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()1

()2002/2/22
الفصل األول

أحكام تمهيدية
1ػ

2ػ

إسم القانون .

يسمى ىذا القانوف " ،قانوف جامعة السوداف المفتوحة لسنة . " 2114

سـريان قانون تنظيم التعميم العالى والبحث العممى .

يسرػ قانوف تنظيـ التعميـ العالى والبحث العممى لسنة  1991عمى جامعة السوداف المفتوحة وتسود أحكامو عند
التعارض مع أحكاـ ىذا القانوف .

تفسير .
" إتحاد الطالب "

3ػ

فى ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر :
يقصد بو إتحاد طالب الجامعة ،
يقصد بيا اإلدارة المسػئولة عػف إنتػاج الوسػائط التعميميػة

" إدارة اإلنتاج "

كما ىو مبيف فى المادة ، )1(36

" إدراة البحوث والتخطيط والتنمية "

يقصد بيا اإلدارة المنشأة بموجب أحكاـ المادة ، )1(37

" إدارة تنسػ ػ ػ ػػيق الم اركػ ػ ػ ػػزواإلسناد التعميم ػ ػ ػػى والتق ػ ػ ػػويـ "

يقص ػ ػ ػػد بي ػ ػ ػػا اإلدارة المنش ػ ػ ػػأة بموج ػ ػ ػػب

أحكاـ المادة ، )1(41
" إدارة نظـ وتقنية المعمومات "

يقصد بيػا اإلدارة المنشػأة بموجػب أحكػاـ المػادة )1(38

" أميف الشئوف اإلدارية والمالية "

يقصد بو أميف الشئوف اإلدارية والمالية لمجامعة المعيف

،

بموجب أحكػاـ المػادة ، )1(18

يقصد بو أميف الشئوف العممية لمجامعة المعػيف بموجػب

" أميف الشئوف العممية "

أحكاـ المادة ، )1(19
" البرنامج األكاديمى "

يقصد بو مجموعة التخصصات المرتبطة ببعضيا فى أػ

مجاؿ مف مجاالت المعرفة والعموـ التى ينشئيا مجمس الجامعة

بموجػػب أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف ويفسػػج فييػػا المجػػاؿ لمطالػػب

إلختيار تخصص مناسب لو  ،وقد يحوػ البرنامج تخصص واحد أو
أكثر يؤىل لمنج درجة عممية ،

يقصػػد بػػو مجموعػػة المقػػررات الد ارسػػية التػػى تقػػع ضػػمف

" التخصػػص "

حقل تخصصى معيف ،
" الجامعػػة "
" الخريج "

يقصػػد بيػػا جامعػػة السػػوداف المفتوحػػة المنشػػأة بموجػػب
أحكاـ المادة ، 4

يقصد بو أػ شخص منحو مجمػس األسػاتذة إجػازة عمميػة

،
يقص ػػد بي ػػا أػ مؤى ػػل عمم ػػى يمنح ػػو مجم ػػس األس ػػاتذة

" الدرج ػػة العممي ػػة "

ويشمل الدبمومات الوسيطة والدرجات الجامعية والدرجات العميا ،
يقصد بو راعى الجامعة المنصوص عميو فى المادة ، 7

" الراعى "

يقصػػد بػػو رئػػيس مجمػػس الجامعػػة المعػػيف بموجػػب أحكػػاـ

" رئػػيس المجمػػس "

المادة  ()1(8أ) ،
" السنة المالية "
" الطالػ ػػب "
" العامموف "

يقصد بيػا السػنة الماليػة التػى تبػدأ فػى أوؿ ينػاير وتنتيػى
فى آخر ديسمبر مف كل عاـ ،

يقصػ ػػد بػ ػػو أػ شػ ػػخص سػ ػػجل اسػ ػػمو بالجامعػ ػػة بقصػ ػػد

الحصوؿ عمى درجة عممية يمنحيا مجمس األساتذة ،
يقصد بيـ جميع العامميف بالجامعة وتشمل أعضاء ىيئػة
التدريس ،

" عميػػد الطػػالب "

يقصػػد بػػو عميػػد طػػالب الجامعػػة المعػػيف بموجػػب أحكػػاـ

" القسـ أو وحدة التدريب "

يقصد بو أػ وحدة لمتدريس أو البحث أو التػدريب أو أػ

المادة ، )1(21

وحدة أخرػ يعتمدىا المجمس بناء عمى توصية بذلؾ مف مجمس
بذاتو ،

" المجنػ ػػة "

األس ػػاتذة وفقػ ػام لم ػػنظـ األساس ػػية  ،بنعتبارى ػػا كيانػ ػام قائمػ ػام
يقصػ ػػد بيػ ػػا لجنػ ػػة الشػ ػػئوف التنفيذيػ ػػة والماليػ ػػة المنشػ ػػأة

بموجب أحكاـ المادة ، 13

" لجنة الشئوف اإلدارية "

يقصد بيا المجنة المنشأة بموجب أحكاـ المادة ، 27

" المػ ػوائج "

يقص ػػد بي ػػا المػ ػوائج الت ػػى يص ػػدرىا مجمػ ػػس الجامع ػػة أو
مجمس األساتذة أو أػ جياز آخر مف أجيػزة الجامعػة بموجػب أحكػاـ

ىذا
" المجمػػس "
" مجم ػػس األس ػػاتذة "

القانوف ،
يقصػػد بػػو مجمػػس الجامعػػة المنشػػأ بموجػػب أحكػػاـ المػػادة

، ) 1 (8

يقص ػػد ب ػػو المجم ػػس العمم ػػى لمجامع ػػة المش ػػكل بموج ػػب

أحكاـ المادة ، 24
" المجمس القومى "
" المػػدير "

()2

،

يقصد بو المجمس القومى لمتعميـ العالى والبحث العممى
يقصػػد بػػو مػػدير الجامعػػة المعػػيف بموجػػب أحكػػاـ المػػادة

، 15
" المرشػػد "

يقصػػد بػػو الشػػخص الػػذػ يقػػوـ بميمػػة اإلرشػػاد والتوجيػػو

" المركػػز أو المعيػػد "

يقصػػد بػػو أػ وحػػدة عمميػػة مسػػتقمة أو تابعػػة لبرنػػامج ،

التربوػ لطالب الجامعة فى المركز الدراسى ،

ينشئوىا المجمس لمتدريس أو البحث أو التدريب  ،وفقام ألحكاـ ىذا
القانوف ،

" مركز التنسيق "

يقصد بو المركز المنشأ بموجب أحكاـ المادة ، )1(39

" المركز الدراسى "

يقصد بػو المكػاف الػذػ يػتـ فيػو التفاعػل المباشػر فيمػا بػيف

طالب الجامعة أنفسيـ وبينيـ وبػيف المشػرفيف األكػاديمييف والمرشػديف
،

" مساعدو التدريس "
" المشرؼ األكاديمى "
" المنسق "

يقصد بيـ مساعدو ىيئة التدريس والمعيدوف ،
يقصد بو الشخص الذػ يقوـ بميمة اإلشػراؼ األكػاديمى

عمى الطالب ،

يقصد بو منسق المنطقة التعميمية المعػيف بموجػب أحكػاـ

المادة ، )2(39
" منسػػق البرنػػامج "
" نائػػب المػػدير "

يقصػػد بػػو الشػػخص المسػػئوؿ عػػف البرنػػامج األك ػػاديمى
إدارمة واشرافام وتطوي امر ،
يقصػػد بػػو نائػػب المػػدير المعػػيف بموجػػب أحكػػاـ المػػادة
، )1(17

يقص ػ ػػد بي ػ ػػا ال ػ ػػنظـ األساس ػ ػػية الت ػ ػػى يصػ ػػدرىا مجم ػ ػػس

" الػ ػػنظـ "

الجامعة وفقام ألحكاـ ىذا القانوف،

يقصد بيا أساتذة الجامعة واألساتذة المشاركوف واألسػاتذة

" ىيئة التدريس "

المساعدوف والمحاضروف وأميف المكتبة وعميد الطالب وأميف
الشئوف العممية ومدير إدارة البرامج األكاديمية ،

يقصػػد بيػػا الجيػػة اإلداريػػة القائمػػة عمػػى البرنػػامج المعنػػى

" وحػػدة البرنػػامج األكػػاديمى "

وتت ػ ػػألم م ػ ػػف منس ػ ػػق البرن ػ ػػامج وأعض ػ ػػاء ىيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس ومس ػ ػػاعدػ

التدريس

بالبرنامج .

الفصل الثانى
الجامعة

 4ػػ

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها وأغراضها .

( )1

تنش ػػأ جامع ػػة تس ػػمى  " ،جامع ػػة الس ػػوداف المفتوح ػػة "  ،وتك ػػوف ىيئ ػػة عممي ػػة ذات شخص ػػية إعتباري ػػة وص ػػفة

()2

تتكوف الجامعة مف المجمس  ،العامميف  ،الطالب والخريجيف .

تعاقبية مستديمة وليػا خاتـ عاـ .
()3

يكوف مقر الجامعة بوالية الخرطوـ ويجوز ليا إنشاء فروع ومراكز تنسيق ومراكز دراسية فى أػ مكاف داخل

السوداف أو خارجو .
()4

5ػ

( )1

يكوف لمجامعة شعار يعتمده المجمس .
أغراض الجامعة .

تعمػػل الجامعػػة فػػى إطػػار السياسػػة العامػػة لمدولػػة والب ػرامج التػػى يضػػعيا المجمػػس القػػومى عمػػى تحصػػيل العمػػـ
وتدريسػػو كمؤسسػػة تربويػػة تعميميػػة أكاديميػػة تعتمػػد نظػػاـ التعمػػيـ المفتػػوح وتيػػدؼ الػػى تيسػػير التعمػػيـ العػػالى
والبحػػث العممػػى وتشػػجيعو واشػػاعتو فػػى مختمػػم مجػػاالت المعرفػػة النظريػػة والتطبيقيػػة  ،تكػػامالم مػػع مؤسسػػات

التعميـ العالى والبحث العممى القائمة محمية كانت أـ عالمية الحكومية منيا واألىمية  ،خدمة ألىداؼ التنمية

اإلقتصادية واإلجتماعية فى البالد ودفعام لمسيرة النيضة التنموية فييا رقيام بالمجتمع ونيوضام بو نحو التنمية
الشاممة المستدامة  ،مع التركيز عمى التخصصات النادرة لسد الثغرات ومواكبة التطورات .

()2

دوف المساس بعموـ ما تقدـ تعمل الجامعة عمى تحقيق األغراض اآلتية :
( أ)

تأكيد ىوية األمة وتأصيميا مف خالؿ المناىج التى تقرىا وتطبقيا ،

(ب)

إعداد وتأىيل الطالب ومنحيـ الدرجات العممية ،

(ج )

إشػ ػػاعة التعمػ ػػيـ المسػ ػػتمر والتعمػ ػػيـ المجتمعػ ػػى  ،بالتنسػ ػػيق مػ ػػع أجي ػ ػزة اإلعػ ػػالـ
المختمفة ،

(د )

(ى ػػ)

دعـ التنمية البشرية بالبالد مف خالؿ نشر التعميـ العالى والتوسع فيو ،

المسػػاىمة فػػى زيػػادة كفػػاءة إسػػتغالؿ م ػوارد التعمػػيـ العػػالى البش ػرية والماديػػة مػػف
خالؿ اإلستفادة مف إمكانات مؤسساتو القائمة ،

(و )

السعى لتوفير فرص التعميـ العالى لألعداد المتزايدة مف الطػالب النػاجحيف مػف

السػػودانييف وغيػػر السػػودانييف الػػذيف ال يجػػدوف مواقػػع فػػى الجامعػػات السػػودانية

وغيرىا مف الجامعات ،
(ز )

العمػػل عمػػى دعػػـ مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى والعػػاـ مػػف خػػالؿ التقنيػػات التعميميػػة
الحديثة ،

(ح )

(ط )

إجراء البحوث العممية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختمفة ،

القيػػاـ بالبحػػث العممػػى بالتعػػاوف مػػع الجامعػػات والمعاىػػد العميػػا وم اركػػز البحػػث

داخػػل الػػبالد فػػى مجػػاؿ إبتكػػار الد ارسػػات والتقنيػػات المناسػػبة لظػػروؼ السػػوداف
ووالياتو المختمفة ،
(ػ )
(ؾ )

العمل عمى إنشاء مكتبة إلكترونية وشبكة ربػط عريضػة تػربط جميػع الجامعػات
الحكومية واألىمية وكافة مراكز البحث العممى ،

توثيػػق صػػمة الجامعػػة بالقطاعػػات والمؤسسػػات العامػػة منيػػا والخاصػػة واإلسػػياـ

فػػى تمبيػػة إحتياجاتيػػا فػػى تخطػػيط برامجيػػا ومناىجيػػا وفػػى توجيػػو نشػػاط البحػػث
وتقديـ اإلستشارات العممية والفنية لإلرتقاء بوسائميا فى اإلنتاج وتحػديث تقنياتػو
(ؿ )

،

توثيػػق صػػمة الجامعػػة بالعػػالـ الخػػارجى ممػػثالم فػػى المنظمػػات الدوليػػة واإلقميميػػة

والمؤسسات التعميمية والبحثية والثقافية بدوؿ العالـ .

6ػ

( )1

حرية الفكـر والبحث العممى وعدم التمييز .

يتمتػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومسػػاعدوىـ والطػػالب بالجامعػػة بحريػػة الفكػػر والبحػػث العممػػى فػػى حػػدود القػػانوف
والدستور .

( )2

7ػ

( )1
( )2

ال يجوز حرماف أػ سودانى مػف اإلنتمػاء لمجامعػة كطالػب أو لشػغل أيػة وظيفػة بيػا بسػبب العقيػدة أو العػرؽ
أو الجنس أو الفكر .

راعى الجامعة .

يكوف رئيس الجميورية راعيام لمجامعة .

لراعى الجامعة الحق فى أف يطمب موافاتو بالمعمومات المتعمقة بكل ما يتصل بالجامعة .

( )3

يترأس راعى الجامعة إحتفاالتيا إف كاف حاض امر .

الفصل الثالث

أجهزة الجامعة
8ػ

( )1

مجمس الجامعة

ينشأ مجمس يسمى  " ،مجمس الجامعة "  ،ويشكل عمى الوجو اآلتى )4(:
(أ )

ػاء عمػى توصػية رئػيس المجمػس القػومى شػريطة
رئيس المجمػس يعينػو ال ارعػى بن م
أال يكوف مف األعضاء بحكـ مناصبيـ ،

(ب)

أعضاء بحكـ مناصبيـ وىـ :
(أوال)

المدير ،

(ثانيا)

نائب المدير ،

(ثالثا)

أميف الشئوف العممية ،

(رابعا) عميد الطالب ،

(خامسا) أميف الشئوف اإلدارية والمالية ،
(سادسا) أميف المكتبة ،

(سابعا) مدير إدارة البرامج األكاديمية ،
(ثامنػ ػػا) منسػ ػػقو الب ػ ػرامج األكاديميػ ػػة ومػ ػػديرو الم اركػ ػػز والمعاىػ ػػد والمؤسسػ ػػات
الجامعية المستقمة ،
(تاسعا) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ،
(عاشرا) مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ ،

(حادػ عشر) مدير إدارة نظـ وتقنية المعمومات،
(ثانى عشر) مدير إدارة اإلنتاج ،
(ثالث عشر)
(ج )

المراقب المالى .

أعضاء مختاروف وىـ :

(أوال)

عضو مف ىيئة التدريس وعضػو مػف مسػاعدػ التػدريس تحػدد المػوائج
إجراءات إختيارىما ،

(ثانيا)
(ثالثا)

عضو مف اإلدارييف  ،الموظفيف  ،والفنييف ومف العماؿ تحػدد المػوائج
()5

إجراءات إختيارىـ ،

عضو مف الطالب يختاره إتحاد الطالب وفقام لموائج ،

(رابعا) ثالثة أشخاص مف الو ازرات والييئات والمؤسسات ذات الصػمة بمجػاؿ
عمػ ػػل الجامعػ ػػة وأىػ ػػدافيا بمعػ ػػدؿ شػ ػػخص واحػ ػػد عػ ػػف كػ ػػل جيػ ػػة يػ ػػتـ
إختيارىـ بوساطة الراعى بناءعمى توصية رئيس المجمس القومى ،

ػاء عمػى توصػية رئػيس
(خامسا) ثالثة مف مديرػ الجامعات يختػارىـ ال ارعػى بن م
المجمس القومى ،
(د )

ف
ػاء
العالى والقضايا الوطنيػة يعيػنيـ ال ارعػى مػف أشػخاص ال يعممػو بالجامعػة بن م
عمى توصية رئيس المجمس القومى .

( )2

يكوف أميف الشئوف اإلدارية والمالية مقر امر لممجمس .

( )4

تحدد الموائج الحاالت التى تخمو فييا مقاعد أعضاء المجمس واجراءات ملء تمؾ المقاعد .

( )3

9ػ

عػدد مػػف األشػػخاص مػػف ذوػ الكفػاءة واإلختصػػاص المينػػى واإلىتمػػاـ بػػالتعميـ

( )1

تكوف مدة المجمس أربع سنوات تبدأ مف تاريخ تشكيمو .

إختصاصات المجمس وسمطاته .

يكوف المجمس ىو الجية القيمة عمى الجامعة ماليام واداريام وعمميام ويجوز لو أف يتخذ مف التدابير والقػ اررات ما
ي ػراه مناسػػبام لتحقيػػق أغ ػراض الجامعػػة ووظيفتيػػا وذلػػؾ فػػى إطػػار السياسػػات القوميػػة لمتعمػػيـ العػػالى والبحػػث
العممى .

( )2

()6

مع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ تكوف لممجمس اإلختصاصات اآلتية :
( أ)

مراقبة أداء الجامعة لوظيفتيا ،

(ج )

إنش ػػاء الوظ ػػائم الت ػػى يع ػػيف فييػػػا الع ػػامموف أو إلغ ػػاء تم ػػؾ الوظ ػػائم وتحدي ػػد

(ب)

وضػػع السياسػػات والخطػػط الراميػػة الػػى تطػػوير الجامعػػة وتجويػػد أدائيػػا  ،عممي ػام
وتربويام واداريام وماليام وتحديث طرؽ عمميا وأساليبو ،
الشروط التى يتـ بمقتضاىا التعييف والترقى والمحاسبة  ،وذلؾ وفقام لمػوائج التػى
يصدرىا المجمس القومى ،

(د )

تحديد مستويات واختصاصات شاغمى المناصب العممية والقيادية اإلدارية ،

(ى ػػ)

مناقشػػة مقترحػػات الموازنػػة السػػنوية لمجامعػػة التػػى ترفعيػػا لػػو المجنػػة واجازتيػػا ،
ويقػػوـ برفعيػػا لممجمػػس القػػومى  ،ومتابعػػة تنفيػػذ الموازنػػة المصػػدؽ بيػػا واعػػداد

(و )

الحساب الختامى ونشره ،

وضع خطة التنميػة لمجامعػة  ،واجػازة مقترحػات موازنػة التنميػة ورفعيػا لممجمػس

القومى ،
(ز )

التوصػية لػػدػ المجمػػس القػػومى بشػػأف وضػع الشػػروط والػػنظـ لممػػؤىالت العمميػػة
المطموبة لقبوؿ الطالب فى الدراسات بالجامعة ،

(ح )

تحديد أعداد الطالب وتخصصاتيـ الدراسية مع توفير اإلمكانات الالزمػة لػذلؾ
 ،فى إطار السياسات التى يقررىا المجمس القومى ،

(ط )

إنش ػػاء الب ػػرامج األكاديمي ػػة المختمف ػػة والمعاى ػػد والم ارك ػػز البحثي ػػة والتخصص ػػات

المختمف ػػة والبػ ػرامج الد ارس ػػية وتحدي ػػد أماكني ػػا ومس ػػمياتيا بم ػػا يتناس ػػب وطبيع ػػة
التعميـ المفتوح وغيرىا مف الوحدات العممية أو البحثية ولو أف يعدؿ فى أماكنيا
أو ف ػػى مس ػػمياتيا أو ف ػػى ش ػػروط إنش ػػائيا أو يمغيي ػػا  ،أو رف ػػع توص ػػية لمجي ػػة

المختصة لتحويميا ألػ جامعة أخرػ وقبػوؿ إنتسػاب الكميػات والمعاىػد  ،ومػنج

أعضػػائيا حػػق التمتػػع بػػأػ مػػف م ازيػػا الجامعػػة  ،وكػػل ذلػػؾ بنػػاء عمػػى توصػػية

مجمس األساتذة ،
(ػ )

إنش ػ ػ ػػاء مجم ػ ػ ػػس البػ ػ ػ ػرامج األكاديمي ػ ػ ػػة واألقس ػ ػ ػػاـ العممي ػ ػ ػػة لمختم ػ ػ ػػم البػ ػ ػ ػرامج

(ؾ )

بناء عمى توصية مجمس األساتذة ،
والتخصصات م
ػاء عمػػى توصػػية
إصػػدار الػػنظـ األساسػػية المنظمػػة لمد ارسػػات العميػػا بالجامعػػة بنػ م
مجمس األساتذة ،

(ؿ )

إصدار النظـ األساسية المنظمة لكافة شئوف أعضػاء ىيئػة التػدريس ومسػاعدػ

التدريس بالجامعة ،
(ـ )

إلغػاء اإلدارات واألمانػات اآلتيػة بالجامعػة والمنشػػأة بموجػب أحكػاـ ىػذا القػػانوف

واسػتبداليا بػندارات وأمانػات أخػرػ بمسػميات جديػدة كمػا يجػوز لػو دمػج بعضػػيا
فى إدارة أو أمانة واحدة أو تقسيـ أيػة إدارة أو أمانػة قائمػة منيػا الػى قسػميف أو

أكثر توزع بينيما أو بينيـ إختصاصاتيا المنصوص عمييا فى ىذا القانوف كمػا

ػاء
يجػػوز لػػو أف يضػػيم إلييػػا أيػػة إختصاصػػات أخػػرػ ي ارىػػا مناسػػبة  ،وذلػػؾ بنػ م
عمى توصية مجمس األساتذة  ،واإلدارات واألمانات ىى :
(أوال)

إدارة البرامج األكاديمية ،

(ثانيا)

إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ ،

(ثالثا)

إدارة اإلنتاج ،

(رابعا) إدارة نظـ وتقنية المعمومات ،

(خامسا) أمانة الشئوف العممية .
(ف)

إب ػراـ اإلتفاقيػػات والعقػػود الالزمػػة لتحقي ػػق أغ ػراض الجامعػػة  ،والتصػػديق عمػػى
اإلتفاقيات التى يبرميا المدير مع الجيات المبينة فى المادة (16ىػ) ،

(س)

إج ػػازة توص ػػيات الم ػػدير بش ػػأف إنش ػػاء اإلدارات والم ارف ػػق والوح ػػدات غيرالعممي ػػة

(ع )

اإلمتالؾ باسـ الجامعة مف المنقوالت والعقارات لتحقيق أىداؼ الجامعة ولو أف

الجديدة بالجامعة ،

يضع التدابير الالزمة لمحفاظ عمييا  ،كما يجوز فى سبيل تحقيق ذلػؾ أف يبيػع

أو يػػرىف أو يػػؤجر أي ػام مػػف ممتمكػػات الجامعػػة أو أف يتصػػرؼ فييػػا بأيػػة وسػػيمة
قانونية أخرػ ،
(ؼ )

إس ػ ػػتثمار أمػ ػ ػواؿ الجامع ػ ػػة وانمائي ػ ػػا ع ػ ػػف طري ػ ػػق المس ػ ػػاىمة ف ػ ػػى الش ػ ػػركات أو

(ص)

إقتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراض أػ مبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الحاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ ،

الشراكات أو أػ مشروعات أخرػ يراىا مناسبة وفقام ألحكاـ القانوف ،

ولو أف يضػمف القروض بممتمكات الجامعة المنقولة أو العقارية ،
(ؽ )

قبػػوؿ اليبػػات والتبرعػػات واألوقػػاؼ والوصػػايا وغيرىػػا  ،وتحديػػد أوجػػو إسػػتغالليا

(ر )

إصػػدار الػػنظـ والم ػوائج الماليػػة لضػػماف سػػالمة النظػػاـ الحس ػػابى فػػى الجامعػػة

عمى أال يتعارض ذلؾ مع أغراض الجامعة ووظيفتيا ،

وصػػحة التص ػرفات الماليػػة فييػػا والتأكػػد مػػف تنظػػيـ حسػػابات الجامعػػة وصػػحة
التصرفات المالية فييا  ،وذلؾ بوجود دفاتر صػحيحة لتمػؾ الحسػابات تقيػد فييػا

كل األمواؿ التى تتسمميا الجامعة واألمواؿ التى تصرفيا وأصوليا وخصوميا ،
لكى تعطى ىذه الدفاتر صػورة صػحيحة عػف حالتيػا الماليػة وتوضػج معامالتيػا

 ،وفقام ألحكاـ القانوف والنظـ والموائج ،

(ش)

وضع سياسة تقدير المصروفات الد ارسػية والرسػوـ  ،وفقػام لممعػايير التػى يقررىػا

(ت)

تقػ ػػديـ التوصػ ػػيات المناسػ ػػبة لمجيػ ػػات المختصػ ػػة التػ ػػى تيػ ػػدؼ لتنميػ ػػة الجامعػ ػػة

()7

المجمس القومى ،

والمساىمة فى تفعيميا وتطويرىا وتحقيق أىدافيا بصورة أفضل ،

(ث)

(خ )

تغيير أػ مف المصطمحات أو المسميات المنصوص عمييا فى ىػذا القػانوف أو
تمؾ التى قد تنشأ مستقبالم واستبداليا بما يراه مناسػبام مػف مصػطمحات ومسػميات
بناء عمى توصية مجمس األساتذة ،
وذلؾ م
منج الجوائز غير العممية لألشخاص الذيف يعتبروف جديريف بيا  ،وفق المػوائج

،
(ذ )

إصدار قواعد النظاـ فى الجامعة وقواعد سموؾ الطالب ،

(ض)

إجػػازة التقريػػر السػػنوػ الػػذػ يقدمػػو المػػدير عػػف األداء العممػػى واإلدارػ والمػػالى

(غ )

إصػػدار ال ػػنظـ االساسػػية والمػ ػوائج الالزمػػة لمقي ػػاـ بأعمالػػو وتنفي ػػذ إختصاص ػػاتو

(ظ )

لمجامعة ونشره ،

وممارسػػة سػػمطاتو وفق ػام ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف  ،ويعمػػل بتمػػؾ الػػنظـ والم ػوائج مػػف
تاريخ توقيع رئيس المجمس عمييا ما لـ ينص فييا عمى تاريخ آخر ،

تكػػويف أيػػة لجنػػة أو لجػػاف يػػرػ ضػػرورة ليػػا لمسػػاعدتو فػػى القيػػاـ بنختصاصػػاتو

المنصػػوص عميي ػػا ف ػػى ىػػذا الق ػػانوف ويج ػػوز ل ػػو أف يفػػوض لي ػػا ك ػػل أو بع ػػض
سػػمطاتو واختصاصػػاتو متػػى مػػا رأػ ذلػػؾ مناسػػبام عػػدا سػػمطات اإلنشػػاء واإللغػػاء

وسمطات إصدار النظـ والموائج الرئيسية  ،كما يجوز لو تفويض تمػؾ السػمطات
أو أػ جزء منيا عدا سمطات اإلنشاء واإللغاء وسػمطات إصػدار الػنظـ والمػوائج
الرئيسية لممدير أو مجمس األساتذة أو أػ مف لجانو .

11ػ

مسئولية المجمس .

يكوف المجمس مسئوالم أماـ الراعى عف طريق رئيس المجمس القومى عف أداء أعمالو وذلؾ وفقام لمقانوف والسياسات
القومية لمتعميـ العالى البحث العممى )8(.
إختصاصات رئيس المجمس .

11ػ

21ـ

( )1

تكوف لرئيس المجمس اإلختصاصات اآلتية :

(أ )

رئاسػ ػػة المجم ػػس واتخػ ػػاذ المب ػػادرات الكفيمػ ػػة بتحقي ػػق أغػ ػراض الجامع ػػة ف ػػى ح ػػدود

(ب)

المسػ ػػاعدة فػ ػػى كػ ػػل مػ ػػا مػ ػػف شػ ػػأنو تقويػ ػػة الصػ ػػمة بػ ػػيف المجمػ ػػس والجامعػ ػػة والمؤسسػ ػػات

(ج )

رئاسة المجنة .

القانوف ،

والمنظمات والييئات األخرػ لتحقيق أغراض الجامعة ،

إجتماعات المجمس

يجتمع المجمس إلنجاز أعمالو مرتيف عمى األقل فى السنة وذلؾ فػى الزمػاف والمكػاف المػذيف يحػددىما الػرئيس
بعد التشاور مع المدير عميو أف يدعو إلجتماع فوؽ العادة متى مػا وصػمو طمػب مكتػوب مػف أغمبيػة أعضػاء
المجمس أو مف المدير .

()2

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع المجمس بحضور أكثر مف نصم أعضائو  ،ويكوف النصاب صحيحام ولو

()3

فى حالة غياب رئيس المجمس عف أػ إجتماع ينتخب المجمس أحد أعضائو  ،مف خارج الجامعة  ،لرئاسة

()4

تصدر ق اررات المجمس بأغمبية األعضاء الحاضريف وفى حالة تعادؿ األصوات يكوف لمرئيس صوت مرجج

لـ يعيف بعض ألعضاء  ،وذلؾ لحيف تعيينيـ  ،وتتخذ الق اررات وفقام ليذا النصاب .
ذلؾ اإلجتماع .
)9(.

()5

يجوز لممجمس أف يدعو أػ شخص لحضور أية جمسة مف جمساتو أو جزء منيا أو جمسات أية لجنة مف

()6

يحتفع المجمس بسجل أعضائو .

()7

يصدر المجمس الئحة داخمية لتنظيـ إجتماعاتو وأعمالو .

لجانو دوف أف يكوف لذلؾ الشخص حق التصويت .

لجنة الشئون التنفيذية والمالية .

13ػ

تنشأ لجنة تسمى  " ،لجنة الشئوف التنفيذية والمالية "  ،وتشكل عمى الوجو اآلتى :

(أ )

رئيس المجمس

(ب)

المدير

(ج )
(د )

(ىػ)
(و )

رئيسام

نائبام لمرئيس

عضوام

نائب المدير

أميف الشئوف اإلدارية والمالية

مدير إدارة البرامج األكاديمية
مدير إدارة اإلنتاج

(ز )

المراقب المالى

(ح )

مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد

عضوام ومقر امر

عضوام

التعميمى والتقويـ

()11

عضوام
عضوام
عضوام

(ط )

ثالثة أعضاء يختارىـ المجمس مف بيف أعضائو مف داخل الجامعة  ،عمى أف يكػوف مػف

(ػ )

ثالثة أعضاء يختارىـ المجمس مف بيف أعضائو مف خارج الجامعة  ،عمى أف يكػوف مػف

بينيـ منسق برنامج القانوف ومنسق برنامج اإلقتصاد ،
بينيـ ممثل لو ازرة المالية واإلقتصاد الوطنى .

14ػ

إختصاصات المجنة وسمطاتها .

تكوف لمجنة الى جانب السمطات المخولة ليا بموجب النظـ األساسية اإلختصاصات والسمطات اآلتية :
( أ)

إعػػداد مقترح ػػات موازن ػػة الجامع ػػة س ػػنويام عمػػى أف تك ػػوف مش ػػتممة عم ػػى تق ػػديرات إيػ ػرادات

الجامعػػة فػػى السػػنة الماليػػة المقبمػػة  ،وتقػػديرات المصػػروفات  ،واعػػداد الحسػػاب الختػػامى
لمسنة السابقة بما فى ذلؾ المصروفات المخصومة عمػى اإلحتيػاطى ،واعػداد أػ تقػديرات
إضافية وتقديميا لممجمس ،

(ب)

(ج )
(د )

(ىػ)

15ػ

إعداد مقترحات موازنة التنمية وتقديميا لممجمس ،

النظر فى أػ موضوع مالى يقدمو ليا المجمس ،

دعوة أػ شخص ألػ مف إجتماعاتيا دوف أف يكوف لذلؾ الشخص حق التصويت ،

إصدار الئحة داخمية لتنظيـ أعماليا .
المدير .

يكوف لمجامعة مدير يعينو الراعى مف ذوػ األىمية العممية العالية والخبرة بناء عمى توصية رئيس المجمس القومى
 ،وذلؾ لمدة أربع سنوات وفقام لشروط الخدمة التى تحددىا النظـ األساسية  ،ويجوز إعادة تعيينو لفترة أخرػ )11(.
إختصاصات المدير .

25ـ

( )1

يكوف المدير ىو المسئوؿ التنفيذػ األوؿ لدػ المجمس عف األداء العممػى واإلدارػ والمػالى لمجامعػة وتحقيػق
أغ ارضػػيا وفقػام ألحكػػاـ ىػػذا القػػانوف والػػنظـ والمػوائج الصػػادرة بموجبػػو ويكػػوف مسػػئوالم أمػػاـ ال ارعػػى عػػف طريػػق
رئيس المجمس القومى عف أداء الجامعة )12( .
()2

(أ )

مع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ تكوف لممدير اإلختصاصات اآلتية )13(:

العمػػل عمػػى ترشػػيد األداء العممػػى والتربػػوػ واإلدارػ والمػػالى بالجامعػػة وتجويػػد

مفيػػوـ إدارتيػػا وأسػػاليبيا وابتػػداع الوسػػائل والطػػرؽ التػػى تكفػػل اإلسػػتغالؿ األمثػػل

(ب)

ألماناتيا  ،وفقام لمسياسة التى يحددىا المجمس ،
الحفاظ عمى النظاـ بالجامعة ،

(ج )

تمثيل الجامعة والتحدث باسميا ،

(د )

رئاس ػػة مجم ػػس األس ػػاتذة والمج ػػاف المنبثق ػػة عن ػػو ولج ػػاف تعي ػػيف أعض ػػاء ىيئػ ػػة
التػدريس وترقيػػاتيـ ولجػػاف تعيػػيف المشػػرفيف األكػػاديمييف ولجػػاف إختيػػار األسػػاتذة

المتعاونيف ،
(ىػػ)

الػػدخوؿ فػى أيػػة مفاوضػات واتفاقيػػات عمميػة أو أكاديميػػة أو بحثيػة أو غيرىػػا مػػف
الموضوعات ذات الصمة بتحقيق أىداؼ الجامعة ورسالتيا مع أية جيػة داخميػة
أو خارجية حكومية أو غير حكومية،

(و )

إنشاء أػ لجنة أو لجاف بصفة دائمػة أو مؤقتػة متػى مػا رأػ ذلػؾ مناسػبام لمقيػاـ
بػػأػ عمػػل إدارػ أو عممػػى يػػرػ ضػػرورة لػػو  ،ويحػػدد أمػػر اإلنشػػاء تشػػكيل تمػػؾ
المجػػاف واختصاصػػاتيا وذلػػؾ مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف والػػنظـ والمػػوائج
الصادرة بموجبو ،

(ز ) تقػػديـ التوصػػية لممجمػػس بننشػػاء أيػػة إدارة أو وحػػدة غيرعمميػػة يػػرػ ضػػرورة ليػػا
لتحقيق أغراض الجامعة،

(ح )

التقػدـ لممجمػػس بطمػػب إلستصػػدار الػػنظـ األساسػية والمػوائج  ،كمػا يجػػوز لػػو أف
يطمب مف مجمس األساتذة أو مف أػ جياز آخر مف أجيزة الجامعة إستصدار
أيػػة الئحػػة فػػى حػػدود إختصاصػػات المجمػػس أو الجيػػاز  ،بحسػػب الحػػاؿ  ،إذا

(ط )

استمزـ األمر ذلؾ ،

تقديـ تقرير سنوػ شامل لممجمس عػف األداء العممػى واإلدارػ والمػالى لمجامعػة

.
()3

مع مراعاة أحكاـ المواد 12 ،11و ، 13يجوز لممدير حضور أػ إجتماع ألية لجنة أو قسـ أو وحدة

بالجامعة تكوف منشأة بموجب أحكاـ ىذا القانوف أو النظـ األساسية أو الموائج الصادرة بموجبو  ،وفى حالة
حضوره لو حق رئاسة ذلؾ اإلجتماع )14(.

نائب المدير .

17ػ ػ

ف
ػاء لػػى توصػػية رئػػيس
يكػػو لمجامعػػة نائػػب لممػػدير يعينػػو ال ارعػػى مػػف ذوػ األىميػػة العمميػػة العاليػػة والخب ػرة بنػ م
المجمس القومى بعد التشػاور مػع المػدير  ،وذلػؾ لفتػرة أربػع سػنوات وفقػام لشػروط الخدمػة التػى تحػددىا الػنظـ

( )1

األساسية  ،ويجوز إعادة تعيينو لفترة أخرػ )15(.

يقوـ نائب المدير بمساعدة المدير فػى أداء واجباتػو وتكػوف لػو الواجبػات واإلختصاصػات التػى تحػددىا الػنظـ

( )2

األساسية والموائج .
يقوـ نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابو أو عدـ تمكنو مف القياـ بعممػو أو خمػو منصػبو  ،وذلػؾ وفقػام

( )3

ألحكاـ الموائج .

27ـ

أمين الشئون اإلدارية والمالية .

ػاء عم ػػى توص ػػية الم ػػدير أح ػػد أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس أو كب ػػار اإلداري ػػيف أمينػ ػام
يع ػػيف رئ ػػيس المجم ػػس بن ػ م
لمشػئوف اإلدارية والمالية لمجامعة  ،وفقام ألحكاـ الموائج .

( )1

يشغل األميف منصبو لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينو لفترة ثانية فحسب .

()2

يكوف األميف مسئوالم لدػ المدير عف األداء اإلدارػ والمالى لمجامعة وفقام ألحكاـ النظـ األساسية والموائج .
تحدد النظـ األساسية والموائج ىيكل أمانة الشئوف اإلدارية والمالية واختصاصاتيا وآلية عمميا .

()3
()4
()5

28ـ

يحتفع األميف بخاتـ الجامعة العاـ وبسجل خاص لجميع ممتمكات الجامعة العقارية والمنقولة .
أمين الشئون العممية .

ف
ػاء عمػػى توصػػية المػدير وي ارعػػى فػػى ذلػػؾ الدرجػػة العمميػػة وطػػوؿ
يعػػيف رئػػيس المجمػػس أمينػام لمشػػئو العمميػػة بنػ م
الخبرة .

( )1

يكوف أميف الشئوف العممية المسئوؿ األوؿ بأمانة الشئوف العممية ومقر امر لمجمس األساتذة .

()2
()3
()4

()5

21ػ

تحدد الموائج ىيكل واختصاصات أمانة الشئوف العممية وآلية عمميا .
عميد الطالب .

( )1

بناء عمى توصية المدير  ،أحد أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  ،عميدام لمطالب .
يعيف رئيس المجمس م
يشغل عميد الطالب منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة ثانية فحسب .
()2
()3

( )4

يكوف أميف الشئوف العممية مسئوالم لدػ المدير عف أداء ميامو .
يشغل أميف الشئوف العممية منصبو لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة ثانية فحسب .

تحدد النظـ األساسية والموائج إختصاصات عميد الطالب وواجباتو كما تحدد ىيكل عمادة الطالب وآلية
عمميا .

يكوف عميد الطالب مسئوالم أماـ المدير فيما يوكل إلية مف مياـ مف المجمس أو مجمس األساتذة أو مجمػس
شػػئوف الطػػالب أو المػػدير وذلػػؾ لمسػػاعدة الطػػالب لإلسػػتفادة القصػػوػ عممي ػام وتربوي ػام وثقافي ػام واجتماعي ػام مػػف

إنتمػػائيـ لمجامعػػة وم ارعػػاة الػػنظـ والسػػموؾ القػػويـ داخػػل وخػػارج كافػػة المنشػػأت التابعػػة لمجامعػػة وأيػػة منشػػأت

أخرػ تستغميا الجامعة ألغراضيا .

21ػ

22ػ

( )1

أمين المكتبة .

()2

بناء عمى توصية بذلؾ مف المدير أمينام لممكتبة .
يعيف رئيس المجمس  ،م
يشغل أميف المكتبة منصبو لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة ثالثة فحسب .

()3

تحدد النظـ األساسية والموائج إختصاصات أميف المكتبة وواجباتو وشروط خدمتو .

( )1
()2

منسقو البرامج األكاديمية ومديرو المعاهد والمراكز .

ف
ػاء عمػى توصػية بػذلؾ
يكػو لكػل برنػامج أكػاديمى منسػق ولكػل معيػد أو مركػز مػدير يعينػو رئػيس المجمػس بن م
مف المدير ويراعى فى إختياره الكفاءة العممية وطوؿ الخبرة .
يشغل منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعيد منصبو لمدة أربع سنوات  ،ويجوز إعادة تعيينو لفترة

ثانية فحسب .
()3

يجوز لممدير تعييف وكيل لمبرنامج أو المعيد أو المركز الذػ يقتضى األمر تعييف وكيل لو وذلؾ بعد
التشاور مع منسق البرنامج أو مدير المعيد أو المركز المختص .

()4
()5

بناء عمى توصية بذلؾ مف المدير  ،أحد أعضاء ىيئة التدريس منسقام لبرنامج
يعيف رئيس المجمس  ،م
الدراسات العميا بالجامعة  ،ويراعى فى إختياره عمو الدرجة العممية وطوؿ الخبرة .

يعتبر منسق برنامج الدراسات العميا فى حكـ منسقى البرامج األكاديمية  ،ويسرػ عميو ما يسرػ عمييـ مف

أحكاـ .

23ػ ػ

()6

يكوف منسقو البرامج األكاديمية مسئوليف لدػ مدير إدارة البرامج األكاديمية عف أداء مياميـ والقياـ

()7

تحدد النظـ والموائج مياـ واختصاصات منسقى البرامج األكاديمية ومديرػ المراكز والمعاىد .

( )1
()2
()3

بواجباتيـ المتعمقة بتنسيق عمل البرامج األكاديمية وفقام لما تفصمو الموائج  ،ومسئوليف لدػ المدير فيما يعيد
()16
إلييـ مف واجبات بموجب أحكاـ ىذا القانوف والنظـ والموائج الصادرة بموجبو .

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب.

ف
ػاء عمػػى توصػػية بػػذلؾ مػػف منسػػق البرنػػامج أو مػػدير
يكػػو لكػػل قسػػـ أو وحػػدة تػػدريب رئػػيس يعينػػو المػػدير بنػ م
المركز أوالمعيد المختص ويراعى فى إختياره الكفاءة العممية وطوؿ الخبرة .
يشغل رئيس القسـ أو وحدة التدريب منصبو لمدة ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينو لفترة ثانية فحسب .

يكوف رئيس القسـ أو وحدة التدريب مسئوالم لدػ المدير  ،عف طريق منسق البرنامج أو مدير المركز أو

المعيد  ،فيما يعيد إليو مف واجبات بموجب أحكاـ النظـ األساسية والموائج .
إنشاء مجمس األساتذة وتشكيمه .

24ػ

ينشأ فى الجامعة مجمس عممى يسمى " مجمس األساتذة "  ،ويشكل عمى الوجو االتى :

( أ)

المدير

(ب)

نائب المدير

(ج )

رئيسام

عضوام ومقر امر

أميف الشئوف العممية

عضوام

أميف الشئوف اإلدارية والمالية

(ىػ)

عميد الطالب

عضوام

(و )

(ز )

أميف المكتبة

مدير إدارة البرامج األكاديمية

(ح )

مدير إدارة اإلنتاج

عضوام
عضوام

(ط )

مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية

عضوام

(د )

(ي

)

عضوام

هذير

والتقويـ

ئدارة

عضوام

الوراكس

حٌسيق

عضوام

واإلسٌبد

(ؾ )

منسقو البرامج األكاديمية ومديروالمراكز والمعاىد

أعضاء

(ؿ )

أعضاء ىيئة التدريس ممف فى مرتبة األستاذية

أعضاء

التعميمى

أعضاء

(ـ )

رؤساء األقساـ ووحدات التدريب

(ى )

سخت أشخبص علً األقل هي روي الكفبءة العممية واألىمية يختارىـ رئيس مجمس

األساتذة بعد التشاور مع منسقى البرامج األكاديمية ومديرػ المعاىد والمراكز عمى أف
يكونوا مف المشرفيف األكاديمييف أواألساتذة المتعاونيف مع الجامعة
(س)

25ػ

أعضاء

إثناف مف طالب الجامعة يختارىما إتحاد الطالب عضواف
إختصاصات مجمس األستاذة وسمطاته.

باإلضافة الى أػ إختصاصات أخرػ واردة فى ىذا القانوف  ،تكوف لمجمس األساتذة اإلختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

تحديد شروط وأسس :

(أوال)

تعي ػػيف وترقي ػػات أعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدريس ومس ػػاعدػ الت ػػدريس ورفعي ػػا لممجم ػػس
إلجازتيا ،

(ثانيا)
(ب)

القبوؿ فى البرامج األكاديمية والمعاىد والمراكز ورفعيا لممجمس إلجازتيا ،

التوصية لممجمس بننشاء البرامج األكاديمية والوحدات والمعاىد والمراكز البحثية

والتخصصات واألقساـ العممية ووحدات التدريب والبرامج الدارسية وتحديد أماكنيا
ومسمياتيا أو التعديل فييا أو فى شروط إنشائيا أو إلغائيا ،

(ج )

وضع واجازة خطط تنظيـ البرامج األكاديمية والوحدات والمعاىد والمراكز البحثية
والتخصصات واألقساـ العممية ووحدات التدريب والبرامج الدراسية وتعديميا واعادة النظر
فييا  ،وتحديد المواد التى تختص بتدريسيا كل مف الوحدات آنفة الذكر ،

(د )

التنظيـ العاـ لبرامج الدراسة وتنظيـ اإلمتحانات فى الجامعة واصدار الموائج التى تتعمق
بيا ،

(ىػ)

(و )

إنشاء الدرجات العممية لمطالب وغيرىا مف الدرجات ،
منج :
(أوال)

ػاء عمػػى توصػػية
الػػدرجات العمميػػة لمطػػالب الػػذيف اجتػػازوا اإلمتحانػػات المقػػررة بنػ م
مجالس البرامج األكاديمية والمعاىد والمراكز ،

(ثانيا)

الدرجات الفخرية والجوائز العممية وفقام لموائج التى تصدرىا لذلؾ ،
لقب أستاذ إمتياز .

(ثالثا)
(ز )

إختيار وتعييف الممتحنيف الداخمييف والخارجييف والنظر فى التقارير التى تقدـ فى ىذا
الشأف ،

(ح )

إجازة نتائج اإلمتحانات النيائية ،

(ط )

تشجيع البحوث العممية والتأليم والنشر وترقيتيا ،

(ػ )

بناء عمى توصيات المجاف التى يشكميا ضد مف
إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة م
يدانوف فى أمور مخمة بشرؼ العمل العممى مف أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب

(ك )
(ؿ )
(ـ )

بالجامعة أو ممف منحيـ ىو إجازات عممية أو فخرية ،
حقذين الخىصيت للوجلس بشأى حٌظين الذراسبث العليب ببلجبهعت وئًشبء هجبلس البراهج
األكبديويت واألقسبم العممية ،
تقديـ التوصية لممجمس بشأف تغيير المصطمحات والمسميات الواردة فى ىذا القانوف أو

تمؾ التى قد تنشأ مستقبالم واستبداليا بمصطمحات ومسميات مناسبة ،

تقديـ التوصية لممجمس بشأف إلغاء واستبداؿ أو دمج أو تقسيـ اإلدارات أو األمانات

المبينة أدناه والتعديل فى إختصاصاتيا  ،وىى :
(أوال)

إدارة البرامج األكاديمية ،

(ثانيا)

إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ ،

(ثالثا)

إدارة اإلنتاج ،

(رابعا) إدارة نظـ وتقنية المعمومات ،

(ف )
(س)

(خامسا) أمانة الشئوف العممية .

إنشاء وتكويف ما يراه مناسبام مف مجػالس عمميػة ولجػاف خاصػة يفػوض ألػ منيػا أيػام مػف
السمطات التى يكوف مف حقو ممارستيا بنستثناء سمطة منج الدرجات العممية ،
حرماف أػ شخص يكػوف قػد أديػف فػى جريمػة تنطػوػ عمػى اإلنحػراؼ الخمقػى  ،أو يكػوف

فى رأيو قد سمؾ سموكام فاضحام أو مخالم بالشرؼ  ،مف أػ درجػة عمميػة يكػوف قػد منحيػا
ىو لو وحرمانو كذلؾ مف جميع الميزات  ،التى يتمتع بيا بمقتضى ىذه الدرجة ،

(ع )

يجػػوز لمجمػػس األسػػاتذة أف يتخػػذ قػ ار امر بضػػـ أػ مسػػئوؿ بالجامعػػة الػػى عضػػوية مجمػػس

ف
ػاء عمػى
األساتذة أو لجنة الشئو اإلدارية أو مجمس منسقى البرامج األكاديمية  ،وذلػؾ بن م
توصية المدير  ،متى ما رأػ ذلؾ مناسبام  ،عمى أنو ال يجوز إلغػاء عضػوية أػ شػخص
تـ ضمو الى أػ مف تمؾ األجيزة بمقتضى أحكاـ ىذه المادة إال بموافقة المجمس ،

(ؼ )

وضع واجازة الموائج المنظمة لمعمل األكػاديمى بالجامعػة ومػا يتصػل بػو  ،ووضػع المػوائج
الالزمػػة لمقيػػاـ بأعمالػػو وتنفيػػذ إختصاصػػاتو وممارسػػة سػػمطاتو المنوحػة لػػو بموجػػب أحكػػاـ

ىػػذا القػػانوف  ،ويعمػػل بتمػػؾ المػوائج عنػػد توقيػػع رئػػيس مجمػػس األسػػاتذة عمييػػا مػػا لػػـ يػػنص
فييا عمى أػ تاريخ الحق ،

(ص)

أػ إختصاصات عممية يوكميا لو المجمس ورفع تقرير لممجمس بشأف أػ أمر يحيمػو إليػو
.

26ػ

( )1

إجتماعات مجمس األساتذة .

يجتمع مجمس األساتذة أربػع مػرات عمػى األقػل فػى العػاـ فػى األوقػات واألمكنػة التػى يحػددىا رئيسػو ويكػوف لػو
الحػق فى دعوتو فى أػ وقت ألػ إجتماع طارغ .

()2

يترأس المدير إجتماعات مجمس األساتذة وفى حالة غيابو يترأسيا نائبو وفى حالة غيابيما معام يختار

()3

يجوز لمجمس األساتذة أف يدعو أػ شخص لحضور أػ إجتماع  ،دوف أف يكوف لذلؾ الشخص حق

مجمس األساتذة أحد أعضائو لرئاسة اإلجتماع .

()4

التصويت .

يكتمل النصاب القانونى بحضور نصم األعضاء وتصدر الق اررات بأغمبية األعضاء .
لجنة الشئون اإلدارية .

27ػ
(أ )

المدير

(ب)

نائب المدير

(ج )
(د )
(ىػ)
(و )
(ز )
(ح )

(ط )
(ػ )

تنشأ لجنة تسمى " لجنة الشئوف اإلدارية " ،وتشكل عمى الوجو اآلتى:

أميف الشئوف العممية

رئيسام

نائبام لمرئيس

أميف الشئوف اإلدارية والمالية

عضوام
عضوام ومقر امر

عميد الطالب

عضوام

أميف المكتبة

عضوام

هذيرو اإلداراث ورؤسبء الىحذاث الرئيسيت ببلجبهعت
منسقو البرامج األكاديمية ومديروالمراكز والمعاىد البحثية
رئيس اإلدارة القانونية

المستشاروف بالجامعة

عضوام

أعضاء
م

أعضاء
أعضاء

(ك )

خوست أعضبء يعيٌهن رئيس لجٌت الشئىى اإلدارية مف داخل وخارج الجامعة بناء لى
توصية مجمس األساتذة

 28ػ ػ

أعضاء

إختصاصات لجنة الشئون اإلدارية .

( )1

تعتب ػػر لجن ػػة الش ػػئوف اإلداري ػػة الييئ ػػة اإلستش ػػارية العمي ػػا لمم ػػدير وتخ ػػتص بتق ػػديـ النص ػػج والمش ػػورة ف ػػى كاف ػػة

()2

دوف المساس بعموـ ما تقدـ تكوف لمجنة الشئوف اإلدارية اإلختصاصات اآلتية :

الشئوف اإلدارية لمجامعة .
(أ )

مناقشة ومراجعة وتقويـ األداء اإلدارػ والمالى لمختمم اإلدارات والوحدات بالجامعة

بصفة دورية وتقديـ التوصيات المناسبة إلدارة الجامعة لتجويد األداء وتطويره ،
(ب)
(ج )

تقديـ الدراسات والتوصيات التى تتصل بالخطط طويمة المدػ  ،والبرامج قصيرة المدػ
التى تيدؼ الى تطوير الجامعة وتجويد أدائيا الى المجمس ،
مناقشة توصيات مجمس األساتذة بشأف :
(أوال)

إلغ ػػاء واس ػػتبداؿ أو دم ػػج أو تقس ػػيـ اإلدارات أو األمان ػػات المبين ػػة ف ػػى
المػػادة (25ـ ) والتع ػػديل فػػى إختصاصػػاتيا ورفػػع تقريػػر بشػػأنيا الػػى

(ثانيا)

المجمس ،

تغيير المصػطمحات والمسػميات الػواردة فػى ىػذا القػانوف أو تمػؾ التػى

ق ػػد تنش ػػأ مس ػػتقبالم واس ػػتبداليا بمص ػػطمحات ومس ػػميات مناس ػػبة ورف ػػع

تقرير بشأنيا الى المجمس .
(د )
(ىػ)

مناقشة توصية المدير بشأف إنشاء اإلدارات والمرافق والوحدات غير العممية الجديدة
بالجامعة ورفع تقرير بشأنيا الى المجمس ،

الفصل فى مسائل تنازع اإلختصاص بيف مختمم األجيزة واإلدارات والوحدات غير
العممية بالجامعة ،

(و )
(ز )

( )1

18ـ

أية مسائل أخرػ يحمييا إلييا المجمس ألخذ الرأػ أو أية مسائل يرػ المدير ضرورة

عرضيا عمييا ،

إصدار الموائج الالزمة لمقياـ بنختصاصاتيا .
إجتماعـات لجنة الشئون اإلدارية .

تجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع لجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئوف اإلداري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بصػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة دوريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

والزماف المذيف يحػددىما رئيسيا عمى أال يقػل عػدد اإلجتماعػات عػف إجتمػاعيف فػى السػنة  ،ولػرئيس
()2

المجنة أف يدعو إلجتماع فوؽ العادة متى ما رأػ ضرورة ذلؾ .

يكتمل النصاب القانونى إلجتماع لجنة الشئوف اإلدارية بحضور أكثر مف نصم أعضائيا .

()3

تصدر ق اررات لجنة الشئوف اإلدارية بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف وفى حالة تعادؿ األصوات يكوف
()17

لمرئيس صوت مرجج .
()4

تمارس لجنة الشئوف اإلدارية إختصاصاتيا بصفة إستشارية إلدارة الجامعة وال تتمتع ق ارراتيا وتوصياتيا

بصفة اإللزاـ إال بعد موافقة المدير عمييا ويجوز لممدير رفع أمر أو توصية فيما تكوف ىذه المجنة مختصة
بو الى المجمس مباشرة .

31ػ

( )1

مجمس منسقى البرامج األكاديمية .

ينشأ مجمس يسمى  " ،مجمس منسقى البرامج األكاديمية "  ،ويتكوف مف )18(:
(أ )

(ب)

نائب المدير ،

(ج )

منسقى البرامج األكاديمية ومديرػ المراكز والمعاىد المستقمة ،

(د )

مدير إدارة البرمج األكاديمية ،

(ىػ)
(و )

(ز )

()2

المدير ،

أميف الشئوف العممية ،
عميد الطالب ،

أميف الشئوف اإلدارية والمالية .

يجوز لممدير دعوة أػ مسئوؿ بالجامعة أو أػ شخص آخر لحضور إجتماعات مجمس منسقى البرامج
األكاديمية .

()3
()4
()5

31ـ

()19

يرأس المدير إجتماعات ىذا المجمس .

()21

تحدد الموائج إختصاصات ىذا المجمس وسمطاتو .
()21

تنظـ الموائج إجتماعات ىذا المجمس .

مجالـس البرامـج األكاديمية والمعاهد والمراكز .

( )1

يكوف لكل برنامج أكاديمى أو معيد أو مركز يتـ تشكيمو وتنظـ أعمالػو وفقػام ألحكػاـ الػنظـ األساسػية والمػوائج

()2

يختص مجمس البرنامج أو المعيد أو المركز الى جانب اإلختصاصات المنصوص عمييا فى النظـ

.

األساسية والموائج بالمسائل اآلتية :
إعداد الخطط والبرامج المتعمقة بتنفيذ مناىج الدراسة واإلمتحانات وتنسيق ذلؾ بيف

(أ )

األقساـ المختمفة ورفع التوصيات لمجمس األساتذة ،
(ب)

تقديـ التوصيات لمجمس األساتذة حوؿ الموائج المتعمقة بمناىج الدراسة  ،والموائج

المنظمة لمحصوؿ عمى الدرجات العممية وغير ذلؾ مف األمور المتعمقة بالنشاط العممى
،

(ج )

رفع التوصيات لمجمس األساتذة  ،لمنج الدرجات العممية غير الدرجات الفخرية وكذلؾ
منج الجوائز ،

(د )

ترشيج األشخاص لمجمس األساتذة لتعيينيـ كممتحنيف  ،وتشجيع البحث العممى وترقيتو

(ىػ)

النظر فى أػ أمر يتعمق بالمياـ العممية  ،حسبما يحيمو إليو مجمس األساتذة  ،ورفع تقرير

،

بشأنو .

()3

يجوز لمجالس البرامج والمراكز إصدار قواعد تنظيمية بشرط أال تتعارض مع أية قواعد تكوف سارية المفعوؿ

 ،وصادرة مف مجمس شئوف الطالب لمراعاة النظـ والسموؾ القويـ بيف الطالب داخل كافة المنشأت التابعة
لمجامعة أو تمؾ التى تستغميا الجامعة ألغراضيا .

21ـ

( )1

مجالـس األقسـام ووحدات التدريب.

ينشػأ فػى كػل قسػـ أو وحػدة تػدريب مجمػس برئاسػة رئػيس القسػـ أو وحػػدة التػدريب وعضػوية جميػع أعضػػاء
ىيئػة التػػدريس بالقسػػـ أو الوحػدة وثالثػػة مػػف المشػرفيف األكػػاديمييف وثالثػػة مػف األسػػاتذة المتعػػاونيف بالقسػػـ أو
الوحدة  ،تحدد الموائج إجراءات إختيارىـ .

()2

تكوف ميمة مجمس القسـ أو وحدة التدريب وضع المناىج وتنظيـ النشاط العممى واإلدارػ بالقسـ حسبما
تفصمو الموائج .

33ػ

مجمس شئون الطالب.

ينشأ مجمس لشئوف الطالب برئاسة المدير  ،وتحدد النظـ األساسية إختصاصاتو وواجباتو وطريقة تكوينو وتنظيـ أعمالو
.

23ـ

( )1

إدارة البرامج األكاديمية .

تنشأ إدارة متخصصة فى المجاؿ األكاديمى تسمى" إدارة البرامج األكاديمية " .

()2

ف
بناء عمى توصية المدير
تكو إدارة البرامج األكاديمية برئاسة مدير يتـ تعيينو بوساطة رئيس المجمس م
)22(.

()3

يشغل مدير إدارة البرامج األكاديمية منصبو لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لفترة ثانية فحسب .

()4

يراعى فى إختيار مدير إدارة البرامج األكاديمية الدرجة العممية وطوؿ الخبرة .

()5

يقوـ مدير إدارة البرامج األكاديمية بدور التنسيق بيف إدارتو وادارة اإلنتاج .

()5
()7
()8

يتكوف الييكل التنظيمى لإلدارة مف مدير إدارة البرامج األكاديمية ومنسقى البرامج األكاديمية ومديرػ المراكز

والمعاىد والمصمميف التعممييف وفقام لما تفصمو الموائج .
يكوف مدير إدارة البرامج األكاديمية مسئوالم لدػ المدير عف أداء ميامو .
تحدد الموائج مياـ واختصاصات إدارة البرامج األكاديمية .

24ـ

وحدات البرامج األكاديمية .

( )1

ػاء
ينش ػػأ ع ػػدد م ػػف الوح ػػدات التخصص ػػية ف ػػى مختم ػػم التخصص ػػات األكاديمي ػػة حس ػػبما يجيػ ػزه المجم ػػس بن ػ م
عمى توصية مجمس األساتذة .

()2

تتألم كل وحدة تخصصية مف منسق البرنامج وعدد مف أعضاء ىيئة التدريس ومساعدػ التدريس .

()3

تعتبر كافة المراكز والمعاىد المستقمة وحدات برامج أكاديمية ويسرػ عمييا ما يسرػ عمى تمؾ الوحدات مف
أحكاـ .

()4

تحدد الموائج مياـ واختصاصات وحدات البرامج األكاديمية وتنظـ آلية عمل الوحدة وعالقتيا بأجيزة
الجامعة المختمفة.

25ـ

( )1

إدارة اإلنتاج .

تنشأ إدارة متخصصة فى إنتاج الوسػائط التعميمية تسمى "إدارة اإلنتاج" وتكوف مسئولة لدػ المدير عف أداء
مياميا.

()2

يترأس إدارة اإلنتاج مدير تنفيذػ يسمى"مدير إدارة اإلنتاج" ويعاونو عدد مف المختصيف فى المجاالت
العممية والتخصصية التى تمى إداراتو .

()3

يتـ تعييف مدير إدارة اإلنتاج بوساطة المدير .

()5

يكوف مدير إدارة اإلنتاج مسئوالم لدػ المدير عف أداء ميامو .

()4
()6
()7

يشغل مدير إدارة اإلنتاج منصبو لمفترة التى تحددىا الموائج .

تنظـ الموائج الييكل اإلدارػ إلدارة اإلنتاج وآلية عمميا .

تكوف إدارة اإلنتاج مسئولة عف إنتاج الوسائط التعميمية مف مؤلفات وأشرطة وأقراص وخالفو لكافة

التخصصات األكاديمية حسبما يرد إلييا مف إدارة البرامج األكاديمية بالكيفية التى تحددىا تمؾ اإلدارة  ،وفقام

لما تفصمو الموائج .

 37ػػ ػ ػ ػ ػ

( )1

إدارة البحوث والتخطيط والتنمية .

تنشػ ػ ػ ػ ػػأ إدارة لمبح ػ ػ ػ ػ ػػوث والتخطػ ػ ػ ػ ػػيط والتنمي ػ ػ ػ ػ ػػة تسػ ػ ػ ػ ػػمى "إدارة البحػ ػ ػ ػ ػػوث والتخط ػ ػ ػ ػ ػػيط والتنميػ ػ ػ ػ ػػة" وتك ػ ػ ػ ػ ػػوف
مسئولة لدػ المدير عف أداء مياميا .

()2

يرأس إدارة البحوث والتخطيط والتنمية مدير يتـ تعيينو بوساطة مدير الجامعة ويكوف مسئوالم لديو عف أداء
ميامو والقياـ بواجباتو التى تحددىا الموائج )23(.

يراعى فى إختيار مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية الدرجة العممية وطوؿ الخبرة .

()3
()4
()5

يشغل مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية منصبو لمفترة التى تحددىا الموائج .

تحدد الموائج تنظيـ إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ومياميا وآلية عمميا وعالقتيا بأجيزة الجامعة المختمفة
.

27ـ

( )1

إدارة نظم وتقنية المعمومات .

تنشأ إدارة متخصصة فػى مجػاؿ نظػـ وتقنيػة المعمومػات تسػمى "إدارة نظػـ وتقنيػة المعمومػات" وتكػوف مسػئولة
لػدػ المدير عف أداء مياميا .

()2

يرأس إدارة نظـ وتقنية المعمومات مدير  ،يتـ تعيينو بوساطة مدير الجامعة ويكوف مسئوالم لديو عف أداء

()3

يراعى فى إختيار مدير إدارة نظـ وتقنية المعمومات الكفاءة العممية وطوؿ الخبرة .

()4

يشغل مدير إدارة نظـ وتقنية المعمومات منصبو لمفترة التى تحددىا الموائج .

()5

تحدد الموائج تنظيـ إدارة وتقنية المعمومات ومياميا وآلية عمميا وعالقتيا بأجيزة الجامعة المختمفة .

39ػ ػ ()1

مراكز التنسيق .

ػاء عمػػى
ينشػػأ عػػدد مػػف م اركػػز التنسػػيق فػػى مختمػػم واليػػات السػػوداف وخارجػػو بق ػرار مػػف مجمػػس األسػػاتذة بنػ م
توصية أميف الشئوف العممية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ .

()2
()3

يقوـ منسق المنطقة التعميمية باإلشراؼ عمى المراكز الدراسية فى حدود إختصاصو المكانى .

()5

تفصل الموائج التى يجيزىا مجمس األساتذة مياـ وواجبات المنسقيف .

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

41ػ

ميامو والقياـ بواجباتو التى تحددىا الموائج .

بناء عمى توصية مدير
يرأس كل مركز مسئوؿ يسمى "منسق المنطقة التعميمية" يتـ تعيينو بوساطة المدير م
إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ .

()4

34ـ

()24

( )1

يكوف المنسقوف مسئوليف لدػ مدير تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ عف أداء مياميـ .

المراكز الدراسية .

بناء عمى توصػية
ينشأ عدد مف المراكز الدراسية فى مختمم المناطػق التعميمية بقرار مف مجمس األساتذة م
أميف الشئوف العممية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ .
يرأس كل مركز مسئوؿ دراسى يسمى " مدير المركز الدراسى " .

يكوف مديرو المراكز الدراسية مسئوليف لدػ منسقى المناطق التعميمية عف أداء مياميـ .

تفصل الموائج التى يجيزىا مجمس األساتذة مياـ وواجبات مديرػ المراكز الدراسية .
إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويم .

تنشأ إدارة لتنسػيق الم اركػز واإلسػناد التعميميػة لطػالب الجامعػة تسػمى " إدارة تنسػيق الم اركػز واإلسػناد التعميمػى
والتقويـ " .

()2

يترأس إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ مدير يتـ تعيينو بوساطة المدير .

()3

يشغل مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ منصبو لمفترة التى تحددىا الموائج .

()4

يكوف مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ مسئوالم لدػ المدير عف أداء ميامو والقياـ

()5

تحدد الموائج ىيكل إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ ومياميا واختصاصاتيا وآلية عمميا .

بواجباتو .

42ػ ()1
()2

المشرفون األكاديميون

يقوـ المشرفوف األكاديميوف بعممية اإلشراؼ األكاديمى عمى الطالب (. )25
بناء عمى توصية منسق البرامج أو مدير المركز أو المعيد
يتـ تعييف المشرفيف األكاديمييف بوساطة المدير م
.

()3

يتولى المشرفوف األكاديميوف ميمة اإلشراؼ األكاديمى عمى الطالب  ،كل حسب تخصصو  ،فى المراكز

()4

يقوـ المشرفوف األكاديميوف بأية مياـ أكاديمية أو غيرىا توكل إلييـ  ،عف طريق مدير إدارة تنسيق المراكز

الدراسية وفق ما تنظمو الموائج .

واإلسناد التعميمى والتقويـ  ،مف المدير أو أميف الشئوف العممية أو منسق البرنامج أو مدير المركز أو
المعيد  ،بحسب الحاؿ  ،وفقام لما تفصمو الموائج .

43ػ ػ

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

المرشدون .

يقػػوـ المرشػػدوف بميمػػة اإلسػػناد التعميمػػى واإلرشػػاد والتوجيػػو التربػػوػ لطػػالب الجامعػػة فػػى الم اركػػز الد ارسػػية
)26(.

بناء عمى توصية مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ .
يتـ تعييف المرشديف بوساطة المدير م
تحدد الموائج التى يجيزىا مجمس األساتذة مياـ واختصاصات المرشديف .

يكوف المرشدوف مسئولوف لدػ مدير إدارة تنسيق المراكز واإلسناد التعميمى والتقويـ عف أداء مياميـ والقياـ

بواجباتيـ بالكيفية التى تحددىا الموائج .

44ػ

دار الطباعة والنشر الجامعى .

تكوف لمجامعة دار لمطباعة والنشر تحدد النظـ األساسية والموائج أغراضيا وىيكميا اإلدارػ والتنظيمى وطريقة عمميا .

الفصل الرابع

األحكام المالية()22

34ـ

( )1

الموارد المالية لمجامعة .

تتك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوارد الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تخصص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الدول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

إعتمادات ومف إستثماراتيا والرسػوـ الدراسية وبقيػة مواردىػا الذاتيػة ومػف التبرعػات  ،اليبػات والوصػايا ،
األوقاؼ وأػ موارد أخرػ يقبميا المجمس .

()2

تودع أمواؿ الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارؼ الموجودة بالسوداف وخارجو التى
يعتمدىا المجمس .

()3

تصرؼ موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضيا .
المراجعة .

يراجع سنويام بياف حسابات الموازنة  ،وكذلؾ قائمة أصوؿ الجامعة وخصوميا فى اليوـ األخير مف أياـ السنة المالية

46ػ

بوساطة ديواف المراجعة القومى  ،ويقدـ تقرير المراجع العاـ عنيا الى المجمس)28(.
مال المعاش .

يجوز أف ينص فى النظـ االساسية عمى مساىمة الجامعة فى أػ ماؿ لممعاش أو مشروع آخر لفائدة العامميف بالجامعة

47ػ

.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

48ػ

تحدد النظـ األساسية التى يصػدرىا المجمس طريقة تعييف جميع العامميف بالجامعة .
شروط ومستويات القبول بالجامعة .

49ػ

51ػ

تعيين العاممين .

تحدد شروط ومستويات القبوؿ بالجامعة بوساطة لجنة خاصة يتـ تشكيميا بقػرار مف رئيس المجمس القومى )29(.
حق اإلستئناف .

يكفل ألػ شخص أضير مف أػ إجراء أتخذ بموجب أحكاـ ىذا القانوف حق اإلستئناؼ أماـ المجنة التى تحددىا
النظـ األساسية .

 51ػ

( )1
()2

أحكام إنتقالية .

يظػػل سػارػ المفعػػوؿ كػل عقػػد أو إتفػاؽ أو إلتػزاـ أبرمتػو الجامعػػة قبػل بػػدء العمػل بيػػذا القػانوف ويعتبػػر كمػا لػػو
أبرمتو الجامعة وفقام ألحكاـ ىذا القانوف .

تصدر الموائج التى تحدد إجراءات إختيار أعضاء أو مجمس لمجامعة كما ىو مبيف فى المادة (8ج) مف ىذا

القانوف بوساطة لجنة مؤقتة يتـ تكوينيا بوساطة المدير  ،وتظل تمؾ الموائج سارية الى أف تمغى أو تعدؿ
بموجب الموائج التى تصدرىا األجيزة المختصة فى الجامعة .

52ػ

إثبات صحة النظماألساسية والالئحة .

يجوز إثبات صحة أػ نظاـ أساسى أو الئحة لدػ أية محكمة بنبراز نسخة مف أػ منيا موقع عمييا بشيادة
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