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بسم ميحرلا نمحرلا هللا
قانون جامعة كررى لسنة2002
()12/2/2002
انفصم األول
أحكام تمهيذية
1ـ

2ـ

اسم القانون .

يسمى ىذا القانون " قانون جامعة كرري لسنة. " 2118

إلغاء واستثناء .

يمغى قانون أكاديمية كرري لمتقانة لسنة  1996عمى أن تظل النظم والموائح والقواعد التي صدرت بموجبو سارية
إلى أن تمغي أو تعدل وفقاً ألحكام ىذا القانون .

3ـ

تفسير .

فى ىذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
" الجامعة "

" أمين الشئون العممية "
" أمـين شــئون المكتبــات "

يقصد بيا جامعة كرري المنشأة بموجب أحكام المادة ، 4

يقصد بو الشـخص المسـئول عـن الشـئون العمميـة لمجامعـة المعـين
بموجب أحكام المادة ، )1(18

يقصــد بــو الشــخص المسـئول عــن شــئون مكتبــات الجامعــة المعــين

بموجب أحكام المادة ، )1( 19
" الخريج "

يقصد بو أي شخص منحو مجمس األساتذة درجة عممية ،

" الراعي "

يقصـد بو راعى الجامعة المنصـوص عميو فى المـادة ، )1( 7

" رئيس المجمس "

يقصد بو الشخص المعين بموجب أحكام المادة 12

" رئيس القسم أو الوحدة"

يقصد بو الشخص المعين بموجب أحكام المادة ، )1(21

" الطالــب "

( ، )1

يقصــد بــو أص شــخص مســجل بالجامعــة بقصــد الحصــول عمــى أص
درجة عممية.

" العاممون "

يقصد بيم أعضاء ىيئة التـدريس ومسـاعدوىم والتقنييـون واإلداريـون

"عميد شئون الطالب"

يقصد بو الشخص المسئول عن شئون الطالب بالجامعة و المعين

و الموظفون والعمال ،

بموجب أحكام المادة ،)1(23
" عميد الكمية أو المدرسة"

"القس ــم أو الوح ــدة "

يقصد بو الشخص المعين بموجب أحكــام المـادة ، )1(21

يقص ــد ب ــو أص وح ــدة لمت ــدريس أو البح ــث أو الت ــدريب تابع ــة لكمي ــة

يعتمــدىا المجمــس بنــاء عمــى توصــية بــذلك مــن مجمــس األســاتذة وفقـاً
لمنظم

"الكمية أو المدرسة "

األساسية باعتبارىا كياناً قائماً بذاتو ،
يقصد بيا أص وحدة عممية ينشئيا المجمس وفقاً ألحكام ىـذا القـانون

 ،وتض ــم ع ــدداً م ــن األقس ــام أو الم ارك ــز المنتس ــبة لمجامع ــة حس ــبما

يحدده

المجمس بناء عمى توصية من مجمس األساتذة ،
" المجنــة "

يقصــد بيــا لجنــة الشــئون اإلداريــة والماليــة المنشــأة بموجــب أحكــام

" الموائح "

يقصد بيا الموائح التى يصدرىا المجمس ومجمس األساتذة ومجـالس

" المجمس "

المادة ،13

الكميـات والمـدارس والمعـاىد والمـراكز والوحدات وفقاً
ألحكام ىذا القانون ،

يقصد بو مجمس الجامعـة المنشأ بمـوجب أحكام المادة ، )1( 8

"مجمس األساتذة "

يقصد بو المجمس المنشأ بموجب أحكام المادة ،24

"المجمس القومي "

يقصد بو المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي ،

" المدير "

يقصد بو مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ،15

" مدير المعيد أو المركز "

يقصد بو الشخص المعين بموجب أحكام المــادة ، )1(21

"مساعدو التدريس"

يقصد بيم مساعدو ىيئة التدريس ،

"المعيـد أو المركـز"

يقصــد بـو أص وحـدة عمميــة مسـتقمة أو تابعـة لكميــة ينشـئيا المجمــس

" نائب المدير "
" النظم األساسية "
" ىيئة التدريس "
" الوزيـر "

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون ،
يقصد بو نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ، 17

يقصد بيا النظم األساسية التى يصـدرىا المجمـس وفقـاً ألحكـام ىـذا
القانون ،
يقصـد بيـا مـن ىـم فـى مرتبـة األسـتاذ واألسـتاذ المشـارك ،و األسـتاذ

المساعد  ،والمحاضر ،

يقصد بو الوزير المعنى بأمر الدفاع الوطني ،

"الوزير المختص"
" الوكيل "

يقصد بو وزير التعميم العالي والبحث العممي ،

يقصد بـو الشـخص المسـئول عـن الشـئون اإلداريـة والماليـة والمعـين

بموجب أحكام المادة ، )1(22

انفصم انثاني
انجامعة
4ـــ

( )1

إنشاء الجامعة ومقرها واإلشراف عميها

تنش ـ ــأ ىيئ ـ ــة عمميـ ـ ــة ذات صبغـ ـ ــة عسك ـ ـ ـرية تس ـ ــمى " جامع ـ ــة ك ـ ــرري " وتك ـ ــون ذات شخص ـ ــية اعتباري ـ ــة
()1

وخاتم عام وليـا حق التقاضي باسميا وليا موازنة مستقمة ،
( )2

يكــون المق ـر الرئيســي لمجامعــة بواليــة الخرطــوم  ،ويجــوز ليــا أن تنش ـ فروع ـاً فــي أص أمــاكن أخــرص داخــل

( )3

تخضع الجامعة إلشراف الوزير في النواحي اإلدارية والمالية وإلشراف الوزير المختص في النـواحي العمميـة

السودان أو خارجو ،

5ـ

واألكاديمية .

يكون لمجامعة شعار يحدده المجمس .

شعار الجامعة

أغراض الجامعة

6ـ

الجامعة ىيئـة لمبحـث العممـي والتـدريس والتـدريب فـي مجـاالت العمـوم العسـكرية والمينيـة واإلنسـانية والتقنيـة والعمـوم
ذات الصمة  ،تجتيد في تحصيميا وتدريسيا وتطوير مناىجيا  ،و في إطار األىداف العامة لمدولة تعمـل الجامعـة مـن
خــالل كميــات ومــدارس ومعاىــد وم اركــز ووح ــدات متخصصــة عمــى تــدريب وتأىيــل أطــر متخصصــة لخدمــة مختمــ

مجاالت العموم العسكرية والمينية واإلنسانية والتقنيـة  ،كمـا تعمـل الجامعـة عمـى تنميـة القـدرات البشـرية ورعايتيـا بـالعمم

والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايتو وتأمينو وتنمية موارده ونيضتو عممياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ودون اإلخـالل

بعموم ماتقدم تعمل الجامعة عمى تحقيق األغراض اآلتية :
(أ )

(ب)

تأكيد ىوية األمة وتأصيميا في كافة برامج الجامعة ومناىجيا ومقرراتيا

إعداد الطالب وتأىيميم ومنحيم الدرجات العممية في مختم

تخصصات العموم العسكرية

والمينية واإلنسانية والتقنية التي تقدميا الجامعة ،
(ج )
(د )

إجراء البحوث العممية والتطبيقية في العموم ذات الصمة تطوي اًر لمقدرات اإلستراتيجية

وتنمي ًة لمموارد الوطنية عممياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً ،
ترقية األطر التقنية وغيرىا عممياً ومينياً وحرفياً في مختم

القطاعات المينية خدمة

لمقوات المسمحة والمجتمع.

7ـ

( )1
( )2

راعى الجامعة

يكون رئيس الجميورية راعياً لمجامعة ،

يجوز لراعى الجامعة أن يصدر توجييـات ذات صـبغة عامـة أو محـددة تتعمـق بعمـل الجامعـة  ،ويجـب عمـى

المجمس أو المدير العمل وفق تمك التوجييات .
( )3

يترأس الراعي أو من يفوضو احتفاالت التخرج .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
8ـ

( )1

إنشاء المجمس وتشكيمه.

ينشأ مجمس يسمى "مجمس الجامعة " ويشكل عمى الوجو اآلتي :
(أ )

رئيس مجمس الجامعة ويعينو الراعي .

(ب)

أعضاء بحكم مناصبيم وىم :
(أوال)
(ثانياً)

(ثالثاً)
(رابعاً)

،

رئيس األركان المشتركة لمقوات المسمحة

رئيساً
نائباً لمـرئيس

المدير
نائب المدير

الوكيل

مقر اًر ،

(خامساً)

(سادساً)

(سابعاً ًً)
(ثامناً)

(تاسعاً)

(ج )

(د )
(ىـ)

أمين الشئون العممية ،

عميد شئون الطالب ،
أمين عام و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،

أمين عام و ازرة العموم والتكنولوجيا ،
أمين عام و ازرة الدفاع .

أعضاء يتم اختيارىم من داخل الجامعة وىم :
(أوال)

ثالثة أعضاء يمثمون عمداء الكميات والمعاىد ،

(ثانياً)

اثنين من أعضاء ىيئة التدريس يختارىم مجمس األساتذة .

ثالثة ممثمون لمقوات المسمحة من ذوص االختصاص .

سبعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والكفاءة واالىتمام بالتعميم العالي
والقضايا الوطنية واإلستراتيجية والعممية يعينيم الراعي بناء عمى توصية الوزير المختص

.

9ـ

( )2

تكون مدة المجمس أربع سنوات من تاريخ تشكيمو ،

( )3

تحدد الموائح حاالت خمو مقاعد أعضاء المجمس وكيفية ملء تمك المقاعد .
إختصاصات المجمس وسمطاته .

يسعى المجمـس لتحقيـق أغـراض الجامعـة  ،الـواردة فـى ىـذا القـانون وقـانون تنظـيم التعمـيم العـالى والبحـث العممـي  ،لسـنة

1991م ويكون لو نيابو عـن الجامعـة وباسـميا الحـق فـى القيـام بجميـع األعمـال الالزمـة لتحقيـق أغ ارضـيا فـى اطـار
السياســة القوميــة لمتعمــيم العــالى والبحــث العممــى واإلســتراتيجية العســكرية و مــع عــدم اإلخــالل بعمــوم مــا تقــدم تكــون لــو
االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

وضع الخطط الرامية الى تطوير الجامعة وتجويد أدائيا وتحديث طرق وأساليب عمميا ،

(ب)

إجازة اليياكل التنظيمية والوظيفية لمجامعة ،

(ج )

إنشاء الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز واألقسام والوحدات وأص مؤسسات أخرص ذات
صمة أو إلغائيا وتحديد أماكنيا داخل الجامعة أو في أص مكان يراه مناسباً ومنح

بناء عمى توصية من مجمس
أعضائيا حق التمتع بأص من مزايا الجامعة وكل ذلك ً
األساتذة ،
(د )

مناقشة واجازة التقرير السنوي الذي يقدمو المدير عن أداء الجامعة العممي واإلداري

(ىـ)

التممك بأسم الجامعة ألي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عمييا والتصرف فييا بأص

والمالي ،

كيفية قانونية ،

(و )

منا قشة مقترحات الموازنة السنوية لمجامعة بعد إعدادىا من المجنة ومتابعة إجازتيا
بالقنوات المختصة ،

(ز )

(ح )
(ط)
(ي )

التصديق عمى االتفاقيات والعقود الالزمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة

منح الجوائز غير العممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بيا وذلك وفقاً لموائح ،
إصدار النظم األساسية والموائح وفقاً ألحكام ىذا القانون ،

تحديد أعداد الطالب المقبولين وتخصصاتيم الدراسية مع توفير اإلمكانات الالزمة لذلك
 ،في إطار السياسات التي يقررىا الوزير باالتفاق مع الوزير المختص ،

(ك )

وضع سياسات الرسوم الد ارسية ورسوم التسجيل والمنح ،

(ل )

إنشاء الوظائ

التي يعين فييا العاممون أو إلغاء تمك الوظائ

واقتراح الشروط التي يتم

بمقتضاىا التعيين والترقي وفق سياسات المجمس القومي ،
(م )

تنمية أموال الجامعة واستثمارىا عن طريق المساىمة فى شركات أو شراكات أو أص

(ن )

تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتمك الحسابات تقيد فييا كل

مشروعات اخرص والتصرف فى عائدىا ،

األموال التى تتسمميا الجامعة واألموال التى تصرفيا وأصوليا وخصوميا ،
(س)
(ع)

11ـ

قبول التبرعات واليبات واألوقاف والوصايا وغيرىا وتحديد أوجو استغالليا عمى أال
يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ،

تكوين لجان دائمة أو مؤقتة لتعينو فى أداء واجباتو متى ما رأص ذلك ضرورياً .
تفويض السمطات .

يجوز لممجمس أن يفوض أياً من سمطاتو عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء واصدار الـنظم األساسـية والمـوائح لرئيسـو أو
المدير أو مجمس األساتذة أو أص من لجانو أو ألي عضو من أعضائو .

11ـ

12ـ

مسئولية المجمس

يكون المجمس مسئوالً لدص الراعى عن أداء أعمالو

()1

رئيس المجمس واختصاصاته

تكون لرئيس المجمس االختصاصات اآلتية :
(أ)

رئاسة المجمس ،

(ب)

اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

(ج )

المساعدة فى كل ما من شأنو تقوية الصمة بين المجمس والمؤسسات والييئات األخرص
 ،لتحقيق اغراض الجامعة ،

(د )

رئاسة المجان الفرعية التي يشكميا المجمس ما لم يعين المجمس رئيساً ليا ،

( )2

13ـ

فى حالة غياب رئيس المجمس عن أص اجتماع يرأس نائبو ذلك االجتماع .
إنشاء المجنة وتشكيمها

تنشأ لجنة لمشئون اإلدارية والمالية  ،وتشكل عمى النحو التالى :
(أ )

رئيس المجمس
،

(ب)

رئيس ًا
نائ

المدير

باً لمرئيس ،
(ج

نائب

)
المدير

(د

عضواً ،
الوكيل

)

عضواً ومقر اًر ،

(ىـ)

المراقب المالي

(و

)

(ز

)

،

عضوان

الجامعة
ثالثة
الجامعة

14ـ

عضواً
يختارىم

المجمس

أعضاء ،
ً
أعضاء يختارىم

من

المجمس

بين
من

أعضائو
بين

من

أعضائو من

داخل
خارج

أعضاء.
ً

إختصاصات المجنة وسمطاتها .

تكون لمجنة إلى جانب السمطات التي تخوليا ليا النظم األساسية االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعيا لممجمس ،عمى أن تكون مشتممة عمى تقديرات

إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبمة ،وتقديرات المنصرفات واعداد حساب ختامي
لمسنة السابقة بما فى ذلك المنصرفات المخصومة عمى االحتياطى واعداد أص تقديرات
اضافية ،

(ب)

15ـ

دعوة أص شخص ألص من اجتماعاتيا دون ان يكـون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير

ن
بناء عمى توصية بذلك من الوزير بعـد االتفـاق مـع
يكو لمجامعة مدير يعينو الراعي من ذوص األىمية العممية العالية ً
الوزير المخـتص وذلـك لفتـرة أربـع سـنوات وفقـاً لشـروط الخدمـة التـى تحـددىا الـنظم األساسـية ويجـوز إعـادة تعيينـو لفتـرة
واحدة أخرص .

 16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إختصاصات المدير وسمطاته

الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئول العمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والتنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي األول ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أداء الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تحقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

أغراضيا وفقاً لتوجييات الراعي وسياسة المجمس والموائح السـارية ويكـون مسـئوالً لـدص ال ارعـي عـن طريـق رئـيس
المجمس  ،ومع عدم اإلخالل بما تقدم تكون لو االختصاصات والسمطات اآلتية:
(أ )

العمل عمى ترشيد االداء العممي والتربوي والعسكري واالداري والمالي بالجامعة وابتداع
الوسائل والطرق التى تكفل االستغالل االمثل المكاناتيا وفقاً لمسياسة التى يحددىا
المجمس ،

(ب)

(ج )
(د )

(ىـ)
(و )

(ز )

الحفاظ عمى النظام بالجامعة ،

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنو ولجان تعيين اعضاء ىيئة التدريس

ومساعدييم وترقيتيم وأص لجان أخرص وفقاً لمنظم األساسية

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا أمام الييئات والجيات األخرص ،

تقديم تقرير سنوص شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممي واالداري والمالي ،
التقدم لممجمس بطمب االستصدار لمنظم األساسية والموائح ،

أص ميام أخرص تسند إليو بموجب توجييات صادرة من الراعي أو المجمس القومي أو

المجمس .

 17ـ

( )1

نائب المدير

ن
ـاء عمــى توصـية بـذلك مـن الــوزير
يكـو لمجامعـة نائبـاً لممــدير يعينـو ال ارعـي مـن ذوص األىميــة العمميـة العاليـة بن ً
باالتفــاق مــع الــوزير المخــتص وذلــك لفت ـرة اربــع ســنوات وفق ـاً لشــروط الخدمــة التــي تحــددىا الــنظم األساســية
ويجوز إعادة تعيينو لفترة واحدة أخرص.

( )2

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباتو وتكون لو الواجبات واالختصاصـات التـى تحـددىا الـنظم

األساسية .
( )3

 18ـ

( )1
( )2
( )3

يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابو أو عـدم تمكنـو مـن القيـام بعممـو أو خمـو منصـبو وذلـك وفقـاً
ألحكام الموائح .
أمين الشئون العممية

ـاء عمــى توصـية بــذلك مــن المـدير أحــد أعضــاء ىيئـة التــدريس بالجامعــة مــن ذوي
يعــين رئــيس المجمـس بنـ ً
الخبرة والتأىيل أميناً لمشئون العممية .
تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين الشئون العممية وواجباتو .

يشغل أمين الشئون العممية منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة واحدة اخري .

19ـ

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

21ـ

()1

أمين شئون المكتبات .

بناء عمى توصية من المدير أمينـاً لشئون المكتبات من ذوي الخبرة والتأىيل .
يعين رئيس المجمس ً
يشغل أمين شئون المكتبات منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
تحـدد النظـم األساسية والموائـح اختصاصات أمين شئون المكتبات وواجباتو وشروط خدمتو .

يكون أمين شئون المكتبات مسئوالً لدص المدير عن تنفيذ اختصاصاتو وأداء واجباتو .
عمداء الكميات والمدارس ومديرو المعاهد والمراكز

ن
ـاء عمى توصية بذلك من
يكو لكل كمية أو مدرسة عميد ولكل معيد أو مركز مديـر يعينو رئيس المجمس بن ً
المـدير بعد التشاور مع مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو المـركز ويراعى فى إختياره عمو المرتبة
العممية .

( )2

يشــغل عميــد الكميــة أو المدرســة أو مــدير المعيــد أو المركــز منصــبو لمــدة أربــع ســنوات ويجــوز إعــادة تعيينــو

( )3

يكـون عميــد الكميــة أو المدرســة أو مــدير المعيــد أو المركــز مسـئوالً لــدص المــدير فيمــا يعيــد إليــو مــن واجبــات

( )4

يجوز لممدير تعيين نائب لعميد الكمية التي يقتضي األمر تعيـين نائـب عميـد ليـا وذلـك بالتشـاور مـع العميـد

لفتره واحدة اخرص .

بموجب أحكام النظم األساسية ،
المختص .

21ـ

( )1
( )2
( )3

رؤساء األقسام والوحدات

ن
بناء عمى توصيـة من عميد الكمية .
يكو لكل قسم أو وحدة رئيس يعينو المدير ً
يشغل رئيس القسم أو الوحـدة منصبو لمـدة ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئوالً لدص المدير عن طـريق عميد الكمية المعنية فيما يعيد إليـو مـن واجبـات

بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .

 22ـ

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

الوكيل

ـاء عمـى توصــية بيــذا مــن المــدير  ،أحـد أعضــاء ىيئــة التــدريس أو كبــار اإلداريــين
يعــين رئــيس المجمــس بنـ ً
وكيالً لمجامعة وذلك وفقاً ألحكام النظم األساسية والموائح ،
يشغل الوكيل منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة واحدة أخرص .

يكون الوكيل مسئـوالً عن األداء األدارص والمالي لمجامعة وفقاً ألحكام النظـم األساسية والموائح .
يحتفع الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتمكات الجامعة .
عميد شئون الطالب

23ـ ـ

( )1
ـاء عمــى توصــية بــذلك مــن المــدير أحــد أعضــاء ىيئــة التــدريس بالجامعــة عميــداً
يعــين رئــيس المجمــس بنـ ً
لشئون الطالب ،
( )2

يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة واحدة أخرص ،

( )4

يكون عميد شئـون الطـالب مسئوالً أمـام المدير فيما يوكل إليو مـن ميــام مـن المجمـس أو مجمـس األسـاتذة أو

( )3

تحدد النظم األساسية إختصاصات عميد شئون الطالب وواجباتو ،

غيره وذلك لمساعدة الطالب لالستفادة القصوص عممياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من إنتمائيم لمجامعة وم ارعـاة

النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجيا وفقاً لمنظم والموائح .

24ـ

إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه

ينشأ بالجامعة مجمس يسمى " مجمس األساتذة " ويشكل بقرار من رئيس المجمس عمى الوجو التالي :
(ب)

نائب المدير ،

(ج )

الوكيل ،

رئيساً
عضواً

(أ)

أمين الشئون العممية ،

عضواً ومقر اًر ،

(د )
(ىـ)

المدير ،

عميد شئون الطالب ،

(و )

أمين شئون المكتبات ،

(ز )

عمداء الكميات والمدارس ،

(ح )

مديرو المعاىد والمراكز،

(ط )

رؤساء األقسام والوحدات ،

(ص )

جميع أعضاء ىيئة التدريس ممن

(ك )

ثالثة من ذوص االختصاص

ىم فى مرتبة األستاذية ،

بالقوات المسمحة يحددىم الوزير ،
(ل )

خمسة أعضاء من خـارج الجامعـة

 25ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عضواً
عضواً
أعضاء
ً
أعضاء
ً
أعضاء
ً

أعضاء
ً
أعضاء
ً

من ذوص لخبرة العممية يحددىم الوزير
المختص بالتشاور مع الوزير .

( )1

عضواً

أعضاء
ً

اختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته

باإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أص اختصاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمطات أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص واردة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون

يكون لمجمس األساتذة االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

تقديم المقترحات لممجمس بشأن وضع الشروط والنظم لممؤىالت العممية المطموبة لقبول
الطالب لمدراسة بالجامعة .

وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العممية التي يوجو بيا

(ب)
المجمس القومي .
.

(ج ) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة واالمتحانات التى تعقد وفقاً ألحكام النظم االساسية
وضع خطط تنظيم الكميات والمدارس والمعاىد واألقسام والوحدات وتعديميا واعادة النظر

(د )

فييا واعتماد المقررات التي تختص بتدريسيا .
(ىـ) رفع تقرير لممجمس عن ضرورة إنشاء أص كمية أو مدرسة أو معيد أو مركز أو وحدة أو
قسم أو دمجيا أو تقسيميا .

(و )
(ز )
ألحكام الموائح ،
(ح )

منح الدرجات العممية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدىا فى الموائح .

منح الدرجات الفخرية والجوائز العممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بيا وذلك وفقاً
رفع تقرير لممجمس عن أص أمر يحيمو إليو ،
والنشر وترقيتيا ،

(ط )

تشجيع البحوث العممية والتألي

(ي )

إجازة برامج الدراسات االضافية ،

(ك ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس عممية ولجان خاصة يفوض ألص منيا أياً من
السمطات التى يكون من حقو ممارستيا باستثناء سمطة منح الدرجات العممية،
(ل )

رفع التوصيات لممجمس بشأن الشروط واألسس العممية المتعمقة بتعيين أعضاء ىيئة

التدريس ومساعدييم وترقيتيم ،

(م )

إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء عمى توصيات المجان التى يشكميا ضد من يدانون
ً
فى أمور مخمة بشرف العمل العممى من أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم أو الطالب
بالجامعـة أو ممن منحيم ىو درجات عممية أو فخرية ،

(ن ) حرمان أص شخص يكون قد ادين فى جريمة تنطوص عمى االنحراف الخمقى أو يكون فى

رأيو قد سمك سموكاً فاضحاً أو مخالً بالشرف من أص درجات عممية يكون قد منحيا ىو
لو وحرمانو كذلك من جميع الميزات التى تمتع بيا بمقتضى ىذه الدرجة .

( )2

يص ــدر مجم ــس األس ــاتذة المـ ـوائح الالزم ــة لتنظ ــيم اجتماعات ــو والقي ــام بأعمال ــو وتنفي ــذ اختصاص ــاتو وممارس ــة

سمطاتو الممنوحة لو بموجب أحكام ىذا القانون ويعمل بيذه الموائح عند توقيع رئيسو عمييا مـا لـم يـنص فييـا
عمى أص تاريخ آخر .

26ـ

( )1

مجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها

يكون لكل كمية أو مدرسة أو معيـد أو مركز مجمس يتم تشكيمو وتنظيم أعمالو وفقاً ألحكام النظم األساسـية
والموائح .

( )2

يخــتص مجمــس الكميــة أو المدرســة أو المعيــد أو المركــز الــى جانــب االختصاصــات المنصــوص عمييــا فــى
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية :
(أ )

إعداد الخطط والبرامج المتعمقة بتنفيذ مناىج الدراسة واالمتحانات وتنسيق ذلك بين األقسام

(ب)

تقديم التوصيات لمجمس األساتذة حول الموائح المتعمقة بمناىج الدراسة لمحصول عمى

المختمفة ورفع التوصيات لمجمس األساتذة ،

الدرجات العممية وغير ذلك من األمور المتعمقة بالنشاط العممى ،
(ج )

رفع التوصيات لمجمس األساتذة لمنح الدرجات العممية "غير الدرجات الفخرية " وكذلك

(د )

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينيم كممتحنين

(ىـ)

( )3

منح الجوائز ،

تشجيع البحث العممى وترقيتو ،

(و )

النظر فى أص أمر يتعمق بالميام العممية حسبما يحيمو إليو مجمس األساتذة و رفع تقرير

(ز )

رفع جميع المسائل العممية التى تتعمق بالدراسات العميا لمجمس األساتذة .

بشأنو

يجوز لمجالس الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسموك القويم بين
الطالب فى أماكن الدراسة .

27ـ

( )1
( )2

28ـ

مجالس األقسام والوحدات .

ينشأ فى كل قسم أو الوحدة مجمس برئاسة رئيس القسم أو الوحدة وعضوية جميع أعضاء ىيئة التدريس
بالقسم أو الوحدة.

تكــون ميــام مجمــس القســم أو الوحــدة باإلضــافة الــى مــا يضــمن فــى الــنظم األساســية والمـوائح  ،تنظــيم النشــاط

العممى واالدارص بالقسم أو الوحدة وذلك تحت إشراف مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو المركز .
دار النشر

تكون لمجامعة دار لمنشر تحدد النظم األساسية طريقة أدائيا .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
29ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

( )1
( )2
( )3

األحكام المالية والمراجعة

تتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تخصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات

ومن استثماراتيا ومواردىا الذاتية وأص موارد أخرص يقبميا المجمس .

تقوم الجامعة بحفع حسابات صحيحة توضح معامالتيا المالية وفقاً لمقانون والنظم األساسية والموائح .
تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف التى يعتمدىا المجمس .

( )4
( )5

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضيا وفقاً ألحكام الموائح المالية .

يراجع المراجع العام سنوياً بيان حسابات الموازنة ويقدم المدير تقري اًر بذلك إلى المجمس .

انفصم انخامش
أحكام ختامية
31ـ

تعيين العاممين

تحدد النظم األساسية التى يصدرىا المجمس طريقة تعيين جميع العاممين بالجامعة وشروط خدمتيم مع م ارعـاة شـروط
تعيين أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم التي يحددىا المجمس القومي .

31ـ

( )1
( )2

32ـ

( )1
( )2

33ـ ـ

ترقيات العاممين

تتم ترقيات العاممين من أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم وفقاً لمنظم والموائح .

يصدر المجمس الئحة ترقية العاممين من غير أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم .
محاسبة العاممين

يخضع العاممون من أفراد القوات المسمحة لممحاسبة وفقاً لقانون ولوائح القوات المسمحة ،
يخضع العاممون من غير أفراد القوات المسمحة لالئحة محاسبة العاممين بالتعميم العالي والبحث العممي .
مال المعاش

يجــوز أن يــنص فــي الــنظم األساســية عمــى مســاىمة الجامعــة فــى أص مــال لممعــاش أو أص مشــروع آخــر لفائــدة

العاممين بالجامعة .

انفصم انسادس
أحكام عامة وانتقانية
 34ـ ـ

( )1
( )2
( )3

سـريان مفعول العقود واالتفاقيات وااللتزامات

يظ ــل س ــاري المفعـ ــول كـــل عقـــد أو اتفـــاق أو التـ ـ ـزام أبرمتـ ــو.أكاديمية ك ــرري لمتقان ــة قبـ ــل ب ــدء العمـــل بيـ ــذا
القانون ويعتبر كما لو ابرمتو الجامعة وفقاً ألحكـام ىذا القانون .
تؤول جميع األموال والممتمكات والحقوق وااللتزامات الخاصة بالجيات المذكورة في البند ( )1إلى الجامعة

يســتمر العــاممون الــذين كــانوا فــى خدمــة الجيــات المنصــوص عمييــا فــي البنــد ( )1فــي الخدمــة بــذات شــروط

خدمتيم السابقة ما لم تعدل تمك الشروط وفقاً ليذا القانون إلى األفضل .

35ـ

إثبات صحة النظم االساسية والموائح

يجوز إثبات صحة أص نظام اساسى أو الئحة لدص أص محكمة بإبراز نسخة من أص منيما موقع عمييا بشيادة رئيس
المجمس أو المدير.

)(1
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