
 م1991لسنة ( 17)القرار الجمهوري بالقانون رقم 

 (*)بشان الجامعات اليمنية 

 

 :رئيس الجمهورية

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية  -

 . وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء -

 . وبعد موافقة مجلس الوزراء -

 

 قـــــــــــــــرر

 الباب األول

 التسمية والتعاريف
 

 . (قانون الجامعات اليمنية) ذا القانونيسمى ه ( 1)مادة

(2)مادة
(**)

  .كل جامعة أنشأتها أو تنشئها الدولةتسري أحكام هذا القانون على   

لكل جامعة تسري عليها أحكام هذذا القذانون صيةذية اعتياريذس واسذتقالي مذال    (3)مادة 

 . وإداري 

اردة أدنذا  المعذان  الميينذة ألغراض هذذا القذانون تكذون لال ذال والعيذارات الذو  (4)مادة

 :إزاء كل منها ما لم تدي القرينة على خالف ذلك 

 وتعديالتسقانون الجامعات اليمنية  :القانــــــــــــــــون 

 الوزير الميتص بالتعليم العال  :الــــوزيـــــر

 كل جامعة تيضع لهذا القانون  :الجامعــــــــــــــة 

 لمجلس األعلى للجامعات ا :المجلس األعلـــــى 

 مجلس كل جامعة تيضع لهذا القانون  :مجلس الجامعـــــة 

                                                 
(*)

 .م1991لسنة ( 11)هذا القانون منشور ف  الجريدة الرسمية العدد  

، 1، 4، 2)المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواد  -

7،11،11،14،21،22،24،21،29،01،01،00،04،01،07،41،41،40،44،47،41،11،12،10،11، 

 .م1997لسنة ( 2ج/7)والمنشور ف  العدد  م1997لسنة ( 01)معدلة بموجب القانون رقم ( 11،41،44

لسذذنة ( 11)م المنشذذور فذذ  العذذدد 1999لسذذنة ( 07)معدلذذة بموجذذب القذذانون رقذذم ( 7)مذذا المذذادة ( 1)ال قذذرة  -

 .م1999

م وألغيذ  بموجذب القذانون رقذم 1997لسذنة ( 01)معدلة بموجب القانون رقم ( 04، 01، 11، 11، 4)المواد  -

 .م2111لسنة ( 00)

م 2111لسذذنة ( 00)معدلذذة بموجذذب القذذانون رقذذم ( 7،11،11،12،10،11،17،20،01،04،19، 4)اد المذذو -

 .م2111لسنة ( 24)والمنشور ف  ملحق العدد 

 .م1997لسنة ( 01)بموجب القانون رقم ( 04)ألغي  المادة  -

 .م1997لسنة ( 01)بموجب القانون رقم ( مكرر( 44)أضي   المادة  -

مضافة بموجب القانون رقم ( 1/مكرر 41مكرر،  41مكرر،  20مكرر،  17، 1/مكرر، 7مكرر،  4)المواد  -

 .م2111لسنة ( 00)

م والمنشور ف  العدد 1994لسنة ( 12)استعرض مجلس النواب هذا القرار بالقانون ووافق عليس بالقرار رقم  -

 .م1994لسنة ( 12)
(**)

 .م1997ة لسن( 01)بةيغتها المعدلة بالقانون رقم ( 2)المادة  



 رئيس كل جامعة تيضع لهذا القانون  :رئيس الجامعــــــة 

 . ضع لهذا القانونتينواب رئيس كل جامعة  :نواب رئيس الجامعة 

 . يضع لهذا القانونتأميا عام كل جامعة  :أميا عام الجامعــــة 

 .المكلس األكاديم  ف  الجامعة :لمجلس األكاديم ا

مجلذذذذذس الدراسذذذذذات العليذذذذذا واليحذذذذذ  

 :العلمـ  

مجلذذذذس الدراسذذذذات العليذذذذا واليحذذذذ  العلمذذذذ  فذذذذ  

 . الجامعة

مجلــــذذذذذذذذذذذذذـس صــــــذذذذذذذذذذذذذـ ون 

 :الطــــــالب 

 . مجلس صئون الطالب ف  الجامعة

مجلذذس صذذ ون المكتيذذات والتوليذذق والنشذذر 

 :والترجمة

المكتيات والتوليق والنشذر والترجمذة  مجلس صئون

 . ف  الجامعة

المعهذذذذذذذذذذد أو المركذذذذذذذذذذ  أو الكليذذذذذذذذذذة أو 

 :المستش ى

 . كل كلية ومعهد ومرك  ومستش ى يتيع الجامعة

مجلذذذذذس الكليذذذذذة أو المعهذذذذذد أو المركذذذذذ  أو 

 :ش ىالمست

مجلذذس كذذل كليذذة ومعهذذد ومركذذ  ومستشذذ ى يتيذذع 

 . الجامعة 

 . كل كلية ومعهد يتيع الجامعة عميد :المعهد أو  عميد الكلية

 . مدير كل مرك  ومستش ى يتيع الجامعة  :المستش ى أو  مدير المرك 

تيذذذع ل قسذذذم علمذذذ  فذذذ  كليذذذة ومعهذذذد ومركذذذ  يكذذذ :القســـــم العلمـــــــــــ  

 . الجامعة

تيذع ل قسم علم  ف  كلية ومعهد ومركذ  يمجلس ك :مجلــــس القســـــــــــم 

 . الجامعة

تيذع ل قسم علم  ف  كلية ومعهذد ومركذ  يرئيس ك :ئيـــس القســــــــــــم ر

 . الجامعة

األسذذذذاتذة ـ األسذذذذاتذة المشذذذذاركون ـ األسذذذذاتذة  :أعضاء هيئة التدريس 

 . المساعدون

أعضذذذذذذذذذاء هيئذذذذذذذذذة التذذذذذذذذذدريس 

 :المساعدون

 . المدرسون والمعيدون

 لمساعد ـ األستاذ المشارك ـ األستاذ األستاذ ا :اللقـــــب العلمــــــــــــــــــــ  

)مكرر (4)مادة
*
يعذذذيا بقذذذرار مذذذا رئذذذيس الجمهوريذذذة بنذذذاء  علذذذى عذذذرض الذذذوزير - 1( 

الميتص بالتعليم العال  أمينا  عاما  للمجلس األعلى للجامعات يكذون 

بدرجذة نائذذب رئذيس جامعذذة ويقذوم بأعمذذاي أمانذة المجلذذس ويشذذرف 

انة ويقذوم بتذوفير جميذع الييانذات على األجه ة الت  تتكون منها األم

واإلحةذذذائيات وإعذذذداد الدراسذذذات الياوذذذة بالموضذذذوعات التذذذ  

 .ينظرها المجلس

يشترط ف  األميا العام أن يكون حاوال  على درجة الدكتورا  أو ما  -2

يعادلها ما الشهادات الطييذة التيةةذية العليذا المعتذرف بهذا، وأن 

                                                 
(*)

 (.4)م، مادة 2111لسنة ( 00)مكرر، بةياغتها المضافة بالقانون رقم ( 4)المادة  



ألقل وخيذرة لمذان سذنوات يكون قد صغل درجة أستاذ مشارك على ا

بعد الدكتورا  فذ  العمذل األكذاديم  واإلداري فذ  إحذدا الجامعذات 

المعتذرف بهذا ويكذذون تعيينذس لمذذدة أربذع سذنوات قابلذذة للتجديذد لمذذرة 

 .واحدة

تشكل لجان فنية لمعاونة أميا عام المجلس األعلى للجامعذات بقذرار  -0

م أعمذاي ومهذام ما رئيس المجلس بعد أخذ رأي األمذيا العذام وتذنظ

 .هذ  اللجان الالئحة الداخلية للمجلس الت  يةدرها رئيس المجلس

 الباب الثاني

 أهداف الجامعات
(5)مادة

(**)
تهدف الجامعات اليمنية بشذكل عذام إلذى تنشذئة مذواطنيا مذ منيا بذان منتمذيا  

مطلعذيا علذى تذرا  ، لوطنهم وأمتهم متحليا بالمثل العربية اإلسالمية السذامية

واإلفذذادة مذذا  ادة الواعيذذة سذذتومتطلعذذيا لال، تهم وحضذذاراتها معتذذ يا بهمذذاأمذذ

وإجذراء اليحذو  والتذرا  الحضذاري واإلنسذان  الحضارة العربيذة اإلسذالمية 

وتوجيههذذا ليدمذذة المجتمذذع والمسذذاهمة فذذ  تقذذدم المعذذارف ، العلميذذة وتشذذجيعها

مذذذع الجامعذذذات والعلذذوم وااداب وال نذذذون وتوليذذذق الذذذروابا العلميذذة والثقافيذذذة 

والهيئات العلمية داخل اليالد وخارجها كما تعمل الجامعات بوجذس خذاع علذى 

 :تحقيق األهداف التالية

إتاحة فرع الدراسة المتيةةة والمتعمقة للطالب ف  مياديا المعرفذة  -1

الميتل ة تليية الحتياجات اليالد مذا التيةةذات وال نيذيا والييذراء مذع 

 :يل مااالهتمــام والتركي  على 

 . رفع مستوا ونوعية اإلعداد والتأهيل -أ 

إلذذذى تنميذذذة مقومذذذات الشيةذذذية الهادفذذذة تكذذذويا الثقافذذذة العامذذذة  -ب 

 . اإلسالمية الةحيحة والتكويا المعرف  والعلم  القويم

ترسذذيا الرةيذذة اإلسذذالمية الةذذحيحة النابعذذة مذذا  فذذا  المعرفذذة  -ج 

 . اإلسالمية الشاملة وتةورها للكون واإلنسان والحياة

 . يا مهارات الت كير العلم  االبتكاري والناقدتكو -د 

اكتسذذذذاب المعذذذذارف والمهذذذذارات العلميذذذذة والتطييقيذذذذة الالزمذذذذة  -  

 . وتسييرها لحل المشكالت ب عالية وك اءة

تذذذدريس وتمكذذذيا الطذذذالب مذذذا أسذذذاليب وطذذذر  إجذذذراء اليحذذذو   -و 

 . العلمية وتطييقها وتقويمها

بشذذكل عذذام مذذع تنميذذة المواهذذب والمهذذارات اإليجابيذذة نحذذو العمذذل  -ز 

التركي  على تنمية روح التعاون والعمل الجماع  والقيادة ال عالذة 

 . والشعور بالمسئولية وااللت ام األخالق 

، وتطوراتهذا تنمية االتجاهات اإليجابيذة نحذو العلذوم والتكنولوجيذا -ح 

وكي ية االست ادة ما كل ذلك ف  تطذوير وحذل قضذايا المتسارعة، 

 . الييئة والمجتمع اليمن 

تنميذذة االتجذذا  اإليجذذاب  للطذذالب لم هذذوم الذذتعلم الذذذات  والمسذذتمر  -ط 

 . مدا الحياة

                                                 
(**)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 1)المادة  



العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغذة علميذس  -2

وتعليمية فذ  ميتلذم مجذاالت المعرفذة والعلذوم وذلذك باعتيارهذا الوعذاء 

 . التسالحضاري للمعان  والقيم واألخال  لحضارة اإلسالم ورس

تطذذوير المعرفذذة بذذاجراء اليحذذو  العلميذذة فذذ  ميتلذذم مجذذاالت المعرفذذة  -0

وتوجيههذذا ليدمذة احتياجذذات ، الجمذاع أو  سذواء علذذى المسذتوا ال ذذردي

 . المجتمع وخطا التنمية

وتطويرها واالست ادة منها ف  تطوير ( التكنولوجيا)االهتمام بتنمية التقنية -4

 . المجتمع

مة والنشر ف  ميتلم مجاالت المعرفذة مذع تشجيع حركة التأليم والترج -1

 . التركي  بوجس خاع على الترا  اليمن 

 . اإلسهام ف  رق  ااداب وال نون وتقدم العلوم -4

إيجاد المناخ األكاديم  المساعد على حرية ال كر والتعيير والنشذر بمذا ال  -7

 . يتعارض مع عقيدة األمة وقيمها السامية ومثلها العليا

يا الجامعات والم سسات العامة والياوة ف  الذيالد بمذا تقوية الروابا ب -1

يك ل الت اعل المتيادي والينذاء للمعذارف والييذرات والمذوارد والمشذاركة 

 . الت  تك ل اإلسهام ال عاي ف  إحدا  التنمية الشاملة ف  اليالد

توليق الروابا العلمية والثقافية مع الجامعذات والهيئذات العلميذة ومراكذ   -9

لتطوير العربيذة واألجنييذة بمذا يسذاعد علذى تطذوير الجامعذات اليحو  وا

 . اليمنية وتع ي  مكانتها

تقديم الدراسات واالستشارات ال نية والمتيةةة لميتلم أجه ة الدولذة  -11

 . وم سساتها العامة والميتلطة

المسذذاهمة فذذ  تطذذوير السياسذذات وأسذذاليب العمذذل فذذ  م سسذذات وأجهذذ ة  -11

ياع وتقديم النماذج والتجارب الميتكرة لحذل الدولة والقطاعيا العام وال

 . المشاكل الميتل ة

رفذذذع ك ذذذاءة العذذذامليا فذذذ  م سسذذذات وأجهذذذ ة الدولذذذة والقطذذذاعيا العذذذام  -12

واليذذاع وذلذذك مذذا خذذالي المسذذاهمة فذذ  بذذرامه اإلعذذداد والتأهيذذل ألنذذاء 

 . اليدمة

 الباب الثالث

 التكوينات واالختصاصات
علذذى  رار جمهذذوري بعذذد موافقذذة مجلذذس الذذوزراء بنذذاءتنشذذا الجامعذذة الحكوميذذة بقذذ( 6)مااادة

 . عرض المجلس األعلى

(7)مااادة 
 (*)

المجلذذس األعلذذى )ويسذذمى ( وذذنعاء)، مقذذر  ي لذذم مجلذذس للتعلذذيم الجذذامع  

 :ماويتكون ( للجامعات

     .رئيس مجلس الوزراء -أ 

 رئيسا   

    .الوزير الميتص بالتعليم العال  -ب 

 عضوا   

                                                 
(*)

 .م2111لسنة ( 00)رقم  م، والقانون1997لسنة ( 01)المعدلة بالقانون رقم بةياغتها ( 7)المادة  



   الح اإلداريوزير اليدمة المدنية واإلو -ج 

 عضوا   

     . وزير التيطيا والتنمية -د 

 عضوا   

      . وزير المالية -  

 عضوا   

    .وزير العمل والتدريب المهن  -و 

  عضوا   

    . رةساء الجامعات الحكومية -ز 

 أعضاء 

 لاللة ما الشيةيات األكاديمية ذات االهتمام  -ح 

    التربوي يعينهم رئيس الجمهورية

 أعضاء 

     ألهليةممثل للجامعات ا -ط 

 عضوا   

(مكرر 7)مادة 
(**)

- :ييتص المجلس األعلى للجامعات بالمسائل ااتية 

اقتراح خطا التعليم الجامع  ورفعها إلى المجلس األعلى لتيطيا  -أ 

 .التعليم واإلصراف على تن يذها بعد إقرارها

 .وضع خطة القيوي للجامعات -ب 

 .وحاجات اليالد تنسيق التعليم الجامع  والعمل على توجيهس بما يت ق -ج 

التنسذذيق بذذيا احتياجذذات الجامعذذات مذذا أعضذذاء هيئذذة التذذدريس وفذذق  -د 

 .طلياتها

 .التنسيق بيا نظم الجامعات الميتل ة -  

اقتراح كادر أعضاء هيئذة التذدريس وأيذة تعذديالت متعلقذة بالكذادر ورفعهذا  -و 

 .إلى مجلس الوزارة

 .عاتالتنسيق بيا الكليات والمعاهد واألقسام المتنالرة ف  الجام -ز 

وضذذع الضذذوابا العامذذة للكتذذب والمذذذكرات الجامعيذذة ووضذذع الذذنظم  -ح 

 .الياوة بها

اقتذذراح السياسذذة العامذذة للجامعذذات وإقذذرار مي انيذذة الجامعذذات الحكوميذذة  -ط 

 .وحساباتها اليتامية

 .إقرار الالئحة التن يذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد -ي 

ام أو معاهد أو مستشذ يات جديذدة فذ  الموافقة على إنشاء كليات أو أقس -ك 

الجامعذذة أو تعذذديل أو إلغذذاء أو دمذذه القذذائم منهذذا ورفعهذذا إلذذى المجلذذس 

 .األعلى لتيطيا التعليم العتمادها

 .تحديد الرسوم الدراسية على الطالب الوافديا ما غير اليمنييا -ي 

                                                 
(**)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها النهائية المعدلة بالقانون رقم ( مكرر 7)المادة  



 .تحديد ما يدفعس الطالب لانشطة الطالبية -م 

 .وقم الدراسة ف  الجامعة -ن 

خيص بانشذذذاء الجامعذذذات الحكوميذذذة وغيذذذر الحكوميذذذة وإجذذذازة التذذذر -س 

مناهجهذذا واإلعتذذراف بالشذذهادات التذذ  تمنحهذذا واإلصذذراف العذذام علذذى 

التعليم الجامع ، وذلذك فذ  إطذار سياسذات تيطذيا التعلذيم المقذرة مذا 

 .المجلس األعلى لتيطيا التعليم

 .تشكيل أية مجالس أو أجه ة لمعاونتس ف  أداء مهامس -ع 

 .ظم الياوة بتقويم وتطوير التعليم الجامع وضع الن -ف 

 .أية مسائل أخرا ييتص بها وفقا  للقانون -ع 

(1/مكرر 7)مادة 
(*)

يعقد المجلس لاللة اجتماعات دورية ف  السنة على  -أ 

 .األقل

يذذذتم النةذذذاب بحضذذذور أكثذذذر مذذذا نةذذذم أعضذذذاء  -ب

المجلس وف  حالة تعذر ذلك فذ  اليذوم المحذدد لعقذد 

االجتمذذاع فذذ  اليذذوم الذذذي يليذذس  االجتمذذاع يكذذون عقذذد

بالحاضذذذريا، وتتيذذذذ القذذذرارات باألغلييذذذة المطلقذذذة 

للحاضذذريا وإذا تسذذاوت األوذذوات يذذرجح الجانذذب 

 .الذي ووت لها الرئيس

تتكذذون الجامعذذة مذذا عذذدد مذذا الكليذذات والمعاهذذد والمراكذذ  العلميذذة التابعذذة لهذذا   (8)مادة

 . تيةةةوتتكون الكلية ما عدد ما األقسام العلمية الم

 :تتكون إدارة الجامعة ما : إدارة الجامعة   (9)مادة

 . مجلس الجامعة

 . رئيس الجامعة

 . نواب رئيس الجامعة

 . أميا عام الجامعة

                                                 
(*)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها النهائية المعدلة بالقانون رقم ( 1/مكرر 7)المادة  



 امعـــة مجلس الج
(11)مادة

(*)
 : يتألم ما يكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة و – 1 

 .رئيسا   رئيــــــــــس الجامعـــــــة -أ 

 .أعضاء واب رئيــس الجامعـــــةنــــ -ب 

 .أعضاء المراك أو  المعاهدأو  عمداء الكليات -ج 

 .ومقررا  عضوا   أميا عــــــام الجامعـــــــة -د 

يمثلون أعضاء هيئذة التذدريس أسذتاذ، لاللة  -  

أستاذ مشارك، أستاذ مساعد وتيتار كل فئذة 

مذذا أعضذذاء هيئذذة التذذدريس مذذا يمثلهذذا فذذ  

 .أعضاء مجلس الجامعة

لاللذذة مذذا الشيةذذيات العامذذة ذوي الذذرأي  -و 

والييذذرة ييتذذارهم مجلذذس الجامعذذة فذذ  أوي 

اجتمذذذذاع مذذذذا كذذذذل عذذذذام جذذذذامع  ويةذذذذدر 

 .أعضاء بتعيينهم قرار ما رئيس الجامعة

 .عضوا   رئيس نقابة هيئة التدريس -ز 

 . ال يجوز الجمع بيا عضوية أكثر ما مجلس جامعة -2

(11)مادة
 (**)

 :  ييتص مجلس الجامعة بما يل 

رسذم السياسذة العامذة للجامعذذة بمذا يحقذق رفذذع مسذتوا التعلذيم واليحذذ   -1

 . العلم  والتأهيل والتدريب وتليية احتياجات التنمية الشاملة ف  اليالد

وضع األسس التربوية التذ  يجذب أن تنظمهذا منذاهه وأنشذطة الجامعذة  -2

 .بما ينسجم مع عقيدة اليلد وصريعتس اإلسالمية

وويانتس واتياذ جميع الوسائل الم دية إلذى رفذع  دعم استقالي الجامعة -0

 . صانها وتمكينها ما أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على الوجس األكمل

مناقشذذة وإقذذرار مشذذروع المي انيذذة السذذنوية للجامعذذة التذذ  أعذذدت فذذ   -4

واإلصذراف علذى ، ضوء مشاريع مي انيات الكليات والمعاهد والمراكذ 

 . تن يذها بعد إقرارها

أعماي الجامعة ف  ضوء سياستها العامذة بمذا فذ  ذلذك النظذر فذ   تقويم -1

التقارير السنوية والدورية الت  يقدمها رئيس الجامعة وعمذداء الكليذات 

والمراك  إلى المجلس وتشكيل اللجذان الياوذة بتقذويم ميتلذم أنشذطة 

 . الجامعة

إقذذرار تعيذذيا أعضذذاء هيئذذة التذذدريس فذذ  الجامعذذة والمعاهذذد والمراكذذ   -4

وانتذذدابهم وإعذذارتهم وتحديذذد حقذذوقهم وواجيذذاتهم وتثييذذتهم ابعذذة لهذذا الت

بغيذذر راتذذب ونقلهذذم ومذذنحهم إجذذازات الت ذذرو العلمذذ  وقيذذوي أو  براتذذب

 . وفقا  لالئحة التن يذية لهذا القانون استقاالتهم وإنهاء خدماتهم

مناقشذذذة وإقذذذرار اليطذذذا واليذذذرامه الدراسذذذية المرفوعذذذة مذذذا مجذذذالس  -7

 . استحدا  أقسام علمية فيهاأو  د والمراك  التابعة لهاالكليات والمعاه

                                                 
(*)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 11)المادة 
(**)

 .م2111نة لس( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 11)المادة 



مناقشذذة وإقذذرار خطذذا تنميذذة الجامعذذة مذذع ربطهذذا بيطذذا التنميذذة فذذ   -1

 . الدولة

وذلذك فذ   تحديد أعداد الطالب الذذيا يمكذا قيذولهم سذنويا  فذ  الجامعذة -9

وذلذذك بمذذا ال  ضذذوء احتياجذذات المجتمذذع والقذذدرة االسذذتيعابية للجامعذذة

ألقةذذذى للقيذذذوي فذذذ  كذذذل تيةذذذص مذذذا التيةةذذذات يتجذذذاوز الحذذذد ا

المحددة ما قيل المجلس األعلى للجامعات وفقا  ليطذا القيذوي السذنوية 

 . الت  يقرها المجلس

 .منح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات -11

قيذذوي التيرعذذات التذذ  تذذرد إلذذى الجامعذذة عذذا طريذذق الوقذذم والهيذذات  -11

والسياسذذة ون مشذذروطة بمذذا يتعذذارض تكذذ والووذذايا وغيرهذذا علذذى أالا 

 . العامة للدولة أو ما يتنافى مع ااداب واألخال  والقيم

  .يان  والمنشات الجامعية وتجهي ها وويانتهاإقرار اليطا إلقامة الم -12

تذذذأميا احتياجذذذات المكتيذذذة العامذذذة فذذذ  الجامعذذذة والمكتيذذذات الياوذذذة  -10

الذذذدوريات بالكليذذذات والمعاهذذذد والمراكذذذ  مذذذا المةذذذادر والمراجذذذع و

العلمية والتقنيات الحديثة للمكتيات بما يك ذل تذوفير احتياجذات الدراسذة 

 .الجامعية واحتياجات اليح  العلم 

م قتذذة مذذا بذذيا أعضذذائس ومذذا غيذذرهم مذذا أو  تشذذكيل لجذذان فنيذذة دائمذذة -14

أعضاء هيئة التدريس والميتةيا ليح  الموضذوعات التذ  تنذاط بهذا 

 . ودراستها وإبداء الرأي فيها

أو  إلغذذاء القذذرارات الةذذادرة مذذا مجذذالس الكليذذاتأو  تعذذديلأو  ادةإعذذ -11

 اللذوائحأو  المراك  التابعة للجامعة إذا كان  ميال ة للقوانياأو  المعاهد

 . القرارات التنظيمية الت  تعمل بها الجامعةأو 

وضذذع األسذذس العامذذة لميتلذذم نشذذاطات الطذذالب االجتماعيذذة والثقافيذذة  -14

 .ةحية لهموالرياضية والرعاية ال

مناقشة وإقرار الحساب اليتام  للجامعة والكليات والمعاهذد والمراكذ   -17

التابعة لها والتقارير الدورية المقدمذة مذا أجهذ ة الرقابذة والمستش يات 

  .ورفع ذلك إلى المجلس األعلى.اإلدارية والمالية اليارجية

األخرا إقرار ات اقيات التعاون العلم  وال ن  بيا الجامعة والجامعات  -11

وأية ات اقيات بيا الكليات والمعاهد والمراك  والهيئات العلمية األخرا 

 . 

يتقذدم بهذا أو  النظر ف  الموضوعات الت  يحيلهذا عليذس رئذيس الجامعذة -19

 أيذذة موضذذوعات ييذذتص بهذذا المجلذذس وفقذذا  أو  للذذ  أعضذذاء المجلذذس

 . ألحكام هذا القانون

(12)مادة 
(*)

ر ما رئيس الجمهورية بناء  على عذرض يةدر بتعييا رئيس الجامعة قرا 

رئذذيس المجلذذس األعلذذى للجامعذذات والذذوزير الميذذتص، ويشذذترط أن يكذذون 

رئيس الجامعة حاوال  علذى درجذة الذدكتورا  أو مذا يعادلهذا مذا الشذهادات 

الطيية المتيةةة العليا المعترف بها ودرجة األستاذية مذع عشذر سذنوات 

                                                 
(*)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 12)المادة  



  جامعة معتذرف بهذا بعذد الذدكتورا  خيرة ف  العمل األكاديم  واإلداري ف

 .ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

(13) مادة
(**)

رئيس الجامعة هو المسئوي عا تن يذ السياسة العامة للجامعذة وإدارة صذئونها  

العلميذذة واإلداريذذة والماليذذة ويمذذارس علذذى وجذذس اليةذذوع الةذذالحيات 

 :والمسئوليات التالية

 . لوائح والنظم الجامعية المقرةتن يذ القوانيا وال -أ 

تمثيذذذل الجامعذذذة أمذذذام جميذذذع الجهذذذات والهيئذذذات واألصذذذياع ذات  -ب 

العالقذة وتوقيذذع العقذود نيابذذة عذذا الجامعذة بمذذا ال يتعذدا أحكذذام هذذذا 

 . القانون

دعوة المجذالس واللجذان المشذكلة وفقذا  ألحكذام هذذا القذانون ولذـس أن  -ج 

 . ة ف  اختةاوسيعرض عليها ما يرا  ما الموضوعات الداخل

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عا ص ون التعلذيم واليحذو   -د 

 . العلمية وسائر نواح  النشاط األخرا بالجامعة

بعضها علذى أن يعذرض القذرار علذى مجلذس أو  الدراسة كلهاوقم  -  

 ، فذاذا أقذر مجلذس اتيذاذبعذد الجامعة خالي لاللذة أيذام علذى األكثذر 

ة وجب إبالو المجلس األعلى فذورا  بهذذا الجامعة قرار وقم الدراس

 . القرار

أية والحيات ومسئوليات أخرا نذص عليهذا هذذا القذانون والئحتذس  -و 

 . التن يذية

تكون لرئيس الجامعة والحيات الوزير المنةوع عليها ف  اللوائح والقوانيا  (14) مادة

 . دريسالياوة بمول   الدولة بالنسية إلى المول يا ما غير أعضاء هيئة الت

                                                 
(**)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 10)المادة  



 نواب رئيس الجامعة
(15) مادة

(* )
نائب أو أكثر وال ي يدون عا لاللذة، ييتذارهم المجلذس يكون لرئيس الجامعة 

األعلى للجامعات ما بذيا مرصذحيا يعرضذهم رئذيس الجامعذة بحيذ  يكذون 

عدد المرصحيا ضعم عدد النواب، ويشترط فيهم الحةوي على الذدكتورا  

لطييذة التيةةذية العليذا المعتذرف بهذا ودرجذة أو ما يعادلها ما الشهادات ا

األسذذذتاذية أو أسذذذتاذ مشذذذارك وخيذذذرة لمذذذان سذذذنوات فذذذ  العمذذذل األكذذذاديم  

ول ترة خمس سنوات قابلة للتجديذد ل تذرة ( ف  جامعة معترف بها)واإلداري 

 .واحدة

(16) مادة
(**)

 اللقذبس ر  يقذوم بأعمالذس أقذدم النذواب فذ  أو  ف  حالة غياب رئيس الجامعة 

 . العلمية

(17) مااادة
(***)

ا  مسذذاعدا  مذذا ذوي الك ذذاءة اإلداريذذة والييذذرة فذذ  عامذذ ا  يكذذون للجامعذذة أمينذذ 

  .مجاي األعماي الجامعية

( مكرر17)مادة 
(****)

تنشأ ف  كل جامعذة دائذرة متيةةذة لتقذويم وتطذوير األداء األكذاديم  فذ   

ر بتعيينس قرار الجامعة، ويكون لهذ  الدائرة رئيس بدرجة عميد كلية يةد

مذذذا رئذذذيس الجامعذذذة بنذذذاء  علذذذى ترصذذذيح نائذذذب رئذذذيس الجامعذذذة للشذذذئون 

 .األكاديمية

ييتار مجلس الجامعة أميا عام الجامعذة مذا بذيا لاللذة يسذميهم رئذيس الجامعذة  (18) مادة

 . ويةدر بتعيينس قرار ما رئيس الجامعة

المالية تح  إصراف رئذيس يتولى أميا عام الجامعة تةريم الشئون اإلدارية و (19) مادة

وتيذذيا الالئحذذة التن يذيذذة لهذذذا القذذانون المهذذام واالختةاوذذات ، الجامعذة ونوابذذس

 . الت ةيلية الميا عام الجامعة

 

 ـة إدارة الكليـ
 : تتكون إدارة الكلية ما  (21) مادة

 . مجلس الكلية 

 . عميد الكليــة

 . نواب العميـد

                                                 
(*)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 11)المادة  
(**)

 .م1997 لسنة( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 14)المادة  
(***)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 17)المادة  
(****)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المضافة بالقانون رقم ( مكرر 17)المادة  



 

 مجلس الكلية
(21) مادة

(*)
 :لم مجلس الكلية ما يتأ -1 

 .رئيسا   عميــــد الكليــــــة -أ 

 .أعضاء نواب عميد الكليةأو  نائب -ب 

 .أعضاء رةساء األقسام األكاديمية ف  الكلية -ج 

وأسذذتاذ  –لاللذذة أعضذذاء مذذا هيئذذة التذذدريس أسذذتاذ  -د 

يذتم انتيذابهم مذا قيذل هيئذة مشارك وأسذتاذ مسذاعد 

  .التدريس ف  الكلية كل عاميا ولمرة واحدة فقا

يجوز أن يضم إلى عضوية المجلذس لاللذة أعضذاء  -  

علذذى األكثذذر مذذا خذذارج الجامعذذة مذذا ذوي الذذرأي 

والييذذرة ممذذا لهذذم وذذلة بنشذذاط الكليذذة المعنيذذة يذذتم 

  .اختيارهم ما قيل مجلس الكلية

يتولى أمانذة سذر المجلذس مذا ييتذار  المجلذس مذا  -و 

  بيا أعضائس

  اجتمذاع المجلذس دون أن يجوز للمجلس اسذتدعاء مذا يذرا ضذرورة حضذور -2

 .يكون لـس الحق ف  التةوي 

(22)مادة 
(**)

 :يتولى مجلس الكلية المسئوليات والةالحيات التالية  

رسم السياسة العامة للكلية بما يك ل رفع مستوا التذدريس واليحذ  العلمذ   .1

 . وبما ال يتناقض مع سياسة الجامعة

ه الدراسذية التذ  ترفعهذا والمناهه واليذراموتطوير مشاريع اليطا دراسة  .2

 . مجالس األقسام والموافقة عليها تمهيدا  إلقرارها ما مجلس الجامعة

التنسذيق مذع مجلذس الدراسذات العليذا واليحذ  العلمذ  فذ  تعيذيا المشذذرفيا  .0

 . على الرسائل العلمية وتشكيل لجان المناقشة

 . التووية بمنح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات .4

 . مناقشة وإقرار مي انية الكلية ف  ضوء اقتراحات مجالس األقسام .1

تحديد أعداد الطالب الذيا يمكا قيولهم ف  ميتلذم األقسذام العلميذة فذ  ضذوء  .4

القذذدرة االسذذتيعابية للكليذذة واقتذذراح صذذروط قيذذولهم وفقذذا  للسياسذذة العامذذة للدولذذة 

 .واحتياج اليلد ما التيةةات

 . ف  الكلية والتنسيق بيا أقسامها الميتل ة اإلصراف على تنظيم الدراسة .7

وتشجيعس وتمويلس بالتعذاون مذع ، اإلصراف على تنظيم اليح  العلم  ف  الكلية .1

 . مجلس الدراسات العليا واليح  العلم 

التووية ف  جميع األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التذدريس فذ  الكليذة وغيذرهم  .9

ونقذذل وإعذذارة ، يذذيا وتثييذذ  وترقيذذةمذذا القذذائميا بأعمذذاي التذذدريس فيهذذا مذذا تع

وإي اد ومنح اإلجازات الدراسية بما فيهذا إجذازة الت ذرو ، بدون راتبأو  براتب

                                                 
(*)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 21)المادة  
(**)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 22)المادة  



العلمذذ  وغيذذر ذلذذك مذذا األمذذور الجامعيذذة اسذذتنادا  إلذذى أحكذذام القذذانون واللذذوائح 

 . واألنظمة

دمجهذا والتووذية بمذا يذرا  أو  دراسة اقتراح إنشاء أقسام علمية جديذدة .11

 . إلى مجلس الجامعةبشأنها 

 . الجامعةأو  دراسة ما يحاي إليس ما موضوعات ما عميد الكلية .11

(23) مادة
(*)

المجلذس األعلذى للجامعذات عميذد الكليذة مذا بذيا لاللذة يرصذحهم يعيا رئذيس  

رئذذيس الجامعذذة ويشذذترط فذذ  العميذذد أن يكذذون حاوذذال  علذذى الذذدكتورا  أو مذذا 

العليا المعترف بهذا ودرجذة أسذتاذ أو يعادلها ما الشهادات الطيية التيةةية 

أستاذ مشارك وخيرة س  سنوات ف  العمل األكاديم  واإلداري ول ترة أربذع 

 .سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

(مكاارر23)مااادة 
(**)

يعذذيا رئذذيس الجامعذذة نذذواب عميذذد الكليذذة بنذذاء  علذذى ترصذذيح العميذذد، علذذى أن  

امعذة ويشذترط فذ  نائذب يرصح العميد ضعم عدد النواب إلى رئذيس الج

العميد أن يكون حاوال  على درجة الدكتورا  أو ما يعادلها ما الشهادات 

الطييذذذة التيةةذذذية العليذذذا المعتذذذرف بهذذذا ودرجذذذة األسذذذتاذية أو أسذذذتاذ 

 . مشارك وس  سنوات خيرة عمل ف  المجاي األكاديم  واإلداري

العلمية واإلدارية والمالية وتن يذ  عميد الكلية هو المسئوي عا إدارة صئون الكلية (24) مادة

 . القوانيا واللوائح وقرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة

يقدم عميد الكلية ف  نهاية كل عام جامع  تقرير إلى رئيس الجامعة عذا صذئون   (25) مادة

 . التعليم واليحو  والشئون اإلدارية والمالية وسائر نواح  النشاط ف  الكلية

(26) مادة
(***)

وعند وجود ، نواب عميد الكلية العميد ف  إدارة صئون الكليةأو  يساعد نائب 

 . أكثر ما نائب يحل أقدمهم ف  الدرجة العلمية محل العميد عند غيابس

 لعلميإدارة القسم ا
 :تتكون إدارة القسم العلم  ما  (27) مادة

 . مجلس القسم -1

 . رئيس القسـم -2

 مجلس القســــم 
(28)مادة 

(* )
 :م مجلس القسم ما يتأل

 .رئيسا   رئيس القسم -أ 

 .أعضاء جميع أعضاء هيئة التدريس  -ب 

(29)مادة 
(**)

 : بما يل ييتص مجلس القسم  -1

اقتذذذراح خطذذذا الدراسذذذة فذذذ  القسذذذم وكذذذل مذذذا مذذذا صذذذانس النهذذذوض  -أ 

 . بالمستوا العلم  ف  القسم والكلية

 . القسم يدرسهاوضع المناهه الدراسية للمقررات الت   -ب 

 . نسيق أنشطة اليح  العلم  ف  القسمتشجيع وت -ج 

                                                 
(*)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 20)المادة  
(**)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( مكرر 20)المادة  
(***)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 24)المادة  
(*)

 .م1997لسنة ( 01)م بةياغتها المعدلة بالقانون رق( 21)المادة  
(** )

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 29)المادة 



إبذذذذداء الذذذذرأي فذذذذ  الترقيذذذذات والتعيذذذذيا ألعضذذذذاء هيئذذذذة التذذذذدريس  -د 

والمدرسيا المساعديا والمعيديا مذع مراعذاة عذدم اصذتراك عضذو 

 . هيئة التدريس ف  النظر ف  الترقية لمرتية أعلى ما مرتيتس

 . وضع جدوي الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم -  

ف  تعييا المشرفيا على الرسائل العلمية وتشكيل لجان  إبداء الرأي -و 

 . مناقشتها

عذداد التذ  اقتراح مي انية القسذم وتحديذد صذروط قيذوي الطذالب واأل -ز 

 . يمكا قيولها ف  القسم

توليذذق الذذروابا بذذيا القسذذم والجهذذات والهيئذذات ذات العالقذذة خذذارج  -ح 

 . ة الكليةالجامعة والمتعلقة بأنشطة القسم ومهامس العلمية عير عماد

رئذذيس أو  إبذذداء الذذرأي فذذ  أيذذة موضذذوعات يعرضذذها عميذذد الكليذذة -ط 

 . القسم

أية موضوعات أخرا تدخل ضذما اختةذاع مجلذس القسذم بحكذم  -ي 

 . القانون واللوائح المنظمة لذلك

لمجلذذذس القسذذذم أن يذذذدعو إلذذذى اجتماعاتذذذس مذذذا يقذذذوم بتذذذدريس المقذذذررات  -2

 . ء المجلسالداخلية ف  اختةاع القسم ما غير أعضا

(31)مادة
(***)

القسم العلم  ما بيا أقدم لاللذة أسذاتذة فذ  القسذم، ويكذون تعيينذس يعيا رئيس  

بقذذرار مذذا رئذذيس الجامعذذة  بنذذاء  علذذى ترصذذيح عميذذد الكليذذة لمذذدة عذذاميا قابلذذة 

للتجديذد ولمذذرة واحذدة فقذذا، ويشذترط فذذ  رئذيس القسذذم أن يكذون حاوذذال  علذذى 

ا ما الشهادات الطيية التيةةية العليا المعتذرف درجة الدكتورا  أو ما يعادله

بهذذا ودرجذذة أسذذتاذ وال تقذذل خيرتذذس فذذ  العمذذل األكذذاديم  واإلداري عذذا عشذذر 

سنوات إذا خذال القسذم مذا األسذاتذة رأس القسذم أحذد األسذاتذة المشذاركيا، فذاذا 

 . .خال القسم منهم رأسس أقدم األساتذة المساعديا بن س الشروط السابقة

(31)مااادة
(*)

رئذذيس القسذذم هذذو المسذذئوي عذذا تن يذذذ السياسذذة العامذذة للقسذذم وإدارة صذذئونس  -أ  

العلميذذة واإلداريذذة والماليذذة وعذذا انتظذذام سذذير المحاضذذرات والتمذذاريا 

والذذذدروس العمليذذذة وغيرهذذذا مذذذا الواجيذذذات التدريسذذذية وتن يذذذذ قذذذرارات 

مجلس القسذم ومجلذس الكليذة ومجلذس الجامعذة فذ  الحذدود التذ  ينظمهذا 

 .ا القانون واللوائح والنظم المن ذة لسهذ

فذذ  نهايذذة كذذل سذذنة جامعيذذة عذذا  يقذذدم رئذذيس القسذذم إلذذى عميذذد الكليذذة تقريذذرا  -ب

بعذد إقرارهذا  صئون التعليم واليحو  العلمية وسائر نواح  النشاط بالقسم

 . ما مجلس القسم

(32)مااادة 
 

ميذذة التابعذذة تحذذدد الالئحذذة التن يذيذذة اختةاوذذات مجذذالس األقسذذام غيذذر األكادي

 . للكليات وصروط تعييا رةسائها والعامليا فيها

                                                 
(*** )

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 01)المادة 
(* )

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 01)المادة 



 

 لمراكز العلمية التابعة للجامعةالمعاهد وا
(33)مادة 

 (**)
الطريقة الت  يتألم منها بالمرك  العلم  التابع للجامعة أو  يتألم مجلس المعهد  

 كون لس ذات المس وليات والةالحيات، وفذق الالئحذة الياوذةمجلس الكلية وي

 . المنظمة لذلك والمقرة ما مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات

(34)مادة 
 (***)

يذتم تعيينذس بقذرار مذا رئذيس مذدير أو مستش ى  ولكل مرك ، لكل معهد عميد 

الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكذون قذد صذغل 

س العلمذذ  مرتيطذذا  بمجذذاي درجذذة أسذذتاذ مشذذارك علذذى األقذذل وأن يكذذون تيةةذذ

عمل المعهد أو المرك  أو المستش ى وأن يكون حاوذال  علذى درجذة الذدكتورا  

أو ما يعادلها ما الشهادات الطيية التيةةية العليا المعترف بها، وخيرة س  

  .سنوات ف  العمل األكاديم  واإلداري

 (35)مااادة 
(****)

عذذا تن يذذذ السياسذذة العامذذة مذذدير المركذذ  هذذو المسذذ وي أو  عميذذد المعهذذد -أ 

المرك  وعا إدارة صئونس العلمية واإلدارية والماليذة وتن يذذ أو  للمعهد

المركذ  ومجلذس الجامعذة فذ  الحذدود التذ  أو  قرارات مجلس المعهذد

 .انون واللوائح والنظم المن ذة لسينظمها هذا الق

لذى رئذيس مدير المرك  تقريذرا  فذ  نهايذة كذل سذنة إأو  يقدم عميد المعهد -ب

الجامعة عا صذئون التعلذيم الجذامع  واليحذو  العلميذة وسذائر نذواح  

بعد إقرار  مذا مجلذس المعهذد أو المرك  أو  النشاط العلم  ف  المعهد

 . المرك 

 

 أعضاء هيئة التدريس

(36)مادة 
 (*)

 ملغاة 

(37) مادة
 (**)

واعيذد لميكون اإلعالن عا ولائم أعضاء هيئة التدريس ف  الجامعذة وفقذا  ل 

 .الت  يضعها مجلس الجامعة

علذى موافقذة مجلذس الجامعذة  يعيا رئيس الجامعة أعضاء هيئة التذدريس بنذاء:  (38) مادة

بعد اخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسذم الميذتص ويكذون التعيذيا مذا تذاريا 

موافقة مجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجة المالية لميعول  الجامعذة العائذديا 

  .تاريا استالمهم العمل ف  القسم ما اعتيارا  

 :يشترط فيما يعيا عضوا  ف  هيئة التدريس ما يأت  (39) مادة

                                                 
(** )

 .م1997لسنة ( 01)م بةياغتها المعدلة بالقانون رق( 00)المادة 
(*** )

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 04)المادة 
(****)

 .م1997لسنة ( 01)بالقانون رقم المعدلة بةياغتها ( 01)المادة  
(* )

 .م والت  كان  تنص على اات 1997لسنة ( 01)ملغاة بالقانون رقم ( 04)المادة 

 :همأعضاء هيئة التدريس بالجامعة  

 . األساتـــــذة  -أ 

 . األساتذة المشاركون -ب 

 . األساتذة المساعدون -ج 
(** )

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 07)المادة 



أو  مذا يعادلهذا مذا إحذدا الجامعذاتأو  أن يكون حاوذال  علذى درجذة الذدكتورا 

أن يكذذون قذذد حةذذل علذذى صذذهادة تيةةذذية أو  الهيئذذات العلميذذة المعتذذرف بهذذا

ميذذة معتذذرف بهذذا وذلذذك مذذع مراعذذاة تعذذادي درجذذة الذذدكتورا  مذذا م سسذذة عل

الشذذروط األخذذرا التذذ  يقررهذذا القذذانون والئحتذذس التن يذيذذة وأيذذة أنظمذذة وذذادرة 

 . بمقتضا 

(41) مادة
 (***)

ينه  خدمة عضذو هيئذة التذدريس المعذيا ألوي مذرة أو  يثي  مجلس الجامعة 

سذنوات جامعيذة مذارس فيهذا التذدريس لذال  بعد ودور هذذا القذانون إذا مذرت 

عدم والحيتس لعضوية أو  يح  العلم  ف  الجامعة والي  خاللها والحيتسوال

هيئذذة التذذدريس وذلذذك بنذذاء علذذى التقذذارير السذذنوية المقدمذذة مذذا رئذذيس القسذذم 

وفقا  ألسس ومعايير تنظمها الئحة وتووية مجلس القسم ومجلس الكلية المعن  

لنسية لما ليتذوا مجلس الجامعة وتحسب هذ  المدة ألغراض الترقية والتقاعد با

اإلجذذذراءات والقواعذذذد فذذذ  عضذذذوية هيئذذذة التذذذدريس وتحذذذدد الالئحذذذة التن يذيذذذة 

 . المنظمة لذلك

(41) مادة
 (*)

 :إلى درجة أستاذ ما يل  أو  يشترط فيما يرقى إلى درجة أستاذ مشارك 

أي أن يكون قذد تذوافرت لديذس فذ  الدرجذة التذ  يذتم ترقيتذس منهذا أقدميذة فذ   -أ 

خمذس سذنوات وإذا احتسذي  لذس ا القذانون ال تقذل عذا جامعة خاضعة لهذذ

أي جامعذة خاضذعة خدمة أكاديمية سذابقة فذ  جامعذة أخذرا تعتذرف بهذا 

سذنة علذى لهذا القانون فيشترط لترقيتس ف  هذ  الحالة أن يكون قذد قضذى 

 . األقل ف  الدرجة الت  عيا بها ف  أي ما الجامعات

 علميذا   تم ترقيتذس منهذا إنتاجذا  أن يكون قد نشر وهو يشغل الدرجة الت  سذي -ب 

أسذهم فذ  تقذديم المعرفذة ويجذوز أن يحتسذب ضذما اإلنتذاج المعتمذد  قيما  

 . مهنيةأو  للترقية ما يكون قد قام بس عل  نحو متمي  ما أعماي فنية

كذل ذلذك مذع مراعذاة الشذروط األخذذرا التذ  تقررهذا الالئحذة التن يذيذة لهذذذا  -ج 

 . القانون وأية أنظمة وادرة بمقتضا 

تتذذولى لجذذان علميذذة فحذذص اإلنتذذاج العلمذذ  للمتقذذدميا لشذذغل ولذذائم األسذذاتذة  (42) مااادة

واألسذذذاتذة المشذذذاركيا ويحذذذدد نظذذذام ترقيذذذة أعضذذذاء هيئذذذة التذذذدريس الشذذذروط 

 . المنظمة لذلك

 

 مساعدو أعضاء هيئة التدريس
(43) مادة

 (**)
يئذة تذدريس أعضذاء هيعيا ف  الكليذات والمعاهذد والمراكذ  التابعذة للجامعذة  

يقومذذون بالدراسذذات واليحذذو  العلميذذة الالزمذذة للحةذذوي علذذى مسذذاعدون 

وبمذذا يعهذذد إلذذيهم القسذذم الميذذتص مذذا التمرينذذات ، الذذدرجات العلميذذة العليذذا

والدروس العملية وسواها ما األعماي تح  إصذراف أعضذاء هيئذة التذدريس 

تص علذى أن بالقسم وأية أعماي أخرا يكل هم بها العميد ومجلس القسذم الميذ

ييضعوا عند تعييذنهم لشذروط اإلعذالن ويحذدد نظذام أعضذاء هيئذة التذدريس 

وال يثي  أي منهم ف  درجتس إالا بعد مرور عاميا دراسذييا ، صروط تعيينهم

                                                 
(*** )

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 41)المادة 
 .م1997لسنة ( 01)بالقانون رقم  المعدلةبةياغتها ( 41)المادة (*)
(**) 

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 40)المادة 



يثيذذ  خاللهذذا وذذالحيتس للعمذذل األكذذاديم  وتحذذدد الالئحذذة التن يذيذذة القواعذذد 

 . المنظمة لكل ذلك



 

 مساعديهم ب أعضاء هيئة التدريس وتأدي

(44) مادة
 (*)

تكون مساءلة جميع أعضذاء هيئذة التذدريس ومسذاعديهم عذا الميال ذات التذ   

 :تنسب إليهم أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التال  

 .رئيسا   نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية -أ 

الشريعة والقانون لاللة ما أعضاء هيئة التدريس متيةةيا ف   -ب 

كليذذة ة الشذذريعة والقذذانون أو الحقذذو  أو عميذذد ييتذذارهم عميذذد كليذذ

 .أعضاء مماللة

 .عضوا   أستاذ ييتار  المساءي -ج 

 عضوا   .ممثل عا نقابة هيئة التدريس ف  الجامعة -د 

 . ويجوز أن يحضر مجلس التأديب ممثل عا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

ة إلى التحقيق وإجراءات التحقيذق تييا الالئحة التن يذية األحكام المتعلقة باإلحال  (45) مادة

والعقوبذذات وضذذماناتس وإجذذراءات المسذذاءلة أمذذام مجلذذس التأديذذب وضذذماناتها 

 .التأدييية الت  يجوز توقيعها

تيضع قذرارات مجلذس التأديذب بال ةذل مذا اليدمذة للطعذا فيهذا باإللغذاء أمذام  (46) مادة

 . يا ودور القرارالشعية اإلدارية بالمحكمة العليا خالي ستيا يوما  ما تار

(47) مادة
 (**)

 :يشكل مجلس لشئون الطالب يتألم ما 

 .رئيسا      نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب -1

 .أعضاء     نواب عمداء الكليات لشئون الطالب -2

 .مقررا      مدير عام القيوي والتسجيل  -0

(48) مادة
 (***)

 :ص ون الطالب االختةاوات التاليةيتولى مجلس  

 .لسياسة العامة لشئون الطالباقتراح ا .1

 .والوحدات اإلدارية التابعة لهاصئون الطالب بأعماي النظام الياع إعداد  .2

 .اإلصراف ال ن  على الوحدات اإلدارية التابعة لش ون الطالب .0

اقتذذذراح الذذذنظم والقواعذذذد الالزمذذذة إلجذذذراءات قيذذذوي الطذذذالب وتسذذذجيلهم  .4

التيذرج والتقذويم السذنوي وتحويلهم وتذأدييهم وقواعذد االمتحانذات وصذروط 

 .للجامعة

 .رعاية الطالب روحيا  واجتماعيا  ولقافيا  ورياضيا  ووحيا   .1

وضع النظم والقواعد الالزمة لما يدفعس الطالب لانشطة الطالبية الميتل ذة  .4

 .وتحديد كي ية أدائها ومعايير وطر  ورفها

وضذذذع صذذذروط وقواعذذذد وذذذرف اإلعانذذذات والمسذذذاعدات الماليذذذة للطذذذالب  .7

 .يمنييا المحتاجيا والمعوقياال

(مكرر48) مادة
 (*)

 :يشكل المجلس األكاديم  ما 

                                                 
(*)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 44)المادة  
(**) 

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 47)المادة 
(***)

 م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 41)المادة  



   للش ون األكاديميةنائب رئيس الجامعة . أ 

 .رئيسا   

 أستاذ ما كل كلية ما كليات الجامعة ييتار  . ب 

  عميد الكلية ما بيا أقدم خمسة أساتذة ف  الكلية     

 .أعضاء 

    لتدريسرئيس نقابة أعضاء هيئة ا. ج 

 .عضوا   

 مدير عام الشئون األكاديمية وصئون أعضاء هيئة التدريس. د 

 .مقررا   

(1/مكرر48) مادة
 (**)

 :ييتص المجلس األكاديم  بالنظر ف  األمور التالية 

مراجعذذذة وفحذذذص ولذذذائق المتقذذذدميا لشذذذغل ولذذذائم أعضذذذاء هيئذذذة  -أ 

رفعهذا التدريس وتقرير مدا وحتها وك ايتها للتعيذيا فذ  الجامعذة و

 .إلى مجلس الجامعة

تسوية أوضاع هيئة التدريس وتقرير األمور المتعلقة بالت رو العلمذ   -ب 

والترقيذذات واإلعذذارات واإلجذذازات وغيرهذذا مذذا المسذذائل المتعلقذذة 

 باألداء األكاديم 

اليذ  فذ  تعيذيا أعضذاء هيئذة التذدريس المعاونذة وتسذوية أوضذذاعهم  -ج 

يذذق أحكذذام القذذانون فذذ  حالذذة والمسذذائل المتعلقذذة بذذأداء واجيذذاتهم وتطي

 .إخاللهم بواجياتهم الولي ية

النظذذر فذذ  المسذذائل المتعلقذذة بتطذذوير المنذذاهه الجامعيذذة ورفذذع ك ذذاءة  -د 

األداء األكذذذاديم  ألعضذذذاء هيئذذذة التذذذدريس، وتذذذوفير الذذذدعم المذذذادي 

 .لتحقيق أهداف الجامعة ف  هذا الجانب

 

 

 مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي

 :يشكل مجلس الدراسات العليا واليح  العلم  ما  ( 49) مادة

   نائب رئيس الجامعة للدراسات العليـــــا واليح  والعلم 

 .رئيسا   

 .أعضاء    نواب عمداء الكليات لشئون الدراسات العليا واليح  العلم 

       مسجـل الدراسات العليا

 .مقررا   

                                                                                                                                            
(*)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( مكرر41)المادة  
(**)

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 1/مكرر41)المادة 



(51) مادة
 (*)

 :بما يل ييتص المجلس  

صئون الدراسات العلمية واليح  العلم  وتشجيعس وتذوفير الذدعم تنظيم  -أ 

 .المادي والمتطليات األخرا

اقتراح السياسة العامذة للدراسذات العليذا واليحذ  العلمذ  فذ  المجذاالت  -ب 

الميتل ذذة ويحذذدد نظذذام الدراسذذات العليذذا واليحذذ  العلمذذ  قواعذذد قيذذوي 

 .الطالب وتسجيلهم وتحويلهم وابتعالهم

اإلصذذذذراف والمناقشذذذذة للرسذذذذائل العلميذذذذة ومواوذذذذ اتها اعتمذذذذاد لجذذذذان  -ج 

ومةذذروفات الدراسذذة وصذذروط مذذنح الذذدرجات العلميذذة وخطذذا اليحذذ  

العلمذ  وكذذل مذذا يتعلذق بالدراسذذات العليذذا واليحذذ  العلمذ  بمذذا فذذ  ذلذذك 

 . اإلصراف على الوحدات اإلدارية التابعة لها

 

 :مجلس شئون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة 

 :يشكل مجلس لشئون المكتيات الجامعية والتوليق والنشر والترجمة ما  (51) مادة

       رئيس الجامعـــــــــة -1

 .رئيسا   

       نواب رئيس الجامعــة -2

 .أعضاء 

 بالتناوب  أربعة ما عمداء الكليات أعضاء ييتـارون سنويا   -0

 على أن يكون النان منهم ما عمداء الكليات المعملية      

   النان ما عمداء الكليات اإلنسانية واالجتماعيـةو     

 .أعضاء  

  عضو هيئة تدريس ما المتيةةيا ف  مجاي علم المكتيات -4

 .عضوا 

  مدير عام المكتيات الجامعية والتوليق والنشر والترجمـــة -1

 .مقررا   

(52) مادة
 (**)

 :بما يل ييتص مجلس صئون المكتيات والتوليق والنشر والترجمة   

السياسة العامة إلنشاء المكتيات وتقييمها وت ويدها بالكتب والمراجذع  وضع -أ 

والميطوطات والدوريات العلمية ونظم المعلومات وسذائر أسذاليب اليدمذة 

  .والتوليق المكتي  الحدي 

 .اقتراح نظام مطيعة الجامعة -ب 

اإلصذذذراف علذذذى الوحذذذدات اإلداريذذذة وسذذذائر الشذذذئون المتعلقذذذة بالمكتيذذذات  -ج 

توليذذق والطياعذذة والترجمذذة والنشذذر الذذذي يحذذدد  نظذذام خذذاع الجامعيذذة وال

 . بذلك

                                                 
(*)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 11)المادة  
(**) 

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 12)المادة 



 الباب الرابع

 الشئـــون الماليـــة
(53) مادة

 (*)
يكون لكل جامعذة مي انيذة خاوذة بهذا يعذدها مجلذس الجامعذة ويتذولى رئذيس  

الجامعذذة عرضذذها علذذى جهذذات االختةذذاع وفقذذا  ألحكذذام القذذانون وتذذدير كذذل 

 : ج ف  باب اإليرادات العادية ما مي انيتها جامعة أموالها بن سها وتدر

االعتمادات الميةةة لكل جامعة ما مي انية الدولة وأيذة ميذالأ أخذرا  -1

 . تيةةها الدولة للجامعة

 . الهيات واإلعانات والمنح والووايا -2

 . غلة أموالها المنقولة والثابتة  -0

 . الوافديا ما غير اليمنيياالرسوم الت  ي ديها الطالب  -4

لجامعذذة مذذا إيذذرادات اليذذدمات الجامعيذذة المتمثلذذة فذذ  اليحذذو  حةذذة ا -1

واالستشارات والدراسات العلمية والنشر والترجمة التذ  تقذوم بهذا للغيذر 

 . وغير ذلك ما اليدمات الت  تقدمها الجامعة

لةذذذالح بقذذذانون الرسذذذوم والضذذذرائب المضذذذافة التذذذ  ت رضذذذها الدولذذذة  -4

 .الجامعة

 . معةأي موارد أخرا تحةل عليها الجا -7

تتةرف الجامعة ف  أموالها وتديرها بن سها وييضع هذذا التةذرف فذ  أمذواي  (54) مادة

الجامعة وإدارة هذ  األمواي للنظام المذال  الذذي يقذر  مجلذس الجامعذة باالت ذا  

مع وزارة المالية وال يلغ  هذا حق الجهذات الميتةذة فذ  الدولذة فذ  مراجعذة 

أكذذد مذذا وذذحة اإلجذذراءات وسذذالمة الحسذذابات والمسذذتندات بعذذد الةذذرف للت

 . التةرف

(55) مااادة
 (**)

بمذذا ال يتعذذارض مذذع القذذوانيا  للجامعذذة حذذق اسذذتيراد احتياجاتهذذا مذذا اليذذارج 

 . النافذة

 الباب الخامس

 أحكام عامـه
اللغة العربية ه  لغة التعليم إالا إذا استدع  طييعة بعذض المقذررات تدريسذها بلغذة  (56) مادة

ا يقرر مجلس الجامعة ف  أحواي خاوة م قتة إضافة اسذتعماي أخرا وف  حالة م

 . لغة أخرا بناء  على اقتراح مجلس الكلية

يكذذون لكذذل جامعذذة الئحذذة داخليذذة يعذذدها مجلسذذها وتةذذدر بقذذرار مذذا مجلذذس  -ا (57) مااادة

علذذى عذذرض مجلذذس الجامعذذة وتتذذولى هذذذ  الالئحذذة بيذذان مذذا  الذذوزراء بنذذاء

يذذ ة وذلذذك فذذ  حذذدود هذذذا القذذانون والئحتذذس ييذذتص بشذذئونها الداخليذذة المتم

 . التن يذية

مرك  الئحذة داخليذة يةذدرها رئذيس الجامعذة بعذد أو  معهدأو  يكون لكل كلية -ب

 . موافقة مجلسها

(58) مادة
 (*)

يكون ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ف  الجامعات الياضعة ألحكام هذا  

مذنحهم اليذدالت المناسذية اة خذاع بالولذائم واألجذور مذع مراعذالقانون نظام 

                                                 
(*)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 10)المادة  
(**) 

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 11)المادة 
(*)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 11)المادة  



لطييعة األعماي األكاديميذة التذ  يقومذون بهذا كمذا يجذب أن يشذتمل ذلذك النظذام 

علذذى األحكذذام المتةذذلة بالواجيذذات والمحظذذورات والتعيذذيا والترفيذذع والنقذذل 

والنذذذدب واإلعذذذارة والرعايذذذة والتعويضذذذات وانتهذذذاء اليدمذذذة وغيذذذر ذلذذذك مذذذا 

بذذلك النظذام قذرار مذا رئذيس الذوزراء بعذد األحكام المتةلة بالولي ة ويةدر 

موافقة مجلس الوزراء بنذاء علذى عذرض المجلذس األعلذى ويجذوز أن تتضذما 

 . الالئحة التن يذية لهذا القانون أحكام ذلك النظام

(59) مااادة
 (**)

يسذذاعد رئذذيس الجامعذذة ونوابذذس واألمذذيا العذذام فذذ  تن يذذذ السياسذذة العامذذة للجامعذذة  

د حجمذذس وهيكلذذس واختةاوذذاتس ووذذالحياتس وفقذذا  لكذذادر جهذذاز إداري وفنذذ  يتحذذد

 . خاع بهم تنظمس الالئحة التن يذية لهذا القانون
لذذذلك تتمتذذع ميذذان  الجامعذذات والم سسذذات  وتحقيقذذا   حرمتذذسللحذذرم الجذذامع   (61) مااادة

والوحدات التابعة لها أيا  كان موقعها بالحرمذة ويةذدر مجلذس الجامعذة النظذام 
 . امع الياع بالحرس الج

تتولى كل جامعة داخل الحرم الياع بها القيام بجميع األعماي وتوفير الوسذائل ( 61) مادة
التذ  يقتضذذيها تحقيذذق أهذذدافها المنةذذوع عليهذذا فذذ  هذذذا القذذانون بمذذا فذذ  ذلذذك 

لميطذا الحذرم الجذامع  وتقذديم  إقامة األبنية واإلنشاءات الت  تحتاج إليها وفقا  
 . مها وتوفير المرافق الضرورية لهااليدمات العامة ف  داخل حر

كمذذا ، أي مرفذذق تذذابع لهذذاأو  يحظذذر ممارسذذة أي نشذذاط ح بذذ  داخذذل الجامعذذة  (62) مااادة
أي أو  تنظيم سياسذ  داخذل الجامعذةأو  ضد أي ح بأو  تحظر الدعاية لةالح

 . مرفق تابع لها
 اهذذدا  ومراكذذ ا  للجامعذذة أن تنشذذإل باإلضذذافة إلذذى الكليذذات واألقسذذام العلميذذة مع( 63) مااادة

لليحذذذو  والتعلذذذيم والتذذذدريب واالستشذذذارات واليذذذدمات ومستشذذذ يات وبذذذرامه 
كذل منهذا ويذدمه  أخارجذس وينشذأو  خاوة ومدارس تطييقيذة فذ  حذرم الجامعذة

علذى موافقذة مجلذس الجامعذة  وينقل بقرار ما رئيس الجامعة بناء ىبغير  ويلغ
 . ويةدر مجلس الجامعة األنظمة الياوة بكل منها

(64) مادة
 (***)

األحكذام التاليذة ولمذدة ال استثناء  ما األحكام المقررة ف  هذذا القذانون تسذري  
 :ت يد عا لال  سنوات ما تاريا إنشاء أي جامعة مستحدلة

 :يشكل مجلس الجامعة ما  -أ 

رئذيس ونذواب يةذدر بتعييذنهم قذرار مذا رئذيس الجمهوريذة بعذد  -1

س األعلذذذى علذذذى ترصذذذيح المجلذذذ موافقذذذة مجلذذذس الذذذوزراء بنذذذاء

 . للجامعات

 . عمداء الكليات ويعينهم رئيس الجامعة -2

 . أميا الجامعة ويعينس رئيس الجامعة -0

لاللة ما الشيةيات العامة ذوي الرأي يعيذنهم المجلذس األعلذى  -4

 . على ترصيح رئيس الجامعة للجامعات بناء

يتولى رئيس الجامعة بعد موافقة مجلذس الجامعذة تشذكيل مجذالس م قتذة  -ب 

 . ورةساء لهاللجامعة 

 . على الوزراء ورةساء الجامعات كل فيما ييةس تن يذ أحكام هذا القانون (65) مادة

                                                 
(**) 

 .م2111لسنة ( 00)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 19)المادة 
(***)

 م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( 44)المادة  



 أحكام انتقالية
تطيق األحكام االنتقالية التالية خذالي األعذوام اليمسذة التذ  تلذ  تذاريا وذدور  ( 66)مادة 

 :هذا القانون 

ترقيذذة تي ذذض المذذدد المنةذذوع عليهذذا فذذ  أحكذذام هذذذا القذذانون مذذا صذذروط  -أ 

األساتذة المساعديا واألساتذة المشاركيا سذنة واحذدة بالنسذية ألعضذاء هيئذة 

 . التدريس ما اليمنييا ف  ولائم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

يجذذوز االكت ذذاء بنائذذب رئذذيس جامعذذة واحذذد للجامعذذات المنشذذاة فذذ  السذذنوات  -ب 

 . اليمس األولى ما تاريا إنشائها

الترصيح ما أو  للترصيح أن يكون التعيياأو  يياحي  يشترط هذا القانون للتع -ج 

بذذيا أسذذاتذة وأسذذاتذة مشذذاركيا وال يوجذذد عذذدد كذذاف مذذا األسذذاتذة واألسذذاتذة 

المشاركيا فيكون التعييا والترصذيح مذا بذيا األسذاتذة واألسذاتذة المشذاركيا 

واألسذذاتذة المسذذاعديا إلذذى حذذيا تذذوفر العذذدد الكذذاف  مذذا األسذذاتذة واألسذذاتذة 

 . االمشاركي

(مكارر66)مادة 
 (*)

يةدر مجلس الجامعة الئحة تنظم تكوينات واختةاوات ومهذام المستشذ ى  

الجذذذامع  وأجذذذور وبذذذدالت الكذذذوادر العاملذذذة فيذذذس ويقرهذذذا المجلذذذس األعلذذذى 

 .للجامعات

ينظم بقرار جمهذوري بعذد موافقذة مجلذس الذوزراء بنذاء علذى عذرض المجلذس   (67) مادة

ألغراضذس وتةذدر بذذات  لقانون ما أحكام تحقيقذا  األعلى كل ما لم ينظمس هذا ا

 . األداة الالئحة التن يذية لهذا القانون

يلغى دونما إخالي بأحكام إنشاء جذامعت  وذنعاء وعذدن قذانون جامعذة وذنعاء  ( 68) مادة

، م بانشذاء جامعذة عذدن1971لسنة ( 22)م والقانون رقم 1911لسنة ( 02)رقم

م بانشاء المجلس األعلى للتعلذيم العذال  1971لسنة ( 20)كما يلغى القانون رقم

 . الةادر ف  عدن

 . يعمل بهذا القانون ما تاريا ودور  وينشر ف  الجريدة الرسمية  (69) مادة

 صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

 هـ1415/ذي الحجة/25بتاريخ 

 م1995/مايـــــو/25الموافق 

 

                                                 
(*)

 .م1997لسنة ( 01)بةياغتها المعدلة بالقانون رقم ( مكرر44)المادة  


