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أبرز مالمح مشروع النظام:القسم األول 



أبرز مالمح مشروع نظام الجامعات

ن(ن14)يتكوووووووووالنظاووووووووو   ن    ووووووووو  نظووووووووو ن
 
,نظووووووووو   ن(ن58)ياوووووووووت  ن  ووووووووو ن,نفصووووووووو 

,نظعوووووووووو  ن سووووووووووع بمن ئاوووووووووو   نمل اوووووووووو   ن ن     وووووووووو نظوووووووووو ن ئ   وووووووووو   ن    

 نظ ن النطو  ن سعخلصه نظ نك   نظ ن إلج  ء  ن      ق  طع ن  تينت  له

 ظو نتلو ن,نعو ن انتطاي ن  ع لع ن  تعلع ع ن      ع ن ت  عو نظا د او ن ئ  

  نفينت بعومن ئ      ن  تيني ت زن ليه نظا   ن      ن ستد من ل  ظع

:ننظ ني ي(ن2030)دؤي ن  اط ن
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أبرز 
املالمح

بحيثللجامعاتاملنضبطةاالستقالليةتحقيق
اليةواملاألكاديميةلوائحهابناءمنذلكيمكنها

تقرهاالتيالعامةالسياساتوفقواإلدارية
.حاملقتر الجامعاتشؤونمجلسخاللمنالدولة

رؤيةملضامينحقيقيانعكاستحقيق
يفبماللجامعاتاإلداري التنظيمفي(2030)

والصالحياتالتنظيميةالهياكلذلك
التعليميةاملجاالتفياألداءومؤشرات
.واإلداريةوالبحثية

12

6



أبرز 
املالمح

إقرار منللجامعاتالجديدالنظامسيمكن
مويةالتناالحتياجاتوفقوبرامجهاتخصصاتها

.تخدمهاالتياملنطقةفيالعملوفرص

ةالكلفتخفيضفيالجديدالنظامسيساهم
صادر مإيجادالىوسيدفعهاللجامعاتالتشغيلية

ةميزانيعلىاعتمادهامنويقلل,جديدةتمويل
والسماحلألوقافبرامجخاللمنوذلك,الدولة

تنميةلاالستثماريةالشركاتبتأسيسللجامعات
.املاليةمواردها

34
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أبرز 
املالمح

امنظخاللمنجامعةكلميزانيةإقرار سيتم
الوزراءمجلسعلىيعرضمبتكر تمويل
الجامعةوتعمل,منهابجزءالدولةتساهم

يةلتغطإضافيةتمويلفرصتوفير على
.املاليةاحتياجاتها

واليييييخي ييييييدخل فيييييي )سييييييقوم مجليييييس شيييييؤون الجامعيييييات 

, الخدمييييييييييية املدنيييييييييييية, عضيييييييييييويتر كيييييييييييل مييييييييييين وزارة املاليييييييييييية

بييييي قرار الليييييوائح العامييييية للجامعيييييات( العميييييل, االقتصييييياد

س وستقوم الجامعات من خالل مجال, املالية واإلدارية

هيخا ميا و , أمنائها بوضع قواعدها التنفيخية وفقا ليخلك

.جامعاتيسهم في تحقيق االستقاللية املنضبطة لل

56
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أبرز 
املالمح

اململكةرؤيةمرتكزاتتطبيقفيالجديدالنظامسيسهم
ارةإدفيالخصخصةمبادئتطبيقيخصفيما(2030)

نظامالسيحققكما,العاليالتعليممؤسساتوتشغيل
إلداريةواواألكاديميةالبشريةللموارداألمثلاالستخدام

.العاليالتعليممؤسساتفي

سيسييييمح النظييييام الجديييييد للجامعييييات بفييييرض

, لييياالرسييوم املالييية علييى بييرامج الدراسييات الع

التي وكخلك على الخدمات العلمية والبحثية

.تقدمها الجامعات

78
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أبرز 
املالمح

اءاألدمؤشراتاستخدامسيتم
,الجامعاتأداءتقييمعند

.نويةالسالتقارير فيذلكوإبراز 

910

لقرار ااتخاذفياملشاركةتوسيع
يالجامعالتعليممؤسساتفي

املجالسإنشاءخاللمن
اءوأعضالطالبيةاالستشارية

واملجالسالتدريس,هيئة
.الدولية

العملبسوق الجامعاتربط
منالتمثيلتعددخاللمن

املجالسفيالجامعةخارج

.املختلفة

11
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أبرز 
املالمح

مؤسساتفيالعاملينكفاءةرفع
داريينوإأكاديميينمنالعاليالتعليم
ارتباطهمجعلخاللمنوذلك

تخضعسنويةبعقودبالجامعات
.العمللنظام

13

الجامعاتالنظاممشروعيلزم
منياملؤسس االعتمادعلىبالحصول 

علىوالحصول التعليم,تقويمهيئة
هيئةقبلمنالبرامجياالعتماد

إحدىقبلمنأوالتعليمتقويم
.املرموقةاالعتمادهيئات

يتيحالجديدالنظاممشروع
أو الشركاتإنشاءللجامعات
دخول أو إنشائهافياملشاركة
 فيهاالجامعة

 
.شريكا

14 12
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أبرز 
املالمح

ومرسفرضالجديدالنظامسيتيح
ين,السعوديغير الطلبةعلىدراسية
.املنحطلبةويستثنى

16

الجديدالجامعاتنظامسيتيح
للجامعاتفروعإنشاءللجامعات

تاحبافتسيسمحكمااململكة,خارج
داخلاألجنبيةللجامعاتفروع

رهاتقالتيالضوابطوفقاململكة
.الدولة

يحققالجديدالنظاممشروع
خاللمنوذلكالالزمةالحوكمة

ميتجامعة,لكلأمناءمجلسإنشاء
خارجمنأعضاءهغالبيةتشكيل

.الجامعة

17 15
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أبرز 
املالمح

اراختييحققالجديدالنظاممشروع
منواألقسامالكلياتلقيادةاألكفأ
تحقيقتضمناختيار آلياتخالل
.ذلك

19

وائحواللاألنظمةتطبيقاستمرارية
 بهااملعمول 

 
ةصفيعطيمماحاليا

املراكز انتظامفياالستمرارية
.القانونية

ثالثعلىالنظاممشروعُيطبقسوف
مثومناألولى,مرحلترفيجامعات

 تدرياألخرى الجامعاتعلىيطبق
 
جيا

شؤونمجلسيراهماوفق
.الجامعات

20 18
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أبرز 
املالمح

فةوظييشغلالجامعةرئيسكانإذا
,تدريسهيئةعضو كانأو عامة,
اللخبوظيفتراالحتفاظلرفيحق
حتسبللجامعة,رئاسترمدة

ُ
تلكوت

العالوةألغراضالخدمةفياملدة

.والتقاعدوالترقيةالدورية

22

افقة تكليفعلىاألمناءمجلسمو
آلياتبخالفالجامعةرئيسنواب

,تعيينهم
 
كليفهمتيتموالتيسابقا

افقةعلىبناء املؤقتةاللجنةمو
التعليممجلسبأعمالالقائمة
.العالي

خارجللجامعاتفروعإنشاءيجوز 
ناءبالوزراءمجلسمنبقرار اململكة

وتأييداألمناءمجلساقتراحعلى
.الجامعاتشؤونمجلس

23 21
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أبرز 
املالمح

بقرار كلةاملشاملؤقتةاللجنةعملينتهيالنظام,مشروعبصدور 
وتنتقلهي12/9/1436وتاريخ(409)رقمالوزراءمجلس

عليمالتمجلساختصاصاتاألصلفيهيالتياختصاصاتها
 الجامعاتشؤونمجلسإلى(امللغي)العالي

 
ظام,النلهخاوفقا

.واالنتظامالتشريعصفةاملجلسلهخايعطيمما

سوف يمارس مجلس شيؤون الجامعيات صيالحيات مجليس

تعليييييم الييييواردة فييييي نظييييام مجلييييس ال( امللغييييي)التعليييييم العييييالي 

ي العييييييالي والجامعييييييات وذلييييييك فيمييييييا يتعلييييييق بالجامعييييييات التيييييي

م وجييود سيوف تسييتمر فيي تطبيييق ذليك النظييام مميا يعنييي عيد

بييق عليهييا أي فييرات تشييريعي أو تنظيلييي للجامعييات التييي ال يط

.النظام الجديد

2425
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أحكام نظامية : القسم الثاني



نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

( 8/م)م يحل هخا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات, الصادر باملرسوم امللكي رق
.ويلغي جميع ما يتعارض معر من أحكام1414-6-4وتاريخ 
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نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
.يعمل بهخا النظام بعد مائة وثمانين يوما
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نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

ن تاريخ يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماتر واختصاصاتر املنصوص عليها في مشروع النظام م
.نشره في الجريدة الرسمية

19



نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات ملهماتر ( املؤقتة)ينتهي عمل اللجنة 

20



نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

وع النظام على األكثر لُيطبق عليها مشر -كمرحلة أولى-جامعات ( ثالث)يحدد مجلس شؤون الجامعات 
 بأمر من رئيس مجلس الوزراء ب

 
ناء على بعد نفاذه, ومن ثم ُيطبق على الجامعات األخرى تدريجيا

اقتراح من مجلس شؤون الجامعات
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نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

 كل 
 
م, وما يتضمنر من عن نتائج تطبيق مشروع النظا( سنتين)يرفع املجلس إلى املقام السامي تقريرا

إيجابيات أو صعوبات, أو غيرها إن وجدت
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نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

ا على الجامعات غير املشمولة بتط بيق مشروع يستمر تطبيق األنظمة واللوائح املعمول بها حاليًّ
.النظام إلى حين شمولها بر
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نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

جلس الواردة في نظام م( امللغى)يمارس مجلس شؤون الجامعات صالحيات مجلس التعليم العالي 
.ذلك النظامالتعليم العالي والجامعات وذلك فيما يتعلق بالجامعات التي ستستمر في تطبيق

24



نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

منح الجامعات 
ُ
خ نفاذ مشروع من تاري( سنة)التي سيطبق عليها مشروع النظام ابتداء  مدة انتقالية -ت

النظام

25

( 3)تتجاوز ملجلس شؤون الجامعات تمديد انتهاء املدة االنتقالية لبعض من تلك الجامعات على أن ال 
اممن تاريخ نفاذ مشروع النظ( بسنة)سنوات من تاريخ انتهاء املدة االنتقالية املحددة 



نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

دريس ومن في التي سيطبق عليها مشروع النظام بمن فيهم أعضاء هيئة الت-يستمر موظفو الجامعات 
متهم حكمهم, واإلداريون, والفنيون, الخين هم على رأس العمل وقت نفاذ مشروع النظام؛ على أنظ

معهم, أما ل الالزمة للتعامالترتيبات ويقترح مجلس شؤون الجامعات . الوظيفية التي يخضعون لها
 لنظام ا

 
.لعملمن يتم تعيينهم بعد تطبيق مشروع النظام على الجامعة فيتم تعيينر وفقا
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نظام الجامعات الجديد

أحكام نظامية

يحدد مجلس شؤون الجامعات أوجر الصرف من اإلعانة التي تقدم للجامعات التي 
سيطبق عليها مشروع النظام الجديد باالتفاق مع وزارة املالية
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مواد النظام : القسم الثالث



نظام الجامعات الجديد

4املادة 

مكونات الجامعة

أقسام علمية, ومعاهد, ومراكز, ووحدات : تتكون الجامعة من كليات, وعمادات, و
.  تعليمية دون املستوى الجامعي, ومستشفيات جامعية

29



نظام الجامعات الجديد

6املادة 

:ويتكون من اآلتي" مجلس شؤون الجامعات"مجلس يسلى ُينشأ 

وزير التعليم•
وزير التعليم للجامعات والبحث واالبتكار نائب •
.نائب وزير املالية•
.نائب وزير الخدمة املدنية•
.نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية•
.رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب•
.خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات األهلية•
اثنان من ذوي الخبرة واالختصاص•

 
 
رئيسا
 
 
عضوا
 
 
عضوا
 
 
عضوا
 
 
عضوا
 
 
عضوا
 
 
عضوا

عضوين
30



نظام الجامعات الجديد

ما عدا في-ونائبر وأعضاؤه ُيكلف رئيسر 
بأمر من رئيس مجلس -الجامعة رئيس 

الوزراء

ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة

ن بناء  على ترشيح رئيس مجلس شؤو 
الجامعات

 األمناءمجلسرئيسويكون 
 
مسؤوال

افيمالجامعاتشؤونمجلسرئيسأمام
 األمناءمجلسبريختص

 
امللنظطبقا

11املادة 

يكون لكل جامعة مجلس أمناء 
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نظام الجامعات الجديد

12املادة 

:يتكون مجلس أمناء الجامعة من اآلتي

أدناه من هخه ( 2)و ( 1)رئيس املجلس ونائبر من الوارد ذكرهم في الفقرتين يكون 
.املادة

ليم أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية واالختصاص ممن عملوا في مجال التعأربعة -1
.الجامعي

ملجال ثالثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية واالختصاص في ا-2
.املالي واالستثماري والنظامي

.رئيس الجامعة-3
.ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة-4

رئاسة املجلس

عضوية
املجلس

32



نظام الجامعات الجديد

13املادة 

:يتولى مجلس أمناء الجامعة املهمات اآلتية

.اإلداريةإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها, ورسم سياساتها األكاديمية واملالية و 

.إقرار الهيكل والدليل التنظيلي للجامعة

.حوكمة الجامعة, والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها
33



نظام الجامعات الجديد

13املادة 

:يتولى مجلس أمناء الجامعة املهمات اآلتية

.إقرار القواعد التنفيخية للوائح املالية واإلدارية للجامعة

.ترشيح رئيس الجامعة

افقة على تكليف نواب رئيس الجامعة .املو
34



نظام الجامعات الجديد

13املادة 

:يتولى مجلس أمناء الجامعة املهمات اآلتية

افقة على تأسيس الشركات أو املشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة ف ا أو املو
 
يها شريك

ا لإلجراءات النظامية
 
ا وذلك وفق .مساهم 

.لحسابات الجامعة( أو أكثر)تعيين مراجع خارجي 

.اعتماد الحساب الختامي للجامعة, ورفعر إلى مجلس شؤون الجامعات

35

.مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعر إلى مجلس شؤون الجامعات



ل , واملعاهد, واملراكز, واألقسام العلمية أو دمجها, أو إلغائها, أو تعديوالعماداتإنشاء الكليات, 
.أسمائها

13املادة يوصي مجلس األمناء بالموافقة على

نظام الجامعات الجديد

36



.لعلمية, واملعاهد, واملراكز, ورؤساء األقسام اوالعماداتالقواعد املنظمة لتعيين عمداء الكليات, •
.القواعد املنظمة لدعم البحث العللي, واالبتكار, والتأليف, والترجمة, والنشر•
إقرار القواعد املنظمة لتقديم الخدمات االستشارية واألكاديمية للقطاعين العام والخاص•

.ومؤسسات املجتمع املدني
.امليزانية السنوية للجامعة•
.أسماء الدرجات العلمية•

13املادة :يقر مجلس األمناء القواعد املنظمة لآلتي

نظام الجامعات الجديد
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نظام الجامعات الجديد

يراه من ممن يختار مجلس األمناء 
سمنسوبي الجامعة ليتولى أمانة املجل

الجامعةمع رئيس بالتنسيق 

15املادة 

ن عام يكون لمجلس  األمناء أمي 
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نظام الجامعات الجديد

16املادة 

"مجلس الجامعة"يسلى مجلس,لكل جامعةيكون 

يكون رئيس املجلس هو رئيس الجامعة

نواب رئيس الجامعة-1
.واملعاهد في الجامعةوالعماداتعمداء الكليات -2
يم أربعة أعضاء على األكثر من ذوي الخبرة والكفاية, واالهتمام بالتعل-3

ن رئيس بناء  على ترشيح م-الجامعي, يصدر بتعيينهم قرار من مجلس األمناء 
.ملدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة-الجامعة

رئاسة املجلس

عضوية
املجلس
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نظام الجامعات الجديد

17املادة 

اختصاصات مجلس الجامعة

يخوتنفواملالية,واإلداريةاألكاديميةالشؤونبتصريفالجامعةمجلسيختص
 للجامعةالعامةالسياسة

 
اتالجامعشؤونمجلسيصدرهوماالنظامألحكاموفقا

:يأتيماالخصوصوجرعلىولروقواعد,لوائحمناألمناءومجلس
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.داريةرؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها, ورسم سياساتها األكاديمية واملالية واإل •
.الهيكل والدليل التنظيلي للجامعة•
.القواعد التنفيخية للوائح املالية واإلدارية للجامعة•
أو , واملعاهد, واملراكز, واألقسام العلمية أو دمجها,والعماداتإنشاء الكليات, •

.إلغائها, أو تعديل أسمائها
.أسماء الدرجات العلمية•
.منح درجة الدكتوراه الفخرية•

17املادة:اقتراح كل من 

اختصاصات مجلس الجامعة
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اتواملؤسسالجامعةبينالتفاهمومخكراتوالفنيالعلليالتعاون اتفاقيات•
.األجنبية

.اختصاصاتروتحديدللجامعةالدولياالستشاري املجلستشكيل•
اوفالجامعةفياألوقافوإدارةالخاتيةواإليراداتلالستثمار املنظمةالقواعد•

 
ق

.الجامعاتشؤونمجلسيصدرهاالتيللوائح
افيهاالجامعةدخول أو تأسيسهافياملشاركةأو الشركاتتأسيس•

 
مساهماو أشريك

.النظاميةلإلجراءاتوفقاوذلك
.للجامعةالسنويةامليزانية•

17املادة:اقتراح كل من 

اختصاصات مجلس الجامعة
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.للجامعةاألكاديميةللوائحالتنفيخيةالقواعد•
.العلميةالدورياتب صدار الخاصةالقواعد•
.الجامعةتمنحهاالتيالعلميةللدرجاتالدراسيةوالخططالبرامج•
.الطالبيةاألنشطةخطط•
.االجتماعيةللمسؤوليةالجامعةخطة•
اصاترواختصالجامعةفيالتدريسهيئةألعضاءاالستشاري املجلستشكيل•

.عملروقواعد
.عملردقواعووضعاختصاصاتروتحديدللطلبةاالستشاري املجلستشكيل•

17املادة:كل من إقرار

اختصاصات مجلس الجامعة

43



.ةوضع القواعد املنظمة لتفويض الصالحيات في املجالس املختلفة في الجامع•
.تعيين أعضاء هيئة التدريس•
افقة على االستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خالل اإلعارة أو التك• ليف املو

.أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني
.التدريب واالبتعاثخطة اعتماد •
 لإلطار العام لبداية الدراسة ونهاي•

 
.تهاتحديد تفصيالت التقويم األكاديلي وفقا

.ياعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطالب الخين يمكن قبولهم في كل عام دراس •
ات املرتبطة وضع املقابل املالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات, بما في ذلك الخدم•

.واملساندة لجميع البرامج

17املادة مجلس الجامعةومن اختصاصات 
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.منح الدرجات العلمية للخريجين•
افقة على اتفاقيات التعاون العللي والفني ومخكرات التفاهم ب• ين املو

.الجامعة واملؤسسات املحلية
 للوائح الت•

 
ي يقرها قبول التبرعات والهبات والوصايا واإلنفاق منها وفقا

.مجلس شؤون الجامعات
يئة جزء من أراض ي الجامعة ألوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهتخصيص •

.العامة لعقارات الدولة وفق األنظمة واللوائح ذات الصلة
.إنشاء الكراس ي العلمية ووضع لوائحها•

17املادة مجلس الجامعةومن اختصاصات 
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اقب مالي أو أكثر لحسابات الجامعة• .تعيين مر
. مناقشة الحساب الختامي للجامعة, ورفعر إلى مجلس األمناء•
 لعرضر على مجلس األمناء•

 
.مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيدا

من أعضائر النظر في املوضوعات التي يحيلها إلير رئيس املجلس أو التي يقترح أي عضو •
.عرضها علير

17املادة مجلس الجامعةومن اختصاصات 
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نظام الجامعات الجديد

19املادة 

أمين عام ملجلس الجامعة

منار قر بتسميتريصدر التدريسهيئةأعضاءمنعامأمينالجامعةملجلسيكون 
.واحدةمرةللتجديدقابلةسنتينملدة-املجلسرئيسمنترشيحعلىبناء  -املجلس
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نظام الجامعات الجديد

30املادة 

تكليف رئيس الجامعة

لسمجرئيستوصيةعلىبناءالوزراء,مجلسرئيسمنبأمر الجامعةرئيسيكلف
ملدةلالعمنظامعلىمعرالتعاقدويكون األمناء,مجلسترشيحبعدالجامعاتشؤون
.للتجديدقابلةسنواتثالث
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.واملاليةواإلداريةاألكاديميةالشؤونفيهابماالجامعة,شؤونإدارة•
راراتوقاألمناءمجلسوقراراتالجامعةولوائحولوائحرالنظامتنفيخعلىاإلشراف•

.الجامعةفياملجالس
مجلسفيمناقشتربعداألمناءمجلسإلىالجامعةأداءعنسنوي تقرير تقديم•

ومناشطالجامعةفيالعلليالبحثونتائجاألداء,مؤشراتفيرمبينالجامعة,
وجدتإنوالعوائقالفرصبيانمعاألخرى,واملناشطاملجتمعخدمةفيالجامعة

.ذلكتحقيقوآليةالجامعة,لتطوير آخر مقترحوأيتخليلها,ومقترحات

31املادة صالحيات رئيس الجامعة
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.ترشيح نواب رئيس الجامعة•
.تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات األخرى, ولر تفويض غيره بخلك•
.تكليف العمداء ووكالئهم, ورؤساء األقسام, ومديري املراكز العلمية والبحثية•

31املادة صالحيات رئيس الجامعة
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نظام الجامعات الجديد

32املادة 

مميزات منصب رئيس الجامعة

لرفيحقتدريس,هيئةعضو كانأو عامة,وظيفةيشغلالجامعةرئيسكانإذا
ألغراضخدمةالفياملدةتلكوتحتسبللجامعة,رئاسترمدةخاللبوظيفتراالحتفاظ

.والتقاعدوالترقيةالدوريةالعالوة
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نظام الجامعات الجديد

33املادة 

آلية تكليف نواب رئيس الجامعة

بقرار فهمتكليويكون التدريس,هيئةأعضاءمنأكثر أو نائبجامعةرئيسلكليكون 
سنواتثثال ملدةالتكليفويكون الجامعة,رئيسترشيحعلىبناءاألمناءمجلسمن

.ذكرممااالستثناءالجامعاتشؤونوملجلسواحدة,مرةللتجديدقابلة
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نظام الجامعات الجديد

34املادة 

نواب رئيس الجامعة

. ةالجامعيكلف رئيس الجامعة أحد النواب للقيام بمهمات رئيس 

-مأو غيره-يكلف رئيس مجلس شؤون الجامعات من يراه من النواب 
.الجامعةب دارة 

عند تغيب 
ة رئيس الجامع
وتعدد النواب

عند خلو 
منصب رئيس

الجامعة

.همصالحياتيعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها, وتحدد اللوائح 
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نظام الجامعات الجديد

41-40املادة

االعتماد األكاديمي

االعتماد البرامجي االعتماد املؤسس ي

هيئة تقويم التعليمبهيئة تقويم التعليم والتدري
والتدريب

إحدى الهيئات الدولية
التي تعتمدها الهيئة
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نظام الجامعات الجديد

44-43-42املادة 

املجالس االستشارية

مجلس استشاري دولي

بقرار من مجلس األمناء 
ويحدد املجلس 

ر اختصاصاتر وقواعد عمل

استشاري طالبيمجلس 
مجلس استشاري ألعضاء 

هيئة التدريس

بقرار من مجلس الجامعة 
وبرئاسة أحد النواب ويحدد

املجلس اختصاصاتر 
وقواعد عملر 

بقرار من مجلس الجامعة 
و وبرئاسة رئيس الجامعة أ
من ينيبر ويحدد املجلس
ر اختصاصاتر وقواعد عمل
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نظام الجامعات الجديد

45املادة

النظام املالي للجامعة

يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة

وتصدر بقرار من مجلس األمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون 
العالقةالجامعات, بعد التنسيق مع الجهات ذات 
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نظام الجامعات الجديد

48املادة

أوقاف الجامعة

 يكون لها الشخص-ب شراف مجلس النظارة-يجوز للجامعة أن تنش ئ لها 
 
ية أوقافا

املعنوية املستقلة

يتعارض وتكون إدارتها وفق القواعد املنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما ال 
اقفين في ويجوز للجامعة وألوقافها تأسيس الشركات أو املشاركة, مع شروط الو

تأسيسها

57



نظام الجامعات الجديد

49املادة

:تتكون إيرادات الجامعة من 

اإلعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد املنظمة لبرنامج تمويل الجامعات

املقابل املالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها

واألوقافالتبرعات, والهبات, واملنح, والوصايا, 

وأوقافهاريع أمالكها, واستثماراتها, 

وطبيعتراملوارد املالية األخرى التي يقرها مجلس األمناء, على أال تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة
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نظام الجامعات الجديد

50املادة

 لتنمية إيراداتها الخاتية, ومنها ما يأتي
 
 ماليا

 
:للجامعة أن تتقاض ى مقابال

الدراسات العليارسوم دراسية لبرامج 

الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية رسوم دراسية لبرامج 

الطلبة غير السعوديين, ويستثنى من ذلك املنح الدراسية املجانيةرسوم دراسية من 
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نظام الجامعات الجديد

50املادة

 لتنمية إيراداتها الخاتية, ومنها ما يأتي
 
 ماليا

 
:للجامعة أن تتقاض ى مقابال

ببحوث علمية, أو خدمات استشارية, لجهات أخرى داخلية أو خارجيةبالقيام مقابل مبالغ مالية 

ا للوائح املنظاستثمار مبالغ مالية مقابل 
 
مةاإليرادات املالية النقدية والعينية وتنميتها وفق

س مع الجهات الحكومية وغيرها لتأمين ما تحتاجر من أعضاء هيئة التدريالتعاقد مبالغ مالية مقابل 

60



نظام الجامعات الجديد

51املادة

فروع الجامعات

يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناء  على اقتراح مجلس األمناء وتأييد مجلس شؤون
افقة على إنشاء فروع للجامعات خارج اململكة .الجامعات؛ املو
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نظام الجامعات الجديد

املراحل الزمنية لتطبيق نظام الجامعات

 
 
: ة كاآلتيعلى مواد النظام وبنوده, وما ورد في األداة النظامية للنظام, سيتم تطبيقر على فترات زمنياستنادا

افقة على مشروع نظام الجامعات-1 .صدور املو
. يوم( 180)بعد النشر في الجريدة الرسمية تبدأ فترة ال -2
(في هخه املرحلة يجوز ملجلس شؤون الجامعات االجتماع والعمل يكون بموجب نظام التعليم العالي الحالي)
.يوم من تاريخ النشر, تبدأ الفترة االنتقالية واملحددة بسنة( 180)بعد انتهاء ال-3
.في هخه املرحلة عند جاهزية أحد الجامعات يتم تطبيق النظام الجديد عليها-أ

.في حالة عدم الجاهزية يستمر التعامل مع الجامعات الثالث, والجامعات األخرى وفق النظام الحالي_ ب
.خالل السنة االنتقالية تقوم األمانة ب عداد اللوائح والقواعد-ج
.بعد انتهاء املدة االنتقالية املحددة بسنة-4
.جامعات أو تمنح مدة إضافية حسب النظامثالث تطبيق النظام الجديد على يتم -
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