مع الجهة املعنية باملورد إليها.

11- إصدار التصاريح الالزمة لدخول السيارات إىل مباين الجامعة أو املواقف املوجودة بها 

حسب الفئات التي يتم إقرارها من قبل اللجنة اإلدارية واملالية.

12- تنظيم املواقع واملواقف يف حال وجود مناسبات يف الجامعة والتنسيق يف ذلك مع جهات 

االختصاص.

13- رفع تقرير سنوي عن أعامل اإلدارة ومنجزاتها.
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إدارة املرافق الجامعية والصيانة، ومن مهامها:

1- اتخاذ الوسائل الالزمة حسب اإلجراءات النظامية للقيام بأعامل التشغيل والصيانة والنظافة 

والزراعة يف جميع وحدات الجامعة.

2- الكشف الدوري عىل جميع مرافق الجامعة لتاليف حدوث خلل يف أنظمة التكييف واملصاعد 

وغريها والقيام بعمليات الصيانة الوقائية.

3- تلقي الطلبات الواردة من جميع وحدات الجامعة حول صيانة مباين الجامعة ومرافقها ودراسة 

هذه الطلبات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاص اإلدارة.

4- إعداد مستندات العقود التي ترغب الجامعة إبرامها للقيام باألعامل الداخلة ضمن اختصاص اإلدارة 

وتحديث هذه املستندات مبا يتفق مع التعليامت الجديدة واحتياجات الجامعة وذلك بالتنسيق مع إدارة 

املشرتيات عىل أن يتم ذلك يف وقت مبكر )قبل نهاية العقد القائم بثالثة أشهر(.

اإلدارة  اختصاص  تدخل ضمن  التي  للعمليات  العروض  بطلب  الخاصة  اإلجراءات  متابعة   -5

ومتابعة دراستها وتحليلها.

وإصدار  والزراعة  والنظافة  والصيانة  والتشغيل  الخدمات  مقاويل  ألداء  املبارشة  املتابعة   -6

الخطابات الالزمة لذلك ورفع تقرير دوري للمرشف العام عىل الشؤون املالية عن سري العمل بعد 

اعتامده من جهة االختصاص.

وتنبيههم ألي  معهم  املربمة  بالعقود  املقاولني  التزام  من  للتأكد  املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ   -7

تقصري والعرض عن حاالت اإلنذار أو إيقاع الجزاءات.

8- تدقيق البيانات التي يقدمها مقاولوا التشغيل والصيانة بشأن األفراد واملعدات واملواد املستهلكة 

والعرض بشأنها ملن ترتبط به اإلدارة العتامدها.

9- مراجعة املستخلصات التي يقدمها املقاولون وتدقيقها وتوقيعها ورفعها لالعتامد ومتابعة إجراءات رصفها.

املناسبة  الوسائل  واتخاذ  بها  العمل  وتطوير  الجامعة  القامئة يف  الورش  املبارش عىل  اإلرشاف   -10

لتأمني ما يحتاج إلية من الكفاءات واملعدات والسيارات ووسائل النقل ومستلزمات الصيانة الدورية 

ومتابعة العمل فيها وتحديد اختصاصات العاملني بها وتقويم إنتاجها بحيث تلبي حاجة الجامعة 

فيام يتعلق بالسيارات واملعدات التابعة لها ورفع تقرير دوري عن أعاملها ومنجزاتها متضمناً  أعداد 

السيارات وتفصيالتها واألعامل التي أجريت لها.

11- متابعة توفري املستلزمات التعليمية داخل القاعات الدراسية واملعامل واملختربات وتشغيلها 

ومتابعة احتياجات األقسام العلمية واإلدارية من العامل والخدمات وأعامل الصيانة الالزمة.

    - املطبعة              

    - نادي أعضاء هيئة التدريس واملوظفني. 
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وحــدة اال�ستثمار 

استثامر منشآت الجامعة ومرافقها، وكذا أموال صندوق الطالب لتقديم خدمة متميزة لهم، التو�سيف

حيث يتم استثامر العائد من ذلك يف شكل خدمات أخرى للطالب.

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

واملرافق . 1 العقارات  الستثامر  مستثمرون  بها  يتقدم  التي  االستثامرية  األفكار  دراسة 

واألنشطة بالجامعة.

دراسة وابتكار فرص استثامرية جديدة لطرحها لالستثامر لالستفادة منها مام يزيد يف . 2

إيرادات الجامعة

بالجامعة لتوفري املعلومات . 3 الكليات األخرى والجهات املختصة األخرى  التنسيق مع 

املطلوبة عن املواقع االستثامرية لتضمينها ضمن كراسات رشوط ومواصفات استثامرها.

إعادة طرح العقارات واألنشطة التي انتهت مدد عقود تأجريها السابقة.. 4

إعداد كراسات رشوط ومواصفات استثامر العقارات واألنشطة.. 5

اإلعالن عن طرح استثامر العقارات واألنشطة يف الصحف املحلية ويف الوسائل األخـرى . 6

)موقع الجامعة عىل شبكة اإلنرتنت، رسائل فأكسية للرشكات ذات العالقة، ... الخ(.

مع . 7 بالتنسيق  عنها  املعلن  العقارات  الستثامر  املتقدمني  عروض  مظاريف  استقبال 

إلعقود واملشرتيات وفتح مظاريفها يف مواعيدها املحددة.

تحليل عروض املتقدمني الستثامر العقارات بعد مرحلة فتح املظاريف.. 8

التنسيق الجتامعات أعضاء لجنة االستثامر وتضم كبار املسئولني )يرأسها سعادة عميد . 9

شؤون الطالب ويعتمد قراراتها( وعرض العروض املقدمة عىل اللجنة للبت يف الرتسية.

التنسيقية . 10 الخطابات  إرسال  املحارض،  اعتامد  االستثامر،  لجنة  قرارات  تفعيل  متابعة 

مثل املفاوضات.

إعداد وتجهيز العقود الجديدة للمستثمرين الذين تتم الرتسية عليهم واستالم شيكات . 11

اإليجار فور اعتامد عقودها من صاحب الصالحية.

متابعة التسديد اإليجار للعقود القامئة ومتابعة املتأخرين عن السداد.. 12

استقبال شكاوى املستثمرين املتعاقدين مع الجامعة لحل ما يعرتض سري عملهم من . 13

عوائق.

تنفيذ املرشوع . 14 املوقع بعد  املستثمرين يف حال طلب تغيري نشاط  دراسة مقرتحات 

وعدم تشغيله بالشكل الذي كان مأموالً.

دراسة الشكاوى التي يتقدم بها الطالب ضد املستثمرين يف حال وجود أي مخالفات . 15

صحية أو غريها وذلك بالتنسيق مع إدارة متابعة املتعهدين.

يف حال قيام البعض باستغالل بعض من مرافق الجامعة أو أجزاء منها دون علم إدارة . 16

الالزمة حيال  االستثامر يتم إبالغ إدارة األمن والسالمة واالستثامر التخاذ اإلجراءات 

ذلك.
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وحــدة االبتكار وريادة االأعمال 

التو�سيف

حاضنة  بيئة  وتكوين  الجامعة،  مجتمع  يف  األعامل  وريادة  واالبتكار  املعرفة  ثقافة  نرش 

وإخراج  الخربات  وتطوير  وتعزيز  املعريف،  واإلبداع  االبتكار  عىل  تساعدهم  للمبتكرين 

بني  تعاوين  إنشاء مجتمع  الواقع من خالل  أرض  إىل  الريادية  واألفكار  الواعدة  االبتكارات 

أعضاء هيئة التدريس والطالب.

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

من مهامها ما ييل:

نهضة . 1 ودوره يف  والطالب،  واإلداريني  التدريس  هيئة  أعضاء  بني  االبتكار  ثقافة  نرش 

املجتمع.

قيمة . 2 ذات  ابتكارات  إىل  وتحويلها  أفكارهم  تقديم  عىل  الجامعة  منسويب  تشجيع 

اقتصادية.  

تسهيل تطبيق األفكار املبتكرة ونقلها واستغاللها.. 3

نرش ثقافة اإلبداع املعريف بكل الوسائل املتاحة بني كافة رشائح منسويب الجامعة حتى . 4

يصبح اإلبداع واالبتكار لغة للحوار وأسلوباً للعمل واإلنتاج بجامعة نجران.

االهتامم باقتصاد املعرفة من خالل الرتكيز عىل مجاالت جديدة يف التعليم والتدريب . 5

ومواكبة التطور الرسيع يف مختلف فروع املعرفة.

توفري خدمات االحتضان والدعم الفني والتقني للمشاريع اإلبداعية.. 6

البحث عن موارد وممولني للمبتكرات وتسويقها. 7

تسهم يف خدمة . 8 التي  التطبيقية  الدراسات  من خالل  الوطني  االقتصاد  دعم مسرية 

الوطن.
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وحـــدة االإر�ســـاد االأكادميي 

التو�سيف
تعريف طالب الجامعة باألنظمة الدراسية، وكذلك مساعدتهم عىل التقدم يف الدراسة والتغلب 

عىل ما يعرتضهم من مشكالت وصعوبات اجتامعية أو نفسية أو صحية أو أكادميية.

ترتبط بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.االرتباط

املهــــام

بصفة  واالمتحانات  الدراسة  ونظم  عامة  الجامعة  بنظم  الطالب/الطالبات  تعريف   -1

خاصة.

2-  مساعدة الطالب / الطالبات عىل حـل مشكالتهم االجتامعية التي تؤثر بشكل مبـارش يف 

تحصيلهم الدرايس.

3- مساعدة الطالب/الطالبات يف التّعرف عىل التخصصات العلمية التي تالئم استعدادهم 

الفكري والذهني والزمني.

4- تزويد الطالب/ الطالبات بالخربة والرأي العلمي حول تنظيم أوقاتهم وحسن استثامرها 

للحصول عىل أفضل األساليب يف املذاكرة والتحصيل الجيد.

5- مساعدة الطالب/ الطالبات عىل حسن االستفادة مام تيرسه لهم الجامعة من أساليب 

تساعدهم عىل التحصيل العلمي.

6- املساعدة عىل تنشيط الحياة الثقافية واالجتامعية داخل الجامعة بأساليب علمية مبا 

يساعد عىل تنمية روح االنتامء والوالء للوطن واملجتمع والجامعة.

7- تقديم الخدمة واملشورة للطالب/ الطالبات املنتسبني.

عنه  تسفر  ما  ضوء  عىل  الجامعية  البيئة  لتطوير  األساليب  بعض  ابتكار  يف  اإلسهام   -8

الدراسات والبحوث العلمية التي يجريها قسم اإلرشـاد األكادميي أو غريه مـن األقسام العلمية 

والوحدات املعنية األخرى.



103

وحدة تطوير التعليم اجلامعي

التو�سيف
الحديثة  لالتجاهات  وفقاً  الجامعة  برامج  لجميع  الجامعي  التعليم  نظم  بتطوير  تهتم 

ومتطلبات سوق العمل يف ضوء تطبيق معايري االعتامد الوطني والدويل.

ترتبط بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.االرتباط

املهــــام

مراجعة نظام تطوير الربامج )االنشاء والتعديل( الذي أعدته وحدة التعليم والتعلم . 1

وإقراره من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

يتعلق . 2 ما  خاصة  املختلفة،  الجامعة  بكليات  الربامج  تقييم  نظم  ومقارنة  مراجعة 

بجوانب التعليم والتعلم وصياغة نهج موحد ملراجعة الربامج يف الجامعة سنوياً وكل 

ثالث أو خمس سنوات، وسيشمل النهج املوحد ما ييل:

التقارير السنوية عن مؤرشات جودة أداء الربامج.• 

التقارير السنوية عن مؤرشات أداء نواتج تعلم الربنامج.• 

التقارير السنوية للربامج.• 

تقارير اللجان االستشارية للربامج.• 

التقارير السنوية عن مقاييس النجوم للمعيار الرابع لكل برنامج.• 

الطلبة من سنة إىل أخري )أو من مستوى إىل •  السنوية عن معدالت تقدم  التقارير 

آخر(.

تقارير استطالعات رأى الطلبة والخريجني وجهات التوظيف لتقييم الربنامج.• 

تقارير تحليل بيانات توظيف الخريجني.• 

تقرير املقيم الخارجي للربنامج )كل ثالث أو خمس سنوات(.• 

بجامعة . 3 والتعلم  التعليم  عىل  واإلرشاف  للمتابعة  التقارير  لسري  ودليل  آلية  إعداد 

نجران حتى تصل إىل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، عىل أن تقوم وكالة الشؤون 

التعليمية بعمل ملف مؤسيس institutional profile عن جودة التعليم والتعلم عىل 

مستوي الجامعة.

التنسيق مع وكالة الجامعة للتطوير والجودة حال وجود مرشوعات أو خطط تسهم . 4

يف تنفيذ املخرجات املطلوبة.
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مركز رعاية امل�ستفيدين

التو�سيف

يهتم بتقديم الخدمات اإللكرتونية للمستفيدين، حرصاً من قيادات الجامعة عىل فتح باب 

التواصل مع املواطنني يف كل ما يخص التعليم الجامعي باملنطقة، واالطالع عىل مقرتحاتهم 

ومالحظاتهم وطلباتهم وشكاويهم، ومتابعتها مع مدير الجامعة وجهات االختصاص بإدارات 

الجامعة املعنية وفق نظام إلكرتوين مخصص لذلك »تسهيل للخدمات اإللكرتونية«.

ترتبط بوكيل الجامعة.االرتباط

املهــــام

واملراجعني . 1 للمستفيدين  الدعم  خدمات  لتقديم  الالزمة  اإللكرتونية  األنظمة  توفري 

مبختلف فئاتهم.

تقديم خدمات دعم املستفيدين إلكرتونياً.. 2

املختصة . 3 اإلدارات  إىل  طلباتهم  وإحالة  املختلفة،  املستفيدين  معامالت  استقبال 

بالجامعة ومتابعة تنفيذها، والرد عليها. 

 دراسة وتحديد االحتياج من الخدمات اإللكرتونية واألجهزة املوجهة للمستفيدين.. 4

إعداد خطط تطوير خدمات دعم املستفيدين ومتابعة اعتامدها وتنفيذها.. 5

إدارة ومراقبة عمليات تقديم الدعم للمستفيدين والعمل عىل تحسينها.. 6

إعداد أدلة الخدمات اإللكرتونية وتحديثها عىل بوابة الجامعة اإللكرتونية.. 7

إعداد أدلة االستخدام للمستفيدين واإلجابة عىل األسئلة الشائعة املتعلقة بالخدمات . 8

اإللكرتونية.

اقرتاح خطط تطوير قدرات ومهارات العاملني يف املركز وتحديد احتياجاتهم التدريبية . 9

بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بالجامعة.

واالستفادة . 10 اسرتجاعها  تسهل  التي  بالطريقة  باملركز  الخاصة  الوثائق  تنظيم وحفظ   

منها.

 تحديد احتياجات املركز من املوارد البرشية واألجهزة واملواد ومتابعة توفريها.. 11

إعداد تقارير دورية بإنجازات املركز ومقرتحات تطويره ورفعها لعميد عامدة االتصاالت . 12

وتقنية املعلومات.

إعداد تقرير قياس أداء املركز.. 13

أية مهام أخرى تكلف بها يف حدود اختصاصها.. 14
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الرقم م/8 وتاريخ 1414/6/4هـ

بعون الله تعاىل:

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك اململكة العربية السعودية

بعد اإلطالع عىل املادتني التاسعة عرشة والعرشين من نظام مجلس الوزراء الصادر باملرسوم املليك رقم 

)38( وتاريخ 1377/10/22هـ.

1383/5/11هـ  وتاريخ   )11( رقم  امللكية  باملراسيم  الصادرة  الجامعات  أنظمة  عىل  اإلطالع  وبعد 

وتاريخ  )م/50(  ورقم  1392/1/28هـ  وتاريخ  )م/6(  ورقم  1392/1/22هـ  وتاريخ  )م/5(  ورقم 

1394/8/23هـ ورقم )م/70( وتاريخ 1395/8/7هـ ورقم )م/67( وتاريخ 1395/7/28هـ ورقم )م/ 

39( وتاريخ 1401/9/28هـ وتعديالتها.

وتاريخ  )م/10(  رقم  املليك  باملرسوم  الصادر  للجامعات  األعىل  املجلس  نظام  عىل  اإلطالع  وبعد 

1393/4/15هـ.

ملحق رقم)1(: 
الئحة نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات
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وبعد اإلطالع عىل قرار مجلس الوزراء رقم )60( وتاريخ 1414/6/2هـ رسمنا مبا هو آت:

اأوًل: املوافقة عىل نظام مجلس التعليم العايل والجامعات بالصيغة املرفقة بهذا.
ثانيًا: عىل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيام يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم )60( وتاريخ 1414/6/2هـ. 
إن مجلس الوزراء:

بعد اإلطالع عىل املعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8/422 وتاريخ 1412/7/25هـ 

املشتملة خطاب معايل وزير التعليم العايل رقم 2/669س وتاريخ 1412/7/10هـ املرفق به مرشوع نظام 

الجامعات.

وبعد اإلطالع عىل توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 1412/9/10هـ. وبعد اإلطالع 

عىل مذكرة شعبة الخرباء رقم 101 وتاريخ 1412/10/17هـ.

وبعد اإلطالع عىل توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 1412/12/26هـ.

وبعد اإلطالع عىل مذكرة شعبة الخرباء رقم 12 وتاريخ 1413/2/5هـ.

وبعد اإلطالع عىل توصية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 1413/2/12هـ.

وبعد اإلطالع عىل محرض اللجنة الوزارية املشكلة باألمر السامي رقم 5065 وتاريخ 1414/4/4هـ املرفوع 

بربقية معايل وزير التعليم العايل الخطية رقم 4/131 وتاريخ 1414/4/27هـ والواردة من ديوان رياسة 

مجلس الوزراء برقم 345 /8 وتاريخ 1414/5/2هـ.

وبعد اإلطالع عىل مذكرة شعبة الخرباء رقم 52 وتاريخ 1414/5/29هـ.

يقرر ما ييل:

اأوًل: املوفقة عىل نظام مجلس التعليم العايل والجامعات بالصيغة املرفقة بهذا، وقد أعد مرشوع 
مرسوم مليك بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانيًا: تقوم وزارة التعليم العايل ووزارة املالية واالقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة املدنية 
بدراسة وضع وكالء الجامعات القامئني بالعمل وقت نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إىل مجلس 

الوزراء.

                                                                     
                    رئيـ�ض جملـ�ض الـوزراء

               فهد بن عبد العزيز اآل �سعود
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اأحــكام عامـــة

املادة الأوىل 
السياسة  بتنفيذ  وتقوم  اإلسالمية  الرشيعة  هدى  عىل  تعمل  وثقافية  علمية  مؤسسات  الجامعات 

بالتأليف،  والقيام  العلمي  بالبحث  والنهوض  العليا  والدراسات  الجامعي،  التعليم  بتوفري  التعليمية 

الرتجمة والنرش، وخدمة املجتمع يف نطاق اختصاصها.

املادة الثانية 
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والترصف، والتقايض.

 

املادة الثالثة 
 يكون للجامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل مجلس يسمى مجلس التعليم العايل ويكون 

لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.

 

املادة الرابعة 
يرسي هذا النظام عىل:

1-جامعة أم القرى ومقرها الرئييس مكة املكرمة.

2-الجامعة اإلسالمية ومقرها الرئييس املدينة املنورة.

3-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومقرها الرئييس مدينة الرياض. 

4-جامعة امللك سعود ومقرها الرئييس مدينة الرياض.

5-جامعة امللك عبد العزيز ومقرها الرئييس مدينة جدة.

6-جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ومقرها الرئييس مدينة الظهران.

7-جامعة امللك فيصل ومقرها الرئييس مدينة الهفوف.

8-الجامعات التي تنشأ مستقبال ما مل ينص قرار إنشائها عىل خالف ذلك. 

 

املادة اخلام�سة
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات واملعاهد ومراكز البحث والعامدات واملراكز املساندة وتتكون 

الجامعات املنصوص عليها يف املادة السابقة من الكليات واملعاهد ومراكز البحث والعامدات واملراكز 
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املساندة واملعاهد العلمية واملدارس دون املستوى الجامعي القامئة بها عند صدور هذا النظام وكذلك 

العامدات واملراكز املساندة التي يقرها مجلس التعليم العايل.

املادة ال�ساد�سة
يجوز تعديل أسامء الكليات واملعاهد واملراكز البحث والعامدات واملراكز املساندة بقرار من مجلس 

التعليم العايل بناء عىل توصية مجلس الجامعة املختص.

 

املادة ال�سابعة
يجوز أن تتكون بعض الكليات واملعاهد أو مراكز البحث يف غري مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من 

مجلس التعليم العايل بناء عىل اقرتاح مجلس الجامعة املختص.

 

املادة الثامنة
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من األقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو املعهد تقتيض ذلك، ويجوز 

إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العايل بناء عىل اقرتاح مجلس الجامعة املختص، ويراعي 

أال تتكرر األقسام املتامثلة يف كليات أو معاهد الجامعة الواحدة املوجودة يف مقر واحد.

 

املادة التا�سعة
يكون لكل كلية ومعهد وعامدة مساندة صالحيات مناسبة يف الشؤون العلمية واملالية واإلدارية وفقا 

ملا يصدره مجلس الجامعة املختص يف حدود اختصاصه أو صالحياته من لوائح تحدد اختصاصات 

مجالس الكليات واملعاهد والعمداء، ووكالئهم ومجالس األقسام ورؤسائها.

 

املادة العا�سرة
يجوز عند االقتضاء بناء عىل اقرتاح مجلس الجامعة املختص وموافقة مجلس التعليم العايل أن تتبع 

هذه  يف  الدراسة  مستوى  خاصة  الئحة  وتحدد  الجامعي  املستوى  دون  تعليمية  وحدات  الجامعة 

الوحدات ومنهاجها وكيفية إدارتها.

 

املادة احلادية ع�سرة
التدريس بلغة أخرى بقرار من  الجامعات ويجوز عند االقتضاء  التعليم يف  العربية هي لغة  اللغة 

مجلس الجامعة املختص.
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 املادة الثانية ع�سرة
رئيس مجلس الوزراء -رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم -هو رئيس مجلس التعليم العايل.

 

املادة الثالثة ع�سرة
يرأس وزير التعليم العايل مجلس كل جامعة وهو املسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية 

يف مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه يف الجامعات املوجودة حالياً أو التي 

تنشأ فيام بعد، وترتبط به الجامعات التي يرسي عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة إلرشافه.

جمل�ض اجلامعة
املادة التا�سعة ع�سرة

يتألف مجلس الجامعة عىل الوجه اآليت: 

1-وزير التعليم العايل )رئيساً للمجلس( 

2-مدير الجامعة )نائباً للرئيس( 

3-وكالء الجامعة 

4-أمني عام مجلس التعليم العايل.

5-العمداء.

6-ثالثة من ذوي الخربة يعينهم وزير التعليم العايل ملدة ثالث سنوات.

 

املادة الع�سرون
مع التقيد مبا يقيض به هذا النظام وغريه من األنظمة، وما تقتيض به قرارات مجلس التعليم العايل 

يتوىل مجلس الجامعة ترصيف الشؤون العلمية واإلدارية واملالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة 

وله عىل الخصوص: 

1-اعتامد خطة التدريب واالبتعاث. 

2-اقرتاح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعامدات مساندة واقرتاح تعديل أسامئها أو دمجها 

أو إلغائها. 

3-إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 

4-منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 

5-منح الدكتوراه الفخرية. 

6-تحديد تفصيالت التقويم الدرايس وفقاً لإلطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد اإلجازات التي 

تتخللها. 
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7-إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم ملهامت علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء 

خدماتهم وفق القواعد املنظمة لذلك. 

8-إقرار املناهج وخطط الدراسة والكتب املقررة واملراجع بناء عىل اقرتاح مجالس الكليات واملعاهد 

املختصة. 

9-اقرتاح املكافآت واإلعانات للطالب عىل اختالف أنواعها. 

10-املوافقة عىل مرشوع ميزانية الجامعة ورفعها إىل وزير التعليم العايل. 

11-إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مام ال يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 

12-اقرتاح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها. 

13-مناقشة التقرير السنوي متهيداً لعرضه عىل مجلس التعليم العايل. 

14-تحديد املبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعامدة مساندة ومركز بحث مستقل لإلنفاق منها يف 

حدود الالئحة املالية. 

15-مناقشة الحساب الختامي للجامعة متهيداً لرفعه إىل رئيس مجلس الوزراء. 

16-إقرار خطط النشاط الالمنهجي للجامعة. 

17-البت يف تعيني أعضاء هيئة التدريس بناء عىل توصية املجلس العلمي. 

18-قبول التربعات والهبات والوصايا وغريها عىل أال تتعارض مع الغرض األسايس الذي أنشئت من 

أجله الجامعة. 

19-وضع القواعد املنظمة للطالب الزائرين أو املحولني من الجامعة وإليها. 

20-النظر يف املوضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العايل أو مدير الجامعة أو التي يقرتح أي عضو 

من أعضاء املجلس عرضها. 

وللمجلس تكوين لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه أو من غريهم لدراسة ما يكلفهم به. 

 

املادة احلادية والع�سرون
يجتمع املجلس بناء عىل دعوة رئيسه مرة كل شهر عىل األقل وللرئيس أن يدعو املجلس إىل االجتامع 

إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم 

تكون  وال  املجلس  انعقاد  قبل  تأجيلها  أو  األعامل  جدول  يف  يراها  مسألة  إدراج  يطلب  أن  العايل 

اجتامعاته صحيحة إال إذا حرضها ثلثا أعضائه عىل األقل، ويتوىل أمانة املجلس أحد أعضائه بناء عىل 

ترشيح من املجلس وموافقة رئيسه. 
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املادة الثانية والع�سرون
يرجع  األصوات  تساوت  وإذا  الحارضين  األعضاء  املطلقة ألصوات  باألغلبية  املجلس  قرارات  تصدر 

الجانب الذي فيه الرئيس. 

مدير اجلامعة
املادة الثالثة والع�سرون

يعني مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر مليك بناء عىل اقرتاح وزير التعليم العايل ويكون تعيينه 

يف املرتبة املمتازة وتطبق عليه أحكام موظفي املرتبة املمتازة. 

 

املادة الرابعة والع�سرون
يكون مدير الجامعة مسؤوالً أمام وزير التعليم العايل طبقاً لهذا النظام ويتوىل إدارة شؤونها العلمية 

ولوائح  العايل  التعليم  مجلس  وقرارات  ولوائحه  النظام  هذا  تنفيذ  عىل  ويرشف  واملالية  واإلدارية 

الجامعة وقرارات مجالسها وميثل الجامعة أمام الهيئات األخرى وله أن يفوض بعض صالحياته.

 

املادة اخلام�سة والع�سرون
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العايل تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة 

التي  للعنارص  لها وذلك طبقاً  التالية  الدراسية  السنة  الرابع من  الشهر  دراسية يف موعد ال يتجاوز 

وزير  وعىل  املختص،  الجامعة  مجلس  قبل  من  التقرير  إقرار  ويتم  العايل،  التعليم  مجلس  يضعها 

التعليم العايل رفع التقرير إىل مجلس التعليم العايل ويناقش التقرير يف أول دورة للمجلس متهيداً 

لرفعه إىل رئيس مجلس الوزراء.

وكالء اجلامعة 
املادة ال�ساد�سة والع�سرون 

1-يكون لكل جامعة وكيل أو أكرث يحدد عددهم مجلس التعليم العايل من بني أعضاء هيئة التدريس 

بدرجة أستاذ مشارك عىل األقل. 

2-يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة 

وموافقة وزير التعليم العايل ويكون التكليف ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتني. 

3-مينح الوكيل أول درجة من املرتبة الخامسة عرشة وامليزات املقررة لشاغلها فإذا كان راتبه حسب 

كادر أعضاء هيئة التدريس أكرث من راتب الدرجة األوىل فيتقاىض راتبه مع ما يستحقه من عالوات أو 
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ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من املرتبة الخامسة عرشة. 

4-عند ترك وكيل الجامعة ملنصبه يرصف له راتبه حسب درجته األكادميية فإن كان أقل مام يتقاضاه 

أثناء تكليفه مبنصب وكيل الجامعة فيرصف له الفرق حتى يتالىش بالعالوة والرتقية. 

هيئة  بأعضاء  الخاصة  والرتقيات  للعالوات  املقررة  القواعد  تكليفه  فرتة  أثناء  الوكيل  عىل  5-يطبق 

التدريس بالجامعات.

 

املادة ال�سابعة والع�سرون
يعاون الوكالء مدير الجامعة يف إدارة شؤونها وتحدد اللوائح صالحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم 

مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.

املجل�ض العلمي
املادة الثامنة والع�سرون

ينشأ يف كل جامعة مجلس علمي يتوىل اإلرشاف عىل الشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس وشؤون 

البحوث والدراسات والنرش وله عىل الخصوص: 

1-التوصية بتعيني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

2-البت يف الرتقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم 

العايل. 

3-تشجيع البحث العلمي والتأليف والرتجمة والنرش وله يف سبيل ذلك.

  أ-وضع قواعد لتشجيع أعداد البحوث العلمية. 

  ب-اقرتاح إنشاء مراكز البحث العلمي. 

  ج-التنسيق بني مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. 

د-تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.    

  ه-تحديد املكافآت التشجيعية والتقديرية لألعامل العلمية وتحكيمها واألمر برصفها. 

و-نرش البحوث واملؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نرشها.    

  ز-التوصية بإصدار الدوريات العلمية. 

  ح-التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية واملتاحف والتنسيق فيام بينها. 

  ط-إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إىل مراجعة. 

4-تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون. 

5-النظر فيام يحيله إليه مجلس الجامعة.
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املادة التا�سعة والع�سرون
يتألف املجلس العلمي عىل الوجه اآليت: 

1-وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -رئيساً. 

2-عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك عىل األقل ويصدر 

بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء عىل ترشيح من مجلس الكلية أو املعهد وموافقة مدير الجامعة. 

ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إىل عضوية املجلس عدد آخر من األعضاء من املشتغلني 

بالبحث والقضايا العلمية ال يتجاوز عددهم نصف مجموع األعضاء ويعني جميع األعضاء ملدة سنتني 

قابلة للتجديد مرة واحدة. 

وللمجلس تكوين لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه أو من غريهم لدراسة ما يكلفهم به. 

 

املادة الثالثون
يجتمع املجلس العلمي بناء عىل دعوة رئيسه مرة كل شهر عىل األقل وللرئيس أن يدعو املجلس إىل 

االجتامع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلباً مكتوباً بذلك أو بناء عىل طلب 

مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها يف جدول األعامل وله رئاسة املجلس إذا 

حرضه وال تكون اجتامعاته صحيحة إال إذا حرضها ثلثا أعضائه عىل األقل.

 

املادة احلادية والثالثون
يرجع  األصوات  تساوت  وإذا  الحارضين  ألصوات  املطلقة  باألغلبية  العلمي  املجلس  قرارات  تصدر 

القرارات نافذة ما مل يرد عليها اعرتاض من مدير الجامعة خالل  الرئيس وتعترب  الجانب الذي فيه 

العلمي مشفوعة  املجلس  إىل  أعادها  إليه وإذا اعرتض عليها  تاريخ وصولها  من  يوماً  خمسة عرش 

إىل  عليها  املعرتض  القرارات  تحال  رأيه  عىل  املجلس  بقي  فإذا  جديد،  من  لدراستها  نظره  بوجهة 

مجلس الجامعة وتنظر يف جلسة عادية أو استثنائية وملجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها 

أو إلغاؤها وقراره يف ذلك نهايئ. 

اإدارة الكلية
املادة الثانية والثالثون 

يتوىل إدارة الكلية أو املعهد: 

- مجلس الكلية أو املعهد 

- عميد الكلية أو املعهد 
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جمل�ض الكليات واملعاهد
املادة الثالثة والثالثون

يتألف مجلس الكلية أو املعهد من:

- العميد )رئيساً( 

- الوكيل 

- رؤساء األقسام 

وملجلس الجامعة بناء عىل اقرتاح مجلس الكلية أو املعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إىل عضويته 

ثالثة أعضاء عىل األكرث من هيئة التدريس بالكلية أو املعهد أو الكلية املناظرة من فروع الجامعة ويحدد 

مدة عضويتهم.
 

املادة الرابعة والثالثون
مع التقيد مبا يقيض به هذا النظام وغريه من األنظمة وما يقرره مجلس التعليم العايل أو مجلس 

املعهد وله عىل  أو  بالكلية  تتعلق  التي  األمور  بالنظر يف  املعهد  أو  الكلية  الجامعة يختص مجلس 

الخصوص. 

1-اقرتاح تعيني أعضاء هيئة التدريس، واملعيدين واملحارضين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم. 

2-اقرتاح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بني األقسام. 

3-اقرتاح املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع يف األقسام الكلية أو املعهد.

4-تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بني األقسام الكلية أو املعهد والعمل عىل نرشها. 

5-اقرتاح مواعيد االمتحانات ووضع التنظيامت الخاصة بإجرائها. 

6-اقرتاح الالئحة الداخلية للكلية أو املعهد. 

7-اقرتاح خطط التدريب والبعثات الالزمة للكلية أو املعهد. 

8-اقرتاح خطة النشاط الالمنهجي للكلية. 

9-البت يف األمور الطالبية التي تدخل يف اختصاصه والتوصية ملجلس الجامعة فيام عدا ذلك. 

النظر فيام يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
 

املادة اخلام�سة والثالثون
إال  االجتامع  األقل وال يصح  رئيسه مرة كل شهر عىل  بدعوة من  املعهد  أو  الكلية  يجتمع مجلس 

التساوي  الحارضين وعند  األعضاء  املطلقة ألصوات  باألغلبية  قراراته  أعضائه وتصدر  ثلثي  بحضور 

يرجع الجانب الذي فيه الرئيس. 

وتعترب القرارات املجلس نافذة ما مل يرد عليها اعرتاض من مدير الجامعة خالل خمسة عرش يوماً من 
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تاريخ وصولها إليه وإذا اعرتض عليها أعادها إىل املجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من 

جديد، فإذا بقي املجلس عىل رأيه يحال القرار املعرتض عليه إىل مجلس الجامعة للبت فيه يف جلسة 

عادية أو استثنائية وملجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره يف ذلك نهايئ. 

وملجلس الكلية أو املعهد تشكيل لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه أو من غريهم.

العمداء ووكالئهم
املادة ال�ساد�سة والثالثون

العلمية  بالكفاءة  املتميزين  السعوديني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املعهد  أو  الكلية  عميد  يعني 

واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة سنتني 

قابلة للتجديد.
 

املادة ال�سابعة والثالثون
يتوىل العميد إدارة الشؤون العلمية واإلدارية واملالية للكلية أو املعهد يف حدود هذا النظام ولوائحه 

ويقدم إىل مدير الجامعة يف نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط 

يف الكلية أو املعهد.
 

املادة الثامنة والثالثون
املتميزين  السعوديني  التدريس  أعضاء هيئة  أكرث من  أو  أو معهد وكيل  كلية  لكل  أن يكون  يجوز 

بالكفاءة العلمية واإلدارية يعينهم مدير الجامعة ملدة سنتني قابلة للتجديد بناء عىل ترشيح العميد، 

ويعاون الوكيل العميد يف أعامله وينوب عنه أقدم الوكالء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه 

ويتوىل أحدهم أمانة مجلس الكلية أو املعهد. 
 

املادة التا�سعة والثالثون
العلمية  بالكفاءة  املتميزين  السعوديني  التدريس  العامدات املساندة من أعضاء هيئة  يعني عمداء 

واإلدارية بقرار من وزير التعليم العايل بناء عىل ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيني ملدة سنتني 

قابلة للتجديد.
 

املادة الأربعون
وكالء  واإلدارية  العلمية  بالكفاءة  املتميزين  السعوديني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  يعني  أن  يجوز 

العميد ويكون  بناء عىل ترشيح  الجامعة  التعيني بقرار من مدير  املساندة ويتم  العامدات  لعمداء 

التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد يف أعامله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو 

منصبه.



117

اأق�سام الكليات واملعاهد

املادة احلادية والأربعون
يكون لكل قسم من األقسام الكليات واملعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، 

ولكل قسم صالحيات يف الشؤون العلمية واملالية واإلدارية يف حدود هذا النظام ولوائحه. 
 

املادة الثانية الأربعون
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر عىل األقل وال يصح االجتامع إال بحضور ثلث 

أعضائه وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحارضين وعند التساوي يرجع الجانب 

الذي فيه الرئيس.

وتعترب القرارات املجلس نافذة ما مل يرد عليها اعرتاض من عميد الكلية أو املعهد خالل خمسة عرش 

يوماً من تاريخ وصولها إليه فإذا بقي املجلس عىل رأيه يحال القرارات املعرتض عليه إىل مجلس الكلية 

وللمجلس صالحية للبت فيه.
 

املادة الثالثة والأربعون
يقرتح مجلس القسم عىل مجلس الكلية خطة الدراسة واملناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع 

ويقرتح تعيني أعضاء هيئة التدريس واملحارضين واملعيدين وترقياتهم كام يقوم بدراسة مرشوعات 

التدريس  هيئة  أعضاء  عىل  التدريبية  واألعامل  والتمرينات  املحارضات  وبتوزيع  العلمية،  البحوث 

واملعيدين وتنظيم أعامل القسم وتنسيقها ويتوىل كل قسم تدريس املقررات التي تدخل يف اختصاصه 

بعد إقرارها من مجلس الجامعة. 

وملجلس القسم تشكيل لجان دامئة أو مؤقتة من بني أعضائه.
 

املادة الرابعة والأربعون
يعني رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار 

من مدير الجامعة بناء عىل ترشيح عميد الكلية أو املعهد ويكون التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد 

وهو املسؤول عن تسيري األمور العلمية واإلدارية واملالية فيه ويقدم للعميد تقريراً عن أعامل القسم 

يف نهاية كل سنة دراسية.
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اأع�ساء هيئة التدري�ض

املادة اخلام�سة والأربعون 
أعضاء هيئة التدريس هم: 

1-األساتذة 

2-األساتذة املشاركون 

3-األساتذة املساعدون 

املادة ال�ساد�سة والأربعون
يجوز أن يعني يف الكليات واملعاهد محارضون ومعيدون ومساعدو بحث إلعدادهم لعضوية هيئة 

التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغري ذلك من األعامل بإرشاف أعضاء هيئة التدريس، 

كام يجوز أن يعني فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون. 

 

املادة ال�سابعة والأربعون
يجوز تعيني أعضاء يف هيئة التدريس من غري السعوديني إذا مل يتوافر سعوديون لشغلها كام يجوز أن 

يعني منهم محارضون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث. 

 

املادة الثامنة والأربعون
العلمية إىل  البحوث والرسائل  أو اإلرشاف عىل  بالتدريس  الجامعة أن يعهد  يجوز بقرار من مدير 

أشخاص غري متفرغني من ذوي املكانة العلمية البارزة بناء عىل اقرتاح مجلس القسم وتوصية مجلس 

الكلية أو املعهد ويحدد مجلس التعليم العايل رشوط اختيارهم ومكافآتهم.

 

املادة التا�سعة والأربعون
السعوديني  من  زائرين  بصفة  مبتخصصني  االستعانة  الجامعة  مدير  من  بقرار  االقتضاء  عند  يجوز 

يضعها  قواعد  وفق  وذلك  الكلية  وتوصية مجلس  القسم  اقرتاح مجلس  بناء عىل  وغريهم محددة 

مجلس التعليم العايل.
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النظام املايل للجامعات

املادة اخلم�سون
ونفقاتها  إيراداتها  يحدد  مليك  مرسوم  بإقرار  يصدر  بها  ميزانية مستقلة خاصة  لكل جامعة  يكون 

وتخضع يف مراقبة تنفيذها لديوان املراقبة العامة والسنة املالية للجامعة هي السنة املالية للدولة. 

 

املادة احلادية واخلم�سون
يضع مجلس التعليم العايل أحكام املراقبة املالية السابقة للرصف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة 

التعليم العايل ووزارة املالية واالقتصاد الوطني وديوان املراقبة العامة. 

 

املادة الثانية واخلم�سون
مع عدم اإلخالل مبراقبة ديوان املراقبة العامة يعني مجلس الجامعة مراقباً أو أكرث للحسابات ممن 

تتوفر فيهم الرشوط القانونية وتكون لهم حقوق املراقب يف الرشكات املساهمة وعليهم واجباته. 

املادة الثالثة واخلم�سون
تتكون إيرادات الجامعة من: 

1-االعتامدات التي تخصص لها يف ميزانية الدولة.

2-التربعات واملنح والوصايا واألوقاف.

3-ريع أمالكها وما ينتج عن الترصف فيها.

4-أي إيرادات تنتج عن القيام مبشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية لآلخرين.

 

املادة الرابعة واخلم�سون
القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية وتدرج عائدات  أ -للجامعة 

قواعدها  ويضع  يحددها  التي  األغراض  يف  ترصف  مستقل  حساب  يف  والخدمات  الدراسات  هذه 

مجلس التعليم العايل.

ب -ملجلس الجامعة قبول التربعات واملنح والوصايا واألوقاف الخاصة بالجامعة كام يجوز له قبول 

التربعات املقرتنة برشوط أو املخصصة ألغراض معينه إذا كانت الرشوط أو األغراض تتفق مع رسالة 

الجامعة وتدرج هذه التربعات يف حساب مستقل ترصف يف األغراض املخصصة لها وفقاً للقواعد التي 

يضعها مجلس التعليم العايل.
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اأحكام ختامية وانتقالية

املادة اخلام�سة واخلم�سون
ومجالس  العايل  التعليم  مجلس  جلسات  حضور  مقابل  مكافآت  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تحدد 

الجامعات واملجالس العلمية.

 

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية األخرى فيام ال يتعارض مع هذا النظام 

إىل أن تصدر اللوائح الجديدة عىل أن يتم ذلك خالل سنتني عىل األكرث من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

املادة ال�سابعة واخلم�سون
تحسب املدة املحددة يف هذا النظام لشغل وكالء الجامعات والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام من 

تاريخ شغلهم ملناصبهم ويبقى من تجاوز من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام هذه املدة 

يف منصبه إىل أن يعني من يشغل هذا املنصب عىل أن يتم ذلك يف مدة ال تتجاوز سنة واحدة اعتبارا 

من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

املادة الثامنة واخلم�سون
يتوىل وزير التعليم العايل بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العالقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا 

النظام ورفعها ملجلس التعليم العايل للموافقة عليها أو إصدارها.

 

املادة التا�سعة واخلم�سون
1-يلغي هذا النظام نظم الجامعات املنصوص عليها يف املادة الرابعة منه، ويلغي نظام املجلس األعىل 

للجامعات الصادر باملرسوم املليك رقم م/10 يف 1393/4/15هـ كام يلغي كل ما يتعارض معه.

2-يحل مجلس التعليم العايل محل املجلس األعىل للجامعات الذي صدر نظامه مبوجب املرسوم املليك 

م/10 يف 1993/4/15هـ.

 

املادة ال�ستون
ينرش هذا النظام يف الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستني يوماً من تاريخ نرشه.
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ملحق رقم)2(: 
 الالئحة املنظمة لل�سوؤون املالية يف اجلامعات
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الالئحة املنظمة لل�سوؤون املالية يف اجلامعات

الصادرة بقرار مجلس التعليم العايل رقم )2/6(، املتخذ يف الجلسة )الثانيـة( ملجلس التعليم املعقودة 

ورئيس  الوزراء،  مجلس  رئيس  الرشيفني  الحرمني  خادم  مبوافقة  املتوج  )1416/6/11هـ(،  بتاريخ 

مجلس التعليم العايل بالتوجيه الربقي الكريم، رقم )7/ب/9045( وتاريخ )1416/6/27هـ(.

ن�ض قرار جمل�ض التعليم العايل رقم )2/6(

إن مجلس التعليم العايل بناء عىل أحكام الفقرة )9( من املادة )الخامسة عرشة( من نظام مجلس 

التعليم العايل والجامعات التي تقيض بأن من اختصاصات املجلس إصدار الالئحة املنظمة للشؤون 

بعد  وذلك  وغريهم،  الطلبة،  وإعانات  ملكافآت،  املنظمة  القواعد  ذلك  يف  مبا  الجامعات  يف  املالية 

إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العايل، ووزارة املالية واالقتصاد الوطني.

وبناًء عىل أحكام املادة )الحادية والخمسني( من النظام التي تقيض بأن يضع مجلس التعليم العايل 

أحكام املراقبة املالية السابقة للرصف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العايل، ووزارة املالية 

واالقتصاد الوطني، وديوان املراقبة العامة.

وبناًء عىل أحكام املادة )الرابعة والخمسني( من النظام التي تقيض مبا يأيت:

أ- للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه 

الدراسات، والخدمات يف حساب مستقل ترصف يف األغراض التي يحددها، ويضع قواعدها مجلس 

التعليم العايل.

له  يجوز  كام  بالجامعة،  الخاصة  واألوقاف  والوصايا،  واملنح،  التربعات،  قبول  الجامعة  ملجلس  ب- 

قبول التربعات املقرتنة برشوط، أو املخصصة ألغراض معينة، إذا كانت الرشوط، أو األغراض تتفق 

مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التربعات يف حساب مستقل ترصف يف األغراض املخصصة لها، وفقاً 

للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العايل.

وحيث إن الالئحة املنظمة للشؤون املالية يف الجامعات من اللوائح املشرتكة، وسوف يؤدي إقرارها إىل 

توحيد اإلجراءات املالية يف الجامعات.

وبعد االطالع عىل مذكرة األمانة العامة ملجلس التعليم العايل حول املوضوع، وعىل نسخة من الالئحة 

املنظمة للشؤون املالية يف الجامعات املرفقة بهذه املذكرة قرر املجلس ما ييل: " املوافقة عىل الالئحة 

املنظمة للشؤون املالية يف الجامعات وفقاً للصيغة املرفقة بالقرار ". 
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الف�سل الأول: امليزانيـة

مادة )1(
 يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يصدر بإقرارها مرسوم مليك يحدد إيراداتها نفقاتها، 

وتخضع يف مراقبة تنفيذها لديون املراقبة العامة، والسنة املالية للجامعة هي السنة املالية للدولة.

مادة )2( 
تتكون إيرادات كل جامعة من :

أ- االعتامدات التي تخصص لها يف ميزانية الدولة.

ب- التربعات واملنح والوصايا واألوقاف.

ج- ريع أمالكها وما ينتج عن الترصف فيها.

د- أي إيرادات تنتج عن القيام مبشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية لآلخرين.

مادة )3( 
ومعاهدها  الجامعة  كليات  مع  بالتنسيق  بها  الخاصة  امليزانية  مرشوع  تحضري  جامعة  كل  تتوىل 

ومراكزها وفروعها وإدارتها عىل أساس تقديرات مرصوفاتها ويصحب التقديرات بيان باملربرات التي 

بني عليها التقدير.

مادة )4( 
مع مراعاة التعليامت الصادرة بها امليزانية العامة للدولة، تشمل مرصوفات كل جامعة عىل األبواب 

اآلتية :

الباب األول : يخصص للمرتبات واألجور والبدالت.

الباب الثاين : يخصص للمرصوفات التشغيلية واالستهالكية واإلدارية.

الباب الثالث : يخصص ملرصوفات برامج الصيانة والتشغيل .

الباب الرابع : يخصص للمشاريع واإلنشاءات الجديدة.

مادة )5( 
مع مراعاة الفرتات املحددة من قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني لتقديم مرشوع امليزانية ويقدم 

مدير الجامعة مرشوع امليزانية إىل مجلس الجامعة للموافقة عليه ويرفعه لوزير التعليم العايل.
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مادة )6( 
تتم املناقالت بني البنود، أو بني أبواب امليزانية، وفق ما يقيض به مرسوم امليزانية.

مادة )7(
ال يجوز الرصف إال بناء عىل ارتباط سابق، وال يجوز االرتباط إال يف حدود االعتامدات املدرجة يف 

امليزانية، أو بعد صدور قرار بتعديلها من السلطة املختصة.

مادة )8( 
تودع أموال الجامعة باسمها يف مؤسسة النقد العريب السعودي أو فروعها يف اململكة ويجوز مبوافقة 

مجلس الجامعة إيداعها يف مرصف أو أكرث إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
 

الف�سل الثاين: امل�سرتيات والتكليف بالأعمال
مادة )9( 

ملدير الجامعة فيام يتعلق باملشرتيات والتكليف باألعامل الصالحيات اآلتية :

أ- طرح املنافسات يتعلق العامة للمشرتيات واألعامل والبت فيها مبا ال يتجاوز خمسة عرش مليون ريال 

وما زاد عن ذلك يكون البت فيه لرئيس مجلس الجامعة.

ب- التكليف املبارش لتنفيذ األعامل والرشاء املبارش يف حدود مليون ريال.

ج- قبول العطاء الوحيد يف حدود املبالغ املوضحة أعاله مام هو داخل يف صالحيته وكانت حاجة العمل 

ال تسمح بإعادة طرح العملية يف منافسة أخرى.

مادة )10(
لوكالء  باألعامل  والتكليف  باملشرتيات  املتعلقة  املالية  صالحياته  بعض  يفوض  أن  الجامعة  ملدير 

تأمني مشرتيات  بالجامعة وفق نظام  املعاهد ورؤساء األقسام وغريهم  الجامعة والعمداء ومديري 

الحكومة وتنفيذ مرشوعاتها، عىل أن يكون التفويض متدرجاً حسب مسؤولية الشخص املفوض إليه.

مادة )11( 
كل ما يرد به نص خاص يف هذه الالئحة فيام يتعلق باملشرتيات والتكليف باألعامل تطبق بشأنه 

وتاريخ  )م/14(  رقم  املليك  باملرسوم  الصادر  الحكومة  مشرتيات  تأمني  نظام  يف  الواردة  األحكام 

1397/4/7 هـ والئحته التنفيذية وما يطرأ عليهام من تعديالت.
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مادة )12( 
مع مراعاة القواعد املنظمة لتأجري وإزالة املباين الحكومية واالستئجار من الغري، ملدير الجامعة أو من 

يفوضه :

أ- تأجري ممتلكات الجامعة وتجديد عقود اإليجار أو فسخها.

ب- إزالة املباين إذا كانت آيلة للسقوط أو تشكل خطراً.

ج- استئجار األعيان أو العقارات من الغري.

الف�سل الثالث: امل�سـتودعات
 مادة )13(

يتم جرد جميع موجودات الجامعة جرداً فعلياً مرة كل سنتني عىل األقل بواسطة لجنة يشكلها مدير 

يطبق  ذلك  وفيام عدا  الجامعة،  ملدير  بذلك  تقدير  األصول ورفع  الجامعة وذلك ملطابقتها بسجل 

يف تنظيم مستودعات الجامعة قواعد وإجراءات املستودعات الحكومية الصادرة بقرار وزير املالية 

واالقتصاد الوطني رقم 4201/21 وتاريخ 1403/8/11هـ وما يطرأ عليها من تعديالت.

الف�سل الرابع : التح�سيل وال�سرف
مادة )14( 

يجوز رصف سلفة مستدمية لكل كلية أو معهد أو عامدة مساندة أو مركز أو إدارة يف الجامعة بقرار 

أمناء  عهدة  يف  السلفة  وتكون  عليها  ترصف  التي  البنود  يحدد  يفوضه  من  أو  الجامعة  مدير  من 

الصناديق أو مأموري الرصف أو مدير اإلدارة ويتم وفقاً لقواعد تنفيذ امليزانية.

مادة )15( 
يكلف مدير الجامعة أو من يفوضه يف مواعيد غري معينة من يقوم بجرد نقود السلفة املستدمية، 

ويجب تصفيه هذه السلفة قبل نهاية كل سنة مالية.

مادة )16( 
يجوز رصف سلفة مؤقتة ألغراض محددة بقرار من مدير الجامعة أو من يفوضه ويجب تسوية هذه 

السلفة مبجرد انتهاء الغرض الذي رصفت من أجله.
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مادة )17( 
مع مراعاة أحكام املادتني )47( و )48( من هذه الالئحة يكون الرصف والتحصيل واإلنفاق بالنسبة 

لريع أمالك الجامعة عن الترصف فيها طبقاً للتعليامت املالية للميزانية والحسابات.

مادة )18( 
فيام مل يرد به نص خاص يف هذه الالئحة تحصل الجامعة وتودع إيراداتها يف مؤسسة النقد العريب 

يف  املبالغ  تلك  وتسجل  إيداع  أو  تحصيل  إذن  الوطني  واالقتصاد  املالية  وزارة  لحساب  السعودي 

السجالت املحاسبية حسب إشعار املؤسسة.

مادة )19( 
كل ما مل يرد به نص خاص فيام يتعلق بالرصف والتحصيل تطبق بشأنه التعليامت املالية للميزانية 

والحسابات والتعديالت التي تطرأ عليها.

الف�سل اخلام�ض: الرقابة املالية

 الرقابة املالية قبل ال�سرف 
 مادة )20(

يكون للجامعة مراقب مايل ومساعد له أو أكرث وفقاً لحاجة العمل يختارهم مجلس الجامعة بناًء 

عىل ترشيح مدير الجامعة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويكونون مسئولني أمام مجلس الجامعة. 

ويف حال غياب املراقب املايل أو قيام عذر مينعه من مبارشة أعامله، يكلف مدير الجامعة مساعده أو 

أقدم مساعديه يف حال تعددهم للقيام بعمله ويرفع بذلك ملجلس الجامعة.

مادة )21( 
يراعي فيمن يختار مراقباً مالياً أو مساعداً له أن يكون سعودي الجنسية متصفاً باألمانة ونقاء السرية 

وتتوفر فيه الكفاءة املهنية من حيث التأهيل العلمي والخربة العملية.

مادة )22( 
عىل املراقب املايل التحقق من أن جميع عمليات الرصف والتحصيل تسري طبقاً لنظام مجلس التعليم 

العايل والجامعات وما ورد يف هذه الالئحة.
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مادة )23( 
ال يرصف أي مبلغ إال بإجازة املراقب املايل سواء كان الرصف بأمر دفع أو بشيك أو بحوالة.

مادة )24( 
ال يجوز رصف أي مبلغ من أموال الجامعة إال مبوجب املستندات األصلية ويف حال الرصف مبوجب 

صور املستندات أو مبوجب بدل فاقد فيتم ذلك وفقاً للقرارات والتعليامت السارية .

مادة )25(
عىل املراقب املايل أن يتأكد من وجود اعتامد للرصف يف ميزانية الجامعة ومن وجود نظام أو أوامر 

إذا وجد  املستندات  التوقيع عىل  بإقرار الرصف وعليه أن ميتنع عن  بالجامعة  املختصة  الجهة  من 

أو  بالجامعة  املطبقة  واللوائح  لألنظمة  أو مخالفة  للجامعة  املعتمدة  امليزانية  لقواعد  أنها مخالفة 

التعليامت املالية للميزانية والحسابات مع بيان أسباب االمتناع كتابة، وإذا حدث خالف عىل الرصف 

وقرار مدير  الرأيني معاً  الجامعة متضمناً  املالية يرفع األمر ملدير  الشئون  املايل ومدير  املراقب  بني 

الجامعة يف هذا الشأن واجب التنفيذ فإن مل يقتنع املراقب املايل بقرار مدير الجامعة فعلية )بعد 

التنفيذ( إعداد تقرير يرفع إىل مجلس الجامعة وقراره يف ذلك نهايئ.

مادة )26( 
عىل املراقب املايل مراجعة السجالت املحاسبية مرة كل ثالثة أشهر عىل األقل والتأكد من أن جميع 

القيود املحاسبية قد متت وفقاً ألحكام هذه الالئحة ولقواعد املحاسبة املتعارف عليها.

مادة )27(
عىل املراقب املايل بصفة خاصة، الواجبات اآلتية :

أ- التحقق من أن كافة أموال الجامعة املنقولة والثابتة تستعمل يف األغراض التي خصصت من أجلها 

وأن لدى اإلدارات املعنية من اإلجراءات ما يكفل سالمة هذه األموال وحسن استعاملها واستغاللها.

ب- متابعة األنظمة واللوائح املالية واملحاسبية املعمول بها للتحقق من تطبيقها وكفايتها ومالءمتها 

وتقديم مقرتحاته ملدير الجامعة.

ج- فحص العهد واألمانات بصفة دورية كل ثالثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ يف هذين الحسابني 

دون مربر.

د- التأكد من تطبيق قواعد املستودعات وإلرشاف عىل عملية الجرد وسالمة إجراءاته.
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مادة )28(
يشرتك املراقب املايل يف عضوية لجنة فحص العروض بالجامعة.

مادة )29( 
للمراقب املايل ومن يكلفون بالرقابة عىل املستودعات واألعامل املالية حق الحصول واالطالع عىل 

كافة البيانات واملعلومات الالزمة ألداء مهمتهم وعىل الجهات املختصة بالجامعة التعاون معهم.

الرقابة املالية بعد ال�سرف 
 مادة )30(

مع عدم اإلخالل مبراقبة ديوان املراقبة العامة، يعني مجلس الجامعة مراجعاً خارجياً للحسابات أو 

أكرث ممن تتوافر فيه الرشوط القانونية وتكون لهم حقوق مراجع الحسابات يف الرشكات املساهمة 

وعليهم واجباته ويكون التعيني ملدة سنة مالية قابلة للتجديد ويحدد املجلس أتعابه.

مادة )31(
ال يجوز الجمع بني عمل املراجع الخارجي للحسابات وبني عضوية أي مجلس من مجالس الجامعة 

أو إحدى وظائفها.

مادة )32(
ملراجع الحسابات اإلطالع عىل جميع السجالت واملستندات وطلب البيانات واإليضاحات التي يرى 

رضورة الحصول عليها ألداء مهمته وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الجامعة والتزاماتها.

مادة )33(
يف حال عدم متكني مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك يف تقرير يرفعه 

إىل رئيس مجلس الجامعة التخاذ قرار يف هذا الشأن عىل وجه الرسعة ويزود مدير الجامعة بصورة 

منه.

مادة )34(
عىل مراجع الحسابات الخارجي مراجعة حسابات الجامعة وتقديم تقرير عنها كل ثالثة أشهر إىل 

مدير الجامعة.
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مادة )35(
يرفع  أن  للخطر  الجامعة  أموال  أو ترصف يعرض  اكتشاف أي اختالس  الحسابات عند  عىل مراجع 

تقريراً فورياً بذلك إىل مدير الجامعة التخاذ اإلجراءات املناسبة ويزود رئيس مجلس الجامعة بصورة 

منه.

مادة )36(
عىل مراجع الحسابات الخارجي مراجعة وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعة املتضمن املركز 

املايل وتقديم تقرير عن ذلك إىل مجلس الجامعة خالل مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة 

املالية، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي رأيه يف املركز املايل للجامعة ومدى اقتناعه بأي إيضاحات 

أو معلومات يكون قد طلبها من إدارة الجامعة مرافقاً له تقرير يتضمن مالحظاته ومقرتحاته وتحليله 

للحساب الختامي.

مادة )37(
يناقش مجلس الجامعة الحساب الختامي السنوي للجامعة متهيداً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء وتزود 

كل من وزارة املالية واالقتصاد الوطني وديوان املراقبة العامة بنسخة منه.

 

الف�سل ال�ساد�ض: احل�ســابات
 مادة )38(

يكون للجامعة نظام محاسبي يتفق مع التعليامت املالية للميزانية والحسابات وتتوفر فيه جميع 

عنارص الرقابة الداخلية ويساعد عىل إعطاء التقارير الالزمة لإلدارة والجهات املختصة.

مادة )39(
ال يجوز ألمني الصندوق أن يحتفظ يف الصندوق أموال غري أموال الجامعة وكل أموال توجد فيه تعترب 

ملكاً للجامعة ويف حال وجود عجز فيه يكون أمني الصندوق مسؤوالً عنه.

مادة )40(
يقوما  أن  املايل  واملراقب  املالية  اإلدارة  مدير  عىل  الهامة،  املراقبة  ديوان  مبراقبة  اإلخالل  عدم  مع 

بزيارات دورية مفاجئة للصندوق لجرد موجوداته وتحرير محرض بذلك وتسجيله يف يومية الصندوق 

ورفع صورة من املحرض ملدير الجامعة.
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الف�سل ال�سابع: مكافاآت واإعانات الطالب
 مادة )41( 

يرصف للطالب السعودي املنتظم غري املوظف يف املرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا املكافآت 

واإلعانات اآلتية:

اأ -املرحلةاجلامعية:
يف  للطالب  ريال   850 و  العلمية  التخصصات  يف  للطالب  ريال   1000 مقدارها  شهرية  مكافأة   -1

التخصصات النظرية.

2- إعانة مالية شهرية للطالب الكفيف مساوية ملرتب الدرجة األوىل من املرتبة الخامسة باسم بدل قارئ 

ووسائل معينة.

3- مكافأة امتياز مقدارها 1000 ريال للطالب الحاصل عىل تقدير ممتاز يف كل عام درايس.

ب - مرحلة الدرا�سات العليا :
1- مكافأة شهرية مقدارها 900 ريال.

2- مكافأة شهر واحد سنوياً بدل كتب ومراجع عىل أن يقترص رصفها عىل املدة النظامية املحددة إلنهاء 

الدراسة دون التمديدات.

3- مكافأة مقطوعة مقدارها 3000 ريال لطالب املاجستري و 4000 ريال لطالب الدكتوراه بدل طباعة 

الرسالة.

4- إعانة مالية شهرية للطالب الكفيف مساوية ملرتب الدرجة األوىل من املرتبة الخامسة باسم بدل 

قارئ ووسائل معينة.

مادة )42(
العليا  يرصف لطالب املنحة الرسمية من خارج اململكة يف املرحلة الجامعية ويف مرحلة الدراسات 

املكافآت واإلعانات اآلتية:

 أ- مكافأة شهرية وفق ما يرصف للطالب السعودي.

 ب- مكافأة امتياز 1000 ريال للطالب يف املرحلة الجامعية الحاصل عىل تقدير ممتاز يف كل عام درايس.

 ج- مكافأة شهر واحد سنوياً بدل كتب ومراجع عىل أن يقترص رصفها عىل الـمدة النظامية املحددة 

إلنهاء الدراسـة دون التمديدات.

 د- مكافأة مقطوعة مقدارها 3000 ريال لطالب املاجستـري و 4000 ريال لطالب الدكتوراه بدل طباعة 

الرسالة.

 هـ - تذكرة سفر بالدرجة السياحة املخفضة عند السفر يف نهاية كل عام درايس من أقرب طريق ملقر 

اإلقامة برشط أن ال يكون الطالب قد حصل عىل تذكرة سفر من جهة أخرى.
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مادة )43(
يجوز للجامعة إسكان الطالب غري املوظف املنتظم يف املرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا 

يف حال توفر السكن لدى الجامعة.

مادة )44( 
إذا كان الربنامج األكادميي للطالب يتطلب سفره خارج مدينة الدراسة فترصف له الجامعة بناًء عىل 

وإياباً  توصية مجليس القسم والكلية وموافقة مدير الجامعة تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً 

وملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة.

مادة )45(
يجوز أن تقدم الجامعة للطالب وجبات غذائية بأسعار مخفضة ويحدد مجلس الجامعة املبلغ الذي 

يدفعه كل طالب مقابل كل وجبة.

مادة )46(
يجوز بقرار من مدير الجامعة تشغيل الطالب املنتظمني يف كليات الجامعة يف بعض األعامل املناسبة 

خارج وقت الدراسة وفق الضوابط اآلتية:

1- توفر اعتامد مايل.

2- أن يكون التعاقد عىل نظام الساعات أو الوظائف املؤقتة.

3- أن ال تزيد املكافأة عن 1000 ريال يف الشهر.

 

الف�سل الثامن: اأغرا�ض وقواعد ال�سرف من عائدات قيام 

اجلامعة بالبحوث والدرا�سات واخلدمات العلمية
 

مادة )47(
للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية وتدرج عائدات هذه 

الدراسات والخدمات يف حساب مستقل ويرصف منها يف األغراض اآلتية:

1- تطوير البحث العلمي والخدمات العلمية والتدريبية يف الجامعة وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.

2- الرصف عىل تكاليف الدراسات والبحوث والخدمات العلمية املذكورة آنفاً وفق اإلجراءات والقواعد 

اآلتية.
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 أ- تقوم الجامعة بإجراء البحوث والدراسات والخدمات العلمية لجهات سعودية مبوجب عقد أو اتفاق 

مكتوب يحدد فيه العمل املطلوب وأطرافه ومدة إنجازه ورشوطه وتكليفه وطريقة الدفع وإعداد املشاركني 

واملرشف عىل املرشوع مع مراعاة تجانس تخصص املشاركني مع طبيعته.

 ب- يوضع لكل عقد أو اتفاق موازنة تحدد فيها كافة التكاليف التقديرية املبارشة وغري املبارشة سواء 

كانت موادا أو تكاليف عامله ، مبا يف ذلك أتعاب املستشارين ونفقاتهم وتكاليف تنفيذ األعامل الالزمة 

عن طريق التعاقد من الباطن.

 ج- تحصل التكاليف حسب الرشوط الدفع املحددة يف العقود واالتفاقيات املكتوبة وتودع يف الحساب 

املستقل لإلنفاق منه عىل أوجه الرصف لألغراض

املحددة.

 د- يتم تدوير مبالغ العقود املستمرة سنوياً حتى االنتهاء من تنفيذ تلك املشاريع فنياً ومالياً.

 هـ - تودع و فورات إيرادات العقود املقابلة للخدمات والدراسات املنتهية فنياً ومالياً يف حساب مستقل 

لإلنفاق منه بقرار من مجلس الجامعة.

 و- ملجلس الجامعة بناًء عىل توصية مدير الجامعة املوافقة عىل التعاقد مع باحثني وموظفني من داخل أو 

خارج الجامعة للقيام باملشاريع املمولة

رشيطة أن يكون التعيني مقترصاً عىل فرتة تنفيذ العقد أو الدراسة أو الخدمة.

 ز- ملجلس الجامعة بناًء عىل توصية مدير الجامعة املوافقة عىل التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء 

من داخل اململكة أو خارجها وذلك لتقديم خدماتهم االستشارية مبوجب عقد يحدد فرتة االستشارة 

ونوعية العمل ومقدار التعويض مبا يف ذلك األتعاب االستشارية ومصاريف السكن والسفر واإلعاشة 

حسب ما ينص عليه عقد الخدمة املقدمة.

 ح- تدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات يف حساب مستقل باسم الجامعة يفتح يف مؤسسة النقد 

العريب السعودي أو أحد فروعها أو البنك الذي تتعامل معه.

 ط- يكون الرصف من الحساب املستقل مبوافقة مدير الجامعة أو من يفوضه بناًء عىل توصية من 

رئيس الجهة واملرشف عىل الدراسة ومبوجب مستندات رسمية ويخضع الرصف لرقابة املراقب املايل 

يف الجامعة.

 ي- يجوز ملدير الجامعة أو من يفوضه رصف سلفة مستدمية لإلنفاق عىل املرشوع بناًء عىل طلب من 

املرشف وتوصية من العميد أو رئيس الجهة وفق قواعد إجراءات رصف السلف يف الجامعة عىل أن تسوي 

دورياً بعد انتهاء الغرض منها.

 ك- مع مراعاة التكاليف املقدرة يف ميزانية املرشوع ترصف مكافأة الباحثني وغريهم من املشرتكني يف 

أداء العمل وفقاً ملا يأيت:

1- منسوبو الجامعة عىل أساس ساعات العمل الفعلية لكل منهم ومعدل الساعة يف حدود قيمة العقد عىل 

أن ال يتجاوز ذلك راتب أربعة أشهر سنويا لكل منهم.
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2- املستشارون والباحثون واملوظفون من خارج الجامعة وفق التكاليف الواردة يف عقودهم.

ل- مع مراعاة التكاليف االجتامعية لكل دورة تدريبية ترصف مكافأة املشاركني يف إلقاء املحارضات 

العلمية والتدريبية وفقاً للمكافآت املحددة للمحارضات الالمنهجية يف الئحة توظيف أعضاء هيئة 

التدريس السعوديني.

م- بعد انتهاء البحث والدراسة تعود ملكية األعيان التي يتم تأمينها للجامعة.

ن- تراجع الحسابات املستقلة للبحوث والدراسات والخدمات سنوياً بواسطة مراجع حسابات الجامعة 

ويعد عنها تقرير ملجلس الجامعة.

 

الف�سل التا�سع: قواعد قبول التربعات واملنح والو�سايا 

والأوقاف اخلا�سة باجلامعة والت�سرف فيها
 

مادة )48(
قبول  له  يجوز  كام  بالجامعات  الخاصة  واألوقاف  والوصايا  واملنح  التربعات  قبول  الجامعة  ملجلس 

التربعات املقرتنة برشوط أو املخصصة ألغراض معينة إذا كانت الرشوط أو األغراض تتفق مع رسالة 

الجامعة وتدرج هذه التربعات يف حساب مستقل يرصف منه لألغراض املخصصة لها وفقاً

للقواعد اآلتية :

1- تودع هذه التربعات يف حساب مستقل باسم الجامعة يف مؤسسة النقد العريب السعودي أو أحد 

البنوك املحلية عىل أن يدور رصيد هذا الحساب سنوياً.

2- يتم تقييم األصول واألعيان املتربع بها حال استالمها.

3- تسجيل جميع التربعات واملنح والوصايا واألوقاف يف سجل خاص.

4- يكون الرصف من التربعات واملنح والوصايا واألوقاف وفقاً للقواعد اآلتية :

 أ- إذا كان التربع أو املنحة أو الوصية أو الوقف نقداً أو عيناً وحدد املتربع طرق االستفادة منه فترصف 

يف األغراض املحددة من قبل املتربع.

 ب- إذا كان التربع أو املنحة أو الوصية أو الوقف نقداً أو عيناً ومل يحدد املتربع طرق االستفادة منها 

يحدد مجلس الجامعة طرق االستفادة منها.

 ج- يتم الرصف من الحساب املستقل مبوجب مستندات رسمية ويخضع لرقابة املراقب املايل.

5- يتم الرصف من الحساب املستقل مبوافقة مدير الجامعة يف حدود مليون ريال وما زاد عن ذلك يكون 

ملجلس الجامعة.

6- عىل املراقب املايل فحص ومراجعة السجالت الخاصة بالتربعات واملنح والوصايا واألوقاف والحساب 
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املستقل دورياً ورفع تقرير بذلك ملدير الجامعة.

7- عىل مراجع الحسابات يف نهاية كل سنة مالية التأكد من تسجيل األصول واألعيان املتربع بها ضمن 

موجودات الجامعة حسب القواعد املحاسبية املتعارف عليها ويرفع بها تقرير ملجلس الجامعة.

 

الف�سل العا�سر: اأحكام عامة

مادة )49(
كل ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العايل والجامعات 

ولوائحه التنفيذية واألنظمة واألوامر والقرارات السارية.

مادة )50(
تلغي هذه الالئحة اللوائح املالية الحالية للجامعات.

مادة )51(
مع مراعاة أحكام نظام مجلس التعليم العايل والجامعات وما ورد يف هذه الالئحة تضع الجامعات 

اإلجراءات التفصيلية الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة.

مادة )52(
يبدأ العمل بأحكام هذه الالئحة بعد شهرين من تاريخ املوافقة عليها.
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ملحـق

تعديل املادتني )41، 42(
سبق ملجلس التعليم العايل أن اتخذ قراره رقم )12 / 12 / 1419( املتخذ ىف الجلسة )الثانية عرشة(  

املنظمة  الالئحة  املادتني )41، 42( من  بتعديل أحكام  القايض  / 1419 هـ   2 / بتاريخ 29  املعقود 

للشئون املالية يف الجامعات.

ولدى رفع القرار للمقام السامي للموافقة عليه صدر قرار مجلس الوزراء املوقر رقم )216( وتاريخ 18 

/ 9 / 1421 هـ القايض مبا يأيت:

    إن مجلس الوزراء:

    بعد االطالع عىل املعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / ب / 11236 وتاريخ 8 / 9 

/ 1421 هـ املشتملة عىل قرار املجلس االقتصادي رقم 9 / 21 وتاريخ 7 / 9 / 1421 هـ الخاص بإعادة 

تنظيم مكافآت الطالب بقطاعات التعليم العايل بهدف ترشيدها وكذلك املوافقة عىل إنشاء صندوق 

التعليم العايل الجامعي وفق التنظيم املرفق بالقرار.

وبعد االطالع عىل قرار مجلس التعليم العايل رقم 2 / 12 / 1419 وتاريخ 29 / 2 / 1419 هـ بشأن تعديل 

أحكام املادتني )41، 42( من الالئحة املنظمة للشئون املالية ىف الجامعات املتعلقتني بتنظيم مكافآت 

الطالب يف الجامعات.

وبعد االطالع عىل قرار املجلس االقتصادي األعىل رقم )9 / 21( وتاريخ 7 / 9 / 1421 هـ سالف الذكر.

 يقرر ما يلى:
1- إعادة تنظيم مكافآت الطالب بقطاعات التعليم العايل بهدف ترشيدها بحيث ال ترصف يف الحاالت 

التالية:

أ- مكافآت الطالب الذين تجاوزوا املدة النظامية إلنهاء الدراسة.

ب- مكافآت الطالب املتعذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفًقا للوائح املنظمة لذلك.

ج- مكافآت جميع الطالب خالل العطلة الصيفية باستثناء املسجلني لفصل صيفي، ويحدد مجلس 

التعليم العايل تاريخ تطبيق هذه الفقرة.

د- مكافآت الطالب املوجهة لهم إنذارات أكادميية وفًقا للوائح املنظمة لذلك.

2- املوافقة عىل إنشاء صندوق للتعليم العايل الجامعي، حسب التنظيم املرفق بالقرار.

3- االستمرار يف اعتامد مكافآت الطالب يف ميزانيات الجامعات للسنوات القادمة حسب العدد الفعيل 

للطالب يف آخر سنة دراسية عند صدور هذا القرار.

4- ينرش هذا القرار والتنظيم املرفق به يف الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباًرا من تاريخ صدور امليزانية 

العامة للدولة التالية لتاريخ صدوره.
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ملحق رقم)3(: 
الالئــحة املوحدة لوحــدات املراجعـة الداخليـة 

يف الأجــهزة احلكومية واملوؤ�س�سات العامة



137

الالئحة املوحــدة لوحدات املراجــعة الداخلية 
يف الأجهزة احلكومية واملوؤ�س�سات العامة

 صدرت مبوجب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم 129 يف 1428/4/6

 التعريفات

املادة الأوىل :
 يقصد باملصطلحات الواردة أدناه املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك :

- الجهة : كل جهاز مكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بامليزانية العامة للدولة. 

- املسؤول األول : أعىل سلطة إدارية يف الجهة. 

- الوحدة : وحدة املراجعة الداخلية يف الجهة. 

- أنظمة الرقابة الداخلية : مجموعة الوسائل واإلجراءات واألساليب التي تستخدم بقصد حامية النقدية 

وغريها من األصول وضامن الدقة املحاسبية وتنمية الكفاية اإلنتاجية وتشجيع االلتزام بالسياسات 

اإلدارية املرسومة. 

 

اإن�ساء وحدة املراجعة الداخلية وارتباطها التنظيمي

املادة الثانية :
 تتوىل كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية يف املقر الرئيس يرتبط مديرها باملسؤول األول يف 

وتتوىل   . الجهة  األول يف  املسؤول  بقرار من   – الحاجة  عند   – الوحدة  فتنشئ  الفروع  أما   . الجهة 

الوحدة أعامل املراجعة الداخلية بها عن طريق مامرسة االختصاصات املخولة لها مبقتيض أحكام هذه 

الالئحة ، وذلك لتحقيق األهداف التالية :

 أ  (    حامية األموال واملمتلكات العامة ، والحد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها فور وقوعها.

ب (    ضامن دقة البيانات املالية والسجالت املحاسبية واكتاملها.

ج (    ضامن فاعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفايتها مبا يؤدي إىل االستغالل األمثل للموارد املتاحة.

د (    تحقيق التقيد باألنظمة والتعليامت والسياسات والخطط امللزمة للجهة ، لتحقيق أهدافها بكفاية 

وبطريقة منتظمة .

هـ (     سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
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ت�سكيل وحدة املراجعة الداخلية
املادة الثالثة :

تشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل اإلداري للجهة ، بحيث ال تقل مرتبته عن 

الحادية عرشة أو ما يعادلها يف املقر الرئيس – أما الفروع فتحدد املرتبة وفق حجم الفرع ومهامته 

وأعامله وعدد موظفيه واملستوى الوظيفي لرئيسه – وعدد كاف من املوظفني من ذوي االختصاص 

للقيام بعملها وتحقيق أهدافها ، ويصدر بتشكيلها قرار من املسؤول األول يف الجهة.

 

املادة الرابعة :
سعودي  يكون  أن   – للتوظيف  العامة  الرشوط  إىل  باإلضافة   – للوحدة  مديرا  يعني  فيمن  يشرتط 

الجنسية ، وأن تتوافر فيه الكفاية املهنية من حيث التأهيل العلمي والخربة العملية ، وإال يقل مؤهله 

التعليمي عن الشهادة الجامعية يف املحاسبة أو ما يعادلها يف التخصص ، كام يجب أال تقل خربته 

العملية عن سبع سنوات يف مجال املراجعة وذلك يف املقر الرئيس – أما الفروع فتحدد الخربة وفق 

حجم الفرع ومهامته وأعامله وعدد موظفيه واملستوى الوظيفي لرئيسه – وال يتم تعيينه أو ترقيته 

أو نقله أو إعارته أو تكليفه إال مبوافقة املسؤول األول يف الجهة.

 

املادة اخلام�سة :
يشرتط فيمن يعني بالوحدة من املوظفني املتخصصني – إضافة إىل الرشوط العامة للتوظيف – أن 

يكون حاصال عىل شهادة جامعية أو دبلوم يف املحاسبة أو ما يعادلهام يف التخصص ، أو يف تخصص 

وثيق الصلة بنشاط الجهة ، وخربة عمليه يف أحد هذين املجالني.

 

مهمات مدير وحدة املراجعة الداخلية
 

املادة ال�ساد�سة :
يتوىل مدير الوحدة تنظيمها واإلرشاف عليها ، ويكون مسؤوال عن حسن سري العمل فيها وعن إنجاز 

جميع اختصاصاتها بفعالية.

 

املادة ال�سابعة :
يضع مدير الوحدة خطة سنوية للمراجعة الداخلية يعتمدها املسؤول األول يف الجهة ، تتضمن مجال 

املراجعة الزماين واملكاين وأي تفصيل آخر من املناسب إدراجه ضمن الخطة ، وملدير الوحدة تعديل 

الخطة متى ما رأى رضورة ذلك عىل أن تؤخذ موافقة املسؤول األول يف الجهة.
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 املادة الثامنة :
ملدير الوحدة حق االتصال املبارش باملسؤولني املختصني باإلدارات واألقسام املختلفة بالجهة ،واإلطالع 

عىل جميع الدفاتر والسجالت واملستندات ، وأي وثيقة أخرى تستلزم أعامل املراجعة الداخلية االطالع 

عليها ، وطلب البيانات واإليضاحات الالزمة يف هذا الشأن ، وعىل جميع موظفي الجهة التعاون التام 

معه وتقديم جميع التسهيالت التي متكنه من إنجاز مهامته.

 

املادة التا�سعة :
 أ  (    يعد مدير الوحدة اإلجراءات الخاصة بأعاملها ، وذلك بالتعاون مع الجهة املختصة بالتطوير 

والعمل عىل تطويرها.

ب (    مع عدم اإلخالل بأنظمة التدريب املتبعة ، يتعني عىل مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية ملوظفي 

الوحدة يعتمدها املسؤول األول يف الجهة ، تحدد فيها الجهات التي سيتدربون فيها ومدة التدريب . 

ويراعي يف الخطة أن يكون التدريب وفقا الحتياجات الوحدة.

 

مهمات وحدة املراجعة الداخلي واخت�سا�ساتها
 

املادة العا�سرة :
مع عدم اإلخالل بأنواع املراجعة األخرى املقررة نظاما ، تختص الوحدة مبا ييل :

 ، للتحقق من سالمتها ومالمئتها   ، النظام املحاسبي  ، مبا يف ذلك  الداخلية  الرقابة  1. تقويم أنظمة 

وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقرتاح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها مبا يكفل حامية 

أموال الجهة وممتلكاتها من االختالس أو الضياع أو التالعب ونحو ذلك. 

2. التأكد من التزام الجهة باألنظمة واللوائح والتعليامت واإلجراءات املالية ، والتحقق من كفايتها 

ومالمئتها. 

3. تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات واملسؤوليات وفصل االختصاصات 

املتعارضة وغري ذلك من الجوانب التنظيمية. 

4. تقويم مستوى إنجاز الجهة ألهدافها املوضوعة ، وتحليل أسباب االختالف إن وجد. 

5. تحديد مواطن سوء استخدام الجهة ملواردها املادية والبرشية ، وتقديم ما ميكن الجهة من معالجتها 

وتالفيها مستقبال. 

6. فحص املستندات الخاصة باملرصوفات واإليرادات بعد إمتامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية. 

7. فحص السجالت املحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسالمة التوجيه املحاسبي. 

8. مراجعة القيود واالتفاقيات املربمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها. 
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9. مراجعة أعامل الصناديق وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها ، والتحقق من أن الجرد قد تم 

وفقا للقواعد واإلجراءات املقررة. 

الجرد  ، والتحقق من أن  ، وفحص دفاترها وسجالتها ومستنداتها  10. مراجعة أعامل املستودعات 

والتقويم وأساليب التخزين قد متت وفقاً للقواعد واإلجراءات املقررة . 

11. مراجعة التقارير املالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها 

لألنظمة واللوائح والتعليامت والسياسات التي تطبقها الجهة. 

12. تقديم املشورة عند بحث مرشوع املوازنة التقديرية للجهة. 

13. قيام الوحدة باألعامل التي يكلفها املسؤول األول يف الجهة وذلك يف مجال اختصاصاتها املشار 

إليها يف هذه الالئحة. 

 

تقارير وحدة املراجعة الداخلية
 

املادة احلادية ع�سرة :
1. تعد الوحدة تقارير بنتائج أعامل املراجعة يف نهاية كل عملية مراجعة التي تقوم بها عىل االدارات 

التوصيات  ، ومتابعة  بها  املتعلقه  النتائج والتوصيات  بتلك  تبليغها  ، ومن ثم  الجهة  االخرى داخل 

الواردة يف تقاريرها للتاكد من تنفيذها. 

تاريخ  ، من  يوما  ثالثني  الوحدة خالل  تقارير  الواردة يف  التوصيات  اإلدارات  إحدى  تنفذ  مل  إذا   .2

ابالغها ، تقوم الوحدة درجة املخاطرة ، فان كان لها تأير مايل أو تشغييل يرفع االمر ملستوى اداري 

اعىل )مثل مدير عام القطاع أو الفرع أو الرئيس التنفيذي( فان اعرتض من ميثل املستوى اإلداري 

األعىل أو تأخر يف الرد عن ثالثني يوما من تاريخ ابالغه فريفع االمر إىل املسؤول يف الجهة )مرافقا له 

االعرتاض إن وجد( التخاذ القرار املناسب يف شأن ذلك. 

 

املادة الثانية ع�سرة :
أعامل  فيه  يوضح   ، الجهة  االول يف  املسؤول  إىل  االقل  ربع سنوي عىل  تقريرا  الوحدة  يقدم مدير 

الوحدة عن املدة التي يغطيها التقرير ، واملخالفات التي اكتشفتها الوحدة ، واإلجراءات التي اتخذتها 

يف شأنها اإلدارات املعنية ويقدم تقرير تفصييل عن ملحوظات املراجع الخارجي للجهة الحكومية 

– ويتمثل يف كل من وزارة املالية وديوان املراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب املحاسبة 

واملراجعة القانونية – وما تم يف شأنها.
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املادة الثالثة ع�سرة :
يقدم مدير الوحدة تقريرا – متى دعت الحاجة إىل ذلك – إىل املسؤول األول يف الجهة ، يوضح فيه 

أي مخالفة أو نتيجة تتعلق بالجهة واملسؤولني عنها.

 

املادة الرابعة ع�سرة :
يقدم مدير الوحدة إىل املسؤول األول يف الجهة خالل تسعني يوما من انتهاء السنة املالية تقريرا سنويا 

، يشمل ما ييل :

 أ  (    بيانا عن أعامل الوحدة.

ب (    أهم النتائج وامللحوظات التي أسفرت عنها أعامل املراجعة الداخلية ، ومدى الحصول عىل 

البيانات واإليضاحات املطلوبة من اإلدارات واألقسام املختلفة.

ج (    تقويم مستوى إنجاز الجهة ألهدافها.

د(    تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للجهة.

هـ (     مدى التزام الجهة باألنظمة واللوائح والتعليامت واإلجراءات املالية.

و(     مدى التزام الجهة باألسس والقواعد املحاسبية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتقارير املالية 

للجهة.

ز(     أي معلومة أو بيان أو إيضاح ذي أهمية يرى مدير الوحدة مناسبة ذكره ضمن التقرير.

 

عالقة وحدة املراجعة الداخلية باملراجع اخلارجي واملراقب املايل
 

املادة اخلام�سة ع�سرة :
يجب عىل مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع املراجع الخارجي للجهة الحكومية – 

ويتمثل يف كل من وزارة املالية وديوان املراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ومكاتب املحاسبة 

واملراجعة القانونية – ومتكينه من اإلطالع عىل جميع التقارير والبيانات الالزمة ألداء عمله وكذلك 

متابعة اإلدارات املعنية تنفيذ ملحوظاته.

 

املادة ال�ساد�سة ع�سرة :
يتعني عىل مدير الوحدة وموظفيها التعاون مع املراقب املايل التابع للجهة أو الوزارة املالية وتزويده 

بنتائج األعامل الداخلة ضمن اختصاصه وبشكل خاص التي عليها ملحوظات ، وأي معلومة ميكن أن 

تساعده يف أداء عمله.
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 اللتزام باملعايري املهنية للمراجعة واآدابها

املادة ال�سابعة ع�سرة :
يجب عىل املسؤول األول يف الجهة توفري االستقالل التام ملدير الوحدة وموظفيها مبا يكفل قيامهم 

بأعامل املراجعة الداخلية مبوضوعية مبا يف ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأم عمل تنفيذي أو املشاركة 

يف اللجان التنفيذية.

 

املادة الثامنة ع�سرة :
يجب عىل مدير الوحدة وموظفيها االلتزام بالحياد وتفادي تضاري املصالح وااللتزام كذلك باإلفصاح 

عام يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم واالمتناع عن مراجعة األعامل التي تفقدهم استقاللهم 

عند مراجعتها.

 

املادة التا�سعة ع�سرة :
تأديتهم  أثناء  عليها  يحصلون  التي  املعلومات  بالحفاظ عىل رسية  وموظفوها  الوحدة  مدير  يتلزم 

لواجباتهم ، وأال تستخدم تلك املعلومات ألي غرض شخيص أو يف غري احتياجات العمل داخل الجهة 

أو خارجها.

 

املادة الع�سرون :
يجب عىل مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية املهنية الالزمة عند مبارشة االختصاصات املنوطة بهم 

مبقتيض هذه الالئحة مع مراعاة خطوات العمل اآلتية :

 أ  (    التخطيط الدقيق واملناسب لجميع خطوات عمل املراجعة.

ب (    توثيق إجراءات العمل وااللتزام بها وحفظها ضمن أوراق العمل.

ج (    الحصول عىل قرينة اإلثبات التي تدعم ما يتوصل إليه من نتائج
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