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كلمة معالي رئيس الجامعة
تســعى جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة لمواكبــة التطــورات الحديثــة محليـ ًا وعالميـ ًا بمــا
يتوافــق مــع توجهــات وخطــط حكومتنــا الرشــيدة ،والتــي تهــدف إلــى تحقيــق وتعزيــز متطلبــات ســوق العمــل فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،ونظــراً إلــى مــا نشــاهده مــن تطــورات متســارعة علــى الصعيــد العلمــي والطبــي ممــا
يتطلــب مــن الجامعــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســرعة مواكبــة تلــك المتغيــرات مــن اجــل
النهــوض بالمســيرة العلميــة والطبيــة والثقافيــة ،لنكــون مــن ضمــن مصــاف الــدول المتقدمــة والمتطــورة فــي
تلــك المجــاالت والتــي عنــد تطبيقهــا علــى أرض الواقــع فأنــه يضــع وطننــا الغالــي فــي مصــاف تلــك الــدول ونكــون
مصــدر الهــام ومنافســة للجميــع بفضــل تعــاون وتكاتــف إبنــاء هــذا البلــد الواحــد ،وبمتابعــة مســتمرة مــن لــدن
قيادتنــا الرشــيدة متمثلــة بمقــام مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين ،وســمو ولــي عهــده األميــن -حفظهمــا
اهلل -واطالعهــم علــى كل مــا يعيــق ســرعة تطــور الجامعــات بالمملكــة وبالــذات الجامعــات الحكوميــة لمواكبــة
التطــورات الحديثــة فــي كافــة النشــاطات العلميــة والعمليــة .ومــن هــذا المنطلــق جــاء توجيــه مــوالي خــادم
الحرميــن الشــريفين -حفظــه اهلل -الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م )27/وتاريــخ 2/3/1441هـــ ،نقلــه
نوعيــه فــي العمليــة التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة للجامعــات الســعودية ،حيث وجــه بأن تكون للمؤسســات
الجامعيــة اســتقالليتها إداري ـ ًا ومالي ـ ًا وأكاديمي ـ ًا .ممــا يســاهم فــي ســرعة تحقيــق أهدافهــا ،ودعمهــا بفعاليــة
للجانــب االقتصــادي والمجتمعــي .كمــا يهــدف النظــام الجديــد إلــى تنظيــم شــؤون الجامعــات وحوكمة مجالســها
ممــا يرفــع مــن كفاءتهــا التشــغيلية وفاعليتهــا التنظيميــة واإلداريــة والتشــريعية .كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل
لــكل مــن وزيــر الحــرس الوطنــي صاحــب الســمو الملكــي األمير/عبــداهلل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز ،ومعالــي وزيــر
التعليــم الدكتــور /حمــد بــن محمــد آل الشــيخ .لمــا يقدمانــه للجامعة من مســاهمات تعزز مــن مكانتهــا العلمية
والعمليــة .والجديــر بالذكــر بــأن جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز والــذي تــم إنشــائها فــي الخامــس مــن شــهر
صفــر للعــام 1426هـــ الموافــق الســادس عشــر مــن شــهر مــارس 2005م ولديهــا اآلن ثالثــة مــدن جامعيــة متكاملــة
مــن جميــع النواحــي فــي كل مــن المركــز الرئيســي بالريــاض وفرعيــن احدهمــا بجــدة واآلخــر باألحســاء ،وأن هــذا
النظــام الجديــد للجامعــات ســيجعل مــن جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحية لتكون مؤسســة
جامعيــة ذات قيــادة ذاتيــة مســتقلة وفعالــة بقيــادة نخبــة مــن إبنــاء هــذا الوطــن الغالــي مــن اجــل المســاهم فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وتصبــح جامعــة لصحــة وطــن.
رئيس الجامعة
د .بندر بن عبدالمحسن القناوي
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الفصل األول :التعريفات
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام  -المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:

نظام الجامعات.

مجلس شؤون الجامعات:

الســلطة المختصــة بتنظيــم شــؤون الجامعــات ورســم سياســاتها ووضــع اللوائــح المنظمــة لهــا ،وفــق أحــكام النظــام( .يقــوم
بمقــام مجلــس التعليــم العالــي ســابقا)

الجامعة:

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية  -وفروعها

مجلس الجامعة:

الســلطة المختصــة بتصريــف الشــؤون العلميــة والتعليميــة واإلداريــة والماليــة فــي الجامعــة ،وتنفيــذ السياســة العامــة لهــا ،وفــق
أحــكام النظــام.

المجلس العلمي:

السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة،وفق أحكام النظام.

الكلية:

منشأة علمية مكونة من مجموعة من األقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام.

مجلس الكلية:

السلطة المختصة بتصريف الشؤون األكاديمية في الكلية ،وفق ًا ألحكام النظام.

القسم العلمي:

عاما.
وحدة أكاديمية تمثل تخصص ًا علمي ًا ً

مجلس القسم:

السلطة المختصة بالشؤون األكاديمية في القسم العلمي.

أعضاء هيئة التدريس:

األساتذة واألساتذة المشاركون واألساتذة المساعدون ،ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.
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الفصل الثاني :أحكام عامة
المادة األولى:
الجامعــة مؤسســة علميــة وثقافيــة تعمــل علــى هــدي الشــريعة اإلســامية  ،وتقــوم بتنفيــذ السياســة التعليميــة بتوفيــر التعليــم
الجامعــي  ،والدراســات العليــا  ،والنهــوض بالبحــث العلمــي  ،والقيــام بالتأليــف  ،والترجمــة  ،والنشــر  ،وخدمــة المجتمــع فــي نطــاق
اختصاصهــا.

المادة الثانية:
تتمتع الجامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف  ،والتقاضي.

المادة الثالثة:
يكون للجامعة  ،مجلس يسمى مجلس الجامعة.

المادة الرابعة:
يسري هذا النظام على أنظمة ولوائح الجامعة.

المادة الخامسة:
تتكون الجامعة من عدد من الكليات ،والمعاهد ،ومراكز البحث ،والعمادات والمراكز المساندة.

المادة السادسة:
يجــوز تعديــل أســماء الكليــات  ،والمعاهــد  ،ومراكــز البحــث  ،والعمــادات  ،والمراكــز المســاندة بقــرار مــن مجلــس شــؤون الجامعــات
بنــاء علــى توصيــة مجلــس الجامعــة المختــص.

المادة السابعة:
يجــوز أن تكــون بعــض الكليــات والمعاهــد أو مراكــز البحــث فــي غيــر مقــر الجامعــة التــي تتبعهــا بقــرار مــن مجلــس شــؤون الجامعــات
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الجامعــة المختــص.
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المادة الثامنة:
تتكــون كل كليــة أو معهــد مــن عــدد مــن األقســام إذا كانــت طبيعــة الكليــة أو المعهــد تقتضــي ذلــك  ،ويجــوز إنشــاء أقســام جديــدة
بقــرار مــن مجلــس شــؤون الجامعــات بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الجامعــة المختــص  ،ويراعــى أال تتكــرر األقســام المتماثلة فــي كليات
أو معاهــد الجامعــة الموجــودة فــي مقــر واحــد.

المادة التاسعة:
يكــون لــكل كليــة ومعهــد وعمــادة مســاندة صالحيــات مناســبة فــي الشــؤون العلميــة والماليــة واإلداريــة وفقــا لمــا يصــدره
مجلــس الجامعــة المختــص فــي حــدود اختصاصــه أو صالحياتــه مــن لوائــح تحــدد اختصاصــات مجالــس الكليــات والمعاهــد  ،والعمــداء
ووكالئهــم  ،ومجالــس األقســام ورؤســائها .

المادة العاشرة:
يجــوز عنــد االقتضــاء بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الجامعــة المختــص وموافقــة مجلــس شــؤون الجامعــات أن تتبــع الجامعــة وحــدات
تعليميــة دون المســتوى الجامعــي  ،وتحــدد الئحــة خاصــة مســتوى الدراســة فــي هــذه الوحــدات  ،ومناهجهــا  ،وكيفيــة إدارتهــا .

المادة الحادية عشر:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ويجوز عند االقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.

المادة الثانية عشر:
وزير التعليم هو رئيس مجلس شؤون الجامعات.

المادة الثالثة عشر:
يــرأس وزيــر التعليــم مجلــس الجامعــة وهــو المســؤول عــن مراقبــة تنفيــذ سياســة الدولــة التعليميــة فــي مجــال التعليــم الجامعــي،
ومراقبــة تطبيــق هــذا النظــام ولوائحــه فــي الجامعــة الموجــودة حاليــة أو التــي تنشــأ فيمــا بعــد  ،وترتبــط بــه الجامعــات التــي يســري
عليهــا هــذا النظــام وتخضــع الجامعــة ألشــرافه.
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الفصل الثالث:مجلس شؤون الجامعات
المادة الرابعة عشر:
يتألف مجلس شؤون الجامعات على الوجه اآلتي :
 -1وزير التعليم
 -2نائب وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار
 -3نائب وزير المالية
 -4نائب وزير الخدمة المدنية

رئيس ًا
عضواً
عضواً
عضواً

 -5نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية
 -٦نائب وزير االقتصاد والتخطيط
 -7رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب
 -8خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات األهلية
 -9اثنان من ذوي الخبرة واالختصاص

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضوين

ويرشــح وزيــر التعليــم األعضــاء الــوارد ذكرهــم فــي الفقرتيــن (  ) 9-8مــن هــذه المــادة  ،ويصــدر تعيينهــم بأمــر مــن رئيــس مجلــس
الــوزراء لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة.

المادة الخامسة عشر:
مع مراعاة االختصاصات األخرى المسندة إليه بموجب النظام ،يتولىمجلس شؤون الجامعات االختصاصات اآلتية:
-1إقرار السياسات واالستراتيجيات للتعليم الجامعي.
-2إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات األهلية وفروع الجامعات األجنبية والرقابة عليها.
-3إقرار اللوائح المالية ،واإلدارية ،واألكاديمية للجامعات.
-4إقرار اللوائح المنظمة لالستثمار واإليرادات الذاتية للجامعات.
-5إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية اإلنفاق منها.
-6إقرار اللوائح المنظمة إلدارة األوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة لألوقاف.
 - 7إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث واالبتكار وريادة األعمال في الجامعات.
 -8إقرار الالئحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص.
 -9إقرار الالئحة المنظمة الصناديق الطلبة في الجامعات.
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 - 10حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديما واداريا وماليا.
 -11إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
 -12التوصيــة بالموافقــة علــى إنشــاء الجامعــات وفروعهــا والكليــات األهليــة وفــروع الجامعــات األجنبيــة والغائهــا ودمجهــا ورفعهــا
إلــى مجلــس الــوزراء للموافقــة عليهــا.
 - 13اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز واألقسام العلمية أو دمجها  ،أو إلغائها  ،أو تعديل أسمائها.
 - 14تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس األمناء ونائبه وأعضائه.
 - 15تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
 - 16تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
 -17تحديــد المكافــآت والمزايــا النــواب رئيــس الجامعــة والعمــداء ووكالئهم ورؤســاء األقســام العلميــة وأعضاء المجالــس العلمية
وأمنائها.
 -18تحديد المكافآت والمزايا األمين عام مجلس شؤون الجامعات.
 -19التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني  ،ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات األجنبية.
 - 20تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها  ،وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
 - 21اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها  ،ورفعه إلى مجلس الوزراء.
 - 22الرقابة على أداء مجالس األمناء والتحقق من سالمة قراراتها.
 -23الفصل فيما يطرأ من تنازع في االختصاص بين مجلس األمناء ومجلس الجامعة.
 -24دراســة مــا يحيلــه إليــه رئيســه أو يقتــرح عرضــه أي عضــو مــن أعضائــه .وللمجلــس تفويــض بعــض صالحياتــه ألي مــن مجالــس
األمنــاء وفــق الضوابــط التــي يقرهــا مجلــس شــؤون الجامعــات  .ولــه تكويــن لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن أعضائــه أو مــن غيرهــم
لدراســة مــا يكلفهــا بــه.
تختص األمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:
 - 1مســاندة المجلــس فــي أعمالــه ومســؤولياته  ،وإعــداد دراســاته  ،وتوفيــر البيانــات والمعلومــات الالزمــة التخــاذ قراراتــه
ومتابعــة تنفيذهــا.
 - 2التحضير الجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه.
 -3إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وابالغها لألعضاء.
 - 4تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها.
 - 5التنسيق مع الجهات الحكومية األخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
 -6القيام باألعمال اإلدارية والمالية للمجلس .
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المادة السادسة عشر:
يعقــد مجلــس شــؤون الجامعــات اجتماعاتــه مــرة كل أربعــة أشــهر فــي العــام علــى األقــل بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه أو مــن ينــوب
عنــه  ،وال يصــح انعقــاد االجتمــاع إال إذا حضــره ثلثــا األعضــاء علــى األقــل  ،يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه  .وتصــدر القــرارات
بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن علــى األقــل  ،وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.
ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
يعقــد المجلــس بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه أو من ينيبــه ثــاث دورات في الســنة  ،وللرئيس أو مــن ينيبه دعوتــه إلى دورة اســتثنائية
أو أكثــر إذا دعــت الحاجــة لذلــك  ،وال يصــح انعقــاد المجلــس إال إذا حضــر االجتمــاع ثلثــا أعضائــه علــى األقــل  .وتصــدر قراراتــه باألغلبيــة
المطلقــة ألصــوات الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيس .

المادة السابعة عشر:
- 1يكــون لمجلــس شــؤون الجامعــات أميــن عــام يتــم تكليفــه بأمــر مــن رئيــس مجلســا الــوزراء بنــاء علــى ترشــيح رئيــس مجلــس
شــؤون الجامعــات.
خصص ميزانية برنامج تشغيلي ألمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
ُ - 2ت ّ

المادة الثامنة عشر:
يتولىإدارة الجامعة:
 مجلس الجامعة رئيس الجامعة -وكالء الجامعة
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الفصل الرابع :مجلس الجامعة
المادة التاسعة عشر:
يتألف مجلس الجامعة على الوجه اآلتي:
رئيس ًا
نائب ًا

- 1وزير التعليم للمجلس
- 2رئيس الجامعة للرئيس
- 3وكالء الجامعة
- 4أمين عام مجلس شؤون الجامعات
- 5العمداء
 -6ثالثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم لمدة ثالث سنوات

المادة العشرون:
مــع التقيــد بمــا يقضــي بــه هــذا النظــام وغيــره مــن األنظمــة  ،ومــا تقضــي بــه قــرارات مجلــس شــؤون الجامعــات  ،يتولــى مجلــس
الجامعــة تصريــف الشــؤون العلميــة  ،واإلداريــة  ،والماليــة  ،وتنفيــذ السياســة العامــة للجامعــة  ،ولــه علــى الخصــوص:
 -1اعتماد خطة التدريب واالبتعاث.
 -2اقتراح إنشاء كليات ومعاهد  ،وأقسام ومراكز بحث  ،وعمادات مساندة  ،واقتراح تعديل أسمائها  ،أو دمجها أو إلغائها.
 -3إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
 -4منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة  -5منح الدكتوراه الفخرية.
- 5منح الدكتوراه الفخرية.
 -6تحديد تفصيالت التقويم الدراسي وفقا لإلطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد اإلجازات التي تتخللها.
 -7إعــارة أعضــاء هيئــة التدريــس  ،وندبهــم  ،وإيفادهــم لمهمــات علميــة  ،ومنحهــم إجــازة التفــرغ العلمــي  ،وإنهــاء خدماتهــم وفــق
القواعــد المنظمــة لذلك.
 -8إقــرار المناهــج وخطــط الدراســة والكتــب المقــررة والمراجــع بنــاء علــى اقتــراح مجالــس الكليــات والمعاهــد المختصــة بعــد
مراجعــة وتوصيــة اللجنــة الدائمــة للمناهــج والخطــط الدراســية.
 -9اقتراح المكافآت واإلعانات للطالب على اختالف أنواعها.
 - 10الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم.
 - 11إقــرار اللوائــح الداخليــة للجامعــة ممــا ال يرتــب مزايــا ماليــة أو وظيفيــة بنــاء علــى مراجعــة وتوصيــة اللجنــة الدائمــة لألنظمــة
واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة.
 -12اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
 -13مناقشة التقرير السنوي تمهيدا لعرضه على مجلس شؤون الجامعات.
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 -14تحديــد المبالــغ التــي تخصــص لــكل كليــة ومعهــد وعمــادة مســاندة ومركــز بحــث مســتقل لإلنفــاق منهــا فــي حــدود الالئحــة
الماليــة .
 -١٥مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
 - 16إقرار خطط النشاط الالمنهجي للجامعة.
 -17البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
 -18قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على أال تتعارض مع الغرض األساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
 -19وضع القواعد المنظمة للطالب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإلها.
 -20النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم أو رئيس الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
 -21إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها  ،ورسم سياساتها األكاديمية والمالية واإلدارية.
 -22إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
 -23حوكمة الجامعة  ،والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.
 -24إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات  ،والعمادات  ،والمعاهد  ،والمراكز  ،ورؤساء األقسام العلمية.
 -25إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي  ،واالبتكار  ،والتأليف  ،والترجمة  ،والنشر.
 -26إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات االستشارية واألكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
 -27اقرار تشكيل المجلس االستشاري ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وقواعد عمله.
 -28اقرار تشكيل المجلس االستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته وقواعد عمله.
 -29الموافقة على إصدار المجالت والدوريات العلمية.
 -30الموافقة على انشاء الجمعيات العلمية.
 -31الموافقــة علــى تأســيس الشــركات أو المشــاركة فــي تأسيســها أو دخــول الجامعــة فيهــا شــريكة أو مســاهمة وذلــك وفقــا
لإلجــراءات النظاميــة.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به .

المادة الحادية والعشرون:
يجتمــع المجلــس بنــاء علــى دعــوة رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل  ،وللرئيــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع إذا دعــت الحاجــة
لذلــك  ،وعليــه أن يدعــوه إذا قــدم إليــه ثلــث األعضــاء طلبــا مكتوبــا بذلــك  .ولوزيــر التعليــم أن يطلــب إدراج أي مســألة يراهــا فــي
جــدول األعمــال  ،أو تأجيلهــا قبــل انعقــاد المجلــس  ،وال تكــون اجتماعاتــه صحيحــة إال إذا حضرهــا ثلثــا أعضائــه علــى األقــل  ،ويتولــى
أمانــة المجلــس أحــد أعضائــه بنــاء علــى ترشــيح مــن المجلــس وموافقــة رئيســه.

المادة الثانية والعشرون:
تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين  ،وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
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الفصل الخامس :رئيس الجامعة
المادة الثالثة والعشرون:
يعيــن رئيــس الجامعــة ويعفــى مــن منصبــه بأمــر ملكــي بنــاء علــى اقتــراح وزيــر التعليــم ويكــون تعيينه فــي المرتبــة الممتــازة وتطبق
عليــه أحــكام موظفــي المرتبــة الممتازة.

المادة الرابعة والعشرون:
يكــون رئيــس الجامعــة مســؤوال أمــام وزيــر التعليــم طبقــا لهــذا النظــام ويتولــى إدارة شــؤونها العلميــة  ،واإلداريــة  ،والماليــة ،
ويشــرف علــى تنفيــذ هــذا النظــام ولوائحــه وقــرارات مجلــس شــؤون الجامعــات ولوائــح الجامعــة وقــرارات مجالســها ويمثــل الجامعــة
أمــام الهيئــات األخــرى  ،ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه.

المادة الخامسة والعشرون:
يقــدم رئيــس الجامعــة لوزيــر التعليــم تقريــرا عــن شــؤون الجامعــة ونواحــي نشــاطها عــن كل ســنة دراســية فــي موعــد ال يتجــاوز
الشــهر الرابــع مــن الســنة الدراســية التاليــة لهــا وذلــك طبقــا للعناصــر التــي يضعهــا مجلــس شــؤون الجامعــات  ،ويتــم إقــرار التقريــر
مــن قبــل مجلــس الجامعــة المختــص  ،وعلــى وزيــر التعليــم رفــع التقريــر إلــى مجلــس شــؤون الجامعــات ويناقــش التقريــر فــي أول
دورة للمجلــس تمهيــدا لرفعــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء .
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الفصل السادس :وكالء الجامعة
المادة السادسة والعشرون:
 -١يكــون للجامعــة وكيــل أو أكثــر يحــدد عددهــم مجلــس شــؤون الجامعــات مــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بدرجــة أســتاذ مشــارك
علــى األقل.
 -٢يكلــف وكيــل الجامعــة بعملــه ويعفــى منــه بقــرار مــن مجلــس شــؤون الجامعــات بنــاء علــى ترشــيح رئيــس الجامعــة وموافقــة
وزيــر التعليــم ويكــون التكليــف لمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مرتيــن.
 -٣يمنــح الوكيــل أول درجــة مــن المرتبــة الخامســة عشــرة والميــزات المقــررة لشــاغلها  ،فــإذا كان راتبــه حســب كادر أعضــاء هيئــة
التدريــس أكثــر مــن راتــب الدرجــة األولــى فيتقاضــى راتبــه مــع مــا يســتحقه مــن عــاوات أو ترقيــات ولــو تجــاوز ذلــك آخــر درجــة مــن
المرتبــة الخامســة عشــرة.
 -٤عنــد تــرك وكيــل الجامعــة المنصبــه يصــرف لــه راتبــه حســب درجتــه األكاديميــة فــإن كان أقــل ممــا يتقاضــاه أثنــاء تكليفــه
بمنصــب وكيــل الجامعــة فيصــرف لــه الفــرق حتــى يتالشــى بالعــاوة والترقيــة.
يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعالوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

المادة السابعة والعشرون:
يعــاون الــوكالء رئيــس الجامعــة فــي إدارة شــؤونها  ،وتحــدد اللوائــح صالحيتهــم ويقــوم أقدمهــم عنــد تعددهــم مقــام رئيــس
الجامعــة عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه.
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الفصل السابع :المجلس العلمي
المادة الثامنة والعشرون:
ينشــأ فــي الجامعــة مجلــس علمــي يتولــى اإلشــراف علــى الشــؤون العلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس وشــؤون البحــوث والدراســات
والنشــر  ،ولــه علــى الخصــوص:
 -١التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 -٢البت في الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
 -٣تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ  .وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب  .اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ج  .التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
د  .تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
هـ  .تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وتحكيمها واألمر بصرفها.
و .نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
ز  .التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
ح  .التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ط  .إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
 -٤تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة .

المادة التاسعة والعشرون:
يتألف المجلس العلمي على الوجه اآلتي :
رئيس ًا
					
 - 1وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
 - 2عضــو واحــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس عــن كل كليــة أو معهــد بدرجــة أســتاذ مشــارك علــى االقــل ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن
مجلــس الجامعــة بنــاء علــى ترشــيح مــن مجلــس الكليــة أو المعهــد وموافقــة رئيــس الجامعــة.
ويجــوز بقــرار مــن مجلــس الجامعــة أن ينضــم إلــى عضويــة المجلــس عــدد آخــر مــن األعضــاء مــن المشــتغلين بالبحــث والقضايــا
العلميــة ال يتجــاوز عددهــم نصــف مجمــوع األعضــاء ويعيــن جميــع األعضــاء لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة .
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
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المادة الثالثين:
يجتمــع المجلــس العلمــي بنــاء علــى دعــوة رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل ،وللرئيــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع إذا دعــت
الحاجــة لذلــك ،أو إذا قــدم إليــه ثلــث األعضــاء طلبــا مكتوبــا بذلــك ،أو بنــاء علــى طلــب رئيــس الجامعــة الــذي لــه أن يطلــب إدراج أي
مســألة يراهــا فــي جــدول األعمــال ولــه رئاســة المجلــس إذا حضــره وال تكــون اجتماعاتــه صحيحــة إال إذا حضرهــا ثلثــا أعضائــه علــى
األقــل.

المادة الحادية والثالثون:
تصــدر قــرارات المجلــس العلمــي باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات الحاضريــن وإذا تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس
وتعتبــر القــرارات نافــذة مالــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن رئيــس الجامعــة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ وصولهــا إليــه وإذا
اعتــرض عليهــا أعادهــا إلــى المجلــس العلمــي مشــفوعة بوجهــة نظــره لدراســتها مــن جديــد ،فــإذا بقــي المجلــس علــى رأيــه تحــال
القــرارات المعتــرض عليهــا إلــى مجلــس الجامعــة وتنظــر فــي جلســة عاديــة أو اســتثنائية ولمجلــس الجامعــة تصديــق القــرارات أو
تعديلهــا أو الغاؤهــا وقــراره فــي ذلــك نهائــي.

الفصل الثامن :إدارة الكلية
المادة الثانية والثالثين:
يتولى إدارة الكلية أو المعهد:
 مجلس الكلية أو المعهد -عميد الكلية أو المعهد
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الفصل التاسع :مجالس الكليات والمعاهد
المادة الثالثة والثالثون :
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من:
رئيس ًا
											
 -العميد
 -العمداء المشاركين والعمداء المساعدين
 -رؤساء األقسام
ولمجلــس الجامعــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس الكليــة أو المعهــد وتأييــد رئيــس الجامعــة أن يضــم إلــى عضويتــه ثالثــة اعضــاء علــى
األكثــر مــن هيئــة التدريــس بالكليــة أو المعهــد أو الكليــة المناظــرة مــن فــروع الجامعــة ويحــدد مــدة عضويتهــم.

المادة الر ابعة والثالثون:
مــع التقيــد بمــا يقضــي بــه هــذا النظــام وغيــره مــن االنظمــة ومــا يقــرره مجلــس شــؤون الجامعــات أو مجلــس الجامعــة يختــص
مجلــس الكليــة أو المعهــد بالنظــر فــي االمــور التــي تتعلــق بالكليــة أو المعهــد ولــه علــى الخصــوص:
 -1اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ،والمعيدين ،والمحاضرين ،وإعارتهم ،وندبهم ،وترقياتهم .
 -2اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين األقسام .
 -3اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
 -4تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
 -5اقتراح مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها .
 -6اقتراح الالئحة الداخلية للكلية أو المعهد.
 -7اقتراح خطط التدريب والبعثات الالزمة للكلية أو المعهد.
 -8اقتراح خطة النشاط الالمنهجي للكلية .
 -9البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
 -10النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.

المادة الخامسة والثالثون:
يجتمــع مجلــس الكليــة أو المعهــد بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائــه وتصدر
قراراتــه باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الذي فيــه الرئيس .
وتعتبــر قــرارات المجلــس نافــذة مالــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن رئيــس الجامعــة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ وصولهــا إليــه
وإذا اعتــرض عليهــا أعادهــا إلــى مجلــس الكليــة مشــفوعة بوجهــة نظــره لدراســتها مــن جديــد ،فــإذا بقــي المجلــس علــى رأيــه يحــال
القــرار المعتــرض عليــه إلــى مجلــس الجامعــة للبــت فيــه فــي أول جلســة عاديــة أو اســتثنائية ،ولمجلــس الجامعــة تصديــق القــرار أو
تعديلــه أو الغــاؤه وقــراره فــي ذلــك نهائــي .ولمجلــس الكليــة أو المعهــد تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائــه أو مــن
غيرهــم.
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الفصل العاشر :العمداء ووكالئهم
المادة السادسة والثالثون :
يعيــن عميــد الكليــة أو المعهــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين المتميزيــن بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن وزيــر
التعليــم بنــاء علــى ترشــيح رئيــس الجامعــة ،ويكــون التعييــن لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد .

المادة السابعة والثالثون:
يتولــى العميــد إدارة الشــؤون العلميــة واإلداريــة والماليــة للكليــة أو المعهــد فــي حــدود هــذا النظــام ولوائحــه ،ويقــدم إلــى رئيــس
الجامعــة فــي نهايــة كل ســنة جامعيــة تقريــراً عــن شــؤون التعليــم وســائر وجــود النشــاط فــي الكليــة أو المعهــد.

المادة الثامنة والثالثون:
يجــوز أن يكــون لــكل كليــة أو معهــد عميــد مشــارك أو عميــد مســاعد أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين المتميزيــن
بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة يعينهــم رئيــس الجامعــة لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد بنــاء علــى ترشــيح العميــد ،ويعــاون العميــد
المشــارك العميــد فــي أعمالــه وينــوب عنــه أقــدم العمــداء المشــاركين عنــد تعددهــم أثنــاء غيابــه أو خلــو منصبــه ويتولــى أحدهــم
أمانــة مجلــس الكليــة أو المعهــد.

المادة التاسعة والثالثون :
يعيــن عمــداء العمــادات المســاندة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين المتميزيــن بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن
وزيــر التعليــم بنــاء علــى ترشــيح رئيــس الجامعــة ويكــون التعييــن لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد .

المادة االربعون:
يجــوز أن يعيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين المتميزيــن بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة عمــداء مشــاركين أو عمــداء
مســاعدين لعمــداء العمــادات المســاندة ويتــم التعييــن بقــرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاء علــى ترشــيح العميــد ويكــون التعييــن لمدة
ســنتين قابلــة للتجديــد ويعــاون العميــد المشــارك العميــد فــي اعمالــه وينــوب عنــه أثنــاء غيابــه أو خلــو منصبــه .
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الفصل الحادي عشر :أقسام الكليات والمعاهد
المادة الحادية واالربعو ن:
يكــون لــكل قســم مــن أقســام الكليــات والمعاهــد مجلــس قســم يتألــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فيــه ،ولــكل قســم صالحيــات
فــي الشــؤون العلميــة والماليــة واإلداريــة فــي حــدود هــذا النظــام ولوائحــه .

المادة الثانية واالربعو ن:
يجتمــع مجلــس القســم بدعــوة مــن رئيســه مــرة كل شــهر علــى األقــل ،وال يصــح االجتمــاع إال بحضــور ثلثــي أعضائــه وتصــدر قراراتــه
باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات األعضــاء الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس .
وتعتبــر قــرارات المجلــس نافــذة مــا لــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن عميــد الكليــة أو المعهــد خــال خمســة عشــر يوم ـ ًا مــن تاريــخ
وصولهــا إليــه .فــإذا بقــي المجلــس علــى رأيــه يحــال القــرار المعتــرض عليــه إلــى مجلــس الكليــة وللمجلــس صالحيــة البــت فيــه.

المادة الثالثة واالربعو ن:
يقتــرح مجلــس القســم علــى مجلــس الكليــة خطــة الدراســة ،والمناهــج الدراســية ،والكتــب المقــررة ،والمراجــع ،ويقتــرح تعييــن
أعضــاء هيئــة التدريــس والمحاضريــن والمعيديــن وترقياتهــم ،كمــا يقــوم بدراســة مشــروعات البحــوث العلميــة ،وبتوزيــع
المحاضــرات والتمرينــات واألعمــال التدريبيــة علــى أعضــاء هيئــة التدريــس والمعيديــن ،وتنظيــم أعمال القســم وتنســيقها .ويتولى
كل قســم تدريــس المقــررات التــي تدخــل فــي اختصاصــه بعــد إقرارهــا مــن مجلــس الجامعــة.
ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.

المادة الر ابعة واالربعو ن:
يعيــن رئيــس القســم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين المتميزيــن بالكفــاءات العلميــة واإلداريــة بقــرار مــن رئيــس الجامعــة
بنــاء علــى ترشــيح عميــد الكليــة أو المعهــد وتوصيــة وكيــل الجامعــة المختــص ،ويكــون التعييــن لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد
وهــو المســؤول عــن تســيير األمــور العلميــة واإلداريــة والماليــة فيــه ،ويقــدم للعميــد تقريــرا عــن أعمــال القســم فــي نهايــة كل ســنة
دراســية.
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الفصل الثاني عشر :أعضاء هيئة التدريس
المادة الخامسة واالربعو ن:
أعضاء هيئة التدريس هم:
 -1األساتذة.
 -2األساتذة المشاركون.
 -3األساتذة المساعدون.

المادة السادسة واالربعو ن:
يجــوز أن يعيــن فــي الكليــات والمعاهــد محاضــرون ومعيــدون ومســاعدو بحــث إلعدادهــم لعضويــة هيئــة التدريــس والقيــام
بالتمرينــات والــدروس العمليــة وغيــر ذلــك مــن األعمــال بإشــراف أعضــاء هيئــة التدريــس ،كمــا يجــوز أن يعيــن فيهــا مدرســو لغــات
وموظفــون فنيــون .

المادة السابعة واالربعون:
يجــوز تعييــن أعضــاء فــي هيئــة التدريــس مــن غيــر الســعوديين إذا لــم يتوافــر ســعوديون لشــغلها ،كمــا يجــوز أن يعيــن منهــم
محاضــرون ومعيــدون ومدرســو لغــات وموظفــون فنيــون ومســاعدو بحــث .

المادة الثامنة واالربعو ن:
يجــوز بقــرار مــن رئيــس الجامعــة أن يعهــد بالتدريــس أو اإلشــراف علــى البحــوث والرســائل العلميــة إلــى أشــخاص غيــر متفرغيــن
مــن ذوي المكانــة العلميــة البــارزة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم وتوصيــة مجلــس الكليــة أو المعهــد ،ويحــدد مجلــس شــؤون
الجامعــات شــروط اختيارهــم ومكافآتهــم .

المادة التاسعة واالربعو ن:
يجــوز عنــد االقتضــاء بقــرار مــن رئيــس الجامعــة االســتعانة بمتخصصيــن بصفــة زائريــن مــن الســعوديين وغيرهــم لمــدة محــددة
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم وتوصيــة مجلــس الكليــة وذلــك وفــق قواعــد يضعهــا مجلــس شــؤون الجامعــا ت .
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الفصل الثالث عشر :النظام المالي للجامعات
المادة الخمسون:
يكــون لــكل جامعــة ميزانيــة مســتقلة خاصــة بهــا ،يصــدر بإقرارهــا مرســوم ملكــي ،يحــدد إيراداتهــا ،ونفقاتهــا ،وتخضــع فــي مراقبــة
تنفيذهــا لديــوان المراقبــة العامــة ،والســنة الماليــة للجامعــة هــي الســنة الماليــة للدولــة .

المادة الحادية والخمسون:
يضــع مجلــس شــؤون الجامعــات أحــكام المراقبــة الماليــة الســابقة للصــرف بعــد إعدادهــا مــن قبــل كل مــن وزارة التعليــم ،ووزارة
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ،وديــوان المراقبــة العامــة.

المادة الثانية والخمسون:
مــع عــدم اإلخــال بمراقبــة ديــوان المراقبــة العامــة يعيــن مجلــس الجامعــة مراقب ـ ًا أكثــر للحســابات ممــن تتوفــر فيهــم الشــروط
القانونيــة وتكــون لهــم حقــوق المراقــب فــي الشــركات المســاهمة وعليهــم واجباتــه .

المادة الثالثة والخمسون:
تتكون إيرادات الجامعة من :
 -1االعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
 -2التبرعات والمنح والوصايا واألوقاف .
 -3ريع أمالكها وما ينتج عن التصرف فيها .
 -4أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية لآلخرين .

المادة الر ابعة والخمسون:
 -1للجامعــة القيــام بدراســات أو خدمــات علميــة لجهــات ســعودية مقابــل مبالــغ ماليــة ،وتــدرج عائــدات هــذه الدراســات والخدمــات
فــي حســاب مســتقل تصــرف فــي األغــراض التــي يحددهــا ويضــع قواعدهــا مجلــس شــؤون الجامعــات.
 -٢لمجلــس الجامعــة قبــول التبرعــات ،والمنــح ،والوصايــا ،واألوقــاف الخاصــة بالجامعــة ،كمــا يجــوز لــه قبــول التبرعــات المقترنــة
بشــروط ،أو المخصصــة ألغــراض معينــة ،إذا كانــت الشــروط أو األغــراض تتفــق مــع رســالة الجامعــة ،وتــدرج هــذه التبرعات في حســاب
مســتقل تصــرف فــي األغــراض المخصصــة لهــا وفقـ ًا للقواعــد التــي يضعهــا مجلــس شــؤون الجامعــات.
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الفصل الر ابع عشر :أحكام ختامية و انتقالية
المادة الخامسة والخمسون:
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس شؤون الجامعات ومجلس الجامعة والمجلس العلمي.

المادة السادسة والخمسون:
يســتمر العمــل باللوائــح الجامعيــة الحاليــة والقــرارات التنظيميــة األخــرى فيمــا ال يتعــارض مــع هــذا النظــام إلــى أن تصــدر اللوائــح
الجديــدة علــى أن يتــم ذلــك خــال ســنتين علــى األكثــر مــن تاريــخ العمــل بهــذا النظــام.

المادة السابعة والخمسون:
تحســب المــدة المحــددة فــي هــذا النظــام لشــغل وكالء الجامعــة والعمــداء ووكالئهــم ورؤســاء األقســام مــن تاريــخ شــغلهم
لمناصبهــم ويبقــى مــن تجــاوز مــن الــوكالء والعمــداء ووكالئهــم ورؤســاء األقســام هــذه المــدة فــي منصبــه إلــى أن يعين من يشــغل
هــذا المنصــب علــى أن يتــم ذلــك فــي مــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ العمــل بهــذا النظــام.

المادة الثامنة والخمسون:
تتولــى اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة مراجعــة هــذة الالئحــة التنفيذيــة ورفــع توصياتهــا لمعالــي
رئيــس الجامعــة.
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