
 بالجامعة العليا اإلداريةمهام وواجبات القيادات 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شنديجامعة 

 (1رقم ) األساسيالنظام 

 األساسيالنظام  شنديمجلس جامعة  أصدر شندي)ع( من قانون جامعة  ( فقرة9بأحكام المادة ) عملا 
 :نصه اآلتي

 :ه/ اسم النظام وتاريخ سريان1

 عتباراا اويسرى  .بالجامعة العليا اإلداريةلمهام وواجبات القيادات  األساسيالنظام  :يساسيسمى هذا النظام األ
 .همن توقيع رئيس مجلس الجامعة علي

 تفاسير: /2

  .م1991لعام  شنديالنظم األساسية بحيث ال يتعارض مع قانون جامعة  هذهتفسير  .أ

 .م1991لعام شنديقانون جامعة  (قانون)تعنى كلمة  األساسيةالنظم  هذه في .ب

 فالقانون ما لم يقتض السياق خل فية نيالمب المعانيالنظم األساسية ذات  في/ تكون للكلمات الواردة 3
  .ذلك

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شنديجامعة 

 (2رقم ) األساسيالنظام 

 :مدير الجامعة

  .رئيس الجمهورية هيعين يكون للجامعة  مدير .1

 للجامعة. األساسيةتقررها النظم  التي واألوضاعسنوات وفقا للشروط ه ألربع مدير الجامعة  منصبل غشي .2



 يكون:و  أهدافهاالجامعة لتحقيق  بإدارةيقوم المدير  .3

 األساتذة.رئيسا لمجلس  .أ

بمستوى عال من الكفاءة عن االحتفاظ للجامعة  هالمجلس عن طريق رئيس أمامعام  بوجهمسئوال  .ب
 الصحيح. الوجهواللوائح على  األساسيةوعن مراعاة تنفيذ للنظم  اإلداري والتنظيم

  فيمؤقتة  أساسيةنظما  رهذا الخصوص أن يصد في لهالجامعة و يكون  فيمسئوال عن النظام  .ج
أول جلسة  فيعلى أن تعرض على المجلس  إصدارهاغياب المجلس وتكون تلك النظم نافذة من تاريخ 

 .يجزها المجلس سقطت بغير اثر رجعىلم  فإذا إلجازاتها،بعد ذلك التاريخ  له

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شنديجامعة 

 (3رقم ) األساسيالنظام 

 العليا اإلداريةالوظائف  شاغليأعباء ومهام 

 اآلتي األساسيالنظام  شنديأصدر مجلس جامعة  شنديع من قانون جامعة -9بأحكام المادة  عملا 
 -:نصه

 :هتاريخ سرياناسم النظام و 

العليا " ويبدأ العمل  اإلداريةالوظائف  شاغلي( حول أعباء ومهام 3رقم ) األساسي/ يسمى هذا النظام "النظام 1
 .هريخ توقيع رئيس مجلس الجامعة عليمن تا به

 :إلغاء

  .للجامعة العليا اإلداريةالوظائف  شاغليقرار سابق أو الئحة تحدد أعباء ومهام  أي األساسي/ يلغى هذا النظام 2

 :األساسيالنظام  اهذسيادة أحكام 

يزيل  الذيالمدى  إلىأحكام هذا النظام آخر تسود  أساسينظام  وأيوجد تعارض بين أحكام هذا النظام  إذا/ 3
  .ذلك التعارض



 :مدير الجامعة

( واللوائح للمدير 2رقم ) األساسيمن القانون و النظام  11لمادة ا فيو مهامه المحددة  أعبائه إلى إضافة /4
 أن:

 .ورفع كفاءتها وأن يشرف على تنفيذ خطط التنمية فيهاتطويرها يقوم بترقية الجامعة و  .أ

وترقيات أعضاء هيئة  تتعيينالجنة ، مجلس العمداء، الدائمة ولجانهيرأس مجلس األساتذة  .ب
  .لجان أخرى أيلجنة االستثمار و ، التدريس

والمؤسسات  واالتحاداتوالعالمية  واإلقليميةحادات وروابط الجامعات المحلية ات فييمثل الجامعة  .ج
  .ذات الصلة

 :نائب المدير

ويكون نائب المدير لنظم و اللوائح ا فيو من القانون  2-11المادة  فيالمحددة  مهامهو  أعبائه إلى إضافة/ 1
 -لدى المدير عن: مسئوالا 

 .العام والنشاطات العلمية للجامعة اإلداريترقية وتطوير األداء  .أ

لتأدية ذلك  ويمكنهاألخرى  مراكز البحث والوحدات العلميةو تنسيق أعمال النشاطات العلمية للكليات  .ب
 .كل مجالس الكليات ومجالس الوحدات العلميةالغرض حضور اجتماعات  

العلمية ولجنة مكتبة ئون التدريس ولجان شئون األفراد ولجنة الشيرأس لجنة تجديد عقودات هيئة  .ج
  .القانون والنظم األساسيةلجان أخرى يحددها  وأيللنشر  شنديالجامعة ومجلس دار جامعة 

 .مدير الجامعة لهمهام وأعباء أو واجبات يحددها  بأيالقيام  .د

 الوكيل:

 -عن: المديرلدى  مسئوالا  الوكيل  القانون يكونمن 11 المادة  فيالمحددة  أعبائه إلى إضافة /6

 .الجامعة في واإلداريةالمالية  األقسامالصحيح لكل  اإلدارياألداء  .أ

 .داريةاإلالوحدات األخرى فيما يتعلق باألمور المالية و الجامعة والكليات و  هق بين رئاسالتنسي .ب



 .مالية يمكن أن تنشأ من حين آلخر أو إداريةلجنة  وأي تئاترأس لجنة المنش .ج

 المستندات حسب توجيهات المجلس.على الوثائق و  بهالختم حفظ الختم العام للجامعة و  .د

  .المدير من وقت آلخر لهممتلكات أخرى يحددها  وأيئقها حفظ تقارير وسجلت الجامعة ووثا ـ.ه

  .خطط التنمية ومراجعتها دوريا وخطط االستثمار وتقديم التقارير الخاصة بها إعداد فيمساعدة المدير  .و

 .المدير لهيحددها  أنيمكن  أخرىواجبات  أيتنفيذ و  إليهيحال  أمر أي فيمساعدة المدير ونائبة  .ز

 :أمين الشئون العلمية

 :من القانون 21المادة  فيالمنصوص عليها  أعبائه إلى إضافة /1

دير نائب مدير الجامعة ويكون مسئوال لدية وعن طريقة لدى م إشرافيعمل أمين الشئون العلمية تحت  .1
 العامة للشئون العلمية بالجامعة. لإلدارةالجامعة عن األداء الصحيح 

 -:علمية المهام و الواجبات التاليةتكون ألمين الشئون ال.2

 .القائمة لجانهكل وتوصيات مجلس األساتذة و تنفيذ عمل األمانة ومتابعة تطبيق قرارات  .أ

الواردة عنهم التقنيين ومتابعة التقارير هيئة التدريس و  ومساعديبرامج التدريب لهيئة التدريس  إدارة .ب
 .واتخاذ الخطوات اللزمة حيال ذلك

 .الثقافيشراف على تنفيذ برامج التبادل اإل .ج

 .الطلب بالجامعةالقيام بكل التحضيرات الضرورية لقبول  .د

 .وفق لوائح الجامعة أجريت أنهاالتأكد من اف على كل االمتحانات بالجامعة و شر اإل .ه

  .الجامعة باسمتحرير شهادات التخرج و الشهادات األخرى  .و

 .المتعلقة بالشئون العلمية اإلحصائيةكل المعلومات   إعداد .ز

التعاون مع كلية الشريعة والقانون ومقرر معة و اتحرير كل المطبوعات الرسمية للج شراف علىاإل .ح
    :هذا الخصوص في هدليل الجامعة سنويا و لالمجلس على نشر 



 صراحة. ألغيت التيحذف كل النظم األساسية واللوائح  .1ح

ويشمل ذلك تعديلت الجداول  هعلي أجرىتعديل قد يكون  أيأو  أساسينظام  أيتضمين  .2ح
 .والملحق المرفقة

ناجمة عن تعديل يطرأ على كانت تلك التعديلت ضرورية و   إذانظام  أيتعديل على  أي إجراء .3ح
 .شنديقانون جامعة 

  .منظ يألنظام أو الدمج  يأل اإللغاءحالة  في األساسيةترقيم النظم  إعادة .4ح

  .نظم حيثما كان ذلك ضروريا أونظام  أيترقيم نصوص  إعادة .1ح

  .نظام يالنحوية والمطبعية ألتصحيح األخطاء  .6ح

 .نظام متى كان ذلك ضروريا أليمراجع  أيتصحيح  .1ح

  .نظام صدر بالعربية أو االنجليزية يالعربية واالنجليزية أل إلىترجمات من و  إعداد .1ح

  .األسلوب المناسبينبالشكل و  األساسيةالنظم  إلخراجالضرورية  اإلجراءاتيتخذ كل  أن .9ح

  ه.نائب أو المدير هقد يوكلها ل أخرى أعباء بأيالقيام  ط.

  تعينه. إعادةسنوات ويجوز  أربع/ يشغل أمين الشئون  العلمية منصبة لمدة 3  

 :عميد شئون الطلب

مدير الجامعة يكون  أماممن القانون ودون المساس بمسئولية العميد 19المادة  فيالمذكورة  مهامه إلى إضافة .1
 :الواجبات التاليةو  االختصاصاتللعميد بالتشاور مع مجلس شئون الطلب 

ة النظام امراعواجتماعياا وتربوياا من انتمائهم للجامعة و  القصوى علمياا  االستفادةالطلب على  مساعدة -أ
 .بينهم

 .شئون الطلب إدارةبجميع أقسام  وترقيته من حسن األداء التأكد .ب

بالتنسيق مع مجلس شئون الطلب وعمداء الكليات  تنفيذ السياسة العامة الخاصة بالطلب وذلك .ج
 .المشرفين واألساتذة



 .األنشطة المختلفة للطلب أوجهاألشراف على  .د

 .والعناية بسجلت الطلب االحتفاظ ه.

 .الطلب بالكليات شئون مشرفي أداءعلى  اإلشراف .و

 :والمعاهد والمراكزداء الكليات عم

ال لدى و المركز مسئ أوالمعهد  أويكون عميد الكلية  من القانون 22المادة  في المذكورة أعبائه إلى إضافة .9
 :الواجبات التالية لهتكون  هعلأبما ورد  اإلخللمن واجبات ومع عدم  إليهيعهد المدير فيما 

الميزانية  إدارةالكلية أو المعهد أو المركز وعن  إدارةيكون العميد مسئوالا لمدير الجامعة عن  .1
 .المخصصة

  .والعلمية لرؤساء األقسام اإلداريةالتنسيق للمناشط و  والتوجيهشراف صلحية اإل لهيكون . 2

 إحالتهاقبل  الكلية أو المعهد أو المركز فيتتخذ  التي اإلداريةصلحية التصديق على القرارات  لهتكون . 3
 .رئاسة الجامعة فيللجهات المختصة 

 .الكليةيكون رئيساا لمجلس  .4

 :نائب العميد

الصلحيات  لهتكون وعن طريقة لدى المدير الجامعة و  الكلية لدى عميد يكون نائب العميد مسئوال
 -:التالية واالختصاصات

 .هغياب فيالكلية  إدارة في/ ينوب عن العميد 1

  .اجتماعات األقسام الدوريةيكون مسئوال عن انتظام  /2

  .يكون رئيساا للجنة االمتحانات بالكلية /3

  .هيئة التدريس ألعضاء اإلضافيةيكون مسئوال عن الساعات  /4

  .رئيس القسم المختص يعمل على استقطاب األساتذة المتعاونينمع عميد الكلية و  االتفاقبالتشاور و  /1

  .عميد الكليةبها عميد الكلية أو مدير الجامعة عن طريق  يكلفه أخرىمهام علمية  بأييقوم  /6



 :رئيس القسم أو وحدة التدريب

  :وحدةالمن القانون فأن رئيس القسم أو  23المادة  في أعبائه إلى إضافة/ 11

  .القسم أو الوحدة إدارةلدى مدير الجامعة عن  خللهيكون مسئوال لدى عميد الكلية ومن  أ.

  شراف عليها.واإل وحدته أو هقسم فيالعلمية و  اإلداريةقيادة النشاطات  يالكلية فيساعد عميد  ب.
 

 محمد الشيخ مدني

  رئيس مجلس الجامعة

 :...............التاريخ 


