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بسم ميحرلا نمحرلا هللا
()1
قانون جامعة العموم والتقانة لسنة 2002
()12/12/2002
الفصل األول

أحكام تمهيدية
اسم القانون.

1ـ

يسمى ىذا القانون " قانون جامعة العموم والتقانة لسنة . " 2117

2ـ

( )1

إلغاء واستثناء.

يمغى أمر تأسيس كمية عموم التقانة لسنة . 1995
()2

3ـ

تظل كل العقود واالتفاقيات وااللتزامات التى أبرمتيا الكمية سارية المفعول كما لو أبرمتيا الجامعة وفقاً
ألحكام ىذا القانون .
سريان قانون تنظيم التعـميم العالـى والبحث العممى.

يسرى قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة  1991عمى جامعة العموم والتقانة وتسود أحكامو فى حالة
التعارض مع أحكام ىذا القانون .

تفسير.
" اإلج ــازة العممي ــة "
" أمــين الشــئون العمميــة "

4ـ

فى ىذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

يقص ــد بي ــا أى مؤى ــل عمم ــى يمنح ــو المجم ــس العمم ــى ويش ــمل
الدبمومات والدرجات الجامعية والدرجات العميا ،

يقصــد بــو أمــين الشــئون العمميــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة

، )1(21
" أمين المكتبة "

يقصد بو أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة ، )1(22

" الجامعــة "

يقصــد بيــا جامعــة العمــوم والتقانــة المنشــأة بموجــب أحكــام المــادة
، ) 1 (5

" الخريج "

يقصد بو أى شخص منحو المجمس العممى إجازة عممية ،

" الراعى "

يقصد بو راعى الجامعة المنصوص عميو فى المادة ، )1(8

" الرئيس "

يقصد بو رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ، )1(15

"رئ ــيس مجم ــس األمن ــاء "

يقص ــد ب ــو رئ ــيس مجم ــس األمن ــاء المع ــين بموج ــب أحك ــام الم ــادة

" الطال ــب "

يقص ــد ب ــو أى ش ــخص مس ــجل اس ــمو بالجامع ــة لمد ارس ــة بقص ــد

" العـ ــاممون "
" العميد "

" عمي ــد ش ــئون الط ــالب "

 ()1(11أ) ،

الحصول عمى إجازة عممية يمنحيا المجمس العممى ،
يقصـ ــد بيـ ــم جميـ ــع العـ ــاممين بالجامعـ ــة بمـ ــا فـ ــييم أعهـ ــاء ىيئـ ــة
التدريس ،

يقصد بو عميد الكمية المعين بموجب أحكام المادة ، )1(23

يقص ــد ب ــو عمي ــد ش ــئون الط ــالب المع ــين بموج ــب أحك ــام الم ــادة

، )1(21

" القسم "

يقصد بو أى وحدة عممية متخصصة فى إحدى مجـاالت التـدريس
أو التـ ــدريب أو البحـ ــث التـ ــى تقـ ــدميا إحـ ــدى الكميـ ــات أو المعاىـ ــد أو

" الكمي ــة "

المراكز ،

يقص ــد بي ــا أى وح ــدة ته ــم ع ــدداً م ــن األقس ــام المتخصص ــة ف ــى

الت ــدريس أو الت ــدريب أو البح ــث وتق ــدم بـ ـرامج د ارس ــية متكامم ــة تؤى ــل
لمنح إجازة عممية ،
" المجنــة "

يقصــد بيــا المجنــة الماليــة واإلداريــة المكونــة بموجــب أحكــام المــادة

" الموائح "

يقصد بيا الموائح التى يصـدرىا مجمـس األمنـاء أو المجمـس العممـى

" المجمس "

يقصد بو المجمس القومى لمتعميم العالى والبحث العممى ،

، 13

بموجب أحكام ىذا القانون ،

" مجمس األمناء "

يقصد بو مجمس األمناء المنشأ بموجب أحكام المادة ، 9

"المجمس العممى"

يقصد بو المجمس العممى المنشأ بموجب أحكام المادة ، 25

" المركــز "

يقصــد بــو أى وحــدة عمميــة تعنــى بالد ارســات العميــا والتــدريب والبحــث

" المعيــد "

وفقاً ألحكام ىذا القانون ،
يقصــد بــو أى وحــدة عمميــة مســتقمة تعنــى بالد ارســات العميــا والتــدريب

وتكــون تابعــة لكميــة ينشــئيا المجمــس لمتــدريس أو البحــث أو التــدريب

والبحــث ويجــوز أن تقــدم برنامجــاً د ارســياً متكــامالً يؤىــل لمــنح إجــازة
" المؤسس ــون "

" نائب الرئيس "

عممية ،

يقص ــد بي ــم األفـ ـراد أو الش ــركات ال ــذين أس ــيموا ويس ــيموا بم ــاليم أو

فكـ ــرىم أو جي ـ ــدىم فـ ــى اإلنش ـ ــاء والتأس ـ ــيس والتط ـ ــوير والـ ــذين يظ ـ ــل
عطاؤىم مستم اًر ومتواصالً ،

يقصد بو نائب الرئيس المعـين بموجـب أحكـام المـادة  )1(17وينـوب

عن الرئيس فى حالة غيابو،
" نائ ــب الـ ـرئيس لمبح ــث العمم ــى والعالق ــات الثقافي ــة "

يقص ــد ب ــو نائ ــب الـ ـرئيس لمبح ــث العمم ــى

والعالقات الثقافية المعين بموجب أحكام المادة ، )1(19

" نائ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـرئيس لمش ـ ـ ــئون الماليـ ـ ـ ــة واإلداري ـ ـ ــة " يقص ـ ـ ــد ب ـ ـ ــو نائـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـرئيس لمشــ ـ ــئون الماليـ ـ ـ ــة
واإلدارية المعين بموجب أحكام المادة ، )1(18
" ىيئة التدريس "

يقصـد بيـا األسـاتذة  ،واألسـاتذة المشـاركون  ،واألسـاتذة المسـاعدون

 ،والمحاهرون .

الفصل الثانى

الجامعة
() 2

إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها.

تنشأ جامعة تسمى " جامعة العموم والتقانة " وتكون ليا شخصية اعتبارية وخاتم عام .

5ـ

( )1

6ـ

تعمل الجامعة  ،فى إطار السياسة العامة لمدولة والمجمس  ،عمى تحصيل العمـم وتدريسـو وتطـويره فـى فـروع المعرفـة

()2

يكون مقر الجامعة بوالية الخرطوم .

تتكون الجامعة من مجمس األمناء  ،المجمس العممى  ،ىيئة التدريس  ،العاممين  ،الطالب والخريجين .

()3

()4

يكون لمجامعة شعار يعتمده مجمس األمناء .

أغراض الجامعة.

المختمفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميتـو  ،ومـع عـدم اإلخـالل بعمـوم مـا تقـدم تعمـل الجامعـة لتحقيـض األغـراض
اآلتية :
( أ)

إعــداد الطــالب وت ــأىيميم فــى مجــاالت المعرف ــة اإلنســانية والمينيــة والتقني ــة ل ســيام ف ــى

(ب)

تأكيد ىوية األمة وتأصيميا من خالل ما تقدمو من برامج تعميمية وبحثية ،

(ج )

خدمة المجتمع ،

(د )

التبادل العممى والمعرفى ،

(ىـ)

7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النيوض بالمجتمع وتمبية الحاجات القومية ،

البحث العممى والنشر .
حرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز.

يتمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ىيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدوىم والطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب بالجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بحريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

( )1

الفكر والعقيدة والبحث العممى فى داخـل الحـرم الجـامعى وقاعـات الد ارسـة فـى حـدود الدسـتور والقـانون
.

()2

8ـ

( )1

ال يجوز حرمان أى شخص من االنتماء لمجامعة سواء كان طالب عمم أو شاغل وظيفة بسبب العقيدة أو
العرق أو الجنس أو الفكر .

راعى الجامعة.

يكون رئيس الجميورية راعياً لمجامعة .
يكون لراعى الجامعة الحض فى طمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب عمى
()2
مجمس األمناء تقديم تمك المعمومات .
()3

يترأس الراعى احتفاالت الجامعة إن كان حاه اًر .

الفصل الثالث

أجهزة الجامعة
()3

مجمس األمناء وتشكيمه.

9ـ ( )1يكون لمجامعة مجمس أمناء ويشكل عمى الوجو اآلتى :
( أ)

رئيس مجمس األمناء

(ب)

األعهاء بحكم مناصبيم  ،وىم :

(أوال)

(ثانيا)
(ثالثا)

نائب الرئيس

نائب الرئيس لمشئون اإلدارية والمالية

أمين الشئون العممية

(رابعا) عميد شئون الطالب

المؤسسون ال يتجاوز عددىم خمسة عشرة

(ج )
(د )

رئيساً
عهواً
عهواً ومقر اًر
عهواً

عهواً

أعهاء

أعهاء يتم اختيارىم وفقاً لما تحدده الموائح عمى الوجو اآلتى :

(أوال)

أربعة من عمداء الكميات ،

(ثانيا)

ثالثة من أعهاء ىيئة التدريس ،

(ثالثا)

ممثل لمخريجين ،

(رابعا) ممثل لمطالب ،

(ىـ)
(و )

مدير عام إدارة التعميم العالى األىمى واألجنبى عهواً
خمســة أعهــاء مــن خــارج الجامعــة مــن ذوى الكفــاءة العمميــة والخب ـرة يختــارىم المؤسســون
بالتشاور مع رئيس المجمس .

( )2يكون لمجمس األمناء سجل دائم ألعهائو يودع لدى اإلدارة العامة لمتعميم العالى األىمى واألجنبى .

11ـ

اختصاصات مجمس األمناء وسمطاته.

يكون مجمس األمناء مسئوالً عن أداء الجامعـة العممـى واإلدارى والمـالى لـدى المجمـس  ،وتكـون لـو االختصاصـات

والسمطات اآلتية :

( أ)
(ب)

ترشـيح رئــيس مجمــس األمنــاء مــن بــين أعهـائو ويرفعــو لـرئيس المجمــس ليرفعــو بــدوره الــى
الراعى لتعيينو ،

وهع السياسات والخطط لتطوير الجامعة واالرتقاء بيا أكاديمياً وادارياً ومالياً ،

(ج )

استقطاب الموارد المالية ،

(د )

إجازة الموازنة السنوية لمجامعة ،

(ىـ)
(و )

تعيين المراجع القانونى ومناقشة تقريره السنوى أو أى تقرير آخر يقدمو ،
الموافقة عمى إبرام العقود واالتفاقيات ،

(ز )

اســتثمار أم ـوال الجامعــة وانمائيــا عــن طريــض المســاىمة فــى الشــركات أو أى مشــروعات

(ح )

قبـول اليبـات والتبرعـات واألوقـال والوصـايا عمـى أال يتعـارض ذلـك مـع أغـراض الجامعـة

(ط )

إصدار النظم األساسية والموائح والقواعد التى تنظم عمل الجامعة ،

(ى)

إجازة شروط خدمة العاممين بالجامعة وفض المعايير التى يحددىا مجمس األمناء ،

(ك )

إنشاء الوظائف والغائيا ،

(م )

تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،

(ن )

التوصية لممجمس بإنشـاء الكميـات والمعاىـد والم اركـز واألقسـام بنـاء عمـى توصـية المجمـس

(ل )

(س)

11ـ

أخرى يراىا مناسبة ،

ووظيفتيا ،

تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغمى المناصب العممية واإلدارية القيادية العميا ،

العممى ،

(ع )

بناء عمى توصية الرئيس ،
الموافقة عمى إنشاء المنشآت والمرافض بالجامعة ً
إغالق الجامعة بعد موافقة المجمس ،

(ل)

وهع لوائح داخمية لتنظيم أعمالو .
اختصاصات رئيس مجمس األمناء.

تكون لرئيس مجمس األمناء االختصاصات اآلتية :
( أ)

(ب)
(ج )

رئاسة مجمس األمناء واتخـاذ المبادرات التى تكفل تحقيض أغراض الجامعة ،

رئاسة المجنة المالية واإلدارية ،

العم ــل عم ــى تقوي ــة الص ــمة ب ــين مجم ــس األمن ــاء والمؤسس ــات والييئ ــات األخ ــرى لتحقي ــض

أغراض الجامعة ،
(د )

(ىـ)

متابعة تنفيذ ق اررات مجمس األمناء والمجنة وتقديميا لممجمس ،

رفع تقرير سنوى لمجمس األمناء عن سير أداء الجامعة .
()4

12ـ

( )1

اجتماعات مجمس األمناء.

يجتمع مجمس األمناء فى المكان والزمان المذين يحددىما رئيسو .
()2

()3
()5

()4

يجب أال يقل عدد اجتماعات مجمس األمناء عن اجتماعين فى السنة .

يعقد مجمس األمناء اجتماعاً فوق العادة بطمب من الرئيس أو غالبية أعهائو كتاب ًة .
فى حالة غياب رئيس مجمس األمناء عن أى اجتماع يترأس االجتماع رئيس الجامعة .

يكتمل النصاب القانونى الجتماع مجمس األمناء بحهور أكثر من نصف أعهائو  ،وفى حالة تعادل
األصوات يكون لرئيسو صوت مرجح .

13ـ

إنشاء المجنة وتشكيمها.

تنشأ لجنة تسمى "المجنة المالية واإلدارية" وتشكل عمى الوجو اآلتى :
( أ)

رئيس مجمس األمناء ،

(ب)

الرئيس ،

رئيساً

(ج )

نائب الرئيس ،

عهواً

(د )

نائب الرئيس لمشئون اإلدارية والمالية ،

(ىـ)

اثنين

من

)5(،
(و )

14ـ

(ب)
(ج )

يختارىما

العمداء

عهواً ومقر اًر

مجمس

األمناء

من

بين

أعهائو

عهوان

ثالثة أعهاء من خارج الجامعة يختارىم مجمس األمناء من بين أعهائو  .أعهاء
اختصاصات المجنة.

تكون لمجنة االختصاصات اآلتية :
( أ)

عهواً

إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديميا لمجمس األمناء ،

النظر فى أى موهوع إدارى أو مالى يحيمو إلييا مجمس األمناء ،

دعـ ــوة أى شـ ــخص لحهـ ــور أى مـ ــن اجتماعاتيـ ــا دون أن يكـ ــون لـ ــذلك الشـ ــخص حـ ــض

التصويت ،
(د )

إصدار الئحة داخمية لتنظيم أعماليا .
رئيس الجامعة.

ن
ـاء عمــى
يكــو لمجامعــة رئــيس مــن ذوى األىميــة العمميــة والخب ـرة يعينــو ال ارعــى بتوصــية مــن مجمــس األمنــاء بنـ ً
ترشيح رئيس المجمس .

15ـ ـ

( )1

16ـ ـ

يكــون ال ـرئيس المســئول األكــاديمى والتنفيــذى األول لــدى المجمــس ومجمــس األمنــاء عــن األداء العممــى واإلدارى والمــالى

()2

يشغل الرئيس منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

إختصاصات الرئيس وسمطاته.

وتحقيض أغراض الجامعة وفقاً ألحكام ىذا القـانون والمـوائح الصـادرة بموجبـو  ،ومـع عـدم اإلخـالل بعمـوم مـا تقـدم تكـون
لمرئيس االختصاصات والسمطات اآلتية :
( أ)

(ب)

ترقية األداء العممى والتربوى واإلدارى والمالى بالجامعـة وتحـديث مفيـوم إدارتيـا وأسـاليبيا
وابت ــداع الوس ــائل والط ــرق الت ــى تكف ــل االس ــتغالل األمث ــل المكاناتي ــا وفقـ ـاً لمسياس ــة الت ــى

يحددىا مجمس األمناء ،

تعيين أعهاء ىيئة التدريس والعاممين بالجامعة وفض المعايير التى يجيزىا مجمس األمنـاء
،

(ج )

المحافظة عمى النظام بالجامعة ،

(د )

عرض المناىج والبرامج الدراسية الجديدة لممجمس إلجازتيا ،

(ىـ)
(و )

17ـ

( )1

18ـ

( )1

رئاسة المجمـس العممـى والمجـان المنبثقـة عنـو ولجـان تعيـين أعهـاء ىيئـة التـدريس وتـرقيتيم
وأى لجان أخرى تتكون وفقاً لموائح ،

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا ،

(ز )

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

(ح )

تعميض الد ارسة بالجامعة بعد التشاور مع مجمس األمناء .
نائب رئيس الجامعة.

ن
بناء عمى ترشيح مجمس األمناء .
يكو لمرئيس نائباً من ذوى األىمية العممية والخبرة يعينو رئيس المجمس ً
يشغل نائب الرئيس منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
()2
()3
()4

ينوب نائب الرئيس عن الرئيس فى حالة غيابو .
يقوم نائب الرئيس بأى ميام يوكميا لو الرئيس .

نائب الرئيس لمشئون المالية واإلدارية.

يكون لمرئيس نائبـاً لمشـئون الماليـة واإلداريـة يعينـو مجمـس األمنـاء بالتشـاور مـع الـرئيس  ،ويكـون مسـئوالً لـدى
الرئيس عن األداء المالى واإلدارى لمجامعة وفقاً لموائح .
يشغل نائب الرئيس لمشئون المالية واإلدارية منصبو لمدة أربع سنوات وفقاً لمشروط التى يحددىا مجمس

()2

األمناء ويجوز إعادة تعيينو.

()3

يحتفظ نائب الرئيس لمشئون المالية واإلدارية بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتمكاتيا العقارية .
يقوم نائب الرئيس لمشئون المالية واإلدارية بأى ميام يوكميا لو الرئيس .

()4

19ـ

( )1

21ـ

( )1

نائب الرئيس لمبحث العممى والعالقات الثقافية.

يكون لمرئيس نائباً لمبحث العممى والعالقـات الثقافيـة يعينـو مجمـس األمنـاء بالتشـاور مـع الـرئيس ويكـون مسـئوالً
لدى الرئيس عن األداء فى البحث العممى والعالقات الخارجية .

()2

يشغل نائب الرئيس لمبحث العممى والعالقات الثقافية منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
()3

تحدد الموائح واجبات نائب الرئيس لمبحث العممى والعالقات الثقافية .

أمين الشئون العممية.

ن
بناء عمى توصية الرئيس .
يعين مجمس األمناء من بين أعهـاء ىيئة التدريس أميناً لمشئو العممية ً
يشغل أمين الشئون العممية منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
()2
()3

يكون أمين الشئون العممية مقر اًر لممجمس العممى .

تحدد الموائح ميام واختصاصات أمين الشئون العممية .

()4

يقوم أمين الشئون العممية بأى ميام يوكميا لو الرئيس .

()5

21ـ

( )1

22ـ ـ

( )1

23ـ ـ

( )1

24ـ

( )1

عميد شئون الطالب.

يعين مجمس األمناء من بين أعهاء ىيئة التدريس عميداً لشئون الطالب بناء عمى توصية الـرئيس ويكـون
ً
مسئوالً لدى الرئيس عن أداء شئون الطالب .
()2

يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
تحدد الموائح ميام واختصاصات عميد شئون الطالب .

()3
أمين المكتبة.

ـاء عمــى توصــية ال ـرئيس أمين ـاً لممكتبــة مــن ذوى الكفــاءة العمميــة والخب ـرة فــى مجــال
يعــين مجمــس األمنــاء بنـ ً
المكتبات ويكون مسئوالً لدى الرئيس عن أداء المكتبة .
يشغل أمين المكتبة منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

()2

()3

تحدد الموائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .

()4

يقوم أمين المكتبة بأى ميام يوكميا لو الرئيس .

عمـداء الكميات ومديرو المعاهد والمراكز.

ن
ـاء عمــى توصــية ال ـرئيس بالتشــاور مــع مجمــس الكميــة
يكــو لكــل كميــة عميــداً يعينــو رئــيس مجمــس األمنــاء بنـ ً
المختص عمى أن يراعى فى اختياره عمو المرتبة العممية .
ن
بناء عمى توصية الرئيس بالتشاور مع مجمس
يكو لكل معيد أو مركز مدي اًر يعينو رئيس مجمس األمناء ً
المعيد أو المركز ويراعى فى إختياره عمو المرتبة العممية .

()2
()3

يشغل عميد الكمية أو مدير المعيد أو المركز منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدىا لفترة أخرى .
رؤساء األقسام.

بناء عمى توصية العميد رئيس قسم لكل كمية ويراعى فى إختياره عمو المرتبة العممية .
يعين الرئيس ً
يشغل رئيس القسم منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
()2
()3

يكون رئيس القسم مسئوالً لدى العميد فيما يوكل إليو من اختصاصات تحددىا الموائح .
إنشـاء المجمس العممى وتشكيمه.
25ـ

( أ)

(ب)

ينشأ مجمس يسمى "المجمس العممى " ويشكل عمى الوجو اآلتى )6(:

رئيس المجمس العممى

أعهاء بحكم مناصبيم :

رئيساً

(أوال)

نائب الرئيس ،

(ثانيا)

أمين المكتبة ،

(ثالثا)

عمداء الكميات ومديرو المعاىد والمراكز ،

(رابعا) عميد شئون الطالب ،

(خامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) أعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ىيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مرتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ
،
(سادسا) رؤساء األقسام ،

(سابعا) ممثل مـن ىيئـة التـدريس مـن كـل كميـة أو معيـد أو مركـز عمـى أال يقـل عـدد األسـاتذة
فى المعيد أو المركز عن سبعة أساتذة ،
(ثامنا) مدير عام إدارة التعميم العالى واألىمى واألجنبى ،

(تاســعا) خمســة أشــخاص عمــى األقــل مــن ذوى الكفــاءة العمميــة واألىميــة يختــارىم ال ـرئيس بعــد
التشــاور مــع العمــداء ومــديرى المعاىــد والم اركــز عمــى أن يكون ـوا مــن خــارج الجامعــة

ممن ىم فى مرتبة األستاذية ما أمكن ذلك ،

(عاشرا) نائب الرئيس لمشئون اإلدارية والمالية ،

(حادى عشر) نائب الرئيس لمبحث العممى والعالقات الثقافية ،
(ج )
(د )

أربعة أشخاص يختارىم رئيس المجمس
أمين الشئون العممية

اختصاصات المجمس العممى.

أعهاء ،

عهواً ومقر اًر.

26ـ

يختص المجمس العممى باآلتى :

( أ)

إعتماد المناىج والخطط الدراسية المقدمة من الكميات والمعاىد والمراكز ،

(ب)

إجازة نتائج االمتحانات ،

(ج )

منح اإلجازات العممية والجوائز والدرجات الفخرية ،

(د )

تشجيع البحوث العممية والتأليف والنشر .

(ىـ)

الموافقة عمى الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحيم بوساطة الكميات ،

(و )

إجازة الموائح العممية ولوائح نشاط وسموك ومحاسبة الطالب ،

(ز )

تحديــد أعــداد الطــالب المقبــولين ســنوياً بالجامعــة وتــوزيعيم عمــى الكميــات والمــدارس وفق ـاً

(ح )

التوصــية لمجمــس األمنــاء بإنشــاء وتنظــيم الكميــات والمعاىــد والم ارك ــز واألقســام والبـ ـرامج

لمخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى لمجامعة ،

الدراسية الجديدة ،
(ط )

(ى )

اقتراح شروط القبول فى الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز وفض لوائح المجمس ،
التوصية لمجمس األمناء بشروط التعيين والترقى ألعهاء ىيئة التدريس ،

(ك )

أى اختصاصات عممية أخرى يوكميا لو مجمس األمناء .
()2

27ـ ـ

( )1

28ـ

( )1

29ـ

( )1

31ـ

( )1

اجتماعات المجمس العممى.

يجتمــع المجمــس العممــى أربــع م ـرات عمــى األقــل فــى العــام فــى األوقــات واألمكنــة التــى يحــددىا رئيســو ويكــون
لو الحض فى دعوة المجمس فى أى وقت ألى اجتماع طارئ .
()2

()3
()4

يترأس الرئيس اجتماعات المجمس العممى  ،وفى حالة غيابو يرأس االجتماع نائب الرئيس .

يجوز لمرئيس أن يدعو أى شخص لحهور أى اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حض التصويت .
يكتمل النصاب القانونى بحهور أكثر من نصف األعهاء وتصدر الق اررات بأغمبية أصوات األعهاء
الحاهرين وفى حالة تعادل األصوات يكون لمرئيس صوت مرجح .

مجالـس الكمـيات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.

يكون لكل كمية أو معيد أو مركز مجمس يتم تشكيمو وتنظيم أعمالو وفقاً لموائح .

()2

يختص مجمس الكمية أو المعيد أو المركز الى جانب االختصاصات المنصوص عمييا فى الموائح
بالمسائل اآلتية :
( أ)

التوصية لممجمس العممى بإجازة مناىج الدراسة ونظم االمتحانات ،

(ب)

وهع النظم اإلدارية الالزمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكمية ،

(ج )

التوصيات لممجمس العممى لمنح اإلجازات العممية ومنح الجوائز ،

(د )

اقتراح شروط القبول لمكميات والمعاىد والمراكز،

(ىـ)

اتخاذ التدابير الالزمة إلجراء البحث العممى وترقيتو ،

(و )

النظر فـى أى أمـر يتعمـض بالميـام العمميـة حسـبما يحيمـو إليـو المجمـس العممـى ورفـع تقريـر
بشأنو .

مجالس األقسام.

ينشأ فى كل قسم مجمس برئاسة رئيس القسم وعهوية جميع أعهاء ىيئة التدريس بالقسم .
()2

تكون ميام مجمس القسم وهع المناىج وتنظيم النشاط العممى واإلدارى بالقسم ورفعيا لمجمس الكمية .

الفصل الرابع

األحكام المالية
الموارد المالية لمجامعة.
()8

تتكون موارد الجامعة المالية من اآلتى :

( أ)

االستثمارات ،

(ب)

الرسوم ،

(ج )

المصروفات الدراسية ،

(د )

(ىـ)
()2

التبرعات  ،اليبات  ،الوصايا واألوقال ،

أى موارد أخرى يقبميا مجمس األمناء .

تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارل الموجودة بالسودان وخارجو والتى
يعتمدىا مجمس األمناء.

()3

31ـ ـ

( )1

تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيض أغراهيا وفقاً لموائح المالية .

المراجعة.

ت ارجــع الحســابات الختاميــة لمجامعــة ســنوياً وكــذلك قائمــة ممتمكــات الجامعــة فــى نيايــة كــل ســنة ماليــة
بوساطة مراجع قانونى يعينو مجمس األمناء ويرفع تقريره إليو )9(.

( )2
( )3

بناء عمى توصية الرئيس وتحدد الموائح اختصاصاتو .
يتولى المراجعة الداخمية مراجعاً يعينو مجمس األمناء ً
يكون المراجع الداخمى مسئوالً لدى الرئيس مباشرة .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

32ـ

33ـ

34ـ

35ـ

مال المعاش.

يجوز أن ينص فى الموائح عمى مساىمة الجامعة فى فوائد ما بعد الخدمة أو أى مشروع آخر لفائدة العاممين .
دار النشر الجامعى.

يجوز أن تكون لمجامعة دا اًر لمنشر العممى تحدد الموائح أغراهيا وطريقة أدائيا .
استمرارية العاممين.

يستمر العاممون الذين كانوا فى خدمة الكمية قبل صدور ىذا القانون فى خدمتيم ما لم يتقرر إنياء خدمتيم .
سمطة إصدار الموائح والقواعد واألوامر.

يجوز لمجمس األمناء أن يصدر لوائح وقواعد وأوامـر يـنظم بيـا العمـل فـى الجامعـة وجميـع المسـائل األخـرى التـى تحتـاج
لتنظيم بما يمكن من تحقيض أغراض الجامعة .

36ـ

يجوز إثبات صحة أى لوائح أو قواعد أو أوامـر بـإبراز نسـخة مـن أى منيـا موقـع عمييـا بشـيادة رئـيس مجمـس األمنـاء أو

الرئيس .

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

إثبات صحة المـوائح أو القواعد أو األوامر.
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