بسم اهلل الرحمن الرحيم
مرسوم مؤقت قانون جامعة شندى
لسنة

5991

عمال بأحكام املادة( ،).....أصدر املرسوم الدستوري اخلامس لسنة  ،1991أصدر رئيس اجلمهورية املرسوم
املؤقت اآليت نصه:
الفصل األول
أحكام تمهيديه
إسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
 /1يسمى هذا املرسوم املؤقت"قانون جامعة شندى"لسنة 1991م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
سريان قانون تنظيم التعليم العايل والبحث العلمي
 /2يسرى قانون تنظيم التعليم العايل والبحث العلمي لسنة  ،1990على جامعة شندى وتسود أحكامه عند
التعارض ،على أحكام هذا القانون.
تفسـ ــير

 /3يف هذا القانون ما مل يقتض السياق معىن آخر:

"احتاد الطالب"يقصد به إحتاد طالب اجلامعة،
"أمني املكــتبة " يقصد به املوظف املسئول لدى املدير عن مكتبة اجلامعة،
"أمني الشئون العلمية"يقصد به أمني الشئون العلمية املعني مبقتضى أحكام املادة(،)21
" اجلامعة" يقصد هبا جامعة شندى،
" جامعة وادي النيل" يقصد هبا جامعة وادي النيل املنشأة مبوجب أحكام قانون جامعة وادي النيل
لسنة  1990امللغى مبوجب أحكام قانون جامعة وادي النيل لسنة ،1991
" اخل ـريـج" يقصد به أي شخص منحه جملس األساتذة إجازة علمية،
"رئيس اجمللس" يقصد به رئيس جملس اجلامعة املعني مبوجب أحكام املادة،)1(12
"الراعي" يقصد به راعى اجلامعة املنصوص علية يف املادة ،)1(7
"الطـالب" يقصد به أي شخص مسجل باجلامعة بقصد احلصول على أي إجازة علمية مينحها جملس
األساتذة،
" العـاملون" يقصد هبم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم ومجيع موظفي اجلامعة وعماهلا،

" عميد شــئون الطالب" يقصد به عميد شــئون طالب اجلامعة املعني مبوجب أحكام املادة،)1(19
"القسم أو وحدة التدريب" يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى
يعتمدها اجمللس بناء على توصية بذلك من جملس األساتذة وفقا للنظم األساسية باعتبارها كيانا قائما
بذاته،
" الكلية" يقصد هبا أي وحدة علمية ينشئها اجمللس وفقا ألحكام هذا القانون ،وتضم عددا من
األقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات املنتسبة
للجامعة حسبما حيدده اجمللس بناء على توصية بذلك من جملس األساتذة،
"اللج ــنة" يقصد هبا جلنة الشئون التنفيذية واملالية املنشأة مبوجب أحكام املادة،13
"اللوائـ ـح" يقصد هبا اللوائح اليت يصدرها اجمللس وجملس األساتذة وفقا ألحكام هذا القانون،
"اجملل ـس" يقصد به جملس اجلامعة املنشأ مبقتضى املادة ،)1(8
"جملس األساتذة" يقصد به جملس أساتذة اجلامعة املنشأ مبقتضى أحكام املادة ،22
"اجمللس القومي"يقصد به اجمللس القومي للتعليم العايل والبحث العلمي،
"املـدرسـة" يقصد هبا أي وحدة علمية مستقلة ينشئها اجمللس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقا
ألحكام هذا القانون،
"امل ـدير" يقصد به مدير اجلامعة املعني مبقتضى أحكام املادة ،11
"مساع ـدو التدريـس " يقصد هبم مساعدو هيئة التدريس واملعيدون،
"املستشفى اجلامعي" يقصد به املستشفى الذي يعتمده اجمللس وفقا ألحكام املادة ،30
"املعـهد أو املـركز" يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ،ينشها اجمللس للتدريس أو البحث
أو التدريب وفقا ألحكام هذا القانون،
"العمـيد" يقصد به العميد املعني مبقتضى أحكام املادة ،22
"نائب املـدير" يقصد به نائب مدير اجلامعة املعني مبقتضى أحكام املادة ،)1(17
"النظم األساسية" يقصد هبا النظم األساسية اليت يصدرها اجمللس وفقا ألحكام هذا القانون،
"هـيـئة التدريـس"يقصد هبا األساتذة ،األساتذة املشاركون ،األساتذة املساعدون ،احملاضرون وأمني املكتبة
ومساعدوه،
"الوزيـر" يقصد به وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
"الوكيل" يقصد به وكيل اجلامعة املعني مبقتضى أحكام املادة ،)1(18

الفصل الثاني
الجامع ـ ـ ـة
أنشاء الجامعة ومقرها وشعارها

.1

تنشأ بوالية هنر النيل جامعة تسمى "جامعة شندى" وتكون هيئه علمية ذات شخصية اعتبارية،
يكون مقر اجلامعة مبدينة شندى،

.3

تتكون اجلامعة من اجمللس والعاملني والطالب واخلرجيني،
يكون للجامعة شعار يعتمده اجمللس.

.2
.2

أغراض الجامعة

تعمل اجلامعة يف إطار السياسة العامة للدولة والربامج اليت يضعها اجمللس القومي على حتصيل العلم
وتدريسه ،تطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البالد وتنمية مواردها وهنضتها فكريا وعلميا وإقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تعمل اجلامعة على حتقيق األغراض اآلتية وهى:
أ /تأكيد هوية األمة وتأصيلها من خالل املناهج اليت تقرها اجلامعة وتطبقها،
ب /إجراء البحوث العلمية والتطبيقية املرتبطة حباجات اجملتمع املختلفة واحملددة ،يف سبيل خدمته
واالرتقاء به،
ج /اإلهتمام بعلوم البيئة الصحراوية والطب واألرض والصناعة يف إطار االهتمام بتنمية السودان عامة،
د /اإلهتمام بقضايا التنمية البشرية  ،والفكر والقيم الدينية،
ه /اإل هتمام بالبيئة السودانية عامة وبيئة والية هنر النيل خاصة ،وتأهيل الكادر القادر على ترقيتها وحل
قضايا الوالية املتعلقة بالبيئة،
و /إبتكار التقنية وتوظيفها خلدمة اجملتمع السوداين ،بالتعاون مع اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل
والبحث العلمي األخرى بالبالد،
ز /التفاعل مع املواطن يف الريف بتفهم مشاكله واإلعرتاف مبعرفته وخربته ،والعمل معه على تطويرها
وفق حاجته وقيمه،
ح /إعداد الطالب ومنحهم إجازاهتم العلمية.

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز

( )1يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطالب باجلامعة حبرية الفكر والبحث العلمي يف إطار
القانون والدستور ،ال جيوز حرمان أي سوداين من اإلنتماء للجامعة طالبا أو موظفا على أساس العقيدة
اوالعرق أو اجلنس.
( )2يكون لراعى اجلامعة احلق يف أن يطلب موافاته باملعلومات املتعلقة بكل ما يتصل باجلامعة وجيب على
إدارة اجلامعة تقدمي تلك املعلومات،
( )3يرتأس راعى اجلامعة احتفاالهتا أن كان حاضرا،
الفصل الثالث
أجهزه الجامعة
إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله

 )1( -8ينشأ جملس يسمى "جملس اجلامعة" ويشكل على الوجه اآليت:
(أ) رئيس اجمللس،
(ب) األعضاء حبكم مناصبهم وهم:
(أوال) املدير،
(ثانيا) نائب املدير،
(ثالثا) الوكيل ويكون مقررا للمجلس،
(رابعا) عميد شئون الطالب ،
(خامسا ) أمني الشئون العلمية،

(سادسا) أمني املكتبة،
(ج) أعضاء يتم اختيارهم من داخل اجلامعة وهم:
(أوال) مثانية أعضاء خيتارهم جملس األساتذة ،ثالثة منهم على األقل من عمداء الكليات،
(ثانيا) ثالثة من العاملني اثنني منهم من غري أعضاء هيئة التدريس،
(ثالثا) عضوان خيتارمها احتاد الطالب احدمها رئيس اإلحتاد،
(د) أعضاء من خارج اجلامعة:

واحد وعشرون عضوا ،من ذوى اإلختصاص والكفاءة واإلهتمام بالتعليم العايل والقضايا الوطنية ،من خارج
اجلامعة يعينهم الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير،
( )2تكون مدة اجمللس أربع سنوات من تاريخ تشكيله،
( )3حتدد اللوائح حاالت خلو مقاعد أعضاء اجمللس وكيفية ملء تلك املقاعد.
اختصاصات المجلس وسلطاته
 -9يسعى اجمللس لتحقيق أغراض اجلامعة الواردة،يف هذا القانون ،وقانون تنظيم التعليم العايل والبحث
العلمي لسنة  ،1990ويكون له نيابة عن اجلامعة وبامسها احلق يف القيام جبميع األعمال الالزمة لتحقيق
أغراضها يف إطار السياسة القومية للتعليم العايل والبحث العلمي ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون
له اإلختصاصات والسلطات اآلتية وهى:
(أ) وضع السياسات واخلطط الرامية إىل تطوير اجلامعة ،وجتويد أدائها علميا وتربويا وإداريا وماليا
وحتديث طرق عملها وأساليبه،
(ب) مناقشة مقرتحات امليزانية السنوية للجامعة ،اليت ترفعها له اللجنة وإجازهتا ويقوم برفعها
للمجلس القومي ،ومتابعته تنفيذ امليزانية املصدق هبا مبا يف ذلك التقرير اخلتامي وإعداد احلساب
اخلتامي ونشره،
(ج) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقرتحات ميزانية التنمية ورفعها للمجلس القومي،
(د) إنشاء الكليات واملدارس و املعاهد و املراكز واألقسام واملستشفيات اجلامعية وأي مؤسسات
استثمارية أخرى وإلغائها وحتديد أماكنها داخل اجلامعة أو يف مكان آخر بالقطر أو رفع توصية
للجهة املختصة لتحويلها ألي جامعة أخرى وقبول انتساب الكليات واملعاهد ومنح أعضائها حق
التمتع بأي من مزايا اجلامعة وكل ذلك بناء على توصية من جملس األساتذة،
(هـ) التوصية لدى اجمللس القومي بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهالت العلمية املطلوبة لقبول
الطالب للدراسات باجلامعة،
(و) حتديد أعداد الطالب وختصصاهتم الدراسية مع توفري اإلمكانات الالزمة لذلك يف إطار
السياسات اليت يقررها اجمللس القومي،
(ز) وضع سياسة املصروفات الدراسية والرسوم وفقا للمعايري اليت يقررها اجمللس القومي،
(ح) إنشاء الوظائف اليت يعني فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقرتاح الشروط اليت يتم
مبقتضاها التعيني والرتقي واحملاسبة ورفعها للمجلس القومي إلجازهتا،
(ط) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه املدير عن األداء العلمي واإلداري واملايل للجامعة ونشره،

(ى) التملك باسم اجلامعة ألي أموال منقولة أو عقارات واحملافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية
قانونية مع مراعاة حق اجمللس القومي يف إصدار أي توجيهات يف هذا الشأن،
(ك) تنمية أموال اجلامعة واستثمارها من طريق املسامهة يف شركات أو شراكات أو أي مشروعات
أخرى والتصرف يف عائدها مع مراعاة حق اجمللس القومي يف إصدار أي توجيهات يف هذا الشأن،
(ل) تنظيم حسابات اجلامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك احلسابات تفيد فيها كل
األموال اليت تتسلمها اجلامعة واألموال اليت تصرفها وأصوهلا وخصومها لكي تعطى هذه الدفاتر
صورة صحيحة عن حالتها املالية وتوضح معامالهتا وفقا ملا حيدده هذا القانون والنظم األساسية
واللوائح،
(م) قبول التربعات واهلبات واألوقاف والوصايا وغريها وحتديد أوجه استغالهلا على أال يتعارض
ذلك مع أغراض اجلامعة وأن تراعى شروط الواهب،
(ن) إقرتاض ما تدعوه احلاجة إلقرتاضه من املبالغ من وقت آلخر للقيام بأعماله وبضمان أي
منقوالت أو عقارات متلكها اجلامعة،
(س) منح اجلوائز غري العلمية لألشخاص الذين يعتربون جديرين هبا وذلك وفقا للوائح،
(ع) إصدار النظم األساسية واللوائح الالزمة للقيام بأعماله ،وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته
وفقا ألحكام هذا القانون ،ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس اجمللس عليها ما مل
ينص فيها على تاريخ آخر،
(ف) تفويض أي من سلطاته ،عدا سلطات اإلنشاء واإللغاء ،وإصدار النظم األساسية واللوائح
لرئيسه أو املدير أو جملس األساتذة أو أي من جلانه،
(ص) تكوين جلان مؤقتة لتعينه يف أداء واجباته مىت ما رأى ذلك ضروريا.
مسئولية المجلس
 -10يكون اجمللس مسئوال لدى الراعي من طريق الوزير عن أداء أعماله.
إجتماعات المجلس

 )1(-11جيتمع اجمللس الجناز أعماله مرتني يف السنة على األقل وذلك يف الوقت واملكان الذين يعينهما
رئيس اجمللس يف كل حالة بعد إستشارة مدير اجلامعة وعلى رئيس اجمللس أن يدعو الجتماع فوق العادة مىت
ما وصله طلب مكتوب من املدير أو من أغلبية أعضاء اجمللس،
( )2يكتمل النصاب القانوين إلجتماع اجمللس حبضور أكثر من نصف األعضاء ،ويكون هذا النصاب
صحيحا و لو مل يعني بعض األعضاء ،وذلك حلني تعيينهم  ،وتتخذ القرارات وفقا هلذا النصاب ،

( )3جيوز للمجلس أن يدعو أي شخص حلضور أي من جلساته أو جلسات أي جلنة من جلانه دون
أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.
رئيس المجلس

 )1(-12يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناء على توصية بذلك من الوزير.
( )2تكون لرئيس للمجلس اإلختصاصات اآلتية وهى:
(أ) رئاسة اجمللس واختاذ املبادرات اليت تكفل حتقيق أغراض اجلامعة،
(ب) املساعدة يف كل ما من شأنه تقوية الصلة بني اجمللس و املؤسسات واهليئات األخرى،
لتحقيق أغراض اجلامعة،
(ج) رئاسة اللجنة،
( )3يف حالة غياب رئيس اجمللس عن أي اجتماع ينتخب اجمللس احد أعضائه ،من خارج اجلامعة،
لرئاسة ذلك االجتماع.
إنشاء لجنة الشئون التنفيذية والمالية وتشكيلها
 -13تنشأ جلنة الشئون التنفيذية واملالية ،وتشكل على الوجه اآليت:
رئيسا ،
(أ) رئيس اجمللس
نائب للرئيس ،
(ب) املدير
عضوا ،
(ج) نائب املدير
عضوا ومقررا ،

(د) الوكيل
(هـ) املراقب املايل للجامعة عضوا ،
(و) أربعة أعضاء خيتارهم اجمللس ،من بني أعضائه من داخل اجلامعة،
(ز) مخسة أعضاء خيتارهم اجمللس من بني أعضائه من خارج اجلامعة.
إختصاصات اللجنة وسلطاتها
 -12تكون للجنة إىل جانب السلطات املخولة هلا مبوجب النظم األساسية االختصاصات والسلطات اآلتية
وهي:
(أ)

إعداد مقرتحات ميزانية اجلامعة سنويا وتقدميها إىل اجمللس ،على أن تكون مشتملة على
تقديرات إيرادات اجلامعة عن السنة املالية املقبلة ،وتقديرات املصروفات وإعداد حساب ختامي
للسنة السابقة مبا يف ذلك املصروفات املخصومة على اإلحتياطي وإعداد إي تقديرات إضافية
وتقدميها للمجلس،

( ب)

دعوة أي شخص ألي من اجتماعاهتا دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.

المدير
 -11يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من ذوى األهلية العلمية العالية ،بناء على توصية هبذا من الوزير،
لفرتة أربع سنوات وفقا لشروط اخلدمة اليت حتددها النظم األساسية.

إختصاصات المدير وسلطاته
 -11املدير هو املسئول العلمي والتنفيذي األول من أداء اجلامعة والعمل على حتقيق أغراضها ويلتزم يف ذلك
بالنظم واللوائح السارية وسياسات اجمللس و يكون مسئوال للراعى من طريق الوزير ومع عدم اإلخالل
بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات والسلطات اآلتية وهى:
(أ)

العمل على ترشيد األداء العلمي والرتبوي واإلداري واملايل باجلامعة وجتويد مفهوم إدارهتا
وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق اليت تكفل اإلستغالل األمثل إلمكاناهتا وفقا للسياسة اليت
حيددها اجمللس،

( ب)

احلفاظ على النظام باجلامعة،

(ج)

رئاسة جملس األساتذة واللجان املنبثقة عنه وجلان تعيني أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي
جلان أخرى وفقا للنظم األساسية،

(د) متثيل اجلامعة والتحدث بإمسها أمام اهليئات واجلهات األخرى.
العلمي واإلداري واملايل ونشر التقرير
(ه) تقدمي تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء اجلامعة
بعد موافقة اجمللس عليه،
( و)

التقدم للمجلس بطلب إلستصدار النظم األساسية كما جيوز للمدير أن يطلب من جملس
األساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم األمر ذلك.

نائب المدير
 )1( -17يكون للجامعة نائبا للمدير يعينه الراعي من ذوى األهلية العلمية العالية بناء على توصية هبذا من
الوزير بعد التشاور مع املدير وذلك لفرتة أربع سنوات وفقا لشروط اخلدمة اليت حتددها النظم األساسية،
( )2يقوم نائب املدير مبساعدة املدير يف أداء واجباته وتكون له الواجبات واإلختصاصات اليت حتددها
النظم األساسية،

( )3يقوم نائب املدير بأعباء املدير يف حالة غيابه أو عدم متكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه
وذلك وفقا ألحكام اللوائح.

الوكيل

 )1( -18يعني رئيس اجمللس بناءا على توصية هبذا من املدير  ،أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار اإلداريني
وكيال للجامعة وذلك وفقا ألحكام اللوائح،
( )2يشغل الوكيل منصبه ملدة أربع سنوات وجتوز إعادة تعينه،
( )3يكون الوكيل مسئوال لدى املدير عن األداء اإلداري واملايل للجامعة وفقا ألحكام النظم األساسية
واللوائح،
( )2حيتفظ الوكيل خبامت اجلامعة العام وبسجل خاص جلميع ممتلكات اجلامعة.

عميد شئون الطالب
 :)1( -19يعني رئيس اجمللس بناءا على توصية بذلك من املدير ،أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة عميدا
لشئون الطالب،
( )2يشغل عميد شئون الطالب منصبه ملدة أربع سنوات وجتوز إعادة تعيينه،
( )3حتدد النظم األساسية اختصاصات عميد شئون الطالب وواجباته،
( )2يكون عميد شئون الطالب مسئوال أمام املدير فيما عليه من مهام من اجمللس وجملس األساتذة
أو جملس شئون الطالب وذلك ملساعدة الطالب لإلستفادة القصوى علميا وتربويا وثقافيا واجتماعيا
من انتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القومي داخل اجلامعة وخارجها.

أمين المكتبة
 )1( _20يعني رئيس اجمللس بناء على بذلك من املدير أمينا للمكتبة،
( )2يشغل أمني املكتبة منصبه للفرتة اليت حتددها اللوائح،
( )3حتدد النظم األساسية واللوائح اختصاصات أمني املكتبة وواجباته وشروط خدمته ،
( )2يكون أمني املكتبة مسئوال أمام املدير عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته.

أمين الشئون العلمية
 )1( -21يعني رئيس اجمللس بناءا على توصية بذلك من املدير أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة أمينا
للشئون العلمية،

( )2حتدد النظم األساسية واللوائح اختصاصات أمني الشئون العلمية وواجباته،
( )3يشغل أمني الشئون العلمية منصبه للفرتة اليت حتددها اللوائح.

عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز
 )1( -22يكون لكل كليه أو مدرسه أو معهد أو مركز عميد أو مدير يعينه رئيس اجمللس بناء على توصية
بذلك من املدير بعد التشاور مع جملس الكلية أو املدرسة أو املعهد أو املركز ويراعى يف اختياره
علو املرتبة العلمية وطول اخلدمة،
( ) 2يشغل عميد الكلية أو املدرسة أو مدير املعهد أو املركز منصبه ملدة أربع سنوات وجتوز إعادة
تعيينه لفرتة ثانية فحسب،
( )3يكون عميد الكلية أو املدرسة أو مدير املعهد أو املركز مسئوال لدى املدير فيما يعهد إليه من
واجبات مبوجب أحكام النظم األساسية،
( ) 2يعني رئيس اجمللس بناء على توصية بذلك من املدير أحد أعضاء هيئة التدريس فيما يعهد إليه
من واجبات مبوجب أحكام النظم األساسية،
( )1يشغل عميد كلية الدراسات العليا "إن وجدت" منصبه ملدة أربع سنوات وجتوز إعادة تعيينه لفرتة
ثانية فحسب،
( )1يكون عميد كلية الدراسات العليا مسئوال لدي املدير فيما يعهد اليه من واجبات مبوجب احكام
النظم األساسية،
( )7جيوز للمدير تعيني نائب لعميد الكلية الىت يقتضي األمر تعيني نائب عميد هلا وذلك بالتشاور
مع العميد املختص.

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب
 ) 1( -23يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه املدير بناء على توصية بذلك من العميد املختص
ويراعي ىف إختياره علو املرتبة العلمية ،
( )2يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه ملدة ثالث سنوات وجتوز إعادة تعيينه ،
( )3يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئوال لدى املدير من طريق عميد الكلية املعنية فيما
يعهد إليه من واجبات مبوجب أحكام النظم األساسية واللوائح.

إنشاء مجلس األساتذة وتشكيله
 -22ينشأ جملس لألساتذة باجلامعة ويشكل على الوجه اآلتى:
(أ) املدير

رئيسا،

(ب) نائب املدير

عضوا،

(ج) الوكيل
(د) عمداء الكليات واملدارس وعميد شئون الطالب
(ه) أمني املكتبة
(و) مديرو املعاهد واملراكز

عضوا،
أعضاء،
عضوا،
أعضاء،

أعضاء،
(ز) رؤساء األقسام ووحدات التدريب
أعضاء،
(ح) مجيع أعضاء هيئة التدريس ممن هم ىف مرتبة األساتذية
(ط) ممثل واحد لكل من املدارس واملعاهد واملراكز الىت ليست هلا أقسام وذلك عن كل سبعة أعضاء
من هيئة التدريس هبا
(ى) عضوان إثنان ميثالن الطالب وخيتارهم إحتاد الطالب
(ك) امني الشئون العلميه باجلامعة
(ل) نواب العمداء "ان وجدوا"

أعضاء،
أعضاء،
عضوا ومقررا،
أعضاء.

اختصاصات مجلس األساتذة وسلطاته
 )1( -21باإلضافة إىل أي إختصاصات أو سلطات أخرى واردة يف هذا القانون تكون جمللس األساتذة
اإلختصاصات والسلطات اآلتية،وهى :
(أ) تقدمي املقرتحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهالت العلمية املطلوبة لقبول
الطالب يف الدراسات باجلامعة،

(ب) التنظيم العام لربامج الدراسة باجلامعة واالمتحانات اليت تعقد وفقا ألحكام النظم
األساسية،
(ج) وضع خطط تنظيم الكليات واملدارس واملعاهد واملراكز واألقسام ووحدات التدريب
وتعديلها وإعادة النظر فيها وحتديد املواد اليت ختتص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر
وكذلك رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أي كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم
أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أي منها أو دجمها أو تقسيمها،
(د) منح اإلجازات العلمية لألشخاص الذين أمتوا بنجاح الدراسات اليت اعتمدها يف اللوائح،
(ه) منح الدرجات الفخرية واجلوائزالعلمية لألشخاص الذين يعتربون جديرين هبا وذلك وفقا
ألحكام اللوائح،
(و) منح لقب أستاذ إمتياز،
(ز) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر حييله إليه،
(ح) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ط) اجازة برامج الدراسات األضافية،
(ى) انشاء وتكوين مايراه مناسبا من جمالس علمية وجلان خاصة يفوض ألى منها أيا من
السلطات الىت يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح اإلجازات العلمية ،
(ك) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط واألسس العلمية املتعلقة بتعيني أعضاء هيئة
التدريس وترقيتهم،
(ل) اختاذ اجراءات احملاسبة املناسبة بناء علي توصيات اللجان الىت يشكلها ضد من يدانون
ىف أمور خملة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب باجلامعة او ممن
منحهم هو اجازات علمية أو فخرية،
(م) حرمان أى شخص يكون قد أدين ىف جرمية تنطوى على االحنراف اخللقي أو يكون ىف رأيه
قد سلك سلوكا فاضحا او خمال بالشرف من أى اجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه
كذلك من مجيع امليزات الىت يتمتع هبا مبقتضى هذه اإلجازة.
( )2يصدر جملس األساتذة اللوائح الالزمة للقيام بأعماله وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته املمنوحة
له مبوجب أحكام هذا القانون ويعمل هبذه اللوائح عندتوقيع رئيس جملس األساتذة عليها مامل ينص
فيها على أى تاريخ الحق.

اجتماعات مجلس األساتذة
 ) 1( -21جيتمع جملس األساتذة مرة واحدة على األقل يف كل فصل دراسي يف األوقات واألمكنة اليت
يعينها رئيسه ويكون له احلق يف دعوته يف أي وقت ألي اجتماع طارئ،
( )2يرتأس نائب املدير اجتماعات جملس األساتذة عند غياب املدير وىف حالة غياب املدير ونائبة
خيتار جملس األساتذة أحد أعضائه لرئاسة االجتماع،
( )3جيوز جمللس األساتذة أن يدعو أي شخص حلضور أي اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص
حق التصويت.

مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها
 )1( -27يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز ،جملس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقا ألحكام
النظم األساسية واللوائح،
( )2خيتص جملس الكلية أو املدرسة أو املعهد أو املركز إىل جانب االختصاصات املنصوص عليها يف
النظم األساسية واللوائح باملسائل اآلتية ،وهى :
(أ) اعداد اخلطط والربامج املتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة واالمتحانات وتنسيق ذلك بني
األقسام املختلفة ورفع التوصيات جمللس األساتذة،
(ب) تقدمي التوصيات جمللس األساتذة حول اللوائح املتعلقة مبناهج الدراسة للحصول على
اإلجازات العلمية وغري ذلك من األمور املتعلقة بالنشاط العلمي،
(ج) رفع التوصيات جمللس األساتذة ملنح اإلجازات العلمية (غري الدرجات الفخرية) وكذلك
منح اجلوائز .
(د) ترشيح األشخاص جمللس األساتذة لتعيينهم كممتحنني وتشجيع البحث العلمي وترقيته،
(ه) النظر يف أي أمر يتعلق باملهام العلمية حسبما حييله إليه جملس األساتذة أو جملس كلية
الدراسات العليا ورفع تقرير بشأنه،
(و) رفع مجيع املسائل العلمية اليت تتعلق بالدراسات العليا جمللس األساتذة عرب عميد كلية
الدراسات العليا،
( )3جيوز جملالس الكليات واملدارس واملعاهد واملراكز إصدار قواعد تنظيمية ال تتعارض مع أي
قواعد تكون سارية املفعول وصادرة من جملس الطالب ملراعاة النظام والسلوك القومي بني الطالب يف
أماكن الدراسة.

مجالس األقسام ووحدات التدريب
 )1( -28ينشأ يف كل قسم أو وحدة تدريب جملس برئاسة رئيس القسم أو وحدة التدريب وعضوية مجيع
أعضاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب،
( )2تكون مهمة جملس القسم أو وحدة التدريب باإلضافة إىل ما يتضمن يف النظم األساسية
واللوائح تنظيم النشاط العلمي واإلداري بالقسم أو وحدة التدريب وذلك حتت إشراف جملس الكلية
أو املدرسة أو املعهد أو املركز،

مجلس شئون الطالب
 -29ينشأ جملس لشئون الطالب برئاسة املدير وحتدد النظم األساسية اختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه
وتنظيم أعماله،

مجالس المستشفيات الجامعية
 -30يعتمد اجمللس املستشفيات اجلامعية وينشئ يف كل مكان مستشفى جامعي جملسا إلدارته يشكل على
الوجه الذي حتدده النظم األساسية،

دار النشر الجامعي
 -31تكون للجامعة دار للنشر حتدد النظم األساسية أغراضها وطريقة أدائها.

مجالس المؤسسات الجامعية األخرى
 -32تكون للجامعة مؤسسات جامعية أخرى حتدد النظم األساسية أغراضها وطريقة أدائها.

الفصل الرابع
األحكام المالية والمراجعة

 )1( -33تتكون موارد اجلامعة املالية من إستثماراهتا ومواردها الذاتية ومما ختصصه هلل الدولة من اعتمادات
ومما يقبله اجمللس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا،
( )2تودع أموال اجلامعة يف حسابات جارية أو حسابات إيداع يف املصارف املوجودة بالسودان اليت
يعتمدها اجمللس،
( )3تصرف أموال اجلامعة لتحقيق أغراضها وفقا ألحكام اللوائح املالية ،
( )2يراجع سنويا بيان حسابات امليزانية وكذلك قائمة أموال اجلامعة وخصومها يف اليوم األخري من
أيام السنة املالية بواسطة املراجع العام ويقدم املدير تقرير املراجع العام عنهما إىل اجمللس.

الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين

 -32حتدد النظم األساسية اليت يصدرها اجمللس طريقة تعيني مجيع العاملني باجلامعة.
حق االستئناف
 -31يكفل ألي شخص يضار من أي اجراء اختذ مبوجب أحكام هذا القانون حق االستئناف للجهة اليت
حتددها النظم األساسية.
مال المعاش
 -31جيوز أن ينص يف النظم األساسية على مسامهة اجلامعة يف أي مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة
العاملني باجلامعة.
أحكام انتقالية
 )1( -37يظل ساري املفعول كل عقد أو إتفاق أو التزام أبرمته جامعة وادي النيل قبل العمل هبذا القانون
ويعترب كما لو أبرمته اجلامعة وفقاُ ألحكام هذا القانون ،
( )2مع عدم اإلخالل بعموم أحكام البند ()2تؤول للجامعة الكليات اليت كانت تتبع جلامعة وادي
النيل وتقع جغرافيا يف والية هنر النيل يف حمافظيت شندى واملتمة ومجيع األموال اململوكة هلا أو اليت
آلت إليها أو أي ممتلكات أو أموال حسبما يقرره الوزير ،
( )3يستمر العاملون الذين كانوا يف خدمة جامعة وادي النيل قبل صدور هذا القانون يف اخلدمة بذات
شروط خدمتهم السابقة.
إثبات صحة النظم األساسية واللوائح

 -38جيوز إثبات صحة أي نظام أساسي أو الئحة لدى أي حمكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع عليها
بشهادة رئيس اجمللس أو املدير أو الوكيل.
صدر تحت توقيعي في اليوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من شهر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لستة 5151ه الموافق اليوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من شهر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سنة 5991م
الفريق الركن
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية

