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الالئحة املنظمة للكليات التطبيقية يف الجامعات 

املادة األولى:

يقصـــد باأللفـــاظ والعبـــارات اآلتية أينمـــا وردت يف هذه الالئحة -املعانـــي املبينة أمام كل منها، ما لم يقتض الســـياق 
ذلك:  غير 

إحـــدى وحـــدات اجلامعـــة التعليميـــة، تقـــدم البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة التعليمية الكلية التطبيقية )الكلية(:
التطبيقيـــة للمرحلـــة التـــي تلي مرحلـــة الثانوية العامة، وتســـبق مرحلـــة البكالوريوس، 
بالشـــراكة مـــع القطـــاع العـــام، والقطـــاع اخلـــاص، والقطـــاع غيـــر الربحـــي، وترتبط 
مناهجهـــا وخططها الدراســـية بســـوق العمـــل احلالي واملســـتقبلي، مناطقًيـــا ووطنًيا، 
ويكـــون لهـــا آليات اعتماد خطط دراســـية ومناهج، وطريقـــة إدارة وحوكمة خاصة بها، 

وفقـــا ألحكام هـــذه الالئحة.
برامـــج تعليميـــة تشـــمل الدبلـــوم املشـــارك، والدبلـــوم املتوســـط، والـــدورات التدريبية البرامــــــــــج:

التعليميـــة التطبيقيـــة، املقدمـــة مـــن الكليـــة التطبيقيـــة يف اجلامعة.
التصنيـــف الســـعودي املوحـــد للمســـتويات والتخصصـــات التعليميـــة الصـــادر بقـــرار التصنيف:

مجلـــس الوزراء رقـــم: )75(، وتاريـــخ: 1442/01/27هـ، وما يطرأ عليـــه من تعديالت 
حتديثات. أو 

اإلطـــار الوطنـــي للمؤهالت يف اململكـــة العربية الســـعودية، الصادر بقـــرار من مجلس اإلطـــــــــــــــار:
إدارة هيئـــة تقـــومي التعليـــم والتدريـــب يف اجتماعـــه )األول( للـــدورة )الثانيـــة( املنعقد 

بتاريـــخ: 1441/06/06هــــ، ومـــا يطرأ عليـــه من تعديـــالت أو حتديثات.
املؤهـــل الـــذي ال تقل عدد ســـاعاته املعتمدة ومدتـــه النظامية عـــن متطلبات التصنيف الدبلوم املشـــــــــــارك:

واإلطار.
املؤهـــل الـــذي ال تقل عدد ســـاعاته املعتمدة ومدتـــه النظامية عـــن متطلبات التصنيف الدبلوم املتوســـــــط:

واإلطار.
الـــدورات التدريبيـــة التعليمية التطبيقية -مختلفة األشـــكال واملســـتويات واملدد- التي الدورات التدريبية:

تقـــل مدتها عن ســـنة، وال متنح درجـــة دبلوم.

املادة الثانية:

تهـــدف هـــذه الالئحة إلى تنظيم الكليات التطبيقيـــة يف اجلامعات، وآليات اعتماد برامجها وخططها الدراســـية ومناهجها، 
وكيفيـــة إدارتها وحوكمتها مبشـــاركة القطاع العـــام والقطاع اخلاص والقطاع غير الربحي، مبا يســـهم يف حتقيق احتياجات 

ســـوق العمل احلالية واملســـتقبلية، مناطقًيا ووطنًيا، والتوســـع يف التدريب التعليمي التطبيقي يف اململكة.
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املادة الثالثة:

تعمل الكلية التطبيقية على حتقيق ما يلي: 

تقـــدمي وتطويـــر برامـــج مرنة ومتوائمة مـــع متطلبات ســـوق العمل احلالية واملســـتقبلية، مناطقًيـــا ووطنًيا، . 1
مـــن حيث العـــرض والطلب.

الشـــراكة مـــع القطاع العام والقطاع اخلـــاص والقطاع غير الربحي، مبا يدعم تفعيـــل دور الكلية التطبيقية . 2
يف تنميـــة املجتمع وتلبية احتياجاته.

االرتقاء مبهارات وقدرات امللتحقني بهذه البرامج والدورات التدريبية مع التركيز على االحتياجات املناطقية.. 3
املساعدة يف زيادة معدل الرصيد املهني يف القطاع اخلاص، ورفع الكفاءة املهنية للكوادر الوطنية.. 4
دعم برامج التوطني يف املجاالت كافة، واإلسهام يف تقليص الفجوة املهنية واالنكشاف املهني.. 5

املادة الرابعة:

يكـــون يف اجلامعـــة كليـــة تطبيقية واحدة، وميكـــن أن يكون لها فروع، أو أن تدمج كليـــات أو وحدات يف اجلامعة لتكون 
جـــزًءا مـــن الكليـــة التطبيقية، وترتبط جميعها تنظيمًيا وإشـــرافًيا بالكليـــة التطبيقية، على أن يصـــدر بذلك قرار من 

مجلس شـــؤون اجلامعات؛ وفقا لآلتي -وبحســـب النظام التـــي تتبعه اجلامعة-:

اقتـــراح مـــن مجلـــس اجلامعـــة؛ للجامعـــات التي تطبـــق نظام مجلـــس التعليـــم العالي واجلامعـــات الصادر . 1
باملرســـوم امللكي رقـــم: )م/8(، وتاريـــخ 1414/06/04هـ.

توصيـــة باملوافقـــة مـــن مجلـــس األمناء بناء على اقتـــراح من مجلس اجلامعـــة، للجامعات التـــي تطبق نظام . 2
اجلامعـــات الصادر باملرســـوم امللكي رقم: )م/27(، وتاريـــخ: 1441/03/02هـ.

املادة الخامسة:
تشـــكل يف اجلامعة جلنة دائمة لإلشـــراف والشـــراكة للكليـــة التطبيقية )اللجنة(، برئاســـة رئيس اجلامعة، . 1

من: كل  وعضوية 
نائب رئيس اجلامعة/وكيل اجلامعة املختص بالشؤون التعليمية.أ. 

ممثل من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.	. 

ممثل من إحدى القطاعات احلكومية ذات العالقة ببرامج الكلية التطبيقية.	. 

ممثل من القطاع اخلاص من ذوي اخلبرة والعالقة ببرامج الكلية التطبيقية.د. 

ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي اخلبرة والعالقة ببرامج الكلية التطبيقية.هـ. 

ممثل إضايف من إحدى القطاعات املشار إليها يف الفقرات )	( أو )د( أو )هـ(.و. 
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يعـــني األعضـــاء املنصـــوص عليهم يف الفقـــرات )	( و)د( و)هــــ( و)و( بقرار من مجلس اجلامعـــة؛ بناء على . 2
ترشـــيح مـــن رئيس اجلامعـــة، وتكون مدة عضويتهـــم ثالث ســـنوات قابلة للتعديد ملـــرة واحدة.

يكون الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية أميًنا للجنة.. 3

القاعدة التنفيذية

مـــع مراعـــاة مـــا جـــاء يف هذه املادة، يف حـــال اعتذار أحـــد األعضاء املنصوص عليهـــم يف الفقـــرات )	( و)د( و)هـ( 
و)و( عـــن االســـتمرار يف اللجنـــة؛ يرشـــح رئيـــس اجلامعة عضـــًوا آخر بديـــال عنه، ويتـــم تعيينه بقـــرار من مجلس 

اجلامعة باملـــدة املتبقية للعضـــو املعتذر.

املادة السادسة:

تتولـــى اللجنـــة دعم الشـــراكات االســـتراتيجية مع القطـــاع العام والقطـــاع اخلاص والقطاع غيـــر الربحي، . 1
وتفعيـــل دور الكليـــة التطبيقية يف حتقيق املتطلبات التنموية واحتياجات ســـوق العمل احلالية واملســـتقبلية، 

مناطقًيـــا ووطنًيـــا، مـــن حيث العـــرض والطلب، ولها يف ســـبيل حتقيق ذلك القيـــام مبا يلي:
املتابعـــة والتنســـيق مـــع اجلامعـــة يف حتديد أعـــداد املقبولـــني، والبرامج املســـتهدفة؛ من أجـــل توجيه أ. 

الطـــال	 للتخصصـــات التـــي تدعـــم التوطني، وفقـــا لتقارير استشـــراف العـــرض والطلب لســـوق العمل.

التنسيق مع القطاعات واجلهات ذات العالقة بالتوطني؛ لتوجيه الدعم املطلو	 للكلية التطبيقية.	. 

متابعة سير عمل الكلية التطبيقية وفروعها يف اجلامعة ومراجعة تقاريرها.	. 

اقتراح الشراكات االستراتيجية مع القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع غير الربحي.د. 

وضع معايير اختيار وتقييم الرئيس التنفيذي ونائبه ومساعده واملديرين التنفيذيني.هـ. 

اقتـــراح مؤشـــرات األداء واملســـتهدفات الســـنوية للكليـــة التطبيقيـــة، والرفـــع بها إلى مجلـــس اجلامعة و. 
إلقرارها.

جتتمـــع اللجنـــة مـــرة -على األقل- كل ثالثة أشـــهر بناء على دعوة مـــن رئيس اللجنة، وكلمـــا دعت احلاجة . 2
إلى ذلك بحســـب ما يقـــدره رئيس اللجنة.
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املادة السابعة:

تتكون الكلية التطبيقية تنظيميا -باعتبارها وحدة من وحدات اجلامعة- مما يلي:

املجلس التنفيذي للكلية التطبيقية.. 1
الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية.. 2
وحـــدات فنيـــة وتخصصيـــة حســـب البرامج املقدمـــة يف الكليـــة التطبيقية، ووفـــق الهيـــكل التنظيمي املقر . 3

للكليـــة التطبيقية.
اإلدارات والوحدات املساندة املعتمدة وفق الهيكل التنظيمي املقر للكلية التطبيقية.. 4

القاعدة التنفيذية: 

 مـــع مراعـــاة مـــا جـــاء يف هـــذه املـــادة، يكـــون الهيـــكل التنظيمـــي للكليـــة التطبيقية كمـــا جـــاء يف امللحق رقـــم )1( 
من هذه الالئحة.

املادة الثامنة:
يكـــون املجلـــس التنفيذي للكلية التطبيقية برئاســـة نائب رئيس اجلامعة/ وكيل اجلامعة املختص بالشـــؤون . 1

التعليميـــة، وعضوية كل من: 
الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية.أ. 

عضو هيئة التدريس يف اجلامعة من ذوي اخلبرة ببرامج الكلية التطبيقية.	. 

اثنني من ممثلي القطاع اخلاص من ذوي اخلبرة والعالقة ببرامج الكلية التطبيقية.	. 

ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي اخلبرة والعالقة ببرامج الكلية التطبيقية.د. 

خبير يف برامج التعليم والتدريب وجودتهما.هـ. 

يعـــني األعضـــاء املنصـــوص عليهـــم يف الفقـــرات )	( و)	( و)د( و)هــــ( مـــن هذه املـــادة بقـــرار من مجلس . 2
اجلامعـــة؛ بنـــاء على ترشـــيح مـــن رئيس اجلامعة، وتكـــون مدة عضويتهم ثالث ســـنوات قابلـــة التعديد مرة 

واحـــدة، علـــى أال يكونوا أعضـــاء يف اللجنة الدائمة لإلشـــراف والشـــراكة للكليـــة التطبيقية.

القاعدة التنفيذية: 

مـــع مراعـــاة مـــا جـــاء يف هذه املـــادة، يف حال اعتذار أحـــد األعضاء املنصـــوص عليهم يف الفقـــرات )	( و)	( و)د( 
و)هــــ( عـــن االســـتمرار يف اللجنـــة؛ يرشـــح رئيس اجلامعـــة عضًوا آخـــر بديال عنه، ويتـــم تعيينه بقـــرار من مجلس 

اجلامعة باملـــدة املتبقية للعضـــو املعتذر.
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املادة التاسعة:
يجتمـــع املجلـــس التنفيـــذي -مرة واحـــدة - على األقل كل شـــهر بناء علـــى دعوة من رئيـــس املجلس، وكلما . 1

دعـــت احلاجـــة إلى ذلك بحســـب ما يقدره رئيـــس املجلس.
يشـــترط لصحـــة االجتمـــاع حضـــور ثلثي األعضاء علـــى األقل، مبن فيهـــم رئيس املجلس، أو مـــن ينيبه من . 2

األعضـــاء، وتصـــدر القـــرارات بأغلبيـــة أصـــوات األعضـــاء احلاضرين على األقـــل، وعند التســـاوي يرجح 
اجلانـــب الذي صـــوت معه رئيـــس االجتماع.

تعـــد قـــرارات املجلـــس التنفيذي نافـــذة، ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس اجلامعة خالل خمســـة عشـــر . 3
يوًمـــا مـــن تاريخ وصولهـــا إليه، فإن اعتـــرض عليها رئيس اجلامعة تُعـــاد إلى املجلس التنفيذي -مشـــفوعة 
بوجهـــة نظـــره؛ لدراســـتها مرة أخـــرى، وإن رأى املجلـــس التنفيذي اإلبقاء علـــى رأيه، وعـــدم املوافقة على 
اعتـــراض رئيـــس اجلامعـــة، حتـــال القـــرارات املعترض عليهـــا إلى مجلـــس اجلامعـــة للبت فيهـــا عند أول 
جلســـة عاديـــة أو اســـتثنائية، وملجلس اجلامعة تصديق القرارات أو تعديلهـــا أو إلغاؤها، ويكون قرار مجلس 

اجلامعـــة يف ذلك نهائيا.
لرئيس املجلس التنفيذي دعوة من يرى حلضور جلسات املجلس التنفيذي، دون أن يكون له حق التصويت.. 4

املادة العاشرة:

يتولى املجلس التنفيذي اإلشراف على شؤون الكلية التطبيقية يف اجلامعة، وله يف سبيل ذلك القيام مبا يلي:

التوصية باملوافقة على مشـــروع اخلطة االســـتراتيجية والســـنوية للكلية التطبيقيـــة، والرفع بها إلى مجلس . 1
إلقرارها. اجلامعة 

التوصيـــة باملوافقـــة علـــى مقترحات البرامـــج واخلطط الدراســـية للدبلومات )املشـــارك واملتوســـط( التي . 2
تقدمهـــا الكليـــة التطبيقيـــة، والرفع بها إلـــى رئيس اجلامعـــة إلقرارها.

التوصيـــة باملوافقـــة على مقترحات الـــدورات التدريبية التعليمية التطبيقية التي تقدمهـــا الكلية التطبيقية، . 3
والرفـــع بها إلى رئيـــس اجلامعة إلقرارها.

التأكـــد مـــن مطابقـــة البرامـــج واخلطـــط الدراســـية للكليـــة التطبيقيـــة مـــع التصنيـــف واإلطـــار، وتلبيتها . 4
الحتياجـــات ســـوق العمـــل احلالية واملســـتقبلية.

تأييد االقتراح بتعديل وإلغاء الدبلوم وخططه الدراسية، والرفع بها إلى رئيس اجلامعة إلقرارها.. 5
تأييد االقتراح بتعديل وإلغاء الدورات التعليمية التطبيقية، والرفع بها إلى رئيس اجلامعة إلقرارها.. 6
مناقشـــة التقاريـــر الدوريـــة والســـنوية للكلية التطبيقيـــة، والتقرير الســـنوي عن توظيف خريجـــي البرامج . 7

املنفـــذة، والرفـــع بالتقاريـــر الســـنوية ملجلس اجلامعة، ونســـخة إلـــى اللجنة الدائمة لإلشـــراف والشـــراكة 
للكليـــة التطبيقية.

تطوير الشراكات اإلستراتيجية مع القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع غير الربحي.. 8
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التوصيـــة باملوافقـــة على التعيني أو التعاقد مع أعضاء هيئــــة التدريس ومن يف حكمهم، أو من تســـتعني بهم . 9
الكليـــة التطبيقيـــة مـــن ذوي اخلبـــرة واالختصـــاص، والرفع بها إلى رئيـــس اجلامعة الســـتكمال اإلجراءات 

النظامية.
اقتـــراح الضوابـــط واإلجـــراءات األكادمييـــة املتعلقـــة بامللتحقـــني يف الكليـــة التطبيقيـــة مبـــا فيهـــا القبول . 10

والتســـجيل، واحلـــذف واإلضافـــة، ومعادلـــة املقـــررات وغيرها من اإلجـــراءات األكادميية، والرفـــع بها إلى 
مجلـــس اجلامعـــة إلقرارها.

اقتـــراح معاييـــر اختيار وحتديد اجلهات التي ميكن االســـتعانة بها يف تشـــغيل الكليـــة التطبيقية، أو أي من . 11
برامجهـــا أو دوراتهـــا التدريبيـــة، والرفع بها إلى مجلس اجلامعـــة للنظر يف إقرارها.

النظر فيما يحال إليه من مجلس اجلامعة، أو اللجنة، أو رئيس اجلامعة للدراسة وإبداء الرأي.. 12
وللمجلـــس التنفيـــذي تكويـــن جلان دائمـــة أو مؤقتة من بني أعضائـــه أو من غيرهم؛ لدراســـة ما يكلفها به، . 13

أو القيـــام مبهمـــات محددة، ويجوز لـــه تفويض بعض اختصاصاتـــه وصالحياته إلى رئيســـه، على أن يدر	 
مـــا يتخـــذه من قرارات ضمـــن محضر املجلس يف أول اجتمـــاع يلي ذلك.

القاعدة التنفيذية: 

مـــع مراعـــاة مـــا جاء يف هذه املـــادة، تكون مكافآت أعضـــاء اللجان الدائمة بنـــاء على ما جاء يف املادة »اخلمســـني« 
من الالئحة املنظمة لشـــؤون منســـوبي اجلامعات الســـعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، من نظام 

مجلـــس التعليم العالي واجلامعات الصادر باملرســـوم امللكي رقـــم )م/۸(، وتاريخ: 1414/6/4هـ.

املادة الحادية عشرة:

يكـــون للكليـــة التطبيقية رئيســـا تنفيذيا من منســـوبي اجلامعة أو من غيرهـــم من خار	 اجلامعة، يُعـــنّي أو يكلف بقرار من 
رئيـــس اجلامعـــة ملدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديد، بناء على ترشـــيح من املجلـــس التنفيذي، ويحدد القـــرار أجره ومزاياه 

املاليـــة األخـــرى، ويتولـــى إدارة الشـــؤون التعليمية واإلدارية واملاليـــة للكلية التطبيقية، وله على وجـــه اخلصوص ما يلي:

إعداد مشروع اخلطة االستراتيجية والسنوية للكلية التطبيقية، والرفع بها إلى املجلس التنفيذي.. 1
اقتـــراح البرامـــج واخلطـــط الدراســـية للدبلومات )املشـــارك واملتوســـط( التـــي تقدمها الكليـــة التطبيقية، . 2

والرفـــع بها إلـــى املجلـــس التنفيذي.
اقتـــراح البرامـــج والدورات التدريبيـــة التعليمية التطبيقية التـــي تقدمها الكلية التطبيقيـــة، والرفع بها إلى . 3

التنفيذي. املجلس 
مراجعـــة البرامـــج واخلطـــط الدراســـية والـــدورات التدريبيـــة التعليميـــة التطبيقيـــة التـــي تقدمهـــا الكلية . 4

التطبيقيـــة دورًيـــا، واقتـــراح تعديـــل وإلغـــاء البرامـــج واخلطـــط الدراســـية، والرفـــع بها إلـــى املجلـــس التنفيذي.
تقـــدمي تقاريـــر دورية وربع ســـنوية عن ســـير أعمـــال وأداء الكليـــة التطبيقية، وتقرير ســـنوي مفصل بذلك . 5

يف نهايـــة كل عام دراســـي إلى املجلـــس التنفيذي.
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اقتـــراح التعيـــني أو التعاقـــد مـــع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومـــن يف حكمهـــم، أو مـــن تســـتعني بهـــم الكلية . 6
التطبيقيـــة مـــن ذوي اخلبـــرة واالختصـــاص، والرفـــع بهـــا إلـــى املجلـــس التنفيذي.

تقدمي تقرير سنوي عن توظيف خريجي البرامج املنفذة إلى املجلس التنفيذي.. 7

القاعدة التنفيذية: 

مـــع مراعـــاة مـــا جـــاء يف هذه املـــادة، يكون العـــبء التدريســـي للرئيـــس التنفيذي من منســـوبي اجلامعـــة بناء على 
مـــا جـــاء يف املادة »الثانية واألربعني« لشـــؤون منســـوبي اجلامعات الســـعوديني مـــن أعضاء هيئـــة التدريس ومن يف 
حكمهـــم، مـــن نظام مجلس التعليم العالي واجلامعات الصادر باملرســـوم امللكي رقـــم )م/۸(، وتاريخ: 1414/6/4هــ.

املادة الثانية عشرة:

يكـــون للكليـــة التطبيقيـــة نائًبـــا للرئيـــس التنفيـــذي معنًيا بالشـــؤون األكادمييـــة، ومســـاعًدا للرئيس التنفيـــذي معنًيا 
باخلدمـــات املســـاندة، مـــن منســـوبي اجلامعة أو مـــن غيرهم من خـــار	 اجلامعة، يُعينـــان أو يُكلفان بقـــرار من رئيس 
اجلامعـــة ملدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديد، بناء على ترشـــيح مـــن الرئيس التنفيذي، وتوصية مـــن املجلس التنفيذي، 

ويحدد القـــرار أجرهمـــا ومزاياهما املالية.

القاعدة التنفيذية: 

مـــع مراعـــاة مـــا جاء يف هـــذه املادة، يكون العبء التدريســـي لنائـــب الرئيس التنفيذي ومســـاعد الرئيـــس التنفيذي 
مـــن منســـوبي اجلامعـــة بناء على ما جـــاء يف املادة »الثانية واألربعني« لشـــؤون منســـوبي اجلامعات الســـعوديني من 
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومن يف حكمهـــم، من نظام مجلـــس التعليـــم العالي واجلامعـــات الصادر باملرســـوم امللكي 

رقـــم )م/۸(، وتاريخ: 1414/6/4هـ.

املادة الثالثة عشرة:

يكـــون لفـــرع الكليـــة التطبيقية مديراً تنفيذًيا من منســـوبي اجلامعة، أو من غيرهم من خـــار	 اجلامعة، يُعني أو يكلف 
بقـــرار مـــن رئيـــس اجلامعة ملدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديـــد، بناء على ترشـــيح من الرئيس التنفيـــذي، وتوصية من 

املجلـــس التنفيذي، ويحدد القرار أجـــره ومزاياه املالية.

القاعدة التنفيذية: 

مـــع مراعـــاة مـــا جـــاء يف هـــذه املادة، يكـــون العـــبء التدريســـي للمدير التنفيـــذي من منســـوبي اجلامعـــة بناء على 
مـــا جـــاء يف املادة »الثانية واألربعني« لشـــؤون منســـوبي اجلامعات الســـعوديني مـــن أعضاء هيئـــة التدريس ومن يف 
حكمهـــم، مـــن نظام مجلس التعليم العالي واجلامعات الصادر باملرســـوم امللكي رقـــم )م/۸(، وتاريخ: 1414/6/4هـ.
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املادة الرابعة عشرة:

مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف املادة )السادســـة( مـــن هذه الالئحة، ومـــا يصدر من مجلس شـــؤون اجلامعات مـــن قرارات، 
ومتطلبـــات التنميـــة الوطنيـــة، وما تصـــدره اجلهات املختصـــة من تقارير الستشـــراف العرض والطلب لســـوق العمل، 
يحـــدد مجلـــس اجلامعـــة بناء على اقتـــراح املجلس التنفيذي، شـــروط وضوابـــط القبول، وعدد الطـــال	 الذين ميكن 

قبولهم يف الكليـــة التطبيقية.

املادة الخامسة عشرة:

تتولـــى الكليـــة التطبيقية تنفيذ اإلجـــراءات األكادميية املتعلقة بامللتحقني بها، مبا يف ذلك القبول والتســـجيل واحلذف 
واإلضافـــة ومعادلة املقررات الدراســـية وغيرها مـــن اإلجراءات األكادميية، مبا يضمن تســـجيل الطال	 احلد األدنى 
مـــن العبء الدراســـي، وحتـــدد القواعد التنفيذية لهذه الالئحـــة الضوابط، واإلجراءات الالزمـــة لذلك، وتطبق الئحة 
الدراســـة واالختبـــارات للمرحلـــة اجلامعيـــة الصـــادرة بقرار مجلس شـــؤون اجلامعـــات رقـــم )1444/9/1(، وتاريخ: 

1444/1/3ه، ومـــا يطـــرأ عليهـــا من تعديالت، فيمـــا لم يرد فيه نـــص يف هذه الالئحة.

القاعدة التنفيذية: 

مع مراعاة ما جاء يف هذه املادة، تكون اإلجراءات األكادميية يف الكلية التطبيقية على النحو اآلتي:
يحل املجلس التنفيذي محل مجلس الكلية أو مجالس األقسام األكادميية، يف الئحة الدراسة واالختبارات . 1

للمرحلة اجلامعية الصادرة بقرار مجلس شؤون اجلامعات رقم: )1444/09/1(، وتاريخ: 1444/01/3هـ.
يحـــل الرئيـــس التنفيـــذي محل عميد الكلية أو رئيس القســـم، يف الئحة الدراســـة واالختبـــارات للمرحلة . 2

اجلامعيـــة الصادرة بقرار مجلس شـــؤون اجلامعـــات رقم: )1444/09/1(، وتاريـــخ: 1444/01/3هـ.
يكون القبول يف الكلية التطبيقية ضمن اإلجراءات واإلطار الزمني للقبول يف اجلامعة.. 3
تكون إجراءات التسجيل واحلذف واإلضافة والتحويل ومعادلة املقررات على النحو التالي:. 4

أواًًل: التسجيل واحلذف واإلضافة:
احلد األدنى للعبء الدراسي للطالب هو )9 وحدات دراسية معتمدة(، واحلد األعلى هو )18 وحدة دراسية . 1

معتمدة( مبا يتناسب مع معدل الطالب التراكمي، وبحد أعلى )9 وحدات دراسية معتمدة( للفصل الصيفي.
يجـــوز مبوافقـــة الرئيـــس التنفيـــذي زيادة احلد األعلـــى لعبء الطالـــب املتوقع تخرجه يف الفصل الدراســـي . 2

إلـــى )20 وحدة دراســـية معتمـــدة(، ومبا ال يتجـــاوز )11 وحدات دراســـية معتمدة( للفصل الدراســـي الصيفي. 
يتـــم تســـجيل الطالـــب املنتظـــم آلياً ما لـــم يكن تســـجيله موقوفـــاً، ويتم حذف التســـجيل اآللـــي للطالب . 3

إذا لـــم يقـــم بتأكيد تســـجيله بالدخول إلى جدوله الدراســـي عبر البوابـــة اإللكترونية للنظـــام األكادميي 
بنهايـــة األســـبوع الثاني مـــن الفصل الدراســـي، ويعد الطالـــب يف هذه احلالـــة منقطعاً.

ميكن للطالب تعديل تسجيله بإضافة أو حذف مقررات يف الفترة احملددة من قبل عمادة القبول والتسجيل.. 4
تتولى الكلية التطبيقية معاجلة أوضاع تسجيل الطال	 ضمن فترة التسجيل احملددة.. 5
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ثانًيا: التحويل من خارج اجلامعة:
يجوز حتويل الطالب من خار	 اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:

أن يكـــون الطالـــب قد درس يف جامعـــة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسســـة تعليمية أجنبية على . 1
أن تكـــون مصنفة مـــن وزارة التعليم واجلهات التعليمية املرخصة من بلد الدراســـة.

أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألسبا	 تأديبية.. 2
يجـــب أال يقـــل عـــدد الوحدات الدراســـية التي يطلـــب من الطالب احملول دراســـتها يف الكليـــة التطبيقية . 3

عـــن )60%( مـــن عدد الوحدات الدراســـية املطلوبـــة للحصول على درجـــة الدبلوم.
استيفاء شروط التحويل من خار	 اجلامعة التي يقرها املجلس التنفيذي.. 4

ثالثًا: التحويل من كلية داخل اجلامعة إلى الكلية التطبيقية أو من قسم ألخر داخل الكلية:
يجـــوز حتويـــل الطالـــب من كلية داخـــل اجلامعة إلى الكلية التطبيقية ومن قســـم آلخر داخل الكليـــة التطبيقية وفق 
الشـــروط والضوابـــط التـــي يقرها املجلـــس التنفيذي، مـــع مراعاة أال تتجاوز عـــدد مرات التحويـــل )مرتني( خالل 

مســـيرة الطالب األكادميية.

رابعًا: معادلة املقررات التي درسها الطالب احملول خارج اجلامعة:
يقوم املجلس التنفيذي أو من يفوضه مبعادلة املقررات التي اجتازها الطالب يف جامعة أخرى وفق الضوابط اآلتية:

أن يكـــون املقـــرر الـــذي اجتـــازه الطالب معـــادالً يف مفرداتـــه أو مكافًئا مبـــا ال يقل عـــن )80%(، وال تقل . 1
عدد ســـاعاته التدريســـية عن الساعات التدريســـية للمقرر املراد معادلته به، ســـواء يف ساعات االتصال 

أو الســـاعات املعتمدة.
أن يكـــون احلـــد األقصـــى للوحدات الدراســـية للطالب احملول التي ميكن احتســـابها من خـــار	 اجلامعة هو . 2

)40%( مـــن الوحـــدات الالزمة لتخرجـــه من الكلية التطبيقية يف جامعة األمير ســـطام بـــن عبدالعزيز.
تثبـــت يف الســـجل األكادميـــي للطالب احملول املقررات التـــي عودلت له مبا يف ذلـــك التقدير الذي حصل . 3

عليـــه الطالـــب يف كل مقرر دون أن يدخل يف احتســـا	 معدله التراكمي.
يتم احتسا	 فصل دراسي ضمن املدة النظامية للطالب احملول عن كل 15 وحدة دراسية يتم معادلتها.. 4

خامسًا: معادلة املقررات التي درسها الطالب احملول داخل اجلامعة:

يقوم املجلس التنفيذي أو من يفوضه مبعادلة املقررات التي درسها الطالب داخل اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:
أن يكـــون املقـــرر الـــذي اجتـــازه الطالب معـــادالً يف مفرداتـــه أو مكافًئا مبـــا ال يقل عـــن )80%(، وال تقل . 1

عدد ســـاعاته التدريســـية عن الساعات التدريســـية للمقرر املراد معادلته به، ســـواء يف ساعات االتصال 
أو الســـاعات املعتمدة.

تثبـــت يف الســـجل األكادميـــي للطالب احملول املقررات التـــي عودلت له مبا يف ذلـــك التقدير الذي حصل . 2
عليـــه الطالـــب يف كل مقرر دون أن يدخل يف احتســـا	 معدله التراكمي.

يتم احتسا	 فصل دراسي ضمن املدة النظامية للطالب احملول عن كل 15 وحدة دراسية يتم معادلتها.. 3
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سادًسا: الترقية األكادميية )التجسير(:
أن يكـــون الطالـــب حاصـــاًل على درجة دبلوم ال تقل مدته عن ســـنة بعد الثانوية العامـــة، وأن تكون اجلهة . 1

املانحة للشـــهادة من اجلهات املعتمدة رســـميا يف اململكة.
أال يقل املعدل العام يف برنامج الدبلوم عن »جيد« أو ما يعادله.. 2
أن يجتـــاز الطالب املرشـــح للقبـــول اختبار التخصص الذي تقـــره الكلية، باإلضافة لالختبـــارات املعيارية . 3

األخرى التي ميكن اشـــتراطها.
أن يجتاز بنجاح أي اختبار ومقابلة شخصية حتددها الكلية.. 4
يجوز أن تكون الدراسة للترقية األكادميية )التجسير( برسوم مالية، وفق اخلطة السنوية للقبول يف الكلية.. 5
أن يكـــون توزيـــع مقـــررات اخلطة الدراســـية للطالـــب املقبول يف برنامـــج الترقية األكادميية )التجســـير( . 6

على ســـنة دراســـية أو أكثـــر، وذلك بعـــد معادلة املقـــررات التي تعتمدهـــا الكلية.

املادة السادسة عشرة:

يعامل الطلبة امللتحقني يف برامج الدبلومات )املشـــارك واملتوســـط( يف الكلية التطبيقية من حيث احلقوق والواجبات 
معاملـــة الطلبة امللتحقني باملرحلة اجلامعية.

املادة السابعة عشرة:
مـــع عـــدم اإلخالل مبـــا ورد يف التصنيف واإلطار، ووفق ضوابـــط يقرها مجلس اجلامعة بنـــاء على اقتراح . 1

املجلـــس التنفيـــذي، ملجلـــس اجلامعـــة بناء علـــى توصية من الرئيـــس التنفيذي منـــح الطالب درجـــة دبلوم 
مشـــارك عنـــد اجتيـــازه عدًدا مـــن مقـــررات برنامج الدبلـــوم املتوســـط، دون أن تكـــون مبجموعهـــا مؤهلة 

حلصوله علـــى درجة الدبلوم املتوســـط.
للكليـــة التطبيقيـــة منـــح الطالـــب مـــا يثبـــت اجتيـــازه عدًدا مـــن مقـــررات الدبلـــوم املشـــارك دون أن تكون . 2

مبجموعهـــا مؤهلـــة حلصولـــه علـــى درجـــة الدبلوم املشـــارك.

القاعدة التنفيذية: 

مع مراعاة ما جاء يف هذه املادة، ميكن للكلية التطبيقية ما يلي: 
يجوز منح الطالب درجة الدبلوم املشارك بعد االنتهاء من مقررات املستويات الدراسية )األول والثاني والثالث(.. 1
يجوز منح الطالب درجة الدبلوم املشارك بعد االنتهاء من مقررات املستوى الدراسي )األول(، على أن يحقق . 2

عدد ساعات الدبلوم املشارك كما يف اإلطار الوطني للمؤهالت يف اململكة العربية السعودية، الصادر بقرار من 
مجلس إدارة هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اجتماعه )األول( للدورة )الثانية( املنعقد بتاريخ: 1441/06/06هـ.

للرئيـــس التنفيـــذي منـــح الطالـــب ما يثبـــت اجتيازه عـــدًدا من مقـــررات الدبلوم املشـــارك ودون أن تكون . 3
مبجموعهـــا مؤهلـــة حلصولـــه على درجة الدبلوم املشـــارك بنـــاء على الســـجل األكادميي.
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املادة الثامنة عشرة:

مـــع مراعـــاة األنظمـــة واللوائح املعمول بها يف اجلامعة، وما يصدر من مجلس شـــؤون اجلامعات مـــن القرارات، يجوز 
يلي:  ما  للجامعة 

أن تتقاضـــى مقابـــال مالًيـــا علـــى الـــدورات التدريبيـــة املقدمـــة من الكليـــة التطبيقيـــة املوجهـــة للعموم أو . 1
للقطاعـــات أو اجلهـــات الراغبـــة، وفًقـــا لضوابـــط يضعهـــا مجلـــس شـــؤون اجلامعات.

أن تتقاضـــى مقابـــاًل مالًيا على البرامج املشـــتركة مع املؤسســـات التعليميـــة والتدريبية من خـــار	 اململكة، . 2
علـــى أن تكـــون مرخصة مـــن جهة االختصاص يف بلد الدراســـة أو التدريب، وفًقـــا لضوابط يضعها مجلس 

شــــــؤون اجلـامـعـــات.
االتفـــاق مـــع جهات الشـــراكات اإلســـتراتيجية على دفع املقابل املالـــي للبرامج املخصصـــة لتلك اجلهات أو . 3

جــزء منــها.
أن تتقاضـــى مقابـــاًل مالًيـــا علـــى قيمة الشـــهادات والرخـــص االحترافيـــة واملهنيـــة، إذا لم جتـــد اجلامعة . 4

مصـــدرا لتغطيتهـــا، على أال يتجـــاوز قيمتهـــا الفعلية.

وتُخصـــص الوفـــورات الناجتـــة عـــن تقـــدمي الكليـــة التطبيقيـــة ألي مـــن الـــدورات التدريبيـــة والبرامج املشـــار إليها 
 يف الفقـــرات )1( و)۲( و)3( مـــن هـــذه املـــادة لتطويـــر الكليـــة التطبيقيـــة وبرامجهـــا املقدمـــة، وجتهيزاتهـــا وبيئتهـــا 

التعليمية والتدريبية.

القاعدة التنفيذية: 

مع مراعاة ما جاء يف هذه املادة، وتُخصص الوفورات وفق ما يلي: 

تـــودع الوفـــورات الناجتة عن تقدمي الكليـــة التطبيقية ألي من الـــدورات التدريبية والبرامج املشـــار إليها . 1
يف الفقـــرات )1( و)۲( و)3( يف حســـا	 اإليـــرادات البديلة بجامعة األمير ســـطام بن عبدالعزيز.

الصـــرف مـــن هـــذه الوفـــورات على تطويـــر الكليـــة، وبرامجها املقدمـــة، وجتهيزاتهـــا، وبنيتهـــا التعليمية . 2
 والتدريبيـــة؛ بنـــاء علـــى مـــا يرفعـــه الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة وتوصيـــة املجلـــس التنفيـــذي وموافقـــة 

رئيس اجلامعة.

املادة التاسعة عشرة:

يكـــون كل مـــن رئيس اجلامعـــة واملجالس املنصـــوص عليها يف هذه الالئحة مســـؤولني أمام مجلس شـــؤون اجلامعات 
عـــن جـــودة مخرجـــات وبرامج الكليـــة التطبيقيـــة ومواءمتها مـــع متطلبات ســـوق العمـــل وتلبية احتياجاتـــه، وحتقيق 

أهـــداف الالئحة.
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املادة العشرون:

يجـــب علـــى رئيـــس اجلامعة واملجالـــس املنصوص عليها يف هـــذه الالئحة مراجعـــة وحتديث البرامج والـــدورات التي 
تقدمهـــا الكليـــة التطبيقية ســـنوًيا وفق مؤشـــرات واضحة ومحـــددة لتقومي مناســـبتها وجودتها، مبا يحقـــق متطلبات 

ســـوق العمل احلالية واملســـتقبلية، مناطقًيـــا ووطنًيا، وأهداف هـــذه الالئحة.

املادة الحادية والعشرون:

تعمـــل اجلامعـــات علـــى تســـجيل البرامـــج والـــدورات التدريبيـــة التعليميـــة التطبيقيـــة املعتمـــدة املقدمة مـــن الكلية 
التطبيقيـــة املوجهـــة للعموم يف املنصة الوطنية للتعليـــم اإللكتروني املخصصة لذلك، واالســـتفادة مما تتضمنه املنصة 
مـــن برامـــج ودورات واشـــتراكات محلية وعاملية -يف حدود نشـــاط الكلية التطبيقية- ســـبق للجامعات أو املؤسســـات 

التعليميـــة األخـــرى تنفيذها وإدراجهـــا يف املنصة.

املادة الثانية والعشرون:

مـــع مراعـــاة األنظمـــة واللوائـــح املعمـــول بهـــا يف اجلامعـــة، ومـــا يعتمـــده مجلـــس اجلامعـــة مـــن ضوابـــط ومعايير، 
واختصاصـــات املجلـــس التنفيذي والرئيـــس التنفيذي للكلية التطبيقيـــة، يجوز للكلية التطبيقيـــة عند تقدمي برامجها 

يـــلي:  مــا 

أن تعهد تشغيل أي من برامجها -كلًيا أو جزئًيا- إلى أن من اجلهات املؤهلة. . 1
تقـــدمي برامج مشـــتركة مـــع جهات أخرى أو مؤسســـات تعليميـــة أو تدريبية داخل اململكـــة أو خارجها على . 2

أن تكـــون مرخصـــة من جهة االختصـــاص يف بلد الدراســـة أو التدريب.

املادة الثالثة والعشرون:

يحدد مجلس شـــؤون اجلامعات املزايا املالية لرئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لإلشـــراف والشـــراكة للكلية التطبيقية، 
واملجلـــس التنفيذي للكلية التطبيقيـــة، املنصوص عليهم يف هذه الالئحة.

املادة الرابعة والعشرون:

تنفـــذ إجـــراءات الترقيـــات العلميـــة ألعضـــاء هيئة التدريـــس يف الكليـــة التطبيقية وغيرهـــا من شـــؤون أعضاء هيئة 
التدريـــس، التـــي تتطلـــب توصيـــة مجلس القســـم مـــن خالل األقســـام العلميـــة املناظـــرة لتخصصاتهـــم يف اجلامعة، 

وتســـتكمل اإلجـــراءات من خـــالل املجالـــس املختصة بذلـــك يف اجلامعة.
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املادة الخامسة والعشرون:

يقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

املادة السادسة والعشرون:

مـــا لـــم يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة، يطبق بشـــأنه نظـــام مجلس التعليم العالي واجلامعات الصادر باملرســـوم 
امللكـــي رقـــم )م/۸(، وتاريـــخ: 1414/6/4هــــ، للجامعـــات املشـــمولة بتطبيق هذا النظـــام، ونظام اجلامعـــات الصادر 
باملرســـوم امللكـــي رقـــم )م/۲۷(، وتاريـــخ: 1441/3/2هــــ، للجامعـــات املشـــمولة بهذا النظـــام، ولوائحهمـــا، واألنظمة 

واللوائـــح والقـــرارات املعمول بهـــا يف اجلامعة.

املادة السابعة والعشرون:

ملجلس شؤون اجلامعات تفسير هذه الالئحة.

املادة الثامنة والعشرون:

يُعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
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