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كلمة معالي رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم, والصـــالة والســـالم علـــى 
ســـيد المرســـلين محمـــد بـــن عبداللـــه وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

ــن.. أجمعيـ

بـــن  عبدالرحمـــن  اإلمـــام  جامعـــة  رؤيـــة  لتحقيـــق  ســـعيًا 
فيصـــل في الريـــادة والتميز كجامعة شـــاملة تبـــث العلم 
والمعرفـــة، وتعمـــل علـــى تأهيـــل وتخريـــج قوى بشـــرية 
وطنيـــة علـــى قـــدر عـــال مـــن الكفـــاءة، وكمصـــدر رئيس 
للبحـــوث العلمية التطبيقية الداعمة للتنمية المســـتدامة، 
والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع بالمملكة، تم 
إعداد الدليـــل التنظيمي وتوصيف الوظائف؛ ليتماشـــى 
ورســـم السياســـات العامة للجامعـــة، من تحقيـــق للخطة 
االســـتراتيجية، واألهـــداف التنظيميـــة، وتحديـــد المهـــام 
والمســـؤوليات الوظيفيـــة لجميع القطاعـــات األكاديمية، 
والفنية، واإلدارية، والمالية في الجامعة، وصواًل لتحقيق 
رســـالة الجامعة، التـــي تنتهج القيم والتعاليم اإلســـالمية 
الســـمحة، في تســـخير كافة إمكاناتهـــا، ومواردها لتقديم 
برامـــج تعليميـــة ذوي جـــودة عالية، وتخـــرج مهنيين، مهرة، 
قادرين علـــى التعاطي مع احتياجات القوى االســـتراتيجية 
العاملـــة بالمملكة، وتهيئـــة بيئة للتعليم والتعلم تشـــحذ 
همـــم الطالب للقيـــادة، والمســـتويات األكاديمية العليا، 
والقيـــم، والجـــودة، واإلبـــداع، والعمل بأســـلوب الفريق، 
والتعلم الذاتي المســـتمر، وتقدير المســـؤولية المهنية، 
وتوفيـــر بيئـــة بحـــوث علميـــة، ملتزمـــة بُمُثـــل وأخالقيات 
البحـــث العلمي، تـــؤدي إلى إثراء المعرفـــة، وإيجاد فرص 
للتنميـــة والتنـــوع االقتصـــادي، وتهيئـــة الخريـــج لســـوق 
العمل ليكون؛ شـــريكا فاِعاًل في نمـــو االقتصاد وتنميتِه 
المســـتدامة، وتقديم خدمات استشـــارية، ورعاية صحية، 
وحمايـــة بيئـــة، وتطويـــر مهنـــي، باإلضافة إلـــى البرامج 

الثقافيـــة والتعليميـــة لمواكبة إحتياجـــات المجتمع.
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المقدمة
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

المقدمة

تتطلـــع جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل منذ صـــدور األمر الســـامي الكريم بتأسيســـها إلى أن 
تكـــون فـــي مصـــاف الجامعـــات الســـعودية الرائـــدة والمتميزة فـــي تعليـــم الطلبة ونشـــر المعرفة، 
والبحـــوث المبتكـــرة، والمشـــاركة المجتمعيـــة، التـــي تســـاهم فـــي النمـــو االقتصـــادي، والتنميـــة 
المســـتدامة، وتحســـين نوعيـــة الحياة فـــي المملكـــة، والمنطقة والعالم، فرســـالة الجامعـــة تنبع من 
كونهـــا جامعـــة وطنية تســـعى إلـــى التميـــز والريادة فـــي التدريـــس، والتعلـــم، والبحـــوث المبتكرة، 
وإنتـــاج المعرفـــة ونشـــرها، وتنميـــة شـــخصية الطالـــب، والمهـــارات، والمعرفـــة وبنـــاء الشـــراكات 
مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص، وذلـــك من خـــالل التميز فـــي برامجهـــا األكاديميـــة، وأعضـــاء هيئة 
التدريـــس والموظفين واألنشـــطة الطالبية وتشـــجيع االبتكار، وغرس ثقافة الجـــودة، والوصول إلى 
المجتمعـــات المحليـــة، واإلقليميـــة، والعالميـــة، وفـــي هـــذا الصدد تبـــرز أهمية الجانـــب التنظيمي؛ 
لتحقيق رســـالة، ورؤيـــة، وأهداف الجامعـــة، وضرورة تحديد المهـــام، والصالحيـــات، واالختصاصات، 
والمســـؤوليات فـــي الهيـــكل التنظيمي للكليـــات، الذي يتمحور وينصـــب بأكمله حول المســـؤولية، 
والمســـاءلة، والصالحيـــة، والمهـــام، كمـــا يشـــتمل على المؤهـــالت المطلوبـــة واتخاذ مـــا يلزم من 
إجـــراءات لتيســـير العمـــل، ورفع أداء العامليـــن في إطار األهـــداف المعلنة، وما يـــؤدي إليه ذلك من 
إحـــداث المرونـــة والرقابة المطلوبة، وأعمال معايير الشـــفافية في المحاســـبة حين التقصير في أداء 
المهـــام، والمكافاة بتمـــام اإلنجاز المميز، وتحفيـــز العاملين، وأعضاء هيئة التدريس، وخلق منافســـة 
قوية يقوم أساســـها علـــى تبني معايير الجودة والرصـــد والتقييم وضبط وترشـــيد األداء، باإلضافة 
إلـــى ايجـــاد وتوفيـــر بيئة عمـــل مثالية تقـــوم مفرداتهـــا علـــى مضامين الجودة الشـــاملة والتســـابق 
فـــي إنجـــاز المهام والقيام بالمســـؤوليات علـــى النحو المطلوب بـــدال من المزاجية التـــي ربما تنجم 
عنهـــا آثار ســـالبة ومختلفـــة تعيق الجامعـــة عن أداء رســـالتها، عالوة علـــى منع االزدواجيـــة والتضارب 
والتعـــارض في االختصاصات الوظيفية وضرورة وجود الشـــخص المناســـب في الوظيفة المناســـبة 
مـــع المرونـــة المطلقة في إعطـــاء أي إدارة أو كلية من إدارات وكليات الجامعـــة المختلفة الحق في أن 
تنفـــرد بتقرير ما تراه مناســـبًا ومحققًا لمصلحتهـــا من صالحيات ومهام وضوابط فـــي إطار الضوابط 
العامـــة التـــي تحكـــم األداء الجامعـــي، حيث حرصنا علـــى عدم الجمود والتمســـك بالحرفيـــة المطلقة 
والســـعي إلـــى التطوير في إطـــار الحوكمة والضوابـــط واللوائح والنظم التي تحكم المســـاءلة، وقد 
راعينـــا ذلـــك بمنهجية علمية اســـتندت على أســـلوب البحـــث والتطويـــر والمراجعة واالســـتعانة بآراء 
الخبـــراء والمختصيـــن لتحديـــد الواجبات والمســـؤوليات الوظيفيـــة واالتصاالت التنظيميـــة واألدوات 
واألجهـــزة المســـتخدمة فـــي الوظيفة وظـــروف العمـــل ومخاطـــره والمتطلبات ومواصفات شـــاغل 
الوظيفـــة والتوقيـــت الزمنـــي المناســـب وتناســـب المســـمى الوظيفي مـــع طبيعة عمـــل الوظيفة 

باإلضافـــة إلـــى مراجعـــة عوامل فشـــل التحليل والتوصيـــف وتحديد المســـار الوظيفي.

إن الغـــرض األساســـي من وجود مســـمى وظيفي مع تحديـــد المتطلبات األساســـية التي تتطلبها 
الوظيفة من شـــاغلها هـــو تحديد الدور والمهام لشـــاغل الوظيفة، فغياب الوصـــف الوظيفي يعني 
أن شـــاغل الوظيفـــة ســـيدخل فـــي مرحلة ›‹اجتهـــاد‹‹ عرضة للصـــواب والخطـــأ، لهذا جاء هـــذا الدليل 
ليكـــون بمثابـــة تحليل وظيفي ينتـــج منه أوصاف وظيفية لكافة منســـوبي الجامعة بنـــاًء على طبيعة 
أعمالهـــم واألنظمـــة واللوائح والتعليمـــات المرتبطة بكلياتهـــم وإداراتهم مع وضع ›‹مؤشـــرات أداء‹‹ 
لـــكل مســـؤول، فقد ال تذكـــر أحيانا الصالحيـــات اإلدارية والمالية فـــي ›‹الوصف الوظيفـــي‹‹، وإنما 
تذكـــر في وثيقة مســـتقلة، تســـمى ›‹الئحة الصالحيـــات اإلدارية والماليـــة‹‹. وقـــد ال يتوافر ›‹مرجع 
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واحـــد‹‹ أمـــام المســـؤول يعثر فيه علـــى كل صالحياتـــه التي حددتها لـــه األنظمة المرتبطـــة بمهنته، 
وليـــس مـــن المعقـــول أن يضيـــع المســـؤول - وهـــو قائد ذو رؤيـــة اســـتراتيجية - وقتـــه الثمين في 
تصفـــح األنظمـــة واللوائح والتعاميـــم للبحث عـــن صالحياته الموزعة هنـــا وهناك، ولـــذا حرصنا على 
إعـــداد هـــذا الدليل مـــن خالل مراجعـــة المتوفر من هـــذه األدبيات لـــدى الجامعات المحليـــة والعربية.

إن المرجعيـــة األساســـية لقواعـــد الوظيفـــة العامـــة والعامليـــن فيهـــا بالمملكـــة العربية الســـعودية 
هـــي الشـــريعة اإلســـالمية الغراء كمـــا ورد في النظام األساســـي للحكـــم حيث ورد بالمـــادة )7( من 
النظـــام األساســـي للحكم والصـــادر باألمر الملكي رقـــم )أ/9.( فـــي 1412/8/27هـ »يســـتمد الحكم 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ســـلطته من كتاب الله وســـنة رســـوله صلـــى الله عليه وســـلم، 
وهمـــا الحاكمـــان في هذا النظـــام وجميع أنظمـــة الدولة« حيـــث أن قواعد ومبـــادئ الوظائف العامة 
والعامليـــن فيها بنيت على أحكام الشـــريعة اإلســـالمية وحقوق اإلنســـان بحســـب الوثيقـــة الصادرة 
فـــي صيـــف عـــام1948م، والتـــي تؤكد علـــى واجبـــات الموظف فـــي تحمـــل المســـؤولية واألمانة 
والقـــوة، والحفـــظ والعلم والـــوالء واإلخالص، وطاعة الرؤســـاء، أمـــا حقوق الموظـــف فهي إعطاؤه 
أجـــره فـــي وقتـــه المحدد وعـــدم تكليفـــه بأعمال خـــارج وظيفته، وعـــدم إرهاقـــه في العمـــل وتحديد 
ســـاعات العمـــل فال يجوز زيادة ســـاعات العمـــل أو كميته عن المحـــدد في وصف وظيفتـــه مما يؤثر 

على قـــدرة الموظـــف اإلنتاجية والصحية والنفســـية.

إننـــا بهذا العمـــل ال ندعي الكمال بل نســـعى جاهدين أن تكون جامعة اإلمـــام عبدالرحمن بن فيصل 
مـــن الجامعات المميزة والرائدة في إطـــار التنظيم اإلداري والهيكلي وتحديـــد المهام واالختصاصات 
والمســـؤوليات على النحو الذي يمكننا وجميع منســـوبي الجامعة من تحقيق رســـالتها وإنفاذ قيمها 
وأهدافهـــا، ونأمـــل أن يســـهم هـــذا الدليل فـــي تنظيم عمـــل الجامعـــة وأن يرفع من جودة وســـرعة 
إنجـــاز األعمال إلى المســـتوى الـــذي نتطلع إليه جميعًا حيـــث أن التنظيم والترتيـــب واإلعداد الجيد هو 
الوســـيلة واآلليـــة المناســـبة لتحقيق األهـــداف والغايات والتطلعـــات، وإننا إذ نضع هـــذا الدليل بين 
أيـــدي الســـادة الزمالء بجامعـــة اإلمام عبدالرحمـــن بن فيصل نتطلـــع إلى اإلهتمـــام بتطبيقه تطبيًقا 
لمعاييـــر الجـــودة واالعتمـــاد، والتي أصبحت معيـــاًرا عالمًيا للحكـــم على مدى تقدم وتطـــور الجامعات 

واســـتجابتها لمتطلبات العصر الحالي.

والله الموفق والمستعان.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

التعريف المصطلح الرقم

مؤسسة علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة اإلسالمية وتقوم بتنفيذ 
السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي، والدراسات العليا والنهوض بالبحث 

العلمي والقيام بالتأليف، الترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها، 
بحسب نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

الجامعة 1

مجلس الجامعة ينشأ في كل جامعة، يتولى مهمة تصريف الشؤون العلمية 
واإلدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، بحسب نظام مجلس التعليم 

العالي والجامعات، ويتكون من وزير التعليم العالي )رئيسًا للمجلس(، رئيس 
الجامعة )نائبًا للرئيس(، وعضوية كل من وكالء الجامعة، أمين عام مجلس التعليم 

العالي العمداء، ثالثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثالث 
سنوات.

المجلس 2

وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ 
سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي.

الوزير 3

رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، ونائبًا لرئيس مجلس الجامعة، يعيين 
في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي تلك المرتبة، وذلك بحسب نظام 

مجلس التعليم العالي والجامعات.

المدير 4

وكيل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر 
يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ 

مشارك على األقل، يعاون الوكالء رئيس الجامعة في إدارة شؤونها وتحدد اللوائح 
صالحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام رئيس الجامعة عند غيابه أو خلو 

منصبه، بحسب نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

الوكيل 5

الوحدة اإلدارية واألكاديمية المسؤولة عن التدريس والبحث وخدمة المجتمع في 
موضوعات علمية ومعرفية، سمتها التكامل بهدف إعداد المهنيين والباحثين 

والعلماء في اختصاصات أقسامها المختلفة.

الكلية 6

قطاعات تنظيمية تقع ضمن إشراف وكالء الجامعة، تعمل على تقديم خدمات 
متنوعة للطالب والطالبات وللمجتمع عامة، سواء كانت تلك الخدمات ما قبل 

الدراسة الجامعية؛ كخدمات االستعالم والقبول والتسجيل، أو تلك المقدمة أثناء 
الدراسة الجامعية وما بعدها، بل تتعدى ذلك في بعض العمادات لتشرف بالكامل 

على برامج ودورات دراسية كما هو الحال في عمادة التعليم عن بعد وغيرها، 
للمساهمة في خدمة المجتمع من خالل تعليمه وتثقيفه.

العمادة 
المساندة

7

هي التشكالت اإلدارية في الهيكل التنظيمي المعتمد للجامعة أيًا كانت التسمية 
التي تطلق عليها )قطاع/ فرع/إدارة / قسم أو غيرها(

الوحدات 
التنظيمية

8

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، والذي يضم مجموعة نظامية من اللوائح 
الُمنِظمة لعمل مجلس التعليم العالي والجامعات.

النظام 9

أواًل: التعريفات
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هو عبارة عن كتيب يتضمن ماهية الجامعة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها التنظيمية، 
الهيكل التنظيمي، ويعرض موجز السياسات واإلجراءات الخاصة بالجامعة ويشمل 

أيضا شرح لمهام اإلدارات والمسؤوليات والسلطات، وكذلك وصف للوظائف 
المختلفة، ويمكن أن نجمل الدليل التنظيمي ونعرفه بأنه البطاقة الشخصية 

لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

الدليل 
التنظيمي 

لجامعة اإلمام 
عبدالرحمن بن 

فيصل

10

هو الشخص الطبيعي الذي يتم تعيينه وفق شروط نظام محدد ليقوم بواجبات 
ومسؤوليات الوظيفة ويتمتع لقاء ذلك بما يحدد لها من حقوق ومزايا. )نظام 

أحكام الخدمة المدنية(.

الموظف 11

كيان نظامي يتبع لإلدارة الحكومية، وتتضمن مجموعة من الواجبات والمسؤوليات 
التي توجب على الموظف التزامات معينة مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا 

الوظيفية، )نظام الخدمة المدنية(.

الوظيفة 12

العملية التي يتم من خاللها تحديد األهداف المهنية والطريق المهني للوصول 
إلى تلك األهداف من خالل إدارات الموارد البشرية ومن خالل الموظفين 

أنفسهم.

المسار 
الوظيفي

13

األسم المختصر الدال على نوع ومستوى األعمال التي تؤدى، )دليل اإلدارة العامة 
للتصنيف والرواتب(.

مسمى 
الوظيفة

14

هي شريحة من األجر لها ربط مالي طبقًا لسلم الرواتب المقررة )وعاء مالي(، 
وتشمل جميع الوظائف التي تتساوى في مستوى الصعوبة والمسؤولية 

ومستوى التأهيل العلمي الالزمة ألداء العمل وإن اختلفت في نوع وطبيعة 
العمل، )دليل اإلدارة العامة للتصنيف والرواتب(.

المرتبة 15

العملية التي يتم بمقتضاها تحديد المهام التي يجب أن تشملها كل وظيفة، 
والمسؤوليات، والشروط التي تتطلبها الوظيفة من مؤهالت علمية وخبرات 

عملية وتدريب ليتمكن شاغلها من القيام بعمله على أكمل وجه.

تصنيف 
الوظائف

16

وثيقة رسمية تحدد طبيعة الوظيفة وحدودها والمهام والمسؤوليات المتوقعة 
من شاغل الوظيفة والصالحيات المنوطة به وشروط شغل الوظيفة من مؤهالت 

علمية ومهنية وخبرات عملية مطلوبة، وموقع الوظيفة في البناء التنظيمي.

توصيف 
الوظيفة 
)الوصف 

الوظيفي(

17

عملية تحديد أنشطة وظائف الجامعة وإداراتها وأقسامها ولجانها وعالقات هذه 
المكونات مع بعضها البعض من خالل تحديد السلطة والمسؤولية، التفويض، 

والمركزية والالمركزية،ونطاق اإلشراف وغيرها في سبيل تحقيق الهدف.

التنظيم 18

عملية متابعة أداء موظفي الجامعة، وذلك من خالل التركيز على مهاراتهم 
ومدخالت األعمال التي يقومون بتنفيذها وفقًا للبرامج المقررة في الجامعة، 

وفيما يتعلق بمعايير مستويات نتائج أعمالهم )مؤشرات األداء(، بحيث يكونون 
مسؤولين عن كيفية استخدامهم للسلطة.

المساءلة 19

هو ذلك الحق المكتسب الذي تمنحه الوظيفة لشاغلها، إلصدار األوامر إلى 
مرؤوسيه، وتوجيههم إلى أداء المطلوب منهم على الوجه المطلوب )وتعني 

الصالحيات(، من خالل تنفيذه للتشريعات الُمنِظمة لعمل المؤسسة.

السلطة/ 
الصالحيات

20
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العملية التي يتم من خاللها إعطاء الموظفين الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة 
بعملهم، وتشجيعهم على المشاركة والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة، ومنحهم 

الحرية والثقة ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة، مع تأهيلهم 
مهنيًا وسلوكيًا ألداء العمل.

التمكين 21

عملية انتقال عمل ما من مجرد عمل حرفي بسيط، إلى مهنة منظمة تخضع 
لضوابط وأسس المهنة.

التمهين 22

تحقيق النتائج عن طريق منح الصالحيات والسلطات لآلخرين وتحفيزهم لتنفيذ 
األعمال التي هي ضمن مسؤولياتهم بالمستوى المطلوب.

التفويض 23

االلتزام بأداء عمل معين مفروض يحاسب عليه الموظف. المسؤوليات 24

هي المهام واألعمال التي يكلف بها الموظف في وظيفة ما. المهام/
الواجبات

25

الجهة التي يرتبط بها الموظف إداريًا وضمن تسلسل وظيفته اإلداري على الهيكل 
التنظيمي ويكون مسؤواًل أمامها مباشرًة.

الرئيس 
المباشر

26

وهي المهارات العلمية والعملية التي يمتلكها الموظف/الفرد، وهي على أنواع 
مختلفة )مهارات سلوكية، وظيفية وفنية، ذهنية،الخ( والتي تمكنه من القيام باعباء 

وظيفته على أكمل وجه.

المهارات 27

القواعد الُمنِظمة لقبول ودراسة الطالب في الجامعة وتدريس الهيئة األكاديمية 
فيها.

القواعد 28

تحقيق أعــلى منفعة مقابل التكاليف, و أن تكون المؤسسة كفؤ يعني أن تحصل 
على أعلى ما يمكن من الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة، وذلك بحسن 

استغالل الموارد المتاحة لتحقيق أهداف معينة.

الكفاءة 29

مدى مالءمة األهداف المختارة ومدى النجاح فى تحقيق هذه األهداف )درجة 
التطابق بين األهداف التنظيمية والنتائج المتحققة، مؤشرات األداء(.

الفاعلية 30
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ثانيًا: أهداف الدليل

يهـــدف الدليـــل إلـــى إبـــراز التنظيـــم اإلداري فـــي جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصـــل، ووصف 
الوظائـــف، وتحديـــد األنشـــطة، واألعمال، التـــي يجب أن يقـــوم بها الموظـــف، تبعًا لهـــذا التنظيم، 

ممـــا يســـاعد على:

1. وضع نظام لالختيار والتعيين.
2. وضع برامج إعداد وتدريب وتطوير للعاملين.

3. وضع معايير لتقييم األداء الفردي والرصد والمتابعة.
4. تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات على وجه الدقة.

5. صياغة اإلعالنات والمواصفات الخاصـــة بالوظائف على وكاالت التوظيف بسهوله ويسر.
6. فهـــــــم المسؤوليــــــــات األساســـية للمنصـــب فهًمـــا واضًحا، مما يمنح شـــاغلي تلـــك المناصب 

الفرصـــة لتحديـــد مالئمـــة الوظيفة لهم ويوفــــــر علـــى الجامعة الوقـــت والموارد.
7. إتفـــاق بيـــن الرئيس والمرؤوس بشـــأن نتائج األداء الوظيفـــي المتوقعة، والتي بالتـــــــالي تقودنا 

إلى تقييـــم وظيفي أفضل.
8. تقليـــل تضـــارب الواجبات والمهـــام بين المناصب بـــال داع، مما يزيد من فاعليـــة العمل الجماعي, 

كــــــما يســـاعد على تخطيط، وتنمية الموارد البشرية.
9. تقســـيم األهـــداف العامـــة للجامعة إلى أهـــداف أصغر يتـــم تحقيقها من خـــالل الوظائف الفردية 
واإلدارات والوحـــدات، وهـــذا يوضـــح االتجـــاه ويغرس التعاون بيـــن العاملين إلى جانـــب فهم وتقدير 
مـــدى مســـاهمة الوظيفة في تحقيـــق أهداف الجامعة فتصبـــح أهدافًا ذكيـــه SMART قابله للتحقيق 

والقياس فـــي زمن محدد.
10. ربـــط جميـــع الوحدات واإلدارات والنشـــاطات معًا كالسلســـلة الحديدية وبشـــكل واضـــح لتحقيق 

الهدف.
11. بث روح الفريق والتنافسية نحو األفضل.

12. خلق بيئة عمل مثالية لإلنتاج.
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ثالثًا: مراحل وآليات بناء الدليل

تم إعداد الدليل وفق مراحل أساسية، هي على النحو التالي: 

دراســـة األهـــداف العامـــة لجامعـــة اإلمـــام عبدالرحمن بن فيصـــل ومن ثـــم الخطة االســـتراتيجية لها 
واجـــراء التعديـــل على الهيـــكل التنظيمي وفقًا لتلك األهـــداف ومن ثم التحليل وجمـــع المعلومات-
عقـــد المقارنـــات- تحديد الوظائف- تحديد المنهج المتبع في التصنيـــف- تحديد الصالحيات للوظائف، 

ومـــن ثم التوصيف لـــكل وظيفة.

المرحلـــة األولـــى: األهـــداف العامـــة لجامعة اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصـــل والخطة االســـتراتيجية 
عنها: المنبثقـــة 

فـــي هذه المرحلة تـــم االطالع على األهداف العامـــة لجامعة اإلمام عبدالرحمن بـــن فيصل، والخطة 
االســـتراتيجية المنبثقـــة عنهـــا، والتي تـــم إعدادها من قبل القيـــادات العليا في الجامعـــة، ليصار بعد 
ذلـــك إلـــى تحديد األهداف التنظيميـــة لكل وحدة فيها، إذ أن األهـــداف التنظيمية تنبثق عن األهداف 
العامـــة للجامعـــة مـــن خالل تقســـيم الهدف العـــام الواحـــد للجامعة إلـــى مجموعة أهـــداف تنظيمية 
قـــادرة علـــى التطبيق، والمتابعة، وتحقيـــق النتائج المرجـــوة منها وهي الكفـــاءة والفاعلية واألهداف 
التنظيميـــة للجامعـــة يتـــم صياغتهـــا وفق إعداد خطة اســـتراتيجية، تشـــمل وصف نشـــاطات األعمال 
التـــي تحقق أهـــداف الخطة التنظيميـــة، ومقترنة بمســـؤولية التنفيذ والمدة الزمنيـــة الالزمة لتنفيذ 
تلـــك النشـــاطات، ومـــا ينتج عـــن هذه الخطة من مؤشـــرات أداء، تعمـــل على تقييم ما تـــم إنجازه من 

تطبيـــق ومتابعـــة لتلـــك الخطة، وما ينتج عـــن ذلك من معرفـــة كفاءة تلك الخطـــة وفاعليتها. 

المرحلة الثانية: العمل على توافق الهيكل التنظيمي واألهداف العامة للجامعة:

بعـــد أن تـــم تحديـــد األهـــداف التنظيميـــة للوحـــدات اإلدارية فـــي الجامعة، تم إجراء دراســـة شـــاملة 
للهيـــكل التنظيمـــي الحالي بما يحقق تلـــك األهداف وبما يتالئـــم واألهداف العامـــة للجامعة، حيث 

اعتمـــدت هـــذه المرحلة على:

أواًل: الفكرة األساسية إلجراء التعديل على الهيكل التنظيمي للجامعة، وتعتمد على:

1. توافق وتناسق الهيكل التنظيمي مع األهداف العامة للجامعة، وخطتها االستراتيجية.
2. التركيز على الوظيفة األساسية للجامعة كمركز إشعاع علمي وبحثي وخدمة مجتمع.

3. أن اإلدارة الجامعية عامل مساعد للعمل األكاديمي، والبحثي، وخدمة المجتمع.
4. خدمـــة الطالـــب باعتبـــاره المحـــور الرئيســـي لـــكل الوظائـــف المقدمـــة وكذلـــك خدمة عضـــو هيئة 

التدريـــس كمحـــرك للعمليـــة الجامعية.
5. انتمـــاء وارتبـــاط وتبعيـــة أقســـام الطالبـــات أكاديميـــًا للكليـــات الجامعية وإداريـــًا لـــإلدارة التنفيذية 

. معة للجا
6. انتمـــاء وارتبـــاط برامج التعليم عن بعد مـــن الناحية األكاديمية واإلدارية بالكليـــات الجامعية المعنية 

والتي تقـــدم هذه البرامج.
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7. اعتبـــار الكليـــة الوحـــدة اإلداريـــة واألكاديمية المســـؤولة عـــن التدريـــس والبحث وخدمـــة المجتمع 
فـــي موضوعـــات علمية ومعرفية ســـمتها التكامـــل بهدف إعـــداد المهنيين والباحثيـــن والعلماء في 
اختصاصـــات أقســـامها المختلفـــة على أنهـــا اللبنة األساســـية للجامعـــة وهي وحدة لالســـتراتيجي.

8. اعتبـــار القســـم األكاديمي هـــو الوحدة البنائيـــة األكاديمية للكلية ويكون أساســـيًا إذا منح شـــهادة 
جامعية أو شـــهادة دراســـات عليا فـــي تخصصه إما إذا لم يمنح شـــهادة جامعية أو دراســـات عليا في 

تخصصه إنما يقوم بمســـاندة األقســـام األخرى علميًا ومعرفيًا فإنه يســـمى قســـمًا مســـاندًا.
9. تأكيد دور العمادات المساندة في تقديم الخدمة للمعنيين.

10. أن الوحدة البنائية اإلدارية تتكون من إدارة عامة، إدارة، قسم، شعبة ومكتب.

ثانيًا: أقسام هيكل التنظيم الجامعي:

• هيـــكل التنظيـــم األكاديمـــي: يتكـــون مـــن )المجالـــس الجامعيـــة، الكليـــات، العمادات المســـاندة، 
المراكز(.

• هيكل التنظيم اإلداري: يتكون من )إدارة عامة – إدارة – قسم، شعبة – وحدة – مكتب(.

ثالثًا: الهيكل التنظيمي األكاديمي والحوكمة:

يعتبـــر مجلـــس الجامعـــة فـــي مســـتوياته المختلفة هـــو مركز الســـلطات بالجامعـــة بناءًا علـــى نظام 
التعليـــم العالـــي الصـــادر من المقـــام الســـامي، وترجع لـــه المجالس األخـــرى مثل مجلـــس الجامعة/ 
المجلـــس العلمـــي/ مجلـــس الكلية/ مجلس القســـم/ مجلس عمادة الدراســـات العليـــا/ مجلس عمادة 

البحـــث العلمي.

فقـــرارات اإلدارة العليـــا للجامعـــة والكليـــات )رئيـــس الجامعـــة – وكالء الجامعة – العمـــداء( في مجال 
الشـــؤون األكاديميـــة إنمـــا هـــي قـــرارات تنفيذيـــة، لمـــا تعتمـــده المجالـــس الجامعيـــة مـــن أهداف 
وسياســـات واســـتراتيجيات، فالجامعة في المجـــال االكاديمي تدار بمجموعة مـــن المجالس الجامعية 

وضمـــن منظومـــة العمل المؤسســـي ألن القـــرار األكاديمي قـــرارًا جمعيـــًا تداوليًا وليـــس فرديًا.

رابعًا: الهيكل التنظيمي بالجامعة، حيث يشمل القطاعات الرئيسة التالية:

• قطـــاع الخدمـــات األكاديميـــة المســـاندة: مثـــل المكتبـــات - الوســـائل التعليميـــة وتقنيـــة التعليم - 
القبـــول والتســـجيل - شـــؤون الطـــالب - تطويـــر ودعـــم التعليـــم - اإلتصاالت.

• قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي: مراكز البحوث - الدراسات العليا - النشر.
• قطاع اإلدارة التنفيذية: الموظفين - المالية - المشـــروعات - المستودعات - المشتريات - العالقات 

العامة - اإلعالم - الميزانية.
• قطاع التشريع والقانون: اإلدارة القانونية.

• قطاع الرقابة: المراقب المالي - مراقبة المخزون - المراقبة الداخلية.
• قطاع التخطيط والتدريب والتطوير: التخطيط - التطوير اإلداري - التوثيق - التدريب.
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وقد روعي في إعداد الهيكل التنظيمي ما يلي:

1. تجميع أوجه النشاطات المتشابهة والمتكاملة تحت إدارة واحدة للحد من االزدواجية في المهام.
2. توظيـــف اإلدارة التنفيذيـــة فـــي خدمـــة العمليـــة التعليميـــة وتركيـــز مهامهـــا في وكيـــل الجامعة 

كمســـؤول تنفيـــذي أمـــام رئيـــس الجامعة.
3. إتاحـــة الفرصـــة الســـتقطاب الكفاءات للعمـــل في المجـــال اإلداري بالجامعة فـــي وظائف قيادية: 
)مديـــر الشـــؤون اإلداريـــة، العالقـــات العامـــة، التدريـــب اإلداري، مديـــر الشـــؤون الماليـــة، التخطيط 

التوثيق(.
4. وضـــع إدارة تنفيذيـــة بالجامعـــة خاصة بمســـمى إدارة المشـــاريع المدينـــة الجامعيـــة وتتبع لوكيل 

الجامعة مباشـــرة.
5. إنشاء عدد من اإلدارات الحديثة والمراكز لخدمة أهداف الجامعة وتطورها مثل:

- إدارة التعـــاون والتبادل المعرفي: تهدف اإلدارة إلـــى دعم التعاون بين الجامعة و الجامعات العالمية 
العريقـــة و مراكز األبحاث، وتنســـيق أعمال و انشـــطة الجامعة المرتبطة بالجامعـــات العالمية، والعمل 

على الرقي بمكانـــة الجامعة عالميا.
- إدارة أمالك الجامعة واالستثمار.

- مركـــز الوثائـــق: لتوحيد المصـــدر وتدعيم الخطـــط والقرارات الصادرة حســـب التعليمـــات من المقام 
السامي.

- مركز الخريجين والتنمية المهنية: لتحقيق الربط واالنتماء بين الخريجين والجامعة.
6. تخصيـــص عـــدد مـــن األجهـــزة االستشـــارية المعاونة لـــإلدارة العليا تلحـــق مباشـــرة بمكتب رئيس 

الجامعـــة تحت مســـمى مكتـــب المستشـــارين لتقديم:
- االستشارات اإلدارية والمالية والهندسية والقانونية وغيرها.

- االستشارات األكاديمية.
7. إيجاد جهاز إداري إشرافي للمواقع المختلفة للجامعة لتنشيط وتسهيل العمل اإلداري.

8. استحداث وظيفة وكيل قسم علمي.
9. تبنى اإلدارة التنفيذية على وحدة اإلدارة العامة، اإلدارة، القسم، الشعبة، الوحدة. 

10. إن تعريف الفرع مبنى على عدد الطالب أو عدد الكليات حسب ما ذكر سابقًا أو كليهما.
11. ُاعتمـــد فـــي وضع قســـم الطالبات علـــى الواقع الحالـــي، وهو تبعية قســـم الطالبـــات للكليات 

الجامعيـــة أكاديميـــًا و وكيل الجامعـــة إداريًا وترتـــب على ذلك:
- ارتباط وكيلة الكلية بعميد الكلية المختص.

- ارتباط وكيل رئيس القسم بالقسم العلمي المختص.
- ارتبـــاط المشـــرفات علـــى أقســـام الطالبات في مواقعهـــا المختلفة )الراكـــة، الريـــان، الحفر( بوكيل 

الجامعـــة في النواحـــي اإلدارية.
ويعتمـــد التصور المســـتقبلي ألقســـام الطالبات عنـــد تكامل بنائـــه وتوفير الكوادر البشـــرية الالزمة 
لـــه لتحقيـــق اســـتقالليته وذاتيتـــه الخاصة فـــي كل من الراكـــة والريان، ممـــا يتطلب دراســـة متكاملة 
تحـــدد هويتـــه وعوامل بنائه والهيكل التنظيمي المناســـب لـــه وتأكيدًا للتماثل بين أقســـام الطالبات 

وأقســـام الطالب حســـب متطلبات الهيئـــة الوطنية لإلعتمـــاد األكاديمي. 

المرحلة الثالثة: التحليل وجمع المعلومات:

تـــم خـــالل هذه المرحلـــة جمع البيانـــات كاملة عن جميـــع الوظائف بالجامعـــة منذ صدور قرار إنشـــائها 
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فـــي عام 1430هـ، و قرارات الصالحيات وتحديد المهام والمســـؤوليات لمختلف الوظائف بقطاعاتها 
المختلفـــة األكاديميـــة واإلداريـــة والتـــي كانت الصالحيـــات فيها تخضع باســـتمرار لتغيرات مســـتمرة 
حســـب شـــاغلي الوظائف وقدراتهـــم وامكانياتهم وتطلعـــات اإلدارة العليا للجامعة، مـــع األخذ بعين 
االعتبـــار أن الجامعـــة تتكون من مجموع التخصصات العلمية واإلنســـانية والصحية والهندســـية، وقد 

تبين من خـــالل التحليل:
1. هناك تداخل كبير بين السياسات والقواعد واألنظمة واإلجراءات والضوابط داخل الجامعة.

2. عدم وضوح األدوار التنفيذية واإلشرافية.
3. مركزية القرار.

4. ضعف التوثيق.

المرحلة الرابعة: عقد المقارنات:

بعـــد أن تم وضع اإلجراءات األساســـية لمرحلـــة التنظيم اإلداري، تم إجراء بعـــض المقارنات المرجعية 
مـــع بعض الجامعات المحلية واإلقليميـــة والعالمية، للتعرف على أهم التطـــورات في مجال الهياكل 

األكاديمية. التنظيمية 

آلية تقسيم الوظائف:
 بعد إتمام مراحل التنظيم اإلداري تم تقسيم الوظائف إلى:

أ . وظائف اإلدارة العليا وتشمل:
• رئيس الجامعة 
• وكالة الجامعة 

• وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 
• وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

• وكالة الجامعة لشؤون الفروع 
• وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 

• وكالة الجامعة لشؤون الطالبات 
• عمادة الدراسات العليا 
• عمادة البحث العلمي 

• عمادة شؤون المكتبات 
• عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

• عمادة القبول والتسجيل
• عمادة شؤون الطالب 
• عمادة الموارد البشرية 

• عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات 
• عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد 

• عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 
• عمادة تطوير التعليم الجامعي 

• عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة 
• مستشفى الملك فهد الجامعي 
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• مركز النشر العلمي
• مركز الوثائق 

• مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات اإلستشارية
• مركز الدراسات واالستشارات العمرانية

• مركز اإلرشاد الجامعي
• مركز الخريجين والتنمية المهنية

ب . الوظائف القيادية:
• وكيل عمادة القبول والتسجيل 

• وكيل عمادة القبول والتسجيل للطالبات
• وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

• وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للطالبات 
• وكيل عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية 
• وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الطالبية 

• وكيل عمادة شؤون للطالبات
• وكالة عمادة الموارد البشرية 
• وكيل عمادة شؤون المكتبات 

• وكيل عمادة شؤون المكتبات للطالبات 
• وكيل عمادة الدراسات العليا 

• وكيل عمادة الدراسات العليا للطالبات 
• وكيل عمادة البحث العلمي 

• وكيل عمادة البحث العلمي للطالبات 
• وكيل عمادة الدراسات العليا للمبتعثات 

• وكيل عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
• وكيل عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد للطالبات 

• وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي 
• وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي للطالبات 

• وكيل عمادة تطوير التعليم الجامعي 
• وكيل عمادة تطوير التعليم الجامعي للطالبات 

• وكيل عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت 
• وكيل عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت للطالبات 

• وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة 
• وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة للطالبات 

• وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 
• وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

• وكيل الكلية للتطوير والجودة 
• وكيل الكلية للطالبات 
• إدارة القسم العلمي 
• وكيل القسم العلمي
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ج. الوظائف التنفيذية:
• اإلدارة العامة للمشاريع والخدمات العامة 

• اإلدارة العامة للمشتريات والمنافسات 
• اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية 

• اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
• اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية 

• اإلدارة العامة للتجهيزات 
• اإلدارة العامة لألمن والسالمة والصحة المهنية

• ادارة المدينة الجامعية
• إدارة التعاون والتبادل المعرفي 

• إدارة حماية الملكية الفكرية
• إدارة البعثات الخارجية

• إدارة المنح الخارجية
• إدارة الدراسات االستراتيجية

• إدارة شؤون الموظفين
• إدارة الخدمات المساندة
• إدارة التشغيل والصيانة

• إدارة التطوير اإلداري 
• إدارة أمالك الجامعة واالستثمار

• مطبعة الجامعة 
• اإلدارة المالية 

• إدارة المستودعات 
• إدارة الحركة والنقل

• إدارة االتصال اإلداري
 

د. الوظائف اإلشرافية:
• اإلشراف على المستشفى الجامعي 

• اإلشراف على األمن والسالمة 
• اإلشراف على مشاريع المدينة الجامعية 

• اإلشراف على أقسام الطالبات 

هـ. الوظائف القانونية:
• إدارة الشؤون القانونية 

و. الوظائف الرقابية:
• إدارة المراجعة الداخلية 

• إدارة مراقبة المخزون 
• إدارة المتابعة 

• المراقب المالي 
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المرحلة الخامسة: تحديد المنهج المتبع في التنظيم والتوصيف:

1. المرونـــة مـــن حيث القابليـــة للتطوير وإدخال تعديـــالت عليها في ضوء االحتفاظ بســـجالت توضح 
تاريـــخ الوصف والتعديل الـــذي تم عليه.

2. االقتصـــار علـــى توصيـــف واحـــد إلحـــدى الوظائـــف إذا كان هناك عدد مـــن الوظائـــف يماثلها في 
الجوهرية. خصائصهـــا  معظم 

3. وضـــع صالحيات الوظيفة فـــي التوصيف بطريقة محددة مع البعد عن العبـــارات العامة والمبهمة 
والتـــي ال تخدم هدفًا والعبارات التي تســـتخدم فقط لدى المهنيين.

4. وصف كل وظيفة بالتركيز على ما يميزها عن غيرها من الوظائف األخرى.
5. تحديد المسؤوليات اُلمناطة بكل وظيفة لقياس نتائج األعمال والمحاسبة اإلدارية.

6. تحديـــد صالحيـــات الوظيفـــة مـــع إعطـــاء الوظائـــف القياديـــة حـــق تفويـــض بعضها مع اســـتمرار 
عنها. المســـؤولية 

7. تجميـــع الصالحيـــات اإلداريـــة والمالية التي تشـــترك فيهــــا مجموعة الوظائف فـــي نموذج مرفق 
بالتوصيف. 

8. عدم االستغراق في وصف الجزيئات الصغيرة في الوظيفة والتركيز على المهام األساسية.
9. اإلهتمام بالمتغيرات التي تتعلق بمستوى العمل وليس اإلشراف.

10. التأكيـــد علـــى توصيف الوظائف الفنية حســـب ما صدر من المؤسســـة العامـــة للتدريب المهني 
والفني. 

11. وضـــع الهيـــكل التنظيمـــي للجامعـــة منطلقًا من الوحـــدات المقرة بـــوزارة الماليـــة ووزارة الخدمة 
المدنيـــة ومسترشـــدًا بالهياكل التنظيميـــة للجامعات الســـعودية والمماثلة.

12. اإلســـتفادة من التوصيف الوظيفي الوارد في أدله وزارة الخدمة المدنية وكذلك أدلة مؤسســـة 
التعليم والتدريب المهنـــي ونظام التعليم العالي ولوائحه.

المرحلة السادسة: تحديد الصالحيات للوظائف:

أ. اإلدارة العليا:

أواًل: صالحيات إدارية يمارسها كافة المسؤولين في اإلدارة العليا كل في قطاعه:

1. اإلبالغ عن مباشرة العمل بعد التعيين وبعد اإلجازة.
2. االتصال بالجهات الخارجية بالوظائف المعادلة لمرتبته.

3. التوزيع الداخلي للموظفين وتحديد مسؤولياتهم.
4. الموافقة على حضور الموظف دورات تدريبية في الداخل وإتخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها.

5. توقيع شهادات الخبرة.
6. توقيع شهادات التعريف.

7. اعتماد تقارير الكفاية.
8. الموافقة على اإلجازات العادية واإلضطرارية وفق األنظمة.

9. توقيع عقوبات اللوم واإلنذار والحسم وفق األنظمة.
10. الترشيح أو إتخاذ قرارات اإلنتداب وفق القواعد المرفقة.

11. الترشيح أو إتخاذ قرارات العمل خارج وقت الدوام الرسمي وفق القواعد المرافقة.
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12. تفويض بعض الصالحيات كتابة ولفترة محددة معلومة.

ثانيًا: صالحيات مالية يمارسها المسؤولون في اإلدارة العليا وفق القواعد المنظمة لذلك:

• التأمين المباشر – الممارسة.
1. تمنـــح صالحية التأمين المباشـــر للمســـؤولين عن القطـــاع في حدود مبلغ ). ريـــال( وتصرف وفق 

االعتمـــادات المخصصة فـــي الميزانية وطبقًا لألنظمـــة المنظمة للميزانية.
2. تتـــم الممارســـة والمناقصـــة والتأمين المباشـــر )فيمـــا يزيد عما ورد فـــي بند 1( مركزيـــًا على أن 

يصـــدر قـــرارًا بتنظيمها من رئيـــس الجامعة.
3. تمـــارس صالحيـــات الترســـية والبـــت فـــي الممارســـات من قبـــل لجنة فحـــص العـــروض على أن 
يشـــترك ممثـــل عن القطـــاع المختص بعد تشـــكيلها بقـــرار من رئيـــس الجامعة علـــى أن يتم اإلعالن 

عـــن المنافســـة من إدارة المشـــتريات حســـب النظام.
4. يتـــم تفويـــض المســـؤولين في القطاعـــات المختلفـــة فيما يختص بالترســـية والبـــت في بعض 
المشـــاريع الخاصـــة وفق قرار مـــن معالي رئيس الجامعة بنـــاًء على اقتراح وكيـــل الجامعة وفي حدود 

الميزانيـــة المعتمدة.علـــى ان يكون التفويـــض مكتوبًا ومحددًا.

ب . الوظائف القيادية والتنفيذية:

أواًل: وكالء الكليات ووكالء العمادات المساندة ورؤساء األقسام العلمية ووكالئهم:

تفـــوض لهـــم الصالحيـــات اإلداريـــة والمالية مـــن العمـــداء ويصدر بذلك قـــرار من العميـــد المختص 
ويمـــارس الوكيـــل الذي ينـــوب عن العميـــد أثناء غيابـــه الصالحيـــات اإلدارية والماليـــة للعميد.

ثانيًا: مدراء مراكز البحوث، والوســـائل التعليمية، والحاســـب اآللي، و النشـــر، وإدارة البعثات، وإدارة 
االتصـــال العلمي، وخدمة المجتمع، وإدارة المشـــاريع، إدارة المستشـــفى الجامعي، ومدير اإلدارة 

العامة.
يمارسون الصالحيات االدارية وفق اآلتي:

أ. الصالحيات اإلدارية:
• االبالغ عن مباشرة العمل بعد التعيين وبعد اإلجازة.

• االتصال بالجهات الخارجية والوظائف المعادلة لمرتبته.
• التوزيع الداخلي للموظفين وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم.

• الموافقة على حضور الموظف دورات تدريبية في الداخل واتخاذ االجراءات الالزمة العتمادها.
• توقيع شهادات الخبرة.

• توقيع شهادات التعريف.
• اعتماد تقارير الكفاية.

• الموافقة على االجازات العادية واالضطرارية وفق األنظمة.
• توقيع عقوبات اللوم واالنذار والحسم وفق األنظمة.

• الترشيح أو اتخاذ قرارات االنتداب وفق القواعد المرفقة.
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ب. الصالحيات المالية:
• التعميد بالشـــراء عن طريق الممارســـات في حدود مبلغ خمســـين الف ريال لكل طلب شـــراء وفق 

إلدارته. المخصصة  االعتمادات 
• التعميـــد بالشـــراء المباشـــر فـــي حـــدود مبلـــغ خمســـة وعشـــرين الف ريال لـــكل طلب شـــراء وفق 

االعتمـــادات المخصـــص إلدارته.
• اعتماد فواتير النثريات الضرورية للوحدات التي يشرف عليها وفق األنظمة المالية القائمة.

ج. الصالحيات اإلدارية العامة التي يمارسها كافة المدراء كل في قطاعه:
• اإلبالغ عن مباشرة العمل بعد التعيين وبعد اإلجازة.

• االتصال بالجهات الخارجية بالوظائف المعادلة لمرتبته.
• التوزيع الداخلي للموظفين وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم واختصاصاتهم.

• اقتراح حضور الموظف دورات تدريبية في الداخل والخارج واتخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها.
• توقيع شهادات الخبرة.

• توقيع شهادات التعريف.
• اعتماد تقارير الكفاية.

• اقتراح االجازات العادية واالضطرارية وفق األنظمة.
• توقيع عقوبات اللوم واإلنذار والحسم وفق األنظمة.

• اقتراح االنتداب للداخل أو الخارج لمنسوبي إدارته 

المرحلـــة الســـابعة: تحديـــد العالقـــة واالرتبـــاط التنظيمي بيـــن اإلدارة المركزيـــة بالجامعـــة ووحداتها 
وفروعها:

إن موضـــوع العالقـــة واالرتبـــاط التنظيمـــي بيـــن اإلدارة المركزية بالجامعـــة وبين وحداتهـــا وفروعها 
مبنـــي بالدرجـــة األولـــى علـــى فكـــر اإلرتبـــاط العســـكري والمصفوفـــي للوصـــول إلـــى الهـــدف، 
والـــذي يؤكـــد علـــى دور عمادات الكليـــات والعمـــادات المســـاندة وعالقاتها بوكاالت الجامعة حســـب 
االختصـــاص ودور اإلدارات اإلشـــراف يـــة والرقابيـــة عليها، مما يحقـــق العدالة والتكافؤ بين أقســـام 
الطـــالب والطالبـــات، واألنواع المختلفة من أنمـــاط التعليم، ويؤدي إلى انســـيابية العمل ويرفع من 

االنتاجيـــة، بجـــودة وكفاءة ويمكن مـــن المتابعة والمســـاءلة.

ويتناول هذا القسم الخطوط الرئيسة العامة للعالقة واالرتباط في ستة محاور رئيسة هي:

 المحور األول: العالقة بين فرع الجامعة واإلدارة المركزية.
المحور الثاني: العالقة بين العمادات المساندة والكليات الجامعية.

المحور الثالث: العالقة بين أقسام الطالبات وكليات الجامعة.
المحور الرابع: العالقة بين التعليم عن بعد وكليات الجامعة.

المحور الخامس: العالقة بين الوظائف القانونية واإلدارة التنفيذية بالجامعة.
المحور السادس: العالقة بين الوظائف الرقابية واإلدارة التنفيذية بالجامعة.

المحور األول: العالقة بين فرع الجامعة واإلدارة المركزية:
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حيـــث أن فـــروع الجامعـــة تتوزع في أماكـــن عدة من المنطقة الشـــرقية وفـــى المواقـــع التالية: )حي 
الراكـــة، موقع حي الريـــان موقع حي عبدالله فـــؤاد، الجبيل، القطيف( فعليه يجـــب وضع آلية لتحديد 
العالقـــة بيـــن الجامعـــة وهـــذه المواقـــع وخصوصـــًا البعيـــدة ولذا فـــإن العالقـــة بين فـــروع الجامعة 

باألطـــراف واإلدارة المركزيـــة بالجامعة تقـــوم على ضوء القواعـــد التالية:

1. يلتزم الفرع بكافة السياسات واألنظمة واللوائح الجامعية المعتمدة.
2. يمثـــل وكيل الجامعـــة للفروع في مجلس الجامعـــة جميع كليات الفروع ويعـــرض احتياجاتها ويحقق 

التنســـيق المطلوب مع الجامعة.
3. يفـــوض رئيـــس الجامعـــة لوكيـــل الجامعـــة للفـــروع ووكيـــل الجامعة القـــدر الالزم مـــن الصالحيات 
اإلداريـــة والماليـــة باإلضافة إلى صالحياتهم وفـــق االحتياجات ومراحل التوســـع والمتطلبات الراهنة 

حســـب اختصاصاتهـــم ومن البنـــود التي يمنـــح فيها التفويـــض ما يلي:

- تشـــغيل موظفين مؤقتين من الســـعوديين إلنجـــاز أعمال طارئة أو مؤقتة بمكافأة شـــهرية أو أجور 
مقطوعـــة أو أجـــور يومية وفي حدود البنـــود المعتمدة للفروع.

- إصـــدار قـــرارات اســـتئجار األعيـــان أو العقارات الالزمـــة للفروع وتجديـــد عقودها أو فســـخها وتأمين 
احتياجاتهـــا وذلـــك في حـــدود البنود المعتمـــدة للفروع.

- إعتمـــاد صرف الســـلف المســـتديمة أو المؤقتة للقطاعات المختلفة بالفروع مـــع تحديد البنود التي 
عليها. تصرف 

- صرف الفواتير المختلفة المستحقة للغير لقاء الخدمات المقدمة.
- اختيـــار وتوقيع عقـــود التعيين للمتعاقدين بناًء علـــى اقتراح الجهات المعنية واتخـــاذ قرارات التجديد 

اإللغاء.  أو 
- اإلذن بالصرف من السلفة المستديمة لإلحتياجات العاجلة.

- تجزئة األجازات أو التعويض عنها بناًء على طلب الجهات المختصة.
- توقيـــع أوامـــر الدفـــع والشـــيكات المســـحوبة مـــن حســـاب الجامعـــة لدى مؤسســـة النقـــد العربي 

السعودي.
- أية صالحيات أخرى يتم التكليف بها من قبل معالي رئيس الجامعة.

- حق تفويض بعض الصالحيات وفق قرارات معتمدة وحسب اإلختصاصات.
- لمعالـــي رئيـــس الجامعـــة الحـــق في تعيين مشـــرف عام للفـــروع يتبع وكيـــل الجامعة للفـــروع فيما 

يخـــص القضايـــا األكاديميـــة ووكيل الجامعـــة فيما يخص التشـــغيل »الخدمات والتشـــغيل«.
4. يعيـــن لكل فرع: مديرًا عامًا للشـــؤون اإلدارية والمالية يتبعـــه اإلدارات الخدمية بالفرع من إتصاالت 
إداريـــة شـــؤون موظفين، ماليـــة، خدمات مســـاندة، خدمات هندســـية، خدمـــات تقنيـــة المعلومات، 
خدمـــات التجهيـــزات العلميـــة واألكاديمية.يلتزمـــون بتنفيذ السياســـات والقرارات الجامعيـــة واللوائح 
الخاصـــة فـــي هذه المجاالت ولهـــم نفس التوصيف المناظـــر لوظائفهم بدليـــل التوصيف المعتمد.
5. يعيـــن لكل فرع مـــن فروع الجامعة وكيـــاًل للعمادات المســـاندة التالية:)عمادة القبول والتســـجيل/ 
عمـــادة شـــؤون الطالب/عمـــادة الســـنة التحضيريـــة والدراســـات المســـاندة/ عمـــادة تطويـــر التعليم 
الجامعـــي/ عمـــادة شـــؤون المكتبات/ عمـــادة خدمـــة المجتمـــع والتنمية المســـتدامة /عمـــادة الجودة 
واالعتمـــاد األكاديمـــي/ عمـــادة تقنية المعلومـــات واالتصاالت(، يمـــارس الصالحيات الـــواردة بدليل 
توصيـــف الوظائـــف ويلتزم بالسياســـات والقـــرارات واألنظمـــة المعتمـــدة بالجامعة وبالتنســـيق مع 

المختص. العميـــد 
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 المحور الثاني:العالقة بين العمادات المساندة والكليات الجامعية:

تتنـــوع كليـــات الفـــروع التابعـــة للجامعة مـــن حيث العلـــم والمعرفة، ولذلـــك كان البـــد أن تكون هناك 
عمادات مســـاندة تســـاند هذه الكليات وتدعم الجامعة في تقديم مهامهـــا التعليمية والبحثية وخدمة 
المجتمـــع، تكـــون مســـؤولة عـــن تنفيذ األهـــداف والسياســـات واألنظمـــة كل في مجـــال اختصاصه 
وحســـب نظام مجلـــس التعليم العالي، على أن تقـــوم كليات الجامعة المختلفة باألنشـــطة المختلفة 
والمتعلقة بشـــؤون الطـــالب والمكتبات والقبول والتســـجيل فـــي حدود الصالحيـــات الممنوحة لها 
بعد التنســـيق مع العمادات المســـاندة، كما تقوم تلك الكليات بوضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ 
األهـــداف والسياســـات واألنظمـــة المرتبطة بنشـــاطات العمـــادات المســـاندة فيما لـــه عالقة بدور 
الكليـــة يصبـــح ملزمـــًا، لكى تتعـــاون كليات الجامعـــة مع العمادات المســـاندة باإلســـهام في مجاالت 
نشـــاطها المختلفـــة في إطـــار المســـؤوليات والصالحيات الموضحـــة بدليل توصيـــف الوظائف دون 
اإلخـــالل بالمهـــام المناطـــة بكل من الكليـــات و العمادات المســـاندة، ومنعًا لتضـــارب العمل وتداخل 
االختصاصـــات لتقـــدم العمادات المســـاندة كل في مجال عملها الدعم الالزم لتســـيير إســـهام كليات 
الجامعـــة فـــي نشـــاطاتها المختلفـــة وهذا يتطلـــب أن يعين في كل فـــرع من فـــروع الجامعة عدد من 
الطـــالب يزيـــد عـــن )5( طالب أو مجمـــوع الكليات فيه يزيد عـــن )3( كليات وكيل للعمادات المســـاندة 

المذكـــورة أعـــاله، وفي حال عـــدم توفر ذلك يقـــوم عميد الكليـــة بالمهام.

يمكـــن رســـم العالقة بين العمـــادات المســـاندة والكليات الجامعيـــة عن طريق اشـــتراك الكليات في 
المجالـــس واللجـــان المرتبطة بالنشـــاط المتعلـــق بتخصص العمادة عبـــر قنوات واضحة على ســـبيل 

المثال:

عمـــادة الدراســـات العليا < مجلس العمـــادة < ممثل الكلية بالمجلس < وكيلة الدراســـات العليا بالكلية 
< لجنة الدراســـات العليا والبحث العلمي بالقســـم األكاديمي.

مجلـــس عمادة شـــؤون المكتبـــات < ممثل الكليـــة بالمجلس < لجنـــة المكتبة ومصـــادر التعلم بالكلية 
< ممثـــل لكل قســـم أكاديمي.

المحور الثالث: العالقة بين مراكز الطالبات وقطاعات الجامعة المختلفة:
 

وإيمانـــًا بأهمية الدور الكبير الذي يمثله القســـم النســـائي في جامعة اإلمـــام عبدالرحمن بن فيصل 
بصفتـــه أحـــد جناحيها في بنـــاء مجتمع المعرفة، والمحور األساســـي فـــي العملية التعليمية شـــطر 
الطالبـــات، ومـــا أولتـــه المملكـــة - حفظها اللـــه - من عنايـــة خاصة واهتمامـــًا بالغًا بتعليـــم المرأة منذ 
نشـــأتها ســـواء فـــي مراحـــل التعليـــم العـــام، أو الجامعـــي، فقد عكفـــت جامعـــة اإلمـــام عبدالرحمن 
بـــن فيصـــل منـــذ البدايات، إلـــى ابراز ذلـــك الدور مـــن خالل توفيـــر بيئة دراســـية قائمة علـــى برامج 
أكاديميـــة خاصـــة بشـــطر الطالبـــات، و العمل على مســـاندة القســـم النســـائي فيها مـــن أجل تذليل 
كافـــة الصعوبـــات التـــي تواجه الطالبـــات في مســـيرتهن الجامعية، وتلبيـــة احتياجاتهن التي تســـاعد 
فـــي إنجاح تلك المســـيرة، حيث بـــدء ذلك واضحًا بإعـــادة النظر بالخرائـــط التنظيمية المقـــرة للجامعة، 
مـــن خالل افراد لوحات تنظيمية تســـهم بشـــكل فعال فـــي تعزيز تلك األدوار، وتعمل على تحســـين 

نقـــاط الضعـــف الناتجـــة عن خطـــة العمل المعمـــول بها، ضمن مشـــاريع عمل.
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� مبررات الهيكلة الجديدة:
1. رفـــع كفـــاءة العمليـــة التعليميـــة من خالل ايجـــاد إدارة مســـتقلة تعنى بشـــؤون طالبـــات الجامعة 
بشـــكل مباشـــر، مما يســـاعد على التنســـيق واالشـــراف والمتابعة بين اإلدارة العليا للجامعة ممثلة 
بمعالـــي رئيـــس الجامعـــة، ووكالءهـــا، وما بين أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية ومنســـوبي الجامعة من 
النســـاء، وكذلـــك المســـتفيدات مـــن الطالبات، وهـــذا يتطلب تخصيـــص الميزانيات المســـتقلة ذات 

الوظائـــف اإلدارية المســـتقلة المناظـــرة لإلدارات مـــن الرجال.
2. الحـــد مـــن االزدواجيـــة والتضـــارب في خطـــوط االتصـــال والتواصل والتـــي تؤدي إلى انســـيابية 
القـــرارات وســـرعة تنفيذها، وبالتالي التنســـيق مع األقســـام النســـائية في فروع الجامعـــة بما يخدم 

الجامعة. وأهداف  رســـالة 
3. تضخـــم عـــدد الطالبات في المكـــون الكلي للجامعة والـــذي يمثل ما نســـبته )%65(، مما يتطلب 
اإلشـــراف المباشـــر لتهيئـــة المنـــاخ التعليمـــي المناســـب للطالبـــات وعضـــوات الهيئـــة التدريســـية 

والفنيـــات مـــع توحيـــد الجهود والمشـــاركة في دعـــم العمليـــة الالمنهجية.
4. تعزيـــز عالقات القســـم النســـائي مـــع المجتمع المحلـــي للوصول إلـــى مجتمع المعرفـــة، ضمانًا 

لجـــودة البيئـــة التعليمية المشـــجعة علـــى التعلم و اإلبـــداع واالبتكار.

� أهم الجوانب التي تم معالجتها عند وضع التصور للهيكل التنظيمي:
1. هرمية السلطة.

.Chain of Commanded 2. وضوح خطوط األمر
3. تعزيز الحوكمة الفاعلة لدى الجامعة و ايجاد آلية لضبطها.

4. ايجاد الترابطات للكينونات اإلدارية.
5. وضوح في مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات والتفويض.

6. الحد من اتساع اإلشراف.
7. اإلستعانة بسلطات استشارية ذات خبرة، والنظر لمؤسسات مماثلة.

8. وضوح اإلختصاصات والمهام والصالحيات.
9. توحيد المكونات األساسية للمكون الهرمي لألقسام الرجالية والنسائية.

10. الرفع من مستوى السلطات الخاصة بالشؤون اإلدارية والمالية والفنية.
11. تفعيل واستكمال للقطاعات التنظيمية التي صدر بها قرار.

فالعالقة بين اإلدارة الرجالية واإلدارة النســـوية، أما أن تكون عالقة تكاملية أو تنافســـية أو تناســـقية 
 Integrative( Competitiveness, Coordinating, Cooperative, .أو تكامليـــة أو تناغميـــة ذاتيـــة
Self-harmony( ورأت الجامعـــة أن تكـــون تلك العالقة تناغمية ذاتيـــة Self-harmony، وال يتم ذلك 
إال بإيجـــاد إدارة نســـوية مناظـــرة لـــإلدارة الرجاليـــة بشـــكل تناغمـــي، وبناءًا علـــى ما ذكر أعـــاله، فأن 

العالقة بيـــن الجهتين تكـــون كالتالي:

1. تعيين هيئة إدارية عليا ألقسام الطالبات، وجزء مكمل للكلية المعنية كوحدة نسائية للجامعة.
2. التقســـيمات العلمية األكاديمية ألقســـام الطالبات إمتدادًا طبيعيا لكليات الجامعة، وترأس قســـم 

الطالبـــات بالكلية وكيلـــة الكلية للطالبات التي تتبع العميـــد المختص للطالبات.
3. يكـــون التخصص العلمي داخل قســـم الطالبات للكليـــة المعنية امتدادًا للقســـم العلمي بالكلية، 

كوحدة نســـائية للكلية، ويشـــرف عليه رئيس القسم.
4. يكـــون توصيـــف وظيفـــة وكيـــل الكليـــة للطالبـــات، نفس توصيـــف وكيـــل الكلية، وتفـــوض لهما 
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الصالحيـــات وفـــق االحتيـــاج وطبيعة العمـــل بقســـم الطالبات.
5. تتـــم كافـــة اإلتصـــاالت الخاصة بشـــؤون األقســـام العلمية واإلداريـــة للطالبات عن طريق رؤســـاء 

األقسام.
6. تلتـــزم أقســـام الطالبات للكليات، بالسياســـات والقـــرارات الصادرة من مجالس األقســـام العلمية 
ومجلس الكلية بشـــأن كل ما يتعلق بالقســـم األكاديمي، وتصدر القرارات التنفيذية لهذه السياسات 

من المســـؤول المفوض بالصالحيات عـــن القطاعات المختلفة.
7. فـــي حالـــة عدم توفـــر النظيـــر المباشـــر بالكليات للتخصـــص األكاديمـــي للطالبات، يحـــدد مجلس 
الجامعـــة الكليـــة التي يجـــب أن يتبعها هذا التخصص،ويصـــدر بذلك قرار من معالـــي رئيس الجامعة.
 ،)Peer Admin( مـــن هـــذا المنطلق وهذه الرؤيـــة فأن الجامعة تـــرى أن يكون لـــكل وظيفة نظيرتهـــا
لهـــا نفس الصالحيـــات وعليها نفـــس المســـؤوليات، ويلتزم شـــاغلها بواجبات العمل والمســـؤولية 
والمحاســـبية )Accountability(، وعليـــه نـــرى انـــه باألمـــكان تطبيق ذلـــك من خالل األخـــذ باإلقتراح 

التالي:

 .)Associate Vice President( 1. استحداث وظيفة وكيل جامعة مشارك، أو وظيفة مشرفة
2. أو استحداث وظيفة وكيل جامعة للطالبات، و تتولى المهام التالية:

• مسؤولة أمام الجهة المختصة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهداف العمادة.
• إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
• إعداد مشروع الخطة الخمسية للعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

• تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط أقسام الطالبات.
• مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجالس الجامعة بقسم الطالبات بالمجمع حسب اإلختصاص.

• حفظ النظام ومتابعة ســـير العمل بالقســـم والســـكن الداخلي إن وجد بالتنســـيق مع عمادة شؤون 
الطالب ممثلة بوكيـــل العميد المعني.

• توجيه منسوبات قسم الطالبات في تنفيذ اللوائح واألنظمة ومتابعة التنفيذ.
• التوجيـــه إلعداد مشـــروعي الميزانيـــة والخطة والبرامج الالزمة لتطوير قســـم الطالبات واإلشـــراف 

على تنفيـــذ هذه البرامج حســـب اإلختصاص.
• التنسيق مع عمادات الكليات وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والشؤون العلمية والوظيفية.

• اإلشراف على تطوير النشاط اإلجتماعي والثقافي.
• متابعة النشاط العلمي لألقسام العلمية المختلفة بقسم الطالبات.

المحور الرابع: العالقة بين التعليم عن بعد وكليات الجامعة:

تشـــهد مؤسســـات التعليـــم العالي في المملكـــة نقلة نوعية وإقبـــاال متزايدا من الطـــالب، وأصبح 
تطويـــر العمليـــة التعليميـــة مطلبـــًا ملحـــًا في ظـــل التطـــورات الحديثة فـــي تكنولوجيـــا االتصاالت، 
وبـــات الطالـــب الجامعي اليوم أكثـــر انفتاحًا على ثورة التقنيـــة ومصادر المعلومـــات األمر الذي يحتم 
ضـــرورة التحول االنتقال إلى مرحلة تطور ســـريع فـــي مخرجات التعليم الجامعـــي حيث يعتمد تنظيم 
العالقـــة بيـــن الكليات الجامعية المعنيـــة بالتعليم عن بعد علـــى مبدأ العالقة العضويـــة فيما يتعلق 
بالمجـــاالت العلمية لتســـهيل االرتقاء بمســـتوى العملية التعليمية وتحقيق كفاءة التشـــغيل وحســـن 
اســـتخدام مـــوارد الجامعـــة الماديـــة والبشـــرية وذلـــك كمرحلـــة انتقاليـــة يتـــم أثناءها دراســـة البرامج 

المقدمة وســـبل تطويرهـــا ودعمها وتطبيق لوائحهـــا الخاصة.
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وتأســـيًا علـــى ما ورد بتوصيـــف الوظائف القياديـــة بالجامعة تعتبر التقســـيمات العلميـــة التخصصية 
بنظـــام التعليم عن بعـــد أو التعلم الممزوج blended learning من الناحيـــة العلمية امتدادًا، ولو أن 
لـــه طابـــع خاص لكليـــات الجامعة المعنية بهـــذا النظام وعلى هـــذا فإن النقاط التاليـــة توضح الخطوط 

الرئيســـية لعالقة العمـــل بين نظام التعليم عـــن بعد والكليـــات المعنية بالجامعة:

عمـــادة التعليـــم اإللكترونـــي والتعليم عن بعـــد < اللجنة الدائمـــة بالعمادة < ممثل الكليـــة )اللجنة( < 
وكيلـــة الكليـــة للتعليـــم اإللكتروني والتعليـــم عن بعد < وحـــدة التعليم اإللكترونـــي والتعليم عن بعد 

األكاديمي. بالقسم 

المحور الخامس: العالقة بين الوظائف القانونية واإلدارة التنفيذية بالجامعة:

إن دور الشـــؤون القانونيـــة هـــو دعـــم اإلدارة التنفيذيـــة فـــي تقديـــم عملهـــا للوصـــول إلـــى هدف 
أساســـي مـــن وجودهـــا بمـــا يضمـــن العـــدل واإلنصاف والمســـاوة بعيـــدًا عـــن التميـــز أو اإلقصاء.

المحور السادس: العالقة بين الوظائف الرقابية:
 

ضبط اتجاه العمل في اإلدارة التنفيذية وتقديم التغذية الراجعة وصواًل لتقديم الخدمة المطلوبة.

المرحلة الثامنة: التنظيم اإلداري لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وتوصيف الوظائف تبعًا له:

ينبثـــق التنظيـــم اإلداري لجامعـــة اإلمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل، من أهـــداف الجامعة االســـتراتيجية 
ورؤيتهـــا ورســـالتها وقيمهـــا الجوهريـــة، والتـــي تســـاهم مـــن خـــالل هـــذا المكـــون فـــي أهـــداف 
واســـتراتيجية التعليـــم العالـــي في المملكـــة العربية الســـعودية كقطـــاع تعليم عالي ينتهـــج تعاليم 
الديـــن اإلســـالمي القويـــم، وتوجيهات القيـــادة الحكيمة، أخًذ بالحســـبان الشـــموليَة لمجمل القضايا 
ذوي العالقـــة، وتحقيـــق متطلبـــات النجـــاح، وتوســـيع قاعـــدة المشـــاركة، واالســـتفادة مـــن الخبرات 

والتوجهـــات الدوليـــة، وضمان الجـــودة، للوصـــول للتنافســـية العالمية.
ويشـــكل اإلطـــار العـــام للتنظيـــم اإلداري في جامعة اإلمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل إطار التسلســـل 
االداري للجامعـــة، حيـــث يوضح الدليـــل مواقع الوظائـــف وارتباطاتها اإلدارية والعالقـــات بين األفراد 
كما يوضح خطوط الســـلطة والمســـؤولية داخل التنظيم، إذ يســـتطيع الناظر إلـــى الهيكل التنظيمي 
للجامعـــة التعـــرف علـــى مراكـــز القيـــادات العليـــا والعمـــادات والكليـــات واإلدارات واألقســـام داخلها 

والمســـؤوليات والســـلطات المرتبطة فيها.
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رابـعًا: رؤيـة جــامعـة اإلمام عبد الرحـمن بن فيـصل 
ورسالتها وقيمها الجوهرية وأهدافها االستراتيجية

الرؤية:

الريـــادة والتميـــز كجامعـــة شـــاملة تبـــث العلـــم والمعرفة وتعمـــل على تأهيـــل وتخريج قوى بشـــرية 
وطنيـــة علـــى قـــدر عال مـــن الكفـــاءة وكمصدر رئيـــس للبحـــوث العلمية التطبيقيـــة الداعمـــة للتنمية 

المســـتدامة والمشـــاركة الفاعلـــة في خدمـــة المجتمـــع بالمملكة.

الرسالة:

تعمـــل الجامعـــة في ضـــوء القيم والتعاليم اإلســـالمية الســـمحة، على تســـخير إمكاناتهـــا ومواردها 
اآلتي: لـتحقيق 

• تقديـــم برامـــج تعليميـــة ذوي جـــودة عالية تخـــرج مهنيين مهرة قادريـــن على التعاطي مـــع احتياجات 
القوى االســـتراتيجية العاملـــة بالمملكة.

• تهيئـــة بيئـــة للتعليم والتعلم تشـــحذ همم الطالب للقيادة والمســـتويات األكاديميـــة العليا والقيم 
والجودة واإلبداع والعمل بأســـلوب الفريق، والتعلم الذاتي المســـتمر وتقدير المســـؤولية المهنية.
• توفيـــر بيئـــة بحـــوث علميـــة ملتزمـــة بُمُثـــل وأخالقيـــات البحـــث العلمي تـــؤدي إلى إثـــراء المعرفة 

وإيجـــاد فـــرص للتنميـــة والتنـــوع االقتصادي.
• تهيئة الخريجين لسوق العمل ليكونوا شريكا فاعاًل في نمو االقتصاد وتنميته المستدامة.

• تقديـــم خدمـــات استشـــارية ورعايـــة صحية وحمايـــة بيئـــة وتطوير مهنـــي، باإلضافة إلـــى البرامج 
الثقافيـــة والتعليميـــة لمواكبة احتياجـــات المجتمع.

القيم الجوهرية للجامعة:

تلتـــزم جامعـــة االمام عبدالرحمن بـــن فيصل بمجموعة مـــن القيم واألخالقيات التي توجه مســـيرتها 
المعرفيـــة العلميـــة، وتبنـــي الجامعة على ضوئهـــا عالقاتها مع المجتمع ومـــع اآلخرين، وهي:

• احترام حقوق اإلنسان في العدالة والكرامة والحرية، واحترام الفرد والمجتمع.
• األخذ بمبدأ الشفافية والمسؤولية تجاه القانون والمجتمع، وااللتزام باالستقامة والنزاهة.

• تقديـــر التميز المهني والســـعي إلى الجودة واإلبداع وتشـــجيع البحث العلمـــي الملتزم بأخالقيات 
المهنة.

• تقدير دور المؤسسات واألفراد في القيادة والمشاركة وإقامة الشراكات وحماية البيئة.
• االلتزام بإيجاد البيئة الجاذبة والمحفزة التي تكافئ األداء الجيد.

• تشجيع العمل الجماعي وتبادل المعارف والخبرات.
 

األهداف االستراتيجية )خطة آفاق(:

1. توفير فرص القبول للطلبة المؤهلين لإللتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي.
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2. تلبيـــة المتطلبـــات المســـتقبلية إلنتـــاج المعرفـــة وحاجات ســـوق العمـــل وتنمية المجتمـــع وزيادة 
الخارجية. الكفـــاءة 

3. زيادة الكفاءة الداخلية لمؤسسات التعليم الجامعي.
4. تحقيـــق نســـبة متوازنة ألعـــداد الطلبة إلـــى هيئة التدريس لتتفـــق مع المعدل العام للممارســـات 

العالمية. المثلى 
5. زيـــادة نســـبة هيئـــة التدريـــس مـــن حملـــة شـــهادة الدكتـــوراه، وتطويـــر مهارتهـــم، وتحفيزهـــم 

واســـتبقاؤهم.
6. اإلرتقاء بأداء الموظفين وزيادة مؤهالتهم وتطوير مهارتهم.

7. زيادة القدرات التنافسية للطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز جداراتهم.
8. اإلرتقـــاء بالمحتـــوى التعليمي، وأســـاليب التعليم والتعلـــم، وأنماط التقويم، مـــع االبتكار والتنوع 

. فيها
9. تعزيز جودة البرامج األكاديمية والحصول على االعتماد المحلي والعالمي.

10. توفير األعداد الكافية من الباحثين بما يتناسب مع المعدالت العالمية.
11. اإلنفاق على البحوث العلمية بما يتناسب مع المعدل العام للممارسات العالمية المثلى.

12. زيادة الطاقة االنتاجية البحثية واالبتكارات، ورفع جودتها.
13. تعزيز منهجية إدارة البحث العلمي وتحقيق التنسيق فيها وتوفير البيئة المحفزة لها.

14. تعزيـــز المرونة واالســـتجابة مع المحافظة على المحاســـبية والمؤسســـية فـــي منظومة التعليم 
الجامعي.

15. التميز في القيادة والتعاون والشفافية في منظومة التعليم الجامعي.
16. االستمرار في دعم التعليم الجامعي وتنوع مصادر التمويل.

17. توفيـــر شـــبكة اتصـــال فائقـــة الســـرعة ومنخفضـــة التكلفة بيـــن مؤسســـات التعليـــم الجامعي 
العالمية. بالشـــبكة  مرتبطـــة 

18. المواءمة والتكامل بين إســـتراتيجية تقنية المعلومات واألنظمـــة والتطبيقات التعليمية والبحثية 
واإلدارية في مؤسســـات التعليم الجامعي.

19. إنتـــاج ونشـــر محتـــوى معرفـــي رقمـــي في كافـــة المجـــاالت، متاح لمنســـوبي التعليـــم العالي 
لمجتمع. وا

20. اإلســـتمرار فـــي تطويـــر وتحديـــث البنـــى التحتيـــة، وتوفير البيئـــة المحفـــزة للعمليـــة التعليمية 
العلمي. والبحـــث 
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خامسًا: جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل - النشأة والهيكلة

ترجـــع عراقـــة جامعة اإلمام عبدالرحمـــن بن فيصل إلى عـــام 1395هـ )1975م( حيث أنشـــئت الجامعة 
كفـــرع مـــن فـــروع جامعة الملـــك فيصـــل بمدينة الدمـــام، وبعـــد أربعة وثالثيـــن عاما وفي ســـبتمبر 
عـــام 2009 م أصبحـــت جامعـــة مســـتقلة تحت مســـمى »جامعـــة الدمام«، ومنـــذ ذلـــك التاريخ نمت 
الجامعـــة بقـــوة وأصبح لها فـــروع تغطى مدينة الدمام وســـت محافظات أخر في المنطقة الشـــرقية 
)القطيـــف، والجبيـــل، والنعيرية، وقريـــة العليا، والخفجي، وحفـــر الباطن(، وفي أبريـــل عام 2014م، 
صـــدر المرســـوم الملكـــي بفصـــل أفـــرع )النعيرية، وقريـــة العليـــا، والخفجـــي، وحفر الباطن( لتنشـــأ 
مـــن رحمهـــا جامعـــة جديدة هـــي جامعة »حفر الباطـــن«، وفـــي 28 /02 /1438هــــ )28 / 11/ 2016 م( 
وبموجـــب المرســـوم الملكي رقـــم )29402( جـــرى تعديل على اســـم الجامعة من »جامعـــة الدمام« 

إلـــى »جامعة اإلمام عبـــد الرحمن بـــن فيصل«.

مجلس الجامعة:

مجلـــس الجامعة هـــو الســـلطة العليا المســـؤولة عن كافة الشـــؤون األكاديميـــة والعلميـــة والمالية 
واإلداريـــة. ويتولـــى اإلشـــراف على تصريف أمـــور الجامعة ووضـــع ومتابعة تنفيذ السياســـة العامة 
التـــي تســـير عليهـــا وفقـــًا للوائح وأنظمـــة التعليـــم العالي التـــي تحدد مهـــام وواجبـــات وصالحيات 

المجلـــس الـــذي يتألف من:

وزير التعليم العالي / رئيسًا 
رئيس الجامعة / نائبـًا للرئيس

أمين عام مجلس التعليم العالي / عضوًا
وكالء الجامعة / أعضاء 

عمداء العمادات المساندة / أعضاء
عمداء الكليات / أعضاء

وتمارس المهام الرئيســـة واألنشـــطة والخدمـــات بالجامعة من خـــالل الكليات والعمادات المســـاندة 
والمراكـــز واإلدارات العلمية والتعليميـــة والخدمية التالية:

كليات الجامعة:

كلية الطب. • 
كلية طب األسنان.• 
كلية التمريض.• 
كلية الصيدلة االكلينيكية.• 
كلية العلوم الطبية التطبيقية.• 
كلية العلوم الطبية األساسية.• 
كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.• 



39

كلية العمارة والتخطيط.• 
كلية الهندسة.• 
كلية التصاميم.• 
كلية إدارة األعمال.• 
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.• 
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.• 
كلية الشريعة والقانون.• 
كلية التربية.• 
كلية اآلداب.• 
كلية العلوم.• 
كلية التربية للبنات بالجبيل.• 
كلية المجتمع بالقطيف.• 

المراكز واإلدارات العلمية والتعليمية المساندة:
 

مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات اإلستشارية.• 
مركز الدراسات واإلستشارات العمرانية.• 
مركز التوجيه واإلرشاد الجامعي.• 
مركز النشر العلمي.• 
مركز الوثائق. • 
مركز الخريجين والتنمية المهنية.• 
إدارة حماية الملكية الفكرية.• 
إدارة التعاون والتبادل المعرفي. • 
اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم.• 
العمادات المساندة.• 
عمادة الدراسات العليا.• 
عمادة البحث العلمي.• 
عمادة شؤون المكتبات.• 
عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة.• 
عمادة القبول والتسجيل.• 
عمادة شؤون الطالب.• 
عمادة الموارد البشرية.• 
عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. • 
عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي.• 
عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات.• 
عمادة تطوير التعليم الجامعي.• 
عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.• 
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المستشفيات والخدمات الطبية للجامعة:
 

مستشفى الملك فهد الجامعي.• 
مستشفى الجامعة الجديد.• 
مستشفى طب األسنان.• 
مركز التأهيل.• 
مركز الرعاية الصحية بالراكة.• 
مركز الرعاية األولية الخبر حي العقربية.• 
مركز الرعاية األولية بحي الريان.• 
برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.• 
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مجلس التعليم العالي

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم )رئيسًا(، 
ووزير التعليم العالي )نائبًا للرئيس(

وزير التربية 
والتعليم

وزير 
المالية

وزير التخطيط 
واالقتصاد

وزير الخدمة 
المدنية

وزير 
العمل

مديرو 
الجامعات

أنمـــوذج هيـــكل المجالـــس لجامعـــة الدمـــام

مجلس الجامعة

وزير التعليم العالي )رئيسًا( ورئيس الجامعة )نائبًا للرئيس(

العمـــــداءأمين عام مجلس التعليم العاليوكــالء الجــامعة
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ــات  ــد الدراسـ عميـ
العليـــا

وكيل البحث العلمي
)أمين المجلس(

مديـــري  مـــن  عـــدد 
ال  البحـــوث  مراكـــز 
يزيـــد عددهـــم عـــن ٥

عـــدد مـــن األســـاتذة المتميزيـــن 
ـــوث العلمـــة مـــن  فـــي مجـــال البح
أعضــــاء هيـئــــة التدريـــس بالجامعـــة 

ال يزيـــد عددهـــم عـــن ٧

مجــلس عمـادة البحـث العلمي

عميد الدراسات العليا )رئيسًا( 

المجلس العلمي

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي )رئيسًا(

عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على األقل

وكيل عميد الدراسات العلياعميد البحث العلمي
)أمين المجلس(

عضو هيئة تدريس واحد 
عـــن كل كليـــة بهـــا دراســـات عليـــا 
بدرجة أســـتاذ مشـــارك على األقل

مجــلس عمـادة الدراسات العليا

عميد الدراسات العليا )رئيسًا( 
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رؤساء األقساموكالء الكلية 
ثالثة أعضاء من هيئة التدريس 

ويفضـــل  بالكليـــة  األكثـــر  علـــى 
الكليـــة  ممثـــل  أحدهـــم  يكـــون  أن 

العلمـــي بالمجلـــس 

عميد الكلية )رئيسًا( 

مجلس الكلية

مجلس القسم

رئيس القسم 

اعضاء هيئة التدريس في القسم



44

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

وكيلة الجامعة
لشؤون الطالبات

أ. د. دالل التميمي

وكيل الجامعة للدراسات 
والتطوير وخدمة المجتمع

أ. د. عبد الله القاضي

وكيل الجامعة لالبتكار 
وريادة األعمال

د. عمر المعمر

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

مكتب وكيلة الجامعة مكتب وكيل الجامعة

عمادة الدراسات الجامعية

عمادة خدمة المجتمع 
والتنمية المستدامة

إدارة الشؤون األكاديمية عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

مكتب وكيل الجامعة

وحدة االبتكار

مركز الوثائق والمعلومات

مركز التعليم المستمر

مركز الخريجين والتنمية المهنية

كلية اآلداب 

كلية التصاميم 

إدارة األمن بأقسام الطالبات

كلية العلوم

مكتب إدارة المشاريع

وحدة دعم اتخاذ القرار

مكتب إدارة هوية الجامعة

وحدة الدراسات واالستشارات

وحدة استطالع الرأي

مطبعة الجامعة

مكتب تحقيق الرؤية

مكتب التخطيط االستراتيجي

إدارة التواصل والتنمية

كلية المجتمع بالدمام والقطيف

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

إدارة إسكان الطالبات بالراكة

كلية العلوم والدراسات 
اإلنسانية بالجبيل

كلية العلوم والدراسات 
التطبيقية بالجبيل

عمادة التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد

وحدة ريادة األعمال

وحدة التعاون المعرفي

وحدة براءات االختراع

مجلس الجامعة

رئيس الجامعة
د. عبد الله الربيش

مكتب رئيس الجامعة

إدارة المراجعة الداخلية

المراقب المالي

قسم المتابعة
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وكيل الجامعة للدراسات
 العليا والبحث العلمي

أ. د. فهد الحربي

وكيل الجامعة 
للشؤون األكاديمية

د. غازي العتيبي

وكيل الجامعة

د. صالح الراشد

مكتب وكيل الجامعة

مركز النشر العلمي

مكتب وكيل الجامعة

عمادة الموارد البشرية

كلية العلومإدارة الحسابات المستقلة

وحدة الكراسي العلمية

وحدة األنظمة اإللكترونية

عمادة شؤون المكتبات

اإلدارة العامة للمشتريات والمناقصات

إدارة االتصاالت اإلدارية

إدارة الحركة

كلية طب األسنان

مكتب وكيل الجامعة

كلية الشريعة والقانون

كلية إدارة األعمال

كلية المجتمع بالدمام والقطيف

عمادة القبول والتسجيل

عمادة تطوير التعليم الجامعي

إدارة المناهج والتطوير األكاديمي

إدارة مراقبة األداء األكاديمي

عمادة شؤون الطالب

مركز اإلرشاد الجامعي

إدارة المبادرات األكاديمية

مركز االختبارات والتقويم

المجلة السعودية للطب 
والعلوم الطبية

إدارة األمن والسالمة

إدارة مراقبة المخزون

إدارة المتابعة

إدارة أمالك الجامعة

اإلدارة العامة للتجهيزات

إدارة المستودعات

كلية علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

كلية التمريض

المجلس العلمي

اإلدارة العامة للمشاريع 
والخدمة العامة

إدارة االستثمارات وتنمية اإليرادات

كلية اآلداب

كلية العمارة والتخطيط

KACST وحدة العلوم والتقنية

الشراكات االستراتيجية

كلية الصيدلة اإلكلينيكية
عمادة الدراسات العليا

كلية التربية

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدمام

معهد األبحاث واالستشارات الطبية

اللجان الدائمة

اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية

إدارة إسكان الجامعة

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

المراكز الترفيهية

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

كلية التصاميم

أمانة مجلس الجامعة

اإلدارة العامة للعالقات العامة والمعلومات

إدارة الشؤون القانونية

إدارة المدينة الجامعية

معهد الدراسات االستشارية

كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

كلية الهندسة

كلية الصحة العامة
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وكالة الجامعة
University Vice-Presidency

مستشار وكيل الجامعة لتقنية المعلومات
Vice-President`s Consultant

 إدارة االستثمار وتنمية اإليرادات
Department of Invetsment & Revenue 

Development

إدارة االتصاالت اإلدارية المركزية
Department of Central Administrative 

Communications

اإلدارة العامة لألمن والسالمة
General Directorate of Safety & Security

إدارة الحسابات المستقلة
Independent Audit Department 

اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
General Directorate of Administrative

& Financial Affairs

عمادة الموارد البشرية
Deanship of Human Resources

اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية
General Directorate of Planing & Budget

اإلدارة العامة للمشتريات والمناقصات
Procurement & Tenders Department

اإلدارة العامة للمشاريع والخدمات العامة
General Directorate of Projects 

& Public Services

المركز الترفيهي
Recreation Center

إدارة اإلسكان
Department of 

University Housing

الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة
 Organizational Structure of University Vice-Presidency
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إدارة مراقبة المخزون
Inventory Control Department

إدارة المتابعة
Follow Up Department

إدارة الحركة
Department of Traffic

إدارة المستودعات
Warehouse Department

اإلدارة العامة للتجهيزات
General Directorate of Equipment

وحدة التصميم الشامل
Universal Design Unit

إدارة أمالك الجامعة
Department of University Property

مدرسة شرق لتعليم قيادة المركبات
Sharq Driving School

مستشار وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير

Vice-President`s Planing and 
Development Consultant

مدير المكتب
Office Manager

االتصاالت اإلدارية
Administrative

Communications

اللجان
Committees

سكرتير المكتب
Office Secertary

وحدة المتابعة
Follow-up Unit
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نموذج استرشادي للهيكل التنظيمي للكلية 
»جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل«

رئيس الجامعة

وكالة الجامعة المختص

مجلس الكلية

عميد الكلية
مكتب الكلية

مكتب ارتبــاط المراجــعـة 
الداخلية والمراقب المالي

مدير إدارة الشؤون 
المالية واإلدارية

 شعبة الشؤون
اإلدارية

وحدة الحاسوب

 وحدة األمن
والسالمة

 وحدة شؤون
الموظفين

 وحدة االتصال
اإلداري

 وحدة الصيانة
والخدمات

 شعبة الشؤون
المالية

 وحدة التدقيق
الداخلي

 وحدة المشتريات
والمنافسات

وحدة المحاسبة

 وحدة الموازنات
والحسابات

 وحدة
المستودعات

وكيل الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي

 إدارة البحث العلمي
والدراسات لعليا

 شعبة الشؤون العلمية
والدراسات العليا

شعبة االبتعاث والمعيدين

 شعبة الدراسات
والبحوث العلمية

 شعبة دعم وتطوير
البحث العلمي

شعبة العالقات الثقافية
والتعاون الدولي

وكيل الكلية للدراسات 
والتطوير وخدمة المجتمع

 إدارة ضبط الجودة
والتطوير

شعبة تقييم األداء
األكاديمي واإلداري

 شعبة التحليل اإلحصائي
والقيا

 شعبة ضبط الجودة
واالعتماد األكاديمي

 شعبة تطوير األداء
والتميز الوظيفي

 شعبة تنمية المهارات
والتعليم المستمر

 شعبة التوعية وخدمة
المجتمع
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مكتب مدير العميد

لجنة إعداد الوصف الوظيفي

لجنة إعداد ومتابعة 
الخطة االستراتيجية

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

 إدارة شؤون األقسام
األكاديمية

شعبة شؤون الطالب

شعبة الجداول واالختبارات

شعبة شؤون الطالب

شعبة شؤون الطالب

شعبة اإلرشاد الطالبي

 شعبة الخدمات واألنشطة
الطالبية

األقسام العلميةوكيل الكلية لشؤون التدريب

إلدارة التدريب

شعبة التنسيق والتعاون

شعبة التدريب الميداني
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رئيس الجامعة

وكالة الجامعة المختص

مجلس العمادة

عميد العمادة المختص

مكتب المراجعة الداخلية 
والمتابعة لمجمع العمادات

مدير مكتب العميد 
والسكرتارية

مدير إدارة الشؤون 
المالية واإلدارية

وكيل العمادة 
للشؤون الفنية

وكيل/ وكالء العمادة حسب 
طبيعة مهام العمادة

 شعبة الشؤون المالية
واإلدارية

 شعبة الشؤون المالية
واإلدارية

 شعب حسب مهام
واختصاص العمادة

 شعبة المعلوماتيةوحدة المحاسبة
واإلحصاء

وحدة االتصال اإلداري

شعبة التخطيط والتطويروحدة شؤون الموظفين

 وحدة المشتريات
شعبة الحاسب اآلليوالمستودع

نموذج استرشادي للهيكل التنظيمي للعمادات المساندة
»جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل«
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رئيس الجامعة

وكالة الجامعة المختص

مدير اإلدارة العامة

اإلدارة العامة لشؤون اإلختصاص

مكتب المراجعة الداخلية 
السكرتاريةوالمتابعة لمجمع العمادات

نموذج استرشادي للهيكل التنظيمي لإلدارة العامة
»جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل«

• يعين مدير اإلدارة فيها بالمرتبة الثاني عشر فما فوق. 

يتكـــون الهيـــكل التنظيمـــي لـــإلدارة العامة، من قطاعـــات تنظيمية رئيســـة ذات مســـتويات متدرجة، 
وفقـــًا لشـــروط اإلنشـــاء تحددهـــا طبيعة، وحجـــم المهام، وأعـــداد المـــوارد البشـــرية المطلوبة إلنجاز 

العمـــل، وجهة ومســـتوى االرتبـــاط، بحيـــث تحتـــوي كل إدارة عامة على النحـــو التالي :
-إدارات شـــؤون االختصـــاص بعمل اإلدارة العامة، وهي القطاع األساســـي فـــي الهيكل التنظيمي 
لممارســـة مهمة رئيســـة فـــي اإلدارة العامة، بحيث تحتـــوي كل ادارة عامة على ثالثـــة إدارات تنفيذية 

علـــى األقل، حتـــى يتم اســـتحداثها، وتحتـــوي كل ادارة تنفيذية على ثالثة أقســـام على األقل .
-أقســـام تتبع إدارات شـــؤون االختصاص كال حســـب طبيعة العمل فيها، وهي المستوى التنظيمي 
األعلـــى من الشـــعبة بحيث يحتوي كل قســـم على ثالثـــة موظفين على األقل حتى يتم اســـتحداثه، 

ويرتبط بمدير اإلدارة لشـــؤون االختصاص، ويتبع القســـم الواحد شـــعبتين على األقل.
-شـــعب تتبع األقســـام، بحيث تحتوي كل شـــعبة علـــى موظفين اثنيـــن على األقـــل، وترتبط برئيس 
القســـم، ويراعـــى عنـــد اســـتحداثها الحـــاالت المبـــررة والضروريـــة التـــي تقتضيهـــا طبيعـــة العمـــل 

والمهنية. التخصصيـــة 

-وحدات إدارية /مكتب تتبع الشعب أن كان هناك مبرر ضروري لوجودها.





المجــالـس واللجــان 
األكاديمية الدائمة بالجامعة
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المجالس واللجان بالجامعة 

يعتبـــر المجلـــس الجامعـــي في مســـتوياته المختلفة هـــو مركز الســـلطات بالجامعة بنـــاءًا على نظام 
مجلـــس التعليم العالي الصـــادر بالرقم م/8 تاريخ 1414/6/4هـ. من المقام الســـامي،وهذه المجالس 

 : هي

مجلس الجامعة.. 1
المجلس العلمي. 2
مجلس الكلية. 3
مجلس القسم. 4
مجلس عمادة الدراسات العليا. 5
مجلس عمادة البحث العلمي. 6
مجلس عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة. 7
لجنة عمادة القبول والتسجيل. 8
لجنة عمادة شؤون الطالب. 9

لجنة الشؤون األكاديمية. 10
لجنة عمادة شؤون المكتبات. 11
لجنة عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد. 12
لجنة عمادة تطوير التعليم الجامعي. 13
لجنة عمادة الجودة. 14
لجنة الخدمات الصحية بالجامعة. 15
اللجنة الدائمة للبحث والنشر العلمي . 16
اللجنة الدائمة لتعيينات والترقيات . 17

فقـــرارات اإلدارة العليـــا للجامعـــة والكليـــات )رئيـــس الجامعـــة – وكالء الجامعة – العمـــداء( في مجال 
الشـــؤون األكاديمية إنما هي قرارات تنفيذية لما تعتمده المجالس الجامعية من أهداف وسياســـات 
واســـتراتيجيات فالجامعـــة فـــي المجـــال األكاديمـــي تـــدار بمجموعة مـــن المجالس الجامعيـــة واللجان 
وضمـــن منظومة العمل المؤسســـى ألن القـــرار األكاديمى يعد قـــرارًا جمعيًا تداوليـــًا وليس فرديًا.
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مجلس الجامعة 

1. تعريف: 

الســـلطة الحاكمـــة العليـــا في الجامعة من جميع الشـــؤون، ويرأســـه وزيـــر التعليم العالـــي، و رئيس 
الجامعـــة )نائبـــًا للرئيـــس(، و وكالء الجامعـــة، و أمين عام مجلـــس التعليم العالي، والعمـــداء، و ثالثة 
مـــن ذوي الخبـــرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثالث ســـنوات.)المادة التاســـعة عشـــرة من نظام 

العالـــي والجامعات(. التعليم  مجلس 

2. تنظيم المجلس:
 

1. يجتمع مجلس الجامعة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
2. تصـــدر قـــرارات المجلـــس باألغلبيـــة المطلقة ألصـــوات األعضـــاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح 

الجانب الـــذي فيه الرئيـــس أو نائبه.
3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافـــذة ما لم يـــرد عليها اعتـــراض من معالـــي وزير التعليـــم العالي خالل 
)15( خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ وصولهـــا إليه، وإذا اعتـــرض عليها أعادها إلى المجلس مشـــفوعة 
بوجهـــة نظره لدراســـتها مـــن جديد، فإذا بقـــي المجلس علـــى رأيه يحـــال القرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس التعليـــم العالـــي للبت فيه في أول جلســـة عاديـــة أو اســـتثنائية، ولمجلس التعليـــم العالي 

تصديـــق القـــرار أو تعديله أو إلغـــاؤه، وقراره فـــي ذلك نهائي.

3. مهام وصالحيات المجلس: 

يتولـــى مجلـــس الجامعة بحســـب المادة العشـــرون مـــن نظام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعات 
تصريف الشـــؤون العلمية واإلدارية والمالية وتنفيذ السياســـة العامـــة للجامعة وله على الخصوص:

1. اعتماد خطة التدريب واالبتعاث. 
2. اقتـــراح إنشـــاء كليـــات ومعاهد وأقســـام ومراكز بحث وعمادات مســـاندة واقتراح تعديل أســـمائها 

أو دمجهـــا أو إلغائها. 
3. إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 

4. منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 
5. منح الدكتوراه الفخرية. 

6. تحديـــد تفصيالت التقويم الدراســـي وفقًا لإلطار العام لبداية الدراســـة ونهايتها وتحديد اإلجازات 
تتخللها.  التي 

7. إعـــارة أعضـــاء هيئـــة التدريس وندبهـــم وإيفادهم لمهمات علميـــة ومنحهم إجازة التفـــرغ العلمي، 
وإنهـــاء خدماتهـــم وفق القواعـــد المنظمة لذلك. 

8. إقـــرار المناهـــج وخطـــط الدراســـة والكتـــب المقـــررة والمراجـــع بنـــاء على اقتـــراح مجالـــس الكليات 
المختصة.  والمعاهـــد 

9. اقتراح المكافآت واإلعانات للطالب على اختالف أنواعها. 
10. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي. 
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11. إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما ال يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 
12. اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها. 

13. مناقشة التقرير السنوي تمهيدًا لعرضه على مجلس التعليم العالي. 
14. تحديـــد المبالـــغ التـــي تخصص لكل كليـــة ومعهد وعمادة مســـاندة ومركز بحث مســـتقل لإلنفاق 

منهـــا في حدود الالئحـــة المالية. 
15. مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء. 

16. إقرار خطط النشاط الالمنهجي للجامعة. 
17. البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي. 

18. قبـــول التبرعـــات والهبـــات والوصايـــا وغيرهـــا علـــى أال تتعـــارض مـــع الغرض األساســـي الذي 
أنشـــئت مـــن أجلـــه الجامعة. 

19. وضع القواعد المنظمة للطالب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها. 
20. النظـــر فـــي الموضوعات التي يحيلها إليـــه وزير التعليم العالي أو رئيـــس الجامعة أو التي يقترح 

أي عضو من أعضـــاء المجلس عرضها.
21. تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

المجلس العلمي

1. تعريف: 

الســـلطه الحاكمـــة فـــي الجامعة فيمـــا يخص الشـــؤون العلمية، يتألـــف المجلس العلمـــي من وكيل 
الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحث العلمي رئيســـًا وعضوية كل مـــن عمداء البحـــث العلمي وعمادة 
الدراســـات العليـــا وعضـــو واحـــد من أعضـــاء هيئة تدريـــس ممثل عن كل كلية بدرجة أســـتاذ مشـــارك 

علـــى األقـــل. )المادة التاســـعة والعشـــرون من نظام مجلـــس التعليم العالـــي والجامعات(

2. تنظيم المجلس: )المادة الثالثون والحادي والثالثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات(

1. يجتمع المجلس مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
2. تصـــدر قـــرارات المجلـــس باألغلبيـــة المطلقة ألصـــوات األعضـــاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح 

الجانـــب الذي فيـــه الرئيس.
3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافـــذة ما لم يـــرد عليها اعتـــراض من معالـــي رئيس الجامعـــة خالل )15( 
خمســـة عشـــر يومـــًا مـــن تاريـــخ وصولها إليـــه. وإذا اعتـــرض عليهـــا أعادها إلـــى المجلس مشـــفوعة 
بوجهـــة نظره لدراســـتها مـــن جديد، فإذا بقـــي المجلس علـــى رأيه يحـــال القرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وصالحيات المجلس: 

يتولـــى المجلـــس العلمي بمقتضـــى المادة الثامنة والعشـــرون من نظـــام مجلس التعليـــم العالي 
والجامعات اإلشـــراف على الشـــؤون العلميـــة ألعضاء هيئة التدريس وشـــؤون البحوث والدراســـات 

والنشـــر وله علـــى الخصوص:

1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2. البـــت فـــي الترقيات العلمية ألعضـــاء هيئة التدريـــس بالجامعة وفق القواعد التـــي يقرها مجلس 

العالي. التعليم 
3. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:

أ- وضع قواعد لتشجيع أعداد البحوث العلمية.
ب- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.

ج- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
 د- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.

 هـ - تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وتحكيمها واألمر بصرفها.
 و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.



59

 ز- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
 ح- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.

 ط- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4. تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.

5. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

 .
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

مجلس الكلية

1. تعريف: 

الســـلطة العليـــا بالكليـــة، ويتألـــف مجلس الكليـــة أو المعهد مـــن: العميد رئيًســـا، وعضويـــة الوكالء 
ورؤســـاء ووكيـــالت األقســـام. وثالثـــة أعضـــاء هيئـــة تدريس علـــى األكثـــر بالكلية، يفضـــل أن يكون 
أحدهـــم ممثـــل الكليـــة بالمجلـــس العلمي، وتحدد مـــدد عضويتهم بقـــرار من مجلـــس الجامعة، على 

أن يكـــون أحد الـــوكالء أميًنـــا للمجلس. 

2. تنظيم المجلس: 

1. يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
2. تصـــدر قـــرارات المجلـــس باألغلبيـــة المطلقة ألصـــوات األعضـــاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح 

الجانـــب الذي فيـــه الرئيس.
3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافـــذة ما لم يـــرد عليها اعتـــراض من معالـــي رئيس الجامعـــة خالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظره لدراســـتها مـــن جديد، فإذا بقـــي المجلس علـــى رأيه يحـــال القرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره فـــي ذلك نهائي.

3. مهام وصالحيات المجلس: 

1. التوصية بإقرار الخطة اإلستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط اإلستراتيجية للجامعة. 
2. إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الكلية.

3. إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية.
4. وضـــع ضوابـــط القبـــول والتحويل مـــن الكليـــة وإليهابمـــا يتوافق مـــع اللوائح واألنظمـــة الخاصة 

بالقبـــول والتســـجيل وقواعـــده التنفيذية.
5. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

6. تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
7. النظـــر فـــي تعييـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، والمعيديـــن، والمحاضريـــن، وإعارتهـــم، وندبهـــم، 

وترقياتهـــم.
8. التوصية بإقرار الخطط الدراسية المقترحة من األقسام األكاديمية. 

9. إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
10. إقرار مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
11. التوصية بإقرار الالئحة التنفيذية الداخلية للكلية أو المعهد.

12. إقرار خطط التدريب واالبتعاث الالزمة للكلية أو المعهد.
13. إقرار خطة النشاط الألمن هجي للكلية بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب.

14. البـــت فـــي األمـــور الطالبيـــة التي تدخل فـــي اختصاصـــه والتوجيـــه لمجلس الجامعـــة فيما عدا 
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ذلك.
15. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.

4. صالحيات المجلس: 

1/4. شؤون طالبية:

1. اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخول االختبار النهائي.
2. الموافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبار نهائي بديل خالل فترة ال تتجاوز الفصل التالي.

3. الموافقة على إعادة قيد الطلبة.
4. الموافقة على الضوابط الالزمة لتقويم أداء الطلبة.

5. الموافقـــة علـــى إعـــادة تصحيـــح أوراق اإلجابـــة خالل فتـــرة ال تتجاوز بدايـــة االختبـــارات النهائية 
التالي. للفصـــل 

2/4. شؤون أكاديمية:

1. الموافقة على تحديد درجة األعمال الفصلية.
2. الموافقة على أن يكون ضمن االختبار النهائي اختبار عملي أو شفوي.

3. الموافقـــة علـــى اســـتثناء مقـــررات النـــدوات واألبحـــاث والمقـــررات العمليـــة مـــن االختبارات 
والتقديـــرات وتحديـــد قيـــاس تحصيـــل الطالـــب فـــي هذه المقـــررات.

4. تكوين لجنة لتنظيم أعمال االختبار النهائي.
5. تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.

6. وضع أسئلة االختبار النهائي لبعض المقررات بناء على توصية رئيس القسم.
7. إسناد تصحيح االختبارات إلى أعضاء هيئة تدريس غير أستاذ المقرر.

8. تحديد مدة االختبار النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.
9. الموافقـــة علـــى معادلـــة المقـــررات التـــي درســـها الطالـــب خـــارج الجامعـــة بناء علـــى توصية 

األقســـام األكاديميـــة.
10. الموافقـــة علـــى دراســـة الطالـــب لمقـــررات دراســـية إذا أنهى الطالـــب المقـــررات المطلوبة 

للتخـــرج وكان معدلـــه اقل مـــن المطلوب.
11. التوصية بإعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي. 

12. اقتراح أعداد الطالب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي. 
13. التوصية بصرف تذكرة ســـفر بالدرجة الســـياحية ولمرة واحدة خالل المرحلة الدراســـية الواحدة 

إذا كان البرنامج األكاديمي للطالب يتطلب ســـفرة خارج مدينة الدراســـة. 
14. التوصيـــة بإعطـــاء الطالـــب فرصـــة اســـتثنائية إلنهـــاء متطلبات التخـــرج بحد أقصـــى ال يتجاوز 
نصـــف المـــدة األصلية المحـــددة للتخرج إذا لم ينهـــي الطالب متطلبات التخرج خـــالل مدة أقصاها 

نصـــف المـــدة المقررة لتخرجه عـــالوة على مـــدة البرنامج. 
15. التوصيـــة بإعطـــاء الطالـــب المفصول بســـبب اســـتنفاذ ضعف مـــدة البرنامج فرصـــة إلكمال 

دراســـته ال تتجاوز فصلين دراســـيين. 
16. التوصيـــة بإعطـــاء الطالـــب المفصول بســـبب اإلنـــذارات فرصة إلكمـــال دراســـتهم ال تتجاوز 

دراســـيين.  فصلين 
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3/4. الموارد البشرية:

1/3/4. شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:

1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
2. التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين.

3. التوصية بالتعيين على رتبة أســـتاذ مســـاعد من دون اشـــتراط الحصول على درجة الدكتوراه 
فـــي التخصصـــات التـــي ال تمنـــح فيهـــا درجة الدكتـــوراه وفـــق الضوابـــط المحددة فـــي نظام 

العالي. التعليـــم  ولوائح 
4. النظـــر فـــي ترقية عضـــو هيئة تدريس بناًء على توصية مجلس القســـم المختص، وترشـــيح 
عـــدد مـــن المحكميـــن المتخصصيـــن ال يقل عن ثمانيـــة ممن رشـــحهم مجلس القســـم أو من 

سواهم.
5. الموافقـــة علـــى صرف بدل وحدات تدريســـية إذا زاد عدد الوحدات التدريســـية ألعضاء هيئة 

التدريـــس ومن في حكمهم مـــن داخل الجامعة، عـــن النصاب المقرر. 
6. التوصيـــة بحصـــول عضـــو هيئـــة التدريس على إجـــازة تفرغ علمـــي لمدة عام دراســـي، بعد 
مضـــي خمـــس ســـنوات من تعيينـــه أو من تمتعـــه بإجازة تفـــرغ علمي ســـابقة، أو لمدة فصل 
دراســـي واحـــد بعد مضي ثالث ســـنوات مـــن تعيينه أو مـــن تمتعه بإجـــازة تفرغ علمي ســـابقة.

7. النظر في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي. 
8. التوصيـــة بالموافقـــة علـــى عمـــل عضـــو هيئة التدريـــس بصفة مستشـــار غيـــر متفرغ في 

الجهـــات الحكوميـــة أو القطـــاع الخـــاص أو المنظمـــات اإلقليميـــة أو الدولية.
9. التوصيـــة بالموافقـــة على مشـــاركة عضو هيئة التدريـــس في المؤتمـــرات والندوات التي 

تعقـــد داخل المملكـــة أو خارجها.
10. التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.

11. التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.
12. التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة.

13. التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.
14. التوصيـــة بالســـماح لعضـــو هيئة التدريس بالســـفر إلجراء بحـــوث في جامعة غيـــر جامعته 

خالل العطلـــة الصيفية.
15. التوصيـــة بنقـــل عضـــو هيئة التدريـــس ومن في حكمه فـــي نطاق تخصصـــه العلمي من 

قســـم إلى آخر داخل الكلية نفســـها.
16. التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من الكلية وإليها.

17. التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
18. التوصيـــة بقبـــول اســـتقالة عضـــو هيئة التدريـــس ومن في حكمـــه أو إحالته إلـــى التقاعد 

المبكـــر بناء علـــى طلبه.
19. التوصية باالستعانة بأساتذة غير متفرغين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.

20. التوصيـــة بمنـــح األســـتاذ غيـــر المتفـــرغ مكافـــأة تعـــادل أول مربـــوط الرتبة العلميـــة التي 
كان عليهـــا، فـــإن لم يكـــن من أعضـــاء هيئة التدريس الســـابقين يحـــدد مجلس الجامعـــة مقدار 

المكافـــأة بمـــا ال يتجـــاوز أول مربوط رتبة أســـتاذ مســـاعد.
21. التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس. 
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2/3/4. شؤون أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين: 

1. التوصيـــة بتوظيـــف مـــن تجاوز الحـــد األعلى للعمر)ســـتين ســـنة ميالدية( في حدود عشـــر 
ســـنوات لألســـاتذة واألســـاتذة المشـــاركين، وخمس سنوات لألســـاتذة المســـاعدين، وثالث 

األخرى. للفئات  ســـنوات 
2. التوصيـــة باحتســـاب الخبـــرات في غيـــر التدريـــس الجامعـــي إذا كانت في مجـــال التخصص 

وبعـــد المؤهـــل العلمـــي الـــذي تم التعاقـــد معه على أساســـه بواقع ســـنة لكل ســـنتين.
3. التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمًرا أو ندوة علمية.

4. التوصيـــة بزيـــادة مكافـــأة نهاية الخدمة بحـــد أقصـــى )%100( على أن ال يتجـــاوز اإلجمالي 
مبلـــغ )100.000ريـــال( ألعضاء هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمهم.

4/4. شؤون االبتعاث والتدريب:

1. التوصية بابتعاث المعيدين والمحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.
2. التوصيـــة بالموافقـــة علـــى تغيير المبتعـــث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراســـة حســـب ما تم 

رفعه من مجلس القســـم.
3. التوصية بإيقاف مخصصات المبتعث إذا: 

ر تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة المجلس.  • غيَّ
• لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته. 

• خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها. 
• لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة. 

• ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبول. 
• طلب إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة. 

4. الرفـــع للمجلـــس بتقريـــر عـــن حالـــة مبتعثـــي الكليـــة المتعثرين فـــي دراســـتهم بعد مضي 
المدة. نصـــف 

5. إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في الكلية يتم رفعه لمجلس الجامعة.
6. التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث. 

5/4. شؤون الدراسات العليا:

1. التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الماجستير بناء على توصية القسم المختص.
2. التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الدكتوراه بناء على توصية القسم المختص.

3. التوصيـــة بقبـــول الطالـــب لدراســـة الماجســـتير أو الدكتوراه فـــي غير مجال تخصصـــه بناء على 
القســـم. توصية مجلس 

4. التوصيـــة بمنـــح الطالـــب فرصة إضافية واحدة لفصل دراســـي واحد أو فصلين دراســـيين كحدًا 
أعلـــى بناء علـــى توصية مجلس القســـم في حال انخفـــاض معدله التراكمي عـــن جيد جًدا. 

5. التوصيـــة بمنـــح الطالب فرصة إضافية ال تزيد عن فصلين دراســـيين بنـــاء على توصية مجلس 
القســـم المبنية على تقرير المشـــرف على رســـالة الطالب الجامعية في حال عدم حصول الطالب 
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علـــى الدرجة خـــالل الحد األقصى للمدة المحـــددة للحصول عليها.
6. التوصيـــة بقبـــول تحويـــل الطالب إلـــى الجامعة من جامعة أخـــرى معترف بها بنـــاء على توصية 

مجلس القســـم، مع مراعاة شـــروط التحويل. 
7. التوصيـــة بمعادلـــة الوحدات الدراســـية التي درســـها الطالـــب المحول من جامعـــة أخرى معترف 

بها بنـــاء على توصية مجلس القســـم.
8. التوصيـــة بتحويـــل الطالـــب مـــن تخصص داخـــل الجامعة إلى أحـــد تخصصات الكلية مـــع مراعاة 

شـــروط القبول وأي شـــروط أخـــرى يراها القســـم ضرورية بنـــاء على توصية مجلس القســـم.
9. التوصيـــة باقتـــراح المقـــررات المطلوبـــة للحصول على الدبلوم ومســـمى الشـــهادة بناء على 

اقترح مجلس القســـم.
10. التوصيـــة بالموافقـــة علـــى االختبـــارات البديلـــة والمقـــررات التـــي تتطلب دراســـتها أكثر من 

فصـــل دراســـي في مقـــررات الدراســـات العليـــا، بناء علـــى توصية مجلس القســـم.
11. التوصيـــة بإجـــراء اختبار تحريري وشـــفوي شـــامل تعقده لجنـــة متخصصة وفـــق قواعد محددة 
لطالـــب الدراســـات العليـــا بعد إنهائـــه جميع المقـــررات المطلوبة بنـــاء على توصية مجلس القســـم.
12. التوصيـــة بزيادة إشـــراف عضو هيئة التدريس على الرســـائل العلمية إلى خمس رســـائل بناء 

على توصية مجلس القســـم.
13. الموافقـــة علـــى مشـــرف بديل على الرســـالة في حال عدم تمكن المشـــرف من االســـتمرار 

أو وفاتـــه أو انتهـــاء خدمته بالجامعـــة، بناء على اقتراح مجلس القســـم.
14. التوصية بتشكيل لجنة المناقشة على الرسائل العلمية بناء على توصية مجلس القسم. 

15. التوصيـــة بإعـــادة قيد الطالـــب إذا الغي قيده وتحديـــد المقررات التي يجب إعادة دراســـتها إذا 
لم يمـــض على إلغاء قيد الطالب ســـتة فصول دراســـية. 

16. التوصيـــة بكتابـــة الرســـائل الجامعيـــة بلغة غير اللغـــة العربية مـــع تقديم ملخـــص واف باللغة 
العربية. 

17. التوصية بأن يقوم على اإلشـــراف على الرســـائل العلمية مشـــرفون من ذوي الخبرة المتميزة 
و الكفايـــة العلميـــة فـــي مجال البحـــث من غير أعضـــاء هيئة التدريـــس بالجامعة بنـــاًء على توصية 

القسم.  مجلس 
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مجلس القسم

1. تعريف: 

الســـلطة العليا بالقســـم، ويتألـــف المجلس مـــن أعضاء هيئـــة التدريس في القســـم، ولكل مجلس 
قســـم صالحيـــات ذوي عالقـــة في الشـــؤون األكاديمية وذلـــك في حدود النظـــام ولوائحه.

2. تنظيم المجلس: 

1. يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.
2. يتـــرأس المجلس رئيس القســـم األكاديمـــي وتصدر قرارات المجلس باألغلبيـــة المطلقة ألصوات 

األعضـــاء الحاضرين وعند التســـاوي يرجح الجانب الـــذي فيه الرئيس.
3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافذة ما لـــم يرد عليها اعتـــراض من عميـــد الكلية أو المعهـــد خالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس القســـم مشـــفوعة 
بوجهـــة نظره لدراســـتها مـــن جديد، فإذا بقـــي المجلس علـــى رأيه يحـــال القرار المعتـــرض عليه إلى 

مجلس الكليـــة للبت فيه.

3. مهام المجلس: 

1. التوصيـــة بتعييـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، والمعيديـــن، والمحاضريـــن، وإعارتهـــم، وندبهـــم، 
وترقياتهـــم.

2. التوصية بإقرار خطط الدراسة أو تعديلها.
3. التوصية بإقرار البرامج والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في القسم.

4. تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث العلمية، وتنسيقها، والعمل على نشرها.
5. اقتراح أســـماء أشـــخاص غيـــر متفرغين مـــن ذوي المكانـــة العلمية البـــارزة بالتدريس أو اإلشـــراف 

على البحـــوث والرســـائل العلمية. 
6. االقتـــراح والتوصيـــة باالســـتعانة بمتخصصيـــن بصفـــة زائريـــن، من الســـعوديين وغيرهـــم، لمدة 

محـــددة للتدريس في القســـم.
7. الرفع لمجلس الكلية بتقرير عن حالة المبتعثين في دراستهم بعد مضي نصف المدة.
8. رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في القسم إلى مجلس الكلية بعد إقراره.

9. اقتراح ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه.
10. اقتراح الخطط الالزمة للدراسات العليا وضوابط القبول بالقسم.

11. النظر في التقرير المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي. 
12. النظر فيما يحيله إليه مجلس الكلية أو رئيسه أو وكالؤها للدراسة وإبداء الرأي. 

13. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء هيئة التدريس. 

4. صالحيات المجلس:
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1/4. الشؤون األكاديمية:

1. التوصيـــة بدراســـة الطالـــب لمقـــررات دراســـية إذا أنهـــى الطالب المقـــررات المطلوبـــة للتخرج 
وكان معدلـــه أقـــل مـــن المطلوب لرفـــع معدلـــه التراكمي، وذلك فـــي حالة نجاحه فـــي المقررات 

المعدل. في  ورســـوبه 
2. تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم.

3. اقتراح درجة األعمال الفصلية بما ال يقل عن 30 درجة.
4. التوصيـــة بـــأن يكـــون ضمـــن االختبـــار النهائـــي اختبـــار عملـــي أو شـــفوي وتحدد الدرجـــة التي 

لهما.  تخصـــص 
5. الموافقـــة علـــى اســـتثناء مقـــررات النـــدوات واألبحـــاث والمقـــررات العمليـــة مـــن االختبارات 
والتقديـــرات وتحديـــد قياس تحصيـــل الطالب في هذه المقـــررات والمقررات العلميـــة من اللوائح 
المحـــددة لدرجـــات األعمـــال الفصليـــة وطـــرق احتســـابها واللوائـــح الخاصة بمـــا يتضمنـــه االختبار 

لنهائي. ا
6. التوصية بتحديد مدة االختبار النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.

7. الســـماح للطالـــب بناء علـــى توصية مدرس المادة، باســـتكمال متطلبات أي مقـــرر في الفصل 
الدراســـي التالي، ويرصد للطالب في ســـجله األكاديمي تقدير غير مكتمل أو وال يحســـب ضمن 
المعـــدل الفصلـــي أو التراكمـــي إال التقديـــر الـــذي يحصل عليه الطالـــب بعد اســـتكمال متطلبات 
ذلـــك المقـــرر, وإذا أمضـــى فصاًل دراســـًيا واحـــًدا ولم يغير تقديـــر غير مكتمل في ســـجل الطالب 

لعدم اســـتكماله يســـتبدل به تقدير راســـب ويحســـب ضمن المعدل الفصلـــي والتراكمي.
8. الســـماح برصـــد تقديـــر )م( أو )IP( للطالب إذا كان المقرر يتطلب أكثر من فصل دراســـي, وبعد 
انتهـــاء الطالـــب من دراســـة المقرر يمنـــح التقدير الذي حصل عليـــه, وإذا لم يســـتكمل المقرر في 
الوقـــت المحـــدد فيجـــوز للمجلس الموافقـــة على رصد تقدير غيـــر مكتمل )ل( أو )IC( في ســـجل 

الطالب.
9. التوصية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة.

10. التوصية بتشكيل لجان مراجعة النظير لالختبارات. 
11. التوصية بتشكيل لجنة لتقييم العملية التدريسية ألعضاء هيئة التدريس. 

12. اعتماد توزيع المحاضرات والتمارين واألعمال على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 
13. التوصية بصرف تذكرة ســـفر بالدرجة الســـياحية ولمرة واحدة خالل المرحلة الدراســـية الواحدة 

إذا كان البرنامج األكاديمي للطالب يتطلب ســـفرة خارج مدينة الدراســـة. 

2/4. الموارد البشرية:

1/2/4. شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين:

1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
2. التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين.

3. التوصية بالتعيين على رتبة أســـتاذ مســـاعد من دون اشـــتراط الحصول على درجة الدكتوراه 
فـــي التخصصـــات التـــي ال تمنـــح فيهـــا درجة الدكتـــوراه وفـــق الضوابـــط المحددة فـــي نظام 

العالي. التعليـــم  ولوائح 
4. التوصيـــة بترقيـــة عضو هيئة تدريس وترشـــيح عدد من المحكميـــن المتخصصين ال يقل عن 
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ثمانية.
5. التوصيـــة بصـــرف بـــدل وحـــدات تدريســـية إذا زاد عـــدد الوحدات التدريســـية ألعضـــاء هيئة 

التدريـــس ومـــن فـــي حكمهم عـــن النصـــاب المقرر. 
6. التوصيـــة بحصـــول عضـــو هيئـــة التدريـــس على إجـــازة تفرغ علمـــي لمدة عام دراســـي بعد 
مضي خمس ســـنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي ســـابقة، أو لمدة فصل دراســـي 

واحـــد بعد مضي ثالث ســـنوات مـــن تعيينه أو تمتعـــه بإجازة تفرغ علمي ســـابقة.
7. التوصية بقبول تقارير التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس. 

8. التوصيـــة بالموافقـــة علـــى عمـــل عضـــو هيئة التدريـــس بصفة مستشـــار غيـــر متفرغ في 
الجهـــات الحكوميـــة أو القطـــاع الخـــاص أو المنظمـــات اإلقليميـــة أو الدولية.

9. التوصيـــة بالموافقـــة على مشـــاركة عضو هيئة التدريـــس في المؤتمـــرات والندوات التي 
تعقد داخل المملكـــة وخارجها.

10. التوصية بندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية.
11. التوصية بإعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه.

12. التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة.
13. التوصية بإيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة.

14. التوصيـــة بالســـماح لعضـــو هيئة التدريس بالســـفر إلجراء بحـــوث في جامعة غيـــر جامعته 
خالل العطلـــة الصيفية.

15. التوصيـــة بقبـــول اســـتقالة عضـــو هيئة التدريـــس ومن في حكمـــه أو إحالته إلـــى التقاعد 
المبكـــر بناء علـــى طلبه.

16. التوصية باالستعانة بأساتذة غير متفرغين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
17. التوصيـــة بمنـــح األســـتاذ غير المتفرغ مكافـــأة تعادل أول مربـــوط الرتبة العلميـــة التي كان 
عليهـــا، فـــإن لـــم يكـــن من أعضـــاء هيئـــة التدريـــس الســـابقين فيحدد مجلـــس الجامعـــة مقدار 

المكافـــأة بمـــا ال يتجـــاوز أول مربوط رتبة أســـتاذ مســـاعد.
18. التوصية باالستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة من خارج الجامعة للقيام بالتدريس. 

19. التوصيـــة بنقـــل عضـــو هيئة التدريـــس ومن في حكمه فـــي نطاق تخصصـــه العلمي من 
قســـم إلى أخر داخـــل الكلية. 

20. التوصيـــة بنقـــل عضـــو هيئة التدريـــس ومن في حكمه فـــي نطاق تخصصـــه العلمي من 
كلية إلـــى كلية أخرى فـــي الجامعة. 

21. التوصية بنقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة. 
22. ترفع التوصيات السابقة إلى مجلس الكلية. 

2/2/4. أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين: 

1. التوصيـــة بتوظيـــف مـــن تجاوز الحـــد األعلى للعمر)ســـتين ســـنة ميالدية( في حدود عشـــر 
ســـنوات لألســـاتذة واألســـاتذة المشـــاركين وخمـــس ســـنوات لألســـاتذة المســـاعدين وثالث 

ســـنوات بالنســـبة للفئات األخرى.
2. التوصيـــة باحتســـاب الخبـــرات في غيـــر التدريـــس الجامعـــي إذا كانت في مجـــال التخصص 

وبعـــد المؤهـــل العلمـــي الـــذي تم التعاقـــد معه على أساســـه بواقع ســـنة لكل ســـنتين.
3. التوصية بحضور عضو هيئة التدريس مؤتمرا أو ندوة علمية. 

4. ترفع التوصيات السابقة إلى مجلس الكلية. 
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3/4. شؤون االبتعاث والتدريب:

1. التوصية بابتعاث المعيدين والمحاضرين والتمديد لهم أو إنهاء بعثاتهم.
2. التوصية بالموافقة على تغيير المبتعث لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة.

3. التوصية بإيقاف مخصصات المبتعث إذا: 
ر تخصصه أو جامعته أو مقر دراسته من دون موافقة المجلس.  • غيَّ

• لم يستطع أن يواصل الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته. 
• خالف األنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها. 

• لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة. 
• ثبت توقفه عن الدراسة أو ترك مقر الدراسة من دون عذر مقبول. 

• طلب إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة. 
4. التوصية بالموافقة على الرحلة العلمية للمبتعث.

5. تكليـــف المعيـــد أو المحاضـــر المبتعث للدراســـات العليا في الداخـــل بأعمال أكاديميـــة وإدارية 
علـــى أال يؤثر ذلـــك على تحصيلـــه العلمي. 

6. التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع المبتعثين و المتدربين. 
7. ترفع التوصيات السابقة إلى مجلس الكلية. 

4/4. شؤون الدراسات العليا:

1. التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الماجستير.
2. التوصية بإضافة شروط للقبول بمرحلة الدكتوراه.

3. التوصية بقبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجاله.
4. التوصيـــة بمنـــح الطالـــب فرصـــة إضافيـــة ال تزيـــد عن فصليـــن دراســـيين بناء علـــى تقرير من 

المشرف.
5. التوصيـــة بمعادلـــة الوحدات الدراســـية التي درســـها الطالـــب المحول من جامعـــة أخرى معترف 

. بها
6. التوصيـــة بالموافقـــة على االختبـــارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراســـتها أكثر من فصل 

دراســـي في مقررات الدراسات العليا.
7. التوصيـــة بإجـــراء اختبـــار تحريري وشـــفوي شـــامل تعقـــده لجنـــة متخصصة وفق قواعـــد محددة 

لطالـــب الدراســـات العليـــا بعد إنهائه جميـــع المقـــررات المطلوبة.
8. التوصية بزيادة إشراف عضو هيئة التدريس على الرسائل العلمية إلى خمس رسائل.

9. اقتـــراح تحديـــد مشـــرف بديل على الرســـالة في حـــال عدم تمكن المشـــرف من االســـتمرار أو 
وفاتـــه أو انتهاء خدمتـــه بالجامعة.

10. التوصية بتشكيل لجنة المناقشة على الرسائل العلمية. 
11. الموافقة على تأجيل قبول الطالب على أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين. 

12. الموافقة على حذف الطالب لجميع مقررات الفصل الدراسي. 
13. التوصية بقبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها. 

14. اقتراح مشرفي الرسائل العلمية. 
15. اقتراح المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم واقتراح مسمى الشهادة. 



69

16. التوصية بإعادة قيد الطالب إذا الغي قيده. 
17. التوصيـــة بكتابـــة الرســـائل الجامعيـــة بلغة غير اللغـــة العربية مـــع تقديم ملخـــص واف باللغة 

العربية. 
18. التوصية بأن يقوم على اإلشـــراف على الرســـائل العلمية مشـــرفون من ذوي الخبرة المتميزة 

و الكفايـــة العلميـــة في مجال البحث من غير أعضـــاء هيئة التدريس بالجامعة. 
19. ترفع التوصيات والمقترحات السابقة إلى مجلس الكلية. 
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مجلس عمادة الدراسات العليا

1. تعريف: 

الســـلطة الحاكمـــة فـــي الجامعـــة فيما يخـــص الدراســـات العليا، و يتألـــف مجلس العمـــادة من عميد 
الدراســـات العليـــا ولـــه رئاســـة المجلس، وعضويـــة كل من عميد عمـــادة البحث العلمـــي وكيل عمادة 
الدراســـات العليـــا ولـــه أمانـــة المجلـــس عضـــو هيئة تدريـــس واحد عـــن كل كلية بهـــا دراســـات العليا 
بدرجة أســـتاذ مشـــارك علـــى األقل يتم تعيينهم بقـــرار من مجلس الجامعة بناًء علـــى توصية مجالس 

الكليـــات وموافقـــة رئيس الجامعـــة، ويكون تعيينهم لمدة ســـنتين قابلـــة للتجديد.

2. تنظيم المجلس: 

1. يجتمـــع المجلس بدعوة من رئيســـه مرة كل شـــهر على األقل، وال يصـــح االجتماع إال بحضور ثلثي 
أعضائه.

2. تصـــدر قـــرارات المجلس باألغلبية ألصـــوات األعضاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح الجانب الذي 
الرئيس. فيه 

3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافـــذة ما لم يـــرد عليها اعتـــراض من رئيس الجامعة خالل خمســـة عشـــر 
يوما مـــن تاريخ وصولهـــا إليه.

4. لمجلـــس العمـــادة تشـــكيل لجـــان دائمـــة أو مؤقتـــة مـــن بين أعضائـــه أو مـــن غيرهم لدراســـة ما 
به. يكلفهـــم 

3. مهام وصالحيات المجلس: 

1. اقتـــراح السياســـة العامـــة للدراســـات العليـــا أو تعديلهـــا، وتنســـيقها فـــي جميع كليـــات الجامعة 
ومتابعـــة تنفيذهـــا بعـــد إقرارها.

2. اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
3. اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها.

4. التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
5. التوصيـــة بالموافقـــة علـــى مقررات الدراســـات العليا وما يطـــرأ عليها أو على البرامـــج من تعديل 

تبديل. أو 
6. التوصيـــة بمســـميات الشـــهادات العليـــا باللغتيـــن العربية واإلنجليزيـــة بناء علـــى توصية مجالس 

الكليات.
7. التوصية بمنح الدرجات العلمية.

8. البت في جميع الشؤون الطالبية المتعلقة بطالب الدراسات العليا في الجامعة.
9. الموافقة على تشكيل لجان اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية.

10. وضـــع اإلطـــار العام لخطـــة البحـــث والقواعد المنظمـــة لكيفية كتابة الرســـالة العلميـــة وطباعتها 
وإخراجهـــا وتقديمهـــا ونماذج تقاريـــر لجنة المناقشـــة والحكم على الرســـائل.

11. تقويـــم برامـــج الدراســـات العليا فـــي الجامعة بصفة دورية بواســـطة لجـــان أو هيئات متخصصة 
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من داخـــل أو من خـــارج الجامعة.
12. دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة.

13. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو رئيس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

مجلس عمادة البحث العلمي

1. تعريف:
 

السلطة الحاكمة في الجامعة فيما يخص شؤون البحث العلمي.
يتألـــف مجلـــس البحـــث العلمـــي من عميـــد عمـــادة البحث العلمـــي رئيســـًا، وعضوية كل مـــن عميد 
عمـــادة الدراســـات العليـــا وكيـــل أو وكالء عمادة البحـــث العلمي، وعدد مـــن مديري مراكـــز البحوث ال 
يزيـــد عددهـــم عن خمســـة أعضـــاء يختارهم مجلـــس الجامعة بناًء علـــى توصية رئيـــس الجامعة، وعدد 
مـــن األســـاتذة المتميزيـــن في مجال البحـــوث العلمية مـــن أعضاء هيئـــة التدريس بالجامعـــة ال يزيد 
عددهـــم عـــن ســـبعة، يعينهم مجلـــس الجامعة لمدة ســـنتين قابلـــة للتجديد بناًء علـــى توصية رئيس 

الجامعة.

2. تنظيم المجلس: 

1. يجتمـــع المجلس بدعوة من رئيســـه مرة كل شـــهر على األقل، وال يصـــح االجتماع إال بحضور ثلثي 
أعضائه.

2. تصـــدر قـــرارات المجلس باألغلبية ألصـــوات األعضاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح الجانب الذي 
الرئيس. فيه 

3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافـــذة ما لم يـــرد عليها اعتـــراض من رئيس الجامعة خالل خمســـة عشـــر 
يوما مـــن تاريخ وصولهـــا إليه.

4. لمجلـــس العمـــادة تشـــكيل لجـــان دائمـــة أو مؤقتـــة مـــن بين أعضائـــه أو مـــن غيرهم لدراســـة ما 
به. يكلفهـــم 

3. مهام و صالحيات المجلس: 

فيمـــا ال يتعارض مع مهمـــات المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس األقســـام،يختص مجلس 
عمادة البحـــث العلمي بما يلي:

أ- اقتـــراح خطـــة البحـــوث الســـنوية للجامعـــة، وإعداد مشـــروع الميزانية الالزمـــة لها تمهيـــدًا لعرضها 
العلمي. المجلـــس  على 

ب- اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
جـ- الموافقة على مشـــروعات البحوث والدراســـات ومتابعة تنفيذها وتحكيمهـــا والصرف عليها وفق 
القواعـــد المنظمـــة لذلك. اقتـــراح وســـائل تنظيم الصلة مـــع مراكز البحـــوث المختلفة خـــارج الجامعة 

معها. والتعاون 
د- اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.

هــــ- تنســـيق العمـــل بيـــن مراكز البحـــوث في الجامعـــة، والعمل علـــى إلغـــاء االزدواجية فـــي أدائها، 
وتشـــجيع األبحاث المشـــتركة بين األقســـام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية اســـتخدام المـــواد المتاحة.
و- التوصيـــة بالموافقـــة علـــى نشـــر البحوث التـــي يرى نشـــرها بعد تحكيمهـــا وفق قواعـــد التحكيم 
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والنشـــر بالجامعة.
ز- تشـــجيع أعضـــاء هيئة التدريس وغيرهم مـــن الباحثين وحثهم على إجراء البحـــوث العلمية المبتكرة، 
وتهيئـــة الوســـائل واإلمكانـــات البحثيـــة لهم، وخاصـــة المتفرغين منهـــم تفرغًا علميـــًا، وتمكينهم من 

إجـــراء أبحاثهم في جـــو علمي مالئم.
ح- تنظيـــم عمليـــة االتصال بمراكـــز البحوث خـــارج الجامعة، المحليـــة واألجنبية، وتنميـــة التعاون معها 

لالســـتفادة من كل ما هـــو حديث.
ط- إنشـــاء قاعـــدة معلومات لألبحاث الجاريـــة والمنتهية في الجامعة، وتبـــادل المعلومات البحثية مع 

الجامعات ومراكـــز البحوث األخرى.
ي- دراســـة التقرير الســـنوي والحســـاب الختامي لنشـــاط البحـــث العلمي في الجامعـــة تمهيدًا لرفعه 

لوكيل الجامعة للدراســـات العليـــا والبحث العلمي.
ك- اإلشـــراف والمتابعـــة للبحـــوث الممولـــة مـــن قطاعـــات أخـــرى خـــارج الجامعـــة التـــي تقـــع ضمن 

اختصاصاتـــه.
ل- تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة.

م- دراسة ما يحال إليه من رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

مجلس عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

1. تعريف: 

الســـلطة الحاكمة في الجامعة فيما يخص شـــؤون عمادة الســـنة التحضيرية والدراســـات المســـاندة، 
و يتألف مجلس العمادة من عميد عمادة الســـنة التحضيرية والدراســـات المســـاندة رئيســـًا، وعضوية 
كل مـــن وكالء العمـــادة على ان ترتبـــط أمانة المجلس بوكيل العمادة للشـــؤون األكاديمية، ورؤســـاء 
األقســـام المســـاندة، وعضو هيئة تدريس واحد عن كل مسار من مســـارات برنامج السنة التحضيرية، 
يتـــم تعيينهم بقـــرار من مجلس الجامعة بناًء علـــى توصية مجلس العمادة وموافقـــة رئيس الجامعة، 

ويكـــون تعيينهم لمدة ســـنتين قابلة للتجديد.

2. تنظيم المجلس: 

1. يجتمـــع المجلس بدعوة من رئيســـه مرة كل شـــهر على األقل، وال يصـــح االجتماع إال بحضور ثلثي 
أعضائه.

2. تصـــدر قـــرارات المجلس باألغلبية ألصـــوات األعضاء الحاضرين، وعند التســـاوي يرجح الجانب الذي 
الرئيس. فيه 

3. تعتبـــر قـــرارات المجلـــس نافـــذة ما لم يـــرد عليها اعتـــراض من رئيس الجامعة خالل خمســـة عشـــر 
يوما مـــن تاريخ وصولهـــا إليه.

4. لمجلـــس العمـــادة تشـــكيل لجـــان دائمـــة أو مؤقتـــة مـــن بين أعضائـــه أو مـــن غيرهم لدراســـة ما 
به. يكلفهـــم 

3. مهام وصالحيات المجلس: 

1. رســـم السياسات العامة للعمادة، واقتراح سياســـة شؤون السنة التحضيرية والدراسات المساندة 
أو تعديلها، وتنســـيقها مع جميع كليات الجامعـــة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

2. اتخـــاذ القـــرارات التنظيميـــة للعمل فـــي العمادة، واقتـــراح اللوائـــح التنظيمية للبرامـــج التحضيرية 
بالتنســـيق مع األقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم شـــؤون السنة التحضيرية والدراسات المساندة، 

3. المراجعة الدورية لخطة العمادة االستراتيجية وأهدافها في ضوء النتائج المحققة.
4. اقتراح أسس القبول للسنة التحضيرية وتنفيذها واإلشراف عليها.

5. التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
6. التوصيـــة بالموافقـــة على مقررات الســـنة التحضيرية ومـــا يطرأ عليها أو علـــى البرامج من تعديل 

تبديل. أو 
7. التوصية بتعيين أعضاء هيئة تدريس، ومحاضرين، ومعيدين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.

8. االقتـــراح والتوصيـــة باالســـتعانة بمتخصصيـــن بصفـــة زائريـــن، من الســـعوديين وغيرهـــم، لمدة 
محـــددة للتدريس فـــي العمادة.

9. البـــت فـــي جميع الشـــؤون الطالبيـــة المتعلقة بطالب الســـنة التحضيرية في الجامعـــة، و اعتماد 
النتائـــج النهائية الختبـــارات طالب وطالبات الســـنة التحضيرية.
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10. تقويـــم برامـــج الســـنة التحضيرية في الجامعة بصفة دورية بواســـطة لجـــان أو هيئات متخصصة 
مـــن داخل أو من خـــارج الجامعة.

11. دراســـة التقاريـــر الدوريـــة التـــي تقدمهـــا األقســـام العلمية في العمـــادة، و دراســـة أي برامج أو 
مشـــاريع أو مبـــادرات جديدة تتعلـــق بمهام العمادة ومســـؤولياتهاو إقـــرار هذه البرامج أو المشـــاريع 

المبادرات. أو 
12. تشكيل الوحدات واللجان وفرق العمل في العمادة وتحديد مهامها ومتابعة أعمالها.

13. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو رئيس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
14. الرفع لإلدارة العليا بالجامعة العتماد ما يتم إقراره من قبل المجلس.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

لجنة عمادة القبول والتسجيل

1. تعريف:

 لجنـــة دائمة لوضع السياســـات العامة لقبول الطـــالب والطالبات ووضع الضوابط الالزمة، تتشـــكل 
اللجنـــة من عميد عمادة القبول والتســـجيل )رئيســـًا( وعضويـــة ووكيل أو وكالء العمـــادة وعضو واحد 
مـــن أعضـــاء هيئـــة تدريس ممثل عن كل كلية بدرجة أســـتاذ مشـــارك علـــى األقل، ويتـــم اختيار أمين 

باإلجماع. اللجنة 

2. تنظيم اللجنة:
 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام اللجنة: 

1. مراجعـــة أنظمـــة وتعليمـــات وإجـــراءات القبـــول والتســـجيل في الجامعـــة وتطويرها وفـــق أنظمة 
التعليـــم العالـــي والجامعـــة ورفعهـــا للجهة المختصـــة العتمادها.

2. معالجة إجراءات القبول والتسجيل وفق األنظمة مع العمل على تحويلها إلكترونيًا.
3. اإلشراف على تطبيق خطة القبول والتسجيل.

4. تذليل الصعوبات التي تواجه عمادة القبول والتسجيل في تطبيق اإلجراءات التنظيمية.
5. دراســـة المشـــكالت والطلبـــات الخاصة بالطالب والبت فـــي كل حالة بما يوافـــق األنظمة ويحقق 

الطالب. رغبات 
6. أية أمور أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية.
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لجنة عمادة شؤون الطالب

1. تعريف: 

لجنـــة دائمـــة فيمـــا يخص شـــؤون الطالب في الجامعـــة، وتتشـــكل اللجنة من عميد شـــؤون الطالب 
رئيســـًا، وعضويـــة كل من وكيل أو وكالء العمادة، و وكيل عمادة شـــؤون القبول والتســـجيل، وعضو 
واحـــد مـــن أعضاء هيئـــة تدريس ممثل عـــن كل كلية بدرجة أســـتاذ مشـــارك على األقل، ويتـــم اختيار 

أمين اللجنـــة باإلجماع.

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة:
 

1. وضع سياسة الجامعة الخاصة بكل ما يتعلق بشؤون الطالب.
2. أقتراح الخطط والبرامج الهادفة إلي إثراء نشاطات الطالب الثقافية واالجتماعية والرياضية. 

3. اإلشراف والتنظيم وتحديث وترقية الخدمات االجتماعية للطالب.
4. تشكيل الوحدات واللجان وفرق العمل في العمادة وتحديد مهامها ومتابعة أعمالها.

5. إعتماد ميزانية العمادة ليصار إلى إعتمادها وإقرارها من صاحب الصالحية.
6. مناقشـــة جميـــع األمور المطروحة والتـــي تهم الحياة الطالبيـــة الجامعية وللجنـــة أن تقدم بما تراه 

من توصياتها بشـــأن ذلك. 
7. أية أمور أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

لجنة الشؤون األكاديمية

1. تعريف: 

لجنـــة دائمـــة لوضع السياســـات العامـــة للشـــؤون األكاديمية في كليـــات الجامعة، تتألـــف اللجنة من 
وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة رئيســـًا، وعضوية كل مـــن عمـــداء ووكالء العمـــادات والكليات 
للشـــؤون األكاديميـــة، وعضـــو واحـــد من أعضـــاء الهيئة التدريســـية من كليـــات الجامعـــة ممثال عنها 
فـــي اللجنـــة، وبمـــا ال يزيد عن خمســـة أعضـــاء منهم، يتـــم تعيينهم من قبـــل رئيـــس الجامعة لمدة 

للتجديد. قابلة  ســـنتين 

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. اإلشـــراف العـــام علـــى الطـــالب مـــن حيث تحصيلهـــم األكاديمـــي منـــذ قبولهم بالكليـــات وحتى 
. جهم تخر

2. إقتراح الجداول الدراسية، وأية أمور لها عالقة بذلك.
3. اعتمـــاد تحويـــل الطـــالب من والـــى الكليات مـــن داخـــل الجامعة او مـــن خارجها، ورفعهـــا لصاحب 

فيها. للبـــت  الصالحية، 
4. دراسة الحاالت الطالبية وعرضها على مجلس الجامعة، للبت فيها.

5. اإلشـــراف العـــام علـــى توفيـــر وتوزيـــع المطبوعات والنشـــرات الخاصـــة بالطالب كدليـــل الطالب 
الجامعـــي واهـــم القواعد واللوائح المنظمة لشـــؤون الطـــالب وما إلى ذلك من أمـــور تهم الطالب.

6. أية أمور أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية.

 



79

لجنة عمادة شؤون المكتبات

1. تعريف: 

لجنـــة دائمـــة فيمـــا يخص شـــؤون المكتبـــات في الجامعـــة، تتألـــف اللجنة مـــن عميد عمادة شـــؤون 
المكتبـــات رئيســـًا، وعضوية وكالء او وكيـــل العمادة، وعضو واحد من أعضـــاء هيئة تدريس بتخصص 
علـــم المكتبات والمعلومات بدرجة أســـتاذ مشـــارك على األقل من كليات الجامعـــة، ومدراء المكتبات 
أو أخصائـــي مكتبـــات الجامعـــة، ويمكن للجنة إضافة مدير عـــام أحدى المكتبات العامـــة في المنطقة 

الشـــرقية كعضـــو في اللجنة، ويتـــم اختيار أمين اللجنـــة باإلجماع. 

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. رســـم السياســـات العامـــة الهادفـــة لرقي خدمات مكتبـــات الجامعـــة والمكتبات العامـــة بالمنطقة 
الشـــرقية إلـــى أفضل مســـتوى ممكن.

2. تذليـــل جميـــع العراقيل و التغّلب على كاّفـــة الصعوبات الماثلة أو المحتملـــة، لتفعيل دور مكتبات 
الجامعة بشـــكل خاص والمكتبات العامة بالمنطقة الشـــرقية بشـــكل عام.

3. االشـــراف العـــام على الخطط الالزمـــة إلحداث تغيير تقنـــي و إداري منّظم لتصميـــم بيئة معرفية 
متكاملـــة تخدم المســـتفيدين والعاملين في الميدان ضمن التوّجـــه التطويري األكاديمي والتعليمي 

للجامعة.
4. تشكل اللجان وفرق العمل الخاصة بالعمادة ومكتبات الجامعة.

5. االشـــراف العام على تنظيم معارض الكتب والمشـــاركة فيها، واالشـــراف على توزيع المطبوعات 
الجامعة. تصدرها  التي 

6. أية أمور أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

لجنة عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

1. تعريف: 

لجنة دائمة فيما يخص شـــؤون التعليم اإللكتروني والتعليـــم عن بعد، وتتألف اللجنة من عميد عمادة 
التعليـــم اإللكترونـــي والتعليم عن بعد )رئيســـًا( وعضويـــة وكالء او وكيل عمـــادة التعليم االلكتروني 
والتعليم عن بعد ورؤســـاء األقســـام العلمية بالكليات الجامعية المعنية حســـب التخصصات المناظرة 

المتاحـــة والمعتمدة باإلضافة لألعضـــاء الذين يتم اختيارهم وفق الئحـــة التعليم عن بعد.
 

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. رســـم األهـــداف والسياســـات الخاصة بالتعليـــم االلكترونـــي والتعليم عن بعد تمهيـــدًا العتمادها 
من مجلـــس الجامعة.

2. وضـــع اإلقتراحـــات الالزمـــة لإلرتقـــاء والتكامل وتبادل الخبـــرات مع اإلدارات والمؤسســـات األخرى 
المعنيـــة, وبخاصـــة المركـــز الوطنـــي للتعلـــم اإللكترونـــي والتعليـــم عن بعـــد والجامعة الســـعودية 

اإللكترونية.
3. اإلشراف على إعداد الموارد التعليمية ووسائل اإليضاح والبرامج الخاصة بالعمادة.

4. رفـــع توصيـــة للجهات المعنية فـــي الجامعة بتوفير أعضـــاء هيئة التدريس لتنفيـــذ متطلبات خطط 
العمادة.

5. ترشـــيح أعضـــاء هيئـــة التدريس من كليات الجامعـــة المعنية الذين يمكن االســـتعانة بهم للتدريس 
بالـــدورات أو اإلشـــراف على االمتحانات بعد التنســـيق مـــع جهات االختصـــاص والتخصصات العلمية 

في التعليـــم عن بعد.
6. تشـــكيل اللجـــان وفرق العمل الخاصة بالعمادة واالشـــراف على لجنة تطويـــر المناهج على ان يتم 
اختيـــار أعضائهـــا من أعضـــاء هيئة التدريس باألقســـام العلميـــة المختصة بموافقة الكليـــات المعنية 
كل فـــي اختصاصـــه وتعـــرض مقترحاتهـــا على اللجنـــة االستشـــارية ومن ثـــم اعتمادها مـــن مجلس 

الجامعة.
7. أية أمور أخرى يتم تكيلف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية.
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لجنة عمادة تطوير التعليم الجامعي

1. تعريف:

لجنـــة دائمـــة فيما يخص شـــؤون تطويـــر التعليم الجامعـــي، وتتألف اللجنـــة من عميد عمـــادة تطوير 
التعليـــم الجامعـــي رئيســـًا، ووكالء العمـــادة، على ان يكون وكيـــل العمادة للتطويـــر األكاديمي أمين 
اللجنـــة، وعضـــو واحـــد من أعضـــاء الهيئة التدريســـية مـــن كليـــات الجامعة ممثـــال عنها فـــي اللجنة، 
وبمـــا ال يزيـــد عن خمســـة أعضاء منهـــم، يتم تعيينهم مـــن قبل رئيـــس الجامعة لمدة ســـنتين قابلة 

للتجديد.

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة:
 

1. رســـم السياســـات العامـــة لعمادة تطويـــر التعليم الجامعـــي، وبما يتوافق مع قـــرار معالي رئيس 
الجامعـــة، القاضـــي بتحديد أهداف العمـــادة والمهام والصالحيات لـــوكالء العمادة.

2. اإلشـــراف العـــام علـــى الدراســـات والمقترحـــات والخطـــط التطويريـــة المعـــدة من قبـــل العمادة 
للجامعـــة، والبـــت فيهـــا ومتابعـــة تنفيذها.

3. اإلشـــراف على كافة فعاليات الخطط اإلســـتراتيجية ومؤشـــرات أدائها في جميع قطاعات الجامعة 
المختلفة.

4. النظـــر فـــي متابعة قطاعـــات الجامعـــة إلعداد وتطبيـــق الخطط التنفيذيـــة من أجـــل تطبيق الخطة 
اإلســـتراتيجية للجامعة.

5. إعتمـــاد المعاييـــر والنمـــاذج المختلفـــة التي تســـتخدم لتقويم وتطويـــر األداء التدريســـي ألعضاء 
هيئـــة التدريس، والتطويـــر الجامعي.

6. تبنـــي اإلقتراحـــات المقدمـــة مـــن أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية والباحثيـــن وأصحـــاب اإلختصـــاص، 
والهادفـــة لرفـــع مســـتوى أداء العمل ومنتســـبي الجامعة، ضمن نظـــام تقييـــم أداء منهجي وفعال.
7. تشـــكيل اللجـــان وفـــرق العمـــل الخاصـــة بعمل العمـــادة ومتابعـــة انجازاتهـــا، وبما يحقـــق أهداف 

العمادة.
8. أية أمور أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية
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لجنة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

1. تعريف: 

لجنـــة دائمة فيما يخص شـــؤون الجـــودة واالعتماد االكاديمي في مختلف قطاعـــات الجامعة، وتتألف 
اللجنـــة من عميد عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي رئيســـًا وعضويـــة وكالء أو وكيل العمادة، وعضو 
مختـــص مـــن أعضـــاء الهيئة التدريســـية في كليـــات الجامعـــة أو من خارجهـــا، يتم تعيينهـــم من قبل 

رئيـــس الجامعة لمدة ســـنتين قابلة للتجديد.

2. تنظيم اللجنة:
 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة:
 

1. رسم الخطط والسياسات واألهداف العامة لإلعتماد األكاديمي بالجامعة. 
2. اإلشراف العام على عمل الجهات المرتبطة بعمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي.

3. تشـــكيل اللجـــان وفـــرق العمـــل الالزمة لدراســـة القضايـــا المرتبطة بـــادارة الجودة ووضـــع الخطط 
المناســـبة لتحســـين الجـــودة واألداء علـــى مســـتوى الجامعة وأقســـامها اإلداريـــة واألكاديمية.

4. وضـــع االقتراحات الالزمة لمختلق قطاعات الجامعـــة نحو إعداد خطط التقويم واالعتماد األكاديمي 
وضمان الجودة وتنفيذها حســـب جداول معتمدة.

5. اإلشـــراف العـــام علـــى إعـــداد التقاريـــر ذات العالقـــة بالتقويـــم الذاتـــي وضمـــان الجـــودة لجميع 
الجامعة.  قطاعـــات 

6. اإلشـــراف العام على عملية التنســـيق بين وحدات وأقســـام الجامعة المختلفة و الهيئات والجهات 
المختصـــة الخارجيـــة ذات الطبيعة المتعلقة باألعمال المناطة بعمادة الجودة لتســـهيل حصول الجامعة 

وبرامجهـــا المختلفة على االعتماد األكاديمي. 
7. رفـــع التوصيات والمقترحات إلى مجلس الجامعة، والتي من شـــأنها اإلســـهام في رفع مســـتوي 
األداء العلمـــي والمهنـــي وتطبيـــق معاييـــر اإلعتماد وضمان الجـــودة في مختلف األقســـام اإلدارية 

واألكاديمية. 
8. اإلشـــراف العـــام علـــى عملية التدريب والتأهيل المســـتمر لكافـــة أعضاء هيئة التدريس لتحســـين 

العمليـــة التعليميـــة بالجامعة ورفع مســـتوى قدراتهم التدريســـية والتميـــز في ذلك.
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9. اإلشـــراف علـــى عملية تدريـــب الكوادر البشـــرية بالجامعة لضمـــان الجودة على مســـتوى الجامعة 
وعلى مســـتوى الكليات.

10. متابعـــة اللجنـــة مـــع الجهـــات المختصـــة بمختلـــف قطاعـــات الجامعـــة فيمـــا يخـــص احتفاظهـــا 
بمجموعـــات منظمة مـــن التقارير عـــن األداء اإلداري واألكاديمي لكافة المســـتويات اإلدارية في كل 
قطـــاع تنظيمي، بحيث تشـــتمل هـــذه التقارير على بيانـــات عن مؤشـــرات األداء والعالمات المرجعية 

للتعـــرف علـــى اتجاهـــات األداء وقياس التغيـــر فـــي أداء قطاعات الجامعـــة المختلفة. 
11. اإلشـــراف العـــام علـــى عملية تطوير دليل لإلجـــراءات يحدد مدخالت الجامعة وعملياتها لتحســـين 
األداء وضبـــط الجـــودة، واآلليـــات المختلفـــة لربـــط قطاعـــات الجامعة اإلداريـــة واألكاديميـــة بأهدافها 

ورؤيتها ورســـالتها. 
12. اقتـــراح إنشـــاء وحـــدات للجـــودة في كليـــات الجامعـــة وإداراتها المختلفـــة والتي تـــرى اللجنة انها 
ضروريـــة لهـــذا القطـــاع، و اإلشـــراف العام علـــى أعمال هـــذه الوحدات واألقســـام الخاصـــة بالجودة 

بمختلـــف قطاعـــات الجامعة. 
13. تقديم اإلقتراحات حول نظام الجوائز واإلبداع والتميز في جودة األداء األكاديمي والوظيفي.

14. أية أمور أخرى يتم تكليف اللجنة بها من قبل صاحب الصالحية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

لجنة الخدمات الصحية بالجامعة

1. تعريف: 

لجنـــة دائمـــة لوضـــع السياســـة العامة للرعايـــة والخدمـــات الصحية، تتألـــف اللجنة من وكيـــل الجامعة 
رئيســـًا، وعضويـــة كل مـــن مديـــر مستشـــفى الملـــك فهـــد بالخبر )نائبـــًا للرئيـــس( وعمـــداء الكليات 
الصحيـــة، وعضـــو هيئـــة تدريس ممثـــل عن الكليـــات الصحية، على أن يتـــم تعيين أميـــن للجنة يختاره 

رئيـــس اللجنة ويتفـــق عليه جميـــع األعضاء.

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. رسم السياسات واألهداف العامة للرعاية والخدمات الصحية للقطاعات الصحية بالجامعة.
2. اإلشـــراف العـــام علـــى عمليـــة توحيـــد معايير الجـــودة للخدمـــات الصحيـــة و تأهيـــل العاملين بها، 

ووضـــع خطـــة لتدريب مدربيـــن للبرنامج فـــي المرافـــق الصحيـــة المختلفة.
3. تحديـــد اللوائـــح الخاصة لرفع مســـتوى الخدمات الصحة في الجامعة، و إرســـاء القواعد األساســـية 
لتشـــكيل لجان الرعايـــة والخدمات الصحية، وتحديـــد هيكلها اإلداري وعرضها علـــى صاحب الصالحية.

4. دراســـة أهميـــة الحـــاالت المرضيـــة المزمنـــة مثـــل الســـكري – الضغـــط – أمـــراض القلـــب والربو، 
والعمـــل علـــى وضـــع آليـــات متابعـــة منزلية، ضمـــن فـــرق متخصصة.

5. تقديم اإلقتراحات والتوصيات الهادفة لجودة الخدمات والرعاية الصحية، ومتابعة تنفيذها.
6. وضـــع االقتراحات والتوصيات الخاصة بمكافحة األمراض المســـتوطنة الطفيليـــة والمعدية والحد 

انتشارها.  من 
7. وضـــع التصـــورات الالزمـــة لإلشـــراف علـــى البوفيهـــات التابعـــة للكليـــات واإلدارات مـــن الناحية 
الصحيـــة والبيئيـــة ومالئمتها للشـــروط الصحية وتوفر الشـــهادات الصحية لدى العامليـــن بها للحفاظ 

علـــى ســـالمة الطـــالب والطالبات ولمنســـوبين الرعايـــة الصحية لـــألم والطفل.
8. وضع خطة لنشاط الخدمات الصحية التوعوي والثقافي الصحي لكل فصل دراسي.

9. وضـــع مقتـــرح آليـــة الكشـــف بالخدمـــات الطبية، مثـــل )تنظيم دخـــول المراجعين للعيـــادة من قبل 
الموظف المســـؤول واالســـتقبال، يتم اســـتقبال المراجع وأخذ بياناته كاملة وفـــق البطاقة الجامعية 
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وفتـــح ملف لـــكل مراجع وفق أهليـــة العالج بالخدمـــات الصحية،(.
اللجنة الدائمة للبحث والنشر العلمي

1. تعريف: 

لجنـــة دائمـــة لوضع السياســـة العامـــة للبحث والنشـــر العلمي، ترتبط اللجنة بســـعادة وكيـــل الجامعة 
للدراســـات العليا والبحـــث العلمي ورئيس المجلـــس العلمي.

2. تنظيم اللجنة:
 

1. ترفـــع جميـــع الطلبات التي يراد عرضها علي المجلس العلمي من قبـــل جميع الكليات و العمادات 
الـــي وكالة الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمـــي )أمانة المجلس العلمي(وبعد اســـتيفاء جميع 

الشـــروط وبحســـب اللوائح المنظمة والقواعد التنفيذية واإلجرائية. 
2. يقـــوم وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي –رئيـــس المجلس العلمي بتحويل الطلبات 

وبحســـب االختصاص إلي لجنة الدائمة للبحث والنشـــر العلمي. 
3. تقـــوم للجنة بدراســـة المواضيع ورفع توصياتها في شـــكل مذكرات عـــرض على المجلس العلمي 

التخاذ القـــرار أو التوصية النهائية.
 

3. مهام وإختصاص اللجنة:
 

1. طلبات التفرغ العلمي وتقارير االنجاز إلجازات التفرغ العلمي.
2. طلبات االتصال العلمي. 

3. الترشيح لجوائز عالمية. 
4. طلبات منح مكافأة النشر في المجالت ذات التصنيف. 

5. طلبات مكافآت التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم. 
6. طلبات الموافقة غلي إنشاء الجمعيات العلمية. 

7. ما يقدم للمجلس من إنتاج للنشر باسم الجامعة تأليفا، أو ترجمة، أو تحقيقا.
8. التوصيـــة للمجلـــس العلمي بتشـــكيل لجـــان تحكيم الكتب المقدمة اما للنشـــر عـــن طريق الجامعة 

أو الحتســـابها ضمـــن الحد األدنـــى للترقية بعد التأكد من اســـتيفاءها لمتطلبـــات التحكيم.
9. التوصيـــة للمجلـــس العلمـــي في حالة الموافقة غلي نشـــر مشـــروع كتاب عن طريـــق الجامعة أو 
إعـــادة طباعـــة الكتب ويشـــمل ذلك: عدد النســـخ التقرح طباعتها مـــن الكتاب ’ تقديـــر مكافأة المؤلف 

/ المترجـــم / المحقـــق/ المصحح اللغـــوي / لجنة المراجعة فـــي الكلية المعنية.
10. التوصيـــة للمجلـــس العلمـــي بإصدار المجـــالت العلمية وبتشـــكيل وإعادة هيئـــة تحرير المجالت 

العلميـــة والتوصيـــة بصرف مكافآت هيئـــة التحرير بعـــد مراجعة تقاريرها الســـنوية.
11. مراجعة الالئحة الموحدة للبحث العلمي واقتراح القواعد التنفيذية واإلجرائية لها.

12. النظر في أيه أمور أخرى تحال اليها من قبل المجلس العلمي. 
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

اللجنة الدائمة للتعيينات والترقيات األكاديمية

1. تعريف:

 تســـمى اللجنـــة الدائمة للتعينـــات والترقيات االكاديميـــة، تتألف من وكيل الجامعة للدراســـات العليا 
والبحـــث العلمي رئيســـًا، وعضوية كل مـــن عميد الدراســـات العليا، وعضو من كليـــة الطب للمراحلة 
قبـــل اإلكلينيكيـــة برتبـــة اســـتاذ، وعضـــو من كلية الطـــب للمراحلـــة اإلكلينيكيـــة برتبة اســـتاذ، وعضو 
مـــن كلية طب األســـنان برتبة أســـتاذ، وعميد كليـــة التربية، وعضو مـــن كلية العمـــارة والتخطيط برتبة 

مشارك. أستاذ 

2. تنظيم اللجنة: 

1. ترفـــع جميـــع الطلبات التى يـــراد عرضها على المجلس العلمي من قبل جميـــع الكليات والعمادات 
الـــى وكالة الجامعة للدراســـات العليا والبحـــث العلمي )امانة المجلس العلمي( وبعد اســـتيفاء جميع 

الشـــروط وبحســـب اللوائح المنظمة والقواعد التنفيذية واالجرائية. 
2. يقـــوم وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي – رئيس المجلـــس العلمـــي بتحويل 

الطلبـــات وبحســـب االختصـــاص الـــى اللجنـــة الدائمـــة للتعينـــات والترقيات. 
3. تقـــوم اللجنـــة بدراســـة المواضيـــع ورفـــع توصياتهـــا فـــي شـــكل مذكرات عـــرض علـــى المجلس 

العلمـــي رتخـــاذ القـــرار اة التوصيـــة النهائية. 
4. يجـــوز للجنـــة االســـتعانة بمن تراه مناســـبًا إلنجاز بعض اعمالهـــا وبعد اخذ الموافقـــة من المجلس 

العلمي.

3. مهام وإختصاص اللجنة:

1. النظـــر في طلبـــات التعين التي يحيلهـــا المجلس العلمـــي اليها، للمتقدمين على وظيفة اســـتاذ 
مســـاعد وما فـــوق لمبتعثي الجامعـــة او المتقدمين مـــن خارجها واجراء المقابالت الشـــخصية لهم. 

2. النظر في طلبات المتقدمين لالستقالة او احالتهم الى التقاعد المبكر بناء على طلبهم 
3. النظـــر فـــي طلبات االســـتعانة بأســـاتذة غيـــر متفرغين مـــن اعضاء هيئـــة التدريس الســـابقين او 

العلمـــاء المتميزيـــن ذوي الخبرة. 
4. التحقـــق مـــن اســـتفاء المتقدميـــن للترقيـــة مـــن اعضاء هيئـــة التدريس للحـــد االدنى مـــن النقاط 

للترقية  المطلوبـــة 
5. النظـــر فـــي المجـــالت العلميـــة ومنافذ النشـــر االخـــرى التي يكون االنتـــاج العلمـــي المتقدم من 

اعضاء هيئـــة التدريس منشـــورًا فيها 
6. اقتراح اسماء المحكمين لتقيم اعمال المتقدمين للترقية 

7. حساب العبء التدريسي للمتقدمين للترقية. 
8. مراجعـــة الالئحـــة الموحـــدة للتعييـــن والترقيات، واقتـــراح القواعـــد التنفيذية واالجرائيـــة بناء على 

العلمي.  المجلـــس  طلب 
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9. النظر في أي امور اخرى قد يحيلها اليها المجلس العلمي. 
لجنة التخطيط

1. تعريف: 

لجنـــة دائمـــة للتخطيط اإلســـتراتيجي فـــي الجامعة، ضمن جلســـات عصف ذهني، تتألـــف اللجنة من 
وكيـــل الجامعة رئيســـًا، وعضوية كل من وكيل الجامعة للدراســـات والتطوير وخدمـــة المجتمع، وعميد 
عمـــادة تطويـــر التعليم الجامعي، ووكالء العمـــادة، وممثلين عن مختلف قطاعـــات الجامعة ما ال يزيد 

عن خمســـة يتـــم تعيينهم بقرار مـــن معالي رئيس الجامعة ولمدة ســـنتين.

2. تنظيم اللجنة: 

1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائها.
2. تصـــدر قـــرارات اللجنـــة باألغلبيـــة المطلقـــة ألصـــوات األعضـــاء الحاضريـــن، وعند التســـاوي يرجح 

الـــذي فيـــه الرئيس. الجانب 
3. تعتبـــر قـــرارات اللجنـــة نافـــذة مـــا لم يـــرد عليها اعتـــراض مـــن معالي رئيـــس الجامعة خـــالل )15( 
خمســـة عشـــر يومًا مـــن تاريخ وصولها إليـــه. وإذا اعترض عليهـــا أعادها إلى مجلس الكلية مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره لدراســـتها من جديد، فـــإذا بقيـــت اللجنة على رأيهـــا يحال القـــرار المعتـــرض عليه إلى 
مجلـــس الجامعـــة للبت فيه في أول جلســـة عادية أو اســـتثنائية، ولمجلس الجامعـــة تصديق القرار أو 

تعديلـــه أو إلغـــاؤه، وقراره في ذلـــك نهائي.

3. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. اإلشـــراف العـــام علـــى خطـــط الجامعـــة االســـتراتيجية وجميـــع مشـــروعات الخطط التـــي تقدمها 
قطاعـــات الجامعـــة، ودراســـتها بهـــدف ربـــط أداء تلـــك القطاعـــات باألهـــداف العامـــة للجامعة.

2. التوصيـــة بتحديـــث منهجية التخطيط في الجامعة وإقتــــراح المؤشـــرات والمعاييـــر الالزمة لتطوير 
العمليـــة التخطيطية وتحقيق أهـــداف الجامعة.

3. أبـــداء الرأي في مشـــروعات الخطط االســـتراتيجية طويلـــة المدى والتأكد من اتســـاقها مع أهداف 
ورؤية ورســـالة الجامعة، واســـتخالص مشـــروع الخطط الخمســـية منها وتطويرها تبعا للمستجدات.

4. التوصيـــة بتقديـــر االحتياجـــات مـــن البــــرامج األكاديميـــة والمـــوارد البشـــرية والماليـــة والمرافـــق 
اإلنشـــائية، بهدف تيســـير اتخاذ القـــرارات المتعلقة بوضع السياســـات والبرامج وتحديـــد األولويات، 

وذلك بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصة. 
5. تقديم المشـــورة والرأي حول الخطط التشـــغيلية الســـنوية والتي يتم على ضوئهـــا إعداد ميزانية 

الجامعة وذلك بالتنســـيق مـــع الجهات المختصة. 





المجالس االستشارية
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المجالس االستشارية

1. المجلس االستشاري للجامعة.
2. المجلس االستشاري للكلية.

3. المجلس االستشاري الطالبي.
4. المجلس االستشاري للمستشفيات.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

المجلس االستشاري للجامعة

1. الهدف:

 هـــو هيئـــة استشـــارية للجامعة، يتألـــف المجلس اإلستشـــاري مـــن معالي رئيـــس الجامعة رئيســـًا، 
ووكالء الجامعـــة، وعمـــداء الكليـــات، والعمـــادات المســـاندة، ومـــدراء اإلدارات العامة.

2. مهام المجلس: 

يهـــدف المجلس اإلستشـــاري إلى تقديم الدعم والمشـــورة لـــإلدارة العليا في الجامعـــة في التنمية 
األكاديميـــة الشـــاملة بهدف ترســـيخ مكانة الجامعـــة باعتبارها جامعة ناشـــئة، كما تهدف للمســـاهمة 
في التحســـين المستمر لبــــرامج الجامعة األكاديمية, وتوجيه سياســـاتها المستقبلية وتقويم خططها 

اإلســـتراتيجية والتواصل مع القطاعـــات العامة والخاصة.
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المجلس االستشاري للكلية

1. الهدف: 

هـــو هيئة استشـــارية للكلية تهدف للمســـاهمة في التحســـين المســـتمر لبرامج الكليـــة األكاديمية, 
وفي توجيه سياســـاتها المســـتقبلية وتقويم خططها اإلســـتراتيجية والتواصل مـــع القطاعات العامة 

والخاصة.

2. تنظيمات عامة: 

1. يرشـــح مجلـــس الكليـــة أعضاء المجلس على أال يقل عن تســـعة أعضاء وال يزيد عن خمســـة عشـــر 
عضًوا وُيعتمد التشـــكيل مـــن رئيس الجامعة. 
2. يكون تشكيل المجلس على النحو التالي: 

• عميد الكلية. 
• وكيل الكلية للتطوير والجودة. 

• )ســـبعة إلـــى ثالثة عشـــر( مـــن ذوي الخبرة فـــي قطاعات األعمـــال المختلفة من داخـــل المملكة 
أو خارجهـــا ويكـــون من بينهم بعـــض خريجي الكليـــة المتميزين. 

3. يختـــار المجلـــس في جلســـته األولـــى الرئيـــس ونائبه علـــى أال يكون عميـــد الكلية ويكـــون وكيل 
التطويـــر والجودة أميًنـــا للمجلس. 

4. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على األقل سنوًيا. 
5. يجـــوز عقـــد جلســـات المجلـــس داخـــل الكليـــة أو خارجهـــا، كمـــا يجـــوز لـــه دعوة مـــن يرى مـــن خارج 

جلســـاته.  لحضور  المجلـــس 
6. تكون عضوية المجلس عامين قابلة للتجديد. 

7. ُيمنح أعضاء المجلس شهادة تقدير عند انتهاء مدة عضويتهم في المجلس. 

3. مهام المجلس: 

1. تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية. 
2. تقديم ُسبل تعميق الشراكة بين الكلية والمجتمع المحلي والعالمي. 

3. اإلسهام في تطوير البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العمل. 
4. اإلسهام في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية. 

5. تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم المادي والمعنوي للكلية. 
6. اإلســـهام فـــي وضع آلية للتنســـيق إلقامة مشـــروعات مشـــتركة بيـــن الكلية وقطاعـــات المجتمع 

بهـــدف إيجـــاد حلول لمشـــكالت المجتمع بصـــورة تكاملية. 
7. اقتراح أساليب لتوفير مصادر تمويل لمشروعات الكلية التطويرية. 
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 المجلس االستشاري الطالبي

1. الهدف: 

هـــو هيئة استشـــارية تهـــدف إلى تحقيق المشـــاركة الطالبيـــة الفعالة فـــي القرار الجامعـــي لتطوير 
العمليـــة التعليميـــة واألكاديميـــة، وتلمس وجهات نظـــر الطالب / الطالبات حيال مـــا يقدم لهم / لهن 

من أنشـــطة تعليميـــة وخدمية للوصـــول إلى مجتمع المعرفـــة والعلم.

2. تنظيمات عامة: 

1. يتم تشـــكيل مجلســـين استشـــاريين واحد للطالب وآخـــر للطالبات بقرار من مجلـــس الكلية ويكون 
التشـــكيل على النحو التالي:

• عميد الكلية رئيًسا. 
• وكيل الكلية للشؤون األكاديمية / وكيلة الكلية للطالبات نائًبا للرئيس. 

• طالب / طالبة لكل قسم من أقسام الكلية يتم ترشيحه / ترشيحها من مجلس القسم. 
2. يجتمع المجلس بشكل دوري مرتين في الفصل الدراسي الواحد. 

3. يمكـــن دعـــوة المجلـــس لالنعقـــاد بشـــكل اســـتثنائي إذا طلـــب ذلك كتابـــًة نصف األعضـــاء على 
األقل. 

4. يجـــوز دعـــوة المجلـــس لالنعقـــاد بشـــكل اســـتثنائي إذا تلقى نائـــب / نائبة الرئيس مـــا ال يقل عن 
عشـــرة موضوعات مطروحـــة للنقاش. 

5. يرأس نائب / نائبة الرئيس المجلس إذا لم تسمح الظروف للرئيس بحضور االجتماعات.

3. أهداف المجلس: 

1. التواصـــل بيـــن الكليـــة وطالبهـــا / وطالبتهـــا بمـــا يعيـــن على تحســـين ســـير العمليـــة األكاديمية 
بالكلية.  والخدميـــة  والتربويـــة 

2. تلمـــس وجهـــات نظـــر الطالب / الطالبـــات حيال ما ُيقـــدم لهم داخـــل الكلية من أنشـــطة أكاديمية 
والصفيـــة وخدمات. 

3. تقديم النصح والمشورة لعميد الكلية في المجاالت التي تهم الطالب / الطالبات. 
4. التعـــاون لجعـــل الكليـــة المـــكان األمثل لتلقـــي المعـــارف والبيئة الخصبة للتشـــرب بالمثـــل العليا 

واألخـــالق والتعـــارف والتآلـــف بين جميع منســـوبيها. 
5. ربط الطالب / الطالبات بالكلية وأنشطتها. 

6. إيضاح الصورة لطالب / طالبات الكلية بشأن بعض اإلجراءات التي قد يفوتهم إدراك مغزاها. 
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المجلس االستشاري للمستشفيات

1. الهدف:

عبارة عن هيئة إستشـــارية صحية إدارية، مشـــهود لهم محليًا، يتمتعون بخبرات واســـعة في مجاالت 
الرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم والبحث باإلضافـــة الى الخبرة في ميـــدان تأســـيس وإدارة النظم الصحية 

األكاديمية.

2.مهام المجلس:

• اإلســـتعانة بالخبرات المحلية والدولية لتوفير النصح والمشـــورة فيما يتعلق بإســـتراتيجية وأهداف 
وخطـــط النظام الصحي األكاديمـــي في المنطقة.

• تقديـــم نظـــرة استشـــرافية محليـــة حـــول مختلـــف التطـــورات والتحديـــات الناشـــئة علـــى الصعيد 
. لمي لعا ا

• المســـاعدة فـــي تحديد الفـــرص المرتبطة بالشـــراكة والتعاون في المؤسســـات المعنيـــة بالصحة 
والتعليـــم والبحث علـــى الصعيدين المحلـــي والدولي.

• المساعدة في وضع المعايير والمؤشرات الرئيسية لألداء طبقًا ألفضل الممارسات العالمية.
• تعزيـــز مكانة وســـمعة النظام الصحي األكاديمي في األوســـاط ذات الصلـــة على الصعيد المحلي 

والعالمي. واإلقليمي 
• العمل في إطار شـــراكة تهدف إلى الدمج بين التعليم، واألبحاث، والممارســـة الســـريرية، وصواًل 

للريـــادة في مجال الرعايـــة الصحية في المنطقة.
• تقديـــم التوصيـــات فيمـــا يخص إجـــراء بحوث مبتكـــرة وترجمة نتائجهـــا إلى حلول في مجـــال الرعاية 

الصحيـــة تعـــود بالمنفعة على الفـــرد والمجتمع، بما في ذلـــك األنظمة الســـريرية والعالجية. 
• استشراف حاجة المنطقة لطاقم مرن ومتخصص في مجال الخدمات الطبية والرعاية الصحية.





اللجان اإلدارية الدائمة 
بالجامعة
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اللجان اإلدارية الدائمة بالجامعة

• اللجنة الدائمة للترقيات اإلدارية
• اللجنة الدائمة للتعاقد واالستقطاب

• اللجنة المالية
• لجنة فحص العروض

• لجنة المشاريع
• لجنة الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
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اللجنة الدائمة للترقيات اإلدارية

1. تعريف: 

تســـمى اللجنـــة الدائمـــة للترقيـــات اإلداريـــة، وتختـــص بالنظـــر بالترقيـــات االدارية لجميع منســـوبي 
الجامعـــة مـــن غيـــر أعضاء هيئـــة التدريـــس ومن في حكمهـــم على الوظائـــف الشـــاغرة، ضمن الئحة 
الترقيـــات المعمـــول بهـــا، تتألـــف اللجنة مـــن وكيل الجامعـــة رئيســـًا، وعضوية كل من عميـــد الموارد 
البشـــرية،ومدير عام الشـــؤون المالية واإلدارية، والمشـــرف على ادارة التخطيط والميزانية، وتشريح 

مـــن يـــراه رئيس اللجنة مناســـبا للقيـــام بمهام ســـكرتارية اللجنة.

2. مهام وإختصاص اللجنة:
 

1. النظـــر في الترقيات اإلداريـــة المقترحة من قبل االدارة المعنية، على ضـــوء نظام الخدمة المدنية 
التنفيذية. ولوائحة 

2. رفـــع بيانـــات بالوظائف الشـــاغرة المتاحة للترقيات مـــع توصيات اللجنة ومرئياتهـــا، ليتم في ضوء 
ذلـــك اختيـــار الطريقة التي يتم بها الترشـــيح للترقية بالمســـابقة او المفاضلة بين المرشـــحين.

3. رفـــع بيانات بأســـماء المرشـــحين محددا قرين كل اســـم الوظيفة التي يمكن الترقيـــة عليها وتتوفر 
فيه شـــروط شغلها.

4. دراسة وضع القوى البشرية العاملة في الجامعة وتوزيعها، وفقًا للمصلحة العامة.
5. دراســـة توصيـــات لجنـــة تحويـــر الوظائف فيما يخـــص تحوير الوظائـــف الضرورية علـــى النحو الذي 

يلبـــي حاجـــة اإلدارات المختلفة، وبما ينســـجم مـــع الهيكل التنظيمـــي للجامعة.
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اللجنة الدائمة لدراسة المخالفات اإلدارية والفنية 

1. تعريف: 

تســـمى اللجنـــة الدائمـــة لدراســـة المخالفـــات اإلدارية والفنيـــة بالجامعـــة ومستشـــفى الملك فهد 
الجامعـــي بالخبر،وتختـــص بالنظـــر فـــي المخالفـــات اإلداريـــة والفنيـــة المحالـــة مـــن إدارة الجامعـــة، 
ضمـــن الالئحة المنظمة لشـــؤون منســـوبي الجامعات الســـعودية مـــن أعضاء هيئـــة التدريس ومن 
فـــي حكمهـــم، تتألـــف اللجنـــة من مديـــر الموار البشـــرية رئيســـًا، ومندوب مـــن عميدعمـــادة الموارد 

البشـــرية،ومندوب مـــن اإلدارة القانونيـــة، ومديـــر إدارة المتابعـــة بالجامعـــة، و ســـكرتير اللجنة.

2. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. إجـــراء المعاينـــة والتقصي وجمع االســـتدالالت ومواطن القصور بالنســـبة ألي مخالفة تحال إليها 
الجامعة. إدارة  من 

2. إجـــراء التحقيقـــات الالزمـــة مع موظفـــي الجامعة فيما ينســـب اليهـــم من خروج علـــى مقتضيات 
الواجـــب الوظيفي، وســـماع أقوالهـــم، وتحقيق دفاعهـــم، وتحديد مســـؤوليتهم التأديبية.

3. ســـمع أقوال شـــهود أيـــة واقعة محالـــة للتحقيق، وكذلك ســـماع أقـــوال كل مـــن تتطلب مصلحة 
التحقيق ســـماع أقواله.

4. رفع محاضر أعمال اللجنة مشفوعة برأي اللجنة إلى صاحب الصالحية.
5. يجوز للجنة أن تضيف لمهامها مهام أخرى حسب الحاجة بعد موافقة رئيس الجامعة عليها.

6. للجنة ان تشكل لجان فرعية وفرق عمل بعد موافقة رئيس الجامعة.
7. للجنـــة االســـتعانة بمن تـــراه داخل وخـــارج الجامعة فـــي أداء مهامهـــا الموكلة إليها بعد اســـتكمال 

اإلجـــراءات النظاميـــة الالزمة لذلك.
8. النظر في الموضوعات التي يحيلها رئيس الجامعة أو وكالء الجامعة.
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اللجنة المالية

1. تعريف: 

تســـمى اللجنة الدائمة للشـــؤون المالية، تتألـــف اللجنة من وكيل الجامعة رئيســـًا، وعضوية كل مدير 
عـــام الشـــؤون اإلداريـــة والمالية، ومديـــر عـــام ادارة التخطيط والميزانيـــة، والمراقـــب المالي، ومدير 
ادارة الشـــؤون الماليـــة، ومديـــر إدارة المشـــتريات والمنافســـات، ومديـــر إدارة التخطيـــط والميزانية، 

وســـكرتير اللجنة.

2. مهام وإختصاص اللجنة: 

دراســـة كل مـــا يتعلـــق بميزانيـــة الجامعـــة وضبط أوجه الصـــرف فيها، ولهـــا على وجـــه الخصوص ما 
: يلي

1. اإلشراف على إعداد ميزانية الجامعة.
2. النظر في جميع القضايا المالية التي تعرض على مجلس الجامعة.

3. متابعة الصرف من الميزانية.
4. تقديم إقتراحات إلى رئيس الجامعة لترشيد الصرف من الميزانية.

5. النظر في الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الجامعة.
6. دراسة القضايا المالية التي ُتحال إليها من مجلس الجامعة او من رئيس الجامعة.

7. البت فيما يعرض عليها من أمور مالية.
8. يتولى رئيس اللجنة وبشكل دوري متابعة الصرف المالي لجميع بنود الميزانية.

9. للجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا إلنجاز األعمال وفق النظام.
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لجنة فحص العروض

1. تعريف: 

تســـمى لجنة فحص العـــروض في الجامعة ومستشـــفى الملك فهد الجامعي بالخبـــر، تتألف اللجنة 
مـــن ســـعادة وكيل الجامعة رئيســـًا، وعضويـــة كل من مدير عـــام الشـــؤون االدارية والماليـــة، ومدير 
ادارة الشـــؤون القانونيـــة، والمشـــرف العام علـــى ادارة التخطيـــط والميزانية، ومديـــر ادارة التخطيط 
والميزانيـــة، والمراقـــب المالـــي، ومديـــر ادارة المشـــتريات والمنافســـات، وعضو مـــن وزارة المالية 
)مصلحة أمالك الدولة(، وســـكرتير لجنة المشـــتريات والمنافســـات، ومندوب الجهـــة الطالبة اذا دعت 
الحاجـــة أو الضـــرورة لذلك, ويعتبـــر في هذه الحالة عضوًا مـــن أعضاء اللجنة، ومدير الشـــؤون المالية 

كعضـــو إحتياطـــي يحـــل محل غياب اي عضـــو ممن تم ذكره ســـابقًا. 

2. مهام وإختصاص اللجنة: 

تختـــص لجنـــة فحوص العـــروض بالنظر فيمـــا يخص المناقصـــات بالجامعة ومستشـــقى الملك فهد 
الجامعـــي بالخبـــر وجميـــع الجهـــات التابعة للجامعـــة، وذلك طبقـــًا لما تقضي بـــه التعليمـــات الواردة 

بنظـــام المنافســـات والمشـــتريات الحكوميـــة، ولها على وجـــه الخصوص القيـــام بما يلي: 
1. االطالع ومراجعة محاضر لجان فتح المظاريف. 

2. فحص التقارير الفنية المقدمة من الجهة الطالبة. 
3. فحـــص ومراجعـــة كل عـــرض للتأكـــد مـــن مطابقتـــه للشـــروط والمواصفـــات واالنظمة ومناســـبة 

األســـعار وقدرة المؤسســـة الفنيـــة للقيـــام بالعمل.
4. يجوز للجنة – حســـب كل عملية تشـــكيل لجنة اخرى إلعادة الدراسة والفحص المستندي والميداني, 

وذلـــك لكي تتم التوصية على ضوء التقريـــر المقدم من هذه اللجنة. 
5. يكـــون قـــرار اللجنـــة باألغلبية االعضاء وتـــدون اللجنة قرارها فـــي المحضر، مع االشـــارة الى الرأي 

المخالـــف إن وجد وحجة كل مـــن الرأيين. 
6. للجنـــة التفـــاوض مع صاحب اقل عطاء مطابق للشـــروط والمواصفات او غيره من النافســـين في 

التاليتين:  الحالتين 
أ - فـــي حلة ارتفاع العرض عن اســـعار الســـوق بشـــكل ظاهر، حيث تحدد اللجنة مبلـــغ التخفيض بما 
يتفق مع اســـعار الســـوق، وتطلـــب كتابيًا من صاحب العرض األقل تخفيض ســـعره فـــان امتنع او 

لـــم يصل ســـعره الى المبلغ المحـــدد, تتفاوض مع العرض الـــذي يليه وهكذا. 
ب - اذا زادت قيمـــة العـــرض علـــى المبالغ المعتمدة للمشـــروع، حيـــث يجوز الغاء بعـــض البنود او 
تخفيضهـــا للوصـــول الـــى المبالـــغ المعتمدة بشـــرط ان ال يؤثر ذلـــك على االنتفاع بالمشـــروع او 

ترتيـــب العرض. 
7. يجـــوز للجنـــة الغاء المنافســـة عندما يتبيـــن لها ان جميع العروض غير مناســـبة من حيث الســـعر او 
الشـــروط او المواصفـــات ولـــم يمكن الوصول الـــى نتيجة بالمفاوضـــة على النحـــو الموضح بالفقرة 

السابقة. 
8. يجـــب علـــى اللجنة االسترشـــاد فـــي توصياتهـــا باألثمان االخيـــرة الســـابقة التعامل بهـــا محليًا او 

خارجيًا واســـعار الســـوق. 
9. ال يجـــوز اســـتبعاد أي عـــرض بحجة تدني اســـعاره اذا قل بنســـبة )%35( فاكثر عـــن تقديرات الجهة 



104

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

الحكوميـــة واالســـعار الســـائدة، ويجوز للجنـــة فحص العـــروض بعد مناقشـــة صاحب العـــرض واجراء 
التحليـــل المالـــي والفنـــي ووصولها الى قناعـــة بمقدار صاحب العـــرض على تنفيـــذ العقد التوصية 

بعدم اســـتبعاد العرض.
10. يجوز للجنة التوصية باســـتبعاد أي عرض من عروض المنافســـة حتى لو كان أقل العروض ســـعرًا, 
اذا تبيـــن ان لـــدى صاحـــب العـــرض عدد مـــن المشـــاريع ورات اللجنة ان حجـــم التزاماتـــه التعاقدية قد 
اصبـــح مرتفعـــًا على نحو يفوق قدراتـــه المالية او الفنية بمـــا يؤثر على تنفيذه اللتزاماتـــه التعاقدية, 

وفـــي هـــذه الحالة تتفـــاوض مع العطاء الـــذي يليه وفقا لقواعـــد التفاوض المحـــددة في النظام 
11. اذا لـــم يقـــدم للمنافســـة اال عرضـــًا واحـــدًا، او قدمـــت عـــدة عـــروض واتضـــح انها غيـــر مطابقة 
للشـــروط والمواصفـــات – عـــدا عـــرض واحـــد – فـــال يجـــوز قبول هـــذه العـــرض اال اذا كانت اســـعاره 

مماثلـــة لألســـعار الســـائدة، وكانـــت حاجـــة العمل ال تســـمح بإعـــادة طرح المنافســـة مـــرة اخرى. 
12. تقـــوم اللجنـــة برفع المحاضر التي تقـــوم بإعادتها آلتي تتضمن التوصية بترســـيه المنافســـة او 

الغائهـــا او اتخاذ قرار بشـــأنها الـــى صاحب الصالحيـــة العتمادها والبت في التوصيـــات المقدمة. 

3. تنظيم اللجنة:

1. تجتمع اللجنة في المكان والزمان المحددين من قبل رئيس اللجنة او من ينوبه. 
2. يتولـــى ســـكرتير اللجنة اعمال اللجنة والتحضير الجتماعاتها والقيام بأعمال النســـخ والتنســـيق في 

ذلـــك مع رئيس اللجنـــة او من ينوبه 
3. للجنة االستعانة بمن تراه إلنجاز اعمالها وفق النظام. 

4. علـــى جميـــع اعضـــاء اللجنة بمـــا فيهم العضـــو االحتياطي ومقـــرر اللجنة عنـــد الرغبة فـــي التمتع 
باجـــازة اعتياديـــة التنســـيق مع رئيـــس اللجنـــة وذلك إليجـــاد البديل له. 

5. يعمـــل بهـــذا القـــرار لمـــدة )عـــام واحد( اعتبـــارا من تاريخ صـــدوره, ويبلـــغ لمن يلزم النفـــاذ موجبه 
نظامـــًا، ويلغـــي كل ما يتعـــارض معه من قرارات ســـابقة. 
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لجنة المشاريع

1. تعريف:

 تســـمى لجنـــة وضع آليات خاصة بمتابعـــة تنفيذ المشـــاريع التنموية في الجامعـــة ألي تأخير او تعثر 
ووضـــع الحلـــول المناســـبة لذلك، تتألف اللجنـــة من وكيل الجامعـــة عضوًا ورئيســـًا، وعضوية كل من 
المشـــرف العـــام على المدينـــة الجامعية، ومدير إدارة المشـــاريع والخدمات العامة، والمشـــرف على 

ادارة التخطيـــط والميزانية، ومدير إدارة المشـــتريات، ومديـــر إدارة المدينة الجامعية.

2. مهام وإختصاص اللجنة: 

أ- العمـــل على متابعة المشـــاريع فـــي الجامعة ووضع األليـــة الالزمة التي تمكن مـــن االرتقاء بإدارة 
المشـــروعات بما يضمـــن انجازها وفق البرامـــج المحددة لها.

ب- تحديـــد المهـــام المناطة بالمختصين بتنفيذ آليات متابعة المشـــاريع وتحديـــد الصالحيات المخولة 
. لهم

ج- تحديـــد اســـماء المكلفيـــن بتنفيذ آليـــات متابعـــة ومســـتوياتهم الوظيفية ومدى كفايتهـــم لتنفيذ 
هـــذه المهمة.

د- اعـــداد برنامـــج يوضح الخطـــوات اإلجرائية لتنفيذ آليات متابعة المشـــاريع في الجامعـــة والتأكد من 
البدء فـــي تنفيذها فعليًا.

هــــ- تكليـــف فرق عمـــل ميدانيـــة لمتابعـــة المشـــاريع ميدانيًا،ورفع تقاريـــر دورية بموقف المشـــاريع 
مدعمـــة بتقاريـــر مـــن المكاتب االستشـــارية للمشـــرفين علـــى تنفيذ المشـــاريع تتضمـــن معلومات 
محدثـــة عـــن موفـــق كل مشـــروع وإيضاح ما انجـــز منها و ما هـــو تحت التنفيـــذ ومالم ينفـــذ بعد،وما 
واجههـــا مـــن عوائـــق والمقترحات المناســـبة لمعالجتها، على أن ترفـــع تلك التقارير بصفـــة دورية كل 
ســـتة أشـــهر لرئيـــس اللجنـــة الدائمة تمهيـــدًا لرفعها للجنـــة الدائمة لمتابعة المشـــاريع فـــي الديوان 

لملكي. ا
و- اعـــداد تقاريـــر تفصيليـــة تتضمن مـــا تمخضت عنـــه نتائج الجـــوالت الميدانيـــة للمراقبيـــن وتحديد 
الموقـــف الفعلـــي لتنفيـــذ توجيـــه مجلس الـــوزراء علـــى الواقـــع مدعمًا بالشـــواهد والحقائـــق التي 
تثبـــت تنفيذ القـــرار فعليًا، وتحديد مســـتوى التنفيذ،وتحديـــد جوانب القصور في التنفيذ المشـــاريع 
واإلدارة المســـئولة عـــن التأخير في تنفيذ توجيـــه مجلس الوزراء في هذا الشـــأن،وتحديد المقصرين 
فـــي وضـــع التوجيه موضع التنفيـــذ الفعلي، وإيضاح ما قـــد يقف عليه المراقبون مـــن جوانب أخرى 

تكتشـــف أثناء تنفيذ الجـــوالت الميدانية.
3. تجتمع اللجنة بالمكان والزمان المحددين من قبل رئيسة اللجنة.

4. للجنة االستعانة برأي المكاتب االستشارية المتعاقدة مع الجامعة في حالة الضرورة.
5. يبلغ هذا القرار لمن يلزم إلنفاذ موجبه نظامًا ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
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لجنة التعامالت اإللكترونية

1. تعريف: 

تســـمى لجنـــة التعامـــالت اإللكترونيـــة بالجامعة، وتتألف من رئيـــس الجامعة رئيســـًا وعضوية كل من 
وكيـــل الجامعـــة، ووكيـــل الجامعة للدراســـات والتطويـــر وخدمة المجتمـــع، وعميد عمـــادة اإلتصاالت 
وتقنيـــة المعلومـــات، ومديـــر عـــام الشـــؤون الماليـــة واالداريـــة، وعميـــد عمـــادة المـــوارد البشـــرية 
والموظفيـــن، ومديـــر ادارة التطويـــر اإلداري، ولرئيس اللجنة ترشـــيح مـــن يراه مناســـبًا للقيام بمهام 

ســـكرتير اللجنة.

2. مهام وإختصاص اللجنة: 

1. االعتنـــاء بـــكل ما يتصل بالتعامالت اإللكترونية بالجامعة ســـواء كانت تعامـــالت حكومية – حكومية 
.»G-B« او تعامالت حكومية –اعمال »G-C« أو تعامـــالت حكومية – افـــراد »G-G«

2. وضـــع الخطة الخاصـــة بالتعامالت اإللكترونية بالجامعة بما يتمشـــى والخطـــة الوطنية لالتصاالت 
وتقنيـــة المعلومات, والخطة التنفيذية والتعامالت اإللكترونية الحكومية بالمملكة العربية الســـعودية 

»يسر«. 
3. تحديـــد متطلبـــات تنفيـــذ خطـــة التعامـــالت اإللكترونيـــة الخاصـــة بالجامعـــة بالتنســـيق مـــع برامج 

التعامـــالت اإللكترونيـــة الحكوميـــة. 
4. االشـــراف علـــى تنفيـــذ خطـــة التعامـــالت اإللكترونية فـــي الجامعة بمـــا يتوافق مـــع المواصفات 
والسياســـات الفنيـــة المشـــتركة بيـــن الجهـــات الحكوميـــة, وذلـــك لتمكيـــن ترابـــط الجهـــات الكترونيًا, 

وتســـهيل تنفيـــذ التعامـــالت وتبـــادل البيانات فيمـــا بينها. 
5. تقـــوم اللجنـــة بصفـــة دوريـــة بقيـــاس مـــدى التحول الـــى التعامـــالت اإللكترونيـــة داخـــل الجامعة 

بالمقارنـــة بالدوائـــر الحكوميـــة االخـــرى وفقـــًا للمؤشـــرات المعنيـــة بهذا الشـــأن. 







اللجان اإلدارية الدائمة 
بالجامعة
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اللجان الدائمة على مستوى الكلية

• لجنة الحقوق الطالبية 
• لجنة تأديب الطلبة 

• لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس
• لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي 
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لجنة الحقوق الطالبية

1. الهدف:

دعـــم حقـــوق الطالب على أســـس تتوافـــق مع األنظمـــة واللوائح المطبقـــة بالجامعـــة وتنمية ثقافة 
العـــدل واإلنصاف بيـــن الطالب، وتقديم االستشـــارات الالزمة لهم وتبصيرهـــم بحقوقهم الجامعية 

والحصول عليهـــا من خالل القنـــوات النظامية.

2. تشكيل اللجنة: 

تشكل اللجنة بقرار من العميد، وتتكون من: 
1. أحد وكالء / وكيالت الكلية أو المعهد. 

2. اثنان من أعضاء / عضوات هيئة التدريس بالكلية أو المعهد. 
3. اثنان من الطلبة المتميزين علًما وخلًقا التابعين للكلية أو المعهد. 

4. سكرتير / سكرتيرة. 

3. مهام اللجنة: 
1. تلقـــي الشـــكاوي المقدمـــة مـــن الطـــالب بشـــأن المشـــكالت األكاديمية وغيـــر األكاديميـــة التي 
يتعـــرض لهـــا الطالب داخل كليتـــه أو معهده حتى ولو كانت الشـــكوى ضد أحد أعضـــاء هيئة التدريس 

المتعاونين بالكليـــة أو المعهد. 
2. الفصل في هذه الشكاوي في موعد أقصاه ثالثون يومًا من تاريخ تقديمها. 

3. إذا رأت اللجنـــة عـــدم الفصل في الشـــكوى لما قد تتمتع به الحالة المعروضـــة من أهمية خاصة أو 
بســـبب وجـــود مانع أدبي لـــدى اللجنة يحول دون اتخاذ القرار المناســـب تقوم بإحالـــة الموضوع بحالته 

إلى اللجنة الدائمة للحقوق الطالبية بالجامعة لتباشـــر اختصاصها بشـــأنه.
4. تحكم جميع أعمال هذه اللجنة وثيقة الحقوق الطالبية. 
5. الرفع بقراراتها إلى عميد الكلية للرفع للجهة المختصة. 
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لجنة تأديب الطلبة

1. الهدف: 

دراســـة حـــاالت اإلخالل بالنظام العام والقواعـــد والقوانين المعمول بها فـــي الجامعة، أو الخروج عن 
األعـــراف األكاديميـــة أو األخـــالق اإلســـالمية. وفي حالة ثبوت مثـــل هذه الحاالت علـــى أحد الطالب 
تقـــوم اللجنـــة باتخاذ القرار المناســـب، ورفعـــه لمجلس الكليـــة تمهيـــًدا لرفعه للجامعة التخـــاذ الالزم 
وفًقـــا لالئحـــة المنظمـــة لذلك. ويســـتثنى مـــن تطبيق العقوبـــات المخالفـــات التي تقع مـــن الطلبة 
خـــارج الجامعـــة وال تمـــس الجامعـــة وأنظمتهـــا المختلفـــة فهذه مـــن اختصـــاص الجهـــات العامة في 

الدولة،مـــا لم تحيلهـــا الجهة المعنية إلـــى الجامعة.

2. تشكيل اللجنة: 

تشكل اللجنة بقرار من العميد، وتتكون من: 
1. وكيل الكلية للشؤون األكاديمية / وكيلة الكلية رئيسا. 

2. رئيس وحدة شؤون الطلبة بالكلية مقرر للجنة. 
3. رئيس / وكيلة القسم األكاديمي الذي يدرس فيه الطالب. 

4. عضو / عضوة هيئة التدريس. 

3. مهام اللجنة: 

1. النظر في المخالفات التي يحيلها رئيس الجامعة أو أحد عمداء الكليات أو عميد شؤون الطالب.
2. ضبط سلوك الطلبة ومن في حكمهم داخل الكلية أو في أي من مرافقها. 

3. تهذيب سلوكيات الطلبة المخالفين ومعالجتها باألساليب التربوية المتاحة في الكلية. 
4. دعوة من تدعو الحاجة إلى سماع أقواله من أطراف القضية أو رؤساء األقسام.

5. إقـــرار العقوبـــات التأديبيـــة علـــى الطلبة المخالفين حســـب األنظمـــة واللوائح المعمـــول بها في 
معة  لجا ا

6. الرفع بقراراتها إلى عميد الكلية للرفع للجهة المختصة. 
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

لجنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس

1. الهدف: 

 لجنـــة متخصـــص وذو خبرة عالية في اســـتقطاب المتميزيـــن علمًيا وبحثًيا من أعضـــاء هيئة التدريس 
مـــن داخل المملكـــة أو خارجها للعمـــل بالجامعة وفق احتياجات األقســـام المختلفة. 

2. تشكيل اللجنة: 

تشـــكل اللجنـــة بقرار مـــن رئيس الجامعـــة وتتكون من خمســـة أعضاء )رئيـــس اللجنة، وأعضـــاء اللجنة 
منهـــم عضـــو مختـــص، وســـكرتير اللجنـــة(، وهـــي من اختصـــاص وكالـــة الجامعـــة للشـــؤون اإلدارية 

والمالية. 

3. مهام اللجنة: 

1. تحديـــد احتياجـــات قطاعـــات الجامعة المختلفـــة )الكليات( من أعضـــاء هيئة التدريس بالتنســـيق مع 
األقســـام المعنية ذوي العالقة.

2. اســـتقطاب أعضاء هيئـــة التدريس من مختلف دول العالم عن طريق اإلعـــالن، أو االتصال بمكاتب 
التوظيف أو االتصال المباشـــر بأعضاء هيئة التدريـــس المراد التعاقد معهم.

3. دراسة ملفات أعضاء هيئة التدريس المرشحين للعمل في قطاعات الجامعة المختلفة.
4. إجراء المقابالت الشـــخصية معهم واختيار أكثر المرشـــحين مناســـبة للعمل فـــي قطاعات الجامعة 
المختلفـــة وإحالـــة ملفـــات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس الســـعوديين للقســـم المختص للبـــت فيها وفق 

اللوائح.
5. المتابعـــة مـــع إدارة الجامعـــة إلنهاء إجراءات تعاقد مع من تم ترشـــيحهم للعمـــل بقطاعات الجامعة 

المختلفة.
6. استقبال وتوجيه األعضاء الجدد إلى األقسام المعنية. 

7. اســـتقطاب المتعاونيـــن من الممارســـين إلعطاء المحاضرات بالكليـــة أو تدريس بعض المحاضرات 
ضمن مقـــررات الكلية. 
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لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي

1. الهدف: 

اإلشراف على نشاطات وأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي على مستوى الكلية. 

2. تشكيل اللجنة: 

تشكل اللجنة بقرار من العميد، وتتكون من: 
1. عميد الكلية رئيًسا للجنة. 

2. وكيل الكلية للتطوير والجودة. 
3. وكيلة الكلية

4. رؤساء األقسام. 
5. رئيس وحدة الجودة أميًنا للجنة. 

3. مهام اللجنة: 

1. رسم السياسات العامة للتطوير والجودة على مستوى الكلية. 
2. نشر ثقافة الجودة في الكلية ودعم األنشطة المتعلقة بها. 

3. اإلشراف على نشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي بالكلية. 
4. متابعة مستوى االنضباط والجودة في الكلية. 
5. العمل على التحسين المستمر للجودة بالكلية. 

6. ترشيح المتميزين من منسوبي الكلية لجوائز التميز المختلفة. 

 





اللجان على مستوى 
القسم األكاديمي
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 اللجان على مستوى القسم األكاديمي

• اللجنة الطالبية
• لجنة الموارد البشرية لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

• لجنة الدراسات العليا
• لجنة التطوير والجودة 
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اللجنة الطالبية

1. الهدف: 

اإلشـــراف على الشـــؤون الطالبية من توجيه وإرشـــاد، وشـــكاوي الطالب، باإلضافة إلى النشاطات 
المتعددة. 

2. تشكيل اللجنة: 

تشـــكل اللجنـــة الطالبيـــة بقـــرار من مجلـــس القســـم وتتكون مـــن ثالثة من أعضـــاء هيئـــة التدريس 
بالقســـم علـــى األقـــل يتم اختيـــار مقرر من بينهـــم، باإلضافة إلى طالـــب متميز من القســـم. وترفع 

القســـم.  لمجلس  تقاريرها 

3. مهام اللجنة: 

1. إرشـــاد وتوجيـــه الطلبة في القســـم فيما يخـــص المواد الدراســـية والمهـــارات الضرورية ومتابعة 
الطلبة المتعثرين وإرشـــادهم أكاديمًيا ونفســـًيا. 

2. استقبال شكاوي الطلبة فيما يخص المقرر الدراسي أو أعضاء هيئة التدريس. 
3. دراسة مشكالت الطلبة واقتراح الحلول لها. 

4. العمـــل علـــى تشـــجيع الطلبـــة ودعم نشـــاطهم واإلشـــراف على رحالتهـــم وتنظيم المســـابقات 
والنـــدوات واللقـــاءات العلمية. 

5. اقتـــراح النشـــاطات وتنفيذها مع الطلبة كنشـــرة القســـم والنـــدوات والمحاضـــرات العامة وغيرها 
مـــن النشـــاطات المتعلقة باألعمال الدراســـية. 

6. تقديم اقتراحات فيما يختص بتطوير البرامج األكاديمية في القسم. 
7. دراسة المخالفات القانونية للطلبة واقتراح العقوبات لها وفق األنظمة المعمول بها. 

8. دراسة إعادة تصحيح االختبارات في حالة وجود اختالف فيها. 
9. التحقق من كفاءة التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية. 

10. التنسيق مع الجهات ذوي العالقة فيما يخص التدريب التعاوني في القسم. 
11. ما يحال إليها من مجلس القسم أو رئيس القسم. 
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لجنة الموارد البشرية لشؤون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

1. الهدف: 

االهتمـــام بصفـــة عامـــة بالشـــؤون الخاصـــة بأعضـــاء هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمهم مـــن تعيين 
وترقيـــة ونـــدب وإعارةإلـــخ. وكذلك مـــا يختـــص باالبتعـــاث والمبتعثين. 

2. تشكيل اللجنة: 

تشـــكل هـــذه اللجنـــة بقرار من مجلس القســـم وتتكون من ثالثـــة من أعضاء هيئة التدريس بالقســـم 
علـــى األقل يتـــم اختيار مقرر من بينهـــم، وترفع تقاريرها لمجلس القســـم. 

3. مهام اللجنة: 

1. النظـــر فـــي تعييـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس الجـــدد من خالل دراســـة طلباتهـــم وإجـــراء المقابالت 
معهـــم والرفـــع إلى مجلـــس القســـم بمحاضرهـــا وتوصياتها.

2. النظـــر فـــي طلبـــات ترقية أعضاء هيئـــة التدريـــس وفحص أوراقهـــم والرفع إلى مجلس القســـم 
بمحاضرهـــا وتوصياتها.

3. النظـــر فـــي طلبـــات أعضاء هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمهم المتعلقـــة بالنقل والنـــدب واإلعارة 
واالســـتقالة واالستشـــارة )متفرغ وغير متفرغ( وحضور المؤتمـــرات وورش العمل والدورات التدريبية 

والرفـــع بذلك إلى مجلس القســـم.
4. النظـــر فـــي تعيين المعيدين والمحاضرين والباحثين ومســـاعدي الباحثين وإجراء اختبارات التوظيف 

المناســـبة لهم والرفع بالتوصيات إلى مجلس القسم.
5. النظـــر فـــي طلبـــات ابتعاث المعيديـــن والمحاضريـــن والتحقق من ســـالمة البرامج التـــي يرغبون 
االلتحـــاق بها وتمشـــيها مع سياســـة القســـم فـــي االبتعاث ومـــن صحـــة أوراق القبـــول وغيرها من 

الوثائق.
6. متابعـــة مبتعثي القســـم فـــي الداخل والخـــارج وإعداد تقارير عـــن أوضاعهم الدراســـية والرفع بها 

إلى مجلس القســـم. 
7. دراســـة احتياجـــات القســـم من أعضـــاء هيئة التدريس ومن فـــي حكمهم والرفع بذلـــك إلى رئيس 

القسم.
8. دراسة ما يحال إليها من موضوعات ذوي عالقة من رئيس القسم ومجلس القسم.
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لجنة الدراسات العليا

1. الهدف: 

 االهتمـــام بـــكل مـــا يختص بشـــؤون الدراســـات العليا داخل القســـم مـــن مراجعة للخطط الدراســـية 
وإجـــراء اختبـــارات القبـــول للمتقدمين للدراســـات العليا وغيرهـــا من األمـــور ذوي الصلة. 

2. تشكيل اللجنة: 

تشـــكل هـــذه اللجنـــة بقرار من مجلس القســـم وتتكون من ثالثـــة من أعضاء هيئة التدريس بالقســـم 
علـــى األقل يتـــم اختيار مقرر من بينهـــم، وترفع تقاريرها لمجلس القســـم. 

3. مهام اللجنة:

1. مراجعة وتطوير خطط برامج الدراسات العليا للقسم.
2. إجـــراء اختبـــارات القبـــول للمتقدميـــن للدراســـات العليا بالقســـم وترشـــيح المقتـــرح قبولهم إلى 

القســـم. مجلس 
3. تقديم اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا. 

4. دراســـة الطلبـــات المقدمة مـــن الطلبة فيما يتعلـــق بمنح فـــرص إضافية وإعـــادة القيدإلخ والرفع 
إلى مجلس القســـم. 

5. دراسة المقترحات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراة والرفع إلى مجلس القسم. 
6. اقتراح توزيع المقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

7. اقتراح عدد الطالب الممكن قبولهم للسنوات القادمة. 
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لجنة التطوير والجودة

1. الهدف:

االهتمام بكل ما يخص شؤون التطوير والجودة بالقسم. 

2. تشكيل اللجنة: 

تشـــكل هـــذه اللجنـــة بقرار من مجلس القســـم وتتكون من ثالثـــة من أعضاء هيئة التدريس بالقســـم 
علـــى األقل يتـــم اختيار مقرر من بينهـــم، وترفع تقاريرها لمجلس القســـم. 

3. مهام اللجنة: 

1. نشر ثقافة الجودة في القسم.
2. اإلشراف على الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها. 

3. اقتراح الخطط التطويرية للقسم. 
4. تنفيذ ومتابعة نشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي في القسم

الماجســـتير  )البكالوريـــوس –  المختلفـــة  القســـم  لبرامـــج  التعلـــم  أو مخرجـــات  أهـــداف  اقتـــراح   .5
الدكتوراه(،وكذلـــك اقتراح طرق أو وســـائل تحقيق هذه األهداف،وأســـاليب التقويم المختلفة لقياس 

مخرجـــات أو تحقـــق هـــذه األهداف 
6. اإلشراف على إعداد وتجهيز ملفات المقررات الدراسية، بحيث يحتوي كل ملف على:

• السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
• صورة من شهادات التقدير، وجوائز التميز في التدريس

• وصـــف محتـــوى المقـــرر، باللغة العربيـــة واللغـــة اإلنجليزية، وفقًا لنمـــاذج الهيئة الوطنيـــة للتقويم 
واالعتماد

• عينة من أسئلة امتحانات المقرر السابقة.
• عينة من أوراق إجابات الطلبة مختلفة المستويات. 

7. تحديد مواطن التحسين الممكنة واقتراح المشاريع الالزمة لتحقيقها على مستوى القسم.
8. إعداد وتجهيز كتيبات وأدلة القســـم، وكذلك النشـــرات التعريفية بالقســـم وفرص العمل والخطط 

الدراسية.
9. اســـتقبال فـــرق هيئـــات االعتمـــاد األكاديمـــي المختلفة من خـــارج الجامعة ولجان الجـــودة من داخل 

الجامعـــة، والذيـــن يقومون بزيارات للقســـم من حيـــن إلى آخر.
10. تشـــجيع أعضـــاء القســـم علـــى المبـــادرة باقتـــراح المشـــاريع ومســـاعدتهم فـــي تفعيـــل تلـــك 

االقتراحـــات.
11. اإلشـــراف علـــى عملية التقويم الذاتـــي لبرامج القســـم المختلفة وإعداد تقارير الدراســـة الذاتية 

األكاديمية للبرامج 
12. المســـاهمة مـــع وحدة الجـــودة بالكلية، في نشـــر ثقافة الجـــودة واالعتماد األكاديمـــي، وتنظيم 
المحاضرات التثقيفية، وورش العمل وأســـبوع الجـــودة واالعتماد األكاديمي، وحضور هذه الفعاليات.

13. توثيق جهود ونتائج إجراءات االعتماد األكاديمي في القسم والرفع بها إلى رئيس القسم.
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14. جمع البيانات والمعلومات بشـــكل مســـتمر عن متطلبات االعتماد األكاديمي ونشـــاطات الجودة 
القسم. في  وتطبيقها 

15. إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء في القسم ومقدار رضا المستفيدين في كل نشاط.
16. عقد اجتماعات دورية لمناقشة كيفية تطبيق متطلب اعتماد البرامج األكاديمية. 

17. إعداد ملفات توصيف البرامج األكاديمية. 
18. القيـــام بالمهـــام األخـــرى التـــي تكلف بهـــا اللجنة فيمـــا يتعلق باالعتمـــاد األكاديمي ونشـــاطات 

الجـــودة وتطبيقها.

 







التنظيم اإلداري لإلدارة 
العليا في الجامعة
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اإلدارة العليا في الجامعة

تشـــكل اإلدارة العليـــا فـــي الجامعـــة، رأس الهـــرم الوظيفـــي الذي ُيعنى برســـم السياســـات العامة 
فـــي الجامعة، ويقود مســـيرة العمل الجامعـــي تخطيطًا وتنفيـــذًا ومتابعة وتنظيمـــًا، ضمن أطار من 
الخطـــط والبرامـــج الفعالـــة القـــادرة على التحـــول والتغييـــر والتطوير المرغـــوب للدخول فـــي مجتمع 

المعرفة.

حيث تتكون اإلدارة العليا في الجامعة من:
1. رئيس الجامعة

2. وكالء الجامعـــة )وكيـــل الجامعـــة، وكيـــل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمـــي، وكيل الجامعة 
للشـــؤون األكاديميـــة، وكيـــل الجامعة لشـــؤون الفروع، وكيـــل الجامعـــة للدراســـات والتطوير وخدمة 
المجتمع،وكالـــة الجامعـــة لالبتـــكار وريـــادة األعمال،وكالة الجامعـــة، وكالة الجامعة لشـــؤون الطالبات(

3. مشرفة أقسام الطالبات
4. عمادة الكليات.

5. عمداء العمادات المساندة 
6. مدراء المركز 

7. مدراء اإلدارات العامة
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رئيس الجامعة

تتســـم رؤيـــة رئيس جامعة االمـــام عبدالرحمن بن فيصل بـــإدارة الجامعة نحو الريـــادة العالمية والتميز 
فـــي بنـــاء مجتمـــع المعرفة، كما تتضح رســـالته بأن تعمل الجامعـــة على تقديم تعليـــم نوعي متميز، 
وتحقيـــق أبحـــاث علمية إبداعية تخدم المجتمع المحلي وتســـهم في بناء اقتصـــاد المعرفة، من خالل 
تهيئـــة بيئـــة محفزة لإلبتـــكار واإلبداع الفكري، واالســـتخدام األمثـــل للتقنية، والشـــراكة الفاعلة محليًا 

وعالميًا.

وإســـتنادًا إلى المواد المشـــار اليها فـــي نظام مجلس التعليم العالي والجامعـــات ذوات األرقم )23، 
24، 25(، والصـــادر بالمرســـوم الملكـــي قـــرار رقـــم )6.( وتاريخ 1414/6/2هــــ، والمبينة تاليـــًا، والتي 
تتضمـــن بمجملهـــا، وصف ومهام وواجبات مـــدراء الجامعات في المملكة العربية الســـعودية، وهي 
علـــى التوالـــي)23( يعيـــن رئيـــس الجامعـــة ويعفى مـــن منصبه بأمـــر ملكي بنـــاء على اقتـــراح وزير 
التعليـــم العالي ويكـــون تعيينه في المرتبة الممتـــازة وتطبق عليه أحكام موظفـــي المرتبة الممتازة، 
)24( يكـــون رئيـــس الجامعـــة مســـؤواًل أمام وزيـــر التعليم العالـــي طبقًا لهـــذا النظـــام ويتولى إدارة 
شـــؤونها العلميـــة واإلداريـــة والماليـــة ويشـــرف على تنفيذ هـــذا النظـــام ولوائحه وقـــرارات مجلس 
التعليـــم العالـــي ولوائـــح الجامعـــة وقرارات مجالســـها ويمثـــل الجامعة أمـــام الهيئات األخـــرى وله أن 
يفـــوض بعـــض صالحياتـــه، )25( يقـــدم رئيـــس الجامعـــة لوزيـــر التعليـــم العالـــي تقريرًا عن شـــؤون 
الجامعـــة ونواحـــي نشـــاطها عـــن كل ســـنة دراســـية في موعـــد ال يتجـــاوز الشـــهر الرابع من الســـنة 
الدراســـية التاليـــة لها وذلك طبقـــًا للعناصر التي يضعها مجلـــس التعليم العالي، ويتـــم إقرار التقرير 
مـــن قبـــل مجلـــس الجامعة المختـــص، وعلى وزير التعليـــم العالي رفـــع التقرير إلى مجلـــس التعليم 

العالـــي ويناقـــش التقرير فـــي أول دورة للمجلـــس تمهيدًا لرفعـــه إلى رئيس مجلـــس الوزراء.

يشرف رئيس الجامعة مباشرة على وظائف:

وكيل الجامعة، ووكالء الجامعة )للدراســـات العليا، للشـــؤون األكاديمية، لشـــؤون الفروع، للدراســـات 
والتطويـــر وخدمة المجتمع(، مستشـــفى الملك فهـــد الجامعي، اإلدارة العامـــة للعالقات واإلعالم، 
الشـــؤون القانونيـــة، إدارة المراجعة الداخلية واإلدارة العامة للشـــؤون القانونيـــة، والمراقب المالي، 

مكتب معالي رئيـــس الجامعة.
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وكيل الجامعة

تعمـــل وكالة الجامعة ممثلة بوكيل الجامعة على رســـم السياســـات العامة للجامعـــة من حيث الموارد 
البشـــرية والماليـــة والفنيـــة بما يضمن تحقيق رؤية ورســـالة الجامعـــة، كما تهدف الوكالـــة إلى تعزيز 
تلـــك الموارد وتمكينهـــا من القيام بمهامها على أكمل وجه، والمســـاهمة في كافة أنشـــطتها التي 
تعمـــل علـــى نقل الجامعـــة للعالمية، من خالل دعم أنشـــطة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات، وتوفير 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ذوي كفـــاءة عاليـــة، ودعم مركـــز الوثائـــق باالجهـــزة والتجهيـــزات والكفاءات, 
واإلشـــراف علـــى اإلدارات التابعة لهـــا بما يضمن الوصول للرؤية التي تســـعى اليهـــا الوكالة وهي 
تحقيـــق الريـــــادة والتميز األكاديمـــي والوظيفي بكافة القطاعـــات الجامعية بغية تحقيـــق الجودة في 
المنظومـــة األكاديميـــة واإلدارية والفنية بكفـــاءة وفاعلية، وصواًل إلى اســـتدامة العمل بالبقاء بإتباع 

األســـاليب العلمية المتطـــورة في العمـــل اإلداري والفني واألكاديمي.

وكيـــل الجامعـــة مهمة معاونـــة رئيس الجامعة فـــي تنظيم وتوفير كافـــة األعمال الفنيـــة واإلدارية 
والماليـــة الالزمـــة لعمل الجامعـــة، كما تبرز مهـــام وكيل الجامعة فـــي التالي:

1. تطبيق السياسة العامة للجامعة وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
2. اإلشراف على الجهاز اإلداري والمالي والفني فيه بما يضمن حسن سير العمل في الجامعة.

3. اإلشـــراف على مشـــروع الموازنة الســـنوية والتقرير الســـنوي والبيانات المالية الختامية للوحدات 
التنظيميـــة التابعة له، ورفعهـــا للمجلس لالعتماد.

4. تمثيـــل الجامعـــة لدى الغير والتوقيـــع نيابة عنها علـــى االتفاقيات والعقود التـــي يوافق المجلس 
على إبرامهـــا ومتابعة تنفيذها.

5. متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس ورفع التوصيات الالزمة بشأنها إليه.
6. إعـــداد تقريـــر ربع ســـنوي عن أنشـــطة الجامعـــة المختلفة وخاصـــة المتعلقة منها بالوضـــع المالي 

للجامعـــة ورفع التوصيات الالزمة بشـــأنها إلـــى المجلس.
7. االســـتعانة بـــذوي الخبـــرة واالختصـــاص فـــي مجـــال عمـــل الجامعـــة لقاء مكافـــآت ماليـــة يحددها 

المجلـــس بناء علـــى تنســـيب معالـــي الرئيس.
8. تقييـــم أداء موظفـــي الجامعـــة التابعيـــن لـــه إداريًا وفنيـــًا وأكاديميـــا، ضمن خطة عمـــل، وأهداف 

تنظيميـــة محددة، يتـــم متابعتها نصف ســـنويًا.
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

تشـــرف وكالـــة الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحث العلمـــي على عمـــادات )البحث العلمي، شـــؤون 
المكتبـــات، الدراســـات العليـــا( والمجلـــس العلمـــي للجامعة ومركـــز الترجمـــة والتأليف ومركـــز األمير 
محمـــد بن فهد للبحوث والدراســـات اإلستشـــارية و إدارة التعـــاون والتبادل المعرفـــي و مكتب براءة 

اإلختـــراع ونقـــل التقانة والمجـــالت العلمية.

تتضـــح رؤيـــة الوكالـــة للدراســـات العليا بالريـــادة في الدراســـات العليـــا والبحث العلمي، واإلســـهام 
بفعاليـــة فـــي إثـــراء العلـــم والمعرفة، وتتســـم رســـالتها باالحتفاظ بـــدور الجامعة الريـــادي في مجال 
الدراســـات العليـــا، واالستمـــــــــــرار فـــي تقديم برامـــج دراســــــات عليـــا متميزة،وخلق بيئــــــــــة مثلى 
للبحـــــــــــث العلمـــــي مع التوسع في الشراكات مع المؤسســـات العلميــــــــــة المرموقـــة داخل وخارج 

المملكـــة لتحقيق التميز واإلبــــــــــــــداع.
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يتولـــى الوكيل مهمة معاونة رئيـــس الجامعة في كل ما يتعلق بالدراســـات العليا والبحث العلمي، 
واإلشـــراف على تنفيذ جميـــع اإلجراءات المتصلة بها وذلك من األهداف االســـتراتيجية التالية:

1. تطوير برامج الدراسات العليا لمواكبة احتياجات المملكة.
2. االستفادة من مخرجات البحث العلمي لدعم خطط التنمية.

3. اإلسهام في توفير كفاءات مهنية وبحثية بمواصفات عالمية.
4. تحديث احتياجات البحث العلمي.

5. تشجيع البحث العلمي ودعمه ماديًا.
6. استقطاب كفاءات بحثية متميزة.

7. تنشـــيط الشـــراكات مع الجهات الحكومية ومؤسســـات القطـــاع الخاص، لتوفير مـــوارد مالية لدعم 
المتميزة. األبحاث 

8. تعزيز الشراكات البحثية داخليًا وخارجيًا.
9. تطويـــر السياســـات واألنظمـــة واللوائح بمـــا يدعم التميـــز واإلبداع في البحـــث العلمي ومخرجات 

العليا. الدراسات 



133

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

تشـــرف وكالـــة الجامعـــة للشـــؤون األكاديمية علـــى الكليـــات العلمية والعلـــوم االنســـانية وعمادات 
الســـنة التحضيرية والقبول والتســـجيل وشـــؤون الطالب ومركز اإلرشـــاد الجامعي،حيـــث تبرز رؤيتها 
بتحقيـــق التميـــز والريادة في مجـــال التعليم والتعلـــم والتطوير المهني في جميـــع قطاعات الوكالة، 
أمـــا رســـالتها فتتمثل فـــي بناء بيئة أكاديمية محفزة على التعلم المســـتمر واإلبـــداع ذوي جودة عالية 

تضمـــن تخريج كفـــاءات عالية التأهل فـــي الجوانب المعرفيـــة والمهنية وااللتـــزام األخالقي.
يتولـــى وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة مهمـــة معاونـــة رئيـــس الجامعـــة فـــي كل مـــا يتعلق 
بالدراســـات الجامعية وبشـــؤون الطـــالب والخدمـــات التعليمية للمرحلـــة الجامعية، واإلشـــراف على 

تنفيـــذ جميـــع اإلجـــراءات المتصلـــة بها وذلـــك من خـــالل األهـــداف االســـتراتيجية التالية:
1. تقديم برامج أكاديمية رائدة وفق معايير الجودة الشاملة.

2. قيادة التحسين والتطوير المستمر في البرامج والمخرجات.
3. تهيئة بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لإلبداع والتميز.

4. رفع كفاءة األداء للعمادات والكليات المساندة المرتبطة بالوكالة.
5. تبني استراتيجيات التعلم الفعال.

6. تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس بالتطوير والتدريب المهني المستمر.
7. دعم بناء جسور التواصل األكاديمي داخل الجامعة وخارجها.

8. بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع.
9. اعتماد معايير لقبول طالب المرحلة الجامعية ترتكز على استقطاب الطالب المتميزين.

10. تشجيع وعمل البحوث العلمية المتخصصة في التدريس والتعلم.
11. نشر وترسيخ ثقافة الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
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وكيل الجامعة لشؤون الفروع

تشـــرف الوكالـــة علـــى جميع كليـــات الجامعة الخارج مقرها الرئيســـي، البالـــغ عددها حاليًا اثنتي عشـــر 
كليـــة، وتقـــع هذه الكليـــات في كل من: الدمـــام القطيف الجبيل وتســـعى الوكالة ضمـــن المنظومة 
المتكاملـــة للجامعـــة إلـــى خلـــق البيئـــة الجامعية المناســـبة للوصـــول بـــاألداء األكاديمـــي بمفهومه 
الشـــامل إلى مســـتويات عاليـــة ومتميزة لحصـــاد مخرجات ذوي تأهيـــل متكامل ُتســـاهم في تحقيق 

أهـــداف خطط الوطـــن التنموية.

تعتبـــر وكالة الجامعة لشـــؤون الفـــروع إحدى ركائز الجهات اإلشـــراف يـــة العليا للجامعـــة والتي تعمل 
على مســـاندة معالي رئيس الجامعة ومجلســـها فـــي تحقيق أهداف وتوجهـــات الجامعة وفق رؤيتها 
التـــي تتســـم بإرســـاء منظومة أكاديميـــة متميزة ورائده، ورســـالتها الهادفـــة إلى خلق بيئـــة أكاديمية 
مناســـبة للتعليم والتعلـــم واإلبداع وتنمية المواهـــب للوصول إلى تقديم مخرجـــات متميزة تتوافق 

مـــع أهداف ومتطلبـــات التنمية الوطنية.

يتولـــى وكيـــل الجامعـــة لشـــؤون الفروع مهمـــة معاونة رئيـــس الجامعة فـــي كل ما يتعلق بشـــؤون 
فـــروع الجامعـــة الخـــارج المقر الرئيســـي لها، واإلشـــراف علـــى تنفيذ جميـــع اإلجـــراءات المتصلة بها 

وذلـــك من األهـــداف االســـتراتيجية التالية:

1. العمل نحو تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في كليات فروع الجامعة.
2. اإلشـــراف علـــى أداء الكليـــات كمنظومـــة أكاديميـــة متكاملـــة ومتميـــزة تشـــمل جوانـــب التعليـــم 

والتعّلم،والتأهيـــل
3. العمـــل علـــى تبّنـــي برامج وخطط دراســـية مطـــّورة تتحقق فيها األســـس والمســـتجدات العلمية 
العالميـــة الحديثـــة والتدريـــب المهني،وتســـتجيب لجوانـــب الموهبـــة واإلبـــداع ملبية ســـوق العمل 

الوطنية والتنميـــة 
4. السعي إلى خلق البيئة الجامعية واألكاديمية بكليات فروع الجامعة

5. العمـــل على االســـتفادة القصـــوى من الطاقـــات األكاديميـــة واإلدارية للوصول إلى مســـتويات 
إنتاجيـــة عالية،واســـتقطاب المتميزين للعمـــل في كليات فـــروع الجامعة

6. تطوير كفاءات الكوادر األكاديمية واإلدارية من خالل منظومة الجامعة أو من خارجها
7. تشجيع الشراكة مع قطاعات مختلفة داخل المملكة وخارجها
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وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

تعمـــل وكالـــة الجامعـــة للدراســـات والتطويـــر وخدمة المجتمـــع على اإلعداد واإلشـــراف علـــى تنفيذ 
الخطـــط التطويرية فـــي مختلف المجـــاالت األكاديمية واإلداريـــة والفنية في الجامعـــة، التي تتوائم 
مـــع رؤية ورســـالة الجامعة، ومتابعة قيـــاس األداء ومراقبة الجودة، وأتمتة جميـــع إجراءات العمل في 
مختلـــف قطاعـــات الجامعـــة التنظيميـــة، باإلعتماد علـــى األدوات والجهـــات التي تتبعهـــا لتنفيذ هذه 
المهـــام، وصـــواًل لتحقيـــق منظومة أكاديميـــة وإدارية وفنيـــة ذوي مخرجات عالية من الجودة، تبســـط 

إجـــراءات العمل، وتعمل على اســـتدامة تلـــك التطورات.

يتولـــى وكيـــل الجامعـــة للدراســـات والتطوير وخدمـــة المجتمـــع مهمة معاونـــة رئيـــس الجامعة في 
كل مـــا يتعلـــق بالتطويـــر ومعاييـــر اإلعتمـــاد والجـــودة وخدمـــة المجتمع ومـــدى تطبيـــق الجامعة لها، 
واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ جميع اإلجـــراءات المتصلـــة بها وذلك مـــن األهـــداف االســـتراتيجية التالية:

1. رســـم السياســـات العامـــة لجامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بن فيصـــل نحو تحقيـــق رؤيتها ورســـالتها 
فـــي تطبيـــق معايير الجودة واســـتخدام تقنيـــة المعلومات واالتصـــاالت وخدمة المجتمـــع في جميع 

الجوانـــب األكاديميـــة واإلدارية فـــي جميع الكليـــات والجهات التابعـــة للجامعة.
2. التخطيـــط اإلســـتراتيجي المنهجـــي والعلمـــي، المرن الذي يســـهم فـــي مواكبة جميـــع التطورات 

العالمية.
3. اإلشـــراف علـــى أداء العمـــادات واإلدارات التابعـــة كمنظومـــة أكاديميـــة وفنية متكاملـــة ومتميزة 

تشـــمل جوانب التعليـــم والتعّلم،والتأهيـــل والتدريب
4. العمـــل علـــى تبّنـــي برامج وخطط دراســـية مطـــّورة تتحقق فيها األســـس والمســـتجدات العلمية 
العالميـــة الحديثـــة والتدريـــب المهني،وتســـتجيب لجوانـــب الموهبـــة واإلبـــداع ملبية ســـوق العمل 

الوطنية والتنميـــة 
5. الســـعي إلـــى نحو تخريج قـــوى عاملة في مجال علوم الحاســـب وتقنية المعلومـــات والتعليم عن 

بعـــد متميزة ورائدة محليـــًا واقليميا وعالميًا.
6. الســـعي نحـــو تميـــز المخرجـــات األكاديميـــة والفنيـــة واإلداريـــة بمســـتوى عالي من الجـــودة في 
العمـــادات والكليـــات واإلدارات، للوصـــول إلـــى مســـتويات إنتاجيـــة عالية، منافســـة محليـــًا وعالميًا.
7. تطويـــر كفـــاءات الكوادر األكاديمية واإلداريـــة والفنية من خالل البرامج التدريبيـــة والتطوير اإلداري 

والفني.
8. بنـــاء شـــراكة حقيقيـــة مع المجتمـــع الســـعودي والمجتمعـــات العربيـــة واألجنبية عن طريـــق إقامة 
المحاضـــرات والـــدورات والنـــدوات وعقد المؤتمـــرات ذوي الصلة بالجـــودة ومعاييـــر االعتماد وخدمة 

. لمجتمع ا
9. اإلســـهام فـــي بناء بيئة لمجتمع تعلم متكاملة يســـودها اإلبداع والتميـــز والتفاعل اإليجابي داخل 

الجامعة و خارجها.
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وكالة الجامعة لالبتكاروريادة األعمال

• تعمـــل وكالـــة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال على اإلشـــراف اإلداري والفنـــي والمالي على جميع 
الجهـــات المرتبطة بســـعادته واتخاذ اإلجراءات التي تكفل حســـن اإلداء. 

• اإلشـــراف العلمـــي وألكاديمـــي علـــى الجهـــات المرتبطة بســـعادته واتخـــاذ اإلجـــراءات التي تكفل 
األداء. حسن 

• اإلشراف على كل مايتعلق بجوانب اإلبتكار وريادة األعمال بالجامعة.
• التنســـيق مـــع اإلدارة القانونيـــة والجهـــات ذات العالقـــة بالجامعة حـــول صياغة الجوانـــب القانونية 

واللغويـــة التفاقيـــات التبـــادل المعرفي مـــع الجهات خـــارج الجامعة ورصـــد إنجازاتهـــا وجدواها 
• اإلشراف على كل مايتعلق ببراءات االختراع

• طلـــب التعاقـــد مـــع أعضـــاء هيئـــة التدريس غيـــر الســـعوديين ومن فـــي حكمهم مـــن الجهات ذات 
االختصـــاص والرجـــوع لمعالي رئيـــس الجامعة 

• التشـــكيل اللجنـــة اإلدارية للقيـــام باالعمال التـــي تحتاجها الجهـــات المرتبطة بســـعادته،وبما يحقق 
مصلحـــة العمـــل، بعد موافقـــة صاحب الصالحيـــة كعالي رئيـــس الجامعة 

• التوصية بتعيين المحاضريين والمعيدين بالجهات المرتبطة بسعادته.
• اإلشراف على الجمعيات العلمية الكائنة بمقر جهات المرتبطة بسعادته.

• اإلشـــراف علـــى تجميـــع المعلومـــات الخاصة بالعبء الدراســـي الفصلـــي ألعضاء هيئـــة التدريس 
والمحاضريـــن بالجهـــات المرتبطة بســـعادته ودراســـتها وتحليلها.

• التوصية بشغل الوظائف وتحويلها من جهه الى جهه أخرى في الجهات المرتبطة بسعادته.
• اعتماد تشكيل اللجان بالجات المرتبطة بسعادته 

• إحالـــة الطلبـــة إلى لجنة التأديب فيما ينســـب إليهم مـــن المخالفات وتوقيع الجـــزا ءات عليهم وفق 
األنظمة وذلك بالجهات المرتبطة بســـعادته.

• طـــرح المنافســـات العامـــة للمشـــتريات واألعمـــال والبـــت فيهـــا للجهـــات المرتبطة بســـعادته بما 
اليتجـــاوز ثالثـــة مليـــون ريال،وبعـــد االرتباط المســـبق،بما اليخالف نظام المناقســـات والمشـــتريات 

لحكومية. ا
• صرف الســـلفة المســـتديمة والمؤقتة للجهات المرتبطة بســـعادتها بمااليزيد عن )10.000(عشـــرة 

ألف ريال،بعد االرتباط المســـبق.
• الشـــراء المباشـــر والتكليف باالعمـــال للجهة المرتبطة بســـعادته في حدود )500.000( خمســـمائة 
ألف ريال، والتوقيع على كافة التعميدات والعقود والمســـتخلصات الشـــهرية بعد االرتباط المسبق.
• التوصيـــة على اســـتئجار العقارات للجهات المرتبطة بســـعادته بحســـب االحتيـــاج وكذلك فيما يخص 

تحديدها أو فســـخها وفقـــَا للتعليمات المنظمة لذلك وبعد االرتباط المســـبق.
• التوصيـــة بتكليـــف عضو هيئة التدريـــس والمحاضر والمعيد والمدرســـين اللغة بالجهـــات المرتبطة 
بســـعادته بالتدريـــس أثناء اإلجازات الســـنوية وتعويضه عـــن المدة التي يكلف بالعمـــل خاللها براتب 
إضافـــي يعـــادل راتبه عن هـــذه المدة، على أألتزيـــد المدة التي يعـــوض عنها عن المدة المســـتحقة 

نظامـــًا، مع موافاتنا بأســـماء من يتـــم تكليفهم بالعمل.
• صـــرف بـــدل الوحـــدات التدريســـية الزائـــدة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة )51(من الالئحـــة المنظمة 
لشـــؤون منســـوبي الجامعات الســـعوديين مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس ومن في حكمهـــم للجهات 

بســـعادته. المرتبطة 
• التوصيـــة علـــى التعيين فـــي مختلف الوظائف الخاصة بســـعادته فيمـــا دون المرتبـــة الثامنة وفقٌا 
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لألنظمـــة والتعليمـــات مع موافاتنا بكشـــف يتضمن أســـماء من تـــم تعينهم.
• الموافقـــة علـــى نقـــل الموظفيـــن بالجهـــات المرتبطـــة بســـعادته واإلدارات التابعة لـــه في نطاق 

اختصاصه،نحـــو مصلحـــة العمل.
• التوصية باإلحالة على التقاعد بالنسبة للجهات المرتبطة بسعادته في نطاق اختصاصه.

• التوصيـــة بمنـــح اإلجازات االســـتثنائية والدراســـية لموظفي الجهـــات المرتبطة بســـعادته وفقأ لما 
يقصي بـــه نظام الخـــدم المدنية والئحتـــه التنفيذية.

• الموافقـــة علـــى منـــح االجـــازات االعتياديـــة واالضطراريـــة وتأجيلهـــا وتجزئتها لموظفـــى اإلدارات 
المرتبطـــة بســـعادته،وفقًا لألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بها.

• الموافقـــة علـــى انتـــداب داخل المملكـــة بما اليزيد عن خمســـة أيام بالنســـبة لمنســـوبي الجهات 
واالدارات المرتبطـــة بســـعادته،مع مراعـــاة التعليمـــات المنظمة لذلك.

• اإلبالغ عن مباشرة العمل لجميع منسوبي الجهاتالتابعة لسعادته واإلدارات المرتبطة بسعادته.
• اعتمـــاد تقاويـــم األداء الوظيفـــي لجميع منســـوبي الجهات التابعـــة لســـعادته واإلدارات المرتبطة 

بسعادته.
• االتصـــال بالـــوزارات ولمصالـــح الحكوميـــة وغيرها،فيمـــا يدخل باالختصـــاص مع مراعاة المســـتوى 

لوظيفي. ا
• تزويـــد اإلدارة القانونيـــة بـــكل مـــا يســـتجد من تعليمـــات وأنظمة ولوائـــح وتعاميم تتعلـــق باالبتكار 

وريـــادة االعمال.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

• تعمـــل وكالـــة الجامعة لشـــؤون الطالبـــات على تنفيذ القـــرارات الخاصة بالسياســـة العليـــا للتعليم 
الجامعـــي والمعتمـــدة مـــن وزارة التعليـــم ومجلس الجامعـــة المتعلقة بتحقيق أهـــداف الجامعة بوجه 
عام،وبشـــطر الطالبات على وجه الخصوص بالتنســـيق الكامل مع وكالء الجامعة حســـب االختصاص.
• العمل على تحقيق اســـترتيجيات الجامعة في إطار االســـتراتجية العامة لوزارة التعليم والسياســـات 

بالدولة. العامة  التعليمية 
• اإلشـــراف المباشـــر والمتابعة المستمرة لســـير العمل األكاديمي واإلداري والفني والمالي لجميع 

قطاعات شـــطر الطالبات بالجامعة والتنســـيق مع الجهات ذات العالقة.
• تمثيـــل جميـــع الكليـــات والعمادات والمراكـــز واإلدارات بشـــطر الطالبات فـــي اإلدارة العليا للجامعة 

بالتنســـيق مع الجهـــات ذات العالقة 
• التنســـيق مع بقية وكالء الجامعة لتأمين احتياجات قطاعات شـــطر الطالبات مع المشاريع والوظائف 

األكاديميـــة والفنية واإلدارية والتجهيزات العلمية والطبية وغيرها.
• االتصال المباشر بنظرائها من الوزارات والمصالح الحكومية،فيما يدخل في نطاق عملها.

• ترشـــيح العميـــدات والوكيالت ومشـــرفات األقســـام ومديـــرات المراكـــز واإلدارات الخاصة بشـــطر 
الطالبات بالتنســـيق مـــع وكالء الجامعـــة والعمداء.

• تعزيـــز وتقوية االرتباط بين الجامعات والقطاع الخاص وتوثيق العالقات مع الشـــركاء االســـتراتيجين 
والمســـاهمة في اســـتقطاب رؤوس األموال االستثمارية للمســـاهمة في تبني األبحاث التطبيقية 

وابتـــكارات عضوات هيئة التدريس والطلبـــات وتنفيذها على أرض الواقع.
• رئاسة اللجان التنفيذية والمؤقتة والدائمة الخاصة بشطر الطالبات.

• التنســـيق مـــع الجهات المختصـــة بالجامعة في اإلشـــراف على الخدمات المقدمة للطالبات )ســـكن 
_مواصالت_تغذيـــة _خدمات صحية _أنشـــطة ثقافية ورياضية(

• أقتراح مشروعات والبرامج التطويرية المتعلقة بالشؤون اإلدارية لشطر الطالبات وفروعها.
• اإلشـــراف العام علـــى جميع الفعاليات واألنشـــطة التعليمية المقامة بشـــطر الطالبـــات )امتحانات 
القبـــول العامـــة _برنامـــج االرشـــاد االكاديمـــي للمســـتجدات _ برنامج االرشـــاد االكاديمـــي لمختلف 

الكليـــات _إعـــداد وتنظيـــم حفالت التخـــرج _يوم المهنة( والتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقة.
• اعتمـــاد أوجـــه الصرف من ميزانية شـــطر الطالبات والبنـــود التي تقع في نطـــاق صالحياتها والرفع 

بها إلى الجهـــه المختصة بالجامعة.
• اإلشراف على خطط الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الجهات المختصة.

• إعداد الخطة االستراتيجية والخمسية لقطاعات شطر الطالبات.
• اإلشـــراف على تنفيذ خطط عمليات االعتماد األكاديمي لقطاعات شـــطر الطالبات والتنســـيق في 

ذلك مـــع الجهة المختصة.
• اإلشـــراف على جميع أنشـــطة الجامعة التطوعيـــة واقتراح آليات تطويرها واالرتقـــاء بها ورفع تقارير 

ســـنوية عن أدائها والتنســـيق في ذلك مـــع الجهه المختصة.
• متابعـــة تطويـــر الخدمـــات البحثيـــة واالستشـــارية التـــي يقدمهـــا شـــطر الطالبـــات بما يتـــالءم مع 

احتياجـــات القطاعيـــن العـــام والخاص.
• العمل على التمكين اإلداري للعنصر النسوي في شطر الطالبات.

• اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية بشطر الطالبات والعمل على النهوض بها.
• العمـــل علـــى تنشـــيط حركة النشـــر العلمي في شـــطر الطالبات بالجامعـــة واتخاذ واقتـــراح التدابير 
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الالزمـــة لذلك.
• اإلشـــراف والمتابعـــة أداء وحدات االســـتثمار بشـــطر الطالبات وإعـــداد التقارير الالزمـــة بها وإقتراح 
اســـتثمارات جديـــدة أو أنهـــاء عقـــود اســـتثمارات حاليـــة بعـــد الرفـــع بتقريـــر وافـــي مشـــتمل علـــى 

األسباب،والتنســـيق مـــع الجهـــة المختصـــة بذلك.
• العمل على تطوير البحث العلمي ومشاركة عضوات هيئة التدريس في المؤتمرا العلمية.

• العمل على الترشـــيد واالســـتغالل األمثل للموارد البشرية للعنصر النســـائي واإلمكانيات المتاحة 
وتوزيعهـــا بين الوحدات واإلدارات بما يحقق العدالة والمســـاواة.

• متابعة إجراءات قبول الطالبات وإجراءات التسجيل الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• الموافقـــة على منح االجازات العادية واالضطرارية لمســـتحقينها من منســـوبي اإلدارات المرتبطة 

بهـــا وإبالغ اإلدارة العامة لموارد البشـــرية بذلك الكمـــال اإلجراءات النظامية.
• اإلشـــراف علـــى أعمـــال االمن والســـالمة فـــي جميـــع مواقع الجامعـــة بالجانـــب النســـائي واتخذ 
اإلجراءات المناســـبة للمحافظة على أمن وســـالمة الطالبات ومنســـوبات الجامعة، وعلى المنشـــات 

والممتلـــكات الجامعـــة بكل الوســـائل المطلوبة والتنســـيق مع الجهـــات المختصة.
• تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بشؤون الطالبات.

• أقتـــراح اللوائـــح الداخليـــة والقواعد واإلجراءات المتعلقة بتنظيم الشـــؤون اإلدارية والمالية لشـــطر 
بالجامعة. الطالبات 

• إعداد تقرير سنوية مفصل في نهاية كل عام دراسي عن الوكالة والجهات المرتبطة بها.

 





القطاعات التنظيمية 
التي تتبع رئيس 
الجامعة
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 القطاعات التنظيمية التي تتبع رئيس الجامعة

� أمانة مجلس الجامعة:

إدارة تنفيذيـــة تقـــوم بتســـهيل مهـــام مجلـــس الجامعة وتعمـــل على تقديـــم كافة الخدمـــات اإلدارة 
وأعمـــال الســـكرتارية لـــكل مـــا يتعلـــق بأعمـــال المجلـــس وبمـــا يتوافـــق مع نظـــام المجلـــس وكافة 
التعليمـــات التـــي تصدر مـــن اإلدارة العليا، يتولى أمين مجلس الجامعة اإلشـــراف المباشـــر لألمانة، 
الـــذي يتـــم تعيينـــه في هـــذا المنصب مـــن قبل وزيـــر التعليـــم العالي )رئيـــس المجلـــس( بناء على 

ترشـــيح المجلـــس ألحـــد أعضـــاءه لتولي مهـــام منصب أميـــن المجلس.

تتضح مهام األمانة في النقاط التالية:

1. التهيئة واإلعداد الجتماعات مجلس الجامعة متضمنًا التنســـيق حول الموعد المناســـب مع األمانة 
العامـــة لمجلـــس التعليـــم العالي إعـــداد الدعـــوة إعداد جـــدول األعمال ومذكـــرات العرض وإرســـالها 

إلكترونيـــًا ألعضاء المجلـــس عن طريق البريـــد اإللكتروني.
2. إعـــداد وطباعـــة محاضـــر االجتماعـــات وتدقيقهـــا ورفعها إلـــى مقام معالـــي وزير التعليـــم العالي 

رئيس مجلـــس الجامعـــة العتمادها.
3. إعداد الخطاباتات التنفيذية لتوصيات وقرارات المجلس وإرسالها.

4. التأكـــد مـــن تطبيـــق األنظمة واللوائـــح والقـــرارات النظامية الخاصـــة بالمواضيـــع المعروضة على 
لمجلس. ا

5. طباعـــة وإصـــدار وتوزيـــع كافـــة المخاطبـــات الخاصـــة بالمجلـــس وإرســـالها إلـــى الجهـــات المعنية 
. معة لجا با

6. حفظ المحاضر والمواضيع والملفات الخاصة بالمجلس وأرشفتها إلكترونيًا.
7. اإلشراف على األمانة وشؤون منسوبيها.

8. اإلجابـــة علـــى جميع االستفســـارات الـــواردة كتابيـــًا والكترونيـــًا وهاتفيـــًا، وتزويد الجهـــات المعنية 
بالجامعـــة باللوائح والقواعـــد التنفيذيـــة ونماذجها.

� مستشفى الملك فهد الجامعي:

يســـعى مستشـــفى الملك فهد الجامعي بتطبيق أعلـــى المعايير وأحدث طرق الممارســـات الطبية 
واســـتخدام التقنيـــة المتطـــورة واســـتقطاب وتوظيـــف قـــوى عاملـــة مهنيـــة مدربه وماهـــرة لتقديم 
خدمـــات صحيـــة وتعليميـــة وتدريبيـــة وبحثية عالية الجـــودة، وتتضح رســـالته في توفير خدمـــات رعاية 
صحيـــة شـــاملة وخدمات تعليميـــة وتدريبيـــه لطالب الطـــب وأطباء اإلمتيـــاز وطالب العلـــوم الطبية 
المســـاعدة والمتدربيـــن وطالب الدراســـات العليـــا والبحوث الســـريرية بهدف تحقيق رضـــاء المجتمع 

مـــع االلتزام التـــام بالقيم والمبـــادئ اإلســـالمية والعادات والتقاليـــد المرعية.

� هناك عدة أهداف رئيسية يسعى مستشفى الملك فهد لتحقيقها؛ هي:
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1. التعليم والتدريب لطالب البكالوريوس والدراسات العليا في الكليات الصحية.
2. تقديم الرعاية الصحية.

3. البحوث العلمية في المجاالت الصحية.

� يشرف المستشفى على األقسام السريرية التالية: 

قســـم األمراض الباطنية، وقســـم جراحة األطفال وقسم جراحة التجميل، وقســـم المسالك البولية، 
وقســـم أمراض النســـاء والوالدة، وقســـم األطفال، وقســـم أمراض القلب لدى األطفال، وقســـم 
جراحـــة المـــخ واألعصاب، وقســـم جراحة العظام، وقســـم العيون، وقســـم األنـــف واألذن والحنجرة، 
وقســـم طـــب األعصاب، وقســـم األمـــراض الجلدية وقســـم األمراض النفســـية، و قســـم التخدير، 

األسنان. وقسم 

� كما يشرف المستشفى على اإلدارات الفنية واإلدارية والمالية التالية:

• إدارة الخدمات الفنية: تضم اإلدارة عدد من مهندسين متخصصين وفنيين في مختلف التخصصات 
كمـــا يتـــم التعاقـــد مع مؤسســـة صيانـــة اهلية للمســـاعدة فـــي القيام بأعمـــال الصيانـــه واإلصالح 
للمبانـــي واألجهـــزة والقيـــام بعمليـــات التطوير والتحديـــث وكذلك عدد مـــن المقاوليـــن المتعاقدين 
مـــع المستشـــفى للقيـــام بصيانـــة بعـــض األجهـــزة والمعـــدات الطبية الرئيســـية تضم هـــذه اإلدارة 
األقســـام والوحـــدات التالية الهندســـة الميكانيكية وأعمـــال التكييـــف والتبريد والهندســـة الكهربائية 
المشـــروعات الخاصة صيانـــة اإلعمال المدنية صيانة اإلســـكان، االتصاالت الهاتفيـــة، صيانة األجهزة 
والمعـــدات الطبية،وصيانة المســـطحات الخضراء تقوم هذه اإلدارة ايضـــًا بتقديم خدماتها على مدار 
الســـاعة لكافـــة أعمال التشـــغيل لألنظمة واألجهزة والمعـــدات وأعمال الصيانة واإلصـــالح والصيانة 
الوقائيـــة وذلـــك لمبنى المستشـــفى الرئيســـي والمباني التابعة لـــه والعمارات الســـكنية بالمجمع 
الســـكني مـــع المركـــز الترفيهـــي والمركز الرياضي ومركـــز الخدمات التابـــع لهم ومحطـــة تنقية المياه 
ومحطـــات رفـــع الصـــرف الصحي كما يتولى مســـؤولية التنســـيق بين كافـــة األعمال التابعـــة لإلدارة 
مجموعة من المهندســـين والمشـــرفين ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة بالمستشـــفيات، وتقوم اإلدارة 
بتنفيذ بعض المشـــروعات والتعديالت الخاصة داخل المستشـــفى ذوييـــًا وكذلك وضع المواصفات 

للمشـــاريع لإلحالل والتجديد وخطـــط المتابعة.

• إدارة الشؤون المالية: تختص هذه اإلدارة بجميع األعمال والنشاطات المالية الخاصة بالمستشفى 
ومنســـوبها وتشـــمل تلك اإلجـــراءات المحاســـبية والتدقيق وإعـــداد الضمانـــات ومتابعتها،والرواتب 
والمســـتحقات الماليـــة لمنســـوبي المستشـــفى، ومســـتحقات األفراد والشـــركات والمؤسســـات 

الخاصـــة التي لهـــا معامالت مالية مع المستشـــفى.

بمشـــتريات  الخاصـــة  والعمليـــات  األعمـــال  بجميـــع  اإلدارة  هـــذه  تختـــص  المشـــتريات:  إدارة   •
والصيانـــة. بالخدمـــات  الخاصـــة  المختلفـــة  العقـــود  تنفيـــذ  المستشـــفى،ومتابعة 

• إدارة الجـــودة الشـــاملة: تختـــص هـــذه اإلدارة بمتابعـــة برنامج الجودة الشـــاملة في المستشـــفى، 
حيـــث يوجـــد لدى مستشـــفى الملك فهـــد الجامعـــي إدارة جـــودة نوعية فعالة ونشـــطة فـــي مجال 

الرعايـــة الصحيـــة كمـــا تم تطويـــر برنامج جـــودة نوعيـــة خاصة به.
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• إدارة المســـتودعات: يوجـــد مســـتودع رئيســـي مخصـــص لتخزيـــن مـــواد القرطاســـية واألدوات 
الكتابية،كمـــا يوجد مســـتودع فرعي لقطع الغيـــار الخاصة بأجهزة ومعدات المجمعين الســـكنيين داخل 
حـــرم المستشـــفى،بينما يوجد مســـتودعان مخصصان للتخزيـــن الطويل المدى واألجهـــزة المرتجعة، 
حيـــث تقوم اإلدارة بتوفير جميع المســـتلزمات المكتبيـــة وتوزيعها على المكاتب اإلدارية واألقســـام 
الطبيـــة بالمستشـــفى كمـــا تقـــوم أيضـــا بطباعـــة النماذج المســـتخدمة في أقســـام المستشـــفى 
المختلفـــة وذلك بالتنســـيق مـــع مطبعة الجامعـــة وتقوم أيضا بتخزيـــن المالبس الخاصـــة بالمرضى 

المستشـــفى. داخل  المنومين 

• إدارة شـــؤون الموظفيـــن: تختص هذه اإلدارة بجميع أعمال شـــؤون الموظفين بالمستشـــفى وما 
يتعلـــق بالقـــوى العاملـــة بالمستشـــفى وهي تضم عدة أقســـام هـــي التأدية والرواتـــب – اإلجازات 
– التذاكـــر – الملفـــات – الجوازات – الســـكرتارية –العقـــود - مكتب أعضاء هيئـــة التدريس،وتقوم هذه 
اإلدارة بجميـــع األنشـــطة واألعمـــال اإلداريـــة المتعلقة بمنســـوبي المستشـــفى من جميـــع الفئات 
الوظيفية،رجـــااًل ونســـاًء وســـعوديين ومتعاقدين فيما يتعلق بشـــئون الموظفين، بـــدءًا من إجراءات 
لجـــان التعاقـــد والتوظيف والمســـابقات واإلختبـــار والتعيين وإجـــراءات وصرف المســـتحقات المالية 

والتذاكـــر للعاملين بالمستشـــفى والمرضى.

• مكتـــب شـــؤون أعضـــاء هيئة التدريـــس: يختص هـــذا المكتب بالتنســـيق والمتابعة بـــكل ما يتعلق 
بأعضـــاء هيئـــة التدريس من أعمـــال إدارية ومالية داخـــل الجامعة وخارجها ويتولى هـــذا المكتب جميع 
إجـــراءات معامالت أعضاء هيئة التدريس باألقســـام الســـريرية باســـتثناء الجوازات التـــي تقدم إلدارة 

شـــئون الموظفين بالجامعة إلنهـــاء إجراءاتها.

• االتصـــاالت اإلدارية: تختص هذا القســـم باســـتقبال جميـــع المعامالت الواردة إلى المستشـــفى 
وإيصالهـــا إلـــى األقســـام واإلدارات المختصة وأيضا تصدير وإرســـال المعامالت المرســـلة من هذه 
األقســـام واإلدارات إلـــى إدارات الجامعـــة المختلفـــة أو خـــارج الجامعة عـــن طريق إرســـالها بريديا عن 
طريـــق مكتب البريد الحكومي الموجود بالمستشـــفى كمـــا يتولى أيضا عملية فرز وتوزيع الرســـائل 

والخطاباتات الشـــخصية الخاصة بمنســـوبي المستشـــفى الـــواردة عن طريق بريد المستشـــفى.

• إدارة العالقـــات العامة واإلعالم: تخصص هذه اإلدارة باســـتقبال ومتابعة الزوار للمستشـــفى من 
داخـــل وخـــارج المملكة وإعـــداد برامج الزيارات،واســـتقبال المتعاقديـــن الجدد فـــي المطار،ومتابعة ما 

ُيكتـــب أو ُيـــرد بالصحف عن المستشـــفى، وتزويد الصحف المحلية بأخبار المستشـــفى.

• إدارة المتابعـــة: تختـــص هـــذه اإلدارة بفحـــص ومتابعـــة كشـــوف الحضـــور واالنصـــراف الخاصـــة 
بالموظفيـــن وأدائهـــم خالل ســـاعات الدوام، ومتابعـــة المعامالت التـــي توجه من قبـــل اإلدارة إلى 
حين االنتهاء منها ومتابعة ســـير العمل حســـب اللوائح واألنظمة المقررة لها وتقوم أيضًا بالتنســـيق 

مـــع الهيئـــة الرقابية فـــي زياراتها للمستشـــفى وعمل الجـــوالت الالزمة.

• مكتب النســـخ العربي: يتبـــع هذا المكتب إداريًا لمكتب مدير عام المستشـــفى ومهمته الرئيســـية 
القيام بأعمال النســـخ العربي ألقســـام وإدارات المستشـــفى ذوي الصلة بإدارة المستشفى.
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• إدارة المغســـلة والنظافـــة العامة: تختص هـــذه اإلدارة بتقديم خدمات الغســـيل والكوي والخياطة 
واإلصـــالح للمعاطـــف واألزياء الرســـمية لألطبـــاء والفنييـــن والممرضيـــن والممرضات،وكذلك أزياء 
غرف العمليات والشراشـــف والبطانيات وأزياء المستشـــفى الخاصة بالمرضى المنومين، أما قسم 
النظافة العامة فأنه يتم تشـــغيله بواســـطة إحدى الشـــركات الوطنية المتخصصة من خالل عقد بين 
المستشـــفى والشـــركة مدته ثالث سنوات،وتشـــمل خدمات النظافة مبنى المستشفى الرئيسي 
والمبانـــي التابعـــة له والمجمعين الســـكنيين رقم )1( ورقـــم )2( والمباني المؤجـــرة والعيادة الخاصة 

وعيادة طب األســـرة والمجتمع.

• إدارة اإلســـكان: تختص هذه اإلدارة باإلشـــراف على إســـكان منســـوبي المستشـــفى وكلية الطب 
واإلشـــراف على جميع المرافق الســـكنية التابعة للمستشـــفى.

• إدارة األمن: تشـــرف إدارة األمن على الخدمات األمنية للمستشـــفى والمرافق والمســـاكن التابعة 
لـــه حيث يتم تقديم هذه الخدمات بواســـطة شـــركة وطنية متخصصة في أعمـــال وخدمات األمن.

• إدارة الحركـــة: تختـــص هـــذه اإلدارة بأعمـــال ومهـــام الحركـــة بجميـــع أنواعهـــا والنقـــل لمنســـوبي 
المستشـــفى،حيث تضـــم حوالي )60( ســـيارة منها )6( ســـيارات إســـعاف مخصصة لغرفـــة الطوارئ 
بينما الســـيارات األخرى تســـتخدم لنقل منسوبي ومنســـوبات المستشـــفى،وخصوصًا الممرضات 
والفنيات،مـــن وإلـــى المجمعيـــن الســـكنيين والوحـــدات والمراكـــز الصحيـــة التابعـــة للمستشـــفى 
والموظفـــات العازبـــات من وإلى المطـــار أثنـــاء اإلجازات،والموظفين والموظفات الجـــدد من المطار 
إلـــى المستشـــفى عنـــد القـــدوم، وتأمين خدمـــات النقل مـــن وإلى المجمعـــات الســـكنية ألغراض 
التســـوق،ونقل إمـــدادات المستشـــفى باإلضافـــة إلى خدمـــات نقل أخـــرى يتم تقديمهـــا بناء على 

المستشـــفى. إدارة  طلب 

� اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم: 

وتتولى اإلشراف على اإلدارات التالية:

• إدارة التشـــريفات: وتختـــص اإلدارة بتنظيم مراســـم اســـتقبال وتوديع أصحاب الشـــخصيات الكبيرة 
وضيـــوف الجامعـــة فـــي زياراتهـــم ورحالتهـــم الداخليـــة والخارجيـــة، كم تشـــرف االدارة علـــى تنظيم 

مواعيـــد المقابـــالت الرســـمية لرئيـــس الجامعة مع تلك الشـــخصيات.

• إدارة العالقـــات العامـــة: وتختـــص االدارة بتولـــي جميع شـــؤون العالقات العامـــة بالجامعة كترتيب 
لقـــاءات مراجعـــي مكتب رئيـــس الجامعة مـــع معالي المديـــر والـــوكالء وقطاعات الجامعـــة المختلفة 
ومرافقتهـــم، والمشـــاركة فـــي إعـــداد الزيـــارات الطالبيـــة بالتعـــاون مـــع عمـــادة شـــؤون الطـــالب، 
والمســـاهمة فـــي ترتيب حفـــالت التخرج بالتعـــاون مع عمادة القبول والتســـجيل وإســـتقبال الطالب 

الجـــدد، وإنهـــاء الترتيبـــات الخاصة باألســـاتذة الزائريـــن للجامعة من تأشـــيرات وإقامـــة ومواصالت.
• إدارة الصحافـــة، وتختـــص اإلدارة بمتابعـــة وإســـتقبال مندوبـــي الصحـــف ومحرري األخبـــار وتقديم 
المعاونـــة المطلوبـــة لهم في حدود ما يســـمح بـــه النظام ومداومـــة اإلتصال بهـــم لتزويدهم بأخبار 
الجامعـــة أواًل بأول، ومتابعة ما ينشـــر عـــن الجامعة في الصحف المختلفة وعرضه على المســـؤولين 
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وإعـــداد الردود علـــى ما يكون مجانبـــًا للصواب.

• إدارة اإلعـــالم الجديـــد: وتختـــص اإلدارة بتغطية أخبار الجامعة ومناســـباتها ومناشـــطها عبر وســـائل 
اإلعـــالم المختلفـــة، وإصدار نشـــرة إعالمية بالجامعـــة، وكذلك النشـــرات المتعلقة بإبراز النشـــاطات 
التـــي ُتقام بالجامعة، و المتابعة اليومية لما ينشـــر في وســـائل اإلعـــالم المختلفة، وعرض ما يخص 
التعليـــم العالـــي والجامعة بشـــكل خاص علـــى صاحب الصالحية مـــن خالل إصـــدار الملف الصحفي 
الشـــهري، وإعـــداد الـــردود الالزمة حســـب التوجيه، واإلســـهام إعالميًا فـــي المناســـبات والمعارض 

التي تقـــام داخل الجامعـــة وخارجها.

• إدارة نشـــرة الجامعـــة )أصـــداف(: إدارة أصـــداف الجامعـــة وهـــي صحفية شـــهرية تصدر عـــن إدارة 
العالقـــات العامـــة واإلعالم بجامعـــة الدمام، وهي الصحيفة الرئيســـية للجامعة، وقد تأسســـت في 
عـــام 2009م بعـــد فصـــل جامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل عـــن جامعـــة الملك فيصـــل، تحمل 
أصـــداف فـــي طياتها أخبـــار وفعاليـــات الجامعـــة، إضافة إلـــى صفحـــات التغطيات، اإلســـتطالعات، 
التقاريـــر وصفحـــة للـــرأي تعطى فيهـــا الفرصة ألعضـــاء هيئة التدريـــس والطالب وجميع منســـوبي 

الجامعـــة للتعبيـــر عن آرائهـــم بحرية.

• إدارة اإلذاعة والتلفزيون: تختص االدارة القســـم بالتنســـيق مع مؤسســـة اإلذاعة والتلفزيون فيما 
يعـــرض مـــن لقاءات مع كبار شـــخصيات الجامعة، كمـــا تعنى االدارة بالتدريب لشـــغل وظائف مجاالت 
اإلعـــالم المرئي والمســـموع، وتمكين المتدربين على نقل الرســـالة اإلعالمية بـــكل مهنية واقتدار.

� أهداف اإلدارة:

1. التعريف بدور الجامعة ورسالتها األكاديمية والبحثية في خدمة المجتمع.
2. تزويد إدارات الجامعة وكلياتها بحاجات المجتمع الداخلي والخارجي.

3. السعي لبناء صورة إيجابية عن الجامعة في المجتمع.
4. التفاعل مع المجتمع وتلبية إحتياجاته من حيث تزويده بكافة المعلومات والحقائق واإلحصائيات.

5. التواصـــل مـــع وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة للتعريف برســـالة الجامعـــة وأهدافها، وشـــرح البيانات 
التـــي تقـــوم بوضعها، ومـــا تحققه مـــن مزايـــا للمجتمع.

6. تزويـــد وســـائل اإلعالم المختلفـــة باألخبار والفعاليات والنشـــاطات التي تقـــام بالجامعة وعماداتها 
وكلياتها ومختلـــف إداراتها ومراكزها.

� إدارة الشؤون القانونية:

ترتبـــط إدارة الشـــؤون القانونيـــة بســـعادة وكيـــل الجامعة نيابـــة عن معالـــي رئيس الجامعـــة، وتضم 
اإلدارة عـــدد من المستشـــارين المتخصصين في مجال الدراســـات القانونيـــة واألنظمة وذلك للعمل 
علـــى إنجـــاز األعمـــال طبقـــا للنظـــم واللوائـــح، والتعليمات، مـــع القيام بإبـــداء اآلراء في حـــدود تلك 

النظـــم واللوائح.

علـــى اإلدارة القانونيـــة - فـــي ظـــل سياســـة الجامعـــة وضمـــن إداراتهـــا- الوصـــول إلـــى النموذجية 
المطلوبة والريادة المنشـــودة في جميع أعمال الجامعة ونشـــاطاتها باعتبار اإلدارة القانونية المختصة 
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بالمشـــاركة مع باقي إدارات الجامعة ومؤسســـاتها المختلفة بأن تكون جميـــع أعمال الجامعة موافقة 
للنظـــم واللوائـــح، وفي إطار التطبيـــق الصحيح لها، حيث تهـــدف اإلدارة إلى أن تصـــاغ عقود الجامعة 
بطريقـــة نظاميـــة صحيحة وبما يحقق الهدف مـــن إبرامها والثمرة المرجوة منهـــا، وبما يحفظ للجامعة 
حقوقهـــا كاملـــة غير منقوصة.كمـــا تســـعى اإلدارة القانونية إلى أن تكـــون اللوائـــح الداخلية للجامعة 
مســـايرة لألنظمة ومتســـمة بـــروح العدل المنشـــود محققـــة التوازن بيـــن الحقوق والواجبـــات لخلق 
بيئـــة مثلـــى للعمل.وعمـــاًل بمبـــدأ »الوقاية خير مـــن العالج« وســـعيا لتقليـــل المنازعـــات القضائية 
ِقَبـــل الجامعة فـــإن على اإلدارة القانونية أن تأخـــذ على عاتقها عمل دورات قانونية وحلقات نقاشـــية 
بالنســـبة لألمـــور القانونيـــة بمشـــاركة مســـؤولي الجامعـــة، وكذلك عمـــل إصـــدارات قانونية توضح 
النظـــم واللوائـــح لكي تكون أعمـــال الجامعة وقراراتهـــا مطابقة للنظـــم واللوائح.كما تســـعى اإلدارة 
القانونيـــة لمطابقة القرارات اإلدارية -الصادرة عن وحدات الجامعـــة المختلفة-للنظم واللوائح والتنبيه 
إلـــى مـــا قد يعتـــري هذه القـــرارات مـــن مخالفة لتلـــك النظـــم واللوائح. وتهـــدف هـــذه اإلدارة ايضا 
إلـــى تقديـــم االستشـــارات القانونية التي تطلبهـــا منهـــا اإلدارات المختلفة وتحرص بـــأن يكون رأيها 
القانونـــي تفســـيرا صحيحـــا وتطبيقا ســـليما لـــروح األنظمـــة واللوائـــح ونصوصها، وذلـــك في إطار 

ســـعيها أيضا لتقليل النزاعـــات القضائية.

كمـــا عليها الســـعي في تمثيلهـــا للجامعة أمـــام المحاكـــم والجهات القضائيـــة، أن يكـــون عملها بحثًا 
عـــن الحقيقـــة وإعطـــاء الحقوق ألصحابها ومســـتحقيها فال تســـعى إلطالـــة أمد التقاضـــي دون مبرر 
أو مقتضـــى، أو التقاضـــي دون وجـــه حق، وتســـعى اإلدارة في تحقيق ذلك من خـــالل مجموعة من 
المستشـــارين والباحثيـــن القانونييـــن ذوي الكفـــاءة المهنيـــة العاليـــة، يعاونهم في ذلـــك جهاز إداري 
علـــى ذوي الكفاءة.وتهـــدف اإلدارة إلى تكوين مكتبـــة قانونية متكاملة تزخر بأمهـــات الكتب والمراجع 
والبحـــوث القانونيـــة، فضال عن االشـــتراك بالمواقع القانونيـــة المتميزة التي تفيد اإلدارة وتســـاعد 

علـــى االرتقاء دوما بالمســـتوى المهنـــي ألعضائها.

� أقسام اإلدارة ووحداتها:

فـــي إطار ســـعي اإلدارة إلـــى تحقيـــق أهدافها وممارســـة عملها علـــى أفضل وجـــه، وتوزيع العمل 
بين منســـوبيها بما يحقق أحســـن اســـتفادة من خبراتهم، وطاقاتهم يقســـم العمل في اإلدارة على 

قسمين رئيســـيين )هما القســـم القانوني، والقسم اإلداري(.
ويشـــرف علـــى العمل في اإلدارة والتنســـيق بين كال القســـمين وجميع الموظفين المشـــرف على 

القانونية. اإلدارة 

القسم األول: وهو القسم الفني أو القانوني ويضم جميع القانونيين المتخصصين )المستشارين 
والباحثين( باإلدارة،ويقســـم العمل في هذا القسم على وحدات متنوعة وهي:

• وحدة االستشارات القانونية.
• وحدة القضايا.
• وحدة العقود.

• وحدة التحقيقات.
• وحدة البحوث القانونية.

• وحدة التثقيف القانوني.
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أما بالنســـبة للقســـم الثاني: وهو القســـم اإلداري فهو يضم مجموعة من الموظفين ذوي الكفاءة 
والخبـــرة المطلوبـــة في مجال أعمالهم، ويمارســـون عملهم من خالل عدة وحـــدات إدارية وهي:

• الصادر والوارد.
• النسخ.

• العالقات والتنسيق. 

� مهام اإلدارة القانونية: 

1. التحقيق في القضايا المحالة من سعادة وكيل الجامعة ومسائلة المخالفين بالمخالفات اإلدارية 
2. المشاركة في اللجان المشكلة.

3. تقديم الرأي القانوني والنظامي إلدارة الجامعة واإلدارات األخرى.
4. فحـــص التظلمـــات المقدمـــة من منســـوبي الجامعـــة والتي تتعلق بشـــؤونهم الوظيفيـــة وابداء 

الـــرأي لهم.
5. إعداد وصياغة االتفاقيات والعقود التي تكون الجامعة طرفا فيها.

6. متابعة ما يستجد من أنظمة ولوائح.
7. إدارة أعمالها وتوزيع العمل على موظفيها كل حسب اختصاصه.

8. التعـــرف علـــى تجـــارب الجهات المماثلة، ومـــا لديها من آليـــات للعمل القانونـــي والنظامي فيها، 
واالســـتفادة من ذلك.

9. تكويـــن مكتبـــة مرجعيـــة – ورقيـــة، وإليكترونية – تحـــوي جميع األنظمـــة واللوائح، والقـــرارات ذوي 
العالقـــة بعمـــل الجامعـــة، وما يخدم ذلـــك بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة.

10. العمـــل على اســـتقطاب كـــوادر مؤهله لتقديم الخبـــرة القانونية والنظامية على هيئة مســـتمرة, 
أو مؤقتـــة؛ كالـــدورات للعامليـــن والتدريب ونحوها, أو دراســـة قضايا محدودة يحتـــاج فيها إلى خبرات 

محدودة. قانونية 
11. إعـــداد التفســـيرات التطبيقية والتخريجـــات النظامية للوائح واألنظمة عند الحاجـــة للعمل بها، بما 

ال يتعارض معهـــا نصًا أو روحًا.
12. تمثيـــل الجامعـــة أمـــام الجهـــات القضائيـــة فيما يرفـــع ضدها من دعـــاوى. أو ترفعـــه هي لحفظ 

حقوقهـــا، أو دفـــع ضرر طـــارئ عنها.
13. مراجعـــة محاضـــر مجالـــس الكليات والمعاهـــد والعمادات والمراكـــز والصناديـــق والجمعيات، وما 

يحيلـــه إليهـــا رئيـــس الجامعة أو أحـــد الوكالء، وإبـــداء الملحوظـــات النظامية لرئيـــس الجامعة حولها.
14. مراجعـــة الصياغـــة القانونيـــة لجميـــع العقـــود واللوائـــح والقـــرارات التنظيمية، وقـــرارات التأديب 

. ونحوها
15. االشتراك في لجان التحقيق التي يطلب من اإلدارة المشاركة فيها.

16. دراســـة مـــا ُيحـــال إليها مـــن معامالت مـــن قبل رئيـــس الجامعة أو غيـــره من مســـؤوليها, وإبداء 
حيالها. النظامـــي  الرأي 

17. اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة لحفـــظ حقـــوق الجامعة ســـواًء أمام الجهـــات أو األفراد ممـــن يخلون 
وواجباتهم. بالتزاماتهـــم 

18. الموافقـــة علـــى منـــح موظفـــي اإلدارات اإلجـــازات النظاميـــة، على أن تســـتكمل إدارة شـــؤون 
أعضـــاء هيئـــة التدريس والموظفيـــن بالجامعة اإلجـــراءات الالزمة لها وفقًا لنظـــام واإلبالغ عن حاالت 

مباشـــرة العمـــل والتأخيـــر عنه واالنقطـــاع؛ التخاذ ما يلـــزم نظامًا.
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19. اعتمـــاد تقاويـــم األداء الوظيفـــي للعامليـــن بـــاإلدارة القانونية ممـــن هم دون المرتبـــة الثأمن ة 
وإعـــداد تقاويـــم من هم فـــي المرتبة الثأمن ة فما فوقهـــا، والرفع لرئيس الجامعـــة بما يحصل على 

تقدير مرضـــي فما دون.
20. التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي إدارته.

21. االتصـــال المباشـــر بالـــوزارات والمصالـــح الحكومية وغيرهـــا في كل ما يدخل فـــي اختصاصه مع 
مراعاة المســـتوى الوظيفي. 

� إدارة المراجعة الداخلية: 

تتســـم رؤيـــة إدارة المراجعـــة الداخلية بـــأن تكون جميع إجـــراءات العمل في جامعة االمـــام عبدالرحمن 
بن فيصل على أكمل وجه، كما تنتهج اإلدارة مســـلكا للعدالة والشـــفافية وتقويم المســـار وتصحيحه 

ضمـــن منظومة العمل واللوائح والتشـــريعات الُمنِظمة والمعمـــول بها في الجامعة.

� كما تبرز مهام اإلدارة في التالي:

1. تقويـــم أنظمـــة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاســـبي للتحقق من ســـالمتها ومالءمتها 
وتحديـــد أوجـــه القصـــور فيهـــا إن وجدت،واقتراح الوســـائل واإلجـــراءات الالزمـــة لعالجهـــا بما يكفل 

حمايـــة أمـــوال الجهة وممتلكاتهـــا من االختـــالس أو الضياع أو التالعـــب ونحو ذلك.
2. التأكـــد مـــن التزام الجهة باألنظمـــة واللوائح والتعليمـــات واإلجراءات المالية والتحقـــق من كفايتها 

ومالءمتها.
3. تقويـــم مـــدى كفايـــة الخطة التنظيميـــة للجهة من حيث وضوح الســـلطات والمســـؤوليات وفصل 

االختصاصـــات المتعارضـــة وغير ذلك من الجوانـــب التنظيمية.
4. تقويم مستوى إنجاز الجهة ألهدافها الموضوعة وتحليل أسباب االختالف إن وجد.

5. تحديـــد مواطن ســـوء اســـتخدام الجهـــة لمواردها المادية والبشـــرية، وتقديم ما يمكـــن الجهة من 
معالجتها وتالفيها مســـتقبال.

6. فحـــص المســـتندات الخاصـــة بالمصروفـــات واإليـــرادات بعـــد إتمامهـــا للتأكد من كونهـــا صحيحة 
ونظامية.

7. فحص السجالت المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسالمة التوجيه المحاسبي.
8. مراجعة العقود واالتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها.

9. مراجعـــة أعمـــال الصناديق وفحص دفاترها وســـجالتها ومســـتنداتها والتحقق مـــن أن الجرد قد تم 
وفقا للقواعد واإلجـــراءات المقررة.

10. مراجعـــة أعمـــال المســـتودعات وفحص دفاترها وســـجالتها ومســـتنداتها والتحقق مـــن أن الجرد 
والتقويـــم وأســـاليب التخزين قـــد تمت وفقـــا للقواعد واإلجـــراءات المقررة.

11. مراجعـــة التقاريـــر الماليـــة والحســـابات الختاميـــة التـــي تعدهـــا الجهـــة والتأكد من دقتهـــا ومدى 
موافقتهـــا لألنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات والسياســـات التـــي تطبقهـــا الجهة.

12. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة. 
13. قيـــام الوحـــدة باألعمـــال التـــي يكلفهـــا بهـــا المســـؤول األول فـــي الجهـــة وذلـــك فـــي مجـــال 

اختصاصاتهـــا المشـــار إليهـــا فـــي هـــذه الالئحـــة.
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� إدارة المتابعة: 

 تشـــرف اإلدارة علىى قســـمي المتابعة والتحقيـــق، كما تختص اإلدارة بالتأكيـــد على التزام موظفي 
الجامعـــة بالدوام الرســـمي وتطبيـــق الجزاءات علـــى المخالفين، والتحقيـــق معهم، كمـــا تتابع الردود 
علـــى الخطابـــات المرســـلة من معالي رئيـــس الجامعة وبعض المســـؤولين بالجامعـــة، ضمن المهام 

التالية:

1. إجـــراء الرقابـــــــة الالزمــــــة فـــي مختلـــف أقســـام الجامعة، ومـــا يرتبط بهـــا من وحـــدات للتأكد من 
ســـالمة العمـــل وترشـــيد األداء وخدمتــــــه لمـــن يوجه لهم.

2. إجـــراء جــــــوالت متابعة لمختلف وحدات الجامعـــة وإدارتها والوحدات المرتبطة بها للوقـــــوف على 
مواطـــن التميـــز أو القصور وإكتشـــاف حاالت اإلخالل بـــأداء الواجبات الوظيفيـــة أو التراخي في إنجاز 
األعمــــــال بالتعـــاون والتنســـيق مع الجهات المختصـــة في الجامعـــة واقتراح المحفـــزات أو اإلجراءات 

ألي من حـــاالت التميز أو عدم حســـن األداء.
3. مراقبــــــة ســـير العمل في إدارات الجامعة وأقســـامها والوحدات التابعة لها للتأكد من مطابقتــــــه 

لألنظمة واللوائح واإلجـــراءات المتبعة.
4. فحـــص الشكــــــاوي التـــي تحـــال إليهـــا حـــول المخالفات اإلداريـــة والماليـــة وغيرها مـــن المخالفات 

ودراســـتها والعـــرض عن نتائـــج ذلك.
5. إجـــراء التحقيقـــــات األولية أو االشـــتراك فـــي التحقيقات التي تكشـــف عنها الرقابــــــة وفيما يحال 
إليهـــا مـــن رئيـــس الجامعـــة أو مـــا تتلقاه من شـــكاوى مـــن الجمهـــور بعد ثبـــوت جديتها وذلـــك وفقًا 

للتعليمـــــــات المتبعة في هذا الشـــأن.
6. مراقبـــة إنتظـــام دوام موظفـــــــي الجامعـــة والوحـــدات التابعـــة لهـــا، ومتابعة كشوفــــــات حضور 
الموظفيـــن وإنصرافهـــــــم وإجـــراء مـــا يلـــزم حيـــال مـــن يظهر عليـــه قصور فـــي ذلك وإبـــالغ رئيس 

الجامعـــة بذلـــك أواًل بأول.
7. التخاطـــب مع هيئــــــة الرقابـــة والتحقيق في كل ما يختـــص بأعمال الهيئة ذوي العالقــــــة بالجامعة 

وفقًا للصالحيـــات المفوضة.
8. العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجامعة.

9. تنظيــــــم الملفـــات وحفظهـــا والمعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الجامعة بأســـلوب يســـاعد 
على إستخراجها بســـهولة ويسر.

10. تقديم أي مقترحات من شانها تسهيل سير العمل وتحسينـــه في الجامعة.
11. المســـاهمة فـــي تحديث اإلجراءات الخاصة بأعمـــال اإلدارة وتطويرها بالتعاون مـــع إدارة التطوير 

اإلداري.
12. إعـــداد تقارير دورية عن نشـــاطات اإلدارة وإنجازاتهــــــا والملحوظات والتوصيـــات المتعلقة بتطوير 
العمـــل بهـــا ومـــن ذلك: عمـــل إحصــــــاءات شـــهرية وســـنوية عـــن الشـــكاوى والمخالفـــات وتبويبها 

وتحليلهـــا وإســـتخالص النتائـــج والدالئل ورفعها إلى المســـؤول المباشـــر.
13. الموافقة على منح اإلجـــــــازات العادية واإلضطرارية لمنســـوبي اإلدارة على أن تســـتكمل إدارة 

شــــــؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفيـــن اإلجراءات الالزمة.
ــــة فما فوقهـــا وإعتماد  14. إعـــداد تقاويــــــم األداء لموظفـــي اإلدارة لمـــن هـــم في المرتبة الثأمنـ 

تقاريـــر األداء لمـــن هم فـــي المرتبة الســـابقة فما دون.
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� المراقب المالي: 

يختـــص المراقـــب المالـــي بموجب الالئحـــة المنظمة للشـــؤون المالية فـــي الجامعات الصـــادر بقرار 
مجلـــس التعليـــم العالـــي رقـــم 2/6 فـــي 1416/6/11هــ، بالرقابـــة الماليـــة على جميع المســـتحقات 
الماليـــة التـــي تصـــرف من ميزانيـــة الجامعـــة ســـواء للموظفيـــن أو للشـــركات والمؤسســـات التي 
تتعامـــل معهـــا الجامعـــة لتقديـــم الخدمـــات أو تنفيذ المشـــاريع، وال يتم صـــرف أي مبلـــغ مالي من 
ميزانيـــة الجامعـــة إال بعد إجـــازة المراقب المالي وذلك بعـــد التأكد من جميع المســـتندات، يوجد في 
الجامعـــة مراقـــب مالي داخلي ومســـاعد مراقب مالي تـــم تعيينهما من قبل مجلـــس الجامعة وهما 
يختصـــان بالتحقـــق مـــن أعمال الصـــرف والتحصيل طبقـــًا لنظام مجلـــس التعليم العالـــي والجامعات 

ومـــا ورد في هـــذه الالئحة.

� مهام المراقب المالي:

1. التدقيق على عمليات الصرف والتحصيل وتطبيق األنظمة واللوائح ذوي العالقة بها.
2. التأكد من جميع مستندات الصرف، وموافقة صاحب الصالحية لصرف االستحقاق.

3. التأكد من وجود اعتماد للصرف في الميزانية.
4. مراجعة السجالت المحاسبية.

5. جرد الصناديق.
6. االشتراك في لجنة فحص العروض للمنافسات بالجامعة.

7. فحص العهد واألمانات.
8. اإلشراف على عملية جرد المستودعات والتأكد من تطبيق أنظمة وقواعد المستودعات.

9. توقيع أوامر الصرف بعد تدقيق المستندات.
10. توقيع أوامر الدفع بعد تدقيقها التدقيق النهائي.







القطاعات التنظيمية 
التي تتبع وكيل الجامعة
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القطاعات التنظيمية التابعة لوكيل الجامعة

كما يشرف وكيل الجامعة على تنفيذ جميع اإلجراءات المتصلة بعمله من خالل القطاعات التالية:

� وكالة الجامعة لشؤون الطالبات:

الرؤيـــة الرائـــدة من جامعـــة اإلمام عبدالرحمن بـــن فيصل في وجـــود وكالة للجامعة لشـــطر الطالبات 
يعـــد منهـــاًل يانعـــًا ذا أهمية بالغة فـــي تحقيق أقصى درجـــات الرضى لمنســـوبات الجامعة، حيث أن 
العمـــل في وكالـــة الجامعة لشـــؤون الطالبات متعدد الخطـــوط والوجهات وضمـــن فريق يعمل تحت 

منصة رؤية الجامعة ورســـالتها.
ومـــن خـــالل رؤيـــة 2030 المتبلورة فـــي تمكين المـــرأة من دورهـــا الريـــادي القائم على خلـــق التميز 

التنافســـي والمســـتديم مـــن خالل خلـــق بيئة أكاديميـــة حياتية خصبـــة ونافعة للمنســـوبات.

كما تتولى العمادة األهداف التالية:

العمل بروح الفريق والرؤية الواضحة والتفاعل اإلجتماعي والوظيفي.• 
إدارات متميزة باإلبداع والتطوير والتحسين اإلداري.• 
اســـتخدام أســـاليب وأدوات الجـــودة فـــي العمـــل اإلداري للحصـــول علـــى االعتماد المؤسســـي • 

تطبيقاتها. واســـتمرار 
تهيئة المناخ المناسب للطالبات لتحصيلهم العلمي.• 
مساعدة الطالبات في اتخاذ القرارات المؤثرة في مستقبلهم العلمي والمهني.• 
توفير بيئة مناسبة للعمل.• 
تنمية مهارات المنسوبات ورفع كفاءتهن في العمل.• 
بناء عالقات قوية تتميز باإليجابية وتساهم في التواصل داخل وخارج الجامعة.• 
استخدام التقنية ومواكبة التقدم اإللكتروني.• 
وضع السياسات واإلجراءات المنظمة للعمل.• 
حـــل مشـــكالت التواصـــل واالتصـــال بين شـــطري الطـــالب والطالبـــات والوصول إلـــى االكتفاء • 

الذاتـــي على المســـتوى األكاديمـــي والتقنـــي والخدمي.

وكالة شـــؤون الطالبات هـــي المظلة التي احتضنت أقســـام الطالبات بجامعة االمـــام عبدالرحمن بن 
فيصل والتي تأسســـت في عام 1428هـ، وتشـــمل العمادة علـــى الكليات التالية:

- كلية الطب 
- كلية طب األسنان

- كلية العلوم الطبية التطبيقية 
- كلية الهندسة

- كلية التمريض 
- كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

- كلية التصاميم
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- كلية العلوم اإلدارية
- كلية العلوم
- كلية االدب 

- كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل 
- كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 

- كلية المجتمع
- كلية العلوم االدرية بالقطيف

� عمادة الموارد البشرية:

� الرؤية:

تحقيق التميز في إدارة الموارد البشرية محليًا وإقليميًا.

� الرسالة:

استقطاب رأس مال بشري متميز وتطويره لتقديم خدمات فعالة وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

� القيم:

تلتـــزم العمادة بقيم الجامعة: االنتماء، االتقان، روح الفريق، الشـــفافية، التنوع، اإلبداع، المســـؤولية 
االجتماعية.

� األهداف:

• بناء نظام إداري مؤسسي عصري للعمادة.
• تنمية القدرات المهنية واإلدارية لمنسوبي العمادة والجامعة.

• دعـــم التواصـــل االجتماعي لمنســـوبي العمـــادة وتعزيز مشـــاركتهم فـــي البرامـــج المجتمعية من 
فاعلة. شـــراكات  خالل 

• توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة لمنسوبي العمادة.
• المساهمة في تحقيق االستدامة المالية للجامعة.

• التحول إلى نظام الكتروني ذكي والتطبيق الشامل للتعامالت اإللكتروني.

زيـادة نسـبة هيئـة التدريـس مـن حملـة شـهادة الدكتـوراه، وتطويـر مهارتهـم، وتحفيزهـم واسـتبقاؤهم 
األهـداف االسـتراتيجية وفـق الخطـة االسـتراتيجية لجامعـة االمـام عبدالرحمن بن فيصل مشـروع آفاق.
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� إدارة الموارد البشرية:

 تتولـــى هـــذا اإلدارة مهـــام ومســـؤوليات جميع إجـــراءات شـــؤون الموظفين من منتســـبي الجامعة 
الســـعوديين والمتعاقديـــن مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس ومـــن في حكمهـــم الســـعوديين، من حيث 
التخطيـــط واالســـتقطاب واالختيـــار والتعيين واالســـتحقاقات واإلجازات الســـنوية والمرضية واإلعارة 
والتأميـــن الصحي، ويشـــمل ذلك األعمال واإلجـــراءات والقرارات الخاصة بهـــا و بالتعيين وطي القيد 
واإلجـــازات بكافة أنواعها وأوامـــر اإلركاب والبدالت واالنتدابات والمباشـــرة وغيرها من األعمال التي 

تختـــص بها اإلدارة، كما تشـــرف على األقســـام التالية: 

� قسم التوظيف:

 حيـــث يعنى القســـم بوضع البرامج واإلجراءات الشـــاملة والتي تعمل على جـــذب الكفاءات العلمية 
والمهنيـــة مـــن أعضاء هيئـــة التدريس والمحاضريـــن والمعيديـــن للعمل لدى الجامعة مـــن خالل عدد 
مـــن االمتيـــازات الوظيفيـــة أو التعديالت التي تتـــم على بيئة العمـــل أو أدوات العمـــل بحيث تجذب 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والمحاضرين المتميزين إليهـــا، وهذه المراحل تتم من خالل تقديم دراســـات 
ومقترحـــات تطويـــر نحو بيئة عمـــل مميزة، ومن ثـــم تخطيط االحتياجـــات من تلك الكفـــاءات بالتعاون 

مع جميـــع القطاعات وضمن الوصـــف الوظيفي.

� قسم استقطاب أعضاء هيئة التدريس: 
 

حيـــث يتـــم في هـــذه المرحلـــة اســـتقطاب واالختيـــار ألعضاء هيئـــة التدريـــس ضمن آليـــات واضحة 
وشـــفافة، واســـتبقاء أعضـــاء هيئة التدريـــس والمحاضرين والمعيديـــن مؤهليـــن والمحافظة عليهم 
بمـــا ينعكـــس إيجابًا على جودة العمليـــة التعليمية والخدمات االمقدمة وبمـــا يحقق التميز في األداء، 
ومـــن ثـــم تعيينهم ومتابعـــة جميع إجـــراءات تعيينهـــم وتوظيفهم بمـــا يحقق األهداف المرســـومة، 
ومتابعـــة تقييم أداء أعضاء هيئـــة التدريس والمعيدين الجدد وتثبيتهـــم إذا ثبت تقديرهم في العمل 

بدرجـــة ممتـــاز، ومتابعـــة جميع اإلجـــراءات والقرارات الخاصـــة بالتوظيف وطي القيد والمباشـــرة.

� إدارة شؤون الموظفين:

تتولـــى هـــذا اإلدارة مهـــام ومســـؤوليات جميع اجراءات شـــؤون الموظفيـــن من منتســـبي الجامعة 
الســـعوديين والمتعاقدين، من حيث اإلجازات الســـنوية والمرضية واإلعارة والتأمين الصحي، واتخاذ 
إجـــراءات صرف الرواتـــب واألجور والبدالت والعالوات وتنظيمها ويشـــمل ذلـــك األعمال واإلجراءات 
والقـــرارات الخاصـــة بها و بالتعييـــن وطي القيد واإلجـــازات بكافـــة أنواعها وأوامـــر اإلركاب والبدالت 

واالنتدابـــات والمباشـــرة وغيرها مـــن األعمال التي تختص بهـــا اإلدارة، كما تشـــرف اإلدارة على:

� إدارة التشكيالت اإلدارية:

مـــن خـــالل متابعة إجـــراءات تعيين الموظفين ضمن المســـابقات أو ترشـــيحات وزارة الخدمة المدنية، 
وفتح ملفات وســـجالت يدويـــة والكترونية لهم ومتابعة تقييم عملهم خالل مدة التجربة، واســـتكمال 

التعيين.  المطلوبة لعملية  األوراق 
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ويتولـــى هـــذا اإلدارة مهام تســـجيل جميع القرارات )تعييـــن، ترقية، نقل خدمات، طـــي القيد بأنواعه 
بالحاســـب اآللـــي(، وإدخال البيانـــات ومتابعة حركة الوظائف على جدول التشـــكيالت، من اســـتحداث 
أو إلغـــاء أو تحويـــر أو أي قـــرار إداري لـــه تبعـــات ماليـــة، والمراجعـــة والتدقيـــق على الجـــدول والحصر 
والمطابقـــة والمشـــاركة فـــي الوظائف التـــي تخضع للمنافســـة عليهـــا، والترقيات، وإدخـــال بيانات 
جميـــع وظائف منتســـبي الجامعة الشـــخصية والوظيفية بالحاســـب اآللي، ومراجعتهـــا وتدقيقها بما 
يتناســـب والموظفين الفعليين الشـــاغلين لها، وإعداد التقارير الالزمة لحصر الشـــواغر على الجدول، 
ومطابقـــة جميـــع الوظائف مع وزارة الخدمة المدنية وتزويدهم بجميـــع مايحتاجون من قرارات وبيانات 
خاصـــة بالموظفيـــن والوظائف، وحجز الوظائف للتعيين والترقية لقســـم الســـعوديين والمتعاقدين، 
وتزويد لجنة الترقيات بالمســـتحقين للترقية وكذلك تزويدهم بالوظائف الشـــاغرة، وتســـجيل وظائف 
الجامعـــة المحدثـــة والمعدلـــة فـــي ميزانيـــة كل عـــام وترتيبهـــا وترقيمهـــا، وترميزها وتبليغهـــا لوزارة 
الماليـــة ووزارة الخدمـــة المدنية ومتابعة تســـجيلها، ومتابعة برنامج شـــؤون الموظفين مع المبرمجين 
وتســـجيل المالحظـــات، وإعـــداد المكاتبـــات والرد علـــى االستفســـارات المطلوبة عن كافـــة األعمال 

اإلدارة. المتعلقة 

� إدارة الجوازات:

تتولـــى هـــذه اإلدارة القيـــام بتنفيـــذ كافة اإلجـــراءات الخاصـــة بأمور جـــوازات منســـوبي الجامعة من 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومن فـــي حكمهم وما يشـــمله ذلك من اســـتكمال اإلجـــراءات الخاصة بمنح 
طلبـــات تجديـــد اإلقامات وتأشـــيرات الخـــروج والعودة لهم ولمن علـــى كفالتم وأوامـــر اإلركاب وذلك 
وفقـــًا لألنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات الصادرة بهذا الشـــأن، ومـــا يتطلبه ذلك من تدقيـــق ومتابعة 
تنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات ذوي العالقة فـــي الجامعة فيمـــا يدخل ضمـــن اختصاصها، وتبـــرز مهام 

إدارة الجـــوازات ألعضـــاء هيئه التدريس فـــي التالي:
 

اســـتالم و تســـليم تذاكر الســـفر ألعضـــاء هيئه التدريـــس، وإعداد إســـتمارات خروج و عـــوده أو خروج 
نهائـــي لهم. 

إصـــدار إقامـــات جديـــده وتجديدها لهم وأفـــراد عائالتهم، وإعداد طلبـــات الزياره وتمديد فتـــرة الزياره 
و اإلســـتقدام ألفراد العائلة.

إعداد خطابات للمستشفيات لمنح تقارير طبيه للمستجدين.
إعداد خطابات إلصدار أوامر اإلركاب و تذاكر السفر أو التعويض عن تذاكر السفر.

إصدار تعاريف خاصه بشؤون الجوازات.
إعـــداد خطابات لمطار الملك فهد الدولي لتســـهيل خروج منتســـبي الجامعة وأعضـــاء هيئه التدريس 

من المطـــار بعد عودتهم.
إضافـــه تابعيـــن أو فصلهـــم من إقامة عضو هيئه التدريس، وإســـتخراج تأشـــيرة الخـــروج والعودة عن 

طريـــق خدمة مقيم.

� إدارة التأدية والرواتب والبدالت: 

تتولـــى هذا اإلدارة اســـتالم واســـتكمال وتنفيذ جميع القـــرارات والخطاباتات والتعاميـــم ذوي الصلة 
بصـــرف مســـتحقات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومن فـــي حكمهم، بمـــا في ذلـــك الرواتب الشـــهرية 

والبـــدالت والمكافـــأت وغيرهـــا من المســـتحقات، ضمن المهـــام التالية:
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إعـــداد وتأديـــة رواتب ومكافـــآت أعضاء هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمهم والبدالت المســـتحقة • 
. لهم

صـــرف حقـــوق أعضاء هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمهم المحاليـــن منهم على التقاعد، و حســـم • 
األقساط الشـــهرية للتقاعد.

إعـــداد بيانات بالحســـميات ضمن خالصة الراتب، وعمـــل بيانات بالحســـميات التقاعدية للموظف • 
المســـتقيل الـــذي لم يكمل ســـنة التجربة لتقديمها لمصلحة معاشـــات التقاعـــد إلعادتها له.

تنفيذ أوامر الحسم الشهرية على الموظفين المتغيبين بدون عذر من صاحب الصالحية.• 
إعـــداد شـــهادة إخـــالء الطـــرف ألعضاء هيئـــة التدريـــس ومن فـــي حكمهـــم المنقوليـــن للجهات • 

األخرى.
صـــرف مســـتحقات من يتـــم تكليفهم بالعمل خارج أوقـــات الدوام الرســـمي واالنتدابات وبدالت • 

طبيعـــة العمل وإعـــداد أوامر الصرف بعد إتمـــام المهمات.
الرد على إستفسارات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالرواتب والبدالت والمكافآت.• 

� إدارة السجالت والملفات واالرشيف: 

تتولـــى هـــذا اإلدارة اإلشـــراف على جميـــع الســـجالت اليدويـــة وااللكترونيـــة والملفات الشـــخصية 
ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس الشـــخصية والمكتوم، واألرشـــيف الخاص بـــاإلدارة ومتابعة جميـــع الوثائق 
المتعلقـــة بملفات أعضاء هيئـــة التدريس الذين هم على رأس عملهم، وملفـــات المنتهية خدماتهم.

� اإلدارة العامة للمشاريع والخدمات العامة:
 

رؤيـــة اإلدارة »التميـــز والكفـــاءة والفاعليـــة في اإلدارة واإلنشـــاء للمشـــاريع والخدمـــة العامة تحقيقا 
مثلى«. مكانيـــة  لبيئة 

رســـالة اإلدارة »تعزيـــز اإلدارة بخبـــرات هندســـية متميزة، وتأهيـــل وتطوير مهارات منســـوبي اإلدارة 
من مهندســـين وفنييـــن واســـتبقائهم المحافظة عليهـــم بما يحقق رؤيـــة اإلدارة«.

وتتحقق أهداف اإلدارة باالمور التالية:

إدارة مشاريع الجامعة والمدينة الجامعية بكفاءة وجودة في مجال اإلدارة واإلنشاء.• 
تعزيز دور الجامعة من خالل بناء كيان قادر ذوييا على إدارة مشاريعها وخدمة المجتمع المحلي.• 
اســـتقطاب الخبراء المتميزين في مجال إدارة المشـــاريع واإلســـتفادة مـــن جهودهم في توطين • 

المعرفة التخصصية ذوي العالقة بالمشـــروعات.
العمـــل على رفع كفاءة اســـتثمار الموارد البشـــرية والماديـــة المتاحة، لصالح المشـــروعات الحالية • 

والمستقبلية.
المســـاهمة الفاعلـــة فـــي تذليل كافة الصعوبـــات التي تعترض إنجاز المشـــاريع أو تســـاهم في • 

الخفض مـــن جودتها.

حيث تتحقق تلك األهداف من خالل اإلدارات التالية:
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� إدارة المشاريع والخدمات العامة:

تختص اإلدارة العامة للمشـــاريع والخدمات العامة بتصميم المشـــاريع وإعداد مواصفاتها واإلشـــراف 
علـــى تنفيذها وتقـــوم بأعمال الصيانة والنظافة والبســـتنة بحيـــث تهيئ البيئة التعليمية المناســـبة 
لطلبـــة الجامعـــة، كما تقوم االدارة بأعمال توســـعية في المبانـــي من أجل تغطيـــة احتياجات الجامعة 
نتيجـــة زيـــادة الكليات وأعداد الطـــالب والطالبات إضافًة الى قيـــام اإلدارة بأعمـــال الترميم و الصيانة 

لبعـــض مبانـــي الجامعة بحيـــث توفر بيئة تعليميـــة جيدة تتفق مع تطلعـــات الجامعة.

حيث تشرف اإلدارة على األقسام التالية:

قسم المشاريع والخدمات العامة:
 حيث يتولى القســـم اإلشـــراف على جميع المشـــاريع الجامعية والخدمات المقدمة لها، واإلشـــراف 

على مشـــاريع كليـــات الفروع، من حيـــث جاهزيتها وتحقيقها لمعاييـــر ضمان الجودة.

قسم االستشارات الهندسية:
 حيـــث يعنى هذا القســـم بمتابعة المشـــاريع الهندســـية في الجامعـــة وكليات الفـــروع وتقديم الرأي 
واالستشـــارات الهندســـية في المشـــاريع التي تقوم بها الجامعة، لتطوير بنيتها التحتية واالنشائية.

قسم التطوير والتخطيط:
حيـــث يعنى هذا القســـم بحصر جميع المنشـــآت الخاصة بالجامعية والمشـــاريع القائمـــة عليها، ومن 
ثـــم تقديم الدراســـات الالزمة لتطويرها وتحديثها بمـــا يتالئم وتحقيقها معايير الجـــودة وتلبية حاجات 

الجامعـــة، والعمل علـــى االحتفاظ بالوثائق والمرفقـــات الخاصة بها.

� إدارة التشغيل والصيانة:

 تهـــدف إدارة التشـــغيل والصيانـــة الى تقديـــم أفضل الخدمـــات المتعلقـــة بالصيانـــة العامة لجميع 
المبانـــي بالجامعـــة وفروعها، من حيـــث الترميمات الالزمة واإلشـــراف على الشـــركات المتعاقدة مع 

الجامعـــة، وصيانة جميـــع المكيفات والمصاعـــد والمركبات الخاصـــة بالجامعة.

تشرف اإلدارة على األقسام التالية:

قسم هندسة المرافق:
 قســـم متخصـــص يســـاهم فـــي إيجـــاد بيئـــة مناســـبة للتعليـــم والتعلم وهـــى منظومة هندســـية 
متكاملـــة مختصة فـــي أعمال التصميم وإعداد العقود واإلشـــراف على تنفيذ المشـــاريع اإلنشـــائية 
والمرافـــق والخدمـــات الهندســـية والزراعـــة التجميلية، وكذلك اإلشـــراف على صيانة المنشـــأت في 
مواقـــع الجامعـــة وفروعهـــا، وكذلك متابعة تنفيذ تشـــغيل تلـــك المباني والمحافظة علـــى الخدمات 
الموجـــودة بهـــا حيـــث أن القســـم يتعامل مـــع مباني الجامعـــة كثروة وطنيـــة ويجـــب المحافظة على 

هـــذه الثروة وإســـتغاللها االســـتغالل األمثل.
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قسم الصيانة: 
حيـــث يعتبـــر قســـم الصيانـــة حيـــوي باعتبـــاره بوابة األمـــان لبيئـــة الجامعة، من خـــالل إجـــراء الصيانة 
لجميـــع مرافـــق الجامعة والفـــروع من صيانة )الميكانيك، ســـباكة، نجارة، حدادة، كهربـــاء، بالط، جدران، 
طـــالء مواقف الســـيارات واألرصفة والمباني،(، وتشـــمل متابعـــة الصيانة في الجامعـــة على النحو 

التالي:
الصيانة العامة بالجامعة وتشمل )المرافق العامة، التكييف، اآلالت المكتبية(.• 
الصيانة والخدمات بالمجمع السكني.• 
الصيانة والخدمات بكلية طب األسنان.• 
الصيانة والخدمات بالمركز الترفيهي.• 
الصيانة والخدمات بالكليات الصحية.• 
الصيانة و الخدمات بكليات الفروع.• 

قسم التشغيل:
يهـــدف القســـم إلى تشـــغيل أجهزة الجامعـــة الميكانيكيـــة والكهربائية بكفـــاءة عالية ليتم االســـتفادة 
القصـــوى مـــن كافـــة تجهيزاتهـــا وتوفير الدعم الفنـــي الالزم لما تحتاجـــه مرافق الجامعـــة في الوقت 
المناســـب بالتنســـق مع إدارة الصيانة، وكذلك إكســـاب الكفاءات الســـعودية الخبرة الالزمة في مجال 

التشـــغيل وتوفيـــر جميع المتطلبـــات الالزمة لديمومتهـــا وبقائها تعمل عنـــد الحاجة لها.

قسم النظافة وصحة البيئة:
يتضـــح هـــدف إدارة النظافـــة فـــي االرتقـــاء بمســـتوى النظافـــة فـــي جامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بـــن 
فيصـــل والفـــروع وشـــطر الطالبـــات والســـكن الداخلـــي والكليـــات الصحيـــة والمســـاهمة فـــي توفيـــر 
ـــزوار علـــى  ـــات وال ـــة بمـــا يحقـــق رضـــا منســـوبي ومنســـوبات الجامعـــة والطـــالب والطالب ـــة الصحي البيئ

ـــد ســـواء. ح

� إدارة الخدمات المساندة:

 تهدف االدارة لخلق نشـــاطات وبرامج ترفيهية، واقتراح مشـــاريع اســـكان، تعـــود بالنفع على الجامعة 
مـــن جهـــة ومنتســـبيها مـــن جهـــة أخـــرى، كمـــا تتطلـــع االدارة الـــى جعـــل بيئة العمـــل أمنـــة وصحية 

ومســـتمرة، ومتميـــزة بروعـــة المكان وجمـــال الطبيعة. 

تشرف اإلدارة على األقسام التالية:

قسم اإلسكان:
يعمـــل قســـم االســـكان على تنفيـــذ األنظمـــة والتعليمـــات والقـــرارات الحكومية المتعلقة بإســـكان 
منســـوبي الجامعـــة مـــن الفئات التي نصـــت عليها اللوائـــح والتعليمات، والعمل على إنشـــاء برنامج 

عمـــل منظم ومتكامـــل لعمليات التســـكين، واالحتياجـــات الالزمة للوحدات الســـكنية.

قسم المراكز الترفيهية:
 يتولـــى القســـم متابعة جميع النشـــاطات ومخرجـــات األعمال الصـــادرة عن المراكـــز الترفيهية التابعة 
لجامعـــة الدمـــام، )مركـــز الترفيهي في البحـــر، المالعب الرياضية، والمســـبح في كلية طب االســـنان 
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وفي المجمع الســـكني(.

قسم الحركة: 
يتولـى القسـم متابعـة تأميـن وسـائل النقـل للطـالب والطالبـات وأيضـا لمنسـوبي الجامعـة وزوارهـا 
وتنفيـذ المهمـات المتعلقـة بنقـل هيئـة أعضـاء التدريـس من المطـارات الدولية والداخلية ذهابـًا وإيابًا.

� اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية:

رؤية اإلدارة »إدارة ميزانية الجامعة بكفاءة وفاعلية بما ينعكس ايجابًا على خططها التطويرية«.
رســـالة اإلدارة »إدارة مميـــزة وقادرة علـــى تلبية اإلحتياجـــات الفعلية للجامعة بما يحقيـــق التوازن بين 

األهداف االســـتراتيجية واإلمكانيـــات المالية المتاحة«.

تتولى اإلدارة تحقيق األهداف التالية:

1. إعـــداد مشـــروع ميزانيـــة الجامعة الســـنوية بكفـــاءة وفاعلية ووفقـــًا لألهداف المرســـومة )الخطة 
الخمســـية( واالحتياجـــات الفعليـــة للجامعـــة، وطبقًا للنمـــاذج التي تصدرهـــا وزارة الماليـــة واالقتصاد 

الوطني. 
2. التنســـيق مع كافة قطاعات الجامعة المختصة بإعداد مشـــروع الميزانية، او إعادة جدولة المشـــاريع، 

وتضمينها للخروج ميزانية ســـنوية تلبي كافـــة االحتياجات الفعلية للجامعة.
3. إعداد جداول تنفيذ خطط قطاعات الجامعة بما يتفق والميزانية المقرة.

4. المســـاهمة الفاعلـــة فـــي تذليـــل كافة الصعوبـــات التي تعترض تلبيـــة حاجة الجامعة مـــن الموارد 
الماليـــة لتنمية المشـــاريع التطويرية.

وتتحق تلك األهداف من خالل مهام اإلدارات التالية:

� إدارة التخطيط: حيث تبرز مهام اإلدارة في التالي:

1. إعـــداد الخطـــة الخمســـية لتنميـــة الجامعـــة والبرامج الزمنيـــة المتعلقـــة بتنفيذ الخطط التشـــغيلية 
المعتمـــدة حـــال تبليغها مـــن وزارة االقتصـــاد والتخطيط. 

2. تخطيـــط القـــوى العاملـــة وتقديـــر احتياجـــات الجامعـــة مـــن األفـــراد ذوي المهـــارات والتخصصات 
المحـــددة فـــي فتـــرة زمنيـــة مقبلـــة وتحديد أفضـــل الســـبل والمصـــادر لتوفيـــر تلـــك االحتياجات. 

3. إعـــداد التقريـــر الســـنوي لمتابعـــة تنفيـــذ الخطة وفقـــا لمتطلبـــات وزارتـــي االقتصـــاد والتخطيط 
العالي. والتعليـــم 

4. إعـــداد التقريـــر الســـنوي عن أوجه نشـــاطات وإنجـــازات الجامعة خـــالل العام الدراســـي وإقراره من 
مجلـــس الجامعة لكـــي يقوم برفعه إلـــى مجلس التعليـــم العالي. 

5. القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها وتدخل في مجال اختصاصاتها.

� إدارة الميزانية: تعمل اإلدارة على تحقيق المهام التالية:

1. دراســـة مشـــاريع الميزانيـــة المقدمـــة مـــن كافة قطاعـــات الجامعة ومناقشـــتها قبـــل إدراجها في 
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مشـــروع الميزانيـــة العامة.
2. إعداد مشـــروع ميزانيـــة الجامعة بأبوابه األربعـــة )الرواتب والبدالت واألجور – النفقات التشـــغيلية 
– برامـــج وعقـــود التشـــغيل والصيانة والنظافـــة – المشـــاريع( لعرضه على مجلـــس الجامعة وموافاة 

به.  المالية  وزارة 
3. إعـــداد كافـــة المعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة بمشـــروع ميزانيـــة الجامعـــة بأبوابـــه األربعة وفق 

التعليمـــات والنمـــاذج الصـــادرة مـــن وزارة الماليـــة في هذا الشـــأن. 
4. مناقشـــة مشـــروع الميزانية مع وزارة المالية والرد على أي استفســـارات وموافاتها بأي معلومات 

أو إيضاحات إضافية حول المشـــروع. 
5. تبليـــغ المخصصات المالية لبنود وبرامج مشـــروعات الميزانية الســـنوية المعتمـــدة للجامعة وذلك 

إلى كافة جهـــات الجامعة. 

� إدارة االرتباط: تعمل اإلدارة على تحقيق المهام التالية:

1. تنفيـــذ االرتباطـــات الماليـــة لجميـــع أبواب الميزانيـــة مع مراعاة ضـــرورة االرتباط مســـبقا قبل إجازة 
أي صـــرف أو تســـوية على حســـاب المصروفات.

2. إعداد خطة الصرف لتوزيع بنود وبرامج ومشروعات األبواب األربعة للميزانية. 
3. رفـــع تقريـــر دوري لرئيـــس الجامعة عـــن متابعة الصـــرف على أبواب الميزانية بالتنســـيق المباشـــر 

مع اإلدارة الماليـــة بالجامعة. 
4. االشـــتراك فـــي إعـــداد نمـــاذج تحويـــر وظائف التشـــكيالت اإلداريـــة والفنيـــة بالجامعـــة التي يتم 

الخدمـــة المدنية.  لـــوزارة  رفعها 
5. المشـــاركة فـــي إعـــداد تصنيف وترميـــز الوظائـــف المعتمدة بتشـــكيالت أعضاء هيئـــة التدريس، 

المدرســـين، اإلداريـــة والفنية، الصحيـــة، المســـتخدمين، العمال. 
6. المتابعـــة المســـتمرة لتحفيـــز اإلدارات بالجامعـــة على ســـرعة إنهاء إجـــراءات المعامـــالت المرتبط 

عليهـــا حتـــى يتم صرفهـــا قبل إيقـــاف الصرف علـــى بنـــود الميزانية. 
7. إعداد الدراسات والمذكرات المالية المحولة لإلدارة من قبل اإلدارة العليا للجامعة. 

8. إعـــداد المذكرات الماليـــة الالزمة إلصدار القـــرارات الوزارية للمناقالت بين بنود وبرامج ومشـــاريع 
ميزانيـــة الجامعة القيـــام بأية أعمال أخرى تـــوكل إليها وتدخل في مجـــال اختصاصاتها.

� إدارة االحصاء: حيث تختص اإلدارة بالمهام التالي:

1. جمـــع وتدقيـــق وتصنيـــف وعـــرض البيانات اإلحصائيـــة الخاصة بكل مـــا يتعلق بنشـــاطات الجامعة 
المختلفـــة وإجراء التحليـــل اإلحصائي. 

2. إعـــداد الكراســـات اإلحصائيـــة الدوريـــة وفقـــًا للنمـــاذج المبلغـــة مـــن وزارة التعليم العالـــي لطلبة 
الجامعـــة والقـــوى العاملة. 

3. تزويد الجهات المعنية والرسمية بالبيانات واإلحصائيات والمعلومات الخاصة بالجامعة. 
4. إعـــداد التقريـــر الســـنوي عن أوجه االحصـــاءات المنجزة للجامعـــة خالل العام الدراســـي وإقراره من 

مجلـــس الجامعـــة لكي يقوم برفعـــه إلى مجلس التعليـــم العالي. 
5. القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها وتدخل في مجال اختصاصاتها.
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� اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية:
 

رؤيـــة اإلدارة »أتمتـــة جميع اإلجـــراءات الماليـــة وتقديم كافة الدعـــم المالي لجميع قطاعـــات الجامعة 
حســـب االنظمـــة واللوائـــح والتعليمات الُمنِظمة للعمل بأســـرع وقـــت وأقل جهـــد وتكلفة ممكنة.

رســـالة اإلدارة »تحقيق مســـتوى عالي مـــن الكفاءة والفاعليـــة لتقديم أفضل الخدمـــات المالية لكافة 
منســـوبي الجامعة، وصـــواًل لمكانة مرموقة بيـــن الجامعات المحلية واإلقليميـــة و العالمية.

تتولى اإلدارة تحقيق األهداف التالية:

1. اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ البرامـــج المالية في ضـــوء الخطة العامـــة للجامعة ووفًقا للنظـــم واللوائح 
الموضوعـــة في هذا الشـــأن. 

2. اإلشـــراف على تطبيـــق كافة األنظمة واللوائـــح المالية الخاصة بالجامعة، والتأكـــد من أن ذلك يتم 
وفعالية.  بكفاءة 

3. التنســـيق بيـــن الجامعـــة وكافـــة األجهـــزة الحكوميـــة ذوي العالقة في المســـائل المشـــتركة فيما 
يتعلـــق بالشـــؤون كـــوزارة الماليـــة، ووزارة التخطيط، وديـــوان المراقبـــة العامة. 

4. اإلشراف على أعمال مستودعات الجامعة ومراقبة المخزون، بما يضمن كفاءة فاعليتها.
5. إدارة امـــالك الجامعـــة وصيانتها واســـتغالل اســـتثمارها بالشـــكل األمثـــل بما يعـــود بالنفع على 

ومنســـوبيها. الجامعة 

وتتحقق اهداف اإلدارة من خالل اإلشراف على اإلدارات التالية:

� إدارة أمالك الجامعة: تختص اإلدارة بالمهام التالية:

1. حفظ وتوثيق جميع األوراق والمـستندات الــشرعية المتعلقة بــأمالك الجـامعة.
2. المــشاركة في اللجـــان المـــشكلة لـتــأجير أو إعارة أراضـي الجـامعــة للـغــير.
3. المشــاركة في لجــان الجـرد السنوية لممتلكـات الجامعة الثابتة والمنقولة.

4. تعمل على مراجعة الـدوائـــــر الحكوميــة ذوي االختــصـاص لمتابعة المعـامالت الرســميـة باإلضافة 
إلى إعداد الخطاباتــــات الرسمية والرد عليها في حدود االختصــــاص.

� اإلدارة المالية: وتحقق المهام المناطة بها من خالل األقسام التالية:

قسم المدفوعات: 
يختص القسم بتدقيق ومراجعة النفقات، ويشرف القسم على الشعب التالية:

• شـــعبة التدقيق، حيث تختص الشـــعبة بتدقيق ومراجعة جميع النفقات علـــى جميع أبواب الميزانية 
والتـــي تـــرد إلـــى اإلدارة المالية مباشـــرة مـــن مســـتخلصات وغيرها، وإعـــداد مذكـــرات الصرف على 

المســـتندات المدققة المكتملـــة والجاهزة للصرف.

قسم المحاسبة: 
يختـــص القســـم بتدقيـــق ومراجعـــة أذون الصـــرف التي ترد لـــإلدارة مـــن اإلدارات األخرى، ويشـــرف 

القســـم على الشـــعب التالية:
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• شـــعبة النفقـــات، وتختـــص بإعداد أذون الصرف للمعامـــالت الواردة من وحـــدة التدقيق بعد إكتمال 
تدقيقهـــا من وحدة التدقيق، تســـجيل بيانات الشـــركات في النظـــام المالي، متابعـــة خطابات التنازل 

للمشاريع.
• شـــعبة الســـجالت، وتختـــص بإدخال بيانات ســـندات الصرف وســـندات القيد في شاشـــات النظام 
المالي المبرمج، تســـجيل جميع مســـتندات الصرف واإليراد والتســـويات القيدية في اليومية العامة 
وســـجالت األســـتاذ العام واألســـتاذ المســـاعد، ترحيل جميع المستندات المســـجلة في اليومية إلى 
الدفاتـــر والســـجالت التحليليـــة، إعـــداد التقاريـــر الماليـــة الدورية والتقاريـــر المطلوبة )كشـــف التوازن 
نمـــوذج 19، نموذج 2. كشـــف بالعهـــد تحت التحصيل – كشـــوف األمانات(، إعداد أوامـــر الدفع، قطع 
الحـــواالت، وإعـــداد أوامـــر القبض الموجهه للصنـــدوق، متابعـــة الضمانات من حيث تجديـــد تواريخها 
واإلفـــراج عنهـــا عند إنتهاء الغرض منهـــا، إعداد الحســـابات الختامية للجامعة، والقيام بالجرد الشـــهري 

للصنـــدوق والمطابقة معه.
• شـــعبة المراجعـــة المحاســـبية، وتختص بمراجعـــة جميع المدخـــالت والتأكد من صحتهـــا ومطابقتها 
مـــع المســـجل في اليوميـــة العامة، مراجعة القيود المحاســـبية والتســـويات التي تعد في القســـم، 
التأكـــد مـــن صحة النمـــاذج التي تعد وترســـل للجهـــات الخارجيـــة مثل ديـــوان المراقبة العامـــة ووزارة 
الماليـــة، تدقيق ومراجعة قيود التســـوية التـــي ترد لإلدارة من اإلدارات األخرى، المشـــاركة في إعداد 
الحســـابات الختامية، المطابقة مع )وزارة المالية ] حســـاب جاري المالية [ – مصلحة معاشـــات التقاعد 

– التأمينـــات اإلجتماعيـــة – صنـــدوق التنمية العقاري – بنك التســـليف – وغيرها(.

قسم الحسابات المستقلة، ويختص القسم بالمهام التالية:
1. تدقيـــق ومراجعـــة مصروفـــات وإيـــرادات جميع حســـابات األنشـــطة الممولـــة من خـــارج الميزانية 

كالـــدورات والنـــدوات والمؤتمـــرات واألبحاث واالستشـــارات وكراســـي األســـتاذية.
2. إعداد أذون الصرف والقيود المحاسبية الالزمة إلثبات عمليات الصرف واإليراد.

الصندوق، ويختص بالمهام التالية:
1. المســـؤولية التامة عن الســـلفة المســـتديمة التي بحوزة أمين الصندوق من استعاضات وتسجيل 

التسويات.
2. التسجيل ومتابعة حساب المستحقات للجامعة.

3. استالم اإليرادات وإيداعها في مؤسسة النقد حسب التعليمات.
4. إدخال جميع بيانات سندات القبض في النظام المالي في الحاسب اآللي.

5. تسجيل ما يتم استالمه من شيكات في حساب الصندوق.
6. طباعة الشيكات المسحوبة والخاص بالحواالت.

7. متابعة تسجيل جميع معامالت السلف في السجل الخاص بها.
8. ادخال بيانات التحويل السريع في النظام.

9. استالم وتسليم الشيكات الوزارية وإدخال بياناتها.

� إدارة مراقبة المخزون: 
تقوم اإلدارة بالمهام التالية:

1. مسك بطاقات مراقبة الصنف مناظرة لبطاقات الصنف في المستودعات بهدف الرقابة على حركة 
األصناف في المستودعات ويتم القيد فيها من واقع المستندات المؤيدة لالستالم أو الصرف.

2. مســـك بطاقـــات عهـــدة األصنـــاف المســـتديمة المصروفة كعهدة شـــخصية للموظفيـــن وكذلك 
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المصروفـــة عهدًا لـــإلدارات واألقســـام والمواقع.
3. حفظ المستندات المؤيدة للقيود.

4. القيام بكل مايتعلق بإجراءات وضبط قيود حركة األصناف في البطاقات.
5. إجـــراء مطابقـــة على فتـــرات دورية للقيود الواردة فـــي بطاقات مراقبة الصنف علـــى تلك الواردة 

في بطاقات الصنف لدى المســـتودعات.
6. حصـــر ومتابعـــة األصناف التي يتقرر إصالحهـــا أو منحها أو بيعها أو إتالفهـــا بموجب تقارير دورية 

ترســـل لإلدارة العامة.
7. إجراء الدراســـات الالزمة لتحديد مســـتويات التخزين المناســـبة وتحديد الكميات االقتصادية لتجنب 
النقـــص أو الزيـــادة في األصناف المخزونة ومســـتويات التخزين ثالثة هـــــــي: )أ- الحد األدنى ب- حد 

الطلـــب ج- الحد األعلى(.
8. تزويـــد الجهـــات ذوي العالقـــة بالبيانات والمعلومات المســـتودعية الالزمة في حـــال حدوث عجز أو 

فقـــد أو تلـــف أو غير ذلك )كتقدير االحتياجات الســـنوية 
9. االشـــتراك مـــع لجان في تحديد المعـــدالت الخاصة بتموين المســـتودعات والقطاعات التابعة ومع 

لجان أخرى حســـب الحال.
10. فحص البيانات الخاصة بالراكد والمكدس من المخزون وإبداء التوصيات بشأنها.

11. تقرير ما يلزم بشأن تخزين األصناف أو صرفها مباشرة.
12. إجـــراء مطابقة شـــهرية لألرصـــدة الفعلية لبعض األصناف في المســـتودعات مـــع ما يقبلها من 

أرصدة مســـجلة فـــي بطاقات مراقبة الصنـــف للتحقق من انتظام تســـجيل القيود.
13. الحد من عدد األصناف المتشـــابهة وفقًا للمقاييس التي تضعها الهيئة الســـعودية للمواصفات 

والمقاييس.
14. إعـــداد بيانـــات جرد عـــن قيمة العجز والزيـــادة في أرصدة األصنـــاف من واقع اســـتمارات وتقارير 

لجان الجـــرد أو تقارير ديـــوان المراقبة العامة.
15. دراسة تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالي.

� إدارة االتصاالت االدارية: 
تقوم اإلدارة بالمهام التالية:

1. اســـتالم واســـتقبال جميـــع المعامـــالت والمراســـالت الـــواردة للجامعـــة وإنهـــاء اجـــراءات قيدها 
وتحويلهـــا للـــوكاالت والعمادات والكليـــات والفـــروع واإلدارات العامة المعنية وحســـب االصول، مع 

مراعـــاة عـــدم االفصـــاح عن الخاصيـــة او الســـرية منها إال مـــن ذوي االحقيـــة بذلك. 
2. استالم جميع المعامالت والمراسالت الصادرة وتسجيلها وإرسالها لوجهاتها وحسب االصول.

3. فتـــح ملـــف عـــام خـــاص بحفظ صورة واحـــدة من كل خطاب او رســـالة صـــادرة وبالتسلســـل المتبع 
وحســـب االصول.

4. االجابـــة علـــى جميـــع االستفســـارات والمالحظـــات ذوي العالقة بالمراســـالت الـــواردة والصادرة 
وتزويد المســـؤولين والجهـــات المعنية بالجامعة بصـــورة من المعامالت المحفوظـــة التي يحتاجونها 

وحســـب االصول والقواعـــد والتعليمـــات االدارية المتبعة بهـــذا الخصوص.
5. وضـــع النظـــام الـــالزم الخـــاص بملفـــات الجامعـــة النشـــطة وغيـــر النشـــطة، ووضع االليـــة لحفظ 

الملفـــات المقفلـــة بطريقـــة تحميهـــا مـــن التلـــف بشـــكلها االصلي وحســـب االصول.
6. تنظيـــم حركـــة تـــداول الملفات المقفلـــة ومراقبة الُمعـــار منها إلـــى الجهات الداخلية المســـتفيدة 

للعمـــل على اســـتردادها فور االنتهـــاء منها وحســـب االصول.
7. اســـتقبال الكتـــب والمجـــالت والنشـــرات الـــواردة للجامعة مـــن الجهـــات الحكومية وغيـــر الحكومية 
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وارســـالها للمعنيين داخـــل الجامعـــة او خارجها.
8. الـــرد علـــى جميـــع االستفســـارات الـــواردة مـــن المراجعيـــن وتوجيههـــم عـــن طريق مكتـــب خاص 

المديرية. يتبـــع  متخصـــص باالســـتعالم 
9. استالم وتوزيع المراسالت داخل الجامعة.

10. العمل على إعداد النماذج المستخدمة في اإلدارة والعمل على تطويرها.
11. وضع آلية االرشفة االلكترونية بالتعاون والتنسيق مع قسم الحاسوب واالرشفة االلكترونية.

12. العمـــل على تأميـــن كافة األجهزة واألدوات المســـتخدمة في التعامل مع البريـــد الصادر والوارد 
مثـــل علـــى ســـبيل المثال ال الحصـــر »آالت فتح المظاريـــف، آالت طبع العناوين، آالت وأجهزة رســـم 
الطوابـــع البريديـــة، آالت طي وادخال الرســـائل فـــي المظاريف، آالت اخراج الرســـائل من المظاريف، 

آالت لـــف وحزم الطرود البريديـــة، آالت الترقيم وميزان المراســـالت واألوراقالخ.
13. اإلشـــراف الكامل على اقسام وشـــعب إدارة االتصال ومتابعة تنفيذ المهام كٌل حسب تخصصها 
واســـتقبال مالحظاتهـــم ومقترحاتهم بشـــأن تطويـــر اعمالهم وتحســـينها، وكذلك تأميـــن احتياجاتهم 

ذوي العالقـــة بتنفيذ مهامهم. 

� إدارة المستودعات: 
تقوم اإلدارة بالمهام التالية:

1. اســـتالم جميـــع األصنـــاف المـــوردة للجامعة مباشـــرة للمســـتودعات، أو بمقر الجهـــات الطالبة له 
فـــي الجامعة وإنهـــاء إجراءاتهـــا النظامية.

2. التنسيق مع القطاعات اإلدارية بالجامعة لتأمين اإلحتياجات من المواد.
3. صرف األصناف من المواد التي تطلبها مختلف قطاعات الجامعة من المستودعات حسب األنظمة.

4. إعتماد طلبات الصرف وبطاقات نقل العهد ومستندات اإلرجاع.
5. إستالم الهدايا والهبات والتبرعات طبقًا للتعليمات واللوائح الناظمة للعمل.

6. التنسيق مع الجهات ذات العالقة بخصوص المرتجع سواء كان سيارات أو اثاث وخالفه.
7. الرقابة على المستودعات وإجراء الجرد.

� اإلدارة العامة للمشتريات والمنافسات:

رؤيـــة اإلدارة »تلبيـــة جميـــع أحتياجـــات الجامعة من األجهـــزة والتجهيزات، ومشـــاريع المدينـــة الجامعة 
للقيـــام بمهامها على أكمـــل وجه«.

رســـالة اإلدارة »أتمتـــة جميع إجراءات العمل في اإلدارة بما يلبي اإلحتياجـــات الفعلية لجميع قطاعات 
الجامعة«.

تحقق اإلدارة أهدافها ومهامها من خالل اإلدارات التالية:
 

� إدارة العقود: حيث تعمل االدارة على تحقيق المهام التالية:
1. إدارة العقود المبرمة مع الجهات ذوي العالقة فيما يخص المشتريات والمنافسات. 

2. اســـتكمال إجـــراءات األعمـــال التي تزيـــد عن مائة ألف ريـــال وذلك بالحصول على عروض األســـعار 
العقود.  وإبرام 

3. التأمين المباشـــر عن طريق توجيه الدعوات للمؤسســـات المتخصصــــــة بواســـة البريد االلكتروني 
وذلـــك لكافة األعيان التـــي ال تتجاوز مبلغ ثالثمائـــة الف ريال.
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4. أتمتة جميع اجراءات اإلدارة وتكوين قاعدة بيانات شـــاملة لجميع المواد والمســـتلزمات والشـــركات 
ذوي العالقة بالمشتريات والمنافسات.

� إدارة المنافسات: حيث تعمل االدارة على تحقيق المهام التالية:
1. إدارة المنافســـات ضمـــن اجـــراءات نظاميـــة تتســـم بالنزاهـــة والشـــفافية وضمان الجـــودة وباقل 

االســـعار والمطابقـــة للمواصفات المعمـــول بها.
2. تتولـــى اإلدارة كافـــة اإلجـــراءات المتعلقـــة بطرح المنافســـات وتأميـــن احتياجات الجامعـــة لطلبات 

الشـــراء طبقًا لنظـــام تأمين مشـــتريات الحكومة.
3. أتمتة جميع اجراءات اإلدارة وتكوين قاعدة بيانات شـــاملة لجميع المواد والمســـتلزمات والشـــركات 

ذوي العالقة بالمشتريات والمنافسات.
4. إجراء كافة المهام التنفيذية المتعلقة بمنافســـات الخدمات واإلنشـــاءات )اإلعالن عن المنافســـات 
بالصحـــف المحلية-عـــرض المنافســـة على لجنة البت والترســـية- صياغة العقود التـــي تبرمها الجامعة 

مع الغير لتشـــغيل وتنفيذ مشاريعها(.
5. اســـتكمال إجـــراءات األعمـــال األقل من مائـــة ألف ريال وذلـــك بالحصول عروض األســـعار وإصدار 

التوريد. تعاميد 

� إدارة الشراء المباشر: حيث تعمل االدارة على تحقيق المهام التالية:
1. إدارة المشـــتريات مـــن خالل تاميـــن كافة احتياجات الجامعـــة بكافة قطاعاتها بالمواد الالزمة لســـير 

اعمالهـــا علـــى أكمل وجه، وتلبية أوامر الشـــراء. 
2. أتمتة جميع اجراءات اإلدارة وتكوين قاعدة بيانات شـــاملة لجميع المواد والمســـتلزمات والشـــركات 

ذوي العالقة بالمشتريات والمنافسات.
3. استكمال إجراءات التأمين المباشر من السلفة.

4. اســـتكمال إجـــراءات بيـــع الرجيـــع )أثـــاث، ســـيارات، أجهزة ومعـــدات( وذلـــك بعرض قوائـــم المواد 
الرجيـــع علـــى اإلدارات الحكوميـــة وثـــم المؤسســـات المتخصصـــة فـــي ذلك طبقـــًا لألنظمة.

� اإلدارة العامة للتجهيزات:

رؤيـــة اإلدارة »التميـــز فـــي تلبيـــة مســـتلزمات قطاعـــات الجامعـــة باألجهـــزة والتجهيـــزات المكتبيـــة 
واألكاديميـــة، بمـــا ينعكـــس ايجابـــا علـــى مخرجـــات التعليـــم والتطويـــر«. 

رســـالة اإلدارة »تطويـــر مدخالت التعليـــم األكاديمي بما يضمن تحقيق اعلى مســـتويات الجودة في 
الكـــوادر المادية في جميـــع قطاعات الجامعة«.

أهداف اإلدارة االستراتيجية:

1. إعداد الخطط الســـنوية لتحديـــد احتياجات الجامعة من األجهزة والمعدات والمســـتلزمات التدريبية، 
واألثـــاث، والمســـتلزمات المكتبيـــة الالزمـــة للوحـــدات التدريبيـــة، في إطـــار األهداف والسياســـات 

العامـــة للجامعـــة، ومتابعة تنفيذها بعـــد اعتمادها.
2. تقديـــر احتياجـــات القطاعـــات األكاديميـــة مـــن الفصول الذكيـــة والشـــبكات والتلفزيـــون واألجهزة 
والمعـــدات والمســـتلزمات التدريســـية والتدريبيـــة، واألثـــاث, والمســـتلزمات المكتبيـــة علـــى ضوء 

الطاقـــة االســـتيعابية والتشـــغيلية، والعمـــل علـــى تأمينها.
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3. تأميـــن األجهـــزة والمعـــدات والمســـتلزمات التدريبيـــة واألثاث والمســـتلزمات المكتبيـــة لوحدات 
وإدارات المؤسســـة.

4. دراســـة أحتياجـــات المعامـــل العلمية في جميـــع قطاعات الجامعـــة األكاديمية والعمـــل على تلبية 
تلـــك االحتياجـــات ذوي الطابع العاجل.

5. اإلشراف على اإلدارات التنفيذية التي تتبع االدارة العامة.

وتتولى اإلدارة اإلشراف على اإلدارات التنفيذية التالية:

� إدارة الفصـــول الذكيـــة: حيـــث تعمـــل االدارة علـــى إيجـــاد بيئـــة مناســـبة لتعزيـــز تطبيقـــات التعلم 
االلكترونـــي ووضع المعايير الفنيـــة والنظامية لتطبيقات التعلم اإللكتروني على مســـتوى الجامعة، 
وتوفيـــر الدعـــم الفني والبشـــري ألعضاء هيئة التدريس فـــي مجال تنمية مهاراتهـــم التقنية، وتوفير 
الدعـــم الفني والبشـــري ألعضاء هيئـــة التدريس في مجال تطويـــر المقررات اإللكترونيـــة والمحتوى 
الرقمـــي، واإلشـــراف على أنظمة التعلـــم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالتنســـيق مـــع الجهات ذات 

الصلة. 

� إدارة الشـــبكات والتلفزيون: تعمل اإلدارة على تقدير احتياجات القطاعات األكاديمية من الشـــبكات 
والتلفزيـــون واألجهزة والمســـتلزمات المرافقة لها في العملية التدريســـية والتدريبية، والعمل على 

تأمينها.

� إدارة المعامـــل العلمية: دراســـة أحتياجات المعامل العلمية في جميـــع قطاعات الجامعة األكاديمية 
والعمـــل على تلبية تلك االحتياجـــات ذوي الطابع العاجل.

� إدارة االثـــاث المكتبي بشـــكل عـــام: تعمل على تقدير احتياجـــات القطاعـــات األكاديمية من األثاث 
والتجهيزات والمســـتلزمات المكتبية, والعمـــل على تأمينها.

� الحاســـوب والدعـــم الفنـــي: يختـــص بمتابعـــة جميـــع األقســـام األكاديميـــة المســـتخدمة ألجهزة 
الحواســـيب فـــي المعامـــل وتأميـــن االحتياجات الالزمـــة لها من تلـــك األجهزة ومتابعـــة الدعم الفني 

لهـــا، بما يكفل حســـن ســـير عملهـــا على أكمـــل وجه.

� اإلدارة العامة لألمن والسالمة والصحة المهنية:

الرؤيـــة »دوام حفـــظ األمـــن والنظـــام واالنضبـــاط داخـــل الجامعـــة والمحافظة على ســـالمة وصحة 
ُمنشـــآتها ومنســـوبيها وزائريها.

الرســـالة »التميز في تحقيـــق أعلى معايير الجودة من خالل العمل الدائم على رفع وتطوير مســـتوى 
وكفـــاءة إدارة وأجهزة األمن والســـالمة والصحة المهنيـــة في الجامعة وخلق الشـــراكة الفاعلة والثقة 
المتبادلـــة بيـــن كافة شـــرائح مجتمع الجامعـــة وكوادر األمن والســـالمة والصحة المهنية ومنســـوبيها 

وزائريهـــا، لضمـــان اتقان العمـــل وتميزه نحو ديمومة مجتمـــع أمن فيها«

أهداف اإلدارة:
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• تشـــكيل فريق عمل يشـــترك فيـــه بعض االكاديمييـــن المتخصصيـــن واالطباء وبعـــض الخبراء من 
الدفـــاع المدنـــي والهالل االحمر والمراكز المتخصصة والمدراء ورؤســـاء األقســـام في ادارات األمن 
والســـالمة والصحـــة المهنية إلعداد معاييـــر تواكب المعاييـــر الدولية في »تحقيق األمن والســـالمة 
والصحـــة المهنيـــة »فـــي جامعة االمـــام عبدالرحمـــن بن فيصـــل وكافة مـــا تحتويه وما يتبـــع لها من 

عناصـــر وكيانات مادية او معنويـــة ورفعهـــا إلدارة الجامعة العتمادها.
• العمـل الدائـم وبالتعـاون مـع الجهـات ذوي العالقة من خـارج بيئة الجامعة على مواكبة التطور وادخال 
كل عناصـر الحداثـة علـى اجهـزة األمـن والسـالمة والصحـة المهنية وتطويـر القوانيـن والتعليمات فيها 

لضمـان مخرجـات ذوي جـودة عاليـة في أمن وسـالمة وصحة الجامعة ومنسـوبيها وزائريها.
• تهيئـــة منتســـبي إدارة األمن والســـالمة والصحة المهنية فـــي الجامعة على التدخل الســـريع في 
حـــاالت الطـــوارئ والكـــوارث التـــي قـــد تقع فـــي الجامعة ال ســـمح الله، ومشـــاركة ومســـاندة اجهزة 
األمـــن االخـــرى فـــي المجتمع المحلـــي في التدخل الســـريع عنـــد وقوع الكـــوارث والحـــاالت الطارئة 

ســـواء كان فـــي مجتمع الشـــرقية او فـــي مناطق كليـــات الفروع.
• المحافظـــة علـــى مبانـــي الجامعـــة ومنـــع اي محـــاوالت قـــد ُتعرضهـــا ألعمـــال التخريـــب او ســـرقة 
محتوياتهـــا وممتلكاتهـــا وكذلـــك علـــى ســـالمة وصيانة اجهـــزة الســـالمة العامة فيها مثـــل طفايات 

الحرائـــق، ومخـــارج الطـــوارئ الخ.
• المحافظة على أمن وسالمة وصحة موظفي ومنتسبي وزائري الجامعة.

• توفيـــر الحراســـة للـــزوار والوفـــود والمؤتمرات والنـــدوات والمعـــارض بالجامعة ومرافقهـــا وكليات 
لها. التابعة  الفـــروع 

• عمل التدابير الالزمة للوقاية من وقوع الحوادث وتجنب وقوعها.
• مباشرة الحوادث عند وقوعها وتحرير المخالفات األمن ية حسب االصول المتبعة.

• التحقيـــق فيمـــا ُيحال إلى االدارة من المســـؤولين بالجامعة، او فيما يتم كشـــفه مـــن اي من اجهزة 
األمن والســـالمة والصحـــة المهنية في الجامعـــة كُل بحكم اختصاصه.

• التحقيـــق مـــع المشـــتبه فيهـــم من الذيـــن قاموا بأي مـــن انواع المخالفـــات التي تؤثـــر وتعيق أمن 
وســـالمة وصحـــة الجامعة بكافـــة ابعادها وإحالتهـــم للجهات المختصـــة إذا لزم االمر.

• مراقبة موظفي وعمال الشركات والمؤسسات العامة العاملين بالجامعة.
• التأكد من هويات وتصاريح االشخاص الذين يرتادون الجامعة أو أي من مرافقها وفروعها.

• تدريـــب الكفـــاءات البشـــرية وتأهيلها ورفع مســـتواها للقيـــام بمهام اســـتمرار المحافظة على أمن 
وســـالمة وصحـــة الجامعة بكافـــة ابعادها المعنويـــة او المادية او البشـــرية خير قيام.

وتتولى اإلدارة المهام التالية، من خالل األقسام التي تشرف عليه:

قسم األمن: 
ويشـــتمل قســـم األمـــن علـــى عدة شـــعب وهي« شـــعبة أمن المنشـــآت واإلنشـــات، شـــعبة أمن 
المجتمعات الســـكانية، شعبة أمن الســـكن الطالبي، شعبة األمن بكليات وســـكن الطالبات، وشعبة 

إصدار الهويـــة الجامعية للطلبـــة والموظفين«. 

قسم السير والمرور: 
ويشـــتمل القســـم على عدة شـــعب وهي »شـــعبة المرور، شـــعبة تنظيم المرور بشـــطر الطالبات، 

شـــعبة حجز الســـيارات«، وشـــعبة إصدار تصاريح دخول المركبـــات للجامعة«.
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قسم التحقيقات والضبط: 
ويشتمل القسم على عدة شعب وهي »شعبة التحقيقات، شعبة الضبط والتنسيق«.

قسم العمليات والمراقبة واإلنذار: 
ويشـــتمل القســـم علـــى عـــدة شـــعب وهـــي »شـــعبة البالغـــات، شـــعبة مراقبـــة الكاميـــرات، شـــعبة 

صيانـــة االجهـــزة«.

قسم األمن بالمستشفى الجامعي: 
ويشـــتمل القســـم على عدة شـــعب وهي »شـــعبة أمن مداخل ومخارج المستشـــفى، شـــعبة أمن 
العيـــادات وغـــرف العمليـــات والمختبرات الطبية، شـــعبة أمن اجنحـــة التنويم الخاصة بالرجال، شـــعبة 
أمـــن أجنحـــة التنويم الخاصة بالنســـاء، شـــعبة أمن كليات الطب الخاصة بالنســـاء، شـــعبة أمن ســـكن 
الطالبات وســـكن النســـاء من العامالت بالمستشفى، شعبة أمن المســـتودعات والتجهيزات الطبية.

 
قسم الشؤون االدارية والمالية وتدريب الموارد البشرية: 

ويشـــتمل القســـم على عدة شعب وهي »شـــعبة الشؤون االدارية، شعبة الشـــؤون المالية، شعبة 
شؤون المشـــاركات والمناسبات، شعبة االتصال االداري، شـــعبة تدريب الموارد البشرية«.

قسم الحاسوب واالحصاء واألرشفة االلكترونية: 
ويشـــتمل القســـم على عدة شـــعب وهي »شـــعبة الحاســـوب، شـــعبة االحصاء، شـــعبة االرشـــفة 

االلكتروني«.

قسم الخدمات المساندة والمستودعات والصيانة والتشغيل: 
»ويشتمل القسم على شعبة الخدمات المساندة وشعبة المستودعات وشعبة الصيانة والتشغيل«.





القطاعات التنظيمية 
التي تتبع وكيل الجامعة 
للشؤون األكاديمية
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القطاعات التنظيمية التابعة لوكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

ويشرف وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية على القطاعات التنظيمية التالية:

� كلية الطب: 

تشـــرف كلية الطب على األقســـام مـــا قبل المرحلـــة الطبية )األحيـــاء، الكيمياء، الفيزياء( واألقســـام 
قبـــل المرحلـــة اإلكلينيكيـــة )التشـــريح، الكيميـــاء الحيويـــة، األحيـــاء الدقيقـــة، وظائف األعضـــاء، علم 
األمـــراض والعقاقيـــر، طـــب األســـرة والمجتمع)طـــب المجتمـــع(, واألقســـام اإلكلينيكيـــة )التخديـــر، 
األمـــراض الجلدية، طـــب الطوارئ، األنف واألذن والحنجرة، األمراض الباطنة، طب األســـرة والمجتمع 
)طـــب االســـرة(, طـــب األعصاب، جراحـــة المخ واألعصـــاب، أمراض النســـاء والوالدة، العيـــون، جراحة 
العظام، طب األطفال، الطب النفســـي، األشـــعة، الجراحة، جراحة المســـالك البولية، قســـم التعليم 
الطبـــي(، تتطلـــع كليـــة الطب في جامعة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل للريادة فـــي التعليم الطبي 
والرعايـــة الصحيـــة والبحـــث العلمـــي، من خالل رفـــد المجتمع بأطبـــاء متميزين، ملتزميـــن بأخالقيات 
المهنة والتعاليم اإلســـالمية، والتطوير المســـتمر لمناهج التدريس، والحرص على جودتها وتميزها، 
وتقديـــم رعايـــة صحية متميزة، وتعزيـــز صحة المجتمع، وتبنـــي األبحاث المبتكرة فـــي العلوم الطبية 

األساســـية والســـريرية، كما تســـعى كلية الطب لتحقيق األهـــداف التالية:

1. تعزيز فهم القيم و التقاليد اإلسالمية و تطبيقها في جميع نواحي الممارسة الطبية.
2. تمكيـــن طالب وطالبات الطب من اكتســـاب العلـــم و المعرفة و المهارات ليصبحـــوا مهنيين أكفاء 

حريصيـــن على تطوير خبرتهم بصورة مســـتمرة و علـــى تقديم خدمة متميـــزة لجميع من حولهم.
3. تطويـــر المعرفـــة من خـــالل البحث في المجـــاالت ذوي الصلـــة بالرعاية الصحية. وهـــذه المجاالت 
تشـــمل العلوم الطبية األساســـية و العلوم الســـريرية والنواحي الثقافية والسلوكية للطب ووسائل 

تقديـــم الرعاية الصحيـــة والتعليم الطبي.
4. دعـــم التطويـــر المهني المســـتمر لتحســـين كفاءة جميـــع المهنييـــن ذوي العالقة بتقديـــم الرعاية 

. لصحية ا
5. توفير رعاية وخدمات صحية نموذجية تواكب احتياجات المجتمع.

6. العمـــل كمصـــدر للتعليم الطبي للمهنيين الصحيين و للمجتمع و للمنظمات و المؤسســـات ذوي 
الصلة بتقديـــم الرعاية الصحية.

� كلية طب األسنان:

ــنان  ــوم األسـ ــة، علـ ــنان الحيويـ ــوم األسـ ــة )علـ ــام العلميـ ــى األقسـ ــنان علـ ــب االسـ ــة طـ ــرف كليـ تشـ
الوقائيـــة، علـــوم األســـنان االصالحيـــة، علـــوم االســـنان االســـتعاضية، تعليـــم طـــب االســـنان(، وتلتـــزم 
ــا  ــنان طبقـ ــم و األسـ ــة الفـ ــب و جراحـ ــال طـ ــي مجـ ــة فـ ــاءة المهنيـ ــق الكفـ ــنان بتحقيـ ــب األسـ ــة طـ كليـ
ــاءة متميـــزة يســـتطيع أن  ــنان ذو كفـ ــاء األسـ لألخالقيـــات اإلســـالمية آملـــة أن تبنـــي جيـــال ً مـــن أطبـ
يلبـــي حــــاجات المجتمـــع، و يواجـــه تحديـــات القـــرن الحـــادي و العشـــرين و مـــا بعـــده، أن تعـــرف كليـــة طـــب 
األســـنان بجامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل محليـــا و عالميـــا بتميـــز رســـالتها فـــي مجاالتهـــا الثالثـــة 

و التـــي تشـــمل:
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

1. تعليم طب األسنان.
2. تقديم الخدمات الصحية في طب الفم و األسنان.

3. البحث العلمي في صحة الفم و األسنان.

وتحقيقـــًا للـــدور الـــذي تتطلع إليه كلية طب األســـنان في خدمـــة المجتمع و حرصا علـــى تقديم خدمة 
متميـــزة للمواطـــن فقد حرصت الكلية أن تحـــدد أهدافها كاآلتي:

1. تطبيق تعاليم و مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف في جميع مجاالت طب األسنان
2. تطبيـــق و تدريـــب الطـــالب لتأهيـــل و تخريج أطباء أســـنان متميزين فـــي مجاالت الرعايـــة الصحية 

للفـــم و األســـنان قادريـــن على اكتســـاب المعـــارف و العلوم و المهـــارات المتعددة
3. تطوير و تحديث منهج طب األسنان لمواكبة احتياجات المجتمع

4. توفير برامج الدراسات العليا لتأهيل الكوادر ذوي الكفاءة المتميزة
5. توفير خدمات الرعاية الصحية بالفم و األسنان على المستويين الثاني و الثالث للمرضى

6. توفير التقنيات الحديثة في طب األسنان شاملة مجاالت التشخيص و العالج و إعادة التأهيل

� كلية التمريض:

تشـــرف كليـــة التمريـــض علـــى األقســـام العلمية)أساســـيات التمريض، تمريـــض المجتمـــع، تعليم 
التمريـــض(، وتتســـم رؤية كلية التمريـــض أن تكون متميزة محليـــا وإقليميا ومصنفـــة عالميا بالجودة 
واإلبـــداع فـــي مجـــال تعليـــم التمريـــض، باإلضافة إلـــى التميز فـــي توفيـــر الرعاية الصحيـــة، وفي 

إبداعهـــا فـــي مجال البحـــث العلمي.

كمـــا تنتهـــج الكلية فلســـفة تنبثق من الفلســـفة العامـــة لجامعة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل التي 
تركـــز علـــى االرتقاء الذاتي و تيســـير التطوير الشـــخصي والمهني للطالبات من خـــالل طرق تعليمية 
متعـــددة األغـــراض، وإكســـابهن مهـــارات اتخـــاذ القـــرار والقـــدرة على العمـــل بكفاءة كعضـــوات في 
الفريـــق الصحـــي لمواكبـــة التطور الســـريع فـــي مجال الصحة مـــع المحافظـــة على اإلطـــار الثقافي 
واالجتماعي والديني، كما تتســـم رســـالة الكلية بإعداد خريجات ِمؤهالت ليصبحن أخصائيات ماهرات 
فـــي التمريـــض العـــام بمختلف خلفيـــات الرعاية الصحيـــة، مع إمكانيـــة أن يصبحن مؤهـــالت لتطوير 
مهاراتهـــم المهنيـــة كمقدمـــات للرعاية الصحيـــة، أو مديرات، باحثـــات، مدربات، أو قائـــدات في الغد 
لتلبي احتياجات كافة مســـتويات المؤسســـات الصحيـــة المحلية واإلقليمية بكفاءة تنافســـية متميزة 
من خالل التطوير المســـتمر للعملية التعليمية واالهتمام بالدراســـات العليـــا والبحوث العلمية وبناء 
الشـــخصية ومتابعـــة الخريجيـــن وإتاحة الفرص لهـــم وتلبية احتياجـــات المجتمع والمســـاهمة في حل 
مشـــكالته وأيضـــا تحســـين الوضع التنافســـي للكلية و الحصول علـــى االعتمـــاد وإدراج الكلية ضمن 

التصنيـــف العالمـــي، كما تهدف كليـــة التمريض إلى:

1. االرتقـــاء بجودة المخرجات التعليٌمية واألنشـــطة الطالبيٌة والمجتمعيٌة لتخرٌج ممرضات ســـعوديات 
علـــى درجـــة عاليٌة مـــن الكفاءة العلميـــٌة واإلكلينيكية تمكنهن من ممارســـة التمريـــٌض بطريٌقة تواكب 

العلمي. التقدم 
2. تحديٌث وتطويٌر البرامج والمقررات التعليٌمية بالكلية بما يٌحقق المعا ير األكاديمية المرجعيٌة.

3. تحســـيٌن طـــرق الرعايـــٌة التمريٌضيٌة الشـــاملة المبنيٌة على القيٌم اإلســـالمية والمظاهـــر األخالقيٌة 
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لمهنـــة التمريٌض.
4. تخريٌج ممرضات قادرات على الوفاء باالحتيٌاجات الصحيٌة لألفراد والعائالت والمجتمعات.

5. تنميـــٌة القدرة على الحكم على الحاالت الســـريٌريٌة من خالل االســـتقصاء العلمي والتفكيٌر النقدي 
والتحليـــٌل المنطقي المبنى على البراهيٌن.

6. تطويـــٌر مهارات التعلم المســـتمر الشـــخصي والمهني من خالل مســـايٌرة التقدم الســـريٌع للعلم 
والمعرفة.

7. تنميٌة الموارد البشريٌة بالكليٌة في المجاالت التعليمية والبحثيٌة والتكنولوجيٌة و اإلدارة.
8. تقديـــٌم برامج دراســـات عليا متميزة تســـهم في تطو ٌر المجتمع و تأهيـــل الباحثيٌن وتنميٌة قدراتهم 

المنهجيٌة والفكريٌة والعلميٌة.
9. تدعيٌم نظام توكيٌد الجودة بالكليٌة.

10. تقديـــٌم الخدمـــات االستشـــارية والبحثيـــٌة المتعلقـــة بمجـــاالت التمريـــض إلى كليـــات التمريض 
ومؤسســـات المجتمـــع علـــى المســـتوى المحلـــى واإلقليمي.ً

11. تنميٌة قدرات أعضاء هيئة التدريٌس البحثية ومهاراتهم التدريسيٌة.
12. تنشيٌط التبادل الثقافي والعلمي مع كليات التميٌز بالداخل والخارج وتعميٌق االستفادة منها.

13. تحويـــٌل الكليـــة إلـــى اإلدارة اإللٌكترونيـــٌة وزيـــٌادة مجاالت التميـــز وتعظيٌم االســـتفادة من مصادر 
المعلومات.

14. زيادة القدرة االستيعابية للكليٌة مع ضمان الجودة.

� كلية الصيدلة اإلكلينيكية:

ياتـــي قرار خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشـــاء كليتـــي الصيدلة اإلكلينيكية 
والصحـــة العامة للطالب والطالبات في جامعة الدمام، لدعم المجال الصحي في المنطقة الشـــرقية 
وتخريج كوادر ســـعودية مؤهلة في مجال الصيدلة، كما ان قرار خادم الحرمين الشـــريفين يدعم ســـوق 
العمل بشـــكل كبير خاصة أن البالد والمنطقة الشـــرقية تحديدا تشـــهدان تطورا مســـتمرا في المجال 
الصحي وهذا ما يشـــكل دعما أساســـيا للتخصصـــات الصحية، وأن القرار يأتي تأكيـــدا لحاجة المنطقة 
للكليـــات التخصصيـــة لتامين فرص التعليـــم للمواطنيـــن ذوي الكفاءة والقدرة والرغبـــة في مواصلة 
دراســـتهم الجامعية، وتوســـيع قاعـــدة التعليم العالي بما يتماشـــى ومتطلبات التنميـــة االقتصادية 
واالجتماعية وزيادة الطاقة االســـتيعابية لمؤسســـات التعليم العالي، وحاجـــات مناطق المملكة لمثل 
هـــذه الكليـــات ما يتطلـــب تكامل الكليـــات المتخصصة فـــي القطـــاع الصحي في الجامعة، ويوســـع 
القبـــول بأعـــداد كبيـــرة من الطـــالب والطالبـــات المتميزين مـــن خريجي الثانويـــة العامـــة. وبناء على 
ذلك أتســـمت رؤية الكلية باســـتحداث تخصصات جديدة تســـاهم في رفد الســـوق المحلي والعربي 
بالكـــوادر المتخصصـــة والمدربـــة القادرة علـــى العمل فـــي القطاعات الصحيـــة الحكوميـــة والخاصة، 
وتعمـــل الكليـــة جاهـــدة علـــى اســـتحداث تخصصات جديـــدة على مســـتوى الدراســـات العليـــا وإجراء 

الدراســـات والبحوث التي تســـاهم وتتماشـــى مع التطورات العلميـــة والتكنولوجية. 

أما أهداف الكلية فهي: 

1. تزويـــد المجتمـــع المحلي بالكوادر المتخصصـــة والمدربة في مجال الصيدلة االكلينيكية بمســـتوى 
عال مـــن الكفاءة.
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2. تشـــجيع البحث العلمي إلجراء الدراســـات التي تســـاهم في حل المشـــكالت وتطوير العمل في 
المجال.  هذا 

3. التعـــاون مع المؤسســـات ذوي العالقة المحليـــة واإلقليمية والعالمية والمراكـــز المتخصصة في 
هذا المجال للمســـاهمة فـــي تطويرها.

 كلية العلوم الطبية التطبيقية:
تشـــرف الكليـــة على األقســـام العلمية)تقنيـــة المختبـــرات الطبية، الرعايـــة التنفســـية، إدارة و تقنية 
المعلومـــات الصحيـــة، العـــالج الطبيعـــي، صحـــة البيئة، العلـــوم اإلشـــعاعية، تقنية القلـــب، التغذية 
العالجيـــة(، إذ تتطلـــع الكليـــة بذلـــك أن تكون مركـــزًا قياديـــًا متميزا للمهـــن الصحيـــة التطبيقية على 
مســـتوى الجامعـــات فـــي المملكة العربية الســـعودية وتســـعى الكليـــة التخاذ دور ريـــادي في خدمة 
المجتمـــع والبحـــوث الصحية بتقديم البرامج األكاديمية التخصصية للمهـــن الصحية التطبيقية، وتخريج 
متخصصيـــن فـــي المهـــن الصحيـــة التطبيقية ذوي كفـــاءة مهنيـــة عاليـــة ويتمتعون بقيم إســـالمية 

عالية. وحرفيـــة  رفيعة 

كما تبرز أهداف الكلية في التالي:

1. إعـــداد و تأهيـــل خريجيـــن أكفـــاء حاصليـــن علـــى المعرفـــة و المهـــارات الضرورية لتقديـــم الخدمة 
الصحيـــة الراقيـــة فـــي المستشـــفيات و مراكز الرعايـــة الصحية و مراكـــز البحوث المختلفـــة بالمملكة.

2. ربط التجارب النظرية والعملية للخريج باحتياجات المجتمع للرعاية الصحية.
3. تطويـــر ســـلوكيات الطالب حتى يتمكن من إظهار ســـلوك مهني رفيع فـــي التعامل مع المرضى 

وأســـرهم وكذلك مع أعضاء الفريق الطبي.
4. التعـــاون مـــع وزارة الصحة والكليـــات األخرى ذوي العالقـــة بالمملكة و ذلك لتحقيـــق بهدف تطوير 

نوعيـــة التدريب في جميع تخصصـــات الكلية.
5. وضع و تنفيذ برامج التعليم المستمر لجميع منسوبي الكلية حسب تخصصاتهم.

6. تنميـــة مهارات الخريجيـــن العلمية والعملية، وذلك عن طريق المشـــاركة في الندوات والمؤتمرات 
والمحاضـــرات العلميـــة داخل المملكة وخارجها لالطالع على آخر المســـتجدات في مجالهم.

7. المســـاهمة فـــي خدمـــة المجتمـــع عن طريـــق تنظيـــم المحاضرات والنـــدوات بهدف رفـــع الثقافة 
المجتمع. ألفـــراد  الصحية 

8. تنمية قدرات الطالب في مجال البحث العلمي.
9. إنشاء برامج دراسات عليا في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية. 

 كلية العلوم الطبية األساسية: 
أنشـــئت كليـــة العلوم الطبية األساســـية بجامعـــة االمام عبدالرحمـــن بن فيصل منذ صدر المرســـوم 
الملكـــي رقـــم 18/1/أ بتاريـــخ 143/9/15هـ الموافق 2009/9/5م بفصل شـــطر جامعـــة الملك فيصل 
بالدمـــام تحت اســـم جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل لتشـــمل عدد من الكليـــات، وكان من ضمنها 

كلية العلوم الطبية األساســـية.

� كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية:

أنشـــئت كليـــة الصحة العامـــة والمعلوماتية الصحيـــة بجامعة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل بموجب 
موافقـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك عبدالله بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، رئيس مجلـــس الوزراء، 
رئيـــس مجلـــس التعليـــم العالي -حفظه اللـــه- على عدٍد مـــن القرارات التـــي اتخذها مجلـــس التعليم 
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العالـــي في جلســـته الـ 74 للعـــام 1435ه، كان من ضمنها انشـــاء كلية الصحة العامـــة والمعلوماتية 
الصحية بجامعـــة الدمام.

� كلية العمارة والتخطيط:

تشـــرف كليـــة العمـــارة والتخطيـــط على األقســـام العلميـــة )العمارة، هندســـة علـــوم وتقنيـــة البناء، 
التخطيـــط الحضـــري واالقليمـــي، عمـــارة البيئـــة، العمـــارة الداخليـــة(، حيث تبـــرز رؤية الكليـــة بتقديم 
تعليـــم متميز في تخطيط وتصميم وتشـــييد بيئة عمرانية مســـتدامة وتعزيز البحـــث العلمي وخدمة 
المجتمـــع، من خـــالل التزام الكليـــة بتعليم وتأهيل الطالب لممارســـة التصميـــم العمراني والتطوير 

العلمـــي لمواكبة مســـتجدات المهنة وخدمـــة المجتمع.

كمـــا تبـــرز أهداف كلية العمـــارة والتخطيط إلى تحقيق رؤيتها ورســـالتها للوصول إلـــى التميز العلمي 
والمهنـــي محليـــًا وعالميًا في مجـــاالت التعليم العمرانـــي، والبحث العلمي، وخدمـــة المجتمع وفق 

أهـــداف الكلية التالية: 

أواًل: التميز في مجال التعليم العمراني من خالل:
• توفيـــر مكونـــات العمليـــة التعليميـــة األمثـــل مـــن كوادر بشـــرية مؤهلة مـــن أعضاء هيئـــة تدريس 
وموظفيـــن, ومناهـــج وخطـــط دراســـية وأســـاليب تدريـــس, وبيئـــة تدريســـية وأجهزة وبرامج حاســـب 

. مة متقد
• إعـــداد الطالـــب علميًا ومهنيًا وخلقيًا مع مراعاة التنوع والشـــمولية في المنهج الدراســـي والموازنة 
بيـــن النظريـــة والتطبيـــق ليكون قـــادرًا على إعـــداد وتنفيذ مشـــروعات العمـــارة والتشـــييد والتطوير 

والتنميـــة العمرانيـــة التي تتطلبها خطـــط التنمية.
• تأهيـــل حملـــة شـــهادة البكالوريوس من تخصصـــات الكلية المختلفـــة ومن التخصصات الهندســـية 
األخـــرى وإعدادهـــم لالنطالق نحو دراســـات عليا أكثر تخصصًا على مســـتوى الماجســـتير لتوفير كوادر 

مؤهلة لممارســـة مهنة العمارة والتشـــييد.
• إعـــداد خريجين من حملة درجة دكتوراه الفلســـفة ذوي مهارات عالية فـــي البحث العلمي األكاديمي 
والتطبيقـــي قادريـــن علـــى العمل فـــي مجـــاالت التدريـــس والبحـــث العلمـــي وإدارة التنمية وعمل 

الدراســـات التطبيقية واالستشـــارات المهنية المتخصصة.
• إعـــداد الطالب والدارســـين الكتســـاب المهـــارات التعبيرية والرمزيـــة والبيانية والحاســـوبية الالزمة 

لعمـــل وشـــرح المخططـــات وتعلم طرق وأســـاليب إعـــداد التقارير العلميـــة والمهنية.
• زيادة وعي الدارسين بموارد البيئة الطبيعية والطاقة المتجددة.

• رفـــع قـــدرة الدارســـين علـــى تقييم التأثيـــرات البيئيـــة الكأمن ة على السياســـات والبرامـــج, وترقية 
مهـــارات البحـــث المرتبطة باســـتخدام األســـاليب اإلحصائية والتحليليـــة وغيرها.

• المساهمة في بناء شخصية الطالب والدارسين القيادية وتطوير قدراتهم التنظيمية واإلدارية.

ثانيًا: التميز في مجال البحث العلمي من خالل:
• القيـــام بالبحـــوث العلمية والتطبيقية فـــي المجاالت العمرانيـــة المختلفة بهدف تحســـين فعاليات 
عناصـــر البيئـــة المشـــيدة والطبيعيـــة وتوجيه اتخاذ القرارات وترشـــيد اســـتخدام اإلمكانـــات بما يخدم 

االحتياجات اإلنســـانية.
• تطويـــر البحوث العلمية التي تؤدي إلى زيادة تفهم األســـس التاريخيـــة والنظرية للتطور المعماري 
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والعمراني للحضارة اإلنســـانية في إطـــار القيم التقليدية العربية واإلســـالمية والمحافظة عليها من 
خـــالل تبني فلســـفة الشـــمولية واالســـتدامة والتوافق مـــع البيئـــة المحلية عند وضـــع التصميمات 

المعمارية والمخططـــات العمرانية وتنفيذها.
• تطويـــر البحـــوث العلميـــة التي تـــؤدي إلى زيادة الوعـــي بموارد البيئـــة الطبيعية والطاقـــة والمياه 

المتاحـــة التي تمثل األســـاس ألي عمليـــة تنموية.
• تطويـــر البحـــوث العلميـــة التي تؤدي إلـــى قدرة أكبر علـــى تقييم التأثيـــرات البيئيـــة الكأمن ة على 
السياســـات والبرامج واالرتقاء بمهارات البحث المرتبطة باســـتخدام األســـاليب اإلحصائية والتحليلية.

ثالثًا: التميز في مجال خدمة المجتمع من خالل:
• المســـاهمة في تلبية احتياجات المملكة والدول الخليجية من المهندســـين حملة درجة البكالوريوس 
والماجســـتير والدكتوراه في التخصصات العمرانية المختلفـــة والمؤهلين تأهيال علميا لدعم تطلعات 

المنطقة نحو تحقيق مســـيرتها التنموية.
• المســـاهمة فـــي تطويـــر المهـــارات التخطيطيـــة للقيـــادات اإلداريـــة مـــن القائميـــن علـــى العمل 
البلـــدي واإلدارة المحلية المســـؤولين عن قطاعـــات التنمية العمرانية واالجتماعيـــة واالقتصادية في 

المؤسســـات المختلفـــة بالمملكة. 
• إعـــداد برامـــج التعليم المســـتمر للكوادر الفنية العاملـــة في الحقل المهني فـــي كل من القطاعين 
العـــام والخـــاص لتنمية قدراتهـــم المهنية وإطالعهم علـــى الجديد في حقل المهنـــة وذلك من خالل 

إقامة حلقات دراســـية وورش عمل ضمـــن خدمة المجتمع. 
• تقديم خدمات مهنية ودراسات متخصصة للهيئات الخاصة والعامة في مختلف مجاالت العمران.

• توجيـــه الطـــالب والهيئـــة التدريســـية علـــى أهمية تنـــاول موضوعـــات بحوثهم ومشـــاريع تخرجهم 
ورســـائل الماجســـتير والدكتـــوراه فيما يخـــص قضايـــا المجتمع والبيئـــة المحلية.

• المساهمة في تحكيم المسابقات ومناقشة برامج إعداد المشاريع العمرانية محليًا وإقليميًا. 

� كلية الهندسة:

تشـــرف كلية الهندسة على األقسام االكاديمية )هندسة التشييد، الهندسة الطبية الحيوية)طالبات(، 
الهندســـة البيئية( و األقســـام المساندة )الهندســـة االساسية، العلوم االساســـية واالنسانية(، كما 
تطمـــح كّلّية الهندســـة لتكون شـــبكًة لّشـــبكات أكاديمّيـــًة تقوم برعايـــة الروابط القويـــة وتعزيزها بين 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومشـــغلي خريجي الكليـــة والشـــركاء، حتى تصبح قائـــدا وطنيا فـــي توفير 
الخريجيـــن لخدمـــة المهنة وللمســـاهمة فـــي التنميـــة المجتمعية المســـتدامة واســـتخدام التواصل 

األكاديمـــي مع المؤسســـات الدولية لتبادل األفـــكار و الخبرة.

وتتبنـــى كليـــة الهندســـة رســـالة فـــي حياتهـــا األكاديميـــة والعمليـــة وهي توفيـــر خّريجيـــن للمجتمع 
مـــن المهندســـين اّلذيـــن حصلوا علـــى تعليم هندســـي متمّيـــز ومســـلحين بالمؤّهـــالت المهنّية و 
األخالقّيـــات العالية، وبجاهزيـــة لقيادة البحث العلمي الهادف، وللمســـاهمة فـــي المعرفة، ولخدمة 
الســـوق المحّلّي و اإلقليمّي والدولـــّي و لتطبيق المعلومات التكنولوجيـــة الحديثة وللعمل بايجابية 

نحـــو التنمية المســـتمّرة الّتعّلم مـــدى الحياة.

كما تهدف كلية الهندسة إلى:
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1. توفير األطر الهندســــية والتطبيقيـــــة بأعداد تســـهم في ســـــد الحاجة الفعليـــــة وفقـــا لمتطلبات 
تحقيق أهداف التنميـــــة الصناعيـــة واالقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية الســـعودية باعتبار 
هـــذه الكليـــــة متميـــزة في برامجها عن كليات الهندســـة الموجـــودة في الجامعات الســـعودية األخرى 

مثل هندســـة التشـــييد والهندســـة البيئية والهندســـة الطبية الحيوية.
2. معالجـــة المشـــاكل الصناعيـــة عن طريق إجراء البحوث التطبيقيــــة وتقديم االستشـــارات العلميـــــة 
والهندســـــية فـــي بيئـــة العمـــل الحقلـــي بمـــا يخـــدم المؤسســـات العامـــة و يثـــري تجـــارب الطالب 

واألســـاتذة بالخبـــرات العملية.
3. االهتمام بالدراسات العليــا الهندســية وتطويرها بشكل يســتجيب لمتطلبات التنميــة الشــاملة.

4. االهتمـــام بخدمات التعليم المســـتمر والتدريب والتأهيل أثنـــاء الخدمة في مجال تخصصات الكلية 
لخدمـــة الخريجيـــن و المهندســـين لمواكبة آخر التطورات واطالع المســـتفيدين على آخر المســـتجدات 

التخصص. في 
5. إحـــداث مســـــارات جديدة وحديثة ومتطورة للتعليم الهندســـي لمواكبـــــة التطـــور التكنولوجي بما 
ينســـجم مـــع احتياجـــات الســـعودية من االختصاصـــات الهندســـية المختلفـــة حيث العمل جـــار إلعداد 
خطة لالســـتحداث األقســـام الهندســـية )مثل أقســـام العلوم الهندسية وهندســـة األمن و السالمة 

وهندســـة الميكاترونكس والهندســـة الطبية والهندســـة البحرية والتعليم الهندســـي(.
6. العمـــل علـــى تأســـيس مكتب استشـــاري هندســـي لتقديـــم استشـــارات إلى مؤسســـات الدولة 

والقطـــاع الخاص باالســـتعانة بأعضاء الهيئة التدريســـــية في الكليـــــة.
7. إعطاء أولويـــــة خاصة للبحث العلمي في المجاالت الهندســـية من خالل التعاون مع المؤسســـات 

ذوي العالقة في المملكة.
8. المزيد من الترابط مع الكليات الهندســـية في الجامعات الســـعودية والجامعات العربيـــــة الشقيقة 

والصديقـــة واآلخذ بالتجارب الناجحة التي تخدم األهداف العامة للكليـــــة.

� كلية التصاميم:

تهـــدف كليـــة التصاميـــم إلى تنمية الفكـــر اإلبداعي وتطوير وســـائل التعبيـــر والتأكيد علـــى االرتباط 
باألصـــول إلـــى جانـــب الحرص على جـــذور ومظاهـــر الحضـــارة الســـعودية واالرتقاء على المســـتوى 
العالمـــي وإعـــداد كـــوادر مدربة ومؤهلـــة بالمعـــارف والمؤهالت العلميـــة المطلوبة لســـوق العمل 

المحلـــي واإلقليمـــي والدولي.
تتألـــف كليـــة التصاميـــم مـــن أربعة اقســـام )التصميـــم الداخلـــي، تصميـــم المطبوعات والوســـائط 
المتعـــددة، تصميم المنتجات، الفنون التطبيقية(، وتســـعى كلية التصاميـــم إلى ان يكون التصاميم 
ابداعية لمســـتقبل مســـتدام، اذ تلتزم الكلية بتعليم وتأهيل الطالب والطالبات لممارســـة كافة أنواع 
التصاميـــم بنـــاًء على منظومـــة تعليمية متكاملـــة ومتطورة تخضـــع لمعايير جودة التعليـــم الجامعي 

لمواكبـــة التطورات و المســـتجدات العالميـــة و خدمة المجتمع.

ويتم تحقيق األهداف السابق ذكرها من خالل:

1. توفيـــر مكونـــات العمليـــة التعليميـــة األمثـــل من كوادر بشـــرية مؤهلـــة من أعضاء هيئـــة تدريس 
ومناهـــج وخطط دراســـية و أســـاليب تدريـــس وبيئيـــة تدريبية و أجهـــزة و برامج حاســـب متقدمة.

2. إعـــداد الطالبـــة علميـــًا و مهنيـــًا و خلقيـــًا مـــع مراعـــاة التنـــوع والشـــمولية فـــي المنهج الدراســـي 
والموازنـــة بيـــن النظريـــة والتطبيق بحيث تكـــون الطالبة قادرة علـــى إعداد وتنفيذ المشـــروعات التي 
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

التنمية. خطـــط  تتطلبها 
3. تأهيـــل حملـــة شـــهادة البكالوريـــوس مـــن تخصصات الكليـــة المختلفـــة وإعدادهـــم لالنطالق نحو 

دراســـات عليا أكثـــر تخصصًا علـــى مســـتوى الماجســـتير والدكتوراه.
4. إعداد الطالبات الكتســـاب المهارات التعبيرية والرمزية والبيانية الالزمة إلعداد وشـــرح المشروعات 

وتعلم طرق وأســـاليب إعداد التقارير العلمية والمهينة.
5. المساهمة في بناء شخصية الطالبات القيادية وتطوير قدراتهن التنظيمية واإلدارية.

� كلية التربية بالدمام:

تشـــرف الكلية على أقســـام )الدراســـات القرآنية، الدراسات اإلنســـانية، التربية وعلم النفس، التربية 
الخاصـــة، االدارة التعليميـــة، المناهـــج وطـــرق التدريس، تقنيـــات التعليم، العلوم األساســـية، رياض 
األطفـــال( كما تســـعى كليـــة التربية بالدمـــام الى ان تكون مؤسســـة أكاديميـــة تقدم تعليمـــًا تربويًا 
عـــاٍل متميـــزًا ونوعيـــًا، وفـــق معايير الجـــودة واالعتمـــاد األكاديمـــي، يحقـــق الريادة على المســـتوى 
المحلـــي أو اإلقليمـــي، ويواكب التطّورات والمســـتجدات والمعايير العالمية، كمـــا تعمل على إعداد 
كـــوادر تربويـــة تســـهم فـــي بنـــاء مجتمع معرفـــي قادر علـــى المنافســـة عالميـــا، من خـــالل االرتقاء 
ببرامـــج الكلية ووحداتها المختلفة وتوفيـــر البيئة العلمية والتعليمية الفاعلـــة وتنمية القدرات الالزمة 
إلعـــداد هـــذه الكـــوادر في مســـعى إلرســـاء مجتمـــع علمي قائـــم على مســـتوى عال مـــن الفاعلية، 

كما يتضح ذلك من خالل االهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها:

1. توفيـــر تعليـــم متميز لإلســـهام في اإلعـــداد والتدريـــب للكوادر البشـــرية وتأهيلها علميـــا وثقافيا 
ومهنيـــا للقيـــام بمهـــام التدريـــس فـــي التعليـــم العـــام والعمـــل التربوي وفـــي مجـــال تعليم ذوي 

االحتياجـــات الخاصـــة بمختلـــف التخصصات.
2. تطوير البحث العلمي والدراســـات العليا في المجاالت النفســـية والتربوية لتحســـين جودة المنتج 

التربوي.
3. بنـــاء شـــراكة حقيقـــة مع المجتمـــع الســـعودي والمجتمعـــات العربية عـــن طريق عقـــد المحاضرات 

والـــدورات والنـــدوات والمؤتمـــرات ذوي الصلـــة بالعمليـــة التربوية.
4. التحسين المستمر للتنظيم األكاديمي واإلداري والتربوي.

5. اإلســـهام فـــي بناء بيئـــة تعليميـــة متكاملة يســـودها اإلبـــداع والتميـــز والتفاعـــل اإليجابي داخل 
الكليـــة وخارجها.

� كلية الشريعة والقانون: 

صـــدرت موافقـــة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، رئيس مجلس 
الـــوزراء، رئيـــس مجلـــس التعليم العالـــي -حفظه الله- علـــى عدٍد من القـــرارات التـــي اتخذها مجلس 
التعليـــم العالـــي في جلســـته الــــ 1435/74ه، ومـــن أهمهـــا: الموافقة على إنشـــاء كلية الشـــريعة 
والقانـــون بجامعـــة االمـــام عبدالرحمن بن فيصل وتضم قســـمين علميين هما: »قســـم الشـــريعة، 

وقســـم القانون«.
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� كلية إدارة األعمال:

تتولـــى كليـــة إدارة األعمـــال اإلشـــراف على األقســـام اإلداريـــة والمالية، كما تســـعى كليـــة العلوم 
اإلداريـــة فـــي جامعة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل ان تكـــون مؤسســـة تعليمية وبحثيـــة رائدة في 
مجـــاالت العلـــوم اإلدارية والمالية, كما تنتهج الكلية رســـالتها وهي الرقي بمســـتوى طالب وطالبات 
الكلية وإكســـابهم المهـــارات اإلدارية والمالية الالزمة من خالل التعليم المتميز واإلســـهامات البحثية 

ألعضـــاء هيئـــة التدريس والممارســـات المهنية وتعظيم خدمـــة المجتمع. 

كما أن الكلية تهدف إلى:

1. تزويـــد طالبهـــا وطالباتهـــا بالمعارف الضرورية فـــي مجاالت العلـــوم اإلدارية والماليـــة المختلفة، 
وربطهـــا بالواقـــع العملـــي لبيئة األعمال الســـعودية، وهي تســـعى إلـــى تحقيق:

2. التركيـــز على التخصصـــات اإلدارية والمالية ذوي العالقة بمتطلبات ســـوق العمل وتحقيق أهداف 
التنمية. خطط 

3. إعـــداد الخريجيـــن وتأهيلهـــم لشـــغل الوظائف اإلداريـــة القيادية على مســـتوى منظمـــات القطاع 
العـــام والخاص.

4. تزويـــد الطلبـــة بالمعـــارف والمهارات التطبيقية الالزمـــة وتمكينهم من مواكبـــة التطورات العلمية 
الحديثة لخدمـــة أهداف التنمية االقتصاديـــة واالجتماعية.

5. المســـاهمة فـــي توطيـــن الكفـــاءات المحليـــة فـــي الوظائـــف اإلداريـــة والقياديـــة وتلبيـــة حاجات 
المجتمـــع وســـوق العمـــل مـــن المـــوارد البشـــرية المؤهلة.

6. المســـاهمة فـــي توفيـــر فـــرص تعليميـــة جديـــدة لإلســـهام في ســـد الفجـــوة بين حجـــم الطلب 
والطاقـــة االســـتيعابية لمؤسســـات التعليـــم العالـــي بالمنطقة.

7. فتـــح قنـــوات شـــراكة وتعـــاون بيـــن الكلية وقطـــاع األعمال ممـــا يتيح زيـــادة المواءمة بيـــن نوعية 
مخرجـــات الكليـــة والمتطلبـــات الفعليـــة والعملية للوظائـــف المختلفة.

� كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات:

تشـــرف الكلية على األقســـام العلمية )علوم الحاســـوب ونظم المعلومات(, حيث تنقســـم الدراســـة 
فـــي الكليـــة إلـــى مرحلتيـــن، مرحلة مشـــتركة )عدد 62 ســـاعة معتمدة( وتمثل ســـنتين يتأســـس بها 
الطالـــب فـــي علوم الحاســـب األساســـية، ومرحلـــة تخصصية وتمثل ســـنتين في أحد األقســـام يتم 
بعدهـــا تخـــرج الطالب مـــن الكلية. فبعد اجتياز الســـنة األولى والثانية في الكلية بنجـــاح يلتحق الطالب 

فـــي أحد األقســـام التخصصية بنـــاء على معايير محـــددة وضعت من قبـــل الكلية.
حيـــث تعمـــل الكليـــة جاهـــدة علـــى توفيـــر بيئة تعليـــم وتعلـــم لطلبـــة الجامعـــة ملهمة لملكـــة قيادة 
الحاســـوب وتقنية المعومـــات ضمن المعايير الســـامية والقيم، والجودة واإلبـــداع والعمل الجماعي 

والتعلم المســـتدام والشـــعور القـــوي بدورهم المهني المســـتقبلي.
كمـــا تتطلـــع الكليـــة أن تكون الكليـــة الرائدة فـــي المنطقة الشـــرقية التي تســـاهم بتقديـــم خريجين 
مبدعيـــن في مجال علوم الحاســـب والتقنية في المملكة العربية الســـعودية. ســـتمثل الكلية مصدر 
البحـــث العلمـــي المتميز والتـــي تدعم أولويـــات الدولة والصناعة فـــي التنوع والتنميـــة االقتصادية 

وأن تكـــون مبادرة بتحســـين ورفع مســـتوي التقني فـــي المجتمع. 
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كمـــا تبـــرز رســـالة الكلية بتقديم برامج دراســـية عاليـــة الجودة على مســـتوي عالمي فـــي مجال علوم 
الحاســـب وتقنيـــة المعلومـــات تنتج محترفين مهرة لديهم القدرة على االستشـــراف ومنســـجمين مع 

حاجـــة القوى العاملة اإلســـتراتيجية في المنطقة الشـــرقية وعلى مســـتوي عالمي.

� كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع:

ـــي، إدارة األعمـــال، المحاســـبة،  ـــاث( )الحاســـب اآلل ـــور وإن ـــة )ذك ـــى تخصصـــات الطلب ـــة عل تشـــرف الكلي
القانـــون، االقتصـــاد، التســـويق، إدارة ماليـــة، احصـــاء, ارشـــاد نفســـي، تربيـــة صحيـــة(، تســـعى كليـــة 
ــي  ــم فـ ــات التعليـ ــة لمخرجـ ــة تطبيقيـ ــة علميـ ــق بيئـ ــع إلـــى خلـ ــة المجتمـ ــة وخدمـ ــات التطبيقيـ الدراسـ
الجامعـــة، لغايـــات تحقيـــق الكفـــاءة والفاعليـــة وإفـــادة المجتمـــع المحلـــي بعيـــدًا عـــن التعليـــم التلقينـــي، 

ـــى: ـــة إل ـــث تهـــدف الكلي حي

1. توفير بيئة تعليمية متميزة عن طريق:
- تحقيق التكامل بين الجوانب المعرفية للعلوم اإلدارية وتكنولوجيا استخدام الحاسبات.

- االهتمام بنقل الخبرات المهنية داخل القاعات الدراسية.
- التطوير المستمر لمناهج الدراسة بما يتالءم مع التطور العلمي والعملي لها.

2. تنمية قدرات ومهارات الطالب عن طريق:
- االهتمام بتطوير مهارات االتصال الفعال وتطبيق مفهوم التفكير االنتقادي.

- إكساب الطالب المهارات التحليلية واستخدام األساليب الكمية لمعالجة المشكالت.
- التركيز على معايير القيادة والمسؤولية المهنية والقيم األخالقية.

3. خدمة المجتمع المحلى ويتحقق ذلك عن طريق:
- توفيـــر الفـــرص للخريجين للتطوير المهني المســـتمر من خـــالل تقديم الدورات والبرامـــج التدريبية 

المتخصصة ونشـــر المســـاهمات الفكرية العلمية الحديثة.
- جذب الخريجين الموهوبين والمتفوقين من خالل برنامج الماجستير واالبتعاث.

- إعداد البحوث التطبيقية التي تساهم في حل المشكالت المجتمعية.
- إرساء قواعد الشراكة بين الكلية ومجتمع األعمال من خالل عقد الندوات واللقاءات الدورية.

� عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة:
 

»زيـــادة القـــدرات التنافســـية للطالب وتنميـــة مهاراتهـــم وتعزيز جداراتهـــم« األهداف االســـتراتيجية 
وفـــق الخطـــة االســـتراتيجية لجامعـــة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل مشـــروع آفاق.

تشـــرف العمادة على أقســـام )اللغة االنجليزية، الحاســـب اآللـــي، تطوير الذات، العلوم األساســـية، 
الدراســـات االســـالمية( كمـــا تعمـــل العمادة االشـــراف على طـــالب الســـنة التحضيرية وتســـليحهم 
بســـالح المعرفـــة والعلـــم وإعـــداد الطالـــب لإلنتقال مـــن مرحلـــة التعليم العـــام إلى مرحلـــة التعليم 
الجامعـــي، ومنحـــه فرصـــة لإلندمـــاج فـــي الوســـط الجامعـــي وتمكينه مـــن التعرف علـــى متطلبات 
الدراســـة الجامعيـــة وتهيأتـــه نفســـيًا وفكريـــًا للدراســـة التخصصية، كما تعمـــل العمادة علـــى متابعة 
تنفيـــذ برامجهـــا بالتعـــاون مـــع الكليـــات المعنية وعمـــادة القبـــول والتســـجيل، و تتألـــف العمادة من 
وكاالت )الشـــؤون االكاديمية، التطوير والجودة، شـــؤون الطالبات( وإدارة الشـــؤون اإلدارية والمالية، 
وتضـــم وكاالت العمـــادة الوحـــدات اإلداريـــة واألقســـام التي تتجســـد من خاللهـــا رؤية العمـــادة بأن 
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تكـــون برامج الســـنة التحضيرية والدراســـات المســـاندة بالجامعـــة متميزة في تنمية قـــدرات الطالب 
العلميـــة و المهاريـــة، كمـــا تســـعى العمـــادة إلى تقديـــم تعليم متميز يكـــون متمركـــزًا على الطالب 
ويســـهم في مســـاعدتهم علـــى تنميـــة الجوانـــب المعرفيـــة والمهارية والمشـــاركة في األنشـــطة 

الطالبيـــة لتحقيـــق التفـــوق فـــي الدراســـة الجامعية, من خـــالل تحقيق األهـــداف التالية:

1. تهيئة الطالب للتعليم الجامعي.
2. تطوير مهارات الطالب في اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات.

3. تشجيع االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التعلم والبحث والتفكير واالتصال.
4. تنمية المعارف العلمية األساسية التي يحتاج إليها الطالب في تخصصاتهم المستقبلية.

5. تنمية الوعي الصحي واللياقة البدنية للطالب.
6. تنمية قدرات الطالب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية.

7. تطوير برامج السنة التحضيرية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.

� عمادة القبول والتسجيل: 

»توفير فرص القبول للطالب والمؤهلين لإللتحاق« األهداف االستراتيجية مشروع آفاق.

تشـــرف العمـــادة على شـــؤون القبـــول ووكالتي شـــؤون التســـجيل وشـــؤون الخريجين، كمـــا تعمل 
العمـــادة علـــى تنفيـــذ إجراءات قبـــول الطـــالب وتســـجيلهم، وتوفير المعلومـــات والقواعـــد الخاصة 
بإجـــراءات التســـجيل للطالب, وإعداد إشـــعارات التخـــرج وفقًا للوائـــح واإلجراءات المعتمدة، وتتســـم 
رؤيـــة عمـــادة القبول والتســـجيل بأن تتميـــز جميع إجـــراءات العمل فيها بمســـتوى عالي مـــن الجودة 
والتنافســـية المحليـــة والعالميـــة، وإدارة األزمات، وتحقيـــق أكبر قدر ممكن من معاييـــر االعتماد التي 

ينتـــج عنها توزيـــع عالي من مفـــردات القبول والتســـجيل فـــي الجامعة.

1. العمل على إيجاد مقعد في الجامعة لكل طالب مستجد أو محول أو زائر يتحقق لديه شروط القبول.
2. الحرص على استقطاب أفضل الطالب إلى الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية.

3. بـــذل الجهـــد في توعية الطالب بلوائح وأنظمة الدراســـة واالختبارات من خالل الوســـائل المختلفة 
وخارجها. الجامعة  داخل 

4. توثيق سجالت الطالب األكاديمية والعمل على تحديثها إلكترونيًا باستمرار.
5. العمـــل علـــى تطويـــر وتطويـــع التقنيـــة فـــي العمـــادة بحيث يســـتطيع الطالـــب متابعة شـــؤونه 

األكاديميـــة مـــن أي مـــكان شـــاء وذلـــك عـــن طريق موقـــع الجامعـــة علـــى االنترنت.
6. لعمل على انهاء اجراءات تخرج الطالب خالل الفترة المحددة في التقويم الجامعي.

7. التواصل مع أولياء االمور بما يخدم مصلحة أبنائهم الطالب.
8. تبسيط االجراءات الختصار الوقت والجهد والتيسير على المراجعين.

� عمادة شؤون الطالب:

تشـــرف العمـــادة علـــى وكالتي شـــؤون الطالب لألنشـــطة و شـــؤون الطـــالب للخدمات، وشـــؤون 
الطالبـــات بكليـــات البنـــات بمجمـــع الريان، حيـــث تختص العمـــادة فـــي التخطيط لألنشـــطة الطالبية 
الة، واإلشـــراف  وتقديمهـــا في المجـــاالت الثقافيـــة واإلجتماعية والفنيـــة والرياضية وأنشـــطة الجوَّ
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علـــى المجـــال الخدمـــي المتعلق بالطـــالب كالتغذيـــة واإلســـكان والمواصالت، وتتســـم رؤية عمادة 
شـــؤون الطـــالب بأن تكون رائدة في األنشـــطة والخدمات الطالبية والتي تســـهم فـــي بناء الطالب 

والطالبـــة ليكونـــوا لبنـــات صالحة فـــي خدمة وطنهـــم وأمتهم.

كما ان رسالة العمادة تتسم بتحقيق التميز والريادة ومواكبة التطورات في مجال األنشطة والخدمات 
ــق  ــاًء متكامــاًل والســعي نحــو تحقي ــة بن ــب والطالب ــاء شــخصية الطال ــي تســهم فــي بن ــة والت الطالبي
الجــودة التــي يريدهــا الطالــب والطالبــة، وتنبــع أهــداف الكليــة مــن أهــداف الجامعــة العامــة، وهــي:

1. تعزيـــز األخالق اإلســـالمية والـــروح الوطنية األصيلـــة لدى الطالـــب الجامعي وإعـــداده ليكون لبنة 
صالحـــة في مجتمعـــه وأمته.

2. المساهمة في بناء وتكوين شخصية الطالب المختلفة لتكون شخصية متوازنة ومتكاملة.
3. تقوية أواصر المحبة بين الطالب وأستاذه في أثناء المرحلة الجامعية وبعد تخرجه.

4. تعزيز روح انتماء الطالب لجامعته في أثناء الدراسة وبعد التخرج.
5. استثمار وقت فراغ الطالب بما يعود عليه بالنفع والفائدة.

6. تعويد الطالب على التطوع والمشاركة في خدمة المجتمع وبذل الغالي والرخيص من أجل الوطن.
7. صقل مهارات الطالب وتنمية معارفهم وربطهم بوسائل التعلم الحديثة.

8. إيجاد بيئة تعليمية محفزة بها جميع ما يحتاجه الطالب من خدمات.

� مركز اإلرشاد الجامعي:

يشـــرف المركـــز علـــى جميـــع وحـــدات اإلرشـــاد والتوجيـــه الطالبـــي المتواجـــدة في جميـــع قطاعات 
الجامعـــة، حيـــث يعنـــى المركز بتقديـــم النصـــح والمشـــورة والمســـاعدة لجميع طـــالب الجامعة في 
األمـــور األكاديمية واالجتماعية والتربوية المتخصصة، لغايات مســـاعدتهم على االســـتفادة القصوى 
مـــن قدراتهم الذاتيـــة وتطوير مهاراتهـــم، وتحفيزهم نحو التميز، وإعانتهم على مســـاعدة أنفســـهم 
للتخـــرج من الجامعة فـــي المدة المحـــددة مزودين بالخبـــرات العلمية والمهارات الشـــخصية، ويتبنى 
المركـــز رؤيـــة تقديم خدمة إرشـــادية عالية الجودة لطالب الجامعة ومســـاعدتهم فـــي تطوير قدراتهم 
وتنميـــة مهاراتهـــم التعليميـــة والنفســـية واالجتماعية مـــن خالل التخطيـــط والتطويـــر لبرامج ترتقي 

بأدائهـــم، بما يحقق أهـــداف الجامعة.

ويتميـــز مركز اإلرشـــاد الجامعـــي في الجامعـــة بتقديم خدمة التوجيه واإلرشـــاد لطـــالب الجامعة من 
خـــالل برامـــج متخصصة تســـاعدهم في تعزيـــز قدراتهم األكاديمية والشـــخصية واكتشـــاف قدراتهم 

الكامنـــة وذلك في ســـبيل مســـاعده الجامعة في تحقيـــق أهدافها العلميـــة والتعليمية.

أهداف المركز:

1. مساعدة الطالب في التعامل مع أي ضغوط نفسية تؤثر في دراستهم. 
2. توفير بيئة أمنة للطالب تساعدهم في التكييف مع الحياة الجامعية. 

3. تنمية مهارات الطالب في االعتماد على الذات وااللتزام والمسؤولية.
4. تنميه مهارات التعامل مع مختلف الضغوط الدراسية والنفسية و االجتماعية.

5. تقديم ورش عمل تساعد الطالب على اكتساب المهارات الالزمة في حياتهم الجامعية.
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6. تقديم خدمات التوجيه اإلرشاد والتطوير الشخصي. 
7. تعزيز الصحة النفسية والجسدية والرعاية الشاملة.





القطاعات التنظيمية التابعة 
لوكيل الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي
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القطاعات التنظيمية التابعة لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

ويشرف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على القطاعات التالية:

� عمادة الدراسات العليا:

تشـــرف العمـــادة علـــى اللجـــان )االستشـــارية، والدائمة لألبتعـــاث والتدريـــب، واللجـــان المنبثقة عن 
مجلـــس العمـــادة( والـــوكاالت التابعة لهـــا )وكالة العمـــادة، وكالة العمادة لشـــؤون االبتعـــاث(، تعمل 
العمـــادة علـــى االهتمـــام بشـــؤون طلبـــة الدراســـات العليـــا، ومتابعـــة أحوالهـــم الدراســـية والمالية 
واإلجتماعيـــة داخـــل المملكة وخارجها، والتنســـيق مـــع الكليات في الجامعة بشـــأن الدراســـات العليا، 
كمـــا تعمـــل العمـــادة ضمـــن رؤيـــة واضحـــة متمثلـــة بالريـــادة محليا تمشـــيا مـــع التطـــورات العلمية 
والتكنولوجيـــة مـــن خـــالل تقديـــم برامج دراســـات عليـــا متميزة علميـــًا و بحثيـــا، أما رســـالتها فتتمثل 
بتقديـــم برامج دراســـات عليـــا متنوعة و مواكبـــة ألحدث العلـــوم و التقنية و متطلبـــات خطط التنمية 
الوطنيـــة مراعيـــة معاييـــر الجودة العالمية و تســـهم في تخريج كـــوادر متخصصة علـــى درجة مرموقة 

عالميـــًا مـــن التفوق العلمـــي و البحثـــي و المهاري.  

أهداف العمادة تتمثل في التالي:

1. تقديـــم وتنفيـــذ برامـــج دراســـات عليـــا متنوعـــة و مواكبـــة ألحـــدث العلـــوم و التقنيـــة و متطلبات 
الوطنية. التنميـــة 

2. تطوير برامج الدراسات العليا من خالل وضع استراتيجيات تقويم دورية.
3. استقطاب الخريجين المتميزين من حملة الشهادات الجامعية والعليا.

4. إعـــداد الكفـــاءات العلميـــة والمهنيـــة المتخصصة على مســـتوى مرمـــوق من المنافســـة العلمية 
واإلبداعيـــة و المهارية.

5. وضع اآلليات اإلجراءات التنظيمية لجميع األمور المرتبطة بالدراسات العليا.

وتبرز مهام العمادة بما يلي:

1. اإلشراف العلمي واإلداري والمالي والفني على برامج الدراسات العليا في الجامعة.
2. اقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فعالية وتطوير العمل بالعمادة.

3. إعداد الخطط السنوية للعمادة والميزانية الالزمة لها.
4. التنســـيق مـــع عمـــادة البحث العلمي فـــي كل ما لـــه عالقة بإنجاز بحـــوث طالب الدراســـات العليا 

والعمـــل علـــى توفير اإلمكانات والوســـائل الدراســـية إلنهاء دراســـتهم العليا.
5. إعداد تقرير سنوي عن العمادة.

6. التنسيق مع اإلدارة القانونية بأي تعليمات أو تعاميم تتعلق بالدراسات العليا.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� عمادة البحث العلمي:

توفير األعداد الكافية من الباحثين، والتوســـع باإلنفاق على البحوث العلمية« األهداف االســـتراتيجية 
وفق الخطة االســـتراتيجية لجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل مشـــروع آفاق.

تشـــرف عمـــادة البحث العلمـــي على وكالتيها للبحـــث العلمي، كما تعمل العمادة على تشـــجيع وحث 
أعضـــاء هيئـــة التدريس والباحثيـــن والطالب على إجـــراء البحوث العلميـــة المبتكرة مـــع تهيئة األجواء 
العلميـــة المالئمـــة مـــن الوســـائل واإلمكانيـــات البحثيـــة وإنشـــاء قاعدة معلومـــات لألبحـــاث الجارية 
والمنتهيـــة فـــي الجامعـــة، كما تســـعى العمادة للتعاون والتنســـيق وتبـــادل المعلومـــات البحثية مع 
الجامعـــات والمعاهـــد والمراكـــز البحثيـــة داخـــل وخـــارج المملكـــة, لإلســـتفادة منها فـــي تحديث حركة 
البحـــث العلمـــي وتقنيتـــه في الجامعـــة، كما تعمـــل العمادة على منهـــج بحوث علميـــة متميزة تخدم 
اإلنســـانية و مثمنـــه عالميـــًا، وتتســـم العمـــادة بتهيئـــة البيئـــة المثالية للبحـــث العلمي الـــذي يخدم 

اإلبتـــكار و اإلثـــراء المعرفـــي و رفـــع مســـتوى أداء الباحثين بالتدريـــب و الدعم ماديـــًا و معنويًا.
 

وتبرز أهداف العمادة في:

1. المســـاهمة فـــي إنشـــاء مركـــز تميـــز ألبحاث الخاليـــا الجذعيـــة ضمن مركـــز األمير محمـــد بن فهد 
للبحوث و الدراســـات األستشـــارية.

2. المســـاهمة في إنشـــاء مراكز تميز لالبحـــاث األكلينيكية ضمن مركز األميـــر محمد بن فهد للبحوث 
و الدراســـات اإلستشـــارية إلثراء التعليم الطبي و الخدمة الطبية للمنطقة الشرقية.

3. المســـاهمة فـــي توســـيع أبحـــاث الدراســـات العليـــا من خالل إنشـــاء وظائـــف لمســـاعدي باحثين 
ضمـــن مراكـــز التميز.

4. المساهمة في توسيع أبحاث طالب المرحلة الجامعية.
5. المشاركة في نقل وتوطين وتطوير التقنية الحديثة و التي لها سمعة و دخل عالي.

ــة و  ــات المهنـ ــة أخالقيـ ــب الئحـ ــل حسـ ــن بالعمـ ــزم الباحثيـ ــي تلـ ــراءات التـ ــد و اإلجـ ــر القواعـ 6. تطويـ
ــة. ــوث الطبيـ البحـ

7. تطوير قواعد الترقية بحيث تأخذ باألعتبار مدخول األبحاث من خارج الجامعة.
8. التعرف على األبحاث التي يحتاجها سكان المنطقة الشرقية.

9. التعرف على األبحاث التي تحتاجها الصناعة و خصوصا تلك التي لها عالقة بالتلوث البيئي.
10. تطوير لوائح و قواعد لمكافئة و تشجيع النشر في المجالت العلمية ذوي السمعة العلمية العالية.

وتبرز مهام العمادة بما يلي:

1. اإلشراف العلمي واإلداري والمالي والفني على بحوث الجامعة.
2. اقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فعالية وتطوير العمل بالعمادة.

3. إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية الالزمة لها.
ــاطاتها  ــة نشـ ــي ومتابعـ ــث العلمـ ــادة البحـ ــة بعمـ ــوث المرتبطـ ــز البحـ ــال مراكـ ــى أعمـ ــراف علـ 4. اإلشـ

ــا. وتقييـــم أدائهـ
5. التعـــاون والتنســـيق مع المؤسســـات والمعاهد ومراكز البحـــوث المحلية، داخـــل الجامعة وخارجها، 
واالتصال بمؤسســـات البحوث والمراكز األجنبية وتســـخير ما يمكن االســـتفادة منـــه لتحديث وتطوير 
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حركـــة وتقنية البحث العلمـــي في الجامعة.
6. التنســـيق مـــع عمـــادة الدراســـات العليا في كل مـــا له عالقة بإنجـــاز بحوث طالب الدراســـات العليا 

والعمـــل علـــى توفير اإلمكانات والوســـائل البحثية إلنهـــاء بحوثهم في رســـائلهم العلمية.
7. العمـــل علـــى توفير المـــوارد المالية الالزمـــة لإلنفاق على البحـــوث الممولة مـــن ميزانية الجامعة 

أو من قطاعات خـــارج الجامعة.
8. إعداد مشروع ميزانية العمادة السنوي.

9. إعداد تقرير سنوي عن العمادة.
10. التنسيق مع اإلدارة القانونية بأي تعليمات أو تعاميم تتعلق بالبحث العلمي.

� عمادة شؤون المكتبات:

تشـــرف العمادة على تســـٍع وعشـــرين مكتبة، متضمنة المكتبة المركزية، ومكتبة مستشـــفى الملك 
فهـــد التعليمـــي، والمكتبـــة الطبية بكلية الطـــب والمكتبة المركزيـــة لكليات البنـــات ومكتبات الكليات 
بالقطيـــف والجبيل، تعمل عمادة شـــؤون المكتبات على تهيئة وتوفير مصـــادر المعلومات والحصول 
عليها لجميع منســـوبي الجامعـــة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطـــالب، وتلبية اإلحتياجات 
البحثيـــة واألكاديميـــة والدراســـية لمنســـوبي الجامعـــة، إضافة إلى خدمـــة المجتمع من خـــالل تأمين 
الكتـــب والدوريات ومصـــادر المعلومات اإللكترونية وإتاحتها للمســـتفيدين والمســـتفيدات، وتتمثل 
رؤيـــة العمادة في أن تصبح شـــريكًا مبتكرًا ضمن الرســـالة األكاديمية للجامعـــة، وتدعم تطور المعرفة 
وتشـــحذ التفكيـــر النقـــدي باإلضافة إلـــى تنمية مهارات اســـترجاع المعلومـــات وذلك فـــي اتجاه بناء 
مجتمـــع يتيـــح فرص التعلم مـــدى الحياة، إذ تنتهج العمادة مبدأ دعم رســـالة الجامعة باألســـاس وذلك 
مـــن خـــالل توفير مصـــادر وبيئة تعلم وبحث تشـــجع على التفكيـــر النقدي داخل المجتمـــع األكاديمي، 
كمـــا يقـــوم العاملـــون بالمكتبات بتوفير الخدمـــة لقطاع عريض مـــن أعضاء هيئـــة التدريس والطالب 
مـــن خـــالل عمليات اختيـــار وتنظيم واســـترجاع وإتاحة مصـــادر المعلومـــات والمعرفـــة المختلفة، إلى 
جانـــب تقديم اإلرشـــادات الالزمة لـــكل منهم، باإلضافـــة إلى تقديم أنشـــطة تتجاوز محيـــط الجامعة 

لتمتد إلـــى المجتمع المحيط بها،)الخطة االســـتراتيجية(.

وتقـــدم المكتبـــة مجموعة واســـعة مـــن المصادر والخدمـــات حيث تتضمـــن مجموعات مـــن المصادر 
تصـــل فـــي مجملهـــا إلـــى )122360( كتابـــا ومصـــدرا إلكترونيـــا ومجلـــة مجلدة يتـــم توفيرهـــا وفقًا 
الحتياجـــات مســـتفيديها. كما تشـــترك المكتبة فـــي نحو )371( دوريـــة علمية وفي نحـــو)40( قواعد 
المعلومـــات متضمنـــة روابـــط للعديد من المصـــادر البحثيـــة والمرجعية، هـــذا باإلضافة إلـــى اقتناء 
المكتبـــة ألعمـــال المؤتمرات والكتب إلكترونية على أقراص مليزرة. وتشـــترك مكتبـــات جامعة االمام 
عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل في مجموعـــة كبيرة مـــن قواعـــد المعلومات والمجـــالت العلميـــة. كما أنها 
توفـــر مصـــادر المعلومات. خـــارج نطـــاق الجامعة عن طريـــق التعاون المتبـــادل مع مختلـــف المكتبات 

وتبرز أهداف العمادة في:

1. تعيين الموظفين ذوي الخبرة والتأهيل المحترف
2. توفير الموارد المادية التي تناسب احتياجات المستفيدين والموظفين

3. فهم احتياجات المستفيدين
4. تأسيس بنية إشرافية ووضع سياسات المكتبة.

5. توفير مصادر معلومات حديثة.
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6. توفير خدمات معلومات تتسم بالمبادرة.
7. تطوير برامج لتدريب العاملين أثناء تقديم الخدمة.

� مركز النشر العلمي: 

إنتاج ونشر محتوى معرفي رقمي في كافة المجاالت« الخطة االستراتيجية.

يشـــرف مركز النشـــر العلمـــي على أقســـام )المعلومـــات، الترجمـــة والتعريـــب، المراجعـــة، التحرير، 
اإلخـــراج(، كمـــا يطمـــح المركـــز أن يتبـــوأ مكانة ســـامقة بين مراكز النشـــر محليـــَا وإقليميـــًا وعالميًا، إذ 
يســـعى لنشـــر الكتب المؤلفـــة، والمترجمـــة، والبحـــوث العلمية، والمصنفـــات الواردة فـــي الالئحة 
الموحـــدة للبحـــث العلمـــي في الجامعـــات الســـعودية، إضافة إلى النشـــر اإللكتروني، للمســـاهمة 
فـــي رفع مســـتوى المعرفـــة العلمية والثقافية فـــي المجتمع، كمـــا يعمل المركز علـــى إضفاء طابع 
مميـــز على مختلـــف مطبوعات جامعة االمـــام عبدالرحمن بن فيصل من خالل اإلشـــراف على عملية 
النشـــر، وإعـــداد التقاريـــر والتوصيات الالزمـــة للوصول إلى أهدافـــه، مراعيًا معايير النشـــر المعمول 
بهـــا عالميـــًا، كمـــا يعمل المركـــز بأقســـامه المختلفة على إثـــراء المعرفـــة المجتمعية والفـــوز برضى 
القـــراء، وفئـــة الكتـــاب والمثقفيـــن مـــن المجتمع الســـعودي. حيث يشـــرف عليـــه نخبـــة األكاديميين 
واإلدارييـــن التربوييـــن مـــن ذوي الخبـــرة في النشـــر والتأليف والبحـــث العلمي، وهو يحتـــوي العديد 
مـــن األقســـام التي تعمـــل على توزيـــع المهـــام بينها لتغطيـــة جميع مراحـــل عملية نشـــر المصنف 

حتـــى يـــرى النور، ويكـــون في متنـــاول القراء بأبهـــى حلله.

أهداف المركز:
1. توفير األوعية المعلوماتية الحاضنة لنتائج أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية وخالصة أفكارهم.

2. العمل على نشر نتائج أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية التي يكون لها أثر على التنمية المستدامة.
3. التواصـــل مـــع الباحثيـــن والطـــالب وكافـــة قطاعـــات المجتمـــع في جميع أنحـــاء العالـــم، من خالل 
نشـــر نتائـــج أبحـــاث ومؤلفات أعضـــاء هيئـــة التدريس في مختلـــف قطاعـــات الجامعة، ضمـــن أوعية 

معلوماتيـــة مختلفة تصدرهـــا الجامعة.
4. االلتـــزام باألمانـــة العلمية والمواصفات األخالقية والقياســـية والفنية لعناصـــر البحوث والمجالت 

والكتب العلمية والقانونية للنشـــر.
5. تطبيق االشتراطات الخاصة بالمواصفات القياسية لضبط الجودة الطباعية.

6. تحديد البرامج والصيغ الرقمية المالئمة للملفات الرقمية للبحوث والكتب والمجالت العلمية.
7. عمـــل أرشـــيف رقمـــي للبحـــوث والمجـــالت العلميـــة بمـــا يفيد في حـــال إعـــادة الطبـــع أو طباعة 

إضافية. كميـــات 

� مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات واإلستشارية:

يشـــرف مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراســـات االستشـــارية على الوحـــدات البحثية )العلوم 
األساســـية، األحيـــاء الجزيئيـــة، الطبي التطبيقـــي، الخاليا لجذعية الهندســـة المعماريـــة(، حيث يعتبر 
الهـــدف األساســـي مـــن إنشـــاء المركـــز هـــو توفيـــر البيئـــة المثلـــى ألداء يتميـــز بالبحـــث اإلبداعي 
األساســـي والســـريري الموجه لتحســـين صحة الســـكان بالمنطقة الشـــرقية والمناطق المجاورة لها، 
إذ يوفـــر المركـــز الدعـــم لكليـــة الطـــب والكليـــات الصحيـــة األخـــرى بجامعة الدمـــام، من خـــالل البحث 
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التطبيقـــي والتدريـــب والبرامـــج التعليميـــة علـــى مســـتوى طـــالب البكالوريوس وطالب الدراســـات 
العليـــا، وترتكـــز رؤيـــة المركز علـــى أن يكون رائد محلـــي ووطني فـــي البحوث التطبيقية األساســـية 
المتعلقـــة باألمـــراض الســـائدة في المنطقة الشـــرقية وكذلـــك التطوير التدريجـــي للعالجات الطبية 

الناس. لتحســـين صحة 

يهدف مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات االستشارية إلى ما يلي:
1. تعزيز البحث العلمي المبدع.

2. تحسين الخدمات الصحية بالمنطقة من خالل دعم وتطوير البحث بكلية الطب.
3. تبني البحث المشترك واالتصال بين الباحثين للتعامل مع العديد من األمراض المعقدة.

4. تطويـــر ووضـــع األولويـــات وانتهـــاج األســـاليب المختلفـــة فـــي أبحـــاث المعاهـــد المختلفـــة التـــي 
تطـــور المعرفـــة.

5. عمل منتدى لتبادل المعلومات ونتائج البحث والخبرات.
6. تشجيع أنشطة طالب الدراسات العليا في مجال تطوير األجيال الجديدة من الباحثين.

7. المســـاعدة فـــي تطويـــر البحث بالمعاهـــد األخرى من خـــالل االستشـــارات والنصيحـــة والتواصل 
المتبـــادل مـــع المجتمع و إجـــراء البحـــوث التعاقدية.

8. تعريف وتوضيح وتقوية الروابط بين البحث والتعلم والتدريس واالستشارات.
9. بناء العالقات بين الصناعة ومعاهد الصحة المحلية والباحثين بالكليات الصحية و كلية الهندسة.

� مركز الدراسات واالستشارات العمرانية:

يشـــرف مركـــز الدراســـات واالستشـــارات العمرانية علـــى اإلدارة العامـــة والشـــؤون الخارجية، وعلى 
المجموعات االستشـــارية المتخصصة )مجموعة الدراســـات التخطيطية، مجموعة هندســـة التشـــييد، 
مجموعة الدراســـات u1575 البيئة، مجموعة التصاميم(، وعلى الوحدات المســـاندة لشئون العمليات 
الداخليـــة )وحـــدة الحاســـب اآللي، وحـــدة اإلشـــراف على التنفيـــذ، وحـــدة المعامل، وحـــدة التدريب، 
وحـــدة االنتـــاج العلمـــي(، يتطلـــع المركز أن يكـــون صرحًا رائـــدًا في مجال دراســـات وأبحـــاث تصاميم 
البيئـــة وهندســـة البناء، وبيت خبرة لتقديم االستشـــارات الفنية ذوي العالقـــة، ونافذة للمجتمع على 

كل جديـــد في مختلف حقـــول المهنة.

وينتهج المركز رســـالة بناء جســـور تعاون مع مؤسســـات المجتمع من خالل التعريـــف بإمكانات المركز 
العلميـــة والماديـــة، وتطويـــر عالقة العمل المســـتمرة مع تلك المؤسســـات في إطـــار خطط وبرامج 
ترمـــي إلـــى الوقوف علـــى مختلـــف القضايا والمشـــكالت العمرانية التـــي يمكن أن يســـهم المركز 
فـــي دراســـتها وبحثهـــا وتقييـــم مقترحات وبدائـــل لها أو تقـــد يم المشـــورة الفنية فيهـــا، إلي جانب 

تلمـــس احتياجات تلك المؤسســـات فيمـــا يتعلق بتنمية كوادرهـــا وتطوير ممارســـاتها المهنية.

يتطلع المركز من خالل رؤيته ورسالته إلى تحقيق األهداف التالية:

1. إيجـــاد بيئـــة محفزة إلجراء الدراســـات والبحوث األساســـية والتطبيقية في مختلـــف قضايا التنمية 
العمرانيـــة المتعلقة بالمنطقة الشـــرقية خاصـــة والمملكة بوجه عام.

2. توفيـــر الفـــرص ألعضـــاء هيئة التدريـــس بكليـــة العمـــارة والتخطيط،والمهتميـــن والمختصين في 
الكليـــات األخـــرى بالجامعة للمســـاهمة فـــي التقويـــم والمعالجـــة والتعامل مع مختلف المشـــكالت 
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العمرانيـــة عبـــر تقديم المشـــورة الفنية للمؤسســـات العامـــة والخاصة.
3. ربـــط الخبـــرة األكاديميـــة ألعضاء هيئـــة التدريس بالممارســـة العملية من أجل إثـــراء مفهوم تطوير 

البيئة العمرانية اإلنســـانية بشـــكل عـــام، والبيئة العمرانيـــة المحلية بوجه خاص.
4. المشـــاركة فـــي تطويـــر قـــدرات المهنييـــن في القطـــاع العام والخـــاص، واطالعهم علـــى الجديد 

فـــي تخصصاتهـــم لمواكبـــة متطلبات ســـوق العمل.
تقديم استشارات مهنية في مجاالت العمران وهندسة التشييد والبناء.

� إدارة الكراسي العلمية:

تشرف اإلدارة على الكراسي العلمية القائمة التالية: 

كرسي األمير محمد بن فهد للدراسات الحضرية واإلقليمية.• 
كرسي األميرة جواهر بنت نايف لصحة األسرة.• 
كرسي الجزيرة لإلعالم الصحي.• 
كرسي غسان للتخطيط والجودة.• 
 كرسي البنك األهلي لسرطان الثدي. • 
كرسي أرمكو للسالمة المرورية.• 

الكراســـي العلميـــة عبـــارة عن مشـــاريع علمية متكاملة تشـــرف عليها الجامعة وتمـــول من قبل جهات 
فاعلة فـــي المجتمع.

 
أهداف اإلدارة:

1. المشاركة في تبوء الجامعة والمملكة مكانة عالمية متميزة في البحوث العلمية. 
2. تنشـــيط حركـــة البحـــث العلمي فـــي الجامعة في جميـــع المجاالت خاصـــة التطبيقيـــة منها والتي 

تعالـــج قضايا المجتمـــع وتخدم التنميـــة الوطنية. 
3. نقـــل التقنيـــة الحديثـــة وتوطينها والمشـــاركة فـــي تطويرها وتطويعهـــا لتالئم الظـــروف المحلية 

فـــي المملكة.
4. االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي وبحوث طالب الدراسات العليا في الجامعة.

5. االستفادة من الكفاءات األكاديمية المتميزة ذوي الخبرات لتطوير المعارف والعلوم بالجامعة. 
6. دعم البنية التحتية للبحث العلمي بالجامعة من كفاءات علمية وتقنيات ومعامل ومختبرات.

7. تعزيز ونشر ثقافة االبتكار واإلبداع والتطوير في مختلف مجاالت العلوم والمعارف اإلنسانية. 

� إدارة التعاون والتبادل المعرفي:

تعتبر إدارة التعاون والتبادل المعرفي إدارة مســـاندة للمراكز والكراســـي البحثية والعالقات الثقافية، 
القائمـــة بالجامعـــة، وإيمانـــًا بأهمية الهـــدف المحوري ضمـــن الخطة الوطنيـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
واالختراع والمتمثل بإنشـــاء برامج لالرتقاء بمســـتوى التقنيات االســـتراتيجية األكثـــر أهمية للمملكة، 
عمـــدت جامعـــة االمام عبدالرحمن بـــن فيصل بإنشـــاء إدارة التعاون و التبادل المعرفـــي والتي تؤدي 
دورًا محوريـــًا فـــي مجـــال تبادل الخبرات مع المؤسســـات العلمية من خالل تأســـيس عالقات مع هذه 
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المؤسســـات تســـهم في تحقيق أهداف هذه الخطة، حيث ترتكز رؤية اإلدارة إلى االرتقاء بمســـتوى 
الجامعـــة فـــي مجالي التعليم والبحـــث العلمي وتضمين رؤيـــة عالمية في كل أنشـــطة الجامعة، أما 
رســـالتها فتتســـم بتشـــجيع وتنســـيق ودعم إنشـــاء تعاون دولي ذي صلة من أجل توليد فرص لنقل 
اإلبداعـــات التقنيـــة فـــي مجـــال التعليـــم والبحث العلمـــي والتدريب من أجل اإلســـهام فـــي التنمية 

للمنطقة. االقتصادية 
 

أما أهداف اإلدارة فتتركز في التالي:

1. دعم التعاون بين الجامعة و الجامعات العالمية العريقة و مراكز األبحاث.
2. العمل كمركز لتنسيق أعمال و انشطة الجامعة المرتبطة بالجامعات العالمية.

3. تشـــجيع و تســـهيل مشـــاركة أعضاء هيئة التدريس في األنشـــطة و البحوث التي تجـــرى بالتعاون 
مـــع الجامعات األخرى.

4. تسهيل عملية تدريب أعضاء هيئة التدريس و الموظفين في مراكز التدريب العالمية.
5. المساهمة في إقامة برامج الماجستير و الدكتوراه المشتركة مع الجامعات األخرى.

6. العمل على الرقي بمكانة الجامعة عالميًا.
7. المساهمة في إنشاء مراكز التميز.

8. تسهيل إجراء األبحاث المشتركة مع الجامعات األخرى.
9. إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على بيانات ومعلومات عن كل تعامالت الجامعة العالمية.

� إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية:

تشـــرف إدارة حماية حقـــوق الملكية الفكرية علـــى إدارات )حقوق المؤلف، حقـــوق الملكية الصناعية، 
العمليـــات، التدريب، التســـويق والترخيص(، والتي تـــزود المخترعين والمبدعين والفنانين واألدبـــــــاء 
بحـقـــــــــوق قانونيـــة لحمايـــة إنتاجهـــم، كما أنها تنظـــــم وتحمي الشعـــــــارات واألســـــــماء والصـــــــور 
والتصاميم المســـتخدمة في قطاع االقتصاد واألعمال، والتي تعمل بمجملها على حماية حقوقهم 
فيمـــا يتعلـــق بنتاج فكرهـــم ضمن منظومة مـــن اللوائـــح والتعليمات والقـــرارات المنظمـــة لها، كما 
تشـــرف اإلدارة علـــى جميع اإلجـــراءات المتعلقـــة بهؤالء الباحثيـــن والمبدعين المســـجلين لديها، من 
حيث الســـماح للمبـــدع ومالك براءة اإلختـــراع وحق المؤلف باإلســـتفادة من عمله وتعبه واســـتثماره، 

خـــالل فتـــرة زمنية معينة، كحـــق له نتيجة انجـــازه على عملـــه، وإجراءات التســـويق والترخيص.

أهداف اإلدارة:

1. خلـق إدارة فاعلـة لدعـم الملكيـة الفكريـة فـي جميـع أنحاء المملكة من خالل تعـاون الجامعات بعضها 
مـع بعـض، مـع التنسـيق وضمـان التعـاون اإلداري فيما بين إدارات الملكيـة الفكرية في المملكة. 

2. المحافظـــة علـــى الملكية الفكريـــة وترخيص التقنية فـــي الجامعة، من خالل تبني عملية تســـجيل 
بـــراءات االختراع والتراخيـــص ألعضاء هيئة التدريـــس في الجامعة.

3. إيجاد سياســـات للملكية الفكرية ناظمة لطبيعة عمل اإلدارة، تخدم الباحثين والمبدعين والمفكرين 
من جهة والجامعة والمجتمـــع المحلي من جهة أخرى.

4. اإلسهام في تمويل البحث العلمي بالجامعة.
5. خدمة المجتمع واالقتصاد الوطني من خالل تقديم حلول وابتكارات ذوي قيمة اقتصادية عالية.
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6. تنمية ثقافة االبتكار واإلبداع لدى منسوبي الجامعة خاصة والمجتمع عامة. 

� المجالت العلمية:

تعتبـــر المجلـــة الســـعودية للطـــب والعلـــوم الطبيـــة )م س ط ع ط( هـــي اإلصدار العلمي الرســـمي 
لجامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصل في مجـــال الطب والعلـــو م الطبيـــة، كما أنها مجلـــة عالمية 
محكمـــة لنشـــر األبحـــاث األصيلة التي تتعلـــق باإلنســـان وصحته، تســـعى المجلة لنشـــر أبحاث تهم 
الباحثين في التخصصات الصحية على المســـتوى األكاديمي وعلى مســـتوى الممارســـة الســـريرية. 
كما تســـعى إلى نشـــر هـــذه األبحاث بهدف تحويل نتائجهـــا إلى علم ينتفع به. وتحـــرص المجلة على 

مســـتوى متميـــز من األبحاث فـــي مجالها.

تتطلـــع المجلـــة العلميـــة فـــي جامعة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل أن تكـــون الخيـــار األول ألصحاب 
األبحـــاث والقراء على المســـتوى المحلي واإلقليمي والدولي، ُتنشـــر المجلـــة أعدادها الصادرة على 
االنترنـــت باإلضافـــة لنشـــر نســـخة ورقية منها، كمـــا تقوم دار نشـــر عالميـــة مرموقة وهـــي )وولترز 

كلـــور/ ميدناو( مـــن ألمانيا بنشـــر المجلة.

المجلـــة موجهة لجميـــع المهنيين في الحقل الصحي وكذلك للقراء فـــي كل الكليات الطبية والصحية 
ككليـــات الطب واألســـنان والصيدلـــة والتمريض وكليـــات العلوم الطبيـــة التطبيقية وكليـــات الصحة 

العامـــة في الجامعات والمؤسســـات الصحية الســـعودية والخليجية والعالمية.

أهداف المجلة:
1. نشر البحوث العلمية المبتكرة، وابراز جهود الباحثين من خالل ما يقدمونه من مواد علمية جيدة.

2. المســـاهمة فـــي تنميـــة مختلـــف العلـــوم وتطبيقاتهـــا مـــن خـــالل نشـــر البحـــوث النظريـــة والتطبيقيـــة 
بمجاالتهـــا المختلفـــة، مـــع التأكيـــد علـــى الجـــودة العاليـــة لهـــذه البحـــوث وارتباطهـــا بالواقـــع العربـــي 

حاضـــرًا ومســـتقباًل.
3. إتاحـــة الفرصـــة للمفكريـــن وللباحثين بنشـــر نتاج أنشـــطتهم العلميـــة والبحثية وخاصـــة تلك التي 

العربية. بالبيئـــة  تتصل 
4. تشـــجيع البحـــوث التـــي تأكـــد على التنـــوع، وعلى االنفتـــاح الفكـــري، وعلى االنضبـــاط المنهجي، 

واالســـتفادة من كل معطياتها الســـليمة.
5. العمـــل علـــى زيـــادة الحصيلـــة العلميـــة فـــي العلـــوم المحتلفـــة، من خالل تشـــجيع أعضـــاء هيئة 

التدريـــس ومـــن فـــي حكمهم وطـــالب الجامعـــة وطـــالب الجامعـــات األخرى علـــى البحث والنشـــر.







القطاعات التي تتبع وكيل 
الجامعة لشؤون الفروع 
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القطاعات التنظيمية التابعة لوكيل الجامعة لشؤون الفروع

ُتشـــرف وكالـــة جامعـــة االمام عبدالرحمن بن فيصل لشـــؤون الفـــروع على جميع كليـــات الجامعة خارج 
المقـــر الرئيســـي لهـــا )كليـــة األداب بالدمام، كليـــة العلـــوم بالدمام، كليـــة العلوم الطبيـــة التطبيقية 
بالقطيـــف، كليـــة العلـــوم اإلداريـــة بالقطيف، كليـــة المجتمـــع بالقطيف، كليـــة التربية بالجبيـــل، كلية 

العلـــوم الطبية التطبيقيـــة بالجبيل(.

� كلية األداب بالدمام:

تشـــرف الكليـــة على األقســـام )الدراســـات اإلســـالمية، اللغـــة العربيـــة، اللغـــة اإلنجليزيـــة، التاريخ، 
الجغرافيـــا ونظم المعلومات الجغرافيـــة، المكتبات والمعلومات، علم االجتمـــاع والخدمة اإلجتماعية، 
االتصـــال وتقنيـــة االعـــالم(، كمـــا تســـعى كليـــة اآلداب بالدمام علـــى تحقيـــق الريـــادة والتميز على 
المســـتوى المحلي واإلقليمي والدولي في مجــــال اآلداب والدراســــات اإلســـالمية والجغـــرافيـــــــا 
وترسيــــــخ ثقافـــــة المجتمــــع اإلسـالمي وأصـالتـــه وتعــزيـز حــــوار الثقــافــــات، كما تعمل جاهدة على 
إعــــداد كفاءات متمـيــــزة بالعطــــاء واإلبــــداع في مياديـــــن التخصــــص وإثراء البـحــــث العلمي المبتكر 
المدعـــــم ببرامــــــــج الـدراســـــــات العليــــا واإلسهـــــــام في خـدمــــــة المجتمـــــــع وذلك بأعلى معاييـــر 

الجـــــــودة، ويتحقـــق ذلك مـــن خالل األهـــدا التالية:

1. بنــــــاء كفــــــاءات متميـــزة في تخصصـــــات الكلية قـــادرة على التكيـــف مع المســــتجدات المحلية و 
الـدولية.

2. ربـــط المجتمـــع بتراثه المتنوع وثقافته وتعريفه بالثقافات األخـــــرى لدعــــــم التواصــــــل اإليجابـــــي 
. معهــا

3. السعي للتأثير على المنتج الثقافي العالمي وإثرائه.
4. االرتــقـــــاء بالبحــــث العلمـــي في مجـــاالت التخصـــــص وتوظيفـه في عـالج المشكـــالت بكفـــــاءة 

عاليـــة.
5. إعــــــــداد باحـثــــــين في مـجــــاالت التـخصــــص يـمتلكـــــــون مهـــــارات التفكـــــــير العــلمــــي النــــاقـد 

البنــــاء.
6. تعــــزيــــــز التعـــــــاون مع المجتمـــــــــع الـمحــلـــــــي واإلقلـــيمـــــــي وتطـويـــــــره وتلـبيـــــــة حــاجـاتـــــــه 

. فيـــة لمعـــر ا
7. تعهـــــــد متـطلبــــــات التنــــميــــة من خــــــــالل التـطــويــــر النـوعــــي للمـناهــج والـبرامج التخصصيــة.

� كلية العلوم بالدمام:

تشـــرف الكليـــة على األقســـام، )األحيـــاء، الرياضيـــات، الفيزياء، الكيميـــاء(، كما تســـعى كلية العلوم 
إلـــى ان تكـــون رائـــدة في مجال التعليـــم العالي وتحقيق دور مميز في تأهيل موارد بشـــرية نســـائية 

تســـهم في خدمة وتنميـــة المجتمع محليـــًا واقليميًا.

كما تتضح رســـالة الكلية في المســـاهمة بتنمية المجتمع المحلي واالقليمي وتطوير موارد بشـــرية 
مســـلحة بالعلوم والمعرفة، ويتضح ذلك من خـــالل األهداف التالية:
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1. تنمية وتطوير المجتمع المحلي بتوفير مخرجات ذوي إمكانيات علمية وثقافية، عالية الجودة.
2. التوســـع فـــي مجـــال الدراســـات العليـــا للمتفوقات من داخـــل الكليـــة وخارجها من توفيـــر كادر من 

أعضـــاء هيئـــة التدريس المواطنـــات في مختلـــف التخصصات.
3. تشـــجيع ودعـــم البحـــث العلمـــي التطبيقي وتعزيـــز دور الكلية فـــي ايجاد حلول لبعض المشـــاكل 
التـــي يواجهها األفراد ومؤسســـات القطاع العام والخاص، وذلك وفقـــًا للتطورات العلمية والتقنيات 

الحديثة.
4. تعريب العلوم المختلفة بتشجيع حركة التأليف واالنتاج الفكري العلمي والترجمة.

5. تطويـــر المناهج وفق المســـتجدات العلميـــة الحديثة، وكذلك التطوير والتدريب المســـتمر ألعضاء 
هيئـــة التدريســـة واإلدارية في الكليـــة لمواكبة التطور المعاصر فـــي مختلف التخصصات. 

� كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقطيف:

صـــدر المرســـوم الملكي رقـــم 1 /18 / أ بتاريـــخ 1430/9/15 هـ بفصـــل جامعة االمـــام عبدالرحمن بن 
فيصـــل عن جامعة الملك فيصل باألحســـاء تحت اســـم جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل لتشـــمل 
كليـــات عديـــدة في مـــدن مختلفة في المنطقة الشـــرقية، وكان مـــن ضمنها مدينـــة القطيف والتي 

تضـــم ثالثة كليـــات أحداها كليـــة العلوم الطبيـــة التطبيقية بالقطيف.
حيث تمنح الكلية درجة الدبلوم المشارك ومدته ثالث سنوات من خالل قسم التمريض العام.

� كلية العلوم اإلدارية بالقطيف:

صـــدر المرســـوم الملكي رقـــم 1 /18 / أ بتاريـــخ 1430/9/15 هـ بفصـــل جامعة االمـــام عبدالرحمن بن 
فيصـــل عن جامعة الملك فيصل باألحســـاء تحت اســـم جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل لتشـــمل 
كليـــات عديـــدة في مـــدن مختلفة في المنطقة الشـــرقية، وكان مـــن ضمنها مدينـــة القطيف والتي 

تضـــم ثالثة كليات أحداهـــا كلية العلوم اإلداريـــة بالقطيف.
وهي كلية تحت اإلنشاء.

� كلية المجتمع بالقطيف:

تشـــرف الكليـــة على قســـم للحاســـب اآللي بثالث مســـارات )تقنيـــة معلومات، علوم حاســـب،نظم 
معلومات(، وقســـم برامج المالية والمصرفية، حيث أنشـــئت الكلية لتضاف إلـــى المنظومة العلمية 
بجامعـــة الدمـــام، ولتعـــد صرحـــًا تعليميـــا متميـــزا لخدمة المجتمـــع المحلـــي على مختلـــف األصعدة 
الوظيفيـــة وفقـــًا لحاجة القطـــاع العام والخاص وذلـــك من خالل إعداد كوادر بشـــرية مجهـــزة ومدربة، 
باســـتخدام أحـــدث الوســـائل التعليميـــة المتوفرة بالكليـــة من حيث المعامـــل والمبانـــي والتجهيزات 

التـــي تجعـــل الطالب قـــادرًا على التميـــز والعطاء وتحمل المســـؤولية واإلســـهام في بنـــاء الوطن.

كمـــا يتضـــح ذلك من رؤية الكليـــة المتمثلة بالصدارة محليـــة وعالمية ملتزمة بالمهنيـــة لتنويع الكوادر 
لتلبيـــة احتياجات ســـوق العمل، ورســـالتها المتمثلة ببلـــورة البرامج وتهيئة منـــاخ التدريب بما يضمن 

تنـــوع قاعدة المخرجات ويتناســـب وحاجة المجتمع.
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أهداف الكلية:

1. تحليل المناهج الحالية وسبل تطويرها.
2. اإلســـهام فـــي ســـعودة الوظائف النســـائية من خالل إعـــداد وتأهيل كوادر بشـــرية مدربة ومجهزة 

بـــاألدوات العلمية والعملية المناســـبة لإلنخراط في ســـوق العمل.
3. تفعيـــل عامل الشـــراكة بيـــن القطاعين العام والخاص نحـــو اقتراح برامج دراســـية جديدة تتالءم مع 

االحتياجات الفعلية لســـوق العمل والمراجعة المســـتمرة لمناهـــج وبرامج الكلية.
4. تعزيز ونشر ثقافة الجودة واإلعتماد األكاديمي بين منسوبي الكلية.

5. وضع استراتيجيات عامة لتطبيق الجودة في الكلية. 

� كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل:

صـــدر المرســـوم الملكي رقـــم 1 /18 / أ بتاريـــخ 1430/9/15 هـ بفصـــل جامعة االمـــام عبدالرحمن بن 
فيصـــل عن جامعة الملك فيصل باألحســـاء تحت اســـم جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل لتشـــمل 
كليـــات عديـــدة فـــي مـــدن مختلفة في المنطقـــة الشـــرقية، وكان من ضمنهـــا مدينة الجبيـــل والتي 

تضـــم ثالثة كليـــات أحداها كلية العلـــوم الطبية التطبيقيـــة بالجبيل. 
وهي كلية تحت اإلنشاء.

� كلية التربية بالجبيل:

تشـــرف الكليـــة على األقســـام العلمية واألدبيـــة والعلمية المســـاندة، كما تســـعى الكلية من خالل 
تحقيـــق رؤيتهـــا بـــأن تكـــون رائدة على مســـتوى كليـــات المملكة فـــي بيئة تربويـــة أكاديميـــة متميزة 
محفـــزة علـــى التطوير، وتعمل الكلية جاهدة على اعداد كوادر بشـــرية مؤهلة للعمل في مؤسســـات 

التربية والتعليم وفقــــًا للمعايـيـر العالمية.

أهداف الكلية:

1. إعداد وتنمية الطالب تربويــــًا وعلميًا في إطــــار األخالق اإلسالمية للعمل في مؤسسات التربية 
والتعليم وفقــــًا للمعايـيـر العالمية في مجال.

2. إعـــداد المعلـــم لمواكبة متطلبات مؤسســـات االعتماد األكاديــــمي التي تســـعى لضمان الجودة 
في التعليـــم الدولي 

3. إجـــراء البحوث والدراســـات المتوافقة مـــع المعايـيــــر العالمية في البحث العلمي و التي ُتســـهم 
في تطويـــر العمليـــة التعليمية ودعمها.

4. إعـداد الكوادر المتميزة علميًا لمواصلة الدراسـات العلـيا.
5. تقديــــم البــــرامج التي تســـهم في رفع المســـتوى المهني للعاملين في ميدان التربية والتعليم 

من معلمين واختصاصيـيــــن و قياديـيـن تربويـيـن.
6. إقامة عالقات تعاون مشترك مع المؤسسات والهيئات التربوية المحلية والعالمية.

7. المساهـمة في خدمـة المجتمع من خالل تنفيذ البـرامج واألنشطة التربوي.





القطاعات التنظيمية التابعة 
لوكيل الجامعة للدراسات 
والتطوير وخدمة المجتمع 
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القطاعات التنظيمية التابعة لوكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

يشرف وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع على القطاعات التالية:

� عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد:

تشـــرف العمادة على برامج التعليـــم اإللكتروني والتعليم عن بعد والتدريـــب، الموجهة ألعضاء هيئة 
التدريـــس ومـــن فـــي حكمهم من حيـــث التدريـــب، وتطوير مقـــررات، ووســـائل التدريس، وتســـجيل 
محاضـــرات، والتعليـــم االلكترونـــي، وتطويـــر مهـــارات اســـتخدام التكنولوجيا. وايضا موجهـــة للطلبة 
المنتســـبين للجامعـــة عـــن طريـــق التعلم عـــن بعد تدريـــب الكترونـــي، وتقديـــم محاضـــرات تفاعلية، 
ومقـــررات الكترونيـــة، ومحاضـــرات مســـجلة، والتعلـــم عن بعـــد، وموجهة ايضـــا للمجتمـــع المحلي، 
مـــن خـــالل اضافة البعـــد التكنولوجي للبرامج التـــي تقدمها الجامعـــة للمجتمع، ونشـــر بعض المواد 
والبرامـــج التثقيفيـــة الكترونيـــا ودعمهـــا بالتكنولوجيا وتوفيرها بشـــكل دائم من خـــالل موقع الجامعة 

االلكترونـــي، وتقديم استشـــارات والـــدورات التدريبية.

كمـــا تتســـم رؤية العمـــادة بتوفير بيئة تعليمية وتربويـــة مدعومة بالتكنولوجيا وتطبـــق أعلى المعايير 
العالميـــة فـــي التمّيـــز واإلتقان والجـــودة، لغايات تحســـين وتطوير العمليـــة التعليمية فـــي الجامعة 
مـــن خالل انشـــاء بيئة تعليمية متكاملة تســـتخدم فيهـــا التكنولوجيا من خالل التعليـــم االلكتروني، و 
إدارة التعليـــم اإللكتروني في الجامعة بالشـــكل الذي يتوافق مع سياســـة الجامعـــة في هذا المجال، 
ممـــا ســـيدعم مكانتهـــا العلمية واألكاديمية، ويســـاهم فـــي تطوير مهـــارات أعضاء هيئـــة التدريس 
والموظفيـــن والطـــالب في اســـتخدام التقنيـــات الحديثة فـــي التعليم لتخـــرج جيال يتمتـــع باالعتماد 
علـــى النفـــس، وتزودهـــم بالقدرة علـــى االتصـــال، والتعـــاون، والتخطيـــط، والتحليل لحل المشـــاكل 

المختلفـــة نحو اقتصـــاد معرفي قوي.

وتتبنى العمادة األهداف التالي:

1. زيـــادة المرونـــة في العملية التعليميـــة وتحررها من من القيود المعقـــدة، دون وجود عوائق زمانية 
ومكانية.

2. تحقيق العدالة في فرص التعليم.
3. العمل على توفير مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة. 

4. توفيـــر مؤهـــالت جديـــدة، تفـــرض توجهـــات واختصاصـــات مســـتحدثة تلبـــي حاجـــات االقتصـــاد 
المعرفـــي.

5. خفـــض تكاليـــف التعليـــم وجعله في متنـــاول كل فرد مـــن أفراد المجتمـــع بما يتناســـب وقدراته، 
اســـتعداداته. مع  ويتماشى 

6. اضافة البعد التكنولوجي للمادة التعليمية.
7. رفـــع الوعـــي لـــدى المجتمع حول مفهـــوم التعّليـــم اإللكتروني والحاجة إلى اســـتخدامه لتحســـين 

مســـتوى التعليم.
8. تطوير مقررات إلكترونية ذوي جودة عالية ونشرها وترويجها.

9. توفيـــر التدريـــب والتطويـــر والدعم الفني الالزم وبناء القدرات لتحســـين األداء لـــدى أعضاء الهيئة 
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والطلبة. التدريسية 
10. السعي نحو تعزيز الكفاءة التعليمية وفاعلية التعليم اإللكتروني وضمان جودتها.

11. تحديـــد بيئـــة التعليـــم عـــن بعـــد مـــن خـــالل فعاليـــة االتصـــال بيـــن االكاديمييـــن والطلبـــة، بين 
االكاديمييـــن انفســـهم، وبيـــن الطلبـــة انفســـهم.

12. القيام باألبحاث وتطوير األنظمة المتعلقة بالتعلم اإللكتروني في الجامعة.

� عمادة الجودة واالعتماد االكاديمي: 

»تحقيـــق نســـبة متوازنة ألعـــداد الطلبة إلـــى هيئة التدريـــس« األهداف االســـتراتيجية وفـــق الخطة 
االســـتراتيجية لجامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل مشـــروع آفاق.

تشـــرف العمـــادة علـــى الوحـــدات )التخطيـــط االســـتراتيجي، واإلعتمـــاد، والدعـــم الفنـــي، والقياس 
والتقييـــم، ودعـــم الجـــودة، والتدريـــب، كما جاء تأســـيس العمـــادة إلســـتكمال المنظومـــة األكاديمية 
بالجامعـــة، وإســـتجابة حقيقيـــة لعـــزم الجامعـــة علـــى الرفـــع مـــن مســـتوى جـــودة األداء واإلنجاز في 
التعليـــم، واألبحاث، وخدمـــة المجتمع. وتتمثل أهم مســـئوليات العمادة في كونها الجهة المشـــرفة 
علـــى تحســـين مســـتوى الجـــودة، والتدريـــب، والتطويـــر بالجامعة. والعمل على تشـــجيع ومســـاعدة 
الكليـــات علـــى تقديـــم برامج بمعايير اإلعتمـــاد األكاديمي والجودة الشـــاملة، وأن تقيـــم هذه البرامج 
دوريـــًا بمـــا يتـــالءم مع التطـــور العلمـــي والعملي المســـتمر بهدف وصـــول الجامعة إلى مســـتوى 
متميـــز محليـــًا وإقليميًا وعالميـــًا وبما تتطلبه خطـــط التنمية الوطنيـــة في المملكة. كمـــا يتضح ذلك 
مـــن رؤيـــة العمادة المتمثلـــة بغرس ثقافة الجـــودة في جميع نشـــاطاتها المهنية بمـــا يضمن تحقيق 
األهداف الموضوعة على كل المســـتويات في كل مكونات جامعة الدمام، وصواًل لتحقيق فلســـفة 
إســـتدامة تحســـين الجودة واإلعتماد المؤسسي والبرامجي باإلضافة لمنح الشـــهادات في المجال. 

اشتملت الخطة اإلستراتيجية للعمادة على األهداف التالية:

1. خلـــق إلتـــزام مؤسســـي كامـــل لتحســـين الجـــودة بشـــكل مســـتمر وذلك من خـــالل قيـــادة فعالة 
وإشـــراك واســـع ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس والطالب.

2. التأكـــد مـــن أن مفهـــوم إدارة الجـــودة مطبـــق بصـــورة شـــاملة ومناســـبة ويشـــمل جميـــع البرامج 
والتقييم. البحثيـــة  المؤسســـية، 

3. وضع السياسات والهياكل والخطط التشغيلية لضمان الكفاية والفعالية في إدارة الجودة.
4. وضـــع وســـائل القيـــاس والتقييـــم المتفق عليهـــا ومؤشـــرات األداء الموضوعية لـــكل برامج إدارة 

الجودة.
5. إشـــراك مختصيـــن مـــن خـــارج الجامعة في تحســـين وإســـتدامة عمليـــات إدارة الجـــودة، بما يحقق 

االســـتجابة لخطـــط العمل ضمـــن مؤشـــرات أداء مبنية علـــى البرهـــان العلمي ومراجعـــة العملية.
6. تأسيس وتطوير قسم أكاديمي يعنى ببرنامج إدارة الجودة. 

� عمادة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: 

»تكامل تقنية المعلومات واالنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية واإلدارية« الخطة االستراتيجية
تشـــرف العمـــادة على اللجنة اإلستشـــارية ومجلـــس العمادة، ووكالـــة العمادة للشـــؤون الفنية التي 
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تضم )وحدة التشـــغيل، قســـم الشـــبكات واالتصـــاالت، وحدة أمـــن المعلومات، وحـــدة التطبيقات، 
وحـــدة البوابـــة اإللكترونيـــة، وحدة الدعـــم الفني، وحدة المشـــاريع(، وكالة العمادة لشـــؤون أقســـام 
الطالبـــات، التـــي تتولـــى صيانـــة األجهـــزة والتنســـيق مـــع العمـــادة فـــي تحديـــد احتياجات أقســـام 
الطالبـــات حيث يتولى فريق نســـائي مســـتقل ومدرب التعامـــل مع األعطال الطارئة وحل المشـــاكل 
كافـــة دون الحاجـــة لإلســـتعانة بجهـــات خارجية، ووكالـــة العمادة للجـــودة والتطوير التي تضم )قســـم 
الجودة والتطوير وقســـم التدريب(، تتســـم رؤيـــة العمادة في توفير أحدث الخدمـــات التقنية بأفضل 
تكلفـــة لتلبية االحتياجـــات المهنية لكليات ومنســـوبي الجامعـــة )الطالب والموظفيـــن وأعضاء هيئة 
التدريس( وشـــركاء الجامعة )الشـــركات والجهـــات الحكومية والمجتمـــع(. أما رســـالتها فتتمثل بتوفير 
القـــدرات التقنيـــة التي تمكن جميع منســـوبي الجامعة مـــن القيام بدورهم في جعـــل جامعة االمام 

عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل الجامعة المهنية الرائـــدة والمتوافقة مع القيم اإلســـالمية الســـامية.

وتتحقق أهداف العمادة بالتالي:

1. تكامل تقنية المعلومات واألنظمة والتطبيقات التعليمية والبحثية واإلدارية.
2. تطويـــر البنيـــة التحتية والبيئـــة التقنية لدعـــم التحول للتعامـــالت اإللكترونية بالجامعـــة بما يمكنها 

مـــن تحقيق رســـالتها وأهدافها.
3. تأسيس شبكة نظم المعلومات والتعليم االلكتروني المتكاملة.

4. تقديم خدمات إلكترونية ذوي جودة وفاعلية عالية.
5. أتمتة وتكامل جميع النظم اإلدارية والمالية والفنية في الجامعة.

6. تطبيق المواصفات والمنهجيات العالمية في جميع إجراءات عمل تقنية المعلومات واالتصاالت.
7. إعداد خطط عمل لتحديث وتأمين بنية تقنية تربط جميع قطاعات و منسوبي الجامعة.

8. تحقيـــق رضـــا العمـــالء لجميـــع عمليـــات الدعـــم الفنـــي، على أســـاس الكفـــاءة من حيـــث التكلفة 
وأفضـــل الممارســـات عبـــر الشـــبكة، مـــع إدارة الجـــودة لجميـــع عمليـــات الدعم. 

� عمادة تطوير التعليم الجامعي: 

»اإلرتقاء بالمحتوى التعليمي، وأساليب التعليم والتعلم، وأنماط التقويم« الخطة االستراتيجية
تشـــرف العمادة على ثالث وكاالت وهي؛ وكالة عمادة تطويـــر التعليم الجامعي للتطوير األكاديمي، 
والتـــي تختص بالتخطيـــط لإلرتقاء بعمليات التعليـــم والتعلم في الجامعة والعمل على ســـد الفجوة 
بيـــن مـــا هو متوفـــر حاليـــًا وبين مـــا تطمح إليـــه الجامعـــة مـــن األداء المتميز، كمـــا تعنـــى بالتخطيط 

لتطويـــر الممارســـات التعليمية في البرامـــج األكاديمية المختلفة.

وكالـــة عمـــادة تطويـــر التعليم الجامعـــي للتطويـــر اإلداري، وتختص بإقتـــراح الخطـــط والبرامج الالزمة 
لإلرتقـــاء بكفـــاءة األداء للمعامـــالت اإلداريـــة و إجراء الدراســـات التنظيميـــة للجامعـــة وتحديث األدلة 
التنظيميـــة لهـــا، وتطوير ومتابعـــة اللوائـــح التنظيمية وتوثيقهـــا وتقديم االقتراحـــات لتطويرها، كما 
تعنـــى بإحـــداث نقلـــة نوعية شـــاملة في مفهـــوم التطويـــر االداري على مســـتوى الجامعة اســـتنادا 

لمتطلبـــات تطويـــر اعمـــال قياس األداء المؤسســـي والموارد البشـــرية.

وكالة عمادة تطوير التعليم الجامعي للتخطيط اإلســـتراتيجي، وتختص باإلشـــراف على كافة فعاليات 
التخطيـــط االســـتراتيجي فـــي الجامعة، والتي تســـتهدف إيجـــاد التكامـــل والتنســـيق ام بين مختلف 
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

الجهـــات المتعاملة مع الجامعة، للتحســـين المســـتمر لألداء.

كمـــا تتضح رؤية العمـــادة باإلرتقاء بعمليات التعليـــم والتعلم في الجامعة والعمل على ســـد الفجوة 
بيـــن مـــا هو متوفـــر حاليًا وبيـــن ما تطمـــح إليه الجامعـــة مـــن األداء المتميز والجـــودة العالية، ســـعيًا 
لتحقيـــق األهـــداف المرجوة في مجـــال التطوير الجامعـــي والمتمثلة في التطوير الذاتي المســـتمر، 
لتنميـــة القـــدرات المهنيـــة والمهارات الفنية ألعضـــاء هيئة التدريـــس بالجامعة بهدف تحســـين جودة 
مخرجـــات التعليـــم الجامعـــي بما يحقق متطلبات ســـوق العمل والمســـتفيدين من مخرجـــات التعليم 

الجامعـــي والتكيف مع تحديـــات العصر.

حيـــث تهـــدف العمـــادة اإلرتقـــاء بعمليـــات التعليـــم والتعلـــم، والعمل على ســـد الفجوة بيـــن ما هو 
متوفـــر حاليـــًا وبين مـــا تطمح إليه الجامعة مـــن األداء المتميز، والعمل على رفع مســـتوى أداء العمل 
ومنتســـبي الجامعـــة، ضمن نظـــام تقييـــم أداء منهجي وفعال. تشـــرف وكالة عمادة تطويـــر التعليم 

الجامعـــي للتخطيط االســـتراتيجي على:

إدارة الدراسات االستراتيجية:

حيث تشـــرف اإلدارة على عدة أقسام؛ قســـم الدراسات والبحوث، وقسم اإلستشراف المستقبلي، 
وقســـم اإلستشـــارات والتدريب، كما يتضح دور اإلدارة في إجراء الدراسات والبحوث وإستطالع الرأي 
حـــول الموضوعـــات المتعلقة بالمجـــاالت االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافية والتعليميـــة للمجتمع 
المحلـــي خصوصـــًا، والقضايا الحيويـــة ذات العالقة على الســـاحة الدولية عمومًا، كمـــا تعنى اإلدارة 
بتقديـــم الدعـــم لدوائر صنـــع القرار الحكوميـــة وتقديم االستشـــارات للدوائر الغيـــر حكومية من خالل 
إعـــداد التقارير بشـــأن أفضـــل البدائـــل االجتماعيـــة واالقتصادية والثقافيـــة والتعليميـــة ذات الصلة 
)مثـــاًل: مواءمة مخرجـــات التعليم العالي ومتطلبات ســـوق العمل(، وكذا توفيـــر البحوث والتوصيات 
المتنوعـــة لصنـــاع القـــرار، وكذلك تعمـــل اإلدارة على تقديـــم برامج خاصة لخدمـــة المجتمع، من خالل 
تنظيـــم عـــدد مـــن الفعاليـــات العلمية والثقافيـــة، مثل النـــدوات والمحاضـــرات والمؤتمـــرات وورش 
العمـــل المتخصصـــة والحلقـــات الدراســـية والمحاضـــرات العامـــة، والتـــي تبحـــث فـــي الموضوعات 
المتصلـــة بعمـــل اإلدارة واهتماماتهـــا البحثية. كمـــا تســـهم اإلدارة بفعالية في تقديم دراســـات من 

شـــأنها تطوير المهـــارات الوظيفية للكـــوادر البحثية من منتســـبي الجامعة.

تتضح رؤية اإلدارة بأن تكون إدارة مميزة في تقديم دراســـات إســـتراتيجية وإســـتطالع الرأي الواقعي 
والفعال حول مجمـــل القضايا المحلية واإلقليمية.

وتعمل االدارة على أن يكون لمخرجاتها آثر كبير في صنع القرارات اإليجابية البناءة والفعالة.

تهدف اإلدارة إلى:

1. تشـــجيع األكاديمييـــن والمهنييـــن إلعـــداد الدراســـات والبحـــوث وتقديـــم االستشـــارات التي يرى 
المركـــز أنهـــا تشـــكل أهمية إســـتراتيجية لقطاعـــات المجتمـــع المختلفة.

2. المشاركة في إعداد وصياغة الخطط اإلستراتيجية، للجامعة.
3. مســـاندة اإلدارات ذات العالقـــة بالجامعـــة بتحقيق مضامين الخطة اإلســـتراتيجية للجامعة، لتحقيق 

أهدافها وتعزيـــز مكانتها وطموحاتها.



215

4. دراســـة القضايـــا االجتماعية واالقتصادية والثقافيـــة والتعليمية ذات الصلة بالمجتمع الســـعودي 
والتـــي لها أبعاد إســـتراتيجية، في ضـــوء حقائق وبيانات واضحة وباســـتخدام أحـــدث التقنيات. 

5. إجـــراء دراســـات تتناول التطورات اإلقليمية والدولية واإلســـتراتيجية وانعكاســـاتها على مســـتقبل 
المنطقـــة وأمنها الوطني. 

6. إجـــراء الدراســـات وتنظيـــم الفعاليـــات الالزمـــة لالرتقـــاء ببرامـــج التنميـــة البشـــرية واالقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة ولتحقيق مضامين التنمية المســـتدامة واقتراح حلول للمشـــكالت االجتماعية كالبطالة، 

والعنوسة،والمشـــكالت األمنيـــة كالتطـــرف واالنحراف. 
7. التواصـــل مـــع مراكز الدراســـات اإلســـتراتيجية المماثلة لالســـتفادة مـــن الخبـــرات المتراكمة لديها 

والتعـــاون معها في إجراء دراســـات مشـــتركة. 

� عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة:

تشـــرف العمـــادة علـــى الـــوكاالت واإلدارات التابعـــة لهـــا كالتالـــي؛ وكالـــة العمـــادة لشـــؤون الخدمة 
المجتمعيـــة، وتضـــم إدارة الخدمـــة المجتمعيـــة التعليميـــة، وإدارة الخدمـــة المجتمعيـــة البحثيـــة.

وكالـــة العمادة لشـــؤون التطوع، وتضم إدارة الشـــؤون التطوعية الخارجية، وإدارة الشـــؤون التطوعية 
الداخلية.

وكالـــة العمادة لشـــؤون الشـــراكات المجتمعية، وتضم إدارة شـــؤون الشـــراكات المجتمعيـــة المحلية، 
وإدارة شـــؤون الشـــراكات المجتمعية الدولية.

كمـــا تتضـــح رؤية العمادة بإســـتدامة الريـــادة في مجـــال خدمة وتنميـــة المجتمع، من خالل اســـتثمار 
الطاقـــات الكامنة ومشـــاركة مؤسســـات المجتمع المحلـــي واإلقليمي والدولي تحـــت مظلة جامعة 

االمـــام عبدالرحمـــن بن فيصل. 
أمـــا رســـالتها فتتمثل بتفعيـــل دور جامعة االمـــام عبدالرحمن بن فيصل في خدمـــة وتنمية المجتمع، 
مـــن خـــالل مبادرة عمـــادة خدمة المجتمع والتنمية المســـتدامة بعقد شـــراكات مجتمعية مـــع أكبر عدد 
من مؤسســـات وشـــركات وجمعيـــات المجتمـــع المحليـــة والدولية، ونشـــر ثقافة العمـــل التطوعي، 
وتعزيـــز التعليـــم الخدمـــي منهجيـــا وبحثيا لخدمـــة المجتمـــع تحقيقا للثـــراء المتبـــادل، وتأكيـــدًا لمبدأ 
اإلحســـاس بمســـؤولية الفـــرد، واإلنتماء للوطـــن بما يكفل تحســـين نوعية الحياة ورفاهيـــة المجتمع.

تشمل أهداف العمادة على التالي:
1. العمـــل علـــى مشـــاركة المجتمـــع المحلي للمســـاهمة في تحســـين النمـــو االقتصـــادي والتنمية 

المستدامة.
2. العمل على تحسين نوعية الحياة في المنطقة الشرقية ومناطق المملكة.

3. دراسة وتحديد احتياجات المجتمع المحلي من المشاريع التنموية وتحديد أوجه تلبيتها. 
4. إجراء الدراســـات التي تســـاهم مـــن خاللها جامعة االمـــام عبدالرحمن بن فيصل في المســـؤولية 

المجتمعية. 

� مركز الوثائق:

يشـــرف المركز على اإلدارات وأقســـامها وشـــعبها التالية؛ ادارة الشـــؤون الفنية: ويرتبط بها قســـم 
جمع وتنظيم الوثائق ويشـــرف على عدة شـــعب هي؛ شـــعبة جمع الوثائق وفرزها، شـــعبة فهرســـة 
وتصنيـــف وتوثيـــق الوثائق، شـــعبة الحفظ والترحيـــل و اإلتالف، شـــعبة تجليد وتصويـــر الوثائق، ثم 
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قســـم الشـــؤون التقنية، ويشـــرف على عدة شـــعب هي؛ شـــعبة صيانة وترميم الوثائق ومعالجتها، 
شـــعبة المايكروفيلم، شـــعبة المســـح الضوئي والمعالجة اإللكترونية، شـــعبة الحاســـوب واالرشفة 
االلكترونية، ثم قســـم الخبراء والمختصين، ويشـــرف على عدة شـــعب هي، شـــعبة الترجمة، شـــعبة 

تحليل و قـــراءة الوثائق والمخطوطات، شـــعبة الباحثين.

إدارة الشـــؤون االداريـــة والماليـــة، ويرتبـــط بها قســـم الشـــؤون االدارية ويشـــرف على عدة شـــعب 
هي؛ شـــعبة الموارد البشـــرية، وشـــعبة االتصاالت االدارية والخدمات المكتبية، وشعبة المشتريات، 
وشـــعبة العالقات العامة وخدمة الجمهور، وشـــعبة الصيانة والنظافة والحراســـة، ثم قسم الشؤون 
الماليـــة ويشـــرف علـــى عدة شـــعب هي شـــعبة المحاســـبة والرواتـــب والنفقـــات، شـــعبة التدقيق 

والمراجعة، شـــعبة الســـكرتاريا والطباعة.

كما يشرف المركز على عدة لجان؛ وهي:

• اللجنة الدائمة للوثائق: 
تتولـــى االشـــراف على رســـم السياســـات وتطبيق االنظمـــة والتعليمـــات واللوائح الخاصـــة بأنظمة 
الوثائـــق والمحفوظـــات واقتـــراح واعتمـــاد الخطـــط واالجـــراءات التنفيذيـــة للمركـــز ومراقبـــة ضمـــان 

. ها تنفيذ

• لجان تقويم الوثائق: 
وترتبـــط هـــذه اللجـــان باللجنـــة الدائمـــة للوثائـــق بالجامعـــة، وُتشـــكل لإلشـــراف على عمليـــة تقويم 
الوثائـــق التـــي تدخل في نطاق عملهـــا وفقا لتعليمات وأنظمـــة ولوائح الحفظ، والعقـــود التي ُتحدد 

االلتزامـــات الماليـــة والنظامية ألجهـــزة الدولة.

• لجان ترحيل وإتالف الوثائق: 
وترتبـط هـذه اللجـان باللجنـة الدائمـة للوثائـق بالجامعـة، وُتشـكل لإلشـراف علـى عمليـة إتـالف الوثائق 

التـي انتهـت مـدة حفظهـا وفقـا لالئحـة الحفـظ الصـادرة مـن المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظات.
بـأن يكـون مركـزا متميـزا ورائـدا علـى المسـتوى المحلـي والوطنـي واإلقليمـي  تضـح رؤيـة المركـز 
ليساهم في تعزيز التكامل والشراكة مع المعنيين ويؤدي لحفظ وثائق وأعمال الجامعة وكذلك وثائق 
وأعمـال المنطقـة التاريخيـة وبكافـة أشـكالها المتنوعـة مـن »وثائـق ومخطوطـات ومحفوظـات وصـور 
وأفـالم مرئيـة ومسـموعة واتاحـة سـبل الوصـول اليهـا مـن قبـل طلبـة الجامعـة وكافـة المسـتفيدين 

بأيسـر وأسـرع الطـرق المسـموح بهـا، ضمـن رؤيـة وآليـات وتقنيـات مهنيـة واضحـة ومتطـورة.

أمـــا رســـالته فتتمثل بتوفيـــر كافة الســـبل النظامية وأتاحـــه كافة اإلمكانـــات التقنية لالرتقـــاء بآليات 
التوثيـــق وتقديم خدمات متميـــزة للمعنيين من خالل تخطيط برامج وأنظمـــة للتوثيق وتطبيق افضل 
الممارســـات وفقـــا للمقاييـــس العالميـــة لجعل المركـــز قادرًا علـــى تقديـــم العناية الفائقـــة بالوثائق 
الرســـمية الناتجـــة عـــن أعمـــال كافـــة االدارات بالجامعة، وحفـــظ واقتنـــاء وتنظيم وأرشـــفة »الوثائق« 
بكافـــة اشـــكالها وأنواعها لجعلهـــا متداولة بين أيدي كافة شـــرائح المســـتفيدين بأســـرع وقت وبأقل 
تكلفـــة ممكنـــة، ثم العمل على اســـتبدال الوثائـــق الورقية بوثائـــق رقمية تحقيقا ألن يكون أرشـــيف 

الجامعـــة بال ورق.
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األهداف التنفيذية للمركز:

1. المحافظـــة علـــى الوثائـــق بمختلف أنواعها الخاصـــة بالجامعة والمنطقة الشـــرقية وما يتصل منها 
بتـــراث الوطن وإيجاد الســـبل الكفيلـــة لمعالجتها وتجميعها وحفظها، والعمل على ترويج اســـتخدامها 
حســـب االصـــول فيما بيـــن الجامعـــات واالجهـــزة التعليميـــة ومعاهد البحـــوث والباحثيـــن وفيما بين 

المستفيدين. جمهور 
2. إعـــداد النظـــم الفنيـــة والعلميـــة لإلجـــراءات التنفيذيـــة الالزمـــة لتنفيـــذ االعمـــال المرتبطة بحفظ 
الوثائـــق مثـــل التصنيف والترميز وغيرها، ونشـــر ثقافة حفظ الوثائق وأرشـــفتها بين فئـــات العاملين 

فـــي الجامعة وبيـــن أفـــراد المجتمع المحلـــي وعلى مختلف مســـتوياتهم.
3. التأكيـــد علـــى كافـــة إدارات الجامعـــة وموظفيها ضرورة االلتـــزام بتطبيق كافة النظم والسياســـات 
واللوائـــح والتعليمـــات والقرارات الخاصة بحفظ الوثائق، وذلك لضمان حصـــر الوثائق الخاصة بالجامعة 

وســـالمة حفظها ومعالجتها وترميمها بالطرق الســـليمة واآلمنة.
4. مواكبة كل ما يســـتجد من الدراســـات والتقنيات الحديثة الســـتخدامها في آليات معالجة وأرشـــفة 

وحفـــظ الوثائق من خالل:
- حضـــور وعقـــد النـــدوات والمؤتمـــرات الخاصـــة بذلك ســـواء على الصعيـــد المحلـــي أو الوطني أو 

الدولي  وكذلـــك  العربي 
- إجـــراء البحـــوث والدراســـات وإصـــدار النشـــرات التوثيقية واســـتخدام وســـائل النشـــر واالتصاالت 
االلكترونيـــة لصالـــح المركـــز ومشـــاركة مراكز الوثائـــق والمحفوظـــات بالمملكة في وضع السياســـات 

والنظـــم ذوي العالقـــة بنشـــاط حفـــظ الوثائق ومتابعـــة االلتـــزام بتنفيذها.
- إرســـال منســـوبي المركـــز في دورات تدريبية مســـتمرة لضمـــان تحقيق الجودة في كافة مســـارات 

المركز.  عمل 

� مركز الخريجين والتنمية المهنية:

ســـعيًا مـــن جامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل إلـــى التواصـــل الدائـــم والمثمـــر بيـــن الجامعة 
وخريجيهـــا, مـــن خالل تقديم مجموعـــة من الخدمـــات، وتحديدًا إرشـــاد الخريج إلى الفـــرص الوظيفية 
المناســـبة مـــن ناحيـــة, والتعـــرف إلـــى مخرجـــات الجامعة مـــن ناحية أخـــرى؛ جـــاءت فكرة إنشـــاء مركز 
الخريجيـــن والتنميـــة المهنية, لوضع وتنفيذ خطة إســـتراتيجية شـــاملة وفّعالة لتحقيق ما تســـعى إليه 
الجامعـــة، حيـــث تتضـــح رؤية المركـــز بتحقيق الريـــادة والتميز في عالقـــة إرتباطية تفاعلية مســـتديمة 
بيـــن جامعـــة االمـــام عبدالرحمن بن فيصـــل وخريجيها، أمـــا رســـالتها فتتمثل بالمســـاهمة في إعداد 
خريجـــي الجامعة وتنميتهم, بشـــكل يتيح لهـــم التوافق الفعال مع متطلبات حياتهم العملية, وإنشـــاء 

العالقات المســـتديمة بيـــن الجامعة وخريجيهـــا وتنميتها.

يسعى المركز إلى اإلهتمام بالخريجين, في ضوء رؤيته ورسالته, من خالل تحقيقه األهداف التالية:

1. تنمية التواصل ودعم اإلنتماء بين الجامعة وخريجيها.
2. تهيئة الخريجين لمستقبلهم الوظيفي.

3. إتاحة الفرص للتبادل المشترك بين الجامعة وخريجيها.
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يعمل المركز على تحقيق أهدافه من خالل تقديمه الخدمات التالية:

1. مساعدة الخريجين أثناء إجراءات تخّرجهم.
2. التواصل مع خريجي الجامعة وربطهم بنشاطات الجامعة وفعالياتها.

3. المساهمة, في إطار دورها ومسؤولياتها, في اإلعداد لحفل التخّرج.
4. تعريف الخريجين بالفرص الوظيفية المتاحة أمامهم.

5. مساعدة الخريجين على إكمال دراساتهم العليا.
6. تمكيـــن الجامعـــة مـــن اإلســـتفادة, فـــي برامجها, مـــن خريجيهـــا ذوي الخبـــرات والقـــدرات العلمية 

لبحثية. وا
7. تمكين الخريجين من اإلستفادة مما تقّدمه الجامعة من خدمات, وتعليم مستمر, وتدريب.

8. القيام بأية خدمات أخرى تدخل في مجال إختصاصاته.

� مطبعة الجامعة:

تشـــرف مطبعـــة الجامعة على إدارة الشـــؤون الفنية التي تضم قســـم ما قبل الطباعـــة )التصاميم، 
المونتـــاج اإللكترونـــي )CTP(، وفرز األلوان ميكانيكيًا،المواد الخام )المســـتودعات((، قســـم الطباعة، 
)الطباعـــة والطباعـــة الرقميـــة(، وقســـم مـــا بعـــد الطباعـــة، )التجليـــد، تســـليم المطبوعـــات(، وإدارة 
الشـــؤون اإلدارية والمالية، ومكتب التنســـيق والمتابعـــة، حيث تقوم المطبعـــة بتقديم كافة خدمات 
الطباعـــة لجميـــع كليـــات الجامعـــة واإلدارات المختلفة ومستشـــفى الملك فهد الجامعـــي، من حيث 
طباعـــة جميـــع النمـــاذج الصحية، وكتـــب مركز النشـــر العلمـــي، والبنرات والـــرول آب، والبروشـــورات 
والبوســـترات، والكـــروت الشـــخصية، والمجالت )اصداف(، والنشـــرات االعالمية، وجميع اســـتكارات 
الجامعـــة، وشـــهادات التخريـــج للطلبـــة، فقد بـــدأت المطبعة منـــذ إنشـــائها بتقديم خدماتهـــا بجودة 
عاليـــة واتقـــان فـــي مجـــال الطباعة معتمـــدة على أحـــدث التقنيات في ذلـــك، حيث أصبحـــت بالفعل 
أحد األســـس الدائمة ضمـــن اآللية المنوط بها في مجـــال الخدمة في ميـــدان المطبوعات بالجامعة.

تتضـــح رؤيـــة المطبعـــة بالتميـــز واإلبـــداع والجودة فـــي جميـــع مخرجاتها، ضمـــن هويـــة الجامعة، اما 
رســـالتها، فتتمثـــل بان تكـــون منـــارة لطباعة مصـــادر المعلومات فـــي المنطقة الشـــرقية.

أهداف مطبعة الجامعة:

1. المشـــاركة بالنهـــوض بالحركـــة العلميـــة والبحـــث العلمـــي إلـــى ارفع مســـتوى، من خـــالل توفير 
طباعـــة كافـــة المـــواد العلميـــة واإلداريـــة التـــي تحتاجها مختلـــف قطاعـــات الجامعة فـــي أعمالها.

2. توفير طباعة كافة االعالنات التي تحتاجها مختلف قطاعات الجامعة في أعمالها.
3. تزويـــد المتخصصيـــن من الباحثيـــن والكوادر بما يحتاجونـــه من أوعية معلوماتية، تـــم طباعتها في 

المطبعة.
4. تقديـــم التميـــز واالبـــداع والجودة ومطابقـــة المواصفات والمعاييـــر المعتمدة لـــدى ادارة الجامعة 

لمخرجـــات المطبعـــة وســـد حاجتها من تلـــك المخرجات.
5. الســـعي نحـــو تدريب وتطويـــر العمالة الفنية الســـعودية إلعدادهـــا وإحاللها لألعمـــال الفنية في 

المطبعة.







توصيف وظائف 
اإلدارة العليا
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توصيف وظائف اإلدارة العليا

1. رئيس الجامعة.
2. وكيل الجامعة.

3. وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية.
4. وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

5. وكيل كالة الجامعة لشؤون الفروع.
6. وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.

7. مشرفة أقسام الطالبات.
8. عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة. 

9. عمادة القبول والتسجيل.
10. عمادة شؤون الطالب.

11. عمادة الموارد البشرية. 
12. عمادة البحث العلمي. 

13. عمادة شؤون المكتبات.
14. عمادة الدراسات العليا.

15. عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت.
16. عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

17. عمادة تطوير التعليم الجامعي.
18. عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.

19. عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
20. عمادة الكلية.
21. مركز الوثائق.

22. مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات االستشارات.
23. إدارة الكراسي العلمية.

24. مركز الدراسات واالستشارات العمرانية.
25. مركز التوجيه واإلرشاد الجامعي.
26. مركز الخريجين والتنمية المهنية.

27. إدارة التعاون الدولي والتبادل المعرفي. 
28. إدارة المستشفى الجامعي.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
رئيـــس الجامعـــة هـــو المســـؤول التنفيـــذي األول للجامعـــة، ويتـــم تعيينـــه مـــن قبـــل المقـــام الســـامي بالمرتبـــة 
ـــى إدارة  ـــًا، ويتول ـــه حالي ـــًا للنظـــام المعمـــول ب ـــي طبق ـــم العال ـــر التعلي ـــازة، ويكـــون مســـؤواًل أمـــام وزي الممت
شـــؤون الجامعـــة العلميـــة واإلداريـــة والماليـــة ويشـــرف علـــى تنفيـــذ هـــذا النظـــام ولوائحـــه وقـــرارات مجلـــس 
التعليـــم العالـــي ولوائـــح الجامعـــة وقـــرارات مجالســـها ويمثـــل الجامعـــة أمـــام الهيئـــات األخـــرى ولـــه أن يفـــوض 

بعـــض صالحياتـــه.

� المهـــــام:
1. رسم السياسات العامة للجامعة، ضمن لجنة التخطيط االستراتيجي للجامعة. 

2. مســـؤول عن تنفيـــذ القرارات الخاصة بالسياســـات العليا للتعليـــم الجامعي وتعليمـــات مجلس التعليم 
العالي ومجلـــس الجامعة.

3. مســـؤول عـــن إدارة شـــؤون الجامعـــة العلميـــة والتعليميـــة واإلدارية والماليـــة وغيرها بمـــا يعمل على 
الجامعة. أهـــداف  تحقيق 

4. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الجامعة وعرضها لالعتماد من مجلس الجامعة.
5. اإلشراف على إعداد مشروع الخطة الخمسية للجامعة وعرضها لالعتماد من مجلس الجامعة.

6. التوجيـــه إلعـــداد البرامـــج الالزمـــة لتطوير الجامعـــة أكاديميـــًا وإداريًا واإلشـــراف العام علـــى تنفيذ هذه 
البرامج.

7. التوجيه إلعداد البرامج الالزمة للبحث العلمي وخدمة المجتمع.
8. التوجيه إلعداد برامج التبادل المعرفي والعالقات الدولية. 

9. رئاسة المجالس األكاديمية بالجامعة والدعوة إلى اجتماعاتها وتنظيم شؤونها.
10. اإلشراف على الموازنة وتنفيذها ومراقبة القبض والصرف وفقا للنظام المالي.

11. يقدم لوزير التعليم العالي تقريرًا عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية.
12. القيام بأية مسؤوليات أخرى يعهد بها إليه مجلس الجامعة وفق أحكام األنظمة المعمول بها.

13. اإلشـــراف على متابعة شـــؤون أعضاء هيئة التدريـــس داخل وخارج المملكة وفق نظـــام ولوائح الخدمة 
الجامعية.

14. اإلشراف على متابعة سير الدراسات والبحوث العلمية في الجامعة.
15. اإلشراف على النشاطات اإلدارية بالجامعة كافة ومتابعتها.

المجموعة العامة: ــــــــ
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: مدراء الجامعات
مسمى الوظيفة: رئيس الجامعة 

المرتبة: تعيين مقام سامي بالمرتبة الممتازة
الرمز الوظيفي: 

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

رئيس الجامعة
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� الصالحيات: 
يمـــارس رئيـــس الجامعـــة كافـــة الصالحيـــات المخولـــة لـــه وفـــق التعليمـــات الســـامية وقـــرارات مجلـــس الـــوزراء 
ونظـــام الجامعـــة ولـــه أن يفـــوض وكالء الجامعـــة أو غيرهـــم مـــن المســـؤولين فـــي مختلـــف قطاعـــات الجامعـــة 
ببعـــض صالحياتـــه بشـــرط أن يكـــون التفويـــض مكتوبـــًا ولمـــدة محـــددة وكمثـــال علـــى ذلـــك علـــى ســـبيل 

المثـــال ال الحصـــر يمـــارس رئيـــس الجامعـــة الصالحيـــات االتيـــة لتســـيير عمـــل الجامعـــة بالشـــكل المطلـــوب.

)1( صالحيات الشؤون العلمية وتشمل:
1. المصادقة على محاضر مجالس الكليات و النظر فيها.

2. المصادقة على منح االجازات الدراسية للمنتسبين إلكمال دراستهم داخل وخارج المملكة.
3. التوجيـــه لمجلـــس الجامعـــة بفتـــح الكليـــات واألقســـام العلميـــة وإلغائهـــا بعـــد توصيـــة مـــن مجالـــس الكليـــات 

والمجالـــس األكاديميـــة األخـــرى.
4. المصادقة على محاضر لجان الترقيات العلمية المركزية ولجان التأليف والتعريب والترجمة.

5. التوقيع على الشهادات الجدارية للطلبة المتخرجين.
6. إصـــدار األوامـــر الخاصـــة بالترقيـــات العلميـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــة بعـــد اقرارهـــا مـــن 

ــة. ــات ذوي العالقـ الجهـ
7. عقـــد االتفاقيـــات الثقافيـــة وإبرامهـــا مـــع مختلـــف الجامعـــات والمؤسســـات العلميـــة فـــي الـــدول األخـــرى 

ـــوزارة و الجهـــات األخـــرى ذوي العالقـــة عنـــد الضـــرورة. بعـــد مصادقـــة مجلـــس الجامعـــة وال
8. الموافقـــة علـــى التمديـــد لطلبـــة الدراســـات العليـــا و بتوصيـــة مـــن مجلـــس الكليـــة ومجلـــس الدراســـات 

ـــا. العلي

)2( صالحيات الشؤون اإلدارية:
1. ترؤس اجتماعات مجلس الجامعة الدورية والطارئة في حالة غياب الرئيس و الدعوة إليها وتنفيذ قراراتها.
2. البت في تعيين وتفرغ ونقل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ضمن الهيكل العلمي والمالي المصدق.

3. مفاتحة دوائر الدولة المختلفة فيما يتعلق بأمور الجامعة اإلدارية.
4. الموافقة على إعارة خدمات أعضاء هيئة التدريس داخل وخارج المملكة بعد إستكمال الموافقات الالزمة.

5. الموافقة على إيفاد أعضاء هيئة التدريس خارج المملكة وفق الضوابط التي يضعها مجلس الجامعة.
ــد  ــد عنـ ــى التقاعـ ــا علـ ــة العليـ ــف القياديـ ــاغلي الوظائـ ــن وشـ ــن واإلدارييـ ــن الفنييـ ــن مـ ــة الموظفيـ 6. احالـ

ــا. ــول بهـ ــة المعمـ ــق األنظمـ ــة وفـ ــن النظاميـ ــم السـ بلوغهـ
7. إحالة الموضوعات التي تقع خارج صالحياته إلى مجلس الجامعة للبت فيها.

8. تمثيل الجامعة في االجتماعات الرسمية داخل وخارج المملكة.
9. تكليـــف بعـــض العامليـــن فـــي الجامعـــة بالمهـــام التـــي يتطلبهـــا عمـــل الجامعـــة وفـــق نظامـــي الخدمـــة 

الجامعيـــة والخدمـــة المدنيـــة المعمـــول بهمـــا.
10. تعييـــن رؤســـاء األقســـام فـــي الجامعـــة و تشـــكيالتها بنـــاًء علـــى توصيـــة عميـــد الكليـــة و تثبيتهـــم 

وإعفاؤهـــم )بالتنســـيق مـــع جهـــاز اإلشـــراف والتقويـــم العلمـــي(.
11. قبول استقالة أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعة ورفضها.

12. التوصية إلى وزير التعليم العالي بتعيين عمداء الكليات و المعاهد والعمادات التابعة للجامعة.
13. توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بأعمال متميزة.

14. إبطال العقوبات المفروضة على الموظفين بعد استنفاذ أغراضها وفق النظام.
15. التوصيـــة لمجلـــس الجامعـــة بشـــان إبطـــال العقوبـــات المفروضـــة علـــى أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بعـــد 
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اســـتنفاذ أغراضهـــا.
ـــراه مناسبا.حســـب  ـــات أو لمـــن ي ـــه لمســـاعديه أو لعمـــداء الكلي ـــة ببعـــض صالحيات ـــس الجامع ـــد رئي 16. يعه

ـــورة. ـــض المذك ـــط التفوي ضواب

)3( صالحيات الشؤون المالية: 
ـــذ  ـــة الخاصـــة بالجامعـــة و تشـــكيالتها وفـــق تعليمـــات تنفي ـــع فقـــرات الموازن ـــى صـــرف جمي 1. الموافقـــة عل

ـــال. ـــون ري ـــى )1000000( ملي ـــد عل ـــة، وبمـــا ال يزي الموازن
2. الموافقـــة علـــى الصـــرف ضمـــن مشـــاريع الخطـــة االســـتثمارية و حســـب مـــا تنـــص عليـــه العقـــود الموقعـــة 
ـــال  ـــة مـــن القســـم المختـــص و بمـــا ال يزيـــد علـــى مليـــون ري ـــذ وبعـــد توصي مـــع الجامعـــة وفـــق مراحـــل التنفي

)علـــى ان تتـــم مراجعـــة حـــدود هـــذه الصالحيـــة بصـــورة دوريـــة(.
3. منح المكافآت التشجيعية والنقدية والعينية وبما ال يتجأوز )100 000( مائة ألف ريال عن كل حالة.

4. اقتراح موازنة الجامعة و رفعها إلى الوزارة بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها.
5. الموافقة على إحالة التعهدات و المقأوالت المختلفة الخاصة بأنشطة الجامعة و مشاريعها. 

6. الموافقة على شراء و استيراد المواد والتجهيزات واألجهزة الالزمة لتسيير عمل الجامعة وكلياتها.
ــاز  ــات منهـــم فـــي إنجـ ــه مـــن خدمـ ــا يقدمونـ ــاء مـ ــة لقـ ــر منتســـبي الجامعـ ــة لغيـ ــآت النقديـ ــح المكافـ 7. منـ

ــة. ــن كل حالـ ــال عـ ــف ريـ ــين ألـ ــى )50 000( خمسـ ــد علـ ــا ال يزيـ ــة و بمـ ــداف الجامعـ ــق أهـ ــل و تحقيـ العمـ

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
ــر  ــدراء دوائـ ــاء ومـ ــة 3. رؤسـ ــة والدوليـ ــة واالقليميـ ــات المحليـ ــاء الجامعـ ــي 2. رؤسـ ــم العالـ ــر التعليـ 1. وزيـ

ومؤسســـات حكوميـــة 4. وكالء الجامعـــة 5. موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقـــة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه، وأن يكون حاصاًل على رتبة األستاذية.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )10( سنوات في العمل األكاديمي والبحث العلمي.
• التدريب: دورة متقدمة في مجال اإلدارة العليا.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- مكانة مرموقة في األوساط العلمية واألكاديمية.

- مهارة في القيادة وقدرة إدارية في اإلشراف على الموظفين واألعمال المتنوعة.
- قدرة فائقة على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

- درجـــة عاليـــة فـــي قـــوة اإلقنـــاع والقـــدرة علـــى إقامـــة عالقـــات عمـــل فعالـــة علـــى مســـتوى عـــال مـــع اآلخريـــن 
داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا.

- إلمام واسع بالنظريات والمبادئ والنظم واألساليب المتعلقة بالتخطيط والتنظيم واإلدارة.
- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.

- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الحكومة واإللمام بأنظمة الدولة المختلفة.
• التعييـــن: بحســـب المـــادة المـــادة الثالثـــة والعشـــرون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم 
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي إدارة شـــؤونها العامـــة بمـــا يضمـــن 
حســـن ســـير العمليـــة التعليميـــة فيهـــا؛ مـــن خـــالل توليهـــا مهمـــة اإلشـــراف العـــام علـــى جميـــع إجـــراءات 
العمليـــات اإلداريـــة والماليـــة والفنيـــة واإلشـــراف العـــام علـــى إعـــداد الخطـــط والميزانيـــة العامـــة الســـنوية 
للجامعـــة، ومشـــاريعها اإلنشـــائية وبرامجهـــا التطويريـــة، بمـــا يضمـــن تحقيـــق رؤيـــة الجامعـــة ورســـالتها 
وأهدافهـــا االســـتراتيجية، وبمـــا يتوافـــق وتطلعاتهـــا وخططهـــا المســـتقبلية، ولهـــا مهمـــة الســـعي نحـــو جعـــل 

بيئتهـــا جاذبـــة للكفـــاءات العلميـــة والباحثيـــن فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعة عـــن القطاعـــات التنظيمية التـــي يديرها، وإجـــراءات ســـير العمل فيها، 

وتنفيـــذ النظـــم واللوائـــح اإلداريـــة والمالية والفنيـــة والقرارات الصادرة بشـــأنها.
2. المشاركة برسم السياسات العامة للجامعة، بما يخص القطاعات التابعة له.

3. اإلشراف العام على اعداد الميزانية العامة للجامعة. 
4. اإلشراف العام على جميع منتسبي الجامعة، إداريًا وماليًا وفنيًا. 

5. المشـــاركة فـــي مجلس الجامعة واللجان ذوي العالقة بطبيعة عمله ورئاســـة بعـــض اللجان التي تحددها 
واللوائح. األنظمة 

6. اإلشراف على إعداد مشروع الخطط الخمسية للقطاعات التابعة له، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
7. اإلشـــراف العـــام على البرامج الخاصة بتطوير إجـــراءات العمليات اإلدارية والماليـــة والفنية في الجامعة 

وتنفيذها.
8. اإلشراف العام على جميع المشاريع والمدينة الجامعية بما يحقق بيئة جامعية مثالية.

9. اإلشراف العام على سير عمل األمن والسالمة المهنية في الجامعة.
10. إعـــداد تقريـــر ســـنوي عن إنجـــازات الوكالـــة اإلدارية والماليـــة والفنية مـــن الخطة االســـتراتيجية ورفعه 

لرئيـــس الجامعة.

� الصالحيات:
1. إصدار القرارات التنفيذية للتنظيم اإلداري للجامعة وقرارات تطويره بعد إعتماده.

2. إصـــدار قـــرار تنظيـــم حســـابات الجامعـــة متضمنـــًا الدفاتـــر الحســـابية وأشـــكالها وغيرها من الســـجالت 
والمســـتندات والبيانـــات.

3. تشـــغيل موظفيـــن مؤقتيـــن من الســـعوديين إلنجاز أعمـــال طارئـــة أو مؤقتة وذلك بمكافأة شـــهرية أو 

المجموعة العامة: الوظائف التعليمية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا
سلسلة الفئات: وظائف وكالء الجامعات

مسمى الوظيفة: وكيل الجامعة 
المرتبة: أستاذ 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الجامعة
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أجـــور مقطوعـــة أو أجور يومية، وفـــي حدود اإلعتمـــادات بالميزانية وحســـب اللوائـــح الُمنِظمة لذلك.
4. صرف تعويض شهري بما يقابل بدل اإلنتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفرًا متواصاًل.

5. تشكيل اللجان المؤقتة التالية واعتماد توصياتها واإلشراف على تنفيذها.
• لجنة التثبيت من وقوع الحوادث للموظفين اإلداريين والمستخدمين بسبب العمل.

• لجنة التحقيق مع موظفي الجامعة اإلداريين والمستخدمين من المرتبة الثأمن ة فما دون.
• لجنة المسابقات والترقيات لموظفين الجامعة اإلداريين.

• لجنة جرد المستودعات في كل سنة مالية.
• لجنة البيع.

• لجنة اإلسكان.
• اللجان الخاصة بتنفيذ إجراءات المشتريات والمنافسات.

6. إصـــدار القـــرارات التنفيذية الخاصة باإلحالة للتقاعد في حال بلوغ الســـن النظامي للموظفين اإلداريين 
والفنيين.

7. اإلشراف على تحصيل اإليرادات المتنوعة للجامعة.
8. إصدار قرارات إستئجار األعيان والعقارات الالزمة للجامعة من الغير وتجديد عقودها أو فسخها.

9. التوصية بتأجير ممتلكات الجامعة وتحديد عقودها أو فسخها.
10. اعتماد صرف السلف المستديمة أو المؤقتة لقطاعات الجامعة مع تحديد البنود التي تصرف عليها.

11. اإلذن بطلب تحوير مسميات الوظائف وفق األنظمة.
12. تسـوية العجـز علـى حسـاب الجامعـة فـي حالـة وجـوده فـي المسـتودع ألسـباب خارجـة عـن إرادة أميـن 

المسـتودع.
13. إعتمـــاد خصـــم األصنـــاف المفقـــودة أو التالف من العهـــد على حســـاب الجامعة إذا كانـــت تتلف عادة 

نتيجة اإلســـتعمال أو التخزين.
14. تكليـــف مـــن يقـــوم بجـــرد الســـلف وصناديـــق الجامعة فـــي مواعيد غيـــر معينـــة ورفع تقريـــر لرئيس 

الجامعـــة فـــي حالـــة العجز وتوقيـــع الغرامـــات في حالـــة اإلهمـــال والتفريط.
15. إبداء الرأي في تقرير مراقبي الحسابات ورفعه لرئيس الجامعة.

16. الموافقة على صرف مرتبات مقدمه عند مباشرة العمل وفق نظام الجامعة.
17. توقيع عقود التعيين ألعضاء هيئة التدريس بناًء على اقتراح الكليات المعنية.

18. وضع القواعد الخاصة باإلسكان وتنفيذها بعد اعتمادها.
19. تجزئة األجازات أو التعويض عنها بناًء على طلب الجهات المختصة وفق األنظمة.

20. إصدار قرارات الترقية لإلداريين والفنيين.
21. إصدار قرارات طي القيد للموظفين من المرتبة العاشرة فما دون.

22. توقيع أوامر الدفع.
23. إصدار القرارات الخاصة بتطوير وتحسين قطاعات شؤون الجامعة وخدماتها.

24. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.
25. أية صالحيات أخري يكلف بها من قبل رئيس الجامعة أو المجالس الجامعية المختصة.

26. له حق تفويض بعض صالحياته وفق قرارات معتمدة.
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة 2. وكالء مؤسســـات التعليـــم العالـــي المحلية واالقليميـــة والدوليـــة 3. وكالء ومدراء 
دوائـــر ومؤسســـات حكوميـــة 4. وكالء الجامعـــة 5. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة 6. رؤســـاء مؤسســـات 

التعليـــم العالـــي المحليـــة واالقليميـــة والعالميـــة في حالـــة اإلنابة عن رئيـــس الجامعة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه، وأن يكون حاصاًل على رتبة األستاذية.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )10( سنوات في العمل األكاديمي والبحث العلمي.
• التدريب: دورة متقدمة في مجال اإلدارة العليا.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- مكانة مرموقة في األوساط العلمية واألكاديمية.

- مهارة في القيادة وقدرة إدارية في اإلشراف على الموظفين واألعمال المتنوعة.
- قدرة فائقة على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

ــع  ــال مـ ــتوى عـ ــى مسـ ــة علـ ــل فعالـ ــات عمـ ــة عالقـ ــى إقامـ ــدرة علـ ــاع والقـ ــوة اإلقنـ ــي قـ ــة فـ ــة عاليـ - درجـ
اآلخريـــن داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا.

- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.
ـــات  ـــي والجامع ـــم العال ـــس التعلي ـــن: بحســـب المـــادة المـــادة السادســـة والعشـــرون مـــن نظـــام مجل • التعيي

الرقـــم م/8 وتاريـــخ 1414/6/4هــــ.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، تتولـــى مهمـــة اإلشـــراف العـــام علـــى ســـير العمليـــة 
التعليميـــة وأداء الكليـــات التـــي تتبـــع لهـــا، كمـــا ُتســـهم برســـم السياســـات العامـــة بمـــا يضمـــن تحقيـــق رؤيـــة 
ورســـالة وأهـــداف الجامعـــة، والعمـــل علـــى تحقيـــق أعلـــى مســـتويات الكفـــاءة والفاعليـــة لمخرجـــات القطاعـــات 
التـــي تديرهـــا )كليـــات وعمـــادات مســـاندة(، مـــن خـــالل كفـــاءة الجهـــاز األكاديمـــي واإلداري، وتشـــجيع روح 

ـــادرات، والمكافـــآت الماديـــة والمعنويـــة. ـــات، بالمب المنافســـة الدراســـية لجميـــع طـــالب الكلي

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعة عـــن القطاعـــات التنظيمية التـــي يديرها، وإجـــراءات ســـير العمل فيها، 
وتنفيـــذ النظـــم واللوائـــح والقـــرارات الصـــادرة بشـــأنها، والبرامـــج المعتمـــدة للمرحلـــة الجامعيـــة وتحقيق 

األهـــداف المحـــددة لها.
2. المشاركة برسم السياسات العامة للجامعة، بما يخص القطاعات التابعة له.

3. المشـــاركة فـــي مجلس الجامعة واللجان ذوي العالقة بطبيعة عمله ورئاســـة بعـــض اللجان التي تحددها 
واللوائح. األنظمة 

4. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية القطاعات التابعة له ومتابعة تنفيذها.
5. اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ السياســـات واللوائـــح الخاصـــة بقبـــول وتســـجيل الطـــالب والتوجيه واإلرشـــاد 

لطالبي. ا
6. إعـــداد تقريـــر ســـنوي عـــن إنجـــازات الوكالـــة والكليـــات والعمـــادات المســـاندة التابعـــة لـــه مـــن الخطـــة 

االســـتراتيجية، ورفعـــه لرئيـــس الجامعـــة.
7. اإلشراف على إعداد مشروع الخطة الخمسية للقطاعات التابعة له، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

8. المشـــاركة في إعداد خطة إســـتيفاء احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس عن طريق االســـتقطاب 
واإلشـــراف على تنفيذها من قبل الجهات المعنية.

9. اإلشراف على صرف المكافآت التشجيعية للطالب وفق األنظمة 

� الصالحيات:
1. اعتماد الخطط التنفيذية لسياسات المرحلة الجامعية ومتابعة تنفيذها.

2. اعتمـــاد تنظيـــم قنـــوات االتصـــال بيـــن إدارة الجامعـــة وطالبهـــا واتخـــاذ القـــرارات أو الرفـــع بالتوصيات 
الالزمـــة لتحقيق اســـتفادة الطالب من إمكانيـــات الجامعة المختلفة العلمية والثقافيـــة واإلجتماعية والوفاء 

بإحتياجاتهم.
3. إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة صندوق الطالب بترشيح من عميد شؤون الطالب ومتابعة أعماله.

المجموعة العامة: الوظائف التعليمية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا
سلسلة الفئات: وظائف وكالء الجامعات

مسمى الوظيفة: وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية
المرتبة: أستاذ 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية
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4. تشكيل لجنة المنح الداخلية والخارجية بالجامعة واعتماد قوائم طالب المنح وفق األنظمة.
5. تشكيل لجنة تأديب الطالب.

6. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.
7. اعتماد سياسة تشغيل وتغذية وإسكان وإعانة الطالب المعدة من عمادة شؤون الطالب.

8. الموافقـــة على اختيار رؤســـاء اللجان العامة للنشـــاط الطالبي بناًء على ترشـــيح عمادة شـــؤون الطالب 
واســـتصدار قرار بها مـــن رئيس الجامعة.

9. إصـــدار القـــرارات المنظمة للوجبات الغذائية لطالب الجامعة بأســـعار مخفضة ُتحدد شـــروطها وقواعدها 
القرار. في 

10. ترشيح عمداء العمادات امساندة ومدراء المراكز التابعة له وبحسب الهيكل التنظيمي.
11. تشـــكيل اللجـــان المتخصصـــة لدراســـة وتحديد المســـتلزمات المســـاعدة للعمليـــات التعليمية وإصدار 

القـــرارات الالزمـــة لتوفير هذه المســـتلزمات.
12. أيـــة صالحيـــات أخـــرى لها عالقـــة بطبيعة عملـــه أو يكلف بها من قبـــل المســـؤولين أو المجالس التي 

لها حـــق التكليف.
13. له حق تفويض بعض صالحياته وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعة 2. وكالء مؤسســـات التعليـــم العالي المحلية واالقليمية والعالمية للشـــئون األكاديمية 

3. وكالء ومـــدراء دوائر ومؤسســـات حكومية 4. وكالء الجامعة 5. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه، وأن يكون حاصاًل على رتبة األستاذية.

ـــال التخصـــص أو )العمـــل األكاديمـــي  ـــة ال تقـــل عـــن )10( ســـنوات فـــي مج ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
والبحـــث العلمـــي(.

• التدريب: دورة متقدمة في مجال اإلدارة العليا.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- مكانة مرموقة في األوساط العلمية واألكاديمية.
- مهارة في القيادة وقدرة إدارية في اإلشراف على الموظفين واألعمال المتنوعة.

- قدرة فائقة على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.

- القدرة على تطوير بيئة تعليمية تشجع على اإلبداع، وتحفز على االبتكار.
ـــات  ـــي والجامع ـــم العال ـــس التعلي ـــادة السادســـة والعشـــرون مـــن نظـــام مجل ـــادة الم ـــن: بحســـب الم • التعيي

الرقـــم م/8 وتاريـــخ 1414/6/4هــــ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، تتولـــى مهمـــة اإلشـــراف العـــام علـــى ســـير برامـــج 
الدراســـات العليـــا ونشـــاطات البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر التعليمـــات واللوائـــح 
المتعلقـــة بذلـــك، كمـــا تتولـــى مهمـــة متابعـــة أداء العمـــادات المســـاندة والمراكـــز المختلفـــة واإلدارات التابعـــة 

ـــة. ـــة ورســـالة واهـــداف الجامع ـــق رؤي ـــا، بمـــا يضمـــن تحقي له

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعة عـــن القطاعـــات التنظيمية التـــي يديرها، وإجـــراءات ســـير العمل فيها، 
وتنفيـــذ النظـــم واللوائـــح والقرارات الصـــادرة بشـــأنها، وبرامج الدراســـات العليـــا واألبحـــاث العلمية التي 

تتبناهـــا الجامعة او تشـــارك بها محليـــًا واقليميـــًا ودوليًا.
2. المشاركة برسم السياسات العامة للجامعة، بما يخص القطاعات التابعة له.

3. المشـــاركة فـــي مجلس الجامعة واللجان ذوي العالقة بطبيعة عمله ورئاســـة بعـــض اللجان التي تحددها 
واللوائح. األنظمة 

4. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية القطاعات التابعة له ومتابعة تنفيذها.
5. اإلشراف العام على البحث العلمي ونشاطاته ودعمه في الجامعة، وخارجها. 

6. اإلشراف العام على تنفيذ السياسات واللوائح الخاصة بقبول وتسجيل طالب الدراسات العليا.
7. اإلشراف على إعداد مشروع الخطة الخمسية للقطاعات التابعة له، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

8. االشـــراف العـــام علـــى إحتياجات العملية التعليمية عـــن طريق تطوير مركز الوســـائل التعليمية ومكتبات 
وغيرها. الجامعة 

9. إعـــداد تقرير ســـنوي عن إنجـــازات الوكالة والعمادات المســـاندة والمراكـــز واإلدارات التابعة له من الخطة 
االســـتراتيجية، ورفعه لرئيس الجامعة. 

� الصالحيات:
1. اعتماد الخطط التنفيذية لسياسات المرحلة الجامعية ومتابعة تنفيذها.

2. اعتمـــاد تنظيـــم قنـــوات االتصـــال بيـــن إدارة الجامعـــة وطالبهـــا واتخـــاذ القـــرارات أو الرفـــع بالتوصيات 
الالزمـــة لتحقيق اســـتفادة الطالب من إمكانيـــات الجامعة المختلفة العلمية والثقافيـــة واإلجتماعية والوفاء 

بإحتياجاتهم.
3. إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة صندوق الطالب بترشيح من عميد شؤون الطالب ومتابعة أعماله.

4. تشكيل لجنة المنح الداخلية والخارجية بالجامعة واعتماد قوائم طالب المنح وفق األنظمة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا
سلسلة الفئات: وظائف وكالء الجامعات

مسمى الوظيفة: وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
المرتبة: أستاذ 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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5. تشكيل لجنة تأديب الطالب.
6. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

7. اعتماد سياسة تشغيل وتغذية وإسكان وإعانة الطالب المعدة من عمادة شؤون الطالب.
8. اقرار صرف المكافآت التشجيعية للطالب وفق األنظمة.

9. الموافقة على اختيار رؤساء اللجان العامة للنشاط الطالبي بناًء على ترشيح عمادة شؤون الطالب.
10. إصـــدار القـــرارات المنظمـــة للوجبـــات الغذائيـــة لطـــالب الجامعـــة بأســـعار مخفضـــة ُتحـــدد شـــروطها 

القرار. فـــي  وقواعدهـــا 
11. اقتراح تشكيل مجلس القبول والتسجيل واعتماد محاضر جلساته.

12. اقتراح تشكيل مجلس المكتبات واعتماد محاضر جلساته.
13. ترشـــيح عميـــد شـــؤون المكتبـــات، وعميد شـــؤون الطـــالب وعميد شـــؤون القبول والتســـجيل ومركز 

اإلرشـــاد الجامعـــي وغيرهـــا من العمـــادات والمراكـــز التابعة له وبحســـب الهيـــكل التنظيمي.
14. تشـــكيل اللجـــان المتخصصة لدراســـة وتحديد المســـتلزمات المســـاعدة للعمليـــات التعليمية وإصدار 

لها. الالزمة  القـــرارات 
15. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة بالنموذج المرفق بتوصيف الوظائف.

16. أيـــة صالحيـــات أخرى لهـــا عالقة بطبيعة عملـــه أو يكلف بها من قبـــل المســـؤولين أو المجالس التي 
لها حـــق التكليف.

17. له حق تفويض بعض صالحياته وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعة 2. وكالء مؤسســـات التعليم العالي المحلية واالقليمية والعالمية للشـــئون األكاديمية 

3. وكالء ومـــدراء دوائر ومؤسســـات حكومية 4. وكالء الجامعـــة 5. موظفي الجامعة ذوي العالقة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه، وأن يكون حاصاًل على رتبة األستاذية.

ـــة ال تقـــل عـــن )10( ســـنوات فـــي مجـــال التخصـــص أو )العمـــل األكاديمـــي  ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
والبحـــث العلمـــي(.

• التدريب: دورة متقدمة في مجال اإلدارة العليا.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- مكانة مرموقة في األوساط العلمية واألكاديمية.
- قدرة على إعداد برامج دراسات عليا تتميز بالجودة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
- مهارة في القيادة وقدرة إدارية في اإلشراف على الموظفين واألعمال المتنوعة.

- قدرة فائقة على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.

ـــي والجامعـــات  ـــم العال ـــن: بحســـب المـــادة المـــادة السادســـة والعشـــرون مـــن نظـــام مجلـــس التعلي • التعيي
الرقـــم م/8 وتاريـــخ 1414/6/4هــــ.



234

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، تتولـــى مهمـــة اإلشـــراف العـــام علـــى ســـير العمليـــة 
التعليميـــة فـــي كليـــات الفـــروع ومســـتوى األداء فيهـــا، كمـــا ُتســـهم برســـم السياســـات العامـــة بمـــا يضمـــن 
ــاءة والفاعليـــة  ــتويات الكفـ ــق أعلـــى مسـ ــل علـــى تحقيـ ــة، والعمـ ــداف الجامعـ ــالة وأهـ ــة ورسـ ــق رؤيـ تحقيـ
لمخرجـــات القطاعـــات التـــي تديرهـــا )كليـــات الفـــروع(، مـــن خـــالل كفـــاءة الجهـــاز األكاديمـــي واإلداري، وتشـــجيع 

روح المنافســـة الدراســـية لجميـــع طـــالب الكليـــات، بالمبـــادرات، والمكافـــآت الماديـــة والمعنويـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعة عن كليات الفـــروع التابعة للجامعة، وإجراءات ســـير العمـــل فيها، وتنفيذ 
النظـــم واللوائح والقرارات الصادرة بشـــأنها، والبرامج المعتمدة للمرحلة الجامعيـــة فيها، وتحقيق األهداف 

لها. المحددة 
2. المشاركة برسم السياسات العامة للجامعة، بما يخص كليات الفروع التابعة للجامعة.

3. اإلشـــراف على إعداد مشـــروع الخطة الخمســـية لكليـــات الفروع التابعـــة للجامعة ومتابعـــة تنفيذها بعد 
اعتمادها.

4. المشـــاركة فـــي مجلس الجامعة واللجان ذوي العالقة بطبيعة عمله ورئاســـة بعـــض اللجان التي تحددها 
واللوائح. األنظمة 

5. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية كليات الفروع التابعة للجامعة ومتابعة تنفيذها.
6. إعـــداد تقريـــر ســـنوي عـــن إنجـــازات الوكالة وكليـــات الفروع التابعـــة له من الخطـــة االســـتراتيجية، ورفعه 

لرئيـــس الجامعة.
7. متابعة تنفيذ قرارات المجالس المشكلة في كليات الفروع التابعة للجامعة.

� الصالحيات:
1. اعتماد الخطط التنفيذية لسياسات المرحلة الجامعية ومتابعة تنفيذها.

2. اعتمـــاد تنظيـــم قنـــوات االتصـــال بيـــن إدارة الجامعـــة وطالبهـــا واتخـــاذ القـــرارات أو الرفـــع بالتوصيات 
الالزمـــة لتحقيق اســـتفادة الطالب من إمكانيـــات الجامعة المختلفة العلمية والثقافيـــة واإلجتماعية والوفاء 

بإحتياجاتهم.
3. تشكيل لجنة تأديب الطالب بفروع الجامعة.

4. اعتمـــاد سياســـة تشـــغيل وتغذيـــة وإســـكان وإعانة الطـــالب المعدة من عمادة شـــؤون الطـــالب بفروع 
الجامعة.

5. اقرار صرف المكافآت التشجيعية للطالب وفق األنظمة بفروع الجامعة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا
سلسلة الفئات: وظائف وكالء الجامعات

مسمى الوظيفة: وكيل الجامعة لشؤون الفروع
المرتبة: أستاذ 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الجامعة لشؤون الفروع
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6. الموافقة على اختيار رؤســـاء اللجان العامة للنشـــاط الطالبي بناًء على ترشـــيح عمادة شـــؤون الطالب 
واســـتصدار قرار بها من رئيس الجامعـــة لفروع الجامعة.

7. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.
8. أيـــة صالحيـــات أخـــرى لها عالقة بطبيعـــة عمله أو يكلـــف بها من قبـــل المســـؤولين أو المجالس التي 

لها حـــق التكليف.
9. له حق تفويض بعض صالحياته وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيس الجامعة 2. وكالء مؤسسات التعليم العالي المحلية واالقليمية والعالمية المناظرين لوظيفته

3. وكالء ومـــدراء دوائـــر ومؤسســـات حكومية المناظريـــن لوظيفته 4. وكالء الجامعـــة 5. موظفي الجامعة 
العالقة. ذوي 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه، وأن يكون حاصاًل على رتبة األستاذية.

ـــة ال تقـــل عـــن )10( ســـنوات فـــي مجـــال التخصـــص أو )العمـــل األكاديمـــي  ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
والبحـــث العلمـــي(.

• التدريب: دورة متقدمة في مجال اإلدارة العليا.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- مكانة مرموقة في األوساط العلمية واألكاديمية.
- قـــدرة علـــى إدارة الجلســـات فيمـــا يتعلـــق بالتخطيـــط االســـتراتيجي لفـــروع الجامعـــة ومتابعـــة مؤشـــرات 

األداء الناتجـــة عنهـــا.
- مهارة في القيادة وقدرة إدارية في اإلشراف على الموظفين واألعمال المتنوعة.

- قدرة فائقة على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.

ـــي والجامعـــات  ـــم العال ـــن: بحســـب المـــادة المـــادة السادســـة والعشـــرون مـــن نظـــام مجلـــس التعلي • التعيي
الرقـــم م/8 وتاريـــخ 1414/6/4هــــ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــر  ــى التطويـ ــام علـ ــراف العـ ــة اإلشـ ــى مهمـ ــة، تتولـ ــع رئيـــس الجامعـ ــة تتبـ ــة إداريـ ــة أكاديميـ ــة قياديـ وظيفـ
المســـتمر فـــي الجامعـــة، و تحقيـــق التميـــز والجـــودة فـــي كافـــة فعالياتهـــا األكاديميـــة واإلداريـــة والمجتمعيـــة 
و التحـــول نحـــو العمليـــات اإللكترونيـــة فـــي جميـــع المجـــاالت المتعـــددة، وأتمتـــة جميـــع إجـــراءات العمـــل فيهـــا، 
بالتنســـيق والداعـــم وتحريـــك جهـــود التطويـــر الكمـــي والنوعـــي المنشـــود لقطاعاتهـــا المختلفـــة، وصـــوال 

لتحقيـــق رؤيـــة ورســـالة وأهـــداف الجامعـــة المنشـــودة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعة عـــن القطاعـــات التنظيمية التـــي يديرها، وإجـــراءات ســـير العمل فيها، 

وتنفيذ النظـــم واللوائـــح والقرارات الصادرة بشـــأنها.
2. المشاركة برسم السياسات العامة للجامعة، بما يخص القطاعات التابعة له.

3. المشـــاركة فـــي مجلس الجامعة واللجان ذوي العالقة بطبيعة عمله ورئاســـة بعـــض اللجان التي تحددها 
واللوائح. األنظمة 

4. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية القطاعات التابعة له ومتابعة تنفيذها.
5. العمـــل علـــى إقامة عالقـــات علمية ومهنية بنـــاءة بين الجامعة والمؤسســـات المهتمة بجـــودة التعليم 

العالـــي واالعتمـــاد األكاديمـــي لتبادل الخبرات في جميع مجاالت تحســـين جـــودة األداء.
6. متابعة تطبيق المقترحات والتوصيات المرسلة إلى الجهات األكاديمية واإلدارية المختلفة بالجامعة.
7. إعداد الدراسات واالستشارات لدعم الخطط االستراتيجية وأولويات التطوير لمختلف جهات الجامعة.

8. اإلشـــراف علـــى وضـــع وتنفيـــذ الخطـــط التطويرية بنـــاءًا علـــى التقويم الذاتـــي الدوري لكافـــة الجهات 
األكاديميـــة واإلداريـــة بالجامعـــة باإلضافة إلى دراســـات التقويم المســـتخدمة للمراجعة الخارجيـــة الدورية.
9. مراجعـــة وتحديث الخطط االســـتراتيجية لجهات للجامعة حســـب المســـتجدات في نظـــام مجلس التعليم 

العالي.
10. اإلشراف على إعداد مشروع الخطة الخمسية للقطاعات التابعة له، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

11. متابعـــة اســـتيفاء معاييـــر االعتمـــاد األكاديمـــي المؤسســـي والبرامجـــي بجميـــع الجهـــات األكاديمية 
واإلداريـــة بالجامعـــة واقتـــراح اللوائـــح واإلجـــراءات التنظيميـــة واإلجرائيـــة الالزمة.

12. تقديـــم الدعـــم والمشـــورة لجهـــات الجامعـــة األكاديميـــة واإلداريـــة المختلفـــة إلعـــداد خطـــط التقويم 
واالعتمـــاد األكاديمـــي وضمـــان الجـــودة واإلشـــراف علـــى خطط التحســـين. 

� الصالحيات:
1. إقتـــراح تشـــكيل اللجـــان التابعـــة لوكالة الجامعـــة للتطوير والرفع بذلـــك لمعالي رئيـــس الجامعة واعتماد 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا
سلسلة الفئات: وظائف وكالء الجامعات

مسمى الوظيفة: وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع 
المرتبة: أستاذ 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
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محاضر جلســـاتها ومتابعة تنفيـــذ قراراتها.
2. إعتمـــاد البرامـــج الخاصة بالتطويـــر والجودة واإلعتمـــاد األكاديمي وخدمة المجتمـــع والمبالغ المخصصة 

لهـــا ومتابعة تنفيذها مـــن خالل العمـــادات التابعة للوكالة.
3. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

4. إقتراح تعيين مدراء المراكز التابعة للوكالة ونوابهم.
5. اقتراح األساليب المناسبة لتطوير أداء األجهزة المرتبطة به.

6. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.
7. إقرار تشكيل اللجان فيما يتعلق بمهام الجهات المرتبطة بالوكالة بما يخدم أهدافها.

8. أيـــة صالحيـــات أخـــرى لها عالقة بطبيعـــة عمله أو يكلـــف بها من قبـــل المســـؤولين أو المجالس التي 
لها حـــق التكليف.

9. له حق تفويض بعض صالحياته وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيس الجامعة 2. وكالء مؤسسات التعليم العالي المحلية واالقليمية والعالمية المناظرين لوظيفته

3. وكالء ومـــدراء دوائـــر ومؤسســـات حكومية المناظريـــن لوظيفته 4. وكالء الجامعـــة 5. موظفي الجامعة 
العالقة. ذوي 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه، وأن يكون حاصاًل على رتبة األستاذية.

ـــة ال تقـــل عـــن )10( ســـنوات فـــي مجـــال التخصـــص أو )العمـــل األكاديمـــي  ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
والبحـــث العلمـــي(.

• التدريب: دورات متقدمة في مجال الجودة ومعايير االعتماد.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- مكانة مرموقة في األوساط العلمية واألكاديمية.
- الخبرة في اعتماد المعايير المحلية والدولية في جميع برامج الجامعة األكاديمية واإلدارية.

- قدرة على إدارة الجلسات فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي للجامعة ومتابعة مؤشرات األداء.
- إلمام واسع بالنظريات والمبادئ والنظم واألساليب المتعلقة بالتخطيط والتنظيم واإلدارة.

- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.
- معرفـــة بمعاييـــر االعتمـــاد المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــة واإللمـــام بمعاييـــر االعتمـــاد والجـــودة فـــي الدولـــة 

المختلفـــة. 
ـــي والجامعـــات  ـــم العال ـــن: بحســـب المـــادة المـــادة السادســـة والعشـــرون مـــن نظـــام مجلـــس التعلي • التعيي

الرقـــم م/8 وتاريـــخ 1414/6/4هــــ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتتولـــى مهمـــة معاونتـــه فـــي كل مـــا يتعلـــق بالشـــؤون 
العلميـــة واإلداريـــة والماليـــة ألقســـام الطالبـــات، وتكـــون مســـؤولة عـــن تنظيـــم العمـــل فـــي كليـــة الطالبـــات 
وتســـيير شـــؤونها بمـــا يقتضيـــه صالـــح العمـــل وفـــق لوائـــح وأنظمـــة مجلـــس التعليـــم العالـــي، وتســـهم فـــي 

ـــق األهـــداف االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة. تحقي

� المهـــــام:
1. مسؤولة أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف العمادة.

2. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3. إعداد مشروع الخطة الخمسية للعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

4. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط أقسام الطالبات.
5. مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجالس الجامعة بقسم الطالبات بالمجمع حسب اإلختصاص.

6. حفـــظ النظـــام ومتابعة ســـير العمل بالقســـم والســـكن الداخلـــي إن وجد بالتنســـيق مع عمادة شـــؤون 
الطـــالب ممثلـــة بوكيل العميـــد المعني.

7. توجيه منسوبات قسم الطالبات في تنفيذ اللوائح واألنظمة ومتابعة التنفيذ.
8. التوجيـــه إلعداد مشـــروعي الميزانية والخطة والبرامج الالزمة لتطوير قســـم الطالبات واإلشـــراف على 

تنفيذ هذه البرامج حســـب اإلختصاص.
9. التنسيق مع عمادات الكليات وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والشؤون العلمية والوظيفية.

10. اإلشراف على تطوير النشاط اإلجتماعي والثقافي.
11. متابعة النشاط العلمي لألقسام العلمية المختلفة بقسم الطالبات.

� الصالحيات:
1. إصدار قرارات تشكيل اللجان اإلدارية المختلفة.

2. ترشـــيح مساعدة العميدة على قســـم الطالبات والتوصية بإقرار الترشـــيحات الخاصة بالوظائف القيادية 
لها. التابعة 

3. تحديـــد احتياجـــات قســـم الطالبات مـــن أعضاء هيئـــة التدريس والمعيـــدات واإلداريـــات والفنيات وذلك 
بالتنســـيق مع كافة الجهـــات المعنية.

4. تحديد إحتياجات قسم الطالبات من األجهزة والمعدات والكتب والتنسيق مع الجهات المعنية.
5. تشكيل لجنة البحوث بقسم الطالبات وتوقيع العقود واعتمادها اإلجراءات الخاصة بذلك.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا
سلسلة الفئات: وظائف وكالء الجامعات

مسمى الوظيفة: وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات
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6. التوصية بالترقية لمنسوبات قسم الطالبات بعد استيفاء اإلجراءات النظامية.
7. اعتماد تقارير الكفاية لمسنوبات قسم الطالبات.

8. اقتراح التعاقد مع السعوديات وفق نظام الساعات.
9. تكشـــيل لجـــان التحقيـــق الخاصـــة بالطالبـــات وإصـــدار قـــرارات العقوبـــات التأديبيـــة في حـــدود اللوائح 

واألنظمـــة وذلـــك بالتنســـيق مع عمـــادة شـــئون الطالب.
10. اعتمـــاد خطـــط نشـــاط الطالبات وتشـــغيلهن بنـــاًء على اقتـــراح وكيلة شـــئون الطالبات بالتنســـيق مع 

الطالب. شـــئون  عمادة 
11. اإلذن بالصرف من السلفة المخصصة لقسم الطالبات وفق األنظمة والتعليمات.

12. إصـــدار قـــرارات لجان اإلمتحانات بقســـم الطالبات بالتنســـيق مع الجهات المعنية بالجامعة واإلشـــراف 
سيرها. على 

13. اإلذن لعضـــوات هيئـــة التدريـــس بإلقاء المحاضرات أو اإلشـــتراك فـــي الندوات في الداخـــل والخارج 
واعتمـــاد ذلـــك من الجهات المســـؤولة فـــي الجامعة وفـــق النظام.

14. إتخاذ القرارات اإلدارية والمالية في حدود صالحياتها المحددة في بداية هذا الدليل.
15. الصالحيـــات الممنوحـــة لهـــا مـــن قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، ولها حـــق تفويض بعض 

صالحيتها وفق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيس الجامعة 2. وكالء الجامعة 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )7( سنوات في مجال التخصص أو )العمل األكاديمي(.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال اإلشراف والتخطيط والتنظيم.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- مهارة في تطوير العمل في أقسام الطالبات إداريًا وأكاديميًا.

- قدرة فائقة على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
- معرفة تامة باألنظمة المعمول بها في الجامعة وإلمام بأنظمة الجامعات األخرى.

- قـــدرة عاليـــة علـــى إعـــداد تقاريـــر دوريـــة شـــاملة عـــن ســـير الدراســـة واألداء الوظيفـــي فـــي أقســـام الطالبـــات 
وتقديمهـــا إلـــى رئيـــس الجامعـــة.

- قدرة جيدة على إدارة األزمات وحل المشكالت بطريقة دبلوماسية.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى أعمـــال 
ـــة والهندســـية  ـــكل مـــن المســـارات العلمي ـــة والدرســـات المســـاندة والبرنامـــج االكاديمـــي ل الســـنة التحضيري
والصحيـــة، بمـــا يضمـــن مواكبـــة التطـــور النوعـــي والكمـــي الحديـــث، والتركيـــز علـــى التميـــز العلمـــي والمهنـــي 
ــم اإلداري،  ــق التنظيـ ــا وفـ ــة لهـ ــة التابعـ ــدات التنظيميـ ــرف علـــى الوحـ ــارات، وتشـ ــر المهـ ــن خـــالل تطويـ مـ

وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ برامج الســـنة التحضيرية بالتعـــاون مع الكليات المعنية 
وعمـــادة القبول والتســـجيل، وفقا ألنظمـــة الجامعة ولوائحهـــا والتعليمات والقرارات الصادرة بشـــأنها من 

مجلس الجامعـــة و التعليم العالي.
2. تقديم تقرير فصلي وسنوي لوكيل الجامعة المختص عن نشاطات العمادة.

3. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4. إعداد مشروع الخطة الخمسية بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

5. تنفيذ قرارات مجلس عمادة السنة التحضيرية وغير ذلك من قرارات تخص العمادة.
6. تعريف الطالب بالكليات الجامعية وبالتعليمات واألنظمة الدراسية الخاصة وتزويدهم بها.

7. إعـــداد الطـــالب لالنتقـــال مـــن مرحلـــة التعليـــم العـــام إلـــى مرحلـــة التعليـــم الجامعي ومنحهـــم فرصة 
االندمـــاج فـــي الوســـط الجامعـــي، والتعرف علـــى متطلبات الدراســـة الجامعيـــة وتهيأتهم نفســـيًا وفكريًا 

التخصصية. للدراســـة 
8. تطويـــر أعمـــال العمـــادة وإجراءاتها بما يحقق الســـهولة واليســـر للطالب في التســـجيل واالنتظام في 

الدراسة.
9. المهام المكلف بها من قبل معالي رئيس الجامعة بموجب قرار صادر بذلك.

� الصالحيات:
1. تمثيل الجامعة في اللجان والمجالس الخاصة بشؤون الطالب في السنة التحضيرية.

2. إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بمجلس عمادة السنة التحضيرية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3. ترشيح وكالء العمادة واإلشراف على أعمالهم.

4. تشكيل اللجان المؤقتة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة في العمادة.
5. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 
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6. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه مـــن قبـــل معالـــي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار بذلـــك، وله حـــق تفويض 
صالحياته وفـــق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة 2. وكالء الجامعة 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة 4.الشـــخصيات المناظرة لوظيفته 

في مؤسســـات التعليم العالي المحليـــة واإلقليمية والعالمية.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص أو )العمل األكاديمي(.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال اإلدارة واإلشراف.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في رسم السياسات والتخطيط االستراتيجي واعداد الخطط السنوية للمشاريع.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
- القدرة على التفاوض واالقناع ووالمتابعة.

- المعرفة باإلرشاد والتوجيه الجامعي.
• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــة، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى إدارة  ـــع وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديمي ـــة تتب وظيفـــة قياديـــة أكاديمي
ــة،  ــة ورياضيـ ــة واجتماعيـ ــن ثقافيـ ــة مـ ــطة المختلفـ ــة واألنشـ ــة واإلداريـ ــة والماليـ ــالب التربويـ ــؤون الطـ شـ
وتشـــرف علـــى الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لـــه وفـــق التنظيـــم اإلداري، وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 

االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعـــة المختص عن تنفيـــذ األهداف والسياســـات واألنظمة الخاصة بشـــؤون 

الطالب.
2. تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس عمادة شـــؤون الطالب واللجنـــة العليا للنشـــاط الطالبي وغير ذلـــك من قرارات 

العمادة. تخص 
3. اإلشـــراف على تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بما يلي: )النشـــاط الطالبي، االســـكان وتغذية الطالب، 
مرافـــق النشـــاط الطالبي، الخدمات الصحيـــة للطالب، ترتيبات نقل الطالب، المنح الدراســـية، اســـتضافة 

الطـــالب، خدمات الطالب(.
4. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية العمادة ومتابعة تنفيذها.
5. اإلشراف على إعداد الخطة لعمادة الطالب ومتابعة تنفيذها. 

6. تقديـــم تقريـــر ســـنوي لوكيـــل الجامعـــة المختـــص عـــن شـــؤون الطالب وســـائر أوجـــه النشـــاط الخاصة 
بالعمادة.

7. المســـاهمة في توجيه وارشـــادات الطالب والعمـــل بالتعاون مع الجهات االخرى داخـــل الجامعة وخارجها 
على حل مشاكلهم الشـــخصية واالجتماعية والمادية.

8. التخطيـــط لبرامـــج ولجـــان وأندية النشـــاط الطالبـــي واإلشـــراف على تنفيذهـــا بعد اعتمادها وتشـــمل 
)التوعيـــة االســـالمية، النشـــاط الثقافـــي والفنـــي، النشـــاط االجتماعي، النشـــاط الرياضـــي، الجوالة،.(.

9. وضع برامج لتنمية مواهب الطالب وخبراتهم العملية.

� الصالحيات:
1. تشغيل الطالب بمكافآت بعد اعتماد القواعد واألنظمة الخاصة بذلك. 

2. البـــت باإلجـــراءات الخاصة بنقل الطالبات ضمن حافالت، وحســـب ما تســـمح به أنظمـــة الجامعة وبرامج 
النشـــاط والرحالت العلمية.

3. التوقيع على أوامر اركاب الطالب.
4. رعاية الطالب الوافدين والبحث في احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في حدود االمكانيات المتوفرة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة شؤون الطالب

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة شؤون الطالب
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5. اســـكان طـــالب الجامعـــة واإلشـــراف على مســـاكنهم وإصـــدار القـــرارات الخاصـــة بتعيين المشـــرفين 
والمختصيـــن باإلســـكان الطالبـــي وتقرير مـــدى صالحيـــة المســـاكن القائمة.

6. تنظيم وإعداد وتقديم الوجبات الغذائية للطالب.
7. إدارة صناديق الطالب والعمل على تحقيق اهدافها.

8. وضع اإلجراءات الخاصة بصرف المكافآت والمنح واالعانات للطالب واالذن بصرفها.
9. اقتراح وتنظيم الرحالت الجماعية لطلبة ومنسوبي الجامعة لزيادة التقارب والتألف فيما بينهم. 

10. اعتماد محاضر لجان النشاط الطالبي.
11. إعداد البرامج الالزمة الستضافة طالب الجامعات االخرى واإلشراف على تنفيذها.

12. تمثيل الجامعة في اللجان والمجالس الخاصة بشؤون الطالب.
13. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

14. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه مـــن قبل معالـــي رئيس الجامعـــة بموجب قـــرار، وله حـــق تفويض بعض 
الصالحيـــات وفق قـــرارات معتمده.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة 2. وكالء الجامعة 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة 4.الشـــخصيات المناظرة لوظيفته 

في مؤسســـات التعليم العالي المحليـــة واإلقليمية والعالمية.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في المجال التربوي أو )العمل األكاديمي(.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال اإلدارة واإلشراف.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على تطوير قدرات الطالب ذهنيًا من خالل لجان اجتماعية وثقافية.

- القدرة على تطوير العمل وايجاد الية تعمل على تنمية وتطوير وصقل الكفاءات الطالبية.
- خبرة في رسم السياسات والتخطيط االستراتيجي واعداد الخطط السنوية للمشاريع.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
- المعرفة باإلرشاد والتوجيه التربوي.

• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 
وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف العـــام علـــى جميـــع الخدمـــات 
المقدمـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس والموظفيـــن، والعمـــل علـــى تطويرهـــا ورفـــع هوّيـــة الجامعـــة أكاديميـــًا 
وإداريـــًا، بمـــا يضمـــن تحقيـــق الجـــودة بأفضـــل الممارســـات الخدميـــة، كمـــا تتولـــى مهمـــة تزويـــد الجامعـــة 
ـــداد  ـــة )برامـــج اإلســـتقطاب(، الالزمـــة لرفـــع مســـتوى أداء العمـــل، واع ـــة والفني ـــة والعملي ـــاءات العلمي بالكف

الخطـــط الالزمـــة إلســـتبقاء الكفـــاءات واالحتفـــاظ بالموظفيـــن.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف العمادة.

2. األســـهام بالتخطيـــط للقـــوى العاملـــة بالجامعة كمـــًا وكيفـــًا ومتابعة ذلك مـــع الجهات المختصـــة كوزارة 
الخدمـــة المدنيـــة ووزارة المالية.

3. اإلشـــراف على عملية تطوير أســـاليب وإجراءات عمليـــات التعاقد والتعيين والترقيـــات واالبتعاث للرفع 
من مســـتوى الكوادر البشـــرية في الجامعة.

4. اســـتقطاب الكفـــاءات العلميـــة والعمليـــة والفنيـــة لشـــغل الوظائـــف المطلوبـــة مـــن خالل التنســـيق 
والتعـــاون مـــع الجهـــات ذوي العالقـــة ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجها.

5. المشـــاركة بإجراء درســـات تخطيط المـــوارد، مع الجهـــات ذوي العالقة بالجامعة، من حيـــث أرتباط المهام 
معهـــا ووحدة مؤشـــرات األداء الناتجة، لتحقيق رؤية ورســـالة وأهـــداف الجامعة.

6. تقديم تقرير فصلي وسنوي لوكيل الجامعة المختص عن نشاط العمادة.
7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

8. إعداد مشروع الخطة الخمسية لقطاعه واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. ترشيح وكالء العمادة واإلشراف على أعمالهم.

2. تشكيل اللجان المؤقتة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة في العمادة.
3. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

4. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبـــل معالي رئيـــس الجامعة بموجب قـــرار، وله حق تفويـــض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد الموارد البشرية المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد الموارد البشرية
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة. 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقـــة. 4. وزارة الخدمـــة المدنية. 5. 

المالية. وزارة 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص )العمل اإلداري والمالي(.
• التدريب:دورات متقدمة في مجال التخطيط والتنظيم اإلداري.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في رسم السياسات والتخطيط االستراتيجي واعداد الخطط السنوية للمشاريع.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
- القدرة على التفاوض واالقناع والمتابعة.

- المعرفة باإلرشاد والتوجيه التربوي.
• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف 
علـــى إدارة ســـير األبحـــاث العلميـــة فـــي الجامعـــة، ودعـــم اإلبتـــكار واإلبـــداع والتميـــز ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
والباحثيـــن وطـــالب الدراســـات العليـــا والمرحلـــة الجامعيـــة مـــن خـــالل تســـخير اإلمكانيـــات والقـــدرات المحليـــة 
ـــا وفـــق  ـــة له ـــة التابع ـــات التنظيمي ـــى القطاع ـــة لالســـتثمار فـــي العقـــول البشـــرية، كمـــا تشـــرف عل والعالمي

الهيـــكل التنظيمـــي، بمـــا يلبـــي جميـــع اإلحتياجـــات الالزمـــة للقيـــام بعملهـــا علـــى أكمـــل وجـــه.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياســـة العامة الموضوعـــة لتحقيق أهداف العمادة، 

واإلشـــراف على القطاعات التابعة للعمادة. 
2. اإلشراف على جميع اجراءات البحوث والحصول على دعم لها، بالتنسيق مع الجهات ذوي العالقة.

3. اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذوي اختصاص باألبحاث العلمية.
4. التنسيق مع العمادات والكليات المختصة في الجامعة فيما يخص األبحاث العلمية والباحثين.

5. حضور المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية ذوي العالقة بالبحث العلمي.
6. العمل على تشجيع إنشاء كراسي علمية متميزة، أو مراكز تميز بحثية.

7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

9. تنفيـــذ ومتابعـــة سياســـة الجامعـــة فـــي البحـــث العلمي، والتنســـيق مـــع وحـــدات الكليات فـــي جميع 
المجـــاالت ذوي العالقـــة.

10. رئاسة اللجان التابعة للعمادة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.
11. تقديـــم تقاريـــر دوريـــة لرئيس الجامعة عن ســـير العمل بالوحـــدات التابعة له وفقًا للمهـــام المناطة به، 

والصعوبـــات التي تواجهها.

� الصالحيات:
1. أصدار القرارات التنفيذية لمجلس عمادة البحث العلمي بعد اعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2. األنفاق على مستلزمات البحث العلمي ضمن الصالحيات المعطاة له.
3. التوجيه باألسس والقواعد الُمنِظمة إلجراء أبحاث علمية في الجامعة.

4. التوجيه بتوفير بيئة مناسبة إلجراء األبحاث العلمية، والكفاءات العلمية ذوي العالقة.
5. إصـــدار القـــرارات الداخليـــة التي يقتضيها حســـن ســـير العمل فـــي العمـــادة ووحداتها وفقـــًا لألنظمة 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة البحث العلمي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة البحث العلمي
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واللوائح.
6. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

7. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي. 3. موظفـــي الجامعـــة ذوي 
العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي والبحث العلمي محليـــًا وأقليميًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال البحث العلمي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال البحث العلمي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في جودة األداء العلمي والبحثي.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مشارك.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات والبحث العلمي.

- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.
- خبرة جيدة في أستقطاب الكفاءات والباحثين واختيار البحوث العلمية.

• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 
وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف 
ـــر النقـــدي باإلضافـــة إلـــى  ـــات بالجامعـــة بمـــا يدعـــم تطـــور المعرفـــة وشـــحذ التفكي علـــى إدارة شـــؤون المكتب
تنميـــة مهـــارات اســـترجاع المعلومـــات وذلـــك فـــي اتجـــاه بنـــاء مجتمـــع يتيـــح فـــرص التعلـــم مـــدى الحيـــاة، 
كمـــا تشـــرف علـــى المكتبـــات التابعـــة للجامعـــة وعددهـــا )29( مكتبـــة، وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 

االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياسات واألنظمة الخاصة بالعمادة.

2. العمـــل علـــى توفيـــر مصـــادر المعلومات بأشـــكالها المختلفـــة التي تحتاجهـــا مكتبات الكليـــات ووحدات 
الجامعة.

3. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
4. اعـــداد الدراســـات والمعالجـــات الفنيـــة وتنظيم مصـــادر المعلومات فـــي المكتبات التابعـــة لها بأفضل 
الطرق المهنية بما يســـهم في تســـهيل اســـتخدام هذه المصادر والوصول إليها من قبل المســـتفيدين.
5. التخطيـــط المســـتمر والعمل علـــى توفير خدمات المعلومات فـــي جميع المكتبات التابعة بما يتناســـب 

مع حاجات المســـتفيدين واإلمكانات المتاحة.
6. التخطيط الستثمار الميزانية المخصصة لمصادر وخدمات المعلومات وتطوير مواردها.

7. إنشاء مكتبة رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بشكل مستمر.
8. التعـــاون مـــع المكتبـــات والجهـــات األخـــرى ذوي االهتمـــام المشـــترك بما يعـــود بالفائدة علـــى الجامعة 

المختلفة ووحداتهـــا 
9. تنظيم المعارض في مجال المكتبات والمعلومات والمشاركة فيها وفقا لإلجراءات المتبعة.

10. عقـــد النـــدوات والحلقـــات الدراســـية والـــدورات المتصلـــة بمجـــاالت عمـــل المكتبات وفقـــا لإلجراءات 
. لمتبعة ا

11. التعريف باإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة بالطرق المناسبة.
12. التخطيـــط المســـتمر والعمل على تواجد قوى بشـــريه كافية و مؤهلة تأهيـــال جيدا في مجال المكتبات 

والمعلومات بما يتناســـب مـــع حجم ومتطلبات العمل والخدمات المقدمة فـــي مكتبات الجامعة المختلفة
13. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية للمكتبات للجامعة.

14. تقديـــم تقريـــر ســـنوي لوكيـــل الجامعة عن نشـــاط المكتبـــات الرئيســـية والفرعية وكافة أوجه النشـــاط 
الخاصـــة بالعمادة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة شؤون المكتبات

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة شؤون المكتبات
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� الصالحيات:
1. إصدار القرارات التنفيذية للجان الخاصة بالمكتبات بعد اعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2. وضع القواعد واألنظمة الداخلية الخاصة باستعمال المكتبات الجامعية والتزويد بالمواد المكتبية.
3. تحديـــد الناشـــرين والموزعيـــن الذيـــن تتعامـــل معهـــم المكتبـــات بالجامعة.والتفـــأوض معهـــم لتأمين 

االحتياجـــات مـــن الكتـــب والمـــواد المكتبيـــة االخرى لـــي مكتبـــات الجامعـــة المختلفة.
4. توزيع بنود الميزانية المعتمدة على المكتبات الجامعية المختلفة.

5. وضع الخطط الستكمال المكتبات الفرعية ومكتبات األقسام بمختلف كليات الجامعة.
6. االتفاق مع المراكز العلمية على تبادل خدمات التصوير لمواد البحث العلمي.

7. التنسيق والمشاركة في إعداد الفهارس الموحدة للكتب والدوريات للمكتبات الجامعة.
8. البت في شراء كتب التبادل والهدايا وفق أنظمة الجامعة.

9. الموافقة على إقامة معارض الكتب التي تقام بالجامعة والتنسيق مع الجهات المختصة.
10. اإلشراف على تنظيم مركز بيع الكتب الدراسية بالجامعة.

11. له حق تفويض بعض صالحياته وفق قرارات معتمدة.
12. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي. 3. موظفـــي الجامعـــة ذوي 
العالقـــة. 4. وزارة الثقافـــة. 5. الدوائـــر الحكومية ذوي االختصـــاص بالمكتبات. 6. المكتبـــات الخاصة محليًا 

واقليميـــًا وعالميًا.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال المكتبات والمعلومات.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال الوثائق والمعلومات اإللكترونية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في إدارة المعلومات والمعرفة.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
- المعرفة الجيدة بالحاسب اإللكتروني.

- المعرفة بالتقنية الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات والوسائل.
• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى إدارة ســـير 
العمليـــة التعليميـــة واألكاديميـــة لطلبـــة الدراســـات العليـــا بالجامعـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر تلـــك البرامـــج مـــن 
خـــالل اســـراتيجيات تقويـــم دوريـــة، وتشـــرف علـــى الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظيـــم اإلداري، 

وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة للدراسات العليا واالبتعاث.

2. اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
3. اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في كليات الجامعة المختلفة واختباراتها ولجانها.

4. التنسيق مع وحدات الكليات في جميع المجاالت ذوي العالقة.
5. رئاسة اللجان التابعة للعمادة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.

6. اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا، ومتابعة تنفيذه.
7. اإلشراف على نشاطات وتطوير قدرات الكليات الجامعية في مجال الدراسات العليا.

8. اإلشـــراف علـــى تطويـــر إســـتراتيجية اإلبتعـــاث وخطتهـــا ووضـــع آليـــات تنفيذها فـــي كليـــات الجامعة 
لمختلفة ا

9. دراسة ومتابعة احتياجات األقسام من المعيدين والمحاضرين في التخصصات المختلفة.
10. اإلشراف على متابعة أحوال مبتعثي الكليات التابعة للجامعة في الخارج.

11. اإلشـــراف علـــى طلبـــات التأجيـــل واالعتـــذار عـــن عـــدم الدراســـة، وكذلك عمليـــات الحـــذف واإلضافة 
وقوائـــم الحرمـــان وفقـــًا لألنظمـــة والقـــرارات الصـــادرة بهـــذا الخصوص لطلبـــة الدراســـات العليا.

12. التنســـيق مـــع عمـــادة البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة ومراكز البحـــوث في كليـــات الجامعـــة المختلفة 
والمؤسســـات البحثيـــة األخرى 

فيما يتعلق بإجراء البحوث والحصول على دعم لها.
13. تقديـــم تقاريـــر دورية لرئيس الجامعة عن ســـير عمـــل العمادة وفقـــًا للمهام المناطة بـــه، والصعوبات 

تواجهها. التي 
14. اإلشراف على الوحدات التابعة للعمادة. 

15. اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذوي اختصاص بالدراسات العليا.
16. متابعة تحديث موقع الجامعة فيما يخص عمادته والوحدات اإلدارية والعلمية التابعة لها.
17. التنسيق مع العمادات والكليات المختصة في الجامعة فيما يخص طلبة الدراسات العليا.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة الدراسات العليا

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة الدراسات العليا
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� الصالحيات:
1. أصدار القرارات التنفيذية لمجلس عمادة الدراسات العليا بعد اعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2. اعتماد نتائج االمتحانات للدراسات العليا.
3. تطبيـــق النظام الداخلـــي للعمل في وكالة الكليات للدراســـات العليا واالختصاصـــات والتوصيف العام 

لواجبـــات العاملين بها وكيفية التنســـيق بين الوحـــدات التابعة له.
4. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة في بداية هذا الدليل.

5. تحديد ميزانية العمادة والعهدة وفقًا ما تقتضيه مصلحة العمل. 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي. 3. موظفـــي الجامعـــة ذوي 
العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي والبحث العلمي محليـــًا وأقليميًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال العمل األكاديمي للدراسات العليا.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال اإلدارة العليا.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في جودة األداء العلمي والبحثي.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مشارك.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.
• التعييـــن:: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ــة  ــع، وتتولـــى مهمـ ــة المجتمـ ــر وخدمـ ــات والتطويـ ــة للدرسـ ــل الجامعـ ــع وكيـ ــة تتبـ ــة أكاديميـ ــة قياديـ وظيفـ
اإلشـــراف علـــى إدارة اإلتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات، مـــن خـــالل االســـهام بدعـــم وتطويـــر العمليـــة الفنيـــة 
والبحثيـــة واإلداريـــة للجامعـــة وفـــق أحـــدث األنظمـــة التقنيـــة وتوفيرهـــا لكافـــة منســـوبي الجامعـــة مـــع تقديـــم 
االستشـــارات الالزمـــة والخدمـــات ذات الجـــودة العاليـــة والتـــي تلبـــي جميـــع االحتياجـــات الفنيـــة، كمـــا تشـــرف 
ـــم اإلداري، وتســـهم  ـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظي علـــى أعمـــال شـــركات الحوســـبة، وعلـــى الوحـــدات التنظيمي

ـــق األهـــداف االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة. فـــي تحقي

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعـــة المختـــص في تنفيـــذ السياســـات والبرامـــج الخاصة بخدمات الحاســـب 

اآللـــي وتقنيـــة المعلومـــات واإلتصاالت وتحقيـــق األهـــداف المحددة.
2. تطويـــر العمـــادة بما يتناســـب ومتطلبـــات العمل الجامعـــي في كافـــة قطاعاته من تقنيـــة المعلومات 

اآللي والحاســـب  واإلتصاالت، 
3. اإلشـــراف على إعداد وتنفيذ الدورات الخاصة بالحاســـب اآللي واعتماد برامجها بالتنســـيق مع العمادات 

األخرى.
4. إعداد مشروع الميزانية والخطة الخمسية للعمادة ورفعها لوكيل الجامعة المختص.
5. إعداد تقرير دوري سنوي لوكيل الجامعة المتخصص في نشاط العمادة وانجازاته.

� الصالحيات:
1. تحديـــد المواصفـــات الفنيـــة لألجهزة و الشـــبكات واألنظمـــة واألخصائييـــن الالزمين للجامعـــة ومصادر 

الحصـــول عليهم بمـــا يضمـــن التطبيق األمثل.لخطـــة الجامعـــة اإللكترونية.
2. اقتـــراح االضافـــات مـــن )واالســـتغناءات عـــن( األنظمـــة اإللكترونيـــة فـــي ضـــوء االحتياجـــات الحاضرة 

والمســـتقبلية وخطـــط تطويرهـــا بمـــا يتـــواءم مـــع اســـتراتيجية الجامعة.
3. اتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة باالســـتفادة القصـــوى مـــن الطاقة المتاحـــة لألجهـــزة واألفراد والمســـاحات 

والبرمجيات. واألنظمـــة 
4. إقـــرار نظام الحفظ للبرامج واألشـــرطة واإلســـطوانات لالحتيـــاط في حاالت الحريق أو الســـرقة وأنظمة 

 .security systems األمانة
5. اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لمراجعـــة المســـتندات الخاصة باألجهـــزة و المـــواد و مطابقتهـــا للمواصفات 

دوري. بشـــكل  المحددة 
6. اإلشراف على البوابة اإللكترونية وصفحة الجامعة اإللكترونية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
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7. تشكيل اللجان المؤقتة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة في العمادة.
8. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية وفق النموذج المرفق بتوصيف الوظائف.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطويـــر وخدمة المجتمـــع. 3. موظفـــي الجامعة ذوي 
العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي والبحث العلمي محليـــًا وأقليميًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبـــرات العمليـــة: خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عـــن )4( ســـنوات فـــي مجـــال العمـــل األكاديمـــي وتقنيـــة 
واالتصـــاالت. المعلومـــات 

• التدريب: دورات متقدمة في مجال إدارة المعلومات واإلتصاالت.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

ـــي  ـــة الســـنوية فـــي مجـــال نشـــاط الحاســـب اآلل ـــة التقديري ـــرة فـــي التنســـيق وإعـــداد الخطـــط والميزاني - خب
ـــة المعلومـــات، ومتابعـــة تنفيذهـــا بعـــد اعتمادهـــا.  وتقني

- القدرة على تأهيل الكوادر البشرية الالزمة إلدارة وصيانة األجهزة والشبكة وقواعد المعلومات.
- خبرة في إعداد المواصفات الفنية ودراسات الجدوى لتقنية المعلومات.

- المعرفة في إعداد التقارير الدورية عن إنجازات العمادة وتقديم اإلقتراحات الالزمة لتطويرها.
- خبرة جيدة في تقنية المعلومات واالتصاالت محليًا واقليميًا وعالميًا.

• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 
وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــة  ــع، وتتولـــى مهمـ ــة المجتمـ ــر وخدمـ ــات والتطويـ ــة للدرسـ ــل الجامعـ ــع وكيـ ــة تتبـ ــة أكاديميـ ــة قياديـ وظيفـ
اإلشـــراف علـــى برامـــج التعليـــم االلكترونـــي والتعلـــم عـــن بعـــد، والعمـــل علـــى تحســـينها وتطويرهـــا بمـــا 
يخـــدم العمليـــة التعليميـــة، وبمـــا يســـهلها امـــام الطـــالب، وبمـــا يذلـــل كافـــة الصعوبـــات والعوائـــق امامهـــا، 
كمـــا تشـــرف علـــى الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظيـــم اإلداري، وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف 

االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ األهداف والسياسات واألنظمة الخاصة بعمادته.

2. تنفيذ قرارات مجلس عمادة التعليم عن بعد.
3. توجيه منسوبي عمادة التعليم عن بعد في تنفيذ األنظمة واللوائح ومتابعة التنفيذ.

4. اإلشراف على تطوير البرامج التعلمية ووسائلها.
5. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية التعليم عن بعد ومتابعة تنفيذها.

6. متابعة تحديث موقع الجامعة فيما يخص عمادته والوحدات اإلدارية والعلمية التابعة لها. 
7. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية لعمادته ومتابعة تنفيذها.

8. تقديم تقرير سنوي لوكيل الجامعة المختص وسائر وجوه النشاط في عمادة التعليم عن بعد.

� الصالحيات:
1. ترشيح وكالء عمادة التعليم عن بعد واإلشراف على أعمالهم.

2. اعتماد الجداول الدراسية للمحاضرات والتمرينات العملية.
3. تحديـــد االحتياجـــات مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس المســـاهمين فـــي التعليم عـــن بعد ووضـــع وتصحيح 

االختبـــارات وإصدار القـــرارات الخاصـــة باســـتحقاقاتهم المالية.
4. إصدار القرارات الخاصة بتشكيل لجان االختبارات ومتابعة تنفيذها، وصرف االستحقاقات المالية لها.

5. تشكيل اللجان المؤقتة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة في العمادة.
6. اقتراح سياسة القبول والتسجيل ومتابعة تنفيذها.

7. التنســـيق بيـــن الكليـــات واألقســـام العلميـــة ذوي العالقـــة بالتعليـــم عـــن بعد فيمـــا يتعلـــق بالمناهج 
وتطويرها. الدراســـية 

8. اإلشـــراف علـــى توفيـــر المراجع والكتـــب المقررة للمواد الدراســـية ووضـــع القواعـــد التنظيمية الالزمة 
العتمادها. اقتراحاتـــه  ورفع 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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9. ترشيح أعضاء هيئة التدريس للتعيين في حدود المعتمد بالميزانية. 
10. تشـــكيل لجنـــة التحقيـــق الخاصـــة بمخالفـــات العامليـــن في التعليـــم عن بعـــد واعتمـــاد توصياتها من 

الجامعة. رئيـــس 
11. إصدار القرارات اإلدارية والمالية وفق النموذج المرفق بتوصيف الوظائف.

12. الصالحيـــات الممنوحـــة له مـــن قبل معالي رئيس الجامعـــة بموجب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطوير وخدمـــة المجتمـــع. 3. موظفـــي الجامعة ذوي 
العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي والبحث العلمي محليـــًا وأقليميًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبـــرات العمليـــة: خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عـــن )6( ســـنوات فـــي مجـــال العمـــل األكاديمـــي والتعليـــم 
االلكترونـــي والتعليـــم عـــن بعـــد.

• التدريب: دورات متقدمة في مجال الجودة والتطوير.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- خبرة في الجودة والتطوير العلمي.
- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.
- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.

- خبرة جيدة في التعليم عن بعد محليًا واقليميا وعالميا.
• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.



256

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إدارة  ـــة المجتمـــع، وتعاون ـــر وخدم ـــة للدرســـات والتطوي ـــل الجامع ـــع وكي ـــة تتب ـــة أكاديمي ـــة قيادي وظيف
ـــا هـــو  ـــن م ـــوة بي ـــى ســـد الفج ـــم، والعمـــل عل ـــم والتعل ـــات التعلي ـــاء بعملي ـــا يحقـــق اإلرتق ـــادة بم ـــام العم مه
ـــى رفـــع مســـتوى أداء العمـــل  ـــز، والعمـــل عل ـــه الجامعـــة مـــن األداء المتمي ـــن مـــا تطمـــح إلي ـــًا وبي متوفـــر حالي
ـــات الخطـــط  ـــى كافـــة فعالي ـــال، واإلشـــراف عل ـــم أداء منهجـــي وفع ومنتســـبي الجامعـــة، ضمـــن نظـــام تقيي

ـــة. ـــات الجامع ـــع قطاع ـــا فـــي جمي اإلســـتراتيجية ومؤشـــرات أدائه

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف العمادة.

2. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالعمادة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3. اإلشـــراف على عمليـــات التخطيط لإلرتقاء بعمليـــات التعليم والتعلم في الجامعة بما يعمل على ســـد 

الفجـــوة بين ما هـــو متوفر حاليًا وبين مـــا تطمح إليه الجامعة مـــن األداء المتميز.
4. اإلشـــراف علـــى وكاالت العمـــادة بمـــا يحقيق األهـــداف المرجـــوة في مجـــال التطوير الجامعـــي، وبما 

يضمـــن التخطيـــط لتطوير الممارســـات التعليميـــة في البرامـــج األكاديميـــة المختلفة.
5. اإلشراف على جميع الخطط والبرامج والدراسات واألدلة واإلجراءات الصادرة عن وكاالت العمادة.

6. اإلشـــراف علـــى البرامـــج التطويريـــة الكفيلـــة بتطويـــر أعضـــاء هيئة التدريـــس وتطويرهم علـــى الطرق 
الحديثة فـــي ممارســـات التدريس.

7. متابعـــة انجـــازات الـــوكاالت بمـــا يخص التنميـــة المهنية ألعضـــاء هيئة التدريـــس بناء علـــى تقارير األداء 
واقتراح الســـبل لرفع المســـتوى بما يســـهم في جـــودة المخـــرج التعليمي

8. تطويـــر سياســـات ونظـــم وآليـــات تقويـــم الكفـــاءة الداخليـــة لعمليـــات التعليـــم والتعلـــم فـــي البرامج 
األكاديميـــة المختلفـــة واقتـــراح التعديـــالت المناســـبة لتحقيـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة فيها

9. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية لعمادته ومتابعة تنفيذها.
10. تقديـــم تقريـــر ســـنوي لوكيـــل الجامعـــة المختـــص وســـائر وجوه النشـــاط في عمـــادة تطويـــر التعليم 

لجامعي. ا

� الصالحيات:
1. إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بمجلس تطوير التعليم الجامعي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2. ترشيح وكالء عمادة تطوير التعليم الجامعي واإلشراف على أعمالهم.
3. تشكيل اللجان المؤقتة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة في العمادة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي
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4. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية وفق النموذج المرفق بتوصيف الوظائف.
5. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 

وفق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطوير وخدمـــة المجتمـــع. 3. موظفـــي الجامعة ذوي 

العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظـــرة في مؤسســـات التعليـــم العالي محليـــًا وأقليميـــًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الدكتوراه كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبـــرات العمليـــة: خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عـــن )6( ســـنوات فـــي مجـــال العمـــل األكاديمـــي والتعليـــم 
الجامعـــي.

• التدريب: دورات متقدمة في مجال الجودة والتطوير.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- خبرة في عمليات التخطيط والتطوير.
- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.

- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.
- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص تطوير التعليم الجامعي.
• التعييـــن:: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.



258

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــة  ــع، وتتولـــى مهمـ ــة المجتمـ ــر وخدمـ ــات والتطويـ ــة للدرسـ ــل الجامعـ ــع وكيـ ــة تتبـ ــة أكاديميـ ــة قياديـ وظيفـ
االشـــراف علـــى إدارة وتنفيـــذ عمليـــات الجـــودة، وتحقيـــق معاييـــر االعتمـــاد والتقويـــم األكاديمـــي فـــي 
العمليـــة التعليميـــة فـــي األقســـام األكاديميـــة، وضبـــط جـــودة العمـــل اإلداري داخـــل كليـــات الجامعـــة 

المختلفـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر وتحســـين األداء فـــي كافـــة الجوانـــب ونشـــر ثقافتهـــا.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ األهداف والسياسات واألنظمة الخاصة بعمادته.

2. تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الجامعة.
3. اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالجامعة.

4. اإلشراف على تقويم األداء في الجامعة.
5. اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.

6. إيجاد قاعدة للتقويم الذاتي للبرامج األكاديمية المختلفة في الجامعة.
7. المســـاهمة فـــي صياغـــة األهـــداف للبرامـــج المتنوعـــة فـــي الجامعة والتحقـــق من تنفيذهـــا من خالل 

التقويم المســـتمر للعمليـــة التعليميـــة ومراقبتها.
8. تهيئة البرامج األكاديمية، والكليات لالعتمادات المؤسسية والبرامجية المحلية واإلقليمية و العالمية.

9. تحسين طرق تقويم المقررات بما يتالءم مع األهداف الخاصة للمنهج لضمان الجودة.
10. وضع مؤشرات األداء ألداء أعضاء هيئة التدريس.

11. إرساء مبدأ التطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية كجزء مكمل لعلمية الجودة.
12. تقديـــم الدعـــم والمشـــورة لوحـــدات الجامعـــة األكاديميـــة واإلداريـــة المختلفـــة إلعداد خطـــط التقويم 

واالعتمـــاد األكاديمـــي وضمـــان الجـــودة واإلشـــراف على خطط التحســـين. 

� الصالحيات:
1. اإلشراف العام على عمل الجهات المرتبطة بإدارات ووحدات عمادة الجودة بالجامعة.

2. تنظيم مهام الوحدات واإلدارات المرتبطة بالعمادة وإقرار خطط عمل هذه الوحدات وتطويرها.
3. إقرار تشكيل اللجان فيما يتعلق بمهام الجهات المرتبطة بالعمادة بما يخدم أهدافها.

4. متابعـــة اســـتيفاء معاييـــر االعتمـــاد األكاديمـــي المؤسســـي والبرامجـــي بجميـــع الوحـــدات األكاديمية 
واإلداريـــة بالجامعـــة واقتـــراح اللوائـــح واإلجـــراءات التنظيميـــة واإلجرائيـــة الالزمة.

5. العمـــل علـــى إقامة عالقـــات علمية ومهنية بنـــاءة بين الجامعة والمؤسســـات المهتمة بجـــودة التعليم 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة الجودة واإلعتماد األكاديمي
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العالـــي واالعتمـــاد األكاديمـــي لتبادل الخبرات في جميع مجاالت تحســـين جـــودة األداء.
6. متابعة تطبيق المقترحات والتوصيات المرسلة إلى الوحدات األكاديمية واإلدارية المختلفة بالجامعة.

7. إعداد الدراســـات واالستشـــارات لدعم الخطط االســـتراتيجية وأولويات التطوير لمختلف وحدات الجامعة 
واإلدارية. األكاديمية 

8. اإلشـــراف علـــى وضع وتنفيذ الخطط اإلســـتراتيجية بناءًا علـــى التقويم الذاتي الـــدوري لكافة الوحدات 
األكاديميـــة واإلدارية بالجامعة باإلضافة إلى دراســـات التقويم المســـتخدمة للمراجعـــة الخارجية الدورية.

9. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة.

10. اقتراح إنشاء وحدات ومراكز وإدارات لدعم متطلبات الجودة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعـــة 2. وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطويـــر وخدمـــة المجتمـــع. 3. موظفـــي الجامعة ذوي 

العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظـــرة فـــي مؤسســـات التعليم العالـــي محليـــًا وأقليميـــًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال الجودة ومعايير اإلعتماد.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال الجودة والتطوير.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في عمليات التخطيط والتطوير.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص تطوير التعليم الجامعي.

• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 
وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إعـــداد  ـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطويـــر وخدمـــة المجتمـــع، وتعاون وظيفـــة قياديـــة أكاديمي
ـــة  ـــة والفني ـــة العلمي ـــوادر الوطني ـــداد الك ـــة بالعمـــادة، لتســـهم فـــي إع ـــة والتدريبي ـــر البرامـــج األكاديمي وتطوي

ـــة المســـتدامة فـــي المجـــاالت ذات العالقـــة. ـــع خطـــط وبرامـــج التنمي ـــة، كمـــا تشـــرف علـــى جمي المؤهل

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ األهداف والسياسات واألنظمة الخاصة بعمادته.

2. رسم السياسات العامة لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفق األهداف التنظيمية.
3. بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات المجتمع وقطاعاته لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

4. اإلشـــراف علـــى تطويـــر الخدمـــات المجتمعيـــة، و تســـهيل التواصـــل اإللكترونـــي بيـــن جهـــات الخدمة 
. لمجتمعية ا

5. الرقي بسمعة الجامعة في المجتمع المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي.
6. العمل على بناء أسس خدمة المجتمع والتنمية المستدامة المؤسسية بمعايير عالية الجودة. 

7. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية العمادة ومتابعة تنفيذها.
8. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية لعمادته ومتابعة تنفيذها.

9. تقديم تقرير سنوي لوكيل الجامعة المختص وسائر وجوه النشاط في عمادة التعليم عن بعد.

� الصالحيات:
1. إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بلجان العمادة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2. ترشيح وكالء للعمادة واإلشراف على أعمالهم.
3. إصدار القرارات الخاصة بتشكيل اللجان ومتابعة تنفيذها, وصرف االستحقاقات المالية لها.

4. تشكيل اللجان المؤقتة واقتراح تشكيل اللجان الدائمة في العمادة.
5. التنســـيق بيـــن الكليـــات واألقســـام العلمية ذوي العالقـــة بخدمة المجتمـــع والتنمية المســـتدامة فيما 

يتعلـــق بأســـاليب تللك الخدمـــة وتطويرها.
6. ترشيح المدراء ورؤساء األقسام التابعين لعمادته للتعيين في حدود المعتمد بالميزانية 

7. إصدار القرارات اإلدارية والمالية وفق النموذج المرفق بتوصيف الوظائف.
8. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبـــل معالي رئيـــس الجامعة بموجب قـــرار، وله حق تفويـــض صالحياته 

وفق قـــرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعـــة 2. وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطويـــر وخدمـــة المجتمـــع. 3. موظفـــي الجامعة ذوي 

العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظـــرة فـــي مؤسســـات التعليم العالـــي محليـــًا وأقليميـــًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال العمل األكاديمي والتنمية.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخطيط والتنمية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة في عمليات التخطيط والتطوير.

- خبرة كعضو هيئة تدريس ال تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.
• التعييـــن: بحســـب المـــادة التاســـعة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم م/8 

وتاريـــخ 1414/6/4هـ.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة المختـــص، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى الشـــؤون العلميـــة 
واإلداريـــة فـــي الكليـــة، والوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظيـــم اإلداري، وتســـهم فـــي تحقيـــق 

األهـــداف االســـتراتيجية، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1/3. الشؤون اإلدارية و المالية:

1. رئاســـة مجلس الكلية واإلشـــراف على تنظيم شـــؤونه والدعوة لحضور جلســـاته وتنفيذ قراراته وإرسال 
محاضر جلســـاته إلى معالـــي رئيس الجامعة.

2. تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي.
3. تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.
4. تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.

5. اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها.
6. اإلشراف على إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.

7. تطوير الكلية إداريًا وأكاديميًا وبحثيًا.
8. تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة.

9. اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.
10. تقويم أداء وكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ومدراء ورؤساء الوحدات التابعة له.

11. المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
12. تنسيق أعمال المجلس االستشاري للكلية وتنفيذ توصياته.

13. العمل على تنمية وتعزيز الموارد المالية الذاتية للكلية وتحسين صورتها الذهنية.
14. اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.

15. تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال الكلية. 
16. إعـــداد تقرير دوري شـــامل عن ســـير الدراســـة واألداء األكاديمـــي واإلداري والبحثي فـــي الكلية ورفعه 

رئيـــس الجامعة. إلى معالي 
17. الرفـــع لوكيـــل الجامعـــة المختـــص بناًء على ما يصله من رؤســـاء األقســـام أو ما يالحظونـــه عن كل ما 

يقـــع مـــن عضو هيئة التدريـــس ومن في حكمه مـــن إخالل بالواجبـــات المطلوبـــة أو أي مخالفات أخرى. 
18. الرفع بالمسائل التأديبية فيما يتعلق بالطلبة ومنسوبي الكلية وفقًا لألنظمة واللوائح.

19. تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف العمداء 
مسمى الوظيفة: عميد كلية

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

عميد كلية
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20. تنفيذ ما يكلفه به مجلس الجامعة أو رئيسها. 

2/3. الشؤون األكاديمية:
1. اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية.

2. تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
3. اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالكلية.

4. مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام واالنضباط داخل الكلية.
5. تشجيع إجراء البحوث في تخصصات الكلية المختلفة.

6. العمل على إقامة روابط أكاديمية مع مؤسسات تعليمية داخل المملكة وخارجها.
7. اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

8. اإلشراف على تطبيق الخطط والبرامج الدراسية في الكلية. 

� الصالحيات:
1. اختيار وكالء الكلية ورؤساء األقسام األكاديمية ورفع التوصية بتعيينهم إلى معالي رئيس الجامعة.

2. المصادقـــة علـــى محاضـــر اجتماعـــات مجالس األقســـام، وله الحق فـــي االعتراض علـــى قراراتها خالل 
15 عشـــرة يومـــًا من تاريـــخ وصولها إليه.

3. تنفيذ توصيات مجلس الكلية.
4. إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالكلية وفقًا لألنظمة واللوائح.

5. اعتمـــاد تقارير األداء الوظيفي التي يعدها وكالء الكلية ورؤســـاء األقســـام ومديرو اإلدارات والوحدات 
منسوبيهم. بشأن  اإلدارية 

6. اعتمـــاد منـــح اإلجـــازة العاديـــة واالضطرارية واالســـتثنائية لمنســـوبي الكليـــة مع إبالغ عمادة شـــؤون 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والموظفين وفًقـــا للنظام.

7. تفويض صالحياته وفًقا للضوابط ولوائح العمل الجامعية.
8. اعتماد طلبات الشراء وفًقا لألنظمة واللوائح.
9. تشكيل اللجان المختلفة على مستوى الكلية.

10. اعتماد الصرف على متطلبات العمل في الكلية من ميزانية الكلية. 
11. التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبي الكلية.

12. التوصية بالتكليف الداخلي والخارجي لمنسوبي الكلية.
13. التوصية بالتكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي لمنسوبي الكلية.

14. التوصية بحضور منسوبي الكلية الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها.
15. التوصية بالتمديد لعضو هيئة التدريس بعد انتهاء الخدمة. 

16. التوصية بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد تقاعده. 
17. التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بالتنسيق مع رؤساء األقسام. 

18. اعتمـــاد موافقـــة مجلس القســـم المختص علـــى تأجيل قبول طالب الدراســـات العليا علـــى أال تتجأوز 
مدة التأجيل فصلين دراســـيين. 
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19. اعتمـــاد موافقـــة مجلس القســـم المختص على حذف طالب الدراســـات العليا جميـــع مقررات الفصل 
الدراسي. 

20. الموافقة على تحويل الطالب من خارج الجامعة للكلية. 
21. الموافقة على تحويل الطالب إلى الكلية من كلية أخرى. 

22. الموافقة على تحويل الطالب من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلية. 
23. الموافقة على السماح للطالب بالدراسة كطالب زائر. 

� الوكاالت واألقسام األكاديمية واإلدارات التابعة للعميد: 
• وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

• وكالة الكلية للتطوير والجودة
• وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

• وكالة الكلية للطالبات 
• األقسام األكاديمية

• المجلس االستشاري. 
• إدارة الكلية

• وحدة العالقات العامة
• مجلة الكلية 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة 2. وكيل الجامعة المختـــص. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4. شـــخصيات مناظرة 

في مؤسســـات التعليـــم العالي محليًا وأقليميـــًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس في مجال التخصص الوظيفي.

ـــرة ال تقـــل  ـــال العمـــل األكاديمـــي وخب ـــة ال تقـــل عـــن )4( ســـنوات فـــي مج ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
ـــة. عـــن ســـنتين فـــي اإلدارة األكاديمي

• التدريب: دورات متقدمة في مجال اإلدارة والتطوير.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- قدرة على التوجيه والمتابعة وتقييم األداء.
- خبرة في التخطيط والتطوير.

- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.
- خبرة جيدة في رفع كفاءة األداء العلمي.

• التعييـــن: بحســـب المـــادة السادســـة والثالثـــون مـــن نظـــام مجلـــس التعليـــم العالـــي والجامعـــات الرقـــم 
م/8 وتاريـــخ 1414/6/4هــــ.



265

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــر  ــال نشـ ــي مجـ ــي فـ ــث العلمـ ــا والبحـ ــات العليـ ــة للدراسـ ــل الجامعـ ــاون وكيـ ــة تعـ ــة أكاديميـ ــة قياديـ وظيفـ
اإلنتـــاج العلمـــي والفكـــري والمعرفـــي، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف علـــى اإلعـــداد الفنـــي واألكاديمـــي لجميـــع 
مطبوعـــات المركـــز وإصداراتـــه والتعريـــف بـــه، و إيصالهـــا للمســـتفيدين منهـــا عبـــر قنـــوات التوزيـــع المختلفـــة 
ــع  ــة، ووضـ ــتراتيجية للجامعـ ــادل، وتســـهم فـــي تحقيـــق األهـــداف االسـ ــتراكات وتبـ ــع واشـ ــداء وبيـ مـــن إهـ

خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي عـــن تنفيـــذ السياســـات والبرامج 

المعتمـــدة لنشـــر اإلنتـــاج العلمـــي والفكـــري وتحقيـــق األهـــداف المحـــددة لها.
2. العمل على تطوير طرق ووسائل النشر محليًا وخارجيًا.

3. اإلشراف الفني واألكاديمي لجميع مطبوعات وإصدارات المركز والتعريف بها.
4. اإلشـــراف العـــام على عمليـــات التحرير والترجمة والمعلومات ضمن اقســـام المركز، بمســـتوى عاٍل من 

الجودة.
5. العمل على وضع واضفاء طابع مميز لمطبوعات الجامعة وتنفيذه بعد اعتماده.

6. توفير دليل قواعد كتابة اإلنتاج العلمي واإلشراف على تطبيقه.
7. توثيق إنتاج الجامعة وذلك بإيداعه في بنوك المعلومات المتخصصة.

8. وضع نظام الحفظ وتوزيع للكتب والدوريات والرسائل العلمية التي تقرها الجامعة.
9. إعداد مشروع الخطة الخمسية للمركز واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

10. إعداد مشـــروع ميزانية مركز النشـــر والخطة الخمســـية ورفعه لوكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث 
العلمي.

11. إعـــداد تقرير دوري وســـنوي عن نشـــاط إدارة النشـــر ورفعـــه لوكيل الجامعة للدراســـات العليـــا والبحث 
لعلمي. ا

� الصالحيات:
1. اتخـــاذ اإلجـــراءات الخاصة بنشـــر وتوزيع الكتـــب والدوريات والرســـائل العلمية واإلنتاج الفكـــري الذي يتم 

اقـــراره من الجامعـــة ووحداتها العلمية.
2. اقرار مواصفات الطبع حسب طبيعة المادة ووفق وعاء المعلومات والتأكد من تنفيذها.

3. تنظيم إجراءات مراجعة بروفات الطبع واإلشراف على تنفيذها.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مركز النشر العلمي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مركز النشر العلمي
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4. إصـــدار كشـــافات الدوريـــات والرســـائل العلميـــة التـــي تصدر مـــن الجامعـــة ودليل مطبوعـــات الجامعة 
المؤلفين. ودليـــل 

5. اإلشـــراف على الجوانـــب المالية المتعلقة بتوزيـــع الكتب أو الدوريات والرســـائل العلمية وفق القواعد 
المعتمدة من المجلـــس العلمي للجامعة.

6. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي. 3. موظفـــي الجامعـــة ذوي 

العالقـــة. 4. شـــخصيات مناظـــرة فـــي مؤسســـات التعليـــم العالـــي محليـــًا وأقليميـــًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الدكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

ـــرة ســـنتان  ـــال العمـــل األكاديمـــي وخب ـــن )4( ســـنوات فـــي مج ـــل ع ـــة ال تق ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
ـــال النشـــر األكاديمـــي. فـــي مج

• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة العالمية للنشر العلمي.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- المعرفة في معايير الجودة للنشر العلمي.
- خبرة جيدة في رعاية وتطوير المجالت العلمية.

- خبرة كعضو هيئة تدريس.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف 
العـــام علـــى المركـــز والبحـــوث التطبيقيـــة األساســـية التـــي يجريهـــا والمتعلقـــة باألمـــراض الســـائدة فـــي 
المنطقـــة الشـــرقية، وكذلـــك تطويـــر العالجـــات الطبيـــة، بغـــرض تحســـين صحـــة أفـــراد المجتمـــع، والعمـــل 
ـــز بالبحـــث اإلبداعـــي األساســـي والســـريري الموجـــه لتحســـين صحـــة  ـــة المثلـــى ألداء يتمي ـــر البيئ علـــى توفي

ـــا. ـــاورة له ـــة الشـــرقية والمناطـــق المج الســـكان بالمنطق

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحـــث العلمي )رئيس مجلـــس إدارة المركز( عن تنفيذ 

السياســـات والبرامج المعتمدة لمجاالت البحوث واالستشـــارات.
2. اإلعـــداد والتحضيـــر الجتماعـــات مجلس إدارة المركـــز وتولي أمانته وإعـــداد اجتماعاته وتبليـــغ قرارته بعد 

اعتمادها.
3. العمل على توفير وتطوير تسهيالت البحث العلمي واالستشارات بالمركز.

4. المشـــاركة مـــع إدارة الملكيـــة الفكريـــة بوضع قواعد حقوق النشـــر والطبـــع والتأليف ومتابعـــة تنفيذها 
بعـــد اعتمادها.

5. يعتبر الجهة المرجعية للعاملين بالمركز.
6. تنفيذ قرارات هيئة تحرير المجلة ولجنة البحث العلمي ولجنة التدريب.

7. إعداد مشروع ميزانية المركز ورفعه لمجلس اإلدارة لالعتماد.
8. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز.

9. إعداد الخطة الخمسية للمركز.

� الصالحيات:
1. مطابقـــة مشـــاريع االبحاث المقدمة من أعضاء هيئـــة التدريس بالخطة والبرامـــج الموضوعة ورفع تقرير 

بها للجنـــه العلمية للبحوث.
2. إقـــرار نظـــام للمعلومـــات يكفـــل توفيـــر البيانات مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس الباحثيـــن وتأهيلهم وعن 

مقيمـــي البحـــوث العلمية فـــي الداخـــل والخارج.
3. االتصـــال بالجهـــات المختلفـــة فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص لتحديـــد احتياجاتهـــا مـــن البرامـــج التدريبية 

واالتصـــال للتنســـيق فيمـــا يختـــص بنوعيـــه البرامـــج المطلوبة والمســـتوى.
4. توقيع عقود البحوث العلمية وبرامج التدريب والخدمات االستشارية المعتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات 

االستشارية 
المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مركز األمير محمد بن فهد للبحوث والدراسات االستشارية 
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5. التعاقـــد مع االســـاتذة مـــن أعضاء هيئة التدريس والباحثين لالســـتفادة من خبراتهم فـــي تطوير المركز 
بعـــد موافقة مجلس اإلدارة وفي حـــدود االعتمادات المخصصة. 

6. االذن بصرف استحقاقات االساتذة والباحثين الزائرين ومقيمي البحوث العلمية وفقا لألنظمة.
7. التعاقـــد مـــع دور الطباعـــة والنشـــر لطباعـــة البحـــوث والدراســـات التـــي ال يمكـــن انجاز طباعتهـــا داخل 

معة. لجا ا
8. اعتماد شـــراء ما تحتاجه البحوث العلمية من كتب ومراجع ونشـــرات واجهـــزة علمية وذلك من الميزانيات 

لها. المعتمدة 
9. اعتماد محاضر فحص واستالم االعيان المؤمنة للمركز وكذلك مذكرات االدخال واالخراج.

10. اعتماد نظام لحفظ ونشر االبحاث وأساليب االستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. الصالحيـــات الممنوحـــة له مـــن قبل معالي رئيس الجامعـــة بموجب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 

وفق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة 2. وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 

4. شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي محليـــًا وأقليميًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الدكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

ـــرة ســـنتان  ـــال العمـــل األكاديمـــي وخب ـــن )4( ســـنوات فـــي مج ـــل ع ـــة ال تق ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
ـــث العلمـــي. ـــال البح فـــي مج

• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

ــرقية، و  ــة الشـ ــائدة فـــي المنطقـ ــراض السـ ــة باألمـ ــية المتعلقـ ــة األساسـ ــرة فـــي البحـــوث التطبيقيـ - خبـ
ــر العالجـــات الطبيـــة. تطويـ

- خبـــرة فـــي توفيـــر البيئـــة المثلـــى ألداء يتميـــز بالبحـــث اإلبداعـــي األساســـي والســـريري الموجـــه لتحســـين 
صحـــة الســـكان بالمنطقـــة الشـــرقية والمناطـــق المجـــاورة لهـــا.

- خبرة في األبحاث التطبيقية والتدريب والبرامج التعليمية.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ــة  ــر وخدمـــة المجتمـــع، وتتولـــى مهمـ وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات والتطويـ
االشـــراف العـــام علـــى شـــؤون المركـــز مـــن حيـــث تنظيـــم وحفـــظ جميـــع الوثائـــق الناتجـــة عـــن مزاولـــة الجامعـــة 
لمهامهـــا، وإيجـــاد الســـبل الكفيلـــة والناجعـــة لضمـــان ســـالمتها وســـرية المعلومـــات التـــي تحتويهـــا، وتوفيـــر 
كافـــة االمكانـــات التقنيـــة التـــي تهـــيء ســـرعة وســـهولة الرجـــوع اليهـــا بمـــا ال يتعـــارض ذلـــك مـــع االنظمـــة 
واللوائـــح المعمـــول بهـــا بهـــذا الشـــأن والعمـــل علـــى ايجـــاد آليـــات خاصـــة بترميـــم ومعالجـــة وتوثيـــق وتصويـــر 

ـــق والمحفوظـــات بأنواعهـــا. وحفـــظ كل مـــا يخـــص الوطـــن واالمـــة مـــن الوثائ

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعـــة المختص عن تنفيـــذ السياســـات والبرامـــج المعتمدة لمجـــاالت الوثائق 

والمحفوظات.
2. العمـــل علـــى المحافظـــة علـــى الوثائـــق بمختلف أنواعهـــا الخاصـــة بالجامعـــة والمنطقة الشـــرقية وما 

يتصـــل منها بتـــراث الوطـــن وإيجاد الســـبل الكفيلـــة لمعالجتهـــا وتجميعهـــا وحفظها.
3. إعداد األسس والقواعد الُمنِظمة للوثائق والمحفوظات ضمن الخطة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

4. العمـــل على ترويج اســـتخدام الوثائق حســـب االصول فيمـــا بين الجامعات واالجهـــزة التعليمية ومعاهد 
البحـــوث والباحثين وفيما بين جمهور المســـتفيدين.

5. إعـــداد النظـــم الفنيـــة والعلمية لإلجـــراءات التنفيذية الالزمـــة لتنفيذ االعمـــال المرتبطة بحفـــظ الوثائق 
مثـــل التصنيـــف والترميز وغيرها، ونشـــر ثقافة حفـــظ الوثائق وأرشـــفتها بين فئات العامليـــن في الجامعة 

وبين أفـــراد المجتمـــع المحلي وعلى مختلف مســـتوياتهم
6. المتابعـــة لجميـــع قطاعـــات الجامعـــة بضـــرورة االلتـــزام بتطبيـــق كافـــة النظـــم والسياســـات واللوائـــح 
والتعليمـــات والقـــرارات الخاصـــة بحفـــظ الوثائق، وذلك لضمـــان حصر الوثائـــق الخاصة بالجامعة وســـالمة 

حفظهـــا ومعالجتهـــا وترميمهـــا بالطـــرق الســـليمة واآلمنة.
7. إجراء البحوث والدراســـات وإصدار النشـــرات التوثيقية واستخدام وســـائل النشر واالتصاالت االلكترونية 
لصالـــح المركز ومشـــاركة مراكز الوثائق والمحفوظات بالمملكة في وضع السياســـات والنظم ذوي العالقة 

بنشـــاط حفظ الوثائق ومتابعة االلتزام بتنفيذها
8. حضور اجتماعات اللجان الخاصة بالمركز وتوثيق محاضرها وتنفيذ قراراتها.

9. إعداد مشروع ميزانية المركز ورفعه لمجلس اإلدارة لالعتماد.
10. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز.

11. إعداد الخطة الخمسية للمركز.
12. الجهة المرجعية للعاملين بالمركز.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مركز الوثائق

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مركز الوثائق
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� الصالحيات:
1. التوجيه لوكيل الجامعة المختص بتوفير أجهزة وتجهيزات خاصة بحماية وحفظ الوثائق.

2. تقييم أداء موظفي المركز وفق األهداف التنظيمية.
3. التوجيـــه لصاحـــب الصالحيـــة بحضـــور وعقد النـــدوات والمؤتمرات الخاصة بذلك ســـواء علـــى الصعيد 

المحلـــي أو الوطنـــي أو العربي وكذلـــك الدولي.
4. ترشيح موظفي المركز للتأهيل والتدريب.

5. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة. 2. موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقـــة. 3.دور الكتـــب والمكتبـــات القوميـــة والمحليـــة 

واالقليميـــة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الدكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

ـــرة ســـنتان فـــي  ـــة ال تقـــل عـــن )4( ســـنوات فـــي مجـــال العمـــل اإلداري وخب ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
ـــة. ـــة اوحقـــوق الملكي مجـــال التوثيـــق اواألرشـــفة اإللكتروني

• التدريب: دورات متقدمة في مجال إدارة حفظ وأرشفة المخطوطات والمحفوظات والوثائق.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على أحدث التقنيات والوسائل المتطوره في الوثائق والمحفوظات.
- قدرة جيدة على اإلدارة والتوجية والمتابعة.

- القدرة على التطوير في بيئة العمل.
- القدرة على نقل المعارف لمنتسبي المركز. 
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتتولـــى مهمـــة االشـــراف 
علـــى الكراســـي العلميـــة بمـــا يحقـــق تبـــوء الجامعـــة مكانـــة عاليـــة ومتميـــزة فـــي البحـــث والتطويـــر، واالشـــراف 
علـــى إدارة المشـــاريع البحثيـــة وتحقيـــق الشـــراكة لدعـــم وتطويـــر المجـــاالت العلميـــة المتخصصـــة، مـــع تطويـــر 
البيئـــة البحثيـــة الالزمـــة لنجـــاح الكراســـي، إلـــى جانـــب اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ الكرســـي لمهامهـــا وتحقيـــق 

أهدافهـــا.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيل الجامعـــة المختص عن تنفيذ السياســـات والبرامـــج المعتمدة لمجاالت الكراســـي 

لعلمية. ا
2. إعداد الالئحة والتنظيمات الخاصة بكراسي البحث العلمي في الجامعة.

3. تهيئـــة البيئـــة البحثيـــة الالزمـــة فـــي الجامعة لإلنجاح الكراســـي العلمية وفـــق رؤية واضحـــة، وفي إطار 
تنظيمـــي محدد.

4. اعداد البيئة البحثية واالستشارية والتدريبية الالزمة لنمو مجال علمي متخصص
5. إعداد الدراسات الالزمة لتحقيق الكفاءة والفاعلية للكراسي العلمية، ومتابعة التجارب العالمية لذلك.

6. إعداد مشروع ميزانية اإلدارة ورفعه لمجلس اإلدارة لالعتماد.
7. إعداد التقرير السنوي عن نشاط اإلدارة.

8. إعداد الخطة الخمسية إلدارة الكراسي العلمية.
9. متابعة منتسبي اإلدارة بما بخدم تطوير األداء المؤسسي لديهم.

� الصالحيات:
1. متابعة تنفيذ الشراكات الداعمة لتطوير المجاالت العلمية المتخصصة.

2. التوجيه باإلنفاق بما يحقق مصلحة العمل في اإلدارة.
3. تقييم أداء موظفي اإلدارة وفق األهداف التنظيمية.

4. ترشيح موظفي اإلدارة للتأهيل والتدريب.
5. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبـــل معالي رئيـــس الجامعة بموجب قـــرار، وله حق تفويـــض صالحياته 

وفق قـــرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة الكراسي العلمية

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة الكراسي العلمية
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعة 2. وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي. 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 

4. الجهـــات الحكومية الداعمـــة لتطوير البحث العلمي.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الدكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

ـــرة ســـنتان  ـــال العمـــل األكاديمـــي وخب ـــن )4( ســـنوات فـــي مج ـــل ع ـــة ال تق ـــرة عملي ـــة: خب ـــرات العملي • الخب
ـــث العلمـــي. ـــال البح فـــي مج

• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط والتنظيم.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية الجامعة. 
- القدرة على إحدث التقنيات والوسائل المتطوره في بيئة العمل.

- قدرة جيدة على اإلدارة والتوجية والمتابعة.
- القدرة على التفاوض واالقناع.

- معرفة في التقييم االبحاث العلمية.
- القدرة على استقطاب الباحثين واالبحاث العلمية وتميز ما يرقى كبحث علمي متخصص.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتتولـــى مهمـــة 
اإلشـــراف علـــى الدراســـات واالستشـــارات العمرانيـــة، والمشـــاركة بدفـــع عجلـــة النمـــو والتقـــدم فـــي 
المنطقـــة الشـــرقية، واالســـتفادة مـــن خبـــرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وطاقاتهـــم العلميـــة والعمليـــة فـــي 
تطويـــر المعرفـــة وتوطينهـــا فـــي مختلـــف الحقـــول الحيويـــة، والمشـــاركة بصـــورة فاعلـــة فـــي عمليـــة التنميـــة 

ــة فـــي البـــالد. ــة المهنـ ــتوى ممارسـ ــاء بمسـ ــتقبلية واالرتقـ ــة والمسـ ــة الحاليـ العمرانيـ

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة للمركز.

2. إعـــداد الخطـــط الالزمة إليجاد بيئة محفزه إلجراء الدراســـات والبحوث األساســـية والتطبيقية في مختلف 
قضايـــا التنمية العمرانية المتعلقة بالمنطقة الشـــرقية خاصـــة والمملكة بوجه عام.

3. توفيـــر الفرص ألعضـــاء هيئة التدريس بكلية العمـــارة والتخطيط، والمهتميـــن والمختصين في الكليات 
األخـــرى بالجامعة للمســـاهمة فـــي التقويـــم والمعالجـــة والتعامل مع مختلـــف المشـــكالت العمرانية عبر 

تقديم المشـــورة الفنية للمؤسســـات العامـــة والخاصة.
4. إعـــداد الدراســـات الالزمة لربـــط الخبرة األكاديميـــة ألعضاء هيئـــة التدريس بالممارســـة العملية من أجل 

إثـــراء مفهـــوم تطوير البيئة العمرانية اإلنســـانية بشـــكل عام، والبيئـــة العمرانية المحليـــة بوجه خاص.
5. المشـــاركة الفاعلـــة فـــي تطوير قدرات المهنييـــن في القطاع العـــام والخاص، واطالعهـــم على الجديد 

في تخصصاتهـــم لمواكبة متطلبات ســـوق العمل.
6. تقديم استشارات مهنية في مجاالت العمران وهندسة التشييد والبناء.

7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمركز واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للمركز واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

9. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات المركز.

� الصالحيات:
1. متابعة تنفيذ خطط العمل والتوجهات المستقبلية فيما يخص المشاريع العمرانية والشراكة.

2. التوجيه باإلنفاق على إجراء دراسات وأبحاث للمشاريع العمرانية في المنطقة الشرقية.
3. تقييم أداء موظفي اإلدارة وفق األهداف التنظيمية.

4. ترشيح موظفي اإلدارة للتأهيل والتدريب.
5. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبـــل معالي رئيـــس الجامعة بموجب قـــرار، وله حق تفويـــض صالحياته 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مركز الدراسات واالستشارات العمرانية

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مركز الدراسات واالستشارات العمرانية



274

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

وفق قـــرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة 2. وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العمي. 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 
4.الشـــركات العمرانيـــة المعتمـــدة. 5.شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي محليـــًا وأقليميًا 

وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبـــرات العمليـــة: خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عـــن )4( ســـنوات فـــي مجـــال العمـــل التخصـــص الوظيفـــي أو 
ــية. ــاريع العامـــة والخدمـــات الهندسـ المشـ

• التدريب: دورات متقدمة في مجال الجودة والتطوير.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للجامعة. 
ــرات األداء  ــار مؤشـ ــرقية واظهـ ــة الشـ ــع المنطقـ ــن واقـ ــة مـ ــاث علميـ ــات وابحـ ــراء دراسـ ــى إجـ ــدرة علـ - القـ

ــة. الفعالـ
- خبرة في معرفة تجارب الغير في المشاريع العمرانية.

- القدرة على إدارة االجتماعات وحل المشكالت.
- القدرة على تشجيع التحليل واالبتكار وتنمية القدرات.

- القدرة على تبني المواقف المناسبة وطرح اآلراء.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ــام  ــراف العـ ــة اإلشـ ــة، وتتولـــى مهمـ ــة للشـــؤون األكاديميـ ــع وكيـــل الجامعـ ــة تتبـ ــة أكاديميـ ــة قياديـ  وظيفـ
ــادية  ــز قدراتهـــم الشـــخصية واألكاديميـــة، واالشـــراف علـــى الوحـــدات اإلرشـ ــاد الطـــالب وتعزيـ علـــى إرشـ
ـــات الجامعـــة ومتابعـــة أعمـــال المرشـــدين المتخصصيـــن فيهـــا بمـــا يضمـــن تقديـــم خدمـــة إرشـــادية  فـــي كلي
عاليـــة الجـــودة لطـــالب الجامعـــة ومســـاعدتهم فـــي تطويـــر قدراتهـــم وتنميـــة مهاراتهـــم التعليميـــة والنفســـية 

واالجتماعيـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعة للشـــؤون األكاديمية عن تنفيذ السياســـات والبرامـــج المعتمدة لمجاالت 

الجامعي.  اإلرشاد 
2. االشراف العام على خدمات التوجيه واإلرشاد والتطوير الشخصي.

3. االشـــراف على إجراء الدراســـات التي تعمل على مســـاعدة الطالب في التعامل مع الضغوط النفســـية 
التي تؤثر على دراســـتهم.

4. العمل على توفير بيئة آمنة للطالب تساعدهم في التكيف مع الحياة الجامعية.
5. العمـــل علـــى متابعـــة أعمـــال مرشـــدي المركز فـــي تنمية مهـــارات الطالب فـــي االعتماد علـــى الذات 

وااللتـــزام بالمســـؤولية، وتعزيز الصحة النفســـية والجســـدية والرعاية الشـــاملة.
6. إعداد مشروع ميزانية المركز ورفعه لمجلس اإلدارة لالعتماد.

7. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز.
8. إعداد الخطة الخمسية للمركز.

� الصالحيات:
1. متابعة تنفيذ خطط العمل والتوجهات المستقبلية فيما يخص اإلرشاد والتوجيه الطالبي.

2. عقد االجتماعات الدورية مع الطلبة لغايات اإلرشاد والتوجيه والمتابعة.
3. اإلنفاق على ضيافة االجتماعات الدورية المقامة للطالب الجامعة.

4. تقييم أداء موظفي اإلدارة وفق األهداف التنظيمية.
5. ترشيح موظفي اإلدارة للتأهيل والتدريب.

6. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبـــل معالي رئيـــس الجامعة بموجب قـــرار، وله حق تفويـــض صالحياته 
وفق قـــرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مركز اإلرشاد الجامعي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مركز اإلرشاد الجامعي
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعة 2.وكيل الجامعة للشـــؤون األكاديميـــة. 3. اتحاد الطلبة والطـــالب. 4. موظفي الجامعة 

ذوي العالقـــة 4.شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي محليـــًا وأقليميًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبـــرات العمليـــة: خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عـــن )4( ســـنوات فـــي مجـــال العمـــل التخصـــص الوظيفـــي أو 
التوجيـــه واإلرشـــاد النفســـي.

• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للجامعة. 
- خبـــرة فـــي اساســـيات توجيـــه الطـــالب وكيفيـــة متابعـــة تقويمهـــم، وابـــراز نقـــاط الضعـــف لديهـــم وتقويتهـــا 

وتعزيـــز نقـــاط القـــوة لديهـــم.
- القدرة على إدارة اجتماعات الطلبة واحتواء األزمات.

- القدرة على تطوير اساليب االرشاد والتوجيه.
- القدرة على تشجيع التحليل واالبتكار وتنمية القدرات.

- القدرة على تبني المواقف المناسبة وطرح اآلراء.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ــة  ــر وخدمـــة المجتمـــع، وتتولـــى مهمـ وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات والتطويـ
االشـــراف علـــى إجـــراء الدراســـات واألبحـــاث التـــي تعمـــل علـــى المواءمـــة مـــا بيـــن ســـوق العمـــل ومخرجـــات 
التعلـــم العالـــي، وتقديـــم الخدمـــات للخريجيـــن اثنـــاء تخريجهـــم وتنميـــة التواصـــل ودعـــم اإلنتمـــاء بينهـــم ومـــا 
ـــادل المشـــترك مـــن قدراتهـــم ومعارفهـــم، والمســـاهمة فـــي إعدادهـــم  بيـــن الجامعـــة، و إتاحـــة الفـــرص للتب

ـــة. ـــات حياتهـــم العملي وتنميتهـــم, بمـــا يتوافـــق ومتطلب

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة للمركز.

2. إعداد الخطط الالزمة لتنمية قدرات الخريجين المهنية.
3. التواصل مع خريجي الجامعة وربطهم بنشاطات الجامعة وفعالياتها.

4. المساهمة في اإلعداد لحفل تخرج طالب الجامعة.
5. تعريف الخريجين بالفرص الوظيفية المتاحة أمامهم، وتوجيههم نحو إكمال دراساتهم العليا.

6. ايجـــاد الســـبل لتمكين الجامعة من اإلســـتفادة في برامجها من خريجيها ذوي الخبـــرات والقدرات العلمية 
والبحثية.

7. التواصـــل مـــع الخريجين بخصـــوص الخدمات والتعليـــم المســـتمر والتدريب المقدم من قبـــل الجامعة، 
لصقل دراســـتهم بالواقـــع العملي.

� الصالحيات:
1. تنفيـــذ خطـــط العمـــل والتوجهـــات المســـتقبلية فيمـــا يخـــص تنمية قـــدرات ومهـــارات خرجـــي الجامعة 

. لمهنية ا
2. عقد االجتماعات مع ذوي العالقة في الجامعة لغايات التهيئة لحفل الخريجين.

3. التوجيه بتغطية نفقات اللجان المنعقدة لغايات ورش تدريب وتأهيل الخريجين.
4. تقييم أداء موظفي اإلدارة وفق األهداف التنظيمية.

5. ترشيح موظفي اإلدارة للتأهيل والتدريب.
6. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبـــل معالي رئيـــس الجامعة بموجب قـــرار، وله حق تفويـــض صالحياته 

وفق قـــرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مركز الخريجين والتنمية المهنية

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مركز الخريجين والتنمية المهنية
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعة 2.وكيل الجامعة للدراســـات والتطوير وخدمة المجتمع. 2. عمادة الشـــؤون الطالبية. 3. 

موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقة 4. قطاعات خاصة مهنية تســـتقطب خريجي الجامعة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال العمل التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخطيط والتطوير.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- المعرفة التامة بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.

- المعرفة بأساليب التدريب األكثر فعالية.
- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.

- القدرة على تبني المواقف المناسبة وطرح اآلراء.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- القدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع القطاع الخاص حول استقطاب خريجي الجامعة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة أكاديميـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتتولـــى مهمـــة دعـــم 
ـــة العريقـــة و مراكـــز األبحـــاث، وتنســـيق أعمـــال وانشـــطة الجامعـــة  التعـــاون بيـــن الجامعـــة والجامعـــات العالمي
ــة  ــي بمكانـ ــرات والرقـ ــادل الخبـ ــا وتبـ ــات معهـ ــيس عالقـ ــى تأسـ ــل علـ ــات، والعمـ ــك الجامعـ ــة بتلـ المرتبطـ

الجامعـــة عالميـــًا، واالســـهام فـــي تحقيـــق أهـــداف الخطـــة الوطنيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا واالختـــراع.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعـــة المختص عـــن تنفيذ السياســـات والبرامـــج المعتمدة لمجـــاالت التعاون 

والتبـــادل المعرفي.
2. الترتيـــب والتنســـيق لزيـــارات معالـــي رئيـــس الجامعة الرســـمية للدول العربيـــة واألجنبية بـــدًء من الرفع 
لمعالـــي وزيـــر التعليـــم العالـــي لطلـــب الموافقـــة علـــى هـــذه الزيـــارات واســـتكمال إتمامهـــا مـــع جهات 

االختصـــاص فـــي المملكـــة وخارجهـــا، والرفـــع بتقارير عـــن ذلك.
3. االتصـــال والتنســـيق مع جهات االختصـــاص داخل وخارج الجامعـــة إلعداد االتفاقيات ومذكـــرات التفاهم 

مع الجهات بالـــدول األخرى.
4. االتصـــال بالمنظمـــات والهيئـــات اإلقليميـــة والدوليـــة فيما يتعلـــق بأعمـــال الجامعة من ناحيـــة البرامج 

التدريبيـــة والنـــدوات والمؤتمـــرات واالجتماعـــات المختلفة والمعـــارض الدولية.
5. اإلشـــراف علـــى مشـــاركة الجامعة فـــي معارض الثقافيـــة الخارجية، من خالل التنســـيق مـــع الملحقيات 

الثقافيـــة وســـفارات المملكة ومـــع الجهات الدائمة المشـــاركة في تلـــك المعارض. 
6. اإلشراف على مشاركة الجامعة في األنشطة الثقافية المصاحبة للمعارض الثقافية الدولية.

7. المشـــاركة فـــي اجتماعـــات اللجان المشـــتركة داخل وخـــارج المملكة، ومناقشـــة مقترحـــات الجامعة في 
هـــذه االجتماعات.

8. التوصيـــة بالتوقيـــع علـــى برامـــج التعـــاون الدولـــي إذا ثبـــت جدواهـــا، بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 
. معة لجا با

9. المشاركة في إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد احتياجات الجامعة من الخبرات الدولية.
10. إعداد مشروع الميزانية الخاصة باإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
11. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

12. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات اإلدارة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة التعاون والتبادل المعرفي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة التعاون والتبادل المعرفي
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� الصالحيات:
1. إســـتقبال الوفـــود العربيـــة واالجنبية المشـــاركة فـــي المعـــارض الثقافية من خـــالل الجامعـــة، واعداد 

النفقـــات الالزمـــة للزيارة.
2. رعاية اتفاقيات الشراكة والتوأمة التي تقوم بها الجامعة مع نظيراتها المحلية واإلقليمية والعالمية.

3. التواصـــل مـــع المنظمات والهيئـــات اإلقليمية والدولية فيمـــا يتعلق بأعمال الجامعة مـــن ناحية البرامج 
التدريبيـــة والندوات والمؤتمرات واالجتماعات المختلفـــة والمعارض الدولية.

4. وضـــع القواعـــد والنظم التي تحكم إقامة العالقـــات مع الجامعات العالمية والمؤسســـات والمنظمات 
الدوليـــة واإلقليميـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال التعليـــم، ورفعها إلـــى الوكيـــل المختـــص لعرضعها على 

مجلـــس التعليم العالـــي لإلعتماد.
5. العمـــل علـــى ربـــط جامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بن فيصـــل بمنظومـــة التعـــاون الدولي فـــي مجاالت 

التعـــاون التعليمـــي والبحثـــي كافة.
6. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه من قبل معالي رئيـــس الجامعة بموجـــب قرار، وله حـــق تفويض صالحياته 

وفق قـــرارات معتمدة

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعة. 2. وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي. 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة 
4.مؤسســـات تعليـــم عالي محلية. 5.شـــخصيات مناظرة في مؤسســـات التعليم العالي محليـــًا وأقليميًا 

وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال العمل التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال العالقات الدولية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القـــدرة علـــى رســـم السياســـات وإعـــداد التوجهـــات المســـتقبلية لألهـــداف االســـتراتيجية للجامعـــة، فيمـــا 

ـــه.  يخـــص عمل
- القدرة على االتصال والتباحث بالعالقات الدولية فيما يخص التبادل المعرفي.

- القدرة على اإلشراف والتوجيه واعداد التقارير.
- القدرة على تشجيع االبتكار وتنمية القدرات.

- القدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع شركاء الجامعة والمحافظة عليها.

- إجادة اللغة االنجليزية، ويفضل ان يكون لديه لغات اخرى كالفرنسية،....الخ.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قياديـــة إداريـــة )إدارة مستشـــفيات( تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، وتتولـــى مهمـــة اإلشـــراف العـــام علـــى 
الشـــؤون الفنيـــة واإلداريـــة والماليـــة للمستشـــفى الجامعـــي، وتوفيـــر الظـــروف المناخيـــة المالئمـــة لتحقيـــق 
أهدافـــه، وجميـــع متطلباتـــه واحتياجاتـــه مـــن معـــدات وأجهـــزة وتجهيـــزات وكـــوادر بشـــرية، وتشـــرف علـــى 
ــل  ــم، وتعمـ ــي تواجههـ ــاكل التـ ــن والمشـ ــام بالمراجعيـ ــه، واإلهتمـ ــودة فيـ ــات اإلدارات الموجـ ــع واجبـ جميـ
ـــك  ـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي تل ـــى تحســـين مســـتوى رضاهـــم عـــن الخدمـــات المقدمـــة لهـــم، وتطبي عل

الخدمـــات.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعـــة عـــن تنفيذ األهـــداف والسياســـات واألنظمـــة الخاصة بالمستشـــفى 

لجامعي. ا
2. تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس إدارة المستشـــفى وغيرها من القرارات التـــى تصدر من المجالـــس الجامعية أو 

الجامعة. رئيس 
3. اإلعـــداد والتحضير إلجتماعات مجلس إدارة المستشـــفى وتولي أمانته وإعـــداد محاضر إجتماعاته وتبليغ 

إعتمادها. بعد  قراراته 
4. إعـــداد البرامـــج الخاصـــة بتطوير العمـــل الفنـــى واإلداري والمالي بالمستشـــفى الجامعي واإلشـــراف 

علـــى تنفيذها. 
5. اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية المستشفى الجامعي ومتابعة تنفيذها.

6. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية للمستشفى الجامعي ومتابعة تنفيذها.
7. مسؤول عن منسوبي المستشفى الجامعي وهو الجهة المرجعية في جميع شؤونهم الوظيفية.

8. تقديم تقرير سنوي لرئيس الجامعة عن شؤون المستشفى وسائر أوجه النشاط بها.

� الصالحيات:
1. التعاقد مع الفنيين واإلداريين وتجديد عقودهم في حدود الميزانية المعتمدة للمستشفى.

2. تأميـــن متطلبـــات المستشـــفى مـــن األجهـــزة والمواد وإصـــدار القـــرارات الالزمة بالشـــراء فـــي حدود 
المعتمـــد بالميزانيـــة ووفـــق األنظمة.

3. اقتراح األقسام الجديدة ووضع البرامج الالزمة لتنفيذها بعد اعتمادها.
4. وضع النظام والتنظيم الخاص بعالقة الجمهور بالمستشفى.

5. وضـــع برامج تطوير المستشـــفى الجامعي ورفـــع المقترحات الخاصة بذلك لمجلس إدارة المستشـــفى 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة العليا

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير عام إدارة المستشفى الجامعي

المرتبة: أستاذ مشارك أو مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير عام إدارة المستشفى الجامعي
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إلعتمادهـــا ومتابعة تنفيذها.
6. اعتماد التنظيمات الخاصة بمواعيد عمل المستشفى ومنسوبيها.
7. اإلشراف على برامج تدريب طالب الكليات الصحية بالمستشفى.

8. وضع اإلجراءات الالزمة للتنسيق مع إدارة الجامعة فيما يختص بالشؤون اإلدارية والمالية.
9. تعيين السعوديين في المراتب التى يقرها مجلس إدارة المستشفى.

10. اعتماد محاضر االستالم.
11. تشكيل لجنة الجرد لمستودعات المستشفى.

12. ممارسة الصالحيات اإلدارية والمالية المرفقة بتوصيف الوظائف.
13. تفويض بعض صالحياته لمدراء اإلدارات ورؤساء األقسام بالمستشفى.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة. 3.موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقـــة. 4. مستشـــفيات المملكـــة 

الحكوميـــة والخاصـــة. 5. شـــخصيات مناظـــرة أقليميـــًا وعالميًا. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في تخصص إدارة المستشفيات.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال العمل التخصص الوظيفي.
• التدريب: دبلوم أو دورات متقدمة في مجال الجودة والتطوير وإدارة المستشفيات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للمستشفى. 

- القدرة على تبني المواقف المناسبة وطرح اآلراء.
- القدرة على رفع مستوى األداء المهني واإلداري والفني في المستشفى.

- القدرة على إدارة محاور االجتماعات التي تعقد لتحسين بيئة العمل في المستشفى.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة.







توصيف الوظائف 
القيادية





287

توصيف الوظائف القيادية

1. وكيل عمادة القبول والتسجيل 
2. وكيل عمادة القبول والتسجيل للطالبات

3. وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
4. وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للطالبات

5. وكيل عمادة شؤون الطالب لإلسكان والتغذية
6. وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الطالبية

7. وكيل عمادة شؤون الطالبات
8. وكيل عمادة الموارد البشرية 
9. وكيل عمادة شؤون المكتبات

10. وكيل عمادة شؤون المكتبات للطالبات
11. وكيل عمادة الدراسات العليا

12. وكيل عمادة الدراسات العليا للطالبات
13. وكيل عمادة البحث العلمي

14. وكيل عمادة البحث العلمي للطالبات
15. وكيل عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

16. وكيل عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد للطالبات
17. وكيل عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت

18. وكيل عمادة تقنية المعلومات واالتصاالت للطالبات
19. وكيل عمادة تطوير التعليم الجامعي

20. وكيل عمادة تطوير التعليم الجامعي للطالبات
21. وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

22. وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي للطالبات
23. وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

24. وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة للطالبات
25. وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

26. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
27. وكيل الكلية للتطوير والجودة

28. وكيل الكلية للطالبات
29. رئيس القسم العلمي
30. وكيل القسم العلمي
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد القبـــول والتســـجيل، وتعاونـــه فـــي إدارة شـــؤون العمـــادة، ومتابعـــة 
ـــر الجـــودة  ـــق معايي ـــى تطبي ـــج، والعمـــل عل ـــول والتســـجيل والتخري ـــة المتعلقـــة بالقب ـــع الخدمـــات الطالبي جمي
فيهـــا، بمـــا يتناســـب و الطاقـــة االســـتيعابية، كمـــا تتولـــى مهمـــة المتابعـــة االلكترونيـــة المقدمـــة لطلبـــة 
الجامعـــة مـــن حيـــث القبـــول والتســـجيل والشـــكاوى واالقتراحـــات والعمـــل علـــى االجابـــة عليهـــا بمـــا يحقـــق 

جميـــع االحتياجـــات. 

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميـــد العمادة عن تنفيـــذ السياســـات والبرامج المعتمدة فـــي مجال اســـتخدام التقنية 

الحديثـــة في إجراءات القبول والتســـجيل والشـــؤون اإلداريـــة والمالية.
2. اإلعـــداد والتحضيـــر للمذكـــرات التـــي تعـــرض على مجلـــس الجامعـــة واللجنـــة الدائمة للعمـــداء واللجنة 

الدائمـــة للقبول والتســـجيل.
3. تولى أمانة اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل.

4. التنسيق بين وحدة الحاسب اآللي والوحدات األخرى بالعمادة.
5. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
6. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

7. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. تمثيل العمادة في اللجنة الدائمة للتحقيق والتأديب مع الطالب.
3. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل.

4. اعتماد اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالتسجيل والحذف واإلضافة.
5. الموافقـــة على تشـــغيل الطالب فـــي العمادة وتنظيـــم توزيعهم على األعمال المناســـبة وفق أنظمة 

الجامعة.
6. اعتمـــاد تأميـــن احتياجـــات العمادة من المســـتودع العام ومن إدارة المشـــتريات بالجامعـــة وفقا لألنظمة 

المخصصة. والبنود 
7. اإلشـــراف علـــى وكالـــة القبول والتســـجيل واقتراح االجـــراءات التنظيميـــة لقبول الطـــالب في مختلف 

البرامـــج وبالتنســـيق مـــع وكالء الكليات وفـــي حدود األنظمـــة واللوائح.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة شؤون القبول والتسجيل
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة شؤون القبول والتسجيل
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8. ينوب عن العميد في حالة غيابه.
9. الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته له.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديمية. 2. عميد القبول والتســـجيل. 3. موظفي الجامعـــة ذوي العالقة. 

4. مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- المعرفة بأساسيات ومعادالت معايير االعتماد في الطاقة االستيعابية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة القبـــول والتســـجيل، وتعاونـــه فـــي إدارة شـــؤون العمـــادة 
ـــج، والعمـــل  ـــول والتســـجيل والتخري ـــق بالقب ـــع الخدمـــات المقدمـــة لهـــن فيمـــا يتعل ـــة جمي ـــات، ومتابع للطالب
علـــى تطبيـــق معاييـــر الجـــودة فيهـــا، بمـــا يتناســـب و الطاقـــة االســـتيعابية، كمـــا تتولـــى مهمـــة المتابعـــة 
االلكترونيـــة المقدمـــة لطالبـــات الجامعـــة مـــن حيـــث القبـــول والتســـجيل والشـــكاوى واالقتراحـــات والعمـــل 

علـــى االجابـــة عليهـــا بمـــا يحقـــق جميـــع االحتياجـــات.

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميـــد العمادة عـــن تنفيذ السياســـات والبرامج المعتمـــدة في مجال اســـتخدام التقنية 

الحديثـــة فـــي إجراءات القبول والتســـجيل والشـــؤون اإلدارية والماليـــة للطالبات.
2. اإلعـــداد والتحضيـــر للمذكـــرات التـــي تعـــرض على مجلـــس الجامعـــة واللجنـــة الدائمة للعمـــداء واللجنة 

الدائمـــة للقبـــول والتســـجيل للطالبات.
3. التنسيق بخصوص أمانة اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل للطالبات.

4. التنسيق بين وحدة الحاسب اآللي والوحدات األخرى بالعمادة.
5. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
6. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

7. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. تمثيل العمادة في اللجنة الدائمة للتحقيق والتأديب مع الطالبات.
3. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل.

4. اعتماد اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالتسجيل والحذف واإلضافة.
5. الموافقـــة على تشـــغيل الطالبـــات في الوكالة وتنظيـــم توزيعهم على األعمال المناســـبة وفق أنظمة 

الجامعة.
6. الصالحيات الممنوحة لها بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته لها.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة شؤون القبول والتسجيل في للطالبات 
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة شؤون القبول والتسجيل في للطالبات



291

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة. 2. عميد القبول والتســـجيل. 3. موظفي الجامعـــة ذوي العالقة 

للطالبات. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- المعرفة بأساسيات ومعادالت معايير االعتماد في الطاقة االستيعابية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ــي  ــه فـ ــاندة، وتعاونـ ــات المسـ ــة والدراسـ ــنة التحضيريـ ــادة السـ ــد عمـ ــع عميـ ــة تتبـ ــة إداريـ ــة أكاديميـ  وظيفـ
ـــكل مـــن المســـارات العلمـــي والهندســـي والصحـــي،  ـــة ل إدارة شـــؤون العمـــادة، ومتابعـــة البرامـــج االكاديمي
ــة  ــادة القبـــول والتســـجيل فـــي تنفيـــذ تلـــك البرامـــج، وفـــق األنظمـ ــاون مـــع الكليـــات المعنيـــة وعمـ والتعـ

والوائـــح والتعليمـــات الصـــادرة مـــن مجلـــس الجامعـــة ومجلـــس التعليـــم العالـــي.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام العميد عن تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة في تدريس السنة التحضيرية.

2. اإلعداد والتحضير للمذكرات التي تعرض على مجلس عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة.
3. تقديم تقرير فصلي وسنوي لعميد السنة التحضرية والدراسات المساندة عن نشاطات العمادة.

4. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية الخاصة بقطاعة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
5. العمـــل علـــى معاونـــة العميد في تنفيذ قرارات مجلس عمادة الســـنة التحضيرية وغيـــر ذلك من قرارات 

العمادة. تخص 
6. تعريف الطالب بالكليات الجامعية وبالتعليمات واألنظمة الدراسية الخاصة وتزويدهم بها.

7. معاونـــة العميـــد في إعـــداد الطالب لالنتقـــال من مرحلـــة التعليم العام إلـــى مرحلة التعليـــم الجامعي 
ومنحهـــم فرصـــة االندماج في الوســـط الجامعي، والتعـــرف على متطلبات الدراســـة الجامعيـــة وتهيأتهم 

نفســـيًا وفكريًا للدراســـة التخصصية.
8. المســـاهمة فـــي تطوير أعمال العمادة وإجراءاتها بما يحقق الســـهولة واليســـر للطالب في التســـجيل 

واالنتظام في الدراســـة.
9. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
10. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

11. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس العمادة.
3. اعتماد اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالتسجيل والحذف واإلضافة.

4. الموافقـــة علـــى تشـــغيل الطالب في الوكالـــة وتنظيم توزيعهـــم على األعمال المناســـبة وفق أنظمة 
الجامعة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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5. الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته له.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديمية. 2. عميد الســـنة التحضيرية والدراســـات المســـاندة. 3. موظفي 

الجامعـــة ذوي العالقة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على التخطيط والتوجيه والمتابعة.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.



294

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إدارة  ـــة والدراســـات المســـاندة، وتعاون ـــد عمـــادة الســـنة التحضيري ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري وظيفـــة أكاديمي
ـــات، والتعـــاون مـــع  ـــة للمســـارات المخصصـــة للطالب ـــات، ومتابعـــة البرامـــج االكاديمي شـــؤون العمـــادة للطالب
الكليـــات المعنيـــة وعمـــادة القبـــول والتســـجيل فـــي تنفيـــذ تلـــك البرامـــج، وفـــق األنظمـــة والوائـــح والتعليمـــات 

الصـــادرة مـــن مجلـــس الجامعـــة ومجلـــس التعليـــم العالـــي.

� المهـــــام:
1. مسؤولة أمام العميد عن تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة في تدريس السنة التحضيرية.

2. التنســـيق مع وكيل الســـنة التحضيريـــة بخصوص اإلعداد والتحضير للمذكـــرات التي تعرض على مجلس 
عمادة الســـنة التحضيرية والدراسات المساندة.

3. تقديم تقرير فصلي وسنوي لعميد السنة التحضرية والدراسات عن نشاطات العمادة.
4. المساهمة في إعداد مشروع الميزانية الخاصة بقطاعة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

5. العمـــل علـــى معاونـــة العميد في تنفيذ قرارات مجلس عمادة الســـنة التحضيرية وغيـــر ذلك من قرارات 
العمادة. تخص 

6. تعريف الطالبات بالكليات الجامعية وبالتعليمات واألنظمة الدراسية الخاصة وتزويدهم بها.
7. معاونـــة العميـــد في إعـــداد الطالبات لالنتقال مـــن مرحلة التعليم العـــام إلى مرحلـــة التعليم الجامعي 
ومنحهـــم فرصـــة االندماج في الوســـط الجامعي، والتعـــرف على متطلبات الدراســـة الجامعيـــة وتهيأتهم 

نفســـيًا وفكريًا للدراســـة التخصصية.
8. المســـاهمة في تطوير أعمال العمادة وإجراءاتها بما يحقق الســـهولة واليســـر للطالبات في التســـجيل 

واالنتظام في الدراســـة.
9. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
10. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

11. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. تمثيل العمادة في اللجنة الدائمة للتحقيق والتأديب مع الطالبات.
3. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة 
للطالبات 

المرتبة: أستاذ مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة للطالبات 
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4. اعتماد اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالتسجيل والحذف واإلضافة.
5. الموافقـــة على تشـــغيل الطالبات في الوكالـــة وتنظيم توزيعهم على األعمال المناســـبة وفق أنظمة 

الجامعة.
6. الصالحيات الممنوحة لها بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته لها.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديمية. 2. عميد الســـنة التحضيرية والدراســـات المســـاندة. 3. موظفي 

الجامعـــة ذوي العالقة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على التخطيط والتوجيه والمتابعة.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــة  ــال الخدمـــات المقدمـ ــادة شـــؤون الطـــالب، وتعاونـــه فـــي مجـ ــة تتبـــع عميـــد عمـ وظيفـــة أكاديميـــة إداريـ
للطـــالب مـــن إســـكان وتغذيـــة ونقـــل، وتوفيـــر بيئـــة مناســـبة تســـاعد علـــى شـــحذ همـــم الطـــالب اينمـــا كانـــوا 
فـــي المملكـــة للتعليـــم والتعلـــم والمواصلـــة للمســـتويات األكاديميـــة العليـــا والقيـــم والجـــودة واإلبـــداع 

والعمـــل بأســـلوب الفريـــق، والتعلـــم الذاتـــي المســـتمر وتقديـــر المســـؤولية المهنيـــة. 

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميد شـــؤون الطالب عن تنفيذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في مجـــال الخدمات 

الطالبيه وتحقيق األهـــداف المحددة.
2. العمل على تطوير تنظيم الخدمات الطالبية من سكن وتغذية وغيره.

3. اإلشراف على إقامة الطالب في المساكن وتهيئة المناخ المالئم لتحصيلهم العلمي.
4. اإلشراف االجتماعي والتربوي واإلداري لطالب السكن الداخلي وفق اللوائح والتعليمات الجامعية.

5. اإلشراف على برامج اإلعاشة والتغذية الطالبية.
6. إعداد تقرير دوري وسنوي عن نشاط الطالب.

7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. اقتـــراح الخطـــط والبرامـــج التـــى تســـهم فـــي تحقيق الرعايـــة التربويـــة لطـــالب الســـكن الداخلي وحل 
مشـــكالتهم واســـتثمار اوقـــات فراغهـــم في برامـــج تنمي شـــخصيتهم وتصقـــل مواهبهـــم وتعمق روح 
االخـــوة بينهـــم علـــى اســـاس من الشـــريعة االســـالمية وتولـــي اإلشـــراف على تنفيذهـــا بعـــد اعتمادها 

بالتعـــاون والتنســـيق مع وكيـــل العمـــادة لألنشـــطة الطالبية.
3. اقتراح تأجير الوحدات السكنية واإلشراف على إعدادها وتجهيزها للسكن.

4. اإلشراف على وحدة الضيافة وتنظيم استخدامها.
5. متابعة أعمال الصيانة والنظافة وترتيب نقل الطالب.

6. اإلشـــراف علـــى إعـــداد وتقديم الوجبات الغذائية للطالب وتســـوية حســـاباتها وفق القواعد والشـــروط 
لذلك. المنظمة 

7. اتخـــاذ االجـــراءات الفوريـــة فـــي حالـــة وقـــوع أي مخالفـــات او اضرار مـــن المتعهديـــن بتقديـــم الوجبات 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات
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للطالب. الغذائيـــة 
8. تنظيـــم اإلشـــراف والرقابـــة الفنيـــة والصحيـــة على إعـــداد وتقديم الوجبـــات الغذائية للطـــالب وكذلك 

الطالبية. المقاهـــي  متابعة 
9. توقيـــع عقوبـــة التنبيه مشـــافهة او كتابة او االنـــذار او الحرمان المؤقت من خدمات االســـكان والتغذية 

لمـــدة ال تتجاوز شـــهر واحد بعـــد اجراء التحقيق وفيمـــا نصت عليه الئحـــة تأديب الطالب.
10. اقتراح صرف اعانة السكن للطالب المتزوجين.

11. االذن بالصرف من مستودعات االسكان والتغذية الطالبية وفق اللوائح والتعليمات.
12. يكـــون لـــه صالحيـــة الصرف علـــى االحتياجات العاجلة لإلســـكان والتغذيـــة الطالبيـــة كالصيانة وغيرها 

فـــي حدود عشـــرة االف ريال مـــن المبالغ المعتمـــدة للعمادة.
13. الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته له.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية. 2. عميد شؤون الطالب. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- المعرفة بأساسيات ومعادالت معايير االعتماد من حيث السكن والتغذية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.

- االهتمام بالنشاطات الطالبية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
 وظيفـــة قياديـــة إداريـــة تعـــاون عميـــد شـــؤون الطـــالب شـــطر الطالبـــات فـــي مجـــال األنشـــطة الثقافيـــة 
ـــة  ـــة االســـالمية، وتعمـــل علـــى إعدادهـــن إعـــدادًا ســـليمًا مـــن النواحـــي الفكري ـــة والتوعي ـــة والفني واالجتماعي
والجســـمية واالجتماعيـــة مـــن خـــالل ممارســـة األنشـــطة فـــي مختلـــف المجـــاالت، وتعريفهـــن بخصائـــص 

المجتمـــع المســـلم فـــي تحقيـــق المثـــل األعلـــى للمجتمـــع واألمـــة، وتحقيـــق أهـــداف العمـــادة العامـــة. 

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميد شـــؤون الطـــالب عن تنفيذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في مجال النشـــاط 

الطالبـــي وتحقيق األهـــداف المحددة.
2. العمل على تطوير األنشطة الطالبية بالجامعة.

3. اإلشراف على اللجان العامة واللجان الفرعية للنشاط الطالبي والتنسيق بينهما.
4. إعداد تقرير دوري وسنوي عن النشاط الطالبي بفروعه المختلفة ورفعه لعميد شؤون الطالب.

5. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
6. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. اقتراح خطط األنشطة الطالبية بالجامعة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3. اإلشـــراف علـــى جميع مرافق النشـــاط الطالبي مـــن مبان ومالعـــب وأندية وقاعات وأدوات وتنســـيق 

استخدامها.
4. اعتماد اجراءات الصرف من مستودعات النشاط الطالبي.

5. اقتراح صرف مكافآت تشجيعية عينية ونقدية للطالبات البارزات في مختلف أوجه النشاط الطالبي.
6. تنظيم المسابقات والمنافسات الطالبية واإلشراف عليها.

7. التعميـــد بالصـــرف علـــى االحتياجات العاجلة للنشـــاط الطالبي كالرحالت والحفالت فيمـــا ال يتجاوز مبلغ 
عشـــرة آالف ريال في المـــرة الواحدة من المبالـــغ المعتمدة للعمادة.

8. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد شؤون الطالب وفق قرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة شؤون الطالبات لألنشطة الطالبية
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة شؤون الطالبات لألنشطة الطالبية
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة. 2. عميد شـــؤون الطالب. 3. موظفـــات الجامعـــة ذوي العالقة 

الطالبات.  بشـــؤون 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.

- االهتمام بالنشاطات الطالبية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــادة  ــادة المـــوارد البشـــرية، وتتولـــى مهمـــة معاونـــة عميـــد العمـ وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـ
ـــق األنظمـــة  ـــات العضـــاء هيئـــة التدريـــس ومـــن فـــي حكمهـــم، مـــن تطبي ـــم أفضـــل الخدم ـــال تقدي فـــي مج
واللوائـــح الصـــادرة بذلـــك، كمـــا تشـــرف علـــى الوحـــدات اإلداريـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظيـــم اإلداري لعمـــادة، 

وبمـــا يحقـــق االهـــداف العامـــة لهـــا.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميد عمادة لموارد البشـــرية عن تنفيذ السياســـات العامة فيما يتعلق بشـــؤون أعضاء 

الهيئة التدريســـية والموظفين.
2. إعداد منهجية تحديد االحتياجات للوقوف على احتياجات الجامعة من الكفاءات العلمية والعملية.
3. إجراء دراسة تحديد االحتياجات من الكفاءات العلمية والعملية وفق منهجية العمل المعدة لذلك.

4. تقييم تلك االحتياجات وفق االنظمة والتعليمات المنظمة لعمل الجامعة.
5. التوجيه بسد االحتياجات وفق التقييم المعد والذي يبين مدى الحاجة لتلك الكفاءات.

6. إعداد تقرير دوري وسنوي عن شؤون أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين.
7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. اإلشراف على جميع شؤون أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين.
3. التوجيه بإجراء االستقطاب واالختيار والتعيين لسد حاجات الجامعة من الكفاءات العلمية والعملية.

4. إجراء دراسة تبين تحديد االحتياجات الجامعة من الكفاءات العلمية والعملية وفق أنموذج معد لذلك.
5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد شؤون الطالب وفق قرارات معتمدة.

6. ينوب عن عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة. 2. عميد الموارد البشـــرية 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقـــة. 4. وزارة الخدمة المدنية 

5. وزارة الماليـــة. 6. مكاتب االعالن الرســـمية والمحلية واالقليمية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة الموارد البشرية
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة الموارد البشرية 
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في تخطيط الموارد البشرية أو التحليل االحصائي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على اعداد نموذج االحتياجات من الكادر االكاديمي والبشري.
- القدرة على استقطاب الكفاءات العلمية والعملية.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون أعضاء هيئة التدريس.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة البحـــث العلمـــي، وتعاونـــه فـــي إدارة ســـير األبحـــاث العلميـــة 
ـــة التدريـــس  ـــز ألعضـــاء هيئ ـــداع والتمي ـــكار واإلب ـــة بدعـــم اإلبت فـــي العمـــادة، ووضـــع الخطـــط والبرامـــج الكفيل
ـــة التابعـــة  ـــة الجامعيـــة، كمـــا تشـــرف علـــى القطاعـــات التنظيمي ـــا والمرحل والباحثيـــن وطـــالب الدراســـات العلي

ـــه. ـــى أكمـــل وج ـــام بعملهـــا عل ـــات الالزمـــة للقي ـــع اإلحتياج ـــي جمي ـــكل التنظيمـــي، بمـــا يلب لهـــا وفـــق الهي

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميـــد البحـــث العلمي عـــن تنفيـــذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في مجـــال البحث 

. لعلمي ا
2. المتابعة العلمية واإلدارية والمالية والفنية لبحوث الجامعة.

3. اقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فعالية وتطوير العمل بالعمادة.
4. المشاركة في إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية الالزمة لها

5. المتابعة ألعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي ومتابعة نشاطاتها.
6. التنســـيق مـــع المؤسســـات والمعاهـــد ومراكـــز البحـــوث المحلية، داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا، واالتصال 
بمؤسســـات البحـــوث والمراكـــز األجنبية وتســـخير ما يمكن االســـتفادة منـــه لتحديث وتطويـــر حركة وتقنية 

البحـــث العلمي فـــي الجامعة.
7. التنســـيق مع عمادة الدراســـات العليا في كل ما له عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراســـات العليا والعمل 

على توفير اإلمكانات والوســـائل البحثية إلنهاء بحوثهم في رســـائلهم العلمية.
8. العمـــل علـــى توفير المـــوارد المالية الالزمة لإلنفاق علـــى البحوث الممولة من ميزانيـــة الجامعة أو من 

قطاعـــات خارج الجامعة.
9. إعداد مشروع ميزانية العمادة السنوي.

10. إعداد تقرير سنوي عن العمادة.
11. التنسيق مع اإلدارة القانونية باي تعليمات أو تعاميم تتعلق بالبحث العلمي.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. التوجيه بالموافقة لإلنفاق على خدمات أعضاء لجان البحث العلمي من زيارات ولقاءات.
3. تقييم أداء موظفي العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.

4. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد البحث العلمي وفق قرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة البحث العلمي
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة البحث العلمي
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5. ينوب عن عميد البحث العلمي في غيابه.
الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته له.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة. 2. عميـــد عمـــادة البحـــث العلمـــي. 3. موظفـــي الجامعـــة ذوي 

العالقـــة. 4.مؤسســـات التعليـــم العالـــي المحليـــة واالقليميـــة والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير تحكيم االبحاث العلمية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة البحـــث العلمـــي، وتعاونـــه فـــي إدارة ســـير األبحـــاث العلميـــة 
ـــة  ـــز ألعضـــاء هيئ ـــداع والتمي ـــكار واإلب ـــة بدعـــم اإلبت ـــات، ووضـــع الخطـــط والبرامـــج الكفيل فـــي العمـــادة للطالب
التدريـــس والباحثيـــن وطـــالب الدراســـات العليـــا والمرحلـــة الجامعيـــة للطالبـــات، كمـــا تشـــرف علـــى القطاعـــات 
التنظيميـــة التابعـــة لهـــا وفـــق الهيـــكل التنظيمـــي، بمـــا يلبـــي جميـــع اإلحتياجـــات الالزمـــة للقيـــام بعملهـــا 

ـــه. ـــى أكمـــل وج عل

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميـــد البحث العلمـــي عن تنفيـــذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في مجـــال البحث 

. لعلمي ا
2. المتابعة العلمية واإلدارية والمالية والفنية لبحوث الجامعة.

3. اقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فعالية وتطوير العمل بالعمادة.
4. المشاركة في إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية الالزمة لها

5. المتابعة ألعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي ومتابعة نشاطاتها.
6. التنســـيق مـــع المؤسســـات والمعاهـــد ومراكـــز البحـــوث المحلية، داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا، واالتصال 
بمؤسســـات البحـــوث والمراكـــز األجنبية وتســـخير ما يمكن االســـتفادة منـــه لتحديث وتطويـــر حركة وتقنية 

البحـــث العلمي فـــي الجامعة.
7. التنســـيق مع عمادة الدراســـات العليا في كل ما له عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراســـات العليا والعمل 

على توفير اإلمكانات والوســـائل البحثية إلنهاء بحوثهم في رســـائلهم العلمية.
8. العمـــل علـــى توفير المـــوارد المالية الالزمة لإلنفاق علـــى البحوث الممولة من ميزانيـــة الجامعة أو من 

خارجية. قطاعات 
9. إعداد مشروع ميزانية العمادة السنوي.

10. إعداد تقرير سنوي عن العمادة.
11. التنسيق مع اإلدارة القانونية باي تعليمات أو تعاميم تتعلق بالبحث العلمي.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها للجهات ذوي العالقة.

2. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان البحث العلمي من زيارات ولقاءات.
3. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين لها وفق التنظيم اإلداري.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة البحث العلمي للطالبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة البحث العلمي للطالبات
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4. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد البحث العلمي وفق قرارات معتمدة.
5. تنوب عن عميد البحث العلمي في حال غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للشـــؤون األكاديميـــة. 2. عميد شـــؤون الطـــالب. 3. موظفي الجامعـــة ذوي العالقة. 

4.مؤسســـات التعليـــم العالـــي المحلية واالقليميـــة والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير تحكيم االبحاث العلمية 

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة شـــؤون المكتبـــات، وتعاونـــه فـــي إدارة مكتبـــات الجامعـــة 
ومتابعـــة أعمالهـــا بمـــا يخـــدم العمليـــة األكاديميـــة، مـــن حيـــث توفيـــر المصـــادر، والكـــوادر المؤهلـــة والميزانيـــة 

واألنظمـــة الفنيـــة التـــي تخـــدم العمليـــة األكاديميـــة داخـــل الجامعـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميد شـــؤون المكتبات عن تنفيذ السياســـات والخطط لألهـــداف التنفيذية التي تحقق 

العامة. األهداف 
2. العمل على توفير أختصاصي مكتبات ذوي خبرة.

3. العمل على اجراء دراسات تفيد في فهم احتياجات المستفيدين.
4. العمل على تأسيس بنية إشرافية ووضع سياسات ونظم ومنهجيات عمل تنظم عمل المكتبة.

5. متابعة إجراء دراسات توفير مصادر معلومات حديثة.
6. العمل على توفير خدمات معلومات تتسم بالمبادرة.

7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

9. تقديـــم تقريـــر نصـــف ســـنوي للعميـــد عن نشـــاط المكتبـــات الرئيســـية والفرعيـــة وكافة أوجه النشـــاط 
بالوكالة. الخاصـــة 

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة االستشارية للمكتبات بعد اعتمادها ومتابعة تنفيذها.
3. التوجيـــه بتحديـــد الناشـــرين والموزعيـــن الذيـــن تتعامل معهـــم المكتبـــات بالجامعة، والتفـــاوض معهم 

لتأميـــن االحتياجـــات مـــن الكتب والمـــواد المكتبيـــة االخرى لمكتبـــات الجامعـــة المختلفة.
4. التوجيه باالنفاق على مصادر المعلومات التي تتطلبها مكتبات الجامعة.

5. الصالحيات الممنوحة له بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته له.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي. 2. عميد شـــؤون المكتبـــات. 3. موظفي الجامعة ذوي 

العالقة. 4. المكتبـــات المحلية واالقليمية والدولية. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة شؤون المكتبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة شؤون المكتبات
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في المكتبات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة شـــؤون المكتبـــات، وتعاونـــه فـــي إدارة مكتبـــات الجامعـــة 
للطالبـــات ومتابعـــة أعمالهـــا بمـــا يخـــدم العمليـــة األكاديميـــة، مـــن حيـــث توفيـــر المصـــادر، والكـــوادر المؤهلـــة 

والميزانيـــة واألنظمـــة الفنيـــة التـــي تخـــدم العمليـــة األكاديميـــة داخـــل الجامعـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميـــد شـــؤون المكتبات عن تنفيذ السياســـات والخطـــط التي تحقيق األهـــداف العامة 

للطالبات. في 
2. العمل على تحديد االحتياجات من الموظفات ذوي الخبرة والتأهيل المحترف.

3. العمل على اجراء دراسات تفيد في فهم احتياجات المستفيدات.
4. العمل على تأسيس بنية إشرافية ووضع سياسات ونظم ومنهجيات عمل تنظم عمل المكتبة.

5. متابعة إجراء دراسات توفير مصادر معلومات حديثة.
6. العمل على توفير خدمات معلومات تتسم بالمبادرة.

7. تنظيم برامج تطوير لتدريب العامالت أثناء تقديم الخدمة.
8. تقديـــم تقريـــر نصـــف ســـنوي للعميـــد عن نشـــاط المكتبـــات الرئيســـية والفرعيـــة وكافة أوجه النشـــاط 

الخاصـــة بالعمـــادة شـــطر البنات.
9. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
10. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة االستشارية للمكتبات بعد اعتمادها ومتابعة تنفيذها للطالبات.
3. التوجيـــه بتحديـــد الناشـــرين والموزعيـــن الذيـــن تتعامل معهـــم المكتبـــات بالجامعة، والتفـــاوض معهم 

لتأميـــن االحتياجـــات مـــن الكتب والمـــواد المكتبيـــة االخرى لمكتبـــات الجامعـــة المختلفة.
4. التوجيه باالنفاق على مصادر المعلومات التي تتطلبها مكتبات الجامعة للطالبات.
5. الصالحيات الممنوحة لها بموجب قرار تفويض من العميد ببعض صالحياته لها.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة شؤون المكتبات للطالبات 
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة شؤون المكتبات للطالبات 
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحث العلمـــي. 2. عميد شـــؤون المكتبات. 3. موظفـــي الجامعة 

ذوي العالقـــة. 4.مؤسســـات التعليم العالـــي المحلية واالقليميـــة والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في المكتبات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القـــدرة علـــى رســـم السياســـات وإعـــداد التوجهـــات المســـتقبلية لألهـــداف االســـتراتيجية للمكتبـــات 

للطالبـــات. 
- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على التفاوض واإلقناع.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إدارة شـــؤون العمـــادة وســـير  ـــا، وتعاون ـــد عمـــادة الدراســـات العلي ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري ـــة أكاديمي وظيف
ـــا مـــن  ـــج الدراســـات العلي ـــر برام ـــة، وتطوي ـــا بالجامع ـــة الدراســـات العلي ـــة لطلب ـــة واألكاديمي ـــة التعليمي العملي
خـــالل اســـراتيجيات تقويـــم دوريـــة، وتشـــرف علـــى الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظيـــم اإلداري، 

ـــق أهـــداف العمـــادة، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة. وتســـهم فـــي تحقي

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمام عميد الدراســـات العليا عن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة في مجال الدراســـات 

العليـــا واألهداف المحددة.
2. العمـــل علـــى تحديث برامج الدراســـات العليا وتطويرها بما يواكب التقـــدم العلمي والتقني والمعرفي 

ويلبـــي متطلبات التنمية والمجتمع.
3. العمل على نشر وترسيخ مبدأ تطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي والتوعية بمعاييرها.

4. تبّني وتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا.
5. التعـــرف علـــى أهـــم المعوقـــات التي تواجـــه التميز في برامـــج الدراســـات العليا، والتواصـــل والتعاون 
مـــع الجهات المســـاندة بالجامعـــة وخارجها من الجامعـــات العالميـــة المرموقة لتحديد الســـبل والطرق التي 

تســـاهم في تذليل تلـــك المعوقات.
6. العمـــل علـــى التواصـــل مـــع قطاعـــات المجتمـــع المختلفـــة، خاصة تلـــك المســـتقطبة لمخرجـــات برامج 
الدراســـات العليـــا مـــن خالل المشـــاركة فـــي االجتماعـــات وورش العمل والنـــدوات المتوقـــع عقدها خالل 

إجـــراءات تحديـــث البرامج 
7. اقتراح خطط العمل التي تركز على تحديث برامج الدراسات العليا وتطويرها.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي العمادة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان الدراسات العليا من زيارات ولقاءات.

4. تقييـــم أداء موظفـــي العمـــادة كال حســـب االختصـــاص وفـــق مؤشـــرات األداء التـــي تحقـــق األهداف 
للعمل. التنظيميـــة 

5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد الدراسات العليا وفق قرارات معتمدة.
6. ينوب عن عميد الدراسات العليا في حال غيابه.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة الدراسات العليا
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة الدراسات العليا
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي. 2. عميد عمـــادة الدراســـات العليـــا. 3. موظفي 

الجامعـــة ذوي العالقـــة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالـــي المحليـــة واالقليميـــة والدولية.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في مخرجات التعليم.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إدارة شـــؤون العمـــادة وســـير  ـــا، وتعاون ـــد عمـــادة الدراســـات العلي ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري ـــة أكاديمي وظيف
العمليـــة التعليميـــة واألكاديميـــة لطلبـــة الدراســـات العليـــا بالجامعـــة للطالبـــات، وتطويـــر برامـــج الدراســـات 
ــا وفـــق  ــة لهـ ــدات التنظيميـــة التابعـ ــرف علـــى الوحـ ــم دوريـــة، وتشـ ــراتيجيات تقويـ ــالل اسـ ــا مـــن خـ العليـ
التنظيـــم اإلداري، وتســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف العمـــادة، ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف 

العامـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمام عميد الدراســـات العليا عن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة في مجال الدراســـات 

العليا وتحقيق األهـــداف المحددة للطالبات.
2. العمـــل علـــى تحديث برامج الدراســـات العليا وتطويرها بما يواكب التقـــدم العلمي والتقني والمعرفي 

ويلبي متطلبـــات التنمية والمجتمع للطالبات.
3. العمل على نشر وترسيخ مبدأ تطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي والتوعية بمعاييرها.
4. تبّني وتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا للطالبات.

5. اقتراح خطط العمل التي تركز على تحديث برامج الدراسات العليا وتطويرها والتميز الوظيفي.
6. متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة والتي تعمل على تميز األداء الوظيفي في العمادة شطر البنات.

7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

9. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان الدراسات العليا من زيارات ولقاءات.
3. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين لها وفق التنظيم اإلداري.

4. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد الدراسات العليا وفق قرارات معتمدة.
5. تنوب عن عميد الدراسات العليا في غيابه. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة الدراسات العليا للطالبات 
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة الدراسات العليا للطالبات 
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي. 2. عميد عمـــادة الدراســـات العليـــا. 3. موظفي 

الجامعـــة ذوي العالقـــة. 4.مؤسســـات التعليـــم العالـــي المحليـــة واالقليميـــة والدولية. 
 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في مخرجات التعليم.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
 وظيفـــة أكاديميـــة فنيـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، وتعاونـــه فـــي إدارة شـــؤون 
العمـــادة فـــي مجـــاالت تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت بالجامعـــة، وتقديـــم كافـــة االستشـــارات الالزمـــة 
والخدمـــات ذات الجـــودة العاليـــة والتـــي تلبـــي جميـــع االحتياجـــات الفنيـــة، وفـــق تحقيـــق األهـــداف التنظيميـــة 
للوكالـــة، ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــط االســـتراتيجية التـــي تحقـــق أهـــداف العمـــادة، وتتولـــى اإلشـــراف علـــى 

الـــكادر الفنـــي واالداري فـــي الوكالـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميد تقنيـــة المعلومات واالتصـــاالت عن تنفيذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في 

عمله. مجال 
2. اإلشـــراف علـــى عمليـــات تقديم خدمـــات الدعم الفني لمنســـوبي الجامعـــة في كل ما يتعلـــق بأجهزة 

الجامعـــة و ملحقاتها.
3. اإلشـراف علـى عمليـات إدارة وتشـغيل انظمـة المعلومـات الماليـة و اإلداريـة لوحـدات الجامعـة المختلفة 
وادارتها وتطويرها لتلبي احتياجات العمل، وانظمة البريد اإللكتروني الخاص بمنسـوبي الجامعة وطالبها.

4. اإلشراف على إدارة و تشغيل انظمة األمن الخاصة بإصدار بطاقات و تصاريح منسوبي الجامعة.
5. اإلشـــراف علـــى انشـــاء و تطويـــر البوابـــة اإللكترونيـــة )Portal( للجامعـــة التـــي ُتشـــكل بوابـــة الدخول 
الموحـــد )Single Sign On( لمواقع الجامعة )Web Sites( وللخدمـــات االلكترونية )E-Services( المتعددة.

6. متابعة مع المعنيين في العمادة بموضوع استمرارية عمل الخوادم على مدار الساعة.
7. العمل على توفير البيئة المناســـبة واألمن ة والتي تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية الســـتضافة 

األجهزة.
8. العمل على توفير دعم فني وتقديم المساعدة والعون لمدراء األنظمة والمستخدمين.

9. العمـــل علـــى تطبيـــق معايير الجودة على جميع الخدمـــات واإلجراءات وذلك بتطبيـــق معايير ITIL للجودة 
وضبطها.

 Active 10. العمل على تســـهيل اســـتخدام الدخـــول الموحد في جميع األنظمة والخدمـــات باالعتماد على
.Directory

11. تبنـــي حلـــول تقنيـــة جديـــدة يطلبهـــا المســـتوى التعليمـــي األكاديمي فـــي الجامعة وتقديـــم أحدث 
المتوفرة. التقنيـــات 

12. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
13. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

14. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
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� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي العمادة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفي العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

6. ينوب عن عميد العمادة في غيابه. 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطويـــر وخدمة المجتمع. 2. عميـــد عمادة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات. 

3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة فنيـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، وتعاونـــه فـــي إدارة شـــؤون 
العمـــادة للطالبـــات فـــي مجـــاالت تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت بالجامعـــة، وتقديـــم كافـــة االستشـــارات 
الالزمـــة والخدمـــات ذات الجـــودة العاليـــة والتـــي تلبـــي جميـــع االحتياجـــات الفنيـــة، وفـــق تحقيـــق األهـــداف 
التنظيميـــة للوكالـــة، ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــط االســـتراتيجية التـــي تحقـــق أهـــداف العمـــادة، وتتولـــى اإلشـــراف 

ـــات  ـــة للطالب ـــي واالداري فـــي الوكال ـــكادر الفن ـــى ال عل

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميـــد تقنية المعلومـــات واالتصاالت عن تنفيذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في 

مجـــال تقنية المعلومـــات واالتصاالت.
2. اإلشـــراف علـــى عمليـــات تقديم خدمـــات الدعم الفني لمنســـوبات الجامعـــة في كل مـــا يتعلق بأجهزة 

الجامعـــة و ملحقاتها.
3. اإلشـــراف على عمليات إدارة وتشـــغيل أنظمة المعلومات المالية و اإلداريـــة لوحدات الجامعة المختلفة 

للطالبات.
4. اإلشـــراف علـــى إدارة و تشـــغيل انظمـــة األمن الخاصـــة بإصدار بطاقـــات و تصاريح منســـوبي الجامعة 

للطالبات.
5. متابعة مع المعنيين في العمادة بموضوع استمرارية عمل الخوادم على مدار الساعة.

6. العمـــل علـــى توفير البيئة المناســـبة واآلمنة والتي تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية الســـتضافة 
األجهزة.

7. العمل على توفير دعم فني وتقديم المساعدة والعون لمدراء األنظمة والمستخدمين.
8. العمـــل علـــى تطبيـــق معايير الجودة على جميع الخدمـــات واإلجراءات وذلك بتطبيـــق معايير ITIL للجودة 

وضبطها.
 Active 9. العمـــل على تســـهيل اســـتخدام الدخول الموحد في جميـــع األنظمة والخدمات باالعتمـــاد على

.Directory
10. تبنـــي حلـــول تقنيـــة جديـــدة يطلبهـــا المســـتوى التعليمـــي األكاديمي فـــي الجامعة وتقديـــم أحدث 

المتوفرة. التقنيـــات 
11. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
12. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

13. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات للطالبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات للطالبات
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� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفات العمادة التابعات لها.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطويـــر وخدمة المجتمع. 2. عميـــد عمادة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات. 

3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة التعليـــم اإللكترونـــي والتعليـــم عـــن بعـــد، وتعاونـــه فـــي إدارة 
شـــؤون العمـــادة فـــي برامـــج التعليـــم االلكترونـــي والتعلـــم عـــن بعـــد، مـــن خـــالل وضـــع الخطـــط والبرامـــج 
التـــي تعمـــل علـــى تحســـينها وتطويرهـــا بمـــا يخـــدم العمليـــة التعليميـــة، كمـــا تشـــرف علـــى الوحـــدات 
ــط  ــع خطـ ــادة، ووضـ ــداف العمـ ــق أهـ ــهم فـــي تحقيـ ــم اإلداري، وتسـ ــق التنظيـ ــا وفـ ــة لهـ ــة التابعـ التنظيميـ

وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميد التعليـــم االلكتروني والتعليم عـــن بعد عن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة 

في مجـــال التعليم االلكترونـــي والتعليم عن بعد.
2. العمـــل علـــى زيـــادة الوعي فـــي الوســـط الجامعـــي بأهمية التعلـــم اإللكترونـــي في تطويـــر العملية 

. لتعليمية ا
3. المساهمة في تطوير المقررات إلكترونيا واإلشراف على ذلك.

4. تقديم الدورات والتدريبات الالزمة للتعلم االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس.
5. تحقيق معايير الجودة في التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني.

6. تحويل المقررات إلى مقررات تعلم إلكتروني إن أمكن.
7. المساهمة في الخطة اإلستراتيجية للتعلم اإللكتروني في الجامعة.

8. اإلشراف على أعمال ومهام الشؤون األكاديمية بالعمادة.
9. اإلشراف على تسجيل وقبول الطالب والطالبات.

10. اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس واألساتذة المساندين.
11. اإلشراف على تسجيل البرامج األكاديمية صوتيا ومرئيا للطالب والطالبات.

12. اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي ومساندة الطالب والطالبات.
13. اإلشراف على إعداد وتنظيم الفصول االفتراضية أو اللقاءات الحية.

14. اإلشراف على منتديات وحلقات النقاش مع الطالب والطالبات.
15. اإلشراف على مراكز االختبارات في داخل وخارج المملكة. 

16. إدارة الشؤون الثقافية واإلعالمية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
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� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي العمادة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفي العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

6. ينوب عن عميد العمادة في غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطوير وخدمة المجتمـــع. 2. عميد عمادة التعليـــم االلكتروني والتعليم عن 

بعـــد. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في المكتبات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة التعليـــم اإللكترونـــي والتعليـــم عـــن بعـــد، وتعاونـــه فـــي إدارة 
ـــادة للطالبـــات فـــي برامـــج التعليـــم االلكترونـــي والتعلـــم عـــن بعـــد، مـــن خـــالل وضـــع الخطـــط  شـــؤون العم
والبرامـــج التـــي تعمـــل علـــى تحســـينها وتطويرهـــا بمـــا يخـــدم العمليـــة التعليميـــة، كمـــا تشـــرف علـــى 
الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لهـــا وفـــق التنظيـــم اإلداري للطالبـــات، وتســـهم فـــي تحقيـــق أهـــداف العمـــادة، 

ووضـــع خطـــط وبرامـــج عمـــل تخـــدم األهـــداف العامـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمام عميـــد التعليم االلكتروني والتعليم عـــن بعد عن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة 

في مجـــال التعليم االلكترونـــي والتعليم عن بعد.
2. العمـــل علـــى زيـــادة الوعي فـــي الوســـط الجامعـــي بأهمية التعلـــم اإللكترونـــي في تطويـــر العملية 

. لتعليمية ا
3..المساهمة في تطوير المقررات إلكترونيا واإلشراف على ذلك.

4. تقديم الدورات والتدريبات الالزمة للتعلم االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس.
5. تحقيق معايير الجودة في التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني.

6. تحويل المقررات إلى مقررات تعلم إلكتروني إن أمكن.
7. المساهمة في الخطة اإلستراتيجية للتعلم اإللكتروني في الجامعة.

8. اإلشراف على أعمال ومهام الشؤون األكاديمية بالعمادة.
9. اإلشراف على تسجيل وقبول الطالب والطالبات.

10. اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس واألساتذة المساندين.
11. اإلشراف على تسجيل البرامج األكاديمية صوتيا ومرئيا للطالب والطالبات.

12. اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي ومساندة الطالب والطالبات.
13. اإلشراف على إعداد وتنظيم الفصول االفتراضية أو اللقاءات الحية.

14. اإلشراف على منتديات وحلقات النقاش مع الطالب والطالبات.
15. اإلشراف على مراكز االختبارات في داخل وخارج المملكة. 

16. إدارة الشؤون الثقافية واإلعالمية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
للطالبات 

المرتبة: أستاذ مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد للطالبات 
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� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفات العمادة التابعات لها.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

6. تنوب عن عميد العمادة في غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطوير وخدمة المجتمـــع. 2. عميد عمادة التعليـــم االلكتروني والتعليم عن 

بعـــد. 3. موظفات الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في المكتبات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إدارة مهـــام العمـــادة  ـــم الجامعـــي، وتعاون ـــر التعلي ـــد عمـــادة تطوي ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري وظيفـــة أكاديمي
ـــز،  ـــة مـــن األداء المتمي ـــه الجامع ـــا تطمـــح إلي ـــن م ـــًا وبي ـــر حالي ـــا هـــو متوف ـــن م ـــوة بي ـــى ســـد الفج والعمـــل عل
ووضـــع الخطـــط والرامـــج الالزمـــة لرفـــع مســـتوى أداء العمـــل ومنتســـبي الجامعـــة، ضمـــن نظـــام تقييـــم أداء 
منهجـــي وفعـــال، ومتابعـــة كافـــة فعاليـــات الخطـــط اإلســـتراتيجية ومؤشـــرات أدائهـــا فـــي جميـــع قطاعـــات 

ـــة. الجامع

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميد التطويـــر الجامعي عن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة فـــي مجال التطوير 

الجامعي.
2. العمـــل علـــى إجراء الدراســـات والبحوث التي تســـاهم فـــي التطويـــر الجامعي في المجـــاالت اإلدارية 

واألكاديمية.
3. عقـــد ورش العمـــل والنـــدوات داخـــل وخـــارج الجامعة لبحث الحلـــول والبرامـــج التطويرية وتوليـــد األفكار 

اإلبتكارية. 
4. استقطاب الخبرات المحلية والدولي للمساهمة في التطوير الجامعي وتحسينها المستمر.

5. استخدام التقنية الحديثة في ايجاد الحلول وهندسة العمليات وتبسيط اإلجراءات واالتصاالت.
6. التواصل المســـتديم مع مؤسســـات التعليـــم العالي والقطاع الخـــاص داخل المملكـــة وخارجها، وتعزيز 

مبدأ الشـــراكة الدولية في التعليـــم الجامعي.
7. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
8. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

9. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي العمادة التابعين له.
3. تقييم أداء موظفي العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.

4. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.
5. ينوب عن العميد في حال غيابه.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة تطوير التعليم الجامعي
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة تطوير التعليم الجامعي
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطويـــر وخدمـــة المجتمـــع. 2. عميـــد عمـــادة تطويـــر التعليـــم الجامعي. 

3.موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقـــة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالـــي المحليـــة واالقليميـــة والدوليـــة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط والتطوير.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي إدارة مهـــام العمـــادة  ـــم الجامعـــي، وتعاون ـــر التعلي ـــد عمـــادة تطوي ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري وظيفـــة أكاديمي
ـــه الجامعـــة مـــن األداء  ـــن مـــا تطمـــح إلي ـــًا وبي ـــن مـــا هـــو متوفـــر حالي ـــات والعمـــل علـــى ســـد الفجـــوة بي للطالب
ـــة لرفـــع مســـتوى أداء العمـــل ومنتســـبي الجامعـــة، ضمـــن نظـــام  ـــز، ووضـــع الخطـــط والرامـــج الالزم المتمي
ـــع  ـــات الخطـــط اإلســـتراتيجية ومؤشـــرات أدائهـــا فـــي جمي ـــم أداء منهجـــي وفعـــال، ومتابعـــة كافـــة فعالي تقيي

ـــات الجامعـــة. قطاع

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميد التطويـــر الجامعي عن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة فـــي مجال التطوير 

للطالبات. الجامعي 
2. العمـــل علـــى إجراء الدراســـات والبحوث التي تســـاهم فـــي التطويـــر الجامعي في المجـــاالت اإلدارية 

واألكاديمية.
3. عقـــد ورش العمـــل والنـــدوات داخـــل وخـــارج الجامعة لبحث الحلـــول والبرامـــج التطويرية وتوليـــد األفكار 

اإلبتكارية. 
4. استقطاب الخبرات المحلية والدولي للمساهمة في التطوير الجامعي وتحسينها المستمر للطالبات.

5. استخدام التقنية الحديثة في ايجاد الحلول وهندسة العمليات وتبسيط اإلجراءات واالتصاالت.
6. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
7. إعداد مشروع الخطة الخمسية للوكالة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

8. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات الوكالة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات والمغادرات لموظفات العمادة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة تطوير التعليم الجامعي الطالبات 
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة تطوير التعليم الجامعي الطالبات 
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة للدرســـات والتطويـــر وخدمـــة المجتمع. 2. عميـــد عمادة تطويـــر التعليـــم الجامعي. 3. 

موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقـــة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليميـــة والدولية.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط والتطوير.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــات  ـــه فـــي متابعـــة عملي ـــد عمـــادة الجـــودة واالعتمـــاد األكاديمـــي، وتعاون ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري وظيفـــة أكاديمي
التعليميـــة فـــي األقســـام  العمليـــة  الجـــودة، وتحقيـــق معاييـــر االعتمـــاد والتقويـــم األكاديمـــي فـــي 
األكاديميـــة، ومتابعـــة ضبـــط جـــودة العمـــل اإلداري داخـــل كليـــات الجامعـــة المختلفـــة، والعمـــل علـــى وضـــع 

ــا. الخطـــط والبرامـــج الالزمـــة لتطويـــر وتحســـين األداء فـــي كافـــة الجوانـــب ونشـــر ثقافتهـ

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميـــد الجـــودة واالعتمـــاد األكاديمي عن تنفيـــذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في 

مجـــال الجودة.
2. رسم السياسات العامة للعمادة وفق الخطة االستراتيجية، والتحقق من مؤشرات األداء.

3. تنمية االلتزام بالجودة واالعتماد األكاديمي.
4. دعـــم ومســـاندة الوحـــدات اإلداريـــة الداخلية في تخطيـــط وتطبيـــق إدارة الجودة وفي ســـعيها لالعتماد 

األكاديمي.
5. تنسيق استراتيجيات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل إلدارة الجودة.

6. كتابة التقارير عن تطور إدارة الجودة للجامعة ككل.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي العمادة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفي العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

6. ينوب عن عميد العمادة في غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطويـــر وخدمة المجتمع. 2. عميـــد عمادة الجودة واالعتمـــاد األكاديمي. 3. 

موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــات  ـــه فـــي متابعـــة عملي ـــد عمـــادة الجـــودة واالعتمـــاد األكاديمـــي، وتعاون ـــع عمي ـــة تتب ـــة إداري وظيفـــة اكاديمي
الجـــودة، وتحقيـــق معاييـــر االعتمـــاد والتقويـــم األكاديمـــي فـــي العمليـــة التعليميـــة فـــي األقســـام األكاديميـــة 
للطالبـــات، ومتابعـــة ضبـــط جـــودة العمـــل اإلداري داخـــل كليـــات البنـــات المختلفـــة فـــي الجامعـــة، والعمـــل 

ـــر وتحســـين األداء فـــي كافـــة الجوانـــب ونشـــر ثقافتهـــا. علـــى وضـــع الخطـــط والرامـــج الالزمـــة لتطوي

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميـــد الجـــودة واالعتمـــاد األكاديمي عـــن تنفيذ السياســـات والبرامـــج الموضوعة في 

الجامعي. التطويـــر  مجال 
2. رسم السياسات العامة للعمادة وفق الخطة االستراتيجية، والتحقق من مؤشرات األداء.

3. تنمية االلتزام بالجودة واالعتماد األكاديمي.
4. دعـــم ومســـاندة الوحـــدات اإلداريـــة الداخلية في تخطيـــط وتطبيـــق إدارة الجودة وفي ســـعيها لالعتماد 

األكاديمي.
5. تنسيق استراتيجيات جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل إلدارة الجودة.

6. كتابة التقارير عن تطور إدارة الجودة للجامعة ككل.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفات العمادة التابعات لها.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدرســـات والتطويـــر وخدمة المجتمع. 2. عميـــد عمادة الجودة واإلعتمـــاد األكاديمي. 3. 

موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي لطالبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي لطالبات
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: ورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة اداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة خدمـــة المجتمـــع والتنميـــة المســـتدامة، وتعاونـــه فـــي إدارة 
شـــؤون العمـــادة، ووضـــع الخطـــط ومؤشـــرات األداء الالزمـــة لتطويرالبرامـــج األكاديميـــة والتدريبيـــة بالعمـــادة، 
كمـــا تعمـــل علـــى متابعـــة جميـــع خطـــط وبرامـــج التنميـــة المســـتدامة فـــي المجـــاالت ذات العالقـــة، وفـــق 
تحقيـــق أهـــداف العمـــادة، ومتابعـــة تنفيذهـــا، وتتولـــى اإلشـــراف علـــى الـــكادر األكاديمـــي واإلداري فـــي 

الوكالـــة.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمام عميـــد خدمة المجتمع والتنمية المســـتدامة عـــن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة 

في خدمـــة المجتمع والتنمية المســـتدامة.
2. اإلشراف على توفير األدوات الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبي العمادة.

3. اجراء الدراسات الالزمة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
4. عقد الورش والملتقيات الهادفة لخدمة المجتمع المحلي، والمشاركة بالمثل خارج الجامعة.

5. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية العمادة ومتابعة تنفيذها.
6. متابعة تحديث موقع الجامعة فيما يخص الوكالة والوحدات اإلدارية والعلمية التابعة له. 

7. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية لعماده ومتابعة تنفيذها.
8. تقديم تقرير سنوي للعيد وسائر وجوه النشاط في العمادة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي العمادة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفي العمادة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

6. ينوب عن عميد العمادة في غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة للدرســـات والتطوير وخدمة المجتمع. 2. عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسسات التعليم العالي المحلية واالقليمية والدولية. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط و التنمية والمسؤولية المجتمعية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة خدمـــة المجتمـــع والتنميـــة المســـتدامة، وتعاونـــه فـــي إدارة 
شـــؤون العمـــادة للطالبـــات، ووضـــع الخطـــط ومؤشـــرات األداء الالزمـــة لتطويرالبرامـــج األكاديميـــة والتدريبيـــة 
بالعمـــادة، كمـــا تعمـــل علـــى متابعـــة جميـــع خطـــط وبرامـــج التنميـــة المســـتدامة فـــي المجـــاالت ذات العالقـــة، 
وفـــق تحقيـــق أهـــداف العمـــادة، ومتابعـــة تنفيذهـــا، وتتولـــى اإلشـــراف علـــى الـــكادر األكاديمـــي واإلداري 

ـــة. فـــي الوكال

� المهـــــام:
1. مســـؤولة أمـــام عميد خدمة المجتمع والتنمية المســـتدامة عـــن تنفيذ السياســـات والبرامج الموضوعة 

في الوكالـــة للطالبات.
2. اإلشراف على توفير األدوات الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية لمنسوبات العمادة.

3. اجراء الدراسات الالزمة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة جانب النساء.
4. عقد الورش والملتقيات الهادفة لخدمة المجتمع المحلي )النساء(، والمشاركة بالمثل خارج الجامعة.

5. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية العمادة ومتابعة تنفيذها.
6. متابعة تحديث موقع الجامعة فيما يخص الوكالة والوحدات اإلدارية والعلمية التابعة لها. 

7. اإلشراف على إعداد الخطة الخمسية لعماده ومتابعة تنفيذها.
8. تقديم تقرير سنوي للعميد وسائر وجوه النشاط في العمادة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عملها للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفات العمادة التابعات لها.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان العمادة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفات العمادة التابعين لها وفق التنظيم اإلداري.
5. تستمد صالحياتها االدارية والمالية من عميد العمادة وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة للدرســـات والتطوير وخدمة المجتمع. 2. عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسسات التعليم العالي المحلية واالقليمية والدولية. 
� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة للطالبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة للطالبات
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• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير في مجال التخصص الوظيفي.
• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.

• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط و التنمية والمسؤولية المجتمعية.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 
- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على التفاوض واإلقناع.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.



334

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تعـــاون عميـــد الكليـــة فـــي اإلشـــراف علـــى ســـير العمليـــة التعليميـــة للطلبـــة 
فـــي مرحلـــة الدراســـات الجامعيـــة، وتنفيـــذ السياســـات والبرامـــج المعتمـــدة فـــي مجـــاالت شـــؤون الطلبـــة 
والخدمـــات التعليميـــة المســـاندة وتحقيـــق األهـــداف المحـــددة لهـــا، ويرتبـــط بعميـــد الكليـــة كمـــا أنـــه أحـــد 

أعضـــاء مجلـــس الكليـــة.

� المهـــــام:
1. اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية.

2. اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية. 
3. اإلشـــراف علـــى إعـــداد الجـــداول الدراســـية للطلبة فـــي األقســـام األكاديمية والتنســـيق مـــع الكليات 

األخـــرى بالتعـــاون مـــع عمـــادة القبول والتســـجيل ولجنـــة الجداول الدراســـية.
4. اإلشراف على توزيع الطلبة على أقسام الكلية المختلفة بالتنسيق مع األقسام.

5. اإلشـــراف علـــى ســـير االمتحانات النهائية وتشـــكيل لجانهـــا، وذلك بالتنســـيق مع األقســـام األكاديمية 
والتســـجيل. القبول  وعمادة 

6. اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية.
7. اإلشـــراف علـــى أعمـــال لجنة الشـــؤون الطالبيـــة ولجان النشـــاطات الالصفيـــة الطالبية والتنســـيق مع 

الطالب. شـــؤون  عمادة 
8. رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية. 

9. اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية.
10. اإلشـــراف علـــى طلبـــات التأجيـــل واالعتـــذار عن الدراســـة وكذلـــك عمليات الحـــذف واإلضافـــة لطلبة 

مرحلـــة الدراســـات الجامعيـــة وفقـــًا لألنظمـــة والقرارات الصـــادرة بهـــذا الخصوص.
11. اإلشراف على إعداد قوائم الحرمان، وقوائم الخريجين.

12. اإلشراف على فعاليات األسبوع التعريفي بالكلية.
13. توجيـــه وإرشـــاد الطلبـــة وحـــل القضايا المتعلقـــة بالتحصيـــل األكاديمي والتنســـيق مع مركز األرشـــاد 

لجامعي. ا
14. تقديـــم تقاريـــر دوريـــة لعميـــد الكلية عن ســـير العمل بالوحـــدات التابعة لـــه وفقًا للمهـــام المناطة به، 

تواجهها. التـــي  والصعوبات 
15. التنسيق مع وحدات الكلية في المجاالت ذوي العالقة.

16. القيام بأعمال أمانة مجلس الكلية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 
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17. متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها. 
18. تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

� الصالحيات:
1. الموافقة على اعتذار الطلبة عن الفصل الدراسي وفقًا للوائح واألنظمة.
2. الموافقة على تحويل الطلبة من تخصص إلى آخر وفقًا للوائح واألنظمة.

3. اعتماد الجداول الدراسية المقدمة من األقسام األكاديمية بالكلية.
4. تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.

5. إقرار زيادة عدد الطلبة في الشعب بالتنسيق مع األقسام المعنية وعمادة القبول والتسجيل.

6. الموافقة على طلبات التمديد وإعادة القيد واالختبارات البديلة حسب اللوائح المنظمة لذلك.
7. اعتماد قوائم الحرمان والرفع بها حسب اللوائح واألنظمة.

8. البت في قضايا األعذار الطالبية حسب الحاجة إلى ذلك وفقًا للوائح واألنظمة.
9. اختيار مشرفي الوحدات واألقسام التابعة له والتوصية بتعيينهم.

10. مخاطبة الجهات ذوي العالقة داخل الجامعة في اختصاص ونطاق عمل الوكالة.
11. إصـــدار القـــرارات الداخليـــة التـــي يقتضيها ســـير العمل فـــي وكالة الكليـــة ووحداتها وفقـــًا لألنظمة 

واللوائح.
12. تقويم أداء منسوبي الوكالة.

13. اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة. 
14. إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقًا للوائح المنظمة.

15. إقرار فتح شعب جديدة بناء على طلب األقسام المعنية.

� الوحدات التابعة لوكيل الكلية للشؤون األكاديمية:
1. أمانة مجلس الكلية: 

تختـــص بتحديـــد أجنـــدة االجتماعـــات والمواضيـــع التـــي تدرج فـــي االجتماعـــات ومتابعـــة تنفيـــذ القرارات 
الصـــادرة مـــن مجلـــس الكلية وحفـــظ كافـــة محاضـــر االجتماعـــات إلكترونًيا. 

2. وحدة تسجيل الطالب: 
تختـــص هـــذه الوحدة بإعـــداد الجـــداول الدراســـية وتنظيم عمليـــة التســـجيل والحذف واإلضافـــة لمقررات 

الكليـــة المختلفة. 
3. وحدة الحقوق الطالبية: 

تختـــص هذه الوحـــدة بدعم حقوق الطالب على أســـس تتوافق مـــع األنظمة واللوائـــح المطبقة بالجامعة 
وتنميـــة ثقافة العـــدل واإلنصاف بين الطالب، وتقديم االستشـــارات الالزمة لهـــم وتبصيرهم بحقوقهم 

الجامعيـــة والحصول عليها من خالل القنـــوات النظامية. 
4. وحدة االختبارات: 

تختـــص هـــذه الوحدة بتنظيم لجان االختبـــارات، وتوزيع المراقبيـــن وقت االختبار، واســـتقبال أوراق االختبار 
مـــن الكليات األخـــرى، واالختبارات الفصلية، واالختبـــارات البديلة. 

5. وحدة األنشطة الطالبية: 
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تختـــص هـــذه الوحـــدة بتنظيـــم النشـــاطات الالصفيـــة فـــي الكليـــة، والتـــي تتواصـــل فيهـــا مـــع الطلبـــة 
ومشـــاركتهم فـــي فعاليات األنشـــطة الطالبية مثل: الرحالت، المســـرح، والمســـابقات الثقافيـــة الداخلية 
والخارجيـــة، وإقامـــة معـــارض داخـــل الكلية، وأســـبوع التبرع بالـــدم ومن خالل التنســـيق مع عمادة شـــؤون 

الطالب. 
6. وحدة التوجيه واإلرشاد: 

تختـــص الوحـــدة باســـتقبال وتوجيـــه الطـــالب الجـــدد وتعريفهـــم بالكليـــة وأقســـامها المختلفـــة وتهيئتهم 
للدراســـة والحيـــاة الجامعية، وكذلك إرشـــاد طلبة الكليـــة أكاديمًيا ونفســـًيا وعلمًيا وتقديم المشـــورة لهم، 
واالهتمـــام بالطلبـــة الذيـــن يعانون من ضعف فـــي تحصيلهم الدراســـي واآلخرين الموهوبين، ودراســـة 

الحـــاالت التـــي تتطلـــب دعًمـــا مادًيا من صنـــدوق الطالب والتنســـيق مـــع مركز التوجيه واإلرشـــاد.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة المختـــص. 2. عميد الكلية المختـــص. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات 

التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع العميـــد المختـــص وتعاونـــه باإلشـــراف علـــى ســـير العمليـــة التعليميـــة 
ـــة، وفـــق تحقيـــق األهـــداف  ـــه فـــي الكلي ـــا والوحـــدات التابعـــة ل ـــة الدراســـات العلي ـــة لطلب ـــة والبحثي واألكاديمي
التنظيميـــة ومتابعـــة تنفيـــذ الخطـــط االســـتراتيجية التـــي تحقـــق األهـــداف العامـــة للجامعـــة، وتتولـــى اإلشـــراف 
علـــى الـــكادر األكاديمـــي واإلداري فـــي العمـــادة، ويرتبـــط بعميـــد الكليـــة كمـــا أنـــه أحـــد أعضـــاء مجلـــس الكليـــة.

� المهـــــام:
1. تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات العليا واالبتعاث.

2. اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا.
3. اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها.

4. التنسيق مع وحدات الكلية في جميع المجاالت ذوي العالقة.
5. رئاسة اللجان التابعة للوكالة ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية.

6. اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا، ومتابعة تنفيذه.
7. اإلشراف على نشاطات وتطوير قدرات الكلية في مجال البحث العلمي.

8. اإلشراف على تطوير إستراتيجية البحوث وخطتها ووضع آليات تنفيذها في الكلية
9. اإلشراف على توفير الدعم المادي للبحوث من الجامعة ومن الجهات التمويلية خارجها.

10. اســـتقبال ومتابعـــة احتياجـــات األقســـام مـــن الباحثيـــن وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس والمعيديـــن فـــي 
المختلفـــة. التخصصـــات 

11. اإلشراف على متابعة أحوال مبتعثي الكلية في الخارج.
12. اســـتقبال ملفات طلبة الدراســـات العليا المتقدمين لعمادة الدراســـات العليا وتوزيعها على األقســـام 

المختلفـــة في الكلية.
13. اســـتقبال قرارات األقســـام بخصوص طلبات طلبة الدراســـات العليا وإرســـالها إلى عمادة الدراســـات 

العليا بعـــد اعتمادها من مجلـــس الكلية.
14. اإلشـــراف علـــى طلبـــات التأجيـــل واالعتـــذار عـــن عـــدم الدراســـة، وكذلك عمليـــات الحـــذف واإلضافة 

وقوائـــم الحرمـــان وفقـــًا لألنظمـــة والقـــرارات الصـــادرة بهـــذا الخصوص لطلبـــة الدراســـات العليا.
15. التنســـيق مـــع عمـــادة البحث العلمي فـــي الجامعة ومركـــز البحوث فـــي الكلية والمؤسســـات البحثية 

األخـــرى فيمـــا يتعلـــق بإجراء البحـــوث والحصول علـــى دعم لها.
16. التنســـيق مـــع إدارة اســـتقطاب أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والباحثين في الجامعـــة فيما يتعلـــق بعملية 

االستقطاب.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
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17. تشجيع إنشاء كراسي علمية متميزة، أو مراكز تميز بحثية.
18. تقديـــم تقاريـــر دوريـــة لعميد الكلية عن ســـير العمل بالوحـــدات التابعة لـــه وفقًا للمهـــام المناطة به، 

والصعوبات التـــي تواجهها.
19. اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالته. 

20. اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذوي اختصاص بالدراسات العليا والبحث العلمي.
21. متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها. 

22. تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

� الصالحيات:
1. التنســـيق مـــع عمـــادة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمي فـــي الجامعة فيمـــا يخص طلبة الدراســـات 

. لعليا ا
2. اعتماد نتائج االمتحانات للدراسات العليا.

3. تطبيـــق النظـــام الداخلـــي للعمل فـــي وكالة الكلية للدراســـات العليـــا والبحث العلمـــي واالختصاصات 
والتوصيـــف العـــام لواجبـــات العاملين بهـــا وكيفية التنســـيق بين الوحـــدات التابعة له.

4. إصـــدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حســـن ســـير العمل في وكالة الكليـــة ووحداتها وفقًا لألنظمة 
واللوائح.

5. تقويم أداء منسوبي الوكالة.
6. إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقًا للوائح المنظمة. 

7. اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.

� الوحدات التابعة لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:
1. وحدة الدراسات العليا: 

 تختـــص هذه الوحدة بتشـــجيع االلتحاق بالدراســـات العليا لخريجـــي الجامعات المحليـــة والوافدين وتطوير 
قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والهيئـــات المعاونـــة في مجـــال الدراســـات العليـــا لتحقيق جـــودة األداء 

العلمـــي والبحثي.
2. وحدة البحث العلمي: 

 تختـــص هـــذه الوحـــدة برفع كفاءة وفاعليـــة الكلية كأحـــد المراكز البحثيـــة المتميزة التي تعمـــل على تنمية 
المشـــاركة والتعاون مع المؤسســـات والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسســـات المجتمع على المســـتوى 
المحلـــى واإلقليمـــي والعالمـــي. وتعمـــل أيضـــا علـــى تطويـــر مجـــاالت جديـــدة ومبتكـــرة للبحـــوث في 

والمتميزة. النـــادرة  التخصصات 
3. وحدة المعيدين والمبتعثين: 

 تختص هذه الوحدة باســـتيفاء احتياجات األقســـام من المعيدين والتأكد مـــن ابتعاثهم إلى الجامعات ذوي 
المســـتويات الراقيـــة والتصنيـــف العالمي المتميـــز وذلك لتحقيق مســـتوي رفيع من األداء المســـتقبلي 

ألعضـــاء هيئة التدريس.
4. وحدة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين: 

 تختـــص هذه الوحدة باســـتقطاب أعضاء هيئة التدريـــس و الباحثين المتميزين فـــي التخصصات المختلفة 
ممـــا يـــؤدى إلـــى تطويـــر األداء األكاديمي ويســـاعد على زيـــادة معدالت نشـــر البحوث العلميـــة وحضور 
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العلمية. المؤتمرات 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة المختـــص. 2. عميد الكلية المختـــص. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات 

التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ــر  ــة المختـــص وتعاونـــه فـــي اإلشـــراف علـــى عمليـــات التطويـ ــة تتبـــع عميـــد الكليـ ــة إداريـ ــة أكاديميـ وظيفـ
والجـــودة، وتحقيـــق معاييـــر االعتمـــاد والتقويـــم األكاديمـــي فـــي العمليـــة التعليميـــة فـــي األقســـام 
األكاديميـــة، وضبـــط جـــودة العمـــل اإلداري داخـــل الكليـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر وتحســـين األداء فـــي 

الجوانـــب كافـــة ونشـــر ثقافتهـــا.

� المهـــــام:
1. تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية أو المعهد.

2. اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة بالكلية أو المعهد.
3. اإلشراف على تقويم األداء في الكلية أو المعهد.

4. اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.
5. إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للكلية أو المعهد.

6. اإلشراف على أعمال مركز )وحدة( تقنية المعلومات. 
7. دراسة الصعوبات أو المشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها. 

8. تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة المتخصصـــة ألعضـــاء هيئة التدريـــس في األقســـام األكاديميـــة بالكلية 
والتنســـيق مـــع عمـــادة تطوير المهـــارات فـــي تنفيذها.

9. تشـــجيع أعضـــاء هيئة التدريس على المشـــاركة فـــي حضور الـــدورات والبرامج التدريبيـــة وورش العمل 
التـــي تقدمها لهـــم عمادة تطويـــر المهارات.

10. اإلشـــراف علـــى إعداد خطة لتطوير مهارات منســـوبي الكليـــة من أعضاء هيئة التدريـــس والموظفين 
والطلبة. 

11. اإلشـــراف على اســـتخدام التقنيات والتعليم اإللكتروني والوســـائط التعليميـــة والتعليم عن بعد في 
التعليم والتعلـــم داخل الكلية. 

12. اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للكلية وتوزيعه على الجهات المختصة بعد إقراره من العميد.
13. تقديـــم تقاريـــر دوريـــة لعميد الكلية عـــن تطور العمـــل بالوحدات التابعة لـــه وفقًا للمهـــام المناطة به، 

والصعوبات التـــي تواجهها.
14. متابعة تطوير المرافق التعليمية بالكلية وتحديث المعامل.

15. وضـــع النظـــام الداخلي للعمل في وكالـــة التطوير والجودة واالختصاصـــات والتوصيف العام لواجبات 
العاملين بها وكيفية التنســـيق بين الوحـــدات التابعة له.

16. اإلشراف على الشؤون المالية والعهد الُمخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيل الكلية للتطوير والجودة
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيل الكلية للتطوير والجودة
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17. اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من مواضيع ذوي اختصاص بالتطوير والجودة.
18. تنفيـــذ ومتابعـــة نشـــاطات جوائـــز اإلبـــداع والتميز فـــي األداء األكاديمـــي والبحثـــي والوظيفي في 

 . لكلية ا
19. وضـــع الخطـــط المرحليـــة المناســـبة للمراجعـــة الدورية لمعاييـــر الجـــودة المعتمدة لضمان التحســـين 

المســـتمر فـــي أداء األقســـام األكاديمية والوحـــدات اإلداريـــة بالكلية.
20. وضـــع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومســـتوى رضا عمالء الكليـــة )الداخليين والخارجيين( وإبالغها 

إلى كل األقســـام األكاديمية والوحدات اإلدارية ذوي العالقة.
21. تنفيـــذ ومتابعـــة تقويم وتطوير األداء التدريســـي لعضو هيئـــة التدريس، ومســـاعدته لتحقيق التميز 

والعلمي.  المهني 
22. متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها. 

23. تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال.

� الصالحيات:
1. التوصية بتعيين مشرفي الوحدات واألقسام التابعة له.

2. مخاطبة الجهات ذوي العالقة داخل وخارج الجامعة في اختصاص عمل الوكالة ونطاقها.
3. إصـــدار القـــرارات الداخليـــة التي يقتضيها حســـن ســـير العمل فـــي الوكالـــة ووحداتها وفقـــًا لألنظمة 

واللوائح.
4. تقويم أداء منسوبي الوكالة.

5. إقرار الصرف من ميزانية وعهدة الوكالة وفقًا للوائح المنظمة.
6. اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.

� الوحدات التابعة لوكيل الكلية للتطوير والجودة:
وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي: 

 تختـــص هـــذه الوحدة بنشـــر ثقافة الجـــودة وتقويم مســـتوى األداء والعمل على تنفيـــذ ومتابعة التقويم 
واالعتمـــاد األكاديمـــي ووضـــع وتنفيذ الخطـــط االســـتراتيجية للكلية وكذلك جمـــع البيانـــات والمعلومات 
بشـــكل مســـتمر عن أنشـــطة الجـــودة فـــي الكليـــة وتوثيـــق الجهـــود والنتائج في جميـــع أنشـــطة الجودة 
واالعتمـــاد األكاديمـــي. إضافة إلى إعداد تقارير عن مســـتويات األداء ورضاء المســـتفيدين من األنشـــطة 

لمختلفة.  ا
1. وحدة تطوير المهارات: 

 تختـــص هذه الوحدة بتحديد االحتياجات التدريبية لمنســـوبي الكلية والمشـــاركة فـــي تنظيم عملية تقديم 
البرامـــج التدريبيـــة ومتابعة تنفيذها وتقييم مـــدى فاعلية هذه البرامج. 

2. وحدة الوثائق والمعلومات: 
 تختـــص هـــذه الوحدة بتجميع الوثائـــق والمعلومات وتصنيفهـــا واالحتفاظ بها ورقًيـــا وإلكترونًيا وتقديمها 

إلـــى كافة وحدات الكليـــة والجهات األخرى ذوي العالقة والتنســـيق مـــع مركز الوثائق. 
3. وحدة خريجي الكلية: 

 تختـــص هـــذه الوحـــدة بالتحديـــث المســـتمر لقاعـــدة بيانـــات الخريجيـــن واســـتقصاء آرائهم حـــول المناهج 
والمهـــارات المطلوبة وســـوق العمل والصعوبات التـــي تواجههم بعد التخرج، وحثهـــم على التواصل مع 



342

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

الكليـــة ودعمها مادًيـــا ومعنوًيا والتنســـيق مع مركـــز الخريجين. 
4. )وحدة( تقنية المعلومات 

 تختـــص هـــذا الوحدة باإلشـــراف على ســـير العمل بمعامـــل الكلية وقاعـــات التعليم اإللكترونـــي، وتنفيذ 
السياســـات والبرامـــج المعتمـــدة لمجـــاالت تقنيـــة المعلومـــات والخدمـــات التعليمية المســـاعدة وتحقيق 

األهـــداف المحـــددة لها والتنســـيق مع عمـــادة تقنيـــة المعلومات واإلشـــراف على: 
- موقع الكلية األلكتروني.

- معامل الحاسب.
- معامل التعليم األلكتروني.

- متابعة التجهيزات السمعية البصرية.
- الدعم الفني للكلية في جميع التجهيزات ذوي العالقة. 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة المختص. 2. عميـــد الكلية المختـــص. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4.مؤسســـات 

التعليـــم العالي المحلية واالقليميـــة والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير االعتماد والجودة.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة اداريـــة تتبـــع عميـــد الكليـــة المختـــص وتعاونـــه فـــي اإلشـــراف علـــى العمليـــة التعليميـــة 
ــات  ــام الطالبـ ــي أقسـ ــة فـ ــي الكليـ ــل فـ ــم العمـ ــن تنظيـ ــؤولة عـ ــة، والمسـ ــة والماليـ ــة واإلداريـ واألكاديميـ
وتســـيير شـــؤونها بمـــا يقتضيـــه صالـــح العمـــل وفـــق لوائـــح وأنظمـــة مجلـــس التعليـــم العالـــي. وترتبـــط بعميـــد 

الكليـــة كمـــا أنهـــا مـــن أعضـــاء مجلـــس الكليـــة. 

� المهـــــام:
1. اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية فيما يخص الطالبات.

2. إدارة شؤون الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية فيما يخص الطالبات.
3. تنسيق وتطوير عالقات الكلية داخل وخارج الجامعة فيما يخص الطالبات.

4. اإلشراف على توفير كل متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية فيما يخص الطالبات.
5. اإلشراف على أداء األقسام األكاديمية. 

6. المحافظة على ممتلكات الكلية الثابتة والمنقولة.
7. العمل على تحسين الصورة الذهنية للكلية.
8. اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية الكلية.

9. تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الكلية. 
10. العمل على تطوير العمل في أقسام الطالبات إداريًا وأكاديميًا في أقسام الطالبات. 

11. تنســـيق وتنظيـــم العالقـــة اإلدارية والتنظيمية مع عميد ووكالء ورؤســـاء أقســـام الكلية كل في مجال 
اختصاصـــه الوظيفي بما يخص أقســـام الطالبات.

12. إعداد تقارير دورية شـــاملة عن ســـير الدراســـة واألداء الوظيفي في أقســـام الطالبات وتقديمها إلى 
الكلية. عميد 

13. متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالتها والوحدات اإلدارية التابعة لها. 
14. تنفيذ ما يكلفها به عميد الكلية من أعمال.

� الصالحيات:
1. الموافقة على اعتذار الطالبات عن الفصل الدراسي وفقًا للوائح واألنظمة.

2. الموافقة على تحويل الطالبات من تخصص إلى آخر ومن وإلى الكلية وفقًا للوائح واألنظمة.
3. اعتماد الجداول الدراسية المقدمة من األقسام األكاديمية بالكلية.

4. تشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية بالكلية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة الكلية لشؤون الطالبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة الكلية لشؤون الطالبات
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� الوكاالت المساعدة التابعة لوكيلة الكلية للطالبات:
مساعدة الوكيلة للشؤون المالية واإلدارية: 

يتـــم تعيينهـــا بقـــرار مـــن معالي رئيـــس الجامعة بترشـــيح من العميـــد بناًء علـــى توصية من وكيلـــة الكلية 
للطالبـــات وتختـــص بمتابعـــة األعمـــال الماليـــة واإلداريـــة بالكلية بالتنســـيق مع مديـــر إدارة الكليـــة وعليها 

نفـــس المهـــام ولها نفـــس الصالحيـــات المخولة لـــه وتتبعها الوحـــدات التالية:
1. وحدة الشؤون المالية. 

2. وحدة االتصاالت اإلدارية. 
3. المستودع.

4. وحدة الخدمات المساندة.

• مساعدة الوكيلة للشؤون األكاديمية: 
 يتـــم تعيينهـــا بقـــرار من معالـــي رئيس الجامعة بترشـــيح مـــن العميد بناًء علـــى توصية من وكيلـــة الكلية 
للطالبـــات وتختـــص بمتابعة الشـــؤون األكاديمية بالكلية بالتنســـيق مـــع وكيل الكلية للشـــؤون األكاديمية 

وعليهـــا نفـــس المهـــام ولها نفس الصالحيـــات المخولة لـــه وتتبعها الوحـــدات التالية: 
1. وحدة شؤون الطالبات. 
2. وحدة الحقوق الطالبية. 

3. وحدة االختبارات. 
4. وحدة األنشطة الطالبية. 

5. وحدة التوجيه واإلرشاد.

• مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي: 
يتـــم تعيينهـــا بقـــرار مـــن معالي رئيـــس الجامعة بترشـــيح من العميـــد بناًء علـــى توصية من وكيلـــة الكلية 
للطالبـــات وتختص بمتابعة شـــؤون الدراســـات العليـــا والبحث العلمي بالكلية بالتنســـيق مـــع وكيل الكلية 
للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي وعليهـــا نفـــس المهام ولها نفـــس الصالحيـــات المخولة لـــه وتتبعها 

الوحـــدات التالية: 
1. وحدة الدراسات العليا. 
2. وحدة البحث العلمي. 

3. وحدة المعيدين والمبتعثين. 
4. وحدة استقطاب عضوات هيئة التدريس والباحثات.

• مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة: 
يتـــم تعيينهـــا بقـــرار مـــن معالي رئيـــس الجامعة بترشـــيح من العميـــد بناًء علـــى توصية من وكيلـــة الكلية 
للطالبـــات وتختـــص بمتابعة شـــؤون التطوير والجودة بالكلية بالتنســـيق مع وكيل الكليـــة للتطوير والجودة 

وعليهـــا نفـــس المهام ولها نفـــس الصالحيات المخولة لـــه وتتبعها الوحـــدات التالية: 
1. وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي. 

2. وحدة تطوير المهارات. 
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3. وحدة الوثائق والمحفوظات. 
4. وحدة خريجات الكلية. 

5. وحدة تقنية المعلومات.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة المختـــص. 2. عميد الكلية المختـــص. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4.مؤسســـات 

التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتولـــى مهمـــة إدارة الشـــؤون العلميـــة واإلداريـــة والماليـــة بالقســـم التابـــع لـــه، 
ويرفـــع لعميـــد الكليـــة فـــي نهايـــة كل عـــام دراســـي تقريـــرًا شـــاماًل عـــن شـــؤون التعليـــم وســـائر أوجـــه النشـــاط 
واالحتياجـــات بالقســـم وعليـــه مســـؤولية تطبيـــق القـــرارت الصـــادرة التـــي تخـــص القســـم ومتابعـــة تنفيذهـــا، 

ـــح وأنظمـــة مجلـــس التعليـــم العالـــي.  وتطبيـــق لوائ

� المهـــــام:
أ- الشؤون اإلدارية والمالية:

1. رئاســـة مجلـــس القســـم واإلشـــراف علـــى تنظيـــم شـــؤونه والدعوة لحضـــور جلســـاته وتنفيـــذ قراراته 
وإرســـال محاضر جلســـاته إلـــى عميـــد الكلية.

2. تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.

3. تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.
4. اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.

5. اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية.
6. اإلشراف على تطوير القسم إداريًا وأكاديميًا وبحثيا.ً 

7. تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها.
8. اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.

9. اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها. 
10. تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم. 

11. القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية. 
12. الرفـــع لعميـــد الكليـــة كل مـــا يقـــع مـــن عضـــو هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمه مـــن إخـــالل بالوجبات 

المطلوبـــة أو أي مخالفـــات أخرى. 
13. تقديـــم تقريـــر عن ســـير الدراســـات العليا في القســـم إلى عميد الكليـــة وعميد الدراســـات العليا في 

نهاية كل عام دراســـي. 

ب- الشؤون األكاديمية:
1. تقديـــم تقريـــر واف عن الرحلة العلمية للمبتعث إذا كانت داخل المملكة وتحت إشـــراف القســـم، ورفعه 

إلـــى مجلس الكلية.
2. اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في القسم.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 
مسمى الوظيفة: رئيس القسم العلمي 

المرتبة: أستاذ مساعد 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

رئيس القسم العلمي 
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3. تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
4. اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم.
5. مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل القسم.

6. اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم. 
7. إعداد تقرير ســـنوي شـــامل عن ســـير الدراســـة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه 

إلـــى عميد الكلية.
8. اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

9. رفـــع تقريـــر لجنـــة مناقشـــة الرســـائل العلميـــة إلـــى عميـــد الدراســـات العليا في مـــدة ال تتجـــاوز ثالثة 
أســـابيع مـــن تاريخ المناقشـــة.

� الصالحيات:
1. التوصيـــة بـــأن يتـــم تصحيـــح أســـئلة االختبـــار النهائـــي عن طريـــق عضو هيئـــة تدريس غير عضـــو هيئة 

تدريـــس المقـــرر أو أن يشـــرك معـــه متخصًصـــا أو أكثر فـــي التصحيح.
2. المصادقة على كشوف الدرجات.

3. إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالقسم وفقًا لألنظمة واللوائح.
4. توزيع العبء الدراسي على أعضاء هيئة التدريس.

5. التوصية بصرف بدل التعليم ألعضاء هيئة التدريس
6. إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.

7. التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبي القسم.
8. التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام لمنسوبي القسم.

9. التوصية بحضور منسوبي القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها. 
10. التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع المبتعثين و المتدربين. 

11. التوصية بالتمديد ألعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء الخدمة. 
12. التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين بعد انتهاء فترة التمديد. 

13. التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين. 
14. اعتمـــاد التقريـــر الـــذي يعـــده المشـــرف على الرســـالة العلمية وإرســـال صـــورة إلى عميد الدراســـات 

العليـــا فـــي نهاية كل فصل دراســـي. 
15. اصدار القرارات التنفيذية لقرارات مجلس القسم بعد اعتمادها.

16. توزيع االعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالقسم 
17. تجديـــد احتياجـــات القســـم مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والمحاضريـــن والمعيديـــن واالدارييـــن مـــن 

والمتعاقديـــن  الســـعوديين 
18. اقتراح الندب للتدريس من خارج الكلية واعتماد ذلك من القسم العلمي.

19. حفظ النظام واالنتظام في القسم واإلشراف على االلتزام بالمحاضرات والساعات المكتبية.
20. التوصيـــة بحضـــور أعضاء هيئـــة التدريـــس والمحاضرين والمعيديين بالقســـم للمؤتمـــرات والندوات 

العلميـــة واعتمـــاد ذلك من القســـم العلمي.
21. وضع خطة المراجع الدراسية والكتب المقررة واعتمادها من مجلس القسم.
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22. التوصيـــة بمنـــح اجـــازات أعضـــاء هيئة التدريـــس والمحاضريـــن والمعيدين بالقســـم او طلـــب تأجيلها 
عنها. والتعويـــض 

23. اعتماد توزيع مسؤولية اإلشراف على االمتحانات.
24. اعتماد نتائج الطالب بالقسم بعد اتخاذ االجراءات الكفيلة بتدقيقها.

25. يستمد صالحياته االدارية والمالية من مجلس القسم ومجلس الكلية.
26. التوصيـــة إلـــى عميد الكلية بترقيات أعضاء هيئة التدريس في القســـم ومنحهـــم إجازة التفرغ العلمي 

األنظمة. وفق 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة المختـــص. 2. عميد الكلية المختـــص. 3. موظفي الجامعة ذوي العالقة. 4.مؤسســـات 

التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدولية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــة فـــي الشـــطر النســـوي  ـــة والمالي ـــة واإلداري ـــى مهمـــة تســـيير األمـــور العلمي ـــة تتول ـــة إداري وظيفـــة أكاديمي
ـــس  ـــدم لرئي ـــي، وتق ـــم العال ـــس التعلي ـــح وأنظمـــة مجل ـــق لوائ ـــن تطبي ـــن القســـم العلمـــي والمســـؤولة ع م
ـــق  ـــا يتعل ـــس القســـم فيم ـــط برئي ـــة كل ســـنة دراســـية، و ترتب ـــال القســـم فـــي نهاي ـــن أعم ـــرًا ع القســـم تقري
بالشـــؤون األكاديميـــة الخاصـــة بالقســـم. وترتبـــط بوكيلـــة الكليـــة فيمـــا يخـــص الشـــؤون الماليـــة واإلداريـــة 

ـــة.  ـــرى فـــي الكلي ـــع األقســـام األخ ـــات م والعالق

� المهـــــام:
أ- الشؤون اإلدارية والمالية:

1. تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة.
2. تنفيذ قرارات مجلس القسم والكلية فيما يتعلق بالقسم.

3. اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها في قسم الطالبات.
4. اإلشـــراف علـــى إدارة شـــؤون القســـم التعليميـــة والبحثيـــة واإلداريـــة والماليـــة والثقافية في قســـم 

الطالبات.
5. اإلشراف على تطوير قسم الطالبات إداريًا وأكاديميًا وبحثيًا.

6. تنسيق وتطوير عالقات قسم الطالبات داخل الجامعة وخارجها.
7. اإلشراف على توفير كل متطلبات قسم الطالبات التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.

8. اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها في قسم الطالبات. 
9. التوصية بالتمديد لعضوة هيئة التدريس بعد انتهاء الخدمة. 

10. التوصية بالتعاقد مع عضوة هيئة التدريس بعد انتهاء فترة التمديد. 
11. تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم. 
12. القيام بما يفوض إليها من صالحيات. 

13. الرفـــع لرئيـــس القســـم كل مـــا يقع من عضوة هيئـــة التدريس ومن فـــي حكمها من إخـــالل بالواجبات 
المطلوبـــة أو أي مخالفات أخرى. 

14. تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى رئيس القسم في نهاية كل عام دراسي. 

ب- الشؤون األكاديمية:
1. تقديـــم تقريـــر واٍف عـــن الرحلة العلمية للمبتعثة إذا كانت داخل المملكة وتحت إشـــراف القســـم، ورفعه 

إلى رئيس القســـم.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: وظائف اإلدارة القيادية
سلسلة الفئات: وظائف وكالء العمادات 

مسمى الوظيفة: وكيلة القسم العلمي بقسم الطالبات
المرتبة: أستاذ مساعد 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

وكيلة القسم العلمي بقسم الطالبات
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2. اإلشـــراف علـــى ســـير العمليـــة التعليميـــة وتنفيـــذ خططهـــا وتطويـــر برامجهـــا األكاديمية في قســـم 
لبات. الطا

3. تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
4. اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بقسم الطالبات.
5. مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل قسم الطالبات.

6. اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج قسم الطالبات. 
7. إعداد تقرير ســـنوي شـــامل عن ســـير الدراســـة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه 

إلى رئيس القســـم.
8. العمـــل علـــى إقامـــة روابـــط أكاديميـــة مع مؤسســـات تعليمية داخـــل المملكـــة وخارجها بالتنســـيق مع 

رئيس القســـم.
9. اإلشراف على استقطاب عضوات هيئة التدريس بقسم الطالبات بالتنسيق مع رئيس القسم.

10. التوصية بإنهاء عقود عضوات هيئة التدريس غير السعوديات. 
11. رفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى رئيس القسم. 

12. اقتـــراح عضـــوة هيئـــة تدريـــس غيـــر عضـــوات هيئة تدريـــس المقرر الدراســـي لتضـــع أســـئلة االختبار 
النهائـــي للمقرر عنـــد اقتضـــاء الحاجة. 

� الصالحيات:
1. التوصيـــة بـــأن يتـــم تصحيح أســـئلة االختبـــار النهائي عـــن طريق عضوة هيئـــة تدريس غيـــر عضوة هيئة 

تدريـــس المقرر أو أن تشـــرك معهـــا متخصصة أو أكثر فـــي التصحيح.
2. المصادقة على كشوف الدرجات. 

3. توزيع العبء الدراسي على عضوات هيئة التدريس.
4. التوصية بصرف بدل التعليم لعضوات هيئة التدريس
5. إعداد تقارير األداء الوظيفي لعضوات هيئة التدريس.

6. التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبات القسم.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة المختـــص. 2. عميد مختص. 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 4.مؤسســـات التعليم 

العالي المحليـــة واالقليمية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية للعمادة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للعملية التعليمية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.



351

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون العمادة.





توصيف الوظائف 
التنفيذية
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توصيف الوظائف التنفيذية

1. مدير اإلدارة العامة للمشاريع والمدينة الجامعية
2. مدير اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية

3. مدير اإلدارة العامة للمشتريات والمنافسات
4. مدير اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

5. مدير اإلدارة العامة للخدمات المساندة
6. مدير اإلدارة العامة للتجهيزات 

7. مدير اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة
8. مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة والصحة المهنية 

9. مدير اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
10. مدير إدارة البعثات الخارجية

11. مدير إدارة المنح الخارجية
12. مدير إدارة حماية الملكية الفكرية

13. مدير إدارة أمالك الجامعة 
14. مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون أعضاء هيئة التدريس

15. مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون الموظفين
16. مدير إدارة التطوير اإلداري

17. مدير مطبعة الجامعة
18. مدير إدارة الشؤون المالية في قطاعات الجامعة )كليات، عمادات مساندة(

19. مدير إدارة الشؤون اإلدارية في قطاعات الجامعة )كليات، عمادات مساندة(
20. مدير إدارة المستودعات

21. مدير إدارة الحركة
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة اداريـــة فنيـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي اإلشـــراف علـــى مشـــاريع الجامعـــة، والتشـــغيل 
والصيانـــة، والخدمـــات المســـاندة، وتوفيـــر البيئـــة المحفـــزة للعمليـــة التعليميـــة، وتخطيـــط وتطويرالكيـــان 
ـــح  ـــق اللوائ ـــا، وتطبي ـــة والمجتمـــع فـــي إدارة وإنشـــاء المشـــاريع واإلشـــراف عليه ـــة الجامع ـــى خدم ـــادر عل الق

واألنظمـــة الصـــادرة بذلـــك.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيل الجامعـــة عن تنفيذ السياســـات والبرامج الخاصة بالمشـــاريع والصيانـــة والخدمات 
المســـاندة وعـــن تنفيذ السياســـات والبرامج الخاصة بالمشـــاريع والشـــؤون الهندســـية وتحقيـــق األهداف 

لها. المحددة 
2. اإلعداد والتحضير الجتماعات لجنة المشاريع وتولي رئاستها وتبليغ قراراته بعد اعتمادها.

3. العمل على تطوير مشاريع مباني الجامعة القديمة بما يتالئم ومستوى نمو الجامعة.
4. إعداد ميزانية مشاريع الجامعة وصيانتها في موقعها ومقارها الرئيسية الحالية.

5. إعـــداد التقريـــر الســـنوي عـــن المشـــاريع التابعـــة لها حســـب الخطـــط الموضوعـــة والمعتمـــدة والمجازة 
والمعوقات(. )التنفيـــذ 

6. اإلشراف على إعداد المواصفات الفنية للمشروعات وعقود االستشارات الخاصة بالمشاريع.
7. تنظيم عملية تسليم مواقع العمل إلى الشركات التي ستتولى تنفيذ مشروعات الجامعة.

8. متابعـــة العمـــل للتأكد من التزام الشـــركات بتنفيذ المواصفـــات المعتمدة للمشـــاريع, والتنبيه واالنذار 
فـــي حالـــة المخالفـــة أو التقصيـــر أو اتخـــاذ قـــرار االيقاف بعـــد اعتماد من رئيـــس الجامعة في ضـــوء تقرير 

متكامل باألســـباب والمبررات.
9. متابعـــة أعمـــال اإلدارات التابعـــة لـــه بمـــا يضمن حســـن ســـير العمـــل فيها علـــى أكمل وجـــه، ومتابعة 

التقاريـــر عـــن أعمالها. 

� الصالحيات:
1. وضع البرامج الزمنية الخاصة بكل مشروع من المشاريع المعتمدة، وأعمال التشغيل والصيانة.

2. اتخـــاذ االجـــراءات الخاصـــة باإلعـــالن عـــن طلـــب العطـــاءات الخاصـــة بالمشـــروعات واســـتقبال الطلبات 
واإلشـــراف علـــى اللجان المشـــكلة لدراســـتها.

3. االشـــتراك في لجان المنافســـات والممارسات والترسية الخاصة بالمشـــاريع التابعة لها واعمال الترميم 
والصيانة.

4. اتخـــاذ االجـــراءات الخاصـــة بنـــزع ملكيـــات األراضي لصالـــح الجامعـــة ومتابعة انجـــاز إجراءاتها لـــدى جهات 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة للمشاريع والخدمات العامة

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة للمشاريع والخدمات العامة
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االختصاص.
5. وضـــع نظـــام للمعلومـــات عن شـــركات المقـــأوالت المتخصصة في اإلشـــراف والتنفيذ واالستشـــارة 

بالجامعة. للعمـــل  لتأهيلهم 
6. التوصية باعتماد مقأولي الباطن.

7. تشكيل لجان استالم المشاريع.
8. التوقيع على مستخلصات المقأولين ورفعها لصاحب الصالحية لالعتماد حسب النظام.

9. تعميـــد المقأوليـــن بالزيـــادة أو النقص في حدود 1.% من المشـــروعات التي تحـــت التنفيذ وذلك بعد 
موافقـــة رئيس الجامعة خطيا وحســـب النظام.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة. 2.مدراء اإلدارات العامة ذات العالقة بالجامعـــة. 3. موظفي الجامعة. 4. عمالء الجامعة 

فيما يخص المشـــاريع العامة والصيانة والتشـــغيل والخدمات المساندة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- مهارة التخطيط والتنظيم والمتابعة.

- المعرفة واإلطالع عى كل حديث في مجال التخطيط والمدن الجامعية.
- الشخصية القوية الموضوعية وذوي البعد الشمولي المتكامل.

- مهارة التدقيق واتخاذ القرارات.
- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح المنظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 

بشـــكل عـــام.
- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.

- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي كل مـــا يتعلـــق بتنفيـــذ سياســـة الجامعـــة فـــي إعـــداد الخطـــط 
ومتابعـــة تنفيذهـــا وتطويـــر الخطـــط الماليـــة والميزانيـــات، وتنميـــة اإليـــرادات الماليـــة للكليـــات والعمـــادات 

واإلدارات فـــي الميزانيـــة المعتمـــدة للجامعـــة ســـنويًا والخطـــط والبرامـــج الفرعيـــة المنبعثـــة عنهـــا.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيل الجامعة عـــن كافة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الخمســـية للجامعة بالتنســـيق 

مـــع القطاعات المعنية.
2. تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد الخطة.

3. اإلعـــداد والتحضيـــر الجتماعـــات لجـــان الخطـــة والميزانيـــة ومتابعتهـــا وتولـــي أمانتهـــا وإعـــداد محاضـــر 
اجتماعاتهـــا. 

4. متابعة نتائج تنفيذ البرامج المعتمدة للتطوير اإلداري وتنمية القوى العاملة. 
5. متابعـــة تنفيـــذ الخطـــة والميزانية الســـنوية وتصوير الموقف مع واقـــع العمل الفعلي وإعـــداد التقارير 

الدوريـــة فـــي مســـتوى أداء تنفيذ برامج الخطـــة مع تحديد الصعوبات والمشـــاكل واقتـــراح الحلول لها.
6. إشـــعار قطاعـــات الجامعة المختلفة مـــن إدارات وكليـــات بالمعلومات والتوجيهات الخاصـــة بإعداد الخطة 

ومعاييـــر وضعهـــا وتجميع خطط القطاعـــات بعد إعدادهـــا تمهيدا لعرضها علـــى لجنة الخطة.
7. مســـؤول عـــن توفير كافـــة البيانـــات والمعلومات عـــن الجامعة فيما يتعلـــق بتوفر اإلمكانيات البشـــرية 

والماديـــة باعتبارهـــا بنك المعلومـــات للجامعة ككل. 
8. الرد على استفسارات وزارة التخطيط في كل ما يتعلق بالخطة.

9. تقديم تقرير سنوي عن نشاط التخطيط والميزانية.

� الصالحيات:
1. ممارسة الصالحيات واالختصاصات الصادرة بالقرارات والتعليمات اإلدارية ذوي العالقة بعمله.

2. اقتراح الجدول الزمني لمراحل إعداد الخطة والميزانية السنوية ومتابعة تنفيذه بعد اعتماده.
3. تبليغ الميزانية بعد اعتماد توزيعها إلى قطاعات الجامعة المختلفة.

4. تحديـــد مؤثـــرات أداء الميزانيـــة والخطـــة عـــن طريق إظهـــار االنحرافـــات اإليجابيـــة والســـلبية والرفع بها 
ألميـــن عـــام الجامعة.

5. توجيـــه قطاعـــات الجامعـــة إلـــى البرامج المعتمـــدة بالخطـــة و تنفيذها، لضمان حســـن اســـتخدام موارد 
الجامعـــة فيمـــا خطط له.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية 

المرتبة: 12.13 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة للتخطيط والميزانية 
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6. تمثيل الجامعة في اللجان المتعلقة بالخطة والميزانية داخل وخارج الجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة. 2 - موظفي الجامعة ذوي العالقة. 3. وزارة المالية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمام باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل.
- االلمام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــه فـــي اإلشـــراف علـــى تأميـــن كافـــة االحتياجـــات الخاصـــة  ـــل الجامعـــة، وتعاون ـــع وكي ـــة تتب ـــة فني وظيفـــة إداري
بقطاعـــات الجامعـــة مـــن كليـــات وإدارات وعمـــادات, مـــن المـــواد واآلالت واألجهـــزة والمعـــدات والخدمـــات 
واألعمـــال اإلنشـــائية بالكميـــات والنوعيـــات المطلوبـــة، وفـــي الوقـــت المحـــدد وبالســـعر المناســـب وحســـب 

ـــك. ـــح واألنظمـــة الصـــادرة بذل ـــق اللوائ ـــة، وتطبي ـــح الخاصـــة بنظـــام المشـــتريات الحكومي األنظمـــة واللوائ

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام اإلدارة العامة عن تنفيذ األنظمة والسياسات الخاصة بالمشتريات والمنافسات.

2. إعـــداد خطـــة عمل يتـــم من خاللها تحديـــد احتياجات الجامعة مـــن االجهزة والتجهيزات عبـــر تعميم داخلي 
لجميـــع الوحدات في الجامعـــة، ومتابعة تنفيذها.

3. إعـــداد مشـــروع الميزانيـــة فيما يتعلق بـــاإلدارة واالحتياجات الجامعيـــة من األجهزة والتجهيـــزات المكتبية 
ضمن خطـــة عمل.

4. العمل على تطوير إدارة المشتريات والمنافسات بالجامعة وتسهيل إجراءاتها.
5. اإلشراف على برنامج التدريب الخاصة بموظفي اإلدارة ومتابعة تنفيذها.

6. اإلشراف على إجراءات تطبيق األنظمة واللوائح الخاصة بطبيعة عمل اإلدارة.
7. التوجيه بتشكيل اللجان الخاصة بموضوعي المشتريات والمنافسات.
8. تقديم تقارير دورية وسنوية عن أوضاع اإلدارة في الجامعة بالجامعة.

9. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
10. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات اإلدارة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطاب الصادرة عن مهام عمله من مخاطبات للجهات ذوي العالقة

2. إصدار القرارات الخاصة بالمنافسات والمشتريات بناء على موافقة الجهات المعنية وفق األنظمة.
3. اتخاذ إجراءات متابعة تنفيذ المشتريات والمنافسات.

4. الطلب بالحصول على عروض للمشتريات من جميع عمالء الجامعة لغايات طرح العطاءات.
5. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق األنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة للمشتريات والمنافسات

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة للمشتريات والمنافسات
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
-1وكيـــل الجامعـــة. 2 - مديـــر عـــام إدارة الشـــؤون الماليـــة واإلداريـــة. 3. وزارة الماليـــة. 4. عمـــالء الجامعة 

والمنافسات.  المشـــتريات 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في المشتريات واللوازم والعطاءات.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باألنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- المام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي مجـــال الشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة والشـــؤون العامـــة، 
مـــن خـــالل تحقيـــق اســـتثمار المرافـــق والمنشـــآت الجامعيـــة، وزيـــادة الكفـــاءة الداخليـــة لقطاعـــات الجامعـــة، 
وتطويـــر التنظيـــم اإلداري واإلجـــراءات اإلداريـــة فـــي الكليـــات والعمـــادات، وتحســـين نظـــام المكافـــآت 

والحوافـــز فـــي الكليـــات والعمـــادات، وتتولـــى اإلشـــراف علـــى الوحـــدات التنظيميـــة التابعـــة لـــه.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعة عن تنفيـــذ اللوائـــح واألنظمة المعتمدة فـــي مجاالت الشـــؤون اإلدارية 

والماليـــة والشـــؤون العامـــة وتحقيق األهـــداف المحددة لها.
2. تنظيم وتطوير العمل اإلداري والمالي والفني بإدارة الجامعة.

3. إعداد الرد على استفسارات وتساؤالت األجهزة المختصة بالدولة فيما يتعلق بمجال عمله.
4. إعداد تقرير سنوي عن الشؤون اإلدارية والمالية والفنية ورفعه لوكيل الجامعة.

5. االشتراك في لجنة إعداد وتوزيع الميزانية.
6. إعداد برامج تطوير الشؤون العامة.
7. وضع خطة تطوير موظفي اإلدارة.

8. إعداد مشروع الميزانية الخاصة باإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
9. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطاب الصادرة عن مهام عمله من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

2. التوقيع على مسيرات الرواتب والمكافآت والبدالالت والتعويضات.
3. التوقيع على الشيكات بالمبالغ الواقعة ضمن صالحياته.

4. توقيع الجزاءات اإلدارية على الموظفين اإلداريين من المرتبة الســـابعة فما دون وجميع المســـتخدمين 
األنظمة  وفق  والعمال 

5. التوصية بإيفاد منسوبي اإلدارة للدراسة أو التدريب داخل أو خارج المملكة. 
6. األذن بالصرف من المستودعات والتوقيع على أوامر اإلدخال واإلخراج.

7. التأكد من إكتمال إجراءات استالم األجهزة العلمية والمواد الكيماوية ومحاضر لجان البيع.
8. اقتراح مدراء اإلدارات التنفيذية التابعة لإلدارة العامة.

9. ممارسة الصالحيات اإلدارية والمالية المرفقة بتوصيف الوظائف.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية
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10. الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه بموجـــب قـــرار تفويـــض مـــن رئيـــس الجامعـــة او وكيـــل الجامعـــة ببعض 
له. صالحياتهمـــا 

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة. 2 - موظفي الجامعة ذوي العالقة. 3. وزارة الخدمة المدنية. 4. وزارة المالية 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )8( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط االستراتيجي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- اإللمام باألنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل.
- اإللمام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة فنيـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي مجـــال التجهيـــزات، مـــن حيـــث دراســـة احتيـــاج الجامعـــة 
مـــن أجهـــزة وتجهيـــزات والمشـــاركة مـــع الكليـــات والعمـــادات واإلدارات العامـــة فـــي وضـــع خطـــة مرجعيـــة 
ـــم  ـــة، وتقدي ـــزات المطلوب ـــاث واألجهـــزة والتجهي ـــوازم واألث ـــواع المســـتلزمات والمســـتهلكات والل ـــد أن لتحدي
الســـبل الكفيلـــة بالمحافظـــة عليهـــا، وضـــع اآلليـــات الالزمـــة لتأمينهـــا و صيانتهـــا لألســـتخدام االمثـــل، 

وتطبيـــق اللوائـــح واألنظمـــة الصـــادرة بذلـــك.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعة عـــن تنفيذ السياســـات والبرامـــج المعتمدة فـــي مجال توفير الوســـائل 
التعليميـــة وتحقيـــق األهداف المحـــددة والتجهيـــزات المعملية والمخبريـــة من أثاث ومســـتهلكات ولوازم.
2. متابعـــة التطـــورات الحديثـــة في مجـــال التجهيـــزات المعملية والمخبريـــة من أثاث ومســـتهلكات ولوازم 

تجهيـــزات الوســـائل التعليميـــة واالســـتفادة منها في تدعيم مســـتوى هذه الخدمـــة بالجامعة.
3. العمل على تطوير الخدمات المقدمة في مجال الدعم التعليمي.

4. إعداد مشروع الميزانية والخطة الخمسية بالتنسيق مع العمادات والكليات المعنية.
5. إعـــداد تقرير دوري وســـنوي عن اإلنجازات التـــي تحققت في مجال تجهيزات خدمات الوســـائل التعليمية 

بالجامعة ورفعه إلـــى وكيل الجامعة.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذات العالقة.

2. اتخاذ االجراءات الخاصة بتحديد مصادر االجهزة والمواد التعليمية والعمل على دراستها وتقييمها.
3. اتخاذ قرارات تأمين االجهزة والمواد التعليمية المطلوبة من كليات الجامعة من المصادر المختلفة.

4. إقرار برامج البث التلفزيوني لقسم الطالبات واإلشراف على تنفيذها.
5. إقرار انتاج افالم البث التلفزيوني لقسم الطالبات واإلشراف على تنفيذها.

6. إقرار انتاج افالم تعليمية بالتنسيق مع الكليات المعنية لخدمة الطالب والطالبات.
7. التعميد بإعداد واخراج وتسجيل المناسبات الجامعية المختلفة.

8. اإلشراف على إعداد واخراج وتسجيل المناسبات الجامعية المختلفة.
9. اإلشراف على إعداد الفهارس والكتالوجات الخاصة بالوسائل والمواد التعليمية.

10. إقرار نظام االعارة للوسائل والمواد التعليمية، واتخاذ اجراءات حفظ الوسائل التعليمية وصيانتها.
11. تأمين احتياجات اإلدارة من االدوات والمواد الالزمة للعمل.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة للتجهيزات

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة للتجهيزات
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12. يمارس الصالحيات االدارية والمالية وفق النموذج المرفق بتوصيف الوظائف.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.-وكيـــل الجامعـــة. 2 - مدير عام إدارة الشـــؤون اإلدارية والمالية. 3. موظفـــي الجامعة. 4. عمالء الجامعة 

فيمـــا يخص التجهيزات العامة والوســـائل التعليمية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في معايير الجودة في التجهيزات المكتبية والفصول الدراسية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على فهم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في مجال الوسائل التعليمية.

- مهارة تنمية القدرات العاملة على التطوير واالبتكار.
- قدرة على التصور واالبداع الفني.

- اإللمـــام باألنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي إدارة منظومـــة األمـــن والســـالمة والصحـــة المهنيـــة فـــي 
ـــة  ـــر الجـــودة ألمـــن وســـالمة وصحـــة الجامعـــة ومنســـوبيها وزائريهـــا واالســـتمرار بمواكب ـــق أعلـــى معايي تحقي
ـــع لهـــا، ومـــا يضمـــن المحافظـــة  ـــر الـــذي مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى أمـــن الجامعـــة ومـــا يتب ـــة والتطوي الحداث
علـــى دوام واســـتمرار ســـالمة وصحـــة موظفيهـــا وطالبهـــا وزائريهـــا وتطبيـــق اللوائـــح واألنظمـــة الصـــادرة 

بذلـــك.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل الجامعـــة عـــن تنفيـــذ السياســـات والبرامج الخاصـــة بـــاإلدارة وتحقيـــق األهداف 

لها. المحـــددة 
2. إدارة جميع عمليات األمن والسالمة بما يحقق الوقاية من الحوادث ومعالجتها وتالفي حدوثها.

3. اقتـــراح النظـــم الخاصـــة باألمـــن والســـالمة والعمـــل علـــى تنفيذهـــا وتطويرهـــا بمـــا يناســـبها مـــع 
تطويراألحـــداث والتنســـيق فـــي ذلـــك مـــع الجهـــات اآلمنيـــة ذوي العالقـــة.

4. اإلشراف الفني على أقسام األمن والسالمة بالوحدات التابعة للجامعة في المناطق.
5. التنسيق المستمر مع الجهات األمنية وتنفيذ التعليمات المحددة في حاالت الطوارئ وغيرها.

6. إعداد خطة طوارئ للجامعة ومنشئاتها والعمل على استكمال تجهيزاتها.
7. العمل على تدريب منسوبي الجامعة على تنفيذ خطة الطوارئ.

8. اإلشـــراف علـــى ورديـــات األمـــن والحراســـة علـــى مـــدار األربعة والعشـــرين ســـاعة بما في ذلـــك أيام 
واألجازات. العطـــالت 

9. اإلشراف على عملية دخول وخروج السيارات للجامع، وأعمال تنظيم المواقف.
10. التوجيه بخصوص عمال وموظفي الشركات والمؤسسات العاملة داخل الجامعة والرقابة عليهم.

11. التوجيه بخصوص حماية مباني الجامعة وملحقاتها وممتلكاتها بالمراقبة المستمرة.
12. اإلشـــراف على اســـتالم وتســـليم األشـــياء المفقودة أو الضائعة ألصحابها بعد تســـجيلها في ســـجل 

خاص.
13. اإلشـــراف علـــى اســـتخدام األجهـــزة الحديثـــة لإلنذار ووســـائل اإلطفـــاء، واالطالع المســـتمر على ما 

يســـتجد في هـــذا المجـــال لتطوير هـــذه النظم 
14. اإلشراف على عملية إطفاء الحرائق واإلسعافات األولية بعد االتصال بأقرب مركز للدفاع المدني.

15. القيـــام بأعمـــال التدريـــب المســـتمر لمنســـوبي اإلدارة والتنســـيق في ذلـــك مع جهـــات التدريب خارج 
الجامعة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة والصحة المهنية 

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة لألمن والسالمة والصحة المهنية 



367

16. التوجيـــه للمعنييـــن فـــي اإلدارة بضـــرورة التأكـــد من اســـتمرار ســـالمة أجهـــزة اإلطفـــاء والتمديدات 
الكهربائيـــة والمحـــوالت وســـالمة المبانـــي وكذلـــك مانعـــات الصواعق.

17. تقديم المعلومات الالزمة عن ميزانية أعمال األمن والسالمة ورفعها إلدارة الميزانية.
18. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

19. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات اإلدارة.

� الصالحيات:
1. مخاطبة الجهات األمنية ذات العالقة بالمنطقة الشرقية فيما يخص نطاق عمله.

2. ممارسة الصالحيات اإلدارية و المالية في حدود صالحياته المحددة له.
3. التوقيع على الخطاب الصادرة عن مهام عملها من مخاطبات للجهات ذوي العالقة.

4. التوجيـــه بأتباع نظام أمني دقيق خـــاص باألقفال والمفاتيح الخاصة بأجهزة المعلومات والمســـتودعات 
والغرف.

5. التوجيـــه بالقيام بســـحب الســـيارات التـــي تقف في األماكـــن الممنوعة أو غير المخصصة أو المشـــتبه 
. فيها

6. العمـــل علـــى حـــل المشـــاجرات أو األحـــداث التـــي تقع داخـــل الجامعـــة وإحالتهـــا للجهـــة المختصة عند 
اللزوم.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيل الجامعة. 2 -موظفي الجامعة. 3. عمالء الجامعة فيما يخص السالمة العامة واألمن. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريـــب: دورات متقدمـــة فـــي التخصـــص الوظيفـــي )فيمـــا يخـــص إدارة األمـــن اوالســـالمة اوالصحـــة 

المهنيـــة(
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- مهارة التخطيط والتنظيم والمتابعة.
- إلمام تام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.

- إلمام بأساليب التدريب األكثر فعالية.
- اإللمـــام باألنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 

بشـــكل عـــام.
- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.

- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي مجـــال العالقـــات العامـــة واإلعـــالم، مـــن خـــالل التعريـــف 
ـــا  ـــة عنه ـــاء صـــورة إيجابي ـــة المجتمـــع، والســـعي لبن ـــة فـــي خدم ـــة والبحثي ـــة ورســـالتها األكاديمي ـــدور الجامع ب
فـــي المجتمـــع المحلـــي، والتفاعـــل مـــع المجتمـــع وتلبيـــة إحتياجاتـــه مـــن حيـــث تزويـــده بكافـــة المعلومـــات 
والحقائـــق واإلحصائيـــات، والتواصـــل مـــع وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة للتعريـــف برســـالة الجامعـــة وأهدافهـــا، 
وشـــرح البيانـــات التـــي تقـــوم بوضعهـــا، ومـــا تحققـــه مـــن مزايـــا، كمـــا تتولـــى اإلشـــراف علـــى األقســـام 

ـــا.  التابعـــة له

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيس الجامعة عـــن إيجاد عالقات طبية بيـــن الجامعة وقطاعات الجمهـــور المختلفة التي 

يتعامل معها فـــي الداخل والخارج.
2. استخدام وسائل االتصال العام لتوضيح رسالة الجامعة وأهدافها.

3. إعطـــاء فكـــرة جيدة عـــن الجامعة لضيوفهـــا والجهـــات لضيوفها والجهـــات المختلفة التـــي تتعامل معها 
في الداخـــل والخارج وكســـب الثقة واالحتـــرام لها.
4. تقديم تقرير سنوي عن نشاط العالقات العامة.

5. التنسيق مع المؤسسات والدوائر الرسمية لخدمة أهداف الجامعة والتعريف بنشاطاتها.
6. التعريف بالجامعة ودورها من خالل الندوات والمحاضرات ووسائل اإلعالم.

7. اإلشراف على تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجامعة.
8. تنظيـــم وتوطيـــد العالقة بين الجامعة ومراكـــز المعلومات الوطنية للتعاون علـــى تنفيذ األعمال الالزمة 

ضمـــن إطار نظام المعلومـــات الوطني بما في ذلك تحديد المســـؤوليات
9. إعداد الكتيبات والنشرات وبرامج التعريف بالجامعة وأوجه النشاط فيها.

10. تجميع المعلومات التاريخية في الجامعة وحفظها وتنظيم األرشيف الخاص بذلك.
11. تنظيم إقامة الحفالت واإلشراف على إعدادها واإلعالم عنها.

� الصالحيات:
1. إصدار النشرات والتقارير التي توثق عمل الجامعة وأنشطتها.

2. االتصال مع وسائل اإلعالم المختلفة لنشر أخبار الجامعة.
3. متابعة وسائل اإلعالم لرصد األخبار التي تهم الجامعة وتوثيقها.

4. تزويد وسائل االعالم بالمعلومات عن الجامعة وبرامجها وخططها، ونشاطاتها المختلفة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
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5. متابعـــة مـــا ينشـــر أو يذاع أو يعرض في وســـائل اإلعالم عـــن الجامعة، وتزويد جهـــات االختصاص بها، 
والتنســـيق فيما يتعلـــق بإبداء وجهة نظـــر الجامعة تجاهها.

6. إرسال الدعوات الخاصة بالمحاضرات والندوات والمؤتمرات التي تعقد في الجامعة.
7. اســـتقبال ضيوف الجامعـــة وزوارها وإعداد برامج زيارتهم وإجراء الترتيبـــات الخاصة بإقامتهم وتنقالتهم 

وسفرهم.
8. اتخـــاذ اإلجـــراءات الخاصـــة بتأشـــيرات الدخول وصـــرف تذاكر الســـفر لضيـــوف وزوار الجامعـــة، وتعميد 

الفنـــادق بإســـكانهم وإعاشـــتهم وتمديـــد مـــده إقامتهم وفقـــا لألنظمة.
9. إعـــداد وتجهيز قاعات المحاضرات والندوات والمؤتمرات العامة بالتنســـيق مع مركز الوســـائل التعليمية 

األخرى. المعنية  والجهات 
10. االتصال المباشر باألجهزة المختلفة فيما يدخل في اختصاصه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيـــل الجامعـــة. 3. موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقـــة. 4. مؤسســـات ذوي عالقة 

العامة.  بالعالقـــات 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في العالقات العامة واالعالم.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على الحوار واحتواء متلقي الخدمة.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على التفاوض واإلقناع.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص العالقات العامة واالعالم.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة فنيـــة تتبـــع رئيـــس الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي اإلشـــراف علـــى مشـــاريع المدينـــة الجامعـــة، و 
ــكان،  ــاعدة واألسـ ــة والمسـ ــي األكاديميـ ــاملة المبانـ ــدة شـ ــروعات الجديـ ــذ المشـ ــم وتنفيـ ــة التصاميـ متابعـ

ــاريع. ــة بتلـــك المشـ ــارية والمقاوليـــن ذوي العالقـ ــال المكاتـــب االستشـ ــة أعمـ ومتابعـ

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعـــة عن تنفيـــذ السياســـات والبرامـــج الخاصة بمشـــاريع المدينـــة الجامعية 

المحـــددة لها. وتحقيق األهـــداف 
2. العمـــل علـــى تحديـــث وتطويـــر آليات وأســـاليب اإلشـــراف علـــى مشـــاريع المدينـــة الجامعيـــة، إلنهاء 

المشـــروع وفـــق األصـــول الهندســـية والمواصفـــات والبرامـــج الزمنيـــة المحـــددة له.
3. وضـــع البرامـــج والخطـــط التنفيذيـــة اإلشـــرافية الهادفة إلنهـــاء مراحل المشـــروعات لتحقيـــق األهداف 

للجامعة. العامـــة 
4. تنفيـــذ التوجيهـــات والقـــرارات والتعليمـــات الصـــادرة من رئيـــس الجامعـــة او وكيل الجامعـــة فيما يخص 

الجامعية. المدينة  مشـــاريع 
5. اإلشـــتراك فـــي وضـــع شـــروط ومواصفات بنـــود عقـــود المشـــاريع الخاصة بتنفيـــذ مشـــاريع المدينة 

معية. لجا ا
6. اإلشـــراف والمتابعة على تطبيق وتنفيذ التصميمات والرســـومات الهندسية وفقًا لألصول المعمارية، 

والتدقيق الجيد في الســـلبيات إن وجدت وســـرعة معالجتها مع اإلستشاري والمقاول.
7. الرفـــع بالتوصيـــات وتقديـــم التوجيهـــات التـــي تراهـــا اإلدارة فـــي صالـــح المشـــروع وعرضهـــا علـــى 

اإلستشـــاريين و المقاوليـــن لبيـــان الـــرأي.
8. التنسيق مع ذوي العالقة لتطبيق معايير الجودة في األداء والتنقيذ.

9. ترشـــيح منســـوبي اإلدارة للحصـــول علـــى برامـــج ودورات تدريبية فـــي تخصصاتهم لصقـــل مهاراتهم 
وخبرتهم.

10. إعداد التقارير الدورية الفنية واإلدارية عن حركة سير تنفيذ المشاريع.

� الصالحيات:
1. وضع البرامج الزمنية الخاصة بكل مشروع من مشاريع المدينة الجامعية، والتكلفة المترتبة عليها.

2. اتخـــاذ االجـــراءات الخاصة باإلعالن عن طلب العطاءات الخاصة بمشـــروعات المدينة الجامعية واســـتقبال 
الطلبات والمشـــاركة باإلشـــراف على اللجان المشكلة لدراستها.

3. االشتراك في لجان المنافسات والممارسات والترسية الخاصة بمشاريع المدينة الجامعية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة المدينة الجامعية

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة المدينة الجامعية
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4. التوصية باعتماد مقاولين واستشاريين.
5. اية قرارات صادرة من معالي رئيس الجامعة بخصوص منح صالحيات له.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيس الجامعة. 2. وكيل الجامعة. 3. ادارات الجامعة. 4. عمالء الجامعة فيما يخص المشاريع الجامعية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- مهارة التخطيط والتنظيم والمتابعة.

- المعرفة واإلطالع عى كل حديث في مجال التخطيط والمدن الجامعية.
- الشخصية القوية الموضوعية وذوي البعد الشمولي المتكامل.

- مهارة التدقيق واتخاذ القرارات.
- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح المنظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 

بشـــكل عـــام.
- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.

- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــات  ــال الخدمـ ــه فـــي مجـ ــة، وتعاونـ ــات العامـ ــاريع والخدمـ ــة للمشـ ــر اإلدارة العامـ ــع مديـ ــة تتبـ ــة إداريـ وظيفـ
ــكان  ــر إسـ ــن خـــالل توفيـ ــة مـ ــالة الجامعـ ــة ورسـ ــق رؤيـ ــا فـــي تحقيـ ــز دورهـ ــل علـــى تعزيـ ــاندة، وتعمـ المسـ
لمنســـوبيها وتأميـــن وســـائل النقـــل لهـــم لغايـــات قضـــاء المهـــام الرســـمية علـــى أكمـــل وجـــه، واالهتمـــام 

ــا. ــة فيهـ ــز الترفيهيـ ــروع وإدارة المراكـ ــات الفـ ــة وكليـ ــة المبانـــي الجامعيـ بنظافـ

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مدير اإلدارة العامة للمشـــاريع والخدمات العامـــة عن الخدمات المســـاندة التي تتطلبها 

الجامعة. منشآت 
2. اإلشراف على بقاء بيئة الجامعة نظيفة وتطوير العمل فيها.

3. اإلشـــراف علـــى إدارة مجمعـــات المدينـــة الســـكنية، وتوفيـــر الخدمـــات العامـــة فيها، ودراســـة وتنفيذ 
األعمـــال اإلضافيـــة فيها.

4. اإلشراف على أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية، وتشغيل ورشة صيانة السيارات والمعدات.
5. التفتيش الدوري على مرافق المدينة للتأكد من سالمتها.

6. اإلشراف على إستقبال طلبات اإلسكان، وتسليم السكن للمستفيد.
7. اإلشـــراف علـــى تحصيـــل رســـوم الخدمـــات وايجـــارات الوحدات الســـكنية بالتنســـيق مـــع اإلدارات ذوي 

لعالقة.  ا
8. اإلشراف على عملية توفير السائقين والمراسلين والمستخدمين. 

9. اإلشـــراف علـــى توفيـــر مـــواد وأدوات الضيافة، وتنظيم إســـتخدام ســـيارات الحركة، مـــع توفير الوقود 
والمحروقـــات لها. 

10. اإلشراف على المحافظة على سيارات الحركة بحالة تشغيلية جيدة، ومتابعة تجديد رخص سيرها. 
11. إعداد مشروع الميزانية الخاصة باإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
12. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

� الصالحيات:
1. التوجيه بإجراء أعمال الصيانة لشبكات المياه والكهرباء والقيام بأعمال التمديدات واستبدال التالف.

2. اعتماد التقارير الخاصة بتنفيذ مقاولي الصيانة ألعمالهم.
3. االتفـــاق مـــع العمـــال أو الفنييـــن ممـــن يتطلب العمـــل اســـتخدامهم ألغـــراض طارئه وباألجـــر اليومي 

وصـــرف اســـتحقاقاتهم وفـــق األنظمة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة الخدمات المساندة 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة الخدمات المساندة 
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4. تأمين األدوات الالزمة لصيانة السيارات والمعدات واآلالت واألجهزة وفق األنظمة.
5. اعتماد جهة االصالح والمبلغ الالزم لذلك فيما ال يكون بمقدور ورشة الجامعة عمله.

6. صرف المحروقات الالزمة لتسيير السيارات.
7. إصدار القرارات الخاصة بإدارة الحركة وفق األنظمة.

8. اصدار اوامر الحركة والصيانة وفق اإلجراءات اإلدارية والمالية.
9. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة. 2. مديـــر اإلدارة العامة للمشـــاريع والخدمات العامـــة. 3. موظفي الجامعـــة. 4. عمالء 

الجامعة فيمـــا ذوي العالقة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في التخطيط االستراتيجي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.



374

دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة اداريـــة فنيـــة تتبـــع مديـــر اإلدارة العامـــة للمشـــاريع والخدمـــات العامـــة، وتعاونـــه فـــي توفيـــر خدمـــات 
التشـــغيل والصيانـــة وهندســـة المبانـــي والمعـــدات واألجهـــزة لكافـــة مبانـــي الجامعـــة، وتوفيـــر كافـــة 
ــؤدي  ــث تـ ــام بحيـ ــواد خـ ــاء ومـ ــاء وكهربـ ــن مـ ــة مـ ــي الجامعـ ــن مبانـ ــا وتأميـ ــغيلها وصيانتهـ ــتلزمات تشـ مسـ

ــة. ــاءة الالزمـ ــا بالكفـ مهمتهـ

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مديـــر اإلدارة العامة للمشـــاريع والخدمـــات العامة عـــن أعمال التشـــغيل والصيانة التي 

الجامعة. تتطلبها منشـــآت 
2. اإلشراف على ورش الصيانة وتطوير العمل فيها.

3. حفظ الخرائط الخاصة بشبكات المياه والكهرباء والتلفونات وضمان استمرارية تشغيلها وصيانتها.
4. تقديم تقرير سنوي عن نشاط إدارة الشؤون العامة واحتياجاتها.

5. تنظيم عملية دخول السيارات إلى الجامعة ورفوفها داخل الحرم الجامعي.
6. اإلشراف على إعداد وتجهيز السيارات الالزمة لضيوف الجامعة والرحالت المعتمدة.
7. توفير وسائل األمن والسالمة بالجامعة وإعداد القوى البشرية الالزمة الستخدامها.

8. تركيـــب وصيانـــة واصـــالح أجهـــزة التبريـــد والتدفئة فـــي المنشـــآت الجامعيـــة والتـــى ال تغطيها عقود 
الصيانـــة واعتمـــاد اســـتبدال التالـــف بعد تقريـــر الحالة.

9. نقل وصيانة التلفونات في الجامعة.
10. اتخاذ االجراءات الخاصة بأعمال وخدمات الصيانة لجميع قطاعات الجامعة المختلفة.

11. اســـتالم وتســـليم الســـيارات وتوزيعهـــا بين الســـائقين حســـب مقتضيـــات العمل والمحافظـــة عليها 
. نتها وصيا

� الصالحيات:
1. اتخاذ االجراءات الخاصة بترميم المنشآت الجامعية بناء على طلب الجهات المختلفة.

2. التوجيه بإجراء أعمال الصيانة لشبكات المياه والكهرباء والقيام بأعمال التمديدات واستبدال التالف.
3. اعتماد التقارير الخاصة بتنفيذ مقاولي الصيانة ألعمالهم.

4. االتفـــاق مـــع العمـــال أو الفنييـــن ممـــن يتطلب العمـــل اســـتخدامهم ألغـــراض طارئه وباألجـــر اليومي 
وصـــرف اســـتحقاقاتهم وفـــق األنظمة.

5. تأمين األدوات الالزمة لصيانة السيارات والمعدات واآلالت واألجهزة وفق األنظمة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة التشغيل والصيانة 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة التشغيل والصيانة 
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6. اعتماد جهة االصالح والمبلغ الالزم لذلك فيما ال يكون بمقدور ورشة الجامعة عمله.
7. صرف المحروقات الالزمة لتسيير السيارات.

8. إصدار القرارات الخاصة بإدارة الحركة وفق األنظمة.
9. اصدار اوامر الحركة والصيانة وفق اإلجراءات اإلدارية والمالية.

10. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة. 2 - مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمشـــاريع والخدمات العامـــة. 3. موظفـــي الجامعة. 4. 

عمـــالء الجامعـــة ذوي العالقة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة فيما يخص التشغيل والصيانة وهندسة المباني.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة فنيـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة الدراســـات العليـــا، وتعاونـــه فـــي مجـــال االبتعـــاث الداخلـــي 
والخارجـــي، وفـــق أســـس ولوائـــح وانظمـــة الجامعـــة، لتحقيـــق مخرجـــات نوعيـــة، تعمـــل علـــى ســـد االحتيـــاج 

مـــن التخصصـــات المطلوبـــة، وتتولـــى اإلدارة اإلشـــراف علـــى األقســـام التابعـــة لهـــا. 

� المهـــــام:
1. العمـــل علـــى ابتعاث المعيديـــن والمحاضرين والتمديد لهـــم أو إنهاء بعثاتهم حســـب االنظمة واللوائح 

بها. المعمول 
2. دراســـة طلبـــات المبتعثيـــن و التوصيـــة بالموافقـــة علـــى تغييـــر المبتعث لتخصصـــه أو جامعتـــه أو بلد 

الدراســـة حســـب ما تـــم رفعه من القســـم.
3. النظـــر بالطلبـــات المقدمـــة مـــن المبتعثيـــن ولتوصيـــة بإيقـــاف مخصصات المبتعث حســـب االســـس 

واللوائـــح واالنظمـــة المعمـــول بها.
4. متابعـــة أوضـــاع المبتعثيـــن وذلك مـــن خالل رفـــع تقرير لعميد الدراســـات العليـــا بحالة مبتعثـــي الكلية 

المتعثريـــن في دراســـتهم بعـــد مضي مدة مـــن الزمن.
5. إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث في الكلية يتم رفعه لعميد الدراسات العليا.

6. التهيئة إلعداد رحالت علمية للمبتعثين والتوصية بالموافقة عليها. 

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي اإلدارة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان اإلدارة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفي اإلدارة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. يستمد صالحياته االدارية والمالية من وكيل الدراسات العليا وفق قرارات معتمدة.

6. إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في اإلدارة وفقًا لألنظمة واللوائح.
7. ينوب عن وكيل الدراسات العليا في غيابه.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي. 2. عميد عمادة الدراســـات العليا. 3. موظفي الجامعة 

ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التعليم العالي المحلية واالقليمية والدولية. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة البعثات الخارجية

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة البعثات الخارجية
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب:دورات متقدمة فيما يخص البعثات الخارجية والتعاون الدولي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية لإلدارة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون اإلدارة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة فنيـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة الدراســـات العليـــا، وتعاونـــه فـــي رعايـــة الطـــالب الوافديـــن الحاصليـــن 
علـــى منـــح دراســـية والتواصـــل معهـــم و متابعتهـــم، فـــي إطـــار مـــن القيـــم الوظيفيـــة و معايـــر الجـــودة و 
ـــوات االستشـــارية، والمتابعـــة،  ـــة و القن ـــر الخدمـــات االلكتروني ـــادة فـــي األداء مـــن خـــالل تطوي ـــز و الري التمي

وتتولـــى اإلدارة اإلشـــراف علـــى األقســـام التابعـــة لهـــا. 

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميـــد عمـــادة الدراســـات العليـــا عـــن جميـــع برامج ونشـــاطات العمـــل فـــي إدارة المنح 

الخارجيـــة والتشـــريعات المتعلقـــة بها.
2. العمل على دعم برامج البعثات الخارجية والمنح والدورات الدراسية واالتصال العلمي. 

3. العمل على اعداد خطط عمل لإلدارة تسير نحو التقدم والتميز والريادة في رعاية الطالب الوافدين.
4. اإلشراف على عملية ترشيح واختيار المنح وفق اسس ولوائح معمول بها.

5. اإلشراف على عملية متابعة ورعاية طالب المنح الخارجية والداخلية، وتقديم تقرير شهري بذلك.
6. اإلشراف على أقسام اإلدارة ومتابعة إنجازاتهم الشهرية وفق خطط العمل المقدمة.

7. إعـــداد تقريـــر ســـنوي مفصـــل عـــن وضع الطـــالب الممنوحيـــن دراســـيا ووضح حلـــول للمشـــاكل التي 
جههم. توا

8. التهيئة إلعداد رحل علمية للمبتعثين والتوصية بالموافقة عليها. 

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي اإلدارة التابعين له.
3. المشاركة باعداد اسس ومعايير شفافة وعادلة للمفاضلة بأختيار طالب المنح الدراسية

4. البحـــث عـــن داعميـــن لبرنامـــج المنح الدراســـية، ضمـــن اتفاقيـــات ثقافية، وصنـــدوق دعم برامـــج المنح 
ية لخير ا

5. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان اإلدارة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.
6. يستمد صالحياته االدارية والمالية من وكيل الدراسات العليا وفق قرارات معتمدة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحث العلمي. 2. عميد عمادة الدراســـات العليا. 3. موظفي الجامعة 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة المنح الخارجية

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة المنح الخارجية
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ذوي العالقة. 4.مؤسســـات التعليم العالي المحلية واالقليميـــة والدولية ومكاتب الخدمات الجامعية.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة دكتوراه في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال المنح الخارجية ورعاية شؤون الوافدين

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية لإلدارة. 

- القدرة على ايجاد بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون اإلدارة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة قانونيـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي، وتعاونـــه فـــي مجـــال حمايـــة 
الملكيـــة الفكريـــة، مـــن خـــالل ضبـــط المخالفـــات، وتـــرأس اللجنـــة المكلفـــة بزيـــارة المؤسســـات العلميـــة التـــي 
تســـتخدم المصنفـــات الفكريـــة الصـــادرة عـــن الجامعـــة فـــي أنشـــطتها والتحقيـــق فيهـــا، ويكـــون لـــه صفـــة 
الضبـــط القضائـــي، وتحريـــز أي أدلـــة ثبوتيـــة. واعـــداد وتحديـــد الالئحـــة التنفيذيـــة واإلجـــراءات والقواعـــد التـــي 

تلـــزم تلـــك المؤسســـات باحتـــرام حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة لمؤلفـــات الجامعـــة.

� المهـــــام:
1. إبداء الرأي القانوني في كافة القضايا الخاصة بحماية الملكية الفكرية التي تطلب في الجامعة.

2. تقديم كافة االقتراحات والدراسات الهادفة إلى حماية الملكية الفكرية ذوي العالقة بعمل الجامعة.
3. دراســـة القضايـــا المرفوعـــة لدى المحاكـــم أو أية جهات قضائية بالتشـــارك مع إدارة الشـــؤون القانونية، 
وتقديـــم الـــردود األصوليـــة عليهـــا، وتزويـــد النيابـــة العامـــة اإلداريـــة بجميـــع األدلـــة واألســـانيد القانونية 

المتعلقـــة بهـــذه القضايا.
4. تقديـــم المقترحـــات الهادفة إلى تحديث حقوق حمايـــة الملكية الفكرية الخاصـــة بالجامعة من خالل اجراء 

الدراسات ذوي العالقة.
5. المشاركة في أية جهود تهدف إلى تحديث آليات وأسس حماية الملكية الفكرية.

6. اإلشـــراف علـــى جمع وتنظيم وفهرســـة جميـــع المؤلفات الصـــادرة عن الجامعة ســـواء كانـــت علمية أو 
اقتصاديـــة أو صناعيـــة أو مؤلفـــات انســـانية ذوي عالقـــة بالجامعة بحيث يســـهل الرجوع إليها عنـــد الحاجة.
7. المشـــاركة فـــي أعمـــال اللجـــان ذوي العالقة بالعمل، وأية مهـــام أخرى يكلف بها من قبـــل اإلدارة العليا 

في مجـــال العمل.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي اإلدارة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان اإلدارة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. تقييم أداء موظفي اإلدارة التابعين له وفق التنظيم اإلداري.
5. يســـتمد صالحياتـــه االداريـــة والمالية من وكيل الجامعة للدراســـات العليا والبحـــث العلمي وفق قرارات 

معتمدة وضمـــن مهام عمله.
6. إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في اإلدارة وفقًا لألنظمة واللوائح.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة حماية الملكية الفكرية

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة حماية الملكية الفكرية
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدراســـات العليـــا والبحث العلمـــي. 2. إدارة الشـــؤون القانونيـــة. 3. المحاكم والجهات 

القضائيـــة. 4.مؤسســـات التعليـــم العالي المحليـــة واالقليمية والدوليـــة ذوي العالقـــة بطبيعة عمله.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير في مجال التخصص الوظيفي أو القانون.

ــة  ــال التخصـــص الوظيفـــي )الملكيـ ــنوات فـــي مجـ ــة ال تقـــل عـــن )5( سـ ــرة عمليـ ــة: خبـ ــرات العمليـ • الخبـ
ــراع( ــراءة االختـ ــة وبـ الفكريـ

• التدريب: دورات متقدمة في مجال حقوق الملكية الفكرية أو براءة االختراع أو القانون.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية لإلدارة. 
- مهاره عالية في اإلشراف والتخطيط االستراتيجي 

- قدره عالية على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية والتوجيه والتحليل المنطقي
- معرفه تامه في التشريعات والقوانين واألنظمة
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون اإلدارة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة فنيـــة تتبـــع مديـــر اإلدارة العامـــة للشـــؤون االداريـــة والماليـــة، وتعاونـــه فـــي إدارة أمـــالك 
ـــح  ـــي تخصهـــا وفـــق األســـس واللوائ ـــة الت ـــة والفني ـــراءات االداري ـــع االج ـــى متابعـــة جمي الجامعـــة، وتعمـــل عل

واألنظمـــة المعمـــول بهـــا بهـــذا الخصـــوص، وتتولـــى اإلدارة اإلشـــراف علـــى األقســـام التابعـــة لهـــا. 

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مديـــر اإلدارة العامة للشـــؤون االداريـــة والمالية عـــن إدارة أمالك الجامعـــة، وفق لوائح 

ونظـــام الجامعة.
2. اإلشـــراف علـــى إدارة أمـــالك الجامعـــة بحفـــظ جميـــع األوراق والمــــستندات الـــــشرعية المتعلقة بتلك 

االمالك.
3. إجراء الدراسات التي تمكن اإلدارة من متابعة امالك الجامعة وأستثمارها.

4. تقديم المقترحات واالستشارات حول إجراءات العمل في اإلدارة.
5. التعاون مع اإلدارات األخرى واالستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال تطوير وتنظيم اإلعمال.

6. التوجيه بآليات حفظ المعامالت وتوثيقها وأرشفتها بما يسهل الرجوع إليها.
7. اإلشـــراف علـــى ســـير المعامالت الـــواردة إلى المكتـــب أو الصادرة منه بما يســـهل ســـرعة انجاز العمل 

تنفيذه. ودقة 
8. إعداد مشروع الميزانية الخاصة باإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
9. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

10. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات اإلدارة.

� الصالحيات:
1. المــشاركة في اللجـــان المـــشكلة لـتــأجير أو إعارة أراضـي الجـامعــة للـغــير.
2. المشــاركة في لجــان الجـرد السنوية لممتلكـات الجامعة الثابتة والمنقولة.

3. مراجعة الـدوائــر الحكوميــة ذوي االختــصـاص بالمعـامالت الرســميـة 
4. مخاطبـــة الدوائـــر الحكوميـــة بخطـابــــات رســـمية ذوي عالقـــة بطبيعـــة عملـــه والـــرد عليهـــا فـــي حـــدود 

االختصـاص.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة أمالك الجامعة

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة أمالك الجامعة
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعـــة. 2. مدير اإلدارة العامة للشـــؤون االدارية والمالية. 3. موظفـــي الجامعة ذوي العالقة. 

4. مؤسســـات ذوي عالقة بطبيعة العمل. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخطيط والتنظيم.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اعداد الدراسات الخاصة بأمالك الجامعة واستثمارها وتطوير العمل.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على التفاوض واإلقناع.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون اإلدارة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة أكاديميـــة إداريـــة تتبـــع عميـــد عمـــادة المـــوارد البشـــرية، وتعاونـــه فـــي مجـــال شـــؤون اإلدارة مـــن 
خـــالل تحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية للعمـــادة وتخطيـــط واســـتقطاب واختيـــار وترشـــيح أعضـــاء هيئـــة 
التدريـــس ومـــن فـــي حكمهـــم فـــي الجامعـــة واإلشـــراف علـــى جميـــع شـــؤونهم مـــن اجـــازات ســـنوية ومرضيـــة 

واالنتـــداب واالبتعـــاث والتكليـــف، وتتولـــى اإلشـــراف علـــى األقســـام التابعـــة لهـــا.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميـــد العمـــادة عن تنفيـــذ السياســـات والبرامج الموضوعـــة في مجال تخطيط شـــؤون 

التدريس. أعضاء هيئـــة 
2. اإلشراف على تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة بطبيعة عمل اإلدارة.

3. التبليغ عن مباشرة جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، وعن تركهم العمل. 
4. اإلشراف ومتابعة تنفيذ األعمال اإلدارية للوحدات التابعة لإلدارة.

5. اإلشراف على حسن وتطوير سير العمل في اإلدارة.
6. إعداد مشروع الميزانية الخاصة باإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
7. إعداد مشروع الخطة الخمسية لإلدارة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

8. تقديم تقرير دوري وسنوي عن كافة أوجه نشاط قطاعات اإلدارة.
9. اإلشراف على األعمال الخاصة بطلبات المتعاقدين في الجامعة فيما يخص االجازات السنوية.

10. إعـــداد التقريـــر الســـنوي وتقارير دوريـــة ألعمـــال اإلدارة والوحدات التابعـــة لها ورفعه إلى المســـؤول 
المباشر.

11. اإلشراف على أرشفة ملفات أعضاء هيئة التدريس والموظفين ورقيًا والكترونيًا.
12. تنفيذ ما يكلفه به مدير اإلدارة العامة من أعمال.

� الصالحيات:
1. التوقيع على الخطابات الصادرة عن مهام عمله للجهات ذوي العالقة.

2. منح اإلجازات لموظفي اإلدارة التابعين له.
3. التوجيه باإلنفاق على خدمات أعضاء لجان اإلدارة والمكافآت لقاء تلك االجتماعات.

4. اقتراح خطط تنظيم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
5. التوقيع على الخطابات الصادرة عن إدارته وفق شؤون أعضاء هيئة التدريس.

6. الرد على جميع المعامالت الواردة إليه من جميع الوحدات اإلدارية بالجامعة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة:مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون أعضاء هيئة التدريس 

المرتبة: 12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون أعضاء هيئة التدريس 
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة. 2. عميد الموارد البشـــرية. 3. موظفي الجامعـــة ذوي العالقة. 4. وزارة الخدمة المدنية. 

5. وزارة المالية.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
.)HRP( التدريب: دورات متقدمة في تخطيط الموارد البشرية •

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية لإلدارة. 

- القدرة على اإلدارة والتوجيه وتحمل ضغوط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على التفاوض واإلقناع.
- قدرة جيدة على المتابعة فيما يخص شؤون اإلدارة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــوى العاملـــة  ــم القـ ــرية، وتعاونـــه فـــي تخطيـــط وتنظيـ ــوارد البشـ ــادة المـ ــد عمـ ــة إداريـــة تتبـــع عميـ وظيفـ
الســـعوديين والمتعاقديـــن فـــي الجامعـــة، مـــن حيـــث التوظيـــف وجميـــع إجـــراءات شـــؤون الموظفيـــن اإلداريـــة 

مـــن انفـــكاك مؤقـــت ودائـــم والتطويـــر اإلداري، ضمـــن اللوائـــح واألنظمـــة الصـــادرة بذلـــك.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام عميد العمادة عن تنفيذ األنظمة والسياسات الخاصة بطبيعة عمله.

2. إعداد البيانات الالزمة لمشروع الميزانية الخاص بإدارته.
3. العمل على تطوير إجراءات العمل بإدارة شؤون الموظفين وتسهيل إجراءاتها.

4. اإلشـــراف علـــى برنامـــج التعريـــف المبدئي للموظفيـــن الجدد للتأكد من اســـتيعابهم لمهـــام وظائفهم 
الجامعة. وطبيعة نشـــاط 

5. اإلشراف على إجراءات تطبيق األنظمة واللوائح الخاصة بمنسوبي الجامعة من السعوديين.
6. اإلشراف على إجراءات تطبيق األنظمة واللوائح الخاصة بالتعاقد مع منسوبي الجامعة. 

7. وضع نظام لالتصاالت يكفل تسيير العمل بالجامعة وفقا للمعايير الحديثة.
8. تقديم تقارير دورية وسنوية عن أوضاع شؤون الموظفين بالجامعة.

� الصالحيات:
1. إصـــدار القـــرارات الخاصـــة بالتعييـــن والترقيـــة واالنتـــداب والنقـــل واإلدارة بنـــاء على موافقـــة الجهات 

المعنيـــة وفـــق األنظمة.
2. اتخاذ إجراءات صرف الرواتب واألجور وتنظيمها.

3. استصدار القرارات الخاصة باالستقطاعات بناء على موافقة الجهات المختصة وطبقا لألنظمة.
4. إصدار القرارات الخاصة بصرف التعويضات لورثة المتوفين من منسوبي الجامعة وفق األنظمة. 

5. اتخـــاذ اإلجـــراءات الخاصـــة باإلعـــالن عـــن الوظائـــف الشـــاغرة بالجامعـــة واالشـــتراك في لجـــان االختيار 
والتعييـــن فـــي الوظائـــف اإلداريـــة وفـــق األنظمة.

6. اســـتصدار قـــرارات التعويـــض عـــن إجـــازات المتعاقدين بعـــد موافقة جهـــات االختصاص علـــى الغائها 
واإلذن بصـــرف مـــا يســـتحقه المتعاقـــدون من تعويضـــات ومكافـــآت عند انتهـــاء خدماتهم.

7. طلب القيد في حاالت الوفاة الفصل بناء على قرار تأديبي. 
8. األذن بصـــرف بـــدالت العمـــل اإلضافي فـــي ضوء ما تقدمـــه الجهات المختصـــة من تقاريـــر تفيد انجاز 

العمل ووفـــق األنظمة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون الموظفين

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة الموارد البشرية لشؤون الموظفين
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9. استصدار القرارات الخاصة بتنفيذ إنجاز برامج تدريب منسوبي الجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيل الجامعة. 2 - عميد عمادة الموارد البشرية. 3. وزارة الخدمة المدنية. 4. وزارة المالية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال نظم المعلومات اإلدارية أو في مجال الموارد البشرية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

ـــن بشـــكل خـــاص والجامعـــة  ـــح الُمنِظمـــة للعمـــل شـــؤون الموظفي - االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائ
بشـــكل عـــام.

- المام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة اداريـــة تتبـــع وكيـــل وكالـــة التطويـــر االداري فـــي عمـــادة تطويـــر التعليـــم الجامعـــي، وتعاونـــه فـــي 
جميـــع اجـــراءات العمـــل الخاصـــة بتقييـــم أداء منتســـبي الجامعـــة مـــن غيـــر أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومـــن فـــي 
حكمهـــم، ومـــن ثـــم تعزيـــز نقـــاط الضعـــف لديهـــم بعـــد تقيـــم أدائهـــم بالتدريـــب والتطويـــر وتنميـــة المهـــارات، 
مـــن خـــالل متابعـــة اجـــراءات عمليـــات التقييـــم التـــي يقـــوم بهـــا مـــدراء اإلدارات العامـــة والتنفيذيـــة واالدارييـــن 

والفنييـــن والشـــؤون الماليـــة فـــي الكليـــات والعمـــادات المســـاندة. 

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام وكيـــل وكالـــة التطويـــر االداري عن جميـــع إجـــراءات العمل بالتدريـــب والتطويـــر اإلداري 

وتنميـــة المـــوارد البشـــرية بالجامعة.
2. متابعـــة تقييم أداء موظفي الجامعة من خالل المســـؤولين المباشـــرين من مـــدراء االدرات العامة ومن 

حكمهم. في 
3. اإلعداد والتحضير الجتماعات لجنة التطوير والتنظيم اإلداري وتولي أمانتها وإعداد محاضر اجتماعاتها. 

4. تجميـــع وتحليـــل البيانات والمعلومـــات الالزمة للتطويـــر اإلداري وإعـــداد برامج تطوير الموارد البشـــرية 
بالجامعة.

5. متابعة نتائج تنفيذ البرامج المعتمدة للتطوير اإلداري وتنمية الموارد البشرية.
6. متابعة الفكر التنظيمي المعاصر وتجارب الجامعة في التنظيم وأساليب العمل. 

7. تقديم تقرير سنوي عن نشاط التطوير والتنظيم اإلداري.

� الصالحيات:
1. اجراء دراسة نظم العمل الداخلي واقتراح تطويرها وتبسيط اإلجراءات والنماذج بصفة مستمرة.

2. اجراء دراسة اللوائح واألنظمة اإلدارية والمالية واقتراح تطويرها.
3. اجراء دراسة تحديد االحتياجات التدريبية.

4. وضع خطة وبرامج تدريب الموارد البشرية بالجامعة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
5. اجراء دراسة نحو تطوير توصيف الوظائف.

6. المشـــاركة مع إدارة الموارد البشـــرية في وضع معايير اختيار وتقييم شـــاغلي الوظائف اإلداري وأعضاء 
التدريس. هيئة 

7. وضع معايير تقييم األداء.
8. دراســـة توزيـــع الموارد البشـــرية علـــى قطاعات الجامعة المختلفة واقتراح ســـبل تحســـينها لالســـتفادة 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة التطوير اإلداري 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة التطوير اإلداري 
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منهـــا بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدراســـات والتطويـــر وخدمة المجتمـــع. 2. عميد تطوير التعليـــم الجامعي. 3. موظفي 

الجامعـــة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات التطوير والتدريب. 5. معهـــد اإلدارة العامة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
ــر األداء  ــر اإلداري أو تطويـ ــرية أو التطويـ ــوارد البشـ ــط المـ ــال تخطيـ ــي مجـ ــة فـ ــب: دورات متقدمـ • التدريـ

المؤسســـي.
• معارف وقدرات ومهارات أخرى:

- القدرة على رسم السياسات وإعداد التوجهات المستقبلية لألهداف االستراتيجية لإلدارة. 
- القدرة على متابعة المسؤولين المباشريين للموارد البشرية في تقييم أداء موظفيهم.

- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.
- القدرة على التفاوض واإلقناع.

- قدرة جيدة على التوجيه والمتابعة فيما يخص شؤون اإلدارة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة فنيـــة تتبـــع وكيـــل الجامعـــة للدراســـات والتطويـــر وخدمـــة المجتمـــع، وتعاونـــه فـــي تســـيير 
ــة  ــة المقدمـ ــات المطبعـ ــع مخرجـ ــرافها علـــى جميـ ــالل إشـ ــن خـ ــة، مـ ــة الجامعـ ــل مطبعـ ــراءات عمـ ــع اجـ جميـ
لجميـــع كليـــات الجامعـــة واإلدارات المختلفـــة ومستشـــفى الملـــك فهـــد الجامعـــي، وتطابقهـــا هويـــة الجامعـــة 
والمواصفـــات والمقاييـــس الخاصـــة بهـــا، كمـــا تتولـــى اإلشـــراف علـــى أقســـام المطبعـــة والـــكادر اإلداري 

والفنـــي فيهـــا. 

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام وكيل الجامعة المختص عن إدارة مطبعة الجامعة، وفق إجراءات العمل المتبعة فيها.
2. اإلشراف على جميع أقسام المطبعة وموظفيها ومتابعة اجراءات العمل لديهم وتقييمهم بذلك.

3. وضع الخطط العمل المناسبة ومتابعتها وتقييمها.
4. تقديم المقترحات حول تطوير وتبسيط إجراءات العمل في المطبعة.

5. التعـــاون مـــع مؤسســـات مناظرة محليا واالســـتفادة مـــن تجاربهـــم وخبراتهم في مجـــال تطوير وتنظيم 
األعمال.

6. الرد على االستفسارات ومتابعة سير المعامالت الواردة إلى المطبعة.
7. توجيه المختصين بحفظ المعامالت وتوثيقها وأرشفتها بما يسهل الرجوع إليها.

� الصالحيات:
1. مخاطبة الجهات ذوي العالقة بموضوع اجراءات العمل في المطبعة.

2. ممارسة الصالحيات واالختصاصات الصادرة بالقرارات والتعليمات اإلدارية ذوي العالقة بعمله.
3. اصدار األختام الرسمية المتعلقة بالقيادات العليا في الجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. وكيـــل الجامعة للدراســـات والتطويـــر وخدمة المجتمع. 2. مـــدراء اإلدارات بنفس المســـتوى الوظيفي. 

3. موظفـــي الجامعـــة ذوي العالقة. 4. مؤسســـات ذوي عالقة بالمطابع. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير مطبعة الجامعة

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير مطبعة الجامعة
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• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال إدارة المطابع أو في مجال الجودة في األرشفة والتوثيق.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمام باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل.
- المام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة ماليـــة تتبـــع مديـــر اإلدارة العامـــة للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة، وتعاونـــه فـــي مجـــال متابعـــة إجـــراءات 
الشـــؤون الماليـــة فـــي قطاعـــات الجامعـــة المختلفـــة )كليـــات الجامعـــة والعمـــادات المســـاندة، والمراكـــز(، 
مـــن خـــالل تطبيـــق األنظمـــة واللوائـــح الماليـــة الصـــادرة بموجـــب ذلـــك، واإلشـــراف علـــى موظفـــي اإلدارة 

ـــا. ـــن له التابعي

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمام مدير اإلدارة العامة للشـــؤون االدارية والمالية في تنفيذ األنظمة والسياســـات الخاصة 

المالية.  بالشؤون 
2. إعداد تقارير شهرية عن حالة الصرف من البنود واالرتباطات عليها.

3. اإلشراف على المعايير الخاصة بالشراء ومتابعة تطبيقها.
4. اإلشراف على عملية جرد الصناديق والمستودعات.

5. اإلشراف على تأمين احتياجات قطاعات الجامعة ذوي العالقة من األجهزة والمعدات واألدوات.. الخ.
6. اإلشـــراف علـــى عمليـــة تنظيـــم المســـتودعات لضمان توافـــر المتطلبات باســـتمرار وتســـهيل إجراءات 

الصـــرف منها.
7. اإلشراف على عملية إعداد الميزانية الخاصة بالقطاع الذي يعمل به.

8. اإلشـــراف علـــى عمل الحســـاب الختامي بالقطاع الـــذي يعمل به والرد على مالحظات مراجع الحســـابات 
الخارجي.

9. العمل على تطوير الشؤون المالية بالقطاع الذي يعمل به وتسهيل اإلجراءات المالية.
10. تقديم تقرير سنوي عن الشؤون المالية بالقطاع الذي يعمل به.

� الصالحيات:
1. إعداد قرارات المناقلة بين البنود المختلفة في الميزانية واعتمادها من جهة االختصاص.

2. إصـــدار قـــرارات العهد والســـلف المســـتديمة والمؤقتة بعـــد اعتمادها من جهة االختصـــاص والمطالبة 
بتســـديدها وفق األنظمة.

3. األذن بصـــرف المبالـــغ المســـتحقة علـــى القطاعـــات ذوي العالقة بعـــد التأكد من اســـتيفائها لإلجراءات 
النظامية.

4. التوقيـــع على أوامر الدفع والشـــيكات المســـتحقة لمنســـوبي بالقطاعات ذوي العالقـــة أو المتعاملين 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير الشؤون المالية في قطاعات الجامعة )كليات، 

عمادات مساندة، المراكز(
المرتبة: 11 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير الشؤون المالية في قطاعات الجامعة )كليات، عمادات مساندة، المراكز(
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معهـــا بعد التأكد من اســـتكمال اإلجـــراءات النظامية.
5. فتح االعتمادات المستندية أو تجديدها أو الغائها بالتنسيق مع إدارة المشتريات.

6. الموافقة على صرف المبالغ التي سبق تعليتها في حساب األمانات.
7. إرســـال الشـــيكات لمســـتحقيها بموجب خطابات، واإلشعار بوجود شيكات أو مســـتحقات لألشخاص أو 

الجهات.
8. اعتماد التوكيل باستالم المستحقات.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة. 2 -مديـــر عام إدارة الشـــؤون الماليـــة واإلداريـــة. 3. القطاعات ذوي العالقة بالشـــؤون 

الماليـــة. 4. وزارة الخدمـــة المدنيـــة. 4. وزارة المالية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في نظم المعلومات المحاسبية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون الماليـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- الدقة التامة في األداء والمتابعة لذلك.
- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة تتبـــع مديـــراإلدارة العامـــة لشـــؤون الموظفين/عمـــادة المـــوارد البشـــرية والموظفيـــن، وتعاونـــه 
فـــي متابعـــة اجـــراءات الشـــؤون اإلداريـــة فـــي مختلـــف قطاعـــات الجامعـــة )كليـــات، عمـــادات مســـاندة، 
المراكـــز(، مـــن خـــالل تطبيـــق اللوائـــح واألنظمـــة الصـــادرة بذلـــك، واإلشـــراف علـــى الموظفيـــن التابعيـــن لهـــا.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام عميـــد عمـــادة الموارد البشـــرية والموظفيـــن عن تنفيـــذ األنظمة والسياســـات الخاصة 

بالشـــؤون اإلدارية فـــي الجهـــات ذوي العالقة.
2. إعداد البيانات الالزمة لمشروع الميزانية فيما يتعلق بعمل الجهة ذوي العالقة التي يعمل بها.

3. متابعة جميع اجراءات الشؤون االدارية من: -
- برنامـــج التعريـــف المبدئـــي للعامليـــن الجـــدد للتأكد مـــن اســـتيعابهم لمهـــام وظائفهم وطبيعة نشـــاط 

. عملهم
- برنامـــج التدريـــب الخاصـــة بموظفـــي االجهـــة ذوي العالقـــة ومتابعـــة تنفيذهـــا، وتقديم تقاريـــر عن مدي 

منها. اإلســـتفادة 
- إجراءات تطبيق األنظمة واللوائح الخاصة بمنسوبي القطاع الذي يعمل به.

- تقارير دورية وسنوية عن أوضاع الشؤون اإلدارية بالجهة ذوي العالقة.
- التنســـيق مـــع عمـــادة المـــوارد البشـــرية والموظفين بخصـــوص الرواتب والمســـتحقات الماليـــة الخاصة 

بمنتســـبي القطـــاع الـــذي يعمل به.
- التنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة بخصوص صـــرف التعويضات لورثـــة المتوفين من منســـوبي الجهات ذوي 

العالقة وفـــق األنظمة. 

� الصالحيات:
1. إصدار القرارات الخاصة والممنوحة له من من قبل صاحب الصالحية.

2. التوقيع على الخطابات الصادرة من ادارة الشؤون االدارية والتي تختص بعمله.
3. منـــح موظفـــي االدارة االجـــازات والمغـــادرات واالنتـــداب في حـــدود الصالحيـــات المعلنة لـــه من قبل 

الصالحية. صاحـــب 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير الشؤون اإلدارية في قطاعات الجامعة )كليات، 

عمادات مساندة، المراكز(
المرتبة: 11 

الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير الشؤون اإلدارية في قطاعات الجامعة )كليات، عمادات مساندة، المراكز(
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعة. 2 - عميد الموارد البشـــرية. 3. مدير إدارة شـــؤون الموظفيـــن. 3. وزارة الخدمة المدنية. 

4. وزارة المالية. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )5( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال اإلدارة العامة، او تخطيط الموارد البشرية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- المام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
 وظيفـــة إداريـــة تتبـــع مديـــر اإلدارة العامـــة للشـــؤون االداريـــة والماليـــة، وتعاونـــه فـــي إدارة مســـتودعات 
الجامعـــة، بمـــا يضمـــن تحقيـــق االســـتخدام األمثـــل للمخـــزون، وكفايتـــه، وتقليـــل التكاليـــف الناتجـــة عـــن عـــدم 
توفـــر المســـتلزمات اآلنيـــة التـــي تحتاجهـــا قطاعـــات الجامعـــة المختلفـــة، وطـــرق اإلحتفـــاظ بهـــا وعـــدم تلفهـــا، 

ـــك. ـــح واألنظمـــة الصـــادرة بذل ـــق اللوائ و تطبي

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مديـــر اإلدارة العامة للشـــؤون اإلدارية والمالية عـــن تنفيذ األنظمة واللوائـــح والقرارات 

المتعلقة بشـــؤون المســـتودعات، ومـــا يصدر عـــن وزارة المالية والجامعة في هذا الشـــأن. 
2. تقديـــر االحتياجـــات الســـنوية مـــن مختلف األصناف بالمســـتودعات والتنســـيق مـــع اإلدارات والوحدات 

األخـــرى بالجامعة. 
3. اإلشراف على أعمال إدارة المستودعات وموظفيها ومتابعة العمل فيها وموجوداتها. 

4. اإلشراف على نظام بطاقات الصنف بما يضمن توفير بيانات دقيقة عن المخزون. 
5. اإلشراف على عملية توفير وسائل األمن والسالمة بالمستودعات. 

6. وضـــع تنظيـــم داخلـــي للمســـتودعات والمخـــزون بمـــا يؤكـــد اســـتمرار توفيـــر الصنـــف ويحقـــق األمان 
والسالمة. 

7. وضـــع نظـــام لتقســـيم المخـــزون والضوابط المناســـبة للرقابـــة على اســـتخدام األصناف المســـتديمة 
وإرجاعها. 

8. طلب التوريد لألصناف بما يضمن تغطية أي عجز متوقع حسب النسب المقررة للمخزون. 
9. مراعـــاة نســـب التوزيـــع لتغطية االحتياج لكل جهة حســـب كمية المخـــزون المتاحة مع مراعـــاة الحد األدنى 

للمخـــزون ونقطة إعـــادة الطلب لكل صنف. 
10. وضع نظام لتبسيط اإلجراءات المستودعية المرتبطة بعمليات الصيانة واإلصالح واإلتالف والبيع. 
11. اإلشراف على أعمال الجرد السنوي لموجودات المستودعات وفقا للنظام واللوائح الخاصة بذلك. 

12. تزويـــد الجهـــات ذوي العالقة بالبيانات والمعلومات المســـتودعية الالزمة في حـــال حدوث عجز أو تلف 
أو فقـــد أو غير ذلك. 

13. إعداد وتقديم تقارير دورية أو سنوية عن سير العمل في األقسام والوحدات التابعة له. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة المستودعات 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة المستودعات 
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� الصالحيات:
1. إصدار القرارات الخاصة بإدارة المستودعات وفق األنظمة.

2. صرف من مخزون المستودعات وحسب اإلجراءات اإلدارية والمالية.
3. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
-وكيـــل الجامعـــة. 2 -مديـــر عام إدارة الشـــؤون المالية واإلداريـــة. 3. وزارة المالية. 4. عمـــالء الجامعة فيما 

المخزون.  يخص 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال إدارة المستودعات وحوسبة اعمالها.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل المســـتودعات بشـــكل خـــاص والجامعـــة بشـــكل 
عـــام.

- المام بأنشطة الجامعة ووظائفها المختلفة والطبيعة المميزة لها.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة تتبـــع مديـــر إدارة الخدمـــات المســـاندة فـــي تســـيير وإدارة أعمـــال حركـــة المركبـــات الصغيـــرة 
ـــات وأيضـــا لمنســـوبي الجامعـــة  ـــرة فـــي الجامعـــة، مـــن خـــالل تأميـــن وســـائل النقـــل للطـــالب والطالب والكبي
وزوارهـــا وتنفيـــذ المهمـــات الرســـمية المتعلقـــة بعمـــل منســـوبي الجامعـــة فـــي المحافـــل المحليـــة والدوليـــة 

ـــح واألنظمـــة الصـــادرة بذلـــك. وفـــق اللوائ

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مديـــر اإلدارة العامة للمشـــاريع والخدمات العامة عن تســـيير أعمال الحركـــة في الجامعة 

شؤونها. ومتابعة 
2. اإلشراف على الكادر الوظيفي في إدارة الحركة.

3. تقييـــم أداء الموظفـــي فـــي إدارة الحركـــة ومتابعة تقويم مســـارهم الوظيفي بما يحقـــق تميز في أداء 
العمل.

4. توفير المركبات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المهام حسب التوجيهات الصادرة.
5. اإلشراف على تجهيز لوازم وإمدادات حركة المركبات، والسائقين، وتوفير مستلزماتهم.

6. اإلشـــراف علـــى عمليـــة فحـــص المركبـــات للتأكـــد مـــن صالحيتهـــا وترخيصهـــا قبـــل تســـليمها للجهـــة 
المســـتفيدة.

7. اإلشـــراف علـــى عمليـــة حصـــر وتســـجيل بيانـــات ومعلومـــات متكاملة عـــن حركـــة المركبـــات والمعدات 
وجودها. وأماكـــن 

8. مراقبة المركبات من حيث النظام والنظافة والتنسيق مع دائرة الخدمات الدورية لتنظيف المركبات.
9. إعداد وتقديم تقارير دورية أو سنوية عن سير العمل في اإلدارة. 

� الصالحيات:
1. إصدار القرارات الخاصة بإدارة الحركة وفق األنظمة.

2. إصدار اوامر الحركة والصيانة وفق اإلجراءات اإلدارية والمالية.
3. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق األنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة. 2 - مدير اإلدارة العامة للمشـــاريع والخدمات العامة/ مدير إدارة الخدمات المســـاندة. 3. 

موظفـــي الجامعـــة. 4. عمالء الجامعة فيمـــا يخص المركبات. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة الحركة

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة الحركة
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )4( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائـــح الُمنِظمـــة للعمـــل الشـــؤون اإلداريـــة بشـــكل خـــاص والجامعـــة 
بشـــكل عـــام.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة إداريـــة أو ماليـــة او فنيـــة تعـــاون مديـــر اإلدارة العامـــة المختصـــة فـــي تســـيير وإدارة أعمـــال اإلدارة 
ــا  ــى موظفيهـ ــراف علـ ــى اإلشـ ــك، وتتولـ ــادرة بذلـ ــة الصـ ــح واألنظمـ ــق اللوائـ ــالل تطبيـ ــن خـ ــة، مـ التنفيذيـ

واعمالهـــم وتقييـــم أدائهـــم الوظيفـــي.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مديـــر اإلدارة العامـــة المختصـــة عـــن تســـيير اجـــراءات االعمال لـــإلدارة التنفيذيـــة التي 

يديرهـــا ومتابعة شـــؤونها.
2. اإلشراف على الكادر الوظيفي في اإلدارة التنفيذية التي يديرها.

3. تقييـــم أداء موظفـــي لـــإلدارة التنفيذيـــة التي يديرهـــا ومتابعة تقويم مســـارهم الوظيفـــي بما يحقق 
تميز فـــي أداء العمل.

4. اعداد الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإلدارة التنفيذية التي يديرها.
5. متابعة انجازات األعمال الصادرة عن اإلدارة التي يديرها بشكل دوري أو نصف سنوي.

6. اإلشـــراف علـــى آليـــات خدمـــة المســـتفيدين أو منســـوبي الجامعة من الخدمـــات المقدمة مـــن اإلدارة 
التـــي يديرها.

7. اإلشراف على االجتماعات الخاصة بعمل اإلدارة أو المشاركة في االجتماعات المناظرة.
8. إعداد وتقديم تقارير دورية أو سنوية عن سير العمل في اإلدارة. 

� الصالحيات:
1. إصدار القرارات الخاصة باعمال اإلدارة التنفيذية التي يديرها وفق التشريعات الُمنِظمة للعمل.

2. إصدار القرارات اإلدارية والمالية الخاصة بطبيعة عمله.
3. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق األنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيـــل الجامعـــة المختـــص. 2 – مدير اإلدارة العامـــة المختصة. 3. موظفـــي الجامعة. 4. عمـــالء الجامعة 

فيمـــا يخص طبيعة عمـــل اإلدارة. 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة تنفيذية

المرتبة: 11.12 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة تنفيذية
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهـــل العلمـــي: الشـــهادة الجامعيـــة المطلوبـــة لعمـــل اإلدارة كحـــد أدنـــى فـــي مجـــال التخصـــص 

الوظيفـــي.
• الخبـــرات العمليـــة: الشـــهادة الجامعيـــة المطلوبـــة لعمـــل اإلدارة كحـــد أدنـــى فـــي مجـــال التخصـــص 

الوظيفـــي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

ـــن بشـــكل خـــاص والجامعـــة  ـــح الُمنِظمـــة للعمـــل شـــؤون الموظفي - االلمـــام باالنظمـــة والتعليمـــات واللوائ
بشـــكل عـــام.

- القدرة على التعامل والتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.





الوظائف القانونية





405

الوظائف القانونية

الشؤون القانونية 

تعتبـــر الشـــؤون القانونيـــة بالجامعـــة إدارة ذات أهميـــة كبيرة فهي جهة مســـاندة فـــي الجامعة تنظر 
فـــي القضايـــا والقرارات والعقـــود، وتبدي المشـــورة والملحوظـــات المتفقة مع األنظمـــة واللوائح، 
وتمثـــل الجامعة فـــي الدعـــاوى والمرافعات، وتشـــارك في التحقيقـــات اإلدارية وتفحص الشـــكاوى 
والتظلمـــات ومـــدى أحقيتها، وتعمل علـــى تحقيق متطلـــب الجامعة في العدل واإلنصاف وتســـهم 
مـــع اإلدارات والمؤسســـات المختلفـــة بالجامعـــة فـــي إيصال الحق إلى مســـتحقه، وتحقـــق تطلعات 
والة األمـــر فـــي الوضـــوح والشـــفافية حتى تصل إلـــى طموحات معالـــي رئيس الجامعـــة في جعل 
الجامعـــة حســـيبا وحكما على نفســـها، وتتوخـــى الحق مع منســـوبيها وغيرهم، وفـــي الوقت ذاته ال 
تفـــرط بـــأي حق من حقوقها التي هـــي داخلة في حقوق الدولة بشـــكل عام، مع العناية بمنســـوبيها 
بمنـــع الظلـــم عنهـــم، واســـتخراج حقوقهـــم فيما له عالقـــة بالعمل بـــل وماله صلة بحقوق اإلنســـان 
عامة.ومـــن أجـــل ذلـــك تعمـــل اإلدارة القانونيـــة علـــى أن يعلـــم جميع منســـوبي الجامعـــة حقوقهم 
وواجباتهـــم، فقـــد أخذت على عاتقها نشـــر ثقافة الحقـــوق والواجبات والثقافة القانونية بشـــكل عام 

فيمـــا يتعلق بأمـــور الجامعة.

لذلـــك كان البـــد أن تشـــمل اإلدارة القانونية على وظائـــف متخصصة في الشـــؤون القانونية، قادرة 
علـــى تلبية جميـــع المتطلبات المناطة بعمـــل اإلدارة وهي:-

• مدير إدارة الشؤون القانونية.

• كبير المستشارين القانونيين.
• قانونين متخصصين في مجاالت تتطلبها الجامعة؛ حماية الملكية الفكرية، قانون دولي.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قانونيـــة إجرائيـــة ترتبـــط برئيـــس الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي مهمـــة اإلشـــراف علـــى تطبيـــق التشـــريعات 
النافـــذة وتقديـــم الـــرأي القانونـــي فيمـــا يتعلـــق بجميـــع أعمـــال الجامعـــة والنظـــر والدفـــاع عـــن مجمـــل القضايـــا 
التـــي تتعلـــق بهـــا او بفروعهـــا، امـــام المحاكـــم المحليـــة والمؤسســـات ذوي العالقـــة، وصياغـــات القـــرارات 

واللوائـــح والتعليمـــات الصـــادرة عنهـــا.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعة عن تســـيير أعمال إدارة الشـــؤون القانونيـــة وفق التشـــريعات الُمنِظمة 

. للعمل
2. المشـــاركة فـــي لجـــان التحقيـــق المشـــكلة لغايـــات التحقيـــق فـــي القضايا المحالـــة من رئيـــس أووكيل 

الجامعـــة ومســـائلة المخالفيـــن بالمخالفـــات اإلدارية.
3. اإلشراف على الرأي القانوني والنظامي المقدم إلدارة الجامعة واإلدارات األخرى.

4. اإلشـــراف على التظلمات المقدمة من منســـوبي الجامعة والتي تتعلق بشـــؤونهم الوظيفية والتوجيه 
بابـــداء الرأي القانوني لهم.

5. اإلشراف على عملية إعداد وصياغة االتفاقيات والعقود التي تكون الجامعة طرفا فيها.
6. مشارك في اللجنة الخاصة بمتابعة ما يستجد من تعديل وتحديث على األنظمة واللوائح.

7. إدارة أعمال وتوزيع العمل على موظفي اإلدارة كل حسب اختصاصه.
8. التوجيـــه بتكويـــن مكتبـــة مرجعية – ورقية، وإليكترونيـــة – تحوي جميع األنظمة واللوائـــح، والقرارات ذات 

العالقـــة بعمـــل الجامعة، وما يخدم ذلك بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة.
9. إعـــداد التفســـيرات التطبيقيـــة والتخريجـــات النظاميـــة للوائـــح واألنظمة عنـــد الحاجة للعمل بهـــا، بما ال 

يتعـــارض معها نصـــًا أو روحًا.
10. تمثيـــل الجامعـــة أمام الجهـــات القضائية فيما يرفع ضدهـــا من دعاوى، أو ترفعه هـــي لحفظ حقوقها، 

أو دفع ضـــرر طارئ عنها.
11. العمـــل علـــى مراجعة محاضر مجالس الكليـــات والمعاهد والعمادات والمراكـــز والصناديق والجمعيات، 

ومـــا يحيلـــه إليها رئيس الجامعـــة أو أحد الوكالء، وإبـــداء الملحوظات النظامية لرئيـــس الجامعة حولها.
12. العمـــل علـــى مراجعـــة الصياغـــة القانونيـــة لجميع العقـــود واللوائـــح والقـــرارات التنظيميـــة، وقرارات 

ونحوها. التأديـــب 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة الشؤون القانونية

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة الشؤون القانونية
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� الصالحيات:
1. اســـتقطاب كوادر مؤهلـــه لتقديم الخبرة القانونية والنظامية على هيئة مســـتمرة، أو مؤقتة؛ كالدورات 

للعامليـــن والتدريب ونحوها، أو دراســـة قضايا محدودة يحتاج فيها إلـــى خبرات قانونية محدودة.
2. اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية لحفظ حقوق الجامعة ســـواًء أمام الجهات أو األفـــراد ممن يخلون بالتزاماتهم 

وواجباتهم.
3. الموافقـــة علـــى منح موظفي اإلدارات اإلجازات النظامية،على أن تســـتكمل إدارة شـــؤون أعضاء هيئة 
التدريـــس والموظفيـــن بالجامعـــة اإلجـــراءات الالزمة لهـــا واإلبالغ عن حاالت مباشـــرة العمـــل والتأخير عنه 

واالنقطاع، التخـــاذ ما يلزم.
4. تقييـــم أداء موظفـــي اإلدارة القانونيـــة ممـــن هـــم دون المرتبة الثأمـــن ة وإعداد تقاويـــم من هم في 

المرتبـــة الثأمـــن ة فمـــا فوقهـــا، والرفع لرئيـــس الجامعة بما يحصـــل على تقدير مرضـــي فما دون.
5. التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي إدارته.

6. االتصـــال المباشـــر بالوزارات والمصالـــح الحكومية وغيرها فـــي كل ما يدخل فـــي اختصاصه مع مراعاة 
الوظيفي  المستوى 

7. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيـــس الجامعـــة. 2 - وكيـــل الجامعـــة. 3.مختلـــف قطاعـــات الجامعة ومنتســـبيها. 4. الهيئـــات القضائية 

المحلية والمحاكـــم 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )8( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال القانون والقانون الدولي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- خبير باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل الجامعة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة قانونيـــة إجرائيـــة ترتبـــط بمديـــر إدارة الشـــؤون القانونيـــة، وتعاونـــه فـــي مجمـــل االستشـــارات 

القضائيـــة التـــي تتعلـــق بالجامعـــة وفروعهـــا، امـــام المحاكـــم المحليـــة والهيئـــات ذوي العالقـــة.

� المهـــــام:
1. مسؤول أمام مدير إدارة الشؤون القانونية عن مجمل االستشارات القضائية القانونية المحالة له.

2. أبـــداء الـــرأي القانونـــي فـــي لجـــان التحقيق المشـــكلة فـــي مجمـــل القضايا المحالـــة من مديـــر اإلدارة 
القانونية.

3. ابداء الرأي القانوني والنظامي المقدم إلدارة الجامعة واإلدارات األخرى.
4. المشاركة في إعداد وصياغة االتفاقيات والعقود التي تكون الجامعة طرفا فيها.

5. المشـــاركة فـــي اللجان المشـــكلة لغايات متابعة المســـتجدات علـــى األنظمة واللوائـــح الُمنِظمة لعمل 
الجامعة.

6. المســـاهمة في مراجعة محاضر مجالس الكليـــات والمعاهد والعمادات والمراكز والصناديق والجمعيات, 
وإبداء األراء القانونية و النظامية حولها.

7. المســـاهمة فـــي ابـــداء الـــرأي القانوني حـــول الصياغـــة القانونيـــة لجميع العقـــود واللوائـــح والقرارات 
التنظيميـــة، وقـــرارات التأديـــب ونحوها.

� الصالحيات:
1. تقييـــم أداء موظفـــي اإلدارة القانونيـــة ممـــن هـــم دون المرتبـــة الثامنـــة وإعـــداد تقاويم مـــن هم في 

المرتبـــة الثأمنـــة فمـــا فوقهـــا، والرفـــع لرئيـــس الجامعة بمـــا يحصل علـــى تقدير مرضـــي فما دون.
2. التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي إدارته.

3. االتصـــال المباشـــر بالـــوزارات والمصالـــح الحكومية وغيرها فـــي كل ما يدخل في اختصاصـــه مع مراعاة 
الوظيفي. المستوى 

4. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.وكيل الجامعة. 2 - مدير إدارة الشؤون القانونية. 3. موظفي الجامعة 4. المحاكم والهيئات القضائية.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: كبير المستشارين القانونيين 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

كبير المستشارين القانونيين 
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )6( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال التخصص الوظيفي.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- خبير باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل الجامعة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.





الوظائف الرقابية
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الوظائف الرقابية

الوظائف الرقابية هي وظائف إســـتراتيجية حساســـة تتعلق بالتخطيـــط والتنظيم والتدقيق والمراجعة 
وتحديـــد المســـؤوليات، ومتابعتهـــا مـــع اإلدارة العليـــا، أواًل بأول فيمـــا يتعلق بتنفيـــذ الخطط وبلوغ 
األهـــداف المنشـــودة، وهـــي أيضـــا وظائف رقابة تقيميـــة تمـــد اإلدارة العليا بالبيانات عن مســـتوى 
ودرجـــة التقـــدم فـــي األداء، كمـــا تعمل علـــى تعديل الخطـــط وإعادة تحديـــد األهـــداف الفرعية حتى 
تعمـــل علـــى تحقيق الهدف الرئيســـي، كما تهتـــم بقياس وتصحيح أســـاليب األداء فالرقابـــة المثالية 
هـــي التي تقـــوم بالتنبؤ بالمشـــكالت وتحديدها قبل حدوثهـــا وهناك عدة اختصاصـــات للرقابة في 
الجامعـــة: المراجعـــة الداخليـــة، ومراقبـــة المخـــزون، والمتابعة، والمراقـــب المالـــي، وكل واحدة منها 

تمارســـها جهة متخصصة مختلفة ومســـتقلة عـــن غيرها.

وتبـــرز أهمية الوظائـــف الرقابية من حيث فاعليتها في تحقيق الجامعة لمســـار رؤيتها ورســـالتها، من 
خـــالل معاونـــة االدارة العليا فـــي الجامعـــة، بالتحقق من مدى تنفيـــذ األهداف المرســـومة للجامعة، 
فهـــي وظائـــف مراجعـــة تعمل على إظهار نقـــط الضعف وكشـــف األخطاء الموجـــودة بالتنظيم حتى 
يمكـــن إصالحهـــا والعمـــل على منع تكرارهـــا، وهي وظائف تصحيح مســـار وتقليـــل تكاليف من حيث 
مراقبـــة المخـــزون، والتدقيقـــات المالية واجازتها من حيـــث تطبيقها لألنظمة واللوائـــح المعمول بها، 
وصلتهـــا الوثيقـــة بالتخطيـــط، فهي التي تســـمح بالكشـــف عن المشـــاكل والعوائق التـــي تقف إزاء 
تنفيـــذ الخطـــة وتشـــعرهم فـــي الوقت المناســـب بضـــرورة تعديلهـــا أو العـــدول عنها كليـــة أو األخذ 
بإحـــدى الخطـــط البديلـــة والرقابـــة لهـــا صلـــة بالتنظيـــم فهي التي تكشـــف عـــن أي خلل يســـود بناء 

الهيـــكل التنظيمي لمختلـــف القطاعات.

توصيف الوظائف الرقابية:

1. إدارة المراجعة الداخلية.
2. إدارة مراقبة المخزون.

3. إدارة المتابعة.
4. المراقب المالي.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة رقابيـــة إداريـــة ترتبـــط برئيـــس الجامعـــة، وتعاونـــه بالقيـــام بمســـؤولياتها مـــن خـــالل أســـاليب المراجعـــة 
وتقويـــم وإبـــداء الـــرأي فـــي السياســـات والخطـــط واإلجـــراءات والســـجالت المتعلقـــة بعمـــل الجامعـــة، 
ـــات الماليـــة والســـجالت  ـــوال والممتلـــكات العامـــة، وضمـــان دقـــة البيان وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة األم
المحاســـبية، وفاعليـــة العمليـــات اإلداريـــة والماليـــة، والتحقـــق مـــن تقيـــد جميـــع قطاعـــات الجامعـــة باألنظمـــة 

والتعليمـــات والسياســـات والخطـــط المنظمـــة للعمـــل، لتحقيـــق أهدافهـــا بكفايـــة وبطريقـــة منتظمـــة.

� المهـــــام واالختصاصات:
كمـــا وردت في تعميم رئيس ديوان رئاســـة مجلس الوزراء رقم 16.81/ب تاريـــخ 1428/4/8، الصادر بموجب 

قرار مجلس الـــوزراء الموقر رقم 129 في 1428/4/6.

1. مسؤول أمام رئيس الجامعة عن تسيير أعمال اإلدارة وفق التشريعات الُمنِظمة للعمل.
2. تنظيـــم اإلدارة واإلشـــراف عليهـــا، ويكـــون مســـؤواًل عـــن حســـن ســـير العمل فيهـــا، وعن انجـــاز جميع 

بفعالية. اختصاصاتهـــا 
3. اعـــداد خطة ســـنوية للمراجعـــة الداخلية يعتمدهـــا رئيس الجامعـــة، تتضمن هذه الخطة مجـــال المراجعة 

الزمانـــي والمكانـــي وأي تفصيل آخر من المناســـب إدراجـــه ضمن الخطة.
4. لمدير اإلدارة تعديل الخطة متى ما رأى ضرورة لذلك على أن تؤخذ موافقة رئيس الجامعة.

5. يحـــق لمديـــر اإلدارة االتصال المباشـــر بالمســـؤولين المختصين بـــاإلدارات واألقســـام المختلفة بالجهة 
واالطالع على جميع الدفاتر والســـجالت والمســـتندات وأي وثيقة أخرى تســـتلزم أعمال المراجعة الداخلية 
االطـــالع عليهـــا، وكذلـــك طلـــب البيانـــات واإليضاحـــات الالزمة في هـــذا الشـــأن، وعلى جميـــع موظفي 

الجهـــة التعـــاون التام معـــه وتقديم جميع التســـهيالت التـــي تمكنه من انجـــاز مهماته.
6. يعـــد مديـــر اإلدارة اإلجـــراءات الخاصـــة بأعمالها وذلك بالتعـــاون مع الجهـــة المختصة بالتطويـــر والعمل 

علـــى تطويرها.
7. مـــع عـــدم اإلخـــالل بأنظمة التدريـــب المتبعـــة يتعين على مديـــر اإلدارة إعـــداد خطة تدريبيـــة لموظفي 
اإلدارة يعتمدهـــا رئيـــس الجامعـــة، تحدد فيهـــا الجهات التي ســـيتدربون فيهـــا ومدة التدريـــب، ويراعى أن 

يكون التدريـــب وفقا الحتياجـــات اإلدارة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1. رئيـــس الجامعـــة. 2. وكيل الجامعة. 3. موظفي الجامعة. 4. وزارة الماليـــة. 5. جهات حكومية ذوي عالقة 

العمل. بطبيعة 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية الرقابية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة المراجعة الداخلية 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة المراجعة الداخلية
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� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير كحد أدنى في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )6( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال الرقابة الداخلية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- لديه الكفاءة المهنية الالزمة.

- االستقالل والحياد.
- العناية المهنية الالزمة.

- معرفة ممتازة برقابة الجودة.
- القدرة على التخطيط واإلشراف السليم.

- دراسة األنظمة واللوائح وفحص مدى االلتزام بها.
- دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.

- المهارة في الحصول على دليل إثبات كافي وكفء وذي صلة بالموضوع المراجعة.
- تحليل البيانات المالية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
وظيفـــة رقابيـــة إداريـــة ترتبـــط بمديـــر اإلدارة العامـــة للشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة، وتعاونـــه فـــي إدارة ومراقبـــة 
المخـــزون، مـــن خـــالل تطبيـــق وتنفيـــذ النظـــم واإلجـــراءات المســـتودعية فـــي إطـــار اللوائـــح العامـــة المعمـــول 
ــة  ــب حالـ ــن حسـ ــل للتخزيـ ــام األمثـ ــى النظـ ــول إلـ ــة والوصـ ــودات الجامعـ ــى موجـ ــاظ علـ ــات الحفـ ــا، لغايـ بهـ
ـــة  ـــة، و ضمـــان تقديـــم الخدمـــة المســـتودعية إلـــى كافـــة جهـــات الجامعي ـــاف المخزون ـــة األصن وطبيعـــة ونوعي

ـــاج والمالئمـــة. ـــًا لالحتي وفق

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام مديـــر اإلدارة العامة للشـــؤون اإلداريـــة والمالية، عـــن إدارة ومراقبة المخـــزون، وتنفيذ 

النظـــم واالجـــراءات المســـتودعية المتعلقة بذلك.
2. اإلشـــراف علـــى مســـك بطاقات مراقبة الصنـــف المناظرة لبطاقـــات الصنف بهدف الرقابـــة على حركة 

األصنـــاف في المســـتودعات ويتم القيـــد في تلك البطاقـــات من واقع المســـتندات المؤيدة. 
3. اإلشـــراف علـــى مســـك بطاقات عهدة األصنـــاف المســـتديمة المصروفة كعهدة شـــخصية للموظفين 
وكذلـــك بطاقات عهـــدة األصنـــاف المســـتديمة المصروفة عهدًا لـــإلدارات واألقســـام والمواقـــع التابعة 

معة.  للجا
4. اإلشـــراف على عملية التأكد من ســـالمة قيود حركة المخزون بالمطابقة الدورية لســـجالت المستودعات 

مع ســـجالت المراقبة والقيـــام بكل ما يتعلق بإجراءات وضبط قيود حركـــة األصناف في البطاقات. 
5. التوجيـــه بمراقبـــة كميات المخزون مـــن ناحية حالتها وتكوينها الطبيعي لكل صنف والمؤشـــرات الخارجية 

 . عليها
6. التوجيـــه بمراقبـــة االلتـــزام بالحـــدود الموضوعيـــة لمســـتويات التخزيـــن لتجنـــب النقـــص أو الزيادة في 

المخزونة.  األصنـــاف 
7. اإلشراف على إعداد الدراسات المتعلقة بالفائض والراكد وكيفية التخلص منها. 

8. التوجيه بعمل الجرد المفاجئ وإجراء المتابعة الدورية ألرصدة األصناف الموجودة بالمستودعات. 
9. التوجيه بإجراء عمليات الجرد وفقًا للمادة )27، 28( من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية. 

10. التوجيـــه بإجـــراء مطابقة شـــهرية لألرصدة الفعلية لبعض األصناف في المســـتودعات مـــع ما يقابلها 
من أرصدة مســـجلة فـــي بطاقات مراقبـــة الصنف للتحقق من انتظـــام القيود. 

11. االشتراك في أعمال الجرد السنوي وتقييم المخزون في نهاية المدة.
12. تقرير ما يلزم بشأن تخزين األصناف أو صرفها مباشرة. 

13. اإلشـــراف علـــى عمليـــة التأكد من ســـالمة ودقة كافـــة اإلجراءات المســـتودعية على النمـــاذج الخاصة 
المختلفة. بها وســـجالتها 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية الرقابية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة مراقبة المخزون 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة مراقبة المخزون
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14. التوجيـــه بإعـــداد بيانات عن قيمـــة العجز أو الزيادة في أرصـــدة األصناف من واقع اســـتمارات وتقارير 
لجـــان الجرد أو تقارير ديـــوان المراقبة العامة. 

15. اإلشـــراف على عملية تســـجيل األصول الثابتة بالجامعة وتقييمها ســـنويًا طبقًا لألصول المحاســـبية 
المعمـــول بها إلدراجهـــا ضمن الختامي. 

� الصالحيات:
1. تقييم أداء موظفي اإلدارة ورفعها لصاحب الصالحية إلعتمادها.

2. االتصـــال المباشـــر بالوزارات والمصالـــح الحكومية وغيرها فـــي كل ما يدخل فـــي اختصاصه مع مراعاة 
الوظيفي. المستوى 

3. التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي إدارته.
4. التوقيع شهادات الخبرة.

5. الموافقة على االجازات العادية واالضطرارية وفق األنظمة.
6. توقيع عقوبات اللوم واإلنذار والحسم وفق األنظمة.

7. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق األنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
-وكيـــل الجامعة. 2 - مدير اإلدارة العامة للشـــؤون اإلدارية والماليـــة. 3. موظفي الجامعة. 4. وزارة المالية. 

5. جهات حكومية ذوي عالقة. 

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )6( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال إدارة المخزون.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- خبير باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل الجامعة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ـــدى  ـــة ل ـــة الذاتي ـــة الرقاب ـــة وتقوي ـــه فـــي إدارة وتنمي ـــة، وتعاون ـــس الجامع ـــط برئي ـــة ترتب ـــة إداري ـــة رقابي  وظيف
منســـوبي الجامعــــــة، مـــن خـــالل متابعـــة ســـير أعمالهـــم اإلداريـــة والمعامـــالت الناتجـــة عـــن أعمالهـــم، ومتابعـــة 
ـــح  ـــة باللوائـــــ ـــزام القطاعـــات الجامعيــــــ ـــدى التـــــ ـــان مــــ ـــدة، وبي ـــذ البرامـــج ســـواء القائمـــة منهـــا أو الجدي تنفي

ـــول مناســـبة. ـــراح الحل ـــراءات المقـــررة، و ســـلبيات العمـــل إن وجـــدت واقت واألنظمـــة واإلج

� المهـــــام:
1. مســـؤول مســـؤول أمام رئيس الجامعة عن إدارة المتابعة ومدى تطبيقـــه لألنظمة واللوائح والتعليمات 

عمله. بطبيعة  المتعلقة 
2. التوجيـــه بإجـــراء الرقابـــة والتحريـــات الالزمـــة فـــي مختلـــف قطاعـــات الجامعـــة المرتبطة بهـــا للتأكد من 

ســـالمة العمل ومســـتوى األداء. 
3. العمـــل علـــى مراقبة ســـير العمل فـــي الجامعة والوحـــدات واإلدارات المرتبطة بها للتأكـــد من مطابقته 

لألنظمة واللوائح واإلجـــراءات المعتمدة. 
4. اإلشـــراف علـــى فحص الشـــكاوي التي تحـــال إليها وفقًا للصالحيات حـــول المخالفـــات اإلدارية والمالية 

وغيرها مـــن المخالفات.
5. االشـــتراك فـــي لجان التحقيق الخاصة بالمخالفات التي تتم من قبـــل موظفي الجامعة وفقًا للتوجيهات 

الجامعة.  وكيل 
6. إلشراف على مراقبة انتظام الدوام لموظفي الجامعة في مختلف اإلدارات. 

7. العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى جميع الموظفين العاملين بإدارة الجامعة. 
8. تنظيـــم وحفـــظ الملفـــات والمعلومـــات الخاصـــة بأعمـــال المتابعـــة بأســـلوب يســـاعد على اســـتخراجها 

واســـترجاعها في ســـهولة ويســـر.
9. تقديم أي مقترحات من شأنها تسهيل وتحسن سير العمل في جميع إدارات الجامعة. 

10. اقتـــراح اإلجـــراءات الخاصـــة بأعمـــال اإلدارة وتقديمها إلـــى إدارة التطوير اإلداري للعمل على دراســـتها 
واعتمادهـــا واقتراح أي خطـــوة تطويرية في هـــذا المجال. 

� الصالحيات:
1. التوجيـــه بإجـــراء التحقيقـــات التي تكشـــف عنها المراقبة وفيما يحـــال إليها من إدارة الجامعـــة أو ماتتلقاه 

من شـــكاوي من الجمهـــور بعد ثبوتية جديتهـــا وفقًا لتوجيهـــات وكيل الجامعة. 
2. التوجيـــه للقيـــام بجـــوالت تفتيشـــية لمختلـــف قطاعات الجامعـــة المرتبطة بها للكشـــف عـــن أي قصور 
أو إهمـــال فـــي إنجـــاز األعمـــال ومن ثـــم العمل علـــى تصحيح المســـارات وتقويـــم االعوجـــاج بالتعاون مع 

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية الرقابية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: مدير إدارة المتابعة 

المرتبة: 11 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

مدير إدارة المتابعة 
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الوحـــدات واإلدارات المعنيـــة بالجامعة. 
3. تقييم أداء موظفي اإلدارة والرفع لرئيس الجامعة بما يحصل على تقدير مرضي فما دون.

4. التوقيع على شهادات التعريف لجميع منسوبي إدارته.
5. االتصـــال المباشـــر بالوزارات والمصالـــح الحكومية وغيرها فـــي كل ما يدخل فـــي اختصاصه مع مراعاة 

الوظيفي. المستوى 
6. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيس الجامعة. 2 -وكيل الجامعة. 3.موظفي الجامعة. 3. جهات حكومية ذوي عالقة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )6( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في الرقابة االدارية والمالية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- القدرة على اإلدارة واإلشراف والتوجيه.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- خبير باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل الجامعة.
- المهارة في االتصاالت الداخلية والخارجية.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

� االختصاص العام للوظيفة: 
ــتندات الماليـــة ضمـــن التشـــريعات  وظيفـــة رقابيـــة ترتبـــط برئيـــس الجامعـــة، وتعاونـــه فـــي إجـــازة المسـ
ــد  ــح والقواعـ ــة واللوائـ ــق األنظمـ ــة وفـ ــات الماليـ ــراءات الخدمـ ــع إجـ ــم جميـ ــى أن تتـ ــل، علـ ــة للعمـ الُمنِظمـ
الخاصـــة بذلـــك، لضمـــان تحســـين أداء منســـوبي الجامعـــة فـــي مجـــال األعمـــال الماليـــة والوصـــول بهـــا إلـــى 

أفضـــل مســـتوى ممكـــن.

� المهـــــام:
1. مســـؤول أمـــام رئيـــس الجامعـــة عن جميـــع إجـــراءات العمل كمراقـــب مالي، ومـــدى تطبيقـــه لألنظمة 

واللوائـــح والتعليمـــات المتعلقة بطبيعـــة عمله.
2. العمـــل علـــى تطبيق األنظمة واللوائـــح والتعليمات والقـــرارات اإلدارية والمالية علـــى عمليات الصرف 

والتحصيل.
3. التدقيق والتأكد من جميع مستندات الصرف الوارد اليه.

4. التدقيق على موافقة صاحب الصالحية لصرف االستحقاق، وفق التشريعات الُمنِظمة.
5. التأكد من وجود اعتماد للصرف في الميزانية، وحسب األصول المالية.

6. االشتراك في لجنة فحص العروض للمنافسات بالجامعة.
7. اإلشراف على عملية جرد المستودعات والتأكد من تطبيق أنظمة وقواعد المستودعات.

8. توقيع أوامر الصرف بعد تدقيق المستندات، وإجازة المستندات بعد ذلك.
9. توقيع أوامر الدفع بعد تدقيقها التدقيق النهائي.

� الصالحيات:
1. مراجعة السجالت المحاسبية، دون سابق أنذار للتأكد من سالمتها.

2. الجـــرد الفجائـــي للصناديـــق، دون ســـابق أنـــذار للتأكـــد من خلوهـــا من النقـــص أو التعالعـــب بمقدرات 
المالية. الجامعـــة 

3. فحص العهد واألمانات، دون سابق أنذار للتأكد من سالمتها.
4. االتصـــال المباشـــر بالـــوزارات والمصالـــح الحكومية وغيرها فـــي كل ما يدخل في اختصاصـــه مع مراعاة 

الوظيفي. المستوى 
5. الصالحيات المخول بها من خالل تطبيق االنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بالجامعة.

المجموعة العامة: الوظائف الجامعية
المجموعة النوعية: الوظائف التنفيذية الرقابية

سلسلة الفئات: وظائف المدراء 
مسمى الوظيفة: المراقب المالي 

المرتبة: 10 
الرمز الوظيفي:.

الرمز: ٠
الرمز: ٠
الرمز: ٠

المراقب المالي 
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� االتصاالت )الداخلي والخارجي(: 
1.رئيس الجامعة. 2 - وكيل الجامعة. 3.موظفي الجامعة. 3. جهات حكومية ذوي عالقة.

� الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:
• المؤهل العلمي: شهادة الماجستير في مجال التخصص الوظيفي.

• الخبرات العملية: خبرة عملية ال تقل عن )7( سنوات في مجال التخصص الوظيفي.
• التدريب: دورات متقدمة في مجال الرقابة المالية ونظم المعلومات المحاسبية.

• معارف وقدرات ومهارات أخرى:
- خبرة باالنظمة والتعليمات واللوائح الُمنِظمة للعمل الجامعة وخاصة المالية منها.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على إدارة األزمات ووضع آلية عمل لحلها.

- القدرة على وضع الحلول المناسبة، عند اكتشاف األخطاء اإلدارية والمالية.
- القدرة على إعداد التقارير المالية بحسب طبيعة العمل.





الخبــراء
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الخبــراء

هـــم مجموعـــة الوظائـــف التي يتم اإلســـتفادة من خبراتهم ســـواء من داخـــل الجامعة أو مـــن خارجها 
إمـــا بالتعييـــن أو اإلستشـــارة ألخذ الرأي والمشـــورة الفنيـــة والمهنية فيما يعرض علـــى اإلدارة التي 
تســـتفيد مـــن خدماتهم في مجـــاالت اإلدارة المختلفـــة وكذلك عمل الدراســـات والبرامـــج التطويرية 
الالزمـــة لتطويـــر األداء والكفـــاءة فـــي تلـــك اإلدارات مثـــل خبـــراء التخطيـــط وخبـــراء اإلدارة والخبـــراء 

التعليميـــن والخبـــراء الهندســـيين والخبراء من األطبـــاء وغيرهم.

■ خبير تخطيط:

تقع هذه الوظيفة: ضمن إشراف عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي.
تختـــص هـــذه الوظيفة: بإبـــداء الرأي والمشـــورة الفنيـــة فيما يعرض على شـــاغلها مـــن موضوعات 
فـــي مجال التخطيط وكذلك عمل الدراســـات والبرامـــج التدريبية والورش الالزمـــة لتطوير األداء ورفع 

كفـــاءة العمـــل وصوال إلى تأهيـــل الكادر البشـــري للجامعة في ذلـــك المجال.

• الواجبات والمسؤوليات:

1. دراســـة مشـــروعات الخطـــط المقترحة مـــن قطاعـــات الجامعة بغرض إعـــداد خطة الجامعـــة، وإبداء 
الرأي بشـــأنها.

2. دراسة البرامج المقترحة لتنفيذ الخطط المعتمدة.
3. وضع اإلجراءات واألساليب الالزمة لتحديث منهجية التخطيط في الجامعة.

4. تقديـــم الـــرأي والمشـــورة الفنيـــة الدقيقة فيمـــا يعرض عليه من دراســـات ومشـــاريع ذوي عالقة 
بالعمـــل التخطيطي.

5. إعـــداد تقاريـــر متابعة تنفيذ الخطـــط والبرامج المعتمد ودراســـته اوإبداء المالحظـــات حولها، ورفع 
تقريـــر شـــامل لإلدارة بشـــأنها متضمنا صعوبـــات التنفيذ – إن وجـــدت – ومقترحات حلها.

6. نقـــل الخبـــرة التخصصية والفنية للقائمين علـــى العمل في مجال التخطيط فـــي الجامعة، وإقامة 
البرامـــج التدريبية وورش العمـــل لتأهيلهم في ذلك المجال.

7. ما يسند إليه من أعمال.

• شروط شغل الوظيفة:

أ. المؤهالت العلمية والخبرات العملية:
دكتـــوراه فـــي مجـــال التخصـــص الوظيفـــي، وخبـــرة ال تقل عن )5( ســـنوات خبـــرة عملية فـــي مجال 
التخطيـــط تتناســـب ومســـتوى واجبـــات ومســـؤوليات الوظيفـــة، منهـــا خبـــرة عملية ال تقـــل عن )3( 
ســـنوات في مجـــال التخطيط فـــي إحدى الجامعـــات أو المؤسســـات والمنظمات الدوليـــة المختصة 
بتخطيـــط وتطويـــر قطـــاع التعليـــم العالـــي.أو ماجســـتير + مـــا ال يقل عن )8( ســـنة خبـــرة عملية في 
مجال التخطيط تتناســـب ومســـتوى واجبات ومســـؤوليات الوظيفة، منها خبرة عمليـــة ال تقل عن )5( 
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ســـنوات في مجـــال التخطيط فـــي إحدى الجامعـــات أو المؤسســـات والمنظمات الدوليـــة المختصة 
بتخطيـــط وتطويـــر قطاع التعليـــم العالي.

ب. المهارات والصفات الشخصية:
1. القدرة على التخطيط والتحليل وحسن التنظيم والتواصل الفعال مع اآلخرين.

2. إجادة العمل منفرًدا أو ضمن فريق. 
3. إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدًثا وكتابة. 

4. القدرة على التقدير السليم، وعلى التعامل مع المعلومات المعقدة. 
5. الدافعية للعمل والقدرة على حل المشكالت وتقديم التوصيات والتعبير عنها بكل وضوح.

6. اإللمام بمهارات استخدام الحاسب اآللي. 

■ خبير إداري:

تقـــع هـــذه الوظيفة: تقـــع هذه الوظيفة ضمن إشـــراف وكيـــل الجامعة، والهدف منهـــا هو تخطيط و 
تطبيق سياســـات و إجراءات )الموارد البشـــرية( ومتابعـــة تطويرها وتطبيقها.

تختـــص هـــذه الوظيفة: بإبـــداء الرأي والمشـــورة اإلدارية فيما يعرض على شـــاغلها مـــن موضوعات 
فـــي مجـــال التخطيـــط االســـتراتيجي، وكذلك عمـــل الدراســـات والبرامـــج التدريبية والـــورش الالزمة 
لتطويـــر األداءالمؤسســـي ورفع كفـــاءة العمل وصوال إلى تأهيـــل الكادر البشـــري للجامعة في ذلك 

المجال.

• الواجبات والمسؤوليات:
1. تقديم االستشـــارات االدارية في بلورة األهداف، ورســـم السياسات العامة والخطة االستراتيجية 

وإتخاذ القـــرارات المركزية التي تهم الجامعة ككل.
2. تحليـــل الفجـــوة )Gap Analysis( فـــي قطاعـــات الجامعـــة المختلفـــة لمعرفـــة اين نحـــن وما هي 
تطلعاتنـــا كجامعـــة ناشـــئة أو هادفة، والتأكد مـــن أن جميع مهـــام وواجبات الوظائـــف المختلفه داخل 
القطاعـــات التنظيمية تســـاهم في الوصول إلى األهـــداف الفرعية للجامعـــة وبالتالي الوصول إلى 

األهـــداف العامة ككل.
3. تحديـــد مشـــاكل الهيـــاكل التنظيميـــة لقطاعـــات الجامعـــة وكيفيـــة تطويرها )من مشـــكالت تداخل 

وازدواجيـــة االختصاصـــات والمهـــام والصالحيـــات بيـــن اإلدارات أو االختناقات فيمـــا بينها(.
4. معالجـــة نقـــاط الضعف في المؤسســـة إداريًا وتحســـينها وتحويلها إلى مشـــاريع عمـــل مع تعزيز 

Swot Analysis(.( نقـــاط القوة وفقًا لتحليـــل
5. وضع اإلجراءات واألساليب الالزمة لتحديث منهجية العمل في الجامعة.

6. تحديد وتخطيط احتياجات الجامعة المستقبلية من الكوادر البشرية من حيث الكم والنوع.
7. إعداد دليل شـــامل لجميع مكونات الجامعة التنظيمية من رؤيتها ورســـالتها وأهدافها اإلستراتيجية 

والتنظيميـــة واألهداف المتزنة والتنظيم اإلداري والوصف الوظيفي وبيئة العمل.
8. إعـــداد وتحليـــل معدل دوران العمالةً وتوضيح األســـباب التي تتســـبب في ارتفاعه وما هى ســـبل 

العالج.
9. دراســـة االحتياجـــات التدريبية للعاملين بالمؤسســـة ووضع وتنفيذ خطة التنفيذ الســـنوية، وإعداد 
برامـــج تدريـــب وتنميـــة على مســـتوى المؤسســـة األم، بالتنســـيق مـــع مـــدراء اإلدارات ووضع خطة 

تطبيق لهـــا ومراقبة تنفيذهـــا ومتابعتها.
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10. وضع خطط سنوية للتوظيف وبطاقات الوصف الوظيفى.
11. نقل المعرفة الضمنية التي لديه إلى منسوبي الجامعة بذوي التخصص.

12. ما يسند إليه من أعمال.

• شروط شغل الوظيفة:

أ. المؤهالت العلمية والخبرات العملية:
دكتـــوراه فـــي مجـــال التخصـــص الوظيفي، وخبـــرة ال تقل عـــن )5( ســـنوات كخبرة عمليـــة في مجال 
تخطيـــط الموارد البشـــرية تتناســـب ومســـتوى واجبـــات ومســـؤوليات الوظيفة، منها خبـــرة عملية ال 
تقـــل عـــن )3( ســـنوات فـــي مجال تخطيـــط الموارد البشـــرية فـــي إحـــدى الجامعات أو المؤسســـات 
والمنظمـــات الدوليـــة المختصة بتخطيـــط وتطوير قطاع التعليم العالي، أو ماجســـتير + ما ال يقل عن 
)8( ســـنة خبرة عملية في مجال تخطيط الموارد البشـــرية تتناســـب ومســـتوى واجبات ومســـؤوليات 
الوظيفـــة، منهـــا خبـــرة عملية ال تقل عن )5( ســـنوات في مجـــال تخطيط الموارد البشـــرية في إحدى 
الجامعـــات أو المؤسســـات والمنظمـــات الدولية المختصة بتخطيـــط وتطوير قطـــاع التعليم العالي.

ب. المهارات والصفات الشخصية:
1. إبداعيًا ورؤية استراتيجية ثاقبة وبعد هادف.

2. إيجابي المنطق بعيدًا عن الغضب والخيالء واالنفعال.
3. مهاره عاليه في القياده واإلشراف وإجادة العمل منفرًدا أو ضمن فريق. 

4. إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدًثا وكتابة. 
5. القدرة على التقدير السليم، وعلى التعامل مع المعلومات المعقدة. 

6. الدافعية للعمل والقدرة على حل المشكالت وتقديم التوصيات والتعبير عنها بكل وضوح.
7. اإللمام بمهارات استخدام الحاسب اآللي. 

■ خبير هندسي:

تقع هذه الوظيفة: ضمن إشراف وكيل الجامعة.
تختـــص هذه الوظيفة: بإبداء الرأي والمشـــورة الهندســـية فيما يعرض على شـــاغلها من موضوعات 
فـــي مجال الهندســـة والتصاميم في المشـــاريع العامـــة أو المدينة الجامعية أو التشـــغيل والصيانة 
وهندســـة المبانـــي، وكذلـــك عمـــل الدراســـات وتقديم االستشـــارات واعـــداد التصاميـــم المعمارية 

واالنشـــائية والخدمية للمبانـــي والطرق والجســـور بمختلف انواعها.

• الواجبات والمسؤوليات:
1. دراســـة المشـــروعات الهندســـية المقدمـــة مـــن اإلدارة العليـــا فـــي الجامعـــة، وإعـــداد التصاميم 
المعماريـــة واإلنشـــائية والخدميـــة للمبانـــي والطـــرق والجســـور بمختلـــف انواعهـــا، بغـــرض إبقائها 

منظمـــة ومتســـقة ضمـــن احتياجـــات الجامعـــة، وإبـــداء الرأي بشـــأنها.
2. تقديم المشورة الفنية واإلشراف العام واليومي على تنفيذ المشاريع.

3. تنفيذ المشاريع الهندسية المختلفة لجميع قطاعات الجامعة.
4. القيام بتحريات التربة وفحص المواد اإلنشائية.

5. دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع والخطوط االنتاجية، والقيام بالمسح الطوبوغرافي.
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6. إعداد نظم إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية وتنفيذ هذه النظم في كافة قطاعات الجامعة.
- التصميمات الهندسية واالنشائية لكافة أعمال الهندسة المدنية.

- معاينة ودراسة المشروعات القائمة واعداد التقاير الفنية.
- إجـــراء الفحوصـــات الحقلية والمعملية وإعداد التقارير الفنية وتقارير صالحية التربة، المســـوحات، 

الفحوصات ومواد البناء وكافة المواد المســـتخدمة في المشـــاريع الهندسية.
- تخطيط واعداد وتنفيذ برامج ضبط الجودة.

7. ما يسند إليه من أعمال.

• شروط شغل الوظيفة:

أ. المؤهالت العلمية والخبرات العملية:
دكتـــوراه فـــي مجـــال التخصـــص الوظيفي، وخبـــرة ال تقل عـــن )5( ســـنوات كخبرة عمليـــة في مجال 
الهندســـة أو التخطيـــط الهندســـي والعمـــارة تتناســـب ومســـتوى واجبـــات ومســـؤوليات الوظيفة، 
منهـــا خبـــرة عمليـــة ال تقـــل عن )3( ســـنوات فـــي مجال التخصـــص الوظيفـــي في إحـــدى الجامعات 
أو المؤسســـات والمنظمـــات الدوليـــة المختصة بتخطيط وعمـــارة وتطوير قطاع التعليـــم العالي، أو 
ماجســـتير + مـــا ال يقـــل عن )8( ســـنة خبرة عملية فـــي مجال التخطيط الهندســـي والعمارة تتناســـب 
ومســـتوى واجبـــات ومســـؤوليات الوظيفـــة، منهـــا خبرة عمليـــة ال تقل عـــن )5( ســـنوات في مجال 
التخصـــص الوظيفـــي في إحدى الجامعات أو المؤسســـات والمنظمات الدوليـــة المختصة بالتخطيط 

الهندســـي لقطاع التعليـــم العالي.

ب. المهارات والصفات الشخصية:
1. القدرة على التخطيط والتحليل وحسن التنظيم والتواصل الفعال مع اآلخرين.

2. إجادة العمل منفرًدا أو ضمن فريق. 
3. إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدًثا وكتابة. 

4. القدرة على التقدير السليم، وعلى التعامل مع المعلومات المعقدة. 
5. الدافعية للعمل والقدرة على حل المشكالت وتقديم التوصيات والتعبير عنها بكل وضوح.

6. اإللمام بمهارات استخدام الحاسب اآللي. 

■ خبير طبي:

تقـــع هـــذه الوظيفـــة: تحت إشـــراف إدارة مستشـــفى الملـــك فهـــد، ويرتبط إداريـــًا بوكيـــل الجامعة 
األكاديمية. للشـــؤون 

تختـــص هـــذه الوظيفـــة: بإبداء الـــرأي والمشـــورة الطبية فيما يعرض على شـــاغلها مـــن موضوعات 
فـــي مجـــال الطـــب، وكذلك عمـــل الدراســـات والبرامـــج الطبية والـــورش الالزمـــة لتطويـــر أداءالكادر 
الطبـــي والفنـــي ورفـــع كفاءة العمـــل وصواًل إلـــى تأهيل الـــكادر الطبـــي لمستشـــفى الملك فهد 

المجال. ذلـــك  في 
• الواجبات والمسؤوليات:

1. دراسة الحاالت المرضية، واإلشراف عليها من خالل التجارب السريرية، وإبداء الرأي بشأنها.
2. تقديم مدخالت استباقية )احترازية( في إدارة الطب االستراتيجي والتسويق الطبي.

3. وضع وتنفيذ التوجه االستراتيجي ضمن المجاالت العالجية الرئيسية.
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4. وضع عالقات فعالة مع المؤثرين الرئيسيين والمنظمات الخارجية. 
5. تنسيق واستخدام المعرفة المتخصصة مع الزمالء في صياغة وتنفيذ االستراتيجية الطبية.

6. اإلجابة على األسئلة الطبية أو التقنية المتعلقة بالبروتوكول والمنتج الطبي.
7. توفير التدريب والتعليم لموظفي المستشفى والمشاركة في وضع البروتوكوالت.

8. تبـــادل المعرفـــة والخبـــرة التقنية مـــع أعضاء الفريـــق الطبي والتقنـــي، مع توفير الخبـــرات الطبية 
لـــكادر التمريض في رعايـــة المرضى.

9. ما يسند إليه من أعمال.

• شروط شغل الوظيفة:

أ. المؤهالت العلمية والخبرات العملية:
دكتـــوراه فـــي مجـــال التخصـــص الوظيفي، وخبـــرة ال تقل عـــن )5( ســـنوات كخبرة عمليـــة في مجال 
التخصص الوظيفي تتناســـب ومســـتوى واجبات ومســـؤوليات الوظيفة، منها خبرة عملية ال تقل عن 
)3( ســـنوات في مجال تخطيط وتطوير مســـتوى األداء الطبي في إحدى الجامعات أو المؤسســـات 
والمنظمـــات الدوليـــة المختصـــة فـــي قطاع التعليـــم العالي، أو ماجســـتير + ما ال يقل عن)8( ســـنة 
خبرة عملية في مجال مجال التخصص الوظيفي تتناســـب ومســـتوى واجبات ومســـؤوليات الوظيفة، 
منهـــا خبـــرة عمليـــة ال تقل عـــن )5(ســـنوات في مجال تخطيـــط وتطويـــر مســـتوى األداء الطبي في 

إحـــدى الجامعات أو المؤسســـات والمنظمـــات الدولية المختصة بقطـــاع التعليم العالي.

ب. المهارات والصفات الشخصية:
1. خبيـــر فـــي مجـــال التخصـــص الوظيفـــي وأســـع المعرفه وذو ســـمعه بـــارزة وواضحة فـــي إعطاء 

الحلـــول العلميـــة والجيـــدة للمشـــاكل في مجـــال الطب.
2. الخبرة في مواكبة االتجاهات الطبية العالمية واالستفادة من التطورات الجديدة.

3. القدرة على إعطاء ما يطلبه من معرفة طبية ضمنية وصريحة، والمالحظات البناءة. 
4. إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدًثا وكتابة. 

5. الحفاظ على بناء عالقات ممتازة مع الزمالء والعمالء.
6. العمل بروح الفريق الواحد في جلسات العصف الذهني للوصول إلى األهداف المنشودة. 

7. القدرة على تشكيل الرأي المتوازن مع مراعاة مجموعة واسعة من المعلومات المتوفرة.
8. تقديم األفكار اإلبداعية وبراعة في التغيير والتحسين المستمر.

9. الدافعية للعمل والقدرة على حل المشكالت وتقديم التوصيات والتعبير عنها بكل وضوح.
10. اإللمام بمهارات استخدام الحاسب اآللي. 





المواثيق والقواعد 
األخالقية المنظمة 
للعمل بالجامعة
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المواثيق والقواعد األخالقية المنظمة للعمل بالجامعة

1. الميثاق األخالقي بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.
2. ميثاق عضو هيئة التدريس »الحقوق والواجبات«.

3. ميثاق الطالب الجامعي »الحقوق والواجبات«.
4. ميثاق الموظف »الحقوق والواجبات«.

5. ميثاق أخالقيات البحث العلمي.
6. ميثاق األخالقيات الحيوية الطبية.
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الميثاق األخالقي بجامعة الدمام

مقدمة:

الميثـــاق أو العهـــد ومصـــدره في اللغة » وثق، عهـــد« وجمعها مواثيق أو مياثيـــق أو مياثق أو عهود، 
وتعنـــي مـــا تعاهد عليـــة أصحاب العالقة مثاًل الشـــعب والحكام، أو ما اتفق عليـــه الجماعة مثال ذلك: 
الميثـــاق الوطنـــي، الميثـــاق الثقافـــي لجامعة الـــدول العربيـــة، ميثاق هيئـــة األمم المتحـــدة، ميثاق 
حقـــوق األنســـان، ميثاق العمل أألكاديمـــي... الخ، وعليه فـــان الميثاق هو اتفـــاق جماعي وما تعاهد 
وتحالـــف عليـــه رســـميًا شـــخصان فأكثـــر ويأخـــذ الميثاق صفـــة القانـــون الُملـــزم لجميع الفئـــات التي 
اتفقـــت وتعاهـــدت عليـــه، إذن هو عهد ووفاء قـــال تعالى في اآليـــة » 20« من ســـورة الرعد }الذين 

يُوُفـــون بعهد الله وال ينقضـــون الميثاق{.

ين والطبع والســـجية والمروءة،  و األخـــالق لغـــة هي جمع ُخُلق، والُخُلق بضمِّ الالم وســـكونها هو الدِّ
وحقيقتـــه أن صـــورة اإلنســـان الباطنـــة وهـــي نفســـه وأوصافهـــا ومعانيهـــا المختصـــة بهـــا بمنزلة 
الَخْلـــق لصورتـــه الظاهـــرة وأوصافها ومعانيها وقال »الحســـين بـــن محمد بن المفضل أبو القاســـم 
اغـــب فـــي مؤلفه األخـــالق«: والَخْلـــُق والُخْلُق في األصـــل واحد، لكن  االصفهانـــي المعـــروف ب الرَّ
خـــص الَخْلـــق بالهيئات واألشـــكال والصور المدركـــة بالبصر، وخـــص الُخْلق بالقوى والســـجايا المدركة 

بالبصيرة.

فه العالم الفارســـي )علـــى بن محمد بن علي الشـــريف الحســـيني  أمـــا األخـــالق اصطالحـــا فقـــد عرَّ
ـــه: )عبارة عـــن هيئة للنفس  المعـــروف ب الجرجانـــي 740ه816-ه فـــي كتابـــه التعريفـــات( الخلق بأنَّ
ة، فـــإن كان الصـــادر عنها  راســـخة تصـــدر عنها األفعال بســـهولة ويســـر من غيـــر حاجة إلـــى فكر ورويَّ
األفعـــال الحســـنة كانـــت الهيئـــة خلًقا حســـًنا، وإن كان الصـــادر منها األفعـــال القبيحة ســـميت الهيئة 
التـــي هـــي مصـــدر ذلك خلًقا ســـيًئا ، وعرف المؤرخ والفيلســـوف الفارســـي« أحمد بـــن يعقوب أبو 
علـــي الملقـــب ب ابـــن مســـكوية 330ه- 421ه » الُخلق بأنه » حـــال للنفس، داعية لهـــا إلى أفعالها 
ا من أصـــل المزاج،  ة، وهذه الحال تنقســـم إلى قســـمين منها ما يكـــون طبيعيًّ مـــن غيـــر فكـــر وال رويَّ
كاإلنســـان الـــذي يحركـــه أدنى شـــيء نحـــو غضب، ويهيـــج من أقل ســـبب، وكاإلنســـان الـــذي يجبن 
مـــن أيســـر شـــيء، أو كالذي يفـــزع من أدنى صـــوت يطرق ســـمعه، وكالـــذي يضحك ضحـــًكا مفرًطا 
مـــن أدنـــى شـــيء يعجبـــه، أو يغتمُّ ويحزن من أيســـر شـــيء يناله ومنها مـــا يكون مســـتفاًدا بالعادة 

ـــة والفكر، ثم يســـتمر أواًل فـــأواًل، حتى يصير ملكـــة ُخُلقًا. والتـــدرب، وربمـــا كان مبـــدؤه بالرويَّ

وقـــد عرف بعـــض الباحثين األخالق في نظر اإلســـالم بأنها عبـــارة عن » مجموعة المبـــادئ والقواعد 
المنظمة للســـلوك اإلنســـاني، التـــي يحددها الوحي، لتنظيم حياة اإلنســـان، وتحديـــد عالقته بغيره 
علـــى نحـــو يحقق الغايـــة من وجوده فـــي هذا العالـــم على أكمل وجـــه »، وهو مجموعـــة من قواعد 
التخاطـــب لتحقيـــق األهداف ولغـــة التواصل المبني علـــى تبادل المنفعة بين األطـــراف المتفقين أو 

المتفاهمين.
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وتتميز األخالق في االسالم بطابعين: 

1. أنه ذو طابع رباني بمعنى أنه مراد الله سبحانه وتعالى.
2. أنـــه ذو طابع إنســـاني أي أن لإلنســـان مجهود ودخل فـــي تحديد هذا النظام مـــن الناحية العملية، 
وهـــو منهـــج الســـلوك وطريقة التعامل مع النفس واللـــه والمجتمع ، وهو نظـــام يتكامل فيه الجانب 
النظـــري مـــع الجانب العملـــي وهو جوهر اإلســـالم ولبه وروحه الســـارية في جميع نواحيـــه، وحقيقًة 
إن األخـــالق هي جوهر الرســـاالت الســـماوية علـــى اإلطالق. فالرســـول صلى الله وســـلم يقول » 
إنمـــا بعثـــت ألتمـــم مـــكارم األخـــالق » ] رواه اإلمام أحمـــد ابن حنبل في مســـنده [، وهـــذا يعني أن 
بعثتـــه هـــي إلتمام األخـــالق، والعمل علـــى تقويمها، وإشـــاعة مكارمها، وهذا يوضح لنـــا أن الهدف 

مـــن كل الرســـاالت هدف أخالقي، والدين نفســـه هو حســـن الخلق.

واالخـــالق هـــي إحـــدى معطيات الثقافـــة العامة التـــي يؤمن بهـــا أي مجتمع، وفي المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــان الدين االســـالمي هـــو الذي ُيشـــكل البنـــاء االجتماعـــي واالقتصادي والسياســـي 
الشـــامل، والنظـــام االخالقـــي في االســـالم يعتمد على تصـــوره للكـــون والوجود، واالنســـان هو 
جـــزء مـــن هذا الوجـــود، وعليه فإن الغاية البعيدة من مجهودات االنســـان ومســـاعيه فـــي الدنيا هي 
ابتغـــاء مرضـــات اللـــه عز وجل الذي قال في اآلية » 4 » من ســـورة القلم }وإنـــك لعلى خلق عظيم {.
 وتتجســـد العدالة في اإلســـالم من خالل مبدأ المســـاواة، فالناس جميعًا سواسية كأسنان المشط، 
وأن مقيـــاس التفاضل مرهون بمقـــدار التزامهم بأوامر الخالق التي ُتمثـــل الخصائص الرفيعة لمكارم 
األخـــالق، وهـــذا مـــا يؤكد لنا مجتمع المســـلمين أنـــه ال اعتبار في تقويم اإلنســـان للونـــه أو لغته أو 
جنســـه أو بلـــده أو حالتـــه االجتماعيـــة أو االقتصادية أو السياســـية إال بالتقوى، وفي هذا قال ســـيد 
األخـــالق نبينـــا محمـــد عليه أفضل الصالة والســـالم ) إن الله ال ينظر إلى صوركـــم وال ألوانكم ولكن 

ينظـــر إلى قلوبكـــم وأعمالكم ( رواه اإلمـــام أحمد ابن حنبل.

األسس التي تقوم عليها األخالق في اإلسالم: 

1. األســـاس االعتقـــادي: ويرتكـــز علـــى اإليمان بوجـــود ووحدانيـــة الله، واإليمـــان بأن اللـــه عز وجل 
خالق اإلنســـان وبين له طريق الخير وطريق الشـــر من خالل الرســـل عليهم أفضل الصالة والســـالم، 
واإليمـــان بالحيـــاة اآلخـــرة وبأن اإلنســـان سُيحاســـب فيها علـــى ما قدمه فـــي الدنيا من خير أو شـــر، 

وعليـــه فـــإن اإليمان هو أســـاس من ُأســـس األخالق وركيزة مـــن ركائز الســـلوك األخالقي.

2. األســـاس الواقعـــي العلمـــي: تحافـــظ األخـــالق باألســـاس الواقعي على حيـــاة الفـــرد وتجعلها 
مســـتمرة دون عثـــرات، واالخـــالق ال تتعـــارض مـــع الطبيعة بـــل تتناســـق وتتكامل معهـــا، وقد وضع 
اإلســـالم لإلنســـان إطارًا أخالقيًا على ضوء معرفته بالطبيعة اإلنســـانية المكونة من الروح والمادة، 
وأن حياة اإلنســـان الســـعيدة ال تتحقـــق إال بتلبية حاجاته المادية والروحية على حد ســـواء، أما بشـــأن 
األســـاس العلمـــي لألخالقيـــات فإن اإلســـالم قد حدد لإلنســـان إطـــارًا أخالقيًا على أســـاس تصوره 
للكـــون والحقائـــق الموجودة فيه، فهو ُيربي الُمســـلم تربية عقلية تســـتمد أهدافها مـــن قيم العلم 
والمعرفـــة والحق وتهدف إلى توجيه طاقات اإلنســـان إلـــى البحث العلمي والســـعي وراء الحقيقة.

 
3. االلتـــزام: وهـــو من أبرز معالـــم المســـؤولية الفردية، ويعني تعهد االنســـان فـــي المواجهة ولو 
كان مواجهـــة البشـــرية كلهـــا في ســـبيل الوفـــاء بحق اتخـــذه على نفســـه، ومن مســـتلزمات االلتزام 
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حـــرص المســـلم على طيـــب مطعمه ومشـــربه وتغذية نفســـه ومن يعـــول بالحـــالل والطيب، فعن 
أبـــي هريـــرة رضـــي الله عنه قال، قال الرســـول الله صلى الله عليه وســـلم ) إن اللـــه تعالى طيب ال 
يقبـــل إال طيبـــًا ( وإن اللـــه تعالى أمـــر المؤمنين بما أمر به المرســـلين، فقال تعالـــى في اآلية » 51 
» مـــن ســـورة المؤمنيـــن { يا أيها الرســـل كلوا من الطيبات واعملـــوا صالحًا إني بمـــا تعملون عليم } 
وقـــال عـــز من قائـــل في اآلية » 172 » من ســـورة البقـــرة { يا أيها الذيـــن آمنوا كلوا مـــن طيبات ما 

رزقناكـــم واشـــكروا لله إن كنتم إيـــاه تعبدون }. صـــدق الله العظيم.

4. المســـؤولية: الشـــعور بالمســـؤولية هـــي إقرار من اإلنســـان بما يصـــدر عنه من أفعـــال وقرارات 
واختيـــارات عمليـــة واســـتعداده لتحمـــل النتائج التـــي قد تنتج عنها ســـواء كانـــت هذه النتائـــج ايجابية 
أو ســـلبية أمـــام اللـــه أواًل ثم أمـــام ضميره وأمام المجتمع، ومن الشـــروط األساســـية للمســـؤولية 
الطابـــع الشـــخصي »المســـؤولية الفردية » التي يتحملها الشـــخص نتـــاج عمل او قـــرار او اجراء قام 
بـــه، وللمســـؤولية الفرديـــة مجـــاالن وهمـــا » المجـــال الداخلـــي، والمجـــال الخارجـــي » أمـــا الداخلي 
فهـــو مســـؤولية الفـــرد عـــن قصـــده وإرادتـــه وتصميمه قـــال الله عـــز وجل فـــي اآليـــة » 284 » من 
ســـورة البقـــرة { وإن تبدوا ما في أنفســـكم أو تخفوه يحاســـبكم بـــه الله }، أما المجـــال الخارجي فهو 
الســـلوك المحســـوس مـــن قول أو فعل شـــريطة أن يحدث ذلك عـــن قصد واختيار، قـــال تعالى في 
اآليـــة » 89 » من ســـورة المائـــدة {ال يؤاخذكم اللـــه باللغو فـــي أيمانكم ولكن يؤاخذكـــم بما عقدتم 
األيمـــان } والمســـؤولية الفرديـــة ال ُتلغي المســـؤولية الجماعيـــة ألن الجماعة مجموعـــة أفراد، وهي 
المســـؤولة عـــن انحرافـــات ســـلوكيات بعض االفـــراد وهـــي الواجب عليهـــا تصحيح هـــذه االنحرافات 
عندهم بالوســـائل المشـــروعة والتي أقرها ديننـــا الحنيف من خالل مجموعة مـــن الزواجر والعقوبات 
فـــي الدنيـــا واآلخـــرة فقـــد روى الترمذي رضـــي الله عنه أن الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم قال ) 
لتأمـــرن بالمعـــروف ولتنهـــون عـــن المنكـــر، أو ليوشـــكن اللـــه أن يبعث عليكـــم عقابًا ثـــم تدعون فال 

يســـتجاب لكم (.

انطالقـــًا مـــن معنـــى األخالق فإنه يتبـــادر للذهـــن مجموعة من التســـاؤالت ال بد من التعـــرف عليها 
ولـــو بشـــكل مقتضـــب ومنهـــا: هـــل الحـــق هو الـــذي يحكـــم أم القـــوة؟ وفي حـــال حكم الحـــق فهل 
األخـــالق هـــي التي تســـيره؟ وإذا مـــا حكمت القوة فهـــل األخالق يجـــب أن تضبطه، وهـــل الحق هو 

قيمـــة أخالقيـــة أم قانونية؟.

وحقيقـــة اليمكننـــا تصـــور الحـــق من خـــالل معنـــى الثنائية المطلقـــة للحـــق »الحق الطبيعـــي والحق 
المدنـــي » بـــل ال بد من تأمل الحـــق من خالل منظور التعاليم الدينية والشـــرائع الســـماوية، وكذلك 
األحكام والحدود والضوابط التي أساســـها تنظيم العالقة بين اإلنســـان وذاته وبين اإلنســـان وغيره 
وبيـــن اإلنســـان وخالقـــه، ولتنظيم مثل هـــذه العالقة البد من توافـــر فعل اإللـــزام أو امتثال األفراد 
ســـواء كانـــوا مجتمعيـــن أو ُفـــرادى للحـــق، ممـــا يعني ضـــرورة وجـــود ســـلطة خارجيـــة لحملهم على 
االمتثـــال واالنصيـــاع لمبـــدأ أو لقانـــون أو لقاعدة، وذلك تحـــت طائلة التهديد بالعقـــاب في حال عدم 
االمتثـــال، مثـــاًل المجرم في حـــال خرقة لحق ُمعيـــن ُيعاقب قانونـــًا، وعليه فإن العالقـــة بين القانون 
والحـــق عالقة جدليـــة مما يعني ضرورة وجود مؤسســـة فـــوق الجميع للحكم والتحكيـــم فيما بينهم.

 
وعنـــد النظر الى األثر النســـبي والطابع التاريخي لســـلطة الحق يتبين لنا شـــدة تعلق اإلنســـان بحياة 
الفضيلـــة وذلـــك بهدف تخلصه مـــن مظاهر العنف والجـــور والصراع الذي فيه يـــأكل القوي الضعيف 
وينتـــزع منـــه حقوقه وكرامته اإلنســـانية، وفـــي هذا بين أحد حكمـــاء الرومان والباحث في الفلســـفة 
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اليونانيـــة » ماركـــوس توليـــوس ككرو- سيشـــرون )Marcus tullius cicero( المولود ســـنة 106 ق.م 
» أن اإلنســـان بطبيعتـــه الفطريـــة يتجـــه تلقائيًا نحو الحـــق وُيميز بفطرتـــه التي فطره اللـــه عليها بين 
الحســـن والقبيـــح وبيـــن الحق والظلـــم، أي بيـــن الفضائل » األخـــالق الحميـــدة« والرذائـــل »األخالق 
الســـيئة«، وعليـــه فإن سيشـــرون يربط ضـــرورة تحقق الحق بااللتـــزام األخالقي كفعـــل ُيعبر عن حرية 
الفـــرد وإرادتـــه الطبيعيـــة، ويؤكد على أنـــه إذا ارادت الدولـــة البقاء ال بد عليها مـــن االعتراف بالحقوق 
والواجبـــات التـــي تربـــط مواطنيهـــا فيمـــا بينهـــم وكذلـــك بينهم وبيـــن الدولة مـــن خـــالل القانون » 
الدســـتور » الذي يشـــتمل على الحقـــوق والواجبات، وعليه فـــإن الصيغ القانونية هـــي التي تضمن 
مبـــادئ الحريـــات الفردية وتتمســـك بالكرامة اإلنســـانية ضد كل أنـــواع العنف والقـــوة والتخويف من 

خـــالل وضع معاييـــر ومواثيق ودســـاتير محددة وضابطة تبيـــن الواجبات وُتعطـــي الحقوق.
وعليـــه فأســـاس الحـــق إما أن يحتكـــم الـــى اإلرادة اإللهية أو الى االرادة اإلنســـانية لتجـــاوز حق القوة 
الطبيعـــي وال بـــد مـــن قـــوة القانون كســـلطة لتحقيق الحـــق وال بد مـــن االلتزام األخالقي كأســـاس 

يتحقـــق بـــه الحق وال يتعـــارض مع الحرية االنســـانية. 

ونظـــرًا ألن الجامعة مؤسســـة لها وظائـــف مختلفة منذ ظهور المفاهيـــم األكاديمية في دولة اليونان 
األولـــى ومـــرورًا بالحضـــارة اإلســـالمية وانتقااًل للحضـــارة الغربية حتـــى وصولنا لعصـــر العولمة وما 
بعـــد العولمـــة فعلى العامليـــن والمعنيين بهـــا االلتزام بضوابـــط وســـلوكيات وآداب وأخالق العمل 
الجامعـــي، وفي المملكة العربية الســـعودية يجـــب أن تتوافق هذه الضوابط والســـلوكيات واآلداب 

 : مع

1. الشريعة اإلسالمية.
2. نظام التعليم العالي.

3. ميثاق حقوق اإلنسان )جنيف1948( م. 
وقـــد نصت المـــادة )24( من الميثاق على »لكل شـــخص حق فـــي الراحة وأوقات الفـــراغ، وخصوصا 

فـــي تحديد معقول لســـاعات العمل وفى إجـــازات دورية مأجورة«.

وذلـــك لتأصيـــل بعضـــًا مـــن المفاهيـــم والقيـــم المكتوبة فـــي اللوائـــح واألنظمـــة الجامعيـــة محليًا 
وعالميـــًا، وأهـــم هـــذه القيم والمبـــادئ والمفاهيم مفهـــوم » الصـــدق واألمانة، المهنيـــة، النزاهة، 
الكرامـــة، شـــرف المهنـــة، الشـــفافية، التنـــوع، وكذلـــك تأطير بعضـــًا من الممارســـات المهنيـــة منعًا 
لتضـــارب المصالـــح »، وإن مجمـــوع هذه المبـــادئ والقيم الُعليـــا واألفعال التي يقوم بهـــا العاملين 
بالجامعـــة تســـمى » ميثاق العمـــل األكاديمي » تلتزم بـــه الجامعة وُتلزم به العامليـــن والمعنيين بها 

ممـــا ُيســـاعد في الدفـــع بالعمـــل األكاديمي بمـــا ال يتعارض مع مفهـــوم الحريـــة األكاديمية.

  إن ميثـــاق العمـــل األكاديمـــي ليـــس بدعًا علـــى الجامعة فهنـــاك مواثيـــق كثيرة مثل ميثـــاق العمل 
الطبـــي، ميثـــاق العمل الهندســـي، وُتبنـــى هذه المواثيـــق على مبـــادئ العمل المهنـــي لكل مهنة 
تحت مســـمى الميثـــاق األخالقي حيث يتـــم تأطير القوانيـــن واألنظمة والحقـــوق والواجبات والقيم 
والمبـــادئ والعالقـــات بين منســـوبي الجامعة بعضهم مع بعـــض من جهة وعالقتهـــم بالجامعة من 

جهـــة أخـــرى وهـــذا الميثاق هو عهـــد يتطلب الوفـــاء به وااللتـــزام بمبادئه القائـــم عليها.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

المبادئ التي ُيبنى عليها الميثاق األكاديمي: 

1. القـــدرة والجـــدارة: وهـــذا يتطلـــب المعرفـــة والمهارة فـــي الموضوع الـــذي يقـــوم بالتدريس فيه 
ُملمـــًا بجميـــع خفايا الموضـــوع والمســـتجدات وموائمتها لمحتـــوى المقرر.

2. الجـــدارة التربويـــة: يجـــب علـــى األكاديمي الذي يقـــوم بالتعليم اإللمـــام بمختلف طـــرق التدريس 
واســـتراتيجيات التعليـــم وطرقها مما يســـهل عليـــة التواصـــل واالتصال بصالبة للوصـــول ألهداف 
المقـــرر عارفًا لألســـاليب المختلفة لتقييـــم الطالب وتقويم المقـــرر والحصول علـــى التغذية الراجعة 
ومســـتفيدا مـــن قدرتـــه التحليلية وقدرتـــه التركيبيـــة وكذلك اســـتخدامه للعمل المبني علـــى الدليل 

وحل المشـــكلة واتخـــاذ القرار.

3. التعامـــل بالحكمة في المواضيع الحساســـة: هنـــاك الكثير من المواضيع ذات الحساســـية تختلف 
باختـــالف المجتمعـــات، وعليـــه يجـــب أن يكون األســـتاذ الجامعي حكيمـــًا في طرح مواضيـــع الجنس، 

والديـــن، والمذاهب، والسياســـة وغيرها مـــن المواضيع.

4. تنميـــة وتطويـــر الطالـــب: على األســـتاذ الجامعي المشـــاركة في رفـــع وتنمية الطالـــب الجامعي 
مـــن النواحـــي العقليـــة والجســـدية، وتعزيـــز شـــعور الطالـــب باســـتقالليته والتقليل مـــن تبعيته بما 
يحفـــظ احترامه ويصون كرامته االنســـانية، وعلى األســـتاذ الجامعي الترفع عن إيجـــاد مظاهر التفرقة 
بيـــن الطـــالب واختـــالق الحزازات بينهـــم، وعليه العمل على ترســـيخ وتثبيـــت ورفع القيـــم العليا لدى 

الطالـــب، ودعم عمليـــة النضـــوج والتمايز لديه.

5. تفـــادي العالقـــة التبادلية النفعية بين الطالب واالســـتاذ: فمثل هذه العالقة تـــؤدي إلى تضارب 
المصالح، وتعطي حقًا للطالب بناًء على منفعة مكتســـبة لألســـتاذ خارج منظومة العالقات الرســـمية 

وتؤثر على نمو الطالـــب ونضجه وتمايزه.

6. الســـرية والخصوصيـــة: يجـــب اعتبار عالمات الطالب وســـجل الحضـــور والغيـــاب وتواصله الخاص 
مـــواد ذات طبيعـــة خصوصيـــة لصاحبها، ما لم يكن هناك ســـببًا إلعالنها كما هو حـــال عالقة الطبيب 

بمريضة.

7. احتـــرام الزميـــل: علـــى االســـتاذ الجامعـــي احتـــرام كرامـــة زميلـــه وعليه التعـــاون مع زمالئـــه لرفع 
مســـتوى الطالـــب وفـــي حال وجـــود أي اختالف بيـــن أعضاء الهيئـــة األكاديميـــة فيجب أن تحـــل وديًا 

ضمـــن أخـــالق المهنـــة كما يجـــب عليه عـــدم ذكـــر زميله فـــي عمله بما ُيســـئ لـــه وللمهنة.

8. التقييـــم الصحيح للطالب: على األســـتاذ الجامعي أخذ جميع الوســـائل والطـــرق نحو تقديم صحيح 
ألداء الطـــالب بما يتماشـــى مـــع الموضوعيـــة، االنفتـــاح، المســـاواة، والعدل واإلنصـــاف وأهداف 

المقرر.

9. احترام المعهد والجامعة: على األستاذ الجامعي احترام األهداف والمقاصد والمرامي واألهداف 
الخاصـة بالمقـرر، واالنصيـاع طوعـًا لسياسـات وأنظمـة الجامعـة تأكيـدا الحترام األسـتاذ لجامعته، وعدم 

االرتبـاط بعمـل خـارج الجامعـة من شـأنه أن يتعـارض مع مصالح وواجبـات العمل الجامعي.
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 بنـــاًء علـــى مـــا ورد أعاله فإنه مـــن المهم أن يتعرف منســـوبي جامعة االمـــام عبدالرحمن بن فيصل 
علـــى األخالقيـــات والســـلوكيات ذات العالقـــة بطبيعة العمـــل، وتوقيـــع الوثيقة الرســـمية للميثاق 
وعليـــه فإن مـــن ُيخالف هذه الوثيقة ســـيكون ُعرضًة للمســـائلة والتأديب في حال ثبـــوت مخالفتهم.
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

ميثاق عضو هيئة التدريس

الميثاق: 

بصفتـــي مـــن منســـوبي جامعـــة االمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصل وألنـــي أؤمـــن بالمســـؤولية تجاه 
الجامعـــة التـــي أنتمي إليها وانطالقًا من األســـس التي تقـــوم عليها مبادئنا وأخالقنا وعلى رأســـها 
الصـــدق واألمانة والقيم االخالقية الســـامية واحترام النظام والقانـــون وحرصًا على تطبيق أخالقيات 
العمـــل التـــي تقتضي أن أكون مراقبًا على نفســـي من أجـــل مصلحة العمل ونقـــل أهدافه ونتائجه 
ومخرجاتـــه للمجتمـــع الـــذي أعيش فيه، وبعـــد أن قرأت وتفهمـــت تفهمًا واضحًا ال لبـــس فيه لما ورد 
فـــي المقدمـــة، وبعد اطالعـــي على األنظمـــة واللوائح المنظمـــة للحقوق والواجبـــات، فإني أتعهد 
بااللتـــزام بأعلى معايير األمانة، والصدق، والنزاهة والشـــفافية في جميع األنشـــطة واالعمال التي 

ُأكلف بهـــا ومنها ضمنـــًا وليس حصرًا: 

1. االمتثال لجميع االنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها في الجامعة.
2. تنفيـــذ جميـــع المهـــام واالنشـــطة الموكولـــة لـــي بأقصـــى درجـــات الدقـــة والكفاءة والشـــفافية 

 . لمهنية ا و
3. االمتناع عن أي عمل ُيشكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة انتهاكا للنزاهة والشفافية والمهنية.

4. التعامل مع زمالئي بروح الفريق المهني الواحد.
5. التمسك بمبادئ المساواة والنزاهة وعدم التمييز واالحترام.
6. االمتناع عن العمل الذي يتعارض مع طبيعة العمل بالجامعة.

7. التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك واألخالق.
8. السعي لرفع اسم الجامعة.

9. أكـــون خاضعًا للمســـائلة ومســـؤواًل عن جميع أفعالـــي وأقوالي التي تنافـــي طبيعة مهنة العمل 
األكاديمي.

10. تعزيز ثقافة الثقة والمواطنة واحترام حقوق اإلنسان في المجتمع.

حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس: 

أواًل: الحقوق:
إن لعضـــو هيئـــة التدريـــس دور فـــي تكوين وإعداد ُأطـــر األمة، ويســـاهم عن طريق البحـــث العلمي 
فـــي تطـــور عجلـــة التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة في المملكـــة، ولكـــي يســـتطيع ويتمكن من 
االضطـــالع بمهامـــه علـــى أكمل وجـــه ويكون دائمـــًا مواكبًا لتطـــور العلوم في مجـــال تخصصه ال بد 
أن تضمـــن لـــه المملكة وســـائل العيـــش الكريم وللمزيد بشـــأن حقـــوق أعضاء هيئـــة التدريس، أنظر 
»نظـــام مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة والالئحـــة المنظمة لشـــؤون منســـوبي الجامعات الســـعودية من 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومن في حكمهـــم الصـــادر بقرار مجلـــس التعليـــم العالي رقـــم 4/ 1417/6 
المتخذ بالجلســـة السادســـة مـــن مجلس التعليـــم العالـــي المعقـــود بتاريـــخ 1417/8/26ه ولوائحه« 

وتمـــت الموافقة عليـــه باألمر الســـامي بتاريـــخ 22 / 8 / 1418ه.
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ثانيًا: الواجبات:
تنبثـــق الواجبات التي تترتب على االســـتاذ الجامعي » عضو هيئـــة التدريس » من الصفات والمبادئ 
الواجـــب توفرهـــا في شـــخص االســـتاذ الجامعي ومنهـــا على ســـبيل المثال ال الحصر » االســـتقامة 
واألمانـــة، المقـــدرة والكفـــاءة، النزاهـــة والحياد، المســـاواة، حرية البحـــث العلمي مع مراعـــاة االلتزام 
بالقيم والمبادي االســـالمية التي تشـــكل أســـاس النظام المجتمعي الســـعودي وتتلخص الواجبات 

يأتي: بما 

1. عـــدم إقامـــة عالقـــات شـــخصية مع الطـــالب، وأن يبتعد بســـلوكه عـــن كل ما يثير الشـــبهات مثل 
قبـــول الهدايـــا أو المجامالت الشـــخصية للطلبـــة أو ذويهم على حســـاب العمليـــة التعليمية.

2. االمتنـــاع عـــن إعطـــاء الـــدروس الخصوصيـــة واالبتعـــاد عـــن كل مـــا من شـــأنه اإلقالل مـــن نزاهة 
الجامعي. االســـتاذ 

3. أن يبذل كل ما في وســـعة لتوجيه طالب العلم وأن يعمل على تذليل الصعاب و حل المشـــكالت 
التـــي تواجههـــم و أن يحســـن بينهم في الرعايـــة دون تمييز، وأن ال ُيكلف الطلبة بـــأي أدوار أو أعمال 

ليســـت ضمن واجباتهم، وأن ُيعطي مســـاحة للمناقشـــة واالعتراض في حدود العملية التعليمية.
4. عـــدم إفشـــاء أســـرار الطالـــب التي اطلـــع عليهـــا اال إذا كان ذلك بنـــاء على قرار قضائـــي أو وقوع 

للغير. ضرر جســـيم 
5. يحظـــر علـــى االســـتاذ الجامعي القيام بطريقة إيجابية أو ســـلبية بأية أفعال تشـــكل مشـــاركة في 
مهام قاســـية أو ال إنســـانية على الطالـــب، أو التواطؤ أو التحريض على هـــذه االفعال و كذلك يحظر 
عليـــة اســـتعمال معلوماته أو مهاراته للمســـاعدة على نحـــو يضر بحالة الطالب النفســـية أو العلمية.

6. أن يلتـــزم بحـــدود مهاراتـــه وأن يســـتعين بخبـــرة من هـــم أكفأ منه من األســـتاذة خاصـــة في مجال 
البحـــوث العلميـــة عنـــد اللـــزوم، وأن يتجنـــب اإلهمـــال واختالف نتائـــج البحـــوث أو تزييفها أو إســـاءة 

اســـتخدام نتائجها.
7. أن يتابـــع التطـــورات العلمية في مجـــال تخصصه وأن يعمل على تنمية مهاراته بصورة مســـتمرة، 

وأن ُيراعـــي معايير الكفـــاءة واالتقان عند أداء واجباته.
8. أن ُيلـــم بالمســـتجدات في مادته ويكون على درايـــة بثقافة المجتمع التعليميـــة وباألمور التربوية 
والطـــرق واألســـاليب التدريســـية، وأن ُيطبـــق معاييـــر الجـــودة علـــى المادة التـــي يقوم بتدريســـها 

بالشـــكل الذي ُيحقق مســـتوى جيـــد للخريج. 
9. أن يكـــون صبـــورا ودمـــث االخـــالق عنـــد التعامل مع زمالئـــه ومع طالبـــه، وأن يأخذ بأيـــدي الطلبة 
الذيـــن يتوســـم فيهـــم القدرة والكفـــاءة العلميـــة والخلقية لتغذية هيئـــة التدريـــس الجامعي بعناصر 

جديـــدة ذات كفاءة وقـــدرة عالية. 
10. االلتـــزام بسياســـات الجامعـــة فيمـــا يتعلـــق بالمحتـــوى العلمـــي للمقـــرر والنواتـــج التعليميـــة 
المســـتهدفة، وأن ُيراعي الوزن النســـبي لموضوعات المحتوى في العملية التدريســـية واالختبارات 

على الســـواء.
11. أن ُيراعـــي المعاييـــر األكاديميـــة للتعليـــم العالي والبحـــث العلمي عند تقويـــم الطلبة والوضوح 

والشـــفافية فـــي تقديـــر الدرجات بدون تمييـــز بينهم ألي ســـبب ال يتصل بقدراتهـــم العلمية.
12. فـــي الحـــاالت غيـــر العاجلة يجوز لألســـتاذ الجامعي االعتذار عـــن تقديم العون العلمـــي ابتداء أو 

فـــي أي مرحلـــة بحثية لألســـباب شـــخصية أو متعلقة بالمهنة أمـــا في الحاالت الملحـــة فال يجوز.
13. ال يجـــوز لألســـتاذ الجامعـــي المتخصـــص رفض أي استشـــارة علميـــه إذا ما طلب منـــة ذلك و لم 

يتيســـر وجـــود متخصص غيره.
14. يجـــب علـــى األســـتاذ الجامعـــي إبالغ الجهـــات المختصة عـــن الحاالت ذات شـــبهة خيانـــة األمانة 
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العلميـــة مـــع كتابـــة تقريـــر مفصل عـــن الحالة وقـــت عرضها عليـــه و يمكن لألســـتاذ دعـــوة زميل آخر 
للمشـــاركة فـــي مناظـــرة الحالـــة و كتابـــة التقرير قبل عرضـــه على الجهـــة المختصـــة بالجامعة.

15. إذا مـــا كـــف أســـتاذ جامعي عن متابعة أحد طالبه ألى ســـبب من األســـباب فيجـــب عليه أن يدلى 
لألســـتاذ الذى يحـــل محله بالمعلومـــات الصحيحة التـــي يعتقد أنها الزمه الســـتمرار العمـــل كتابة أو 

شفاهه.
16. أن يدعـــم ويشـــجع كل ما من شـــأنه تعزيز البحـــث العلمي في الجامعات ومراكـــز البحث العلمي، 
وأن يعمـــل علـــى تحقيق أعلـــى المســـتويات والمقاييـــس العالمية من خـــالل تأديتـــه لمهامه لدعم 

الثقـــة المســـتدامة في مؤسســـات التعليم الجامعـــي والبحث العلمي.
17. أي مهام أخرى ُيكلف بها في حدود قدراته العلمية أو االدارية. 
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ميثاق الطالب الجامعي

الميثاق: 

بصفتـــي طالـــب مـــن طالب جامعـــة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل وألنـــي أؤمن بالمســـؤولية تجاه 
الجامعـــة التـــي أنتمـــي إليهـــا وانطالقـــًا من شـــريعتنا الســـمحاء التي تقـــوم عليها مبادئنـــا وأخالقنا 
وعلـــى رأســـها الصدق واألمانـــة والقيم االخالقية الســـامية واحتـــرام النظام والقانـــون وحرصًا على 
تطبيـــق أخالقيـــات التعلم التي تقتضـــي أن أكون ُمراقبًا على نفســـي من أجـــل مصلحتي ومصلحة 
مجتمعـــي ووطنـــي الـــذي أعيش فيه، وعليـــه وبعد أن قـــرأت وتفهمـــت تفهمًا واضحـــًا ال لبس فيه 
لمـــا ورد في المقدمـــة، وبعد اطالعي على حقوقـــي وواجباتي الواردة أدناه، فإنـــي أتعهد بااللتزام 
بأعلـــى معاييـــر االخالق االســـالمية التـــي يتصف بها المســـلم ومنهـــا األمانة، والصـــدق، والنزاهة 
والشـــفافية واالمتثـــال الى كافـــة التعليمات واالنظمـــة المعمول بهـــا بالجامعة ومنها على ســـبيل 

المثـــال ال الحصر:

1. االمتثال وااللتزام بقواعد الدراسة بالجامعة في إطار الحقوق والواجبات.
2. االمتثال لجميع االنظمة والتعليمات والقوانين ذات العالقة المعمول بها بالجامعة.

3. التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك واألخالق مع اإلدارة واألساتذة والزمالء.
4. تنفيذ المهام واالنشطة الموكولة إلي.
5. التعامل مع الزمالء بروح الفريق الواحد.

6. أكون خاضعًا للمساءلة ومسؤواًل عن جميع أفعالي وأقوالي.
7. السعي لرفع اسم الجامعة.

8. خدمة الوطن، واالنتماء إليه، ورفع شأنه.

حقوق وواجبات الطالب الجامعي: 

أواًل: الحقوق:
أ - حقوق الطالب في المجال األكاديمي: 

1. توفيـــر البيئـــة الدراســـية والمنـــاخ العلمي المناســـب لـــه للحصول علـــى تعلم ذو جـــودة عالية بما 
يتماشـــى مع رســـالة الجامعة من خالل توفير كافـــة اإلمكانات التعليمية المتاحـــة لخدمة هذا الهدف.
2. حقـــه فـــي توفير المـــادة العلمية والمعرفـــة المرتبطـــة بالمقررات الجامعية التي يدرســـها وذلــــكـ 

وفقًا لــــألحكام واللــــوائح الجامعيـــة التي تحكم العمـــل األكاديمي.
3. تســـهيل الحصـــول على كامل حقوقه داخل الجامعـــة من قبل الجهات اإلداريـــة أو األكاديمية وفقًا 

الجامعة. ولوائح  ألنظمة 
4. المحافظـــة علـــى ســـرية المعلومـــات والخصوصية التامة فـــي كل ما يتعلق به وعـــدم االطالع أو 
اســـتخدام المعلومات الشـــخصية، الســـجل األكاديمي، الملف الشـــخصي وكشـــف الدرجات الخاص 

بـــه إال للُمصـــرح لهم فقط.
5. إشـــعاره قبـــل اتخـــاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عنـــد وقوع أي مخالفات وإخطـــاره كتابيًا بما تم اتخاذه 
مـــن قـــرارات بحقه مع إعطـــاءه حق النقد في أي قـــرار يتعارض مع مصلحته األكاديميـــة وفقًا ألنظمة 
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الجامعة. ولوائح 
6. حريـــة التعبيـــر عن الرأي والمناقشـــة في األمـــور التعليميـــة والتربوية التي تخصـــه على أن يكون 

ذلـــك في حدود الســـلوكيات الالئقـــة ووفقًا ألنظمة ولوائـــح الجامعة 
7. التظلم لدى الجهة المعنية في حالة عدم الحصول على حقوقه المذكورة في ميثاق الطالب.

8. التـــزام أعضـــاء هيئة التدريس بالجامعـــة بمواعيد وأوقات المحاضرات والســـاعات المكتبية وفترات 
الراحـــة بيـــن المحاضرات وعـــم إلغاء المحاضرات أو تغييـــر أوقاتها إال في حالة الضـــرورة وبعد اإلعالن 
عـــن ذلـــك علـــى أن يتم إعطـــاء محاضـــرات بديلة عن تلـــك التي تـــم إلغاؤهـــا أو التغيب عنهـــا بما ال 

يتعـــارض مع وقـــت الطالب أو قدرته على االســـتيعاب.
9. تعريفـــه بمصـــادر الحصول على اللوائـــح واألنظمة الجامعيـــة ) موقع الجامعـــة االلكتروني، عمادة 

القبول والتســـجيل وعمادة شـــؤون الطـــالب وغيرها... (.
10. حصولـــه على نســـخة ورقيـــة أو إلكترونية ) cd ( مـــن وثيقة حقوق وواجبـــات الطالب الجامعي أو 

وضعهـــا على موقع الجامعـــة اإللكتروني.
11. االلتحـــاق بالكليـــة أو القســـم العلمـــي حســـب رغبتـــه وفق ضوابط وشـــروط القبول والتســـجيل 

التـــي ُتقرهـــا الجامعة وحســـب إمكانيـــات الجامعة.
12. الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة.

13. إشـــعاره وإحاطتـــه بوجود يوم إرشـــادي للتعريف بكليات الجامعة وأقســـامها ومعرفة ما يناســـبه 
منهـــا لاللتحـــاق بهـــا بعـــد توفر شـــروط القبـــول فـــي الطالـــب »الجهـــة المســـؤولة: عمـــادة القبول 

والتسجيل«.
14. تقديـــم االرشـــاد والتوجيـــه لـــه وذلـــك بتوزيع مطبوعـــات عـــن أنظمة ولوائـــح الجامعـــة وكتيبات 
إرشـــادية وتعريفيـــة عـــن الكلية والقســـم العلمـــي الذي ينتمـــي إليه والخطـــط الدراســـية والخدمات 
الطالبيـــة األخـــرى وتوفيرها بشـــكل الكتروني »cd » ووضعهـــا على الموقع االلكترونـــي للجامعة » 

الجهـــة المســـؤولة: عمادة شـــؤون الطالب، عمـــادة القبول والتســـجيل ».
15. االطـــالع علـــى الجـــداول الدراســـية قبل بدء الدراســـة إلتمـــام إجراءات تســـجيل المقـــررات التي 

يتيحهـــا له النظام حســـب قواعد وشـــروط عمـــادة القبـــول والتســـجيل بالجامعة.
16. حـــذف أو إضافـــة أي مقـــرر أو حـــذف الفصل الدراســـي بأكمله وفقـــًا للتقويـــم الجامعي الصادر 

من عمـــادة القبول والتســـجيل.
17. الحصـــول علـــى مخطـــط المقـــرر الدراســـي عند بدء الدراســـة والذي يشـــتمل علـــى » معلومات 
عن أســـتاذ / أســـاتذة المقرر، المقرر الدراســـي، أهداف الُمقـــرر ومخرجاته التعليميـــة، الجدول الزمني 
لتنفيـــذ الُمقرر، أســـاليب وطـــرق تقييم الطالب خالل الفصل الدراســـي ، االختبارات، األنشـــطة التي 
تتعلـــق بالمـــادة، التطبيقـــات العمليـــة علـــى المـــادة ، توزيع المهـــارات الواجـــب اكتســـابها، المراجع، 

مصـــادر المعرفـــة والتعلم المتعلقـــة بالمقرر » 
18. التحويـــل مـــن كليـــة الـــى ُأخـــرى داخـــل الجامعـــة أو من قســـم علمي إلى آخـــر، أو تحويـــل نظام 
الدراســـة مـــن انتســـاب إلى انتظـــام أو تعليم عـــن بعد والعكـــس حســـب اللوائح واألنظمـــة الخاصة 

بالتحويـــل وحســـب اإلمكانـــات المتاحة داخـــل الكلية.
19. الحصـــول علـــى وثيقـــة التخـــرج عند إنهـــاء متطلبات التخـــرج وفقًا ألنظمـــة ولوائـــح الجامعة خالل 

الفتـــرة الزمنيـــة التي ُتحددهـــا الجامعة لتســـليم الوثيقة.
20. توفيـــر فـــرص التواصل الدائم مع عضو هيئـــة التدريس بالطرق المختلفة كالبريـــد اإللكتروني أو 

المكتبية..الخ. الساعات 
21. المناقشـــة العلميـــة الفعالـــة وحرية طرح األســـئلة على عضـــو هيئة التدريس دون حـــرج أو تهيب 

مـــع االلتـــزام بآداب النقاش وحســـب ما تقتضيـــه اآلداب العامة.
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22. ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه.
23. الشـــعور باألمـــن الحســـي، بحيـــث ال يتعـــرض إلى أخطـــار جســـدية أو صحية، واألمـــن المعنوي 
أو النفســـي، بحيـــث ال يشـــعر الطالـــب بـــأي تهديد معنـــوي مثل التخويف مـــن العقوبـــة أو التعرض 

لإلهانة أو الســـخرية مـــن قبل الجهـــات األكاديميـــة واإلدارية.
24. االطـــالع علـــى عالماته فـــي المقرر الدراســـي نتائـــج االختبارات الدوريـــة والفصليـــة التي أداها 
بعـــد االنتهـــاء من تصحيحهـــا وكذا مراجعة إجاباتـــه في االختبـــار النهائي واالطالع علـــى ورقة اإلجابة 

إذا اقتضـــت الحاجـــة وفقًا لألنظمـــة واللوائح المعتمـــدة بالجامعة 
25. إحاطتـــه بمـــا يصدر في حقه مـــن إنذار ولفت نظـــر أو حرمان من دخول االختبـــار النهائي وإحاطته 

بســـبب حرمانه وذلك قبل موعد االختبـــار النهائي بوقت كاف.
26. أن تكون أســـئلة االختبارات ضمن إطار المنهج الدراســـي ومحتوياته وأن ُيراعى التوزيع المتوازن 

والمنطقـــي للدرجات ضمن هذا االطار.
27. معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.

28. اســـترداد جميع واجباته التي ســـلمها خالل الفصل الدراســـي سواء كانت نســـخة ورقية أو نسخة 
إلكترونيـــة أو غير ذلك.

29. الحصـــول علـــى مقابـــل مالي في حالة تكليفه بالعمل بالســـاعات خالل ســـنوات الدراســـة وخارج 
واجباتـــه باالتفـــاق مع الجهـــة الُمكلفة وفقًا ألنظمـــة ولوائح الجامعة.

ب - حقوق الطالب في المجال غير االكاديمي: 
1. حق التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي ُتقدمها الجامعة وفقًا للوائح واألنظمة.

2. توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة الكافيـــة له وحســـب ما تنص عليـــه لوائـــح الجامعة من توفيـــر العالج في 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحية التابعـــة للجامعة.

3. المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات المتاحة.
4. االســـتفادة مـــن خدمـــات ومرافـــق الجامعـــة مثـــل ) الســـكن الجامعـــي، المكتبـــة المركزيـــة، مركز 
االستشـــارات للمســـاعدة النفســـية واالجتماعية، المالعب الرياضية، األنشـــطة الطالبية والفعاليات 
التعليميـــة، المطاعـــم، مواقـــف الســـيارات... وغيرها ( وذلـــك وفقـــًا للوائح واألنظمة فـــي الجامعة 

وحســـب اإلمكانـــات المتاحة.
5. الحصول على الحوافز والمكافآت المادية اإلضافية المقررة نظامًا في حالة كونه طالبًا متفوقًا.

6. الحصـــول علـــى إعانـــات أو قروض مالية بعد دراســـة حالته المادية وثبوت حاجتـــه لها وفقًا ألنظمة 
الجامعة. ولوائح 

7. إتاحـــة الفرصـــة له لحضور الـــدورات التدريبيـــة والبرامج والرحالت واألنشـــطة واألعمـــال التطوعية 
بما ال يتعـــارض مع واجباتـــه األكاديمية. 

8. اختيـــار مـــن يمثلـــه مـــن زمالئه الطلبـــة للمشـــاركة في لجـــان الطالب االستشـــارية لمناقشـــة ما 
يخصـــه مـــن مواضيع.

9. الحصـــول علـــى الخدمـــة الالئقـــة والمناســـبة الحتياجاتـــه وتعريفـــه بهـــا فـــي حالة كونـــه من ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة وذلـــك حســـب اإلمكانـــات المتاحة.

10. تقييم الخدمات الطالبية المقدمة له من خالل االستبانات التي تقدم له 
11. توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها. 

12. تزويده باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية والئحة العقوبات.
13. يتم إعالم الطالب باألخطاء المنســـوبة إليه بشـــكل رســـمي، وتســـتمد العقوبات المتخذة ضده 
مـــن الالئحـــة التأديبية والئحـــة العقوبات المعمول بهـــا بالجامعة، ويمكن أن تصـــل العقوبات إلى حد 
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الفصل النهائـــي من الجامعة.
 

ثانيًا: واجبات الطالب:
1. على الطالب احترام نظام الجامعة المعمول به.

2. على الطالب احترام كرامة وسالمة أعضاء األسرة الجامعية ومنسوبيها، 
3. أن ُيقـــدم الطالـــب معلومات ســـليمة ودقيقـــة عند قيامه بعملية التســـجيل، وأن يفـــي بالتزاماته 

اإلدارية تجاه المؤسســـة.
4. على الطالب أن يتصف بحسن الُخلق في سلوكه. 

5. أن يحتـــرم حـــق أعضاء األســـرة الجامعيـــة في حرية التعبيـــر طالما كان ذلك في حدود ما تســـمح به 
انظمـــة الجامعة واالعراف االكاديميـــة والقيم المجتمعية في المملكة العربية الســـعودية.

6. على الطالب أن ال يلجأ إلى الُغش أو سرقة أعمال غيره.
7. أن ُيحافـــظ الطالـــب علـــى األماكـــن المخصصـــة للدراســـة والوســـائل التعليمية الُمســـخرة لخدمته 
فـــي العمليـــة التعليميـــة، وأن ُيحافظ علـــى كافة ممتلكات الجامعـــة وال يعبث بها قصـــد التخريب أو 

االتالف.
8. أن يحتـــرم قواعـــد األمـــن الجامعـــي وضوابـــط الســـالمة العامـــة وُيحافـــظ علـــى نظافـــة الجامعة 

. ومرافقها
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ميثاق الموظف الجامعي

الميثاق: 

بصفتـــي مـــن موظفي جامعة االمام عبدالرحمـــن بن فيصل وألني أؤمن بالمســـؤولية تجاه الجامعة 
التـــي أنتمي إليهـــا وانطالقًا من األســـس التي تقوم عليهـــا مبادئنا وأخالقنا وعلى رأســـها الصدق 
واألمانـــة والقيـــم االخالقيـــة الســـامية واحتـــرام النظـــام والقانـــون وحرصًا علـــى تطبيـــق أخالقيات 
العمـــل التـــي تقتضي أن أكون ُمراقبًا على نفســـي من أجـــل مصلحة العمل ونقـــل أهدافه ونتائجه 
ومخرجاتـــه للمجتمـــع الـــذي أعيـــش فيـــه، وبعد أن قـــرأت وتفهمـــت تفهمًا واضحـــًا ال لبـــس فيه لما 
ورد فـــي المقدمـــة، وبعـــد اطالعي علـــى األنظمة واللوائـــح المنظمـــة لحقوق الموظـــف وواجباته، 
فإنـــي أتعهـــد بااللتـــزام بأعلى معايير األمانـــة، والصدق، والنزاهة والشـــفافية في جميع األنشـــطة 

واألعمـــال التـــي ُأكلف بهـــا ومنها ضمنًا وليـــس حصرًا: 

1. االمتثال لجميع األنظمة والتعليمات والقوانين ذات العالقة المعمول بها بالجامعة.
2. تنفيـــذ المهـــام واألنشـــطة ذات العالقـــة، والعمل على تنفيذهـــا بأقصى درجات الدقـــة والكفاءة 

والشـــفافية والمهنية. 
3. التمسك بمبادئ المساواة والنزاهة وعدم التمييز واالحترام.

4. التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك واألخالق.
5. التعامل مع زمالئي بروح الفريق المهني الواحد.

6. االمتناع عن أي عمل ُيشكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة انتهاكا للنزاهة والشفافية والمهنية.
7. االمتناع عن أداء أي مهام تتعارض مع طبيعة العمل بالجامعة.

8. السعي لرفع اسم الجامعة.
9. أكـــون خاضعًا للمســـائلة ومســـؤواًل عن جميع أفعالـــي وأقوالي التي تنافـــي طبيعة مهنة العمل 

الجامعة. في 
10. تعزيز ثقافة الثقة والمواطنة وحقوق اإلنسان.

حقوق وواجبات الموظف: 

الوظيفـــة حســـب تعريـــف فقهـــاء االدارة لهـــا، هي مجموعة مـــن الواجبـــات والمســـؤوليات، تحددها 
ســـلطة ذات اختصاص، وقد تكون الوظيفة شـــاغرة أو مشـــغولة بشـــخص واحد تعينه سلطة مختصة 
لتأديـــة واجبات ومســـؤوليات هذه الوظيفـــة بصفة دائمة أو مؤقتة مقابل أجـــر محدد، والموظف هو 
الشـــخص الذي ُيســـتخدم بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومســـؤوليات وظيفة مـــا، مقابل أجر ُمحدد 

ويتمتع لقاء ذلـــك بالحقوق واالمتيـــازات المرتبطة بها.

اواًل: الحقوق:
يجـــب أن ُيعامـــل الموظفون اإلداريـــون والتقنيون والفنيـــون بطريقة تضمن لهم االحتـــرام والتقدير 
واإلنصاف شـــأنهم في ذلك شـــأن باقي األفـــراد الفاعلين في التعليم العالي ومؤسســـاته، وعليه 
فـــإن مـــن حـــق الموظفين علـــى مختلـــف أشـــكال وظائفهم بمعاملـــة موضوعيـــة وغيـــر متحيزة في 
كافـــة حقوقهم ومكتســـباتهم خالل مســـيرتهم الوظيفية، وأن ال يتعرضوا أليـــة مضايقات وال تمييز 
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

فـــي عملهم، وأن يســـتفيدون مـــن كافة الظروف المتاحة التي تســـمح لهم بالقيـــام بواجباتهم على 
أحســـن وجه، وأن يســـتفيدوا من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تســـاعدهم على تحســـين أدائهم 

الوظيفي والرفـــع من درجاتهم الوظيفيـــة واالكاديمية. 

وللمزيد بشـــأن حقوق الموظفيـــن، أنظر »نظام مجلـــس الخدمة المدنية والالئحة المنظمة لشـــؤون 
منســـوبي الجامعات الســـعودية من أعضـــاء هيئة التدريس ومـــن في حكمهم الصـــادر بقرار مجلس 
التعليـــم العالـــي رقم 4/ 1417/6، المتخذ بالجلســـة السادســـة مـــن مجلس التعليـــم العالي المعقود 

بتاريـــخ 1417/8/26ه ولوائحـــه« وتمت الموافقة عليه باألمر الســـامي بتاريـــخ 22 / 8 / 1418ه.

ثانيًا: الواجبات:
وتتمثـــل مهمـــة الموظفين اإلداريين والتقنيين في الجامعة في توفير أفضل الظروف التي تســـمح 
لألســـتاذ الباحـــث بـــأداء وظيفـــة التعليم والبحـــث المنوطة بـــه على أكمل وجـــه، وتوفير كل أســـباب 
النجـــاح للطالـــب في مســـاره الجامعي، وتقديم أفضل الخدمات لمنســـوبي الجامعة والمســـتفيدين 
منهـــا، وهـــذه المهمة التـــي ُتعد جزءًا من الخدمـــة المدنية العمومية التي توفرهـــا الجامعة عن طريق 
موظفيهـــا االدارييـــن والتقنييـــن يجب أن تتـــم في إطار احترام القيم األساســـية للوظيفـــة العمومية 
المتمثلـــة فـــي الكفاءة وعـــدم التحيز واالحترام والســـرية والشـــفافية واألمانة وحســـن االداء، وهذه 
المعاييـــر وغيرهـــا مـــن الصفات الحســـنة يجـــب أن يتمثل بهـــا موظفو الجامعـــة أينمـــا كان موقعهم 

وطبيعة الوظيفة التي يشـــغلونها.

دتهـــا األنظمة واللوائح  ة التي حدَّ ع الموظـــف بحقوقه ال ُبدَّ أْن يلتـــزم بالواجبات الوظيفيَّ فلكـــْي يتمتَّ
ة ولوائحه. والَقـــرارات، في النظام العام للخدمـــة المدنيَّ

ة إلى قسمين: وتنقسم الواجبات الوظيفيَّ

ة: وتفرض على الموظف القيام ببعض األعمال وهي:  ة اإليجابيَّ 1. الواجبات الوظيفيَّ
ة. • تأدية الواجبات الوظيفيَّ

ة. ة اإليجابيَّ • مراعاة الواجبات المسلكيَّ
ة. • إطاعة األوامر الرئاسيَّ

ة: ة السلبيَّ 2. الواجبات الوظيفيَّ
ة في  وهـــي بامتنـــاع الموظـــف عن القيـــام باألعمال المحظـــورة على شـــاغل وظائف الخدمـــة المدنيَّ
ة واســـتغالل نفوذها، وإفشاء  ـــلطة الوظيفيَّ المملكة، كنقد أو لوم الحكومة، وإســـاءة اســـتعمال السُّ

نة. ـــة وأعمال معيَّ ة واالشـــتغال بالتجـــارة، فضاًل عن الجمع بيـــن الوظيفة العامَّ األســـرار الوظيفيَّ
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ميثاق أخالقيات البحث العلمي

  للحـــق دائمـــا درب واحـــد واضـــح المعالم وطريق الحـــق ال يزيغ ســـالكها وال يضل طالبهـــا أما الباطل 
دائمـــا مـــن خواصه تعدد الـــدروب و ليس مـــن خواصه االســـتبيان والوضوح ولذلك يذهب بســـالكها 
إلـــي المتاهات الشـــاردة ويســـتمر ســـالكها فـــي حيرة وشـــقاء، فالبحـــث العلمي هو الدليـــل القاطع 
وهـــو اآليـــة الناطقة، وهو الحجة الشـــاهدة، قال تعالى في اآلية »40« من ســـورة النور }َأْو َكُظُلَماٍت 
ن َفْوِقِه َســـَحاٌب ُظُلَمـــاٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعـــٍض ِإَذا َأْخَرَج  ن َفْوِقِه َمْوٌج مِّ يٍّ َيْغَشـــاُه َمـــْوٌج مِّ جِّ ِفـــي َبْحٍر لُّ

وٍر{. ُه َلـــُه ُنوًرا َفَما َلـــُه ِمن نُّ ـــْم َيْجَعِل اللَّ َيـــَدُه َلـــْم َيَكـــْد َيَراَها َوَمن لَّ

فـــإذا مـــا تدبرنـــا اآليات في القـــرآن الكريم ســـنجد أن الله عز وجـــل يحثنا في العديد مـــن آيات القرآن 
الكريـــم علـــى البحـــث العلمـــي والتدبـــر والتعلـــم والتفكر والتعقـــل ومنهـــا العديد من اآليـــات التي 
تتســـاءل »أفـــال تتفكـــرون أفـــال تتدبرون، أفـــال يعلمون، أفـــال ينظرون، أفـــال تعقلون »قـــال تعالى 
ِخُذوَن ِمْنُه َســـَكًرا َوِرْزًقا َحَســـًنا ِإنَّ  ِخيِل َواأَلْعَناِب َتتَّ فـــي اآلية »67« من ســـورة النحل }َوِمن َثَمـــَراِت النَّ
َقـــْوٍم َيْعِقُلوَن{ وقـــال عز من قائل فـــي اآلية » 69« مـــن نفس الســـورة }ُثمَّ ُكِلي  ِفـــي َذِلـــَك آلَيـــًة لِّ
اِس  ْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشـــَفاء ِللنَّ ِك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها َشـــَراٌب مُّ َمَراِت َفاْســـُلِكي ُســـُبَل َربِّ ِمن ُكلِّ الثَّ
اُس  َها النَّ ُروَن{ وقال تعالى في اآلية »13« من ســـورة الحجرات }َيـــا َأيُّ َقـــْوٍم َيَتَفكَّ ِإنَّ ِفـــي َذِلـــَك آلَيًة لِّ
َه  ـــِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ ـــا َخَلْقَناُكـــْم ِمـــْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوبًا َوَقَباِئـــَل ِلَتَعاَرُفـــوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ ِإنَّ
َعِليـــٌم َخِبيـــٌر{، وقـــال في اآلية »164« من ســـورة البقرة }ِإنَّ ِفـــي َخْلِق الســـماوات واألرض َواْخِتالِف 
ـــَماِء ِمْن َماء  ـــاَس َوَما َأْنَزَل اللـــه ِمَن السَّ ِتـــي َتْجري ِفـــي الَبْحِر ِبَمـــا َيْنَفُع النَّ َهـــاِر َوالُفْلـــِك الَّ ْيـــِل َوالنَّ اللَّ
ـــَماِء  ِر َبْيَن السَّ ـــَحاِب الُمَســـخَّ َياِح َوالسَّ ٍة َوَتْصِريِف الرِّ َفَأْحَيـــا ِبـــِه األرض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ دابَّ
واألرض آلَيـــاٍت ِلَقـــْوٍم َيْعِقُلوَن{ وقـــال عز من قائل في اآليات »20، 21« من ســـورة الذاريات }َوِفي 
اأَلْرِض آَيـــاٌت ِللُموِقِنيـــَن{ }َوِفـــي َأْنُفِســـُكْم َأَفال ُتْبِصـــُروَن{، وعليه فقد فطر الله اإلنســـان على حب 
البحـــث واإلبـــداع والكشـــف لقوانيـــن الطبيعة، وذلك لتســـخيرها في خدمـــة بني آدم وعمـــارة الكون 

من أجل اســـتمرار الجنس البشـــري وتبـــادل العالقـــات والمصالح التي بها بقـــاؤه وصالحه.
  

ومـــع انتشـــار مراكـــز األبحاث فـــي المملكة العربية الســـعودية وإنشـــاء التخصصـــات االجتماعية في 
جامعاتهـــا أصبحت الحاجـــة ملحة لوضع ضوابط أخالقية للبحث العلمي فـــي جامعة االمام عبدالرحمن 
بـــن فيصل ُتســـاعد الباحثيـــن فيها علـــى تفهم رســـالتهم، وترعى حريـــة البحث العلمي واســـتقالله 

ضمـــن الضوابط االســـالمية والقيم المجتمعيـــة بالمملكة.

 ولتحقيـــق البعـــد االخالقي لمحتـــوى منهاج البحث العلمي ال بد من تضافـــر الجهود بين كل القائمين 
علـــى البحـــث العلمـــي بالجامعة ســـواء كان ذلك مـــن االدارة أو الباحثيـــن أو أعضاء الهيئة التدريســـية 
ومـــن القائميـــن علـــى التأليف كذلـــك، وذلك من خـــالل تبني العمل اإلســـالمي فكـــرا ومنهجا، من 
اجـــل الحفـــاظ علـــى هوية األمـــة وصيانة شـــبابها مـــن التبعيـــة الفكريـــة والحضارية واألخـــذ بعوامل 
النهـــوض الحضـــاري وفـــق رؤية تأصيليـــة علمية، تنبـــذ التخلف واالنقيـــاد للغير، وتبنـــي في نفوس 

الناشـــئين من الطلبـــة والعلماء قيم اإلســـالم وتعاليمه.
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الميثاق: 

بصفتـــي مـــن الباحثين العامليـــن في جامعة االمـــام عبدالرحمن بـــن فيصل ومن المســـتفيدين من 
االمكانيـــات المتاحـــة لي للبحـــث العلمي، وألني أؤمن بالمســـؤولية تجاه الجامعة التـــي أنتمي اليها 
خـــالل مســـيرتي الوظيفية والبحثية وانطالقًا من األســـس التي تقوم عليهـــا مبادئنا وأخالقنا وعلى 
رأســـها الصـــدق واألمانـــة والقيم االخالقية الســـامية واحترام النظـــام والقانون وحرصـــًا على تطبيق 
أخالقيـــات البحـــث العلمي وضوابطـــه التي تقتضي أن أكون مراقبًا على نفســـي مـــن أجل مصلحة 
البحـــث العلمـــي ونقـــل أهدافه ونتائجـــه ومخرجاتـــه للمجتمع الذي أعيـــش فيه وللعالـــم، وعليه وبعد 
أن قـــرأت وتفهمـــت تفهمًا واضحـــًا ال لبس فيه لما ورد فـــي المقدمة، فإني أتعهـــد بااللتزام بأعلى 
معاييـــر األمانة، والصـــدق، والنزاهة والشـــفافية في جميع األنشـــطة البحثية واألعمـــال التي ُأكلف 

بهـــا ومنها ضمنـــًا وليس حصرًا: 

1. االمتثال لجميع األنظمة والتعليمات والقوانين ذات العالقة المعمول بها بالجامعة.

2. االلتزام باألسس األخالقية لمحتوى البحث العلمي ومنها: 
• األســـاس العقائـــدي القائم علـــى اإليمان بالله عز وجـــل وتوحيده، وأن العلوم تنقســـم الى نوعين 
علـــوم غيبيـــة ال يعلمهـــا إال اللـــه وعلوم مشـــهودة ُيمكـــن البحث فيها: نـــزواًل عند قولـــه تعالى في 
ـــَك ِفيِه ِمـــْن َبْعِد َما َجـــاَءَك ِمـــَن اْلِعْلِم { وقـــال عز من  اآليـــة » 61 » مـــن ســـورة آل عمـــران } َمـــْن َحاجَّ
ِبْعِني  ي َقـــْد َجاَءِني ِمـــَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتـــَك َفاتَّ قائـــل فـــي اآلية » 43 » من ســـورة مريـــم } َيا َأَبِت ِإنِّ
ا {، وقوله عـــز وجل في اآلية » 59 » من ســـورة األنعام } َوِعْنـــَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب  َأْهـــِدَك ِصَراًطـــا َســـِويًّ
ٍة ِفي ُظُلَماِت  اَل َيْعَلُمَهـــا ِإالَّ ُهـــَو َوَيْعَلـــُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْســـُقُط ِمـــْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَهـــا َواَل َحبَّ
ْرِض َواَل َرْطـــٍب َواَل َياِبـــٍس ِإالَّ ِفـــي ِكَتـــاٍب ُمِبيـــٍن {، وعليـــه ســـأعمل على أن يكـــون محتوى مناهج  اأْلَ

البحـــث العلمي متوافقا ومطابقا لثوابت اإلســـالم ومســـلماته.

• األســـاس الثقافـــي والتـــراث االجتماعي العربي األصيل: الـــذي ُيميز مجتمعنا االســـالمي العربي 
الـــذي يرتكز على أســـس راســـخة وهي األســـاس الدينـــي، واللغـــة العربية لغـــة القـــرآن، واألعراف، 
والمعـــارف والتقاليـــد، والعـــادات واالتجاهـــات واألســـاليب الســـلوكية العربيـــة األصيلـــة ، وصـــور 
التعامـــالت والعالقـــات واألنظمـــة، وكل ما يســـتخدمه المجتمع الســـعودي في تعامالتـــه وعالقاته 

والخارجية. الداخليـــة 

3. االلتـــزام بالضوابـــط اإلســـالمية عنـــد اإلفـــادة مـــن الخبـــرات البشـــرية النافعة في مناهـــج البحث 
العلمـــي بحيـــث ال تتعـــارض اإلفـــادة من الخبـــرات البشـــرية النافعة مـــع العقيدة اإلســـالمية ومنهج 

الحياة. في  اإلســـالم 

4. االلتزام بضوابط البحث العلمي األخالقية ومنها: 
• استيعاب التصور اإلسالمي للوجود )الكون، والحياة، واإلنسان (.

• أن يكون البحث في مقدور العقل وحدوده الزمانية والمكانية.
• التثبـــت والتحقـــق مـــن قواعـــد البحث والنظـــر عند علماء المســـلمين، نـــزواًل عند قولـــه تعالى في 
اآليـــة » 111 » مـــن ســـورة البقـــرة } ُقْل َهاُتـــوا ُبْرَهاَنُكـــْم ِإْن ُكْنُتـــْم َصاِدِقيَن {، وقوله فـــي اآلية » 6 
ُنـــوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًمـــا ِبَجَهاَلٍة  ِذيَن آَمُنـــوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِســـٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَّ َها الَّ » مـــن ســـورة الحجرات } َيـــا َأيُّ
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َفُتْصِبُحـــوا َعَلى َما َفَعْلُتـــْم َناِدِميَن {.

5. ســـأعمل على االســـتعانة عند إجراء أبحاثي بما تمت بلورته من قبل العلماء والمفكرين والباحثين 
المســـلمين من مســـلمات وثوابت إســـالمية، وحقائق علميـــة موضوعية، مطلقة أو نســـبية، وعلى 

ما تـــم انتاجه في حقول المعرفـــة التي اعتمدت المنهج المعرفي اإلســـالمي.

6. إن أبـــذل كل مـــا فـــي وســـعي عنـــد اختيـــار موضـــوع المشـــكلة البحثيـــة فـــي تقدير الصلـــة بين 
موضـــوع البحـــث وبين الواقـــع الفعلي الممارس فـــي البيئة التعليمية بالجامعة المســـتمد أساســـه 

مـــن العقيـــدة االســـالمية واالعراف والعـــادات والتقاليـــد المجتمعيـــة األصيلة. 

7. أن ألتـــزم بالصفـــات الحميدة للباحث المســـلم ومنها على ســـبيل المثال ال الحصر » االســـتقامة، 
النيـــة الصالحة، االخالص، الصـــدق، االمانة، عفة اللســـان والقلم.

8. تنفيـــذ المهـــام واالنشـــطة البحثيـــة الُمكلـــف بهـــا بأقصـــى درجـــات الدقـــة والكفاءة والشـــفافية 
 . لمهنية ا و

9. االمتناع عن أي عمل ُيشـــكل بصفة مباشـــرة أو غير مباشـــرة انتهاكا للنزاهة والشـــفافية والمهنية، 
والتقيد بأعلى معايير األدب وحســـن الســـلوك واألخالق.

10. التعامل مع زمالئي بروح الفريق المهني الواحد.

11. السعي لرفع اسم الجامعة.

12. أكـــون خاضعـــًا للمســـائلة ومســـؤواًل عـــن جميـــع أفعالـــي وأقوالي التـــي تنافي طبيعـــة مهنة 
العلمي  البحـــث 
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ميثاق األخالقيات الحيوية الطبية

ُيعـــرف الطـــب الحيـــوي باســـم الطب النظـــري، وهو مصطلح يضـــُم المعرفـــة والبحث الـــذي هو أكثر 
أو أقـــل فـــي مجاالت الطب البشـــري، والطـــب البيطري علـــم الحيـــوان »botanics«، وعلـــم النبات، 
وعلـــم طب األســـنان، وعلـــم األجنة الطبيـــة، وبيولوجيا الســـرطان وعلـــم بيولوجيا االعصـــاب، وعلم 
التشـــريح، و علـــم وظائـــف األعضـــاء، وعلـــم األمـــراض، والهندســـة الطبيـــة الحيوية، وعلـــم األحياء 
المجهريـــة، والعلـــوم األساســـية في علـــوم األحياء مثـــل الكيميـــاء الحيويـــة، الكيمياء، علـــم الفيزياء 
الحيويـــة الطبية، علم األحياء، واألنســـجة، علم الوراثة، والمكروبيولوجيـــا الطبية microbiology علم 
األحيـــاء الدقيقـــة، والباراســـيتولوجيا parasitologyعلـــم دراســـة الطفيليات بفروعها »علـــم المناعة، 

العـــالج الدوائي، علـــم االوبئـــة« والهيماتولوجيـــا الطبيـــة hematology علم الدم.

والطـــب الحيـــوي عـــادة ال يهتم بممارســـة الطـــب بقدر ما هو مـــع المعرفـــة النظرية والبحـــث؛ نتائجه 
تجعـــل مـــن الممكن تكويـــن عقاقير جديـــدة أو فهـــم الجزيئيـــة و اآلليـــات الكامنة للمـــرض، وبالتالي 
يضـــع الحجـــر األســـاس لجميع التطبيقـــات الطبيـــة والتشـــخيص والعالج، وعليـــه فإن الطـــب الحيوي 
ُيطلـــق عليـــه أيضـــًا الطب المبرهـــن الذي تســـتند نظرياتـــه وعالجاته على أدلـــة وبراهيـــن ُتقدم إلى 
المجتمـــع الطبـــي، وقد شـــكل تأثيره العالمـــي المعايير األكثر إقناًعـــا وفعالية في تقييـــم العالجات. 

ويمكـــن لمثـــل هـــذه المعاييـــر المبرهنـــة أن ُتطبق علـــى طبابات لم تكـــن من قبل.

ولقـــد شـــهد العقـــدان الماضيـــان ومـــا زلنا نشـــهد فـــي وقتنا الحالـــي تطـــورًا مذهاًل فـــي التقانات 
الحيويـــة Biotechnologies وتطبيقاتهـــا الواعـــدة التـــي بعثـــت األمـــل مـــن جديد في القـــدرة على 
تطبيـــب العديد مـــن األمراض المزمنة والمســـتعصية مثل الســـرطانات وأمـــراض القلب واالمراض 
الوراثيـــة وذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المعالجـــات الجزيئيـــة والخلويـــة التـــي ُيشـــار اليهـــا اليوم 
بطـــب المســـتقبل Future Medicine، فقـــد تمكـــن الباحثـــون خـــالل الســـنوات األخيـــرة ومن خالل 
حقـــل الهندســـة الوراثيـــة Genetic Engineering من اختبـــار أمان وموثوقية العديـــد من المعالجات 
البروتينيـــة والجينيـــة والخلوية لمجموعة واســـعة من األمـــراض التي ال زال جزء كبيـــر منها عصيًا على 
المعالجـــات التقليديـــة، وتمثل العلـــوم الطبية الحيوية مجااًل خصبـــًا للتأثر بين علـــوم الحياة والتقانات 
الحيويـــة والهندســـة الوراثية وعلوم األدوية، وتوفر للعقول الشـــابة فرصة ثمينـــة لإلفادة من الثورة 
البيولوجيـــة والتقانـــة، لترجمتهـــا إلى تطبيقـــات طبية وصيدالنية تهدف جميعًا الى تحســـين شـــروط 

الرعايـــة الصحيـــة ســـواء كان منها على اإلنســـان أو الحيـــوان أو النبات. 

وعليـــه فـــإن القيـــم االخالقيـــة الحميـــدة فـــي مشـــارق االرض ومغاربها تتفـــق على تكريم اإلنســـان 
إلنســـانيته التـــي كرمها الله، وتحفـــظ له حقوقه بالحيـــاة والحرية وحفظ الممتلـــكات والصحة والكفاية 
فـــي جميـــع مراحـــل الحياة، وأن مـــن اهم المبـــادئ االخالقية التي ُتحدد مكانة اإلنســـان على ســـبيل 

المثال: 

1. اإلنســـان ُمكـــرم بغـــض النظـــر عـــن لونـــه وجنســـه ومعتقـــده، ويجـــب المحافظة عليـــه في صحة 
ومعافـــاة كاملـــة واحترام شـــخصيته وخصوصياته وأســـراره وأنه هـــو وحده هو صاحب القـــرار في ما 

الصحية. بشـــؤونه  يتعلق 
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2. إن الحيـــاة هي حق لكل إنســـان » حياته في جســـده ونفســـه وروحـــه وحياته االجتماعيـــة، وال يجوز 
فـــي اإلســـالم االعتداء عليهـــا وبكافة أشـــكالها ولو بأي صـــورة من الصور.

3. العـــدل واالحســـان والمســـاواة، وهي من أســـمى القيم اإلســـالمية التـــي ُينادي ديننـــا الحنيف 
للتعامـــل بها لجميع المنتمين إلى المجتمعات اإلســـالمية ســـواء كانوا مســـلمين أو غير مســـلمين، 
وعليـــة يجب أن يســـتفيد جميع أفـــراد المجتمع من جميع المـــوارد والخدمات بنفس القـــدر دون تمييز 

بســـبب العرق أو الجنـــس أو الدين.

4. ال ضـــرر وال ضـــرار، ويعنـــي علـــى مســـتوى المجـــال الطبـــي مثال عـــدم جـــواز إقـــدام الطبيب أو 
غيـــره مـــن الممارســـين لمختلف فـــروع المهن الطبيـــة على تعريض المريـــض أو المجتمـــع إلى إجراء 
تشـــخيص أو طـــرح عـــالج أو عمل بحـــث طبي قد تكون مـــن نتائجه تعريـــض الفـــرد أو المجتمع للضرر 

والخطر. 

وعليـــه وكمـــا قـــال ســـلطان العلماء العـــز بن عبد الســـالم فـــي كتابه »قواعـــد األحكام فـــي مصالح 
األنـــام« )إن الطـــب كالشـــرع ُوضـــع لجلـــب مصالـــح الســـالمة والعافيـــة، ولـــدرء مفاســـد المعاطـــب 
واألســـقام..( وســـواء كان الشـــرع أو الطب فكالهما وجد لخدمة البشـــرية وجلب المصالح للعباد ودرء 
المفاســـد واألخطـــار عنهم، ولـــذا ومنذ عهد الرســـالة الســـماوية ُوضعـــت ضوابط ومبـــادئ أخالقية 
تحكـــم ســـلوكيات األطبـــاء، وقـــد روى األغـــر بن يســـار المزني« ابـــو النعيم عـــن النبي عليـــه الصالة 
بـــب ولم يكن بالطـــب معروفًا، فأصاب نفســـًا فما دونهـــا فهو ضامن«  والســـالم أنـــه قال » من تطَّ
وهـــذا مـــا يؤكد أن نظام الحســـبة هو نظام ضمـــان الجودة المعـــروف لدينا حاليًا كان قـــد بدأ تطبيقه 
منـــذ عهـــد الخالفـــة الراشـــدة وما يـــدل علـــى ذلك، أن ســـيدنا عمـــر بن الخطـــاب عين أول محتســـب 
فـــي اإلســـالم لضمان جـــودة الخدمات والمخرجات في الســـوق اإلســـالمي حين ذاك وهي ســـيدة 
اســـمها« الشـــفاء« وكان من ضمن مهامهـــا مراقبة األطباء في أدائهـــم إلعمالهم ومدى انضباطهم 

والتزامهـــم بالُخلق اإلســـالمي الفاضـــل الكريم.

ونتيجـــة التطـــورات الســـريعة خـــالل العقديـــن االخيرين من القـــرن العشـــرين والتي ما زالت تشـــهد 
تطـــورًا هائـــاًل ومتســـارعًا فـــي مختلف مجـــاالت العلـــوم الطبيـــة والمهـــن الصحية والتـــي أدت إلى 
حصـــول الوهـــن في العالقـــة ما بيـــن الطبيب والمريـــض نتيجة لهث بعـــض من العامليـــن بمختلف 
المهـــن الطبيـــة والصحيـــة وراء المكتســـبات المادية والمعنوية كالشـــهرة، فأنســـته وطمســـت على 
قلبـــه وفكـــره أنه يتعامل أواًل وقبل كل شـــيء مع إنســـان وليس مع مجرد رقم في تعداد البشـــرية.

وللتطـــور الهائـــل والقفـــزات الجديـــدة فـــي مختلف علـــوم الطب التي ســـاعد على تطورهـــا؛ التقدم 
فـــي علـــوم التكنولوجيا كزراعـــة األعضاء البشـــرية، وتنوع األبحـــاث التي ُتجرى على اإلنســـان ومنها، 
الهندســـة الوراثية، ومعالجة الُعقم بوســـائل وأجهـــزة مبتدعة ومختلفة كأجهزة اإلنعـــاش التي ُتحافظ 
علـــى حيـــاة اإلنســـان في حيـــاة كحياة النبـــات لســـنين عديدة، هـــذه األمور وغيرهـــا الكثيـــر الكثير من 
العوامـــل والتســـاؤالت التـــي ُأثيـــرت وُتثـــار حول »شـــرعية / عـــدم شـــرعية« العديد من الممارســـات 
واالكتشـــافات الطبيـــة التـــي ظهـــرت مثـــل أخـــذ األعضـــاء مـــن الميـــت وحتـــى مـــن الذي هـــو على 
قيـــد الحيـــاة فـــي بعض األحيـــان دون إرادتـــه على األقـــل، أو متـــى ُيمكن اعتبـــار اإلنســـان ميتًا من 
الناحيـــة الطبيـــة؟ وهـــل يجوز إجـــراء األبحاث على اإلنســـان دون استشـــارته وإعالمـــه بمخاطرها؟ وما 
مـــدى شـــرعية اإلخصـــاب االصطناعي؟ وهـــل يجوز اســـتئجار الرحم الظئـــر؟ وهل يجوز قتـــل المريض 
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دليــل التنظيــم والتوصيــف الوظيفــي بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

المصـــاب بالمرض الذي ال شـــفاء منـــه » قتل المرحمـــة mercy killing »؟ وهل يجـــوز إيقاف أجهزة 
االنعاش؟....الـــخ، لهـــذه التســـاؤالت ولغيرها الكثير من الممارســـات التي لو مورســـت دون ضوابط 
شـــرعية وأخالقيـــة قد تؤدي الى المســـاس بكرامة االنســـان وحياتـــه، وعليه كان ال بد علـــى الجامعة 
ولضمـــان التثبـــت مـــن أن ممارســـاتنا الطبيـــة ال ولـــن تخـــرج بحال مـــن األحـــوال عن قواعد وأســـس 
شـــريعتنا اإلســـالمية وال عـــن عاداتنـــا وتقاليدنا واعرافنـــا العربيـــة األصيلة، من وضـــع ضوابط على 

شـــكل ميثـــاق يحفـــظ لمهنة الطـــب وعلوم الطـــب الحيـــوي حيائها ويحفظ إلنســـاننا كرامتـــه وحياته.

الميثاق: 

بصفتـــي مـــن العاملين في مهنة الطب البشـــري والعلوم الحيوية الطبية بجامعـــة االمام عبدالرحمن 
بـــن فيصـــل ومن المســـتفيدين مـــن االمكانيـــات المتاحة لي للبحـــث العلمي فـــي مجاالتها، وألني 
أؤمـــن بالمســـؤولية تجـــاه الجامعة التـــي أنتمي اليها خـــالل مســـيرتي الوظيفية والبحثيـــة وانطالقًا 
من اأُلســـس التـــي تقوم عليهـــا مبادئنا وأخالقنا وعلى رأســـها الصـــدق واألمانة والقيـــم األخالقية 
الســـامية واحتـــرام النظـــام والقانون وحرصًا على تطبيـــق أخالقيات العمل وضوابطـــه التي تقتضي 
أن أكـــون مراقبـــًا على نفســـي من أجـــل المهنة ونقـــل أهدافها ونتائجهـــا ومخرجاتهـــا للمجتمع الذي 
أعيـــش فيـــه وللعالم، وعليه وبعد أن قـــرأت وتفهمت تفهمًا واضحًا ال لبس فيـــه لما ورد أعاله فإني 
أتعهـــد بااللتـــزام بأعلى معايير األمانة، والصدق، والنزاهة والشـــفافية في جميع األنشـــطة المهنية 
والبحثيـــة فـــي مختلف العلـــوم الطبيـــة الحيوية واألعمـــال الطبية والمخبريـــة والعالجيـــة التي ُأكلف 

بهـــا، ومنها ضمنـــًا وليس حصرًا: 

1. االلتزام بالضوابط والقيم اإلسالمية والثقافة المحلية وسالمة البيئة عند ممارستي لمهنتي. 
2. االلتـــزام بمكارم األخالق اإلســـالمية للمهنة ومنها » النية الخالصـــة لله عز وجل، والتحلي بالصدق 

واألمانـــة، والنزاهة، والتواضع، والصبر والُحلـــم، والعطف واالحترام، وعدم المحاباة أو التمييز.
3. االلتـــزام بكافـــة المواد ذات العالقة عند ممارســـتي لمهامـــي، والواردة في » الالئحـــة التنفيذية 
لنظـــام أخالقيات البحـــث على المخلوقـــات الحية » الصادرة عـــن اللجنة الوطنيـــة لألخالقيات الحيوية 

بموجـــب المرســـوم الملكي رقـــم ) م / 59 ( تاريخ 1431/9/14ه 
4. االمتثال لجميع األنظمة والتعليمات والقوانين ذات العالقة المعمول بها بالجامعة.

5. أن ُأودي عملي باألمانة والصدق والشـــرف، وأن ُأحافظ على ســـر المهنة وأن أحترم تقاليدها وأن 
ُأراقـــب اللـــه في مهنتـــي، وأن أصون الحياة في كافـــة أدوارها وتحت كل الظـــروف واألحوال باذاًل ما 

في وســـعي إلنقاذها من الهالك والمـــرض واأللم والقلق.
6. أن أحفـــظ للنـــاس كرامتهـــم وأســـتر عورتهـــم، وأكتم ســـرهم، وأن أكـــون على الدوام من وســـائل 
رحمـــة اللـــه، بـــاذاًل رعايتـــي للقريب والبعيـــد، للصالـــح والطالـــح، وللصديـــق والعـــدو، وأن أثابر على 
طلـــب العلم، وأســـخره لنفـــع الناس ال لضررهم، وأن أوقـــر من علمني، وأن أكون أخـــًا لكل زميل في 

لمهنة. ا
7. أن ال أقـــوم بإنهـــاء حيـــاة المريـــض ولـــو بنـــاًء علـــى طلبه أو طلـــب وليـــه أو وصيه حتـــى ولو كان 
الســـبب وجـــود تشـــوه شـــديد، أو مرض مســـتعص ميؤوس مـــن شـــفائه أو اآلم شـــديدة مبرحة ال 
يمكـــن تســـكينها بالوســـائل المعتادة وســـأعمل دائمـــًا علـــى مســـاعدتهم وتذكيرهم بالصبـــر و بأجر 

الصابريـــن عنـــد الله عـــز وجل.
8. أن ُأحافـــظ على شـــرف مهنتـــي، وألتزم بمعايير مزاولتها، وأن أعمل على االرتقاء بها وأن أســـاهم 
بصـــورة فعالـــة في تطويرها علميًا ومعرفيًا من خالل األبحاث والدراســـات وكتابـــة المقاالت والتعلم 
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المستمر.
9. أن أتجنـــب كل مـــا ُيخـــل بأمانتـــي ونزاهتـــي وكل مـــا من شـــأنه اإلســـاءة لمهنتي وأبحاثـــي، وأن 
ُأحافـــظ علـــى ثقة المريض، وأن أبتعد عن اســـتخدام أســـاليب الغـــش أو التدليـــس أو إقامة عالقات 
غيـــر طبيعيـــة مـــع المريـــض أو مع أحد مـــن أفـــراد عائلته، أو التكســـب المـــادي بطرق غير مشـــروعة، 

وســـأتجنب الســـعي إلى الشـــهرة على حســـاب أخالقيـــات المهنـــة وأصولها.
10. أتعهـــد فـــي حالـــة إصابتي بمـــرض مـــن األمـــراض الســـارية Communicable أن ُأبلـــغ الجهات 
المعنيـــة عنهـــا وأن أتوقف عن مزاولة أي نشـــاط من شـــأنه المجازفة بنقل المـــرض إلى المرضى أو 

الزمـــالء أو المجتمع. الخ.
11. أتعهـــد بـــأن أكـــون نموذجـــًا فـــي المحافظـــة علـــى صحتـــي وكل ســـلوكياتي وأن أتخـــذ جميـــع 
االحتياطيـــات الالزمة لحماية نفســـي وحماية شـــركائي في العمل » المهنـــي أو البحثي » من جميع 

األخطـــار المحتملـــة أثناء ممارســـتي للمهنة.
12. االمتناع عن أي عمل ُيشـــكل بصفة مباشـــرة أو غير مباشـــرة انتهاكا للنزاهة والشفافية والمهنية، 

والتقيد بأعلى معايير األدب وحســـن السلوك واألخالق.
13. التعامل مع زمالئي بروح الفريق المهني الواحد.

14. أن أحافظ على ممتلكات المؤسسة وأن أستخدمها االستخدام األمثل الرشيد.
15. السعي لرفع اسم الجامعة.

16. أكون خاضعًا للمسائلة ومسؤواًل عن جميع أفعالي وأقوالي التي ُتنافي طبيعة مهنتي.
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• نظام مجلس التعليم العالي.
• الالئحـــة المنظمة لشـــؤون منســـوبي الجامعات الســـعودية مـــن أعضاء هيئـــة التدريس ومن في 

. حكمهم
• وثائق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

• تصنيف الوظائف بالمملكة العربية السعودية. 
• انظمة وزارة الخدمة المدنية، فيما يخص شؤون الموظفين والمتعاقدين.

• مشروع أفاق الخطة المستقبلية للتعليم العالي لتقنية المعلومات لمعظم الجامعات السعودية.
• التوصيف الوظيفي جامعة الملك عبدالعزيز.

• التوصيف الوظيفي جامعة الملك سعود.
• مجلس عمادة الدراسات العليا جامعة الملك سعود.

• التوصيف الوظيفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية كنموذج.
• مهـــام إدارة مراقبـــة المخزون حســـب نـــص المادة رقـــم )) 24 (( من قواعد وإجراءات المســـتودعات 

الحكومية.
• إدارة المراجعـــة الداخليـــة، كما وردت في تعميم رئيس ديوان رئاســـة مجلس الـــوزراء رقم 16.81/ب 
تاريـــخ 1428/4/8، الصـــادر بموجـــب قرار مجلـــس الوزراء الموقر رقـــم 129 فـــي 1428/4/6. » الالئحة 

الموحـــدة لوحـــدات المراجعة الداخلية فـــي األجهزة الحكومية والمؤسســـات العامة«.
• إدارة المتابعة؛ جامعة المجمعة.

• الالئحـــة الموحـــدة للبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــات الصـــادرة بقـــرار مجلـــس التعليـــم العإلى رقم 
)1/2./1419هــــ( المتخـــذ فى الجلســـة )العاشــــرة( لمجلس التعليـــم المعقودة بتاريـــخ )1419/2/6هـ(، 
المتـــوج بموافقـــة خادم الحرمين الشـــريفين رئيـــس مجلس الـــوزراء، ورئيس مجلـــس التعليم العإلى 

بالتوجيـــه البرقـــى الكريم، رقـــم )7/ب/44.3( وتاريـــخ )1419/4/2هـ(. 
ـــة الصـــادرة بقـــرار وزير الخدمـــة المدنيـــة ذي الرقـــم 703/10800 والتاريخ  • الئحـــة الواجبـــات الوظيفيَّ
ـــة ذي الرقـــم 13/ت/3005، والتاريـــخ  ـــة والماليَّ 1427/10/30، وبتعميـــم مديـــر عـــام الشـــؤون اإلداريَّ

1427/11/18ه.
• قواعد تنظيم صالحيات التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي.

• قواعد تنظيم صالحيات اإلنتداب داخل وخارج المملكة.
ة الصادر بالمرســـوم الملكـــي 49 وتاريخ 139/7/10، والمتعلقة  • المـــادة الواردة بنظام الخدمة المدنيَّ

ة مـــن المادة )11( إلى المـــادة )15( ، واللوائح المرتبطة بها. بالواجبـــات الوظيفيَّ




