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  م2007 لسنة) 32( رقم جمھوري قرار

 اليمنية الجامعات لقانون التنفيذية الالئحة بشأن

 :الجمھورية رئيس

  .اليمنية الجمھورية دستور على االطالع بعد

  .وتعديالته اليمنية الجامعات بشأن م1995 لسنة) 17( رقم القانون وعلى

  .واالجور والمرتبات الوظائف نظام بشأن م2005 لسنة) 43( رقم القانون وعلى

 أعضائھا وتسمية الحكومة بتشكيل م2003 لسنة) 105( رقم الجمھوري القرار وعلى

  .وتعديالته

  .العلي والبحث العالي التعليم وزير عرض على وبناءً 

  .الوزراء مجلس موافقة وبعد

  //رقـــــــــــــــر// 

  األول الباب

  والتعاريف التسمية

 الجامعات بشأن م1995 لسنة) 17( رقم للقانون التنفيذية الالئحة(  الالئحة ھذه تسمى) 1( مادة

  ).وتعديالته اليمنية

 المبينة المعاني أدناه الواردة والعبارات باأللفاظ يقصد الالئحة ھذه أحكام تنفيذ ألغراض) 2( مادة

  :آخر معنى النص سياق يقتض لم ما منھا كل قرين
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  .م بشأن الجامعات اليمنية وتعديالته1995لسنة ) 17(القانون رقم :   القانون

  المجلس األعلى للجامعات:   المجلس األعلى 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:  الوزارة

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي:   الوزير

  كل جامعة خاضعة ألحكام القانون:   الجامعة

الكلية أو المعھد أو المركز أو 

  المستشفى

  كل كلية ومعھد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة

  جامعةكل قسم علمي في كلية ومعھد ومركز يتبع ال  القسم العلمي

  .مجلس كل جامعة تخضع للقانون:   مجلس الجامعة

  .األساتذة المساعدون - األساتذة المشاركون–األساتذة :   أعضاء ھيئة التدريس

  المدرسون والمعيدون:   أعضاء ھيئة التدريس المساعدون

كل مجلة علمية متخصصة تصدر بصورة منتظمة عن جامعة أو :   المجلة المحكمة

ھيئة علمية اعتبارية أو منظمة دولية معترف بھا يشرف على 

تحريرھا ھيئة تحرير من األكاديميين أو االختصاصيين ولم يمر على 

  .آخر عدد صدر منھا أكثر من عامين

  

  الثاني الباب
  واختصاصاتھا المجالس تكوينات

  األول الفصل
  للجامعات األعلى المجلس

  :التالي النحو األعلى المجلس يشكل)  3( مادة
  رئيسا              رئيس مجلس الوزراء .1

  للرئيس نائبا          العلمي والبحث العالي التعليم وزير .2

 عضوا                وزير المالية .3

 عضوا            وزير التخطيط والتعاون الدولي .4

 عضوا            وزير الخدمة المدنية والتأمينات .5

 عضوا            الشؤون االجتماعية والعمل وزير .6

 عضوا              وزير التربية والتعليم .7

 عضوا          المھني والتدريب الفني التعليم وزير .8
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 أعضاء            رؤساء الجامعات الحكومية .9

  الجمھورية رئيس يعينھم التربوي االھتمام ذات األكاديمية الشخصيات من ثالثة  .10

 للتجديد  قابلة سنوات خمس لمدة علىاأل المجلس رئيس من ترشيح على بناءً  

   أعضاء              لمرة واحدة             

 قابلة              غير سنتين لمدة بينھم من الجامعات رؤساء يختاره األھلية للجامعات ممثل .11

 عضوا   المجلس رئيس من قرار بتسميته ويصدر مباشرة، تالية لمرة للتجديد

              

  

  :اآلتية واالختصاصات المھام ممارسة األعلى المجلس يتولى) 4(  مادة

 المجلس إلى ورفعھا الجامعي التعليم خطط واقتراح للجامعات العامة السياسة اقتراح  -أ 

 .إقرارھا بعد تنفيذھا على واإلشراف للتخطيط األعلى

 .وضع خطة القبول للجامعات  -ب 

 .البالد  وحاجات  يتفق بما توجيھه على والعمل الجامعي التعليم تنسيق  -ج 

 مع يتفق وبما طلباتھا وفق التدريس ھيئة أعضاء من الجامعات احتياجات بين التنسيق  - د 

 .النافذة القوانين

 .المختلفة الجامعات نظم بين التنسيق  -ه 

 .الجامعات في المتناظرة واألقسام والمعاھد الكليات بين التنسيق  -و 

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

 .الختامية وحساباتھا الحكومية الجامعات موازنة مشروع إقرار  -ح 

 اللوائح اقرار وكذا الوزراء مجلس على عرضھا قبل للقانون التنفيذية الالئحة إقرار  - ط 

 .والمعاھد والكليات للجامعات الداخلية

 أو الجامعة في جديدة مستشفيات أو أقسام أو معاھد أو كليات إنشاء على الموافقة  -ي 

 التعليم لتخطيط األعلى المجلس إلى بذلك والرفع منھا القائم دمج أو إلغاء أو تعديل

 .لالعتماد

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

 .الطالبية لألنشطة الطالب يدفعه ما تحديد  -ل 

 .في الجامعات  وقف الدراسة  -م 

 .اقتراح إنشاء الجامعات الحكومية - 1  - ن 
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 بالشھادات واالعتراف مناھجھا وإجازة الحكومية غير الجامعات بإنشاء الترخيص - 2

 . تمنحھا التي

 .الجامعي التعليم وتطوير بتقويم الخاصة النظم وضع  - س 

 .مھامه أداء في لمعاونته أجھزة أو مجالس أي تشكيل  -ع 

ً  بھا يختص أخرى مسائل أي  -ف    .للقانون وفقا

ة األعلى المجلس يعقد -1) 5(  مادة ة اجتماعات ثالث ى السنة في دوري ل عل ك ،األق  األسبوع في وذل

ً  اجتماعا يعقد أن للمجلس ويجوز ،وأكتوبر يوليو، ابريل، شھر من كل من األول اءً  استثنائيا  بن

  .المجلس أعضاء عدد ثلث عن يقل ال ما أو المجلس رئيس من مسبب طلب على

ً  المجلس اجتماع يكون -2  في النصاب ھذا يتوافر لم فإذا أعضائه عدد أغلبية بحضور صحيحا

 الحاضرين األعضاء بعدد عندئذ وينعقد يليه الذي لليوم أجل االجتماع لعقد المحدد األول اليوم

إذا الحاضرين األعضاء لعدد المطلقة باألغلبية قراراته وتصدر ، رجح األصوات تساوت ف  ي

  .المجلس رئيس منه الذي الجانب

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

داد تحديد  -أ  ذين الطالب أع يتم ال ولھم س ام الجامعات في قب الي الجامعي للع ة كل في الت  جامع

  التنمية وخطط البالد احتياجات ضوء في وذلك وقسم، وكلية

رار  -ب  ة إق ول خط دة قب ي واح وء ف د ض راءات القواع ة واإلج ة المقترح ه المرفوع ن إلي  م

 .التالي الجامعي للعام الجامعات

ة لألنشطة رسوم من الطالب يدفعه ما تحديد  -ج  ة الطالبي ام المختلف الي الجامعي للع  وقواعد الت

راءات ا وإج ايير ،أدائھ رفھا ومع ا ص ق بم ة يحق الب رعاي ً  الط ا ً  روحي ا ً  واجتماعي ا  وثقافي

 ً ة والمساعدات اإلعانات صرف وقواعد شروط ذلك في بما وصحياً، ورياضيا  للطالب المالي

ين اجين اليمني وقين المحت ك ، والمع ي وذل ة المقترحات ضوء ف ه المرفوع ن إلي ات م  الجامع

 .لذلك المنظمة والتعليمات القوانين حدود وفي

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

  :يلي فيما خاصة بصفة ليويو شھر اجتماع في المجلس يبت - 1)  7( مادة

 إليه المرفوعة المقترحات ضوء في التالي الجامعي للعام الموحد الجامعي التقويم  إقرار  . أ

  .الجامعات من
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 التدريس ھيئة وأعضاء التدريس ھيئة أعضاء من الجامعات احتياجات بين التنسيق  . ب

 ھذه إدراج قبل منھا إليه المرفوعة الطلبات ضوء في التالي الجامعي للعام المساعدون

 .التالي المالي للعام الجامعات موازنات في االحتياجات

  :يلي فيما خاصة بصفة أكتوبر شھر اجتماع في األعلى المجلس يبت - 2

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

 التعليم مؤسسات التزام مدى عن األكاديمي االعتماد ھيئة من المرفوعة التقارير مناقشة  -ب 

 . األكاديمي االعتماد بمعايير العالي

  .األعلى المجلس على عرضھا الوزارة ترى أخرى موضوعات أي  -ج 

 في الختامية وحساباتھا الحكومية للجامعات السنوية الموازنة مشروع األعلى المجلس يقر) 8(  مادة

  .الغرض لھذا يخصص استثنائي اجتماع

  

  الثاني الفصل

 الجامعة مجلس

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

ً                 رئيس الجامعة -1  رئيسا

 أعضاء              نواب رئيس الجامعة -2

 عمداء الكليات أو المعاھد أو مديرو المراكز التي في -3

  أعضاء            مســـــتوى الكليات والمعاھد

 ومقرراً عضواً               أمين عام الجامعة -4

 ،)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(ثالثة يمثلون أعضاء ھيئة التدريس  -5

  وتختار كل فئة من أعضاء ھيئة التدريس من يمثلھا في مجلس الجامعة بناءً 

  على دعوة من رئيس الجامعة في بداية العام الجامعي لمدة سنتين قابلة 

  أعضاء            .للتجديد لمرة واحدة فقط

 شخصيات العامة من ذوي الرأي والخبرة يختارھم مجلس ثالثة من ال -6

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

 أعضاء              من رئيس الجامعــــــــــة

 عضواً             رئيس نقابة ھيئة التدريس -7

  .ال يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس جامعة  . ب
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  :يختص مجلس الجامعة بما يلي  )10(  مادة

رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأھيل   -أ 

 .في البالد   والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة

التربوية التي يجب أن تتضمنھا مناھج وأنشطة الجامعة بما ينسجم مع  األسسوضع   -ب 

 .يةاإلسالمالعقيدة والشريعة 

رفع شأنھا وتمكينھا من أداء  إلىدعم استقالل الجامعة، واتخاذ جميع الوسائل المؤدية   -ج 

 .وتحقيق أھدافھا على الوجه األكمل رسالتھا

للجامعة التي أعدت في ضوء مشاريع موازنات مشروع الموازنة السنوية  وإقرارمناقشة   - د 

على تنفيذھا بعد اعتمادھا  افواإلشرالكليات والمعاھد والمراكز والمستشفيات التعليمية 

 .األعلىمن المجلس 

تقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستھا العامة، بما في ذلك النظر في التقارير السنوية   -ه 

المجلس، وتشكيل  إلىوالدورية التي يقدمھا رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمراكز 

 : خاصة في مجاالت. اللجان الخاصة بتقويم مختلف أنشطة الجامعة 

 .ھيئة التدريس ومساعديھم ألعضاء األكاديمي األداء -1

 .شؤون الطالب -2

 .الدراسات العليا والبحث العلمي -3

   .واإلدارياألداء المالي  -4

لتابعة لھا، وتحديد تعيين أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة والمعاھد  والمراكز ا إقرار  -و 

براتب أو بغير راتب، ونقلھم ومنحھم  وإعارتھم، وتثبيتھم وانتدابھم حقوقھم وواجباتھم 

القانون وھذه الالئحة  ألحكامخدماتھم وفقاً  وإنھاءالتفرغ العلمي وقبول استقاالتھم  إجازات

النافذة ذات  ىاألخرواألنظمة الصادرة بمقتضاھما وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح 

 .الصلة

مناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسية المرفوعة من مجالس الكليات والمعاھد  -1  -ز 

 .علمية فيھا أقساموالمراكز التابعة لھا أو استحداث 

من فروع في الداخل أو الخارج  األفقيمقترحات تتعلق بالتوسع  أي وإقرارمناقشة  -2

 إلىيات والمعاھد والمراكز التابعة للجامعة ورفعھا علمية في الكل أقسامبشأن استحداث 

 .  األعلىالمجلس 

 .التنمية في الدولة طربطھا بخط وإقرار خطط تنمية الجامعة معمناقشة   -ح 
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ين يمكن قبولھم سنوياً في الجامعة في ضوء احتياجات المجتمع ذالطالب ال أعدادتحديد   - ط 

للقبول في كل تخصص من  األقصىوالقدرة االستيعابية للجامعة،  وبما ال يتجاوز الحد 

 .التي يقرھا وفقا لخطط القبول السنوية األعلىالتخصصات المحددة من قبل المجلس 

 .داتوالدبلومات والشھا واأللقابمنح الدرجات العلمية   -ي 

الجامعة عن طريق الوقف والھبات والوصايا وغيرھا، على  إلىقبول التبرعات التي ترد   -ك 

أن ال تكون مشروطة بما يتعارض والسياسة العامة للدولة أو ما يتنافى مع اآلداب 

 .والقيم واألخالق

 .ة وتجھيزھا وصيانتھايالخطط إلقامة المباني والمنشآت الجامع إقرار  -ل 

مكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكليات والمعاھد والمراكز تأمين احتياجات ال  -م 

بما يكفل در والمراجع والدوريات العلمية والتقنيات الحديثة للمكتبات االتابعة من المص

توفير احتياجات الدراسة الجامعية واحتياجات البحث العلمي بناًء على اقتراح مجلس 

 .والترجمة شؤون المكتبات والتوثيق والنشر

تشكيل لجان علمية فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرھم من أعضاء ھيئة   - ن 

 .الرأي فيھا  وإبداءالتدريس والمختصين لبحث الموضوعات التي تناط بھا ودراستھا 

إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاھد أو المراكز   - س 

اللوائح  أو القرارات التنظيمية التي تعمل بھا  أوالتابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين 

 .الجامعة

الطالب االجتماعية والثقافية والرياضية والرعاية  أنشطة العامة لمختلف األسسوضع   -ع 

 .لصحية لھم بناًء على اقتراح مجلس شؤون الطالبا

مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكليات والمعاھد والمراكز والمستشفيات التابعة   -ف 

لھا، والتقارير الدورية المقدمة من أجھزة الرقابة اإلدارية والمالية الخارجية ورفع ذلك 

 .األعلىالمجلس  إلى

التي يبرمھا  األخرىون العلمي والفني بين الجامعة والجامعات اتفاقيات التعا إقرار) 1(  -ص 

 .رئيس الجامعة أو أحد نوابه بموجب تفويض خطي منه

اتفاقيات التعاون العلمي والفني التي تبرمھا الكليات أو المعاھد أو المراكز  إقرار) 2(

بل رئيس بعد اعتمادھا من ق األخرىالتابعة للجامعة مع غيرھا من الھيئات العلمية 

  .الجامعة

 .توثيق عالقة الجامعة مع مؤسسات القطاع الخاص) 3(
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النظر في الموضوعات التي يحيلھا عليه رئيس الجامعة أو يتقدم بھا ثلث أعضاء المجلس   - ق 

  .أو أي موضوعات يختص بھا المجلس وفقاً ألحكام القانون

 إلىتوجه من رئيسه  األعمالول ديعقد مجلس الجامعة اجتماعاته العادية بدعوة مرفقة بج  )11(  مادة

طرأت بعد توجيه من موعد االجتماع، وإذا  - على األقل -كل أعضاء المجلس قبل ثالثة أيام

 األعمالجدول  إلىالدعوة أمور عاجلة تستدعي عرضھا على المجلس قرر المجلس أضافتھا 

   . جتماع  قادما إلىأو تأجيلھا 

 - بصفة خاصة -من العام الجامعي األوليناقش ويقر مجلس الجامعة في اجتماع الشھر . أ )12(  مادة

التقرير السنوي المعد من قبل رئيس الجامعة بناًء على تقرير عمداء الكليات والمعاھد 

من العام  خيراألومديري المراكز التابعة للجامعة التي أقرتھا مجالسھا في اجتماعات الشھر 

  .الجامعي المنصرم

 أقرتھايناقش ويقر مجلس الجامعة في اجتماع شھر مايو بصفة خاصة مقترحات الكليات التي   . ب

 :مجالسھا بشأن

احتياج الكليات من أعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم للعام الجامعي التالي على مستوى   -1

 .األعلىالمجلس  إلى إبالغهالقسم والكلية والجامعة قبل 

القدرة االستيعابية  أساسعدد الطالب الذين يمكن استيعابھم في العام الجامعي التالي على  -2

 .على مستوى القسم والكلية والجامعة

 إلىكما يناقش ويقر في نفس االجتماع بناًء على مقترح مجلس شؤون الطالب وقبل الرفع 

  :ما يلي األعلىالمجلس 

 .طالب وتسجيلھم في العام الجامعي التاليالمقترحة لقبول ال واإلجراءاتالقواعد  -1

وكيفية أدائھا ومعايير  الطالبية لألنشطةالمقترحة لما يدفعه الطالب  واإلجراءاتالقواعد  -2

ً واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وصحياً  صرفھا، بما في ذلك خطة رعاية الطالب روحيا

يين المحتاجين والمساعدات  المالية للطالب اليمن اإلعاناتوشروط وقواعد صرف 

   .والمعوقين

 لم فإذا أعضائه، لعدد المطلقة األغلبية بحضور صحيحاً  الجامعة مجلس اجتماع يكون) 13( مادة

 جميع إعالن مع التالي العمل يوم إلى االجتماع يؤجل األول اليوم في النصاب ھذا يتوافر

ً  ويكون عندئذ االجتماع وينعقد المجلس، أعضاء  أن شريط الحاضرين األعضاء بعدد صحيحا

 األعضاء بأغلبية المجلس قرارات وتصدر المجلس أعضاء ثلث عن عددھم يقل ال

  .المجلس رئيس منه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي وعند الحاضرين
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  ذلك، الحاجة استدعت إذا جلسة من ألكثر الجامعة لمجلس الواحد االجتماع يمتد أن يجوز) 14( مادة

 .األكثر على أيام ثالثة عن مدته تزيد ال أن على

 واألدنى يعلوه الذي المجلس رئيس إلى الجامعة مجلس قرارات الجامعة مجلس رئيس يبلغ) 15( مادة

 .اتخاذھا من األكثر على أيام ثالثة خالل بھا المعني منه

ً  االجتماع محضر بكتابة المجلس سر أمين يقوم -1) 16( مادة  وأسماء انعقاده وتاريخ مكان فيه مبينا

 بشأنھا األعضاء آراء وخالصة للنقاش المطروحة والمسائل والغائبين الحاضرين األعضاء

  .المجلس رئيس توقيع جانب إلى عليه والتوقيع اتخاذھا تم التي والتوصيات والقرارات

 وأمين المجلس رئيس من عليھا التوقيع بعد خاصة سجالت في المجلس اجتماعات محاضر تحفظ - 2

  .السر

  الثالث الفصل

  األكاديمي المجلس
 

  :التالي النحو على األكاديمي المجلس يتكون) 17( مادة

ً         األكاديمية للشئون الجامعة رئيس نائب - 1   رئيسا

  عضواً         بين من الكلية عميد يختاره الجامعة كليات من كلية كل من أستاذ -2

   الجامعة رئيس من قرار بتسميته ويصدر الكلية، في أساتذة خمسة أقدم     

  أعضاء           واحدة لمرة للتجديد قابلة سنتين لمدة     

  عضواً            التدريس ھيئة أعضاء نقابة رئيس -3

 مقرراً   بالجامعة التدريس ھيئة أعضاء وشؤون األكاديمية الشؤون عام مدير -4

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

ة  -أ  ائق وفحص مراجع دمين وث غل المتق ائف لش اء وظ ة أعض دريس ھيئ ر الت دى وتقري  م

  .الجامعة مجلس إلى ورفعھا الجامعة في للتعيين وكفايتھا صحتھا

ة األمور وتقرير التدريس ھيئة أعضاءأوضاع  تسوية  -ب  التفرغ  المتعلق ات العلمي ب  والترقي

 .األكاديمي باألداء المتعلقة المسائل من وغيرھا واإلجازات واإلعارة

أداء المتعلقة والمسائل أوضاعھم وتسوية المساعدة التدريس ھيئة أعضاء تعيين في البث  -ج   ب

 .الوظيفية بواجباتھم إخاللھم حالة في القانون أحكام وتطبيق واجباتھم

ر  - د  ي النظ ائل ف ة المس وير المتعلق اھج بتط ة المن ع الجامعي اءة ورف اديمي األداء كف  األك

  .الجانب ھذا في الجامعة أھداف لتحقيق المادي الدعم وتوفير التدريس ھيئة ألعضاء
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  السادس الفصل

  والترجمة والنشر والتوثيق المكتبات شئون مجلس
 

  : من والترجمة والنشر والتوثيق المكتبات شئون مجلس يتكون) 23( مادة

ً               الجامعة رئيس - 1   رئيسا

  أعضاء             الجامعة رئيس نواب - 2

ً  يختارون الكليات عمداء من أربعة - 3   رئيس قبل من بالتناوب سنويا

  واثنان العلمية الكليات عمداء من منھم اثنان يكون أن على الجامعة،      

  أعضاء        واالجتماعية اإلنسانية الكليات عمداء من  

   المكتبات علم مجال في المتخصصين من التدريس ھيئة أعضاء أحد - 4

  عضواً               الجامعة رئيس يسميه    

 مقرراً       والترجمة والنشر والتوثيق الجامعية المكتبات عام مدير - 5

  :يتولى مجلس شؤون المكتبات والتوثيق  والنشر والترجمة ما يلي )24( مادة

وضع السياسة العامة إلنشاء المكتبات وتقييمھا وتزويدھا بالكتب والمراجع والمخطوطات    . أ

 .ظم المعلومات وسائر أساليب الخدمة والتوثيق المكتبي الحديثوالدوريات العلمية ون

 اقتراح نظام مطبعة الجامعة  . ب

اإلشراف على الوحدات اإلدارية وسائر الشئون المتعلقة بالمكتبات الجامعية والتوثيق والطباعة   . ت

 .والترجمة والنشر الذي يحدده نظام خاص بذلك

  الفصل السابع

  المركزمجلس الكلية ومجلس المعھد أو 

  األولالفرع 

  مجلس الكلية
  :األولالفرع 

 مجلس الكلية

  :يشكل مجلس الكلية عل النحو التالي. أ) 25( مادة

ً             عميد الكلية -1  رئيسا

 أعضاء/ عضوا                 نائب أو نواب عميد الكلية -2
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 أعضاء        األكاديمية في الكلية األقسامرؤساء  -3

 ثالثة من أعضاء ھيئة التدريس -4

  )أستاذ مشارك، أستاذ مساعدأستاذ، (

  انتخابھم من قبل ھيئة التدريس في الكلية كل عامينيتم 

  أعضاء  ولمرة واحدة فقط يصدر بتسميتھم قرار من رئيس الجامعة

من خارج الجامعة  -األكثرعلى  -عضوية المجلس ثالثة أعضاء إلىيجوز أن يضم  -ب

معنية يتم اختيارھم من قبل مجلس من ذوي الرأي والخبرة ممن لھم صلة بنشاط الكلية ال

الكلية في أول اجتماع يعقده بناًء على ترشيح العميد، لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة 

فقط وذلك من تاريخ أول اجتماع للمجلس يشملھم، ويصدر بتسميتھم قرار من رئيس 

  .الجامعة

أول اجتماع له من ة سر المجلس من يختاره المجلس من بين أعضائه في يتولى أمان -ج

  .كل عام جامعي

يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون  - د

  .له الحق في التصويت

  :يتولى مجلس الكلية المسئوليات والصالحيات التالية) 26( مادة

يتناقض مع رسم السياسة العامة للكلية بما يكفل رفع مستوى التدريس والبحث العلمي وبما ال  -1

 .سياسة الجامعة

والمناھج والبرامج الدراسية التي ترفعھا مجالس االقسام دراسة وتطوير مشاريع الخطط  -2

 .والموافقة عليھا تمھيداً إلقرارھا من مجلس الجامعة

التنسيق مع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية  -3

 .المناقشةوتشكيل لجان 

 .والدبلومات والشھادات واأللقابالتوصية بمنح الدرجات العلمية  -4

 .األقساممناقشة وإقرار ميزانية الكلية في ضوء اقتراحات مجالس  -5

العلمية في ضوء القدرة االستيعابية  األقسامتحديد أعداد الطالب الذين يمكن قبولھم في مختلف  -6

 .سة العامة للدولة واحتياج البلد من التخصصاتللكلية واقتراح شروط قبولھم وفقاً للسيا

 .على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين أقسامھا المختلفة اإلشراف -7

على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه وتمويله بالتعاون مع مجلس الدراسات  اإلشراف -8

 .العليا والبحث العلمي
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يئة التدريس في الكلية وغيرھم من القائمين المتعلقة بأعضاء ھ األمورالتوصية في جميع  -9

بأعمال التدريس فيھا من تعيين وتثبيت وترقية ونقل وإعارة براتب أو بدون راتب وإيفاد 

الجامعية استنادا  األمورالتفرغ العلمي وغير ذلك من  إجازةالدراسية بما فيھا  اإلجازاتومنح 

ة بمقتضاھما وبما يتفق مع أحكام القوانين الصادر واألنظمةالقانون وھذه الالئحة  أحكام إلى

 .النافذة ذات الصلة األخرىواللوائح 

مجلس  إلىوالتوصية بما يراه بشأنھا علمية جديدة أو دمجھا  أقسامدراسة اقتراح إنشاء  - 10

 .الجامعة

 .دراسة ما يحال إليه من موضوعات من عميد الكلية أو الجامعة - 11

  الفرع الثاني

 مجلس المعھد أو المركز

  :الفرع الثاني

يتألف مجلس المعھد أو المركز العلمي التابع للجامعة بالطريقة التي يتألف منھا مجلس ) 27( مادة

ذلك تقر من مجلس خاصة تنظم الكلية وتكون له ذات المسئوليات والصالحيات وفق الئحة 

  .الجامعة والمجلس األعلى

  

  الفصل الثامن
  مجلس القسم العلمي

  

  :يتألف مجلس القسم من. أ) 28( مادة

ً               رئيس القسم -1  رئيسا

 أعضاء        جميع أعضاء ھيئة التدريس في القسم -2

  .في اللقب العلمي األعضاءعند غيابه أقدم  بأعمالهيحل محل رئيس القسم ويقوم  -ب

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

  .جامعي

القسم أن يدعو الجتماعاته من يقوم بتدريس المقررات الداخلة في اختصاص لمجلس  - د

  .القسم من غير أعضاء المجلس

  :يختص مجلس القسم بما يلي) 29( مادة
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في القسم اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شأنه النھوض بالمستوى العلمي   -أ 

 .والكلية

 .لقسموضع المناھج الدراسية للمقررات التي يدرسھا ا  -ب 

 ..تشجيع وتنسيق أنشطة البحث العلمي في القسم  -ج 

إبداء الرأي في الترقيات والتعيين ألعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم مع مراعاة عدم   - د 

 .من مرتبته أعلىاشتراك عضو ھيئة التدريس في النظر في الترقية لمرتبه 

 .وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم  -ه 

 .ن المشرفين على الرسائل العلمية وتشكيل لجان مناقشتھاالرأي في تعيي إبداء  -و 

القسم وتحديد شروط قبول الطالب واألعداد التي يمكن قبولھا في ة يناقتراح ميزا  -ز 

 .القسم

توثيق الروابط بين القسم والجھات والھيئات ذات العالقة خارج الجامعة والمتعلقة   -ح 

 .بأنشطة القسم ومھامه العلمية عبر عمادة الكلية

 .الرأي في أي موضوعات يعرضھا عميد الكلية أو رئيس القسم إبداء  - ط 

أي موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائح   -ي 

 .المنظمة لذلك

  الفصل التاسع

  األحكام المشتركة للمجالس

 

اب من ھذا الب) 8-2(يعقد كل مجلس من المجالس المنصوص عليھا في الفصول من ) 30( مادة 

  :وفقاً لما يلياجتماعاً عادياً كل شھر خالل العام الجامعي 

 .من كل شھر األول األسبوعويجتمع في بداية مجلس القسم   -أ 

الثاني من كل  األسبوعمجلس الكلية أو المعھد أو المركز التابع للجامعة ويجتمع في بداية   -ب 

 .شھر

، ومجلس األكاديميي، والمجلس مجلس الدراسات العليا والبحث العلمشؤون الطالب، و  -ج 

الثالث من كل  األسبوعشؤون المكتبات والتوثيق والنشر والترجمة، ويجتمع كل منھا في بداية 

 .شھر

 .الرابع من كل شھر األسبوعمجلس الجامعة ويجتمع في بداية   - د 



 الجمھورية اليمنية
 وزارة الشئون القانونية

14 

 األخيرشھر في اجتماع اليناقش ويقر مجلس الكلية أو المعھد أو المركز التابع للجامعة . أ )31( مادة

مجالسھا في اجتماعاتھا  أقرتھاالتي  األقساممقترحات  -وبوجه خاص -من العام الجامعي

بنفس الشھر بشأن خطة الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات والمھام على أعضاء ھيئة 

، ويضع جداول الدراسة على مستوى الكلية أو المعھد أو باألقسامالتدريس ومساعديھم 

  .الجامعي القادمالمركز للعام 

من العام  األخيريناقش مجلس الكلية أو المعھد أو المركز التابع للجامعة في اجتماع الشھر  -ب

 .رئيس الجامعة إلىالجامعي التقرير السنوي المعد من قبل العميد وذلك قبل رفعه 

مشاريع الموازنات السنوية والحساب الختامي في  األخرىتقر المجالس الجامعية ) 32( مادة

تعقد في المواعيد المناسبة بناًء على دعوة من اجتماعات استثنائية تخصص لھذا الغرض، 

  .رؤسائھا

  :من ھذا الباب) 8-2(لكل مجلس من المجالس المنصوص عليھا في الفصول من ) 33( مادة

المجلس  أعضاءأن يعقد اجتماعاً استثنائيا بناًء على طلب مسبب من رئيس المجلس أو ثلث عدد  -1

 .األقلعلى 

أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من ذوي الخبرة واالختصاص الستطالع  -2

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

  القيادات المسئولة

  األولالفصل 

  ونوابه وأمين عام الجامعةرئيس الجامعة 

  األولالفرع 

  رئيس الجامعة
نھا العلمية لسياسة العامة للجامعة وإدارة شؤوعن تنفيذ ا األولرئيس الجامعة ھو المسئول ) 34( مادة

  :المھام والصالحيات التالية - بوجه خاص -والمالية، ويتولى واإلدارية

 .تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الجامعية المقرة  -أ 

ذات العالقة ، وتوقيع العقود نيابة عن  واألشخاصالجامعة أما جميع الجھات والھيئات تمثيل   -ب 

 .الجامعة بما ال يتعدى أحكام القانون وھذه الالئحة

ً ألحكام القانون وھذه الالئحة لالجتماع وله أن يعرض دعوة المجالس   -ج  واللجان المشكلة وفقا

 .عليھا ما يراه من الموضوعات الداخلة في اختصاصه

مجلس الجامعة عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي  إلىتقديم تقرير سنوي   - د 

 .األعلىالمجلس  إلىبالجامعة، ورفعه بعد إقراره  األخرىالنشاطات 

وقف الدراسة كليا أو جزئيا على أن يعرض القرار على مجلس الجامعة خالل ثالثة أيام على   -ه 

 األعلىبعد اتخاذه، فإذا أقر مجلس الجامعة قرار وقف الدراسة وجب إبالغ المجلس  األكثر

 .فوراً بھذا القرار

الصادرة  أي مھام أو اختصاصات أخرى منصوص عليھا في القانون وھذه الالئحة أو األنظمة  -و 

 .بمقتضاھما

  :الفرع الثاني

  :نواب رئيس الجامعة واختصاصاتھم

بتعيينھم قرار  /بتعيينهيكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر ال يزيدون عن ثالثة، يصدر . أ )35( مادة

وترشيح رئيس الجامعة لعدد ال يقل  األعلىمن رئيس الجمھورية بناًء على عرض المجلس 

  .عن ضعف العدد المطلوب تعيينه

يشترط للتعيين في وظيفة نائب رئيس الجامعة أن يكون المرشح حاصالً على الدكتوراه أو ما  -ب

أو أستاذ  األستاذيةيعادلھا من الشھادات الطبية التخصصية العليا المعترف بھا ودرجة 
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لدى جامعة معترف بھا مدة ال تقل عن  واإلداري ديمياألكامشارك مع خبرة في العمل 

  .سنوات) 8(

  .تحدد مدة التعيين في وظيفة نائب رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة -ج

يقوم نواب رئيس الجامعة بمعاونة رئيس الجامعة في إدارة شئون الجامعة، ويتولى كل  )36( مادة

  :ممارسة االختصاصات المحددة له في ما يلي -منھم تحت إشرافه وتوجيھه

 :األكاديميةاختصاصات نائب رئيس الجامعة للشئون  -1

على تنفيذ إجراءات تعيين أعضاء ھيئة التدريس  واإلشراف األكاديميرئاسة المجلس   -أ 

التفرغ العلمي  إجازاتومنحھم  وإعارتھمومساعديھم، وتثبيتھم وترقياتھم ونقلھم وانتدابھم 

ن ؤوشومشاركتھم في الندوات والمؤتمرات العلمية الداخلية، والخارجية وكل ما يتعلق ب

 واألنظمةأعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم وفقاً ألحكام القانون وھذه الالئحة والقرارات 

 .الصادرة بموجبھا

ة التدريس على إعداد الخطط المتعلقة باحتياجات الجامعة من أعضاء ھيئ اإلشراف  -ب 

 .ومساعديھم، ومتابعة تنفيذھا

الجامعية ورفع كفاءة األداء على إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بوضع المناھج  اإلشراف  -ج 

ألعضاء ھيئة التدريس، وتوفير الدعم المادي لتحقيق أھداف الجامعة في ھذا  األكاديمي

 .الجانب

على تنفيذ نظام وظائف أعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم وتقديم المقترحات  اإلشراف  - د 

المتعلقة بتحسين أوضاعھم وحقوقھم الوظيفية في ضوء أحكام القانون وھذه الالئحة والقوانين 

 .النافذة ذات الصلة األنظمةواللوائح و 

علمية في  قسامأدراسة المقترحات بإنشاء كليات أو معاھد أو مراكز جديدة أو استحداث   -ه 

الكليات أو المعاھد أو المراكز التابعة للجامعة، واالشتراك مع المختصين في وضع المناھج 

 .الخاصة بھا تمھيداً لعرضھا على مجلس الجامعة

على إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بمراكز المعلومات والمكتبات الجامعية ومتابعة  اإلشراف  -و 

ت الجامعية والتوثيق والنشر والترجمة وفقاً ألحكام القانون تنفيذ قرارات مجلس شؤون المكتبا

 .وھذه الالئحة

وشؤون المكتبات والنشر  األكاديميةاإلشراف على إعداد موازنة الجامعة المتعلقة بالشئون   -ز 

 .والتوثيق والترجمة ومتابعة تنفيذھا
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ألعضاء  األكاديمي األداءفي مجال  األكاديميةعلى تقويم أنشطة الشئون  األكاديمي اإلشراف  -ح 

العلمية والبرامج، والكليات التابعة، وغيرھا من الوحدات  واألقسامھيئة التدريس ومساعديھم 

 .رئيس مجلس الجامعة لعرضھا على مجلس الجامعة إلى، ورفع تقرير سنوي بذلك اإلدارية

 رئاسة مجلس التأديب الخاص بأعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم وضمان حقھم في الدفاع  - ط 

عن أنفسھم، ومتابعة قرارات مجلس الجامعة وفقاً للقانون وأحكام ھذه الالئحة والالئحة 

 .الخاصة بمجلس التأديب

ً للقانون وھذه  األكاديميةأي مھام أخرى يكلفه بھا رئيس الجامعة في مجال الشئون   -ي  وفقا

  .الصادرة بمقتضاھا واألنظمةالالئحة 

  
  الفصل الثاني

  عمداء الكليات ونوابھم
  

يكون لكل كلية عميد يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس االعلى بناًءا على عرض  -أ) 40(مادة 
  .رئيس الجامعة لعدد ثالثة أشخاصالوزير وترشيح 

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد أن يكون حاصالً على الدكتوراه أو ما يعادلھا من  -ب
ترف بھا ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخبرة ست الشھادات الطبية التخصصية العليا المع

  .واإلداري األكاديميسنوات في العمل 
  .تحدد مدة التعيين في وظيفة عميد الكلية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة وواحدة -ج
ح عميد الكلية ھو المسئول عن إدارة شئون الكلية العلمية واإلدارية والمالية وتنفيذ القوانين واللوائ - د

  .وقرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة
يكون لعميد الكلية نائبان أحدھما لشئون الطالب واآلخر للشئون األكاديمية والدراسات  -أ) 41(مادة 

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

نواب العميد قرار من رئيس الجامعة بناًء على ترشيح العميد لضعف العدد / نائبيصدر بتعيين  -ب
  .في الوظيفة المطلوب التعيين فيھا

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة نائب العميد أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما  -ج
األستاذية أو أستاذ يعادلھا من  الشھادات الطبية التخصصية العليا المعترف بھا ودرجة 

  .واإلداري األكاديميمشارك وست سنوات خبرة عمل في المجال 
تكون مدة التعيين في وظيفة نائب العميد مساوية لمدة التعيين في وظيفة العميد المشار إليھا في  - د

  .من ھذه الالئحة) 40(من  المادة ) ج(الفقرة 
إدارة شئون الكلية وعند وجود أكثر من نائب يحل يساعد نائب أو نواب عميد الكلية العميد في  - ھـ 

  .أقدمھم في اللقب العلمي محل العميد عند غيابه
وتسري أحكام ھذه المادة على تعيين نواب عمداء المعاھد ومديري المراكز والمستشفيات التي في  -و

  .مستوى الكليات
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  الفصل الثالث
  رؤساء األقسام

  
يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة بناًء على ترشيح عميد يكون لكل قسم رئيس   -أ) 42(مادة 

  .الكلية ألقدام ثالثة أساتذة في القسم
يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة رئيس القسم أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما  -ب

لعمل أستاذ وخبرة في ايعادلھا من الشھادات الطبية التخصصية العليا المعترف بھا ودرجة 
رأس القسم أحد  األساتذةواإلداري مدة ال تقل عن عشر سنوات فإذا خال القسم من  األكاديمي

المساعدين بنفس الشروط  األساتذةالمشاركين فإذا خال القسم منھم رأسه أقدم  األساتذة  
  .السابقة

  .تحدد مدة التعيين في وظيفة رئيس القسم بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط -ج
رئيس القسم ھو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة شئونه العلمية واإلدارية والمالية  - د

وعن انتظام سير المحاضرات والتمارين والدروس العلمية وغيرھا من الواجبات التدريسية 
ن وتنفيذ قرارات مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمھا القانو

  . الصادرة بمقتضاھما واألنظمةوھذه الالئحة 
  

  الفصل الرابع
  عمداء المعاھد ومديرو المراكز أو المستشفيات

  
  

يكون لكل معھد عميد ولكل مركز أو مستشفى مدير يتم تعيين كل منھم بقرار من  -1) 43(مادة 
  .رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عميد معھد أو مدير مركز أو مستشفى أن يكون قد شغل  -2
عمل المعھد أو وأن يكون تخصصه العلمي مرتبط بمجال  األقلدرجة أستاذ مشارك على 

المركز أو المستشفى وأن يكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلھا من الشھادات 
 .واإلداري األكاديمييا المعترف بھا مع خبرة ست سنوات في العمل الطبية التخصصية العل

عميد المعھد أو مدير المركز أو المستشفى ھو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للمعھد أو المركز  -3
وعن إدارة شئونه العلمية واإلدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس المعھد أو المعھد أو 

ومجلس الجامعة في الحدود التي ينظمھا القانون وھذه الالئحة واألنظمة المركز أو المستشفى 
  .والقرارات الصادرة بمقتضاھا
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  الرابع الباب
  أعضاء ھيئة التدريس ومساعدوھم

  الفصل األول
  أعضاء ھيئة التدريس

  :التعيين :  األولالفرع  
يصدر بتعيين وترقية وتثبيت عضو ھيئة التدريس قرار من رئيس الجامعة بناًء على ) 44(مادة  

المركز  أوالمعھد  أوومجلس الكلية  األكاديميموافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس 
الترقية من تاريخ موافقة مجلس الجامعة  أوومجلس القسم المختص ويسري قرار التعيين 

مالية لمبعوثي الجامعة العائدين اعتبارا من تاريخ استالمھم العمل على أن تعتمد الدرجة ال
  . بالقسم 

مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في القانون وھذه الالئحة واألنظمة الصادرة )  45( مادة 
   - :بمقتضاھما يشترط فيمن يعين عضواً في ھيئة التدريس ما يلي 

و الھيئات يعادلھا من إحدى الجامعات أأن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو ما  -1
يكون حاصال على شھادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من  أن أوالعلمية المعترف بھا 

مؤسسة علمية معترف بھا شريطة أال يكون حصوله على ھذه الشھادة قد تم من خالل التعليم 
 . عبر االنترنت  أوما يعرف باالنتساب الموجة  أوبالمراسلة أو التعلم عن بعد 

 . عاما عند التقدم لشغل الوظيفة  40أن ال يتجاوز عمره  -2
الشاغرة مرة واحدة فقط في العام في التدريس عن وظائف أعضاء ھيئة  اإلعالنيجري )  46( مادة 

 األكاديميةالمواعيد التي يحددھا مجلس الجامعة بناًء على عرض نائب رئيس الجامعة للشؤون 
 .وخارج نطاق المفاضلة اإلعالن إطارلتعيين خارج ، ويحظر مطلقا ا

 : مع مراعاة أحكام القانون وھذه الالئحة تشغل دون إعالن )  47( مادة 
المساعدين وذلك بالتعيين فيھا من بين المدرسين الحاصلين على درجة  األساتذةوظائف  -1

 . الدكتوراه 
وظائف األساتذة المشاركين واألساتذة وذلك بالترقية إليھا من بين األساتذة المساعدين واألساتذة  -2

 .فيه / المركز الذي سبق لھم التعيين فيھا / المشاركين في القسم في ذات الكلية أو المعھد 
د المعلن يجري مجلس القسم المختص المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مساع)  48( مادة 

 : عنھا في ضوء الضوابط التالية 
 .التخصص الدقيق للمتقدم وعالقته بالتخصص المعلن عنه . أ
  .العلمية التي أنجزھا  واألبحاثالرسائل .ب
عن  األولىتقديرات الشھادات العلمية التي يحملھا على أن ال يقل تقديره في الشھادة الجامعية . ج

  .التقديرات المطلوب للتعيين في وظيفة معيد 
  .الخبرة العلمية في مجال التدريس والبحث . د
  . األداءالمقابلة الشخصية التي يجريھا القسم للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على . ھـ
  .اللغات األجنبية التي يجيدھا المتقدم . ز
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من ھذه الالئحة يقوم مجلس القسم المختص عند ) 44،47,45( مع مراعاة أحكام المواد )  49( مادة 
  :النظر في تعيين المرشح لوظيفة عضو ھيئة التدريس بما يلي 

التأكد من معادلة الشھادات التي يحملھا المرشح من غير الجامعات اليمنية لدى لجنة  -1
 المعادالت بالوزارة 

مفصل بذلك إلى تقرير م تشكيل لجنة لفحص الرسالة واألبحاث العلمية التي أنجزھا وتقدي -2
 .المجلس 

 .تشكيل لجنة استماع لمعرفة مدى صالحيته للتدريس وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس  -3
  : توزع نقاط المفاضلة للتعيين في وظيفة األستاذ المساعد على النحو التالي  - 1)  50( مادة 

  نقطة) 50(                      تقدير لجنة فحص رسالة الدكتوراه                      - ا    
  نقاط )10(                 تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير                       - ب    
  نقطة ) 20( التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس     - ج    
  نقطة ) 20(            األداء في محاضره وتقدير لجنة االستماع                     -د     
نقطة )  75(ر عدد من النقاط ال يقل عددھا عنيفوز بالوظيفة المعلن عنھا من يجمع أكب - 3

كحد أدنى وإال أعيد اإلعالن عن الوظيفة ، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر 
المتعلقة بالمفاضلة والتقييم على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليھا في 

 .المركز / المعھد/ إجراء المفاضلة وتعلق ھذه المحاضر في لوحة اإلعالنات في الكلية 
    

  :التقويم وإجراءات التثبيت : لثاني الفرع ا
يجري مجلس القسم المختص تقييما سنويا ولمدة ثالث سنوات لعضو ھيئة التدريس . أ)  51( مادة 

في نھاية كل سنة  المعين ألول مرة يتناول أدائه التدريسي والبحثي ، ويرفع رئيس القسم
للتوصية بما يراه ، ويرفع عميد  ذلك إلى مجلس الكلية أو المعھد أو المركزجامعية تقريرا ب

الكلية أو المعھد أو مدير المركز إلى رئيس الجامعة بتوصية المجلس بشأن  تقييم عضو ھيئة 
  . التدريس سنويا على أن يتم ذلك عبر النائب للشؤون األكاديمية

ملف تحفظ نسخ من تقارير التقييم السنوية وتوصيات مجلس الكلية أو المعھد أو المركز في . ب
عضو ھيئة التدريس بالكلية أو المعھد أو المركز ، وإدارة شئون أعضاء ھيئة التدريس 

ني بنسخة منھا خالل أسبوع من عرض التقرير عة ، ويبلغ عضو ھيئة التدريس المعبالجام
على مجلس الكلية ، ويكون له الحق  في التظلم من التقرير إلى رئيس الجامعة ، وحضور 

  . م عند البحث في تظلمه اجتماع  مجلس القس
يجري المجلس األكاديمي تقييما ختاميا في نھاية السنة الثالثة لتعيين عضو ھيئة التدريس  -ج

على ضوء التقارير التقويمية السنوية السابقة والمرفوعة إلية من مجلس الكلية أو المعھد أو 
الشأن إلى رئيس  المركز بناء على تقارير مجلس القسم المختص ويصدر توصيته في ھذا

  . الجامعة تمھيدا للعرض على مجلس الجامعة 
ه في تيعيين عضو ھيئة التدريس قرارا بتثبيتخذ مجلس الجامعة في نھاية السنة الثالثة لت. د

وظيفته أو إنھاء خدمته بناًء على توصية المجلس األكاديمي وبحسب التقارير المرفوعة إلية 
  .مركز ومجلس القسم المختصھد أو المن مجلس الكلية أو المع

تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أعضاء ھيئة التدريس جزءا من خدمته الفعلية في . ھـ 
  . الوظيفة المثبت فيھا ألغراض الترقية والتقاعد 
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  : الترقية : الفرع الثالث 
س المعينين التقدم يحق لألساتذة المساعدين واألساتذة المشاركين من أعضاء ھيئة التدري)  52( مادة 

بطلب الترقية إلى الدرجة األعلى وفق القواعد المحددة في القانون وھذه الالئحة واألنظمة 
  . الصادرة بمقتضاھما 

من ھذه الالئحة يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ )  50( مع مراعاة أحكام المادة . 1)   53(مادة 
  :مشارك أو أستاذ ما يلي 

أن يكون قد توافرت لدية في الدرجة التي سيتم ترقيته منھا أقدميه في  أي جامعة خاضعة . ا
للقانون ال تقل عن خمس سنوات منذ حصوله على الدرجة وإذا احتسبت له خدمة أكاديمية 

في ھذه الحالة أن   تقل عن خمس سنوات فيشترط لترقيتهسابقة في جامعة أخرى معتمدة ال
  .عين بھا في الجامعة  ىلتا ةى األقل في الرتبيكون قد قضى سنة عل

أن يكون ناجحا في تدريسه من خالل تقارير تقييم األداء التي تحددھا نظم الجامعة المعتمدة . ب
  .في ھذا المجال 

ـأن يكون قد نشر وھو يشغل الدرجة التي سيتم ترقيته منھا أنتاجاً علمياً قيماً أسھم في تقديم . ج
  : يقل عن المعرفة بحيث ال 

ثالثة بحوث منھا بحثان منشوران فعالً وبحث قابل للنشر في مجلة محكمة سواًء تم نشر  -
  .األبحاث في الداخل أو الخارج إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ مشارك 

خمسة بحوث منھا ثالثة منشورة فعالُ وبحثان قابالن للنشر في مجلة محكمة إذا كان متقدما  -
  .للترقية إلى درجة أستاذ ، على أن يتم نشر بحث واحد على األقل في الخارج 

في بحثين على األقل إذا كان متقدما للترقية إلى درجة أستاذ ) أول ( أن يكون باحثاً رئيسياً . د
  .الثة بحوث على األقل إذا كان متقدماً للترقية إلى درجة أستاذ مشارك وفي ث

  .أن يكون اإلنتاج العلمي المقدم ألغراض الترقية أصيالً فيه إضافة للعلم والمعرفة . ھـ
  .أن يجتاز بنجاح برامج التطوير المھني والعلمي التي تقدمھا الجامعة . و 
ن رسالتي الماجستير أو الدكتوراه ، أو من ال يجوز أن تكون موضوعات البحوث مستلة م  - 2

  .أبحاث الترقية إلى درجة سابقة 
يجوز أن يحتسب ضمن اإلنتاج العلمي المعتمد للترقية ما يكون قد قام به المتقدم للترقية )  54( مادة 

  :على نحو متميز من أعمال فنية أو مھنية ويعتبر من اإلنتاج العلمي ما يلي 
 .المقبولة للنشر في مجلة محكمة البحوث المنشورة أو  -1
الكتب المطبوعة والمنشورة في حقل تخصص المتقدم للترقية وتعامل معاملة البحوث ، وال  -2

 .رض الترقية ر من كتاب واحد من مجموع الكتب لغيجوز بأن يحسب له أكث
 

  :درجة كل منھم عنثالثة محكمين ال تقل للترقية العلمي للمتقدم  اإلنتاجيتولى تقييم . أ) 55(مادة 
 .أستاذدرجة  إلىالعلمي المقدم لغرض الترقية  اإلنتاجإذا كان  أستاذ .1
 .مشارك أستاذدرجة  إلىالعلمي المقدم لغرض الترقية  اإلنتاجأستاذ مشارك إذا كان  .2
يختار رئيس الجامعة المحكمين الثالثة من بين خمسة محكمين يرشحھم مجلس الكلية أو . ب

بناًء على توصية مجلس القسم المختص وعرض نائب رئيس الجامعة المعھد أو المركز 
على أن يكون من بين المحكمين المختارين اثنان فقط من الجامعات  األكاديميةللشئون 
  .اليمنية
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 إلى د مع الجامعة أن يتقدم بطلب ترقيتهيحق لعضو ھيئة التدريس غير اليمني المتعاق) 56(مادة 
ً لقواعد الترقية المنصوص عليھا في ھذا الفرع – األعلىالدرجة  بعد مضي أربع  - طبقا

سابقة في جامعة  أكاديميةسنوات متواصلة على عمله في الجامعة إذا احتسبت له خدمة 
تعترف بھا الجامعة ال تقل عن خمس سنوات شريطة أن يكون قد نشر أو قبل له للنشر  أخرى

  .أثناء تعاقده مع الجامعة بحثان أصيالن
  :التالية اإلجراءاتيتبع في ترقية عضو ھيئة التدريس ) 57(مادة 

ً بالسيرة الذاتية لطالب الترقية  إلىيقدم طلب الترقية  -1 نسخ  وأربعرئيس القسم المختص مرفقا
العلمي بغرض عرضه على مجلس القسم إلبداء الرأي فيه واقتراح خمسة  اإلنتاجمن 

ويرفع رئيس القسم رأي العلمي،  اإلنتاجالمختصين لتقييم  األساتذةمن  األقلمحكمين على 
عميد الكلية الذي يتولى عرض الموضوع على اللجنة  إلىمجلس القسم بمحضر معمد 

 .رئاسة الجامعة الستكمال الترقية إلىالرأي ورفعه  إلبداءثم مجلس الكلية  األكاديمية
 طلوبلرتبة تعادل أو تعلو الرتبة المإذا قل عدد أعضاء ھيئة التدريس بالقسم من الحائزين  -2

أعضاء فعلى العميد أن يعرض الطلب بعد اطالع مجلس القسم على عن ثالثة  إليھا الترقية
بة بالكلية بحضور أعضاء ھيئة التدريس الموجودين في القسم الحائزين لرت األكاديميةاللجنة 

االشتراك في مناقشة الموضوع ، ولھؤالء حق إليھاالترقية   تعادل أو تعلو الرتبة المطلوب
الرأي  إلبداءدون التصويت عليه، ثم يتولى عميد الكلية عرض الموضوع على مجلس الكلية 

 .الترقية إجراءاترئاسة الجامعة الستكمال  إلىورفعه 
 أساتذةبغرض تقويم البحوث المقدمة للترقية يقوم مجلس القسم بترشيح ما ال يقل عن خمسة  -3

جامعات معتمدة من بلدان مختلفة منھم  إلىص للمتقدم للترقية ينتمون في نفس مجال التخص
جامعتين يمنيتين وتتولى رئاسة الجامعة اختيار المحكمين  إلىينتمون  األكثراثنين على 

 .الثالثة من بين ھؤالء المرشحين
تتولى إدارة الجامعة التواصل مع المحكمين بطريقة سرية لمعرفة موافقتھم على التحكيم قبل  -4

العلمي المطلوب  اإلنتاجالعلمي إليھم، وعند قبولھم التحكيم ترسل لكل منھم  اإلنتاجإرسال 
 .ملخصين لرسالتي الماجستير والدكتوراه للمتقدم للترقية إلى  باإلضافةتحكيمه 

 األستاذإرسال التقارير خالل ثالثة أشھر وإذا تأخر الرد أو تعذر التواصل مع يبلغ المحكم ب -5
 .المحكم يتم استبداله بمحكم آخر

 .يحق للمرشح للترقية أن يقدم أبحاثه قبل موعد االستحقاق بثالثة أشھر -6
المحكمين استمارة تتضمن العناصر اآلتية التي يجري تقويم  إلىترفع مع البحوث المرسلة  -7

 :ث بموجبھا وھيكل بح
 .المعرفة إلى واإلضافة األصالة   ) أ
 .حداثة وأھمية الموضوع محل البحث  ) ب
 .الداللة النظرية والتطبيقية للبحث  ) ت
 .منھجية البحث  ) ث
 .التغطية ألدبيات البحث والمراجع  ) ج
 .أسلوب العرض واللغة  ) ح
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على تقارير المحكمين واستكمال  بالبث في الترقية بعد االطالع األكاديمييقوم المجلس  -8
المرشح للترقية على  لإجراءات عرضھا على مجلس القسم والكلية مع وجوب أن يحص

 .تزكية ما اليقل عن أثنين من المحكمين كحد أدنى
الترقية لمن لم تتم الموافقة على ترقيته إال بعد مرور سنة  إجراءاتاتخاذ  إعادةال يجوز ) 58(مادة 

العلمي وتحسيناً على أدائه  إنتاجهترط أن يكون المتقدم قد أدخل جديداً على ، ويشاألقلعلى 
  .العملي
  .قلوالن واإلعارةاالنتداب :  الفرع الرابع

يجوز لعضو ھيئة التدريس بموافقة رئيس الجامعة تدريس مادة أو أكثر في كلية أو معھد ) 59(مادة 
عرض عميد الكلية وتوصية مجلس  أو مركز مماثل داخل الجامعة أو خارجھا بناًء على

في الجامعة المعين  األساسيةالقسم  المختص شريطة أال يخل ذلك بأداء  مھامه وواجباته 
  .فيھا

معھد أو مركز  كلية أو إلىيجوز بقرار من رئيس الجامعة انتداب عضو ھيئة التدريس ) 60(مادة 
 األكاديميمماثل داخل الجامعة أو خارجھا بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس 

  .ومجلس الكلية ومجلس القسم المختص
من ھذه الالئحة يجوز إعارة عضو ھيئة التدريس ) 102(بأحكام المادة  اإلخاللمع عدم ) 61(مادة 

ويصدر . خارج الجمھورية أو نقله إليھالمدة محددة للعمل في جامعة أخرى داخل أو 
باإلعارة أو النقل قرار من رئيس الجامعة بناًء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس 

  .ومجلس الكلية أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص األكاديمي
  .عمل لديھاجھة المعار للمن ال ويتقاضى العضو المعار جميع مستحقاته المالية             

عضو في (يعتبر عضو ھيئة التدريس المعين بقرار جمھوري في جھة حكومية  . أ)62(مادة 
وكذا ) الحكومة أو في أي وحدة إدارية في الجھاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط

العضو في مجلس النواب أو في مجلس الشورى في حكم المعيار ويتقاضى جميع مستحقاته 
الجھة المعين بھا وكلفه القسم  إلىالمالية من الجھة المعار للعمل لديھا وفي حالة انتقال مرتبه 

يتقاضى أجور  األسبوعبالقيام بالتدريس يراعي أال تزيد مدة التدريس عن ثالثة ساعات في 
 .ه الساعات من الجامعة حسب درجتهھذ
 األكاديميةمن ھذه المادة بوظيفته ) أ(يحتفظ عضو ھيئة التدريس المشار إليه في الفقرة   . ب

والمشاركة في  األقساموله بناء على ذلك حق حضور جلسات ) كعضو ھيئة تدريس(
معة من االجتماعات العامة المختلفة والتصويت في مختلف االنتخابات الداخلية في الجا

 .نقابية وغيرھا
يلزم عضو ھيئة التدريس في حال استالم مستحقاته المالية من الجامعة المعين فيھا أداء   . ج

على الرسائل العلمية ومناقشتھا في جامعته أو في الجامعة الكائنة  واإلشرافالتدريس 
اعات معتمدة في األسبوع في محل عمله وفق نصاب يحدده القسم ال يقل عن ثالثة س

 كحد أدنى
 :من ھذه المادة على عضو ھيئة التدريس المعين) أ(ال تسري أحكام الفقرة    . د
 .نائب رئيس الجامعة بقرار جمھوري رئيساً لجامعة أو .1
 .بقرار رئيس الوزراء عميداً لكلية أو مديراً لمستشفى جامعي تعليمي .2

  .حيث تظل جميع مستحقاته المالية في الجامعة المعين فيھا
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تم إيفاد عضو ھيئة التدريس في مھمات علمية والسماح له بالمشاركة في المؤتمرات ي) 63(مادة 
والندوات العلمية الخارجية، وذلك بموافقة من رئيس الجامعة بناًء على عرض النائب للشئون 

وعلى عضو . األكاديمية وتوصية مجلس الكلية أو المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص
دم بعد انتھاء المھمة العلمية تقريراً عن االعمال التي قام بھا والبحوث ھيئة التدريس أن يق

عرضه على مجلس الكلية أو المعھد أو المركز رئيس الجامعة بعد  إلىالتي يكون قد أجراھا، 
  .ومجلس القسم المختص

وتوصية يجوز لرئيس الجامعة بناًء على اقتراح عميد الكلية أو المعھد أو مدير المركز ) 64(مادة 
مجلس القسم المختص الموافقة لعضو ھيئة التدريس بمزاولة مھنته خارج الجامعة بشرط أن 

  .يكتسب من ذلك خبرة في مجال تخصصه وأال يتعارض مع واجباته الجامعية
التعاقد مع أعضاء ھيئة تدريس من اليمنيين أو من  -عند االقتضاء –لمجلس الجامعة ) 65(مادة 

وطلب مجلس الكلية أو المعھد أو المركز  األكاديميةض النائب للشئون غيرھم بناًء على عر
  .ومجلس القسم المختص

االستعانة بأساتذة أو أساتذة مشاركين غير يمنيين من ذوي الكفاءة  -عند الحاجة –يجوز ) 66(مادة 
 بصفة زائرين لمدة مؤقتة ، ال تتجاوز فصالً دراسياً، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً 

  .على طلب مجلس الكلية أو المعھد أو المركز بعد موافقة مجلس القسم المختص
تتحدد سائر الحقوق المالية ألعضاء ھيئة التدريس المتعاقدين مع الجامعة واألساتذة ) 67(مادة 

  .الزائرين بقرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير وموافقة المجلس األعلى
  

  
  

  الفصل الثاني
  ھيئة التدريس المساعدون أعضاء

  
رقية عضو ھيئة التدريس المساعد قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة يصدر بتعيين وت) 68(مادة 

مجلس الجامعة بناًء على توصيات المجلس األكاديمي ومجلس الكلية أو المعھد أو 
  .المركز ومجلس القسم المختص

لمرة واحدة في الشاغرة تدريس المساعدون يجري اإلعالن عن وظائف أعضاء ھيئة ال) 69(مادة 
ً التعيين خارج إطار  العام في المواعيد التي يحددھا مجلس الجامعة، ويحظر مطلقا

  .اإلعالن وخارج نطاق المفاضلة
تشغل دون إعالن وظائف المدرسين بالترقية من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعھد أو ) 70(مادة 

  .المركز والقسم المختص
الصادرة  واألنظمةمع مراعاة الشروط األخرى الواردة في القانون وھذه الالئحة ) 71(مادة 

  :بمقتضاھما يشترط في المرشح للتعين في
 : وظيفة المعيد .1

في التقدير العام وأن ال يكون قد  األقلجدا على  أن يكون حاصالً على تقدير جيد  - أ
رسب في أي مادة من مواد الشھادة الجامعية األولى، شريطة أن ال يكون قد حصل 
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عد أو ما يعرف باالنتساب الموجه أو لتعليم بالمراسلة أو التعلم عن باعليھا من خالل 
 .عبر االنترنت

 .فقاً لإلعالن تجاوز عمره ثالثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة ويأن ال    - ب
 :وظيفة المدرس  .2

أن يكون حاصالً على درجة الماجستير أو ما يعادلھا بما يؤھله للقيد للحصول على   - أ
درجة الدكتوراه شريطة أن ال يكون قد حصل عليھا من خالل التعليم بالمراسلة أو التعلم 

 .االنتساب الموجه أو عبر االنترنتعن بعد أو ما يعرف ب
 ز عمره أربعة وثالثون عاماً عند التقدم لشغل الوظيفة وفقاً لإلعالن أن ال يكون قد تجاو  - ب

يجري مجلس القسم المختص بعد اإلعالن عن وظائف أعضاء ھيئة التدريس المساعدون ) 72(مادة 
  :الشاغرة المفاضلة بين المتقدمين لشغلھا في ضوء المعايير التالية

وعند التساوي يُفضل . ية األولى وشھادة الماجستيرتفضيل األعلى في التقدير العام للشھادة الجامع .1
 .األصغر سناً ثم من يتقن لغة أجنبية

لجنة يشكلھا مجلس القسم  مالمقابلة الشخصية للمتقدمين لكشف جانب المقدرة على األداء أما .2
 .المختص

  ) 73(مادة 
 :توزيع نقاط المفاضلة لتعيين المعيد على النحو التالي .1

 نقطة) 40(          التقدير التراكم لسنوات الدراسة     - أ
 نقطة) 20(  التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس  - ب
 نقاط) 8(              المقابلة الشخصية  - ت

 نقاط) 8(        امتحان اللغة االنجليزية أو لغة التخصص  - ث
 نقاط) 8(    امتحان قدرات المتقدم على استخدام الحاسب اآللي  - ج
 نقاط) 8(            تحان اللغة العربيةام   - ح
 نقاط) 8(          امتحان تحريري في التخصص  - خ

نقطة ) 70(يفوز بالوظيفة المعلن عنھا ممن يجمع أكبر عدد من النقاط ال يقل عددھا عن  .2
كحد أدنى وإال أعيد اإلعالن عن الوظيفة، وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر 

حضر القسم كافة البيانات التي استند إليھا في إجراء المتعلقة بالتعيين على أن يشمل م
 .المركز/ المعھد/ المفاضلة وتعلق ھذه المحاضر في لوحة اإلعالنات في الكلية

  )74(مادة 
 :توزع نقاط المفاضلة لتعيين المدرس على النحو التالي -1

 نقطة) 25(  تقدير لجنة فحص رسالة الماجستير أو معدل النجاح أو ھما معاً    - أ
 نقطة) 15(  قدير التراكمي لسنوات الدراسة في البكالوريوس أو الليسانسالت  - ب
 نقطة) 20(  التقدير التراكمي لمواد التخصص في البكالوريوس أو الليسانس  - ت
 نقاط) 8(              المقابلة الشخصية  - ث
 نقاط) 8(      األداء في محاضرة أمام لجنة القسم المختص  - ج
 نقاط) 8(          المستوى في اللغة االنجليزية  - ح
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 نقاط) 8(      قدرات المتقدم على استخدام الحاسوب اآللي  - خ
 نقاط) 8(            امتحان اللغة العربية  -  د
نقطة ) 75(يفوز بالوظيفة المعلن عنھا من يجمع أكبر عدد من النقاط ال يقل عددھا عن  -2

وللمتقدم حق الحصول على كافة المحاضر  ،كحد أدنى و إال أعيد اإلعالن عن الوظيفة
يين على أن يشمل محضر القسم كافة البيانات التي استند إليھا في إجراء المتعلقة بالتع

 .المفاضلة وتعلق ھذه المحاضر في لوحة اإلعالنات في الكلية أو المعھد أو المركز
ً على أصول التدريس العامة  يتلقى المعيدون) 75(مادة  والمدرسون المعينون ألول مرة تدريبا

ات أو دروس عملية، وفقاً لظروف كل كلية أو معھد والخاصة في شكل مقررات أو ندو
  .وطبقاً للقواعد التي  يضعھا مجلس الجامعة، أو مركز

  )76(مادة 
ً ولمدة سنتين لعضو ھيئة التدريس المساعد   - أ ً سنويا يجري مجلس القسم المختص تقييما

ل سنة أداءه التدريسي والبحثي، ويرفع رئيس القسم في نھاية كالمعين ألول مرة يتناول 
مجلس الكلية أو المعھد أو المركز للتوصية بما يراه، ويقوم عميد  إلىجامعية تقريراً بذلك 

الكلية أو المعھد أو مدير المركز برفع توصية المجلس بشأن تقييم عضو ھيئة التدريس 
 .األكاديميةرئيس الجامعة عبر النائب للشئون  إلىالمساعد سنوياً 

وتوصيات مجلس الكلية أو المعھد أو المركز في ملف  ةم السنويتحفظ نسخ من تقارير التقيي  - ب
عضو ھيئة التدريس المساعد بالكلية أو المعھد أو المركز ، وإدارة شئون أعضاء ھيئة 
التدريس بالجامعة ، ويبلغ عضو ھيئة التدريس المساعد المعني بنسخة منھا خالل أسبوع 

و المركز، ويكون له الحق في التظلم من من عرض التقرير على مجلس الكلية أو المعھد أ
 .رئيس الجامعة إلىالتقرير 

ً ختامياً في نھاية السنة الثانية لتعيين عضو ھيئة التدريس  األكاديمييجري المجلس   - ت تقييما
المساعد على ضوء التقارير السنوية السابقة والمرفوعة إليه من مجلس الكلية أو المعھد أو 

مجلس القسم المختص ويصدر رئيس الجامعة قراراً بتثبيت عضو المركز بناًء على تقارير 
ھيئة التدريس المساعد الذي أثبت جدارته في وظيفته أو تنھي خدماته وفقاً للقوانين واللوائح 

 .النافذة
ا من خدمته عضاء ھيئة التدريس المساعدون جزءً تحسب مدة التقييم لمن تم تثبيته من أ  - ث

 .فيھا ألغراض التقاعد والترقيةالفعلية في الوظيفة المثبت 
مع مراعاة القوانين النافذة يتم إيفاد أعضاء ھيئة التدريس المساعدون في بعثات أو منح ) 77(مادة 

لتحضير درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الدرجتين معاً، ويكون ذلك بقرار من رئيس 
مي وتوصية مجلس الكلية أو بناًء على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلالجامعة 

  .المعھد أو المركز ومجلس القسم المختص
يعتبر الحد األعلى لبقاء المعيد في وظيفته ثالثة أعوام يسقط بعدھا حقه في البقاء فيھا إذا ) 78(مادة 

، ويسقط حقه ) مع توفر ذلك(الخارج  إلىلم يقيد لدرجة الماجستير أو يسافر في منحة 
على  -إذا لم يحصل على درجة الماجستير خالل أربع سنوات - اَ أيض -في البقاء فيھا

وتنھي خدماته بناًء على توصية من تاريخ قيده في الجامعة المبتعث إليھا،  -األكثر
  .مجلس القسم والكلية والمجلس األكاديمي
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 - على األكثر -تنھي خدمات المدرس الذي ال يحصل على الدكتوراه خالل خمس سنوات) 79(مادة 
تاريخ قيده لدرجة الدكتوراه، على أن ال تزيد مدة البقاء في درجته عن ثمان سنوات  من

  .كحد أقصى من تاريخ ترقيته أو تعيينه
ال يجوز ألعضاء ھيئة التدريس المساعدون التسجيل للحصول على درجة الماجستير أو ) 80(مادة 

يس الجامغة بناًء على الدكتوراه في غير التخصصات التي عينوا فيھا إال بقرار من رئ
موافقة المجلس األكاديمي وتوصية مجلس الكلية أو المعھد أو المركز ومجلس القسم 
المختص، ويسقط حق من يخالف ھذه المادة في التعيين أو الترقية وتنھي خدماته وفقاً 

  .للتشريعات المنظمة لذلك
 اإلجازات، وتطبق عليه أحكام ال يجوز انتداب أو إعارة عضو ھيئة التدريس المساعد) 81(مادة 

  .بدون راتب المنصوص عليھا في قانون الخدمة المدنية
  
  

  الفصل الثالث
  تأديب أعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم

  ) 82(مادة  
يشكل بقرار من رئيس الجامعة كل سنة مجلس تأديب لمسألة أعضاء ھيئة التدريس   . أ

 :ومساعديھم على النحو التالي
ً       ةللشئون األكاديمينائب رئيس الجامعة  -1  رئيسا
 ثالثة من أعضاء ھيئة التدريس متخصصون في الشريعة   -2

  و القانونحقوق يختارھم عميد كلية الشريعة والقانون أو ال
  بين األساتذة أو الحقوق أو عميد أي كلية مماثلة وذلك من 

 أعضاء            واألساتذة المشاركين
 عضواً           أستاذ يختاره المساءل -3
 ن نقابة أعضاء ھيئة التدريس بالجامعة تختاره النقابة   عضواً ممثالً ع -4

 .يبقى مجلس التأديب الذي انتھت مدته قائما حتى يفرغ ممن شرع في مساءلتھم قبل ذلك  . ب
 .إذا كان عضو ھيئة التدريس المساءل  أحد أعضاء مجلس التأديب يتم استبداله بعضو آخر  . ت
 .ومجلس التأديبال يجوز الجمع بين عضوية لجنة التحقيق   . ث

ً بحضور جميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية ) 83(مادة  يكون اجتماع مجلس التأديب صحيحا
  .عدد أصوات أعضائه الحاضرين

  ) 84(مادة 
يوقع مجلس التأديب على عضو ھيئة التدريس أو مساعده في حالة مخالفته لواجباته الوظيفية  -1

 :أي من العقوبات التأديبية التالية
 .لومال    - أ
 .التنبيه كتابياً   - ب
ً   - ت  .اإلنذار كتابيا
 .الحرمان من العالوة السنوية لسنة واحدة  - ث
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 .تأجيل الترقية عند استحقاقھا لمدة سنتين كحد أقصى  - ج
 .للمرة الواحدة% 20لراتب بما ال يتجاوز صم من االخ  - ح
ً للتشريعات   - خ المنظمة الفصل من الخدمة مع االحتفاظ بحقوقه التأمينية أو الحرمان منھا وفقا

 .لذلك
تبين الئحة الجزاءات الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس ومساعديھم حاالت وشروط توقيع كل  -2

 .من ھذه المادة) 1(عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليھا في الفقرة 
  ) 85(مادة 

يكلف رئيس الجامعة لجنة من أعضاء ھيئة التدريس المتخصصين في القانون بمباشرة   . أ
عضو ھيئة التدريس أو مساعده من مخالفات، على أن ال تقل  إلىالتحقيق فيما ينسب 

 .درجة المحقق عن درجة المحقق معه
نات تتوفر له كافة الضما التحقيق على أن إلىتتولى اللجنة التحقيق مع العضو المحال   . ب

 .القوانين النافذة خالل فترة التحقيقھا لفالتي تك
رئيس الجامعة، وله بعد االطالع على التقرير أن  إلىتقدم اللجنة تقريراً بنتائج التحقيق   . ت

 .مجلس التأديب إلىيأمر بحفظ التحقيق أو إحالة المحقق معه 
ل إلى التحقيق عن عمله إذا لرئيس الجامعة أن يوقف عضو ھيئة التدريس أو مساعده المحا) 86(مادة 

اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أال تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشھر، وال يجوز تمديدھا 
 يترتب على إيقاف إال بقرار من مجلس التأديب لمدة ال تزيد عن ثالثة أشھر أخرى، وال

لشروط الحاالت وامدة اإليقاف وتحدد الئحة الجزاءات ه حرمانه من مرتبه العضو  عن عمل
  .ز فيھا إيقاف عضو ھيئة التدريس أو مساعدهالتي يجو

  ) 87(مادة 
المجلس ببيان  إلىيبلغ رئيس مجلس التأديب عضو ھيئة التدريس أو مساعده المحال  -1

المخالفات التي استخلصتھا لجنة التحقيق وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بخطاب رسمي 
ً على األقل ويجوز عند قبل أن يعقد مجلس التأديب ال جلسة األولى لمساءلته بعشرين يوما

 .سبعة أيام إلىاالقتضاء إنقاص ھذا الميعاد 
كتابة بموعد الجلسة نظر إذا لم يحضر العضو المحال للمجلس أو وكيله رغم إخطارھما  -2

 .المجلس الدعوى التأديبية في غيابه بعد التأكد من صحة إبالغه
مجلس التأديب أن  إلىريس أو عضو ھيئة التدريس المساعد المحال لعضو ھيئة التد) 88(مادة 

  .يستعين بمحاٍم وله أن يطلع على المحاضر واألوراق األخرى ذات الصلة بالتأديب
رئيس  إلىيصدر مجلس التأديب في نھاية المساءلة قراراً مسبباً بما انتھى إليه ويرفعه ) 89(مادة 

  .الجامعة
 اإلنذارالجامعة على قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة التنبيه أو  يصادق رئيس. أ) 90(مادة 

قرار بتوقيع عقوبة الحرمان من العالوة السنوية أو تأجيل الويصادق مجلس الجامعة على 
وفي جميع األحوال ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن . الترقية أو الفصل من الخدمة

  .المخالفة الواحدة
بقرار مجلس  س الجامعة بخطاب رسمي عضو ھيئة التدريس أو مساعده المعنييخطر رئي. ب

  .التأديب خالل أسبوع من تاريخ المصادقة عليه
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تسقط المساءلة التأديبية باستقالة عضو ھيئة التدريس أو مساعده وقبولھا من مجلس ) 91(مادة
لتدريس أو مساعده الجامعة كما يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية على عضو ھيئة ا

  .بمضي سنة من تاريخ وقوع المخالفة
تخضع قرارات مجلس التأديب بالفصل من  الخدمة للطعن فيھا باإللغاء أمام الشعبة ) 92(مادة 

  .بالمحكمة العليا خالل ستين يوماً من تاريخ صدور القراراإلدارية 
المصادق عليھا  األخرىوتخضع بقية قرارات المجلس الصادرة بتوقيع أي من  العقوبات          

ً من تاريخ  مللطعن فيھا باإللغاء والتعويض أما المحكمة االبتدائية المختصة خالل ستين يوما
  .المساءل بالقرار إخطار

من ) أ، ب، ج ، د(نود يُودع قرار مجلس التأديب بتوقيع أي من العقوبات الواردة في الب) 93(مادة 
من ھذه الالئحة المصادق عليھا في ملف العضو المعاقب ويتم نزع ) 84(من المدة ) 1(الفقرة 

القرار منه بعد مضي سنتين من تاريخ العقوبة إذا كانت العقوبة الموقعة ھي اللوم أو التنبيه أو 
لسنوية أو تأجيل الترقية عن الحرمان من العالوة ا(اإلنذار أما إذا كانت العقوبة الموقعة ھي 

وفي جميع . قضاء مدتھامن ملف العضو إال بعد تنفيذھا وانينزع القرار التأديبي  الاستحقاقھا ف
ً إذا ألغي القرار التأديبي بحكم قضائي فينزع من الملف  األحوال   .إذا صار الحكم نھائيا

إذا تبين لمجلس التأديب شبھه ارتكاب جريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع ) 94(مادة 
الدعوى العمومية عنھا بغير شكوى أو طلب وجب عليه عرض الموضوع فوراً من رئيس 

بحق الجامعة  اإلخاللالقضاء وال يترتب على ذلك  إلى باإلحالةالجامعة ليقوم بإصدار األمر 
  .يع العقوبة التأديبية عما يثبت في حق المخالففي توق

  :مجلس التأديب ما يلي إلى وإحالتھايشترط في إقامة الدعوى التأديبية ) 95(مادة 
 .مجلس التأديب إلى باإلحالةسبق التحقيق والتوصية  -1
توافر أدلة كافية يستدل منھا على ثبوت وقوع المخالفة من عضو ھيئة  -2

 .التدريس أو مساعده
يكون قد سقط حق المساءلة التأديبية بالتقادم أو بثبوت سبق الفصل فيھا  أن ال -3

 .وفقاً للقانون
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  الباب الخامس
  أحكام ختامية

ً . أ) 96(مادة  أو كليا فعلى مجلس الجامعة أن يعقد اجتماعاً إذا أوقف رئيس الجامعة الدراسة جزئيا
 ً من تاريخ قرار الوقف  - األكثرعلى  –بدعوة من رئيسه خالل ثالثة أيام  استثنائيا وجوبيا

االستثنائي قرار وقف الدراسة، فإذا قّدر مجلس ويناقش مجلس الجامعة في ھذا االجتماع 
وفي ھذه الحالة يجب . الجامعة عدم جدية اسبابه ودواعيه أو قّدر زوالھا اتخذ برفع الموقف

  .استئناف الدراسة فوراً 
إذا قّدر المجلس في ھذا االجتماع صحة قرار وقف الدراسة واستمرار أسبابه ودواعيه اتخذ قراراً . ب

الوزير ليرفعه  إلىباستمرار الوقف وفي ھذه الحالة يجب على رئيس المجلس رفع األمر 
  .للجامعات فوراً  األعلىرئيس المجلس   إلىبدوره 

ً وفقاً إذا أقر مجلس الجامعة استمرار و. أ) 97(مادة  ً أو كليا  ألحكامقف الدراسة في الجامعة جزئيا
ً يدعو  األعلىالمادة السابقة توجب على المجلس  ً استثنائيا رئيس المجلس  إليهأن يعقد اجتماعا

  .الجامعة التخاذ قرار برفع وقف الدراسة أو استمرارھابقرار مجلس  إبالغهفور 
في ھذا االجتماع االستثنائي استمرار وقف الدراسة وجب عليه أنة يحدد  األعلىإذا أقر المجلس . ب

  .موعداً الجتماع استثنائي آخر يستأنف فيه دراسة الموضوع واتخاذ قرار بشأنه
إذا لم يوقف رئيس الجامعة الدراسة بالجامعة جزئياً أو كلياً، أو إذا لم يوافق مجلس الجامعة ) 98(مادة 

لرغم من توفر أسبابه ودواعيه وفقاً ألحكام المادة التالية، جاز للمجلس على استمرار الوقف با
األعلى أن يتخذ قراراً بھذا الشأن بناًء على تقرير مقدم من الوزير في اجتماع استثنائي يدعو 

ً للجامعة أو الجامعات المعنية . رئيس المجلس إليه وفي ھذه الحالة يكون قرار المجلس ملزما
  .به

ً إال إذا صاحب  -األحوالفي كل  – يجوز ال) 99(مادة  وقف الدراسة في الجامعة جزئياً أو كليا
  .تھديد لمنشآت ومرافق الجامعةالعام أو  باألمناستمرارھا إخالل 

يصدر بنظام الدراسة العليا والبحث العلمي في الجامعات اليمنية قرار من رئيس المجلس ) 100(مادة 
  .ًء على عرض الوزيراألعلى بعد موافقة المجلس بنا

من القانون يصدر رئيس الجامعة بعد ) 63(و ) مكرر 7(مع مراعاة أحكام المادتين ) 101(مادة 
القرارات الخاصة بإنشاء أو دمج أو نقل الكليات  األعلىموافقة مجلس الجامعة و المجلس 

ات والبرامج والمستشفي تواالستشاراواألقسام والمعاھد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب 
  .الخاصة والمدارس التطبيقية في حرم الجامعة

ال يجوز لعضو ھيئة التدريس المعين في جامعة تخضع ألحكام القانون أن يقدم طلب نقل ) 102(مادة 
  .جامعة أخرى إال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تعيينه وبمبررات تقتنع بھا الجامعة إلى

من ھذه الالئحة ) 71(التقدير المنصوص عليھما في المادة يستثنى من شرط السن و) 103(مادة 
المتقدمون لشغل نفس الوظائف في الكليات الفرعية على أن يكونوا من أبناء المنطقة ويتولى 

  .مجلس الجامعة تحديد معايير القبول
مع مراعاة اختصاصات مجلس الكلية المنصوص عليھا في القانون يشكل مجلس الكلية ) 104(مادة 

و المعھد أو المركز التابع للجامعة لمعاونته في أداء مھامه لجنتين من بين أعضائه في بداية أ
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كل عام جامعي، إحداھما لشؤون الطالب والثانية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، 
  .وتحدد الالئحة الداخلية للكلية أو المعھد أو المركز اختصاصات كل منھما

امعات بنية تنظيمية أكاديمية وإدارية موحدة في مسمياتھا واختصاصاتھا وفقاً يكون للج) 105(مادة 
للنظام الصادر بذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناًء على 

  .األعلىعرض الوزير وموافقة المجلس 
يكون للجامعات جھاز إداري وفني من الموظفين الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية ) 106(مادة 

يتحدد حجمه وھيكليته واختصاصاته وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
  .األعلىبعد موافقة مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير واقتراح المجلس 

ار من الوزير بناًء على اقتراح رئيس الجامعة الئحة تحدد اختصاصات ومھام يصدر بقر) 107(مادة 
التابعة للجامعة والكليات وشروط تعيين رؤساءھا والعاملين  األكاديميةغير  األقساممجالس 

  .فيھا
  .يصدر رؤساء الجامعات القرارات والتعليمات المنفذة ألحكام ھذه الالئحة) 108(مادة 
  ذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بھ) 109(مادة 

  
  صنعاء -صدر برئاسة الجمھورية

  ھـ1428/ بيع أول/7بتاريخ 
  م2007/ مارس/26الموافق 
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