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 الثاني الفصل

 جملس اجلامعة

 يشكل جملس اجلامعة على النحو التالي :أ.   (9)مادة
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 عضاءأ        نواب رئيس اجلامعة .2

 مديرو املراكز اليت يفأو  املعاهدأو  عمداء الكليات .3

 أعضاء       مستوى الكليات واملعاهد

 عضوًا ومقررًا        أمني عام اجلامعة .4

 ، أستاذ مشارك، ثالثة ميثلون أعضاء هيئة التدريس )أستاذ .5

 وختتار كل فئة من أعضاء هيئة التدريس ، أستاذ مساعد(

 بناًء على دعوى من رئيس اجلامعة  عةمن ميثلها يف جملس اجلام

 أعضاء  قابلة للتجديد ملرة واحدة فقطيف بداية العام اجلامعي ملدة سنتني 

 ثالثة من الشخصيات العامة من ذوي الرأي واخلربة خيتارهم جملس  .6

 ويصدر بتعيينهم قرار ، اجلامعة يف أول اجتماع له من كل عام جامعي

 أعضاء        من رئيس اجلامعة

 عضوًا       رئيس نقابة هيئة التدريس .7

 ب. ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من جملس جامعة.
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 :خيتص جملس اجلامعة مبا يلي (01)مادة

رسم السياسة العامة للجامعة مبا حيقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيلل والتلدري     .أ 

 وتلبية احتياجات التنمية الشاملة يف البالد.

العقيلدة  امعلة مبلا ينسلجم ملع     جلنشلةة ا أج وهن تتضلمنها منلا  أية الليت جيل    الرتبواألسس وضع  .ب 

 مية.اإلسال والشريعة

داء أمللن  ومتكينهللا  ها أنىل رفللع  لل إديللة ؤل املئواختللاذ عيللع الوسللا  ، اجلامعللةاسللتقالل  دعللم  .ج 

 .ملكها على الوجه األفهداأق وحتقي رسالتها

 يلات لالك ت يف ضوء مشاريع موازنلات دعأقرار مشروع املوازنة السنوية للجامعة اليت إة وشمناق .د 

 اجملللس  ا ملن هل د اعتمادعل  لرا  عللى تنفيل ها ب   يمية واإللواملراكز واملستشفيات التع دواملعاه

 .األعلى

 والدورية النظر يف التقارير السنويةمبا يف ذلك ، العامةضوء سياستها يف عمال اجلامعة أتقويم  .ه 

 وتشلللكيل اللجلللان، ىل اجملللللسإواملراكلللز ليلللات كاء الداجلامعلللة وعمللل ئللليسالللليت يقلللدمها ر

 نشةة اجلامعة. خاصة يف جماالت:أف لويم خمتقبت اخلاصة

 األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. .1

  ؤون الةالب. .2

 الدراسات العليا والبحث العلمي. .3

 األداء املالي واإلداري. .4

 همقوحتديلد حقلو  ، ز التابعلة الا  كراريس يف اجلامعة واملعاهد واملدة التئعضاء هيتعيني أقرار إ .و 

 جلازات التفلر   إللهم وملنحهم   قون، ري راتل  غل بأو  ارتهم براتل  إعابهم ودوتثبيتهم وانت، وواجباتهم

الالئحللة واألنظمللة  حكللام القللانون وهلل ه  ماتهم وفقللأ ألخللدنهللاء إوقبللول اسللتقاالتهم و  ملليلالع

 .ذات الصلةالناف ة خرى األ حئحكام القوانني واللواأومبا يتفق مع  تضاهماقمبالصادرة  

 زكواملرا ربامج الدراسية املرفوعة من جمالس الكليات واملعاهدلقرار اخلةط واإمناقشة و. 1 .ز 

 مية فيها.علام سقاستحداث أأو  ااالتابعة 

 أنشللاخلللارج بأو  يف الللداخلمللن فللروع األفقللي ي مقرتحللات تتعلللق بالتوسللع أقللرار إمناقشللة و. 2

للجامعلة ورفعهلا إىل اجمللللس   واملراكلز التابعللة  الكليللات واملعاهلد   قسلام علميلة يف  أ اسلتحداث 

 األعلى. 

 ةط تنمية اجلامعة مع ربةها خبةط التنمية يف الدولة.خقرار إشة وقمنا .ح 

 اجملتمللع حتياجللاتيف اجلامعللة يف ضللوء ا  ًاب اللل ين ميكللن قبللوام سللنوي  حتديللد أعللداد الةللال  .ط 

 بللول يف كللل ختصللص مللن   قوز احلللد األقصللى لل ومبللا ال يتجللا ، جامعللةللاالسللتيعابية  والقللدرة

 خلةط القبول السنوية اليت يقرها. ًالس األعلى وفقجملاحملددة من قبل ا التخصصات
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 .واأللقاب والدبلومات والشهاداتدرجات العلمية منح ال .ي 

 ال عللى أن ، والوصلايا وريريهلا  الوقلف واابلات   ة علن رريلق   عل قبول التربعلات الليت تلرد إىل اجلام    .ك 

 .والقيمواألخالق ما يتنافى مع اآلداب أو  للدولةرة مبا يتعارض والسياسة العامة تكون مشرو

 .ا وصيانتهاهة وجتهيزياجلامعإلقامة املباني واملنشآت إقرار اخلةط  .ل 

 اصة بالكليات واملعاهد و املراكلز خلتبة العامة يف اجلامعة واملكتبات اكتأمني احتياجات امل .م 

العلمية والتقنيلات احلديثلة للمكتبلات مبلا يكفلل      ات ريو الدو عاجو املر راا من املصاد التابعة

 عللى اقلرتاح جمللس  لؤون     ي بنلاءً لمل ياجات الدراسة اجلامعيلة واحتياجلات البحلث الع   تاحتوفري 

 والتوثيق والنشر والرتعة. املكتبات

 يسالتدرهيئة ه ومن ريريهم من أعضاء ئقتة من بني أعضاؤمأو  مةئتشكيل جلان علمية فنية دا .ن 

 ودراستها وإبداء الرأي فيها.اليت تناط بها واملختصني لبحث املوضوعات 

 املراكلز التابعلة  أو  املعاهلد أو  كليلات لملن جملالس ا   ةإلغاء القرارات الصادرأو  يلعدتأو  إعادة .س 

 يمية اليت تعمل بها اجلامعة.ظالقرارات التنأو  اللوائحأو  قواننيلانت خمالفة لكإذا  للجامعة

 تماعية والثقافيلة والرياضلية والرعايلة الصلحية    جب االالوضع األسس العامة ملختلف أنشةة الة .ع 

  ب.العلى اقرتاح جملس  ؤون الة بناًء ام

 مناقشة وإقرار احلساب اخلتامي للجامعلة والكليلات واملعاهلد واملراكلز واملستشلفيات التابعلة       .  

 اإلداريللة واملاليللة اخلارجيللة ورفللع ذلللك إىل  دمللة مللن أجهللزة الرقابللة   قوالتقللارير الدوريللة امل ، اللا

  األعلى. اجمللس

 يسئل ر رى اليت يربمهاخالعلمي والفين بني اجلامعة واجلامعات األ تعاونلاإقرار اتفاقيات ( 1)  .ص 

 وج  تفويض خةي منه.نوابه مبأحد أو  اجلامعة

 تابعةال املراكزأو  هداملعاأو  لياتكاليت تربمها الوالفين  لميتعاون العليات اقتفاارار قإ( 2) 

 .بعد اعتمادها من قبل رئيس اجلامعة مية األخرىلات العئن اايما هريري عم لجامعةل

 ( توثيق عالقة اجلامعة مع مؤسسات القةاع اخلاص.3)

 أيأو  يتقلدم بهلا ثللث أعضلاء اجملللس     أو  النظر يف املوضوعات اليت حييلها عليه رئليس اجلامعلة   .ق 

 قانون.لا مألحكا ًاوفقس لموضوعات خيتص بها اجمل

 يسله إىل كلل  ئعوة مرفقله دلدول األعملال توجله ملن ر     بلد جملس اجلامعة اجتماعاتله العاديلة   يعقد  (00)مادة

 توجيله اللدعوة   علد وإذا رلرأت ب ، ملن موعلد االجتملاع    -على األقلل   -ثة أيام اللس قبل ثجملا أعضاء

 إىل تأجيللها أو  ألعملال ة تستدعي عرضها على اجمللس قرر اجمللس أضافتها إىل جلدول ا لعاج أمور

 تماع قادم.جا
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 التقريلر  -ة بصلفة خاصل   -ش ويقر جملس اجلامعة يف اجتماع الشلهر األول ملن العلام اجللامعي     ق. يناأ (01)مادة

املراكلز  يري وملد  على تقلارير عملداء الكليلات واملعاهلد     يس اجلامعة بناًءئمن قبل ر دالسنوي املع

 .نصرمملا اجلامعي ات الشهر األخري من العامالتابعة للجامعة اليت أقرتها جمالسها يف اجتماع

 كليلات الليت أقرتهلا   ل. يناقش ويقر جملس اجلامعلة يف اجتملاع  لهر ملايو بصلفة خاصلة مقرتحلات ا       ب

 بشأن: جمالسها

 التللالي علللى مسللتوى  امعييللات مللن أعضللاء هيئللة التللدريس ومسللاعديهم للعللام اجللل  كلاحتيللاج ال .1

 ى.لاجمللس األعريه إىل البل إبقوالكلية واجلامعة  القسم

 ب ال ين ميكن استيعابهم يف العام اجلامعي التلالي عللى أسلاس القلدرة االسلتيعابية     العدد الة .2

 مستوى القسم والكلية واجلامعة. على

إىل ب وقبللل الرفللع الةلللون اؤى مقللرتح جملللس  لللللع ًءينللاقش ويقللر يف نفللس االجتمللاع بنللا كملا 

 ى ما يلي:لاألع اجمللس

 .ب وتسجيلهم يف العام اجلامعي التاليالقرتحة لقبول الةواإلجراءات امل عدالقوا .1

يفيللة أدائهللا  كبيللة والشللةة الةنب لألالعلله الةلل فاملقرتحللة ملللا يد القواعللد واإلجللراءات   .2

 ًاورياضلي  ًاوثقافيل  ًاواجتماعيل  ًاب روحيل الخةلة رعايلة الةل   ذللك  مبلا يف  ، صلرفها  عايريوم

ب اليمنيني احملتاجني اللةللية املاملساعدات اوصر  اإلعانات  دوقواع و روط ًاوصحي

 ني.قواملعو

  اه إذا مل يتوافرف، د أعضائهعدلاملةلقة حبضور األريلبية  ًايكون اجتماع جملس اجلامعة صحيح (01)مادة

، اجمللللس ضللاءعن عيللع أنصللاب يف اليللوم األول يؤجللل االجتمللاع إىل يللوم العمللل التللالي مللع إعللال   لا

علن  علددهم   عضلاء احلاضلرين  لريط أن ال يقلل    د األعدب ًا  ويكون صحيحئاالجتماع عند دوينعق

األصلوات   تسلاوي وعنلد  بيلة األعضلاء احلاضلرين    لس و تصدر قرارات اجملللس بأري لجملثلث أعضاء ا

 يس اجمللس.ئاجلان  ال ي منه رجح ير

 عللى ، د االجتماع الواحد جمللس اجلامعة ألكثر من جلسلة إذا اسلتدعت احلاجلة ذللك    قجيوز أن يع (01)مادة

 أيام على األكثر.ثالثة  أن ال تزيد مدته عن

 علين امل منه وه واألدنىليس اجمللس ال ي يعئيس جملس اجلامعة قرارات جملس اجلامعة إىل رئيبلغ ر (01)مادة

 .ى األكثر من اختاذهالأيام عخالل ثالثة بها 

 األعضلاء  وأمسلاء ه انعقلاد وتلاري   فيه مكان  ُايقوم أمني سر اجمللس بكتابة حمضر االجتماع مبين. 1 (01)مادة

 والقلللرارات  صلللة ءراء األعضلللاء بشلللأنها  ل املةروحلللة للنقلللا  وخال ئبني واملسلللائالغلللا احلاضلللرين و

 يس اجمللس.ئيع رقتوصيات اليت مت اختاذها والتوقيع عليه إىل جان  تولوا

  لللس جمليس ائلل يللع عليهللا مللن ر   قالتو عللدت خاصللة ب تماعللات اجمللللس يف سللجال   اجحتفللحم حماضللر  . 2

 السر. وأمني
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 الفصل التاسع 

 األحكام املشرتكة للمجالس

( ملن هل ا البلاب اجتماعلًا     8–2يعقد كل جمللس ملن اجمللالس املنصلوص عليهلا يف الفصلول ملن )         (11)مادة

 ملا يلي: عاديًا كل  هر خالل العام اجلامعي وفقًا

 جملس القسم وجيتمع يف بداية األسبوع األول من كل  هر. .أ 

املركز التابع للجامعة وجيتمع يف بداية األسبوع الثاني من كل أو  املعهدأو  جملس الكلية .ب 

  هر.

واجملللس األكللادميي  ، وجمللس الدراسلات العليلا والبحلث العلملي     ، جمللس  لؤون الةلالب    .ج 

وجيتملع كلل ملنهم يف بدايلة األسلبوع      ، نشر والرتعةوجملس  ؤون املكتبات والتوثيق وال

 الثالث من كل  هر.

 جملس اجلامعة وجيتمع يف بداية األسبوع الرابع من كل  هر. .د 

املركلز التلابع للجامعلة يف اجتملاع الشلهر األخلري ملن العلام         أو  املعهدأو  أ. يناقش ويقر جملس الكلية (10)مادة

قرتهلا جمالسلها يف اجتماعاتهلا بلنفس الشلهر      مقرتحلات األقسلام الليت أ    –وبوجه خاص  –اجلامعي 

بشأن خةة الدراسة وتوزيع الدروس واحملاضلرات واملهلام عللى أعضلاء هيئلة التلدريس ومسلاعديهم        

 املركز للعام اجلامعي القادم.أو  املعهدأو  ويضع جداول الدراسة على مستوى الكلية، باألقسام

ع للجامعللة يف اجتمللاع الشللهر األخللري مللن العللام     املركللز التللاب أو  املعهللدأو  ب. ينللاقش جملللس الكليللة  

 اجلامعي التقرير السنوي املعد من قبل العميد وذلك قبل رفعه إىل رئيس اجلامعة.

تقلللر اجمللللالس اجلامعيلللة األخلللرى مشلللاريع املوازنلللات السلللنوية واحلسلللاب اخلتلللامي يف اجتماعلللات      (11)مادة

 على دعوة من رؤسائها. تعقد يف املواعيد املناسبة بناًء، استثنائية ختصص ا ا الغرض

 ( من ه ا الباب:8-2لكل جملس من اجملالس املنصوص عليها يف الفصول منه ) (11)مادة

ثلث عدد أعضلاء اجملللس   أو  أن يعقد اجتماعًا استثنائيًا بناًء على رل  مسب  من رئيس اجمللس -1

 على األقل.

سلتةالع  أن يدعو حلضور اجتماعاته ملن يلرى ضلرورة حضلوره ملن ذوي اخللربة واالختصلاص ال        -2

 مسالة معينة معروضة على اجمللس دون أن يكون له احلق يف التصويت.أو  رأيه يف موضوع

 


