بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة شندى
النظام االساسى رقم ()11
اللجنة العليا لالستئنافات بالجامعة
عمال باحكام املادة  53من قانون جامعة شندى لسنة 5993م اصدر جملس جامعة شندى النظام
االساسى اآلتى نصه:
 .1اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام النظام االساسى رقم  55لسنة 5993م (اللجنة العليا لالستئنافات) ويعمل به من
تاريخ التوقيع عليه.
تمهيد للنظام االساسى رقم  11لسنة 1991م :
ان اهلدف من النظام االساسى رقم  55هو انشاء جهة رقابية استئنافية على االحكام والقرارات اليت
تصدر ىف اجلامعة ىف املسائل املختلفة االدارية والعلمية واالكادميية وذلك حىت تستوثق اجلامعة وتتأكد
من سالمة تطبيق القانون والنظم واللوائح الداخلية ىف اجلامعة وختتص هذه اجلهة الىت أمساها النظام جلنة
االستئنافات العليا االساسية باصدار الفتاوى وازالة الغموض الذى قد ينشأ بني اللوائح والنظم االساسية
ىف اجلامعة وتك ون هذه الفتاوى واالستشارات مبثابة النرباس اهلادى الزالة الغموض والتعارض بني قوانني
اجلامعة .
ان اهلدف من وراء هذا النظام االساسى واللجنة الىت يؤسسها هو ابراز وجه اجلامعة املشرق اىل
خارج اجلامعة وذلك وفقا لقرارات وأحكام متتطى صهوة جواد العدالة الذى ال يلوج عن احلق وذلك بني
مؤسسات التعليم العاىل ىف حالة وصول هذه االحكام اىل وزارة التعليم والبحث العلمى
 .2تفاسير:
مامل يقتض السياق معىن آخر تكون للكلمات والعبارات املعاىن اآلتية:
العاملين :يقصد هبم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم ومجيع موظفى اجلامعة وعماهلا.
اللجنة :يقصد هبا اجلنة العليا لالستئنافات باجلامعة.

الوحدة :يقصد هبا الكلية أو القسم أو املدرسة أو وحدة التدريب أو العمادة أو املركز مبعانيها احملددة هلا
ىف قانون جامعة شندى لسنة 5993م.
 .3انشاء:
تنشأ جبامعة شندى جلنة تسمى اللجنة العليا لالستئنافات ويكون مقرها بإدارة جامعة شندى وتعمل
وفقا هلذا النظام األساسى.
 .4اختصاصات اللجنة العليا لالستئنافات:
 )5النظر ىف الطعون واإلستئنافات املقدمة من العاملني والطالب باجلامعة ضد االحكام والقرارات
الصادرة بصفة انتهائية من االقسام االدارية املختلفة باجلامعة.
 )2اصدار الفتاوى االدارية والنصائح وازالة الغموض والتعارض بني اللوائح والنظم االساسية
والقوانني باجلامعة .
 )5تفسري النظم االساسية واللوائح باجلامعة وفقا ملصلحة اجلامعة و متشيا مع قانون جامعة
شندى لسنة 5993م .
شروط االستئناف فى اللجنة :
 )5حق االستئناف للجنة حق طبيعى ألى العاملني باجلامعة دون متييز أو تفرقة .
 )2اليقبل االستئناف ممن قبل باحلكم أو رضى به .
 )5اليقبل االستئناف اال اذا استنفذ املستأنف كل طرق النظم املتاحة له قانونيا ىف
وحدته الىت يتبع هلا اداريا .
 )4جيب أن يرفق مع االستئناف صورة من القرار املستأنف وأسباب موجزة لالستئناف
وأسباب كافية للقرار املستأنف .
طرق االستئناف فى الوحدة :
 )5تستأنف قرارات وأحكام رئيس الوحدة االدارية إىل مدير اجلامعة مباشرة .
 )2تستأنف األحكام الصادرة من مدير اجلامعة لدى اللجنة العليا لالستئنافات ويكون
قرارها هنائيا .

 )5تستأنف القرارات واألحكام ىف الوحدة املعنية حسب اللوائح والنظم والقوانني الىت
تنظم الوحدة .
تكوين اللجنة :
 )5يكون جملس اجلامعة جلنة االستئنافات العليا على أن يراعى ىف اختيارهم الكفأة القانونية
واالدارية .
 )2ىف حالة سقوط عضوية أى من أعضاء اللجنة جيوز للجنة اختيار البديل الذى تراه مناسبا .
 )5تنتخب اللجنة رئيسا هلا بواسطة االنتخاب احلر املباشر ويكون للرئيس صوت مرجح باالضافة
اىل صوته ىف حالة تساوى األصوات .
 )4تصدر قرارات جلنة االستئنافات باألغلبية املطلقة ألعضاء اللجنة .
 )3جلنة االستئنافات جلنة حمايدة فال جيوز التدخل ىف شئوهنا أو التأثري عليها بأى حال وهى متثل
رقابة ادارية مستقلة وفقا لقانون اجلامعة لسنة 5993م .
 )6جيب أن تراعى أحكام أى قانون أو الئحة أخرى ىف اجلامعة أو قانون ينظم مؤسسات التعليم
العاىل عند تطبيق أحكام هذا النظام األساسى .

