الرقم م 8/وتاريخ 4444/6/4هـ
بعون هللا تعالى :
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد اإلطالع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الووررا الاوادر بالمرسووم
الملكي رقم ( ) 88وتاريخ 4811/41/22هـ.
وبعوووود اإلطووووالع علووووى نظمووووة الجامعوووواص الاووووادرة بالمراسوووويم الملكيووووة رقووووم ( )44وتوووواريخ
4888/5/44هـ ورقم (م )5/وتاريخ 4832/4/22هـ ورقم (م )6/وتاريخ 4832/4/28هـ ورقم
(م )51/وتوواريخ 4834/8/28هووـ ورقووم (م )11/وتوواريخ 4835/8/1هووـ ورقووم (م )61/وتوواريخ
4835/1/28هـ ورقم (م ) 83 /وتاريخ 4414/3/28هـ وتعديالتها.
وبعوود اإلطووالع علووى نظووام المجلووس اععلووى للجامعوواص الاووادر بالمرسوووم الملكووي رقووم (م)41/
وتاريخ 4838/4/45هـ.
وبعد اإلطالع على قرار مجلوس الووررا رقوم ( )61وتواريخ 4444/6/2هوـ رسوم ا بموا هوو آص:
أوالً  :الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعاص بالايغة المرفقة بهذا.
ثانيا ً  :على سمو نائب رئيس مجلس الوررا والوررا كل فيما يخاه ت فيذ مرسوم ا هذا.
قرار رقم ( )61وتاريخ 4444/6/2هـ.
إن مجلس الوررا :
بعوود اإلطووالع علووى المعاملووة الووواردة موون ديوووان رئاسووة مجلووس الوووررا بوورقم  8/422وتوواريخ
4442/1/25هووووـ المشووووتملة ليووووا معووووالي وريوووور التعلوووويم العووووالي رقووووم 2/663س وتوووواريخ
4442/1/41هـ المرفق به مشروع نظام الجامعاص.
وبعد اإلطالع علوى تويوية اللج وة العاموة لمجلوس الووررا رقوم  444وتواريخ 4442/3/41هوـ.
وبعد اإلطالع على مذكرة شعبة الخبرا رقم  414وتاريخ 4442/41/41هـ.
وبعد اإلطالع على تويية اللج ة العامة لمجلس الوررا رقم  485وتاريخ 4442/42/26هـ.
وبعد اإلطالع على مذكرة شعبة الخبرا رقم  42وتاريخ 4448/2/5هـ.
وبعد اإلطالع على تويية اللج ة العامة لمجلس الوررا رقم  42وتاريخ 4448/2/42هـ.
وبعووود اإلطوووالع علوووى مح ووور اللج وووة الوراريوووة المشوووكلة بووواعمر السوووامي رقوووم  5165وتووواريخ
 4444/4/4هوووـ المرفووووع ببرقيوووة معوووالي وريووور التعلووويم العوووالي الخييوووة رقوووم  4/484وتووواريخ
 4444/4/21هوووووـ والوووووواردة مووووون ديووووووان رياسوووووة مجلوووووس الووووووررا بووووورقم  8/ 845وتووووواريخ
4444/5/2هـ.
وبعد اإلطالع على مذكرة شعبة الخبرا رقم  52وتاريخ 4444/5/23هـ.
يقرر ما يلي :
أوالً  :الموفقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعاص بالايغة المرفقة بهذا ،وقد عد مشروع
مرسوم ملكي بذلك ييغته مرفقة بهذا.
ثانيا ً  :تقوم ورارة التعليم العالي وورارة المالية واالقتااد الوط ي والديوان العام للخدموة المدنيوة
بدراسة وضع وكال الجامعواص القوائمين بالعمول وقوا نفوا هوذا ال ظوام ورفوع نتيجوة الدراسوة إلوى
مجلس الوررا .
رئيـس مجلـس الـوررا
فهد بن عبد العزيز آل سعود

أحكام عامة
المادة األولى
الجامعوواص مسسسوواص علميووة و قافيووة تعموول علووى هوودم الشووريعة اإلسووالمية وتقوووم بت فيووذ السياسووة
التعليمية بتوفير التعلويم الجوامعي ،والدراسواص العليوا وال هووض بالبحو العلموي والقيوام بالتو،لي ،
الترجمة وال شر ،ولدمة المجتمع في نياق التاايها.
المادة الثانية
تتمتع كل جامعة بشخاية مع وية اص مة مالية تعييها حق التملك والتارف ،والتقاضي.
المادة الثالثة
يكون للجامعاص وغيرها من مسسساص التعليم العالي مجلس يسومى مجلوس التعلويم العوالي ويكوون
لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
المادة الرابعة
يسري هذا ال ظام على :
 -4جامعة م القرم ومقرها الرئيسي مكة المكرمة.
 -2الجامعة اإلسالمية ومقرها الرئيسي المدي ة الم ورة.
 -8جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومقرها الرئيسي مدي ة الرياض.
 -4جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدي ة الرياض.
 -5جامعة الملك عبد العزيز ومقرها الرئيسي مدي ة جدة.
 -6جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدي ة الظهران.
 -1جامعة الملك فيال ومقرها الرئيسي مدي ة الهفوف.
 -8الجامعاص التي ت ش ،مستقبال ما لم ي ص قرار إنشائها على لالف لك.
المادة الخامسة
تتكون كل جامعة مون عودد مون الكليواص والمعاهود ومراكوز البحو والعمواداص والمراكوز المسواندة
وتتكووون الجامعوواص الم اوووا عليهووا فووي المووادة السووابقة موون الكليوواص والمعاهوود ومراكووز البح و
والعماداص والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوم الجامعي القائمة بهوا ع ود
يدور هذا ال ظام وكذلك العماداص والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة السادسة
يجور تعديل سما الكلياص والمعاهود والمراكوز البحو والعمواداص والمراكوز المسواندة بقورار مون
مجلس التعليم العالي ب ا على تويية مجلس الجامعة المختص.
المادة السابعة
يجور ن تتكون بعض الكلياص والمعاهد و مراكز البح في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقورار
من مجلس التعليم العالي ب ا على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة

تتكووون كوول كليووة و معهوود موون عوودد موون اعقسووام إ ا كانووا طبيعووة الكليووة و المعهوود تقت ووي لووك،
ويجووور إنشووا قسووام جديوودة بقوورار موون مجلووس التعلوويم العووالي ب ووا علووى اقتووراح مجلووس الجامعووة
المختص ،ويراعي ال تتكرر اعقسام المتما لة في كلياص و معاهد الجامعة الواحدة الموجوودة فوي
مقر واحد.
المادة التاسعة
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة يوالحياص م اسوبة فوي الشوسون العلميوة والماليوة واإلداريوة
وفقوا لموا ياودرج مجلووس الجامعوة المخوتص فووي حودود التاايوه و يووالحياته مون لووائ تحوودد
التااياص مجالس الكلياص والمعاهد والعمدا  ،ووكالئهم ومجالس اعقسام ورؤسائها.
المادة العاشرة
يجور ع د االقت ا ب ا على اقتراح مجلس الجامعة المخوتص وموافقوة مجلوس التعلويم العوالي ن
تتبع الجامعة وحداص تعليمية دون المستوم الجامعي وتحدد الئحة لاية مستوم الدراسة في هذج
الوحداص وم هاجها وكيفية إدارتها.
المادة الحادية عشرة
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعاص ويجور ع د االقت ا التودريس بلغوة لورم بقورار مون
مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة
رئيس مجلس الوررا  -رئيس اللج ة العليا لسياسة التعليم  -هو رئيس مجلس التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة
يوور س وريوور التعلوويم العووالي مجلووس كوول جامعووة وهووو المسووسول عوون مراقبووة ت فيووذ سياسووة الدولووة
التعليمية في مجال التعليم الجامعي ،ومراقبة تيبيق هذا ال ظوام ولوائحوه فوي الجامعواص الموجوودة
حاليا ً و التي ت ش ،فيما بعد ،وترتبط به الجامعاص التي يسري عليها هذا ال ظام وتخ ع كل جامعة
إلشرافه.
مجلس الجامعة
المادة التاسعة عشرة
يت،ل مجلس الجامعة على الوجه اآلتي :
 -4ورير التعليم العالي (رئيسا ً للمجلس)
 -2مدير الجامعة (نائبا ً للرئيس)
 -8وكال الجامعة
 -4مين عام مجلس التعليم العالي.
 -5العمدا .
 -6ال ة من وي الخبرة يعي هم ورير التعليم العالي لمدة الث س واص.
المادة العشرون
مع التقيد بما يق ي بوه هوذا ال ظوام وغيورج مون اعنظموة ،وموا تقت وي بوه قوراراص مجلوس التعلويم
العالي يتولى مجلس الجامعة تاري الشوسون العلميوة واإلداريوة والماليوة وت فيوذ السياسوة العاموة
للجامعة وله على الخاوا :

 -4اعتماد لية التدريب واالبتعاث.
 -2اقتراح إنشا كلياص ومعاهد و قسام ومراكز بح وعماداص مساندة واقتراح تعديل سومائها
و دمجها و إلغائها.
 -8إقرار التخاااص العلمية وبرامج الدراساص العليا.
 -4م الدرجاص العلمية لخريجي الجامعة.
 -5م الدكتوراج الفخرية.
ً
 -6تحديووود تفاووويالص التقوووويم الدراسوووي وفقوووا لمطوووار العوووام لبدايوووة الدراسوووة ونهايتهوووا وتحديووود
اإلجاراص التي تتخللها.
 -1إعارة ع ا هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهماص علمية وم حهم إجارة التفرغ العلموي،
وإنها لدماتهم وفق القواعد الم ظمة لذلك.
 -8إقرار الم اهج وليط الدراسة والكتب المقررة والمراجع ب ا على اقتراح مجوالس الكليواص
والمعاهد المختاة.
 -3اقتراح المكافآص واإلعاناص لليال على التالف نواعها.
-41الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى ورير التعليم العالي.
-44إقرار اللوائ الداللية للجامعة مما ال يرتب مزايا مالية و وظيفية.
-42اقتراح اللوائ الخاية بالجامعة و تعديلها.
-48م اقشة التقرير الس وي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
 -44تحديد المبالغ التي تخاوص لكول كليوة ومعهود وعموادة مسواندة ومركوز بحو مسوتقل لمنفواق
م ها في حدود الالئحة المالية.
-45م اقشة الحسا الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوررا .
-46إقرار ليط ال شاط الالم هجي للجامعة.
-41البا في تعيين ع ا هيئة التدريس ب ا على تويية المجلس العلمي.
-48قبوول التبرعوواص والهبواص والويووايا وغيرهووا علوى ال تتعووارض مووع الغورض اعساسووي الووذي
نشئا من جله الجامعة.
-43وضع القواعد الم ظمة لليال الزائرين و المحولين من الجامعة وإليها.
-21ال ظر في الموضوعاص التي يحيلها إليه ورير التعليم العالي و مودير الجامعوة و التوي يقتورح
ي ع و من ع ا المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين لجان دائمة و مسقتة من بين ع ائه و من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الحادية والعشرون
يجتمع المجلس ب ا على دعوة رئيسه مرة كول شوهر علوى اعقول وللورئيس ن يودعو المجلوس إلوى
االجتماع إ ا دعوا الحاجوة لوذلك وعليوه ن يودعوج إ ا قودم إليوه لو اعع وا طلبوا ً مكتوبوا ً بوذلك.
ولووورير التعلوويم العووالي ن ييلووب إدراج مسوو،لة يراهووا فووي جوودول اععمووال و ت،جيلهووا قبوول انعقوواد
المجلووس وال تكووون اجتماعاتووه يووحيحة إال إ ا ح وورها لعووا ع ووائه علووى اعقوول ،ويتووولى مانووة
المجلس حد ع ائه ب ا على ترشي من المجلس وموافقة رئيسه.
المادة الثانية والعشرون
تادر قراراص المجلس باعغلبية الميلقة عيواص اعع وا الحاضورين وإ ا تسواوص اعيوواص
يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مدير الجامعة
المادة الثالثة والعشرون

يعين مدير الجامعة ويعفى من م ابه بو،مر ملكوي ب وا علوى اقتوراح وريور التعلويم العوالي ويكوون
تعيي ه في المرتبة الممتارة وتيبق عليه حكام موظفي المرتبة الممتارة.
المادة الرابعة والعشرون
ً
ً
يكووون موودير الجامعووة مسووسوال مووام وريوور التعلوويم العووالي طبقوا لهووذا ال ظووام ويتووولى إدارة شووسونها
العلمية واإلدارية والمالية ويشرف على ت فيذ هذا ال ظام ولوائحه وقوراراص مجلوس التعلويم العوالي
ولوائ الجامعة وقوراراص مجالسوها ويمعول الجامعوة موام الهيئواص اعلورم ولوه ن يفووض بعوض
يالحياته.
المادة الخامسة والعشرون
ً
يقدم مدير الجامعة لورير التعليم العالي تقريرا عن شسون الجامعة ونواحي نشواطها عون كول سو ة
دراسية في موعد ال يتجاور الشهر الرابع من الس ة الدراسية التالية لها و لك طبقوا ً للع ايور التوي
ي عها مجلس التعليم العالي ،ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعوة المخوتص ،وعلوى وريور
التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي وي اقش التقرير في ول دورة للمجلوس تمهيوداً
لرفعه إلى رئيس مجلس الوررا .

وكالء الجامعة
المادة السادسة والعشرون
 -4يكو ن لكل جامعة وكيول و كعور يحودد عوددهم مجلوس التعلويم العوالي مون بوين ع وا هيئوة
التدريس بدرجة ستا مشارك على اعقل.
 -2يكل وكيل الجامعة بعمله ويعفى م ه بقرار من مجلس التعليم العالي ب ا على ترشي مدير
الجامعة وموافقة ورير التعليم العالي ويكون التكلي لمدة الث س واص قابلة للتجديد مرتين.
 -8يم الوكيل ول درجوة مون المرتبوة الخامسوة عشورة والميوزاص المقوررة لشواغلها فو ا كوان
راتبه حسب كادر ع ا هيئوة التودريس كعور مون راتوب الدرجوة اعولوى فيتقاضوي راتبوه موع موا
يستحقه من عالواص و ترقياص ولو تجاور لك آلر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
 -4ع د ترك وكيل الجامعة لم ابه يارف له راتبه حسب درجته اعكاديمية ف ن كان قل مموا
يتقاضاج ا تكليفه بم اب وكيل الجامعة فيارف له الفرق حتى يتالشى بالعالوة والترقية.
 -5ييبق على الوكيل ا فترة تكليفه القواعد المقررة للعالواص والترقيواص الخايوة ب،ع وا
هيئة التدريس بالجامعاص.
المادة السابعة والعشرون
يعوواون الوووكال موودير الجامعووة فووي إدارة شووسونها وتحوودد اللوووائ يووالحياتهم ويقوووم قوودمهم ع وود
تعددهم مقام مدير الجامعة ع د غيابه و للو م ابه.
المجلس العلمي
المادة الثامنة والعشرون
ي ش ،في كل جامعة مجلس علمي يتوولى اإلشوراف علوى الشوسون العلميوة عع وا هيئوة التودريس
وشسون البحوث والدراساص وال شر وله على الخاوا :

 -4التويية بتعيين ع ا هيئة التدريس بالجامعة.
 -2البا في الترقياص العلمية عع ا هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعود التوي يقرهوا مجلوس
التعليم العالي.
 -8تشجيع البح العلمي والت،لي والترجمة وال شر وله في سبيل لك.
وضع قواعد لتشجيع عداد البحوث العلمية.
 اقتراح إنشا مراكز البح العلمي.ج -الت سيق بين مراكز البح العلمي ووضع لية عامة لها.
د -ت ظيم الالة مع مراكز البح لارج الجامعة.
تحديد المكافآص التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وتحكيمها واعمر بارفها.
ج-
و -نشر البحوث والمسلفاص والرسائل العلمية التي يرم نشرها.
ر -التويية ب يدار الدورياص العلمية.
ح -التويية ب نشا الجمعياص العلمية والمتاح والت سيق فيما بي ها.
ط -إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
 -4تقويم الشهاداص العلمية التي يتقدم بها ع ا هيئة التدريس السعوديون.
 -5ال ظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والعشرون
يت،ل المجلس العلمي على الوجه اآلتي :
 -4وكيل الجامعة للدراساص العليا والبح العلمي  -رئيساً.
 -2ع و واحد من ع وا هيئوة التودريس عون كول كليوة و معهود بدرجوة سوتا مشوارك علوى
اعقل ويادر بتعييو هم قورار مون مجلوس الجامعوة ب وا علوى ترشوي مون مجلوس الكليوة و المعهود
وموافقة مدير الجامعة.
ويجوور بقورار مون مجلووس الجامعوة ن ي وم إلووى ع ووية المجلوس عودد آلوور مون اعع وا موون
المشووتغلين بالبح و والق ووايا العلميووة ال يتجوواور عووددهم نا و مجموووع اعع ووا ويعووين جميووع
اعع ا لمدة س تين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وللمجلس تكوين لجان دائمة و مسقتة من بين ع ائه و من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الثالثون
يجتمع المجلس العلمي ب ا على دعوة رئيسه مرة كل شهر على اعقل وللرئيس ن يدعو المجلس
إلى االجتماع إ ا دعا الحاجة لذلك و إ ا قدم إليه لو اعع وا طلبوا ً مكتوبوا ً بوذلك و ب وا علوى
طلووب موودير الجامعووة الووذي لووه ن ييلووب إدراج ي مسوو،لة يراهووا فووي جوودول اععمووال ولووه رئاسووة
المجلس إ ا ح رج وال تكون اجتماعاته يحيحة إال إ ا ح رها لعا ع ائه على اعقل.
المادة الحادية والثالثون
تاودر قوراراص المجلوس العلمووي باعغلبيوة الميلقوة عيووواص الحاضورين وإ ا تسواوص اعيووواص
يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر القراراص نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة
لالل لمسة عشر يوما ً من تاريخ ويولها إليه وإ ا اعتورض عليهوا عادهوا إلوى المجلوس العلموي
مشفوعة بوجهة نظرج لدراستها من جديد ،ف ا بقي المجلس على ر يه تحوال القوراراص المعتورض
عليها إلى مجلس الجامعة وت ظر في جلسة عادية و استع ائية ولمجلس الجامعة تاديق القراراص
و تعديلها و إلغاؤها وقرارج في لك نهائي.

إدارة الكلية
المادة الثانية والثالثون
يتولى إدارة الكلية و المعهد :
 مجلس الكلية و المعهد عميد الكلية و المعهدمجلس الكليات والمعاهد
المادة الثالثة والثالثون
يت،ل مجلس الكلية و المعهد من :
العميد (رئيساً)
الوكيل
رؤسا اعقسام
ولمجلووس الجامعووة ب ووا علووى اقتووراح مجلووس الكليووة و المعهوود وت،ييوود موودير الجامعووة ن ي ووم إلووى
ع ويته ال ة ع وا علوى اعكعور مون هيئوة التودريس بالكليوة و المعهود و الكليوة الم واظرة مون
فروع الجامعة ويحدد مدة ع ويتهم.
المادة الرابعة والثالثون
مع التقيد بما يق ي به هذا ال ظام وغيرج من اعنظمة وما يقوررج مجلوس التعلويم العوالي و مجلوس
الجا معة يختص مجلس الكلية و المعهد بال ظر في اعمور التي تتعلق بالكليوة و المعهود ولوه علوى
الخاوا.
 -4اقتراح تعيين ع ا هيئة التدريس ،والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
 -2اقتراح ليط الدراسة و تعديلها مع الت سيق بين اعقسام.
 -8اقتراح الم اهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في اعقسام الكلية و المعهد.
 -4تشجيع إعداد البحوث العلمية وت سيقها بين اعقسام الكلية و المعهد والعمل على نشرها.
 -5اقتراح مواعيد االمتحاناص ووضع الت ظيماص الخاية ب جرائها.
 -6اقتراح الالئحة الداللية للكلية و المعهد.
 -1اقتراح ليط التدريب والبععاص الالرمة للكلية و المعهد.
 -8اقتراح لية ال شاط الالم هجي للكلية.
 -3البا في اعمور اليالبيوة التوي تودلل فوي التاايوه والتويوية لمجلوس الجامعوة فيموا عودا
لك.
ال ظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة و رئيسه و نائبه للدراسة وإبدا الر ي.
المادة الخامسة والثالثون
يجتمع مجلس الكلية و المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر علوى اعقول وال ياو االجتمواع إال
بح ور لعي ع ائه وتادر قراراتوه باعغلبيوة الميلقوة عيوواص اعع وا الحاضورين وع ود
التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
وتعتبر القراراص المجلس نافذة ما لم يورد عليهوا اعتوراض مون مودير الجامعوة لوالل لمسوة عشور
يوما ً من تاريخ ويولها إليه وإ ا اعترض عليها عادها إلى المجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظرج
لدراستها من جديد ،ف ا بقي المجلس على ر يه يحال القرار المعترض عليوه إلوى مجلوس الجامعوة

للبا فيه في جلسة عادية و استع ائية ولمجلس الجامعة تاديق القرار و تعديله و إلغاؤج وقورارج
في لك نهائي.
ولمجلس الكلية و المعهد تشكيل لجان دائمة و مسقتة من بين ع ائه و من غيرهم.
العمداء ووكالئهم
المادة السادسة والثالثون
يعووين عميوود الكليووة و المعهوود موون ع ووا هيئووة التوودريس السووعوديين المتميووزين بالكفووا ة العلميووة
واإلداريووة بقوورار موون وريوور التعلوويم العووالي ب ووا علووى ترشووي موودير الجامعووة ويكووون التعيووين لموودة
س تين قابلة للتجديد.
المادة السابعة والثالثون
يتووولى العميوود إدارة الشووسون العلميووة واإلداريووة والماليووة للكليووة و المعهوود فووي حوودود هووذا ال ظووام
ولوائحه ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل س ة جامعية تقريراً عن شسون التعليم وسائر وجوج
ال شاط في الكلية و المعهد.
المادة الثامنة والثالثون
يجور ن يكون لكل كلية و معهد وكيل و كعر من ع وا هيئوة التودريس السوعوديين المتميوزين
بالكفا ة العلمية واإلدارية يعي هم مدير الجامعة لمدة س تين قابلة للتجديد ب وا علوى ترشوي العميود،
ويعاون الوكيل العميد في عماله وي و ع ه قدم الوكال ع د تعددهم ا غيابه و للوو م اوبه
ويتولى حدهم مانة مجلس الكلية و المعهد.
المادة التاسعة والثالثون
يعين عمدا العماداص المساندة مون ع وا هيئوة التودريس السوعوديين المتميوزين بالكفوا ة العلميوة
واإلداريووة بقوورار موون وريوور التعلوويم العووالي ب ووا علووى ترشووي موودير الجامعووة ويكووون التعيووين لموودة
س تين قابلة للتجديد.
المادة األربعون
يجور ن يعين من ع ا هيئة التدريس السعوديين المتميوزين بالكفوا ة العلميوة واإلداريوة وكوال
لعمدا العماداص المساندة ويتم التعيين بقورار مون مودير الجامعوة ب وا علوى ترشوي العميود ويكوون
التعيين لمدة س تين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد في عماله وي و ع ه وا غيابوه و للوو
م ابه.
أقسام الكليات والمعاهد
المادة الحادية واألربعون
يكون لكل قسم من اعقسام الكليواص والمعاهود مجلوس قسوم يتو،ل مون ع وا هيئوة التودريس فيوه،
ولكل قسم يالحياص في الشسون العلمية والمالية واإلدارية في حدود هذا ال ظام ولوائحه.
المادة الثانية األربعون

يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر علوى اعقول وال ياو االجتمواع إال بح وور
ل ع ائه وتاودر قراراتوه باعغلبيوة الميلقوة عيوواص اعع وا الحاضورين وع ود التسواوي
يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
وتعتبر القراراص المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليوة و المعهود لوالل لمسوة
عشر يوما ً من تاريخ ويولها إليه ف ا بقي المجلس على ر يه يحال القراراص المعترض عليه إلى
مجلس الكلية وللمجلس يالحية للبا فيه.
المادة الثالثة واألربعون
يقتوورح مجلووس القسووم علووى مجلووس الكليووة ليووة الدراسووة والم وواهج الدراسووية والكتووب المقووررة
والمراجووع ويقتوورح تعيووين ع ووا هيئووة التوودريس والمحاضوورين والمعيوودين وترقيوواتهم كمووا يقوووم
بدراسة مشروعاص البحوث العلمية ،وبتوريع المحاضراص والتمري واص واععموال التدريبيوة علوى
ع ا هيئة التدريس والمعيدين وت ظيم عمال القسم وت سيقها ويتولى كل قسم تدريس المقرراص
التي تدلل في التاايه بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة و مسقتة من بين ع ائه.
المادة الرابعة واألربعون
يعين رئيس القسم مون ع وا هيئوة التودريس السوعوديين المتميوزين بالكفوا اص العلميوة واإلداريوة
بقرار من مدير الجامعة ب ا على ترشي عميد الكلية و المعهد ويكون التعيوين لمودة سو تين قابلوة
للتجديد وهو المسسول عن تسيير اعمور العلمية واإلدارية والماليوة فيوه ويقودم للعميود تقريوراً عون
عمال القسم في نهاية كل س ة دراسية.
أعضاء هيئة التدريس
المادة الخامسة واألربعون
ع ا هيئة التدريس هم :
 -4اعساتذة
 -2اعساتذة المشاركون
 -8اعساتذة المساعدون
المادة السادسة واألربعون
يجوور ن يعوين فووي الكليواص والمعاهوود محاضورون ومعيوودون ومسواعدو بحو إلعودادهم لع وووية
هيئة التدريس والقيام بالتمري اص والدروس العلمية وغير لك من اععمال ب شوراف ع وا هيئوة
التدريس ،كما يجور ن يعين فيها مدرسو لغاص وموظفون ف يون.
المادة السابعة واألربعون
يجور تعيين ع ا فوي هيئوة التودريس مون غيور السوعوديين إ ا لوم يتووافر سوعوديون لشوغلها كموا
يجور ن يعين م هم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغاص وموظفون ف يون ومساعدو بح .
المادة الثامنة واألربعون
يجور بقرار من مدير الجامعة ن يعهد بالتدريس و اإلشراف على البحوث والرسائل العلمية إلوى
شخاا غير متفرغين من وي المكانة العلمية الباررة ب ا علوى اقتوراح مجلوس القسوم وتويوية
مجلس الكلية و المعهد ويحدد مجلس التعليم العالي شروط التيارهم ومكافآتهم.

المادة التاسعة واألربعون
يجور ع د االقت ا بقرار من مدير الجامعة االستعانة بمتخااين بافة رائرين من السعوديين
وغيرهم محددة ب ا على اقتراح مجلس القسوم وتويوية مجلوس الكليوة و لوك وفوق قواعود ي وعها
مجلس التعليم العالي.
النظام المالي للجامعات
المادة الخمسون
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة لاية بها يادر ب قرار مرسووم ملكوي يحودد إيراداتهوا ونفقاتهوا
وتخ ع في مراقبة ت فيذها لديوان المراقبة العامة والس ة المالية للجامعة هي الس ة المالية للدولة.
المادة الحادية والخمسون
ي ع مجلس التعليم العالي حكام المراقبوة الماليوة السوابقة للاورف بعود إعودادها مون قبول كول مون
ورارة التعليم العالي وورارة المالية واالقتااد الوط ي وديوان المراقبة العامة.
المادة الثانية والخمسون
ً
مع عدم اإللالل بمراقبوة ديووان المراقبوة العاموة يعوين مجلوس الجامعوة مراقبوا و كعور للحسواباص
ممن تتووفر فويهم الشوروط القانونيوة وتكوون لهوم حقووق المراقوب فوي الشوركاص المسواهمة وعلويهم
واجباته.
المادة الثالثة والخمسون
تتكون إيراداص الجامعة من :
 -4االعتماداص التي تخاص لها في ميزانية الدولة.
 -2التبرعاص والم والويايا واعوقاف.
 -8ريع مالكها وما ي تج عن التارف فيها.
 -4ي إيراداص ت تج عن القيام بمشاريع البحوث و الدراساص و الخدماص العلمية لآللرين.
المادة الرابعة والخمسون
 للجامعة القيام بدراساص و لدماص علميوة لجهواص سوعودية مقابول مبوالغ ماليوة وتودرج عائوداصهذج الدراساص والخدماص في حسا مستقل تارف في اعغوراض التوي يحوددها وي وع قواعودها
مجلس التعليم العالي.
 لمجلس الجامعة قبول التبرعاص والم والويايا واعوقاف الخاية بالجامعة كما يجور لوهقبول التبرعاص المقترنة بشروط و المخااة عغراض معي وه إ ا كانوا الشوروط و اعغوراض
تتفووق مووع رسووالة الجامعووة وتوودرج هووذج التبرعوواص فووي حسووا مسووتقل تاوورف فووي اعغووراض
المخااة لها وفقا ً للقواعد التي ي عها مجلس التعليم العالي.
أحكام ختامية وانتقالية
المادة الخامسة والخمسون

تحدد بقورار مون مجلوس الووررا مكافوآص مقابول ح وور جلسواص مجلوس التعلويم العوالي ومجوالس
الجامعاص والمجالس العلمية.
المادة السادسة والخمسون
يستمر العمول بواللوائ الجامعيوة الحاليوة والقوراراص الت ظيميوة اعلورم فيموا ال يتعوارض موع هوذا
ال ظام إلى ن تادر اللوائ الجديدة على ن يتم لك لوالل سو تين علوى اعكعور مون تواريخ العمول
بهذا ال ظام.
المادة السابعة والخمسون
تحسب المدة المحددة في هذا ال ظام لشغل وكوال الجامعواص والعمودا ووكالئهوم ورؤسوا اعقسوام
من تاريخ شغلهم لم ايبهم ويبقى من تجاور من الوكال والعمدا ووكالئهم ورؤسا اعقسام هذج
المدة في م ابه إلى ن يعوين مون يشوغل هوذا الم اوب علوى ن يوتم لوك فوي مودة ال تتجواور سو ة
واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا ال ظام.
المادة الثامنة والخمسون
يتولى ورير التعليم العوالي بالت سويق موع الجامعواص والجهواص اص العالقوة إعوداد اللووائ الت فيذيوة
لهذا ال ظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها و إيدارها.
المادة التاسعة والخمسون
 -4يلغووي هووذا ال ظووام نظووم الجامعوواص الم اوووا عليهووا فووي المووادة الرابعووة م ووه ،ويلغووي نظووام
المجلس اععلى للجامعاص الاادر بالمرسوم الملكي رقم م 41/في 4838/4/45هـ كما يلغي كول
ما يتعارض معه.
 -2يحوول مجلووس التعلوويم العووالي محوول المجلووس اععلووى للجامعوواص الووذي يوودر نظامووه بموجووب
المرسوم الملكي م 41/في 4338/4/45هـ.
المادة الستون
ي شر هذا ال ظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما ً من تاريخ نشرج.

