بسم ميحرلا نمحرلا هللا
قانون جامعة كردفان لسنة 5991
ترتيب المواد
انفصم األول
أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ
2ـ

اسم القانون .

الغاء واستثناء .

3ـ

تفسير .

4ـ

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .

5ـ

أغراض الجامعة .

6ـ

حرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز .

7ـ

راعى الجامعة .

8ـ

إنشاء المجمس وتشكيمه .

10ـ

مسئولية المجمس .

11ـ

إجتماعات المجمس .

12ـ

رئيس المجمس .

13ـ

إنشاء المجنة وتشكيمها .

15ـ

المدير .

16ـ

إختصاصات المدير وسمطاته .

17ـ

نائب المدير .

19ـ

عميد شئون الطالب .

انفصم انثانى
انجامعة

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
9ـ

14ـ

18ـ
20ـ
21ـ
22ـ
23ـ

إختصاصات المجمس وسمطاته .

إختصاصات المجنة وسمطاتها .

الوكيل .

أمين المكتبة .

أمين الشئون العممية .

عمداء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز .

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب .

24ـ

إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه .

25ـ

إختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته .

26ـ

إجتماعات مجمس األساتذة .

28ـ

مجالس األقسام ووحدات التدريب .

27ـ
29ـ

مجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
مجمس شئون الطالب .

30ـ

مجالس المستشفيات الجامعية .

32ـ

مجالس المؤسسات الجامعية األخرػ .

31ـ

دار النشر الجامعى .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة .
33ـ

األحكام المالية والمراجعة .

34ـ

تعيين العاممين .

35ـ

حق االستئناف .

36ـ

مال المعاش .

37ـ

أحكام إنتقالية .

1ـ

يسمى هذا القانون " قانون جامعة كردفان لسنة . " 1995

انفصم انخامس
أحكام ختامية

38ـ

إثبات صحة النظم األساسية والموائح .

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
()5
قانون جامعة كردفان لسنة 5991
( ) 5991/8/51
انفصم األول
أحكام تمهيدية

2ـ ـ

اسم القانون .

( )1

إلغاء واستثناء .

يمغــى قــانون جامعــة كردفــان لســنة  ، 1990عم ــى أال يترتــب عمــى إلغائــه إلغــاء الــنظم األساســية والم ـوائح
والقواعــد التــى صــدرت بموجــب أحكامــه ،وأن تظــل الــنظم والم ـوائح والقواعــد المــذكورة ســارية المفعــول كمــا لــو

كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل أو تمغى وفقاً لها .
يسرػ قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة  ، 1990عمى جامعة كردفان وتسود أحكامه عند
()2
التعارض عمى أحكام هذا القانون .

3ـ

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 المعين بمقتضى أحكام المادة ، 21

" أمين المكتبة "

يقصد به الموظف المسئول لدػ المدير عن مكتبة الجامعة ،

" الجامعة "

" جامعة كردفان "

يقصد بها جامعة كردفان المنشأة بموجب أحكام المادة ، )1(4

يقصد بها جامعة كردفان المنشأة بموجب أحكام قانون جامعة كردفان
لسنة  ( 1990الممغى ) ،

" الخريج "

" رئــيس المجمــس "

يقصد به أػ شخص منحه مجمس األساتذة إجازة عممية ،

يقصــد بــه رئــيس مجمــس الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة 12

( ، )1
" الراعى "
" الطالــب "
" العاممون "
" عميد شئون الطـالب "
" القسم أو وحدة التدريب"

يقصد به راعى الجامعة المنصوص عميه فى المادة ، )1( 7
يقصــد بــه أػ شــخص مســجل بالجامعــة بقصــد الحصــول عمــى أػ
إجازة عممية يمنحها مجمس األساتذة ،

يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميع موظفى الجامعة

وعمالها ،

يقصـد بـه عميـد شـئون طـالب الجامعـة المعـين بموجـب أحكـام المـادة

، )1(19

يقصد به أػ وحدة لمتدريس أو البحث أو التـدريب  ،وأػ وحـدة أخـرػ
يعتمــدها المجمــس بنــاء عمــى توصــية بــذلك مــن مجمــس األســاتذة وفق ـاً

" الكمية "

لمنظم األساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،

يقصد بها أػ وحدة عممية ينشئها المجمس وفقاً ألحكام هذا القانون ،
وتضــم عــدداً مــن األقســام أو وحــدات التــدريس أو البحــث أو التــدريب
وتشمل كمية الدراسات العميا والكميات المنتسبة لمجامعة حسبما يحـدد
المجمس بناء عمى توصية بذلك من مجمس األساتذة ،

" المجنــة "

يقصــد بهــا لجنــة الشــئون التنفيذيــة والماليــة المنشــأة بموجــب أحك ــام

المادة ، 13

" الموائح "

يقصد بها الموائح التى يصدرها المجمس ومجمس األساتذة وفقاً ألحكام
هذا القانون ،

" المجمس "

يقصد به مجمس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة ، )1( 8

" مجمس األساتذة "

يقصد به مجمس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة ، 24

" المجمس القومى "

يقصد به المجمس القومى لمتعميم العالى والبحث العممى ،

" المدرسـة "

يقصــد بهـا أػ وحــدة عمميــة مسـتقمة ينشــئها المجمـس لمتــدريس أو البحــث

" المدير "

يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة ، 15

أو التدريب وفقاً ألحكام هذا القانون ،

" مساعدو التدريس "

يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،

" المستشفى الجامعى "

يقصد به المستشفى الذػ يعتمد المجمس وفقاً ألحكام المادة ، 30

" العميد "

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً ألحكام هذا القانون ،
يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة ، 22

" المعهــد أو المركــز "

يقصــد بــه أػ وحــدة عمميــة مســتقمة أو تابعــة لكميــة  ،ينشــئها المجم ــس

" نائب المدير "

يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة ، )1( 17

" الــنظم األساســية "

يقصــد بهــا الــنظم األساســية التــى يصــدرها المجمــس وفق ـاً ألحكــام هــذا
القانون ،

" هيئـ ــة التـ ــدريس "

يقصـ ــد بهـ ــا األسـ ــاتذة  ،األسـ ــاتذة المشـ ــاركون األسـ ــاتذة المسـ ــاعدون ،

المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدو ،

" الوزير "

يقصد به وزير التعميم العالى والبحث العممى ،

" الوكيل "

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

انفصم انثانى
انجامعة
( )1

4ـ

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها.

تنشأ جامعة تسمى " جامعة كردفان " وتكون هيئة عممية ذات شخصية إعتبارية .
()2

()3

تتكون الجامعة من المجمس والعاممين والطالب والخريجين.
()4

5ـ

يكون مقر الجامعة بمدينة األبيض .

يكون لمجامعة شعار يعتمد المجمس .

أغراض الجامعة.

تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة لمدولة والبرامج التى يضعها المجمس القومى عمى تحصيل العمم وتدريسه
وتطوير مناهجه ونشر وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعممياً واقتصادياً واجتماعياً
وثقافي ًا  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم  ،تعمل الجامعة عمى تحقيق األغراض اآلتية  ،وهى :
( أ)

تأكيد حرية األمة وتأصيمها من خالل المناهج التى تقرها الجامعة وتطبقها ،

(ب)

إجراء البحوث العممية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختمفة والمتجددة فى

(ج )

إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السودانى بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات

سبيل خدمته واإلرتقاء به ،

التعميم العالى والبحث العممى األخرػ بالبالد ،

اإلهتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة والية شمال كردفان خاصة وتأهيل الكادر

(د )

القادرعمى ترقيتها وحل قضايا الوالية المتعمقة بالبيئة ،
(هـ )

6ـ

( )1
()2

التفاعل مع المواطن فى الريف بتفهم مشاكمه  ،واإلعتراف بمعرفته وخبرته  ،والعمل معه
عمى تطويرها وفق حاجته وقيمه ،

(و )

اإلهتمام بعموم الزراعة والطب والحيوان فى إطار اإلهتمام بتنمية السودان عامة ،

(ز )

إعداد الطالب ومنحهم إجازاتهم العممية .
حرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز.

يتمتــع أعضــاء هيئــة التــدريس ومســاعدوهم والطــالب بالجامعــة بحريــة الفكــر والبحــث العممــى فــى إطــار القــانون
والدستور .

ال يجوز حرمان أػ سودانى من اإلنتماء لمجامعة كطالـب أو شغل وظيفة بها عمى أساس العقيدة أو العرق
أو الجنس.

7ـ

راعى الجامعة .

رئيس الجمهورية هو راعى الجامعة )2( .

( )1
()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 حاض اًر .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
8ـ()1

إنشـاء المجمس وتشكيمه.

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

(ب)

رئيس المجمس ،

األعضاء بحكم مناصبهم  ،وهم :

(أوال)

المدير ،

(ثانيا)

نائب المدير ،

(ثالثا) الوكيل ويكون مقر اًر لممجمس ،
(رابعا) عميد شئون الطالب ،
(خامسا) أمين الشئون العممية ،

(سادسا) أمين المكتبة ،
أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة  ،وهم :

(ج )
(أوال)

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

(ثانيا)

عضوان يختارهما إتحاد الطالب أحدهما رئيس اإلتحاد ،

(ثالثا)

ثمانية أعضاء يختارهم مجمس األساتذة ،ثالثة منهم من عمداء الكميات ،

(د )

أعضاء من خارج الجامعة :

واحد وعشرون عضواً  ،من ذوػ اإلختصاص والكفاءة واإلهتمام بالتعميم العالى والقضايا
الوطنية  ،يعينهم الراعى بناء عمى توصية بذلك من الوزير .
()2
()3

9ـ

تكون مدة المجمس أربع سنوات من تاريخ تشكيمه .

تحدد الموائح حاالت خمو مقاعد أعضاء 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 بجميع األعمال الالزمة لتحقيق أغراضها فى إطار
السياسة القومية لمتعميم العالى والبحث العممى  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات
والسمطات اآلتية  ،وهى :
( أ)
(ب)

وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها عممياً وتربوياً وادارياً
ومالياً وتحديث طرق عممها وأساليبه ،

مناقشة مقترحات الموازنة السنوية لمجامعة  ،التى ترفعها له المجنة واجازتها ويقوم برفعها
لممجمس القومى  ،ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى
واعداد الحساب الختامى ونشر ،

(ج )

(د )

وضع خطة التنمية لمجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها لممجمس القومى ،

إنشاء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام والمستشفيات الجامعية وأػ

مؤسسات إستثمارية أخرػ والغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو فى أػ مكان آخر
بالقطر أو رفع توصية لمجهة المختصة لتحويمها ألػ جامعة أخرػ وقبول إنتساب
الكميات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأػ من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء عمى

(هـ)

توصية من مجمس األساتذة ،

التوصية لدػ المجمس القومى بشأن وضع الشروط والنظم لممؤهالت العممية المطموبة
لقبول الطالب لمدراسات بالجامعة ،

(و )
(ز )

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

وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً لممعايير التى يقررها المجمس القومى ،

(ح )

إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاممون أو إلغاء تمك الوظائف وفقاً 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 بأػ كيفية قانونية مع مراعاة حق المجمس القومى فى إصدار أػ توجيهات فى هذا
الشأن ،

(ك)

تنمية أموال الجامعة واستثمارها من طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أػ

مشروعات أخرػ والتصرف فى عائدها مع مراعاة حق المجمس القومى فى إصدار أػ
توجيهات فى هذا الشأن ،

(ل)

تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتمك الحسابات تقيد فيها كل
األموال التى تتسممها الجامعة واألموال التى تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى

(م )

هذ الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معامالتها وفقاً لما يحدد هذا
القانون والنظم األساسية والموائح ،

قبول التبرعات والهبات واألوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغاللها عمى أال

يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعى شروط الواهب ،
(ن)
(س)
(ع )

إقتراض ما تدعو الحاجة إلقتراضه من المبالغ من وقت آلخر لمقيام بأعماله وبضمان
أػ منقوالت أو عقارات تممكها الجامعة ،

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

إصدار النظم األساسية والموائح الالزمة لمقيام بأعماله  ،وتنفيذ إختصاصاته وممارسة

سمطاته وفقاً ألحكام هذا القانون  ،ويعمل بتمك النظم والموائح من تاريخ توقيع رئيس
المجمس عميها ما لم ينص فيها عمى تاريخ آخر ،

10ـ

(ف)

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

(ص)

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

والموائح ،لرئيسه أو المدير أو مجمس األساتذة أو أػ من لجانه ،

مسئولية المجمس .

ال لدػ الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .
يكون المجمس مسئو ً
إجتماعات المجمس .

11ـ

( )1

 12ـ ـ

( )1

يجتمع المجمس إلنجاز أعمالـه مـرتين فـى السـنة عمـى األقـل وذلـك فـى الوقـت والمكـان المـذين يعينهمـا رئـيس
المجمس فى كل حالة بعد إستشـارة مـدير الجامعـة وعمـى رئـيس المجمـس أن يـدعو إلجتمـاع فـوق العـادة متـى
ما وصمه طمب مكتوب من المدير أو من أغمبية أعضاء المجمس .

()2
()3

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع المجمس بحضور أكثر من نصف األعضاء  ،ويكون هذا النصاب

صحيحاً ولو لم يعين بعض األعضاء  ،وذلك لحين تعيينهم  ،وتتخذ الق اررات وفقاً لهذا النصاب .
يجوز لممجمس أن يدعو أػ شخص ألػ من جمساته أو جمسات أػ لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك
الشخص حق التصويت .
رئيس المجمس .

يك ــون لممجم ــس رئ ــيس يعين ــه ال ارع ــى بن ــاء عم ــى توص ــية الـــوزير ووزي ــر المالي ــة واالقتص ــاد ال ــوطنى ووزي ــر
العمل والمجمس األعمى لألجور)6(.
()2
( أ)

()3

تكون لرئيس المجمس اإلختصاصات اآلتية  ،وهى :

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

(ب)

المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصمة بين المجمس والمؤسسات والهيئات األخرػ ،

(ج )

رئاسة المجنة .

لتحقيق أغراض الجامعة ،

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

13ـ

إنشاء المجنة وتشكيمها .

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

رئيس المجمس

(ب)

المدير

رئيس ًا

(ج )

نائب المدير

عضواً
عضواً ومقر اًر

(د )
(هـ)

14ـ

الوكيل

المراقب المالى لمجامعة

نائباً لمرئيس

عضواً

(و )

أربعة أعضاء يختارهم المجمس  ،من بين أعضائه من داخل الجامعة ،

(ز )

خمسة أعضاء يختارهم المجمس من بين أعضائه 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 سنوياً وتقديمها الى المجمس  ،عمى أن تكون مشتممة

عمى تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبمة وتقديرات المصروفات واعداد
ختامى

حساب

لمسنة

السابقة

بما

فى

ذلك

المصروفات المخصومة عمى اإلحتياطى واعداد أػ تقديرات إضافية وتقديمها
لممجمس ،

(ب)

15ـ

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

يكون لمجامعة مدير يعينه الراعى من ذوػ األهمية العممية العالية ،بناء عمى توصية بهذا من الوزير  ،لفترة أربع

سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى يحددها الراعى بناء عمى توصية وزير المالية واالقتصاد الوطنى ووزير العمل
()7

والمجمس األعمى لألجور.

إختصاصات المدير وسمطاته .

16ـ المديرهو المسئول العممى والمالى والتنفيذػ األول عن أداء الجامعة،والعمل عمى تحقيق أغراضها ويمتزم فى ذلك بالنظم
والموائح السارية وسياسات المجمس ويكون مسئوالً لمراعى من طريق الوزير  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون
( أ)

(ب)

له اإلختصاصات والسمطات اآلتية وهى :

()8

العمل عمى ترشيد األداء العممى والتربوػ واإلدارػ والمالى بالجامعة  ،وتجويد

مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل اإلستغالل األمثل إلمكاناتها
وفقاً لمسياسة التى يحددها المجمس ،

الحفاظ عمى النظام بالجامعة ،

(ج )

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

(د )

تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات األخرػ ،

(هـ)
(و )

وأػ لجان أخرػ وفقاً 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 يطمب من مجمس
األساتذة إستصدار الموائح إذا إستمزم األمر ذلك .

17ـ

( )1

نائب المدير .

ن
ـاء عمـى توصـية بهـذا مـن الـوزير
يكو لمجامعة نائب لممدير يعينه الراعى من ذوػ األهمية العممية العاليـة بن ً
بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربـع سـنوات وفقـاً لشـروط الخدمـة التـى يحـددها ال ارعـى بنـاء عمـى توصـية
()9

وزير المالية واالقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجمس األعمى لألجور.

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

()2

األساسية .
يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعممه أو خمو منصبه وذلك وفقاً

()3

ألحكام الموائح .

الوكيل .

بناء عمى توصية بهذا من المدير ،أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار اإلداريين وكيالً
يعين رئيس المجمس ً
لمجامعة وذلك وفقاً ألحكام الموائح .

18ـ ()1

()3

()2

يكون الوكيل مسئوالً لدػ المديرعن األداء اإلدارػ والمالى لمجامعة وفقاً ألحكام النظم األساسية والموائح .
()4

 19ـ

( )1

20ـ

( )1

يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجو ازعادة تعيينه.

يحتفع الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتمكات الجامعة .
عميد شئون الطالب .

يعــين رئــيس المجمــس بنــاء عمــى توصــية بــذلك مــن المــدير أحــد أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــة عميــداً لشــئون
ً
الطالب .
()2
()4

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

()3

تحدد النظم األساسية إختصاصات عميد شئون الطالب وواجباته .

يكون عميد شئون الطالب مسئوالً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجمس ومجمس األساتذة أو
مجمس شئون الطالب وذلك لمساعدة الطالب لالستفادة القصوػ عممياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً من
إنتمائهم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجها .

أمين المكتبة .

بناء عمى توصية بذلك من المدير أميناً لممكتبة .
يعين رئيس المجمس ً
يشغل أمين المكتبة منصبه لمفترة التى تحددها الموائح .
()2
()3
()4

 21ـ ()1

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

يكون أمين المكتبة مسئوالً أمام المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .
أمين الشئون العممية .

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

تحدد النظم األساسية والموائح إختصاصات أمين الشئون العممية وواجباته .

()3

يشغل أمين الشئون العممية منصبه لمفترة التى تحددها الموائح .

22ـ

عمـداء الكمـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .

ن
ـاء عمـى توصـية بـذلك مـن
يكو لكل كمية أو مدرسة أو معهد أو مركز عميد أو مدير يعينـه رئـيس المجمـس بن ً
المــدير بعــد التشــاور مــع مجمــس الكميــة أو المدرســة أو المعهــد أو المركــز وي ارعــى فــى إختيــار عمــو المرتبــة

( )1

العممية وطول الخدمة .
يشغل عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة

()2

ثانية فحسب .

()3

يكون عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئوالً لدػ المدير فيما يعهد إليه من واجبات

()4

بناء عمى توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس عميداً لكمية الدراسات
يعين رئيس المجمس ً
العميا " إن وجدت " ويراعى فى إختيار أن يكون فى مرتبة األستاذية.

بموجب أحكام النظم األساسية .

()5

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

()6

يكون عميد كمية الدراسات العميا مسئوالً لدػ المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم
األساسية .

()7

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

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب .

ن
ـاء عمــى توصــية بــذلك مــن العميــد المخــتص وي ارعــى
يكــو لكــل قســم أو وحــدة تــدريب رئــيس يعينــه المــدير بنـ ً
فى إختيار عمو المرتبة العممية .

23ـ ـ

( )1

24ـ

ينشأ مجمس لألساتذة بالجامعة ويشكل عمى الوجه اآلتى :

()3

()2

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

يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئوالً لدػ المدير من طريق عميد الكمية المعنية فيما يعهد إليه من
واجبات بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .

إنشـاء مجمس األساتذة وتشكيمه.

( أ)

المدير

(ب)

نائب المدير

(ج )

الوكيل

عضواً

عمداء الكميات والمدارس وعميد شئون الطالب

أعضاء

(د )

(هـ)

أمين المكتبة

رئيساً

عضواً

عضواً

(و )

مديرو المعاهد والمراكز

أعضاء

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

أعضاء

(ح )

جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة األستاذية

(ط )

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

سبعة أعضاء من هيئة التدريس بها
(ػ)
(ك )
(ل)

25ـ ـ ـ ـ ـ

( )1

أعضاء

عضواً

عضوان اثنان يمثالن الطالب ويختارهما إتحاد الطالب

أمين الشئون العممية بالجامعة
نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ

عضوان

عضواً ومقر اًر
أعضاء

إختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته.

باإلضـ ـ ـ ــافة الـ ـ ـ ــى أػ إختصاصـ ـ ـ ــات أو سـ ـ ـ ــمطات أخـ ـ ـ ــرػ واردة فـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ــذا القـ ـ ـ ــانون  ،تكـ ـ ـ ــون لمجمـ ـ ـ ــس

األساتذة اإلختصـاصـات والسمطات اآلتية  ،وهى :
( أ)

تقديم المقترحات لممجمس بشأن وضع الشروط والنظم لممؤهالت العممية المطموبة لقبول
الطالب فى الدراسات بالجامعة ،

(ب)

التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة واإلمتحانات التى تعقد وفقاً ألحكام النظم

(ج )

وضع خطط تنظيم الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام ووحدات التدريب

األساسية ،

وتعديمها واعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة
الذكر وكذلك رفع تقرير لممجمس عن ضرورة إنشاء أػ كمية أو مدرسة أو معهد أو
مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أػ منها أو دمجها أو تقسيمها

،

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

(د )
،

(هـ)

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

(و )

منح لقب أستاذ إمتياز ،

(ز )

رفع تقرير لممجمس عن أػ أمر يحيمه إليه ،

(ح )

تشجيع البحوث العممية والتأليف والنشر وترقيتها،

(ط )

إجازة برامج الدراسات اإلضافية ،

(ػ)

إنشاء وتكوين ما ي ار مناسباً من مجالس عمميه ولجان خاصة يفوض ألػ منها أياً من
السمطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سمطة منح اإلجازات العممية ،

(ك)

رفع التوصيات لممجمس بشأن الشروط واألسس العممية المتعمقة بتعيين أعضاء هيئة
التدريس وترقيتهم ،

(ل)

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

مخالً

بالشرف

من

أػ

إجازة

رأيه قد سمك سموكاً فاضحاً
عممية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها
بمقتضى هذ اإلجازة .
()2

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

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

26ـ

( )1

27ـ

( )1

إجتماعات مجمس األساتذة .

يجتمع مجمس األساتذة مرة واحـدة عمـى األقـل فـى كـل فصـل د ارسـى فـى األوقـات واألمـاكن التـى يعينهـا رئيسـه
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

()2

مجمس األساتذة أحد أعضائه لرئاسة اإلجتماع .

يجوز لمجمس األساتذة أن يدعو أػ شخص لحضور أػ إجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق

()3

التصويت .
مجالـس الكمـيات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.

يكـون لكـل كميـة أو مدرسـة أو معهـد أو مركـز مجمـس يـتم تشـكيمه وتنظـيم أعمالـه وفقـاً ألحكـام الـنظم األساسـية
()2

والموائح.

يختص مجمس الكمية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب اإلختصاصات المنصوص عميها فى
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية  ،وهى :
( أ)

إعداد الخطط والبرامج المتعمقة بتنفيذ مناهج الدراسة واإلمتحانات وتنسيق ذلك بين
األقسام المختمفة ورفع التوصيات لمجمس األساتذة ،

(ب)

تقديم التوصيات لمجمس األساتذة حول الموائح المتعمقة بمناهج الدراسة لمحصول عمى

(ج )

رفع التوصيات لمجمس األساتذة لمنح اإلجازات العممية ( غير الدرجات الفخرية )

اإلجازات العممية وغير ذلك من األمور المتعمقة بالنشاط العممى ،
وكذلك منح الجوائز ،

(د )

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينهم كممتحنين وتشجيع البحث العممى
وترقيته ،

(هـ)

النظر فى أػ أمر يتعمق بالمهام العممية حسبما يحيمه إليه مجمس األساتذة أومجمس كمية

(و )

رفع جميع المسائل العممية التى تتعمق بالدراسات العميا لمجمس األساتذة عبر عميد كمية

الدراسات العميا ورفع تقرير بشأنه ،

الدراسات العميا .

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

()3

28ـ ـ ـ ـ

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

ينشـ ـ ــأ ف ـ ـ ــى كـ ـ ــل قس ـ ـ ــم أو وحـ ـ ــدة ت ـ ـ ــدريب مجمـ ـ ــس برئاسـ ـ ــة رئ ـ ـ ــيس القس ـ ـ ــم أو وح ـ ـ ــدة التـ ـ ــدريب وعض ـ ـ ــوية

( )1

جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
()2

تكون مهمة مجمس القسم أو وحدة التدريب باإلضافة الى ما يضمن فى النظم األساسية والموائح تنظيم

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

29ـ

30ـ

مجمس شئون الطالب .

ينشأ مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
مجالس المستشفيات الجامعية .

يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعى مجمساً إلدارتها يشكل عمى الوجه الذػ تحدد

النظم األساسية .

31ـ

32ـ

دار النشر الجامعى.

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

تكون لمجامعة مؤسسات جامعية أخرػ تحدد النظم األساسيةأغراضها وطريقة أدائها .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
األحكام المالية والمراجعة .

تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصـه لهـا الدولـة مـن إعتمـادات وممـا

33ـ

( )1

34ـ

تحدد النظم األساسية التى يصدرها المجمس طريقة تعيين جميع العاممين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة

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 أغراضها وفقاً ألحكام الموائح المالية .

يراجع سنوياً 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 .

()12

العامة .

35ـ

حق اإلستئناف .

يكفل ألػ شخص يضار من أػ إجراء أتخذ بموجب أحكـام هذا القانون حق اإلستئناف لمجهة التى تحددها النظم

األساسية .

36ـ

مال المعاش .

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

.

37ـ

( )1
()2

أحكام إنتقالية .

يظل سارػ المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته جامعة كردفان قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر
كما لو أبرمته الجامعة وفقاً ألحكام هذا القانون .

مع عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول لمجامعة جميع الكميات التى كانت تتبع لجامعة كردفان والتى

تقع جغرافياً فى والية شمال كردفان وجميع األموال الممموكة لها أو التى آلت إليها أو أػ ممتمكات أو أموال
أخرػ حسبما يقرر الوزير .
()3

يستمر العاممون الذين كانوا فى خدمة جامعة كردفان قبل صدور
هذا القانون فى الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة .

38ـ

إثبات صحة النظم األساسية والموائح.

يجوز إثبات صحة أػ نظام أساسى أو الئحة لدػ أػ محكمة بابراز نسخة من أػ منهما موقع عميها بشهادة رئيس

المجمس أو المدير أو الوكيل .

)(1
)(2
)(3
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