
 جمالس الكليات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة شندي

 (6النظام األساسي رقم )

 النظام األساسي لمجالس الكليات

مجلس  الجامعة النظام األساسي  يصدرم 1991(  من قانون جامعة شندي لسنة 1-72عمال بأحكام المادة) 
 اآلتي نصه: 

 اسم النظام وبدء العمل به: -1
)النظام األساسي لمجالس الكليات( ويعمل به من تاريخ توقيع رئيس مجلس يسمى هذا النظام األساسي 

 الجامعة عليه.
 تفاسير: -7

 في هذا النظام األساسي كلمة )عضو خارجي( يقصد به عضو مجلس الكلية من خارج هيئة التدريس بالجامعة.

 إنشاء: -3

 األساسي. ينشأ لكل كلية من كليات الجامعة مجلس وفق ما هو مبين في هذا النظام

 كلية الطب والعلوم الصحية: 3-1

 تكوين المجلس:
 عميد الكلية    رئيسا   .أ

 رئيس الجامعة     ) رئيس مجلس األساتذة( .ب
 .نائب عميد الكلية .ج
 .مساعدو العميد .د
 رؤساء األقسام بالكلية. .ه



 رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب. .و
 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب. .ز

 الشريعة والدراسات الدينية بكلية الشريعة والقانون. رئيس قسم .ح
 أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة األستاذية بالكلية. .ط
 ممثل المجلس الطبي السوداني. .ي
 مدير الخدمات الصحية بالوالية. .ك
 رئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية. .ل
 مدير مستشفى شندي التعليمي. .م
 ممثل المجتمع. .ن

 القانون:  عة والشري كلية 3-7

 )رئيسا ( عميد الكلية .أ
 رئيس الجامعة     )رئيس مجلس األساتذة( .ب
 .نائب عميد الكلية .ج
 رؤساء األقسام بالكلية. .د
 رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب. .ه
 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب. .و
 أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة األستاذية بالكلية. .ز

 القضائية بمحافظة المتمة.رئيس الهيئة  .ح
 .النائب العامممثل  .ط
 .المحامينممثل  .ي
 ممثل المجتمع. .ك

 كلية التربية:: 3-3

 عميد الكلية   )رئيسا ( .أ



 رئيس الجامعة     )رئيس مجلس األساتذة( .ب
  .عميدالنائب  .ج
 رؤساء األقسام بالكلية. .د
 رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب. .ه
 بكلية اآلداب.رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  .و
 رئيس قسم الشريعة والدراسات الدينية بكلية الشريعة والقانون. .ز

 أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة األستاذية بالكلية. .ح
 مدير تعليم مرحلة األساس بمدينة شندي. .ط
 ممثل المجتمع. .ي
 عميد كلية اآلداب. .ك

 عميد كلية العلوم والتقنية..م       

 الجغرافيا بكلية اآلداب.رئيس قسم ن.       

 رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب. .س
 ة.نيقسم الفيزياء بكلية العلوم والتقرئيس  .ع
 ة.نيم علم الحياة بكلية العلوم والتقرئيس قس .ف

 ة.ينقسم الكيمياء بكلية العلوم والتقرئيس ص . 

 كلية اآلداب: 3-4

 عميد الكلية   )رئيسا ( .أ
 األساتذة(رئيس الجامعة     )رئيس مجلس  .ب
 عميد.النائب  .ج
 رؤساء األقسام بالكلية. .د
 رئيس قسم الشريعة الدراسات الدينية بكلية الشريعة والقانون. .ه
 أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة األستاذية بالكلية. .و



 ممثل المجتمع. .ز
 عميد كلية التربية إلعداد معلمي مرحلة األساس. .ح
 رئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية. .ط
 مثل للهيئة القومية للمتاحف واآلثار.م .ي
 ممثل لوزارة السياحة والبيئة. .ك

 كلية تنمية المجتمع: 3-1

 عميد الكلية   )رئيسا ( .أ
 رئيس الجامعة     )رئيس مجلس األساتذة( .ب
 عميد.النائب  .ج
 رؤساء األقسام بالكلية. .د
 رئيس قسم الشريعة الدراسات الدينية بكلية الشريعة والقانون. .ه
 اللغة العربية بكلية اآلداب.رئيس قسم  .و
 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب. .ز

 أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة األستاذية بالكلية. .ح
 مدير مصرف االدخار بشندي. .ط
 ممثل المجتمع.   .ي
 عميد كلية االقتصاد والتجارة وإدارة األعمال. .ك
 رئيس قسم طب المجتمع بكلية الطب والعلوم الصحية. .ل

 كلية االقتصاد والتجارة وإدارة اإلعمال: 3-6

 عميد الكلية    )رئيسا ( .أ
 رئيس الجامعة     ) رئيس مجلس األساتذة( .ب
 نائب العميد. .ج
 رؤساء األقسام بالكلية. .د



 رئيس قسم الشريعة والدراسات الدينية بكلية الشريعة والقانون. .ه
 رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب. .و
 زية بكلية اآلداب.رئيس قسم اللغة اإلنجلي .ز

 أعضاء هيئة التدريس من هم في درجة األستاذية بالكلية. .ح
 ممثل المصارف بمحافظة شندي. .ط
 ممثل المجتمع. .ي

 كلية العلوم والتقانة: 3-2

 عميد الكلية   )رئيسا ( .أ
 رئيس الجامعة     )رئيس مجلس األساتذة( .ب
 نائب العميد. .ج
 رؤساء األقسام. .د
 درجة األستاذية.أعضاء هيئة التدريس من هم في  .ه
 عميد كلية التربية. .و
 عميد كلية الطب والعلوم الصحية. .ز

 رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب. .ح
 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب. .ط
 الدراسات الدينية بكلية الشريعة والقانون.والقانون و  رئيس قسم الشريعة .ي
 ممثل المجتمع. .ك
 التربية.رئيس قسم العلوم التربوية بكلية  .ل

 االختصاصات: -4

 يكون لمجلس الكلية االختصاصات اآلتية: -1
إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة واالمتحانات وتنسيق ذلك بين األقسام المختلفة  .أ

 ورفع التوصيات لمجلس األساتذة.



 إجازة نتائج امتحانات الكلية من غير الفصول النهائية. .ب
لمجلس األساتذة حول األمور المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على اإلجازات تقديم التوصيات  .ج

 العلمية.
 رفع التوصيات لمجلس األساتذة لمنح اإلجازات العلمية )غير الفخرية( وكذلك منح الجوائز. .د
 ترشيح األشخاص لمجلس األساتذة لتعيينهم ممتحنين. .ه
 تشجيع البحث العلمي وترقيته. .و
لق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس األساتذة أو مجلس الدراسات العليا النظر في أي أمر يتع .ز

 ورفع تقرير بشأنه.
 رفع جميع المسائل العلمية التي تعلق بالدراسات العليا لمجلس األساتذة. .ح

 يكون مسجل الكلية المعنية مقررا  للمجلس.  -7
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