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بسم هللا الرحمن الرحيم
() 1
قانون جامعة الجزيرة لسنة 1995
( ) 1995/8/15
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ

يسمى هذا القانون " قانون جامعة الجزيرة لسنة . " 1995
إلغاء واستثناء .

2ـ

()1

يلغــى قــانون جامعــة الجزي ـرة ل ســنة  ، 1990علـى أال يترتــب علــى إلغائــه إلغــاء الــنظم األساســية
واللـ ـوائح والقواع ــد الت ــى صـ ــدرت بموج ــب أحكام ــه ،وأن تظ ــل الـ ــنظم واللـ ـوائح والقواع ــد المـ ــذكورة

سـارية المفعـول كمـ ا لـو كانـت قـد صـدرت بمقت حـى أحكـام هـذا القـانون وتعـدل أو تلغـى و قـا لهــا

.
()2

يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة  ،1990على جامعة الجزيرة وتسود

أحكامه عند التعارض على أحكام هذا القانون .
تفسير .

3ـ

ى هذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :

" إتحاد الطالب "

يقصد به إتحاد طالب الجامعة ،

" أمـين ال شـئون العلميـة "

يق صـد بـه أمــين ال شـئون العلميـة المعـين بمقت حـى أحكــام

" أمــين المكتبــة "

يق ص ــد بــه الموظ ــف الم ســئول لــدى الم ــدير عــن مكتب ــة

" الجامعة "

يقصد بها جامعة الجزيرة ،

" الخ ـ ـري "

" رئـيس المجلــس "
" ال ارعـى "
" الطال ـ ـ ــب "

المادة ، 21
الجامعة ،

يق صـ ــد بـ ــه أى ش ـ ــخأل منحـ ــه مجلـ ــس األ سـ ــاتذة إج ـ ــازة
علمية ،

يق صـد بــه رئــيس مجلـس الجامعــة المعـين بموجــب أحكــام
المادة ، )1( 12

يق صـد بــه ارعـى الجامعــة المن صـوأل عليــه ـى المــادة 7
(، )1

يق ص ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه أى ش ـ ـ ــخأل م س ـ ـ ــجل بالجامع ـ ـ ــة بقصـ ـ ـ ــد

الح صـ ـ ـ ــول علـ ـ ـ ــى أى إجـ ـ ـ ــازة علميـ ـ ـ ــة يمنحهـ ـ ـ ــا مجلـ ـ ـ ــس

األساتذة ،
" العــاملون "

يق صــد بهــم أع حــاء هيئــة التــدريس وم ســاعدوهم وجميـ ـ

" عميـد شـئون الطـالب "

يق صــد بـه عميـد شـئون طــالب الجامعـة المعـين بموجــب

" الق ســم أو وح ــدة الت ــدريب"

يق ص ــد ب ــه أى وح ــدة للت ــدريس أو البح ــث أو الت ــدريب ،

موظفى الجامعة وعمالها ،
أحكام المادة ، )1(19

وأى وحــدة أخ ــرى يعتم ــدها المجل ــس بن ــاء عل ــى توص ــية
بـ ـ ــذلج مـ ـ ــن مجل ـ ـ ــس األ سـ ـ ــاتذة و ق ـ ـ ــا للـ ـ ــنظم األسا س ـ ـ ــية

" الكليـة "

باعتبارها كيانا قائما بذاته ،

يق صـد بهـا أى وحـدة علميــة ين شـئها المجلـس و قـا ألحكــام
هـ ــذا الق ـ ــانون  ،وت ح ـ ــم ع ـ ــددا م ـ ــن األق س ـ ــام أو وح ـ ــدات

التــدريس أو البح ــث أو الت ــدريب وت شــمل كلي ــة الد ارس ــات
العلي ـ ـ ــا والكليـ ـ ـ ــات المنت سـ ـ ـ ــبة للجامع ـ ـ ــة ح سـ ـ ـ ــبما يحـ ـ ـ ــدد

المجلس بناء على توصية بذلج من مجلس األساتذة ،
" اللجن ـ ــة "

يق ص ـ ــد به ـ ــا لجن ـ ــة ال ش ـ ــئون التنفيذي ـ ــة والمالي ـ ــة المنشـ ـ ـ ة

" اللـ ـ ـوائح "

يق صـ ـ ــد به ـ ــا الل ـ ـ ـوائح الت ـ ــى ي صـ ـ ــدرها المجل ـ ــس ومجلـ ـ ــس

" المجلـس "

يق صــد بــه مجلــس الجامعـة المن ش ـ بمقت حــى أحكــام المــادة

بموجب أحكام المادة ، 13

األساتذة و قا ألحكام هذا القانون ،

، )1( 8

" مجلـس األ سـاتذة "
" المجلــس القــومى "

يق صــد بـه مجلــس أ سـاتذة الجامعـة المن ش ـ بمقت حـى أحكــام
المادة ، 24

يق صــد بــه المجلــس القــومى للتعلــيم العــالى والبحــث العلم ــى
،

يق ص ـ ــد به ـ ــا أى وحـ ـ ــدة علمي ـ ــة م س ـ ــتقلة ين ش ـ ــئها المجلـ ـ ــس

" المدرس ـ ــة "

للتـدريس أو البحـث أو التـدريب و قـا ألحكـام هـذا القــانون

،
" المــدير "

يق ص ــد ب ــه مــدير الجامع ــة المع ــين بمقت حــى أحك ــام الم ــادة

" مساعدو التدريس "

يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،

، 15

" المست شــفى الجــامعى "
" المعهد أو المركز "

يق صــد بــه المست شــفى الــذى يعتمــد المجلــس و قــا ألحكــام
المادة ، 30

يقصد بـه أى وحـدة علميـة م سـتقلة أو تابعـة لكليـة  ،ينشـئها
المجلـ ــس للتـ ــدريس أو البحـ ــث أو التـ ــدريب و قـ ــا ألحكـ ــام

هذا القانون ،

يقصد به العميد المعين بمقتحى أحكام المادة ، 22

" العميد "

يق ص ــد ب ــه نائ ــب م ــدير الجامع ــة المع ــين بمقت ح ــى أحك ــام

" نائــب الم ــدير "
" الــنظم األسا ســية "
" هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس "

المادة ، )1( 17

يق ص ــد بهــا ال ــنظم األسا ســية التــى ي ص ــدرها المجلــس و ق ــا
ألحكام هذا القانون ،

يق ص ـ ــد به ـ ــا األ س ـ ــاتذة  ،األ س ـ ــاتذة الم ش ـ ــاركون األسـ ـ ــاتذة
المساعدون  ،المحاحرون وأمين المكتبة ومساعدو ،

" الوزير "

" الوكي ــل "

يقصد به وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،

يق ص ــد ب ــه وكي ــل الجامع ــة المع ــين بمقت ح ــى أحك ــام الم ــادة
. )1(18

الفصل الثانى
الجامعة
كيان الجامعة وشعارها.
4ـ

()1

الجامعة هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية .

()2

تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطالب والخريجين.

()3

يكون للجامعة شعار يعتمد المجلس .

أغراض الجامعة.

5ـ

تعمل الجامعة ى إطار السياسة العامة للدولة والبرام

التى يحعها المجلس القومى على تحصيل

العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشر وذلج بغرض خدمة البالد وتنمية مواردها ونهحتها كريا وعلميا

واقتصاديا واجتماعيا وثقا يا  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم  ،تعمل الجامعة على تحقيق األغراض
اآلتية  ،وهى :

( أ)

ت كيد هوية األمة وت صيلها من خالل المناه التى تقرها الجامعة وتطبقها
،

(ب)

(ج )
(د )

(هـ)

دراسة البيئة السودانية للتعرف على قحاياها واجراء البحوث حولها ،

تدريس علوم الطب واإلجتماع واإلدارة بتركيز خاأل على البيئة السودانية

الريفية ،

تدريس علوم الصناعة ومهاراتها الالزمة لترقية الزراعة وتنميتها ،

إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة لتوظيف التكنولوجيا لخدمة قحايا
التنمية ،

(و )

تدريب الكوادر المهنية القادرة على حسن إستثمار إمكانات الريف

(ز )

تدريب الكوادر على حسن التنسيق بين إحتياجات اإلنسان والحيوان

(ح )

إعداد الكوادر المساعدة من نيين ومرشدين و تح أبوابها للمواطنين من

(ط )

السودانى ،
واألرض ،

الريف متى ما ت هلوا ت هيال مناسبا  ،وذلج لتحسين أدائهم ومزج الخبرة
والمعر ة ،

رعاية الصلة الوثيقة بين الجامعة وخريجيها بغرض إثراء الدرس والمعر ة

بشكل مستمر من خالل الواق .
حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ ـ

()1
()2

يتمت ـ أع حــاء هيئــة التــدريس وم ســاعدوهم والطــالب بالجامعــة بحريــة الفكــر والبحــث العلمــى ــى
إطار القانون والدستور .

ال يجوز حرمان أى سودانى من اإلنتماء للجامعة كطالـب أو شغل وظيفة بها على أساس

العقيدة أو العرق أو الجنس.

7ـ

راعى الجامعة .

()1

رئيس الجمهورية هو راعى الجامعة )2( .

()2

لراعى الجامعة الحق ى أن يطلب موا اته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ،

()3

ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلج المعلومات )3(.
يترأس راعى الجامعة احتفاالتها  ،إن كان حاح ار .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشـاء المجلس وتشكيله.
8ـ

()1

ينش مجلس يسمى  " ،مجلس الجامعة " ويشكل على الوجه اآلتى :
( أ)

رئيس المجلس ،

(ب)

األعحاء بحكم مناصبهم  ،وهم :

(أوال)

المدير ،

(ثانيا)

نائب المدير ،

(ثالثا)

الوكيل ويكون مقر ار للمجلس ،

(رابعا) عميد شئون الطالب ،

(خامسا) أمين الشئون العلمية ،
(سادسا) أمين المكتبة ،
أعحاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة  ،وهم :

(ج )

(أوال)

ثالثة من العاملين اثنان منهم من غير أعحاء هيئة التدريس )4( ،

(ثانيا)

عحوان يختارهما إتحاد الطالب أحدهما رئيس اإلتحاد ،

(ثالث ــا)

(د )

ثمانيـ ــة أع حـ ــاء يختـ ــارهم مجلـ ــس األ سـ ــاتذة ،ثالثـ ــة مـ ــنهم مـ ــن عمـ ــداء

الكليات ،

أعحاء من خارج الجامعة :

واحد وعشرون عحوا  ،من ذوى اإلختصاأل والكفاءة واإلهتمام بالتعليم العالى
والقحايا الوطنية  ،يعينهم الراعى بناء على توصية بذلج من الوزير .

()2
()3

تكون مدة المجلس أرب سنوات من تاريخ تشكيله .

تحدد اللوائح حاالت خلو مقاعد أعحاء المجلس وكيفية ملء تلج المقاعد .
إختصاصات المجلس وسلطاته .

9ـ

يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة  ،الواردة ى هذا القانون  ،وقانون تنظيم التعليم العالى
والبحث العلمى لسنة  ، 1990ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق ى القيام بجمي

األعمال

الالزمة لتحقيق أغراحها ى إطار السياسة القومية للتعليم العام والبحث العلمي  ،وم عدم االخالل

بعموم ما تقدم وتكون له االختصاصات والسلطات اآلتية  ،وهي
( أ)

(ب)

وح السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علميا

وتربويا واداريا وماليا وتحديث طرق عملها وأساليبه ،

مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة  ،التى تر عها له اللجنة

واجازتها ويقوم بر عها للمجلس القومى  ،ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق

بها بما ى ذلج التقرير الختامى واعداد الحساب الختامى ونشر ،

(ج )
(د )

وح

خطة التنمية للجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ور عها

للمجلس القومى ،

إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام والمستشفيات

الجامعية وأى مؤسسات إستثمارية أخرى والغائها وتحديد أماكنها داخل

الجامعة أو ى أى مكان آخر بالقطر أو ر توصية للجهة المختصة
لتحويلها ألى جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح

أعحائها حق التمت ب ى من مزايا الجامعة وكل ذلج بناء على توصية
(هـ)
(و )
(ز )
(ح )

من مجلس األساتذة ،

التوصية لدى المجلس القومى بش ن وح الشروط والنظم للمؤهالت العلمية
المطلوبة لقبول الطالب للدراسات بالجامعة ،

تحديد أعداد الطالب وتخصصاتهم الدراسية م تو ير اإلمكانات الالزمة

لذلج ى إطار السي اسات التى يقررها المجلس القومى ،

وح سياسة المصرو ات الدراسية والرسوم و قا للمعايير التى يقررها

المجلس القومى ،

إنشاء الوظائف التى يعين يها العاملون أو إلغاء تلج الوظائف و قا

للهيكل الوظيفى وتطبيق شروط الخدمة التى يقترحها المجلس القومى

ويجيزها الراعى بقرار منه بعد توصية وزير المالية واالقتصاد الوطنى

ووزير العمل والمجلس األعلى لألجور  ،واقتراح شروط الترقى واجراءات
المحاسبة ور عها للمجلس القومى إلجازتها )5(،

(ط )

إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن األداء العلمى واإلدارى

(ى )

التملج باسم الجامعة ألى أموال منقولة أو عقارات والمحا ظة

والمالى للجامعة ونشر ،

عليها والتصرف يها ب ى كيفية قانونية م مراعاة حق المجلس القومى
ى إصدار أى توجيهات ى هذا الش ن ،

(ج)

(ل)

تنمية أموال الجامعة وا ستثمارها من طريق المساهمة ى شركات أو

شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف ى عائدها م مراعاة حق
المجلس القومى ى إصدار أى توجيهات ى هذا الش ن ،

تنظيم حسابات الجامعة والت كد من وجود د اتر صحيحة لتلج الحسابات

تقيد يها كل األموال التى تتسلمها الجامعة واألموال التى تصر ها

وأصولها وخ صومها لكى تعطى هذ الد اتر صورة صحيحة عن حالتها
المالية وتوحح معامالتها و قا لما يحدد هذا القانون والنظم األساسية
واللوائح ،

(م )

قبول التبرعات والهبات واألوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغاللها

على أال يتعارض ذلج م أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب ،

(ن)
(س)
(ع )

إقتراض ما تدعو الحاجة إلقتراحه من المبالغ من وقت آلخر ب عماله
وبحمان أى منقوالت أو عقارات تملكها الجامعة ،

منح الجوائز غير العلمية لألشخاأل الذين يعتبرون جديرين بها وذلج

و قا للوائح ،

إصدار النظم األساسية واللوائح الالزم ة للقيام ب عماله  ،وتنفيذ

إختصاصاته وممارسة سلطاته و قا ألحكام هذا القانون  ،ويعمل بتلج

النظم واللوائح من تاريخ توقي رئيس المجلس عليها ما لم ينأل يها على

(ف)

تاريخ آخر ،

تفويض أى من سلطاته  ،عدا سلطات اإلنشاء واإللغاء  ،وا صدار النظم

األساسية واللوائح ،لرئيسه أو المدير أو مجلس األساتذة أو أى من لجانه

،
(أل)

تكوين لجان مؤقتة لتعينه ى أداء واجباته متى رأى ذلج حروريا .
مسئولية المجلس

10ـ

.

يكون المجلس مسئوال لدى الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .
إجتماعات المجلس .

11ـ

()1

يجتم ـ المجلــس إلنجــاز أعمالــه م ـرتين ــى ال ســنة علــى األقــل وذلــج ــى الوقــت والمكــان الل ــذين
يعينهمــا رئ ــيس المجل ــس ــى ك ــل حال ــة بعــد إست ش ــارة م ــدير الجامع ــة وعل ــى رئ ــيس المجل ــس أن

يــدعو إلجتمــاع ــوق الع ــادة متــى مــا وص ــله طلــب مكتــوب مــن الم ــدير أو م ـن إغلبيــة أعح ــاء
()2

المجلس.

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع المجلس بححور أكثر من نصف األعحاء  ،ويكون هذا

النصاب صحيحا ولو لم يعين بعض األعحاء  ،وذلج لحين تعيينهم  ،وتتخذ الق اررات و قا

لهذا النصاب .
()3

يجوز للمجلس أن يدعو أى شخأل ألى من جلساته أ و جلسات أى لجنة من لجانه دون أن

يكون لذلج الشخأل حق التصويت .

رئيس المجلس .
12ـ ـ

()1

يكــون للمجلــس رئــيس يعينــه ال ارعــى بن ــاء علــى توصــية الــوزير ووزيــر الماليــة واالقت صــاد ال ــوطنى
ووزير العمل والمجلس األعلى لألجور)6(.
( أ)

()2

تكون لرئيس المجلس اإلختصاصات اآلتية  ،وهى :

رئاسة المجلس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

(ب)
(ج )
()3

المساعدة ى كل ما من ش نه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات
والهيئات األخرى  ،لتحقيق أغراض الجامعة ،
رئاسة اللجنة .

ى حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعحائه من خارج
الجامعة  ،لرئاسة ذلج اإلجتماع .

إنشاء اللجنة وتشكيلها .
13ـ

تنش لجنة للشئون التنفيذية والمالية  ،وتشكل على الوجه اآلتى :
(ب)

رئيس المجلس

المدير

رئيسا

( أ)

(ج )

نائب المدير

عحوا

(د )

(هـ)

نائبا للرئيس

عحوا ومقر ار

الوكيل

عحوا

المراقب المالى للجامعة

(و )

أربعة أعحاء يختارهم المجلس  ،من بين أعحائه من داخل الجامعة ،

(ز )

خمسة أعحاء يختارهم المجلس من بين أعحائه من خارج الجامعة .
إختصاصات اللجنةوسلطاتها .

تكون للجنة الى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم األساس ية اإلختصاصات والسلطات اآلتية ،

14ـ

وهى :

( أ)

إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنويا وتقديمها الى المجلس  ،على أن

تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة
وتقديرات المصرو ات واعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما ى ذلج

المصرو ات المخصومة على اإلحتياطى واعداد أى تقديرات إحا ية
(ب)

وتقديمها للمجلس ،

دعوة أى شخأل ألى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلج الشخأل حق

التصويت .
المدير .
15ـ

يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من ذوى األهلية العلمية العالية ،بناء على توصية بهذا من الوزير ،
لفترة أرب سنوات و قا لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء على توصية وزير المالية واالقتصاد
الوطنى ووزير العمل والمجلس األعلى لألجور)7(.

إختصاصات المدير وسلطاته .

المديرهو المسئول العلمى والم الى والتنفيذى األول عن أداء الجامعة ،والعمل على تحقيق أغراحها

16ـ

ويلتزم ى ذلج بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئوال للراعى من طريق الوزير  ،وم

عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات والسلطات اآلتية وهى )8( :

العمل على ترشيد األداء العلمى والتربوى واإلدارى والمالى بالجامعة

( أ)

 ،وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل

اإلستغالل األمثل إلمكاناتها و قا للسياسة التى يحددها المجلس ،
الحفاظ على النظام بالجامعة ،

(ب)

رئاسة مجلس األساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعحاء هيئة

(ج )

التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى و قا للنظم األساسية ،

(د )
(هـ)

تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات األخرى ،

تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمى واإلدارى والمالى

(و )

 17ـ

()1

ونشر التقرير بعد موا قة المجلس عليه ،

التقدم للمجلس بطلب إلستصدار النظم األساسية كما يجوز للمدير أن

يطلب من مجلس األساتذة إستصدار اللوائح إذا إستلزم األمر ذلج .
نائب المدير .

يكــون للجامعـة نائــب للمــدير يعينـه ال ارعــى مــن ذوى األهليـة العلميــة العاليــة بنـاء علــى توصــية
بهــذا مــن الــوزير بع ــد الت شــاور م ـ المــدير وذل ــج لفت ـرة أرب ـ ســنوات و ق ــا ل شــروط الخدمــة الت ــى

يحــددها ال ارع ــى بن ــاء عل ــى توص ــية وزي ــر المالي ــة واالقت ص ــاد ال ــوطنى ووزي ــر العم ــل والمجل ــس

()2

األعلى لألجور)9(.

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير ى أداء واجباته وتكون له الواجبات واإلختصاصات التى

()3

تحددها النظم األساسية .

يقوم نائب المدير ب عباء المدير ى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو
منصبه وذلج و قا ألحكام اللوائح .
الوكيل .

18ـ ـ

()1
()2
()3
()4

يعــين رئ ــيس المجلــس بن ــاء علــى توص ــية بهــذا مــن الم ــدير ،أحــد أع ح ــاء هيئــة الت ــدريس أو
كبار اإلداريين وكيال للجامعة وذلج و قا ألحكام اللوائح .

يشغل الوكيل منصبه لمدة أرب سنوات وتجو ازعادة تعيينه.

يكون الوكيل مسئوال لدى المديرعن األداء اإلدارى والمالى للجامعة و قا ألحكام النظم
األساسية واللوائح .

يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاأل لجمي ممتلكات الجامعة .

عميد شئون الطالب .
19ـ

()1

يعــين رئـيس المجلــس بنـاء علــى توصـية بـذلج مــن المـدير أحــد أع حـاء هيئــة التـدريس بالجامعــة
عميدا لشئون الطالب .

()2

يشغل عميد شئون الطالب منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

()3

تحدد النظم األساسية إختصاصات عميد شئون الطالب وواجباته .

يكون عميد شئون الطالب مسئوال أمام المدير يما يوكل إليه من مهام من المجلس ومجلس

()4

األ ساتذة أو مجلس شئون الطالب وذلج لمساعدة الطالب لالستفادة القصوى علميا وتربويا

وثقا يا واجتماعيا من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوج القويم داخل الجامعة وخارجها

.

20ـ

()1

أمين المكتبة .

يعين رئيس المجلس بناء على توصية بذلج من المدير أمينا للمكتبة .

()2

يشغل أمين المكتبة منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .

()4

يكون أمين المكتبة مسئوال أمام المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .

()3

تحدد النظم األساسية واللوائح إختصاصات أمين المكتبة وواجباته .

() 10

أمين الشئون العلمية .
 21ـ

()1
()2
()3

يعــين رئـيس المجلــس بنــاء علـى توصــية بـذلج مــن المــدير أحـد أع حــاء هيئـة التــدريس بالجامعــة
أمينا للشئون العلمية .

تحدد النظم األساسية واللوائح إختصاصات أمين الشئون العلمية وواجباته .

يشغل أمين الشئون العلمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
عمـداء الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .

22ـ

()1

يكــون لكــل كليــة أو مدرســة أو معهــد أو مركــز عميــد أو مــدير يعينــه رئــيس المجلــس بنــاء عل ــى
توصــية ب ــذلج م ــن الم ــدير بع ــد الت ش ــاور مـ ـ مجل ــس الكلي ــة أو المدرس ــة أو المعه ــد أو المرك ــز

ويراعى ى إختيار علو المرتبة العلمية وطول الخدمة.
()2
()3
()4

يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز

إعادة تعيينه لفترة ثانية حسب .

يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئوال لدى المدير يما يعهد إليه

من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية .

يعين رئيس المجلس بناء على توصية بذلج من المدير أحد أعحاء هيئة التدريس عميدا

لكلية الدراسات العليا " إن وجدت " ويراعى ى إختيار أن يكون ى مرتبة األستاذية.

()5
()6
()7

يشغل عميد كلية ا لدراسات العليا " إن وجدت " منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينه
لفترة ثانية حسب ،

يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئوال لدى المدير يما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام

النظم األساسية .

يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتحى األمر تعيين نائب عميد لها وذلج

بالتشاور م العميد المختأل .
رؤساء األقسام أووحدات التدريب .
 23ـ ـ

()1

يكـ ــون لكـ ــل ق س ــم أو وحـ ــدة تـ ــدريب رئـ ــيس يعين ــه المـ ــدير بنـ ــاء علـ ــى توص ــية بـ ــذلج مـ ــن العميـ ــد
المختأل ويراعى ى إختيار علو المرتبة العلمية .

()2

يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثالث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

()3

يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئوال لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية يما

يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية واللوائح .
إنشـاء مجلس األساتذة وتشكيله.

24ـ

ينش مجلس لألساتذة بالجامعة ويشكل على الوجه اآلتى :
( أ)

المدير

(ب)

نائب المدير

عحوا

(ج )

الوكيل

عحوا

(هـ)

أمين المكتبة

(د )

رئيسا

أعحاء

عمداء الكليات والمدارس وعميد شئون الطالب

عحوا

(و )

مديرو المعاهد والمراكز

أعحاء

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

أعحاء

)

(ح

(ط )

جمي

األستاذية

أعحاء

هيئة

التدريس

هم

ممن

ى

أعحاء

ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام

وذلج عن كل سبعة أعحاء من هيئة التدريس بها عحوا

(ى)

مرتبة

عحوان

الطالب

اثنان

يمثالن

عحوان

(ج )

أمين الشئون العلمية بالجامعة

(ل)

نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ
إختصاصات مجلس األساتذة وسلطاته.

الطالب

ويختارهما

عحوا ومقر ار
أعحاء

إتحاد

 25ـ ـ

()1

باإل حـ ــا ة الـ ــى أى إختصا صـ ــات أو سـ ــلطات أخ ــرى واردة ـ ــى هـ ــذا القـ ــانون  ،تكـ ــون لمجلـ ــس
األساتذة اإلخت صـا صـات والسلطات اآلتية  ،وهى :
( أ)

تقديم المقترحات للمجلس بش ن وح الشروط والنظم للمؤهالت العلمية

(ب)

التنظيم

التى

(ج )

وح

المطلوبة لقبول الطالب ى الدراسات بالجامعة ،
العام

لبرام

الدراسة

تعقد و قا ألحكام النظم األساسية ،

بالجامعة

واإلمتحانات

خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام

ووحدات التدريب وتعديلها واعادة النظر يها وتحديد المواد التى تختأل
بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلج ر

تقرير للمجلس عن

حرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة

(د )
(هـ)

تدريب جديدة أو عن حرورة إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،

منح اإلجازات العلمية لألشخاأل الذين أتموا بنجاح الدراسات التى

إعتمدها ى اللوائح ،

منح الدرجات الفخرية والجوائزالعلمية لألشخاأل الذين يعتبرون جديرين بها
وذلج و قا ألحكام اللوائح ،

(و )

منح لقب أستاذ إمتياز ،

(ز )

ر تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله إليه ،

(ح )

تشجي البحوث العلمية والت ليف والنشر وترقيتها،

(ط )

إج ازة برام الدراسات اإلحا ية ،

(ى)

إنشاء وتكوين ما ي ار مناسبا من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض

(ج)
(ل)

ألى منها أيا من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة
منح اإلجازات العلمية ،

ر التوصيات للمجلس بش ن الشروط واألسس العلمية المتعلقة بتعيين

أعحاء هيئة التدريس وترقيتهم ،

إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء على توصيات اللجان التى

يشكلها حد من يدانون ى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعحاء

هيئة التدريس أو الطالب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو
(م )

خرية ،

حرمان أ ى شخأل يكون قد أدين ى جريمة تنطوى على اإلنحراف

الخلقى أو يكون ى رأيه قد سلج سلوكا اححا أو مخال بالشرف من أى

إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلج من جمي الميزات
التى يتمت بها بمقتحى هذ اإلجازة .

()2

يصدر مجلس األساتذة اللوائح الال زمة للقيام ب عماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته
الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذ اللوائح عند توقي رئيس مجلس األساتذة

عليها ما لم ينأل يها على أى تاريخ الحق .

إجتماعات مجلس األساتذة .
 26ـ

()1
()2
()3

يجتمـ مجلـس األ سـاتذة مـرة واحـدة علـى األقـل ـى كـل صـل د ارسـى ـى األوقـات واألمـاكن التـى
يعينها رئيسه ويكون له الحق ى دعوته ى أى وقت ألى إجتماع طارئ .

يترأس نائب المدير إجتماعات مجلس األساتذة عند غياب المدير و ى حالة غياب المدير

ونائبه يختار مجلس األس اتذة أحد أعحائه لرئاسة اإلجتماع .

يجوز لمجلس األساتذة أن يدعو أى شخأل لححور أى إجتماع دون أن يكون لذلج

الشخأل حق التصويت .
مجالـس الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.
 27ـ

()1
()2

يكــون لكــل كليــة أو مدرســة أو معهــد أو مركــز مجلـس ي ـتم ت شــكيله وتنظــيم أعمالــه و قــا ألحكــام
النظم األساسية واللوائح.

يختأل مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب اإلختصاصات

المنصوأل عليها ى النظم األساسية واللوائح بالمسائل اآلتية  ،وهى :
( أ)
(ب)

إعداد الخطط والبرام المتعلقة بتنفيذ م ناه الدراسة واإلمتحانات وتنسيق
ذلج بين األقسام المختلفة ور التوصيات لمجلس األساتذة ،

تقديم التوصيات لمجلس األساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناه الدراسة

للحصول على اإلجازات العلمية وغير ذلج من األمور المتعلقة بالنشاط

العلمى ،
(ج )

ر التوصي ات لمجلس األساتذة لمنح اإلجازات العلمية ( غير الدرجات

(د )

ترشيح األشخاأل لمجلس األساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجي

(هـ)
(و )
()3

الفخرية ) وكذلج منح الجوائز ،
البحث العلمى وترقيته ،

النظر ى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس األساتذة
أومجلس كلية الدراسات العليا ور تقرير بش نه ،

ر جمي المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا لمجلس األساتذة

عبر عميد كلية الدراسات العليا .

يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية ال تتعارض م

أى قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجلس الطالب لمراعاة النظام والسلوج القويم بين
الطالب ى أماكن الدراسة .

مجالس األقسـام ووحدات التدريب.
28ـ ـ

()1
()2

ين شـ ـ ــى ك ــل ق ســم أو وح ــدة تــدريب مجل ــس برئا ســة رئ ــيس الق س ــم أو وح ــدة التــدريب وعح ــوية
جمي

أع حـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب باإلحا ة الى ما يحمن ى النظم األساسية

واللوائح تنظيم النشاط العلمى واإلدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلج تحت إشراف

مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .

مجلس شئون الطالب .
29ـ

ينش مجلس لشئون الطـالب برئا سـة المـدير وتحـدد الـنظم األسا سـية إختصا صـاته وواجباتـه وطريقـة تكوينـه
وتنظيم أعماله .
مجالس المستشفيات الجامعية .

30ـ

يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وين شـ

ـى كـل مست شـفى جـامعى مجل سـا إلدارتهـا ي شـكل علـى الوجـه

الذى تحدد النظم األساسية .
دار النشر الجامعى.
31ـ

تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم األساسية أغراحها وطريقة أدائها .
مجالس المؤسسات الجامعية األخرى .

32ـ

تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى تحدد النظم األساسية أغراحها وطريقة أدائها .

الفصل الرابع
األحكام المالية والمراجعة
األحكام الماليةوالمراجعة .
 33ـ

()1
()2

تتكـون م ـوارد الجامعـة الماليــة مـن إ ســتثماراتها ومواردهـا الذاتيـة وممــا تخص صـه لهــا الدولـة مــن
إعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح واعانات وأوقاف ووصايا .

تودع أموال الجامعة ى حسابات جارية أو حسابات إيداع ى المصارف الموجودة بالسودان
()3

التى يعتمدها المجلس .

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراحها و قا ألحكام اللوائح المالية .

()4

يراج سنويا بيان حسابات الموازنة وكذلج قائمة أموال الجامعة وخصومها ى اليوم األخير
من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة
القومى عنهما الى المجلس )11(.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تعيين العاملين .
تحدد النظم األساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين جمي العاملين بالجامعة و قا لقوانين

34ـ

ولوائح الخدمة العامة .

() 12

حق اإلستئناف .
يكفل ألى شخأل يحار من أى إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق اإلستئناف للجهة التى

35ـ

تحددها النظم األساسية .
مال المعاش .

يجوز أن ينأل ى النظم األساسية على مساهمة الجامعة ى أى مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة

36ـ

العاملين بالجامعة .
أحكام إنتقالية .
 37ـ ـ

()1

يظ ــل س ــارى المفعـ ــول ك ــل عق ــد أو إتفـ ــاق أو إلتـ ـزام أبرمت ــه الجامع ــة قبـ ــل ب ــدء العم ــل بهـ ــذا
القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة و قا ألحكام هذا القانون .

()2

م عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول للجامعة جمي األموال المملوكة لها أو التى

()3

يستمر العاملون الذين كانوا ى خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون ى الخدمة بذات

آلت إليها بمقتحى أحكام القانون الملغى .
شروط خدمتهم السابقة .

إثبات صحة النظم األساسية واللوائح.
38ـ

يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو الئحة لدى أى محكمة باب ارزنسخة من أى منهما موق عليها

بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو الوكيل .
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