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  بإنشاء الالئحة التنفیذیة لقانون الجامعات الیمنیة م٢٠٠٧لسنة ) ٣٢(قرار جمھوري رقم 
  :رئیس الجمھوریة

  .بعد االطالع على دستور الجھوریة الیمنیة
  .م بشأن الجامعات الیمنیة وتعدیالتھ١٩٩٥لسنة ) ١٨(وعلى القانون رقم 
  .لمرتبات واألجورم بشأن نظام الوظائف وا٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(وعلى القانون رقم 

  .م بتشكیل الحكومة وتسمیة أعضائھا وتعدیالتھ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٥(وعلى القرار الجمھوري رقم 
  .وبناًء على عرض وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

  .وبعد موافقة مجلس الوزراء
  //قــــــــــرر// 

  الباب األول
  التسمیة والتعاریف 

).م بشأن الجامعات الیمنیة وتعدیالتھ١٩٩٥لسنة ) ١٨(فیذیة لقانون رقم الالئحة التن(تسمى ھذه الالئحة )١(مادة
ألغراض تنفیذ أحكام ھذه الالئحة یقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنیة قرین كل منھا ما لم یقتض سیاق )٢(مادة

:النص معنى آخر
  وتعدیالتھم بشأن الجامعات الیمنیة ١٩٩٥لسنة ) ١٨(القانون رقم :   القانون

  .المجلس األعلى للجامعات: المجلس األعلى
  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي:  الوزارة
  .وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي:  الوزیر
  .كل جامعة خاضعة ألحكام القانون:  الجامعة

  .كل كلیة ومعھد ومركز ومستشفى یتبع الجامعة:   الكلیة أو المعھد أو المركز أو 
  ستشفىالم

  .كل قسم علمي في كلیة ومعھد ومركز یتبع الجامعة:   القسم العلمي
  .مجلس كل جامعة تخضع للقانون:   مجلس الجامعة

  .األساتذة ـ األساتذة المشاركون ـ األساتذة المساعدون:  أعضاء ھیئة التدریس
  .المدرسون والمعیدون:   أعضاء ھیئة التدریس

    المساعدون
لة علمیة متخصصة تصدر بصورة منتظمة عن جامعة أو ھیئة علمیة اعتباریة أو منظمة دولیة معترف بھا كل مج:   المجلة المحكمة

  .یشرف على تحریرھا ھیئة تحریر من األكادیمیین أو االختصاصیین ولم یمر على آخر عدد صدر منھا أكثر من عامین
  الباب الثاني 

  تكوینات المجالس واختصاصاتھا
  الفصل األول

  على للجامعاتالمجلس األ
:یشكل المجلس األعلى على النحو التالي)٣(مادة

رئیسًا              رئیس مجلس الوزراء .١
.نائبًا للرئیس            وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي.٢
عضوًا                  وزیر المالیة.٣
عضوًا            وزیر التخطیط والتعاون الدولي.٤
عضوًا             وزیر الخدمة المدنیة والتأمینات.٥
عضوًا            ون االجتماعیة والعملوزیر الشؤ.٦
عضوًا                 وزیر التربیة والتعلیم .٧
عضوًا            وزیر التعلیم الفني والتدریب المھني.٨
أعضاء              رؤساء الجامعات الحكومیة.٩

  ثالثة من الشخصیات األكادیمیة ذات االھتمام التربوي یعینھم .١٠
  ألعلى رئیس الجمھوریة بناًء على ترشیح من رئیس المجلس ا

أعضاء          لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة 
  ممثل للجامعات األھلیة یختاره رؤساء الجامعات من بینھم .١١

  لمدة سنتین غیر قابلة للتجدید لمرة تالیة مباشرة، ویصدر بتسمیتھ 
عضوًا              قرار من رئیس المجلس

:تیةیتولى المجلس األعلى ممارسة المھام واالختصاصات اآل)٤(مادة
اقتراح السیاسة العامة للجامعات واقتراح خطط التعلیم الجامعي ورفعھا إلى المجلس األعلى للتخطیط واإلشراف على تنفیذھا بعد   .أ 

.إقرارھا
.وضع خطة القبول للجامعات  .ب 
.تنسیق التعلیم الجامعي والعمل على توجیھھ بما یتفق وحاجات البلد   .ج 
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.اء ھیئة التدریس وفق طلباتھا وبما یتفق مع القوانین النافذةالتنسیق بین احتیاجات الجامعات من أعض  .د 
.التنسیق بین نظم الجامعات المختلفة  .ه 
.التنسیق بین الكلیات والمعاھد واألقسام المتناظرة في الجامعات  .و 
.وضع الضوابط العامة للكتب والمذكرات الجامعیة، ووضع النظم الخاصة بھا  .ز 
.میة وحساباتھا الختامیةإقرار مشروع موازنة الجامعات الحكو  .ح 
.إقرار الالئحة التنفیذیة للقانون قبل عرضھا على مجلس الوزراء وكذا إقرار اللوائح الداخلیة للجامعات والكلیات والمعاھد  .ط 
ذلك إلى الموافقة على إنشاء كلیات أو معاھد أو أقسام أو مستشفیات جدیدة في الجامعة أو تعدیل أو إلغاء أو دمج القائم منھا والرفع ب  .ي 

.المجلس األعلى لتخطیط التعلیم لالعتماد
.تحدید الرسوم الدراسیة على الطالب الوافدین من غیر الیمنیین  .ك 
.تحدید ما یدفعھ الطالب لألنشطة الطالبیة  .ل 
.وقف الدراسة في الجامعات  .م 
اقتراح إنشاء الجامعات الحكومیة. ١  .ن 

.جھا واالعتراف بالشھادات التي تمنحھاالترخیص بإنشاء الجامعات غیر الحكومیة وإجازة مناھ. ٢
.وضح النظم الخاصة بتقویم وتطویر التعلیم الجامعي  .س 
.تشكیل أي مجالس أو أجھزة لمعاونتھ في أداء مھامھ  .ع 
.أي مسائل أخرى یختص بھا وفقًا للقانون  .ف 

ل من كل شھر أبریل، یولیو، یعقد المجلس األعلى ثالثة اجتماعات دوریة في السنة على األقل، وذلك في األسبوع األو.  ١)٥(مادة
وأكتوبر، ویجوز للمجلس أن یعقد اجتماعًا استثنائیًا بناًء على طلب مسبب من رئیس المجلس أو ما ال یقل عن ثلث عدد أعضاء 

.المجلس
االجتماع أجل یكون اجتماع المجلس صحیحًا بحضور أغلبیة عدد أعضائھ فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في الیوم األول المحدد لعقد .   ٢

للیوم الذي یلیھ وینعقد عندئذ بعدد األعضاء الحاضرین، وتصدر قراراتھ باألغلبیة المطلقة لعدد األعضاء الحاضرین فإذا تساوت 
  .األصوات یرجح الجانب الذي منھ رئیس المجلس

:یبت المجلس األعلى في اجتماع شھر ابریل بصفة خاصة فیما یلي)٦(مادة
یتم قبولھم في الجامعات للعام الجامعي التالي في كل جامعة وكلیة  وقسم، وذلك في ضوء احتیاجات تحدید أعداد الطالب الذین س  .أ 

.البالد وخطط التنمیة
.إقرار خطة قبول واحدة في ضوء القواعد واإلجراءات المقترحة المرفوعة إلیھ من الجامعات للعام الجامعي التالي  .ب 
البیة المختلفة للعام الجامعي التالي وقواعد وإجراءات أدائھا، ومعاییر صرفھا بما تحدید ما یدفعھ الطالب من رسوم لألنشطة الط  .ج 

یحقق رعایة الطالب روحیًا واجتماعیًا وثقافیًا وریاضیًا وصحیًا، بما في ذلك شروط وقواعد صرف اإلعانات والمساعدات المالیة 
مرفوعة إلیھ من الجامعات وفي حدود القوانین والتعلیمات المنظمة للطالب الیمنیین المحتاجین والمعوقین، وذلك في ضوء المقترحات ال

.لذلك
.تحدید الرسوم الدراسیة على الطالب غیر الیمنیین للعام الجامعي التالي  .د 

:یبت المجلس في اجتماع شھر یولیو بصفة خاصة فیما یلي. ١)٧(مادة
.المرفوعة إلیھ من الجامعاتإقرار التقویم الجامعي الموحد للعام الجامعي التالي في ضوء المقترحات   .أ 
التنسیق بین احتیاجات الجامعات من أعضاء ھیئة التدریس وأعضاء ھیئة التدریس المساعدین للعام الجامعي التالي على ضوء   .ب 

.الطلبات المرفوعة إلیھ منھا قبل إدراج ھذه االحتیاجات في موازنات الجامعات للعام المالي التالي
  :جتماع شھر أكتوبر بصفة خاصة فیما یليیبت المجلس األعلى في ا. ٢
.مناقشة التقاریر السنویة المرفوعة من الجامعات عن مستوى أدائھا األكادیمي واإلداري  .أ 
.مناقشة التقاریر المرفوعة من ھیئة االعتماد األكادیمي عن مدى التزام مؤسسات التعلیم العالي بمعاییر االعتماد األكادیمي  .ب 
.وزارة عرضھا على المجلس األعلىأي موضوعات أخرى ترى ال  .ج 

یقر المجلس األعلى مشروع الموازنة السنویة للجامعات الحكومیة وحساباتھا الختامیة في اجتماع استثناني یخصص لھذا )٨(مادة
  .الغرض

  الفصل الثاني 
  مجلس الجامعة

  :یشكل مجلس الجامعة على النحو التالي . أ )٩(مادة
رئیسًا                  رئیس الجامعة .١
أعضاء                معةنواب رئیس الجا.٢
  عمداء الكلیات أو المعاھد أو مدیرو المراكز التي في.٣

أعضاء              مستوى الكلیات والمعاھد
عضوًا ومقررًا                أمین عام الجامعة.٤
  أستاذ، أستاذ مشارك، (ثالثة یمثلون أعضاء ھیئة التدریس .٥

  ، وتختار كل فئة من أعضاء ھیئة التدریس )أستاذ مساعد
    ي مجلس الجامعة بناًء على دعوى من رئیس الجامعة من یمثلھا ف
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أعضاء      في بدایة العام الجامعي لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط
  ثالثة من الشخصیات العامة من ذوي الرأي والخبرة یختارھم مجلس .٦

  الجامعة في أول اجتماع لھ من كل عام جامعي، ویصدر بتعیینھم قرار 
أعضاء                ةمن رئیس الجامع

عضوًا              رئیس نقابة ھیئة التدریس.٧
  .ال یجوز الجمع بین عضویة أكثر من مجلس جامعة. ب

:یختص مجلس الجامعة بما یلي)١٠(مادة
رسم السیاسة العامة للجامعة بما یحقق رفع مستوى التعلیم والبحث العلمي والتأھیل والتدریب وتلبیة احتیاجات التنمیة الشاملة في   .أ 

.البالد
.ع األسس التربویة التي یجب أن تتضمنھا مناھج وأنشطة الجامعة بما ینسجم مع العقیدة والشریعة اإلسالمیةوض  .ب 
.دعم استقالل الجامعة، واتخاذ جمیع الوسائل المؤدیة إلى رفع شأنھا وتمكینھا من أداء رسالتھا وتحقیق أھدافھا على الوجھ األكمل  .ج 
للجامعة التي أعدت في ضوء مشاریع موازنات الكلیات والمعاھد والمراكز والمستشفیات  مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنویة  .د 

.التعلیمیة واإلشراف على تنفیذھا بعد اعتمادھا من المجلس األعلى
عمداء تقویم أعمال الجامعة في ضوء سیاستھا العامة، بما في ذلك النظر في التقاریر السنویة والدوریة التي یقدمھا رئیس الجامعة و  .ه 

:خاصة في مجاالت. الكلیات والمراكز إلى المجلس، وتشكیل اللجان الخاصة بتقویم مختلف أنشطة الجامعة
.األداء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم.١
.شؤون الطالب.٢
.الدراسات العلیا والبحث العلمي.٣
.األداء المالي واإلداري.٤
ة والمعاھد والمراكز التابعة لھا، وتحدید حقوقھم وواجباتھم، وتثبیتھم وانتدابھم إقرار تعیین أعضاء ھیئة التدریس في الجامع  .و 

وإعارتھم براتب أو بغیر راتب، ونقلھم ومنحھم إجازات التفرغ العلمي وقبول استقاالتھم وإنھاء خدماتھم وفقأ ألحكام القانون وھذه 
.وانین واللوائح األخرى النافذة ذات الصلةالالئحة واألنظمة الصادرة  بمقتضاھما وبما یتفق مع أحكام الق

مناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسیة المرفوعة من مجالس الكلیات والمعاھد والمراكز التابعة لھا أو استحداث أقسام علمیة . ١  .ز 
.فیھا

أقسام علمیة في الكلیات والمعاھد  مناقشة وإقرار أي مقترحات تتعلق بالتوسع األفقي من فروع في الداخل أو الخارج بشأن استحداث. ٢
. والمراكز التابعة للجامعة ورفعھا إلى المجلس األعلى

.مناقشة وإقرار خطط تنمیة الجامعة مع ربطھا بخطط التنمیة في الدولة  .ح 
، وبما ال یتجاوز تحدید أعداد الطالب الذین یمكن قبولھم سنویًا في الجامعة في ضوء احتیاجات المجتمع والقدرة االستیعابیة للجامعة  .ط 

.الحد األقصى للقبول في كل تخصص من التخصصات المحددة من قبل المجلس األعلى وفقًا لخطط القبول السنویة التي یقرھا
.منح الدرجات العلمیة واأللقاب والدبلومات والشھادات  .ي 
ن ال تكون مشروطة بما یتعارض قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طریق الوقف والھبات والوصایا وغیرھا، على أ  .ك 

.والسیاسة العامة للدولة أو ما یتنافى مع اآلداب واألخالق والقیم
.إقرار الخطط إلقامة المباني والمنشآت الجامعیة وتجھیزھا وصیانتھا  .ل 
المصادر و المراجع و تأمین احتیاجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكلیات والمعاھد و المراكز التابعة لھا من   .م 

الدوریات العلمیة والتقنیات الحدیثة للمكتبات بما یكفل توفیر احتیاجات الدراسة الجامعیة واحتیاجات البحث العلمي بناًء على اقتراح 
.مجلس شؤون المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة

ضاء ھیئة التدریس والمختصین لبحث الموضوعات تشكیل لجان علمیة فنیة دائمة أو مؤقتة من بین أعضائھ ومن غیرھم من أع  .ن 
.التي تناط بھا ودراستھا وإبداء الرأي فیھا

إعادة أو تعدیل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكلیات أو المعاھد أو المراكز التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانین أو   .س 
.معةاللوائح أو القرارات التنظیمیة التي تعمل بھا الجا

وضع األسس العامة لمختلف أنشطة الطالب االجتماعیة والثقافیة والریاضیة والرعایة الصحیة لھم بناًء على اقتراح مجلس شؤون   .ع 
. الطالب

مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكلیات والمعاھد والمراكز والمستشفیات التابعة لھا، والتقاریر الدوریة المقدمة من أجھزة   .ف 
. قابة اإلداریة والمالیة الخارجیة ورفع ذلك إلى المجلس األعلىالر

إقرار اتفاقیات التعاون العلمي والفني بین الجامعة والجامعات األخرى التي یبرمھا رئیس الجامعة أو أحد نوابھ بموجب ) ١(   .ص 
.تفویض خطي منھ

المعاھد أو المراكز التابعة للجامعة مع غیرھا من الھیئات العلمیة إقرار اتفاقیات التعاون العلمي والفني التي تبرمھا الكلیات أو ) ٢( 
  .األخرى بعد اعتمادھا من قبل رئیس الجامعة

  .توثیق عالقة الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص) ٣(
مجلس النظر في الموضوعات التي یحیلھا علیھ رئیس الجامعة أو یتقدم بھا ثلث أعضاء المجلس أو أي موضوعات یختص بھا ال  .ق 

.وفقًا ألحكام القانون
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یعقد مجلس الجامعة اجتماعاتھ العادیة بدعوة مرفقھ بجدول األعمال توجھ من رئیسھ إلى كل أعضاء المجلس قبل ثالثة )١١(مادة
من موعد االجتماع، وإذا طرأت بعد توجیھ الدعوة أمور عاجلة تستدعي عرضھا على المجلس قرر المجلس  -على األقل  -أیام 

.دول األعمال أو تأجیلھا إلى اجتماع قادمأضافتھا إلى ج
التقریر السنوي المعد من قبل  - بصفة خاصة  -یناقش ویقر مجلس الجامعة في اجتماع الشھر األول من العام الجامعي . أ)١٢(مادة

جتماعات الشھر رئیس الجامعة بناًء على تقاریر عمداء الكلیات والمعاھد ومدیري المراكز التابعة للجامعة التي أقرتھا مجالسھا في ا
.األخیر من العام الجامعي المنصرم

  :یناقش ویقر مجلس الجامعة في اجتماع شھر مایو بصفة خاصة مقترحات الكلیات التي أقرتھا مجالسھا بشأن. ب
إلى  احتیاج الكلیات من أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم للعام الجامعي التالي على مستوى القسم والكلیة والجامعة قبل إبالغھ.١

.المجلس األعلى
.عدد الطالب الذین یمكن استیعابھم في العام الجامعي التالي على أساس القدرة االستیعابیة على مستوى القسم والكلیة والجامعة.٢

  :كما یناقش ویقر في نفس االجتماع بناًء على مقترح مجلس شؤون الطالب وقبل الرفع إلى المجلس األعلى ما یلي
.ت المقترحة لقبول الطالب وتسجیلھم في العام الجامعي التاليالقواعد واإلجراءا.١
القواعد واإلجراءات المقترحة لما یدفعھ الطالب لألنشطة الطالبیة وكیفیة أدائھا ومعاییر صرفھا، بما في ذلك خطة رعایة الطالب .٢

المالیة للطالب الیمنیین المحتاجین  روحیًا واجتماعیًا وثقافیًا وریاضیًا وصحیًا وشروط وقواعد صرف اإلعانات والمساعدات
.والمعوقین

یكون اجتماع مجلس الجامعة صحیحًا بحضور األغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في الیوم األول )١٣(مادة
د األعضاء یؤجل االجتماع إلى یوم العمل التالي مع إعالن جمیع أعضاء المجلس، وینعقد االجتماع عندئذ ویكون صحیحًا بعد

الحاضرین شریط أن ال یقل عددھم عن ثلث أعضاء المجلس و تصدر قرارات المجلس بأغلبیة األعضاء الحاضرین وعند تساوي 
.األصوات یرجح الجانب الذي منھ رئیس المجلس

تھ عن ثالثة یجوز أن یعقد االجتماع الواحد لمجلس الجامعة ألكثر من جلسة إذا استدعت الحاجة ذلك، على أن ال تزید مد)١٤(مادة
.أیام على األكثر

یبلغ رئیس مجلس الجامعة قرارات مجلس الجامعة إلى رئیس المجلس الذي یعلوه واألدنى منھ المعني بھا خالل ثالثة )١٥(مادة
.أیام على األكثر من اتخاذھا

رین والغائبین یقوم أمین سر المجلس بكتابة محضر االجتماع مبینُا فیھ مكان وتاریخ انعقاده وأسماء األعضاء الحاض. ١)١٦(مادة
والمسائل المطروحة للنقاش وخالصة آراء األعضاء بشأنھا والقرارات والتوصیات التي تم اتخاذھا والتوقیع علیھ إلى جانب توقیع 

.رئیس المجلس
  .تحفظ محاضر اجتماعات المجلس في سجالت خاصة بعد التوقیع علیھا من رئیس المجلس وأمین السر. ٢

  الفصل الثالث
  كادیمي المجلس األ

:یتكون المجلس األكادیمي على النحو التالي)١٧(مادة
رئیسًا            نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة.١
  أستاذ من كل كلیات الجامعة یختاره عمید الكلیة من بین أقدم خمسة                          .٢

                     أساتذة في الكلیة، ویصدر بتسمیتھ قرار من رئیس الجامعة لمدة سنتین        
عضوًا              .قابلة للتجدید لمرة واحدة

عضوًا            رئیس نقابة أعضاء ھیئة التدریس.٣
مقررًا    مدیر عام الشؤون األكادیمیة وشؤون أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة.٤

:یختص المجلس األكادیمي بالنظر في األمور التالیة)١٨(مادة
عضاء ھیئة التدریس وتقریر مدى صحتھا وكفایتھا للتعیین في الجامعة ورفعھا إلى مراجعة وفحص وثائق المتقدمین لشغل وظائف أ  -أ 

.مجلس الجامعة
تسویة أوضاع أعضاء ھیئة التدریس وتقریر األمور المتعلقة بالتفرغ العلمي والترقیات واإلعارة واإلجازات وغیرھا من المسائل   - ب 

.المتعلقة باألداء األكادیمي
التدریس المساعدة وتسویة أوضاعھم والمسائل المتعلقة بأداء واجباتھم وتطبیق أحكام القانون في حالة  البت في تعیین أعضاء ھیئة - ج 

.إخاللھم بواجباتھم الوظیفیة
النظر في المسائل المتعلقة بتطویر المناھج الجامعیة ورفع كفاءة األداء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس وتوفیر الدعم المادي   -د 

.جامعة في ھذا الجانبلتحقیق أھداف ال
  الفصل الرابع

  مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي
:یتكون مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي من)١٩(مادة

رئیسًا        نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي.١
أعضاء      نواب عمداء الكلیات لشؤون الدراسات العلیا والبحث العلمي.٢
مقررًا                مسجل الدراسات العلیا.٣

:یختص مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي بما یلي)٢٠(مادة
.تنظیم شؤون الدراسات العلیا والبحث العلمي وتشجیعھ وتوفیر الدعم المادي والمتطلبات األخرى  -أ 
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ث العلمي قواعد اقتراح السیاسة العامة للدراسات العلیا والبحث العلمي في المجاالت المختلفة ویحدد نظام الدراسات العلیا والبح  - ب 
.قبول الدارسین وتسجیلھم وتحویلھم وابتعاثھم

اعتماد لجان اإلشراف والمناقشة للرسائل العلمیة ومواصفاتھا ومصروفات الدراسة وشروط منح الدرجات العلمیة وخطط البحث  - ج 
.اریة التابعة لھاالعلمي وكل ما یتعلق بالدراسات العلمیة والبحث العلمي بما في ذلك اإلشراف على الوحدات اإلد

  الفصل الخامس
  مجلس شؤون الطالب

:یتكون مجلس شؤون الطالب من)٢١(مادة
رئیسًا            نائب رئیس الجامعة لشؤون الطالب-١
أعضاء            نواب عمداء الكلیات لشؤون الطالب-٢
مقررًا              مدیر عام القبول والتسجیل-٣

:یتولى مجلس شؤون الطالب االختصاصات التالیة)٢٢(مادة
.العامة لشؤون الطالب اقتراح السیاسة  -أ 
.إعداد النظم الخاصة بأعمال شؤون الطالب والوحدات اإلداریة التابعة لھا  - ب 
.اإلشراف الفني على الوحدات اإلداریة التابعة لشؤون الطالب - ج 
والتقویم  اقتراح النظم والقواعد الالزمة إلجراءات قبول الطالب وتسجیلھم وتحویلھم وتأدیبھم وقواعد االمتحانات وشروط التخرج  -د 

.السنوي للجامعة
.رعایة الطالب روحیًا واجتماعیًا وثقافیًا وریاضیًا وصحیًا  - ه 
.وضع النظم والقواعد الالزمة لما یدفعھ الطالب لألنشطة الطالبیة المختلفة وتحدید كیفیة أدائھا ومعاییر وطرق صرفھا  - و 
.المحتاجین والمعوقین وضع شروط وقواعد صرف اإلعانات والمساعدات المالیة للطالب الیمنیین  -ز 

  الفصل السادس
  مجلس شؤون المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة

:یتكون مجلس شؤون المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة)٢٣(مادة
رئیسًا                    رئیس الجامعة.١
أعضاء                  نواب رئیس الجامعة.٢
  ة،                       أربعة من عمداء الكلیات یختارون سنویًا بالتناوب من قبل رئیس الجامع.٣

  على أن یكون اثنان منھم من عمداء الكلیات العلمیة واثنان من عمداء الكلیات                       اإلنسانیة واالجتماعیة
أعضاء                

  أحد أعضاء ھیئة التدریس من المتخصصین في مجال علم المكتبات یسمیھ .٤
عضوًا                    رئیس الجامعة 

مقررًا          م المكتبات الجامعیة والتوثیق والنشر والترجمةمدیر عا.٥
:یتولى مجلس شؤون المكتبات التوثیق والنشر والترجمة ما یلي)٢٤(مادة

وضع السیاسة العامة إلنشاء المكتبات وتقییمھا وتزویدھا بالكتب والمراجع والمخطوطات والدوریات العلمیة ونظم المعلومات   .أ 
.لمكتبي الحدیثوسائر أسالیب الخدمة والتوثیق ا

.اقتراح نظام مطبعة الجامعة  .ب 
اإلشراف على الوحدات اإلداریة وسائر الشؤون المتعلقة بالمكتبات الجامعیة والتوثیق والطباعة والترجمة والنشر الذي یحدده نظام   .ج 

.خاص بذلك
  

  الفصل السابع
مجلس الكلیة ومجلس المعھد أو المركز

-:مجلس الكلیة: الفرع األول
:مجلس الكلیة على النحو التاليیشكل . أ)٢٥(مادة

رئیسًا                  عمید الكلیة.١
أعضاء/عضوًا              نائب أو نواب عمید الكلیة.٢
أعضاء            رؤساء األقسام األكادیمیة في الكلیة .٣
ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس.٤
  )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( 

  عامین یتم انتخابھم من قبل ھیئة التدریس في الكلیة كل 
  أعضاء        ولمرة واحدة فقط یصدر بتسمیتھم قرار من رئیس الجامعة

من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لھم صلة  –على األكثر  –یجوز أن یضم إلى عضویة المجلس ثالثة أعضاء . ب
ى ترشیح العمید، لمدة سنة قابلة للتجدید لمرة بنشاط الكلیة المعنیة یتم اختیارھم من قبل مجلس الكلیة في أول اجتماع یعقده بناًء عل

  .واحدة فقط وذلك من تاریخ أول اجتماع للمجلس یشملھم، ویصدر بتسمیتھم قرار من رئیس الجامعة
  .یتولى أمانة سر المجلس من یختاره المجلس من بین أعضائھ في أول اجتماع لھ من كل عام جامعي. ج
  .اتھ من یرى ضرورة حضوره دون أن یكون لھ الحق في التصویتیجوز للمجلس أن یدعو لحضور اجتماع. د
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:یتولى مجلس الكلیة المسئولیات والصالحیات التالیة)٢٦(مادة
.رسم السیاسة العامة للكلیة بما یكفل رفع مستوى التدریس والبحث العلمي وبما ال یتناقض مع سیاسة الجامعة.١
التي ترفعھا مجالس األقسام والموافقة علیھا تمھیدًا إلقرارھا من مجلس  دراسة وتطویر مشاریع الخطط والمناھج والبرامج الدراسیة.٢

.الجامعة
.التنسیق مع مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي في تعیین المشرفین على الرسائل العلمیة وتشكیل لجان المناقشة.٣
.التوصیة بمنح الدرجات العلمیة واأللقاب والدبلومات والشھادات.٤
.میزانیة الكلیة في ضوء اقتراحات مجالس األقسام مناقشة وإقرار.٥
تحدید أعداد الطالب الذین یمكن قبولھم في مختلف األقسام العلمیة في ضوء القدرة االستیعابیة للكلیة واقتراح شروط قبولھم وفقًا .٦

.للسیاسة العامة للدولة واحتیاج البلد من التخصصات
.تنسیق بین أقسامھا المختلفةاإلشراف على تنظیم الدراسة في الكلیة وال.٧
.اإلشراف على تنظیم البحث العلمي في الكلیة وتشجیعھ وتمویلھ بالتعاون مع مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي.٨
التوصیة في جمیع األمور المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وغیرھم من القائمین بأعمال التدریس فیھا من تعیین وتثبیت .٩

ونقل وإعارة براتب أو بدون راتب وإیفاد ومنح اإلجازات الدراسیة بما فیھا إجازة التفرغ العلمي وغیر ذلك من األمور الجامعیة  وترقیة
.لةاستنادًا إلى أحكام القانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھا وبما یتفق مع أحكام القوانین واللوائح األخرى النافذة ذات الص

.تراح إنشاء أقسام علمیة جدیدة أو دمجھا والتوصیة بما یراه بشأنھا إلى مجلس الجامعةدراسة اق.١٠
.دراسة ما یحال إلیھ من موضوعات من عمید الكلیة أو الجامعة.١١

- :مجلس المعھد أو المركز: الفرع الثاني
الكلیة وتكون لھ ذات المسئولیات یتألف مجلس المعھد أو المركز العلمي التابع للجامعة بالطریقة التي یتألف منھا مجلس )٢٧(مادة

.والصالحیات وفق الئحة خاصة تنظم ذلك تقر من مجلس الجامعة والمجلس األعلى
  الفصل الثامن

  مجلس القسم العلمي
:یتألف مجلس القسم من. أ)٢٨(مادة

رئیسًا                    رئیس القسم.١
أعضاء              جمیع أعضاء ھیئة التدریس في القسم.٢
  .بأعمالھ عند غیابھ أقدم األعضاء في اللقب العلمي یحل محل رئیس القسم ویقوم. ب
  .یتولى أمانة سر المجلس من یختاره مجلس القسم من بین أعضائھ في بدایة كل عام جامعي. ج
.لمجلس القسم أن یدعو الجتماعاتھ من یقوم بتدریس المقررات الداخلیة في اختصاص القسم من غیر أعضاء المجلس. د

:یليیختص مجلس القسم بما )٢٩(مادة
.اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شأنھ النھوض بالمستوى العلمي في القسم والكلیة  .أ 
.وضع المناھج الدراسیة للمقررات التي یدرسھا القسم  .ب 
.تشجیع وتنسیق أنشطة البحث العلمي في القسم  .ج 
اشتراك عضویة ھیئة التدریس في النظر في  إبداء الرأي في الترقیات والتعیین ألعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم مع مراعاة عدم  .د 

.الترقیة لمرتبة أعلى من مرتبتھ
.وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم  .ه 
.إبداء الرأي في تعیین المشرفین على الرسائل العلمیة وتشكیل لجان مناقشتھا  .و 
.في القسم اقتراح میزانیة القسم وتحدید شروط قبول الطالب واألعداد التي یمكن قبولھا  .ز 
.توثیق الروابط بین القسم والجھات والھیئات ذات العالقة خارج الجامعة والمتعلقة بأنشطة القسم ومھامھ العلمیة عبر عمادة الكلیة  .ح 
.إبداء الرأي في أي موضوعات یعرضھا عمید الكلیة أو رئیس القسم  .ط 
.ح المنظمة لذلكأي موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائ  .ي 

  الفصل التاسع 
األحكام المشتركة للمجالس

من ھذا الباب اجتماعًا عادیًا كل شھر خالل ) ٨–٢(یعقد كل مجلس من المجالس المنصوص علیھا في الفصول من  )٣٠(مادة
:العام الجامعي وفقًا لما یلي

.مجلس القسم ویجتمع في بدایة األسبوع األول من كل شھر  .أ 
.أو المركز التابع للجامعة ویجتمع في بدایة األسبوع الثاني من كل شھر مجلس الكلیة أو المعھد  .ب 
مجلس شؤون الطالب، ومجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي، والمجلس األكادیمي ومجلس شؤون المكتبات والتوثیق والنشر   .ج 

.والترجمة، ویجتمع كل منھم في بدایة األسبوع الثالث من كل شھر
.في بدایة األسبوع الرابع من كل شھر مجلس الجامعة ویجتمع  .د 

وبوجھ  –یناقش ویقر مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز التابع للجامعة في اجتماع الشھر األخیر من العام الجامعي . أ)٣١(مادة
لمھام مقترحات األقسام التي أقرتھا مجالسھا في اجتماعاتھا بنفس الشھر بشأن خطة الدراسة وتوزیع الدروس والمحاضرات وا –خاص 

.على أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم باألقسام، ویضع جداول الدراسة على مستوى الكلیة أو المعھد أو المركز للعام الجامعي القادم
یناقش مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز التابع للجامعة في اجتماع الشھر األخیر من العام الجامعي التقریر السنوي المعد من قبل . ب

.د وذلك قبل رفعھ إلى رئیس الجامعةالعمی
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تقر المجالس الجامعیة األخرى مشاریع الموازنات السنویة والحساب الختامي في اجتماعات استثنائیة تخصص لھذا )٣٢(مادة
.الغرض، تعقد في المواعید المناسبة بناًء على دعوة من رؤسائھا

:البابمن ھذا ) ٨-٢(لكل مجلس من المجالس المنصوص علیھا في الفصول منھ )٣٣(مادة
.أن یعقد اجتماعًا استثنائیًا بناًء على طلب مسبب من رئیس المجلس أو ثلث عدد أعضاء المجلس على األقل-١
أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یرى ضرورة حضوره من ذوي الخبرة واالختصاص الستطالع رأیھ في موضوع أو مسالة معینة -٢

.تمعروضة على المجلس دون أن یكون لھ الحق في التصوی
  

  الباب الثالث
  القیادات المسئولة

  الفصل األول
  رئیس الجامعة ونوابھ وأمین عام الجامعة

- :رئیس الجامعة: الفرع األول
 –رئیس الجامعة ھو المسئول األول عن تنفیذ السیاسة العامة للجامعة وإدارة شؤونھا العلمیة واإلداریة والمالیة، ویتولى )٣٤(مادة

:التالیةالمھام والصالحیات  –بوجھ خاص 
.تنفیذ القوانین واللوائح والنظم الجامعیة المقرة  .أ 
تمثیل الجامعة أمام جمیع الجھات والھیئات واألشخاص ذات العالقة، وتوقیع العقود نیابة عن الجامعة بما ال یتعدى أحكام القانون   .ب 

.وھذه الالئحة
جتماع ولھ أن یعرض علیھا ما یراه من الموضوعات الداخلة دعوة المجالس واللجان المشكلة وفقًا ألحكام القانون وھذه الالئحة لال  .ج 

.في اختصاصھ
تقدیم تقریر سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعلیم والبحوث العلمیة وسائر نواحي النشاطات األخرى بالجامعة، ورفعھ بعد   .د 

.إقراره إلى المجلس األعلى
مجلس الجامعة خالل ثالثة أیام على األكثر بعد اتخاذه، فإذا أقر مجلس  وقف الدراسة كلیًا أو جزئیًا على أن یعرض القرار على  .ه 

.الجامعة قرار وقف الدراسة وجب إبالغ المجلس األعلى فورًا بھذا القرار
.أي مھام أو اختصاصات أخرى منصوص علیھا في القانون وھذه الالئحة أو األنظمة الصادرة بمقتضاھما  .و 

:ة واختصاصاتھمنواب رئیس الجامع: الفرع الثاني
بتعیینھم قرار من رئیس الجمھوریة بناًء على / یكون لرئیس الجامعة نائب أو أكثر ال یزیدون عن ثالثة، یصدر بتعیینھ. أ)٣٥(مادة

.عرض المجلس األعلى وترشیح رئیس الجامعة لعدد ال یقل عن ضعف العدد المطلوب تعیینھ
مرشح حاصًال على الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات الطبیة یشترط للتعیین في وظیفة نائب رئیس الجامعة أن یكون ال  .ب 

التخصصیة العلیا المعترف بھا ودرجة األستاذیة أو أستاذ مشارك مع خبرة في العمل األكادیمي واإلداري لدى جامعة معترف بھا مدة 
.سنوات) ٨(ال تقل عن 

.بلة للتجدید لمرة واحدةتحدد مدة التعیین في وظیفة نائب رئیس الجامعة بخمس سنوات قا  .ج 
 –یقوم نواب رئیس الجامعة بمعاونة رئیس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة، ویتولى كل منھم تحت إشرافھ وتوجیھھ )٣٦(مادة

:ممارسة االختصاصات المحددة لھ في ما یلي
.اختصاصات نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة -١
إجراءات تعیین أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم، وتثبیتھم وترقیاتھم ونقلھم رئاسة المجلس األكادیمي واإلشراف على تنفیذ   .أ 

وانتدابھم وإعارتھم ومنحھم إجازات التفرغ العلمي ومشاركتھم في الندوات والمؤتمرات العلمیة الداخلیة، والخارجیة وكل ما یتعلق 
.حة والقرارات واألنظمة الصادرة بموجبھمابشؤون أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم وفقًا ألحكام القانون وھذه الالئ

.اإلشراف على إعداد الخطط المتعلقة باحتیاجات الجامعة من أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم، ومتابعة تنفیذھا  .ب 
یر اإلشراف على إعداد وتنفیذ الخطط المتعلقة بوضع المناھج الجامعیة ورفع كفاءة األداء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس، وتوف  .ج 

.الدعم المادي لتحقیق أھداف الجامعة في ھذا الجانب
اإلشراف على تنفیذ نظام وظائف أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم وتقدیم المقترحات المتعلقة بتحسین أوضاعھم وحقوقھم الوظیفي   .د 

.في ضوء أحكام القانون وھذه الالئحة
ز جدیدة أو استحداث أقسام علمیة في الكلیات أو المعاھد أو المراكز دراسة المقترحات المتعلقة بإنشاء كلیات أو معاھد أو مراك  .ه 

.التابعة للجامعة، واالشتراك مع المختصین في وضع المناھج الخاصة بھا تمھیدًا لعرضھا على مجلس الجامعة
ات مجلس شؤون المكتبات اإلشراف على إعداد وتنفیذ الخطط المتعلقة بمراكز المعلومات والمكتبات الجامعیة ومتابعة تنفیذ قرار  .و 

.الجامعیة والتوثیق والنشر والترجمة وفقًا ألحكام القانون وھذه الالئحة
.اإلشراف على إعداد موازنة الجامعة المتعلقة بالشؤون األكادیمیة وشؤون المكتبات والنشر والتوثیق والترجمة ومتابعة تنفیذھا  .ز 
یمیة في مجال األداء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم واألقسام اإلشراف األكادیمي على تقویم أنشطة الشؤون األكاد  .ح 

العلمیة والبرامج، والكلیات التابعة، وغیرھا من الوحدات اإلداریة، ورفع تقریر سنوي بذلك على رئیس مجلس الجامعة لعرضھا على 
.مجلس الجامعة

وضمان حقھم في الدفاع عن أنفسھم، ومتابعة قرارات مجلس رئاسة مجلس التأدیب الخاص بأعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم   .ط 
.الجامعة وفقًا للقانون وأحكام ھذه الالئحة والالئحة الخاصة بمجلس التأدیب

.أي مھام أخرى یكلفھ بھا رئیس الجامعة في مجال الشؤون األكادیمیة وفقًا للقانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھما  .ي 
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:ئیس الجامعة لشؤون الدراسات العلیا والبحث العلمياختصاصات نائب ر-٢
.رئاسة مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي  .أ 
.اإلشراف على إعداد وتنفیذ الخطط والبرامج ذات الصلة بالدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعة  .ب 
ج ومتابعة المبعوثین وتقدیم التقاریر السنویة بھذا اإلشراف على إعداد خطط وبرامج الجامعة بشأن بعثات الدراسات العلیا في الخار  .ج 

.الشأن على رئیس الجامعة
.اقتراح وتنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة والمحاضرات العامة ذات الصلة بالجامعة واإلشراف على تنفیذھا  .د 
.اإلشراف على تنفیذ برامج الدراسات العلیا في كلیات ومعاھد ومراكز الجامعة  .ه 
.شؤون طالب الدراسات العلیا في كلیات ومعاھد ومراكز الجامعة اإلشراف على  .و 
.اإلشراف على متابعة إصدار المجالت العلمیة التي تصدر عن كلیات ومعاھد ومراكز الجامعة  .ز 
.تنفیذ قرارات مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي  .ح 
.، ورفع تقریر سنوي بذلك إلى رئیس الجامعةاإلشراف على تقویم أداء برامج وأنشطة البحث العلمي والدراسات العلیا  .ط 
.اإلشراف على إعداد موازنة الجامعة ذات الصلة بالدراسات العلیا والبحث العلمي ومتابعة تنفیذھا  .ي 
أي مھام أخرى یكلفھ بھا رئیس الجامعة في مجال الدراسات العلیا والبحث العلمي وفقًا للقانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة   .ك 

.ھمابمقتضا
:اختصاصات نائب رئیس الجامعة لشؤون الطالب-٣
.رئاسة مجلس شؤون الطالب وتنفیذ قراراتھ  .أ 
.اإلشراف على إعداد وتنفیذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الطالب  .ب 
.لىمتابعة إعداد األنظمة واللوائح المتعلقة بالقبول والتسجیل وانتظام الدراسة واالمتحانات في المرحلة الجامعیة األو  .ج 
.اإلشراف على األنشطة الریاضیة واالجتماعیة والخدمات الصحیة واإلسكان للطالب  .د 
.اإلشراف على إعداد موازنة الجامعة ذات الصلة بشؤون الطالب ومتابعة تنفیذھا  .ه 
.اإلشراف على تقییم أنشطة وبرامج شؤون الطالب ورفع تقریر سنوي بذلك إلى رئیس الجامعة  .و 
.رئیس الجامعة في مجال شؤون الطالب وفقًا للقانون وھذا الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھاأي مھام أخرى یكلفھ بھا   .ز 

:أمین عام الجامعة واألمین العام المساعد واختصاصاتھما: الفرع الثالث
یس یكون للجامعة أمین عام یختاره مجلس الجامعة من بین ثالثة یرشحھم رئیس الجامعة ویصدر بتعیینھ قرار من رئ. أ)٣٧(مادة

.الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة
یشترط في المرشح للتعیین في وظیفة أمین عام الجامعة أن یكون من ذوي الكفاءة اإلداریة والخبرة في مجال األعمال الجامعیة مدة . ب

  :ال تقل عن
.خمسة عشر سنة بعد المؤھل الجامعي إذا كان من غیر أعضاء ھیئة التدریس.١
.سنوات بعد شھادة الدكتوراه إذا كان من أعضاء ھیئة التدریس خمس.٢

:تحت إشراف وتوجیھ رئیس الجامعة ونوابھ المھام واالختصاصات التالیة –یتولى أمین عام الجامعة )٣٨(مادة
.تصریف الشؤون المالیة واإلداریة بالجامعة وفقًا للقوانین واللوائح والنظم النافذة   .أ 
.زنة الجامعة بالتعاون مع الجھات ذات العالقة بالجامعةاإلشراف على إعداد مشروع موا  .ب 
اإلشراف على تقییم أداء العاملین في الجامعة من غیر أعضاء ھیئة التدریس أو مساعدیھم ورفع تقریر سنوي بذلك إلى رئیس   .ج 

.الجامعة
واللوائح النافذة ورفع قراراتھا إلى رئیس  رئاسة اللجان الخاصة بالنظر في ترقیة وتدریب وتأھیل الموظفین اإلداریین وفقًا للقوانین  .د 

.الجامعة للمصادقة علیھا
.أي مھام أخرى یكلفھ بھا رئیس الجامعة أو نوابھ وفقًا للقانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھا  .ه 

الجامعة وذلك من بین یكون ألمین عام الجامعة أمین عام مساعد یعینھ رئیس الجامعة لمدة مساویة لمدة تعیین أمین عام . أ)٣٩(مادة
.ثالثة أشخاص یرشحھم األمین العام

یشترط في المرشح للتعیین في وظیفة األمین العام المساعد أن یكون من ذوي الكفاءة اإلداریة والخبرة في مجال األعمال الجامعیة . ب
  :مدة ال تقل عن

.التدریس أو مساعدیھمثمان سنوات بعد حصولھ على المؤھل الجامعي إذا كان من غیر أعضاء ھیئة .١
.أربع سنوات بعد المؤھل الجامعي إذا كان من أعضاء ھیئة التدریس أو مساعدیھم.٢
  .یتولى األمین العام المساعد معاونة األمین العام في أداء مھامھ ویحل محلھ عند غیابھ والقیام باي مھام یفوضھ بھا. ج

  الفصل الثاني
  عمداء الكلیات ونوابھم

د یصدر بتعیینھ قرار من رئیس المجلس األعلى بناًء على عرض الوزیر وترشیح رئیس الجامعة لعدد ثالثة لكل كلیة عمی. أ)٤٠(مادة
.أشخاص

یشترط في المرشح للتعیین في وظیفة عمید الكلیة أن یكون حاصًال على الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات الطبیة التخصصیة . ب
  .تاذ مشارك وخبرة ست سنوات في العمل األكادیمي واإلداريالعلیا المعترف بھا ودرجة أستاذ أو أس

  .تحدید مدة التعیین في وظیفة عمید الكلیة بأربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة. ج
لس عمید الكلیة ھو المسئول عن إدارة شؤون الكلیة العلمیة واإلداریة والمالیة وتنفیذ القوانین واللوائح وقرارات مجلس الكلیة ومج. د

  .الجامعة
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یكون لعمید الكلیة نائبان أحدھما للشؤون الطالب واآلخر للشؤون األكادیمیة والدراسات العلیا والبحث العلمي، ویجوز . أ)٤١(مادة
.االكتفاء بنائب واحد أو زیادة عدد النواب إلى ثالثة بحسب طبیعة وحجم نشاط كل كلیة

  .عة بناًء على ترشیح العمید لضعف العدد في الوظیفة المطلوب التعیین فیھانواب العمید قرار من رئیس الجام/ یصدر بتعیین نائب . ب
یشترط في المرشح للتعیین في وظیفة نائب العمید أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات الطبیة . ج

  .ة عمل في المجال األكادیمي واإلداريالتخصصیة العلیا المعترف بھا ودرجة األستاذیة و أستاذ مشارك وست سنوات خبر
من ھذه ) ٤٠(من المادة ) ج(تكون مدة التعیین في وظیفة نائب العمید مساویة لمدة التعیین في وظیفة العمید المشار إلیھا في الفقرة . د

  .الالئحة
یساعد نائب أو نواب عمید الكلیة العمید في إدارة شؤون الكلیة وعند وجود أكثر من نائب یحل أقدمھم في اللقب العلمي محل العمید . ھـ

  .عند غیابھ
  .تسري أحكام ھذه المادة على تعیین نواب عمداء المعاھد ومدیري المراكز والمستشفیات التي في مستوى الكلیات. و
  

  الفصل الثالث
  اء األقسامرؤس
.یكون لكل قسم رئیس یصدر بتعیینھ قرار من رئیس الجامعة بناًء على ترشیح عمید الكلیة ألقدم ثالثة أساتذة في القسم. أ)٤٢(مادة

یشترط في المرشح للتعیین في وظیفة رئیس القسم أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات الطبیة . ب
عترف بھا ودرجة أستاذ وخبرة في العمل األكادیمي واإلداري مدة ال تقل عن عشر سنوات فإذا خال القسم من التخصصیة العلیا الم

  .األساتذة رأس القسم أحد األساتذة المشاركین فإذا خال القسم منھم رأسھ أقدم األساتذة المساعدین بنفس الشروط السابقة
  .قابلة للتجدید لمرة واحدة فقطتحدد مدة التعیین في وظیفة رئیس القسم بسنتین . ج
رئیس القسم ھو المسئول عن تنفیذ السیاسة العامة للقسم وإدارة شؤونھ العلمیة واإلداریة والمالیة وعن انتظام سیر المحاضرات . د

في الحدود  والتمارین والدروس العلمیة وغیرھا من الواجبات التدریسیة وتنفیذ قرارات مجلس القسم ومجلس الكلیة ومجلس الجامعة
  .التي ینظمھا القانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھا

  الفصل الرابع
  عمداء المعاھد ومدیرو المراكز أو المستشفیات

یكون لكل معھد عمید وكل مركز أو مستشفى مدیر یتم تعیین كل منھم بقرار من رئیس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة  -١)٤٣(مادة
.للتجدید لمرة واحدة

یشترط في المرشح للتعیین في وظیفة عمید معھد أو مدیر مركز أو مستشفى أن یكون قد شغل درجة أستاذ مشارك على األقل وأن  -٢
یكون تخصصھ العلمي مرتبط بمجال عمل المعھد أو المركز أو المستشفى وأن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من 

  .علیا المعترف بھا مع خبرة ست سنوات في العمل األكادیمي واإلداريالشھادات الطبیة التخصصیة ال
عمید المعھد أو مدیر المركز أو المستشفى ھو المسئول عن تنفیذ السیاسة العامة للمعھد أو المركز وعن إدارة شؤونھ العلمیة  -٣

جامعة في الحدود التي ینظمھا القانون وھذه الالئحة واإلداریة والمالیة وتنفیذ قرارات مجلس المعھد أو المركز أو المستشفى ومجلس ال
  .واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاھما

  الباب الرابع 
  أعضاء ھیئة التدریس ومساعدوھم 

  الفصل األول
أعضاء ھیئة التدریس 

  :التعیین: الفرع األول
على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ  یصدر بتعیین وترقیة وتثبیت عضویة ھیئة التدریس قرار من رئیس الجامعة بناًء)٤٤(مادة

رأي المجلس األكادیمي ومجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص ویسري قرار التعیین أو الترقیة من تاریخ موافقة 
.ممجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجة المالیة لمبعوثي الجامعة العائدین اعتبارًا من تاریخ استالمھم العمل بالقس

مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في القانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھما یشترط فیمن یعین عضوًا )٤٥(مادة
:في ھیئة التدریس ما یلي

أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من إحدى الجامعات أو الھیئات العلمیة المعترف بھا أو أن یكون حاصًال على .١
تخصصیة تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة علمیة معترف بھا شریطة أال یكون حصولھ على ھذه الشھادة قد تم من خالل شھادة 

.التعلیم بالمراسلة أو التعلیم عن ُبعد أو ما یعرف باالنتساب الموجھ أو عبر اإلنترنت
.عامًا عند التقدم لشغل الوظیفة ٤٠أن ال یتجاوز عمره .٢

ائف أعضاء ھیئة التدریس الشاغرة مرة واحدة فقط في العام في المواعید التي یحددھا مجلس یجري اإلعالن عن وظ)٤٦(مادة
.الجامعة بناًء على عرض نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة، ویحظر مطلقًا التعیین خارج إطار اإلعالن وخارج نطاق المفاضلة

:مع مراعاة أحكام القانون وھذه الالئحة تشغل دون إعالن)٤٧(مادة
.ظائف األساتذة المساعدین وذلك بالتعیین فیھا من بین المدرسین الحاصلین على درجة الدكتوراهو.١
وظائف األساتذة المشاركین واألساتذة وذلك بالترقیة إلیھا من بین األساتذة المساعدین واألساتذة المشاركین في القسم في ذات الكلیة .٢

.فیھ /المركز الذي سبق لھم التعیین فیھا/ أو المعھد
:یجري مجلس القسم المختص المفاضلة بین المتقدمین لشغل وظیفة أستاذ مساعد المعلن عنھا في ضوء الضوابط التالیة)٤٨(مادة

.التخصص الدقیق للمتقدم وعالقتھ بالتخصص المعلن عنھ  -أ 
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.الرسائل واألبحاث العلمیة التي أنجزھا  - ب 
في الشھادة الجامعیة األولى عن التقدیر المطلوب للتعیین في وظیفة  تقدیرات الشھادات العلمیة التي یحملھا على أن ال یقل تقدیره - ج 

.معید
.الخبرة العلمیة في مجال التدریس والبحث  -د 
.المقابلة الشخصیة التي یجریھا القسم للمتقدمین لكشف جانب المقدرة على األداء  - ه 
.اللغات األجنبیة التي یجیدھا المتقدم  - و 

من ھذه الالئحة یقوم مجلس القسم المختص عند النظر في تعیین المرشح  )٤٧، ٤٥، ٤٤(مع مراعاة أحكام المواد )٤٩(مادة
:لوظیفة عضو ھیئة التدریس بما یلي

.التأكد من معادلة الشھادة التي یحملھا المرشح من غیر الجامعة الیمنیة لدى لجنة المعادالت بالوزارة.١
.ریر مفصل بذلك إلى المجلستشكیل لجنة لفحص الرسالة واألبحاث العلمیة التي أنجزھا وتقدیم تق.٢
.تشكیل لجنة استماع لمعرفة مدى صالحیتھ للتدریس وتقدیم تقریر بذلك إلى المجلس.٣

:توزیع نقاط المفاضلة للتعیین في وظیفة األستاذ المساعد على النحو التالي -١)٥٠(مادة
نقطة) ٥٠(            تقدیر لجنة فحص رسالة الدكتوراه   -أ 
نقاط) ١٠(            تقدیر لجنة فحص رسالة الماجستیر  - ب 
نقطة) ٢٠(      التقدیر التراكمي لمواد التخصص في البكالوریوس أو اللیسانس - ج 
نقطة) ٢٠(          األداء في محاضره وتقدیر لجنة االستماع  -د 

نقطة كحد أدنى وإال أعید عن الوظیفة، وللمتقدم ) ٧٥(یفوز بالوظیفة المعلن عنھا من یجمع أكبر عدد من النقاط ال یقل عددھا عن  -٢
ق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالمفاضلة والتقییم على أن یشمل محضر القسم كافة البیانات التي أستند إلیھا في إجراء ح

  .المركز/ المعھد / المفاضلة وتعلق ھذه المحاضر في لوحة اإلعالنات في الكلیة
:التقویم وإجراءات التثبیت: الفرع الثاني

تقییمًا سنویًا ولمدة ثالث سنوات لعضو ھیئة التدریس المعین ألول مرة یتناول أدائھ  یجري مجلس القسم المختص. أ )٥١(مادة
التدریسي والبحثي، ویرفع رئیس القسم في نھایة كل سنة جامعیة تقریرًا بذلك إلى مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز للتوصیة بما یراه، 

الجامعة بتوصیة المجلس بشأن تقییم عضو ھیئة التدریس سنویًا على أن یتم  ویرفع عمید الكلیة أو المعھد أو مدیر المركز إلى رئیس
ذلك عبر النائب للشؤون األكادیمیة

تحفظ نسخ من تقاریر التقییم السنویة وتوصیات مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز في ملف عضو ھیئة التدریس بالكلیة أو المعھد أو .ب
لتدریس بالجامعة، ویبلغ عضو ھیئة التدریس المعني بنسخة منھا خالل أسبوع من عرض التقریر المركز، وإدارة شؤون أعضاء ھیئة ا

  .على مجلس الكلیة، ویكون لھ الحق في التظلم من التقریر إلى رئیس الجامعة، وحضور اجتماع مجلس القسم عند البحث في تظلمھ
ثالثة لتعیین عضو ھیئة التدریس على ضوء التقاریر التقویمیة السنویة یجري المجلس األكادیمي تقییمًا ختامیًا في نھایة السنة ال. ج

السابقة والمرفوعة إلیھ من مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز بناًء على تقاریر مجلس القسم المختص ویصدر توصیتھ في ھذا الشأن 
  .إلى رئیس الجامعة تمھیدًا للعرض على مجلس الجامعة

نھایة السنة الثالثة لتعیین عضو ھیئة التدریس قرارًا بتثبیتھ في وظیفتھ أو إنھاء خدمتھ بناًء على توصیة  یتخذ مجلس الجامعة في. د
  .المجلس األكادیمي وبحسب التقاریر المرفوعة إلیھ من مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص

یس جزءًا من خدمتھ الفعلیة في الوظیفة المثبت فیھا ألغراض الترقیة تحسب مدة التقییم لمن تم تثبیتھ من أعضاء ھیئة التدر. ھـ
  .والتقاعد

  :الترقیة: الفرع الثالث
یحق لألساتذة المساعدین واألساتذة المشاركین من أعضاء ھیئة التدریس المعینین التقدم بطلب الترقیة إلى الدرجة )٥٢(مادة

.نظمة الصادرة بمقتضاھمااألعلى وفق القواعد المحددة في القانون وھذه الالئحة واأل
:من ھذه الالئحة یشترط فیمن یرقى إلى درجة أستاذ مشارك أو أستاذ ما یلي) ٥٠(مع مراعاة أحكام المادة . ١)٥٣(مادة

أن یكون قد توافرت لدیھ في الدرجة التي سیتم ترقیتھ منھا أقدمیة في أي جامعة خاضعة للقانون ال تقل عن خمس سنوات منذ   -أ 
ذا احتسبت لھ خدمة أكادیمیة سابقة في جامعة أخرى معتمدة ال تقل عن خمس سنوات فیشترط لترقیتھ في ھذه حصولھ على الدرجة وإ

.الحالة أن یكون قد قضى سنة على األقل في الرتبة التي عین بھا في الجامعة
.ھذا المجالأن یكون ناجحًا في تدریسھ من خالل تقاریر تقییم األداء التي تحددھا نظم الجامعة المعتمدة في   - ب 
:أن یكون قد نشر وھو یشغل الدرجة التي سیتم ترقیتھ منھا إنتاجًا علمیًا قیمًا أسھم في تقدیم المعرفة بحیث ال تقل عن - ج 

ثالثة بحوث منھا بحثان منشوران فعًال وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواًء تم نشر األبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان 
  .لى درجة أستاذ مشاركمتقدمًا للترقیة إ

خمسة بحوث منھا ثالثة منشورة فعًال وبحثان قابالن للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدمًا للترقیة إلى درجة أستاذ، على أن یتم 
.نشر بحث واحد على األقل في الخارج

ستاذ مشارك، وفي ثالثة بحوث على األقل إذا في بحثین على األقل إذا كان متقدمًا للترقیة إلى درجة أ) أول(أن یكون باحثًا رئیسیًا   -د 
.كان متقدمًا للترقیة إلى درجة أستاذ

.أن یكون اإلنتاج العلمي المقدم ألغراض الترقیة أصیًال فیھ إضافة للعلم والمعرفة  - ه 
.أن یجتاز بنجاح برامج التطویر المھني والعلمي التي تقدمھا الجامعة  - و 

.تلة من رسالتي الماجستیر أو الدكتوراه، أو من أبحاث الترقیة على درجة سابقةال یجوز أن تكون موضوعات البحوث مس. ٢
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یجوز أن یحتسب ضمن اإلنتاج العلمي المعتمد للترقیة ما یكون قد قام بھ المتقدم للترقیة على نحو متمیز من أعمال فنیة )٥٤(مادة
:أو مھنیة ویعتبر من اإلنتاج العلمي ما یلي

.لنشر في مجلة محكمةالبحوث المنشورة أو المقبولة ل.١
الكتب المطبوعة والمنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقیة وتعامل معاملة البحوث، وال یجوز بأن یحسب لھ أكثر من كتاب واحد .٢

.من مجموعة الكتب لغرض الترقیة
:یتولى تقییم اإلنتاج للمتقدم للترقیة ثالثة محكمین ال تقل درجة كل منھم عن. أ)٥٥(مادة

  .نتاج العلمي المقدم لغرض الترقیة إلى درجة أستاذأستاذ إذا كان اإل.١
.أستاذ مشارك إذا كان اإلنتاج العلمي المقدم لغرض الترقیة إلى درجة أستاذ مشارك.٢
یختار رئیس الجامعة المحكمین الثالثة من بین خمسة محكمین یرشحھم مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز بناًء على توصیة مجلس . ب

وعرض نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة على أن یكون من بین المحكمین المختارین اثنان فقط من الجامعات  القسم المختص
  .الیمنیة

یحق لعضو ھیئة التدریس غیر الیمني المتعاقد مع الجامعة بطلب ترقیتھ إلى الدرجة األعلى ـ طبقًا لقواعد الترقیة )٥٦(مادة
بع سنوات متواصلة على عملھ في الجامعة إذا احتسبت لھ خدمة أكادیمیة سابقة في المنصوص علیھا في ھذا الفرع ـ بعد مضي أر

جامعة أخرى تعترف بھا الجامعة ال تقل عن خمس سنوات شریطة أن یكون قد نشر أو قبل لھ للنشر أثناء تعاقده مع الجامعة بحثان 
.أصیالن

:یتبع في ترقیة عضو ھیئة التدریس اإلجراءات التالیة)٥٧(مادة
الترقیة إلى رئیس القسم المختص مرفقًا بالسیرة الذاتیة لطالب الترقیة وأربع نسخ من اإلنتاج العلمي بغرض عرضھ على  یقدم طلب-١

مجلس القسم إلبداء الرأي فیھ واقتراح خمسة محكمین على األقل من األساتذة المختصین لتقییم اإلنتاج العلمي، ویرفع رئیس القسم رأي 
لى عمید الكلیة الذي یتولى عرض الموضوع على اللجنة األكادیمیة ثم مجلس الكلیة إلبداء الرأي ورفعھ مجلس القسم بمحضر معمد إ

.إلى رئاسة الجامعة الستكمال الترقیة
إذا قل عدد أعضاء ھیئة التدریس بالقسم من الحائزین لرتبة تعادل أو تعلو الرتبة المطلوب الترقیة إلیھا عن ثالثة أعضاء فعلى -٢

ن یعرض الطلب بعد إطالع مجلس القسم على اللجنة األكادیمیة بالكلیة بحضور أعضاء ھیئة التدریس الموجودین في القسم العمید أ
الحائزین لرتبة تعادل أو تعلو الرتبة المطلوب الترقیة إلیھا، ولھؤالء حق االشتراك في مناقشة الموضوع دون التصویت علیھ، ثم یتولى 

.على مجلس الكلیة إلبداء الرأي ورفعھ إلى رئاسة الجامعة الستكمال إجراءات الترقیةعمید الكلیة عرض الموضوع 
بغرض تقویم البحوث المقدمة للترقیة یقوم مجلس القسم بترشیح ما ال یقل عن خمسة أساتذة في نفس مجال التخصص للمتقدم -٣

ثر ینتمون إلى جامعتین یمنیتین وتتولى رئاسة الجامعة اختیار للترقیة ینتمون إلى جامعات معتمدة من بلدان مختلفة منھم أثنین على األك
.المحكمین الثالثة من بین ھؤالء المرشحین

تتولى إدارة الجامعة التواصل مع المحكمین بطریقة سریة لمعرفة موافقتھم على التحكیم قبل إرسال اإلنتاج العلمي إلیھم، وعند -٤
.مي المطلوب تحكیمھ باإلضافة إلى ملخصین لرسالتي الماجستیر والدكتوراه للمتقدم للترقیةقبولھم التحكیم ترسل لكل منھم اإلنتاج العل

.یبلغ المحكم بإرسال التقاریر خالل ثالثة أشھر وإذا تأخر الرد أو تعذر التواصل مع األستاذ المحكم یتم استبدالھ بمحكم آخر-٥
.ثالثة أشھریحق للمرشح للترقیة أن یقدم بأبحاثھ قبل موعد االستحقاق ب-٦
:ترفق مع البحوث المرسلة إلى المحكمین استمارة تتضمن العناصر اآلتیة التي یجري تقویم كل بحث بموجبھا وھي-٧
  .األصالة واإلضافة إلى المعرفة  .أ 
.حداثة وأھمیة الموضوع محل البحث  .ب 
.الداللة النظریة والتطبیقیة للبحث  .ج 
.منھجیة البحث  .د 
.التغطیة ألدبیات البحث والمراجع  .ه 
.سلوب العرض واللغةأ  .و 

یقوم المجلس األكادیمي بالبت في الترقیة بعد اإلطالع على تقاریر المحكمین واستكمال إجراءات عرضھا على مجلس القسم والكلیة -٨
.مع وجوب أن یحصل المرشح للترقیة على تزكیة ما ال یقل عن أثنین من المحكمین كحد أدنى

ن لم تتم الموافقة على ترقیتھ إال بعد مرور سنة على األقل، ویشترط أن یكون ال یجوز إعادة اتخاذ إجراءات الترقیة لم)٥٨(مادة
.المتقدم قد أدخل جدیدًا على إنتاجھ العلمي وتحسینًا على أدائھ العملي

  :االنتداب واإلعارة والنقل: الفرع الرابع
ھد أو مركز مماثل داخل الجامعة یجوز لعضو ھیئة التدریس بموافقة رئیس الجامعة تدریس مادة أو أكثر في كلیة أو مع)٥٩(مادة

أو خارجھا بناًء على عرض عمید الكلیة وتوصیة مجلس القسم المختص شریطة أال یخل ذلك بأداء مھامھ وواجباتھ األساسیة في 
.الجامعة المعین فیھا

ة أو خارجھا یجوز بقرار من رئیس الجامعة انتداب عضو ھیئة التدریس إلى كلیة أو معھد أو مركز مماثل داخل الجامع)٦٠(مادة
.بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصیة المجلس األكادیمي ومجلس الكلیة ومجلس القسم المختص

من ھذه الالئحة یجوز إعارة عضو ھیئة التدریس لمدة محددة للعمل في جامعة ) ١٠٢(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )٦١(مادة
عارة أو النقل قرار من رئیس الجامعة بناًء على موافقة مجلس الجامعة ویصدر باإل. أخرى داخل أو خارج الجمھوریة أو نقلھ إلیھا

.وتوصیة المجلس األكادیمي ومجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص
عضو في الحكومة أو في أي وحدة إداریة في (یعتبر عضو ھیئة التدریس المعین بقرار جمھوري في جھة حكومیة . أ)٦٢(مادة

وكذا العضو في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في حكم المعار ویتقاضى ) للدولة والقطاعین العام والمختلط الجھاز اإلداري
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عى جمیع مستحقاتھ المالیة من الجھة المعار للعمل لدیھا وفي حالة انتقال مرتبھ إلى الجھة المعین بھا وكلفھ القسم بالقیام بالتدریس یرا
.ساعات في األسبوع یتقاضى أجور ھذه الساعات من الجامعة حسب درجتھ أال تزید مدة التدریس عن ثالث

ولھ بناًء على ذلك ) كعضو ھیئة تدریس(من ھذه المادة بوظیفتھ األكادیمیة ) أ(یحتفظ عضو ھیئة التدریس المشار إلیھ في الفقرة . ب
في مختلف االنتخابات الداخلیة في الجامعة من نقابة حق حضور جلسات األقسام والمشاركة في االجتماعات العامة المختلفة والتصویت 

  .وغیرھا
یلزم عضو ھیئة التدریس في حال استالم مستحقاتھ المالیة من الجامعة المعین فیھا أداء التدریس واإلشراف على الرسائل العلمیة . ج

یقل عن ثالث ساعات معتمدة في األسبوع كحد ومناقشتھا في جامعتھ أو في الجامعة الكائنة في محل عملھ وفق نصاب یحدده القسم ال 
  .أدنى

  - :من ھذه المادة على عضو ھیئة التدریس المعین) أ(ال تسري أحكام الفقرة . د
  .بقرار جمھوري رئیسًا لجامعة أو نائب رئیس الجامعة. ١
.تھ المالیة في الجامعة المعین فیھابقرار رئیس الوزراء عمیدًا لكلیة أو مدیرًا لمستشفى جامعي تعلیمي، حیث تظل جمیع مستحقا. ٢

یتم إیفاد عضو ھیئة التدریس في مھمات علمیة والسماح لھ بالمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة الخارجیة وذلك )٦٣(مادة
بموافقة من رئیس الجامعة بناًء على عرض النائب للشؤون األكادیمیة وتوصیة مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم 

وعلى عضو ھیئة التدریس أن یقدم بعد انتھاء المھمة العلمیة تقریرًا عن األعمال التي قام بھا والبحوث التي یكون قد أجراھا، . المختص
.إلى رئیس الجامعة بعد عرضھ على مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص

و المعھد أو مدیر المركز وتوصیة مجلس القسم المختص الموافقة یجوز لرئیس الجامعة بناًء على اقتراح عمید الكلیة أ)٦٤(مادة
لعضو ھیئة التدریس بمزاولة مھنتھ خارج الجامعة بشرط أن یكتسب من ذلك خبرة في مجال تخصصھ وأال یتعارض مع واجباتھ 

.الجامعیة
یرھم بناًء على عرض النائب التعاقد مع أعضاء ھیئة التدریس من الیمنیین أو من غ –عند االقتضاء  –لمجلس الجامعة )٦٥(مادة

.للشؤون األكادیمیة وطلب مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص
االستعانة بأساتذة أو أساتذة مشاركین غیر یمنیین من ذوي الكفاءة بصفة زائرین لمدة مؤقتة، ال  –عند الحاجة  –یجوز )٦٦(مادة

عة بناًء على طلب مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز بعد موافقة مجلس القسم تتجاوز فصًال دراسیًا، وذلك بقرار من مجلس الجام
.المختص

تحدد سائر الحقوق المالیة ألعضاء ھیئة التدریس المتعاقدین مع الجامعة واألساتذة الزائرین بقرار من مجلس الوزراء )٦٧(مادة
.بناًء على عرض الوزیر وموافقة المجلس األعلى

  الفصل الثاني
  لتدریس المساعدونأعضاء ھیئة ا

یصدر بتعیین وترقیة عضو ھیئة التدریس المساعد قرار من رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناًء على توصیة )٦٨(مادة
.المجلس األكادیمي ومجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص

واحدة في العام في المواعید التي یحددھا یجري اإلعالن عن وظائف أعضاء ھیئة التدریس المساعدون الشاغرة لمرة )٦٩(مادة
.مجلس الجامعة، ویحظر مطلقًا التعیین خارج إطار اإلعالن وخارج نطاق المفاضلة

.تشغل دون إعالن وظائف المدرسین بالترقیة من بین المعیدین في ذات الكلیة أو المعھد أو المركز والقسم المختص)٧٠(مادة
نون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة بمقتضاھما یشترط في المرشح للتعین مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في القا)٧١(مادة
:في 

:وظیفة المعید-١
أن یكون حاصًال على تقدیر جید جدًا على األقل في التقدیر العام وأن ال یكون قد رسب في أي مادة من مواد الشھادة الجامعیة   . أ

بالمراسلة أو التعلیم عن ُبعد أو ما یعرف باالنتساب الموجھ أو عبر األولى، شریطة أن ال یكون قد حصل علیھا من خالل التعلیم 
.اإلنترنت

.أن ال یتجاوز عمره ثالثون عامًا عند التقدم لشغل الوظیفة وفقًا لإلعالن  . ب
  :وظیفة المدرس-٢
ال یكون قد حصل  أن یكون حاصًال على درجة الماجستیر أو ما یعادلھا بما یؤھلھ للقید للحصول على درجة الدكتوراه شریطة أن  . أ

.علیھا من خالل التعلیم بالمراسلة أو التعلیم عن ُبعد أو ما یعرف باالنتساب الموجھ أو عبر اإلنترنت
.أن ال یكون قد تجاوز عمره أربعة وثالثون عامًا عند التقدیم لشغل الوظیفة وفقًا لإلعالن  . ب

ریس المساعدون الشاغرة المفاضلة بین یجري مجلس القسم المختص بعد اإلعالن عن وظائف أعضاء ھیئة التد)٧٢(مادة
:المتقدمین لشغلھا في ضوء المعاییر التالیة

وعند التساوي ُیفّضل األصغر سنًا ثم من یتقن لغة . تفضیل األعلى في التقدیر العام للشھادة الجامعیة األولى وشھادة الماجستیر.١
.أجنبیة

.داء أمام لجنة یشكلھا مجلس القسم المختصالمقابلة الشخصیة للمتقدمین لكشف جانب المقدرة على األ.٢
توزیع نقاط المفاضلة لتعیین المعید على النحو التالي -١)٧٣(مادة

  نقطة) ٤٠(          التقدیر التراكمي لسنوات الدراسة  -أ
  نقطة) ٢٠(  التقدیر التراكمي لمواد التخصص في البكالوریوس أو اللیسانس  - ب
  نقاط) ٨(              المقابلة الشخصیة  - ج
  نقاط) ٨(        تحان اللغة اإلنجلیزیة أو لغة التخصصام -د
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  نقاط) ٨(        ھـ امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسوب
  نقاط) ٨(              امتحان اللغة العربیة  - و
  نقاط) ٨(            امتحان تحریري في التخصص  -ز
نقطة كحد أدنى وإال أعید اإلعالن عن الوظیفة، ) ٧٠(ن یفوز بالوظیفة المعلن عنھا من یجمع أكبر عدد من النقاط ال یقل عددھا ع -٢

وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعیین على أن یشمل محضر القسم كافة البیانات التي استند إلیھا في إجراء 
  .المركز/المعھد/المفاضلة وتعلق ھذه المحاضر في لوحة اإلعالنات في الكلیة

:ضلة لتعیین المدرس على النحو التاليتوزع نقاط المفا -١)٧٤(مادة
  نقطة) ٢٥(    تقدیر لجنة فحص رسالة الماجستیر أو معدل النجاح أو ھما معًا -أ

  نقطة) ١٥(  التقدیر التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوریوس أو اللیسانس  - ب
  نقاط) ٢٠(    التقدیر التراكمي لمواد التخصص في البكالوریوس أو اللیسانس - ج
  نقاط) ٨(              لمقابلة الشخصیة ا -د

  نقاط) ٨(        ھـ األداء في محاضرة أمام لجنة القسم المختص
  نقاط) ٨(            المستوى في اللغة اإلنجلیزیة - و
  نقاط) ٨(        قدرات المتقدم على استخدام الحاسب اآللي -ز
  نقاط) ٨(              امتحان اللغة العربیة  - ح
نقطة كحد أدنى وإال أعید اإلعالن عن الوظیفة، ) ٧٥(ن یجمع أكبر عدد من النقاط ال یقل عددھا عن یفوز بالوظیفة المعلن عنھا م -٢

وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر المتعلقة بالتعیین على أن یشمل محضر القسم كافة البیانات التي أستند إلیھا في إجراء 
  .الكلیة أو المعھد أو المركزالمفاضلة وتعلق ھذه المحاضر في لوحة اإلعالنات في 

یتلقى المعیدون والمدرسون المعینون ألول مرة تدریبًا على أصول التدریس العامة والخاصة في شكل مقررات أو )٧٥(مادة
.ندوات أو دروس عملیة، وفقًا لظروف كل كلیة أو معھد أو مركز، وطبقًا للقواعد التي یضعھا مجلس الجامعة

مًا سنویًا ولمدة سنتین لعضو ھیئة التدریس المساعد المعین ألول مرة یتناول أداءه یجري مجلس القسم المختص تقیی. أ)٧٦(مادة
التدریسي والبحث، ویرفع رئیس القسم في نھایة كل سنة جامعیة تقریرًا بذلك إلى مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز للتوصیة بما یراه، 

المجلس بشأن تقییم عضو ھیئة التدریس المساعد سنویًا إلى رئیس الجامعة ویقوم عمید الكلیة أو المعھد أو مدیر المركز برفع توصیة 
.عبر النائب للشؤون األكادیمیة

تحفظ نسخ من تقاریر التقییم السنویة وتوصیات مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز في ملف عضو ھیئة التدریس المساعد بالكلیة أو . ب
ئة التدریس بالجامعة، ویبلغ عضو ھیئة التدریس المساعد المعني بنسخة منھا خالل أسبوع المعھد أو المركز، وإدارة شؤون أعضاء ھی

  .من عرض التقریر على مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز، ویكون لھ الحق في التظلم من التقریر إلى رئیس الجامعة
عضو ھیئة التدریس المساعد على ضوء التقاریر السنویة  یجري المجلس األكادیمي تقییمًا ختامیًا في نھایة السنة الثانیة لتعیین. ج

السابقة والمرفوعة إلیھ من مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز بناًء على تقاریر مجلس القسم المختص ویصدر رئیس الجامعة قرارًا 
  .ین واللوائح النافذةبتثبیت عضو ھیئة التدریس المساعد الذي أثبت جدارتھ في وظیفتھ أو تنھى خدماتھ وفقًا للقوان

تحسب مدة التقییم لمن تم تثبیتھ من أعضاء ھیئة التدریس المساعدون جزءًا من خدمتھ الفعلیة في الوظیفة المثبت فیھا ألغراض . د
  .التقاعد والترقیة

جستیر أو مع مراعاة القوانین النافذة یتم إیفاد أعضاء ھیئة التدریس المساعدون في بعثات أو منح لتحضیر درجة الما)٧٧(مادة
الدكتوراه أو الدرجتین معًا، ویكون ذلك بقرار من رئیس الجامعة بناًء على موافقة مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي وتوصیة 

.مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص
ء فیھا إذا لم یقدم لدرجة الماجستیر أو یعتبر الحد األعلى لبقاء المعید في وظیفتھ ثالثة أعوام یسقط بعدھا حقھ في البقا)٧٨(مادة

إذا لم یحصل على درجة الماجستیر خالل أربع  - أیضًا –، ویسقط حقھ في البقاء فیھا )مع توفر ذلك(یسافر في منحة إلى الخارج 
لكلیة والمجلس من تاریخ قیده في الجامعة المبتعث إلیھا، وتنھى خدماتھ بناًء على توصیة مجلس القسم وا –على األكثر  –سنوات 

.األكادیمي
من تاریخ قیده لدرجة  –على األكثر  –تنھى خدمات المدرس الذي ال یحصل على الدكتوراه خالل خمس سنوات )٧٩(مادة

.الدكتوراه، على أن ال تزید مدة البقاء في درجتھ عن ثمان سنوات كحد أقصى من تاریخ ترقیتھ أو تعیینھ
تسجیل للحصول على درجة الماجستیر أو الدكتوراه في غیر التخصصات ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس المساعدون ال)٨٠(مادة

التي عینوا فیھا إال بقرار من رئیس الجامعة بناًء على موافقة المجلس األكادیمي وتوصیة مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز ومجلس 
.اتھ وفقًا للتشریعات المنظمة لذلكالقسم المختص، ویسقط حق من یخالف ھذه المادة في التعیین أو الترقیة وتنھى خدم

ال یجوز انتداب أو إعارة عضو ھیئة التدریس المساعد، وتطبق علیھ أحكام اإلجازات بدون راتب المنصوص علیھا في )٨١(مادة
.قانون الخدمة المدنیة

  الفصل الثالث
تأدیب أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم

:مساءلة أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم على النحو التاليیشكل بقرار من رئیس الجامعة كل سنة مجلس تأدیب ل. أ)٨٢(مادة
  رئیسًا            نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة  -١
  ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس متخصصون في الشریعة والقانون  -٢

  أو الحقوق یختارھم عمید كلیة الشریعة والقانون أو الحقوق أو عمید 
  أعضاء      األساتذة واألساتذة المشاركین أي كلیة مماثلة وذلك من بین
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  عضوًا                أستاذ یختاره المساءل -٣
  عضوًا      ممثًال عن نقابة أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة تختاره النقابة -٤
  .یبقى مجلس التأدیب الذي انتھت مدتھ قائمًا حتى یفرغ ممن شرع في مساءلتھم قبل ذلك. ب
  .لمساءل أحد أعضاء مجلس التأدیب یتم استبدالھ بعضو آخرإذا كان عضو ھیئة التدریس ا. ج
.ال یجوز الجمع بین عضویة لجنة التحقیق ومجلس التأدیب. د

.یكون اجتماع مجلس التأدیب صحیحًا بحضور جمیع أعضائھ وتصدر قراراتھ بأغلبیة عدد أصوات أعضاءه الحاضرین)٨٣(مادة
ده في حالة مخالفتھ لواجباتھ الوظیفیة أي من العقوبات التأدیبیة یوقع مجلس التأدیب على عضو ھیئة التدریس أو مساع -١)٨٤(مادة

:التالیة
  .اللوم. أ

  .التنبیھ كتابیًا. ب
  .اإلنذار كتابیًا. ج
  .الحرمان من العالوة السنویة لسنة واحدة. د

  .تأجیل الترقیة عند استحقاقھا لمدة سنتین كحد أقصى. ھـ
  .رة الواحدةللم% ٢٠الخصم من الراتب بما ال یتجاوز . و
  . الفصل من الخدمة مع االحتفاظ بحقوقھ التأمینیة أو الحرمان منھا وفقًا للتشریعات المنظمة لذلك. ز
تبین الئحة الجزاءات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم حاالت وشروط توقیع كل عقوبة من العقوبات التأدیبیة المنصوص  -٢

  .ةمن ھذه الماد) ١(علیھا في الفقرة 
یكلف رئیس الجامعة لجنة من أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین في القانون بمباشرة التحقیق فیما ینسب إلى عضو . أ  )٨٥(مادة

.ھیئة التدریس أو مساعده من مخالفات، على أن ال یقل درجة المحقَّق عن درجة المحقَّق معھ
فر لھ كافة الضمانات التي تكلفھا القوانین النافذة خالل فترة تتولى اللجنة التحقیق مع العضو المحال إلى التحقیق على أن تتو.  ب

  .التحقیق
تقدم اللجنة تقریرًا بنتائج التحقیق إلى رئیس الجامعة، ولھ بعد اإلطالع على التقریر أن یأمر بحفظ التحقیق أو إحالة المحقَّق معھ . ج

  .على مجلس التأدیب
ساعده المحال إلى التحقیق عن عملھ إذا اقتضت مصلحة التحقیق لرئیس الجامعة أن یوقف عضو ھیئة التدریس أو م)٨٦(مادة

ذلك، على أال تزید مدة اإلیقاف عن ثالثة أشھر، وال یجوز تمدیدھا إال بقرا رمن مجلس التأدیب لمدة ال تزید عن ثالثة أشھر أخرى، 
اءات الحاالت والشروط التي یجوز فیھا وال یترتب على إیقاف العضو عن عملھ حرمانھ من مرتبھ مدة اإلیقاف وتحدد الئحة الجز

.إیقاف عضو ھیئة التدریس أو مساعده
یبلغ رئیس مجلس التأدیب عضو ھیئة التدریس أو مساعده المحال إلى المجلس ببیان المخالفات التي استخلصتھا لجنة  -١)٨٧(مادة

ة األولى لمساءلتھ بعشرین یومًا على األقل التحقیق وبصورة من تقریر التحقیق، وذلك بخطاب رسمي قبل أن یعقد مجلس التأدیب الجلس
.ویجوز عند االقتضاء إنقاص ھذا المیعاد إلى سبعة أیام

إذا لم یحضر العضو المحال للمجلس أو وكیلھ رغم إخطارھما كتابة بموعد الجلسة نظر المجلس الدعوى التأدیبیة في غیابھ بعد  -٢
  .التأكد من صحة إبالغھ

ھیئة التدریس المساعد المحال إلى مجلس التأدیب أن یستعین بمحاٍم ولھ أن یّطلع على  لعضو ھیئة التدریس أو عضو)٨٨(مادة
.المحاضر واألوراق األخرى ذات الصلة بالتأدیب

.یصدر مجلس التأدیب في نھایة المساءلة قرارًا مسببًا بما انتھى إلیھ ویرفعھ إلى رئیس الجامعة)٨٩(مادة
ب بتوقیع عقوبة التنبیھ أو اإلنذار ویصادق مجلس الجامعة على القرار یصادق رئیس الجامعة على قرار مجلس التأدی. أ)٩٠(مادة

وفي جمیع األحوال ال یجوز توقیع أكثر من عقوبة . بتوقیع عقوبة الحرمان من العالوة السنویة أو تأجیل الترقیة أو الفصل من الخدمة
.تأدیبیة عن المخالفة الواحدة

التدریس أو مساعده المعنى بقرار مجلس التأدیب خالل أسبوع من تاریخ  یخطر رئیس الجامعة بخطاب رسمي عضو ھیئة. ب
  .المصادقة علیھ

تسقط المساءلة التأدیبیة باستقالة عضو ھیئة التدریس أو مساعده وقبولھا من مجلس الجامعة كما یسقط الحق في إقامة )٩١(مادة
.ع المخالفةالدعوى التأدیبیة على عضو ھیئة التدریس أو مساعده بمضي سنة من تاریخ وقو

تخضع قرارات مجلس التأدیب بالفصل من الخدمة للطعن فیھا باإللغاء أمام الشعبة اإلداریة بالمحكمة العلیا خالل ستین )٩٢(مادة
.یومًا من تاریخ صدور القرار

وتخضع بقیة قرارات المجلس الصادرة بتوقیع أي من العقوبات األخرى المصادق علیھا للطعن فیھا باإللغاء والتعویض )٩٣(مادة
.ام المحكمة االبتدائیة المختصة خالل ستین یومًا من تاریخ إخطار المساءل بالقرارأم

من ) ٨٤(من المادة ) ١(من الفقرة ) أ، ب، ج، د(یُوَدع قرار مجلس التأدیب بتوقیع أي من العقوبات الواردة في البنود )٩٤(مادة
عد مضي سنتین من تاریخ العقوبة إذا كانت العقوبة الموقعة ھذه الالئحة المصادق علیھا في ملف العضو المعاقب ویتم نزع القرار منھ ب

الحرمان من العالوة السنویة أو تأجیل الترقیة عن استحقاقھا فال ینزع (ھي اللوم أو التنبیھ أو اإلنذار أما إذا كانت العقوبة الموقعة ھي 
حوال إذا ألغي القرار التأدیبي بحكم قضائي فینزع من وفي جمیع األ. القرار التأدیبي من ملف العضو إال بعد تنفیذھا وانقضاء مدتھا

.الملف إذا صار الحكم نھائیًا
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إذا تبین لمجلس التأدیب شبھة ارتكاب جریمة من الجرائم التي تختص النیابة العامة برفع الدعوى العمومیة عنھا بغیر )٩٥(مادة
األمر باإلحالة إلى القضاء وال یترتب على ذلك  شكوى أو طلب وجب علیھ عرض الموضوع فورًا على رئیس الجامعة لیقوم بإصدار

.اإلخالل بحق الجامعة في توقیع العقوبة التأدیبیة عما یثبت في حق المخالف
:یشترط في إقامة الدعوى التأدیبیة وإحالتھا إلى مجلس التأدیب ما یلي)٩٦(مادة

  .سبق التحقیق والتوصیة باإلحالة على مجلس التأدیب -١
  .دل منھا على ثبوت وقوع المخالفة من عضو ھیئة التدریس أو مساعدهتوافر أدلة كافیة یست -٢
  .أن ال یكون قد سقط حق المساءلة التأدیبیة بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فیھا وفقًا للقانون -٣

  الباب الخامس
  أحكام ختامیة

تماعًا استثنائیًا وجوبیًا بدعوة من رئیسھ إذا أوقف رئیس الجامعة الدراسة جزئیًا أو كلیًا فعلى مجلس الجامعة أن یعقد اج. أ)٩٧(مادة
من تاریخ قرار الوقف ویناقش مجلس الجامعة في ھذا االجتماع االستثنائي قرار وقف الدراسة، فإذا  –على األكثر  –خالل ثالثة أیام 

.ة یجب استئناف الدراسة فورًاوفي ھذه الحال. قّدر مجلس الجامعة عدم جدیة أسبابھ ودواعیھ أو قّدر زوالھا اتخذ قرارًا برفع الوقف
إذا قّدر المجلس في ھذا االجتماع صحة قرار وقف الدراسة واستمرار أسبابھ ودواعیھ اتخذ قرارًا باستمرار الوقف وفي ھذه الحالة . ب

  .یجب على رئیس المجلس رفع األمر إلى الوزیر لیرفعھ بدوره إلى رئیس المجلس األعلى للجامعات فورًا
جلس الجامعة استمرار وقف الدراسة في الجامعة جزئیًا أو كلیًا وفقًا ألحكام المادة السابقة توّجب على المجلس إذا اقر م. أ)٩٨(مادة

األعلى أن یعقد اجتماعًا استثنائیًا یدعو إلیھ رئیس المجلس فور إبالغھ بقرار مجلس الجامعة التخاذ قرار برفع وقف الدراسة أو 
.استمرارھا

لى في ھذا االجتماع االستثنائي استمرار وقف الدراسة وجب علیھ أن یحدد موعدًا الجتماع استثنائي آخر إذا أقر المجلس األع. ب
  .یستأنف فیھ دراسة الموضوع واتخاذ قرار بشأنھ

إذا لم یوقف رئیس الجامعة الدراسة بالجامعة جزئیًا أو كلیًا، أو إذا لم یوافق مجلس الجامعة على استمرار الوقف بالرغم )٩٩(مادة
 وفر أسبابھ ودواعیھ وفقًا ألحكام المادة التالیة، جاز للمجلس األعلى أن یتخذ قرارًا بھذا الشأن بناًء على تقریر مقدم من الوزیر فيمن ت

.وفي ھذه الحالة یكون قرار المجلس ملزمًا للجامعة أو الجامعات المعنیة بھ. اجتماع استثنائي یدعو إلیھ رئیس المجلس
وقف الدراسة في الجامعة جزئیًا أو كلیًا إال إذا صاحب استمرارھا إخالل باألمن العام أو  -الفي كل األحو -ال یجوز)١٠٠(مادة

.تھدید لمنشآت ومرافق الجامعة
یصدر بنظام الدراسة العلیا والبحث العلمي في الجامعة الیمنیة قرار من رئیس المجلس األعلى بعد موافقة المجلس بناًء )١٠١(مادة

.  على عرض الوزیر
من القانون یصدر رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس ) ٦٣(و ) مكرر ٧(حكام المادتین مع مراعاة أ)١٠٢(مادة

األعلى القرارات الخاصة بإنشاء أو دمج أو نقل الكلیات واألقسام والمعاھد ومراكز البحوث والتعلیم والتدریب واالستشارات 
.رم الجامعةوالمستشفیات والبرامج الخاصة والمدارس التطبیقیة في ح

ال یجوز لعضو ھیئة التدریس المعین في جامعة تخضع ألحكام القانون أن یقدم طلب نقل إلى جامعة أخرى إال بعد )١٠٣(مادة
.مرور خمس سنوات من تاریخ تعیینھ وبمبررات تقتنع بھا الجامعة

شغل نفس الوظائف في من ھذه الالئحة المتقدمون ل) ٧١(یستثنى من شرط السن والتقدیر المنصوص علیھما في المادة )١٠٤(مادة
.الكلیات الفرعیة على أن یكونوا من أبناء المنطقة ویتولى مجلس الجامعة تحدید معاییر القبول

مع مراعاة اختصاصات مجلس الكلیة المنصوص علیھا في القانون یشكل مجلس الكلیة أو المعھد أو المركز التابع )١٠٥(مادة
ءه في بدایة كل عام جامعي، إحداھما لشؤون الطالب والثاني لشؤون الدراسات للجامعة لمعاونتھ في أداءه مھام لجنتین من بین أعضا

.العلیا والبحث العلمي، وتحدد الالئحة الداخلیة للكلیة أو المعھد أو المركز اختصاصات كل منھما
لك بقرار من یكون للجامعة بنیة تنظیمیة أكادیمیة وإداریة موحدة في مسمیاتھا واختصاصاتھا وفقًا للنظام الصادر بذ)١٠٦(مادة

.رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناًء على عرض من الوزیر وموافقة المجلس األعلى
یكون للجامعة جھاز إداري وفني من الموظفین الخاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة یتحدد حجمھ وھیكلیتھ )١٠٧(مادة

ء بعد موافقة مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزیر واقتراح واختصاصاتھ وفقًا لنظام خاص یصدر بقرار من رئیس مجلس الوزرا
.المجلس األعلى

یصدر بقرار من الوزیر بناًء على اقتراح رئیس الجامعة الئحة تحدد اختصاصات ومھام مجلس األقسام غیر األكادیمیة )١٠٨(مادة
.التابعة للجامعة والكلیات وشروط تعیین رؤساءھا والعاملین فیھا

.القرارات والتعلیمات المنفذة ألحكام ھذه الالئحةیصدر رؤساء الجامعات )١٠٩(مادة
.یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة)١١٠(مادة

  بصنعاء  –صدر برئاسة الجمھوریة  
  ھـ١٤٢٨/ ربیع أول / ٧بتاریخ 

  م٢٠٠٧/ مارس/  ٢٦الموافق 
  صالح علي باصرة. د

  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

  جمال عبدالقادر با

  رئیس مجلس الوزراء

  علي عبداهللا صالح

  رئیس الجمھوریة

  


