
  م١٩٩٥لسنة ) ١٨(القرار الجمھوري بالقانون رقم 
  )*(بشان الجامعات الیمنیة 

  
  :رئیس الجمھوریة

  بعد اإلطالع على دستور الجمھوریة الیمنیة -

  . وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء-

  . وبعد موافقة مجلس الوزراء-

  

  قـــــــــــــــرر
  الباب األول

  التسمیة والتعاریف
  

  . )قانون الجامعات الیمنیة( ذا القانونیسمى ھ  ) ١(مادة
   .كل جامعة أنشأتھا أو تنشئھا الدولةتسري أحكام ھذا القانون على  )**()٢(مادة

  . لكل جامعة تسري علیھا أحكام ھذا القانون شخصیة اعتباریھ واستقالل مالي وإداري    )٣(مادة 
اردة أدناه المعاني المبینة إزاء كل منھا ما لم تدل ألغراض ھذا القانون تكون لأللفاظ والعبارات الو   )٤(مادة

  :القرینة على خالف ذلك 
وتعدیالتھقانون الجامعات الیمنیة :القانــــــــــــــــون 

  الوزیر المختص بالتعلیم العالي  :الــــوزیـــــر

كل جامعة تخضع لھذا القانون :الجامعــــــــــــــة 

لمجلس األعلى للجامعات ا:المجلس األعلـــــى 

مجلس كل جامعة تخضع لھذا القانون :مجلس الجامعـــــة 

رئیس كل جامعة تخضع لھذا القانون :رئیس الجامعــــــة 

. ضع لھذا القانونتخنواب رئیس كل جامعة :نواب رئیس الجامعة 

. خضع لھذا القانونتأمین عام كل جامعة :أمین عام الجامعــــة 

  .المكلس األكادیمي في الجامعة  :لمجلس األكادیميا

. مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعة:مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمـي 

. مجلس شئون الطالب في الجامعة:مجلـــــس شـــــــؤون الطــــــالب 

                                                
  .م١٩٩٥لسنة ) ١٠(ھذا القانون منشور في الجریدة الرسمیة العدد  )*(

، ٥، ٤، ٢(المواد  -
٧،١٠،١١،١٦،٢١،٢٢،٢٦،٢٨،٢٩،٣٠،٣١،٣٣،٣٤،٣٥،٣٧،٤٠،٤١،٤٣،٤٤،٤٧،٤٨،٥٠،٥٢،٥٣،

٥٥،  
  .م١٩٩٧لسنة ) ٢ج/٧(والمنشور في العدد  م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(معدلة بموجب القانون رقم ) ٥٨،٦٠،٦٤

لسنة ) ١٥(م المنشور في العدد ١٩٩٩لسنة ) ٣٧(معدلة بموجب القانون رقم ) ٧(من المادة ) ١(الفقرة  -
  .م١٩٩٩

م وألغیت بموجب القانون ١٩٩٧لسنة ) ٣٠(معدلة بموجب القانون رقم ) ٣٤، ٣٠، ١١، ١٠، ٤(المواد  -
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(رقم 

م ٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(معدلة بموجب القانون رقم ) ٧،١٠،١١،١٢،١٣،١٥،١٧،٢٣،٣٠،٣٤،٥٩، ٤(اد المو -
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٢٤(والمنشور في ملحق العدد 

  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بموجب القانون رقم ) ٣٦(ألغیت المادة  -
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بموجب القانون رقم ) مكرر) ٦٦(أضیفت المادة  -
مضافة بموجب القانون ) ١/مكرر ٤٨مكرر،  ٤٨مكرر،  ٢٣مكرر،  ١٧، ١/مكرر، ٧مكرر،  ٤(المواد  -

  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(رقم 
م والمنشور في ١٩٩٦لسنة ) ١٢(استعرض مجلس النواب ھذا القرار بالقانون ووافق علیھ بالقرار رقم  -

.م١٩٩٦لسنة ) ١٢(العدد 
  .م١٩٩٧ة لسن) ٣٠(بصیغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٢(المادة  )**(



. المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة في الجامعة مجلس شئون:مجلس شؤون المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة

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

. مجلس كل كلیة ومعھد ومركز ومستشفى یتبع الجامعة :شفىمجلس الكلیة أو المعھد أو المركز أو المست

. كل كلیة ومعھد یتبع الجامعة عمید:المعھد أو  عمید الكلیة

. مدیر كل مركز ومستشفى یتبع الجامعة :المستشفى أو  مدیر المركز

. تبع الجامعةل قسم علمي في كلیة ومعھد ومركز یك:القســـــم العلمـــــــــــي 

. تبع الجامعةل قسم علمي في كلیة ومعھد ومركز یمجلس ك:مجلــــس القســـــــــــم 

. تبع الجامعةل قسم علمي في كلیة ومعھد ومركز یرئیس ك:ئیـــس القســــــــــــم ر

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

. المدرسون والمعیدون:أعضاء ھیئة التدریس المساعدون

لمساعد ـ األستاذ المشارك ـ األستاذ األستاذ ا:اللقـــــب العلمــــــــــــــــــــي 

یعین بقرار من رئیس الجمھوریة بناًء على عرض الوزیر المختص بالتعلیم العالي   -١) *(مكرر )٤(مادة
أمینًا عامًا للمجلس األعلى للجامعات یكون بدرجة نائب رئیس جامعة ویقوم بأعمال أمانة المجلس ویشرف على 

انة ویقوم بتوفیر جمیع البیانات واإلحصائیات وإعداد الدراسات الخاصة األجھزة التي تتكون منھا األم
  .بالموضوعات التي ینظرھا المجلس

یشترط في األمین العام أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات الطبیة التخصصیة  -٢
ألقل وخبرة ثمان سنوات بعد الدكتوراه في العلیا المعترف بھا، وأن یكون قد شغل درجة أستاذ مشارك على ا

العمل األكادیمي واإلداري في إحدى الجامعات المعترف بھا ویكون تعیینھ لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة 
  .واحدة

تشكل لجان فنیة لمعاونة أمین عام المجلس األعلى للجامعات بقرار من رئیس المجلس بعد أخذ رأي األمین  -٣
  .م أعمال ومھام ھذه اللجان الالئحة الداخلیة للمجلس التي یصدرھا رئیس المجلسالعام وتنظ

  الباب الثاني
  أھداف الجامعات

تھدف الجامعات الیمنیة بشكل عام إلى تنشئة مواطنین مؤمنین باهللا منتمین لوطنھم وأمتھم متحلین  )**()٥(مادة
فادة ستومتطلعین لال، تھم وحضاراتھا معتزین بھمامطلعین على تراث أم، بالمثل العربیة اإلسالمیة السامیة

وإجراء البحوث العلمیة والتراث الحضاري واإلنساني الحضارة العربیة اإلسالمیة واإلفادة من الواعیة 
وتوجیھھا لخدمة المجتمع والمساھمة في تقدم المعارف والعلوم واآلداب والفنون وتوثیق الروابط ، وتشجیعھا

مع الجامعات والھیئات العلمیة داخل البالد وخارجھا كما تعمل الجامعات بوجھ خاص على العلمیة والثقافیة 
  :تحقیق األھداف التالیة

إتاحة فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطالب في میادین المعرفة المختلفة تلبیة الحتیاجات البالد من -١
:یليماالتخصصات والفنیین والخبراء مع االھتمــام والتركیز على 

. رفع مستوى ونوعیة اإلعداد والتأھیل  -أ 
إلى تنمیة مقومات الشخصیة اإلسالمیة الصحیحة والتكوین المعرفي والعلمي الھادفة تكوین الثقافة العامة   - ب 

. القویم
ترسیخ الرؤیة اإلسالمیة الصحیحة النابعة من آفاق المعرفة اإلسالمیة الشاملة وتصورھا للكون واإلنسان   - ج 

. والحیاة
. ین مھارات التفكیر العلمي االبتكاري والناقدتكو  -د 
. اكتساب المعارف والمھارات العلمیة والتطبیقیة الالزمة وتسخیرھا لحل المشكالت بفعالیة وكفاءة  - ه 
. تدریس وتمكین الطالب من أسالیب وطرق إجراء البحوث العلمیة وتطبیقھا وتقویمھا  - و 
بشكل عام مع التركیز على تنمیة روح التعاون والعمل تنمیة المواھب والمھارات اإلیجابیة نحو العمل   -ز 

. الجماعي والقیادة الفعالة والشعور بالمسئولیة وااللتزام األخالقي
وكیفیة االستفادة من كل ذلك في ، وتطوراتھا المتسارعة، تنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو العلوم والتكنولوجیا  - ح 

. تطویر وحل قضایا البیئة والمجتمع الیمني
  . تنمیة االتجاه اإلیجابي للطالب لمفھوم التعلم الذاتي والمستمر مدى الحیاة  -ط 

                                                
  ).٤(م، مادة ٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(مكرر، بصیاغتھا المضافة بالقانون رقم ) ٤(المادة  )*(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥(المادة  )**(



العنایة باللغة العربیة وتدریسھا وتطویرھا وتعمیم استعمالھا كلغة علمیھ وتعلیمیة في مختلف مجاالت المعرفة -٢
  . التھوالعلوم وذلك باعتبارھا الوعاء الحضاري للمعاني والقیم واألخالق لحضارة اإلسالم ورس

أو  تطویر المعرفة بإجراء البحوث العلمیة في مختلف مجاالت المعرفة سواء على المستوى الفردي-٣
  . وتوجیھھا لخدمة احتیاجات المجتمع وخطط التنمیة، الجماعي

  . وتطویرھا واالستفادة منھا في تطویر المجتمع) التكنولوجیا(االھتمام بتنمیة التقنیة-٤
مة والنشر في مختلف مجاالت المعرفة مع التركیز بوجھ خاص على التراث تشجیع حركة التألیف والترج-٥

  . الیمني
  . اإلسھام في رقي اآلداب والفنون وتقدم العلوم-٦
إیجاد المناخ األكادیمي المساعد على حریة الفكر والتعبیر والنشر بما ال یتعارض مع عقیدة األمة وقیمھا -٧

  . السامیة ومثلھا العلیا
ین الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في البالد بما یكفل التفاعل المتبادل والبناء تقویة الروابط ب-٨

  . للمعارف والخبرات والموارد والمشاركة التي تكفل اإلسھام الفعال في إحداث التنمیة الشاملة في البالد
لتطویر العربیة واألجنبیة توثیق الروابط العلمیة والثقافیة مع الجامعات والھیئات العلمیة ومراكز البحوث وا-٩

  . بما یساعد على تطویر الجامعات الیمنیة وتعزیز مكانتھا
  . تقدیم الدراسات واالستشارات الفنیة والمتخصصة لمختلف أجھزة الدولة ومؤسساتھا العامة والمختلطة-١٠
خاص المساھمة في تطویر السیاسات وأسالیب العمل في مؤسسات وأجھزة الدولة والقطاعین العام وال-١١

  . وتقدیم النماذج والتجارب المبتكرة لحل المشاكل المختلفة
رفع كفاءة العاملین في مؤسسات وأجھزة الدولة والقطاعین العام والخاص وذلك من خالل المساھمة في -١٢

  . برامج اإلعداد والتأھیل أثناء الخدمة
  الباب الثالث

  التكوینات واالختصاصات
  . على عرض المجلس األعلى رار جمھوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءتنشا الجامعة الحكومیة بق) ٦(مادة

  :منویتكون ) المجلس األعلى للجامعات(ویسمى ) صنعاء(، مقره یؤلف مجلس للتعلیم الجامعي )*( )٧(مادة 

رئیسًا            .رئیس مجلس الوزراء  -أ 

عضوًا          .الوزیر المختص بالتعلیم العالي  - ب 

عضوًا        الح اإلداريوزیر الخدمة المدنیة واإلص  - ج 

  عضوًا            . وزیر التخطیط والتنمیة  -د 

  عضوًا              . وزیر المالیة  - ه 

 عضوًا          .وزیر العمل والتدریب المھني  - و 

أعضاء          . رؤساء الجامعات الحكومیة  -ز 

  ثالثة من الشخصیات األكادیمیة ذات االھتمام   - ح 
أعضاء          التربوي یعینھم رئیس الجمھوریة

عضوًا            ألھلیةممثل للجامعات ا  -ط 

  -:یختص المجلس األعلى للجامعات بالمسائل اآلتیة )**()مكرر ٧(مادة 

اقتراح خطط التعلیم الجامعي ورفعھا إلى المجلس األعلى لتخطیط التعلیم واإلشراف على تنفیذھا بعد   -أ 
.إقرارھا

.وضع خطة القبول للجامعات  - ب 

.وحاجات البالد تنسیق التعلیم الجامعي والعمل على توجیھھ بما یتفق  - ج 

.التنسیق بین احتیاجات الجامعات من أعضاء ھیئة التدریس وفق طلباتھا  -د 

.التنسیق بین نظم الجامعات المختلفة  - ه 

.اقتراح كادر أعضاء ھیئة التدریس وأیة تعدیالت متعلقة بالكادر ورفعھا إلى مجلس الوزارة  - و 

.عاتالتنسیق بین الكلیات والمعاھد واألقسام المتناظرة في الجام  -ز 

.وضع الضوابط العامة للكتب والمذكرات الجامعیة ووضع النظم الخاصة بھا  - ح 

                                                
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(رقم  م، والقانون١٩٩٧لسنة ) ٣٠(المعدلة بالقانون رقم بصیاغتھا ) ٧(المادة  )*(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا النھائیة المعدلة بالقانون رقم ) مكرر ٧(المادة  )**(



.اقتراح السیاسة العامة للجامعات وإقرار میزانیة الجامعات الحكومیة وحساباتھا الختامیة  -ط 

.الالئحة التنفیذیة للجامعات واللوائح الداخلیة للكلیات والمعاھد إقرار  -ي 

ام أو معاھد أو مستشفیات جدیدة في الجامعة أو تعدیل أو إلغاء أو دمج القائم الموافقة على إنشاء كلیات أو أقس  -ك 
.منھا ورفعھا إلى المجلس األعلى لتخطیط التعلیم العتمادھا

.تحدید الرسوم الدراسیة على الطالب الوافدین من غیر الیمنیین  -ل 

.تحدید ما یدفعھ الطالب لألنشطة الطالبیة  -م 

.وقف الدراسة في الجامعة  -ن 

خیص بإنشاء الجامعات الحكومیة وغیر الحكومیة وإجازة مناھجھا واإلعتراف بالشھادات التي تمنحھا التر  -س 
واإلشراف العام على التعلیم الجامعي، وذلك في إطار سیاسات تخطیط التعلیم المقرة من المجلس األعلى 

.لتخطیط التعلیم

.تشكیل أیة مجالس أو أجھزة لمعاونتھ في أداء مھامھ  - ع 

.ظم الخاصة بتقویم وتطویر التعلیم الجامعيوضع الن  -ف 

.أیة مسائل أخرى یختص بھا وفقًا للقانون  -ص 

  .یعقد المجلس ثالثة اجتماعات دوریة في السنة على األقل -أ )*()١/مكرر ٧(مادة 

یتم النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وفي حالة تعذر ذلك في الیوم المحدد  - ب
االجتماع في الیوم الذي یلیھ بالحاضرین، وتتخذ القرارات باألغلبیة  لعقد االجتماع یكون عقد

  .المطلقة للحاضرین وإذا تساوت األصوات یرجح الجانب الذي صوت لھا الرئیس

تتكون الجامعة من عدد من الكلیات والمعاھد والمراكز العلمیة التابعة لھا وتتكون الكلیة من عدد من    )٨(مادة
  . تخصصةاألقسام العلمیة الم

  :تتكون إدارة الجامعة من : إدارة الجامعة    )٩(مادة
  . مجلس الجامعة
  . رئیس الجامعة

  . نواب رئیس الجامعة
  . أمین عام الجامعة

  امعـــة مجلس الج
  : یتألف من یكون لكل جامعة مجلس یسمى مجلس الجامعة و – ١ )*()١٠(مادة

.رئیسًارئیــــــــــس الجامعـــــــة  -أ 
.أعضاءواب رئیــس الجامعـــــةنــــ  - ب 
.أعضاءالمراكزأو  المعاھدأو  عمداء الكلیات  - ج 
.ومقررًاعضوًا أمین عــــــام الجامعـــــــة  -د 
یمثلون أعضاء ھیئة التدریس أستاذ، أستاذ مشارك، ثالثة   - ه 

أستاذ مساعد وتختار كل فئة من أعضاء ھیئة التدریس من 
.أعضاءیمثلھا في مجلس الجامعة

ثالثة من الشخصیات العامة ذوي الرأي والخبرة یختارھم   - و 
مجلس الجامعة في أول اجتماع من كل عام جامعي ویصدر 

.أعضاءبتعیینھم قرار من رئیس الجامعة
  .عضوًا  رئیس نقابة ھیئة التدریس  -ز 

  . ال یجوز الجمع بین عضویة أكثر من مجلس جامعة -٢

  :ي یختص مجلس الجامعة بما یل )**( )١١(مادة
رسم السیاسة العامة للجامعة بما یحقق رفع مستوى التعلیم والبحث العلمي والتأھیل والتدریب وتلبیة -١

. احتیاجات التنمیة الشاملة في البالد
وضع األسس التربویة التي یجب أن تنظمھا مناھج وأنشطة الجامعة بما ینسجم مع عقیدة البلد وشریعتھ -٢

.اإلسالمیة
                                                

  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا النھائیة المعدلة بالقانون رقم ) ١/مكرر ٧(المادة  )*(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١٠(المادة )*(
  .م٢٠٠٠نة لس) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١١(المادة )**(



وصیانتھ واتخاذ جمیع الوسائل المؤدیة إلى رفع شانھا وتمكینھا من أداء رسالتھا  دعم استقالل الجامعة-٣
  . وتحقیق أھدافھا على الوجھ األكمل

مناقشة وإقرار مشروع المیزانیة السنویة للجامعة التي أعدت في ضوء مشاریع میزانیات الكلیات والمعاھد -٤
  . واإلشراف على تنفیذھا بعد إقرارھا، والمراكز

أعمال الجامعة في ضوء سیاستھا العامة بما في ذلك النظر في التقاریر السنویة والدوریة التي یقدمھا  تقویم-٥
  . رئیس الجامعة وعمداء الكلیات والمراكز إلى المجلس وتشكیل اللجان الخاصة بتقویم مختلف أنشطة الجامعة

وتحدید حقوقھم وواجباتھم ابعة لھا إقرار تعیین أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة والمعاھد والمراكز الت-٦
بغیر راتب ونقلھم ومنحھم إجازات التفرغ العلمي وقبول استقاالتھم أو  وانتدابھم وإعارتھم براتبوتثبیتھم 

  . وفقًا لالئحة التنفیذیة لھذا القانون وإنھاء خدماتھم
أو  د والمراكز التابعة لھامناقشة وإقرار الخطط والبرامج الدراسیة المرفوعة من مجالس الكلیات والمعاھ-٧

  . استحداث أقسام علمیة فیھا
  . مناقشة وإقرار خطط تنمیة الجامعة مع ربطھا بخطط التنمیة في الدولة-٨
وذلك في ضوء احتیاجات المجتمع والقدرة  تحدید أعداد الطالب الذین یمكن قبولھم سنویًا في الجامعة-٩

ألقصى للقبول في كل تخصص من التخصصات المحددة من قبل وذلك بما ال یتجاوز الحد ا االستیعابیة للجامعة
  . المجلس األعلى للجامعات وفقًا لخطط القبول السنویة التي یقرھا المجلس

.منح الدرجات العلمیة واأللقاب والدبلومات والشھادات-١٠
ون تك قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طریق الوقف والھبات والوصایا وغیرھا على أالَّ-١١

  . والسیاسة العامة للدولة أو ما یتنافى مع اآلداب واألخالق والقیممشروطة بما یتعارض 
 .باني والمنشات الجامعیة وتجھیزھا وصیانتھاإقرار الخطط إلقامة الم-١٢
تأمین احتیاجات المكتبة العامة في الجامعة والمكتبات الخاصة بالكلیات والمعاھد والمراكز من -١٣

الدوریات العلمیة والتقنیات الحدیثة للمكتبات بما یكفل توفیر احتیاجات الدراسة الجامعیة المصادر والمراجع و
  .واحتیاجات البحث العلمي

مؤقتة من بین أعضائھ ومن غیرھم من أعضاء ھیئة التدریس والمختصین أو  تشكیل لجان فنیة دائمة-١٤
  . لبحث الموضوعات التي تناط بھا ودراستھا وإبداء الرأي فیھا

المراكز التابعة للجامعة أو  المعاھدأو  إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكلیاتأو  تعدیلأو  ادةإع-١٥
. القرارات التنظیمیة التي تعمل بھا الجامعةأو  اللوائحأو  إذا كانت مخالفة للقوانین

  .صحیة لھموضع األسس العامة لمختلف نشاطات الطالب االجتماعیة والثقافیة والریاضیة والرعایة ال-١٦
التابعة لھا والمستشفیات مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة والكلیات والمعاھد والمراكز -١٧

   .ورفع ذلك إلى المجلس األعلى.والتقاریر الدوریة المقدمة من أجھزة الرقابة اإلداریة والمالیة الخارجیة
األخرى وأیة اتفاقیات بین الكلیات إقرار اتفاقیات التعاون العلمي والفني بین الجامعة والجامعات -١٨

  . والمعاھد والمراكز والھیئات العلمیة األخرى 
أیة أو  یتقدم بھا ثلث أعضاء المجلسأو  النظر في الموضوعات التي یحیلھا علیھ رئیس الجامعة-١٩

  . ألحكام ھذا القانون موضوعات یختص بھا المجلس وفقًا

ر من رئیس الجمھوریة بناًء على عرض رئیس المجلس یصدر بتعیین رئیس الجامعة قرا  )*()١٢(مادة 
األعلى للجامعات والوزیر المختص، ویشترط أن یكون رئیس الجامعة حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما 

یعادلھا من الشھادات الطبیة المتخصصة العلیا المعترف بھا ودرجة األستاذیة مع عشر سنوات خبرة في العمل 
  .ي جامعة معترف بھا بعد الدكتوراه ولمدة خمس سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدةاألكادیمي واإلداري ف

رئیس الجامعة ھو المسئول عن تنفیذ السیاسة العامة للجامعة وإدارة شئونھا العلمیة واإلداریة  )**()١٣( مادة
  :والمالیة ویمارس على وجھ الخصوص الصالحیات والمسئولیات التالیة

  . لوائح والنظم الجامعیة المقرةتنفیذ القوانین وال  -أ 

تمثیل الجامعة أمام جمیع الجھات والھیئات واألشخاص ذات العالقة وتوقیع العقود نیابة عن الجامعة   - ب 
  . بما ال یتعدى أحكام ھذا القانون

دعوة المجالس واللجان المشكلة وفقًا ألحكام ھذا القانون ولـھ أن یعرض علیھا ما یراه من الموضوعات   - ج 
  . ة في اختصاصھالداخل

                                                
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١٢(المادة  )*(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١٣(المادة  )**(



تقدیم تقریر سنوي إلى مجلس الجامعة عن شؤون التعلیم والبحوث العلمیة وسائر نواحي النشاط األخرى   -د 
  . بالجامعة

بعد بعضھا على أن یعرض القرار على مجلس الجامعة خالل ثالثة أیام على األكثر أو  الدراسة كلھاوقف   - ه 
  . ة وجب إبالغ المجلس األعلى فورًا بھذا القراره، فإذا أقر مجلس الجامعة قرار وقف الدراساتخاذ

  . أیة صالحیات ومسئولیات أخرى نص علیھا ھذا القانون والئحتھ التنفیذیة  - و 

تكون لرئیس الجامعة صالحیات الوزیر المنصوص علیھا في اللوائح والقوانین الخاصة بموظفي  )١٤( مادة
  . دریسالدولة بالنسبة إلى الموظفین من غیر أعضاء ھیئة الت

  
  نواب رئیس الجامعة

نائب أو أكثر وال یزیدون عن ثالثة، یختارھم المجلس األعلى للجامعات من یكون لرئیس الجامعة ) *()١٥( مادة
بین مرشحین یعرضھم رئیس الجامعة بحیث یكون عدد المرشحین ضعف عدد النواب، ویشترط فیھم الحصول 

لطبیة التخصصیة العلیا المعترف بھا ودرجة األستاذیة أو أستاذ على الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات ا
ولفترة خمس سنوات قابلة ) في جامعة معترف بھا(مشارك وخبرة ثمان سنوات في العمل األكادیمي واإلداري 

  .للتجدید لفترة واحدة
  . العلمیة اللقبسفره یقوم بأعمالھ أقدم النواب في أو  في حالة غیاب رئیس الجامعة )**()١٦( مادة
   .َا مساعدًا من ذوي الكفاءة اإلداریة والخبرة في مجال األعمال الجامعیةعام َایكون للجامعة أمین )***()١٧( مادة
تنشأ في كل جامعة دائرة متخصصة لتقویم وتطویر األداء األكادیمي في الجامعة، ویكون لھذه  )****() مكرر١٧(مادة 

ر بتعیینھ قرار من رئیس الجامعة بناًء على ترشیح نائب رئیس الجامعة الدائرة رئیس بدرجة عمید كلیة یصد
  .للشئون األكادیمیة

یختار مجلس الجامعة أمین عام الجامعة من بین ثالثة یسمیھم رئیس الجامعة ویصدر بتعیینھ قرار  )١٨( مادة
  . من رئیس الجامعة

، المالیة تحت إشراف رئیس الجامعة ونوابھیتولى أمین عام الجامعة تصریف الشئون اإلداریة و )١٩( مادة
  . وتبین الالئحة التنفیذیة لھذا القانون المھام واالختصاصات التفصیلیة المین عام الجامعة

  
  ـة إدارة الكلیـ

  : تتكون إدارة الكلیة من  )٢٠( مادة
  . مجلس الكلیة 
  . عمید الكلیــة
  . نواب العمیـد

  
  مجلس الكلیة

  :لف مجلس الكلیة من یتأ -١ )*()٢١( مادة
.رئیسًاعمیــــد الكلیــــــة  -أ 
.أعضاءنواب عمید الكلیةأو  نائب  - ب 
.أعضاءرؤساء األقسام األكادیمیة في الكلیة  - ج 
مشارك وأستاذ وأستاذ  –ثالثة أعضاء من ھیئة التدریس أستاذ   -د 

یتم انتخابھم من قبل ھیئة التدریس في الكلیة كل عامین ولمرة مساعد 
.واحدة فقط

یجوز أن یضم إلى عضویة المجلس ثالثة أعضاء على األكثر من   - ه 
خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لھم صلة بنشاط الكلیة 

.المعنیة یتم اختیارھم من قبل مجلس الكلیة
  یتولى أمانة سر المجلس من یختاره المجلس من بین أعضائھ  - و 

  .ه اجتماع المجلس دون أن یكون لـھ الحق في التصویتیجوز للمجلس استدعاء من یرى ضرورة حضور -٢

                                                
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١٥(المادة  )*(
  .م١٩٩٧ لسنة) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١٦(المادة  )**(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١٧(المادة  )***(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المضافة بالقانون رقم ) مكرر ١٧(المادة  )****(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٢١(المادة  )*(



  :یتولى مجلس الكلیة المسئولیات والصالحیات التالیة  )**()٢٢(مادة 
رسم السیاسة العامة للكلیة بما یكفل رفع مستوى التدریس والبحث العلمي وبما ال یتناقض مع سیاسة .١

  . الجامعة

ج الدراسیة التي ترفعھا مجالس األقسام والموافقة علیھا والمناھج والبراموتطویر مشاریع الخطط دراسة .٢
  . تمھیدًا إلقرارھا من مجلس الجامعة

التنسیق مع مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي في تعیین المشرفین على الرسائل العلمیة وتشكیل لجان .٣
  . المناقشة

  . التوصیة بمنح الدرجات العلمیة واأللقاب والدبلومات والشھادات.٤

  . مناقشة وإقرار میزانیة الكلیة في ضوء اقتراحات مجالس األقسام.٥

تحدید أعداد الطالب الذین یمكن قبولھم في مختلف األقسام العلمیة في ضوء القدرة االستیعابیة للكلیة واقتراح .٦
  .شروط قبولھم وفقًا للسیاسة العامة للدولة واحتیاج البلد من التخصصات

  . في الكلیة والتنسیق بین أقسامھا المختلفة اإلشراف على تنظیم الدراسة.٧

وتشجیعھ وتمویلھ بالتعاون مع مجلس الدراسات العلیا والبحث ، اإلشراف على تنظیم البحث العلمي في الكلیة.٨
  . العلمي

التوصیة في جمیع األمور المتعلقة بأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وغیرھم من القائمین بأعمال التدریس فیھا .٩
وإیفاد ومنح اإلجازات الدراسیة بما فیھا إجازة ، بدون راتبأو  ونقل وإعارة براتب، یین وتثبیت وترقیةمن تع

. التفرغ العلمي وغیر ذلك من األمور الجامعیة استنادًا إلى أحكام القانون واللوائح واألنظمة

. إلى مجلس الجامعةدمجھا والتوصیة بما یراه بشأنھا أو  دراسة اقتراح إنشاء أقسام علمیة جدیدة.١٠

  . الجامعةأو  دراسة ما یحال إلیھ من موضوعات من عمید الكلیة.١١

المجلس األعلى للجامعات عمید الكلیة من بین ثالثة یرشحھم رئیس الجامعة ویشترط یعین رئیس  )*()٢٣( مادة
العلیا المعترف بھا في العمید أن یكون حاصًال على الدكتوراه أو ما یعادلھا من الشھادات الطبیة التخصصیة 

ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك وخبرة ست سنوات في العمل األكادیمي واإلداري ولفترة أربع سنوات قابلة 
  .للتجدید لمرة واحدة

یعین رئیس الجامعة نواب عمید الكلیة بناًء على ترشیح العمید، على أن یرشح العمید ضعف عدد  )**()مكرر٢٣(مادة 
امعة ویشترط في نائب العمید أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من النواب إلى رئیس الج

الشھادات الطبیة التخصصیة العلیا المعترف بھا ودرجة األستاذیة أو أستاذ مشارك وست سنوات خبرة عمل في 
  . المجال األكادیمي واإلداري

العلمیة واإلداریة والمالیة وتنفیذ القوانین واللوائح  عمید الكلیة ھو المسئول عن إدارة شئون الكلیة )٢٤( مادة
  . وقرارات مجلس الكلیة ومجلس الجامعة

یقدم عمید الكلیة في نھایة كل عام جامعي تقریر إلى رئیس الجامعة عن شئون التعلیم والبحوث   )٢٥( مادة
  . والشئون اإلداریة والمالیة وسائر نواحي النشاط في الكلیة

وعند وجود أكثر من نائب یحل ، نواب عمید الكلیة العمید في إدارة شئون الكلیةأو  یساعد نائب )***()٢٦( مادة
  . أقدمھم في الدرجة العلمیة محل العمید عند غیابھ

  لعلميإدارة القسم ا
  :تتكون إدارة القسم العلمي من  )٢٧( مادة

  . مجلس القسم-١
  . رئیس القسـم-٢

  مجلس القســــم 
  :ف مجلس القسم من یتأل) *()٢٨(مادة 

.رئیسًارئیس القسم  -أ 
.أعضاءجمیع أعضاء ھیئة التدریس   - ب 

  : بما یليیختص مجلس القسم  -١)**()٢٩(مادة 
                                                

  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٢٢(المادة  )**(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٢٣(المادة  )*(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) مكرر ٢٣(المادة  )**(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٢٦(المادة  )***(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(م بصیاغتھا المعدلة بالقانون رق) ٢٨(المادة  )*(



  . اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شانھ النھوض بالمستوى العلمي في القسم والكلیة  -أ 
  . القسم یدرسھاوضع المناھج الدراسیة للمقررات التي   - ب 
  . نسیق أنشطة البحث العلمي في القسمتشجیع وت  - ج 
إبداء الرأي في الترقیات والتعیین ألعضاء ھیئة التدریس والمدرسین المساعدین والمعیدین مع مراعاة عدم   -د 

  . اشتراك عضو ھیئة التدریس في النظر في الترقیة لمرتبة أعلى من مرتبتھ
  . وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم  - ه 
  . في تعیین المشرفین على الرسائل العلمیة وتشكیل لجان مناقشتھا إبداء الرأي  - و 
  . عداد التي یمكن قبولھا في القسماقتراح میزانیة القسم وتحدید شروط قبول الطالب واأل  -ز 
توثیق الروابط بین القسم والجھات والھیئات ذات العالقة خارج الجامعة والمتعلقة بأنشطة القسم ومھامھ   - ح 

  . ة الكلیةالعلمیة عبر عماد
  . رئیس القسمأو  إبداء الرأي في أیة موضوعات یعرضھا عمید الكلیة  -ط 
  . أیة موضوعات أخرى تدخل ضمن اختصاص مجلس القسم بحكم القانون واللوائح المنظمة لذلك  -ي 

لمجلس القسم أن یدعو إلى اجتماعاتھ من یقوم بتدریس المقررات الداخلیة في اختصاص القسم من غیر  -٢
  . ء المجلسأعضا

القسم العلمي من بین أقدم ثالثة أساتذة في القسم، ویكون تعیینھ بقرار من رئیس یعین رئیس  )***()٣٠(مادة
الجامعة  بناًء على ترشیح عمید الكلیة لمدة عامین قابلة للتجدید ولمرة واحدة فقط، ویشترط في رئیس القسم أن 

ا من الشھادات الطبیة التخصصیة العلیا المعترف بھا ودرجة یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما یعادلھ
أستاذ وال تقل خبرتھ في العمل األكادیمي واإلداري عن عشر سنوات إذا خال القسم من األساتذة رأس القسم أحد 

  . .األساتذة المشاركین، فإذا خال القسم منھم رأسھ أقدم األساتذة المساعدین بنفس الشروط السابقة
رئیس القسم ھو المسئول عن تنفیذ السیاسة العامة للقسم وإدارة شئونھ العلمیة واإلداریة والمالیة  -أ  )*()٣١(مادة

وعن انتظام سیر المحاضرات والتمارین والدروس العملیة وغیرھا من الواجبات التدریسیة وتنفیذ قرارات 
  .ا القانون واللوائح والنظم المنفذة لھمجلس القسم ومجلس الكلیة ومجلس الجامعة في الحدود التي ینظمھا ھذ

في نھایة كل سنة جامعیة عن شئون التعلیم والبحوث العلمیة وسائر  یقدم رئیس القسم إلى عمید الكلیة تقریرًا- ب
  . بعد إقرارھا من مجلس القسم نواحي النشاط بالقسم

میة التابعة للكلیات وشروط تعیین تحدد الالئحة التنفیذیة اختصاصات مجالس األقسام غیر األكادی )٣٢(مادة 
  . رؤسائھا والعاملین فیھا

  
  لمراكز العلمیة التابعة للجامعةالمعاھد وا

كون الطریقة التي یتألف منھا مجلس الكلیة ویبالمركز العلمي التابع للجامعة أو  یتألف مجلس المعھد  )**( )٣٣(مادة 
المنظمة لذلك والمقرة من مجلس الجامعة والمجلس  لھ ذات المسؤولیات والصالحیات، وفق الالئحة الخاصة

  . األعلى للجامعات
یتم تعیینھ بقرار من رئیس الجامعة لمدة أربع مدیر أو مستشفى  ولكل مركز، لكل معھد عمید )***( )٣٤(مادة 

ھ سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة ویشترط أن یكون قد شغل درجة أستاذ مشارك على األقل وأن یكون تخصص
العلمي مرتبطًا بمجال عمل المعھد أو المركز أو المستشفى وأن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه أو ما 

   .یعادلھا من الشھادات الطبیة التخصصیة العلیا المعترف بھا، وخبرة ست سنوات في العمل األكادیمي واإلداري
المركز وعن أو  عن تنفیذ السیاسة العامة للمعھدمدیر المركز ھو المسؤول أو  عمید المعھد -أ )****( )٣٥(مادة 

المركز ومجلس الجامعة في الحدود التي أو  إدارة شئونھ العلمیة واإلداریة والمالیة وتنفیذ قرارات مجلس المعھد
  .انون واللوائح والنظم المنفذة لھینظمھا ھذا الق

لى رئیس الجامعة عن شئون التعلیم الجامعي مدیر المركز تقریرًا في نھایة كل سنة إأو  یقدم عمید المعھد - ب
  . بعد إقراره من مجلس المعھد أو المركزالمركز أو  والبحوث العلمیة وسائر نواحي النشاط العلمي في المعھد

  
  أعضاء ھیئة التدریس

                                                                                                                                           
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٢٩(المادة ) **(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٣٠(المادة ) ***(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٣١(المادة ) *(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(م بصیاغتھا المعدلة بالقانون رق) ٣٣(المادة ) **(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٣٤(المادة ) ***(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بالقانون رقم المعدلة بصیاغتھا ) ٣٥(المادة  )****(



  ملغاة )*( )٣٦(مادة 

واعید التي یضعھا مجلس لمیكون اإلعالن عن وظائف أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة وفقًا ل )**( )٣٧( مادة
  .الجامعة

على موافقة مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس  یعین رئیس الجامعة أعضاء ھیئة التدریس بناء:  )٣٨( مادة
الكلیة ومجلس القسم المختص ویكون التعیین من تاریخ موافقة مجلس الجامعة على أن تعتمد الدرجة المالیة 

   .تاریخ استالمھم العمل في القسم من لمبعوثي الجامعة العائدین اعتبارًا
  :یشترط فیمن یعین عضوًا في ھیئة التدریس ما یأتي )٣٩( مادة

أن أو  الھیئات العلمیة المعترف بھاأو  ما یعادلھا من إحدى الجامعاتأو  أن یكون حاصًال على درجة الدكتوراه
میة معترف بھا وذلك مع مراعاة یكون قد حصل على شھادة تخصصیة تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة عل

  . الشروط األخرى التي یقررھا القانون والئحتھ التنفیذیة وأیة أنظمة صادرة بمقتضاه
ینھي خدمة عضو ھیئة التدریس المعین ألول مرة بعد صدور ھذا أو  یثبت مجلس الجامعة )***( )٤٠( مادة

 بحث العلمي في الجامعة واثبت خاللھا صالحیتھسنوات جامعیة مارس فیھا التدریس والثالث القانون إذا مرت 
عدم صالحیتھ لعضویة ھیئة التدریس وذلك بناء على التقاریر السنویة المقدمة من رئیس القسم وتوصیة أو 

وفقًا ألسس ومعاییر تنظمھا الئحة مجلس الجامعة وتحسب ھذه المدة مجلس القسم ومجلس الكلیة المعني 
اإلجراءات لنسبة لمن ثبتوا في عضویة ھیئة التدریس وتحدد الالئحة التنفیذیة ألغراض الترقیة والتقاعد با

  . والقواعد المنظمة لذلك
  :إلى درجة أستاذ ما یلي أو  یشترط فیمن یرقى إلى درجة أستاذ مشارك )*( )٤١( مادة

ا القانون ال تقل أي جامعة خاضعة لھذأن یكون قد توافرت لدیھ في الدرجة التي یتم ترقیتھ منھا أقدمیة في   -أ 
أي جامعة خاضعة لھذا خمس سنوات وإذا احتسبت لھ خدمة أكادیمیة سابقة في جامعة أخرى تعترف بھا عن 

سنة على األقل في الدرجة التي عین بھا في أي من القانون فیشترط لترقیتھ في ھذه الحالة أن یكون قد قضى 
  . الجامعات

أسھم في تقدیم المعرفة  قیمًا علمیًا تم ترقیتھ منھا إنتاجًاأن یكون قد نشر وھو یشغل الدرجة التي سی  - ب 
  . مھنیةأو  ویجوز أن یحتسب ضمن اإلنتاج المعتمد للترقیة ما یكون قد قام بھ علي نحو متمیز من أعمال فنیة

  . كل ذلك مع مراعاة الشروط األخرى التي تقررھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون وأیة أنظمة صادرة بمقتضاه  - ج 
تتولى لجان علمیة فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمین لشغل وظائف األساتذة واألساتذة المشاركین  )٤٢( مادة

  . ویحدد نظام ترقیة أعضاء ھیئة التدریس الشروط المنظمة لذلك
  

  مساعدو أعضاء ھیئة التدریس
یقومون یئة تدریس مساعدون أعضاء ھیعین في الكلیات والمعاھد والمراكز التابعة للجامعة  )**( )٤٣( مادة

وبما یعھد إلیھم القسم المختص من ، بالدراسات والبحوث العلمیة الالزمة للحصول على الدرجات العلمیة العلیا
التمرینات والدروس العملیة وسواھا من األعمال تحت إشراف أعضاء ھیئة التدریس بالقسم وأیة أعمال أخرى 

تص على أن یخضعوا عند تعیینھم لشروط اإلعالن ویحدد نظام أعضاء یكلفھم بھا العمید ومجلس القسم المخ
وال یثبت أي منھم في درجتھ إالَّ بعد مرور عامین دراسیین یثبت خاللھا ، ھیئة التدریس شروط تعیینھم

  . صالحیتھ للعمل األكادیمي وتحدد الالئحة التنفیذیة القواعد المنظمة لكل ذلك

                                                
  .م والتي كانت تنص على اآلتي١٩٩٧لسنة ) ٣٠(ملغاة بالقانون رقم ) ٣٦(المادة ) *(

  :ھمأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة   

  . األساتـــــذة   -أ 

. األساتذة المشاركون  - ب 

  . األساتذة المساعدون  - ج 
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٣٧(المادة ) **(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٤٠(المادة ) ***(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بالقانون رقم  المعدلةبصیاغتھا ) ٤١(المادة )*(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٤٣(المادة  )**(



  
  مساعدیھم ب أعضاء ھیئة التدریس وتأدی

تكون مساءلة جمیع أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم عن المخالفات التي تنسب إلیھم أمام مجلس  )*( )٤٤( مادة
  :تأدیب یشكل على النحو التالي 

.رئیسًانائب رئیس الجامعة للشئون األكادیمیة  -أ 
یختارھم عمید الشریعة والقانون ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس متخصصین في   - ب 

.أعضاءكلیة مماثلةة الشریعة والقانون أو الحقوق أو عمید كلی
.عضوًا أستاذ یختاره المساءل  - ج 
  عضوًا  .ممثل عن نقابة ھیئة التدریس في الجامعة  -د 

  . ویجوز أن یحضر مجلس التأدیب ممثل عن أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة

ة إلى التحقیق وإجراءات التحقیق وضماناتھ وإجراءات تبین الالئحة التنفیذیة األحكام المتعلقة باإلحال  )٤٥( مادة
  .والعقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھاالمساءلة أمام مجلس التأدیب وضماناتھا 

تخضع قرارات مجلس التأدیب بالفصل من الخدمة للطعن فیھا باإللغاء أمام الشعبة اإلداریة بالمحكمة  )٤٦( مادة
  . یخ صدور القرارالعلیا خالل ستین یومًا من تار

  :یشكل مجلس لشئون الطالب یتألف من )**( )٤٧( مادة
  .رئیسًا        نائب رئیس الجامعة لشئون الطالب-١

  .أعضاء        نواب عمداء الكلیات لشئون الطالب-٢

  .مقررًا         مدیر عام القبول والتسجیل -٣

  :شؤون الطالب االختصاصات التالیةیتولى مجلس  )***( )٤٨( مادة
  .لسیاسة العامة لشئون الطالباقتراح ا.١
.والوحدات اإلداریة التابعة لھاشئون الطالب بأعمال النظام الخاص إعداد .٢
.اإلشراف الفني على الوحدات اإلداریة التابعة لشؤون الطالب.٣
اقتراح النظم والقواعد الالزمة إلجراءات قبول الطالب وتسجیلھم وتحویلھم وتأدیبھم وقواعد االمتحانات .٤

.التخرج والتقویم السنوي للجامعةوشروط 
.رعایة الطالب روحیًا واجتماعیًا وثقافیًا وریاضیًا وصحیًا.٥
وضع النظم والقواعد الالزمة لما یدفعھ الطالب لألنشطة الطالبیة المختلفة وتحدید كیفیة أدائھا ومعاییر .٦

.وطرق صرفھا
  .یمنیین المحتاجین والمعوقینوضع شروط وقواعد صرف اإلعانات والمساعدات المالیة للطالب ال.٧

  :یشكل المجلس األكادیمي من )*( )مكرر٤٨( مادة
  .رئیسًا        للشؤون األكادیمیةنائب رئیس الجامعة . أ  
  أستاذ من كل كلیة من كلیات الجامعة یختاره . ب  
  .أعضاء      عمید الكلیة من بین أقدم خمسة أساتذة في الكلیة      
  .عضوًا          لتدریسرئیس نقابة أعضاء ھیئة ا. ج  
  .مقررًا    مدیر عام الشئون األكادیمیة وشئون أعضاء ھیئة التدریس. د  

  :یختص المجلس األكادیمي بالنظر في األمور التالیة )**( )١/مكرر٤٨( مادة
مراجعة وفحص وثائق المتقدمین لشغل وظائف أعضاء ھیئة التدریس وتقریر مدى صحتھا وكفایتھا للتعیین   -أ 

.رفعھا إلى مجلس الجامعةفي الجامعة و
تسویة أوضاع ھیئة التدریس وتقریر األمور المتعلقة بالتفرغ العلمي والترقیات واإلعارات واإلجازات   - ب 

وغیرھا من المسائل المتعلقة باألداء األكادیمي

                                                
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٤٤(المادة  )*(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٤٧(المادة  )**(
  م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٤٨(المادة  )***(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) مكرر٤٨(المادة  )*(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ١/مكرر٤٨(المادة )**(



یق البت في تعیین أعضاء ھیئة التدریس المعاونة وتسویة أوضاعھم والمسائل المتعلقة بأداء واجباتھم وتطب  - ج 
.أحكام القانون في حالة إخاللھم بواجباتھم الوظیفیة

النظر في المسائل المتعلقة بتطویر المناھج الجامعیة ورفع كفاءة األداء األكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس،   -د 
  .وتوفیر الدعم المادي لتحقیق أھداف الجامعة في ھذا الجانب

  
  

  مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي

  :یشكل مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي من  ) ٤٩( مادة
  .رئیسًا       نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیـــــا والبحث والعلمي

  .أعضاء      نواب عمداء الكلیات لشئون الدراسات العلیا والبحث العلمي

  .مقررًا              مسجـل الدراسات العلیا

  
  :بما یليیختص المجلس  )*( )٥٠( مادة

.شئون الدراسات العلمیة والبحث العلمي وتشجیعھ وتوفیر الدعم المادي والمتطلبات األخرىتنظیم   -أ 
اقتراح السیاسة العامة للدراسات العلیا والبحث العلمي في المجاالت المختلفة ویحدد نظام الدراسات   - ب 

.العلیا والبحث العلمي قواعد قبول الطالب وتسجیلھم وتحویلھم وابتعاثھم
اإلشراف والمناقشة للرسائل العلمیة ومواصفاتھا ومصروفات الدراسة وشروط منح الدرجات اعتماد لجان   - ج 

العلمیة وخطط البحث العلمي وكل ما یتعلق بالدراسات العلیا والبحث العلمي بما في ذلك اإلشراف على 
  . الوحدات اإلداریة التابعة لھا

  
  :مجلس شئون المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة 

  :یشكل مجلس لشئون المكتبات الجامعیة والتوثیق والنشر والترجمة من  )٥١( مادة
  .رئیسًا               رئیس الجامعـــــــــة-١
  .أعضاء               نواب رئیس الجامعــة-٢
  بالتناوب  أربعة من عمداء الكلیات أعضاء یختـارون سنویًا-٣

  على أن یكون اثنان منھم من عمداء الكلیات المعملیة      
  .أعضاء        اثنان من عمداء الكلیات اإلنسانیة واالجتماعیـةو     

  .عضوا     عضو ھیئة تدریس من المتخصصین في مجال علم المكتبات-٤
  .مقررًا     مدیر عام المكتبات الجامعیة والتوثیق والنشر والترجمـــة-٥

  :بما یليیختص مجلس شئون المكتبات والتوثیق والنشر والترجمة   )**( )٥٢( مادة
السیاسة العامة إلنشاء المكتبات وتقییمھا وتزویدھا بالكتب والمراجع والمخطوطات والدوریات العلمیة  وضع  -أ 

 .ونظم المعلومات وسائر أسالیب الخدمة والتوثیق المكتبي الحدیث
.اقتراح نظام مطبعة الجامعة  - ب 
توثیق والطباعة والترجمة اإلشراف على الوحدات اإلداریة وسائر الشئون المتعلقة بالمكتبات الجامعیة وال  - ج 

  . والنشر الذي یحدده نظام خاص بذلك
  الباب الرابع

  الشئـــون المالیـــة
یكون لكل جامعة میزانیة خاصة بھا یعدھا مجلس الجامعة ویتولى رئیس الجامعة عرضھا على  )*( )٥٣( مادة

ج في باب اإلیرادات العادیة من جھات االختصاص وفقًا ألحكام القانون وتدیر كل جامعة أموالھا بنفسھا وتدر
  : میزانیتھا 

  . االعتمادات المخصصة لكل جامعة من میزانیة الدولة وأیة مبالغ أخرى تخصصھا الدولة للجامعة-١
  . الھبات واإلعانات والمنح والوصایا-٢
  . غلة أموالھا المنقولة والثابتة -٣

                                                
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥٠(المادة  )*(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥٢(المادة  )**(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥٣(المادة  )*(



  . الوافدین من غیر الیمنیینالرسوم التي یؤدیھا الطالب -٤
لجامعة من إیرادات الخدمات الجامعیة المتمثلة في البحوث واالستشارات والدراسات العلمیة والنشر حصة ا-٥

  . والترجمة التي تقوم بھا للغیر وغیر ذلك من الخدمات التي تقدمھا الجامعة
.لصالح الجامعةبقانون الرسوم والضرائب المضافة التي تفرضھا الدولة -٦
  . معةأي موارد أخرى تحصل علیھا الجا-٧

تتصرف الجامعة في أموالھا وتدیرھا بنفسھا ویخضع ھذا التصرف في أموال الجامعة وإدارة ھذه  )٥٤( مادة
األموال للنظام المالي الذي یقره مجلس الجامعة باالتفاق مع وزارة المالیة وال یلغي ھذا حق الجھات المختصة 

  . أكد من صحة اإلجراءات وسالمة التصرففي الدولة في مراجعة الحسابات والمستندات بعد الصرف للت
  . بما ال یتعارض مع القوانین النافذة للجامعة حق استیراد احتیاجاتھا من الخارج )**( )٥٥( مادة

  الباب الخامس
  أحكام عامـھ

ا اللغة العربیة ھي لغة التعلیم إالَّ إذا استدعت طبیعة بعض المقررات تدریسھا بلغة أخرى وفي حالة م )٥٦( مادة
  . یقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة مؤقتة إضافة استعمال لغة أخرى بناًء على اقتراح مجلس الكلیة

على عرض  یكون لكل جامعة الئحة داخلیة یعدھا مجلسھا وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء - ا )٥٧( مادة
یزة وذلك في حدود ھذا القانون مجلس الجامعة وتتولى ھذه الالئحة بیان ما یختص بشئونھا الداخلیة المتم

  . والئحتھ التنفیذیة
  . مركز الئحة داخلیة یصدرھا رئیس الجامعة بعد موافقة مجلسھاأو  معھدأو  یكون لكل كلیة - ب

خاص یكون ألعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم في الجامعات الخاضعة ألحكام ھذا القانون نظام  )*( )٥٨( مادة
منحھم البدالت المناسبة لطبیعة األعمال األكادیمیة التي یقومون بھا كما یجب أن اة بالوظائف واألجور مع مراع

یشتمل ذلك النظام على األحكام المتصلة بالواجبات والمحظورات والتعیین والترفیع والنقل والندب واإلعارة 
بذلك النظام قرار من والرعایة والتعویضات وانتھاء الخدمة وغیر ذلك من األحكام المتصلة بالوظیفة ویصدر 

رئیس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس األعلى ویجوز أن تتضمن الالئحة التنفیذیة 
  . لھذا القانون أحكام ذلك النظام

د یساعد رئیس الجامعة ونوابھ واألمین العام في تنفیذ السیاسة العامة للجامعة جھاز إداري وفني یتحد )**( )٥٩( مادة
  . حجمھ وھیكلھ واختصاصاتھ وصالحیاتھ وفقًا لكادر خاص بھم تنظمھ الالئحة التنفیذیة لھذا القانون

لذلك تتمتع مباني الجامعات والمؤسسات والوحدات التابعة لھا أیًا كان  وتحقیقًا حرمتھللحرم الجامعي  )٦٠( مادة
  . امعيموقعھا بالحرمة ویصدر مجلس الجامعة النظام الخاص بالحرس الج

تتولى كل جامعة داخل الحرم الخاص بھا القیام بجمیع األعمال وتوفیر الوسائل التي یقتضیھا تحقیق ) ٦١( مادة
لمخطط  أھدافھا المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك إقامة األبنیة واإلنشاءات التي تحتاج إلیھا وفقًا

  . مھا وتوفیر المرافق الضروریة لھاالحرم الجامعي وتقدیم الخدمات العامة في داخل حر
أو  كما تحظر الدعایة لصالح، أي مرفق تابع لھاأو  یحظر ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعة  )٦٢( مادة

  . أي مرفق تابع لھاأو  تنظیم سیاسي داخل الجامعةأو  ضد أي حزب
للبحوث والتعلیم والتدریب  اھدًا ومراكزًاللجامعة أن تنشئ باإلضافة إلى الكلیات واألقسام العلمیة مع) ٦٣( مادة

كل  أخارجھ وینشأو  واالستشارات والخدمات ومستشفیات وبرامج خاصة ومدارس تطبیقیة في حرم الجامعة
على موافقة مجلس الجامعة ویصدر مجلس  وینقل بقرار من رئیس الجامعة بناء ىمنھا ویدمج بغیره ویلغ

  . الجامعة األنظمة الخاصة بكل منھا
األحكام التالیة ولمدة ال تزید عن ثالث سنوات استثناًء من األحكام المقررة في ھذا القانون تسري  )***( )٦٤( مادة

  :من تاریخ إنشاء أي جامعة مستحدثة
  :یشكل مجلس الجامعة من   -أ 

على ترشیح  رئیس ونواب یصدر بتعیینھم قرار من رئیس الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء-١
  . س األعلى للجامعاتالمجل

  . عمداء الكلیات ویعینھم رئیس الجامعة-٢
. أمین الجامعة ویعینھ رئیس الجامعة-٣
  . على ترشیح رئیس الجامعة ثالثة من الشخصیات العامة ذوي الرأي یعینھم المجلس األعلى للجامعات بناء-٤
  . ورؤساء لھایتولى رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة تشكیل مجالس مؤقتة للجامعة   - ب 

                                                
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥٥(المادة  )**(
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥٨(المادة  )*(
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٥٩(المادة  )**(
  م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) ٦٤(المادة  )***(



  . على الوزراء ورؤساء الجامعات كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام ھذا القانون )٦٥( مادة
  أحكام انتقالیة

  :تطبق األحكام االنتقالیة التالیة خالل األعوام الخمسة التي تلي تاریخ صدور ھذا القانون  ) ٦٦(مادة 
ترقیة األساتذة المساعدین واألساتذة تخفض المدد المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون من شروط   -أ 

  . المشاركین سنة واحدة بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس من الیمنیین في وظائف أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة
یجوز االكتفاء بنائب رئیس جامعة واحد للجامعات المنشاة في السنوات الخمس األولى من تاریخ   - ب 

  . إنشائھا
الترشیح من بین أساتذة وأساتذة مشاركین أو  للترشیح أن یكون التعیینأو  یینحیث یشترط ھذا القانون للتع  - ج 

وال یوجد عدد كاف من األساتذة واألساتذة المشاركین فیكون التعیین والترشیح من بین األساتذة واألساتذة 
. نالمشاركین واألساتذة المساعدین إلى حین توفر العدد الكافي من األساتذة واألساتذة المشاركی

یصدر مجلس الجامعة الئحة تنظم تكوینات واختصاصات ومھام المستشفى الجامعي وأجور  )*( )مكرر٦٦(مادة 
  .وبدالت الكوادر العاملة فیھ ویقرھا المجلس األعلى للجامعات

ینظم بقرار جمھوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس األعلى كل ما لم ینظمھ   )٦٧( مادة
  . ألغراضھ وتصدر بذات األداة الالئحة التنفیذیة لھذا القانون لقانون من أحكام تحقیقًاھذا ا
م ١٩٨٨لسنة ) ٣٢(یلغى دونما إخالل بأحكام إنشاء جامعتي صنعاء وعدن قانون جامعة صنعاء رقم ) ٦٨( مادة

م بإنشاء المجلس ١٩٧٥لسنة ) ٢٣(كما یلغى القانون رقم، م بإنشاء جامعة عدن١٩٧٥لسنة ) ٢٢(والقانون رقم 
  . األعلى للتعلیم العالي الصادر في عدن

  . یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة  )٦٩( مادة
  صدر برئاسة الجمھوریة ـ بصنعاء

  ھـ١٤١٥/ذي الحجة/٢٥بتاریخ 

  م١٩٩٥/مایـــــو/٢٥الموافق 

  عبد العزیز عبد الغني 

  رئیس مجلس الـوزراء

  علي عبداهللا صالح/ فریقال  
  رئیس الجمھوریـــــــــة

                                                
  .م١٩٩٧لسنة ) ٣٠(بصیاغتھا المعدلة بالقانون رقم ) مكرر٦٦(المادة  )*(


