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 اجلمعيات العلميةدارة التقرير السنوي إل
 ه1441

 مقدمة: 

 يف سبيل االرتقاء مبستواها البحثي واألكادميي مل تدخر جامعة امللك سعود جهدا  
اسات صة يف الدر وخبا ات العاملية على خمتلف املستوايتإىل مصاف اجلامع وخدمة اجملتمع

 إنشاء اجلمعيات العلمية فقد توسعت اجلامعة يف ،واجلمعيات العلمية العليا والبحث العلمي
والتبادل املعريف  ينشط البحث العلمي وهذا التوسع من شأنه أن ،يف خمتلف التخصصات

لمية لذا مت أتسيس وحدة إدارة التعاون الدويل واجلمعيات الع ،على حنو كبري وخدمة اجملتمع
هـ بقرار من جملس اجلامعة وبعدها انفصلت إدارة اجلمعيات العلمية عن التعاون 4141عام 

 .هـ4141الدويل عام 

اء تسعى جامعة امللك سعود من خالل إدارة اجلمعيات العلمية إىل تطوير األدو 
االت وتقدمي املشورة اإلدارية هلا يف اجمل ،وتسهيل أعماهلا العلمي واملهين هلذه اجلمعيات

إدارة اجلامعة واهليئات واملؤسسات املهنية وتنمية  إضافة إىل حتقيق التواصل بني ،املختلفة
 .عيلها مبا حيقق األهداف املنشودةوالعمل على تف ،خمرجاهتا البحثية

كما تسعى إدارة اجلمعيات العلمية إىل تطوير القواعد املنظمة للجمعيات العلمية، 
مجعيات علمية، وضع معايري لتقييم كفاءة أداء اجلمعيات  وضع معايري للتوصية إبنشاء

العلمية وضوابط الصرف عليها، حتديد وكتابة إجراءات العمل يف اإلدارة، وتطوير كفاءة 
 موظفي وموظفات اإلدارة.
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ولتحقيق ما تسعى إليه، يتم االنطالق من توجهات الوكالة لتطوير البحث العلمي 
فادة من التجارب العاملية يف أتسيس وإدارة اجلمعيات وحتسني أداء اجلمعيات، االست

العلمية، تطبيق أفكار دراسة اجلدوى عند إنشاء وأتسيس مجعيات علمية جديدة، والتعاون 
 مع الربانمج الوطين للمؤمترات واملعارض واملشاركة يف يوم اجلمعيات الذي ينظمه الربانمج.

 الرؤية:

وذجا  إداراي  حيتذى به يف حتقيق أهداف اجلمعيات العلمية أن متثل إدارة اجلمعيات العلمية من
 وتنظيم إجراءاهتا وتيسري أعماهلا وفق أحكام القواعد املنظمة للجمعيات العلمية.

 الرسالة:

 تقدمي االستشارات واإلشراف املباشر على اجلمعيات العلمية التابعة جلامعة امللك سعود.

 األهداف:

 ين للجمعيات العلمية.تطوير األداء العلمي وامله .4
 تقدمي املشورة اإلدارية يف اجملاالت املختلفة للجمعيات العلمية. .2
 تسهيل أعمال اجلمعيات العلمية ملا فيه من خدمة أعضائها ومنسوبيها واجملتمع. .4
 حتقيق التواصل بني اجلمعيات العلمية وإدارة اجلامعة واهليئات واملؤسسات املهنية. .1
العلميـــة البحثيــة يف جمــال اصصـــها والعمــل علــى تطويرهـــا تنميــة خمرجــات اجلمعيــات  .5

 وتنشيطها.
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 االختصاصات:

 اتص إدارة اجلمعيات العلمية مبا يلي:و 

 اإلشراف على اجلمعيات العلمية وجمالس إدارهتا وجلاهنا التأسيسية. .4
دراسة املعامالت احملالة من قبل اجلمعيات العلمية وتوجيهها إلدارات اجلامعة  .2

 املختصة.
 اإلشراف املباشر على عملية سري انتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات العلمية .4

 .ابستخدام أنظمة التصويت االلكرتوين
 تقدمي املقرتحات لتطوير عمل اجلمعيات العلمية. .1
 إجراء الدراسات لتطوير وحتسني عمل اإلدارة. .5
 حتديد إجراءات العمل يف اإلدارة. .6
 لمية.وضع معايري التوصية إبنشاء مجعيات ع .1
 .يف اجلامعات السعودية العمل على تطوير القواعد املنظمة للجمعيات العلمية .8
 .جبامعة امللك سعود والعمل هبا دليل انتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات العلمية وضع .9
 ضوابط الصرف عليهاأداء اجلمعيات العلمية و  كفاءة  وضع معايري تقييم .41
 حتسني خمرجاهتا.إعداد الئحة لتحفيز اجلمعيات العلمية و و 

يئات حترير اجملالت العلمية احملكمة التابعة القواعد الداخلية املنظمة هلوضع  .44
 .جبامعة امللك سعود والعمل هبا للجمعيات العلمية

استحداث أنظمة الكرتونية للعضوية واالتصاالت اإلدارية واالنتخاابت  .42
 لتطوير آليات عمل اإلدارة واجلمعيات العلمية.
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 يات العلمية إىل ما أييت:وهتدف اجلمع

 تنمية الفكر العلمي يف جمال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه ونشره. .4
 حتقيق التواصل العلمي بني أعضاء اجلمعية وبني املهتمني يف جمال التخصص. .2
 تقدمي املبادرات يف جمال التخصص واملشاركة يف التنمية الوطنية. .4
 اعي ألعضاء اجلمعية واملهتمني يف جمال التخصص.تطوير األداء العلمي واملهين واإلبد .1
تيسري تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية يف جمال اهتمامات اجلمعية بني اهليئات  .5

 واملؤسسات املعنية داخل اململكة وخارجها.

 وللجمعيات العلمية يف سبيل حتقيق أهدافها أن تقوم مبا يلي:

 التخصصية.تشجيع ودعم وحتكيم البحوث العلمية  .4

 أتليف وترمجة الكتب العلمية واملقررات الدراسية يف جمال اهتماماهتا. .2
 إعداد اخلطط والربامج الدراسية واملشاركة يف تقييمها. .4
تقدمي املشورة والدراسات العلمية والتطبيقية واملهنية للقطاعات العامة واخلاصة يف جمال  .1

 التخصص.
اسية والدورات وورش العمل والربامج التدريبية عقد املؤمترات والندوات واحللقات الدر  .5

 وتنظيم املعارض والفعاليات العلمية والثقافية اليت تتصل مبجاالت اهتمامها.
 إصدار الدورايت العلمية واملواد التثقيفية اليت تتصل مبجاالت اهتمامها. .6

 تنفيذ األنشطة اإلعالمية واحلمالت التوعوية يف جماالت اهتمامها. .1

اكات والتحالفات مع االحتادات واجلمعيات العلمية واجلهات احمللية والدولية بناء الشر  .8
 ذات االهتمام املشرتك وفق اإلجراءات اليت تضعها إدارة اجلمعيات العلمية ابجلامعة.
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 املشاركة يف املؤمترات والندوات واملعارض احمللية والدولية. .9

نشاطات اجلمعيات وفق دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للمشاركة يف  .41
 اإلجراءات املنظمة لذلك.

 تنظيم الرحالت واملسابقات العلمية ومنح اجلوائز يف جمال اصصها. .44

 تنمية واستدامة املوارد املالية للجمعيات. .42

  اجلمعيات العلميةأهداف اجلودة إلدارة: 

 :األهداف

 .لقواعد املنظمة للجمعيات العلميةالعمل على تطوير ا -4
 .لتوصية إبنشاء مجعيات علميةوضع معايري ل -2
 .ء اجلمعيات العلمية وضوابط الصرف عليهاأدا كفاءة  تقييملوضع معايري  -4
 .وكتابة إجراءات العمل يف اإلدارةحتديد  -1

 تطوير كفاءة موظفي وموظفات اإلدارة  -5

 :آلية التنفيذ

 وحتسني أداء اجلمعيات. هات الوكالة لتطوير البحث العلمياالنطالق من توج -4
 . أتسيس وإدارة اجلمعيات العلميةفادة من التجارب العاملية يفاالست -2
 .إنشاء وأتسيس مجعيات علمية جديدةتطبيق أفكار دراسة اجلدوى عند  -4

التعـــاون مـــع الـــربانمج الـــوطين للمـــؤمترات واملعـــارض واملشـــاركة يف يـــوم اجلمعيـــات الـــذي ينظمـــه  -1
 الربانمج.
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 ه1441لعام  إجنازات إدارة اجلمعيات العلمية: 

والتنمية  مبادرة اهليئات املهنية واجلمعيات العلمية التابعة لوزارة املوارد البشرية .4
 االجتماعية.

البحث واالبتكار بوزارة  مبادرة اجلمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية لوكالة .2
 التعليم.

حسب متطلبات جملس شؤون مشروع إعادة هيكلة إدارة اجلمعيات العلمية  .4
 اجلامعات.

ة وع إعادة هيكلة إدارة اجلمعيات العلمية حسب متطلبات وكالة اجلامعمشر  .1
 للدراسات العليا والبحث العلمي.

ابلتعاون مع قسم اإلعالم بوزارة  مبادرة دعم اجلمعيات العلمية ابجلامعات السعودية .5
 .التعليم

 لقواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية.ا تعديل مقرتحات .6
 اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية. مقرتح .1
 مشروع الالئحة العامة املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية. .8
مبادرات اجلمعيات العلمية وإجراءاهتا ملواجهة جائحة فريوس كوروان املستجد  .9

 (.49)كوفيد 
 مللك سعود.مبادرة تطوير عمل اجملالت العلمية احملكمة جبامعة ا .41
 .للجمعيات العلمية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة .44
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 ف على انتخاابت اجلمعيات العلمية.تشكيل اللجنة الدائمة لإلشرا .42

 توثيق إجراءات العمل يف اإلدارة. .44

 املوظفني.اجلمعيات العلمية و  نماذج اليت تنظم عملال حتديث .41

ــــــ ةااللكرتونيــــــنتخــــــاابت العلــــــى ا االســــــتمرار واإلشــــــراف .45 ــــــةللجمعي  ات العلمي
 .وتعديلها

 .تصنيف اجلمعيات العلمية ضمن فئات حسب كفاءة أدائها .46

 خمتصة بتقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية. وحدةإنشاء  .41

 إعداد تقرير إحصائي تفصيلي عن اجملالت العلمية للجمعيات العلمية. .48

 .العلمية وضع دليل إحصائي إلجنازات اجلمعيات .49
اإلدارة يف اجلمعيات العلميـة للتعـرف علـى معـايري عقد دورات تدريبية ملنسويب  .21

 تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية.

 .إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التعليم عقد اتفاقية تعاون مع .24

 إنشاء وحدة خمتصة ابملستحقات املالية والسلف للجمعيات العلمية. .22

 لك سعود.إنشاء موقع الكرتوين لإلدارة داخل نطاق جامعة امل .24

تفعيـــــل وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي لـــــإلدارة وربطهـــــا  ســـــاابت اجلمعيـــــات  .21
 العلمية.

 .رفع ميزانية اجملالت العلمية احملكمة .25

 وضع خطة العمل للعام القادم. .26
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مبادرة اهليئات املهنية واجلمعيات العلمية التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية -1
 االجتماعية:

آلية اإلدارة واإلشراف والرقابة على اجلمعيات العلمية يف اجلامعات  مقرتحاتأواًل: 
 :السعودية

تقوم إدارة اجلمعيات العلمية جبامعة امللك سعود ابإلشراف والرقابة واملتابعة للجمعيات 
 العلمية اليت تنتمي إىل جامعة امللك سعود، ومن أهم األدوار واملهام املناطة هبا:

 جلمعيات العلمية.استقبال طلبات نشأة ا .4

 اإلشراف الكامل على العملية االنتخابية. .2

 مراجعة التقارير السنوية للجمعيات العلمية. .4

 مراجعة تقارير اإلجنازات السنوية للجمعيات العلمية. .1

 استقبال مناذج تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية السنوي. .5

 جامعة امللك سعود. إقامة امللتقى السنوي للجمعيات العلمية اليت تنتمي إىل .6

 إمداد اجلمعيات العلمية ابملوظفني لتسهيل العمل اإلداري. .1

 عقد الدورات التدريبية ملوظفي اجلمعيات العلمية. .8

 متابعة صرف وتسديد املخصصات السنوية للجمعيات العلمية. .9
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استقبال طلبات إقامة املؤمترات والندوات واحملاضرات وورش العمل والدورات  .41

 يت تقوم هبا اجلمعيات العلمية.التدريبية ال

اإلشراف على االتفاقيات البحثية وغري البحثية اليت تعقدها اجلمعيات العلمية  .44

 مع اجلهات ذات العالقة.

متابعة اجملالت العلمية احملكمة اليت تتبع اجلمعيات العلمية مع صرف  .42

 خمصصاهتا السنوية.

 علمية.اإلشراف على نظام العضوايت الذي يتبع اجلمعيات ال .44

 ةاملختصتقدمي الدعم الفين للجمعيات العلمية فيما خيص املواقع االلكرتونية  .41

 هبا.

متابعة اجلمعيات العمومية السنوية واجتماعات جملس اإلدارة الدورية اليت  .45

 تقيمها اجلمعيات العلمية.

مراجعة امليزانيات السنوية للجمعيات العلمية، مع التأكيد عليهم أن تكون  .46

 مكاتب حماسبة قانونية. معتمدة من

 عقد اجتماعات دورية مع رؤساء جمالس إدارة اجلمعيات العلمية. .41
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 إعداد تقرير إحصائي تفصيلي عن أنشطة اجلمعيات العلمية. .48

الرفع مبقرتحات تعديل القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات  .49

 السعودية لوزارة التعليم.

معايل مدير اجلامعة خالل امللتقى السنوي تكرمي اجلمعيات املتميزة من قبل  .21

 العلمية. للجمعيات

رصد وحتليل التحدايت والصعوابت اليت تواجه اجلمعيات العلمية يف اجلامعات اثنياً: 
 :السعودية

 عدم وجود مقرات مناسبة لبعض اجلمعيات العلمية داخل الكليات. .4

 ضعف املخصصات السنوية للجمعيات العلمية. .2

 ة.يآبلية تسديد السلف املالية لإلدارة املال صعوبة االلتزام .4

 ضرورة وجود مقر شامل حيتوي اجلمعيات العلمية. .1

ضرورة زايدة العبء التدريسي ألعضاء جملس اإلدارة، حيث أن عملهم تطوعي وال  .5

 حيصلون على مقابل.

 صعوبة توفري الرعاة والشركات اليت تساهم يف تفعيل دور اجلمعيات العلمية. .6
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صول على املوافقات التنظيمية واألمنية إلقامة الفعاليات اخلاصة صعوبة احل .1

 ابجلمعيات العلمية.

القيود املفروضة على احلساابت البنكية للجمعيات العلمية وصعوبة التعامالت  .8

 الدولية.

 نقص الكفاءات والكوادر اإلدارية املميزة لتلبية طموحات اجلمعيات العلمية. .9

للطموحات واألهداف اخلاصة ابجلمعيات  عدم مالءمة مكاتب اجلمعيات .41

 العلمية.

مبادرات االهتمام وخطط التفعيل لعمل اجلمعيات العلمية يف اجلامعات اثلثاً: 
 :السعودية

 أهم املبادرات واخلطط املوضوعة لتفعيل دور اجلمعيات العلمية:

هارات االستمرار بعقد دورات تدريبية جلميع املوظفني اجلدد، وذلك لتدريبهم على م -4

اللغة اإلجنليزية ومهارات احلاسب األساسية والتعامل مع األنظمة اإللكرتونية، وذلك 

 ابلتعاون مع عمادة تطوير املهارات وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

 للجمعيات العلمية. بعإقامة امللتقى السا -2

 االستمرار يف حل اجلمعيات غري الفاعلة. -4
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اليت وضعتها اإلدارة واخلدمات اإللكرتونية اليت  ترسيخ العمل ابللوائح واألنظمة -1

 استحدثتها.

 العمل على توفري دعم لإلدارة واجلمعيات. -5

 عمل زايرات ميدانية دورية ملكاتب اجلمعيات العلمية. -6

 إنشاء وحدة إعالمية إبدارة اجلمعيات العلمية. -1

 :معات السعوديةالقضااي املؤثرة ذات العالقة بعمل اجلمعيات العلمية يف اجلارابعاً: 
 تعمل إدارة اجلمعيات العلمية على:

 إنشاء موقع الكرتوين لالنتخاابت والدعم الفين داخل نطاق جامعة امللك سعود. -4

ــــة يف اجلامعــــات  -2 العمــــل علــــى تعــــديل مقرتحــــات القواعــــد املنظمــــة للجمعيــــات العلمي

 .السعودية

 استحداث برانمج الكرتوين لكفاءة تقييم اجلمعيات العلمية. -4

التوجه االسرتاتيجي املقرتح لتطوير عمل اجلمعيات العلمية يف اجلامعات مساً: خا
 :السعودية

 احملددات الرئيسة اليت جيب االهتمام هبا لرفع مستوى الكفاءة واألداء يف اجلمعيات العلمية:
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التواصــل مــع مؤسســة النقــد العــريب الســعودي خبصــوظ القواعــد التنظيميــة للحســاابت  -4

 ، وتسهيل عملياهتا املالية داخليا  وخارجيا  ابجلمعيات العلميةالبنكية اخلاصة 

حماولـــة اســـتقطاب رعـــاايت وشـــراكات تســـهم يف تفعيـــل دور اجلمعيـــات العلميـــة ورفـــع   -2

 كفاءهتا العلمية واجملتمعية.

تفعيـــل أوجـــه التواصـــل والتعـــاون مـــع خمتلـــف اجلهـــات املختصـــة واملهتمـــة مبجـــال عمـــل  -4

 ارجيا .اجلمعيات العلمية داخليا  وخ

 توجيه اجلمعيات إبعداد خطة اسرتاتيجية قبل بداية كل عام جامعي. -1
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مبادرة اجلمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية لوكالة البحث واالبتكار بوزارة -2
 التعليم:
مقرتحات آلية اإلدارة واإلشراف والرقابة على اجلمعيات العلمية يف اجلامعات أواًل: 

 :السعودية
إدارة اجلمعيات العلمية جبامعة امللك سعود ابإلشراف والرقابة واملتابعة للجمعيات تقوم 

 العلمية اليت تنتمي إىل جامعة امللك سعود، ومن أهم األدوار واملهام املناطة هبا:

 استقبال طلبات نشأة اجلمعيات العلمية. .4

 اإلشراف الكامل على العملية االنتخابية. .2

 للجمعيات العلمية.مراجعة التقارير السنوية  .4

 مراجعة تقارير اإلجنازات السنوية للجمعيات العلمية. .1

 استقبال مناذج تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية السنوي. .5

 إقامة امللتقى السنوي للجمعيات العلمية اليت تنتمي إىل جامعة امللك سعود. .6

 إمداد اجلمعيات العلمية ابملوظفني لتسهيل العمل اإلداري. .1

 دورات التدريبية ملوظفي اجلمعيات العلمية.عقد ال .8

 متابعة صرف وتسديد املخصصات السنوية للجمعيات العلمية. .9
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استقبال طلبات إقامة املؤمترات والندوات واحملاضرات وورش العمل والدورات  .41

 التدريبية اليت تقوم هبا اجلمعيات العلمية.

عقدها اجلمعيات العلمية اإلشراف على االتفاقيات البحثية وغري البحثية اليت ت .44

 مع اجلهات ذات العالقة.

متابعة اجملالت العلمية احملكمة اليت تتبع اجلمعيات العلمية مع صرف  .42

 خمصصاهتا السنوية.

 اإلشراف على نظام العضوايت الذي يتبع اجلمعيات العلمية. .44

 ةاملختصتقدمي الدعم الفين للجمعيات العلمية فيما خيص املواقع االلكرتونية  .41

 ا.هب

متابعة اجلمعيات العمومية السنوية واجتماعات جملس اإلدارة الدورية اليت  .45

 تقيمها اجلمعيات العلمية.

مراجعة امليزانيات السنوية للجمعيات العلمية، مع التأكيد عليهم أن تكون  .46

 معتمدة من مكاتب حماسبة قانونية.

 عقد اجتماعات دورية مع رؤساء جمالس إدارة اجلمعيات العلمية. .41
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 إعداد تقرير إحصائي تفصيلي عن أنشطة اجلمعيات العلمية. .48

الرفع مبقرتحات تعديل القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات  .49

 السعودية لوزارة التعليم.

تكرمي اجلمعيات املتميزة من قبل معايل مدير اجلامعة خالل امللتقى السنوي  .21

 العلمية. للجمعيات

دايت والصعوابت اليت تواجه اجلمعيات العلمية يف اجلامعات رصد وحتليل التحاثنياً: 
 :السعودية

 عدم وجود مقرات مناسبة لبعض اجلمعيات العلمية داخل الكليات. .4

 ضعف املخصصات السنوية للجمعيات العلمية. .2

 ة.يصعوبة االلتزام آبلية تسديد السلف املالية لإلدارة املال .4

 لعلمية.ضرورة وجود مقر شامل حيتوي اجلمعيات ا .1

ضرورة زايدة العبء التدريسي ألعضاء جملس اإلدارة، حيث أن عملهم تطوعي وال  .5

 حيصلون على مقابل.

 صعوبة توفري الرعاة والشركات اليت تساهم يف تفعيل دور اجلمعيات العلمية. .6
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صعوبة احلصول على املوافقات التنظيمية واألمنية إلقامة الفعاليات اخلاصة  .1

 ابجلمعيات العلمية.

القيود املفروضة على احلساابت البنكية للجمعيات العلمية وصعوبة التعامالت  .8

 الدولية.

 نقص الكفاءات والكوادر اإلدارية املميزة لتلبية طموحات اجلمعيات العلمية. .9

عدم مالءمة مكاتب اجلمعيات للطموحات واألهداف اخلاصة ابجلمعيات  .41

 العلمية.
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اجلمعيات العلمية حسب متطلبات جملس شؤون  مشروع إعادة هيكلة إدارة-3
 اجلامعات:

خطة التوسع يف تقدمي الربامج واملقررات أبسلوب التعليم االلكرتوين والتعليم عن أواًل: 
 :بعد
 دورات تدريبية عن بعد ملوظفي اجلمعيات العلمية. قدع .4

 لمية.اإلشراف االلكرتوين على العملية االنتخابية جملالس إدارات اجلمعيات الع .2

 أن تكون تقارير كفاءة أداء اجلمعيات العلمية الكرتونية وعلى مدار العام. .4

 استقبال طلبات إقامة الفعاليات الكرتونيا  مع استيفاء املتطلبات. .1

إعداد استباانت دورية عن تفعيل دور اجلمعيات العلمية وإرساهلا لرؤساء جمالس  .5

 إدارات اجلمعيات العلمية إلبداء الرأي.

 تماعات دورية عرب اإلنرتنت مع رؤساء جمالس إدارات اجلمعيات العلمية.عقد اج .6

استقبال طلبات مقرتحات إنشاء اجلمعيات العلمية الكرتونيا  مع مراجعة املتطلبات،  .1

 ودراسة هذه املقرتحات والرد عليها.

 تقدمي الدعم الفين للجمعيات العلمية فيما خيص املواقع االلكرتونية اخلاصة هبا. .8
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قبال التقارير السنوية اليت ترفعها اجلمعيات العلمية الكرتونيا ، وذلك لرفعها إىل است .9

 إدارة اجلامعة.

توجيه اجلمعيات العلمية بعقد اجتماعات اجلمعية العمومية وجلسات جملس  .41

 اإلدارة بصفة دورية وأن يكون عرب اإلنرتنت. 
 

خل )االستثمار املعريف، األوقاف، خطة زايدة اإليرادات الذاتية وتنويع مصادر الداثنياً: 
 (:التربعات، اهلبات، املنح، الوصااي

توجيه اجلمعيات العلمية بعقد اتفاقات وشراكات مع مؤسسات القطاع اخلاظ ذات  .4

 العالقة بتخصص اجلمعية.

تسهيل إجراءات احلصول على موافقات إقامة الفعاليات، وأن يكون ذلك مبقابل  .2

 ية.مادي تدفعه اجلمعيات العلم

تسهيل إجراءات احلصول على أتشريات املتحدثني واحلضور لفعاليات اجلمعيات،  .4

 وأن يكون ذلك مبقابل مادي تدفعه اجلمعيات العلمية.

أن تكون االتفاقيات البحثية واالستشارات اليت تقدمها اجلمعيات العلمية للجهات  .1

 ة من هذه العقود.اخلارجية عن طريق إدارة اجلمعيات العلمية، مع احلصول على نسب
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توجيه اجلمعيات بتوجيه جهودها حنو احلصول على الرائسات الفخرية والعضوايت  .5

 الشرفية من أصحاب املناصب املرموقة.

توعية اجملتمع وأصحاب رؤوس األموال ابلدور اجملتمعي الذي تقوم به اجلمعيات،  .6

 وحماولة احلصول على أوقاف للصرف على أنشطتها اجملتمعية.

الفرصة للجمعيات العلمية ابالستثمار يف تنمية املوارد املالية لديها، مثل شراء إاتحة  .1

 األراضي والعقارات.

وجود حماسب قانوين يتبع إدارة اجلمعيات العلمية يقوم بدراسة القوائم املالية  .8

وأن يكون ذلك وامليزانيات العمومية للجمعيات العلمية ومراجعتها بصفة دورية، 

 فعه اجلمعيات العلمية.مبقابل مادي تد

أفضل  استغاللخطة إعادة ترتيب التكاليف املعتمدة والسيولة )تشغيل أفضل، اثلثاً: 
 (:للموارد املتاحة

 .املوارد املاليةاالستغالل األمثل  .4

 .املوارد البشريةاالستغالل األمثل  .2

 .املوارد املعلوماتيةاالستغالل األمثل  .4
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 :التكاليف التشغيلية وخفضملباين خطة تعظيم االستفادة من ارابعاً: 
 افيض استهالك الطاقة ألقصى حد ممكن .4

 إطفاء األجهزة االلكرتونية والطابعات يف هناية اليوم الوظيفي. .2

 تقليل اهلدر والفاقد يف مستلزمات الطباعة والورق. .4

خطة تطبيق احلوكمة مبا خيص عناصر التقييم )املخرجات، التصنيفات العاملية، خامساً: 
 :سمعة االكادميية والبحثية(ال

 هلا. هداف املخططاألحتقيق  اللهتواجد هيكل تنظيمي ميكن من خ .4

 .داءأل، وسبل رقابة ااألهدافحتديد آليات الوصول لتلك  .2

مع اجملتمع احمللي والطلبة مبا يسهم يف حتقيق امليزة التنافسية يف جودة  التفاعل .4

 العلمية واجملتمعية.خمرجاهتا 

دارة العليا على التأكد من تطبيق العاملني لديها للقواعد إلا تساعد احلوكمة .1

 .راءات احملددة هلمجإلوا

خطة تطبيق احلوكمة مبا خيص اجلوانب اإلعالمية وحساابت التواصل سادساً: 
 :االجتماعي والوعي الفكري

وجود بريد الكرتوين موحد ترسل عليه اجلمعيات العلمية اإلعالانت عن أنشطتها  .4

 ا املختلفة.وفعالياهت
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أن يكون التواصل مع الصحف واملواقع االلكرتونية عن طريق إدارة اجلمعيات  .2

 العلمية.

عقد اتفاقية مع جريدة رسالة اجلامعة تسمح بتخصيص مساحة أسبوعية ألنشطة  .4

 اجلمعيات العلمية.

وجود متحدث رمسي للجمعيات العلمية للتحدث يف وسائل اإلعالم وخماطبة  .1

 .اجلهات الرمسية

التأكيد على اجلمعيات العلمية أن يكون التواصل مع اجلهات اخلارجية عن طريق إدارة 

 اجلمعيات العلمية.

 

 

 

 

 

 



   
 

24  

 

مشروع إعادة هيكلة إدارة اجلمعيات العلمية حسب متطلبات وكالة اجلامعة -4
 للدراسات العليا والبحث العلمي:

 مقدمة:

خمتلف التخصصات العلمية  ( مجعية يف54يوجد يف جامعة امللك سعود حاليا  ) .1

والصحية واإلنسانية، وتسهم بشكل ملحوظ يف خدمة اجملتمع والفعاليات العلمية 

 والتوعية اليت تقدمها وأنشطتها البحثية.

ولقد برز دور اجلمعيات العلمية بصورة ملحوظة خالل الفرتة املاضية وحتديدا  منذ  .2

لمية مطلفا  عن أداء دورها بداية جائحة كوروان، حيث مل تتوقف اجلمعيات الع

 اجملتمعي والتوعوي والعلمي.

ويف الوقت الذي توقفت فيه األنشطة والفعاليات داخل اجلامعة، مل يتوقف دور  .4

 اجلمعيات العلمية وقامت بعدد كبري من األنشطة خالل هذه الفرتة.

شبكة ولقد قامت اجلمعيات العلمية بعقد فعالياهتا وأنشطتها العلمية عن بعد وعرب  .1

اإلنرتنت، وقامت كذلك بعمل فيديوهات توعوية ألمهية اإلجراءات االحرتازية 

 (.49والوقائية يف احلد من انتشار فريوس كوروان )كوفيد 
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وما قامت به هذه اجلمعيات العلمية خالل هذه الفرتة ومواكبتها للظروف العاملية  .5

نظار إليها ودعمها مبا يتناسب احمليطة، جيعلنا مبا ال يدعو جماال  للشك إىل توجيه األ

 مع الدور الفعال الذي تقوم به.

وال يتوقف دور اجلمعيات العلمية عند دورها اجملتمعي والتثقيفي والتعليمي فقط،  .6

حيث يربز هنا دورها البحثي وبصورة ملحوظة ومشرفة، حيث يتبع هذه اجلمعيات 

رج حتت قاعدة البياانت ( جمالت علمية تند1( جملة علمية حمكمة منها )11حوايل )

 .ISI، والعدد إبذن هللا قابل للزايدة والرتقي إىل قاعدة البياانت العلمية ISIالعاملية 

وهذه اجملالت العلمية السابق اإلشارة إليها حتتاج إىل ميزانية ضخمة على مدار  .1

العام، حيث يتبعها هيئات حترير وحمكمني على مستوى عايل من الكفاءة، وما 

يه من دعم سنوي من اجلامعة ال يتناسب مع العائد الذي يعود على حتصل عل

 اجلامعة من هذه اجملالت.

وبعض هذه اجلمعيات تعتمد على مواردها الذاتية يف الصرف على متطلبات اجملالت  .8

العلمية أثناء العام والوفاء ابلتزاماهتا املادية لتسيري عملها البحثي، وذلك راجع 

 اهتا وعدم وضع خمصصات هلا منذ بداية العام املايل.للتأخري يف صرف مستحق
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 خبصوص املوظفني:

( 411يف السابق كان عدد املوظفني املخصصني للجمعيات العلمية ما يزيد عن ) .4

موظف، ولكن تغري احلال خالل فرتة الثماين سنوات السابقة حيث مت تسرب عدد  

( 61العدد اإلمجايل حاليا  ) كبري منهم إما ابالستقالة أو التقاعد أو النقل، ليصبح

 موظف.

وكما ال خيفى أن أنشطة اجلمعيات العلمية حتتاج أعداد من املوظفني لتسهيل أعماها  .2

اإلدارية والبحثية والتعليمية، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض اجلمعيات مل يؤمن هلا 

 موظفني للعمل لديها.

يات العلمية ال حيققوا املرجو إن املوظفني املكلفني من اجلامعة ابلعمل لدى اجلمع .4

واملأمول منهم لدى اجلمعيات العلمية، وذلك راجع لنوعية هؤالء املوظفني ألن 

 غالبيتهم ما بني مراسلني وسكراترية.

 خبصوص الدعم السنوي:

الدعم السنوي املقدم للجمعيات العلمية ال يتناسب مع ما تقدمه جهات أخرى  .4

يئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة العمل جلمعياهتا، وخري مثال على ذلك اهل
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والتنمية االجتماعية، وذلك قد يدفع منسويب هذه اجلمعيات لعدم الرغبة يف العمل 

يف هكذا ظروف أو قد تفكر اجلمعية يف االنسحاب من اجلامعة واالنتماء ألي 

 مكان آخر.

ى معايري تقييم  إن ما خيصص للجمعيات يف امليزانية السنوية، يصرف هلا بناء  عل .2

كفاءة أداء اجلمعيات العلمية وتصنيف اجلمعية حسب فئتها ابإلضافة إىل مكافأة 

، وال خيفى ما تتحمله اجلمعية من ISIاجمللة العلمية احملكمة أو اجمللة العلمية احملكمة 

مصاريف سنوية على أنشطتها وفعالياهتا املتنوعة وكذلك الصرف على جمالهتا 

 املتنوعة.

 تصنيف جامعة امللك سعود: خبصوص

إن إجنازات اجلمعيات من أنشطة جمتمعية وفعاليات علمية وجماالت  ثية على مدار  .4

العام تسهم بصورة إجيابية وملحوظة يف رفع تصنيف جامعة امللك سعود بني 

اجلامعات العاملية واإلقليمية واحمللية، وخري مثال على ذلك ما متتلكه هذه اجلمعيات 

، وتنفرد هبذه امليزة عن ابقي جهات اجلامعة ISIعلمية حمكمة مصنفة من جمالت 

 العلمية والبحثية واجملتمعية.
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ومن الداعي للفخر أنه ومنذ بداية احنسار األنشطة والفعاليات بسبب جائحة كوروان  .2

(، مل تتوقف اجلمعيات العلمية عن دورها اجملتمعي والعلمي والبحثي، 49)كوفيد 

العديد والعديد من األنشطة والفعاليات عن بعد وعرب شبكة فلقد قامت بعقد 

أو حىت  Web Winarأو  Zoom Meetinاإلنرتنت سواء عن طريق 

مؤمترات افرتاضية كاملة، وخري مثال على ذلك املؤمتر االفرتاضي للجمعية السعودية 

م، والذي حضره ما جياوز 2121أبريل  48-46لطب األسنان خالل الفرتة من 

 عرب خمتلف وسائل التواصل. 11111
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ابلتعاون مع قسم اإلعالم بوزارة  مبادرة دعم اجلمعيات العلمية ابجلامعات السعودية-5
 التعليم:

 وتعتمد آلية العمل وتنفيذه على النحو التايل:
تعيني ضابطي اتصال من الطرفني ليكوان مسؤولني أمام جهات االختصاظ حول هذا  -4

 املشروع.

ات العلمية كافة املواد اإلعالمية املراد نشرها إىل ضابط االتصال إبدارة اجلمعيات ترفع اجلمعي -2

 العلمية.

يقوم ضابط االتصال إبدارة اجلمعيات العلمية ابلرفع بكافة املواد املراد نشرها واملوافق عليها إىل  -4

 قسم اإلعالم لشؤون التعليم العايل ابلوزارة.

 مية ويتم فرزها  سب األمهية الزمنية واملوضوعية.يستقبل قسم اإلعالم املواد اإلعال -1

 حيدد قسم اإلعالم الشكل اإلعالمي املتوقع ظهوره للمادة اإلعالمية. -5

 يعيد قسم اإلعالم حترير املواد اإلعالمية مبا يتناسب مع آليات النشر. -6

لعامة واإلعالم يرفع رئيس قسم اإلعالم ابملواد اإلعالمية املراد نشرها إىل مدير عام العالقات ا -1

 بشؤون التعليم العايل العتماد النشر.

يستقبل قسم اإلعالم موافقة مدير العالقات العامة واإلعالم بشؤون التعليم العايل على النشر  -8

 اإلعالمي للمواد اإلعالمية.
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 خياطب قسم اإلعالم بشؤون التعليم العايل وسائل اإلعالم املعتمدة لنشر املواد اإلعالمية. -9

سم اإلعالم بنشر املواد اإلعالمية اخلاصة ابجلمعيات العلمية يف حساب وزارة يقوم ق -41

 جامعي" الرمسي يف الشبكات االجتماعية مساء . –"التعليم 

يقوم قسم اإلعالم أبرشفة املواد اإلعالمية اخلاصة ابجلمعيات العلمية املنشورة من طرفه  -44

 بشكل يومي.

للجمعيات العلمية ابجلامعات السعودية"  يقوم قسم النشر إبصدار "امللف الصحايف -42

 بشكل سنوي.

يقوم قسم اإلعالم إبهداء نسخة سنوية من اإلصدار لوكالء اجلامعات السعودية  -44

للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعيات العلمية، الكراسي البحثية، امللحقيات الثقافية، 

ية احمللية والعاملية العاملة داخل أكادمييات امللك فهد ابخلارج إضافة للمؤسسات اإلعالم

 السعودية.
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 مقرتحات تعديل القواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية:-6
 للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية القواعد املنظمة إعداد مشروع الئحة

 مربرات التعديل املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل م
 املادة األوىل  جديدة" "مادة 4

 )تعريف اجلمعيات العلمية(
اجلمعيات العلمية هي مجعيات 
اصصية غري ر ية، تضم 
جمموعة من املتخصصني يف 
أحد فروع املعرفة العلمية، 
وهتدف إىل تطوير املعارف 
وربطها ابجملتمع من خالل 
جمموعة من األنشطة العلمية 
وصوال  لتعزيز ونشر التقدم 

 املعريف.

  يوجد تعريف للجمعيات العلمية.ال

جيوز للجامعات السعودية إنشاء  2
مجعيات علمية تعمل حتت إشرافها 
املباشر ومتارس نشاطاهتا العامة يف 
تطور املعارف النظرية والتطبيقية، 
وتقدمي االستشارات والدراسات 
العلمية والتطبيقية للقطاعات 
العامة واخلاصة، وفق األحكام 

 هذه القواعد. اليت تتضمنها

 املادة الثانية
 )إنشاء اجلمعيات العلمية(

جيوز للجامعات السعودية 
إنشاء مجعيات علمية تعمل 

، ومتارس املباشرحتت إشرافها 
نشاطاهتا يف تطوير املعارف 
النظرية والتطبيقية واملهنية، وفق 
األحكام اليت تتضمنها هذه 

 القواعد.

ر املعارف أن متارس اجلمعيات نشاطاهتا يف تطوي
النظرية والتطبيقية، وكذلك املعارف املهنية اليت 

 تساهم يف رفع مستوى األداء الوظيفي.
 
 
 

هتدف اجلمعيات العلمية إىل ما  4
 يلي: 
تنمية الفكر العلمي يف جمال  .4

 املادة الثالثة
 )أهداف اجلمعيات العلمية(

هتدف اجلمعيات العلمية إىل ما 

 صر التواصل بني أعضاء اجلمعية فقط، أال يقت
بل ويشمل املهتمني مبجال عمل اجلمعية يف 

 نفس التخصص.
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التخصص والعمل على تطويره 
 وتنشيطه.

حتقيق التواصل العلمي  .2
 ألعضاء اجلمعية.

جمال تقدمي املشورة العلمية يف  .4
 التخصص.

تطوير األداء العلمي واملهين  .1
 ألعضاء اجلمعية.

تيسري تبادل اإلنتاج العلمي،  .5
واألفكار العلمية يف جمال 
اهتمامات اجلمعية بني اهليئات 
واملؤسسات املعنية داخل 

 اململكة وخارجها.

 يلي: 
مية الفكر العلمي يف تن -4

جمال التخصص والعمل 
على تطويره وتنشيطه 

 ونشره.
حتقيق التواصل العلمي بني  -2

أعضاء اجلمعية وبني 
املهتمني يف جمال 

 التخصص.
تقدمي املبادرات يف جمال  -4

التخصص واملشاركة يف 
 التنمية الوطنية.

تطوير األداء العلمي  -1
واملهين واإلبداعي ألعضاء 

 يف جمال اجلمعية واملهتمني
 التخصص.

تيسري تبادل اإلنتاج  -5
العلمي واألفكار العلمية 
يف جمال اهتمامات 
اجلمعية بني اهليئات 
واملؤسسات املعنية داخل 

 اململكة وخارجها.
التواصل مع اخلرجيني  -6

واملتخصصني فيما خيدم 
 التخصص.

العمل على االستثمار يف  -1

  أن تساهم اجلمعيات يف التنمية اجملتمعية، وأن
 تساهم يف تقدمي املبادرات الوطنية.

  أال تقتصر املسامهة يف تطوير أداء أعضاء
اجلمعية فقط، بل وتشمل املهتمني مبجال عمل 

 س التخصص.اجلمعية يف نف
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جمال التخصص وتوظيف 
 ذلك يف هذا اجملال.

للجمعيات العلمية يف سبيل  1
حتقيق األهداف املنصوص عليها 

 يف املادة الثانية ما يلي:
تشجيع إجراء البحوث  .4

 واالستشارات العلمية.
أتليف وترمجة الكتب العلمية  .2

يف جمال اهتمامها وما يتصل 
 هبا من جماالت أخرى.

إجراء الدراسات العلمية  .4
لتطور جوانب املمارسة 

 قية.التطبي
عقد الندوات واحللقات  .1

الدراسية والدورات اليت تتصل 
 مبجاالت اهتمامها.

إصدار الدراسات والنشرات  .5
والدورايت العلمية اليت تتصل 

 مبجاالت اهتمامها.
املشاركة يف املعارض احمللية  .6

 والدولية.
دعوة العلماء واملفكرين ذوي  .1

العالقة للمشاركة يف نشاطات 
اجلمعية وذلك وفق 

 اءات املنظمة لذلك.اإلجر 
تنظيم رحالت علمية  .8

 املادة الرابعة
 )أنشطة اجلمعيات العلمية(

للجمعيات العلمية يف سبيل 
حتقيق األهداف املنصوص 
 عليها يف املادة الثانية ما يلي:

تشجيع ودعم وحتكيم  -4
البحوث العلمية 

 التخصصية.
ة وتدقيق أتليف وترمج -2

الكتب العلمية 
واملقررات الدراسية يف 

 جماالت اهتمامها.
إعداد اخلطط والربامج  -4

الدراسية واملشاركة يف 
 تقييمها.

تقدمي املشورة  -1
والدراسات العلمية 

والتطبيقية 
واالعتمادات املهنية 
للقطاعات العامة 
واخلاصة يف جمال 

 التخصص.
عقد املؤمترات  -5

والندوات واحللقات 

  زايدة االهتمام ابملقررات الدراسية والتعليمية
 اليت تقدم للطالب.

  ،املسامهة يف إعداد اخلطط والربامج الدراسية
ا حتتضنه اجلمعيات من كفاءات علمية وذلك مل

 وأكادميية متميزة.
  قدرة اجلمعيات على تقدمي االستشارات

واملشورة وكذلك إعداد الدراسات العلمية 
 واملهنية والتطبيقية ملختلف قطاعات اجملتمع.

  تزايد االهتمام ابحلمالت التوعوية والتثقيفية
 واخلدمية اليت تساهم يف الوعي اجملتمعي وقدرة

 األفراد على التكيف مع الظروف احمليطة.
  االستفادة من اخلربات والتجارب احمللية

واإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك، 
وذلك ملا له من دور يف االرتقاء مبجال عمل 

 اجلمعية.
  تزايد االهتمام مبشاركة أعضاء اجلمعية يف

الفعاليات احمللية والدولية يساهم يف متابعة 
كة العلمية والبحثية يف جمال اهتمام احلر 

 اجلمعية.
  تسهم اجلوائز اليت متنح للمهتمني يف جمال

اصص اجلمعية يف تزايد االهتمام أبنشطتها 
 وجماالهتا املختلفة.
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ألعضائها وإقامة مسابقات 
 علمية يف جمال اصصها.

ة والدورات الدراسي
وورش العمل والربامج 
التدريبية وتنظيم 
املعارض والفعاليات 
العلمية والثقافية اليت 
تتصل مبجاالت 

 اهتمامها.
إصدار الدورايت  -6

العلمية واملواد التثقيفية 
اليت تتصل مبجاالت 

 اهتمامها.
تنفيذ األنشطة  -1

اإلعالمية واحلمالت 
التوعوية يف جماالت 

 اهتمامها.
ت بناء الشراكا -8

والتحالفات مع 
االحتادات واجلمعيات 
العلمية واجلهات 
احمللية والدولية ذات 
االهتمام املشرتك وفق 
اإلجراءات اليت 
تضعها إدارة 
اجلمعيات العلمية 

 ابجلامعة.
املشاركة يف املؤمترات  -9
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والندوات واملعارض 
 احمللية والدولية.

دعوة العلماء  -41
واملفكرين ذوي 
العالقة للمشاركة يف 

طات اجلمعية وفق نشا
اإلجراءات املنظمة 

 لذلك.
تنظيم  -44

الرحالت واملسابقات 
العلمية ومنح اجلوائز 
 يف جمال اصصها.

تنمية  -42
واستدامة املوارد املالية 

 للجمعية.
 
 

 املادة اخلامسة  "مادة جديدة" 5
 )إدارة اجلمعيات العلمية(

تنشأ يف كل جامعة وحدة 
إدارية مبسمى إدارة اجلمعيات 

مية ترتبط برئيس اجلامعة، العل
 واتص مبا أييت:

التوصية ابملوافقة على   -4
إنشاء أو نقل اجلمعيات 

 العلمية.

تزايد أعداد اجلمعيات العلمية، وتزايد احلاجة إىل 
 جهة إشرافية تنظم عملها.
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اعتماد تشكيل جمالس  -2
إدارات اجلمعيات العلمية 

 أو حلها.
حتديد املعايري العامة  -4

إلنشاء اجلمعيات وتقييم  
 كفاءة أدائها.

وضع الضوابط العامة  -1
النتخاابت جمالس إدارة 

 اجلمعيات.
تطوير أنظمة الكرتونية  -5

 خلدمة اجلمعيات.
إنشاء قاعدة بياانت  -6

أساسية للجمعيات 
 وحتديثها دوراي .

وضع ضوابط للصرف على  -1
اجلمعيات وربطها بنتائج 

 تقييم كفاءة األداء.
دعم اجملالت العلمية  -8

احملكمة التابعة للجمعيات 
ماليا ، وإصدار قواعد لعمل 

 هيئات التحرير.
معية اعتماد حماضر اجل -9

العمومية وجملس اإلدارة، 
وتعد القرارات والتوصيات 
الواردة يف احملاضر الصاحلة 
للتطبيق إذا مل يرد اعرتاض 
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خالل شهر من اتريخ 
وصوهلا إلدارة اجلمعيات 

 العلمية.
متابعة اجلمعيات  -41

وجمالس إدارهتا وجلاهنا 
 التأسيسية.

املوافقة على عقد  -44
 املؤمترات والندوات.

ري اإلشراف على س -42
عملية انتخاابت جمالس 

 إدارة اجلمعيات.
التأكد من توفري  -44

اجلامعة للموارد املالية 
والبشرية واملكانية املناسبة 
للجمعيات ومتابعة تنفيذ 

 ذلك.
إنشاء قاعدة بياانت  -41

إلجنازات اجلمعيات 
 وحتديثها دوراي .

إعداد تقرير سنوي  -45
عن أداء اجلمعيات ورفعه 

 جمللس اجلامعة.
رة اإلدارية تقدمي املشو  -46

يف اجملاالت املختلفة 
 للجمعيات.

تسهيل أعمال  -41
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اجلمعيات فيما خيدم 
 أهدافها.

تسهيل التواصل بني  -48
اجلمعيات وإدارة اجلامعة 
واهليئات واملؤسسات 

 املهنية.
عقد اجتماع دوري  -49

مع رؤساء جمالس إدارة 
 اجلمعيات لتطوير أعماهلا.

دراسة ما حييله إليها  -21
رئيس اجلامعة من 

عات اص موضو 
 اجلمعيات العلمية.

إلدارة اجلمعيات  -24
العلمية احلق يف الرفع 

بتوصية ملعايل رئيس اجلامعة 
 ل جملس إدارة اجلمعية 

 إذا اقتضت الضرورة لذلك.
تقوم إدارة اجلمعيات  -22

العلمية بتنظيم انتخاابت 
اجلمعية وإعالن نتائج 
التصويت يف اجتماع 

اجلمعية العمومية 
اتريخ العتمادها وذلك يف 
 هناية أعمال اجمللس.

استخدام أنظمة  -24
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حديثة يف العملية 
 االنتخابية بغرض التسهيل.

مع مراعاة عدم تكرار اجلمعية  .4 6
ذات التخصص الواحد سواء 
يف اجلامعة أو يف جامعات 

 اململكة األخرى.
معية بقرار من جملس تنشأ اجل .2

اجلامعة بناء  على توصية من 
 اجمللس العلمي هبا.

بعد صدور قرار إنشاء  .4
اجلمعية، واىل أن يتم تكوين 
هيئات اجلمعية، تتوىل كافة 
االختصاصات وتقوم جبميع 
اإلجراءات جلنة أتسيسية 
مؤقتة يكوهنا اجمللس العلمي 
من مخسة أعضاء خيتارون 

عمل  أحدهم رئيسا  هلا وينتهي
هذه اللجنة بعقد أول مجعية 
عمومية واختيار أعضاء جملس 
اإلدارة، وتقدم اللجنة تقريرا  
مفصال  عما قامت به إىل 

 اجلمعية العمومية. 
 

 املادة السادسة
)إجراءات إنشاء اجلمعيات 

 العلمية(
مع مراعاة عدم تكرار  -4

اجلمعية ذات 
التخصص الواحد 
سواء  يف اجلامعة 
نفسها أو يف 

عات اململكة جام
 األخرى.

تنشأ اجلمعية بقرار من  -2
جملس اجلامعة بناء  
على توصية من إدارة 

 اجلمعيات العلمية.
بعد صدور قرار إنشاء  -4

اجلمعية، واىل أن يتم 
تكوين هيئاهتا، تتوىل 
كافة االختصاصات 
وتقوم جبميع 
اإلجراءات جلنة 
أتسيسية مؤقتة يكوهنا 
اجمللس العلمي من 
مخسة أعضاء من 

ملتقدمني بطلب ا

  حتديد االشرتاطات اليت ينبغي مراعاهتا يف
 اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.

  حتديد مدة عمل اللجنة التأسيسية
للجمعية، وحتديد مهام أعماهلا خالل هذه 

 املدة.
  إلزام اللجنة التأسيسية أبن تعقد اجتماع

اجلمعية العمومية األوىل النتخاب أعضاء 
جملس اإلدارة خالل عام من اتريخ صدور 

 قرار إنشائها.
  إن التخصص الفرعي مشمول ضمن

 سية القائمة.أعمال وأهداف اجلمعية الرئي
  إنشاء مجعية يف اصص فرعي/دقيق

يشتت جهود وإمكانيات اجلمعيات 
 الرئيسية القائمة.

  إنشاء مجعية يف اصص فرعي/دقيق
يشكل ازدواجية يف العمل ويؤدي إىل 
ضعف املخرجات ألن أهداف اجلمعية 
الفرعية تتطابق مع أهداف وبرامج اجلمعية 

 الرئيسية األم
   من اجلمعيات  من املالحظ أن كثريا

الناشئة يف التخصصات الفرعية/الدقيقة قد 
توقفت عن العمل والنشاط ألن اجلمعيات 
الرئيسية تؤدي األدوار املتوخاة يف جمال 

 عملها.
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إنشاء اجلمعية من 
احلاصلني على درجة 
علمية ال تقل عن 
البكالوريوس أو ما 
يعادهلا يف جمال 
اصص اجلمعية، 
وخيتار أعضاء اللجنة 
أحدهم رئيسا  هلا، 
وتقدم اللجنة تقريرا  
مفصال  عن أعماهلا 
يف أول اجتماع 

 للجمعية العمومية.
جيب أال تزيد مدة  -1

عمل اللجنة 
سية عن سنة التأسي

من اتريخ صدور قرار 
تكوينها، على أن 
يكون من ضمن 
األعمال اليت تقوم هبا 

 خالل هذه املدة.
فتح حساب بنكي  -5

ابسم اجلمعية يف أحد 
 البنوك احمللية.

 وضع شروط العضوية. -6
اااذ اإلجراءات  -1

الالزمة حلث 

  يؤدي إنشاء مجعيات فرعية إىل تشتيت
اجلهود وإضعاف دور اجلمعيات الرئيسية 
القائمة يف جمال عملها ويف خدمة اجملتمع 

األهداف املنشودة من  من حيث حتقيق
 أتسيسها.
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املتخصصني 
الكتساب عضوية 

 اجلمعية.
منح العضوية ملن  -8

 حيقق شروطها.
ح ابب الرتشح فت -9

 لعضوية جملس اإلدارة.
عقد اجلمعية  -41

 العمومية األوىل.
إذا مل تتم  -44

اللجنة التأسيسية 
أعماهلا وتعقد اجلمعية 
العمومية األوىل 
النتخاب أعضاء 
جملس اإلدارة خالل 
سنة من اتريخ صدور 
قرار تكوينها، يعاد 
تشكيل اللجنة من 
 قبل اجمللس العلمي.

يلغي جملس  -42
إنشاء اجلامعة قرار 

اجلمعية إذا مل تنعقد 
اجلمعية العمومية 
األوىل خالل ثالث 
سنوات من اتريخ 
صدوره، ويلزم إلعادة 
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إنشاء اجلمعية البدء 
إبجراءات اإلنشاء من 
جديد، على أن متضي 
ثالث سنوات على 
األقل من اتريخ 
صدور قرار اإللغاء إذا  
كان الطلب من نفس 

 اجلامعة.
يف حالة  -44

ة وجود مجعية رئيسي
يف أحد التخصصات 
أو العلوم أو اجملاالت 
فال جيوز إنشاء مجعية 
يف اصص فرعي أو 
دقيق يف نفس اجملال، 
وجيوز للجمعية 
الرئيسية يف اصص 
ما أن تنظم شعبة أو 
أكثر يف التخصصات 

 حتت إشرافها.الدقيقة 
 تكون العضوية على ثالث أنواع: 1

ويشرتط  عضوية عاملة: -4
 هلا:

  أن يكون طالب العضوية
حاصال  على درجة علمية 
أو ما يعادهلا يف جمال 

 املادة السابعة
)العضوية، شروطها، 

 وإجراءاهتا(
تكون العضوية على ثالث 

 أنواع:
 عضوية عاملة: -4

  أال تتعارض الشروط اليت يقرها جملس إدارة
اجلمعية مع مواد القواعد املنظمة لعمل 

 اجلمعيات.
  أال يقتصر منح العضوية العاملة للحاصلني

على درجة علمية يف نفس اصص 
ة، وينبغي االستفادة ممن له اجلمعي



   
 

43  

 

 اصص اجلمعية.
  أن يدفع االشرتاكات

 السنوية.
  ما يراه جملس اإلدارة من

 شروط.
  أن يصدر بقبوله قرار من

 دارة. جملس اإل
متنح  عضوية شرفية: -2

بقرار من اجلمعية 
العمومية ملن أسهم يف 
تطوير جماالت اهتمام 
اجلمعية، أو قدم خدمات 
مالية أو معنوية، ويعفى 
عضو الشرف من شرط 
سداد االشرتاك، وجيوز له 
حضور جلسات اجلمعية 
العمومية وجلاهنا املختلفة 
 واالشرتاك يف املناقشات.

ع يتمتعضوية انتساب:  -3
 هبا:

  الطالب اجلامعيون يف
 جمال اصص اجلمعية.

  العاملون واملهتمون يف
جمال اجلمعية ممن ال 
يتوافر فيهم شرط املؤهل 
العلمي احملدد للعضوية 

 ويشرتط هلا:
  أن يكون طالب

العضوية حاصال  على 
درجة علمية ال تقل 
عن البكالوريوس أو 
ما يعادهلا يف جمال 
اصص اجلمعية أو 

ذات التخصصات 
 العالقة.

  أن يدفع االشرتاكات
 السنوية.

  ما يراه جملس اإلدارة
من شروط مبا ال 
يتعارض مع مواد هذه 

 القواعد.
  أن يصدر بقبوله قرار

 من جملس اإلدارة. 
  جيوز للجمعية

العمومية بناء  على 
توصية جملس اإلدارة 
منح العضوية العاملة 
ملن له إسهامات 
علمية ابرزة يف جمال 

معية ومل اصص اجل
يتوفر فيه شرط املؤهل 
العلمي احملدد للعضوية 

إسهامات علمية ابرزة يف جمال اصص 
اجلمعية وذلك ملا له من دور ابرز يف رفع 

 مكانة اجلمعية واالرتقاء هبا.
  إضافة مميزات للعضوية الشرفية تسمح

للجمعية إبضافة أعضاء شرف يسامهوا يف 
 رفع مستوى اجلمعية.

  إضافة فئة جديدة لعضوية االنتساب
 تزايد املهتمني مبجال اجلمعية تساهم يف

 واملنتمني إليها.
  تشجيع املؤسسات والشركات والعاملني

على االنضمام لعضوية االنتساب يساهم 
يف حراك علمي وجمتمعي و ثي جملال 

 اجلمعية.
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 العامة.
% 51ويعفى العضو املنتسب من 

من قيمة االشرتاك السنوي، وجيوز 
له حضور جلسات اجلمعية 
 العمومية وجلاهنا املختلفة واالشرتاك
يف املناقشات دون أن يكون له 

 حق التصويت. 
  

 

 العاملة.
متنح  عضوية شرفية: -2

بقرار من اجلمعية 
العمومية للجمعية ملن 
أسهم يف تطوير 
جماالت اهتمام 
اجلمعية أو قدم هلا 
خدمات مالية أو 
معنوية وملدة ثالث 
سنوات قابلة للتجديد 
ملدد مماثلة، ويعفى 
عضو الشرف من 

اد االشرتاك شرط سد
السنوي وجيوز له 
حضور جلسات 
اجلمعية العمومية 
واالشرتاك يف 
املناقشات وله حق 

 التصويت.
عضوية انتساب:  -3

 ومتنح لكل من:
  محلة الدبلومات

املتوسطة والطالب 
اجلامعيون الذين 
يدرسون يف جمال 
اصص اجلمعية أو 
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التخصصات ذات 
العالقة ممن ال يتوافر 
فيهم املؤهل العلمي 
احملدد للعضوية 
العاملة، ويشرتط 
صدور قرار من جملس 
اإلدارة بقبول 
عضويتهم، ويدفعون 

% من قيمة 51
االشرتاك السنوي  
كحد أقصى، وجمللس 
اإلدارة افيض هذه 
النسبة أو إعفائهم من 
االشرتاك السنوي 
وجيوز هلم حضور 
جلسات اجلمعية 
العمومية وجلاهنا 
املختلفة واالشرتاك يف 

ت دون أن املناقشا
يكون هلم حق 

 التصويت. 
  الشخصيات املعنوية

)كاملؤسسات 
والشركات( وكذلك 
العاملني واملهتمني يف 
جمال اصص اجلمعية 
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أو التخصصات ذات 
العالقة ممن ال يتوفر 
فيهم شرط املؤهل 
العلمي احملدد للعضوية 
العامة، ويشرتط 
صدور قرار من جملس 
اإلدارة بقبول 
 عضويتهم، وجيوز هلم
حضور جلسات 
اجلمعية العمومية 
وجلاهنا املختلفة 
واالشرتاك يف 
املناقشات دون أن 
يكون هلم حق 

 التصويت.
تنتهي العضوية يف اجلمعية يف  8

 احلاالت التالية: 
انسحاب العضو أو  -4

 وفاته.
إذا مل يسدد االشرتاك  -2

وي بعد مضي سنة السن
 من استحقاقه.

إذا فقد شرطا  من شروط  -4
 العضوية.

إذا قام أبي عمل أو  -4
نشاط يرتتب عليه إحلاق 

 املادة الثامنة
 )إهناء العضوية(

يف تنتهي العضوية يف اجلمعية 
 احلاالت التالية: 

انسحاب العضو أو  -4
 وفاته.

إذا مل يسدد االشرتاك  -2
 السنوي.

إذا فقد شرطا  من  -4
 شروط العضوية.

إذا قام أبي عمل أو  -1

  يف حالة عدم تسديد العضو الشرتاكه
السنوي حىت بعد مرور سنة من 
استحقاقه، تكون هناك فرصة لتسوية عدد 
السنوات اليت مل يسددها وسراين عضويته 

 مرة أخرى.
  ضرورة إبالغ العضو كتابيا  إبهناء عضويته

يبعد احلرج واملسؤولية عن اجلمعية يف حال 
نتهي عضويته أبي أعمال قام العضو امل

 بصفته عضو يف اجلمعية بعد إبالغه رمسيا .
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ضرر ابجلمعية ماداي  كان 
أم أدبيا ، وال تسقط 
العضوية يف هذه احلالة 
إال مبوافقة جملس إدارة 

 اجلمعية. 
 

نشاط يرتتب عليه 
إحلاق ضرر ابجلمعية 
ماداي  كان أم أدبيا ، 
وال تسقط العضوية 
يف هذه احلالة إال 
بقرار من جملس إدارة 
اجلمعية، ويبلغ العضو 

 بذلك كتابيا .
 
 
 
 
 
 

 املادة التاسعة "مادة جديدة" 9
)االعرتاض على إهناء 

 العضوية(
جيوز للشخص الذي أهنيت 
عضويته أن يعرتض على قرار 
اإلهناء أمام إدارة اجلمعيات 
العلمية خالل شهر من اتريخ 
إبالغه القرار، على أن يبت يف 

االعرتاض يف مدة أقصاها ذلك 
 ثالثة أشهر من اتريخ تقدميه.

سرعة الفصل يف النزاع القائم بني العضو املنتهي 
 عضوية وجملس اإلدارة.

 

جيوز بقرار من جملس اإلدارة إعادة  41
العضوية إىل العضو الذي فقدها 

 املادة العاشرة
 )ادة العضويةإع(

 ال يوجد تعديل.



   
 

48  

 

بناء  على طلبه إذا زالت أسباب 
 إسقاط العضوية السابقة.

جيوز بقرار من جملس اإلدارة 
إعادة العضوية إىل العضو 
الذي فقدها بناء  على طلبه إذا 
زالت أسباب إسقاط العضوية 

 السابقة.
تتكون اجلمعية العمومية  .4 44

 من األعضاء العاملني.
تعقد اجتماعا  عاداي  مرة  .2

كل عام بدعوة من رئيس 
ون جملس اإلدارة وال يك

االجتماع صحيحا  إال 
 ضور أغلبية األعضاء، 
فإذا مل حتضر األغلبية 
جاز عقد اجتماع آخر 
بعد أسبوعني ويعترب هذا 
االجتماع صحيحا  مبن 

 حضر. 
وجيوز بناء  على طلب من  .4

جملس اإلدارة أو مخس 
أعضاء اجلمعية العمومية 
عقد اجتماع غري عادي 
إذا اقتضت الضرورة 

 ذلك.
 

 دية عشرةاملادة احلا
)اجلمعية العمومية، تكوين 

 اجلمعية العمومية واجتماعاهتا(
تتكون اجلمعية  -4

العمومية من األعضاء 
العاملني وأعضاء 

 الشرف.
تعقد اجتماعا  عاداي   -2

مرة كل عام بدعوة 
من رئيس جملس 
اإلدارة، ويعترب 
االجتماع صحيحا  
مبن حضر شريطة أن 
يتم اإلعالن عن 
جدول أعمال هذا 

ماع قبل شهر االجت
على األقل من موعد 
انعقاده، وجيوز بناء  
على طلب من جملس 
اإلدارة أو مخس 
أعضاء اجلمعية 

  إاتحة الفرصة ألعضاء الشرف أبن يكونوا
أعضاء يف اجلمعية العمومية يسهم يف تزايد 

اجه إدراكهم ابملعوقات والسلبيات اليت تو 
 عمل اجلمعية.

  يسهم عدم التقيد  ضور أغلبية األعضاء
الجتماع اجلمعية العمومية يف سهولة 
العمل والقدرة على عقد اجتماعات طارئة 

 كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  االجتماع األول عادة ال يقام بسبب عدم

 حضور نسبة األعضاء.
  إملام أعضاء اجلمعية العمومية عند دعوهتم

ماع واملكان واملوعد الدقيق جبدول االجت
يلزمهم اباللتزام واحلرظ على املناقشة الثرية 
يف املوضوعات املطروحة وإبداء اآلراء 

 البناءة.
  حتديد من يقوم برائسة اجتماعات اجلمعية

 العمومية األول وما يليه.
  إن انعقاد اجلمعية العمومية النتخاب

أعضاء جملس إدارة جديد قبل شهر من 
ة اجمللس القائم يسهم يف سهولة هناية فرت 

العمل واالنتقال السلس من جملس اإلدارة 
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العمومية عقد اجتماع 
غري عادي إذا اقتضت 

 الضرورة ذلك. 
جيب أن تتضمن  -4

الدعوة حلضور 
اجتماع اجلمعية 
العمومية جدول 
األعمال ومكان 
االجتماع وموعده 
ابلوسيلة اليت تضمن 

ل الدعوة إىل وصو 
 األعضاء.

يرأس اجتماع اجلمعية  -1
العمومية األول رئيس 
اللجنة التأسيسية أو 
من ينيبه من أعضاء 
اللجنة، ويرأس ما يليه 
من اجتماعات 
اجلمعية العمومية 
رئيس جملس اإلدارة أو 
من ينيبه من أعضاء 

 اجمللس.
جيب أن يعقد اجتماع  -5

اجلمعية العمومية 
الذي يتضمن انتخاب 

ء جملس إدارة أعضا

القدمي إىل اجلديد وال يعطل األعمال 
 البنكية وااللتزامات املختلفة.

  ينبغي لزاما  على العضو حضور اجتماع
اجلمعية العمومية بنفسه وال جيوز التوكيل، 
وذلك ألمهية تواجد العضو بنفسه 

لعمل ابجلمعية وإبداء لالطالع على سري ا
 اآلراء.

  وجود سجل خاظ يوفع فيه أعضاء
اجلمعية العمومية يعطي أمهية لالجتماع 

 ويشجع الغالبية على احلضور.
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جديد قبل شهر على 
األقل من اتريخ هناية 

 فرتة اجمللس القائم.
ال جيوز التوكيل يف  -6

حضور اجتماع 
 اجلمعية العمومية.

تتخذ اجلمعية  -1
العمومية قراراهتا 
وتوصياهتا بغالبية 
أصوات احلضور، فإن 
تعادلت يرجح اجلانب 
الذي يصوت معه 
رئيس االجتماع، 
وتسري قراراهتا على 

حضر ومن مل  من
 حيضر من األعضاء.

جيب أن يستخدم  -8
سجل خاظ يتضمن 
أمساء وأرقام عضوية 
وتواقيع الذين حيضرون 
اجتماع اجلمعية 
العمومية ويعتمده 

 رئيس االجتماع.
تسعى اجلمعية العمومية إىل حتقيق  42

أهداف اجلمعية وهلا على وجه 
 اخلصوظ ما أييت:

 املادة الثانية عشرة
)اختصاصات اجلمعية 

 العمومية(

  االطالع على خطة العمل اليت يقدمها
جملس اإلدارة والسياسة العامة للجمعية 
وإقرارها يزيد اهتمام أعضاء اجلمعية 



   
 

51  

 

إصدار القواعد املنظمة  -4
لسري العمل الداخلي يف 

 اجلمعية.
ار امليزانية السنوية إقر  -2

للجمعية واملوافقة على 
حساهبا اخلتامي كل 

 سنة.
اعتماد التقرير السنوي  -4

 للجمعية.
اختيار أعضاء جملس  -1

 اإلدارة.
إقرار خطة العمل اليت  -5

 يقدمها جملس اإلدارة.
اقرتاح إنشاء فروع  -6

للجمعية بناء  على توصية 
 جملس اإلدارة.

تعيني مراجع خارجي  -1
وحتديد حلساابت اجلمعية 

 أتعابه.
اقرتاح نقل مقر اجلمعية  -8

 من جامعة إىل أخرى.
 اقرتاح حل اجلمعية.  -9

 

تسعى اجلمعية العمومية إىل 
حتقيق أهداف اجلمعية وهلا 
 على وجه اخلصوظ ما أييت:

إقرار السياسة العامة  -4
للجمعية وخطة العمل 

س اليت يقدمها جمل
 اإلدارة.

إقرار الالئحة الداخلية  -2
للجمعية اليت تنظم 

 عملها.
إقرار امليزانية السنوية  -4

للجمعية واملوافقة على 
حساهبا اخلتامي كل 

 سنة.
اعتماد التقرير السنوي  -1

 للجمعية.
تعيني مراجع خارجي  -5

حلساابت اجلمعية 
 وحتديد أتعابه.

اقرتاح  ل اجلمعية أو  -6
نقلها إىل جامعة 

ة أن أخرى، شريط
تتخذ التوصية يف 
اجتماع حيضره أكثر 
من نصف األعضاء، 
فإن مل حتضر األغلبية 

العمومية أبنشطة اجلمعية ويزيد كذلك 
حرظ جملس اإلدارة على التخطيط السليم 
والتنفيذ الدقيق ملا مت إقراره من اجلمعية 

 العمومية.
  وضع الئحة داخلية للجمعية من قبل

جملس اإلدارة وإقرارها من قبل اجلمعية 
ى يلتزم العمومية يكسبها ثقل وأمهية قصو 

 هبا اجلميع.
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جاز اإلعالن عن 
عقد اجتماع آخر بعد 
أسبوعني، وميكن أن 
تتخذ فيه التوصية  ل 
أو نقل اجلمعية أاي   
 كان عدد احلضور.

 "مادة جديدة" 44
 

املادة الثالثة عشرة )فروع 
 اجلمعية(

للجمعية العمومية  -4
املوافقة على إنشاء 
وإغالق فروع 
للجمعية بناء  على 
توصية جملس اإلدارة، 
على أن حيدد يف قرار 
اإلنشاء اختصاصات 

 الفرع ومقره.
على جملس اإلدارة  -2

تكليف من يدير فرع 
دد مدة اجلمعية، وحت

التكليف بسنتني قابلة 
للتجديد، على أن 
يرفع تقرير سنوي عن 
نشاطات الفرع جمللس 

 اإلدارة.
جيب على الفرع أن  -4

يتقيد بقرارات جملس 

نظرا  لتوسع اجلمعيات يف إنشاء فروع يف خمتلف 
 مناطق اململكة.
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اإلدارة وهذه القواعد، 
وعليه أن يرفع 
توصياته جمللس اإلدارة 

 إلقرارها.
 املادة الرابعة عشرة "مادة جديدة" 41

 )حل اجلمعية ونقلها(
حتل اجلمعية أو تنقل  -4

إىل جامعة أخرى 
بقرار من جملس 
اجلامعة بناء  على 
توصية من إدارة 

 اجلمعيات العلمية.
يشرتط لنقل اجلمعية  -2

موافقة جملس اجلامعة 
املنقول إليها ووجود 
قسم أكادميي يناسب 

 اصص اجلمعية.
معية إذا حلت اجل -4

العلمية ألي سبب 
تؤول ممتلكاهتا إىل 
اجلامعة اليت تنتمي 

 إليها.
إذا مت نقل اجلمعية إىل  -1

جامعة أخرى تنتقل 
مجيع ممتلكاهتا 
وواثئقها إىل اجلامعة 

وضع ضوابط ومعايري حلل ونقل اجلمعيات العلمية 
 وتنظيم أعماهلا.
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 اجلديدة.
للجمعية العمومية بناء  على اقرتاح  45

إلدارة، ترشيح رئيس شرف جملس ا
للجمعية العلمية من بني 
الشخصيات املعروفة ابهتمامها 
مبجاالت عمل اجلمعية لفرتة 
واحدة مدهتا ثالث سنوات وذلك 
بقرار من جملس اجلامعة، وله 

 رائسة ما حيضره من جلسات. 

 املادة اخلامسة عشرة
 )رئيس شرف اجلمعية(

   للجمعية العمومية بناء
لس على اقرتاح جم

اإلدارة، ترشيح رئيس 
شرف للجمعية 
العلمية من بني 
الشخصيات املعروفة 
ابهتمامها مبجاالت 
عمل اجلمعية ملدة 
ثالث سنوات قابلة 
للتجديد، وذلك بقرار 
من رئيس اجلامعة، وله 
رائسة ما حيضره من 
اجتماعات اجلمعية 
العمومية وله حق 

 التصويت.

  إعطاء فرصة للرئيس الشريف للجمعية
لتواجد أكثر من فرتة يزيد االهتمام اب

 مبجاالت وأنشطة اجلمعية.
  كذلك إاتحة الفرصة لرئيس الشرف

للتصويت جيعله ملم بتطورات عمل 
 اجلمعية وما تقوم به.

أواًل: تعتمد بصفة أساسية على  46
 مواردها الذاتية وهي:

حصيلة االشرتاكات  -4
 السنوية لألعضاء.

حصيلة ما تبيعه اجلمعية  -2
وعات، ونشرات من مطب

دورية، وما تقدمه من 
خدمات يف حدود 

 املادة السادسة عشرة
 )موارد اجلمعية وميزانياهتا(

أواًل: تعتمد بصفة أساسية 
 على مواردها الذاتية وهي:

إيرادات االشرتاكات  -4
 السنوية لألعضاء.

إيرادات إصدارات  -2
 اجلمعية.

  يساهم ما يصرف للجمعية من خمصص
سنوي من ميزانية اجلامعة يف االرتقاء 
مبستوى أعمال اجلمعية، وأن تصرف هلا 
يف صورة معونة أو منحة ابسم اجلمعية 
وليس سلفة، وذلك ملا تواجهه اجلمعية من 

 صعوبة يف تسديد التزاماهتا املالية.
 ابت اخلتامية من اجلمعية يسهم إقرار احلسا

العمومية بعد مراجعتها من حماسب قانوين 
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 أهدافها.
إيرادات ما تعقده من  -4

 دورات وبرامج.
اهلبات والتربعات واملنح  -1

اليت تقدمها اجلامعات أو 
 اهليئات واألفراد.

اثنياً: ميزانية اجلمعية واحلساابت 
 اخلتامية:
تبدأ السنة املالية للجمعية  -4

وتنتهي مع السنة املالية 
 عة.للجام

تعد احلساابت اخلتامية  -2
وفقا  للقواعد واألعراف 

 املهنية. 

إيرادات ما تعقده من  -4
مؤمترات ودورات 

امج وما تقدمه من وبر 
استشارات علمية 
ونشاطاهتا يف حدود 

 أهدافها.
اهلبات والتربعات  -1

 واملنح واألوقاف.
ما خيصص هلا من  -5

ميزانية اجلامعة، على 
أن يتم صرفه كمعونة 
ابسم اجلمعية وليس 

 سلفة.
اثنياً: ميزانية اجلمعية 

 واحلساابت اخلتامية:
تبدأ السنة املالية  -6

للجمعية وتنتهي مع 
 نة املالية للجامعة.الس

تعد احلساابت  -1
اخلتامية وفقا  للقواعد 
واألعراف املهنية 
 يث تقر سنواي  من 
اجلمعية العمومية بعد 
مراجعتها من حماسب 

 قانوين.
جيوز للجمعية استثمار  -8

يف دقة العمل احملاسيب والثقة يف أداء 
 اجلمعية. 

 .أتمني مقر اثبت للجمعية 
  أتمني دخل اثبت لتطوير أعمال اجلمعية

ودفع مكافآت السكراترية واحتياجات 
اجلمعية من القرطاسية وأجهزة احلاسب 

 حبار.اآليل واألوراق واأل
   توفري املبالغ اليت تدفعها اجلمعية سنواي

 الستئجار املقر.
 .ضعف التربعات املقدمة للجمعيات 
  ضعف وعدم انتظام الرعاية للجمعيات من

 مؤسسات القطاع اخلاظ.
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الفائض من أمواهلا يف 
شراء عقار تستخدمه 
اجلمعية كمقر هلا 
وميكنها أتجري جزء 
منه لتوفري مورد اثبت 

دعم استمرارية ل
 نشاطات اجلمعية.

 
يتكون جملس اإلدارة من  -4 41

عدد من األعضاء 
العاملني ال يزيد على 
تسعة اتارهم اجلمعية 

ري العمومية ابالقرتاح الس
من بني أعضائها 
العاملني، على أن يكون 
ثلثهم على األقل من 
منسويب اجلامعة اليت 

 أنشأت اجلمعية.
مدة عضوية اجمللس ثالث  -2

سنوات قابلة للتجديد 
 مرة واحدة.

إذا تغيب أحد أعضاء  -4
جملس اإلدارة عن 
اجتماعات اجمللس ثالث 
مرات متتالية، دون عذر 
مقبول جاز جمللس اإلدارة 

 املادة السابعة عشرة
 )تكوين جملس اإلدارة(

 اإلدارة جملـس يتكـون -4
 األعضاء من عدد من

العـــــاملني ال يقـــــل عـــــن 
مخســــــة وال يزيــــــد عـــــــن 
تســـــــــــــــــعة، تنتخـــــــــــــــــبهم 
ــــــــــــــة العموميــــــــــــــة  اجلمعي
ابالقـــــرتاع الســـــري مـــــن 
ـــــــــــــــــــــــني أعضـــــــــــــــــــــــائها  ب

 العاملني.
عضوية اجمللس  مدة -2

ثالث سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة، 
وألعضاء جملس 
اإلدارة حق الرتشح 
يف أي انتخاابت 

 جديدة كأفراد.

  توضيح أن جملس اإلدارة ميكن أن يتكون
من مخسة أعضاء على األقل، مع عدم 
حتديد نسبة لتمثيل اجلامعة يف اجمللس 
يسهم يف تواجد فئات وكوادر تستطيع رفع 

 مكانة اجلمعية واالرتقاء أبدائها.
 ب إاتحة الفرصة جمللس اإلدارة القائم بطل

التجديد وإعادة انتخابه مرة أخرى يسهم 
يف االستقرار وتكملة املسرية اليت بدأت 
وبرغبة أعضاء اجمللس يف استمرا ما بدأوه 
من أعمال وخطط قد حتتاج لفرتة طويلة 

 إلجنازها.
  يتم انتخاب رئيس جملس اإلدارة ابالقرتاع

السري بني أعضاء اجمللس، وال يشرتط أن 
معة اليت تنتمي إليها يكون من منسويب اجلا

اجلمعية يف حالة عدم ترشح أي من 
منسويب اجلامعة لعضوية اجمللس، وذلك 
يساعد على وجود فئات وكوادر من خارج 
اجلامعة تستطيع قيادة العمل داخل 
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 مستقيال . اعتباره
عند شغور عضوية أحد  -1

أعضاء جملس اإلدارة 
املختارين من اجلمعية 
العمومية لسبب من 
األسباب خيتار اجمللس 
عضوا  بديال ، وتشرتط 
موافقة اجلمعية العمومية 
على ذلك يف أول 

 اجتماع هلا.
خيتار جملس اإلدارة  -5

ابالقرتاع السري من بني 
أعضائه رئيسا  له ملدة 

ابلة ثالث سنوات ق
للتجديد مرة واحدة على 
أن يكون من منسويب 
اجلامعة اليت تتبعها 
اجلمعية، كما خيتار 
اجمللس من بني أعضائه 
انئبا  وأمينا  للمجلس 

 وأمينا  للمال.
يعترب رئيس جملس اإلدارة  -6

ممثال  للجمعية أمام الغري 
وينوب عنها يف االتصال 
ابجلهات الرمسية وغري 
الرمسية يف اململكة 

 اإلدارة ينتخب جملـس -4
 رئيسا   أعضائه بني من

 الســري لــه ابالقــرتاع
ســنوات  ثــالث ملــدة

وميكـــن إعــــادة انتخابــــه 
أن  علــى ملـدد مماثلــة،

 منسـويب مـن يكـون
 مي هلاتنت اجلامعة اليت

اجلمعيـــــة العلميـــــة، ويف 
حــــال عــــدم ترشــــح أي 
مـــــن منســـــويب اجلامعـــــة 
لعضـــــوية اجمللـــــس يرفـــــع 
األمر إلدارة اجلمعيات 
العلميــة الاــاذ مــا تــراه 

 خيتـار كمـا مناسـبا ،
 بــني مــن اجمللــس
 للـرئيس انئبـا   أعضـائه
 للمجلـــس وأمينـــا  

للمال.  وأمينا  
 أعضاء أحد تغيب إذا -1

 عــن اإلدارة جملــس
 لــساجمل اجتماعــات

 متتاليـة مـرات ثـالث
 جاز مقبول عذر دون

إصــدار  جمللــس اإلدارة
 قرار إبقالته.

 اجلمعية.
  ضرورة التزام أعضاء جملس اإلدارة

ابجتماعات اجمللس واحلرظ على حضورها 
واااذ  يسهم يف سرعة إجناز األعمال

 القرارات.
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ارجها وفق اإلجراءات وخ
النظامية املقررة وله رائسة 

 اجلمعية العمومية. 
 

للعضـــــــو الـــــــذي أقالــــــــه  -5
جملـــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة أن 
يــتظلم مــن قــرار اإلقالــة 
ــــــات  أمــــــام إدارة اجلمعي
ـــــة خـــــالل شـــــهر  العلمي
مـــــــــــن إبالغـــــــــــه بقـــــــــــرار 
ـــه أو مـــن  ـــة، وعلي اإلقال
يفوضــــــــــه أن يبــــــــــت يف 
هـــذا الـــتظلم بعـــد أخـــذ 
رأي جملـــــــــــــــــــــــس اإلدارة  

 كتابة .
ال جيــــوز جمللــــس اإلدارة  -6

إهنــــاء عضــــوية أي مــــن 
أعضــــــــــــــــائه إال وفقــــــــــــــــا  
للفقـرة الرابعــة مــن هــذه 
املــادة، أو وفقــا  للمــادة 

 السابعة.
 عضـوية شـغور عنـد -1

 جملـس أعضـاء أحـد
مــن  املنتخبــني اإلدارة
 اجلمعيـة العموميـة قبل

ألي ســــــــــــبب، خيتــــــــــــار 
اجمللس العضو احلاصل 
علــــى أكثــــر األصــــوات 
مــــــــــــــــــــــــن األعضــــــــــــــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاطيني إن ا الحتي
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وإن مل يوجـدوا  وجدوا،
فتــــــــــتم تســــــــــمية أحــــــــــد 
األعضــاء العــاملني مــن 
ــــــــــــل جملــــــــــــس اإلدارة   قب
ــــــــــــــــــــديل،  كعضــــــــــــــــــــو ب

 موافقـــة وتشـــرتط
 على العمومية اجلمعية
 اجتمـاع أول يف ذلـك
 هلا.

إذا نقص عـدد أعضـاء  -8
جملـــــــــــــس اإلدارة عـــــــــــــن 
النصـــــف وتعـــــذر ملـــــ  
الشــواغر مــن األعضــاء 
االحتيــاطيني احلاصــلني 

ألصــوات، علــى أكثــر ا
ــــــــــــة  ــــــــــــى بقي جيــــــــــــب عل
أعضــاء اجمللــس الــدعوة 
ـــــة  ـــــة عمومي لعقـــــد مجعي
غـري عاديـة خـالل مــدة 
ــــــد عــــــن شــــــهرين  ال تزي
النتخـــاب جملـــس إدارة 

 جديد.
 جملــس رئـيس يعتـرب -9

 للجمعيـة ممـثال   اإلدارة
 وينـوب الغـري، أمـام
 االتصــال يف عنهــا
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 وغـري الرمسية ابجلهات
 يف اململكــة الرمسيــة

 وفــــق وخارجهــــا
 لنظاميـةا اإلجـراءات
 رائســة ولــه املقــررة،
 العمومية. اجلمعية

48   يعقد جملس اإلدارة
اجتماعا  عاداي  كل ثالثة 
أشهر، وال يكون 
اجتماعه صحيحا  إال 

  ضور أغلبية أعضائه.
  وجيوز له عقد اجتماعات

غري عادية كلما طلب 
ذلك أكثر من نصف 
أعضائه أو طلبه مخس 
عدد أعضاء اجلمعية 
العمومية أو رئيس جملس 
الة اإلدارة، ويف هذه احل

يقتصر االجتماع على 
 ث املوضوعات اليت 
 عقد اجمللس من أجلها.

  وتصدر قرارات جملس
اإلدارة أبغلبية أصوات 
احلاضرين، وعند تساوي 
األصوات يكون صوت 

 رئيس اجمللس مرجحا .

 املادة الثامنة عشرة
 )اجتماعات جملس اإلدارة(

 اإلدارة جملـس يعقـد 
 مرة كل عاداي   اجتماعا  
 وال ،أشــهر ثالثــة
 اجتماعـــه يكـــون

  ضـور إال صـحيحا  
 أعضائه. أغلبية

  عقــــد  لــــه وجيـــوز
 عادية غري اجتماعات

ذلـــك  طلـــب كلمــا
 رئيس اجمللس أو طلبـه

 نصــف مــن أكثــر
 أو أعضــاء اجمللــس
 أعضــاء طلبــه مخــس

 ويف اجلمعية العمومية،
 يقتصـر احلالـة هـذه

  ـث علـى االجتمـاع
 عقـد اليت املوضوعات

 أجلها. من اجمللس

 تنظيم عمل جملس اإلدارة واجتماعاهتا الدورية.
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 ر قرارات اجمللـس وتصد
أبغلبيــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــوات 
احلاضـــــــــــــــرين، وعنـــــــــــــــد 
تســــــــــــاوي األصــــــــــــوات 
يكـــــون صـــــوت رئــــــيس 
 جملس اإلدارة مرجحا .

 خيتص جملس اإلدارة مبا يلي: 49
 اقرتاح ميزانية اجلمعية. -4
إعداد جدول أعمال  -2

 اجلمعية العمومية.
اقرتاح السياسة العامة  -4

ة يف إطار للجمعي
األهداف الواردة يف هذه 
القواعد، وعرضها على 
اجلمعية العمومية 

 إلقرارها.
الداخلية  اقرتاح القواعد -1

 للجمعية وتنظيم عملها.
تكوين اللجان  -5

واجملموعات املتخصصة 
ألداء مهام اجلمعية 

 ونشاطها.
إعداد التقرير السنوي  -6

لنشاط اجلمعية ورفعه إىل 
اجملالس املختصة يف 

عة بعد اعتماده من اجلام

 تاسعة عشرةاملادة ال
 )اختصاصات جملس اإلدارة(

 يلي: مبا اإلدارة جملس خيتص
 العامـة السياسة اقرتاح -4

 يف للجمعيـة العلميـة
 الواردة األهداف إطار
 القواعد. هذه يف

الالئحـــــــة  اقــــــرتاح -2
الداخليــــــــــــة للجمعيــــــــــــة 

 اليت تنظم عملها.
اجلمعيـة  ميزانيـة اقـرتاح -4

وإعـــــــــــــــــداد حســـــــــــــــــاهبا 
 اخلتامي.

 السـنوي التقرير إعداد -1
اجلمعيــــــة  لنشــــــاط
 العلمية.

 أعمـال جـدول إعـداد -5
 العمومية. اجلمعية

 اللجـــان تكـــوين -6
 واجملموعـــــــــات

 توضيح اختصاصات جملس اإلدارة.
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 اجلمعية العمومية.
حتديد االشرتاكات  -1

 السنوية لألعضاء.
التكليف إبعداد  -8

 الدراسات واأل اث.
املوافقة على عقد  -9

الندوات والدورات 
واحللقات الدراسية وفق 
األنظمة املتعلقة بذلك 

 واليت تتبعها اجلامعات.
قبول اهلبات  -41

والتربعات واملنح 
 واملعوانت. 

 

 مهام ألداء املتخصصة
 ونشاطها. اجلمعية

 عقــد علــى املوافقــة -1
الدراســــية  احللقــــات

والـــــــــــــــــــــــــــــــدورات وورش 
ــــــربامج  العمــــــل وال

التدريبيـــــــــــــــــة وتنظـــــــــــــــــيم 
ـــــــات  املعـــــــارض والفعالي

 العلمية والثقافية.
 إبعـــداد التكليـــف -8

واأل ــاث  اســاتالدر 
 واملشورة العلمية.

 االشــرتاكات جتديــد -9
 لألعضاء. السنوية

ــــول -41  اهلبــــات قب
 واملـــنح والتربعـــات

 واملعوانت واألوقاف.
ترشـــــيح رئـــــيس شـــــرف  -44

 للجمعية.
ترتبط اجلمعية يف  -4 21

أنشطتها برئيس اجلامعة 
اليت أنشئت فيها أو من 

 يفوضه.
دها تضع اجلمعية قواع -2

التنفيذية مبا ال يتعارض 
مع مواد هذه القواعد 

 املادة العشرون
 )أحكام عامة(

تعــــــــد اجلمعيــــــــة جهـــــــــة  -4
اعتباريــــــــــــة هلــــــــــــا حــــــــــــق 
ـــــــك واالســـــــتئجار  التمل
واالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقدام 
والتوظيــف، واســتخراج 

  إاتحة الفرصة للجمعية للتملك
واالستئجار واالستقدام والتوظيف يساهم 
يف سهولة العمل والسرعة يف إجناز املهام 

 واملسؤوليات.
  ارتباط اجلمعية إدارية إبدارة اجلمعيات

العلمية يف اجلامعة يساعد يف سهولة العمل 
 والتواصل مع اجلهات املختلفة.
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ويتم إقرارها من قبل 
جملس اجلامعة اليت 

 أنشئت فيها.
يعتمد حمضر اجلمعية  -4

العمومية وجملس اإلدارة 
من قبل رئيس اجلامعة 
اليت تتبعها أو من 

 يفوضه.
يف حالة االختالف بني  -1

رئيس اجلامعة واجلمعية 
العمومية أو جملس اإلدارة 

ع املوضوع إىل جملس يرف
اجلامعة ويكون قراره يف 

 ذلك هنائيا .
إذا حلت اجلمعية العلمية  -5

)ألي سبب( تؤول 
ممتلكاهتا إىل اجلامعة اليت 

 أنشأهتا.
إذا مت نقل اجلمعية من  -6

جامعة إىل أخرى تنتقل 
مجيع ممتلكاهتا وواثئقها 

 إىل اجلامعة اجلديدة.
جمللس التعليم العايل حق  -1

 اعد.تفسري هذه القو 
يعمل هبذه القواعد من  -8

 اتريخ املوافقة عليها.

واثئـــــــق  مـــــــا يلـــــــزم مـــــــن
 وتصاريح لذلك.

إداراي   اجلمعيــة تــرتبط -2
إبدارة اجلمعيـــــــــــــــــــــــــــــــات 
العلميــــة يف اجلامعــــة أو 
مـــــــــــــن ينيبـــــــــــــه رئـــــــــــــيس 

 اجلامعة.
 االخـتالف حالـة يف -4

إدارة اجلمعيـــات  بـــني
 العلميـــة يف اجلامعـــة

 أو العموميـة واجلمعيـة
 يرفـع اإلدارة، جملـس

 جملـس إىل املوضـوع
 اجلامعة، ويكـون قـراره

 هنائيا .
 جمللس شؤون -1

اجلامعات حق تفسري 
 هذه القواعد.

 القواعــد يعمـل هبــذه -5
 املوافقــة اتريــخ مــن

 عليها.
 مـا القواعـد هذه تلغي -6

معهــــا مــــن  يتعـــارض
 تنظيمات.

املوافقة على أنشطة  -1
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تطبق هبذه أحكام هذه  -9
القواعد على اجلمعيات 

 القائمة حاليا .
تلغي هذه  -41

القواعد ما يتعارض 
 .معها

اجلمعيات )املوافقات 

من داخل اجلامعة(: 

أن تقوم اجلمعيات 

العلمية ابلرفع 

للحصول على موافقة 

إقامة أنشطة 

مها الفعاليات اليت تقي

)ندوة، دورة تدريبية، 

ورشة عمل، حماضرة( 

من معايل رئيس 

اجلامعة، ويستثىن من 

ذلك إذا كان من 

منسويب اجلامعة 

فتأخذ موافقة إدارة 

اجلمعيات العلمية، 

ويف حالة الرغبة يف 

احلصول على موافقة 
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إقامة 

)مؤمتر/ملتقى/منتدى/

لقاء( فيتم الرفع 

ابحلصول على املوافقة 

 عليم.من وزارة الت

تنظيم قواعد العمل  -8

مع اهليئة الوطنية 

للمؤمترات واملعارض: 

التنبيه على اجلمعيات 

اليت تنتمي للجامعة 

وإلزامها أبن حتصل 

على موافقة إقامة 

أنشطتها عن طريق 

إدارة اجلمعيات 

العلمية ابجلامعة، 

سواء ابملوافقة املباشرة 

أو الرفع لوزارة التعليم 
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 يف حالة املؤمترات.

يم قواعد العمل تنظ -9

مع اهليئة السعودية 

للتخصصات 

الصحية: اقرتاح عقد 

اجتماع موسع بني 

معايل رئيس اجلامعة 

وأمني اهليئة السعودية 

للتخصصات الصحية 

لتعزيز أوجه التعاون 

واالستفادة القصوى 

من كل طرف خلدمة 

 اجلمعيات العلمية.

حيق لرئيس  -41

اجلمعية التوكيل للغري 

ارة، مبوافقة جملس اإلد

وذلك يف احلاالت 
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 اليت تقتضي ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



   
 

68  

 

 مقرتح اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية:-7

 )تعريف اجلمعيات العلمية(

صية غري ر ية، تضم جمموعة من املتخصصني اجلمعيات العلمية هي مجعيات اص

واملهتمني يف أحد فروع املعرفة العلمية، وهتدف إىل تطوير املعارف وربطها ابجملتمع من 

 خالل جمموعة من األنشطة العلمية وصوال  لتعزيز ونشر التقدم املعريف.

 )إدارة اجلمعيات العلمية(

معيات العلمية ترتبط برئيس تنشأ يف كل جامعة وحدة إدارية مبسمى إدارة اجل

 اجلامعة، واتص مبا أييت:

استقبال طلبات إنشاء اجلمعيات العلمية من األقسام األكادميية ابلكليات  -4

 عن طريق جملس الكلية، ودراستها وإبداء املرئيات.

 التوصية ابملوافقة على إنشاء أو نقل اجلمعيات العلمية.  -2

 لعلمية أو حلها.اعتماد تشكيل جمالس إدارات اجلمعيات ا -4

 حتديد املعايري العامة إلنشاء اجلمعيات وتقييم كفاءة أدائها. -4

 وضع الضوابط العامة النتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات. -5
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 تطوير أنظمة الكرتونية خلدمة اجلمعيات. -6

 إنشاء قاعدة بياانت أساسية للجمعيات وحتديثها دوراي . -1

 ئج تقييم كفاءة األداء.وضع ضوابط للصرف على اجلمعيات وربطها بنتا -8

دعم اجملالت العلمية احملكمة التابعة للجمعيات ماليا ، وإصدار قواعد لعمل  -9

 هيئات التحرير.

اعتماد حماضر اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة، وتعد القرارات والتوصيات  -41

الواردة يف احملاضر الصاحلة للتطبيق إذا مل يرد اعرتاض خالل شهر من اتريخ وصوهلا 

 إلدارة اجلمعيات العلمية.

 متابعة اجلمعيات وجمالس إدارهتا وجلاهنا التأسيسية. -44

 املوافقة على عقد املؤمترات والندوات اليت تتقدم هبا اجلمعيات. -42

التأكد من توفري اجلامعة للموارد املالية والبشرية واملكانية املناسبة للجمعيات  -44

 ومتابعة تنفيذ ذلك.

 زات اجلمعيات وحتديثها دوراي .إنشاء قاعدة بياانت إلجنا -41

 إعداد تقرير سنوي عن أداء اجلمعيات ورفعه إلدارة اجلامعة. -45
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 النظر يف التقارير السنوية املقدمة من اجلمعيات ومناقشتها مع جملس اإلدارة. -46

 تقدمي املشورة اإلدارية يف اجملاالت املختلفة للجمعيات. -41

 تسهيل أعمال اجلمعيات فيما خيدم أهدافها. -48

 يل التواصل بني اجلمعيات وإدارة اجلامعة واهليئات واملؤسسات املهنية.تسه -49

 عقد اجتماع دوري مع رؤساء جمالس إدارة اجلمعيات لتطوير أعماهلا. -21

 دراسة ما حييله إليها رئيس اجلامعة من موضوعات اص اجلمعيات العلمية. -24

امعة  ل جملس إلدارة اجلمعيات العلمية احلق يف الرفع بتوصية ملعايل رئيس اجل -22

 إدارة اجلمعية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

اإلشراف على ترشيحات وانتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات ووضع الضوابط  -24

 واآلليات الالزمة لذلك.

تقوم إدارة اجلمعيات العلمية بتنظيم انتخاابت اجلمعية وإعالن نتائج  -21

اتريخ هناية أعمال  التصويت يف اجتماع اجلمعية العمومية العتمادها وذلك يف

 اجمللس.

 استحداث واستخدام أنظمة حديثة لتسيري العملية االنتخابية. -25
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 اعتماد قرارات اجلمعيات العمومية بعد رفعها من جمالس إداراهتا. -26

النظر يف الشكاوى واالختالفات بني أعضاء جملس ادارة اجلمعية أو اجلمعية  -21

 العمومية واااذ القرار املناسب حياهلا. 

جزاءات للجمعيات غري النشطة والرفع هبا جمللس اجلامعة )إنذار،  وضع -28

 جتميد، إعادة انتخاابت، حل جملس إدارة(.

النظر يف الطعون املقدمة من أعضاء اجلمعية ابنتخاابت جملس إدارة  -29

 اجلمعيات ودراستها والبت فيها. 

 اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية

العلمية والذي يتوىل اإلشراف على مجيع اجلمعيات ينشأ اجمللس التنفيذي للجمعيات 

 العلمية يف اجلامعات السعودية وتنظيم أعماهلا والتنسيق فيما بينها.

 يتكون اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية من:

 أمني جملس اجلامعات )رئيسا(. -4

 املشرف العام على اجلمعيات العلمية يف الوزارة )انئبا للرئيس(. -2

 أعضاء اجمللس: -4
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 ( يف اجلامعات السعودية، ويراعي يف  44عدد من رؤساء اجلمعيات العلمية ) عضوا

اختيارهم متثيل اجلمعيات من حيث التخصص )علمية، صحية، إنسانية( وكذلك 

 متثيل اجلامعات السعودية.

 .مدير عام اإلدارة القانونية يف الوزارة 

 .مدير عام اإلدارة املالية يف الوزارة 

 تقلني من أصحاب اخلربات يف جمال عمل اجلمعيات يرشحهم رئيس ثالثة أعضاء مس

 اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية.

خيتار اجمللس من بني أعضائه أمينا للمجلس ملدة ثالث سنوات ابالقرتاع السري  -1

 بني أعضاء اجمللس.

عضوية اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد بتوصية من املشرف العام على  -5

 علمية.اجلمعيات ال

يعقد اجمللس اجتماعا كل ثالثة أشهر كحد أدىن ويعقد اجمللس اجتماعا  غري  -6

 عاداي  بطلب من الرئيس أو نصف األعضاء.
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تعترب قرارات اجمللس صحيحة بتصويت أغلبية األعضاء وعند تساوي األصوات  -1

 يرجح اجلاب الذي صوت له الرئيس.

أو أربع متفرقة دون عذر  إذا تغيب أحد أعضاء اجمللس ثالث جلسات متتالية -8

مقبول حيق للمجلس اعتباره مستقيال ويرشح املشرف العام عضوا بديال للفرتة 

 املتبقية.

ال تصح االجتماعات إال  ضور أغلبية األعضاء مبن فيهم الرئيس أو من ينوب  -9

 عنه.

 مهام اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية:

للجمعيات العلمية يف اجلامعات اقرتاح وتعديل وإقرار اللوائح األساسية  -4
  .السعودية.

اعتماد مصادر الدعم املايل للجمعيات الواردة على شكل هبات، أوقاف،  -2
  .وصدقات

  .اعتماد التقارير السنوية للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية -4
 وضع الضوابط واآلليات على ترشيحات وانتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات. -1
  .مقرتحات إنشاء اجلمعيات العلمية املقدمة من اجلامعات السعوديةدراسة وإقرار  -5
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استقبال ودراسة واعتماد طلبات نقل اجلمعيات العلمية بني اجلامعات السعودية  -6
 أو اجلهات األخرى خارج الوزارة )مثال هيئة التخصصات الصحية(.
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 :معات السعوديةمقرتح الالئحة العامة للجمعيات العلمية ابجلا-8
 الباب األول: التعريفات األساسية.

 الباب الثاين: تعريف اجلمعيات العلمية.

 الباب الثالث: القواعد األساسية.

 الباب الرابع: اإلطار العام لالئحة األساسية للجمعيات العلمية ابجلامعات السعودية.

 الباب اخلامس: أحكام عامة.

 الباب األول: التعريفات األساسية

 يقصد ابأللفاظ الورادة يف هذه الالئحة املعاين املوحة مقابل كل منها:

 اجلامعة: اجلامعة اليت تنتمي إليها اجلمعية.

 اجلمعية: اجلمعية العلمية السعودية.

اصص اجلمعية: التخصص الرئيس للجمعية والذي تسمى به، مع األخذ يف االعتبار مجيع 

 مراعاة توضيح ذلك يف مرحلة التأسيس. اجملاالت اليت ترتبط هبذا التخصص مع

 جملس اإلدارة: جملس إدارة اجلمعية.

 اجلمعية العمومية: مجيع األعضاء العاملني يف اجلمعية.
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 اجمللس التنفيذي للجمعيات: اجلهة املسؤولة عن اجلمعيات يف الوزارة.

 ة يف اجلامعة.إدارة اجلمعيات العلمية: اجلهة املسؤولة عن تنظيم أعمال اجلمعيات العلمي

 اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية: جلنة استشارية اتبعة إلدارة اجلمعيات العلمية ابجلامعة.

 الباب الثاين: تعريف اجلمعيات العلمية

 :تعريف اجلمعيات العلمية املادة األوىل:

اجلمعيات العلمية هي مجعيات اصصية غري ر ية، تضم جمموعة من املتخصصني 

يف أحد فروع املعرفة العلمية، وهتدف إىل تطوير املعارف وربطها ابجملتمع من واملهتمني 

 خالل جمموعة من األنشطة العلمية وصوال  لتعزيز ونشر التقدم املعريف.

 الباب الثالث: القواعد األساسية

 املادة الثانية: قواعد أساسية

 املباشر إنشاء مجعيات علمية تعمل حتت إشرافها جيوز للجامعات السعودية -4

يكون أعضاؤها من املتخصصني يف جماالت اصص اجلمعية مع مراعاة عدم 

تكرار اجلمعية ذات التخصص الواحد ، ومتارس نشاطاهتا يف تطوير املعارف 

 النظرية والتطبيقية واملهنية وفق األحكام اليت تتضمنها هذه القواعد.
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من املتخصصني يف  اجلمعية بناء  على طلب يتقدم به جمموعة ينظر يف إنشاء -2

جمال اصص اجلمعية ومرفقا  به موافقة ال يقل عن مخسني شخصا  من 

 املتخصصني يف نفس اجملال.

جملس الكلية بطلب إنشاء اجلمعية من القسم األكادميي ابلكلية  يتم الرفع إىل -4

الذي ينتمي له جمال اصص اجلمعية، والذي بدوره يقوم ابلرفع إىل إدارة 

 ية ابجلامعة للنظر يف مقرتح إنشاء اجلمعية.اجلمعيات العلم

 مقر للجمعية العلمية التابعة هلا. تقوم الكلية بتوفري -1

وشعب اتبعة للجمعيات العلمية يف املناطق الرئيسة ابململكة  جيوز إنشاء فروع -5

 وذلك حسب دليل إجراءات عمل اجلمعيات.

راف على مجيع اجلمعيات للجمعيات العلمية والذي يتوىل اإلش ينشأ اجمللس التنفيذي -6

 العلمية يف اجلامعات السعودية وتنظيم أعماهلا والتنسيق فيما بينها.

 للجمعيات العلمية من: يتكون اجمللس التنفيذي -1

 أمني جملس شؤون اجلامعات )رئيسا (. - أ

 املشرف العام على اجلمعيات العلمية يف الوزارة )انئبا للرئيس(. - ب
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 أعضاء اجمللس: - ت

 عضوا ( من اجلامعات السعودية، ويراعى يف  44عيات العلمية )عدد من رؤساء اجلم

اختيارهم متثيل اجلمعيات من حيث التخصص )علمية، صحية، إنسانية( وكذلك 

 متثيل اجلامعات السعودية.

 .مدير عام اإلدارة القانونية يف الوزارة 

 .مدير عام اإلدارة املالية يف الوزارة 

 ربات يف جمال عمل اجلمعيات يرشحهم رئيس ثالثة أعضاء مستقلني من أصحاب اخل

 اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية.

 للجمعيات العلمية املهام التالية: اجمللس التنفيذييتوىل   -8

اقرتاح وتعديل وإقرار اللوائح األساسية للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية  - أ
الت يف اللوائح واألنظمة الداخلية وفقا  لإلطار العام املرفق هبذه القواعد وإقرار التعدي

 هلذه اجلمعيات.
اعتماد مصادر الدعم املايل للجمعيات الواردة على شكل هبات، أوقاف،  - ب

  .وصدقات
وضع الضوابط واآلليات على ترشيحات وانتخاابت جمالس إدارات  - ت

 اجلمعيات.
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دراسة وإقرار مقرتحات إنشاء اجلمعيات العلمية املقدمة من اجلامعات  - ث
  .ديةالسعو 

 اعتماد القواعد التنظيمية إلنشاء اجلمعيات العلمية وأي تعديل يطرأ عليها. - ج
استقبال ودراسة واعتماد طلبات نقل اجلمعيات العلمية بني اجلامعات  - ح

 السعودية أو اجلهات األخرى خارج الوزارة )مثال هيئة التخصصات الصحية(.
 :التنفيذي للجمعيات العلمية عضوية واجتماعات اجمللس -9

تكون عضوية رؤساء اجلمعيات العلمية ابجمللس ملدة ثالث سنوات، وال حيق  - أ

 للجمعية احلصول على العضوية يف اجمللس لدورتني متتاليتني.

خيتار اجمللس من بني أعضائه أمينا للمجلس ملدة ثالث سنوات ابالقرتاع  - ب

 السري بني أعضاء اجمللس.

صية من املشرف العام على عضوية اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد بتو  - ت

 اجلمعيات العلمية.

ثالثة أشهر على األقل، ويعقد اجمللس  عاداي  كليعقد اجمللس اجتماعا   - ث

 اجتماعا  غري عاداي  بطلب من الرئيس أو نصف األعضاء.
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تعترب قرارات اجمللس صحيحة بتصويت أغلبية األعضاء وعند تساوي  - ج

 .األصوات يرجح اجلانب الذي صوت له الرئيس

ال تصح االجتماعات إال  ضور أغلبية األعضاء مبن فيهم الرئيس أو من  - ح

 ينوب عنه.

إذا تغيب أحد أعضاء اجمللس ثالث جلسات متتالية أو أربع متفرقة دون  - خ

عذر مقبول حيق للمجلس اعتباره مستقيال  ويرشح املشرف العام عضوا  بديال  للفرتة 

 املتبقية.

ترتبط برئيس  "إدارة اجلمعيات العلمية"مبسمى  جامعة وحدة إدارية تنشأ يف كل -11

 اجلامعة ويرأسها املشرف على إدارة اجلمعيات العلمية، واتص مبا أييت:

  استقبال طلبات إنشاء اجلمعيات العلمية من األقسام األكادميية ابلكليات عن طريق

 جملس الكلية، ودراستها وإبداء املرئيات.

  و نقل اجلمعيات العلمية.التوصية ابملوافقة على إنشاء أ 

 .اعتماد تشكيل جمالس إدارات اجلمعيات العلمية أو حلها 

 .وضع الضوابط العامة النتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات 
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 .تطوير أنظمة الكرتونية خلدمة اجلمعيات 

 . إنشاء قاعدة بياانت أساسية للجمعيات وحتديثها دوراي 

 ائج تقييم كفاءة األداء.وضع ضوابط للصرف على اجلمعيات وربطها بنت 

  دعم اجملالت العلمية احملكمة التابعة للجمعيات ماليا ، وإصدار قواعد لعمل هيئات

 التحرير.

  اعتماد حماضر اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة، وتعد القرارات والتوصيات الواردة يف

إلدارة  احملاضر الصاحلة للتطبيق إذا مل يرد اعرتاض خالل شهر من اتريخ وصوهلا

 اجلمعيات العلمية.

 .متابعة اجلمعيات وجمالس إدارهتا وجلاهنا التأسيسية 

 .املوافقة على عقد املؤمترات والندوات اليت تتقدم هبا اجلمعيات 

  التأكد من توفري اجلامعة للموارد املالية والبشرية واملكانية املناسبة للجمعيات ومتابعة

 تنفيذ ذلك.

 ازات اجلمعيات وحتديثها دوراي .إنشاء قاعدة بياانت إلجن 

 .إعداد تقرير سنوي عن أداء اجلمعيات ورفعه إلدارة اجلامعة 
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 .النظر يف التقارير السنوية املقدمة من اجلمعيات ومناقشتها مع جملس اإلدارة 

 .تقدمي املشورة اإلدارية يف اجملاالت املختلفة للجمعيات 

 .تسهيل أعمال اجلمعيات فيما خيدم أهدافها 

 هيل التواصل بني اجلمعيات وإدارة اجلامعة واهليئات واملؤسسات املهنية.تس 

 .عقد اجتماع دوري مع رؤساء جمالس إدارة اجلمعيات لتطوير أعماهلا 

 .دراسة ما حييله إليها رئيس اجلامعة من موضوعات اص اجلمعيات العلمية 

 امعة  ل جملس إدارة إلدارة اجلمعيات العلمية احلق يف الرفع بتوصية ملعايل رئيس اجل

 اجلمعية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

  اإلشراف على ترشيحات وانتخاابت جمالس إدارة اجلمعيات ووضع الضوابط

 واآلليات الالزمة لذلك.

  تقوم إدارة اجلمعيات العلمية بتنظيم انتخاابت اجلمعية وإعالن نتائج التصويت يف

  اتريخ هناية أعمال اجمللس.اجتماع اجلمعية العمومية العتمادها وذلك يف

 .استحداث واستخدام أنظمة حديثة لتسيري العملية االنتخابية 

 .اعتماد قرارات اجلمعيات العمومية بعد رفعها من جمالس إداراهتا 
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  النظر يف الشكاوى واالختالفات بني أعضاء جملس ادارة اجلمعية أو اجلمعية العمومية

 واااذ القرار املناسب حياهلا. 

 ع جزاءات للجمعيات غري النشطة والرفع هبا إلدارة اجلامعة )إنذار، جتميد، إعادة وض

 انتخاابت، حل جملس إدارة(.

  النظر يف الطعون املقدمة من أعضاء اجلمعية ابنتخاابت جملس إدارة اجلمعيات

 ودراستها والبت فيها. 

دائمة "اللجنة التسمى  اجلمعيات العلمية جلنة استشارية  تنشأ يف إدارة -44

 ، تعىن بكل ما حيال إليه من إدارة اجلمعيات العلمية.للجمعيات العلمية"

 من: للجمعيات العلمية اللجنة الدائمةتتكون  -42

 املشرف على إدارة اجلمعيات العلمية )رئيسا ( - أ

 أعضاء اللجنة: - ب

 ( يف اجلامعة، ويراعى يف اختيارهم متثيل  6عدد من رؤساء اجلمعيات العلمية )أعضاء

 ات من حيث التخصص )علمية، صحية، إنسانية(.اجلمعي

 .ممثل عن اإلدارة القانونية ابجلامعة 
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 .ممثل عن وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 .)مقرر اللجنة )من منسويب إدارة اجلمعيات العلمية 

يتم اختيار أعضاء اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية برتشيح من املشرف على إدارة 

معيات العلمية، ويصدر قرار تشكيلها من مكتب معايل مدير اجلامعة، ويصدر قرار اجل

تشكيلها قبل بداية العام اجلامعي وتكون ملدة عام قابلة للتجديد بناء  على توصية املشرف 

 على إدارة اجلمعيات العلمية.

 السعوديةالباب الرابع: اإلطار العام لالئحة األساسية للجمعيات العلمية ابجلامعات 

 اسم اجلمعية ومقرها:املادة الثالثة: 

تنشأ يف اململكة العربية السعودية مجعية علمية تسمى اجلمعية السعودية ل)اسم اصص 

 اجلمعية( ويكون مقرها الرئيس اجلامعة حمل اإلنشاء.

 املادة الرابعة: أهداف اجلمعيات العلمية:

 هتدف اجلمعيات العلمية إىل ما يلي: 

 كر العلمي يف جمال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه ونشره.تنمية الف .4

 حتقيق التواصل العلمي بني أعضاء اجلمعية وبني املهتمني يف جمال التخصص. .2
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 تقدمي املبادرات يف جمال التخصص واملشاركة يف التنمية الوطنية. .4

ال تطوير األداء العلمي واملهين واإلبداعي ألعضاء اجلمعية واملهتمني يف جم .1

 التخصص.

تيسري تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية يف جمال اهتمامات اجلمعية بني اهليئات  .5

 واملؤسسات املعنية داخل اململكة وخارجها.

 التواصل مع اخلرجيني واملتخصصني فيما خيدم التخصص. .6

 العمل على االستثمار يف جمال التخصص وتوظيف ذلك يف هذا اجملال. .1

 وير مهارات املنتسبني للجمعية.املسامهة يف تط .8

 املادة اخلامسة: أنشطة اجلمعيات العلمية: 

 للجمعيات العلمية يف سبيل حتقيق األهداف املنصوظ عليها يف املادة الثانية ما يلي:

 تشجيع ودعم وحتكيم البحوث العلمية التخصصية. .4

 اهتمامها.أتليف وترمجة وتدقيق الكتب العلمية واملقررات الدراسية يف جماالت  .2

 إعداد اخلطط والربامج الدراسية واملشاركة يف تقييمها. .4
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تقدمي املشورة والدراسات العلمية والتطبيقية واالعتمادات املهنية للقطاعات العامة  .1

 واخلاصة يف جمال التخصص.

عقد املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية والدورات وورش العمل والربامج التدريبية  .5

 ارض والفعاليات العلمية والثقافية اليت تتصل مبجاالت اهتمامها.وتنظيم املع

 إصدار الدورايت العلمية واملواد التثقيفية اليت تتصل مبجاالت اهتمامها. .6

 تنفيذ األنشطة اإلعالمية واحلمالت التوعوية يف جماالت اهتمامها. .1

احمللية بناء الشراكات والتحالفات مع االحتادات واجلمعيات العلمية واجلهات  .8

والدولية ذات االهتمام املشرتك وفق اإلجراءات اليت تضعها إدارة اجلمعيات العلمية 

 ابجلامعة.

 املشاركة يف املؤمترات والندوات واملعارض احمللية والدولية. .9

دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للمشاركة يف نشاطات اجلمعية وفق  .41

 اإلجراءات املنظمة لذلك.

 ت واملسابقات العلمية ومنح اجلوائز يف جمال اصصها.تنظيم الرحال .44

 تنمية واستدامة املوارد املالية للجمعية. .42
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 اقرتاح املعايري العلمية واملهنية املطلوبة يف اصصات اجلمعية. .44

 املسامهة يف تطوير املقررات والربامج اليت تدخل ضمن اختصاصات اجلمعية. .41

 ت العلمية:املادة السادسة: إجراءات إنشاء اجلمعيا

مع مراعاة عدم تكرار اجلمعية ذات التخصص الواحد سواء  يف اجلامعة نفسها أو يف  .4

 جامعات اململكة األخرى.

 تنشأ اجلمعية بقرار من جملس اجلامعة بناء  على توصية من إدارة اجلمعيات العلمية. .2

بعد صدور قرار إنشاء اجلمعية، واىل أن يتم تكوين هيئاهتا، تتوىل كافة  .4

ختصاصات وتقوم جبميع اإلجراءات جلنة أتسيسية مؤقتة يكوهنا اجمللس العلمي اال

من مخسة أعضاء من املتقدمني بطلب إنشاء اجلمعية من احلاصلني على درجة علمية 

ال تقل عن البكالوريوس أو ما يعادهلا يف جمال اصص اجلمعية، وخيتار أعضاء 

يرا  مفصال  عن أعماهلا يف أول اجتماع اللجنة أحدهم رئيسا  هلا، وتقدم اللجنة تقر 

 للجمعية العمومية.

جيب أال تزيد مدة عمل اللجنة التأسيسية عن سنة من اتريخ صدور قرار تكوينها،  .1

 على أن يكون من ضمن األعمال اليت تقوم هبا خالل هذه املدة.
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 فتح حساب بنكي ابسم اجلمعية يف أحد البنوك احمللية. .5

 وضع شروط العضوية. .6

 اذ اإلجراءات الالزمة حلث املتخصصني الكتساب عضوية اجلمعية.اا .1

 منح العضوية ملن حيقق شروطها. .8

 فتح ابب الرتشح لعضوية جملس اإلدارة. .9

 عقد اجلمعية العمومية األوىل. .41

إذا مل تتم اللجنة التأسيسية أعماهلا وتعقد اجلمعية العمومية األوىل النتخاب  .44

اتريخ صدور قرار تكوينها، يعاد تشكيل اللجنة  أعضاء جملس اإلدارة خالل سنة من

 من قبل اجمللس العلمي.

يلغي جملس اجلامعة قرار إنشاء اجلمعية إذا مل تنعقد اجلمعية العمومية األوىل  .42

خالل ثالث سنوات من اتريخ صدوره، ويلزم إلعادة إنشاء اجلمعية البدء إبجراءات 

ى األقل من اتريخ صدور قرار اإلنشاء من جديد، على أن متضي ثالث سنوات عل

 اإللغاء إذا كان الطلب من نفس اجلامعة.
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يف حالة وجود مجعية رئيسية يف أحد التخصصات أو العلوم أو اجملاالت فال  .44

جيوز إنشاء مجعية يف اصص فرعي أو دقيق يف نفس اجملال، وجيوز للجمعية الرئيسية 

 حتت إشرافها.قيقة يف اصص ما أن تنظم شعبة أو أكثر يف التخصصات الد

 املادة السابعة: العضوية، شروطها، وإجراءاهتا:

 تكون العضوية على ثالث أنواع:

 عضوية عاملة: ويشرتط هلا: .4

  أن يكون طالب العضوية حاصال  على درجة علمية ال تقل عن البكالوريوس أو ما

 يعادهلا يف جمال اصص اجلمعية أو التخصصات ذات العالقة.

  اكات السنوية.أن يدفع االشرت 

 .ما يراه جملس اإلدارة من شروط مبا ال يتعارض مع مواد هذه القواعد 

  .أن يصدر بقبوله قرار من جملس اإلدارة 

  جيوز للجمعية العمومية بناء  على توصية جملس اإلدارة منح العضوية العاملة ملن له

ؤهل العلمي إسهامات علمية ابرزة يف جمال اصص اجلمعية ومل يتوفر فيه شرط امل

 احملدد للعضوية العاملة.
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عضوية شرفية: متنح بقرار من اجلمعية العمومية للجمعية ملن أسهم يف تطوير جماالت  .2

اهتمام اجلمعية أو قدم هلا خدمات مالية أو معنوية وملدة ثالث سنوات قابلة 

للتجديد ملدد مماثلة، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد االشرتاك السنوي وجيوز 

 حضور جلسات اجلمعية العمومية واالشرتاك يف املناقشات وله حق التصويت. له

 عضوية انتساب: ومتنح لكل من: .4

  محلة الدبلومات املتوسطة والطالب اجلامعيون الذين يدرسون يف جمال اصص

اجلمعية أو التخصصات ذات العالقة ممن ال يتوافر فيهم املؤهل العلمي احملدد 

رتط صدور قرار من جملس اإلدارة بقبول عضويتهم، ويدفعون للعضوية العاملة، ويش

% من قيمة االشرتاك السنوي كحد أقصى، وجمللس اإلدارة افيض هذه النسبة 51

أو إعفائهم من االشرتاك السنوي وجيوز هلم حضور جلسات اجلمعية العمومية وجلاهنا 

 ت. املختلفة واالشرتاك يف املناقشات دون أن يكون هلم حق التصوي

  الشخصيات املعنوية )كاملؤسسات والشركات( وكذلك العاملني واملهتمني يف جمال

اصص اجلمعية أو التخصصات ذات العالقة ممن ال يتوفر فيهم شرط املؤهل العلمي 

احملدد للعضوية العامة، ويشرتط صدور قرار من جملس اإلدارة بقبول عضويتهم، وجيوز 
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ة وجلاهنا املختلفة واالشرتاك يف املناقشات دون هلم حضور جلسات اجلمعية العمومي

 أن يكون هلم حق التصويت.

 عضوية القطاع اخلاظ: ويتمتع هبا: .1

أي مؤسسة أو شركة ذات عالقة بنشاط اجلمعية دون أن يكون هلم حق الرتشح جمللس 

اإلدارة أو التصويت، على أن يقرر جملس اإلدارة قيمة االشرتاك وحيق هلم احلصول على 

 دارات اجلمعية واملشاركة يف الندوات واملعارض املتعلقة هبا.إص

 املادة الثامنة: إهناء العضوية:

 تنتهي العضوية يف اجلمعية يف احلاالت التالية: 

 انسحاب العضو أو وفاته. .4

 إذا مل يسدد االشرتاك السنوي. .2

 إذا فقد شرطا  من شروط العضوية. .4

اق ضرر ابجلمعية ماداي  كان أم أدبيا ، وال إذا قام أبي عمل أو نشاط يرتتب عليه إحل .1

تسقط العضوية يف هذه احلالة إال بقرار من جملس إدارة اجلمعية، ويبلغ العضو بذلك  

 كتابيا .
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 املادة التاسعة: االعرتاض على إهناء العضوية:

وجيوز للشخص الذي أهنيت عضويته أن يعرتض على قرار اإلهناء أمام إدارة 

خالل شهر من اتريخ إبالغه القرار، على أن يبت يف ذلك االعرتاض اجلمعيات العلمية 

 يف مدة أقصاها ثالثة أشهر من اتريخ تقدميه.

 املادة العاشرة: إعادة العضوية:

جيوز بقرار من جملس اإلدارة إعادة العضوية إىل العضو الذي فقدها بناء  على طلبه 

 إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

 حلادية عشرة: اجلمعية العمومية، تكوين اجلمعية العمومية واجتماعاهتااملادة ا

تتكون اجلمعية العمومية من األعضاء العاملني )الذين قاموا بتسديد رسوم العضوية(  .4

 وأعضاء الشرف.

تعقد اجتماعا  عاداي  مرة كل عام بدعوة من رئيس جملس اإلدارة، ويعترب االجتماع  .2

يتم اإلعالن عن جدول أعمال هذا االجتماع قبل  صحيحا  مبن حضر شريطة أن

شهر على األقل من موعد انعقاده، وجيوز بناء  على طلب من جملس اإلدارة أو مخس 

 أعضاء اجلمعية العمومية عقد اجتماع غري عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك. 



   
 

93  

 

جيب أن تتضمن الدعوة حلضور اجتماع اجلمعية العمومية جدول األعمال ومكان  .4

 جتماع وموعده ابلوسيلة اليت تضمن وصول الدعوة إىل األعضاء.اال

يرأس اجتماع اجلمعية العمومية األول رئيس اللجنة التأسيسية أو من ينيبه من أعضاء  .1

اللجنة، ويرأس ما يليه من اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة أو من 

 ينيبه من أعضاء اجمللس.

معية العمومية الذي يتضمن إعالن أعضاء جملس اإلدارة جيب أن يعقد اجتماع اجل .5

 اجلديد قبل شهر على األقل من اتريخ هناية فرتة اجمللس القائم.

 ال جيوز التوكيل يف حضور اجتماع اجلمعية العمومية. .6

تتخذ اجلمعية العمومية قراراهتا وتوصياهتا بغالبية أصوات احلضور، فإن تعادلت يرجح  .1

عه رئيس االجتماع، وتسري قراراهتا على من حضر ومن مل اجلانب الذي يصوت م

 حيضر من األعضاء.

جيب أن يستخدم سجل خاظ يتضمن أمساء وأرقام عضوية وتواقيع الذين حيضرون  .8

 اجتماع اجلمعية العمومية ويعتمده رئيس االجتماع.
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 املادة الثانية عشرة: اختصاصات اجلمعية العمومية:

  حتقيق أهداف اجلمعية وهلا على وجه اخلصوظ ما أييت:تسعى اجلمعية العمومية إىل

 إقرار السياسة العامة للجمعية وخطة العمل اليت يقدمها جملس اإلدارة. .1

 إقرار الالئحة الداخلية للجمعية اليت تنظم عملها. .2

 إقرار امليزانية السنوية للجمعية واملوافقة على حساهبا اخلتامي كل سنة. .3

 الذي يعده جملس اإلدارة احلايل عن أنشطة اجلمعية.اعتماد التقرير السنوي  .1

 تعيني مراجع خارجي حلساابت اجلمعية وحتديد أتعابه. .5

اقرتاح  ل اجلمعية أو نقلها إىل جامعة أخرى، شريطة أن تتخذ التوصية يف اجتماع  .6

حيضره أكثر من نصف األعضاء، فإن مل حتضر األغلبية جاز اإلعالن عن عقد 

سبوعني، وميكن أن تتخذ فيه التوصية  ل أو نقل اجلمعية أاي   اجتماع آخر بعد أ

 كان عدد احلضور.

 انتخاب أعضاء جملس اإلدارة. .1

 املوافقة على إنشاء شعب للجمعية بناء  على اقرتاح من جملس اإلدارة. .8

 إضافة أعضاء يف حالة شغور عضوية من عضوايت جملس اإلدارة. .9
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 املادة الثالثة عشرة: فروع اجلمعية:

للجمعية العمومية املوافقة على إنشاء وإغالق فروع للجمعية بناء  على توصية جملس  .4

 اإلدارة، على أن حيدد يف قرار اإلنشاء اختصاصات الفرع ومقره.

على جملس اإلدارة تكليف من يدير فرع اجلمعية، وحتدد مدة التكليف بسنتني قابلة  .2

 رع جمللس اإلدارة.للتجديد، على أن يرفع تقرير سنوي عن نشاطات الف

جيب على الفرع أن يتقيد بقرارات جملس اإلدارة وهذه القواعد، وعليه أن يرفع  .4

 توصياته جمللس اإلدارة إلقرارها.

 املادة الرابعة عشرة: حل اجلمعية ونقلها:

حتل اجلمعية أو تنقل إىل جامعة أخرى بقرار من اجمللس التنفيذي للجمعيات العلمية  .4

 ن جملس اجلامعة.بناء  على توصية م

يشرتط لنقل اجلمعية موافقة جملس اجلامعة املنقول إليها ووجود قسم أكادميي يناسب  .2

 اصص اجلمعية.

 إذا حلت اجلمعية العلمية ألي سبب تؤول ممتلكاهتا إىل اجلامعة اليت تنتمي إليها. .4
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معة إذا مت نقل اجلمعية إىل جامعة أخرى تنتقل مجيع ممتلكاهتا وواثئقها إىل اجلا .1

 اجلديدة.

 املادة اخلامسة عشرة: رئيس شرف اجلمعية:

للجمعية العمومية بناء  على اقرتاح جملس اإلدارة، ترشيح رئيس شرف للجمعية 

العلمية من بني الشخصيات املعروفة ابهتمامها مبجاالت عمل اجلمعية ملدة ثالث سنوات 

ا حيضره من اجتماعات اجلمعية قابلة للتجديد، وذلك بقرار من رئيس اجلامعة، وله رائسة م

 العمومية وله حق التصويت.

 املادة السادسة عشرة: موارد اجلمعية وميزانياهتا:

 أوال : تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:

 إيرادات االشرتاكات السنوية لألعضاء. .4

 إيرادات إصدارات اجلمعية. .2

ا تقدمه من استشارات علمية إيرادات ما تعقده من مؤمترات ودورات وبرامج وم .4

 ونشاطاهتا يف حدود أهدافها.

 اهلبات والتربعات واملنح والرعاايت واألوقاف. .1
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 ما خيصص هلا من خمصصات سنوية من ميزانية اجلامعة. .5

 عوائد استثمار أموال اجلمعية .6

اإليرادات اليت حتصل عليها اجلمعية من شراكاهتا ورعاايهتا مع جهات أخرى من  .1

 م واخلاظ.القطاع العا

 اثنيا : ميزانية اجلمعية واحلساابت اخلتامية:

 تبدأ السنة املالية للجمعية وتنتهي مع السنة املالية للجامعة. -4

تعد احلساابت اخلتامية وفقا  للقواعد واألعراف املهنية  يث تقر سنواي  من  -2

 اجلمعية العمومية بعد مراجعتها من حماسب قانوين.

فائض من أمواهلا يف شراء عقار تستخدمه اجلمعية كمقر جيوز للجمعية استثمار ال -4

 هلا وميكنها أتجري جزء منه لتوفري مورد اثبت لدعم استمرارية نشاطات اجلمعية.

 املادة السابعة عشرة: تكوين جملس اإلدارة:

العاملني ال يقل عن مخسة وال يزيد عن  األعضاء من عدد من اإلدارة جملس يتكون .4

 عية العمومية ابالقرتاع السري من بني أعضائها العاملني.تسعة، تنتخبهم اجلم
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مدة عضوية اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وألعضاء جملس اإلدارة  .2

 حق الرتشح يف أي انتخاابت جديدة كأفراد.

سنوات  ثالث ملدة السري له ابالقرتاع رئيسا   أعضائه بني من اإلدارة ينتخب جملس .3

 تنتمي هلا اجلامعة اليت منسويب من أن يكون على تخابه ملدد مماثلة،وميكن إعادة ان

اجلمعية العلمية، ويف حال عدم ترشح أي من منسويب اجلامعة لعضوية اجمللس يرفع 

 بني من اجمللس خيتار كما األمر إلدارة اجلمعيات العلمية الااذ ما تراه مناسبا ،

للمال.وأمي للمجلس وأمينا   للرئيس انئبا   أعضائه  نا  

متتالية أو  مرات ثالث اجمللس اجتماعات عن اإلدارة جملس أعضاء أحد تغيب إذا .1

 إصدار قرار إبقالته. جمللس اإلدارة جاز مقبول عذر أربع مرات متفرقة دون

يف حالة رغبة اجلمعية بتغيري أحد املناصب األربعة )الرئيس، انئب الرئيس، أمني  .5

م إدارة اجلمعيات العلمية حلضور ممثل عنها وعمل اجمللس، أمني املال( ينبغي إعال

 اقرتاع سري بني أعضاء جملس اإلدارة.
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للعضو الذي أقاله جملس اإلدارة أن يتظلم من قرار اإلقالة أمام إدارة اجلمعيات  .6

العلمية خالل شهر من إبالغه بقرار اإلقالة، وعليه أو من يفوضه أن يبت يف هذا 

 إلدارة كتابة .التظلم بعد أخذ رأي جملس ا

ال جيوز جمللس اإلدارة إهناء عضوية أي من أعضائه إال وفقا  للفقرة الرابعة من هذه  .1

 املادة، أو وفقا  للمادة السابعة.

 اجلمعية العمومية من قبل املنتخبني اإلدارة جملس أعضاء أحد عضوية شغور عند .8

عضاء ألي سبب، خيتار اجمللس العضو احلاصل على أكثر األصوات من األ

وإن مل يوجدوا فتتم تسمية أحد األعضاء العاملني من قبل  االحتياطيني إن وجدوا،

 أول يف ذلك على العمومية اجلمعية موافقة جملس اإلدارة كعضو بديل، وتشرتط

 هلا. اجتماع

إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن النصف وتعذر مل  الشواغر من األعضاء  .9

أكثر األصوات، جيب على بقية أعضاء اجمللس الدعوة  االحتياطيني احلاصلني على

لعقد مجعية عمومية غري عادية خالل مدة ال تزيد عن شهرين النتخاب جملس إدارة 

 جديد.
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 االتصال يف عنها وينوب الغري، أمام للجمعية ممثال   اإلدارة جملس رئيس يعترب .41

 املقررة، النظامية راءاتاإلج وفق وخارجها يف اململكة الرمسية وغري الرمسية ابجلهات

 العمومية. اجلمعية رائسة وله

( وحدة 2حيسب التكليف برائسة جملس إدارة اجلمعية عبئا  إداراي  مبعدل ) .44

( وحدة ضمن العبء 4ضمن العبء التدريسي للرئيس، ولعضو جملس اإلدارة )

 التدريسي.

 يتوىل رئيس جملس إدارة اجلمعية املهام التالية: .42

 لعامة للجمعية ويرتأس جلساهتا.يتوىل اإلدارة ا - أ

 يقرر جدول أعمال جملس اإلدارة. - ب

 يدعو اجلمعية العمومية لالنعقاد. - ت

 يقوم ابلتوقيع مع أمني املال على الشيكات والسندات املالية. - ث

ميثل اجلمعية أمام الغري وينوب عنها يف االتصال ابجلهات الرمسية وغري الرمسية  - ج

 يف اململكة وخارجها.

 انئب جملس إدارة اجلمعية املهام التالية:يتوىل رئيس  .44
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 يقوم مبعاونة رئيس اجمللس يف تسيري أعمال اجمللس. - أ

يقوم بواجبات رئيس اجمللس يف حالة غيابه، وتكون له يف هذه احلالة كافة  - ب

 صالحيات الرئيس.

 يتوىل أمني جملس إدارة اجلمعية املهام التالية: .41

 ويعرضها على رئيس اجمللس إلقرارها. التحضري جلدول أعمال جلسات جملس اإلدارة - أ

 إعداد التقرير السنوي للجمعية وعرضه على جملس اإلدارة. - ب

حترير حماضر جلسات جملس اإلدارة واجلمعية العمومية وحفظها يف السجالت  - ت

 اخلاصة هبا.

اإلشراف على سجل عضوايت اجلمعية أبنواعها، وعرض العضوايت اجلديدة  - ث

 لس.للموافقة عليها من قبل اجمل

إعداد بنود وموضوعات اجتماعات اجلمعية العمومية ورفعها إىل رئيس اجمللس  - ج

 إلقرارها.

 يتوىل أمني املال املهام التالية: .45
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 متابعة رسوم االشرتاكات ومجيع املستحقات املالية للجمعية. - أ

 متابعة املبالغ املستحقة على اجلمعية للغري. - ب

 والسندات املالية. يقوم ابلتوقيع مع رئيس اجلمعية على الشيكات - ت

يعد التقرير السنوي عن ميزانية اجلمعية ويعرضه بعد مراجعته من احملاسب  - ث

 القانوين على جملس اإلدارة إلقراره مث عرضه على اجلمعية العمومية.

 حيفظ السجل املايل للجمعية ويكون مسؤوال  عنه. - ج

 جتهيز ملف تسديد سلف اجلمعية املقدمة إلدارة اجلامعة - ح

 ثامنة عشرة: اجتماعات جملس اإلدارة:املادة ال

 أشهر ابلوسيلة اليت يراها مناسبة، أربعة مرة كل عاداي   اجتماعا   اإلدارة جملس يعقد 

 أعضائه. أغلبية  ضور إال صحيحا   اجتماعه يكون وال

  أكثر ذلك رئيس اجمللس أو طلبه طلب كلما عادية غري عقد اجتماعات له وجيوز 

 احلالة هذه ويف اجلمعية العمومية، أعضاء طلبه مخس وأ أعضاء اجمللس نصف من

 أجلها. من اجمللس عقد اليت املوضوعات  ث على االجتماع يقتصر
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  وتصدر قرارات اجمللس أبغلبية أصوات احلاضرين، وعند تساوي األصوات يكون

 صوت رئيس جملس اإلدارة مرجحا .

 املادة التاسعة عشرة: اختصاصات جملس اإلدارة:

 يلي: مبا اإلدارة جملس خيتص

 إعداد خطة عمل جملس اإلدارة قبل الرفع هبا إىل إدارة اجلمعيات العلمية. .4

 هذه يف الواردة األهداف إطار يف للجمعية العلمية العامة السياسة اقرتاح .2

 القواعد.

 اجلمعية وإعداد حساهبا اخلتامي. ميزانية اقرتاح .4

 عملها. الالئحة الداخلية للجمعية اليت تنظم اقرتاح .1

 اجلمعية العلمية. لنشاط السنوي التقرير إعداد .5

 العمومية. اجلمعية أعمال جدول إعداد .6

 ونشاطها. اجلمعية مهام ألداء املتخصصة واجملموعات اللجان تكوين .1

والربامج التدريبية  الدراسية والدورات وورش العمل احللقات عقد على املوافقة .8

 الثقافية.وتنظيم املعارض والفعاليات العلمية و 
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 واأل اث واملشورة العلمية. الدراسات إبعداد التكليف .9

 لألعضاء. السنوية االشرتاكات جتديد .41

 واملعوانت واألوقاف. واملنح والتربعات اهلبات قبول .44

 ترشيح رئيس شرف للجمعية. .42

تعيني رئيس هيئة حترير اجمللة العلمية احملكمة، وحيسب لرئيس هيئة التحرير  .44

 ( وحدة تدريسية ضمن عبئه التدريسي.2) عبء تدريسي مبقدار

 املادة العشرون: أحكام عامة:

تعد اجلمعية جهة اعتبارية هلا حق التملك واالستئجار واالستقدام والتوظيف،  .4

 واستخراج ما يلزم من واثئق وتصاريح لذلك.

 ة.إداراي  إبدارة اجلمعيات العلمية يف اجلامعة أو من ينيبه رئيس اجلامع اجلمعية ترتبط .2

 أو العمومية واجلمعية إدارة اجلمعيات العلمية يف اجلامعة بني االختالف حالة يف .4

 هنائيا . اجلامعة، ويكون قراره إدارة إىل املوضوع يرفع اإلدارة، جملس

 جمللس شؤون اجلامعات حق تفسري هذه القواعد. .4

 عليها. املوافقة اتريخ من القواعد يعمل هبذه .5
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 معها من تنظيمات. ضيتعار  ما القواعد هذه تلغي .6

املوافقة على أنشطة اجلمعيات )املوافقات من داخل اجلامعة(: أن تقوم اجلمعيات  .1

العلمية ابلرفع للحصول على موافقة إقامة أنشطة الفعاليات اليت تقيمها )ندوة، دورة 

تدريبية، ورشة عمل، حماضرة( من معايل رئيس اجلامعة، ويستثىن من ذلك إذا كان 

جلامعة فتأخذ موافقة إدارة اجلمعيات العلمية، ويف حالة الرغبة يف من منسويب ا

احلصول على موافقة إقامة )مؤمتر/ملتقى/منتدى/لقاء( فيتم الرفع ابحلصول على 

 املوافقة من وزارة التعليم.

على اجلمعيات اليت تنتمي للجامعة أن حتصل على موافقة إقامة أنشطتها عن طريق  .8

ة ابجلامعة، سواء ابملوافقة املباشرة أو الرفع لوزارة التعليم يف إدارة اجلمعيات العلمي

 حالة املؤمترات.

حيق لرئيس اجلمعية التوكيل للغري مبوافقة جملس اإلدارة، وذلك يف احلاالت اليت  .9

 تقتضي ذلك.
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 مبادرة تطوير عمل اجملالت العلمية احملكمة جبامعة امللك سعود:-9
اجملالت العلمية احملكمة التابعة للجمعيات العلمية جاري العمل على تطوير عمل  

 جبامعة امللك سعود، وتتكون من:
 أوال : اجملالت العلمية احملكمة التابعة للجمعيات العلمية جبامعة امللك سعود.

اثنيا : اللوائح والقواعد املنظمة للمجالت العلمية التابعة للجمعيات العلمية جبامعة امللك 

 سعود.

 ليات اختيار رؤساء اجملالت العلمية احملكمة.اثلثا : آ
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مبادرات اجلمعيات العلمية وإجراءاهتا ملواجهة جائحة فريوس كوروان املستجد -11
 (:19)كوفيد 
  العلمية وتقع ضمن قاعدة بياانت اتاجلمعيإصدار جملة علمية حمكمة تتبع ISI: 

 جمالت. 1
 قاعدة بياانت ضمن تقع وال العلمية اجلمعيات تتبع حمكمة علمية جملة إصدار ISI: 

 جملة. 25
  :42اتفاقيات التعاون غري البحثية . 
  :1اتفاقيات التعاون البحثية. 
  :2عضوايت النقاابت واالحتادات الدولية . 
  :2دعم الكتب املؤلفة واملرتمجة. 
  :2إصدار الكتب املؤلفة واملرتمجة. 
  :4الفعاليات التوعوية املوجهة للمجتمع. 
  :1احلمالت الوطنية. 
  :1البياانت العلمية والتوعوية. 
  :48النشرات التعريفية والتوعوية. 
  :44املسابقات البحثية والعلمية. 
  :6اجتماعات اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية. 
  :5دعم األ اث العلمية. 
  :14املطوايت التثقيفية. 
  :8اخلدمات اجملتمعية واخلريية 
  :6االستشارات. 
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 5ؤمترات: امل. 
  :1امللتقيات العلمية. 
  :2املنتدايت . 
  :8اللقاءات العلمية الشهرية. 
  :85الندوات . 
  :2املبادرات. 
  :12ورش العمل . 
  :55الدورات التدريبية. 
  :228احملاضرات. 
 :44اللقاءات واحلوارات اإلعالمية . 
 :5املقاالت الصحفية واإلعالمية . 
  :41األفالم التوعوية. 
 1للوائح اإلرشادية: إصدار ا. 
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 :للجمعيات العلمية اللجنة الدائمة تشكيلإعادة -11
ــــة(،   يــــث تشــــمل ممثلــــني عــــن خمتلــــف التخصصــــات )اإلنســــانية، الصــــحية، والعلمي

 والعلميــة، واعتمــادفيتواجــد ممثلــني عــن خمتلــف اصصــات اجلمعيــات اإلنســانية والصــحية 
 اللجنة الدائمـةعضوية يف التواجد عيات العلمية رؤساء كل اجلمل الذي يتيحنظام التدوير 
 بصفة مستمرة.

 تتكون اللجنة الدائمة من:و 
 رئيسا             دمحم بن إبراهيم العبيداءسعادة الدكتور/  -4

 عضوا           إبراهيم بن عبدالواحد عارفسعادة الدكتور/  -2

 عضوا            سعادة الدكتور/ تركي بن عبدالعزيز التميم -4

 عضوا            انصر اجلراينعبدالعزيز بن الدكتور/  سعادة -1

 عضوا             الدكتور/ خالد بن خلف احلريبسعادة  -5

 عضوا            سعادة الدكتور/ فهد بن إبراهيم الضواين -6

 عضوا            سليمان النمريخالد بن سعادة الدكتور/  -1

 عضوا             فيصل بن محد معتصماألستاذ/  -8

 سكرتريا          / عبدالرمحن بن محد السبهانستاذاأل -9

 وتتحدد مهام اللجنة الدائمة يف:

دراسة القواعد املنظمة لعمل اجلمعيات العلمية على ضوء ما برز من مالحظات أثناء  -4
 تطبيقها، واقرتاح التعديالت املناسبة والرفع هبا ملناقشتها مع اجلهات املختصة.

لميـة علـى نطـاق واسـع، وذلـك حـىت تســتقطب يف وضـع آليـة للتعريـف ابجلمعيـات الع -2
 عضويتها أكرب عدد من املنتمني إىل جمال اصصها مبا يف ذلك الطالب.
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دراسة املشاكل واخلالفات اليت تعرتض سري العمل يف بعض اجلمعيات العلمية، وتؤثر  -4
علـــى عالقـــة جملـــس اإلدارة مـــن انحيـــة وعلـــى عالقـــة رئـــيس وأعضـــاء اجمللـــس بعضـــهم 

انحية أخرى، وذلك من خالل مناقشة أسباب اخلالف والنظر يف أسانيد البعض من 
 أطرافه املختلفة والتوصية ابلقرارات املناسبة بصددها.

إجـــــراء الدراســـــات حـــــول كيفيـــــة تنميـــــة وتطـــــوير اجلوانـــــب العلميـــــة واإلداريـــــة املتعلقـــــة  -1
عيــــات ابجلمعيــــات العلميــــة يف إطــــار القواعــــد واللــــوائح واألنظمــــة املنظمــــة لعمــــل اجلم

 العلمية.
دعــوة املختصــني واملهتمــني بتطــوير اجلمعيــات العلميــة يف ورش عمــل للتعــرف علــى مــا  -5

 من شأنه حتسني أداء هذه اجلمعيات.
إجـــراء املســـموحات الالزمـــة للتعـــرف علـــى آراء وانطباعـــات املســـتفيدين مـــن خـــدمات  -6

 اجلمعيات العلمية.
إدارة ء اجلامعـة أو املشـرف علـى دراسة ما حيال إليها من معايل مـدير اجلامعـة أو وكـال -1

 اجلمعيات العلمية.
 استعانة اللجنة مبن تراه مناسبا  من املختصني عند دراسة ما يطرح عليها.  -8

 دراسة طلبات إنشاء اجلمعيات العلمية والتوصية بشأهنا. -9
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 تشكيل اللجنة الدائمة لإلشراف على انتخاابت اجلمعيات العلمية:-12

ة لتسهيل مهمة فرز وتدقيق بياانت املرشحني واملصوتني جملالس إدارة مت تشكيل جلنة دائم
 اجلمعيات العلمية.

 من: تتكون اللجنةو 
 رئيسا             دمحم بن إبراهيم العبيداءسعادة الدكتور/  .4

 عضوا           إبراهيم بن عبدالواحد عارفسعادة الدكتور/  .2

 عضوا            األستاذ/ عبدالعزيز بن فوزان احملاربسعادة  .4

 عضوا            األستاذ/ عبدالرمحن بن محد السبهانسعادة  .1

 عضوا             سعادة األستاذ/ عبدهللا بن محد القحطاين .5

 عضوا             األستاذ/ غضبان بن سعد الشمريسعادة  .6

 عضوا            املستشار/ ماجد بن عبدهللا احلمدانسعادة  .1

 عضوا    عبدالرمحن آل الشيخ سعادة األستاذ/ عبداللطيف بن .8

 سكرتريا          سعادة األستاذ/ محد بن دمحم البابطني .9

 وتتحدد مهام اللجنة يف:
حضور اجتماعات اجلمعية العمومية لالطالع على التقرير اإلداري واملايل وإلبراء ذمة  .4

 اجملالس السابقة وإعالن نتائج اجمللس القادم.
 و العامل بعد االجتماعات العمومية.متابعة وحل اعرتاضات أو طعن العض .2
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 توثيق إجراءات العمل يف اإلدارة:-13

يتعلــق قامــت إدارة اجلمعيــات العلميــة بتوثيــق إجــراءات العمــل فيهــا بشــكل تفصــيلي 
بكـــــل األمـــــور اخلاصـــــة ابجلمعيـــــات العلميـــــة مـــــن حيـــــث أتســـــيس اجلمعيـــــات العلميـــــة، إدارة 

ات واملــؤمترات العلميــة، وميكــن توضــيح ذلــك كمــا اجلمعيــات العلميــة، وعقــد املــؤمترات والنــدو 
 :يلي

 أتسيس اجلمعيات العلمية

تتقـــدم اللجنـــة التأسيســـية مـــن خـــالل جملســـي القســـم والكليـــة بطلـــب أتســـيس مجعيـــة  -4
 علمية إىل وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

 لعلمية.يقوم وكيل اجلامعة إبحالة الطلب إىل املشرف على إدارة اجلمعيات ا -2
يقوم املشرف على إدارة اجلمعيات العلمية ابإلطالع على الطلب وإحالته إىل اللجنة  -4

 الدائمة التابعة له.
تقوم اللجنة الدائمة بدراسـة الطلـب والتأكـد مـن اسـتيفائه والتوصـية ابملوافقـة أو عـدم  -1

 املوافقة طبقا  ملعايري إنشاء اجلمعيات العلمية املنظمة لعمل اللجنة.
 رض التوصية على وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.يتم ع -5
يقــوم وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي بعــرض التوصــية علــى اجمللــس  -6

 العلمي التابع لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

اجلامعـة أو  يقوم اجمللس العلمي بدراسـة التوصـية واملوافقـة عليهـا وعرضـها علـى جملـس -1
 عدم املوافقة وإرساهلا اثنية إىل وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
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يقـــوم جملـــس اجلامعـــة ابملوافقـــة علـــى التوصـــية ورفعهـــا إىل وزارة التعلـــيم العـــايل أو عـــدم  -8
 املوافقة وإرساهلا اثنية إىل اجمللس العلمي.

مجعيـات علميـة مماثلـة علـى مسـتوى تقوم وزارة التعليم العايل ابلتأكد مـن عـدم وجـود  -9
أو الـرفض عنـد وجـود مجعيـات  العلميـة اجلمعيـةاململكة وابلتايل املوافقة على أتسـيس 

 مماثلة.

 يتم إرسال القرار إىل مدير اجلامعة. -41

ــــا والبحــــث  -44 ــــل القــــرار إىل وكيــــل اجلامعــــة للدراســــات العلي يقــــوم مــــدير اجلامعــــة بتحوي
 العلمي.

العليا والبحـث العلمـي إبحالـة القـرار إىل املشـرف علـى  يقوم وكيل اجلامعة للدراسات -42
 إدارة اجلمعيات العلمية.

يقـــوم املشــــرف علــــى إدارة اجلمعيـــات العلميــــة ابلــــرد علـــى اللجنــــة التأسيســــية الطالبــــة  -44
 ابلقرار. اجلمعية العلميةلتأسيس 

 إدارة اجلمعيات العلمية

عيــات التابعــة لــه خبصــوظ يقــوم املشــرف علــى إدارة اجلمعيــات العلميــة مبخاطبــة اجلم -4
لتحقيـــق األهـــداف املنصـــوظ عليهـــا يف  اجلمعيـــة العلميـــةإنشـــاء وتوثيـــق خطـــة عمـــل 

 القواعد املنظمة للجمعيات العلمية وعرضها عليه يف بداية كل عام.

يف هناية العام يقوم رئيس جملس إدارة كل مجعيـة إبرسـال تقريـر إىل املشـرف علـى إدارة  -2
 ومدى حتقيق األهداف. اجلمعية العلميةه إجنازات اجلمعيات العلمية موضح في

ومــدى  اجلمعيـة العلميـةيقـوم املشـرف علـى إدارة اجلمعيـات العلميـة بتقيـيم كفـاءة أداء  -4
 حتقيق األهداف واااذ اإلجراءات التصحيحية أو التحسينية املطلوبة.
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 عقد املؤمترات، الندوات، واللقاءات العلمية
بطلـــب إىل املشـــرف علـــى إدارة اجلمعيـــات  معيـــة العلميـــةاجليتقـــدم رئـــيس جملـــس إدارة  -4

 العلمية لعقد مؤمتر أو ندوة أو لقاء علمي.

يقـــوم املشـــرف علـــى إدارة اجلمعيـــات العلميـــة برفـــع الطلـــب لوكيـــل اجلامعـــة للدراســـات  -2
 العليا والبحث العلمي ابملوافقة.

فـع الطلـب ملـدير بعد موافقة وكيل اجلامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي، يقـوم بر  -4
 اجلامعة للموافقة.

 للموافقة.العايل بعد موافقة مدير اجلامعة يقوم برفع الطلب لوزير التعليم  -1

 بعد موافقة وزير التعليم العايل يقوم برفع الطلب إىل املقام السامي للموافقة. -5

بعـد موافقــة املقـام الســامي يـتم رجــوع الطلــب بـنفس التسلســل السـابق حــىت يصــل إىل  -6
 ف على إدارة اجلمعيات العلمية.املشر 

 ( نسخ من املوافقة كالتايل:4يقوم املشرف على إدارة اجلمعيات العلمية بتوزيع ) -1

 الطالبة للمؤمتر أو الندوة أو اللقاء العلمي. اجلمعية العلميةنسخة لرئيس جملس إدارة  -
 نسخة لإلدارة العامة للعالقات العامة. -
 نسخة لإلدارة املالية. -
م املوافقـــة يف أي خطـــوة مـــن اخلطـــوات الســـابقة، يـــتم إرجـــاع الطلـــب إىل يف حالـــة عـــد -8

الطالبــة لعقــد  اجلمعيــة العلميــةاخلطــوة الــيت تســبقه حــىت يصــل إىل رئــيس جملــس إدارة 
 مؤمتر أو ندوة أو لقاء علمي.
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 :واملوظفني النماذج اليت تنظم عمل اجلمعيات العلمية حتديث-14

ستحداث بعض النماذج اليت تنظم عمل اجلمعيات قامت إدارة اجلمعيات العلمية اب
 العلمية، ومت رفعها على البوابة اإللكرتونية اخلاصة ابإلدارة:

 منوذج تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية. -4

 منوذج عرض أمساء املرشحني يف انتخاابت مجعية عمومية. -2
 منوذج مراقبة االنتخاابت. -4
 ة.منوذج اعرتاض على انتخاابت مجعية عمومي -1

 منوذج طلب عقد لقاء علمي. -5

 منوذج تقييم أداء كفاءة منسويب اجلمعيات العلمية. -6
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 :وتعديلها لجمعيات العلميةااللكرتونية ل نتخاابتاالاإلشراف على االستمرار و -15

اليت جترى داخل تقوم إدارة اجلمعيات العلمية ابإلشراف على العملية االنتخابية 
وتتابع إدارة اجلمعيات ، اجلمعية العلميةختيار أعضاء جملس إدارة ال وذلكاجلمعيات العلمية 

حيتوي حيث يتم عمل ملف خاظ ابالنتخاابت العلمية سري العملية االنتخابية وخطواهتا، 
اجلمعية على كل ما خيص العملية االنتخابية من بطاقات انتخاب أعضاء جملس إدارة 

املرشحني لالنتخاابت وكيفية سري العملية  ، واليت حتتوي على أمساء السادةالعلمية
والذين هلم حق  جلمعية العلميةاالنتخابية، وكذلك بيان حضور السادة األعضاء العاملني اب

 العمومية.اجلمعية حضور جلسات 

اإلشـــراف املباشـــر علـــى العمليـــة االنتخابيـــة وحضـــور  اجلمعيـــات العلميـــةوتباشـــر إدارة 
هلم حق التصويت حىت اختيار أعضاء جملس اإلدارة الذين مت العمومية الذين  اجلمعيةأعضاء 

 العمومية والذين تنطبق عليهم شروط الرتشيح. معيةاجلانتخاهبم من قبل 

 العلمية اليت أشرفت عليها اإلدارة:وفيما يلي قائمة ابنتخاابت اجلمعيات 

 الجـــــــــــــمعية 

  )جسنت(اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  1

  اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة )جسرت( 2

  اجلمعية السعودية لعلوم العقار 3

  اجلمعية السعودية للمحاسبة 4

  اجلمعية السعودية للعلوم الزراعية 5
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  اجلمعية التارخيية السعودية 6

  اجلمعية السعودية لعلم النفس 7

  ياجلمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصح 8

  اجلمعية السعودية للحساسية والربو واملناعة )سايس( 9

  اجلمعية السعودية للعلوم الرايضية 11

  مجعية القلب السعودية 11

  اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية 13

  اجلمعية السعودية لألنف واألذن واحلنجرة 14

  اجلمعية السعودية لشبكة رايدة األعمال 15

  عية السعودية لإلعالم واالتصالاجلم 16

  مجعية االقتصاد السعودية 17

 مجعية املكتبات واملعلومات السعودية  18
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 :حسب كفاءة أدائهاضمن فئات تصنيف اجلمعيات العلمية -16

 :تصنيف اجلمعيات العلمية كما يلي تمي

 .من اجلمعيات العلمية لربع األعلىاجلمعيات العلمية اليت تقع ضمن الفئة )أ(: متثل ا -4
 .لربع الثاين من اجلمعيات العلمية: متثل االعلمية اليت تقع ضمن الفئة )ب( اجلمعيات -2
لربــــع الثالــــث مــــن اجلمعيــــات اجلمعيــــات العلميــــة الــــيت تقــــع ضــــمن الفئــــة )ج(: متثــــل ا -4

 .العلمية
 لمية.لربع األدىن من اجلمعيات الع: متثل االعلمية اليت تقع ضمن الفئة )د( اجلمعيات -1
:متثـل اجلمعيـات العلميـة الـيت مل يسـبق هلـا (هــالعلمية اليت تقع ضـمن الفئـة )اجلمعيات  -5

ت العلميــة قبــل بــدء أداء مجعيــة علميــة إلدارة اجلمعيــا كفــاءة  القيــام برفــع منــاذج تقيــيم
 .العام الدراسي

لعلميـــة الـــيت ال تـــزال : متثـــل اجلمعيـــات االعلميـــة الـــيت تقـــع ضـــمن الفئـــة )و( اجلمعيـــات -6
 .حتت اإلنشاء

 وتوجد جمموعة من األحكام العامة ميكن توضيحها كما يلي:

تقــوم إدارة اجلمعيــات العلميــة بتقيــيم كفــاءة أداء اجلمعيــات العلميــة يف بدايــة كــل عــام  -4
أو خـــالل  اجلمعيـــات قبـــلدراســـي بعـــد رفـــع النمـــاذج املخصصـــة لـــذلك هلـــا مـــن قبـــل 

 العطلة الصيفية السابقة.
كفاءة أداء اجلمعيات العلمية على اجلمعيات الـيت ال تـزال حتـت   ال تطبق معايري تقييم -2

 اإلنشاء.
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( لســنتني متتــاليتني علــى هـــ) )د( أو الــيت تقــع ضــمن فئــة اجلمعيــة العلميــةيعــرض أمــر  -4
 .اجلمعيةاللجنة الدائمة للجمعيات العلمية للرفع جمللس اجلامعة  ل 

انت الواردة يف عينـة عشـوائية مـن ابلتأكد من صحة البيا العلمية تقوم إدارة اجلمعيات -1
وذلــك  ،العلميــة منــاذج تقيــيم كفــاءة أداء مجعيــة علميــة املرفوعــة هلــا مــن قبــل اجلمعيــات

الواقعــة ضــمن العينــة العشــوائية واإلطــالع علــى واثئقهــا  العلميــة بــزايرة مقــار اجلمعيــات
 وسجالهتا وتصفح مواقعها اإللكرتونية.

ت الـــواردة يف منـــوذج تقيـــيم كفـــاءة أداء مجعيـــة يلغـــى رصـــد أخطـــاء جوهريـــة يف البيـــاان -5
 يف هذا النموذج. اجلمعية العلميةعلمية مجيع الدرجات اليت حصلت عليها 

اليت ال  اجلمعية العلميةجيوز للجنة الدائمة للجمعيات العلمية أن تقوم بتغيري تصنيف  -6
 تتقيد ابلقواعد املنظمة للجمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية.
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 خمتصة بتقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية: وحدةإنشاء -17

وحدة لتقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية تتوىل استقبال التقارير  استحداثمت 
السنوية للجمعيات العلمية، مراجعة مناذج تقييم كفاءة األداء، ترتيب اجلمعيات العلمية يف 

ج ببعض املؤشرات على تطور أداء اجلمعيات العلمية فئات حسب مناذج تقييم األداء، اخلرو 
 من عام إىل عام، ووضع رؤى مستقبلية لتفعيل أداء اجلمعيات العلمية.

تكوين جلنة لتقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية الستالم وفحص صحة البياانت املرفقة ومت 
م كفاءة أداء بنموذج تقييم كل مجعية علمية جبامعة امللك سعود حسب معايري تقيي

على أن  ـه4114اجلمعيات العلمية وضوابط الصرف عليها جبامعة امللك سعود لعام 
 يكون:

 رئيسا   سعادة الدكتور تركي بن عبدالعزيز التميم                 
 عضوا        سعادة الدكتور دمحم أمون شرايب                   

 عضوا                 سعادة الدكتور خالد عبدالعزيز             
 عضوا   سعادة األستاذ عبدالرمحن بن محد السبهان             

 

 على أن تكون مهام اللجنة هي:
 مجعية(. 51) تقييم اجلمعيات العلمية مناذج استقبال -4
 مجعية(. 51) كل مجعية  فحص صحة بياانت تقييم -2
 مجعية(. 51) كل مجعية  تقييم تدقيق مرفقات -4
 مجعية(. 51) كل مجعية تقييم رصد درجات  -1
 حتديد الفئات واملراتب األوىل لتخصصات "الصحية، اإلنسانية، والعلمية". -5
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 رفع قائمة إجنازات اجلمعيات ابألرقام. -6
رفع قائمة مبجالت اجلمعيات العلمية احملكمة اليت تقع ضمن قاعدة بياانت  -1

(ISI) تقع ضمن قاعدة بياانت  واليت ال(ISI). 
العلمية بناء  على تقييم كل مجعية وجمالهتا احملكمة  رفع خمصصات اجلمعيات -8

 مجعية(. 51)
 استنتاج مقرتحات لتطوير تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية. -9
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 :لجمعيات العلميةل احملكمة اجملالت العلميةإعداد تقرير إحصائي سنوي عن -18

( 1( جملة، منها )44عيات العلمية )بلغ عدد اجملالت العلمية احملكمة اليت تتبع اجلم
 (.ISIجمالت علمية تندرج ضمن قاعدة البياانت العاملية )

 (ISIاجملالت العلمية احملكمة اليت تتبع للجمعيات العلمية تندرج ضمن قاعدة البياانت العاملية )

 اسم اجمللة العلمية احملكمة اسم اجلمعية م

 Saudi Journal of Biological Sciences اجلمعية السعودية لعلوم احلياة 4

 Arabian Journal of Geosciences اجلمعية السعودية لعلوم األرض 2

 Journal of Saudi Chemical Society اجلمعية الكيميائية السعودية 4

 Arabian Journal of Chemistry اجلمعية الكيميائية السعودية 1

 Saudi Pharmaceutical Journal  اجلمعية الصيدلية السعودية 5

 Saudi Journal of Anesthesia تخديرلطب الاجلمعية السعودية  6

  Annals of Thoracic Medicine اجلمعية السعودية لطب وجراحة الصدر  1

 اجملالت العلمية احملكمة اليت تتبع للجمعيات العلمية

 اسم اجمللة العلمية احملكمة اسم اجلمعية م

 Saudi Dental Journal ة السعودية لطب األسناناجلمعي 4

 اجلمعية السعودية جلراحة العظام 2
Journal of Musculoskeletal Surgery 

and Research  

 Journal of the Saudi Heart Association مجعية القلب السعودية 4

 Saudi Journal of Ophthalmology اجلمعية السعودية لطب العيون 1

 جلمعية السعودية ألمراض وجراحة اجللدا 5

Journal of the Saudi Society of 

Dermatology and Dermatologic 

Surgery 

 اجمللة السعودية يف علوم احلياة اجلمعية السعودية لعلوم احلياة  6
 The Arabian Journal of اجلمعية اجلغرافية السعودية 1

http://www.saudigs.org/english/?p=page&id=198


   
 

123  

 

Geographical Information 

Systems 

 
 جملة الكيميائي العريب اجلمعية الكيميائية السعودية 8
 سلسلة دراسات جغرافية اجلمعية اجلغرافية السعودية 9

 اجلمعية اجلغرافية السعودية 41
 سلسلة  وث جغرافية

 

 Information Studies مجعية املكتبات واملعلومات السعودية 44

 جملة اجلمعية السعودية لعلوم األرض اجلمعية السعودية لعلوم األرض 42
 Scientific Journal of management اجلمعية السعودية لإلدارة 44

 اجلمعية السعودية للعلوم الزراعية 41
Journal of Saudi Society for 

Agriculture Sciences 

 Journal of Saudi society for food and ة للغذاء والتغذيةاجلمعية السعودي 45

Nutrition 

 Economic Studies مجعية االقتصاد السعودية 46

 اجلمعية السعودية للعلوم الرايضية 41
Arabian Journal for Mathematical 

Sciences 

 The Saudi Journal of Gastroenterology اجلمعية السعودية للجهاز اهلضمي 48

 اجلمعية السعودية لألنف واألذن واحلنجرة 49
The Saudi Journal of Oto-Rino-

Laryngology Head and Neck Surgery 

 Saudi Computer Journal مجعية احلاسبات السعودية 21
 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس وية والنفسيةاجلمعية السعودية للعلوم الرتب 24

 جملة اجلمعية التارخيية السعودية اجلمعية التارخيية السعودية 22
 

 اجمللة العربية لإلعالم واالتصال اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال 24

 دراسات يف علم اآلاثر والرتاث اجلمعية السعودية للدراسات األثرية 21
 جملة البحوث احملاسبية السعودية للمحاسبةاجلمعية  25
 اجمللة السعودية للرتبية اخلاصة اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة 26

 

 

http://www.saudigs.org/english/?p=page&id=198
http://www.saudigs.org/english/?p=page&id=198
http://orlsociety.org.sa/index_!Lang1.htm
http://orlsociety.org.sa/index_!Lang1.htm


   
 

124  

 

 وضع دليل إحصائي إلجنازات اجلمعيات:-19
  العلمية وتقع ضمن قاعدة بياانت اتاجلمعيإصدار جملة علمية حمكمة تتبع ISI: 

 جمالت. 1
 قاعدة بياانت ضمن تقع وال العلمية اجلمعيات تتبع حمكمة علمية جملة إصدار ISI: 

 .جملة 26
  :42اتفاقيات التعاون غري البحثية . 
  :1اتفاقيات التعاون البحثية. 
  :2عضوايت النقاابت واالحتادات الدولية . 
  :2دعم الكتب املؤلفة واملرتمجة. 
  :2إصدار الكتب املؤلفة واملرتمجة. 
 4مجتمع: الفعاليات التوعوية املوجهة لل. 
  :1احلمالت الوطنية. 
  :1البياانت العلمية والتوعوية. 
  :48النشرات التعريفية والتوعوية. 
  :44املسابقات البحثية والعلمية. 
  :6اجتماعات اللجنة الدائمة للجمعيات العلمية. 
  :5دعم األ اث العلمية. 
  :14املطوايت التثقيفية. 
  :8اخلدمات اجملتمعية واخلريية 
 6رات: االستشا. 
  :5املؤمترات. 
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  :1امللتقيات العلمية. 
  :2املنتدايت . 
  :8اللقاءات العلمية الشهرية. 
  :85الندوات . 
  :2املبادرات. 
  :12ورش العمل . 
  :55الدورات التدريبية. 
  :228احملاضرات. 
 :44اللقاءات واحلوارات اإلعالمية . 
 :5املقاالت الصحفية واإلعالمية . 
  :41األفالم التوعوية. 
  :1إصدار اللوائح اإلرشادية . 
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عقددد دورات تدريبيدددة ملنسددوة اإلدارة يف اجلمعيدددات العلميدددة للتعددرف علدددى معدددايري -21
 تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية:

قامــت وحــدة الفعاليــات إبدارة اجلمعيــات العلميــة بعقــد دورات تدريبيــة دوريــة ملنســويب  
ة للتعـــرف علـــى معـــايري تقيـــيم كفـــاءة أداء اجلمعيـــات العلميـــة، اإلدارة لـــدى اجلمعيـــات العلميـــ

 وكيفية تعبئة مناذج التقييم السنوية.

مبقر إدارة اجلمعيـات اجلمعيات العلمية، حيث مت عمل دورات تدريبية مكثفة ملوظفي  
 العلمية. العلمية، وذلك هبدف إعدادهم لكيفية تعبئة مناذج تقييم كفاءة أداء اجلمعيات
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 :إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التعليم اتفاقية تعاون مععقد -21

حـول آليـات العمـل وتنفيـذه ابلتعـاون مـع إدارة اجلمعيـات  مـع وزارة التعلـيم مت االتفاق
العلميــة جبامعــة امللــك ســعود خبصــوظ مبــادرة دعــم اجلمعيــات العلميــة ابجلامعــات الســعودية  

 كما يلي:

تصــال مــن الطــرفني ليكــوان مســؤولني أمــام جهــات االختصــاظ حــول تعيــني ضــابطي ا .4
 هذا املشروع.

ترفــع اجلمعيــات العلميــة كافــة املــواد اإلعالميــة املــراد نشــرها إىل ضــابط االتصــال إبدارة  .2
 اجلمعيات العلمية.

يقوم ضابط االتصال إبدارة اجلمعيات العلمية ابلرفع بكافة املواد املـراد نشـرها واملوافـق  .4
 إىل قسم اإلعالم لشؤون التعليم العايل ابلوزارة.عليها 

 يستقبل قسم اإلعالم املواد اإلعالمية ويتم فرزها  سب األمهية الزمنية واملوضوعية. .1

 حيدد قسم اإلعالم الشكل اإلعالمي املتوقع ظهوره للمادة اإلعالمية. .5

 .يعيد قسم اإلعالم حترير املواد اإلعالمية مبا يتناسب مع آليات النشر .6

يرفع رئيس قسم اإلعالم ابملواد اإلعالمية املـراد نشـرها إىل مـدير عـام العالقـات العامـة  .1
 واإلعالم بشؤون التعليم العايل العتماد النشر.

يســتقبل قســم اإلعــالم موافقــة مــدير العالقــات العامــة واإلعــالم بشــؤون التعلــيم العــايل  .8
 على النشر اإلعالمي للمواد اإلعالمية.

عـــالم بشـــؤون التعلـــيم العـــايل وســـائل اإلعـــالم املعتمـــدة لنشـــر املـــواد خياطـــب قســـم اإل .9
 اإلعالمية.
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يقــــوم قســــم اإلعــــالم بنشــــر املــــواد اإلعالميــــة اخلاصــــة ابجلمعيــــات العلميــــة يف  .41
 جامعي" الرمسي يف الشبكات االجتماعية مساء . –حساب وزارة "التعليم 

معيـات العلميـة املنشـورة يقوم قسم اإلعالم أبرشفة املواد اإلعالمية اخلاصة ابجل .44
 من طرفه بشكل يومي.

يقـــوم قســـم النشـــر إبصـــدار "امللـــف الصـــحايف للجمعيـــات العلميـــة ابجلامعـــات  .42
 السعودية" بشكل سنوي.

يقــــوم قســــم اإلعــــالم إبهــــداء نســــخة ســــنوية مــــن اإلصــــدار لــــوكالء اجلامعــــات  .44
لبحثيــة، الســعودية للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، اجلمعيــات العلميــة، الكراســي ا

ـــة، أكادمييـــات امللـــك فهـــد ابخلـــارج إضـــافة للمؤسســـات اإلعالميـــة  امللحقيـــات الثقافي
 احمللية والعاملية العاملة داخل السعودية.
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 املالية والسلف للجمعيات العلمية:إنشاء وحدة خمتصة ابملستحقات -22

السلف  اتملف اجلمعيات العلمية تتوىل استقبال ملستحقاتمت استحداث وحدة 
تتحدد مستحقات اجلمعيات العلمية تبعا  ، و والعهد السنوية للجمعيات العلمية ومراجعتها

ملعايري تقييم كفاء أداء اجلمعيات العلمية، حيث حتصل اجلمعية على خمصص سنوي حسب 
 .ISIالفئة اليت تقع فيها وعلى حسب وجود جملة علمية حمكمة أو 

ات املالية للجمعيات العلمية بعد انتهاء جلنة حيث تقوم الوحدة بتحديد املخصص 
تقييم كفاءة أداء اجلمعيات العلمية من اإلعالن عن نتائج التقييم وتقسيم اجلمعيات إىل 

 فئات حسب كفاءة أدائها.
 مهام وحدة املستحقات املالية للجمعيات العلمية:

 مية.طلب خطاابت التعهد ابلسداد من رؤساء جمالس إدارات اجلمعيات العل .4
 الرفع لإلدارة املالية ابجلامعة بطلب صرف مستحقات اجلمعيات العلمية. .2
 صرف شيكات اجلمعيات العلمية واالحتفاظ بصورة من الشيك مع توقيع املستلم. .4
 استالم فواتري سداد السلف اخلاصة مبستحقات اجلمعيات العلمية. .1
 معيات العلمية.الرفع لإلدارة املالية مبلف سداد السلف اخلاصة مبستحقات اجل .5
 متابعة سداد السلف اخلاصة مبستحقات اجلمعيات العلمية. .6
 خماطبة اجلمعيات العلمية )يف حالة وجود مالحظات من اإلدارة املالية ابجلامعة. .1
 احلصول على نسخة من إسقاط السلفة )العهدة(. .8
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 اإلجراءات املنظمة للصرف من السلفة املؤقتة واملستدمية وغريها:
 من السلف يف غري ما حصص هلا. عدم الصرف .4
 الدروع ملنسويب اجلامعة. وعدم الصرف منها ألغراض اجلوائز التكرميية أ .2
 عدم الصرف منها ألغراض مصاريف الضيافة. .4
مراعاة أنسب األسعار ملا يراد أتمينه مع إرفاق ثالثة أسعار إذا جاوز السعر  .1

 رايل. 410111
 مينه تعتمد من صاحب الصالحية ابجلهة.احلصول على فاتورة نقدية بقيمة ما مت أت .5
إرفاق احملاضر املستودعية النظامية ملا مت أتمينه مستوفاة ومعتمدة من املستودع املركزي  .6

 ابجلامعة.
إرفاق حمضر استهالك لألصناف املستهلكة واليت مت أتمينها من السلفة موقع ومعتمد  .1

 من صاحب الصالحية.
فرياعى إرفاق حمضر بذلك معتمد من صاحب  إذا كانت العملية إصالح أو تركيب .8

 الصالحية.
 سداد السلفة حال انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله. .9
أن يكون الصرف وفق التعليمات واألنظمة )الالئحة املالية املنظمة للشؤون  .41

 املالية يف اجلامعات(.
 اإلجراءات الواجب اتباعها عند طلب التعويض أو التسديد من السلف:

 ورة من الشيك الذي مت مبوجبه صرف السلفة.إرفاق ص .4
 ترتيب وترقيم مستندات السلفة وإرفاقها يف ملف بطريقة تضمن عدم فقداهنا. .2
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إرفاق مجيع احملاضر النظامية ملا مت أتمينه حسب ما نص عليه يف اإلجراءات  .4
 النظامية للصرف.

ستوىف تفريغ كامل مستندات السلفة يف كشف االستعاضة املعد هلذا الغرض م .1
 ابلكامل.

 لن يقبل التعويض عن أي مبالغ تفوق قيمة السلفة املصروفة للجهة. .5
إرفاق خطاب موجه ملدير عام اإلدارة املالية بطلب التعويض للسلفة املستدمية أو  .6

للتسديد للسلف املؤقتة، مع حتديد املبلغ املطلوب سداده والشخص املصروف 
 ابمسه السلفة.
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 قع الكرتوين لإلدارة داخل نطاق جامعة امللك سعود:إنشاء مو -23

ابستحداث موقع جديد هلا داخل نطاق جامعة امللك  قامت إدارة اجلمعيات العلمية
، حيتوي على كل املعلومات اخلاصة ابإلدارة، وحيتوي على األخبار اخلاصة بكل سعود

ات العلمية على أنشطة اجلمعيات اليت تنتمي جلامعة امللك سعود وكذلك كل اجلمعي
 Ssa.ksu.edu.saمستوى اململكة، والرابط هو: 
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تفعيل وسائل التواصل االجتماعي لإلدارة وربطها حبساابت اجلمعيات -24
 العلمية:

بتفعيل وسائل التواصل االجتماعي من فيسبوك وتويرت قامت إدارة اجلمعيات العلمية 
 ضيح ذلك كما يلي:، وميكن تو وسناب شات ويوتيوب وواتساب

Facebook: 
https://www.facebook.com/aicss.ksu 
Twitter: 

 https://twitter.com/aoss1317   
:YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC-

JzljafJfB3HjmRvgSgHVg?view_as=subscriber 

WhatsApp: 

0597493315 

Snapchat: 

Aksu941 
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 مية احملكمة:رفع ميزانية اجملالت العل-25

إدارة اجلمعيات العلمية برفع ميزانية املستحقات املالية للمجالت العلمية قامت 
 احملكمة التابعة للجمعيات العلمية، وذلك كما يلي:

  اجمللة العلمية احملكمة اليت تتبع اجلمعية العلمية وتقع ضمن قاعدة بياانت(ISI) :
 رايل. 451111 إىل 411111من 

  احملكمة اليت تتبع اجلمعية العلمية وال تقع ضمن قاعدة بياانت اجمللة العلمية(ISI) :
 رايل. 15111 إىل 51111من 
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 :وضع خطة العمل للعام القادم-26

قامـــت إدارة اجلمعيـــات العلميـــة بوضـــع مالمـــح خطـــة العمـــل اخلاصـــة ابلعـــام الدراســـي 
 ، وتتضمن النقاط التالية:ه4114/4112القادم 

لتـدريبهم علـى مهـارات ، وذلـك ات تدريبية جلميع املوظفني اجلـددعقد دور ار باالستمر  -8
اللغة اإلجنليزية ومهارات احلاسب األساسية والتعامل مـع األنظمـة اإللكرتونيـة، وذلـك 

 ابلتعاون مع عمادة تطوير املهارات وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
 للجمعيات العلمية. سابعلاإقامة امللتقى  -9

 تمرار يف حل اجلمعيات غري الفاعلة.االس -41

 .استحداث برانمج الكرتوين لكفاءة تقييم اجلمعيات العلمية -44

واخلــــدمات اإللكرتونيــــة الــــيت  ترســــيخ العمــــل ابللــــوائح واألنظمــــة الــــيت وضــــعتها اإلدارة -42
 .استحدثتها

 العمل على توفري دعم لإلدارة واجلمعيات. -44

 لعلمية واملهنية.العمل على مشروع اهليئة الوطنية للجمعيات ا -41

 عمل زايرات ميدانية دورية ملكاتب اجلمعيات العلمية. -45

 إعالمية إبدارة اجلمعيات العلمية.إنشاء وحدة  -46
 داخل نطاق جامعة امللك سعود. النتخاابت والدعم الفينإنشاء موقع الكرتوين ل  -41

ــــة يف اجلامعــــات  -48 العمــــل علــــى تعــــديل مقرتحــــات القواعــــد املنظمــــة للجمعيــــات العلمي
 .عوديةالس
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التواصــل مــع مؤسســة النقــد العــريب الســعودي خبصــوظ القواعــد التنظيميــة للحســاابت  -21
 البنكية اخلاصة ابجلمعيات العلمية.

حماولـــة اســـتقطاب رعـــاايت وشـــراكات تســـهم يف تفعيـــل دور اجلمعيـــات العلميـــة ورفـــع   -24
 هتا العلمية واجملتمعية.كفاء

تفعيـــل أوجـــه التواصـــل والتعـــاون مـــع خمتلـــف اجلهـــات املختصـــة واملهتمـــة مبجـــال عمـــل  -22
 اجلمعيات العلمية داخليا  وخارجيا .


