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()5
قانون جامعة نياال لسنة 5991
( ) 5991/8/51
انفصم األول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ

يسمى ىذا القانون " قانون جامعة نياال لسنة . " 1995

سـريان قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى

.

2ـ

يسرػ قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة  ، 1990عمى جامعة نياال وتسود أحكامو عند التعارض عمى
أحكام ىذا القانون .

تفسير .
3ـ
" إتحاد الطالب "

فى ىذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :

يقصد بو إتحاد طالب الجامعة ،

" أمين الشئون العممية "

يقصد بو أمين الشئون العممية المعين بمقتضى أحكام المادة ، 21

" أمين المكتبة "

يقصد بو الموظف المسئول لدػ المدير عن مكتبة الجامعة ،

" الجامعة "

يقصد بيا جامعة نياال ،

"جامع ــة الف ــاتح م ــن س ــبتمبر ب ــدارفور " يقص ــد بي ــا جامع ــة الف ــاتح مـ ـن س ــبتمبر ب ــدارفور المنشـ ـ ة
بموجـ ــب أحك ـ ــام قـ ــانون جامعـ ــة الفـ ــاتح مـ ــن سـ ــبتمبر بـ ــدارفور لسـ ــنة
 1990الممغى بموجب أحكام قانون جامعة زالنجى لسنة 1995

" الخريج "

" رئـيس المجمـس "

يقصد بو أػ شخص منحو مجمس األساتذة إجازة عممية ،

يقصـد بـو رئـيس مجمـس الجامعـة المعـين بموجـب أحكـام المــادة 12

( ، )1
" الراعى "

يقصد بو راعى الجامعة المنصوص عميو فى المادة ، )1( 7

" الطالــب "

يقصــد بــو أػ شــخص مســجل بالجامعــة بقصــد الحصــول عمــى أػ

" الع ــاممون "

يقص ــد بي ــم أعض ــاء ىيئ ــة الت ــدريس ومس ــاعدوىم وجميـ ـ م ــوظفى

" عميد شئون الطالب "
" القس ــم أو وح ــدة الت ــدريب"

" الكمية "

إجازة عممية يمنحيا مجمس األساتذة ،
الجامعة وعماليا ،

يقصد بو عميد شئون طـالب الجامعـة المعـين بموجـب أحكـام المـادة

، )1(19

يقص ــد ب ــو أػ وح ــدة لمت ــدريس أو البح ــث أو الت ــدريب  ،وأػ وح ــدة

أخرػ يعتمـدىا المجمـس بنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن مجمـس األسـاتذة
وفقاً لمنظم األساسية باعتبارىا كياناً قائماً بذاتو ،

يقصد بيا أػ وحدة عممية ينشئيا المجمس وفقاً ألحكام ىذا القانون ،

وتضــم 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
يحدده المجمس بناء عمى توصية بذلك من مجمس األساتذة ،

" المجنــة "

يقصــد بيــا لجنــة الشــئون التنفيذيــة والماليــة المنش ـ ة بموجــب أحك ــام

المادة ، 13

" المـ ـوائح "

يقص ــد بي ــا المـ ـوائح الت ــى يص ــدرىا المجم ــس ومجم ــس األس ــاتذة وفقـ ـاً
ألحكام ىذا القانون ،

" المجمس "

يقصد بو مجمس الجامعة المنش بمقتضى أحكام المادة ، )1( 8

" مجمس األساتذة "

يقصد بو مجمس أساتذة الجامعة المنش بمقتضى أحكام المادة ، 24

" المجمس القومى "

يقصد بو المجمس القومى لمتعميم العالى والبحث العممى ،

" المدرس ــة "

يقص ــد بي ــا أػ وح ــدة عممي ــة مس ــتقمة ينش ــئيا المجم ــس لمت ــدريس أو

البحث أو التدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون ،
يقصد بو مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة ، 15

" المدير "

يقصد بيم مساعدو ىيئة التدريس والمعيدون ،

" مساعدو التدريس "
" المستشفى الجامعى "
" المعيد أو المركز "

،

يقصد بو المستشـفى الـذػ يعتمـده المجمـس وفقـاً ألحكـام المـادة 30
يقصد بو أػ وحدة عممية مستقمة أو تابعة لكمية  ،ينشـئيا المجمـس

لمتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون ،

" العميد "

يقصد بو العميد المعين بمقتضى أحكام المادة ، 22

" نائـب المـدير "

يقصــد بـو نائـب مــدير الجامعـة المعـين بمقتضــى أحكـام المــادة 17

" النظم األساسية "

( ، )1

يقصد بيا النظم األساسية التى يصدرىا المجمس وفقاً ألحكام ىـذا
القانون ،

" ىيئــة التــدريس "

يقصــد بيــا األســاتذة  ،األســاتذة المشــاركون األســاتذة المســاعدون ،

" الوزير "

يقصد بو وزير التعميم العالى والبحث العممى ،

المحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،

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

" الوكيل "

انفصم انثانى
انجامعة

إنشبء الجبمعت ومقرهب وشعبرهب.
4ـ

( )1

تنش بوالية جنوب دارفور جامعة تسمى " جامعة نياال " وتكون ىيئة عممية ذات شخصية إعتبارية .
()3

()2

يكون مقر الجامعة بمدينة نياال .

تتكون الجامعة من المجمس والعاممين والطالب والخريجين.
()4

يكون لمجامعة شعار يعتمده المجمس .

أغراض الجبمعت.

تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة لمدولة والبرامج التى يضعيا المجمس القومى عمى تحصيل العمم وتدريسو

5ـ

وتطوير مناىجو ونشره وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردىا ونيضتيا فكرياً وعممياً واقتصادياً واجتماعياً
وثقافي ًا  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم  ،تعمل الجامعة عمى تحقيق األغراض اآلتية  ،وىى :
( أ)

ت كيد ىوية األمة وت صيميا من خالل المناىج التى تقرىا الجامعة وتطبقيا ،

(ب)

إجـ ـراء البح ــوث العممي ــة والتطبيقي ــة المرتبط ــة بحاج ــات المجتمـ ـ المختمف ــة والمتج ــددة ف ــى
سبيل خدمتو واإلرتقاء بو ،

(ج )

إبتكــار التقنيــة وتوظيفيــا لخدمــة المجتمـ الســودانى  ،بالتعــاون مـ الجامعــات ومؤسســات

(د )

اإلىتمــام بالبيئ ــة الس ــودانية عام ــة وبيئ ــة واليــة غ ــرب دارف ــور خاص ــة  ،وت ىي ــل الك ــادر

التعميم العالى والبحث العممى األخرػ بالبالد ،

القادر عمى ترقيتيا وحل قضايا الوالية المتعمقة بالبيئة ،
(ىـ) التفاعل م المواطن فـى الريـف بـتفيم مشـاكمو  ،واإلعتـراف بمعرفتـو وخبرتـو  ،والعمـل معـو
عمى تطويرىا وفق حاجتو وقيمو ،

(و )

اإلىتمام بعموم الطب واألرض والموارد الطبيعية فى إطار اإلىتمام بتنميـة السـودان عامـة
،

(ز )

(ح )

اإلىتمام بقضايا التنمية البشرية  ،والفكر والقيم الدينية ،
إعداد الطالب ومنحيم إجازاتيم العممية .

حريت العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ ()1

يتمت أعضاء ىيئـة التـدريس ومسـاعدوىم والطـالب بالجامعـة بحريـة الفكـر والبحـث العممـى فـى إطـار القـانون
والدستور .

()2

7ـ ()1
()2

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

راعى الجبمعت .
()2
رئيس الجميورية ىو راعى الجامعة .
لراعى الجامعة الحق فى أن يطمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة  ،ويجب عمى إدارة
الجامعة تقديم تمك المعمومات )3(.

()3

يترأس راعى الجامعة احتفاالتيا  ،إن كان حاض اًر .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
8ـ ( ) 1

إنشـبء المجلس وتشكيله.
ينش مجمس يسمى  " ،مجمس الجامعة " ويشكل عمى الوجو اآلتى :
( أ)

رئيس المجمس ،

(ب)

األعضاء بحكم مناصبيم  ،وىم :
(أوال)

(ثانيا)
(ثالثا)

المدير ،

نائب المدير ،

الوكيل ويكون مقر اًر لممجمس ،

(رابعا) عميد شئون الطالب ،

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

(د )

أعضاء يتم إختيارىم من داخل الجامعة  ،وىم :

()4

(أوال)

ثالثة من العاممين اثنان منيم من غير أعضاء ىيئة التدريس ،

(ثانيا)

عضوان يختارىما إتحاد الطالب أحدىما رئيس اإلتحاد ،

(ثالث ــا)

ثماني ــة أعض ــاء يخت ــارىم مجم ــس األس ــاتذة ،ثالث ــة م ــنيم م ــن عم ــداء

الكميات ،

أعضاء من خارج الجامعة :

واحد وعشرون عضواً  ،من ذوػ اإلختصاص والكفاءة واإلىتمام بالتعميم العالى والقضايا
الوطنية  ،يعينيم الراعى بناء عمى توصية بذلك من الوزير .

()2

تكون مدة المجمس أرب سنوات من تاريخ تشكيمو .

()3

تحدد الموائح حاالت خمو مقاعد أعضاء المجمس وكيفية ملء تمك المقاعد .
إختصبصبث المجلس وسلطبته .

9ـ

يسعى المجمس لتحقيق أغراض الجامعة  ،الواردة فى ىذا القانون ،وقانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى لسنة
 ، 1990ويكون لو نيابة عن الجامعة وباسميا الحق فى القيام بجمي األعمال الالزمة لتحقيق أغراضيا فى إطار
السياسة القومية لمتعميم العالى والبحث العممى  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون لو اإلختصاصات
والسمطات اآلتية  ،وىى :

( أ)
(ب)

وض السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائيا عممياً وتربويـاً واداريـاً
ومالياً وتحديث طرق عمميا وأساليبو ،

مناقشة مقترحات الموازنة السنوية لمجامعة  ،التى ترفعيا لو المجنة واجازتيا ويقـوم برفعيـا
لممجمــس القــومى  ،ومتابعــة تنفيــذ الموازنــة المصــدق بيــا بمــا فــى ذل ــك التقريــر الختــامى

واعداد الحساب الختامى ونشره ،
(ج )

وض خطة التنمية لمجامعة واجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعيا لممجمس القومى ،

(د )

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

مؤسسات إستثمارية أخرػ والغائيـا وتحديـد أماكنيـا داخـل الجامعـة أو فـى أػ مكـان آخـر
ب ــالقطر أو رفـ ـ توص ــية لمجي ــة المختص ــة لتحويمي ــا ألػ جامع ــة أخ ــرػ وقب ــول إنتس ــاب
الكميات والمعاىد ومنح أعضائيا حق التمت بـ ػ مـن م ازيـا الجامعـة وكـل ذلـك بنـاء عمـى

(ى ــ)

توصية من مجمس األساتذة ،

التوصــية لــدػ المجمــس القــومى بش ـ ن وض ـ الشــروال والــنظم لممــؤىالت العمميــة المطموبــة
لقبول الطالب لمدراسات بالجامعة ،

(و )

تحديد أعداد الطالب وتخصصاتيم الدراسية م توفير اإلمكانات الالزمـة لـذلك فـى إطـار
السياسات التى يقررىا المجمس القومى ،

(ز )

(ح )

وض سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً لممعايير التى يقررىا المجمس القومى ،
إنشــاء الوظــائف التــى يعــين فييــا العــاممون أو إلغــاء تمــك الوظــائف وفقـاً لمييكــل الــوظيفى

وتطبيــق شــروال الخدمــة التــى يقترحيــا المجمــس القــومى ويجيزىــا ال ارعــى بق ـرار منــو بعــد
توصية وزير المالية واالقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجمس األعمى لألجور  ،واقتراح
(ال )

شروال الترقى واجراءات المحاسبة ورفعيا لممجمس القومى إلجازتيا ،

()5

إجــازة التقريــر الســنوػ الــذػ يقدمــو المــدير عــن األداء العممــى واإلدارػ والمــالى لمجامعــة

ونشره ،
(ػ )

التممــك باســم الجامعــة ألػ أمـوال منقولــة أو عقــارات والمحافظــة عمييــا والتصــرف
فييا ب ػ كيفية قانونية م مراعاة حق المجمس القومى فى إصـدار أػ توجييـات فـى ىـذا

(ك)

الش ن ،

تنميــة أم ـوال الجامعــة واســتثمارىا مــن طريــق المســاىمة فــى شــركات أو ش ـراكات أو أػ

مشروعات أخرػ والتصـرف فـى عائـدىا مـ م ارعـاة حـق المجمـس القـومى فـى إصـدار أػ
توجييات فى ىذا الش ن ،

(ل)

تنظـيم حسـابات الجامعـة والت كـد مـن وجـود دفـاتر صـحيحة لتمـك الحسـابات تقيـد فييـا كــل

األم ـوال التــى تتســمميا الجامعــة واألم ـوال التــى تصــرفيا وأصــوليا وخصــوميا لكــى تعطــى
ىــذه الــدفاتر صــورة صــحيحة عــن حالتيــا الماليــة وتوضــح معامالتيــا وفقـاً لمــا يحــدده ىــذا
القانون والنظم األساسية والموائح ،

(م )

قبــول التبرعــات واليبــات واألوق ــاف والوصــايا وغيرىــا وتحدي ــد أوجــو إســتغالليا عم ــى أال
يتعارض ذلك م أغراض الجامعة وأن تراعى شروال الواىب ،

(ن)

إقتراض ما تـدعو الحاجـة إلقت ارضـو مـن المبـالو مـن وقـت آلخـر لمقيـام ب عمالـو وبضـمان

(س)

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

أػ منقوالت أو عقارات تممكيا الجامعة ،

(ع )

إصــدار الــنظم األساســية والمـوائح الالزمــة لمقيــام ب عمالــو  ،وتنفيــذ إختصاصــاتو وممارســة

(ف)

تف ــويض أػ م ــن س ــمطاتو  ،ع ــدا س ــمطات اإلنش ــاء واإللغ ــاء  ،واص ــدار ال ــنظم األساس ــية

ســمطاتو وفق ـاً ألحكــام ىــذا القــانون  ،ويعمــل بتمــك الــنظم والم ـوائح مــن تــاريخ توقي ـ رئــيس
المجمس عمييا ما لم ينص فييا عمى تاريخ آخر ،
والموائح ،لرئيسو أو المدير أو مجمس األساتذة أو أػ من لجانو ،

(ص)

تكوين لجان مؤقتة لتعينو فى أداء واجباتو متى رأػ ذلك ضرورياً .
مسئولية المجمس .
10ـ

يكون المجمس مسئوالً لدػ الراعى من طريق الوزير عن أداء أعمالو .
إجتماعات المجمس .

11ـ

يجتم المجمس إلنجاز أعمالو مرتين فى السنة عمـى األقـل وذلـك فـى الوقـت والمكـان المـذين يعينيمـا رئـيس

( )1

المجمس فى كل حالة بعد إستشـارة مـدير الجامعـة وعمـى رئـيس المجمـس أن يـدعو إلجتمـاع فـوق العـادة متـى

ما وصمو طمب مكتوب من المدير أو من أغمبية أعضاء المجمس .
()2
()3

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

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

12ـ ـ

( )1

رئيس المجمس .

يكــون لممجمــس رئــيس يعينــو ال ارعــى بنــاء عمــى توصــية الــوزير ووزيــر الماليــة واالقتصــاد الــوطنى ووزيــر
العمل والمجمس األعمى لألجور)6(.
( )2
( أ)

(ب)

تكون لرئيس المجمس اإلختصاصات اآلتية  ،وىى :

رئاسة المجمس واتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،

المساعدة فى كل ما من ش نو تقوية الصمة بين المجمـس والمؤسسـات والييئـات األخـرػ ،
لتحقيق أغراض الجامعة ،

(ج )
()3

رئاسة المجنة .

فى حالة غياب رئيس المجمس عن أػ إجتماع ينتخب المجمس أحد أعضائو من خارج الجامعة  ،لرئاسة
ذلك اإلجتماع .
إنشاء المجنة وتشكيمها .
13ـ

( أ)

رئيس المجمس

(ب)

المدير

(ج )

نائب المدير

(د )
(ىـ)

14ـ

تنش لجنة لمشئون التنفيذية والمالية  ،وتشكل عمى الوجو اآلتى :
رئيساً

نائباً لمرئيس
عضواً

الوكيل

المراقب المالى لمجامعة

عضواً ومقر اًر

عضواً

(و )

أربعة أعضاء يختارىم المجمس  ،من بين أعضائو من داخل الجامعة ،

(ز )

خمسة أعضاء يختارىم المجمس من بين أعضائو من خارج الجامعة .
إختصاصات المجنة وسمطاتها .

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

إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديميا 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 عمي االحتياطي و
(ب)

إعداد اؼ تقديرات اضافية وتقديميا لممجمس ،

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

15ـ

يكون لمجامعة مدير يعينو الراعى من ذوػ األىمية العممية العالية ،بناء عمى توصية بيذا من الوزير  ،لفترة أرب

سنوات وفقاً لشروال الخدمة التى يحددىا الراعى بناء عمى توصية وزير المالية واالقتصاد الوطنى ووزير العمل و
المجمس األعمى لألجور)7(.

إختصاصات المدير وسمطاته .

16ـ المديرىو المسئول العممى والمالى والتنفيذػ األول عن أداء الجامعة ،والعمل عمى تحقيق أغراضيا ويمتزم فى ذلك
بالنظم والموائح السارية وسياسات المجمس ويكون مسئوالً لمراعى من طريق الوزير  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم
تكون لو اإلختصاصات والسمطات اآلتية وىى )8( :

( أ)

العمل عمى ترشيد األداء العممى والتربوػ واإلدارػ والمالى بالجامعة  ،وتجويد

مفيوم إدارتيا وأساليبيا وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل اإلستغالل األمثل إلمكاناتيا
وفقاً لمسياسة التى يحددىا المجمس ،

(ب)

الحفاظ عمى النظام بالجامعة ،

(ج )

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنو ولجان تعيين أعضاء ىيئة التدريس وترقيتيم

(د )

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا أمام الييئات والجيات األخرػ ،

(ىـ)

وأػ لجان أخرػ وفقاً لمنظم األساسية ،

تقديم تقرير سنوػ شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممى واإلدارػ والمالى ونشر التقرير
بعد موافقة المجمس عميو ،

(و )

التقدم لممجمس بطمب إلستصدار النظم األساسية كما يجوز لممدير أن يطمب من مجمس
األساتذة إستصدار الموائح إذا إستمزم األمر ذلك .
نائب المدير .

17ـ

ن
ـاء عمـى توصـية بيـذا مـن الـوزير
يكو لمجامعة نائب لممدير يعينو الراعى من ذوػ األىمية العممية العاليـة بن ً
بعد التشاور م المدير وذلك لفترة أربـ سـنوات وفقـاً لشـروال الخدمـة التـى يحـددىا ال ارعـى بنـاء عمـى توصـية

( )1

وزير المالية واالقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجمس األعمى لألجور)9(.

()2
()3

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباتو وتكون لو الواجبات واإلختصاصات التى تحددىا النظم
األساسية .

يقوم نائب المدير ب عباء المدير فى حالة غيابو أو عدم تمكنو من القيام بعممو أو خمو منصبو وذلك وفقاً
ألحكام الموائح .

الوكيل .

بناء عمى توصية بيذا من المدير ،أحد أعضاء ىيئة التدريس أو كبار اإلداريين
18ـ ()1
يعين رئيس المجمس ً
وكيالً لمجامعة وذلك وفقاً ألحكام الموائح .
()2

()3

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

19ـ

( )1

يشغل الوكيل منصبو لمدة أرب سنوات وتجو ازعادة تعيينو.

يحتفع الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجمي ممتمكات الجامعة .

عميد شئون الطالب .

يعين رئـيس المجمـس بنـاء عمـى توصـية بـذلك مـن المـدير أحـد أعضـاء ىيئـة التـدريس بالجامعـة عميـداً لشـئون
ً
الطالب .
()2

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

()3

تحدد النظم األساسية إختصاصات عميد شئون الطالب وواجباتو .

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

()4

إنتمائيم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجيا .

أمين المكتبة .
20ـ

( )1

 21ـ

( )1

22ـ

( )1

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

()4

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

يكون أمين المكتبة مسئوالً أمام المديرعن تنفيذ إختصاصاتو وأداء واجباتو .
أمين الشئون العممية .

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

()3

تحدد النظم األساسية والموائح إختصاصات أمين الشئون العممية وواجباتو
يشغل أمين الشئون العممية منصبو لمفترة التى تحددىا الموائح .

عمـداء الكمـيات والمدارس والمعاهد والمراكز .

ن
بناء عمى توصـية بـذلك مـن
يكو لكل كمية أو مدرسة أو معيد أو مركز عميد أو مدير يعينو رئيس المجمس ً
المــدير بعــد التشــاور م ـ مجمــس الكميــة أو المدرســة أو المعيــد أو المركــز وي ارعــى فــى إختيــاره عمــو المرتبــة
العممية وطول الخدمة

يشغل عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعيد أو المركز منصبو لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينو لفترة

()2

ثانية فحسب .

()3

يكون عميد الكمية أو المدرسة أو مدير المعيد أو المركز مسئوالً لدػ المدير فيما يعيد إليو من واجبات

()4

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

()5

يشغل عميد كمية الدراسات العميا " إن وجدت " منصبو لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينو لفترة ثانية

بموجب أحكام النظم األساسية .

فحسب ،

()6

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

()7

يجوز لممدير تعيين نائب لعميد الكمية التى يقتضى األمر تعيين نائب عميد ليا وذلك بالتشاور م العميد
المختص .

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب .
ن
ـاء عمــى توصــية بــذلك مــن العميــد المخــتص وي ارعــى
يكــو لكــل قســم أو وحــدة تــدريب رئــيس يعينــو المــدير بنـ ً
فى إختياره عمو المرتبة العممية .

23ـ ـ ()1

()3

()2

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

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

إنشـاء مجمس األساتذة وتشكيمه.
24ـ
( أ)

ينش مجمس لألساتذة بالجامعة ويشكل عمى الوجو اآلتى :

(ب)

نائب المدير

(ج )

الوكيل

رئيساً
عضواً

عمداء الكميات والمدارس وعميد شئون الطالب

أعضاء

(د )
(ىـ)

المدير

أمين المكتبة

عضواً

(و )

مديرو المعاىد والمراكز

عضواً
أعضاء

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

أعضاء

(ح )

جمي أعضاء ىيئة التدريس ممن ىم فى مرتبة األستاذية أعضاء

(ال )

ممثل واحد لكل من المدارس والمعاىد والمراكز التى ليست ليا أقسام وذلك عن كل

(ػ)

عضوان اثنان يمثالن الطالب ويختارىما إتحاد الطالب عضوان

سبعة أعضاء من ىيئة التدريس بيا عضواً

(ك )

أمين الشئون العممية بالجامعة

(ل)

نواب العمداء ـ إن وجدوا ـ

عضواً ومقر اًر

أعضاء

إختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته.

 25ـ ـ ـ ـ

باإلض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى أػ إختصاص ـ ـ ــات أو س ـ ـ ــمطات أخــ ـ ــرػ واردة ف ـ ـ ــى ى ـ ـ ــذا الق ـ ـ ــانون  ،تك ـ ـ ــون لمجمــ ـ ــس

( )1

األساتذة اإلختصـاصـات والسمطات اآلتية  ،وىى :
( أ)

تقديم المقترحات لممجمس بش ن وض الشروال والنظم لممؤىالت العممية المطموبة لقبول

(ب)

التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة واإلمتحانات التى تعقد وفقاً ألحكام النظم

(ج )

وض خطط تنظيم الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز واألقسام ووحدات التدريب

الطالب فى الدراسات بالجامعة ،
األساسية ،

وتعديميا واعادة النظر فييا وتحديد المواد التى تختص بتدريسيا كل من الوحدات آنفة
الذكر وكذلك رف تقرير لممجمس عن ضرورة إنشاء أػ كمية أو مدرسة أو معيد أو

مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أػ منيا أو دمجيا أو تقسيميا
(د )

،

منح اإلجازات العممية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التى إعتمدىا فى الموائح ،

(ىـ) منح الدرجات الفخرية والجوائزالعممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بيا وذلك وفقاً
ألحكام الموائح ،

(و )
(ز )

(ح )
(ال )
(ػ)
(ك)

منح لقب أستاذ إمتياز ،
رف تقرير لممجمس عن أػ أمر يحيمو إليو ،

تشجي البحوث العممية والت ليف والنشر وترقيتيا،
إجازة برامج الدراسات اإلضافية ،
إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس عمميو ولجان خاصة يفوض ألػ منيا أياً من
السمطات التى يكون من حقو ممارستيا بإستثناء سمطة منح اإلجازات العممية ،

رف التوصيات لممجمس بش ن الشروال واألسس العممية المتعمقة بتعيين أعضاء ىيئة

التدريس وترقيتيم ،
(ل)

(م )

بناء عمى توصيات المجان التى يشكميا ضد من
إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة ً
يدانون فى أمور مخمة بشرف العمل العممى من أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب
بالجامعة أو ممن منحيم ىو إجازات عممية أو فخرية ،

حرمان أػ شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوػ عمى اإلنحراف الخمقى أو يكون فى
رأيو

قد

سمك

سموكاً

فاضحاً

أو

مخالً

بالشرف

من

أػ

إجازة

عممية يكون قد منحيا ىو لو وحرمانو كذلك من جمي الميزات التى يتمت بيا

()2

بمقتضى ىذه اإلجازة .

يصدر مجمس األساتذة الموائح الالزمة لمقيام ب عمالو وتنفيذ إختصاصاتو وممارسة سمطاتو الممنوحة لو

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

إجتماعات مجمس األساتذة .
يجتم مجمس األساتذة مرة واحدة عمى األقل فى كل فصـل د ارسـى فـى األوقـات واألمـاكن التـى يعينيـا رئيسـو

26ـ ()1
( )2

ويكون لو الحق فى دعوتو فى أػ وقت ألػ إجتماع طارغ .

يتـرأس نائــب المــدير إجتماعــات مجمــس األســاتذة عنــد غيــاب المــدير وفــى حالــة غيــاب المــدير ونائبــو يختــار

مجمس األساتذة أحد أعضائو لرئاسة اإلجتماع .
( )3

يج ــوز لمجم ــس األس ــاتذة أن ي ــدعو أػ ش ــخص لحض ــور أػ إجتم ــاع دون أن يك ــون ل ــذلك الش ــخص ح ــق

التصويت .
مجالـس الكمـيات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.
27ـ

يكـون لكـل كميـة أو مدرسـة أو معيـد أو مركـز مجمـس يـتم تشـكيمو وتنظـيم أعمالـو وفقـاً ألحكـام الـنظم األساسـية

( )1

والموائح.

()2

يختص مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو المركز الى جانب اإلختصاصات المنصوص عمييا فى
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية  ،وىى :
( أ)

إعداد الخطط والبرامج المتعمقة بتنفيذ مناىج الدراسة واإلمتحانات وتنسيق ذلك

(ب)

تقديم التوصيات لمجمس األساتذة حول الموائح المتعمقة بمناىج الدراسة

بين األقسام المختمفة ورف التوصيات لمجمس األساتذة ،

لمحصول عمى اإلجازات العممية وغير ذلك من األمور المتعمقة بالنشاال العممى
(ج )

،

رف التوصيات لمجمس األساتذة لمنح اإلجازات العممية ( غير الدرجات

الفخرية ) وكذلك منح الجوائز ،
(د )
(ىـ)

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينيم كممتحنين وتشجي البحث
العممى وترقيتو ،

النظر فى أػ أمر يتعمق بالميام العممية حسبما يحيمو إليو مجمس األساتذة
أومجمس كمية الدراسات العميا ورف تقرير بش نو ،

(و )

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

()3

يجوز لمجالس الكميات والمدارس والمعاىد 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 ـ

ينشـ ـ ـ ف ـ ــى ك ـ ــل قس ـ ــم أو وح ـ ــدة ت ـ ــدريب مجم ـ ــس برئاس ـ ــة رئ ـ ــيس القسـ ـ ــم أو وح ـ ــدة الت ـ ــدريب وعض ـ ــوية

( )1

جمي
()2

أعضـاء ىيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

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

النشاال العممى واإلدارػ بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجمس الكمية أو المدرسة أو
المعيد أو المركز .

مجلس شئون الطالة .
29ـ

ينش مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية إختصاصاتو وواجباتو وطريقة تكوينو وتنظيم أعمالو .
مجبلس المستشفيبث الجبمعيت .

30ـ

يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية وينشئ فى كل مستشفى جامعى مجمساً إلدارتيا يشكل عمى الوجو الذػ تحدده
النظم األساسية .

دار النشر الجبمعى.
31ـ

تكون لمجامعة دار لمنشر تحدد النظم األساسية أغراضيا وطريقة أدائيا .
مجالس المؤسسات األخرى .

32ـ

تكون لمجامعة مؤسسات جامعية أخرػ تحدد النظم األساسية الجامعية أغراضيا وطريقة أدائيا .

انفصم انرابع
األحكام انمانية وانمراجعة
33ـ

األحكام المالية والمراجعة .

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

( )1

يقبمو المجمس من ىبات ومنح واعانات وأوقاف ووصايا .
()2

تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدىا
المجمس .

()3

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضيا وفقاً ألحكام الموائح المالية .

()4

يراج سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصوميا فى اليوم األخير من أيام السنة

المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومى عنيما الى المجمس
)11(.

انفصم انخامس
أحكام ختامية
تعيين العاممين .

تحدد النظم األساسية التى يصدرىا المجمس طريقة تعيين جمي العاممين بالجامعة وفقاً لقوانين ولوائح الخدمة

34ـ

العامة )12(.

35ـ

حق اإلستئناف .

يكفل ألػ شخص يضار من أػ إجراء أتخذ بموجب أحكـام ىذا القانون حق اإلستئناف لمجية التى تحددىا النظم
األساسية .
مال المعاش .

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

36ـ

.

37ـ

أحكام إنتقالية .

يظل سارػ المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمتو جامعة الفاتح من سـبتمبر بـدارفور قبـل بـدء العمـل

( )1

بيذا القانون ويعتبر كما لو أبرمتو الجامعة وفقاً ألحكام ىذا القانون .

()2

م عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ( )1تؤول لمجامعة الكميات التى تتب لجامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور

()3

يستمر العاممون الذين كانوا فى خدمة جامعة الفاتح من سبتمبر بدارفور قبل صدور ىذا القانون فى الخدمة

والتى تق جغرافياً فى والية جنوب دارفور وجمي األموال الممموكة ليا أو التى آلت إلييا أو أػ ممتمكات
أو أموال أخرػ حسبما يقرره الوزير .
بذات شروال خدمتيم السابقة .
إثبات صحة النظم األساسية والموائح.

38ـ

يجوز إثبات صحة أػ نظام أساسى أو الئحة لدػ أػ محكمة بابراز نسخة من أػ منيما موق عمييا بشيادة رئيس
المجمس أو المدير أو الوكيل .

()1
)(2
)(3
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