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 أحكام عامة/ نظام اجمللس 

 املادة األوىل
اجلامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة اإلسالمية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفري 
التعليم اجلامعي ، والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، والقيام بالتأليف، والترمجة، والنشر، وخدمة 

 .اختصاصهااجملتمع يف نطاق 
 املادة الثانية

 .تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك، والتصرف، والتقاضي 
 املادة الثالثة

يكون للجامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل، جملس يسمى جملس التعليم العايل، ويكون لكل جامعة 
 .جملس يسمى جملس اجلامعة

 املادة الرابعة
 :ري هذا النظام علىيس
 . جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة املكرمة- ١
 . اجلامعة اإلسالمية ومقرها الرئيسي املدينة املنورة- ٢
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض- ٣
 . جامعة امللك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض- ٤
 .بدالعزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة جامعة امللك ع- ٥
 . جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران- ٦
 . جامعة امللك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة اهلفوف- ٧
 . اجلامعات اليت تنشأ مستقبأل ما مل ينص قرار إنشائها على خالف ذلك- ٨

 املادة اخلامسة
 من الكليات، واملعاهد، ومراكز البحث، والعمادات واملراكز املساندة، وتتكون تتكون كل جامعة من عدد

اجلامعات املنصوص عليها يف املادة السابقة من الكليات، واملعاهد، ومراكز البحث، والعمادات، واملراكز 
ام، وكذلك املساندة، واملعاهد العلمية، واملدارس دون املستوى اجلامعي القائمة هبا عند صدور هذا النظ

 .العمادات، واملراكز املساندة اليت يقرها جملس التعليم العايل
 املادة السادسة

جيوز تعديل أمساء الكليات، واملعاهد، ومراكز البحث، والعمادات، واملراكز املساندة بقرار من جملس التعليم 
 .العايل بناء على توصية جملس اجلامعة املختص

 
 
 



 املادة السابعة
جيوز أن تكون بعض الكليات واملعاهد أو مراكز البحث يف غري مقر اجلامعة اليت تتبعها بقرارمن جملس التعليم 

 .العايل بناء على اقتراح جملس اجلامعة املختص
 املادة الثامنة

تتكون كل كلية أومعهد من عدد من األقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو املعهد تقتضي ذلك، وجيوز إنشاء 
سام جديدة بقرار من جملس التعليم العايل بناء على اقتراح جملس اجلامعة املختص، ويراعى أال تتكرر األقسام أق

 .املتماثلة يف كليات أو معاهد اجلامعة الواحدة املوجودة يف مقرواحد
 املادة التاسعة

 واإلدارية وفقأ ملا يصدره يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صالحيات مناسبة يف الشؤون العلمية واملالية
جملس اجلامعة املختص يف حدود اختصاصه أو صالحياته من لوائح حتدد اختصاصات جمالس الكليات واملعاهد، 

 .والعمداء ووكالئهم، وجمالس األقسام ورؤسائها
 املادة العاشرة

لعايل أن تتبع اجلامعة وحدات جيوز عند االقتضاء بناء على اقتراح جملس اجلامعة املختص وموافقة جملس التعليم ا
تعليمية دون املستوى اجلامعي، وحتدد الئحة خاصة مستوى الدراسة يف هذه الوحدات، ومناهجها، وكيفية 

 .إدارهتا
 املادة احلادية عشرة

اللغة العربية هي لغة التعليم يف اجلامعات وجيوز عند االقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من جملس اجلامعة 
 .املختص

 املادة الثانية عشرة
 . هو رئيس جملس التعليم العايل- رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم-رئيس جملس الوزراء

 املادة الثالثة عشرة
يرأس وزير التعليم العايل جملس كل جامعة وهو املسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية يف جمال 

ا النظام ولوائحه يف اجلامعات املوجودة حاليأ أو اليت تنشأ فيما بعد، وترتبط التعليم اجلامعي، ومراقبة تطبيق هذ
 .به اجلامعات اليت يسري عليها هذا النظام وختضع كل جامعة إلشرافه



 جملس التعليم العايل/ نظام اجمللس 

 املادة الرابعة عشرة
 :يتألف جملس التعليم العايل على الوجه التايل

 رئيس جملس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسا   •
 وزير التعليم العايل نائبا للرئيس   •
 .وزير املعارف  •
•  Ɨوزير املالية واالقتصاد الوط. 
 .العمل والشؤون االجتماعيةوزير   •
 .وزير التخطيط  •
 .رئيس الديوان العام للخدمة املدنية  •
 .الرئيس العام لتعليم البنات  •
 .مديرو اجلامعات  •

 املادة اخلامسة عشرة  •
جملس التعليم العايل هو السلطة العليا املسؤولة عن شؤون التعليم فوق املستوى الثانوي واإلشراف عليه 

 :يق بƙ مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبة للجامعات له على اخلصوصوالتنس
 . توجيه التعليم اجلامعي ƞا يتفق والسياسة املرسومة لذلك- ١
 . اإلشراف على تطوير التعليم اجلامعي يف مجيع قطاعاته- ٢
 امعية حتقيق التنسيق بƙ اجلامعات وƝاصة يف جمال األقسام العلمية والدرجات اجل- ٣
 املوافقة على إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام علمية، ومراكز Ɯث، وعمادات مساندة يف اجلامعات - ٤

القائمة، وللمجلس دمǰ هذه الكليات واملعاهد واألقسام واملراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي 
 .األمر إلغاؤه

 . معيات العلمية، وإصدار الدوريات إقرار القواعد اخلاصة بǚنشاء املتاحف، واجل- ٥
 . إصدار اللوائح املشتركة للجامعات- ٦
 إصدار اللوائح املنظمة لشؤون منسوŸ اجلامعات الوșيفية من السعوديƙ واملتعاقدين ƞن فيهم أعضاء هيǞة - ٧

ة التعليم التدريس، ويشمل ذلك مرتباهتم، ومكافǔهتم، وبدالهتم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزار
 .العايل، ووزارة املالية واالقتصاد الوطƗ، والديوان العام للخدمة املدنية

هتم، وإعارهتم، وندهبم، ونقلهم  إصدار القواعد املنظمة لتعيƙ أعضاء هيǞة التدريس من السعوديƙ، وترقيا- ٨
إىل وșائف أخرى داخل اجلامعة أو خارجها، وعودهتم إىل وșائفهم األكادƹية وذلك بعد إعدادها من قبل كل 

 .من وزارة التعليم العايل، والديوان العام للخدمة املدنية
Ĕ -ا يف ذلك القواعد اƞ ت وإعانات الطلبة  إصدار الالئحة املنظمة للشؤون املالية يف اجلامعاتǔملنظمة ملكاف



Ɨوغريهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العايل، ووزارة املالية واالقتصاد الوط. 
١ċ - اجلامعات للقيام بالتدريس يف كليات ǯإقرار القواعد الالزمة لتشجيع الكفاءات السعودية املتوفرة خار

 .Ɯوǫ حمددة ƞراكز البحث العلمي، وحتديد مكافǔهتماجلامعة ومعاهدها، أو للقيام بǚجراء 
 . اقتراح تعديل نظام جملس التعليم العايل واجلامعات- ١١
 .  مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إىل رئيس جملس ا لوز راء- ١٢
١٣ -źالذا Ƈوالتخصصات والقواعد املنظمة للتقو ǰامƎال ǫواالعتماد  إقرار القواعد الالزمة الستحدا 

 .األكادƹي اخلارجي لƎامǰ الدراسات اجلامعية والعليا
 . إقرار القواعد املنظمة إلنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص هلا واإلشراف عليها- ١٤
 . ما Ʒيله إليه رئيسه من موضوعات- ١٥

 . لدراسة ما يكلفهم بهوللمجلس تكوين جلان دائمة أو مؤقتة من بƙ أعضائه أو من غريهم
 املادة السادسة عشرة

يعقد اجمللس بناء على دعوة من رئيسه أومن ينيبه ثالǫ دورات يف السنة، وللرئيس أو من ينيبه دعوته إىل دورة 
استثنائية أو أكثر إذا دعت احلاجة لذلك، وال يصح إنعقاد اجمللس إال إذا حضر االجتماț ثلثا أعضائه على 

 .راراته باألغلبية املطلقة ألصوات احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانǢ الذي فيه الرئيسوتصدر ق. األقل
 املادة السابعة عشرة

يكون للمجلس أمƙ عام يعينه رئيس اجمللس بناء على توصية من وزير التعليم العايل ليتوىل أمانة سر اجمللس 
 . وهتيǞة أعماله

 املادة الثامنة عشرة
 :عةيتوىل إدارة اجلام

 . جملس اجلامعة-
 . مدير اجلامعة-
 .  وكالء اجلامعة-
 



 جملس اجلامعة/ نظام اجمللس 

 املادة التاسعة عشرة
źɇيتألف جملس اجلامعة على الوجه ا: 

  وزيرالتعليم العايل رئيسا للمجلس - ١
  مديراجلامعة نائبا للرئيس - ٢
 .  وكالء اجلامعة- ٣
 . أمƙ عام جملس التعليم العايل- ٤
 . العمداء- ٥
 .عليم العايل ملدة ثالǫ سنوات ثالثة من ذوي اخلƎة يعينهم وزير الت- ٦

 املادة العشرون
مع التقيد ƞا يقضي به هذا النظام وغريه من األنظمة، وما تقضي به قرارات جملس التعليم العايل، يتوىل جملس 

 :اجلامعة تصريف الشؤون العلمية، واإلدارية، واملالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على اخلصوص
 .طة التدريǢ واالبتعاǫ اعتماد خ- ١
 إقتراح إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام، ومراكز Ɯث، وعمادات مساندة، واقتراح تعديل أمسائها، أو - ٢

 .دجمها أو إلغائها
 . إقرار التخصصات العلمية وبرامǰ الدراسات العليا- ٣
 . منح الدرجات العلمية خلرجيي اجلامعة- ٤
 . منح الدكتوراه الفخرية- ٥
حتديد تفصيالت التقوƇ الدراسي وفقǔ لɌطار العام لبداية الدراسة وŒايتها وحتديد اإلجازات اليت  - ٦

 .تتخللها
 إعǚرة أعضاء هيǞة التدريس، وندهبم، وإيفادهم ملهمات علمية، ومنحهم إجازة التفرȟ العلمي، وإŒاء - ٧

 .خدماهتم وفق القواعد املنظمة لذلك
لدراسة والكتǢ املقررة واملراجع بناء على إقتراح جمالس الكليات واملعاهد  إقرار املناهǰ وخطط ا- ٨

 .املختصة
Ĕ -على اختالف أنواعها ǡت واإلعانات للطالǔإقتراح املكاف . 
١ċ -ميزانية اجلامعة ورفعها إىل وزير التعليم العايل țاملوافقة على مشرو . 
١١ - Ǣا ال يرتư يفية إقرار اللوائح الداخلية للجامعةșمزايا مالية أوو. 
 . إقتراح اللوائح اخلاصة باجلامعة أو تعديلها- ١٢
 . مناقشة التقرير السنوي ƢهيدǓ لعرضه على جملس التعليم العايل- ١٣
 منها يف حدود  حتديد املبالȠ اليت ختصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز Ɯث مستقل لɌنفاق- ١٤



 .الالئحة املالية
 . مناقشة احلساǡ اخلتامي للجامعة ƢهيدǓ لرفعه إىل رئيس جملس ا لوزراء- ١٥
 . إقرار خطط النشاȓ الالمنهجي للجامعة- ١٦
 . البت يف تعيƙ أعضاء هيǞة التدريس بناء على توصية اجمللس العلمي- ١٧
لى أال تتعارض مع الغرض األساسي الذي أنشǞت من أجله  قبول التƎعات واهلبات والوصايا وغريها ع- ١٨

 .اجلامعة
١Ĕ -من اجلامعة وإليها ƙولǂالزائرين أو ا ǡوضع القواعد املنظمة للطال . 
٢ċ - يلها إليه وزير التعليم العايل أو مدير اجلامعة أو اليت يقترح أي عضو منƷ النظر يف املوضوعات اليت 

جلس تكوين جلان دائمة أو مؤقتة من بƙ أعضائه أو من غريهم لدراسة ما يكلفهم وللم. أعضاء اجمللس عرضها
 .به

 املادة احلادية والعشرون
جيتمع اجمللس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرعلى األقل، وللرئيس أن يدعو اجمللس إىل االجتماț إذا دعت 

ولوزير التعليم العايل أن يطلǢ .  مكتوبا بذلكاحلاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلبا
إدراǯ أي مسألة يراها يف جدول األعمال، أو تأجيلها قبل انعقاد اجمللس، وال تكون اجتماعاته صحيحة إال إذا 
 .حضرها ثلثا أعضائه على األقل، ويتوىل أمانة اجمللس أحد أعضائه بناء على ترشيح من اجمللس وموافقة رئيسه

 نية والعشروناملادة الثا
 Ǣتصدر قرارات اجمللس باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء احلاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح اجلان

 .الذي فيه الرئيس



 مدير اجلامعة/ نظام اجمللس 

 املادة الثالثة والعشرون
يعƙ مدير اجلامعة ويعفى من منصبه بأمرملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العايل ويكون تعيينه يف املرتبة 

 . املمتازة وتطبق عليه أحكام موșفي املرتبة املمتازة
 املادة الرابعة والعشرون

م وزير التعليم العايل طبقǔ هلذا النظام ويتوىل إدارة شؤوŒا العلمية، واإلدارية، يكون مدير اجلامعة مسؤوأل أما
واملالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات جملسى التعليم العايل ولوائح اجلامعة وقرارات 

 . جمالسها وƹثل اجلامعة أمام اهليǞات األخرى، وله أن يفوض بعض صالحياته
 املادة اخلامسة والعشرون

يقدم مدير اجلامعة لوزير التعليم العايل تقريرǓ عن شؤون اجلامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية يف موعد 
ال يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية هلا وذلك طبقǔ للعناصر اليت يضعها جملس التعليم العايل، 

لس اجلامعة املختص، وعلى وزير التعليم العايل رفع التقرير إىل جملس التعليم العايل ويتم إقرار التقرير من قبل جم
 . ويناقȈ التقرير يف أول دورة للمجلس ƢهيدǓ لرفعه إىل رئيس جملس الوزراء



 وكالء اجلامعة/ نظام اجمللس 

 املادة السادسة والعشرون
 يكون لكل جامعة وكيل أوأكثر Ʒدد عددهم جملس التعليم العايل من بƙ أعضاء هيǞة التدريس بدرجة - ١

 .أستاذ مشارȫ على األقل
جلامعة وموافقة  يكلف وكيل اجلامعة بعمله ويعفى منه بقرارمن جملس التعليم العايل بناء على ترشيح مدير ا- ٢

ƙسنوات قابلة للتجديد مرت ǫوزير التعليم العايل ويكون التكليف ملدة ثال. 
ر  ƹنح الوكيل أول درجة من املرتبة اخلامسة عشرة وامليزات املقررة لشاغلها، فǚذا كان راتبه حسǢ كاد- ٣

أعضاء هيǞة التدريس أكثر من راتǢ الدرجة األوىل فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من عالوات أو ترقيات ولو 
 .Ɵاوز ذلك Ǔخر درجة من املرتبة اخلامسة عشرة

 عند ترȫ وكيل اجلامعة ملنصبه يصرف له راتبه حسǢ درجته األكادƹية فǚن كان أقل ưا يتقاضاه أثناء - ٤
 .ل اجلامعة فيصرف له الفرق حƓ يتالشى بالعالوة والترقيةتكليفه ƞنصǢ وكي

 يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد املقررة للعالوات والترقيات اخلاصة بأعضاء هيǞة التدريس - ٥
 .باجلامعات

 املادة السابعة والعشرون
 ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير يعاون الوكالء مدير اجلامعة يف إدارة شؤوŒا، وحتدد اللوائح صالحيتهم

 . اجلامعة عند غيابه أو خلو منصبه



 اجمللس العلمي/ نظام اجمللس 

 املادة الثامنة والعشرون
 ǫة التدريس وشؤون البحوǞينشأ يف كل جامعة جملس علمي يتوىل اإلشراف على الشؤون العلمية ألعضاء هي

 :والدراسات والنشر، وله على اخلصوص
 . التوصية بتعيƙ أعضاء هيǞة التدريس باجلامعة- ١
 .ألعضاء هيǞة التدريس باجلامعة وفق القواعد اليت يقرها جملس التعليم العايل البت يف الترقيات العلمية - ٢
 :  تشجيع البحث العلمي والتأليف والترمجة والنشر وله يف سبيل ذلك- ٣
 .وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوǫ العلمية) أ
ǡ (إقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. 
 .خطة عامة هلاالتنسيق بƙ مراكز البحث العلمي ووضع ) ي
 .تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارǯ اجلامعة) د

øت التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وحتكيمها واألمر بصرفها) هǔحتديد املكاف. 
 .نشر البحوǫ واملؤلفات والرسائل العلمية اليت يرى نشرها) و
 .التوصية بǚصدار الدوريات العلمية) ز
 .ت العلمية واملتاحف والتنسيق فيما بينهاالتوصية بǚنشاء اجلمعيا) ح
ȓ (إىل مراجعة ǯالدراسية والرسائل اجلامعية اليت حتتا Ǣال إليه من الكتƷ إقرار ما. 
 . تقوƇ الشهادات العلمية اليت يتقدم هبا أعضاء هيǞة التدريس ا لسعوديون- ٤
 . النظر فيما Ʒيله إليه جملس اجلامعة- ٥

 ناملادة التاسعة والعشرو
źɇيتألف اجمللس العلمي على الوجه ا: 

 . رئيسǔ- وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- ١
 عضو واحد من أعضاء هيǞة التدريس عن كل كلية أومعهد بدرجة أستاذ مشارȫ على األقل ويصدر - ٢

وجيوز بقرار . من جملس الكلية أو املعهد وموافقة مدير اجلامعةبتعيينهم قرار من جملس اجلامعة بناء على ترشيح 
من جملس اجلامعة أن ينضم إىل عضوية اجمللس عدد Ǔخر من األعضاء من املشتغلƙ بالبحث والقضايا العلمية ال 

وللمجلس . يتجاوز عددهم نصف جمموț األعضاء ويعƙ مجيع األعضاء ملدة سنتƙ قابلة للتجديد مرة واحدة
 .ين جلان دائمة أو مؤقتة من بƙ أعضائه أو من غريهم لدراسة مايكلفهم بهتكو

 
 
 
 
 



 املادة الثالثون
 țجيتمع اجمللس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرعلى األقل، وللرئيس أن يدعو اجمللس إىل االجتما

بناء على طلǢ مدير اجلامعة الذي إذا دعت احلاجة لذلك، أو إذا قدم إليه ثلث األعضاء طلبا مكتوبا بذلك، أو
له أن يطلǢ إدراǯ أي مسألة يراها يف جدول األعمال وله رئاسة اجمللس إذا حضره وال تكون اجتماعاته 

 .صحيحة إال إذا حضرها ثلثا أعضائه على األقل
 املادة احلادية والثالثون

 تساوت األصوات يرجح اجلانǢ الذي تصدر قرارات اجمللس العلمي باألغلبية املطلقة ألصوات احلاضرين وإذا
 Ǹسة عشر يوما من تاريƦ القرارات نافذة ما مل يرد عليها إعتراض من مدير اجلامعة خالل Ǝفيه الرئيس وتعت
وصوهلا إليه وإذا اعترض عليها أعادها إىل اجمللس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فǚذا بقي 

ارات املعترض عليها إىل جملس اجلامعة وتنظر يف جلسة عادية أو استثنائية وجمللس اجمللس على رأيه حتال القر
 . اجلامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو الغاؤها وقراره يف ذلك Œائي

 



 إدارة الكلية/ نظام اجمللس 

 املادة الثانية والثالثون
 :يتوىل إدارة الكلية أو املعهد

 . جملس الكلية أو املعهد-
 . عميد الكلية أو املعهد-

 



 جمالس الكليات واملعاهد/ نظام اجمللس 

 املادة الثالثة والثالثون
 :يتألف جملس الكلية أو املعهد من

-ǔالعميد رئيس . 
 . الوكيل-
 . رؤساء األقسام-

وجمللس اجلامعة بناء على اقتراح جملس الكلية أو املعهد وتأييد مدير اجلامعة أن يضم إىل عضويته ثالثة أعضاء 
Ǟدد مدة عضويتهمعلى األكثرمن هيƷاجلامعة و țرة من فروșة التدريس بالكلية أو املعهد أو الكلية املنا. 

 املادة الرابعة والثالثون
مع التقيد ƞا يقضي به هذا النظام وغريه من األنظمة وما يقرره جملس التعليم العايل أوجملس اجلامعة Ƹتص 

 : بالكلية أو املعهد وله على اخلصوصجملس الكلية أو املعهد بالنظر يف األمور اليت تتعلق
 . إقتراح تعيƙ أعضاء هيǞة التدريس، واملعيدين، واǂاضرين، واعارهتم، وندهبم، وترقيا هتم- ١
 . إقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بƙ األقسام- ٢
 تشجيع إعداد البحوǫ -٤. عهد اقتراح املناهǰ الدراسية والكتǢ املقررة واملراجع يف أقسام الكلية أو امل- ٣

 .العلمية وتنسيقها بƙ أقسمام الكلية أو املعهد والعمل على نشرها
 .  إقتراح مواعيد اإلمتحانات ووضع التنظيمات اخلاصة بǚجرائها- ٥
 .لكلية أو املعهد إقتراح الالئحة الداخلية ل- ٦
 . إقتراح خطط التدريǢ والبعثات الالزمة للكلية أو املعهد- ٧
 . إقتراح خطة النشاȓ الالمنهجي للكلية- ٨
Ĕ -البت يف األمور الطالبية اليت تدخل يف اختصاصه والتوجيه جمللس اجلامعة فيما عدا ذلك . 
١ċ -يله إليه جملس اجلامعة أو رئيسه أو نائƷ به للدراسة وابداء الرأي النظر فيما. 

 املادة اخلامسة والثالثون
جيتمع جملس الكلية أو املعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل واليصح االجتماț إال Ɯضور ثلثي 
أعضائه وتصدر قرارته باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانǢ الذي فيه 

رارات اجمللس نافذة ما مل يرد عليها اعتراض من مدير اجلامعة خالل Ʀسة عشر يوما من تاريǸ وتعتƎق. الرئيس
وصوهلا إليه وإذا اعترض عليها أعادها إىل جملس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فǚذا بقي 

 جلسة عادية أو استثنائية، وجمللس اجمللس على رأيه Ʒال القرار املعترض عليه إىل جملس اجلامعة للبت فيه يف أول
وجمللس الكلية أو املعهد تشكيل جلان داƣة . اجلامعة تصديق القرار أو تعديله أو الغاؤه وقراره يف ذلك Œائي

 .أومؤقتة من بƙ أعضائه أو من غريهم
 



 العمداء ووكالؤهم/ نظام اجمللس 

 املادة السادسة والثالثون
يعƙ عميد الكلية أو املعهد من أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار من 

 .وزير التعليم العايل بناء على ترشيح مدير اجلامعة، ويكون التعيƙ ملدة سنتƙ قابلة للتجديد
  السابعة والثالثوناملادة

يتوىل العميد إدارة الشؤون العلمية واإلدارية واملالية للكلية أو املعهد يف حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إىل 
 .مدير اجلامعة يف Œاية كل سنة جامعية تقريرǓ عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاȓ يف الكلية أو املعهد

 املادة الثامنة والثالثون
ن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ املتميزين بالكفاءة العلمية جيوز أ

 يف واإلدارية يعينهم مدير اجلامعة ملدة سنتƙ قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد
أعماله وينوǡ عنه أقدم الوكالء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتوىل أحدهم أمانة جملس الكلية أو 

 .املعهد
 املادة التاسعة والثالثون

يعƙ عمداء العمادات املساندة من أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية بقرار 
 .  العايل بناء على ترشيح مدير اجلامعة ويكون التعيƙ ملدة سنتƙ قابلة للتجديدمن وزير التعليم

 املادة األربعون
جيوزأن يعƙ من أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ املتميزين بالكفاءة العلمية واإلدارية وكالء لعمداء العمادات 

عميد ويكون التعيƙ ملدة سنتƙ قابلة للتجديد املساندة ويتم التعيƙ بقرارمن مدير اجلامعة بناء على ترشيح ال
 . ويعاون الوكيل العميد يف أعماله وينوǡ عنه أثناء غيابه أوخلو منصبه



 أقسام الكليات واملعاهد/ نظام اجمللس 

 املادة احلادية واألربعون
يكون لكل قسم من أقسام الكليات واملعاهد جملس قسم يتألف من أعضاء هيǞة التدريس فيه، ولكل قسم 

 .صالحيات يف الشؤون العلمية واملالية واإلدارية يف حدود هذا النظام ولوائحه
 املادة الثانية واألربعون

جملس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهرعلى األقل، وال يصح االجتماț إال Ɯضور ثلثي أعضائه جيتمع 
. وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء احلاضرين وعند التساوي يرجح اجلانǢ الذي فيه الرئيس 

هد خالل Ʀسة عشريوما من تاريǸ وتعتƎقرارات اجمللس نافذة ما مل يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو املع
فǚذا بقي اجمللس على رأيه Ʒال القرار املعترض عليه إىل جملس الكلية وللمجلس صالحية البت . وصوهلا إليه

 .فيه
 املادة الثالثة واألربعون

 واملراجع، ويقترح يقترح جملس القسم على جملس الكلية خطة الدراسة، واملناهǰ الدراسية، والكتǢ املقررة،
تعيƙ أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين وترقياهتم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوǫ العلمية، 

وبتوزيع اǂاضرات والتمرينات واألعمال التدريبية على أعضاء هيǞة التدريس واملعيدين، وتنظيم أعمال القسم 
وجمللس . ليت تدخل يف اختصاصه بعد إقرارها من جملس اجلامعةويتوىل كل قسم تدريس املقررات ا. وتنسيقها

 .القسم تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من بƙ أعضائه
 املادة الرابعة واألربعون

يعƙ رئيس القسم من أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ املتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار من مدير 
الكلية أو املعهد، ويكون التعيƙ ملدة سنتƙ قابلة للتجديد وهو املسؤول عن اجلامعة بناء على ترشيح عميد 

  .تسيري األمور العلمية واإلدارية واملالية فيه، ويقدم للعميد تقريرا عن أعمال القسم يف Œاية كل سنة دراسية



 أعضاء هيǞة التدريس/ نظام اجمللس 

 املادة اخلامسة واألربعون
 :أعضاء هيǞة التدريس هم

 . األساتذة- ١
 . األساتذة املشاركون- ٢
 . األساتذة املساعدون- ٣

 املادة السادسة واألربعون
س والقيام جيوز أن يعƙ يف الكليات واملعاهد حماضرون ومعيدون ومساعدو Ɯث إلعدادهم لعضوية هيǞة التدري

بالتمرينات والدروس العملية وغريذلك من األعمال بǚشراف أعضاء هيǞة التدريس، كما جيوز أن يعƙ فيها 
 ..مدرسو لغات وموșفون فنيون

 املادة السابعة واألربعون
م جيوزتعيƙ أعضاء يف هيǞة التدريس من غري السعوديƙ إذا مل يتوافر سعوديون لشغلها، كما جيوز أن يعƙ منه

 .حماضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموșفون فنيون ومساعدو Ɯث
 املادة الثامنة واألربعون

جيوز بقرار من مدير اجلامعة أن يعهد بالتدريس أو اإلشراف على البحوǫ والرسائل العلمية إىل أشخاص غري 
على إقتراح جملس القسم وتوصية جملس الكلية أو املعهد، وƷدد متفرغƙ من ذوي املكانة العلمية البارزة بناء 

 . جملس التعليم العايل شروȓ إختيارهم ومكاقǔهتم
 املادة التاسعة واألربعون

جيوز عند االقتضاء بقرار من مدير اجلامعة االستعانة ƞتخصصƙ بصفة زائرين من السعوديƙ وغريهم ملدة حمددة 
 . م وتوصية جملس الكلية وذلك وفق قواعد يضعها جملس التعليم العايلبناء على إقتراح جملس القس



 النظام املايل للجامعات/ نظام اجمللس 

 املادة اخلمسون
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة هبا، يصدر بǚقرارها مرسوم ملكي، Ʒدد إيراداهتا، ونفقاهتا، وختضع يف 

 .مراقبة تنفيذها لديوان املراقبة العامة، والسنة املالية للجامعة هي السنة املالية للدولة
 اخلمسوناملادة احلادية و

يضع جملس التعليم العايل أحكام املراقبة املالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم 
 .العايل، ووزارة املالية واالقتصاد الوطƗ، وديوان املراقبة العامة

 املادة الثانية واخلمسون
امعة مراقبا أو أكثر للحسابات ưن تتوفر فيهم مع عدم اإلخالل ƞراقبة ديوان املراقبة العامة يعƙ جملس كل ج

 .الشروȓ القانونية وتكون هلم حقوق املراقǢ يف الشركات املساƵة وعليهم واجباته
 املادة الثالثة واخلمسون

 :تتكون إيرادات اجلامعة من
 . اإلعتمادات اليت ختصص هلا يف ميزانية الدولة- ١
 .والوصايا واألوقاف التƎعات واملنح - ٢
 . ريع أمالكها وما ينتǰ عن التصرف فيها- ٣
 . أي إيرادات تنتǰ عن القيام ƞشاريع البحوǫ أو الدراسات أو اخلدمات العلمية لɈخرين- ٤

 املادة الرابعة واخلمسون
هذه  للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية جلهات سعودية مقابل مبالȠ مالية، وتدرǯ عائدات -أ 

 .الدراسات واخلدمات يف حساǡ مستقل تصرف يف األغراض اليت Ʒددها ويضع قواعدها جملس التعليم العايل
 ǡ- عاتƎعات، واملنح، والوصايا، واألوقاف اخلاصة باجلامعة، كما جيوز له قبول التƎجمللس اجلامعة قبول الت 

ȓ أو األغراض تتفق مع رسالة اجلامعة، وتدرǯ املقترنة بشروȓ، أو املخصصة ألغراض معينة، إذا كانت الشرو
هذه التƎعات يف حساǡ مستقل تصرف يف األغراض املخصصة هلا وفقǔ للقواعد اليت يضعها جملس التعليم 

 . العايل
 



 أحكام ختامية وانتقالية/ نظام اجمللس 

 املادة اخلامسة واخلمسون
حتدد بقرار من جملس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات جملس التعليم العايل وجمالس اجلامعات واجملالس 

 .العلمية
 املادة السادسة واخلمسون
يما ال يتعارض مع هذا النظام إىل أن يستمر العمل باللوائح اجلامعية احلالية والقرارات التنظيمية األخرى ف

 .تصدر اللوائح اجلديدة على أن يتم ذلك خالل سنتƙ على األكثر من تاريǸ العمل هبذا النظام
 املادة السابعة واخلمسون

 Ǹددة يف هذا النظام لشغل وكالء اجلامعات والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام من تاريǂاملدة ا Ǣحتس
يبقى من Ɵاوز من الوكالء والعمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام هذه املدة يف منصبه إىل أن شغلهم ملناصبهم و

 .يعƙ من يشغل هذا املنصǢ على أن يتم ذلك يف مدة ال تتجاوزسنة واحدة اعتبارǓ من تاريǸ العمل هبذا النظام
 املادة الثامنة واخلمسون

يتوىل وزير التعليم العايل بالتنسيق مع اجلامعات واجلهات ذات العالقة إعداد اللوائح التنفيذية هلذا النظام 
 .ورفعها جمللس التعليم العايل للموافقة عليها وإصدارها

 املادة التاسعة واخلمسون
نظام اجمللس األعلى للجامعات  يلغي هذا النظام نظم اجلامعات املنصوص عليها يف املادة الرابعة منه، ويلغي - ١

 . هø، كمايلغي كل مايتعارض معه١٣Ĕ٣/٤/١٥ يف ١ċ/ الصادر باملرسوم امللكي رقم م
 Ʒل جملس التعليم العايل حمل اجمللس األعلى للجامعات الذي صدر نظامه ƞوجǢ املرسوم امللكي رقم - ٢
 . ه١٣Ĕ٣ø /٤/ ١٥ يف ١ċ/م

 املادة الستون
 . جلريدة الرمسية ويعمل به بعد ستƙ يومǔ من تاريǸ نشرهينشر هذا النظام يف ا
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