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أحكام تمهيدية

اسم القانون .

2ـ

3ـ

سـريان قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممى

يســرق قــانون تنظــيم التعمــيم العــالي والبحــث العممــي لســنة  ، 1991عمــي قــانون جامعــة القـرآن الكـريم وتأصــيل العمــوم
بوالية الجزيرة وتسود أحكامه عند التعارض عمي أحكام هذا القانون .

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
" الجامعــة "

تفسير
يقصــد بهــا جامعــة الق ـرآن الك ـريم وتأصــيل العمــوم بواليــة الجزي ـرة
المنشأة وفق أحكام المادة ، 4

" إتحاد الطالب "

" أمــين الشــئون العمميــة "
" أمــين المكتبــة "

يقصد به إتحاد طالب الجامعة ،

يقصــد بــه أمــين الشــئون العمميــة المعــين بمقتا ـ أحكــام المــادة

، )1(21

يقصــد بــه الموظ ـ

المســئول لــدق المــدير عــن مكتبــه الجامعــة

المعين بموجب أحكام المادة ، )1(21
" الخريج "

يقصد به أق شخص منحه مجمس األساتذة إجازة عممية ،

" الراعي "

يقصد به راعي الجامعة المنصوص عميه في المادة ، )1(7

" رئــيس المجمــس "

يقصــد بــه رئــيس مجمــس الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة

، )1(12
" الطالب "
" الع ــاممون "

يقصد به أق شـخص مسـجل بالجامعـة بقصـد الحصـول عمـي أق
إجازة عممية يمنحها مجمس األساتذة ،

يقص ــد به ــم أعا ــاء هيئ ــة الت ــدريس ومس ــاعدوهم وجميـ ـ م ــوظفي

الجامعة وعمالها ،
" العميد "

"عميد شئون"
" القســم أو وحــدة التــدريب "

" الكمي ـ ــة "

يقصد به العميد المعين بمقتا أحكام المادة ،22

يقصـد بـه عميـد شـؤون طـالب الجامعـة المعـين الطـالب " بموجـب
أحكام المادة ، )1( 19

يقصــد بــه أق وحــدة لمتــدريس أو البحــث أو التــدريب أو أق وحــدة

أخرى يعتمدها المجمس بناء عمي توصية بذلك من مجمس األساتذة
وفقا لمنظم األساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،

يقص ـ ــد به ـ ــا أق وح ـ ــدة عممي ـ ــة ينشــ ــئها المجم ـ ــس وفق ـ ــا الحكــ ــام

ه ــذا الق ــانون  ،وتا ــم ع ــددا م ــن األقس ــام او وح ــدات الت ــدريس أو
البحث أو التدريب
وتشمل كمية الدراسات العميا والكميات المنتسبة

لمجامع ــة حس ــبما يح ــددم المجم ــس بن ــاء عم ــي توص ــية ب ــذلك م ــن
مجمس األساتذة ،
" المجنــة "

يقصــد بهــا لجنــة الشــؤون التنفيذيــة والماليــة المنشــأة بموجــب أحكــام

" الم ـوائح "

يقصــد بهــا الم ـوائح التــي يصــدرها المجمــس ومجمــس األســاتذة وفق ـاً
ألحكام هذا القانون ،

" المجمس "

يقصـد به مجمس الجامعـة المنشأ بمقتا أحكام المادة ، )1( 8

المادة ، 13

يقصد به مجمس أساتذة الجامعة المنشـأ بمقتاـ أحكـام المـادة 24

" مجمس األساتذة "
،
"المجمس القومي"

يقصد به المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي ،

" المدرس ــة "

يقص ــد به ــا أق وح ــدة عممي ــة مس ــتقمة ينش ــئها المجم ــس لمت ــدريس أو

البحث أو التدريب وفقاً ألحكام هذا القانون ،

يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتا أحكام المادة ، 15

" المـدير"

يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،

"مساعدو التدريس"
"المستشــفي الجــامعي"

يقصــد بــه المستشــفي الــذق يعتمــدم المجمــس وفقــا ألحكــام المــادة
، 31

" المعهــد أوالمركــز "

يقصــد بــه أق وحــدة عمميــة مســتقمة أو تابعــة لكميــة ينشئهــا المجمــس

"نائــب المــدير"

يقصــد بــه نائــب مــدير الجامعــة المعــين بمقتا ـ أحكــام المــادة 17

"النظم األساسية"
"هيئة التدريس "

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً ألحكام هذا القانون ،
( ، )1

يقصـد بهـا الـنظم األساسـية التـي يصـدرها المجمـس وفقـاً ألحكـام هـذا
القانون ،
يقصد بها األساتذة المشاركون  ،واألساتذة المساعدون والمحااـرون

وأمين المكتبة ومساعدوم ،
" الوزير "

" الوكيل "

يقصد به وزير التعميم العالي والبحث العممي ،

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

انفصم انثاني
انجامعـة
4ـ

( )1

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها

الجامعة هيئة عممية ذات شخصية اعتبارية .

( )2
( )3
( )4

5ـ

يكون مقر الجامعة بمدينة ود مدني .

تتكون الجامعة من المجمس والعاممين والطالب والخريجين .

يكون لمجامعة شعار يعتمدم المجمس .

الجامعـة دار لمعمـم تعمــل عمـ

أغراض الجامعة .

تحصـيمه وتدريسـه وتطــوير مناهجـه ونشـرم فـي إطاراألهــداف العامـة لمدولـة  ،وسياســات

و ازرة التعمـيم العــالي والبحــث العممــي وتعمــل عــن طريقــه عمـ خدمــة الــوطن وتنميــة مـواردم  ،وعمـ نهاــة الــبالد فكريـاً

وعممياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا وم

عدم اإلخالل بعموم ما تقدم ،تعمل الجامعة لتحقيق األغراض اآلتية :

(أ )

تأكيد هوية األمة وتأصيمها من خالل المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ،

(ب)

تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية  ،وعمومهما  ،والمغة العربية وعمومها وآدابها وسائر

العموم اإلسالمية
والمغات ،
(ج )

دراسة التراث اإلسالمي واثراء الحياة السودانية ومقومات الحاارة العربية اإلسالمية ،
وتوظيفها لخدمة المجتم السوداني بصفة عامة ووالية الجزيرة بصفة خاصة ،

(د )

رعاية حركة نشر واحياء العموم اإلسالمية في السودان وسائر البالد  ،خاصة البالد

األفريقية واقامة الروابط العممية م مختم

المؤسسات العممية في السودان وخارجه،

خدمة ألغراض الجامعة والدولة ،
(هـ)
(و )

البحث العممي في قاايا المجتم من خالل المنطمقات اإلسالمية المستوعبة لقاايا
العصر المتفاعمة م البيئة ،

التعاون م الجامعات ومؤسسات التعميم العالي داخل وخارج البالد بما يحقق أهداف

الجامعة ،
(ز )

6ـ

( )1

إعداد الطالب ومنحهم إجازتهم العممية .
حرية العقيدة والفكـر والبحث العممي وعدم التمييز.

يتمت أعااء هيئة التدريس ومساعـدوهم والطالب بالجامعة بحـرية الفكر والبحث العممي في إطار القانون
والدستور .

( )2

ال يجوز حرمان أق سوداني من االنتماء لمجامعة طالباً او موظفاً عمي أساس العقيدة أو العرق أو الجنس .
راعي الجامعة .

7ـ

()2

( )1

يكون رئيس الجمهورية راعي لمجامعة .

يكون لراعي الجامعة الحق في ان يطمب موافاته بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة ،ويجب عمي
إدارة الجامعة تقديم تمك المعمومات .

( )3

يترأس راعي الجامعة احتفاالتها إن كان حاا اًر .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
إنشاء مجمس الجامعة وتشكيمه .
–8

( )1

ينشأ مجمس يسمي مجمس الجامعة ويشكل عمي الوجه اآلتي :
(أ )

رئيس المجمس ،

(ب)

أعااء بحكم مناصبهم وهم :
(أوالً)

(ثانياً)
(ثالثاً)

(رابعاً)

(خامساً)
(سادساً)
(ج)

(ثانياً)

(ثالثـاً)

9ـ

نائب المدير ،

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

أمين المكتبة ،

أعااء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أوالً)

(د )

المدير ،

ثالثة من العاممين اثنين منهم من غير أعااء هيئة التدريس ،
عاوان يختارهما اتحاد الطالب أحدهما رئيس االتحاد ،

ثمانيــة أعاـاء يختــارهم مجمـس األســتاذة ،ثالثـة مــنهم مـن عمــداء
الكميات .

أعا ــاء م ــن خ ــارج الجامعـــة  :واح ــد وعش ــرون عاـ ـوا م ــن ذوق االختص ــاص والكفـــاءة
ـاء عمـي
واالهتمام بالتعميم العالي والقاايا الوطنية ،من خـارج الجامعـة يعيـنهم ال ارعـي بن ً
توصية بذلك من الوزير .

( )2

تكون مدة المجمس أرب سنوات من تاريخ تشكيمه .

( )3

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

يســعي المجمــس لتحقيــق أغـراض الجامعــة الـواردة فــي هــذا القــانون ،وقــانون تنظــيم التعمــيم العــالي والبحــث العممــي لســنة
 1991ويكــون لــه نيابــة عــن الجامعــة وباســمها الحــق فــي القيــام بجمي ـ األعمــال الالزمــة لتحقيــق أغ اراــها فــي إطــار
السياسة القومية لمتعميم العالي والبحث العممي  ،وم عدم اإلخالل بعمـوم مـا تقـدم تكـون لـه االختصاصـات والسـمطات

اآلتية :

(أ )

وا السياسات والخطط الرامية إل تطوير الجامعة وتجويد أدائهـا عمميـا وتربويـا واداريـا

(ب)

مناقش ــة مقترح ــات الموازن ــة الس ــنوية لمجامع ــة  ،الت ــي ترفعه ــا ل ــه المجن ــة واجازته ــا ويق ــوم

وماليا وتحديث طرق عممها وأساليبه ،

برفعه ــا لممجم ــس الق ــومي  ،ومتابع ــة تنفي ــذ الموازن ــة المص ــدق به ــا بم ــا ف ــي ذل ــك التقري ــر
الختامي واعداد الحساب الختامي ونشرم ،

(ج )

وا خطة التنمية لمجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها لممجمس القومي ،

(د )

إنش ـ ــاء الكمي ـ ــات والم ـ ــدارس والمعاه ـ ــد والم ارك ـ ــز واألقس ـ ــام والمستش ـ ــفيات الجامعي ـ ــة وأق

مؤسسات استثمارية أخرق والغائهـا وتحديـد أماكنهـا داخـل الجامعـة أو فـي أق مكـان آخـر
ب ــالقطر أو رفـ ـ توص ــية لمجه ــة المختص ــة لتحويمه ــا ألق جامع ــة أخ ــرق وقب ــول انتس ــاب

الكميات والمعاهد ومنح أعاائها حق التمت بـأق مـن م ازيـا الجامعـة وكـل ذلـك بنـاء عمـي
توصية من مجمس األساتذة ،

(ه ــ) التوصــية لــدق المجمــس القــومي بشــأن وا ـ الشــرول والــنظم والمــؤهالت العمميــة المطموبــة
لقبول الطالب لمدراسات بالجامعة ،
(و )

تحديد إعداد الطالب وتخصصـاتهم الد ارسـية مـ تـوفير اإلمكانـات الالزمـة لـذلك فـي إطـار
السياسات التي يقررها المجمس القومي ،

(ز )

(ح )

وا سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً لممعايير التي يقررها المجمس القومي ،
إنشاء الوظائ التي يعين فيها العاممون أو إلغاء تمك الوظائ واقتراح الشرول التي يـتم
بمقتااها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها لممجمس القومي إلجازتها ،

(ل )
(ى )

إجــازة التقريــر الســنوق الــذق يقدمــه المــدير عــن األداء العممــي واإلدارق والمــالي لمجامعــة

ونشرم ،

التممك باسم الجامعة ألق أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عميها والتصـرف فيهـا بـأق

كيفية قانونية م مراعاة حق المجمس القومي في إصدار أق توجيهات في هذا الشأن ،
(ك )

(ل )

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

مشروعات أخرى والتصـرف فـي عائـدها مـ م ارعـاة حـق المجمـس القـومي فـي إصـدار أق
توجيهات في هذا الشأن ،

تنظـيم حسـابات الجامعـة والتأكـد مـن وجـود دفـاتر صـحيحة لتمـك الحسـابات تقيـد فيهـا كــل

األموال التـي تتسـممها الجامعـة واألمـوال التـي تصـرفها  .وأصـولها وخصـومها لكـي تعطـي

(م )

هــذم الــدفاتر صــورة صــحيحة عــن حالتهــا الماليــة وتواــح معامالتهــا وفقـاً لمــا يحــددم هــذا
القانون والنظم األساسية والموائح ،

قب ــول التبرع ــات والهب ــات واألوق ــاف والوص ــايا وغيره ــا وتحدي ــد اوج ــه اس ــتغاللها عم ــي أال

يتعارض ذلك م أغراض الجامعة وان تراعي شرول الواهب ،

(ن )

اقتراض ما تدعو الحاجة القترااه من المبالغ من وقت الخر لمقيام بأعماله وبامان أق
منقوالت أو عقارات تممكها الجامعة ،

(س)

(ع )

منح الجوائز غير العممية لألشخـاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لموائح ،

إصــدار الــنظم األساســية والمـوائح الالزمــة لمقيــام بأعمالــه  ،وتنفيــذ اختصاصــاته وممارســة

ســمطاته وفقــا الحكــام هــذا القــانون  ،ويعمــل بتمــك الــنظم والم ـوائح مــن تــاريخ توقي ـ رئــيس
المجمس عميها ما لم ينص فيها عمي تاريخ آخر ،

(ف)

تفويض أق من سمطاته عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء  ،واصدار الـنظم األساسـية والمـوائح

(ص)

تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متي ما رأق ذلك ارورياً ،

( ق)

لرئيسه أو المدير أو مجمس األساتذة أو أق من لجانه ،

لممجم ــس أن ينشـ ـ مجم ــس تنس ــيق مـ ـ جامع ــة القـ ـرآن الكـ ـريم والعم ــوم االس ــالمية لرعاي ــة

األهداف المشتركة ،

11ـ

 11ـ ()1

مسئولية المجمس .

يكون المجمس مسئوالً لدق الراعي  ،عن طريق الوزير  ،عن أداء أعماله .
اجتماعات المجمس .

يجتمـ المجمــس إلنجــاز أعمالــه مرتيــن فــي الســنة عمــي األقــل وذلــك فــي الوقــت والمكــان الــذين يعينهمــا رئــيس
المجمس في كل حالة بعد استشـارة مـدير الجامعـة وعمـي رئـيس المجمـس أن يـدعو الجتمـاع فـوق العـادة متـي

ما وصمه طمب مكتوب من المدير او من أغمبية أعااء المجمس .
( )2
( )3

يكتمل النصاب القانوني الجتماع المجمس بحاور اكثـر مـن نصـ

األعاـاء ويكـون هـذا النصـاب صـحيحاً

ولـو لم يعيـن بعض األعااء  ،وذلك لحين تعيينهم ،وتتخذ الق اررات وفقاً لهذا النصاب .

يجـوز لممجمـس أن يـدعو أق شـخص لحاـور أق مـن جمسـاته أو جمسـات أق لجنـة مـن لجانـه دون أن يكـون
لذلك الشخص حق التصويت.

12ـ

( )1

( )2

رئيس المجمس .

ن
بناء عمي توصية بذلك من الوزير .
يكو لممجمس رئيس يعينه الراعي ً ،
تكون لرئيس المجمس االختصاصات اآلتية :
(أ )
(ب)
(ج )

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

المســاعدة فــي كــل مــا مــن شــأنه تقويــة الصــمة بــين المجمــس والهيئــات األخــرى  ،لتحقيــق

أغراض الجامعة ،
رئاسة المجنة .

( )3

في حالة غياب رئيس المجمس عن أق اجتماع ينتخب المجمس أحد أعاائه من خارج الجامعة لرئاسـة ذلـك
االجتماع .

13ـ

إنشاء المجنة وتشكيمها.

تنشأ لجنة لمشئون التنفيذية والمالية وتشكل عمي الوجه اآلتي :
(أ )

رئيس المجمس

(ب)

المدير

(ج )

نائب المدير

(د )

الوكيل

(و )

أربعة أعااء يختارهم المجمس

(هـ)

نائباً لمرئيس ،

عاواً ،

المراقب المالي لمجامعة
من بين أعاائه من داخل الجامعة.

(ز )

خمسة أعااء يختارهم المجمس من
بين أعاائه من خارج الجامعة .

14ـ

رئيساً ،

عاواً ومقر اًر ،

عاواً ،

أعااء ،
ً
أعااء .
ً

اختصاصات المجنة

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

إعــداد مقترحــات موازنــة الجامعــة ســنوياً وتقــديمها الــي المجمــس  ،عم ـ أن تكــون مشــتممة

عمي تقديرات إيـرادات الجامعـة عـن السـنة الماليـة المقبمـة  ،وتقـديرات المصـروفات واعـداد
حســاب خت ــامي لمس ــنة الس ــابقة بم ــا ف ــي ذل ــك المصـ ـروفات المخص ــومة عم ــي االحتي ــاطي

واعداد أق تقديرات إاافية وتقديمها لممجمس .

(ب)

 15ـ

دعوة أق شخص ألق من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المـدير .

ن
ـاء عمــي توصــية بــذلك مــن الــوزير ،لفتـرة أربـ
يكــو لمجامعــة مــدير يعينــه ال ارعــي مــن ذوق األهميــة العمميــة العاليــة بنـ ً
سنوات وفقاً لشرول الخدمة التي تحددها النظم األساسية .
اختصاصات المدير وسمطاته

16ـ ـ المــدير هــو المســئول العممــي والتنفيــذق األول عــن أداء الجامعــة  ،والعمــل عمــي تحقيــق أغ اراــها ويمتــزم فــي ذلــك بــالنظم
والمـوائح الســارية وسياسـات المجمــس ويكـون مســئوالً لــدى ال ارعـي عــن طريـق الــوزير ،ومـ عـدم اإلخــالل بعمـوم مــا تقــدم
تكون له االختصاصات والسمطات اآلتية :

(أ )

العمل عمي ترشيد األداء العممي والتربوق واإلدارق والمالي بالجامعة  ،وتجويد مفهوم

إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل االستغالل األمثل إلمكاناتها وفقاً
لمسياسة التي يحددها المجمس ،

(ب)

الحفاظ عمي النظام بالجامعة ،

(ج )

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعااء هيئة التدريس وترقيتهم

(د )

وأق لجان أخرى وفقاً لمنظم األساسية ،
تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات األخرى ،

تقديم تقرير سنوق شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممي واإلدارق والمالي ونشر التقرير

(هـ)

بعد موافقة المجمس عميه ،
(و )

التقدم لممجمس بطمب الستصدار النظم األساسية كما يجوز له أن يطمب من مجمس
األساتذة استصدار الموائح إذا استمزم األمر ذلك .

17ـ

()1
( )2
( )3

نائب المدير .

ن
ـاء عمي توصية من الوزير بعد
يكو لمجامعة نائباً لممدير يعينه الراعي من ذوق األهمية العممية العالية بن ً
التشاور م المدير وذلك لفترة أرب سنوات وفقاً لشرول الخدمة التي تحددها النظم األساسية

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات و اإلختصاصات التي تحـددها الـنظم
األساسية .

يقوم نائب المدير بأعبـاء المـدير فـي حالـة غيابـه او عـدم تمكنـه مـن القيـام بعممـه أو خمـو منصـبه وذلـك وفقـاً

ألحكام الموائح .

18ـ

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

19ـ

( )1

الوكيـل .

بناء عمي توصية بذلك من المدير أحـد أعااء هيئة التدريس
يعين رئيس المجمس ً
أو كبار اإلداريين وكيالً لمجامعة وذلك وفقاً ألحكام الموائح .
يشغل الوكيل منصبه لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

يكون الوكيل مسئوالً لدق المدير عن األداء اإلدارق والمالي لمجامعة وفقاً ألحكام النظم األساسية والموائح .
يحتفع الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجمي ممتمكات الجامعة .
عميد شئون الطالب

يعين رئيس المجمس بناء عمي توصيـة بذلك من المدير أحد أعااء هيئـة التـدريس بالجامعـة عميـداً لشـئون
ً
الطالب .
( )2

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

( )3

تحدد النظم األساسية اختصاصات عميد شئون الطالب وواجباته .

()4

يكون عميد شئون الطالب مسئوالً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجمس ومجمس األساتذة او
مجمس شئون الطالب وذلك لمساعدة الطالب لالستفادة القصوى عممياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياُ من

انتمائهم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجها .

-21

( )1

ناء عمي توصية بذلك من المدير أميناً لممكتبة .
يعين رئيس المجمس ب ً
يشغل أمين المكتبة منصبه لمفترة التي تحددها الموائح .

( )3

تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشرول خدمته .

( )2
( )4

 21ـ

( )1

العممية .

أمين المكتبة .

( )2
( )3

22ـ ()1

يكون أمين المكتبة مسئوالً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العممية

يعـين رئـيس المجمــس بنـاء عمـي توصيــة بـذلك مـن المديــر أحــد أعاـاء هيئـة التــدريس بالجامعـة أمينـاً لمشــئون
ً
تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين الشئون العممية وواجباته .

يشغل أمين الشئون العممية منصبه لمفترة التي تحددها الموائح .

عمداء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز

ن
بناء عمي توصية بذلك من
يكو لكل كمية أو مدرسة أو معهـد أو مركز عميـد أو مديـر يعينه رئيس المجمس ً
المدير بعد التشاور م مجمس الكمية أو المدرسة أو المعهد أو المركز ويراعي في اختيارم عمو المرتبة
العممية وطول الخدمة .

( )2

يشغل عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركـز منصـبه لمـدة أربـ سـنوات وتجـوز إعـادة تعيينـه لفتـرة
ثانية فحسب .

( )3

يكــون عميــد الكميــة أو المدرســة أو مــدير المعهــد أو المركــز مســئوالً لــدق المــدير فيمــا يعهــد إليــه مــن واجبــات

( )4

بناء عمي توصية بذلك من المدير أحد أعااء هيئة التدريس عميداً لكمية الدراسات العميـا
يعين رئيس المجمس ً
" إن وجدت "ويراعي في اختيارم أن يكون في مرتبة األستاذية .

( )5

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

بموجب أحكام النظم األساسية .

فحسب .

( )6

يكــون عميــد كميــة الد ارســات العميــا مســئوالً لــدق المــدير فيمــا يعهــد اليــه مــن واجبــات بموجــب أحكــام الــنظم

( )7

يجوز لممدير تعيين نائب لعميـد الكميـة التـي يقتاـي األمـر تعيـين نائـب عميـد لهـا وذلـك بالتشـاور مـ العميـد

األساسية .

المختص .

23ـ

( )1
( )2
( )3

24ـ

رؤساء األقسام أووحدات التدريب .

ن
بناء عمي توصية بذلك من العميد المختص ويراعي
يكو لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير ً
في اختيارم عمو المرتبة العممية .
يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثالث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .

يكون رئيس القسم أو وحـدة التـدريب مسـئوالً لـدق المـدير عـن طريـق عميـد الكميـة المعنيـة فيمـا يعهـد اليـه مـن

واجبات بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .

إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه .

ينشأ مجمس لألساتذة بالجامعة ويشكل عم الوجه اآلتي :
(أ )

رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير
،

(ب)

(ج )
(د )

(هـ)

نائب المدير
الوكيل

عمداء الكميات والمدارس وعميد شؤون الطالب

أمين المكتبة

(و )

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديرو المعاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد والم اركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

(ح )

جمي أعااء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة األستاذية

(ل )

ممثل واحد لكل من المدارس والمعاهد والمراكز التي
هيئة التدريس بها ،

(ك )
(ل )

25ـ

( )1

أعااء ،
ً
عاواً ،

،

ليست لها أقسام وذلك عن كل سبعة أعااء من

(ق )

عاواً ،
عاواً ،

أعااء
ً
أعااء ،
ً

عاوان اثنان يمثالن الطالب ويختارهم اتحاد الطالب

أعااء ،
ً
أعااء ،
ً

نواب العمداء " إن وجدوا "

أعااء .
ً

أمين الشئون العممية بالجامعة

ـاء
أعاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

عاواً ومقر اًر ،

اختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته

باإلاافـة إل أق اختصاصات أو سمطات أخـرق واردة في

هـذا القانون تكون لمجمس األساتذة االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

تقديم المقترحات لممجمس بشـأن واـ الشـرول والـنظم لممـؤهالت العمميـة المطموبـة لقبـول
الطالب في الدراسات بالجامعة ،

(ب)

التنظ ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــام لب ـ ـ ــرامج الد ارس ـ ـ ــة بالجامع ـ ـ ــة واالمتحان ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تعق ـ ـ ــد وفقـ ـ ـ ـاً ألحك ـ ـ ــام

(ج )

وا خطط تنظـيم الكميـات والمـدارس والمعاهـد ووحـدات التـدريب وتعـديمها واعـادة النظـر

النظم األساسية ،

فيها وتحديد المواد التي تختص بتدريسها كل مـن الوحـدات آنفـة الـذكر وكـذلك رفـ تقريـر
لممجمـس عــن اـرورة إنشــاء أق كميـة أو مدرســة أو معهـد أو وحــدة تـدريب جديــدة أو عــن
ارورة إلغاء أق منها أو دمجها أو تقسيمها ،

(د)

منح اإلجازات العممية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي اعتمدها في الموائح

(هـ)

منح الدرجات الفخرية والجوائز العممية لألشـخاص الـذين يعتبـرون جـديرون بهـا وذلـك وفقـاً

،

ألحكام الموائح ،

(و)

(ز)

منح لقب أستاذ امتياز ،

رف تقرير لممجمس عن أق أمر يحيمه اليه ،

(ح)

تشجي البحوث العممية والتألي

(ل )

إجازة برامج الدراسات اإلاافية ،

(ق )

إنشاء وتكوين ما يرام مناسباً من مجالس عممية ولجان خاصة يفـوض ألق منهـا أيـا مـن
السمطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سمطة منح اإلجازات العممية ،

(ك )

والنشر وترقيتها،

رف ـ التوصــيات لممجمــس بشــأن الشــرول واألســس العمميــة المتعمقــة بتعيــين أعاــاء هيئــة

التدريس وترقيتهم،
(ل )

اتخــاذ إج ـراءات المحاس ـبة المناســبة بنــاء عمــي توصــيات المجــان التــي يشــكمها اــد مــن

يــدانون ف ــي أم ــور مخم ــة بش ــرف العم ــل العمم ــي م ــن أعا ــاء هيئ ــة الت ــدريس أو الط ــالب
بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات عممية أو فخرية ،

(م )

حرمان أق شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوق عمي االنحراف الخمقي أو يكـون فـي

أريه قد سمك سموكاً فااحاً أو مخالً بالشرف من أق إجازة عممية يكون قد منحها هو لـه
وحرمانه كذلك من جمي الميزات التي يتمت بها بمقتا هذم اإلجازة .

( )2

يصــدر مجمــس األســاتذة الم ـوائح الالزمــة لمقيــام بأعمالــه وتنفيــذ اختصاصــاته وممارســة ســمطاته الممنوحــة لــه

بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذم الموائح عند توقي رئيس مجمس األساتذة عميها ما لم ينص فيهـا عمـي
أق تاريخ الحق.

26ـ
رئيسه

()1

اجتماعات مجمس األساتذة

يجتمـ مجمس األساتذة مرة واحـدة عمي األقل في كـل فصل دراسي في األوقات واألمكنة التي يعينها

( )2

يت ـرأس نائــب المــدير اجتماعــات مجمــس األســاتذة عنــد غيــاب المــدير وف ـ حالــة غيــاب المــدير ونائبــه يختــار
مجمس األساتذة أحد أعاائه لرئاسة االجتماع .

( )3

27ـ

والموائح,

( )1
( )2

يج ــوز لمجمـ ــس األسـ ــاتذة أن يـ ــدعو أق شـ ــخص لحاـ ــور أق اجتمـ ــاع دون أن يكـ ــون لـ ــذلك الشـ ــخص حـ ــق

التصويت .

مجالس الكميات والمدارس والمعاهد و المراكز واختصاصاتها .

يكون لكل كمية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجمس يتم تشـكيمه وتنظـيم أعمالـه وفقـاً ألحكـام الـنظم األساسـية
يخــتص مجمــس الكميــة أو المدرســة أو المعهــد أو المركــز إل ـ جانــب االختصاصــات المنصــوص عميهــا فــي
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية :
(أ )

إع ــداد الخط ــط والبـ ـرامج المتعمق ــة بتنفي ــذ من ــاهج الد ارس ــة واالمتحان ــات وتنس ــيق ذل ــك ب ــين

(ب)

تقــديم التوصــيات لمجمــس األســاتذة حــول المـوائح المتعمقــة بمنــاهج الد ارســة لمحصــول عم ـي

األقسام المختمفة ورف التوصيات لمجمس األساتذة ،

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

رف التوصيات لمجمس األسـاتذة لمـنح اإلجـازات العمميـة (غيـر الـدرجات الفخريـة ) وكـذلك
منح الجوائز ،

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجي البحث العممي وترقيته ،

(هـ) النظر في أق أمر يتعمق بالمهام العمميـة حسـبما يحيمـه اليـه مجمـس األسـاتذة أو مجمـس كميـة
الدراسات العميا ورف تقرير بشأنه ،
(و )
( )3

رف جمي المسائل العممية التي تتعمق بالدراسات العميا لمجمـس األسـاتذة عبـر عميـد كميـة
الدراسات العميا.

يجوز لمجالس الكميات والمـدارس والمعاهـد والم اركـز إصـدار قواعـد تنظيميـة ال تتعـارض مـ أق قواعـد تكـون

ســارية المفعــول وصــادرة مــن مجمــس شــئون الطــالب لم ارعــاة النظــام والســموك القــويم بــين الطــالب فــي أمــاكن
الدراسة .

28ـ ()1
( )2

مجالس األقسـام ووحدات التدريب

ينشأ في كل قسـم أو وحـدة تدريب مجمس برئاسة رئيس القسـم أو وحـدة التدريب وعاوية جمي أعااء
هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

يكــون مهمــة مجمــس القســم أو وحــدة التــدريب باإلاــافة إلـ مــا ياــمن فــي الــنظم األساســية والمـوائح تنظــيم

النشال العممي واإلدارق بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشـراف مجمـس الكميـة أو المدرسـة أو المعهـد أو
المركز .

مجمس شئون الطالب .

ينشأ مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم

29ـ

أعماله .
مجالس المستشفيات الجامعية .

31ـ يعتمـد المجمـس المستشـفيات الجامعيـة وينشـ فـي كـل مستشـف جـامعي مجمسـاً إلدارتهـا يشـكل عمـي الوجـه الـذق تحـددم
ً
النظم األساسية .

31ـ

32ـ

دار النشر الجامعى .

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

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

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
33ـ ()1

األحكام المالية والمراجعة

تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومما
يقبمه المجمس من هبات ومنح واعانات وأوقاف ووصايا

( )2

تودع أموال الجامعة فـي حسـابات جاريـة أو حسـابات إيـداع فـي المصـارف الموجـودة بالسـودان التـي يعتمـدها
المجمس .

( )3

( )4

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغرااها وفقاً ألحكام الموائح المالية .
يراج سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أمـوال الجامعـة وخصــومها فـي اليـوم األخيـر مـن أيـام السـنة

المالية بواسطة المراج العام ويقدم المدير تقرير المراج العام عنهما إل المجمس .

انفصم انخامس
أحكام ختامية
34ـ

نعيين العاممين .

تحدد النظم األساسية التي يصدرها المجمس طريقة تعيين جمي العاممين بالجامعة .

35ـ

حق اإلستئناف .

يكفل ألق شخص ياار من أق إجراء اتخذ بموجب أحكام هـذا القـانون حـق االسـتئناف لمجهـة التـي تحـددها الـنظم
األساسية .

 36ـ

مال المعاش .

يجــوز أن يــنص فــي الــنظم األساســية عمــي مســاهمة الجامعــة فــي أق مــال لممعــاش أو أق مشــروع آخــر لفائــدة العــاممين
بالجامعة .

37ـ

()1

أحكام إنتقالية .

يظـل سارق المفعول كل عقـد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعـة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما

لو أبرمته الجامعة وفقاً إلحكام هذا القانون .
م عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول لمجامعة جمي األموال الممموكة لها أو التي آلت إليها
()2
بمقتاي أحكام القانون .

( )3

يســتمر العــاممون الــذين كــانوا فــي خدمــة الجامعــة قبــل صــدور هــذا القــانون فــي الخدمــة بــذات شــرول خــدمتهم
السابقة .

38ـ

إثبات صحـة النظم األساسية و الموائح

يجوز إثبات صـحة أق نظـام أساسـي أو الئحـة لـدى أق محكمـة بـ براز نسـخة مـن أق منهمـا موقـ عميهـا بشـهادة رئـيس
المجمس أو المدير أو الوكيل .

