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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

قانون جامعة السودان العالمية لسنة 2002
()12/2/2002
انفصم األول
أحكام تمهيدية

1ـ

2ـ

3ـ

يسمى ىذا القانون " قانون جامعة السودان العالمية لسنة . " 2008
سـريان قانون تنظيم التعميم العالي والبحث العممي .

اسم القانون .

يسرؼ قانون تنظـيم التعمـيم العـالي والبحـث العممـي لسـنة  1990عمـى جامعـة السـودان العالميـة وتسـود أحكامـو عنـد
التعارض عمى أحكام ىذا القانون .

تفسير .

في ىذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

" الجامعــة "
"أمين الشئون العممية "

يقصــد ايــا جامعــة الســودان العالميــة المنشــاة بموجــب أحكــام
المادة ، 4

يقصد بو أمين الشئون العممية لمجامعة المعين بموجب أحكـام

المادة ، )1(17

يقص ــد ب ــو الموظـ ـ

" أم ــين المكتب ــة "

المس ــئول ع ــن المكتب ــة المع ــين بموج ــب

أحكام المادة ، )1( 18
" الخريج "

يقصد بو أؼ شخص منحو المجمس العممي درجة عممية ،

" رئيس مجمس األمناء "

يقصد بو رئيس مجمس األمناء المعين بموجب أحكام المادة (9

يقصـد بو راعى الجامعة المنصـوص عميو فى المـادة ، )1( 7

" الراعي "

أ) ،
" نائــب رئي ــس مجمــس األمنــاء "

يقصــد بــو نائــب رئ ـيس مجمــس األمنــاء المعــين بموجــب أحكــام

" رئيس القسم "

يقصد بو رئيس القسم المعين بموجب أحكام المادة ، )1(20

المادة ( 9ب) ،

يقصـد بـو أػ شـخص مسـجل بالجامعـة بقصـد الحصـول عمــى

" الطالـب "

أػ درجة عممية.

" العـ ــاممون "

يقصـ ــد ايـ ــم أعلـ ــاء ىيئـ ــة التـ ــدريس ومسـ ــاعدوىم والتقنييـ ــون

" عميد شئون الطالب "

يقصد بو عميد شـئون الطـالب المعـين بموجـب أحكـام المـادة

واإلداريون و الموظفون والعمال ،
، )1(22

يقصد بو عميد الكمية المعين بموجب أحكــام المـادة ، )1(19

" العميد "

يقصد بو أػ وحدة عممية متخصصة فـي مجـاالت التـدريس أو

" القسم "

التدريب أو البحث التي تقدميا إحـدػ الكميـات أو المعاىـد أو الم اركـز
،
" الكمي ــة "

يقصــد ايــا أػ وحــدة تلــم عــددات مــن األقســام المتخصصــة فــي

التــدريس أو البحــث وتق ــدم اـ ـرامج د ارســية متكاممــة تؤىــل لمــنح إجــازة

عممية ،
" المجــنة "

يقصــد ايــا لجنــة الشــئون اإلداريــة والماليــة المنشــاة بموجــب أحكــام

المادة ،12
" الموائـح "

يقصد ايا الموائح التي يصدرىا مجمس األمناء أو المجمس العممي

وفقات ألحكام ىذا القانون ،

" مجمس األمناء "

يقصد بو مجمس األمنـاء المكون بموجب أحكـام المادة، 8

"المجمس العممي"

يقصد بو المجمس المنشـا بموجب أحكـام المادة ،23

يقصـد بو المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث العممي ،

"المجمس القومي "
" الرئيس "

يقصد بو رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ،14

" مـدير المعيــد أو المركــز "

يقصــد بــو مــدير المعيـد أو المركــز المعــين بموجــب أحكــام المــادة

" المعي ــد "

يقص ــد ب ــو أػ وح ــدة عممي ــة مس ــتقمة تعن ــي بالد ارس ــات العمي ــا أو

، )1(19

البحث أو التدريب ويجوز أن تقدم ارنامجات دراسيات متكامالت يؤىل لمنح

" نائــب الـ ـرئيس "

درجة عممية،

يقصــد ب ــو نائ ــب رئــيس الجامع ــة المع ــين بموج ــب أحك ــام الم ــادة

، )1(16
" ىيئة التدريس "
" الوزير "

 ،والمحالرون ،

يقصد بو وزير التعميم العالي والبحث العممي ،

" الوكيل "

" المؤسسون "
"اإلج ــازة العمميـ ــة "
" المرك ـ ــز "

يقصد ايا األساتذة واألساتذة المشاركون  ،و األساتذة المساعدون

يقصد بو وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة ، )1(21

يقصد ايم اإلفراد أو الشركات الذين يساىمون بماليم أو فكـرىم أو
جيدىم في اإلنشاء أو التاسيس ويظل عطاؤىم مستم اتر ،

يقصـ ــد ايـ ــا أػ مؤىـ ــل عممـ ــي يمنحـ ــو المجمـ ــس العممـ ــي ويشم ـ ــل

الدامومات والدرجات الجامعية والدرجات العميا ،

يقصـ ــد بـ ــو أػ وحـ ــدة عمميـ ــة تابعـ ــة لكميـ ــة تعنـ ــي بالد ارسـ ــات العميـ ــا
والتدريب والبحث ،

انفصم انثاني
انجامعة
4ـ

( )1

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها

تنشـا ىيئة عممية تسمي جامعة السودان العالمية وتكون ذات شخصية اعتبارية وخـاتم
عام وليـا حق التقالي باسميا وليا ميزانية مستقمة ،

()3

يكون المقر الرئيسي لمجامعة اوالية الخرطوم ،

()2

تتكون الجامعة من مجمس األمناء ، ،والمجمس العممي ،وىيئة التدريس ،والعاممين  ،والطالب  ،والخريجين
،

()4

يكون لمجامعة شعار يعتمده مجمس األمناء .

5ـ

أغراض الجامعة

الجامعة ىيئة لمبحث العممي والتدريس والتدريب في مجـاالت العموم المينية واإلنسانية والتقنية والعموم ذات الصمة ،
تجتيد في تحصيميا وتدريسيا وتطوير مناىجيا في إطار السياسة العامة لمدولة  ،والارامج التي يلعيا المجمس
القومي وتعمل عمى تنمية القدرات البشرية ورعايتيا بالعمم والتدريب المستمر لخدمة الوطن وحمايتو وتامينو وتنمية

موارده ونيلتو عمميات وفكريات وثقافيات واجتماعيات  ،ودون اإلخالل بعموم ماتقدم تعمل الجامعة عمى تحقيق األغراض
اآلتية :

تاكيد ىوية األمة وتاصيميا في كافة ارامج الجامعة ومناىجيا ومقرراتيا ،

(أ )

إعداد الطالب وتاىيميم ومنحيم الـدرجات العمميـة فـي مختمـ

(ب)

تخصصـات العمـوم المينيـة

واإلنسانية والتقنية التي تقدميا الجامعة ،

(ج)

التعاون مع المؤسسات العممية داخل البالد وخارجيا ،

(د )

تشــجيع البحــوث العمميــة والتطايقيــة المرتبطــة بحاجــات المجتمــع المختمفــة والمتجــددة فــي
سايل خدمتو واالرتقاء بو .

6ـ ـ

( )1
( )2

7ـ

( )1
( )2
( )3

حرية العقيدة والفكر والبحث العممي وعدم التمييز

يتمت ــع أعل ــاء ىيئ ــة الت ــدريس ومس ــاعدوىم والط ــالب
القانون والدستور ،

بالجامعـ ــة بحري ــة الفك ــر والبح ــث العمم ــي ف ــي إط ــار

ال يجوز حرمان أؼ شخص من االنتماء لمجامعة كطالب عمم أو شـاغل وظيفـة ايـا عمـى أسـاس العقيـدة أو

العرق أو الجنس .

راعي الجامعة

يكون رئيس الجميورية راعيات لمجامعة .
يكون لمراعي الحق في أن يطمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة  ،ويجب عمـى مجمـس
األمناء تقديم تمك المعمومات .

يترأس راعي الجامعة احتفاالتيا إن كان حال اتر .

انفصم انثانث
أجهزة انجامعة
8ـ

( )1

إنشاء مجمس األمناء وتكوينه .

ينشا مجمس يسمي "مجمس أمناء الجامعة " وتكون علويتو عمى الوجو اآلتي :
(أ )

الرئيس ،

(ب)

األعلاء بحكم مناصايم  ،وىم :

نائب الرئيس ،

(أوالت)

الوكيل ويكون مقر اتر لممجمس ،

(ثانيات)

(ثالثات )

أمين الشئون العممية ،

(خامسات)

مدير عام إدارة التعميم العالي واألىمي واألجناي

عميد شئون الطالب ،

(رابعات)

ممثل لمخريجين تحدد الموائح كيفية اختياره ،

(سادسات)
(سابعات)

(ج )

المؤسسون وال يتجاوز عددىم خمسة عشرة

(د )

أعلاء يتم اختيارىم من داخل الجامعة وىم :
(أوالت)
(ثانيات)

(ىـ ـ ـ ــ)
()2

9ـ

ممثل لمطالب تحدد الموائح كيفية اختياره .

،

أعلاء،
ت

أربعة من عمداء الكميات والمعاىد تحدد الموائح كيفية اختيارىم
ثالثة من أعلاء ىيئة التدريس تحدد الموائح كيفية اختيارىم ،

خمس ـ ـ ــة أعل ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـن خ ـ ـ ــارج الجامع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ذوػ الكف ـ ـ ــاءة العممي ـ ـ ــة والخاـ ـ ـ ـرة يخت ـ ـ ــارىم
المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجمس .

يكون لمجمس األمناء سجل دائم لعلويتو يودع لدػ اإلدارة العامة لمتعميم العالي األىمي واألجناي .
إختصاصات مجمس األمناء وسمطاته.

يكون مجمس األمناء مسئوالت عن أداء الجامعة العممي واإلدارؼ والمالي لدػ المجمس القومي  ،ومع عـدم اإلخـالل
بعموم ما تقدم تكون لو االختصاصات والسمطات اآلتية :
ترشيح ر ٍ
ئيس لمجمس األمناء ورفعـو لرئيس المجمس القومي ليرفعو ادوره لمراعي ليعينو

(أ )
،
(ب)
(ج )

اناء عمى توصية رئيس مجمس
تعيين نائب لرئيس مجمس األمناء من اين أعلائو ت
االمناء .
إجازة الموازنة السنوية لمجامعة ،

(د )

اناء عمى توصية
التوصية لممجمس القومي اإنشاء الكميات والمعاىد والمراكز واألقسام ت
من المجمس العممي ،

(ىـ)

استقطاب الموارد المالية ،

(و )

تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغمي المناصب العممية واإلدارية القيادية العميا ،

(ز )

الموافقة عمى إارام العقـود واالتفاقيات الالزمة أو المناسبة لتحقيق أغراض الجامعة ،

(ح )

اناء عمى توصية الرئيس ،
الموافقة عمى إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة ت
إصدار النظم األساسية والموائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة ،

(ط )

(ؼ )

تحديد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والمنح ،

(ك )

إنشاء الوظائ

التي يعين فييا العاممون أو إلغاء تمك الوظائ

واجازة الشـروط التـي يـتم

بمقتلاىا التعيين والترقي وفق المعايير التي يحددىا مجمس األمناء ،

(ل )

تنمية أموال الجامعة واستثمارىا عن طريق المساىمة فى شركات أو شراكات أو أػ

(م )

قاول التارعات واليبات واألوقاف والوصايا وغيرىا وتحديد أوجو استغالليا عمى أال

مشروعات أخرػ يراىا مناسبة ،

يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ،

(ن )

تعيين المراجع القانوني لمجامعة ومناقشة تقريره السنوؼ أو أؼ تقرير آخر يقدمو ،

(س)

ولع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة واالرتقاء ايا أكاديميات واداريات وماليات

(ع )

إغالق الجامعة بعد موافقة المجمس القومي ،

،
(ف)

ولع لوائح لتنظيم أعمالو .

اختصاصات رئيس مجمس األمناء

تكون لرئيس مجمس األمناء االختصاصات اآلتية .:

10ـ

(أ )

رئاسة المجمس .

(ب)

اتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة .

(ج )

العمل عمى تقوية الصمة اين المجمس والمؤسسات والييئات األخرػ .

(د )

رئاسة المجنة المالية واإلدارية .

(ىـ)

(و )

11ـ

( )1

متابعة تنفيذ ق اررات مجمس األمناء والمجنة وتقديميا لممجمس .
رفع تقرير سنوؼ لمجمس األمناء عن سير أداء الجامعة .

اجتماعات مجمس األمناء

يجتمع مجمس األمناء النجاز أعمـالو مرتين في السنة عمى األقـل وذلك في الوقت والمكان الذين يحددىما
رئيسو وعمى رئيس المجمس أن يدعو الجتماع فوق العادة اناء عمى طمب مكتوب من الرئيس أو غالاية
أعلاء المجمس .

()3

()2

يترأس نائب رئيس مجمس األمناء االجتماع في حالة غياب رئيس مجمس األمناء .

يكتمل النصاب القانوني الجتماع مجمس األمناء بحلور أكثر من نص

أعلائو عمى أن يكون لرئيسو

صوت مرجح في حالة تعادل األصوات .
إنشاء المجنة اإلدارية والمالية وتشكيمها

تنشا لجنة لمشئون اإلدارية والمالية  ،وتشكل عمى النحو التالي .:

12ـ

(أ )

رئيس مجمس األمناء

(ب)

(ج )

الرئيس

رئيسات ،

نائب الرئيس

(د )

الوكيل

علوات ،

(ىـ)

عميدين

علوات ،

يختارىم

مجمس

األمناء

من

اين

علوات ومقر اتر
أعلائو

من

داخل

أعلاء ،
الجامعة
ت
ثالثة أعلاء يختارىم مجمس األمناء من اين أعلائو من خارج
( و)
الجامعة

أعلاء .
ت

إختصاصات المجنة اإلدارية والمالية وسمطاتها

تكون لمجنة إلى جانب السمطات التي تخـوليا ليا الموائح االختصاصات والسمطات اآلتية .:

13ـ

(أ )
(ب)

14ـ

 15ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعداد مقترحات موازنة الجامعة وتقديميا لمجمس األمناء .

دعوة أػ شخص لحلور اجتماعاتيا دون أن يكـون لذلك الشخص حق التصويت .

(ج )

النظر في أؼ مولوع إدارػ أو مالي يحيمو إلييا مجمس األمناء ،

(د )

إصدار الئحة داخمية لتنظيم أعماليا .
الرئيس

ن
اناء عمى توصية من مجمس األمناء ويرشحو
يكو لمجامعة رئيسات يعينو الراعي من ذوػ األىمية العممية العالية ت
رئيس المجمس  ،وذلك لفترة أربع سنوات وفقات لشروط الخدمة التى تحددىا النظم األساسية ويجوز إعادة تعيينو لفترة
أخرػ .
إختصاصات الرئيس وسمطاته.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرئيس ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئول األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديمي والتنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذؼ األول ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدػ المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومي ومجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

األمنــاء عــن األداء العممــي واإلدارؼ والمــالي وتحقيــق أغـراض الجامعــة وفقـات إلحكــام ىــذا القــانون ولوائحــو  ،ومــع
عدم اإلخالل بعموم ما تقـدم تكـون لو االختصاصات والسمطات اآلتية:
(أ )

ترقية األداء العممي والتربوؼ واالدارػ والمالي بالجامعة وترقية إدارتيا وأساليايا وااتداع
الوسائل والطرق التى كفل االستغالل األمثل إلمكاناتيا وفقات لمسياسة التى يحددىا مجمس

األمناء ،
(ب)

الحفاظ عمى النظام بالجامعة ،

(ج )

رئاسة المجمس العممي والمجان المناثقة عنو ولجان تعيين أعلاء ىيئة التدريس وترقيتيم
وأػ لجان أخرػ وفقات لموائح ،

(د )
(ىـ)
(و )

16ـ

()1

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا أمام الييئات والجيات األخرػ ،

تقديم تقرير سنوػ شامل لمجمس األمناء عن أداء الجامعة العممي واالدارػ والمالي ،
تعيين أعلاء ىيئة التدريس والعاممين بالجامعة وفق المعايير إلتي يجيزىا مجمس

األمناء ،

(ز )

تعميق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجمس األمناء ،

(ح )

رفع المناىج والارامج الدراسية الجديدة إلى المجمس القومي إلجازتيا .
نائب رئيس الجامعة

ن
اناء عمى
يكو لمجامعة نائب لمرئيس من ذوػ األىمية العممية والخاـرة  ،يعينو رئيس مجمس األمناء ت
توصية من الرئيس وذلك لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو ،
()2

( )3

يقوم نائب الرئيس باػ أعباء يوكميا لو الرئيس ،

يقوم نائب الرئيس باعباء الرئيس فى حالة غيابو أو عدم تمكنو من القيام بعممو أو خمو منصبو وذلك وفقات
ألحكام الموائح .

17ـ

()1

أمين الشئون العممية

اناء عمى توصية من الرئيس أحد أعلاء ىيئة التدريس بالجامعة من ذوؼ الخارة
يعيـن مجمس األمناء ت
والتاىيل أمينات لمشئون العممية .
( )2

()4

()3

تحدد الموائح اختصاصات أمين الشئون العممية وواجباتو.

يشغل أمين الشئون العممية منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

يكون أمين الشئون العممية مسئوالت عن البحث العممي في الجامعة ومقر اتر لممجمس العممي ويقوم باػ ميام
يوكميا لو الرئيس .

18ـ ـ

أمين المكتبة

ـاء عمــى توصي ــة مــن ال ـرئيس أمينـ ـات لممكتبــة مــن ذوؼ الكفــاءة العمميــة والخا ـرة فــي
( )1
يعــين مجمــس األمنــاء انـ ت
مجال المكتبات .
( )2

يشغل أمين المكتبة منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

( )4

يكون أمين المكتبة مسئوالت لدػ الرئيس عن أداء المكتبة ويقوم باػ ميام أخرػ يكمفو ايا الرئيس .

( )3

تحدد الموائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .

عمداء الكميات ومديرو المعاهد والمراكز

 19ـ ـ ـ ـ ـ

ن
ـاء عم ـ ـ ـ ــى
يك ـ ـ ـ ــو لك ـ ـ ـ ــل كمي ـ ـ ـ ــة عمي ـ ـ ـ ــد ولك ـ ـ ـ ــل معيـ ـ ـ ـ ــد أو مـ ـ ـ ـ ــركز مديـ ـ ـ ـ ــر يعين ـ ـ ـ ــو مجم ـ ـ ـ ــس األمن ـ ـ ـ ــاء ان ـ ـ ـ ـ ت
توصية من الرئيس بعد التشاور مع مجمس الكمية أو المعيد أو المركز حسبما يكون الحال وي ارعـى فـى

( )1

إختياره عمو المرتبة العممية .
()2

20ـ

رؤساء األقسام

ن
ـاء عمـى توصـية مـن عميـد الكميـة وي ارعـي فـي اختيـاره
( )1
يكو لكل قسم رئيس يعينو رئـيس الجامعـة ان ت
عمو المرتبة العممية .
( )2

يشغل رئيس القسم منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو ،

يكون رئيس القسم مسئوالت لدػ عميد الكمية المعنية فيما يعيد إليو من إختصاصات تحددىا الموائح .

( )3

21ـ

يشغل عميد الكمية أو مدير المعيد أو المركز منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

الوكيل

يعين مجمس األمناء بالتشـاور مع الرئيس وكيالت لمجامعة .

( )1

()2

()3

يكون الوكيـل مسئـوالت لدػ الرئيس عن األداء اإلدارؼ والمالي لمجامعة وفقات لموائح ،ويقوم باػ ميام أخرػ
يوكميا لو الرئيس،

()4

22ـ

يشغل الوكيل منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

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

( )1
الطالب .

يعين مجمس األمناء اناء عمى توصية من الرئيس أحـد أعلـاء ىيئـة التـدريس بالجامعـة عميـدات لشـئون
ت
يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو .

()2
()4

()3

تحدد الموائح اختصاصات عميد شئون الطالب وواجباتو .

يكون عميد شئـون الطـالب مسئوالت أمـام الرئيس عن األداء في شئون الطالب ويقوم باػ ميام أخرػ
يوكميا لو الرئيس .

23ـ

إنشاء المجمس العممي وتشكيمه

ينشا مجمس يسمي " المجمس العممي " و يشكل عمى الوجو اآلتي :
(أ )

الرئيس ،

(ج )

الوكيل ،

(ب)

(د)

نائب الرئيس ،

رئيسات
علوات

أمين الشئون العممية ،

علوات ومقر اتر

علوات

(ىـ)
(و )
،

(

عميد شئون الطالب ،

علوات

أمين المكتبة ،
ز)

أعلاء

عمداء

علوات

(ح )

مديرو المعاىد والمراكز ،

أعلاء

(ط )

رؤساء األقسام ،

أعلاء

(ػ )

جميع أعلاء ىيئة التدريس ممن ىم فى مرتبة األستاذية ،

(ل )

خمسة أعلاء عمى األقل من خارج الجامعة من ذوػ

(ك )

مدير عام إدارة التعميم العالي األىمي واألجناي ،

الكميات

أعلاء

علوات

الكفاءة العممية واألىمية ممن ىم في مرتبة األستاذ ما

أمكن ذلك يختارىم رئيس المجمس بالتشاور مع العمداء ومديرؼ

المعاىدوالمراكز ،
(م )

ممثل من ىيئة التدريس عن كل كمية أو معيد أو مركز بحيث

أعلاء
ت

ال يقل عدد األساتذة في الكمية أو المعيد أو
المركز عن سبعة أساتذة .

24ـ

أعلاء
ت

إختصاصات المجمس العممي وسمطاته .

باإللافة إلى أػ اختصاصات أو سمطات أخرػ واردة فى ىذا القانون يكون لممجمس العممي االختصاصات
والسمطات اآلتية :
القومي ،

(أ )

إقتراح شروط القاول في الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز وفق لوائح المجمس

(ب)

إعتماد المناىج والخطط الدراسية المقدمة من الكميات والمعاىد والمراكز ،

(ج )

التوصية لمجمس األمناء اإنشاء وتنظيم الكميات والمعاىد والمراكز واألقسام والارامج

الدراسية الجديدة ،
(د )

(ىـ)

منح اإلجازات العممية والجوائز والدرجات الفخرية ،
إجازة الموائح العممية ولوائح نشاط وسموك ومحاسبة الطالب ،

(و )

تشجيع البحوث العممية والتالي

(ز )

إجازة نتائج االمتحانات ،

والنشر ،

(ح )

الموافقة عمى الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحيم اواسطة الكميات

(ط )

التوصية لمجمس األمناء بشان الشروط واألسس العممية المتعمقة اتعيين أعلاء ىيئة

التدريس وترقيتيم ،

(ؼ )

تحديد أعداد الطالب المقاولين سنويات بالجامعة وتوزيعيم عمى الكميات والمدارس وفقات

(ك)

أػ اختصاصات عممية أخرػ يوكميا لو مجمس األمناء .

لمخطط القـومية المقررة والارامج قصيرة المدػ لمجامعـة ،

 25ـ

( )1
( )2
( )3

اجتماعات المجمس العممي

يجتمــع المجمــس العممــي أربــع مـرات عمــى األقــل فــي العــام فــي األوقــات واألمــاكن التــي يحــددىا رئيســو ويكــون
لو الحق في دعوتو في أػ وقت الػ اجتماع طارغ .

يترأس رئيس الجامعة اجتماعات المجمس العممي  ،وفى حالة غيابو يرأس نائبو االجتماع ،

يجوز لرئيس المجمس أن يدعو أػ شخص لحلور أػ اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت
.

( )4

26ـ

( )1
( )2

يكتمــل النصــاب القــانوني الجتماعــات المجمــس بحلــور أكثــر مــن نصـ

الحالرين وفى حالة تعادل األصوات يكون لمرئيس صوت مرجح .

أعلــائو وتصــدر القـ اررات باغمايــة

مجالـس الكـميات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .

يكون لكل كمية أو معيـد أو مركز مجمس يتم تشكيمـو وتنظيـم أعمالو وفقات لموائح ،

يخـ ــتص مجمـ ــس الكميـ ــة أو المعيـ ــد أو المركـ ــز الـ ــى جانـ ــب االختصاصـ ــات المنصـ ــوص عمييـ ــا فـ ــى الم ـ ـوائح

بالمسائل اآلتية :
(أ )

إعداد الخطط والارامج المتعمقة اتنفيذ مناىج الدراسة واالمتحانات وتنسيق ذلك اين

األقسام المختمفة ورفع التوصيات لممجمس العممي ،
(ب)

رفع التوصيات لممجمس العممي لمنح اإلجازات العممية والجوائز ،

(ج )

اقتراح شروط القاول لمكميات والمعاىد والمراكز،

(د )

اتخاذ التدااير الالزمة إلجراء البحث العممى وترقيتو ،

(ىـ)

النظر فى أػ أمر يتعمق بالميام العممية حسبما يحيمو إليو المجمس العممي و رفع

تقرير بشانو ،
(و )

27ـ ()1

28ـ

ولع النظم اإلدارية الالزمة لتنفيذ الارامج والخطط الدراسية والبحثية بالكمية .
مجالس األقسام

ينشا في كل قسم مجمس ارئاسة رئيس القسم وعلويـة جميع أعلاء ىيئة التدريس بالقسم .

( )2

تكون ميام مجمس القسم ولع المناىج وتنظيم النشاط العممي واإلدارػ بالقسم ورفعيا لمجمس الكمية .
دار النشر

تكون لمجامعة دار لمنشر تحدد الموائح أغراليا وطريقة أدائيا .

انفصم انرابع
األحكام المالية والمراجعة
29ـ

(أ )

(ب)
(ج )

المصروفات الدراسية ،

(د )

التارعات ،
اليبات ،

(و )

الوصايا ،

(ز )

األوقاف ،

(ح )
()2

االستثمارات ،
الرسوم ،

(ىـ)

أػ موارد أخرػ يقاميا مجمس األمناء .

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

()3

30ـ ـ

( )1

تتكون موارد الجامعة المالية من اآلتي :

تستخدم موارد الجامعة لتحقيق أغراليا وفقات لموائح المالية .
المراجعة

ت ارجــع فــي نياي ــة كــل سن ــة مالي ــة الحســابات الختاميــة لمجامعــة وك ــذلك قائمــة ممتمكــات الجامعــة اواســطة

( )1

مراجع قانوني يعينـو مجمس األمناء ويرفع تقريره إليو ،
()2

اناء عمى توصية الرئيس وتحدد الموائح اختصاصاتو
يتولي المراجعة الداخمية مراجع يعينو مجمس األمناء ت
يكون المراجع الداخمي مسئوالت لدػ الرئيس مباشرتة .
()3

انفصم انخامس
أحكام عامة وإنتقانية
31ـ ـ

فوائد ما بعد الخدمة

يجــوز أن يــنص فــي الــنظم األساســية عمــى مســاىمة الجامعــة فــي فوائــد مــا بعــد الخدمــة أو أؼ مشــروع آخــر لفائــدة
العاممين بالجامعة .
سريان مفعول العقود واإللتزامات واالتفاقيات.

( )1

32ـ

يظـل سـارؼ المفعـول كـل عقـد أو اتفـاق أو الت ـزام أارمتــو الجامعـة قاـل اـدء العمـل ايـذا القـانون ويعتاـر كمـا لـو
أارمتيالجامعة وفقا ألحكام ىذا القانون ،

()3

()2

يعتار خريجو الجامعة قال صدور ىذا القانون كما لو تخرجوا بعد صدوره .

يستمر العاممون الذين كانوا في خدمة الجامعة قال صدور ىذا القانون في خدمتيم السابقة ما لم يتقرر
إنياء خدمتيم .

33ـ

إثبات صحة النظم األساسية والموائح

يجوز إثبات صحة أؼ لوائح أو قواعد أو أوامر اإاراز نسخة من أؼ منيما موقع عمييا بشيادة رئيس مجمس األمناء
أو الرئيس .

34ـ

سمطة إصدار الموائح األوامر والقواعد.

يجوز لمجمس األمناء أن يصدر لوائح و قواعد و أوامر ينظم ايا والعمل في الجامعة وجميع المسائل األخرػ التي
تحتاج إلى تنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .

