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 بإنشاء الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية م3002لسنة ( 23)قرار جمهوري رقم 

 :رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على دستور الجهورية اليمنية

 .م بشأن الجامعات اليمنية وتعديالته8991لسنة ( 81)وعلى القانون رقم 

 .لمرتبات واألجورم بشأن نظام الوظائف وا3001لسنة ( 32)وعلى القانون رقم 

 .م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديالته3002لسنة ( 801)وعلى القرار الجمهوري رقم 

 .وبناًء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 .وبعد موافقة مجلس الوزراء

 //قــــــــــرر// 

 الباب األول

 التسمية والتعاريف 

 (.م بشأن الجامعات اليمنية وتعديالته8991لسنة ( 81)فيذية لقانون رقم الالئحة التن)تسمى هذه الالئحة  (1)مادة

ألغراض تنفيذ أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنية قرين كل منها ما  (2)مادة

 :لم يقتض سياق النص معنى آخر

 وتعديالتهم بشأن الجامعات اليمنية 8991لسنة ( 81)القانون رقم :  القانون

 .المجلس األعلى للجامعات:  المجلس األعلى

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الوزارة

 .وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الوزير

 .كل جامعة خاضعة ألحكام القانون: الجامعة

 .كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة:  الكلية أو المعهد أو المركز أو 

 ستشفىالم

 .كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة:  القسم العلمي

 .مجلس كل جامعة تخضع للقانون:  مجلس الجامعة

 .األساتذة ـ األساتذة المشاركون ـ األساتذة المساعدون: أعضاء هيئة التدريس

 .المدرسون والمعيدون:  أعضاء هيئة التدريس

  المساعدون

لةة علميةة متخصصةة تصةدر بصةورة منتظمةة عةن جامعةة أو كل مج:  المجلة المحكمة

هيئةةةة علميةةةة اعتباريةةةة أو منظمةةةة دوليةةةة معتةةةر  بهةةةا يشةةةر  علةةةى 

تحريرها هيئة تحرير من األكاديميين أو االختصاصيين ولم يمر علةى 

 .آخر عدد صدر منها أكثر من عامين

 الباب الثاني 

 تكوينات المجالس واختصاصاتها

 الفصل األول

 على للجامعاتالمجلس األ

 :يشكل المجلس األعلى على النحو التالي (3)مادة

 رئيساً        رئيس مجلس الوزراء  .8

 .نائباً للرئيس      وزير التعليم العالي والبحث العلمي .3

 عضواً          وزير المالية .2

 عضواً       وزير التخطيط والتعاون الدولي .3

 عضواً       وزير الخدمة المدنية والتأمينات .1

 عضواً       ون االجتماعية والعملوزير الشؤ .6

 عضواً         وزير التربية والتعليم  .2

 عضواً       وزير التعليم الفني والتدريب المهني .1

 أعضاء       رؤساء الجامعات الحكومية .9

 ثالثة من الشخصيات األكاديمية ذات االهتمام التربوي يعينهم  .80
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 ألعلى رئيس الجمهورية بناًء على ترشيح من رئيس المجلس ا

 أعضاء     لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 

 ممثل للجامعات األهلية يختاره رؤساء الجامعات من بينهم  .88

 لمدة سنتين غير قابلة للتجديد لمرة تالية مباشرة، ويصدر بتسميته 

 عضواً        قرار من رئيس المجلس

 :تيةيتولى المجلس األعلى ممارسة المهام واالختصاصات اآل (4)مادة

اقتةرا  السياسةة العامةة للجامعةةات واقتةرا  خطةط التعلةيم الجةةامعي ورفعهةا الةى المجلةس األعلةةى  .أ 

 .للتخطيط واإلشرا  على تنفيذها بعد اقرارها

 .وضع خطة القبول للجامعات .ب 

 .تنسيق التعليم الجامعي والعمل على توجيهه بما يتفق وحاجات البلد  .ج 

اء هيئة التدريس وفةق طلباتهةا وبمةا يتفةق مةع القةوانين التنسيق بين احتياجات الجامعات من أعض .د 

 .النافذة

 .التنسيق بين نظم الجامعات المختلفة .ه 

 .التنسيق بين الكليات والمعاهد واألقسام المتناظرة في الجامعات .و 

 .وضع الضوابط العامة للكتب والمذكرات الجامعية، ووضع النظم الخاصة بها .ز 

 .مية وحساباتها الختاميةاقرار مشروع موازنة الجامعات الحكو .  

اقرار الالئحةة التنفيذيةة للقةانون قبةل عرضةها علةى مجلةس الةوزراء وكةذا اقةرار اللةوائح الداخليةة  .ط 

 .للجامعات والكليات والمعاهد

الموافقة على انشاء كليات أو معاهد أو أقسام أو مستشفيات جديدة فةي الجامعةة أو تعةديل أو ال ةاء  .ي 

 .ذلك الى المجلس األعلى لتخطيط التعليم لالعتمادأو دمج القائم منها والرفع ب

 .تحديد الرسوم الدراسية على الطالب الوافدين من غير اليمنيين .ك 

 .تحديد ما يدفعه الطالب لألنشطة الطالبية .ل 

 .وقف الدراسة في الجامعات .م 

 اقترا  انشاء الجامعات الحكومية. 8 .ن 

جهةةا واالعتةةرا  بالشةةهادات التةةي التةةرخيص بإنشةةاء الجامعةةات غيةةر الحكوميةةة واجةةازة مناه. 3

 .تمنحها

 .وضح النظم الخاصة بتقويم وتطوير التعليم الجامعي .س 

 .تشكيل أي مجالس أو أجهزة لمعاونته في أداء مهامه .ع 

 .أي مسائل أخرى يختص بها وفقاً للقانون .  

 

ل من كل شهر يعقد المجلس األعلى ثالثة اجتماعات دورية في السنة على األقل، وذلك في األسبوع األو.  8 (5)مادة

أبريل، يوليةو، وأكتةوبر، ويجةوز للمجلةس أن يعقةد اجتماعةاً اسةتثنائياً بنةاًء علةى طلةب مسةبب مةن رئةيس 

 .المجلس أو ما ال يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب فةي اليةوم األول .   3

االجتمةاع أجةل لليةوم الةذي يليةه وينعقةد عندئةذ بعةدد األعضةاء الحاضةرين، وتصةدر قراراتةه المحدد لعقد 

باألغلبيةةة المطلقةةة لعةةدد األعضةةاء الحاضةةرين فةةإذا تسةةاوت األصةةوات يةةرجح الجانةةب الةةذي منةةه رئةةيس 

 .المجلس

 :يبت المجلس األعلى في اجتماع شهر ابريل بصفة خاصة فيما يلي (6)مادة

يتم قبةولهم فةي الجامعةةات للعةام الجةامعي التةالي فةي كةل جامعةة وكليةةة  تحديةد أعةداد الطةالب الةذين سة .أ 

 .وقسم، وذلك في ضوء احتياجات البالد وخطط التنمية

اقرار خطة قبول واحدة في ضوء القواعد واإلجراءات المقترحة المرفوعة اليةه مةن الجامعةات للعةام  .ب 

 .الجامعي التالي

البيةةة المختلفةةة للعةةام الجةةامعي التةةالي وقواعةةد تحديةةد مةةا يدفعةةه الطةةالب مةةن رسةةوم لألنشةةطة الط .ج 

واجةةراءات أدائهةةا، ومعةةايير صةةرفها بمةةا يحقةةق رعايةةة الطةةالب روحيةةاً واجتماعيةةاً وثقافيةةاً ورياضةةياً 

وصةةحياً، بمةةا فةةي ذلةةك شةةروط وقواعةةد صةةر  اإلعانةةات والمسةةاعدات الماليةةة للطةةالب اليمنيةةين 
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مرفوعة اليه من الجامعةات وفةي حةدود القةوانين المحتاجين والمعوقين، وذلك في ضوء المقترحات ال

 .والتعليمات المنظمة لذلك

 .تحديد الرسوم الدراسية على الطالب غير اليمنيين للعام الجامعي التالي .د 

 :يبت المجلس في اجتماع شهر يوليو بصفة خاصة فيما يلي. 8 (7)مادة

المرفوعةةة اليةةه مةةن اقةةرار التقةةويم الجةةامعي الموحةةد للعةةام الجةةامعي التةةالي فةةي ضةةوء المقترحةةات  .أ 

 .الجامعات

التنسيق بين احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التةدريس المسةاعدين للعةام  .ب 

الجامعي التالي علةى ضةوء الطلبةات المرفوعةة اليةه منهةا قبةل ادراج هةذه االحتياجةات فةي موازنةات 

 .الجامعات للعام المالي التالي

 :جتماع شهر أكتوبر بصفة خاصة فيما يلييبت المجلس األعلى في ا. 3

 .مناقشة التقارير السنوية المرفوعة من الجامعات عن مستوى أدائها األكاديمي واإلداري .أ 

مناقشةةة التقةةارير المرفوعةةة مةةن هيئةةة االعتمةةاد األكةةاديمي عةةن مةةدى التةةزام مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي  .ب 

 .بمعايير االعتماد األكاديمي

 .وزارة عرضها على المجلس األعلىأي موضوعات أخرى ترى ال .ج 

يقةةر المجلةةس األعلةةى مشةةروع الموازنةةة السةةنوية للجامعةةات الحكوميةةة وحسةةاباتها الختاميةةة فةةي اجتمةةاع  (8)مادة

 .استثناني يخصص لهذا ال رض

 الفصل الثاني 

 مجلس الجامعة

 :يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي . أ  (9)مادة

 رئيساً          رئيس الجامعة  .8

 أعضاء        معةنواب رئيس الجا .3

 عمداء الكليات أو المعاهد أو مديرو المراكز التي في .2

 أعضاء       مستوى الكليات والمعاهد

 عضواً ومقرراً         أمين عام الجامعة .3

 أستاذ، أستاذ مشارك، )ثالثة يمثلون أعضاء هيئة التدريس  .1

 ، وتختار كل فئة من أعضاء هيئة التدريس (أستاذ مساعد

  ي مجلس الجامعة بناًء على دعوى من رئيس الجامعة من يمثلها ف

 أعضاء   في بداية العام الجامعي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط

 ثالثة من الشخصيات العامة من ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس  .6

 الجامعة في أول اجتماع له من كل عام جامعي، ويصدر بتعيينهم قرار 

 أعضاء        ةمن رئيس الجامع

 عضواً        رئيس نقابة هيئة التدريس .2

 .ال يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس جامعة. ب

 :يختص مجلس الجامعة بما يلي (11)مادة

رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأهيل والتةدريب وتلبيةة  .أ 

 .احتياجات التنمية الشاملة في البالد

ع األسس التربوية التي يجب أن تتضمنها مناهج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع العقيدة والشريعة وض .ب 

 .اإلسالمية

دعةةم اسةةتقالل الجامعةةة، واتخةةاذ جميةةع الوسةةائل المؤديةةة الةةى رفةةع شةةأنها وتمكينهةةا مةةن أداء رسةةالتها  .ج 

 .وتحقيق أهدافها على الوجه األكمل

للجامعةة التةي أعةدت فةي ضةوء مشةاريع موازنةات الكليةات  مناقشة واقرار مشروع الموازنة السةنوية .د 

 .والمعاهد والمراكز والمستشفيات التعليمية واإلشرا  على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس األعلى

تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها العامة، بما في ذلك النظر في التقارير السنوية والدورية التةي  .ه 

عمةةداء الكليةةات والمراكةةز الةةى المجلةةس، وتشةةكيل اللجةةان الخاصةةة بتقةةويم يقةةدمها رئةةيس الجامعةةة و

 :خاصة في مجاالت. مختلف أنشطة الجامعة
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 .األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم .8

 .شؤون الطالب .3

 .الدراسات العليا والبحث العلمي .2

 .األداء المالي واإلداري .3

ة والمعاهةةد والمراكةةز التابعةةة لهةةا، وتحديةةد حقةةوقهم اقةةرار تعيةةين أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي الجامعةة .و 

وواجبةةاتهم، وتثبيةةتهم وانتةةدابهم واعةةارتهم براتةةب أو ب يةةر راتةةب، ونقلهةةم ومةةنحهم اجةةازات التفةةر  

العلمةةي وقبةةول اسةةتقاالتهم وانهةةاء خةةدماتهم وفقةةأ ألحكةةام القةةانون وهةةذه الالئحةةة واألنظمةةة الصةةادرة  

 .وانين واللوائح األخرى النافذة ذات الصلةبمقتضاهما وبما يتفق مع أحكام الق

مناقشةةة واقةةرار الخطةةط والبةةرامج الدراسةةية المرفوعةةة مةةن مجةةالس الكليةةات والمعاهةةد والمراكةةز . 8 .ز 

 .التابعة لها أو استحداث أقسام علمية فيها

مناقشةةة واقةةرار أي مقترحةةات تتعلةةق بالتوسةةع األفقةةي مةةن فةةروع فةةي الةةداخل أو الخةةارج بشةةأن . 3

 . أقسام علمية في الكليات والمعاهد والمراكز التابعة للجامعة ورفعها الى المجلس األعلى استحداث

 .مناقشة واقرار خطط تنمية الجامعة مع ربطها بخطط التنمية في الدولة .  

تحديةةد أعةةداد الطةةالب الةةذين يمكةةن قبةةولهم سةةنوياً فةةي الجامعةةة فةةي ضةةوء احتياجةةات المجتمةةع والقةةدرة  .ط 

، وبما ال يتجاوز الحد األقصى للقبول في كل تخصص من التخصصات المحةددة االستيعابية للجامعة

 .من قبل المجلس األعلى وفقاً لخطط القبول السنوية التي يقرها

 .منح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات .ي 

ن ال تكون قبول التبرعات التي ترد الى الجامعة عن طريق الوقف والهبات والوصايا وغيرها، على أ .ك 

 .مشروطة بما يتعارض والسياسة العامة للدولة أو ما يتنافى مع اآلداب واألخالق والقيم

 .اقرار الخطط إلقامة المباني والمنشآت الجامعية وتجهيزها وصيانتها .ل 

تأمين احتياجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبةات الخاصةة بالكليةات والمعاهةد و المراكةز التابعةة  .م 

المصةةادر و المراجةةع و الةةدوريات العلميةةة والتقنيةةات الحديثةةة للمكتبةةات بمةةا يكفةةل تةةوفير لهةةا مةةن 

احتياجةةات الدراسةةة الجامعيةةة واحتياجةةات البحةةث العلمةةي بنةةاًء علةةى اقتةةرا  مجلةةس شةةؤون المكتبةةات 

 .والتوثيق والنشر والترجمة

ضةاء هيئةة التةةدريس تشةكيل لجةان علميةة فنيةة دائمةةة أو مؤقتةة مةن بةين أعضةائه ومةةن غيةرهم مةن أع .ن 

 .والمختصين لبحث الموضوعات التي تناط بها ودراستها وابداء الرأي فيها

اعةةادة أو تعةةديل أو ال ةةاء القةةرارات الصةةادرة مةةن مجةةالس الكليةةات أو المعاهةةد أو المراكةةز التابعةةة  .س 

 .معةللجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجا

وضع األسس العامة لمختلف أنشطة الطالب االجتماعية والثقافية والرياضةية والرعايةة الصةحية لهةم  .ع 

 . بناًء على اقترا  مجلس شؤون الطالب

مناقشةةة واقةةرار الحسةةاب الختةةامي للجامعةةة والكليةةات والمعاهةةد والمراكةةز والمستشةةفيات التابعةةة لهةةا،  .  

قابةةة اإلداريةة والماليةةة الخارجيةةة ورفةع ذلةةك الةةى المجلةةس والتقةارير الدوريةةة المقدمةةة مةن أجهةةزة الر

 . األعلى

اقرار اتفاقيةات التعةاون العلمةي والفنةي بةين الجامعةة والجامعةات األخةرى التةي يبرمهةا رئةيس ( 8)  .ص 

 .الجامعة أو أحد نوابه بموجب تفويض خطي منه

المعاهةةد أو المراكةةز التابعةةة اقةةرار اتفاقيةةات التعةةاون العلمةةي والفنةةي التةةي تبرمهةةا الكليةةات أو ( 3) 

 .للجامعة مع غيرها من الهيئات العلمية األخرى بعد اعتمادها من قبل رئيس الجامعة

 .توثيق عالقة الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص( 2)

النظر فةي الموضةوعات التةي يحيلهةا عليةه رئةيس الجامعةة أو يتقةدم بهةا ثلةث أعضةاء المجلةس أو أي  .ق 

 .مجلس وفقاً ألحكام القانونموضوعات يختص بها ال

يعقد مجلس الجامعة اجتماعاته العادية بةدعوة مرفقةه بجةدول األعمةال توجةه مةن رئيسةه الةى كةل أعضةاء  (11)مادة

مةن موعةد االجتمةاع، واذا طةرأت بعةد توجيةه الةدعوة أمةور عاجلةة  -على األقل  -المجلس قبل ثالثة أيام 

 .دول األعمال أو تأجيلها الى اجتماع قادمتستدعي عرضها على المجلس قرر المجلس أضافتها الى ج
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التقرير السةنوي  -بصفة خاصة  -يناقش ويقر مجلس الجامعة في اجتماع الشهر األول من العام الجامعي . أ (12)مادة

المعد من قبل رئيس الجامعة بناًء على تقارير عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز التابعةة للجامعةة 

 .جتماعات الشهر األخير من العام الجامعي المنصرمالتي أقرتها مجالسها في ا

يناقش ويقر مجلس الجامعة في اجتماع شهر مايو بصفة خاصة مقترحات الكليةات التةي أقرتهةا مجالسةها . ب

 :بشأن

احتياج الكليات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم للعام الجامعي التالي على مستوى القسم والكلية  .8

 .الى المجلس األعلى والجامعة قبل ابالغه

عةةدد الطةةالب الةةذين يمكةةن اسةةتيعابهم فةةي العةةام الجةةامعي التةةالي علةةى أسةةاس القةةدرة االسةةتيعابية علةةى  .3

 .مستوى القسم والكلية والجامعة

كما يناقش ويقر في نفس االجتماع بناًء على مقتر  مجلس شةؤون الطةالب وقبةل الرفةع الةى المجلةس 

 :األعلى ما يلي

 .ت المقترحة لقبول الطالب وتسجيلهم في العام الجامعي التاليالقواعد واإلجراءا .8

القواعد واإلجراءات المقترحةة لمةا يدفعةه الطةالب لألنشةطة الطالبيةة وكيفيةة أدائهةا ومعةايير  .3

صةةرفها، بمةةا فةةي ذلةةك خطةةة رعايةةة الطةةالب روحيةةاً واجتماعيةةاً وثقافيةةاً ورياضةةياً وصةةحياً 

الماليةةةة للطةةةالب اليمنيةةةين المحتةةةاجين  وشةةةروط وقواعةةةد صةةةر  اإلعانةةةات والمسةةةاعدات

 .والمعوقين

يكةةون اجتمةةاع مجلةةس الجامعةةة صةةحيحاً بحضةةور األغلبيةةة المطلقةةة لعةةدد أعضةةائه، فةةإذا لةةم يتةةوافر هةةذا  (13)مادة

النصاب في اليوم األول يؤجل االجتماع الى يوم العمل التالي مع اعالن جميةع أعضةاء المجلةس، وينعقةد 

د األعضةاء الحاضةرين شةريط أن ال يقةل عةددهم عةن ثلةث أعضةاء االجتماع عندئذ ويكةون صةحيحاً بعةد

المجلس و تصدر قرارات المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين وعنةد تسةاوي األصةوات يةرجح الجانةب 

 .الذي منه رئيس المجلس

يجوز أن يعقد االجتمةاع الواحةد لمجلةس الجامعةة ألكثةر مةن جلسةة اذا اسةتدعت الحاجةة ذلةك، علةى أن ال  (14)مادة

 .ته عن ثالثة أيام على األكثرتزيد مد

يبلغ رئيس مجلس الجامعة قرارات مجلس الجامعة الى رئةيس المجلةس الةذي يعلةوه واألدنةى منةه المعنةي  (15)مادة

 .بها خالل ثالثة أيام على األكثر من اتخاذها

يقةةوم أمةةين سةةر المجلةةس بكتابةةة محضةةر االجتمةةاع مبينةةاخ فيةةه مكةةان وتةةاريء انعقةةاده وأسةةماء األعضةةاء . 8 (16)مادة

رين وال ةةةةائبين والمسةةةةائل المطروحةةةةة للنقةةةةاض وخالصةةةةة آراء األعضةةةةاء بشةةةةأنها والقةةةةرارات الحاضةةةة

 .والتوصيات التي تم اتخاذها والتوقيع عليه الى جانب توقيع رئيس المجلس

 .تحفظ محاضر اجتماعات المجلس في سجالت خاصة بعد التوقيع عليها من رئيس المجلس وأمين السر. 3

 الفصل الثالث

 كاديمي المجلس األ

 :يتكون المجلس األكاديمي على النحو التالي (17)مادة

 رئيساً       نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية .8

 أستاذ من كل كليات الجامعة يختاره عميد الكلية من بين أقدم خمسة                           .3

                    أساتذة في الكلية، ويصدر بتسميته قرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين        

 عضواً        .قابلة للتجديد لمرة واحدة

 عضواً       رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس .2

 مقرراً   مدير عام الشؤون األكاديمية وشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .3

 :يختص المجلس األكاديمي بالنظر في األمور التالية (18)مادة

عضةةاء هيئةةة التةةدريس وتقريةةر مةةدى صةةحتها مراجعةة وفحةةص وثةةائق المتقةةدمين لشةة ل وظةةائف أ -أ 

 .وكفايتها للتعيين في الجامعة ورفعها الى مجلس الجامعة

تسوية أوضاع أعضاء هيئة التدريس وتقرير األمور المتعلقة بالتفر  العلمي والترقيات واإلعارة  -ب 

 .واإلجازات وغيرها من المسائل المتعلقة باألداء األكاديمي

التةةدريس المسةةاعدة وتسةةوية أوضةةاعهم والمسةةائل المتعلقةةة بةةأداء  البةةت فةةي تعيةةين أعضةةاء هيئةةة -ج 

 .واجباتهم وتطبيق أحكام القانون في حالة اخاللهم بواجباتهم الوظيفية



 -6- 

النظر في المسائل المتعلقة بتطوير المناهج الجامعية ورفع كفاءة األداء األكةاديمي ألعضةاء هيئةة  -د 

 .جامعة في هذا الجانبالتدريس وتوفير الدعم المادي لتحقيق أهدا  ال

 الفصل الرابع

 مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي

 :يتكون مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي من (19)مادة

 رئيساً     نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .8

 أعضاء   نواب عمداء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي .3

 مقرراً         مسجل الدراسات العليا .2

 :يختص مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بما يلي (21)مادة

 .تنظيم شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وتشجيعه وتوفير الدعم المادي والمتطلبات األخرى -أ 

اقتةةرا  السياسةةة العامةةة للدراسةةات العليةةا والبحةةث العلمةةي فةةي المجةةاالت المختلفةةة ويحةةدد نظةةام  -ب 

 .ث العلمي قواعد قبول الدارسين وتسجيلهم وتحويلهم وابتعاثهمالدراسات العليا والبح

اعتماد لجان اإلشةرا  والمناقشةة للرسةائل العلميةة ومواصةفاتها ومصةروفات الدراسةة وشةروط مةنح  -ج 

الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي وكل ما يتعلةق بالدراسةات العلميةة والبحةث العلمةي بمةا فةي 

 .ارية التابعة لهاذلك اإلشرا  على الوحدات اإلد

 الفصل الخامس

 مجلس شؤون الطالب

 :يتكون مجلس شؤون الطالب من (21)مادة

 رئيساً       نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب -8

 أعضاء      نواب عمداء الكليات لشؤون الطالب -3

 مقرراً        مدير عام القبول والتسجيل -2

 :يتولى مجلس شؤون الطالب االختصاصات التالية (22)مادة

 .العامة لشؤون الطالب اقترا  السياسة -أ 

 .اعداد النظم الخاصة بأعمال شؤون الطالب والوحدات اإلدارية التابعة لها -ب 

 .اإلشرا  الفني على الوحدات اإلدارية التابعة لشؤون الطالب -ج 

اقترا  النظم والقواعةد الالزمةة إلجةراءات قبةول الطةالب وتسةجيلهم وتحةويلهم وتةأديبهم وقواعةد  -د 

 .والتقويم السنوي للجامعة االمتحانات وشروط التخرج

 .رعاية الطالب روحياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وصحياً  -ه 

وضع النظم والقواعد الالزمة لما يدفعه الطالب لألنشةطة الطالبيةة المختلفةة وتحديةد كيفيةة أدائهةا  -و 

 .ومعايير وطرق صرفها

المحتةةةاجين  وضةةةع شةةةروط وقواعةةةد صةةةر  اإلعانةةةات والمسةةةاعدات الماليةةةة للطةةةالب اليمنيةةةين -ز 

 .والمعوقين

 الفصل السادس

 مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة

 :يتكون مجلس شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة (23)مادة

 رئيساً           رئيس الجامعة .8

 أعضاء         نواب رئيس الجامعة .3

 ة،                       أربعة من عمداء الكليات يختارون سنوياً بالتناوب من قبل رئيس الجامع .2

على أن يكون اثنان منهم من عمداء الكليات العلمية واثنان من عمداء الكليات                       

 أعضاء         اإلنسانية واالجتماعية

 أحد أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين في مجال علم المكتبات يسميه  .3

 عضواً           رئيس الجامعة 

 مقرراً      م المكتبات الجامعية والتوثيق والنشر والترجمةمدير عا .1

 :يتولى مجلس شؤون المكتبات التوثيق والنشر والترجمة ما يلي (24)مادة
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وضةةةع السياسةةةة العامةةةة إلنشةةةاء المكتبةةةات وتقييمهةةةا وتزويةةةدها بالكتةةةب والمراجةةةع والمخطوطةةةات  .أ 

 .لمكتبي الحديثوالدوريات العلمية ونظم المعلومات وسائر أساليب الخدمة والتوثيق ا

 .اقترا  نظام مطبعة الجامعة .ب 

اإلشةةرا  علةةى الوحةةدات اإلداريةةة وسةةائر الشةةؤون المتعلقةةة بالمكتبةةات الجامعيةةة والتوثيةةق والطباعةةة  .ج 

 .والترجمة والنشر الذي يحدده نظام خاص بذلك
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 الفصل السابع

 مجلس الكلية ومجلس المعهد أو المركز

 -:مجلس الكلية: الفرع األول

 :مجلس الكلية على النحو التالييشكل . أ (25)مادة

 رئيساً          عميد الكلية .8

 أعضاء/عضواً        نائب أو نواب عميد الكلية .3

 أعضاء      رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية  .2

 ثالثة من أعضاء هيئة التدريس .3

 (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) 

 عامين يتم انتخابهم من قبل هيئة التدريس في الكلية كل 

 أعضاء    ولمرة واحدة فقط يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجامعة

مةن خةارج الجامعةة مةن ذوي الةرأي  –علةى األكثةر  –يجوز أن يضم الى عضوية المجلس ثالثة أعضةاء . ب

والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلية المعنية يتم اختيارهم من قبل مجلس الكلية في أول اجتماع يعقده بنةاًء 

ى ترشيح العميد، لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك من تاريء أول اجتماع للمجلس يشملهم، عل

 .ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجامعة

 .يتولى أمانة سر المجلس من يختاره المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له من كل عام جامعي. ج

اتةةه مةةن يةةرى ضةةرورة حضةةوره دون أن يكةةون لةةه الحةةق فةةي يجةةوز للمجلةةس أن يةةدعو لحضةةور اجتماع. د

 .التصويت

 :يتولى مجلس الكلية المسئوليات والصالحيات التالية (26)مادة

رسم السياسة العامة للكلية بما يكفل رفع مستوى التدريس والبحث العلمي وبما ال يتناقض مع سياسة  .8

 .الجامعة

التي ترفعهةا مجةالس األقسةام والموافقةة  دراسة وتطوير مشاريع الخطط والمناهج والبرامج الدراسية .3

 .عليها تمهيداً إلقرارها من مجلس الجامعة

التنسيق مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل  .2

 .لجان المناقشة

 .التوصية بمنح الدرجات العلمية واأللقاب والدبلومات والشهادات .3

 .ميزانية الكلية في ضوء اقتراحات مجالس األقسام مناقشة واقرار .1

تحديد أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم في مختلف األقسام العلمية في ضوء القدرة االستيعابية للكلية  .6

 .واقترا  شروط قبولهم وفقاً للسياسة العامة للدولة واحتياج البلد من التخصصات

 .تنسيق بين أقسامها المختلفةاإلشرا  على تنظيم الدراسة في الكلية وال .2

اإلشرا  على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه وتمويله بالتعاون مع مجلس الدراسةات العليةا  .1

 .والبحث العلمي

التوصية في جميع األمور المتعلقة بأعضاء هيئةة التةدريس فةي الكليةة وغيةرهم مةن القةائمين بأعمةال  .9

ونقل واعةارة براتةب أو بةدون راتةب وايفةاد ومةنح اإلجةازات  التدريس فيها من تعيين وتثبيت وترقية

الدراسية بما فيها اجازة التفةر  العلمةي وغيةر ذلةك مةن األمةور الجامعيةة اسةتناداً الةى أحكةام القةانون 

وهذه الالئحة واألنظمة الصةادرة بمقتضةاها وبمةا يتفةق مةع أحكةام القةوانين واللةوائح األخةرى النافةذة 

 .ذات الصلة

 .ترا  انشاء أقسام علمية جديدة أو دمجها والتوصية بما يراه بشأنها الى مجلس الجامعةدراسة اق .80

 .دراسة ما يحال اليه من موضوعات من عميد الكلية أو الجامعة .88

 -:مجلس المعهد أو المركز: الفرع الثاني

الكليةة وتكةون لةه يتألف مجلس المعهد أو المركز العلمي التابع للجامعة بالطريقة التي يتألف منهةا مجلةس  (27)مادة

 .ذات المسئوليات والصالحيات وفق الئحة خاصة تنظم ذلك تقر من مجلس الجامعة والمجلس األعلى

 الفصل الثامن

 مجلس القسم العلمي

 :يتألف مجلس القسم من. أ (28)مادة
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 رئيساً           رئيس القسم .8

 أعضاء       جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم .3

 .بأعماله عند غيابه أقدم األعضاء في اللقب العلمي يحل محل رئيس القسم ويقوم. ب

 .يتولى أمانة سر المجلس من يختاره مجلس القسم من بين أعضائه في بداية كل عام جامعي. ج

لمجلس القسم أن يدعو الجتماعاته من يقوم بتدريس المقررات الداخلية في اختصاص القسم من غير أعضاء . د

 .المجلس

 :يلييختص مجلس القسم بما  (29)مادة

 .اقترا  خطط الدراسة في القسم وكل ما من شأنه النهوض بالمستوى العلمي في القسم والكلية .أ 

 .وضع المناهج الدراسية للمقررات التي يدرسها القسم .ب 

 .تشجيع وتنسيق أنشطة البحث العلمي في القسم .ج 

اشةتراك  ابداء الرأي في الترقيات والتعيين ألعضاء هيئةة التةدريس ومسةاعديهم مةع مراعةاة عةدم .د 

 .عضوية هيئة التدريس في النظر في الترقية لمرتبة أعلى من مرتبته

 .وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم .ه 

 .ابداء الرأي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان مناقشتها .و 

 .في القسم اقترا  ميزانية القسم وتحديد شروط قبول الطالب واألعداد التي يمكن قبولها .ز 

توثيق الروابط بين القسم والجهات والهيئات ذات العالقة خارج الجامعة والمتعلقةة بأنشةطة القسةم  .  

 .ومهامه العلمية عبر عمادة الكلية

 .ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم .ط 

 .ح المنظمة لذلكأي موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائ .ي 

 الفصل التاسع 

 األحكام المشتركة للمجالس

من هذا الباب اجتماعاً عادياً كةل ( 1–3)يعقد كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفصول من   (31)مادة

 :شهر خالل العام الجامعي وفقاً لما يلي

 .مجلس القسم ويجتمع في بداية األسبوع األول من كل شهر .أ 

 .أو المركز التابع للجامعة ويجتمع في بداية األسبوع الثاني من كل شهر مجلس الكلية أو المعهد .ب 

مجلس شؤون الطالب، ومجلس الدراسةات العليةا والبحةث العلمةي، والمجلةس األكةاديمي ومجلةس  .ج 

شؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة، ويجتمع كل منهم في بدايةة األسةبوع الثالةث مةن كةل 

 .شهر

 .في بداية األسبوع الرابع من كل شهر مجلس الجامعة ويجتمع .د 

يناقش ويقر مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التابع للجامعة في اجتماع الشهر األخير من العام الجةامعي . أ (31)مادة

مقترحةةات األقسةةام التةةي أقرتهةةا مجالسةةها فةةي اجتماعاتهةةا بةةنفس الشةةهر بشةةأن خطةةة  –وبوجةةه خةةاص  –

لمهام على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم باألقسام، ويضع الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات وا

 .جداول الدراسة على مستوى الكلية أو المعهد أو المركز للعام الجامعي القادم

يناقش مجلس الكليةة أو المعهةد أو المركةز التةابع للجامعةة فةي اجتمةاع الشةهر األخيةر مةن العةام الجةامعي . ب

 .د وذلك قبل رفعه الى رئيس الجامعةالتقرير السنوي المعد من قبل العمي

تقر المجالس الجامعية األخرى مشةاريع الموازنةات السةنوية والحسةاب الختةامي فةي اجتماعةات اسةتثنائية  (32)مادة

 .تخصص لهذا ال رض، تعقد في المواعيد المناسبة بناًء على دعوة من رؤسائها

 :البابمن هذا ( 1-3)لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفصول منه  (33)مادة

أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناًء على طلب مسبب من رئيس المجلس أو ثلث عدد أعضاء المجلس علةى  -8

 .األقل

أن يدعو لحضور اجتماعاته مةن يةرى ضةرورة حضةوره مةن ذوي الخبةرة واالختصةاص السةتطالع  -3

 .ترأيه في موضوع أو مسالة معينة معروضة على المجلس دون أن يكون له الحق في التصوي
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 الباب الثالث

 القيادات المسئولة

 الفصل األول

 رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام الجامعة

 -:رئيس الجامعة: الفرع األول

رئيس الجامعةة هةو المسةئول األول عةن تنفيةذ السياسةة العامةة للجامعةة وادارة شةؤونها العلميةة واإلداريةة  (34)مادة

 :التاليةالمهام والصالحيات  –بوجه خاص  –والمالية، ويتولى 

 .تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الجامعية المقرة .أ 

تمثيل الجامعة أمام جميةع الجهةات والهيئةات واألشةخاص ذات العالقةة، وتوقيةع العقةود نيابةة عةن  .ب 

 .الجامعة بما ال يتعدى أحكام القانون وهذه الالئحة

جتماع وله أن يعرض عليها دعوة المجالس واللجان المشكلة وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة لال .ج 

 .ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصه

تقةةديم تقريةةر سةةنوي الةةى مجلةةس الجامعةةة عةةن شةةؤون التعلةةيم والبحةةوث العلميةةة وسةةائر نةةواحي  .د 

 .النشاطات األخرى بالجامعة، ورفعه بعد اقراره الى المجلس األعلى

مجلةس الجامعةة خةالل ثالثةة أيةام علةى  وقف الدراسة كلياً أو جزئياً على أن يعةرض القةرار علةى .ه 

األكثر بعد اتخاذه، فإذا أقر مجلس الجامعة قرار وقف الدراسة وجب ابال  المجلس األعلةى فةوراً 

 .بهذا القرار

أي مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها فةي القةانون وهةذه الالئحةة أو األنظمةة الصةادرة  .و 

 .بمقتضاهما

 :ة واختصاصاتهمنواب رئيس الجامع: الفرع الثاني

بتعييةةنهم قةةرار مةةن رئةةيس / يكةةون لةةرئيس الجامعةةة نائةةب أو أكثةةر ال يزيةةدون عةةن ثالثةةة، يصةةدر بتعيينةةه. أ (35)مادة

الجمهوريةةة بنةةاًء علةةى عةةرض المجلةةس األعلةةى وترشةةيح رئةةيس الجامعةةة لعةةدد ال يقةةل عةةن ضةةعف العةةدد 

 .المطلوب تعيينه

مرشح حاصالً على الدكتوراه أو ما يعادلها من يشترط للتعيين في وظيفة نائب رئيس الجامعة أن يكون ال .ب 

الشهادات الطبية التخصصية العليا المعتر  بها ودرجة األستاذية أو أسةتاذ مشةارك مةع خبةرة فةي العمةل 

 .سنوات( 1)األكاديمي واإلداري لدى جامعة معتر  بها مدة ال تقل عن 

 .بلة للتجديد لمرة واحدةتحدد مدة التعيين في وظيفة نائب رئيس الجامعة بخمس سنوات قا .ج 

يقةةوم نةةواب رئةةيس الجامعةةة بمعاونةةة رئةةيس الجامعةةة فةةي ادارة شةةؤون الجامعةةة، ويتةةولى كةةل مةةنهم تحةةت  (36)مادة

 :ممارسة االختصاصات المحددة له في ما يلي –اشرافه وتوجيهه 

 .اختصاصات نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  -8

اجةةةراءات تعيةةةين أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس رئاسةةةة المجلةةةس األكةةةاديمي واإلشةةةرا  علةةةى تنفيةةةذ  .أ 

ومسةةاعديهم، وتثبيةةتهم وترقيةةاتهم ونقلهةةم وانتةةدابهم واعةةارتهم ومةةنحهم اجةةازات التفةةر  العلمةةي 

ومشاركتهم في الندوات والمؤتمرات العلمية الداخلية، والخارجية وكل ما يتعلق بشؤون أعضاء 

حةةة والقةةرارات واألنظمةةة الصةةادرة هيئةةة التةةدريس ومسةةاعديهم وفقةةاً ألحكةةام القةةانون وهةةذه الالئ

 .بموجبهما

اإلشةةةرا  علةةةى اعةةةداد الخطةةةط المتعلقةةةة باحتياجةةةات الجامعةةةة مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس  .ب 

 .ومساعديهم، ومتابعة تنفيذها

اإلشةةرا  علةةى اعةةداد وتنفيةةذ الخطةةط المتعلقةةة بوضةةع المنةةاهج الجامعيةةة ورفةةع كفةةاءة األداء  .ج 

 .ير الدعم المادي لتحقيق أهدا  الجامعة في هذا الجانباألكاديمي ألعضاء هيئة التدريس، وتوف

اإلشرا  على تنفيذ نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتقديم المقترحات المتعلقةة  .د 

 .بتحسين أوضاعهم وحقوقهم الوظيفي في ضوء أحكام القانون وهذه الالئحة

ز جديدة أو استحداث أقسام علمية في دراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء كليات أو معاهد أو مراك .ه 

الكليات أو المعاهد أو المراكةز التابعةة للجامعةة، واالشةتراك مةع المختصةين فةي وضةع المنةاهج 

 .الخاصة بها تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة
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اإلشرا  علةى اعةداد وتنفيةذ الخطةط المتعلقةة بمراكةز المعلومةات والمكتبةات الجامعيةة ومتابعةة  .و 

ات مجلس شؤون المكتبات الجامعية والتوثيق والنشر والترجمةة وفقةاً ألحكةام القةانون تنفيذ قرار

 .وهذه الالئحة

اإلشرا  علةى اعةداد موازنةة الجامعةة المتعلقةة بالشةؤون األكاديميةة وشةؤون المكتبةات والنشةر  .ز 

 .والتوثيق والترجمة ومتابعة تنفيذها

يميةة فةي مجةال األداء األكةاديمي ألعضةاء اإلشرا  األكاديمي على تقويم أنشطة الشؤون األكاد .ح 

هيئة التدريس ومساعديهم واألقسام العلمية والبةرامج، والكليةات التابعةة، وغيرهةا مةن الوحةدات 

 .اإلدارية، ورفع تقرير سنوي بذلك على رئيس مجلس الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة

وضمان حقهم في الةدفاع عةن رئاسة مجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم  .ط 

أنفسهم، ومتابعة قةرارات مجلةس الجامعةة وفقةاً للقةانون وأحكةام هةذه الالئحةة والالئحةة الخاصةة 

 .بمجلس التأديب

أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة في مجال الشؤون األكاديمية وفقاً للقانون وهذه الالئحةة  .ي 

 .واألنظمة الصادرة بمقتضاهما

 :ئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمياختصاصات نائب ر -3

 .رئاسة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي .أ 

اإلشرا  على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات الصةلة بالدراسةات العليةا والبحةث العلمةي فةي  .ب 

 .الجامعة

ج ومتابعةة اإلشرا  على اعداد خطط وبرامج الجامعة بشأن بعثةات الدراسةات العليةا فةي الخةار .ج 

 .المبعوثين وتقديم التقارير السنوية بهذا الشأن على رئيس الجامعة

اقتةةةرا  وتنظةةةيم المةةةؤتمرات والنةةةدوات العلميةةةة والمحاضةةةرات العامةةةة ذات الصةةةلة بالجامعةةةة  .د 

 .واإلشرا  على تنفيذها

 .اإلشرا  على تنفيذ برامج الدراسات العليا في كليات ومعاهد ومراكز الجامعة .ه 

 .شؤون طالب الدراسات العليا في كليات ومعاهد ومراكز الجامعة اإلشرا  على .و 

 .اإلشرا  على متابعة اصدار المجالت العلمية التي تصدر عن كليات ومعاهد ومراكز الجامعة .ز 

 .تنفيذ قرارات مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي .  

، ورفةع تقريةر سةنوي اإلشرا  على تقويم أداء برامج وأنشطة البحث العلمي والدراسةات العليةا .ط 

 .بذلك الى رئيس الجامعة

اإلشةةرا  علةةى اعةةداد موازنةةة الجامعةةة ذات الصةةلة بالدراسةةات العليةةا والبحةةث العلمةةي ومتابعةةة  .ي 

 .تنفيذها

أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمةي وفقةاً للقةانون  .ك 

 .هماوهذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضا

 :اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب -2

 .رئاسة مجلس شؤون الطالب وتنفيذ قراراته .أ 

 .اإلشرا  على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الطالب .ب 

متابعةةة اعةةداد األنظمةةة واللةةوائح المتعلقةةة بةةالقبول والتسةةجيل وانتظةةام الدراسةةة واالمتحانةةات فةةي  .ج 

 .لىالمرحلة الجامعية األو

 .اإلشرا  على األنشطة الرياضية واالجتماعية والخدمات الصحية واإلسكان للطالب .د 

 .اإلشرا  على اعداد موازنة الجامعة ذات الصلة بشؤون الطالب ومتابعة تنفيذها .ه 

اإلشةةرا  علةةى تقيةةيم أنشةةطة وبةةرامج شةةؤون الطةةالب ورفةةع تقريةةر سةةنوي بةةذلك الةةى رئةةيس  .و 

 .الجامعة

رئةيس الجامعةة فةي مجةال شةؤون الطةالب وفقةاً للقةانون وهةذا الالئحةة أي مهام أخرى يكلفه بها  .ز 

 .واألنظمة الصادرة بمقتضاها

 :أمين عام الجامعة واألمين العام المساعد واختصاصاتهما: الفرع الثالث

يكون للجامعة أمين عام يختاره مجلس الجامعةة مةن بةين ثالثةة يرشةحهم رئةيس الجامعةة ويصةدر بتعيينةه . أ (37)مادة

 .يس الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدةقرار من رئ
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يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة أمين عام الجامعة أن يكون مةن ذوي الكفةاءة اإلداريةة والخبةرة فةي . ب

 :مجال األعمال الجامعية مدة ال تقل عن

 .خمسة عشر سنة بعد المؤهل الجامعي اذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس .8

 .سنوات بعد شهادة الدكتوراه اذا كان من أعضاء هيئة التدريس خمس .3

 :تحت اشرا  وتوجيه رئيس الجامعة ونوابه المهام واالختصاصات التالية –يتولى أمين عام الجامعة  (38)مادة

 .تصريف الشؤون المالية واإلدارية بالجامعة وفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة  .أ 

 .زنة الجامعة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالجامعةاإلشرا  على اعداد مشروع موا .ب 

اإلشرا  على تقييم أداء العاملين في الجامعة من غير أعضةاء هيئةة التةدريس أو مسةاعديهم ورفةع  .ج 

 .تقرير سنوي بذلك الى رئيس الجامعة

واللوائح  رئاسة اللجان الخاصة بالنظر في ترقية وتدريب وتأهيل الموظفين اإلداريين وفقاً للقوانين .د 

 .النافذة ورفع قراراتها الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها

أي مهام أخرى يكلفةه بهةا رئةيس الجامعةة أو نوابةه وفقةاً للقةانون وهةذه الالئحةة واألنظمةة الصةادرة  .ه 

 .بمقتضاها

يكةةون ألمةةين عةةام الجامعةةة أمةةين عةةام مسةةاعد يعينةةه رئةةيس الجامعةةة لمةةدة مسةةاوية لمةةدة تعيةةين أمةةين عةةام . أ (39)مادة

 .الجامعة وذلك من بين ثالثة أشخاص يرشحهم األمين العام

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة األمين العام المساعد أن يكون من ذوي الكفةاءة اإلداريةة والخبةرة . ب

 :في مجال األعمال الجامعية مدة ال تقل عن

التةةدريس أو ثمةةان سةةنوات بعةةد حصةةوله علةةى المؤهةةل الجةةامعي اذا كةةان مةةن غيةةر أعضةةاء هيئةةة  .8

 .مساعديهم

 .أربع سنوات بعد المؤهل الجامعي اذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم .3

يتولى األمين العام المساعد معاونة األمين العام في أداء مهامه ويحل محله عنةد غيابةه والقيةام بةاي مهةام . ج

 .يفوضه بها

 الفصل الثاني

 عمداء الكليات ونوابهم

د يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس األعلى بنةاًء علةى عةرض الةوزير وترشةيح رئةيس لكل كلية عمي. أ (41)مادة

 .الجامعة لعدد ثالثة أشخاص

يشترط في المرشح للتعيين فةي وظيفةة عميةد الكليةة أن يكةون حاصةالً علةى الةدكتوراه أو مةا يعادلهةا مةن . ب

تاذ مشةارك وخبةرة سةت سةنوات فةي الشهادات الطبية التخصصية العليا المعتر  بها ودرجة أستاذ أو أسة

 .العمل األكاديمي واإلداري

 .تحديد مدة التعيين في وظيفة عميد الكلية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج

عميةةد الكليةةة هةةو المسةةئول عةةن ادارة شةةؤون الكليةةة العلميةةة واإلداريةةة والماليةةة وتنفيةةذ القةةوانين واللةةوائح . د

 .لس الجامعةوقرارات مجلس الكلية ومج

يكون لعميد الكلية نائبان أحدهما للشؤون الطةالب واآلخةر للشةؤون األكاديميةة والدراسةات العليةا والبحةث . أ (41)مادة

 .العلمي، ويجوز االكتفاء بنائب واحد أو زيادة عدد النواب الى ثالثة بحسب طبيعة وحجم نشاط كل كلية

عةة بنةاًء علةى ترشةيح العميةد لضةعف العةدد فةي نواب العميد قرار مةن رئةيس الجام/ يصدر بتعيين نائب . ب

 .الوظيفة المطلوب التعيين فيها

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة نائب العميد أن يكون حاصالً علةى درجةة الةدكتوراه أو مةا يعادلهةا . ج

من الشهادات الطبيةة التخصصةية العليةا المعتةر  بهةا ودرجةة األسةتاذية و أسةتاذ مشةارك وسةت سةنوات 

 .ة عمل في المجال األكاديمي واإلداريخبر

( ج)تكون مدة التعيين في وظيفة نائب العميد مساوية لمدة التعيين في وظيفة العميد المشار اليها في الفقرة . د

 .من هذه الالئحة( 30)من المادة 

يساعد نائب أو نواب عميد الكلية العميد في ادارة شؤون الكلية وعند وجةود أكثةر مةن نائةب يحةل أقةدمهم . هـ

 .في اللقب العلمي محل العميد عند غيابه

تسري أحكام هذه المادة على تعيين نواب عمداء المعاهد ومديري المراكز والمستشفيات التي في مسةتوى . و

 .الكليات
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 الفصل الثالث

 اء األقسامرؤس

يكون لكل قسم رئيس يصدر بتعيينه قرار مةن رئةيس الجامعةة بنةاًء علةى ترشةيح عميةد الكليةة ألقةدم ثالثةة . أ (42)مادة

 .أساتذة في القسم

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة رئيس القسم أن يكون حاصالً على درجة الةدكتوراه أو مةا يعادلهةا . ب

عتر  بها ودرجة أستاذ وخبرة في العمةل األكةاديمي واإلداري من الشهادات الطبية التخصصية العليا الم

مدة ال تقل عن عشر سنوات فإذا خةال القسةم مةن األسةاتذة رأس القسةم أحةد األسةاتذة المشةاركين فةإذا خةال 

 .القسم منهم رأسه أقدم األساتذة المساعدين بنفس الشروط السابقة

 .قابلة للتجديد لمرة واحدة فقطتحدد مدة التعيين في وظيفة رئيس القسم بسنتين . ج

رئيس القسم هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامةة للقسةم وادارة شةؤونه العلميةة واإلداريةة والماليةة وعةن . د

انتظام سير المحاضرات والتمارين والةدروس العلميةة وغيرهةا مةن الواجبةات التدريسةية وتنفيةذ قةرارات 

فةي الحةدود التةي ينظمهةا القةانون وهةذه الالئحةة واألنظمةة  مجلس القسم ومجلس الكليةة ومجلةس الجامعةة

 .الصادرة بمقتضاها

 الفصل الرابع

 عمداء المعاهد ومديرو المراكز أو المستشفيات

يكون لكل معهد عميد وكل مركز أو مستشفى مةدير يةتم تعيةين كةل مةنهم بقةرار مةن رئةيس الجامعةة لمةدة  -8 (43)مادة

 .أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد معهد أو مدير مركز أو مستشفى أن يكون قد ش ل درجة  -3

أستاذ مشارك على األقل وأن يكون تخصصه العلمي مرتبط بمجال عمل المعهد أو المركز أو 

المستشفى وأن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية 

 .عليا المعتر  بها مع خبرة ست سنوات في العمل األكاديمي واإلداريال

عميد المعهد أو مدير المركز أو المستشفى هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للمعهد أو المركز وعن  -2

ادارة شؤونه العلمية واإلدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس المعهد أو المركز أو المستشفى ومجلس 

 .جامعة في الحدود التي ينظمها القانون وهذه الالئحة واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاهماال

 الباب الرابع 

 أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم 

 الفصل األول

 أعضاء هيئة التدريس 

 :التعيين: الفرع األول

علةى موافقةة مجلةس  يصدر بتعيين وترقية وتثبيت عضوية هيئة التةدريس قةرار مةن رئةيس الجامعةة بنةاءً  (44)مادة

الجامعة بعد أخذ رأي المجلةس األكةاديمي ومجلةس الكليةة أو المعهةد أو المركةز ومجلةس القسةم المخةتص 

ويسري قرار التعيين أو الترقية من تاريء موافقة مجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجةة الماليةة لمبعةوثي 

 .مالجامعة العائدين اعتباراً من تاريء استالمهم العمل بالقس

مع مراعاة الشةروط األخةرى الةواردة فةي القةانون وهةذه الالئحةة واألنظمةة الصةادرة بمقتضةاهما يشةترط  (45)مادة

 :فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يلي

أن يكةةون حاصةةالً علةةى درجةةة الةةدكتوراه أو مةةا يعادلهةةا مةةن احةةدى الجامعةةات أو الهيئةةات العلميةةة  .8

تخصصية تعةادل درجةة الةدكتوراه مةن مؤسسةة علميةة المعتر  بها أو أن يكون حاصالً على شهادة 

معتر  بها شريطة أال يكون حصوله على هذه الشهادة قد تةم مةن خةالل التعلةيم بالمراسةلة أو التعلةيم 

 .عن بخعد أو ما يعر  باالنتساب الموجه أو عبر اإلنترنت

 .عاماً عند التقدم لش ل الوظيفة 30أن ال يتجاوز عمره  .3

ائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة مرة واحةدة فقةط فةي العةام فةي المواعيةد التةي يجري اإلعالن عن وظ (46)مادة

يحددها مجلس الجامعة بناًء على عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، ويحظر مطلقةاً التعيةين 

 .خارج اطار اإلعالن وخارج نطاق المفاضلة

 :مع مراعاة أحكام القانون وهذه الالئحة تش ل دون اعالن (47)مادة

 .ظائف األساتذة المساعدين وذلك بالتعيين فيها من بين المدرسين الحاصلين على درجة الدكتوراهو .8
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وظةةائف األسةةاتذة المشةةاركين واألسةةاتذة وذلةةك بالترقيةةة اليهةةا مةةن بةةين األسةةاتذة المسةةاعدين واألسةةاتذة  .3

 .فيه /المركز الذي سبق لهم التعيين فيها/ المشاركين في القسم في ذات الكلية أو المعهد

يجري مجلس القسم المختص المفاضلة بين المتقدمين لش ل وظيفة أستاذ مسةاعد المعلةن عنهةا فةي ضةوء  (48)مادة

 :الضوابط التالية

 .التخصص الدقيق للمتقدم وعالقته بالتخصص المعلن عنه -أ 

 .الرسائل واألبحاث العلمية التي أنجزها -ب 

فةي الشةهادة الجامعيةة األولةى عةن  تقديرات الشهادات العلمية التةي يحملهةا علةى أن ال يقةل تقةديره -ج 

 .التقدير المطلوب للتعيين في وظيفة معيد

 .الخبرة العلمية في مجال التدريس والبحث -د 

 .المقابلة الشخصية التي يجريها القسم للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على األداء -ه 

 .الل ات األجنبية التي يجيدها المتقدم -و 

مةن هةذه الالئحةةة يقةوم مجلةس القسةم المخةتص عنةد النظةر فةةي  (32، 31، 33)مةع مراعةاة أحكةام المةواد  (49)مادة

 :تعيين المرشح لوظيفة عضو هيئة التدريس بما يلي

التأكةةد مةةن معادلةةة الشةةهادة التةةي يحملهةةا المرشةةح مةةن غيةةر الجامعةةة اليمنيةةة لةةدى لجنةةة المعةةادالت  .8

 .بالوزارة

 .رير مفصل بذلك الى المجلستشكيل لجنة لفحص الرسالة واألبحاث العلمية التي أنجزها وتقديم تق .3

 .تشكيل لجنة استماع لمعرفة مدى صالحيته للتدريس وتقديم تقرير بذلك الى المجلس .2

 :توزيع نقاط المفاضلة للتعيين في وظيفة األستاذ المساعد على النحو التالي -8 (51)مادة

 نقطة( 10)      تقدير لجنة فحص رسالة الدكتوراه  -أ 

 نقاط( 80)      تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير -ب 

 نقطة( 30)   التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس -ج 

 نقطة( 30)     األداء في محاضره وتقدير لجنة االستماع -د 

نقطةة كحةد أدنةى واال ( 21)يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط ال يقل عددها عةن  -3

ق الحصةول علةى كافةة المحاضةر المتعلقةة بالمفاضةلة والتقيةيم علةى أن أعيد عن الوظيفة، وللمتقدم حة

يشمل محضر القسم كافة البيانات التي أستند اليها في اجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر فةي لوحةة 

 .المركز/ المعهد / اإلعالنات في الكلية

 :التقويم واجراءات التثبيت: الفرع الثاني

تقييماً سةنوياً ولمةدة ثةالث سةنوات لعضةو هيئةة التةدريس المعةين ألول مةرة  يجري مجلس القسم المختص. أ  (51)مادة

يتناول أدائه التدريسي والبحثي، ويرفع رئيس القسم في نهايةة كةل سةنة جامعيةة تقريةراً بةذلك الةى مجلةس 

 الكلية أو المعهد أو المركز للتوصية بما يراه، ويرفع عميد الكليةة أو المعهةد أو مةدير المركةز الةى رئةيس

الجامعة بتوصية المجلس بشأن تقييم عضو هيئةة التةدريس سةنوياً علةى أن يةتم ذلةك عبةر النائةب للشةؤون 

 األكاديمية

تحفظ نسء من تقارير التقييم السنوية وتوصيات مجلس الكلية أو المعهد أو المركز فةي ملةف عضةو هيئةة .ب

لتدريس بالجامعة، ويبلةغ عضةو هيئةة التدريس بالكلية أو المعهد أو المركز، وادارة شؤون أعضاء هيئة ا

التدريس المعني بنسخة منها خالل أسبوع من عةرض التقريةر علةى مجلةس الكليةة، ويكةون لةه الحةق فةي 

 .التظلم من التقرير الى رئيس الجامعة، وحضور اجتماع مجلس القسم عند البحث في تظلمه

ثالثةة لتعيةين عضةو هيئةة التةدريس علةى ضةوء يجري المجلس األكاديمي تقييماً ختامياً فةي نهايةة السةنة ال. ج

التقارير التقويمية السنوية السابقة والمرفوعة اليه من مجلس الكلية أو المعهد أو المركز بناًء على تقارير 

مجلس القسم المختص ويصدر توصيته في هذا الشةأن الةى رئةيس الجامعةة تمهيةداً للعةرض علةى مجلةس 

 .الجامعة

نهاية السنة الثالثة لتعيين عضو هيئة التدريس قراراً بتثبيتةه فةي وظيفتةه أو انهةاء  يتخذ مجلس الجامعة في. د

خدمته بناًء على توصية المجلس األكاديمي وبحسب التقارير المرفوعة اليه مةن مجلةس الكليةة أو المعهةد 

 .أو المركز ومجلس القسم المختص

يس جةزءاً مةن خدمتةه الفعليةة فةي الوظيفةة المثبةت تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء هيئة التةدر. هـ

 .فيها ألغراض الترقية والتقاعد
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 :الترقية: الفرع الثالث

يحق لألساتذة المساعدين واألساتذة المشاركين من أعضةاء هيئةة التةدريس المعينةين التقةدم بطلةب الترقيةة  (52)مادة

 .نظمة الصادرة بمقتضاهماالى الدرجة األعلى وفق القواعد المحددة في القانون وهذه الالئحة واأل

من هذه الالئحة يشترط فيمن يرقى الى درجةة أسةتاذ مشةارك أو أسةتاذ مةا ( 10)مع مراعاة أحكام المادة . 8 (53)مادة

 :يلي

أن يكون قد توافرت لديه في الدرجة التي سيتم ترقيته منهةا أقدميةة فةي أي جامعةة خاضةعة للقةانون ال  -أ 

ذا احتسبت له خدمةة أكاديميةة سةابقة فةي جامعةة تقل عن خمس سنوات منذ حصوله على الدرجة وا

أخرى معتمدة ال تقل عن خمس سنوات فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد قضى سنة على 

 .األقل في الرتبة التي عين بها في الجامعة

هذا أن يكون ناجحاً في تدريسه من خالل تقارير تقييم األداء التي تحددها نظم الجامعة المعتمدة في  -ب 

 .المجال

أن يكون قد نشر وهو يش ل الدرجة التي سيتم ترقيته منها انتاجاً علميةاً قيمةاً أسةهم فةي تقةديم المعرفةة  -ج 

 :بحيث ال تقل عن

ثالثة بحوث منها بحثان منشوران فعالً وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواًء تم نشر األبحاث  -

 .لى درجة أستاذ مشاركفي الداخل أو الخارج اذا كان متقدماً للترقية ا

خمسةة بحةوث منهةا ثالثةة منشةورة فعةالً وبحثةةان قةابالن للنشةر فةي مجلةة محكمةة اذا كةان متقةةدماً  -

 .للترقية الى درجة أستاذ، على أن يتم نشر بحث واحد على األقل في الخارج

سةتاذ مشةارك، في بحثين على األقل اذا كةان متقةدماً للترقيةة الةى درجةة أ( أول)أن يكون باحثاً رئيسياً  -د 

 .وفي ثالثة بحوث على األقل اذا كان متقدماً للترقية الى درجة أستاذ

 .أن يكون اإلنتاج العلمي المقدم ألغراض الترقية أصيالً فيه اضافة للعلم والمعرفة -ه 

 .أن يجتاز بنجا  برامج التطوير المهني والعلمي التي تقدمها الجامعة -و 

تلة من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه، أو من أبحةاث الترقيةة ال يجوز أن تكون موضوعات البحوث مس. 3

 .على درجة سابقة

يجوز أن يحتسب ضمن اإلنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية على نحةو متميةز  (54)مادة

 :من أعمال فنية أو مهنية ويعتبر من اإلنتاج العلمي ما يلي

 .لنشر في مجلة محكمةالبحوث المنشورة أو المقبولة ل .8

الكتب المطبوعة والمنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية وتعامل معاملة البحوث، وال يجوز  .3

 .بأن يحسب له أكثر من كتاب واحد من مجموعة الكتب ل رض الترقية

 :يتولى تقييم اإلنتاج للمتقدم للترقية ثالثة محكمين ال تقل درجة كل منهم عن. أ (55)مادة

 .نتاج العلمي المقدم ل رض الترقية الى درجة أستاذأستاذ اذا كان اإل .8

 .أستاذ مشارك اذا كان اإلنتاج العلمي المقدم ل رض الترقية الى درجة أستاذ مشارك .3

يختةةار رئةةيس الجامعةةة المحكمةةين الثالثةةة مةةن بةةين خمسةةة محكمةةين يرشةةحهم مجلةةس الكليةةة أو المعهةةد أو . ب

وعرض نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية علةى أن  المركز بناًء على توصية مجلس القسم المختص

 .يكون من بين المحكمين المختارين اثنان فقط من الجامعات اليمنية

يحةق لعضةو هيئةة التةدريس غيةر اليمنةي المتعاقةد مةع الجامعةة بطلةب ترقيتةه الةى الدرجةة األعلةى ـ طبقةاً  (56)مادة

بع سنوات متواصلة على عمله في الجامعة لقواعد الترقية المنصوص عليها في هذا الفرع ـ بعد مضي أر

اذا احتسبت له خدمةة أكاديميةة سةابقة فةي جامعةة أخةرى تعتةر  بهةا الجامعةة ال تقةل عةن خمةس سةنوات 

 .شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر أثناء تعاقده مع الجامعة بحثان أصيالن

 :يتبع في ترقية عضو هيئة التدريس اإلجراءات التالية (57)مادة

الترقيةة الةى رئةيس القسةم المخةتص مرفقةاً بالسةيرة الذاتيةة لطالةب الترقيةة وأربةع نسةء مةن  يقدم طلب -8

اإلنتاج العلمي ب رض عرضه على مجلس القسم إلبةداء الةرأي فيةه واقتةرا  خمسةة محكمةين علةى 

األقل من األساتذة المختصين لتقييم اإلنتاج العلمي، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم بمحضةر 

لى عميد الكلية الذي يتولى عرض الموضوع على اللجنة األكاديمية ثةم مجلةس الكليةة إلبةداء معمد ا

 .الرأي ورفعه الى رئاسة الجامعة الستكمال الترقية
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اذا قل عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم من الحةائزين لرتبةة تعةادل أو تعلةو الرتبةة المطلةوب الترقيةة  -3

ن يعةةرض الطلةةب بعةةد اطةةالع مجلةةس القسةةم علةةى اللجنةةة اليهةةا عةةن ثالثةةة أعضةةاء فعلةةى العميةةد أ

األكاديمية بالكلية بحضور أعضاء هيئةة التةدريس الموجةودين فةي القسةم الحةائزين لرتبةة تعةادل أو 

تعلو الرتبة المطلوب الترقية اليها، ولهةؤالء حةق االشةتراك فةي مناقشةة الموضةوع دون التصةويت 

على مجلةس الكليةة إلبةداء الةرأي ورفعةه الةى رئاسةة عليه، ثم يتولى عميد الكلية عرض الموضوع 

 .الجامعة الستكمال اجراءات الترقية

ب رض تقويم البحوث المقدمة للترقية يقوم مجلس القسم بترشيح ما ال يقل عن خمسة أساتذة فةي نفةس  -2

مجال التخصص للمتقةدم للترقيةة ينتمةون الةى جامعةات معتمةدة مةن بلةدان مختلفةة مةنهم أثنةين علةى 

ثر ينتمون الى جامعتين يمنيتين وتتولى رئاسة الجامعة اختيار المحكمين الثالثة من بين هؤالء األك

 .المرشحين

تتولى ادارة الجامعة التواصل مع المحكمين بطريقة سرية لمعرفة موافقتهم علةى التحكةيم قبةل ارسةال  -3

مةةي المطلةةوب تحكيمةةه اإلنتةةاج العلمةةي الةةيهم، وعنةةد قبةةولهم التحكةةيم ترسةةل لكةةل مةةنهم اإلنتةةاج العل

 .باإلضافة الى ملخصين لرسالتي الماجستير والدكتوراه للمتقدم للترقية

يبلغ المحكم بإرسال التقارير خالل ثالثة أشهر واذا تأخر الةرد أو تعةذر التواصةل مةع األسةتاذ المحكةم  -1

 .يتم استبداله بمحكم آخر

 .ثالثة أشهريحق للمرشح للترقية أن يقدم بأبحاثه قبل موعد االستحقاق ب -6

ترفق مع البحوث المرسلة الى المحكمين استمارة تتضمن العناصر اآلتية التي يجري تقويم كل بحةث  -2

 :بموجبها وهي

 .األصالة واإلضافة الى المعرفة .أ 

 .حداثة وأهمية الموضوع محل البحث .ب 

 .الداللة النظرية والتطبيقية للبحث .ج 

 .منهجية البحث .د 

 .الت طية ألدبيات البحث والمراجع .ه 

 .سلوب العرض والل ةأ .و 

يقوم المجلس األكاديمي بالبت فةي الترقيةة بعةد اإلطةالع علةى تقةارير المحكمةين واسةتكمال اجةراءات  -1

عرضها على مجلس القسم والكلية مع وجوب أن يحصل المرشح للترقية على تزكية ما ال يقل عن 

 .أثنين من المحكمين كحد أدنى

ن لةم تةتم الموافقةة علةى ترقيتةه اال بعةد مةرور سةنة علةى األقةل، ال يجوز اعادة اتخاذ اجراءات الترقيةة لمة (58)مادة

 .ويشترط أن يكون المتقدم قد أدخل جديداً على انتاجه العلمي وتحسيناً على أدائه العملي

 :االنتداب واإلعارة والنقل: الفرع الرابع

هد أو مركز مماثل يجوز لعضو هيئة التدريس بموافقة رئيس الجامعة تدريس مادة أو أكثر في كلية أو مع (59)مادة

داخل الجامعة أو خارجها بناًء على عرض عميد الكلية وتوصية مجلس القسم المختص شةريطة أال يخةل 

 .ذلك بأداء مهامه وواجباته األساسية في الجامعة المعين فيها

يجوز بقرار مةن رئةيس الجامعةة انتةداب عضةو هيئةة التةدريس الةى كليةة أو معهةد أو مركةز مماثةل داخةل  (61)مادة

ة أو خارجها بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس األكاديمي ومجلس الكلية ومجلةس الجامع

 .القسم المختص

مةن هةذه الالئحةة يجةوز اعةارة عضةو هيئةة التةدريس لمةدة محةددة ( 803)مع عدم اإلخالل بأحكةام المةادة  (61)مادة

عةارة أو النقةل قةرار مةن ويصةدر باإل. للعمل في جامعةة أخةرى داخةل أو خةارج الجمهوريةة أو نقلةه اليهةا

رئيس الجامعة بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس األكاديمي ومجلس الكليةة أو المعهةد أو 

 .المركز ومجلس القسم المختص

عضو في الحكومة أو فةي أي وحةدة )يعتبر عضو هيئة التدريس المعين بقرار جمهوري في جهة حكومية . أ (62)مادة

وكةةذا العضةةو فةةي مجلةةس النةةواب أو فةةي ( للدولةةة والقطةةاعين العةةام والمخةةتلط اداريةةة فةةي الجهةةاز اإلداري

مجلس الشورى في حكم المعار ويتقاضى جميع مستحقاته المالية من الجهة المعار للعمل لديها وفي حالة 

 انتقال مرتبه الى الجهة المعين بها وكلفه القسم بالقيام بالتدريس يراعى أال تزيةد مةدة التةدريس عةن ثةالث

 .ساعات في األسبوع يتقاضى أجور هذه الساعات من الجامعة حسب درجته
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كعضةو هيئةة )مةن هةذه المةادة بوظيفتةه األكاديميةة ( أ)يحتفظ عضو هيئة التدريس المشار اليةه فةي الفقةرة . ب

ولةه بنةاًء علةى ذلةك حةق حضةور جلسةات األقسةام والمشةاركة فةي االجتماعةات العامةة المختلفةةة ( تةدريس

 .في مختلف االنتخابات الداخلية في الجامعة من نقابة وغيرهاوالتصويت 

يلةةزم عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةي حةةال اسةةتالم مسةةتحقاته الماليةةة مةةن الجامعةةة المعةةين فيهةةا أداء التةةدريس . ج

واإلشرا  على الرسائل العلمية ومناقشتها في جامعته أو في الجامعة الكائنة في محل عمله وفةق نصةاب 

 .يقل عن ثالث ساعات معتمدة في األسبوع كحد أدنىيحدده القسم ال 

- :من هذه المادة على عضو هيئة التدريس المعين( أ)ال تسري أحكام الفقرة . د

 .بقرار جمهوري رئيساً لجامعة أو نائب رئيس الجامعة. 8

ته بقرار رئةيس الةوزراء عميةداً لكليةة أو مةديراً لمستشةفى جةامعي تعليمةي، حيةث تظةل جميةع مسةتحقا. 3

 .المالية في الجامعة المعين فيها

يتم ايفاد عضو هيئة التدريس في مهمات علمية والسما  له بالمشةاركة فةي المةؤتمرات والنةدوات العلميةة  (63)مادة

الخارجية وذلك بموافقة من رئيس الجامعة بناًء على عرض النائب للشةؤون األكاديميةة وتوصةية مجلةس 

وعلةةى عضةةو هيئةةة التةةدريس أن يقةةدم بعةةد انتهةةاء . المخةةتصالكليةةة أو المعهةةد أو المركةةز ومجلةةس القسةةم 

المهمة العلمية تقريراً عن األعمال التي قام بها والبحوث التي يكون قد أجراهةا، الةى رئةيس الجامعةة بعةد 

 .عرضه على مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص

و المعهةد أو مةدير المركةز وتوصةية مجلةس القسةم يجوز لرئيس الجامعةة بنةاًء علةى اقتةرا  عميةد الكليةة أ (64)مادة

المختص الموافقة لعضو هيئة التدريس بمزاولة مهنته خارج الجامعة بشرط أن يكتسب من ذلك خبرة في 

 .مجال تخصصه وأال يتعارض مع واجباته الجامعية

يرهم بناًء علةى التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من اليمنيين أو من غ –عند االقتضاء  –لمجلس الجامعة  (65)مادة

 .عرض النائب للشؤون األكاديمية وطلب مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص

االستعانة بأساتذة أو أساتذة مشاركين غير يمنيين من ذوي الكفةاءة بصةفة زائةرين  –عند الحاجة  –يجوز  (66)مادة

عةة بنةاًء علةى طلةب مجلةس الكليةة أو لمدة مؤقتة، ال تتجاوز فصالً دراسياً، وذلك بقرار مةن مجلةس الجام

 .المعهد أو المركز بعد موافقة مجلس القسم المختص

تحدد سائر الحقوق المالية ألعضاء هيئة التدريس المتعاقةدين مةع الجامعةة واألسةاتذة الزائةرين بقةرار مةن  (67)مادة

 .مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير وموافقة المجلس األعلى

 الفصل الثاني

 لتدريس المساعدونأعضاء هيئة ا

يصدر بتعيين وترقية عضو هيئة التدريس المساعد قرار من رئيس الجامعةة بعةد موافقةة مجلةس الجامعةة  (68)مادة

 .بناًء على توصية المجلس األكاديمي ومجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص

واحدة في العام في المواعيد يجري اإلعالن عن وظائف أعضاء هيئة التدريس المساعدون الشاغرة لمرة  (69)مادة

 .التي يحددها مجلس الجامعة، ويحظر مطلقاً التعيين خارج اطار اإلعالن وخارج نطاق المفاضلة

تش ل دون اعالن وظائف المدرسين بالترقية من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد أو المركز والقسم  (71)مادة

 .المختص

نون وهذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاهما يشةترط فةي مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في القا (71)مادة

 :المرشح للتعين في 

 :وظيفة المعيد -8

أن يكون حاصالً على تقدير جيد جداً على األقل في التقدير العام وأن ال يكون قد رسب فةي أي  . أ

مادة من مواد الشهادة الجامعية األولى، شريطة أن ال يكون قد حصةل عليهةا مةن خةالل التعلةيم 

 .بالمراسلة أو التعليم عن بخعد أو ما يعر  باالنتساب الموجه أو عبر اإلنترنت

 .أن ال يتجاوز عمره ثالثون عاماً عند التقدم لش ل الوظيفة وفقاً لإلعالن . ب

 :وظيفة المدرس -3

أن يكةةون حاصةةالً علةةى درجةةة الماجسةةتير أو مةةا يعادلهةةا بمةةا يؤهلةةه للقيةةد للحصةةول علةةى درجةةة  . أ

ال يكون قد حصل عليها من خةالل التعلةيم بالمراسةلة أو التعلةيم عةن بخعةد أو  الدكتوراه شريطة أن

 .ما يعر  باالنتساب الموجه أو عبر اإلنترنت

 .أن ال يكون قد تجاوز عمره أربعة وثالثون عاماً عند التقديم لش ل الوظيفة وفقاً لإلعالن . ب
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ريس المسةةاعدون الشةةاغرة يجةةري مجلةةس القسةةم المخةةتص بعةةد اإلعةةالن عةةن وظةةائف أعضةةاء هيئةةة التةةد (72)مادة

 :المفاضلة بين المتقدمين لش لها في ضوء المعايير التالية

ةل . تفضيل األعلى في التقدير العام للشهادة الجامعية األولى وشهادة الماجستير .8 وعنةد التسةاوي يخفض 

 .األص ر سناً ثم من يتقن ل ة أجنبية

داء أمةةام لجنةةة يشةةكلها مجلةةس القسةةم المقابلةةة الشخصةةية للمتقةةدمين لكشةةف جانةةب المقةةدرة علةةى األ .3

 .المختص

 توزيع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي -8 (73)مادة

 نقطة( 30)     التقدير التراكمي لسنوات الدراسة  -أ

 نقطة( 30) التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس  -ب

 نقاط( 1)       المقابلة الشخصية  -ج

 نقاط( 1)    تحان الل ة اإلنجليزية أو ل ة التخصصام -د

 نقاط( 1)    هـ امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسوب

 نقاط( 1)       امتحان الل ة العربية  -و

 نقاط( 1)      امتحان تحريري في التخصص  -ز

نقطةة كحةد أدنةى واال ( 20)ن يفوز بالوظيفة المعلن عنها من يجمع أكبر عدد من النقاط ال يقل عددها ع -3

أعيةد اإلعةالن عةةن الوظيفةة، وللمتقةةدم حةق الحصةةول علةى كافةةة المحاضةر المتعلقةةة بةالتعيين علةةى أن 

يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند اليها في اجراء المفاضلة وتعلق هذه المحاضر فةي لوحةة 

 .المركز/المعهد/اإلعالنات في الكلية

 :ضلة لتعيين المدرس على النحو التاليتوزع نقاط المفا -8 (74)مادة

 نقطة( 31)  تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير أو معدل النجا  أو هما معاً  -أ

 نقطة( 81) التقدير التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوريوس أو الليسانس  -ب

 نقاط( 30)  التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس -ج

 نقاط( 1)       لمقابلة الشخصية ا -د

 نقاط( 1)    هـ األداء في محاضرة أمام لجنة القسم المختص

 نقاط( 1)      المستوى في الل ة اإلنجليزية -و

 نقاط( 1)    قدرات المتقدم على استخدام الحاسب اآللي -ز

 نقاط( 1)       امتحان الل ة العربية  - 

نقطةة كحةد أدنةى واال ( 21)ن يجمع أكبر عدد من النقاط ال يقل عددها عةن يفوز بالوظيفة المعلن عنها م -3

أعيد اإلعالن عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعيين على أن يشمل 

محضةةر القسةةم كافةةة البيانةةات التةةي أسةةتند اليهةةا فةةي اجةةراء المفاضةةلة وتعلةةق هةةذه المحاضةةر فةةي لوحةةة 

 .الكلية أو المعهد أو المركزاإلعالنات في 

يتلقى المعيدون والمدرسون المعينون ألول مرة تدريباً علةى أصةول التةدريس العامةة والخاصةة فةي شةكل  (75)مادة

مقةةررات أو نةةدوات أو دروس عمليةةة، وفقةةاً لظةةرو  كةةل كليةةة أو معهةةد أو مركةةز، وطبقةةاً للقواعةةد التةةي 

 .يضعها مجلس الجامعة

ماً سنوياً ولمدة سنتين لعضةو هيئةة التةدريس المسةاعد المعةين ألول مةرة يجري مجلس القسم المختص تقيي. أ (76)مادة

يتناول أداءه التدريسي والبحث، ويرفع رئيس القسم في نهايةة كةل سةنة جامعيةة تقريةراً بةذلك الةى مجلةس 

الكلية أو المعهد أو المركز للتوصية بما يراه، ويقوم عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز برفع توصةية 

المجلةةس بشةةأن تقيةةيم عضةةو هيئةةة التةةدريس المسةةاعد سةةنوياً الةةى رئةةيس الجامعةةة عبةةر النائةةب للشةةؤون 

 .األكاديمية

تحفظ نسء من تقارير التقييم السنوية وتوصيات مجلس الكلية أو المعهد أو المركةز فةي ملةف عضةو هيئةة . ب

ئةةة التةةدريس بالجامعةةة، ويبلةةغ التةةدريس المسةةاعد بالكليةةة أو المعهةةد أو المركةةز، وادارة شةةؤون أعضةةاء هي

عضو هيئة التدريس المساعد المعني بنسخة منها خالل أسبوع من عرض التقرير علةى مجلةس الكليةة أو 

 .المعهد أو المركز، ويكون له الحق في التظلم من التقرير الى رئيس الجامعة

عضةو هيئةة التةدريس المسةاعد علةى  يجري المجلس األكاديمي تقييماً ختامياً في نهاية السنة الثانيةة لتعيةين. ج

ضوء التقارير السنوية السابقة والمرفوعة اليه مةن مجلةس الكليةة أو المعهةد أو المركةز بنةاًء علةى تقةارير 
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مجلس القسم المختص ويصةدر رئةيس الجامعةة قةراراً بتثبيةت عضةو هيئةة التةدريس المسةاعد الةذي أثبةت 

 .ين واللوائح النافذةجدارته في وظيفته أو تنهى خدماته وفقاً للقوان

تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء هيئة التدريس المساعدون جزءاً من خدمته الفعلية فةي الوظيفةة . د

 .المثبت فيها ألغراض التقاعد والترقية

مع مراعاة القوانين النافذة يتم ايفاد أعضاء هيئة التدريس المساعدون فةي بعثةات أو مةنح لتحضةير درجةة  (77)مادة

جستير أو الدكتوراه أو الدرجتين معاً، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناًء علةى موافقةة مجلةس الما

 .الدراسات العليا والبحث العلمي وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص

ء فيهةا اذا لةم يقةدم لدرجةة يعتبر الحد األعلى لبقاء المعيد في وظيفته ثالثة أعوام يسقط بعدها حقه في البقةا (78)مادة

اذا لةم  -أيضةاً  –، ويسةقط حقةه فةي البقةاء فيهةا (مةع تةوفر ذلةك)الماجستير أو يسافر في منحة الى الخارج 

مةن تةاريء قيةده فةي الجامعةة المبتعةث  –على األكثر  –يحصل على درجة الماجستير خالل أربع سنوات 

 .لكلية والمجلس األكاديمياليها، وتنهى خدماته بناًء على توصية مجلس القسم وا

مةن تةاريء  –علةى األكثةر  –تنهى خدمات المدرس الذي ال يحصل علةى الةدكتوراه خةالل خمةس سةنوات  (79)مادة

قيده لدرجة الدكتوراه، على أن ال تزيةد مةدة البقةاء فةي درجتةه عةن ثمةان سةنوات كحةد أقصةى مةن تةاريء 

 .ترقيته أو تعيينه

تسةجيل للحصةول علةى درجةة الماجسةتير أو الةدكتوراه فةي ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس المساعدون ال (81)مادة

غيةةر التخصصةةات التةةي عينةةوا فيهةةا اال بقةةرار مةةن رئةةيس الجامعةةة بنةةاًء علةةى موافقةةة المجلةةس األكةةاديمي 

وتوصية مجلس الكلية أو المعهد أو المركز ومجلس القسم المختص، ويسقط حةق مةن يخةالف هةذه المةادة 

 .اته وفقاً للتشريعات المنظمة لذلكفي التعيين أو الترقية وتنهى خدم

ال يجةةوز انتةةداب أو اعةةارة عضةةو هيئةةة التةةدريس المسةةاعد، وتطبةةق عليةةه أحكةةام اإلجةةازات بةةدون راتةةب  (81)مادة

 .المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية

 الفصل الثالث

 تأديب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم

مسةاءلة أعضةاء هيئةة التةدريس ومسةاعديهم علةى يشكل بقرار من رئيس الجامعة كل سةنة مجلةس تأديةب ل. أ (82)مادة

 :النحو التالي

 رئيساً       نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية  -8

 ثالثة من أعضاء هيئة التدريس متخصصون في الشريعة والقانون  -3

 أو الحقوق يختارهم عميد كلية الشريعة والقانون أو الحقوق أو عميد 

 أعضاء   األساتذة واألساتذة المشاركين أي كلية مماثلة وذلك من بين

 عضواً         أستاذ يختاره المساءل -2

 عضواً    ممثالً عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تختاره النقابة -3

 .يبقى مجلس التأديب الذي انتهت مدته قائماً حتى يفر  ممن شرع في مساءلتهم قبل ذلك. ب

 .لمساءل أحد أعضاء مجلس التأديب يتم استبداله بعضو آخراذا كان عضو هيئة التدريس ا. ج

 .ال يجوز الجمع بين عضوية لجنة التحقيق ومجلس التأديب. د

يكةون اجتمةاع مجلةس التأديةةب صةحيحاً بحضةور جميةةع أعضةائه وتصةدر قراراتةةه بأغلبيةة عةدد أصةةوات  (83)مادة

 .أعضاءه الحاضرين

ده فةي حالةة مخالفتةه لواجباتةه الوظيفيةة أي مةن يوقع مجلس التأديب على عضو هيئةة التةدريس أو مسةاع -8 (84)مادة

 :العقوبات التأديبية التالية

 .اللوم. أ

 .التنبيه كتابياً . ب

 .اإلنذار كتابياً . ج

 .الحرمان من العالوة السنوية لسنة واحدة. د

 .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين كحد أقصى. هـ

 .رة الواحدةللم% 30الخصم من الراتب بما ال يتجاوز . و

 . الفصل من الخدمة مع االحتفاظ بحقوقه التأمينية أو الحرمان منها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك. ز
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تبين الئحة الجزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومسةاعديهم حةاالت وشةروط توقيةع كةل عقوبةة مةن  -3

 .ةمن هذه الماد( 8)العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة 

يكلف رئيس الجامعة لجنة من أعضةاء هيئةة التةدريس المتخصصةين فةي القةانون بمباشةرة التحقيةق فيمةا . أ   (85)مادة

ينسةةب الةةى عضةةو هيئةةة التةةدريس أو مسةةاعده مةةن مخالفةةات، علةةى أن ال يقةةل درجةةة المحق ةةق عةةن درجةةة 

 .المحق ق معه

فر لةه كافةة الضةمانات التةي تكلفهةا تتولى اللجنةة التحقيةق مةع العضةو المحةال الةى التحقيةق علةى أن تتةو.  ب

 .القوانين النافذة خالل فترة التحقيق

تقدم اللجنة تقريةراً بنتةائج التحقيةق الةى رئةيس الجامعةة، ولةه بعةد اإلطةالع علةى التقريةر أن يةأمر بحفةظ . ج

 .التحقيق أو احالة المحق ق معه على مجلس التأديب

سةةاعده المحةةال الةةى التحقيةةق عةةن عملةةه اذا اقتضةةت لةةرئيس الجامعةةة أن يوقةةف عضةةو هيئةةة التةةدريس أو م (86)مادة

مصلحة التحقيق ذلك، على أال تزيد مدة اإليقا  عن ثالثة أشهر، وال يجوز تمديدها اال بقرا رمن مجلس 

التأديب لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أخرى، وال يترتب على ايقا  العضو عن عمله حرمانةه مةن مرتبةه 

اءات الحاالت والشروط التةي يجةوز فيهةا ايقةا  عضةو هيئةة التةدريس أو مدة اإليقا  وتحدد الئحة الجز

 .مساعده

يبلغ رئيس مجلس التأديب عضةو هيئةة التةدريس أو مسةاعده المحةال الةى المجلةس ببيةان المخالفةات التةي  -8 (87)مادة

استخلصتها لجنة التحقيق وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بخطاب رسمي قبل أن يعقد مجلس التأديةب 

 .ة األولى لمساءلته بعشرين يوماً على األقل ويجوز عند االقتضاء انقاص هذا الميعاد الى سبعة أيامالجلس

اذا لةةم يحضةةر العضةةو المحةةال للمجلةةس أو وكيلةةه رغةةم اخطارهمةةا كتابةةة بموعةةد الجلسةةة نظةةر المجلةةس  -3

 .الدعوى التأديبية في غيابه بعد التأكد من صحة ابالغه

هيئة التدريس المساعد المحال الى مجلةس التأديةب أن يسةتعين بمحةامه ولةه  لعضو هيئة التدريس أو عضو (88)مادة

 .أن يط لع على المحاضر واألوراق األخرى ذات الصلة بالتأديب

 .يصدر مجلس التأديب في نهاية المساءلة قراراً مسبباً بما انتهى اليه ويرفعه الى رئيس الجامعة (89)مادة

ب بتوقيع عقوبة التنبيه أو اإلنذار ويصادق مجلس الجامعةة يصادق رئيس الجامعة على قرار مجلس التأدي. أ (91)مادة

وفةي . على القرار بتوقيةع عقوبةة الحرمةان مةن العةالوة السةنوية أو تأجيةل الترقيةة أو الفصةل مةن الخدمةة

 .جميع األحوال ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن المخالفة الواحدة

التةدريس أو مسةاعده المعنةى بقةرار مجلةس التأديةةب  يخطةر رئةيس الجامعةة بخطةاب رسةمي عضةو هيئةة. ب

 .خالل أسبوع من تاريء المصادقة عليه

تسقط المساءلة التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس أو مساعده وقبولهةا مةن مجلةس الجامعةة كمةا يسةقط  (91)مادة

ع الحةق فةي اقامةةة الةدعوى التأديبيةةة علةى عضةو هيئةةة التةدريس أو مسةةاعده بمضةي سةنة مةةن تةاريء وقةةو

 .المخالفة

تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل مةن الخدمةة للطعةن فيهةا باإلل ةاء أمةام الشةعبة اإلداريةة بالمحكمةة  (92)مادة

 .العليا خالل ستين يوماً من تاريء صدور القرار

وتخضع بقية قةرارات المجلةس الصةادرة بتوقيةع أي مةن العقوبةات األخةرى المصةادق عليهةا للطعةن فيهةا  (93)مادة

ام المحكمةةة االبتدائيةةة المختصةةة خةةالل سةةتين يومةةاً مةةن تةةاريء اخطةةار المسةةاءل باإلل ةةاء والتعةةويض أمةة

 .بالقرار

َدع قرار مجلس التأديب بتوقيع أي مةن العقوبةات الةواردة فةي البنةود  (94)مادة مةن ( 8)مةن الفقةرة ( أ، ب، ج، د)يوخ

عةد مضةي من هذه الالئحة المصادق عليها في ملف العضو المعاقةب ويةتم نةزع القةرار منةه ب( 13)المادة 

سنتين من تاريء العقوبةة اذا كانةت العقوبةة الموقعةة هةي اللةوم أو التنبيةه أو اإلنةذار أمةا اذا كانةت العقوبةة 

الحرمان من العالوة السنوية أو تأجيل الترقية عن استحقاقها فةال ينةزع القةرار التةأديبي مةن )الموقعة هي 

حةوال اذا أل ةي القةرار التةأديبي بحكةم قضةائي وفي جميةع األ. ملف العضو اال بعد تنفيذها وانقضاء مدتها

 .فينزع من الملف اذا صار الحكم نهائياً 

اذا تبةةين لمجلةةس التأديةةب شةةبهة ارتكةةاب جريمةةة مةةن الجةةرائم التةةي تخةةتص النيابةةة العامةةة برفةةع الةةدعوى  (95)مادة

العموميةةة عنهةةا ب يةةر شةةكوى أو طلةةب وجةةب عليةةه عةةرض الموضةةوع فةةوراً علةةى رئةةيس الجامعةةة ليقةةوم 

األمر باإلحالة الى القضاء وال يترتب على ذلك اإلخالل بحق الجامعة في توقيع العقوبة التأديبية  بإصدار

 .عما يثبت في حق المخالف
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 :يشترط في اقامة الدعوى التأديبية واحالتها الى مجلس التأديب ما يلي (96)مادة

 .سبق التحقيق والتوصية باإلحالة على مجلس التأديب -8

 .دل منها على ثبوت وقوع المخالفة من عضو هيئة التدريس أو مساعدهتوافر أدلة كافية يست -3

 .أن ال يكون قد سقط حق المساءلة التأديبية بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فيها وفقاً للقانون -2

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

تماعةاً اسةتثنائياً وجوبيةاً اذا أوقف رئيس الجامعة الدراسةة جزئيةاً أو كليةاً فعلةى مجلةس الجامعةة أن يعقةد اج. أ (97)مادة

من تاريء قرار الوقف ويناقش مجلس الجامعة في هذا  –على األكثر  –بدعوة من رئيسه خالل ثالثة أيام 

االجتماع االسةتثنائي قةرار وقةف الدراسةة، فةإذا قةد ر مجلةس الجامعةة عةدم جديةة أسةبابه ودواعيةه أو قةد ر 

 .ة يجب استئنا  الدراسة فوراً وفي هذه الحال. زوالها اتخذ قراراً برفع الوقف

اذا قةةد ر المجلةةس فةةي هةةذا االجتمةةاع صةةحة قةةرار وقةةف الدراسةةة واسةةتمرار أسةةبابه ودواعيةةه اتخةةذ قةةراراً . ب

باستمرار الوقف وفي هةذه الحالةة يجةب علةى رئةيس المجلةس رفةع األمةر الةى الةوزير ليرفعةه بةدوره الةى 

 .رئيس المجلس األعلى للجامعات فوراً 

ةب اذا اقر م. أ (98)مادة جلس الجامعة استمرار وقف الدراسة في الجامعة جزئياً أو كلياً وفقاً ألحكام المادة السابقة توج 

علةةى المجلةةس األعلةةى أن يعقةةد اجتماعةةاً اسةةتثنائياً يةةدعو اليةةه رئةةيس المجلةةس فةةور ابالغةةه بقةةرار مجلةةس 

 .الجامعة التخاذ قرار برفع وقف الدراسة أو استمرارها

لى في هذا االجتماع االستثنائي استمرار وقف الدراسةة وجةب عليةه أن يحةدد موعةداً اذا أقر المجلس األع. ب

 .الجتماع استثنائي آخر يستأنف فيه دراسة الموضوع واتخاذ قرار بشأنه

اذا لةةم يوقةةف رئةةيس الجامعةةة الدراسةةة بالجامعةةة جزئيةةاً أو كليةةاً، أو اذا لةةم يوافةةق مجلةةس الجامعةةة علةةى  (99)مادة

وفر أسبابه ودواعيه وفقاً ألحكام المادة التالية، جاز للمجلس األعلى أن يتخذ استمرار الوقف بالرغم من ت

وفةي . قراراً بهذا الشأن بناًء على تقرير مقدم من الوزير في اجتمةاع اسةتثنائي يةدعو اليةه رئةيس المجلةس

 .هذه الحالة يكون قرار المجلس ملزماً للجامعة أو الجامعات المعنية به

وقةف الدراسةة فةي الجامعةة جزئيةاً أو كليةاً اال اذا صةاحب اسةتمرارها اخةالل  -الفي كةل األحةو -ال يجوز (111)مادة

 .باألمن العام أو تهديد لمنشآت ومرافق الجامعة

يصةدر بنظةام الدراسةةة العليةا والبحةةث العلمةي فةةي الجامعةة اليمنيةةة قةرار مةةن رئةيس المجلةةس األعلةى بعةةد  (111)مادة

 .  موافقة المجلس بناًء على عرض الوزير

مةةن القةةانون يصةةدر رئةةيس الجامعةةة بعةةد موافقةةة مجلةةس ( 62)و ( مكةةرر 2)حكةةام المةةادتين مةةع مراعةةاة أ (112)مادة

الجامعة والمجلس األعلى القرارات الخاصة بإنشةاء أو دمةج أو نقةل الكليةات واألقسةام والمعاهةد ومراكةز 

رم البحوث والتعليم والتدريب واالستشارات والمستشفيات والبرامج الخاصة والمةدارس التطبيقيةة فةي حة

 .الجامعة

ال يجوز لعضو هيئة التةدريس المعةين فةي جامعةة تخضةع ألحكةام القةانون أن يقةدم طلةب نقةل الةى جامعةة  (113)مادة

 .أخرى اال بعد مرور خمس سنوات من تاريء تعيينه وبمبررات تقتنع بها الجامعة

شة ل مةن هةذه الالئحةة المتقةدمون ل( 28)يستثنى من شرط السةن والتقةدير المنصةوص عليهمةا فةي المةادة  (114)مادة

نفس الوظائف في الكليات الفرعية على أن يكونوا من أبناء المنطقة ويتولى مجلس الجامعة تحديد معايير 

 .القبول

مع مراعاة اختصاصةات مجلةس الكليةة المنصةوص عليهةا فةي القةانون يشةكل مجلةس الكليةة أو المعهةد أو  (115)مادة

ءه في بداية كل عام جامعي، احداهما المركز التابع للجامعة لمعاونته في أداءه مهام لجنتين من بين أعضا

لشؤون الطالب والثاني لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وتحدد الالئحة الداخلية للكلية أو المعهةد 

 .أو المركز اختصاصات كل منهما

يكون للجامعة بنيةة تنظيميةة أكاديميةة واداريةة موحةدة فةي مسةمياتها واختصاصةاتها وفقةاً للنظةام الصةادر  (116)مادة

لك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناًء على عةرض مةن الةوزير وموافقةة بذ

 .المجلس األعلى

يكون للجامعة جهاز اداري وفنةي مةن المةوظفين الخاضةعين ألحكةام قةانون الخدمةة المدنيةة يتحةدد حجمةه  (117)مادة

ء بعةد موافقةة مجلةس وهيكليته واختصاصاته وفقاً لنظةام خةاص يصةدر بقةرار مةن رئةيس مجلةس الةوزرا

 .الوزراء بناًء على عرض الوزير واقترا  المجلس األعلى
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يصدر بقرار من الوزير بناًء على اقترا  رئيس الجامعة الئحة تحدد اختصاصات ومهام مجلةس األقسةام  (118)مادة

 .غير األكاديمية التابعة للجامعة والكليات وشروط تعيين رؤساءها والعاملين فيها

 .القرارات والتعليمات المنفذة ألحكام هذه الالئحةيصدر رؤساء الجامعات  (119)مادة

 .يعمل بهذا القرار من تاريء صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (111)مادة

 بصنعاء  –صدر برئاسة الجمهورية  

 هـ1428/ ربيع أول / 7بتاريخ 

 م2117/ مارس/  26الموافق 
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