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الالئحة المنظمة لصندوق الطالب
 البند ا�ول:التعريفات

املــــــــــادة
الـثـالــثـــة 

اجلامعة:جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية يف الرياض وجدة واألحساء.

الطالب:كل منتظم للدراسة باجلامعة من طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس.

القرض:مبلغ مايل يعطى للطالب ويتم استرداده من خالل خصمه من مكافأته الشهرية، وحيدد املبلغ حسب أنظمة ولوائح 
اجلامعة.

اإلعانة:إعانة مالية غري مسترده تصرف للطالب املحتاجني، قد تكون اإلعانة مستمرة أو مقطوعة، حتدد حسب أنظمة ولوائح 
اجلامعة.

البند الثاني: ا�حكام العامة

جيوز أن ينشأ صندوق للطالب باجلامعة وبأي فرع من فروعها، أو صندوق عام واحد تتبعه وترتبط به صناديق فرعية ويعد وحدة 
من وحدات اجلامعة أو فروعها، ويكون للصندوق استقالل مايل وإداري وفق أحكام هذه الالئحة، ويرتبط مباشرة برئيس اجلامعة.

يكون مقر الصندوق باملقر الرئيسي للجامعة أو احد فروعها.

املــــــــــادة
الـثـانـيــــة 

املــــــــــادة
الـرابــعـــة 

املــــــــــادة
الـخــامـسـة 

يهدف الصندوق إىل تقدمي اخلدمات للطالب املنتظمني وعلى األخص:
١. تقدمي اإلعانات والقروض للطالب.

٢. إقامــة مشــروعات اســتثمارية خدميــة نافعــة للطــالب كاملقاصــف وأعمــال الطباعــة والنســخ والتصويــر وتأمــني األدوات املكتبيــة 
والعلمية وما مياثلها.

٣. دعم األنشطة الطالبية وتقدمي اجلوائز للمتفوقني فيها.

يتوىل إدارة الصندوق جملس إدارة يشكل بقرار من رئيس اجلامعة وذلك على النحو التايل:
رئيساًا ١. عميد شؤون الطالب،        

نائبا للرئيس ٢. أحد وكالء عميد شؤون الطالب،      
أعضاء ٣. ثالثة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي االهتمام،     
أعضاء ٤. ثالثة من الطالب ذوي الكفاءة والنشاط،      
٥. املراقب املايل يف اجلامعة أو أحد املتخصصني يف الشؤون املالية يف اجلامعة،              عضوًا
عضوًا ٦. املدير التنفيذي للصندوق،       

ويكــون تعيــني األعضــاء يف الفقــرات (٢-٣-٤) بترشــيح مــن رئيــس جملــس إدارة الصنــدوق، وملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ملــرة واحــده مــع 
مراعــاة التنــاوب بــني الكليــات كلمــا أمكــن ذلــك. وحيــدد رئيــس اجلامعــة مكافــأة حضــور جلســات جملــس اإلدارة وفقــا ألنظمــة اجلامعــة 

الداخلية مبا ال يتعارض مع القرارات املنظمة هلذا الشأن.

املــــــــــادة
األولــــــــى 

٨
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الالئحة المنظمة للجمعيات العلمية
 

خيتص جملس إدارة الصندوق بإقتراح السياسات العامة واإلشراف على النواحي الفنية واإلدارية واملالية واختاذ القرارات الالزمة 
لتحقيق أهدافه اليت أنشئ من أجلها وله على األخص:

١. دراسة مشروع امليزانية التقديرية للصندوق أو أية تعديالت عليها متهيدا إلقرارها من رئيس اجلامعة.
٢. دراسة سبل زيادة موارد الصندوق.

٣. التوصية بقبول املنح والوصايا واهلبات والتربعات اليت تقدم للصندوق وفقا ملا تقضي به الالئحة املنظمة للشؤون املالية يف 
اجلامعة.

٤. تقييم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع االستثمارية متهيدا إلقرارها من رئيس اجلامعة.
٥. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ملجلس إدارة الصندوق إقرار أسعار السلع واخلدمات اليت يقدمها الصندوق عن طريق مشاريعه 

االستثمارية وتعديلها إذا اقتضت املصلحة ذلك.
٦. دراسة احلساب اخلتامي للصندوق بعد مراجعته من قبل مراجع احلسابات اخلارجي متهيدًا للمصادقة عليه من رئيس اجلامعة.

٧. التأكد من تنفيذ األعمال املتعلقة بالصندوق طبقا لالئحته وميزانيته املعتمدة.
٨. املوافقة على تعيني موظفي ومتعاوين الصندوق.

٩. حتديد الرواتب والبدالت واملكافآت وأي ميزات أخرى للعاملني بالصندوق شريطة اّال يتجاوز ذلك ماهو مطبق بنظام اخلدمة 
املدنية ولوائحه وكذا نظام العمل والعمال متهيدا إلقرارها من جملس اجلامعة.

١٠.اقتراح التعديالت على هذه الالئحة متهيدا لعرضها على جملس اجلامعة أو الوزير املختص إلختاذ ما يلزم.
١١. رفع تقارير دورية لرئيس اجلامعة توضح نشاط الصندوق وأعماله ووضعه املايل كما يرفع تقريرا شامًال يف هناية كل سنة 

مالية عن أعمال املجلس خالل العام.
١٢. النظر يف املوضوعات اليت حييلها رئيس اجلامعة أو يقترحها رئيس جملس اإلدارة أو أحد أعضائه.

جيتمع جملس إدارة الصندوق مرة كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه يف حالة غيابه، وتوجه الدعوة قبل موعد االجتماع بأسبوع 
على األقل ويرفق هبا جدول األعمال، وجيوز لرئيس املجلس أو نصف عدد األعضاء دعوة املجلس إىل اجتماع استثنائي أو أكثر إذا 
دعت احلاجة لذلك، وال يصح انعقاد املجلس إال إذا حضر االجتماع ثلثا أعضائه على األقل، وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات 

احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس، وتعرض حماضر جملس اإلدارة على رئيس اجلامعة إلقرارها. 

املــــــــــادة
     الـســادســة 

املــــــــــادة
     الـســابـعــة 

٩



املــــــــــادة
       عشـــــــــرة احلـــاديـــة 

املــــــــــادة
الـثــامـنـــة 

املــــــــــادة
الـعــاشـــرة 

املــــــــــادة
الـتــاسـعــة 

١٠

 
من  يكونا  أن  على  املجلس-  وموافقة  الصندوق  إدارة  رئيس جملس  من  -بترشيح  له  ومساعدا  تنفيذيا  مديرا  للصندوق  يعني 
السعوديني املؤهلني، وأن يكون أحدمها من ذوي اخلربة يف الشؤون املالية لشغل مثل هذه الوظيفة، ويشترط يف املدير التنفيذي أن 
يكون مسؤوًال أمام جملس اإلدارة عن تنفيذ سياسة الصندوق وتطبيق لوائحه وإدارته وتصريف شؤونه وانتظام العمل به واملحافظة 

على أمواله وممتلكاته وله على األخص ما يلي:
١. تنفيذ قرارات جملس اإلدارة يف ضوء أحكام هذه الالئحة.

٢. اإلشراف على موظفي الصندوق وإدارته طبقًا للصالحيات املخولة له.
٣. اإلشراف على أعمال جرد العهد واملوجودات والسلف.

٤. اإلشراف على إعداد امليزانية التقديرية والقوائم املالية وتقدميها ملجلس اإلدارة يف مواعيدها.
٥. متابعة تسديد القروض والرفع ملجلس اإلدارة عن املتأخرين عن التسديد ومقترحات التحصيل املناسبة.

٦. األحتفاظ جبميع األوراق ذات القيمة مثل الشيكات ومستندات التحصيل وغريها ويسلم للمختص منها ما تقتضيه حاجة العمل.
٧. القيام مبا يكلفه به جملس اإلدارة من أعمال يف حدود اختصاصه.

البند الثالث: الميزانية

يكون للصندوق ميزانية خاصة تتضمن موارده ومصروفاته، والسنة املالية للصندوق هي السنة املالية للجامعة.

يعد الصندوق ميزانيته التقديرية مشتملة على موارده حسب مصادرها ومصروفاته املتوقعة وفق بنودها ويقدمها املدير التنفيذي 
إىل جملس اإلدارة قبل بداية السنة املالية بثالثة أشهر على األقل لدراستها متهيدا للمصادقة عليها من رئيس اجلامعة.

جيوز أثناء السنة املالية إجراء مناقالت بني بنود املصروفات، كما جيوز زيادة إمجايل تقدير املصروفات سواء بإنشاء أنواع جديدة 
من املصروفات مل تكن مدرجة بامليزانية التقديرية، أو زيادة اعتمادات أنواع قائمة وذلك باقتراح من جملس اإلدارة وموافقة 

رئيس اجلامعة.
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املــــــــــادة
اخلــامـســة 
       عشـــــــــرة

املــــــــــادة
الســادســـة 
       عشـــــــــرة

املــــــــــادة
       عشـــــــــرة الـثــالـثـــة 

املــــــــــادة
       عشـــــــــرة الــثـانـيـــة 

١١

 
تتكون موارد الصندوق من: 

١. الدعم الذي ميكن أن تقدمه اجلامعة للصندوق.
٢. اشتراكات طالب اجلامعة وتستقطع من مكافأهتم الشهرية بواقع (١٠) عشرة رياالت من كل طالب وطالبة.

٣. عائد املشروعات االستثمارية اليت يقيمها الصندوق.
٤. التربعات واهلبات واملنح والوصايا اليت يقدمها األفراد واملؤسسات وفقا ملا ينص عليه نظام اجلامعة ومبا اليتعارض مع 

أنظمة الدولة.
٥. الدعم الذي ميكن أن خيصصه صندوق التعليم العايل لصندوق الطالب.

 
تشتمل مصروفات الصندوق على ما يلي:

١. اإلعانات والقروض املقدمة للطالب.
٢. املبالغ السنوية املخصصة إلقامة مشاريع استثمارية.

٣. املبالغ املخصصة لدعم األنشطة الدينية واالجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية مبا يف ذلك جوائز املتفوقني يف هذه األنشطة.
٤. املصروفات التشغيلية الالزمة لتيسري أعمال الصندوق.

البند الرابع: التحصيل والصرف

يكون للصندوق حساب رئيسي يف مؤسسة النقد العريب السعودي أو فروعها أو بأحد البنوك الوطنية يف األماكن اليت ال يوجد 
هبا فروع ملؤسسة النقد العريب السعودي تودع هبا أرصدة وموارد الصندوق، وذلك مبوافقة رئيس اجلامعة ووزارة املالية، مع جواز 

فتح حساب يف بنك حملي للمصروفات اجلارية للصندوق.

إّال مبوجب مستندات اصلية معتمدة من صاحب الصالحية وفقا ألحكام هذه  الصندوق  أموال  أي مبلغ من  ال جيوز صرف 
الالئحة، وجيوز ملجلس اإلدارة الترخيص بالصرف بصور املستندات أو مبستندات (بدل فاقد) بعد احلصول على موافقة ديوان 
املراقبة العامة مبا ال يتجاوز (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، مع عدم سابقة الصرف مع اختاذ اإلجراءات اليت حتول دون الصرف يف 

حالة ظهور املستندات األصلية.

جيب أن يكون الصرف يف حدود اعتمادات امليزانية التقديرية املعتمدة للصندوق.

الالئحة المنظمة لصندوق الطالب

املــــــــــادة
الرابـــعــــة 
       عشـــــــــرة



الالئحة المنظمة لصندوق الطالب١٢

املــــــــــادة
       عشـــــــــرة الــسـابـعــة 

املــــــــــادة
       عشـــــــــرة الــثـامــنــة 

املــــــــــادة
       عشـــــــــرة الـتــاســعـة 

املــــــــــادة
 الــعــشــرون       

 
تتم مجيع مصروفات الصندوق حبواالت مالية أو بشيكات مسحوبة على احلساب اجلاري للصندوق بالبنك حتمل توقيعني لكل 
من رئيس جملس إدارة الصندوق واملدير التنفيذي أو من يقوم مقامهما يف حالة غياهبما، مع مراعاة ما ورد يف املادة التاسعة 

عشرة من هذه الالئحة.

يف حالة فقد شيك جيب إخطار البنك املسحوب عليه فورا لوقف صرف الشيك ويتحمل املتسبب يف فقده مصروفات النشر 
وغريها اليت يطلبها البنك وال يتم سحب شيك جديد بدًال من الشيك املفقود إال بعد ورود إخطار من البنك يفيد بعدم صرفه.

 
جيوز ختصيص سلفة مستدمية حيدد مبلغها جملس إدارة الصندوق تستخدم لصرف املصروفات التشغيلية العاجلة الالزمة لتسيري 

أعمال الصندوق اليت ال تزيد قيمتها عن (١٠٠٠) الف ريال وفقًا للضوابط التالية: 
١. يتم الصرف باعتماد املدير التنفيذي أو من يقوم مقامه.

٢. عدم جواز جتزئة املنصرف على غرض حمدد بذاته بقصد صرفه من السلفة.
٣. يراجع املنصرف من السلفة من قبل جملس إدارة الصندوق كل ستة أشهر ليتم تعديل مبلغها لتكون يف حدود متوسط املنصرف 

هلذه املدة.
٤. يتم استعاضة املنصرف مبوافقة رئيس جملس إدارة الصندوق أو من يقوم مقامه كلما قاربت على النفاذ وجيب أن تقفل يف هناية 

السنة املالية وتوريد املتبقي منها حلساب الصندوق.
٥. يقوم املدير التنفيذي شهريا وبشكل مفاجئ جبرد السلفة ومطابقة ذلك مبا هو مقيد بالدفاتر.

يكون الصرف من الصندوق يف حال القروض واإلعانات وفقًا للضوابط التالية:   
١. تقدمي طلب القرض أو اإلعانات على النموذج املعد لذلك.

٢. دراسة حالة الطالب والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة مبا يف ذلك الكلية والقسم.
٣. تعرض الطلبات على جملس إدارة الصندوق للبت فيها وحتديد مبلغ اإلعانة أو مبلغ القرض ومدة سداده.

٤. جيوز لرئيس جملس إدارة الصندوق يف احلاالت العاجلة صرف مبلغ ال يتجاوز(٥٠٠) مخسمائة ريال يف حال اإلعانة ومبلغ (١٠٠٠) 
ألف ريال يف حال القرض على أن يعرض األمر على جملس اإلدارة يف أول جلسة للعلم واإلحاطة.

٥. يتم تسديد القرض يف املوعد املقرر وذلك خبصمه من مكافأة الطالب الشهرية على أال يتجاوز ما خيصم شهريا (٢٥٪) من قيمة 
املكافأة الشهرية وذلك ما مل يقرر جملس إدارة الصندوق خالف ذلك.

٦. عدم إخالء طرف الطالب املقترض من اجلامعة حىت يتم التأكد من سداده لكامل القرض.
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٧. جيوز مبوافقة جملس إدارة الصندوق بناًء على توصية رئيس جملس اإلدارة إعفاء الطالب من سداد باقي القرض يف احلاالت 

الضرورية.
٨. ميكن التقدم بطلب القرض أو اإلعانة جلميع الطالب والطالبات املنتظمني واملسجلني ساعات دراسية للفصل الدراسي وقت 

التقدمي.
٩. أال يكون صدر حبق الطالب أو الطالبة عقوبة تأديبية تنص على حرمانه من اإلعانة أو املكافأة الشهرية وفق ماذكر يف الئحة 

حقوق وواجبات الطالب.

شروط عامة لربنامج القروض:  
١. أن تكون مكافأة الطالب مستمرة.

٢. أن تكون املدة املتبقية لدراسة الطالب تكفي لسداد القرض.
٣. أن التقل مدة دراسة الطالب باجلامعة عن فصل دراسي كامل. 

٤. تقدمي طلب القرض من قبل الطالب نفسه.
٥. اكتمال سداد قروض سابقة على الطالب لصندوق الطالب. 

٦. استكمال املستندات الالزمة لدراسة احلالة.
٧. عدد مرات حصول الطالب على القرض خالل فترة الدراسة مرتان فقط وجيوز اإلستثناء حسب األنظمة الداخلية للجامعة.

شروط عامة لربنامج اإلعانات: 
١. أن تكون اإلعانة يف حدود مبلغ املكافأة الشهرية.

٢. عدد مرات طلب اإلعانة مرتان كحد أقصى خالل دراسة الطالب باجلامعة وجيوز اإلستثناء حسب األنظمة الداخلية للجامعة.
٣. تقدمي طلب اإلعانة من قبل الطالب نفسه.
٤. استكمال املستندات الالزمة لدراسة احلالة.

الالئحة المنظمة لصندوق الطالب

املــــــــــادة
والـعــشــرون احلـــاديـــة 

املــــــــــادة
والـعــشــرون الثــانــيـــة 



الالئحة المنظمة لصندوق الطالب١٤

يكون الصرف من صندوق الطالب لدعم األنشطة الطالبية وتقدمي اجلوائز للمتفوقني فيها وفقا للضوابط التالية:
١. يتقدم املسؤول عن النشاط بطلب إىل رئيس جملس الصندوق مشفوعا مبا يلي: 

 أ. األنشطة التفصيلية ووقت تنفيذها.
 ب. امليزانية التقديرية لتنفيذها مع إيضاح مبلغ التمويل من ميزانية اجلامعة إن وجد والدعم املطلوب من الصندوق.

٢. التأكد من توفر املبلغ يف ميزانية الصندوق متهيدا لعرضه على جملس اإلدارة للبت فيه.
٣. جيوز لرئيس جملس إدارة الصندوق يف حال األستعجال وتقييمه للحالة صرف جزء من الدعم املطلوب قبل العرض على جملس 

اإلدارة على أن يعرض على املجلس يف جلسته التالية ألخذ موافقته على ذلك على أال يتجاوز املبلغ (٢٠٪) من الدعم املطلوب.
٤. يصرف املبلغ للمسؤول عن النشاط سلفة مؤقته بعد موافقة جملس اإلدارة.

٥. يقدم املسؤول عن النشاط املستندات املؤيدة للصرف وما يؤيد ما قد يتبقى من السلفة حلساب الصندوق لرئيس جملس اإلدارة 
وتقفل خالل مخسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.

املــــــــــادة
والـعــشــرون الثــالـثـــة 

املــــــــــادة
والـعــشــرون الــرابــعــة 

املــــــــــادة
والـعــشــرون الـخــامـســة 

البند الخامس: تأمين المشتريات وتنفيذ ا�عمال

يطبق على عمليات تأمني مشتريات الصندوق ومشروعاته القواعد واإلجراءات اليت تطبق باجلامعة وما يطرأ عليها من تعديالت 
أو تفسريات من اجلهات املختصة وذلك يف حدود الصالحيات املالية التالية:

١. ملجلس إدارة الصندوق التوصية بالبت يف املنافسات وقبول العطاء الوحيد املقدم يف املنافسة إذا كانت هناك مربرات قويه لذلك، 
وكذلك التوصية بتمديد مدة العقد إذا كان التأخري ناجتا عن تكليف املتعاقد بأعمال جديدة صدر األمر هبا وفقا ألحكام هذه 
الالئحة يف وقت ال يسمح بأدائها يف باقي املدة املحددة بالعقد أو إذا كان األمر صادرًا بإيقاف األعمال ألسباب ال دخل للمتعاقد فيها 

أو كان اإليقاف نتيجة ظروف قاهرة والرفع بذلك لرئيس اجلامعة أو الوزير املختص للموافقة.
٢. تكون صالحيات التأمني املباشر كما يلي:

أ. مبا ال يتجاوز مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال للمدير التنفيذي بالصندوق.
ب. مبا ال يتجاوز مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لرئيس جملس إدارة الصندوق.

ج. ما زاد على ذلك يكون لرئيس اجلامعة.

يكون الصرف من الصندوق إلقامة املشروعات االستثمارية وفقا للضوابط التالية: 
١. وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من رئيس اجلامعة.

٢. أن يكون االعتماد املخصص للمشروع يف ميزانية الصندوق يسمح بالصرف.
٣. أن يتم تنفيذها وفقا ألحكام املادة (٢٥) من هذه الالئحة.

٤. أن يتم الصرف وفقا لتقدمي العمل ومبوجب املستندات املؤيدة لذلك بعد اعتمادها من جملس اإلدارة.
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٣. تعتمد نتيجة املزايده من رئيس جملس إدارة الصندوق إذا مل تتجاوز قيمة املبيع (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ومن رئيس جلامعة 

إذا جتاوزت القيمة ذلك.
ويتوىل جملس إدارة الصندوق تشكيل اللجان الالزمة لتأمني مشتريات الصندوق وتنفيذ أعماله ومشروعاته.

الالئحة المنظمة لصندوق الطالب

البند السادس: المستودعات والحفظ

تطبق على مستودعات الصندوق األحكام والقواعد واإلجراءات املطبقة باجلامعة.

يطبق على مستندات الصندوق وسجالته ودفاتره ووثائقه قواعد احلفظ املطبقة باجلامعة.

تتم مراجعة حسابات الصندوق من قبل مراجع حسابات خارجي وفق ما ورد بالالئحة املنظمة للشؤون املالية يف اجلامعة فيما 
خيتص حبقوقه وواجباته، ويقدم تقاريره إىل جملس اإلدارة متهيدا لرفعها لرئيس اجلامعة.

املــــــــــادة
والـعــشــرون الـســادســة 

املــــــــــادة
والـعــشــرون الــسـابـعــة 

املــــــــــادة
والـعــشــرون الـثــامــنــة 

خيضع الصندوق لرقابة ديوان املراقبة العامة وفقا لصالحيات الديوان املقررة بنظامه ويف إطار األحكام الواردة هبذه الالئحة.
املــــــــــادة

والـعــشــرون الـتـاســعــة 
البند السابع: الحسابات

الصندوق  إيرادات  وتسجيل  لقيد  االستحقاق  أساس  على  القائم  املالية  املحاسبة  نظام  تستخدم  الصندوق وحدة حماسبية  يعد 
ومصروفاته ويف قياس نتائج نشاطه وتصوير قوائمه املالية مع مراعاة ما يلي:

١. يكون للمشروعات االستثمارية اليت يقيمها الصندوق حسابات ختامية تظهر بوضوح نتائج أعمال كل مشروع على حده وترحل 
نتائجها من ربح أو خسارة حلساب اإليرادات واملصروفات الذي يعد إلظهار نتائج أعمال الصندوق.

٢. يفتح حساب باسم (املال االحتياطي املتجمع) ميثل الفرق بني أصول الصندوق وخصومه ويظهر بقائمة املركز املايل يرحل إليه 
نتائج أعمال الصندوق كما يظهرها حساب اإليرادات واملصروفات.

٣. متسك سجالت مراقبة لكافة أصول الصندوق بالكمية والقيمة.

املــــــــــادة
 الــثــالثــون       



الالئحة المنظمة لصندوق الطالب١٦

البند الثامن: ا�حكام الختامية

يعد الصندوق حساباته اخلتامية وقوائمه املالية ويرفعها ملجلس اإلدارة مرفقا هبا تقرير مراقب احلسابات يف ميعاد غايته أربعة 
أشهر من انتهاء السنة املالية لدراستها متهيدا للتصديق عليها من جملس اجلامعة مع تزويد ديوان املراقبة العامة بنسخة منها.

خيضع موظفو الصندوق فيما يتعلق بتأديبهم لألحكام املعمول هبا يف اجلامعة.

يعمل هبذه الالئحة اعتبارا من بداية السنة املالية التالية لتاريخ اعتمادها وُيلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.

كل ما مل يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة تطبق بشأنه اللوائح املطبقة باجلامعة ويتم إعداد قواعد تنفيذية تنظم إجراءات الصرف 
واإليداع والدفاتر والسجالت املستخدمة يف صناديق الطالب طاملا أن هذه الصناديق تطبق نظام املحاسبة املالية القائم على أساس 
االستحقاق (النظام التجاري) وفقا لنص املادة (٣٠) من هذة الالئحة، وتعتمد هذه القواعد التنفيذية من جملس شؤون اجلامعات.

املــــــــــادة
والـثــالثــون الــحــاديــة 

املــــــــــادة
والـثــالثــون الـثــانــيــة 

املــــــــــادة
والـثــالثــون الـثــالــثــة 

املــــــــــادة
والـثــالثــون الــرابــعــة 





إعداد عمادة شؤون الطالب

بالتعاون مع

عمادة التطوير بوكالة الجامعة للتطوير والجودة 
النوعية

مــــايـــو  2017م




