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 م8995( لسنة 88جمهوري بالمانون رلم ) لرار

 بشؤن الجامعات الٌمنٌة

 ربٌس الجمهورٌة .

 بعد اإلطالع على الدستور .            

 وبناء على عرض ربٌس مجلس الوزراء.            

 وبعد موافمة مجلس الوزراء .            

 لرر

 الباب األول

 التعارٌؾ التسمٌات و

 ٌسمى هذا المانون بـ)لانون الجامعات الٌمنٌة(    (8مادة )

 تسري أحكام هذا المانون على كل جامعة أنشؤتها أو تنشبها الدولة .   ( 2) مادة

 واستمالل مالً وإداري. اعتبارٌةصٌة لكل جامعة تسٌري علٌها أحكام هذا المانون شخ   ( 3مادة )

 لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانً المبٌنة إزاء كل منها  تكون نوناألؼراض هذا الم   ( 4مادة )

                                                                                               -تدل المرٌنة على خالؾ ذلن: لم ما

 لانون الجامعات الٌمنٌة وتعدٌالته.  : ون ــــــــــــــــــــــــــالمان

 الوزٌر المختص بالتعلٌم العالً.  : ص ــــــــــــالوزٌر المخت

 كل جامعة تخضع لهذا المانون.  : ة ـــــــــــــــــــــــــالجامع

 .المجلس األعلى للجامعات   : س األعلى ـــــــــــــالمجل

 مجلس كل جامعة تخضع لهذا المانون . :  ة ـــــــــــــمجلس الجامع

 ربٌس كل جامعة تخضع لهذا المانون . :  ة ــــــــــــــربٌس الجامع

 نواب ربٌس كل جامعة تخضع لهذا المانون.  : ة ـــــنواب ربٌس الجامع

 .نأمٌن كل جامعة تخضع لهذا المانو :  ة ـــــام الجامعــــأمٌن ع



 المجلس األكادٌمً فً الجامعة.  : س األكادٌمً ـــــــــالمجل

ً بالجامعة. :  ا ـس الدراسات العلٌـمجل  مجلس الدراسات العلٌا والبحث العلم

 مجلس شبون الطالب فً الجامعة.  : ون الطالب ـس شبـــمجل

 فً الجامعة.مجلس شبون المكتبات والتوثٌك والنشر والترجمة  :  ون المكتبات ـمجلس شب

 المركز أوالمعهد  الكلٌة أو

 كل كلٌة ومعهد ومركز ومستشفً ٌتبع الجامعة.  : أو المستشـــــــــــــــــفً

 مجلس الكلٌة أو المعهد

 مجلس كل كلٌة ومعهد ومركز ومستشفً ٌتبع الجامعة.  :  أو المركز أو المستشفً

 ٌتبع الجامعة . عمٌد كل كلٌة أو معهد :  ة أو المعهد ــعمٌد الكلٌ

 ز ــــــــــــر المركـــــمدٌ

 مدٌر كل مركز ومستشفً ٌتبع الجامعة . :  أو المستشـــــــــــــــــفً

ً فً كلٌة ومعهد ومركز ٌتبع الجامعة .  : مً ــــــــم العلــــــــالمس  كل لسم علم

 ومركز ٌتبع الجامعة .مجلس كل لسم علمً فً كلٌة ومعهد  :  م ـــــــــــس المســـــمجل

ً كلٌة ومعهد ومركز ٌتبع الجامعة.  : م ــــــــــس المســـــــربٌ  ربٌس كل لسم علمً ف

 األساتذة المشاركون , األساتذة المساعدون. –األساتذة   : س ـهٌبة التدرٌ أعضاء

 س ـأعضاء هٌبة التدرٌ

 المدرسون والمعٌدون. :  المساعـــــــــــــــــــدون

 األستاذ المساعد , األستاذ المشارن , األستاذ. :  مً ــــــــــب العلــــــملال

 ( مكرر 4مادة )

  ٌعٌن بمرار من ربٌس الجمهورٌة بناء على عرض الوزٌر المختص بالتعلٌم  -8

العالً أمٌنا عاما للمجلس األعلى للجامعات ٌكون بدرجة نابب ربٌس جامعة وٌموم 

على األجهزة التً تتكون منها األمانة وٌموم بتوفٌر  بؤعمال أمانة المجلس وٌشرؾ

جمٌع البٌانات واإلحصابٌات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التً ٌنظرها 

 المجلس .

ً األمٌن العام أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها من  -2 ٌشترط ف

ون لد شؽل درجة أستاذ الشهادات الطبٌة التخصصٌة العلٌا المعترؾ بها , وأن ٌك



 

 

مشارن على األلل وخبرة ثمان سنوات بعد الدكتوراه فً العمل األكادٌمً واإلداري 

فً إحدى الجامعات المعترؾ بها وٌكون تعٌٌنه لمدة أربع سنوات لابلة للتجدٌد 

 لمرة واحدة.

تشكل لجان فنٌة لمعاونة أمٌن عام المجلس األعلى للجامعات بمرار من ربٌس  -3

حة الداخلٌة تنظم أعمال ومهام هذه اللجان الالببعد أخذ رأي األمٌن العام والمجلس 

 للمجلس التً ٌصدرها ربٌس المجلس.

 الباب الثانً

 أهداؾ الجامعات

تهاادؾ الجامعااات الٌمنٌااة بشااكل عااام إلااى تنشاابة مااواطنٌن متمسااكٌن بعمٌاادتهم اإلسااالمٌة    (5مااادة)

عربٌة اإلسالمٌة السامٌة , مطلعٌن على تراث أمتهم منتمٌن لوطنهم وأمتهم متحلٌن بالمثل ال

وحضاااراتها معتاازٌن بهمااا, ومتطلعااٌن لاسااتفادة الواعٌااة واإلفااادة ماان الحضااارة العربٌاااة 

اإلسالمٌة ومن التاراث الحضااري اإلنساانً وإجاراء البحاوث العلمٌاة وتشاجٌعها ,وتوجٌههاا 

داب والفنااون وتوثٌااك الااروابط لخدماة المجتمااع والمساااهمة فااً تماادم المعااارؾ والعلااوم واآ

العلمٌة والثمافٌة مع الجامعات والهٌباات العلمٌاة داخال الابالد وخارجهاا كماا تعمال الجامعاات 

 -خاص على تحمٌك األهداؾ التالٌة:بوجه 

إتاحة فرص الدراسة المتخصصة والمتعممة للطالب فً المٌادٌن المعرفٌة المختلفة تلبٌة   -8

 -صات والفنٌٌن والخبراء مع اإلهتمام والتركٌز على ما ٌلً :الحتٌاجات البالد من التخص

 رفع مستوى ونوعٌة اإلعداد والتؤهٌل .  - أ

  تكوٌن الثمافة العامة الهادفة إلى تنمٌة ممومات الشخصٌة اإلسالمٌة الصحٌحة والتكوٌن  - ب

ً والعلمً الموٌم .  المعرف

اإلسالمٌة الشاملة وتصورها  ترسٌخ الرإٌة اإلسالمٌة الصحٌحة النابعة من أفاق المعرفة - ت

 للكون واإلنسان والحٌاة.

 تكوٌن مهارات التفكٌر العلمً اإلبتكاري والنالد. - ث

إكتساب المعارؾ والمهارات العلمٌة والتطبٌمٌة الألزمة وتسخٌرها لحل المشكالت بفعالٌة  - ج

 وكفاءة.

 وٌمها .تدرٌس وتمكٌن الطالب من أسالٌب وطرق إجراء البحوث العلمٌة وتطبٌمها وتم - ح

ع التركٌز على تنمٌة روح تنمٌة المواهب والمهارات اإلٌجابٌة نحو العمل بشكل عام م - خ

ً .ٌادة الفاعلة والشعور بالمسبولٌة, والمجماعً, والعمل الالتعاون  , وااللتزام األخالل

, وكٌفٌة التكنولوجٌا وتطوراتها المتسارعةتنمٌة اإلتجاهات اإلٌجابٌة نحو العلوم و - د

 من كل ذلن فً تطوٌر وحل لضاٌا البٌبة والمجتمع الٌمنً . اإلستفادة

 تنمٌة اإلتجاه اإلٌجابً للطالب لمفهوم التعلٌم الذاتً والمستمر مدى الحٌاة . - ذ



العناٌة بالؽة العربٌة وتدرٌسها وتطوٌرها وتعمٌم إستعمالها كلؽة علمٌة وتعلٌمٌة فً مختلؾ  -2

عاء الحضاري للمعانً والمٌم واألخالق لحضارة مجاالت المعرفة والعلوم وذلن بإعتبارها الو

 اإلسالم ورسالته .

ء على المستوي تطوٌر المعرفة بإجراء البحوث العلمٌة فً مختلؾ مجاالت المعرفة سوا -3

 , وتوجٌهها لخدمة إحتٌاجات المجتمع وخطط التنمٌة .الفردي أو الجماعً

 تفادة منها فً تطوٌر المجتمع.اإلهتمام بتنمٌة التمنٌة )التكنولوجٌا( وتطوٌرها واالس -4

تشجٌع حركة التؤلٌؾ والترجمة والنشر فً مختلؾ مجاالت المعرفة مع التركٌز بوجه خاص  -5

 على التراث الٌمنً.

 اإلسهام فً رلً اآداب والفنون وتمدٌم العلوم. -6

م إٌجاد المناخ األكادٌمً المساعد على حرٌة الفكر والتعبٌر والنشر بما ال ٌتعارض مع اإلسال -7

 ولٌمه السامٌة, ومثله العلٌا.

تموٌة الروابط بٌن الجامعات والمإسسات العامة والخاصة فً البالد بما ٌكفال التفاعال المتباادل  -8

والبناء للمعارؾ والخبارات والماوارد والمشااركة فاً الابالد بماا ٌكفال التفاعال المتباادل والبنااء 

ساهام الفعاال فاً إحاداث التنمٌاة الشااملة للمعارؾ والخبرات والموارد والمشاركة التً تكفل اإل

 فً البالد .

, والثمافٌة مع الجامعات والهٌبات العلمٌة ومراكز البحوث والتطوٌر توثٌك الروابط العلمٌة -9

 العربٌة واألجنبٌة بما ٌساعد على تطوٌر الجامعات الٌمنٌة وتعزٌز مكانتها .

لؾ أجهزة الدولة ومإسساتها العامة تمدٌم الدراسات و اإلستشارات الفنٌة والمتخصصة لمخت -81

 والمختلطة .

ً تطوٌر السٌاسات وأسالٌب العمل فً المإسسات وأجهزة الدولة والمطاعٌن العام  -88 المساهمة ف

 والخاص وتمدٌم النماذج والتجارب المبتكرة لحل المشاكل المختلفة .

وذلن من خالل  رفع كفابة العاملٌن فً مإسسات وأجهزة الدولة والمطاعٌن العام والخاص

ً برامج اإلعداد والتؤهٌل أثناء الخدمة .  المساهمة ف

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 التكوٌنات و اإلختصاصات



( تنشؤ الجامعة الحكومٌة بمرار جمهوري بعد موافمة مجلس الوزراء بناء على عرض 6)مادة 

 المجلس األعلى .

ً ,ممره )صنعاء ( وٌسم7مادة ) ى ) المجلس األعلى للجامعات(وٌتكون ( ٌإلؾ مجلس للتعلٌم الجامع

 من :.

 .اً ــربٌس                                                       ربٌس الوزراء                        - أ

 اً.ــــنابب                                                   الوزٌر المختص بالتعلٌم العالً          - ب

 وا.ـعض       دنٌة واإلصالح اإلداري                                           وزٌر الخدمة الم - ت

 وا.ـعض      وزٌر التخطٌط والتنمٌة                                                               - ث

 وا.ـعض          وزٌر المالٌة                                                                       - ج

 وا.ـعض     وزٌر العمل والتدرٌب المهنً                                                         - ح

 أعضاء.    رإساء الجامعات الحكومٌة                                                            - خ

 أعضاء.  نهم ربٌس الجمهورٌة  ثالث من الشخصٌات األكادٌمٌة ذات اإلهتمام التربوي ٌعٌ - د

 عضوا.  ممثل للجامعات األهلٌة                                                                   - ذ

 :. اآتٌةمكرر( ٌختص المجلس األعلى للجامعات بالمسابل 7مادة )

اؾ على الترح خطط التعلٌم الجامعً ورفعها إلى المجلس األعلى لتخطٌط التعلٌم واإلشر - أ

 تنفٌذها بعد إلرارها.

 وضع خطة المبول للجامعات . - ب

 تنسٌك التعلٌم الجامعً والعمل على توجٌهه بما ٌتفك وحاجات البالد . - ت

 التنسٌك بٌن إحتٌاجات الجامعات من أعضاء هٌبة التدرٌس وفك طلباتها . - ث

 ك بٌن نظم الجامعات المختلفة.التنسٌ - ج

 الوزراء.عدٌالت متعلمة بالكادر ورفعها إلى مجلس أعضاء هٌبة التدرٌس وأٌة تإلتراح كادر - ح

 التنسٌك بٌن الكلٌات والمعاهد واأللسام المتناظرة فً الجامعات . - خ

 وضع الضوابط العامة للكتب والمذكرات الجامعٌة ووضع النظم الخاصة بها . - د

 امٌة إلتراح السٌاسات العامة للجامعات وإلرار مٌزانٌة الجامعات الحكومٌة وحساباتها الخت - ذ

 إلرار الالبحة التنفٌذٌة للجامعات واللوابح الداخلٌة للكلٌات والمعاهد .  - ر

 كلٌات أو ألسام أو معاهد أو مستشفٌات جدٌدة فً الجامعة أو تعدٌل الموافمة على إنشاء   - ز

 أو إلؽاء أو دمج المابم منها ورفعها إلى المجلس األعلى لتخطٌط التعلٌم إلعتمادها.

 ن .ٌراسٌة على الطالب الوافدٌن من ؼٌر الٌمنٌتحدٌد الرسوم الد  - س

 تحدٌد ما ٌدفعه الطالب لألنشطة الطالبٌة .  - ش

 ولؾ الدراسة فً الجامعات . - ص

 اإلعتراؾ  الترخٌص بإنشاء الجامعات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وإجازة مناهجها و - ض

 بالشهادات التً تمنحها واإلشراؾ العام على التعلٌم الجامعً .

 لٌم الممرة من المجلس األعلى لتخطٌط التعلٌم .عار سٌاسات تخطٌط التوذلن فً إط  - ط

 تشكٌل أٌة مجالس أو أجهزة لمعاونته فً أداء مهامه .  - ظ



ً .  - ع  وضع النظم الخاصة بتموٌم وتطوٌر التعلٌم الجامع

 أٌة مسابل أخرى ٌختص بها وفما للمانون .  - غ

 مكرر(7مادة )

ً   - أ  السنة على األلل .ٌعمد المجلس ثالثة إجتماعات دورٌة ف

 ٌتم النصاب بحضور أكثر من نصؾ أعضاء المجلس وفً حالة تعذر ذلن فً الٌوم المحدد   - ب

وتتخذ المرارات  ,لحاضرٌنلعمد اإلجتماع ٌكون عمد اإلجتماع فً الٌوم الذي ٌلٌه با

 باألؼلبٌة المطلمة للحاضرٌن وإذا تساوت األصوات ٌرجح الجانب الذي صوت لها الربٌس.

       تتكون الجامعة من عدد من الكلٌات والمعاهد والمراكز العلمٌة التابعة لها وتتكون الكلٌة  (8) مادة

 من عدد من األلسام العلمٌة المتخصصة .

 إدارة الجامعة من :.إدارة الجامعة : تتكون  (9مادة )

 مجلس الجامعة. - أ

 ربٌس الجامعة . - ب

 نواب ربٌس الجامعة . - ت

 الجامعة. أمٌن - ث

 معةمجلس الجا

 (10مادة )

 ٌكون لكل جامعة مجلس ٌسمً مجلس الجامعة وٌتؤلؾ من :.  -1

 ربٌساً.        ربٌس الجامعة                                               - أ

 أعضاء .        نواب ربٌس الجامعة                                        - ب

 أعضاء.                  مدراء المراكز    أوعمداء الكلٌات أو المعاهد  - ت

 عضواً ممرراً.       أمٌن الجامعة                                                 - ث

 ثالثة ٌمثلون أعضاء هٌبة التدرٌس أستاذ , - ج

 أستاذ مشارن ,أستاذ مساعد تختار كل فبة من أعضاء 

 .ضاءأع                  هٌبة التدرٌس من ٌمثلها فً مجلس الجامعة.   

 ٌختارهم ثالثة من الشخصٌات العامة ذوي الرأي والخبرة  - ح

 من كل عام جامعً وٌصدر اجتماعمجلس الجامعة فً أول 

 .أعضاء                                 بتعٌنهم لرار من ربٌس الجامعة.   

 عضواً.      ربٌس نمابة أعضاء هٌبة التدرٌس                             - خ

 الجمع بٌن عضوٌة أكثر من مجلس جامعة. ال ٌجوز  -2

 ( ٌختص مجلس الجامعة بما ٌلً :.11مادة )



رسم السٌاسات العامة للجامعة بما ٌحمك رفع مستوى التعلٌم والبحث العلمً و التؤهٌل  -1

 والتدرٌب وتلبٌة إحتٌاجات التنمٌة الشاملة فً البالد .

عمٌدة طة الجامعة بما ٌنسجم مع هج وأنشوضع األسس التربوٌة التً ٌجب أن تنظمها منا -2

 د وشرٌعته اإلسالمٌة .لالب

تمكٌنها من أداء و الوسابل المإدٌة إلى رفع شؤنها  جمٌع واتخاذدعم إستمالل الجامعة  -3

 رسالتها وأهدافها على الوجه األكمل .

منالشة وإلرار مشروع المٌزانٌة السنوٌة للجامعة التً أعدت فً ضوء مشارٌع مٌزانٌاات  -4

 ات والمعاهد والمراكز والمستشفٌات التعلٌمٌة ورفعهاا إلاى المجلاس األعلاى للجامعااتالكلٌ

 .العتمادها واإلشراؾ على تنفٌذها

 ذلان النظار فاً التماارٌر السانوٌة  تموٌم أعمال الجامعاة فاً ضاوء سٌاساتها العاماة بماا فاً -5

وتشكٌل اللجان  الدورٌة التً ٌمدمها ربٌس الجامعة وعمداء الكلٌات والمراكز إلى المجلس

 الخاصة بتموٌم مختلؾ أنشطة الجامعة .

إلاارار تعااٌن أعضاااء هٌبااة التاادرٌس فااً الجامعااة والمعاهااد والمراكااز التابعااة لهااا وتحدٌااد  -6

حمااولهم وواجباااتهم وتثبٌااتهم وانتاادابهم وإعااارتهم براتااب أو بؽٌاار راتااب ونملهاام وماانحهم 

 تهم وفماً لالبحة التنفٌذٌة لهذا المانون وإنهاء خدما استمالتهمإجازات التفرٌػ العلمً ولبول 

منالشة وإلرار الخطط الدراسٌة المرفوعة من مجالس الكلٌات والمعاهد والمراكز التابعة  -7

 ألسام علمٌة فٌها . استحداثلها أو 

ً الدولة . -8  منالشة وإلرار خطط تنمٌة الجامعة مع ربطها بخطط التنمٌة ف

هم ساانوٌاً فااً الجامعااة وذلاان فااً ضااوء إحتٌاجااات تحدٌااد أعااداد الطااالب الااذٌن ٌمكاان لبااول -9

للمبااول فااً كاال  األلصااىللجامعااة وذلاان بمااا ال ٌتجاااوز الحااد  االسااتٌعابٌةالمجتمااع والماادرة 

تخصص من التخصصاات المحاددة مان لبال المجلاس األعلاى للجامعاات وفمااً لخطاط المباول 

 السنوٌة التً ٌمرها المجلس .

 بلومات والشهادات .منح الدرجات العلمٌة واأللماب والد -10

لبول التبرعات التً ترد إلى الجامعة عن طرٌك الولؾ والهبات والوصاٌا وؼٌرها , على  -11

 اآدابتكاون مشااروطة بمااا ال ٌتعاارض والسٌاسااات العامااة للدولاة أو مااا ٌتنااافً مااع ال أن 

 واألخالق والمٌم .

 ا .الجامعٌة وتجهٌزها وصٌانته والمنشآتإلرار الخطط إللامة المبانً  -12

والمكتبات الخاصة بالكلٌات والمعاهد والمراكز  تؤمٌن إحتٌاجات المكتبة العامة فً الجامعة -13

فٌر ماان المصااادر والمراجااع والاادورات العلمٌااة والتمنٌااات الحدٌثااة للمكتبااات بمااا ٌكفاال تااو

 حتٌاجات البحث العلمً .ا إحتٌاجات الدراسة الجامعٌة و

ومن ؼٌرهم من أعضاء هٌبة  من بٌن أعضابه مإلتة أوتشكٌل لجان علمٌة فنٌة دابمة  -14

 التدرٌس والمختصٌن لبحث الموضوعات التً تناط بها ودراستها وإبداء الرأي فٌها .

إعادة أو تعدٌل أو إلؽاء المرارات الصادرة من مجالس الكلٌات أو المعاهد أو المراكز  -15

ات التنظٌمٌة التً تعمل بها التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للموانٌن أو اللوابح أو المرار

 الجامعة .



سس العامة لمختلؾ نشاطات الطالب اإلجتماعٌة والثمافٌة والرٌاضٌة والرعاٌة وضع األ -16

 الصحٌة لهم .

منالشااة وإلاارار الحساااب الختااامً للجامعااة والكلٌااات والمعاهااد والمراكااز والمستشاافٌات  -17

بة اإلدارٌاة والمالٌاة الخارجٌاة ورفاع التابعة لها والتمارٌر الدورٌة الممدمة من أجهزة الرلا

 ذلن إلى المجلس األعلى.

ً بٌن الجامعة والجامعات األخرى وأٌة إلرار ا -18 بٌن  اتفالٌاتتفالٌة التعاون العلمً والفن

 الكلٌات والمعاهد والمراكز والهٌبات العلمٌة األخرى .

لث أعضاء المجلس ٌحٌلها علٌه ربٌس الجامعة أو ٌتمدم بها ث التى لموضوعاتالنظر فً ا -19

 أو أٌة موضوعات ٌختص بها المجلس وفماً ألحكام هذا المانون .

 ٌصدر بتعٌن ربٌس الجامعة لرار من ربٌس الجمهورٌة بناء على عرض ربٌس المجلس (12مادة )

وٌشاااترط أن ٌكااون رباااٌس الجامعاااة حاصاااالً علاااى  ,األعلااى للجامعاااات والاااوزٌر المخاااتص

ً العمل األكادٌمً واإلداري فً جامعة معتارؾ بهاا بعاد األستاذٌة مع عشر سنوات خبرة ف

 .سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة الدكتوراه ولمدة خمس

المسإل عن تنفٌذ السٌاسة العامة للجامعة وإدارة شبونها العلمٌة  ربٌس الجامعة هو (13مادة )

 -لٌة :الصالحٌات والمسبولٌات التا واإلدارٌة والمالٌة وٌمارس على وجه الخصوص

 تنفٌذ الموانٌن واللوابح والنظم الجامعٌة الممرة . - أ

تمثٌل الجامعة أمام جمٌع الجهات والهٌبات واألشخاص ذات العاللة وتولٌع العمود نٌابة  - ب

 عن الجامعة بما ال ٌتعدى أحكام هذا المانون .

ٌراه من ٌها ما رض علٌع أندعوة المجالس واللجان المشكلة وفماً ألحكام هذا المانون وله  - ت

 ة فً اختصاصه.الموضوعات الداخل

تمدٌم تمرٌر سنوي إلى مجلس الجامعة عن شبون التعلٌم والبحوث العلمٌة وسابر نواحً  - ث

 النشاطات األخرى بالجامعة.

ولؾ الدراسة كلها أو بعضها على أن ٌعرض المرار على مجلس الجامعة خالل ثالثة أٌام  - ج

الجامعة لرار ولؾ الدراسة وجب إبالغ المجلس  على األكثر بعد اتخاذه, فإذا ألر مجلس

 األعلى فوراً بهذا المرار .

 أخرى نص علٌها هذا المانون والبحته التنفٌذٌة . أٌة صال حٌات ومسبولٌات - ح

اللوابح والموانٌن الخاصة ( تكون لربٌس الجامعة صالحٌات الوزٌر المنصوص علٌها فً 14مادة)

 ٌن من ؼٌر أعضاء هٌبة التدرٌس .فً الدولة بالنسبة إلى الموظفبموظ

 نواب ربٌس الجامعة

,ٌختارهم المجلس األعلى للجامعات أو أكثر وال ٌزٌد عن ثالثة( ٌكون لربٌس الجامعة نابب 15مادة )

, ن ضعؾ عدد النوابمن بٌن مرشحٌن ٌعرضهم ربٌس الجامعة بحٌث ٌكون عدد المرشحٌ

لها من الشهادات الطبٌة التخصصٌة العلٌا وٌشترط فٌهم الحصول على الدكتوراه أو ما ٌعاد



فً العمل األكادٌمً  المعترؾ بها ودرجة األستاذٌة أو أستاذ مشارن وخبرة ثمان سنوات

 ( ولفترة خمس سنوات لابلة للتجدٌد لفترة واحدة.واإلداري )فً جامعة معترؾ بها

 مب العلمً .لالفً حالة ؼٌاب ربٌس الجامعة ٌموم بؤعماله ألدم النواب فً  (16مادة )

ٌكون للجامعة أمٌناً عاماً مساعداً من ذوي الكفاءة اإلدارٌة والخبرة فً مجال األعمال  (17مادة )

 الجامعٌة .

ً فً الجامعة ,  تنشؤ فً كل جامعة مكرر(17مادة ) دابرة متخصصة لتموٌم وتطوٌر األداء األكادٌم

ه لرار من ربٌس الجامعة بناء وٌكون لهذه الدابرة ربٌس بدرجة عمٌد كلٌة ٌصدر بتعٌن

 على ترشٌح نابب ربٌس الجامعة للشبون األكادٌمٌة .

ٌختار مجلس الجامعة أمٌن عام الجامعة من بٌن ثالثة ٌسمٌهم ربٌس الجامعة وٌصدر  (18مادة )

 بتعٌنهم لرار من ربٌس الجامعة .

حت إشراؾ ربٌس الجامعة المالٌة تالجامعة تصرٌؾ الشبون اإلدارٌة  ( ٌتولً أمٌن عام19مادة )

ختصاصات التفصٌلٌة ألمٌن عام اال ونوابه وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا المانون المهام و

 الجامعة .

 إدارة الكلٌة

 تتكون إدارة الكلٌة من :. (20مادة )

 مجلس الكلٌة . -1

 عمٌد الكلٌة . -2

 نواب العمٌد . -3

 

 

 

 مجلس الكلٌة

 -ٌتؤلؾ مجلس الكلٌة من: -1(21مادة )

 ربٌساً                                                   عمٌد الكلٌة         - أ

 نابب أو نواب عمٌد الكلٌة                                          أعضاء . - ب

 رإساء األلسام األكادٌمٌة فً الكلٌة                               أعضاء. - ت



ٌتم إنتخابهم من  (أستاذ مساعد –أستاذ مشارن  -أستاذ)ثالثة أعضاء من هٌبة التدرٌس  - ث

 لبل هٌبة التدرٌس فً الكلٌة كل عامٌن ولمرة واحدة فمط .

ٌجوز أن ٌضم إلى عضوٌة المجلس ثالثة أعضاء على األكثر من خارج الجامعة من ذوي  - ج

 الرأي والخبرة ممن لهم صلة بنشاط الكلٌة المعنٌة ٌتم إختٌارهم من لبل مجلس الكلٌة .

 ٌتولى أمانة سر المجلس من ٌختاره المجلس من بٌن أعضابه .  - ح

 

جتماع المجلس دون أن ٌكون له الحك ٌجوز للمجلس استدعاء من ٌرى ضرورة حضوره ا -2

 فً التصوٌت .

 ( ٌتولى مجلس الكلٌة المسبولٌات والصالحٌات التالٌة :.22مادة )

البحث العلمً وبماا ال ٌتناالض للكلٌة بما ٌكفل رفع مستوى التدرٌس ورسم الساسة العامة  -1

 مع سٌاسة الجامعة .

م الدراساٌة التاً ترفعهاا مجاالس المسادراسة وتطوٌر مشاارٌع الخطاط والمنااهج والبارامج  -2

 والموافمة علٌها تمهٌداً إللرارها من مجلس الجامعة .

التنسٌك مع مجالس الدراسات العلٌا والبحث العلمً فً تعٌن المشرفٌن على الرسابل  -3

 ٌة وتشكٌل لجان المنالشة .العلم

 التوصٌة بمنح الدرجات العلمٌة واأللماب والدبلومات والشهادات . -4

 منالشة وإلرار مٌزانٌة الكلٌة فً ضوء التراحات مجالس األلسام . -5

أللسااام العلمٌااة فااً ضااوء الماادرة تحدٌااد أعااداد الطااالب الااذٌن ٌمكاان لبااولهم فااً مختلااؾ ا -6

لباولهم وفمااً للسٌاساة العاماة للدولاة واحتٌااج البلاد ماان ساتٌعابٌة للكلٌاة والتاراح شاروط اال

 التخصصات .

ً الكلٌة, والتنسٌك بٌن ألسامها المختلفةاإلش -7  .راؾ على تنظٌم الدراسة ف

, وتشجٌعه وتموٌله بالتعاون مع مجلس اإلشراؾ على تنظٌم البحث العلمً فً الكلٌة -8

 .ا والبحث العلمًالدراسات العلٌ

مور المتعلمة بؤعضاء هٌبة التدرٌس فً الكلٌة وؼٌرهم من الماابمٌن التوصٌة فً جمٌع األ -9

, وإٌفاد ونمل وإعارة براتب أو بدون راتب ,درٌس فٌها من تعٌن وتثبٌت وترلٌةبؤعمال الت

ماور الجامعٌاة ومنح اإلجاازات الدراساٌة بماا فٌهاا إجاازة التفارغ العلماً وؼٌار ذلان مان األ

 بح واألنظمة.إلى أحكام المانون واللوا استنادا

دراسة إلتراح إنشاء ألسام علمٌة جدٌدة أو دمجها والتوصٌة بما ٌراه بشؤنها إلى مجلس  -10

 الجامعة .

 .الجامعة أودراسة ما ٌحال إلٌه من موضوعات من عمٌد الكلٌة  -11

م ربٌس الجامعة ٌعٌن ربٌس المجلس األعلى للجامعات عمٌد الكلٌة من بٌن ثالثة ٌرشحه (23مادة )

أن ٌكااون حاصاالً علااى الادكتوراه أو مااا ٌعادلهاا ماان الشاهادات الطبٌااة  ً العمٌادوٌشاترط فاا

التخصصٌة العلٌا المعترؾ بها ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارن وخبرة ست سنوات فً العمل 

 .األكادٌمً واإلداري ولفترة أربع سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة 



, على أن ٌرشح العمٌد كلٌة بناء على ترشٌح العمٌدٌد الٌعٌن ربٌس الجامعة نواب عممكرر(23مادة)

ضعؾ عدد النواب إلى ربٌس الجامعة وٌشترط أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما 

أسااتاذ  أوٌعادلهاا ماان الشااهادات الطبٌااة التخصصااٌة العلٌاا المعتاارؾ بهااا ودرجااة األسااتاذٌة 

 . اريواإلدمشارن وست سنوات خبرة عمل فً المجال األكادٌمً 

دارة شبون الكلٌة العلمٌة واإلدارٌة والمالٌة وتنفٌذ ( عمٌد الكلٌة هو المسبول عن إ24) مادة

 .رارات مجلس الكلٌة ومجلس الجامعةالموانٌن واللوابح ول

ً تمرٌر إلى مجلس الجامعة عن شبون التعلٌم  (25مادة ) ٌمدم عمٌد الكلٌة فً نهاٌة كل عام جامع

 .ٌة وسابر نواحً النشاط فً الكلٌةرٌة والمالوالبحوث والشبون اإلدا

( ٌساعد نابب أو نواب عمٌد الكلٌة العمٌد فً إدارة شبون الكلٌة وعند وجود أكثر من نابب 26مادة )

 .لمب العلمً محل العمٌد عند ؼٌابهٌحل ألدمهم فً ال

 إدارة المسم العلمً 

 ( تتكون إدارة المسم من :.27مادة )

 .مجلس المسم -1

 .لمسمربٌس ا -2

 مجلس المسم

 ( ٌتؤلؾ مجلس المسم من :.28مادة )

 ربٌساً.         ربٌس المسم                         -1

 أعضاء.         جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس       -2

 ( 29مادة )

  -ٌختص مجلس المسم بما ٌلً :  -1

لمسم المستوى العلمً فً اإلتراح خطط الدراسة فً المسم وكل ما من شؤنه النهوض ب - أ

 .والكلٌة

 .اسٌة للممررات التً ٌدرسها المسموضع المناهج الدر - ب

ً المسمتشجٌع وتن - ت  .سٌك أنشطة البحث العلمً ف

إبداء الرأي فً الترلٌات والتعٌٌن ألعضاء هٌبة التدرٌس المساعدٌن مع مراعاة عدم  - ث

 .ً الترلٌة لمرتبة أعلى من مرتبتهران عضو هٌبة التدرٌس فً النظر فتإش

 .دروس والمحاضرات المتعلمة بالمسمل الووضع جد - ج

 .بل العلمٌة وتشكٌل لجان منالشتهاإبداء الرأي فً تعٌن المشرفٌن على الرسا - ح

 .عداد التً ٌمكن لبولها فً المسمإلتراح مٌزانٌة المسم وتحدٌد شروط لبول الطالب واأل - خ



المتعلمة بؤنشطة توثٌك الروابط بٌن المسم والجهات والهٌبات ذات العاللة خارج الجامعة و - د

 .ومهامه العلمٌة عبر عمادة الكلٌةالمسم 

 .عرضها عمٌد الكلٌة أو ربٌس المسمإبداء الرأي فً موضوعات ٌ - ذ

 .م المانون واللوابح المنظمة لذلنأٌة موضوعات أخرى تدخل ضمن مجلس المسم بحك - ر

 

 ختصاصامن ٌموم بتدرٌس الممررات الداخلة فً  اجتماعاتهلمجلس المسم أن ٌدعو إلى  -2

 .المسم من ؼٌر أعضاء المجلس

, وٌكاون تعٌناه بمارار مان بٌن ألدم ثالثة أساتذة فً المسام ( ٌعٌن ربٌس المسم العلمً من30مادة )

ربٌس الجامعة بناء على ترشٌح عمٌد الكلٌة لمدة عامٌن لابلة للتجدٌد ولمرة واحدة فمط , 

راه أو ما ٌعادلها من الشهادات وٌشترط فً ربٌس المسم أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتو

ؾ بهاا ودرجاة أساتاذ وال تمال خبراتاه فاً العمال األكاادٌمً الطبٌة التخصصٌة العلٌاا المعتار

أس المسااام أحاااد األسااااتذة واإلداري عااان عشااار سااانوات وإذا خاااال المسااام مااان األسااااتذة ر

 .سابمةة المساعدٌن بنفس الشروط الاألساتذخال المسم منهم رأس ألدم , فإذا المشاركٌن

 (31مادة)

عن تنفٌذ السٌاسة العامة للمسم وإدارة شبونه العلمٌة واإلدارٌاة  لمسبولهو اربٌس المسم  - أ

سٌر المحاضرات والتمارٌن والدروس العلمٌة وؼٌرهاا مان الواجباات  انتظاموالمالٌة وعن 

التدرٌسٌة وتنفٌذ لرارات مجلس المسام ومجلاس الكلٌاة ومجلاس الجامعاة فاً الحادود التاً 

 .انون واللوابح والنظم المنفذة لهنظمها هذا المٌ

نهاٌاة كال سانة جامعٌاة عان شابون التعلاٌم لاى عمٌاد الكلٌاة تمرٌاراً فاً ٌمدم ربٌس المسام إ - ب

 .واحً النشاط بالمسم بعد إلرارها من مجلس المسموالبحوث العلمٌة وسابر ن

كادٌمٌة التابعة للكلٌات وشروط ( تحدد الالبحة التنفٌذٌة إختصاصات مجالس األلسام ؼٌر األ32مادة )

 تعٌٌن رإسابها والعاملٌن فٌها .

 

 

 

 

 

 



 المعاهد والمراكز العلمٌة التابعة للجامعة

 

ً التابع للجامعة بالطرٌمة التً ٌتؤلؾ منها مجلس  أوٌتؤلؾ مجلس المعهد ( 33مادة ) المركز العلم

لخاصة المنظمة لذلن والممرة ا الالبحة, وفك ون له ذات المسبولٌات والصالحٌاتالكلٌة وٌك

 من مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات.

, ولكل مركز أو مستشفً مدٌر ٌتم تعٌنهم بمرار من ربٌس الجامعة لمادة ( لكل معهد عمٌد34مادة )

أربع سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة وٌشترط أن ٌكون لد شؽل درجة أستاذ مشارن على 

العلمً مرتبطا بمجمل عمل المعهد أو المركز أو المستشفً وأن األلل وأن ٌكون تخصصه 

بٌاة التخصصاٌة العلٌاا ٌكون حاصالً علاى درجاة الادكتوراه أو ماا ٌعادلهاا مان الشاهادات الط

 .وات فً العمل األكادٌمً واإلداري, وخبرة ست سنالمعترؾ بها

 (35مادة )

امة للمعهد أو المركز وعن إدارة هو المسبول عن تنفٌذ الساسة الععمٌد المعهد أو المركز  - أ

شبونه العلمٌة واإلدارٌة والمالٌة وتنفٌذ لرارات مجلس المعهد أو المركز ومجلس الجامعة 

 .انون واللوابح والنظم المنفذة لهفً الحدود التً ٌنظمها هذا الم

لٌم ٌمدم عمٌد المعهد أو المركز تمرٌراً فً نهاٌة كل سنة إلى ربٌس الجامعة عن شبون التع - ب

إلاراره الجامعً والبحوث العلمٌة وسابر نواحً النشاط العلماً فاً المعهاد أو المركاز بعاد 

 .من مجلس المعهد أو المركز

 أعضاء هٌبة التدرٌس

 ملؽاة. (36مادة )

جامعة وفماً للمواعٌد التً ٌضعها ( ٌكون اإلعالن عن وظابؾ أعضاء هٌبة التدرٌس فً ال37مادة )

 مجلس الجامعة.

( ٌعٌن ربٌس الجامعة أعضاء هٌبة التدرٌس بناء على موافمة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي 38مادة )

مجلس الكلٌة ومجلس المسام المخاتص وٌكاون التعٌاٌن مان تاارٌخ موافماة مجلاس الجامعاة 

العمال  اساتالمهممن تارٌخ  اعتباراعلى أن تعتمد الدرجة المالٌة لمبعوثً الجامعة العابدٌن 

 .فً المسم

 -عضواً فً هٌبة التدرٌس ما ٌؤتً: ( ٌشترط فٌمن ٌعٌن39مادة )

أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها من إحدى الجامعات أو الهٌبات العلمٌة 

المعتاارؾ بهااا أو أن ٌكااون لااد حصاال علااى شااهادة تخصصااٌة تعااادل درجااة الاادكتوراه ماان 



ى التً ٌمررها المانون والبحته علمٌة معترؾ بها وذلن مع مراعاة الشروط األخرمإسسة 

 .نفٌذٌة وأٌة أنظمة صادرة بممتضاهالت

( ٌثبت مجلس الجامعة أو ٌنهً خدمة عضاو هٌباة التادرٌس المعاٌن ألول مارة بعاد صادور 40مادة )

جامعٌة مارس فٌها التدرٌس والبحث العلمً فً الجامعة هذا المانون إذا مرت ثالث سنوات 

م صالحٌته لعضوٌة هٌبة  التدرٌس وذلن بناء علاى التماارٌر وأثبت خاللها صالحٌته أو عد

التموٌمٌة السنوٌة الممدمة من ربٌس المسم وتوصٌة مجلس المسم ومجلاس الكلٌاة المعناً 

ٌاة وتحتساب هاذه المادة ألؼاراض الترف وفماً ألسس ومعاٌٌر تنظمهاا البحاة مجلاس الجامعاة

س وتحدٌد الالبحة التنفٌذٌة اإلجاراءات والتماعد بالنسبة لمن ثبتوا فً عضوٌة هٌبة التدرٌ

 والمواعد المنظمة لذلن .

 -ٌلً: ( ٌشترط فٌمن ٌرلى إلى درجة أستاذ مشارن أو درجة أستاذ ما41مادة )

فاً أي جامعاة خاضاعة  ألدمٌاةأن ٌكون لد توافرت لدٌه فً الدرجاة التاً ٌاتم ترلٌتاه منهاا  - أ

ه خدماة أكادٌمٌاة ساابمة فاً جامعاة لا احتسابتلهذا المانون ال تمل عن خماس سانوات وإذا 

أخرى تعترؾ بها أي جامعة خاضعة لهذا المانون فٌشترط لترلٌته فً هذا الحالاة أن ٌكاون 

 لد لضى سنة على األلل فً الدرجة التً عٌن بها فً أي من هذه الجامعات.

فاً  أن ٌكون لد نشر وهاو ٌشاؽل الدرجاة التاً ساٌتم ترلٌتاه منهاا إنتاجااً علمٌااً لٌمااً أساهم - ب

حو تمدٌم المعرفة وٌجوز أن ٌحتسب ضمن اإلنتاج المعتمد للترلٌة ما ٌكون لد لام به على ن

 .متمٌز من أعمال فنٌة أو مهنٌة

لمانون وأٌة أنظمة كل ذلن مع مراعاة الشروط األخرى التً تمررها الالبحة التنفٌذٌة لهذا ا - ت

 .صادرة بممتضاه

    العلمااً للمتماادمٌن لشاؽل وظااابؾ األساااتذة واألساااتذة ( تتااولى لجااان علمٌااة فحاص اإلنتاااج 42ماادة )

 .ٌبة التدرٌس الشروط المنظمة لذلنالمشاركٌن وٌحدد نظام ترلٌة أعضاء ه

 مساعدو أعضاء هٌبة التدرٌس

أعضاااء هٌباة تاادرٌس مساااعدون  ( ٌعااٌن فاً الكلٌااات والمعاهاد والمراكااز التابعااة للجامعاة43ماادة )

علمٌاة الالزماة للحصاول علاى الادرجات العلمٌاة العلٌاا وبماا ٌمومون بالدراساات والبحاوث ال

ٌعهااد إلٌهااا المساام المخااتص ماان التمرٌنااات والاادروس العلمٌااة وسااواها ماان األعمااال تحاات 

إشراؾ أعضاء هٌبة التدرٌس بالمسم وأٌة أعمال أخرى ٌكلفهم بها العمٌاد ومجلاس المسام 

أعضاء هٌبة التادرٌس  د نظامالمختص على أن ٌخضعوا عند تعٌنهم لشروط اإلعالن وٌحد

, وال ٌثبت أي منهم فاً درجتاه إال بعاد مارور عاامٌن دراساٌٌن ٌثبات خاللهاا شروط تعٌنهم

 .تنفٌذٌة المواعد المنظمة لكل ذلنصالحٌته للعمل األكادٌمً وتحدد الالبحة ال

إلٌهم ( تكون مسبولٌة جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم عن المخالفات التً تنسب 44مادة)

 -لس تؤدٌب ٌشكل على النحو التالً:مج أمام



 .ربٌساً                                    األكادٌمٌةنابب ربٌس الجامعة للشبون  - أ

 صصٌن فً الشرٌعةثالثة من أعضاء هٌبة التدرٌس متخ - ب

 والمانون ٌختارهم عمٌد كلٌة الشرٌعة والمانون أو الحموق    

 أعضاء.                                                   .مماثلةأو عمٌد أي كلٌة            

 عضواً.         أستاذ ٌختاره المساءل                                              - ت

 عضواً.        ممثل عن نمابة هٌبة التدرٌس فً الجامعة                        - ث

 ٌب ممثل عن أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة.وٌجوز أن ٌحضر مجلس التؤد           

إلى التحمٌك وإجراءات التحمٌك وضماناته  باإلحالةتبٌن الالبحة التنفٌذٌة األحكام المتعلمة  (45مادة)

وإجااراءات المسااااءلة أماااام مجلااس التؤدٌاااب وضاااماناتها والعموبااات التؤدٌبٌاااة التاااً ٌجاااوز 

 تولٌعها.

بالفصاال ماان الخدمااة للطعاان فٌهااا باإللؽاااء أمااام الشااعبة تخضااع لاارارات مجلااس التؤدٌااب  (46مااادة )

 اإلدارٌة بالمحكمة العلٌا خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ صدور المرار.

 -كل مجلس لشبون الطالب ٌتؤلؾ من :( ٌش47مادة)

 نابب ربٌس الجامعة لشبون الطالب                                 ربٌساً  -1

 ب                                أعضاء.نواب عمداء الكلٌات لشبون الطال -2

 مدٌر عام المبول والتسجٌل                                          ممرراً. -3

 ( ٌتولى شبون الطالب اإلختصاصات التالٌة:.48مادة )

 إلتراح السٌاسات العامة لشبون الطالب. -1

 التابعة لها.إعداد النظم الخاصة بؤعمال شبون الطالب والوحدات اإلدارٌة  -2

 .ت اإلدارٌة التابعة لشبون الطالباإلشراؾ الفنً على الوحدا -3

إلتاااااراح الااااانظم والمواعاااااد الالزماااااة إلجاااااراءات لباااااول الطاااااالب وتساااااجٌلهم وتحاااااوٌلهم  -4

 وتؤدٌبهم ولواعد اإلمتحانات وشروط التخرج والتموٌم السنوي للجامعة.

 حٌاً.رعاٌة الطالب روحٌاً و إجتماعٌاً وثمافٌاً ورٌاضٌاً وص -5

وضع النظم والمواعد الالزمة لما ٌدفعه الطالب لألنشطة الطالبٌة المختلفة وتحدٌد كٌفٌة  -6

 أدابها ومعاٌٌر وطرق صرفها.



 وضع شروط ولواعد صرؾ اإلعانات والمساعدات المالٌة للطالب الٌمنٌٌن المحتاجٌن  -7

 والمعولٌن .

 ٌشكل المجلس األكادٌمً من :. مكرر(48مادة )

 ربٌساً.       لجامعة للشبون األكادٌمٌة                                 نابب ربٌس ا - أ

 أستاذ من كل كلٌة من كلٌات الجامعة ٌختاره عمٌد - ب

 أعضاء.       الكلٌة من بٌن ألدم خمسة أساتذة فً الكلٌة                          

 عضواً.              ربٌس نمابة أعضاء هٌبة التدرٌس                              - ت

 ممرراً.      مدٌر عام الشبون األكادٌمٌة وشبون أعضاء هٌبة التدرٌس         - ث

ً بالنظر فً األمور التالٌة:ٌختص المجلس األك (1مكرر/48مادة )  -ادٌم

مراجعة وفحص وثابك المتمدمٌن لشؽل وظابؾ أعضاء هٌبة التدرٌس وتمرٌر مدى صحتها  - أ

 .جامعة ورفعها إلى مجلس الجامعةالوكفاٌتها للتعٌٌن فً 

عارات واإلتسوٌة أوضاع هٌبة التدرٌس وتمرٌر األمور المتعلمة بالتفرغ العلمً والترلٌات  - ب

 .سابل المتعلمة باألداء األكادٌمًواإلجازات وؼٌرها من الم

البت فً تعٌن أعضاء هٌبة التدرٌس المعاونة وتسوٌة أوضاعهم والمابل المتعلمة بؤداء  - ت

ً حالة إخاللهم بواجباتهم الوظٌفٌة .واجباته  م وتطبٌك أحكام المانون ف

النظر فً المسابل المتعلمة بتطوٌر المناهج الجامعٌة ورفع كفاءة األداء األكادٌمً ألعضاء  - ث

 هٌبة التدرٌس, وتوفٌر الدعم المادي لتحمٌك أهداؾ الجامعة فً هذا الجانب.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ًمجلس الدراسات العلٌا والبحث العلم

 

 ( ٌشكل مجلس الدراسات العلٌا والبحث العلمً من:.49مادة )

 نابب ربٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً                      ربٌساً. -1

 نواب عمداء الكلٌات لشبون الدراسات العلٌا والبحث العلمً             أعضاء. -2

 مسجل الدراسات العلٌا                                                       ممرر. -3

 ( ٌختص المجلس بما ٌلً :.50مادة )

تنظٌم شبون الدراسات العلٌا والبحث العلمً وتشجٌعه وتوفٌر الدعم المادي والمتطلبات  - أ

 األخرى.

المجاالت المختلفة وٌحدد نظام  إلتراح السٌاسة العامة للدراسات العلٌا والبحث العلمً فً - ب

 بتعاثهم.ول الدارسٌن وتسجٌلهم وتحوٌلهم و االدراسات العلٌا والبحث العلمً لواعد لب

إعتماد لجان اإلشراؾ والنالشة للرسابل العلمٌة ومواصفاتها ومصروفات الدراسة وشروط  - ت

ً  منح الدرجات العلمٌة وخطط البحث العلمً وكل ما ٌتعلك بالدراسات العلٌا والبحث العلم

 بما فً ذلن اإلشراؾ على الوحدات اإلدارٌة التابعة لها.

 مجلس شبون المكتبات والتوثٌك والنشر والترجمة 

 (ٌشكل مجلس لشبون المكتبات الجامعٌة والتوثٌك والنشر والترجمة من:.51مادة )

 ربٌساً.             ربٌس الجامعة                                                           -1

 نواب ربٌس الجامعة                                                                أعضاء. -2

 أربعة من عمداء الكلٌات ٌختارون سنوٌاً بالتناوب  -3

 على أن ٌكون إثنان منهم من عمداء الكلٌات العلمٌة 

 أعضاء.                             و إثنان من عمداء الكلٌات اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة   

 عضو هٌبة تدرٌس من المتخصصٌن فً مجال علم المكتبات                    عضواً. -4



 مدٌر عام المكتبات الجامعٌة والتوثٌك والنشر والترجمة                         ممرراً. -5

 ا ٌلً:.( ٌختص مجلس شبون المكتبات والتوثٌك والنشر والترجمة بم52مادة )

وضع السٌاسات العامة إلنشاء المكتبات وتمٌٌمها وتزوٌدها بالكتب والمراجع والمخطوطات  - أ

 والدورٌات العلمٌة ونظم المعلومات وسابر أسالٌب الخدمة والتوثٌك الحدٌث.

 إلتراح نظام مطبعة الجامعة. - ب

والتوثٌك اإلشراؾ على الوحدات اإلدارٌة وسابر الشبون المتعلمة بالمكتبات الجامعٌة  - ت

 والطباعة والترجمة والنشر الذي ٌحدده نظام خاص بذلن.

 

 الباب الرابع 

 الشبون المالٌة 

ٌكون لكل جامعة مٌزانٌة خاصة بها ٌعدها مجلس الجامعة وٌتولى ربٌس الجامعة   (53مادة )

عرضها على جهات اإلختصاص وفماً ألحكام المانون وتدٌر كل جامعة أموالها بنفسها 

 باب اإلٌرادات العادٌة من مٌزانٌتها:. وتدرج فً

اإلعتمادات المخصصة لكل جامعة من مٌزانٌة الدولة وأٌة مبالػ أخرى تخصصها الدولة  -1

 للجامعة.

 الهبات واإلعانات والمنح والوصاٌا. -2

 ؼلة أموالها المنمولة والثابتة. -3

 الرسوم التً ٌإدٌها الطالب الوافدٌن من ؼٌر الٌمنٌٌن. -4

إٌرادات الخدمات الجامعٌة المتمثلة فً البحوث و اإلستشارات حصة الجامعة من  -5

والدراسات العلمٌة والنشر والترجمة التً تموم بها للؽٌر وؼٌر ذلن من الخدمات التً 

 تمدمها الجامعة.

 الرسوم والضرابب المضافة التً تفرضها الدولة بمانون لصالح الجامعة. -6

 أي موارد أخرى تحصل علٌها الجامعة. -7

( تتصرؾ الجامعة فً أموالها وتدٌرها بنفسها وٌخضع هذا التصرؾ فً أموال الجامعة 54)مادة 

مع وزارة المالٌة وال  باالتفاقوإدارة هذه األموال للنظام المالً الذي ٌمره مجلس الجامعة 

ٌلؽً هذا حك الجهات المختصة فً الدولة فً مراجعة الحسابات والمستندات بعد الصرؾ 

 اإلجراءات وسالمة التصرؾ .للتؤكد من صحة 



 ( للجامعة حك إستٌراد إحتٌاجاتها من الخارج بما ال ٌتعارض مع الموانٌن النافذة.55مادة )

 

 الباب الخامس

 أحكام عامة 

طبٌعة بعض الممررات تدرٌسها بلؽة أخرى  استدعتاللؽة العربٌة هً لؽة التعلٌم إال إذا  (56مادة )

أخرى بناء لؽة  استعمالة فً أحوال خاصة مإلتة إضافة وفً حالة ما ٌمرر مجلس الجامع

 على إلتراح مجلس الكلٌة.

ٌكون لكل جامعة  البحة ٌعدها مجلسها وتصدر بمرار من مجلس الوزراء بناء على  -( أ57مادة )

عرض مجلس الجامعة وتتولى هذه الالبحة بٌان ما ٌختص بشبونها الداخلٌة المتمٌزة وذلن 

 ون والبحته التنفٌذٌة.فً حدود هذا المان

 ٌكون لكل كلٌة أو معهد أو مركز البحة داخلٌة ٌصدرها ربٌس الجامعة بعد موافمة مجلسها  -ب

( ٌكون ألعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم فً الجامعات الخاضعة ألحكام هذا المانون نظام 58مادة )

األعمال األكادٌمٌة  خاص بالوظابؾ واألجور مع مراعاة منحهم البدالت المناسبة لطبٌعة

التً ٌمومون بها كما ٌجب أن ٌشتمل ذلن النظام على األحكام المتصلة بالواجبات 

الترفٌع والنمل والندب واإلعارة والرعاٌة والتعوٌضات وإنهاء  والمحظورات والتعٌٌن و

من األحكام المتصلة بالوظٌفة وٌصدر بذلن النظام لرار من ربٌس الخدمة وؼٌر ذلن 

بعد موافمة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس األعلى وٌجوز أن تتضمن  الوزراء

 الالبحة التنفٌذٌة لهذا المانون أحكام ذلن النظام.

(ٌساعد ربٌس الجامعة ونوابه األمٌن العام فً تنفٌذ السٌاسة العامة للجامعة جهاز إداري 59مادة )

لكادر خاص بهم تنظمه الالبحة  وفنً ٌتحدد حجمه وهٌكله و إختصاصاته وصالحٌاته وفماً 

 التنفٌذٌة لهذا المانون.

( للحرم الجامعً حرمته وتحمٌماً لذلن تتمتع مبانً الجامعة والمإسسات والوحدات التابعة 60مادة)

 لها أٌا كان مولعها بالحرمة وٌصدر مجلس الجامعة النظام الخاص بالحرس الجامعً.

لخاص بها المٌام بجمٌع األعمال وتوفٌر الوسابل التً ( تتولى كل جامعة داخل الحرم ا61مادة )

ٌمتضٌها تحمٌك أهدافها المنصوص علٌها فً هذا المانون بما فً ذلن إلامة األبنٌة 

م الخدمات العامة فً داخل واإلنشاءات التً تحتاج إلٌها وفماً لمخطط الحرم الجامعً وتمدٌ

 توفٌر المرافك الضرورٌة لها.حرمها 

ً داخل الجامعة أو أي مرفك تابع لها كما تحضر الدعاٌة ( ٌح62مادة ) ظر ممارسة أي نشاط حزب

 لصالح أو ضد أي حزب أو تنظٌم سٌاسً داخل الجامعة أو أي مرفك تابع لها.



( للجامعة أن تنشا باإلضافة إلى الكلٌات واأللسام العلمٌة معاهداً ومركزاً للبحوث والتعلٌم 63مادة)

ت والخدمات ومستشفٌات وبرامج خاصة ومدارس تطبٌمٌة فً حرم والتدرٌب و اإلستشارا

الجامعة أو خارجه وٌنشؤ كل منها وٌدمج بؽٌره وٌلؽى وٌنمل بمرار من ربٌس الجامعة بناء 

 على موافمة مجلس الجامعة وٌصدر مجلس الجامعة األنظمة الخاصة بكل منها.

 تسري األحكام التالٌة ولمدة ال تزٌد عن ثالث ( إستثناء من األحكام الممررة فً هذا المانون 64مادة)

 سنوات من تارٌخ إنشاء أي جامعة مستحدثة:.

 ٌشكل مجلس الجامعة من: - أ

ربٌس ونواب ٌصدر بتعٌنهم لرار من ربٌس الجمهورٌة بعد موافمة مجلس الوزراء بناء  -1

 على ترشٌح المجلس األعلى للجامعة.

 عمداء الكلٌات وٌعٌنهم ربٌس الجامعة. -2

 الجامعة وٌعٌنه ربٌس الجامعة.أمٌن  -3

ثالث من الشخصٌات العامة ذوي الرأي ٌعٌنهم المجلس األعلى للجامعات بناء على ترشٌح  -4

 ربٌس الجامعة .

ٌتولى ربٌس الجامعة بعد موافمة مجلس الجامعة تشكٌل مجالس مإلتة للجامعة ورإساء  - ب

 لها.

 نفٌذ أحكام هذا المانون.على الوزراء ورإساء الجامعات كل فٌما ٌخصه ت (65مادة )

 انتمالٌةأحكام 

 تً تلً تارٌخ صدور هذا المانون :التالٌة خالل األعوام الخمسة ال االنتمالٌة( تطبك األحكام 66مادة )

ً أحكام هذا المانون من شروط ترلٌة األساتذة المساعدٌن  - أ تخفض المدد المنصوص علٌها ف

اء هٌبة التدرٌس من الٌمنٌٌن فً وظابؾ واألساتذة المشاركٌن سنة واحدة بالنسبة ألعض

 أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة.

ٌجوز اإلكتفاء بنابب ربٌس جامعة واحد للجامعات المنشؤة فً السنوات الخمس األولى من  - ب

 تارٌخ إنشابها.

حٌث ٌشترط هذا المانون للتعٌٌن أو الترشٌح أن ٌكون التعٌٌن أو الترشٌح من بٌن أساتذة  - ت

ٌن وال ٌوجد عدد كاؾ من األساتذة واألساتذة المشاركٌن فٌكون التعٌن وأساتذة مشارك

األساتذة واألساتذة المشاركٌن واألساتذة المساعدٌن إلى حٌن توفر العدد والترشح من بٌن 

 الكاؾ من األساتذة المشاركٌن.



جامعً مكرر( ٌصدر مجلس الجامعة البحة تنظم تكوٌنات و إختصاصات ومهام المستشفً ال66مادة )

 وأجور وبدالت الكوادر العاملة فٌه وٌمرها المجلس األعلى للجامعات.

( ٌنظم بمرار جمهوري بعد موافمة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس األعلى كل ما 67مادة )

الالبحة التنفٌذٌة لهذا  األداةلم ٌنظمه هذا المانون من أحكام تحمٌماً ألؼراضه وتصدر بذات 

 المانون.

( 32( ٌلؽى دونما إخالل بؤحكام إنشاء جامعتً صنعاء وعدن لانون جامعة صنعاء رلم )68)مادة 

م بإنشاء جامعة عدن كما ٌلؽى المانون رلم 1975( لسنة 22م والمانون رلم )1988لسنة 

 م بإنشاء المجلس األعلى للتعلٌم العالً الصادر فً عدن .1975( لسنة 23)

 ارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة .( ٌعمل بهذا المار من ت69مادة )

 صنعاء –صدر برباسة الجمهورٌة 

 ه1415جة/ـ/ذو الح25ارٌخ ـــــبت

 م1995و /ـــــ/ما25ٌوافك ـــــالم

 عبد العزٌز عبد الؽنً          

  ربٌس مجلس الوزراء        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ً عبد هللا صالح  الفرٌك / عل

 ربٌس الجمهورٌة



 م1998( لسنة 233لرار ربٌس مجلس الوزراء رلم )

 ن والفنٌن العاملٌن بالجامعات الٌمنٌةٌبشؤن منح اإلدارٌ

 وتنسٌك امتحاناتالحكومٌة بدل جامعة وبدل 

 . ربٌس مجلس الوزراء

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة .         

 م بشؤن الخدمة المدنٌة والبحته التنفٌذٌة.1991( لسنة 19وعلى المانون رلم )         

 وبعد موافمة مجلس الوزراء.             

 لرر

  امتحانات( ٌمنح اإلدارٌٌن والفنٌن العاملٌن بالجامعات الٌمنٌة الحكومٌة بدل جامعة وبدل 1مادة )

 تنسٌك وذلن على النحو التالً :.و

 %( من الراتب األساسً بدل جامعة.30)  -1

 وتنسٌك. امتحانات%( من الراتب األساسً بدل 20)  -2

 عمل بهذا المرار من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة .ٌ ( 2مادة)

 صدر برباسة مجلس الوزراء       

 هـ1419/رجب /4بتارٌخ        

  م 1998/أكتوبر/24الموافك       

  

 

  

 

 

 

                    

 

 د. عبد الكرٌم اإلرٌانً

 ربٌس مجلس الوزراء



 م1998( لسنة 238لرار ربٌس مجلس الوزراء رلم )

 التدرٌس ومساعدٌهمبشؤن نظام وظابؾ وأجور أعضاء هٌبة 

 فً الجامعات الٌمنٌة

 ربٌس مجلس الوزراء . 

 دستور الجمهورٌة الٌمنٌة .بعد اإلطالع على                

  م بشؤن الجامعات الٌمنٌة 1995( لسنة 17وعلى المرار الجمهوري بالمانون رلم ) 

 وتعدٌالته.

 بتشكٌل الحكومة وتسمٌة أعضابها. م1998( لسنة 72وعلى المرار الجمهوري رلم )              

 وبناء على عرض المجلس األعلى للجامعات .               

 وبعد موافمة مجلس الوزراء .              

 لـــــــــرر

 الفصل األول

 التسمٌة واألهداؾ

( ٌسمً هذا النظام )نظام وظابؾ وأجور أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم فً الجامعات 1مادة )

 منٌة(الٌ

أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم واألعمال  واجباتٌهدؾ هذا النظام إلى تحدٌد  ( 2مادة)

المحظورة علٌهم ,كما ٌنظم وٌبٌن حمولهم التً تشمل على أجورهم بما فٌها الرواتب 

وحموق التفرغ العلمً والضمان الصحً واإلجازات وحموق  والمكافآتوالبدالت والعالوات 

 لحموق األخرى .التماعد وسابر ا

 الفصل الثانً 

 علٌهم المحظورةأعضاء هٌبة التدرٌس واألعمال  واجبات

 أوالً : الواجبات:          

 ( على أعضاء هٌبة التدرٌس تؤدٌة المهام والواجبات الجامعٌة المناطة بهم وفماً للدستور 3مادة )

 لٌهم اإللتزام بما ٌلً:.والموانٌن واألنظمة والمرارات النافذة وعلى وجه الخصوص ٌجب ع



التمسن بمبادئ اإلسالم الحنٌؾ وشرٌعته السمحة , والعمل على ؼرسها وترسٌخها فً  -1

 نفوس الطالب.

 تجسٌد المدوة الحسنة لوالً وعمالً ومراعاة لٌم المجتمع الٌمنً . -2

 المحافظة على التمالٌد والمٌم الجامعٌة األصٌلة والعمل بها فً السلون والممارسة. -3

 ك الصلة المباشرة مع الطالب ورعاٌة شبونهم اإلجتماعٌة والثمافٌة والرٌاضٌة.توثٌ -4

 المٌام بواجبات التدرٌس . -5

 إجراء البحوث والدراسات العلمٌة وتنمٌة معارفهم بصورة مستمرة. -6

 األساتذةاإلتصال بالمراكز العلمٌة والبحثٌة والعمل على تبادل العلوم والمعارؾ مع  -7

 والعلماء فٌها.

 ابعة المستمرة للجدٌد فً مختلؾ العلوم كالً فً مجال تخصصه.المت -8

اإلشراؾ على بحوث الطالب وتوجٌههم بما ٌعمك الشجاعة األدبٌة فً نفوسهم وٌنمً  -9

 الممدرة البحثٌة واإلبداعٌة لدٌهم.

 إجراء اإلمتحانات وتطوٌر نظم التمٌٌم ألداء الطالب. -10

معامل وفً لاعات اإلمتحانات وتمدٌم حفظ النظام فً لاعات الدروس والمحاضرات وال -11

شؤنه  تمرٌر إلى ربٌس المسم أو إلى عمٌد الكلٌة حسب اإلختصاص عن كل حادث من

 اإلخالل بالنظام وما أتخذه من إجراءات حٌال ذلن .

 المشاركة فً أعمال المجالس واللجان العلمٌة المتخصصة فً الجامعة أو خارجها. -12

ي ٌجعل الجامعة ممٌزة فً ظة على المستوى الذوالمحاف إتمان العمل عند أداء الواجبات -13

 مٌادٌن البحث والتدرٌس واإلدارة .

ٌمدم كل عضو هٌبة تدرٌس تمرٌر إلى ربٌس المسم المختص نهاٌة كل عام جامعً ٌبٌن  -14

ً والتدرٌسً الذي لام به خالل العام واألبحاث التً أجراها ولام  فٌه النشاط اإلداري والعلم

حاث األخرى الجارٌة كما ٌبٌن الصعاب والمشكالت التً واجهته وممترحاته بنشرها واألب

 ؽلب علٌها مستمبالً.تبشؤن ال

على عضو هٌبة التدرٌس إنجاز بحث علمً سنوٌاً على األلل ممبول أو منشور فً إلحدى  -15

المجالت المحكمة وذلن فً مجال تخصصه وعلى رإساء األلسام وعمداء الكلٌات 

ة متابعة تنفٌذ ذلن عن طرٌك التمارٌر السنوٌة المرفوعة لربٌس والمجالس المختص

ً العام الذي ٌلٌه  الجامعة وفً حالة عدم اإللتزام بتنفٌذ ما ورد ٌخصم بدل البحث العلمً ف

 بلػ كإراد عام للدولة .موٌورد ال



 ثانٌاً : المحظورات:

 ٌحظر على أعضاء هٌبة التدرٌس ما ٌلً:. -1( 4مادة )

من مجلس الكلٌة  واعتمادهاس فً ؼٌر جامعتهم إال بموافمة مجلس المسم إلماء الدرو - أ

 وربٌس الجامعة وبما ال ٌزٌد عن نصؾ النصاب المحدد فً هذا النظام لكل فصل دراسً.

 إعطاء دروس خصوصٌة. - ب

 بالجامعة. االشتؽال بؤي عمل ال ٌتفك وطبٌعة العمل - ت

ً لألؼراض الحزبٌة. - ث  تسخٌر النشاط الجامع

 ً الجامعات الؽٌر معترؾ بها.التدرٌس ف - ج

( من هذه 1أي عضو هٌبة تدرٌس ال ٌلتزم بما ورد بالمحظورات المحددة فً الفمرة ) - ح

 المادة ٌحال إلى المجلس التؤدٌبً لتولٌع العموبة المناسبة ضده وفماً للمانون.

 أعباء أعضاء هٌبة التدرٌس أسبوعٌاً سواء كانت فً المراحل الجامعٌة األولى أو تحدد - خ

 الدراسات العلٌا بالساعات على النحو التالً:.

 -عبا التدرٌس: -1

 ساعات تدرٌس8األستاذ                 - أ

 ساعات تدرٌس10األستاذ المشارن       - ب

 ساعة تدرٌس12األستاذ المساعد        - ت

عبا العمل المكتبً ٌجب أن ال ٌمل عبا الدوام المكتبً ألعضاء هٌبة التدرٌس عن أربع  -2

 ً األسبوع.أٌام ف

ٌمل عن  عبا البحث والدراسة ٌموم أعضاء هٌبة التدرٌس بالبحث والدراسة بما ال-3

 ساعات أسبوعٌاً.10

ٌر لها اإلمتحانات أثناء إجرابها والتحض عبا اإلمتحانات ٌتحمل أعضاء هٌبة التدرٌس عبا-4

 وتعتبر جزء ال ٌتجزأ من مهامهم.

هٌبة التدرٌس المتحانات ٌموم كل عضو من أعضاء عبً تصحٌح أوراق إجابات الطلبة فً ا -5

 .إطار الجامعة كحد ألصى لكل دورة امتحانٌه( دفتر إجابة فً 600بتصحٌح )

 

 



 الفصل الثالث

  أجور أعضاء هٌبة التدرٌس

 أوالً : المرتبات والبدالت:

 -ٌة وفماً لألتً:( تحدد المرتبات األساسٌة والعالوات ألعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات الٌمن6مادة )

م 1998من سبتمبر  اعتبارا%( 50زٌادة الراتب األساسً من الوضع الحالً بممدار ) - أ

 م .2000وحتى دٌسمبر عام 

%( من الراتب األساسً 200تستحك البدالت المالٌة الثابتة ألعضاء هٌبة التدرٌس بوالع ) - ب

 -لً:المحدد فً الفمرة )أ( أعاله وتتوزع هذه البدالت على النحو التا

 %( بدل تعلٌم عالً.150) -

 %( بحث علمً.30) -

 %( مواصالت.20) -

%( من الراتب األساسً على أن ٌحدد المجلس 20( ٌمنح ألعضاء هٌبة التدرٌس بدل )7مادة )

 األعلى للجامعات تلن المناطك بحسب ظروؾ وطبٌعة كل منطمة.

تجاوز راتبه األساسً مربوط  ( فً حالة ترلٌة عضو هٌبة التدرٌس إلى درجة أعلى وكان لد8مادة )

ً الراتب الذي كان ٌحصل علٌه كامالً وتحسب له الدرجة  الدرجة التً رلً إلٌها فٌعط

 العلمٌة من تارٌخ الترلٌة مع مراعاة أحكام لانون الجامعات النافذ والبحته التنفٌذٌة.

ار الجامعة ( ٌستحك عضو هٌبة التدرٌس عن كل ساعة تزٌد عن النصاب المحدد فً إط9مادة )

 -المعٌن بها المبالػ المالٌة التالٌة:

 لاير.1500األستاذ                - أ

 لاير.1000األستاذ المشارن      - ب

 لاير.700األستاذ المساعد      - ت

%( من الساعات الزابدة 20وٌمنح عضو هٌبة التدرٌس نفس المبالػ المذكورة أعاله زابداً)

 .كحافز إذا كلؾ بالتدرٌس فً جامعة أخرى

وفً جمٌع األحوال ٌستحك عضو هٌبة التدرٌس بدل سفر وإلامة إذا كلؾ بالتدرٌس فً 

 كلٌة أو جامعة تمع خارج المدٌنة التً ٌمٌم فٌها.

لاير(عن كل دفتر إجابة ٌزٌد 50مكافؤة تصحٌح لدرها )( ٌستحك أعضاء هٌبة التدرٌس 10مادة )

 (.5( الفمرة )5عن النصاب المحدد له فً المادة )



ً الٌوم الواحد على النحو التالً : -( أ11دة)ما ً ألعضاء هٌبة التدرٌس ف  -ٌحدد بدل السفر الخارج

 دوالر450األستاذ                       -1

 دوالر.350األستاذ المشارن             -2

 دوالر.300األستاذ المساعد             -3

 -التالً: الواحد على النحوٌحدد بدل السفر الداخلً ألعضاء هٌبة التدرٌس فً الٌوم  -ب

 لاير.5000األستاذ                  -1

 لاير.3500األستاذ المشارن        -2

 لاير.2500األستاذ المساعد          -3

( ٌحدد بدل التمثٌل الشهري للمابمٌن بمستوٌات إدارٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس على 12مادة )

 -و التالً:النح

 لاير. أالؾ(عشرة 100000ربٌس الجامعة) - أ

 لاير. أالؾ( ثمانٌة 80000نواب الربٌس ) - ب

 (سبعة أالؾ لاير.7000عمٌد الكلٌة أو المركز أو المعهد ) - ت

 لاير. أالؾ( ستة 6000نابب العمٌد أو المركز أو المعهد ) - ث

 لاير. أالؾ( أربعة 4000ربٌس المسم العلمً فً الكلٌة أو المركز أو المعهد ) - ج

ء هٌبة التدرٌس فً المجالس العلمٌة واللجان الدابمة كما تمنح الجامعة بدل جلسات ألعضا - ح

 -وذلن على النحو التالً:

 (لاير عن كل جلسة.1500عضو مجلس الجامعة                     ) -

 (لاير عن كل جلسة.1100عضو مجلس البحث العلمً              ) -

 (لاير عن كل جلسة.1100عضو مجلس شبون الطالب              ) -

 ( لاير عن كل جلسة.1100س المكتبات                    )عضو مجل -

 (لاير عن كل جلسة.1100أعضاء المجالس واللجان الدابمة        ) -

 ( جلسة فً العام الجامعً.12شرٌطة أن ال تزٌد عدد الجلسات التً ٌمابلها هذا البدل عن )

 الجامعٌة المإثثة.( لكل عضو هٌبة تدرٌس الحك فً السكن فً إحدى المساكن 13مادة )



ً المساكن الجامعٌة عند تعٌنه مبلػ 14مادة ) ( ٌستحك عضو هٌبة التدرٌس الذي ال ٌسكن ف

 (ثالثمابة الؾ لاير ولمرة واحدة فمط.3000000ولدره)

  (16مادة )

ً فً مساكن الجامعة أو - أ ٌدفع له بدل  ٌظل عضو هٌبة التدرٌس الذي أصٌب بحالة عجز كل

 السكن حتى وفاته.

ً من لبل ربٌس الجامعة تم  - ب  نح الموافمة لعضو هٌبة التدرٌس فً الندوة أو المإتمر العلم

بعد موافمة المسم والكلٌة بناء على دعوة موجهة للجامعة بمبول البحث الممدم من لبل 

 العضو المشارن وال تمبل الدعوات الشخصٌة للمشاركة بدون بحث.

ادات المرصودة فً الموازنة المخصصة لهذا توفرت اإلعتم تستكمل إجراءات السفر متى ما - ت

 الؽرض.

ً تمدٌم الوثابك والمنشورات  - ث    على كل عضو هٌبة تدرٌس مشارن فً ندوة أو مإتمر علم

 الدالة على مشاركته إلى مكتبة الكلٌة ولسمه فٌها خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ عودته.

 -ثانٌاً : اإلجازات:

وإجازات الحج والوضع واإلجازات العارضة وإجازات الوفاة وذلن (تتحد اإلجازات السنوٌة 20مادة )

 وفماً لنصوص وأحكام المانون العام للخدمة المدنٌة.

ً مدتها سنة كاملة عن كل 21مادة ) ( ٌحك ألعضاء هٌبة التدرٌس الحصول على إجازات تفرغ علم

 أربع سنوات لضٌت فً الخدمة بالجامعة.

تدرٌس أثناء حصولهم على أي من اإلجازات السابمة بكافة الحموق ( ٌحتفظ أعضاء هٌبة ال22مادة )

 الممررة لهم فٌما عدا البدالت المرتبطة بممارستهم ألعمالهم.

ة سنتٌن وبحد ( ٌحك لعضو هٌبة التدرٌس الحصول على إجازة تفرغ بدون مرتب لمد23مادة )

ه اإلجازة مرة ثانٌة إال بعد ألصى ثالث سنوات إذا رؼب ولدم طلبا كتابٌاً بذلن ,وال تمنح هذ

مرور ثالث سنوات على األلل من تارٌخ إنتهاء اإلجازة األولى وعودته إلى العمل, وتعتبر 

بسداد حصة التماعد  مدة هذه اإلجازة جزء من الخدمة فً الجامعة , وٌلتزم العضو المجاز

ٌة مجلس التً علٌه , وٌصدر ربٌس الجامعة لرار التفرغ بدون مرتب بناء على توص

 المسم المختص ومجلس الكلٌة وموافمة مجلس الجامعة.

( على أعضاء هٌبة التدرٌس المجازٌن العودة إلى أعمالهم فور إنتهاء مدة اإلجازة وعلى 24مادة)

عمٌد الكلٌة إبالغ ربٌس الجامعة عن المتؤخرٌن خالل شهر على األكثر من إنتهاء مدة 

 اإلجازة التخاذ اإلجراءات المناسبة.



( ٌتماضى أعضاء هٌبة التدرٌس رواتبهم وبدالتهم بالكامل أثناء المرض أو فً حالة 25مادة)

إصابتهم بالعجز الذي ٌمعدهم عن العمل وتتحمل الجامعة نفمات العالج كاملة سواء كان ذلن 

 خارجها. أوداخل البالد 

 -ثالثاً : الرعاٌة الطبٌة: 

 اٌة الطبٌة الكاملة ألعضاء هٌبة التدرٌس وأفراد أسرهم .( تتولى الجامعة على نفمتها الرع26مادة )

( إذا تعذر العالج فً الداخل وكانت هنان إمكانٌة للعالج فً الخارج بناء على تمرٌر طبً 27مادة )

 -معتمد فتتحمل الجامعة ما ٌلً:

 لٌمة تذاكر السفر للمرٌض ومرافمه ذهاباً وإٌاباً. - أ

 العالج الطبً فً الخارج الممرة من مجلس الوزراء.معونة العالج الممرة وفماً لالبحة  - ب

الٌة ألؼراض التجهٌز المتوفً من أعضاء هٌبة التدرٌس معونة م( تصرؾ الجامعة ألسرة 28مادة )

 والدفن ممدارها ثالثة مرتبات كاملة.

(إذا توفً أحد أعضاء هٌبة التدرٌس فً الخارج تتحمل الجامعة نفمة نمل جثمانه إلى 29مادة )

 طن إذا رؼب فً ذلن أرملته وأوالده.الو

( تتحمل الجامعة التعوٌض المناسب عن كل ضرر ٌتعرض له أعضاء هٌبة التدرٌس بسبب 30مادة)

 لٌامهم بؤداء مهامهم العلمٌة.

 اإلحالة إلى المعاش وحموق التماعد:: رابعاً 

ً األحوال التالٌة:31مادة )  -(  ٌحال أعضاء هٌبة التدرٌس إلى المعاش ف

لوغ سن الخامسة والستٌن سنة مٌالدٌة وفً هذه الحالة ٌجوز لمجلس الجامعة بناء على ب -1

ٌزٌد عن خمسة  إلتراح المسم وموافمة مجلس الكلٌة مد خدمة عضو هٌبة التدرٌس بما ال

د مع من أحٌل إلى التماعد كؤستاذ ؼٌر متفرغ لمدة خمسة سنوات سنوات وٌجوز التعال

 أخرى .

ً الذي ال ٌرجى شفاإه أو اإلصابة التً ألعدته أو الوفاة .فً حالة العجز الك -2  لً أو المرض

( ٌستحك أعضاء هٌبة التدرٌس معاش التماعد إذا لضوا فً خدمة الجامعة عشر سنوات 32مادة )

على األلل وتعتبر الخدمة السابمة فً األجهزة الحكومٌة األخرى جزء من الخدمة فً 

 الجامعة.

ً الدولة او أي لانون أخر ٌحل محله ( تسري أحكام 33مادة ) لانون التؤمٌنات والمعاشات لموظف

 فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فً هذا النظام.

 



 الفصل الرابع

 واجبات أعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة

 واألعمال المحظورة علٌهم

 -أوالً : واجبات أعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة :

ساعدة تؤدٌة المهام والواجبات الجامعٌة المناطة بهم وفماً ( على أعضاء هٌبة التدرٌس الم34مادة )

 -للدستور والموانٌن واألنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص ٌجب اإللتزام بما ٌلً:

التمسن بمبادئ اإلسالم الحنٌؾ وشرٌعته السمحة , والعمل على ؼرسها وترسٌخها فً  -1

والمٌم  الحمٌدة فظة على التمالٌدتجسٌد المدوة الحسنة لوالً وعمالً المحانفوس الطالب و

 .فً السلون والممارسة الجامعٌة األصٌلة والعمل بها

المٌام بالواجبات التعلٌمٌة والمساهمة باإلشراؾ على اإلمتحانات بموجب تكلٌفات المسم  -2

 المختص .

المتابعة المستمرة للجدٌد فً مختلؾ العلوم كل فً مجال إختصاصه وإجراء البحوث  -3

 لعلمٌة وتنمٌة معارفهم بصورة مستمرة.والدراسات ا

 المٌام بكافة الواجبات المكلؾ بها من المسم والعمادة بإتمان. -4

( من النظام 34( ٌموم أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة المساعدة بالواجبات المحددة فً المادة )35مادة )

 ( ساعة فً األسبوع.36بساعات دوام رسمً ال تمل عن )

 -: ر على هٌبة التدرٌس المساعدة ما ٌلًثانٌاً المحظورات : ٌحظ

 ل بؤي عمل ال ٌتفك وطبٌعة العمل بالجامعة.ااإلشتؽ -1

ً المانون بهذا الصدد.تسخٌر  -2 ً لألؼراض الحزبٌة مع االلتزام بما جاء ف  النشاط الجامع

 األحكام المتعلمة بالنمل والندب واإلعارة. مراعاةتولً وظٌفة عامة خارج الجامعة مع  -3

 

 

 

 

 



 الخامس  الفصل

 أجور هٌبة التدرٌس المساعدة

 -أوالً: المرتبات والبدالت :

 -( تحدد المرتبات والعالوات ألعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة على النحو التالً :36مادة )

من سبتمبر  اعتبارا%( 20المدرسون : زٌادة الراتب األساسً عن الساعات بممدار )

 م.1998

من سبتمبر  %( اعتبارا15سً عن سابمه بممدار)ساالمعٌدون   : زٌادة الراتب األ

 م.1998

ٌستحك أعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة أي زٌادة تمنحها الدولة من مرتبات وأجور  - أ

 لموظفً الدولة األخرٌن.

%( من 200تستحك البدالت المالٌة المكتسبة ألعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة بوالع ) - ب

 )أ( من هذه المادة. الرواتب األساسٌة المحددة بالفمرة

 (37مادة )

مع بدل البحث العلمً خالل مدة ٌتماضً عضو هٌبة التدرٌس المساعد راتبه األساسً  - أ

بتعاث بالخارج وتصرؾ الجامعة له ولزوجته وثالثة من أوالده تذاكر السفر إلى بلد اال

 الدراسة ذهاباً وإٌاباً.

 -ٌلً: اتبه كامالً إضافة إلى ماٌتماضى عضو هٌبة التدرٌس المساعد الموفد داخلٌاً ر - ب

 ( بدل بحث.1500000) -

 ( بدل طباعة.500000) -

 ( بدل كتب.500000) -

كما ٌمنح تذاكر سفر إلى الخارج ذهاباً وإٌاباً لجمع المادة العلمٌة إذا ألتضت رسالته ذلن 

 ( ٌوماً.30(خمسٌن دوالر فً الٌوم لمدة ألصاها )$50إضافة إلى بدل السفر بوالع )

 ( 38مادة )

تتحمل الجامعة تكالٌؾ الدراسة المٌدانٌة فً الداخل التً ٌموم بها مساعدو هٌبة التدرٌس  - أ

المبعوثٌن فً الخارج بوالع خمسة وأربعٌن الؾ لاير ولمرة واحدة فمط كما تصرؾ لهم 

 تذاكر سفر ذهاباً وإٌاباً.



عدو هٌبة التدرٌس ها مساالرسابل العلمٌة التً ٌموم بإعدادتتحمل الجامعة تكالٌؾ طباعة  - ب

ما لم تتحمل الجهة المانحة ذلن وبوالع الؾ دوالر لرسالة الدكتوراه وسبعمابة دوالر 

 لرسالة الماجستٌر.

 ثانٌاً : اإلجازات:

( تتحدد اإلجازات السنوٌة وإجازات الحج والوضع واإلجازات العارضة وإجازة الوفاة وذلن 39مادة )

 للخدمة المدنٌة.وفماً لنصوص وأحكام المانون العام 

( ٌحتفظ أعضاء هٌبة التدرٌس أثناء حصولهم على أي من اإلجازات السابمة بكافة الحموق 40مادة )

 الممررة لهم أثناء العمل.

ً 41مادة ) ( ٌتماضى أعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة رواتبهم وبدالتهم كاملة أثناء المرض أو ف

وتتحمل الجامعة نفمات العالج كاملة سواء حالة إصابتهم بالعجز الذي ٌمعدهم عن العمل 

 كان ذلن داخل البالد أو خارجها.

 ثالثاً الرعاٌة الطبٌة:

ملة ألعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة وأفراد على نفمتها الرعاٌة الطبٌة الكا (تتولى الجامعة42مادة )

 أسرهم وذلن وفماً لالبحة العالج فً الداخل الممرة من مجلس الوزراء.

( إذا تعذر العالج فً الداخل وكانت هنان إمكانٌة للعالج فً الخارج بناء على تمرٌر طبً 43)مادة 

 -معتمد فتتحمل الجامعة ما ٌلً:

 لٌمة تذاكر سفر للمرٌض ومرافمٌه ذهاباً وإٌاباً  - أ

 معونة العالج الممرة وفماً لالبحة العالج فً الخارج الممرة من مجلس الوزراء . - ب

معة ألسرة المتوفى من أعضاء هٌبة التدرٌس المساعدة معونة مالٌة ( تصرؾ الجا44مادة )

 ألؼراض التجهٌز والدفن ممدارها ثالثة مرتبات كاملة.

 -رابعاً : اإلحالة إلى المعاش وحموق التماعد:

 -( ٌحال أعضاء هٌبة التدرٌس المساعدٌن إلى المعاش فً األحوال التالٌة :45مادة )

 لمرض الذي ال ٌرجى شفاإه أو اإلصابة التً ألعدته أو الوفاة.فً حالة العجز الكلً أو ا -1

 أو طلب اإلحالة إلى المعاش ولبول أي منها. االستمالةفً حالة  -2

ً الدولة أو أي لانون أخر ٌحل محله 46مادة ) ( تسري أحكام لانون التؤمٌنات والمعاشات لموظف

 فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فً هذا النظام .

 



 ألفصل السادس

 كام عامةأح

( تصدر األحكام المتعلمة بالتعٌٌن والنمل والندب واإلعارة بمرار من المجلس األعلى 47مادة )

 للجامعات.

 وأجورم الخاص بنظام وظابؾ 1995( لسنة 144( ٌلؽى لرار ربٌس الوزراء رلم )48مادة )

 أعضاء هٌبة التدرٌس ومساعدٌهم فً الجامعات الٌمنٌة.

م وعلى وزارة المالٌة توفٌر اإلعتمادات الالزمة 1998رار إبتداء من سبتمبر( ٌعمل بهذا الم49مادة)

 لذلن وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.

 صادر برباسة مجلس الوزراء

 هـ1419/شعبان/14خ ـــبتارٌ

 م1998بر /ــ/دٌسم2الموافك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. عبد الكرٌم اإلرٌانً

 ربٌس مجلس الوزراء



 

 م2112( لسنة 2لرار جمهوري رلم )

 العلمً بشؤن إنشاء المجلس األعلى للبحث

  .ربٌس الجمهورٌة

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة.

 م بشؤن المانون العام للتربٌة والتعلٌم .8992( لسنة 45وعلى المانون رلم )

 م بتشكٌل الحكومة وتسمٌة أعضابها.2118( لسنة 46وعلى المرار الجمهوري رلم )

 . وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً عرضوبناء على 

 وبعد موافمة مجلس الوزراء.

 ررـــــــــــل

 ٌسمى )المجلس األعلى للبحث العلمً( أعلى(   ٌنشؤ بموجب هذا المرار مجلس 8مادة )

ً على النحو التالً:2مادة )  -(   ٌشكل المجلس األعلى للبحث العلم

 ساً.ربٌس مجلس الوزراء                                                     ربٌ -

 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً                                       نابباً للربٌس. -

 وزٌر المالٌة                                                                عضواً. -

 وزٌر التخطٌط والتنمٌة                                                    عضواً. -

 ابب وزٌر العلٌم العالً والبحث العلمً                                  عضواً.ن -

 ممثالن عن الجامعات الٌمنٌة الحكومٌة                                   أعضاء. -

 ممثالن عن المراكز البحثٌة                                               أعضاء. -

 أعضاء.                                               ممثالن عن المطاع الخاص  -

 ممثالن عن الجامعات األهلٌة                                              أعضاء. -

ً        عضواً /أمٌناً عاماً  -  وكٌل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لمطاع البحث العلم

الوطنٌة على األخذ بالبحوث العلمٌة وتحسٌن وتوسٌع  ( ٌهدؾ المجلس إلى تعزٌز المدرة3مادة )

لاعدة المعرفة العلمٌة والتمنٌة لحل مشكالت التنمٌة ومواجهة تحدٌات الحاضر والمستمبل 

 اإلرتماء بنوعٌة الحٌاة فً كافة المجاالت وتتحدد مسبولٌاته تبعاً لذلن باألتً:_ و



طط والبرامج المنبثمة عنها ومتابعة إلرار السٌاسات العامة للعلوم والتكنولوجٌا والخ -8

 تنفٌذها وتمٌٌمها.

 إلرار أولوٌات البحث العلمً وتوجٌهها لتعزٌز أهداؾ التنمٌة . -2

دراسة وإلرار المشارٌع والبرامج المتوسطة والطوٌلة األجل التً تمدمها وزارة التعلٌم  -3

 لمً .العالً والبحث العلمً لتعزٌز العلوم والتكنولوجٌا وأنشطة البحث الع

رسم سٌاسات تكفل تحمٌك شراكة بناءه وتواصال فعاالً بٌن مإسسات البحث العلمً  -4

 والجهات الحكومٌة والمطاعات اإلنتاجٌة.

ً وتؤهٌل  -5 العمل على توفٌر الموارد المالٌة وتنوٌع مصادرها لدعم أنشطة البحث العلم

 وتدرٌب الباحثٌن وصوالً إلى الجودة المرجوة فً اإلنتاج العلمً.

 بها ألداء مهامها وتحمٌك أهدافها. واالرتماءرعاٌة مإسسات البحث العلمً والتكنولوجً  -6

 االلتصادتوجٌه البحث العلمً نحو المإسسات اإلنتاجٌة والخدمٌة التً تشكل موطن لوة  -7

 الوطنً .

دراسة وإلرار الشروط والمواصفات الواجب توفرها فً المراكز البحثٌة ودراسة وبحث  -8

 جدٌدة. إنشاء مراكز

إلرار الشروط والمعاٌر لتمدٌم الدعم المالً للبحوث بما ٌحمك أهداؾ السٌاسة الوطنٌة فً  -9

 هذا المجال.

تعزٌز صالت تعاون علمً وتكنولوجً بٌن المإسسات البحثٌة الٌمنٌة تنمٌة  -81

وتبادل  اإلمكانٌاتوالمإسسات البحثٌة العربٌة واإلسالمٌة والعالمٌة تمكن االستفادة من 

 علومات والخبرات واإلطالع على تمنٌات وأنظمة الحث فً العلوم الحدٌثة .الم

 حث المطاعات الحكومٌة واألهلٌة لالستثمار فً مجاالت البحث العلمً المرتبطة بالتنمٌة . -88

 تشجٌع حركة الترجمة للعلوم والتعرٌؾ والنشر  وإلامة المإتمرات والندوات العلمٌة . -82

نٌات مإسسات البحث العلمً الممولة من الدولة منالشة وإلرار مشروعات مٌزا -83

 وحساباتها الختامٌة تمهٌداً إللرارها من الجهات المختصة.

المصادلة على اتفالٌات وبرامج التعاون بٌن مإسسات البحث العلمً الٌمنٌة والمإسسات  -84

 البحثٌة العربٌة واإلللٌمٌة والدولٌة.

بالحوافز والجوابز المادٌة والمعنوٌة  وضع واعتماد األسس والمواعد لتشجٌع المبدعٌن -85

 والمصادلة على الترشٌح للجوابز الدولٌة.



إلرار األسس والمعاٌٌر المتعلمة برإساء و نواب مإسسات البحث العلمً ولواعد تصنٌؾ  -86

 الباحثٌن والبحوث العلمٌة.

علمً النظام ( ٌصدر ربٌس مجلس الوزراء بناء على التراح وزٌر العلٌم العالً والبحث ال4مادة )

 الداخلً للمجلس الذي ٌشتمل على مواعٌد ونظام اجتماعات المجلس وكٌفٌة اتخاذ لراراته.

 .ٌعمل بهذا المار من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة (5مادة )

 بصنعاء–صدر برباسة الجمهورٌة 

 هـ8422وال/ـــــــ/ش23ارٌخ ــــبت

 م2112اٌر/ــــــــــ/ٌن7وافك ـــــالم
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 م2112( لسنة 813لرار جمهوري رلم )

 بإضافة ثالثة أعضاء إلى عضوٌة المجلس األعلى للجامعات الٌمنٌة

 .ربٌس الجمهورٌة

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة .           

 مجلس الوزراء. م بشؤن8998(لسنة 21وعلى المرار الجمهوري بالمانون رلم )           

م بشؤن الجامعات الٌمنٌة 8995( لسنة 87وعلى المرار الجمهوري بالمانون رلم )

 وتعدٌالته.

 م بتشكٌل الحكومة وتسمٌة أعضابها.2118( لسنة 46وعلى المرار الجمهوري رلم )           

 وبناء على عرض ربٌس مجلس الوزراء.           

 ررـــــــــل

 -وة التالٌة أسماإهم إلى عضوٌة المجلس األعلى للجامعات الٌمنٌة وهم :( ٌضاؾ األخ8مادة )

 د. عبد العزٌز الممالح. -8

 د. حسن أحمد السالمً. -2

 د. حسٌن عبد هللا العمري. -3

 ٌعمل بهذا المار من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. (2مادة )

 بصنعاء –صدر برباسة الجمهورٌة 

 هـ8423ــر//صفـــــــ28بتارٌـــــخ 

 م2112/ماٌــــــــو /4المــــــوافك 
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