
 

 

 

 القرار اجلمهوري
 م1995( لسنة 18بالقانون رقم )

 بشان اجلامعات اليمنية



 بشان اجلامعات اليمنية م1995( لسنة 18القرار اجلمهوري بالقانون رقم )

 

 -2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k 

 

 

 



 بشان اجلامعات اليمنية م1995( لسنة 18القرار اجلمهوري بالقانون رقم )

 

 -3- 

 

  م1995( لسنة 18القرار اجلمهوري بالقانون رقم )

 (*)بشان اجلامعات اليمنية 

 
 رئيس اجلمهورية:

 بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية  -

 وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء.  -

 وبعد موافقة جملس الوزراء.  -

 

 قـــــــــــــــرر

 الباب األول

 التسمية والتعاريف

 
 . )قانون اجلامعات اليمنية( سمى هذا القانوني ( 1مادة)

  تنشئها الدولة.أو  كل جامعة أنشأتهاتسري أحكام هذا القانون على   (**)(2مادة)

 لكل جامعة تسري عليها أحكام هذا القانون شخصية اعتباريه واستقالل مالي وإداري .   (3مادة )

                                                
 م.1995( لسنة 10مسية العدد )هذا القانون منشور يف اجلريدة الر (*)

 ،7،10،11،16،21،22،26،28،29،30،31،33،34،35،37،40،41،43،44،47،48،50،52،53،55، 5، 4، 2املوووووووووووووووووووووووواد ) -

 م.1997( لسنة 2/ج7م واملنشور يف العدد )1997( لسنة 30( معدلة مبوجب القانون رقم )58،60،64

 م.1999(لسنة  15م املنشور يف العدد )1999( لسنة 37رقم )( معدلة مبوجب القانون 7( من املادة )1الفقرة ) -

 م.2000( لسنة 33م وألغيت مبوجب القانون رقم )1997( لسنة 30( معدلة مبوجب القانون رقم )34، 30، 11، 10، 4املواد ) -

( 24شوور يف ملقوا العودد )   م واملن2000( لسنة 33( معدلة مبوجب القانون رقم )7،10،11،12،13،15،17،23،30،34،59، 4املواد ) -

 م.2000لسنة 

 م.1997( لسنة 30( مبوجب القانون رقم )36ألغيت املادة ) -

 م.1997( لسنة 30( مكرر( مبوجب القانون رقم )66أضيفت املادة ) -

( لسوونة 33( مضووافة مبوجووب القووانون رقووم ) 1مكوورر/ 48مكوورر،  48مكوورر،  23مكوورر،  17، 1مكوورر،/ 7مكوورر،  4املووواد ) -

 م.2000

 م.1996( لسنة 12م واملنشور يف العدد )1996( لسنة 12استعرض جملس النواب هذا القرار بالقانون ووافا عليه بالقرار رقم ) -
 م.1997( لسنة 30( بصيغتها املعدلة بالقانون رقم )2املادة ) (**)
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ت الواردة أدناه املعاني املبينة إزاء كل منهوا موا ت تودل    ألغراض هذا القانون تكون لأللفاظ والعبارا  (4مادة)

 القرينة على خالف ذلك :

 وتعديالتهقانون اجلامعات اليمنية  القانووووووووووووووووون :

 الوزير املختص بالتعليم العالي الوووووزيووووور:

 كل جامعة ختضع هلذا القانون  اجلامعووووووووووووووة :

 اجمللس األعلى للجامعات  ى :اجمللس األعلووووو

 جملس كل جامعة ختضع هلذا القانون  جملس اجلامعوووووة :

 رئيس كل جامعة ختضع هلذا القانون  رئيس اجلامعووووووة :

 ضع هلذا القانون. ختنواب رئيس كل جامعة  نواب رئيس اجلامعة :

 . ضع هلذا القانونختأمني عام كل جامعة  أمني عام اجلامعووووة :

 املكلس األكادميي يف اجلامعة. اجمللس األكادميي:

 جملس الدراسات العليا والبقث العلمي يف اجلامعة.  جملس الدراسات العليا والبقث العلموي :

 جملس شئون الطالب يف اجلامعة.  جملوووووس شوووووووؤون الطووووووالب :

جملووووووس شووووووؤون املكتبووووووات والتو يووووووا والنشوووووور  

 والرتمجة:

 شئون املكتبات والتو يا والنشر والرتمجة يف اجلامعة.  جملس

 كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع اجلامعة.  :املستشفىأو  املركزأو  املعهدأو  الكلية

 جملس كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع اجلامعة .  :شفىاملستأو  املركزأو  املعهدأو  جملس الكلية

 عميد كل كلية ومعهد يتبع اجلامعة.  املعهد :أو  عميد الكلية

 مدير كل مركز ومستشفى يتبع اجلامعة .  املستشفى :أو  مدير املركز

 تبع اجلامعة. ل قسم علمي يف كلية ومعهد ومركز يك القسوووووم العلموووووووووووي :

 . تبع اجلامعةل قسم علمي يف كلية ومعهد ومركز يجملس ك جملووووس القسوووووووووووم :

 تبع اجلامعة. ل قسم علمي يف كلية ومعهد ومركز يرئيس ك رئيوووس القسووووووووووووم :

 األساتذة و األساتذة املشاركون و األساتذة املساعدون.  أعضاء هيئة التدريس :

 املدرسون واملعيدون.  :أعضاء هيئة التدريس املساعدون

 تاذ املساعد و األستاذ املشارك و األستاذ األس اللقوووووب العلمووووووووووووووووووووي :
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يعني بقرار من رئيس اجلمهورية بناًء على عرض الوزير املختص بالتعليم العالي أمينًا عامًا  -1( *)مكرر (4مادة)

للمجلس األعلى للجامعات يكون بدرجة نائب رئيس جامعة ويقووم بأعموال أمانوة اجمللوس     

األمانة ويقوم بتوفري مجيع البيانات واإلحصائيات  ويشرف على األجهزة اليت تتكون منها

 وإعداد الدراسات اخلاصة باملوضوعات اليت ينظرها اجمللس.

موووا يعادهلوووا مووون أو  يشووورت  يف األموووني العوووام أن يكوووون حاصووواًل علوووى درجوووة الووودكتوراه  -2

وأن يكووون قوود شووغل درجووة أسووتاذ     ، الشووهادات الطبيووة التخصصووية العليووا املعوورتف بهووا    

على األقل وخربة مثان سنوات بعد الودكتوراه يف العمول األكوادميي واإلداري يف    مشارك 

 إحدى اجلامعات املعرتف بها ويكون تعيينه ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

تشكل جلان فنية ملعاونة أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بقرار من رئيس اجمللس بعود   -3

وتونظم أعموال ومهوام هوذه اللجوان الالئقوة الداخليوة للمجلوس الويت           أخذ رأي األموني العوام  

 يصدرها رئيس اجمللس.

 الباب الثاني

 أهداف اجلامعات

تهودف اجلامعوات اليمنيوة بشوكل عوام إئ تنشوئة موواطنني موؤمنني بواو منوتمني لووطنهم وأموتهم              (**)(5مادة)

، اث أمووتهم وحضوواراتها معتووزين بهمووا  مطلعووني علووى توور ، مووتقلني بامل وول العربيووة اإلسووالمية السووامية   

والورتاث احلضواري واإلنسواني    احلضوارة العربيوة اإلسوالمية    واإلفادة من الواعية  فادةستلالومتطلعني 

وتوجيههووا خلدموة اجملتمووع واملسواهمة يف تقوودم املعوارف والعلوووم    ، وإجوراء البقووث العلميووة وتشوجيعها   

افيووة مووع اجلامعووات واهليئوووات العلميووة داخوول الوووبالد      واآلداب والفنووون وتو يووا الووروابم العلميوووة وال ق   

 :وخارجها كما تعمل اجلامعات بوجه خاص على حتقيا األهداف التالية
إتاحة فرص الدراسة املتخصصة واملتعمقة للطالب يف ميادين املعرفة املختلفة تلبيوة ححتياجوات    -1

 :مايليلى البالد من التخصصات والفنيني واخلرباء مع احهتمووام والرتكيز ع

 رفع مستوى ونوعية اإلعداد والتأهيل.  -أ 

إئ تنميوووة مقومووات الشخصووية اإلسووالمية الصوووقيقة    اهلادفووة  تكوووين ال قافووة العامووة     -ب 

 والتكوين املعريف والعلمي القويم. 

ترسيخ الرؤية اإلسالمية الصقيقة النابعة من آفاق املعرفة اإلسالمية الشاملة وتصورها  -ج 

  للكون واإلنسان واحلياة.

 تكوين مهارات التفكري العلمي احبتكاري والناقد.  -د 

                                                
 .(4م، مادة )2000( لسنة 33( مكرر، بصياغتها املضافة بالقانون رقم )4املادة ) (*)
 م.1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )5املادة ) (**)
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اكتسوواب املعووارف واملهووارات العلميووة والتطبيقيووة الالزمووة وتسووخريها حلوول املشووكالت    -ه 

 بفعالية وكفاءة. 

 تدريس ومتكني الطالب من أساليب وطرق إجراء البقوث العلمية وتطبيقها وتقوميها.  -و 

لعمول بشوكل عوام موع الرتكيوز علوى تنميوة رو         تنمية املواهب واملهارات اإلجيابية حنو ا -ز 

 التعاون والعمل اجلماعي والقيادة الفعالة والشعور باملسئولية واحلتزام األخالقي. 

وكيفيوة  وتطوراتهوا املتسوارعة،   ، تنمية احجتاهات اإلجيابية حنو العلووم والتكنولوجيوا   -  

 مين. احستفادة من كل ذلك يف تطوير وحل قضايا البيئة واجملتمع الي

 تنمية احجتاه اإلجيابي للطالب ملفهوم التعلم الذاتي واملستمر مدى احلياة.  -  

العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعمويم اسوتعماهلا كلغوة علميوه وتعليميوة يف  تلو         -2

جماحت املعرفة والعلووم وذلوك باعتبارهوا الوعواء احلضواري للمعواني والقويم واألخوالق حلضوارة          

 م ورسالته. اإلسال

أو  تطوير املعرفة بإجراء البقوث العلمية يف  تل  جماحت املعرفة سواء على املسوتوى الفوردي   -3

 وتوجيهها خلدمة احتياجات اجملتمع وخطم التنمية. ، اجلماعي

 احهتمام بتنمية التقنية)التكنولوجيا( وتطويرها واحستفادة منها يف تطوير اجملتمع.  -4

الرتمجة والنشر يف  تل  جماحت املعرفة مع الرتكيوز بوجوه خواص    تشجيع حركة التألي  و -5

 على الرتاث اليمين. 

 اإلسهام يف رقي اآلداب والفنون وتقدم العلوم.  -6

إجياد املناخ األكادميي املساعد على حرية الفكر والتعبري والنشور مبوا ح يتعوارض موع عقيودة       -7

 األمة وقيمها السامية وم لها العليا. 

ابم بني اجلامعات واملؤسسات العامة واخلاصة يف البالد مبا يكفل التفاعل املتبادل تقوية الرو -8

والبناء للمعارف واخلربات واملوارد واملشاركة الويت تكفول اإلسوهام الفعوال يف إحوداث التنميوة       

 الشاملة يف البالد. 

وث والتطوووير تو يووا الووروابم العلميووة وال قافيووة مووع اجلامعووات واهليئووات العلميووة ومراكووز البقوو   -9

 العربية واألجنبية مبا يساعد على تطوير اجلامعات اليمنية وتعزيز مكانتها. 

تقوديم الدراسووات واحستشوارات الفنيووة واملتخصصوة ملختلوو  أجهوزة الدولووة ومؤسسواتها العامووة       -10

 واملختلطة. 

م املساهمة يف تطوير السياسوات وأسواليب العمول يف مؤسسوات وأجهوزة الدولوة والقطواعني العوا         -11

 واخلاص وتقديم النماذج والتجارب املبتكرة حلل املشاكل املختلفة. 

رفع كفاءة العاملني يف مؤسسوات وأجهوزة الدولوة والقطواعني العوام واخلواص وذلوك مون خوالل           -12

 املساهمة يف برامج اإلعداد والتأهيل أ ناء اخلدمة. 
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 الباب الثالث

 التكوينات واالختصاصات

 على عرض اجمللس األعلى.  ية بقرار مجهوري بعد موافقة جملس الوزراء بناءتنشا اجلامعة احلكوم (6مادة)
 من:)اجمللس األعلى للجامعات( ويتكون مقره )صنعاء( ويسمى ، يؤل  جملس للتعليم اجلامعي (*) (7مادة )

 رئيسًا      رئيس جملس الوزراء. -أ 

 عضوًا     الوزير املختص بالتعليم العالي. -ب 

 عضوًا    واإلصال  اإلداريوزير اخلدمة املدنية  -ج 

 عضوًا      وزير التخطيم والتنمية.  -د 

 عضوًا       وزير املالية.  -ه 

  عضوًا     وزير العمل والتدريب املهين. -و 

 أعضاء     رؤساء اجلامعات احلكومية.  -ز 

  ال ة من الشخصيات األكادميية ذات احهتمام  -  

 أعضاء     الرتبوي يعينهم رئيس اجلمهورية

 عضوًا      عات األهليةمم ل للجام -  

 -خيتص اجمللس األعلى للجامعات باملسائل اآلتية: (**)مكرر( 7مادة )

اقرتا  خطم التعليم اجلامعي ورفعها إئ اجمللس األعلى لتخطيم التعليم واإلشراف على  -أ 

 تنفيذها بعد إقرارها.

 وضع خطة القبول للجامعات. -ب 

 يتفا وحاجات البالد. تنسيا التعليم اجلامعي والعمل على توجيهه مبا -ج 

 التنسيا بني احتياجات اجلامعات من أعضاء هيئة التدريس وفا طلباتها. -د 

 التنسيا بني نظم اجلامعات املختلفة. -ه 

 .اقرتا  كادر أعضاء هيئة التدريس وأية تعديالت متعلقة بالكادر ورفعها إئ جملس الوزارة -و 

 اجلامعات.التنسيا بني الكليات واملعاهد واألقسام املتناظرة يف  -ز 

 وضع الضوابم العامة للكتب واملذكرات اجلامعية ووضع النظم اخلاصة بها. -  

 .اقرتا  السياسة العامة للجامعات وإقرار ميزانية اجلامعات احلكومية وحساباتها اخلتامية -  

                                                
 م.2000( لسنة 33رقم ) م، والقانون1997( لسنة 30املعدلة بالقانون رقم )( بصياغتها 7املادة ) (*)
 م.2000( لسنة 33مكرر( بصياغتها النهائية املعدلة بالقانون رقم ) 7املادة ) (**)
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 إقرار الالئقة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات واملعاهد. -ي 

 تعوديل أو  مستشوفيات جديودة يف اجلامعوة   أو  معاهود أو  أقسامو أ املوافقة على إنشاء كليات -ك 

 دمج القائم منها ورفعها إئ اجمللس األعلى لتخطيم التعليم حعتمادها.أو  إلغاءأو 

 حتديد الرسوم الدراسية على الطالب الوافدين من غري اليمنيني. -ل 

 حتديد ما يدفعه الطالب لألنشطة الطالبية. -م 

 وق  الدراسة يف اجلامعة. -ن 

الرتخووويص بإنشووواء اجلامعوووات احلكوميوووة وغوووري احلكوميوووة وإجوووازة مناهجهوووا واإلعووورتاف    -س 

وذلووك يف إطووار سياسووات ، بالشووهادات الوويت متنقهووا واإلشووراف العووام علووى التعلوويم اجلووامعي 

 ختطيم التعليم املقرة من اجمللس األعلى لتخطيم التعليم.

 أجهزة ملعاونته يف أداء مهامه.أو  تشكيل أية جمالس -ع 

 ع النظم اخلاصة بتقويم وتطوير التعليم اجلامعي.وض -ف 

 أية مسائل أخرى خيتص بها وفقًا للقانون. -ص 

 يعقد اجمللس  ال ة اجتماعات دورية يف السنة على األقل. -أ (*)(1مكرر/ 7مادة )

يتم النصاب حبضور أك ر من نص  أعضاء اجمللوس ويف حالوة تعوذر ذلوك      -ب

ن عقود احجتمواع يف اليووم الوذي يليوه      يف اليوم احملدد لعقد احجتماع يكو

وتتخوذ القورارات باألغلبيووة املطلقوة للقاضورين وإذا تسوواوت     ، باحلاضورين 

 األصوات يرجح اجلانب الذي صوت هلا الرئيس.

تتكون اجلامعة من عدد من الكليوات واملعاهود واملراكوز العلميوة التابعوة هلوا وتتكوون الكليوة مون            (8مادة)

 ة املتخصصة. عدد من األقسام العلمي

 إدارة اجلامعة : تتكون إدارة اجلامعة من :  (9مادة)

 جملس اجلامعة. 

 رئيس اجلامعة. 

 نواب رئيس اجلامعة. 

 أمني عام اجلامعة. 

                                                
 م.2000( لسنة 33بصياغتها النهائية املعدلة بالقانون رقم )( 1مكرر/ 7املادة ) (*)
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 امعـــة جملس اجل

 يتأل  من : يكون لكل جامعة جملس يسمى جملس اجلامعة و – 1 (*)(10مادة)

 رئيسًا. رئيووووووووووس اجلامعوووووووة -أ 

 أعضاء. نووووواب رئيووس اجلامعوووووة -ب 

 أعضاء. املراكزأو  املعاهدأو  عمداء الكليات -ج 

 ومقررًا.عضوًا  أمني عووووووام اجلامعوووووووة -د 

أسووووتاذ ، مي لووووون أعضوووواء هيئووووة التوووودريس أسووووتاذ    ال ووووة  -ه 

أستاذ مساعد وختتار كل فئة مون أعضواء هيئوة    ، مشارك

 اء.أعض التدريس من مي لها يف جملس اجلامعة

 ال ة من الشخصيات العاموة ذوي الورأي واخلوربة خيتوارهم      -و 

جملوووس اجلامعوووة يف أول اجتمووواع مووون كووول عوووام جوووامعي     

 أعضاء. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اجلامعة

 عضوًا. رئيس نقابة هيئة التدريس -ز 

 ح جيوز اجلمع بني عضوية أك ر من جملس جامعة.  -2

 ا يلي :خيتص جملس اجلامعة مب (**) (11مادة)

رسووم السياسووة العامووة للجامعووة مبووا تقووا رفووع مسووتوى التعلوويم والبقووث العلمووي والتأهيوول           -1

 والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة يف البالد. 

وضع األسس الرتبوية اليت جيوب أن تنظمهوا منواهج وأنشوطة اجلامعوة مبوا ينسوجم موع عقيودة           -2

 البلد وشريعته اإلسالمية.

امعة وصيانته واختاذ مجيع الوسائل املؤديوة إئ رفوع شوانها ومتكينهوا مون      دعم استقالل اجل -3

 أداء رسالتها وحتقيا أهدافها على الوجه األكمل. 

مناقشووة وإقوورار مشووروع امليزانيووة السوونوية للجامعووة الوويت أعوودت يف ضوووء مشوواريع ميزانيووات        -4

 واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ، الكليات واملعاهد واملراكز

تقووويم أعمووال اجلامعووة يف ضوووء سياسووتها العامووة مبووا يف ذلووك النظوور يف التقووارير السوونوية            -5

والدوريووة الوويت يقوودمها رئوويس اجلامعووة وعمووداء الكليووات واملراكووز إئ اجمللووس وتشووكيل     

 اللجان اخلاصة بتقويم  تل  أنشطة اجلامعة. 

                                                
 م.2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )10املادة )(*)
 م.2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )11املادة )(**)
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وحتديد حقوقهم ز التابعة هلا إقرار تعيني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة واملعاهد واملراك -6

بغوري راتوب ونقلوهم ومونقهم إجوازات التفور        أو  وانتودابهم وإعوارتهم براتوب   وواجباتهم وت بيتهم 

 . وفقًا لالئقة التنفيذية هلذا القانون العلمي وقبول استقاحتهم وإنهاء خدماتهم

ملعاهد واملراكز مناقشة وإقرار اخلطم والربامج الدراسية املرفوعة من جمالس الكليات وا -7

 استقداث أقسام علمية فيها. أو  التابعة هلا

 مناقشة وإقرار خطم تنمية اجلامعة مع ربطها خبطم التنمية يف الدولة.  -8

وذلووك يف ضوووء احتياجووات   حتديوود أعووداد الطووالب الووذين ميكوون قبوووهلم سوونويًا يف اجلامعووة    -9

حلوود األقصووى للقبووول يف كوول   وذلووك مبووا ح يتجوواوز ا  اجملتمووع والقوودرة احسووتيعابية للجامعووة  

ختصوص مون التخصصوات احملوددة مون قبول اجمللوس األعلوى للجامعوات وفقوًا خلطوم القبووول            

 . السنوية اليت يقرها اجمللس

 منح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات. -10

 قبووول التربعووات الوويت توورد إئ اجلامعووة عوون طريووا الوقوو  واهلبووات والوصووايا وغريهووا علووى أحا  -11

مووا يتنووافى مووع اآلداب واألخووالق   أو  والسياسووة العامووة للدولووة تكووون مشووروطة مبووا يتعووارض   

 . والقيم

  باني واملنشات اجلامعية وجتهيزها وصيانتها.إقرار اخلطم إلقامة امل -12

توووأمني احتياجوووات املكتبوووة العاموووة يف اجلامعوووة واملكتبوووات اخلاصوووة بالكليوووات واملعاهووود      -13

اجع والدوريات العلمية والتقنيات احلدي وة للمكتبوات مبوا يكفول     واملراكز من املصادر واملر

 توفري احتياجات الدراسة اجلامعية واحتياجات البقث العلمي.

مؤقتة مون بوني أعضوائه ومون غريهوم مون أعضواء هيئوة التودريس          أو  تشكيل جلان فنية دائمة -14

 . واملختصني لبقث املوضوعات اليت تنا  بها ودراستها وإبداء الرأي فيها

املراكووز أو  املعاهوودأو  إلغوواء القوورارات الصووادرة موون جمووالس الكليووات    أو  تعووديلأو  إعووادة -15

القورارات التنظيميوة الويت تعمول بهوا      أو  اللووائح أو  التابعة للجامعة إذا كانت  الفة للقووانني 

 اجلامعة. 

يووة وضووع األسووس العامووة ملختلوو  نشوواطات الطووالب احجتماعيووة وال قافيووة والرياضووية والرعا     -16

 الصقية هلم.

التابعة واملستشفيات مناقشة وإقرار احلساب اخلتامي للجامعة والكليات واملعاهد واملراكز  -17

ورفع ذلووك إئ هلووا والتقووارير الدوريووة املقدمووة موون أجهووزة الرقابووة اإلداريووة واملاليووة اخلارجيووة.     

  اجمللس األعلى.

معووات األخورى وأيووة اتفاقيوات بووني   إقورار اتفاقيوات التعوواون العلموي والفووين بوني اجلامعوة واجلا      -18

 الكليات واملعاهد واملراكز واهليئات العلمية األخرى . 
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أية أو  يتقدم بها  لث أعضاء اجمللسأو  النظر يف املوضوعات اليت تيلها عليه رئيس اجلامعة -19

 ألحكام هذا القانون.  موضوعات خيتص بها اجمللس وفقًا

ة قورار مون رئويس اجلمهوريوة بنواًء علوى عورض رئويس اجمللوس األعلوى           يصدر بتعيني رئويس اجلامعو   (*)(12) مادة

أو  ويشرت  أن يكون رئيس اجلامعة حاصاًل على درجوة الودكتوراه  ، للجامعات والوزير املختص

ودرجوة األسوتاذية موع عشور سونوات      ا من الشهادات الطبية املتخصصة العليا املعرتف بهوا  هلما يعاد

بعود الودكتوراه وملودة سوس سونوات      اري يف جامعوة معورتف بهوا    خربة يف العمل األكوادميي واإلد 

 قابلة للتجديد ملرة واحدة.

رئويس اجلامعوة هوو املسوئول عون تنفيوذ السياسوة العاموة للجامعوة وإدارة شوئونها العلميوة واإلداريوة              (**)(13) مادة

 واملالية وميارس على وجه اخلصوص الصالحيات واملسئوليات التالية:

  واللوائح والنظم اجلامعية املقرة. تنفيذ القوانني -أ 

مت يل اجلامعة أمام مجيع اجلهات واهليئات واألشخاص ذات العالقوة وتوقيوع العقوود نيابوة      -ب 

 عن اجلامعة مبا ح يتعدى أحكام هذا القانون. 

دعوة اجملالس واللجان املشكلة وفقًا ألحكام هذا القانون ولوه أن يعورض عليهوا موا يوراه      -ج 

 لداخلة يف اختصاصه. من املوضوعات ا

تقديم تقرير سنوي إئ جملس اجلامعة عن شؤون التعليم والبقوث العلميوة وسوائر نوواحي     -د 

 النشا  األخرى باجلامعة. 

بعضوها علوى أن يعورض القورار علوى جملوس اجلامعوة خوالل  ال وة          أو  الدراسوة كلوها  وق   -ه 

لدراسوة وجوب إبوال     فإذا أقور جملوس اجلامعوة قورار وقو  ا     ، هاختاذبعد أيام على األك ر 

 . اجمللس األعلى فورًا بهذا القرار

 أية صالحيات ومسئوليات أخرى نص عليها هذا القانون وحئقته التنفيذية.  -و 

تكون لرئيس اجلامعة صالحيات الوزير املنصوص عليها يف اللوائح والقوانني اخلاصة مبوظفي الدولة  (14) مادة

 ة التدريس. بالنسبة إئ املوظفني من غري أعضاء هيئ

                                                
 م.2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )12املادة ) (*)
 م.2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )13)املادة  (**)
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 نواب رئيس اجلامعة

خيتارهم اجمللس األعلوى للجامعوات مون    ، أك ر وح يزيدون عن  ال ةأو  نائبيكون لرئيس اجلامعة ( *)(15) مادة

ويشورت   ، بني مرشقني يعرضهم رئيس اجلامعة حبيث يكون عدد املرشقني ضع  عدد النوواب 

دات الطبيوة التخصصوية العليوا املعورتف بهوا      ما يعادهلا من الشوها أو  فيهم احلصول على الدكتوراه

أستاذ مشارك وخربة مثوان سونوات يف العمول األكوادميي واإلداري )يف جامعوة      أو  ودرجة األستاذية

 معرتف بها( ولفرتة سس سنوات قابلة للتجديد لفرتة واحدة.
 العلمية. اللقب سفره يقوم بأعماله أقدم النواب يف أو  يف حالة غياب رئيس اجلامعة (**)(16) مادة
  َا مساعدًا من ذوي الكفاءة اإلدارية واخلربة يف جمال األعمال اجلامعية.عام َايكون للجامعة أمين (***)(17) مادة

ويكوون هلوذه   ، تنشأ يف كل جامعة دائرة متخصصة لتقويم وتطوير األداء األكادميي يف اجلامعة (****)( مكرر17مادة )

ة يصدر بتعيينه قرار من رئيس اجلامعة بنواًء علوى ترشويح نائوب     الدائرة رئيس بدرجة عميد كلي

 رئيس اجلامعة للشئون األكادميية.

خيتار جملس اجلامعة أمني عام اجلامعة من بني  ال ة يسميهم رئيس اجلامعة ويصدر بتعيينه قورار مون    (18) مادة

 رئيس اجلامعة. 

وتوبني  ، ريوة واملاليوة حتوت إشوراف رئويس اجلامعوة ونوابوه       يتوئ أمني عام اجلامعة تصري  الشوئون اإلدا  (19) مادة

 الالئقة التنفيذية هلذا القانون املهام واحختصاصات التفصيلية حمني عام اجلامعة. 

 

 ـة إدارة الكليـ

 تتكون إدارة الكلية من :  (20) مادة

 جملس الكلية . 

 عميد الكليووة. 

 نواب العميود. 

                                                
 م.2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )15املادة ) (*)
 م.1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )16املادة ) (**)
 م.2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )17املادة ) (***)
 م.2000( لسنة 33مكرر( بصياغتها املضافة بالقانون رقم ) 17ة )املاد (****)
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 جملس الكلية

 يتأل  جملس الكلية من : -1 (*)(21) مادة

 رئيسًا. عميوووود الكليووووووة -أ 

 أعضاء. نواب عميد الكليةأو  نائب -ب 

 أعضاء. رؤساء األقسام األكادميية يف الكلية -ج 

مشوارك   وأسوتاذ  – ال ة أعضاء من هيئة التدريس أسوتاذ   -د 

يوتم انتخوابهم مون قبول هيئوة التودريس يف       وأسوتاذ مسواعد   

  ة فقم.وملرة واحدالكلية كل عامني 

جيوووز أن يضووم إئ عضوووية اجمللوووس  ال ووة أعضوواء علوووى       -ه 

األك ر مون خوارج اجلامعوة مون ذوي الورأي واخلوربة ممون        

هلووم صوولة بنشووا  الكليووة املعنيووة يووتم اختيووارهم موون قبوول    

  جملس الكلية.

يتووووئ أمانوووة سووور اجمللوووس مووون خيتووواره اجمللوووس مووون بوووني    -و 

  أعضائه

حضوووره اجتمووواع اجمللوووس دون أن يكوووون لووووه احلوووا يف   جيوووز للمجلوووس اسوووتدعاء مووون يووورى ضووورورة  -2

 .التصويت

 يتوئ جملس الكلية املسئوليات والصالحيات التالية : (**)(22) مادة

رسم السياسة العامة للكلية مبا يكفل رفوع مسوتوى التودريس والبقوث العلموي ومبوا ح يتنواق          .1

 مع سياسة اجلامعة. 

لربامج الدراسية اليت ترفعها جمالس األقسام واملوافقة واملناهج واوتطوير مشاريع اخلطم دراسة  .2

 عليها متهيدًا إلقرارها من جملس اجلامعة. 

التنسويا مووع جملووس الدراسووات العليووا والبقووث العلموي يف تعوويني املشوورفني علووى الرسووائل العلميووة     .3

 وتشكيل جلان املناقشة. 

 ات. التوصية مبنح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهاد .4

 مناقشة وإقرار ميزانية الكلية يف ضوء اقرتاحات جمالس األقسام.  .5

                                                
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )21املادة ) (*)
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )22املادة ) (**)
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حتديد أعداد الطالب الذين ميكون قبووهلم يف  تلو  األقسوام العلميوة يف ضووء القودرة احسوتيعابية          .6

 واقرتا  شرو  قبوهلم وفقًا للسياسة العامة للدولة واحتياج البلد من التخصصات.للكلية 

 دراسة يف الكلية والتنسيا بني أقسامها املختلفة.  اإلشراف على تنظيم ال .7

وتشوجيعه ومتويلوه بالتعوواون موع جملوس الدراسووات     ، اإلشوراف علوى تنظوويم البقوث العلموي يف الكليووة     .8

 العليا والبقث العلمي.  

التوصووية يف مجيووع األمووور املتعلقووة بأعضوواء هيئووة التوودريس يف الكليووة وغريهووم موون القووائمني بأعمووال    .9

وإيفواد ومونح اإلجوازات    ، بودون راتوب  أو  ونقول وإعوارة براتوب   ، من تعويني وت بيوت وترقيوة   التدريس فيها 

أحكوام القوانون   الدراسية مبا فيها إجازة التفور  العلموي وغوري ذلوك مون األموور اجلامعيوة اسوتنادًا إئ         

 .  واللوائح واألنظمة

 أنها إئ جملس اجلامعة.  دجمها والتوصية مبا يراه بشأو  دراسة اقرتا  إنشاء أقسام علمية جديدة .10

 اجلامعة. أو  دراسة ما تال إليه من موضوعات من عميد الكلية .11

اجمللس األعلى للجامعات عميد الكلية من بني  ال وة يرشوقهم رئويس اجلامعوة ويشورت       يعني رئيس  (*)(23) مادة

صصوية العليوا   ما يعادهلا من الشوهادات الطبيوة التخ  أو  يف العميد أن يكون حاصاًل على الدكتوراه

مشارك وخربة ست سنوات يف العمل األكادميي واإلداري ولفرتة أو أستاذ املعرتف بها ودرجة أستاذ 

 أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

على أن يرشح العميود ضوع  عودد    ، يعني رئيس اجلامعة نواب عميد الكلية بناًء على ترشيح العميد (**)مكرر(23مادة )

أو  س اجلامعة ويشرت  يف نائب العميد أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراهالنواب إئ رئي

أسووتاذ أو  مووا يعادهلووا موون الشووهادات الطبيووة التخصصووية العليووا املعوورتف بهووا ودرجووة األسووتاذية      

 مشارك وست سنوات خربة عمل يف اجملال األكادميي واإلداري. 

لكليوة العلميوة واإلداريوة واملاليوة وتنفيوذ القووانني واللووائح        عون إدارة شوئون ا   املسوئول عميد الكلية هو  (24) مادة

 وقرارات جملس الكلية وجملس اجلامعة. 

يقدم عميد الكلية يف نهاية كول عوام جوامعي تقريور إئ رئويس اجلامعوة عون شوئون التعلويم والبقووث             (25) مادة

 والشئون اإلدارية واملالية وسائر نواحي النشا  يف الكلية. 

وعنود وجوود أك ور مون نائوب      ، نواب عميد الكلية العميد يف إدارة شئون الكليوة أو  يساعد نائب (***)(26) مادة

 تل أقدمهم يف الدرجة العلمية حمل العميد عند غيابه. 

                                                
 .م2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )23املادة ) (*)
 .م2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )مكرر 23ادة )امل (**)
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )26املادة ) (***)
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 لعلميإدارة القسم ا

 تتكون إدارة القسم العلمي من : (27) مادة

 جملس القسم.  -1

 رئيس القسوم.  -2

 جملس القســــم 

 يتأل  جملس القسم من : (*)(28مادة )

 رئيسًا. رئيس القسم -أ 

 أعضاء. مجيع أعضاء هيئة التدريس  -ب 

 : مبا يليخيتص جملس القسم  -1(**)(29مادة )

اقرتا  خطم الدراسة يف القسم وكل موا مون شوانه النهووض باملسوتوى العلموي يف القسوم         -أ 

 والكلية. 

 القسم.  يدرسهاوضع املناهج الدراسية للمقررات اليت  -ب 

 يع وتنسيا أنشطة البقث العلمي يف القسم. تشج -ج 

إبداء الرأي يف الرتقيات والتعيني ألعضاء هيئة التودريس واملدرسوني املسواعدين واملعيودين      -د 

 مع مراعاة عدم اشرتاك عضو هيئة التدريس يف النظر يف الرتقية ملرتبة أعلى من مرتبته. 

 وضع جدول الدروس واحملاضرات املتعلقة بالقسم.  -ه 

 الرأي يف تعيني املشرفني على الرسائل العلمية وتشكيل جلان مناقشتها. إبداء  -و 

عووداد الوويت ميكوون قبوهلووا يف   اقوورتا  ميزانيووة القسووم وحتديوود شوورو  قبووول الطووالب واأل    -ز 

 القسم. 

تو يا الروابم بني القسم واجلهات واهليئات ذات العالقة خارج اجلامعة واملتعلقوة بأنشوطة    -  

 عمادة الكلية.  القسم ومهامه العلمية عرب

 رئيس القسم. أو  إبداء الرأي يف أية موضوعات يعرضها عميد الكلية -  

أيووة موضوووعات أخوورى توودخل ضوومن اختصوواص جملووس القسووم حبكووم القووانون واللوووائح      -ي 

 املنظمة لذلك. 

جمللس القسم أن يدعو إئ اجتماعاته من يقوم بتدريس املقررات الداخلية يف اختصاص القسوم   -2

 ء اجمللس. من غري أعضا

ويكوون تعيينوه بقورار مون رئويس      ، مالقسوم العلموي مون بوني أقودم  ال وة أسواتذة يف القسو        يعني رئيس  (***)(30)مادة

ويشورت  يف  ، اجلامعة  بناًء على ترشيح عميود الكليوة ملودة عوامني قابلوة للتجديود وملورة واحودة فقوم         

                                                
(*)

 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )28املادة ) 
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )29املادة )( **)
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ا من الشهادات الطبية التخصصية ما يعادهلأو  رئيس القسم أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه

العليا املعرتف بهوا ودرجوة أسوتاذ وح تقول خربتوه يف العمول األكوادميي واإلداري عون عشور سونوات إذا           

فوإذا خوال القسوم مونهم رأسوه أقودم       ، خال القسم من األساتذة رأس القسم أحد األساتذة املشواركني 

 . األساتذة املساعدين بنفس الشرو  السابقة.

رئيس القسم هو املسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة شئونه العلميوة واإلداريوة واملاليوة     -أ  (*)(31مادة)

وعوون انتظووام سووري احملاضوورات والتمووارين والوودروس العمليووة وغريهووا موون الواجبووات التدريسووية     

ا وتنفيذ قرارات جملس القسم وجملس الكلية وجملوس اجلامعوة يف احلودود الويت ينظمهوا هوذ      

 .القانون واللوائح والنظم املنفذة له

يف نهاية كل سنة جامعية عن شئون التعليم والبقووث   يقدم رئيس القسم إئ عميد الكلية تقريرًا-ب

 . بعد إقرارها من جملس القسم العلمية وسائر نواحي النشا  بالقسم

ية التابعة للكليات وشرو  تعويني  حتدد الالئقة التنفيذية اختصاصات جمالس األقسام غري األكادمي (32مادة )

 رؤسائها والعاملني فيها. 

 

 ملراكز العلمية التابعة للجامعةاملعاهد وا

الطريقوة الويت يتوأل  منهوا جملوس الكليوة       باملركوز العلموي التوابع للجامعوة     أو  يتوأل  جملوس املعهود     (**) (33مادة )

املنظموة لوذلك واملقورة مون جملوس       وفوا الالئقوة اخلاصوة   ، كون له ذات املسوؤوليات والصوالحيات  وي

 . جمللس األعلى للجامعاتاجلامعة وا

يتم تعيينه بقرار من رئيس اجلامعوة ملودة أربوع    مدير مستشفى أو  ولكل مركز، لكل معهد عميد (***) (34مادة )

سنوات قابلة للتجديد ملورة واحودة ويشورت  أن يكوون قود شوغل درجوة أسوتاذ مشوارك علوى األقول وأن            

املستشفى وأن يكون حاصاًل علوى  أو  املركزأو  ه العلمي مرتبطًا مبجال عمل املعهديكون ختصص

وخووربة سووت ، مووا يعادهلووا موون الشووهادات الطبيووة التخصصووية العليووا املعوورتف بهووا   أو  درجووة الوودكتوراه

  سنوات يف العمل األكادميي واإلداري.

املركوز وعون   أو  عون تنفيوذ السياسوة العاموة للمعهود     مدير املركوز هوو املسوؤول    أو  عميد املعهد -أ (****) (35مادة )

املركووز وجملووس  أو  إدارة شووئونه العلميووة واإلداريووة واملاليووة وتنفيووذ قوورارات جملووس املعهوود      

 انون واللوائح والنظم املنفذة له.اجلامعة يف احلدود اليت ينظمها هذا الق

                                                                                                                                                                    
 .م2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )30املادة )( ***)
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )31املادة )( *)
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )33املادة )( **)
 .م2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )34املادة )( ***)
 م.1997( لسنة 30بالقانون رقم )املعدلة ( بصياغتها 35املادة ) (****)
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ئ رئويس اجلامعوة عون شووئون    مودير املركووز تقريورًا يف نهايوة كول سوونة إ    أو  يقودم عميود املعهود    -ب

بعود  املركوز  أو  التعليم اجلامعي والبقووث العلميوة وسوائر نوواحي النشوا  العلموي يف املعهود       

 . املركزأو  إقراره من جملس املعهد

 

 أعضاء هيئة التدريس

 ملغاة (*) (36مادة )

واعيود الويت يضوعها جملوس     لميكون اإلعالن عن وظائ  أعضاء هيئوة التودريس يف اجلامعوة وفقوًا ل     (**) (37) مادة

 اجلامعة.

علوى موافقوة جملوس اجلامعوة بعود اخوذ رأي جملوس         : يعني رئويس اجلامعوة أعضواء هيئوة التودريس بنواء       (38) مادة

الكليوة وجملوس القسوم املخوتص ويكوون التعويني موون تواريخ موافقوة جملوس اجلامعوة علوى أن تعتموود            

  تاريخ استالمهم العمل يف القسم. من الدرجة املالية ملبعو ي اجلامعة العائدين اعتبارًا

 يشرت  فيمن يعني عضوًا يف هيئة التدريس ما يأتي: (39) مادة

اهليئات العلمية املعورتف  أو  ما يعادهلا من إحدى اجلامعاتأو  أن يكون حاصاًل على درجة الدكتوراه

ميوة معورتف   أن يكون قد حصل على شهادة ختصصية تعادل درجة الودكتوراه مون مؤسسوة عل   أو  بها

بهووا وذلووك مووع مراعوواة الشوورو  األخوورى الوويت يقررهووا القووانون وحئقتووه التنفيذيووة وأيووة أنظمووة صووادرة    

 مبقتضاه. 

ينهي خدمة عضو هيئة التودريس املعوني ألول مورة بعود صودور هوذا القوانون        أو  ي بت جملس اجلامعة (***) (40) مادة

بقووث العلمووي يف اجلامعووة وا بووت خالهلووا     سوونوات جامعيووة مووارس فيهووا التوودريس وال     ووالث إذا موورت 

عدم صالحيته لعضوية هيئة التدريس وذلك بناء على التقارير السنوية املقدمة من رئيس أو  صالحيته

وفقووًا ألسووس ومعووايري تنظمهووا حئقووة جملووس  القسووم وتوصووية جملووس القسووم وجملووس الكليووة املعووين   

لنسوبة ملون  بتوووا يف عضووية هيئوة التوودريس     اجلامعوة وحتسوب هوذه املوودة ألغوراض الرتقيوة والتقاعوود با     

 اإلجراءات والقواعد املنظمة لذلك. وحتدد الالئقة التنفيذية 

                                                
 .م واليت كانت تنص على اآلتي1997( لسنة 30)ملغاة بالقانون رقم ( 36املادة )( *)

 أعضاء هيئة التدريس باجلامعة هم: 

 األساتوووووذة .  -أ 

 األساتذة املشاركون.   -ب 

 األساتذة املساعدون.   -ج 
 .م1997( لسنة 30تها املعدلة بالقانون رقم )( بصياغ37املادة )( **)
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )40املادة )( ***)
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 إئ درجة أستاذ ما يلي :أو  يشرت  فيمن يرقى إئ درجة أستاذ مشارك (*) (41) مادة

ا أي جامعوة خاضوعة هلوذ   أن يكون قود تووافرت لديوه يف الدرجوة الويت يوتم ترقيتوه منهوا أقدميوة يف           -أ 

سووس سونوات وإذا احتسوبت لوه خدمووة أكادمييوة سوابقة يف جامعوة أخوورى       القوانون ح تقول عون    

  لرتقيته يف هذه احلالة أن يكون قود قضوى   رتأي جامعة خاضعة هلذا القانون فيشتعرتف بها 

 سنة على األقل يف الدرجة اليت عني بها يف أي من اجلامعات. 

يف تقوديم   أسهم قيمًا علميًا تم ترقيته منها إنتاجًاأن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة اليت سي -ب 

املعرفة وجيوز أن تتسب ضمن اإلنتاج املعتمد للرتقية ما يكون قد قام به علي حنو متميز من 

 مهنية. أو  أعمال فنية

كل ذلوك موع مراعواة الشورو  األخورى الويت تقررهوا الالئقوة التنفيذيوة هلوذا القوانون وأيوة أنظموة               -ج 

 . صادرة مبقتضاه

تتووئ جلوان علميوة فقوص اإلنتواج العلموي للمتقودمني لشوغل وظوائ  األسواتذة واألسواتذة املشواركني              (42) مادة

 وتدد نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس الشرو  املنظمة لذلك. 

 

 مساعدو أعضاء هيئة التدريس

يقوموون  يئوة تودريس مسواعدون    أعضواء ه يعوني يف الكليوات واملعاهود واملراكوز التابعوة للجامعوة        (**) (43) مادة

ومبا يعهد إليهم القسم ، بالدراسات والبقوث العلمية الالزمة للقصول على الدرجات العلمية العليا

املختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من األعمال حتوت إشوراف أعضواء هيئوة التودريس      

تص علووى أن خيضووعوا عنوود  بالقسووم وأيووة أعمووال أخوورى يكلفهووم بهووا العميوود وجملووس القسووم املخوو   

وح ي بوت أي مونهم يف   ، تعيينهم لشرو  اإلعالن وتدد نظام أعضاء هيئة التدريس شرو  تعيينهم

درجتووه إحا بعوود موورور عووامني دراسوويني ي بووت خالهلووا صووالحيته للعموول األكووادميي وحتوودد الالئقووة   

 التنفيذية القواعد املنظمة لكل ذلك. 

                                                
 .م1997( لسنة 30بالقانون رقم ) املعدلة( بصياغتها 41املادة )(*)
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )43املادة ) (**)
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 مساعديهم ب أعضاء هيئة التدريس وتأدي

تكوون مسواءلة مجيوع أعضواء هيئوة التودريس ومسواعديهم عون املخالفوات الويت تنسوب إلويهم أموام               (*) (44) مادة

 جملس تأديب يشكل على النقو التالي :

 رئيسًا. نائب رئيس اجلامعة للشئون األكادميية -أ 

خيتوارهم عميود   الشوريعة والقوانون    ال ة من أعضاء هيئة التدريس متخصصني يف  -ب 

 أعضاء. كلية مما لةعميد أو  احلقوقأو  ة الشريعة والقانونكلي

 عضوًا . أستاذ خيتاره املساءل -ج 

 عضوًا مم ل عن نقابة هيئة التدريس يف اجلامعة. -د 

 وجيوز أن تضر جملس التأديب مم ل عن أعضاء هيئة التدريس باجلامعة. 

ة إئ التققيا وإجراءات التققيا وضماناته وإجراءات تبني الالئقة التنفيذية األحكام املتعلقة باإلحال  (45) مادة

 والعقوبات التأديبية اليت جيوز توقيعها.املساءلة أمام جملس التأديب وضماناتها 

ختضع قرارات جملس التأديب بالفصل من اخلدمة للطعن فيها باإللغاء أمام الشعبة اإلدارية باحملكمة  (46) مادة

 يخ صدور القرار. العليا خالل ستني يومًا من تار

 يشكل جملس لشئون الطالب يتأل  من: (**) (47) مادة

 رئيسًا .    نائب رئيس اجلامعة لشئون الطالب -1

 أعضاء .    نواب عمداء الكليات لشئون الطالب -2

 مقررًا .    مدير عام القبول والتسجيل  -3

 شؤون الطالب احختصاصات التالية:يتوئ جملس  (***) (48) مادة

 .لسياسة العامة لشئون الطالباقرتا  ا .1

 والوحدات اإلدارية التابعة هلا.شئون الطالب بأعمال النظام اخلاص إعداد  .2

 اإلشراف الفين على الوحدات اإلدارية التابعة لشؤون الطالب. .3

اقورتا  الوونظم والقواعود الالزمووة إلجوراءات قبووول الطوالب وتسووجيلهم وحتويلوهم وتووأديبهم وقواعوود       .4

 التخرج والتقويم السنوي للجامعة.احمتقانات وشرو  

                                                
(*)

 .م1997( لسنة 30ا املعدلة بالقانون رقم )( بصياغته44املادة ) 
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )47املادة ) (**)
(***)

 م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )48املادة ) 
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 رعاية الطالب روحيًا واجتماعيًا و قافيًا ورياضيًا وصقيًا. .5

وضع النظم والقواعد الالزمة ملا يدفعه الطالب لألنشطة الطالبية املختلفة وحتديد كيفية أدائها  .6

 ومعايري وطرق صرفها.

 يمنيني احملتاجني واملعوقني.وضع شرو  وقواعد صرف اإلعانات واملساعدات املالية للطالب ال .7

 يشكل اجمللس األكادميي من: (*) (مكرر48) مادة

 رئيسًا.    للشؤون األكادمييةأ. نائب رئيس اجلامعة  

 ب. أستاذ من كل كلية من كليات اجلامعة خيتاره  

 أعضاء.   عميد الكلية من بني أقدم سسة أساتذة يف الكلية      

 عضوًا.     لتدريسج. رئيس نقابة أعضاء هيئة ا 

 مقررًا.  د. مدير عام الشئون األكادميية وشئون أعضاء هيئة التدريس 

 :خيتص اجمللس األكادميي بالنظر يف األمور التالية (**) (1/مكرر48) مادة

مراجعة وفقص و ائا املتقدمني لشغل وظائ  أعضاء هيئة التدريس وتقرير مودى صوقتها    -أ 

 رفعها إئ جملس اجلامعة.وكفايتها للتعيني يف اجلامعة و

تسووية أوضواع هيئوة التودريس وتقريور األموور املتعلقوة بوالتفر  العلموي والرتقيوات واإلعووارات            -ب 

 واإلجازات وغريها من املسائل املتعلقة باألداء األكادميي

البووت يف تعوويني أعضوواء هيئووة التوودريس املعاونووة وتسوووية أوضوواعهم واملسووائل املتعلقووة بووأداء        -ج 

 يا أحكام القانون يف حالة إخالهلم بواجباتهم الوظيفية.واجباتهم وتطب

النظر يف املسائل املتعلقة بتطوير املناهج اجلامعية ورفع كفاءة األداء األكوادميي ألعضواء    -د 

 وتوفري الدعم املادي لتققيا أهداف اجلامعة يف هذا اجلانب.، هيئة التدريس

 

 

 جملس الدراسات العليا والبحث العلمي

 يشكل جملس الدراسات العليا والبقث العلمي من : ( 49) مادة

 رئيسًا .    نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليوووووا والبقث والعلمي

 أعضاء .   نواب عمداء الكليات لشئون الدراسات العليا والبقث العلمي

 مقررًا .        مسجول الدراسات العليا

                                                
(*)

 .م2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )مكرر48املادة ) 
 .م2000( لسنة 33بصياغتها املعدلة بالقانون رقم ) (1مكرر/48املادة )(**)
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 مبا يلي:خيتص اجمللس  (*) (50) مادة

شوئون الدراسووات العلميوة والبقووث العلموي وتشووجيعه وتووفري الوودعم املوادي واملتطلبووات      تنظويم   -أ 

 .األخرى

اقرتا  السياسوة العاموة للدراسوات العليوا والبقوث العلموي يف اجملواحت املختلفوة وتودد نظوام            -ب 

 .الدراسات العليا والبقث العلمي قواعد قبول الطالب وتسجيلهم وحتويلهم وابتعا هم

اإلشراف واملناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصوروفات الدراسوة وشورو     اعتماد جلان  -ج 

موونح الوودرجات العلميووة وخطووم البقووث العلمووي وكوول مووا يتعلووا بالدراسووات العليووا والبقووث      

 العلمي مبا يف ذلك اإلشراف على الوحدات اإلدارية التابعة هلا. 

 

 جملس شئون املكتبات والتوثيق والنشر والرتمجة :

 يشكل جملس لشئون املكتبات اجلامعية والتو يا والنشر والرتمجة من : (51) مادة

 رئيسًا.         رئيس اجلامعوووووووووة -1

 أعضاء.        نواب رئيس اجلامعووة -2

 بالتناوب  أربعة من عمداء الكليات أعضاء خيتوارون سنويًا -3

 على أن يكون ا نان منهم من عمداء الكليات املعملية      

 أعضاء .    ا نان من عمداء الكليات اإلنسانية واحجتماعيوةو     

 عضوا.   عضو هيئة تدريس من املتخصصني يف جمال علم املكتبات -4

 .مقررًا   مدير عام املكتبات اجلامعية والتو يا والنشر والرتمجوووة -5

 مبا يلي:خيتص جملس شئون املكتبات والتو يا والنشر والرتمجة   (**) (52) مادة

السياسووة العامووة إلنشوواء املكتبووات وتقييمهووا وتزويوودها بالكتووب واملراجووع واملخطوطووات          وضووع -أ 

  .والدوريات العلمية ونظم املعلومات وسائر أساليب اخلدمة والتو يا املكتيب احلديث

 .اقرتا  نظام مطبعة اجلامعة -ب 

تو يوا والطباعوة   اإلشراف على الوحدات اإلداريوة وسوائر الشوئون املتعلقوة باملكتبوات اجلامعيوة وال       -ج 

 والرتمجة والنشر الذي تدده نظام خاص بذلك. 

                                                
(*)

 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )50املادة ) 
 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )52املادة ) (**)
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 الباب الرابع

 الشئـــون املاليـــة

يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها يعدها جملس اجلامعوة ويتووئ رئويس اجلامعوة عرضوها علوى        (*) (53) مادة

ج يف بواب اإليورادات   جهات احختصاص وفقًا ألحكام القانون وتدير كل جامعة أمواهلا بنفسها وتودر 

 العادية من ميزانيتها : 

احعتمووادات املخصصووة لكوول جامعووة موون ميزانيووة الدولووة وأيووة مبووالة أخوورى ختصصووها الدولووة      -1

 للجامعة. 

 اهلبات واإلعانات واملنح والوصايا.  -2

 غلة أمواهلا املنقولة وال ابتة .  -3

 . الوافدين من غري اليمنينيالرسوم اليت يؤديها الطالب  -4

جلامعوة مون إيورادات اخلودمات اجلامعيوة املتم لوة يف البقووث واحستشوارات والدراسوات          حصة ا -5

 العلمية والنشر والرتمجة اليت تقوم بها للغري وغري ذلك من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة. 

 .لصاحل اجلامعةبقانون الرسوم والضرائب املضافة اليت تفرضها الدولة  -6

 معة. أي موارد أخرى حتصل عليها اجلا -7

تتصورف اجلامعوة يف أمواهلوا وتوديرها بنفسوها وخيضوع هوذا التصورف يف أمووال اجلامعوة وإدارة هوذه             (54) مادة

األموال للنظام املالي الذي يقره جملوس اجلامعوة باحتفواق موع وزارة املاليوة وح يلغوي هوذا حوا اجلهوات          

أكوود موون صووقة اإلجووراءات  املختصووة يف الدولووة يف مراجعووة احلسووابات واملسووتندات بعوود الصوورف للت  

 وسالمة التصرف. 

 . مبا ح يتعارض مع القوانني النافذة للجامعة حا استرياد احتياجاتها من اخلارج (**) (55) مادة

 الباب اخلامس

 أحكام عامـه

ا يقورر  إذا استدعت طبيعة بعو  املقوررات تدريسوها بلغوة أخورى ويف حالوة مو        اللغة العربية هي لغة التعليم إحا (56) مادة

 . جملس اجلامعة يف أحوال خاصة مؤقتة إضافة استعمال لغة أخرى بناًء على اقرتا  جملس الكلية

علوى عورض    يكون لكل جامعة حئقة داخلية يعدها جملسها وتصدر بقرار من جملس الوزراء بنواء  -ا (57) مادة

يزة وذلك يف حدود هذا جملس اجلامعة وتتوئ هذه الالئقة بيان ما خيتص بشئونها الداخلية املتم

 القانون وحئقته التنفيذية. 

 مركز حئقة داخلية يصدرها رئيس اجلامعة بعد موافقة جملسها. أو  معهدأو  يكون لكل كلية -ب

                                                
(*)

 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )53املادة ) 
 .م1997( لسنة 30صياغتها املعدلة بالقانون رقم )( ب55املادة ) (**)
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يكوون ألعضواء هيئوة التودريس ومسواعديهم يف اجلامعوات اخلاضوعة ألحكوام هوذا القوانون نظوام             (*) (58) مادة

موونقهم البوودحت املناسووبة لطبيعووة األعمووال األكادمييووة الوويت     اة خوواص بالوظووائ  واألجووور مووع مراعوو  

يقومون بها كما جيب أن يشتمل ذلك النظام على األحكام املتصلة بالواجبات واحملظورات والتعيني 

والرتفيووع والنقوول والنوودب واإلعووارة والرعايووة والتعويضووات وانتهوواء اخلدمووة وغووري ذلووك موون األحكووام       

بذلك النظام قورار مون رئويس الووزراء بعود موافقوة جملوس الووزراء بنواء علوى           املتصلة بالوظيفة ويصدر 

 عرض اجمللس األعلى وجيوز أن تتضمن الالئقة التنفيذية هلذا القانون أحكام ذلك النظام. 

د يسواعد رئويس اجلامعوة ونوابوه واألموني العوام يف تنفيوذ السياسوة العاموة للجامعوة جهواز إداري وفوين يتقود              (**) (59) مادة

 .  حجمه وهيكله واختصاصاته وصالحياته وفقًا لكادر خاص بهم تنظمه الالئقة التنفيذية هلذا القانون

لوذلك تتمتوع مبواني اجلامعوات واملؤسسوات والوحودات التابعوة هلوا أيوًا           وحتقيقواً  حرمتوه للقورم اجلوامعي    (60) مادة

 امعي. كان موقعها باحلرمة ويصدر جملس اجلامعة النظام اخلاص باحلرس اجل

تتوئ كل جامعة داخل احلرم اخلاص بها القيام جبميع األعمال وتوفري الوسائل اليت يقتضيها حتقيوا  ( 61) مادة

 أهدافها املنصوص عليها يف هذا القانون مبا يف ذلك إقامة األبنية واإلنشاءات الويت حتتواج إليهوا وفقواً    

 مها وتوفري املرافا الضرورية هلا. ملخطم احلرم اجلامعي وتقديم اخلدمات العامة يف داخل حر

أو  كموا حتظور الدعايوة لصواحل    ، أي مرفا توابع هلوا  أو  تظر ممارسة أي نشا  حزبي داخل اجلامعة  (62) مادة

 أي مرفا تابع هلا. أو  تنظيم سياسي داخل اجلامعةأو  ضد أي حزب

للبقوووث والتعلوويم  اهوودًا ومراكووزًاللجامعووة أن تنشووإل باإلضووافة إئ الكليووات واألقسووام العلميووة مع ( 63) مااادة

أو  والتدريب واحستشارات واخلدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية يف حرم اجلامعوة 

علوى موافقوة جملوس     وينقل بقرار مون رئويس اجلامعوة بنواء     ىكل منها ويدمج بغريه ويلغ أخارجه وينش

 اجلامعة ويصدر جملس اجلامعة األنظمة اخلاصة بكل منها. 

األحكام التالية وملدة ح تزيد عن  الث سنوات است ناًء من األحكام املقررة يف هذا القانون تسري  (***) (64) مادة

 :من تاريخ إنشاء أي جامعة مستقد ة

 يشكل جملس اجلامعة من : -أ 

 رئيس ونواب يصدر بتعيينهم قرار من رئيس اجلمهورية بعد موافقة جملس الووزراء بنواء   -1

 س األعلى للجامعات. على ترشيح اجملل

 عمداء الكليات ويعينهم رئيس اجلامعة.  -2

 أمني اجلامعة ويعينه رئيس اجلامعة.  -3

علووى   ال ووة موون الشخصوويات العامووة ذوي الوورأي يعيوونهم اجمللووس األعلووى للجامعووات بنوواء   -4

 ترشيح رئيس اجلامعة. 

                                                
(*)

 .م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )58املادة ) 
 .م2000( لسنة 33( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )59املادة ) (**)
(***)

 م1997( لسنة 30( بصياغتها املعدلة بالقانون رقم )64املادة ) 
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 ورؤساء هلا. يتوئ رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس اجلامعة تشكيل جمالس مؤقتة للجامعة  -ب 

 على الوزراء ورؤساء اجلامعات كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون.  (65) مادة

 أحكام انتقالية

 تطبا األحكام احنتقالية التالية خالل األعوام اخلمسة اليت تلي تاريخ صدور هذا القانون : ( 66مادة )

ترقيووة األسوواتذة املسوواعدين  ختفوو  املوودد املنصوووص عليهووا يف أحكووام هووذا القووانون موون شوورو        -أ 

واألساتذة املشاركني سنة واحدة بالنسبة ألعضاء هيئوة التودريس مون اليمنويني يف وظوائ  أعضواء       

 هيئة التدريس باجلامعة. 

جيوز احكتفاء بنائب رئيس جامعة واحود للجامعوات املنشواة يف السونوات اخلموس األوئ مون تواريخ         -ب 

 إنشائها. 

الرتشيح من بني أساتذة وأساتذة أو  للرتشيح أن يكون التعينيأو  ينيحيث يشرت  هذا القانون للتع -ج 

مشاركني وح يوجد عدد كاف من األساتذة واألساتذة املشاركني فيكون التعيني والرتشيح من 

بني األساتذة واألساتذة املشاركني واألساتذة املساعدين إئ حني توفر العدد الكايف من األساتذة 

 . واألساتذة املشاركني

يصودر جملوس اجلامعوة حئقوة تونظم تكوينوات واختصاصوات ومهوام املستشوفى اجلوامعي وأجوور             (*) مكارر( 66مادة )

 وبدحت الكوادر العاملة فيه ويقرها اجمللس األعلى للجامعات.

ينظم بقرار مجهوري بعد موافقة جملس الوزراء بناء على عرض اجمللس األعلى كل ما ت ينظمه هذا   (67) مادة

 ألغراضه وتصدر بذات األداة الالئقة التنفيذية هلذا القانون.  لقانون من أحكام حتقيقًاا

م 1988( لسونة  32يلغى دومنا إخالل بأحكام إنشاء جامعيت صنعاء وعدن قانون جامعة صنعاء رقم) ( 68) مادة

م 1975( لسونة  23كموا يلغوى القوانون رقوم)    ، م بإنشاء جامعوة عودن  1975( لسنة 22والقانون رقم )

 بإنشاء اجمللس األعلى للتعليم العالي الصادر يف عدن. 

 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.   (69) مادة

 بصنعاء -صدر برئاسة اجلمهورية 
 اه1415/ذي احلجة/25 بتاريخ
 م1995و//ماي25واق  امل

 عبد العزيز عبد الغين 
 رئيس جملس الـوزراء

 فريق/ علي عبداهلل صاحلال 
 رئيس اجلمهوريـــــــــة

 

                                                
(*)

 .م1997( لسنة 30بصياغتها املعدلة بالقانون رقم ) (مكرر66املادة ) 


