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وز�رة �لتربية و�لتعليم

قر�ر رقم )2( ل�سنة 2012

بتعديل �لقر�ر رقم )2( ل�سنة 2007 

ب�صاأن �لالئحة �الأكاديمية و�الإد�رية 

لموؤ�ص�صات �لتعليم �لعالي 

وزير التربية والتعليم رئي�س مجل�س التعليم العالي:

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

وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة الأكاديمية والإدارية 

لموؤ�ش�شات التعليم العالي،

وعلى موافقة مجل�س التعليم العالي بجل�شته رقم 26 المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2012،

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

قرر �الآتي:

�لمادة �الأولى

الأكاديمية  الالئحة  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )2( رقم  القرار  من  ع�شرة  ال�شابعة  المادة  تعدل 

اإلى الفقرة الثانية، وا�شتبدال  والإدارية لموؤ�ش�شات التعليم العالي باإ�شافة البنود )ح، ط، ي( 

البند )ج( من الفقرة الرابعة، واإ�شافة البند )د( اإلى الفقرة الخام�شة على النحو الآتي:

�لفقرة �لثانية )�لبكالوريو�ص /�للي�صان�ص(:

ح- يكون الحد الأدنى والحد الأق�شى للن�شاب الدرا�شي للطالب المنتظم في الجامعة لمرحلة 

البكالوريو�س )12 – 19( �شاعة معتمدة في الف�شل الدرا�شي الواحد، ويجوز له اأن ي�شجل 

اأقل من 12 �شاعة معتمدة مرة واحدة فقط اأثناء درا�شته، كما يجوز للطالب ت�شجيل �شاعات 

درا�شية اأقل من الحد الأدنى الم�شار اإليه اأكثر من مرة، على اأن يعتبر غير منتظم �شريطة 

اأن ل يحت�شب ذلك الف�شل الدرا�شي �شمن المدة ال�شغرى لنيل الدرجة العلمية، يجوز اأن 

اأن  �شريطة  معتمدة  �شاعة   )21( بمعدل  اإ�شافية  �شاعات   )3( الجامعة  في  الطالب  ياأخذ 

يفي باأحد ال�شرطين الآتيين:

- اأّل يقل المعدل التراكمي عن 300 من 400.
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- اأن يكون في حاجة اإلى اإنهاء )21( �شاعة درا�شية معتمدة ليكمل متطلبات التخرج في ذلك 

الف�شل الدرا�شي.

�شنوات   )3( عن  البكالوريو�س  �شهادة  على  للح�شول  للدرا�شة  الزمنية  المدة  تقل  اأّل  ط- 

بالن�شبة لنظام ال�شاعات المعتمدة.

اأّل تزيد المدة التي يق�شيها الطالب م�شجاًل للح�شول على الدرجة الجامعية الأولى على  ي- 

)8( �شنوات.

�لفقرة �لربعة )�لماج�صتير(:

�شاعة معتمدة ح�شب   )12 – بواقع )6  اأو م�شروع تطبيقي  اأطروحة علمية  الطالب  اإعداد  ج- 

الخطة الدرا�شية المعتمدة من مجل�س التعليم العالي، واأن يجتاز مناق�شة الأطروحة بنجاح 

من قبل لجنة علمية اأحد اأع�شائها على الأقل من خارج الموؤ�ش�شة.

�لفقرة �لخام�صة )�لدكتور�ه(:

لمرحلة  الجامعة  في  للطالب  الدرا�شي  للن�شاب  الأق�شى  والحد  الأدنـــى  الحد  يكون  د- 

في  معتمدة  �شاعة   )15  –  3( الدكتوراه  الماج�شتير،  العالي،  الدبلوم  العليا،  الدرا�شات 

الف�شل الدرا�شي الواحد،  ويجوز اإ�شافة مقرر واحد لغايات التخرج.

�لمادة �لثانية

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

لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

          د. ماجد بن علي �لنعيمي

                                                                   وزير �لتربية و�لتعليم

رئي�ص مجل�ص �لتعليم �لعالي

�شدر في: 13 رم�شان 1433هـ

الموافـــق: 1 اأغ�شـطـ�س 2012م


