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اجلامعاتنظام جملس التعليم العايل و



٢

نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات

ھـ٤/٦/١٤١٤وتاریخ ٨/الرقم م

:بعون اهللا تعالى

نحن فھد بن عبد العزیز آل سعود

ملك المملكة العربیة السعودیة

رقم رسوم الملكيادتین التاسعة عشرة والعشرین من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمبعد اإلطالع على الم
.ھـ٢٢/١٠/١٣٧٧وتاریخ ) ٣٨(

ھـ ورقم ١١/٥/١٣٨٣وتاریخ ) ١١(وبعد اإلطالع على أنظمة الجامعات الصادرة بالمراسیم الملكیة رقم 
ھـ ٢٣/٨/١٣٩٤وتاریخ ) ٥٠/م(م ھـ ورق٢٨/١/١٣٩٢وتاریخ ) ٦/م(ھـ ورقم ٢٢/١/١٣٩٢وتاریخ ) ٥/م(

وتاریخ ) ٣٩/م(ھـ ورقــم ٢٨/٧/١٣٩٥وتــــاریخ ) ٦٧/م(ھـ ورقـم ٧/٨/١٣٩٥وتاریخ ) ٧٠/م(ورقم 
.ھـ وتعدیالتھا٢٨/٩/١٤٠١

وتاریخ ) ١٠/م(وبعد اإلطالع على نظام المجلس األعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
.ھـ١٥/٤/١٣٩٣

:ھـ رسمنا بما ھو آت٢/٦/١٤١٤وتاریخ ) ٦٠(الع على قرار مجلس الوزراء رقم وبعد اإلط

.الموافقة على نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات بالصیغة المرفقة بھذا: أوال 

.على سـمو نائب رئیـس مجلس الوزراء والـوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ مرسومنا ھذا: ثانیا 

ھـ٢/٦/١٤١٤وتاریخ ) ٦٠(قرار رقم 

:إن مجلس الوزراء 

ھـ ٢٥/٧/١٤١٢وتاریخ ٤٢٢/٨بعد اإلطالع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 
ھـ المرفق بھ مشروع نظام ١٠/٧/١٤١٢س وتاریخ ٦٦٩/٢المشتملة خطاب معالي وزیر التعلیم العالي رقم 

.الجامعات

وبعد اإلطالع . ھـ١٠/٩/١٤١٢وتاریخ ١١٤للجنة العامة لمجلس الوزراء رقم وبعد اإلطالع على توصیة ا
.ھـ١٧/١٠/١٤١٢وتاریخ ١٠١على مذكرة شعبة الخبراء رقم 

.ھـ٢٦/١٢/١٤١٢وتاریخ ١٨٥وبعد اإلطالع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 

.ھـ٥/٢/١٤١٣ریخ وتا١٢وبعد اإلطالع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 

.ھـ١٢/٢/١٤١٣وتاریخ ٤٢وبعد اإلطالع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 



٣

ھـ ٤/٤/١٤١٤وتاریخ ٥٠٦٥وبعد اإلطالع على محضر اللجنة الوزاریة المشكلة باألمر السامي رقم 
ھـ والواردة من دیوان ٢٧/٤/١٤١٤وتاریخ ١٣١/٤المرفوع ببرقیة معالي وزیر التعلیم العالي الخطیة رقم 

.ھـ٢/٥/١٤١٤وتاریخ ٣٤٥/٨رئاسة مجلس الوزراء برقم 

.ھـ٢٩/٥/١٤١٤وتاریخ ٥٢وبعد اإلطالع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 

:یقرر ما یلي 

وم الموفقة على نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات بالصیغة المرفقة بھذا، وقد أعد مشروع مرس: أوًال 
.ملكي بذلك صیغتھ مرفقة بھذا

تقوم وزارة التعلیم العـالي ووزارة المالیة واالقتصاد الوطني والدیوان العام للخدمة المدنیة بدراسة : ثانیًا 
.نفاذ ھذا النظام ورفع نتیجة الدراسة إلى مجلس الوزراءوضع وكالء الجامعات القائمین بالعمل وقت

رئیـس مجلـس الـوزراء

فھد بن عبد العزیز آل سعود



٤

أحكام عامة

المادة األولى

میة الجامعات مؤسسات علمیة وثقافیة تعمل على ھدى الشریعة اإلسالمیة وتقوم بتنفیذ السیاسة التعلی
والدراسات العلیا والنھوض بالبحث العلمي والقیام بالتألیف، الترجمة والنشر، وخدمة ،بتوفیر التعلیم الجامعي

.المجتمع في نطاق اختصاصھا

المادة الثانیة

.تتمتـع كل جامعة بشـخصیة مـعنـویة ذات ذمـة مـالیة تعـطیھا حق التملك والتصرف، والتقاضي

المادة الثالثة

یكون للجامعات وغیرھا من مؤسسات التعلیم العالي مجلس یسمى مجلس التعلیم العالي ویكون لكل جامعة 
.مجلس یسمى مجلس الجامعة

المادة الرابعة

:یسري ھذا النظام على 

.جامعة أم القرى ومقرھا الرئیسي مكة المكرمة-١

.الجامعة اإلسالمیة ومقرھا الرئیسي المدینة المنورة-٢

.امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ومقرھا الرئیسي مدینة الریاضج-٣

.جامعة الملك سعود ومقرھا الرئیسي مدینة الریاض-٤

.جامعة الملك عبد العزیز ومقرھا الرئیسي مدینة جدة-٥

.جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ومقرھا الرئیسي مدینة الظھران-٦

.ینة الھفوفجامعة الملك فیصل ومقرھا الرئیسي مد-٧

.الجامعات التي تنشأ مستقبال ما لم ینص قرار إنشائھا على خالف ذلك-٨

المادة الخامسة

العمادات والمراكز المساندة وتتكون ات والمعاھد ومراكز البحث وتتكون كل جامعة من عدد من الكلی
العمادات والمراكز بحث والكلیات والمعاھد ومراكز الالجامعات المنصوص علیھا في المادة السابقة من 

المساندة والمعاھد العلمیة و المدارس دون المستوى الجامعي القائمة بھا عند صدور ھذا النظام وكذلك 
.العمادات و المراكز المساندة التي یقرھا مجلس التعلیم العالي



٥

المادة السادسة

والمراكز المساندة بقرار من مجلس ت یجوز تعدیل أسماء الكلیات والمعاھد والمراكز البحث والعمادا
.التعلیم العالي بناء على توصیة مجلس الجامعة المختص

المادة السابعة

یجوز أن تتكون بعض الكلیات والمعاھد أو مراكز البحث في غیر مقر الجامعة التي تتبعھا بقرار من مجلس 
.التعلیم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص

ادة الثامنةالم

تتكون كل كلیة أو معھد من عدد من األقسام إذا كانت طبیعة الكلیة أو المعھد تقتضي ذلك، ویجوز إنشاء 
على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ویراعي أال تتكرر التعلیم العالي بناءأقسام جدیدة بقرار من مجلس 

.احدة الموجودة في مقر واحداألقسام المتماثلة في الكلیات أو معاھد الجامعة الو

المادة التاسعة

یكون لكل كلیة ومعھد وعمادة مساندة صالحیات مناسبة في الشؤون العلمیة والمالیة واإلداریة وفقا لما 
یصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصھ أو صالحیاتھ من لوائح تحدد اختصاصات مجالس 

.ئھم ومجالس األقسام ورؤسائھاالكلیات والمعاھد والعمداء، ووكال

المادة العاشرة

یجوز عند االقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعلیم العالي أن تتبع 
الجامعة وحدات تعلیمیة دون المستوى الجامعي وتحدد الئحة خاصة مستوى الدراسة في ھذه الوحدات 

.ومنھاجھا وكیفیة إدارتھا

ادة الحادیة عشرةالم

اللغة العربیة ھي لغة التعلیم في الجامعات ویجوز عند االقتضاء التدریس بلغة أخرى بقرار من مجلس 
.الجامعة المختص

المادة الثانیة عشرة

.ھو رئیس مجلس التعلیم العالي-رئیس اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم -رئیس مجلس الوزراء 

شرةالمادة الثالثة ع

یرأس وزیر التعلیم العالي مجلس كل جامعة وھو المسؤول عن مراقبة تنفیذ سیاسة الدولة التعلیمیة في 
ومراقبة تطبیق ھذا النظام ولوائحھ في الجامعات الموجودة حالیًا أو التي تنشأ فیما بعد، مجال التعلیم الجامعي،

.خضع كل جامعة إلشرافھوترتبط بھ الجامعات التي یسري علیھا ھذا النظام وت



٦

مجلس التعلیم العالي

المادة الرابعة عشرة

:یتألف مجلس التعلیم العالي على الوجھ التالي 

)رئیسًا(.ـ رئیس مجلس الوزراء رئیس اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم

)نائبًا للرئیس(.ـ وزیر التعلیم العالي

.ـ وزیر المعارف

.االقتصاد الوطنيـ وزیر المالیة و

.ـ وزیر العمل وشؤون االجتماعیة

.ـ وزیر التخطیط

.ـ رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة

.ـ الرئیس العام لتعلیم البنات

.ـ مدیرو الجامعات

المادة الخامسة عشرة

واإلشراف مجلس التعلیم العالي ھو السلطة العلیا المسؤولة عن شؤون التعلیم فوق المستوى الثانوي 
علیھ والتنسیق بین مؤسساتھ عدا التعلیم

:العسكري وبالنسبة للجامعات لھ على الخصوص

.توجیھ التعلیم الجامعي بما یتفق والسیاسة المرسومة لذلك-١

.اإلشراف على تطویر التعلیم الجامعي في جمیع قطاعاتھ-٢

.رجات الجامعیةتحقیق التنسیق بین الجامعات وبخاصة في مجال األقسام العلمیة والد-٣

الموافقة على إنشاء كلیات ومعاھد وأقسام علمیة ومركز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة -٤

وللمجلس دمج ھذه الكلیات والمعاھد واألقسام والمراكز والعمادات بعضھا ببعض أو إلغاء ما یقتضي 

.األمر إلغاؤه

.لعلمیة وإصدارا الدوریاتإقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعیات ا-٥

.إصدار اللوائح المشتركة للجامعات-٦



٧

إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظیفیة من السعودیین والمتعاقدین بمن فیھم أعضاء -٧

ومكافآتھم وبدالتھم وذلك بعد إعدادھا من قبل كل من وزارة التعلیم ھیئة التدریس ویشمل ذلك مرتباتھم

.زارة المالیة واالقتصاد الوطني والدیوان العام للخدمة المدنیةالعالي وو

إصدار القواعد المنظمة لتعیین أعضاء ھیئة التدریس من السعودیین وترقیاتھم وإعارتھم وندبھم ونقلھم -٨

وعودتھم إلى وظائفھم األكادیمیة وذلك بعد إعدادھا من قبل خارجھاإلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو

.ارة التعلیم العالي والدیوان العام للخدمة المدنیةكل من وز

إصدار الالئحة المنظمة للشؤون المالیة في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات -٩

.الطلبة وغیرھم وذلك بعد إعدادھا من قبل كل من وزارة التعلیم العالي ووزارة المالیة واالقتصاد الوطني

الزمة لتشجیع الكفاءات السعودیة المتوفرة خارج الجامعات للقیام بالتدریس في كلیات إقرار القواعد ال- ١٠

.الجامعة ومعاھدھا أو للقیام بإجراء بحوث محدودة بمراكز البحث العلمي وتحدید مكافآتھم

.اقتراح تعدیل نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات- ١١

.س مجلس الوزراءمناقشة التقریر السنوي لكل جامعة ورفعھ إلى رئی- ١٢

إقرار القواعد الالزمة الستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقویم الذاتي واالعتماد - ١٣

.األكادیمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعیة والعلیا

.إقرار القواعد المنظمة إلنشاء مؤسسات أھلیة للتعلیم فوق الثانوي والترخیص لھا واإلشراف علیھا- ١٤

. لھ إلیھ رئیسھ من موضوعاتما یحی- ١٥

.وللمجلس تكوین لجان دائمة أو مؤقتة من بین أعضائھ أو من غیرھم لدراسة ما یكلفھم بھ

المادة السادسة عشرة

یعقد المجلس بناء على دعوة من رئیسھ أو من ینیبھ ثالث دورات في السنة، وللرئیس أو من ینیبھ دعوتھ 
أكثر إذا دعت الحاجة لذلك وال یصح انعقاد المجلس إال إذا حضر االجتماع ثلثا أعضائھ إلى دورة استثنائیة أو 

على األقل، وتصدر قراراتھ باألغلبیة المطلقة ألصوات الحاضرین وعند التساوي یرجح الجانب الذي فیھ 
.الرئیس

المادة السابعة عشرة

صیة من وزیر التعلیم العالي لیتولى أمانة سر یكون للمجلس أمین عام یعینھ رئیس المجلس بناء على تو
.المجلس وتھیئة أعمالھ

المادة الثامنة عشرة

:یتولى إدارة الجامعة

.مجلس الجامعة-

.مدیر الجامعة-

.وكالء الجامعة-



٨

مجلس الجامعة

المادة التاسعة عشرة

:یتألف مجلس الجامعة على الوجھ اآلتي 

) .رئیسًا للمجلس(.   وزیر التعلیم العالي-١
).نائبًا للرئیس(.   مدیر الجامعة-٢
.وكالء الجامعة-٣
.أمین عام مجلس التعلیم العالي-٤
.العمداء-٥
.ثالثة من ذوي الخبرة یعینھم وزیر التعلیم العالي لمدة ثالث سنوات-٦

المادة العشرون

بھ قرارات مجلس التعلیم العالي یتولى مع التقید بما یقضي بھ ھذا النظام وغیره من األنظمة، وما تقتضي 
مجلس الجامعة تصریف الشؤون العلمیة واإلداریة والمالیة وتنفیذ السیاسة العامة للجامعة ولھ على 

:الخصوص 

.اعتماد خطة التدریب و االبتعاث-١

أسمائھا أو دمجھاتعدیل اقتراح إنشاء كلیات ومعاھد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح-٢

.أو إلغائھا

.إقرار التخصصات العلمیة وبرامج الدراسات العلیا-٣

.منح الدرجات العلمیة لخریجي الجامعة-٤

.منح الدكتوراه الفخریة-٥

تحدید تفصیالت التقویم الدراسي وفقًا لإلطار العام لبدایة الدراسة ونھایتھا وتحدید اإلجازات التي -٦

.تتخللھا

وإنھاء یفادھم لمھمات علمیة ومنحھم إجازة التفرغ العلمي،إعارة أعضاء ھیئة التدریس وندبھم وإ-٧

.خدماتھم وفق القواعد المنظمة لذلك

إقرار المناھج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكلیات والمعاھد -٨

.المختصة

.اقتراح المكافآت واإلعانات للطالب على اختالف أنواعھا-٩

.روع میزانیة الجامعة ورفعھا إلى وزیر التعلیم العاليالموافقة على مش- ١٠

.إقرار اللوائح الداخلیة للجامعة مما ال یرتب مزایا مالیة أو وظیفیة- ١١

.اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعدیلھا- ١٢

.مناقشة التقریر السنوي تمھیدًا لعرضھ على مجلس التعلیم العالي- ١٣

لإلنفاق منھا في بحث مستقل معھد وعمادة مساندة ومركز تحدید المبالغ التي تخصص لكل كلیة و- ١٤

.حدود الالئحة المالیة



٩

.مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمھیدًا لرفعھ إلى رئیس مجلس الوزراء- ١٥

.إقرار خطط النشاط الالمنھجي للجامعة- ١٦

.البت في تعیین أعضاء ھیئة التدریس بناء على توصیة المجلس العلمي- ١٧

ھبات والوصایا وغیرھا على أال تتعارض مع الغرض األساسي الذي أنشئت من قبول التبرعات وال- ١٨

.أجلھ الجامعة

.وضع القواعد المنظمة للطالب الزائرین أو المحولین من الجامعة وإلیھا- ١٩

النظر في الموضوعات التي یحیلھا إلیھ وزیر التعلیم العالي أو مدیر الجامعة أو التي یقترح أي عضو - ٢٠

.عرضھامن أعضاء المجلس

.وللمجلس تكوین لجان دائمة أو مؤقتة من بین أعضائھ أو من غیرھم لدراسة ما یكلفھم بھ

المادة الحادیة والعشرون

یجتمع المجلس بناء على دعوة رئیسھ مرة كل شھر على األقل وللرئیس أن یدعو المجلس إلى االجتماع 
ولوزیر التعلیم العالي أن . م إلیھ ثلث األعضاء طلبًا مكتوبًا بذلكإذا دعت الحاجة لذلك وعلیھ أن یدعوه إذا قد

یطلب إدراج مسألة یراھا في جدول األعمال أو تأجیلھا قبل انعقاد المجلس وال تكون اجتماعاتھ صحیحة إال إذا 
ة حضرھا ثلثا أعضائھ على األقل، ویتولى أمانة المجلس أحد أعضائھ بناء على ترشیح من المجلس وموافق

.رئیسھ

ونالمادة الثانیة والعشر

تصدر قرارات المجلس باألغلبیة المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرین وإذا تساوت األصوات یرجع الجانب 
.الذي فیھ الرئیس



١٠

مدیر الجامعة

المادة الثالثة والعشرون

راح وزیر التعلیم العالي ویكون تعیینھ في یعین مدیر الجامعة ویعفى من منصبھ بأمر ملكي بناء على اقت
.المرتبة الممتازة وتطبق علیھ أحكام موظفي المرتبة الممتازة

المادة الرابعة والعشرون

یكون مدیر الجامعة مسؤوًال أمام وزیر التعلیم العالي طبقًا لھذا النظام ویتولى إدارة شؤونھا العلمیة 
یذ ھذا النظام ولوائحھ وقرارات مجلس التعلیم العالي ولوائح الجامعة واإلداریة والمالیة ویشرف على تنف

.وقرارات مجالسھا ویمثل الجامعة أمام الھیئات األخرى ولھ أن یفوض بعض صالحیاتھ

المادة الخامسة والعشرون

دراسیة یقدم مدیر الجامعة لوزیر التعلیم العالي تقریرًا عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطھا عن كل سنة
في موعد ال یتجاوز الشھر الرابع من السنة الدراسیة التالیة لھا وذلك طبقًا للعناصر التي یضعھا مجلس التعلیم 
العالي، ویتم إقرار التقریر من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزیر التعلیم العالي رفع التقریر إلى مجلس 

.لمجلس تمھیدًا لرفعھ إلى رئیس مجلس الوزراءالتعلیم العالي ویناقش التقریر في أول دورة ل



١١

وكالء الجامعة

المادة السادسة والعشرون

یكون لكل جامعة وكیل أو أكثر یحدد عددھم مجلس التعلیم العالي من بین أعضاء ھیئة التدریس -١

.بدرجة أستاذ مشارك على األقل

یكلف وكیل الجامعة بعملھ ویعفى منھ بقـرار من مجلس التعلیم العالي بناء على ترشیح مدیر الجامعة -٢

.وموافقة وزیر التعلیم العالي ویكون التكلیف لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرتین

حسب یمنح الوكیل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والمیزات المقررة لشاغلھا فإذا كان راتبھ -٣

راتبھ مع ما یستحقھ من عالوات فیتقاضىكادر أعضاء ھیئة التدریس أكثر من راتب الدرجة األولى 

.أو ترقیات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة

عند ترك وكیل الجامعة لمنصبھ یصرف لھ راتبھ حسب درجتھ األكادیمیة فإن كان أقل مما یتقاضاه -٤

.وكیل الجامعة فیصرف لھ الفرق حتى یتالشى بالعالوة والترقیةأثناء تكلیفھ بمنصب 

یطبق على الوكیل أثناء فترة تكلیفھ القواعد المقررة للعالوات والترقیات الخاصة بأعضاء ھیئة -٥

.التدریس بالجامعات

المادة السابعة والعشرون

اتھم ویقوم أقدمھم عند تعددھم مقام یعاون الوكالء مدیر الجامعة في إدارة شؤونھا وتحدد اللوائح صالحی
.مدیر الجامعة عند غیابھ أو خلو منصبھ



١٢

المجلس العلمي

المادة الثامنة والعشرون

ینشأ في كل جامعة مجلس علمي یتولى اإلشراف على الشؤون العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس وشؤون 
:البحوث والدراسات والنشر ولھ على الخصوص

.یة بتعیین أعضاء ھیئة التدریس بالجامعةالتوص-١
البت في الترقیات العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعة وفق القواعد التي یقرھا مجلس التعلیم -٢

.العالي
:تشجیع البحث العلمي والتألیف والترجمة والنشر ولھ في سبیل ذلك-٣

.وضع قواعد لتشجیع أعداد البحوث العلمیة-أ

.اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي-ب

.التنسیق بین مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لھا-ج

.تنظیم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة- د

.بصرفھاھا واألمرتحدید المكافآت التشجیعیة والتقدیریة لألعمال العلمیة وتحكیم-ھـ 

.نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمیة التي یرى نشرھا-و

.التوصیة بإصدار الدوریات العلمیة- ز

.التوصیة بإنشاء الجمعیات العلمیة والمتاحف والتنسیق فیما بینھا-ح

.مراجعةلیھ من الكتب الدراسیة والرسائل الجامعیة التي تحتاج إلىإقرار ما یحال إ- ط

.تقویم الشھادات العلمیة التي یتقدم بھا أعضاء ھیئة التدریس السعودیون-٤

.النظر فیما یحیلھ إلیھ مجلس الجامعة-٥

المادة التاسعة والعشرون

:یتألف المجلس العلمي على الوجھ اآلتي 

.رئیسًا-العلیا والبحث العلمي وكیل الجامعة للدراسات -١

على األقل ویصدر مشاركعضو واحد من أعضاء ھیئة التدریس عن كل كلیة أو معھد بدرجة أستاذ-٢

ترشیح من مجلس الكلیة أو المعھد وموافقة مدیر بتعیینھم قرار من مجلس الجامعة بناء على

.الجامعة



١٣

األعضاء من المشتغلین منیة المجلس عدد آخر ویجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ینضم إلى عضو
ویعین جمیع األعضاء لمدة سنتین قابلة مجموع األعضاءبالبحث والقضایا العلمیة ال یتجاوز عددھم نصف

.للتجدید مرة واحدة

.وللمجلس تكوین لجان دائمة أو مؤقتة من بین أعضائھ أو من غیرھم لدراسة ما یكلفھم بھ

ثونالمادة الثال

یجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئیسھ مرة كل شھر على األقل وللرئیس أن یدعو المجلس إلى 
االجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إلیھ ثلث األعضاء طلبًا مكتوبًا بذلك أو بناء على طلب مدیر الجامعة 

ولھ رئاسة المجلس إذا حضره وال تكون اجتماعاتھ الذي لھ أن یطلب إدراج أي مسألة یراھا في جدول األعمال 
.صحیحة إال إذا حضرھا ثلثا أعضائھ على األقل

المادة الحادیة والثالثون

تصدر قرارات المجلس العلمي باألغلبیة المطلقة ألصوات الحاضرین وإذا تساوت األصوات یرجع الجانب 
علیھا اعتراض من مدیر الجامعة خالل خمسة عشر یومًا من الذي فیھ الرئیس وتعتبر القرارات نافذة ما لم یرد

تاریخ وصولھا إلیھ وإذا اعترض علیھا أعادھا إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجھة نظره لدراستھا من جدید، 
فإذا بقي المجلس على رأیھ تحال القرارات المعترض علیھا إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادیة أو 

.لس الجامعة تصدیق القرارات أو تعدیلھا أو إلغاؤھا وقراره في ذلك نھائياستثنائیة ولمج



١٤

إدارة الكلیة

المادة الثانیة والثالثون

:یتولى إدارة الكلیة أو المعھد 

.مجلس الكلیة أو المعھدـ 

عمید الكلیة أو المعھد-

مجالس الكلیات والمعاھد

المادة الثالثة والثالثون

:یتألف مجلس الكلیة أو المعھد من 

)رئیسًا(.     العمید-

.الوكیل-

.رؤساء األقسام-

ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة أو المعھد وتأیید مدیر الجامعة أن یضم إلى عضویتھ ثالثة 
ظرة من فروع الجامعة ویحدد مدة أعضاء على األكثر من ھیئة التدریس بالكلیة أو المعھد أو الكلیة المنا

.عضویتھم

المادة الرابعة والثالثون

مع التقید بما یقضي بھ ھذا النظام وغیره من األنظمة وما یقرره مجلس التعلیم العالي أو مجلس الجامعة 
:یختص مجلس الكلیة أو المعھد بالنظر في األمور التي تتعلق بالكلیة أو المعھد ولھ على الخصوص

.تراح تعیین أعضاء ھیئة التدریس، والمعیدین والمحاضرین وإعارتھم وندبھم وترقیاتھماق-١

.اقتراح خطط الدراسة أو تعدیلھا مع التنسیق بین األقسام-٢

.اقتراح المناھج الدراسیة والكتب المقررة والمراجع في األقسام الكلیة أو المعھد-٣

.م الكلیة أو المعھد والعمل على نشرھاتشجیع إعداد البحوث العلمیة وتنسیقھا بین األقسا-٤

.اقتراح مواعید االمتحانات ووضع التنظیمات الخاصة بإجرائھا-٥

.اقتراح الالئحة الداخلیة للكلیة أو المعھد-٦

.اقتراح خطط التدریب والبعثات الالزمة للكلیة أو المعھد-٧

.اقتراح خطة النشاط الالمنھجي للكلیة-٨

.دخل في اختصاصھ والتوصیة لمجلس الجامعة فیما عدا ذلكالبت في األمور الطالبیة التي ت-٩

.النظر فیما یحیلھ إلیھ مجلس الجامعة أو رئیسھ أو نائبھ للدراسة وإبداء الرأي- ١٠



١٥

المادة الخامسة والثالثون

یجتمع مجلس الكلیة أو المعھد بدعوة من رئیسھ مرة كل شھر على األقل وال یصح االجتماع إال بحضور 
ضائھ وتصدر قراراتھ باألغلبیة المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرین وعند التساوي یرجع الجانب ثلثي أع

.الذي فیھ الرئیس

وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم یرد علیھا اعتراض من مدیر الجامعة خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ 
مشفوعة بوجھة نظره لدراستھا من جدید، فإذا وصولھا إلیھ وإذا اعترض علیھا أعادھا إلى المجلس الكلیة

بقي المجلس على رأیھ یحال القرار المعترض علیھ إلى مجلس الجامعة للبت فیھ في جلسة عادیة أو استثنائیة 
.ولمجلس الجامعة تصدیق القرار أو تعدیلھ أو إلغاؤه وقراره في ذلك نھائي

.و مؤقتة من بین أعضائھ أو من غیرھمولمجلس الكلیة أو المعھد تشكیل لجان دائمة أ



١٦

العمداء ووكالئھم

المادة السادسة والثالثون

یعین عمید الكلیة أو المعھد من أعضاء ھیئة التدریس السعودیین المتمیزین بالكفاءة العلمیة واإلداریة 
.یكون التعیین لمدة سنتین قابلة للتجدیدبقرار من وزیر التعلیم العالي بناء على ترشیح مدیر الجامعة و

المادة السابعة والثالثون

یتولى العمید إدارة الشؤون العلمیة واإلداریة والمالیة للكلیة أو المعھد في حدود ھذا النظام ولوائحھ ویقدم 
الكلیة أو إلى مدیر الجامعة في نھایة كل سنة جامعیة تقریرًا عن شؤون التعلیم وسائر وجوه النشاط في

.المعھد

المادة الثامنة والثالثون

یجوز أن یكون لكل كلیة أو معھد وكیل أو أكثر من أعضاء ھیئة التدریس السعودیین المتمیزین بالكفاءة 
العلمیة واإلداریة یعینھم مدیر الجامعة لمدة سنتین قابلة للتجدید بناء على ترشیح العمید، ویعاون الوكیل العمید 

الھ و ینوب عنھ أقدم الوكالء عند تعددھم أثناء غیابھ أو خلو منصبھ ویتولى أحدھم أمانة مجلس الكلیة في أعم
.أو المعھد

المادة التاسعة والثالثون

یعین عمداء العمادات المساندة من أعضاء ھیئة التدریس السعودیین المتمیزین بالكفاءة العلمیة واإلداریة 
.العالي بناء على ترشیح مدیر الجامعة ویكون التعیین لمدة سنتین قابلة للتجدیدبقرار من وزیر التعلیم 

المادة األربعون

یجوز أن یعین من أعضاء ھیئة التدریس السعودیین المتمیزین بالكفاءة العلمیة واإلداریة وكالء لعمداء 
یح العمید ویكون التعیین لمدة سنتین العمادات المساندة ویتم التعیین بقرار من مدیر الجامعة بناء على ترش

.قابلة للتجدید ویعاون الوكیل العمید في أعمالھ وینوب عنھ أثناء غیابھ أو خلو منصبھ



١٧

أقسام الكلیات والمعاھد

المادة الحادیة واألربعون

فیھ، ولكل قسم یكون لكل قسم من األقسام الكلیات والمعاھد مجلس قسم یتألف من أعضاء ھیئة التدریس 
.صالحیات في الشؤون العلمیة والمالیة واإلداریة في حدود ھذا النظام ولوائحھ

المادة الثانیة األربعون

یجتمع مجلس القسم بدعوة من رئیسھ مرة كل شھر على األقل وال یصح االجتماع إال بحضور ثلث أعضائھ 
. حاضرین وعند التساوي یرجع الجانب الذي فیھ الرئیسوتصدر قراراتھ باألغلبیة المطلقة ألصوات األعضاء ال

وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم یرد علیھا اعتراض من عمید الكلیة أو المعھد خالل خمسة عشر یومًا 
من تاریخ وصولھا إلیھ فإذا بقي المجلس على رأیھ یحال القرارات المعترض علیھ إلى مجلس الكلیة وللمجلس 

.ة للبت فیھصالحی

المادة الثالثة واألربعون

یقترح مجلس القسم على مجلس الكلیة خطة الدراسة والمناھج الدراسیة والكتب المقررة والمراجع 
ویقترح تعیین أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمعیدین وترقیاتھم كما یقوم بدراسة مشروعات البحوث 

ینات واألعمال التدریبیة على أعضاء ھیئة التدریس والمعیدین وتنظیم العلمیة، وبتوزیع المحاضرات والتمر
أعمال القسم وتنسیقھا 

.ویتولى كل قسم تدریس المقررات التي تدخل في اختصاصھ بعد إقرارھا من مجلس الجامعة

.ولمجلس القسم تشكیل لجان دائمة أو مؤقتة من بین أعضائھ

المادة الرابعة واألربعون

یعین رئیس القسم من أعضاء ھیئة التدریس السعودیین المتمیزین بالكفاءات العلمیة واإلداریة بقرار من 
مدیر الجامعة بناء على ترشیح عمید الكلیة أو المعھد ویكون التعیین لمدة سنتین قابلة للتجدید وھو المسؤول 

ید تقریرًا عن أعمال القسم في نھایة كل سنة عن تسییر األمور العلمیة واإلداریة والمالیة فیھ ویقدم للعم
.دراسیة



١٨

أعضاء ھیئة التدریس

المادة الخامسة واألربعون

:أعضاء ھیئة التدریس ھم 

.األساتذة-١

.األساتذة المشاركون-٢

األساتذة المساعدون-٣

المادة السادسة واألربعون

ن ومساعدو بحث إلعدادھم لعضویة ھیئة التدریس یجوز أن یعین في الكلیات والمعاھد محاضرون ومعیدو
والقیام بالتمرینات والدروس العلمیة وغیر ذلك من األعمال بإشراف أعضاء ھیئة التدریس، كما یجوز أن یعین 

.فیھا مدرسو لغات وموظفون فنیون

المادة السابعة واألربعون

لم یتوافر سعودیون لشغلھا كما یجوز أن یجوز تعیین أعضاء في ھیئة التدریس من غیر السعودیین إذا
.وموظفون فنیون ومساعدو بحثیعین منھم محاضرون ومعیدون ومدرسو لغات

المادة الثامنة واألربعون

یجوز بقرار من مدیر الجامعة أن یعھد بالتدریس أو اإلشراف على البحوث والرسائل العلمیة إلى أشخاص 
لمیة البارزة بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصیة مجلس الكلیة أو المعھد غیر متفرغین من ذوي المكانة الع

.ویحدد مجلس التعلیم العالي شروط اختیارھم ومكافآتھم

المادة التاسعة واألربعون

یجوز عند االقتضاء بقرار من مدیر الجامعة االستعانة بمتخصصین بصفة زائرین من السعودیین وغیرھم 
.اقتراح مجلس القسم وتوصیة مجلس الكلیة وذلك وفق قواعد یضعھا مجلس التعلیم العاليمحددة بناء على 



١٩

النظام المالي للجامعات

المادة الخمسون

یكون لكل جامعة میزانیة مستقلة خاصة بھا یصدر بإقرار مرسوم ملكي یحدد إیراداتھا ونفقاتھا وتخضع 
.لعامة والسنة المالیة للجامعة ھي السنة المالیة للدولةفي مراقبة تنفیذھا لدیوان المراقبة ا

المادة الحادیة والخمسون

یضع مجلس التعلیم العالي أحكام المراقبة المالیة السابقة للصرف بعد إعدادھا من قبل كل من وزارة التعلیم 
.العالي ووزارة المالیة واالقتصاد الوطني ودیوان المراقبة العامة

انیة والخمسونالمادة الث

مع عدم اإلخالل بمراقبة دیوان المراقبة العامة یعین مجلس الجامعة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر 
.فیھم الشروط القانونیة وتكون لھم حقوق المراقب في الشركات المساھمة وعلیھم واجباتھ

:المادة الثالثة والخمسون

:تتكون إیرادات الجامعة من 

.العتمادات التي تخصص لھا في میزانیة الدولةا-١

.التبرعات والمنح والوصایا واألوقاف-٢

.ریع أمالكھا وما ینتج عن التصرف فیھا-٣

.أي إیرادات تنتج عن القیام بمشاریع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمیة لآلخرین-٤

:المادة الرابعة والخمسون

یة لجھات سعودیة مقابل مبالغ مالیة وتدرج عائدات ھذه لجامعة القیام بدراسات أو خدمات علما-أ

الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في األغراض التي یحددھا ویضع قواعدھا مجلس 

.التعلیم العالي

لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصایا واألوقاف الخاصة بالجامعة كما یجوز لھ قبول -ب

و المخصصة ألغراض معینھ إذا كانت الشروط أو األغراض تتفق مع التبرعات المقترنة بشروط أ

رسالة الجامعة وتدرج ھذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في األغراض المخصصة لھا وفقًا 

.التي یضعھا مجلس التعلیم العاليللقواعد



٢٠

أحكام ختامیة وانتقالیة

المادة الخامسة والخمسون

زراء مكافآت مقابل حضور جلسات مجلس التعلیم العالي ومجالس الجامعات تحدد بقرار من مجلس الو
.والمجالس العلمیة

المادة السادسة والخمسون

یستمر العمل باللوائح الجامعیة الحالیة والقرارات التنظیمیة األخرى فیما ال یتعارض مع ھذا النظام إلى أن 
.تین على األكثر من تاریخ العمل بھذا النظامتصدر اللوائح الجدیدة على أن یتم ذلك خالل سن

المادة السابعة والخمسون

تحسب المدة المحددة في ھذا النظام لشغل وكالء الجامعات والعمداء ووكالئھم ورؤساء األقسام من تاریخ 
صبھ إلى شغلھم لمناصبھم ویبقى من تجاوز من الوكالء والعمداء ووكالئھم ورؤساء األقسام ھذه المدة في من

أن یعین من یشغل ھذا المنصب على أن یتم ذلك في مدة ال تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاریخ العمل بھذا 
.النظام

المادة الثامنة والخمسون

یتولى وزیر التعلیم العالي بالتنسیق مع الجامعات والجھات ذات العالقة إعداد اللوائح التنفیذیة لھذا النظام 
.س التعلیم العالي للموافقة علیھا أو إصدارھاورفعھا لمجل

المادة التاسعة والخمسون

یلغي ھذا النظام نظم الجامعات المنصوص علیھا في المادة الرابعة منھ، ویلغي نظام المجلس األعلى -١

.ھـ كما یلغي كل ما یتعارض معھ١٥/٤/١٣٩٣في ١٠/للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

لتعلیم العالي محل المجلس األعلى للجامعات الذي صدر نظامھ بموجب المرسوم الملكي یحل مجلس ا-٢

.ھـ١٥/٤/١٩٩٣في ١٠/م

المادة الستون
.ینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ستین یومًا من تاریخ نشره


