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انفصم األول
أحكاو تمهيدية

1ـ

2ـ ـ

اسم القانون.

يسمي ىذا القانون " قانون جامعة البطانة لسنة . " 2228
سريان قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممى

يســرؼ قــانون تنظــيم التعمــيم العــالي والبحــث العممــي لســنة  ، 1992عمــي قــانون جامعــة البطانــة وتســود أحكامــو عنــد

التعارض عمي احكام ىذا القانون .

تفسير .

3ـ

في ىذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
" الجامعة "

يقصد بيا جامعـة البطانة المنشـأة وفق أحكام المادة ، 4

"اتحاد الطالب "

يقصد بو إتحاد طالب الجامعة ،

" أمين الشؤون العممية "

يقصد بو أمين الشئون العممية المعـين بمقتىـأ أحكـام المـادة )1(21
،

" أمين المكتبة "

يقصد بو الموظـ

المسـؤول لـدؼ المـدير عـن مكتبــة الجامعـة والمعـين

بموجب أحكام المادة ، )1( 22
" الخريج "

يقصد بو أؼ شخص منحو مجمس األساتذة إجــازة عممية ،

"رئيس المجمس"

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

" الطالب "

يقصد بو أؼ شـخص مسـجل بالجامعـة بقصـد الحصـول عمـي أؼ إجـازة

" الراعي "

" العاممون "

يقصد بو راعي الجامعة المنصوص عميو في المادة ، )1(7

عممية يمنحيا مجمس األساتذة ،

يقصـد بيـم أعىـاء ىيئـة التـدريس ومسـاعدوىم وجميـ مـوظفي الجامعـة
وعماليا،

" العميد"

"عميــد شــئون الطــالب"

يقصد بو العميد المعين بمقتىأ أحكام المادة ،22

يقصــد بــو عميــد شــؤون طــالب الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة
، )1(19

"القســم أو وحــدة التــدريس" يقصــد بــو أؼ وحــدة لمتــدريس أو البحــث أو التــدريب أو أؼ وحــدة أخــرػ
يعتمدىــا المجمــس بنــاء عمــي توصــية بــذلك مــن مجمــس األســاتذة وفقــا
" الكمية "

لمنظم األساسية باعتبارىا كياناً قائماً بذاتو ،

يقصد بيـا أؼ وحـدة عمميـة ينشـئيا المجمـس وفقـاً ألحكـام ىـذا القـانون ،
وتىــم عــدداً مــن األقســام أو وحــدات التــدريس أو البحــث أو التــدريب

وتش ــمل كمي ــة الد ارس ــات العمي ــا والكمي ــات المنتس ــبة لمجامع ــة حس ــبما
بناء عمي توصية بذلك من مجمس األساتذة ،
يحدده المجمس ً ،
يقصد بيا لجنـة الشـؤون التنفيذيـة والماليـة المنشـأة بموجـب أحكـام المـادة

" المجنة "

، 13

" المـوائح "

يقصـد بيـا المـوائح التـي يصـدرىا المجمـس ومجمـس األسـاتذة وفقـاً ألحكــام
ىذا القانون ،

" المجمس"

يقصد بو مجمس الجامعة المنشأ بمقتىأ أحكام المادة ، )1(8

" مجمس األساتذة "

يقصد بو مجمس أساتذة الجامعـة المنشأ بمقتىأ أحكام المادة ، 24

" المجمس القومي "

يقصد بو المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي ،

" المدرسـة "

يقصــد بيـا أؼ وحــدة عمميــة مسـتقمة ينشــئيا المجمـس لمتــدريس أو البحــث
أوالتدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون،
يقصد بو مدير الجامعة المعين بمقتىأ أحكام المادة ،15

" المدير"

يقصد بيم مساعدو ىيئة التدريس والمعيدون ،

"مساعدو التدريس"
"المستشفي الجامعي "

يقصد بو المستشفي الذؼ يعتمده المجمس وفقاً ألحكام المادة ، 32

"نائب المدير"

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون ،
يقصد بو نائب مدير الجامعة المعين بمقتىأ أحكام المادة ، )1(17

يقص ــد ب ــو أؼ وح ــدة عممي ــة مس ــتقمة أو تابع ــة لكمي ــة ينش ــئيا المجم ــس

"المعي ــد أو المرك ــز"

يقصــد بيــا الــنظم األساســية التــي يصــدرىا المجمــس وفق ـاً ألحكــام ىــذا
القانون ،

"الــنظم األساســية"

يقصـ ــد بيـ ــا األسـ ــاتذة واألسـ ــاتذة المشـ ــاركون  ،واألسـ ــاتذة المسـ ــاعدون

"ىيئـ ــة التـ ــدريس"

والمحاىرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،

" الوزير"

يقصد بو وزير التعميم العالي والبحث العممي ،

" الوكيل "

يقصد بو وكيل الجامعة المعين بمقتىأ أحكام المـادة . )1(18

انفصم انثاني
انجامعة
4ـ

( )1

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.

الجامعة ىيئة عممية ذات شخصية اعتبارية .
( )2

تتكون الجامعـة من المجمس والعـاممين والطـالب والخريجين .

يكون لمجامعة شعار يعتمده المجمس.

( )3

يكون المقر الرئيسي لمجامعة بمدينة رفاعة .

( )4

أغراض الجامعة .

تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة لمدولة والبرامج التي يىعيا المجمس القومي عمي تحصيل العمم وتدريسو

5ـ

وتطوير مناىجو ونشره وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردىا ونيىتيا فكرياً وعممياً واقتصادياً واجتماعياً
(أ )

تأكيد ىوية األمة وتأصيميا من خالل المناىج التي تقرىا الجامعة وتطبقيا ،

(ب)

دراسة البيئة السودانية الريفية لمتعرف عمأ قىاياىا واجراء البحوث حوليا،

(ج )
(د )

(و )

إعــداد الك ـوادر المســاعدة مــن فنيــين ومرشــدين وفــتح أبوابيــا لمم ـواطنين مــن الري ـ

(ز )

6ـ

التركيز عمأ دراسة الزراعة والطب البيطرؼ واإلنتاج الحيواني والمراعي ،
إجراء البحوث العممية والتطبيقية المرتبطة بتوظي

(ىـ)

( )1

وثقافياً  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم  ،تعمل الجامعة عمي تحقيق األغراض اآلتية :

التكنولوجيا لخدمة قىايا التنمية،

تدريب الكوادر المينية القادرة عمأ حسن استثمار امكانات الري
يتأىموا تأىيالً مناسباً ،

السوداني ،

حتــأ

وذلك لتحسين أدائيم ومزج الخبرة بالمعرفة ،

رعاية الصمة الوثيقة بين الجامعة وخريجييا بغرض إثراء الدرس والمعرفـة بشـكل مسـتمر

من خالل الواق

حرية العقيدة والفكـر والبحث العممي وعدم التمييز .

يتمت أعىاء ىيئة التدريس ومسـاعدوىم والطالب بالجامعة بحرية الفكـر والبحث العممي في إطار القانون
والدستور .

()2

ال يجوز حرمان أؼ سوداني من االنتماء لمجامعة طالباً أو موظفاً عمي أساس العقيدة أو العرق أو الجنس
.

7ـ

راعي الجامعة

يكون رئيس الجميورية راعياً لمجامعة .
( )1
يكون لراعي الجامعـة الحق في ان يطـمب موافاتو بالمعمومات المتعـمقة بكل ما يتصل بالجامعة  ،ويجب
( )2
عمي إدارة الجامعة تقديم تمك المعمومات .
( )3

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة

يترأس راعي الجامعة احتفاالتيا  ،إن كان حاى اًر .

8ـ

( )1

إنشاء مجمس الجامعة وتشكيمه

ينشأ مجمس يسمي "مجمس الجامعة " ويشكل عمي الوجو اآلتي :
(أ )

رئيس المجمس ،

(ب)

أعىاء بحكم مناصبيم وىم :
المدير ،

(أوالً)

(ثانياً)
(ثالثاً)

(رابعاً)

(خامساً)
(سادساً)
(ج )

الوكيل ويكون مقر اًر لممجمس ،
عميد شئون الطالب ،
أمين الشؤون العممية ،

أمين المكتبة ،

أعىاء يتم اختيارىم من داخل الجامعة وىم :
(أوالً)

ثماني ــة أعى ــاء يخت ــارىم مجم ــس األس ــاتذة ،ثالث ــة م ــنيم عم ــأ

(ثانياً)

ثالثة من العاممين اثنان منيم من غير أعىاء ىيئة التدريس.

األقل من عمداء الكميات ،

(ثالثاً)
(د )

نائب المدير،

عىوان يختارىما اتحاد الطالب أحدىما رئيس االتحاد ،

أعىــاء مــن خــارج الجامعــة  :واحــد وعشــرون عى ـواً  ،مــن ذوؼ االختصــاص والكفـ ــاءة

واالىتمــام بــالتعميم العــالي والقىــايا الوطنيــة  ،مــن خ ــارج الجامعــة  ،يعيــنيم ال ارعــي بنــاء
عمي توصية بذلك من الوزير
()3

()2

تكون مدة المجمس أرب سنوات من تاريخ تشكيمو .

تحدد الموائح حاالت خمو مقاعد أعىاء المجمس وكيفية ملء تمك المقاعد .
اختصاصات المجمس وسمطاته

9ـ

يسعي المجمـس لتحقيق أغراض الجامعة الـواردة في ىذا القانون  ،وقانـون تنظيم التعمـيم العـالي والبحـث العممـي لسـنة

 ، 1992ويكــون لــو نيابــة عــن الجامعــة وباســميا الحــق فــي القيــام بجميـ األعمــال الالزمــة لتحقيــق أغ ارىــيا فــي إطــار
السياسة القومية لمتعميم العالي والبحث العممي  ،وم عدم اإلخالل بعمـوم مـا تقـدم تكـون لـو االختصاصـات والسـمطات

اآلتية :
(أ )
(ب)

وى السياسات والخطط الرامية إلأ تطـوير الجامعـة وتجويـد أدائيـا عمميـاً وتربويـاً واداريـاً
ومالياً وتحديث طرق عمميا وأساليبو ،
مناقشة مقترحات الموازنة السـنوية لمجامعة  ،التي ترفعيا لو المجنة واجازتيا ويقوم برفعيـا
لممجمــس القــومي  ،ومتابعــة تنفيــذ الموازنــة المصــدق بيــا بمــا فــي ذل ــك التقريــر الختــامي
واعداد الحساب الختامي ونشره ،

(ج )

وى خطة التنمية لمجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعيا لممجمس القومي ،

(د )

إنش ـ ــاء الكمي ـ ــات والمـ ـ ــدارس والمعاى ـ ــد والم ارك ـ ــز واألقسـ ـ ــام والمستشــ ــفيات الجامعيـ ـ ــة وأؼ
مؤسسات استثمارية أخرؼ والغائيـا وتحديـد أماكنيـا داخـل الجامعـة أو فـي أؼ مكـان آخـر
بــالقطر  ،أو رفـ توصــية لمجيــة المختصــة لتحويميــا ألؼ جامعــة أخــرؼ  ،وقبــول انتســاب

اء عمي
الكميات والمعاىد ومنح أعىائيا حق التمت بأؼ من مزايا الجامعة  ،وكل ذلك بن ً
توصية من مجمس األساتذة ،
(ى ــ) التوصــية لــدؼ المجمــس القــومي بشــأن وى ـ الشــروم والــنظم لممــؤىالت العمميــة المطموبــة
لقبول الطالب لمدراسات بالجامعة ،

(و )

تحديد أعداد الطالب وتخصصاتيم الدراسية م توفير اإلمكانات الالزمـة بـذلك فـي إطـار
السياسات التي يقررىا المجمس القومي ،

(ز )
(ح )

وىـ سياســة المصــروفات الد ارســية والرســوم وفقـاً لممعــايير التــي يقررىــا المجمــس القــومي
،
إنشـاء الوظائ

التي يعيـن فييا العاممون أو إلغاء تمك الوظائ

واقتراح الشروم التي

يتم بمقتىاىـا التعيين والترقي والمحاسبة ورفعيا لممجمـس القومي إلجازتيا ،
(م )
(ػ )

إجــازة التقريــر الســنوؼ الــذؼ يقدمــو المــدير عــن األداء العممــي واإلدارؼ والمــالي لمجامعــة

ونشره ،

التممك باسم الجامعة ألؼ أموال منقولة أو عقـارات والمحافظـة عمييـا والتصـرف فييـا بـأؼ
كيفية قانونية م مراعاة حق المجمس القومي في إصدار أؼ توجييات في ىذا الشأن ،

(ك )

تنميـ ــة أم ـ ـوال الجامعـ ــة واسـ ــتثمارىا عـ ــن طريـ ــق المسـ ــاىمة فـ ــي شـ ــركات أو ش ـ ـراكات أو
مشروعات أخرػ والتصـرف فـي عائـدىا مـ م ارعـاة حـق المجمـس القـومي فـي إصـدار أؼ
توجييات في ىذا الشأن ،

(ل )

تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتمك الحسابات تقيد فييا األموال
التــي تتســمميا الجامعــة واألم ـوال التــي تصــرفيا  ،وأصــوليا وخصــوميا لكــي تعطــي ىــذه

الدفاتر صورة صحيحة عن حالتيا المالية وتوىح معامالتيا وفقاً لما يحـدده ىـذا القـانون

(م )

والنظم األساسية والموائح ،

قبــول التبرعــات واليبــات واألوق ــاف والوصــايا وغيرىــا وتحدي ــد أوجــو اســتغالليا عم ــي أال
يتعارض ذلك م أغراض الجامعة وأن تراعي شروم الواىب .

(ن )
(س)

اقتراض ما تدعو الحاجة القتراىو من المبالغ من وقت الخر لمقيام بأعمالو وبىمان أؼ
منقوالت أو عقارات تممكيا الجامعة ،

منح الجوائز غير العممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بيا وذلك وفقاً لموائح ،

(ع )

(ف)

إصــدار الــنظم األساســية والمـوائح الالزمــة لمقيــام بأعمالــو  ،وتنفيــذ اختصاصــاتو وممارســة

ســمطاتو وفقــا ألحكــام ىــذا لقــانون  ،ويعمــل بتمــك الــنظم والم ـوائح مــن تــاريخ توقي ـ رئــيس
المجمس عمييا ما لم ينص فييا عمي تاريخ آخر ،

تفويض أؼ من سمطاتو عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء  ،واصدار النظم األساسية والمـوائح

لرئيسو أو المدير أو مجمس األساتذة أو أؼ من لجانو ،
(ص)

12ـ

11ـ

تكوين لجان مؤقتة لتعينو في أداء واجباتو  ،متي ما رأؼ ذلك ىرورياً .
مسئولية المجمس

يكون المجمس مسئوالً لدؼ الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعمالو .
اجتماعات المجمس

يجتم المجمس إلنجـاز أعمالـو مـرتين فـي السـنة عمـي األقـل  ،وذلـك فـي الوقـت والمكــان الـذين يعينيمــا رئـيس

( )1

المجمس في كل حالة بعد استشـارة مـدير الجامعة  ،وعمي رئيس المجمس ان يدعو الجتماع فوق العادة متي

ما وصمو طمب مكتوب من المدير أو من أغمبية أعىاء المجمس .

األعىاء ويكون ىذا النصاب صحيحاً

()2

يكتمل النصاب القانوني الجتماع المجمس بحىور اكثر من نص

()3

ولو لم يعين بعض األعىاء  ،وذلك لحين تعيينيم  ،وتتخذ الق اررات وفقاً ليذا النصاب .
يجوز لممجمس أن يدعو أؼ شخص لحىور أؼ من جمساتو أو جمسات أؼ لجنة من لجانو دون أن يكون
لذلك الشخص حق التصويت ،

12ـ

رئيس المجمس

ن
بناء عمي توصية بذلك من الوزير .
يكو لممجمس رئيس يعينو الراعي ً
تكون لرئيس المجمس االختصاصات اآلتية :
( )2

( )1

(أ )

(ب)

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

المسـاعدة فـي كـل مــا مـن شـأنو تقويــة الصـمة بـين المجمــس والمؤسسـات والييئـات األخــرػ
لتحقيق أغراض الجامعة ،

(ج )
()3

رئاسة المجنة .

في حالة غياب رئيس المجمس عن أؼ اجتماع ينتخب المجمس أحد أعىائو من خارج الجامعة لرئاسة
ذلك االجتماع .

13ـ

إنشاء المجنة وتشكيمها

تنشأ لجنة لمشؤون التنفيذية والمالية وتشكل عمي الوجو اآلتي .:
(أ )

رئيس المجمس

رئيساً

(ب)

نائباً

المدير
لمرئيس

(ج )
(د )

(ىـ)
(و )

(ز )

14ـ

عىواً

نائب المدير

عىواً

الوكيل

ومقر اًر

المراقب المالي لمجامعة
أربعة أعىاء يختارىم المجمس من بين أعىائو من داخل الجامعة

خمسة أعىاء يختارىم المجمس من بين أعىائو من خارج الجامعة

عىواً

أعىاء
ً
أعىاء
ً

اختصاصات المجنة وسمطاتها

تكون لمجنة إلأ جانب السمطات المخولة ليا بموجب النظم األساسية االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديميا الي المجمس  ،عمأ أن تكون مشتممة
عمي تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبمة  ،وتقديرات المصروفات واعداد

حساب ختامي لمسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة عمي االحتياطي
واعداد أؼ تقديرات إىافية وتقديميا لممجمس ،
(ب)

دعـوة أؼ شخص ألؼ من اجتماعاتيا دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير

01ـ

 16ـ ـ

ن
بناء عمي توصية بذلك من الوزير لفترة
يكو لمجامعة مدير يعينو الراعي من ذوؼ األىمية العممية العالية ً
أرب سنوات وفقاً لشروم الخدمة التي تحددىا النظم األساسية .
اختصاصات المدير وسمطاته

الم ــدير ى ــو المس ــئول العمم ــي والتنفي ــذؼ ع ــن أداء الجامع ــة  ،والعم ــل عم ــي تحقي ــق أغ ارى ــيا ويمت ــزم ف ــي ذل ــك
بالنظم والموائح السارية  ،وسياسات المجمس  ،ويكون مسئوالً لدػ الراعي عن طريـق الـوزير ،ومـ عـدم اإلخـالل
بعموم ما تقدم تكون لو االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

العم ــل عم ــي ترش ــيد األداء العمم ــي والترب ــوؼ واإلدارؼ والم ــالي بالجامع ــة وتجوي ــد مفي ــوم

إدارتيــا وأســاليبيا وابتــداع الوســائل والطــرق التــي تكفــل االســتغالل األمثــل إلمكاناتيــا وفق ـاً
لمسياسة التي يحددىا المجمس ،

(ب)

الحفاظ عمي النظام بالجامعة ،

(ج )

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنو ولجان تعيين أعىاء ىيئة التدريس وتـرقيتيم

(د )

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا أمام الييئات والجيات األخرػ ،

وأؼ لجان أخرػ وفقاً لمنظم األساسية ،

(ىـ)

تقديم تقرير سنوؼ شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممـي واإلدارؼ والمـالي ونشـر التقريـر
بعد موافقة المجمس عميو ،

(و )

( )1

17ـ

()2
()3

التقــدم لممجمــس بطمــب الستصــدار الــنظم األساســية  ،كمــا يجــوز لــو أن يطمــب مــن مجمــس
األساتذة استصدار الموائح إذا استمزم األمر ذلك .
نائب المـدير

ن
بناء عمي توصية من الوزير بعد
يكو لمجامعة نائب لممدير يعينو الراعي من ذوؼ األىمية العممية العالية ً
التشاور م المدير وذلك لفترة أرب سنوات وفقاً لشروم الخدمة التي تحددىا النظم األساسية .

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباتو وتكون لو الواجبــات و االختصاصات التي تحددىا النظم
األساسية .

يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابو  ،أو عدم تمكنو من القيام بعممو ،أو خمو منصبو وذلك وفقاً
ألحكام الموائح .

01ـ

( )1

 19ـ

( )1

الوكـيل

بناء عمي توصية بـذلك مـن المـدير أحـد أعىـاء ىيئـة التـدريس أو كبـار اإلداريـين وكـيالً
يعين رئيس المجمس ً
لمجامعة وذلك وفقاً ألحكام الموائح .
()2

()3

يشغل الوكيل منصبو لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينو .

يكون الوكيل مسئوالً لدؼ المدير عن األداء اإلدارؼ والمالي لمجامعة وفقاً ألحكام النظم األساسية والموائح
يحتفع الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجمي ممتمكات الجامعة .

()4

عميد شئون الطالب.

يعــين رئــيس المجمــس بنــاء عمــي توصــية بــذلك مـن المــدير أحــد أعىــاء ىيئــة التــدريس لمجامعــة عميــداً لشــئون
ً

الطالب .

()2

يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينو .
()3

()4

تحدد النظم األساسية اختصاصات عميد شئون الطالب وواجباتو .

يكون عميد شـئون الطالب مسئوالً أمام المـدير فيما يوكل إليو من ميام من المجمس ومجمس األساتذة أو
مجمس شئون الطالب وذلك لمساعدة الطالب  ،لالستفادة القصوػ عممياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من

انتمائيم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجيا .

22ـ

( )1

أمين المكتبة

بناء عمي توصية بذلك من المدير أميناً لممكتبة .
يعين رئيس المجمس ً
يشغل أمين المكتبة منصبو لمفترة التي تحددىا الموائح .
()2
( )3

تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباتو وشروم خدمتو .

()4

21ـ

أمين الشؤون العممية

يعين رئيس المجمس بناء عمـي توصـية بـذلك مـن المـدير أحـد أعىـاء ىيئـة التـدريس بالجامعـة أمينـاً لمشـؤون
ً

( )1

العممية .

()2

22ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يكون أمين المكتبة مسئوالً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاتو واداء واجباتو.

( )1

( )2

تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين الشئون العممية وواجباتو .

()3

يشغل أمين الشؤون العممية منصبو لمفترة التي تحددىا الموائح .

عمداء انكهيات وانمدارس وانمعاهد وانمزاكز
يكـ ـ ـ ـ ــون لك ـ ـ ـ ـ ــل كميـ ـ ـ ـ ــة أو مدرسـ ـ ـ ـ ــة أو معي ـ ـ ـ ـ ــد أو مركـ ـ ـ ـ ــز عميـ ـ ـ ـ ــد أو مـ ـ ـ ـ ــدير يعينـ ـ ـ ـ ــو رئـ ـ ـ ـ ــيس المجمـ ـ ـ ـ ــس
بناء عمي توصية بذلك من المدير  ،بعد التشاور م مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو المركز ،
ً ،
ويراعي في اختياره عمو المرتبة العممية وطول الخدمة .

يشغل عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعيد أو المركـز منصـبو لمـدة أربـ سـنوات وتجـوز إعـادة تعيينـو لفتـرة
ثانية فحسب .

( )3

يكــون عميــد الكميــة أو المدرســة أو مــدير المعيــد أو المركــز مســئوالً لــدؼ المــدير فيمــا يعيــد إليــو مــن واجبــات

( )4

ـاء عمــي توصــية بــذلك مـن المــدير  ،أحــد أعىــاء ىيئــة التــدريس عميــداً لكميــة الد ارســات
يعـين رئــيس المجمــس بنـ ً
العميا " إن وجدت " ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة األستاذية .

( )5

يشــغل عميــد كميــة الد ارســات العميــا " إن وجــدت " منصــبو لمــدة أرب ـ ســنوات وتجــوز إعــادة تعيينــو لفت ـرة ثانيــة

بموجب أحكام النظم األساسية .

فحسب .

( )6
()7

يك ــون عمي ــد كمي ــة الد ارس ــات العمي ــا مس ــئوالً ل ــدؼ الم ــدير فيم ــا يعي ــد إلي ــو م ــن واجب ــات بموج ــب أحك ــام ال ــنظم
األساسية .

يجوز لممدير تعيين نائب لعميد الكمية ،التي يقتىي األمر تعيين نائب عميد ليا ،وذلك بالتشاور م العميد
المختص .
رؤصاء االقضاو أو وحدات انتدريب
ن
ـاء .عمــي توصــية بــذلك مــن العميــد المخــتص
يكــو لكــل قســم أو وحــدة تــدريب رئــيس ،يعينــو المــدير ،بنـ ً

23ـ ـ

( )1

24ـ

إنشاء مجهش األصاتذة وتشكيهه
ينشأ مجمس لألساتذة بالجامعة ويشكل عمأ الوجو اآلتي .:

 ،ويراعي في اختياره عمو المرتبة العممية .
()2

()3

يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبو لمدة ثالث سنوات  ،وتجوز إعادة تعيينو .

يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئوالً لدؼ المدير عن طريق عمــيد الكمية المعنية فيما يعيد إليو من
واجبات بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .

(أ )

المدير

(ب)

نائب المدير

(ج )

الوكيل

(ىـ)

أمين المكتبة

(د )

عمداء الكميات والمدارس وعميد شؤون الطالب

(و )

مديرو المعاىد والمراكز

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

(ح )

جمي أعىاء ىيئة التدريس ممن ىم في مرتبة األستاذية

(م )

ممثل واحد لكل من المدارس والمعــاىد والمراكز التي
ليست ليا أقسـام وذلك عن كل سبعة أعىـاء من ىيئة التدريس

(ؼ )

(ك )
(ل )

25ـ ـ ـ

( )1

عىوان اثنان يمثالن الطالب ويختارىم اتحاد الطالب

أمـ ــين الشـ ــؤون العمميـ ــة بالجامعـ ــة
ومقر اًر

نواب العمداء " إن وجدوا "

رئيساً

عىواً

عىواً

أعىاء
ً
عىواً

أعىاء
ً
أعىاء
ً

أعىاء
ً

أعىاء
ً
أعىاء
ً

عى ـ ـواً

أعىاء
ً

اختصاصات مجهش األصاتذة وصهطاته
باإلىـ ــافة إلـ ــأ أؼ اختصاصـ ــات أو سـ ــمطات أخـ ــرؼ واردة فـ ــي ىـ ــذا القـ ــانون تكـ ــون لمجمـ ــس األسـ ــاتذة

االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

تقـديم المقترحـات لممجمـس بشـأن وىـ الشــروم والـنظم لممـؤىالت العمميـة المطموبـة لقبــول
الطالب في الدراسات بالجامعة .

(ب)

التنظ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــام لبـ ـ ـ ـرامج الد ارس ـ ـ ــة بالجامع ـ ـ ــة واالمتحان ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تعق ـ ـ ــد وفق ـ ـ ــا ألحك ـ ـ ــام

(ج )

وىـ ـ خط ــط تنظ ــيم الكمي ــات والم ــدارس والمعاى ــد والم ارك ــز واألقس ــام ووح ــدات الت ــدريب

النظم األساسية .

وتعــديميا واعــادة النظــر فييــا وتحديــد المـواد التــي تخــتص بتدريســيا كــل مــن الوحــدات آنفــة
الــذكر وكــذلك رف ـ تقريــر لممجمــس عــن ىــرورة إنشــاء أؼ كميــة أو مدرســة أو معيــد أو
مركـ ــز أو قسـ ــم أو وحـ ــدة تـ ــدريب جديـ ــدة أو عـ ــن ىـ ــرورة إلغـ ــاء أؼ منيـ ــا أو دمجيـ ــا أو

تقسيميا.
(د )

م ــنح اإلج ــازات العممي ــة لألش ــخاص ال ــذين أتمـ ـوا بنج ــاح الد ارس ــات الت ــي اعتم ــدىا ف ــي
الموائح .

(ىـ)
(و )

منح الدرجات الفخريـة والجـوائز العمميـة لألشـخاص الـذين يعتبـرون جـديرون بيـا وذلـك وفقـاً
ألحكام الموائح .
منح لقب أستاذ امتياز ،

(ز )

رف تقرير لممجمس عن أؼ أمر يحيمو إليو ،

(ح )

تشجي البحوث العممية والتألي

(م )

اجازه برامج الدراسات االىافيو

والنشر وترقيتيا ،

(ؼ )

إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس عمميـة ولجـان خاصـة يفـوض ألؼ منيـا أيـا مـن
السمطات التي يكون من حقو ممارستيا باستثناء سمطة منح اإلجازات العممية ،

(ك)

رف ـ التوصــيات لممجمــس بشــأن الشــروم واألســس العمميــة المتعمقــة بتعيــين أعىــاء ىيئــة

(ل )

التدريس وترقيتيم ،

اتخــاذ إج ـراءات المحاســبة المناســبة بنــاء عمــي توصــيات المجــان التــي يشــكميا ىــد مــن

ي ــدانون ف ــي أم ــور مخم ــة بش ــرف العم ــل العمم ــي م ــن أعى ــاء ىيئ ــة الت ــدريس أو الط ــالب
بالجامعة أو ممن منحيم ىو إجازات عممية أو فخرية ،

( م)

حرمان أؼ شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوؼ عمـي االنحـراف الخمقـي أو يكـون فـي
رأيو قد سمك سموكاً فاىحاً أومخالً بالشرف من أؼ إجـازة عمميـة يكـون قـد منحيـا ىـو لـو
وحرمانو كذلك من جمي الميزات التي يتمت بيا بمقتىأ ىذه اإلجازة ،

()2

يصدر مجمس األساتذة الموائح الالزمة لمقيام بأعمالو وتنفيذ اختصاصاتو وممارسة سمطاتو الممنوحة لو

بموجب أحكام ىذا القانون ويعمل بيذه الموائح عند توقي رئيس مجمس األساتذة عمييا ما لم ينص فييا عمي
أؼ تاريخ الحق .

26ـ

اجتماعات مجمس األساتذة

يجتم مجمس األساتذة مرة واحدة عمي األقل في كل فصل دراسي في األوقات واألمكنة التي يعينيا رئيسو

()1

ويكون لو الحق في دعوتو في أؼ وقت ألؼ اجتماع طارغ .

يترأس نائب المدير اجتماعات مجمس األساتذة عند غياب المدير  ،وفي حالة غياب المدير ونائبو يختار

()2
()3

مجمس األساتذة أحد أعىائو لرئاسة االجتماع .

يجوز لمجمس األساتذة أن يدعو أؼ شخص لحىور أؼ اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق
التصويت .

27ـ

( )1

والموائح.

مجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها

يكون لكل كمية أو مدرسة أو معيـد أو مركـز مجمـس يـتم تشـكيمو وتنظـيم أعمالـو وفقـاً ألحكـام الـنظم األساسـية
()2

يختص مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو المركز إلأ جانب االختصاصات المنصوص عمييا في
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية :

(أ )

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

تقــديم التوصــيات لمجمــس األســاتذة حــول المـوائح المتعمقــة بمنــاىج الد ارســة لمحصــول عمــي

(ب)

اإلجازات العممية وغير ذلك من األمور المتعمقة بالنشام العممي ،
(ج )

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

(د )

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينيم كممتحنين وتشجي البحث العممي وترقيتو ،

(ىـ)

النظر في أؼ أمر يتعمق بالميام العممية حسبما يحيمو اليو مجمس األساتذة أو مجمس كميـة

منح الجوائز ،

الدراسات العميا ورف تقرير بشأنو ،

رف ـ جمي ـ المسـ ــائل العمميــة التــي تتعمــق بالد ارس ــات العميــا لمجمــس األســاتذة عبــر عميــد

(و )

كمية الدراسات العميا .

يجوز لمجالس الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية ال تتعارض م أؼ قواعد تكون

()3

سارية المفعول وصادرة من مجمس شئون الطالب لمراعاة النظام والسموك القويم بين الطالب في أماكن
الدراسة .

28ـ

ينشأ

()1

في

كل

مجالس األقسام ووحدات التدريب
قسم

أو وحدة التدريس وعىوية جمي
( )2

أو

وحدة

تدريب

مجمس

برئاسة

أعىاء ىيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

رئيس

القسم

تكون ميمة مجمس القسم أو وحدة التدريب باإلىافة إلأ ما يىمن في النظم األساسية والموائح تنظيم

النشام العممي واإلدارؼ بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو
المركز .

29ـ

32ـ

مجمس شئون الطالب

ينشأ مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية اختصاصاتو وواجباتو وطريقو تكوينو وتنظيم
أعمالو .

مجالس المستشفيات الجامعية

يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفأ جامعي مجمساً إلدارتو يشكل عمي الوجو الذؼ تحدده
ً
النظم األساسية .

 31ـ

32ـ

دار النشر الجامعي

تكون لمجامعة دار لمنشـر تحدد النظم األساسية أغراىيا وطريقـة أدائيا .

المؤسسات الجامعية األخرى

تكون لمجامعة مؤسسات جامعية أخرؼ تحدد النظم األساسية أغراىيا وطريقة أدائيا.

انفصم انزابع
األحكبم الوبلية والوراجعة

33ـ

()1

تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتيا ومواردىا الذاتية ومما تخصصو ليا الدولة من إعتمادات

()2

تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان التي يعتمدىا

ومما يقبمو المجمس من ىبات ومنح واعانات وأوقاف ووصايا .
المجمس .

()3

()4

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراىيا وفقاً ألحكام الموائح المالية .

يراج سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصوميا في اليوم األخير من أيام السنة
المالية بواسطة المراج العام ويقدم المدير تقرير المراج العام عنيما إلأ المجمس .

انفصم انخامش
أحكاو ختامية

34ـ

 35ـ

تعيين العاممين

تحدد النظم األساسية التي يصدرىا المجمس طريقة تعيين جمي العاممين بالجامعة .
حق االستئناف

يكفل ألؼ شخص يىار من أؼ إجراء اتخذ بموجب أحكام ىذا القانون حق االستئناف لمجية التي تحددىا النظم
األساسية .

مال المعاش

يجوز أن ينص في النظم األساسية عمي مساىمة الجامعة في أؼ مال لممعاش أو أؼ مشروع آخر لفائدة العاممين

36ـ

بالجامعة .

37ـ

أحكام انتقالية

يظل سـارؼ المفعول كل عقد أو إتفــاق أو التـزام أبرمتـو الجامعـة قبـل بـدء العمـل بيـذا القـانون ويعتبـر كمـا لـو

( )1

أبرمتو الجامعة وفقا ألحكام ىذا القانون .

()2
()3

م عدم االخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول لمجامعة جمي األموال الممموكة ليا أو التي آلت إلييا
بمقتىأ أحكام القانون .

يستمر العاممون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور ىذا القانون في الخدمة بذات شروم خدمتيم
السابقة .

 38ـ ـ

إثبات صحة النظم األساسية والموائح

يج ــوز إثب ــات ص ــحة أؼ نظ ــام أساس ــي أو الئح ــة ل ــدػ أؼ محكم ــة بـ ـ براز .نس ــخة م ــن أؼ منيم ــا موقـ ـ عميي ــا
بشيادة رئيس المجمس أو المدير أو الوكيل

