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انفصم األول
أحكام تمهيديت
اسم القانون

1ـ يسمى هذا القانون " قانون جامعة عبد المطيف الحمد التقنية لسنة ." 2111

2ـ

سريان قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى

يسرى كل من قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة ، 1991وقانون تنظيم التعميم التقنى والتقانى لسنة
 ، 2111عمى جامعة عبد المطيف الحمد التقنية وتسـود أحكامهما عند التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير
" الجامعــة "
"إتحاد الطالب"

" أمــين الشــئون العمميــة "

3ـ

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

يقصــد بهــا جامعــة عبــدالمطيف الحمــد التقنيــة المنش ـ ة بموجــب أحكــام
المادة ، )1(4

يقصد به إتحاد طالب الجامعة ،

يقصــد بــه أمــين الشــئون العمميــة المعــين بمقتاــى أحكــام المــادة 22

( ، )1
" أمين المكتبة "

يقصد به الموظف المسئول لدى المدير عن مكتبة الجامعـة والمعـين

بموجب أحكام المادة ، )1(21

" الخريج "

يقصد به أي شخص منحه مجمس األساتذة إجازة عممية ،

" الراعي "

يقصد به راعى الجامعة المنصوص عميه فى المادة ، )1(7

" رئــيس المجمــس "
" الطالــب "
" العاممون "

يقصــد بــه رئــيس مجمــس الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة 12
( ، )1

يقصــد بــه أى شــخص مســجل بالجامعــة بقصــد الحصــول عمــى أى

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

" العميد "

يقصد به العميد المعين بمقتاى أحكام المادة ، )1(23

"عميد الدراسات العميا

يقصد به عميد الدراسات العميا والبحث العممي المعين بموجب أحكام
المادة ، )1(21

والبحث العممي "

" عميد شئون الطـالب "

يقصـد بـه عميـد شـئون طـالب الجامعـة المعـين بموجـب أحكـام المـادة
، )1(19

" القسم أو وحدة

يقصد به أى وحدة لمتدريس أو البحث أو التدريب أو أى وحدة أخـرى

يعتمدها المجمس بناء
الت ــدريب "

عم ــى توص ــية ب ــذلك م ــن مجمـ ـس األس ــاتذة وفق ــا لم ــنظم األساس ــية

باعتبارها كيانا قائما بذاته ،

" الكمية "

يقصد بها أى وحدة عممية ينشئها المجمس وفقـا ألحكـام هـذا القـانون ،
وتاــم عــددا مــن األقســام أو وحــدات التــدريس أو البحــث أو التــدريب
وتشـ ــمل كميـ ــة الد ارسـ ــات العميـ ــا والبحـ ــث العمم ـ ـي والكميـ ــات المنتسـ ــبة

لمجامعــة حســبما يحــددل المجمــس بنــاء عمــى توصــيه بــذلك مــن مجمــس
األساتذة ،

يقصــد بهــا لجنــة الشــئون التنفيذيــة والماليــة المنش ـ ة بموجــب أحك ــام

" المجنــة "

المادة ،13

" المـ ـوائح "

يقص ــد به ــا المـ ـوائح الت ــى يص ــدرها المجم ــس ومجم ــس األس ــاتذة وفق ــا

" المجمس "

يقصد به مجمس الجامعة المنش بمقتاى أحكام المادة ، )1( 8

"مجمس األساتذة "

يقصد به مجمس أساتذة الجامعة المنش بمقتاى أحكام المادة 25

" المجمــس القــومي "

ألحكام هذا القانون ،

،

يقصــد بــه المجم ـس القــومي لمتعمــيم التقنــى والتقــانى المنش ـ بموجــب

أحكـ ــام المـ ــادة  3م ـ ــن قـ ــانون تنظ ـ ــيم التعمـ ــيم التقن ـ ــى والتقـ ــانى لس ـ ــنة
، 2111

"المدرسة "

يقصد بها أى وحدة عممية مستقمة ينشئها المجمس لمتدريس أو البحـث

" المدير "

يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتاى أحكام المادة ،15

أو التدريب وفقا ألحكام هذا القانون ،

" مساعدو التدريس"

يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،

" المستشفى الجامعى"

يقصد به المستشفى الذى يعتمدل المجمس وفقا ألحكام المادة ،31

"المعهــد أو المركــز"
" نائــب المــدير "

يقصــد بــه أى وحــدة عمميــة مســتقمة أو تابعــة لكميــة ينشــئها المجمــس

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقا ألحكام هذا القانون ،

يقصــد بهــا نائــب مــدير الجامعــة المعــين بمقتاــى أحكــام المــادة 17
( ، )1

" الــنظم األساســية "

يقصــد بهــا الــنظم األساســية التـى يصــدرها المجمــس وفقــا ألحكــام هــذا

"هيئــة التــدريس "

يقصــد بهــا األســاتذة  ،األســاتذة المشــاركون  ،األســاتذة المســاعدون،

" الوزير "

يقصد به وزير التعميم العالى والبحث العممى ،

" الوكيل "

القانون ،

والمحاارون وأمين المكتبة ومساعدول ،

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

انفصم انثاني
انجامعت
4ـ

( )1

إنشاء الجامعة وتكوينها ومقرها وشعارها

تنش جامعة تسمى " جامعة عبد المطيف الحمد التقنية "  ،وتكون هيئة عممية ذات شخصية اعتبارية .
()2

تتكون الجامعة من المجمس والعاممين والطالب والخريجين .
()3
()4

5ـ

يكون مقر الجامعة بمدينة مروي .

يكون لمجامعة شعار يعتمدل المجمس .

أغراض الجامعة

فى إطار األهداف العامة لمدولة وسياسات و ازرة التعميم العالى والبحث العممى والمجمس القومى لمتعميم التقنى والتقانى
تعمل الجامعة عمى تحصيل العمم وتدريسه وفى ترقية الحياة الفكرية بالبالد و المشاركة التامة فى مختمف جوانب

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية فى البالد بصفة عامة  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تعمل الجامعة
لتحقيق األغراض اآلتية :
(أ )

إعداد الطالب فى مختمـف بـرامج الـدبموم والبكـالوريوس والد ارسـات العميـا فـى التخصصـات
العممي ــة والتطبيقي ــة وتق ــديم بـ ـرامج لني ــل ش ــهادات ف ــى المج ــاالت المختمف ــة وم ــنح اإلج ــازة

(ب)

(ج )
( د)

العممية ،

إجـراء بحــوث عمميــة فــي كــل المجــاالت ،تفنشــر وتفطبــق فــي المجتمــع حــول الجامعــة وفــي
الوالي ــة تح ــدث التح ــول المرغ ــوب ف ــي المجتم ــع وتش ــارك ف ــي الجه ــد ال ــوطني واالقميم ــي
والعالمي في تطوير العموم من خالل برنامج بحثي تفحدد أولوياته وترصد له ميزانيته .
العم ــل عم ــى إبتك ــار التقني ــة المالئم ــة المرتبط ــة بحاج ــات التنمي ــة وتق ــديم الع ــون ال ــالزم
لممشروعات القومية الكبرى فى مجال اإلستشارات العممية والفنية ،

اإلهتمــام بالترةيــة الدينيــة والوطنيــة وتنفيــذ الب ـرامج المطموبــة لت هيــل الطــالب واعــالء القــيم
الدينية واإلنسانية والممكات الفكرية لمطالب إلعدادهم لمحياة العامة .

6ـ

( )1

ِحرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز

يتمتع أعااء هيئة التدريس ومساعدوهـم والطالب بالجامعـة بحـرية الفكـر العممى فى إطار القانون والدستور.
()2

7ـ

( )1
()2

ال يجوز حرمان أى سودانى من االنتماء لمجامعة كطالب أو شغل وظيفة بها عمى أساس العقيدة أو
العرق أو الجنس .

يكون رئيس الجمهورية راعيا لمجامعة .

راعى الجامعة

يكون لراعى الجامعة الحق في أن يطمب موافاته بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة  ،ويجب عمى
إدارة الجامعة تقديم تمك المعمومات .

()3

يترأس راعى الجامعة احتفاالتها  ،إن كان حاا ار .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعت
8ـ

( )1

إنشاء المجمس وتشكيمه

ينش مجمس يسمى " مجمس الجامعة " ويشكل عمى الوجه اآلتي :
رئيس المجمس ،

(أ )
(ب)

أعااء بحكم مناصبهم وهم :

(أوال)

(ثانيا )
(ثالثا )
(رابعا)

المدير ،

نائب المدير ،

الوكيل ويكون مقر ار لممجمس ،
عميد كمية الدراسات العميا والبحث العممي ،

(خامسا)

عميد شئون الطالب ،

(سادسا)

أمين المكتبة ،

(ثامنا)

مدير وحدة الجودة واالعتماد ،

(سابعا)
(ج)

أمين الشئون العممية ،

أعااء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أوال)

ثالثة من العاممين(اثنين) منهم من غير أعااء هيئة التدريس،

(ثانيا)

عاوان يختارهما اتحاد الطالب أحدهما رئيس االتحاد ،

(ثالثا)

ستة أعااء يختارهم مجمس األساتذة ثالثة منهم من عمداء الكميات ،

(د )

أعااء من خارج الجامعة :

واحــد وعشــرون عاـوا مــن ذوي االختصــاص والكفــاءة واالهتمــام بــالتعميم التقــانى والقاــايا الوطنيــة

يعينهم الراعي بناء عمى توصية الوزير .

()2
( )3

9ـ

تكون مدة المجمس أرةع سنوات من تاريخ تشكيمه .

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

يسعى المجمس لتحقيق أغراض الجامعة  ،المنصوص عميها فى هذا القانون وقانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى
لسنة  1991وقانون تنظيم التعميم التقنى والتقانى لسنة  ،2111ويكون له نيابه عنها الحق فى القيام بجميع األعمال
الالزمة لتحقيق أغرااها فى إطار السياسة القومية لمتعميم العالى والبحث العممى والمجمس القومى لمتعميم التقنى
والتقانى  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له االختصاصات والسمطات اآلتية:

(أ )

واع السياسـات والخطـا الراميـة الـى تطـوير الجامعـة وتجويـد أدائهـا عمميـا وترةويـا واداريـا
وماليا وتحديث طرق عممها وأساليبه ،

(ب)

مناقشــة مقترحــات الموازنــة الســنوية لمجامعــة التــى ترفعهــا لــه المجنــة واجازتهــا ويقــوم برفعهــا
لممجمس القومي ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بمـا فـى ذلـك التقريـر الختـامى واعـداد
الحساب الختامى ونشرل ،

(ج ) واع خطة التنمية لمجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها لممجمس القومى ،
(د )

إنشاء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسـام والمستشـفيات الجامعيـة وأى مؤسسـات
استثمارية أفخرى والغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعـة أو فـى أى مكـان آخـر بـالقطر أو
رفـ ــع توصـ ــية لمجهـ ــه المختصـ ــة لتحويمهـ ــا ألى جامعـ ــة اخـ ــرى وقبـ ــول انتسـ ــاب الكميـ ــات

والمعاهد ومنح أعاائها حق التمتـع بـ ى مـن م ازيـا الجامعـة وكـل ذلـك بنـاء عمـى توصـية
من مجمس األساتذة ،
(ه ــ) التوصــية لــدى المجمــس القــومى بش ـ ن واــع الشــروم والــنظم لممــؤهالت العمميــة المطموبــة
(و )

لقبول الطالب لمدراسة بالجامعة ،

تحديد أعـداد الطالب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير اإلمكانات الالزمة لـذلك فـى إطـار

السياسات التى يقررها المجمس القومى ،

(ز )

إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاممون أو إلغاء تمك الوظـائف واقتـراح الشـروم التـى يـتم
بمقتااها التعيين والترقى والمحاسبة ورفعها لممجمس القومى إلجازتها،

(ح )

(م )

واع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقا لممعايير التى يقررها المجمس القومى ،

إجــازة التقريــر الســنوى الــذى يقدمــه المــدير عــن األداء العممــى واإلدارى والمــالى لمجامعــة

ونشرل ،
(ى )
(ك)

التممك باسم الجامعة ألى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عميها والتصرف فيهـا بـ ى
كيفية قانونية مع مراعاة حق المجمس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الش ن ،

تنميــة أم ـوال الجامعــة واســتثمارها عــن طريــق المســاهمة فــى شــركات أو ش ـراكات أو أى

مشروعات أخرى والتصـرف فـى عائـدها مـع م ارعـاة حـق المجمـس القـومى فـى إصـدار أى
توجيهات فى هذا الش ن ،

(ل )

تنظــيم حســابات الجامعــة والت كــد مــن وجــود دفــاتر صــحيحة لتمــك الحســابات تقيــد فيهــا كــل
األم ـوال التــى تتســممها الجامعــة واألم ـوال التــى تصــرفها وأصــولها وخصــومها لكــى تعطــى

هذل الـدفاتر صـورة صـحيحة عـن حالتهـا الماليـة وتواـح معامالتهـا وفقـا لمـا يحـددل هـذا

القانون والنظم األساسية والموائح ،
(م )
(ن )

قبــول التبرعــات والهبــات واألوق ــاف والوصــايا وغيرهــا وتحدي ــد أوجــه اســتغاللها عم ــى إال
يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وان تراعى شروم الواهب ،

إقتراض ما تـدعو الحاجـة القت اراـه مـن المبـالو مـن وقـت آلخـر لمقيـام ب عمالـه وباـمان

أى منقوالت أو عقارات تممكها الجامعة ،
(س)

منح الجوائز غير العممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقا لموائح ،

(ع )

(ف)

إصــدار الــنظم األساســية والمـوائح الالزمــة لمقيــام بفعمالــه  ،وتنفيــذ اختصاصــاته وممارســة

ســمطاته وفقــا ألحكــام هــذا القــانون ويعمــل بتم ــك الــنظم والم ـوائح مــن ت ــاريخ توقيــع رئــيس
المجمس عميها ما لم ينص فيها عمى تاريخ آخر ،

تف ــويض أى م ــن س ــمطاته  ،ع ــدا س ــمطات اإلنش ــاء واإللغ ــاء  ،واص ــدار ال ــنظم األساس ــية

والموائح لرئيسه أو المدير أو مجمس األساتذة أو أى من لجانه ،
(ص)

تكوين لجان فنية مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى ما رأى ذلك اروريا .

11ـ

مسئولية المجمس

يكون المجمس مسئوال لدى الراعى عن طريق الوزير عن أداء أعماله .

اجتماعات المجمس

يجتمــع المجمــس النجــاز أعمالــه م ـرتين فــى الســنة عمــى األقــل  ،وذلــك فــى الوقــت والمكــان المــذين يعينهمــا

11ـ ـ ()1

رئــيس المجمــس فــى كــل حالــة  ،بعــد استشــارة مــدير الجامعــة وعمــى رئــيس المجمــس أن يــدعو إلجتمــاع فــوق
العادة متى ما وصمه طمب مكـتوب من المدير أو من أغمبية أعااء المجمس .

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع المجمس بحاور أكثر من نصف األعااء ويكون هذا النصاب صحيحا

()2

ولو لم يعين بعض األعااء  ،وذلك لحين تعيينهم  ،وتتخذ الق اررات وفقا لهذا النصاب .

()3

12ـ

( )1

يجوز لممجمس أن يدعو أى شخص ألي من جمساته أو جمسات أى لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك
الشخص حق التصويت .

رئيس المجمس

يكون لممجمس رئيس يعينه الراعى بناء عمى توصية بذلك من الوزير.
()2
(أ )

تكون لرئيس المجمس اإلختصاصات اآلتية :

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

(ب) المساعدة فى كل ما من شـ نه تقويـة الصـمة بـين المجمـس والمؤسسـات والهيئـات األفخـرى ،
لتحقيق أغراض الجامعة ،

(ج ) رئاسة المجنة .
()3

فى حالة غياب رئيس المجمس عن أى إجتماع ينتخب المجمس أحد أعاائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك
اإلجتماع .
إنشاء المجنة وتشكيمها
13ـ

(أ )

رئيس المجمس

(ب)

المدير

تنش لجنة لمشئون التنفيذية والمالية  ،وتشكل عمى الوجه ااآلتى :
رئيسا ،
نائب لمرئيس ،

(ج)

نائب المدير

(د )

الوكيل

(هـ)

(و)

14ـ

عاوا ،
عاوا ومقر ار

عميد كمية الدراسات العميا والبحث العممي
المراقب المالي بالجامعة

عاوا ،

عاوا ،

(ز )

أرةعة أعااء يختارهم المجمس من بين أعاائه من داخل الجامعة ،

(ح )

خمسة أعااء يختارهم المجمس من بين أعاائه من خارج الجامعة .
إختصاصات المجنة وسمطاتها

تكون لمجنة إلى جانب السمطات المخولة لها بموجب النظم األساسية االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنويا وتقـديمها إلـى المجمـس عمـى ان تكـون مشـتممة عمـى
تق ــديرات إيـ ـرادات الجامع ــة ع ــن الس ــنة المالي ــة المقبم ــة  ،وتق ــديرات المص ــروفات واع ــداد

حســاب ختــامى لمســنة الســابقة بمــا فــى ذل ــك المص ــروفات المخص ــومة عم ــى االحتي ــاطي
واعداد أى تقديرات إاافية وتقديمها لممجمس ،

(ب)

دعوة أى شخص ألى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
المدير

15ـ يكون لمجامعة مدير يعينه الراعي من ذوى األهمية العممية العالية بناء عمى توصية بذلك من الوزير لفترة أرةع سنوات
وفقا لشروم الخدمة التى تحددها النظم األساسية .

إختصاصات المدير وسمطاته

 16ـ المــدير هــو المســئول العممــى والمــالي والتنفيــذى األول عــن أداء الجامعــة والعمــل عمــى تحقيــق أغ اراــها ويمتــزم فــى ذلــك
بالنظم والموائح السارية وسياسات المجمس ويكـون مسـئوال لـدى المجمـس وال ارعـي مـن طريـق الـوزير ومـع عـدم اإلخـالل
بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

العم ــل عم ــى ترش ــيد األداء العمم ــي والترة ــوى واإلداري والم ــالي بالجامع ــة وتجوي ــد مفه ــوم

إدارتهــا وأســاليبها وابتــداع الوســائل والطــرق التــى تكفــل اإلســتغالل األمثــل إلمكاناتهــا وفقــا
لمسياسة التى يحددها المجمس ،

(ب)

الحفاظ عمى النظام بالجامعة ،

(ج )

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنه ولجان تعيـين أعاـاء هيئـة التـدريس وتـرقيتهم

(د )
(هـ)

وأى لجان أخرى وفقا لمنظم األساسية ،

تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات األخرى ،

تقديم تقرير سنوي شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممـي واإلداري والمـالي ونشـر التقريـر
بعد موافقة المجمس عميه،

(و ) التقــدم لممجمــس بطمــب إلستصــدار الــنظم األساســية  ،كمــا يجــوز لــه أن يطمــب مــن مجمــس
األساتذة استصدار الموائح إذا استمزم األمر ذلك .

17ـ

( )1

18ـ

( )1

19ـ

( )1

21ـ

( )1

نائب المدير

يكون لمجامعة نائبا لممدير يعينـه ال ارعـى مـن ذوى األهميـة العمميـة العاليـة وةنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن الـوزير
بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أرةع سنوات وفقا لشروم الخدمة التى تحددها النظم األساسية .

()2

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات واالختصاصات التى
تحددها النظم األساسية .

()3

يقوم نائب المدير ب عباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعممه أو خمو منصبه وذلك وفقا
ألحكام الموائح .
الوكيل

يعين رئيس المجمـس بنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن المـدير احـد أعاـاء هيئـة التـدريس أو كبـار اإلداريـين وكـيال
لمجامعة وذلك وفقا ألحكام الموائح .
()3

يشغل الوكيل منصبه لمدة أرةع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

()2

يكون الوكيل مسئوال لدى المدير عن األداء اإلداري والمالي لمجامعة وفقا ألحكام النظم األساسية والموائح .
يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتمكات الجامعة .

()4

عميد شئون الطالب

يعين رئيس المجمس بناء عمى توصية بـذلك مـن المـدير أحـد أعاـاء هيئـة التـدريس بالجامعـة عميـدا لشـئون
الطالب .

()2

يشغل عميد شئون الطالب منصبه لمدة أرةع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
()3

()4

تحدد النظم األساسية اختصاصات عميد شئون الطالب وواجباته .

يكون عميد شئون الطالب مسئوال أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجمس ومجمس األساتذة أو
مجمس شئون الطالب وذلك لمساعدة الطالب لالستفادة القصوى عمميا وترةويا وثقافيا واجتماعيا من
إنتمائهم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجها.
أمين المكتبة

يعين رئيس المجمس بناء عمى توصية بذلك من المدير أمينا لممكتبة .
()2

()3

يشغل أمين المكتبة منصبه لمفترة التي تحددها الموائح .

تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروم خدمته .
()4

يكون أمين المكتبة مسئوال أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

21ـ

( )1

22ـ ـ

( )1

 23ـ

( )1

عميد الدراسات العميا والبحث العممي

يعين رئـيس المجمـس بنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن المـدير أحـد أعاـاء هيئـة التـدريس عميـدا لكميـة الد ارسـات
العميا والبحث العممي ويراعى في إختيارل أن يكون في مرتبة األستاذية .

يشغل عميد كمية الدراسات العميا والبحث العممي منصبه لمدة أرةع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية

( )2

فحسب .

( )3

يكون عميد كمية الدراسات العميا والبحث العممي مسئوال لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب
أحكام النظم االساسية .

أمين الشئون العممية

يعــين رئــيس المجمــس بنــاء عمــى توصــية بــذلك مــن المــدير أحــد أعاــاء هيئــة التــدريس بالجامعــة أمينــا لمشــئون
العممية .
()2

تحدد النظم األساسية والموائح إختصاصات أمين الشئون العممية وواجباته .
()3

يشغل أمين الشئون العممية منصبه لمفترة التى تحددها الموائح .

عمداء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز

يكـون لكـل كميــة أو مدرسـة أو معهـد أو مركــز عميـد أو مـدير يعينــه رئـيس المجمـس بنــاء عمـى توصـية بــذلك
من المدير بعد التشاور مع مجمس الكمية أو المعهد أو المدرسة أو المركز ويراعى فـى إختيـارل عمـو المرتبـة
العممية وطول الخدمة .
( )2
()3

يشغل عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أرةع سنوات وتجوز إعادة تعيينه
لفترة ثانية فحسب .

يكون عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئوال لدى المدير فيما يعهد اليه من واجبات
بموجب أحكام النظم األساسية .

()4

يجوز لممدير تعيين نائب لعميد الكمية التى يقتاي األمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد
المختص .

يكون لكل كمية أو مدرسة أو معهد أو مركز قسم لإلشراف عمى تنسيق برامج البحث العممي بالكمية والجودة

()5

واالعتماد واإلشراف عمى برامج إنزال نتائج البحوث والتقانات لقطاعات المجتمع المختمفة واإلشراف عمى
برامج التدريب لمعاممين بالجامعة والقطاعات المجتمعة حول الجامعة وخارجها .

 24ـ ـ ـ ـ ـ

رؤساء األقسام أو وحدات الجودة واالعتماد والتدريب

يك ـ ـ ـ ــون لك ـ ـ ـ ــل قس ـ ـ ـ ــم أو وح ـ ـ ـ ــدة الج ـ ـ ـ ــودة واالعتم ـ ـ ـ ــاد والت ـ ـ ـ ــدريب رئ ـ ـ ـ ــيس يعين ـ ـ ـ ــه الم ـ ـ ـ ــدير بن ـ ـ ـ ــاء عم ـ ـ ـ ــى

( )1

توصية بذلك من العميد المختص ويراعى فى اختيارل عمو المرتبة العممية .
()2

يشغل رئيس القسم أو وحدة الجودة واالعتماد والتدريب منصبه لمدة ثالث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

()3

يكون رئيس القسم أو مدير وحدة الجودة واالعتماد والتدريب مسئوال لدى المدير عن طريق عميد الكمية
المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .
إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه
25ـ

(أ )

ينش بالجامعة مجمس لألساتذة ويشكل عمى الوجه اآلتى :

المدير

(ب)

نائب المدير،

عاوا ،

(ج )

الوكيل

عاوا ،

(د )

عميد كمية الدراسات العميا

(هـ)

والبحث العممي

عمداء الكميات والمدارس
وعميد شئون الطالب

(و )

أمين المكتبة

(ز )

مديرو المراكز والمعاهد

(ح )

رؤساء األقسام ووحدات الجودة

(م )

جميع أعااء هيئة التدريس ممن

واالعتماد والتدريب

هم فى مرتبة األستاذية
(ي )

(ك )

 26ـ ـ

عاوا ،
أعااء ،
عاوا ،
أعااء ،
أعااء ،
أعااء ،

ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد
والمراكز التى ليست لها أقسام وذلك

عن كل سبعه أعااء من هيئة التدريس بها

( )1

رئيسا ،

أعااء ،

عاوان إثنان يمثالن الطالب
ويختارهما إتحاد الطالب

(ل )

أمين الشئون العممية بالجامعة

(م )

نواب العمداء " إن وجدوا "

أعااء ،

عاوا ومقر ار،
أعااء .

اختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته

باإلاـ ــافة إلـــى أى اختصاصـ ــات أو س ــمطات أفخـ ــرى واردة فـ ــى هـ ــذا القـــانون يكـ ــون لمجمـــس األسـ ــاتذة
االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )
(ب)

تقــديم المقترحــات لممجمــس بشـ ن واــع الشــروم والــنظم لممــؤهالت العمميــة المطموبــة لقبــول
الطالب فى الدراسات بالجامعة ،

التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة واالمتحانات التى تعقد وفقا ألحكام النظم األساسية
،

(ج )

وا ــع خط ــا تنظ ــيم الكمي ــات والم ــدارس والمعاه ــد والم ارك ــز واألقس ــام ووح ــدات الت ــدريب
وتعــديمها واعــادة النظــر فيهــا وتحديــد المـواد التــى تخــتص بتدريســها كــل مــن الوحــدات آنفــة
الــذكر وكــذلك رفــع تقريــر لممجمــس عــن اــرورة إنشــاء أى كميــة أو مدرســة أو معهــد أو
مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ارورة إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها

،
(د )

منح اإلجازات العممية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدها فى الموائح ،

(هــ) مــنح الــدرجات الفخريــة والجـوائز العمميــة لألشــخاص الــذين يعتبــرون جــديرين بهــا وذلــك وفقــا
ألحكام الموائح ،

(و )

منح لقب أستاذ إمتياز ،

(ز )

رفع تقرير لممجمس عن أى أمر يحيمه اليه ،

(ح )

تشجيع البحوث العممية والت ليف والنشر وترقيتها ،

(م )

إجازة برامج الدراسات اإلاافية ،

(ى )

إنشاء وتكوين ما يـرال مناسـبا مـن مجـالس عمميـة ولجـان خاصـة يفـوض ألى منهـا أيـا مـن

(ك)

رفــع التوصــيات لممجمــس بش ـ ن الشــروم واألســس العمميــة المتعمقــة بتعيــين أعاــاء هيئــة

(ل )

السمطات التى يكون من حقه ممارستها بفستثناء سمطة منح اإلجازات العممية ،

التدريس وترقيتهم ،

إتخــاذ إجــراءات المحاسـ ـبة المناســبة بنــاء عمــى توصــيات المجــان الت ــى يشــكمها اــد مــن
يــدانون ف ــى أم ــور مخم ــة بش ــرف العم ــل العمم ــى م ــن أعا ــاء هيئ ــة الت ــدريس أو الط ــالب
بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات عممية أو فخرية ،

(م )

حرمان أى شخص يكون قد أفدين فى جريمة تنطوى عمـى اإلنحـراف الخمقـى أو يكـون فـى
رأيه قد سمك سموكا فااحا أو مخال بالشرف من أى إجازة عممية يكون قد منحها هو لـه
وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها بمقتاى هذل اإلجازة .

()2

يصدر مجمس األساتذة الموائح الالزمة لمقيام ب عماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سمطاته الممنوحة له

بموجب أحكام هـذا القانون ويعمل بهذل الموائح عند توقيع رئيس مجمس األساتذة عميها ما لم ينص فيها عمى
أى تاريخ الحق .

 27ـ

( )1

إجتماعات مجمس األستاذة

يجتمــع مجمــس األســاتذة مـرة واحــدة عمــى األقــل فــى كــل فصــل د ارســي فــى األوقــات واألمكنــة التــى يعينهــا
رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أى وقت ألى اجتماع طارئ .

( )2

يترأس نائب المدير اجتماعات مجمس األساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير ونائبه يختار
مجمس األساتذة أحد أعاائه لرئاسة اإلجتماع .

()3

يجوز لمجمس األساتذة ان يدعو أى شخص لحاور أي إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق
التصويت .

28ـ ـ

مجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها

يكــون لكــل كميــة أو مدرســة أو معهــد أو مركــز مجمــس يــتم تشــكيمه وتنظــيم أعمالــه وفقــا ألحكــام الــنظم

( )1

األساسية والموائح .
()2

يختص مجمس الكمية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب اإلختصاصات المنصوص عميها فى
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية :

(أ )

إع ــداد الخط ــا والبـ ـرامج المتعمق ــة بتنفي ــذ من ــاهج الد ارس ــة واالمتحان ــات وتنس ــيق ذل ــك ب ــين
األقسام المختمفة ورفع التوصيات لمجمس األساتذة ،

(ب)

تقــديم التوصــيات لمجمــس األســاتذة حــول المـوائح المتعمقــة بمنــاهج الد ارســة لمحصــول عمــى

(ج )

رفع التوصيات لمجمس األساتذة لمـنح اإلجـازات العمميـة (غيـر الـدرجات الفخريـة ) وكـذلك

اإلجازات العممية وغير ذلك من األمور المتعمقة بالنشام العممى ،

منح الجوائز ،
(د )

(هـ)

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العممى وترقيته ،

النظر فى أى أمر يتعمق بالمهام العممية حسبما يحيمه اليه مجمس األساتذة أو مجمس كميـة
الدراسات العميا والبحث العممي ورفع تقرير بش نه ،

(و )

رفع جميع المسائل العممية التى تتعمق بالد ارسـات العميـا والبحـث العممـي لمجمـس األسـاتذة
عبر عميد كمية الدراسات العميا والبحث العممي .

()3

يجوز لمجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية ال تتعارض مع أى قواعد تكون

سارية المفعول وصادرة من مجمس شئون الطالب لمراعاة النظام والسموك القويم بين الطالب فى أماكن
الدراسة .
( )4

29ـ

ينش في كل كمية أو مدرسة أو معهد قسم لإلرشاد ونقل التقانة والتدريب وتنسيق البحوث .
مجالس األقسام ووحدات الجودة واالعتماد والتدريب

ينش فى كـل قسـم أو وحـدة الجـودة واالعتمـاد والتـدريب مجمـس برئاسـة رئـيس القسـم أو وحـدة الجـودة واالعتمـاد

( )1

والتدريب وعاوية جميع أعااء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة الجودة واالعتماد والتدريب .
()2

تكون مهمة مجمس القسم أو وحدة االعتماد والجودة والتدريب باإلاافة إلى ما يامن فى النظم األساسية

والموائح تنظيم النشام العممي واالداري بالقسم أو وحدة الجودة واالعتماد والتدريب وذلك تحت إشراف مجمس
الكمية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .

مجمس شئون الطالب

ينش مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم

31ـ

أعماله .
مجالس المستشفيات الجامعية

يش ّّ ّّ ّّ ّّ ّّكل عمى الوجه الذى
يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعى مجمسا إلدارته ّ
تحددل النظم األساسية .

31ـ

دار النشر الجامعي

تكون لمجامعة دار لمنشر تحدد النظم األساسية أغرااها وطريقة أدائها .

32ـ

33ـ

المؤسسات الجامعية األُخرى

تكون لمجامعة مؤسسات جامعية أفخرى تحدد النظم األساسية أغرااها وطريقة أدائها.

انفصم انرابع
34ـ

األحكام المالية والمراجعة

تتكون موارد الجامعة المالية من اسـتثماراتها ومواردهـا الذاتيـة وممـا تخصصـه لهـا الدولـة مـن إعتمـادات وممـا

( )1

يقبمه المجمس من هبات ومنح واعانات وأوقاف ووصايا .
( )2

تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها
المجمس .

()3
( )4

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغرااها وفقا ألحكام الموائح المالية .

يراجع سنويا بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها لمسنة المالية المنتهية بواسطة
ديوان المراجعة القومي ويقدم المدير التقرير المالي عنهما الى المجمس .

انفصم انخامس
أحكام ختاميت
35ـ

36ـ

تعيين العاممين

تحدد النظم األساسية التى يصدرها المجمس طريقة تعيين جميع العاممين بالجامعة .
حق االستئناف

يكفل ألى شخص ياار من أى إجراء أفتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق اإلستئناف لمجهة التى تحددها النظم
األساسية .

37ـ

38ـ

مال المعاش

تحدد النظم األساسية إلتزام الجامعة بالمساهمة في مال المعاش لمعاممين بها .
إثبات صحة النظم األساسية والموائح

يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو الئحة لدى أى محكمة بفبراز نسخة من
أى منهما موقع عميها بشهادة رئيس المجمس أو المدير أو الوكيل .

*
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