
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ــــــــــ كليات املجتمع  هيئة التعليم التقني  ـــــــ

 

 م2004أمر تأسيس كليات املجتمع لسنة 

 الفصل األول 

 أحكام تمهيدية

 اسم األمر وبدء العمل به (1)

وُيعمل به من تأريخ م( 2004يسمى هذا األمر ، أمر تأسيس )كليات املجتمع لسنة 

 إجازته من املجلس األعلى لرعاية كليات املجتمع.

 تفسير (2)

في هذا األمر ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات التالية املعنى الوارد  .1

ــــــــــــ  أمام كل منها: ـ

 يقصد به املجلس األعلى لرعاية كليات املجتمع. املجلس:

 ة التعليم التقني.يقصد به رئيس هيئ : رئيس الهيئة

 يقصد به مدير عام دائرة كليات املجتمع واملنسق العام لها. :املنسق العام

 لتوجيهات السيد/ وزير كليات املجتمع
ً
: يقصد بها الكليات املنشأة وفقا

 العليم العالي والبحث العلمي .

 جامعات واليات السودان. ليقصد بها كلية املجتمع بكالكلية: 

 به عميد كلية املجتمع بالجامعة املعنية.يقصد  العميد:

 يقصد به املسئول اإلداري واملالي بفرع الكلية بالجامعة الوالئية. رئيس الفرع :



يقصد بها النظم األساسية التي يصدرها مجلس أمناء  النظم األساسية:

 الكلية.

 الفصل الثاني

 الكلية وأهدافها (3)

تتكون الكلية من مجلس لها وعميد وهيئة من املدربين والطالب و  الكلية :

 العاملين.

 أهداف الكلية (4)

تعمل الكلية في  إطار السياسة العامة للدولة والبرامج والسياسات التي يضعها 

ملجلس القومي لتحصيل العلم ونشره وخدمة املجتمع بصفة عامة واملجتمع ا

 املحلي بصفة خاصة.

 والديني والثقافي.عي رفع الوعي املجتم .أ

 ساب املهارت الالزمة لخدمة املجتمع وتطويرها باملعرفة.كإ .ب

حاربة العادات الضارة والتقاليد والظواهر متعزيز القيم الفاضلة و  .ج

 السالبة املهددة للقيم والنسيج اإلجتماعي السوداني.

إتاحة الفرص وفتح آفاق جديدة للمشاركة في تنمية املجتمع املحلي  .د

 لآلداء الفاعل في 
ً
والتركيز على التزكية والخدمة املجتمعية وصوال

 التغيير واإلصالح.

تأهيل أعداد من الفاقدالتربوي في املجاالت التي تخدم املجتمع بصفة  .ه

 عامة واملجتمع املحلي بصفة خاصة.

 الفصل الثالث

 أجهزة الكلية



 تشكيل مجلس أمناء الكلية

 لية ويشكل على التحو التالي: ـينشأ مجلس يسمى مجلس أمناء الك .1

.                           مدير الجامعة     .أ
ً
 رئيسا

.                                  عميد الكلية  .ب
ً
 عضوا

 أعضاء.                  رؤساء فروع الكليات .ج

أعضاء مختارون من ذوي اإلختصاص واإلهتمام بتنمية املجتمع من خارج  .د

 يس املجلس يتوصية من العميد.الكلية يعينهم رئ

 ممثل للمدربين. .ه

 إختصاصات املجلس وسلطاته (5)

 العمل على مراعاة وتطبيق سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. .أ

 العمل على إيجاد موارد مالية. .ب

 إجازة واعتماد شهادات املتدربين. .ج

 والدعوة لشرائح املجتمعالترويج للمشروع في محيط املجتمع املحلي. .د

 املختلفة لإلنخراط في هذه الدراسات.

 تاحتلمس احتياجات املجتمع في مثل هذه املناهج أو غيرها وتقديمها كمقتر  .ه

 للكلية.

مكاناته ومعارفه في ربط إظيف طاقاته و و تفعيل دور عضوية املجلس وت .و

 املجتمع. اتالبرامج بحاج

 تشكيل لجان الفروع واإلشراف عليها. .ز

 مسئولية املجلس (6)

 أمام املجلس األعلى .يكون 
ً
 املجلس مسئوال

 إجتماعات املجلس (7)

يجتمع املجلس ثالث مرات في السنة على األقل وذلك في الزمان واملكان  .أ

الذين يحددهما رئيس املجلس، ويجب على رئيس املجلس أن يدعو 



الجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من عميد الكلية أو من 

 غلبية أعضاء املجلس.أ

 يكتمل النصاب القانوني الجتماع املجلس بحضور أكثر من نصف األعضاء. .ب

يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لجضور أي اجتماع من جلساته دون  .ج

 أن يكون لذلك الشخص حق التصويت.

 العميد (8)

 للشروط التي 
ً
 يتم يعيينة بواسطة السيد/ مدير الجامعة وفقا

ً
يكون للكلية عميدا

 لكليات املجتمع. تحددها املنسقية العامة

 اختصصات العميد (9)

 العمل على ترشيد األداء األكاديمي واملالي واإلداري بالكلية. .أ

 ائح والنظم بالكلية وفروعها.و الحفاظ على تطبيق وتنفيذ الل .ب

 رئاسة اللجان األكاديمية واملالية. .ج

 يمثل الكلية ويتحدث باسمها أمام الجهات األخرى. .د

  .ه
ً
 شامال

ً
 سنويا

ً
 للمجلس عن األداء العلمي واملالي واإلداري للكلية.تقديم تقريرا

 التقدم للمجلس بطلب إلقرار وإجازة اللوائح والنظم األساسية. .و

 رئيس الفرع (10)

 يتم تعيينه بواسطة رئيس املجلس ) مدير 
ً
يكون لكل فرع من فروع الكلية رئيسا

 وتكون له اختصاصات التالية: ــــــــــــــــ . الجامع( بناًء على توصية من العميد

 أمام عميد الكلية في  .أ
ً
هو املسئول التنفيذي األول بالفرع ويكون مسئوال

 اإلختصاصات اآلتية:

 تطبيق وتنفيذ النظم واللوائح بالفرع. الحفاظ على .أ

 رئاسة اللجان العلمية واإلدارية بالفرع. .ب

 بالفرع.رفع املقترحات للمجلس بشأن تطوير األداء  .ج



 واإلداري واملالي بالفرع.إعداد التقارير عن األداء األكاديمي  .د

 حضور إجتماعات املجلس. .ه

 الفصل الرابع

 األحكام املالية واملراجعة (11)

 على  .أ
ً
 وماليا

ً
 وإداريا

ً
 عاما

ً
يشرف السيد/ رئيس هيئة التعليم التقني إشرافا

 املنسقية العامة لكليات املجتمع.

 حساب بأي مصرف حكومي.تودع أموال الكلية في  .ب

 ألحكام واللوائح املالية. .ج
ً
 يستخدم املوارد املالية لتحقيق األغراض وفقا

. اتتم املراجعة بواسطة املراجعة الداخلية وكذ .د
ً
 املراجع العام سنويا

 الفصل الخامس

 أحكام عامة

 التعيينات  (12)

 العلمي.يتم اختيار املنسق العام بواسطة السيد/ وزير التعليم العالي والبحث *

يتم تعيين الكادر العامل باملنسقية وفق توصيات ومقترحات يرفعها املنسق العام *

 للسيد/ الوزير.

أما الكليات والفروع فتتم بواسطة مجالسها وإدارة الجامعة املعنية مع األخذ 

 بتوصية العميد.

مبارك محمد علي  /وفيسور                                                                                        

 مجذوب

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                      

 رئيس املجلس األعلى لكليات املجتمع                                                                                      



 


