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Scientific Societies  الجمعٌات العلمٌة 

 

 :العلمٌة  الجمعٌةتعرٌف 

 مجموعة أو ، مهنً أو أكادٌمً تخصص لدعم مرمولة اكادٌمٌة مؤسسات من تنشأ منظمة هً

 عامة، العضوٌة تكون ولد مختصٌن اعضاء مجموعة من وتتشكل .الصلة ذات المهن وأ التخصصات

 .اختٌارٌة شرفٌة تكون لد أو المؤهالت، بعض حٌازة تتطلب لد و

(المتخذ فً الجلسة )الخامسة  ٕٓٗٔ/٘ٔ/ٓٔالصادرة بمرار مجلس التعلٌم العالً رلم )المواعد 

الحرمٌن هـ المتوج بموافمة خادم ٕٓٗٔ/ٕ/ٔعشرة( لمجلس التعلٌم العالً المعمودة بتارٌخ 

/ م وتارٌخ 8ٕٗرئٌس مجلس الوزراء رئٌس مجلس التعلٌم العالً بالتوجٌه الكرٌم رلم  –الشرٌفٌن 

     هـ .ٕٔٗٔ/ٖ/ٙٔ

    

 : العالً التعلٌم مجلس إن

 العالً التعلٌم مجلس نظام من(  عشرة الخامسة)  المادة من(  الخامسة)  الفمرة أحكام على بناء  

 بإنشاء الخاصة المواعد إلرار العالً التعلٌم مجلس اختصاصات من بأن تمضً التً والجامعات

 . العلمٌة الجمعٌات

 أنشطة تنظٌم إلى ٌؤدي سوف الجامعات فً العلمٌة للجمعٌات الموحدة الالئحة إلرار إن وحٌث

 . الجامعات فً العلمٌة الجمعٌات وأعمال

 من نسخة وعلى الموضوع حول العالً التعلٌم لمجلس العامة األمانة مذكرة على االطالع وبعد

 : ٌلً ما المجلس لرر..  إلٌه المشار الالئحة مشروع

 المرفمة للصٌغة وفما   السعودٌة الجامعات فً العلمٌة للجمعٌات المنظمة المواعد على الموافمة"

 " بالمرار

 

 

 : ( 10/15/1420قرار جملش التعلين العايل رقن )  نص
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 نشاطاتها وتمارس المباشر إشرافها تحت تعمل علمٌة جمعٌات إنشاء السعودٌة للجامعات ٌجوز

 والتطبٌمٌة العلمٌة والدراسات االستشارات وتمدٌم ، والتطبٌمٌة النظرٌة المعارف تطوٌر فً العامة

 . المواعد هذه تتضمنها التً األحكام وفك ، والخاصة العامة للمطاعات

 

 

 

                                  العلمةةةةةةةً فةةةةةةةً مجةةةةةةةال التخصةةةةةةةص والعمةةةةةةةل علةةةةةةةى تطةةةةةةةوٌره وتنشةةةةةةةٌطه . تنمٌةةةةةةةة الفكةةةةةةةر -ٔ

                                                                     تحمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك التواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً ألعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الجمعٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة . -ٕ

                                                                      تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌم المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة العلمٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال التخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص . -ٖ

 .                                                              ً ألعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الجمعٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوٌر األداء العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً والمه -ٗ

تٌسةةةٌر تبةةةادل اانتةةةاج العلمةةةً ، واألفكةةةار العلمٌةةةة فةةةً مجةةةال اهتمامةةةات الجمعٌةةةة بةةةٌن الهٌئةةةات  -٘

 عنٌة داخل المملكة وخارجها .والمؤسسات الم

 

 

 

 . العلمٌة واالستشارات البحوث إجراء تشجٌع -ٔ

 .أخرى مجاالت من بها ٌتصل وما اهتمامها مجال فً العلمٌة الكتب وترجمة تألٌف -ٕ

 .التطبٌمٌة الممارسة جوانب لتطوٌر العلمٌة الدراسات إجراء -ٖ

 .اهتمامها بمجاالت تتصل التً التدرٌبٌة والبرامج والدورات الدراسٌة والحلمات الندوات عمد -ٗ

 .اهتمامها بمجاالت تتصل التً العلمٌة والدورٌات والنشرات الدراسات إصدار -٘

 .والدولٌة المحلٌة المعارض فً المشاركة -ٙ

 ادلادة األوىل   :

  العلويت ادلادة الثانيت   : أهذاف اجلوعياث

  اجلوعياث العلويت نشاط:    الثالثتادلادة 
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 ااجراءات وفك وذلن الجمعٌة نشاطات فً للمشاركة العاللة ذوي والمفكرٌن العلماء دعوة -7

 .لذلن المنظمة

 .تخصصها مجال فً علمٌة مسابمات وإلامة ألعضائها علمٌة رحالت تنظٌم -8

 . استمرارٌتها ٌضمن بما للجمعٌات المالٌة الموارد وتفعٌل وتطوٌر تنمٌة -9

 

 

 

 المملكة جامعات فً أو  الجامعة فً سواء الواحد التخصص ذات الجمعٌة تكرار عدم مراعاة مع -ٔ

 .   بها العلمً المجلس من توصٌة على بناء   الجامعة مجلس من بمرار الجمعٌة تنشأ األخرى،

 االختصاصات كافة تتولى – الجمعٌة هٌئات تكوٌن ٌتم أن وإلى – الجمعٌة إنشاء لرار صدور بعد -ٕ

 ٌختارون أعضاء خمسة من العلمً المجلس ٌكونها مؤلتة تأسٌسٌة لجنة ااجراءات بجمٌع وتموم

 اادارة، مجلس أعضاء واختٌار عمومٌة جمعٌة أول بعمد اللجنة هذه عمل وٌنتهً لها رئٌسا   أحدهم

 . العمومٌة الجمعٌة إلى به لامت عما مفصال   تمرٌرا   اللجنة وتمدم

 ضمن من ٌكون أن على تكوٌنها تارٌخ من سنتٌن عن التأسٌسٌة اللجنة مدة تزٌد أال ٌجب  -ٖ

 وعمل ، المحلٌة  البنون أحد فً للجمعٌة بنكً حساب فتح المدة هذه خالل بها تموم التً األعمال

 المتخصصٌن لحث الالزمة ااجراءات واتخاذ للعضوٌة الترشٌح باب وفتح ، لها الداخلٌة الالئحة

 . الجمعٌة عضوٌة الكتساب

 نهاٌة من أشهر ستة بعد الجامعة لمدٌر المحددة المدة خالل أعمالها التأسٌسٌة اللجنة تنه لم إذا -ٗ

 مجلس  واختٌار الجمعٌة لشهر الالزمة ااجراءات واتخاذ العمومٌة الجمعٌة عمد إلى الدعوة المدة

  . اادارة

 

 

 

 

 

 

اجراءاث انشاء اجلوعياث :    الرابعتادلادة 

العلويت



                                                                
   MINISTRY OF EDUCATION         وزارة التعليم                                                                          

                                                                                                                   
                                                                               UNIVERSITY OF DAMMAM جامعة الدمام                                                                        

 

 رين / س
  4 

 

 

 

 

 : أنواع ثالثة على العضوٌة تكون

 عاملة عضوٌة أوال :

 :لها  وٌشترط 

 .الجمعٌة تخصص مجال فً ٌعادلها ما أو علمٌة درجة على حاصال   العضوٌة طالب ٌكون أن  -

 .السنوٌة االشتراكات ٌدفع أن -

 . شروط من اادارة مجلس ٌراه ما -

 .اادارة مجلس من لرار بمبوله ٌصدر أن -

   شرفٌة ثانٌا : عضوٌة

 خدمات لها لدم أو ، الجمعٌة اهتمام مجاالت تطوٌر فً أسهم لمن العمومٌة الجمعٌة من بمرار تمنح

 الجمعٌة جلسات حضور له وٌجوز ، االشتران سداد شرط من الشرف عضو وٌعفى ، معنوٌة أو مالٌة

 المنالشات فً واالشتران المختلفة ولجانها العمومٌة

   انتساب عضوٌة ثالثا :

 الجمعٌة مجال فً والمهتمون العاملونو الجمعٌة تخصص مجال فً الجامعٌون الطالب بها ٌتمتع -ٔ

 من المنتسب العضو وٌعفى ، العاملة للعضوٌة المحدد العلمً المؤهل شرط فٌهم ٌتوافر ال ممن

 المختلفة ولجانها العمومٌة الجمعٌة جلسات حضور له وٌجوز ، السنوي االشتران لٌمة من%( 8ٓ)

 .  التصوٌت حك له ٌكون أن دون المنالشات فً واالشتران

 كانت إذا العلمٌة للجمعٌة االنتساب طلب(  والشركات كالمؤسسات)  المعنوٌة للشخصٌات ٌجوز -ٕ

 . كامال   االشتران لٌمة تدفع أن على ، الجمعٌة نشاط مجال فً تعمل

 

 

 

 

 العضىيت وشروطها واجراءاهتا: :  اخلاهضتادلادة 
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 وعنوانه اسمه على ٌشتمل الذي األعضاء سجل فً – عضوٌته لبول بعد – العضو ٌولع أن ٌجب

 للجمعٌات المنظمة المواعد فً علٌها المنصوص االلتزامات جمٌع ٌنفذ وأن ، االكترونً وبرٌده

 . السنوي االشتران ٌسدد وان ، جمعٌة لكل الداخلٌة واللوائح العلمٌة

 : التالٌة الحاالت فً الجمعٌة فً العضوٌة تنتهً : العضوٌة إنهاء 

.                                                                                                  وفاته أو العضو انسحاب -ٔ

.                                                              استحماله من سنة مضً بعد السنوي االشتران ٌسدّد لم إذا -ٕ

.                                                                                         العضوٌة شروط من شرطا   فمد إذا -ٖ

 تسمط وال ، أدبٌا   أم كان مادٌا   بالجمعٌة ضرر إلحاق علٌه ٌترتب نشاط أو عمل بأي لام إذا -ٗ

 . الجمعٌة إدارة مجلس بموافمة إلى الحالة هذه فً العضوٌة

 لد ٌكن لم ما األمانة أو بالشرف مخلة جرٌمة فً بالسجن او شرعً بحد العضو على حكم إذا -٘

 . سنوات خمس السجن أو الحد تنفٌذ على مضى

 .سنوات خمس الفصل على مضى لد ٌكن لم ما ، تأدٌبٌة ألسباب العامة الخدمة من فُصل إذا -ٙ

 

 

 

 زالت إذا طلبه على بناء   فمدها الذي العضو إلى  العضوٌة إعادة اادارة مجلس من بمرار  ٌجوز

  . السابمة العضوٌة إسماط أسباب

 

 

 فً ٌبت أن وعلٌه الجامعة مدٌر أمام اانهاء لرار فً ٌطعن أن عضوٌته أُنهٌت الذي للشخص ٌجوز

 . كتابة   اادارة مجلس رأي أخذ بعد الطعن ذلن

 

 

  واجباث األعضاء:  الضادصتادلادة 

 إعادة العضىيت:  الضابعتادلادة 

 :  الثاهنتادلادة 

  العوىهيت اجلوعيت: التاصعتادلادة 
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 فٌهم بما األعضاء جمٌع على لراراتها وتسري ، العاملٌن األعضاء من العمومٌة الجمعٌة تتكون -ٔ

 رئٌس من بدعوة عام كل مرة عادٌا   اجتماعا   وتعمد ، اادارة مجلس وأعضاء والمعارضٌن الغائبٌن

 جاز األغلبٌة تحضر لم فإذا ، األعضاء أغلبٌة بحضور إالّ  صحٌحا   االجتماع ٌكون وال ، اادارة مجلس

 أن شرٌطة ، حضر بمن صحٌحا   االجتماع هذا وٌعتبر أسبوعٌن( أسابٌع أربعة) بعد آخر اجتماع عمد

 .   الجمعٌة إلٌها تنتمً التً الجامعة رسالة وصحٌفة ، محلٌتٌن صحٌفتٌن فً االجتماع عن ااعالن ٌتم

 عادي غٌر اجتماع عمد العمومٌة الجمعٌة أعضاء ُخْمس أو اادارة مجلس من طلب على بناء   وٌجوز

 .ذلن الضرورة التضت إذا

 فً شخصٌا   الفعلً الحضور ٌلزم إذ ، العمومٌة الجمعٌة اجتماع حضور فً التوكٌل ٌجوز ال -ٕ

 أو بالهاتف أو بالمراسلة باألصوات اادالء ٌجوز وال ، واحد صوت عضو ولكل ، الجمعٌة اجتماعات

 . االكترونً بالبرٌد

 لجمٌع ومرسلة مكتوبة اادارة مجلس رئٌس من الجمعٌة اجتماع لحضور الدعوة تكون أن -ٖ

  وساعته ، اجتماعه ومكان ، األعمال جدول متضمنة االجتماع موعد من األلل على شهر لبل األعضاء

 (االكترونً أو العادي بالبرٌد)  إلٌهم الدعوة وصول تضمن التً بالوسٌلة وتارٌخه

 على ٌجب ، التالً اادارة مجلس أعضاء اختٌار أجل من ألعضائها العمومٌة الجمعٌة دعوة عند -ٗ

 وأن ، األلل على أشهر بثالثة المجلس فترة نهاٌة لبل الجمعٌة دعوة بإجراءات ٌبدأ أن اادارة مجلس

 أشهر بثالثة المجلس فترة نهاٌة لبل األلل على أسابٌع ثالثة لبل األول العمومٌة الجمعٌة اجتماع ٌعمد

 . األلل على

 الذي الجانب ٌرجح تعادلت فإذا ، األصوات بغالبٌة العلمٌة الجمعٌة وتوصٌات لرارات فٌه وتتخذ -٘

 الحضور أغلب طلب إذا السري بالتصوٌت أو الٌد رفع بإشارة إما التصوٌت وٌتم ، الجلسة رئٌس معه

 . ذلن

 اجتماع ٌحضرون الذٌن وتولٌع عضوٌة وأرلام أسماء ٌتضمن خاص سجل ٌستخدم أن ٌجب -ٙ

 .   اادارة مجلس أعضاء علٌه وٌولع العمومٌة الجمعٌة

 

 

 

 

 

 اختصاصاث اجلوعيت العوىهيت : العاشرةادلادة 
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:                      ٌأتً ما الخصوص وجه على ولها الجمعٌة أهداف تحمٌك إلى العمومٌة الجمعٌة تسعى
.                                                    الجمعٌة فً الداخلً العمل لسٌر المنظمة المواعد إصدار -ٔ
.                                       سنة كل الختامً حسابها على والموافمة للجمعٌة السنوٌة المٌزانٌة إلرار -ٕ
.                                                                                   للجمعٌة السنوي التمرٌر اعتماد -ٖ
                                                                         .                    اادارة مجلس أعضاء اختٌار -ٗ
.                                                                   اادارة مجلس ٌمدمها التً العمل خطة إلرار -٘
                                           .              اادارة مجلس توصٌة على بناء   للجمعٌة فروع إنشاء التراح -ٙ
.                                                            أتعابه وتحدٌد الجمعٌة لحسابات خارجً مراجع تعٌٌن -7
.                                                                            أخرى جامعة من الجمعٌة ممر نمل التراح -8
 .الجمعٌة حلّ  التراح -9
 
 
 
 
 
 وتأٌٌد اادارة مجلس توصٌة على بناء   للجمعٌة فروع إنشاء على الموافمة الجامعة لمدٌر  -ٔ

 . وممره الفرع اختصاصات اانشاء لرار فً ٌحدد أن على العمومٌة الجمعٌة
 ثالثة كل دورٌة تمارٌر إعداد المدٌر وعلى ، الجمعٌة فرع ٌدٌر من تسمٌة اادارة مجلس على -ٕ

 . الفرع نشاطات عن سنوي وتمرٌر ، اادارة لمجلس ترفع أشهر
 للجمعٌة العامة السٌاسة تخالف او اادارة مجلس لرارات تخالف لرارات ٌتخذ أن للفرع ٌجوز ال -ٖ
 باختصاصات ٌتعلك موضوع فً كانت إذا الرارها اادارة لمجلس ترفع توصٌات ٌصدر أن وعلٌه ،

 فترفع المجلس صالحٌات من تكن لم فإذا.  عشر الرابعة المادة فً إلٌها المشار اادارة مجلس
 . الرارها الصالحٌة لصاحب

 
 
 
 

 

للجمعٌة العمومٌة ، بناء  على التراح مجلس اادارة ترشٌح رئٌس شرف للجمعٌة العلمٌة من بٌن 

الشخصٌات المعروفة باهتمامها بمجاالت عمل الجمعٌة لفترة مدتها ثالث سنوات لابلة للتجدٌد وذلن 

 بمرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما ٌحضره من جلسات )*(.

 

هـ المتوج بالموافمة السامٌة رلم ٖٕٗٔ/ٔٔ/ٕ( وتارٌخ ٖٕٗٔ/7ٕ/٘ٔ)*( تم تعدٌل هذه المادة بناء على لرار مجلس التعلٌم العالً رلم )

   هـٖٕٗٔ/ٔ/ٖٕوتارٌخ  888٘ٗ/ب/7

 

 

 

 فروع اجلوعيت :احلاديت عشرادلادة 

 رئيش شرف اجلوعيت :الثانيت عشرادلادة 

 هىارد اجلوعيت وهيزانيتها  :الثالثت  عشرادلادة 
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:                                                           وهً الذاتٌة مواردها على أساسٌة بصفة الجمعٌة تعتمد: أوال  

.                                                                          لألعضاء السنوٌة االشتراكات حصٌلة -ٔ

 حدود فً خدمات من تمدمه ،وما دورٌة ونشرات مطبوعات، من الجمعٌة تبٌعه ما حصٌلة -ٕ

 .أهدافها

.                                                                           وبرامج دورات من تعمده ما إٌرادات -ٖ

 .  األفراد و الهٌئات أو الجامعة تمدمها التً المنح و والتبرعات الهبات -ٗ

 . الجامعة مٌزانٌة من لها ٌخصص ما -٘

:                                                                        الختامٌة والحسابات الجمعٌة مٌزانٌة:  ثانٌا  

.                                                  للجامعة المالٌة السنة مع وتنتهً للجمعٌة المالٌة السنة تبدأ -ٔ

 .المهنٌة واألعراف للمواعد وفما   الختامٌة الحسابات تعد -ٕ

 

 

 

 العمومٌة الجمعٌة تختارهم تسعة على ٌزٌد ال العاملٌن األعضاء من عدد من اادارة مجلس ٌتكون  

 التً الجامعة منسوبً من األلل على ثلثهم ٌكون أن على، العاملٌن أعضاء بٌن من السري بااللتراع

:                                                                                                             بحٌث الجمعٌة أنشأت

 .  واحدة مرة للتجدٌد لابلة سنوات ثالث المجلس عضوٌة مدة -ٔ

 عن تمل ال فترة أمضى لد ٌكون ان اادارة مجلس لعضوٌة نفسه بترشٌح ٌرغب من كل على ٌجب -ٕ

 . الجمعٌة فً كعضو سنتٌن

 ممبول عذر دون، متتالٌة مرات ثالث المجلس اجتماعات عن اادارة مجلس أعضاء أحد تغٌب إذا -ٖ

 .مستمٌال   اعتباره اادارة لمجلس جاز

 األسباب من لسبب العمومٌة الجمعٌة من المختارٌن اادارة مجلس أعضاء أحد عضوٌة شغور عند -ٗ

 العمومٌة الجمعٌة موافمة وتشترط، بدٌال   عضوا   - وجد إن - األصوات أكثر على الحائز المجلس ٌختار

 .لها اجتماع أول فً ذلن على

 

 

 للتجدٌد لابلة سنوات ثالث لمدة له رئٌسا   أعضائه بٌن من السري بااللتراع اادارة مجلس ٌختار -٘

 بٌن من المجلس ٌختار كما، الجمعٌة تتبعها التً الجامعة منسوبً من ٌكون أن على واحدة مرة

 .  للمال وأمٌنا  ، للمجلس وأمٌنا  ، للرئٌس نائبا   أعضائه

 جملش االدارة تكىين :الرابعت  عشرادلادة 
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 االحتٌاطٌٌن األعضاء من الشواغر ملء وتعذر النصف عن المجلس أعضاء عدد نمص إذا -ٙ

 . الجامعة مدٌر من لرار بذلن وٌصدر منحال   المجلس  فٌعتبر األصوات أعلى على الحاصلٌن

 المادة هذه من الثالثة للفمرة وفما   إال التسعة أعضائه من أٌا   عضوٌة إلغاء اادارة لمجلس ٌجوز ال -7

 . كتابة معه التحمٌك وتم بسمعته تخل جنائٌة أو إدارٌة مخالفة الترف إذا أو( ٕٔ)

 فٌها أنشئت التً الجامعة مدٌر إلى االالة لرار من ٌتظلم أن اادارة مجلس ألاله الذي للعضو -8

 . الجمعٌة

 النسبة تحمٌك فً ٌدخل وال المجلس رئاسة المتفرغ والمستشار والمندوب للمعار ٌجوز ال -9

 .  الجامعة عن اادارة مجلس أعضاء فً المطلوبة

 الرسمٌة بالجهات االتصال فً عنها وٌنوب الغٌر أمام للجمعٌة ممثال   اادارة مجلس رئٌس ٌعتبر -ٓٔ

 .العمومٌة الجمعٌة رئاسة وله الممررة النظامٌة ااجراءات وفك وخارجها المملكة فً الرسمٌة وغٌر

 

 

 

 

، أغلبٌة بحضور إال صحٌحا   اجتماعه ٌكون وال، أشهر ثالثة كل عادٌا   اجتماعا   اادارة مجلس ٌعمد

 عدد ُخمسُ  طلبه أو أعضائه نصف من أكثر ذلن طلب كلما عادٌة غٌر اجتماعات عمد له وٌجوز

 بحث على االجتماع ٌمتصر الحالة هذه وفً، اادارة مجلس رئٌس أو العمومٌة الجمعٌة أعضاء

 .أجلها من المجلس عمد التً الموضوعات

 صوت ٌكون األصوات تساوي وعند، الحاضرٌن أصوات بأغلبٌة اادارة مجلس لرارات وتصدر

 .مرجحا   المجلس رئٌس

 

 

 

 

 :ٌلً بما اادارة مجلس ٌختص

 .الجمعٌة مٌزانٌة التراح -ٔ

 . العمومٌة الجمعٌة أعمال جدول إعداد -ٕ

 على وعرضها ، المواعد هذه فً الواردة األهداف إطار فً للجمعٌة العامة السٌاسة التراح -ٖ

 .الرارها العمومٌة الجمعٌة

 .عملها تنظٌم و للجمعٌة الداخلٌة المواعد التراح -ٗ

 .نشاطها و الجمعٌة مهام ألداء المتخصصة المجموعات و اللجان تكوٌن -٘

 من اعتماده بعد الجامعة فً المختصة المجالس إلى رفعة و الجمعٌة لنشاط السنوي التمرٌر إعداد -ٙ

 . العمومٌة الجمعٌة

 االدارة اجتواعاث جملش :اخلاهضت  عشرادلادة 

  الضادصت  عشر:اختصاصاث جملش االدارة ادلادة 
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 .لألعضاء السنوٌة االشتراكات تحدٌد -7

 .واألبحاث الدراسات بإعداد التكلٌف -8

 تتبعها والتً بذلن المتعلمة األنظمة وفك الدراسٌة والحلمات والدورات الندوات عمد على الموافمة -9

 .الجامعات

 .والمعونات والمنح والتبرعات الهبات لبول -ٓٔ

 

 

 

 .ٌفوضه من أو فٌها أنشئت التً الجامعة بمدٌر أنشطتها فً الجمعٌة ترتبط -ٔ

 لم لمن ٌجوز وال ، االنتخاب فً الحك لممارسة شرط الناخبٌن جداول فً االشتران رسوم دفع -ٕ

 . الحك هذا ممارسة االشتران ٌدفع

 مجلس لعضوٌة الترشٌح فً الحك لممارسة شرط للجمعٌة العضو انضمام على سنتٌن مدة مضً -ٖ

 شروط فٌه توافرت وإن حتى ، نفسه ٌرشح أن الشرط هذا فٌه ٌتوفر لم لمن  ٌجوز وال اادارة

 . األخرى الترشٌح

 الخاصة االحتٌاجات ذوي)  باستثناء ، آخر شخص عن نٌابة بالتسجٌل شخص ٌموم أن ٌجوز ال -ٗ

 . بذلن الخاصة والنماذج للشروط وفما   عنهم للتسجٌل ٌرون من تفوٌض فلهم

 مجلس لبل من إلرارها وٌتم المواعد هذه مواد مع ٌتعارض ال بما التنفٌذٌة لواعدها الجمعٌة تضع -٘

 .فٌها أنشئت التً الجامعة

 .ٌفوضه من أو تتبعها التً الجامعة مدٌر لبل من اادارة مجلس و العمومٌة الجمعٌة محضر ٌُعتمد -ٙ

 إلى الموضوع ٌرفع اادارة مجلس أو العمومٌة والجمعٌة الجامعة مدٌر بٌن االختالف حالة فً -7

 .نهائٌا   ذلن فً لراره وٌكون الجامعة مجلس

 . أنشأتها التً الجامعة إلً ممتلكاتها تؤول( سبب ألي) العلمٌة الجمعٌة ُحلت إذا -8

 .الجدٌدة الجامعة إلى وثائمها و ممتلكاتها جمٌع تنتمل أخرى إلى جامعة من الجمعٌة نمل تم إذا -9

 .المواعد هذه تفسٌر حك العالً التعلٌم لمجلس -ٓٔ

 .حالٌا   المائمة الجمعٌات على المواعد بهذه ٌعمل -ٔٔ

 . حالٌا   المائمة الجمعٌات على المواعد هذه أحكام تطبك -ٕٔ

 .معها ٌتعارض ما المواعد هذه تلغً -ٖٔ

  الضابعت  عشر: أحكام هاليت ادلادة 
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 خمسة عن عددهم ٌمل ال اادارة مجلس أعضاء النتخاب لجنة تشكٌل العمومٌة الجمعٌة على:  أوال  

 . أعضاء

 :  ٌلً مما التثبت االنتخابات لجنة على:  ثانٌا  

 النصاب ٌوفر العدد هذا كان إذا وما الجمعٌة أعضاء من الماعة فً للحاضرٌن الكلً العدد -ٔ

 .األلل على عضوٌتهم والمستمرة العاملٌن األعضاء عدد بثلثً المتمثل المانونً

 . عدمه من النصاب وتوفر الحاضرٌن عدد عن ٌعلن -ٕ

 األعضاء بمٌة خاللها ٌستمبل واحدة ساعة لمدة االجتماع بتعلٌك ٌأمر النصاب توفر عدم حال فً -ٖ

 تأجٌل عن فٌعلن ٌكتمل لم إذا أما ، االجتماع أعمال فً بدأ بعدها النصاب اكتمل فإذا ، المتأخرٌن

 . المواعد هذه من العاشرة المادة فً للوارد وفك أسابٌع أربعة لمدة االجتماع

 موجزا   شرحا   االلتراع عملٌة بدء لبل اللجنة أعضاء من ٌكلفه من أو ااشرافٌة اللجنة رئٌس ٌمدم -ٗ

 بماء بوجوب خاصة بصفة ااشارة مع بها المتصل واالجراءات الضوابط أهم موضحا   االلتراع لعملٌة

 . االلتراع عملٌة تنتهً أن إلى مغادرتها وعدم االلتراع لاعة داخل األعضاء

 الجمعٌة أعضاء جمٌع أمام الٌكترونٌة شاشة على اادارة مجلس لعضوٌة المرشحٌن أسماء تكتب -٘

 . العمومٌة

 . االنتخابً وبرنامجه وخبراته بنفسه بالتعرٌف مرشح كل ٌموم -ٙ

 لتبدأ االلتراع عملٌة انتهاء بإعالن التصوٌت عملٌة انتهاء بعد االشرافٌة اللجنة رئٌس ٌموم -7

 الحاضرٌن األعضاء لعدد مطابمتها من للتأكد البطالات وعدّ  الصندوق بفتح الفرز عملٌة اللجنة

 البطالات فرز ذلن بعد االشرافٌة اللجنة تباشر ثم العمومٌة الجمعٌة أعضاء أمام وذلن ، لالجتماع

 فً ذلن وإثبات أصوات من مرشح كل علٌه حصل ما وعد حده على منها مرشح كل ٌخص ما وترتٌب

 . الغرض لهذا المخصص الفرز محضر

 التً وتلن لراءته ٌتعذر بخط المكتوبة االلتراع بطالات وكذا البٌضاء االلتراع بطالات تعتبر -8

 . وملغٌة باطلة بطالات اسم من أكثر تتضمن

 وٌحسب  صحٌحة البطالة تعتبر مرة من أكثر المرشحٌن أحد اسم االلتراع بطالة تضمنت إذا -9

 . واحدا   صوتا   التكرار

 الثاهنت  عشر:انتخاباث جملش االدارة ادلادة 
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 رئٌس وٌعلن الغرض لهذا محضر فً بها لامت التً األعمال جمٌع بإثبات ااشرافٌة اللجنة تموم -ٓٔ

 المرشحٌن جمٌع أسماء المحضر ٌتضمن أن على ، االلتراع نتٌجة ذلن عمب ااشرافٌة اللجنة

 . ألل أصوات على الحاصلٌن االحتٌاط فٌهم بما اادارة مجلس لعضوٌة

 .        األصوات أكثر على المرشحٌن من ٌحصل من اادارة مجلس بعضوٌة فائزا   ٌعتبر -ٔٔ
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   Peer Reviewed Scientific Journals العلمٌة المحكمة المجالت

 :الدورٌة  أو المجلةتعرٌف 

طوٌل أو لصٌر  ٌصدر بشكل دوري، أو إلكترونً أو مطبوع مغلف منشورهً أو الدورٌة  المجلة

 المختلفة. المماالتتحتوي على العدٌد من  وٌحتوي على مادة ممروءة متنوعة

تهتم بأمور العلوم واألبحاث العلمٌة، وتصدر عن مؤسسات علمٌة التً والمجلة العلمٌة هً  

وتنشر  ، لطالبً العلوم ومرجعا   بعد تحكٌمها لنشر البحوث العلمٌة الوحٌدة وسٌلةالمرمولة، وتعتبر 

 .ٌداع دولً خاص بها إم لتمٌز  كل مجلة برتو،  العلوم المختلفةتوصل إلٌه العلم فً مجاالت  آخر ما

 هٌئة التحرٌر :

 التحكٌم و العلمٌة المجلة تحرٌر بإدارة  تهتم العلمً النشر فً المهنٌٌن المختصٌن من مجموعة هً

 السٌاسة واتجاه وتٌرة وفك العلمً للنشر  الممدمة المواد جمٌع و المماالت و المخطوطات  مراجعة و

والمسؤول عن سالمة  تعتبر هٌئة التحرٌر فً المجلة هً الهٌكل ااداريو ، المنشور لتحرٌر العامة

 . النواحً العلمٌة والفنٌة والتحرٌر واالخراج النهائً حسب ضوابط المجلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9


                                                                
   MINISTRY OF EDUCATION         وزارة التعليم                                                                          

                                                                                                                   
                                                                               UNIVERSITY OF DAMMAM جامعة الدمام                                                                        

 

 رين / س
 14 

 

 

 التنظٌمٌة للمجالت العلمٌة فً الجامعات السعودٌة المواعد

 

 

 المجلس توصٌة على بناء   الجامعة مجلس من بمرار الجامعة فً العلمٌة المجالت تصدر

  . العلمً

 

 

 

 سنتٌن لمدة التعٌٌن وٌكون،  العلمً المجلس التراح على بناء   التحرٌر هٌئة الجامعة مجلس ٌعٌن

 " مشارن أستاذ"  عن وأعضائها لرئٌسها العلمٌة الدرجة تمل أالّ  على للتجدٌد لابلة

 

 

 

 المجلة إصدار على ااشراف الهٌئة وتتولى،  المجلة فً ٌنشر عما أدبٌة مسؤولة التحرٌر هٌئة

 منها ٌطبع الذي العدد وتحدٌد

 

 

 

 متخصصان حكمان للنشر صالحٌتها ٌجٌز أن بعد إالّ  الجامعة مجالت فً والمماالت ، البحوث تنشر ال

 . الجامعة خارج من األلل على أحدهما ٌكون أن على

 

  

 األوىل: ادلادة 

 الثانيت: ادلادة 

 الثالثت : ادلادة 

 الرابعت : ادلادة 
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 آالف خمسة( ٓٓٓ٘)  ممدارها مجلة كل تحرٌر لهٌئة تمدٌرٌة سنوٌة مكافأة العلمً المجلس ٌمنح

 . التحرٌر هٌئة أعضاء من عضو لكل لاير آالف ثالثة( ٖٓٓٓ) و ، التحرٌر هٌئة لرئٌس لاير

 

 

 

 البحث نشر ممابل الجامعة مجالت تستكتبهم لمن لاير ألف( ٓٓٓٔ)  لدرها مكافأة صرف ٌجوز

 . فٌها المحكم لعلمً

 

 

 الجامعة مجالت فً للنشر الممدم البحث فحص ممابل لاير خمسمائة( ٓٓ٘)  تتجاوز ال مكافأة تصرف

 وممترحات.  الجامعة تعمدها التً العلمٌة والندوات ، المؤتمرات أو ، البحوث مراكز أو ، المحكمة

 . الجامعة من للتموٌل الممدمة البحوث مشارٌع

 

 

 

 . نشاطها أوجه عن مفصال   تمرٌرا   العلمً المجلس إلى سنوٌ ا التحرٌر هٌئة تمدم

 

 

 

 

 

 اخلاهضت : ادلادة 

 الضادصت : ادلادة 

 الضابعت : ادلادة 

 الثاهنت : ادلادة 
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 النمـــــاذج 

 علمٌة طلب انشاء جمعٌةنموذج 

 

 بٌانات الجهة الطالبة

  اسم الجمعٌة الممترحة

الطالبة              الجهة
 إدارة(  –عمادة  –) كلٌة 

 

  المسم

  ممر الجمعٌة الممترحة

  نشاط الجمعٌة

  أهداف إنشاء الجمعٌة

 

   على المادة الرابعة من المواعد المنظمة للجمعٌات العلمٌة فً الجامعات السعودٌة بناء 

 : من التالًعلى المسم ضرورة التأكد       

 عدم تكرار الجمعٌة ذات التخصص الواحد سواء فً الجامعة أو فً جامعات المملكة األخرى .  -ٔ

 على المسم تمدٌم ممترح تشكٌل لجنة تأسٌسٌة مؤلتة للجمعٌة. -ٕ

أن ٌكون لدى الجهة الطالبة المؤهالت الكافٌة لتنفٌذ جمٌع ااجراءات حسب مواد المواعد المنظمة  -ٖ

 للجمعٌات العلمٌة فً الجامعات السعودٌة .
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  علمٌة نموذج طلب إنشاء مجلة

 

 بٌانات الجهة الطالبة

  اسم المجلة الممترح

الطالبة              الجهة
 إدارة(  –عمادة  –) كلٌة 

 

  المسم

  ممر المجلة الممترحة

  تخصص المجلة

  أهداف إنشاء المجلة

  هٌئة التحرٌر الممترحة

  مبررات إنشاء المجلة

المجالت التً ٌمكن 
 استمبالها فً المجلة 
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 المراجع:

 ولوائحهنظام مجلس التعلٌم العالً  -ٔ

 لوائح جامعة الملن سعود -ٕ

 

 


