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 القواعد المنظمة 

 للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية
 

( المتخم  يمي الجل م  01/01/0241الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقمم  

 هم.0/4/0241 الخام   عشرة( لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 

رئيس مجلمس الموارار رئميس مجلمس  –المتوج بموايق  خادم الحرمين الشريفين 

 هم.01/3/0240/م وتاريخ 482التعليم العالي بالتوجيه الكريم رقم 

 
 
 
 

 الخام   عشرة( ممن ظامام مجلمس  المممادةبنارً على أحكام الفقرة  الخام  ( من 

ختصاصات مجلس التعليم العالي إقرار التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من ا

 القواعد الخاص  بإظشار الجمعيات العلمي .

وحيث إن إقرار الالئح  الموحدة للجمعيات العلمي  يي الجامعات سمو  يميدإ إلمى 

 تنايم أظشط  وأعمال الجمعيات العلمي  يي الجامعات.

ل الموضموع وبعد اإلطالع على م كرة األماظ  العام  لمجلمس التعلميم العمالي حمو

 : يليوعلى ظ خ  من مشروع الالئح  المشار إليه ... قرر المجلس ما 

"الموايق  على القواعد المنام  للجمعيات العلميم  يمي الجامعمات ال معودي  ويقماً 

 للصيغ  المريق  بالقرار"

 
 
 
 

 نص قرار مجلس التعليم العالي

 (01/01/0241رقم )
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يجوا للجامعات ال عودي  إظشار جمعيات علمي  تعمل تحت إشرايها المباشمر وتممار  

طاتها العامم  يمي تطموير المعمار  الناريم  والتطبيقيم  ي وتقمديم اتستشمارات ظشا

والدراسات العلمي  والتطبيقي  للقطاعات العام  والخاص  ي ويق األحكام التي تتضممنها 

 ه ه القواعد.

 
 
 
 

 تهد  الجمعيات العلمي  إلى ما يأتي :

 تنشيطه.تنمي  الفكر العلمي يي مجال التخصص والعمل على تطويره و -0

 تحقيق التواصل العلمي ألعضار الجمعي . -4

 تقديم المشورة العلمي  يي مجال التخصص. -3

 تطوير األدار العلمي والمهني ألعضار الجمعي . -2

تي ير تبادل اإلظتاج العلمي ي واأليكار العلمي  يي مجال اهتمامات الجمعيم  بمين  -1

 الهيئات والميس ات المعني  داخل المملك  وخارجها.
 
 

 
 

الثاظيم  مما  الممممادةلجمعيات العلمي  يي سبيل تحقيق األهدا  المنصوص عليها يي ل

 يأتي :

 تشجيع إجرار البحوث واتستشارات العلمي . -0

تأليف وترجم  الكتب العلمي  يي مجال اهتمامها ومما يتصمل بهما ممن مجماتت  -4

 أخرى.

 إجرار الدراسات العلمي  لتطوير جواظب الممارس  التطبيقي . -3

 الثالثةالمادة 

 الجمعيات العلمية نشاط

 الثانيةالمادة 

 الجمعيات العلمية أهداف

 األولىالمادة 
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التمي تتصمل والبمرام  التدريبيم  لندوات والحلقات الدراسمي  والمدورات عقد ا -2

 بمجاتت اهتمامها.

 إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمي  التي تتصل بمجاتت اهتمامها. -1

 المشارك  يي المعارض المحلي  والدولي . -1

دعوة العلمار والمفكرين ذوإ العالق  للمشارك  يي ظشماطات الجمعيم  وذلم   -7

 ويق اإلجرارات المنام  ل ل .

 .تنايم رحالت علمي  ألعضائها وإقام  م ابقات علمي  يي مجال تخصصها -8

 

 
 
 
 
 

مع مراعاة عدم تكرار الجمعي  ذات التخصص الواحد سوار يمي الجامعم  أو يمي  -0

جامعات المملك  األخرى ي تنشأ الجمعي  بقرار من مجلمس الجامعم  بنمارً علمى 

  مي بها.توصي  من المجلس العل

تتمولى  –وإلى أن يتم تكوين هيئات الجمعيم   –بعد صدور قرار إظشار الجمعي   -4

كاي  اتختصاصات وتقوم بجميمع اإلجمرارات لجنم  تأسي مي  ميقتم  يكوظهما 

المجلس العلمي من خم   أعضار يختارون أحدهم رئي اً لهما ي وتقمدم اللجنم  

 ي .تقريراً مفصالً عما قامت به إلى الجمعي  العموم
 
 

 
 

 تكون العضوي  على ثالث  أظواع :

 : ويشترط لها : عضوي  عامل  -0

من جامع  معتر   البكالوريو أن يكون طالب العضوي  حاصالً على درج   (أ 

 أو ما يعادلها يي مجال تخصص الجمعي .بها 

 أن يديع اتشتراكات ال نوي . (ب 

 ما يراه مجلس اإلدارة من شروط. (ج 

 الرابعةالمادة 

 الجمعيات العلمية إجراءات إنشاء

 الخامسةالمادة 

 إجراءاتها -شروطها  –العضوية 
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 اإلدارة. أن يصدر بقبوله قرار من مجلس (د 
 

: تمنح بقرار من الجمعي  العمومي  لممن أسمهم يمي تطموير  عضوي  شريي  -4

ولممدة ثمالث مجاتت اهتمام الجمعي  ي أو قدم لهما خمدمات ماليم  أو معنويم  

ي ويعفى عضو الشر  ممن شمرط سمداد اتشمترا  ي سنوات ي تجدد لمرة واحدة 

تلف  واتشمترا  يمي ويجوا له حضور جل ات الجمعي  العمومي  ولجاظها المخ

 .ي وله حق التصويت المناقشات

  : عضوي  اظت اب -3

 يتمتع بها :

يي مجال تخصص  ال ين يدرسون درج  البكالوريو  أو ما يعادلهاالطالب  (أ 

 الجمعي .

ل العاملون والمهتمون يي مجال الجمعي  ممن ت يتواير ييهم شرط الميهم (ب 

ممن  %81ممن منت مب الويعفى العضمو العلمي المحدد للعضوي  العامل  

 قيم  اتشترا  ال نوإ.

من قيمم  اإلشمترا  ال منوإي ويجموا لمه حضمور  %11ويعفى العضو المنت ب من 

جل ات الجمعي  العمومي  ولجاظها المختلف  واإلشترا  يي المناقشات دون أن يكون له 

 حق التصويت.

 

 
 
 

 
 تنتهي العضوي  يي الجمعي  يي الحاتت التالي  :

 ضو أو وياته.اظ حاب الع -0

 إذا لم يُ دّد اإلشترا  ال نوإ بعد مضي سن  من استحقاقه. -4

 إذا يقد شرطاً من شروط العضوي . -3

ي ر بالجمعي  مادياً كان أم أدبياًإذا قام بأإ عمل أو ظشاط يترتب عليه إلحاق ضر -2

 وت ت قط العضوي  يي ه ه الحال  إتّ بموايق  مجلس إدارة الجمعي .

 
 

 السادسةالمادة 

 إنهاء العضوية
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من مجلس اإلدارة إعادة العضوي  إلى العضو ال إ يقدها بنارً علمى طلبمه يجوا بقرار 

 إذا االت أسباب إسقاط العضوي  ال ابق .
 

 
 
 
 
 

 : تكوين الجمعي  العمومي  واجتماعاتها

تتكون الجمعي  العمومي  من األعضار العامليني وت رإ قراراتها علمى جميمع األعضمار 

ضار مجلس اإلدارة ي وتعقد اجتماعاً عادياً مرة كل بما ييهم الغائبين والمعارضين وأع

عام بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة ي وت يكون اتجتماع صحيحاً إتّ بحضمور أللبيم  

األعضار ي يإذا لم تحضر األللبي  جاا عقد اجتماع آخمر بعمد أسمبوعين ويعتبمر هم ا 

ة أو خُممس اتجتماع صحيحاً بمن حضر ويجوا بنارً علمى طلمب ممن مجلمس اإلدار

 أعضار الجمعي  العمومي  عقد اجتماع لير عادإ إذا اقتضت الضرورة ذل .

 
 
 

 :عي  ولها على وجه الخصوص ما يأتيت عى الجمعي  العمومي  إلى تحقيق أهدا  الجم

 إصدار القواعد المنام  ل ير العمل الداخلي يي الجمعي . -0

 ابها الختامي كل سن .إقرار الميزاظي  ال نوي  للجمعي  والموايق  على ح  -4

 اعتماد التقرير ال نوإ للجمعي . -3

 اختيار أعضار مجلس اإلدارة. -2

 إقرار خط  العمل التي يقدمها مجلس اإلدارة. -1

 اقتراح إظشار يروع للجمعي  بنارً على توصي  مجلس اإلدارة. -1

 تعيين مراجع خارجي لح ابات الجمعي  وتحديد أتعابه. -7

 اقتراح ظقل مقر الجمعي  من جامع  إلى أخرى. -8

 السابعةالمادة 

 إعادة العضوية

 الثامنةالمادة 

 الجمعية العمومية

 التاسعةالمادة 

 اختصاصات الجمعية العمومية
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 اقتراح حلّ الجمعي . -9

 
 
 

للجمعي  العمومي  ي بنارً على اقتراح مجلس اإلدارة ي ترشيح رئميس شمر  للجمعيم  

العلمي  من بين الشخصيات المعروي  باهتمامها بمجاتت عمل الجمعي  لفتمرة واحمدة 

من مجلس الجامع  ي ولمه رئاسم  مما  مدتها ثالث سنوات قابل  للتجديد وذل  بقرار

 يحضره من جل ات.

 
 
 

 أوتً : تعتمد الجمعي  بصف  أساسي  على مواردها ال اتي  وهي :

 حصيل  اتشتراكات ال نوي  لألعضار. -0

حصيل  ما تبيعه الجمعي  من مطبوعات ي وظشرات دوري  ي وما تقدمه من خدمات  -4

 يي حدود أهدايها.

 ات وبرام .إيرادات ما تعقده من دور -3

 الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامع  أو الهيئات واأليراد. -2

 ثاظياً : ميزاظي  الجمعي  والح ابات الختامي  

 تبدأ ال ن  المالي  للجمعي  وتنتهي مع ال ن  المالي  للجامع . -0

 تعد الح ابات الختامي  ويقاً للقواعد واألعرا  المهني . -4

 
 
 
ة من عدد من األعضار العاملين ت يزيد على ت ع  تختمارهم يتكون مجلس اإلدار -0

الجمعي  العمومي  باتقتراع ال رّإ من بين أعضائها العماملين ي علمى أن يكمون 

 ثلثهم على األقل من من وبي الجامع  التي أظشأت الجمعي .

 مدة عضوي  المجلس ثالث سنوات قابل  للتجديد مرة واحدة. -4

 العاشرةالمادة 

 عيةرئيس شرف الجم

 الحادية عشرالمادة 

 موارد الجمعية وميزانيتها

 الثانية عشرةالمادة 

 تكوين مجلس اإلدارة
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اإلدارة عن اجتماعات المجلس ثالث ممرات متتاليم ي  إذا تغيب أحد أعضار مجلس -3

 دون ع ر مقبول جاا لمجلس اإلدارة اعتباره م تقيالً.

عند شغور عضوي  أحد أعضار مجلس اإلدارة المختارين من الجمعيم  العموميم   -2

وتشمترط موايقم  الجمعيم   عضمواً بمديالًي يختار المجلمس من األسباب  ببل

 تماع لها.العمومي  على ذل  يي أول اج

يختار مجلس اإلدارة باتقتراع ال رّإ من بين أعضائه رئي ماً لمه لممدة ثمالث  -1

على أن يكون من من وبي الجامع  التي تتبعها  مرة واحدةسنوات قابل  للتجديد 

ي جلس من بين أعضائه ظائباً للرئيسي وأمينماً للمجلمسالجمعي ي كما يختار الم

 وأميناً للمال.

دارة ممثالً للجمعي  أمام الغير وينوب عنها يي اتتصمال يعتبر رئيس مجلس اإل -1

بالجهات الرسمي  ولير الرسمي  يي المملك  وخارجها ويق اإلجرارات النااميم  

 المقررة وله رئاس  الجمعي  العمومي .

 

 
 
 
 
 

 

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً عادياً كل ثالث  أشهر ي وت يكون اجتماعمه صمحيحاً إتّ 

لبي  أعضائهي ويجوا له عقد اجتماعات لير عادي  كلما طلب ذلم  أكثمر بحضور أل

من ظصف أعضائه أو طلبه خُمْسُ عدد أعضار الجمعيم  العموميم  أو رئميس مجلمس 

اإلدارةي ويي ه ه الحال  يقتصر اتجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من 

لحاضريني وعند ت اوإ األصوات أجلهاي وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأللبي  أصوات ا

 يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

 

 

 

 الثالثة عشرةالمادة 

 اجتماعات مجلس اإلدارة
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 يختص مجلس اإلدارة بما يلي :

 اقتراح ميزاظي  الجمعي . -0

 إعداد جدول أعمال الجمعي  العمومي . -4

اقتراح ال ياس  العام  للجمعي  يي إطمار األهمدا  المواردة يمي هم ه القواعمدي  -3

 ا.وعرضها على الجمعي  العمومي  إلقراره

 اقتراح القواعد الداخلي  للجمعي  وتنايم عملها. -2

 تكوين اللجان والمجموعات المتخصص  ألدار مهام الجمعي  وظشاطها. -1

إعداد التقرير ال نوإ لنشاط الجمعيم  وريعمه إلمى المجمالس المختصم  يمي  -1

 الجامع  بعد اعتماده من الجمعي  العمومي .

 تحديد اتشتراكات ال نوي  لألعضار. -7

 بإعداد الدراسات واألبحاث. التكليف -8

الموايق  على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسي  ويق األظام  المتعلقم   -9

 ب ل  والتي تتبعها الجامعات.

 قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعوظات. -01

 
 
 
 

 ترتبط الجمعي  يي أظشطتها بمدير الجامع  التي أظشئت ييها أو من يفوّضه. -0

اعدها التنفي ي  بما ت يتعارض مع ممواد هم ه القواعمد ويمتمّ تضع الجمعي  قو -4

 إقرارها من قبل مجلس الجامع  التي أظشئت ييها.

يُعتمد محضر الجمعي  العمومي  ومجلس اإلدارة من قبل الجامع  التمي تتبعهما  -3

 أو من يفوّضه.

 الرابعة عشرةالمادة 

 اختصاصات مجلس اإلدارة

 الخامسة عشرةالمادة 

 أحكام عامة
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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 الجمعيات العلميةإدارة 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Majmaah University 

Vice-Rectorate for Graduate Studies & Research 

Administration of Scientific Societies 

يي حال  اتختال  بين ممدير الجامعم  والجمعيم  العموميم  أو مجلمس اإلدارة  -2

 ع الموضوع إلى مجلس الجامع  ويكون قراره يي ذل  ظهائياً.يري

 إذا حُلت الجمعي  العلمي   ألإ سبب( تيول ممتلكاتها إلى الجامع  التي أظشأتها. -1

إذا تمّ ظقل الجمعي  من جامع  إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقهما إلمى  -1

 الجامع  الجديدة.

 قواعد.لمجلس التعليم العالي حق تف ير ه ه ال -7

 يعمل به ه القواعد من تاريخ الموايق  عليها. -8

 تطبق أحكام ه ه القواعد على الجمعيات القائم  حالياً. -9

 تلغي ه ه القواعد ما يتعارض معها. -01

 

 

 

 

 

 

 المرجع

 ظاام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه

 الطبع  الثالث 

 م4117هم/0248

 

 

 إدارة الجمعيات العلمي 

   للدراسات العليا والبحث العلميوكال  الجامع

 جامع  المجمع 


