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العربية،  اجلزيرة  �ضبه  من  االأكرب  اجلزء  م�ضاحتها  تغطي  اإ�ضالمية،  عربية  دولة  هي 
احل�ضارات  من  للعديد  موطن  وهي  قارات،  ثالث  بني  اال�ضرتاتيجي  مبوقعها  وتتميز 
لالأماكن  بخدمتها  وتفتخر  الريا�س،  عا�ضمتها  ال�ضماوية،  الر�ضاالت  من  لعدد  ومهد 
ويفد  املنورة،  باملدينة  ال�ضريف  النبوي  وامل�ضجد  املكرمة،  احلرام مبكة  امل�ضجد  املقد�ضة: 
ا الأداء �ضعائر احلج والعمرة، باالإ�ضافة لوجود العديد من  اإليها  ماليني امل�ضلمني �ضنويًّ
بها،  ت  مرَّ التي  التاريخية  االأحداث  بكرثة  اململكة  وت�ضتهر  االأخرى.  االإ�ضالمية  املعامل 
االأحداث  من  وغريها  بها،  االإ�ضالم  بظهور  ومروًرا  االإ�ضالم  قبل  ما  ع�ضور  منذ  وذلك 
�س اململكة. وُتعد اململكة  املهمة مثل توحيد اململكة على يد امللك عبد العزيز اآل �ضعود موؤ�ضِّ
هي االأولى فـي العامل من حيث اإنتاج البرتول واحتياطياته، كما حتتل املركز العا�ضر فـي 

اإنتاج الغاز الطبيعي اليوم  .

لمحة طبيعية:

تغطي م�ضاحة اململكة العربية ال�ضعودية الق�ضم االأكرب من �ضبه اجلزيرة العربية ، وتتاألف من �ضهول �ضيقة على �ضاحل البحر االأحمر )�ضهول تهامة(، تليها ، نحو ال�ضرق، 
�ضال�ضل جبلية متتد على طول البالد )جبال احلجاز وع�ضري ويتعدى اأق�ضى ارتفاعها 2000م( ، ثم �ضحار وه�ضاب �ضخرية فـي الو�ضط )90% من امل�ضاحة العامة(، اأكربها 

�ضحراء النفوذ فـي ال�ضمال والربع اخلايل فـي اجلنوب. اأما فـي ال�ضرق، وعلى طول �ضاحل اخلليج العربي، فتمتد �ضهول �ضاحلية وا�ضعة. 

الـمــوقـــــــــع:

تقع اململكة العربية ال�ضعودية فـي اأق�ضى اجلنوب الغربي من قارة اآ�ضيا، ويحدها غرباً البحر االأحمر ،و�ضرقاً اخلليج العربي واالإمارات العربية املتحدة وقطر، و�ضمااًل الكويت 
والعراق واالأردن، وجنوباً اليمن  و�ضلطنة عمان. 

 الـمـســــاحـــــة : 
ت�ضغل اململكة العربية ال�ضعودية اأربعة اأخما�س �ضبه جزيرة العرب مب�ضاحة تقدر بـ 2.400.000 كيلومرت مربع.

المالمح الجغرافـية : 

تتنوع ت�ضاري�س اململكة نظراً الت�ضاع م�ضاحتها، فعلى امتداد البحر االأحمر �ضهل تهامة ال�ضاحلي الذي يبلغ طوله حوايل  1100 كيلومرت، ويت�ضع عر�ضه ليبلغ 60 كيلومرتاً فـي 
اجلنوب، وي�ضيق كلما اجته �ضمااًل عند خليج العقبة، وترتفع اإلى ال�ضرق من هذا ال�ضهل �ضل�ضلة جبال ال�ضروات ال�ضاهقة والتي يرتاوح ارتفاعها ما بني 9000 قدم فـي اجلنوب 

) امل�ضدر : املوقع االإلكرتوين لوزارة الداخلية - اإمارة منطقة الريا�س(
) امل�ضدر : املوقع االإلكرتوين لوزارة التعليم العايل(

اململكة العربية ال�ضعودية 

احلمد هلل رب العاملني، وال�ضالة وال�ضالم على امل�ضطفى االأمني، وعلى اآله و�ضحابته والتابعني، 
وبعد:

فتكت�ضب االأدلة االإر�ضادية اأهميتها من حيث اإنها اأحد عوامل التي�ضري والتو�ضيح للم�ضتفـيدين 
واملراجعني على وجه العموم، والأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد على وجه اخل�ضو�س. 

امل�ضرية  ل�ضالمة  اأمر �ضروري  عليهم  التي  والواجبات  لهم  التي  باحلقوق  اأن معرفتهم  ذلك 
اأع�ضاء  بعمل  ال�ضلة  ذات  والقوانني  االأنظمة  من  حزمة  على  اطالعهم  اأن  كما  وان�ضباطها، 
هيئة التدري�س يخت�ضر الكثري من اجلهد والوقت، ويك�ضب املعامالت ميزة اجلاهزية و�ضرعة 

االإجناز.
وياأتي فـي هذا ال�ضياق اإ�ضدار العمادة للدليل االإر�ضادي الأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد لي�ضهم 
فـي التعريف باململكة العربية ال�ضعودية، ومبحافظة اخلرج على وجه اخل�ضو�س، ثم بجامعة �ضلمان بن عبدالعزيز وما يتعلق 
بها من كليات ومراكز واإدارات، وبرامج اأكادميية. وبعد ذلك باخت�ضا�ضات عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني، الذي 
�ضاأنه اأن يجعل بيئة العمل داخل اجلامعة وا�ضحة املعامل، َبيِّنة الطريق، ال يخفى على اأحد من املنتمني للجامعة ما لهم من 

احلقوق، وما يرتتب عليهم من الواجبات وااللتزامات.
واإننا لرنجو من وراء ذلك االإ�ضهام فـيما تتطلع اإليه اجلامعة من رقي وجودة نوعيه فـي اجلانب االأكادميي واالإداري، باالإ�ضافة 
اإلى ما نتطلع اإليه من اإيجابية وروح تعاونية ، والتحلي باالأخالقيات املثالية الالئقة باجلامعة ومن�ضوبيها، االأمر الذي �ضينعك�س 

اإيجابياً على متيز اجلامعة وريادتها ، وكذا خدمة املجتمع.
ويطيب يل اأن اأتوجه بال�ضكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن حممد العا�ضمي الذي يويل العمادة وكافة 
مكونات اجلامعة الكثري من الرعاية وامل�ضاندة، كما اأ�ضدي �ضكري لزمالئي من من�ضوبي اجلامعة الذين بذلوا جهداً م�ضكوراً فـي 

اإعداد هذا الدليل لياأتي على الوجه املحقق لتطلعات العمادة وامل�ضتفـيدين منه باإذن اهلل، راجياً للجميع دوام الَعون وال�ضداد .

واهلل املوفق ،،،

عميد �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

د. مشرف بن أحمد الزهراني
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المـنـــاخ : 

�ضتاء،  بارد  قاري حار �ضيفاً  اململكة مناخها  مناخ  فاإن  املداري، وعموماً  املرتفع اجلوي  تاأثري  تقع حتت  ت�ضاري�ضها وهي  اململكة من منطقة الأخرى الختالف  مناخ  يختلف 
واأمطارها �ضتوية، ويعتدل املناخ فـي املرتفعات الغربية واجلنوبية الغربية، اأما املناطق الو�ضطى ف�ضيفها حار وجاف و�ضتائها بارد وجاف، وعلى ال�ضواحل ترتفع درجة احلرارة 
والرطوبة، وت�ضقط االأمطار فـي ف�ضل ال�ضتاء والربيع وهي اأمطار �ضحيحة على معظم مناطق اململكة ما عدا املرتفعات اجلنوبية الغربية من اململكة فاأمطارها مو�ضمية �ضيفـية 

اأكرث غزارة من باقي املناطق، اأما الرطوبة الن�ضبية فرتتفع على ال�ضواحل واملرتفعات الغربية فـي معظم اأيام ال�ضنة، وتقل كلما اجتهنا اإلى الو�ضط 

الـزراعـــة : 

تطورت الزراعة ب�ضكل ملحوظ فـي ال�ضنوات االأخرية.
واأهم املنتجات الزراعية: 

حبوب 4،75 مليون طن، ) اأهمها القمح: 4 ماليني طن، ي�ضّدر ق�ضم كبري منها اإلى دول العامل ويعطى ق�ضم الى الدول العربية(، بلح 548،000 طن، بندورة 390،000 طن، بطيخ 
461،000 طن، �ضمام 320،000 طن، عنب 100،000 طن، ب�ضل، بطاطا، �ضعري، حم�ضيات، تني، وذرة بي�ضاء، بزر �ضم�ضم. 

الغطاء النباتي : 

مت ت�ضجيل ما يقرب من 2100 نوع نباتي فـي اململكة العربية ال�ضعودية منها حوايل  35 نوعا نباتيا متوطنا اأي حوايل  2% من جمموع االأنواع النباتية ، و من ناحية التوزيع 
املكاين ترتكز النباتات فـي املناطق اجلافة من اململكـة ، ب�ضفة رئي�ضية فـي املناطق املنخف�ضة كالرو�ضات و االأودية و م�ضارب املياه حيث تتجمع املياه بعد االأمطار اأما النباتات 
املعمرة التي متثل ما بني 35 اإلى 40% من عدد االأنواع ال�ضحراوية و التي تعطى املناطق ال�ضحراوية مظهرها النباتي معظم اأيام ال�ضنة فتوجد عادة على م�ضاحات حمدودة 
كحواف الرو�ضات و االأودية و البقاع املنخف�ضة و االأرا�ضي ذات الروا�ضب الفـي�ضية و الربحية ذات الرتاب العميقة ، كما توجد هذه النباتات كذلك على الكثبان الرملية و 

ال�ضباخ . 
و ينمـو فـي االأرا�ضي املرتفعة فـي جنوب و جنوب غـرب �ضبه اجلزيرة العربية غابـات و ح�ضائ�س �ضافانا االأرا�ضي املرتفعة مثل تلك التي تنت�ضر فـي �ضمال �ضرق اأفريقيا ، اأما 

املناطق ال�ضحراوية املنخف�ضة من هذا االإقليم فتنمو فـيه االأنواع النباتية ال�ضبيهة بال�ضافانا مثل الطلـح و ال�ضمر و ال�ضلم و غريها من االأ�ضجار املدارية املبعرثة . 

ويقل االرتفاع تدريجياً كلما اجتهت �ضمااًل لت�ضل اإلى 3000 قدم، وتنحدر منها اأودية كبرية تتجه �ضرقاً وغرباً مثل: وادي جازان، ووادي جنران، ووادي تثليث، ووادي بي�ضه، 
ووادي احلم�س، ووادي الرمة، ووادي ينبع، ووادي فاطمة )ممر الظهران(، ويلي هذه ال�ضل�ضلة من جهة ال�ضرق ه�ضبة جند ومرتفعاتها التي تنتهي �ضرقا بكثبان الدهناء 
اإلى منطقة حائل حتى تت�ضل ب�ضحراء النفود  ال�ضمال متتد �ضهول جند  و�ضحراء ال�ضمان، وجنوبا مبنطقة يتخللها وادي الدوا�ضر، وحتاذي �ضحراء الربع اخلايل، ومن 
الكربى، ثم بحدود العراق واالأردن كما يوجد بها بع�س املرتفعات اجلبلية مثل جبال طويق والعار�س واأجا و�ضلمى، اأما �ضحراء الربع اخلايل فت�ضكل اجلزء اجلنوبي ال�ضرقي 
من اململكة وهي منطقة �ضحراوية كبرية تقدر م�ضاحتها بـ 640000 كيلومرت مربع تتكون من كثبان رملية و�ضبخات ، اأما ال�ضهل ال�ضاحلي ال�ضرقي والذي يبلغ طوله حوايل  

610 كيلومرت فهو يتاألف من �ضبخات ملحية ومناطق رملية.

عدد السكــان :

 27.136.977 ن�ضمـــــــــة بـــحـ�ضـــــــب اإح�ضـــائــــيــــــــــــة لتعــــــــداد ال�ضكــــــــان والـم�ضاكــــــــــن عـــــام 1431هـ .

الــكــثــــافــة :

 7،9 ن�ضمــــــــــة بالكيلــومتــــــــر الـمـربــــــــــع .

الحياة الحيوانية : 

حتتوى مناطق اململكة العربية ال�ضعودية على جمموعات متنوعة من احلياة احليوانية التي يعود وجودها اإلى القدرة الكبرية على التكيف للعي�س فـي مثل هذه البيئة القاحلة 
، و يعي�س فـي اململكة العديد مـن احليوانات الثديية الربيـة و الطيور و الزواحف و احل�ضرات و العنكبوتيات التي تكيفت مع البيئة ال�ضحراوية . و قد تناق�س اأعداد هذه 
احليوانات خا�ضة الكبرية منها مثل الغزالن منذ اخلم�ضينات من القرن الرابع ع�ضر الهجري وذلك ب�ضبب ال�ضيد اجلائر اإال اأن اإن�ضاء املحميات فـي عدة اأماكن من اململكة قد 
اأ�ضهم باإكثار بع�س احليوانات املهددة باالنقرا�س مثل املها و الغزالن وغريها ، هذا باالإ�ضافة اإلى احليوانات االإلىفة مثل: االإبل و البقر و الغنم و املاعز ، و حيوانات النقل مثل 

: اخليل و احلمري و غري ذلك . 
وتقدر الرثوة احليوانية بــــــ :

 1- اأبـقــــــــار 216،000 راأ�س  .                        2- جـــمال 419،000 راأ�س .
3-  اأغنام 8،1 مليون راأ�س  .                        4-  ماعـز 3،4 مليون راأ�س .

 5- �ضيد االأ�ضماك 50،000 طن )لوؤلوؤ( .

الثروة النفطيـة : 

تقوم ثروة البالد على الغاز الطبيعي والنفط، ويبلغ اإنتاج البرتول �ضنوياً 424،7 مليون طن، وت�ضل احتياطياته اإلى 35،6 مليار طن، وي�ضل اإنتاج الغاز الطبيعي اإلى 35،9 مليار 
مرت مكعب �ضنوياً، واأما احتياطياته فتبلغ  5250 مليار مرت مكعب. 

وحتتل ال�شعودية املرتبة الأولى عاملياً فـي اإنتاج البرتول واحتياطه، واخلام�شة فـي احتياط الغاز الطبيعي، والعا�شرة فـي اإنتاج الغاز الطبيعي.

الـصنــاعـــــــــة :  

يعد تكرير البرتول وامل�شتقات البرتولية الق�شم الأكرب والأهم فـي الن�شاط ال�شناعي لدى اململكة العربية ال�شعودية وي�شاف اإلى املجهود ال�شناعي املتنوع واأهم منتجاته: 
ال�ضيرتيك،  حم�س  االأزوت،  الكاوية،  ال�ضودا  ال�ضتيارين،  االإثيلني،  ديكلورور  ال�ضناعي،  االإيتانول  االإثيلني،  جليكول  العلف،  االإثيلني،  الفوالذ،  ق�ضبان  القطران،  اال�ضمنت 
االأوك�ضجني، امليالمني، وهناك اأي�ضا حتلية مياه البحر و�ضناعة املواد الغذائية. يتناول نزع امللح من مياه البحر حوايل  100 مليون مرت مربع من املاء فـي ال�ضنة. ولي�ضت هذه 
الكمية ب�ضيء يذكر اأمام ال 9500 مليون مرت مكعب التي توؤمنها �ضنويا املياه اجلوفـية والتي ت�ضتهلكها الزراعة. وفـي موازاة ذلك ت�ضهد اليوم  اململكة منوا كبريا فـي جمال 

ال�ضناعات الزراعية- الغذائية و�ضناعة املواد اال�ضتهالكيــة التـــــي تقـــــــوم علـــــــى روؤو�س االأمــــــوال اخلا�ضــــــة. 
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اليوم  الوطني للمملكة: 

حتتفل اململكة العربية ال�ضعودية بيومها الوطني فـي اليوم  االأول من امليزان املوافق 23 �ضبتمرب )اأيلول( من كل عام وذلك تخليداً لذكرى توحيد اململكة وتاأ�ضي�ضها على يدي 
جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �ضعود رحمه اهلل الذي اأعلن قيام اململكة العربية ال�ضعودية عام 1351 هـ )1932م (

اللغــة الرسميـــة :      العربية.

العــاصــمـــــــة :

 الريا�س وعدد �ضكانها 5.188.286 ن�ضمة بح�ضب اإح�ضائية تعداد ال�ضكان وامل�ضاكن عام 1431هـ .

علم اململكة العربية ال�ضعودية م�ضتطيل ال�ضكل عر�ضه ي�ضاوي ثلثي طوله، اأر�ضيته خ�ضراء 
وتتو�ضطه ال�ضهادة )ال اإله اإال اهلل حممد ر�ضول اهلل( بخط الثلث وحتتها �ضيف عربي تتجه 
لل�ضهادة  احرتاماً  تنكي�ضه  يجوز  وال  االأبي�س،  باللون  مر�ضومة  العلم  �ضارية  نحو  قب�ضته 

املكتوبة عليه .

شعار المملكة :

يتاألف �ضعار اململكة العربية ال�ضعودية من �ضيفني عربيني منحنيني متقاطعني تعلوهما 
والنماء  للحيوية  فرتمز  النخلة  اأما  والت�ضحية  واملنعة  للقوة  ال�ضيفان  ويرمز  نخلة، 

والرخاء. 

اإلى  للتحويل  وقابل  بالذهب  وهو مغطى  ال�ضعودي  الريال  اململكة هي  لعملة  االأ�ضا�ضية  الوحدة 
العمالت االأجنبية وفئات العملة هي :

الورقية: الريال، اخلم�ضة رياالت، الع�ضرة رياالت، اخلم�ضون رياال، املائة ريال، واخلم�ضمائة ريال.
املعدنية: الريال، اخلم�ضون هللة، اخلم�س وع�ضرون هللة، الع�ضر هلالت، واخلم�س هلالت.

ويعادل بالدوالر االأمريكي 3.75 ريال )ثالثة رياالت وخم�س و�ضبعون هللة(.

علـــم المملكـــة : 

عملـــة المملكــة : 
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المقاييس والموازين : 

تعتمد اململكة فـي القيا�س النظام املرتي، وفـي الوزن الكيلو غرام.

التقويـــم والتـاريـــخ : 

تعتمد اململكة العربية ال�ضعودية فـي تاريخها ر�ضمياً على التقومي الهجري امل�ضتند على هجرة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم من مكة املكرمة اإلى املدينة املنورة. وعدد اأ�ضهر 
ال�ضنة الهجرية اثنا ع�ضر �ضهراً واأما عدد اأيامها فثالثمائة واأربعة وخم�ضون يوماً.

أيام و ساعات العمل :

: من االأحد اإلى اخلمي�س من ال�ضاعة 7:30 �ضباحا حتى  2:30م�ضاءا . احلكومية  • القطاعات 
اأما القطاع اخلا�س فتختلف اأوقات العمل فـيه وفقاً لنوع ن�ضاطه، واأما اإجازته االأ�ضبوعية فغالباً تكون فـي يوم اجلمعة.    : اخلا�ضـــــة  • القطاعــات 

: من االأحـد اإلـــــــــى اخلميــــــــــــ�س من ال�ضاعـــــــــــة 8:30 �ضباحــــــــا حتـــــــى 4:30 م�ضــــــاءا . • البنوك 
التجاريـــة : من ال�ضاعة 10:00 �ضباحا وحتى 12:00 ظهرا وتعاود ن�ضاطها فـي 4:00 ع�ضرا حتى 10:00 م�ضاءا طوال اأيام االأ�ضبوع ما عدا يوم اجلمعة؛ تبداأ ن�ضاطها  • الـمحالت 

4:00 ع�ضرا. 
تغلق مابني �ضالة  فاإنها  التجارية  املحالت  اأما  للدوائر احلكومية  بالن�ضبة  م�ضاءا   03:00 اإلى  10:00 �ضباحاً   ال�ضاعة  تبداأ من  رم�ضان حيث  فـي  العمل  �ضاعات  • وتختلف 

املغرب و�ضالة الع�ضاء. 

العطــالت الرسميـــة : 

العطالت الر�ضمية فـي اململكة كاالآتي:
عطلة نهاية االأ�ضبوع : الـجـمـعـــــــــة والـ�ضـبــــــــت .

عطلــــة عيـــــد الفطــــر: تبداأ غالباً من اخلام�س والع�ضرين من �ضهر رم�ضان اإلى اخلام�س من �ضهر �ضوال ومدتها تقريباً ع�ضرة اأيام.
عطلة عيـد االأ�ضحــى: تبداأ غالباً من اخلام�س من �ضهر ذي احلجة اإلى اخلام�س ع�ضر منه .
وتــــعـــطــــــــــــــــــل الـــــدوائــــــــــــر والــمــــــوؤ�ضــ�ضــــــــــات الـحـكــومـــيـــــــــــــة اأثــــــنــــــــاء هـــــــــــذه االإجـــــــــــــــــــازات.

اإجازة اليوم  الوطني : يعترب اليوم  الوطني للملكة والذي يوافق اليوم  االأول من امليزان مطلع ال�ضنة الهجرية ال�ضم�ضية املوافق )23 �ضبتمرب( من ال�ضنة امليالدية اإجازة ر�ضمية.

النظــــام القضائــــي :

د�ضتور اململكة العربية ال�ضعودية هو القراآن وال�ضنة النبوية ، وجميع االأنظمة الت�ضريعية لها م�ضتمدة من هذين امل�ضدرين. ونظام احلكم فـي اململكة العربية ال�ضعودية هو 
النظام امللكي، وي�ضكل جمل�س الوزراء مع امللك ال�ضلطة التنفـيذية والت�ضريعية للدولة، ويتولى جمل�س ال�ضورى اإبداء الراأي فـي ال�ضيا�ضات العامة للدولة التي حتال اإليه  من 

رئي�س جمل�س الوزراء.

الـتـعــلـــيــــــــــم :

ميكن تق�ضيم التعليم فـي اململكة اإلى ثالثة اأق�ضام : - 
االأ�ضا�ضي. التعليم  قبل  ما  التعليم   : • االأول 

وهو لالأطفال ما دون ال�ضاد�ضة من العمر، وهو غري اإلزامي. 

العام. التعليم   : • الثاين 
اإلى ثالث مراحل: املرحلة االبتدائية وتتكون من �ضت �ضنوات درا�ضية، ويبداأ الطالب فـي هذه املرحلة ملن بلغ �ضت �ضنوات من العمر،  اإلزامي وجماين، وينق�ضم  وهو تعليم 

وي�ضتثنى 90 يوماً. املرحلة املتو�ضطة وتتكون من ثالث �ضنوات درا�ضية. املرحلة الثانوية وتتكون من ثالث مراحل درا�ضية، وت�ضرف عليها وزارة الرتبية والتعليم .

العايل. التعليم   : • الثالث 
ت�ضهد اململكة العربية ال�ضعودية نه�ضة تنموية �ضاملة فـي كافة املجاالت وعلى خمتلف ال�ضعد ويعد التعليم العايل من اأبرز الدعائم املوؤثرة فـي امل�ضرية التنموية للمملكة. وقد 
اأن�ضئت وزارة التعليم العايل ا�ضتناداً اإلى املر�ضوم امللكي رقم 1/ 236 فـي 1395/5/8هـ )1975م( لتتويل تنفـيذ �ضيا�ضة اململكة فـي التعليم العايل )اجلامعي، املاج�ضتري، الدكتوراه( 

ويعـد وزيـــر التعليـــــم العالــــي م�ضئــــوال عن ذلــــك. 
اإن�ضاء جامعات عديدة، و كليات علمية وتطبيقية، واعتمادات مالية �ضخمة، حيث بلغ عدد اجلامعات فـي اململكة واحد  ولقد حظي التعليم اجلامعي بدعم �ضخي متثل فـي 
وع�ضرين جامعة حكومية و�ضتة جامعات اأهلية و ثمانية ع�ضر كلية اأهلية، احتوت على تخ�ض�ضات علمية وتطبيقية فـي خمتلف املجاالت، كما تبنت وزارة التعليم العايل توجهات 

حديثة فـي البحث العلمي والتخطيط امل�ضتقبلي. 
االأجنبية وتغري  واملناف�ضة  والتمويل  التخ�ضي�س  العايل من  التعليم  يواجهها  التي  املطردة  التغريات  ال�ضعودية  العربية  اململكة  فـي  العايل  التعليم  فـي  العاملون  اأدرك  وقد 
متطلبات �ضوق العمل، ومل�ضوا اأهمية اال�ضتعداد لذلك بالتخطيط للم�ضتقبل والتعامل مع تلك املتغريات بخطط مدرو�ضة للتو�ضع والتقومي الذاتي وتبني برامج وا�ضتحداث 

موؤ�ض�ضات ت�ضب معظم اأن�ضطتها فـي مواجهة امل�ضتجدات العاملية واملحلية. 
وي�ضمل التعليم العايل فـي اململكة :

البكالوريو�س. ملرحة  اجلامعية  • الدرا�ضة 

املاج�ضتيــر. ل�ضهــــادة  اجلامعيــة  • الدرا�ضة 
الدكتــــوراه. ل�ضهـــادة  اجلامعية  • الدرا�ضة 

 و ت�ضرف وزارة التعليم العايل على مراحل التعليم اجلامعي. ، ويوجد فـي اململكة العربية ال�ضعودية العديد من اجلامعات احلكومية واالأهلية وتقدر ب  25جامعة حكومية ، 
9 جـــــامـــعــــــــات اأهليـــــــة، و34 كــلـــيـــــة اأهلــية. 
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الجامعـــات الحكوميـــة :

الجامعات والكليات األهلية :

عبدالعزيز بن  �ضلمان  •جامعة 
الــقــــــــــــرى اأم  • جـــــامــعــــــــــة 
االإ�ضالمـــيــــة • اجلـــامــعــــة 

االإ�ضالمية �ضعود  بن  حممد  االإمام  • جامعة 
�ضـــعــــــــــــود امللــك  • جــامعــة 
عبدالعزيز امللك  • جامعة 

حــائــــــــــــــــل • جامعـــــــــة 
جــــــــــــــــازان • جامعــــــــة 
اجلــــــــــــــوف • جامعــــــــة 
البـــاحــــــــــة  • جامعـــــــــة 
تــــبــــــوك • جـــامــــعـــــــــــة 
نـــــجــــران • جـــامـــعـــــــــة 

ال�ضمالية احلدود  • جامعة 
الــرحـــمـــــن  عـبــــــد  بنــــت  نــــــــــــــورة  االأميــــــرة  • جامـعــة 
ال�ضحية للعلوم  عبدالعزيز  بن  �ضعود  امللك  • جامعة 

والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  • جامعة 
االإلكــــرتونـــيـــة ال�ضعـــــوديــــــــة  • اجلامعة 

اجلامعات :
�ضـــلطـــــان االأميـــــر  • جامعـــــــة 

عــــفــــــت • جامـعــة 
املفتوحـة العربية  • اجلامعة 

املنورة، حائل( • )الريا�س، جدة، الدمام،االإح�ضاء، املدينة 

فـــهـــد  بـــن  حممــــد  االأمـيـــــر  • جامعة 
الــفيــ�ضـــل  • جامـعـة 
العلوم دار  • جامعة 

الكليات:

االأهـــلــيـــة والـــعــلــــوم  لـــلتـــربــــــية  احلــكـمــة  دار  • كلية 
االأهلية والقانون  االأعمال  الإدارة  احلكمة  دار  • كلية 
االأهــليـــة والـــعـمــــارة  للـت�ضـمــيــــم  احلكــمة  دار  • كلية 

االأهــــــــلــيـــــــــــــــة الــبـــــــــــــاحــــــــــــــــة  • كلية 
الطبية للعلوم  االأهلية  فقيه  • كلية 

بنات(  - بنني  اأ�ضنان  )طب  وال�ضيدلة  االأ�ضنان  لطب  االأهلية  الريا�س  • كلية 
) بنني  )�ضيدلة  وال�ضــــيدلة  االأ�ضنان  لطب  االأهلية  الريا�س  • كليات 
) بنات  �ضيدلة  وال�ضيـــدلـة)  االأ�ضنان  لطب  االأهلية  الريا�س  • كليات 

الطــبـــيــــــــة للـــعــلـــــوم  االأهـــــلــيـــــة  �ضـــيــنــــــا  ابـــن  • كلية 
للغــــــات االأهليـــــــــــــة  الق�ضيـــــــــــم   • كليــــــة 

االإلــى للحا�ضب  االأهلية   الق�ضيم  • كلية 
االأ�ضــنان لــطـــب  االأهلية  القــ�ضيم  • كلية 

والتقنــية الطبيـــة  للعلـــــوم  االأهلية  البرتجي  • كلية 
ال�ضحية  والعلــــــوم  للتمـــري�س  االأهلية  �ضعد   • كلية 

ال�ضحيـــــــــة للعلــــــــــــــوم  االأهليـــــــــة  الريـــــــادة   • كليــــــــة 
والتقنيــــــــــــة للعلــــــــــــوم  االأهليــــــة   الـمعرفــــــة  • كليـــــة 
املعلومات وتقنية  للهند�ضــة  االأهـليـــة  بــــريـــدة  • كلية 
واالإن�ضانية االإدارية  للعلــــوم  االأهليــــــــــة  بريدة  • كلية 
وال�ضيدلــــة االأ�ضنـــــان  لــطـــب  االأهليـــــة  بريدة  • كلية 
التطبيقـــيـــــة الطبــيــة  للـــعلوم  االأهلية  بريدة  • كلية 
الـطبــيـــــة للعــلـــــوم  االأهـــليـــة  املــــــانـــع  حممــــد  • كليـة 
التمريـ�س و  االأ�ضنان  لطب  االأهلية  الفارابي  • كلية 
االأهــليـــة ال�ضحيـــــة  للعــلـــوم  الدوليـــــة  الغــــــد  • كلية 
االأهــــــلــيـــــــــــــــــــة الراجـــحــــــــــــــــي   �ضلــيمـــــان  • كــلـــــــيـــــــــة 

)ماج�ضتري( االأهلية  العليا  للدرا�ضات  العربي  ال�ضرق  • كلية 
الطبـــيـــــــــــة للـــعلـــــــــــوم  االأهليـــــــــة  العنايــــــــة  • كليــــــــــة 
االإداريـــــــــة للعــلـــــــــوم  االأهليــــــــة  ر�ضــــــــد  ابن  • كليـــــــــة 

واملعادن لـلبرتول  فــهد  امللك  • جــامعة 
فـي�ضـــل امللــك  • جامـعــــة 
خـــــالــــد الـملك  • جامعة 
الــــقــ�ضــــيــــــم • جـــامــعــــــة 
طـــيــبــــــــــــــــــة • جــامـــعــــــــــة 
الطـــــائـــــــــــف • جامـعــــــــة 

اليـمامة • جامعة 
والتكنولوجيا  االأعمال  اإدارة  • جامعة 
�ضلطـــان  بــــن  فهـــــد  االأميــــــر  • جامعة 

باالإ�ضافة اإلى ثالث جامعات حكومية جديدة م�ضتقلة يف مدينة حفر الباطن )املنطقة ال�ضرقية( ومدينة جدة )منطقة مكة( ومدينة بي�ضة )منطقة ع�ضري(

مكـــة المكرمــة :

تقع غرب اململكة ويوجد بها الكعبة امل�ضرفة، وامل�ضجد احلرام، قبلة امل�ضلمني، مقام اإبراهيم عليه ال�ضالم، امل�ضاعر املقد�ضة )منى، عرفات، املزدلفة( جامعة اأم القرى، ومقر 
منظمة املوؤمتر االإ�ضالمي.

المدينة المنـورة :

تقع املدينة املنورة فـي ال�ضمال الغربي للمملكة ، وبها امل�ضجد النبوي ال�ضريف، قرب الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، اجلامعة االإ�ضالمية، وجممع امللك فهد لطباعة امل�ضحف. 
 

الــريــــــاض :

تقع مدينة الريا�س فـي و�ضط �ضبه اجلزيرة العربية تقريباً، مقر اإمارة منطقة الريا�س، وهي عا�ضمة اململكة العربية ال�ضعودية، بها جميع الوزارات وال�ضفارات والقن�ضليات 
االأجنبية، ق�ضر اإلىمامة، جمل�س ال�ضورى، ق�ضر املوؤمترات، مطار امللك خالد الدويل، اإ�ضتاد امللك فهد الدويل، جممع التليفزيون ، احلي الدبلوما�ضي، جامعة امللك �ضعود، 
جامعة االإمام حممد بن �ضعود االإ�ضالمية، منطقة ق�ضر احلكم، كلية امللك فهد االأمنية، كلية امللك عبدالعزيز احلربية، كلية امللك فـي�ضل اجلوية، امل�ضت�ضفى التخ�ض�ضي، 

م�ضت�ضفى امللك خالد اجلامعي، م�ضت�ضفى امللك خالد للعيون، وم�ضت�ضفى امللك فهد للحر�س الوطني. 

 جـــــــــدة  :

تقع مدينة جدة على ال�ضهل ال�ضاحلي ال�ضرقي للبحر االأحمر فـي غرب اململكة ،وهي ميناء بحري رئي�س، لذا فقد كان دورها االأ�ضا�س والتاريخي كونها ميناء ومدخاًل اإلى 
الأرا�شي املقد�شة، ونقطة مرور للحركة التجارية، الأمر الذي جعلها فـي الوقت احلا�شر اأهم مركز لال�شترياد والتوزيع فـي اململكة وبالتايل  فهي ت�شيطر على معظم الن�شاط 

االقت�ضادي فـيها لوجود امليناء البحري واجلوي. 
 

أبــهــــــــــــا :

تقع مدينة اأبها فـي منطقة ع�ضري جنوب غرب اململكة ، وت�ضم اأهم م�ضايف اململكة، وتعد من مناطق اجلذب ال�ضياحي، �ضهدت تطوراً كبرياً فـي هذا املجال، وبها مطار اأبها 
املت�ضل مع باقي مطارات اململكة، متنزه ع�ضري الوطني، ال�ضودة، دلغان، القرعاء، اله�ضبة، ال�ضحاب، ووادي املحالة. 

 

اأبــرز مـدن اململـكــــة: 
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حــائــــــــــل :

فـيد، جبل حب�ضي،  ياطب، جانني،  القدمية مثل:  والق�ضور  كالقالع  القدمية  االآثار  بعدد من  وت�ضتهر  اململكة، وتعد من مناطق اجلذب احل�ضارية  �ضمال  تقع مدينة حائل 
الثعيلبي، وبها ر�ضوم وكتابات ثمودية ومقابر فـي �ضايف، وال�ضفن. 

الـبــاحـــــــة :

تقع مدينة الباحة فـي اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة، وهي منطقة جذب �ضياحي ذات طبيعة هادئة، وجبال �ضاهقة، وغابات كثيفة، وجو معتدل، تتوافر بها جمموعة من 
املزروعات خل�ضوبة اأر�ضها، ويبلغ عدد اأ�ضواقها خم�ضاً وع�ضرين �ضوقاً خالل �ضتة اأيام فـي االأ�ضبوع عدا يوم اجلمعة. 

بـــريــــــــدة :

تقع مدينة بريدة فـي و�ضط �ضبه اجلزيرة العربية، وت�ضتهر بالزراعة وال�ضناعة، وبها م�ضانع خمتلفة تنتج االأ�ضمنت والطوب واالإ�ضفنج واالأثاث والطوب الفخاري والبال�ضتيك. 
 

تـــبــــــــوك : 

تقع مدينة تبوك فـي �ضمال غربي اململكة، تعد تبوك من املدن الزراعية، حيث يوجد بها العديد من امل�ضروعات الزراعية املهمة التي تنتج القمح والفاكهة والدجاج والبي�س، 
ا�ضتهرت بزراعة االأزهار وت�ضديرها، يوجد بها العديد من االآثار االإ�ضالمية، ومنها م�ضجد التوبة الذي �ضلى فـيه الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم قبل غزوة تبوك.  

جـــــــــــازان :

تقع مدينة جازان فـي جنوب اململكة، وت�ضم املنطقة �ضد وادي جازان من اأكرب �ضدود اململكة اإذ تبلغ طاقته التخزينية 7 ماليني مرت مكعب، وهي غنية باالإنتاج الزراعي، كما 
ت�ضم معامل تاريخية قدمية مثل مدينة عرث وقلعة اأبو عري�س. وبها ميناء جازان، على �ضاحل البحر االأحمر، ثالث موانئ اململكة من حيث ال�ضعة، والبوابة الرئي�ضة لواردات 

اجلزء اجلنوبي الغربي من اململكة. 
 

الـدمـــــام :
 

تقع مدينة الدمام فـي املنطقة ال�ضرقية ، وهي مقر اإمارة املنطقة ال�ضرقية. ت�ضتهر املنطقة بحقول البرتول، وبها مقر �ضركة اأرامكو ال�ضعودية، وفـيها مدينة اجلبيل ال�ضناعية، 
امللك فهد  امللك فهد الدويل، كورني�ش الدمام، جامعة  امللك فهد، مطار  ال�شعودية، متنزه  اململكة العربية  العامة خلطوط حديد  املوؤ�ش�شة  امللك عبدالعزيز البحري،  وميناء 

للبرتول واملعادن جامعة امللك فـي�ضل، ومعهد �ضالح الطريان. 
 

سكــاكــــــا :

تقع مدينة �ضكاكا فـي �ضمال اململكة ) الطرف ال�ضمايل  للنفود الكبري (، وهي مدينة زراعية تعد من اأغنى مناطق اململكة باالآثار التاريخية، متثل عهوداً تاريخية خمتلفة مثل 
ح�ضن زعبل، تل ال�ضاعي، اأعمدة الرجاجيل، قلعة الطوير، قلعة مارد، وم�ضجد عمر بن اخلطاب »ر�ضي اهلل عنه«. 

 
عــرعــــــــر :

تقع مدينة عرعر فـي منطقة احلدود ال�ضمالية ، وهي مدينة ذات اأهمية جغرافـية كونها ملتقى طرق مهمة ـ العراق ـ اجلوف ـ املدينة املنورة ـ القريات ـ حفر الباطن ـ مير بها 
خط اأنابيب التابالين. 

نــجــــــــران : 

وبها  بالزراعة،  ت�ضتهر  للمملكة،  الغربي  اجلنوب  فـي  جنران  مدينة  تقع 
بطاقة  اململكة  فـي  املقامة  ال�ضدود  اأكرب  يعد من  الذي  وادي جنران،  �ضد 

تخزينية  85مليون مرت.
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) امل�ضدر : املوقع االإلكرتوين لوزارة الداخلية - 
اإمارة حمافظة اخلرج(

تعد حمافظة اخلرج اإحدى املحافظات الرئي�ضة 
العربية  اململكة  و م�ضتقبل  فـي حا�ضر  والفاعلة 
منطقة  حمافظات  اأكرب  وهي   ، ال�ضعودية 
الريا�س م�ضاحة و�ضكاناً وهي املحافظة الرديفة 
اأحد  و  )الريا�س(  للبالد  ال�ضيا�ضية  للعا�ضمة 

الروافد االأ�ضا�ضية لالأمن الغذائي باململكة. 

 المــوقــــع :  حمافظة اخلرج :

تقع اخلرج فـي اجلنوب ال�ضرقي من مدينة الريا�س )70كم( على خط العر�س:  24.1667و خط الطول: 47.5000 وترتفع عن م�ضتوى �ضطح البحر 1360 قدم، و يحدها من 
ال�ضرق املنطقة ال�ضرقية و من الغرب حمافظة احلريق و من اجلنوب حمافظة االأفالج و من ال�ضمال الريا�س ، و تبلغ م�ضاحتها حوايل  20.000 كلم2 و يبلغ عدد �ضكانها اأكرث 

من 600 األف ن�ضمة مبا فـي ذلك املدن والقرى واملراكز التابعة لها وعددها خم�ضون مركزا وقرية. 
ومدينة ال�ضيح )اخلرج �ضابقاً( اأهم مدن املحافظة، ومركزها الرئي�ضي، ويتبع حمافظة اخلرج عدد من املراكز هي : مركز الدمل ،مركز نعجان ، مركز اإلىمامة، مركز ال�ضلمية 
،مركز الهياثم ، مركز ال�ضبيعة ، مركز احلزم ، مركز العني ، مركز ماوان ، مركز النا�ضفة، مركز الرفـيعة ، مركز البديعة ، مركز الربة ، مركز الرفايع ، مركز البدع القدمي ، 

مركز البدع اجلديد ،مركز مقبولة ، مركز الو�ضيطى ، مركز ال�ضكرة، مركز �ضميح ، حي ال�ضهباء ،ال�ضديده ، التو�ضحيه ،الرغيب ، الفـيحاء ، العزيزه .

تسمية الخرج: 

اخلرج فـي اللغة : هو الوادي الذي ال منفذ له، وهذا ي�ضدق على هذه املحافظة حيث اإن االأودية التي ت�ضب فـيها تتجه �ضرقاً فـي رو�ضة ال�ضهباء وحتجزها رمال الدهناء واخلرج 
معناه : الغلة مما يخرج من االأر�س .

 والت�ضمية باخلرج قدمية منذ اأيام جدي�س وط�ضم )العرب البائدة( حيث وردت فـي اأبيات �ضعرائهم مثل اأ�ضعد اأبي كرب االأو�ضط و عبيد بن االأبر�س.
واإلى جانب ذلك اأطلقت العرب على هذه املحافظة ا�ضم )جو( وين�ضب اإلى اخل�ضرمة اأو اخل�ضارم فـيقال »جو اخل�ضارم«. قال االأع�ضى بن قي�س: 

اَنُف عن جو اليمامة ناقتي        وما عمدت من اأهلـه ل�ضوائكا جَتَ
فلما اأتـــت اآطـــــــام جــــو واأهلــــــه         اأناخت واألقت رحلـــها بفنائكـا

لذا فهذه املحافظة ت�ضمى بـ )جو اإلىمامة( و )اخلرج( اإال اأنها ا�ضتهرت باخلرج .

الـمـــنــــــــــاخ : 

مناخ اخلرج �ضحراوي جاف حار �ضيفا، بارد جاف �ضتاًء ، ويتح�ضن اجلو ليال منت�ضف �ضهر �ضبتمرب حتى ي�ضتد الربد فـي �ضهري دي�ضمرب و يناير ومتو�ضط درجة احلرارة 
العظمى فـي ال�ضتاء 18 و ال�ضغرى 7 ، ومتو�ضط درجة احلرارة العظمى فـي ال�ضيف  48وال�ضغرى 31، ودرجة الرطوبة الن�ضبية العظمي 76% وال�ضغرى 12%، وترتاوح االأمطار 

ال�ضتوية ما بني 50-25ملم وفـي اأحيان نادرة ت�ضل اإلى 500ملم. 

GMT + 3،0 :)املنطقة الزمنية للخرج )التوقيت العاملي

المعالم األثرية والسياحية : 

دلت االأبحاث االأثرية على اأن حمافظة اخلرج اأحاطت بها اأماكن كانت م�ضكناً وم�ضتقراً لقبائل من الع�ضور احلجرية وحتى الع�ضور احلديثة ومن اأبرز املواقع االأثرية ما يلي:   
ق�ضر امللك عبدالعزيز )ق�ضر م�ضرف(: 

يقع هذا الق�ضر عند مدخل مدينة ال�ضيح وهو من معامل اخلرج مت بناوؤه �ضنة 1359هـ يتكون من خم�س وحدات متماثلة من حيث الت�ضميم ومواد البناء وعدد الطوابق ويبلغ 
طول وحدة ) 30مرتاً( وكان امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل - ي�ضتقبل اأهايل  اخلرج فـيه. 
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ق�ضر اأبو جفان: 
يقع �ضمال �ضرق اخلرج ويبعد عن مدينة ال�ضيح )80كم( �ضرقاً بني فـي عهد امللك عبدالعزيز رحمه اهلل �ضنة 1366هـ وكان الغر�س من بنائه اأن يكون ا�ضرتاحة للقادم من 

املنطقة ال�ضرقية وا�ضرتاحة للحجاج. 

برج كوت اجلهل فـي ال�ضلمية: 
يقع �ضرق بلدة ال�ضلمية املوجودة اليوم  وهو فـي اجلهة الغربية من بقايا �ضور ق�ضر ال�ضلمية فـي موقعها االأول ويبلغ ارتفاع هذا الربج 28م وهو خمروطي ال�ضكل وقد عرث 

على قطع فخارية �ضمن بناء الربج. 

عيون اخلرج: 
تعد العيون التي توجد مبحافظة اخلرج فـي ال�ضابق من اأهم م�ضادر املياه وهي عبارة عن بحريات مك�ضوفة ممتلئة باملياه و ت�ضتخدم فـي ري املزارع املحيطة بها ومن اأهمها 
)عني ال�ضلع، وعني �ضمحة وعني اأم خي�ضة وتقع فـي اجلنوب الغربي من ال�ضيح تبعد حوايل  10كم وهي مكونة من الكهوف الكار�ضتية املنخف�ضة ، وعني فرزان و تقع جنوب 
غرب ال�ضلمية وهي عبارة عن قناة طولها 4 كيلومرتات مبنية باحلجارة املبطنة باملالط اإ�شافة اإلى اأعمدة داخلية كل 10 اأمتار والقناطر التي تعرت�ضها وترتفع مرتاً ون�ضف 
املرت عن �ضطحها وجد بالقرب من منبع العني الكثري من الفخار الذي يرجع اإلى الع�ضر االإ�ضالمي املبكر وكانت على �ضكل جرار ، عني فرجان وتقع جنوب العذار وغرب زميقة 

بالدمل، وعني خف�س دغرة وتبعد نحو  40كم ( وبالرغم من خلوها االآن من املياه ولكنها تعترب من االآثار املهمة واجلاذبة لل�ضياحة. 

اآثــــار مــــاوان: 
تقع ماوان غرب الدمل ويوجد بها بقايا قالع وحت�ضينات منت�ضرة فوق �ضال�ضل اجلبلية اجلنوبية ال�ضمالية املوجودة فـي ماوان وفـي اجلزء ال�ضمايل  من املوقع قلعة مدعمة 

باأبراج ن�ضف دائرية حتتوي هذه االأبراج وكذلك ال�ضور على الكثري من الفتحات اجلانبية. 

املدافن االأثرية )املقابر الركامية(: 
تقع فـي اجلزء الغربي من مدينة ال�ضيح على طريق الدمل وتنت�ضر فوق القمم العالية يبلغ عددها حوايل  500 مدفن ومتتد حوايل  500كم. 

بلدة اليمامة : 
الع�ضر  واأوائل  امليالد(  قبل  الثالث  )االألف  االإ�ضالم  قبل  ما  اإلى  تاريخها  يرجع  م�ضتوطنة قدمية  وهو جزء من  اليمامة  بلدة  �ضرق  �ضمال  )الينه(  ي�ضمى  اأثري  بها موقع 

االإ�ضالمي )القرن اخلام�س الهجري(، وبها موقع اآخر على طريق حر�س ميثل اأي�ضا م�ضتوطنه قدمية يرجع تاريخها اإلى األف �ضنة قبل امليالد. 

بلدة ال�ضلمية: 
ت�ضم مواقع اأثرية ومدافن يرجع تاريخها اإلى الع�ضر االإ�ضالمي » ت�ضمى م�ضريفة «

راأ�س الـكــلــــب: 
وهو موقع جنوب غرب الدمل ، ويروى اأن زرقاء اليمامة راأت من فوقه جي�س )ط�ضم( القادم ملحاربة قبيلة جدي�س فـي القرن اخلام�س قبل امليالد. 

برج مياه اخلرج : 
يعترب واحد من اأجمل اأبراج املياه فـي العامل وهو من املعامل البارزة فـي املحافظة وهو االأول على م�ضتوى اململكة العربية ال�ضعودية ، اأن�ضاأ خلزن املياه وتوزيعها وجاء اإن�ضاوؤه فـي 
العام 1406هـ اآية من اجلمال والروعة و�ضيد على اأح�ضن م�ضتوى ، يبلغ ارتفاعه الكلي 104اأمتار و�ضعة تخزينية للمياه 800 مرت مكعب وتكاليف  اإن�ضائه االإجمالية اأكرث من 94 

مليون ويتكون من التايل : 
الدور حتت االأر�ضي: يحتوي على مكاتب االإدارة ومكاتب الفنيني واملطبخ الرئي�ضي ومدخل اخلدمات امل�ضاندة. 

الدور االأر�ضي: ويحتوي على غرفة التوليد الرئي�ضية واملدخل الرئي�ضي ومدخل الزوار واخلدمات وبه �ضالة للعر�س واملحا�ضرات و�ضالة غرف الت�ضويق وكافترييا. 
الدور العلوي: دور املطل على ارتفاع 51 مرتاً عن �ضطح االأر�س ويحتوي على كافترييا وم�ضاحة ا�ضرتاحات ومطل ي�ضرف على املبنى. 

دور املطعم الدوار: على ارتفاع �ضتني مرتاً عن �ضطح االأر�س وبه �ضاالت جلو�س لكبار الزوار و�ضاحات الطعام مب�ضتويني تطل وت�ضرف على املدينة يت�ضع لعدد 400 �ضخ�س ويدور 
هذا الدور على املدينة دورة كاملة كل 90 دقيقة ويحتوي على املطبخ وغرف اخلدمات.

 الدور امليكانيكي: يقع على ارتفاع 64 مرتاً ويحتوي على املعدات امليكانيكية ومعدات التربيد والربج يعمل بطريقة احلا�ضب االآيل ويحتوي على غرفة الرتكيز الرئي�ضية االآلية. 
حديقة الربج : تقع على م�ضاحة 41.000 م2 يتو�ضطها الربج.
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األهميـــة االقتصاديــــة :

تقع حمافظة اخلرج فـي موقع اأعطاها اأهمية كبرية من ناحيتني:

مير  الذي  اجلنوب  طريق  عن  اليمن  هي  دول  اأربع  اإلى  طرق  مفرتق  على  تقع  اأنها  االأولى:   
باالأفالج ووادي الدوا�ضر ومنطقة ع�ضري واالأمارات وقطر وعمان عن طريق حر�س.

الثانية: اأنها تتميز بكرثة املياه وخ�ضوبة الرتبة حيث تعترب ملتقى كثري من االأودية، ففـي غرب 
هذه  من  وتنزل  املياه  لتق�ضيم  خطاً  تعترب  وهذه  )العار�س(  طويق  جبال  تقع  اخلرج  حمافظة 
اجلبال االأودية الكثرية وت�ضب فـيها الروافد املتعددة ومن هذه االأودية وادي حنيفة الذي ياأتي 
اإلى اخلرج ثم وادي ن�شاح ووادي بلجان ووادي العني ووادي ال�شوط ووادي  من �شمال الريا�ش 
ماوان وثيالن ومتري وبرك ووادي الثليماء ووادي العقيمي قادماً من جنوب اخلرج وجميع هذه 
االأودية ت�ضب فـي وادي ال�ضهباء. كما حتت�ضن اخلرج العديد من املن�ضاآت االقت�ضادية واحلكومية 
الع�ضكرية  امل�ضانع  تعترب  التي  احلربية  لل�ضناعات  العامة  املوؤ�ض�ضة  م�ضانع  اأبرزها  من  الهامة 
الوحيدة فـي اخلليج العربي ، و قاعدة االأمري �ضلطان اجلوية التي تعترب واحدة من اأكرب القواعد 
اجلوية فـي العامل ، كما ت�ضم قاعدة االإمدادات والتموين الرئي�ضية للجي�س ال�ضعودي واالإدارة 
لوزارة  التابعة  املختلفة  الع�ضكرية  القطاعات  فروع  من  العديد  و  واملدخرات  لالأ�ضلحة  العامة 
الدفاع. تتمتع اخلرج بع�س اخل�ضو�ضيات ملا متتلكه من مزايا ومقومات حيث تعد من املناطق 
وموقعها  الطبيعية  املوارد  توفر  بحكم  لال�ضتثمار  اجلاذبة  االقت�ضادية  املقومات  بكل  الغنية 
قوية  اقت�ضادية  كيانات  وخللق  لال�ضتثمار  ناجحا  مناخا  توفر  ال�ضكانية  والكثافة  اجلغرافـي 
اأن تكون رافدا من روافد تنويع م�ضادر الدخل و داعم الناجت الوطني  وفاعلة و متينة ويتوقع 

واملحلي وخلق فر�س وظيفـية للقوى الب�ضرية . 

اأن�ضئت جامعة �ضلمان بن عبدالعزيز » جامعة اخلرج �ضابقاً » ا�ضتناًدا اإلى االأمر ال�ضامي الكرمي رقم 7305 / م ب بتاريخ 1430/9/3هـ وت�ضم اجلامعة الكليات اجلامعية 
املوجودة فـي خم�س حمافظات من حمافظات منطقة الريا�س هي: اخلرج وحوطة بني متيم واالأفالج وال�ضليل ووادي الدوا�ضر.

وقد ت�ضرفت اجلامعة ومن�ضوبيها حني �ضدر االأمر ال�ضامي الكرمي رقم 88354 وتاريخ 1432/10/21هـ  باعتماد ا�ضمها اجلديد » جامعة �ضلمان بن عبدالعزيز ».
ت�ضم اجلامعة اإحدى وع�ضرين كلية طبية وهند�ضية وعلمية ونظرية.. تنت�ضر فـي خم�س حمافظات ويدر�س بها اأكرث من  28.000األف طالب وطالبة.

جامعة �ضلمان بن عبدالعزيز
 احللم الذي حتقق
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الخرج – الدلم

الكليات التابعة :

اإدارة االأعــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.

هند�ضة وعلــوم احلا�ضـــــب.

الـــــــهــــــــــنـــــــــــــــد �ضــــــــــــــــــــــــــــــــة.

العلوم الطبية التطبيقية.

الـــــــــطـــــــــــــــــب.

طب االأ�ضنـان.

ال�ضــيـــــدلــــــة

العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية.

الـمـجـتــــمــــع.

الـتــــــــــربيـــــــــة )طالبــــــــــــات(.

الرتبية بالدمل )طالبات(.

الربنامج املوحد – ال�ضنة التح�ضريية.

معلومات عن حمافظة حوطة بني متيم: 
تقع حمـــافظـــــة حـــــوطة بني متيم جنوب غرب الريا�س وتقع على الطريق الرئي�ضي الذي يربط جنوب اململكة بو�ضطها وت�ضتهر املحافظة بالزراعة والتجـــــارة وال�ضــنــــاعـــــة .

 وهي االآن تابعة اإدارياً ملنطقة الريا�س . وم�ضنفة كمحافظة ) اأ ( . وم�ضاحتها  7350كم مربع . وعدد �ضكانها 35979 ن�ضمة تقريباً . 
 

المـوقـــــع :

تقع حمافظة حوطة بني متيم جنوب منطقة الريا�س بـ 160كم اأي فـي املنطقة اجلنوبية الإقليم جند بني دائرة عر�س )27 ،22( مع خط طول )46 ،47(، وتقع و�ضط اأودية 
و�ضعاب منخف�ضة، حتيط بها اجلبال من جميع اجلهات وعلى �ضكل خلجان �ضحراوية كثرية ال�ضعاب واالأودية مما جعل تربة اأر�ضها خ�ضبة غنية باملواد الع�ضوية، وتتبع اإدارياً 
منطقة الريا�س ويحدها من ال�ضمال اخلرج، ومن جهة اجلنوب االأفالج، ومن جهة ال�ضرق البيا�س، ومن جهة الغرب نعام واحلريق . وكانت ت�ضمى �ضابقاً بعدة ت�ضميات منها 

املجازة وبريك والفرع.
 

المراكز التابعة للمحافظة :

يتبع حمافظة حوطة بني متيم ثمانية مراكز هي: 

مركز القبابنةمركز احلــلــــــوة 

مركز م�ضدةمركز القـــــــويع

مركز اآل بريكمركز العطيان

مركز احليانية مركز الفر�ضة

المــنـــــــاخ :

ي�ضود املناخ فـيها املناخ القاري، ففـي ال�ضيف ترتفع درجة احلرارة، وفـي ال�ضتاء ت�ضتد الربودة، اأما بالن�ضبة لالأمطار فقليلة جداً.

 المحيط والبيئة :

ا�ضتهرت حوطة بني متيم بزراعة النخيل واإنتاجه بكميات كبرية كتمر اخلال�س ونبت ال�ضيف وال�ضفري وال�ضري واخل�ضري وغريها كثري، وي�ضدر للمناطق املجاورة لها 
وهو مرغوب لدى اجلميع ملا يتميز به من نقاوة وحالوة، واإلى جانب الزراعة جند اأن اأهايل  احلوطة ميار�ضون احلرف االأخرى والتي لها عالقة بالزراعة كالرعي وتربية 

االإبل واملا�ضية خا�ضة فـي االأرياف. كما يوجد بها حممية الوعول البيئية فـيها العديد من احليوانات كالغزالن والوعول ، كما يوجد باملحافظة اإ�ضافة لذلك اآبار البرتول 
باملحافظة . 

GMT + املنطقة الزمنية حلوطة بني متيم )التوقيت العاملي(: 3،0 

حــــوطـــــــة بنــــــي متيــــــــم:
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حمافظة �ضعودية تابعة ملنطقة الريا�س. تقع االأفالج على بعد اأكرث من 300 كم عن العا�ضمة ال�ضعودية الريا�س، وتتاألف من جمموعة من القرى الزراعية الواقعة على 
جبل طويق )جبل العار�س �ضابقاً( ابتداًء من �ضفحه ال�ضرقي وحتى حافته الغربية. اأهم قرى االإقليم ليلى )و هي عا�ضمة املحافظة(، ومن قراها االأخرى رفاع وال�ضيح 

والرو�ضه ،اخلرفه، ال�ضغو، االحمر، الغيل، �ضتاره، حرا�ضه، وا�ضط، العمار، البديع ،مروان، �ضويدان، العجلية مركز تابع لالأفالج ،الهدار، وهي اآخر حدود االأفالج غرباً. 
ويبلغ عدد �ضكان املحافظة حالياً  حوايل  60 األفاً.

الكليات التابعة:

- العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية.
- املجتمع.

يقع مركز املحافظة )مدينة ال�ضليل( على ملتقى عدة م�ضاييل فـيتخلل املدينة جمرى م�ضيلها الكبري باجتاه اجلنوب. وتنبت فـي اأطرافه العديد من االأ�ضجار الربية اإال اأن 
اأكرثها اأ�ضجار ال�ضلم )�ضليل ال�ضلم( وب�ضبب ذلك جاءت ت�ضمية ال�ضليل.

وكان اأبرز مقومات اال�ضتيطان وفرة املياه وتو�ضط املكان وكرثة االأ�ضجار وتنوعها فا�ضتوطن ال�ضابقون تلك املواقع وا�ضتغلوا بالزراعة والرعي و�ضكلوا حا�ضرة من حوا�ضر جند 
املهمة.

 
وتقع حمافظة ال�ضليل فـي اجلزء اجلنوبي ال�ضرقي ملنطقة الريا�س على ارتفاع 600م ومناخها قاري �ضديد احلرارة �ضيفاً وبارد �ضتاًء، وتقع عند خطي طول  25-24وخطي 

عر�س 20-28 وت�ضرف على منطقة كبرية من الربع اخلايل.
 

وهي �ضمن املحافظات اجلنوبية ملنطقة الريا�س ويربطها مع الريا�س خط مزدوج مروراً باالأفالج. وتبعد عن مدينة الريا�س حوايل  540 كيلو مرتاً، ويحدها من ال�ضمال 
حمافظة االأفالج ومن اجلنوب منطقة جنران ومن ال�ضرق املنطقة ال�ضرقية.

الكليات التابعة :

- اإدارة االأعمال.
- العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية.

- الرتبية.

االأفـــــــــــــــــــــــــــــالج :

ال�ضـــلــــيــــــــــــــــــــل :

معلومات عن حمافظة وادي الدوا�ضر:
حمافظة وادي الدوا�ضر مب�ضماها احلايل  كانت كبقية املحافظات مب�ضمى اإمارة وقد اأن�ضئت فـي عهد امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه فـي عام 1329هـ. وقد مرت هذه املحافظة 
مبراحل تطويرية و�ضملتها نه�ضة عمرانية وتعليمية وزراعية و�ضحية وتوفرت بها عدد من املرافق احلكومية وفروع جميع الوزارات والهيئات والقطاعات االأمنية كما اأنه 
يوجد بها عدد من املرافق اخلدمية اخلا�ضة والعامة وذلك لتواكب النه�ضة العامة وتخدم الوطن واملجتمع وترقى به اإلى امل�ضتوى االأعلى لتنال ما حتتاجه من اخلدمات 
اأكرب حمافظات منطقة الريا�س من حيث امل�ضاحة وال�ضكان وتقع جنوب العا�ضمة  وت�ضاير مواكب النه�ضة بطرق علمية �ضحيحة ، حيث تعد حمافظة وادي الدوا�ضر من 
ال�ضليل  ال�ضرق حمافظة  ال�ضمال حمافظة القويعية ومن  ، يحدها من  األف ن�ضمه تقريباً  اأكرث من50000 كم2 وعدد �ضكانها 150  الريا�س بحوايل  650كم وتبلغ م�ضاحتها 
وحمافظة االأفالج ومن اجلنوب منطقة جنران ومن الغرب منطقة ع�ضري ومنطقة مكة املكرمة وت�ضكل موقعاً له اأهميته فـي خارطة مملكتنا احلبيبة لتنمو وتاأخذ و�ضعها 

الالئق بها فـي بالدنا فهي كبرية بتاريخها واأ�ضالتها و�ضموخها . 

سبــب التسميــــة :

�ضمي بالوادي كونه اأحد االأودية اجلارية باجلزيرة العربية قدمياً ون�ضب اإلى اأهلة و�ضكانه اأبناء قبيلة الدوا�ضر ف�ضمي بوادي الدوا�ضر.
والدوا�ضر مفردها دو�ضري و » دو�ضر «

اأ�ضماء وادي الدوا�ضر فـي التاريخ :
كان وادي الدوا�ضر يعرف با�ضم :

· العــــقـــيــــــــــــــق
· وعقيق بني ُعقيل

· وعقيق مترة
ومن املعروف اأن العقيق فـي اللغة العربية هو الوادي الذي يعق �ضيله االأر�س اأي يحفرها .

واأول ما يخطر ببال من ي�ضمع بوادي الدوا�ضر ومل يره يظنه وادياً بني جبلني ت�ضقه ال�ضيول كما هو فـي تعريف الوادي جغرافـياً ، بينما الواقع هو خالف ذلك متاماً.. فهو 
اأر�س منب�ضطة حتفه الرمال الذهبية .. وحتيط به املزارع اخل�ضراء واملناطق الرعوية من جميع اجلهات فـي لوحة مطرزة باأجمل مكونات الطبيعة . 

الكليات التابعة :

العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية.

وادي الـــدوا�ضـــــــــــــر:
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المـنــــــــــاخ :

مناخ وادي الدوا�ضر مناخاً قارياً » �ضحراوياً » حار �ضيفاً بارد �ضتاءاً حيث ت�ضل درجة احلرارة فـي ف�ضل ال�ضيف اإلى اأكرث من 45 درجة مئوية وفـي ف�ضل ال�ضتاء ت�ضل درجة 
احلرارة ال�ضغرى اإلى اأقل من 5 درجات مئوية .

  GMT + املنطقة الزمنية لوادي الدوا�ضر )التوقيت العاملي(: 3،0 

محميات الصيد :

كانت ربوع وادي الدوا�ضر مرتعاً لل�ضيد من الظباء والغزالن واالأرانب والنعام اإلى وقت لي�س بالبعيد ، واليوم  هناك اثنتني من اأكرب املحميات فـي اململكة هي حممية عروق بني 
معار�س بالربع اخلايل على �ضفاف وادي الدوا�ضر من ال�ضرق انطلقت فـيها قطعان ال�ضيد من الوعول والغزالن والطيور وبقيت نباتاتها الطبيعية خم�ضرة تتجدد مع هطول 

االأمطار كما هو احلال فـي حممية جمامع اله�ضب فـي �ضمال وادي الدوا�ضر حيث مت احلفاظ على جميع عنا�ضرها الطبيعية . 

التجمعات السكانية :

بلغ عدد املراكز التابعة ملحافظة وادي الدوا�ضر35  مركزاً فـيما تزيد التجمعات ال�ضكانية عن  150ما بني مدينة وهجرة وقرية اأخذت ن�ضيبها من التطور احلديث والنماء 
كغريها من مناطق وحمافظات اململكة .

الكليات التابعة :

- االآداب والعلوم.
- الهند�ضة.

- العلوم الطبية التطبيقية.
- التــــربية .

- املجتمع – فرع االأفــــــالج.

عــــــــن اجلـامعـــــــــــة ....

تعمل اجلامعة على تاأهيل اخلريجني القادرين على املناف�ضة وذلك من خالل توفـري التعليم الذي يتفق مع املعايري العاملية فـي بيئة اأكادميية بحثية ذات موارد ب�ضرية متميزة 
و�ضراكة جمتمعية فاعلة ونظام اإدارية داعم.

شعار الجامعة:

معاين واإيحاءات ال�ضعار ...

�ضلمان :
اال�ضم الر�ضمي للجامعة �ضلمان بن عبدالعزيز

وهو العن�ضر الرئي�ضي لفكرة ال�ضعار

البناء : 
للتعبري عن اأن جامعة �ضلمان �ضرح علمي �ضامخ ومتنامي

ذو الباب املفتوح ال�ضتقبال طلبة وطالبات العلم عرب مراحل التعليم املتدرجة للو�ضول اإلى اأعلى قمة.
الكتاب :

رمز العلم والبتكار ليوحي بن�شاط اجلامعة واأهدافها.
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الرؤية والرسالة واألهداف :

خطوات الجامعة نحو التميز:

· االتفاقيات العلمية          · التطور االأكادميي        · البحــــــث الــــعــلــمي
· بــــــــراءات االخرتاع          · الـجــوائــــز العاملية         · التطور االإعالمي.

الروؤية : 
جامعة متميزة فـي التعليم وال�ضراكة املجتمعية.

الر�ضالة :
 تعمل اجلامعة على تاأهيل اخلريجني القادرين على املناف�ضة ، وذلك من خالل توفـري التعليم الذي 
و�ضراكة جمتمعية  متميزة،  ب�ضرية  موارد  ذات  بحثية  اأكادميية  بيئة  فـي  العاملية،  املعايري  مع  يتفق 

فاعلة، ونظام اإداري داعم.

االأهداف :
مت حتديد ع�ضرة اأهداف اإ�ضرتاتيجية رئي�ضة، تعك�س خال�ضة درا�ضات ت�ضخي�س الو�ضع 

الراهن واملقارنات املرجعية وهذه االأهداف االإ�ضرتاتيجية هي:

)1( رعــــــــــايــــة الطـــــــــالب وتــطــــويـــــر قــــدراتهــــم.                        )2( ا�ضتقطاب اأعـ�ضـــاء هيــــئة التدري�س املتمــيزين واملـحافـــظة عليهـــــم .
)3( تطوير التعليم وتوفـري بيئة تعلم جــــــاذبــــــــة.                       )4( التطوير امل�ضتمر وتعزيز تطبيقـات اجلـــودة .

)5( خدمة اخلريجني والتفاعل مع �ضوق العـمل.                       )6( ا�ضتكمال تاأ�ضي�س البنية التحتية للدرا�ضات العليا والبحث العلمي.
)7( ا�ضتكمال تاأ�ضي�س البنية التحتيــة للجامعـــة.                        )8( بنـــــــــــاء �ضراكة فــــاعــــلـــــــة حملــــياً وعــــــامليــــاً.
)9( تـــنمـــية الـمـــوارد املالية  الذاتية للجامعة.                           )10( تطـــــــــــــــوير نظــــــــــــــــــــــــــام اإداري داعــــــــــــــــــم. 

الهيكل التنظيمي للجامعة :
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الكليات التابعة للجامعة :خارطة الوصول إلى الجامعة

العمادات المساندة :

1. عمادة ال�ضنة التح�ضريية
2. عمادة البحـــــــــــث العلمـــــي
3. عمادة التـــــــــطـــــــــويــــــــــــــــــــر
4. عمادة اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة
5. عمادة الدرا�ضات العليـــــــا
6.عمادة القبول والت�ضجـيل

7.عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
8.عمادة �ضــوؤون الـطـــــــــالب 

9.عمادة تقنية املعلومـــــــــــــات والتعليـــم عــــن بعــــــد
01.عمادة �ضئون املكتبـــــــــات

11-عمادة خدمة املجتمــــــــــع والتعليــــــــــم امل�ضــــــتمر

1.الطب الب�ضري باخلرج

2.طب االأ�ضنان باخلـــــــرج

3.ال�ضيــــــــــدلة بالـــــخـــــرج

4.العلوم الطبية التطبيقية باخلرج )طالب وطالبات(.

5.الهنـــــــد�ضة بـــاخلـــــــرج

6.هند�ضة وعلوم احلا�ضب باخلرج

7.كلية املجتمــــــــــــــــــــــــــع بــالــــخـــــــــرج

8.كلية اإدارة االأعمــــــــــــــــــال باخلرج

9.كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية باخلرج )طالب وطالبات(

10.كلية ال�ضنــــــــة التحــــ�ضــيـــــريــــــــــة

11.كلية الرتبية باخلرج )طالبات(

12.كلية التـربية بالــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــم

13.كلية اإدارة االأعـمــــــــــــــــال بحـــــــــــوطة بنـــــــــــي تــــمــيـــــــــــــم

14.كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية بحوطة بني متيم

15.كلية املجـــتمــــع باالأفــــــــــــــــــــــــــــالج

16.كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية باالأفالج )طالب وطالبات(

17.كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية بال�ضليل )طالب وطالبات(

18.كلية العلوم الطبيـــــة التطبيقيـــــة بـــــوادي الدوا�ضر )طالبات(

19.كلية االآداب والعلــــــوم بــــــــوادي الـــــدوا�ضـــــــر )طالب وطالبات(

20.كلية التـــــــــربـــيــــــــة للبــــــنـــــــــات بــــــــوادي الـــــــد وا�ضـــــــــر

21.كلية الهــــــنـــــــــــد�ضـــــــــة بـــــــــــــــــــوادي الــــــــدوا�ضــــــــــــــــــــــــــــــــر.
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عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني:

اأن�ضئت عمادة �ضئون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني باجلامعة مبوجب االأمر ال�ضامي الكرمي رقم 7808/م ب وتاريخ 1431/11/12 هـ · ، وذلك ملا متثله من دور مهم ورئي�س 
فـي اجلامعة يتمحور فـي عن�ضرين مهمني ، هما: اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفون ، اللذان يعدان املحرك الرئي�س والفعال للعملية التعليمية واالإدارية ، حتى حتقق اجلامعة 
ما تطمح اإليه  من متيز فـي التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع، فهي ت�ضعى جاهدة للقيام مب�ضوؤولياتها على جميع املحاور، من ا�ضتقطاب للمتميزين من اأع�ضاء هيئة 
التدري�س واملوظفـني اإلى ت�ضهيل كافة االإجراءات االإدارية واملالية  واخلدمية اخلا�ضة بهم، واإلى تقدمي الدورات التدريبية واالبتعاث وح�ضور املوؤمترات والندوات ، �ضواًء اأكان 

داخلياً اأو خارجياً ؛ لرفع م�ضتوى كفاءة االأداء وتطوير املهارة لديهم .

· هذه العمادة تعمل منذ قيام اجلامعة مبوجب االأمر ال�ضامي الكرمي رقم 7305/م ب وتاريخ 1430/9/3 هـ  ولكن بدون م�ضمى العمادة .

الـــرؤيــــــة :
لو�ضول  �ضماناً  مثايل   ب�ضكل  باجلامعة  واالإن�ضانية  والتعليمية  الوظيفـية  احلياة  تدعم  ومبدعة  متطورة  عمل  بيئة  توفـري 

اخلدمة وجودتها لكافة من�ضوبي ومن�ضوبات اجلامعة .

الرسالـــــة :
نعمل فـي العمادة على ا�ضتقطاب اأف�ضل الكوادر والكفاءات املتميزة وحتفـيزها وتطويرها فـي جمال املعرفة والقدرات االإدارية ، 
وخلق منظومة متميزة على م�ضتوى رفـيع من االأداء ؛ لت�ضهيل اإجراءات العمل واإجنازها اأواًل باأول وبدرجة عالية  من االإتقان 

واالإبداع متمثلني فـي ذلك قيمنا و اأخالقنا االإ�ضالمية الرا�ضخة .  

األهــــداف : 
1.ا�ضتقطاب الكفاءات والكوادر املتميزة من اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني والعمل على حتفـيزها واملحافظة عليها من الت�ضرب 

واالنتقال.
2.ت�ضهيل االإجراءات االإدارية واملالية  واخلدمية جلميع من�ضوبي اجلامعة.

3.تطوير املهارة ورفع كفاءة االأداء من خالل تقدمي الدورات التدريبيــــــة واملوؤمتــرات والنــــدوات واالبتعــــــــــاث �ضــواء اأكـــان داخــليـــاً 
اأو خارجياً.

4.احلر�س على توعية جميع من�ضوبي اجلامعة، وتعريفهم بجميع اللوائــــح واالأنظــمة والقوانــني التي تــخ�س جميع االأعمال التي يوؤدونهـــا.
5.توفـري بيئة عمل منا�ضبة الأع�ضاء هيئـة التدريـــ�س واملوظفـني باجلامعة .
6.توثيق العالقة بني ع�ضو هيئــــة التــــــدري�س واملـــوظـــــف واإدارة اجلامعــــــة.

يتبع سعادة العميد كل من:
 

�ضعادة وكيل العمادة، وكيلة العمادة ، ويتبعه  االإدارات التالية :

1.   اإدارة اأع�ضاء هيئة التدريــ�س .

2.   اإدارة �ضـــــــــوؤون الـمــوظفـــيـــــن .
3.   اإدارة مركز املعلومات الوظيفية.

4.   اإدارة تنمية املوارد الب�ضرية .

5.   اإدارة الــرواتـــــب والنـفــقـــات .
6.   اإدارة عالقات �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني .

7.   اإدارة التطويــــــر واجلـــــــودة.
8.   اإدارة التدقيق واملراجعة الداخليـــــة .

9.     الـــــــــق�ضـــــــــم الن�ضـــائـــــــــــي.

الـقـيــــم : 

اإبــداع: 
 نوؤمن باأن كاًل منا لدية القدرة على 

االإبداع ونعمل من اأجل  ذلك .

اإتقــان: 
اهلل  النبي �ضلى  لقول  امتثااًل  به  نوؤمن   
عمل  اإذا  يحب  اهلل  اإن   « و�ضلم:  عليه 
، ونعمل على   » اأن يتقنه  اأحدكــــم  عماًل 
حتقيق مفهوم ) املهارة العالية والدقة ( .

اإجنــاز:  
اليـــــوم   عمــــــل  نوؤجــــــل  باأال  نـــــوؤمــــــن 

اإلــــى الغــــــد.

اأخالق: 
 نوؤمن باأن االأخالق هي اأ�ضا�س التعامل، 
حممد  النبي  وقدوتنا  املعاملة،  والدين 
تعالى:{ قال   ، و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  
واإنك لعلى خلق عظيم } » القلــــم:4«

اأربعة األفات
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الهيكل التنظيمي: 

 رقم الهاتف اجلهة

2300/2311�ــــــــــــضــــــــــــكــــــــــــرتــــــــــــاريــــــــــــة مــــــــــكــــــــــتــــــــــب الــــــــعــــــــمــــــــيــــــــد

2331�ــــــــــــضــــــــــــكــــــــــــرتــــــــــــاريــــــــــــة مــــــــــكــــــــــتــــــــــب الــــــــــوكــــــــــيــــــــــل

ـــــــــب الــــــــوكــــــــيــــــــلــــــــة 1171/1172�ـــــــــــضـــــــــــكـــــــــــرتـــــــــــاريـــــــــــة مـــــــــكـــــــــت

2332مــديــر �ـــضـــوؤون اأعــ�ــضــاء هــيــئــة الــتــدريــ�ــس واملــوظــفــني

ــــــــــــوظــــــــــــفــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــوؤون امل 2340مــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر �ـــــــــــــــــــــــــض

2380مــــــــــــــــديــــــــــــــــر الـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــويـــــــــــــر واجلــــــــــــــــــــــــــــــــودة

ــــــاء هــــيــــئــــة الــــتــــدريــــ�ــــس 2320مــــــديــــــر �ــــــــضــــــــوؤون اأعــــــ�ــــــض

2350مــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــــــــــات

ــــــــــر تــــــنــــــمــــــيــــــة املــــــــــــــــــــــــــــوارد الــــــبــــــ�ــــــضــــــريــــــة 2390مــــــــــدي

2360مــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز املـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــومـــــــــــــات

2370مــــــــــــــديــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــرواتـــــــــــــــــــــــب والــــــــــنــــــــــفــــــــــقــــــــــات

مقر العمادة :

املدينة اجلامعية، اإدارة اجلامعة -  )الدور االأر�ضي + الدور االأول(. 

العمادة من الداخل هواتف االتصال بالعمادة :

لالتصال من خارج الجامعة :

من داخل املحافظة :  588 متبوعــاً برقـــــم اجلهـــــة .

من خارج املحافظة :  588 011 متبوعاً برقم اجلهة .
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الـنـفــقــــــات :

نفقات التعليم الأبناء اأع�ضاء هيئة التدري�س :
تتحمل اجلامعة نفقات التعليم الأبناء اأع�ضاء هيئة التدري�س املتعاقدين غري الناطقني باللغة العربية وكذلك اأبناء املتعاقدين العرب الدار�ضني مبدار�س غري عربية وال يجيدون 

اللغة العربية كلغة ي�شتطيعون بها موا�شلة درا�شتهم احلكومية وذلك وفقا لل�شروط التالية :
1-اأن يتعذر قبولهم فـي املدار�س احلكومية .

2-اأال يقل عمر اأي منهم عن �ضت �ضنوات وال يتجاوز ثماين ع�ضرة �ضنة .
3-اأن يكون تعليمهم داخل اململكة بحيث ال ت�ضرف نفقات التعليم ملن يكون تعليمه خارج اململكة.

4-اأال يتجاوز عدد من يدفع لهم اأربعة اأبناء ،واأال تتجاوز النفقات االإجمالية خم�ضة وع�ضرين األف ريال فـي ال�ضنة الدرا�ضية الواحدة .

احلد االأق�ضى لنفقات التعليم  االأبناء           
5000 ريالاالبن االأول
5000 ريالاالبن الثاين
5000 ريالاالبن الثالث
5000 ريالاالبن الرابع

نفقات امل�ضاركة فـي املوؤمترات العلمية :
وفق التنظيمات فـي اجلامعة ، فقد تقرر ال�شماح لأع�شاء هيئة التدري�ش غري ال�شعوديني امل�شاركة فـي املوؤمترات العلمية مرة واحدة فـي ال�شنة وفقا لل�شروط التالية :

1-موافقة جمل�س الق�ضم والكلية .
2-اأن يكون ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد قد اأم�ضي �ضنة فـي اجلامعة و�ضيجدد عقده لل�ضنة القادمة، وحا�ضل على تقدير امتياز فـي تقرير االأداء الوظيفـي خالل ال�ضنوات 

ال�ضابقة .
3-اأن ي�ضارك ع�ضو هيئة التدري�س املتعاقد بورقة علمية مقبولة، واأن تكون امل�ضاركة با�ضم اجلامعة واأن يكون املوؤمتر دوليا وحمكماً .

الراتب والبدالت :

اأع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين واملعيدين ومدر�ضي اللغات :
يح�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على راتب �ضهري يتم حتديده باالتفاق بني الطرفـني وفقاً لالئحة توظيف غري ال�ضعوديني باجلامعات ال�ضعودية ، ويحت�ضب له بدل خربة عن 

ال�ضنوات التي ق�ضاها املتعاقد فـي التدري�س وبحد اأق�ضي خم�س �ضنوات وفقا ملا يلي : 
كما ي�ضرف للمتعاقدين بدل نقل وبدل �ضكن وبدل تاأثيث كالتايل  :

الـمهند�ضـــون :
يح�ضل املهند�ضون على راتب اأ�ضا�ضي �ضهري يتم حتديده باالتفاق بني الطرفـني ، ويبداأ الراتب االأ�ضا�ضي فـي اجلامعة من  2900ريال للمهند�ضني احلا�ضلني على بكالوريو�س 

هند�ضة  3400  ريال للحا�ضلني على ماج�ضتري هند�ضة ،  4100ريال للحا�ضلني على دكتوراه فـي الهند�ضة . 
اإ�ضافة اإلى الراتب االأ�ضا�ضي يحت�ضب بدل خربة عن ال�ضنوات التي ح�ضلها املهند�س وبحد اأق�ضى خم�س �ضنوات وفقا ملا يلي : احلا�ضلني على دكتوراه فـي الهند�ضة  300ريال عن 

كل �ضنة ، احلا�ضلني على ماج�ضتري فـي الهند�ضة 150 ريال واأخريا البكالوريو�س 130 ريال عن كل �ضنة .
كما ي�ضرف للمتعاقدين بدل نقل ، بدل نقل وبدل تاأثيث كالتايل  

بــدل النقـــل :   400ريال �ضهريا لكل املتعاقدين احلا�ضلني على درجة الدكتوراه اأو املاج�ضتري فـي الهند�ضة ، بينما ي�ضرف 350 ريال �ضهريا للبكالوريو�س .
بدل ال�ضكن :   راتب ثالثة اأ�ضهر علي اأن ال يقل عن 8000 ريال وال يزيد عن  15000ريال .

الواجــــــبــــــــات :

يجب اأن يت�ضف ع�ضو هيئة التدري�س بال�ضفات التالية: 
1- االأمانة واخللق القومي، واأن يلتزم باالأنظمة والتعليمات وقواعد ال�ضلوك واالآداب . واأن يرتفع عن كل ما هو خمل ب�ضرف الوظيفة واحلر�س على املظهر العام وال�ضكن فـي 

موقع يتنا�ضب ومركزه.
2- متابعة ما ي�ضتجد فـي جمال تخ�ض�ضه واأن ي�ضهم من خالل ن�ضاطه العلمي فـي تطور تخ�ض�ضه .

3- اأن ينقل لطالبه اأحدث ما تو�ضل عليه العلم فـي جمال تخ�ض�ضه ، ويثري فـيهم حب العلم واملعرفة والتفكري العلمي ال�ضليم . 
4- اأن ي�ضارك بفاعلية فـي اأعمال جمل�س الق�ضم وفـي غريه من املجال�س واللجان التي يكون ع�ضوا فـيها على م�ضتوي الق�ضم والكلية واجلامعة ، كما ي�ضارك بفعالية  فـي اأن�ضطة 

الق�ضم والكلية واجلامعة فـي خدمة املجتمع )االأن�ضطة الال�ضفـية (.
5- اأن يتفرغ لعمله فـي اجلامعة ، وال يجوز له العمل خارج اجلامعة اإال بعد اأخذ موافقة م�ضبقة وفق االأنظمة واللوائح.

االأطــــبــــــــــاء :
يح�ضل االأطباء على راتب اأ�ضا�ضي �ضهري يتم حتديده باالتفاق بني الطرفـني ، ويبداأ الراتب االأ�ضا�ضي فـي اجلامعة من 4000 ريال لالأطباء احلا�ضلني على بكالوريو�س 
طب 4300 ريال للحا�ضلني على بكالوريو�س طب + دبلوم ملدة ال تقل عن �ضنة ،  4600  ريال للحا�ضلني على ماج�ضتري طب اأو ما يعادله ، 5500 ريال للحا�ضلني على دكتوراه 

فـي الطب اأو ما يعادلها . 
اإ�ضافة اإلى الراتب االأ�ضا�ضي يحت�ضب بدل خربة عن ال�ضنوات التي ح�ضل عليها الطبيب وبحد اأق�ضي خم�س �ضنوات وفقا ملا يلي : 

حلا�ضلني على دكتوراه فـي الطب  400 ريال عن كل �ضنة ،      احلا�ضلني على ماج�ضتري فـي الطب 250 ريال،
البكالوريو�س + دبلوم ملدة ال تقل عن �ضنة 220 ريال ، واأخريا البكالوريو�س 200 ريال عن كل �ضنة .

كما ي�ضرف للمتعاقدين بدل نقل ، بدل �ضكن وبدل تاأثيث كالتايل  :
بــدل النقـــل :  500  ريال �ضهريا لكل املتعاقدين احلا�ضلني علي درجة الدكتوراه فـي الطب اأو ما يعادلها ، بينما ي�ضرف 400 ريال �ضهريا للماج�ضتري والبكالوريو�س . 

بدل ال�ضكن : راتب ثالثة اأ�ضهر وبحد اأق�ضي 25000.

بـــــدل النقــــــل : 600 ريـــال �ضهريــــا للمتعـــاقديـــــن بدرجــــــة اأ�ضتـــــاذ ،اأ�ضتـــــاذ م�ضارك واأ�ضتاذ م�ضاعد ، بينما ي�ضرف 500 ريال �ضهريـــا للمحا�ضريـــن ومدر�ضــي اللغــة.

بــدل ال�ضكـــن : 25000 ريال للمتعاقدين بدرجة اأ�ضتاذ ، اأ�ضتاذ م�ضارك واأ�ضتاذ م�ضاعد ،بينما يح�ضل املحا�ضرون على 18000 ريال ومدر�ضو اللغة على 17000 ريال.
بدل التاأثيث : ن�ضبته 50% من بدل ال�ضكن ويح�ضل عليه املتعاقد مرة واحدة خالل فرتة تعاقده مع اجلامعة .
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النصاب التدريسي :

احلد االأعلى للن�ضاب التدري�ضيالرتبة العلمية
 10  وحدات تدري�ضيةاأ�ضــــتــــــاذ                      

12   وحــدة تدري�ضيــــة االأ�ضتاذ امل�ضــارك        

 14  وحـــدة تدري�ضيـــة االأ�ضتاذ الـم�ضاعد        
 16  وحــدة تدري�ضيــــة الـمحا�ضر
 16  وحـــدة تدري�ضيـــةالـمـعــــيــــــــد

18   وحــدة تدري�ضيــــةمـــــدر�س اللغــــــــة

أواَل: التعيـيـــن 

1-ي�شرتط للتعيني على رتبــة اأ�شتـــاذ م�شاعـــد:
 احل�ضول على درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها من جامعة �ضعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها ، وملجل�س اجلامعة 

اإ�شافة �شروط اأخرى مثل ال�شن واللياقة املهنية .
2- ي�شرتط للتعيني على رتبة اأ�شتاذ م�شارك :

احل�ضول على درجة الدكتوراه من جامعة �ضعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها . • 
خربة اأكادميية من اأحدى اجلامعات املعرتف بها.• 
ع�ضوية هيئة التدري�س باجلامعة اأو اجلامعات االأخرى املعرتف بها ال تقل عن اأربع �ضنوات بعد التعيني على رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد. • 
اأن تكون قد متت ترقيته علميا اإلى رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك من جامعة �ضعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها • 

3-ي�شتـــــرط للتعــيـــيـــن على رتــبــــة اأ�شـــتـــاذ : 
احل�ضول على درجة الدكتوراه من جامعة �ضعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها .• 
خربة فـي ع�ضوية هيئة التدري�س باجلامعة اأو جامعة اأخرى معرتف بها ، ال تقل عن ثماين �ضنوات، منها اأربع �ضنوات على االأقل اأ�ضتاذا  م�ضاركا ً.• 
ال يرتتب على و�ضول راتب االأ�ضتاذ اإلى الدرجة االأخرية من �ضلم رواتب اأع�ضاء هيئة التدري�س عدم منحه العالوة الدورية ال�ضنوية بل ي�ضتمر منحه العالوة وال ينطبق • 

ذلك اإال علي رتبة اأ�ضتاذ فقط .

بع�س االأنظمة املهمة :

بع�س االأنظمة املهمة – اأع�ضاء هيئة التدري�س ال�ضعوديني: 

ثانيًا: الترقيات

1. ي�شرتط للتقدم للرتقية من رتبة اأ�شتاذ م�شاعد اإلى رتبة اأ�شتاذ م�شارك : 
خدمة ال تقل عن اأربع �ضنوات فـي رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد فـي جامعة �ضعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها ، على اأال تقل مدة اخلدمة فـي اجلامعات ال�ضعودية عن �ضنة واحدة . • 
ا�ضتيفاء احلد االأدنى من االإنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقا الأحكام املادة الثانية والثالثني من هذه الالئحة . • 
اأن يكون ما تقدم به من اإنتاج علمي  قد ن�ضر اأو قبل للن�ضر اأثناء �ضغله رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد.   • 

2. ي�شرتط للتقدم للرتقية من رتبة اأ�شتاذ م�شارك اإلى رتبة اأ�شتاذ  :
خدمة ال تقل عن اأربع �ضنوات فـي رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك فـي جامعة �ضعودية اأو جامعة اأخرى معرتف بها ، على اأال تقل مدة اخلدمة فـي اجلامعات ال�ضعودية عن �ضنة واحدة . • 
ا�ضتيفاء احلد االأدنى من االإنتاج العلمي املطلوب للرتقية وفقا الأحكام املادة الثالثة والثالثني من هذه الالئحة• 
اأن يكون ما تقدم به من اإنتاج علمي  قد ن�ضر اأو قبل للن�ضر اأثناء �ضغله رتبة اأ�ضتاذ م�ضارك.• 

3. يتم تقومي جهود ع�ضو هيئة التدري�س املتقدم للرتقية على اأ�ضا�س )100( مائة نقطة مق�ضمة على النحو التايل  : 
60 �ضتـون نقطــــــة لالإنتـــــاج العلمـي . •
25خم�س وع�ضرون نقطة للتدري�س . •
15 خم�س ع�ضر نقطة خلدمة اجلامعة واملجتمع .  •

وي�ضع جمل�س اجلامعة معايري وتقومي امل�ضاركة فـي خدمة اجلامعة واملجتمع بناء على تو�ضية من املجل�س العلمي .
4 .وتتم ترقية ع�ضو هيئة التدري�س علميا من تاريخ �ضدور قرار املجل�س العلمي بذلك ، اأما ترقيته وظيفـيا فتعترب من تاريخ �ضدور القرار التنفـيذي اإذا توافرت وظيفة �ضاغرة 

ميكن الرتقية عليها .

ثالثا: الساعات الزائدة

يتم احت�ضاب مبلغ 150 ريال لل�ضاعات الزائدة عن الن�ضاب التدري�ضي الذي �ضبق ذكره فـي اجلدول ال�ضابق جلميع اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن فـي حكمهم )�ضعودي/غري �ضعودي( 
بعد موافقة جمل�س الكلية واللجنة الدائمة للتعاون .

رابعــًا: اإلجـــازات 

تعترب العطلة ال�ضيفـية لع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر واملعيد ومدر�س اللغة مبثابة االإجازة ال�ضنوية ويحدد جمل�س اجلامعة مواعيد عودة اأع�ضاء هيئة التدري�س على اأال تبداأ 
العطلة ال�ضيفـية اإال بعد انتهاء اأعمال االختبارات واإعالن النتائج .

خامسًا: إجازة التفرغ العلمــي

يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ضية من جمل�س الكلية والق�ضم املخت�ضني واملجل�س العلمي اأن يح�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على اإجازة تفرغ عملي ملدة عام درا�ضي 
بعد م�ضي ثالث �ضنوات من تعيينه اأو متتعه باإجازة تفرغ علمي �ضابقا على اأال يوؤثر ذلك على �ضري العملية التعليمية ، وال حتت�ضب مدة االإعارة �ضمن املدة املطلوبة . وي�ضع 

جمل�س اجلامعة القواعد املنظمة الإجازة التفرغ العلمي بناء على اقرتاح املجل�س العلمي .
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سادسًا: حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسيـة 

يجوز لع�ضو هيئة التدري�س ح�ضور املوؤمترات والندوات داخل اململكة اأو خارجها وفق ال�ضوابط االآتية : 
اأن تكون هناك عالقة بني مو�ضوع املوؤمتر اأو الندوة وتخ�ض�س ع�ضو هيئة التدري�س اأو م�ضئوليات عمله الفعلية . • 
تكون امل�ضاركة فـي املوؤمترات والندوات التي تعقد داخل اململكة بناء على تو�ضية من جمل�ضي الق�ضم والكلية املخت�ضني وموافقـــة مديــر اجلامعــة اأو املجل�س العلمــي.• 
تكون امل�ضاركة فـي املوؤمترات والندوات التي تعقد خارج اململكة مبوافقة رئي�س جمل�س اجلامعة بناء على تو�ضية من جمل�ضي الق�ضم والكلية وتاأييد مدير اجلامعة .• 
ي�ضع جمل�س اجلامعة القواعد التنظيمية واالإجرائية حل�ضور املوؤمترات والندوات بناء على تو�ضية من املجل�س العلمي .• 
يقدم امل�ضارك فـي املوؤمتر اأو الندوة تقريرا عن ذلك للجامعة • 

ويجوز اأن ال ت�ضرف تذكرة �ضفر وبدل انتداب لع�ضو هيئة التدري�س امل�ضارك فـي املوؤمتر اأو الندوة ويجوز االقت�ضار على �ضرف التذاكر فقط اأو االإذن باحل�ضور دون التزام 
مايل  .

سابعًا: النـدب واإلعــارة 

يجوز ندب ع�ضو هيئة التدري�س ومن فـي حكمه للعمل لدي اجلهات احلكومية بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ضية جمل�ضي الق�ضم والكلية املخت�ضني،وتتحمل اجلامعة 
راتبه وبدل النقل ال�ضهري ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك ويجوز اإعارة خدمات ع�ضو هيئة التدري�س ومن فـي حكمهم بقرار من جمل�س اجلامعة بناًء على تو�ضية جمل�ضي 

الق�ضم والكلية املخت�ضني كما يجوز ملجل�س اجلامعة اإلغاء قرار االإعادة قبل انتهاء املدة .

ثامنًا: االتصال العلمــي 

يجوز بقرار من جمل�س اجلامعة بناًء على تو�ضية املجل�س العلمي وتو�ضية جمل�ضي الق�ضم والكلية املخت�ضني اإيفاد ع�ضو هيئة التدري�س فـي مهمة علمية خارج مقر اجلامعة 
ملدة ال تزيد عن اأربعة اأ�ضهر ، ويجوز فـي حال ال�ضرورة مدها اإلى �ضنة ويعامل املوفد معاملة املنتدب اإن مل تزد املدة عن �ضهر فاإن زادت املدة عن ذلك فـيعامل معاملة املوظف 

املبتعث  للتدريب فـي اخلارج .

تاسعـًا: النقــــل

يجوز نقل ع�ضو هيئة التدري�س ومن حكمه فـي نطاق تخ�ض�ضه العلمي من ق�ضم اإلى اآخر داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير اجلامعة  بناء على تو�ضية من املجل�س العلمي 
وجمل�س الكلية وجمل�ضي الق�ضمني املخت�ضني.

كما يجوز نقل ع�ضو هيئة التدري�س ومن فـي حكمه من كلية اإلى اأخرى فـي اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة بناء على تو�ضية من املجل�س العلمي وجمل�ضي الق�ضم والكلية 
املنقول منهما وجمل�ضي الق�ضم والكلية املنقول اإليها  .

ويجوز بقرار من جمل�س اجلامعة بناء على تو�ضية جمل�س الق�ضم وجمل�س الكلية املخت�ضني املوافقة على نقل ع�ضو هيئة التدري�س ومن حكمه اإلى وظيفة خارج اجلامعة .

الحادي عشر: الرواتـب والعـالوة السنويـــة 

�ضلم رواتب اأع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين واملعيدين باجلامعات
املعتمد باالأمر الكرمي رقم )4097/م ب ( وتاريخ 1432/6/25 هـ اعتباراً من 1432/6/25 هـ

الوظيفة
العالوة الدرجات

ال�ضنوية 123456789101112131415

665070657480789583108725914095559970103851080011215116301204512460415مـــعـــيـــــــــــد

876592759785102951080511315118251233512845133551386514375148851539515905510حمـــا�ضــــر

127651333513905144751504515615161851675517325178951846519035196052017520745570اأ�ضتاذ م�ضاعد

160801674517410180751874019405200702073521400220652273023395240602472525390665اأ�ضتاذ م�ضارك

184201915519890206252136022095228302356524300250352577026505272402797528710735اأ�ضـــــتــــــــــــاذ

عاشرًا: إنهـاء الخدمــة 

تنتهي خدمة ع�ضو هيئة التدري�س باأحد االأ�ضباب االآتية :
. • اال�ضتـــقــالـــــــــــة 

 . التقاعد  نظام  ح�ضب  النظامية  ال�ضن  بلوغ  قبل  التقاعد  على  االإحالة  • طلب 
الوظيفـــة.  • اإلغـاء 
. ال�ضحي  • العجز 

. النقل  قرار  تنفـيذ  عدم  اأو  م�ضروع  عذر  بغري  • الغياب 
. تاأديبية  الأ�ضباب  • الف�ضل 

. الوزراء  جملــــ�س  مـــــن  بقــــرار  اأو  ملكـــي  باأمر  • الف�ضل 
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بع�س االأنظمة املهمة – اأع�ضاء هيئة التدري�س غري ال�ضعوديني: 

1- ي�شرتط فـي املتعاقد اأن يكون : 
لالأ�ضاتذة  �ضنوات  ع�ضر  حدود  فـي  للعمر  االأعلى  احلد  جتاوز  اجلامعـــة  لـمجلـــ�س  ويجوز  ميالديـــة  �ضنة  ال�ضتيــــن  يتجـــاوز  ومل  �ضنــة  ع�ضرين  العمر  من  اأكمل  قد   •

واالأ�ضاتذة الـم�ضاركيـن وخمـــ�س �ضنـــوات لـالأ�ضتــــاذة الـم�ضــاعــديــــن وذلــــك بنــــاء علــــى تو�ضيــــة جهـــــة عملهـــم .
اجلامعـــــــة.  بهـــا  تعتــــرف  طبية  جهة  من  �ضادرة  حديثة  �ضحية  �ضهـــادة  مبوجب   ، للخدمـــة  �ضحيا  • الئقا 

. واالأخـــــــالق  الــ�ضــيــــرة  • ح�ضــــــن 
 . للوظيفــة  الـمطلوبة  الـمـوؤهالت  على  • حائزا 
 . باململكة  اأخري  جهة  مع  بعقد  مرتبط  • غري 

 . اجلامعة  فـي  للعمل  • متفرغا 

2- تبداأ مدة العقد اعتبارا من اليوم  الذي يغادر فـيه املتعاقد موطنه متوجها اإلى مقر عمله فـي اململكة باأق�ضر طريق على اأال تزيد املدة بني مغادرة املوطن ومبا�ضرة العمل 
على ثالثة اأيام وال ت�ضبق املوعد املحدد من قبل اجلامعة لبداية العقد ، اأو من اليوم  الذي يتقدم فـيه املتعاقد ملبا�ضرة العمل وفقا لتعليمات اجلامعة اإذا كان مقيما فـي البلد 

الــــذي تــوجــــــد فـيـــه الوظيــفـــــــة  ووقــــــع فـيــــه العقــد .

3- بعد اإقرار اجلامعة ترقية ع�ضو هيئة التدري�س والتي متت من خارج اجلامعة من درجة علمية  اإلى درجة علمية اأعلى ويجوز اأن يعطى عند جتديد عقده بداية راتب الدرجة 
املرقي اإليها  ، فاإذا كان راتبه قبل الرتقية يزيد اأو يت�ضاوى مع بداية راتب الدرجة املرقى اإليها  جاز اأن يعطي الراتب الذي كان يتقا�ضاه فـي درجته ال�ضابقة ثم مينح العالوة 

ال�ضنوية من الدرجة املرقي اإليها  عند جتديد عقده . 

4- يجوز ملجل�س اجلامعة زيادة الرواتب املحددة وفق جداول الرواتب بن�ضبة ال تتجاوز 50% من الراتب امل�ضتحق ملن يتم التعاقد معه من اأوربا اأو اأمريكا اأو اأية بلدان متقدمة 
فــــي م�ضــتـــواهــــــــا يحــددهــــــــــا جملــــــــــ�س الـجــامـــعـــــــــة . 

5- يجوز ملجل�س اجلامعة التعاقد مع ذوي التخ�ض�ضات النادرة اأو ذوي ال�ضمعة العلمية اأو اخلربة اأو املهارة العالية اأو املوؤهالت املمتازة املكت�ضبة باإحدى اجلامعات امل�ضهورة من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن فـي حكمهم وكذا االأطباء بزيادة ال تتجاوز ن�ضبة 100% من الراتب امل�ضتحق . ولرئي�س جمل�س اجلامعة باالتفاق مع رئي�س الديوان العام للخدمة 

املدنية تطبيق اأحكام هذه الفقرة على الفئات االأخرى .

6- يجوز التعاقد مع ذوي اخلربة اأو ال�شمعة العلمية املتميزة للعمل كاأع�شاء هيئة تدري�ش بالتجاوز عن ال�شروط العلمية املحددة بقواعد التوظيف مبوافقة جمل�ش اجلامعة 
بنـــــــاء علـــــــى تــــو�ضــيـــــــــة مـــــن الـمـجلـــــــــ�س الـعــلـــمـــــــــي .

7- يعطي املتعاقد من اأع�ضاء هيئة التدري�س ومدر�ضي اللغات واملحا�ضرين واملعيدين الذي �ضبقت له خدمة فـي التدري�س اجلامعي بعد ح�ضوله على املوؤهل اأو اللقب العلمي 
عالوات �ضنوية طبقا جلداول  الرواتب الواردة فـي اجلدول التايل :

بدل ال�ضكنبدل النقلالعالوة ال�ضنويةنهاية املربوطاأول املربوطالوظيفة

91001360050060025000االأ�ضــــــــتــــــــــــــــــــــاذ

72501130045060025000االأ�ضتاذ امل�ضارك        

5600920040060025000االأ�ضتاذ امل�ضاعـد

4080680035050017000مـــــــدر�س لـــغـــــــة

3400665035050018000الـمـــحـــــا�ضــــــــــــر

2700540030050014000مـــــــعـــــــــيـــــــــــــــــــــد
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8- يجوز احت�ضاب اخلربات الأع�ضاء هيئة التدري�س ومدر�ضي اللغات واملحا�ضرين واملعيدين فـي غري التدري�س اجلامعي اإذا كانت فـي جمال التخ�ض�س وبعد 
احل�ضول على املوؤهل العلمي الذي مت التعاقد معه على اأ�ضا�ضه بواقع �ضنة لكل �ضنتني وذلك الأغرا�س التوظيف ، كما يجوز احت�ضابها الأغرا�س الرتقية العلمية 

بقرار من املجل�س العلمي بناء على تو�ضية جمل�س الكلية املعنية . 

فـي  الدورة  وحتت�ضب  موؤهل  اأخر  على  احل�ضول  بعد  واملعيدين  اللغات  ومدر�ضي  واملحا�ضرين  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  لغري  التعاقد  عند  اخلربة  حتت�ضب   -9
التخ�ش�ش التي تتم بعد هذا املوؤهل بقدر مدتها ، ول يجمع بني مدة الدورة ومدة اخلدمة فـي اآن واحد ،  وي�شرتط فـي اخلربة اأو املوؤهل اأن ي�شدرا من جهة 

تقتنع بها اجلامعة . 

10- توؤمن اجلامعة للمتعاقد ولعائلته عند اإح�شارهم لغر�ش الإقامة تذاكر �شفر فـي حدود اأربعة اأ�شخا�ش فقط مبا فـي ذلك تذكرة املتعاقد نف�شه )ب�شرط اأن 
تقيم عائلته معه مدة 6 اأ�ضهر باململكة( ،وت�ضتحق تذاكر ال�ضفر �ضواء �ضافروا ب�ضحبة املتعاقد اأم �ضافروا فرادى وفق االآتي :- 

مرة حيث القدوم من موطنه اإلى اململكة فـي بداية التعاقد ما مل يكن مقيما باململكة عند التعاقد . • 
من اململكة اإلى موطنه ذهابا واإيابا مرة كل �ضنة اأثناء مدة التعاقد عندما يرخ�س له باإجازة عادية ، وكذلك من كان تعاقده داخليا وم�ضت �ضنتان على • 

تعاقده ، ما مل يكن مقيما فـي اململكة عند التعاقد . 
من اململكة اإلى موطنه فـي نهاية العقد عند مغادرته نهائيا ، وي�ضتثني من ذلك من كان مقيما باململكة عند التعاقد وكانت مدة خدمته اأقل من �ضنتني ، اأو • 

من نقلت كفالته اإلى جهة اأخرى داخل اململكة وفقا للتعليمات املنظمة لذلك . 
اإذا كان اأي من املراأة وحمرمها متعاقدا مع جهة حكومية اأخرى ت�ضرف التذاكر من اجلهة التي ت�ضرف بدل ال�ضكن .• 
ي�ضقط حق املرافق اأو املرافقة فـي تذاكر العودة اإلى بلده عند تنازل اجلامعة عــــن كفالتـــه اإلى جهــــة غيــــر حكوميـــــــة .• 
تكون تذاكر ال�ضفر امل�ضار اإليها اأعاله على درجة االأفق اإذا كان املتعاقد برتبة اأ�ضتاذ وعلى الدرجة ال�ضياحية املخف�ضة ملن �ضواه .• 
للمتعاقد اأن ي�ضتبدل تذاكر ال�ضفر امل�ضتحقة له من اململكة اإلى مواطنه بتذاكر �ضفر اإلى اأي بلد اآخر بدون اأن تتحمل اجلامعة اأي تكاليف  اإ�ضافـية وفـي • 

حدود اأنظمة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية . 

11-  توؤمن اجلامعة ال�ضكن للمتعاقد اأو تدفع له بدل �ضكن �ضنوي وفق ما ورد فـي جدول الرواتب ال�ضابق .
ويجوز دفع هذا البدل مقدما فـي بداية مدة العقد ثم فـي بداية كل �ضنة من �ضنوات التجديد وي�ضرف ملن مدة عقده اأقل من �ضنة بن�ضبة مدة عقده اإلى ال�ضنة 
وفـي حالة التعاقد مع امراأة وحمرمها ي�ضرف بدل �ضكن واحد ل�ضاحب البدل االأعلى منهما، وي�ضري هذا احلكم اإذا كان احدهما متعاقد مع جهة غري اجلامعة 

حكومية اأو غري حكومية وال ي�ضرف بدل �ضكن للمتعاقدة املتزوجة من �ضعودي مقيم فـي اململكة .

12-  ما مل توؤمن اجلامعة ال�ضكن للمتعاقد امل�ضتجد من اأع�ضاء هيئة التدري�س و من فـي حكمهم فـي اأول عقد له مع اجلامعة بدل تاأثيث مقداره 50 % من بدل 
ال�ضكن فـي ال�ضنة و ي�ضرف بدل تاأثيث مرة واحدة طوال مدة التعاقد مع اجلامعة . و يعترب فـي حكم امل�ضتجد لهذا الغر�س فقط من م�ضى على انقطاعه عن 

العمل بجهة حكومية باململكة �ضنتان على االأقل و تعاقد مع اجلامعة من جديد ما مل ي�ضبق �ضرفه له .

13-  فـي حال التعاقد مع امراأة و حمرمها فال يجمـع بني بدلـــي التاأثيــــــث لهمــــا بل يكتفـي ببــــدل تاأثيــــث واحــــد ل�ضاحــــــــــب البــــــــــدل االأعلـــــى .
14- ال ي�ضتحق املتعاقد املحرم اأو املتعاقدة ذات املحرم عند التعاقد مع اجلامعة بدل تاأثيث اإذا كان االأخر يعمل باجلامعة اأو بجهة اأخرى باململكة .

15- اإذا كان املتعاقد عمل فـي اأي جهة اأخرى اأو كان حمرماً ملن قد عملت اأو العك�س داخل اململكة قبل تعاقده مع اجلامعة فال ي�ضتحق بدل التاأثيث ما مل يكن 
قد م�ضى على مغادرته اململكة مدة ال تقل عن عامني و مل ي�ضبق �ضرف مثل هذا البدل له من جهته ال�ضابقة . 

16- اإذا كان العقد اأقل من �ضنة ي�ضرف بدل التاأثيث بن�ضبة مدة العقد لل�ضنة وي�ضرف املتبقي من بدل التاأثيث عند جتديد العقد ملدة اأخرى ال تقل مع مدة 
العقد ال�ضابق عن �ضنة . 

17-  اإذا اأكمل املتعاقد �ضنتني فـي خدمة اجلامعة ا�ضتحق مكافاأة نهاية خدمة بواقع ن�ضف راتب �ضهر عن كل �ضنة فاإذا اأكمل ع�ضو هيئة التدري�س و املحا�ضر و 
املعيد و الفني و من فـي حكمهم ممن لهم عالقة بالتدري�س خم�س �ضنوات فـي خدمة اجلامعة ا�ضتحق مكافاأة خدمة بواقع راتب �ضهر عن كل �ضنة من ال�ضنوات 
و اخلدمة و بحد اأعلى مائة األف ريال اأو ما ا�ضتحقه فعاًل وفقاً لالئحة ال�ضابقة اأيهما اأكرث، ت�ضرف عند نهاية اخلدمة و حتت�ضب على اأ�ضا�س اأخر راتب يتقا�ضاه 
املتعاقد عند ال�ضرف وال ي�ضتحق هذه املكافاأة اإال عن ال�ضنوات الكاملة و مدة اخلدمة االإجمالية املت�ضلة و ي�ضرف ملن �ضواهم من املتعاقدين مكافاأة نهاية خدمة 
بواقع ن�ضف راتب �ضهر عن كل �ضنه و بحد اأعلى خم�ضني األف ريال اأو ما ا�ضتحقه فعاًل وفقاً لالئحة ال�ضابقة اأيهما اأكرث. ويعد فـي حكم من اأم�ضى ال�ضنتني من 
كانت مدة خدمته )22( �ضهراً كما يعد فـي حكم من اأم�ضى خم�س �ضنوات من كانت مدة خدمته )58( �ضهراً، ويجوز زيادة مكافاأة نهاية اخلدمة بحد اأق�ضى)%100( 
بناء على تو�ضية جمل�س الكلية اأو اجلهة املخت�ضة و تاأييد جمل�س اجلامعة و موافقة جمل�س التعليم العايل على اأال تتجاوز املكافاأة فـي جميع االأحوال احلدود 

الق�ضوى الواردة فـي هذه املادة . 

18-  ي�ضتفـيد املتعاقد و اأفراد عائلته طيلة مدة العقد من اخلدمات الطبية العامة و املتاحة باململكة .وملجل�س اجلامعة فـي حاالت ال�ضرورة الق�ضوى اأن يقرر 
غري ذلك . 

19-  ي�ضتحق املتعاقد باالإ�ضافة اإلى عطلة نهاية االأ�ضبوع و العيدين و اإجازة اليوم  الوطني اإجازًة �ضنوية براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها )60( يوماً 
لع�ضو هيئة التدري�س و من فـي حكمه و)45( يوم ملن �ضواهم ، و ت�ضتحق االإجازة عن جزء من ال�ضنة مبا يتنا�ضب مع ذلك ،ويعترب فـي حكم امل�ضتحق لالإجازة كاملة 

من بداأ عقده خالل �ضهر واحد من تاريخ بدء العقود باجلامعة ،وملجل�س اجلامعة تعديل فرتة االإجازة ال�ضنوية وفقاً ملتطلبات التقومي الدرا�ضي . 
و يجوز اأن تقل مدة االإجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب بني الطرفـني، وللجامعة احلق فـي حتديد بداية االإجازة ونهايتها، وال ي�ضتحق عند مدة االإعارة و 

االإجازة اال�ضتثنائية و الغياب .

20-  للجامعة منح املتعاقد اإجازة ا�ضطرارية ال يتجاوز جمموعها ع�ضرة اأيام فـي ال�ضنة الواحدة مبرتب كامل و تخ�ضم من اإجازته ال�ضنوية وال ي�ضتحق عنها 
تذاكر �ضفر . 

21-  الواجبات و امل�ضئوليات : يخ�ضع املتعاقد فـيما ين�س عليه فـي هذه الالئحة للواجبات و امل�ضئوليات التي تن�س عليها لوائح اجلامعة و ما مل يرد فـيه نـــ�س 
فـي هذه اللوائح تطبق ب�ضاأنها االأحكام الواردة فـي نظام اخلدمة املدنية و لوائحه التنفـيذية . 

22- يخ�ضع املتعاقد بالن�ضبة اإلى االأخطاء الوظيفـية التي يرتكبها اأثناء اخلدمة الإحكام تاأديب ال�ضعوديني فـي اجلامعة و ن�ضو�س هذه الالئحة .
23-  يلتزم املتعاقد باإتباع االأنظمة و اللوائح و التعليمات النافذة فـي اململكة و يجب عليه و على من يعولهم احرتام العادات و التقاليد الـمرعية فـي الـــمملكة و 

عدم امل�ضا�س بالدين اأو التدخل فـي ال�ضيا�ضة . 
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العايل  التعليم  العامة ملجل�س  التدري�س عن طريق زيارة موقع االأمانة  باأع�ضاء هيئة  التف�ضيلية و اخلا�ضة  اللوائح و االأنظمة  اإلى  لال�ضتزادة يرجى الرجوع 

االإلكرتوين:

http://hec.mohe.gov.sa

24-  االإلغاء و التجديد و االنتهاء : يجوز للجامعة ف�ضخ العقد دون اأية م�ضئولية ترتتب عليها اإذا مل يبا�ضر املتعاقد عمله خالل خم�ضة ع�ضر يوماً من املوعد 
الذي حتدده اجلـــــامـــعـــــــــة عنـــــــــد التعاقــــــــــد . 

25-  يتجدد العقد تلقائياً ما مل يخطر اأحد الطرفـني الطرف االآخر برغبته كتابة فـي اإنهاء العقد قبل انتهاء مدته ب�ضهرين على االأقل .
26-  ينتهي العقد قبل انتهاء مدته فـي احلاالت التالية :-

اال�ضتقالة.  • قبول 
. ال�ضعودية  اجلن�ضية  على  املتعاقد  • ح�ضول 

 . لها  اجلامعة  قبول  عدم  من  الرغم  على  اال�ضتقالة  على  • االإ�ضرار 
العقد  اإنهاء  اجلامعة  راأت  متى  متفرقة  يوماً  ثالثني  اأو  متوالية   يوماً  ع�ضر  خم�ضة  على  تزيد  ملدة  اجلامعة  تقبله  م�ضروع  عذر  دون  العمل  عن  • االنقطاع 

لهذا ال�ضبب و يعد املتعاقد فـي هذه احلالة فـي حكم امل�ضر على ف�ضخ العقد 
. ال�ضعوديني(  .)لغري  الوظيفة  • اإلغاء 
 . العمـــــــــــل  عـــــــــن  الدائـــــــــم  • العجـــــــــــــز 

. الكفاءة  • عدم 
 . الوظيفــــــي  االأداء  م�ضتـــوى  • انخفا�س 
 . اجلامعة  من  بقرار  التاأديبي  • الف�ضل 
 . العاــــــمـــــــة  الـم�ضلحـــــــة  • مقتـــــ�ضيــــــات 

االأمانة.  و  بال�ضرف  خملة  جرمية  فـي  اأو  �ضرعي  بحد  املتعاقد  على  • احلكم 
 . • الوفــــاة 

اإذا جتاوزت مدة املر�س مدة االإجازة املر�ضية املن�ضو�س عليها فـي املادة )37( و فـي هذه احلالة ت�ضرف للمتقاعد تذاكر العودة و ال ت�ضتعاد منه البدالت التي 
�ضرفت له.

عند وصولك إلى المطار :

عزيزي ع�ضو هيئة التدري�س ومن فـي حكمه امل�ضتجد ... عند و�ضولك �ضاملاً اإلى مطار امللك خالد الدويل بالريا�س 
ال�ضكنية  ال�ضقق  اأو  الفنادق  )اأحد  املوؤقت  االإقامة  مقر  اإلى  املطار  من  ليقلك  بانتظارك  اجلامعة  مندوب  �ضيكون 

املفرو�ضة(. و�ضتكون مدة االإقامة  ثالثة اأيام جمانية فقط . 
من  جمموعة  هناك  اجلامعة،  اإلى  التوجه  بعد  و  ال�ضفر،  عناء  من  اال�ضرتاحة  و  االإقامة  مقر  اإلى  الو�ضول  بعد 
االإجراءات التي يتوجب عليك القيام بها من اأجل ت�ضهيل و ت�ضريع عملية التعاقد و �ضرف البدالت امل�ضتحقة نظاماً. 

اإجراءات التعاقد : 
هيئة  اأع�ضاء  �ضوؤون  )اإدارة  واملوظفـني  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  �ضوؤون  بعمادة  التعاقد  ق�ضم  مراجعة  عليك  بدايًة 

التدري�س( )ومقرها : اإدارة اجلامعة - الدور االأول(  للح�ضول على النماذج اخلا�ضة بالتعاقد و تعبئتها من اأجل:
1 – ت�ضلـيــــــــم ال�ضهــــــادات الأخــــذ �ضــــــور منهــــــا .

2 – ت�ضليم النماذج التي مت تعبئتها فـي الكلية . 
3 – ا�ضتالم النماذج اخلا�ضة بالفح�س الطبي الالزمة ال�ضتخراج رخ�ضة االإقامة . 
4 – ا�ضتالم التعاريف الالزمة لالحتياجات العامة مثل ا�ضتئجار منزل و غريهــــا . 

توقيع العقد :

التوجه اإلى اأو االت�ضال بق�ضم التعاقد بعمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني )اإدارة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س( للتاأكد من جاهزية العقد للتوقيع و ذلك بعد ت�ضليم 
ال�ضهادات و مناذج الكلية لق�ضم التعاقد . 

إصدار إقامة جديدة : 

بعد ا�ضتالم مناذج الفح�س الطبي من ق�ضم التقاعد عليك التوجه اإلى امل�ضت�ضفى املعتمد من اجلامعة الإجراء الفحو�ضات الطبية املطلوبة.
وبعد احل�ضول على النتائج قم مبراجعة اإدارة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س بعمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني م�ضطحباً معك:

1 – نتيجة الفح�س الطبي 
2 – ثالث �ضور �ضخ�ضية لكل فرد من اأفراد العائلة 

3 – ت�ضديد ر�ضوم االإقامة )500( ريال عن طريق اأجهزة ال�ضرف االإلى عن املتعاقد و عن اأي من االأبناء ممن تزيد اأعمارهم عن ثماين ع�ضرة �ضنة .
ثم قم مبراجعة عالقات �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني بعمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س  واملوظفـني، اأو االت�ضال للتاأكد من �ضدور االإقامة ومن ثم ا�ضتالمها.

يجب على كل متعاقد اأن يقوم بت�ضليم جواز �ضفره للجهة التي يعمل بها. 

بـــدل التأثيث / بدل السكن :

قم بزيارة عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني بعد اأ�ضبوع من ت�ضليم ال�ضهادات و مناذج الكلية لق�ضم التعاقد ل�ضرف التاأثيث و بدل ال�ضكن امل�ضتحقني نظاماً .

اإجراءات حكومية وجامعية:
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البطاقة الجامعية :

عزيزي ع�ضو هيئة التدري�س بعد اأن حت�ضل على )االإقامة( توجه اإلى عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني ) اإدارة عالقات �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني( 
باجلامعة لتعبئة ا�ضتمارة طلب احل�ضول على بطاقة م�ضطحباً معك : 

1 – �ضورة االإقامة .                   2 – �ضورة �ضخ�ضية .             3 – �ضورة من قرار التعيني .

البريد اإللكتروني،والخدمات اإللكترونية ، والموقع الشخصي اإللكتروني :

للح�ضول على ح�ضاب للربيد اإلكرتوين واخلدمات االإلكرتونية ، اأو اإن�ضاء موقع اإلكرتوين. عليك تعبئة منوذج فتح ح�ضاب على ال�ضبكة و الذي ميكن احل�ضول عليه من موقع 
اجلامعة االإلكرتوين )عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد( ، اأو زيارة العمادة مبقر اجلامعة – الدور الثاين . 

توضيحات هامة :
: الو�ضول  1 – اإجراءات 

اأ – تتم ا�ضت�ضافتك و اأ�ضرتك باأحد الفنادق اأو ال�ضقق املفرو�ضة ملدة ثالثة اأيام جمانية ، وخالل هذه الفرتة ميكنك البحث عن م�ضكن منا�ضب .
ب – تتوجه فـي اأول يوم عمل من و�ضولك اإلى عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفـني )اإدارة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س( ال�ضتكمال اإجراءات التعاقد. 

ال�ضور  من  منا�ضب  عدد  توفر  ذلك  ويتطلب  ولعائلتك،  لك  االإقامة  ا�ضتخراج  اإجراءات  لتكملة  اجلوازات(  )مكتب  بالعمادة  العالقات  اإدارة  اإلى  توّجه  ذلك  – بعد  ج 
الفوتوغرافـية لك ولكل اأفراد عائلتك، وعمل ك�ضف طبي لك وجلميع اأفراد العائلة ملن جتاوز عمره 12 عام ، علماً باأن ر�ضوم ا�ضتخــــراج االإقامـــــة هي )500( ريال للفـــــرد.

د – ميكنك بعد ا�ضتخراج االإقامة فتح ح�ضاب باأحد البنوك، و فتح ملف فـي امل�ضت�ضفى اجلامعي، كما ميكنك اتخاذ اإجراءات ا�ضتخراج رخ�ضة قيادة ال�ضيارة، وكذلك طلب 
هاتف منزيل من ال�ضركة املعنية، وغري ذلك من اخلدمات االأخرى.

وال تن�ضى اإح�ضار االأوراق التالية:
االأوراق اخلا�ضة بال�ضفر و ال�ضهادات االأ�ضلية، كما يجب عليك اإح�ضار �ضهادات اخلربة االأ�ضلية مو�ضحاً فـيها تاريخ بداية و نهاية العمل و يجب اأن تكون كل االأوراق 

م�ضدقة من ال�ضفارة ال�ضعودية فـي بلدك .

2– املزايا و البدالت التي توفرها اجلامعة:
تقوم اجلامعة بدفع االآتي :- 

 راتــــــب �ضهــــــــري .                                                         • 
 بدل نقل �ضهــري .• 
 بدل �ضكن �ضنوي .                                                       • 
 بدل اأثاث »يدفع مرة واحدة« ، ما مل ي�ضبق �ضرفه.• 
 بـــــدل تذاكــــر �ضنويــــــة بحد اأق�ضـــــى اأربعـــــة تذاكـــــر.                                                  • 
 عالج �ضحي جماين فـي امل�ضت�ضفى اجلامعي، وكافة املركز ال�ضحية احلكومية.                     • 
 نفقات التعليم الأبناء اأع�ضاء هيئة التدريــ�س ومن ما مت بيانه �ضابقاً .• 

3 – املدة الزمنية للعمل فـي اجلامعة:
العقد �ضنوي .. ويجدد فـي نهاية كل عام ، ومن مقت�ضيات العمل ما مل يطلب ع�ضو هيئة التدري�س غري ذلك.

4 – اال�ضتقالة من العمل : 
ت�ضتطيع اال�ضتقالة بعد اإكمال فرتة العقد �ضنة ، ويجب اإخطار اجلامعة خطياً بعدم الرغبة فـي التجديد قبل �ضهرين من انتهاء العقد .

5 – ا�ضطحاب االأ�ضرة : 
ت�ضتطيع ا�ضطحاب اأ�ضرتك معك بال�ضعودية، عدا االأبناء فوق �ضن الثامنــــة ع�ضـــــــرة.

6 – توفـري اجلامعة لو�ضائل النقل اليومية  :
اجلامعة ال توفر و�ضائل نقل واإمنا تقوم بدفع بدل انتقال فـيما عدا �ضهري االإجازة. 

7 – تعليم االأبناء والبنات :
هناك مدار�س عامة تقوم بتدري�س اأطفالك جماناً ، وتقوم اجلامعة بتحمل نفقات الدرا�ضة فـي املدار�س العاملية _ التي تدر�س مناهجها باللغة االإجنليزية ، وكذلك فـي حال 

عدم القبول فـي املدار�س العامة .

8 – القرو�س :
ال تقوم اجلامعة بتقدمي اأي نوع من اأنواع القرو�س .

9 – اخلدمات الطبية :
لدى اجلامعة مركز للخدمات الطبية و كذلك م�ضت�ضفى تعليمي يقدمان خدمة نوعية �ضحية جمانية ملن�ضوبي اجلامعة .

10 – االإجازات التي يح�ضل عليها ع�ضو هيئة التدري�س ومن فـي حكمه فـي كل عام : 
1 – اإجازة �ضنوية قدرها �ضتون يوماً توؤخذ فـي ف�ضل ال�ضيـــف . 

2 – اإجازة نهاية االأ�ضبوع )اجلمعة وال�ضبت(. 
3– اإجازة االأعياد الر�ضمــــــــية )عيد الفطـــــــر وعيد االأ�ضحــــــى(.

4 – اإجــــــــــــــازة الــــــــيـــــــــــــوم  الـــــوطـــــنــــــــــــــــــــــــي.

11 – ما املدة املتوقعة لكي تقوم اجلامعة بدفع رواتب ع�ضو هيئة التدري�س والبدالت االأخرى؟ 
يحتاج ع�ضو هيئة التدري�س قرابة 30 يوم حتى تقوم اجلامعة بدفع الرواتب اخلا�ضة به . 

12 – ال�ضكن داخل احلرم اجلامعي :
العمــــــل جـــــــار على اإنهـــــــاء ال�ضكــــن واالأمـــــــــور الـمتعلقـــــــة بــــــه.

13 – امل�ضاركة فـي املوؤمترات العلمية :
وفقاً لتنظيمات اجلامعة ي�ضمح الأع�ضاء هيئة التدري�س غري ال�ضعوديني امل�ضاركة فـي املوؤمترات العلمية ويرتتب على ذلك �ضرف تذاكر �ضفر فقط بعد موافقة املجل�س العلمي 

باجلامعة مع حتمل نفقات امل�ضاركة فـيها .
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أرقام هواتف تهمك بالجامعة :

رقم الهاتفاملكتب
1111 588 011مـــــكـــــــــتـــــــــــب معالــــــــــــي  مديـــــــــــــــر اجلامعــــــــــــــــــة
3333وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية واالأكادمييـــة
4444وكيل اجلامعة للبحث العلمي والدرا�ضات العليا

2222وكيل اجلامعة
2111عمادة تقنية الـمعلومات والتعليــــــم عــــــــن بعـــــد
2300عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفيـن
2700عمادة خدمــــــــة الـمجتمـــــــع والتعليم الـم�ضتمــــــر

3100عمادة التطوير واجلودة
3200عمادة �ضــــوؤون الطــــــالب
3400عمادة القبول والت�ضجيل
4100عمادة البحــــــــث العلمـــــي
4200عمادة الدرا�ضـات العليـــــا
4300عمادة �ضــوؤون الـمكتبــــات
1200اإدارة العالقـــات العامــــــة
1222�ضـــحــيـــفـــــــة اجلــامـــعــــــــة
1300االإدارة الــــقــــانــــــونـيـــــــــــــة

2400االإدارة العامة لل�ضوؤون االإدارية واملالية
2800اإدارة الـم�ضرتيات
2028اإدارة اخلــدمـــــــــات
1600اإدارة الـمتــابعــــــــــة

2060اإدارة التخطيط وامليزانية
2471اإدارة احلركــــــــــــة
2470   اإدارة الــنــــــقــــــــــــل

2299اإدارة املراجعة الداخلية
2500اإدارة الـم�ضـــــــــــاريـــــــــــــــــــع
4700وحدة العلوم والتقنيـــة
4751حا�ضنـــــــــــــة االأعــــمـــــــــال
2070اإدارة اأمالك اجلامعـــة
6666الـمـ�ضت�ضفى اجلامعـــي

رقم الهاتفالكلية

6100 588 011الطب الب�ضري باخلرج

6200طب االأ�ضــــــنان باخلـــــرج

6000ال�ضيــــدلـــــــــة باخلـــــــــــرج

6300العلـــــــوم الطبيــــــــة التطبيقيـــــــــــة باخلـــــــــــــرج

6500العلوم الطبية التطبيقية باخلرج )طالبات(

8200الهند�ضــــــــــة باخلـــــــــــــرج

8300هند�ضة وعلوم احلا�ضب باخلرج

7300كلية الــــمجتمع باخلــــــــــــرج

7000كلية اإدارة االأعمال باخلرج

8000كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية باخلـــــرج )طالب(

8600كلية ال�ضنة التح�ضريية

8900كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية باخلرج )طالبات(

7100كلية الرتبية باخلرج )طالبات(

7200كليــــــــــــة الرتبيــــــــــة بالـــــــــــدلـــــــــــم

7600                          كلية اإدارة االأعمال بحوطة بني متيم 

7400كلية الــــمجتمع باالأفــــــالج

8400كلية العلــــــوم والدرا�ضــــــــــات االإن�ضانيــــــــــــة باالأفـــــــــــالج

8400كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية باالأفالج )طالبات(

7771كليـــــة العلــــــــــــوم والدرا�ضــــــــــات االإن�ضانيـــــــــة بال�ضليــــــــل

6400كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدوا�ضر )طالبات(

7700كليـــــة االآداب والعلـــــــــــوم بـــــــــوادي الدوا�ضــــــــــــــــر

7700كلية االآداب والعلوم بوادي الدوا�ضر )طالبات(

7800كلية الرتبيـــــــــة للبنــــــــــــات بـــــــــوادي الدوا�ضــــــــــر

8500                      كلية العلوم والدرا�ضات االإن�ضانية بال�ضليل )طالبات( 

أرقام  هواتف الكليات :

لالتصال من داخل المحافظة :

 588 مـتـبـــوعـــــاً بــرقــــــــــم اجلــــــهــــــــــة

لالتصال من خارج المحافظــة :

 588 011 مـتـــبـوعـــاً برقــم اجلـــهـــــة
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أرقام هواتف تهمك بمحافظة الخرج :

خدمات الطوارئ

904اأعطـــــال الهاتـــــــف 930اأعطال الكهرباء
900االت�ضاالت الدويل996اأمـــــــن الطــــــــرق

905ا�ضتعالمات الهاتف931ا�ضتعالمـــــات التلـــكــــ�س
908خدمـــات الفواتيــــر902خدمات الهاتف اجلوال
994حر�س احلدود واالإنقاذ1100خـدمـــــــــــات موبــــايـــلــــــي
800خدمات الهاتف املجاين993حــــــــــــــــــوادث الـــــمـــــــــــرور
961ال�ضاعة الناطقـــــة998الــدفـــــــــــــاع الـمدنـــــــــــــــي
992طوارئ اجلوازات999الــــ�ضـــــــــــرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

995مكافحة املخدرات112طوارئ ال�ضرطة باجلوال
989االأمــــــــــــن العــــــــــــام997الهـــــالل االأحمــــر
966االأر�ضاد اجلويــة

الفنادق وال�ضقق املفرو�ضة

فندق �ضم�ضه 5441949
5440377موؤ�ض�ضة فاطمة بنت عبداهلل العثمان لل�ضقق املفرو�ضة5494265رفال اجلزيرة للوحدات ال�ضكنية املفرو�ضة

5448594عبدالعزيز اإبراهيم الدوا�س للوحدات ال�ضكنية املفرو�ضة5483838موؤ�ضــــ�ضـه درة اخلــــــرج ل�ضقـــــق الـمفرو�ضـــــة

5487442جيـــــــــــا للوحـــــــدات ال�ضكنيــــــة الـمفرو�ضــــــــة5449132دار مرحبـا للوحــــــدات ال�ضكنيــــــة املفرو�ضـــة

5490840�ضقق فهــــد عبداهلل الدو�ضــــــــرى املفرو�ضــــــة5486256بندر فهد را�ضد املطيويع للوحدات ال�ضكنية املفرو�ضة

5488796قمة ال�ضيافة للوحدات ال�ضكنية املفرو�ضــــة5486709درة الـملـيـــحـــيـــــــــــة للوحـــــــــدات ال�ضــكــنــيـــــــــــــــــة

5441949�ضقق �ضيف حممد ال�ضبيعى للوحـدات ال�ضكنيــــة املفرو�ضـــــة5458226اإبراهيم علي حممد �ضقر للوحدات ال�ضكنية

5489219عبداهلل حم�ضن ا لدو�ضرى للوحدات ال�ضكنيــــــــة املفرو�ضــــــة5449795درة املنتزه للوحـــــدات ال�ضكنيــــــة الـمـفرو�ضـــــــة

5489219فرع عبداهلل حم�ضن الدو�ضرى للوحدات ال�ضكنية املفرو�ضة5443185عبدالعزيز حمد العمريي لل�ضقق املفرو�ضــــة

5442112�ضقــق اأ�ضـــــــل الت�ضامــــــن للوحــــــــــدات ال�ضكنيـــــــة املفرو�ضــــــــة5480002فنـــــــــدق اخلـــــــــــــــــرج

المستشفيات الحكومية :

امل�ضتو�ضفات االأهلية

5446289م�ضتو�ضـــف الدو�ضــــــــرى الطــــبــــــــي

5440408م�ضتــو�ضـــــــــف التعـــــــاون الثانـــــــــــــــي
5444544م�ضتــو�ضـــــــف القـــــــــــد�س االأهـــلـــــــــي
5488881م�ضتو�ضف جنمـة احلكيـــــم الطبـي
5447753م�ضتو�ضـــف الـمتخ�ضــ�س الطبـــــــــي
5440793م�ضتو�ضف ال�ضعودية لطب االأ�ضنان
5482039م�ضتو�ضـــــــف الدو�ضــــــــري االأهلــــــــــي
5443377م�ضــــتـــــو�ضـــــف العميـــــــــــد الطبــــــــــي
5411818م�ضتــــــــو�ضــــــــــف قطــــــــــــــر النــــــــــــدى
5482740م�ضتو�ضــــــــف الـــــمتحدة الطبــــــــــــي

5448663م�ضتو�ضف دور ال�ضالم الطبي )فرع(
5445324م�ضتو�ضــف �ضالمــــــــــة العائلــــــــــــــة

5483683م�ضتو�ضف را�ضد من�ضور املطرفـي لطب االأ�ضنان
5451064م�ضتو�ضف املتخ�ض�س لطب االأ�ضنان
5550084م�ضتو�ضف حمد على املعدى الطبي

5495311مركز الفحو�س الت�ضخي�ضي لفح�س العمالة الوافدة
5447629م�ضتو�ضف �ضعيد الزهرانى الطبي

5495311مركز الفحو�س الت�ضخي�ضي لفح�س العمالة الوافدة
5447629م�ضتو�ضف �ضعيد الزهرانى الطبي
5447150م�ضتو�ضـــــــــف اجلعولــــــــى الطبـــــــي

5475555م�ضتو�ضف عبدالرحمن �ضالح القنا�س الطبي )فرع(
5411818م�ضتو�ضــف التعـــــــاون الثالـــــــــــــث
5454903م�ضتو�ضف اأ�ضواء الطب العاملي

5447072�ضركة م�ضتو�ضفات التعاون الطبية املحدودة

م�ضت�ضفي امللك خالد با اخلرج :    4444 544 011
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امل�ضتو�ضفات االأهلية
5451111العيادات الـمتقدمة االإ�ضت�ضاريــــه )فـــرع(
5495244�ضركة جممع الفحو�س الطبي املحدودة
5488866مـجــمـــع عـــــيـــــادات دار ال�ضعبـــــة الطـبــــــي
5412726م�ضتــــــو�ضـــــف مدينـــــة العــــــالج االأهلـــــــــي
5482424�ضركــة على حمد علـــى املـعدى و�ضريـــكـــة

5488881م�ضتو�ضف اإبراهيم عبدالرحمن ال�ضخيرب الطبي

وكاالت ال�ضفر
5881288وكالة الطيار لل�ضفر وال�ضياحة ) �ضريك اجلامعة (

5444797وكــالـــة الـعـمــــار لـلـ�ضـفـــر وال�ضــياحـــة
5477770فرع �ضركة ال�ضرح لل�ضياحة وال�ضفر

جو مول• احلديثي مـــول• 
العثـيــــــم• الكـــــريـــــديـــــــ�س• 
بـــنـــــــــــده• العقـــــــــــاريـــــــــــــة• 
هايرب بنده• �ضوق اخلرج العام• 
الــــرو�ضــــــــــــــن• 

تاأجري ال�ضيارات

5496654موؤ�ضـــــــ�ضــــة ماجــــــــد �ضقــــر5495658موؤ�ض�ضة �ضارة لتاأجري ال�ضيارات
5494204م�ضوارك لتاأجري ال�ضيارات5481424مـــــــحــــــــل تـــاأجـــيــــــــــر �ضــــيـــــــارات
5445333فرع موؤ�ض�ضة خالد املطريى5494411مكتب بنــدر �ضالــــم الدو�ضـــــرى
5448228موؤ�ضـــ�ضــــة �ضلمـــــان الـــدوا�س5452000موؤ�ض�ضــــة حممــــد القحطانـــــي
5441204موؤ�ض�ضة ال�ضرقية الـمطــورة5450056موؤ�ض�ضة حمد حممــــد العمـــــر

5486288موؤ�ض�ضة حممد �ضعد ال�ضقر5445333كتب رمز امل�ضافات لتاأجري ال�ضيارات
5451902موؤ�ضــ�ضــــة فهـــد �ضيــف فلوان5495286موؤ�ض�ضة ركن �ضيف لتاأجري ال�ضيارات
5449300مــــوؤ�ضــ�ضــــــــة الـمثـــنــــــى االأول5488800موؤ�ض�ضة حممد عبدالعزيز الـمح�ضن

4229116مــوؤ�ض�ضــــــة الرثيــــا ال�ضاطــعـــة

األسواق و المراكز الكبيــرة :

الحدائق ومراكـز الترفيــــه :

مدارس الخرج )الحكومية واألهلية( : 

زيارة رابط موقع اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة اخلرج : 

http://www.alkharjedu.gov.sa/sch/school.aspx

منتزه البعيجان• حديقة امللك عبدالعزيز• 
منتزه احلناكية• حديقـــــــــــة امللـــــــك فهــــــــد• 
الـم�ضــــــــــتـــــــــــــــــــــل• حديقة االأمري عبدالرحمن بن نا�س• 
م�ضتل اخلرج العام للن�ضاء فقط• حـــــــديقـــــــــــــة احليـــــــــــوان• 
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للتوا�ضل : 

�س.ب   173    اخلرج 11942 ، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف : 2300 588 011

فاك�س : 2301 588 011

عمــــادة �ضــــوؤون اأع�ضـــــاء هيئـــــة التدري�س والـموظــفيـــــن.

املدينة اجلامعيـــة – الـــــدور االأر�ضــــــــــي + الــــــدور االأول.

http://www.sau.edu.sa/ar/emada/38

  أعـــــــــــده :

اأ.عبداهلل بن لطيف العنزي

دققه وراجعه :

د.عمر اأبـو املجــد النعيمــي
اأ. حممد بن حمود العاطفي

إشراف عام:

د. م�ضرف بن اأحمد الزهراين
 د. منـ�ضـور بـن زيـد اخلثــالن

المراجع

الئحـــة جمـــلــ�س التعـــليـــم العــــــالـــي
املوقع االإلكرتوين الإمارة منطقة الريا�س
املوقع االإلكرتوين لــوزارة التعليم العالـــــي

دليل عضو هيئة التدريس
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دليـل عضو هيـئة التــدريـس

النسخة األولى 1435 هـ

عمادة شؤون أعضـاء هيئة التدريس والموظفين
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