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( ) 5991/8/51
انفصم األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .

1ـ

يسمى هذا القانون " قانون جامعة دنقال لسنة . " 1995
سـريان قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى .

2ـ

3ـ

يسرػ قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة  ، 1990عمى جامعة دنقال وتسود أحكامه عند

التعارض عمى أحكام هذا القانون .

تفسير .

فى هذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" إتحاد الطالب "

يقصد به إتحاد طالب الجامعة ،

" أمين الشئون العممية "

يقصد به أمين الشئون العممية المعـين بمقتىـى أحكـام
المادة ، 21

" أمــين المكتبــة "

يقصــد بــه الموظــئ المســئول لــدػ المــدير عــن مكتبــة

الجامعة ،

" الجامعة "

يقصد بها جامعة دنقال ،

" جامعــة وادػ النيــل "

يقصــد بهــا جامعــة وادػ النيــل المنشــحة بموجــب أحكــام

قانون جامعة وادػ النيل لسـنة  1990الممغـى بموجـب
أحكام قانون جامعة وادػ النيل لسنة ، 1995

" الخـ ـري "

يقص ــد ب ــه أػ ش ــخص منح ــه مجم ــس األس ــاتذة إج ــازة
عممية ،

" رئيس المجمس "

يقصد به رئيس مجمـس الجامعـة المعـين بموجـب أحكـام

" الراعى "

يقصد به راعى الجامعـة المنصـوص عميـه فـى المـادة 7

المادة ، )1( 12

( ، )1
" الطالـ ـ ــب "

يقصـ ـ ــد بـ ـ ــه أػ شـ ـ ــخص مسـ ـ ــجل بالجامعـ ـ ــة بقصـ ـ ــد
الحصـ ـ ــول عمـ ـ ــى أػ إجـ ـ ــازة عمميـ ـ ــة يمنحهـ ـ ــا مجمـ ـ ــس

" العــاممون "

األساتذة ،

يقصــد بهــم أعىــاء هيئــة التــدريس ومســاعدوهم وجميـ
موظفى الجامعة وعمالها ،

" عميد شئون الطالب "

يقصد به عميد شـئون طـالب الجامعـة المعـين بموجـب

" القســم أو وحــدة التــدريب"

يقصــد بــه أػ وحــدة لمتــدريس أو البحــث أو التــدريب ،

أحكام المادة ، )1(19

وأػ وحــدة أخــرػ يعتمــدها المجمــس بنــاء عمــى توصــية

بــ ــذلك مـ ـ ــن مجمــ ــس األسـ ـ ــاتذة وفق ـ ــا لمـ ـ ــنظم األساسـ ـ ــية
" الكميـ ــة "

باعتبارها كيانا قائما بذاته ،

يقصـ ــد بهـ ــا أػ وحـ ــدة عمميـ ــة ينشـ ــئها المجمـ ــس وفقـ ــا

ألحكـ ــام هـ ــذا القـ ــانون  ،وتىـ ــم عـ ــددا مـ ــن األقسـ ــام أو
وح ــدات الت ــدريس أو البح ــث أو الت ــدريب وتش ــمل كمي ــة
الد ارسـ ــات العميـ ــا والكميـ ــات المنتسـ ــبة لمجامعـ ــة حسـ ــبما

يح ــدد المجم ــس بن ــاء عم ــى توص ــية ب ــذلك م ــن مجم ــس
األساتذة ،
" المجن ــة "
" المـ ـوائح "

يقص ــد به ــا لجن ــة الش ــئون التنفيذي ــة والمالي ــة المنش ــحة

بموجب أحكام المادة ، 13

يقص ــد به ــا المـ ـوائح الت ــى يص ــدرها المجم ــس ومجمـــس

األساتذة وفقا ألحكام هذا القانون ،

يقص ــد ب ــه مجم ــس الجامع ــة المنش ــح بمقتى ــى أحك ــام

" المجم ــس "

المادة ، )1( 8
" مجم ــس األس ــاتذة "

يقص ــد ب ــه مجم ــس أس ــاتذة الجامع ــة المنش ــح بمقتى ــى

" المجم ــس الق ــومى "

يقص ــد ب ــه المجم ــس الق ــومى لمتعم ــيم الع ــالى والبح ــث

أحكام المادة ، 24
العممى ،

يقصــد بهــا أػ وحــدة عمميــة مســتقمة ينشــئها المجم ــس

" المدرســة "

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقا ألحكام هذا القانون
،

يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتىى أحكام المادة

" المدير "
" مساعدو التدريس "
" المستش ــفى الج ــامعى "

، 15

يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
يقص ــد بـــه المستشـ ــفى ال ــذػ يعتم ــد المجم ــس وفقـ ــا

ألحكام المادة ، 30
" المعهــد أو المركــز "

يقصــد بــه أػ وحــدة عمميــة مســتقمة أو تابعــة لكميــة ،
ينش ــئها المجم ــس لمت ــدريس أو البح ــث أو الت ــدريب وفق ــا

ألحكام هذا القانون ،
" العميد "

يقصد به العميد المعين بمقتىى أحكام المادة ، 22

" نائب المدير "

يقصد به نائب مـدير الجامعـة المعـين بمقتىـى أحكـام
المادة ، )1( 17

" النظم األساسية "

يقصد بها النظم األساسية التـى يصـدرها المجمـس وفقـا

" هيئ ــة الت ــدريس "

يقص ــد به ــا األس ــاتذة  ،األس ــاتذة المش ــاركون األس ــاتذة

" الوزير "

" الوكيل "

ألحكام هذا القانون ،

المساعدون  ،المحاىرون وأمين المكتبة ومساعدو ،
يقصد به وزير التعميم العالى والبحث العممى ،

يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتىـى أحكـام المـادة

. )1(18

انفصم انثانى
انجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.
4ـ

( )1

تنشح بالوالية الشمالية جامعة تسمى " جامعة دنقال " وتكون هيئـة عمميـة ذات شخصـية إعتباريـة
.

()2
()3
()4

5ـ

يكون مقر الجامعة بمدينة دنقال .

تتكون الجامعة من المجمس والعاممين والطالب والخريجين.

يكون لمجامعة شعار يعتمد المجمس .

أغراض الجامعة.

تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة لمدولة والبرام

التى يىعهاالمجمس القومى عمى تحصيل

العمم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشر وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردها ونهىتها فكريا وعمميا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم  ،تعمل الجامعة عمى تحقيق
األغراض اآلتية  ،وهى :
( أ)

تحكيد هوية األمة وتحصيمها من خالل المناه التى تقرها الجامعة وتطبقها
،

(ب)

إجراء البحوث العممية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتم المختمفة
والمتجددة فى سبيل خدمته واإلرتقاء به ،

(ج )

اإلهتمام بعموم البيئة الصحراوية والطب واألرض والصناعة فى إطار

(د )

خاصة  ،وتحهيل

اإلهتمام بتنمية السودان عامة ،

اإلهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة الوالية الشمالية

الكادر القادر عمى ترقيتها وحل قىايا الوالية المتعمقة بالبيئة ،
(هـ)

التفاعل م المواطن فى الريئ بتفهم مشاكمه  ،واإلعتراف بمعرفته وخبرته ،

(و )

إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتم السودانى  ،بالتعاون م الجامعات

(ز )

اإلهتمام بقىايا التنمية البشرية  ،والفكر والقيم الدينية ،

(ح )

والعمل معه عمى تطويرها وفق حاجته وقيمه ،

ومؤسسات التعميم العالى والبحث العممى األخرػ بالبالد ،
إعداد الطالب ومنحهم إجازاتهم العممية .

حرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز.
6ـ

( )1
()2

7ـ

( )1

()2

يتمت أعىاء هيئـة التـدريس ومسـاعدوهم والطـالب بالجامعـة بحريـة الفكـر والبحـث العممـى فـى
إطار القانون والدستور .

ال يجوز حرمان أػ سودانى من اإلنتماء لمجامعة كطالب أو شغل وظيفة بها عمى أساس

العقيدة أو العرق أو الجنس.

راعى الجامعة .

رئيس الجمهورية هو راعى الجامعة .

()2

لراعى الجامعة الحق فى أن يطمب موافاته بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة ،

ويجب عمى إدارة الجامعة تقديم تمك المعمومات )3(.

()3

يترأس راعى الجامعة احتفاالتها  ،إن كان حاى ار .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
8ـ

( )1

إنشـاء المجمس وتشكيمه.

ينشح مجمس يسمى  " ،مجمس الجامعة " ويشكل عمى الوجه اآلتى :
( أ)

رئيس المجمس ،

(ب)

األعىاء بحكم مناصبهم  ،وهم :

(أوال)

المدير ،

(ثانيا)

نائب المدير ،

(ثالثا)

الوكيل ويكون مقر ار لممجمس ،

(رابعا) عميد شئون الطالب ،

(خامسا) أمين الشئون العممية ،
(سادسا) أمين المكتبة ،

أعىاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة  ،وهم :

(ج )
(أوال)

ثالثة من العاممين اثنان منهم من غير أعىاء هيئة التدريس )4( ،

(ثانيا)

عىوان يختارهما إتحاد الطالب أحدهما رئيس اإلتحاد ،

(ثالث ــا)

ثماني ــة أعى ــاء يخت ــارهم مجم ــس األس ــاتذة ،ثالث ــة م ــنهم م ــن عم ــداء

الكميات ،
(د )
واحد

أعىاء من خارج الجامعة :
وعشرون

عىوا

،

من

ذوػ

اإلختصاص

والكفاءة واإلهتمام بالتعميم العالى والقىايا الوطنية  ،يعينهم الراعى
بناء عمى توصية بذلك من الوزير .

9ـ

()2

تكون مدة المجمس أرب سنوات من تاريخ تشكيمه .

()3

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

يسعى المجمس لتحقيق أغراض الجامعة  ،الواردة فى هذا القانون  ،وقانون تنظيم التعميم العالى والبحث
العممى لسنة  ، 1990ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق فى القيام بجمي األعمال الالزمة

لتحقيق أغراىها فى إطار السياسة القومية لمتعميم العالى والبحث العممى  ،وم عدم اإلخالل بعموم

ما تقدم تكون له اإلختصاصات والسمطات اآلتية  ،وهى :
( أ)

وى السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها

عمميا وتربويا واداريا وماليا وتحديث طرق عممها وأساليبه ،

(ب)

مناقشة مقترحات الموازنة السنوية لمجامعة  ،التى ترفعها له المجنة
واجازتها ويقوم برفعها لممجمس القومى  ،ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق

(ج )

بها بما فى ذلك التقرير الختامى واعداد الحساب الختامى ونشر ،

وى خطة التنمية لمجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها

لممجمس القومى ،
(د )

إنشاء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام والمستشفيات

الجامعية وأػ مؤسسات إستثمارية أخرػ والغائها وتحديد أماكنها داخل

الجامعة أو فى أػ مكان آخر بالقطر أو رف توصية لمجهة المختصة

لتحويمها ألػ جامعة أخرػ وقبول إنتساب الكميات والمعاهد ومنح
أعىائها حق التمت بحػ من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء عمى توصية
(هـ)

من مجمس األساتذة ،

التوصية لدػ المجمس القومى بشحن وى

الشروط والنظم لممؤهالت

العممية المطموبة لقبول الطالب لمدراسات بالجامعة ،
(و )

تحديد أعداد الطالب وتخصصاتهم الدراسية م توفير اإلمكانات الالزمة
لذلك فى إطار السياسات التى يقررها المجمس القومى ،

(ز )

وى سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقا لممعايير التى يقررها

(ح )

إنشاء الوظائئ التى يعين فيها العاممون أو إلغاء تمك الوظائئ وفقا

المجمس القومى ،

لمهيكل الوظيفى وتطبيق شروط الخدمة التى يقترحها المجمس القومى
ويجيزها الراعى بقرار منه بعد توصية وزير المالية واالقتصاد الوطنى

ووزير العمل والمجمس األعمى لألجور  ،واقتراح شروط الترقى واجراءات
المحاسبة ورفعها لممجمس القومى إلجازتها )5(،
(ط )

إجازة التقرير السنوػ الذػ يقدمه المدير عن األداء العممى واإلدارػ

والمالى لمجامعة ونشر ،
(ػ )

التممك باسم الجامعة ألػ أموال منقولة أو عقارات والمحافظة

عميها والتصرف فيها بحػ كيفية قانونية م مراعاة حق المجمس القومى
فى إصدار أػ توجيهات فى هذا الشحن ،

(ك)

تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة فى شركات أو

شراكات أو أػ مشروعات أخرػ والتصرف فى عائدها م مراعاة حق
المجمس القومى فى إصدار أػ توجيهات فى هذا الشحن ،

(ل)

تنظيم حسابات الجامعة والتحكد من وجود دفاتر صحيحة لتمك الحسابات
تقيد فيها كل األموال التى تتسممها الجامعة واألموال التى تصرفها
وأصولها وخصومها لكى تعطى هذ الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها

المالية وتوىح معامالتها وفقا لما يحدد هذا القانون والنظم األساسية
والموائح ،

قبول التبرعات والهبات واألوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه

(م )

إستغاللها عمى أال يتعارض ذلك م أغراض الجامعة وأن تراعى شروط
(ن)

الواهب ،

إقتراض ما تدعو الحاجة إلقتراىه من المبالغ من وقت آلخر لمقيام

بحعماله وبىمان أػ منقوالت أو عقارات تممكها الجامعة ،

منح الجوائز غير العممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك

(س)
(ع )

وفقا لموائح ،

إصدار النظم األساسية والموائح الالزمة لمقيام بحعماله  ،وتنفيذ

إختصاصاته وممارسة سمطاته وفقا ألحكام هذا القانون  ،ويعمل بتمك
النظم والموائح من تاريخ توقي رئيس المجمس عميها ما لم ينص فيها عمى

(ف)

تاريخ آخر ،

تفويض أػ من سمطاته  ،عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء  ،واصدار النظم

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

10ـ

 11ـ

تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى رأػ ذلك ىروريا .

مسئولية المجمس .

يكون المجمس مسئوال لدػ الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .

( )1

إجتماعات المجمس .

يجتمـ المجمــس إلنجــاز أعمالــه مـرتين فــى الســنة عمــى األقــل وذلــك فــى الوقــت والمكــان المــذين
يعينهمــا رئــيس المجمــس فــى كــل حالــة بعــد إستشــارة مــدير الجامعــة وعمــى رئــيس المجمــس أن

يــدعو إلجتمــاع فــوق العــادة متــى مــا وصــمه طمــب مكتــوب مــن المــدير أو مــن أغمبيــة أعىــاء
()2

المجمس .

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع المجمس بحىور أكثر من نصئ األعىاء  ،ويكون هذا

النصاب صحيحا ولو لم يعين بعض األعىاء  ،وذلك لحين تعيينهم  ،وتتخذ الق اررات وفقا
لهذا النصاب .
()3

12ـ ()1
()2

يجوز لممجمس أن يدعو أػ شخص ألػ من جمساته أو جمسات أػ لجنة من لجانه دون أن

يكون لذلك الشخص حق التصويت .

رئيس المجمس .

يكون لممجمس رئيس يعينه الراعى بناء عمى توصية الوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطنى
()6

ووزير العمل والمجمس األعمى لألجور.

تكون لرئيس المجمس اإلختصاصات اآلتية  ،وهى :

()3

( أ)

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

(ب)

المساعدة فى كل ما من شحنه تقوية الصمة بين المجمس والمؤسسات

(ج )

رئاسة المجنة .

والهيئات األخرػ  ،لتحقيق أغراض الجامعة ،

فى حالة غياب رئيس المجمس عن أػ إجتماع ينتخب المجمس أحد أعىائه من خارج
الجامعة  ،لرئاسة ذلك اإلجتماع .

13ـ

إنشاء المجنة وتشكيمها .

تنشح لجنة لمشئون التنفيذية والمالية  ،وتشكل عمى الوجه اآلتى :
( أ)

(ب)

المدير

(ج )

نائب المدير

عىوا

(د )

الوكيل

عىوا ومقر ار

(هـ)
(و )

(ز )

14ـ

رئيس المجمس

رئيسا

المراقب المالى لمجامعة

نائبا لمرئيس

عىوا

أربعة أعىاء يختارهم المجمس  ،من بين أعىائه من داخل الجامعة ،
خمسة أعىاء يختارهم المجمس من بين أعىائه من خارج الجامعة .

إختصاصات المجنة وسمطاتها .

تكون لمجنة الى جانب السمطات المخولة لها بموجب النظم األساسية اإلختصاصات والسمطات اآلتية ،
وهى :
( أ)

إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنويا وتقديمها الى المجمس  ،عمى أن

تكون مشتممة عمى تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبمة
وتقديرات المصروفات واعداد حساب ختامى لمسنة السابقة بما فى ذلك
المصروفات المخصومة عمى اإلحتياطى واعداد أػ تقديرات إىافية

(ب)

وتقديمها لممجمس ،

دعوة أػ شخص ألػ من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق

التصويت .

15ـ

المدير .

يكون لمجامعة مدير يعينه الراعى من ذوػ األهمية العممية العالية  ،بناء عمى توصية بهذا من الوزير ،
لفترة أرب سنوات وفقا لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء عمى توصية وزير المالية واالقتصاد
الوطنى ووزير العمل والمجمس األعمى لألجور)7(.
إختصاصات المدير وسمطاته .

16ـ المديرهو المسئول العممى والمالى والتنفيذػ األول عن أداء الجامعة ،والعمل عمى تحقيق أغراىها ويمتزم
فى ذلك بالنظم والموائح السارية وسياسات المجمس ويكون مسئوال لمراعى من طريق الوزير  ،وم عدم

اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات والسمطات اآلتية وهى :
( أ)

()8

العمل عمى ترشيد األداء العممى والتربوػ واإلدارػ والمالى

بالجامعة  ،وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى
تكفل اإلستغالل األمثل إلمكاناتها وفقا لمسياسة التى يحددها المجمس ،
الحفاظ عمى النظام بالجامعة ،

(ب)

(ج )

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعىاء هيئة

(د )

تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات األخرػ ،

(هـ)

التدريس وترقيتهم وأػ لجان أخرػ وفقا لمنظم األساسية ،

تقديم تقرير سنوػ شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممى واإلدارػ

والمالى ونشر التقرير بعد موافقة المجمس عميه ،

التقدم لممجمس بطمب إلستصدار النظم األساسية كما يجوز لممدير أن

(و )

يطمب من مجمس األساتذة إستصدار الموائح إذا إستمزم األمر ذلك .
نائب المدير .
17ـ

( )1

يكون لمجامعة نائب لممـدير يعينـه ال ارعـى مـن ذوػ األهميـة العمميـة العاليـة بنـاء عمـى توصـية
بهــذا مــن الــوزير بعــد التشــاور م ـ المــدير وذلــك لفت ـرة أرب ـ ســنوات وفقــا لشــروط الخدمــة التــى
يحــددها ال ارعــى بنــاء عمــى توصــية وزيــر الماليــة واالقتصــاد الــوطنى ووزيــر العمــل والمجمــس

()2

األعمى لألجور)9(.

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات واإلختصاصات التى

تحددها النظم األساسية .
()3

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

18ـ

( )1
()2
()3
()4

يعين رئيس المجمس بناء عمى توصية بهذا من المدير ،أحد أعىاء هيئة التدريس أو كبـار
اإلداريين وكيال لمجامعة وذلك وفقا ألحكام الموائح .

يشغل الوكيل منصبه لمدة أرب سنوات وتجو ازعادة تعيينه.

يكون الوكيل مسئوال لدػ المديرعن األداء اإلدارػ والمالى لمجامعة وفقا ألحكام النظم

األساسية والموائح .

يحتفع الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجمي ممتمكات الجامعة .

عميد شئون الطالب .
19ـ

( )1
()2
()3
()4

يعين رئيس المجمـس بنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن المـدير أحـد أعىـاء هيئـة التـدريس بالجامعـة
عميدا لشئون الطالب .

يشغل عميد شئون الطالب منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

تحدد النظم األساسية إختصاصات 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 القصوػ عمميا وتربويا

وثقافيا واجتماعيا من إنتمائهم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجها .

20ـ

( )1

أمين المكتبة .

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

()2

يشغل أمين المكتبة منصبه لمفترة التى تحددها الموائح .

()4

يكون أمين المكتبة مسئوال أمام المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .

()3

تحدد النظم األساسية والموائح إختصاصات أمين المكتبة وواجباته )10(.

أمين الشئون العممية .
21ـ

( )1
()2
()3

يعين رئيس المجمـس بنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن المـدير أحـد أعىـاء هيئـة التـدريس بالجامعـة
أمينا لمشئون العممية .

تحدد النظم األساسية والموائح إختصاصات أمين الشئون العممية وواجباته .

يشغل أمين الشئون العممية منصبه لمفترة التى تحددها الموائح .
عمـداء الكمـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .

 22ـ

( )1

يكــون لكــل كميــة أو مدرســة أو معهــد أو مركــز عميــد أو مــدير يعينــه رئــيس المجمــس بنــاء عمــى
توصــية ب ــذلك مــن الم ــدير بعدالتشــاور مــ مجم ــس الكميــة أو المدرســة أو المعه ــد أو المركــز

()2

ويراعى فى إختيار عمو المرتبة العممية وطول الخدمة

يشغل عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز

إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
()3

يكون عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئوال لدػ المدير فيما يعهد إليه

من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية .
()4

يعين رئيس المجمس بناء عمى توصية بذلك من المدير أحد أعىاء هيئة التدريس عميدا

لكمية الدراسات العميا " إن وجدت " ويراعى فى إختيار أن يكون فى مرتبة األستاذية.

()5

يشغل عميد كمية الدراسات العميا " إن وجدت " منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينه
لفترة ثانية فحسب ،

()6

يكون عميد كمية الدراسات العميا مسئوال لدػ المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب

()7

يجوز لممدير تعيين نائب لعميد الكمية التى يقتىى األمر تعيين نائب عميد لها وذلك

أحكام النظم األساسية .

بالتشاور م العميد المختص .
رؤساء األقسام أو وحدات التدريب .
23ـ

( )1
()2
()3

يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناء عمى توصية بذلك من العميد المختص
ويراعى فى إختيار عمو المرتبة العممية .

يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثالث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئوال لدػ المدير من طريق عميد الكمية المعنية فيما
يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .
إنشـاء مجمس األساتذة وتشكيمه.

24ـ

ينشح مجمس لألساتذة بالجامعة ويشكل عمى الوجه اآلتى :
( أ)

المدير

(ب)

نائب المدير

عىوا

(ج )

الوكيل

عىوا

(د )

(هـ)

رئيسا

عمداء الكميات والمدارس وعميد شئون الطالب

أمين المكتبة

أعىاء

عىوا

(و )

مديرو المعاهد والمراكز

أعىاء

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

أعىاء

(ح )

جمي أعىاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة األستاذية

(ط )

أعىاء

ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التى ليست لها أقسام

وذلك

عن

كل

سبعة

أعىاء

من

هيئة

التدريس

بها

عىوا
عىوان اثنان يمثالن الطالب ويختارهما إتحاد الطالب

(ػ)
(ك

)

(ل)

نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ

ومقر ار

أمين

الشئون

العممية

إختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته.

بالجامعة
أعىاء

عىوا

 25ـ ـ

( )1

باإلى ــافة ال ــى أػ إختصاص ــات أو س ــمطات أخ ــرػ واردة ف ــى ه ــذا الق ــانون ،تك ــون لمجم ــس
األساتذة اإلختصـاصـات والسمطات اآلتية  ،وهى :
( أ)

تقديم المقترحات لممجمس بشحن وى الشروط والنظم لممؤهالت العممية

(ب)

التى

المطموبة لقبول الطالب فى الدراسات بالجامعة ،
التنظيم

العام

لبرام

الدراسة

بالجامعة

واإلمتحانات

تعقد وفقا ألحكام النظم األساسية ،
(ج )

وى

خطط تنظيم الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام

ووحدات التدريب وتعديمها واعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص
بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رف تقرير لممجمس عن
ىرورة إنشاء أػ كمية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة

(د )

تدريب جديدة أو عن ىرورة إلغاء أػ منها أو دمجها أو تقسيمها ،

منح اإلجازات العممية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى

إعتمدها فى الموائح ،

(هـ)

منح الدرجات الفخرية والجوائزالعممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بها
وذلك وفقا ألحكام الموائح ،

(و )

منح لقب أستاذ إمتياز ،

(ز )

رف تقرير لممجمس عن أػ أمر يحيمه إليه ،

(ح )

تشجي البحوث العممية والتحليئ والنشر وترقيتها،

(ط )

إجازة برام الدراسات اإلىافية ،

(ػ)

إنشاء وتكوين ما ي ار مناسبا من مجالس عمميه ولجان خاصة يفوض

ألػ منها أيا من السمطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سمطة
منح اإلجازات العممية ،

(ك)

رف التوصيات لممجمس بشحن الشروط واألسس العممية المتعمقة بتعيين
أعىاء هيئة التدريس وترقيتهم ،

(ل)

إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناء عمى توصيات المجان التى

يشكمها ىد من يدانون فى أمور مخمة بشرف العمل العممى من أعىاء
هيئة التدريس أو الطالب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات عممية أو
فخرية ،

(م )

حرمان أػ شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوػ عمى اإلنحراف

الخمقى أو يكون فى رأيه قد سمك سموكا فاىحا أو مخال بالشرف من أػ

إجازة عممية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جمي الميزات
التى يتمت بها بمقتىى هذ اإلجازة .
()2

يصدر مجمس األساتذة الموائح الالزمة لمقيام بحعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سمطاته

الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذ الموائح عند توقي رئيس مجمس األساتذة
عميها ما لم ينص فيها عمى أػ تاريخ الحق .

إجتماعات مجمس األساتذة .
26ـ

( )1
()2
()3

يجتم مجمس األساتذة مرة واحدة عمى األقل فى كل فصل دراسى فـى األوقـات واألمـاكن التـى
يعينها رئيسه ويكون له الحق فى دعوته فى أػ وقت ألػ إجتماع طارغ .

يترأس نائب المدير إجتماعات مجمس األساتذة عند غياب المدير وفى حالة غياب المدير
ونائبه يختار مجمس األساتذة أحد أعىائه لرئاسة اإلجتماع .

يجوز لمجمس األساتذة أن يدعو أػ شخص لحىور أػ إجتماع دون أن يكون لذلك

الشخص حق التصويت .
مجالـس الكمـيات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.
 27ـ

( )1

يكــون لكــل كميــة أو مدرســة أو معهــد أو مركــز مجمــس يــتم تشــكيمه وتنظــيم أعمالــه وفقــا ألحكــام
النظم األساسية والموائح.

()2

يختص مجمس الكمية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب اإلختصاصات

المنصوص عميها فى النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية  ،وهى :
( أ)

إعداد الخطط والبرام المتعمقة بتنفيذ مناه الدراسة واإلمتحانات وتنسيق
ذلك بين األقسام المختمفة ورف التوصيات لمجمس األساتذة ،

(ب)

تقديم التوصيات لمجمس األساتذة حول الموائح المتعمقة بمناه الدراسة
لمحصول عمى اإلجازات العممية وغير ذلك من األمور المتعمقة بالنشاط

العممى ،
(ج )

رف التوصيات لمجمس األساتذة لمنح اإلجازات العممية ( غير الدرجات
الفخرية ) وكذلك منح الجوائز ،

(د )
(هـ)

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجي

البحث العممى وترقيته ،

النظر فى أػ أمر يتعمق بالمهام العممية حسبما يحيمه إليه مجمس األساتذة
أومجمس كمية الدراسات العميا ورف تقرير بشحنه ،

(و )
()3

رف جمي المسائل العممية التى تتعمق بالدراسات العميا لمجمس األساتذة
عبر عميد كمية الدراسات العميا .

يجوز لمجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية ال تتعارض م

أػ قواعد تكون سارية المفعول وصادرة من مجمس الطالب لمراعاة النظام والسموك القويم بين
الطالب فى أماكن الدراسة .
مجالس األقسـام ووحدات التدريب.

28ـ ـ

( )1

ينشــح فــى كــل قســم أو وحــدة تــدريب مجمــس برئاســة رئــيس القس ــم أو وحــدة التــدريب وعىــوية
جمي

()2

أعىـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

تكون مهمة مجمس القسم أو وحدة التدريب باإلىافة الى ما يىمن فى النظم األساسية

والموائح تنظيم النشاط العممى واإلدارػ بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف
مجمس الكمية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجمس شئون الطالب .

29ـ

ينشح مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه
وتنظيم أعماله .

مجالس المستشفيات الجامعية .
30ـ

يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعى مجمسا إلدارتها يشكل عمى الوجه
الذػ تحدد النظم األساسية .

31ـ

32ـ

دار النشر الجامعى.

تكون لمجامعة دار لمنشر تحدد النظم األساسية أغراىها وطريقة أدائها .
مجالس المؤسسات الجامعية األخرى .

تكون لمجامعة مؤسسات جامعية أخرػ تحدد النظم األساسية أغراىها وطريقة أدائها .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
األحكام المالية والمراجعة .
33ـ

( )1

تتكون موارد الجامعـة الماليـة مـن إسـتثماراتها ومواردهـا الذاتيـة وممـا تخصصـه لهـا الدولـة مـن
إعتمادات ومما 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 أغراىها وفقا ألحكام الموائح المالية .

يراج سنويا بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها فى اليوم األخير
من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة
القومى عنهما الى المجمس )11(.

انفصم انخامس
أحكام ختامية
تعيين العاممين .
تحدد النظم األساسية التى يصدرها المجمس طريقة تعيين جمي العاممين بالجامعة وفقا لقوانين

34ـ

ولوائح الخدمة العامة )12(.

حق اإلستئناف .
35ـ

يكفل ألػ شخص يىار من أػ إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق اإلستئناف لمجهة التى
تحددها النظم األساسية .
مال المعاش .

36ـ

يجوز أن ينص فى النظم األساسية عمى مساهمة الجامعة فى أػ مال لممعاش أو مشروع آخر لفائدة
العاممين بالجامعة .
أحكام إنتقالية .

37ـ

( )1
()2

يظل سارػ المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته جامعـة وادػ النيـل قبـل بـدء العمـل
بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقا ألحكام هذا القانون .

م عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول لمجامعة الكميات التى كانت تتب لجامعة

وادػ النيل والتى تق جغرافيا فى الوالية الشمالية وجمي األموال الممموكة لها أو التى آلت
إليها أو أػ ممتمكات أو أموال أخرػ حسبما يقرر الوزير .

()3

يستمر العاممون الذين كانوا فى خدمة جامعة وادػ النيل قبل صدور هذا القانون فى الخدمة

بذات شروط خدمتهم السابقة .

إثبات صحة النظم األساسية والموائح.
38ـ

)(1
)(2

يجوز إثبات صحة أػ نظام أساسى أو الئحة لدػ أػ محكمة بابراز نسخة من أػ منهما موق عميها
بشهادة رئيس المجمس أو المدير أو الوكيل .
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