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مقدمة

جامعة الق�صيم م�ؤ�س�سة وطنية تن�شد التميز من خالل ر�ؤيتها التي تن�ص على «جامعة متميزة وطني ًا
يف التعليم ,داعمة للتنمية امل�ستدامة يف الق�صيم م�سهمة يف بناء جمتمع املعرفة» ،وذات ر�سالة تن�ص
على «توفري تعليم جامعي متطور ومعتمد لإعداد كفاءات متكاملة الت�أهيل تفي باحتياجات �سوق
العمل ،وتقدمي خدمات جمتمعية و�أبحاث تطبيقية متميزة مبا يرقى باملجتمع املحلي وي�سهم يف
بناء االقت�صاد املعريف ,وذلك با�ستخدام �أحدث الأ�ساليب الإدارية والتقنية واملعلوماتية وتفعيل
ال�شراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد اجلامعة» ،وتعمل م�ستندة على قيم منبثقة من القيم
الإ�سالمية والتي من �أهمها :
•العدالة :ت�سعي لتحقيق مقومات العدالة وت�ساوي الفر�ص والإن�صاف يف
التعامل مع اجلميع
•الأمانة :ن�ؤدي العمل ب�إخال�ص ونلتزم بالآداب والأخالقيات املهنية.
•ال�شفافية :نلتزم بالإف�صاح يف املعامالت الإجراءات وتدعيم متطلبات
امل�ساءلة والنزاهة.
•اجلودة :تطبيق اعلي معايري اجلودة يف كافة الأعمال مبا مييز
خمرجاتنا وخدماتنا.
•الإبداع :تهيئ اجلامعة املناخ التنظيمي املحفز علي التفكري الإبداعي
وال�سلوك الإبتكاري.
•العمل اجلماعي :تر�سخ اجلامعة ثقافة العمل اجلماعي تفكري ًا و�سلوكا
•احلرية العلمية :ت�شجع اجلامعة املمار�سات العلمية اال�ستك�شافية
واالنفتاح والتفاعل مع الآخرين
ويف جميع �أن�شطتها املتعلقة مبحاورها الثالثة من تعليم وبحث علمي وخدمة جمتمع تلتزم اجلامعة
ب�سيا�سات متكاملة ومعلنة ومت�سقة مع �سيا�سات التعليم العايل يف اململكة وقيم املجتمع و�أعرافه.
ومن تلك ال�سيا�سات احلاكمة لأن�شطة اجلامعة املختلفة؛ �سيا�سة القبول والت�سجيل والدرا�سة
واالختبارات للطالب ،و �سيا�سة التعيني والتعاقد مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�سيا�سة البحث
العلمي ،و�سيا�سة و�إجراءات توكيد اجلودة ،و�سيا�سة �أخالقيات من�سوبي اجلامعة ،و�سيا�سة تداول
املعلومات ،و�سيا�سة االبتعاث والتدريب ،وال�سيا�سة املالية.
ويعد هذا الدليل مدخال لإلقاء ال�ضوء على �أبرز تلك ال�سيا�سات مع الإ�شارة �إىل العديد من امل�صادر
ملزيد من الإطالع.
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�سيا�سة القبول والت�سجيل والدرا�سة واالختبارات للطالب
تتبع عمادة القبول والت�سجيل �سيا�سة تهدف �إىل ت�سهيل وتي�سري اجراءات القبول والت�سجيل يف
جامعة الق�صيم .ولقد طورت العمادة �إجراءات القبول والت�سجيل يف املقررات من خالل من�صات
�إلكرتونية متاحة للطلبة على موقع اجلامعة .وتلتزم العمادة باحلفاظ على خ�صو�صية و�سرية
معلومات الطلبة ،كما حتر�ص على زيادة وعي الطالب بحالته الدرا�سية و�ش�ؤونه الدرا�سية وما يتعلق
بها من �أنظمة ولوائح ،ومتكينه من متابعة حالته من خالل ح�سابه الإلكرتوين .وميكن الرجوع �إىل
دليل الطالب الأكادميي عن طريق الويب واملوجود على موقع عمادة القبول والت�سجيل للتعرف
على �إجراءات املن�صة الإلكرتونية ،كما ميكن الرجوع �إىل الئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة
اجلامعية املعدة من قبل وزارة التعليم العايل واملوجود اي�ضا على موقع العمادة للتعرف على اللوائح
احلاكمة لكل العمليات الأكادميية.
كما ميكن الرجوع �إىل «دليل النظام الأكادميي واالختبارات» ،والذي �أعدته عمادة التطوير واجلودة
ليكون مر�شدا للطالب يب�صره بحقوقه وواجباته الأكادميية والئحة الدرا�سة واالختبارات وكل ما
يتعلق بالعمليات الأكادمية كالت�أجيل والإعتذار عن ف�صل درا�سي والإنذار الأكادميي وطي القيد
ونظام التحويل داخل اجلامعة وخارجها والدرا�سة كطالب زائر وطريقة ح�ساب تقديرات املواد
والتقدير العام وغريها.
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�سيا�سة التعيني والتعاقد مع �أع�ضاء هيئة التدري�س
تعني اجلامعة �أع�ضاء هيئة تدري�س وهيئة معاونة من ال�سعوديني طبقا للوائح تخ�ضع لقوانني التعاقد
ال�سارية يف اململكة وفق ًا لنظام اخلدمة املدنية .ولقد �صدرت الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي
اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم بقرار جمل�س التعليم العايل رقم
( )1417/6/4املتخذ يف اجلل�سة (ال�ساد�سة) ملجل�س التعليم العايل املعقود بتاريخ 1417/8/26
هـ املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التعليم العايل
بالتوجيه الربقي الكرمي رقم /7ب 12457/بتاريخ  1418/8/22هـ ،،وذلك بقرار جمل�س التعليم
العايل رقم ( )1417/6/4والذي ن�صه� :إن جمل�س التعليم العايل بناء على �أحكام الفقرة ال�سابعة
من املادة اخلام�سة ع�شرة من نظام جمل�س التعليم العايل اجلامعات القا�ضي ب�أن للمجل�س �إ�صدار
اللوائح املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات الوظيفية من ال�سعوديني واملتعاقدين ،مبن فيهم �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وي�شمل ذلك مرتباتهم ومكاف�أتهم وبدالتهم ،ذلك بعد �إعدادها من قبل كل من وزارة
التعليم العايل وزارة املالية واالقت�صاد الوطني والديوان العام للخدمة املدنية .وبعد االطالع على
مذكرة الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل حول املو�ضوع وعلى ن�سخة من م�شروع الالئحة املنظمة
ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،من يف حكمهم املرفقة مبذكرة
لعر�ض قرار املجل�س ما ي�أتي »:املوافقة على الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وفقا لل�صيغة املرافقة بهذا القرار».
كما تتعاقد اجلامعة مع غري ال�سعوديني طبقا للوائح توظيف غري ال�سعوديني وال�صادرة من جمل�س
بناء على �أحكام الفقرة ( )7من املادة (اخلام�سة ع�شرة) من نظام جمل�س التعليم
التعليم العايل ً
العايل واجلامعات والتي تق�ضي ب�أن من اخت�صا�صات جمل�س التعليم العايل �إ�صدار اللوائح املنظمة
ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات الوظيفية من ال�سعوديني واملتعاقدين مبن فيهم �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وي�شمل ذلك مرتباتهم ومكاف�آتهم ،وبدالتهم ،وذلك بعد �إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم
العايل ،ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني ،والديوان العام للخدمة املدنية وبعد الإطالع على مذكرة
الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل حول املو�ضوع.
وميكن الإطالع على ال�سيا�سات املتعلقة بالتعيني والتعاقد مع �أع�ضاء هيئة التدري�س واللوائح
والإجراءات املنظمة لذلك عن طريق “دليل �أع�ضاء هيئة التدري�س”  ،وكذلك عن طريق الإطالع
على “الالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف
حكمهم” ال�صادرة من الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل.
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�سيا�سة البحث العلمي
يعد ع�ضو هيئة التدري�س �أحد �أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء كيانه ،ملا يقدمه من
خربات تفيد يف بناء املواطن ال�صالح خلقي ًا وعلمي ًا ومهني ًا ،على نحو ي�سهم يف التفاعل مع املتغريات
الفكرية والعلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،والتكيف مع م�ستجداتها ومن ثم �إر�ساء
دعائم النه�ضة والتنمية امل�ستدامة ،وبذلك �أ�صبح ع�ضو هيئة التدري�س �صاحب مهنة لها �أ�صولها
ومبادئها ومرجعيتها و�سماتها املميزة .فاحلديث عن ع�ضو هيئة التدري�س ي�سوق وب�شكل متنام �إىل
معرفة �أهم واجباته وحقوقه ،و�سبل جت�سيدها عمليا� ،إعماال بقوله تعاىل «�إنا عر�ضنا الأمانة على
ال�سموات والأر�ض واجلبال ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان �إنه كان ظلوما جهوال»
(�صدق اهلل العظيم) .وت�ضع جامعة الق�صيم �سيا�سات حاكمة للبحث العلمي ،والذي يعد حمورا
مهما من حماور ن�شاط اجلامعة ،وميكن اجلوع يف ذلك �إىل «دليل البحث العلمي»  ،وي�شمل الدليل
�سيا�سات و�إجراءات البحث العلمي من لوائح وقواعد البحث العلمي ،والأهداف واملهام ،و�آليات التقدم
لطلب دعم متويل البحوث ،ومكاف�آت �أع�ضاء هيئة التدري�س للأبحاث املمولة من اجلامعة ،واجلوائز
واملكاف�أت الت�شجيعية ،و�سيا�سة �أخالقيات البحث العلمي.
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�سيا�سة و�إجراءات توكيد اجلودة
�إن �ضمان و�إدارة اجلودة امل�ؤ�س�سية وجودة الربامج الأكادميية يعترب �أحد اجلوانب الرئي�سة التي
توليها جامعة الق�صيم اهتماما كبريا ،ملا ينعك�س ذلك �إيجابيا على خمرجات ونواجت �أعمال اجلامعة
يف املحاور الثالثة؛ حمور التعليم وحمور البحث العلمي وحمور خدمة املجتمع .وتدار عمليات توكيد
اجلودة يف اجلامعة من خالل �سيا�سة و�إجراءات جودة تنفذها منظومة متكاملة ،ذات هيكل �إداري
حمكم ومعلن ،على ر�أ�سه معايل مدير اجلامعة ويتدرج مرورا بوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير
واجلودة ،ثم عمادة التطوير واجلودة ،حتى وحدات وجلان اجلودة بالكليات والعمادات امل�ساندة.
وميكن الرجوع �إىل «دليل �سيا�سة ونظام اجلودة يف جامعة الق�صيم» للتعرف على ال�سيا�سة العامة
احلاكمة لنظام �ضمان اجلودة يف اجلامعة وجميع وحداتها ،وو�صفا لهيكلة اجلودة ومهام كل وحدة،
و�سيا�سة تقومي �أداء تلك العنا�صر ،وكذلك ميكن مراجعة « نظام جودة الربامج الأكادميية يف جامعة
الق�صيم» للتعرف على نظام ومعايري اجلودة املطبقة يف الربامج الأكادميية ،وكذلك «نظام جودة
العمادات امل�ساندة والإدارات يف جامعة الق�صيم» للتعرف على نظام �إدارة اجلودة بالن�سبة للعمادات
امل�ساندة والإدارات يف اجلامعة.
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�سيا�سة �أخالقيات من�سوبي اجلامعة
و�ضعت اجلامعة ر�ؤية ور�سالة وجمموعة من القيم حتر�ص اجلامعة على االلتزام بها وت�ؤكد على
التقيد بها من جميع من�سوبيها ويف هذا الإطار ،مت �إ�صدار دليل «ميثاق حقوق و�أخالقيات املهنة»
والذي يلزم جميع من�سوبيها العمل مبقت�ضاه.
وحتديدا تراعي اجلامعة وت�أ�صل لعمل الطالب وحتليه ب�أخالق تتالئم وتتوائم مع التقاليد
والأعراف اجلامعية ،وميكن التعرف على �أخالق الطالب والتزاماته وواجباته وحقوقه بالرجوع
�إىل «دليل �سيا�سة �أخالقيات من�سوبي اجلامعة» و»دليل �أخالق الطالب وحقوق امللكية الفكرية»،
املعدين من قبل عمادة التطوير واجلودة ليكون مر�شدا للطالب فيما يتعلق بحقوقه وواجباته،
وحقوق امللكية الفكرية وكيفية احرتامها.
وحيث �أن ع�ضو هيئة التدري�س �أحد �أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء كيانه ،ملا يقدمه
من خربات تفيد يف بناء املواطن ال�صالح خلقي ًا وعلمي ًا ومهني ًا ،تلتزم جامعة الق�صيم ب�سيا�سة حتتم
وت�أ�صل لتحلي ع�ضو هيئة التدري�س ب�أخالقيات املهنة وقيمها ،وميكن الرجوع �إىل “دليل �سيا�سة
�أخالقيات من�سوبي اجلامعة” والدليل الفرعي “دليل �أخالقيات مهنة ع�ضو هيئة التدري�س” للتعرف
على املتطلبات املتوقعة من ع�ضو هيئة التدري�س يف �سلوكياته و�أعماله وقراراته.
ولقد ورد بالنظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )90 :وتاريخ  1412/8/27هـ ب�أن
الدولة تي�سر جماالت العمل لكل قادر عليه ،وت�سن الأنظمة التى حتمي العامل و�صاحب العمل.
وعليه تلتزم جامعة الق�صيم يف قوانينها ولوائحها املتعلقة باملوظفني والإداريني بنظام اخلدمة
املدنية يف اململكة ،ويكن الرجوع يف ذلك لدليل املوظف والذي يتناول لوائح اخلدمة املدنية ،مبا يف
ذلك املرتبات واملكاف�آت والتعوي�ضات واملزايا واملعا�شات التقاعدية� .إ�ضافة �إىل م�س�ؤوليات والتزامات
املوظفني والإداريني «واجبات املوظف» املن�صو�ص عليها يف دليل «�سيا�سة �أخالقيات من�سوبي اجلامعة».
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�سيا�سة تداول املعلومات
يتم تنظيم وحتليل وحفظ البيانات واملعلومات يف اجلامعة من خالل مركز املعلومات
ودعم القرار ومركز الوثائق واملحفوظات ومن خالل عمادة تقنية املعلومات ل�ضمان �أمن
املعلومات املتداولة على بوابتها الإلكرتونية و�شبكتها الداخلية ومركز الن�شر والرتجمة.
وميكن الرجوع ل�سيا�سة تداول املعلومات يف «دليل نظام جمع وحتليل وتداول املعلومات
يف جامعة الق�صيم» ودليل «�سيا�سة تداول املعلومات» والذان يقدمان معلومات عن دور و�أهداف
مركز املعلومات ودعم القرار ،ومركز الوثائق واملحفوظات ،وكذلك �سيا�سات التعامل
وتداول املعلومات من خالل البوابة الإلكرتونية وال�شبكة الداخلية للجامعة وكذلك
مركز الن�شر والرتجمة مبا يحفظ �سرية و�سالمة املعلومات وي�ضمن حقوق امل�ؤلفني
وحتقيق الأمانة العلمية.
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�سيا�سة االبتعاث والتدريب
يهدف التدريب واالبتعاث �إىل ت�أهيل من�سوبي اجلامعات علميا للح�صول على درجة علمية �أو تطوير
مهاراتهم �أكادمييا و�إداريا وفنيا عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة اجلامعة واململكة.
ويف هذا ال�صدد تتبع جامعة الق�صيم �سيا�سة تت�سق مع �سيا�سة وتوجهات وزارة التعليم العايل ب�ش�أن
الإبتعاث والتدريب ملن�سوبي اجلامعات .ويف هذا ال�صدد ميكن الرجوع لدليل «�سيا�سة االبتعاث
والتدريب» ،واملبني على �سيا�سات ولوائح الوزارة ،والذي �أي�ض ًا يتناول الأهداف والإجراءات الإدارية
والقواعد املنظمة واللوائح املالية يف هذا ال�صدد.
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ال�سيا�سة املالية
ال�سيا�سة املالية بجامعة الق�صيم ت�ستند �إىل الالئحة املنظمة لل�ش�ؤون املالية يف
اجلامعات ال�صادرة من وزارة التعليم العايل طبقا لقرار جمل�س التعليم العايل رقم 2/6
بتاريخ  1416/6/11هـ ،واملتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�شريفني رقم /7ب9045/
بتاريخ  1416/6/27هـ .وميكن الرجوع لهذه املطبوعة يف كل الأمور املالية جلامعة
الق�صيم ،وتبني تلك الالئحة القواعد املنظمة لل�ش�ؤون املالية مبا يف ذلك مكاف�آت
الطلبة والإعانات ،وتنظم قواعد قيام اجلامعات بخدمات وا�ست�شارات ودرا�سات جلهات
خارجية مقابل مادي ،وكذلك قواعد قبول املنح والهبات والو�صايا والأوقاف امل�شروطة
وغري امل�شروطة ،وكيفية التعامل مع تلك الأموال ومراقبتها ،وكل ما يتعلق بالأمور
املالية باجلامعة.
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