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1ـ

اسم القانون

يسـمي ىذا القانون " قانون جامعـة السـالم لسنة . " 2118
سريان قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي

2ـ

3ـ

يسرؼ قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي لسنة  1991عمى جامعة السالم وتسود أحكامو عند التعارض عمي
أحكام ىذا القانون .

في ىذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

تفسير
يقصد بيا جامعة السالم المنشأة بموجب أحكام المادة ،4

" الجامعـة "

يقصد بو اتحاد طالب الجامعة ،

" اتحاد الطالب "
" أمــين المكتبــة "
" أمين الشئون العممية"

يقصــد بــو الموظ ـ

المســؤول لــدؼ المــدير عــن مكتبــة الجامعــة

المعين بمقتضى أحكام المادة ، )1(21

يقصد بو أمين الشئون العممية المعـين بمقتضـى أحكـام المـادة 21

،
" الخريج "
" رئــيس المجمــس "
" الراعي "
" الطالــب "

يقصد بو أؼ شخص منحو مجمس األساتذة إجازة عممية ،
يقصــد بــو رئــيس مجم ــس الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام المــادة
، )1(12

يقصد بو راعي الجامعة المنصوص عميو في المادة ،)1(7
يقصــد بــو أؼ شــخص مســجل بالجامعــة بقصــد الحصــول عمــي أؼ

إجازة عممية يمنحيا مجمس األساتذة ،

" العــاممون "

يقصــد بي ــم أعضــاء ىيئ ــة التــدريس ومس ــاعدوىم وجمي ـ ـ م ــوظفي

" العميد "

يقصد بو العميد المعين بمقتضى أحكام المادة ، 22

"عميــد شــئون الطــالب "
" القســم أو وحــدة التــدريب "

" الكمـية "

الجامعة وعماليا ،

يقصــد بــو عميــد شــؤون طــالب الجامعــة المعــين بموجــب أحكــام

المادة، )1(11

يقصــد بــو أؼ وحــدة لمتــدريس أو البحــث أو التــدريب أو أؼ وحــدة

بناء عمي توصـية بـذلك مـن مجمـس األسـاتذة
أخرػ يعتمدىا المجمس ً
وفقاً
لمنظم األساسية باعتبارىا كياناً قائماً بذاتو ،

يقصد بيا أؼ وحـدة عمميـة ينشـئيا المجمـس وفقـاً ألحكـام ىـذا القـانون

 ،وتضم عدداً من األقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب

وتشــمل كميــة الد ارســات العميــا والكميــات المنتســبة لمجامعــة حســبما

" المجنــة "

بناء عمي توصية بذلك من مجمس األساتذة ،
يحدده المجمس ً
يقصــد بيــا لجنــة الشــؤون التنفيذيــة والماليــة المنشــأة بموجــب أحكــام
المادة ، 13

" المـ ـوائح "

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

" المجمـس"

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

يقصـد بـو مجمـس أسـاتذة الجامعـة المنشـأ بمقتضـى أحكـام المـادة 24

" مجمس األساتذة "

،
" المجمس القومي "

يقصد بو المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي ،

" المدرس ــة "

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

" المدير "

يقصد بو مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة ،15

البحث أوالتدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون ،

يقصد بيم مساعدو ىيئة التدريس والمعيدون ،

" مساعدو التدريس"

يقصد بو المستشفي الذؼ يعتمده المجمس وفقاً ألحكام المادة ، 31
يقصــد بــو أؼ وحــدة عمميــة مســتقمة أو تابعــة لكميــة ينشــئيا المجم ــس

" المستشفي الجامعى "
" المعيــد أو المركــز "

لمتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً ألحكام ىذا القانون ،

" نائب المدير "

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

" الــنظم األساس ــية "

يقصــد بيــا الــنظم األساســية التــي يصــدرىا المجمــس وفق ـاً ألحكــام ىــذا
القانون ،
يقصـ ــد بيـ ــا األسـ ــاتذة واألسـ ــاتذة المشـ ــاركون واألسـ ــاتذة المسـ ــاعدون

" ىيئـ ــة التـ ــدريس "
" الوزير "

والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،

يقصد بو وزير التعميم العالي والبحث العممي ،
يقصد بو وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة . )1(18

" الوكيل "

انفصم انثاني
انجامعة
 4ــ ـ ـ ـ ـ

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها

( )1

تُنش ـ ـ ـ ـ ــأ بوالي ـ ـ ـ ـ ــة جن ـ ـ ـ ـ ــوب كردف ـ ـ ـ ـ ــان جامع ـ ـ ـ ـ ــة تس ـ ـ ـ ـ ــمى جامع ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ــالم وتك ـ ـ ـ ـ ــون ىيئ ـ ـ ـ ـ ــة عممي ـ ـ ـ ـ ــة ذات

( )2

يكون مقر الجامعة بمدينة الفولة .

( )3
( )4

شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .

تتكون الجامعة من المجمس والعاممين والطالب والخريجين .
يكون لمجامعة شعار يعتمده المجمس .

أغراض الجامعة

تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة لمدولة والبرامج التي يضعيا المجمس القومي عمى تحصيل العمم وتدريسو

5ـ

وتطوير مناىجو ونشره وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردىا ونيضتيا فكرياً وعممياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
 ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تعمل الجامعة عمي تحقيق األغراض اآلتية :

(أ )

تأكيد ىوية األمة وتأصيميا من خالل المناىج التي تقرىا الجامعة وتطبقيا ،

(ب)

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

(ج )

إبتكــار التقنيــة وتوظيفيــا لخدمــة المجتم ـ الســوداني  ،بالتعــاون م ـ الجامعــات ومؤسســات

(د )

اإلىتمام بالبيئة السودانية وبيئـة واليـة جنـوب كردفـان خاصـة وتأىيـل الكـادر القـادر عمـي

التعميم العالي والبحث العممي األخرػ بالبالد ،
ترقيتيا وحل قضايا الوالية المتعمقة بالبيئة ،

(ىـ)
(و )

التفاعل م المواطن في الري

تطويرىا وفق حاجتو وقيمو،

بتفيم مشاكمو واإلعتراف بمعرفتو وخبرتو والعمـل معـو عمـي

اإلىتمام بعموم الطب واألرض والموارد الطبيعية في إطار االىتمام بتنميـة السـودان عامـة
،

6ـ

( )1

(ز )

االىتمام بقضايا التنمية البشرية والفكر والقيم الدينية ،

(ح )

إعداد الطالب ومنحيم إجازاتيم العممية .
حرية العقيدة والفكـروالبحث العممي وعدم التمييز .

يتمت أعضاء ىيئة التدريس ومساعدوىم والطالب بالجامعـة بحريـة الفكـر والبحـث العممـي فـي إطـار القـانون
والدستور .

( )2

ال يجوز حرمان أؼ سوداني من اإلنتمـاء لمجامعـة طالبـاً أو موظفـاً عمـي أسـاس العقيـدة أو العـرق أو الجـنس
متى ما كان مؤىل ليذا اإلنتماء .

7ـ

( )1
( )2

راعي الجامعة

يكون رئيس الجميورية راعياً لمجامعة .
يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة  ،ويجب عمي
إدارة الجامعة تقديم تمك المعمومات .

( )3

يترأس راعي الجامعة احتفاالتيا إن كان حاض اًر .

الفصل الثالث

أجهزة الجامعة

إنشاء مجمس الجامعة وتشكيمه

 8ـ ()1
(أ )
(ب)

رئيس المجمس ،

أعضاء بحكم مناصبيم وىم :
(أوالً)

(ثانياً)
(ثالثاً)

(رابعاً)
(خامساً)
(سادساً)

(ج )

المدير ،

نائب المدير ،

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

أمين المكتبة ،

أعضاء يتم اختيارىم من داخل الجامعة وىم :
(أوالً)
(ثانياً)
(ثالثاً)

(د )

ويشكل عمي الوجو.اآلتي :
ُينشأ مجمس يسمي " مجمس الجامعة " ُ

ثالثة أعضاء من العاممين  ،إثنان منيم من غير أعضاء ىيئة
التدريس ،
عضوان يختارىما إتحاد الطالب أحدىما رئيس االتحاد ،

ثمانية أعضاء يختارىم مجمس األستاذة ،ثالثة منيم عمى األقل
من عمداء الكميات .

أعض ــاء م ــن خ ــارج الجامع ــة  :واح ــد وعش ــرون عضـ ـواً م ــن ذوؼ االختص ــاص والكفـــاءة
ـاء عمـي
واالىتمام بالتعميم العالي والقضايا الوطنية ،مـن خـارج الجامعـة يعيـنيم ال ارعـي بن ً
توصية بذلك من الوزير .

9ـ

( )2

تكون مدة المجمس أرب سنوات من تاريخ تشكيمو .

( )3

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

يسعي المجمس لتحقيق أغراض الجامعة  ،الواردة في ىذا القانون  ،وقانون تنظيم التعميـم العالي والبحث العممي لسنة
 1991ويكون لو نياب ًة عن الجامعة وبإسميا الحق في القيام بجمي األعمال الالزمة لتحقيق أغراضيا في إطار
السياسة القومية لمتعميم العالي والبحث العممي  ،وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون لو االختصـاصات والسمطـات
(أ )

االتية :

وض السياسات والخطط الرامية إلى تطـوير الجامعـة وتجويـد أدائيـا عمميـاً وتربويـاً واداريـاً
ومالياً وتحديث طرق عمميا وأساليبو ،

(ب)

مناقشة مقترحات الموازنة السنوية لمجامعة  ،التي ترفعيـا لـو المجنـة زواجازتيـا ويقـوم برفعيـا

(ج)

زواعداد الحساب الختامي ونشره ،
وضـ خطة التنمية لمجامعة زواجازة مقترحات ميزانية التنمية ورفعيا لممجمس القومي ،

لممجمــس القــومي  ،ومتابعــة تنفيــذ الموازنــة المصــدق بيــا بمــا فــي ذلــك التقريــر الختــامي

(د )

إنشـ ـ ــاء الكمي ـ ــات والم ـ ــدارس والمعاى ـ ــد والم ارك ـ ــز واألقســ ــام والمستش ـ ــفيات الجامعيــ ــة وأؼ
مؤسسات إستثمارية أخرؼ زوالغائيـا وتحديـد أماكنيـا داخـل الجامعـة أو فـي أؼ مكـان آخـر
ب ــالقطر أو رفـ ـ توص ــية لمجي ــة المختص ــة لتحويمي ــا ألؼ جامع ــة أخ ــرؼ وقب ــول إنتس ــاب

ـاء عمـي
الكميات والمعاىد ومنح أعضائيا حق التمتـ بـأؼ مـن م ازيـا الجامعـة وكـل ذلـك بن ً
توصية من مجمس األساتذة ،
(ى ــ) التوصــية لــدؼ المجمــس القــومي بشــأن وض ـ الشــروه والــنظم والمــؤىالت العمميــة المطموبــة
(و )

لقبول الطالب لمدراسات بالجامعة ،

تحديد أعداد الطالب وتخصصـاتيم الد ارسـية مـ تـوفير اإلمكانـات الالزمـة لـذلك فـي إطـار
السياسات التي يقررىا المجمس القومي ،

(ز )
(ح )
(ه )

وض سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً لممعايير التي يقررىا المجمس القومي ،
إنشاء الوظائ التي يعين فييا العاممون أو إلغاء تمك الوظائ واقتـراح الشـروه التـي يـتم
بمقتضاىا التعيين والترقي والمحاسبة ورفعيا لممجمس القومي إلجازتيا.

إجــازة التقريــر الســنوؼ الــذؼ يقدمــو الــوزير عــن األداء العممــي واإلدارؼ والمــالي لمجامعــة
ونشره ،

(ػ )
(ك )

التممك باسم الجامعة ألؼ أموال منقولة أو عقـارات والمحافظـة عمييـا والتصـرف فييـا بـأؼ
كيفية قانونية م مراعاة حق المجمس القومي في إصدار أؼ توجييات في ىذا الشأن ،

تنميـ ــة أم ـ ـوال الجامعـ ــة واسـ ــتثمارىا عـ ــن طريـ ــق المسـ ــاىمة فـ ــي شـ ــركات أو ش ـ ـراكات أو
مشروعات أخرػ والتصـرف فـي عائـدىا مـ م ارعـاة حـق المجمـس القـومي فـي إصـدار أؼ
توجييات في ىذا الشأن ،

(ل )

تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتمك الحسابات تقيد فييا األموال
التــي تتســمميا الجامعــة واألم ـوال التــي تصــرفيا  .وأصــوليا وخصــوميا لكــي تعطــي ىــذه

الدفاتر صورة صحيحة عن حالتيا المالية وتوضح معامالتيا وفقاً لما يحـدده ىـذا القـانون

والنظم األساسية والموائح ،
(م )
(ن )

قبـ ـول التبرع ــات واليب ــات واألوق ــاف والوص ــايا وغيرى ــا وتحدي ــد أوج ــو إس ــتغالليا عم ــي أال
يتعارض ذلك م أغراض الجامعة وأن تراعي شروه الواىب ،

إقتراض ما تدعو الحاجة القتراضو من المبالغ من وقت الخر لمقيام بأعمالو وبضمان أؼ
منقوالت أو عقارات تممكيا الجامعة،

(س)

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

(ع )

(ف)
(ص)

11ـ

 11ـ

إصــدار الــنظم األساســية والم ـوائح الالزمــة لمقيــام بأعمالــو  ،وتنفيــذ اختصاصــاتو وممارســة
ســمطاتو وفق ـاً الحكــام ىــذا القــانون  ،ويعمــل بتمــك الــنظم والم ـوائح مــن تــاريخ توقي ـ رئــيس
المجمس عمييا ما لم ينص فييا عمي تاريخ آخر ،

تفويض أؼ من سمطاتو عدا سمطات اإلنشـاء واإللغـاء  ،زواصـدار الـنظم األساسـية والمـوائح
لرئيسو أو المدير أو مجمس األساتذة أو أؼ من لجانو ،
تكوين لجان مؤقتة لتعينو في أداء واجباتو متي ما رأؼ ذلك ضرورياً .
مسئولية المجمس

يكون المجمس مسئوالً لدؼ الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعمالو .

( )1

اجتماعات المجمس

يجتمـ المجمــس إلنجــاز أعمالــو مـرتين فــي الســنة عمــي األقــل و ذلــك فــي الوقــت والمكــان الــذين يعينيمــا رئــيس
المجمس في كل حالة بعد استشـارة مـدير الجامعـة وعمـي رئـيس المجمـس أن يـدعو الجتمـاع فـوق العـادة متـي

ما وصمو طمب مكتوب من المدير أو من أغمبية أعضاء المجمس .

األعض ـ ــاء و يك ــون ى ــذا النص ــاب

( )2

يكتم ــل النصـ ــاب الق ــانوني الجتم ــاع المجم ــس بحض ــور اكث ــر م ــن نصـ ـ

( )3

صحيحاً و لو لم يعين بعض األعضاء  ،وذلك لحـين تعيينيم  ،وتتخذ الق اررات وفقاً ليذا النصاب .
يجوز لممجمس أن يدعو أؼ شخص لحضور أؼ مـن جمسـاتو أو جمسـات أؼ لجنـة مـن لجانـو دون أن يكـون
لذلك الشخص حق التصويت .

21ـ

( )1
( )2

رئيس المجمس

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

(ب)

رئاسة المجمس زواتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
المسـاعدة فـي كـل مــا مـن شـأنو تقويــة الصـمة بـين المجمــس والمؤسسـات والييئـات األخــرػ
لتحقيق أغراض الجامعة ،

(ج )
( )3

13ـ

رئاسة المجنة .

في حالـة غيـاب رئـيس المجمـس عـن أؼ اجتمـاع ينتخـب المجمـس أحـد أعضـائو مـن خـارج الجامعـة لرئاسـة

ذلك االجتماع .

إنشاء المجنة وتشكميها

تنشأ لجنة لمشؤون التنفيذية والمالية وتشكل عمي الوجو اآلتي :

(أ )

رئيس المجمس

(ب)

المدير

رئيساً

(ج )

نائب المدير

عضواُ

(د )

(ىـ)

14ـ

نائباً لمرئيس

الوكيل

المراقب المالي لمجامعة

عضواً ومقر اًر

عضواُ

(و )

أربعة أعضاء يختارىم المجمس من بين أعضائو من داخل الجامعة ،

(ز )

خمسة أعضاء يختارىم المجمس من بين أعضائو من خارج الجامعة ،
اختصاصات المجنة وسمطاتها

تكون لمجنة إلى جانب السمطات المخولة ليا بموجب النظم األساسية االختصاصات والسمطات االتية :
(أ )

إعــداد مقترحــات موازنــة الجامعــة ســنوياً وتقــديميا الــي المجمــس  ،عمــى أن تكــون مشــتممة

عمي تقديرات إيرادات الجامعـة عـن السـنة الماليـة المقبمـة  ،وتقـديرات المصـروفات واعـداد
حســاب ختــامي لمســنة الس ــابقة بمــا فــي ذل ــك المص ــروفات المخص ــومة عم ــي االحتي ــاطي
(ب)

15ـ ـ

16ـ

زواعداد أؼ تقديرات إضافية وتقديميا لممجمس ،

دعوة أؼ شخص ألؼ من اجتماعاتيا دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

المديـر

ن
ـاء عمــي توصــية بيــذا مــن الــوزير لمــدة أرب ـ
يكــو لمجامعــة مــدير يعينــو ال ارعــي مــن ذوؼ األىميــة العمميــة العاليــة بنـ ً
سنوات وفقاً لشروه الخدمة التي تحددىا النظم األساسية .
اختصاصات المدير وسمطاته .

المدير ىو المسؤول العممي والمـالي والتنفيـذؼ عـن أداء الجامعـة  ،والعمـل عمـي تحقيـق أغ ارضـيا ويمتـزم فـي ذلـك بـالنظم
والمـوائح الســارية وسياســات المجمــس ويكــون مســئوالً لــدػ ال ارعــي عــن طريــق الــوزير ومـ عــدم اإلخــالل بعمــوم مــا تقــدم
تكون لو االختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

العم ــل عمـ ــي ترش ــيد األداء العممـ ــي والتربـــوؼ واإلدارؼ والمـ ــالي بالجامع ــة وتجويـ ــد مفيـ ــوم

إدارتيــا وأســاليبيا وابتــداع الوســائل والطــرق التــي تكفــل االســتغالل األمثــل إلمكاناتيــا وفق ـاً
لمسياسة التي يحددىا المجمس ،

(ب)

الحفاظ عمي النظام بالجامعة ،

(ج)

رئاسة مجمس األساتذة والمجان المنبثقة عنو ولجان تعيـين أعضـاء ىئيـة التـدريس وتـرقيتيم

(د )

وأؼ لجان أخرػ وفقاً لمنظم األساسية ،
تمثيل الجامعة والتحدث بإسميا أمام الييئات والجيات األخرػ ،

(ىـ)

تقديم تقرير سنوؼ شامل لممجمس عن أداء الجامعة العممـي واإلدارؼ والمـالي ونشـر التقريـر
بعد موافقة المجمس عميو ،

(و )

21ـ

( )1

التقدم لممجمس بطمب إلستصدار النظم األساسـية كمـا يجـوز لممـدير أن يطمـب مـن مجمـس
األساتذة استصدار الموائح إذا استمزم األمر ذلك .
نائب المدير

ن
ـاء عمــي توصــية بــذلك مــن
يكــو لمجامعــة نائب ـاً لممــدير يعينــو ال ارعــي مــن ذوؼ األىميــة العمميــة العاليــة بنـ ً
الوزير بعد التشاور م المدير وذلك لفترة أرب سنوات وفقاً لشروه الخدمة التي تحددىا النظم األساسية .

( )2

يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباتو وتكون لو الواجبات واالختصاصـات التـي تحـددىا الـنظم

( )3

يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابو أو عـدم تمكنـو مـن القيـام بعممـو أو خمـو منصـبو وذلـك وفقـاً

األساسية .

الحكام الموائح .

18ـ

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

19ـ

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

الوكيل

ـاء عمـي توصـية بـذلك مـن المـدير أحـد أعضـاء ىيئـة التـدريس أو كبـار اإلداريـين وكـيالً
يعين رئيس المجمـس بن ً
لمجامعة وذلك وفقاً الحكام الموائح .
يشغل الوكيل منصبو لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينو .

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

يعين رئيس المجمس بناء عمي توصية بذلك من المدير أحد أعضاء ىيئة التدريس لمجامعة عميداً لشئون
ً
الطالب .
يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة أرب سنوات وتجوز إعادة تعيينو .

تحدد النظم األساسية اختصاصات عميد شئون الطالب وواجباتو .

يكــون عميــد شــئون الطــالب مســئوالً أمــام المــدير فيمــا يوكــل إليــو مــن ميــام مــن المجمــس ومجمــس األســاتذة أو
مجم ــس ش ــئون الط ــالب وذل ــك لمس ــاعدة الط ــالب لالس ــتفادة القص ــوػ عمميـ ـاً وتربويـ ـاً وثقافيـ ـاً واجتماعيـ ـاً م ــن
إنتمائيم لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجيا .
أمين المكتبة

( )2

بناء عمي توصية بذلك من المدير أميناً لممكتبة .
21ـ ()1
يعين رئيس المجمس ً
يشغل أمين المكتبة منصبو لمفترة التي تحددىا الموائح .

( )3
( )4

21ـ

( )1
( )2
( )3

22ـ

()1

تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين المكتبة وواجباتو وشروه خدمتو .

يكون أمين المكتبة مسئوالً أمام المدير عن تنفيذ اختصاصاتو وأداء واجباتو .
أمين الشئون العممية

يعين رئيس المجمس بناء عمي توصية بذلك من المـدير أحـد أعضـاء ىيئـة التـدريس بالجامعـة أمينـاً لمشـئون
ً
العممية .
تحدد النظم األساسية والموائح اختصاصات أمين الشئون العممية وواجباتو .

يشغل أمين الشئون العممية منصبو لمفترة التي تحددىا الموائح .

عمداء الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز.

يكون لكل كمية أو مدرسة أو معيد أو مركز عميد أو مدير يعينو رئيس المجمس بناء عمي توصية بذلك من

المدير بعد التشأور م مجمس الكمية أو المدرسة أو المعيد أو المركز ويراعي في اختياره عمو المرتبة
العممية وطول الخدمة .

( )2

يشـغل عميــد الكميـة أو المدرســة أو مـدير المعيــد أو المركــز منصــبو لمـدة أربـ ـ سـنوات وتجــوز إعـادة تعيينــو
لفترة ثانية فحسب .

( )3

يكــ ــون عمي ـ ــد الكميــ ــة أو المدرس ـ ــة أو م ـ ــدير المعيــ ــد أو المركــ ــز مس ـ ــئوالً ل ـ ــدؼ المــ ــدير فيمــ ــا يعيــ ــد إليــ ــو

( )4

ـاء عمــي توصــية بــذلك مــن المــدير أحــد أعضــاء ىيئــة التــدريس عميــدا لكميــة الد ارســات
يعـين رئــيس المجمــس بنـ ً
العميا (إن وجدت) ويراعي في اختياره أن يكون في مرتبة األستاذية.

( )5

يشــغل عميــد كميــة الد ارســات العميــا (أن وجــدت) منصــبو لمــدة أرب ـ ســنوات وتجــوز إعــادة تعيينــو لفت ـرة ثانيــة

( )6

يكــون عميــد كميــة الد ارســات العميــا مســئوالً لــدؼ المــدير فيمــا يعيــد إليــو مــن واجبــات بموجــب أحكــام الــنظم

( )7

يجوز لممدير تعيين نائب لعميـد الكميـة التـي يقتضـي األمـر تعيـين نائـب عميـد ليـا وذلـك بالتشـاور مـ العميـد

من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية .

فحسب .

األساسية .

23ـ

( )1
( )2
( )3

المختص .

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب

ن
بناء عمي توصية بذلك من العميد المختص ويراعي في
يكو لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينو المدير ً
اختياره عمو المرتبة العممية .
يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبو لمدة ثالث سنوات وتجوز إعادة تعيينو .

يكون رئيس القسم أو وحـدة التـدريب مسـئوالً لـدؼ المـدير عـن طريـق عميـد الكميـة المعنيـة فيمـا يعيـد اليـو مـن

واجبات بموجب أحكام النظم األساسية والموائح .

إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه
24ـ

(أ )

المدير

(ب)

نائب المدير

(ج )
(د )

(ىـ)

ينشأ مجمس لألساتذة بالجامعة ويشكل عمى الوجو اآلتى :
رئيساً

عضواً

عضواً

الوكيل

عمداء الكميات والمدارس وعميد شؤون الطالب

أعضاء
ً
عضواً

أمين المكتبة

(و )

مديرو المعاىد والمراكز

(ز )

رؤساء األقسام ووحدات التدريب

(ح )

جمي أعضاء ىيئة التدريس ممن ىم في مرتبة األستاذية

(ه )

ممثل واحد لكل من المدارس والمعاىد والمراكز التي

أعضاء
ً
أعضاء
ً

أعضاء
ً

ليست ليا أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء من
(ػ )
(ك )
(ل )

25ـ

عضوان اثنان يمثالن الطالب ويختارىما اتحاد الطالب

أعضاء
ً
أعضاء
ً

ىيئة التدريس

نواب العمداء (إن وجدوا)

أعضاء
ً

أمين الشئون العممية بالجامعة

عضواً ومقر اًر

اختصاصات مجمس األساتذة وسمطاته

باإلضافة إلى أؼ اختصاصات أو سمطات أخرؼ واردة في .ىذا القانون تكون لمجمس األساتذة

()1

االختصاصات والسمطات اآلتية :

(أ )

تقديم المقترحات لممجمس بشأن وض الشـروه والـنظم لممـؤىالت العمميـة المطموبـة لقبـول
الطالب في الدراسات بالجامعة ،

(ب)

التنظـــيم العـ ــام لب ـ ـرامج الد ارســـة بالجامعـ ــة واإلمتحانـ ــات التـ ــى تعقـــد وفق ـ ـاً ألحكـ ــام الـ ــنظم
األساسية ،

(ج )

وضـ ـ خط ــط تنظ ــيم الكمي ــات والم ــدارس والمعاى ــد والم ارك ــز واألقس ــام ووح ــدات الت ــدريب
وتعــديميا زواعــادة النظرفييــا وتحديــد الم ـواد التــي تخــتص بتدريســيا كــل مــن الوحــدات أنفــو
الــذكر  ،كــذلك رف ـ تقريــر لممجمــس عــن ضــرورة إنشــاء أؼ كميــة أو مدرســة أو معيــد أو

(د )

مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أؼ منيا أو دمجيا أو تقسيميا

منح اإلجازات العممية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات التي إعتمـدىا فـي المـوائح
،

منح الدرجات الفخرية والجوائز العممية لألشخاص الذين يعتبرون جديرون بيا وذلك وفقاً

(ىـ)

ألحكام الموائح ،

منح لقب أستاذ امتياز ،

(و )

رف تقرير لممجمس عن أؼ أمر يحيمو اليو ،

(ز )

والنشر وترقيتيا،

(ح )

تشجي البحوث العممية والتألي

(ه )

إجازة برامج الدراسات اإلضافية ،

(ؼ )

إنشاء وتكوين ما يـراه مناسـباً مـن مجـالس عمميـة ولجـان خاصـة يفـوض ألؼ منيـا أيـا مـن
السمطات التي يكون من حقو ممارستيا باستثناء سمطة منح اإلجازات العممية ،

(ك)

رف ـ التوصــيات لممجمــس بشــأن الشــروه واألســس العمميــة المتعمقــة بتعيــين أعضــاء ىيئــة
التدريس وترقيتيم ،

(ل )

ـاء عمــي توصــيات المجــان التــي يشــكميا ضــد مــن
إتخــاذ إج ـراءات المحاســبة المناســبة بنـ ً
ُي ــدان ف ــي أم ــور مخم ــة بش ــرف العم ــل العمم ــي م ــن أعض ــاء ىيئ ــة الت ــدريس أو الط ــالب

(م )

حرمان أؼ شخص يكون قد أدين في جريمة تنطوؼ عمـي اإلنحـراف الخمقـي أو يكـون فـي

بالجامعة أو ممن منحيم ىو إجازات عممية أو فخرية،

( )2

أريـو قـد ســمك سـموكاً فاضـحاً مخـالً بالشـرف مـن أؼ إجــازة عمميـة يكـون قــد منحيـا ىـو لــو
وحرمانو كذلك من جمي الميزات التي يتمت بيا بمقتضى ىذه اإلجازة .

يصــدر مجمــس األســاتذة الم ـوائح الالزمــة لمقيــام بأعمالــو وتنفيــذ اختصاصــاتو وممارســة الســمطات الممنوحــة لــو
بموجب أحكام ىذا القانون ويعمل بيذه الموائح عند توقي رئيس مجمس األساتذة عمييا ما لم ينص فييـا عمـي
أؼ تاريخ الحق .

26ـ

()1

اجتماعات مجمس األساتذة
ٍ
اسي في األوقات واألماكن التي يعينيا رئيسو
يجتم مجمس األساتذة َّمرة واحدة عمي األقل في كل
فصل در ٍ
ويكون لو الحق في دعوتو في أؼ وقت ألؼ جتماع طارغ .

( )2

يت ـرأس نائــب المــدير اجتماعــات مجمــس األســاتذة عنــد غيــاب المــدير وفــى حالــة غيــاب المــدير ونائبــو يختــار
مجمس األساتذة أحد أعضائو لرئاسة االجتماع .

( )3

يجــوز لمجمــس األســاتذة أن يــدعو أؼ شــخص لحضــور أؼ اجتمــاع دون أن يكــون لــذلك الشــخص حــق فــي

التصويت .

27ـ

( )1

مجالس الكميات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.

يكون لكل كمية أو مدرسة أو معيـد أو مركـز مجمـس يـتم تشـكيمو وتنظـيم أعمالـو وفقـاً ألحكـام الـنظم األساسـية
والموائح.

( )2

يخــتص مجمــس الكميــة أو المدرســة أو المعيــد أو المركــز إلــى جانــب االختصاصــات المنصــوص عمييــا فــي
النظم األساسية والموائح بالمسائل اآلتية :
( أ)

إع ــداد الخط ــط والب ــرامج المتعمق ــة بتنفي ــذ من ــاىج الد ارس ــة واالمتحان ــات وتنس ــيق ذل ــك ب ــين

(ب)

تقــديم توصــيات لمجمــس األســاتذة حــول الم ـوائح المتعمقــة بمنــاىج الد ارســة لمحصــول عمــي

األقسام المختمفة ورف التوصيات لمجمس األساتذة ،

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

رف التوصيات لمجمس األساتذة لمـنح اإلجـازات العمميـة (غيـر الـدرجات الفخريـة ) وكـذلك

(د )

ترشيح األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينيم كممتحنين وتشجي البحث العممي وترقيتو ،

منح الجوائز ،

(ىـ) النظر في أؼ أمر يتعمق بالميام العممية حسبما يحيمـو إليـو مجمـس األسـاتذة أو مجمـس كميـة
(و )

الدراسات العميا ورف تقرير بشأنو ،

رف جمي المسائل العممية التي تتعمق بالدراسات العميا لمجمس األسـاتذة عبـر عميـد كميـة

الدراسات العميا .

( )3

يجوز لمجالس الكميات والمـدارس والمعاىـد والم اركـز إصـدار قواعـد تنظيميـة ال تتعـارض مـ أؼ قواعـد تكـون
سارية المفعول وصادره من مجمس الطالب لمراعاة النظام والسموك القويم بين الطالب في أماكن الدراسة

28ـ ـ ـ

مجالس األقسام ووحدات التدريب

ينشـ ــأ فـ ــي كـ ــل قسـ ــم أو وحـ ــدة تـ ــدريب مجمـ ــس برئاسـ ــة رئـ ــيس القسـ ــم أو وحـ ــدة التـ ــدريب وعضـ ــوية جمي ـ ـ

( )1

أعضاء ىيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .

( )2

تكــون ميمــة وحــدة القســم أو وحــدة التــدريب باإلضــافة إلــى مــا يضــمن فــي الــنظم األساســية والم ـوائح تنظــيم

النشاه العممي واإلدارؼ بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشـراف مجمـس الكميـة أو المدرسـة أو المعيـد أو
المركز

29ـ

مجمس شئون الطالب.

ينشأ مجمس لشؤون الطالب برئاسة المدير وتحدد النظم األساسية اختصاصاتو وواجباتو وطريقو تكوينو وتنظيم
أعمالو .

31ـ

مجالس المستشفيات الجامعية

يعتمد المجمس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي مجمساً إلدارتو يشكل عمي الوجو الذؼ تحدده
النظم األساسية .

دار النشر الجامعي .

 31ـ

32ـ

تكون لمجامعة دا اًر لمنشر تحدد النظم األساسية أغراضيا وطريقة أدائيا .
المؤسسات الجامعية األخرى

تكون لمجامعة مؤسسات جامعية أخرؼ تحدد النظم األساسية أغراضيا وطريقة أدائيا .

الفصل الرابع

33ـ

األحكام المالية والمراجعة

( )1

تتكون موارد الجامعة المالية من استثماراتيا ومواردىا الذاتية ومما تخصصو ليا الدولة من اعتمادات ومما

( )2

يقبمو المجمس من ىبات ومنح زواعانات وأوقاف ووصايا .
تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع فـي المصـارف الموجـودة بالسـودان التـي يعتمـدىا
المجمس .

( )3

( )4

تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضيا وفقاً ألحكام الموائح المالية .
يراج سنوياً بيان حسابات الموازنة وكذلك قائمـة أمـوال الجامعـة وخصـوميا فـي اليـوم األخيـر مـن أيـام السـنة

المالية بواسطة ديوان المراجعة القومى ويقدم المدير تقرير ديوان المراجعة القومى إلى المجمس )1(.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

 34ـ

تعيين العاممين

تحدد النظم األساسية التي يصدرىا المجمس طريقة تعيين جمي العاممين بالجامعة .
حق اإلستئناف

يكفل ألؼ شخص يضار من أؼ إجراء أتخذ بموجب أحكام ىذا القانون حق اإلستئناف لمجية التي تحددىا

35ـ

النظم األساسية .

36ـ

مال المعاش

يجوز أن ُينص في النظم األساسية عمي مساىمة الجامعة في أؼ مال لممعاش أو مشروع آخر لفائدة العاممين
بالجامعة .
إثبات صحة النظم األساسية والموائح

71ـ

يجوز إثبات صحة أؼ نظام أساسي أو الئحة لدؼ أؼ محكمة بإبراز نسخة من أؼ منيما موق عمييا بشيادة رئيس
المجمس أو المدير أو الوكيل .

)(1
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