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 الباب الأول

 الهيكل العام للجامعة

 رسالة الجامعة :1مادة رقم  

بدور قيادي المساهمة الفعالة في إعداد الشباب علمياَ وخلقياً ليكونوا قادرين على المنافسة في العلم وفي العمل، والقيام "

 ."تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة وتنويري في نهضة المجتمع، وذلك بتقديم خدمات

وستعمل الجامعة على تحقيق رسالتها مع االلتزام بتطبيق النظم األكاديمية والتعليمية والبحثية والتدريبية ذات المستوى 

 العلمي والمهني الرفيع المكافئ للمستويات العالمية. 

التربوية ومعايير وشروط ضمان الجودة المتعارف عليها في  Valuesكما تلتزم في ممارستها ألنشطتها المختلفة بالقيم 

 .Accreditationمؤسسات االعتماد العالمية 

ً إي كما جابياً تلتزم الجامعة  في مباشرتها ألنشطتها أن توفر للعاملين فيها من أكاديميين وباحثين ومهنيين وإداريين مناخا

 يهيئ لهم أفضل الفرص لإلبداع واالبتكار ويستثمر طاقاتهم الفكرية ويخلق فرصاً للتنافس من أجل الجودة والتميز.

 ويأتي االلتزام بتوفير أفضل الفرص واإلمكانيات التعليمية للطالب والطالبات في قمة التزامات الجامعة.

 : رؤية الجامعــــة2مادة رقم 

إلى العالمية، متميزة في أدائها، تحتل مكانة رفيعة في قائمة أفضل الجامعات، تواكب العصر، وهي  جامعة مصرية تسعى" 

  ."قبلة الطالب المتميزون ومصدر الخريجين األكثر تفضياًل في أسواق العمل

 : أهداف الجامعة3مادة رقم 
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ومتوافقاً مع متطلبات العصر  متكامـالً فكريا وثقافيا وتقديم خدمة تعليمية متميزة لتكوين طالبها تكويناً علمياً وتقنياً  .1

فعيل ثروات المجتمع وتحقيق نموه ومتغيراته ومرتكـزاً إلى تقنياته، بما يهيئهم للمشاركة الفاعلة والمتميزة في ت

 وتطوره ودعم قدراته. 

المشاركة في تنمية وتطويرالرصيد المعرفــي الوطني والعالمي بمباشرة البحث العلمي المنظم والتطويرالتقني بما يتفق  .2

 تنافسية.مع احتياجـات المجتمع ومتطلبات تنميته اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ويسهـــم في زيادة قدراته ال

استثمار العلم والتقنية في اإلدارة الجامعية وتنمية عالقات التعاون والتفاعل الديمقراطي بين أعضاء أسرة الجامعة،  .3

 .وإدماج التطويرالمستمر والجودة الشاملة في كافة مجاالت النشاط بالجامعة ونظم العمل بها

تعظيم دور الجامعة كمركز تثقيف وتنوير تشـع مساهماتها العلمية والفكرية على مصر والعالم، مع االحتفاظ بالهوية  .4

 المصرية واالنتماء القومي، كما تسهم بمواردها العلمية والبحثية في خدمة القضايا المجتمعية وحل مشكالت البيئة.

الجامعة : كليات4مادة رقم   

 ـانـــــطب الفم واألسنـــــــكلية  .1

 ـةـــة الصيدلــــــــــــــــــــــكلي .2

 الـــق وإدارة األعمـــــكلية التسوي .3

 ـــــــةـية الهندســــــــــــــــــكل .4

 ةــات العامــإلعــالم والعالقكلية ا .5

 ـــاتــات والمعلومــــــكلية الحاسب .6

 : مجلس الأمناء5مادة رقم 

من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء  يشكل مجلس أمناء

  واألساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. ويتشكل مجلس األمناء األول من جماعة المؤسسين.

 

 

 :ويختص مجلس األمناء بما يلي

 من توصيات المؤتمرات العلمية.رسم السياسة العامة للجامعة واألخذ بما يراه  .1

 بعد موافقة وزير التعليم العالي.تعيين رئيس الجامعة  .2
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رئيس الجامعة  وعميد الدراسات العليا والبحوث وشئون أعضاء هيئة التدريس وهما بدرجة نائب عميد الطلبةتعيين  .3

مجلس الجامعة، والعمداء والوكالء، وأعضاء مجالس الكليات والوحدات البحثية بناء على  العام، وأعضاءوأمينها 

 .اقتراح رئيس الجامعة

 إدارة أموال الجامعة. .4

للكليات والمراكز  االستراتيجيةللجامعة، وتفويض رئيس مجلس األمناء في اعتماد الخطط  االستراتيجيةإقرار الخطة  .5

 الجامعية المتخصصة.

 الموازنة واعتماد ميزانية الجامعة.إقرار  .6

وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية، بعد أخذ رأي رئيس  .7

 الجامعة.

اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون اإلدارية وشئون العاملين وشون  .8

تعليم والطالب في كل كلية أو وحدة بحثية ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بناء على ال

 اقتراح مجلس الجامعة.

اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها،  .9

 .وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروفوالعطالت، ووقف الدراسة 

 وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية. .10

 قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة من داخل البالد وخارجها. .11

 النظر في االقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .12

 الباب الثاني

 ةــــــــــــــــــــــــــــإدارة الجامع 

 يتولى إدارة الجامعة:: 6مادة رقم 

 ةـمجلس الجامع .1

 ةـــرئيس الجامع .2

 مجلس الجامعة: 7مادة رقم 

وعميد شئون  نواب رئيس الجامعةمستشار الجامعة ويشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته 

عمداء الكليات والوحدات البحثية ومستشار وزير التعليم والطلبة وعميد الدراسات العليا والبحوث وشئون هيئة التدريس 

 العالي.
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ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً ال يزيد عن خمسة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم 

 المصريين واألجانب.الجامعي والبحث العلمي من 

من دون أن يكون لهما  في مناقشاته ناأمين عام الجامعة جلسات المجلس ويشاركو المشرف العام اإلداري والماليويحضر 

 التصويت.حق 

ويجوز دعوة آخرين من غير أعضاء المجلس من داخل الجامعة أو من خارجها بحسب الموضوعات المطروحة عل 

 المجلس، وال يكون لهؤالء المدعوين المشاركة في التصويت على قرارات المجلس. 

 

 

 

 

 

 : اختصاصات مجلس الجامعة8مادة رقم 

 التالية:يختص مجلس الجامعة بالنظر في األمور 

 العلمية والبحثية واإلدارية للجامعة.التعليم والطالب واألنشطة تسيير شئون  .1

 ة.ــمتابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمي .2

 ة.ـــــــــالعلمية واقتراح منح الدرجات الفخريالشهادات الدرجات ومنح  .3

 الدراسية لكل كلية أو وحدة بحثية.تحديد شروط القبول وأعداد الطالب، والمصروفات  .4

والمتفوقين ومن  وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطالب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين .5

 من أعداد طالب الجامعة في جميع مراحل التعليم سنوياً. %10تحل بهم الكوارث على أال تزيد هذه المنح على 

 بالبعثات و اإلجازات الدراسية واإليفاد على المنح الدراسية.وضع القواعد الخاصة  .6

عمداء ووكالء وعميد الدراسات العليا والبحوث وشئون أعضاء هيئة التدريس و عميد الطلبةتحديد قواعد اختيار  .7

 الكليات والوحدات البحثية وتحديد اختصاصاتهم.

 تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم. .8

يد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها وضع خطة الدراسة ومواع .9

 والعطالت ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
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 اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم االمتحانات. .10

 متحانات.تنظيم شئون خدمات الطالب وشئونهم الثقافية والرياضية ونظم اال .11

 إعداد مشروع ميزانية الجامعة. .12

اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون اإلدارية وشئون  .13

 العاملين وشئون التعليم والطالب في كل كلية، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.

 اء.ــــاألمنتنفيذ قرارات مجلس  .14

 دراسة وإبداء الرأي في المسائل األخرى التي يحيلها إليه مجلس األمناء. .15

 : لجان مجلس الجامعة9مادة رقم 

لمجلس الجامعة أن يشكل سنويا من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات 

 اختصاصه.التي تدخل في 

 تشكيلها:ومن اللجان التي يجوز 

 .اتــــــواالمتحانـــــــــــــب  الطال شئون لجنة .1

 مي.ـلجنة العالقات الثقافية وتنمية البحث العل .2

 .ــودةـــــــــــــــــــــــــــــــضمان الجــــــ لجنة .3

 ة.ـــــــلجنة المكتبات وتنمية المصادر المعرفيـــــ .4

 ـي.ـجامعـــــــــــــــــــــــــــتقييم األداء ال لجنة .5

 ـة.ــــــالعالقات المجتمعية وخدمة البيئـــ لجنة .6

 .ــيستراتيجــــــــــــــــــــــاال التخطيط لجنة .7

 ـــة.ــلجنة التمويل والموازنــــــــــــــــــــــــــــ .8

أن يكون مقرر كل لجنة من بين أعضاء المجلس وتحدد اختصاصات كل من هذه اللجان في قرار تشكيلها وترفع  على

 المجلس. علىالجامعة للنظر فيها وعرضها  رئيستوصيات اللجان ل
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 رئيس الجامعة: 10مادة رقم 

 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.وزير التعليم العالي مجلس األمناء بعد موافقة يعين رئيس الجامعة بقرار من  

ويشترط في رئيس الجامعة أن يكون أستاذا بالجامعة أو بإحدى الجامعات بأحد فروع التخصص الجامعية ولدية خبرة في 

  متفرغا.وأن يكون  الجامعية،اإلدارة 

 صاصات رئيس الجامعة: اخت11مادة رقم 

يقوم رئيس الجامعة بتصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها 

وتمثيلها أمام القضاء وفي  فيها،وحفظ النظام الداخلي  بها،ووفقا ألحكام القوانين والقرارات المعمول  مجلس الجامعة

  الغير.صالتها مع 

م تقرير إلي مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي يضمنه رأيه في سير العمل ومدي تقدمه تقدي ى رئيس الجامعةوعل

 والرياضية.ونشاطه في كل المجاالت التعليمية والتدريبية والبحوث واالستشارات وخدمة البيئة والنواحي االجتماعية 

 التالية:السلطات  لرئيس الجامعةويكون 

أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المراكز المتخصصة وقسام العلمية ومديري ورؤساء األ عمداء الكلياتترشيح  .1

 لذلك.المساعدين والمعيدين ومساعدي األبحاث وفقا للقواعد المنظمة 

 بالجامعــــــــــــــــــــة.ة ــــــــــــالرئيسي والقيادات اإلداريةأمين عام الجامعة  ترشيح .2

 العمل.التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا ألحكام قانون  .3

 ا.ــــــــتنفيذهة ــــــــــــإعداد الخطة التعليمية والعلمية ومتابع ىشراف علإلا .4

 .ةــــــــــالجهاز التنفيذي بالجامع علىشراف إلا .5

الستكمال حاجة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين  طإعداد الخط ىشراف علإلا .6

 وغيرها.وغيرهم من العاملين ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والمكتبات 

في  مراقبة مستوي العمل من النواحي العلمية والعملية والفنية واإلدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة .7

 المجاالت.هذا 

 القانون.متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة وجهات اإلشراف األخرى التي يحددها  .8

 لالعتماد.والحسابات الختامية وعرضها علي مجلس الجامعة  للجامعة،متابعة إعداد مشروع الموازنة التقديرية  .9

 مجلس األمناء.القيام بالمهام األخرى التي يكلفه بها  .10

 الجامعة مستشار  12مادة رقم 
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رة ولجامعة. ويتولى تقديم المشمستشار اقراراً بتعيين  –بناء على اقتراح رئيس الجامعة  -يصدر رئيس مجلس األمناء 

العلمية لرئاسة الجامعة في كل المسائل العلمية واألكاديمية، وكل ما يتصل بقضايا التطوير األكاديمي للجامعة وتنمية 

 عالقاتها األكاديمية بالجامعات والمنظمات الجامعية الوطنية واإلقليمية والدولية. 

 رئيس الجامعة نواب :13مادة رقم 

ويحدد رئيس  ،نائب أو أكثر لرئيس الجامعة قراراً بتعيين –على اقتراح رئيس الجامعة  بناء-يصدر رئيس مجلس األمناء 

 يهم.الجامعة االختصاصات الموكلة إل

 الطلبةشئون عميد  :14رقم مادة 

ويختص باإلشراف على كافة  عميد الطلبةقراراً بتعيين  –رئيس الجامعة  على اقتراحبناء  –يصدر رئيس مجلس األمناء 

ً للخطة  للجامعة وكلياتها. ويكون مسئوالً عن انتظام أعمال قبول  االستراتيجيةالشئون األكاديمية وشئون الطالب وفقا

الطالب والدراسة واالطمئنان إلى توفير كافة المتطلبات التعليمية لضمان جودة وفعالية العملية التعليمية بكليات الجامعة. 

تص باإلشراف على كافة األجهزة اإلدارية والفنية المسئولة عن أعمال التسجيل وشئون الطالب ورعاية الشباب كذلك يخ

 .وشئون الخريجين

 

  1أعضاء هيئة التدريس البحوث وشئونوالعليا  الدراساتعميد : 15 رقممادة  

شئون الدراسات العليا والبحوث وقراراً بتعيين عميد  –بناء على  اقتراح رئيس الجامعة  –يصدر رئيس مجلس األمناء 

، ويختص باإلشراف على برامج الدراسات العليا ومركز البحوث وتفعيل خطط البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس 

أعضاء هيئة التدريس وفق النظم المعتمدة من مجلسي األمناء بالجامعة. كما يختص بالتخطيط واإلشراف على كافة شئون 

 .والجامعة

 المجلس الأكاديمي: 16مادة رقم 

 2من:وعضوية كل  نائب رئيس الجامعةيكون للجامعة مجلس أكاديمي يشكل سنويا برئاسة 

 .ـــةــمستشار الجامعـــــــــــ .1

 ــــات.ــعمداء الكليــــــــــــــ .2

 ــــــة.الطلبـــــــعميد شئون  .3

 وث.ـالبحوعميد الدراسات العليا  .4

 ــة.ـــــرؤساء األقسام العلميـ .5

                                      
 هذا المنصب سيتم تفعيله عند استكمال إنشاء كليات الجامعة 1 

 .إلى عضوية المجلس حال تعيينه.عميد الدراسات العليا والبحوث وشئون أعضاء هيئة التدريس  ضميسوف  2 
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 .يـــالمشرف العام اإلداري والمال .6

 ـودة.ــــــمدير مركز ضمان الجـ .7

 عضو خارجي من الممارسين في مجال اختصاص كل كلية يرشحه العميد المختص. .8

 

 
 

 لتالية:الاختصاصات ا لمجلس الأكاديميويكون ل

 يختص المجلس األكاديمي للجامعة بالنظر في األمور التالية :

 ة.ــــــــــــــــــــــــــمناقشة واقتراح إنشاء فروع جديدة للجامع .1

 ة.ـبالكليات القائمأقسام جديدة كليات أو مناقشة واقتراح إنشاء  .2

 ـــم.ــــــــــــــــقســـــمناقشة واقتراح إنشاء شعبة جديدة بأي  .3

 ا.ــــــــــــــــة لكل منهــــاقتراح المقررات المختلفة وخطة الدراس .4

 وعرض المقترحات بشأنها. والمعيدينأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين وبرامج تنمية  مناقشة تقييم أداء .5

 وإعداد برامج التحديث المستمر لها. التدريسمناقشة شئون المعامل ومستلزمات  .6

واقتراح منح  خطة الدراسةمناقشة النتائج النهائية لمقررات الفصل الدراسي واالستفادة بهذه النتائج في تعديالت  .7

 العلميــــــــة.الدرجات 

 هم .ـــــــمناقشة اقتراح تعيينات وندب أعضاء هيئة التدريس ومساعدي .8

 .وعرض االقتراحات بشأنها ة ومتطلباتهاالبحوث العلميمناقشة شئون   .9

 الب.ـــــــــــــــــــــمناقشة شئون تدريب الط .10

 .الكليــــــــــــــاتمناقشة اقتراحات مجالس  .11

 .يــــــاألكاديميلس ــــــما يكلفه به رئيس المج .12

 جامعة للنظر فيما يتبع بشأنها . وترفع توصيات المجلس األكاديمي إلي مجلس ال
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 العام الإداري والمالي المشرف :17مادة رقم 

بالجامعة ويختص  المشرف العام اإلداري والماليقراراً بتعيين بناء على اقتراح رئيس الجامعة يصدر مجلس األمناء 

 األمين العام واإلدارات التي يشرف عليها. هبالتخطيط المالي واإلداري واإلشراف على الجهاز اإلداري بالجامعة، ويتبع

 لجنة التسجيل والمراقبة الأكاديمية: 18مادة رقم 

 تشكل " لجنة التسجيل والمراقبة األكاديمية" على النحو التالي:

ً المختص.نائب رئيس الجامعة  .1  ............... رئيسا

 مقرراً  .......................... الطلبةعميد شئون  .2

 عضواً   . لدراسات العليا والبحوث........عميد ا .3

 أعضاء .................................اء الكلياتعمد .4

 . أميناً للسر....................التسجيل.مدير إدارة  .5

 وتختص اللجنة باعتماد كل األعمال المتعلقة باإلرشاد األكاديمي والتسجيل والتخرج وفق القواعد المعتمدة.

 ويصدر رئيس الجامعة قراراً بنظام عمل اللجنة.

 أمين عام الجامعة: 19مادة رقم 

على اقتراح رئيس  األمناء بناءقرار من مجلس  ومسئولياتهوتحديد اختصاصاته بتعيينه يصدر ن للجامعة أمين عام يكو

يختص باإلشراف المباشر على كافة اإلدارات ، والمشرف العام اإلداري والماليمسئوال أمام األمين العام يكون . والجامعة

الجهاز اإلداري للجامعة ويكون مسئوالً عن تنفيذ الخطط اإلدارية والمالية المعتمدة وتسيير األعمال في التي يتشكل منها 

 وفق السياسات المعتمدة. كافة األنشطة اإلدارية والمالية للجامعة

 

 الباب الثالث

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة الكلي 

 الكلياتووكلاء : عمداء 20مادة رقم 

ويختص كل منهم فيما يتعلق  ،األمناء بناء على اقتراح رئيس الجامعةمجلس يكون لكل كلية عميد يصدر بتعيينه قرار من 

 بكليته بما يلي:
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 للكلية واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الجامعة. االستراتيجيةوضع الخطة  .1

 ـــة.الجامعـــــــــــــمناء ومجلس تنفيذ قرارات مجلس األ .2

 ـــــة.ـــة والتعليميــــــــــــــإدارة شئون الكلية األكاديمي .3

 ي بالكليــــــــة.ــاإلشراف على أعمال الجهاز اإلداري والفن .4

 تنمية ورعاية األنشطة الطالبية الثقافية والفنية والعلمية. .5

 ــس.تطوير أعضاء هيئة التدريـــــــتنشيط خطط تنمية و .6

تخطيط برامج تدريب وتنمية مساعدي هيئة التدريس من المدرسين المساعدين والمعيدين، ورعاية وتيسير برامجهم  .7

 للدراسات العليا.

تنمية وتوثيق عالقات الكلية مع المجتمع ومؤسسات اإلنتاج والخدمات والمنظمات المجتمعية المحلية واإلقليمية  .8

 والدولية ذات العالقة.

 لمعاونة عميد الكلية في الشئون األكاديمية والتعليمية. لجامعة قرارات بتعيين وكيل ـ أو أكثر ـ لكل كليةكما يصدر رئيس ا

 

 

 مجلس الكلية: 21مادة رقم 

ويجوز أن يضم المجلس إلى  .يضم السادة الوكالء ورؤساء األقسام بالكلية يتكون مجلس الكلية برئاسة عميد الكلية و

عضويته عدداً ال يزيد على أربع من الشخصيات العامة من المصريين أو األجانب من ذوي الخبرة في شئون التعليم 

 .،ويصدر بضمهم قراراً من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكليةالجامعي والبحث العلمي 

 ويختص مجلس الكلية بما يلي:

 ة.ـالعلمية والبحثية واإلداريتسيير الشئون  .1

 ة.ـــإقرار المحتوى العلمي للمقررات الدراسي .2

تحديد مواعيد االمتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداوالت  .3

 لجان االمتحان ونتائج االمتحانات.

 اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم. .4

 م المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظام االمتحانات وتشكيل لجانها.وضع نظ .5
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 ة.ــــاقتراح منح الدرجات والشهادات العلمي .6

 الترشيح للبعثات واإلجازات الدراسية واإليفاد على المنح األجنبية. .7

على الرسائل وإلغاء القيد لجان الحكم  وتعيينقيد الطالب للدارسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه  .8

 والتسجيل.

 دراسة وإبداء الرأي في المسائل األخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة. .9

 

 

 

 الأقسام العلمية بالكليات :22مادة رقم 

  الكلية. الئحة تحددهاالمحددة بكل كلية عدد من األقسام العلمية  يوجد

المساعدين في القسم واثنين من المدرسين فيه علي األكثر يتـناوبون ويتألف مجلس القسم من جميع األساتذة واألساتذة 

العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة باألقدمية في وظيفة مدرس، علي أال يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي 

سم يعينهم رئيس أعضاء هيئة التدريس فيه ، كما يكمل التشكيل بثالثة أعضاء علي األكثر من الممارسين في مجال الق

 الجامعة بعد أخذ رأي المجلس األكاديمي .

أقدم األساتذة بالقسم رئاسة مجلس القسم، وفي حالة خلو القسم من األساتذة يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم  ويتولى

 األكاديمي.األساتذة المساعدين فيه، ويكون له بهذه الصفة حق حضور المجلس 

 القسم العلمي: اختصاصات مجلس 23 مادة

 .ررــل مقــــــــــــتحديد المقررات التي يتم تدريسها والمحتوى العلمي لك .1

 س.ـــأعضاء هيئة التدريوتأديب وإنهاء خدمات اقتراح تعيين وندب وإعارة  .2

 اقتراح مجاالت وأنشطة تنمية وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. .3

 .البــــــــــــــة للطـوالتدريبات العملياقتراح توزيع الدروس والمحاضرات  .4

 اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان الحكم عليها. .5

 متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم. .6
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 : رؤساء الأقسام العلمية24مادة رقم 

بما كل منهم في مجاله ويختص  الكلية،رئيس الجامعة باختيار رئيس القسم العلمي بناء على ترشيح عميد يصدر قرار من 

 يلي:

 .ونظم الجامعة القسم في حدود السياسة العامة للكلية والمالية فياإلشراف على الشئون العلمية واإلدارية  .1

 م.ـــاالهتمام بتنمية النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس بالقس .2

 االهتمام بتخطيط تنمية المدرسين المساعدين والمعيدين بالقسم. .3

 تقديم تقرير إلى العميد في نهاية كل عام عن شئون القسم لعرضه على مجلس الكلية. .4

 لجنة التخطيط الأكاديمي :25مادة رقم 

العلمية ومن يقوم بمهامهم من تشكل بكل كلية " لجنة التخطيط األكاديمي" برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء األقسام 

األساتذة بالكلية. وتختص اللجنة بتخطيط المقررات التي تقدمها الكلية في كل فصل دراسي، واقتراح توزيع الدروس على 

أعضاء هيئة التدريس، وإقرار المراجع المستخدمة في كل مقرر. كما تختص اللجنة بوضع المعايير العامة لالختبارات 

 االختبارات النهائية في المقررات المختلفة. ومراجعة واعتماد

وتكون اللجنة مسئولة عن مساعدة عميد الكلية في متابعة مستوى العملية التعليمية بالكلية واقتراح سبل وآليات تحسين 

 .ةمستوى األداء التعليمي بالكلي

 

 

 

 

 المؤتمرات العلمية للكليات: 26مادة رقم 

 ً تعرض فيه اإلنجازات العلمية التي تحققت ونتائج بحوث ودراسات أعضاء هيئة التدريس تعقد كل كلية مؤتمراً سنويا

 بالكلية، كما تعرض نتائج العالقات العلمية والبحوث المشتركة مع كليات أخرى مماثلة بالجامعات الوطنية أو األجنبية.

 : المواسم الثقافية للكليات27مادة 
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فيه أعضاء هيئة التدريس وتتم استضافة علماء وأساتذة مبرزين في مجاالت تخصص تنظم كل كلية موسماً ثقافياً يشارك 

الكلية إللقاء محاضرات عامة والمشاركة في ندوات علمية تطرح فيها قضايا علمية تتصل بقضايا التنمية الوطنية والقضايا 

 محل االهتمام العام في المجتمع.

 المجالس واللجانأحكام : 28مادة رقم 

لس الجامعة نظام المجالس واللجان الجامعية يحدد إجراءات تخطيط أعمالها واإلعداد لالجتماعات وأسلوب يصدر مج

 وقواعد إدارة الجلسات وتوثيق محاضر االجتماعات والسلطة المختصة باعتماد توصياتها وقراراتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعباب الال

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــلجامعل الهيكل التنظيمي 

 :29مادة رقم 

 يلي:كما  الهيكل التنظيمييعتمد مجلس الجامعة 

 أولاً: إدارات تتبع رئيس الجامعة مباشرة

 ة المواطنينــإدارة العالقات العامة وخدم .1

 ـةــــــــــــــــإدارة الشئون القانونيــــــ .2

 ـــةــإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئــ .3

 ودةــــــــــــــــــــــــــــضمان الج مركز .4

 الجامعةيشرف عليها مستشار  مكاتب ثانياً:



5201 سبتمبر الجديد ـ الإصدار   - التنظيمي   الدليل 16  

 

 ةــــــاالستراتيجيمكتب اإلدارة  .1

 ةـــاالستراتيجيالمبادرات  مكتب .2

 يـالجامع وحدة تقييــــــم األداء .3

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الطلبةوحدات تتبع ثالثاً: 

 إدارة الشئون الأكاديمية .1

 لــــيالقبول والتسج وحدة -1

 وحدة اإلرشاد األكاديمــــــي -2

 البـــــــــعالقات الط وحدة -3

 ورــوحدة عالقات أولياء األم -4

 ـينــــوحدة شئون الخريجــــ -5

 المشرف العام الإداري والماليرابعاً وحدات يشرف عليها 

 :إدارة رعاية الطـــــــــــــــــــــــــــــلاب .1

 ـةالطالبيـــــاألنشطة  وحدة -1

 ـةـــــــــالجامعيـ نالمد حدةو -2

 ةــــــــالرعاية الطبيــ وحدة -3

 ــــاتونظم المعلوم إدارة تقنيات التعليــم .2

 ةــــــمعامل الحاسبات اآللي -1
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 ــاتـــــمعامل الصوتيـــــــ -2

 

 

 

 

 

 إدارة الرقابة والمتابعـــــــــــــــــــــــــــة: .3

 السلعيوحدة مراقبة المخزون  -1

 وحدة المراجعة اإلداريــــــــــة -2

 وحدة المراجعة الماليـــــــــــة -3

 إدارة مكاتب التمثيل الخارجي بالمحافظــات .4

 :: إدارات ومراكز تتبع عميد الدراسات العليا والبحوث وشئون أعضاء هيئة التدريسخامساً 

 ــــاـــــــــــــــــإدارة الدراسات العليـــــــ .1

 ـــوثـــــــــــــالبحــــــــــــــــــــــمركز  .2

 ـــةــــــــز تنمية الموارد البشريـــــــــمرك .3

 ــةـــــــــلثقافيــــــــــــــإدارة العالقات ا .4

 ةـــــــــــــــالموارد التعليميإدارة المكتبة و .5

 قسم شئون أعضاء هيئـة التدريـس ومعاونيهم .6

 ةـــــــــــــعام الجامعإدارات تتبع أمين سادساً: 

 ـــــازن:ـــــــــوالمخــــات ــإدارة المشتري .1

 دة المشتريـــــــاتـــوح -1

 دة المخــــــــــازنــــوح -2
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 :ـــــةـــــــــــــالبشريــــإدارة الموارد  .2

 يـــــشئون أعضاء الجهاز اإلداري والفن وحدة -1

 ـةــــرعاية وخدمات الموارد البشريــــــ وحدة -2

 ـــــــــةـــــــــــــالماليــــــــدارة الإ .3

 :ـــــــةـــــالخدمات العامــــــإدارة  .4

 ةـالمولدات والصيانـ وحدة -1

 ـةـــالنقل والحركـــ وحدة -2

 ــــةوحدة النظافــــــــــ -3

 وحدة الزراعــــــــــــــــة -4

 لعلاقات العامة الداخليــــــــةاإدارة  .5

 وحدة األمن واالستقبال -1

 ةـــــــوحدة السكرتاري -2

 االتــــــــــمركز االتص -3

 .وذلك بقرار من رئيس الجامعةدمج بعضها حسب ظروف العمل وإمكانيات الجامعة  اإلدارات أوويجوز زيادة عدد 

 :30مادة رقم 

في  بتنظيم العمل، يصدر رئيس الجامعة قراراً 29في حالة عدم تكوين بعض اإلدارات من المبينة في المادة السابقة رقم 

 مجاالت اختصاصات تلك اإلدارات ويعين القائمين على إدارة العمل بها.

 

 

 

 : اختصاصات الجهاز الإداري والفني بالجامعة31مادة رقم 

 .1الملحق رقم  تكون لكل من إدارات ووحدات الجهاز اإلداري بالجامعة االختصاصات المبينة في

 العام للجامعة: الهيكل التنظيمي 32مادة رقم 

 .2في الملحق رقم يكون الهيكل التنظيمي العام للجامعة على النحو المبين 

 : اعتماد وتعديل الهيكل التنظيمي33مادة رقم 
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رئيس الجامعة التنسيق مع يكون لمجلس الجامعة سلطة اعتماد وتعديل الهيكل التنظيمي العام للجامعة في ضوء ما يعرضه 

 عمداء الكليات وأمين عام الجامعة. المستشار األكاديمي و

 التفصيلية للإدارات بالجامعةالتنظيمية : اعتماد الهياكل 34مادة رقم 

التفصيلية لإلدارات المختلفة بالجامعة والتي نص عليها الهيكل التنظيمي العام التنظيمية رئيس الجامعة الهياكل يعتمد 

 .وبالتنسيق مع المستشار األكاديمي المشرف العام اإلداري والماليعلى عرض  وذلك بناء، المعتمد من مجلس الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسالباب ال

 المراكز المتخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 :35مادة رقم 

يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء مراكز بحثية واستشارية وعالجية متخصصة تقدم الخدمات االستشارية أو البحثية 

التدريبية أو العالجية لمختلف المنظمات واألفراد ، ويحدد رئيس الجامعة مقابل تلك الخدمات بعد العرض علي مجلس  أو

 الجامعة .

 :36مادة 

 Profit Center ل" ويعامل على أنه مركز ربح مستقSBU استراتيجيةأعمال يعتبر كل من المراكز المتخصصة " وحدة 

يتولى إدارته مدير متخصص ومؤهل، ويخضع إلشراف مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته وصالحياته قرار 
 .من مجلس الجامعة

 :37مادة رقم 
يجوز للمراكز المتخصصة أن تقدم خدماتها للمنظمات واألفراد في دائرة تواجد الجامعة مقابل أتعاب تساوي أو أقل التكلفة 

 من رئيس قراريصدر وإطار أنشطة الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.  اعتبارها فيالفعلية لتلك الخدمات وذلك على 
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ً -الجامعة  على تخفيض األسعار أو التنازل عنها بحسب األحوال وبناء على عرض  لموافقةبا-من مجلس الجامعة  مفوضا

 مدير المركز المختص. 

 

 

 

 

 

 

 1ق رقم لحالم

 3اختصاصات التقسيمات التنظيمية بالجامعة

 إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطنين، وتختص بما يلي: .1

العالقات مع أجهزة اإلعالم والتعريف المستمر بفعاليات إلعالم المنظم عن الجامعة وفعالياتها، والتنسيق وتنمية ا .1

 الجامعة وإنجازاتها.

تنظيم وتنمية عالقات الجامعة بمختلف الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية واألجنبية بغرض دعم إمكانياتها  .2

 وتأكيد فرص تحقيق أهدافها.

طنية واألجنبية التي يمكن أن تسهم في أنشطة الرصد المستمر للجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية الو .3

 الجامعة والحصول على معلومات كاملة عنها.

 والتدريبية.تبادل المعلومات مع المؤسسات التعليمية  .4

 إنشاء وإدارة موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت ومتابعة المترددين عليه. .5

 التخرج وغيرها من المناسبات التي تعقدها الجامعة.تنسيق وتنظيم اإلعداد للمؤتمرات واالحتفاالت ومهرجانات  .6

 إصدار التقويم السنوي للجامعة بالتنسيق مع الكليات واإلدارات التعليمية المختصة. .7

اإلشراف على كافة المطبوعات واإلصدارات الخاصة بالجامعة ووحداتها من حيث التنسيق الفني واإلخراج  .8

 والطباعة.

                                      
يصدر رئيس الجامعة قرارات بتسمية القيادات الجامعية المختصة بالإشراف على تلك الوحدات ونظم  3 

 سئولين عن إدارتها.العمل بها والم



5201 سبتمبر الجديد ـ الإصدار   - التنظيمي   الدليل 21  

 

 

 

 

 القانونيــــــــــــــــــــــــــة، وتختص بما يلي:إدارة الشئون  .2

 دراسة كافة المسائل والقضايا القانونية وإبداء الرأي فيها. .1

 دراسة العقود التي تكون الجامعة طرفاً وإبداء الرأي فيها. .2

 إعداد مشروعات العقود التي تبرمها الجامعة مع الغيـــــر. .3

 ات التي تحيلها إليها إدارة الجامعة.إجراء التحقيقات في المسائل والمخالف .4

 مباشرة القضايا التي ترفعها الجامعة على الغيـــــــــــــــر. .5

 تمثيل الجامعة أمام المحاكم فيما يرفع عليها من قضايـــا. .6

 العالقة.متابعة التطورات التشريعية ذات العالقة بالجامعة وإخطار رئاسة الجامعة واإلدارات ذات  .7

 في كافة المسائل ذات الطبيعة القانونية حسب طلب الجهات المختصة بالجامعة.إبداء الرأي  .8

 إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئــــــــة، وتختص بما يلي: .3

 ي.ــوضع البرامج المناسبة لتنظيم الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحل .1

 رعاية البيئة بمساهمات الطالب وأعضاء هيئة التدريس. حمالت وأنشطةتنظيم  .2

 ة.ـــــــــتنمية وتوثيق العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني في محيط الجامع .3

 

 

 

 

 

 

 ختص بما يلي:يمركز ضمان الجــــــــــــــــــــــــــودة، و  .4
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 العناصر التالية:تخطيط نظام متكامل لضمان وتوكيد الجودة في كافة كليات الجامعة شامالً  .1

 .رراتــــــــــوالمق جـــــشروط ومواصفات جودة البرامج األكاديمية والمناه .1

 ات.ــــــالت الماديـــــــة بالكليـاصفات جودة المباني والتسهيـشروط ومو .2

 .ـةــــيـوارد التعليمــــز المــــشروط ومواصفات جودة المكتبات ومراكــــ .3

 .ةـــــات العمليــــــــــــرات والتطبيقــالمحاضشروط ومواصفات جودة  .4

 .شروط ومواصفات جودة نظــــــــم وأساليب وإمكانيات إدارة االختبارات .5

 .ــةوالوسائـــــــــل التعليميـــ شروط ومواصفات جودة الكتب والمراجع .6

 .ومعاونيـهم شروط ومواصفات جودة أداء أعضــاء هيئـــــــة التدريــس .7

 .ــــراتـــــــــــــــل والمختبـــــــشروط ومواصفات جودة المعامــــــــــــ .8

 .ــاكل اإلداريـةم واألساليب والهيـــــــــــــشروط ومواصفات جودة النظ .9

 .مـــات شئون التعليـدة نظم وأساليب خدمــــــــــــشروط ومواصفات جو .10

 .اية الطـــــــالبــــات رعخدمـــــب ــشروط ومواصفات جودة نظم وأسالي .11

 .شروط ومواصفات جودة نظم وأساليب عمل ومخرجات المراكز البحثيـة .12

 .ــــعـــــليب أنشطة خدمة المجتمــــــــــشروط ومواصفات جودة نظم وأسا .13

 .ـمـــــــــن ومتابعتهـــشروط ومواصفات جودة نظم وأساليب توظيف الخريجي .14

 ــــاج.ــــاإلنتـــات ــجودة نظم وأساليب التواصل مع قطاعشروط ومواصفات  .15

 .ةــشروط ومواصفات جودة نظم وأساليب العالقات الثقافيـة المحلية والخارجي .16

 ـات.ـالمستويف ـشروط ومواصفات جودة أداء اإلداريين والعاملين على مختل .17

 .ـةـــــــــــــــــلجامعـــــــــــــــودة خريجي اــــــــــشروط ومواصفات ج .18

اإلشراف على نشر فكر الجودة في الجامعة وتنظيم الدورات الالزمة لتدريب العاملين على تطبيقات نظام ضمان  .2

 الجودة.

لتقدير مدى اتفاق األوضاع الداخلية  Self-Assessmentوالتقييم الذاتي  القيام بأعمال المراجعة الداخلية .3

 واالعتماد.بالجامعة مع معايير وشروط الجودة ومتطلبات هيئة ضمان الجودة 

 متابعة تقارير المراجعين الخارجيين والعمل على تالفي ما قد يكون بها من مالحظات سلبية. .4

عة االلتزام بشروط ومعايير هيئة ضمان ومتاب Accreditationاإلعداد لتهيئة الجامعة الستيفاء متطلبات االعتماد  .5

 الجودة واالعتماد في هذا الخصوص.
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 ،الاستراتيجيةمكتب الإدارة  .5

مهمبة رئيسبية هبي التفكيبر المبنظم واإلعبداد العلمبي لالنتقبال بالجامعبة إلبى مسبتويات متعاليبة دائمباً مبن  المكتببباشر ي

الكفبباءة والفعاليببة، باألخببذ فببي االعتبببار كافببة الظببروف والعوامببل الذاتيببة والخارجيببة فببي المحببيط المحلببي واإلقليمببي 

 والعالمي.

إعبداد الخطبط والببرامج المحققبة والجامعبة ورؤيتهبا المسبتقبلية  تحقيق رسبالةب ويستهدف المكتب تصميم النظم الكفيلة

ومباشبرة البدعم والمسباندة  االسبتراتيجيتصميم وتفعيبل نظبام للتخطبيط وكذلك  لألهداف األكاديمية والتعليمية والبحثية.

 ة ككل.، وتجميعها وتنسيقها في خطة عامة للجامعاالستراتيجيةلكافة كليات ووحدات الجامعة في وضع خططها 

 

 

 

 

 

 ويختص المكتب بما يلي:

دراسة األوضاع الداخلية بالجامعة ورصد مستوى كفاءة األداء في جميع المجاالت األكاديمية والتعليمية والبحثيبة،  .1

 ومستوى استخدام وتوظيف الطاقات والموارد المتاحة.

 على الدراسة بها.رصد معدالت النمو في أنشطة الجامعة وتطور أعداد الطالب ومعدالت اإلقبال  .2

 الكشف عن مواطن القوة الذاتية وتحليل مصادرها ومدى استثمارها في أنشطة الجامعة.  .3

 الكشف عن مواطن الضعف الذاتية وتحليل مصادرها ومدى تأثيرها على كفاءة األداء ومعدالت اإلنجاز والنمو. .4

 والسلبية على أداء الجامعة ومعدالت نموها. متابعة حركة المتغيرات في المناخ المحيط ورصد تأثيراتها اإليجابية .5

 –استشراف مؤشرات التغيير في األوضاع االقتصادية والسياسية والتقنية في المحيط الوطني واإلقليمي والعبالمي  .6

 احتماالتها وتأثيراتها المتوقعة على أداء الجامعة سلباً أو إيجابا. تقديرمحاولة و –ر المستطاع  بقد

وجدواها االقتصادية ومتطلبات استثمارها فبي تنميبة  أهميتهاتقدير و –والمحتملة  أ –الكشف عن الفرص المتاحة  .7

 أعمال الجامعة.

الكشف عن مصادر التهديد والمخاطر في المحيط المباشبر للشبركة فبي السبوق المحليبة، وكبذا المخباطر اآلتيبة مبن  .8

 المحتملة على أداء الجامعة وفرص تحقيق أهدافها.مصادر خارجية، وتقدير تأثيراتها الواقعة أو 

 إعداد التصورات والرؤى المستقبلية للجامعة في ضوء تحليل قدراتها الذاتية والفرص والمخاطر الخارجية. .9

 والسياسات المناسبة للتعامل مع الظروف والمتغيرات المتوقعة. االستراتيجياتاقتراح  -10

الجديبدة للجامعبة وإعبداد تقبويم لجبدواها االقتصبادية والماليبة فبي حبال ثببوت دراسة المشروعات االستثمارية -11

 جدواها الفنية.

 

 



5201 سبتمبر الجديد ـ الإصدار   - التنظيمي   الدليل 24  

 

 الاستراتيجيةالمبادرات  مكتب.6

التي يعتمدا مجلس األمناء ومجلس الجامعة، وضمان توفير  االستراتيجيةبالتخطيط لتنفيذ المبادرات  ويختص

المتطلبات البشرية والمالية والتقنية الالزمة لفعالية التنفيذ وتحقيق األهداف المرجوة من تلك المبادرات. وتتبع اإلدارة 

 في توجيه فعاليات كل مبادرة. Project Managementمنهجية " إدارة المشروعات " 

 داء الجامعيوحدة تقييم الأ .7

تقسيمات الجهاز وتختص بتصميم نظام متكامل لتقييم أداء الكليات والمراكز األكاديمية وأعضاء هيئات التدريس و

 اإلداري بالجامعة، وذلك بالقياس إلى الخطط واألهداف ومعايير األداء المعتمدة.

واألداء العام للجامعة، وتعرض على مجلس وتصدر الوحدة تقارير دورية بنتائج تقييم األداء الجامعي لكل مستوى 

 الجامعة.

 إدارة شئون التعليم والطــــــــــــــــلاب، وتختص بما يلي: .8

ومتابعة كافة اإلجراءات المتعلقة باإلرشاد األكاديمي، وتيسير مهام المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة  تخطيط .1

 وفعالية. التدريس والطالب في إتمام عملية اإلرشاد بسهولة

 .البــــــــــــــــتخطيط وتنفيذ كافة اإلجراءات المتعلقة بقبول وتسجيل الط .2

 ات.ــلكليلتخطيط وتنفيذ كافة اإلجراءات المتعلقة بإعداد الجداول الدراسية  .3

 تنظيم أعمال االختبارات وكل ما يتصل بها من تدبير إمكانيات ومستلزمات. .4

 للطالب وشهادات التخرج حسب النظام المعتمد من مجلس الجامعة.إعداد بيانات التقدم الدراسي  .5

 متابعة التقدم الدراسي للدارسين وإعداد تقارير دورية للعرض على عمداء الكليات. .6

 ي.ــــــالمعاونة في حل ما يعترض الدارسين من مشكالت تعوق تقدمهم الدراس .7

 ة.ـــــــامعدراسة سوق العمل ورصد الفرص المناسبة لتشغيل خريجي الج .8

تنظيم مهرجانات التوظف لترويج خريجي الجامعة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتخصصات  .9

  التي تعدها الجامعة.

ترتيب االتصاالت المستمرة ، ومتابعة أوضاع خريجي الجامعة في سوق العمل، ومالحظة تطورهم الوظيفي -10

 ومواالتهم بالمعلومات عن الجامعة وتطوراتها. معهم

 تنظيم احتفاالت التخرج لمختلف الكليات. -11

 وتباشر الإدارة مسئولياتها من خلال:

  ل ـــــــــــــــالقبول والتسجيوحدة 

 ـيـــــــــاد األكاديمــــــــوحدة اإلرش 
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 ــالبــــــــات الطــــــــــوحدة عالق 

 ورــــــــاء األمــــــوحدة عالقات أولي 

  ـنــــــــــــون الخريجيـــــــئشوحدة 

 ل بالمحافظاتــوحدة مكاتب التمثي 

 إدارة رعاية الطـــــــــــــــــــــــــــــلاب، وتختص بما يلي: .9

 إعداد برامج األنشطة الرياضية والثقافية والفنية. .1

 والفنية.تنظيم المسابقات والمهرجانات واأليام الرياضية والثقافية  .2

دعوة الجامعات والمعاهد العليا والمدارس في نطاق الجامعة الجغرافي للمشاركة في فعاليات الجامعة الطالبية،  .3

 والمشاركة في فعاليات تلك الجهات.

 إلى التنمية الثقافية والفنية بين الطالب. والدعوةالعمل اإليجابي  مفاهيمنشر  .4

طالب والطالبات والمواهب الفنية والثقافية والعلمية والرياضية وتوفير السعي للكشف عن العناصر المتميزة من ال .5

 الرعاية والتنمية المستمرة لهم.

توفير خدمات الرعاية النفسية واالجتماعية للطالب والطالبات وخاصة المغتربين والوافدين إلى الجامعة،  .6

 ومساعدتهم على حل ما قد يعترضهم من مشكالت.

 ة المتخصصة للطالب والطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة.توفير متطلبات الرعاي .7

 الجامعية. المدينةفي  الطالبيةالحياة انتظام  علىاإلشراف   .8

 وتباشر الإدارة مسئولياتها من خلال:

 ـــةالطالبيـــاألنشطة  وحدة 

  ـــــةـــن الجامعيــــمدالوحدة 

  ــةالرعاية الطبيـــــــــوحدة 

 ، وتختص بما يلي:ونظم المعلومات التعليـــمإدارة تقنيات  .10

تصميم وتطوير وتوفير كافة المستلزمات والوسبائل التقنيبة الالزمبة ألغبراض التعلبيم والتبدريب والبحبث والتطبوير  .1

 بالجامعة.

 تجهيز وتشغيل المختبرات والمعامل والورش وغيرها من وحدات التدريب والتعليم المعتمدة على التقنيات الحديثة. .2

فببي وضببع بببرامج الصببيانة واإلصببالح والتحببديث لألجهببزة والوسببائل التعليميببة  الخببدمات العامببةالتنسببيق مببع إدارة  .3

 والتدريبية واإلشراف على تنفيذها.
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متابعببة التطببورات التقنيببة العالميببة فببي وسببائل وآليببات التعلببيم والتببدريب باسببتخدام الوسببائط المتعببددة وتقنيببات  .4

 المعلومات.

يئات التعلبيم والتبدريب والبباحثين فبي تصبميم وتنفيبذ الوسبائل واآلليبات المسباعدة لهبم فبي تنفيبذ مساندة أعضاء ه .5

 .واجباتهم التعليمية والتدريبية والبحثية على أعلى مستوى من الكفاءة
التبي تجهبز للعبرض فبي اجتماعبات مجلبس األمنباء ومجلبس الجامعبة  Presentations التقديميبةإعداد العروض  .6

 وغيرها من الفعاليات المهمة.

 وتباشر الإدارة مسئولياتها من خلال الأقسام التالية:

  معامل الحاسبات اآللية 

 ــات معامل الصوتيــــــ 

 إدارة الرقابة والمتابعــــــــــــــــــــة .11

نظام متكامل للرقابة والمتابعة على كافة العمليات المالية واإلدارية التي تتم بالجامعة  اإلدارة بتصميم وتطبيق تختص

 ويشمل:

مراجعة كافة المعامالت المالية للجامعة ومطابقتها مع اللوائح المعمول بها والتأكد من استيفاء المستندات واعتماد  .1

 وتشمل المراجعة ما يلي: السلطة المختصة في كل حالة.

 القيود والسجالت المحاسبية للتأكد من صحتها. مراجعة -1

 مراجعة جميع الشيكات والتحويالت البنكية الصادرة والتأكد من صحتها. -2

 مراجعة المراكز المالية الشهرية. -3

مراجعة األغراض التي أنفقت فيها كافة أنواع المصروفات والتأكد من سالمة الغرض وتحقق النتائج  -4

 المستهدفة من اإلنفاق.

عة قوائم صرف الرواتب وما في حكمها لجميع أعضاء هيئة التدريس المنتدبين ومطابقتها مع قوائم مراج -5

 رصد الحضور وانتظام الدروس.

 مراجعة العهد المالية والسلف المؤقتة والمستديمة. -6

 فة منها.مراجعة كافة العقود المبرمة بين الجامعة وجهات خارجية والتأكد من تنفيذها وتحقيق األغراض المستهد .2

مراجعة كافة القرارات اإلدارية في كل ما يتعلق بشئون الموارد البشرية والتأكد من مطابقتها للوائح المعمول بها،  .3

 وسالمة األغراض التي صدرت من أجلها، وتوافقها مع الخطط المعتمدة.

هيزاتها، ومطابقة تلك التأكد من سالمة كافة التصرفات المتعلقة باستخدام موارد الجامعة وإمكانياتها وتج .4

 التصرفات للوائح والنظم المعتمدة، وتوافق أغراض االستخدام مع الخطط المعتمدة.

 تطوير وتشغيل نظام للمتابعة المستمرة والمالحقة لألداء يبين معايير المتابعة وآلياتها. .5
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المخططببة وتحليببل الفببروق رصببد اإلنجببازات الفعليببة فببي مجبباالت النشبباط المختلفببة بالجامعببة ومقارنتهببا باألهببداف  .6

 والبحث عن مصادرها، واقتراح سبل التعامل معها.

مراجعة المخزون السلعي والتأكد من سالمة األرصدة ومطابقتها لالحتياجات حسب الخطط المعتمدة ألنشطة  .7

 الجامعة.

ي أشكال التلف مراجعة كافة التصرفات والسجالت المخزنية والتأكد من مطابقتها للواقع، وسالمة المخزون من أ .8

 أو التقادم.

 مراجعة سجالت الحضور واالنصراف للعاملين بالجامعة، ومطابقتها على ما تم صرفه من رواتب وأجور إضافية. .9

 وتباشر الإدارة مسئولياتها من خلال:-10

 مراقبة المخزون السلعي وحدة .1

 ةــــــــــــالمراجعة الماليوحدة  .2

 وحدة المراجعة اإلداريـــــــــــة .3

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الدراسات العليا، وتختص بما يلي: .11

 القيام بكافة اإلجراءات المتصلة باإلعالن عن برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة. .1

 دة.ــــــــــاتخاذ إجراءات القبول والتسجيل لطالب الدراسات العليا وفق النظم المعتم .2

 ا.ــــالدراسة في برامج الدراسات العليتوفير كافة المتطلبات اإلدارية لضمان انتظام  .3

 متابعة شئون طالب الدراسات العليا وإصدار التقارير عن انتظام الطالب ومدى استيفائهم لمتطلبات الدراسة. .4

 اتخاذ إجراءات تسجيل الرسائل الجامعية واإلعداد لمتطلبات مناقشة الرسائل وإصدار الشهادات للخريجين. .5

 ختص بما يلي:مركز البحــــــــوث، وي .12



5201 سبتمبر الجديد ـ الإصدار   - التنظيمي   الدليل 28  

 

 ة.ــــــــــــــــــوضع خطة البحوث للجامعة بالتنسيق مع الكليات المعني .1

 توفير المتطلبات البشرية والمادية والتقنية لتنفيذ خطط البحوث الجامعية. .2

 ة.ـــــــــــالجامع لكلياتالمساعدة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية  .3

 والتقارير والنشرات العلمية بالتنسيق مع الكليات المعنية.اتخاذ إجراءات إصدار المجالت  .4

 المشاركة في البحوث المشتركة مع جامعات ومراكز بحثية وطنية أو أجنبية. .5

 مركز تنمية الموارد البشرية، ويختص بما يلي: .13

 وضع خطط التدريب وتنمية الموارد البشرية للجامعة بالتنسيق مع الكليات المعنية. .1

 ات البشرية والمادية والتقنية لتنفيذ خطط التدريب وتنمية الموارد البشرية.توفير المتطلب .2

المساعدة في تنفيذ خطط إعداد وتنمية أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وفق السياسات  .3

 المعتمدة من مجلس الجامعة.

ين جميع العاملين بالجامعة بالتنسيق مع اتخاذ إجراءات إصدار المجالت والتقارير والنشرات لنشر المعرفة ب .4

 الكليات المعنية.

 إدارة العلاقات الثقافية، وتختص بما يلي: .14

 الجامعات الوطنية والعربية واألجنبية. الجامعة معالتخطيط لتوثيق عالقات  .1

معها الجامعة تنظيم برامج تبادل الطالب وأعضاء هيئات التدريس بين الجامعة وغيرها من الجامعات التي ترتبط  .2

 باتفاقات ثقافية.

 تنظيم مساهمات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية. .3

 تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات بالمشاركة مع الجامعات الوطنية والعربية واألجنبية. .4

 إدارة المكتبة والموارد التعليمية، وتختص بما يلي: .15

 حسب احتياجات المناهج التعليمية والبرامج التدريبية.  Learning Resourcesتوفير الموارد التعليمية  .1

حصببر االحتياجببات مببن الكتببب والمراجببع والمجببالت العلميببة والنشببرات المتخصصببة وغيرهببا مببن اإلصببدارات التببي  .2

 تحددها األقسام العلمية ومركز التدريب.

 تحبددها التبي اإللكترونيبةالوسبائط وغيرهبا مبن  CDحصر برامج الحاسب اآللي والمستلزمات من أقراص مدمجبة  .3

 .مع إدارة المشتريات والمخازن بالتنسيق عليها الحصول إجراءاتواتخاذ  المختصةالعلمية  األقسام

معلومبات متجبددة بالمتباح لبديها  قاعبدةتكبوين العالميبة ووحصر مصادر التزويد بالكتب والمجالت العلمية المحليبة  .4

 من إصدارات تتناسب واحتياجات الجامعة.

 .المشتريات والمخازنإصدار أوامر الشراء للكميات المطلوبة بالتنسيق مع إدارة  .5
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تنسيق عرض واستخدام المقتنيات الورقية واإللكترونية في مكتبة الجامعة والمكتبات المتخصصة بالكليات وتنظبيم  .6

تببداولها بببين أعضبباء هيئببة التببدريس والمدرسببين المسبباعدين والمعيببدين والطببالب وفببق نظببام لالسببتعارة إجببراءات 

 يعتمده رئيس الجامعة. واالطالع

 اإلشراف على المكتبات ومراكز المعلومات والموارد التعليمية الفرعية كليات الجامعة وفروعها. .7

حمايببة الملكيببة الفكريببة ووضببع الضببوابط علببى عمليببات  صببيانة المقتنيببات الورقيببة واإللكترونيببة وتطبيببق قببوانين .8

 االستنساخ والتوزيع غير القانونية.

 قسم شئون أعضاء هيئة التدريس، ويختص بما يلي:  -16

 بتنفيذ كافة اإلجراءات المتعلقة بتعيين وانتداب أعضاء هيئة التدريس. .1

 تنفيذ كل ما يتصل بشئون هيئة التدريس حسب النظام المعتمد. .2

 ، وتختص بما يلي:والمخازن المشتريات إدارة-17

 أولاً: في مجال المشتريات

 وضع برامج المشتريات لكافة احتياجات الجامعة بناء على طلبات الكليات واإلدارات المختصة. .1

دراسة األسواق المحلية والخارجية والحصول على معلومات عن الموردين األفضل في كل مجال وإنشاء سجل  .1

 م االسترشاد به في طلب احتياجات الجامعة.معتمد للموردين يت

 اتخاذ إجراءات إصدار طلبات الشراء  وطلب العروض من الموردين المعتمدين. .2

اتخاذ إجراءات فحص العروض والمفاضلة بينها من خالل تشكيل لجان الفحص الفني والتقييم المالي وفق الالئحة  .3

 المالية للجامعة.

 الذين تم الترسية عليهم بواسطة لجان البت المختصة حسب الالئحة المالية.إصدار أوامر التوريد للموردين  .4

 متابعة توريد احتياجات الجامعة حسب أوامر التوريد والعقود المبرمة مع الموردين. .5

 استالم السلع واالحتياجات الموردة وفحصها ومطابقتها مع الكميات والمواصفات المحددة في أوامر التوريد. .6

اإلجراءات لضمان حقوق الجامعة في حاالت التوريد غير المطابق للمواصفات أو الكميات أو المواعيد اتخاذ كافة  .7

 المتفق عليها.

التعاون مع إدارة الشئون القانونية التخاذ كافة اإلجراءات للحصول على حقوق الجامعة وإلزام الموردين المخالفين بما  .8

 تنص عليه العقود من غرامات وتعويضات.

 م الواردات السليمة واتخاذ إجراءات تسليمها إلى إدارة المخازن.استال .9

 إمساك السجالت لضبط حركة المشتريات. .10

 مخازن، ثانياً: في مجال ال
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 فحص السلع واالحتياجات الموردة من الموردين ومطابقتها مع أوامر التوريد. .1

 زون.ـــــــاستالم الواردات المطابقة واتخاذ إجراءات إضافتها إلى سجالت المخ .2

 وفق قواعد التخزين السليم. هاليعالتخزين السليم لكافة السلع والمعدات واألجهزة وغيرها مما يتم استالمه والمحافظة  .3

صرف االحتياجات لكافة الكليات واإلدارات المعنية وفق أوامر صرف معتمدة من السلطات المختصة وفق الالئحة  .4

 المالية للجامعة.

 لضبط حركة المخزون ومطابقة األرصدة الفعلية مع األرصدة في السجالت.إجراء الجرد الدوري  .5

 التأكيد على سالمة إجراءات وأدوات األمن الصناعي والمحافظة على المخازن ضد أخطار الحريق والتلف والسرقة. .6

 إدارة الموارد البشريـــــــــــــة، وتختص بما يلي: .16

 أهدافها ورؤيتها المستقبلية ومتطلباتها من الموارد البشرية المتميزة. العامة للجامعة وتبين االستراتيجيةدراسة  .1

دراسببة سببوق العمببل المحلببي واتجاهببات الطلببب والعببرض للمببوارد البشببرية فببي مجبباالت اهتمببام الجامعببة، ومتابعببة  .2

 مستويات الرواتب ونظم الحوافز ووسائل استقطاب الموارد البشرية المتميزة.

لمقارنة ممارسبات الجامعبة ونظبم إدارة المبوارد البشبرية فيهبا  Benchmarkingعمل دراسات القياس المرجعية  .3

بغيرها مبن الجامعبات العامبة والخاصبة، وبيبان الفبروق ودراسبة تأثيراتهبا علبى كفباءة اسبتثمار وتوظيبف الطاقبات 

 ميزات أفضل.البشرية المتاحة أو مخاطر تسربها إلى جهات عمل تقدم لهم فرصاً وم

 للموارد البشرية تبين التوجهات الرئيسية للجامعة في المجاالت التالية: استراتيجيةصياغة  .4

 تكوين واختيار وتشغيل الموارد البشرية المتميزة.  -1

 تطوير معايير ترشد في تسكين األفراد في الوظائف المختلفة. -2

 .Performance Managementتطوير نظام متكامل إلدارة األداء  -3

 تطوير نظام قياس الكفاءة وتقويم األداء. -4

 بناء هيكل الرواتب ونظم الحوافز والمكافآت. -5

 تطوير نظام للترقية وتخطيط المسار الوظيفي لألفراد. -6
 تدريب وتنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات والمهارات. -7
 نظم المحافظة على الموارد البشرية وتعميق انتماءهم للجامعة. -8

 المعتمدة. االستراتيجيةير سياسات الموارد البشرية لتتوافق مع معطيات ومتطلبات مراجعة وتطو .5

ومسببباندة عمليبببات المقبببابالت واالختببببارات  Selectionواالختيبببار  Recruitmentتخطبببيط عمليبببات االسبببتقطاب  .6

 واتخاذ قرارات التعيين.

الكفباءة وتقبويم العائبد علبى االسبتثمار فبي تخطيط عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية، وتطوير معايير قياس  .7
 التدريب.

 تخطيط عمليات الترقية ورسم برامج التهيئة واإلعداد لألفراد المرشحين للترقية. .8
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دراسببة حبباالت تببرك الخدمببة ومحاولببة الكشببف عببن العوامببل الطبباردة فببي نظببم ومعببامالت الجامعببة واقتببراح سبببل  .9

ببالموارد البشبرية المتميبزة واالسبتفادة مبن االسبتثمار فبي تبدريبهم  معالجتها من أجل تنميبة قبدرتها علبى االحتفباظ

 وإكسابهم الخبرات والقدرات العالية. 

تخطيط وإدارة برامج الرعاية المتكاملة للموارد البشرية من حيبث تبوفير خبدمات اإلسبكان والنقبل والرعايبة الصبحية  -10

 واالجتماعية واالقتصادية.

 المعايير والقواعد التي تحقق تأثيرها اإليجابي في تطوير األداء وتحسين اإلنتاجية.تخطيط نظم الحوافز وتحديد  -11

تخطيط برامج تنمية العالقات اإلنسانية في الجامعة وتوطيد العالقات بين شرائح العاملين المختلفة وفيما بيبنهم وببين  -12

 القيادات اإلدارية.

بمببا يضببمن تببدفق المعلومببات الصببحيحة مببن اإلدارة إلببى  تخطببيط بببرامج االتصبباالت داخببل الجامعببة وتطببوير وسببائلها -13

العاملين على مختلف المستويات، وكذا وصول المعلومات والمقترحات والشكاوى من العاملين إلبى القيبادات اإلداريبة 

 من دون عوائق.

لبى مختلببف التاليببة مبن المببدراء والمشبرفين والمختصببين ع وفتخطبيط بببرامج تنميبة القيببادات اإلداريبة وإعببداد الصبف -14

 المستويات. 

  وتباشر الإدارة مسئولياتها من خلال:

 شئون أعضاء الجهاز اإلداري والفنـــي. وحدة .1

 ــــة.ـرعاية وخدمات الموارد البشريــــ وحدة .2

 ، وتختص بما يلي:الإدارة المالية -17

 ضبط المصروفات واإليرادات وتنظيم عمليات التسجيل والقيد المحاسبي. .1

 الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية.إعداد مشروع  .2

 التعاون مع مراقب الحسابات الخارجي وتنفيذ مالحظاته التي يقرها مجلس الجامعة. .3

 تسجيل تكاليف األنشطة وإعداد المراكز المالية وبيان نتائج أعمال مراكز الربح والتكلفة بالجامعة. .4

 معةإعداد المركز المالي الدوري للجا .5

 متابعة حسابات البنوك وإعداد المصادقات الالزمة. .6

 اتخاذ إجراءات فتح خطابات الضمان واالعتمادات المستندية وغيرها من المعامالت مع البنوك. .7

 إعداد قوائم صرف الرواتب والمكافآت والحوافز في مواعيدها وحسب النظم المعتمدة من مجلس الجامعة. .8

 الدارسين والمتدربين. تنظيم عمليات تحصيل الرسوم من .9

 أعمال تحصيل مستحقات الجامعة لدى جهات التعاقد مقابل ما تؤديه مراكز الجامعة لها من خدمات. تنظيم-10

 ويتبع الإدارة قسم الخزينة، ويختص بما يلي:

 استالم كافة المقبوضات النقدية المسددة إلى الجامعة وإصدار اإليصاالت الدالة على االستالم. .1

 كافة الشيكات وأوراق القبض المسددة إلى الجامعة وإصدار اإليصاالت الدالة على االستالم.استالم  .2

 سداد كافة المدفوعات النقدية المستحقة على الجامعة والحصول على اإليصاالت الدالة على السداد. .3

 إمساك السجالت لضبط حركة النقدية وأوراق القبض والدفع. .4
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 تمدة حسب النظام.توريد النقدية إلى البنوك المع .5

إمسبباك عهببدة المصببروفات النثريببة واإلنفبباق منهببا حسببب التعليمببات الببواردة مببن السببلطة المختصببة حسببب الالئحببة  .6

 المالية.

 ، وتختص بما يلي:الخدمات العامةإدارة  -18

وضع برامج الصيانة لكافة األجهزة والمعدات ووسائل النقل بالجامعة بالتنسيق مع الجهات الموردة ومالحظة  .1

 شروط الضمان.

وضع برامج الصيانة الدورية لكافة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالجامعة بالتنسيق مع الجهات  .2

 الموردة ومالحظة شروط الضمان.

، المياه، الصرف الصحي[ لضمان التغذية المستمرة  الكهرباء  ] المعنيةالمرافق  وهيئاتشركات  معالتنسيق   .3

 من تلك الخدمات.والمنتظمة للجامعة 

وضع برامج تشغيل سيارات نقل الطالب والعاملين وسيارات أعضاء هيئة التدريس، وضبط عمليات التزويد  .4

 بالوقود.

اإلشراف على كافة أعمال المقاولين الخارجيين والتأكد من التزامهم بتنفيذ العقود حسب المواعيد ومستويات  .5

 الجودة المتفق عليها.

االستشارية المتخصصة التي تتعامل معها الجامعة في تصميم واإلشراف على تنفيذ التعاون مع المكاتب  .6

 مشروعات اإلنشاء والتشييد والتطوير.

 مراقبة أعمال الفنيين والسائقين وتوفير اإلشراف والتدريب المناسبين لضمان مستوى األداء. .7

 على تنفيذها.وضع برامج النظافة المستمرة لكافة مباني ومرافق الجامعة واإلشراف  .8

 مراقبة عمال النظافة وتوفير اإلشراف والتدريب المناسبين لضمان مستوى األداء. .9

 وتباشر الإدارة مسئولياتها من خلال:

 ةــوحدة المولدات والصيان 

 ــةــوحدة النقل والحركـــ 

 ـــةـــوحدة النظافـــــــــ 

 ــةــــوحدة الزراعـــــــــــ 

 الداخلية، وتختص بما يلي:إدارة العلاقات العامة  -19

 تنظيم أعمال االستقبال للطالب والعاملين والزائرين. .1
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اتخاذ إجراءات تأمين مداخل الجامعة وضبط حركة الدخول والخروج وفق القواعد المعتمدة من إدارة  .2

 الجامعة.

 تأمين مباني الجامعة ومرافقها ضد السرقة. .3

 وفق السياسة المعتمدة. ضبط السلوك العام في األماكن العامة بالجامعة .4

 تأمين االحتفاالت والفعاليات العامة بالجامعة. .5

 تأمين كبار الزوار أثناء تواجدهم في الجامعة. .6

 تنفيذ تعليمات نظام انتظار السيارات في األماكن المخصصة بحرم الجامعة. .7

 تنظيم أعمال السكرتارية. .8

 االت.ـــإدارة مركز االتص .9

 

 خالل الوحدات التالية:وتباشر اإلدارة مهامها من 

 وحدة األمن واالستقبال 

 ــةوحدة السكرتاريـــــ 

 ز االتصـــــــــاالتـمرك 
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 2ق رقم لملحا

 الهيكل التنظيمي للجامعة

 مجلس األمناء 

 رئيس مجلس األمناء

 مجلس الجامعة

 رئيس الجامعة

 المجلس األكاديمي  الجامعة مستشار

ا عميد الدراسات العلي

والبحوث وشئون 

 هيئة التدريس

شئون عميد  

الطلبـــــة   

  المشرف العام على

 اإلدارة

 األمين العام 

إدارة العالقات العامة 

 وخدمة المواطنين

يةإدارة الشئون القانون   

إدارة خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

 مركز ضمان الجودة

إدارة الشئون 

 األكاديمية

 إدارة رعاية الطالب

يمإدارة تقنيات التعل  

إدارة  الدراسات 

 العليا

 مركز البحوث

مركز تنمية الموارد 

 البشرية

يةإدارة العالقات الثقاف  

إدارة الرقابة 

 والمتابعة

  إدارة نظم المعلومات

إدارة مكاتب التمثيل 

 الخارجي بالمحافظات

إدارة المشتريات 

 والمخازن

  إدارة الموارد البشرية

 اإلدارة المالية

 إدارة الخدمات العامة

إدارة المكتبة والموارد 

إدارة العالقات العامة  التعليمية

 الداخلية

يةمكتب اإلدارة االستراتيج  

يةمكتب المبادرات االستراتيج  

 رئيس الجامعةنائب  نائب رئيس الجامعة وحدة تقييم األداء 

الكليات والمراكز 

 المتخصصة


