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م. أصدر مجلس األساتذة الالئحة 5991(من قانون جامعة شندي لسنة 42عماًل بأحكام المادة )
  التالية:

الالئحة الئحة سلطات وصالحيات مجلس األساتذة لسنة تسمى  :اسم الالئحة وبدء العمل بها
 م ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها.5991

 تعريف:

من  (42مجلس األساتذة: يقصد به مجلس أساتذة جامعة شندي المنشأ بمقتضى أحكام المادة )
 م.5991قانون الجامعة لسنة 

 القسم الثاني

 سلطات وصالحيات المجلس:



من  42/42،41ألساتذة جميع السلطات و الصالحيات الواردة تحت المادة يمارس مجلس ا
قانون الجامعة ومع عدم اإلخالل بعمومية ما تقدم يمارس المجلس السلطات والصالحيات 

 التالية:

إعداد التوصيات المتعلقة بالسياسات والخطط الرامية إلى تطوير األداء العلمي  -4/5
األداء األكاديمي بالجامعة ورفعها إلى مجلس الجامعة  والتربوي، وتطوير طرق أساليب

 إلجازتها.

إعداد المقترحات الخاصة بإنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واألقسام  -4/4
 أو دمجها أو إلغائها وتحديد أماكنها ورفعها إلى مجلس الجامعة إلجازتها.

)كل الوحدات الموضحة بالفقرة  اسية التي تختص بتدريسهاإجازة المقررات الدر  -4/3
 ( أعاله.4)

اعتماد توصيات مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز حول اللوائح  – 4/2
 األكاديمية.

تقديم المقترحات المتعلقة بتحديد اعداد الطالب وتخصصاتهم الدراسية وتحديد  -4/1
وزارة التعليم العالي والبحث االمكانات الالزمة بذلك فى إطار السياسات التى تقررها 

 العلمي ورفعها لمجلس الجامعة إلقرارها.

التنظيم العام للبرامج الدراسية بالجامعة واالمتحانات التى تعقد وفقًا ألحكام اللوائح  -4/2
المنظمة لذلك وإقرار التوصيات المتعلقة بخطط تنفيذها والمرفوعة له من قبل مجالس 

 الكليات.

حنين فى ضوء الترشيحات المرفوعة من قبل مجالس الكليات والمدارس تعيين الممت -4/7
 والمعاهد والمراكز.



منح اإلجازات العلمية لألشخاص الذين أتموا بنجاح الدراسات المعتمدة فى اللوائح  -4/8
 فى ضوء توصيات مجالس الكليات والمعاهد والمراكز.

الكليات والمعاهد والمراكز وفقًا منح الجوائز للمتفوقين على ضوء توصيات مجالس  -4/9
 ألحكام اللوائح.

النظر فى جميع المسائل العلمية المتعلقة بالدراسات العليا التى تصله من مجالس  -4/51
 الكليات والمدارس والمعاهد.

إحالة مايراه مناسبًا من المسائل المتعلقة بالمهام العلمية الى مجالس الكليات أو  -4/55
 والمراكز إلجراء الدراسات أو الحصول على أى معلومات بشأنها. المدارس والمعاهد

إجازة برامج الدراسات اإلضافية بالتنسيق مع إدارات الكليات والمدارس والمعاهد  -4/54
 والمراكز.

 تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها.-4/53

 منح لقب أستاذ امتياز. -4/52

والجوائز العلمية لألشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وفقاً منح الدرجات الفخرية  -4/51
 ألحكام اللوائح.

اتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناًء على توصيات اللجان التى يشكلها ضد  -4/52
من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الطالب 

 أو فخرية.بالجامعة أو من منحهم إجازات علمية 



حرمان أى شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوي على االنحراف الخلقي أو فى  -4/57
اضحًا أو مخاًل بالمشرف من أي إجازة علمية يكون قد منحها هو له سلك سلوكًا فرأيه قد 

 وحرمانه كذلك من جميع الميزات، التي يتمتع بها بمقتضى هذه اإلجازة.

مناسبًا من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض ألي منها أيا إنشاء وتكوين ما يراه - 4/58
 من السلطات التي يكون من حقه ممارستها باستثناء سلطة منح اإلجازات العلمية.

 القسم الثالث

 ممارسة المجلس لسلطاته وصالحياته:

يمارس المجلس سلطاته وصالحياته الواردة تحت بنود هذه الالئحة بأي أو كل الوسائل 
 اآلتية:

 بكامل عضويته .5
 بأغلبية عضويته التي تشكل النصاب القانوني  .4
 ثلثي األعضاء الحاضرين  .3
 بتفويض أي من تلك الصالحيات الرئيسة .2
 بتفويض أي من تلك الصالحيات ألمين الشئون العلمية  .1
بتفويض أي من الصالحيات ألي مجلس أو لجنة من اللجان المنصوص عليها تحت  .2

 ( من هذه الالئحة59) البند

 القسم الرابع

 اللجان المستديمة لمجلس األساتذة:



في سبيل ممارسته للسلطات والصالحيات الواردة تحت هذه الالئحة ،يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل 
عدد من اللجان الدائمة للبث في المسائل األكاديمي الرئيسية ذات الصلة المباشرة باألداء 

 التالي:األكاديمي ذو الّصفة المتكررة على النحو 

 ون األكاديمية:اللجنة االستشارية للشؤ : 2/5

 مدير الجامعة .5
 نائب مدير الجامعة  .4
 وكيل الجامعة  .3
 عمداء الكليات .2

 /أ: وظائف ومهام لجنة البحث العلمي:2/4 

صياغة اللوائح المنظمة إلجراءات تقديم وإجازة طلبات تسهيالت البحث العلمي  (5
 الواقعة تحت اختصاصها.

تقارير أداء منتظمة من األشخاص الذين منحوا تسهيالت البحث الحصول على  (4
 العلمي.

نمية وتطوير ويًا من قبل مجلس الجامعة لتنإدارة وتخصيص األموال المعتمدة لها س (3
ون العلمية في التصرف في بعض البحث العلمي على أنه جوز للجنة تفويض أمين الشؤ 

 وياً.نالحاالت الفردية في حدود مبلغ يحدد س
دارة وتخصيص األموال التي تصلها في شكل هبات أو تبرعات وهدايا بغرض تنمية إ (2

 ن وجدت.إالنوع  اوتطوير البحث العلمي وذلك في إطار شروط المنحة من هذ
تقديم النصح والمشورة لمجلس الجامعة عن طريق اللجنة التنفيذية والمالية حول كل  (1

 .ت الكلياتنيايزامدرجة بمله لتمويل مشروعات البحث الالطلبات المقدمة 



فحص الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لمنحهم إجازات سبتيه ألغراض  (2
 البحث أو لحضور المؤتمرات والمصادقة على ذلك نيابة عن مجلس األساتذة.

 القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس األساتذة. (7
 تقديم تقرير سنوي بأعمالها لمجلس األساتذة.  (8

 جنة القبول:ل 2/3

 وتتكون من:

 مدير الجامعة . .أ
 نائب مدير الجامعة. .ب
 عمداء الكليات أو ممثلو الكليات من أعضاء المجلس. .ت
 ون الطالب.شؤ عميد  .ث
 أمين الشؤون العلمية. .ج

 مهام واختصاصات لجنة القبول: / أ2/3

ضوء مناقشة وإجازة القبول المخطط على مستوى الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز في 
 التخصصات الدراسية واإلمكانات المتاحة قبل رفعها إلى لجنة القبول المركزي.

 

   


