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قرار مجهوري رقم ( )32لسنة 2007م
بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية
رئيس اجلمهورية:
بعد االطالع على دستور اجلهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( )18لسنة 1995م بشأن اجلامعات اليمنية وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )43لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف واملرتبات واألجور.
وعلى القرار اجلمهوري رقم ( )105لسنة 2003م بتشكيل احلكومة وتسمية أعضائها وتعديالته.
وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد موافقة جملس الوزراء.

 //قــــــــــرر//
الباب األول
التسمية والتعاريف
مادة()1

تسمممى هممذال الالئحممة (الالئحممة التنفيذيممة لقممانون رقممم ( )18لسممنة 1995م بشممأن اجلامعممات اليمنيممة
وتعديالته).

مادة()2

ألغراض تنفيذ أحكام هذال الالئحة يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناال املعاني املبنية قمري لمل
منها ما مل يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون

 :القمممممانون رقمممممم ( )18لسمممممنة 1995م بشمممممأن اجلامعمممممات اليمنيمممممة
وتعديالته

اجمللس األعلى

 :اجمللس األعلى للجامعات.

الوزارة

:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير

:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اجلامعة

:لل جامعة خاضعة ألحكام القانون.

الكلية أو املعهد أو املرلز أو  :لل للية ومعهد ومرلز ومستشفى يتبع اجلامعة.
املستشفى
القسم العلمي

 :لل قسم علمي يف للية ومعهد ومرلز يتبع اجلامعة.

جملس اجلامعة

 :جملس لل جامعة ختضع للقانون.

أعضاء هيئة التدريس

:األساتذة م األساتذة املشارلون م األساتذة املساعدون.

أعضاء هيئة التدريس

 :املدرسون واملعيدون.
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املساعدون
 :لل جملة علمية متخصصة تصمدر بصمورة منتظممة عم جامعمة أو

اجمللة احملكمة

هيئمممة علميمممة اعتباريمممة أو منظممممة دوليمممة معمممرف بهممما يشمممرف علمممى
حتريرهما هيئممة حتريممر مم األلمماد يني أو االختصاصمميني ومل ممر
على آخر عدد صدر منها ألثر م عامني.

الباب الثاني
تكوينات اجملالس واختصاصاتها
الفصل األول
اجمللس األعلى للجامعات
مادة()3

يشكل اجمللس األعلى على النحو التالي:
 .1رئيس جملس الوزراء

رئيساً

 .2وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نائباً للرئيس

 .3وزير املالية

عضواً

 .4وزير التخطيط والتعاون الدولي

عضواً

 .5وزير اخلدمة املدنية والتأمينات

عضواً

 .6وزير الشؤون االجتماعية والعمل

عضواً

 .7وزير الربية والتعليم

عضواً

 .8وزير التعليم الفين والتدريب املهين

عضواً

 .9رؤساء اجلامعات احلكومية

أعضاء

 .10ثالثة م الشخصيات األلاد ية ذات االهتمام الربوي يعينهم
رئيس اجلمهورية بناءً على ترشيح م رئيس اجمللس األعلى
ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة

أعضاء

 .11ممثل للجامعات األهلية خيتارال رؤساء اجلامعات م بينهم
ملدة سنتني غري قابلة للتجديد ملرة تالية مباشرة ،ويصدر بتسميته
قرار م رئيس اجمللس
مادة()4

عضواً

يتوىل اجمللس األعلى ممارسة املهام واالختصاصات اآلتية:
أ .اقراح السياسة العامة للجامعات واقراح خطمط التعلميم اجلمامعي ورفعهما لىل اجمللمس األعلمى
للتخطيط واإلشراف على تنفيذها بعد لقرارها.
ب .وضع خطة القبول للجامعات.
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ج .تنسيق التعليم اجلامعي والعمل على توجيهه مبا يتفق وحاجات البلد.
د .التنسمميق بممني احتياجممات اجلامعممات م م أعضمماء هيئممة التممدريس وف مق طلباتهمما ومبمما يتف مق مممع
القوانني النافذة.
ال .التنسيق بني نظم اجلامعات املختلفة.
و .التنسيق بني الكليات واملعاهد واألقسام املتناظرة يف اجلامعات.
ز .وضع الضوابط العامة للكتب واملذلرات اجلامعية ،ووضع النظم اخلاصة بها.
ح .لقرار مشروع موازنة اجلامعات احلكومية وحساباتها اخلتامية.
ط .لقرار الالئحة التنفيذية للقانون قبل عرضها على جملس الوزراء ولذا لقرار اللوائح الداخلية
للجامعات والكليات واملعاهد.
ي .املوافقة على لنشاء لليات أو معاهد أو أقسام أو مستشفيات جديدة يف اجلامعمة أو تعمديل أو
للغاء أو دمج القائم منها والرفع بذلك لىل اجمللس األعلى لتخطيط التعليم لالعتماد.
ك .حتديد الرسوم الدراسية على الطالب الوافدي م غري اليمنيني.
ل .حتديد ما يدفعه الطالب لألنشطة الطالبية.
م .وقف الدراسة يف اجلامعات.
ن .1 .اقراح لنشاء اجلامعات احلكومية
 . 2الرخيص بإنشاء اجلامعات غري احلكوميمة ولجمازة مناهجهما واالعمراف بالشمهادات الم
متنحها.
س .وضح النظم اخلاصة بتقويم وتطوير التعليم اجلامعي.
ع .تشكيل أي جمالس أو أجهزة ملعاونته يف أداء مهامه.
ف .أي مسائل أخرى خيتص بها وفقاً للقانون.
مادة( .1 )5يعقد اجمللس األعلى ثالثة اجتماعات دورية يف السمنة علمى األقمل ،وذلمك يف األسمبوع األول مم لمل
شهر أبريل ،يوليو ،وألتوبر ،وجيوز للمجلس أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلمب مسمبب مم
رئيس اجمللس أو ما ال يقل ع ثلث عدد أعضاء اجمللس.
 .2يكون اجتماع اجمللس صحيح ًا حبضور أغلبية عدد أعضائه فمإذا مل يتموافر همذا النصماب يف اليموم
األول احملدد لعقد االجتماع أجل لليوم الذي يليه وينعقمد عندئمذ بعمدد األعضماء احلاضمري  ،وتصمدر
قراراته باألغلبية املطلقة لعمدد األعضماء احلاضمري فمإذا تسماوت األصموات يمرجح اجلانمب المذي منمه
رئيس اجمللس.

-5-

قوانني قرار مجهوري رقم ( )32لسنة 2007م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية

مادة()6

يبت اجمللس األعلى يف اجتماع شهر ابريل بصفة خاصة فيما يلي:
أ .حتديمد أعممداد الطمالب الممذي سميتم قبممويفم يف اجلامعممات للعمام اجلممامعي التمالي يف لممل جامعممة
وللية وقسم ،وذلك يف ضوء احتياجات البالد وخطط التنمية.
ب .لقرار خطة قبول واحدة يف ضوء القواعد واإلجراءات املقرحة املرفوعة لليمه مم اجلامعمات للعمام
اجلامعي التالي.
ج .حتديد مما يدفعمه الطمالب مم رسموم لألنشمطة الطالبيمة املختلفمة للعمام اجلمامعي التمالي وقواعمد
ولجراءات أدائها ،ومعايري صمرفها مبما

قمق رعايمة الطمالب روحيم ًا واجتماعيم ًا وثقافيم ًا ورياضمياً

وصممحي ًا ،مبمما يف ذلممك شممروط وقواعممد صممرف اإلعان مات واملسمماعدات املاليممة للط مالب اليمنمميني
احملتاجني واملعوقني ،وذلك يف ضوء املقرحمات املرفوعمة لليمه مم اجلامعمات ويف حمدود القموانني
والتعليمات املنظمة لذلك.
د .حتديد الرسوم الدراسية على الطالب غري اليمنيني للعام اجلامعي التالي.

مادة( .1 )7يبت اجمللس يف اجتماع شهر يوليو بصفة خاصة فيما يلي:

أ .لقمممرار التقمممويم اجلمممامعي املوحممد للعمممام اجلمممامعي التمممالي يف ضممموء املقرحمممات املرفوعمممة لليمممه ممم
اجلامعات.
ب .التنسيق بني احتياجات اجلامعمات مم أعضماء هيئمة التمدريس وأعضماء هيئمة التمدريس املسماعدي
للعممام اجلممامعي التممالي علممى ضمموء الطلبممات املرفوعممة لليممه منهمما قبممل لدراج هممذال االحتياجممات يف
موازنات اجلامعات للعام املالي التالي.
 .2يبت اجمللس األعلى يف اجتماع شهر ألتوبر بصفة خاصة فيما يلي:
أ .مناقشة التقارير السنوية املرفوعة م اجلامعات ع مستوى أدائها األلاد ي واإلداري.
ب .مناقشة التقارير املرفوعة م هيئة االعتماد األلاد ي ع مدى التزام مؤسسمات التعلميم العمالي
مبعايري االعتماد األلاد ي.
ج .أي موضوعات أخرى ترى الوزارة عرضها على اجمللس األعلى.
مادة()8

يقمر اجمللمس األعلمى مشممروع املوازنممة السممنوية للجامعممات احلكوميممة وحسمماباتها اخلتاميممة يف اجتممماع
استثناني خيصص يفذا الغرض.
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الفصل الثاني
جملس اجلامعة
مادة( )9أ .يشكل جملس اجلامعة على النحو التالي :
 .1رئيس اجلامعة

رئيساً

 .2نواب رئيس اجلامعة

أعضاء

 .3عمداء الكليات أو املعاهد أو مديرو املرالز ال يف
أعضاء

مستوى الكليات واملعاهد

عضواً ومقرراً

 .4أمني عام اجلامعة
 .5ثالثة ثلون أعضاء هيئة التدريس (أستاذ ،أستاذ مشارك،
أستاذ مساعد) ،وختتار لل فئة م أعضاء هيئة التدريس
م

ثلها يف جملس اجلامعة بناءً على دعوى م رئيس اجلامعة

يف بداية العام اجلامعي ملدة سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط

أعضاء

 .6ثالثة م الشخصيات العامة م ذوي الرأي واخلربة خيتارهم جملس
اجلامعة يف أول اجتماع له م لل عام جامعي ،ويصدر بتعيينهم قرار
أعضاء

م رئيس اجلامعة

عضواً

 .7رئيس نقابة هيئة التدريس
ب .ال جيوز اجلمع بني عضوية ألثر م جملس جامعة.
مادة( )11خيتص جملس اجلامعة مبا يلي:
أ .رسم السياسة العامة للجامعة مبا

قق رفمع مسمتوى التعلميم والبحمث العلممي والتأهيمل والتمدريب

وتلبية احتياجات التنمية الشاملة يف البالد.
ب .وضممع األسممس الربويممة الم جيممب أن تتضمممنها منمماهج وأنشممطة اجلامعممة مبمما ينسممجم مممع العقيممدة
والشريعة اإلسالمية.
ج .دعم استقالل اجلامعة ،واختاذ مجيع الوسائل املؤدية لىل رفع شأنها ومتكينهما مم أداء رسمالتها
وحتقيق أهدافها على الوجه األلمل.
د .مناقشة ولقرار مشروع املوازنة السنوية للجامعمة الم أعمدت يف ضموء مشماريع موازنمات الكليمات
واملعاهمد واملرالممز واملستشممفيات التعليميممة واإلشممراف علممى تنفيممذها بعمد اعتمادهما مم اجمللممس
األعلى.
ال .تقويم أعمال اجلامعة يف ضوء سياستها العامة ،مبا يف ذلمك النظمر يف التقمارير السمنوية والدوريمة
ال يقدمها رئيس اجلامعة وعمداء الكليات واملرالز لىل اجمللس ،وتشمكيل اللجمان اخلاصمة
بتقويم خمتلف أنشطة اجلامعة .خاصة يف جماالت:
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 .1األداء األلاد ي ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
 .2شؤون الطالب.
 .3الدراسات العليا والبحث العلمي.
 .4األداء املالي واإلداري.
و .لقرار تعيني أعضاء هيئمة التمدريس يف اجلامعمة واملعاهمد واملرالمز التابعمة يفما ،وحتديمد حقموقهم
وواجبماتهم ،وتثبيممتهم وانتمدابهم ولعمارتهم براتممب أو بغمري راتممب ،ونقلممهم ومممنحهم لجممازات التفممر
العلمممي وقبمممول اسممتقاالتهم ولنهممماء خمممدماتهم وفقممأ ألحكمممام القمممانون وهممذال الالئحمممة واألنظممممة
الصادرة مبقتضاهما ومبا يتفق مع أحكام القوانني واللوائح األخرى النافذة ذات الصلة.
ز .1 .مناقشة ولقرار اخلطط والربامج الدراسية املرفوعة م جممالس الكليمات واملعاهمد واملرالمز
التابعة يفا أو استحداث أقسام علمية فيها.
 .2مناقشممة ولقممرار أي مقرحممات تتعلممق بالتوسممع األفقممي م م فممروع يف الممداخل أو اخلممارج بش مأن
اسممتحداث أقسممام علميممة يف الكليممات واملعاهممد واملرالممز التابعممة للجامعممة ورفعهمما لىل اجمللممس
األعلى.
ح .مناقشة ولقرار خطط تنمية اجلامعة مع ربطها خبطط التنمية يف الدولة.
ط .حتديد أعداد الطالب الذي

ك قبويفم سنوي ًا يف اجلامعة يف ضوء احتياجات اجملتمع والقدرة

االستيعابية للجامعمة ،ومبما ال يتجماوز احلمد األقصمى للقبمول يف لمل ختصمص مم التخصصمات
احملددة م قبل اجمللس األعلى وفق ًا خلطط القبول السنوية ال يقرها.
ي .منح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات.
ك .قبممول التربعممات الم تممرد لىل اجلامعمة ع م طريممق الوقممف وايفبممات والوصممايا وغريهمما ،علممى أن ال
تكون مشروطة مبا يتعارض والسياسة العامة للدولة أو ما يتنافى مع اآلداب واألخالق والقيم.
ل .لقرار اخلطط إلقامة املباني واملنشآت اجلامعية وجتهيزها وصيانتها.
م .تأمني احتياجات املكتبة العامة يف اجلامعمة واملكتبمات اخلاصمة بالكليمات واملعاهمد و املرالمز
التابعة يفا مم املصمادر و املراجمع و المدوريات العلميمة والتقنيمات احلديثمة للمكتبمات مبما يكفمل
تمموفري احتياجممات الدراسممة اجلامعيممة واحتياجممات البحممث العلممي بنمماءً علممى اقممراح جملممس شممؤون
املكتبات والتوثيق والنشر والرمجة.
ن .تشكيل جلان علمية فنية دائمة أو مؤقتة م بني أعضائه وم غريهمم مم أعضماء هيئمة التمدريس
واملختصني لبحث املوضوعات ال تناط بها ودراستها ولبداء الرأي فيها.
س.لعمادة أو تعمديل أو للغمماء القمرارات الصمادرة مم جممالس الكليمات أو املعاهممد أو املرالمز التابعممة
للجامعة لذا لانت خمالفة للقوانني أو اللوائح أو القرارات التنظيمية ال تعمل بها اجلامعة.
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ع .وضع األسس العامة ملختلمف أنشمطة الطمالب االجتماعيمة والثقافيمة والرياضمية والرعايمة الصمحية
يفم بناءً على اقراح جملس شؤون الطالب.
ف .مناقشممة ولقممرار احلسمماب اخلتممامي للجامعممة والكليممات واملعاهممد واملرالممز واملستشممفيات التابعممة
يفا ،والتقارير الدورية املقدمة م أجهزة الرقابة اإلدارية واملالية اخلارجية ورفع ذلمك لىل اجمللمس
األعلى.
ص )1( .لقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفين بني اجلامعمة واجلامعمات األخمرى الم يربمهما رئميس
اجلامعة أو أحد نوابه مبوجب تفويض خطي منه.
( )2لقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفين ال تربمهما الكليمات أو املعاهمد أو املرالمز التابعمة
للجامعة مع غريها م ايفيئات العلمية األخرى بعد اعتمادها م قبل رئيس اجلامعة.
( )3توثيق عالقة اجلامعة مع مؤسسات القطاع اخلاص.
ق .النظمر يف املوضموعات الم

يلمها عليمه رئمميس اجلامعمة أو يتقمدم بهمما ثلمث أعضماء اجمللممس أو أي

موضوعات خيتص بها اجمللس وفق ًا ألحكام القانون.
مادة( )11يعقممد جملممس اجلامعممة اجتماعاتممه العاديممة بممدعوة مرفقممه وممدول األعمممال توجممه مم رئيسممه لىل لممل
أعضاء اجمللس قبل ثالثة أيام  -على األقل  -م موعد االجتماع ،ولذا طرأت بعد توجيه الدعوة أمور
عاجلة تستدعي عرضها على اجمللس قرر اجمللس أضافتها لىل جدول األعمال أو تأجيلها لىل اجتمماع
قادم.
مادة( )12أ .ينماقش ويقمر جملممس اجلامعمة يف اجتمماع الشممهر األول مم العمام اجلممامعي  -بصمفة خاصمة  -التقريممر
السنوي املعد م قبمل رئميس اجلامعمة بنماءً علمى تقمارير عممداء الكليمات واملعاهمد وممديري املرالمز
التابعة للجامعة ال أقرتها جمالسها يف اجتماعات الشهر األخري م العام اجلامعي املنصرم.
ب .ينمماقش ويقممر جملممس اجلامعممة يف اجتممماع شممهر مممايو بصممفة خاصممة مقرحممات الكليممات الم أقرتهمما
جمالسها بشأن:
 .1احتياج الكليات م أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم للعام اجلامعي التالي على مستوى القسمم
والكلية واجلامعة قبل لبالغه لىل اجمللس األعلى.
 .2عدد الطال ب المذي

كم اسمتيعابهم يف العمام اجلمامعي التمالي علمى أسماس القمدرة االسمتيعابية

على مستوى القسم والكلية واجلامعة.
لممما ينمماقش ويقممر يف نفممس االجتممماع بنمما ًء عل مى مقممرح جملممس ش مؤون الط مالب وقبممل الرفممع لىل
اجمللس األعلى ما يلي:
 .1القواعد واإلجراءات املقرحة لقبول الطالب وتسجيلهم يف العام اجلامعي التالي.
 .2القواعد واإلجراءات املقرحة ملا يدفعه الطالب لألنشطة الطالبية وليفية أدائها ومعايري
صممرفها ،مبمما يف ذلممك خطممة رعايممة الطمالب روحي م ًا واجتماعيم ًا وثقافي م ًا ورياضممي ًا وصممحي ًا
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وشمممروط وقواعم مد صمممرف اإلعانمممات واملسممماعدات املاليمممة للطم مالب اليمنممميني احملتممماجني
واملعوقني.
مادة( )13يكون اجتماع جملس اجلامعة صحيح ًا حبضور األغلبية املطلقة لعدد أعضمائه ،فمإذا مل يتموافر همذا
النصاب يف اليوم األول يؤجل االجتماع لىل يوم العمل التالي مع لعالن مجيع أعضاء اجمللس ،وينعقمد
االجتممماع عندئ مذ ويكممون صممحيح ًا بعممدد األعضمماء احلاضممري شممريط أن ال يقممل عممددهم ع م ثلممث
أعضاء اجمللس و تصدر قرارات اجمللس بأغلبيمة األعضماء احلاضمري وعنمد تسماوي األصموات يمرجح
اجلانب الذي منه رئيس اجمللس.
مادة( )14جيوز أن يعقد االجتماع الواحد جمللس اجلامعة أللثر م جلسة لذا استدعت احلاجة ذلمك ،علمى أن
ال تزيد مدته ع ثالثة أيام على األلثر.
مادة( )15يبلغ رئيس جملس اجلامعة قرارات جملس اجلامعة لىل رئيس اجمللمس المذي يعلموال واألدنمى منمه املعمين
بها خالل ثالثة أيام على األلثر م اختاذها.
مادة( .1 )16يقوم أمني سر اجمللس بكتابة حمضر االجتمماع مبينماُ فيمه مكمان وتماري انعقمادال وأمسماء األعضماء
احلاضري والغائبني واملسائل املطروحة للنقاش وخالصة آراء األعضاء بشأنها والقرارات والتوصيات
ال مت اختاذها والتوقيع عليه لىل جانب توقيع رئيس اجمللس.
 .2حتفظ حماضر اجتماعمات اجمللمس يف سمجالت خاصمة بعمد التوقيمع عليهما مم رئميس اجمللمس وأممني
السر.

الفصل الثالث
اجمللس األكادميي
مادة( )17يتكون اجمللس األلاد ي على النحو التالي:
 .1نائب رئيس اجلامعة للشؤون األلاد ية

رئيساً

 .2أستاذ م لل لليات اجلامعة خيتارال عميد الكلية م بني أقدم مخسة
أساتذة يف الكلية ،ويصدر بتسميته قرار م رئيس اجلامعة ملدة سنتني
عضواً

قابلة للتجديد ملرة واحدة.
 .3رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس

عضواً

 .4مدير عام الشؤون األلاد ية وشؤون أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

مقرراً

مادة( )18خيتص اجمللس األلاد ي بالنظر يف األمور التالية:
أ-

مراجعة وفحص وثمائق املتقمدمني لشمغل وظمائف أعضماء هيئمة التمدريس وتقريمر ممدى صمحتها
ولفايتها للتعيني يف اجلامعة ورفعها لىل جملس اجلامعة.

ب -تسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس وتقرير األمور املتعلقة بالتفر العلمي والرقيمات واإلعمارة
واإلجازات وغريها م املسائل املتعلقة باألداء األلاد ي.
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ج -البممت يف تعمميني أعضمماء هيئممة التممدريس املسمماعدة وتسمموية أوضمماعهم واملسممائل املتعلقممة بممأداء
واجباتهم وتطبيق أحكام القانون يف حالة لخاليفم بواجباتهم الوظيفية.
د -النظر يف املسمائل املتعلقمة بتطموير املنماهج اجلامعيمة ورفمع لفماءة األداء األلماد ي ألعضماء
هيئة التدريس وتوفري الدعم املادي لتحقيق أهداف اجلامعة يف هذا اجلانب.

الفصل الرابع
جملس الدراسات العليا والبحث العلمي
مادة( )19يتكون جملس الدراسات العليا والبحث العلمي م :
 .1نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيساً

 .2نواب عمداء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي

أعضاء

 .3مسجل الدراسات العليا

مقرراً

مادة( )21خيتص جملس الدراسات العليا والبحث العلمي مبا يلي:
أ -تنظيم شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وتشجيعه وتوفري الدعم املادي واملتطلبات األخرى.
ب -اقممراح السياسممة العامممة للدراسممات العليمما والبحممث العلمممي يف اجملمماالت املختلفممة و ممدد نظممام
الدراسات العليا والبحث العلمي قواعد قبول الدارسني وتسجيلهم وحتويلهم وابتعاثهم.
ج -اعتماد جلان اإلشراف واملناقشة للرسائل العلمية ومواصفاتها ومصروفات الدراسمة وشمروط ممنح
الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي ولل ما يتعلق بالدراسات العلمية والبحث العلمي مبا
يف ذلك اإلشراف على الوحدات اإلدارية التابعة يفا.

الفصل اخلامس
جملس شؤون الطالب
مادة( )21يتكون جملس شؤون الطالب م :
 -1نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب

رئيساً

 -2نواب عمداء الكليات لشؤون الطالب

أعضاء

 -3مدير عام القبول والتسجيل

مقرراً

مادة( )22يتوىل جملس شؤون الطالب االختصاصات التالية:
أ -اقراح السياسة العامة لشؤون الطالب.
ب -لعداد النظم اخلاصة بأعمال شؤون الطالب والوحدات اإلدارية التابعة يفا.
ج -اإلشراف الفين على الوحدات اإلدارية التابعة لشؤون الطالب.
د -اقراح النظم والقواعد الالزمة إلجراءات قبول الطالب وتسجيلهم وحتويلهم وتأديبهم وقواعمد
االمتحانات وشروط التخرج والتقويم السنوي للجامعة.
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ال -رعاية الطالب روحياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وصحياً.
و -وضع النظم والقواعد الالزمة ملا يدفعه الطمالب لألنشمطة الطالبيمة املختلفمة وحتديمد ليفيمة
أدائها ومعايري وطرق صرفها.
ز -وضمممع شمممروط وقواعمممد صمممرف اإلعانمممات واملسممماعدات املاليمممة للطمممالب اليمنممميني احملتممماجني
واملعوقني.

الفصل السادس
جملس شؤون املكتبات والتوثيق والنشر والرتمجة
مادة( )23يتكون جملس شؤون املكتبات والتوثيق والنشر والرمجة:
 .1رئيس اجلامعة

رئيساً

 .2نواب رئيس اجلامعة

أعضاء

 .3أربعة م عمداء الكليات خيتارون سنوياً بالتناوب م قبل رئيس اجلامعة،
على أن يكون اثنان منهم م عمداء الكليات العلمية واثنان م عمداء الكليات
أعضاء

اإلنسانية واالجتماعية
 .4أحد أعضاء هيئة التدريس م املتخصصني يف جمال علم املكتبات يسميه

عضواً

رئيس اجلامعة
 .5مدير عام املكتبات اجلامعية والتوثيق والنشر والرمجة

مقرراً

مادة( )24يتوىل جملس شؤون املكتبات التوثيق والنشر والرمجة ما يلي:
أ .وضممع السياسممة العامممة إلنشمماء املكتبممات وتقييمهمما وتزويممدها بالكتممب واملراجممع واملخطوطممات
والدوريات العلمية ونظم املعلومات وسائر أساليب اخلدمة والتوثيق املكتيب احلديث.
ب .اقراح نظام مطبعة اجلامعة.
ج .اإلشراف على الوحدات اإلدارية وسمائر الشمؤون املتعلقمة باملكتبمات اجلامعيمة والتوثيمق والطباعمة
والرمجة والنشر الذي

ددال نظام خاص بذلك.
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الفصل السابع
جملس الكلية وجملس املعهد أو املركز
الفرع األول :جملس الكلية-:
مادة( )25أ .يشكل جملس الكلية على النحو التالي:
 .1عميد الكلية

رئيساً

 .2نائب أو نواب عميد الكلية

عضواً/أعضاء

 .3رؤساء األقسام األلاد ية يف الكلية

أعضاء

 .4ثالثة م أعضاء هيئة التدريس
( أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد)
يتم انتخابهم م قبل هيئة التدريس يف الكلية لل عامني
وملرة واحدة فقط يصدر بتسميتهم قرار م رئيس اجلامعة

أعضاء

ب .جيوز أن يضم لىل عضوية اجمللس ثالثمة أعضماء – علمى األلثمر – مم خمارج اجلامعمة مم ذوي المرأي
واخلربة مم يفم صمل ة بنشماط الكليمة املعنيمة يمتم اختيمارهم مم قبمل جملمس الكليمة يف أول اجتمماع
يعقدال بناءً على ترشيح العميد ،ملدة سنة قابلة للتجديد ملرة واحدة فقمط وذلمك مم تماري أول اجتمماع
للمجلس يشملهم ،ويصدر بتسميتهم قرار م رئيس اجلامعة.
ج .يتوىل أمانة سر اجمللس م خيتارال اجمللس م بني أعضائه يف أول اجتماع له م لل عام جامعي.
د .جيمموز للمجلممس أن يممدعو حلضممور اجتماعاتممه ممم يممرى ضممرورة حضممورال دون أن يكممون لممه احلممق يف
التصويت.
مادة( )26يتوىل جملس الكلية املسئوليات والصالحيات التالية:
 .1رسم السياسة العامة للكلية مبا يكفل رفع مسمتوى التمدريس والبحمث العلممي ومبما ال يتنماقض
مع سياسة اجلامعة.
 .2دراسممة وتطممموير مشممماريع اخلطمممط واملنممماهج والمممربامج الدراسمممية المم ترفعهممما جممممالس األقسمممام
واملوافقة عليها متهيداً إلقرارها م جملس اجلامعة.
 .3التنسميق مممع جملمس الدراسممات العليما والبحممث العلمممي يف تعميني املشممرفني علمى الرسممائل العلميممة
وتشكيل جلان املناقشة.
 .4التوصية مبنح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات.
 .5مناقشة ولقرار ميزانية الكلية يف ضوء اقراحات جمالس األقسام.
 .6حتديمممد أعمممداد الطمممالب المممذي

كم م قبمممويفم يف خمتلمممف األقسمممام العلميمممة يف ضممموء القمممدرة

االسممتيعابية للكليممة واقممراح شممروط قبممويفم وفقمماً للسياسممة العامممة للدولممة واحتيمماج البلممد ممم
التخصصات.
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 .7اإلشراف على تنظيم الدراسة يف الكلية والتنسيق بني أقسامها املختلفة.
 .8اإلشراف على تنظيم البحث العلمي يف الكلية وتشجيعه ومتويله بالتعماون ممع جملمس الدراسمات
العليا والبحث العلمي.
 .9التوصية يف مجيع األمور املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس يف الكلية وغريهم م القائمني بأعممال
التدريس فيها م تعيني وتثبيت وترقية ونقل ولعمارة براتمب أو بمدون راتمب وليفماد وممنح اإلجمازات
الدراسممية مبمما فيهمما لجممازة التفممر العلمممي وغممري ذلممك م م األمممور اجلامعيممة اسممتناداً لىل أحكممام
القممانون وهممذال الالئحممة واألنظمممة الصممادرة مبقتضمماها ومبمما يتفممق مممع أحكممام القمموانني واللمموائح
األخرى النافذة ذات الصلة.
.10دراسة اقراح لنشاء أقسام علمية جديدة أو دجمها والتوصية مبا يراال بشأنها لىل جملس اجلامعة.
.11دراسة ما

ال لليه م موضوعات م عميد الكلية أو اجلامعة.

الفرع الثاني :جملس املعهد أو املرلز-:
مادة( )27يتممألف جملممس املعهممد أو املرلممز العلمممي التممابع للجامعممة بالطريقممة الم يتممألف منهمما جملممس الكليممة
وتكممون لممه ذات املسممئوليات والصممالحيات وفممق الئحممة خاصممة تممنظم ذلممك تقممر م م جملممس اجلامعممة
واجمللس األعلى.

الفصل الثامن
جملس القسم العلمي
مادة( )28أ .يتألف جملس القسم م :

ب.

 .1رئيس القسم

رئيساً

 .2مجيع أعضاء هيئة التدريس يف القسم

أعضاء

ل حمل رئيس القسم ويقوم بأعماله عند غيابه أقدم األعضاء يف اللقب العلمي.

ج .يتوىل أمانة سر اجمللس م خيتارال جملس القسم م بني أعضائه يف بداية لل عام جامعي.
د .جمللس القسمم أن يمدعو الجتماعاتمه مم يقموم بتمدريس املقمررات الداخليمة يف اختصماص القسمم مم غمري
أعضاء اجمللس.
مادة( )29خيتص جملس القسم مبا يلي:
أ .اقممراح خطممط الدراسممة يف القسممم ولممل ممما م م شممأنه النهمموض باملسممتوى العلمممي يف القسممم
والكلية.
ب .وضع املناهج الدراسية للمقررات ال يدرسها القسم.
ج .تشجيع وتنسيق أنشطة البحث العلمي يف القسم.
د .لبداء الرأي يف الرقيات والتعيني ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مع مراعاة عدم اشمراك
عضوية هيئة التدريس يف النظر يف الرقية ملرتبة أعلى م مرتبته.
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ال .وضع جدول الدروس واحملاضرات املتعلقة بالقسم.
و .لبداء الرأي يف تعيني املشرفني على الرسائل العلمية وتشكيل جلان مناقشتها.
ز .اقراح ميزانية القسم وحتديد شروط قبول الطالب واألعداد ال

ك قبويفا يف القسم.

ح .توثيممق الممروابط بممني القسممم واجلهممات وايفيئممات ذات العالقممة خممارج اجلامعممة واملتعلقممة بأنشممطة
القسم ومهامه العلمية عرب عمادة الكلية.
ط .لبداء الرأي يف أي موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.
ي .أي موضوعات أخرى تدخل ضم اختصاص جملس القسمم حبكمم القمانون واللموائح املنظممة
لذلك.

الفصل التاسع
األحكام املشرتكة للمجالس
مادة()31

يعقد لل جملس م اجملالس املنصوص عليها يف الفصول م ( )8–2م هذا الباب اجتماعاً عادياً
لل شهر خالل العام اجلامعي وفقاً ملا يلي:
أ .جملس القسم وجيتمع يف بداية األسبوع األول م لل شهر.
ب .جملس الكلية أو املعهد أو املرلز التابع للجامعة وجيتمع يف بدايمة األسمبوع الثماني مم لمل
شهر.
ج .جملممس شممؤون الطممالب ،وجملممس الدراسممات العليمما والبحممث العلمممي ،واجمللممس األلمماد ي
وجملس شمؤون املكتبمات والتوثيمق والنشمر والرمجمة ،وجيتممع لمل ممنهم يف بدايمة األسمبوع
الثالث م لل شهر.
د .جملس اجلامعة وجيتمع يف بداية األسبوع الرابع م لل شهر.

مادة( )31أ .ينماقش ويقمر جملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز التممابع للجامعمة يف اجتمماع الشمهر األخمري مم العممام
اجلممامعي – وبوجممه خمماص – مقرحممات األقسممام الم أقرتهمما جمالسممها يف اجتماعاتهمما بممنفس الشممهر
بشمأن خطمة الدراسممة وتوزيمع المدروس واحملاضممرات واملهمام علمى أعضمماء هيئمة التمدريس ومسمماعديهم
باألقسام ،ويضع جداول الدراسة على مستوى الكلية أو املعهد أو املرلز للعام اجلامعي القادم.
ب .يناقش جملس الكلية أو املعهد أو املرلز التابع للجامعة يف اجتماع الشهر األخري م العام اجلامعي
التقرير السنوي املعد م قبل العميد وذلك قبل رفعه لىل رئيس اجلامعة.
مادة( )32تقر اجملالس اجلامعية األخرى مشاريع املوازنات السنوية واحلساب اخلتمامي يف اجتماعمات اسمتثنائية
ختصص يفذا الغرض ،تعقد يف املواعيد املناسبة بناءً على دعوة م رؤسائها.
مادة( )33لكل جملس م اجملالس املنصوص عليها يف الفصول منه ( )8-2م هذا الباب:
 -1أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناءً على طلب مسبب مم رئميس اجمللمس أو ثلمث عمدد أعضماء اجمللمس
على األقل.
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 -2أن يدعو حلضور اجتماعاته م يرى ضرورة حضورال م ذوي اخلربة واالختصاص الستطالع رأيمه
يف موضوع أو مسالة معينة معروضة على اجمللس دون أن يكون له احلق يف التصويت.

الباب الثالث
القيادات املسئولة
الفصل األول
رئيس اجلامعة ونوابه وأمني عام اجلامعة
الفرع األول :رئيس اجلامعة-:
مادة( )34رئيس اجلامعة هو املسئول األول ع تنفيذ السياسمة العاممة للجامعمة ولدارة شمؤونها العلميمة واإلداريمة
واملالية ،ويتوىل – بوجه خاص – املهام والصالحيات التالية:
أ .تنفيذ القوانني واللوائح والنظم اجلامعية املقرة.
ب .متثيل اجلامعة أمام مجيع اجلهات وايفيئات واألشخاص ذات العالقة ،وتوقيع العقود نيابة ع
اجلامعة مبا ال يتعدى أحكام القانون وهذال الالئحة.
ج .دعوة اجملالس واللجان املشكلة وفقاً ألحكام القانون وهذال الالئحة لالجتماع وله أن يعرض
عليها ما يراال م املوضوعات الداخلة يف اختصاصه.
د .تقممديم تقريممر سممنوي لىل جملممس اجلامعممة عم شممؤون التعلمميم والبحمموث العلميممة وسممائر نممواحي
النشاطات األخرى باجلامعة ،ورفعه بعد لقرارال لىل اجمللس األعلى.
ال .وقف الدراسة للياً أو جزئياً على أن يعرض القرار على جملس اجلامعة خالل ثالثة أيام على
األلثر بعد اختاذال ،فإذا أقر جملس اجلامعة قرار وقف الدراسة وجب لبمال اجمللمس األعلمى
فوراً بهذا القرار.
و .أي مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها يف القانون وهذال الالئحمة أو األنظممة الصمادرة
مبقتضاهما.
الفرع الثاني :نواب رئيس اجلامعة واختصاصاتهم:
مادة( )35أ .يكون لرئيس اجلامعة نائب أو ألثر ال يزيدون ع ثالثة ،يصمدر بتعيينمه /بتعييمنهم قمرار مم رئميس
اجلمهوريمة بنمماءً علممى عممرض اجمللممس األعلممى وترشمميح رئمميس اجلامعممة لعممدد ال يقممل عم ضممعف العممدد
املطلوب تعيينه.
ب .يشممرط للتعمميني يف وظيفممة نائممب رئمميس اجلامعممة أن يكممون املرشممح حاص مالً علممى الممدلتوراال أو ممما
يعاديفا مم الشمهادات الطبيمة التخصصمية العليما املعمرف بهما ودرجمة األسمتاذية أو أسمتاذ مشمارك ممع
خربة يف العمل األلاد ي واإلداري لدى جامعة معرف بها مدة ال تقل ع ( )8سنوات.
ج .حتدد مدة التعيني يف وظيفة نائب رئيس اجلامعة خبمس سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
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مادة( )36يقوم نواب رئيس اجلامعة مبعاونمة رئميس اجلامعمة يف لدارة شمؤون اجلامعمة ،ويتموىل لمل ممنهم حتمت
لشرافه وتوجيهه – ممارسة االختصاصات احملددة له يف ما يلي:
 -1اختصاصات نائب رئيس اجلامعة للشؤون األلاد ية.
أ .رئاسممة اجمللممس األلمماد ي واإلشممراف علممى تنفيممذ لجممراءات تعمميني أعضمماء هيئممة التممدريس
ومساعديهم ،وتثبيتهم وترقياتهم ونقلهم وانتدابهم ولعارتهم ومنحهم لجمازات التفمر العلممي
ومشارلتهم يف النمدوات واملمؤمترات العلميمة الداخليمة ،واخلارجيمة ولمل مما يتعلمق بشمؤون
أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وفقاً ألحكام القانون وهذال الالئحة والقرارات واألنظممة
الصادرة مبوجبهما.
ب .اإلشمممراف علمممى لعمممداد اخلطمممط املتعلقمممة باحتياجمممات اجلامعمممة ممم أعضممماء هيئمممة التمممدريس
ومساعديهم ،ومتابعة تنفيذها.
ج .اإلشممراف علممى لعممداد وتنفيممذ اخلطممط املتعلقممة بوضممع املنمماهج اجلامعيممة ورفممع لفمماءة األداء
األلاد ي ألعضاء هيئة التدريس ،وتموفري المدعم املمادي لتحقيمق أهمداف اجلامعمة يف همذا
اجلانب.
د .اإلشممراف علممى تنفيممذ نظممام وظممائف أعضمماء هيئممة التممدريس ومسمماعديهم وتقممديم املقرحممات
املتعلقة بتحسني أوضاعهم وحقوقهم الوظيفي يف ضوء أحكام القانون وهذال الالئحة.
ه .دراسة املقرحات املتعلقمة بإنشماء لليمات أو معاهمد أو مرالمز جديمدة أو اسمتحداث أقسمام
علميممة يف الكليممات أو املعاهممد أو املرالممز التابعممة للجامعممة ،واالشممراك مممع املختصممني يف
وضع املناهج اخلاصة بها متهيداً لعرضها على جملس اجلامعة.
و .اإلشممراف علممى ل عممداد وتنفيممذ اخلطممط املتعلقممة مبرالممز املعلومممات واملكتبممات اجلامعيممة
ومتابعممة تنفيممذ قممرارات جملممس شممؤون املكتبممات اجلامعيممة والتوثيممق والنشممر والرمجممة وفقماً
ألحكام القانون وهذال الالئحة.
ز .اإلشراف على لعداد موازنة اجلامعة املتعلقة بالشؤون األلاد ية وشؤون املكتبات والنشر
والتوثيق والرمجة ومتابعة تنفيذها.
ح .اإلشمراف األلمماد ي علممى تقممويم أنشممطة الشممؤون األلاد يممة يف جمممال األداء األلمماد ي
ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم واألقسام العلمية والربامج ،والكليمات التابعمة ،وغريهما
م الوحدات اإلداريمة ،ورفمع تقريمر سمنوي بمذلك علمى رئميس جملمس اجلامعمة لعرضمها علمى
جملس اجلامعة.
ط .رئاسة جملس التأديب اخلاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وضمان حقهمم يف المدفاع
ع أنفسهم ،ومتابعة قرارات جملس اجلامعة وفقاً للقانون وأحكام همذال الالئحمة والالئحمة
اخلاصة مبجلس التأديب.
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ي .أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اجلامعة يف جمال الشؤون األلاد يمة وفقماً للقمانون وهمذال
الالئحة واألنظمة الصادرة مبقتضاهما.
 -2اختصاصات نائب رئيس اجلامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي:
أ .رئاسة جملس الدراسات العليا والبحث العلمي.
ب .اإلشراف على لعداد وتنفيذ اخلطط والربامج ذات الصلة بالدراسات العليما والبحمث العلممي
يف اجلامعة.
ج .اإلشراف على لعداد خطط وبرامج اجلامعة بشأن بعثات الدراسات العليا يف اخلارج ومتابعة
املبعوثني وتقديم التقارير السنوية بهذا الشأن على رئيس اجلامعة.
د .اقمممراح وتنظممميم املمممؤمترات والنمممدوات العلميمممة واحملاضمممرات العاممممة ذات الصممملة باجلامعمممة
واإلشراف على تنفيذها.
ال .اإل شراف على تنفيذ برامج الدراسات العليا يف لليات ومعاهد ومرالز اجلامعة.
و .اإلشراف على شؤون طالب الدراسات العليا يف لليات ومعاهد ومرالز اجلامعة.
ز .اإلشمراف علممى متابعممة لصممدار اجملمالت العلميممة الم تصممدر عم لليممات ومعاهممد ومرالممز
اجلامعة.
ح .تنفيذ قرارات جملس الدراسات العليا والبحث العلمي.
ط .اإلشممراف علممى تقممويم أداء بممرامج وأنشممطة البحممث العلمممي والدراسممات العليمما ،ورفممع تقريممر
سنوي بذلك لىل رئيس اجلامعة.
ي .اإلشراف على لعداد موازنة اجلامعة ذات الصملة بالدراسمات العليما والبحمث العلممي ومتابعمة
تنفيذها.
ك .أي مهام أخرى يكلفه بها رئميس اجلامعمة يف جممال الدراسمات العليما والبحمث العلممي وفقماً
للقانون وهذال الالئحة واألنظمة الصادرة مبقتضاهما.
 -3اختصاصات نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب:
أ .رئاسة جملس شؤون الطالب وتنفيذ قراراته.
ب .اإلشراف على لعداد وتنفيذ اخلطط والربامج املتعلقة بشؤون الطالب.
ج .متابعة لعداد األنظمة واللوائح املتعلقة بمالقبول والتسمجيل وانتظمام الدراسمة واالمتحانمات يف
املرحلة اجلامعية األوىل.
د .اإلشراف على األنشطة الرياضية واالجتماعية واخلدمات الصحية واإلسكان للطالب.
ال .اإلشراف على لعداد موازنة اجلامعة ذات الصلة بشؤون الطالب ومتابعة تنفيذها.
و .اإلشممراف علممى تقيمميم أنشممطة وبممرامج شممؤون الطممالب ورفممع تقريممر سممنوي بممذلك لىل رئمميس
اجلامعة.
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ز .أي مهممام أخممرى يكلفممه بهمما رئمميس اجلامعممة يف جمممال شممؤون الطممالب وفق ماً للقممانون وهممذا
الالئحة واألنظمة الصادرة مبقتضاها.
الفرع الثالث :أمني عام اجلامعة واألمني العام املساعد واختصاصاتهما:
مادة( )37أ .يكممون للجامعممة أمممني عممام خيتممارال جملممس اجلامعممة مم بممني ثالثممة يرشممحهم رئمميس اجلامعممة ويصممدر
بتعيينه قرار م رئيس اجلامعة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
ب .يشرط يف املرشح للتعيني يف وظيفة أمني عام اجلامعمة أن يكمون مم ذوي الكفماءة اإلداريمة واخلمربة
يف جمال األعمال اجلامعية مدة ال تقل ع :
 .1مخسة عشر سنة بعد املؤهل اجلامعي لذا لان م غري أعضاء هيئة التدريس.
 .2مخس سنوات بعد شهادة الدلتوراال لذا لان م أعضاء هيئة التدريس.
مادة( )38يتوىل أمني عام اجلامعة – حتت لشراف وتوجيه رئيس اجلامعة ونوابه املهام واالختصاصات التالية:
أ .تصريف الشؤون املالية واإلدارية باجلامعة وفقاً للقوانني واللوائح والنظم النافذة.
ب .اإلشراف على لعداد مشروع موازنة اجلامعة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة باجلامعة.
ج .اإلشراف على تقييم أداء العاملني يف اجلامعة م غري أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم ورفع
تقرير سنوي بذلك لىل رئيس اجلامعة.
د .رئ اسممة اللجممان اخلاصممة بممالنظر يف ترقيممة وتممدريب وتأهيممل املمموظفني اإلداريممني وفق م ًا للقمموانني
واللوائح النافذة ورفع قراراتها لىل رئيس اجلامعة للمصادقة عليها.
ال .أي مهممام أخممرى يكلفممه بهمما رئمميس اجلامعممة أو نوابممه وفق ماً للقممانون وهممذال الالئحممة واألنظمممة
الصادرة مبقتضاها.
مادة( )39أ .يكون ألم ني عام اجلامعة أمني عام مساعد يعينمه رئميس اجلامعمة ملمدة مسماوية ملمدة تعميني أممني عمام
اجلامعة وذلك م بني ثالثة أشخاص يرشحهم األمني العام.
ب .يشممرط يف املرشممح للتعمميني يف وظيفممة األمممني العممام املسمماعد أن يكممون م م ذوي الكفمماءة اإلداريممة
واخلربة يف جمال األعمال اجلامعية مدة ال تقل ع :
 .1مثان سمنوات بعمد حصموله علمى املؤهمل اجلمامعي لذا لمان مم غمري أعضماء هيئمة التمدريس أو
مساعديهم.
 .2أربع سنوات بعد املؤهل اجلامعي لذا لان م أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم.
ج .يتوىل األمني العام املساعد معاونة األمني العام يف أداء مهامه و ل حمله عند غيابه والقيام باي مهمام
يفوضه بها.

-19-

قوانني قرار مجهوري رقم ( )32لسنة 2007م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية

الفصل الثاني
عمداء الكليات ونوابهم
مادة( )41أ .لكل للية عميد يصدر بتعيينه قرار م رئيس اجمللس األعلى بناءً على عرض الوزير وترشيح رئيس
اجلامعة لعدد ثالثة أشخاص.
ب .يشرط يف املرشح للتعيني يف وظيفة عميد الكلية أن يكمون حاصمالً علمى المدلتوراال أو مما يعاديفما
م الشهادات الطبية التخصصية العليا املعرف بها ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخربة ست سنوات
يف العمل األلاد ي واإلداري.
ج .حتديد مدة التعيني يف وظيفة عميد الكلية بأربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
د .عميد الكلية هو املسئول ع لدارة شؤون الكليمة العلميمة واإلداريمة واملاليمة وتنفيمذ القموانني واللموائح
وقرارات جملس الكلية وجملس اجلامعة.
مادة( )41أ .يكون لعميد الكلية نائبان أحدهما للشؤون الطالب واآلخر للشؤون األلاد يمة والدراسمات العليما
والبحث العلمي ،وجيوز االلتفاء بنائب واحد أو زيمادة عمدد النمواب لىل ثالثمة حبسمب طبيعمة وحجمم
نشاط لل للية.
ب .يصدر بتعيني نائب  /نواب العميد قرار م رئيس اجلامعة بناءً على ترشميح العميمد لضمعف العمدد يف
الوظيفة املطلوب التعيني فيها.
ج .يشممرط يف املرشممح للتعمميني يف وظيفممة نائممب العميممد أن يكممون حاص مالً علممى درجممة الممدلتوراال أو ممما
يعاديفا م الشها دات الطبية التخصصية العليا املعمرف بهما ودرجمة األسمتاذية و أسمتاذ مشمارك وسمت
سنوات خربة عمل يف اجملال األلاد ي واإلداري.
د .تكون مدة التعيني يف وظيفة نائب العميد مساوية ملدة التعيني يف وظيفة العميد املشار لليها يف الفقرة
(ج) م املادة ( )40م هذال الالئحة.
هم .يساعد نائب أو نواب عميد الكلية العميد يف لدارة شؤون الكلية وعند وجود ألثمر مم نائمب

مل

أقدمهم يف اللقب العلمي حمل العميد عند غيابه.
و .تسمري أحكمام هممذال املمادة علمى تعمميني نمواب عمممداء املعاهمد وممديري املرالممز واملستشمفيات الم يف
مستوى الكليات.

-20-

قوانني قرار مجهوري رقم ( )32لسنة 2007م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية

الفصل الثالث
رؤساء األقسام
مادة( )42أ .يكون لكل قسم رئيس يصدر بتعيينه قرار م رئيس اجلامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية ألقمدم
ثالثة أساتذة يف القسم.
ال علمى درجمة المدلتوراال أو ممما
ب .يشمرط يف املرشمح للتعميني يف وظيفمة رئميس القسمم أن يكمون حاصم ً
يعاديفا م الشهادات الطبية التخصصية العليا املعرف بها ودرجة أستاذ وخربة يف العمل األلماد ي
واإلداري مممدة ال تقممل ع م عشممر سممنوات فممإذا خممال القسممم م م األسمماتذة رأس القسممم أحممد األسمماتذة
املشارلني فإذا خال القسم منهم رأسه أقدم األساتذة املساعدي بنفس الشروط السابقة.
ج .حتدد مدة التعيني يف وظيفة رئيس القسم بسنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط.
د .رئيس القسم هو املسئول ع تنفيذ السياسة العامة للقسم ولدارة شؤونه العلمية واإلدارية واملالية وع
انتظام سري احملاضرات والتماري والدروس العلمية وغريها مم الواجبمات التدريسمية وتنفيمذ قمرارات
جملممس القسممم وجملممس الكليممة وجملممس اجلامعممة يف احلممدود ال م ينظمهمما القممانون وهممذال الالئحممة
واألنظمة الصادرة مبقتضاها.

الفصل الرابع
عمداء املعاهد ومديرو املراكز أو املستشفيات
مادة( -1 )43يكون لكل معهد عميد ولل مرلز أو مستشفى مدير يتم تعيني لل ممنهم بقمرار مم رئميس
اجلامعة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
 -2يشرط يف املرشح للتعيني يف وظيفة عميد معهد أو مدير مرلز أو مستشفى أن يكون قد شغل
درجة أستاذ مشارك على األقل وأن يكون ختصصه العلمي مرتبط مبجال عمل املعهد أو املرلز
أو املستشفى وأن يكون حاصالً على درجة الدلتوراال أو ما يعاديفا م الشهادات الطبية
التخصصية العليا املعرف بها مع خربة ست سنوات يف العمل األلاد ي واإلداري.
 -3عميد املعهد أو مدير املرلز أو املستشفى هو املسئول ع تنفيذ السياسة العامة للمعهد أو املرلز
وع لدارة شؤونه العلمية واإلدارية واملالية وتنفيذ قرارات جملس املعهد أو املرلز أو املستشفى
وجملس اجلام عة يف احلدود ال

ينظمها القانون وهذال الالئحة واألنظمة والقرارات الصادرة

مبقتضاهما.
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الباب الرابع
أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم
الفصل األول
أعضاء هيئة التدريس
الفرع األول :التعيني:
مادة( )44يصدر بتعيني وترقية وتثبيت عضوية هيئة التدريس قرار م رئميس اجلامعمة بنماءً علمى موافقمة جملمس
اجلامعممة بعممد أخممذ رأي اجمللممس األلمماد ي وجملممس الكليممة أو املعهممد أو املرلممز وجملممس القسممم
املختص ويسري قرار التعيني أو الرقية م تاري موافقة جملس اجلامعة على أن تعتمد الدرجة املالية
ملبعوثي اجلامعة العائدي اعتباراً م تاري استالمهم العمل بالقسم.
مادة( )45مع مراعاة الشروط األخرى الواردة يف القانون وهذال الالئحة واألنظممة الصمادرة مبقتضماهما يشمرط
فيم يعني عضواً يف هيئة التدريس ما يلي:
 .1أن يكون حاصالً علمى درجمة المدلتوراال أو مما يعاديفما مم لحمدى اجلامعمات أو ايفيئمات العلميمة
املعممرف بهمما أو أن يكممون حاصمالً علممى شممهادة ختصصممية تعممادل درجممة الممدلتوراال مم مؤسسممة
علمية معرف بها شريطة أال يكون حصوله على هذال الشهادة قد مت م خمالل التعلميم باملراسملة
أو التعليم ع بُعد أو ما يعرف باالنتساب املوجه أو عرب اإلنرنت.
 .2أن ال يتجاوز عمرال  40عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة.
مادة( )46جيري اإلعالن ع وظائ ف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة مرة واحدة فقط يف العام يف املواعيمد الم
ددها جملس اجلامعة بناءً على عمرض نائمب رئميس اجلامعمة للشمؤون األلاد يمة ،و ظمر مطلقماً
التعيني خارج لطار اإلعالن وخارج نطاق املفاضلة.
مادة( )47مع مراعاة أحكام القانون وهذال الالئحة تشغل دون لعالن:
 .1وظمممائف األسممماتذة املسممماعدي وذلمممك بمممالتعيني فيهممما مم م بمممني املدرسمممني احلاصممملني علمممى درجمممة
الدلتوراال.
 .2وظائف األساتذة املشارلني واألساتذة وذلك بالرقية لليها م بني األساتذة املساعدي واألساتذة
املشارلني يف القسم يف ذات الكلية أو املعهد /املرلز الذي سبق يفم التعيني فيها /فيه.
مادة( )48جيري جملس القسم املختص املفاضلة بني املتقدمني لشغل وظيفة أستاذ مساعد املعل عنها يف ضموء
الضوابط التالية:
أ -التخصص الدقيق للمتقدم وعالقته بالتخصص املعل عنه.
ب -الرسائل واألحباث العلمية ال أجنزها.
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ج -تقديرات الشهادات العلمية ال

ملها على أن ال يقل تقديرال يف الشهادة اجلامعية األوىل عم

التقدير املطلوب للتعيني يف وظيفة معيد.
د-

اخلربة العلمية يف جمال التدريس والبحث.

ال -املقابلة الشخصية ال جيريها القسم للمتقدمني لكشف جانب املقدرة على األداء.
و-

اللغات األجنبية ال جييدها املتقدم.

مادة( )49مع مراعاة أحكام املواد ( )47 ،45 ،44م هذال الالئحة يقموم جملمس القسمم املخمتص عنمد النظمر
يف تعيني املرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس مبا يلي:
 .1التألد م معادلة الشهادة ال

ملها املرشح مم غمري اجلامعمة اليمنيمة لمدى جلنمة املعمادالت

بالوزارة.
 .2تشكيل جلنة لفحص الرسالة واألحباث العلمية ال أجنزهما وتقمديم تقريمر مفصمل بمذلك لىل
اجمللس.
 .3تشكيل جلنة استماع ملعرفة مدى صالحيته للتدريس وتقديم تقرير بذلك لىل اجمللس.
مادة( -1 )51توزيع نقاط املفاضلة للتعيني يف وظيفة األستاذ املساعد على النحو التالي:
أ -تقدير جلنة فحص رسالة الدلتوراال

( )50نقطة

ب -تقدير جلنة فحص رسالة املاجستري

( )10نقاط

ج -التقدير الرالمي ملواد التخصص يف البكالوريوس أو الليسانس

()20

نقطة
د -األداء يف حماضرال وتقدير جلنة االستماع

( )20نقطة

 -2يفوز بالوظيفة املعل عنها م جيممع ألمرب عمدد مم النقماط ال يقمل عمددها عم ( )75نقطمة لحمد
أدنممى ولال أعيممد ع م الوظيفممة ،وللمتقممدم حممق احلصممول علممى لافممة احملاضممر املتعلقممة باملفاضمملة
والتقييم على أن يشمل حمضر القسم لافة البيانات الم أسمتند لليهما يف لجمراء املفاضملة وتعلمق
هذال احملاضر يف لوحة اإلعالنات يف الكلية /املعهد  /املرلز.
الفرع الثاني :التقويم ولجراءات التثبيت:
مادة( )51أ .جيري جملس القسم املختص تقييماً سنوياً وملدة ثالث سمنوات لعضمو هيئمة التمدريس املعمني ألول ممرة
يتناول أدائمه التدريسمي والبحثمي ،ويرفمع رئميس القسمم يف نهايمة لمل سمنة جامعيمة تقريمرًا بمذلك لىل
جملممس الكليممة أو املعهممد أو املرلممز للتوصممية مبمما يممراال ،ويرفممع عميممد الكليممة أو املعهممد أو مممدير
املرلز لىل رئيس اجلامعة بتوصية اجمللس بشأن تقييم عضو هيئة التمدريس سمنوياً علمى أن يمتم ذلمك
عرب النائب للشؤون األلاد ية
ب.حتفظ نس م تقارير التقييم السنوية وتوصيات جملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز يف ملمف عضمو
هيئة التدريس بالكلية أو املعهمد أو املرلمز ،ولدارة شمؤون أعضماء هيئمة التمدريس باجلامعمة ،ويبلمغ
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عضممو هيئممة التممدريس املعممين بنسممخة منهمما خممالل أسممبوع م م عممرض التقريممر علممى جملممس الكليممة،
ويكممون لممه احلممق يف الممتظلم مم التقريممر لىل رئمميس اجلامعممة ،وحضممور اجتممماع جملممس القسممم عنممد
البحث يف تظلمه.
ج .جيري اجمللس األلاد ي تقييماً ختامياً يف نهاية السنة الثالثة لتعيني عضو هيئة التدريس علمى ضموء
التقارير التقو ية السنوية السابقة واملرفوعة لليه م جملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز بنماءً علمى
تقارير جملس القسم املختص ويصدر توصيته يف هذا الشأن لىل رئيس اجلامعة متهيداً للعمرض علمى
جملس اجلامعة.
د .يتخذ جملس اجلامعة يف ن هايمة السمنة الثالثمة لتعميني عضمو هيئمة التمدريس قمرارًا بتثبيتمه يف وظيفتمه أو
لنهاء خدمته بناءً على توصية اجمللس األلاد ي وحبسب التقارير املرفوعة لليه م جملمس الكليمة
أو املعهد أو املرلز وجملس القسم املختص.
هم .حتسب مدة التقييم مل مت تثبيته م أعضاء هيئة التدريس جزءاً م خدمته الفعلية يف الوظيفة املثبت
فيها ألغراض الرقية والتقاعد.
الفرع الثالث :الرقية:
مادة()52

ممق لألسمماتذة املسمماعدي واألسمماتذة املشممارلني مم أعضمماء هيئممة التممدريس املعيممنني التقممدم بطلممب
الرقيمممة لىل الدرجمممة األعلمممى وفمممق القواعمممد احملمممددة يف القمممانون وهمممذال الالئحمممة واألنظممممة الصمممادرة
مبقتضاهما.

مادة( .1 )53ممع مراعمماة أحكممام املمادة ( )50مم هممذال الالئحمة يشممرط فمميم يرقمى لىل درجممة أسممتاذ مشممارك أو
أستاذ ما يلي:
أ -أن يكممون قممد تمموافرت لديممه يف الدرجممة ال م سمميتم ترقيتممه منهمما أقدميممة يف أي جامعممة خاضممعة
للقانون ال تقل ع مخس سنوات منذ حصوله علمى الدرجمة ولذا احتسمبت لمه خدممة ألاد يمة
سابقة يف جامعة أخمرى معتممدة ال تقمل عم مخمس سمنوات فيشمرط لرقيتمه يف همذال احلالمة أن
يكون قد قضى سنة على األقل يف الرتبة ال عني بها يف اجلامعة.
ب -أن يكون ناجحاً يف تدريسه م خالل تقارير تقييم األداء ال حتمددها نظمم اجلامعمة املعتممدة
يف هذا اجملال.
ج -أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة ال سميتم ترقيتمه منهما لنتاجم ًا علميم ًا قيمم ًا أسمهم يف تقمديم
املعرفة حبيث ال تقل ع :
ال وحبمث قابمل للنشمر يف جملمة حمكممة سموا ًء مت نشمر
 ثالثة حبوث منها حبثمان منشموران فعم ًاألحباث يف الداخل أو اخلارج لذا لان متقدماً للرقية لىل درجة أستاذ مشارك.
 مخسممة حبمموث منهمما ثالثممة منشممورة فع مالً وحبثممان قممابالن للنشممر يف جملممة حمكمممة لذا لممانمتقدماً للرقية لىل درجة أستاذ ،على أن يتم نشر حبث واحد على األقل يف اخلارج.
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د -أن يكممون باحث ماً رئيسممياً (أول) يف حبممثني علممى األقممل لذا لممان متقممدماً للرقيممة لىل درجممة أسممتاذ
مشارك ،ويف ثالثة حبوث على األقل لذا لان متقدماً للرقية لىل درجة أستاذ.
ال -أن يكون اإلنتاج العلمي املقدم ألغراض الرقية أصيالً فيه لضافة للعلم واملعرفة.
و -أن جيتاز بنجاح برامج التطوير املهين والعلمي ال تقدمها اجلامعة.
 .2ال جيموز أن تكممون موضمموعات البحموث مسممتلة مم رسممال املاجسمتري أو الممدلتوراال ،أو مم أحبمماث
الرقية على درجة سابقة.
مادة( )54جيوز أن

تسب ضم اإلنتاج العلمي املعتمد للرقية ما يكمون قمد قمام بمه املتقمدم للرقيمة علمى

مو

متميز م أعمال فنية أو مهنية ويعترب م اإلنتاج العلمي ما يلي:
 .1البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر يف جملة حمكمة.
 .2الكتممب املطبوعممة واملنشممورة يف حقممل ختصممص املتقممدم للرقيممة وتعامممل معاملممة البحمموث ،وال
جيوز بأن

سب له ألثر م لتاب واحد م جمموعة الكتب لغرض الرقية.

مادة( )55أ .يتوىل تقييم اإلنتاج للمتقدم للرقية ثالثة حمكمني ال تقل درجة لل منهم ع :
 .1أستاذ لذا لان اإلنتاج العلمي املقدم لغرض الرقية لىل درجة أستاذ.
 .2أستاذ مشارك لذا لان اإلنتاج العلمي املقدم لغرض الرقية لىل درجة أستاذ مشارك.
ب .خيتار رئيس اجلامعة احملكمني الثالثة م بني مخسة حمكمني يرشحهم جملمس الكليمة أو املعهمد
أو املرلز بناءً على توصية جملس القسم املختص وعمرض نائمب رئميس اجلامعمة للشمؤون األلاد يمة
على أن يكون م بني احملكمني املختاري اثنان فقط م اجلامعات اليمنية.
مادة()56

ق لعضو هيئة التدريس غمري الميمين املتعاقمد ممع اجلامعمة بطلمب ترقيتمه لىل الدرجمة األعلمى م طبقم ًا
لقواعممد الرقيممة املنصمموص عليهمما يف هممذا الفممرع م بعممد مضممي أربممع سممنوات متواصمملة علممى عملممه يف
اجلامعممة لذا احتسممبت لممه خدمممة ألاد يممة سممابقة يف جامعممة أخممرى تعممرف بهمما اجلامعممة ال تقممل عم
مخس سنوات شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر أثناء تعاقدال مع اجلامعة حبثان أصيالن.

مادة( )57يتبع يف ترقية عضو هيئة التدريس اإلجراءات التالية:
 -1يقدم طلب ا لرقية لىل رئيس القسم املختص مرفقم ًا بالسمرية الذاتيمة لطالمب الرقيمة وأربمع نسم
م اإلنتاج العلمي بغرض عرضه على جملس القسم إلبداء الرأي فيه واقراح مخسة حمكمني
علممى األقممل م م األسمماتذة املختصممني لتقيمميم اإلنتمماج العلمممي ،ويرفممع رئمميس القسممم رأي جملممس
القسم مبحضر معمد لىل عميد الكلية الذي يتوىل عرض املوضوع على اللجنة األلاد ية ثمم
جملس الكلية إلبداء الرأي ورفعه لىل رئاسة اجلامعة الستكمال الرقية.
 -2لذا قممل عممدد أعضمماء هيئممة التممدريس بالقسممم مم احلممائزي لرتبممة تعممادل أو تعلممو الرتبممة املطلمموب
الرقية لليها عم ثالثمة أعضماء فعلمى العميمد أن يعمرض الطلمب بعمد لطمالع جملمس القسمم علمى
اللجنة األلاد ية بالكلية حبضور أعضاء هيئة التدريس املوجودي يف القسم احلائزي لرتبمة
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تعممادل أو تعلممو الرتبممة املطلمموب الرقيممة لليهمما ،ويفممؤالء حممق االشممراك يف مناقشممة املوضمموع دون
التصويت عليه ،ثم يتوىل عميد الكلية عرض املوضوع على جملس الكلية إلبداء الرأي ورفعه
لىل رئاسة اجلامعة الستكمال لجراءات الرقية.
 -3بغرض تقويم البحوث املقدمة للرقية يقوم جملس القسم برشيح مما ال يقمل عم مخسمة أسماتذة
يف نفس جمال التخصص للمتقدم للرقية ينتمون لىل جامعمات معتممدة مم بلمدان خمتلفمة ممنهم
أثنني على األلثر ينتمون لىل جامعتني نيتني وتتوىل رئاسة اجلامعة اختيار احملكمني الثالثة
م بني هؤالء املرشحني.
 -4تتوىل لدارة اجلامعة التواصل مع احملكمني بطريقة سرية ملعرفة موافقتهم على التحكيم قبمل
لرسال اإلنتاج العلمي لليهم ،وعند قبويفم التحكيم ترسل لكل ممنهم اإلنتماج العلممي املطلموب
حتكيمه باإلضافة لىل ملخصني لرسال املاجستري والدلتوراال للمتقدم للرقية.
 -5يبلغ احملكم بإرسال التقارير خمالل ثالثمة أشمهر ولذا تمأخر المرد أو تعمذر التواصمل ممع األسمتاذ
احملكم يتم استبداله مبحكم آخر.
-6

ق للمرشح للرقية أن يقدم بأحباثه قبل موعد االستحقاق بثالثة أشهر.

 -7ترفق مع البحوث املرسلة لىل احملكمني استمارة تتضم العناصر اآلتية ال جيري تقويم لل
حبث مبوجبها وهي:
أ .األصالة واإلضافة لىل املعرفة.
ب .حداثة وأهمية املوضوع حمل البحث.
ج .الداللة النظرية والتطبيقية للبحث.
د .منهجية البحث.
ه .التغطية ألدبيات البحث واملراجع.

و .أسلوب العرض واللغة.

 -8يقموم اجمللممس األلمماد ي بالبمت يف الرقيممة بعممد اإلطممالع علمى تقممارير احملكمممني واسممتكمال
لجراءات عرضها على جملس القسم والكلية مع وجوب أن

صل املرشح للرقية على تزليمة

ما ال يقل ع أثنني م احملكمني لحد أدنى.
مادة( )58ال جيوز لعادة اختاذ لجراءات الرقية مل مل تمتم املوافقمة علمى ترقيتمه لال بعمد ممرور سمنة علمى األقمل،
ويشرط أن يكون املتقدم قد أدخل جديداً على لنتاجه العلمي وحتسيناً على أدائه العملي.
الفرع الرابع :االنتداب واإلعارة والنقل:
مادة( )59جيوز لعضو هيئة التدريس مبوافقة رئيس اجلامعة تدريس مادة أو ألثر يف للية أو معهد أو مرلز
مماثممل داخممل اجلامعممة أو خارجهمما بنمماءً علممى عممرض عميممد الكليممة وتوصممية جملممس القسممم املخممتص
شريطة أال خيل ذلك بأداء مهامه وواجباته األساسية يف اجلامعة املعني فيها.
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مادة( )61جيوز بقرار م رئيس اجلامعة انتداب عضو هيئة التدريس لىل للية أو معهد أو مرلز مماثل داخمل
اجلامعة أو خارجها بنا ًء على موافقمة جملمس اجلامعمة وتوصمية اجمللمس األلماد ي وجملمس الكليمة
وجملس القسم املختص.
مادة( )61مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )102م هذال الالئحة جيوز لعارة عضو هيئة التدريس ملدة حمددة
للعممل يف جامعمة أخمرى داخممل أو خمارج اجلمهوريمة أو نقلممه لليهما .ويصمدر باإلعممارة أو النقمل قمرار مم
رئمميس اجلامعممة بنمماءً علممى موافقممة جملممس اجلامعممة وتوصممية اجمللممس األلمماد ي وجملممس الكليممة أو
املعهد أو املرلز وجملس القسم املختص.
مادة( )62أ .يعترب عضو هيئة التدريس املعني بقمرار مجهموري يف جهمة حكوميمة (عضمو يف احلكوممة أو يف أي
وحدة لدارية يف اجلهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام واملختلط) ولذا العضو يف جملس النمواب أو
يف جملس الشورى يف حكم املعار ويتقاضى مجيع مستحقاته املالية م اجلهة املعار للعمل لديها ويف
حالة انتقال مرتبه لىل اجلهة املعني بها وللفه القسم بالقيام بالتدريس يراعى أال تزيد مدة التدريس
ع ثالث ساعات يف األسبوع يتقاضى أجور هذال الساعات م اجلامعة حسب درجته.
ب.

تفظ عضو هيئة التدريس املشار لليمه يف الفقمرة (أ) مم همذال املمادة بوظيفتمه األلاد يمة (لعضمو
هيئممة تممدريس) ولممه بنمماءً علممى ذلممك حممق حضممور جلسممات األقسممام واملشممارلة يف االجتماعممات العامممة
املختلفة والتصويت يف خمتلف االنتخابات الداخلية يف اجلامعة م نقابة وغريها.

ج .يلممزم عضممو هيئممة التممدريس يف حممال اسممتالم مسممتحقاته املاليممة م م اجلامعممة املعممني فيهمما أداء التممدريس
واإلشمراف علمى الرسممائل العلميمة ومناقشممتها يف جامعتمه أو يف اجلامعممة الكائنمة يف حمممل عملمه وفممق
نصاب

ددال القسم ال يقل ع ثالث ساعات معتمدة يف األسبوع لحد أدنى.

د .ال تسري أحكام الفقرة (أ) م هذال املادة على عضو هيئة التدريس املعني-:
 .1بقرار مجهوري رئيساً جلامعة أو نائب رئيس اجلامعة.
 .2بقمممرار رئممميس الممموزراء عميمممداً لكليمممة أو ممممديراً ملستشمممفى جمممامعي تعليممممي ،حيمممث تظمممل مجيمممع
مستحقاته املالية يف اجلامعة املعني فيها.
مادة( )63يتم ليفاد عضو هيئة التدريس يف مهمات علمية والسماح له باملشارلة يف املؤمترات والندوات العلمية
اخلارجيممة وذلممك مبوافقممة مم رئمميس اجلامعممة بنمماءً علممى عممرض النائممب للشممؤون األلاد يممة وتوصممية
جملس الكلية أو املعهد أو املرلز وجملس القسم املختص .وعلى عضو هيئة التدريس أن يقمدم بعمد
انتهاء املهمة العلمية تقريرًا ع األعمال الم قمام بهما والبحموث الم يكمون قمد أجراهما ،لىل رئميس
اجلامعة بعد عرضه على جملس الكلية أو املعهد أو املرلز وجملس القسم املختص.
مادة( )64جيوز لرئيس اجلامعة بناءً على اقراح عميد الكلية أو املعهد أو مدير املرلز وتوصية جملس القسم
املختص املوافقة لعضو هيئة التدريس مبزاولة مهنته خارج اجلامعة بشرط أن يكتسب م ذلك خربة
يف جمال ختصصه وأال يتعارض مع واجباته اجلامعية.
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مادة( )65جمللس اجلامعة – عند االقتضاء – التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس مم اليمنميني أو مم غريهمم بنماءً
على عرض النائمب للشمؤون األلاد يمة وطلمب جملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز وجملمس القسمم
املختص.
مادة( )66جيوز – عند احلاجة – االستعانة بأساتذة أو أساتذة مشارلني غري نيني مم ذوي الكفماءة بصمفة
زائري ملدة مؤقتة ،ال تتجاوز فصالً دراسياً ،وذلك بقرار م جملس اجلامعمة بنماءً علمى طلمب جملمس
الكلية أو املعهد أو املرلز بعد موافقة جملس القسم املختص.
مادة( )67حتدد سائر احلقوق املالية ألعضاء هيئة التدريس املتعاقدي مع اجلامعة واألساتذة الزائري بقرار م
جملس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة اجمللس األعلى.

الفصل الثاني
أعضاء هيئة التدريس املساعدون
مادة( )68يصممدر بتعمميني وترقيممة عضممو هيئممة التممدريس املسمماعد قممرار م م رئمميس اجلامعممة بعممد موافقممة جملممس
اجلامعة بناءً على توصمية اجمللمس األلماد ي وجملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز وجملمس القسمم
املختص.
مادة( )69جيري اإلعالن ع وظائف أعضاء هيئة التدريس املساعدون الشاغرة ملرة واحدة يف العام يف املواعيمد
ال

ددها جملس اجلامعة ،و ظر مطلقاً التعيني خارج لطار اإلعالن وخارج نطاق املفاضلة.

مادة( )71تشممغل دون لعممالن وظممائف املدرسممني بالرقيممة مم بممني املعيممدي يف ذات الكليممة أو املعهممد أو املرلممز
والقسم املختص.
مادة( )71مع مراعاة الشروط األخرى الواردة يف القانون وهذال الالئحة واألنظممة الصمادرة مبقتضماهما يشمرط
يف املرشح للتعني يف :
 -1وظيفة املعيد:
أ .أن يكون حاصالً على تقدير جيد جداً على األقل يف التقدير العام وأن ال يكون قد رسمب
يف أي مادة مم ممواد الشمهادة اجلامعيمة األوىل ،شمريطة أن ال يكمون قمد حصمل عليهما مم
خالل التعليم باملراسلة أو التعليم ع بُعد أو ما يعرف باالنتساب املوجه أو عرب اإلنرنت.
ب .أن ال يتجاوز عمرال ثالثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً لإلعالن.
 -2وظيفة املدرس:
أ .أن يكون حاصالً علمى درجمة املاجسمتري أو مما يعاديفما مبما يؤهلمه للقيمد للحصمول علمى درجمة
الدلتوراال شريطة أن ال يكون قمد حصمل عليهما مم خمالل التعلميم باملراسملة أو التعلميم عم
بُعد أو ما يعرف باالنتساب املوجه أو عرب اإلنرنت.
ب .أن ال يكون قد جتاوز عمرال أربعة وثالثون عاماً عند التقديم لشغل الوظيفة وفقاً لإلعالن.
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مادة( )72جيري جملمس القسمم املخمتص بعمد اإلعمالن عم وظمائف أعضماء هيئمة التمدريس املسماعدون الشماغرة
املفاضلة بني املتقدمني لشغلها يف ضوء املعايري التالية:
 .1تفضمميل األعلممى يف التقممدير العممام للشممهادة اجلامعيممة األوىل وشممهادة املاجسممتري .وعنممد التسمماوي
يُفضّل األصغر سناً ثم م يتق لغة أجنبية.
 .2املقابلممة الشخصممية للمتقممدمني لكشممف جانممب املقممدرة علممى األداء أمممام جلنممة يشممكلها جملممس
القسم املختص.
مادة( -1 )73توزيع نقاط املفاضلة لتعيني املعيد على النحو التالي
أ -التقدير الرالمي لسنوات الدراسة

( )40نقطة

ب -التقدير الرالمي ملواد التخصص يف البكالوريوس أو الليسانس ( )20نقطة
ج -املقابلة الشخصية

( )8نقاط

د -امتحان اللغة اإلجنليزية أو لغة التخصص

( )8نقاط

هم امتحان قدرات املتقدم على استخدام احلاسوب

( )8نقاط
( )8نقاط

و -امتحان اللغة العربية

( )8نقاط

ز -امتحان حتريري يف التخصص

 -2يفوز بالوظيفة املعل عنها م جيمع ألرب عمدد مم النقماط ال يقمل عمددها عم ( )70نقطمة لحمد
أدنممى ولال أعيممد اإلعممالن ع م الوظيفممة ،وللمتقممدم حممق احلصممول علممى لافممة احملاضممر املتعلقممة
بالتعيني على أن يشمل حمضر القسم لافة البيانمات الم اسمتند لليهما يف لجمراء املفاضملة وتعلمق
هذال احملاضر يف لوحة اإلعالنات يف الكلية/املعهد/املرلز.
مادة( -1 )74توزع نقاط املفاضلة لتعيني املدرس على النحو التالي:
أ -تقدير جلنة فحص رسالة املاجستري أو معدل النجاح أو هما معاً

( )25نقطة

ب -التقدير الرالمي لسنوات الدراسة يف البكالوريوس أو الليسانس ( )15نقطة
ج -التقدير الرالمي ملواد التخصص يف البكالوريوس أو الليسانس

( )20نقاط

د -املقابلة الشخصية

( )8نقاط

هم األداء يف حماضرة أمام جلنة القسم املختص

( )8نقاط

و -املستوى يف اللغة اإلجنليزية

( )8نقاط

ز -قدرات املتقدم على استخدام احلاسب اآللي
ح -امتحان اللغة العربية

( )8نقاط
( )8نقاط

 -2يفوز بالوظيفة املعل عنه ا م جيمع ألمرب عمدد مم النقماط ال يقمل عمددها عم ( )75نقطمة لحمد
أدنى ولال أعيد اإلعالن ع الوظيفة ،وللمتقدم حق احلصول على لافة احملاضر املتعلقة بالتعيني
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علممى أن يشمممل حمضممر القسممم لافممة البيانممات ال م أسممتند لليهمما يف لجممراء املفاضمملة وتعلممق هممذال
احملاضر يف لوحة اإلعالنات يف الكلية أو املعهد أو املرلز.
مادة( )75يتلقى املعيدون واملدرسون املعينون ألول مرة تدريباً علمى أصمول التمدريس العاممة واخلاصمة يف شمكل
مقررات أو نمدوات أو دروس عمليمة ،وفقماً لظمروف لمل لليمة أو معهمد أو مرلمز ،وطبقماً للقواعمد
ال يضعها جملس اجلامعة.
مادة( )76أ .جيري جملس القسم املختص تقييماً سنوياً وملدة سنتني لعضو هيئة التدريس املساعد املعمني ألول ممرة
يتنماول أداءال التدريسممي والبحمث ،ويرفممع رئميس القسممم يف نهايممة لمل سممنة جامعيمة تقريممراً بممذلك لىل
جملس الكلية أو املعهد أو املرلز للتوصية مبا يراال ،ويقوم عميد الكلية أو املعهد أو مدير املرلز
برفع توصية اجمللس بشأن تقييم عضو هيئة التدريس املساعد سمنوياً لىل رئميس اجلامعمة عمرب النائمب
للشؤون األلاد ية.
ب .حتفظ نس م تقارير التقييم السنوية وتوصيات جملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز يف ملمف عضمو
هيئة التدريس املساعد بالكلية أو املعهد أو املرلز ،ولدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس باجلامعمة،
ويبلغ عضو هيئة التدريس املساعد املعين بنسمخة منهما خمالل أسمبوع مم عمرض التقريمر علمى جملمس
الكلية أو املعهد أو املرلز ،ويكون له احلق يف التظلم م التقرير لىل رئيس اجلامعة.
ج .جيري اجمللس األلاد ي تقييماً ختاميماً يف نهايمة السمنة الثانيمة لتعميني عضمو هيئمة التمدريس املسماعد
على ضوء التقارير السنوية السابقة واملرفوعة لليه م جملمس الكليمة أو املعهمد أو املرلمز بنماءً علمى
تقارير جملس القسم املختص ويصدر رئيس اجلامعة قراراً بتثبيت عضو هيئة التدريس املساعد الذي
أثبت جدارته يف وظيفته أو تنهى خدماته وفقاً للقوانني واللوائح النافذة.
د .حتسمب مممدة التقيميم ملم مت تثبيتممه مم أعضمماء هيئممة التمدريس املسمماعدون جممزءاً مم خدمتممه الفعليممة يف
الوظيفة املثبت فيها ألغراض التقاعد والرقية.
مادة( )77ممع مراعمماة القمموانني النافمذة يممتم ليفمماد أعضماء هيئممة التممدريس املسماعدون يف بعثممات أو مممنح لتحضممري
درجمة املاجسمتري أو المدلتوراال أو المدرجتني معماً ،ويكمون ذلممك بقمرار مم رئميس اجلامعمة بنماءً علممى
موافقة جملس الدراسات العليا والبحث العلمي وتوصية جملس الكلية أو املعهد أو املرلز وجملمس
القسم املختص.
مادة( )78يعترب احلد األعلى لبقاء املعيد يف وظيفته ثالثة أعوام يسمقط بعمدها حقمه يف البقماء فيهما لذا مل يقمدم
لدرجممة املاجسممتري أو يسممافر يف منحممة لىل اخلممارج (مممع تمموفر ذلممك) ،ويسممقط حقممه يف البقمماء فيهمما –
أيضاً -لذا مل

صل على درجمة املاجسمتري خمالل أربمع سمنوات – علمى األلثمر – مم تماري قيمدال يف

اجلامعة املبتعث لليها ،وتنهى خدماته بناءً على توصية جملس القسم والكلية واجمللس األلاد ي.
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مادة( )79تنهمى خمدمات املمدرس المذي ال

صممل علمى المدلتوراال خمالل مخممس سمنوات – علمى األلثمر – مم

تاري قيدال لدرجة الدلتوراال ،على أن ال تزيد مدة البقاء يف درجته عم مثمان سمنوات لحمد أقصمى
م تاري ترقيته أو تعيينه.
مادة( )81ال جيوز ألعضاء هيئة التدريس املساعدون التسجيل للحصول على درجمة املاجسمتري أو المدلتوراال يف
غري التخصصات ال عينوا فيها لال بقرار م رئميس اجلامعمة بنما ًء علمى موافقمة اجمللمس األلماد ي
وتوصية جملس الكلية أو املعهد أو املرلز وجملس القسم املخمتص ،ويسمقط حمق مم خيمالف همذال
املادة يف التعيني أو الرقية وتنهى خدماته وفقاً للتشريعات املنظمة لذلك.
مادة( )81ال جيوز انتداب أو لعارة عضمو هيئمة التمدريس املسماعد ،وتطبمق عليمه أحكمام اإلجمازات بمدون راتمب
املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية.

الفصل الثالث
تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
مادة( )82أ .يشمممكل بقمممرار مم م رئممميس اجلامعمممة لمممل سمممنة جملمممس تأديم مب ملسممماءلة أعضممماء هيئمممة التمممدريس
ومساعديهم على النحو التالي:
رئيساً

 -1نائب رئيس اجلامعة للشؤون األلاد ية
 -2ثالثة م أعضاء هيئة التدريس متخصصون يف الشريعة والقانون
أو احلقوق خيتارهم عميد للية الشريعة والقانون أو احلقوق أو عميد

أعضاء

أي للية مماثلة وذلك م بني األساتذة واألساتذة املشارلني
 -3أستاذ خيتارال املساءل

عضواً

 -4ممثالً ع نقابة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ختتارال النقابة

عضواً

ب .يبقى جملس التأديب الذي انتهت مدته قائماً حتى يفر مم شرع يف مساءلتهم قبل ذلك.
ج .لذا لان عضو هيئة التدريس املساءل أحد أعضاء جملس التأديب يتم استبداله بعضو آخر.
د .ال جيوز اجلمع بني عضوية جلنة التحقيق وجملس التأديب.
مادة( )83يكون اجتماع جملس التأديب صحيحاً حبضور مجيع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيمة عمدد أصموات
أعضاءال احلاضري .
مادة( -1 )84يوقع جملس التأديب على عضمو هيئمة التمدريس أو مسماعدال يف حالمة خمالفتمه لواجباتمه الوظيفيمة
أي م العقوبات التأديبية التالية:
أ .اللوم.
ب .التنبيه لتابياً.
ج .اإلنذار لتابياً.
د .احلرمان م العالوة السنوية لسنة واحدة.
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هم .تأجيل الرقية عند استحقاقها ملدة سنتني لحد أقصى.
و .اخلصم م الراتب مبا ال يتجاوز  %20للمرة الواحدة.
ز .الفصل م اخلدمة مع االحتفاظ حبقوقه التأمينية أو احلرمان منهما وفقماً للتشمريعات املنظممة
لذلك.
 -2تبني الئحة اجلزاءات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم حاالت وشمروط توقيمع لمل عقوبمة
م العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف الفقرة ( )1م هذال املادة.
مادة( )85أ .يكلف رئيس اجلامعمة جلنمة مم أعضماء هيئمة التمدريس املتخصصمني يف القمانون مبباشمرة التحقيمق
فيما ينسب لىل عضو هيئة التدريس أو مساعدال م خمالفات ،على أن ال يقل درجة احملقَّق ع درجة
احملقَّق معه.
ب .تتمموىل اللجنممة التحقيممق مممع العضممو احملممال لىل التحقيممق علممى أن تتمموفر لممه لافممة الضمممانات ال م
تكلفها القوانني النافذة خالل فرة التحقيق.
ج .تقدم اللجنة تقريراً بنتائج التحقيق لىل رئيس اجلامعة ،وله بعد اإلطالع على التقرير أن يمأمر حبفمظ
التحقيق أو لحالة احملقَّق معه على جملس التأديب.
مادة( )86لرئيس اجلامعة أن يوقف عضو هيئة التدريس أو مسماعدال احملمال لىل التحقيمق عم عملمه لذا اقتضمت
مصلحة التحقيق ذلك ،على أال تزيد مدة اإليقاف ع ثالثة أشمهر ،وال جيموز متديمدها لال بقمرا رمم
جملس التأديب ملدة ال تزيد ع ثالثة أشهر أخمرى ،وال يرتمب علمى ليقماف العضمو عم عملمه حرمانمه
م مرتبه مدة اإليقاف وحتدد الئحة اجلزاءات احلاالت والشروط ال جيوز فيها ليقماف عضمو هيئمة
التدريس أو مساعدال.
مادة( -1 )87يبلغ رئيس جملس التأديمب عضمو هيئمة التمدريس أو مسماعدال احملمال لىل اجمللمس ببيمان املخالفمات
الم استخلصممتها جلنممة التحقيممق وبصممورة مم تقريممر التحقيممق ،وذلممك خبطمماب رمسممي قبممل أن يعقممد
جملس التأديب اجل لسمة األوىل ملسماءلته بعشمري يومم ًا علمى األقمل وجيموز عنمد االقتضماء لنقماص همذا
امليعاد لىل سبعة أيام.
 -2لذا مل

ضر العضو احملال للمجلس أو وليله رغم لخطارهما لتابة مبوعد اجللسة نظمر اجمللمس

الدعوى التأديبية يف غيابه بعد التألد م صحة لبالغه.
مادة( )88لعضو هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس املساعد احملال لىل جملس التأديب أن يستعني مبحامٍ وله
أن يطّلع على احملاضر واألوراق األخرى ذات الصلة بالتأديب.
مادة( )89يصدر جملس التأديب يف نهاية املساءلة قراراً مسبباً مبا انتهى لليه ويرفعه لىل رئيس اجلامعة.
مادة( )91أ .يصادق رئيس اجلامعة على قرار جملمس التأديمب بتوقيمع عقوبمة التنبيمه أو اإلنمذار ويصمادق جملمس
اجلامعممة علممى القممرار بتوقيممع عقوبممة احلرمممان م م العممالوة السممنوية أو تأجيممل الرقيممة أو الفصممل م م
اخلدمة .ويف مجيع األحوال ال جيوز توقيع ألثر م عقوبة تأديبية ع املخالفة الواحدة.
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ب .خيطر رئيس اجلامعة خبطاب رمسمي عضمو هيئمة التمدريس أو مسماعدال املعنمى بقمرار جملمس التأديمب
خالل أسبوع م تاري املصادقة عليه.
مادة( )91تسقط املساءلة التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس أو مساعدال وقبويفا م جملمس اجلامعمة لمما
يسقط احلق يف لقامة الدعوى التأديبية على عضو هيئة التمدريس أو مسماعدال مبضمي سمنة مم تماري
وقوع املخالفة.
مادة( )92ختضممع قممرارات جملممس التأديممب بالفصممل ممم اخلدمممة للطعمم فيهمما باإللغمماء أمممام الشممعبة اإلداريممة
باحملكمة العليا خالل ستني يوماً م تاري صدور القرار.
مادة( )93وختضع بقية قمرارات اجمللمس الصمادرة بتوقيمع أي مم العقوبمات األخمرى املصمادق عليهما للطعم فيهما
باإللغمماء والتعممويض أمممام احملكمممة االبتدائيممة املختصممة خممالل سممتني يومماً مم تمماري لخطممار املسمماءل
بالقرار.
مادة( )94ي ُودَع قرار جملس التأديب بتوقيع أي م العقوبات الواردة يف البنود (أ ،ب ،ج ،د) م الفقرة ( )1مم
املادة ( ) 84م هذال الالئحة املصادق عليها يف ملف العضمو املعاقمب ويمتم نمزع القمرار منمه بعمد مضمي
سممنتني م م تمماري العقوبممة لذا لانممت العقوبممة املوقعممة هممي اللمموم أو التنبيممه أو اإلنممذار أممما لذا لانممت
العقوبة املوقعة هي (احلرمان م العمالوة السمنوية أو تأجيمل الرقيمة عم اسمتحقاقها فمال ينمزع القمرار
التأدييب م ملف العضو لال بعد تنفيذها وانقضاء مدتها .ويف مجيع األحوال لذا ألغي القرار التمأدييب
حبكم قضائي فينزع م امللف لذا صار احلكم نهائياً.
مادة( )95لذا تبني جمللس التأديب شبهة ارتكاب جر ة م اجلمرائم الم ختمتص النيابمة العاممة برفمع المدعوى
العموميممة عنهمما بغممري شممكوى أو طلممب وجممب عليممه عممرض املوضمموع فمموراً علممى رئمميس اجلامعممة ليقمموم
بإص مدار األمممر باإلحالممة لىل القضمماء وال يرتممب علممى ذلممك اإلخممالل حبممق اجلامعممة يف توقيممع العقوبممة
التأديبية عما يثبت يف حق املخالف.
مادة( )96يشرط يف لقامة الدعوى التأديبية ولحالتها لىل جملس التأديب ما يلي:
 -1سبق التحقيق والتوصية باإلحالة على جملس التأديب.
 -2توافر أدلة لافية يستدل منها على ثبوت وقوع املخالفة م عضو هيئة التدريس أو مساعدال.
 -3أن ال يكون قد سقط حق املساءلة التأديبية بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فيها وفقاً للقانون.
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الباب اخلامس
أحكام ختامية
مادة( )97أ .لذا أوقف رئيس اجلامعة الدراسة جزئياً أو للياً فعلى جملس اجلامعة أن يعقد اجتماعماً اسمتثنائياً
وجوبياً بدعوة م رئيسه خمالل ثالثمة أيمام – علمى األلثمر – مم تماري قمرار الوقمف وينماقش جملمس
اجلامعممة يف هممذا االجتممماع االسممتثنائي قممرار وقممف الدراسممة ،فممإذا ق مدّر جملممس اجلامعممة عممدم جديممة
أسبابه ودواعيه أو قدّر زوايفا اختذ قراراً برفع الوقف .ويف هذال احلالة جيب استئناف الدراسة فوراً.
ب .لذا قدّر اجمللس يف هذا االجتمماع صمحة قمرار وقمف الدراسمة واسمتمرار أسمبابه ودواعيمه اختمذ قمرارًا
باسممتمرار الوقممف ويف هممذال احلالممة جيممب علممى رئمميس اجمللممس رفممع األمممر لىل المموزير لريفعممه بممدورال لىل
رئيس اجمللس األعلى للجامعات فوراً.
مادة( )98أ .لذا ا قر جملمس اجلامعمة اسمتمرار وقمف الدراسمة يف اجلامعمة جزئيم ًا أو لليماً وفقماً ألحكمام املمادة
السابقة توجّب على اجمللس األعلى أن يعقد اجتماعاً استثنائياً يمدعو لليمه رئميس اجمللمس فمور لبالغمه
بقرار جملس اجلامعة الختاذ قرار برفع وقف الدراسة أو استمرارها.
ب .لذا أقممر اجمللممس األعلممى يف هممذا االجتممماع االسممتثنائي اسممتمرار وقممف الدراسممة وجممب عليممه أن

ممدد

موعداً الجتماع استثنائي آخر يستأنف فيه دراسة املوضوع واختاذ قرار بشأنه.
مادة( )99لذا مل يوقف رئيس اجلامعة الدراسة باجلامعة جزئياً أو للياً ،أو لذا مل يوافق جملمس اجلامعمة علمى
استمرار الوقف بالرغم م توفر أسبابه ودواعيه وفقاً ألحكام املادة التالية ،جاز للمجلس األعلى أن
يتخممذ قممرارًا بهممذا الشممأن بنمما ًء علممى تقريممر مقممدم م م المموزير يف اجتممماع اسممتثنائي يممدعو لليممه رئمميس
اجمللس .ويف هذال احلالة يكون قرار اجمللس ملزماً للجامعة أو اجلامعات املعنية به.
مادة( )111ال جيمموز -يف لممل األحمموال -وقممف الدراسممة يف اجلامعممة جزئي ماً أو للي ماً لال لذا صمماحب اسممتمرارها
لخالل باألم العام أو تهديد ملنشآت ومرافق اجلامعة.
مادة( )111يصدر بنظام الدراسة العليا والبحث العلمي يف اجلامعمة اليمنيمة قمرار مم رئميس اجمللمس األعلمى بعمد
موافقة اجمللس بناءً على عرض الوزير.
مادة( )112مع مراعاة أحكام املادتني ( 7مكرر) و ( )63م القانون يصدر رئيس اجلامعة بعد موافقمة جملمس
اجلامعممة واجمللممس األعلممى القممرارات اخلاصممة بإنشمماء أو دمممج أو نقممل الكليممات واألقسممام واملعاهممد
ومرالمممز البحممموث والتعلممميم والتمممدريب واالستشمممارات واملستشمممفيات والمممربامج اخلاصمممة واملمممدارس
التطبيقية يف حرم اجلامعة.
مادة( )113ال جيوز لعضو هيئة التدريس املعني يف جامعة ختضع ألحكام القانون أن يقمدم طلمب نقمل لىل جامعمة
أخرى لال بعد مرور مخس سنوات م تاري تعيينه ومبربرات تقتنع بها اجلامعة.
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مادة( )114يستثنى م شرط الس والتقدير املنصوص عليهما يف املادة ( )71م همذال الالئحمة املتقمدمون لشمغل
نفس الوظائف يف الكليات الفرعية على أن يكونوا م أبناء املنطقة ويتوىل جملس اجلامعمة حتديمد
معايري القبول.
مادة( )115مع مراعاة اختصاصات جملس الكلية املنصوص عليها يف القانون يشكل جملس الكليمة أو املعهمد
أو املرلز التابع للجامعة ملعاونته يف أداءال مهام جلنتني م بمني أعضماءال يف بدايمة لمل عمام جمامعي،
لحداهما لشؤون الطالب والثاني لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي ،وحتمدد الالئحمة الداخليمة
للكلية أو املعهد أو املرلز اختصاصات لل منهما.
مادة( )116يكممون للجامعممة بنيممة تنظيميممة ألاد يممة ولداريممة موحممدة يف مسمممياتها واختصاصمماتها وفقماً للنظممام
الصاد ر بذلك بقرار م رئيس جملس الوزراء بعد موافقة جملمس الموزراء بنما ًء علمى عمرض مم الموزير
وموافقة اجمللس األعلى.
مادة( )117يكممون للجامعممة جهمماز لداري وفممين مم املمموظفني اخلاضممعني ألحكممام قممانون اخلدمممة املدنيممة يتحممدد
حجمه وهيكليته واختصاصاته وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار م رئيس جملس الوزراء بعد موافقمة
جملس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقراح اجمللس األعلى.
مادة( )118يصممدر بقممرار م م المموزير بنمماءً علممى اقممراح رئمميس اجلامعممة الئحممة حتممدد اختصاصممات ومهممام جملممس
األقسام غري األلاد ية التابعة للجامعة والكليات وشروط تعيني رؤساءها والعاملني فيها.
مادة( )119يصدر رؤساء اجلامعات القرارات والتعليمات املنفذة ألحكام هذال الالئحة.
مادة( )111يعمل بهذا القرار م تاري صدورال وينشر يف اجلريدة الرمسية.
صدر برئاسة اجلمهورية – بصنعاء
بتاريخ / 7ربيع أول 1428 /ه
املوافق  / 26مارس2117 /م

د .صاحل علي باصرة

عبدالقادر بامجال

علي عبداهلل صاحل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس جملس الوزراء

رئيس اجلمهورية
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