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النظام األساس جمللس شؤون الالؤ
بسم اهلل الرحمن الرحيم

النظام األساس جمللس شون الال
عمالً بأحكام ( )92من قانون جامعة القرآن الكريم لسنة (4141هـ 4221 -م) اصدر
جملس اجلامعة النظام األساس اآلتي :
 /4يسمي هذا النظام (ال نظام األسـاس للـس وـ ان ال ـال ) ايعمـ بـم مـن تـاريا تجا تـم
اتوقيع رئيس اللس عليم .
 /9تكون للكلمات االعبارات املستعملة فى هذا النظام ذات املعاني الواردة فى قانون اجلامعة
 /3تذا تعارضت أحكام هذا النظام مع أي نظام آخـر باجلامعـة تسـود أحكـام هـذا النظـام
بالقدر الذى يزي التعارض  ،اكذلك تسود قرارات جملـس وـ ان ال ـال علـى

هـا

فيما يتعلق بأختصاصم .
 /1مع مراعاة االختصاصات املنصوص عليها فى قانون اجلامعة يكون للعميد االختصاصات
اآلتية .
أ  -مساعدة ال ال لالستفادة من انتمائهم للجامعة استفادة قصوي علمياً ااجتماعياً
اتربوياً .
 مساعدة ال ال ل اعوا النظام فيما بينهم ااحرتام بعضهم بعضاً امراعاة ذلك معم سسات اجلامعة املختلفة اكذلك التمع .
ج  -تنفيذ السياسة العامة ااخلاصة املتعلقة بال ال اذلك بالتنسيق مـع جملـس وـ ان
ال ال اعمداء الكليات ااألساتذة املشرفني على األنش ة ال البية املختلفة .
د  -اإلوراف علـى األنشـ ة املختلفـة لل ـال مـن ا ـادات ارا ابـ اععيـات اكافـة
األنش ة األخري .
ه  -حفظ سجالت ال ال املختلفة االوثائق ااخلاصة بهم ذات العالقة باجلامعة .
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ا  -اإلوراف على املشرفني على و ان ال ال .
 مســاعدة تدارة اجلامعــة فــى تســي و ـ ان عمــادة ال ــال تداري ـاً ااإلوــراف علــىاملوظفني ااإلداريني .
ح  -السعي لت وير ادعم و ان عمادة ال ال تدارياً امالياً .

 /4ينشأ جملس و ان ال ال باجلامعة ايكون بقرار من املدير بعد التشاار مع عميـد
ال ال ايكون على النحو اآلتي :
رئيساً

- 4

مدير اجلامعة أا من ينو عنم

- 9

اكي اجلامعة

عضواً

- 3

عميد ال ال

مقرراً

- 1

اكي عمادة ال ال

عضوا

- 1

عميد عمادة املكتبات

عضواً

- 6

أمني الش ان العلمية

عضوا

- 7

عمداء الكليات

- 8

رئيس ا اد ال ال ارئيس ا اد ال البات عضوان

أعضاء

- 2

مدير مركز ال البات

عضوا

- 41

مس ال و ان ال البات مبركز ال البات

عضواً

 /6دان اإلخــالل بســـل ة املــدير فـــى اصــدار مـــا يــراه مـــن توجيهــات تكـــون للمجلـــس
االختصاصات اآلتية :
أ  -اضع السياسة التنفيذية للش ان الرتبوية االثقا فية ااالجتماعية االرياضية لل ال
على أن تكون متوافقة مع السياسة العامة التى يضعها جملس اجلامعة .
 اضع ادراسة مقرتحات املوا نة املالية اخلاصة باألنش ة املختلفـة لل ـال الدراجهـاضمن موا نة اجلامعة .
ج -

اضع األسس االضـواب الـيت تـنظم التصـرفات املاليـة فـى االعتمـادات املخصصـة
لرعاية ال ال فى موا نة اجلامعة افقاًًُ للنظم االلوائح املالية .
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د  -تصدار الئحة داخلية لتنظيم الصرف من صنداق دعم احلاالت اخلاصة لل ال .
ه -

اضـــع اخل ـ ـ االـــمام الراميـــة الثـــراء مناوـ ـ ال ـــال الثقافيـــة ااالجتماعيـــة
االرياضية ا

ها .

ا  -يشرف اينظم اخلدمات االجتماعي ة لل ال ايراعي

ديثها اترقيتها .

 أن ينشي األقسام التى تنفذ براجمم امتابعة تنفيذها .ح  -مناقشــة أي أمــر

ــي احليــاة ال البيــة يرفعــم لــم املــدير أا العميــد الــم ان يتقــدم

بالتوصيات الال مة .
ط  -فى حالـة تعـارض أي نشـاط يالبـي
األنش ة األ كاديمية للجامعة

كمـم دسـتور أا نظـام أسـاس أا الئحـة مـع

ق للمجلس ااخاذ االجراءات التى تزي هذا التعارض

ايكون قراره فيها ملزماً .
ي  -اضع األسس االضواب التى تقرر املصرافات الدراسية لل ال .

 /7أ -جيتمع اللس مرتني فى العام الدراسي على األق .
 للمدير دعوة اللس الجت ماع فوق العادة ميت ما كان ذلك ضرارياً .ج -جيو للمجلس أن يدعو أي وخي يراه حلضور أي جلسة من جلساتم أا أى جزء
منها اال يكون لذلك الشخي احلق فى التصويت .
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