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الفصل األول

أحكام تمهيدية
إسم القانون

1ـ

2ـ

يسمى هذا القانون  " ،قانون جامعة المغتربين لسنة . " 2111

سريان قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى

يسرى قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة  ، 1991عمى جامعة المغتربين وتسود أحكامه فى حالة
التعارض مع أحكام هذا القانون .

3ـ

تفسير

فى هذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" اإلجازة العممية "

يقصد بها أى مؤهل عممى يمنحه مجمـس األسـاتذة ويشـمل الـدبمومات
والدرجات العممية والدرجات العميا ،

" الجامعة "
" الخـ ـري "

يقصد بها جامعة المغتربين المنشأة بموجب أحكام المادة ، )1(4

يقصـ ــد بـ ــه أى ش ــخا منحـ ــه مجمـ ــس األس ــاتذة إجـ ــازة عمميـ ــة ب سـ ــم
الجامعة وتشمل حممة اإلجازات العممية ،

" الراعى "

يقصد به راعى الجامعة المنصوا عميه فى المادة ، )1(8

" ال ـرئيس "

يقصــد بــه رئــيس مجمــس األمنــاء الــذى يــتم إختيــارد وف ـ أحكــام المــادة

" الطالب "

يقصد به أى شخا مسـجل فـى الجامعـة بقصـد الحصـول عمـى أى

" العاممون "

، ) 4 (9

إجازة عممية يمنحها مجمس األساتذة ،
يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة
وعمالها ،

" العميد "

يقصد به عميد الكمية المعين بموجب أحكام المادة ، )1(24

" القســم "

يقصــد بــه أى وحــدة عمميــة متخصصــة فــى إحــدى مجــاالت التــدريس
والتدريب والبحث العممى تقدمها إحدى الكميات والمعاهد أو المراكز ،

" الكمية "

يقصد بها أى وحدة تضم عدداً من األقسام المتخصصة فى التدريس

والت ــدريب والبح ــث وتق ــديم بـ ـرام د ارس ــية متكامم ــة تؤه ــل لم ــنح إج ــازة
عممية ،

" المجنة "

يقصد بها المجنة الماليـة واإلداريـة المنشـأة بموجـب أحكـام المـادة 13
،

" الم ـوائح "

يقصــد بهــا الم ـوائح التــى يصــدرها المجمــس أو مجمــس األســاتذة وفق ـاً
ألحكام هذا القانون ،

" المجمس "

يقصد به المجمس القومى لمتعميم العالى والبحث العممى ،

" مجمس األمناء "

يقصد به مجمس األمناء المنشأ بموجب أحكام المادة ، 9

" مجمس األساتذة "

يقصد به مجمس األساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة ، 26

" المدير "

" المركز "

يقصد به مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ،)1(15

يقصد به أى وحدة عممية تعنى بالدراسات العميا والبحث وتكون تابعـة
لمكمية ،

يقصــد بــه أى وحــدة عمميــة تعنــى بالد ارســات العميــا والتــدريب والبحــث

" المعهــد "

وتكــون مســتقمة ويجــوز أن تقــدم برنامج ـاً د ارســياً متكــامالً يؤهــل لمــنح

" المؤسسون "

إجازة عممية ،

يقصد بهـم األشـخاا الـذين قـاموا ب نشـاء الجامعـة أو أسـهموا بفكـرهم

وجهدهم ومالهم ،
" نائب المدير "

يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ، )1(17

" هيئــة التــدريس "

يقصــد بهــا األســاتذة  ،األســاتذة المشــاركون  ،األســاتذة المســاعدون ،

" الوكيل "

يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة . )1(18

المحاضرون وأمين الشئون العممية ،

انفصم انثانى
انجامعة
( )1

4ـ

()2

( )1

5ـ

إنشاء الجامعة ومقرها

تنشأ جامعة تسمى " جامعة المغتربين " وتكون هيئة عممية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام .

يكون مقر الجامعة بوالية الخرطوم ويجوز لمجامعة أن تنشي لها فروعاً في أي والية من واليات السودان .
كيان الجامعة وشعارها

تتكون الجامعة من المجمس  ،مجمس األساتذة  ،هيئة التدريس  ،العاممين  ،الطالب والخريجين .
()2

6ـ

يكون لمجامعة شعار يعتمدد المجمس .

أغراض الجامعة

تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة لمدولة والبرام التى يضعها المجمس القومى لمتعميم العالى والبحث العممى ،
عمى تحصيل العمم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشرد وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعممياً
واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تقوم الجامعة عمى تحقي األغراض اآلتية وهى:
( أ)

(ب)

تقديم برام

تعميمية متميزة فى منهجها وطريقة تدريسها تسهم فى إعداد الدارسين

وتأهيمهم عممياً ومهنياً ،
إعداد األطر المهنية والتقنية فى مجاالت وتخصصات تخدم المجتمع وتدفع بعجمة
التنمية فى مجاالتها المختمفة ،

(ج )
(د )

تنمية المجتمع عن طري برام التعميم المستمر والتوعية واإلرشاد والبحث التى تطمع
بها مؤسساتها وأعضاء هيئة تدريسها ،

توفير البنيات المتطورة فى مجال الخدمات التى تستند إلى نقل التقانة وتوفير المناخ

المناسب إلجتذاب الكفاءات والخبرات من أبناء الوطن العاممين بالخارج،

دعم البحث العممى وتطويرد ونشرد وتعزيز إمكاناته وتبنى المشروعات الصغيرة لإلسهام

(هـ)

فى النماء اإلقتصادى واإلجتماعى والسياسى ،

7ـ

(و )

توفير فرا التعميم والتأهيل الجامعى المناسبة ألبناء السودانيين العاممين بالخارج فى

(ز )

المساهمة الفاعمة فى التأليف والترجمة والنشر ،

(ح )

المساهمة فى توطين التقانة الحديثة وتقديم اإلستشارات العممية .

مختمف التخصصات وغيرهم من أبناء السودان ،

حرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز

يتمتــع أعضــاء هيئــة التــدريس ومســاعدوهم والطــالب بالجامعــة بحريــة الفكــر والعقيــدة والبحــث فــى داخــل

( )1

الحرم الجامعى وقاعاته فى حدود الموائح المنظمة.

()2

ال يجوز حرمان أى شخا من اإلنتماء لمجامعة كطالب عمم أو شاغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو
الجنس أو الفكر .

8ـ

( )1

9ـ

( )1

راعى الجامعة

()2

يكون رئيس الجمهورية راعياً لمجامعة .

لراعى الجامعة الح فى أن يطمب موافاته بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب عمى إدارة
الجامعة تقديم تمك المعمومات .

()3

يترأس الراعى أو من ينوب عنه إحتفاالت الجامعة .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
مجمس األمناء وتشكيمه

يكون لمجامعة مجمس أمناء يشكل من :
( أ)

الرئيس ،

(ب)

المؤسسين عمى أال يجاوز عددهم خمسة عشر ( أعضاء دائمين ) ،

(ج)

أعضاء بحكم مناصبهم :

( أوالً) المدير ،
(ثانياً)

نائب المدير ،

وكيل الجامعة ،

(ثالثاً)
( اربعاً) أمين الشئون العممية ،

(خامساً) عميد شئون الطالب ،

عضواً

عضواً

عضواً ومقر اًر
عضواً
عضواً

أعضاء مختارين :

( د)

( أوالً) أربعة من عمداء الكميات تحدد النظم والموائح كيفية إختيارهم ،
(ثانياً)

ثالثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد النظم والموائح كيفية إختيارهم ،

(رابعاً) ممثل الخريجين تحدد النظم والموائح كيفية إختيارد ،
(خامس ـ ـاً) خمسـ ــة أعضـ ــاء مـ ــن خـ ــارج الجامعـ ــة مـ ــن ذوى الكفـ ــاءة العمميـ ــة والخب ـ ـرة يختـ ــارهم
المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجمس .
()3
()4

()2

تكون فترة مجمس األمناء أربع سنوات قابمة لمتجديد .

يكون اإلحالل فى عضوية مجمس األمناء من نفس الفئة .

يتم إختيار رئيس مجمس األمناء من بين أعضائه وتستمر رئاسته ألربع سنوات قابمة لمتجديد لمدة واحدة
فحسب .

11ـ

إختصاصات مجمس األمناء وسمطاته

يكون مجمس األمناء مسئوالً عن أداء الجامعة العممى واإلدارى والمالى لدى المجمس وتكون له اإلختصاصات
( أ)

والسمطات اآلتية :

ترشيح رئيس له من بين أعضائه ورفعه لرئيس المجمس ليرفعه بدورد إلى مجمس الوزراء
لتعيينه ،

(ب)

وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة واإلرتقاء بها أكاديمياًوادارياً ومالياً،

(د )

إجازة الموازنة المقترحة من المجنة المالية واإلدارية ،

(ج)
(هـ)

إستقطاب الموارد المالية ،

تعيين المراجع القانونى لمجامعة ومناقشة تقريرد السنوى أو أى تقرير آخر يقدمه ،

( و)

الموافقة عمى إبرام العقود واإلتفاقيات ،

( ز)

إستثمار أموال الجامعة ونمائها عن طري

(ح)

قبول الهبات والتبرعات واألوقاف والوصايا عمى أال يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة

أخرى تراها مناسبة ،

المساهمة فى الشركات أو أى مشروعات

ووظيفتها ،
(ط)

إصدار النظم األساسية والموائح والقواعد التى تنظم عمل الجامعة ،

(ى)

إقتراح شروط خدمة العاممين بالجامعة ورفعها لممجمس إلجازتها ،

(ك)

إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاممون أو إلغاء تمك الوظائف واجازة الشروط التى يتم
بمقتضاها التعيين ،

(ل)

تحديد إختصاصات ومسئوليات شاغمى المناصب العممية واإلدارية القيادية العميا وفقاً

لموائح ،

( م)

إنشاء الكميات والمعاهد والمراكز واألقسام وغيرها من المنشآت والمراف وله أن يعدل

(ن )

بناء عمى توصية مجمس األساتذة ،
فى إنشائها أو يمغيها وذلك ً
تعيين العاممين بالجامعة ،

( ع)

وضع لوائح لتنظيم أعماله ،

(ف )

تفويض أي من سمطاته عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء واصدار النظم األساسية والموائح

(س)

تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،

لرئيسه أو المدير أو مجمس األساتذة أو أي من لجانه .
إختصاصات الرئيس
( أ)

رئاسة المجنة المالية واإلدارية التابعة لممجمس ،

(ب)

تقوية الصمة بين مجمس األمناء والمؤسسات والهيئات األخرى لتحقي أغراض الجامعة ،

(ج)

متابعة تنفيذ ق اررات مجمس األمناء والمجنة وتقديمها لممجمس ،

( د)

12ـ

11ـ

تكون لرئيس مجمس األمناء اإلختصاصات اآلتية :

رفع تقرير سنوى لممجمس عن سير أداء الجامعة .
إجتماعات مجمس األمناء

يجتمع مجمس األمناء فى الزمان والمكان المحددين الذين يحددهما رئيسه .

( )1

()2

()3

()4

يجتمع مجمس األمناء مرتين عمى األقل فى العام .

ينعقد مجمس األمناء فى إجتماع فوق العادة بطمب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابة .

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع مجمس األمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه عمى أن يكون لرئيسه
صوت مرجح فى حالة تعادل األصوات .
إنشاء المجنة المالية واإلدارية وتشكيمها
13ـ

تنشأ لجنة لمشئون المالية واإلدارية  ،وتشكل عمى الوجه اآلتى :

( أ)

رئيس مجمس األمناء ،

(ب)

المدير ،

رئيساً

(ج )

نائب المدير ،

(د )

الوكيل ،

عضواً

( و)

أربعة أعضاء يختارهم مجمس األمناء

(هـ)

عميدا اإلقتصاد والقانون ،
من بين أعضائه من خارج الجامعة .

عضواً

عضواً ومقر اًر
أعضاء
ً
أعضاء
ً

إختصاصات المجنة المالية واإلدارية
14ـ

( أ)
(ب)
(ج)
( د)

15ـ ـ

( )1

16ـ

( )1

تكون لمجنة المالية واإلدارية اإلختصاصات اآلتية :

إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجمس األمناء ،

النظر فى أى موضوع إدارى أو مالى يحيمه إليها مجمس األمناء ،

دعوة أى شخا لحضور أياً من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخا ح

التصويت ،

إصدار الئحة داخمية لتنظيم أعمالها .
مدير الجامعة

يكــون لمجامعــة مــدير يعينــه مجمــس الــوزراء مــن ذوى األهميــة والكفــاءة العمميــة الرفيعــة والخب ـرة يرشــحه رئــيس
المجمس .

()2

يشغل المدير منصبه لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .
إختصاصات المدير وسمطاته

يكون المـدير المسـئول األكـاديمى والتنفيـذى األول لـدى المجمـس ومجمـس األمنـاء عـن األداء العممـى واإلدارى
والمالى وتحقي أغراض الجامعة وفقاً ألحكام هذا القانون ولوائحه  ،ومع عدم اإلخالل بعمـوم مـا تقـدم تكـون
له اإلختصاصات اآلتية :
( أ)

ترقية األداء العممى والتربوى واإلدارى والمالى بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها

وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل اإلستغالل األمثل إلمكاناتها وفقاً لمسياسة التى

يحددها مجمس األمناء،
(ب)

األمناء ،

(ج)

المحافظة عمى النظام بالجامعة ،

( د)

رفع البرام الدراسية والكميات الجديدة إلى المجمس إلجازتها ،

(هـ)
( و)

()2

تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاممين بالجامعة وف

المعايير التى يجيزها مجمس

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم
وأي لجان أخرى تكون وفقاً لموائح ،
تمثيل الجامعة والتحدث ب سمها ،

( ز)

تقديم تقرير سنوى شامل لمجمس األمناء عن األداء العممى واإلدارى والمالى لمجامعة ،

(ح)

تعمي الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجمس األمناء .

يجوز لممدير العام أن يفوض نائبه أى من اإلختصاصات الموكمة له بموجب أحكام القانون أو أى الئحة
صادرد بموجبه .

17ـ

( )1

 18ـ

( )1

19ـ

( )1

21ـ

( )1

نائب مدير الجامعة

ن
ـاء عمـى
يكو لمجامعة نائباً لممدير من ذوى األهمية والكفاءة العمميـة الرفيعـة والخبـرة يعينـه رئـيس المجمـس بن ً
توصية مجمس األمناء بالتشاور مع المدير .
()2

يشغل نائب المدير منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى فحسب .
()3

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وف ما تحددد الموائح .
()4

يقوم نائب المدير بمباشرة إختصاصات المدير فى حالة غيابه .

الوكيل

يعـين رئـيس مجمـس األمنـاء بنــاء عمـى توصـية مـن المـدير أحــد أعضـاء هيئـة التـدريس أو كبـار اإلداريــين
()2

وكيالً لمجامعة .

يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وفقا لمشروط التى يحددها مجمس األمناء ويجوز إعادة تعيينه لفترة
أخرى فحسب .

()3

()4

يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وسجل خاا لجميع ممتمكاتها العقارية .

يكون الوكيل مسئوالً لدى المدير عن األداء اإلداري والمالي لمجامعة وف النظم األساسية والموائح .
المدير المالي

يعين رئيس مجمس األمناء بناء عمي توصية مدير الجامعة مدي اًر مالياً لمجامعة.
( )3

( )2

يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي .

يكون المدير المالي مسئوالً لدي مدير الجامعة عبر الوكيل عن األداء المالي والحسابي .
مساعد المدير لمبحث العممي والدراسات

( )2
( )3

21ـ

( )1

العميا والعالقات الخارجية

ـاء عمـى توصـية المـدير مسـاعداً لمبحـث العممـي والد ارسـات العميـا والعالقـات
يعين رئيس مجمس األمناء بن ً
الخارجية .
يكون مساعد المدير لمبحث العممي والدراسات العميا والعالقات الخارجية مسئوالً لدي المدير من أداء البحث
العممي والعالقات الخارجية وفقاً ألحكام الموائح .

يشغل مساعد المدير لمبحث العممي والدراسات العميا والعالقات الخارجية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز
إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .

أمين الشئون العممية

يعين مجمس األمناء من بين أعضـاء هيئـة التـدريس أمينـاً لمشـئون العمميـة بنـاء عمـى توصـية المـدير ويكـون
مسئوالً لدى المدير عن أداء الشئون العممية .

يشغل أمين الشئون العممية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .

( )2

يكون أمين الشئون العممية مقر اًر لمجمس األساتذة .

( )3

تحدد الموائح إختصاصات وواجبات أمين الشئون العممية .

( )4

 22ـ

( )1

 23ـ

( )1

24ـ

( )1

عميد شئون الطالب

يعــين مجمـس األمنــاء مـن بــين أعضــاء هيئـة التــدريس عميـداً لشــئون الطــالب بنـاء عمــى توصـية المــدير ويكــون
ً
مسئوالً لدى المدير عن أداء مهامه .
يشغل عميد شئون الطالب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى فحسب .
()2
( )3

تحدد الموائح مهام واختصاصات عميد شئون الطالب .

أمين المكتبة

يعـين مجمـس األمنــاء بنـاء عمـى توصـية المــدير أمينـاً لممكتبـة مـن ذوى الكفــاءة العمميـة والخبـرة فـى مجــال
المكتبات ويكون مسئوال لدى المدير عن تنفيذ إختصاصاته و أداء واجباته .
( )2

يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربعة سنوات ويجوز إعادة تعينه لفترة أخرى فحسب .
( )3

تحدد الموائح إختصاصات وواجبات أمين المكتبة .

عمداء الكميات ومديرو المعاهد والمراكز

يكون لكل كميـة عميـداً يعينـه رئـيس مجمـس األمنـاء بنـاء عمـى توصـية المـدير بالتشـاور مـع مجمـس الكميـة
المختا عمى أن يراعى فى اختيارد الكفاءة وعمو المرتبة العممية .

()2

يكون لكل معهد أو مدرسة أو مركز مدير يعينه رئيس مجمس األمناء بناء عمى توصية المدير بالتشاور مع
مجمس المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعى في إختيارد عمو المرتبة العممية .

( )3

25ـ

( )1

26ـ

( )1

يشغل عميد الكمية أو مدير المعهد أو المركز أو المدرسة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة
واحدة فحسب .

رؤساء األقسام

بناء عمي توصية العميد رئيسا لمقسم ويراعى فى إختيارد الكفاءة وعمو المرتبة العممية .
يعين المدير ً
يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة واحدة فحسب .
( )2
( )3

يكون رئيس القسم مسئوالً لدى العميد فيما ُيعهد إليه من إختصاصات بموجب الموائح التي تصدر بذلك .
إنشاء مجمس األساتذة وتشيكمه

ينشأ مجمس يسمى "مجمس األساتذة " ويشكل عمى الوجه اآلتى :
( أ)

المدير ،

رئيساً

(ب)

رئيساً مناوباً

نائب المدير ،

(ج)
،

عضواً

(

أمين

د)
،

(هـ)

الوكيل

المكتبة

عضواً

عمداء الكميات والمدارس ومديرو
أعضاء
ً
عضواً

المعاهد والمراكز ،

( و)

عميد شئون الطالب ،

( ز)

أعضاء هيئة التدريس ممن هم في

(ح)

رؤساء األقسام ،

(ط)

ممثل من هيئة التدريس من كل كمية أو مدرسة

أعضاء
ً
أعضاء
ً

مرتبة أستاذ ،

أو معهد أو مركز بحيث ال يقل عدد األساتذة
المعهد

في

المركز

أو

أعضاء
أساتذة ،
ً
خمسة أشخاا عمى األقل من ذوي الكفاءة

(ي)

عن

سبعة

العممية واألهمية يختارهم رئيس مجمس األساتذة

بالتشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمدارس
والمراكز عمى أن يكونوا من خارج الجامعة

ممن هم فى مرتبة األستاذية ما أمكن ذلك ،
(ك)

مساعد المدير لمبحث العممي والدراسات
العميا والعالقات الخارجية ،

(ل)
(م
(ن)

أعضاء
ً

أربعة أشخاا يختارهم رئيس المجمس

عضواً

القومى لمتعميم العالى والبحث العممى ،
أمين

)

الشئون

العممية

ومقر اًر

ممثالن إثنان لمطالب .

عضواً

عضوان

إختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته
27ـ

،

أعضاء
ً

تكون لمجمس األساتذة االختصاصات والسمطات اآلتية :

( أ)

إعتماد المناه والخطط الدراسية المقدمة من الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز ،

(ب)

إجازة الموائح العممية ولوائح نشاط وسموك ومحاسبة الطالب ،

(ج)

إجازة نتائ اإلمتحانات ،

( د)

(هـ)

منح اإلجازات العممية والجوائز والدرجات الفخرية ،

التوصية لمجمس األمناء ب نشاء وتنظيم الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام
والبرام الدراسية الجديدة ،

( و)

تنظيم البحوث العممية والتأليف والنشر ،

( ز)

التوصية لمجمس األمناء بشروط التعيين والترقي ألعضاء هيئة التدريس ،

(ح)

تحديد شروط القبول في الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز وف لوائح المجمس ،

(ط)

تحديد أعداد الطالب المقبولين سنويا بالجامعة وتوزيعهم عمي الكميات والمدارس وفقاً

(ى)

إعتماد الممتحنين الداخميين والخارجيين المرشحين من مجالس الكميات والمراكز العممية

لمخطط القومية المقررة والبرام ،
،

(ك)
(ل)

28ـ

إصدار الموائح المنظمة ألعماله ،

أي إختصاصات أخري يوكمها له مجمس األمناء .
إجتماعات مجمس األساتذة

يجتمع مجمس األساتذة أربع مرات عمى األقل في السنة في األوقات واألمـاكن التـي يحـددها رئيسـه

( )1

ويجوز له الدعوة ألي إجتماع طارئ متى إقتضت الضرورة ذلك .

( )2

يرأس المدير إجتماعات مجمس االساتذة وفي حالة غيابه يترأس االجتماع نائبه وفي حالة غيابهما معاً
يختار مجمس األساتذة أحد أعضائه ليرأس االجتماع .

( )3
()5

يجوز لممدير أن يدعو أي شخا لحضور أي إجتماع دون أن يكون لذلك الشخا ح التصويت .
()4

يكتمل النصاب القانوني إلجتماعات مجمس األساتذة بحضور أكثر من نصف األعضاء .

تجاز ق اررات مجمس األساتذة بأغمبية األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل األصوات يكون لمرئيس صوت
مرجح .

29ـ

( )1
()2

مجالس الكميات والمعاهد واختصاصاتها

يكون لكل كمية أو معهد أو مركز مجمس يتم تشكيمه وتنظيم أعماله وفقا لموائح
يختا مجمس الكمية أو المعهد أو المركز إلي جانب اإلختصاصات المنصوا عميها في الموائح بالمسائل
اآلتيه :

( أ)

التوصية لمجمس األساتذة ب جازة مناه الدراسة ونظم ونتائ اإلمتحانات ،

(ب)

وضع النظم االدارية الألزمة لتنفيذ البرام والخطط الدراسية والبحثية بالكمية ،

(ج)

إجازة النتائ لمفصول الدراسية قبل التخرج ،

( د)

رفع التوصيات لمجمس األساتذة لمنح اإلجازات العممية ومنح الجوائز ،

(هـ)

( و)
( ز)

إقتراح شروط القبول لمكميات والمعاهد والمراكز ،

إتخاذ التدابير الالزمة إلجراء البحث العممي وترقيته ،
النظر في أي أمر يتعم

بالمهام األكاديمية حسبما يحيل إليه مجمس األساتذة ورفع

تقرير بشأنه .

31ـ

( )1

31ـ

( )1

32ـ ـ

( )1

مجالس االقسام

ينشأ في كل قسم مجمس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

( )2

تكون مهام مجمس القسم وضع المناه وتنظيم النشاط العممي واإلداري بالقسم ورفعها لمجمس الكمية .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
الموارد المالية لمجامعة

تتكون موارد الجامعة المالية من اآلتي :
( أ)

اإلستثمارات ،

(ب)

الرسوم ،

(ج)

الهبات ،

( د)

الوصايا ،

( و)

التبرعات ،

(هـ)

( ز)
( )2

األوقاف ،

أي موارد أخرى يقبمها مجمس األمناء .

تودع أموال الجامعة في حسابات جارية في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجمس
األمناء .

( )3

تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقي أغراضها وفقاً لموائح المالية .
المراجعة

ت ارجــع ســنوياً الحســابات الختاميــة لمجامعــةً وكــذلك قائمــة ممتمكــات الجامعــة وذلــك فــي نهايــة كــل ســنة ماليــة
بواسطة مراجع قانوني يعينه مجمس األمناء ويرفع تقريرد إليه .

( )2

بناء عمي توصية المدير وتحدد الموائح إختصاصاته .
يتولي المراجعة الداخمية مراجع يعينه مجمس األمناء ً
يكون المراجع الداخمي مسئوالً لدي المدير مباشرة .
( )3

انفصم انخامس

أحكام ختامية
الضمان اإلجتماعي

يطب قانون التأمين اإلجتماعي عمى العاممين بالجامعة و يجوز أن ينا في الموائح عل مساهمة الجامعة في فوائد ما

33ـ

بعد الخدمة أو أي مشروع اخر لفائدة العاممين .
تعيين العاممين

تحدد الموائح شروط تعيين جميع العاممين باستثناء شاغمي الوظائف القيادية الذين يتم تعيينهم وفقاً ألحكام هذا القانون .

34ـ

35ـ

مجالس المستشفيات الجامعية

وينشئ في كل مستشفى جامعي مجمساً إلدارتهُ شكل عمى الوجه الذي تحددد
يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية ُ
النظم األساسية .

36ـ

37ـ

دار النشر الجامعي

تكون لمجامعة دا اًر لمنشر تحدد الموائح أغراضها وطريقة أدائها وادارتها.

سمطة إصدار الموائح أو القواعد أو األوامر

يجوز لمجمس األمناء أن يصدر لوائح او قواعد او أوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل األخرى التي تحتاج
لتنظيم بما يمكن من تحقي أغراض الجامعة .

38ـ

إثبات صحة الموائح أو القواعد أو األوامر

يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر ب براز نسخة منها موقع عميها بشهادة رئيس الجامعة .

