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 2019تعديل سنة  2016لسنة  (1النظام األساسي رقم )

قنية لسنة من قانون جامعة عبداللطيف الحمد الت 33)ع( مقروءة مع المادة  9نص الديباجة: "عماًل بأحكام المادة 
 وبعد االطالع على توصية مدير الجامعة أصدر مجلس الجامعة النظام األساسي اآلتي نّصه:" 2010

 أحكام تمهيدية: الفصل األول

 إسم النظام األساسي وبدء العمل به
" 2019تعديل سنة  2016يسمى هذا النظام "النظام األساسي لجامعة عبداللطيف الحمد التكنولوجية لسنة  .1

" ويعمل به من تاريخ التوقيع 2019تعديل سنة  2016لسنة  (1ويطلق عليه أيضًا "النظام األساسي رقم )
 عليه.

 سيادة أحكام النظام األساسي
التعارض مع أحكام أي نظام أساسي آخر بالجامعة الى المدى الذي تسود أحكام هذا النظام األساسي عند  .2

 يزيل ذلك التعارض.
 تفاسير

 ما لم يقتِض السياق أي معنى آخر، تكون للمصطلحات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: .3
 .  2010القانون: يقصد به "قانون جامعة عبداللطيف الحمد التقنية لسنة  (1)
 ( من القانون .1)4معة عبداللطيف الحمد التكنولوجية المنشأة بموجب المادة الجامعة: يقصد بها جا (2)
 )ع(( من القانون.9( بالجامعة الصادر بموجب المادة )1النظام: يقصد به النظام األساسي رقم ) (3)
 ( من القانون.1-8المجلس: يقصد به مجلس الجامعة المكون بموجب المادة ) (4)
 أ( من القانون.-1-8المجلس المعين بموجب المادة )الرئيس: يقصد به رئيس  (5)

 ( من القانون. 15المدير: يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب المادة ) (6)
 ( من القانون.13اللجنة: يقصد بها لجنة الشئون التنفيذية والمالية بالجامعة المنشأة بموجب المادة ) (7)
 ( من القانون.25لمنشأ بموجب المادة )مجلس األساتذة: يقصد به مجلس األساتذة بالجامعة ا (8)
 ( من هذا النظام.15الوكالة: يقصد بها وكالة الشئون اإلدارية والمالية بالجامعة المنشأة بموجب المادة ) (9)
 ( من القانون.1)18الوكيل: يقصد به الوكيل المعين بموجب المادة  (10)
 ( من هذا النظام. 20ب المادة )األمانة: يقصد بها أمانة الشئون العلمية بالجامعة المنشأة بموج (11)
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( من 1)22أمين الشئون العلمية: يقصد به أمين الشئون العلمية بالجامعة المعين بموجب المادة  (12)
 القانون 

الوحدة اإلدارية: يقصد بها أي كيان إداري مختص منشأ بموجب هذا النظام وتحدد النظم األساسية  (13)
 طريقة عملها.  واللوائح مهام الوحدة اإلدارية وإختصاصاتها و 

 الوحدة العلمية: ويقصد بها أي كلية أو مدرسة أو مركز أو معهد بالجامعة, (14)
د( من القانون وتتبع للمدير وتحتوي على -9كلية: يقصد بها وحدة علمية منشأة بموجب المادة ) (15)

ية وتنمية أقسام علمية وقد تحتوي أيضًا على مدارس و معاهد و مراكز. وتقدم الكلية برامج تدريسية وبحث
 مجتمع وتمنح درجات علمية وتحدد النظم األساسية واللوائح مهام الكلية وإختصاصاتها وطريقة عملها.

)د( من القانون ويتبع 9مركز: يقصد به وحدة إدارية أو علمية متخصصة منشأة بموجب المادة  (16)

قدم برامج تنمية مجتمع للمدير أو الى وحدة إدارية أو علمية أخرى وال يمنح درجات علمية ويمكن أن ي
 وتحدد النظم األساسية واللوائح مهام المركز وإختصاصاته وطريقة عمله. 

)د( من القانون وتتبع لكلية وتحتوي على 9مدرسة: يقصد بها وحدة علمية منشأة بموجب المادة  (17)

الكلية وتحدد النظم أقسام علمية وتقدم برامج تدريسية وبحثية وتنمية مجتمع وتمنح درجات علمية عبر 
 األساسية واللوائح مهام المدرسة وإختصاصاتها وطريقة عملها.

)د( من القانون ويتبع للمدير أو لكلية ويقدم 9معهد: يقصد به وحدة علمية منشأة بموجب المادة  (18)

 برامج بحثية وتنمية مجتمع ويمنح درجات علمية مستقاًل أو عبر كلية وتحدد النظم األساسية واللوائح
 مهام المعهد وإختصاصاته وطريقة عمله.  

)د( من القانون وتحدد النظم األساسية 9يقصد به أي قسم علمي مختص ومنشأ بموجب المادة  قسم: (19)

 واللوائح مهام القسم وإختصاصاته وطريقة عمله.
عمادة: يقصد بها وحدة إدارية منشأة بموجب هذا النظام وتتبع للمدير وتحدد النظم األساسية واللوائح  (20)

 مهام العمادة وإختصاصاتها وطريقة عملها,  
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( من القانون أو عميد العمادة 1) 23عميد: يقصد به عميد الكلية المعّين بموجب أحكام المادة  (21)
 ساسية واللوائح.المعين بأحكام القانون أو النظم األ

 المكتبة: ويقصد بها المكتبة المركزية وكل المكتبات بالجامعة المنشأة بقرار من مدير الجامعة.  (22)
 العاملون: يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس واألطر المساعدة وجميع موظفي الجامعة وعمالها. (23)
 عدين والمحاضرين بالجامعة.هيئة التدريس: يقصد بهم األساتذة واألساتذة المشاركين واألساتذة المسا (24)

 الفصل الثاني: اإلطار المؤسسي
 الرؤية

رؤية الجامعة هي "جامعة تكنولوجية منتجة ذكية تتميز بكفاءة خريجيها وأبحاثها، وإسهامها في تنمية  .4
 مجتمعها".

 الرسالة
الكفاءة العالية المزّودة بالمعرفة رسالة الجامعة هي تطوير المعرفة وبناء الخبرات وإعداد القوى البشرية ذات  .5

 والمهارات والسلوكيات وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع االلتزام الكامل بقيم المجتمع وباألخالقيات المهنية.
 

 األهداف
 تهدف الجامعة إلى تحقيق األغراض المشار إليها في القانون والى تحقيق األهداف التالية:  .6

إعداد أطر علمية مؤهلة عن طريق إستحداث برامج جامعية ودراسات عليا لكافة التخصصات  (1)
 العلمية.

بحثية متخصصة تعنى بالبحث  برامجالمساهمة في الرصيد المعرفي اإلنساني من خالل إستحداث  (2)
 التطوير.و 

دفع عجلة اإلنتاج بالبالد عن طريق تطوير األطر التقنية بالبالد والمساهمة في تطوير المسار التقني  (3)
 ومخرجاته.

مواكبة التطور في كافة المجاالت العلمية من خالل التحديث والتطوير المستمر للمناهج والخطط  (4)
 لكافة المراحل والمستويات الدراسية.

تنمية المجتمع وحل مشكالته عن طريق إجراء البحوث التطبيقية واالستشارات العلمية والتدريب  (5)
 للجهات ذات الصلة. 
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تعزيز التعاون العلمي وتبادل و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل نقل المعرفة  (6)
ع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية الخبرات وإقامة الفعاليات وتطوير العالقات العلمية والثقافية م

 واالقليمية والعالمية.

 الفصل الثالث: إدارة الجامعة
 المدير

 تكون للمدير اإلختصاصات والسلطات الواردة في القانون والنظم األساسية واللوائح. .7
 نائب المدير

دون المساس باختصاصات باإلضافة للمهام واالختصاصات الواردة في القانون والنظم األساسية واللوائح و  .8
 المدير تكون لنائب المدير االختصاصات والسلطات التي يحددها قرار يصدر من الرئيس بعد مشاورة المدير. 

 الوحدات اإلدارية التابعة للمدير
 بموجب هذا النظام تنشأ بالجامعة وحدات إدارية تتبع للمدير على النحو التالي: .9

 المراجعة الداخلية. (1)
 الخدمات القانونية. (2)
 اإلستثمار. (3)
 العالقات الدولية. (4)

يعين المدير رئيس لكل وحدة إدارية يكون مسئواًل لدى المدير فى كل ما يعهد إليه من واجبات وتحدد النظم  .10
   األساسية مهام وإختصاص رئيس كل وحدة.  

 المكتبة
 .ويجوز إعادة تعيينهتبة ولمدة أربع سنوات تنشأ بالجامعة مكتبة وتكون إدارة تابعة للمدير ويرأسها أمين المك .11
 تحدد النظم األساسية واللوائح مهام وإختصاص أمين المكتبة. .12

 مكتب المدير
 ينشأ بموجب النظام مكتب المدير ويكون إدارة تتبع للمدير. .13
ظم يتم تعيين مدير مكتب المدير بقرار من المدير ويكون مسئواًل فى كل ما يعهد من واجبات و تحدد الن .14

 األساسية واللوائح مهام وإختصاص مدير مكتب المدير.
 وكالة الشئون اإلدارية والمالية

 بموجب النظام تنشأ بالجامعة "وكالة الشئون اإلدارية والمالية" ويكون الوكيل مسئواًل عن إدارة الوكالة. .15
 لوكيل.باإلضافة الى ما ورد في القانون تحدد النظم األساسية واللوائح مهام وإختصاص ا .16
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 تنشأ بموجب النظام إدارات تتبع للوكالة على النحو التالي: .17
 االتصال المؤسسي. (1)
 الموارد البشرية. (2)
 الخدمات العامة. (3)
 الشئون المالية.  (4)
 المنشآت والمرافق. (5)

 تنشأ بموجب النظام وحدات إدارية تتبع للوكيل على النحو التالي: .18
 أمن الجامعة. (1)
 التمثيل واإلتصال. (2)
 اتير المشت (3)

يعين المدير وبتوصية من الوكيل مديرًا لكل إدارة ورئيسًا لكل وحدة يكون مسئواًل فى كل مايعهد من واجبات  .19
 وتحدد النظم األساسية مهام وإختصاص مدير كل إدارة ورئيس كل وحدة. 

 أمانة الشئون العلمية
 لمية مسئواًل عن إدارة األمانة.بموجب النظام تنشأ بالجامعة "أمانة الشئون العلمية" ويكون أمين الشئون الع .20
  وتجوز إعادة تعيينه.يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات  .21
 تحدد النظم األساسية واللوائح مهام وإختصاص أمين الشئون العلمية. .22
 تنشأ بموجب النظام إدارات تتبع لألمانة على النحو التالي: .23

 القبول والتسجيل. (1)
 اإلمتحانات.  (2)
 مجتمع.تنمية ال (3)
  .البحث العلمي (4)
 العمليات التعليمية. (5)
 العمليات األكاديمية. (6)
  التعليم والتعلم. (7)

 تنشأ بموجب النظام وحدات إدارية تتبع لألمانة على النحو التالي: .24
 شئون الخريجين. (1)

يعين المدير وبتوصية من أمين الشئون العلمية مديرًا لكل إدارة ورئيسًا لكل وحدة يكون مسئواًل فى كل ما  .25
 يعهد من واجبات وتحدد النظم األساسية مهام وإختصاص مدير كل إدارة ورئيس كل وحدة. 
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 عمادة شئون الطالب
تنشأ بموجب النظام بالجامعة "عمادة شئون الطالب" ويكون عميد شئون الطالب مسئواًل عن إدارة عمادة  .26

 شئون الطالب.
باإلضافة للسلطات واالختصاصات الواردة في القانون تحدد النظم األساسية واللوائح مهام وإختصاص عميد  .27

 شئون الطالب. 
 تنشأ بموجب النظام في عمادة شئون الطالب إدارات على النحو التالي: .28

 خدمات الطالب. (1)
 النشاط الطالبي. (2)

ارة يكون مسئواًل فى كل مايعهد إليه من واجبات يعين المدير وبتوصية من عميد شئون الطالب مديرًا لكل إد .29
 وتحدد النظم األساسية مهام وإختصاص مدير كل إدارة.

 مركز إمتياز األعمال
 ينشأ بموجب النظام "مركز إمتياز األعمال" بالجامعة ويتبع للمدير. .30
اليه من واجبات و  يعين الرئيس وبتوصية من المدير مديرًا إلمتياز األعمال يكون مسؤواًل في كل ما يعهد .31

 تحدد النظم األساسية واللوائح مهام وإختصاص مدير إمتياز األعمال. 
 . وتجوز إعادة تعيينهيشغل مدير إمتياز األعمال منصبه لمدة أربع سنوات  .32
 تنشأ بموجب النظام في مركز إمتياز األعمال إدارات على النحو التالي: .33

 تقانة المعلومات. (1)
 ةاإلستراتيجيو التخطيط  (2)

 نشأ بموجب النظام في مركز إمتياز األعمال وحدات إدارية على النحو التالي:ت .34
 المشروعات. (1)
 الجودة وقياس األداء.  (2)

يعين المدير وبتوصية من مدير إمتياز األعمال مديرًا لكل إدارة ورئيسًا لكل وحدة يكون مسئواًل فى كل  .35
 وإختصاص مدير كل إدارة ورئيس كل وحدة.مايعهد من واجبات وتحدد النظم األساسية مهام 

 الكليات
 بموجب النظام تنشأ بالجامعة الكليات التالية: .36

كلية الطب والعلوم الصحية: وتشمل برامج وتخصصات طبية وصحية وأخرى حليفة ذات صلة  (1)
 بالجانب البشري والحيواني. 

 كلية الهندسة: وتشمل برامج وتخصصات هندسية   (2)
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كلية العلوم والتكنولوجيا: وتشمل قاعدة عريضة من التخصصات والبرامج في مجاالت العلوم  (3)
 مرتبطة بالحياة والتكنولوجيا المبنية على هذه العلوم.االساسية والتطبيقية وتلك ال

كلية العلوم اإلجتماعية: وتشمل قاعدة عريضة من التخصصات والبرامج النظرية والتطبيقية في  (4)
 مجاالت خاصة بالجانب اإلنساني واإلجتماعي والنظام المجتمعي.

اإلدارة التنفيذية وحوكمة هام وإختصاص باإلضافة الى ما ورد في القانون تحدد النظم األساسية واللوائح م .37
 والمعاهد والمراكز والمعامل التابعة للكلية.رس امدالم و اقساألنشاء الكليات وكذلك إ

يعين عميد الكلية منسق لبرامج البحث العلمي وبرامج تنمية المجتمع باإلضافة الى ما ورد في القانون  .38
تحدد النظم األساسية واللوائح سنوات وتجوز إعادة تعيينه و  وللبرامج الدراسية ويشغل هذا المنصب لمدة ثالث

 المنسق.مهام وإختصاص 
 الفصل الثالث: الحوكمة
 لجان مجلس األساتذة

 لجنة اإلمتحانات المركزية
يتم بموجب أحكام هذا النظام تكوين لجنة دائمة تسمى "لجنة اإلمتحانات المركزية" تتبع لمجلس األساتذة  .39

 الوجه اآلتي:وتشكل على 
 رئيساً         المدير (1)
 أعضاء        عمداء الكليات (2)
 أعضاء      الدراسية منسقو البرامج (3)
 أعضاء    إثنان من أعضاء هيئة التدريس يختارهما المدير (4)
 مقرراً عضوًا و        أمين الشئون العلمية (5)
 تختص لجنة اإلمتحانات المركزية باآلتى: .40

 اإلمتحانات.التوصية في كل ما يخص  (1)
 التوصية بإجازة نتائج طالب البرامج الجامعية. (2)
 التوصية بتخريج طالب البرامج الجامعية. (3)

 اللجنة العلمية
يتم بموجب أحكام هذا النظام تكوين لجنة دائمة تسمى "اللجنة العلمية" وتتبع لمجلس األساتذة وتشكل على  .41

 الوجه اآلتي:
 رئيساً         المدير (1)
 أعضاء       الكلياتعمداء  (2)
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 أعضاء  إثنان من أعضاء هيئة التدريس بدرجة علمية رفيعة يختارهما المدير (3)
 أعضاء إثنان من أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة يختارهما المدير (4)
 مقرراً عضوًا و        أمين الشئون العلمية (5)
 تختص اللجنة العلمية باآلتى: .42

 مناهجها.التوصية بإجازة البرامج الدراسية و  (1)
 التوصية بإنشاء وإلغاء الوحدات العلمية واألقسام.  (2)

 لجنة اإلنتاج العلمي والنشر
يتم بموجب أحكام هذا النظام تكوين لجنة دائمة تسمى "لجنة اإلنتاج العلمي و النشر" وتتبع لمجلس األساتذة  .43

 وتشكل على الوجه اآلتي:
 رئيساً          المدير (1)
 أعضاء      يحدده العميدممثل لكل مجلس كلية  (2)
 أعضاء   إثنان من أعضاء هيئة التدريس بدرجة علمية رفيعة يختارهما المدير (3)
 عضواً          أمين المكتبة (4)
 أعضاء إثنان من ذوي الخبرة بالبحث العلمي من خارج الجامعة يختارهما المدير (5)
 مقررًا عضوًا و         أمين الشئون العلمية (6)
 لمي والنشر باآلتى:تختص لجنة اإلنتاج الع .44

 التوصية بنشر اإلنتاج العلمي من دوريات ومجالت وإصدارات وكتب علمية خاصة بالجامعة. (1)
 التوصية بعقد المؤتمرات وورش العمل العلمية بالجامعة ونشر مخرجاتها. (2)
 التوصية بإعتماد اإلنتاج العلمي والمنشورات العلمية من خارج الجامعة.  (3)

 مجلس العمداء
ينشأ بموجب أحكام النظام مجلس إستشاري للمدير يسمى "مجلس العمداء" بالجامعة ويشكل على النحو   .45

 التالي:
 رئيساً    المدير (1)
 عضواً    نائب المدير (2)
 عضواً    الوكيل (3)
 عضواً   أمين الشئون العلمية (4)
 أعضاء   العمداء (5)
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 عضواً   مدير إمتياز األعمال (6)
 مقرراً عضوًا و   مدير مكتب المدير (7)
 الجهات التي تنص نظمها االساسية على عضوية مجلس العمداء. (8)
 يقدم مجلس العمداء المشورة للمدير في أي موضوع يحيله إليه. .46
يجتمع مجلس العمداء لمباشرة مهامه على األقل مرة واحدة فى كل شهر أو في األوقات التي يحددها  .47

 المدير.
 مجلس شئون الطالب

 لى النحو التالي:يكون تشكيل مجلس شئون الطالب ع  .48
 رئيساً      المدير (1)
 عضواً      نائب المدير (2)
 عضواً      الوكيل (3)
 عضواً     أمين الشئون العلمية (4)
 أعضاء     العمداء (5)
 أعضاء  إثنان من خارج الجامعة يختارهما المدير (6)
 عضواً  ممثل الصندوق القومي لرعاية الطالب (7)
 عضوًا ومقرراً     عميد شئون الطالب (8)
 تكون لمجلس شئون الطالب المهام التالية:  .49

 إجازة اللوائح والنظم الخاصة بالطالب. (1)
 إجازة السياسات وبرامج العمل والخطط وتقرير األداء السنوي لعمادة شئون الطالب. (2)
 إجازة إنشاء وإلغاء مؤسسات العمل الطالبي بالجامعة. (3)
دراسي أو في األوقات التي يحددها يجتمع مجلس شئون الطالب مرة واحدة على األقل فى كل فصل  .50

 المدير,
 مجلس شئون المكتبة

 يكون تشكيل مجلس شئون المكتبة على النحو التالي:  .51
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 رئيساً       المدير (1)
 عضواً       نائب المدير (2)
 عضواً       الوكيل (3)
 عضواً      أمين الشئون العلمية (4)
 أعضاء      العمداء (5)
 ضاء أع  إثنان من خارج الجامعة يختارهما المدير (6)
 عضوًا ومقرراً       أمين المكتبة (7)
 تكون لمجلس شئون المكتبة المهام التالية:  .52

 إجازة اللوائح والنظم الخاصة بالمكتبة. (1)
 إجازة السياسات وبرامج العمل والخطط وتقرير األداء السنوي للمكتبة. (2)
 إجازة إنشاء وإلغاء المكتبات بالجامعة. (3)
 واحدة على األقل فى كل فصل دراسي أو في األوقات التي يحددها المدير,يجتمع مجلس شئون المكتبة مرة  .53

 مجلس التخطيط والجودة
 ينشأ بموجب أحكام النظام "مجلس التخطيط والجودة" ويشكل على النحو التالي:  .54

 رئيسًا         المدير (1)
 عضوًا        نائب المدير (2)
 عضواً         الوكيل (3)
 عضواً       أمين الشئون العلمية (4)
 عضواً         العمداء (5)
 عضواً        أمين المكتبة (6)
 أعضاء  إثنان من ذوي الخبرة من خارج الجامعة يختارهما المدير (7)
 عضوًا ومقرراً       مدير إمتياز األعمال (8)

 تكون لمجلس التخطيط والجودة المهام التالية: .55
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 جامعة.إجازة سياسات وخطط وبرامج وأنشطة التخطيط اإلستراتيجي والجودة بال (1)
 إجازة تقارير األداء السنوي للتخطيط اإلستراتيجي والجودة وقياس األداء. (2)
 إجازة اللوائح الخاصة بأعمال مجلس التخطيط والجودة. (3)
 إجازة معايير الجودة ومؤشرات قياس األداء بالجامعة. (4)
 إجازة مؤسسات التقويم واإلعتماد التي تتعامل معها الجامعة. (5)
 التوصية للمجلس بإجازة خطة الجامعة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية.  (6)
 التوصية للمجلس بإجازة تقرير أداء الجامعة السنوي ونتائج قياس األداء والتقويم بالجامعة. (7)

 مجلس البحث العلمي 
 ينشأ بموجب أحكام النظام "مجلس البحث العلمي" ويشكل على النحو التالي:  .56

 سًا رئي       المدير (1)
 عضوًا       نائب المدير (2)
 عضواً        الوكيل (3)
 أعضاء        العمداء (4)
 عضواً       أمين المكتبة (5)
 أعضاء إثنان من ذوي الخبرة من خارج الجامعة يختارهما المدير (6)
 مقررًا عضوًا و      أمين الشئون العلمية (7)
 الجهات التي تنص نظمها االساسية على عضوية مجلس البحث العلمي.   (8)

 يكون لمجلس البحث العلمي المهام التالية: .57
 إجازة السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة. (1)
 إجازة لوائح ونظم برامج البحث العلمي والدراسات العليا. (2)
 بإجازة ميزانيات البحوث العلمية.التوصية للمجلس  (3)
 التوصية لمجلس األساتذة بإجازة نتائج إمتحانات برامج الدراسات العليا والبحوث وتحليلها وتقويمها. (4)
 التوصية لمجلس األساتذة بتخريج طالب برامج الدراسات العليا. (5)
 التوصية بإنشاء وإلغاء المعاهد والمراكز البحثية واألقسام الخاصة بها. (6)

 تنمية المجتمع مجلس
 ينشأ بموجب أحكام النظام "مجلس تنمية المجتمع" ويشكل على النحو التالي:  .58
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 رئيسًا        المدير (1)
 عضوًا       نائب المدير (2)
 عضواً        الوكيل (3)
 أعضاء         العمداء (4)
 عضواً       أمين المكتبة (5)
 أعضاء من ذوي العالقة من خارج الجامعة يختارهم المدير إثنين (6)
 مقررًا عضوًا و      أمين الشئون العلمية (7)
 الجهات التي تنص نظمها االساسية على عضوية مجلس تنمية المجتمع.   (8)

 يكون لمجلس تنمية المجتمع المهام التالية: .59
 المجتمعية.إجازة السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة التنمية  (1)
 إجازة ميزانيات برامج وأنشطة التنمية المجتمعية. (2)
 التوصية للمجلس بإجازة تقارير أداء التنمية المجتمعية. (3)
 التوصية للمجلس بإنشاء وإلغاء مؤسسات التنمية المجتمعية التابعة للجامعة. (4)

 مجلس اإلستثمار 
 لتالي: ينشأ بموجب أحكام النظام "مجلس اإلستثمار" ويشكل على النحو ا .60

 رئيسًا        المدير (1)
 عضوًا       نائب المدير (2)
 عضواً        الوكيل (3)
 أعضاء    مديري مؤسسات اإلستثمار بالجامعة  (4)
 عضواً       المدير المالي (5)
 أعضاء إثنين من أعضاء مجلس الجامعة يختارهم رئيس المجلس (6)
 أعضاء إثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يختارهم المدير (7)
 مقررًا عضوًا و      وحدة اإلستثماررئيس  (8)

 يكون لمجلس اإلستثمار المهام التالية: .61
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 إجازة السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة اإلستثمار بالجامعة. (1)
 إجازة ميزانيات األنشطة اإلستثمارية بالجامعة. (2)
 الجامعة.إجازة تقارير أداء إستثمارات الجامعة وتحليلها وتقويمها ورفعها لمجلس  (3)
 تشكيل مجالس إدارات مؤسسات اإلستثمار بالجامعة.التوصية ب (4)
 التوصية للمجلس بإنشاء وإلغاء مؤسسات اإلستثمار التابعة للجامعة.   (5)

 : تعيين العاملينالرابعالفصل 
 تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

وصية لجنة تعيينات أعضاء هيئة يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بواسطة المدير بناء على ت .62
 التدريس ومساعديهم.

 تشّكل لجنة تعيينات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم على الوجه اآلتي: .63
 رئيساً     المدير  (1)
 عضواً    نائب المدير (2)
 عضواً     الوكيل (3)
 عضواً   أمين الشئون العلمية (4)
 عضواً  مسئول الوحدة العلمية المعنية (5)
 عضواً   رئيس القسم المعني (6)
 عضواً   منسق البرنامج المعني (7)
 عضوًا ومقرراً   مدير الموارد البشرية (8)

 تعيين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
 يتم تعيين التقنيين بواسطة الوكيل بتوصية من لجنة تعيينات التقنيين. .64
 تشّكل لجنة تعيينات التقنيين كاآلتي: .65

 رئيساً   أمين الشئون العلمية    (1)
 عضواً     الوكيل (2)
 عضواً   عميد الكلية المعنية (3)
 عضواً   رئيس القسم المعني  (4)
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 عضواً   مدير العمليات التعليمية (5)
 عضوًا ومقرراً   مدير الموارد البشرية (6)

 يتم تعيين الموظفين بواسطة الوكيل بتوصية من لجنة تعيينات الموظفين. .66
 ظفين كاآلتي:تشّكل لجنة تعيينات المو  .67

 رئيساً      الوكيل   (1)
 أعضاء مدير اإلدارة المعنية و الوحدة المعنية (2)
 عضوًا ومقرراً      مدير الموارد البشرية (3)

 يتم تعيين العمال والعمال المهرة بواسطة الوكيل بتوصية لجنة تعيينات العمال. .68
 تشّكل لجنة تعيينات العمال كاآلتي: .69

 رئيساً    مدير الخدمات (1)
 عضواً   اإلدارة المعنيةمدير  (2)
 عضوًا ومقرراً   مدير الموارد البشرية (3)

 تكون للجان التعيينات المهام التالية: .70
 إستالم طلبات المتقدمين للوظائف وفحصها.  (1)
 إجراء المعاينات للمرشحين.   (2)
 إختيار المستوفين للشروط والتوصية بشأنهم. (3)
 تثبيت العاملين في الخدمة المستديمة. (4)

 في الخدمة المستديمةتثبيت العاملين 
يتم تثبيت العاملين بالجامعة في الخدمة المستديمة بقرار من لجنة التعيين المعنية وفق اللوائح المنظمة  .71

 لذلك.   
 ترقيات العاملين

 يتم ترقية العاملين بالجامعة وفق اللوائح المنظمة لذلك.    .72
 محاسبة العاملين

 المنظمة لذلك. تتم محاسبة العاملين بالجامعة وفق اللوائح .73
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 وفق اللوائح المنظمة لذلك.تختص إدارة الموارد البشرية بتشكيل مجالس التحقيق أو المحاسبة  .74
 الفصل السادس: أحكام ختامية

 اإلجازة
( بعد 2016يناير  6( بتاريخ   )3تمت إجازة هذا النظام بواسطة مجلس الجامعة في دورة إنعقاده رقم ) .75

 عليه.توقيع رئيس المجلس 
 (2019يناير  19) ( بتاريخ 8 هذا النظام بواسططططططة مجلس الجامعة في إجتماعه رقم )تعديل تمت إجازة  .76

 بعد التوقيع عليه من رئيس المجلس.
 

الموافق التاسع عشر من يناير  1440صدر تحت إسمي وتوقيعي في الثانى عشر من جمادي األول 
2019 

 
 عوض أحمد الجاز /الدكتور

 رئيس مجلس الجامعة
 


