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وزارة التربية والتعليم

قرار رقم )1( ل�سنة 2013

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )2( ل�سنة 2007

ب�ساأن الائحة الأكاديمية والإدارية لم�ؤ�س�سات التعليم العالي

 

وزير الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س التعليم العايل:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العالي،

التعليم  لموؤ�ش�شات  والإدارية  الأكاديمية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

العالي، المعدل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2012،

وعلى موافقة مجل�س التعليم العالي بجل�شته رقم )32( المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2013،

وبناًء على عر�س الأمين العام لمجل�س التعليم العالي،

 قرر الآتي: 

المادة الأولى

القرار رقم )2(  الثانية ع�شرة من  المادة  الفقرة )3( من  البند )ب( من  بن�س  ُي�شتبدل 

ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكاديمية والإدارية لموؤ�ش�شات التعليم العالي، الن�س الآتي:

املادة الثانية ع�شرة الفقرة 3- اأحكام م�شرتكة ملرحلتي البكالوري�س والدرا�شات العليا:

لدرجته  وفقًا  التدري�س  هيئة  لع�شو  الأ�شبوعي  التدري�شي  للن�شاب  الأق�شى  الحد  يكون  ب-  

العلمية كالآتي:

-  الأ�شتاذ ) 9( �شاعات معتمدة )ثالثة مقررات(.

- الأ�شتاذ امل�شارك )12( �شاعة معتمدة )اأربعة مقررات(.

-  الأ�شتاذ امل�شاعد واملدر�س واملحا�شر )15( �شاعة معتمدة )خم�شة مقررات(.

معتمدة )مقرر  �شاعات  بمقدار ثالث  البند  في هذا  المحدد  التدري�شي  الن�شاب  ويخف�س 

درا�شي واحد( لأع�شاء هيئة التدري�س المكلفين بالمهام الإدارية الآتية:

-   نائب العميد.

-  عميد الكلية.

-  رئي�س الق�شم.

-  مدير الإدارة.
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 املادة الثانية

    ُي�شاف اإىل القرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكادميية والإدارية ملوؤ�ش�شات التعليم 

العايل بنود جديدة اإىل كل من املادة ال�شاد�شة بند )4( واملادة الثانية ع�شرة الفقرة)3( بند 

)و(  واملادة ال�شابعة ع�شرة الفقرة )2( بند )ك(، ن�شو�شها الآتي:

املادة ال�ساد�سة:

في  م�شاهمًا  اأو  مالكًا  الثالثة  الدرجة  حتى  اأقاربه  من  اأي  اأو  الموؤ�ش�شة  رئي�س  يكون  األ   -4

الموؤ�ش�شة وعليه تقديم اإقرار خطي موثق بذلك قبل مبا�شرته لمهامه.

والدرا�سات  البكال�ري��ض  لمرحلتي  م�ستركة  اأحكام   -3 الفقرة  ع�سرة  الثانية  المادة   

العليا:

التخرج  وم�شاريع  الجامعية  والأطــروحــات  الر�شائل  على  لالإ�شراف  الأق�شى  الحد  يكون  و- 

وم�شاريع الدبلوم لأع�شاء الهيئة التدري�شية ووفقًا للدرجات العلمية كالآتي:

- الأ�شتاذ )5( خم�س حالت فقط من الفئات املحددة اأعاله.

- الأ�شتاذ امل�شارك )4( اأربع حالت فقط من الفئات املحددة اأعاله.

الفئات  للوائح )3( ثالث حالت فقط من  وفقًا  بالإ�شراف  له  والم�شموح  الم�شاعد  الأ�شتاذ   -

المحددة اأعاله.

المادة ال�سابعة ع�سرة الفقرة 2- البكال�ري��ض / اللي�سان�ض :

ك- يكون الحد الأق�شى للن�شاب الدرا�شي للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة البكالوريو�س 

للف�شل الدرا�شي ال�شيفي )9( �شاعات معتمدة.

املادة الثالثة

التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العالي  التعليم  لمجل�س  العام  الأمين  على 

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. 

 وزي�����ر ال�ت�رب��ي�������������ة والت��ع�ل�ي��������م

    رئي�ض مجل�ض التعليم الع����ال����ي

الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 27 ذي القعدة 1434هـ

المــــــــوافــــــق: 3 اأكتــــــوبــــــر  2013م


