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بسم ميحرلا نمحرلا هللا
()6
قانون جامعة األحفاد لمبنات لسنة 6991
( ) 6991/2/61
انفصم األول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .

1ـ

يسمى ىذا القانون " قانون جامعة األحفاد لمبنات لسنة . " 1996

سـريان قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى .

2ـ

يسرى قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة  ، 1990عمى جامعة األحفاد لمبنات وتسود أحكامو عند
التعارض عمى أحكام ىذا القانون .

تفسير .
" اإلجازة العممية "

3ـ

فى ىذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر )2(:

يقصد بيا أى مؤىل عممي يمنحو المجمـس العممـى ويشـمل الـدبمومات
والدرجات الجامعية والدرجات العميا ،

" الجامعــة "

يقصــد بيــا جامعــة األحفــاد لمبنــات المنشــاة بموجــب أحكــام المــادة 4
( ، )1

" الخريج "

يقصد بو أى شخص منحو المجمس العممي إجازة عممية ،

" الراعى "

يقصد بو راعى الجامعة المنصوص عميو فى المادة ، 7

" الرئيس "
" الطالبة "

" العاممون "

يقصد بو رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ، )1(18
يقصد بيا أى شخص سجل اسمو بالجامعة لمدراسة بقصـد الحصـول
عمى إجازة عممية يمنحيا المجمس العممى ،

يقصد بيم جميع العاممين بالجامعة وتشمل أعضاء ىيئة التدريس ،
يقصــد بــو أى وحــدة عمميــة متخصصــة فــي إحــدى مجــالت التــدريس

" القســم "

والتدريب والبحث التي تقدميا إحدى المدارس ،
" المجنة "

يقصد بيا المجنة المالية واإلدارية المشكمة بموجـب أحكـام المـادة 16
،

" الموائح "

يقصد بيا الموائح التى يصدرىا المجمس أو مجمس األمناء أو المجمس

" المجمس "

يقصد بو مجمس الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة ، )1(12

" مجمس األمناء "

يقصد بو مجمس أمناء الجامعة المشكل بموجب أحكام المادة ، )1(8

العممي بموجب أحكام ىذا القانون ،

" المجمس العممى "

يقصد بو المجمس العممي لمجامعة المشكل بموجب أحكام المادة ، 24

" المدرسة "

يقصد بيا أى وحدة عممية ينشئيا مجمس

" المعيد "

األمناء بموجب أحكام ىذا القانون  ،تضم عدداً من األقسام

المتخصصة في التدريس ،والتدريب  ،والبحث وتقدم برنامجاً دراسياً
متكامالً يؤىل لمنح إجازة عممية ،
يقصد بو أى وحدة عممية مستقمة أو تابعة لمدرسة ينشئيا مجمس

األمناء لمتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون،

يقصد بو أى وحدة عممية مستقمة أو تابعة لمدرسة ينشئيا مجمس

" المركز "
" نواب الرئيس "

األمناء لمتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون،
يقصد بيم نائب الرئيس لمشئون العممية  ،نائب الرئيس لمشئون المالية

واإلدارية  ،ونائب الرئيس لمقبول وشئون الطالبات المعينين بموجب
أحكام المادة ، 20

" ىيئ ــة الت ــدريس "

يقص ــد بي ــا أس ــاتذة الجامع ــة  ،األس ــاتذة المش ــاركون  ،األس ــاتذة

" الوحدة أو الشعبة "

يقصد بيا أى وحدة عممية تنشا في أحد األقسام .

المساعدون  ،المحاضرون ،أمين المكتبة ونواب الرئيس،

انفصم انثانى
انجامعة
إنشـاء الجامعـة وكيانها وشعارها .
( )1

4ـ

()2
()3

تنشا بدلً عن كمية األحفاد الجامعية لمبنـات جامعـة بوليـة الخرطـوم تسـمى "جامعـة األحفـاد لمبنـات" وتكـون

ىيئة عممية ،غير ربحية ،ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .

تتكون الجامعة من مجمس األمناء  ،المجمس  ،المجمس العممي  ،العاممين  ،الخريجات والطالبات )3(.
يكون مقر الجامعة الرئيسي بمحافظة أمدرمان ويجوز ليا إنشاء مدارس  ،معاىد  ،مراكز واألقسام داخل
السودان .

()4

5ـ

يكون لمجامعة شعار يعتمده مجمس األمناء )4( .

أغراض الجامعة.

تكون الجامعـة مؤسسـة تعميمية أىمية وىى بديمة عن كمية األحفاد لمبنات التي أنشاىا رائد تعميم البنات بابكر بدرى
في عام  ، 1907عمى األصالة والتقوى وانفتاح نحو عوالم المعرفة المعاصرة لكى تحقق األغراض اآلتية :
(أ )

إعــداد الطالبــات وتــاىيمين لمقيــام بالميــام القياديــة الفكريــة فــي مجــالت المعرفــة اإلنســانية

والمينيــة والتقنيــة  ،ولتكــون قــادرة عمــى اإلســيام فــي النيــوض بــالمجتمع وتمبيــة حاجاتــو

القومي ــة وذل ــك بتق ــديم البـ ـرامج الد ارس ــية المتخصص ــة المؤدي ــة لمحص ــول عم ــى اإلج ــازات

العممية ،
(ب)

تشــجيع البح ــث العمم ــي وترقيت ــو واإلىتم ــام بالد ارس ــات العممي ــة عام ــة والد ارس ــات النس ــائية
خاصة ونشر نتائجيا عن طريق التاليف ونشرالكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات،

(ج )

تقديم البرامج الموجية لخدمة المجتمع خاصة الريـف  ،عـن طريـق محـو األميـة الـوظيفى

وال ــدورات التدريبي ــة والتثقيفي ــة والمحاضـ ـرات العام ــة وبـ ـرامج التعم ــيم المس ــتمر  ،ومباشـ ـرة
مختمف أوجو النشاط التي تجعل من الجامعـة أداة فاعمـة فـي تنميـة المجتمـع وخاصـة فـي
الريف ،

(د )

توثيــق صــمة الجامعــة بالقطاعــات والمؤسســات العامــة منيــا والخاصــة واإلســيام فــي تمبيــة
إحتياجاتي ـ ــا ف ـ ــي تخط ـ ــيج برامجي ـ ــا ومناىجي ـ ــا وف ـ ــى توجي ـ ــو نش ـ ــاطيا البحث ـ ــى  ،وتق ـ ــديم

(ىــ)

اإلستشارات العممية والفنية لإلرتقاء بوسائميا في اإلنتاج وتحديث تقنياتو ،

التعــاون مــع الجامعــات والمعاىــد العميــا وم اركــز البحــث داخــل الســودان وخارجــو خاصــة فــي
مجال إبتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان ،

(و )

توظي ــف تعم ــيم وتربي ــة المـ ـرأة لخدم ــة بن ــاء األسـ ـرة المتكامم ــة عض ــوياً وروحيـ ـاً ولتط ــوير
المجتمع الحضـرى والريفـى والـربج بينيمـا مـا أمكـن مـع تـوفير وتوجيـو الد ارسـات والبحـوث
النسائية وتوظيفيا لخدمة واثراءاألمومة والطفولة والمرأة .

6ـ

( )1

7ـ

( )1

حدودالقانون .

حرية الفكر والعقيدة والبحث العممى وعدم التمييز.

يتمتع العاممون والطالبات بحرية الفكر والعقيدة والبحث العممى في داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة في
()2

()3

()2

ل يجوزحرمان أى سودانية من اإلنتماء لمجامعة كطالبة)5(.

ل يجوز حرمان أى سودانى من شغل وظيفة بالجامعة بسبب العرق أو الجنس أو الفكر أو العقيدة )6(.
راعى الجامعة .

يكون رئيس الجميورية راعياً لمجامعة .
يكون لراعى الجامعة الحق فى أن يطمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة  ،ويجب عمى
مجمس األمناء تقديم تمك المعمومات .
يترأس راعى الجامعة احتفالتيا  ،إن كان حاض اًر .

()3

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
( )1

8ـ
( أ)

مجمس األمناء .

يشكل مجمس األمناء من إثنين وعشرين عضواً عمى الوجو اآلتى :

خمسة عشر منيم  ،ىم أعضاء مجمس أمناء كمية األحفاد الجامعية لمبنات

والذين سيستمرون بمقتضى أحكام ىذا القانون  ،وتمأل خاناتيم الشاغرة
بالتوارث ،

سبعة من األشخاص األكفاء في العمل التربوى والميتمين بقضايا التعميم

(ب)

والعمل العام  ،يختارىم لمتشكيل األول لمجمس األمناء  ،األعضاء المذكورين
في الفقرة ( أ) وتحدد الموائح مدة عمميم بمجمس األمناء وكيفية إختيار غيرىم
()2

.

يكون لمجمس األمناء رئيس يختاره أعضاء مجمس األمناء من بينيم .
()3

يكون الرئيس عضواً بمجمس األمناء بحكم منصبو )7(.

9ـ

إختصاصات مجمس األمناء .

يكون مجمس األمناء ىو الجية القيمة عمى الجامعة مالياً وادارياً وعممياً  ،ويجوز لو أن يتخذ من التدابير والق اررات ما

يراه مناسـباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتيا وذلك في إطار السياسات القومية لمتعميم العالى والبحث العممي  ،ومع
عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون لو اإلختصاصات اآلتية :
( أ)

إق ـرار خطــج تنميــة الجامعــة طويمــة المــدى والموازنــات الماليــة متوســطة المــدى والســنوية

التي يوصى بيا المجمس ،
(ب) إنشاء الكميـات والمـدارس والمعاىـد والم اركـز واألقسـام وغيرىـا مـن المنشـات والم ارفـق ولـو أن
بناء عمى توصية المجمـس العممـي وموافقـة الجامعـة
يعدل في إنشائيا  ،أو إلغائيا وذلك ً
،
(ج )

اإلم ــتالك باس ــم الجامع ــة م ــن المنق ــولت والعق ــارات لتحقي ــق أى ــداف الجامع ــة وأن يض ــع
التدابير الالزمة لمحفاظ عمييا  ،كما يجوز لو لتحقيق ذلك أن يبيـع أو يـرىن أو يـؤجر أيـاً
من ممتمكات الجامعة أو أن يتصرف فييا باية وسيمة قانونية أخرى ،

(د )

إســتثمار أم ـوال الجامعــة وانمائيــا عــن طريــق المســاىمة فــي الشــركات والش ـراكات أو أى

(ىـ ـ)

إقتــراض أى مبمــى  ،مت ــى مــا دعــت الحاجــة ل ــذلك  ،ولــو أن يضــمن الق ــروض بممتمك ــات

مشروعات أخرى يراىا مناسبة ،
الجامعة المنقولة أو العقارية ،

(و )

قبول اليبـات والتبرعـات واألوقـاف والوصـايا عمـى أل يتعـارض ذلـك مـع أغـراض الجامعـة

(ز )

إصدار الموائح المالية لضمان سالمة النظام الحسابى لمجامعة وصحة التصرفات المالية

ووظيفتيا ،
فييا ،

(ح )

تعيين المراجع القانوني لمجامعة ومناقشة تقريره السنوى أو أى تقرير آخر يقدمو ،

(ط )

بناء عمى توصية المجمس ،
إجازة شروط خدمة العاممين ً
إصدار النظم األساسية والموائح الالزمة لتنفيذ إختصاصاتو،

(ك)

تكوين المجان ويجوز لـو أن يفـوض ليـا سـمطاتو متـى مـا رأى ذلـك مناسـباً مـا عـدا مـا ورد

(ى)

في الفقرة ( أ) .

10ـ

مسئولية مجمس األمناء.

يكـون مجمس األمناء مسـئولً لدى المجمس القومي لمتعميم العالـى والبحث العممي عن أداء الجامعة وذلك وفقاً لمقانون
والسياسات القومية لمتعميم العالى .
إجتماعات مجمس األمناء .

 11ـ ـ ـ ـ ـ ـ

( )1

يجتم ـ ـ ـ ـ ــع مجم ـ ـ ـ ـ ــس األمن ـ ـ ـ ـ ــاء إلنج ـ ـ ـ ـ ــاز أعمال ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـرتين عم ـ ـ ـ ـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــي الس ـ ـ ـ ـ ــنة وذل ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــى

الزمــان والمكــان المــذين يحددىمــا رئــيس مجمــس األمنــاء  ،وعميــو أن يــدعو إلجتمــاع فــوق العــادة متــى مــا
وصمو طمب مكتوب من أغمبية أعضاء مجمس األمناء .
()2

()3

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع مجمس األمناء بحضور أكثر من نصف أعضائو .

تصدر ق اررات مجمس األمناء باغمبية األعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل األصوات يكون لمرئيس صوت
مرجح .

()4

يجوز لمجمس األمناء أن يدعو أى شخص لحضور أى جمسة من جمساتو أو أى جزء منيا أو جمسات أى
لجنة يشكميا أو أى جزء منيا دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
()5
()6

12ـ

( )1

يحتفظ مجمس األمناء بسجل ألعضائو .

يجوز لمجمس األمناء أن يصدرلئحة داخمية لتنظيم أعمالو.

المجمس .

ينشا مجمس يسمى  " ،مجمس الجامعة " ويشكل من ثالثين عضواً عمى الوجو اآلتى :
رئيس المجمس ويعينو مجمس األمناء من ذوى الكفاءة والخبرة ،
( أ)
(ب)

األعضاء بحكم مناصبيم  ،وىم :
(أول)

الرئيس ،

(ثانيا)

نواب الرئيس ،

(ثالثا)

أمين المكتبة ،

(رابعا) أمين مركزالمختبرات واآلليات والتقانة،

(ج )

األعضاء المختارون :

(أول)

خمسة أعضاء يختارون من بين عمداء المدارس ،

(ثانيا)

عضو من ىيئة التدريس تحدد الموائح إجراءات إختياره ،

(ثالثا)

عضو من الطالبات تحدد الموائح إجراءات إختياره ،

(رابعا) ممثل لمخريجات تحدد الموائح إجراءات إختياره ،
(خامسا) ممثل لممجمس القومي لمتعميم العالى والبحث العممي ،

(سادسـا) أربعـة عشــر شخصـاً مــن ذوى الكفـاءة واإلىتمـام بالعمــل العـام يعيــنيم

مجم ــس األمن ــاء وي ارع ــى ف ــي ذل ــك أن يكونـ ـوا م ــن غي ــر الع ــاممين ف ــي
الجامعة .

()2
()3

يكون المجمس مسئولً لدى مجمس األمناء عن أدائو إلختصاصاتو والقيام بميامو المحددة في ىذا القانون .

تحدد الموائح فترة العضوية في المجمس والحالت التي تخمو فييا عضوية المجمس واجراءات ملء العضوية
الشاغرة .

إختصاصات المجمس.
(أ )
(ب)

بناء عمى توجيو مجمس األمناء ،
أساليب عمميا ً
تقديم الدراسات والتوصيات التي تتصل بالخطج طويمة المدى والبرامج قصيرة المـدة التـي

(ج )

تقدير الصرف المالى واإليرادات وتقديميا إلى مجمس األمناء ،

(د )

تحديد مسئوليات واختصاصات شاغمي المناصب العممية واإلدارية القيادية وفقاً لموائح ،

تيدف لتطوير الجامعة إلى مجمس األمناء ،

إعداد الموازنة السنوية العامة وفقاً لمبرنـامج قصـير المـدى ورفعيـا لمجمـس األمنـاء إلجازتيـا
،

(و )

إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سموك الطالبات ،

(ز )

تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،

(ح )

 14ـ

13ـ

وضع السياسات والخطج لتحقيق أغراض الجامعة وتطوير أدائيا وتجويده وتحديث طرق

(ىـ)

( )1

تكون لممجمس اإلختصاصات اآلتية )8( :

أى مسائل أخرى يحيميا إليو مجمس األمناء .
إجتماعات المجمس.

يجتمــع المجمــس فــي المكــان والزمــان الــذين يحــددىما رئــيس المجمــس عمــى أل يقــل عــدد اإلجتماعــات عــن
إجتمـ ـ ــاعين فـ ـ ــي السـ ـ ــنة ،ويمكـ ـ ــن ل ـ ـ ـرئيس المجمـ ـ ــس أن يـ ـ ــدعو إلجتمـ ـ ــاع فـ ـ ــوق العـ ـ ــادة إذا أراد ذلـ ـ ــك أو

إذا طمبت ذلك أغمبية أعضاء المجمس كتابة )9(.

في حالة غياب رئيس المجمس عن أى إجتماع ينتخب المجمس أحد أعضائو الذين ل يعممون في الجامعة

()2
()3
()4

لرئاسة ذلك اإلجتماع .

يكتمل النصاب القانوني إلجتماع المجمس بحضور أكثر من نصف أعضائو عمى أن يكون من بينيم
نصف األعضاء المختارون من خارج العاممين في الجامعة .

تصدر ق اررات المجمس باغمبية األعضاء الحاضرين عمى أن يكون لرئيس المجمس صوت مرجح في حالة
تعادل األصوات .
إختصاصات رئيس المجلس .
15ـ
( أ)
(ب)

تكون لرئيس المجمس اإلختصاصات اآلتية :

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

المساعدة فى كل ما من شانو تقوية الصمة بين المجمس والمؤسسات والييئات األخرى ،

لتحقيق أغراض الجامعة ،

بناء عمى توصية الرئيس
(ج ) تعيين عمداء المدارس وشاغمى المناصب العممية المعادلة ً
بالتشاور مع المجمس المختص واعفاؤىم .

إنشاء اللجنة وتشكيلها.
16ـ

تنشا لجنة لمشئون المالية واإلدارية  ،وتشكل عمى الوجو اآلتى :
( أ)

رئيس المجمس

(ب)

الرئيس

(ج

الرئيس

رئيس ًا

)

نائباً لمرئيس

نواب

أعضاء
(د )

سبعة أعضاء يختارىم المجمس من بين أعضائو من خارج الجامعة .
إختصاصات اللجنة .
17ـ

( أ)

تكون لمجنة اإلختصاصات اآلتية :

إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديميا لممجمس  ،عمى أن تكون مشتممة عمى

تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبمة وتقديرات المصروفات والحساب
الختامى

لمسنة

السابقة

بما

ذلك

فى

المصروفات المخصومة عمى اإلحتياطى واعداد أى تقديرات إضافية وتقديميا
لممجمس ،

(ب)

18ـ

( )1

دعوة أى شخص ألى من إجتماعاتيا دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،

(ج )

النظر في أى موضوع إدارى أو مالى يقدمو ليا المجمس أو الرئيس ،

(د )

إصدار لئحة داخمية لتنظيم أعماليا .

الرئيس .
يكون لمجامعة رئيس يعينو مجمـس األمنـاء مـن ذوى األىميـة العمميـة والخبـرة وفقـاً لشـروط الخدمـة التـي يحـددىا
مجمس األمناء .

()2

يستمر الرئيس في منصبو إل إذا طمب ىو إعفاءه أو إستحال عميو العمل  ،أو قرر مجمس األمناء إعفاءه .
إختصاصات الرئيس .

19ـ

يكون الرئيس ىو المسئول التنفيذي األول لدى المجمس ومجمس األمناءعن األداء العممي والمالي واإلدارى

لتحقيق أغراض الجامعة وفقاً ألحكام ىذا القانون ولوائحو  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون لو اإلختصاصات
اآلتية :

( أ)

(ب)
(ج )

العمل عمى ترشيد األداء العممى والتربوى واإلدارى والمالى بالجامعة  ،وتجويد

مفيوم إدارتيا وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل اإلستغالل األمثل إلمكاناتيا وفقاً
لمسياسة التى يحددىا مجمس األمناء والمجمس،

الحفاظ عمى النظم بالجامعة ،

رئاسة المجمس االعممى والمجان المنبثقة عنو ولجان تعيين أعضاء ىيئة التدريس

وترقيتيم وأى لجان أخرى تكون وفقاً لمنظم األساسية ،

(د )

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا ،

(و )

تحديد أحد نوابو لينوب عنو في حالة غيابو .

(ىـ)

تقديم تقرير سنوى لمجمس األمناء عن األداء العممى واإلدارى لمجامعة بوساطة المجمس ،

نواب الرئيس واختصاصاتهم .
ن
بناء عمى توصية الرئيس ،وذلك
20ـ يكو لمرئيس نواب ثالثة يعينيم مجمس األمناء من ذوى الكفاءة العممية والخبرة ً
وفقاً لموائح  ،وىم :
نائب الرئيس لمشئون اإلدارية والمالية ويكون مسئولً لدى الرئيس ويختص باآلتى :
(أ)
(أول)

الخدمات  ،اإلدارة وشئون األفراد ،
رئاسة

(ثانيا)

الجياز

والحسابى

المالى

،

(ب)

نائب الرئيس لمقبول وشئون الطالبات ويختص باآلتى :
(أول)
(ثانيا)

(ج)

لمجامعة

وفقاً

ألحكام

الموائح

رئاسة لجنة القبول التي يشكميا الرئيس وتحدد إختصاصاتيا الموائح ،

رئاسة لجنة شئون الطالبات التي يناط بيا الرعاية واإلشراف لعمى شئون

الطالبات ومعالجة مشاكمين وذلك وفقاً لالئحة شئون الطالبات ،
نائب الرئيس لمشئون العممية ويختص باآلتى :

(أول)
(ثانيا)

يكون مقر اًر لممجمس العممي ،

تحدد الموائح إختصاصاتو وواجباتو .
أمين المكتبة .

21ـ

( )1

يعين المجمس بناء عمى توصية الرئيس أميناً لممكتبة من ذوى الكفاءة العممية والخبرة في المكتبات ،
()3

()2

تحدد الموائح إختصاصات وواجبات أمين المكتبة .

يكون أمين المكتبة مسئولً لدى الرئيس عن تنفيذ إختصاصاتو وأداء واجباتو .

أمين مركز المختبرات واآلليات والتقانة .

22ـ ـ

ـاء عمــى توصــية ال ـرئيس أمــين مرك ــز المختب ـرات واآلليــات والتقانــة مــن ذوى الكفــاءة
يعــين المجمــس بنـ ً
العممية والخبرة في المعامل والتقانة ،

( )1

()3

23ـ

24ـ

تحدد الموائح إختصاصات أمين مركز المختبرات واآلليات والتقانة وواجباتو .

()2

يكون أمين مركز المختبرات واآلليات والتقانة مسئولً لدى الرئيس عن تنفيذ إختصاصاتو وأداء واجباتو .
عمداء المدارس .

ن
بناء عمى توصية الرئيس بالتشاور مع مجمس المدرسة المختص .
يكو لكل مدرسـة عميد يعينو رئيس المجمس ً
المجمس العممي .
()10

ينشا في الجامعة مجمس عممى مشكل عمى الوجو اآلتى :
( أ)

الرئيس

(ب)

نواب الرئيس

(ج )

عمداء المدارس

(د )

رؤساء األقسام والمراكز والمعاىد

(ىـ)
(و )
(ز )

أمين المكتبة
أعضاء ىيئة التدريس برتبة "أستاذ"

رئيس ًا

أعضاء

أعضاء

أعضاء
عضواً

أعضاء

عشرة أشخاص عمى األقل من ذوى الكفاءة العممية واألىمية يختارىم رئيس المجمس

العممي بعد التشاور مع عمداء المدارس عمى أن يكونوا من خـارج الجامعة  .أعضاء
إختصاصات المجمس العممى.

(أ )

(ب)

(ج )

25ـ

يختص المجمس العممي باآلتى :

تحديد شروط :
(أول)

الترقى لألساتذة ورفعيا لممجمس إلجازتيا ،

(ثانيا)

القبول في المدارس ورفعيا لممجمس إلجازتيا ،

التوصية لمجمس األمناء بإنشاء وتنظيم المدارس واألقسام والبرامج الدراسية ،
وضع :

(أول)

برامج الدراسة وتنظيم اإلمتحانات السنوية والنيائية في الجامعة واصدار النظم
التي تتعمق بيا ،

(د )

(ثانيا)

لئحة داخمية لتنظيم أعمالو ،

تحديد عدد الطالبات المقبولت سنوياً بالجامعة وتوزيعيم عمى البرامج الدراسية وفقاً

لمخطج القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى لمجامعة ،
(ىـ)
(و )

إنشاء اإلجازات العممية وغيرىا من اإلجازات ،
منح :

(أول)

اإلجازات العممية لمطالبات الالتى إجتزن اإلمتحانات المقررة ،

(ثانيا)

الدرجات الفخرية والجوائز العممية وفقاً لموائح التي تصدر لذلك ،

(ز )

إختيار الممتحنين الداخميين والخارجيين وتعيينيم  ،والنظر في التقارير التي تقدم في ىذا

(ح )

إجازة نتائج اإلمتحانات السنوية النيائية ،

(ط )

تشجيع البحوث العممية والتاليف ونشرىا ،

(ى)

بناء عمى توصيات المجان التى يشكميا ضد من
إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة ً
يدانون فى أمور مخمة بشرف العمل العممى من أعضاء ىيئة التدريس أو الطالبات

الشان ،

بالجامعة أو من منحيم ىو إجازات عممية أوفخرية .

26ــ ـ ـ ـ ـ ـ

إجتماعات المجمس العممي .

( )1

يجتمـ ـ ـ ـ ـ ــع المجم ـ ـ ـ ـ ــس العممـ ـ ـ ـ ـ ــى أرب ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ـ ـرات عم ـ ـ ـ ـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ــل فــ ـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ـ ـ ــنة وفــ ـ ـ ـ ــى األوقـ ـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ـ ــى

()2

يترأس الرئيس إجتماعات المجمس العممي  ،وفى حالة غيابو يترأسيا نائبو لمشئون العممية وفى حالة غيابيما

يحددىا رئيسو ويكون لو الحـق فى دعوتو فى أى وقت ألى إجتماع طارئ .

معاً يترأس أحد النائبين اآلخرين فان تعذر ذلك يختار المجمس العممى أحد أعضائو لرئاسة اإلجتماع .
يجوز لممجمس العممي أن يدعو أى شخص لحضور أى إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق
()3
التصويت .

()4

يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف األعضاء وتصدر الق اررات باغمبية الحاضرين وفى حالة
تعادل األصوات يكون لمرئيس صوت مرجح .

مجالـس المدارس والمعاهد والمراكز.
27ـ

( )1

يكون لكل مدرسة أو معيد أو مركز مجمس يتم تشكيمو وفقاً ألحكام النظم األساسية .
()2

( أ)

(ب)

يختص مجمس المدرسة أو المعيد أو المركز باآلتى :

إجازة مناىج الدراسة ونظم اإلمتحانات وتنسيقيا بين األقسام ،

وضع النظم اإلدارية الالزمة لتنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية ،

(ج )

رفع التوصيات لممجمس العممى لمنح اإلجازات العممية وكذلك منح الجوائز ،

(د )

ترشيح األشخاص لممجمس العممى كممتحنين خارجيين ،

(ىـ)
(و )

تشجيع البحث العممي وترقيتو ،
النظر فى أى أمر يتعمق بالميام العممية حسبما يحيمو إليو المجمس العممى

ورفع تقرير بشانو .

مجالس األقسـام .

ينشا فى كل قسـم مجمس برئاسة رئيس القسـم وعضوية جميع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم .

28ـ ()1

()2

تكون ميمة مجمس القسم وضع المناىج وتنظيم النشاط العممي واإلدارى بالقسم .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
الموارد المالية لمجامعة .
29ـ

تتكون موارد الجامعة المالية مـن المصـروفات الد ارسـية ،التبرعـات  ،اليبـات  ،الوصـايا  ،األوقـاف  ،الخـدمات

( )1
()2

 ،وأى موارد أخرى يقبميا مجمس األمناء .

تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة داخل السودان وخارجو
والتى يعتمدىا مجمس األمناء .
()3

30ـ

تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضيا .

المراجعة .

تراجع سنوياً الحسابات الختامية لمجامعة وكذلك قائمة ممتمكات الجامعة وذلك في نياية السنة المالية بوساطة
مراجع قانونى يعينو مجمس األمناء ويرفع تقريره إليو .

انفصم انخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين .
تحدد النظم األساسية التى يصدرىا المجمس طريقة تعيين جميع العاممين .

31ـ

مال المعاش .
32ـ

يجوز أن ينص فى النظم األساسية عمى مساىمة الجامعة فى أى مال لممعاش أو أى مشروع آخر لفائدة العاممين .
دار النشر .
33ـ

تكون لمجامعة دار نشر تحدد النظم األساسية أغراضيا وطريقة أدائيا .
أحكام عامة .

34ـ

يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمتو كمية األحفاد الجامعية لمبنات قبـل بـدء العمـل بيـذا

( )1

القانون ويعتبر كما لو أبرمتو الجامعة وفقاً ألحكام ىذا القانون .

()2
()3

مع عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول لمجامعة جميع األموال الممموكة لكمية األحفاد الجامعية
لمبنات أو التى آلت إلييا بمقتضى أحكام أمر تاسيس كمية األحفاد الجامعية لمبنات .

يستمر العاممون الذين كانوا فى خدمة كمية األحفاد الجامعية لمبنات قبل صدور ىذا القانون فى خدمتيم
السابقة ما لم يتقرر إنياء خدماتيم .
إثبات صحة النظم األساسية والموائح.

35ـ

يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لئحة لدى أى محكمة بابراز نسخة من أى منيما موقع عمييا بشيادة رئيس
المجمس أو الرئيس.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

صدر كمرسوم مؤقت رقم ( )35بتاريخ  ، 1995/8/15تايد وأصبح قانون رقم ( )27لسنة . 1996
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