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ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
مرسوم مؤقت قانون جامعة كسال 

م 1995لسنة 
االسى رئيس الجميورية المرسوم المؤقت  أصدرم 1991الخامس لسنة  الدسسورؼ من المرسوم  27المادة  بإحكامعماًل 
: نصو 

الفصـــل األول  
أحـــــكام تمييديــــــة  

  ـــوالمرســــوم المؤقت وبـــــــدء العمل بــ اسم
 

. م ويعمل بو من ساريخ السوقيع عميو 1995لسنة (( قانون جامعة كسال )) ىذا المرسوم المؤقت  يسمى( 1)
 

  تثناءــــاء واســــإلغ

لوائح وال األساسيةالنظم  إلغاءىو  إلغائويسرسب عمى  أالعمى  1990 لسنةيمغى قانون جامعة الشرق  /1( 2)
ت ورة سارية المفعول كما لو كانوان سظل النظم والموائح والقواعد المذك إحكاموبموجب  صدرت السيوالقواعد 

.  وفقًا ليا  ؼسمغ أودل عىذا القانون وت أحكامقد صدرت بمقسضى 
عند  حكاموأعمى جامعة كسال وسسود  1990لسنة  العممييسرػ قانون سنظيم السعميم العالى والبحث  /2

.  ىذا القانون  أحكامالسعارض عمى 
  يرــــــــــــــــــتفس

:   في ىذا القانون مالم يقسض السياق معنى آخر ( 3)
يقصد بو اسحاد طالب الجامعة  : ـــالب اسحاد الط

.  ن مكسبة الجامعة عيقصد بو الموظف المسئول لدػ المدير : المكسبة ين ــــأم
( 21)المادة  امأحكبمقسضى  نالشئون العممية المعي أمينيقصد بو : أمين الشئون العممية 

يقصد بيا جامعة كسال  : ــــــة الجامع
(  الممغى)1990 لسنة جامعة الشرق  قانون أحكام يقصد بيا جامعة الشرق المنشأة بموجب : ـــرق جامعة الش

يقصد بو اػ شخص منحو مجمس االساسذة اجازة عممية  : ــــــج الخرؼ 
( 1)12عين بموجب احكام المادة يقصد بو رئيس مجمس الجامعة الم:  ــس رئيس المجل

( 1)7يقصد بو راعى الجامعة المنصوص عميو في المادة : ــــــراعى ال
 مجمسعمى اػ اجازة عممية يمنحيا صد الحصول قيقصد بو اػ شخص مسجل بالجامعة ب: ــــــالب الط

.  ساسذةاأل
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. الجامعة وعماليا  يع موظفىبيم اعضاء ىيئة السدريس ومساعدوىم وجم يقصد: ـــــون العامل
( 1)19المادة  طالب الجامعة المعين بموجب احكام يقصد بو عميد شئون   :عميد شئون الطالب

بناء  أخرؼ يعسمدىا المجمس  ػ وحدةأ السدريب أو البحث اوأو يقصد بو اػ وحدة لمسدريس: القسم اووحدة السدريب
. باعسبارىا كيانًا قائمًا بذاسووفقًا لمنظم األساسية  األساسذةعمى سوصية بذلك من مجمس 

من االقسام  اً يقصد بيا اػ وحدة عممية ينشئيا المجمس وفقًا الحكام ىذا القانون وسضم عدد: الكميــــــة 
بحث او السدريب وسشمل كمية الدراسات العميا والكميات المنسسبة الحدات السدريس او واو 

.  لك من مجمس االساسذة لمجامعة حسبما يحدده المجمس بناء عمى سوصية بذ
(  13)نة الشئون السنفيذية والمالية المنشأة بموجب احكام المادة يقصد بيا لجــــــة  المجن
يقصد بيا الموائح السى يصدرىا المجمس ومجمس االساسذة وفقًا الحكام ىذا القانون  ـــــح  المواغ
( 1)8يقصد بو مجمس الجامعة المنشأ بمقسضى المادة ـــــمس  المج

( 24)المادة  احكام يقصد بو مجمس اساسذة الجامعة المنشأ بمقسضىـاسذة  مجمس االس
يقصد بو المجمس القومى لمسعميم العالى والبحث العممى  ـومى  المجمس الق

ىا اػ وحدة عممية مسسقمة ينشئيا المجمس لمسدريس او البحث او السدريب وفقًا بيقصد ـــــة  المدرس
نون  الحكام ىذا القا

( 15)يقصد بو مدير الجامعة المعين بمقسضى المادة ــــــر  المدؼ
والمعيدون يقصد بيم مساعدو ىئية السدريس ـس مساعدو السدرؼ 

(  30)يقصد بو المسسشفى الذػ يعسمده المجمس وفقًا الحكام المادة المسسشفى الجامعى  
ة لكمية ينشئيا المجمس لمسدريس او البحث او يقصد بو اػ وحدة عممية مسسقمة او سابعـز  المعيد او المرك

السدريب وفقًا الحكام ىذا القانون  
( 22)ام المادة كيقصد بو العميد المعين يمقسضى احـــــد  ؼـالعم

( 1)17يقصد بو نائب مدير الجامعة المعين بمقسضى احكام المادة ر  ـــنائب المدؼ
ػ يصدرىا المجمس وفقًا الحكام ىذا القانون  الت األساسيةيقصد بيا النظم ة  ـالنظم االساسي

المشاركون واالساسذة المساعدون والمحاضرون وامين المكسبة  األساسذةيقصد بيا االساسذة و س ــىيئة السدرؼ 
ومساعدوه  

يقصده بو وزير السعميم العالى والبحث العممى  ر  ـــــالوزؼ 
( 1)18احكام المادة يقصد بو وكيل الجامعة المعين بمقسضى ل  ـــــالوكي
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الفصل الثانى  
  ةــــــــــــــــــامعـــالج

  : ارهاعالجامعة ومقرها وش إنشاء

. وسكون ىئية عممية ذات شخصية اعسبارية (( جامعة كسال )) عن جامعة الشرق جامعة سسمى  سنشأ بدالً ( 1( 4)
.  يكون مقر الجامعة بمدينة كسال ( 2
. والعاممين والطالب والخريجين  سسكون الجامعة من المجمس( 3
.  يكون لمجامعة شعار يعسمده المجمس ( 4

 

ة ـــــــالجامع أغــــــراض
 عمى سحصيل العمم القوميالسياسة العامة لمدولة والبرامج السى يضعيا المجمس  إطارسعمل الجامعة في ( 5)

ميًا واقسصاديًا علىا ونيضسيا فكريًا وذلك بغرض خدمة البالد وسنمية مواردو هوسدريسو وسطوير مناىجو ونشر
:  وىى  اآلسية األغراضبعموم ما سقدم سعمل الجامعة عمى سحقيق  اإلخاللواجسماعيًا وثقافيًا ومع عدم 

.  من خالل المناىج السى سقرىا الجامعة وسطبقيا  سأصيميااالمة و ةسأكيد ىوؼ ( أ)
دة في سبيل خدمسو واالرسقاء جدة والمتـــاجات المجسمع المخسمفـــبحطة وث العممية والسطبيقية المرسبـــالبح راءـــإج( ب)
. بو
. مية السودان عامةنار االىسمام بتاالىسمام بعموم الطب واالرض والزراعة والموارد الطبيعية والسعدين في اط( ج)
السعميم العالى والبحث ابسكار السقنية وسوظيفيا لخدمة المجسمع السودانى بالسعاون مع الجامعات ومؤسسات ( د)

. العممى االخرػ بالبالد 
حل قضايا الوالية عامة وبيئة والية كسال خاصة وسأىيل الكادر القادر عمى سرقيسيا وام بالبئية السودانية ماالىت( ىـ)

.  بالبيئة  المسعمقة
. االىسمام بقضايا السنمية البشرية والفكر والقيم الدينية ( و)
معو عمى سطويرىا وفق حاجسو مشاكمو واالعسراف بمعرفسو وخبرسو والعمل  ريف بسفيمطن في الالموا عالسفاعل م( ز)

.  وقيمو
.  اعداد الطالب ومنحيم اجازاسيم العممية ( ح)
 

  يزيحرية العقيدة والفكر والبحث العممى وعدم التم

ون نوالبحث العممى في اطار القالجامعة بحرية الفكر اع اعضاء ىيئة السدريس ومساعدوىم والطالب بتيسم(  1( 6)
. والدسسور 

.  عمى اساس العقيدة او العرق او الجنس  اً موظفأوة طالبًا عال يجوز حرمان اػ سودانى من االنسماء لمجام( 2
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ة  ــــــــى الجامعـــــراع
يكون رئيس الجميورية راعيًا لمجامعة  ( 1( 7)

افاسو بالمعمومات المسعمقة بكل ما يسصل بالجامعة ويجب عمى يكون لراعى الجامعة الحق في ان يطمب مو( 2
.  مات ك المعموسل ة سقديمعلجاماإدارة 

. يسرأس راعى الجامعة احسفاالسيا ان كان حاضرًا ( 3
 

الث  ـــــل الثــالفص
ة  ـــــــــامعـزة الجـــــــــجوأ

   كيموــــــــــة وتشـــــــــمجمس الجامع اءـــــــــإنش

:  ويشكل عمى الوجو االسى (( مجمس الجامعة )) ينشأ مجمس يسمى  /1( 8)
. رئيس المجمس  (  أ 
:  االعضاء بحكم مناصبيم وىم (  ب

. المدير  ( اوالً )
. نائب المدير  ( ثانياً )
. المجمس  اً الوكيل ويكون مقرر(  ثالثاً )
. عميد شئون الطالب  ( رابعاً )
.  امين الشئون العممية ( خامساً )
. امين المكسبة  ( سادساً )

  :-من داخل الجامعة وىم يسم اخسيارىم  أعضاء(  ج
. ثمانية اعضاء  يخسارىم مجمس االساسذة ثالثة منيم عمي االقل من عمداء الكميات ( اوالً )
. اثنين منيم من غير اعضاء ىيئة السدريس ة من العاممين ثالث( ثانياً )
. طالب احدىما رئيس االسحاد لعضوان يخسارىما اسحاد ا( ثالثاً )

:- من خارج الجامعة  أعضاء(  د
الوطنية ، من  واحد وعشرون عضوًا ، من ذوؼ االخسصاص والكفاءة واالىسمام بالسعميم العالي ، والقضايا 

 .الراعي بناء عمي سوصية بذلك من الوزير  خارج الجامعة يعينيم

 .ه سنوات من ساريخ سشكيل أربعسكون مدة المجمس / 2

 . المجمس وكيفية ملء سمك المقاعد  أعضاءسحدد الموائح حاالت خمو مقاعد / 3



 5 

  وسمطاتواختصاصات المجمس 

يسعي المجمس لسحقيق اغراض الجامعة ، الواردة في ىذا القانون ، وقانون سنظيم السعميم العالي والبحث العممي  (9)
بجميع االعمال الالزمة لسحقيق اغراضيا في في القيام م ويكون لو نيابة عن الجامعة وباسميا الحق 1990لسنة 

خالل بعموم ماسقدم سكون لو االخسصاصات اطار السياسة القومية لمسعميم العالي والبحث العممي ، ومع عدم اإل
:- والسمطات االسية وىي 

وماليًا وسحديث طرق  دارياً واإ  وضع السياسات والخطط الرامية الي سطوير الجامعة وسجويد ادائيا عمميًا و سربوياً ( أ)
. عمميا واساليبو 

رفعيا لممجمس القومي ، بمناقشة مقسرحات الميزانية السنوية لمجامعة ، السي سرفعيا لو المجنة واجازسيا ويقوم  ( ب)
.  ومسابعة سنفيذ الميزانية المصدق بيا بما في ذلك السقرير الخسامي واعداد الحساب الخسامي ونشره 

. السنمية لمجامعة واجازة مقسرحات ميزانية السنمية ورفعيا لممجمس القومي  وضع خطة ( ج)
والمسسشفيات الجامعية واؼ مؤسسات اسسثمارية اخرؼ انشاء الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز واالقسام (  د)

مخسصة لسحويميا الؼ اماكنيا داخل الجامعة او في أؼ مكان اخر بالقطر او رفع سوصية لمجية الوالغائيا وسحديد 
ومنح اعضائيا حق السمسع باؼ من مزايا الجامعة وكل ذلك بناًء عمي  وقبول انسساب الكميات والمعاىد ػجامعة اخر

.  سوصية من مجمس االساسذة 
السوصية لدؼ المجمس القومي بشان وضع الشروط والنظم لممؤىالت العممية المطموبة لقبول الطالب (  ىـ)

. معة لمدراسات بالجا
في اطار السياسات السي  مع سوفير االمكانات الالزمة لذلكسحديد اعداد الطالب وسخصصاسيم الدراسية  ( و)

. القومي يقررىا المجمس 
. وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقًا لممعايير السي يقررىا المجمس القومي ( ز)
السي يسم بمقسضاىا السعيين لغاء سمك الوظائف واقسراح الشروط انشاء الوظائف السي يعين فييا العاممون او ا( ح)

.  إلجازسياورفعيا لممجمس القومي  ةوالسرقي والمحاسب
. والمالي لمجامعة ونشره  واإلدارؼ اجازة السقرير السنوؼ الذؼ يقدمو المدير عن االداء العممي  ( ط)
لمحافظة عمييا والسصرف فييا باؼ كيفية قانونية مع السممك باسم الجامعة الؼ اموال منقولة او عقارات وا ( ؼ)

. مراعاة حق المجمس القومي في اصدار أؼ سوجييات في ىذا الشأن 
سنمية اموال الجامعة واسسثمارىا من طريق المساىمة في شركات او شراكات او أؼ مشروعات اخرؼ (  ك)

. وجييات في ىذا الشأن والسصرف في عائدىا مع مراعاة حق المجمس القومي في اصدار أؼ ت
فييا كل االموال السي سسسمميا  صحيحة لسمك الحسابات سقيدكد من وجود دفاسر سنظيم حسابات الجامعة والسأ ( ل)

صحيحة عن حالسيا المالية  ةالجامعة واالموال السي سصرفيا واصوليا وخصوميا لكي سعطي ىذه الدفاسر صور
. لقانون والنظم االساسية والموائح وسوضح معامالسيا وفقًا لما يحدده ىذا ا
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 اسسغالليا عمي اال يسعارض ذلك مع والوصايا وغيرىا وسحديد اوجوقبول السبرعات واليبات واالوقاف  ( م)
. اغراض الجامعة وان سراعي شروط الواىب 

الت او سراضو من المبالغ من وقت الخر لمقيام باعمالو وبضمان أؼ منقواقسراض ما سدعو الحاجة الق(  ن)
. عقارات سممكيا الجامعة 

. يعسبرون جديرين بيا وذلك وفقًا لموائح الذين منح الجوائز غير العممية لالشخاص  ( س)
اصدار النظم االساسية والموائح الالزمة لمقيام باعمالو ، وسنفيذ اخسصاصاسو وممارسة سمطاسو وفقًا الحكام (  ع)

. ح من ساريخ سوقيع رئيس المجمس عمييا ما لم ينص فييا عمي ساريخ اخر ىذا القانون ، ويعمل بسمك النظم والمواغ
االنشاء وااللغاء ، واصدار النظم االساسية والموائح ، لرئيسو او  عدا سمطات: سفويض أؼ من سمطاسو ( ف)

. المدير او مجمس االساسذة او أؼ من لجانو
. أؼ ذلك ضروريًا سكوين لجان مؤقسو لسعينو في اداء واجباسو مسي ما ر ( ص)
 

   ســـــــئولية المجلــــــــمس

.  أعمالو أداءراعي عن طريق الوزير عن يكون المجمس مسئواًل لدؼ ال ( 10)
 اجتماعات المجمس

ىما رئيس وذلك في الوقت والمكان الذين يعين األقلمرسين في السنة عمي  أعمالو يجسمع المجمس النجاز( 1) (11)
عد اسسشارة مدير الجامعة وعمي رئيس المجمس ان يدعو الجسماع فوق العادة مسي ما في كل حالة بالمجمس 

. المجمس  أعضاء غمبيومن أوصمو طمب مكسوب من المدير او 
، ويكون ىذا النصاب صحيحًا  األعضاءمن نصف  أكثريكسمل النصاب القانوني الجسماع المجمس بحضور ( 2)

. سعيينيم ، وسسخذ القرارات وفقًا ليذا النصاب  ، وذلك لحين األعضاءولو لم يعين بعض 
جمساسو او جمسات أؼ لجنة من لجانو دون ان يكون  أػ من يدعو أؼ شخص لحضور أنيجوز لممجمس ( 3)

.  لذلك الشخص حق السصويت 
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   ســــــــس المجلــــــــــرئي

. الوزير يكون لممجمس رئيس يعينو الراعي بناًء عمي سوصية بذلك من ( 1) (12)
  :-وىي  اآلسيةسكون لرئيس المجمس االخسصاصات ( 2)      

. الجامعة  أغراضرئاسة المجمس واسخاذ المبادرات السي سكفل سحقيق  (  أ )
رؼ لسحقيق ــسات والييئات االخـــة الصمة بين المجمس والمؤســـدة في كل ما من شأنو سقوؼ ـــالمساع ( ب)

. الجامعة  أغراض
. المجنة  رئاسة ( ج)
، من خارج الجامعة ،  أعضائوفي حالة غياب رئيس المجمس عن أؼ اجسماع ينسخب المجمس احد ( 3)

. لرئاسة ذلك االجسماع 
 

  لجنة الشئون التنفيذية والمالية وتشكيميا  إنشاء
  :- اآلسيسنشأ لجنة لمشئون السنفيذية والمالية ، وسشكل عمي الوجو  (13)
. ًا ــــرئيسرئيس المجمس    (   أ )
. س ـنائبًا لمرئي    المدير   ( ب)
. وًا ــــعضنائب المدير    (  ج)
. عضوًا ومقررًا الوكيل     (  د)
وًا ــــعضالمراقب المالي لمجامعة   ( ىـ)
. من داخل الجامعة  أعضائويخسارىم المجمس ، من بين  أعضاء أربعة(  و)
. من خارج الجامعة  أعضائو يخسارىم المجمس من بين أعضاءخمسة (  ز)
 

   اختصاصات المجنة وسمطاتيا
:- وىي اآلسيةاالخسصاصات والسمطات  األساسيةالي جانب السمطات المخولة ليا بموجب النظم سكون لمجنة (14)
 إيراداتالمجمس ، عمي ان سكون مشسممة عمي سقديرات  إليمقسرحات ميزانية الجامعة سنويًا وسقديميا  إعداد( أ)

حساب خسامي لمسنة السابقة بما في ذلك   واإعداد، وسقديرات المصروفات جامعة عن السنة المالية المقبمة ال
.  وسقديميا لممجمس  إضافيةأؼ سقديرات  واإعدادالمصروفات المخصومة عمي االحسياطي 

. من اجسماعاسيا دون ان يكون لذلك الشخص حق السصويت  ألؼدعوة أؼ شخص ( ب)
 

  ر ــــــــــــــديــــالم
لفسرة اربع  الوزيرالعالية ، بناًء عمي سوصية بيذا من العممية  األىميةيكون لمجامعة مدير يعينو الراعي من ذوؼ  (15)

.  األساسيةسنوات وفقًا لشروط الخدمة السي سحددىا النظم 
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وسمطاتو  اختصاصات المدير 
ذلك في زم تويل أغراضياالجامعة ، والعمل عمي سحقيق  أداءمن  األولالمدير ىو المسئول العممي والسنفيذؼ  (16)

 بعموم ما سقدم اإلخاللبالنظم والموائح السارية وسياسات المجمس ويكون مسئواًل لمراعي من طريق الوزير ومع عدم 
:- وىي سكون لو االخسصاصات والسمطات االسية 

وابسداع  وأساليبيالمالي بالجامعة وسجويد مفيوم ادارسيا وا واإلدارؼ العممي والسربوؼ  األداءالعمل عمي سرشيد (  أ)
. السي يحددىا المجمس وفقًا لمسياسة  إلمكاناسيا األمثلالوسائل والطرق السي سكفل االسسغالل 

. الحفاظ عمي النظام بالجامعة (  ب)
 أخرؼ لجان  وأؼقيسيم ىيئة السدريس وسر أعضاءوالمجان المنبثقة عنو ولجان سعيين  األساسذةرئاسة مجمس  ( ج)

.  قًا لمنظم األساسيةوف
. الييئات والجيات االخرؼ  أمامسمثيل الجامعة والسحدث باسميا  ( د)
والمالي ونشر السقرير بعد موافقة  واإلدارؼ الجامعة العممي  أداءسقديم سقرير سنوؼ شامل لممجمس عن  ( ىـ)

. المجمس عميو 
اسسصدار  ساسذةاأليطمب من مجمس  أنكما يجوز لممدير  األساسيةظم السقدم لممجمس بطمب السسصدار الن(  و)

. ذلك  األمر الموائح اذا اسسمزم
 

 

  رـــــــنائب المدي

ان يكون لمجامعة نائبًا لممدير يعينو الراعي من ذوؼ االىمية العممية العالية بناًء عمي سوصية بيذا من ( 1 (17)
. سرة اربع سنوات وفقًا لشروط الخدمة السي سحددىا النظم االساسية الوزير بعد السشاور مع المدير وذلك لف

داء واجباسو وسكون لو الواجبات واالخسصاصات السي سحددىا النظم في أيقوم نائب المدير بمساعدة المدير ( 2
. االساسية 

ك وفقًا منصبو وذل ن القيام بعممو او خمويقوم نائب المدير باعباء المدير في حالة غيابو او عدم سمكنو م( 3
. الحكام الموائح 

  لـــــــــالوكي
عمي سوصية بيذا من المدير احد اعضاء ىيئة السدريس او كبار االداريين وكياًل  ايعين رئيس المجمس بناءً ( 1 (18)

. لمجامعة وذلك وفقًا الحكام الموائح 
. يشغل الوكيل منصبو لمدة اربع سنوات وسجوز اعادة سعيينو ( 2
الحكام النظم االساسية والموائح  عن االداء االدارؼ والمالي لمجامعة وفقًا ون الوكيل مسئواًل لدؼ المدير يك( 3
يحسفع الوكيل بخاسم الجامعة العام وبسجل خاص بجميع ممسمكات الجامعة  ( 4



 9 

 
   عميد شئون الطالب

ىيئة السدريس بالجامعة عميدًا لشئون يعين رئيس المجمس بناًء عمي سوصية بذلك من المدير احد اعضاء ( 1 (19)
. الطالب 

. يشغل عميد شئون الطالب منصبو لمدة اربع سنوات وسجوز اعادة سعيينو ( 2
سحدد النظم األساسية اخسصاصات عميد شؤون الطالب وواجباسو   ( 3
االساسذة او فيما يوكل اليو من ميام من المجمس ومجمس أمام المدير يكون عميد شئون الطالب مسئواًل ( 4

مجمس شئون الطالب وذلك لمساعدة الطالب لالسسفادة القصوؼ عمميًا وسربويًا وثقافيًا واجسماعيًا من انسمائيم 
. لمجامعة ومراعاة النظم والسموك القويم داخل الجامعة وخارجيا 

 
 

  المكتبة  أمــــــين
. نًا لممكسبة بناًء عمي سوصية بذلك من المدير امييعين رئيس المجمس ( 1 (20)

. يشغل امين المكسبة منصبو لمفسرة السي سحددىا الموائح ( 2
. اخسصاصات امين المكسبة وواجباسو وشروط خدمسو سحدد النظم االساسية والموائح ( 3
. ه اتيكون امين المكسبة مسئواًل امام المدير عن سنفيذ اخسصاصاسو واداء واجب( 4

 
امين الشئون العممية 

احد اعضاء ىيئة السدريس بالجامعة امينًا لمشئون  رئيس المجمس بناًء عمي سوصية بذلك من المدير يعين( 1 (21)
. العممية 

. سحدد النظم االساسية والموائح اخسصاصات امين الشئون العممية وواجباسو ( 2
. يشغل امين الشئون العممية منصبو لمفسرة السي سحددىا الموائح ( 3

 
 رس والمعاىد والمراكزعمداء الكميات والمدا

يكون لكل كمية او مدرسة او معيد او مركز عميد او مدير يعينو رئيس المجمس بناًء عمي سوصية بذلك من ( 1 (22)
المدير بعد السشاور مع مجمس الكمية او المدرسة او المعيد او المركز ويراعي في اخسياره عمو المرسبة العممية 

. وطول الخدمة 
لية او المدرسة او مدير المعيد او المركز منصبو لمدة اربع سنوات وسجوز اعادة سعيينو لفسرة يشغل عميد الك( 2

.  فحسبثانية 
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يكون عميد الكمية او المدرسة او مدير المعيد او المركز مسئواًل لدؼ المدير فيما يعيد اليو من واجبات ( 3
. بموجب احكام النظم االساسية 

لي سوصية بذلك من المدير احد اعضاء ىيئة السدريس عميدًا لكمية الدراسات يعين رئيس المجمس بناًء ع( 4
. ويراعي في اخسياره ان يكون في مرسبة االسساذية ( ان وجدت ) العميا 

منصبو لمدة اربع سنوات وسجوز اعادة سعيينو لفسرة ثانية ( ان وجدت ) يشغل عميد كمية الدراسات العميا ( 5
. فحسب 

ية الدراسات العميا مسئواًل لدؼ المدير فيما يعيد اليو من واجبات بموجب احكام النظم يكون عميد كل( 6
االساسية  

يجوز لممدير سعيين نائب لعميد الكمية السي يقسضي االمر سعيين نائب عميد ليا وذلك بالسشاور مع العميد ( 7
. المخسص 

 
 او وحدات التدريب األقسامرؤساء 

رئيس يعينو المدير بناء عمى سوصية بذلك من العميد المخسص ويراعى في  وحدة سدريبقسم او يكون لكل ( 1( 23)
. اخسياره عمو المرسبة العممية 

. يشغل رئيس القسم او وحدة السدريب منصبو لمدة ثالث سنوات وسجوز اعادة سعينو ( 2 
ة المعنية فيما يعيد اليو من يكون رئيس القسم او وحدة السدريب مسئوال لدػ المدير من طريق عميد الكمي( 3 

. واجبات بموجب احكام النظم االساسية والموائح 
 

 
مجمس االساتذة وتشكيمو  إنشاء

 

: ساسذة بالجامعو ويشكل عمى الوجو االسى لألينشأ مجمس ( 24)
رئيسًا المدير         (أ

عضوًا نائب المدير         (ب
عضوًا الوكيل        ( ج
أعضاء مدارس وعميد شئون الطالب   عمداءالكميات وال ( د
عضوًا امين المكسبة         ( ىـ
أعضاء    مديرو المعاىد والمراكز                ( و
  أعضاء     رؤساء االقسام ووحدات السدريب                  ( ز
أعضاء ممن ىم في مرسبة االسساذية              جميع اعضاء ىيئة السدريس (ح
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حد لكل من المدارس والمعاىد والمراكز السى ليست ليا اقسام  ممثل وا ( ط
أعضاء السدريس بيا                    عن كل سبعة اعضاء من ىيئة وذلك 

أعضاء عضوان اثنان يمثالن الطالب ويخسارىم اسحاد الطالب   ( ػ
عضوًا ومقررًا الشئون العممية بالجامعو                     أمين (ك
أعضاء (                   ان وجدوا ) العمداء نواب  (ل
 

 

 

 

   اختصاصات مجمس االساتذة وسمطاتو
 

باالضافة الى اػ اخسصاصات او سمطات اخرػ واردة في ىذا القانون سكون لمجمس االساسذة االخسصاصات ( 1 (25)
:- وىى : والسمطات االسية 

في لممؤىالت العممية المطموبة لقبول الطالب مقسرحات لممجمس بشأن وضع الشروط والنظم السقديم ( أ
. الدراسات بالجامعو 

. السنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعو واالمسحانات السى سعقد وفقًا الحكام النظم االساسية ( ب
وضع خطط سنظيم الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز واالقسام ووحدات السدريب وسعديميا واعادة النظر ( ج

عن ضرورة  لممجمس ا وسحديد المواد السى سخسص بسدريسيا كل من الوحدات آنفة الذكر وكذلك رفع سقريرفيو
جديدة او عن ضرورة الغاء اػ منيا او  د او مركز او قسم او وحدة سدريبانشاء اػ كمية او مدرسة او معو

. دمجيا او سقسيميا 
. الدراسات السى اعسمدىا في الموائح منح االجازات العممية لالشخاص الذين اسموا بنجاح ( د
. العممية لالشخاص الذين يعسبرون جديرين بيا وذلك وفقًا الحكام الموائح  ح الدرجات الفخرية والجوائزمن( ىـ
. منح لقب اسساذ امسياز ( و
. رفع سقرير لممجمس عن اػ امر يحيمو اليو ( ز
. سشجيع البحوث العممية والسأليف والنشر وسرقيسيا ( ح
.  اإلضافيةالدراسات اجازة برامج ( ط
انشاء وسكوين مايراه مناسبًا من مجالس عممية ولجان خاصة يفوض الػ منيا ايا من السمطات السى يكون ( ػ

. من حقو ممارسسيا باسسثناء سمطة منح االجازات العممية 
ىيئة السدريس وسرقيسيم   رفع السوصيات لممجمس بشأن الشروط واالسس العممية المسعمقة بسعيين اعضاء( ك
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بناء عمى سوصيات المجان السى يشكميا ضد من يدانون في امور مخمة المناسبة  اسخاذ اجراءات المحاسبة( ل
بشرف العمل العممى من اعضاء ىيئة السدريس او الطالب بالجامعو او ممن منحيم ىو اجازات عممية او 

. فخرية 
سنطوػ عمى االنحراف الخمقى او يكون في رأيو قد سمك سموكًا  حرمان اػ شخص يكون قد ادين في جريمة( م

فاضحًا او مخاًل بالشرف من اػ اجازة عممية يكون قد منحيا ىو لو وحرمانو كذلك من جميع الميزات السى 
. يسمسع بيا بمقسضى ىذه االجازة 

ارسة سمطاسو الممنوحة لو يصدر مجمس االساسذة الموائح الالزمة لمقيام باعمالة وسنفيذ اخسصاصاسو ومم( 2
ما لم ينص فييا عمى مجمس االساسذه عمييا رئيس  ويعمل بيذه الموائح عند سوقيعبموجب احكام ىذا القانون 

  .اػ ساريخ الحق
 

 

  اجتماعات مجمس االساتذه
ىا يجسمع مجمس االساسذه مره واحده عمى االقل في كل فصل دراسى في االوقات واالمكنو السي يعني /1  (26

حق في دعوسو في أؼ وقت الؼ اجسماع طارغ  الويكون لو رئيسو 
غياب المدير ونائبو يخسار حالة  فييسراس نائب المدير اجسماعات مجمس االساسذه عند غياب المدير و  /2

 . سذه احد اعضائو لرئاسة االجسماعامجمس االس

ن يكون لذلك الشخص حق ايجوز لمجمس االساسذة ان يدعو أؼ شخص لحضور أؼ اجسماع دون  /3
 .السصويت 

 

 مجالس الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز واختصاصاتيا

او معيد او مركز مجمس يسم سشكيمو وسنظيم اعمالو وفقًا الحكام النظم االساسية لكل كمية او مدرسة  نيكو /1( 27)
. والموائح 

جانب االخسصاصات المنصوص عمييا في او المعيد او المركز الي  يخسص مجمس الكمية او المدرسة /2
:- النظم االساسية والموائح بالمسائل االسية ، وىي 

اعداد الخطط والبرامج المسعمقة بسنفيذ مناىج الدراسة واالمسحانات وسنسيق ذلك بين االقسام المخسمفة ورفع ( أ
. السوصيات لمجمس االساسذة 

المسعمقة بمناىج الدراسة لمحصول عمي االجازات العممية وغير سقديم السوصيات لمجمس االساسذة حول الموائح ( ب
. ذلك من االمور المسعمقة بالنشاط العممي 

. وكذلك منح الجوائز ( غير الدرجات الفخرية ) رفع السوصيات لمجمس االساسذة لمنح االجازات العممية ( ج
. العممي وسرقيسو  لسعيينيم كممسحنين وسشجيع البحثسرشيح االشخاص لمجمس االساسذة ( د
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النظر في أؼ امر يسعمق بالميام العممية حسبما يحيمو اليو مجمس االساسذة او مجمس كمية الدراسات العميا ورفع ( ىـ)
. سقرير بشانو 

. رفع جميع المسائل العممية السي سسعمق بالدراسات العميا لمجمس االساسذة عبر عميد كمية الدراسات العميا ( و
لس الكميات والمدارس والمعاىد والمراكز اصدار قواعد سنظيمية ال سسعارض مع أؼ قواعد سكون ايجوز لمج( 3)

. الطالب لمراعاة النظام والسموك القويم بين الطالب في اماكن الدراسة  سارية المفعول وصادرة من مجمس
 

 مجالس األقسام ووحدات التدريب

اسة رئيس القسم او وحدة السدريب وعضوية جميع اعضاء ىيئة ينشأ في كل قسم او وحدة سدريب مجمس برغ ( 1( 28)
. السدريس بالقسم او وحدة السدريب 

سكون ميمة مجمس القسم او وحدة السدريب باالضافة الي ما يضمن في النظم االساسية والموائح سنظيم ( 2
المدرسة او المعيد او  النشاط العممي واالدارؼ بالقسم او وحدة السدريب وذلك سحت اشراف مجمس الكمية او

. المركز 
 

 

 مجمس شئون الطالب

ينشأ مجمس لشئون الطالب برئاسة المدير وسحدد النظم االساسية اخسصاصاسو وواجباسو وطريقة سكوينو وسنظيم  (29)
. اعمالو 

 

 مجالس المستشفيات الجامعية

ًا الدارسو يشكل عمي الوجو الذؼ لمسسشفيات الجامعية وينشئ في كل مسسشفي جامعي مجمسايعسمد المجمس ( 30)
. سحدده النظم االساسية 

 

  دار النشر الجامعي

. النظم االساسية اغراضيا وطريقة ادائيا سكون لمجامعة دار لمنشر سحدد ( 31)
 

 مجالس المؤسسات الجامعية االخري 

.  سكون لمجامعة مؤسسات جامعية اخرؼ سحدد النظم االساسية اغراضيا وطريقة ادائيا (32)
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ع ـــــــــل الرابــالفص
 ةـــــــة والمراجعـــــالمالي حـــــــكاماأل

 

سكون موارد الجامعة المالية من اسسثماراسيا ومواردىا الذاسية ومما سخصصو ليا الدولة من اعسمادات ومما ت( 1( 33)
. يقبمو المجمس من ىبات ومنح واعانات واوقاف ووصايا 

ؼ حسابات جارية او حسابات ايداع في المصارف الموجودة بالسودان السي يعسمدىا سودع اموال الجامعة ف( 2
. المجمس 

. وفقًا الحكام الموائح المالية  رف اموال الجامعة لسحقيق اغراضياسص( 3
يراجع سنويًا بيان حسابات الميزانية وكذلك قائمة اموال الجامعة وخصوميا في اليوم االخير من ايام السنة ( 4

. لية بواسطة المراجع العام ويقدم المدير سقرير المراجع العام عنيما الي المجمس الما
 
 

 

س  ـــل الخامـــالفص
ة  ـــــــــــختامي أحـــــــكام

تعيين العاممين 
. سحدد النظم االساسية السي يصدرىا المجمس طريقة سعيين جميع العاممين بالجامعة  (34)

 

 
 

 حق االستئناف

االسسئناف لمجية السي سحددىا  حقؼ شخص يضار من أؼ اجراء يسخذ بموجب احكام ىذا القانون يكفل ال (35)
. النظم االساسية 

 

اش ـــمال المع
يجوز ان ينص في النظم االساسية عمي مساىمة الجامعة في أؼ مال لممعاش او مشروع اخر لفائدة العاممين  -36

. بالجامعة 
 

 احكام انتقالية

ىذا القانون ويعسبر سو جامعة الشرق قبل بدء العمل بابرمؼ المفعول كل عقد او اسفاق او السزام يظل سار( 1( 37)
. الجامعة وفقًا الحكام ىذا القانون  كما لو ابرمسو
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والسي  سؤول لمجامعة جميع الكميات السي كانت سسبع لجامعة الشرق ( 1)البند  أحكامبعموم  اإلخاللمع عدم ( 2
حسبما  أخرؼ أؼ ممسمكات او اموال  أو إليياآلت  الممموكة ليا او السي األموالجميع وية كسال سقع جغرافيًا في وال

. يقرره الوزير 
يسسمر العاممون الذين كانوا في خدمة جامعة الشرق قبل صدور ىذا القانون في الخدمة بذات شروط خدمسيم ( 3

. السابقة
 

والموائح  األساسيةصحة النظم  إثبات
نسخة من أؼ منيما موقع عمييا بشيادة  بإبرازالئحة لدؼ أؼ محكمة  أو أساسيصحة أؼ نظام  ثباتإيجوز  (38)

. رئيس المجمس او المدير او الوكيل 
 

 لسنة  مايومن شير السابع  ىـ الموافق اليوم1415لسنة ذؼ الحجة  من شير السابعصدر سحت سوقيعي في اليوم 
  .م 1995

 

 

 

                              

                               

:  إمضاء الفريق الركه                              

عمر حسه احمد البشير           
رئيس الجمهورية              
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 
 
 
 
 
 

 

قاوـــــــــون جــــــــامعة كســــــال 

م 1995لسنة  
 

 
 

 


