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مقدمة
انطالقا ً من إيمان وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي برؤية الجامعة وخطتها االستراتيجية الثانية  2020 – 1440والتي تستهدف في واحد من أهدافها االستراتيجية
تطوير األداء المؤسسي والمنظومة اإلدارية كان هذا اإلصدار ،ليوضح العالقة بين وحدات الوكالة ويحدد االرتباطات التنظيمية والعالقات بينها ،والمسؤوليات داخل الوكالة بما
يساعد على تحقيق األهداف وتحديد مهام العناصر التنظيمية المختلف وحتى يتعرف منسوبو الوكالة على األعمال المنوطة بهم ليكون هذا الدليل قادرا ً على إزالة التداخل في المهام
الوظيفية بين العناصر المختلفة ووضع القواعد واألسس والمسؤوليات بما يحقق رفع المستوى وتحسين األداء.

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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نبذه عن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
أنشئت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عام 1431هـ؛ لتضطلع بمهام البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا بالجامعة تحقيقا للريادة والتميز في البحث العلمي ،والصدارة
في برامج الدراسات العليا إلعداد كوادر وطنية متميزة علميا وأكاديميا وبحثيا ومهنيا؛ للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة عالميا.
وتضطلع الوكالة بنشر ثقافة البحث العلمي ،وتناول قضايا المجتمع ومشكالته ،وتحفيز منسوبي الجامعة على اإلنتاج العلمي الرصين ،وتشجيع النشر العلمي الدولي والترجمة،
واالهتمام بأخالقيات البحث العلمي ،وتوفير مصادر المعرف ة والمعلومات المتجددة ،وذلك انطالقا من مهام العمادات التابعة للوكالة ،ومراكز البحوث الثالثة ،ومركز النشر والترجمة.
كما تضطلع الوكالة بشؤون التنمية المهنية واألكاديمية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،والعمل على استقطاب كفاءات وطنية مخلصة تساهم في تنمية المجتمع
وذلك انطالقا من مهام المجلس العلمي ،إضافة إلى اإلدارات والوحدات المرتبطة بالوكالة كإدارة االبتعاث والتدريب ،وإدارة الكراسي البحثية ،ووحدة المؤتمرات والندوات ،وإدارة
الجمعيات العلمية.
وتهتم الوكالة بإبرام االتفاقيات المحلية والدولية بما يخدم العملية التعليمية من خالل إدارة التعاون الدولي.
كما تهتم الوكالة بتفعيل الشراكة بين الجامعة والمجتمع لتحقيق اإلثراء المتبادل .كما تعطي الوكالة أهمية كبرى الكتشاف الطالب الموهوبين ورعايتهم ،وتحويل األفكار المبتكرة إلى
منتجات ذات قيمة اقتصادية بمشاركة الشركات ورجال األعمال وذلك استنادا إلى مهام مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة ،ووحدة حماية حقوق الملكية الفكرية وترخيص
التقنية.
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الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

الرؤية :
توفير بيئة أكاديمية متميزة للبحث العلمي وبرامج الدراسات العليا للمساهمة في تنمية المجتمع ونشر ثقافة اإلبداع واالبتكار لنقل الجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.
الرسالة :
تقديم خدمات بحثية متطورة ،وبرامج دراسات عليا منافسة ،ورعاية المبدعين والمبتكرين في إطار بيئة محفزة تتسم بالمسؤولية المهنية والشراكة المحلية والدولية الفاعلة.
القيم :







الوالء واالنتماء المؤسسي.
اإلتقان والجودة.
العمل بروح الفريق.
العدالة والشفافية.
األصالة واإلبداع.
المشاركة والعمل المؤسس

األهداف :









دعم برامج االبتعاث بما يلبي احتياجات األقسام العلمية في الجامعة.
استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس.
افتتاح برامج دراسات عليا نوعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
دعم البحث العلمي لدراسة قضايا المجتمع وتحقيق النهضة العلمية.
توفير مصادر المعرفة والمعلومات الحديثة لمنسوبي الجامعة.
دعم النشر العلمي والترجمة بالجامعة ،وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي.
كراس بحثية لدراسة القضايا العلمية والمجتمعية المعاصرة.
إنشاء
ٍ
تبني المخترعين والمبتكرين وتوفير البيئة الداعمة الختراعاتهم ونشر ثقافة االبتكار.
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فتح قنوات للتعاون الدولي مع الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية.
تنظيم ومتابعة التدريب األكاديمي والمهني لمنسوبي الجامعة.
تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.
تفعيل ضوابط ونظم إجراءات شؤون أعضاء هيئة التدريس.
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الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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القسم األول :العمادات التابعة للوكالة
 .1عمادة الدراسات العليا
االختصاص العام
متابعة تنفيذ السياسة العامة للدراسات العليا  ،واإلشراف عل برامج الدراسات العليا بما يلبى احتياجات المجتمع وخطط التنمية.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االختصاصات
















اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ،ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع األقسام العلمية فيما يخص تنظيم الدراسات العليا بها.
اقتراح أسس القبول للدراسات العليا ،وتنفيذها ،واإلشراف عليها.
التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية واإلنجليزية بنا ًء على توصية مجالس الكليات.
التوصية بمنح الدرجات العلمية.
البت في جميع الشؤون الطالبية المتعلقة بطالب الدراسات العليا.
الموافقة على تشكيل لجان االشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
وضع اإلطار العام لخطة البحث ،والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها ،ونماذج تقارير لجنة المناقشة والحكم على الرسائل.
تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بضفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو من خارج الجامعة.
دراسة التقارير الدورية التي تقدمها األقسام العلمية في الجامعة.
النظر فيما يحيله إليها مجلس الجامعة ،أو رئيسه ،أو مدير الجامعة ،أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الرأي.
العمل على تطوير إجراءات وآليات سير العمل.
إعداد تقرير سنوي ورفعه لصاحب الصالحية.
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.2عمادة البحث العلمي
االختصاص العام
العمل على تطوير البحث العلمي ،وتشجيع الكفاءات العلمية على اإلبداع وبراءة االختراع.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االختصاصات















اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة ،وإعداد مشروع الميزانية الالزمة لها تمهيدا ً لعرضها على المجلس العلمي.
اقتراح اللوائح والقواعد واالجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها وفق القواعد المنظمة لذلك.
اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.
تقديم البرامج واألفكار العلمية في إطار منظم لتنمية وتميز أساليب البث العلمي ،وتحقيق جودة مخرجاته.
تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة ،والمعل على إلغاء االزدواجية في أدائها.
تشجيع البحوث المشتركة بين األقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتاحة.
التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي ترى العمادة نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على االبداع واالبتكار والمبادرة في االختراع ،ومتابعة حقوق المخترعين وبراءات االختراع.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين على النشر العلمي ألبحاثهم بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة.
تنظيم االتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة.
إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة.
دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي.
االشراف والمتابعة.
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النظر فيما يحيله في مجلس الجامعة ،أو رئيس الجامعة ،أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء

الرأي.

عمادة شؤون المكتبات
االختصاص العام
العمل على االرتقاء بالخدمات المكتبية عمليا ً وفنياً ،وتوفير مصادر المعلومات بما يسهم في تنمية مجتمع المعرفة داخل الجامعة وخارجها.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االختصاصات
 العمل على توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة التي تحتاجها المكتبة المركزية في الجامعة ،والمكتبات الفرعية في كلياتها وفق الطرق الممكنة ،وتحديث
االصدارات القديمة من مصادر المعلومات.
 المعالجة الفنية وتنظيم مصادر المعلومات في المكتبات التابعة لها بأفضل الطرق المهنية بما يسهم في تسهيل استخدام هذه المصادر والوصول إليها من قبل المستفيدين.
 العمل عل ى توفير خدمات المعلومات في جميع المكتبات التابعة للعمادة بما يتالءم مع حاجات المستفيدين ،واإلمكانات المتاحة ،وفقا للمعايير واالجراءات المتبعة.
 إنشاء مكتبة رقميه للجامعة والعمل على تطويرها وتحسين خدماتها بشكل مستمر.
 التعاون الرسمي داخليا ً وخارجيا ً مع المكتبات والجهات األخرى ذات االهتمام المشترك بما يعود بالفائدة على الجامعة ووحداتها المختلفة وفق اإلجراءات النظامية.
 فهرسة محتويات المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية وجردها سنويا ً.
 تهيئة المكان المناسب لمرتادي المكتبة.
 تنظيم المعارض في مجال المكتبات والمعلومات والمشاركة فيها وفقا لإلجراءات المتبعة.
 عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات المتصلة بمجاالت عمل المكتبات وفقا لإلجراءات المتبعة.
 التعريف باإلنتاج العلمي لمنسوبي الجامعة بالوسائل المناسبة.
 إعداد المعايير والمواصفات واإلجراءات الخاصة بمكتبات الجامعة وخدماتها بما يضمن رقي مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المكتبات.
 النظر فيما يحيله إليها مجلس الجامعة ،أو رئيسه ،أو مدير الجامعة ،أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الرأي.

القسم الثاني :المراكز التابعة للوكالة
 .1مركز النشر والترجمة
الدليل التنظيمي
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االختصاص العام
تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق بتوفير بيئة علمية محفزة على التأليف والنشر والترجمة ،ونشر اإلنتاج العلمي والفكري المتميز لمنسوبي الجامعة لتحقيق التنمية المستدامة
ومجتمع المعرفة.
االرتباط التنظيمي
يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
االختصاصات
 تلبية احتياجات جامعة المجمعة من الكتب المقررة واألبحاث والمراجع.
 تلبية حاجة المجتمع إلى الكتب الثقافية النافعة.
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على التأليف وترجمة الكتب والمراجع واألبحاث.
 تشجيع حركة الترجمة والتعريب بالجامعة ودعمها ووضع المصطلحات العلمية باللغة العربية.
 نشر األعمال العلمية والبحثية من البحوث والدراسات والمؤلفات والدوريات والمقاالت والتقارير العلمية والنشرات وغيرها مما تصدره الجامعة ،وما يصدر عن
 المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه.
 تحسين أداء الجامعة ومخرجاتها في المعارض الوطنية والدولية.
 توثيق عالقة التعاون والشراكة بين الجامعات والناشرين ومراكز النشر والترجمة المتميزة وطنيا ودوليا.
 إصدار البحوث وأوراق العمل في المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجامعة.
 االستفادة من التقنيات الحديثة في النشر والترجمة.
 إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الخاصة بقضايا النشر والتأليف والترجمة.
 النظر فيما يحيله إليه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الرأي.

 .2مركز االبتكار وريادة األعمال
االختصاص العام
ً
ً
تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الالزمة للمبتكرين ،ونقل ابتكاراتهم إلى سوق العمل عبر تسجيل تلك االبتكارات محليا ودوليا والتنسيق لتسويق تلك
المنتجات للشركات والمؤسسات .باالضافة الى دعم واحتضان المشروعات الريادية ذات القيم العلمية واالقتصادية ،وتسريع أعمال الشركات الناشئة.
االرتباط التنظيمي
يرتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
االختصاصات
الدليل التنظيمي
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توفير مصادر المعلومات وقواعد البيانات للمبتكر.
توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالي االبتكار وريادة األعمال.
دعم ومساعدة المبتكر في توفير االحتياجات الالزمة لتحقيق ابتكاره على أكمل وجه.
حفظ حقوق المبتكر كتوثيق وتسجيل براءة االختراع.
التواصل مع الشركات والمؤسسات لدعم وتسويق االبتكارات.
دعم مشاركة االبتكارات في المعارض والفعاليات محليا ً ودولياً.
دعم الطلبة ومنسوبي الجامعة من خالل استشارات/ارشادات /معسكرات.
توفير حلول تمويلية لطلبة وخريجي الجامعة عبر برامج مشتركة مع شركاء المركز بهدف تأسيس مشاريع صغيرة.
النظر فيما يحيله إليه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الرأي.

القسم الثالث اإلدارات التابعة للوكالة
 .1إدارة االبتعاث والتدريب
االختصاص العام
تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق بشؤون االبتعاث والتدريب وخدمة مبتعثي ومنسوبي الجامعة في الداخل والخارج ،وذلك للعمل على تأهيل منسوبي الجامعة علميا ً للحصول
على درجة علمية ،او تطوير مهاراتهم أكاديميا ً واداريا ً وفنيا ً عن طريق التدريب حسب ماتقتضيه مصلحة الجامعة.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
االختصاصات
 اقتراح السياسة العامة لالبتعاث والتدريب.
 اقتراح الخطة السنوية البتعاث وتدريب منسوبي الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجامعة.
 النظر في توصية مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمهما بابتعاث المعيدين والمحاضرين ،والتنسيق فيما بينها والتوصية بما تراه مناسبا في ضوء الخطة السنوية
لالبتعاث.
 التوصية بابتعاث منسوبي الجامعة من اإلداريين والفنيين وغيرهم وفقا للخطة المعتمدة في الجامعة.
 التوصية بتمديد أو إنهاء االبتعاث أو التدريب بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العالقة.
 التوصية بتدريب منسوبي الجامعة.
الدليل التنظيمي
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 متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع األقسام العلمية أو الجهة التابع إليها المبتعث أو المتدرب ،على أن ترفع لمجلس الجامعة تقريرا عن المبتعث المتعثر في
دراسته بعد مضي نصف المدة.
 إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتدريب على مستوى الكليات واألقسام واإلدارات ورفعه إلى مجلس الجامعة.
 -2إدارة الكراسي البحثية والدعم الخارجي
االختصاص العام
تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق بالكراسي البحثية والشراكة المجتمعية العلمية وذلك من خالل تنفيذ المهام اإلدارية والمالية واإلعالمية والفنية
المتعلقة ببرنامج كراسي البحث الالزمة لتحقيق أهدافه.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
االختصاصات
 متابعة التقارير المالية واإلدارية للكراسي.
 إعداد تقارير األداء للكراسي البحثية.
 القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعالمية ،وشؤون العالقات العامة.
 متابعة ممولي وداعمي الكراسي البحثية.
 إعداد الحساب الختامي لبرامج الكراسي ،ورفعه إلى لجنة كراسي البحث العلمي.
 تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة الكراسي.
 النظر فيما يحيله إليها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الراي.
 -3إدارة التعاون الدولي والجمعيات العلمية
االختصاص العام
تنفيذ السياسة العامة للجامعة فيما يتعلق بأعمال التعاون العلمي واألكاديمي بين الجامعة والجهات الخارجية ذات السمعة العلمية المرموقة لتحقيق الشراكة المحلية والعالمية لنقل
الخبرات األكاديمية والبحثية للمساهمة في بناء بيئة اكاديمية عالية الجودة تفي باحتياجات سوق العمل .وأيضا االشراف على أعمال الجمعيات العلمية بالجامعة وخدمة أعضائها
ومنسوبيها ودعم إنتاجها ومقترحاتها .والعمل على ادارة وتنظيم المؤتمرات بالجامعة ،ومساعدة ودعم منسوبي الجامعة للمشاركة في فعاليات المؤتمرات والندوات العلمية الدولية
والمحلية.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
االختصاصات
الدليل التنظيمي
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تفعيل عضوية الجامعة في المنظمات الدولية المختلفة.
التعريف ببرامج التعاون الدولي المتاحة على مستوى الجامعة وسبل االستفادة منها.
اقتراح آليات وإجراءات لمتابعة وتفعيل االستفادة من أوجه التعاون الواردة في بنود االتفاقيات ومذكرات التفاهم على مستوى الجامعة.
اقتراح مجاالت التعاون ذات العالقة باالعتماد األكاديمي مع بعض الجامعات والمؤسسات األكاديمية الرائدة من خالل عقد الشراكة واالتفاقيات معها.
تعزيز فرص االستقدام لبرنامج األستاذ الزائر من الكوادر األكاديمية ذات الخبرات العريقة في التخصصات التي تحتاجها الجامعة.
عقد اتفاقيات تعاون دولي مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية ذات التصنيف العالمي.
تشجيع وتحفيز األقسام األكاديمية في الجامعة للتواصل مع مثيالتها في الكليات والجامعات والمؤسسات البحثية المتميزة.
المتابعة واإلشراف على ما يتم من اتفاقيات مع الجامعات أو المؤسسات األكاديمية العربية والعالمية.
اإلشراف المباشر على الجمعيات العلمية ولجانها التأسيسية ومجالس إداراتها.
جمع معلومات عن حضور ومشاركات اعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات وورش عمل.
جمع معلومات عن ترشيحات اعضاء هيئة التدريس في اللجان والمنظمات الدولية.
مساعدة عضو هيئة التدريس في الحصول على الموافقات الالزمة لحضور المؤتمرات الدولية الخارجية والداخلية.
النظر فيما يحيله إليها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الرأي.

-4ادارة التعيينات االكاديمية
االختصاص العام
تنظيم وإتمام كافة إجراءات تعيين المعيدين والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،بما يكفل للجامعة استقطاب المتميزين من الكوادر العلمية واألكاديمية وفقا للوائح
المنظمة.
االرتباط التنظيمي
ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.االختصاصات
 اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتوزيعهم على األقسام والكليات.
 إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير االتية:
أ-عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،وأعبائهم التدريسية.
ب-عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعي الباحثين في القسم.
ج -عدد المبتعثين من القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
الدليل التنظيمي
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 اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة األقسام الحالية والمستقبلية.
 اقتراح تعيين المعيدين والمحاضرين في وظائف أعلى بعد حصولهم الدرجات العلمية المؤهلة.
 النظر فيما يحيله إليها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي من شؤون للدراسة وإبداء الرأي.

الوحدات المرتبطة بالوكالة:
يتبع لوكالة الجامعة للدرسات العليا والبحث العلمي الوحدات التالية:
وحدة الشئون اإلدارية والمالية:التعامل مع جميع الجوانب اإلدارية الخاصة بالمكتب ،والتي تتعلق بموظفي المكتب ،والمالية ،والمتابعة ،والمشتريات والمستودعات ،وكذلك تصدير جميع المعامالت الصادرة
وتوثيق جميع المعامالت الواردة ومتابعتها مع الكليات واإلدارات ذات العالقة ،وكذلك أرشفة جميع المعامالت.
وحدة االحصاء واعداد التقارير:إعداد تقارير دورية مبنية على بيانات إحصائية دقيقة من اجل حصر أنشطة وانجازات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وتحديث مستمر ودوري للتقارير
ولإلحصاءات بما يلبي احتياجات اإلدارة العليا بالجامعة.
وحدة الجودة:اإلشراف على تطبيق نظام إدارة الجودة في الوكالة بما يضمن متابعة انجاز األعمال من خالل معايير ومؤشرات قياس األداء.
وحدة العالقات العامة:ربط الوكالة بكافة المستفيدين من خدماتها عبر نشر المعلومات المرتبطة بأنشطتها

الدليل التنظيمي

وبرامجها.
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التوصل مع الوكالة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي:
العنوان  :المملكة العربية السعودية – المجمعة – ص.ب 66 :المجمعة 11952 :
هاتف 0164041122 :
تحويلة 1122 :
فاكس 0164041118 :
البريد اإللكترونيvrgs@mu.edu.sa:

الدليل التنظيمي
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