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١٦مجلس الجامعة

محتوى الدليل :

مدير الجامعة
-  المستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعة       

-  إدارة المتابعة                                                                            

-  إدارة العالقات العامة واإلعالم                                              

-  اإلدارة القانونية                                                                      

-  وحدة المراجعة الداخلية                                                      

-  وحدة الوعي الفكري                                                            

-  المستشفى الجامعي                                                           

-  أمانة أوقاف الجامعة        

٢٢
٢٥

٢٧

٢٩

٣١

٣٣

٣٦

٣٨

٤٣
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وكيل الجامعة        ٤٨

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي                ٩٢

-  عمادة الموارد البشرية         ٥٢                                                           

-  عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد      ٥٦                         

-  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر       ٥٩                       

-  اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية       ٦٢

-  اإلدارة العامة للمشاريع              ٦٨                                                    

-  اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة                                                              ٧١

-  إدارة التطوير اإلداري                                                                                    ٧٤

-  إدارة االستثمار وتنمية الموارد الذاتية                                                   ٧٦

-  إدارة األمن                                                 ٧٩         

-  إدارة السالمة                     ٨٢                                                              

- إدارة أمن المعلومات        ٨٥                                   

-  إدارة إسكان أعضاء هيئة التدريس      ٨٦

-  عمادة الدراسات العليا                        ٩٥

-  عمادة البحث العلمي                                 ٩٨

-  عمادة شؤون المكتبات                                 ١٠١

-  معهد البحوث والخدمات االستشارية                              ١٠٤
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١١٠وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية                                                                                            

-  عمادة شؤون القبول والتسجيل

-  عمادة شؤون الطالب

-  عمادة السنة التحضيرية 

-   كلية الطب

-  كلية طب األسنان

-  كلية الصيدلة

-  كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج

-  كلية الهندسة بالخرج 

-  كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج 

-  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج

-  كلية إدارة األعمال بالخرج

-  كلية التربية بالخرج

-  كلية المجتمع بالخرج

-  كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

-  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

-  كلية المجتمع باألفالج

١١٤

١١٧

١٢١

١٥٢

١٥٢

١٥٣

١٥٣

١٥٤

١٥٤

١٥٥

١٥٥

١٥٦

١٥٦

١٥٧

١٥٧

١٥٨
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وكيل الجامعة للتطوير والجودة

وكيل الجامعة للفروع

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

١٦٢

١٧٦

١٨٨

-  عمادة التطوير والجودة 

-  مركز المعلومات اإلحصائية 

-  مركز الوثائق والمحفوظات 

-  كلية الهندسة بوادي الدواسر

-  كلية التربية بوادي الدواسر 

-  كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

-  كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر 

-  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

-  كلية التربية بالدلم 

-  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

١٦٥

١٦٨

١٧٠

١٨٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٩٣

١٩٤
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كلمة مدير الجامعة:

احلمــد هلل رب العاملــني، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني، وعلــى 
آلــه وصحبــه، وبعــد:

فــإن اجلامعــة صــرح علمــي واســع الطيــف، كثــر اإلدارات والفــروع، متعــدد املهــام 
والوظائــف، يتفاعــل مــع حميطــه الداخلــي واخلارجــي، ويضطلــع مبهــام أكادمييــة 
ــة،  ــازات نوعي ــة إجن ــه لرؤي ــار علي ــد األنظ ــة. وتنعق ــة وجمتمعي ــة وحبثي وإداري
وكفــاءات عاليــة، وخمرجــات متميــزة، وهــي غايــات ترنــوا إليهــا اجلامعــة وتســعى 

جــادة لنقلهــا مــن فضــاءات الطمــوح إىل احليــز املــدرك املحســوس.

إال أن ذلــك يقتضــي منظومــة إداريــة تنطلــق من اســتراتيجية مائمة ملهــام اجلامعة 
ونشــاطاهتا، وذات مســارب حتقــق أهدافهــا، وتفضــي إىل رؤيتهــا ورســالتها، وإن 
اســتراتيجية عمليــة كهــذه ال بــد أن يصاحبهــا دليــل تنظيمــي متوافــق مــع نشــاطات 
اجلامعــة ومصاحلهــا، ومــن هنــا ُعــد الدليــل التنظيمــي ضــرورة مؤسســية، حيــث إنــه 
ــا، ويرســم  ميثــل العصــب احليــوي للجامعــة وعمودهــا الفقــري الــذي يظهــر معامله
ــة،  ــة والبحثي ــة واإلداري ــيمها األكادميي ــر تقاس ــة، وُيظه دورهتــا الرأســية واألفقي
ويضمــن هلــا االنســيابية العمليــة، إْذ حتــدد علــى ضــوء منــه الصاحيــات، وتــوّزع 

املهــام واملســؤوليات، مــع تفــادي التداخــات والتعارضــات.
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وألجــل ذلــك تكونــت اللجــان املختصــة يف اجلامعــة، وعملت بــدأب وحيويــة، للوصول 
إىل دليــل تنظيمــي ميتــاز بالتحديــد الدقيــق يف املســميات والصاحيــات واملهــام، ويف 
ــذي  ــدار ال ــة. وإن اإلص ــة للجامع ــتراتيجية العام ــع االس ــف م ــه يتكي ــت ذات الوق
بــني يدينــا لُيلقــي بأضوائــه علــى تلــك املجهــودات املباركــة الــي بذلــت مــن قبــل 
ــة  ــا يعكــس بوضــوح وجــاء هيكلي ــاءة، كم األعضــاء املشــهود هلــم باخلــرة والكف
ــني واملســتفيدين  ــى املراجع ــذي ُيَيســر عل ــر ال ــات إداراهتــا، األم ــة وصاحي اجلامع
ــى  ــول عل ــم، واحلص ــول إىل ُبغيته ــن الوص ــم م ــة، وميكنه ــع اجلامع ــني م واملتعاون

مرادهــم بأيســر الُســبل وأقصرهــا.

ــة  ــكري لكاف ــدي ش ــي، وأس ــاز النوع ــذا اإلجن ــايب هب ــن إعج ــِرب ع ــي إذ أْع وإن
املشــاركني فيــه واملســهمني يف إجناحــه؛ ألرجــو للجامعــة مزيــداً  مــن التقــدم 

والعطــاء، ومســتقباً  أكثــر إشــراقاً  وإهبــاراً .

واهلل املوفق ،،،

                                                                 مدير اجلامعة

أ.د. عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد
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 ُأسســت مبوجــب مرســوم ملكــي بتاريــخ 3 رمضان 1430 هـــ املوافق 24 أغســطس 2009 م 
بتحويــل فــرع جامعــة امللــك ســعود باخلــرج إىل جامعــة مســتقلة مسيت جبامعــة اخلرج، 
وانضمــت مجيــع الكليــات يف حمافظــات اخلــرج والــدمل ووادي الدواســر وحوطــة بــي 
متيــم واألفــاج واحلريــق والســليل إىل اجلامعــة، ويف 1432/10/23هـــ مت تعديــل اســم 
اجلامعــة مبوجــب مرســوم ملكــي إىل جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز، ويف 10 مجــادى 
األوىل 1436 هـــ املوافــق 1 مــارس 2015 صــدر األمــر امللكــي  بتغيــر اســم اجلامعــة مــن 

جامعــة ســلمان بــن عبدالعزيــز إىل جامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز.

نشأة الجامعة :
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جامعــة متميــزة يف التعليــم ، منافســة يف البحــث العلمــي الداعــم القتصــاد املعرفــة 
، فاعلــة يف الشــراكة واملســؤولية املجتمعيــة . 

             الرسالة : 
 تقــدمي تعليــم متميــز، وتطويــر حبــوث علميــة إبداعيــة، وتعزيــز الشــراكة 
واملســؤولية املجتمعيــة مــن خــال : بيئــة أكادمييــة حمفــزة ومــوارد بشــرية وتقنية 

ــة ونظــام إداري داعــم . ــزة وشــراكات إســتراتيجية  فاعل متمي

             القيم : 
اإلتقــان: مراقبــة اهلل يف كل عمــل ، وااللتــزام مبعايــر اجلــودة ، والســعي . 1

إىل التميــز والتطويــر املســتمر . 

ــدة، دون . 2 ــر واح ــق معاي ــة وف ــويب اجلامع ــع منس ــة مجي ــة: معامل العدال
حتيــز، أو حمابــاة . 

الرؤية :
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العمــل بــروح الفريــق: بــث الــروح اجلماعيــة لإلجنــاز، وتشــجيع التعــاون . 3
لتحقيــق املهــام واألهــداف . 

الشــفافية واملســاءلة: توثيــق تقاريــر أداء اجلامعــة، وتوجهاهتــا، ونشــرها . 4
مبصداقيــة، اإلجابــة عــن كافــة االستفســارات املتعلقــة بشــأهنا دون تأجيــل 

املســؤولية املجتمعيــة : تلتــزم اجلامعــة بتعزيــز برامج املســؤولية املجتمعية، . 5
وبرامــج الوصــول الشــامل ملنســويب اجلامعة . 

اهلويــة الوطنيــة : نلتــزم بتعزيــز قيــم االنتمــاء واملواطنــة لــدى منســويب . 6
اجلامعــة. 

          

              األهداف اإلستراتيجية  : 

تعزيـــز مكانــة اجلامعـة حمليــاً  ودوليــاً . . 1

متكني الطلبة من املنافســة يف ســوق العمــل. . 2

استقطاب املوارد البشرية املتميــزة وتنميتهـا. . 3

التحسني املستمر لعمليـات التعليــم والتعلـــم. . 4

تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي . . 5

التحسني املستمر ملمارسات اجلودة وتطبيقاهتا . . 6

بناء شراكات إستراتيجية فاعلة . . 7

استدامة املوارد املالية للجامعـــة. . 8

تطوير نظام إداري داعم . . 9

   تطوير برامج داعمة للمسؤولية املجتمعية. . 10
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الهيكل التنظيمي للجامعة:

المستشارون

أمانة أوقاف 

الجامعة

المستشفى

الجامعي

وحدة الوعي

الفكري

اإلدارة

 القانونية

وكيل الجامعة

عمادة 

الموارد البشرية

اإلدارة 

العامة للمشاريع

إدارة 

التطوير اإلداري

إدارة السالمة

إدارة إسكان أعضاء 

هيئة التدريس

عمادة 

خدمة المجتمع 

والتعليم المستمر

عمادة تقنية 

المعلومات 

والتعليم عن بعد

اإلدارة العامة

 للشؤون اإلدارية 

والمالية

اإلدارة العامة 

للتشغيل والصيانة

عمادة 

الدراسات العليا

كلية الهندسة 

كلية الطببوادي الدواسر

كلية الصيدلة

كلية الهندسة 

بالخرج

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية

كلية التربية

كلية المجتمع

 بالخرج

كلية المجتمع 

باألفالج

عمادة 

شؤون الطالب

كلية طب األسنان

كلية العلوم

 الطبية التطبيقية

كلية هندسة 

وعلوم الحاسب

كلية إدارة األعمال 

بالخرج

عمادة 

التطوير والجودة

المكتب التنفيذي

 للخطة اإلستراتيجية

كلية التربية بالدلم

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

بحوطة بني تميم

مركز المعلومات

 اإلحصائية

مركز الوثائق 

والمحفوظات

مكتب 

إدارة المبادرات كلية إدارة األعمال

 بحوطة بني تميم

كلية العلوم

 والدراسات اإلنسانية

باألفالج

عمادة شؤون 

القبول والتسجيل

عمادة

 السنة التحضيرية

كلية التربية 

بـوادي الدواسر

كلية اآلداب والعلوم 

بوادي الدواسر

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية 

بــوادي الدواسر

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

بالسليل

عمادة

 البحث العلمي

عمادة 

شؤون المكتبات

معهد البحوث 
والخدمات االستشارية

أمانة 

مجلس الجامعة

أمانة المجلس

العلمي

الكراسي البحثية

إدارة التعاون الدولي

والجمعيات العلمية

إدارة االستثمار 

وتنمية الموارد 

الذاتية

إدارة األمن

إدارة أمن

 المعلومات

وكيل الجامعة

للدراسات العليا

والبحث العلمي
وكيل الجامعة للفروع

وكيل الجامعة للشؤون

التعليمية واألكاديمية

وكيل الجامعة

للتطوير  والجودة

وكيلة الجامعة

 لشؤون الطالبات

إدارة 

المتابعة

وحدة

 المراجعة 

الداخلية

إدارة العالقات

العامـــة 

واإلعــالم

المستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعة

مدير الجامعة
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أواًل:

مجلس الجامعة
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يتوىل إدارة اجلامعة )1( : 
جملس اجلامعة .  -
مدير اجلامعــة .  -
وكاء اجلامعـة . -

يتألف جملس اجلامعة من اآليت )2(: 
وزير التعليــم ................................................. رئيساً  للمجلس . 1
مدير اجلامعة .................................................. نائباً  للرئيس . 2
وكاء اجلامعة .. 3
األمني العام للجنة املؤقتة القائمة بأعمال جملس التعليم. . 4
العمداء. . 5

يتــوىل جملــس اجلامعــة تصريــف الشــؤون العلميــة، واإلداريــة، واملاليــة، وتنفيــذ 
السياســة العامــة للجامعــة، ولــه علــى اخلصــوص )3(: 

اعتماد خطة التدريب واالبتعاث.. 1
اقتــراح إنشــاء كليــات ومعاهــد وأقســام ومراكــز حبــث وعمــادات مســاندة, . 2

ــا. ــا أو إلغائه ــا أو دجمه ــل أمسائه واقتراح تعدي
إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.. 3
منح الدرجات العلمية خلرجيي اجلامعة.. 4
منح الدكتوراه الفخرية.. 5
حتديــد تفصيــات التقــومي الدراســي وفقــاً  لإلطــار العــام لبدايــة الدراســة . 6

وهنايتهــا وحتديــد اإلجــازات الــي تتخللهــا.
إعــارة أعضــاء هيئــة التدريــس وندهبــم وإيفادهــم ملهمــات علميــة ومنحهــم . 7

إجــازة التفــرغ العلمــي، وإهنــاء خدماهتــم وفــق القواعــد املنظمــة لذلــك.

)1( املادة الثامنة عشرة من نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحـه. 
)2( املادة التاسعة عشرة من نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه. 
)3( املادة العشرون من نظام جملس التعليـم العالـــي واجلامعــات ولوائحــه. 
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ــى . 8 ــاء عل ــع بن ــررة واملراج ــب املق ــة والكت ــط الدراس ــج وخط ــرار املناه إق
ــة. ــد املختص ــات واملعاه ــس الكلي ــراح جمال اقت

اقتراح املكافآت واإلعانات للطاب على اختاف أنواعها.. 9
املوافقة على مشروع ميزانية اجلامعة ورفعها إىل وزير التعليم.. 10
ــة أو . 11 ــا مالي ــه مزاي ــة للجامعــة ممــا ال يترتــب علي ــح الداخلي إقــرار اللوائ

ــة. وظيفي
اقتراح اللوائح اخلاصة باجلامعة أو تعديلها.. 12
مناقشــة التقريــر الســنوي متهيــداً  لعرضــه علــى اللجنــة املؤقتــة القائمــة . 13

بأعمــال جملــس التعليــم.
حتديــد املبالــغ الــي ختصــص لــكل كليــة ومعهــد وعمــادة مســاندة, ومركــز . 14

حبث مســتقل لإلنفــاق منهــا يف حــدود الائحــة املاليــة.
ــس . 15 ــس جمل ــه إىل رئي ــداً  لرفع ــة متهي ــي للجامع مناقشــة احلســاب اخلتام

ــوزراء. ال
إقرار خطط النشاط الامنهجي للجامعة.. 16
البت يف تعيني أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية املجلس العلمي.. 17
قبــول الترعــات واهلبــات والوصايــا وغرهــا, علــى أال تتعــارض مــع الغرض . 18

األساســي الــذي أنشــئت مــن أجلــه اجلامعة.
وضع القواعد املنظمة للطاب الزائرين أو املحولني من اجلامعة وإليها.. 19
النظــر يف املوضوعــات الــي حييلهــا إليــه وزيــر التعليــم أو مديــر اجلامعــة . 20

أو الــي يقتــرح أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس عرضهــا.
وللمجلــس ترشــيح جلــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بــني أعضائــه، أو مــن غرهم لدراســة 

مــا يكلفهــم به. 
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ثانيًا:

مديــر الجامعــة
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بوزيــر  تنظيميــاً  الجامعــة  مديــر  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 
 : التعليــم، ويرتبــط بــه 

وكيل اجلامعة.	 
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي . 	 
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادمييــة. 	 
وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة .	 
وكيل اجلامعة للفروع.  	 
وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات . 	 
املستشارون . 	 
املستشار واملشرف العام على مكتب مدير اجلامعة . 	 
مدير إدارة املتابعة . 	 
املشرف على إدارة العاقــات العامــة واإلعــام . 	 
املشرف علـى اإلدارة القانونيــة . 	 
مدير وحدة املراجعة الداخلية . 	 
مشرف وحـدة الوعــي الفكــري.	 
املدير التنفيذي للمستشفى اجلامعي . 	 
أمني أوقاف اجلامعة . 	 

    مدير الجامعة
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الهيكل التنظيمي : 

مهام مدير الجامعة : 
التكليــف باإلشــراف علــى أي مــن وكاالت اجلامعــة أو عمــادات الكليــات . 1

ــني. ــب بالتعي ــغل املنص ــا ُيش ــاندة ريثم ــادات املس والعم
تعيني وكاء الكليات، والعمادات املساندة، ورؤساء األقسام األكادميية. . 2
تكليف املستشارين ومشريف ومديري اإلدارات باجلامعة.. 3
اإلشــراف العــام علــى الرنامــج املباشــر للتشــغيل الــذايت للمستشــفى . 4

اجلامعــي ماليــا ً وإداريــاً  )1(. 
لقطاعــات . 5 واالختصاصــات  والصاحيــات  التنظيميــة  اهليــاكل  اعتمــاد 

اجلامعــة كافــة. 
إصــدار قــرارات تعيــني الســعوديني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، ومــن يف . 6

ــول اســتقالتهم. ــم وقب ــم ونقله ــم، والتعاقــد معه حكمه

)1( يراجع صفحة 38 من الدليل . 

أمانة أوقاف 

الجامعة

وكيل الجامعة

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

وكيــــل الجـامـعــــة للفـــــروع

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

أمانة أوقاف 

الجامعة

مدير إدارة المتابعة

المشرف على إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم

المشرف علـى اإلدارة القانونيــة

مدير وحدة المراجعة الداخلية

المشرف على وحدة الوعي الفكري

المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي

أمين أوقاف الجامعة

المستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعةالمستشارون

مدير الجامعة
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إصدار القرارات التنظيمية، واعتماد اللجان الدائمة.. 7
اعتماد العقود الي ترمها اجلامعة مع الغر.. 8
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي، واالنتــداب الداخلــي . 9

واخلارجــي مبــا يف ذلــك اجلمعــة والســبت. 
ــا . 10 ــه عليه ــة، أو التوجي ــات حماضــر اللجــان الدائمــة واملؤقت اعتمــاد توصي

مــامل يــرد تفويــض بذلــك.
املوافقــة علــى تعيــني املرشــحني الســعوديني علــى وظائــف إداريــة أو التعاقد . 11

 . معهم
املصادقــة علــى حمضــر ترقيــة املوظفــني أيًّــا كانــت مراتبهــم وفقــاً  لائحــة . 12

التنفيذيــة للموارد البشــرية.
املوافقة على طي قيد املوظفني عدا من يطوى قيده بقوة النظام.. 13
املوافقة على قطع إجازات أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم.. 14
املوافقة على منح إجازة دراسية ملوظفي اجلامعة. . 15
املوافقــة علــى ترشــيح منســويب اجلامعــة للمشــاركة يف أعمــال علميــة خــارج . 16

اجلامعة.
ــدورات الداخليــة واخلارجيــة . 17 ــى ترشــيح منســويب اجلامعــة لل املوافقــة عل

املرتبطــة برســوم ماليــة. 
ــق . 18 ــا وف ــل خارجه ــم للعم ــة وتكليفه ــويب اجلامع ــارة منس ــى إع ــة عل املوافق

ــح. ــة واللوائ األنظم
ــق الشــراء املباشــر، . 19 ــال واملشــتريات عــن طري ــذ األعم ــى تنفي ــة عل املوافق

ــارية،  ــال االستش ــة، أو األعم ــات العام ــد يف املنافس ــرض الوحي ــول الع وقب
ــق قواعدهــا. وف

ــزود . 20 ــى أن ي ــه، عل ــن صاحيات ــيء م ــؤول بش ــض املس ــى تفوي ــة عل املوافق
ــض. ــرار التفوي ــن ق ــورة م ــة بص ــر اجلامع ــب مدي مكت

ــرات، . 21 ــل، واملحاض ــدوات، وورش العم ــرات، والن ــة املؤمت ــى إقام ــة عل املوافق
والــدورات، واألنشــطة ذات الطابــع الثقــايف والعلمــي، وزيــارة الوفــود وفــق 

مــا تقضــي بــه األنظمــة.
املوافقة على عقود الشراكات واالتفاقيات االجتماعية. . 22
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط املستشــار واملــرشف العــام عــىل 

مكتــب مديــر الجامعــة تنظيميــاً مبديــر الجامعــة، ويرتبــط بــه :
مدير مكتب مدير اجلامعة . 	 
السكرتارية 	 
املكتب السري. 	 
العاقات العامة.	 
مركز تواصل .	 
االتصاالت اإلدارية واملتابعة.	 

الهيكل التنظيمي : 

مركـز تواصــلالعالقات العامةالمكتـب الســريالسكرتاريــــة
االتصاالت اإلدارية

 والمتابعة

مدير مكتب مدير الجامعة

المستشار والمشرف العام على مكتب مدير الجامعة

مدير الجامعة

 املستشـار واملشــرف العـــام 
   ىلع مكتب مدير الجامعة
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مهام املستشار واملشرف العام ىلع مكتب مدير الجامعة:
إحالــة املعامــات مباشــرة إىل اجلهــات املختصــة الســتكمال إجراءاهتــا النظامية . 1

بعــد التوجيــه مــن مديــر اجلامعة.
حتديــد مقابــات وزيــارات املديــر و تنظيمهــا وأخــذ توجيهاتــه حياهلــا، وحتديد . 2

االجتماعــات وتنظيمهــا، وإعــداد املحاضــر وتوقيعهــا مــن ذوي العاقــة ومتابعــة 
 . ئجها نتا

اإلشراف على تنظيم امللفات اخلاصة باملكتب وحفظها. . 3
ــة . 4 ــات املرتبط ــا واجله ــا وإداراهت ــا ومراكزه ــة وعماداهت ــاغ وكاالت اجلامع إب

ــداد  ــة، وإع ــات ذات العاق ــن اجله ــادرة م ــم الص ــرارات والتعامي ــر بالق باملدي
ــة. ــات املعني ــا للجه ــا وإباغه ــر بإعداده ــه املدي ــي يوج ــرارات ال ــم والق التعامي

متابعــة املعامــات املوجهــة مــن وزيــر التعليــم وتقــدمي التقاريــر الازمــة بشــأهنا . 5
ــب توجيهاته. حس

ــود املحــددة . 6 الصــرف مــن الســلفة املخصصــة ملكتــب مديــر اجلامعــة وفــق البن
بقــرار الســلفة.

التواصــل مــع اجلهــات داخــل اجلامعــة وخارجهــا ملتابعــة املعامــات الــي تصــدر . 7
مــن املكتــب أو حتــال مــن قبلــه، ومعرفــة مــا انتهــت إليــه، والعــرض عمــا يتأخــر 

. منها
ــرض . 8 ــاج إىل ع ــي ال حتت ــة ال ــات املعني ــا إىل اجله ــات وإحالته ــه املعام توجي

ــر اجلامعــة. ــى مدي عل
اعتماد تقومي األداء الوظيفي ملنسويب املكتب والوحدات املرتبطة به. . 9

إهناء مهام موظفي مكتب مدير اجلامعة واإلدارات املرتبطة مبكتب املدير.. 10
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب املكتــب واإلبــاغ للجهــات املختصة . 11

ــزم  ــا يل ــل، أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ م ــة عــن مباشــرهتم للعم يف اجلامع
نظامــاً .

حتديد احتياجات املكتب ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 12
ــات ذات . 13 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب

ــه.  ــل يف اختصاص ــا يدخ ــة فيم العاق
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ــر  ــاً مبدي ــة تنظيمي ــر إدارة املتابع ــط مدي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــه : ــط ب ــة، ويرتب الجامع
رئيس قسم التحقيق واملتابعة اإلداريــة. 	 
رئيس قسم التدقيق والتقارير اإلداريـة. 	 
رئيس قسم االتصاالت اإلدارية . 	 
السكرتارية . 	 

الهيكل التنظيمي : 

رئيس قسم التحقيق 

والمتابعة االدارية

رئيس قسم التحقيق

والتقارير اإلدارية

رئيس قسم

اإلتصاالت اإلدارية

وحدة المتابعة بالفروع

وحدة المتابعة النسائية

السكرتاريـــــة

مديـــــر إدارة المتابعـــــة

مدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعةمدير الجامعة

 إدارة املتابعة
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مهام مدير إدارة املتابعة : 
إجــراء الرقابــة الازمــة ملختلــف قطاعــات اجلامعــة ومــا يرتبــط هبــا، للتأكــد . 1

ــراءات  ــح واإلج ــة واللوائ ــه لألنظم ــه ومطابقت ــل، وإجراءات ــامة العم ــن س م
املتبعــة.

إجــراء جــوالت متابعــة ملختلــف قطاعــات اجلامعــة ومــا يرتبــط هبــا، للوقــوف . 2
ــات  ــأداء الواجب ــز والقصــور، واكتشــاف حــاالت اإلخــال ب ــى مواطــن التمي عل
ــات  ــع اجله ــاون والتنســيق م ــال، بالتع ــة، أو التراخــي يف إجنــاز األعم الوظيفي
املختصــة يف اجلامعــة، واقتــراح احلوافــز حلــاالت التميــز، أو اإلجــراءات 

ــة حلــاالت القصــور.  اإلداري
ــة هلــا، . 3 ــة، وأقســامها، والوحــدات التابع ــة ســر العمــل يف إدارات اجلامع مراقب

ــح، واإلجــراءات املتبعــة. ــه لألنظمــة واللوائ للتأكــد مــن مطابقت
ــا . 4 إجــراء التحقيقــات األوليــة، أو االشــتراك يف التحقيقــات الــي تكشــف عنه

الرقابــة الداخليــة أو اخلارجيــة، وفيمــا حيــال إليــه مــن صاحــب الصاحيــة، 
وفقــاً  للتعليمــات املتبعــة يف هــذا الشــأن .

ــة . 5 ــا، ومتابع ــة هل ــدات التابع ــة، والوح ــي اجلامع ــام دوام موظف ــة انتظ مراقب
حضــور املوظفــني وانصرافهــم، وإجــراء مــا يلــزم حيــال مــن يظهــر عليــه قصــور 

ــة.  ــاغ صاحــب الصاحي ــك، وإب يف ذل
خماطبــة هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد يف كل مــا خيتــص بأعمــال اهليئــة . 6

ذات العاقــة باجلامعــة، بعــد التنســيق مــع صاحــب الصاحيــة.
العمل على تنمية مفهوم الرقابة الذاتية وتقويته لدى موظفي اجلامعة.. 7
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة واإلباغ للجهــات املختصة . 8

ــزم  ــا يل ــل، أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ م ــة عــن مباشــرهتم للعم يف اجلامع
نظامــاً .

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 9
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 10
ــات ذات . 11 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب

ــه.  ــاص إدارت ــل يف اختص ــا يدخ ــة فيم العاق
إهناء مهام موظفي اإلدارة.. 12
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مديـــر الجامعـــة

السكرتاريـــــة

المشرف العام على إدارة 

العالقات العامة واإلعالم 

رئيس قسم العالقات 

العامة والمراسم

رئيس

مدير اإلدارة قسم اإلعالم
رئيسة

 القسم النسوي

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الموارد البشرية

اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط املــرشف العــام عــىل إدارة العالقــات 

العامــة واإلعــالم تنظيميــاً مبديــر الجامعــة، ويرتبــط بــه :
رئيس قسم العاقات العامة واملراسم .	 
رئيس قسم اإلعام.	 
رئيسة القسم النسوي. 	 
مدير اإلدارة .	 

الهيكل التنظيمي : 

 إدارة العالقات العامة واإلعالم 
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مهام املشرف العام ىلع إدارة العالقات العامة واإلعالم: 
التواصــل مــع اجلهــات ذات العاقــة بأعمــال ومناشــط اجلامعــة وكلياهتــا . 1

ــال  ــن خ ــال م ــك األعم ــراز تل ــة، وإب ــا املختلف ــاندة ومراكزه ــا املس وعماداهت
املؤسســات اإلعاميــة والصحفيــة، بعــد موافقــة صاحــب الصاحيــة.

متابعــة مــا ينشــر يف الصحــف أو املجــات، أو قنــوات االتصــال األخــرى ممــا لــه . 2
ــا  ــة باجلامعــة وإيصاهلــا إىل املســؤولني وذوي االختصــاص هبــا، وإكمــال م صل

يلــزم حياهلــا.
ــات ذات . 3 ــع اجله ــيق م ــة، والتنس ــار اجلامع ــة بأخب ــات اإلعامي ــد املؤسس تزوي

ــة. ــة باجلامع العاق
اختــاذ الترتيبــات الازمــة الســتقبال ضيــوف اجلامعــة ومراجعيهــا مــن األفــراد . 4

واملجموعــات، وإعــداد برامــج الزيــارة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة يف اجلامعة 
لتنفيــذ برامــج الزيــارات كل فيمــا خيصــه.

الفنــادق بإســكان ضيــوف اجلامعــة بعــد أخــذ موافقــة صاحــب . 5 تعميــد 
الصاحيــة.

ــات . 6 ــني كلي ــة ب ــة املرم ــود الرعاي ــة لعق ــروط املنظم ــط والش ــدار الضواب إص
ــاً .   ــاً  وإعامي ــني مادي ــاة اإلعامي ــا والرع ــة ووحداهت اجلامع

توثيق حسابات التواصل االجتماعي لكافة جهات اجلامعة.. 7
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة، واإلبــاغ للجهــات . 8

ــل, أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ  ــة عــن مباشــرهتم للعم املختصــة يف اجلامع
ــاً . ــزم نظام ــا يل م

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 9
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 10
ــات ذات . 11 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب

ــه.  ــاص إدارت ــل يف اختص ــا يدخ ــة فيم العاق
إهناء مهام موظفي اإلدارة.. 12
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     اإلدارة القانونية 

اإلرتبــاط التنظيمي: يرتبــط املرشف العــام عــىل اإلدارة القانونية 

تنظيميــاً مبديــر الجامعــة، ويرتبــط به :
رئيس قسم القضايــا واملرافعـــات . 	 
رئيس قسم الدراسات واالستشارات . 	 
رئيس قسـم االتصــاالت اإلداريــة.	 
السكرتارية.	 

الهيكل التنظيمي : 

مديـــر الجامعـــة

السكرتاريـــــة

المشرف العام 

على اإلدارة القانونية

رئيس قسم القضايـا

 والمرافعـــات

رئيس قسم

 الدراسات واالستشارات

رئيس قسـم

 االتصاالت اإلدارية
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مهام املشرف العام ىلع اإلدارة القانونية:  
إعــداد التفســرات التطبيقيــة والتخرجيــات النظاميــة للوائــح واألنظمــة عنــد . 1

احلاجــة للعمــل هبــا، مبــا ال يتعــارض معهــا نصــاً  وروحــاً .
متثيــل اجلامعــة أمــام اجلهــات القضائيــة وشــبه القضائيــة، فيمــا يرفــع ضدهــا . 2

مــن دعــاوى، أو ترفعــه اجلامعــة حلفــظ حقوقهــا، أو دفــع ضــرر طــارئ عنهــا .
اختــاذ اإلجــراءات القانونيــة حلفــظ حقــوق اجلامعــة، ســواًء أمــام اجلهــات أو . 3

األفــراد ممــن خيلــون بالتزاماهتــم وواجباهتــم.
ــا ودراســتها، . 4 ــود وحماضــر وغره ــات وعق ــن اتفاق ــه م ــا حيــال إلي ــة م مراجع

ــوين حياهلــا. ــرأي القان ــداء ال وإب
التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أيــام للمــرة . 5

الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف الواحــد وفــق مــا 
ــايل.  ــام امل ــه خــال الع خصــص ل

املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة، واإلبــاغ للجهــات . 6
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل, أو التأخــر ,أو االنقطــاع الختــاذ 

ــاً . ــزم نظام ــا يل م
إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 7
حتديد احتياجات اإلدارة، ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 8
ــات ذات . 9 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب

ــه.  ــاص إدارت ــل يف اختص ــا يدخ ــة فيم العاق
إهناء مهام موظفي اإلدارة.. 10
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     وحدة املراجعة الداخلية 

الداخليــة  يرتبــط مديــر وحــدة املراجعــة  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

تنظيميــاً مبديــر الجامعــة، ويرتبــط بــه :
رئيس شعبة تقييم املخاطـر . 	 
رئيس شعبة املراجعة املالية . 	 
رئيس شعبة مراجعة األداء . 	 
رئيس شعبة املراجعة األكادميية . 	 
رئيس شعبــة الشــؤون اإلداريــة.	 

الهيكل التنظيمي : 

مديـــر الجامعـــة

  مدير وحدة

 المراجـعــة الداخليــة 

رئيس شعبة

 تقييم المخاطر

رئيس شعبة

 مراجعة األداء

رئيس شعبــة 

الشــؤون اإلداريــة
رئيس شعبة

 المراجعة األكاديمية
رئيس شعبة

 المراجعة المالية
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مهام مدير وحدة املراجعة الداخلية:  
إعــداد خطــة تشــغيلية )ســنوية( ألعمــال املراجعــة الداخليــة يعتمدهــا . 1

مديــر اجلامعــة تتضمــن عناصــر املراجعــة وأوقاهتــا وأماكنهــا وأدوات رصدهــا 
ــا. وتوثيقه

االتصــال املباشــر باملســؤولني املختصــني داخــل اجلامعــة، واالطــاع علــى كافــة . 2
الوثائــق الــي تســتلزم إمتــام أعمــال املراجعــة الداخليــة واالطــاع عليهــا. 

اإلســهام يف محايــة األمــوال واملمتلــكات العامــة الثابتــة واملنقولــة، واحلــد مــن . 3
وقــوع الغــش واألخطــاء واكتشــافها فــور وقوعهــا. 

تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة مبــا يف ذلــك النظــام املحاســي والتحقــق مــن . 4
ــا وكذلــك التأكــد مــن التــزام اجلامعــة باألنظمــة واللوائــح  ســامتها وماءمته

والتعليمــات واإلجــراءات األكادمييــة واإلداريــة واملاليــة. 
ــج . 5 ــا، وإعــداد برام ــة ومراقبته ــر يف أهــداف اجلامع ــي تؤث ــم املخاطــر ال تقيي

ــل مــن تأثرهــا.  ــا للتقلي ــى أولويته ــاء عل ــة بن املراجع
حتديــد مواطــن ســوء اســتخدام اجلامعــة ملواردهــا املاليــة والبشــرية، وتقــدمي . 6

مــا ميكنهــا مــن معاجلتهــا وتافيهــا مســتقباً . 
ــبية، . 7 ــجات املحاس ــات والس ــرادات واملصروف ــة باإلي ــتندات اخلاص ــص املس فح

ــا.  ــا وصحته ــن نظاميته ــد م للتأك
ــا، . 8 ــاً  فيه ــة طرف ــون اجلامع ــي تك ــة ال ــات املرم ــود واالتفاقي ــة العق مراجع

ــال  ــق، وأعم ــال الصنادي ــة أعم ــك مراجع ــد هبــا، وكذل ــدى التقي ــن م ــد م للتأك
ــة.  ــراءات النظامي ــد واإلج ــا ً للقواع ــت وفق ــا مت ــن أهن ــق م ــتودعات والتحق املس

مراجعــة التقاريــر واحلســابات اخلتاميــة الــي تعدهــا اجلامعــة، والتأكــد . 9
مــن دقتهــا ومــدى موافقتهــا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات، والسياســات الــي 

ــة.  ــا اجلامع تطبقه
تقدمي املشورة عند حبث مشروع املوازنة التقديرية للجامعة. . 10
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب الوحــدة، واإلبــاغ للجهــات . 11

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ مــا 
ــزم نظامــاً . يل
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إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب الوحدة.. 12
حتديد احتياجات الوحدة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 13
ــات ذات . 14 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب

ــدة.  ــاص الوح ــل يف اختص ــا يدخ ــة فيم العاق
إهناء مهام موظفي الوحدة.. 15
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط املــرشف عــىل وحــدة الوعــي الفكــري 

تنظيميــاً مبديــر الجامعــة، ويرتبــط بــه :
رئيس شعبة الرامج والفعاليات . 	 
رئيس شعبة الدراسات والبحوث . 	 
رئيس شعبة العاقات واإلعام . 	 
رئيس شعبة الشــؤون اإلدارية . 	 

الهيكل التنظيمي : 

    وحدة الوعـي الفكـري

مديـــر الجامعـــة

المشرف على 

 وحدة الوعـي الفكـري

رئيس شعبة

 البرامج والفعاليات

رئيس شعبة

 العالقات واإلعالم

رئيس شعبة

 الشــؤون اإلدارية
رئيس شعبة

 الدراسات والبحوث
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مهام املشرف ىلع وحدة الوعي الفكري:  
اإلشراف على تنفيذ برامج الوعي الفكري باجلامعة.. 1
العمل على تعزيز االنتماء الديي والوالء الوطي. . 2
وضع الرامج ملعاجلة األفكار املتطرفة والسلوكيات املنحرفة. . 3
إعداد التقارير ربع السنوية ورفعها للجهات املختصة عن أعمال الوحدة.. 4
التنســيق مــع اجلهــات البحثيــة يف اجلامعــة علــى إجــراء البحــوث والدراســات . 5

ملواجهــة الفكــر املنحــرف. 
العمــل علــى إعــداد األنشــطة والرامــج لتعميــق مفاهيــم الوعــي الفكــري، ونشــر . 6

ثقافــة أمــن الوطــن وقيــم املواطنــة.  
التعاون مع اجلهات ذات العاقة ملواجهة الفكر املنحرف وقايًة وعاجاً . . 7
عقــد شــراكات علميــة وتعاونيــة يف حتقيــق الوعــي الفكــري للجامعة ومنســوبيها . 8

مــع اجلهــات احلكوميــة واألهليــة بالتنســيق مــع صاحــب الصاحية.
للجهــات . 9 واإلبــاغ  اإلدارة  ملنســويب  االعتياديــة  اإلجــازات  علــى  املوافقــة 

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ مــا 
ــاً . ــزم نظام يل

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب الوحدة.. 10
حتديد احتياجات الوحدة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 11
ــات ذات . 12 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب

ــدة.  ــاص الوح ــل يف اختص ــا يدخ ــة فيم العاق
إهناء مهام موظفي الوحدة.. 13
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مجلس إدارة 

برنامج التشغيل المباشر

مكتب المدير العام

وحدة 

المراجعه الداخلية

وحدة

 العالقات العامه

وحدة المتابعة

المدير التنفيذي

اإلدارة التنفيذية للشؤون

اإلدارية والمالية

اإلدارة التنفيذية

للتشغيل

اإلدارة التنفيذية

للشؤون الطبية

إدارة الجودة

وسالمة المرضي

وحدة 

مكافحة العدوى

وحدة حقوق وتحقيق

رضا المرضي

إدارة تقنية

المعلومات واإلتصاالت

إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون المالية والميزانية والتخطيط

وحدة الخدمات اإلدارية

وحدة المشتريات والعقود

اإلدارة الطبية

إدارة الخدمات الطبية المساندة

إدارة التمريض

إدارة شؤون المرضى

إدارة التموين

إدارة التشغيل والصيانة

إدارة الخدمات المساندة

إدارة االمن والسالمة

  املستشفی الجامعي 
( برنامج التشغيل الذاتي للمستشفی ): 

ويشــرف عليــه جملــس إدارة يتكــون مــن عــدد مــن األعضــاء برئاســة املشــرف العــام 
ــذي،  ــر التنفي ــة ( واملدي ــل اجلامع ــام ) وكي ــب للمشــرف الع ــة ( ونائ ــر اجلامع )مدي

وهلــم مــن الصاحيــات مــا يلــي :

الهيكل التنظيمي: 

 املدير التنفيذي للمستشفی الجامعي 
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أوالً  :صاحيات جملس اإلدارة: 
اعتمــاد اخلطــط الازمــة للرنامــج وجتهيــز املستشــفى اجلامعــي لانتقــال . 1

ــج.  ــل للرنام الكام
اعتماد اللوائح الداخلية املنظمة لسر العمل يف الرنامج. . 2
اعتماد اخلطط اإلستراتيجية والتشغيلية والتطويرية للرنامج. . 3
اعتمــاد مشــروع امليزانيــة الســنوية للرنامــج مبــا يتوافــق مــع أهــداف اخلطــة . 4

اإلســتراتيجية   وبراجمهــا. 
املوافقــة علــى تعيــني الكــوادر القياديــة مــن الســعوديني علــى الوظائــف اخلاصة . 5

بالرنامــج وفقــاً  للوائــح الداخليــة املنظمــة، وامليزانيــة املعتمــدة للرنامج. 
اعتمــاد عقــود املشــاريع املزمــع تنفيذهــا حتــت بنــود التشــغيل حســب األنظمــة . 6

واللوائــح املنظمــة لذلــك. 
اعتماد التقرير السنوي للرنامج. . 7

ثانياً : صاحيات املشرف العام ) مدير اجلامعة ( : 
اإلشراف العام على برنامج التشغيل الذايت إدارًيا ومالًيا. . 1
اعتماد تشكيل جلان فحص العروض اخلاصة باملشاريع والتوريد للرنامج. . 2
اعتماد حماضر اللجان اخلاصة بتوريد املستلزمات الطبية واألدوية. . 3
اعتماد تقارير اللجان اخلاصة لرنامج التشغيل الذايت. . 4
املوافقــة علــى التعاقــد، وإهنــاء التعاقــد مــع الســعوديني، وغــر الســعوديني علــى . 5

الوظائــف اخلاصــة وفــق لوائــح الرنامــج. 
اعتمــاد مــا يطــرأ علــى عقــد العمــل ملنســويب الرنامج مــن تغيــر ســواء بالزيادة . 6

أو اخلصــم يف البــدالت والرواتب. 
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي واالنتــداب الداخلــي واخلارجــي . 7

ملنســويب الرنامــج وفــق امليزانيــة املخصصــة لذلــك. 
التكليف باألعمال والشراء املباشر. . 8
املوافقــة علــى صــرف ســلفة مؤقتــه ألغــراض حمــددة مــن امليزانيــة اخلاصــة . 9

للرنامــج. 
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التوصيــة باعتمــاد عقــود املشــاريع املزمــع تنفيذهــا حتــت بنــود التشــغيل . 10
حســب األنظمــة واللوائــح املنظمــة لذلــك، مث الرفــع هبــا ملجلــس إدارة الرنامــج 

ــاد.  لاعتم
ــة أو . 11 ــة خمالف ــد اكتشــاف أي ــح عن ــة حســب اللوائ اختــاذ اإلجــراءات القانوني

ــه للخطــر.  ــوال املستشــفى أو أماك ــرِّض أم تصــرف ُيَع
اعتماد قرارات اللجنة اخلاصة بصرف املكافآت للمتعاونني مع الرنامج. . 12
املوافقــة علــى إصــدار أوامــر اإلركاب والتعويــض عنهــا وإلغائهــا، وتعديــل خــط . 13

الســر ملنســويب الرنامــج. 
ــول . 14 ــرات لدخ ــح التأش ــب من ــة بطل ــات املختص ــة اجله ــى خماطب ــة عل املوافق

اململكــة للمرشــحني بالعمــل يف الرنامــج. 

ثالثاً : صاحيات نائب املشرف العام:
له صاحيات املشرف العام يف حالة غيابه بعد تفويضه.

رابعاً : صاحيات املدير التنفيذي: 
ــال . 1 ــي لانتق ــفى اجلامع ــز املستش ــج، وجتهي ــة للرنام ــط الازم ــراح اخلط اقت

الكامــل للرنامــج، ورفــع تقريــر لرئيــس جملــس اإلدارة لعرضــه علــى جملــس 
ــاده.  ــج العتم إدارة الرنام

ــس . 2 ــا ملجل ــج، ورفعه ــل يف الرنام ــة لســر العم ــة املنظم ــح الداخلي إعــداد اللوائ
اإلدارة العتمادهــا. 

إعداد مشروع امليزانية السنوية للرنامج، وعرضها على جملس اإلدارة. . 3
متابعــة االعتمــادات اخلاصــة ببنــود امليزانيــة املقــررة للرنامــج، وإعــداد . 4

التقاريــر الازمــة للجهــات املختصــة. 
ــة والتوريــد والتطويــر مبــا يف . 5 متابعــة تنفيــذ مجيــع عقــود التشــغيل والصيان

ذلــك العقــود القائمــة. 
اقتراح تشكيل جلان فحص العروض اخلاصة باملشاريع والتوريد للرنامج. . 6
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إعــداد حمضــر خصــم األصنــاف املفقــودة أو التالفــة مــن العهــد علــى حســاب . 7
ميزانيــة الرنامــج إذا كانــت تتلــف عــادة، أو تفقــد نتيجــة االســتعمال أو 
التخزيــن، أو إذا وجــد عجــز يف العهــدة ألســباب خارجــة عــن إدارة مســتلميها 

ــام.  ــن املشــرف الع ــا م واعتماده
الرفــع للمشــرف العــام بإهنــاء عقــود املتعاقديــن علــى الرنامــج وفــق مــا تقتضيه . 8

املصلحــة العامــة، وإكمال اإلجــراءات اخلاصــة بذلك. 
التوصيــة حــول مــا يطــرأ علــى عقــد العمــل ملنســويب الرنامــج مــن تغيــر ســواء . 9

بالزيــادة، أو اخلصــم يف البــدالت والرواتــب واعتمادهــا مــن املشــرف العــام. 
ــر . 10 ــى حماض ــة عل ــج املبني ــع الرنام ــني م ــآت للمتعاون ــرف املكاف ــة بص التوصي

ــام.  ــرف الع ــن املش ــا م ــا العتماده ــع هب ــك، والرف ــة بذل ــة اخلاص اللجن
املوافقة على ترقية موظفي الرنامج حسب اللوائح املعتمدة. . 11
اعتمــاد تقاريــر تقــومي األداء الوظيفــي اخلاصــة بالعاملــني علــى الرنامــج بعــد . 12

إعدادهــا مــن قبــل رؤســائهم. 
املوافقة على نقل املوظفني العاملني على عقود الرنامج داخلياً . . 13
املوافقــة علــى تأجيــل اإلجــازات، أو إلغائهــا ملنســويب الرنامــج وفــق متطلبــات . 14

العمــل. 
إصدار قرارات احلسم أليام التغيب عن العمل ملنسويب الرنامج. . 15
املوافقــة علــى منــح اإلجــازات العاديــة، أو االضطرارية أو االســتثنائية ملنســويب . 16

الرنامج. 
متابعة نشاطات االبتعاث والتدريب ملنسويب الرنامج. . 17
إصــدار أوامــر األركاب والتعويــض عنهــا وإلغائهــا وتعديــل خــط الســر ملنســويب . 18

الرنامــج بعــد موافقــة املشــرف العــام. 
إهناء املهمة يف حدود املدة املوضحة بقرار االنتداب. . 19
ــاً  . 20 ــعوديني وفق ــر الس ــن غ ــج م ــويب الرنام ــة ملنس ــل الكفال ــى نق ــة عل املوافق

ــام.  ــرف الع ــن املش ــدة م ــلفاً  واملعتم ــددة س ــر املح للمعاي
التوقيع على بيانات وشهادات اخلدمة، وتعاريف العمل ملنسويب الرنامج. . 21
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ــام يف . 22 ــة أي ــن ثاث ــد ع ــا ال يزي ــة مب ــل اململك ــات داخ ــى االنتداب ــة عل املوافق
املــرة الواحــدة ومبــا ال يتجــاوز )15( يومــاً  للموظــف الواحــد يف الســنة املاليــة 

الواحــدة. 
إصــدار قــرارات اإلجــازات والعــاوات والبــدالت واحلســومات املختلفــة جلميــع . 23

منســويب الرنامــج بعــد موافقــة املشــرف العــام. 
املوافقة على: . 24

تأجيــل بدايــة التمتــع باإلجــازة العاديــة مبــا ال يتجــاوز ثاثــني )30( أ. 
يومــاً  مــن التاريــخ الــذي حيــدده املوظــف يف الطلــب. 

ــة ب.  ــا ال يتجــاوز نصــف االســتحقاق الســنوي لإلجــازة العادي ــل م ترحي
ــة لســنة االســتحقاق.  إىل الســنة التالي

متديد اإلجازة العادية اعتباراً  من تاريخ انتهائها. ج. 
املوافقــة علــى صــرف مــا يســتحقه منســوبو الرنامــج مــن تعويضــات عــن إجازات . 25

موظفــي الرنامــج، والســماح بالصــرف ملــا يســتحقونه مــن مكافــآت عنــد انتهــاء 
خدمتهــم حســبما تقضــي بــه األنظمــة ونصــوص العقــود.

خماطبــة اجلهــات الرمسيــة ذات العاقــة الســتخراج تأشــرات جديــدة خاصــة . 26
للعمــل يف الرنامــج.

خماطبــة اجلهــات املختصــة بطلــب منــح التأشــرات لدخــول اململكــة للمرشــحني . 27
بالعمــل يف الرنامــج بعــد موافقــة املشــرف العــام. 

التوقيع على عقود العاملني يف الرنامج عند بداية العقد، وعند التجديد. . 28
منــح زيــادات اســتثنائية مبقــدار 100% للمرشــحني للعمــل مــن غــر الســعوديني . 29

يف الرنامــج عنــد بدايــة العقــود فقــط. 
إعداد التقرير السنوي للرنامج، ورفع التقرير ملجلس اإلدارة العتماده.  . 30



43

ـة
عـ

مـ
جا

 ال
ير

مد

      أمانة أوقاف الجامعــة

اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط أمــني أوقــاف الجامعــة تنظيميــاً مبديــر 

الجامعــة، ويرتبــط بــه :
املستشارون .   	

وحدة املشاريع واملبادرات .   	
وحدة االستثمار الوقفية .   	

وحدة التسويق والدعم املؤسسي والعاقات العامة .   	
مدير املكتب .  	

الهيكل التنظيمي : 

مجلس أمناء أوقاف الجامعة
لجنة اإلستثمار

وتنمية الموارد الوقفيه

األمين العامالمستشارون

وحدة المشاريع 

والمبادرات

وحدة التسويق 

والدعم المؤسسي 

والعالقات العامة

وحدة االستثمار الوقفيه

لجنة

الرقابة والحوكمة

مدير المكتب
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مهام أمين أوقاف الجامعة :  
تنفيذ اخلطط والقرارات والرامج املعتمدة. . 1
تسير عمل أوقاف اجلامعة. . 2
ــات األخــرى بعــد . 3 ــا أمــام اجله ــع العقــود باســم أوقــاف اجلامعــة، ومتثيله توقي

ــر اجلامعــة.  موافقــة مدي
إعداد املوازنة السنوية واحلساب اخلتامي ألوقاف اجلامعة. . 4
تصميم مبادرات وقفية حتقق أهداف اجلامعة وتسويقها. . 5
اســتثمار فوائــض األوقــاف مبــا حيقــق أهــداف أوقــاف اجلامعــة بالتنســيق مــع . 6

إدارة االســتثمار وتنميــة املــوارد الذاتيــة.
إعداد التقارير الدورية عن سر أعمال أوقاف اجلامعة.. 7
إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 8
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 9

ــات ذات . 10 ــن اجله ــا م ــة وغره ــاحل احلكومي ــاإلدارات واملص ــه ب ــة نظرائ خماطب
ــه.  ــاص إدارت ــل يف اختص ــا يدخ ــة فيم العاق

للجهــات . 11 واإلبــاغ  اإلدارة  ملنســويب  االعتياديــة  اإلجــازات  علــى  املوافقــة 
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ مــا 

ــاً . ــزم نظام يل
 إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 12
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ثالثًا:

وكيــل الجامـعــة  
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يرتبــط وكيــل الجامعــة تنظيميــاً مبديــر  اإلرتبــاط التنظيمــي: 

الجامعــة ويرتبــط بــه :  
املستشارون 	 
عميد املوارد البشرية .	 
عميد تقنية املعلومات والتعليم عن بعد.	 
عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمــر. 	 
مدير اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية.	 
مدير اإلدارة العامة للمشاريع.	 
مدير اإلدارة العامـــة للتشغيـــل والصيانــة.	 
مدير إدارة التطوير اإلداري.	 
املشرف على إدارة االستثمار وتنمية املوارد الذاتية.	 
مدير إدارة األمـــن.	 
مدير إدارة السامة.	 
مدير إدارة أمن املعلومات	 
مدير إدارة إسكان أعضاء هيئــة التدريــس.	 
مدير املكتب .	 

    وكيل الجامعة
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الهيكل التنظيمي : 

مهام وكيل الجامعة : 
وضــع السياســات العامــة للعمــادات واإلدارات املرتبطــة بــه واإلشــراف علــى . 1

اخلطــط التنفيذيــة هلــا واعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة .
اعتمــاد خطــط مجيــع اجلهــات املرتبطــة بــه بشــأن تطويــر العمــل، ورفــع . 2

ــاءة األداء. كف
نقــل موظفــي املراتــب العليــا أو تكليفهــم مــن اجلامعــة وإليهــا، أو مــن جهــة . 3

إىل أخــرى باجلامعــة. 
طلــب حتويــر مســميات وظائــف املراتــب العليــا والتصــرف فيهــا بالرفــع أو . 4

اخلفــض أونقلهــا مــن جهــة إىل أخــرى .
املوافقة على منح اإلجازة االستثنائية ملوظفي اجلامعة وفق النظام.. 5
واســتئنافها . 6 اجلامعــة،  مــع  املتعاقديــن  أعمــال  إيقــاف  علــى  املوافقــة 

ــة لنظــام املنافســات  ــن الائحــة التنفيذي ــادة 125 م ــا ورد يف امل حبســب م
واملشــتريات احلكوميــة الصــادرة بقــرار وزيــر املاليــة رقــم ) 1242( بتاريــخ 

1441/3/21هـــ.

مديـــر الجامعــــة

مدير المكتبالمستشارون

    وكيل الجامعة

وحدة السكرتارية

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة المتابعة

وحدة اللجان

وحدة التقنية والمعلومات

وحدة الشؤون المالية

عمادة الموارد البشرية

عمادة تقنية المعلومات

 والتعليم عن بعد

عمادة خدمة المجتمع 

والتعليم المستمــر

اإلدارة العامة للمشاريع

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

اإلدارة العامـــة للتشغيـــل والصيانــة

إدارة إسكان أعضاء هيئــة التدريــس

إدارة األمـــن

إدارة السالمة

إدارة االستثمار وتنمية الموارد الذاتية

إدارة أمن المعلومات

إدارة التطوير اإلداري
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ــتبداهلا، . 7 ــة واس ــج القائم ــاريع والرام ــود املش ــتحداث بن ــى اس ــة عل املوافق
وتغيــر املواصفــات الفنيــة بعــد الترســيه بالزيــادة يف حــدود )%10( 
ــب  ــة حس ــدد اإلضافي ــاد امل ــك اعتم ــدود )20%( وكذل ــض يف ح أو التخفي

ــة.  ــب الصاحي ــة صاح ــد موافق ــة بع ــة العام ــات املصلح مقتضي
اعتماد مقاويل الباطن، واملكاتب االستشارية. . 8
املوافقــة علــى التأمــني املباشــر ملــا حتتاجــه الوحــدات واإلدارات والعمــادات . 9

ــدة،  ــرة الواح ــال للم ــن )50,000( ري ــد ع ــا ال يزي ــة مب ــاندة باجلامع املس
بعــد التأكــد مــن توافــر االعتمــادات املاليــة واالرتبــاط املســبق علــى املبالــغ 
املاليــة ومراعــاة اختصاصــات جلــان الشــراء املباشــر وذلــك وفقــاً  ملــا ورد يف 
املــادة 32 واملــادة 54 فقــرة 4 مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة.

ترشــيح منســويب الوكالــة واإلدارات املرتبطــة هبــا للــدورات الداخليــة . 10
واخلارجيــة.  

ــام للمــرة . 11 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي
الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 

للوكالــة خــال العــام املــايل.
إهنــاء مهــام العمــداء ومديــري اإلدارات التابعــني لــه، واإلدارات املرتبطــة . 12

بــه.  
املوافقــة علــى ترشــيح اللجــان املؤقتــة أو تكوينها، واقتــراح اللجــان الدائمة . 13

إلهنــاء األعمــال املتعلقــة بــه أو اإلدارات املرتبطــة به.
ــة، أو مــن . 14 ــة واألهلي ــوزارات واملصــاحل احلكومي التواصــل مــع نظرائــه يف ال

ــا. تربطــه باختصاصاهتــم رابطــة عمــل داخــل اململكــة أو خارجه
ــة، . 15 ــوى العامل ــن الق ــا م ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــاج الوكال ــد احتي حتدي

واملقــرات، والتجهيــزات، واآلالت واألدوات، والتنســيق مــع وكالــة اجلامعــة، 
ــرض  ــا يعت ــة عم ــر اجلامع ــى مدي ــرض عل ــك، والع ــة ذل ــا، ومتابع لتوفره

ــره. ــك أو يؤخ ذل
التوصية بقطع إجازات أعضاء هيئة التدريس وفق النظام. . 16
اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر الوكالــة بكافــة وحداهتــا، ورفعهــا للجهــات . 17

ــة.  ذات العاق
جتديد االشتراك يف الصحف والدوريات.. 18
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ترشيح اللجان الفنية لتحليل العروض.. 19
ترشــيح منســويب الوكالــة واإلدارات التابعــة لــه ملشــاركتهم يف جلــان التعاقد . 20

للوظائــف الصحيــة )الفنيــة واإلدارية(.
ــة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 21 ــن الســلفة املخصصــة للوكال الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة .  عليه
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب الوكالــة املرتبطــة . 22

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات.
تفويض بعض املهام كتابياً  بعد موافقة مدير اجلامعة.. 23
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ــاً  ــة تنظيمي ــوارد البرشي ــد امل ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــه : ــط ب ــة، ويرتب ــل الجامع بوكي
املستشــــارون.	 
وكيل العمـادة.	 
وكيلة العمادة . 	 
مدير عام املوارد البشرية . 	 
مدير املكتب .	 

عمادة املـوارد البشريـة 

الهيكل التنظيمي : 
مديـــر الجامعــــة

المستشارون

مدير عام الموارد البشريةوكيلة العمادةوكيل العمادة

    وكيل الجامعة

عميد المـوارد البشريـة

مدير المكتب

مدير تنمية الموارد البشرية

مدير الخدمات المساندة

مدير إدارة األداء الوظيفي

مدير إدارة الرواتب

مدير عمليات الموارد 

البشرية اإلدارية

مدير عمليات الموارد

 البشرية األكاديمية
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مهام عميد املوارد البشرية:  
ــات . 1 ــداف والسياس ــق األه ــا حيق ــادة مب ــؤون العم ــى إدارة ش ــراف عل اإلش

ــة . ــا للجامع العلي
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
رئاســة جملــس العمــادة -إن وجــد- ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه بعــد املوافقة . 3

عليهــا، وتســير أعمــال العمــادة اإلداريــة واملاليــة واألكادميية. 
نقــل املوظفــني أو تكليفهــم مــن جهــة إىل جهــة أخــرى باجلامعــة للمرتبــة . 4

العاشــرة فمــا دون.    
نقل املوظفني أو إعارهتم من اجلامعة وإليها للمرتبة العاشرة فما دون.. 5
طلــب حتويــر مســميات الوظائــف والتصــرف فيهــا بالرفــع أو اخلفــض، ونقلها . 6

مــن جهــة إىل أخــرى للمرتبــة العاشــرة فمــا دون وفــق األنظمــة واللوائح.  
إعــداد القــرارات التنفيذيــة بشــأن أعمــال شــؤون املوظفــني وأعضــاء هيئــة . 7

التدريس.
إصــدار قــرارات االنتدابــات واإلجــازات والعــاوات والبــدالت واحلســومات . 8

املختلفــة جلميــع موظفــي اجلامعــة الــي متــت املوافقــة عليهــا مســبقاً  مــن 
صاحــب الصاحيــة.

إصــدار أوامــر اإلركاب اخلاصــة مبنســويب اجلامعــة، والتعويــض عنهــا وفــق . 9
النظــام . 

التنفيذ املباشر لألنظمة واللوائح اخلاصة بشؤون التوظيف.. 10
إصــدار قــرارات التعويــض عــن إجــازات الســعوديني واملتعاقديــن مــن أعضاء . 11

هيئــة التدريــس عنــد اســتحقاقها نظامــاً ، وتكليفهــم بالعمــل مــن صاحــب 
الصاحيــة.

ــات، . 12 ــن تعويض ــة م ــوبو اجلامع ــتحقه منس ــا يس ــرف مل ــرارات الص إصــدار ق
ــام.  ــق النظ ــة وف ــات اإلضافي ــح الدرج ومن

إصــدار القــرارات التنفيذيــة للجــزاءات واحلســم عــن أيــام الغيــاب وغرهــا . 13
ملنســويب اجلامعــة، واختــاذ اإلجــراءات املقــررة نظامــاً  بشــأهنا.

ــد . 14 ــف بن ــاغلي وظائ ــني وش ــة املوظف ــة بإحال ــرارات التنفيذي ــدار الق إص
ــق  ــم وف ــرف مكافأهت ــة وص ــن النظامي ــم الس ــد بلوغه ــد بع ــور للتقاع األج
األنظمــة واللوائــح ، أو إصــدار قــرار التمديــد هلــم ، بعــد موافقــة صاحــب 

ــة. الصاحي
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خماطبــة اجلهــات املختصــة بطلــب منــح التأشــرات لدخــول اململكــة فيمــا . 15
يتعلــق بوحــدات اجلامعــة واملقاولــني، واالستشــاريني، بعــد موافقــة صاحــب 

الصاحيــة علــى ذلــك.
إمتــام اإلجــراءات اخلاصــة باســتقدام ذوي املتعاقديــن مــع اجلامعــة ممــن . 16

حيــق هلــم ذلــك نظامــاً .
ــه، . 17 ــة ل ــويب اإلدارت التابع ــع منس ــف جلمي ــهادات التعري ــى ش ــع عل التوقي

ــة. ــويب اجلامع ــا ملنس ــب وحنوه ــة بالروات ــادة اخلاص ــى اإلف ــع عل والتوقي
اعتماد التوقيع بوزارة اخلارجية للتصديق على كل ما خيص املتعاقدين.. 18
التعاقــد مــع غــر الســعوديني، وجتديــد عقودهــم، أو إهنائهــا ونقــل كفالتهــم . 19

مــن اجلامعــة وإليها وقبــول اســتقالتهم، واختاذ اإلجــراءات األوليــة للتعاقد 
ــة اإلجــراءات يف  ــة، واســتكمال بقي ــى صاحــب الصاحي ــرض عل ــد الع بع
ــر  ــى مدي ــرض عل ــود والع ــد العق ــد، وجتدي ــى التعاق ــة عل ــة املوافق حال

اجلامعــة عــن أي اســتثناءات تتعلــق باملتعاقديــن غــر الســعوديني.
اإلعــان يف الصحــف عــن الوظائــف الشــاغرة بعــد موافقــة صاحــب . 20

ــررة  ــة املق ــق األنظم ــغلها وف ــة لش ــراءات الازم ــاذ اإلج ــة، واخت الصاحي
ــأن.  ــذا الش هب

اســتكمال إجــراءات التعيــني والتعاقــد، وطــي قيــد الســعوديني وغرهــم مــن . 21
اإلداريــني وغرهــم وفــق األنظمــة والتعليمــات املتعلقــة بذلــك. 

ترشــيح وكاء العمــادة ومديــري اإلدارات والرفــع بذلــك إىل مديــر اجلامعة . 22
وفقــاً  ملــا يقضــي بــه النظــام واللوائــح.

املوافقــة علــى طلــب التحــاق منســويب العمــادة بالــدورات الداخليــة . 23
واخلارجيــة. 

تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 24
مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.

ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 25
مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.

وضــع اخلطــط والرامــج املســاعدة علــى تطويــر األداء )إداريــاً  وأكادمييــاً  . 26
وحبثيــاً ( واألنشــطة املختلفــة. 

ــنوي . 27 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
يتضمــن أهــم اإلجنــازات، وجمــاالت تطويــر العمــل، وأبــرز املقترحــات الــي 

مــن شــاهنا االرتقــاء مبســتوى األداء.
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ــوارد البشــرية، واالحتياجــات املاديــة . 28 حتديــد احتياجــات العمــادة مــن امل
وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 

لصاحــب الصاحيــة.
حتديــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجلهــات . 29

املعنيــة.
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 30

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 
إهناء مهام منسويب العمادة. . 31
ــادة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 32 ــن الســلفة املخصصــة للعم الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة. عليه
ــة . 33 ــة، ومتابع ــازات النظامي ــادة باإلج ــويب العم ــع منس ــى متت ــة عل املوافق

ــاً . ــزم نظام ــا يل ــاذ م ــاع؛ الخت ــه، أو االنقط ــر عن ــل، أو التأخ ــرهتم العم مباش
االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 34

ــتوى الوظيفي.  املس
وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى . 35

ــالة  ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم ــق رس حتقي
اجلامعــة وأهدافهــا.

تقييم أداء وكاء العمادة ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 36
تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 37
ــام للمــرة . 38 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي

الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف الواحــد، وفــق 
مــا خصــص لــه خــال العــام املــايل .
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد تقنيــة املعلومــات والتعليــم 

عــن بُعــد تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة، ويرتبــط بــه :
املستـشـــارون.	 
وكيل العمادة . 	 
وكيل اخلدمات اإللكترونية . 	 
وكيل التعلــم اإللكترونــي . 	 
مدير اإلدارة. 	 
مدير املكتـب.	 

عمادة تقنية املعلومات والتعليم 
عن ُبعد

الهيكل التنظيمي : 

مديـــر الجامعــــة

المستشارون

مدير اإلدارةوكيل التعلم اإللكترونيوكيل العمادة

    وكيل الجامعة

عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد

وكيل الخدمات اإللكترونية

مدير المكتب

مكتب التخطيط والجودة

مكتب إدارة الخدمات

إدارة عالقات المستفيدين

إدارة التطبيقات

إدارة البنية التحتية

إدارة المحتوى الرقمي

مكتب التعلم االلكتروني
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مهام عميد تقنية املعلومات والتعليم عن ُبعد: 
ــات . 1 ــداف والسياس ــق األه ــا حيق ــادة مب ــؤون العم ــى إدارة ش ــراف عل اإلش

ــة . ــا للجامع العلي
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
ــا، . 3 ــة عليه ــد املوافق ــه بع ــذ قرارات ــة تنفي ــادة، ومتابع ــس العم رئاســة جمل

ــة.  ــة واألكادميي ــة واملالي ــادة اإلداري ــال العم ــير أعم وتس
تفعيل التعلم اإللكتروين، ومتابعة مستجداته، وبراجمه.. 4
ــا، . 5 ــج بأنواعه ــة والرام ــدات التقني ــزة واملع ــلم األجه ــر تس ــاد حماض اعتم

وتســليمها للجهــات املختصــة إلكمــال إجراءاهتــا، والرفــع مبســتحقات 
مورديهــا، وتســجيلها ضمــن عهــد اجلامعــة.

إعــداد عقــود التشــغيل والصيانــة ومواصفاهتــا وشــروطها العامــة واخلاصــة . 6
باحلاســب اآليل وتقنيــة املعلومــات، والتوصيــة بتعيــني الفنيــني واإلداريــني 
ــه مصلحــة  ــا تقتضي ــق م ــن خدماهتــم وف ــتغناء ع ــادة، واالس ــل بالعم للعم

العمــل.
ــج . 7 ــب اآليل، والرام ــزة احلاس ــة بأجه ــس املتعلق ــات واملقايي ــع املواصف وض

ــم اإللكتــروين الــي يطلــب تأمينهــا، واالشــتراك  وتقنيــة املعلومــات والتعل
ــة، ودراســة  ــي ختــص اســتخدام احلاســب يف اجلامع ــال اللجــان ال يف أعم
العــروض املقدمــة مــن قبــل الشــركات واملؤسســات اخلاصــة باحلاســب اآليل, 
واملعامــل اخلاصــة باحلاســب اآليل واللغــة اإلجنليزيــة، والتوصيــة بشــأهنا.

ــداول . 8 ــة، وت ــات باجلامع ــن املعلوم ــة بأم ــات الازم ــع االحتياط ــع مجي وض
ــرأ. ــد تط ــي ق ــات ال ــل العقب ــى ح ــل عل ــات، والعم ــك املعلوم تل

ــة . 9 ــر اجلامع ــع إىل مدي ــادة، ورؤســاء األقســام، والرف ترشــيح وكاء العم
ــا يقضــي بــه النظــام واللوائــح. وفقــاً  مل

املوافقــة علــى طلــب التحــاق منســويب العمــادة بالــدورات الداخليــة . 10
واخلارجيــة. 

تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 11
مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.

ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 12
مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.

وضع اخلطط والرامج املساعدة على تطوير األداء.. 13
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ــنوي . 14 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل وأبــرز املقترحــات الــي 

ــاء مبســتوى األداء. ــن شــاهنا االرتق م
ــوارد البشــرية، واالحتياجــات املاديــة . 15 حتديــد احتياجــات العمــادة مــن امل

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
لصاحــب الصاحيــة.

حتديــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجلهــات . 16
املعنيــة.

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 17
بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 

ــام للمــرة . 18 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي
الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 

للوكالــة خــال العــام املــايل.
إهناء مهام منسويب العمادة. . 19
ــادة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 20 ــن الســلفة املخصصــة للعم الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة. عليه
الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، . 21

ــن. ــامة التخزي ــن س ــد م والتأك
ــاغ . 22 ــة، واإلب ــازات النظامي ــادة باإلج ــويب العم ــع منس ــى متت ــة عل املوافق

للجهــات املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو 
ــاً . ــزم نظام ــا يل االنقطــاع؛ الختــاذ م

االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 23
ــتوى الوظيفي.  املس

وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى . 24
ــالة  ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم ــق رس حتقي

اجلامعــة وأهدافهــا.
تقومي أداء وكاء العمادة ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 25
ــة للعمــادة وتعزيزهــا وحتســني . 26 ــة الذاتي ــوارد املالي ــة امل ــى تنمي العمــل عل

صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة املــوارد الذاتيــة 
باجلامعــة.

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 27
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ــم  ــع والتعلي ــة املجتم ــد خدم ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــه : ــط ب ــة، ويرتب ــل الجامع ــاً بوكي ــتمر تنظيمي املس
املستـشـــارون. 	 
وكيل العمادة . 	 
وكيلة العمادة لشؤون الطالبات.	 
وكيل العمادة للفروع . 	 
مدير اإلدارة املاليـة . 	 
مدير اإلدارة.	 
مدير املكـتب.	 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

الهيكل التنظيمي : 

مجلس عمادة خدمة المجتمع

 والتعليم المستمر

المستشارون

مدير اإلدارةمدير اإلدارة الماليةوكيل العمادة

العميــــــد

وكيل العمادة للفروع
وكيلة العمادة

 لشؤون الطالبات

مدير المكتب

إدارة البرامج التعليمية

إدارة البرامج التدريبية

إدارة التطوير والجودة

إدارة اإلستثمار

إدارة البرامج التعليمية

إدارة البرامج التدريبية

إدارة التطوير والجودة

إدارة البرامج التعليمية النسائية

إدارة البرامج التدريبية النسائية   

إدارة التطوير والجودة النسائية

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة تقنية المعلومات

وحدة المواردالبشرية

وحدة العالقات

 العامة واإلعالم
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مهام عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر:  
ــات . 1 ــداف والسياس ــق األه ــا حيق ــادة مب ــؤون العم ــى إدارة ش ــراف عل اإلش

ــة . ــا للجامع العلي
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
ــا، . 3 ــة عليه ــد املوافق ــه بع ــذ قرارات ــة تنفي ــادة ومتابع ــس العم ــة جمل رئاس

ــة. ــة واألكادميي ــة واملالي ــادة اإلداري ــال العم ــير أعم وتس
اعتمــاد جــدول برامــج الــدورات والرامــج الســنوية الــي ختــدم املجتمــع . 4

وعمــل الدراســات الازمــة بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص يف اجلامعــة، 
ــا. ــد احتياجاهت ــتفيدة وحتدي ــات املس واجله

التوقيع على وثائق الدورات الي متنحها العمادة للمتدربني.. 5
إدارة حســاب اجلامعــة اخلــاص بعمــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر، . 6

والصــرف منــه حســب األنظمــة والتعليمــات.
إعــداد العقــود املتعلقــة بعمــل العمــادة مــع اجلهــات ذات العاقــة، وإبــرام . 7

مــا يتــم تفويضــه للبــت فيــه مــن قبــل جملــس العمــادة . 
اإلشــراف علــى حتصيــل اإليــرادات املتنوعــة، ورســوم الرامــج واخلدمــات . 8

الــي تقدمهــا العمــادة واعتمــاد الصــرف وفقــاً  لائحــة اإلداريــة واملاليــة 
للعمــادة . 

ــاز . 9 ــا إلجن ــة وخارجه ــل اجلامع ــن داخ ــني م ــراء واملدرب ــع اخل ــد م التعاق
الرامــج واخلدمــات الــي تقدمهــا العمــادة بعــد موافقــة جملــس العمــادة 

ــك .  ــى ذل عل
ــة  . 10 ــر اجلامع ــع إىل مدي ــام، والرف ــاء األقس ــادة، ورؤس ــيح وكاء العم ترش

ــح. ــام واللوائ ــه النظ ــي ب ــا يقض ــاً  مل وفق
املوافقــة علــى طلــب التحــاق منســويب العمــادة بالــدورات الداخليــة . 11

واخلارجيــة. 
تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 12

مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 13

مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.
وضع اخلطط والرامج املساعدة على تطوير األداء.. 14
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ــنوي . 15 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
يتضمــن أهــم اإلجنــازات، وجمــاالت تطويــر العمــل, وأبــرز املقترحــات الــي 

مــن شــاهنا االرتقــاء مبســتوى األداء.
ــوارد البشــرية، واالحتياجــات املاديــة . 16 حتديــد احتياجــات العمــادة مــن امل

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
لصاحــب الصاحيــة.

حتديــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجلهــات . 17
املعنيــة.

ــام للمــرة . 18 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي
الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 

للوكالــة خــال العــام املــايل.
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 19

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 
إهناء مهام منسويب العمادة. . 20
ــادة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 21 ــن الســلفة املخصصــة للعم الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة. عليه
الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، . 22

ــن. ــامة التخزي ــن س ــد م والتأك
ــاغ . 23 ــة، واإلب ــازات النظامي ــادة باإلج ــويب العم ــع منس ــى متت ــة عل املوافق

للجهــات املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو 
ــاً . ــزم نظام ــا يل ــاذ م ــه الخت ــاع عن االنقط

االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 24
ــتوى الوظيفي.  املس

وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى . 25
ــالة  ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم ــق رس حتقي

اجلامعــة وأهدافهــا.
تقومي أداء وكاء العمادة، ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 26
العمــل علــى تنميــة املــوارد املاليــة الذاتيــة للعمــادة وتعزيزهــا، وحتســني . 27

صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة املــوارد الذاتيــة 
باجلامعــة.

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 28
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للشــؤون  العامــة  اإلدارة  مديــر  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

: بــه  ويرتبــط  الجامعــة  بوكيــل  تنظيميــاً  واملاليــة  اإلداريــة 

إدارة الشؤون املالية.	 

إدارة املشتـريــــات.	 

إدارة التخطيط وامليزانية. 	 

إدارة أماك اجلامعـة.	 

إدارة مراقبة املخزون.	 

إدارة اخلدمات العامة.	 

إدارة املستودعـــــات.	 

مركز االتصاالت اإلدارية.	 

مدير املكتب.	 

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية
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الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

إدارة الشؤون

المالية

وكيل الجامعة

مدير المكتب

مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية

رئيس قسم

أجور الدور

رئيس قسم

التدقيق

رئيس قسم

المحاسبة

رئيس قسم

الحواالت

إدارة 

المشتريات

رئيس قسم

المنافسات

 والعقود

رئيس قسم

الشراء المباشر

رئيس قسم

التوريد

إدارة التخطيط

والميزانية

إدارة أمالك

الجامعة

رئيس قسم

الميزانية

رئيس قسم

التخطيط

رئيس قسم

اإلرتباط

إدارة الخدمات

العامة

رئيس قسم

الحركة

رئيس قسم

الخدمات

رئيس قسم

النقل

إدارة 

المستودعات

رئيس قسم

العهد 

المستلمة

رئيس قسم

الرجيع

رئيس قسم

الجرد

إدارة اإلتصاالت

اإلدارية

رئيس قسم

الصادر العام

رئيس قسم

الوراد العام

رئيس قسم

اإلرشيف

إدارة مراقبة

المخزون

رئيس قسم

العهد

رئيس قسم

مراقبة المخزون
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مهام مدير اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية: 
املحافظــة علــى أصــول اجلامعــة، وممتلكاهتــا، وصيانتهــا وتنميتهــا، ومتابعــة . 1

أماكهــا وتوثيقهــا وحفــظ أوراقهــا.
الصــرف مــن املســتودعات يف اجلامعــة لوحداهتــا التعليميــة واإلداريــة . 2

ــر  ــاد حماض ــان، واعتم ــر األعي ــب توف ــة، وحس ــة الفعلي ــدود احلاج يف ح
الفحــص والتســلم والتركيــب واإلرجــاع إىل املســتودعات.

حتصيــل . 3 ومتابعــة  اجلامعــة،  ومســتحقات  الســلف  بتســديد  املطالبــة 
اإليــرادات وإشــعار أصحــاب احلقــوق مــن األشــخاص الطبيعيــني واملعنويــني 
بوجــود حقوقهــم، وعــدم رفــع املســتحقات كأمانــات إال بعــد خماطبــة 

ــا. ــم هب ــن تبليغه ــة م ــدة النظامي ــي امل ــا، ومض أصحاهب
اختــاذ اإلجــراءات النظاميــة عنــد اكتشــاف أي خمالفــة، أو تصــرف يعــرض . 4

أمــوال اجلامعــة للخطر.
إصدار قرارات السلف )املؤقتة واملستدمية( بعد موافقة مدير اجلامعة.. 5
اإلشراف على احلساب اخلتامي للجامعة. . 6
املوافقــة علــى مناقلــة العهــد بــني األفــراد واإلدارات واألقســام وفــق املتبــع . 7

نظامــاً .
ســداد رســوم وبــدل تدريــب موظفــي اجلامعــة، وصــرف مســتحقات املتدربــني . 8

ــة  ــد موافق ــاً ، بع ــم نظام ــتحقة هل ــرى مس ــات أخ ــة مصروف ــني وأي واملبتعث
ــم. ــم أو ابتعاثه ــى تدريبه مديــر اجلامعــة عل

إصــدار خطابــات التعميــد بالشــراء جلهــات التوريــد، بعــد موافقــة صاحــب . 9
ــص  ــات كل مســؤول ممــا ن ــاً  لصاحي ــدأ الشــراء، وفق ــى مب ــة عل الصاحي

عليــه يف صاحيتــه.
الصــرف مــن الســلفة املخصصــة لــإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة . 10

يف حــدود األغــراض املنصــوص عليهــا يف قــرار الســلفة.
املوافقــة علــى ترشــيح اللجــان املؤقتــة يف اإلدارات املرتبطــة بــه، واقتــراح . 11

اللجــان الدائمــة فيهــا.
الســنوي، وإحالتــه إىل جهــة . 12 ربــع  تلقــي تقريــر مراقــب احلســابات 

ــدت –  ــاء – إن وج ــح األخط ــات، وتصحي ــى امللحوظ ــرد عل ــاص لل االختص
ورفــع األمــر إىل وكيــل اجلامعــة بالنســبة للمخالفــات الظاهــرة. 
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التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب اإلدارة املرتبطــة . 13
بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 

ــام للمــرة . 14 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي
الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف الواحــد وفــق 

مــا خصــص لــه خــال العــام املــايل. 
ــغ )30,000( ريــال وفقــاً  . 15 املوافقــة والتعميــد للعمليــات الــي تقــل عــن مبل

ــادة 54 فقــرة 4 مــن نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة. للمــادة 32 وامل
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة، وإبــاغ اجلهــات . 16

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ 
مــا يلــزم نظامــاً .

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 17
حتديد احتياجات اإلدارة، ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 18
خماطبــة نظرائــه يف اإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 19

العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارته. 
إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 20
وملدير إدارة الشؤون املالية التابعة له املهام التالية: . 21

ــى أوامــر الصــرف والدفــع والشــيكات، ومتابعــة وصوهلــا أ.  التوقيــع عل
ملســتحقيها مــن املوظفــني، والطــاب وغرهــم نظامــاً . 

صــرف املبالــغ املســتحقة علــى اجلامعــة للــوزارات واملصــاحل احلكوميــة ب. 
وغرهــا ومتابعــة حتصيــل اإليــرادات وفقــاً  لألنظمــة واللوائــح 

ــات.  والتعليم
ــود ج.  ــن بن ــرف م ــة الص ــة، وحرك ــة املالي ــن احلال ــؤولني ع ــاع املس إط

امليزانيــة، وتزويــد إدارة التخطيــط وامليزانيــة بصــورة منهــا، وتنفيــذ 
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التعليمــات الــواردة يف الائحــة املنظمــة للشــؤون املاليــة يف اجلامعــات 
ــات .  وامليزاني

إعــداد احلســاب اخلتامــي للجامعــة، ومتابعــة إعــداد تقريــر مراقبــة د. 
احلســابات نظامــاً . 

إعــداد مذكــرات النقــل مــن وإىل اعتمــادات بنــود امليزانيــة، وطلــب ه. 
التخطيــط  إدارة  مــع  بالتنســيق  وذلــك  اإلضافيــة،  االعتمــادات 
أو  اجلامعــة  داخــل  األخــرى  االختصــاص  وجهــات  وامليزانيــة، 

خارجهــا. 
 وملدير إدارة املشتريات التابع له املهام التالية : . 22

اســتقبال طلبــات التأمــني املباشــر واملنافســات وتطبيــق األســلوب أ. 
األمثــل يف الشــراء حســب نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة. 

اســتخدام منصــة اعتمــاد يف إجــراءات املنافســات واملشــتريات حســب ب. 
مــا ورد يف نظــام املنافســات واملشــتريات احلكوميــة والئحتــه التنفيذية 
وتعليمــات وزارة املاليــة يف ذلــك مــن بدايــة الطــرح حــى الترســية. 

مراجعــة كراســات الشــروط واملواصفــات جلميــع العقــود يف اجلامعــة، ج. 
ــد،  ــكل عق ــة ل ــة باجلامع ــات ذات العاق ــع اجله ــيق م ــك بالتنس وذل
واســتكمال وثائــق املنافســات بعــد تســلمها مــن اجلهــة ذات العاقــة . 

إجــراء اإلعانــات والدعــوات للمنافســات، وترتيــب االجتماعــات د. 
مــع املقاولــني واملتعهديــن مبشــاركة اجلهــات ذات العاقــة باجلامعــة، 
واإلجابــة عــن استفســاراهتم قبــل فتــح املظاريــف مــن اللجنــة 

ــك .  ــة بذل املختص
ــع اإلدارة ه.  ــتراك م ــر باالش ــراء املباش ــات والش ــود املنافس ــر عق حتري

القانونيــة واجلهــة املســتفيدة والعمــل علــى توقيعهــا مــن مديــر 
اجلامعــة ، وإباغهــا للجهــات ذات العاقــة.

وضــع النظــم الســليمة لاحتفــاظ بالضمانــات االبتدائيــة والنهائيــة و. 
ــا  ــاة جتديده ــتمرة، ومراع ــة مس ــا بصف ــة ومراقبته ــة للجامع املقدم
ــب  ــا حس ــراج عنه ــك اإلف ــت كاف وكذل ــا بوق ــاء صاحيته ــل انته قب
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ــة  ــات البنكي ــاالت والضمان ــد الكف ــات جتدي ــع خطاب ــام. توقي النظ
الــي تتطلــب ظــروف املنافســات جتديدهــا، بعــد موافقــة وكيــل 

ــك . ــى ذل ــة عل اجلامع
توجيــه الدعــوات، واالتصــال مباشــرة بالشــركات واملؤسســات للدخول ز. 

يف املنافســات العامــة واســتكمال متطلباهتــا، فيمــا يدخــل ضمــن 
ــه. اختصاصات

وملدير إدارة املستودعات التابع له املهام التالية: . 23
تســلم املــواد واألصنــاف والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات، وتنفيــذ أ. 

ــاف  ــواد واألصن ــليم امل ــتودع، وتس ــلم واإلدخــال للمس إجــراءات التس
بعــد اســتيفاء اإلجــراءات النظاميــة اخلاصــة بذلــك.

املســتودع ب.  يف  مــا  ضــوء  علــى  الســنوية  االحتياجــات  مراجعــة 
املســتويات  حــدود  يف  أهنــا  مــن  والتأكــد  املاليــة،  واالعتمــادات 

املناســبة.
تنظيــم البطاقــات والنمــاذج وحماضــر التســلم وحفظهــا، وطلب صرف ج. 

املــواد وتســجيل البيانــات عن حركــة املــواد واألصناف وأرشــفتها. 
ــر د.  ــه وتطوي ــتودع وإجنازات ــطة املس ــن أنش ــة ع ــر دوري ــداد تقاري إع

أعمالــه، والقيــام باجلــرد الســنوي للمســتودع، وكذلــك العهــد العينيــة 
كلمــا دعــت احلاجــة، وكذلــك إجــراء املناقــات للعهــد بــني مســتلميها، 

ورفعهــا إىل مديــر عــام الشــؤون اإلداريــة واملاليــة . 
إمتام عمليات البيع واملشاركة باللجان لبيع رجيع اجلامعة. ه. 
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يرتبــط مديــر اإلدارة العامــة للمشــاريع  اإلرتبــاط التنظيمــي: 

تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة، ويرتبــط بــه :
مديـــر إدارة اإلشــراف واملتابعـــة . 	 
مديـر إدارة الدراســات والتصاميــم . 	 
مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية . 	 
مدير املكتب . 	 

اإلدارة العامة للمشاريع 

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

مدير إدارة الشؤون اإلدارية والماليةمدير إدارة اإلشراف والمتابعة

وكيل الجامعة

مدير إدارة الدراسـات والتصاميم

مدير المكتب

مدير عام المشاريع

رئيـــس قســــم مشاريــــع الخـــــرج

رئيـــس قســــم مشاريــــع  الحوطة واآلفالج

رئيـــس قســــم مشاريــــع السليل ووادي الدواسر

رئيـــس قسـم مشاريـع  الترميمات و تأهيل المباني

رئيـــس قسم مراجعة التصاميم ودراستها

رئيـــس قسم إعداد وثائق المنافسات

رئيـــس قسم ضبط الجودة

رئيـــس قسم اإلتصاالت اإلدارية

رئيـــس قسم المتابعة

 المالية واإلدارية
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مهام مدير اإلدارة العامة للمشاريع:  
وضــع الشــروط واملواصفــات لعقــود املشــاريع، ووضــع التعديــات واإلضافــات . 1

ــور ترســتيها،  ــة أم ــة، ومتابع ــة املختصــة باجلامع ــع اجله هلــا، بالتنســيق م
وتنفيذهــا. 

االشتراك مع اللجان الفنية لتحليل العروض .. 2
التوصيــة باعتمــاد الرســومات التنفيذيــة، واملواصفات النهائية للمشــروعات . 3

وحتديــد الفتــرة املناســبة لتنفيــذ األعمال .
تسليم مواقع العمل للمقاولني واالستشاريني .. 4
مراقبــة تنفيــذ املشــاريع ومتابعتهــا للتأكــد مــن التــزام املقاولــني بالشــروط . 5

واملواصفــات ووضــع التنظيمــات اخلاصــة بذلــك .
ــة . 6 ــال املنتهي ــي لألعم ــليم النهائ ــي والتس ــليم االبتدائ ــان التس ــمية جل تس

ــك . ــة بذل ــب الصاحي ــن صاح ــرار م ــدر ق ليص
التوقيــع علــى مســتخلصات املقاولــني واالستشــاريني، ورفعهــا لصاحــب . 7

الصاحيــة لاعتمــاد حســب النظــام.
ــذة، . 8 ــة املنف ــاريع اجلامع ــق مبش ــارات تتعل ــى أي استفس ــردود عل ــداد ال إع

ــر . ــى األم ــة إذا اقتض ــة باجلامع ــات املختص ــع اجله ــك م ــيق يف ذل والتنس
وضــع خطــة متكاملــة لتنفيــذ كافــة مشــروعات اجلامعــة الــواردة بامليزانيــة . 9

فيمــا يدخــل يف اختصاصــات أعمــال اإلدارة .
وضــع كراســات الشــروط واملواصفــات لعقــود املشــاريع، واملتابعــة مــع اجلهات . 10

املختصــة لطرحهــا يف أوقاهتــا املحددة .
مراجعــة مســتخلصات مقــاويل املشــاريع بعــد رفعهــا ومراجعتهــا مــن املكاتــب . 11

االستشــارية طبقــاً  الشــتراطات التعاقــد، ورفعهــا لصاحــب الصاحيــة.  
مراقبة أعمال املشاريع ومتابعتها .. 12
االشــتراك مــع اجلهــات املختصــة يف اجلامعــة لوضــع الشــروط واملواصفــات . 13

اخلاصــة بعقــود املشــاريع ومتابعــة ترســيتها، واإلشــراف علــى تنفيذهــا .
ــام للمــرة . 14 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي

الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف الواحــد وفــق 
مــا خصــص لــه خــال العــام املــايل. 
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ــات . 15 ــاغ للجه ــويب اإلدارة واإلب ــة ملنس ــازات االعتيادي ــى اإلج ــة عل املوافق
ــه  املختصــة باجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل، أو التأخــر، أو االنقطــاع عن

ــاً . ــزم نظام الختــاذ مــا يل
إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 16
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 17
ــات . 18 ــن اجله ــا م ــة، وغره ــه يف اإلدارات واملصــاحل احلكومي ــة نظرائ خماطب

ــه.  ــا يدخــل يف اختصــاص إدارت ــة فيم ذات العاق
إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 19
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للتشــغيل  العامــة  اإلدارة  مديــر  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

: بــه  الجامعــة، ويرتبــط  بوكيــل  تنظيميــاً  والصيانــة 
مدير إدارة التشغيل . 	 
مدير إدارة الصيانة . 	 
مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية . 	 
مدير املكتب.	 

اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

مدير إدارة الشؤون اإلدارية والماليةمدير إدارة التشغيل

وكيل الجامعة

مدير إدارة الصيانة

مدير المكتب

مدير عام التشغيل والصيانة

رئيس القسم الهندسي

رئيـــس قســــم الزراعه وصحة البيئة

رئيـــس قســــم النظافة

رئيس قسم الجودة

رئيس قسم البالغات

رئيس قسم اإلشراف والمتابعة

رئيس قسم الورش

رئيس قسم الشؤون اإلدارية

رئيس قسم الشؤون المالية

رئيس قسم العقود والشركات

رئيس قسم المستودع



72

مهام مدير اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة:  
وضــع الشــروط واملواصفــات النهائيــة لعقــود التشــغيل والصيانــة والنظافة، . 1

ووضــع التعديــات واإلضافــات هلــا بالتنســيق مع اجلهــة املختصــة باجلامعة، 
ومتابعــة أمــور ترســيتها وتنفيذها. 

االشتراك مع اللجان الفنية لتحليل عروض عقود التشغيل والصيانة. . 2
النهائيــة . 3 واملواصفــات  التنفيذيــة،  الرســومات  باعتمــاد  التوصيــة 

 . األعمــال  لتنفيــذ  املناســبة  الفتــرة  وحتديــد  للمشــروعات، 
تسليم مواقع العمل ملقاويل التشغيل والصيانة والنظافة. . 4
ــن . 5 ــد م ــة، للتأك ــة والنظاف ــغيل والصيان ــاريع التش ــة ملش ــراف واملتابع اإلش

ــك  ــة بذل ــات اخلاص ــع التنظيم ــات ووض ــروط واملواصف ــني بالش ــزام املقاول الت
تســمية جلــان التســلم االبتدائــي والتســلم النهائــي لألعمــال املنتهيــة، . 6

ــك.  ــة بذل ــب الصاحي ــن صاح ــرار م ــدر ق ليص
التوقيــع علــى مســتخلصات مقــاويل التشــغيل والصيانــة والنظافــة، وإجــراء . 7

ــوص  ــب نص ــق األداء حس ــرف وف ــة بالص ــم أو التوصي ــن حس ــزم م ــا يل م
ــب  ــاد حس ــة لاعتم ــب الصاحي ــا لصاح ــررة، ورفعه ــة املق ــد واألنظم العق

النظــام.  
ــة . 8 ــق مبشــاريع التشــغيل والصيان ــى أي استفســارات تتعل ــردود عل إعــداد ال

والنظافــة، والتنســيق يف ذلــك مــع اجلهــات املختصــة باجلامعــة إذا اقتضــى 
األمــر . 

وضــع خطــة متكاملــة لتنفيــذ كافــة مشــروعات اجلامعــة الــواردة بامليزانيــة . 9
فيمــا يدخــل يف اختصاصــات أعمــال اإلدارة. 

وضــع كراســة الشــروط واملواصفــات لعقــود الصيانــة واملتابعــة مــع اجلهــات . 10
املختصــة لطرحهــا يف أوقاهتــا املحــددة .

ــام للمــرة . 11 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي
الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف الواحــد وفــق 

مــا خصــص لــه خــال العــام املــايل. 
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ــات . 12 ــاغ للجه ــويب اإلدارة واإلب ــة ملنس ــازات االعتيادي ــى اإلج ــة عل املوافق
ــه  املختصــة باجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل، أو التأخــر، أو االنقطــاع عن

ــاً . ــزم نظام الختــاذ مــا يل
إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 13
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 14
ــات . 15 ــن اجله ــا م ــة، وغره ــه يف اإلدارات واملصــاحل احلكومي ــة نظرائ خماطب

ــه.  ــا يدخــل يف اختصــاص إدارت ــة فيم ذات العاق
إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 16
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط مديــر إدارة التطويــر اإلداري تنظيمياً 

بوكيــل الجامعــة ويرتبــط به:
رئيس قسم التدريب . 	 
رئيس قسم الدراسات التنظيمية . 	 
رئيس قسـم الشــؤون اإلداريــة .	 
السكرتارية.	 

إدارة التطوير اإلداري 

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

رئيس 

قسم التدريب

وكيل الجامعة

السكرتارية

مدير إدارة التطوير اإلداري

رئيس قسم 

الدراسات التنظيمية

رئيس قسم

 الشؤون اإلدارية
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مهام مدير إدارة التطوير اإلداري : 

إجــراء الدراســات التنظيميــة املتعلقــة بتطويــر بيئــة العمــل بعــد موافقــة . 1
وكيــل اجلامعــة . 

ــني . 2 ــية للموظف ــات الدراس ــق بالبعث ــا يتعل ــة فيم ــراءات الازم ــاذ اإلج اخت
ــق النظــام . وف

ــاث . 3 ــب واالبتع ــرص التدري ــة ف ــة إلتاح ــج الازم ــط والرام ــع اخلط وض
ــأن، ويف  ــة هبــذا الش ــح املتعلق ــة واللوائ ــة يف ضــوء األنظم ــي اجلامع ملوظف
ــات  ــاون والتنســيق مــع اجله ــة، بالتع ــة الفعلي ضــوء االحتياجــات التدريبي
ــج  ــط والرام ــك اخلط ــذ تل ــة تنفي ــى متابع ــل عل ــاص، والعم ذات االختص

ــا .  ــد إقراره بع
تنفيــذ الرامــج التدريبيــة ملوظفــي اجلامعــة بالتنســيق مــع اجلهــات . 4

التدريبيــة بعــد موافقــة صاحــب الصاحيــة . 
ــرض . 5 ــة، والع ــادية باجلامع ــة واإلرش ــة اإلجرائي ــة التنظيمي ــداد األدل إع

ــة. ــن صاحــب الصاحي ــا م العتماده
تبســيط إجــراءات العمــل، وتصميــم النمــاذج املســتخدمة وتطويرهــا، . 6

وإعــداد دليــل اإلجــراءات وحتديثــه.
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 7
خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 8

العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه.
ــات . 9 ــيح جله ــات الترش ــال طلب ــة وإرس ــب املعني ــات التدري ــع جه ــل م التواص

صاحــب  وموافــاة  التدريــب،  أثنــاء  يف  املتدربــني  ومتابعــة  التدريــب، 
الصاحيــة بتقاريــر دوريــة عــن ســر تدريبيهــم، وتلقــي النتائــج وإباغهــا 

ــة. ــات املختص للجه
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة وإبــاغ اجلهــات . 10

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ 
مــا يلــزم نظامــاً .

إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 11
إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إدارته .. 12
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االســتثامر  إدارة  عــىل  املــرشف  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

وتنميــة املــوارد الذاتيــة تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة ويرتبــط بــه:
رئيس قسم االستثمار . 	 
رئيــس قسـم التنظيـــم واحلوكمــة . 	 
رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية .	 

إدارة االستثمار وتنمية املوارد الذاتية

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

رئيس 

قسم اإلستثمار

وكيل الجامعة

المشرف على إدارة اإلستثمار وتنمية الموارد الذاتية

رئيس قسم 

التنظيم والحوكمة

رئيس قسم الشؤون

 اإلدارية والمالية
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مهام املشرف ىلع إدارة االستثمار وتنمية املوارد الذاتية: 

اجلامعــة . 1 االســتثمارية يف  واملواقــع  باملشــاريع  بيانــات  قاعــدة  إعــداد 
الكليــات ووحــدات اجلامعــة املختلفــة.  بالتنســيق مــع 

إعــداد كراســات املزايــدة وشــروط ومواصفــات االســتثمار يف اجلامعــة . 2
ــاط.  ــوع النش ــب ن حس

طــرح املشــاريع االســتثمارية، وإعــادة الطــرح للمشــاريع املنتهيــة للمنافســة . 3
واإلعــان عنهــا يف الصحــف املحليــة واإلعــام اجلديــد بعــد موافقــة 

ــة.  ــب الصاحي صاح

اســتقبال ظــروف عــروض املتقدمــني للمشــاريع االســتثمارية وفتــح املظاريف . 4
بالتنســيق مــع اإلدارات املختصــة يف اجلامعــة.

ــى اللجنــة . 5 حتليــل عــروض املتقدمــني للمشــاريع االســتثمارية وعرضهــا عل
ــوارد الذاتيــة للدراســة والتوصيــة بالترســية. التنفيذيــة لاســتثمار وامل

ــاريع . 6 ــة املش ــا ومتابع ــتثمرين وجتهيزه ــى املس ــية عل ــود الترس ــداد عق إع
والتزامــات املســتثمرين. 

تنسيق اجتماعات اللجنة التنفيذية لاستثمار وتنمية املوارد الذاتية. . 7

متابعة تفعيل قرارات جلنة االستثمار العليا واللجنة التنفيذية. . 8

اســتقبال شــكاوى املســتثمرين املتعاقديــن مــع اجلامعــة، وحــل مــا يعتــرض . 9
ســر عملهــم مــن عوائــق.

التقييــم الــدوري ألمــاك اجلامعــة واســتثمارها يف مجيــع فروعها بالتنســيق . 10
مــع اجلهــات ذات العاقــة . 

إقامــة الفعاليــات وامللتقيــات اخلاصــة باالســتثمار احلكومــي، ومتثيــل . 11
ــب  ــة صاح ــد موافق ــطة بع ــذه األنش ــق هب ــا يتعل ــاً  يف م ــة خارجي اجلامع

الصاحيــة.
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إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 12

املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة وإبــاغ اجلهــات . 13
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ 

مــا يلــزم نظامــاً .

حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 14

خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 15
العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه. 

إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 16
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ــل  ــاً بوكي ــن تنظيمي ــر إدارة األم ــط مدي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــه: ــط ب ــة ويرتب الجامع
رئيس قسم الشؤون اإلدارية . 	 
رئيس قسم الشؤون امليدانية . 	 
رئيس قسم الشؤون الفنيــة . 	 
رئيس قسم اخلدمات . 	 
السكرتارية . 	 

إدارة األمــــن

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

رئيس قسم

الشؤون اإلدارية

رئيس قسم

الشؤون الميدانية

وكيل الجامعة

السكرتارية

مدير إدارة األمــــن

رئيس قسم

الشؤون الفنية

رئيس قسم

الخدمات
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مهام مدير إدارة األمن : 
وضــع السياســات العامــة واخلطــط والرامــج املتعلقــة باألمــن، والعمــل علــى . 1

رفــع األداء لتحقيــق ذلــك .
وضــع خطــة عمــل متكاملــة مبــا يف ذلــك مراقبــة دخــول زائــري اجلامعــة . 2

والعاملــني وخروجهــم حســب تعليمــات اجلهــات املختصــة .
ــا، . 3 ــا ومرتاديه ــة وطاهب ــي اجلامع ــوم موظف ــح الدخــول لعم إصــدار تصاري

بعــد اســتيفاء املعلومــات عــن شــخصية املصــرح لــه ومركبتــه، وحتديــد مــدد 
بدايتهــا وهنايتهــا .

اختــاذ اإلجــراءات األوليــة يف ضبــط الوقائــع وتوثيقهــا كتحريــر املحاضــر . 4
وتدويــن بيانــات مرتكبيهــا ومســاع الشــهود وتفريــغ الكامــرات وغــر ذلــك. 

االتصــال املباشــر بالدفــاع املــدين واهلــال األمحــر والشــرطة وغرهــا مــن . 5
اجلهــات ذات العاقــة، يف احلــاالت الطارئــة الــي ال حتتمــل التأخــر وفــق 

اختصاصاتــه، وإبــاغ إدارة اجلامعــة بذلــك فــوراً .
العــرض علــى صاحــب الصاحيــة لطلــب املوافقــة علــى اختــاذ اإلجــراءات . 6

النظاميــة أو رفــع الدعــاوى يف احلــاالت الــي تســتدعي ذلــك. 
وضــع اللوحــات اإلرشــادية اخلاصــة باألمــن يف األماكــن الــي تتطلــب ذلــك . 7

يف اجلامعــة .
 اعتمــاد حماضــر األدوات املؤمنــة واملســترجعة، مــع عمــل جــرد كل أربعــة . 8

أشــهر ملوجــودات اإلدارة، وحصــر قطــع الغيــار املتوفــرة والازمــة، وإعــداد 
تقريــر مفصــل عــن ذلــك، ورفعــه لصاحــب الصاحيــة.

ــزة . 9 ــن أجه ــة، م ــكات اجلامع ــى ممتل ــاظ عل ــة للحف ــط تفصيلي ــع خط  وض
ــة . ــر املحتمل ــد املخاط ــرات ض ــل وخمت ــدات ومعام ومع

دراسة أنظمة األمن باجلامعة وتطويرها وحتديثها. . 10
تفعيل دور رجال األمن وتطوير قدراهتم. . 11
إعداد مناوبات احلراسة باجلامعة أيام العمل والعطل واإلجازات . . 12
اإلشــراف علــى حركــة الســر، وتنظيــم املواقــف، وحتديــد املخالفــات . 13

ــك.  ــم ذل ــي تنظ ــة ال ــاة األنظم ــع مراع ــة م املروري
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اإلشــراف علــى غرفــة كامــرات املراقبــة، ومتابعــة التســجيل عنــد احلاجــة . 14
لذلــك . 

املشــاركة يف تنظيــم الفعاليــات واملناســبات بالتعــاون مــع كافــة اإلدارات ذات . 15
العاقــة . 

ومرتــادي . 16 العاملــة،  واملؤسســات  وعماهلــا،  الشــركات  موظفــي  مراقبــة 
االختصــاص. حــدود  يف  اجلامعــة 

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 17
حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة. 18
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة وإبــاغ اجلهــات . 19

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ 
مــا يلــزم نظامــاً ..

خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 20
العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه. 

إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 21
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط مديــر إدارة الســالمة تنظيميــاً بوكيــل 

الجامعــة ويرتبــط بــه:
رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية . 	 
رئيس قسم العمليات. 	 
رئيس قسم الشؤون الفنية . 	 
رئيس قسم البيئة. 	 
رئيس قسم اجلودة واملتابعة. 	 
رئيس قسم الصحة املهنيــة. 	 
السكرتارية 	 

إدارة السالمة

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

رئيس قسم الشؤون

 اإلدارية والمالية

رئيس قسم

العمليات

وكيل الجامعة

السكرتارية

مدير إدارة السالمة

رئيس قسم

الشؤون الفنية
رئيس قسم

البيئة

رئيس قسم

الجودة والمتابعه
رئيس قسم

الصحة المهنية
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مهام مدير إدارة السالمة :
وضــع السياســات العامــة واخلطــط والرامــج املتعلقــة بالســامة، والعمــل . 1

ــى رفــع األداء لتحقيــق ذلــك. عل
وضــع اخلطــط العاجلــة للســامة يف الظــروف الطارئــة بالتنســيق مــع . 2

ــدين.  ــاع امل الدف
االتصــال املباشــر بالدفــاع املــدين واهلــال األمحــر والشــرطة وغرهــا مــن . 3

اجلهــات ذات العاقــة يف احلــاالت الطارئــة الــي ال حتتمــل التأخــر وفــق 
اختصاصاتــه، وإبــاغ إدارة اجلامعــة بذلــك فــوراً .

ــل . 4 ــة، وعم ــويب اجلامع ــني منس ــامة ب ــادئ الس ــي ومب ــي الوقائ ــر الوع نش
ــامة.  ــة بالس ــة اخلاص ــرات الوقائي ــادية والنش ــات اإلرش اللوح

اعتمــاد حماضــر األدوات املؤمنــة واملســترجعة، مــع عمــل جــرد كل أربعــة . 5
أشــهر ملوجــودات اإلدارة، وحصــر قطــع الغيــار املتوفــرة والازمــة، وإعــداد 

تقريــر مفصــل عــن ذلــك، ورفعــه لصاحــب الصاحيــة.
ــزة . 6 ــن أجه ــة م ــكات اجلامع ــى ممتل ــاظ عل ــة للحف ــط تفصيلي ــع خط وض

ومعــدات ومعامــل وخمتــرات ضــد املخاطــر املحتملــة، وفــق اختصاصاتــه.
إعــداد اخلطــط الازمــة الســتقبال احلــاالت اإلســعافية، وإيصاهلــا يف حالة . 7

الطــوارئ للمستشــفيات احلكوميــة بالتنســيق مــع املستشــفيات، والدفــاع 
املــدين.

دراسة أنظمة السامة باجلامعة وتطويرها وحتديثها. . 8
تفعيل دور رجال السامة، وتطوير قدراهتم. . 9
املشــاركة يف تنظيــم الفعاليــات واملناســبات بالتعــاون مــع كافــة اإلدارات ذات . 10

العاقة. 
إدارة عمليــات الســامة ومكافحــة احلريــق، ومنــع اخلســائر وفــق إمكانــات . 11

اجلامعــة والتأكــد مــن تطبيــق أنظمــة قواعــد الســامة وشــروطها.
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تقومي املخاطر وحتليلها لكافة مواقع األجهزة واآلالت واملعدات.. 12
ــا والتأكــد . 13 فحــص أنظمــة وأجهــزة مكافحــة احلريــق والســامة، ومراقبته

مــن صاحياهتــا ومتابعــة صيانتهــا.
ــأن . 14 ــة بش ــط الازم ــع اخلط ــة، لوض ــة املختلف ــع إدارات اجلامع ــيق م التنس

ــوارئ. ــاء والط اإلخ
 تقــدمي تقاريــر دوريــة لوكيــل اجلامعــة حــول إجــراءات الســامة املتخــذة . 15

يف املبــاين اجلامعيــة.
ــات . 16 ــك الشــركات واملؤسس ــة، وكذل ــزام وحــدات وإدارات اجلامع ــة الت متابع

ــى  ــراف عل ــة واإلش ــا املتبع ــة وإجراءاهت ــامة العام ــروط الس ــة بش العام
ــك. ذل

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 17
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة وإبــاغ اجلهــات . 18

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع الختــاذ 
مــا يلــزم نظامــاً .

حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 19
خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 20

العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه. 
إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 21
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إنشاء وتطوير سياسات وإجراءات أمن املعلومات.. 1

ــوادث . 2 ــف احل ــي وكش ــور أم ــن منظ ــة م ــة اجلامع ــبكة وأنظم ــة ش مراقب
ــن  ــا واحلــد م ــع حدوثه ــا ملن ــل الســريع معه ــراق. والتعام وحمــاوالت االخت

ــا. آثاره

توفــر نظــام االتصــال اآلمــن )VPN( ملنســويب اجلامعة واجلهــات اخلارجية . 3
عنــد احلاجــة للدخــول علــى األنظمــة من خــارج شــبكة اجلامعة.

املراجعــة الدوريــة تطبيــق املعايــر الدوليــة ألمــن املعلومــات )مثــل: . 4
.)ISO27001

حتقيق االلتزام مبتطلبات اهليئة الوطنية لألمن السيراين.. 5

تنفيذ برامج توعوية ألمن املعلومات.. 6

مراجعــة صاحيــات املســتخدمني ألنظمــة اجلامعــة بشــكل مســتمر والتأكــد . 7
مــن أحقيــة املســتخدم للصاحيــات املمنوحــة.

التأكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات األمنية.. 8

تقييم املخاطر والتأكد من أمن كافة األنظمة بشكل مستمر.. 9

التواصل مع اجلهات احلكومية ذات العاقة فيما خيص أمن املعلومات.. 10

إهناء مهام موظفي اإلدارة املرتبطة به.. 11

عــن . 12 واإلبــاغ  اإلدارة  ملنســويب  االعتياديــة  اإلجــازات  علــى  املوافقــة 
مباشــرهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع عنــه للجهــات املختصــة يف اجلامعة 

ــزم نظامــًا. الختــاذ مــا يل

حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 13

خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 14
العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه.

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 15

إدارة أمن املعلومات

مهام مدير إدارة أمن املعلومات
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط مديــر إدارة إســكان أعضــاء هيئــة 

التدريــس تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة ويرتبــط بــه:
رئيس قسم املحاسبة . 	 
رئيس قسم اخلدمات ومراقبة اإلنشاءات . 	 
رئيس قسم التسكني . 	 
رئيس قسم االتصاالت اإلدارية . 	 
السكرتارية . 	 

إدارة إسكان أعضـاء هيئـة التدريــس

الهيكل التنظيمي : 
مدير الجامعة

رئيس 

قسم التسكين

وكيل الجامعة

السكرتارية

مديـــر إدارة أسكــان أعضــاء هيئــة التدريــس

وحدة العقود

وحدة السجالت 

والملفات

وحدة التسكين بالخرج

وحدة التسكين 

بالفروع

وحدة الخدمات

وحدة اإلخالء

وحدة البرامج

واآلنشطة

وحدة المراقبة

رئيس 

قسم المحاسبة

رئيس قسم الخدمات

ومراقبة اإلنشاءات

رئيس قسم 

اإلتصاالت اإلدارية
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مهام مدير إدارة إسكان أعضاء هيئة التدريس :

تنفيذ توصيات اللجنة اخلاصة بالتسكني ألعضاء هيئة التدريس . . 1

اإلشــراف علــى مجيــع املبــاين والوحــدات الســكنية ألعضــاء هيئــة التدريس . 2
باجلامعــة وفروعها . 

ــة . 3 ــل املنطق ــروري داخ ــن امل ــص األم ــا خي ــن يف م ــع إدارة األم ــيق م التنس
الســكنية . 

ــدات . 4 ــاكنني بالوح ــامة الس ــص س ــا خي ــامة يف م ــع إدارة الس ــيق م التنس
ــم .  ــبل الســامة هل ــة س ــى كيفي ــل عل ــكنية والعم الس

ــدات . 5 ــة الوح ــص صيان ــا خي ــة يف م ــغيل والصيان ــع إدارة التش ــيق م التنس
ــك. ــر ذل ــب األم ــى تطل ــا م ــى صيانته ــل عل ــكنية، والعم الس

العمــل علــى إخــاء الوحــدة الســكنية عنــد طلــب الســاكن، وذلــك بالتعــاون . 6
ــن  ــا م ــد وخصمه ــات إن وج ــر التلفي ــة وحص ــغيل والصيان ــع إدارة التش م

التأمــني . 

متابعــة حســاب اإلســكان اخلــاص حبفــظ تأمــني الوحــدات الســكنية، . 7
وخصــم قيمــة التلفيــات إن وجــدت. 

حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة .. 8

وضــع جدولــة لقوائــم االنتظــار للراغبــني يف الســكن، اجلامعــي وتســكينهم . 9
حســب األولويــة بالتنســيق مــع اللجنــة اخلاصــة بذلــك. 

ــر . 10 ــداد تقاري ــي، وإع ــكان اجلامع ــة اإلس ــة ملنطق ــوالت الدوري ــام باجل القي
ــا . ــاص لتعديله ــاب االختص ــات ألصح ــع املاحظ ــأن، ورف ــذا الش هب

خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 11
العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه .
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عــن . 12 واإلبــاغ  اإلدارة  ملنســويب  االعتياديــة  اإلجــازات  علــى  املوافقــة 
مباشــراهتم للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع عنــه للجهــات املختصــة يف 

اجلامعــة الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً  .

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إدارته .. 13

إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به .. 14
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رابعًا:

وكيــــل الجامـعـــــة  
للدراسات العليا والبحث العلمي  
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا 

والبحــث العلمــي تنظيميــاً مبديــر الجامعــة ويرتبــط بــه : 
املستشارون.	 
عميد الدراسات العليا.	 
عميد البحث العلمي.	 
عميد شؤون املكتبات.	 
عميد معهد البحوث واخلدمات االستشارية. 	 
أمانة جملس اجلامعة.	 
أمانة املجلس العلمي. 	 
الكراسي البحثية.	 
مدير إدارة التعاون الدويل واجلمعيات العلمية.	 
وحدة العلوم والتقنية . 	 
وحدة مساندة املعيدين واملحاضرين واملبتعثني . 	 
برنامج امللكية الفكرية وتراخيص التقنية .	 
إدارة النشر واملجات العلمية . 	 
مدير املكتب . 	 

وكيل الجامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي 
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الهيكل التنظيمي : 

مهام وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي : 
وضــع السياســات العامــة للعمــادات واإلدارات املرتبطــة بــه واإلشــراف علــى . 1

اخلطــط التنفيذيــة هلــا واعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة .
اإلشــراف علــى خطــط وبرامــج الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وخطوات . 2

تنفيذهــا، والعمــل علــى تنظيــم طــرق تقــدمي اخلدمــات البحثيــة، حســب 
مــا نــص عليــه نظــام جملــس التعليــم واجلامعــات ولوائحــه. 

اعتمــاد خطــة ســنوية ألولويــات البحــث العلمــي باجلامعــة، وإعداد مشــروع . 3
امليزانيــة الازمــة هلا.

إصــدار القــرارات التنفيذيــة للتفــرغ العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، بعــد . 4
موافقــة مديــر اجلامعــة، وإبــاغ اجلهــة املختصــة بذلــك.

التوصية حبضور أعضاء هيئة التدريس للمؤمترات والندوات وحنوها.. 5
اعتمــاد صــرف مكافــآت مــن يكلفون مبناقشــة الرســائل العلميــة يف اجلامعة، . 6

وكذلــك بــدالت ومكافــآت مــن يكلفــون بأعمــال علميــة – موافــق عليهــا ســلفا 
– ومــن يكلفــون بفحــص إنتــاج علمــي، وتســديد رســوم اشــتراك اجلامعــة يف 

املؤمتــرات واملعــارض وحنوها.

مدير الجامعة

وكيل الجامعة للدراسات العليا

 والبحث العلمي

مدير المكتب

عمادة البحث العلمي

معهد البحوث

 والخدمات االستشارية

أمانة المجلس العلمي

إدارة التعاون الدولي

 والجمعيات العلمية

وحدة مساندة المعيدين

 والمحاضرين والمبتعثين

إدارة النشر والمجالت العلمية

وحدة السكرتارية

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة المتابعة

وحدة اللجان

وحدة التقنية والمعلومات

وحدة الشؤون المالية

عمادة الدراسات العليا

عمادة شؤون المكتبات

أمانة مجلس الجامعة

الكراسي البحثية

وحدة العلوم والتقنية

برنامج الملكية الفكرية 

وتراخيص التقنية

المستشارون
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إعــداد خطــة متكاملــة فيمــا خيــص برامــج الكراســي العلميــة والبحثيــة، . 7
وحتديــد آليــات تفعيلهــا وأســاليب طرحهــا للداعمــني هلــا.

اقتــراح إصــدار جمــات علميــة للجامعــة، والتنســيق مــع الكليــات واجلهــات . 8
ذات العاقــة وفقــاً  للتعليمــات.

املوافقة على استكمال إجراءات تسهيل مهام الباحثني.. 9
ترشــيح اللجــان املؤقتــة، واقتــراح اللجــان الدائمــة، إلهنــاء األعمــال . 10

املتعلقــة بالوكالــة، أو اإلدارات املرتبطــة بــه.
ــة، أو مــن . 11 ــة واألهلي ــوزارات واملصــاحل احلكومي التواصــل مــع نظرائــه يف ال

ــا. تربطــه باختصاصاهتــم رابطــة عمــل داخــل اململكــة أو خارجه
اعتمــاد خطــط مجيــع اجلهــات املرتبطــة بــه، بشــأن تطويــر العمــل، ورفــع . 12

كفــاءة األداء.
ــة، . 13 ــوى العامل ــن الق ــا م ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــاج الوكال ــد احتي حتدي

واملقــرات، والتجهيــزات، واآلالت واألدوات، والتنســيق مــع وكالــة اجلامعــة، 
ــرض  ــا يعت ــة عم ــر اجلامع ــى مدي ــرض عل ــك، والع ــة ذل ــا، ومتابع لتوفره

ــره. ــك أو يؤخ ذل
التوصية بقطع إجازات أعضاء هيئة التدريس وفق النظام. . 14
اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر الوكالــة بكافــة وحداهتــا، ورفعهــا للجهــات . 15

ــة.  ذات العاق
ــة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 16 ــن الســلفة املخصصــة للوكال الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة. عليه
ــا . 17 ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــويب الوكال ــاق منس ــب التح ــى طل ــة عل املوافق

ــة.   ــة واخلارجي ــدورات الداخلي بال
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب الوكالــة املرتبطــة . 18

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 
ــام للمــرة . 19 التكليــف باالنتــداب داخــل اململكــة مبــا ال يزيــد عــن ثاثــة أي

الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 
للوكالــة خــال العــام املــايل.

إهنــاء مهــام العمــداء، ومديــري اإلدارات التابعــني لــه، واإلدارات املرتبطــة . 20
بــه. 

تفويض بعض املهام كتابياً  بعد موافقة مدير اجلامعة.. 21
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد الدراســات العليــا تنظيميــاً 

بوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ويرتبــط 
بــه:

املستشارون .	 
وكيل العمادة لشؤون الطاب. 	 
وكيلة العمادة لشؤون الطالبات. 	 
مدير اإلدارة . 	 
مدير املكتب  .  	 

عمادة الدراسات العليا 

الهيكل التنظيمي : 
مجلس عمادة الدراسات العليا

وكيلة العمادة 

لشؤون الطالبات

العميد

مدير المكتب

وحدة القبول والتسجيل

وحدة الشؤون االكاديمية

وحدة الخريجين والرسائل العلمية

وحدة التطوير والجودة

وحدة البرامج الدراسية

وحدة القبول والتسجيل

وحدة الشؤون االكاديمية

وحدة الخريجين والرسائل العلمية

وحدة التطوير والجودة

وحدة البرامج الدراسية

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة الشؤون المالية

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات العامة واالعالم

وكيل العمادة

 لشؤون الطالب
مدير اإلدارة

المستشارون
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مهام عميد الدراسات العليا : 
ــات . 1 ــداف والسياس ــق األه ــا حيق ــادة مب ــؤون العم ــى إدارة ش ــراف عل اإلش

ــة . ــا للجامع العلي
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
ــا، . 3 ــة عليه ــد املوافق ــه بع ــذ قرارات ــة تنفي ــادة، ومتابع ــس العم رئاســة جمل

ــة.  ــة واألكادميي ــة واملالي ــادة اإلداري ــال العم ــير أعم وتس
ــل . 4 ــوق العم ــاج س ــات واحتي ــق اإلمكان ــا وف ــات العلي ــج الدراس ــداد برام إع

ــع  ــاً ، ووض ــا نظام ــزم هل ــا يل ــراء م ــة، وإج ــات اجلامع ــع كلي ــاون م بالتع
ــات  ــة للدراس ــل اجلامع ــا إىل وكي ــع هب ــأهنا، والرف ــبة بش ــات املناس التوصي

ــي. ــث العلم ــا والبح العلي
حتديــد أعــداد طــاب الدراســات العليــا الذيــن ميكــن قبوهلــم لــكل فصــل . 5

أو عــام دراســي، ومواعيــد القبــول واإلعــان عنهــا بالتنســيق مــع الكليــات، 
متهيــداً  إلقرارهــا مــن صاحــب الصاحيــة.

تنظيــم قواعــد القبــول والتســجيل والدراســة، والتوقيــع علــى كشــوف . 6
الدرجــات والشــهادات املؤقتــة الــي تصــدر للطــاب والطالبــات الدارســني 
واخلرجيــني يف برامــج الدراســات العليــا بكليــات اجلامعــة بنــاء علــى توصية 

عمــداء الكليــات.
ــى . 7 ــا والبحــوث املرتبطــة هبــا، والعمــل عل ــة الدراســات العلي إعــداد ميزاني

ــة. ــا امليزاني تضمينه
متابعــة مجيــع أوضــاع املبتعثــني، والتأكــد مــن التزامهــم بالرامــج، واملــدد . 8

ــات  ــع جه ــيق م ــل والتنس ــم، والتواص ــددة هل ــات املح ــة والتخصص الزمني
ــتهم.  ــر دراس ــم يف مق ــراف عليه اإلش

التوصيــة مبنــح الدرجــة العلميــة لطــاب الدراســات العليــا ملجلــس اجلامعــة . 9
ــق النظام.  وف

ترشــيح وكاء العمــادة، ورؤســاء األقســام، والرفــع إىل مديــر اجلامعــة وفقــا . 10
ً ملــا يقضــي بــه النظــام واللوائــح.

املوافقــة علــى طلــب التحــاق منســويب العمــادة بالــدورات الداخليــة . 11
واخلارجيــة. 

تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 12
مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
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ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 13
مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.

وضع اخلطط والرامج املساعدة على تطوير األداء .. 14
ــنوي . 15 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي

يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل، وأبــرز املقترحــات الــي 
مــن شــاهنا االرتقــاء مبســتوى األداء.

حتديــد احتياجــات العمــادة مــن املــوارد البشــرية، واالحتياجــات املاديــة، . 16
وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 

لصاحــب الصاحيــة.
حتديــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجلهــات . 17

املعنيــة.
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 18

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 
ــادة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 19 ــن الســلفة املخصصــة للعم الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة. عليه
املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهات . 20

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 
الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .

االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 21
ــتوى الوظيفي.  املس

وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى . 22
ــالة  ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم ــق رس حتقي

اجلامعــة وأهدافهــا.
تقومي أداء وكاء العمادة ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 23
العمــل علــى تنميــة املــوارد املاليــة الذاتيــة للعمــادة، وتعزيزهــا وحتســني . 24

صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة املــوارد الذاتيــة 
باجلامعــة.

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 25
إهناء مهام منسويب العمادة. . 26
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يرتبــط عميــد البحــث العلمــي تنظيميــاً  اإلرتبــاط التنظيمــي: 

ــه : ــط ب ــي، ويرتب ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة للدراس ــل الجامع بوكي
املستــشـــارون.	 
وكيل العمـادة . 	 
وكيلة العمادة . 	 
مديــر اإلدارة. 	 
مديـر املكتــب.	 

عمادة البحث العلمي 

الهيكل التنظيمي : 

مجلس عمادة البحث العلمي

وكيلة العمادة 

العميد

مدير المكتب

وحدة المتابعة

وحدة الدعم الفني

وحدة التطوير والجودة

وحدة المعلومات والتقارير

وحدة خدمة الباحثين

وحدة التدريب

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات العامة واالعالم

وكيل العمادة

 

مدير اإلدارة

المستشارون
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مهام عميد البحث العلمي :  
اإلشراف على إدارة شؤون العمادة مبا حيقق أهداف اجلامعة وسياستها .. 1
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
ــا، . 3 ــة عليه ــد املوافق ــه بع ــذ قرارات ــة تنفي ــادة، ومتابع ــس العم رئاســة جمل

ــة. ــة واألكادميي ــة واملالي ــادة اإلداري ــال العم ــير أعم وتس
التواصــل مــع اجلهــات ذات العاقــة يف القطاعــني احلكومــي واألهلــي، . 4

لتوثيــق صلــة اجلامعــة يف جمــال البحــث العلمــي، وتســويق خدمــات 
اجلامعــة البحثيــة مبــا يلــي احتياجاهتــا، والعمــل علــى إجيــاد ســبل 

وقنــوات للتمويــل والدعــم املــايل واهلبــات للمشــاريع.
ــيق . 5 ــة، والتنس ــل اجلامع ــن قب ــة م ــوث املدعوم ــى البح ــايل عل ــرف امل الص

ــات  ــة يف حــدود الصاحي ــة باجلامع ــة واملالي ــع الشــؤون اإلداري ــك م يف ذل
ــك. ــة لذل املنظم

وضــع خطــة ســنوية ألولويــات البحــث العلمــي باجلامعــة، وإعــداد مشــروع . 6
ــا  ــات العلي ــة للدراس ــل اجلامع ــن وكي ــاده م ــا واعتم ــة هل ــة الازم امليزاني

ــي. والبحــث العلم
إعــداد االتفاقيــات وتعزيــز التعــاون يف جمــال البحــث العلمــي بــني اجلامعة . 7

ــات األخرى.  واجله
ترشــيح وكاء العمــادة، والرفــع إىل مديــر اجلامعــة وفقــاً  ملــا يقضــي بــه . 8

النظــام واللوائــح.
املوافقــة علــى طلــب التحــاق منســويب العمــادة بالــدورات الداخليــة . 9

واخلارجيــة. 
تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 10

مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
ــرى . 11 ــات األخ ــع اجله ــيق م ــد التنس ــادة ، بع ــة للعم ــان املؤقت ــكيل اللج تش

ــل. ــات العم ــق متطلب ــة وف ــان الدائم ــراح اللج واقت
وضع اخلطط والرامج املساعدة على تطوير األداء واألنشطة املختلفة. . 12
ــنوي . 13 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
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يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل وأبــرز املقترحــات الــي 
ــاء مبســتوى األداء. ــن شــاهنا االرتق م

حتديــد احتياجــات العمــادة مــن املــوارد البشــرية، واالحتياجــات املاديــة، . 14
وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 

لصاحــب الصاحيــة.
حتديــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجلهــات . 15

املعنيــة.
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 16

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات. 
ــادة يف حــدود األغــراض املنصــوص . 17 ــن الســلفة املخصصــة للعم الصــرف م

ــا يف قــرار الســلفة. عليه
املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهات . 18

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 
الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .

االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه، مــع مراعاة . 19
املســتوى الوظيفي. 

وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى . 20
ــالة  ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم ــق رس حتقي

اجلامعــة وأهدافهــا.
تقومي أداء وكاء العمادة، ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 21
العمــل علــى تنميــة املــوارد املاليــة الذاتيــة للعمــادة، وتعزيزهــا وحتســني . 22

صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة املــوارد الذاتيــة 
باجلامعــة.

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 23
إهناء مهام منسويب العمادة. . 24
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد شــؤون املكتبــات تنظيميــاً 

ــه : ــط ب ــي، ويرتب ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة للدراس ــل الجامع بوكي
املستشارون. 	 
وكيل العمادة. 	 
رئيس قسم شؤون املكتبات الفرعية. 	 
مدير اإلدارة. 	 
مدير املكتب. 	 

عمادة شؤون املكتبات 

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

رئيس قسم شؤون 

المكتبات الفرعية

وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

مديـــر المكتـــب

عميد شؤون المكتبات

المكتبة الرقمية

وحدة اإلتصاالت اإلداريةخدمات المستفيدين

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات العامة والمعارض

وكيل العمادة

 

مدير اإلدارة

المستشــارون
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مهام عميد شؤون املكتبات :  
اإلشــراف علــى إدارة شــؤون العمــادة مبــا حيقــق األهــداف والسياســات العليــا . 1

. للجامعة 
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
رئاســة جملــس العمــادة -إن وجــد- ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه بعــد املوافقــة . 3

عليهــا، وتســير أعمــال العمــادة اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة.
ــادة، وتعزيزهــا وحتســني . 4 ــة للعم ــة الذاتي ــوارد املالي ــة امل ــى تنمي ــل عل العم

ــوارد الذاتيــة  صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة امل
ــة. باجلامع

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 5
التنســيق مــع اجلهــات املنظمــة ملعــارض الكتــاب واملشــاركة فيهــا وفــق األنظمة . 6

املتبعة.
ــة . 7 ــات املختلف ــة يف التخصص ــدارات العلمي ــن اإلص ــد م ــني اجلدي ــب تأم طل

ــة. ــب الصاحي ــة صاح ــد موافق ــات بع ــاج واإلمكان ــب االحتي حبس
اإلشراف على معارض الكتاب الي تنظمها اجلامعة.. 8
االشــتراك وجتديــده يف الدوريــات واملجــات العلميــة املتخصصــة بالتنســيق . 9

مــع جهــات االختصــاص بعــد موافقــة صاحــب الصاحيــة.
االشــتراك وجتديــده يف قواعــد املعلومــات والبيانــات وفــق األنظمــة املتبعــة . 10

بعــد موافقــة صاحــب الصاحيــة. 
ــه . 11 ــا يقضــي ب ــاً  مل ــة وفق ــر اجلامع ــع إىل مدي ــادة، والرف ترشــيح وكاء العم

ــح. النظــام واللوائ
الداخليــة . 12 بالــدورات  العمــادة  منســويب  التحــاق  طلــب  علــى  املوافقــة 

واخلارجيــة. 
تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 13

مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
تشــكيل اللجــان املؤقتــة للعمــادة، بعــد التنســيق مع اجلهــات األخــرى واقتراح . 14

اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمل.
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وضــع اخلطــط والرامــج املســاعدة علــى تطويــر األداء )إداريــاً  وأكادمييــاً  . 15
وحبثيــاً ( واألنشــطة املختلفــة. 

ــنوي . 16 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل، وأبــرز املقترحــات الــي 

ــتوى األداء. ــاء مبس ــاهنا االرتق ــن ش م
ــة . 17 ــات املادي ــرية، واالحتياج ــوارد البش ــن امل ــادة م ــات العم ــد احتياج حتدي

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
ــة. ــب الصاحي لصاح

ــات . 18 ــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجله حتدي
املعنيــة.

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 19
بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات. 

إهناء مهام منسويب العمادة. . 20
ــوص . 21 ــراض املنص ــدود األغ ــادة يف ح ــة للعم ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص

ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه
الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكد . 22

مــن ســامة التخزين.
املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهــات . 23

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 
الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .

االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 24
املســتوى الوظيفــي. 

وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى حتقيــق . 25
ــة  ــالة اجلامع ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم رس

ــا. وأهدافه
تقومي أداء وكاء العمادة، ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 26
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ــات  ــوث والخدم ــد البح ــد معه ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

االستشــارية تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث 
ــه : العلمــي، ويرتبــط ب

املستشارون. 	 
وكيل املعهد للرامج والبحوث واالستشارات . 	 
وكيل املعهد . 	 
وكيل املعهد للتطوير وتنفيذ األعمال . 	 
اإلدارة املالية.	 
اإلدارة القانونية.	 
إدارة اإلعام واالتصال املؤسسي.	 
مدير املكتب.	 

معهد البحوث والخدمات االستشارية

مجلس إدارة معهدالهيكل التنظيمي : 

 البحوث والخدمات االستشارية

وكيل المعهد

المجلس اإلستشاري

اإلدارة القانونيةاإلدارة المالية
إدارة االعالم

 واالتصال المؤسسي

مدير المكتب

العميد

إدارة البحوث واإلستشارات

إدارة التطوير والجودةإدارة البرامج

إدارة بيوت الخبرة

وحدة اإلستثمار المعرفي

المراكز التطويرية

إدارة المشاريع

إدارة الموارد البشرية

إدارة المنافسات

إدارة الشركات اإلستراتيجية

وكيل المعهد للبرامج 

والبحوث واالستشارات
وكيل المعهد للتطوير 

وتنفيذ األعمال

المستشارون
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مهام عميد معهد البحوث والخدمات االستشارية  :   
اإلشــراف علــى أعمــال املعهــد وبراجمــه ) اإلداريــة واملاليــة واخلدمــات . 1

ــات  ــداف والسياس ــق األه ــا حيق ــة ( مب ــة واألكادميي ــارية والتدريبي االستش
ــة. ــا للجامع العلي

تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق باملعهد . . 2
ــا، . 3 ــة عليه ــد املوافق ــه بع ــذ قرارات ــة تنفي ــد ومتابع ــس املعه ــة جمل عضوي

وتســير أعمــال املعهــد اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة . 
متثيل املعهد أمام اجلهات واهليئات األخرى داخل اجلامعة وخارجها. . 4
وضــع السياســات واخلطــط الكفيلــة بتحقيــق أهــداف املعهــد، واقتــراح . 5

ــاري  ــي واالستش ــاون العلم ــات التع ــح، واتفاقي ــة، واللوائ ــد التنفيذي القواع
اخلاصــة باملعهــد . 

التوصية بقبول اهلبات والترعات واملنح والوصايا واملعونات . . 6
ــام . 7 ــني الع ــدى القطاع ــارية ل ــة واالستش ــة البحثي ــات اجلامع ــويق خدم تس

ــا.  ــة وخارجه ــل اململك ــاص، داخ واخل
إعداد العقود املتعلقة بعمل املعهد، وإبرام ما يتم تفويضه للبت فيها. . 8
ــل اإليــرادات املتنوعــة، ورســوم البحــوث والدراســات . 9 ــى حتصي اإلشــراف عل

واخلدمــات االستشــارية، وصــرف مكافــآت اللجــان العاملــة باســتثمارات املعهد، 
والصــرف مــن ميزانيــة املعهــد، وفقــاً  للقواعــد املنظمــة لذلــك. 

ــط، . 10 ــع اخلط ــد ووض ــطة املعه ــف أنش ــى خمتل ــي واإلداري عل ــراف الف اإلش
ــا.  ــة تنفيذه ــل، ومتابع ــج العم وبرام

التعاقــد مــع اخلــراء والباحثــني، ودعــوة ذوي اخلــرة املتميــزة للمشــاركة يف . 11
إجنــاز الدراســات وتنفيــذ العقــود والرامــج واملشــاريع الــي ختــص املعهــد. 

التوصيــة بالتعاقــد مــع أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة واالســتفادة منهم . 12
كمستشــارين غــر متفرغــني مــع اجلهــات يف القطــاع العــام أو اخلــاص، بنــاًء 

علــى توصيــة جملســي القســم والكليــة، ووفقــاً  للضوابــط املحــددة لذلــك. 
إعــداد مشــروع ميزانيــة املعهــد علــى أســاس تقديــر اإليــرادات واملصروفــات، . 13

ويصحــب عمليــة التقديــر بيــان باملــررات الــي تبــى عليهــا هــذه التقديــرات. 
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ــه . 14 ــي ب ــا يقض ــاً  مل ــة وفق ــر اجلامع ــع إىل مدي ــد، والرف ــيح وكاء املعه ترش
ــح .  ــام واللوائ النظ

املوافقة على طلب التحاق منسويب املعهد بالدورات الداخلية واخلارجية. . 15
تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء املعهــد وفــق اختصــاص كل وكيــل، مبــا . 16

يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها . 
ــن خارجــه، . 17 ــد، أو م ــن داخــل املعه ــل م ــرق العم ــة وف ترشــيح اللجــان املؤقت

بعــد التنســيق مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبات 
العمــل . 

ــاً  . 18 ــاً  ومالي ــر األداء ) إداري ــى تطوي ــاعدة عل ــج املس ــط والرام ــع اخلط وض
ــة.  ــطة املختلف ــاً  ( واألنش ــاً  وحبثي واكادميي

تزويــد مديــر اجلامعــة والوكيــل املرتبــط بــه املعهــد بتقريــر ســنوي يتضمــن . 19
أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل، وأبــرز املقترحــات الــي مــن شــأهنا 

االرتقــاء مبســتوى األداء . 
اعتماد احتياجات املعهد من املوارد البشرية، واالحتياجات املادية. . 20
إعداد املوازنة السنوية للمعهد، ورفعها ملجلس إدارة املعهد العتمادها. . 21
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب املعهــد وفــق األنظمــة . 22

والصاحيات. 
الصرف من امليزانية املعتمدة للمعهد يف حدود الصاحيات املمنوحة له. . 23
الصــرف مــن مســتودعات املعهــد حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكــد . 24

مــن ســامة التخزيــن. 
املوافقــة علــى متتــع منســويب املعهــد باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهــات . 25

املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع 
الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً . 

االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 26
املســتوى الوظيفــي. 

وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى حتقيــق . 27
رســالة املعهــد، وتقــدمي خدماتــه بصــورة تعــر عــن رســالة اجلامعــة وأهدافهــا. 
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تقومي أداء وكاء املعهد ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له . . 28
العمل على تنمية املوارد املالية الذاتية للمعهد وتعزيزها. . 29
تطبيق نظم اجلودة ولوائحها يف املعهد . . 30
إهناء مهام منسويب املعهد. . 31
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خامسًا:

وكيــــل الجامـعـــــة  
للشؤون التعليمية واألكاديمية    
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة 

واألكادمييــة تنظيميــاً مبديــر الجامعــة ويرتبــط بــه : 
املشرف على مركز تطوير التعليم اجلامعي.	 
املشرف على الوحدات الفنية.	 
املستشارون.	 
عمادة شؤون القبول والتسجيل.	 
عمــادة السنــة التحضريـــة.	 
عمادة شؤون الطاب.	 
كلية الطب البشــري.	 
كلية طب األسنــــان.	 
كليـــة الصيدلـــــة. 	 
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج.	 
كلية اهلندسة باخلرج .	 
كلية هندسة وعلوم احلاســب باخلـــرج .	 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج.	 
كلية إدارة األعمال باخلرج.	 
كلية التربية باخلرج.	 
كلية املجتمع باخلرج.	 
كلية إدارة األعمال حبوطــة بنــي متيــم.	 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفاج.	 
كلية املجتمع باألفاج.	 
مدير املكتب. 	 

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 
واألكاديمية
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الهيكل التنظيمي : 

مهام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية :    
وضــع السياســات العامــة للعمــادات والكليــات املرتبطــة بــه واإلشــراف علــى . 1

اخلطــط التنفيذيــة هلــا واعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة .
اعتمــاد خطــط مجيــع اجلهــات املرتبطــة بــه، بشــأن تطويــر العمــل، ورفــع . 2

ــاءة األداء. كف
اعتماد حماضر جمالس الكليات التابعة له وما يف حكمها.. 3
اعتمــاد توصيــات جلــان التأديــب اخلاصــة مبخالفــات الطــاب والطالبــات، . 4

وإيقــاع اجلــزاءات وفــق النظــام.
اعتمــاد الرامــج واخلطــط وآليــات التنفيذ خلدمــة املجتمع والتعليم املســتمر، . 5

وأســاليب طرحهــا، ورســومها بالتنســيق مــع وكالــة اجلامعــة، وفقــاً  لألنظمــة 
والتعليمــات املقــرة يف اجلامعة.

تشــكيل اللجــان املؤقتــة، واقتــراح اللجــان الدائمــة إلهنــاء األعمــال املتعلقــة . 6
بــه، أو اإلدارات املرتبطــة بــه.

مدير الجامعة

المشرف على 

الوحدات الفنية

وكيل الجامعة للشؤون

 التعليمية واألكاديمية

مدير المكتبالمستشارون

وحدة إعداد وتطوير المقررات

وحدة الخدمات

التعليمية المساندة

وحدة التميز في التعليم

عمادة شؤون

 القبول والتسجيل

عمادة السنة التحضيرية

عمادة شؤون الطالب

وحدة التدريب الميداني

وحدة الخريجين

مشروع معرفة

كلية طب األسنــــان كلية الطب البشــري

كليـــة الصيدلـــــة

كلية الهندسة بالخرج

كلية إدارة األعمال بالخرج

كلية التربية بالخرج

كلية العلوم والدراسات

 اإلنسانية باألفالج.

وحدة السكرتارية

وحدة المتابعة

كلية المجتمع باألفالج

كلية إدارة األعمال 

بحوطــة بنــي تميــم

المشرف على مركز

 تطوير التعليم

 الجامعي

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة اللجان

وحدة التقنية والمعلومات

وحدة الشؤون المالية

كلية هندسة وعلوم

 الحاســب بالخـــرج

كلية العلوم 

الطبية التطبيقية

كلية المجتمع بالخرج

كلية العلوم والدراسات

 اإلنسانية بالخرج
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حتديــد احتيــاج الوكالــة واإلدارات املرتبطــة هبــا مــن القــوى العاملــة، . 7
ــة،  ــة اجلامع ــع وكال ــيق م ــزات، واآلالت واألدوات، والتنس ــرات، والتجهي واملق
لتوفرهــا، ومتابعــة ذلــك، والعــرض علــى مديــر اجلامعــة مبــا يعتــرض ذلــك 

ــره. أو يؤخ
التوصية بقطع إجازات أعضاء هيئة التدريس وفق النظام. . 8
اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر الوكالــة بكافــة وحداهتــا ورفعهــا للجهــات ذات . 9

العاقة. 
إعــداد برامــج الدراســات املتخصصة لتوســيع التخصصــات واألقســام، واقتراح . 10

إعــادة النظــر يف الرامج واخلطــط العلمية والدراســية.
اقتــراح األعــداد الــي ميكــن قبوهلــا يف الكليــات، وفــق اإلمكانــات، وحاجــة . 11

ســوق العمــل وذلــك بالتنســيق مــع الكليــات.
التعاقــد مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غــر الســعوديني، وتفويــض جلــان . 12

التعاقــد ملنــح البــدالت الازمــة وفــق األنظمــة واللوائــح.
التوصيــة باملوافقــة علــى مــن حتتــاج الكليــات خلدماهتــم مــن املتعاونــني مــن . 13

أعضــاء هيئــة التدريــس أو غرهــم، والســاعات الزائــدة، والتوجيــه بصــرف 
مســتحقاهتم املاليــة.

وضــع خطــط االســتعانة بأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم مــن خارج . 14
اجلامعة.

التوصيــة ملجلــس اجلامعــة باعتمــاد املواعيــد املحــددة للقبــول والتســجيل، . 15
ــات اإلداريــة والتقنيــة خلدمــة هــذا اجلانــب. وتوفــر اإلمكان

حتديث أنظمة وبرامج القبول والتسجيل، وفق املعاير العلمية املعتمدة.. 16
املوافقــة علــى منــح اإلجــازة االســتثنائية ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف . 17

حكمهــم وفــق النظــام.
ــم . 18 ــن يف حكمه ــن وم ــس املتعاقدي ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــى نق ــة عل املوافق

ــة.  ــل اجلامع داخ
املوافقــة علــى عــدم جتديــد عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس غــر الســعوديني . 19

ومــن يف حكمهــم. 
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إعــداد وتطويــر األدلــة والنمــاذج الــي تســهم يف حتقيــق األداء املتميــز يف . 20
إعــداد اخلطــط الدراســية. 

ــن . 21 ــة، أو م ــة واألهلي ــاحل احلكومي ــوزارات واملص ــه يف ال ــع نظرائ ــل م التواص
ــا. ــة أو خارجه ــل اململك ــل داخ ــة عم ــم رابط ــه باختصاصاهت تربط

ــا . 22 ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــويب الوكال ــاق منس ــب التح ــى طل ــة عل املوافق
بالــدورات الداخليــة واخلارجيــة.  

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب الوكالــة واإلدارات . 23
املرتبطــة هبــا وفــق األنظمــة والصاحيــات . 

ــوص . 24 ــراض املنص ــدود األغ ــة يف ح ــة للوكال ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

ــرة . 25 ــام للم ــة أي ــد عــن ثاث ــة مبــا ال يزي ــداب داخــل اململك ــف باالنت التكلي
الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 

للوكالــة خــال العــام املــايل.
ــه، واإلدارات املرتبطــة . 26 ــني ل ــري اإلدارات التابع ــداء، ومدي ــام العم إهنــاء مه

بــه.  
تفويض بعض املهام كتابياً  بعد موافقة مدير اجلامعة.. 27
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ــجيل  ــول والتس ــؤون القب ــد ش ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

التعليميــة واألكادمييــة  الجامعــة للشــؤون  تنظيميــاً بوكيــل 
ــه :  ــط ب ويرتب

وكيل العمادة لشؤون القبول والتسجيـل .	 
وكيلة العمادة لشؤون القبول والتسجيل . 	 
وكيل العمادة لشؤون املنح . 	 
وكيل العمادة للفروع . 	 
مدير اإلدارة . 	 
مدير املكتـب .	 

عمادة شـؤون القبــول والتسجيــل

الهيكل التنظيمي : 
مدير الجامعة

وكيلة العمادة لشؤون

 القبول والتسجيل

وكيل الجامعة للشؤون

 التعليمية واألكاديمية

المستشارون

مدير المكتب

عميد شـؤون القبــول والتسجيــل

وكيل العمادة لشؤون

 القبول والتسجيل

قسم التسجيل

قسم القبول

قسم الخريجين

قسم النظام األكاديمي

قسم التطوير والجودة

فسم اإلحصاء والتحليل

قسم التسجيل

قسم القبول

قسم الخريجين

قسم النظام األكاديمي

قسم التطوير والجودة

فسم اإلحصاء والتحليل

قسم التسجيل

قسم القبول

قسم الخريجين

قسم النظام األكاديمي

قسم التطوير والجودة

فسم اإلحصاء والتحليل

وكيل العمادة

 لشؤون المنح

فسم المنح الدراسية

قسم القبول والتسجيل

وكيل العمادة

 للفروع
مدير اإلدارة

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة الشؤون المالية

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات

 العامة واإلعالم
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مهام عميد شؤون القبول والتسجيل  :    
اإلشــراف علــى إدارة شــؤون العمــادة مبــا حيقــق األهــداف والسياســات العليــا . 1

. للجامعة 
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
رئاســة جملــس العمــادة -إن وجــد- ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه بعــد املوافقــة . 3

عليهــا، وتســير أعمــال العمــادة اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة .
التنســيق مــع الكليــات لتحديــد الطاقــة االســتيعابية، ووضع الضوابــط الازم . 4

اختاذهــا لتســهيل عمليــات القبــول يف اجلامعــة، وعرضهــا علــى وكيل الشــؤون 
ــة واألكادميية.  التعليمي

إصدار التقومي األكادميي السنوي، بعد اعتماده من جملس اجلامعة.. 5
ــات، . 6 ــق اخلاصــة بالطــاب والطالب ــى كشــوف الدرجــات والوثائ ــع عل التوقي

ــا إىل ترمجــة. ــاج منه ــا حيت وترمجــة م
إصــدار النشــرات، والكتــب التعريفيــة بتخصصــات اجلامعــة والقبــول فيهــا . 7

ــد القبــول وإجراءاتــه. واألقســام املتوافــرة يف كلياهتــا، ومواعي
وضــع برامــج اإلرشــاد األكادميــي يف اجلامعــة، ومتابعــة تنفيذهــا والتنســيق . 8

يف ذلــك مــع الكليــات.
حتديــد األعــداد اخلاصــة باملنــح الدراســية، وحتديــد اإلجــراءات الازمــة . 9

لاختيــار والترشــيح للدراســة يف اجلامعــة وفــق التعليمــات املحــددة لذلــك.
ــا . 10 إصــدار البطاقــات اجلامعيــة لطــاب اجلامعــة وطالباهتــا، والتوقيــع عليه

ــا.  ووضــع الضوابــط اخلاصــة بفقدهــا، وصــرف البديــل عنه
ترشــيح وكاء العمــادة ورؤســاء األقســام والرفــع إىل مديــر اجلامعــة وفقــاً  . 11

ملــا يقضــي بــه النظــام واللوائــح.
ــة . 12 ــات املادي ــرية، واالحتياج ــوارد البش ــن امل ــادة م ــات العم ــد احتياج حتدي

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
ــة. ــب الصاحي لصاح

ــات . 13 ــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجله حتدي
املعنيــة.

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 14
بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 



116

ــوص . 15 ــراض املنص ــدود األغ ــادة يف ح ــة للعم ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكد . 16
مــن ســامة التخزين.

املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهــات . 17
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 

الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .
االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 18

املســتوى الوظيفــي. 
ــق . 19 ــة، مبــا يســهم يف حتقي ــط التنفيذي ــة والضواب ــات الداخلي وضــع التعليم

ــة  ــالة اجلامع ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم رس
ــا. وأهدافه

تقومي أداء وكاء العمادة، ورؤساء األقسام التابعة له.. 20
تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 21
إهناء مهام منسويب العمادة.. 22
الداخليــة . 23 بالــدورات  العمــادة  منســويب  التحــاق  طلــب  علــى  املوافقــة 

واخلارجيــة. 
تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 24

مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 25

مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.
وضــع اخلطــط والرامــج املســاعدة علــى تطويــر األداء )إداريــاً  وأكادمييــاً  . 26

وحبثيــاً ( واألنشــطة املختلفــة. 
ــنوي . 27 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي

يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل، وأبــرز املقترحــات الــي 
ــتوى األداء.  ــاء مبس ــأهنا االرتق ــن ش م
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تنظيميــاً  الطــالب  يرتبــط عميــد شــؤون  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

 : بــه  بوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة ويرتبــط 
جملس صندوق الطاب . 	 
وكيل اخلدمات الطابية واإلسكان.	 
وكيل األنشطة الطابية واجلودة . 	 
وكيلة العمادة للطالبات . 	 
إدارة املكافآت . 	 
أمانة امللتقى الطايب . 	 
إدارة صندوق الطاب. 	 
مدير اإلدارة . 	 
مدير املكتب	 

عمادة شؤون الطــالب 
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الهيكل التنظيمي : 

مهام عميد شؤون الطالب  :    
اإلشــراف علــى إدارة شــؤون العمــادة مبــا حيقــق األهــداف والسياســات العليــا . 1

. للجامعة 
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
رئاســة جملــس العمــادة -إن وجــد- ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه بعــد املوافقــة . 3

عليهــا، وتســير أعمــال العمــادة اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة. 
ترشــيح وكاء العمــادة، ومديــري ورؤســاء الوحــدات والرفــع إىل مديــر . 4

ــح. ــام واللوائ ــه النظ ــي ب ــا يقض ــاً  مل ــة وفق اجلامع
الداخليــة . 5 بالــدورات  العمــادة  منســويب  التحــاق  طلــب  علــى  املوافقــة 

واخلارجيــة. 

مدير الجامعة

وكيل األنشطة

 الطالبية والجودة

وكيل الجامعة للشؤون

 التعليمية واألكاديمية

مجلس صندوق الطالب عميــــد شـــؤون الطــــالب

وكيل الخدمات 

الطالبية واإلسكان

إدارة اإلسكان الطالبي

إدارة التغذية

إدارة الخدمات الطالبية

وحدة التوجية واإلرشاد

وحدة طالب المنح الخارجية

وحدة ذوي االحتياجات الخاصه

إدارة األندية الطالبية

إدارة األنشطة الطالبية

إدارة التطوير والجودة

وكيلة العمادة 

للطالبات

وحدة أنشطة الطالبات

وحدة التوجية واإلرشاد

مدير اإلدارة

إدارة صندوق الطالب إدارة المكافآت
أمانة الملتقى

 الطالبي
مدير المكتب

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة الشؤون المالية

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات

 العامة واإلعالم
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تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 6
مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.

ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 7
مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.

وضــع اخلطــط والرامــج املســاعدة علــى تطويــر األداء )إداريــاً  وأكادمييــاً  . 8
وحبثيــاً ( واألنشــطة املختلفــة. 

ــنوي . 9 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
يتضمــن أهــم اإلجنــازات،  وجمــاالت تطويــر العمــل وأبــرز املقترحــات الــي 

ــتوى األداء. ــاء مبس ــأهنا االرتق ــن ش م
ــة . 10 ــات املادي ــرية، واالحتياج ــوارد البش ــن امل ــادة م ــات العم ــد احتياج حتدي

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
ــة. ــب الصاحي لصاح

ــات . 11 ــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجله حتدي
املعنيــة.

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 12
بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 

ــوص . 13 ــراض املنص ــدود األغ ــادة يف ح ــة للعم ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكد . 14
مــن ســامة التخزين.

املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهــات . 15
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 

الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .
االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 16

املســتوى الوظيفــي. 
وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى حتقيــق . 17

ــة  ــالة اجلامع ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم رس
ــا. وأهدافه

تقومي أداء وكاء العمادة ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 18
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ــا، وحتســني . 19 ــادة وتعزيزه ــة للعم ــة الذاتي ــوارد املالي ــة امل ــى تنمي ــل عل العم
ــوارد الذاتيــة  صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة امل

ــة. باجلامع
تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 20
وضــع اخلطــط التنفيذيــة والشــروط العامــة واملواصفــات اخلاصــة، لعقــود . 21

اخلدمــات الطابيــة.
إصــدار شــهادات التفــوق يف األنشــطة الطابيــة املتنوعــة، بعــد العــرض علــى . 22

وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادميية. 
إدارة صنــدوق الطــاب، واإلشــراف عليــه، واحلفــاظ علــى ممتلكاتــه، وتطوير . 23

مــوارده وضبــط مصارفــه، وفــق الائحــة املنظمــة لذلك.
إعــداد مســرات مكافــآت الطــاب والطالبات، وربــط ذلك بالقبول والتســجيل، . 24

ومراعــاة تعليمــات توقــف املكافــأة، أو إعادهتــا، وفــق حالــة الطالــب، وحســب 
التعليمــات املحــددة لذلك.

تثبيت اشتراكات نصيب صندوق الطاب من مسرات املكافآت.. 25
الرفــع باملبالــغ املتوفــرة مــن املكافــآت نتيجــة إيقافهــا، وأخــذ التوصيــة مــن . 26

صاحــب الصاحيــة. 
التوقيــع علــى أوامــر اإلركاب الداخليــة ملــن يســتحقها مــن طــاب اجلامعــة . 27

وطالباهتــا وفــق التعليمــات املنظمــة لذلــك.
إعــداد الرامــج الداعمــة للعنايــة بالطــاب والطالبــات، واالرتقاء مبســتواهم . 28

ومهاراهتــم العلميــة والثقافيــة، وتقــدمي الدعــم الــازم لألنشــطة الطابية.
وضــع الشــروط واملواصفــات اخلاصــة باســتثمار مقــرات اجلامعــة بالتنســيق . 29

مــع إدارة االســتثمار واملــوارد الذاتيــة.
اإلشراف على أعمال إدارة اإلسكان الطايب وتوجيهها. . 30
اعتمــاد تعديــات جلنــة اإلســكان الطــايب على القواعــد التفســرية لائحة . 31

اإلســكان مبــا خيــدم مصلحــة الطاب الســاكنني. 
إهناء مهام منسويب العمادة. . 32
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد الســنة التحضرييــة تنظيميــاً 

ويرتبــط  واألكادمييــة  التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  بوكيــل 
بــه :  
وكيل العمادة للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيلة العمادة لشؤون الطالبات . 	 
وكيل العمادة للشؤون الفنية والتطوير واجلودة.	 
رؤساء الوحدات األكادميية. 	 
مدير اإلدارة . 	 
مدير املكتب. 	 

عمادة السنة التحضيرية  

الهيكل التنظيمي : 

مجلس عمادة السنة التحضيرية

وكيل العمادة للشؤون

 الفنية والتطوير والجودة

العمـيـــد

مدير المكتب

وكيلة العمادة

 لشؤون الطالبات

وكيل العمادة للشؤون

 التعليمية واألكاديمية

رؤساء الوحدات 

األكاديمية
مدير اإلدارة

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة تقنية المعلومات

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات 

العامة واإلعالم
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مهام عميد السنة التحضيرية  :    
اإلشــراف علــى إدارة شــؤون العمــادة مبــا حيقــق األهــداف والسياســات العليــا . 1

. للجامعة 
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
رئاســة جملــس العمــادة -إن وجــد- ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه بعــد املوافقــة . 3

عليهــا، وتســير أعمــال العمــادة اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة.
حتديــد األعــداد املرشــحة للقبــول يف كل فصــل دراســي، بنــاء على مــا جتريه . 4

العمــادة مــن دراســة ومراجعــة، وعــرض ذلــك علــى جملــس العمــادة، ومــن مث 
العــرض علــى وكيــل اجلامعــة الــذي ترتبــط بــه العمــادة.

املصادقــة علــى قــرارات جمالــس األقســام، أو إبــداء املاحظــة عليهــا خــال . 5
)15( يومــاً  مــن تاريــخ وصوهلــا إليــه، علــى أال يترتــب علــى ذلــك التزامــات 

ماليــة غــر متوفــرة يف ميزانيــة اجلامعــة، أو غــر موافــق عليهــا مســبقاً .
ترشــيح جلــان للبحــوث مــن قبــل جملــس العمــادة، والعمل علــى تفعيــل دورها . 6

يف دعــم مســرة البحــث العلمــي بالعمادة.
وضــع الرامــج اخلاصــة الــي ميكــن أن تســهم هبــا العمــادة يف خدمــة . 7

املجتمــع، وتقــدمي املرئيــات والتوصيــات اخلاصــة بذلــك إىل وكيــل اجلامعــة 
الــذي ترتبــط بــه العمــادة، واإلشــراف علــى تنفيــذ مــا تقــره اجلامعــة هبــذا 

ــادة. اخلصــوص ممــا خيــص العم
وضــع مشــروع ميزانيــة العمــادة وإعــداد خططها اخلمســية ومتابعــة تنفيذها . 8

والتنســيق يف ذلــك مــع كل مــن وكيــل اجلامعــة الــذي ترتبــط بــه العمــادة، 
وإدارات اجلامعــة املختصــة.

إعــداد املواصفــات والشــروط لعقــود الســنة التحضرية بالتنســيق مــع وكالة . 9
اجلامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادميية.

متابعــة تنفيــذ العقــد املــرم مــع الشــركة / الشــركات املشــغلة للســنة . 10
التحضريــة وإعــداد تقاريــر دوريــة عــن أدائهــا.

إعداد املستخلصات املالية للشركات املتعاقد معها.  . 11
ــنوي . 12 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي

يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل وأبــرز املقترحــات الــي 
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ــتوى األداء. ــاء مبس ــأهنا االرتق ــن ش م
ــة . 13 ــات املادي ــرية، واالحتياج ــوارد البش ــن امل ــادة م ــات العم ــد احتياج حتدي

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
ــة. ــب الصاحي لصاح

ــات . 14 ــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجله حتدي
املعنيــة.

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 15
بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 

ــوص . 16 ــراض املنص ــدود األغ ــادة يف ح ــة للعم ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكد . 17
مــن ســامة التخزين.

املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهــات . 18
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 

الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .
االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال بــه مــع مراعــاة . 19

املســتوى الوظيفــي. 
وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى حتقيــق . 20

ــة  ــالة اجلامع ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم رس
ــا. وأهدافه

تقومي أداء وكاء العمادة ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 21
ــني . 22 ــا وحتس ــادة وتعزيزه ــة للعم ــة الذاتي ــوارد املالي ــة امل ــى تنمي ــل عل العم

ــوارد الذاتيــة  صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة امل
ــة. باجلامع

ــق . 23 ــة وف ــاء اخلدم ــد انته ــس بع ــة التدري ــو هيئ ــد لعض ــة بالتمدي التوصي
األنظمــة واللوائــح. 

التوصيــة بتجديــد وإهنــاء عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس غــر الســعوديني . 24
بالتنســيق مــع رؤســاء األقســام وفــق اللوائــح واألنظمــة. 
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تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 25
إهناء مهام منسويب العمادة. . 26
ترشــيح وكاء العمــادة، ومديــري االدارات والوحــدات التابعــة لــه، والرفــع . 27

إىل مديــر اجلامعــة وفقــاً  ملــا يقضــي بــه النظــام واللوائــح.
الداخليــة . 28 بالــدورات  العمــادة  منســويب  التحــاق  طلــب  علــى  املوافقــة 

واخلارجيــة. 
تفويــض بعــض صاحياتــه إىل وكاء العمــادة وفــق اختصــاص كل وكيــل، . 29

مبــا يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 30

مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.
وضع اخلطط والرامج املساعدة على تطوير األداء.. 31
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الكلـيــــــات

أوالً  : مجلس الكلية )1(: 
يتألف جملس الكلية : 

العميد رئيًسا.	 
الوكاء . 	 
رؤساء األقسام . 	 

وملجلــس اجلامعــة بنــاء علــى اقتــراح جملــس الكليــة وتأييــد مديــر اجلامعــة أن يضم 
إىل عضويتــه ثاثــة أعضــاء علــى األكثــر مــن هيئــة التدريــس بالكليــة، أو الكليــات 

املناظــرة مــن فــروع اجلامعــة وحيــدد مــدة  عضويتهــم . 

مهام مجلس الكلية: 
أوالً  : املهام العامة : 

وضــع اخلطــة اإلســتراتيجية للكليــة مبــا يتوافــق مــع اخلطــط اإلســتراتيجية . 1
للجامعــة متضمنــة مــا يلــي : 

أ. إستراتيجية البحث العلمي بالكلية .
ب. إستراتيجية تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي بالكلية .

ج. إستراتيجية الدراسات العليا بالكلية. 
د. إستراتيجية النشاط الطايب املنهجي والامنهجي للكلية.

هـ. إستراتيجية االبتعاث والتدريب ملنسويب الكلية . 
النظــر فيمــا حييلــه إليــه جملــس اجلامعــة أو رئيســه أو نائبــه أو عميــد الكليــة . 2

للدراســة وإبــداء الــرأي.
اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بني األقسام.. 3
اقتراح املناهج الدراسية والكتب املقررة واملراجع يف أقسام الكلية.. 4

)1( املادة الثالثة والثاثون من نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه. 
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اقتراح الائحة الداخلية للكلية.. 5
البــت يف األمــور الطابيــة الــي تدخــل يف اختصاصــه، والتوجيه ملجلــس اجلامعة . 6

فيمــا عــدا ذلك.
التوصية باستحداث برامج أكادميية . . 7
ــم . 8 ــس التعلي ــام جمل ــن نظ ــادة ) 43 ( م ــاً  للم ــية وفق ــداول الدراس ــاد اجل اعتم

ــة .  ــه التنفيذي ــات ولوائح ــايل واجلامع الع
اعتماد التقارير السنوية لرامج الكلية .. 9

اعتماد الدراسة الذاتية لرامج الكلية .  . 10

ثانياً  : املوارد البشرية : 
 أ/  االبتعاث والتدريب : 

التوصية بابتعاث املعيدين واملحاضرين والتمديد هلم أو إهناء بعثاهتم.. 1
التوصيــة باملوافقــة علــى تغيــر املبتعــث لتخصصــه، أو جامعتــه، أو بلــد الدراســة . 2

حســب مــا مت رفعــه مــن جملــس القســم.
ــد مضــي . 3 ــن يف دراســتهم بع ــة املتعثري ــي الكلي ــة مبتعث ــر عــن حال ــع بتقري الرف

ــدة. نصــف امل
إعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن وضــع االبتعــاث يف الكليــة يتــم رفعــه ملجلــس . 4

اجلامعــة.
التوصيــة باملوافقــة علــى الرحلــة العلميــة للمبتعــث بنــاء علــى توصيــة املشــرف . 5

وتأييــد امللحــق الثقــايف.
ــر . 6 ــه، أو مق ــث إذا غــر ختصصــه، أو جامعت ــاف خمصصــات املبتع ــة بإيق التوصي

دراســته مــن دون موافقــة جملــس القســم، أو إذا مل يســتطع أن يواصــل الدراســة 
وفقــا للتقاريــر املتعلقــة بســر دراســته، أو إذا خالــف األنظمــة أو التعليمــات، أو 
امتنــع عــن تنفيذهــا، أو إذا مل حيصــل علــى املؤهــل املطلــوب يف املــدة املحــددة، أو 

ثبــت توقفــه عــن الدراســة، أو تــرك مقــر الدراســة دون عــذر مقبــول.
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ب/ التفرغ العلمي واملؤمترات والندوات : 
التوصيــة حبصــول عضــو هيئــة التدريــس علــى إجــازة تفــرغ علمــي ملــدة عــام . 1

ــرغ  ــه بإجــازة تف ــن متتع ــه، أو م ــن تعيين ــد مضــي مخــس ســنوات م دراســي، بع
علمــي ســابقة، أو ملــدة فصــل دراســي واحــد بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن تعيينه، 

أو مــن متتعــه بإجــازة تفــرغ علمــي ســابقة.
النظــر يف التقريــر املقــدم عــن إجنــازات عضــو هيئــة التدريــس خــال التفــرغ . 2

العلمــي.
التوصيــة باملوافقــة علــى مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس يف املؤمتــرات والنــدوات . 3

الــي تعقــد داخــل اململكــة أو خارجهــا.

ج/ التعيني والترقيات واالستعانة  : 
التوصية بتعيني أعضاء هيئة التدريس، واملعيدين، واملحاضرين. . 1
التوصيــة بالتعيــني علــى رتبــة أســتاذ مســاعد مــن دون اشــتراط احلصــول علــى . 2

ــق  ــوراه وف ــا درجــة الدكت ــح فيه ــي ال متن ــوراه يف التخصصــات ال درجــة الدكت
الضوابــط املحــددة يف نظــام التعليــم ولوائحــه.

ــر . 3 ــار غ ــة مستش ــس بصف ــة التدري ــو هيئ ــل عض ــى عم ــة عل ــة باملوافق التوصي
متفــرغ، أو التجديــد لــه يف اجلهــات احلكوميــة، أو القطــاع اخلــاص، أو املنظمــات 

ــة. ــة أو الدولي اإلقليمي
التوصيــة بتوظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس مــن غــر الســعوديني ممــن جتــاوز . 4

احلــد األعلــى للعمــر )ســتني ســنة مياديــة( يف حــدود عشــر ســنوات لألســاتذة 
ــنوات  ــاث س ــاعدين، وث ــاتذة املس ــنوات لألس ــس س ــاركني، ومخ ــاتذة املش واألس

ــات األخــرى. للفئ
التوصيــة باحتســاب اخلــرات ألعضــاء هيئــة التدريــس غــر الســعوديني يف غــر . 5

التدريــس اجلامعــي إذا كانــت يف جمــال التخصــص، وبعــد املؤهــل العلمــي الــذي مت 
التعاقــد معــه علــى أساســه بواقــع ســنة لــكل ســنتني.

ــم . 6 ــس القس ــة جمل ــى توصي ــاء عل ــس بن ــة تدري ــو هيئ ــة عض ــر يف ترقي النظ
املختــص، وترشــيح عــدد مــن املحكمــني املتخصصــني ال يقــل عددهــم عــن مثانيــة 

ــن ســواهم. ــس القســم، أو م ممــن رشــحهم جمل
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التوصيــة باالســتعانة بأســاتذة غــر متفرغــني ملــدة ال تزيــد عــن ســنتني قابلــة . 7
للتجديد.

التوصيــة باالســتعانة بغــر املوظفــني مــن الكفــاءات الســعودية املتميزة مــن خارج . 8
اجلامعــة للقيــام بالتدريس.

د/ املكافآت واحلوافز : 
املوافقــة علــى صــرف بــدل وحــدات تدريســية إذا زاد عــدد الوحــدات التدريســية . 1

ــم مــن داخــل اجلامعــة، عــن النصــاب  ــة التدريــس ومــن يف حكمه ألعضــاء هيئ
املقــرر.

التوصيــة بزيــادة مكافــأة هنايــة اخلدمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس غــر . 2
الســعوديني حبــد أقصــى )100%( علــى أن ال يتجــاوز اإلمجــايل مبلــغ )100,000 

ــم. ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ ــال( ألعض ري
التوصيــة مبنــح األســتاذ غــر املتفــرغ مكافــأة تعــادل أول مربــوط الرتبــة . 3

العلميــة الــي كان عليهــا، فــإن مل يكــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســابقني 
حيــدد جملــس اجلامعــة مقــدار املكافــأة مبــا ال يتجــاوز أول مربــوط رتبــة أســتاذ 

مســاعد.

 هـ/ النقل واالستقالة والتقاعد: 
ــرى يف . 1 ــة أخ ــن كلي ــه م ــن يف حكم ــس، وم ــة التدري ــو هيئ ــل عض ــة بنق التوصي

ــة. ــس املختص ــة املجال ــى توصي ــاًء عل ــا بن ــة وإليه اجلامع
ــارج . 2 ــة خ ــه إىل وظيف ــن يف حكم ــس، وم ــة التدري ــو هيئ ــل عض ــة بنق التوصي

ــة. ــس املختص ــة املجال ــى توصي ــاًء عل ــة بن اجلامع
التوصيــة بقبــول اســتقالة عضــو هيئــة التدريــس، ومــن يف حكمــه أو إحالتــه إىل . 3

التقاعــد املبكــر بنــاء علــى طلبــه.

د/ الندب واإلعارة  واإليفاد : 
ــات . 1 ــدى اجله ــة التدريــس، ومــن يف حكمــه للعمــل ل ــدب عضــو هيئ ــة بن التوصي

ــة. احلكومي
التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه.. 2
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التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة.. 3
التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة.. 4
التوصيــة بالســماح لعضــو هيئــة التدريــس بالســفر إلجــراء حبــوث يف جامعــة . 5

غــر جامعتــه خــال العطلــة الصيفيــة.

ثالثاً  : الطــــاب : 
 أ/  القبول والتسجيل :

ــق . 1 ــة وف ــارج اجلامع ــب خ ــها الطال ــي درس ــررات ال ــة املق ــى معادل ــة عل املوافق
القاعــدة التنفيذيــة للمــادة ) 42 ( مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة 

ــة.  اجلامعي
ــررات . 2 ــب املق ــى الطال ــية إذا أهن ــررات دراس ــب ملق ــة الطال ــى دراس ــة عل املوافق

ــم. ــس القس ــة جمل ــد توصي ــن )2( بع ــل م ــه أق ــرج وكان معدل ــة للتخ املطلوب
وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.. 3
اقتراح أعداد الطاب الذين سيتم قبوهلم سنوياً  . . 4
املوافقة على إعادة قيد الطالب.. 5
منــح الطالــب فرصــة رابعــة ملــن مل حيصــل عليهــا آليــاً  شــريطة أن يكــون هنــاك . 6

حتســن يف أداء الطالــب يف الفصلــني األخريــن وفقــاً  للقاعــدة التنفيذيــة للمــادة 
) 20 ( مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعيــة . 

 ب/ االختبارات : 
ــرة ال . 1 ــال فت ــل خ ــي بدي ــار هنائ ــة اختب ــب فرص ــاء الطال ــى إعط ــة عل املوافق

ــايل. ــل الت ــاوز الفص تتج
ــة . 2 ــرة ال تتجــاوز بداي ــة خــال فت ــح أوراق اإلجاب ــى إعــادة تصحي ــة عل املوافق

االختبــارات النهائيــة للفصــل التــايل وفــق القاعــدة التنفيذيــة للمــادة ) 39 ( من 
الئحــة االختبــارات.

حتديد درجة األعمال الفصلية.. 3
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املوافقــة علــى أن يكــون ضمــن االختبــار النهائــي للمقــرر اختبــار عملــي أو شــفوي . 4
بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم الــذي يتبعــه.

ــن . 5 ــة م ــررات العملي ــاث واملق ــدوات واألحب ــررات الن ــتثناء مق ــى اس ــة عل املوافق
ــررات. ــذه املق ــب يف ه ــاس الطال ــد قي ــرات وحتدي ــارات والتقدي االختب

تشكيل جلنة لتنظيم أعمال االختبار النهائي.. 6
وضع آلية لتطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية.. 7
التكليــف بوضــع أســئلة االختبــار النهائــي لبعــض املقــررات بنــاء علــى توصيــة . 8

رئيــس القســم.
إســناد تصحيــح االختبــارات إىل أعضــاء هيئــة تدريــس غــر أســتاذ املقــرر عنــد . 9

احلاجــة.
ــد عــن ثــاث . 10 ــي مبــا ال يقــل عــن ســاعة وال يزي ــار النهائ ــد مــدة االختب حتدي

ســاعات.
اقتراح مواعيد االمتحانات، ووضع التنظيمات اخلاصة بإجرائها.. 11
رفع احلرمان عن الطالب لدخول االختبار النهائي.. 12

 ج/ الدراسات العليا : 
التوصيــة بإضافــة شــروط للقبــول مبرحلــي املاجســتر، أو الدكتــوراه بنــاء علــى . 1

توصيــة القســم املختص.
التوصيــة بقبــول الطــاب لدراســة املاجســتر، أو الدكتــوراه يف غــر جمــال . 2

ــم. ــس القس ــة جمل ــى توصي ــاء عل ــم بن ختصصه
التوصيــة مبنــح الطالــب فرصــة إضافيــة واحــدة لفصــل دراســي واحــد، أو فصلني . 3

دراســيني حــداً  أعلى.
التوصيــة مبنــح الطالــب فرصــة إضافيــة ال تزيــد عــن فصلــني دراســيني بنــاء . 4

علــى تقريــر مــن املشــرف وعلــى توصيــة جملــس القســم.
التوصيــة بقبــول حتويــل الطالــب إىل الكليــة مــن جامعــة أخــرى معتــرف هبــا . 5

ــى توصيــة جملــس القســم ومراعــاة شــروط التحويــل .  ــاًء عل بن
التوصيــة مبعادلــة الوحــدات الدراســية الــي درســها الطالــب املحــول مــن جامعــة . 6

أخــرى معتــرف هبــا بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم . 



131

    
ية

يم
اد

ك
األ

 و
ية

يم
عل

لت
ن ا

ؤو
ش

 لل
ـة

عــــ
مـ

جا
 ال

ل
يــــ

ك
و

وضع ضوابط حتويل الطالب من ختصص إىل آخر داخل الكلية .. 7
التوصيــة باقتــراح املقــررات املطلوبــة للحصــول علــى الدبلــوم، ومســمى الشــهادة . 8

بنــاًء علــى اقتــراح جملــس القســم.
املوافقــة علــى االختبــارات البديلــة واملقــررات الــي تتطلــب دراســتها أكثــر مــن . 9

فصــل دراســي يف مقــررات الدراســات العليــا بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم .
ــة متخصصــة . 10 ــري وشــفوي شــامل تعقــده جلن ــار حتري ــة بإجــراء اختب التوصي

ــررات  ــع املق ــه مجي ــد إهنائ ــا بع ــات العلي ــب الدراس ــددة لطال ــد حم ــق قواع وف
ــس القســم. ــة جمل ــى توصي ــاًء عل ــة بن املطلوب

التوصيــة باملوافقــة علــى زيــادة إشــراف عضــو هيئــة التدريــس علــى الرســائل . 11
العلميــة إىل مخــس رســائل بنــاًء علــى توصيــة جملــس القســم. 

املوافقــة علــى حتديــد مشــرف بديــل علــى الرســالة يف حــال عــدم متكــن املشــرف . 12
مــن االســتمرار أو وفاتــه أو انتهــاء خدمتــه باجلامعــة بنــاًء علــى اقتــراح جملــس 

لقسم. ا
التوصيــة بتشــكيل جلنــة املناقشــة علــى الرســائل العلميــة بنــاًء علــى توصيــة . 13

جملــس القســم.
املوافقــة علــى برامــج الدراســات العليــا املقترحــة من األقســام، ورفعهــا إىل جملس . 14

عمــادة الدراســات العليا . 
املوافقــة علــى قبــول احلاصلــني علــى تقديــر ) جيــد ( يف بعــض برامــج الدراســات . 15

العليــا الــي حيددهــا جملــس اجلامعــة بنــاء علــى توصية جملــس القســم على أال 
يقــل معــدل الطالــب يف كل األحــول عــن جيدجــداً  يف مقــررات التخصــص ملرحلــة 
ــات  ــة الدراس ــن الئح ــادة ) 15 ( م ــة للم ــدة التنفيذي ــق القاع ــوس وف البكالوري

العليــا . 
املوافقــة علــى حتديــد املشــرف علــى رســالة الطالــب يف الدراســات العليــا بنــاء . 16

علــى توصيــة جملــس القســم . 

رابعاً  : البحث العلمي : 
تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بني أقسام الكلية والعمل على نشرها.
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ثانياً  :عمداء الكليات

االرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عمــداء الكليــات بوكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة 
واألكادمييــة مباشــرة عــدا كليــات وادي الدواســر والســليل وكليــة العلــوم والدراســات 

اإلنســانية حبوطــة بــي متيــم وكليــة التربيــة بالــدمل ويرتبــط بــه : 
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات . 	 
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع . 	 
وكيل الكلية للشؤون العاجية .) 1(	 
األقسام األكادميية . 	 
املجـلس الطابـــي . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مدير اإلدارة .	 
السكرتاريــة.	 

) 1( وكيل الكلية للشؤون العاجية لكلية طب األسنان .
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الهيكل التنظيمي : 

مجلس الكلية

وكيل الكلية للدراسات 

العليا  والبحث العلمي 

والجودة وخدمة المجتمع

عمـيـــد الكلية

وكيلة الكلية

 لشؤون الطالبات

وكيل الكلية للشؤون

 التعليمية واألكاديمية
األقسام األكاديمية

المجلس اإلستشاري المجلس الطالبي السكرتارية

مدير اإلدارة

وحدة اإلتصاالت اإلدارية

وحدة الشؤون المالية

وحدة الموارد البشرية

وحدة العالقات العامة واإلعالم
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مهام عمداء الكليات :  
ــة . 1 ــة واملالي ــة واإلداري ــة والبحثي ــة )التعليمي ــؤون الكلي ــى إدارة ش ــراف عل اإلش

ــة . ــا للجامع ــداف والسياســات العلي ــق األه ــة( مبــا حيق والثقافي
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
رئاســة جملــس الكليــة، ومتابعــة تنفيــذ قراراتــه بعــد املوافقــة عليهــا، وتســير . 3

أعمــال الكليــة اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة.
املوافقــة علــى حتويــل الطالــب مــن خــارج اجلامعــة وفــق القاعــدة  التنفيذيــة ) . 4

42 ( مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعيــة. 
املوافقــة علــى دراســة الطالــب زائــراً  وفــق القاعــدة التنفيذيــة للمــادة ) 50 ( من . 5

الئحة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعية. 
املوافقــة علــى تأجيــل قبــول الطالــب يف مرحلــة الدراســات العليــا وفــق املــادة ) . 6

21 ( مــن الائحــة املوحــدة للدراســات العليــا يف اجلامعــات وقاعدهتــا التنفيذيــة. 
املوافقــة علــى تأجيــل دراســة الطالــب يف مرحلة الدراســات العليــا وفق املـــــــادة . 7

) 22 ( مــن الائحــة املوحــدة الدراســات العليــا يف اجلامعــات وقاعدهتــا التنفيذيــة. 
املوافقــة علــى التحويــل مــن ختصــص إىل ختصــص آخــر يف الكليــة وفــق ضوابط . 8

ــس الكلية.  جمل
اعتماد نتائج االختبارات النهائية لطاب الكلية .  . 9

ترشــيح وكاء الكليــة، ورؤســاء األقســام، والرفــع إىل مديــر اجلامعــة وفقــاً  ملــا . 10
يقضــي بــه النظــام واللوائــح.

املوافقة على طلب التحاق منسويب العمادة بالدورات الداخلية واخلارجية. . 11
ــل، مبــا . 12 ــق اختصــاص كل وكي ــة وف ــه إىل وكاء الكلي تفويــض بعــض صاحيات

يســهم يف تيســر العمــل وتســريع اإلجــراءات وتســهيلها.
ــق . 13 ــة وف ــان الدائم ــراح اللج ــة ، واقت ــل الكلي ــن داخ ــة م ــان املؤقت ــكيل اللج تش

ــل. ــات العم متطلب
ــاً  . 14 ــاً  وأكادميي ــر األداء )إداري ــى تطوي ــاعدة عل ــج املس ــط والرام ــراح اخلط اقت

ــة.  ــس الكلي ــى جمل ــا عل ــة وعرضه ــاً ( واألنشــطة املختلف وحبثي
تزويــد مديــر اجلامعــة والوكيــل املرتبطــة بــه الكليــة بتقريــر ســنوي يتضمــن . 15

ــن شــاهنا  ــي م ــرز املقترحــات ال ــر العمــل، وأب أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطوي
ــتوى األداء. ــاء مبس االرتق
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حتديــد احتياجــات الكليــة مــن املــوارد البشــرية، واالحتياجــات املاديــة وطلــب . 16
تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا.

حتديد احتياجات الكلية يف جمال اختصاصه بالتنسيق مع اجلهات املعنية.. 17
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب الكليــة املرتبطــة بــه، . 18

ــات .  ــة والصاحي ــق األنظم وف
إهناء مهام منسويب الكلية. . 19
الصــرف مــن الســلفة املخصصــة الكليــة يف حــدود األغــراض املنصــوص عليهــا يف . 20

قــرار الســلفة.
الصــرف مــن مســتودعات الكليــة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكــد مــن . 21

ــامة التخزين. س
ــات . 22 ــاغ اجله ــة، وإب ــازات النظامي ــة باإلج ــويب الكلي ــع منس ــى متت ــة عل املوافق

ــاع؛  ــه، أو االنقط ــر عن ــل، أو التأخ ــرهتم العم ــن مباش ــة ع ــة يف اجلامع املختص
ــاً . ــزم نظام ــا يل ــاذ م الخت

ــاة . 23 ــع مراع ــه م ــل االتصــال ب ــن تقتضــي مصلحــة العم ــه، وم االتصــال بنظرائ
ــي.  ــتوى الوظيف املس

ــق . 24 ــى حتقي ــة، مبــا يســاعد عل ــط التنفيذي ــة والضواب ــات الداخلي وضــع التعليم
ــا. ــة وأهدافه ــر عــن رســالة اجلامع ــة، وتقــدمي خدماهتــا بصــورة تع رســالة الكلي

تقــومي أداء وكاء الكليــة، ورؤســاء األقســام األكادمييــة للكلية، ومديري ورؤســاء . 25
الوحــدات التابعــة له.

الرفــع باملســائل التأديبيــة فيمــا يتعلــق بالطلبــة ومنســويب الكلية وفقــاً  لألنظمة . 26
واللوائح.

ترشــيح جلــان مراجعــة مناهــج األقســام العلميــة والدراســية وتقوميهــا بصفــة . 27
دوريــة ومتابعــة تنفيــذ توصياهتــا بعــد إقرارهــا مــن املجالــس املختصــة.

اعتمــاد جــداول املحاضــرات والــدروس العمليــة املقدمــة مــن األقســام العلميــة . 28
بالكليــة.

إصدار القرارات الازمة لتنظيم أعمال االختبارات عند احلاجة إليها.. 29
حتديــد األعــداد املرشــحة للقبــول يف كل فصــل دراســي، بنــاء علــى مــا جتريــه . 30

ــن مث  ــة، وم ــس الكلي ــى جمل ــك عل ــرض ذل ــة، وع ــة ومراجع ــن دراس ــة م الكلي
ــة. ــه الكلي ــذي ترتبــط ب ــة ال ــل اجلامع ــى وكي العــرض عل
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املصادقــة علــى حماضــر جمالــس األقســام، أو إبــداء املاحظــة عليها خــال )15( . 31
يومــاً  مــن تاريــخ وصوهلــا إليــه، علــى أال يترتــب علــى ذلــك التزامــات ماليــة غــر 

متوفــرة يف ميزانيــة الكليــة، أو غــر موافــق عليهــا مســبقاً .
تفعيل دور جلان البحوث العلمية لدعم مسرهتا يف الكلية.. 32
وضــع الرامــج اخلاصــة الــي ميكــن أن تســهم هبــا الكليــة يف خدمــة املجتمــع، . 33

وتقــدمي املرئيــات والتوصيــات اخلاصــة بذلــك إىل وكيــل اجلامعــة الــذي ترتبط 
بــه الكليــة،  واإلشــراف علــى تنفيــذ مــا تقــره اجلامعــة هبــذا اخلصــوص ممــا 

خيــص الكليــة.
اقتــراح خطــة ســنوية لألعمــال واألنشــطة العلميــة والثقافيــة، والنــدوات . 34

واملؤمتــرات الــي تدخــل ضمــن اختصاصــات الكليــة وأنشــطتها، والــي مــن خاهلا 
ميكــن أن تســهم يف حتقيــق أهــداف اجلامعــة بالتنســيق مــع عمــادة شــؤون الطاب 

لعرضهــا علــى جملــس الكليــة.
اقتــراح مشــروع ميزانيــة الكليــة وإعــداد خططهــا اخلمســية، ومتابعــة تنفيذهــا . 35

والتنســيق يف ذلــك مــع كل مــن وكيــل اجلامعــة الــذي ترتبــط بــه الكليــة، وإدارات 
اجلامعــة املختصــة وعرضهــا علــى جملــس الكليــة .

التوصيــة بالتمديــد لعضــو هيئــة التدريــس بعــد انتهــاء اخلدمــة وفــق األنظمــة . 36
واللوائــح.

تنســيق أعمــال املجلــس االستشــاري للكليــة، وتنفيــذ توصياتــه مبــا ال يتعــارض . 37
مــع سياســة اجلامعــة وأنظمتهــا.

العمــل علــى تنميــة املــوارد املاليــة الذاتيــة للكليــة، وتعزيزهــا وحتســني صورهتــا . 38
الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة املــوارد الذاتيــة باجلامعــة.

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف الكلية.. 39
ــعوديني . 40 ــر الس ــس غ ــة التدري ــاء هيئ ــود أعض ــاء عق ــد وإهن ــة بتجدي التوصي

ــة.  ــح واألنظم ــق اللوائ ــام وف ــاء األقس ــع رؤس ــيق م بالتنس
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ثالثاً  :وكالء الكليات.
أ/ وكيل الكلية للشؤون التعليمية  واألكادميية : 

مهام وكيل الكلية للشؤون التعليمية  واألكاديمية: 

التنفيذيــة لائحــة الدراســات . 1 اللوائــح والقواعــد  اإلشــراف علــى تنفيــذ 
اجلامعيــة. للمرحلــة  واالختبــارات 

اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكادميية.. 2
ــة، . 3 ــام األكادميي ــة يف األقس ــية للطلب ــداول الدراس ــداد اجل ــى إع ــراف عل اإلش

والتنســيق مــع الكليــات األخــرى بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل 
ــة اجلــداول الدراســية. وجلن

ــع . 4 ــيق م ــة بالتنس ــة املختلف ــام الكلي ــى أقس ــة عل ــع الطلب ــى توزي ــراف عل اإلش
األقســام.

اإلشــراف علــى ســر االمتحانــات النهائيــة ، وذلــك بالتنســيق مــع األقســام . 5
األكادمييــة و عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل

ــني . 6 ــا وب ــة وإليه ــن الكلي ــل م ــول والتحوي ــط القب ــق ضواب ــى تطبي ــراف عل اإلش
ــة. ــام األكادميي األقس

ــة . 7 ــة، وجلــان األنشــطة الاصفي ــة الشــؤون الطابي ــى أعمــال جلن اإلشــراف عل
ــة. الطابي

اإلشراف على معادلة املقررات الدراسية.. 8
ــات . 9 ــك عملي ــة، وكذل ــن الدراس ــذار ع ــل واالعت ــات التأجي ــى طلب ــراف عل اإلش

ــرارات  ــة والق ــاً  لألنظم ــوس وفق ــة البكالوري ــة مرحل ــة لطلب ــذف واإلضاف احل
ــوص. ــذا اخلص ــادرة هب الص

اإلشراف على قوائم اخلرجيني.. 10
اإلشراف على فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية.. 11
توجيه الطلبة وإرشادهم وحل القضايا املتعلقة بالتحصيل األكادميي.. 12
تقــدمي تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن ســر العمــل بالوحــدات التابعــة لــه، . 13

وفقــاً  للمهــام املنوطــة بــه، والصعوبــات الــي تواجههــا.
التنسيق مع وحدات الكلية يف املجاالت ذات العاقة.. 14
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ــاً  . 15 ــا وفق ــة وبراجمه ــد املخصصــة بالوكال ــة والعه ــى الشــؤون املالي اإلشــراف عل
ــة. ــح واألنظم للوائ

القيام بأعمال أمانة جملس الكلية.. 16
متابعــة حتديــث موقــع الكليــة فيمــا خيــص وكالتــه والوحــدات اإلداريــة التابعة . 17

. هلا
تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.. 18
اقتراح تشكيل جلان األنشطة الطابية بالكلية.. 19
التوصيــة بزيــادة عــدد الطــاب يف الشــعب بعــد التنســيق مــع األقســام املعنيــة، . 20

وعمــادة القبــول والتســجيل.
ــب . 21 ــة حس ــارات البديل ــد واالختب ــادة القي ــد وإع ــات التمدي ــى طلب ــة عل املوافق

ــض. ــات التفوي ــك وصاحي ــة لذل ــح املنظم اللوائ
ــك . 22 ــة لذل ــح املنظم ــب اللوائ ــا حس ــع هب ــان والرف ــم احلرم ــى قوائ ــة عل املوافق

وصاحيــات التفويــض.
املوافقــة علــى قبــول األعــذار الطابيــة حســب احلاجــة إىل ذلــك وفقــاً  للوائــح . 23

واألنظمة.
التوصية باختيار وتعيني مشريف الوحدات واألقسام التابعة له.. 24
ــة . 25 ــل الوكال ــاص عم ــة يف اختص ــل اجلامع ــة داخ ــات ذات العاق ــة اجله خماطب

ــه. ونطاق
إصــدار القــرارات الداخليــة الــي يقتضيهــا ســر العمــل يف وكالــة الكليــة . 26

ووحداهتــا وفقــا ً لألنظمــة واللوائــح.
اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية ملنسويب الوحدات التابعة للوكالة.. 27
املوافقة على الصرف من ميزانية الوكالة وعهدهتا وفقاً  للوائح املنظمة.. 28
املوافقة على  فتح شعب جديدة بناء على طلب األقسام املعنية.. 29
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 ب/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي  واجلودة وخدمة املجتمع : 
مهــام وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي  والجــودة وخدمــة 

املجتمــع: 
ــة . 1 ــودة وخدم ــي واجل ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة للدراس ــة الكلي ــذ سياس تنفي

ــا. ــع ومتابعته املجتم
اإلشراف على تطوير شروط القبول بالدراسات العليا ومراجعته.. 2
اإلشراف على عمليات الدراسات العليا يف الكلية واختباراهتا وجلاهنا.. 3
التنسيق مع وحدات الكلية يف مجيع املجاالت ذات العاقة.. 4
اإلشــراف علــى فعاليــات الرنامــج التعريفــي لطلبــة الدراســات العليــا، ومتابعــة . 5

تنفيــذه.
اإلشراف على أنشطة قدرات الكلية يف جمال البحث العلمي وتطويرها.. 6
اإلشــراف علــى تطويــر إســتراتيجية البحــوث وخطتهــا، ووضــع آليــات تنفيذهــا . 7

يف الكليــة.
ــة . 8 ــع آلي ــا ووض ــع، وخطته ــة املجتم ــتراتيجية خدم ــر إس ــى تطوي ــراف عل اإلش

ــة.  ــا يف الكلي تنفيذه
اســتقبال احتياجــات األقســام مــن الباحثــني وأعضــاء هيئــة التدريــس واملعيديــن . 9

يف التخصصــات املختلفــة ومتابعــة ذلــك.
اإلشراف على متابعة أحوال مبتعثي الكلية يف اخلارج.. 10
اســتقبال قــرارات األقســام خبصــوص طلبــات طلبــة الدراســات العليــا، وإرســاهلا . 11

إىل عمــادة الدراســات العليــا بعــد اعتمادهــا مــن جملــس الكليــة.
اإلشــراف علــى طلبــات التأجيــل واالعتــذار عــن عــدم الدراســة، وكذلــك عمليــات . 12

احلــذف واإلضافــة وقوائــم احلرمــان وفقــاً  لألنظمــة والقــرارات الصــادرة هبــذا 
اخلصــوص لطلبــة الدراســات العليــا.

التنســيق مــع عمــادة البحــث العلمــي يف اجلامعــة واملؤسســات البحثيــة األخــرى . 13
فيمــا يتعلــق بإجــراء حبــوث أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة، واحلصــول علــى 

دعــم هلــا.
تقــدمي تقاريــر دوريــة لعميــد الكليــة عــن ســر العمــل بالوحــدات التابعــة لــه . 14

وفقــاً  للمهــام املناطــة بــه، والصعوبــات الــي تواجههــا.
اإلشراف على الوحدات التابعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية.. 15
مــا حيــال إليــه مــن موضوعــات ذات اختصــاص بالدراســات العليــا والبحــث العلمي . 16

بالكلية.
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متابعــة حتديــث موقــع الكليــة فيمــا خيــص وكالتــه والوحــدات اإلداريــة التابعة . 17
. هلا

تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.. 18
التنســيق مــع عمــادة الدراســات العليــا يف اجلامعــة فيمــا خيــص طــاب الدراســات . 19

. لعليا ا
إصــدار القــرارات الداخليــة الــي يقتضيهــا حســن ســر العمــل يف وكالــة الكليــة . 20

ووحداهتــا وفقــاً  لألنظمــة واللوائــح.
املوافقة على الصرف من ميزانية الوكالة وعهدهتا وفقاً  للوائح املنظمة.. 21
تكريس مفهوم اجلودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية.. 22
اإلشراف على تطبيق برنامج اجلودة بالكلية .. 23
اإلشراف على تنفيذ برنامج التقومي واالعتماد األكادميي.. 24
اإلشراف على إعداد اخلطط التطويرية واإلستراتيجية للكلية وتنفيذها.. 25
اإلشراف على جملس التطوير واجلودة بالكلية وللمجلس املهام التالية : . 26

ــة أ.  ــان اجلــودة يف املجــاالت األكادميي ــر ضم ــق معاي ــى تطبي اإلشــراف عل
ــة .  ــة وحــدات الكلي ــة بكاف واإلداري

نشــر املمارســات املميــزة يف جمــال ضمــان اجلــودة واالعتمــاد علــى األقســام ب. 
والرامــج األكادمييــة بالكلية . 

اإلشــراف علــى القيــاس الــدوري لرضــا األطــراف املعنيــة عــن أداء الكليــة ج. 
وأنشــطتها ومتابعــة اإلجــراءات التحســينية . 

ــة، د.  ــج األكادميي ــة/ الرام ــا الكلي ــي تتبناه ــرات األداء ال ــة مؤش مناقش
وكذلــك املقارنــات املرجعيــة والرفــع هبــا إىل اللجنــة العليــا ملؤشــرات األداء 

للدراســة واالعتمــاد . 
ــودة ه.  ــان اجل ــص ضم ــا خي ــودة فيم ــر واجل ــادة التطوي ــع عم ــيق م التنس

واالعتمــاد األكادميــي الــدويل والوطــي. 
مراجعــة التقاريــر الدوريــة للكليــة/ الرامــج والرفــع هبــا ملجلــس الكليــة و. 

العتمادهــا. 
مناقشــة خطــط التحســني للرامــج األكادمييــة يف ضــوء نتائــج التقييمــات ز. 

وماحظــات املراجعــني ) الداخليــة واخلارجيــة ( واعتمادهــا والرفــع هبــا 
إىل جملــس الكليــة . 
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القيام بأعمال أمانة املجلس االستشاري للكلية . . 27
دراســة الصعوبــات أو املشــكات الــي تواجــه برامــج التطويــر واجلــودة واقتــراح . 28

احللــول هلــا.
حتديــد االحتياجــات التدريبيــة املتخصصــة ألعضاء هيئــة التدريس يف األقســام . 29

األكادمييــة بالكليــة والتنســيق مع اجلهــات ذات العاقــة باجلامعة .
ــدورات . 30 ــى املشــاركة يف حضــور ال ــس وتشــجيعهم عل ــة التدري حــث أعضــاء هيئ

والرامــج التدريبيــة وورش العمــل الــي تقــدم مــن اجلهــات ذات العاقــة 
باجلامعــة.

اإلشــراف علــى إعــداد خطــة لتطويــر مهــارات منســويب الكليــة مــن أعضــاء هيئة . 31
التدريــس واملوظفــني والطلبــة والتنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة باجلامعة.

التخطيــط واإلشــراف علــى اســتخدام التقنيــات والتعليــم اإللكتــروين والوســائط . 32
التعليميــة والتعليــم عــن بعــد يف التعليــم والتعلــم داخــل الكليــة.

اإلشــراف علــى إعــداد التقريــر الســنوي للكليــة وتوزيعــه علــى اجلهــات املختصــة . 33
بعــد إقــراره مــن العميــد.

متابعة تطوير املرافق التعليمية بالكلية وحتديث املعامل.. 34
وضــع النظــام الداخلــي للعمــل يف التطويــر واجلــودة واالختصاصــات والتوصيــف . 35

العــام لواجبــات العاملــني هبــا وكيفيــة التنســيق بــني الوحــدات التابعــة لــه.
ــق . 36 ــا وف ــة وبراجمه ــة للوكال ــد املخصص ــة والعه ــؤون املالي ــى الش ــراف عل اإلش

اللوائــح واألنظمــة.
ما حيال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالتطوير واجلودة.. 37
تنفيــذ نشــاطات جوائــز اإلبــداع والتميــز يف األداء األكادميي والبحثــي والوظيفي . 38

يف الكليــة ومتابعة.
مراجعة اخلطة اإلستراتيجية اخلاصة بالكلية.. 39
وضــع اخلطــط املرحليــة املناســبة للمراجعــة الدوريــة ملعايــر اجلــودة املعتمــدة . 40

ــة  ــدات اإلداري ــة والوح ــام األكادميي ــتمر يف أداء األقس ــني املس ــان التحس لضم
بالكليــة.
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ــة . 41 ــاء الكلي ــا عم ــتوى رض ــات ومس ــات ومتطلب ــى توقع ــرف عل ــة للتع ــع آلي وض
)الداخليــني واخلارجيــني( وإباغهــا إىل كل األقســام األكادمييــة والوحــدات 

اإلداريــة ذات العاقــة.
ــة التدريــس، ومســاعدته . 42 ــر األداء التدريســي لعضــو هيئ ــذ تقــومي وتطوي تنفي

لتحقيــق التميــز املهــي والعلمــي ومتابعــة ذلــك .
يرشح ويوصي باختيار وتعيني مشريف الوحدات واألقسام التابعة له.. 43
ــة . 44 ــل الوكال ــاص عم ــة يف اختص ــل اجلامع ــة داخ ــات ذات العاق ــة اجله خماطب

ــا. ونطاقه

ج/ وكيلة الكلية لشؤون الطالبات : 
مهام وكيلة الكلية لشؤون الطالبات   : 

اإلشراف على تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للكلية فيما خيص الطالبات.. 1
ــة . 2 ــة واملالي ــة واإلداري ــة والبحثي ــة التعليمي ــؤون الكلي ــى إدارة ش ــراف عل اإلش

ــات. ــص الطالب ــا خي ــة فيم والثقافي
تنسيق عاقات الكلية داخل اجلامعة فيما خيص الطالبات وتطويرها.. 3
ــة . 4 ــة واإلداري ــة والبحثي ــة التعليمي ــات الكلي ــر كل متطلب ــى توف ــراف عل اإلش

ــات. ــص الطالب ــا خي ــة فيم واملالي
اإلشراف على أداء األقسام األكادميية يف شؤون الطالبات.. 5
املحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة واملنقولة يف أقسام الطالبات.. 6
العمــل علــى إقامــة عاقــات متميــزة مــع مؤسســات املجتمــع املختلفــة بالتنســيق . 7

مــع اجلهــات ذات االختصــاص.
العمل على حتسني الصورة الذهنية للكلية يف جمال اختصاصها.. 8
تنفيذ قرارات جملس الكلية ومتابعتها يف جمال اختصاصها.. 9

تطوير العمل يف أقسام الطالبات إدارياً  وأكادميياً .. 10
تنســيق العاقــة اإلداريــة والتنظيميــة مــع عميــد ووكاء ورؤســاء أقســام الكليــة . 11

وتنظيمهــا كل يف جمــال اختصاصــه الوظيفــي مبــا خيــص أقســام الطالبــات.
ــي يف أقســام . 12 ــة شــاملة عــن ســر الدراســة واألداء الوظيف ــر دوري إعــداد تقاري

ــة. ــد الكلي ــا إىل عمي ــات وتقدميه الطالب
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متابعــة حتديــث موقــع الكليــة فيمــا خيــص وكالتهــا والوحــدات اإلداريــة التابعة . 13
. هلا

تنفيذ ما يكلفها به عميد الكلية من أعمال.. 14
اقتراح جلان أنشطة الطالبات بالكلية.. 15
املوافقــة علــى زيــادة عــدد الطالبــات يف الشــعب بالتنســيق مــع األقســام املعنيــة، . 16

وعمــادة القبــول والتســجيل.
املوافقــة علــى قوائــم احلرمــان للطالبــات والرفــع هبــا حســب اللوائــح املنظمــة . 17

ــات التفويــض. ــك وصاحي لذل
املوافقــة علــى قبــول األعــذار للطالبــات حســب احلاجــة إىل ذلــك وفقــاً  للوائــح . 18

واألنظمــة.
التوصية باختيار وتعيني مشرفات الوحدات واألقسام التابعة هلا.. 19
ــة . 20 ــل الوكال ــاص عم ــة يف اختص ــل اجلامع ــة داخ ــات ذات العاق ــة اجله خماطب

ــا. ونطاقه
اصــدار القــرارات الداخليــة الــي يقتضيهــا ســر العمــل يف وكالــة الكليــة . 21

ووحداهتــا وفقــا ً لألنظمــة واللوائــح.
املوافقة على الصرف من ميزانية الوكالة وعهدهتا وفقاً  للوائح املنظمة.. 22
اقتــراح فتــح شــعب جديــدة للطالبــات بنــاًء على طلــب األقســام املعنية بالتنســيق . 23

مــع وكيل الكليــة للشــؤون التعلميــة واألكادميية. 
تقومي أداء اإلداريات يف الكلية . . 24
اعتماد اإلجازات االعتيادية واالضطرارية لإلداريات يف الكلية. . 25

 د/ وكيل الكلية للشؤون العاجية بكلية طب األسنان: 
مهام  وكيل الكلية للشؤون العالجية بكلية طب األسنان: 

اإلشراف على إدارات العيادات وتوجيه الطلبة وإعدادهم يف ما خيص ذلك .. 1
تقــدمي تقاريــر دوريــة عــن الشــؤون العاجيــة، والوحــدات التابعــة هلــا يف الكلية . 2

وفقــا للمهــام املحــددة والعقبــات املوجودة .
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التنســيق مــع األقســام يف الكليــة والوحــدات ذات العاقــة يف مــا خيــص األمــور . 3
العاجيــة والتعليميــة يف عيــادات الكليــة .

تنفيذ ما يوكل للوكيل من أعمال عن طريق عميد الكلية، وجملس الكلية .. 4
التوصية بتعيني مشريف وحدات الشؤون العاجية واألعضاء التابعني هلا .. 5
ــة . 6 ــة آلي ــررات، ومتابع ــب املق ــادات حس ــاب يف العي ــع الط ــى توزي ــراف عل اإلش

ــاج . ــة الع ــى وأحقي ــتقبال املرض اس
ــارك . 7 ــكادر املش ــادات للطــاب، وال ــل العي ــات يف عم ــط املخالف وضــع الئحــة ضب

ــد احلاجــة.   ــا عن وعــاج املرضــى وتطبيقه
الصاحيــة بصــرف املبالــغ مــن العهــد اخلاصــة بوكالة الشــؤون العاجيــة حلاجة . 8

الطــاب والعيــادات من مــواد تعليميــة وأجهزة.  
تطبيــق مقاييــس ومعايــر اجلــودة املعتمــدة واالســتناد عليهــا يف عــاج املرضــى . 9

يف عيــادات كليــة طــب األســنان مــن قبــل الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس يف 
الكليــة. 

اإلشــراف علــى وحــدة تدريــب أطبــاء االمتيــاز، وتــرأس جلنــة اإلشــراف علــى . 10
برنامــج االمتيــاز مبــا يف ذلــك التواصــل مــع مراكــز التدريــس، ومتابعــة طــاب 

الكليــة وتلبيــة احتياجاهتــم. 
اإلشــراف علــى إدارة التمويــن الطــي واملســتودعات والتنســيق مــع أقســام الكليــة . 11

لتلبيــة احتيــاج العمليــة التعليميــة يف عيــادات الكليــة.
التفويض بصرف املواد واألدوات من مستودع الكلية لتلبية حاجة العيادات .. 12
 اإلشراف على تطبيق املعاير األخاقية يف عيادات الكلية .. 13
اإلشــراف علــى وحــدة مكافحــة العــدوى وســامة املرضــى والتنســيق مــع اجلهــات . 14

املعنيــة يف اجلامعــة لرفــع األداء واجلــودة. 
إعــداد كراســة املواصفــات للتمويــل الطي بالتنســيق مع اجلهــات ذات االختصاص . 15

باجلامعة . 
دراســة العــروض املقدمــة لتنفيــذ األعمــال واملشــتريات بالتنســيق مــع اجلهــات . 16

ــة . ــاص باجلامع ذات االختص
اعتمــاد تقــومي أداء أطبــاء االمتيــاز، ومنحهــم شــهادة إكمــال برنامــج التدريــب . 17

بالتنســيق مــع عميــد الكليــة .
ــادات ومرفقاهتــا، . 18 ــا العي ــة الــي حتتاجه ــال الصيان ــة أعم ــى متابع اإلشــراف عل
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ــزم بذلــك . ومبــى الكليــة وتكليــف مــن يل
اإلشــراف علــى تطبيــق اإلجــراءات املطلوبــة خبصــوص حــاالت الطــوارئ الطبية . 19

بالعيــادات والتنســيق يف ذلــك مــع اجلهــات واللجــان املعنيــة يف اجلامعة. 
متابعــة معامــل التدريــب مــا قبــل الســريري بالكليــة، وتلبيــة احتياجاهتــا مــن . 20

مــواد وتطبيــق معايــر اجلــودة .
اإلشــراف علــى أداء معمــل حــاالت الطــاب املتعاقــد معــه مــن اجلامعــة وتقييــم . 21

جــودة عملــه وســره .
الرفــع لعميــد الكليــة باحتياجــات عيــادات الكليــة ومعاملهــا مــن كــوادر وأدوات . 22

ــة. ــادات وعقــود الصيان وأجهــزة واخلدمــات املســاندة يف العي

رابعاً  : مجلس القسم )1( :
يتألــف جملــس القســم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه، ولــكل قســم صاحيــات يف 

الشــؤون العلميــة واملاليــة واإلداريــة يف حــدود األنظمــة واللوائــح. 
أوالً  : مهام جملس القسم :

وضــع اخلطــة اإلســتراتيجية للقســم مبــا يتوافــق مــع اخلطــط اإلســتراتيجية . 1
للكليــة متضمنــة مــا يلــي : 

أ. إستراتيجية البحث العلمي بالقسم .
ب. إستراتيجية تطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي بالقسم .

ج. إستراتيجية الدراسات العليا بالقسم. 
د. إستراتيجية النشاط الطايب املنهجي والامنهجي للقسم.

هـ. إستراتيجية االبتعاث والتدريب ملنسويب القسم . 
يقتــرح علــى جملــس الكليــة خطــة الدراســة، واملناهــج الدراســية، والكتــب . 2

الدراســية،  واملراجــع واجلــداول الدراســية وفقــاً  للمــادة ) 43 ( مــن نظــام جملــس 
ــم العــايل واجلامعــات ولوائحــه التنفيذيــة. التعلي

التوصيــة بابتعــاث املعيديــن واملحاضريــن بالقســم والتمديــد هلــم وإهنــاء . 3
ابتعاثهــم.

)1( املادة احلادية واألربعون من نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه. 



146

التوصية باملوافقة على تغير املبتعث لتخصصه، أو جامعته، أو بلد الدراسة. . 4
ــد مضــي . 5 ــن يف دراســتهم بع ــي القســم املتعثري ــة مبتعث ــر عــن حال ــع بتقري الرف

ــدة. نصــف امل
إعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن وضــع االبتعــاث يف القســم يتــم رفعــه ملجلــس . 6

الكليــة. 
التوصيــة باملوافقــة علــى الرحلــة العلميــة للمبتعــث بنــاًء علــى توصيــة املشــرف، . 7

وتأييــد امللحــق الثقــايف .
ــر . 8 ــه، أو مق ــث إذا غــر ختصصــه، أو جامعت ــاف خمصصــات املبتع ــة بإيق التوصي

دراســته مــن دون موافقــة جملــس القســم، أو إذا مل يســتطع أن يواصــل الدراســة 
وفقــا للتقاريــر املتعلقــة بســر دراســته، أو إذا خالــف األنظمــة أو التعليمــات، أو 
امتنــع عــن تنفيذهــا، أو إذا مل حيصــل علــى املؤهــل املطلــوب يف املــدة املحــددة، أو 

ثبــت توقفــه عــن الدراســة، أو تــرك مقــر الدراســة دون عــذر مقبــول.
ــم، . 9 ــن، وإعارهت ــن، واملحاضري ــس، واملعيدي ــة التدري ــاء هيئ ــني أعض ــراح تعي اقت

ــم. ــم، وترقياهت وندهب
التوصيــة بالتعيــني علــى رتبــة أســتاذ مســاعد مــن دون اشــتراط احلصــول علــى . 10

ــق  ــوراه وف ــا درجــة الدكت ــح فيه ــي ال متن ــوراه يف التخصصــات ال درجــة الدكت
ــح . الضوابــط املحــددة يف األنظمــة واللوائ

ــدل وحــدات تدريســية إذا زاد عــدد الوحــدات التدريســية . 11 ــة بصــرف ب التوصي
ــم مــن داخــل اجلامعــة، عــن النصــاب  ــة التدريــس ومــن يف حكمه ألعضــاء هيئ

املقــرر.
التوصيــة حبصــول عضــو هيئــة التدريــس علــى إجــازة تفــرغ علمــي ملــدة عــام . 12

ــرغ  ــه بإجــازة تف ــن متتع ــه، أو م ــن تعيين ــد مضــي مخــس ســنوات م دراســي، بع
علمــي ســابقة، أو ملــدة فصــل دراســي واحــد بعــد مضــي ثــاث ســنوات مــن تعيينه، 

أو مــن متتعــه بإجــازة تفــرغ علمــي ســابقة.
النظــر يف التقريــر املقــدم عــن إجنــازات عضــو هيئــة التدريــس خــال التفــرغ . 13

العلمــي . 
ــر . 14 ــار غ ــة مستش ــس بصف ــة التدري ــو هيئ ــل عض ــى عم ــة عل ــة باملوافق التوصي

متفــرغ، أو التجديــد لــه يف اجلهــات احلكوميــة، أو القطــاع اخلــاص، أو املنظمــات 
ــة .  ــة أو الدولي اإلقليمي

التوصيــة باملوافقــة علــى مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس يف املؤمتــرات والنــدوات . 15
الــي تعقــد داخــل اململكــة أو خارجهــا. 
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التوصيــة بتوظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس غــر الســعوديني ممــن جتــاوز احلــد . 16
ــاتذة،  ــنوات لألس ــر س ــدود عش ــة( يف ح ــنة ميادي ــتني س ــر ) س ــى للعم األعل
ــنوات  ــاث س ــاعدين، وث ــاتذة املس ــنوات لألس ــس س ــاركني، ومخ ــاتذة املش واألس

ــات األخــرى. للفئ
التوصية حبضور عضو هيئة التدريس مؤمتراً  أو ندوة علمية. . 17
التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه من القسم وإليه.. 18
التوصيــة مبنــح األســتاذ غــر املتفــرغ مكافــأة تعــادل أول مربــوط الرتبــة . 19

العلميــة الــي كان عليهــا، فــإن مل يكــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســابقني 
حيــدد جملــس اجلامعــة مقــدار املكافــأة مبــا ال يتجــاوز أول مربــوط رتبــة أســتاذ 

مســاعد.
التوصيــة باالســتعانة بغــر املوظفــني مــن الكفــاءات الســعودية املتميزة مــن خارج . 20

اجلامعــة للقيــام بالتدريس.
ــات . 21 ــدى اجله ــل ل ــه للعم ــن يف حكم ــس وم ــة التدري ــدب عضــو هيئ ــة بن التوصي

ــة. احلكومي
 التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه.. 22
التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس يف مهمة علمية خارج مقر اجلامعة.. 23
التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج اململكة.. 24
التوصيــة بالســماح لعضــو هيئــة التدريــس بالســفر إلجــراء حبــوث يف جامعــة . 25

غــر جامعتــه خــال العطلــة الصيفيــة.
النظــر يف ترقيــة عضــو هيئــة تدريــس ، وترشــيح عدد مــن املحكمــني املتخصصني . 26

ال يقــل عددهــم عــن مثانية .
ــق . 27 ــة وف ــارج اجلامع ــب خ ــها الطال ــي درس ــررات ال ــة املق ــى معادل ــة عل املوافق

القاعــدة التنفيذيــة للمــادة ) 42 ( مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة 
ــة.  اجلامعي

ــررات . 28 ــب املق ــى الطال ــية إذا أهن ــررات دراس ــب ملق ــة الطال ــى دراس ــة عل التوصي
ــن )2(. ــل م ــه أق ــرج وكان معدل ــة للتخ املطلوب

املوافقــة علــى اســتكمال الطالــب متطلبــات أي مقــرر يف الفصــل الدراســي التــايل . 29
ــة  ــة الدراس ــن الئح ــادة ) 25 ( م ــق امل ــادة وف ــدرس امل ــة م ــى توصي ــاًء عل بن

ــة .  ــة اجلامعي ــارات للمرحل واالختب
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اعتمــاد تقاريــر املقــررات والتقريــر الســنوي للرنامــج والدراســة الذاتيــة . 30
للرنامــج.  

وضع ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه. . 31
اقتراح أعداد الطاب الذين سيتم قبوهلم سنوياً  . . 32
اقتراح مواعيد االمتحانات، ووضع التنظيمات اخلاصة بإجرائها.. 33
اقتــراح حتديــد درجــة األعمــال الفصليــة مــا بــني 40% إىل 60% مــن الدرجــة . 34

النهائيــة للمقــرر. 
املوافقــة علــى أن يكــون مــن ضمــن االختبــار النهائــي للمقــررات اختبــار عملــي أو . 35

شفوي. 
ــن . 36 ــة م ــررات العملي ــدوات واألحبــاث واملق ــررات الن ــتثناء مق ــى اس ــة عل التوصي

ــرات.  ــارات والتقدي االختب
التوصيــة بتحديــد مــدة االختبــار النهائــي مبــا ال يقــل عــن ســاعة، وال يزيــد عن . 37

ــاعات .  ثاث س
التوصية بإضافة شروط للقبول مبرحلي املاجستر أو الدكتوراه .. 38
التوصيــة بقبــول الطــاب لدراســة املاجســتر، أو الدكتــوراه يف غــر جمــال . 39

ختصصــه.
التوصيــة مبنــح الطالــب فرصــة إضافيــة واحــدة لفصــل دراســي واحــد أو فصلني . 40

دراســني حــداً  أعلــى . 
التوصيــة مبنــح الطالــب فرصــة إضافيــة ال تزيــد عــن فصلــني دراســيني بنــاء . 41

علــى تقريــر مــن املشــرف .
التوصيــة بقبــول حتويــل الطالــب إىل القســم مــن جامعــة أخــرى معتــرف هبــا، مع . 42

مراعــاة شــروط التحويل.
التوصيــة مبعادلــة الوحــدات الدراســية الــي درســها الطالــب املحــول مــن جامعــة . 43

أخــرى معتــرف هبــا.
التوصيــة بتحويــل الطالــب مــن ختصــص إىل آخــر داخــل اجلامعــة، مــع مراعــاة . 44

شــروط القبــول وأي شــروط أخــرى يراهــا القســم ضروريــة.
اقتراح املقررات املطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.. 45
التوصيــة باملوافقــة علــى االختبــارات البديلــة واملقــررات الــي تتطلــب دراســتها . 46
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أكثــر مــن فصــل دراســي يف مقــررات الدراســات العليــا.
التوصيــة بإجــراء اختبــار حتريــري وشــفوي شــامل تعقــده جلنــة متخصصة وفق . 47

قواعــد حمــددة لطالــب الدراســات العليــا بعــد إهنائه مجيــع املقــررات املطلوبة.
ــة إىل . 48 ــى الرســائل العلمي ــة التدريــس عل ــادة إشــراف عضــو هيئ ــة بزي التوصي

مخــس رســائل. 
اقتــراح مشــرف بديــل علــى الرســالة يف حــال عــدم متكــن املشــرف مــن االســتمرار . 49

أو وفاتــه أو انتهــاء خدمتــه باجلامعــة.
التوصية بتشكيل جلنة املناقشة على الرسائل العلمية.. 50
التوصيــة باملوافقــة علــى قبــول احلاصلــني علــى تقديــر ) جيــد ( يف بعــض برامج . 51

ــب يف كل األحــوال عــن  ــدل الطال ــل مع ــى أال يق ــا يف القســم عل الدراســات العلي
جيدجــداً  يف مقــررات التخصــص ملرحلــة البكالوريــوس وفــق القاعــدة التنفيذية 

للمــادة ) 15 ( مــن الئحــة الدرســات العليــا . 
التوصية بتحديد املشرف على رسالة الطالب يف الدراسات العليا. . 52
تشجيع إعداد البحوث العلمية . . 53

ثانياً  : مهام رؤساء األقسام : 
رئاسة جملس القسم ومتابعة تنفيذ قراراته بعد اعتمادها . . 1
إدارة الشــؤون العلميــة واإلداريــة واملاليــة واألنشــطة بالقســم، وشــؤون البحــث . 2

العلمــي والدراســات العليــا يف حــدود اللوائــح واألنظمــة. 
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة وجملس الكلية فيما يتعلق بالقسم. . 3
إعــداد تقريــر ســنوي شــامل عــن ســر العمــل يف القســم وشــؤون التعليــم فيــه . 4

وســائر أوجــه النشــاط، واالحتياجــات بالقســم، والرفــع بذلــك إىل عميــد 
ــة .             الكلي

ــم، . 5 ــر األداء األكادميــي بالقس ــأهنا تطوي ــن ش ــي م ــج ال وضــع اخلطــط والرام
وإجــراء املراجعــة الدوريــة هلــا، مبــا ال يتعــارض مــع الصاحيــات املفوضــة لغره، 

والرفــع لعميــد الكليــة بعــد عرضهــا علــى جملــس القســم . 
اقتــراح اجلــداول الدراســية وتوزيــع املحاضــرات، وجــداول االختبــارات اخلاصــة . 6

بالقســم التابــع لــه، ورفعهــا ملجلــس الكليــة بعــد موافقــة جملــس القســم وفقــاً  
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للمــادة ) 43 ( مــن نظــام جملــس التعليــم العــايل واجلامعــات ولوائحــه التنفيذيــة. 
اقتــراح وضــع أســئلة االختبــار النهائــي لبعــض املقــررات، وعرضهــا علــى جملــس . 7

الكليــة وفقــا ً للمــادة ) 33 ( مــن الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعيــة 
اقتــراح إســناد تصحيــح االختبــار إىل أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس غــر أســتاذ . 8

ــى جملــس الكليــة وفقــاً  للمــادة ) 34 ( مــن  ــا عل املقــرر عنــد احلاجــة، وعرضه
الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعيــة.

دراسة مشروعات البحوث العلمية، وعرضها على جملسي القسم والكلية . . 9
اقتــراح خطــة الدراســة واملناهــج الدراســية، والكتــب واملراجــع بعــد عرضهــا على . 10

جملــس القســم ورفعهــا إىل جملــس الكليــة . 
ــر . 11 ــة س ــم ومتابع ــاب يف القس ــي للط ــاد األكادمي ــة اإلرش ــى عملي ــراف عل اإلش

ــات  ــع اجله ــك بالتنســيق م ــني، وذل ــراح املرشــدين األكادميي ــه، واقت الدراســة في
ذات العاقــة . 

اقتــراح األعــداد والشــروط اخلاصــة للقبــول يف القســم العلمــي، وحســب الطاقــة . 12
االســتيعابية، والرفــع لعميــد الكليــة بعــد عرضهــا علــى جملس القســم. 

املصادقة على كشوف رصد الدرجات ملقررات القسم . . 13
ــى . 14 ــا عل ــه، وعرضه ــة لطــاب القســم وطالبات ــج النهائي ــرار النتائ ــة بإق التوصي

ــة .  ــس الكلي ــس القســم ، مث جمل جمل
املشــاركة يف اختيــار املعيديــن واملحاضريــن وأعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني . 15

واملتعاقديــن املرشــحني للعمــل بالقســم وفــق األنظمــة والضوابــط املنظمــة لذلــك.
إعــداد تقاريــر األداء الوظيفــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم . 16

واملوظفــني اإلداريــني بســكرتارية القســم ورفعهــا لعميــد الكليــة. 
ــازات . 17 ــن اإلج ــا م ــة وغره ــة واالعتيادي ــازات االضطراري ــح اإلج ــة مبن التوصي

النظاميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس واملحاضريــن واملعيديــن الســعوديني، وغــر 
الســعوديني، والفنيــني واملوظفــني اإلداريــني واملســتخدمني والعمــال التابعــني 
للقســم، ورفعهــا لعميــد الكليــة علــى أن تســتكمل إجــراءات اإلجــازات قبــل التمتع 

هبــا .
اإلبــاغ عــن مباشــرة منســويب القســم التابــع لــه بعــد عودهتــم مــن اإلجــازات، . 18

وكذلــك إبــاغ اجلهــات املختصــة يف اجلامعــة عــن حــاالت التأخــر والغيــاب، ومــا 
يقــع مــن خمالفــات أو تقصــر الختــاذ مــا تقتضيــه األنظمــة والتعليمــات . 
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متابعة احتياجات القسم املختلفة والكتابة هبا لعميد الكلية . . 19
التوصيــة باملوافقــة علــى طلــب اجلهــات احلكوميــة يف جمــال االســتعانة بأعضــاء . 20

ــم مــن الســعوديني مــن منســويب القســم بإلقــاء  هيئــة التدريــس ومــن يف حكمه
املحاضــرات أو االشــتراك يف النــدوات واملؤمتــرات أو احللقــات الــي تنظمهــا تلــك 
اجلهــات علــى مســؤوليتها، علــى أن ال يؤثــر ذلــك يف أدائهــم بالقســم، وذلــك وفــق 

اللوائــح املنظمــة لذلــك.
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ــي: يرتبــط عميــد كليــة الطــب البــرشي بوكيــل  ــاط التنظيم اإلرتب

ــه : ــط ب ــارشة، ويرتب ــة مب ــة واألكادميي ــؤون التعليمي ــة للش الجامع
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع.             
األقسام األكادميية .                        	    املجلس الطايب . 	 
املجلس االستشاري .                         	    مدير اإلدارة . 	 
السكرتارية . 	 

اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة طــب األســنان بوكيــل 
ــه : ــط ب ــارشة، ويرتب ــة مب ــة واألكادميي ــؤون التعليمي ــة للش الجامع

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيل الكلية للشؤون العاجية.              	    األقسام األكادميية . 	 
املجلس الطايب .                               	    املجلس االستشاري . 	 
مدير اإلدارة .                                   	   السكرتارية . 	 

كليــة الطــب*

كلية طب األسنان*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(



153

    
ية

يم
اد

ك
األ

 و
ية

يم
عل

لت
ن ا

ؤو
ش

 لل
ـة

عــــ
مـ

جا
 ال

ل
يــــ

ك
و

اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة الصيدلــة بوكيــل الجامعة 
للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة مبــارشة، ويرتبــط به :

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .	 
املجلس الطايب .	 
مدير اإلدارة .	 

كليـــة الصيدلـة*

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج* 

الطبيــة  العلــوم  كليــة  عميــد  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 
التطبيقيــة بوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة 

مبــارشة، ويرتبــط بــه :
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .       	    األقسام األكادميية . 	 
املجلس الطايب .                         	   املجلس االستشاري . 	 
مــديــر اإلدارة .                         	    السكرتارية.	 

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(

األقسام األكادميية . 	 
املجلس االستشاري . 	 
السكرتارية . 	 
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بوكيــل  الهندســة  كليــة  عميــد  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 
ــه : ــط ب ــارشة، ويرتب ــة مب ــة واألكادميي ــؤون التعليمي ــة للش الجامع

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
األقسام األكادميية .           	    املجلس الطايب . 	 
املجلس االستشاري .            	    مدير اإلدارة . 	 
السكرتارية. 	 

وعلــوم  هندســة  كليــة  عميــد  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 
واألكادمييــة  التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  بوكيــل  الحاســب 

: بــه  ويرتبــط  مبــارشة، 
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .     	 
املجلس الطايب .	 
مدير اإلدارة . 	 

كلية الهندسة بالخرج*

كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(

األقسام األكادميية .  	 
املجلس االستشاري .   	 
السكرتارية .	 
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كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج*

اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة العلــوم والدراســات 
التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  بوكيــل  بالخــرج  اإلنســانية 

: بــه  ويرتبــط  مبــارشة،  واألكادمييــة 
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .	 
املجلس الطايب .	 
مديــــر اإلدارة .	 

ــرج  ــامل بالخ ــة إدارة األع ــد كلي ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب
مبــارشة،  واألكادمييــة  التعليميــة  للشــؤون  الجامعــة  بوكيــل 

ــه : ــط ب ويرتب
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .	 
األقسام األكادمييـة .	 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج* 

كلية إدارة األعامل بالخرج* 

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(

املجــلس الطابـــي .	 
السكرتارية .	 

األقسام األكادميية . 	 
املجلس االستشاري . 	 
السكرتارية . 	 
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة الرتبيــة بوكيــل الجامعــة 
للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة مبــارشة، ويرتبــط بــه :

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .   	
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع.   	

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .  	
املجلس الطايب .   	
مديــــر اإلدارة .  	

بوكيــل  املجتمــع  كليــة  عميــد  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 
ــه : ــط ب ــارشة، ويرتب ــة مب ــة واألكادميي ــؤون التعليمي ــة للش الجامع

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .   	
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع.   	

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .   	
املجلس الطابـي .  	
مديـــــر اإلدارة .  	

كليـة الرتبيـة بالـخـــرج*

كليـة املجتمـع بالخـرج*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(

األقسام األكادميية . 	 
املجلس االستشاري . 	 
السكرتارية . 	 

األقسام األكادميية . 	 
املجلس االستشاري . 	 
السكرتارية . 	 
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ــل  ــامل بوكي ــة إدارة األع ــد كلي ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب
الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة  مبــارشة،  

ويرتبط به :
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .   	

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع.  	
املجلس الطايب .  األقسام األكادميية .            	   	

مدير اإلدارة .  املجلس االستشاري .             	   	
السكرتارية .   	

اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة العلــوم والدراســات 
اإلنســانية بوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة 

مبــارشة، ويرتبــط بــه :
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .   	

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع.   	
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .   	

املجلس الطايب .  	
مدير اإلدارة .  	

كلية إدارة األعامل بحوطـة بني متيـم* 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(

األقسام األكادميية . 	 
املجلس االستشاري . 	 
السكرتارية . 	 
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة املجتمــع باألفــالج بوكيل 
الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكادمييــة مبــارشة، ويرتبــط به :

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية .   	
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع.   	

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .  	
املجلس الطايب .  	
مـديـــر اإلدارة .  	

كلية املجتمع باألفــالج*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(

األقسام األكادميية . 	 
املجلس االستشاري . 	 
السكرتارية . 	 
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سادسًا:

وكيــــل الجامـعـــــة  
للتطويـــــر والجـــــــودة       
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ــودة  ــر والج ــة للتطوي ــل الجامع ــط وكي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــه :  ــط ب ــة، ويرتب ــر الجامع ــاً مبدي تنظيمي
عمادة التطوير واجلودة.	 
مركز املعلومات اإلحصائية.	 
مركز الوثائق واملحفوظات.	 
إدارة التصنيـف والتميــز . 	 
مكتب إدارة املبادرات. 	 
إدارة التخطيط اإلستراتيجي والدراسات. 	 
املستشارون . 	 
مدير املكتب. 	 

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

الهيكل التنظيمي : 

مدير الجامعة

وكيل الجامعة 

للتطوير والجودة

مركز المعلومات اإلحصائية

إدارة التصنيف والتميز

وحدة السكرتارية

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة المتابعة

وحدة اللجان

وحدة التقنية والمعلومات

وحدة الشؤون المالية

عمادة التطوير والجودة

مركز الوثائق والمحفوظات

إدارة التخطيط اإلستراتيجيمكتب إدارة المبادرات

 والدراسات

مدير المكتبالمستشارون
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مهام وكيل الجامعة للتطوير والجودة:   
وضــع السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بأنظمة اجلــودة واالعتمــاد األكادميي . 1

الوطــي والــدويل واإلشــراف علــى تطبيقها. 
اإلشراف على مبادرات اجلامعة للتحول الوطي2020 .. 2
اإلشــراف علــى وضــع وإعــداد اخلطــط اإلســتراتيجية للجامعــة ووحداهتــا . 3

ومتابعــة تنفيذهــا وقيــاس األداء اخلــاص هبــا.
اإلشراف على خطط حتسني التصنيف ومكانه باجلامعة. . 4
اإلشراف على تطبيق أنظمة ضمان اجلودة )اآليزو(. . 5
ــر . 6 ــات التطوي ــز وهيئ ــدات ومراك ــع وح ــراكات م ــة ش ــى إقام ــراف عل اإلش

ــة.  ــب الصاحي ــة صاح ــذ موافق ــد أخ ــا ً بع ــا ً وعاملي ــا ً وإقليمي ــودة حملي واجل
اعتمــاد خطــط وبرامــج التدريــب لتطويــر أداء أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن . 7

يف حكمهــم، بعــد أخــذ موافقــة صاحــب الصاحيــة، واإلخطــار عنــد االنتهــاء 
منهــا، مــع مراعــاة التنســيق املســبق مــع وكاء اجلامعــة والعمــداء ومديــري 

اإلدارات كل فيمــا خيصــه.
تقــدمي االستشــارات والدراســات يف جمــال التطويــر واجلــودة جلميــع وحدات . 8

اجلامعــة بعــد التنســيق مــع اجلهــات ذات العاقــة .
ــة . 9 ــة ألنشــطة اجلامع ــات اإلحصائي ــات واملعلوم ــى مجــع البيان اإلشــراف عل

ــة.  ــر الوطني ــاً  للمعاي ــا وفق وتوثيقه
اإلشــراف علــى تأمــني الوثائــق واملحفوظــات وحفظهــا جبــودة عالية، لتيســر . 10

االســتفادة منهــا لوحــدات اجلامعة. 
املتابعــة والتدقيــق الداخلــي على كافــة وكاالت اجلامعــة وعماداهتــا وإداراهتا . 11

لضمــان اجلودة. 
اعتمــاد خطــط مجيــع اجلهــات املرتبطــة بــه، بشــأن تطويــر العمــل، ورفــع . 12

ــاءة األداء. كف
اإلشــراف علــى األدلــة والنشــرات والكتيبــات والتقارير اإلحصائيــة والدورية . 13

والتخصصيــة باجلامعة. 
ترشــيح اللجــان املؤقتــة، واقتــراح اللجــان الدائمــة إلهنــاء األعمــال املتعلقــة . 14

بــه أو اإلدارات املرتبطــة بــه.
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ــن . 15 ــة، أو م ــة واألهلي ــاحل احلكومي ــوزارات واملص ــه يف ال ــع نظرائ ــل م التواص
ــا. ــة أو خارجه ــل اململك ــل داخ ــة عم ــم رابط ــه باختصاصاهت تربط

حتديــد احتيــاج الوكالــة واإلدارات املرتبطــة هبــا مــن القــوى العاملــة، . 16
ــة،  ــة اجلامع ــع وكال ــيق م ــزات، واآلالت واألدوات، والتنس ــرات، والتجهي واملق
لتوفرهــا، ومتابعــة ذلــك، والعــرض علــى مديــر اجلامعــة عمــا يعتــرض ذلــك 

ــره. أو يؤخ
ــا . 17 ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــويب الوكال ــاق منس ــب التح ــى طل ــة عل املوافق

بالــدورات الداخليــة واخلارجيــة.  
ــز . 18 ــادة واملراك ــدوام الرمســي ملنســويب العم ــف بالعمــل خــارج وقــت ال التكلي

ــات.  ــة والصاحي ــق األنظم ــه وف ــة ب واإلدارات املرتبط
ــرة . 19 ــام للم ــة أي ــد عــن ثاث ــة مبــا ال يزي ــداب داخــل اململك ــف باالنت التكلي

الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 
للوكالــة خــال العــام املــايل .

ــه، واإلدارات املرتبطــة . 20 ــني ل ــري اإلدارات التابع ــداء، ومدي ــام العم إهنــاء مه
بــه.  

التوصيــة بقطــع إجــازات أعضــاء هيئــة التدريــس املتعاونــني، أو املستشــارين . 21
لــدى الوكالــة وفــق النظــام. 

ــوص . 22 ــراض املنص ــدود األغ ــة يف ح ــة للوكال ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر الوكالــة بكافــة وحداهتــا، ورفعها للجهــات ذات . 23
العاقة. 

ــني . 24 ــدراء اإلدارت التابع ــداء أو م ــه إىل عم ــن صاحيات ــض م ــض بع تفوي
لــه وفــق اختصــاص كل مســئول علــى أن يــزود مديــر اجلامعــة بصــورة مــن 

قــرار التفويــض
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ــاً  ــودة تنظيمي ــر والج ــد التطوي ــط عمي ــي: يرتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــه :   ــط ب ــودة ويرتب ــر والج ــة للتطوي ــل الجامع بوكي
املستشــــارون.	 
وكيل اجلودة . 	 
وكيل القياس والتقييم .	 
وكيل التطوير .	 
مديــر اإلدارة.	 
مدير املكتــب .	 

عمادة التطوير والجودة

الهيكل التنظيمي : 

مجلس عمادة التطوير والجودة

العميد

وحدة ضمان والجودة

وحدة االعتماد األكاديمي

مدير اإلدارةوكالة التطويروكالة القياس والتقييموكالة الجودة

وحدة التميز

وحدة القياس

مدير المكتبالمستشارون

وحدة التقييم

وحدة اإلحصاء والمعلومات

وحدة التطوير اإلداري

وحدة التطوير األكاديمي

وحدة البحوث المؤسسية

وحدة العالقات العامة واإلعالم

وحدة الشؤون اإلدارية
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مهام عميد التطوير والجودة  :    
اإلشــراف علــى إدارة شــؤون العمــادة مبــا حيقــق األهــداف والسياســات العليــا . 1

. للجامعة 
تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فيما يتعلق بالعمادة .. 2
ــا، . 3 ــة عليه ــد املوافق ــه بع ــذ قرارات ــة تنفي ــادة، ومتابع ــس العم ــة جمل رئاس

ــة. ــة واألكادميي ــة واملالي ــادة اإلداري ــال العم ــير أعم وتس
نشــر ثقافــة اجلــودة علــى مســتوى اجلامعــة، ودراســة الصعوبات الــي تواجه . 4

برامــج التطويــر واجلــودة، واقتراح احللــول هلا. 
التواصــل والتنســيق مــع املركز الوطي للتقــومي واالعتماد األكادميــي، والعمل . 5

وفــق مــا لديــه مــن أنظمــة وتعليمــات، باإلضافــة إىل التواصــل والتنســيق مــع 
ــة  ــة والدولي ــات التصنيــف الوطني ــة وجه ــات االعتمــاد اخلارجي ــع جه مجي
مــع اشــتراط موافقــة صاحــب الصاحيــة يف حالــة وجــود ارتباطــات ماليــة.

بناء آليات تساعد على حتقيق جودة األداء باجلامعة وخمرجاهتا.. 6
حتديــد املؤشــرات الرئيســة لــألداء، الســتخدامها يف مجيــع كليــات اجلامعــة . 7

وعماداهتــا وإداراهتــا ليتســى لــكل وحــدة منهــا حتديــد مؤشــرات إضافيــة 
ــى  ــاعدة عل ــية املس ــاذج القياس ــر النم ــة، وتطوي ــطتها الذاتي ــة بأنش متعلق

ــع جماالهتــا. حتقــق اجلــودة يف مجي
ــاً  . 8 ــة، موضح ــودة باجلامع ــتوى اجل ــومي مس ــنوية لتق ــر الس ــداد التقاري إع

ــر  ــى تقاري ــاداً  عل ــة، اعتم ــات الثابت هبــا مؤشــرات األداء الرئيســة واملعلوم
ــادة.  ــل العم ــة، وعم ــة باجلامع ــدات الداخلي الوح

ــه . 9 ــا يقضــي ب ــاً  مل ــة وفق ــر اجلامع ــع إىل مدي ــادة، والرف ترشــيح وكاء العم
ــح. النظــام واللوائ

الداخليــة . 10 بالــدورات  العمــادة  منســويب  التحــاق  طلــب  علــى  املوافقــة 
واخلارجيــة. 

ــا . 11 ــل، مب ــاص كل وكي ــق اختص ــادة وف ــام إىل وكاء العم ــض امله ــض بع تفوي
ــهيلها. ــراءات وتس ــريع اإلج ــل وتس ــر العم ــهم يف تيس يس

ترشــيح اللجــان املؤقتــة مــن داخــل العمــادة أو مــن خارجهــا، بعــد التنســيق . 12
مــع اجلهــات األخــرى واقتــراح اللجــان الدائمــة وفــق متطلبــات العمــل.



167

    
ة   

ود
جـــ

وال
ـر 

يـــ
طو

لت
ة ل

عـــــ
مـ

جا
 ال

ل
يــــ

ك
و

وضــع اخلطــط والرامــج املســاعدة علــى تطويــر األداء )إداريــاً  وأكادمييــاً  . 13
وحبثيــاً ( واألنشــطة املختلفــة. 

ــنوي . 14 ــر س ــادة بتقري ــه العم ــة ب ــل املرتبط ــة والوكي ــر اجلامع ــد مدي تزوي
يتضمــن أهــم اإلجنــازات وجمــاالت تطويــر العمــل، وأبــرز املقترحــات الــي 

ــتوى األداء. ــاء مبس ــأهنا االرتق ــن ش م
ــة . 15 ــات املادي ــرية، واالحتياج ــوارد البش ــن امل ــادة م ــات العم ــد احتياج حتدي

وطلــب تأمينهــا ومتابعــة مــا يوافــق عليــه منهــا، وإعــداد ميزانيتهــا ورفعهــا 
ــة. ــب الصاحي لصاح

ــات . 16 ــد احتياجــات اجلامعــة يف جمــال اختصاصــه بالتنســيق مــع اجله حتدي
املعنيــة.

التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 17
بــه، وفــق األنظمــة والصاحيــات . 

ــوص . 18 ــراض املنص ــدود األغ ــادة يف ح ــة للعم ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

الصــرف مــن مســتودعات العمــادة حســب احلاجــة، ومتابعــة املخــزون، والتأكد . 19
مــن ســامة التخزين.

املوافقــة علــى متتــع منســويب العمــادة باإلجــازات النظاميــة، وإبــاغ اجلهــات . 20
املختصــة يف اجلامعــة عــن مباشــرهتم العمــل، أو التأخــر عنــه، أو االنقطــاع؛ 

الختــاذ مــا يلــزم نظامــاً .
االتصــال بنظرائــه، ومــن تقتضــي مصلحــة العمــل االتصــال هبــم مــع مراعــاة . 21

ــتوى الوظيفي.  املس
وضــع التعليمــات الداخليــة والضوابــط التنفيذيــة، مبــا يســاعد علــى حتقيــق . 22

ــة  ــالة اجلامع ــن رس ــر ع ــورة تع ــا بص ــدمي خدماهت ــادة، وتق ــالة العم رس
ــا. وأهدافه

تقومي أداء وكاء العمادة، ومديري ورؤساء الوحدات التابعة له.. 23
ــادة، وتعزيزهــا وحتســني . 24 ــة للعم ــة الذاتي ــوارد املالي ــة امل ــى تنمي ــل عل العم

ــوارد الذاتيــة  صورهتــا الذهنيــة بالتنســيق مــع إدارة االســتثمار وتنميــة امل
ــة. باجلامع

تطبيق نظم ولوائح اجلودة والتقومي واالعتماد األكادميي يف العمادة.. 25
إهناء مهام منسويب العمادة. . 26
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط مــرشف مركــز املعلومــات اإلحصائيــة 

تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة ويرتبــط بــه :
املجلس االستشاري. 	 
وحــدة املعلومــات.	 
وحدة الدراسات اإلحصائية والتقارير.	 
وحدة خدمة املستفيدين.	 
وحدة الشؤون اإلداريـة.	 
السكرتارية.	 

مركز املعلومات اإلحصائية

الهيكل التنظيمي : 

مديـــر الجامعـــة

وكيل الجامعة 

للتطوير والجودة

وحدة الشؤون اإلداريةوحدة خدمة المستفيدينوحدة الدراسات اإلحصائية والتقاريروحدة المعلومات

المشرف على مركز المعلومات اإلحصائية

السكرتاريةالمجلس اإلستشاري
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مهام املشرف ىلع مركز املعلومات اإلحصائية  :     
ــة( . 1 ــة والتنبئي ــة والوصفي ــة )التحليلي ــى الدراســات اإلحصائي اإلشــراف عل

ــة. ــرار باجلامع ــاول متخــذي الق ــا يف متن ــز وجعله ــات يف املرك ــة بالبيان املتعلق
ــات . 2 ــف قطاع ــن خمتل ــواردة م ــات ال ــات واملعلوم ــة البيان ــن صح ــق م التحق

ــة. اجلامع
ــه . 3 ــق اختصاصات ــة وف ــة واخلارجي ــات الداخلي ــى استفســارات اجله ــرد عل ال

ــات العمــل.  ومقتضي
ــة . 4 ــر اإلحصائي ــات والتقاري ــة والنشــرات والكتيب ــى إصــدار األدل ــل عل العم

ــة. ــة باجلامع ــة املختص ــاره   اجله ــة واعتب ــة للجامع ــة والتخصصي الدوري
االطــاع واحلصــول علــى كافــة البيانــات واملعلومــات اإلحصائيــة مــن مجيــع . 5

قطاعــات اجلامعــة، وعلــى اجلهــات املختصــة باجلامعــة التعــاون معه وتســهيل 
مهمــة العاملــني معــه يف املركــز.

التواصــل مــع مجيــع قطاعــات اجلامعــة لتحديــث البيانــات واملعلومــات . 6
وتوثيقهــا.

التواصــل والتنســيق مــع املراكــز واهليئــات والباحثني خــارج اجلامعــة وداخلها . 7
يف جمــال اختصاصــات املركز.

ــة . 8 ــة املتخصص ــام العلمي ــز واألقس ــني املرك ــة ب ــز العاق ــى تعزي ــل عل العم
ــي. ــي والعمل ــقيه األكادمي ــل بش ــل العم ــق تكام ــا لتحقي وتقويته

املوافقــة علــى اإلجــازات االعتياديــة ملنســويب اإلدارة وإبــاغ اجلهــات . 9
ــه  ــل أو التأخــر أو االنقطــاع عن ــة عــن مباشــرهتم للعم املختصــة يف اجلامع

ــاً . ــزم نظام ــا يل ــاذ م ــة الخت ــة يف اجلامع ــات املختص للجه
إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إداراته.. 10
حتديد احتياجات اإلدارة، ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة.. 11
خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 12

العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه. 
إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به.. 13
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط مــرشف مركــز الوثائــق واملحفوظــات 

تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة ويرتبــط بــه : 
وحدة الوثائق النشطة.	 
وحدة الوثائق املتوسطة النشاط.	 
وحدة الوثائق السرية. 	 
وحدة الوثائق الدائمة.	 
وحدة الشؤون اإلدارية.	 
السكرتارية.	 

مركز الوثائق واملحفوظات

الهيكل التنظيمي : 

مديـــر الجامعـــة

وكيل الجامعة 

للتطوير والجودة

وحدة الوثائق 

النشطة

وحدة الوثائق

 المتوسطة النشاط

وحدة الوثائق 

السرية

وحدة الوثائق

 الدائمة

وحدة الشؤون

 اإلدارية

المشرف على مركز الوثائق والمحفوظات

السكرتارية
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مهام املشرف ىلع مركز الوثائق واملحفوظات:    
التنســيق والتكامــل مــع املركــز الوطــي للوثائــق واملحفوظــات فيمــا حيقــق . 1

خدمــة الوثائــق وســامتها.
إدارة برامــج األرشــفة اإللكترونيــة للوثائــق واملحفوظــات وتشــغيلها واتاحتها . 2

. للمستفيدين 
فهرســة وثائــق اجلهــاز ومســحها، وتكشــيفها، وتصنيفهــا، وترميزهــا، وحفظها، . 3

وصيانتهــا، وفقــاً  لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات وخطــط التصنيــف والترميز 
ــة بالوثائق. اخلاص

توفــر الوثائــق واملعلومــات والبيانــات الازمــة للمســتفيدين وفقــاً  ملــا حتــدده . 4
التعليميــات املنظمــة لذلــك .

التنســيق مــع اجلهــات املختصــة يف اجلهــاز لتدريــب العاملــني يف املركــز . 5
وتأهيلهــم يف جمــال االختصــاص .

التنســيق اإلداري والفــي ألعمــال اللجنــة الدائمــة للوثائــق وجلــان التقــومي . 6
وجلــان اإلتــاف وجلــان الترحيــل .

ــه . 7 ــه وبراجم ــه وخطط ــه ولوائح ــاز وأنظمت ــأة اجله ــي لنش ــد التارخي الرص
ــة . ــة واإلجرائي ــه اإلداري ــاريعه وتنظيمات ومش

العمــل علــى هتيئــة أماكــن حفــظ الوثائــق، وتوفــر الوســائل املناســبة حلفظ . 8
ــق ومحايتها. الوثائ

متابعــة وتقــومي تطبيــق أنظمــة الوثائــق ولوائحهــا وأدلتهــا مــن قبــل . 9
الوحــدات اإلداريــة يف اجلهــاز.

العمــل مــع اإلدارات املختصــة يف اجلهــاز لوضــع املعايــر املوضوعيــة والشــكلية . 10
للوثائــق وتنميــط الوثائــق املتماثلــة ، وجتنــب إنتــاج الوثائــق الــي ال حاجة 
إليهــا ، والتنســيق مــع املركــز الوطــي للوثائــق واملحفوظــات يف هــذا الشــأن .

حتديــد احتياجــات املركــز اإلداريــة واملاليــة إلدراجهــا يف ميزانيــة اجلهــاز . 11
الســنوية .

إعداد خطط وبرامج عمل املركز السنوية واخلمسية .. 12
أي مهمة أخرى يكلف هبا يف جمال اختصاصه .. 13
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خماطبــة نظرائــه بــاإلدارات واملصــاحل احلكوميــة وغرهــا مــن اجلهــات ذات . 14
العاقــة فيمــا يدخــل يف اختصــاص إدارتــه .

حتديد احتياجات اإلدارة ورفعها جلهات االختصاص يف اجلامعة . . 15
املوافقــة علــى اإلجــازات االعتيادية ملنســويب اإلدارة واإلباغ عن مباشــراهتم . 16

للعمــل أو التأخــر أو االنقطــاع عنــه للجهــات املختصــة يف اجلامعــة الختــاذ مــا 
يلــزم نظامــاً  .

إعداد تقارير األداء الوظيفي ملنسويب إدارته .. 17
إهناء مهام موظفي اإلدارات املرتبطة به .. 18
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سابعًا:

وكيــــل الجامـعـــــة  
للـفـــــــــروع       
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط وكيــل الجامعــة للفــروع تنظيميــاً 

مبديــر الجامعــة ويرتبــط بــه : 
كلية اهلندسة بوادي الدواسر.	 
كلية التربية بوادي الدواسـر.	 
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر.	 
كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر.	 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل.	 
إدارة العمادات املساندة . 	 
املستشارون . 	 
مدير الشؤون اإلدارية واملالية . 	 
مدير املكتب . 	 

وكيل الجامعة للفروع
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الهيكل التنظيمي : 

مهام وكيل الجامعة للفروع :    
ــى . 1 ــات واإلدارات املرتبطــة بــه واإلشــراف عل وضــع السياســات العامــة للكلي

اخلطــط التنفيذيــة هلــا واعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة .
اعتمــاد خطــط مجيــع اجلهــات املرتبطــة بــه، بشــأن تطويــر العمــل، ورفــع . 2

ــاءة األداء. كف
حتديــد احتيــاج الوكالــة واإلدارات املرتبطــة هبــا مــن القــوى العاملــة، . 3

ــة،  ــة اجلامع ــع وكال ــيق م ــزات، واآلالت واألدوات، والتنس ــرات، والتجهي واملق
لتوفرهــا، ومتابعــة ذلــك، والعــرض علــى مديــر اجلامعــة مبــا يعتــرض ذلــك 

ــره. أو يؤخ
التوصية بقطع إجازات أعضاء هيئة التدريس وفق النظام. . 4
اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر الوكالــة بكافــة وحداهتــا، ورفعها للجهــات ذات . 5

العاقة. 
نقــل أو تكليــف املوظفــني داخــل نطــاق الوكالــة للمرتبــة العاشــرة فمــا دون . 6

يف حــدود األنظمــة والتعليمــات املتعلقــة بذلــك بالتنســيق مــع عمــادة املــوارد 
البشــرية. 

مديـــر الجامعـــة

وكيـــل الجامــعـــة 

للـفــروع

القبول والتسجيل

إدارة العمادات المساندة

شؤون الطالب

الموارد البشرية

خدمة المجتمع 

والتعليم المستمر

مدير المكتبالمستشارون

وحدة الشؤون المالية

الشؤون اإلدارية والمالية

وحدة السكرتارية

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة المتابعة

وحدة اللجان

وحدة التقنية والمعلومات

وحدة اإلمن والسالمة

وحدة التشغيل

وحدة الخدمات المساندة

وحدة المستودعات

كلية اآلداب والعلوم

 بوادي الدواسر

كلية التربية 

بوادي الدواسر

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية بوادي الدواسر

كلية الهندسة 

بوادي الدواسر

كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بالسليل
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ــق . 7 ــروع وف ــة الف ــي وكال ــتثنائية ملوظف ــازة االس ــح اإلج ــى من ــة عل املوافق
ــام. النظ

املوافقــة علــى منــح اإلجــازة االســتثنائية ألعضــاء هيئــة التدريــس التابعــني . 8
لــه وفــق النظــام.

ــة . 9 ــة ملنســويب الوحــدات التابع ــة واالضطراري ــاد اإلجــازات االعتيادي اعتم
ــة. للوكال

ــه، . 10 ــة ل ــويب اإلدارات التابع ــع منس ــف جلمي ــهادات التعري ــى ش ــع عل التوقي
ــا. ــات وحنوه ــة باملرتب ــادة اخلاص ــى اإلف ــع عل والتوقي

اختــاذ اإلجــراءات التحضريــة للتعاقــد، والعــرض علــى صاحــب الصاحيــة . 11
للبــت فيهــا، ويف حــال املوافقــة لــه إمتــام عمليــة التعاقــد، وجتديــد العقــود 
وإهنائهــا، ونقــل الكفالــة، وقبــول اســتقالة املتعاقديــن، والعرض علــى صاحب 

الصاحيــة عــن احلــاالت االســتثنائية هبــذا الشــأن.
التوصيــة باملوافقــة علــى مــن حتتــاج الكليــات إىل خدماهتــم مــن املتعاونــني . 12

ــه  ــدة، والتوجي ــاعات الزائ ــم، والس ــس أو غره ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م
ــة. بصــرف مســتحقاهتم املالي

يف . 13 والدراســية  العلميــة  واخلطــط  الرامــج  يف  النظــر  إعــادة  اقتــراح 
لــه. التابعــة  الكليــات  يف  واألقســام  التخصصــات 

اقتــراح األعــداد الــي ميكــن قبوهلــا يف الكليــات، وفــق اإلمكانــات، وحاجــة . 14
املجتمــع.

اعتماد حماضر جمالس الكليات وما يف حكمها التابعة له.. 15
تفويض بعض املهام كتابياً  بعد موافقة مدير اجلامعة. . 16
ــا . 17 ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــويب الوكال ــاق منس ــب التح ــى طل ــة عل املوافق

بالــدورات الداخليــة واخلارجيــة.  
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة املرتبطــة . 18

بــه وفــق األنظمــة والصاحيــات . 
ــرة . 19 ــام للم ــة أي ــد عــن ثاث ــة مبــا ال يزي ــداب داخــل اململك ــف باالنت التكلي

الواحــدة، ومبــا ال يتجــاوز ثاثــني يومــاً  يف الســنة للموظــف وفــق املخصــص 
للوكالــة خــال العــام املــايل.

ــه، واإلدارات املرتبطــة . 20 ــني ل ــري اإلدارات التابع ــداء، ومدي ــام العم إهنــاء مه
بــه.  
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ــوص . 21 ــراض املنص ــدود األغ ــة يف ح ــة للوكال ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص
ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه

ترشــيح اللجــان املؤقتــة، واقتــراح اللجــان الدائمــة إلهنــاء األعمــال املتعلقــة . 22
بــه، أو اإلدارات املرتبطــة بــه.

ــن . 23 ــة، أو م ــة واألهلي ــوزارات واملصــاحل احلكومي ــه يف ال ــع نظرائ  التواصــل م
ــا. ــة أو خارجه ــل داخــل اململك تربطــه باختصاصاهتــم رابطــة عم

ــني . 24 ــدراء اإلدارت التابع ــداء أو م ــه إىل عم ــن صاحيات ــض م ــض بع تفوي
لــه وفــق اختصــاص كل مســئول علــى أن يــزود مديــر اجلامعــة بصــورة مــن 

قــرار التفويــض
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بــوادي  الهندســة  كليــة  عميــد  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

بــه: ويرتبــط  للفــروع  الجامعــة  بوكيــل  تنظيميــاً  الــدوارس 
	  وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي واجلودة وخدمة املجتمع.   	
األقسام األكادمييـة .  	

املجلس الطايب .  	
املجلس االستشـاري .             	

مدير اإلدارة .   	
السكرتاريــة .  	

كلية الهندسة بوادي الدوارس*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة الرتبيــة بــوادي الــدوارس 

تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة للفــروع ويرتبــط بــه :
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .  	 
األقسام األكادميية . 	 
املجلــس الطابــي . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مدير اإلدارة . 	 
السكرتاريـة .  	 

كلية الرتبية بوادي الدوارس* 

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة اآلداب والعلــوم بــوادي 

الــدوارس تنظيميــاً بوكيــل الجامعــة للفــروع ويرتبــط بــه : 
وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .  	 
األقسام األكادميية . 	 
املجلــس الطابــي . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مدير اإلدارة . 	 
السكرتاريـة . 	 

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدوارس* 

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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الطبيــة  العلــوم  كليــة  عميــد  يرتبــط  التنظيمــي:  اإلرتبــاط 

ــروع  ــة للف ــل الجامع ــاً بوكي ــدوارس تنظيمي ــوادي ال ــة ب التطبيقي
ويرتبــط بــه : 

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات . 	 
األقسام األكادميية . 	 
املجلـس الطابـــي . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مدير اإلدارة . 	 
السكرتاريـة . 	 

كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوارس*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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اإلرتبــاط التنظيمــي: يرتبــط عميــد كليــة العلــوم والدراســات 

ــارشة  ــروع مب ــة للف ــل الجامع ــاً بوكي ــليل تنظيمي ــانية بالس اإلنس
ــه :   ــط ب ويرتب

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيــل الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .  	 
األقسام األكادميية . 	 
املجلــس الطابــي . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مدير اإلدارة . 	 
السكرتارية . 	 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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ثامنًا:

وكيــــلة الجامـعـــــة  
لشؤون الطالبات       



188

ــات  ــؤون الطالب ــة لش ــة الجامع ــط وكيل ــي: ترتب ــاط التنظيم اإلرتب

ــا :  ــط به ــة، ويرتب ــر الجامع ــاً مبدي تنظيمي
كلية التربية بالدمل . 	 
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة بي متيم .	 
املستشــارون . 	 
مديرة املكتب.	 

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

الهيكل التنظيمي : 

مديـــر الجامعـــة

وكيلة الجامعة 

لشؤون الطالبات

مديرة المكتبالمستشارون

كلية التربية بالدلم

وحدة السكرتارية

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة المتابعة

وحدة اللجان

وحدة التقنية والمعلومات

وحدة الشؤون المالية

كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية بحوطة بني تميم
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مهام وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات  :   
وضــع السياســات العامــة للكليــات واإلدارات املرتبطــة هبــا واإلشــراف علــى . 1

اخلطــط التنفيذيــة هلــا واعتمادهــا مــن صاحــب الصاحيــة .
اعتمــاد خطــط مجيــع اجلهــات املرتبطــة هبــا، بشــأن تطويــر العمــل، ورفــع . 2

ــاءة األداء. كف
تنفيــذ القــرارات اخلاصــة بالسياســات العليــا للتعليــم اجلامعــي، واملعتمدة من . 3

وزارة التعليــم وجملــس اجلامعــة املتعلقــة بتحقيــق أهــداف اجلامعــة بوجــه 
عــام، وبشــطر الطالبــات علــى وجــه اخلصــوص وبالتنســيق الكامــل مــع وكاء 

اجلامعــة حســب االختصــاص. 
العمــل علــى حتقيــق إســتراتيجيات اجلامعــة يف إطــار اإلســتراتيجية العامــة . 4

لــوزارة التعليــم والسياســات التعليميــة العامــة بالدولــة يف جمــال اختصاصهــا. 
اإلشــراف املباشــر واملتابعــة املســتمرة لســر العمــل األكادميــي واإلداري . 5

ــع  ــيق م ــا، والتنس ــة هب ــات املرتبط ــطر الطالب ــات ش ــايل لقطاع ــي وامل والف
وكاء اجلامعــة والعمــداء للكليــات املزدوجــة. 

ــات يف . 6 ــطر الطالب ــز واإلدارات بش ــادات واملراك ــات والعم ــع الكلي ــل مجي متثي
ــة. ــا للجامع اإلدارة العلي

اإلشــراف العــام علــى مجيــع الفعاليــات واألنشــطة التعليميــة املقامــة بشــطر . 7
الطالبــات )امتحانــات القبول العامة – برنامج اإلرشــاد األكادميي للمســتجدات 
ــات – إعــداد حفــات التخــرج  ــف الكلي ــج اإلرشــاد األكادميــي ملختل – برنام

وتنظيمهــا – يــوم املهنــة( والتنســيق يف ذلــك مــع اجلهــات ذات العاقــة.
التنســيق مــع اجلهــات املختصــة باجلامعــة يف اإلشــراف على اخلدمــات املقدمة . 8

للطالبــات )ســكن – مواصــات – تغذيــة – خدمــات صحيــة – أنشــطة ثقافية 
ورياضية(.

ــع . 9 ــيق م ــات بالتنس ــطر الطالب ــات ش ــتراتيجية لقطاع ــة اإلس ــداد اخلط إع
ــة.  ــات املختص اجله

اإلشــراف علــى مجيــع أنشــطة اجلامعــة التطوعيــة لقطاعات شــطر الطالبات، . 10
واقتــراح آليــات تطويرهــا واالرتقــاء هبــا، ورفــع تقارير ســنوية عــن أدائها. 

اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط عمليــات االعتمــاد األكادميــي لقطاعــات شــطر . 11
الطالبــات، والتنســيق يف ذلــك مــع اجلهــة املختصــة. 
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العمــل على الترشــيد واالســتغال األمثــل للموارد البشــرية للعنصر النســائي، . 12
واإلمكانــات املتاحــة وتوزيعهــا بــني الوحــدات واإلدارات مبــا حيقــق العدالــة 

واملساواة. 
ــة . 13 ــات ومتابع ــؤون الطالب ــق بش ــا يتعل ــة فم ــس اجلامع ــرارات جمل ــذ ق تنفي

ــك.  ذل
اقتــراح اللوائــح الداخليــة، والقواعــد واإلجــراءات املتعلقــة بتنظيم الشــؤون . 14

اإلداريــة واملاليــة لشــطر الطالبــات باجلامعة. 
نقــل أو تكليــف املوظفــني واملوظفــات داخــل نطــاق الوكالــة للمرتبــة العاشــرة . 15

فمــا دون يف حــدود األنظمــة والتعليمــات املتعلقــة بذلك بالتنســيق مــع عمادة 
ــرية.   املوارد البش

املوافقة على منح اإلجازة االستثنائية ملوظفي الوكالة وفق النظام.. 16
املوافقــة علــى منــح اإلجــازة االســتثنائية والعاديــة ألعضــاء هيئــة التدريس . 17

ــق النظام. وف
ــا . 18 ــة هل ــويب اإلدارات التابع ــع منس ــف جلمي ــهادات التعري ــى ش ــع عل التوقي

ــا. ــات وحنوه ــة باملرتب ــادة اخلاص ــى اإلف ــع عل والتوقي
اإلشــراف علــى خطــط الطــوارئ والكــوارث وأعمــال األمن والســامة يف مجيع . 19

مواقــع اجلامعــة باجلانــب النســائي، واختــاذ اإلجــراءات املناســبة للمحافظــة 
علــى أمــن الطالبــات ومنســوبات اجلامعة وســامتهن. وعلى املنشــآت واملمتلكات 
اجلامعيــة بــكل الوســائل املطلوبــة، وعمــل كل مــا مــن شــأنه تنظيــم حركــة 
الســر يف مجيــع املواقــع اجلامعيــة النســائية، والتنســيق مــع اجلهــة املختصــة 

بذلك. 
ــن . 20 ــة هب ــجيل اخلاص ــراءات التس ــات، وإج ــول الطالب ــراءات قب ــة إج متابع

ــة.  ــات املختص ــع اجله ــيق م بالتنس
العمل على التمكني اإلداري للعنصر النسوي يف شطر الطالبات.. 21
متابعــة تطويــر البحــث العملــي واخلدمــات البحثيــة واالستشــارية، والعمــل . 22

ــا  ــات مب ــطر الطالب ــا ش ــي يقدمه ــي ال ــر العلم ــة النش ــيط حرك ــى تنش عل
ــام واخلــاص.  ــع احتياجــات القطاعــني الع ــاءم م يت

اإلشــراف علــى أعمــال املراجعــة الداخليــة بشــطر الطالبــات، والعمــل علــى . 23
النهــوض هبــا بالتنســيق مــع اجلهــة املختصــة. 
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حتديــد مقــر تســكني قطاعات شــطر الطالبــات بالتنســيق مع اجلهــة املختصة . 24
باجلامعة. 

ــة هلــا إىل خدماهتــم . 25 ــات التابع ــاج الكلي ــن حتت ــى م ــة عل ــة باملوافق التوصي
مــن املتعاونــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس أو غرهــم، والســاعات الزائــدة، 

والتوجيــه بصــرف مســتحقاهتم املاليــة.
يف . 26 والدراســية  العلميــة  واخلطــط  الرامــج  يف  النظــر  إعــادة  اقتــراح 

هلــا. التابعــة  الكليــات  يف  واألقســام  التخصصــات 
اقتــراح األعــداد الــي ميكــن قبوهلــا يف الكليــات التابعة هلــا، وفــق اإلمكانات، . 27

وحاجــة املجتمع.
اعتماد حماضر جمالس الكليات التابعة هلا.. 28
تفويض بعض صاحياهتا كتابياً  بعد موافقة مدير اجلامعة. . 29
ترشــيح العميــدات، والوكيات، ورئيســات األقســام ومديرات املراكــز واإلدارات . 30

املرتبطــة هبــا اخلاصــة بشــطر الطالبات.
ــرفات . 31 ــات، ومش ــيح الوكي ــداء يف ترش ــة والعم ــع وكاء اجلامع ــيق م التنس

ــة.  ــات املزدوج ــات للكلي ــطر الطالب ــز بش ــرات املراك ــام ومدي األقس
اقتــراح املشــروعات والرامــج التطويريــة املتعلقــة بالشــؤون اإلداريــة لشــطر . 32

الطالبات. 
ــوص . 33 ــراض املنص ــدود األغ ــة يف ح ــة للوكال ــلفة املخصص ــن الس ــرف م الص

ــلفة. ــرار الس ــا يف ق عليه
ترشــيح اللجــان املؤقتــة، واقتــراح اللجــان الدائمــة إلهنــاء األعمــال املتعلقــة . 34

هبــا أو اإلدارات املرتبطــة هبــا.
ــن . 35 ــة، أو م ــة واألهلي ــوزارات واملصــاحل احلكومي ــا يف ال ــع نظرائه  التواصــل م

ــا. ــا باختصاصاهتــم رابطــة عمــل داخــل اململكــة أو خارجه تربطه
حتديــد احتيــاج الوكالــة واإلدارات املرتبطــة هبــا مــن القــوى العاملــة، . 36

ــة،  ــة اجلامع ــع وكال ــيق م ــزات، واآلالت واألدوات، والتنس ــرات، والتجهي واملق
لتوفرهــا، ومتابعــة ذلــك، والعــرض علــى مديــر اجلامعــة مبــا يعتــرض ذلــك 

ــره. أو يؤخ
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التوصية بقطع إجازات أعضاء هيئة التدريس وفق النظام. . 37
اإلشــراف علــى إعــداد تقاريــر الوكالــة بكافــة وحداهتــا، ورفعها للجهــات ذات . 38

العاقة. 
ــا . 39 ــة هب ــة واإلدارات املرتبط ــويب الوكال ــاق منس ــب التح ــى طل ــة عل املوافق

بالــدورات الداخليــة واخلارجيــة.  
التكليــف بالعمــل خــارج وقــت الــدوام الرمســي ملنســويب العمــادة وفــق . 40

 . والصاحيــات  األنظمــة 
ــرة . 41 ــام للم ــة أي ــد عــن ثاث ــة مبــا ال يزي ــداب داخــل اململك ــف باالنت التكلي

ــاً  يف  ــني يوم ــاوز ثاث ــا ال يتج ــات، ومب ــة والصاحي ــق األنظم ــدة وف الواح
ــايل . ــام امل ــة خــال الع ــق املخصــص للوكال الســنة للموظــف وف

ــه، واإلدارات املرتبطــة . 42 ــني ل ــري اإلدارات التابع ــداء، ومدي ــام العم إهنــاء مه
هبــا.

تفويــض بعــض مــن صاحياهتــا إىل عميــدات أو مديــرات اإلدارت التابعــات . 43
هلــا وفــق اختصــاص كل مســئولة علــى أن يــزود مديــر اجلامعــة بصــورة مــن 

قــرار التفويــض  
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اإلرتبــاط التنظيمــي:  ترتبــط عميــدة كلية الرتبيــة بالــدمل تنظيمياً 

بوكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبات، ويرتبــط بها : 
وكيلة الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيلــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
األقسام األكادميية . 	 
املجلس الطايب . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مديرة اإلدارة . 	 
السكرتارية 	 

كليـة الرتبيـــة بالدلـــم*

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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ــي:  ترتبــط عميــدة كليــة العلــوم والدراســات  ــاط التنظيم اإلرتب

الجامعــة  بوكيلــة  تنظيميــاً  متيــم  بنــي  بحوطــة  اإلنســانية 
لشــؤون الطالبــات، ويرتبــط بهــا : 

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية . 	 
وكيلــة الكليــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي واجلــودة وخدمــة 	 

املجتمــع. 
األقسام األكادميية . 	 
املجلس الطايب . 	 
املجلس االستشاري . 	 
مديرة اإلدارة . 	 
السكرتارية 	 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
بحوطة بني متيم *

)*( مهام جملس الكلية، وجملس القسم، وعميد الكلية، والوكاء، ورؤساء األقسام، وفق ما ورد يف صفحات )151-125(
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و أ.د. مبارك بن فهيد القحطاني     

أ.د. مشرف بن أحمد الزهراني

د. فهد بن سعد السهلي

د. عيسى بن خلف الدوسري

أ. فالح بن محمد السبيعي

أ. نداء بن لطيف العنزي

أ. عبدالملك بن سعد الخنين

أ. عبدالله بن لطيف العنزي

أ. عبدالله بن عبيد العنزي

رئيسـًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا ومقررًا

عضوًا

عضوًا

سكرتيرًا

أعضاء اللجنة الدائمة للصالحيات والهياكل التنظيمية
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

w w w . p s a u . e d u . s a
011 588 8888
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
٠١ ١  ٥٨٨  ٨٨٨٨

w w w . p s a u . e d u . s a

أعضاء اللجنة

رئيسـاً د. مبارك بن فهيد القحطاين     

عضواً د. مرشف بن أحمد الزهراين

عضواً د. فهد بن سعد السهيل

عضواً د. عيىس بن خلف الدورسي

عضواً أ. فالح بن محمد السبيعي

عضواً ومقرراً أ. ندا بن لطيف العنزي

عضواً أ. عبدامللك بن سعد الخنني

عضواً أ. عبدالله بن لطيف العنزي

سكرترياً أ. عبدالله بن عبيد العنزي

978-603-90925-2-0 ردمك:


