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الكبيــرة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للتغيــرات  الســريع  التتابــع  ُيلقــي 
ذات التأثيــر املباشــر علــى املجتمــع وســوق العمــل واالقتصــاد ثقــًال كبيــرًا علــى 
اجلامعات نحو حتقيق التفاعل واالســتجابة الســريعة أكثر من أي وقت مضى؛ 

نتيجــة للطلــب املتزايــد علــى التعليــم اجلامعــي.
خــالل  كبيــرًا  حــراكًا  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  التعليــم  وزارة  بــدأت  وقــد 
الفتــرة املاضيــة لبنــاء نظــام للجامعــات؛ لدعمهــا يف حتقيــق أهدافهــا عــن طريق 
املوازنــة بــني الــدور احلكومــي يف إدارة اجلامعــات، وبــني اســتقالليتها وإســهامها 

اقتصاديــًا ومجتمعيــًا بفاعليــة.
فجــاءت موافقــة املقــام الســامي علــى نظــام اجلامعــات والصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم(م/٢٧) وتاريــخ ١٤٤١/٣/٢هـــ؛ لتنظيــم شــؤون اجلامعــات الســعودية 
وتعريفهــا كمؤسســات عامــة غيــر ربحيــة، وبشــكل يحقــق اســتقالليتها إداريــًا 
مــن  وذلــك  الدولــة،  تقّرهــا  التــي  العامــة  السياســة  وفــق  وأكادمييــًا،  وماليــًا 
وإنشــاء  فيهــا،  احلوكمــة  لتحقيــق  باجلامعــات  مجالــس  عــدة  إنشــاء  خــالل 
مجلــس لشــؤون اجلامعــات، بعضويــة عــدٍد مــن اجلهــات احلكوميــة، وممثلــني 
كمــا  للنظــام،  احلوكمــة  حتقيــق  يف  كذلــك  لإلســهام  اخلــاص؛  القطــاع  مــن 
ميتــاز نظــام اجلامعــات بإنشــاء مجالــس استشــارية دوليــة، ومجالــس طالبيــة، 
ومجالــس أعضــاء هيئــة التدريــس؛ لتوســيع قاعــدة املشــاركة يف اتخــاذ القــرار 
بشــكل يضمــن درجــًة عاليــًة مــن اجلــودة والكفــاءة والرشــد يف قراراتهــا، وخلــق 
مؤسســة جامعيــة أكثــر قــدرة علــى مواجهــة التحديــات، قــادرة علــى تلبيــة كافــة 
املتطلبــات املجتمعيــة، وتخليصهــا مــن العوائــق اإلجرائيــة واإلداريــة واملاليــة؛ 

والتشــريعية. واإلداريــة  التنظيميــة  وفاعليتهــا  كفاءتهــا  لرفــع 

مقدمة

أ



 ،٢٠٣٠ اململكــة  رؤيــة  ملرتكــزات  االســتجابة  يف  اجلامعــات  نظــام  وسيســهم 
التــي ُتعنــى بتطبيــق مبــادئ الكفــاءة يف إدارة وتشــغيل اجلامعــات، كمــا ســيحقق 
ومتكــني  فيهــا،  واإلداريــة  واألكادمييــة  البشــرية  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام 
اجلامعــات مــن حتديــد اجتاههــا االســتراتيجي لتحقيــق التميــز واملنافســة، وأداء 
دورهــا املجتمعــي املنســجم مــع التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة املتســارعة، 
ودورها يف صناعة رأس املال البشــري؛ كونها تنتج للمجتمع أجياًال من الشــباب 
املؤسســات  يف  موقعهــا  تأخــذ  األجيــال  وهــذه  واملعرفــة،  العلــم  بصنــوف  املــزود 

األخــرى للمجتمــع؛ لتقــوم بدورهــا يف عمليــة البنــاء والتنميــة. 
التعليــم  يف  وزميالتــي  زمالئــي  عــن  وبالنيابــة  باســمي،  أتقــدم  اخلتــام  ويف 
اجلامعي بالشــكر والعرفان ملقام ســيدي خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 
بــن عبـــدالعزيز، وولــي عهــده صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبـــدالعزيز - حفظهمــا اهللا -؛ ملــا يبذالنــه مــن عطــاء ســخي، وتوجيهــات ســديدة، 
يف  ووضعهــا  بجامعاتنــا،  االرتقــاء  ســبيل  يف  جميعهــا  تصــب  حثيثــة،  ومتابعــة 

الصــورة املثلــى التــي جتعلهــا منــاراٍت وصــروح علــم يشــار إليهــا بالبنــان.

                                                وزير التعليم
                                                رئيس مجلس شؤون اجلامعات
                                       د. حمــد بن محـــمد آل الشيـــــخ

ب



تقديم

اجلامعــي  التعليــم  قطــاع  علــى  القائمــون  حــرص       
علــى  تطــوره  مراحــل  خــالل  الســعودية  العربيــة  باململكــة 
حتقيــق أهــداف خطــط التنميــة الشــاملة التــي وضعتهــا 
الدولــة للنهــوض باملجتمــع وتنميتــه، فكانــت تنميــة املــوارد 
البشــرية مــن أبــرز األهــداف التــي ســعت إلــى حتقيقهــا مــع 

التركيــز علــى رفــع كفــاءة تلــك املــوارد.
وإميانــًا مــن حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان 
بن عبدالعزيز، و سمو ولي عهده األمير محمد بن سلمان-حفظهما اهللا- بأهمية 
دور اجلامعات كأجهزة استثمارية تنموية منظمة وشاملة تهدف إلى بناء اإلنسان 
املتكامــل، وتســعى إلــى خدمــة املجتمــع وبنــاء التنميــة املســتدامة، وحتقيــق أهــداف 
رؤية اململكة ٢٠٣٠، جعل الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير جميع اإلمكانات التي 
جتعلهــا قــادرة علــى القيــام بهــذا الــدور، ويف إطــار هــذا الدعــم، صــدرت التوجيهــات 
الكرميــة بإعــادة صياغــة «نظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات» ليســهم يف 
للجامعــات  واملجتمعيــة  والبحثيــة  التعليميــة  العمليــة  يف  نوعيــة  نقلــة  حتقيــق 
الســعودية، مــن أجــل ذلــك حرصــت وزارة التعليــم علــى التنســيق مــع اجلامعــات يف 
إعــداد نظــام جديــد للجامعــات، ســاهم يف إعــداده منســوبو اجلامعــات مــن مديريــن 
ووكالء وأعضــاء هيئــة تدريــس وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة للجميــع بتزويــد 
«أمانــة اللجنــة املؤقتــة القائمــة بأعمــال مجلــس التعليــم العالــي» مبــا يرونــه مــن 

مرئيــات ودراســتها مــن خــالل عقــد عــدد مــن ورش العمــل.
علــى  احملافظــة  علــى  احلــرص  مت  اجلامعــات  نظــام  مــواد  صياغــة  وعنــد 
املكتســبات اإليجابية التي تضمنها «نظام مجلس التعليم العالي واجلامعات»، 
املنضبطــة  االســتقاللية  اجلديــد  النظــام  يحقــق  أن  علــى  احلــرص  مت  كمــا 
للجامعــات، كمــا مت التأكيــد علــى أهميــة وجــود مرجعيــة عليــا للجامعــات ذات 

ج



صالحيــات مناســبة حتــل محــل «مجلــس التعليــم العالــي» أطلــق عليهــا «مجلــس 
شــؤون اجلامعــات»، وقــد شــارك مــع الــوزارة واجلامعــات يف إعــداد النظــام كًلٌ مــن 
«مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة» و«هيئــة اخلبــراء» و«مجلــس الشــورى» 
وعــدد مــن األجهــزة احلكوميــة األخــرى، ويف تاريــخ ١٤٤١/٣/٢هـــ تــوج املرســوم 
١٤٤١/٣/١هـــ  وتاريــخ  رقــم (١٨٣)  الــوزراء  مجلــس  قــرار  الكــرمي (م/٢٧)  امللكــي 

باملوافقــة علــى «نظــام اجلامعــات».
وبصــدور هــذا النظــام، انطلقــت مرحلــة جديــدة لتطويــر اجلامعــات يف الوقــت 
الــذي تنطلــق فيــه اململكــة إلــى املســتقبل برؤيــة طموحــة تهــدف إلــى توفيــر تعليــم 
جامعي يسهم يف دفع عجلة االقتصاد والتنمية ويضخ لسوق العمل مخرجات 
ذات جــودة عاليــة مــن خــالل تعزيــز احلوكمــة يف اجلامعــات الســعودية، حيــث 
يأتــي إنشــاء مجلــس أمنــاء يف كل جامعــة كأول إجــراءات احلوكمــة املســتهدفة 

أســوًة مبــا هــو معمــول بــه يف اجلامعــات العامليــة الرائــدة.
كمــا ســيحقق «نظــام اجلامعــات» االســتقاللية املنضبطــة للجامعــات وفــق 
السياســة العامــة التــي تقرهــا الدولــة، حيــث ســيعزز ذلــك مــن قيمــة اجلامعــة 
التنافســية محليــًا وإقليميــًا وعامليــًا، كمــا ســيمكنها ذلــك مــن بنــاء لوائحهــا وفــق 

السياســات العامــة التــي يقرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات.
كما يقدم «نظام اجلامعات» العديد من املكتســبات للجامعات أهمها تفعيل 
اســتثمار مواردهــا الذاتيــة وإيجــاد مصــادر متويــل جديــدة، ممــا يحــد مــن نســبة 
اعتمادهــا علــى ميزانيــة الدولــة، وذلــك مــن خــالل برامــج األوقــاف، والســماح 
للجامعــات بتأســيس الشــركات االســتثمارية، كمــا ميكنهــا مــن إقــرار تخصصاتهــا 
واجلــدارة،  الكفــاءة  مــن  أســٍس  علــى  قياداتهــا  واختيــار  األكادمييــة،  وبرامجهــا 
ويعــزز االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية مــن خــالل حتويــل منســوبيها إلــى 
نظــام العمــل، إضافــة إلــى إعــادة هيكلــة عــدد كبيــر مــن األقســام والتخصصــات 
لتصبــح متناغمــة مــع متطلبــات التنميــة الوطنيــة الشــاملة واحتياجــات ســوق 
العمل وربط ذلك بقضايا اجلودة والنوعية واملعيارية؛ من أجل ضبط عمليات 
التطويــر وجتويدهــا وقيــاس املســتوى املتوقــع لــألداء الــذي يجــب أن تلتــزم بــه 

د



اجلامعــات لكــي حتقــق مســتوًى عاليــًا مــن اجلــودة والتميــز، ممــا ســيترتب عليــه 
خفــض التكاليــف التشــغيلية للجامعــات علــى املــدى الطويــل.

كل التقدير والعـــــرفان ملقام ســيدي خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن 
ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  عهــده  وولــي  عبدالعزيــز، 
- حفظهمــا اهللا - علــى دعمهمــا املســتمر لقطــاع التعليــم اجلامعــي، كمــا أتقــدم 
بوافــر الشــكر والتقديــر ملعالــي وزيــر التعليــم رئيــس مجلــس شــؤون اجلامعــات 
الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ والــذي أســهم بتوجيهاتــه الســديدة يف بنــاء 

«نظــام اجلامعــات» مبــا يحقــق للجامعــات االســتقاللية املنضبطــة املنشــودة.
ختامــًا، ال أنســى أن ُأشــير إلــى أن هــذا العمــل البشــري ال يخلــو مــن النقــص أو 
اخلطــأ غيــر املقصــود، لذلــك نشــكر كل مــن زودنــا مبالحظاتــه ومقترحاتــه حــول 

نظــام اجلامعــات، متمنيــًا للجميــع دوام التوفيــق والســداد.                    
                                                  
                                                  

                                                           األمني العام
                                                    ملجلس شؤون اجلامعات                                        

                                             د. محمد بن عبدالعزيز الصالح
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                                                                        الرقم: (م/٢٧)
                                                                  التاريخ: ١٤٤١/٣/٢ هـ

بعون اهللا تعالـــــــى
       نحن سلمــــــــــــــان بن عبدالعزيز آل سعود
       مـلــك املـمـلكــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة السعوديـــــــــــــة

بنــاًء علــى املــادة (الســبعني) مــن النظــام األساســي للحكــم، الصــادر باألمــر امللكــي 
رقــم(أ/٩٠) بتاريــخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبنــاًء علــى املــادة (العشــرين) مــن نظــام مجلــس الــوزراء، الصــادر باألمــر امللكــي رقــم 
(أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناًء على املادتني (الســابعة عشــرة) و(الثامنة عشــرة) من نظام مجلس الشــورى، 
الصادر باألمر امللكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعــد االطــالع علــى قــراري مجلــس الشــورى رقــم (٦١/٢٣٩) بتاريــخ ١٤٤٠/٢/٢٨هـــ، 
ورقــم (٥٦/٢٢٤) بتاريــخ ١٤٤١/١/١٩ه.

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/١هـ. 
رسمنا مبا هو آت:

أوًال: املوافقة على نظام اجلامعات، بالصيغة املرافقة.
ثانيــًا: ميــارس مجلــس شــؤون اجلامعــات مهماتــه واختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف 

النظــام مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية.
ثالثــًا: يحــدد مجلــس شــؤون اجلامعات(ثــالث) جامعــات - مرحلــة أولــى - علــى األكثــر 
لُيطبــق عليهــا النظــام بعــد نفــاذه، ومــن ثــم ُيطبــق علــى اجلامعــات األخــرى تدريجيــًا 
بأمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس شــؤون اجلامعــات، 
ويرفــع املجلــس إلــى املقــام الســامي تقريــرًا كل (ســنتني) عــن نتائــج تطبيــق النظــام، 
ومــا يتضمنــه مــن إيجابيــات أو صعوبــات، أو غيرهــا إن وجــدت. علــى أن يســتمر تطبيــق 
العالــي  التعليــم  مجلــس  نظــام  فيهــا  مبــا   - حاليــًا  بهــا  املعمــول  واللوائــح  األنظمــة 
واجلامعــات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/٨) بتاريــخ ١٤١٤/٦/٤هـــ - علــى اجلامعــات 

غيــر املشــمولة بتطبيــق النظــام إلــى حــني شــمولها بــه.

١



رابعــًا: ميــارس مجلــس شــؤون اجلامعــات صالحيــات مجلــس التعليــم العالي(امللغــى) 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  واجلامعــات  العالــي  التعليــم  مجلــس  نظــام  يف  الــواردة 
رقــم(م/٨) بتاريــخ ٦/٤/ ١٤١٤هـــ، علــى اجلامعــات التــي ستســتمر يف تطبيــق ذلــك 

النظــام.
خامســًا: ُمتنــح اجلامعــات - التــي ســيطبق عليهــا النظــام ابتــداًء وفقــًا ملــا ورد يف 
البنــد (ثالثــًا) مــن هــذا املرســوم - مــدًة انتقاليــًة (ســنة) مــن تاريــخ نفــاذ النظــام، 
بحيــث يســتمر خاللهــا العمــل باللوائــح اجلامعيــة احلاليــة إلــى أن ُيصــدر مجلــس 
شــؤون اجلامعــات اللوائــح املاليــة واإلداريــة واألكادمييــة للجامعــات، لتتوافــق مــع 
أحــكام النظــام، ومبــا ال يخــل بســلطة مجالــس األمنــاء يف اإلشــراف علــى اجلامعــات، 
وملجلــس شــؤون اجلامعــات زيــادة املــدة االنتقاليــة لتلــك اجلامعــات أو بعضهــا علــى 
أال يتجــاوز التمديد(ثــالث) ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء املــدة االنتقاليــة احملــددة بــــــ 

(ســنة).
ورد  ملــا  وفقــًا  النظــام  عليهــا  ســيطبق  التــي  اجلامعــات -  موظفــو  يســتمر  سادســًا: 
يف البنــد (ثالثــًا) مــن هــذا املرســوم - مبــن فيهــم أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف 
حكمهــم، واإلداريــون، والفنيــون، الذيــن هــم علــى رأس العمــل وقــت نفــاذ النظــام، 
علــى أنظمتهــم الوظيفيــة التــي يخضعــون لهــا، ويقتــرح مجلــس شــؤون اجلامعــات 
اخليــارات والترتيبــات الالزمــة ملعاملتهــم، مبــا فيهــا حتويلهــم إلــى نظــام العمــل، ومبــا 

ال يؤثــر علــى حقوقهــم املاليــة املكتســبة، ويرفــع بذلــك إلكمــال الــالزم يف شــأنه.
ســابعًا: علــى ســمو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء األجهــزة املعنيــة 

ــه - تنفيــذ مرســومنا هــذا. املســتقلة - كَلٌ فيمــا يُخصُّ

                                            سلمــــــان بن عبدالعزيز آل سعود
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قرار مجلس الوزراء رقم )١٨٣ ( وتاريخ ١/٣/١٤٤١ هـ

إن مجلس الوزراء 
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ٦٣١٧  وتاريخ ١٤٤١/١/٣٠هـ، 
املشــتملة علــى خطــاب وزارة التعليــم رقــم ٢٤٧٢٣ وتاريــخ ١٤٤٠/٢/١٣هـــ، يف شــأن مشــروع 

نظــام اجلامعات.                                            
وبعد االطالع على مشروع النظام املشار إليه.

وبعد االطالع على نظام مجلس التعليم العالي واجلامعات، الصادر باملرسوم امللكي 
رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ.

وبعد االطالع على نظام الهيئة العامة لألوقاف، الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/١١) 
وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٦هـ.

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٩) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٢هـ.
وبعد االطالع على احملاضر رقم (١٣١٨) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠هـ، ورقم (١٢٨٧) وتاريخ 
١٤٣٩/٩/٢٢هـــ، ورقــم (١٣٩٢) وتاريــخ ١٤٤٠/٧/٢٩هـــ، ورقــم (٢٢٠٥) وتاريــخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـــ، 
ورقــم (٢٠٢) وتاريــخ ١٤٤١/٢/١٧هـــ،  واملذكــرات رقــم (٥٠٣) وتاريــخ ١٤٣٩/٤/٢٨هـــ، ورقــم 
(١٦٢٠) وتاريــخ ١٤٣٩/١٢/١٦هـــ، ورقــم (٩) وتاريــخ ١٤٤١/١/٩هـــ، املعــدة يف هيئــة اخلبــراء 

مبجلــس الــوزراء.
وبعــد االطــالع علــى التوصيتــني رقــم (٣٧-٣٩/٥٨/د) وتاريــخ ١٤٣٩/١١/٤هـــ، ورقــم 
وتاريخ١٤٤١/٢/٢٢هـــ،  رقــم (٤١/٢١/م)  واحملضــر  ١٤٤١/١/٦هـــ،  وتاريــخ  (١١-٤١/١/د) 

املعــدة يف مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.
١٤٤٠/٢/٢٨هـــ،  وتاريــخ   (٦١/٢٣٩) رقــم  الشــورى  مجلــس  قــراري  يف  النظــر  وبعــد 

١٤٤١/١/١٩هـــ. وتاريــخ   (٥٦/٢٢٤) ورقــم 
وبعــد االطــالع علــى توصيــة اللجنــة العامــة ملجلــس الــوزراء رقــم (١٤١٥) وتاريــخ 

١٤٤١/٣/١هـــ.
يقرر ما يلي:

أوًال: املوافقة على نظام اجلامعات، بالصيغة املرافقة.
ثانيــًا: ميــارس مجلــس شــؤون اجلامعــات مهماتــه واختصاصاتــه املنصــوص عليهــا يف 

النظــام مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية.
ثالثــًا: يحــدد مجلــس شــؤون اجلامعــات (ثــالث) جامعــات - مرحلــة أولــى- علــى األكثــر 
لُيطبــق عليهــا النظــام بعــد نفــاذه، ومــن ثــم ُيطبــق علــى اجلامعــات األخــرى تدريجيــًا 
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بأمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس شــؤون اجلامعــات، ويرفــع 
املجلــس إلــى املقــام الســامي تقريــرًا كل (ســنتني) عــن نتائــج تطبيــق النظــام، ومــا يتضمنــه 
مــن إيجابيــات أو صعوبــات، أو غيرهــا إن وجــدت. علــى أن يســتمر تطبيــق األنظمــة واللوائــح 
الصــادر  واجلامعــات  العالــي  التعليــم  مجلــس  نظــام   - فيهــا  مبــا   - ــا  حالّيً بهــا  املعمــول 
باملرســوم امللكــي رقــم (م/٨) وتاريــخ ١٤١٤/٦/٤هـــ، علــى اجلامعــات غيــر املشــمولة بتطبيــق 

النظــام إلــى حــني شــمولها بــه. 
العالــي (امللغــى)  التعليــم  مجلــس  صالحيــات  اجلامعــات  شــؤون  مجلــس  ميــارس  رابعــًا: 
الــواردة يف نظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/٨) 

وتاريــخ ١٤١٤/٦/٤ه، علــى اجلامعــات التــي ستســتمر يف تطبيــق ذلــك النظــام.
خامســًا: ُمتنــح اجلامعــات - التــي ســيطبق عليهــا النظــام ابتــداًء وفقــًا ملــا ورد يف البنــد 
(ثالثــًا) مــن هــذا القــرار - مــدًة انتقاليــًة (ســنة) مــن تاريــخ نفــاذ النظــام، بحيــث يســتمر 
اجلامعــات  شــؤون  مجلــس  ُيصــدر  أن  إلــى  احلاليــة  اجلامعيــة  باللوائــح  العمــل  خاللهــا 
اللوائــح املاليــة واإلداريــة واألكادمييــة للجامعــات؛ لتتوافــق مــع أحــكام النظــام، ومبــا ال 
يخــّل بســلطة مجالــس األمنــاء يف اإلشــراف علــى اجلامعــات، وملجلــس شــؤون اجلامعــات 
زيــادة املــدة االنتقاليــة لتلــك اجلامعــات أو بعضهــا علــىأال يتجــاوز التمديــد (ثالث) ســنوات 

مــن تاريــخ انتهــاء املــدة االنتقاليــة احملــددة بـ(ســنة).
سادســًا: يســتمر موظفــو اجلامعــات -التــي ســيطبق عليهــا النظــام وفقــًا ملــا ورد يف البنــد 
(ثالثــًا) مــن هــذا القــرار- مبــن فيهــم أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم، واإلداريــون، 
الوظيفيــة  أنظمتهــم  علــى  النظــام،  نفــاذ  وقــت  العمــل  رأس  علــى  هــم  الذيــن  والفنيــون، 
التــي يخضعــون لهــا، ويقتــرح مجلــس شــؤون اجلامعــات اخليــارات والترتيبــات الالزمــة 
حتويلهــم إلــى نظــام العمــل، ومبــا ال يؤثــر علــى حقوقهــم املاليــة  ملعاملتهــم، مبــا فيهــا 

املكتســبة، ويرفــع بذلــك إلكمــال الــالزم يف شــأنه. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعًا: يحدد مجلس شؤون اجلامعات باالتفاق مع وزارة املالية، أوجه الصرف من اإلعانة 
التي تقدم للجامعات التي سيطبق عليها النظام اجلديد.

ثامنًا: تلتزم اجلامعات مبا يخصص لها ضمن أسقف امليزانية احملددة لها.
تاســعًا: ينتهــي عمــل اللجنــة (املؤقتــة) -املشــكلة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (٤٠٩) وتاريــخ 
١٤٣٦/٩/١٢هـــ- مــن تاريــخ مباشــرة مجلــس شــؤون اجلامعــات ملهماتــه وفقــًا ملــا ورد يف البنــد 

(ثانيــًا) مــن هــذا القــرار.
رئيس مجلس الوزراء

٤



نظام الجامعات 

الفصل ا�ول: التعريفات وا�هداف

المادة ا�ولى: التعريفات

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة - أينمــا وردت يف هــذا النظــام -  املعانــي 
املبينــة أمــام كل منهــا:

النظام: نظام اجلامعات.
ــات: الســلطة املختصــة بتنظيــم شــؤون اجلامعــات  ــؤون الجامع ــس ش مجل

ورســم سياســاتها ووضــع اللوائــح املنظمــة لهــا، وفــق أحــكام النظــام.
مجلــس ا!منــاء: الســلطة املختصــة بحوكمــة اجلامعــة، والرقابــة علــى أدائهــا 

ــا، وفــق أحــكام النظــام. ــا ومالّيً ــا وإدارّيً أكادميّيً
مجلــس الجامعــة: الســلطة املختصــة بتصريــف الشــؤون العلميــة والتعليميــة 
واإلداريــة واملاليــة يف اجلامعــة، وتنفيــذ السياســة العامــة لهــا، وفــق أحــكام النظــام.

المجلس العلمي: الســلطة املختصة بالشــؤون العلمية والبحثية والدراســات 
والنشــر يف اجلامعة، وفق أحكام النظام.

الكليــة: منشــأة علميــة مكونــة مــن مجموعــة مــن األقســام العلميــة تنتمــي إلــى 
مجــال علمــي عــام.

مجلــس الكليــة: الســلطة املختصــة بتصريــف الشــؤون األكادمييــة يف الكليــة، 
وفقــًا ألحــكام النظــام.

ا. القسم العلمي: وحدة أكادميية متثل تخصصًا علميًا عاّمً
مجلس القســم: الســلطة املختصة بالشـــــــــؤون األكادميية فـــــــــي القســم العلمي.

واألســاتذة  املشــاركون  واألســاتذة  األســاتذة  التدريــس:  هيئــة  أعضــاء 
واملعيــدون. احملاضــرون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  حكــم  يف  ويعــد  املســاعدون، 

٥
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نظــام اجلامعــات



المادة الثانية: ا�هداف

يهــدف النظــام إلــى تنظيــم شــؤون التعليــم العالــي ويعمــل علــى تعزيــز مكانتــه 
العلميــة والبحثيــة واملجتمعيــة علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدولــي.

المادة الثالثة

ــا  مالّيً مســتقلة  اعتباريــة  شــخصية  ذات  عامــة  أكادمييــة  مؤسســة  اجلامعــة 
ــا، تســهم يف تنفيــذ السياســة التعليميــة للدولــة وفــق أحــكام النظــام، وال  وإدارّيً

تهــدف إلــى الربــح.

المادة الرابعة

١- يكــون إنشــاء اجلامعــات وفروعهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى توصيــة 
مجلــس شــؤون اجلامعــات.

ومراكــز،  ومعاهــد،  علميــة،  وأقســام  وعمــادات،  كليــات،  مــن:  اجلامعــة  تتكــون   -٢
جامعيــة.   ومستشــفيات  اجلامعــي،  املســتوى  دون  تعليميــة  ووحــدات 

المادة الخامسة

يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون اجلامعة:
- مجلس األمناء
- مجلس اجلامعة
- رئيس اجلامعة

٦
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 الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

المادة السادسة

ينشأ مجلس يسمى « مجلس شؤون اجلامعات» ويتكون من اآلتي:
١ - وزير التعليم                                                   رئيســـًا
٢ - نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار                        عضوًا
٣ - نائب وزير املالية                                                     عضوًا
٤ - نائب وزير اخلدمة املدنية                                              عضوًا

٥ - نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية                               عضوًا   
٦ - نائب وزير االقتصاد والتخطيط                                        عضوًا

٧ - رئيس هيئة تقومي التعليم والتدريب                                               عضوًا   
٨ - خمسة من رؤساء اجلــامعات                                                         أعضاء

     أحدهم مـن رؤسـاء اجلامعـات األهليـة                
اثنان من ذوي اخلبرة واالختصاص                                                   عضوين
ويرشح وزير التعليم األعضاء الوارد ذكرهم يف الفقرتني (٨، ٩)، ويصدر تعيينهم 

بأمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ملــدة ثــالث ســنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

المادة السابعة

مــع مراعــاة االختصاصــات األخــرى املســندة إليــه مبوجــب النظــام، يتولــى 
اآلتيــة: االختصاصــات  اجلامعــات  شــؤون  مجلــس 

١- إقرار السياسات واالستراتيجيات للتعليم اجلامعي.
اجلامعــات  وفــروع  األهليــة  والكليــات  للجامعــات  التنظيميــة  اللوائــح  إقــرار   -٢

عليهــا. والرقابــة  األجنبيــة 
٣- إقرار اللوائح املالية، واإلدارية، واألكادميية للجامعات. 

٤- إقرار اللوائح املنظمة لالستثمار واإليرادات الذاتية للجامعة.
٥- إقــرار اللوائــح املنظمــة لقبــول التبرعــات والهبــات والوصايــا وآليــة اإلنفــاق 

منهــا.

٧
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٦- إقــرار اللوائــح املنظمــة إلدارة األوقــاف يف اجلامعــات بالتنســيق مــع الهيئــة 
العامــة لألوقــاف.

ومراكــز  البحثيــة  والكراســي  العلميــة  للجمعيــات  املنظمــة  اللوائــح  إقــرار   -٧
اجلامعــات. يف  األعمــال  وريــادة  واالبتــكار  البحــث 

٨- إقــرار الالئحــة اخلاصــة بإنشــاء املتاحــف العلميــة يف اجلامعــات بالتنســيق 
مــع اجلهــات ذات االختصــاص.

٩- إقرار الالئحة املنظمة لصناديق الطلبة يف اجلامعات.
ا. ا ومالّيً ا وإدارّيً ١٠- حوكمة وتقومي أداء اجلامعات أكادميّيً

١١- إقرار قواعد ترشيح رؤساء اجلامعات.
وفــروع  األهليــة  والكليــات  وفروعهــا  اجلامعــات  إنشــاء  علــى  باملوافقــة  التوصيــة   -١٢
اجلامعــات األجنبيــة وإلغائهــا ودمجهــا ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء للموافقــة عليهــا.
١٣- اعتمــاد إنشــاء الكليــات والعمــادات واملعاهــد واملراكــز واألقســام العلميــة أو 

دمجهــا، أو إلغائهــا، أو تعديــل أســمائها. 
١٤- حتديد املكافآت واملزايا لرئيس مجلس األمناء ونائبه وأعضائه.

١٥- حتديد الراتب واملزايا لرئيس اجلامعة.
١٦- حتديد املكافآت واملزايا لرئيس مجلس اجلامعة وأعضائه.

١٧- حتديــد املكافــآت واملزايــا لنــواب رئيــس اجلامعــة والعمــداء ووكالئهــم ورؤســاء 
األقســام العلميــة وأعضــاء املجالــس العلميــة وأمنائهــا.

١٨- حتــديـــد املكافـــآت واملزايــــا ألمـــني عــام مجلس شؤون اجلامعات.
١٩- التوصية باملوافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم 

بني اجلامعات واملؤسسات األجنبية.
٢٠- حتديــد البرامــج والــدورات التــي يجــوز للجامعــة وضــع مقابــل مالــي عليهــا، 

وحتديــد القواعــد العامــة للمقابــل املالــي.
٢١- اعتمــاد التقريــر الســنوي املتعلــق بنشــاطات اجلامعــة وإجنازاتهــا، ورفعــه 

إلــى مجلــس الــوزراء.
٢٢- الرقابة على أداء مجالس األمناء والتحقق من سالمة قراراتها.

األمنــاء  مجلســي  بــني  االختصــاص  يف  تنــازع  مــن  يطــرأ  فيمــا  الفصــل   -٢٣
اجلامعــة. ومجلــس 

٢٤- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
٨
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وفــق  األمنــاء  مجالــس  مــن  ألي  صالحياتــه  بعــض  تفويــض  وللمجلــس 
الضوابــط التــي يقرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات. ولــه تكويــن جلــان دائمــة أو 

مؤقتــة مــن أعضائــه أو مــن غيرهــم لدراســة مــا يكّلفهــا بــه. 

المادة الثامنة

يعقد مجلس شــؤون اجلامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشــهر يف العام على 
األقل بناًء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، وال يصح انعقاد االجتماع إال 
إذا حضــره ثلثــا األعضــاء علــى األقــل، يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه. وتصــدر 
التســاوي  وعنــد  األقــل،  علــى  احلاضريــن  األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  القــرارات 

يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.
ولرئيــس املجلــس دعــوة مــن يــراه للحضــور عنــد مناقشــة أي مــن املوضوعــات 

التــي تتطلــب ذلــك دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.

المادة التاسعة

١- يكون ملجلس شــؤون اجلامعات أمني عام يتم تكليفه بأمٍر من رئيس مجلس 
الوزراء بناًء على ترشــيح رئيس مجلس شــؤون اجلامعات.

٢- ُتخّصــص ميزانيــة برنامــج تشــغيلي ألمانــة مجلــس شــؤون اجلامعــات وتعتمــد 
ضمــن ميزانيــة وزارة التعليم.

المادة العاشرة

تختص األمانة العامة ملجلس شؤون اجلامعات بالقيام مبا يأتي:  
١- مســاندة املجلــس يف أعمالــه ومســؤولياته، وإعــداد دراســاته، وتوفيــر البيانــات 

واملعلومــات الالزمــة التخــاذ قراراتــه ومتابعــة تنفيذهــا.
٢- التحضير الجتماعات املجلس واللجان املنبثقة منه.

٣- إعداد جداول أعمال اجتماعات املجلس وإبالغها لألعضاء.
٤- تبليغ قرارات املجلس للجهات املعنية ومتابعتها

٥- التنسيق مــــع اجلهــات احلكــــومية األخـــــرى فيمــــا يتعلق بأعمال املجلس.
٦- القيام باألعمال اإلدارية واملالية للمجلس.

٩
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



الفصل الثالث: مجالس ا�مناء

المادة الحادية عشرة

يكــون لــكل جامعــة مجلــس أمنــاء يكلــف رئيســه ونائبــه وأعضــاؤه - فيمــا عــدا 
رئيــس  ترشــيح  علــى  -بنــاًء  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مــن  بأمــر  اجلامعــة-  رئيــس 
مجلــس شــؤون اجلامعــات- ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، ويكــون 
فيمــا  اجلامعــات  شــؤون  مجلــس  رئيــس  أمــام  مســؤوًال  األمنــاء  مجلــس  رئيــس 

يختــص بــه مجلــس األمنــاء طبقــًا للنظــام.

المادة الثانية عشرة

يتكون مجلس أمناء اجلامعة من اآلتي:
١- أربعــة أعضــاء مــن ذوي اخلبــرة والكفايــة واالختصــاص ممــن عملــوا يف مجــال 

التعليــم اجلامعــي.
٢- ثالثــة أعضــاء مــن القطــاع اخلــاص مــن ذوي اخلبــرة والكفايــة واالختصــاص 

يف املجــال املالــي واالســتثماري والنظامــي.
٣- رئيــس اجلامعــة.

٤- ثالثــــة مــــــــن أعضـــــــــاء هيئــــة التدريس فــــــي اجلامـعــــة يرشــحهم مجلس 
اجلامعة.

ويكــون رئيــس املجلــس ونائبــه مــن الــوارد ذكرهــم يف الفقرتــني (١) و (٢) مــن هــذه املــادة.

المادة الثالثة عشرة 

يتولــى مجلــس أمنــاء اجلامعــة - وفقــًا ألحــكام النظــام ومــا يصــدره مجلــس 
شــؤون اجلامعــات مــن لوائــح وقواعــد- املهمــات اآلتيــة:

١- إقــرار رؤيــة اجلامعــة ورســالتها وأهدافهــا، ورســم سياســاتها األكادمييــة واملاليــة 
واإلداريــة.

٢- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.

١٠
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



٣- حوكمة اجلامعة، والتأكد من حتقق رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها.
٤- إقرار القواعد التنفيذية للوائح املالية واإلدارية للجامعة.

٥- ترشيح رئيس اجلامعة.
٦- املوافقة على تكليف نواب رئيس اجلامعة.

واملراكــز،  واملعاهــد،  والعمــادات،  الكليــات،  إنشــاء  علــى  باملوافقــة  التوصيــة   -٧
أســمائها. تعديــل  أو  إلغائهــا،  أو  دمجهــا،  أو  العلميــة  واألقســام 

٨- إقــرار القواعــد املنظمــة لتعيــني عمــداء الكليــات، والعمادات، واملعاهد، واملراكز، 
ورؤســاء األقسام العلمية.

والتأليــف،  واالبتــكار،  العلمــي،  البحــث  لدعــم  املنظمــة  القواعــد  إقــرار   -٩
والنشــر. والترجمــة، 

واألكادمييــة  االستشــارية  اخلدمــات  لتقــدمي  املنظمــة  القواعــد  إقــرار   -١٠
املدنــي. املجتمــع  ومؤسســات  واخلــاص  العــام  للقطاعــني 

١١- إقرار امليزانية السنوية للجامعة.
١٢- املوافقة على تأسيس الشركات أو املشاركة يف تأسيسها أو دخول اجلامعة فيها 

شــريًكا أو مســاهًما وذلك وفًقا لإلجراءات النظامية.
١٣- تعيني مراجع خارجي (أو أكثر) حلسابات اجلامعة.

١٤- اعتماد احلسـاب اخلتامــي للجامعة، ورفعـــــــه إلى مجلس شؤون اجلامعات.
١٥- إقرار أسماء الدرجات العلمية.
١٦- منح درجة الدكتوراه الفخرية.

١٧- تشــكيل املجلــس االستشــاري الدولــي للجامعــة وحتديــد اختصاصاتــه ووضــع 
قواعــد عمله.

شــؤون  مجلــس  إلـــــى  ورفعــــه  للجامعــــــة  السنــــــوي  التقــريــــر  مراجعـــــة   -١٨
اجلامعــات. 

١٩- دراسة ما يحيله إليـه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضـــو من أعضائه. 
وللمجلــس تفويــض بعــض مــن صالحياتــه إلــى رئيــس املجلــس أو املجالــس 
األخــرى يف اجلامعــة، ولــه كذلــك تكويــن جلــان دائمــة أو مؤقتــة مــن أعضائــه أو 

مــن غيرهــم؛ لدراســة مــا يكلفهــا بــه.

١١
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



المادة الرابعة عشرة

يجتمــع مجلــس أمنــاء اجلامعــة مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل يف العــام 
الدراســي، وللرئيــس أن يدعــو املجلــس لالجتمــاع إذا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك، وال 
تصــح اجتماعــات املجلــس إال بحضــور ثلثــي أعضائــه علــى األقــل، علــى أن يكــون 
مــن بينهــم رئيــس املجلــس أو نائبــه، وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة أصــوات األعضــاء 
علــى األقــل، وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع، 
وتكــون قراراتــه نافــذة بعــد خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع الــذي 

صــدرت فيــه.

المادة الخامسة عشرة

١- يختــار مجلــس األمنــاء مــن يــراه مــن منســوبي اجلامعــة ليتولــى أمانــة املجلــس 
بالتنســيق مــع رئيــس اجلامعــة.

٢- إذا شــغر منصــب رئيــس مجلــس األمنــاء أو نائبــه أو أي عضــو فيــه فيعــني بديــل 
لــه للمــدة الباقيــة وفقــًا إلجــراءات تعيينــه.

الفصل الرابع: مجلس الجامعة

المادة السادسة عشرة

رئيــس  برئاســة   « اجلامعــة  مجلــس   » يســمى  مجلــس،  جامعــة  لــكل  يكــون 
اآلتــي: النحــو  علــى  فيــه  العضويــة  وتكــون  اجلامعــة 

١- نواب رئيس اجلامعة.
٢- عمداء الكليات والعمادات واملعاهد يف اجلامعة.

بالتعليــم  واالهتمــام  والكفايــة،  اخلبــرة  ذوي  مــن  األكثــر  علــى  أعضــاء  أربعــة   -٣
اجلامعــي، يصــدر بتعيينهــم قــرار مــن مجلــس األمنــاء - بنــاًء علــى ترشــيح مــن 

رئيــس اجلامعــة- ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

١٢
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



المادة السابعة عشرة

يختــص مجلــس اجلامعــة بتصريــف الشــؤون األكادمييــة واإلداريــة واملاليــة، 
وتنفيــذ السياســة العامــة للجامعــة وفقــًا ألحــكام النظــام ومــا يصــدره مجلــس 
شــؤون اجلامعــات ومجلــس األمنــاء مــن لوائــح وقواعــد، ولــه علــى وجــه اخلصــوص 

مــا يأتــي:
١- اقتــراح رؤيــة اجلامعــة ورســالتها وأهدافهــا، ورســم سياســاتها األكادمييــة واملاليــة 

واإلدارية.
٢- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.

٣- اقتراح القواعد التنفيذية للوائح املالية واإلدارية للجامعة.
٤- إقرار القواعد التنفيذية للوائح األكادميية للجامعة.

يف  املختلفــة  املجالــس  يف  الصالحيــات  لتفويــض  املنظمــة  القواعــد  وضــع   -٥
اجلامعــة.

٦- تعيني أعضاء هيئة التدريس.
خــالل  مــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  خدمــات  مــن  االســتفادة  علــى  املوافقــة   -٧
اإلعــارة أو التكليــف أو التعاقــد معهــم للقطاعــني العــام واخلــاص ومؤسســات 

املدنــي. املجتمــع 
٨- اقتــراح إنشــاء الكليــات، والعمــادات، واملعاهــد، واملراكــز، واألقســام العلميــة أو 

دمجهــا، أو إلغائهــا، أو تعديــل أســمائها.
٩- اقتراح أسماء الدرجات العلمية.

١٠- إقرار البرامج واخلطط الدراسية للدرجات العلمية التي متنحها اجلامعة.
١١- إقرار القواعد اخلاصة بإصدار الدوريات العلمية.

١٢- اعتماد خطة التدريب واالبتعاث.
١٣- حتديــد تفصيــالت التقــومي األكادميــي وفقــًا لإلطــار العــام لبدايــة الدراســة 

ونهايتهــا.
١٤- اعتمــاد سياســة القبــول وحتديــد أعــداد الطــالب الذيــن ميكــن قبولهــم يف كل 

عــام دراســي.
١٥- وضــع املقابــل املالــي للبرامــج الدراســية والدبلومــات والــدورات، مبــا يف ذلــك 

اخلدمــات املرتبطــة واملســاندة جلميــع البرامــج.

١٣
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



١٦- إقرار خطط األنشطة الطالبية.
١٧- إقرار خطة اجلامعة للمسؤولية االجتماعية.

١٨- منح الدرجات العلمية للخريجني.
١٩- اقتراح منح درجة الدكتوراه الفخرية.

٢٠- املوافقــة علــى اتفاقيــات التعــاون العلمــي والفنــي ومذكــرات التفاهــم بــني 
احملليــة. واملؤسســات  اجلامعــة 

٢١- اقتــراح اتفاقيــات التعــاون العلمــي والفنــي ومذكــرات التفاهــم بــني اجلامعــة 
واملؤسســات األجنبيــة.

ــة وحتديــد  ــاري الدولـــــــــي للجـــــامعـــ ــتراح تشــكيل املجلــس االستشــــ ٢٢- اقـــ
اختصاصاتــه.

اجلامعــة  يف  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  االستشــاري  املجلــس  تشــكيل  إقــرار   -٢٣
عملــه. وقواعــد  واختصاصاتــه 

٢٤- إقــرار تشــكيل املجلــس االستشــاري للطلبــة وحتديــد اختصاصاتــه ووضــع 
قواعــد عملــه. 

٢٥- اقتراح امليزانية السنوية للجامعة.
٢٦- اقتــراح القواعــد املنظمــة لالســتثمار واإليــرادات الذاتيــة وإدارة األوقــاف يف 

اجلامعــة وفًقــا للوائــح التــي يصدرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات.
٢٧- اقتــراح تأســيس الشــركات أو املشــاركة يف تأسيســها أو دخــول اجلامعــة فيهــا 

شــريًكا أو مســاهًما وذلــك وفقــا لإلجــراءات النظاميــة.
٢٨- قبــول التبرعــات والهبــات والوصايــا واإلنفــاق منهــا وفقــًا للوائــح التــي يقرهــا 

مجلــس شــؤون اجلامعــات.
٢٩- تخصيــص جــزء مــن أراضــي اجلامعــة ألوقــاف اجلامعــة بعــد التنســيق مــع 

الهيئــة العامــة لعقــارات الدولــة وفــق األنظمــة واللوائــح ذات الصلــة.
٣٠- إنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها.

٣١- تعيني مراقب مالي أو أكثر حلسابات اجلامعة.
٣٢- مناقشة احلساب اخلتامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس األمناء. 

٣٣- مناقشة التقرير السنوي للجامعة متهيدًا لعرضه على مجلس األمناء.
٣٤- النظــر يف املوضوعــات التــي يحيلهــا إليــه رئيــس املجلــس أو التــي يقتــرح أي 

عضــو مــن أعضائــه عرضهــا عليــه.

١٤
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



وللمجلــس تفويــض بعــض صالحياتــه إلــى رئيســه أو املجالــس األخــرى يف 
اجلامعــة علــى أن يحــاط املجلــس علمــًا مبــا يتخــذ مــن قــرارات ولــه كذلــك تكويــن 
جلــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بــني أعضائــه أو مــن غيرهــم لدراســة مــا يكلفهــا بــه.

المادة الثامنة عشرة

يجتمــع مجلــس اجلامعــة بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى 
األقــل يف العــام الدراســي، وللرئيــس أن يدعــو املجلــس لالجتمــاع إذا دعــت احلاجــة 
إلــى ذلــك، أو إذا قــدم ثلــث أعضائــه علــى األقــل طلبــًا مكتوبــًا بذلــك، وال يصــح 
انعقــاد املجلــس إال إذا حضــر االجتمــاع ثلثــا أعضائــه علــى األقــل، علــى أن يكــون 
مــن بينهــم رئيــس املجلــس أو مــن ينيبــه مــن األعضــاء، وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة 
أصــوات احلاضريــن علــى األقــل، وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه 

رئيــس االجتمــاع، وتكــون قراراتــه نافــذة مــن تاريــخ اعتمادهــا منــه.

المادة التاسعة عشرة

يكــون ملجلــس اجلامعــة أمــني عــام مــن أعضــاء هيئــة التدريس يصدر بتســميته 
قــرار مــن املجلــس - بنــاًء علــى ترشــيح مــن رئيــس املجلــس- ملــدة ســنتني قابلــة 

للتجديــد مــرة واحــدة.

الفصل الخامس: المجلس العلمي

المادة العشرون

ينشــأ يف كل جامعــة مجلــس علمــي برئاســة نائــب رئيــس اجلامعــة املختــص 
بالبحــث العلمــي وعضويــة ممثــل مــن كل كليــة أو معهــد بدرجــة أســتاذ مشــارك 
علــى األقــل، ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن مجلــس اجلامعــة بنــاًء علــى ترشــيح مــن 
مجلــس الكليــة أو املعهــد وتأييــد رئيــس اجلامعــة- ويعــني جميــع األعضــاء ملــدة 

ســنتني قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك.                 
أو  األســاتذة  مــن  آخريــن  أعضــاء  تعيــني  اجلامعــة  مجلــس  مــن  بقــرار  ويجــوز 

١٥
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



األســاتذة املشــاركني علــى أال يتجــاوز عددهــم نصــف مجمــوع األعضــاء ويكــون تعيينهــم 
ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، وملجلــس اجلامعــة االســتثناء مــن ذلــك.

ويكــون للمجلــس العلمــي أمــني مــن أعضــاء هيئة التدريس باجلامعة، ويصدر 
بتعيينــه قــرار مــن رئيــس اجلامعــة - بترشــيح مــن رئيــس املجلــس العلمــي- ملــدة 

ســنتني قابلــة للتجديــد. 

المادة الحادية والعشرون

مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام النظــام ولوائحــه وقواعــده يتولــى املجلــس العلمــي 
البحــوث  وشــؤون  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  العلميــة  الشــؤون  علــى  اإلشــراف 

والدراســات والنشــر، ولــه علــى وجــه اخلصــوص مــا يأتــي:
١ - اعتماد الترقية العلمية ألعضاء هيئة التدريس.

٢- التوصية بتعيني أعضاء هيئة التدريس.
٣- املوافقــة علــى التفــرغ واالتصــال العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومشــاركتهم 

العلميــة واألكادمييــة اخلارجيــة.
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  خدمــات  مــن  االســتفادة  علــى  باملوافقــة  التوصيــة   -٤
مــن خــالل اإلعــارة أو التكليــف أو التعاقــد معهــم للقطاعــني العــام واخلــاص 

ومؤسســات املجتمــع املدنــي.
٥- املوافقة على إصدار املجالت والدوريات العلمية.

٦- التوصية بإنشاء اجلمعيات العلمية.
٧- اقتراح القواعد املنظمة لالبتعاث والتدريب.

تفويــض  قواعــد  وفــق  لرئيســه  اختصاصاتــه  بعــض  تفويــض  وللمجلــس 
األمنــاء. مجلــس  يقرهــا  التــي  الصالحيــات 

وللمجلس كذلك تكوين جلان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الثانية والعشرون

يجتمــع املجلــس العلمــي مــرة كل شــهر يف العــام الدراســي علــى األقــل بنــاًء علــى 
دعــوة مــن رئيســه أو مــن ينيبــه مــن أعضــاء املجلــس، وللرئيــس أن يدعــو املجلــس إلــى 
االجتمــاع إذا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك أو إذا قــدم إليــه ثلــث أعضائــه علــى األقــل طلبــًا 

١٦
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رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



مكتوبــًا بذلــك، أو بنــاًء علــى طلــب مــن رئيــس اجلامعــة الــذي لــه أن يطلــب إدراج 
موضــوع يــراه يف جــدول األعمــال ولــه رئاســة املجلــس إذا حضــره، وال يكــون اجتمــاع 
املجلــس صحيًحــا إال إذا حضــره ثلثــا األعضــاء علــى األقــل علــى أن يكــون مــن بينهــم 

رئيــس املجلــس أو مــن ينــوب عنــه.

المادة الثالثة والعشرون

تصــدر قــرارات املجلــس العلمــي بأغلبيــة أصــوات األعضــاء احلاضريــن علــى 
األقل، وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع، وتعد 
قراراتــه نافــذة مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن رئيــس اجلامعــة خالل (عشــرين) يومًا 
مــن تاريــخ وصولهــا إليــه، فــإن اعتــرض عليهــا رئيــس اجلامعــة، أعادهــا إلــى املجلــس 
العلمــي - مشــفوعة بوجهــة نظــره - لدراســتها مــن جديــد، فــإن بقــي املجلــس علــى 
رأيــه، فتحــال القــرارات املعتــرض عليهــا إلــى مجلــس اجلامعــة، وتنظــر يف أول جلســة 
عاديــة أو اســتثنائية، وملجلــس اجلامعــة تصديــق القــرارات أو تعديلهــا أو إلغاؤهــا، 

ــا. ويكــون قــراره يف ذلــك نهائّيً

الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد

المادة الرابعة والعشرون

يكــون مجلــس الكليــة أو املعهــد برئاســة العميــد وتكــون العضويــة فيــه علــى 
النحــو اآلتــي:

١- الوكالء، ويكون أحدهم أمينًا للمجلس.
٢- رؤساء األقسام العلمية.

ولرئيــس اجلامعــة أن يضيــف لعضويــة املجلــس ثالثــة - علــى األكثــر- مــن 

١٧
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نظــام اجلامعــات



أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة أو املعهــد، واثنــان - علــى األكثــر- مــن ذوي 
اخلبــرة والعالقــة مبجــال اختصاصــات الكليــة أو املعهــد، وذلــك بنــاًء علــى ترشــيح 

مــن مجلــس الكليــة أو املعهــد ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.
جلســاته  حلضــور  الطلبــة  مــن  يــراه  مــن  دعــوة  املعهــد  أو  الكليــة  وملجلــس 

الطالبيــة. األمــور  مناقشــة  يف  للمشــاركة 

المادة الخامسة والعشرون

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه أحــكام النظــام ومــا يصــدره مجلــس شــؤون اجلامعــات 
ومجلــس األمنــاء ومجلــس اجلامعــة مــن لوائــح وقواعــد؛ يختــص مجلــس الكليــة 
أو املعهــد بالنظــر يف األمــور العلميــة، واإلداريــة، واملاليــة، التــي تتعلــق بالكليــة أو 
املعهــد، ويجــوز لــه تفويــض بعــض اختصاصاتــه لرئيســه، وللمجلــس تكويــن جلــان 

مــن أعضائــه أو مــن غيرهــم؛ لدراســة مــا يكلفهــا بــه.

المادة السادسة والعشرون

١ - يجتمــع مجلــس الكليــة أو املعهــد بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل 
يف العــام الدراســي، وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائــه علــى األقــل 
مبــن فيهــم الرئيــس أو مــن ينيبــه مــن الــوكالء، وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة أصــوات 
األعضــاء احلاضريــن علــى األقــل وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي صــوت 

معــه رئيــس االجتمــاع.
رئيــس  مــن  اعتــراض  عليهــا  يــرد  لــم  مــا  نافــذة  املجلــس  قــرارات  تعــد   -٢
فــإن  إليــه،  وصولهــا  تاريــخ  مــن  يومــًا  عشــرين)  خــالل  اجلامعــة 
املعهــد أو  الكليــة  مجلــس  إلــى  أعادهــا  اجلامعــة  رئيــس  عليهــا  اعتــرض 

 - مشــفوعة بوجهــة نظــره - لدراســتها مــن جديــد، فــإن بقــي املجلــس علــى رأيــه 
فتحــال القــرارات املعتــرض عليهــا إلــى مجلــس اجلامعــة للبــت فيهــا يف أول 
جلســة عاديــة أو اســتثنائية وملجلــس اجلامعــة تصديــق القــرارات أو تعديلهــا أو 

الغاؤهــا، ويكــون قــراره يف ذلــك نهائيــًا.

١٨
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الفصل السابع: مجالس ا�قسام

المادة السابعة والعشرون

يكــون لــكل قســم علمــي مــن أقســام الكليــة أو املعهــد مجلــس يتألــف مــن رئيــس 
القســم رئيســًا، وعضويــة أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه. ويجــوز بقــرار مــن رئيــس 
اجلامعــة - عنــد احلاجــة - أن يضــاف إلــى عضويــة املجلــس بعــض أعضــاء هيئــة 

التدريــس مــن أقســام أخــرى. 
خلــو  أو  القســم  رئيــس  غيــاب  حالــة  يف  املجلــس  رئاســة  العميــد  ويتولــى 

. منصبــه

المادة الثامنة والعشرون

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه أحــكام النظــام ومــا يصــدره مجلس شــؤون اجلامعات 
ومجلــس األمنــاء ومجلــس اجلامعــة مــن لوائــح وقواعــد؛ يختــص مجلــس القســم 
بالنظــر يف األمــور العلميــة واملاليــة واإلداريــة التــي تتعلــق بالقســم، مبــا يف ذلــك 
التــي  العلميــة  املناهــج  تتضمنهــا  أن  يجــب  التــي  األساســية  املعاييــر  حتديــد 
تــدرس يف القســم، والتأكــد مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا دوريــًا، ولــه تفويــض بعــض 
اختصاصاتــه لرئيســه، وفــق قواعــد تفويــض الصالحيــات التــي يقرهــا مجلــس 

األمنــاء.
وملجلس القسم تشكيل جلان من أعضائه، أو من غيرهم.

المادة التاسعة والعشرون

١- يجتمــع مجلــس القســم بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر يف العــام الدراســي 
علــى األقــل، وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائــه علــى األقــل مبــن 
فيهــم الرئيــس أو مــن ينيبــه مــن األعضــاء، وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة أصــوات 
األعضــاء احلاضريــن علــى األقــل، وعنــد التســاوي يرجــح اجلانــب الــذي صــوت 

معــه رئيــس االجتمــاع.

١٩
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



٢ - تعــد قــرارات مجلــس القســم نافــذة مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن عميــد 
الكليــة أو املعهــد خــالل ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ وصولهــا إليــه، فــإن اعتــرض 
عليهــا أعادهــا إلــى مجلــس القســم -مشــفوعة بوجهــة نظــره- لدراســتها مــن 
جديــد، فــإن بقــي املجلــس علــى رأيــه، فتحــال القــرارات املعتــرض عليهــا إلــى 

مجلــس الكليــة أو املعهــد، ولــه صالحيــات البــت فيهــا.

الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه

المادة الثالثون

يكلــف رئيــس اجلامعــة بأمــر مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى توصيــة 
رئيــس مجلــس شــؤون اجلامعــات بعــد ترشــيح مجلــس األمنــاء، ويكــون التعاقــد معــه 

علــى نظــام العمــل ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد. 

المادة الحادية والثالثون

مــع مراعــاة اختصاصــات مجلــس األمنــاء ومجلــس اجلامعــة، يكــون رئيــس 
اجلامعــة مســؤوًال أمــام رئيــس مجلــس شــؤون اجلامعــات طبقــًا للنظــام، ويتولــى 
رئيس اجلامعة إدارة اجلامعة وتصريف جميع شؤونها، وله على وجه اخلصوص 

مــا يأتــي:
١- إدارة شــؤون اجلامعــة، مبــا فيهــا الشــؤون األكادمييــة واإلداريــة واملاليــة.

مجلــس  وقــرارات  اجلامعــة  ولوائــح  ولوائحــه  النظــام  تنفيــذ  علــى  اإلشــراف   -٢
اجلامعــة. يف  املجالــس  وقــرارات  األمنــاء 

٣- تقــدمي تقريــر ســنوي عــن أداء اجلامعــة إلــى مجلــس األمنــاء بعــد مناقشــته 
يف مجلــس اجلامعــة، مبــني فيــه مؤشــرات األداء، ونتائــج البحــث العلمــي يف 
اجلامعــة ومناشــط اجلامعــة يف خدمــة املجتمــع واملناشــط األخــرى، مــع بيــان 
الفــرص والعوائــق إن وجــدت ومقترحــات تذليلهــا، وأي مقتــرح آخــر لتطويــر 

اجلامعــة، وآليــة حتقيــق ذلــك.
٤- ترشيح نواب رئيس اجلامعة.

٢٠
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



٥- متثيل اجلامعة أمام القضاء واجلهات األخرى، وله تفويض غيره بذلك.
٦- تكليــف العمـــــداء ووكالئهــم، ورؤســــــــــاء األقســــــــام، ومـــــديري املــــراكز العلميــة 

والبحثية.
ولرئيــس اجلامعــة تفويــض بعــض صالحياتــه إلــى أي مــن نوابــه أو مــن يــراه 
كل يف نطــاق اختصاصــه، علــى أن يكــون التفويــض مكتوبــًا ومحــددًا مبــدة، ولــه 

تشــكيل اللجــان عنــد احلاجــة إلــى ذلــك.

المادة الثانية والثالثون

تدريــس،  هيئــة  عضــو  كان  أو  عامــة،  وظيفــة  يشــغل  اجلامعــة  رئيــس  كان  إذا 
فيحــق لــه االحتفــاظ بوظيفتــه خــالل مــدة رئاســته للجامعــة، وحتتســب تلــك 

والتقاعــد.  والترقيــة  الدوريــة  العــالوة  ألغــراض  اخلدمــة  يف  املــدة 

 المادة الثالثة والثالثون

يكــون لــكل رئيــس جامعــة نائــب أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، ويكــون 
تكليفهــم بقــرار مــن مجلــس األمنــاء بنــاء علــى ترشــيح رئيــس اجلامعــة، ويكــون 
التكليف ملدة ثالث ســنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وملجلس شــؤون اجلامعات 

االســتثناء ممــا ذكــر. 

المادة الرابعة والثالثون

يعــاون النــواب رئيــس اجلامعــة يف إدارة شــؤونها، وحتــدد اللوائــح صالحياتهــم، 
ولرئيس اجلامعة تكليف أحدهم - عند تعددهم - للقيام مبهمات رئيس اجلامعة 
عنــد غيابــه، ولرئيــس مجلــس شــؤون اجلامعــات تكليــف مــن يــراه مــن النــواب - أو 

غيرهــم - بــإدارة اجلامعــة عنــد خلــو منصــب رئيســها.

٢١
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



الفصل التاسع: العمداء ووكالؤهم

المادة الخامسة والثالثون

يكلــف عميــد الكليــة أو العمــادة أو املعهــد بقــرار مــن رئيــس اجلامعــة ويكــون 
تكليفــه ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد وفــق القواعــد التــي يقّرهــا مجلــس أمنــاء 

اجلامعــة.

المادة السادسة والثالثون

مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه أحــكام النظــام ومــا يصــدره مجلــس شــؤون اجلامعــات 
إدارة  العميــد  يتولــى  وقواعــد؛  لوائــح  مــن  اجلامعــة  ومجلــس  األمنــاء  ومجلــس 
الشــؤون العلميــة، والتعليميــة، واإلداريــة، واملاليــة، للكليــة أو املعهــد، ويقــدم يف 
نهايــة كل عــام دراســي تقريــرًا مفصــًال إلــى رئيــس اجلامعــة عــن ســير أعمــال الكليــة 

أو املعهــد.

المادة السابعة والثالثون

يكــون لــكل كليــة أو عمــادة أو معهــد وكيــل أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
يرشــحهم العميــد، ويصــدر بتكليفهــم قــرار مــن رئيــس اجلامعــة ملــدة ســنتني قابلــة 
للتجديــد، ويعــاون الوكيــل العميــد يف أعمالــه، وينــوب أقــدم الــوكالء عنــد تعددهــم 
- عــن العميــد أثنــاء غيابــه أو خلــو منصبــه، ويتولــى أحدهــم أمانــة مجلــس الكليــة 

أو املعهــد.

الفصل العاشر: رؤساء ا�قسام

المادة الثامنة والثالثون

ُيكّلــف رؤســاء األقســام يف كل كليــة بقــرار مــن رئيــس اجلامعــة بنــاء علــى ترشــيح 
مــن عمــداء الكليــات، ويكــون التكليــف ملــدة ســنتني قابلــة للتجديد.

٢٢
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



المادة التاسعة والثالثون

يكــون رئيــس القســم مســؤوًال عــن إدارة األمــور العلميــة والتعليميــة والبحثيــة 
واإلداريــة واملاليــة للقســم يف حــدود النظــام ولوائحــه ومــا يقــرره مجلــس اجلامعــة 
ومجلــس الكليــة. ويقــدم رئيــس القســم للعميــد تقريــرًا عــن أعمــال القســم يف 

نهايــة كل عــام دراســي.

الفصل الحادي عشر: االعتماد ا�كاديمي

المادة ا�ربعون

تلتــزم اجلامعــة باحلصــول علــى االعتمــاد املؤسســي مــن هيئــة تقــومي التعليــم 
والتدريــب.

المادة الحادية وا�ربعون

تعمــل اجلامعــة علــى حتقيــق االعتمــاد البرامجــي مــن هيئــة تقــومي التعليــم 
والتدريــب، أو مــن إحــدى الهيئــات الدوليــة التــي تعتمدهــا الهيئــة.

الفصل الثاني عشر: المجالس االستشارية

المادة الثانية وا�ربعون

مجلــس  مــن  بقــرار  دولــي  استشــاري  مجلــس  اجلامعــة  يف  يشــكل  أن  يجــوز 
عملــه. وقواعــد  اختصاصاتــه  األمنــاء  مجلــس  ويحــدد  األمنــاء، 

المادة الثالثة وا�ربعون 

يشــكل يف اجلامعــة بقــرار مــن مجلســها مجلــس استشــاري للطــالب برئاســة أحــد 
نــواب رئيــس اجلامعــة، ويحــدد مجلــس اجلامعــة اختصاصاتــه وقواعــد عملــه.

٢٣
الصادر بموجب المرسوم الملكي

رقم (م/٢٧)  وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ه

نظــام اجلامعــات



المادة الرابعة وا�ربعون 

هيئــة  ألعضــاء  استشــاري  مجلــس  مجلســها  مــن  بقــرار  اجلامعــة  يف  يشــكل 
اجلامعــة  مجلــس  ويحــدد  ينيبــه،  مــن  أو  اجلامعــة  رئيــس  برئاســة  التدريــس 

عملــه. وقواعــد  اختصاصاتــه 

الفصل الثالث عشر: النظام المالي للجامعة

المادة الخامسة وا�ربعون

مــن  قــرار  بإقرارهــا  ويصــدر  مســتقلة،  ســنوية  ميزانيــة  جامعــة  لــكل  يكــون 
مجلــس األمنــاء وفــق القواعــد العامــة التــي يقرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات، 

العالقــة. ذات  اجلهــات  مــع  التنســيق  بعــد 

المادة السادسة وا�ربعون

يتولــى الديــوان العــام للمحاســبة - وفــق قواعــد مراقبــة الشــركات واملؤسســات 
العامــة - إجــراء املراجعــة للحســاب اخلتامــي للجامعــة.

المادة السابعة وا�ربعون 

مــع عــدم اإلخــالل مبراقبــة اجلهــة املختصــة، يعــني مجلــس األمنــاء - بنــاًء علــى 
ــا أو أكثــر حلســابات اجلامعــة ممــن  ترشــيح مــن رئيــس اجلامعــة - مراجًعــا خارجًي
تتوافر فيهم الشــروط النظامية، وتكون لهم حقوق املراجع اخلارجي يف الشــركات 

املســاهمة، وعليهــم واجباتــه.

المادة الثامنة وا�ربعون

يجــوز للجامعــة أن تنشــئ لهــا - بإشــراف مجلــس النظــارة - أوقافــًا يكــون لهــا 
الشــخصية املعنويــة املســتقلة، وتكــون إدارتهــا وفــق القواعــد املنظمــة التــي يقرهــا 
مجلــس شــؤون اجلامعــات مبــا ال يتعــارض مــع شــروط الواقفــني، ويجــوز للجامعــة 
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وألوقافهــا تأســيس الشــركات أو املشــاركة يف تأسيســها أو الدخــول فيهــا شــريكًا أو 
مســاهما وذلــك وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة.

المادة التاسعة وا�ربعون:

تتكون إيرادات اجلامعة من اآلتي:
١- اإلعانــة التــي تخصصهــا الدولــة لهــا وفــق القواعــد املنظمــة لبرنامــج متويــل 

اجلامعــات.
٢- املقابــل املالــي للبرامــج الدراســية والدبلومــات والــدورات واخلدمــات التــي 

تقدمها. 
٣- التبرعات، والهبات، واملنح، والوصايا، واألوقاف.

٤- ريع أمالكها، واستثماراتها، وأوقافها.
٥- املــوارد املاليــة األخــرى التــي يقرهــا مجلــس األمنــاء، علــى أال تتعــارض مــع 

أهــداف نشــاط اجلامعــة وطبيعتــه.

وتفتــح اجلامعــة حســاًبا لهــا يف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وتفتــح 
أّي  يف  أخــرى  حســابات  فتــح  وألوقافهــا  ولهــا  اجلامعــة،  ألوقــاف  خاصــًا  حســابًا 
مــن البنــوك املرخــص لهــا بالعمــل يف اململكــة، وتــودع فيهــا إيراداتهــا ويصــرف مــن 

احلســاب وفــق القواعــد املنظمــة التــي يقرهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات.

المادة الخمسون

للجامعة أن تتقاضى مقابًال ماليًا لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:
١- رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، ومبا ال يخل بجودة املنتج العلمي. 

٢- رســوم دراســية لبرامــج الدبلومــات والــدورات التعليميــة والتدريبيــة، وذلــك 
وفًقــا للقواعــد العامــة التــي يضعهــا مجلــس شــؤون اجلامعــات. 

٣- رســوم دراســية من الطلبة غير الســعوديني، ويســتثنى من ذلك املنح الدراســية 
املجانيــة وفــق القواعد املنظمة لذلك.
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٤- مبالــغ ماليــة مقابــل القيــام ببحــوث علميــة، أو خدمــات استشــارية، جلهــات 
أخــرى داخليــة أو خارجيــة، ومبــا ال يخــل بأهــداف اجلامعــة ورســالتها.

٥- مبالــغ ماليــة نتيجــة اســتثمار اإليــرادات املاليــة النقديــة والعينيــة وتنميتهــا 
يف  األوقــاف  وإدارة  الذاتيــة  واإليــرادات  لالســتثمار  املنظمــة  للوائــح  وفًقــا 

اجلامعــة.
٦- مبالــغ ماليــة مقابــل التعاقــد مــع اجلهــات احلكوميــة وغيرهــا لتأمــني مــا 
حتتاجــه تلــك اجلهــات مــن الكفايــات الوطنيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ألداء مهمــات ُحتــّدد وفًقــا لعقــد عمــل يعتمــد مــن اجلهتــني بعــد موافقــة 
عضــو هيئــة التدريــس واملجالــس املختصــة، مــع مراعــاة اســتمرار عضــو هيئــة 
التدريــس يف أداء احلــد األدنــى مــن أعمالــه األكادمييــة كالتدريــس واإلشــراف 

العلمــي وحضــور املجالــس العلميــة.
للجهــات  استشــارات  أو  خدمــات  أو  بدراســات  القيــام  مقابــل  ماليــة  مبالــغ   -٧
احلاجــة  عنــد  اجلهتــني،  مــن  يعتمــد  عقــد  مبوجــب  وغيرهــا  احلكوميــة 
للكفايــات الوطنيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وتــدرج تلــك العائــدات يف 
األمنــاء. مجلــس  مــن  املعتمــدة  للوائــح  وفًقــا  منــه  لإلنفــاق  مســتقل  حســاب 

الفصل الرابع عشر: أحكام عامة

المادة الحادية والخمسون

يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء؛ بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس األمنــاء وتأييــد 
مجلــس شــؤون اجلامعــات، املوافقــة علــى إنشــاء فــروع للجامعــات خــارج اململكــة.

المادة الثانية والخمسون

يكــون ارتبــاط جميــع موظفــي اجلامعــة - مبــن فيهــم أعضــاء هيئــة التدريس، 
واإلداريــون والفنيــون- باجلامعــة؛ وفًقــا لنظام العمل.
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المادة الثالثة والخمسون

يجوز للمجالس املنصوص عليها يف النظام، بناء على طلب رئيس املجلس أو 
أحــد األعضــاء بعــد موافقــة رئيــس املجلــس، دعــوة مــن يرونــه حلضــور االجتماعــات 
ليفيدهــم مبــا لديــه مــن معلومــات وإيضاحــات علــى أن يكــون حــق التصويــت خاصا 

بأعضــاء املجلس فقط.

المادة الرابعة والخمسون

لغــة التعليــم يف اجلامعــة هــي اللغــة العربيــة، ويجــوز - عنــد االقتضــاء وبقرار 
مــن مجلــس اجلامعــة - التدريــس بلغات أخرى.

المادة الخامسة والخمسون

ال  يجــوز لعضــو أي مــن املجالــس املنصــوص عليهــا يف النظــام حضور مناقشــة 
املجلــس يف املوضوعــات املتعلقــة بــه، أو مبــن لهــم بــه قرابــة إلــى الدرجــة الثانيــة.

المادة السادسة والخمسون

تكــون جميــع املجالــس املنصــوص عليهــا يف النظــام مســؤولة عــن تنفيــذه، ويكــون 
مجلــس شــؤون اجلامعــات مســؤوًال عــن ســالمة التنفيــذ.

المادة السابعة والخمسون

يحــل هــذا النظــام محــل نظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات، الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم (م/٨) وتاريــخ ١٤١٤/٦/٤هـــ ويلغــي جميــع مــا يتعــارض معــه 

مــن أحــكام.

المادة الثامنة والخمسون

اجلريــدة  يف  نشــره  تاريــخ  مــن  يومــًا  وثمانــني  مائــة  بعــد  بالنظــام  يعمــل 
الرســمية.
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