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 و2009يشزٔع قبٌَٕ تُظيى انتؼهيى انؼبني ٔانجحث انؼهًي نظُخ 
 

أجاز اجمللس الوطٍت  ـ2005لسنة  مجهورية السوداف االنتقايلعمالن أبحكاـ دستور 
  .ككافق رئيس اجلمهورية على القانوف اآليت نصو 

 

انفصم األٔل 

أحكبو تًٓيذيخ 

 ِاطى انقبٌَٕ ٔثذء انؼًم ة
 

كيعمل بو من  ـ2009يسمي ىذا القانوف قانوف تنظيم التعليم العايل كالبحث العلمي لسنة  .1
.  قاتريػخ التوقيع علي

إنغبء ٔاطتثُبء 
 

ـ ادلعدؿ لسنة 1990قانوف تنظيم التعليم العايل كالبحث العلمي لسنة ىذا القانوف لغى م .2
رية كما لو صدرت  مبقتضي سا قكامر الصادرة مبوجبف تظل اللوائح كاألأـ ، على 1995

. أحكاـ ىذا القانوف إيل أف تعدؿ أك تلغي مبوجبو 
 

يز ـــتفض
 

- :خر آمامل يقتض السياؽ معٍت  ،يف ىذا القانوف .3
 .يقصد بو رئيس اجلمهورية  :"انزاػي "
.  لتعليم العايل كالبحث العلميكزير ايقصد بو   :"ئيضانز"

 .للتعليم العايل كالبحث العلمي  كزير الدكلةبو يقصد  : "انزئيض انًُبٔة"
      جمللس األمُت العاـ لوزارة التعليم العايل كالبحث العلمي كمقرر ايقصد بو   : "ألييٍ انؼبوا"

 . القومي للتعليم العايل كالبحث العلمي 



يقصد هبا ادلؤسسات الىت دتنح االجازات :  "يؤطظبد انتؼهيى انؼبنى ٔانجحث انؼهًى"
كتشمل اجلامعات احلكومية كاألىلية كاألجنبية بعمل تدريسي أك حبثي أك تنظيمي أك تقوديي كتقـو العلمية 

. اذليئات العليا ككالكليات كادلعاىد كادلراكز 
( 5)يقصد بو اجمللس القومي للتعليم العايل كالبحث العلمى ادلنشأ مبوجب أحكاـ ادلادة  : "انًجهض"

 .من ىذا القانوف 
. ـ 2009يقصد بو قانوف تنظيم التعليم العايل كالبحث العلمي لسنة    :"      انقبٌَٕ"
 .يقصد هبا كزارة التعليم العاىل كالبحث العلمى   :  "    انٕسارح"
( .  7) دلادة يقصد هبا اذليئات اليت ينشُئها اجمللس كفق أحكاـ ا :  "    انٓيئبد"
. خصصة يقصد هبا جلاف اجمللس الدائمة كادلت  :      "انهجبٌ"
 

انفصم انثبَى 

أْذاف انتؼهيى انؼبني ٔانجحث انؼهًى 

 :انٓذف اإلطتزاتيجي . 4
حداث التحوؿ ادلرغوب كادلستمر يف اجملتمع إبنتاج العلـو كادلعارؼ كالتقاانت كتوصيلها دلفاصل إ .1

حتضر لبناء رلتمع موحد كآمن ـكاجملتمع دلعاجلة مشاكلو كبناء رأس ادلاؿ البشرم أتىيالن كتدريبان 
. كمتقدـ كمتطور 

: األْذاف انؼبيخ . 5
كربطو ابلتطور  قكتطوير كسائل قكحسن استغالؿ موارد قحتديث مضامُت التعليم العاىل كدعم كفاءت .1

. التقٌت
كربطو حباجات  قكجتويد مناىج قكتطوير كسائلكنقلو كتطبيقو البحث العلمى لعلم كاالىتماـ اب .2

 . اجملتمع السوداين  

 .مر لشرائح اجملتمع احليو لبناء رأس ادلاؿ البشرم الذم يقود عملية التطور التدريب ادلست .3
 .خدمة اجملتمع كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية .4

احلفاظ علي كحدة السودات القائمة علي االرادة احلرة لشعبة كسيادة حكم القانوف كاحلكم  .5
الة كالتعدد كالتنوع الثقايف االثنوم كالديٍت الدديقراطي الالمركزم كادلساءلة كادلساكاة كاالحًتاـ كالعد

كالعرقي كاالجتماعي كالعمل علي غرس ىذة ادلبادئ يف نفوس كعقوؿ الطالب من خالؿ ادلناىج 
 .كالبحث العلمي  



 .تبادؿ اخلربات كادلعارؼ كتوثيق الركابط العلمية مع ادلؤسسات النظَتة   .6

شاكل الناشئة كادلرتبطة ابلتطور كالتغيَت االجتماعى التعاكف مع مؤسسات الدكلة كاجملتمع ىف رصد امل .7
 .إجياد حلوؿ ذلا عن طريق الدراسات كالبحث العلمى  ككحتديدىا 

 . إستثمار التنوع يف اجملتمع حبيث يصبح مرتكزان للمنهج التدريس كعنصر كحدة كقوة كدتيز  .8

كاإلبداع كتشجييع احلوار اعتماد أسلوب ادلشاركة اجلماعية يف التدريس إلزكاء ركح اإلبتكار  .9
 .الدديقراطي يف اجلامعة 

ترسيخ منهج احلوار الفكرم كادلمارسة الدديقراطية داخل احلـر اجلامعي كالعمل علي خلق بيئة  .10
 .جامعية خالية من اخلوؼ كالعنف كاالرىاب 

 .طوير هبدؼ االبداع كالت( داخل القاعات كخارجها) إشاعة ركح التغيَت ادلستمر يف حـر اجلامعة  .11

مة ءنشاء مؤسسات التعليم العاىل كمالإتلبية احلاجات االقتصادية كاالجتماعية للوالايت عن طريق  .12
  .مع خطط البالد التنموية   قسلرجات

 

 انفصم انثبنث

حزيخ انفكز ٔانجحث انؼهًي 
 

ىذا القانوف ىداؼ الواردة ىف ألتتمتع مؤسسات التعليم العايل حبرية الفكر كالبحث العلمي حتقيقان ؿ .6
 .نسانية  إلثراء ادلعرفة اإسهامان ىف إك

 راثغ انفصم ال

 يؤطظبد انتؼهيى انؼبنى 
 

تكوف لكل مؤسسة تعليم عايل  شخصية اعتبارية كصفة تعاقبية مستددية كخامت عاـ كيكوف ذلا  (1) .7
  .احلق ىف التقاضي ابمسها 

كادديي كاالدارم كادلايل دلؤسسات التعليم العايل ىف إطار ىذا القانوف تكفل الدكلة االستقالؿ اال (2)  
.  كالبحث العلمي 

: تتكوف مؤسسات التعليم العايل كالبحث العلمي من ادلؤسسات اآلتية  (3) 
الوزارة    -أ

. اجمللس القومي للتعليم العايل كالبحث العلمي -ب 
. اجلامعات احلكومية ك األىلية كاألجنبية كاخلاصة  -ج 



  .كالكليات التابعة للدكلة  ادلعاىد  -د
. ىػ الكليات األىلية كاالجنبية اخلاصة 

 

 

 

 

 

انفصم انخبيض 

انًجهض انقٕيي نهتؼهيى انؼبنى ٔانجحث انؼهًي 

 إَشبء انًجهض ٔيقزِ ٔتشكيهّ  ٔاختصبصبتّ

خامت ينشأ رللس يسمي اجمللس القومي للتعليم العايل كالبحث العلمي كتكوف لو شخصية اعتبارية ك( 1)ـ 8
.   قسمعاـ كيكوف لو حق التقاضى اب

.   كالية اخلرطـويكوف مقر اجمللس يف ( 2)
لدم الراعي عن آداء أعمالو كجيوز للراعي اف يصدر للمجلس توجيهات ذات يكوف اجمللس مسئوالن ( 3)

اعاة ىذة صفة عامة أك زلدكدة تتعلق بسياسة الدكلة للتعليم العايل كالبحث العلمي ، كجيب علي اجمللس مر
. التوجيهات 

 
 تشكيم انًجهض

كيعتمده رئيس اجلمهورية  ئيسم بقرار من الريشكل اجمللس القومي للتعليم العايل كالبحث العلم(: 1) .9
  :تىعلي النحو اآل

رئيسان للمجلس كزير التعليم العايل كالبحث العلمي      .أ 
ابن للمجلس رئيسان مناككزير الدكلة للتعليم العايل كالبحث العلمي      .ب 
 عضوان كمقرران للمجلس األمُت العاـ لوزارة التعليم العايل كالبحث العلمي     .ج 
أعضاء     كاألىليةرؤساء رلالس اجلامعات احلكومية   .د 
 أعضاء    كاألىلية اجلامعات احلكومية رؤساء  .ق 
 أعضاءرؤساء اللجاف العلمية ابجمللس      .ك 

 عضوان       ىيئةالتعليم التقٌترئيس  .ز 
 عضوان       ىيئة التقوًن كاالعتماد رئيس  .ح 

 عضوان دتويل التعليم العايل كالبحث العلمي     مدير   .ط 



عضوان كتقوًن كتوثيق الشهادات    القبوؿ مدير   .م 
 عضوان      التعليم األىلى كاألجنىبمدير   .ؾ 

 عضوان مدير ادارة البحث العلمي كالتخطيط    .ؿ 

ا عضومدير ادارة التدريب كالعالقات اخلارجية     .ـ 
 أعضاء          مسيهم الرئيس  مىلية من عمداء الكليات األ سبعة .ف 
 عضوان  كزارة ادلالية كاالقتصاد الوطٌت الدكلة ب زيرك     .س 

عضوان كزير الدكلة مبجلس الوزراء     .ع 
 عضوان     كزارة اخلارجية  الدكلة ب كزير  .ؼ 
  عضوان      كزير الدكلة بوزارة  احلكم االحتادم   .ص 
 عضوان     كزارة العمل كاإلصالح اإلدارم الدكلة ب كزير   .ؽ 
 عضوان                       التكنولوجياكزارة العلـو كالدكلة ب كزير    .ر 
 عضوان                      كزارة الًتبية كالتعليم  كزير  الدكلة ب .ش 
 عضوان                   كزير الدكلة بوزارة التعاكف الدكيل      .ت 

عضوان كالتكنولوجيا يف حكومة جنوب السوداف                  كزير التعليم كالعلـو .ث 
 عضوان                           جلنة التعليم ابجمللس الوطٍترئيس  .خ 

 عضوان         رئيس جلنة التعليم ابجمللس التشريعي حكومة جنوب السوداف   .ذ 
أعضاء                        رؤساء اجملالس ادلهنية  .ض 
 عضوان                  ات ادلهنية      رؤساء االحتاد .غ 
 عضوان                 رئيس إحتاد نقاابت عماؿ السوداف     .ظ 

عضوان                  رئيس إحتاد ادلرأة السودانية      .أ أ 
عضوان                 رئيس احتاد شباب السوداف     .   ب ب

عضوان                  رئيس اإلحتاد العاـ للطالب السودانيُت   .ب ب 
عضوان                 رئيس إحتاد أصحاب العمل     .ج ج 
عضوان             رئيس إحتاد مزارعي السوداف      .د د 
عضوان                 رئيس إحتاد الرعاة        .ق ق 
أعضاء (  التعليم، البيئة ، ادلوارد)سبعة منظمات رلتمع مدين تعمل يف رلاؿ العمل االجتماعي  .ك ك 



الرئيس كيراعي كل اخلربة ك االىتماـ ابلتعليم العايل كالبحث العلمي يسميهم أعضاء من ذ عشرة .ز ز 
 أعضاء.                                                          فيهم دتثيل الوالايت 

  أربع سنوات كجيوز إعادة تعيينهم(  ز ز) تكوف مدة عضوية األعضاء ادلنصوص عليهم ىف -2

 طهطبتّاختصبصبد انًجهض ٔ

 : تية اآل تكوف للمجلس االختصاصات كالسلطات . 10

 إنشاء مؤسسات التعليم العايل لتحقيق االىداؼ ادلنصوص عليها يف ىذا القانوف  . أ

على أف حتدد الالئحة طريقة ) العمل علي ترقية االدارة الذاتية الدديقراطية دلؤسسات التعليم العايل  . ب
 ( .اختيار اإلدارة 

 .األستقرار ادلادم كادلعنوم لألستاذ اجلامعي كأعضاء ىيئة التدريس  توفَت عوامل. ج 

 .للتعليم العايل كالبحث العلمي ابلبالد كإعتمادىاالعامة كضع السياسات  . د

كضع سياسات قبوؿ الطالب مبؤسسات التعليم العايل كحتديد اعدادىم كمستوايت أتىيلهم . ىػ
. للقبوؿ 

. ليم العايل اعتماد نتيجة القبوؿ دلؤسسات التع . ك
كضع األسس كادلعايَت دلعادلة الشهادات كغَتىا من اإلجازات األجنبية ابلتنسيق مع اجملالس  . ز

. ادلهنية 
عضاء ىيئة التدريس  كشركط خدمتهم كأسس أحتديد احلد األدين للمؤىالت ادلطلوبة لتعيُت  .ح

  .ترفيعهم  

ات التعليم العايل احلكومية    كاألىلية غَت ادلقدـ من الدكلة دلؤسس( منحة ) مقًتح الدعم جازة إ. ط
. كحتديد شركطها كضوابطها  الرحبية

.  كضع نظاـ زلاسىب موحد للجامعات ابلتشاكر مع جهات االختصاص  . م
. السعي الستقطاب العوف لدعم مؤسسات التعليم العاىل كالبحث العلمى  . ؾ
. لتعليم العايلحتديد الشركط كاألسس اليت يتم  مبقتضاىا إنشاء مؤسسات ا . ؿ
. تقوًن أداء مؤسسات التعليم العايل كمراجعة تقاريرىا كاعتمادىا  .ـ 
ف تنظم أسس الىت حيددىا اجمللس على التصديق لقياـ اجلامعات كادلعاىد العليا كفق الشركط كاأل . ف

 .  اللوائح ذلك 

.  ىل جامعات إادلوافقة على ترفيع الكليات كادلعاىد العليا  . س



فراد  ك األأ لقبوؿ ادلنػح ادلقدمة من الدكؿ كاذليئات كادلؤسسات األخرم  سس كالضوابطكضع األ . ع
 .

للقياـ أبم مهاـ  قتكوين جلاف متخصصة دائمة أك مؤقتة من بُت أعضاء اجمللس أك من خارج. ؼ 
. حيددىا اجمللس 

 صاهتا سلطاهتا كاختصاحتدد اللوائح كالنظم االساسية ف أعلمية على اؿراكز امليئات أك الونشاء إ . ؽ
.  ليم العايلكضع النظم كالسياسات العامة الىت تساعد على تطوير البحث العلمى ىف التع. ر      
إعداد سجل خاص كقاعدة بياانت مبؤسسات التعليم العايل كالبحث العلمي   . ش     
. قعماؿأإصدار الئحة داخلية لتنظيم . ت     
 .القانوف ىذا حكاـ ألتنفيذ  ةصدار اللوائح الالـزإ. ث    

 

 

 

 

اجتًبػبد انًجهض 
 

كجيوز لو أف يعقد اجتماعات طارئة بناء  بناء علي دعوة من الرئيس دكريةيعقد اجمللس اجتماعات ( 1)ػ 11
 . خارج ادلقرق ف يعقد اجتماعأجيوز لو كما علي طلب من الرئيس أك ثلثي األعضاء 

. كثر من نصف األعضاء يكتمل النصاب القانوين الجتماعات اجمللس حبضور أ( 2)
كىف حالة غيابو عن أم اجتماع خيتار االعضاء احدىم ليتويل رائسة جتماعات اجمللس إيًتأس الرئيس ( 3)

.   االجتماع   
جتاز قرارات اجمللس أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين كيف حالة تعادؿ األصوات يكوف للرئيس صوت ( 4)

 .مرجػح  
 

ئيض اختصبصبد انز

 

يكوف الرئيس مسئوالن عن آداء اجمللس كفقان لسياسة اجمللس كتوجيهاتو ، مع عدـ ( 1). 12
  ػ  :اإلخالؿ بعمـو ما تقدـ خيتص الرئيس ابآليت 

. رائسة اجتماعات اجمللس . أ 



ترشيح أعضاء اجمللس  . ب 
. إختاذ مايراه مناسبان أك ضركراين من االجراءات لتسيَت اعماؿ اجمللس . ج
 

طبد تفٕيض انظم

جيوز للمجلس اف يفوض ااين من سلطاتو أك إختصاصاتو لرئيسو أك أمينو العاـ ، أك ألم  -13
. أ،د،ىػ،ك،ز،ح( 10)جلنة يكوهنا فيما عدا السلطات الواردة يف ادلادة 

 

ييٍ انؼبو ٔاختصبصبتّ األ
 

 القومي للتعليم العايل كالبحث العلمي مسئوالن مُت العاـ للمجلس أليكوف ا( 1)ػ 14

:- رئيس اجمللس عن لدل 
  .داء جلاف اجمللس ادلختلفة كرفعها للمجلس أعن  دكرماعداد تقرير  . أ

ضركراين من إختاذ ما يراه عماؿ الضركرية دلباشرة اختصاصاتو كاختاذ ما يراه مناسبان اك ألابالقياـ  . ب
. ابلتشاكر مع رئيس اجمللس عماؿ اجمللس أاالجراءات لتسيَت 

مبوافقة  صة للمصركفات الواردة يف ادليزانية ادلعتمدة دلؤسسات التعليم العايلاعتماد ادلبالغ ادلخص . ج
 . رئيس اجمللس 

التقارير كالتوصيات ألعماؿ للمجلس عن أداء مؤسسات التعليم العاىل متضمنان دكرم رفع تقرير . د      
.  مؤسسات التعليم العاىل كالبحث العلمىجلاف كىيئات اجمللس ك

.  خر آل قانوف أك أتصاصات أك سلطات أخرل منصوص عليها يف ىذا القانوف أم إخ. ىػ     
 

  ـ:ٔيغ ػذو االخالل ثؼًٕو يبتقذو يختص ثبآلتي ( 2)

.   ساليب عمل اجمللسأتطوير كحتديث   . أ
. شراؼ على قاعدة البياانت ادلتعلقة ابلتعليم العاىل كالبحث العلمى إلا . ب
 .ادلتعلقة بعملو حفظ سجالت اجمللس كالقرارات كالواثئق  . ج

 .مسئوالن لدل الرئيس عن أداء اللجاف ادلتخصصة ابجمللس . د
 

ٔانًتخصصخ  انٓيئبد ٔانهجبٌ انذائًخ
 



 ػ :تكوف للمجلس جلاف دائمة كمتخصصة حتدد اللوائح سلطاهتا كاختصاصاهتا كىي ( 1) ػ15
 دتويل التعليم العايل كالبحث العلمي نة ًف. أ

شهادات  كتوثيق اؿ جلنة القبوؿ.ب
األىلى كاألجنىب العايل جلنة التعليم .ج
ىيئةالتعليم التقٌت .د
   ىيئة التقوًن كاالعتماد.ىػ

 كالتأصيل  اذليئة العليا للتعريب. ك

 اللجاف العلمية ادلتخصصة اليت ينشئها اجمللس .ز
 

إَشبء يؤطظبد انتؼهيى انؼبني 

 . ىانشاءكاحد ينظم إقانوف مبوجب  جنبيةكاألىلية ألتنشأ اجلامعات احلكومية كا  ( 1)ػ 16
رئيس اجمللس بناء  قمر أتسيس يصدرجنبية أبألىلية كاألالكليات كادلعاىد العليا احلكومية كاتنشأ ( 2)

 .على توصية اللجاف العلمية ادلتخصصة 
مىت كاف ذلك ضركراين لتحقيق نشاء فركع ذلا إجنبية ألا كأىلية ألا جيوز للجامعات احلكوميو أك( 3)

.  أىدافها بناء على توصية اللجاف العلمية ادلتخصصة كموافقة رئيس اجمللس
تنشأ مبوجب أحكاـ ىذا القانوف أف اليت من مؤسسات التعليم العايل  مؤسسة جيوز جمللس كل(  4)

جازات كمهامها األخرل مبا ديكنها من حتقيق إلتصدر لوائػح أك قواعد أك أكامر تنظم هبا منػح ا
.  أىدافها 

.   كفق التدابَت القانونية السليمةحل ك تصفية أل من مؤسسات التعليم العاىل اال ال يتم  (  5)
أك اجلامعات األىلية أك األجنبية ىف اجلامعات احلكوميو أك معهد أك مركز أل كلية  عتمادإالجيوز ( 6)

 .بعد موافقة اجمللس  إال
يف الكلية بناء على توصية ( قسم )إنشاء ختصص  جيوز للجامعة احلكومية أك األىلية أك األجنبية( 7)

 .اللجنة العلمية للمجلس 
 

 رػبيخ انتؼهيى انؼبني
 

كذلك بتوفَت ادلوارد ادلالية الالزمة  مؤسسات التعليم العايل كالبحث العلمى رئيس اجلمهوريةيرعي (1)ـ17
. لتحقيق أىدافها



العلمي خلدمة اجملتمع كحتقيق التنمية االقتصادية تكفل الدكلة توجيو كتطوير التعليم العايل كالبحث ( 2)
. كاالجتماعية يف البالد 

. يعتمد راعي التعليم العايل كالبحث العلمي رؤساء رلالس كمدراء اجلامعات ( 3)       
  

 طبدصانفصم ال

انًبنيخ ٔانحظبثبد ٔانًزاجؼخ 

 انًٕارد انًبنيخ
ػ : تى آلدلي ادلالية من اتتكوف موارد التعليم العايل كالبحث الع( 1)ػ 18

. من الدخل القومي % 2على أال تقل عن الىت ختصصها لو الدكلة  ةاالعتمادات ادلايل(  أ )
. ىف ادلنػح كاذلبات كالوصااي كاألكقاؼ ة مسامهات اجملتمع ادلدىن كالقطاع اخلارجى ادلتمثل( ب)
.  يها الرسـو اليت يفرضها التعليم العاىل علي اخلدمات اليت يؤد( ج)
 .العوف اخلارجى الذل يقره اجمللس  ( د)
. استثمارات مؤسسات التعليم العايل كالبحث العلمي ( ىػ)

.  قتستخدـ ادلوارد ادلالية لتحقيق أغراض التعليم العايل كالبحث العلمي للوفاء ابلتزامات( 2)
 

 

 

 

 

 

 انًيشاَيخ
. فيها تقديرات االيرادات كادلنصرفات يوضحكية لتعليم العاىل كالبحث العلمى ميزانية سنيقدـ كزير ا. 19

 

 انحظبثبد

حيتفظ اجمللس حبساابت صحيحة كمنتظمة كمستوفاة كفقان لألسس احلسابية السليمة كيعد الرئيس بياانن  . 20
. ابحلساابت لكل سنة مالية كيعرضو علي اجمللس إلجازتو 

 

 انًزاجؼخ

 



ة حساابت مؤسسات التعليم العايل كالبحث العلمي احلكومية يقـو ادلراجع العاـ أك من يفوضو مبراجع  .21
ف تقـو مبراجعة حساابهتا بواسطة ادلراجعُت ادلعتمدين أجنبية ألىلية كاألكعلى مؤسسات التعليم العاىل ا

. كتودع نسخة من حساابهتا اخلتامية لدل اجمللس 
 

ثيبٌ ثبنحظبة انختبيي ٔتقزيز انًزاجغ انؼبو 
 

سنواين يف مدة التتجاكز ستة أشهر من هناية السنة بياانن ابحلساب  أمينو العاـ للرئيسعن طريق يرفع اجمللس . 22
 .اخلتامي للتعليم العايل كالبحث العلمي مصحوابن بتقرير من ادلراجع العاـ

 

إلػفبء يٍ انضزائت ا
 

من الضرائب ق كمبيعاتق مشًتايتتعفى مجيع أمواؿ التعليم العاىل كتطوير البحث العلمى ابجلامعات كإيراداتو ك. 23
 .كالرسـو اجلمركية 

 ثغانفصم انظب

ح حكبو ػبوأ
 

تدار مؤسسات التعليم العايل كالبحث العلمي كفق أسس كقواعد االدارة الذاتية الدديقراطية مبشاركة ( 1.)24
 .اجملتمع اجلامعي 

. رئيس يعُتن رئيس رللس اجلامعة بواسطة الراعي بناءان على توصية من اؿ( 2)  
يعُتن مدير اجلامعة بناءان على توصية من رللس اساتذة اجلامعة كيعتمده الراعي بناءان على توصية ( 3)  

. الرئيس 
. حتدد اللوائح كيفية إنتخاب مدير اجلامعة بواسطة رللس األساتذة ( 4)  
. ينتخب عمداء الكليات بواسطة رلالس الكليات كإعتماد رئيس رللس اجلامعة ( 5)  
.                                             ينتخب رؤساء األقساـ بواسطة إعضاء ىيئة التدريس يف كل قسم كإعتماد العميد ادلختص( 6)  

 

 انًٕجٕداد ٔاالنتشايبد حأيهٕل
 

ػ :تؤكؿ للمجلس مجيع . 25
.  دلمتلكات السابقة للمجلس القومى للتعليم العاىل السابق ا(  أ ) 



عليم العاىل السابق أك عليو لتقوؽ كااللتزامات كالديوف الىت كانت للمجلس القومى ؿاٌف(  ب) 
. مل تنفذ   ةحكاـ قضائيأماـ القضاء أك ماصدرت بشأنو أكيشمل ىذا ماكاف منها 

 حكبو ْذا انقبٌَٕأطيبدح 
 

ؿ التعارض مل يزىل ادلدل الذإخر آتسود أحكاـ ىذا القانوف ىف حالو تعارضها مع أحكاـ أل قانوف  . 26
 بينهما 

 .القانوف  حكاـ ىذاأ مع بقانوف تعديل قوانينها مبا يتوافق ةجيب على مؤسسات التعليم العاىل ادلنشأ . 27
. حكاـ ىذا القانوف ألتنفيذ  ةصدار اللوائح الالـزإجيوز للمجلس  . 28

 

                                              

 

 

 

 
 


