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()1
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الفصل األول

أحكام تمهيدية
اسم القانون.

2ـ

3ـ

سـريان قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي.

يسري قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي لسنة  1991عمى جامعة العموم الطبية والتكنولوجيا وتسود أحكامو في
حالة التعارض مع أحكام ىذا القانون .

تفسير.

في ىذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
" اإلجازة العممية "

يقصد بيا أي مؤىل عممي يمنحو المجمـس العممـي ويشـمل الـدبمومات
و الدرجات الجامعية والدرجات العميا ،

" أمين الشئون العممية "

يقصد بو أمين الشئون العممية المعين بموجب أحكام المادة ، 19

" الجامعة "

يقصد بيا جامعة العمـوم الطبيـة والتكنولوجيـا المنشـمة بموجـب أحكـام
المادة ، )1(4

" الخـ ـري "

يقص ــد ب ــو أي ش ــخص منح ــو المجم ــس العمم ــي إج ــازة عممي ــة باس ــم

الجامعة وتشمل حممة اإلجازات العممية،

" الراعي "

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

" رئيس الجامعة "

يقصد بو رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ، 12

" الطالب "

يقصد بو أي شخص مسجل اسمو بالجامعة لمدراسة بقصد الحصول

" العاممون "

عمى إجازة عممية تمنحيا الجامعة ،

يقصد بيم جميع العـاممين بالجامعـة بمـا فـييم أعهـاء ىيئـة التـدريس

بالجامعة ،
" العميد "

" عميد شئون الطالب "
" القسم"

يقصد بو عميد الكمية المعين بموجب أحكام المادة ، )1(21

يقصد بو عميد شئون الطالب المعين بموجب أحكـام المـادة )1(17

،

يقصد بو أي وحدة عمميـة متخصصـة فـي إحـد

مجـاتت التـدريس

أو التـ ــدريب أو البحـ ــث التـ ــي تقـ ــدميا إحـ ــد الكميـ ــات أو المعاىـ ــد أو
" الكمي ــة "

المدارس أو المراكز ،

يقص ــد بي ــا أي وح ــدة عممي ــة ينش ــؤىا المجم ــس بموج ــب أحك ــام ى ــذا

القانون وتهم عدداً من األقسام المتخصصة في التدريس أو التدريب
أو البحث وتقدم برام دراسية متكاممة تؤىل لمنح درجة عممية ،

" المـوائح "

يقصــد بيــا الم ـوائح التــي يصــدرىا مجمــس األمنــاء أو مجمــس األســاتذة

" المجمس "

يقصد بو المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي ،

" مجمس األساتذة "

يقصد بو مجمس األساتذة المنشم بموجب أحكام المادة ، 22

بموجب أحكام ىذا القانون ،

" مجمس األمناء "

يقصد بو مجمس األمناء المنشم بموجب أحكام المادة ، 8

"المعيــد أو المركــز"

يقصــد بــو أي وحــدة عمميــة يكونيــا مجمــس األســاتذة تعنــى بالتــدريس

والتــدريب والبحــث وتكــون تابعــة لمكميــة أو مســتقمة عنيــا ويجــوز أن
تقدم برنامجاً دراسياً متكامالً يؤىل لمنح درجة عممية ،

" المؤسسون "

يقصد بيم األشخاص الذين قاموا بإنشـاء الجامعـة أو أسـيموا بفكـرىم

وجيدىم وماليم ،
" نائــب رئــيس الجامعــة "
"النظم األساسية "

يقصــد بــو نائــب رئــيس الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة 14

( )1وينوب عن رئيس الجامعة في حالة غيابو ،

يقصد بيا النظم األساسيـة التي يصـدرىا مجمـس األمنـاء وفقـاً إلحكـام
ىذا القانون ،

"ىيئة التدريس "

يقصـد بيـا األسـاتذة  ،واألسـاتذة المشـاركون  ،واألسـاتذة المسـاعدون ،

" الوكيل "

يقصد بو وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة . )1(15

والمحاهرون وأمين الشئون العممية ،

الفصل الثاني
الجامعة
4ـ

( )1

إنشـاء الجـامعة ومقرها وشعارها.

تنشم بدتً عن أكاديمية العموم الطبية والتكنولوجيا جامعة تسمي " جامعة العمـوم الطبية والتكنولوجيا "  ،وتكون
ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون ليا حق التقاهي باسميا .

()3

()2

يكون المقر الرئيسي لمجامعة بوتية الخرطوم .

تتكون الجامعة من مجمس األمناء  ،مجمس األساتذة  ،ىيئة التدريس  ،العاممين  ،الطالب والخريجين .
()4

5ـ ـ

يكون لمجامعة شعار يعتمده المجمس .
أغراض الجامعة.

تعمــل الجامعــة فــي إطــار السياســة العامــة لمدولــة والمجمــس القــومي لمتعمــيم العــالي والبحــث العممــي عمــى تحصــيل العمــم
وتدريسو وتطويره في فروع المعرفة المختمفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميتو  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقـدم

تقوم الجامعة بتحقيق األغراض اآلتية :
( أ)

تمكيــد قــيم األصــالة النابعــة مــن ت ـراث األم ــة الحهــاري التــي أرســاىا رواد التعمــيم األىمــي

األوائل وسار عمى دربيم المؤسسون  ،والتعبير عنيا في كل أوجو نشـا الجامعـة تـمىيالً
ألجيـال مؤمنــة بربيـا متمســكة بعقيــدتيا وتراثيـا ممتزمــة بيـا فــي ســموكيا وخدمـة وطنيــا فــي
انفتاح فاعل مع مكتسبات العصر ومنجزاتو ،

(ب)

إعــداد الطــالب وتــمىيميم لمقيــام بالميمــة القياديــة الفكريــة فــي مجــاتت المعرفــة اإلنســانية
والمينيــة والتقنيــة القــادرة عم ــى اإلســيام فــي النيــوض ب ــالمجتمع وتمبيــة حاجاتــو القوميــة

(ج)

بتقديم البرام الدراسية المتخصصة المؤدية لمحصول عمى اإلجازات العممية ،

تشــجيع البحــث العممــي وترقيتــو واتىتمــام بالد ارســات العمميــة عامــة والد ارســات الســودانية
خاصة ونشر الكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاهرات ،

(د )

تقديم البرام الموجية لخدمة المجتمع عن طريق المناى الد ارسـية المتخصصـة والـدورات
التدريبيــة والتثقيفيــة والمحاه ـرات العامــة وب ـرام التعمــيم المســتمر ومباش ـرة مختم ـ
النشا التي تجعل من الجامعة أداة فاعمة في تنمية المجتمع ،

(ى ــ)

أوجــو

توثيــق صــمة الجامعــة بالقطاعــات والمؤسســات العامــة منيــا والخاصــة واإلســيام فــي تمبيــة
احتياجاتي ـ ــا ف ـ ــي تخط ـ ــيج برامجي ـ ــا ومناىجي ـ ــا وف ـ ــى توجي ـ ــو نش ـ ــاطيا البحث ـ ــي  ،وتق ـ ــديم

(و )

اتستشارات العممية والفنيـة لالرتقاء بوسائميا في اإلنتاج وتحديث تقنياتيا ،

التعاون مع الجامعات والمعاىد العميـا وم اركـز البحـث داخـل السـودان وخارجـو خاصـة فـي
مجال ابتكار البرام الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان .
حرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التمييز.

يتمتع أعهاء ىيئة التدريس ومسـاعدييم والطـالب بالجامعـة بحريـة الفكـر والعقيـدة والبحـث العممـي فـي داخـل

6ـ

( )1

7ـ

يكون رئيس الجميورية راعياً لمجامعة .
( )1
لراعي الجامعة الحق في أن يطمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب عمى إدارة
()2

الحـرم الجامعي وقاعات الدراسة في حدود الموائح المنظمة لذلك .
( )2

ت يجوز حرمان أي شخص من اتنتماء لمجامعة كطالب أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو
الجنس أو الفكر .
راعي الجامعة.

الجامعة تقديم تمك المعمومات .
( )3

يترأس الراعي أو من ينوب عنو احتفاتت الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ ()1

مجمس األمناء وتشكيمه.

يكون لمجامعة مجمس أمناء يشكل من :
( أ)

المؤسسون ت يجاوز عددىم عشرة أعهاء دائمين ،

(ب)

الرئيس ،

أعهاء بحكم مناصبيم  ،وىم :

(ج)
(أوتً)

نائب الرئيس

(ثانياً)
(ثالثاً)

عهواً ،

عهواً ومقر اًر ،

الوكيل

أمين الشئون العممية

عهواً ،

(رابعاً) عميد شئون الطالب
أعهاء مختارون :
(د )
(أوتً)

(ثانياً)

عهواً ،

أربعة من عمداء الكميات تحدد النظم والموائح كيفية اختيارىم ،

ثالثة من أعهاء ىيئة التدريس تحدد النظم والموائح كيفية اختيارىم ،

(ثالثاً) ممثل لمخريجين تحدد النظم والموائح كيفية اختياره،

(رابعاً) ممثل لمطالب تحدد النظم والموائح كيفية اختياره ،

(خامساً) مدير عام إدارة التعميم العالي األىمي واألجنبي ،
(سادس ـ ـاً) خمسـ ــة أعهـ ــاء مـ ــن خـ ــارج الجامعـ ــة مـ ــن ذو الكفـ ــاءة العمميـ ــة والخب ـ ـرة يختـ ــارىم
المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجمس .

( )2

يكون لمجمس األمناء سجل دائم ألعهائو يودع لد اإلدارة العامة لمتعميم العالي األىمي واألجنبي .
()3

()4
()5

9ــ

يختار مجمس األمناء رئيساً لو من بين أعهائو تستمر رئاستو ألربع سنوات قابمة لمتجديد .

يجتمع المجمس مرتين في السنة في األوقات واألمكنة التي يحددىا رئيسو ولو الحق في دعوتو  ،في أ

وقت  ،ألي اجتماع طارئ .

يكتمل النصاب القانوني بحهور أكثر من نص

األعهاء وتصدر الق اررات بمغمبية األعهاء الحاهرين

وفى حالة تعادل األصوات يكون لرئيس مجمس األمناء صوت مرجح.

اختصاصات مجمس األمناء وسمطاته.

يك ــون مجم ــس األمن ــاء مسـ ــئوتً ع ــن أداء الجامع ــة العمم ــي واإلداري والم ــالي ل ــد المجم ــس وتك ــون ل ــو اتختصاص ــات

والسمطات اآلتية :

( أ)

ترشيح ر ٍ
ئيس لمجمس األمناء ورفعو لممجمس ليـرفعو بدوره إلى الراعي لتعيينو ،

(ب)

استقطاب الموارد المالية ،

(ج )

وهع الموجيات وخطج التنمية ،

(د )

إجازة الموازنة المقترحة من المجنة التنفيذية واإلدارية)2(،

(ىـ)
(و )

( ز)

تعيين المراجع القانوني لمجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمو ،
الموافقة عمى إبرام العقود واتتفاقات ،

إســتثمار أم ـوال الجامعــة عوانمائيــا عــن طريــق المســاىمة فــي الشــركات أو أ مشــروعات
أخر يراىا مناسبة ،

(ح )

قبـول اليبـات والتبرعـات واألوقـاف والوصـايا عمـى أت يتعـارض ذلـك مـع أغـراض الجامعـة
ووظيفتيا ،

( )

(ي )

(ك )

وهع تئحة لتنظيم أعمالو ،

إصدار النظم األساسية والموائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة ،

إجــازة التقريــر الســنوي الــذي يقدمــو رئــيس الجامعــة عــن األداء العممــي واإلداري والمــالي
لمجامعة ،

(ل )
(م )

وهع الخطج لتطوير الجامعة واترتقاء بيا أكاديمياً عوادارياً ومالياً ،
إنشاء الكميات والمعاىد والمراكز واألقسام وغيرىا من المنشآت والمرافق ولو أن يعدل في

(ن )

بناء عمى توصية مجمس األساتذة ،
إنشائيا أو يمغييا وذلك ً
تعيين العاممين بالجامعة ،

(س)

إنشاء الوظائ

(ع )

اقتراح شرو خدمة العاممين ورفعيا لممجمس إلجازتيا ،

(ف )
(ص)

تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغمي المناصب العممية واإلدارية القيادية وفقاً لموائح ،

تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،

(ق )

تفويض أ من سمطاتو عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء عواصدار النظم األساسية والمـوائح ،

التي يعين فييا العاممون أو إلغاء تمـك الوظـائ

بمقتهاىا التعيين ،

عواجـازة الشـرو التـي يـتم

لرئيسو أو رئيس الجامعة أو مجمس األساتذة أو أ من لجانو .
إنشاء لجنة الشئون المالية واإلدارية وتشكيمها.

11ـ

()3

تنشم لجنة لمشئون المالية واإلدارية  ،وتشكل عمى الوجو اآلتي:
( أ)

رئيس مجمس األمناء

(ب)

رئيس الجامعة

(ج )

نائب رئيس الجامعة

(د )

الوكيل

(ىـ)
( و)
(ز )

11ـ

أمين الشئون العممية

رئيساً ،

عهواً ،
عهواً ،

عهوا ومقر اًر،
عهواً ،

أعهاء ،
عميدين يختارىما مجمس األمناء من بين أعهائو
ً
ثالثة أعهاء يختارىم مجمس األمناء من بين أعهائو من خارج الجامعة

أعهاء .
ً

اختصاصات المجنة المالية واإلدارية.

تكون لمجنة المالية واإلدارية اتختصاصات اآلتية :
(أ )
(ب)

إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديميا لمجمس األمناء ،

دعوة أي شخص ألي من إجتماعاتيا دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،

12ـ

()1
( )2

(ج )

النظر في أي موهوع إدار أو مالي يحيمو إلييا مجمس األمناء ،

( د)

إصدار تئحة داخمية لتنظيم أعماليا .
رئيس الجامعة.

يكون لمجامعة رئيس يعينو الراعي من ذوي األىمية العممية والخبرة يرشحو مجمس األمناء بالتشاور مع رئيس
المجمس.

يشغل رئيس الجامعة منصبو لمدة أربع سنوات وفقاً لمشرو التي يحددىا مجمس األمناء ويجوز إعادة تعيينو
.

13ـ

إختصاصات رئيس الجامعة وسمطاته.

يكون رئيس الجامعة المسئول األكاديمي والتنفيذي األول لدي المجمس  ،ومجمس األمناء عن األداء
العممي واإلداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً ألحكام ىذا القانون ولوائحو  ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما
تقدم تكون لو اتختصاصات اآلتية :
(أ )

ترشيد األداء العممي والتربوي واإلداري والمالي بالجامعة وتحديث مفيوم إدارتيـا وأسـاليبيا
وابت ــداع الوس ــائل والط ــرق الت ــي تكف ــل اتس ــتغالل األمث ــل إلمكانياتي ــا وفقـ ـاً لمسياس ــة الت ــي

يحددىا مجمس األمناء ،
(ب)
(ج )
(د )
(ىـ)
(و )

المحافظة عمى النظام بالجامعة ،
رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنو ولجان تعيين أعهاء ىيئة التـدريس وتـرقيتيم

وأي لجان أخر تكون وفقاً لموائح ،
تمثيل الجامعة والتحدث باسميا ،

تقديم تقرير سنوي شامل لمجمس األمناء عن األداء العممي واإلداري والمالي لمجامعة ،
تعميق الدراسة بعد التشاور مع مجمس العمداء .
()4

14ـ

()1

نائب رئيس الجامعة.

يكون لمجامعة نائباً لرئيسيا من ذوي الكفاءة العممية يعينو رئيس مجمس األمناء

بناء

عمى توصية من رئيس الجامعة ويشغل منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

()2

يقوم نائب رئيس الجامعة بمساعدتو في أداء واجباتو ويكون مسئوتً لديو وعمى وجو الخصوص عن الجوانب

()3

يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض نائبو لممارسة أ من اتختصاصات الموكمة لو بموجب أحكام ىذا القانون

األكاديمية والعممية بالجامعة .
أو أ تئحة تصدر بموجبو .

( )4

يقوم نائب رئيس الجامعة بمباشرة اختصاصات رئيس الجامعة في حالة غيابو .

الوكيل.
15ـ

( )1

يعين رئيس مجمس األمناء بناء عمى توصية رئيس الجامعة أحد أعهاء ىيئة التدريس أو كبار

اإلداريين وكيالً لمجامعة .
()2

16ـ

( )1

17ـ

()1

18ـ

( )1

19ـ

( )1

21ـ

( )1

يكون الوكيل مسئوتً لد الرئيس عن األداء اإلداري والمالي لمجامعة وفق النظم األساسية والموائح .
المدير المالي.

يعين رئيس مجمس األمناء بناء عمى توصية رئيس الجامعة مدي اًر مالياً لمجامعة ،

يرأس المدير المالي الجياز المالي والحسابي .

()2

يكون المدير المالي مسئوتً لد رئيس الجامعة عبر الوكيل عن األداء المالي والحسابي .

()3

عميد شئون الطالب.

يعين رئيس مجمس األمناء من بين أعهاء ىيئة التدريس عميداً لشئون الطالب بناء عمى توصية الرئيس .
يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .
()2
( )4

تحدد الموائح ميام واختصاصات عميد شئون الطالب .

()3

يكون عميد شئون الطالب مسئوتً لدي رئيس الجامعة عن أداء ميامو .
أمين المكتبة.

يعين رئيس مجمـس األمنـاء بنـاء عمـى توصـية رئـيس الجامعـة أمينـاً لممكتبـة مـن ذوي الكفـاءة العمميـة والخبـرة
في مجال المكتبات .

( )2

( )3

تحدد الموائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .

يكون أمين المكتبة مسئوتً لد رئيس الجامعة عن تنفيذ اختصاصاتو وأداء واجباتو .
أمين الشئون العممية.

يعين رئيس مجمس األمناء أميناً لمشئون العممية بناء عمى توصية رئيس الجامعة .
يكون أمين الشئون العممية مقر اًر لمجمس األساتذة .
( )2
تحدد الموائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العممية .
()3
عمـداء الكميات ومديرو المعاهد والمراكز.

يكون لكل كمية عميدا يعينـو رئيس مجمس األمناء بالتشاورمع رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات عمى أن يراعي
في اختياره عمو المرتبة العممية .

( )2

يكون لكل معيد أو مركز مستقل عن أ كمية مدير يعينو رئيس مجمس األمناء بالتشاور مع رئيس
الجامعة ويراعى في اختياره عمو المرتبة العممية .

يشغل عميد الكمية أو المعيد أو المركز منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدىا لفترة أخر .

( )3

رؤساء األقسام.

يعين رئيس الجامعة بناء عمى توصية العميد  ،رئيس القسم ويراعى في اختياره عمو المرتبة العممية .

21ـ

()1

23ـ

تكون لمجمس األساتذة اتختصاصات والسمطات اآلتية :

()3

()2

يشغل رئيس القسم منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

يكون رئيس القسم مسئوتً لد العميد فيما يعيد إليو من اختصاصات بموجب الموائح التي تصدر بذلك .
إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه.
22ـ

(أ )

رئيس الجامعة

(ب)

نائب رئيس الجامعة

ينشم مجمس يسمي " مجمس األساتذة " و يشكل عمى الوجو اآلتي :

(ج )

أمين الشئون العممية

(د )

الوكيل

(و )

عمداء الكميات ومديرو المعاىد والمراكز

(ىـ)

أمين المكتبة

(ز )

عميد شئون الطالب

(ح )

أعهاء ىيئة التدريس ممن ىم فى مرتبة األستاذية

( )

رؤساء األقسام

رئيساً ،

عهواً ،

عهواً ومقر اًر ،

عهواً ،
عهواً ،

أعهاء ،
ً
عهواً ،

أعهاء ،
ً
أعهاء ،
ً

( )

ممثــل مــن ىيئــة التــدريس مــن كــل كميــة أو معيــد أو مركــز مســتقل ع ـن الكميــات عمــى أت

(ك)

أعهاء ،
يقل عدد األساتذة في المعيد أو المركز عن سبعة أساتذة
ً
عهواً ،
ممثل المجمس

(ل )
(م )

عهواً ،
مدير عام إدارة التعميم العالي األىمي واألجنبي
عش ــرة أش ــخاص عم ــى األق ــل م ــن ذوي الكف ــاءة العممي ــة واألىمي ــة يخت ــارىم رئ ــيس مجم ــس

األسـ ـ ــاتذة بعـ ـ ــد التشـ ـ ــاور مـ ـ ــع العم ـ ـ ــداء ومـ ـ ــديري المعاى ـ ـ ــد والم اركـ ـ ــز عمـ ـ ــى أن يكون ـ ـ ـوا

م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــارج الجامع ـ ـ ـ ـ ــة مم ـ ـ ـ ـ ــن ىــ ـ ـ ـ ــم فــ ـ ـ ـ ــي مرتبــ ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ــتاذية مــ ـ ـ ـ ــا أمكـ ـ ـ ـ ـ ــن
ذلك

أعهاء .
ً

اختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته.

(أ )

(ب)

تحديد المؤىالت العممية لتعيين أعهاء ىيئة التدريس وترقيتيم ،
تحديد شرو القبول في الكميات والمعاىد والمراكز ،

(ج )

التوصــية لمجمــس األمنــاء بإنشــاء وتنظــيم الكميــات والمعاىــد والم ارك ــز واألقســام والبـ ـرام
الدراسية ،

(د )

(ىـ)

وهع المقررات وتنظيم اتمتحانات عواصدار النظم التي تتعمق بيا ،
تحديد أعداد الطالب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعيم عمى البرام الدراسية وفقـاً لمخطـج
القومية المقررة وبرام الجامعة ورفعيا لممجمس تعتمادىا ،

( و)

إنشاء اإلجازات العممية وغيرىا من اإلجازات ،

(ز )

إجـ ــازة نتـ ــائ اتمتحانـ ــات السـ ــنوية النيائيـ ــة ومـ ــنح الـ ــدرجات العمميـ ــة والـ ــدرجات الفخريـ ــة

(ح )

اعتماد الممتحنين الداخميين والخارجيين المرشحين من مجالس الكميـات والم اركـز العمميـة

والجوائز العممية وفق الموائح،

،
( )

تشجيع البحث العممي والتملي

والنشر ،

( ي)

إصدار الموائح المنظمة ألعمالو ،

(ك )

أي اختصاصات عممية يوكميا لو مجمس األمناء .
()5

24ـ

()1

اجتماعات مجمس األساتذة.

يجتمع مجمس األساتذة أربع مرات عمى األقل في السنة في األوقات واألمكنة التي يحددىا رئيسو  ،ويكون لو
الحق في دعوتو ألي اجتماع طارئ .

()2
()3

يرأس رئيس الجامعة اجتماعات مجمس األساتذة  ،وفي حالة غيابو يترأس اتجتماع نائبو  ،وفى حالة

غيابيما معاً يختار مجمس األساتذة أحد أعهائو ليرأس اتجتماع .
يجوز لرئيس الجامعة أن يدعو أ شخص لحهور أ اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت
.

25ـ

( )1
()2

مجالس الكميات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.

يكون لكل كمية أو معيد أو مركز مجمس يتم تشكيمو وتنظيم أعمالو وفقاً لموائح .

يختص مجمس الكمية أو المعيد أو المركز إلي جانب اتختصاصات المنصوص عمييا في الموائح
بالمسائل اآلتية :

(أ )

التوصية لمجمس األساتذة بإجازة مناى الدراسة ونظم اإلمتحانات ،

(ب)

وهع النظم اإلدارية الالزمة لتنفيذ البرام والخطج الدراسية والبحثية بالكمية ،

(ج )

رفع التوصيات لمجمس األساتذة لمنح اإلجازات العممية و منح الجوائز ،

(د )

ترشيح الممتحنين الخارجيين والداخميين ،

(ىـ)

(و )

اتخاذ التدابير الالزمة ألجراء البحث العممي وترقيتو ،
اقتراح شرو القبول لمكميات والمعاىد والمراكز.

26ـ

()1

27ـ

()1

مجالس األقسام.

ينشم في كل قسم مجمس برئاسة رئيس القسم وعهـوية جميع أعهاء ىيئة التدريس بالقسم .

تكون ميام مجمس القسم وهع المناى وتنظيم النشا العممي واإلداري بالقسم ورفعيا لمجمس الكمية .

()2

الفصل الرابع
األحكام المالية والمراجعة
الموارد المالية لمجامعة.

تتكون موارد الجامعة المالية من اآلتي:
(أ )

اتستثمارات ،

(ب)

الرسوم ،

(ج )

المصروفات الدراسية ،

(د)

التبرعات ،

(و)

الوصايا ،

(ز)

األوقاف ،

(ح)

أي موارد أخر يقبميا مجمس األمناء .

(ىـ)

()2

اليبات ،

تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجو والتي
يعتمدىا مجمس األمناء.
( )3

28ـ

()1

تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراهيا وفقاً لموائح المالية .

المراجعة.

ت ارجـع سنوياً الحسـابات الختامية لمجامعـة وكذلك قائمة ممتمكات الجامعة وذلك في نياية كل سنة مالية
بواسطة مراجع قانوني يعينو مجمس األمناء ويرفع تقريره إليو .

( )2

بناء عمى توصية رئيس الجامعة وتحدد الموائح
يتولى المراجعة الداخمية مراجعاً يعينو مجمس األمناء ً
اختصاصاتو .
()3

يكون المراجع الداخمي مسئوتً لد رئيس الجامعة مباشرة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية
29ـ

31ـ

 31ـ

تعيين العاممين.

تحدد المـوائح التي يصدرىـا مجمس األمناء شـرو
الذين يتم تعيينيم وفقاً ألحكام ىذا القانون .

تعيين جميع العاممين بالجامعة باستثناء شاغمي الوظائ

القيادية

مال المعاش.

يجوز أن ينص في الموائح عمى مساىمة الجامعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاممين .
مجالس المستشفيات الجامعية.

يعتمــد المجمــس المستشــفيات الجامعيــة وينشــت فــي كــل مستشــفى جــامعي مجمسـاً إلدارتــو يشــكل عمــى الوجــو الــذي تحــدده

النظم األساسية .

32ـ

دار النشر الجامعي.

يجوز أن تكون لمجامعة دا اًر ًً لمنشر العممي تحدد الموائح أغراهيا وطريقة أدائيا .
أحكام انتقالية.

يظل سـاري المفعـول كل عقد أو اتفـاق أو التـزام أبرمتـو الجامعـة قبـل بـدء العمـل بيـذا القـانون ويعتبـر كمـا لـو

33ـ

( )1

34ـ

يجوز لمجمس األمناء أن يصدر لوائح وقواعدوأوامر ينظم بيا منح الدرجات وجميع المسائل األخر التي تحتاج لتنظيم

أبرمتو الجامعة وفقاً ألحكام ىذا القانون .
يستمر العاممون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور ىذا القانون في خدمتيم السابقة ما لم يتقرر
()2
إنياء خدمتيم .
()3

يعتبر خريجو أكاديمية العموم الطبية والتكنولوجيا كما لو تخرجوا من جامعة العموم الطبية والتكنولوجيا .
سمطـة إصــدارالموائح والقواعد واألوامر.

بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .
()6

35ـ

)(1
)(2

إثبات صحة الموائح والقواعد واألوامر.

يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي منيا موقع عمييا بشيادة رئيس الجامعة .
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