الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )4لسنة 1976م
بإنشاء وتنظيم جامعة اإلمارات العربية املتحدة
الصادرة بقرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (  )116لسنة 2004م

المادة ( : )1تسمى هذه الالئحة  :الالئحة التنفيذية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة .
الم ا ااادة ( : )2يك ا ااكل لتكتم ا ااات كالعب ا ااارات ا تي ا ااة حيحم ا ااا كردت ا ا ا ه ا ااذه الالئح ا ااة المع ا ااان
المخصصة لها ما لم تدل القرينة عتى غير ذلك :
الجامعة
القانكل

الالئحة

 :جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 :القا ااانكل ادتحا اااد ر ا اام ( )4لسا اانة 1976م بإنشا ااان كتن ا اايم
جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 :الالئحة التنفيذية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

المجتس

 :مجتس جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

المدير

 :مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

الرئيس األعتى  :الرئيس األعتى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
األميل العام

الطتبة
المادة ( : )3تهاد

 :األميل العام لجامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 :الطالب كالطالبات.

الالئحاة ىلاى تساهيل تنفياذ القاانكل ككاا اإلطاار العاام لن اام اإلدارة ا

الجامعااة ،كتحديااد سااتطات كصااالحيات الجهااات اإلداريااة كاألكاديميااة المس ا كلة

يهااا ،كاج ارانات ىص اادار السياسااات كالقا ا اررات الت ا يتع اايل ىتباعهااا ا ا كاال م ااا
يتعتا بنشااط الجامعاة بماا يحفا لتجامع اة حرمته اا ِّ
كيمكنهاا ماال ادان دكرهااا ا

تحقي رسالتها.

الم ا ااادة ( : )4يش ا ااكل المجت ا ااس ك قا ا اام ألحك ا ااام الم ا ااادة ( )10م ا اال الق ا ااانكل كتك ا ااكل لا ا ا الس ا ااتطات
المادة ( )12مل القانكل.

كالصالحيات المنصكص عتيها

المادة ( : )5يشكل المجتس برئاسة الرئيس األعتى عتى النحك ا ت :
1

 .1سبعة مال ذك الا ار كالخبارة مال ماكاطن الدكلاة ،يختاارهم مجتاس الاكءران
بنان عتى ا تراح الرئيس األعتى لمدة سنتيل ابتة لتتجديد.
م
 .2المدير.

 .3اربعة مل اعاان هيئة التدريس يختارهم الرئيس األعتى لمدة سانتيل ابتاة
لتتجديد.

كيش ااترط دنعق اااد المجت ااس حا ااكر اغتبي ااة اعا ااائ كتتخ ااذ القا ا اررات باألغتبي ااة

المطتقااة لاعا ااان الحااا اريل ،ك ا ا حال ااة التساااك ي اارجي الجان ااب ال ااذ منا ا
رئيس المجتس.

كيجكء لرئيس المجتس دعكة مل يراه مل اهل الخبرة لحاكر جتس اات المجت اس

عتى اد يككل لهم صكت معدكد

المداكدت.

المادة ( : )6يختص المجتس باألمكر ا تية :

 .1رساام السياسااة العامااة لتتعتاايم الجااامع كالبحااكف العتميااة ا الجامعااة ا
ىطار الخطة العامة لتتعتيم العال

الدكلة.

الجامعة.

 .2ى رار الخطة الكفيتة بتك ير اإلمكانيات الالءمة لتحقي اهدا

 .3كا الالئحة التنفيذية كالتكائي المالية كالتن يمياة لشا كل الجامعاة بماا ا
ذلك جمي ن م التك ي

كالتأديب لجمي العامتيل

الجامعة.

 .4ى رار مشركع الميءانية السنكية لتجامعة كحسابها الختام .
 .5ى رار الخطط الدراسية كتعييل مددها.
 .6تحديد ادمتياءات الت تمني لتطتبة.
 .7مني الدرجات العتمية الجامعية.

 .8ى رار الشركط الخاصة بقبكل الطالب
كتحديد اعدادهم

كتيات الجامعة كمعاهدها العتيا،

ىطار الخطة العامة لتتعتيم العال

 .9تحديد الرسكم الجامعية.

الدكلة.

 .10ى رار ىنشان كتيات كمعاهد عتيا جديدة اك تعديل القائم منها اك ىنشان ركع
جديدة

حدكد الميءانية المعتمدة.

 .11متابعة تنفيذ الخطة العامة لتتعتيم الجامع كالبحكف العتمية.
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 .12اعتماد القكاعد كالن م الخاصة دستحمار امكال الجامعة كادارتها كالتصر
يها.

 .13باكل التبرع اات عال طريا الهباات كالكصاايا اك الك ا

كغيار ذلاك ،بشارط

عدم تعاراها م األغراض الت انشئت مل اجتها الجامعة.

 .14اية اختصاصات اخرى تحددها القكانيل كالتكائي.

المادة ( :1 )7ا -يجتم المجتس بصفة اعتيادية بدعكة مل رئيس  ،مرتيل عتى األ ل

صل دراس  ،كيجكء ل ال يعقد اجتماعات استحنائية خالل العام الجامع .

كل

ب -يج ااكء لتمجت ااس اتخ اااذ ار ارتا ا م اال خ ااالل الحا ااكر الشخصا ا ألعا ااائ

لالجتماعات ،اك باالتمرير ،اك عال طريا التتفاءة المرئياة ،اك ادتصاال الهااتف ،

اك خدمات البريد العاد اك الممتاء اك اإللكتركن (ىيميل).

المادة ( : )8يكاكل لتمجتاس امايل سار يختاره الرئيس األعتى كيتكلى المهام ا تية :
 .1اإلعداد دجتماعات المجتس.

 .2ىعااداد مشااركع جاادكل األعمااال بالتنسااي م ا ماادير الجامعااة كتكءيع ا عتااى
اعاان المجتس بل اسبكع مل انعقاد المجتس عتى األ ل.

 .3تدكيل محاار اجتماعات المجتس كالتك ي عتيها.

 .4متابعااة ىصاادار ا اررات المجتااس كتكءيعهااا م ا محاااار ادجتماعااات عت اى
اعاان المجتس.

 .5ىع ااداد كحفا ا س ااجالت محاا اار ادجتماع ااات كالكح ااائ كالتق ااارير المتص ااتة
بعمل المجتس كالتجال المنبحقة عن .

المادة ( : )9يجكء لتمجتس ال يفكض بعض صالحيات لترئيس األعتى.

 -1هذه المادة معدلة بقرار الرئيس األعتى ر م ( )194لسنة 2004
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اان عتااى عاارض الماادير ىصاادار الق ا اررات الخاصااة
المااادة ( : )10يتااكلى ال ارئيس األعتااى بنا م
بتحديا ااد سياسا ااات الجامعا ااة كالمبا ااادك الت ا ا تحكا اام كا ا ااة العمتيا ااات األكاديميا ااة
كاإلدارية يها ؛ كيشمل ذلك المجادت ا تية :

 .1الش كل العتمية كالتعتيمية كش كل الطتبة.
 .2الش كل المالية كاإلدارية.

 .3المكارد البشرية كش كل اعاان هيئة التدريس كالعامتيل.

الجامعة اك تعديل السياسات القائمة ىد بعد

كد يتم اعتماد سياسات جديدة
التشاكر م الجهات المعنية

المادة ( : )11يتكلى المدير اإلش ار

الجامعة.

عتى تنفيذ اررات الرئيس األعتى كتفسيرها.

المااادة ( : )12تصاادر الالئحااة بالتلااة العربيااة عتااى ال تكااكل مصااحكبة بترجمااة معتماادة ىلااى
التلااة اإلنجتيءيااة ،كتنشاار ا الجرياادة الرساامية كمااا تنشاار عتااى مك ا الجامعااة
بالشبكة ادلكتركنية كذلك بالتلتيل العربية كاإلنجتيءية.

الماادة ( : )13تعاارض القا اررات الصااادرة ماال الارئيس األعتاى عتااى المجتااس لةحاطااة بهااا ا
ا رب جتسة دحقة.
2
ان عتااى عاارض الماادير دعتماااد
المااادة ( : )14يصاادر ال ارئيس األعتااى الق ا اررات الالءمااة ،بن ا م
الهيكاال التن يم ا لتك ااائ العتيااا لتجامعااة كتعياايل العماادان كككااالن الكتيااات
كالمديريل كر سان المراكء كمل حكمهم ،كمل هم مرتبة اعتى.

المااادة ( : 3)15يصاادر الماادير الق ا اررات الالءمااة دعتماااد الهيكاال التن يم ا ك ا اررات التعياايل
لتك ائ الت لم ترد المادة ( )14السابقة.
المااادة ( : )16يااتم تحديااد عاادد الك ااائ كطبيعتهااا ا كاال كحاادة ماال كحاادات الجامعااة ماال
خالل عمتيات التخطيط كالمكاءنة الجامعة.
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الم ااادة ( : )17يج ااكء تش ااكيل لج ااال جامعي ااة حس ااب الحاج ااة بش اارط مكا ق ااة الم اادير اك نائ ااب
المدير اك األميل العام كل حسب اختصاص .
المااادة ( : )18يكااكل لتجامعااة نائااب ماادير اك اكحاار ماال ذك الخب ارة لمعاكنااة الماادير ا ىدارة
ش كنها.
المادة ( : )19لترئيس األعتى تفكيض بعض صالحيات ىلى المدير.
المادة ( : )20لتمدير تفكيض بعض صالحيات ىلى األميل العاام اك ىلاى نكابا اك غيارهم مال
المس كليل الجامعة.
المادة ( : )21يككل ألعااان هيئاة التادريس كالعاامتيل ا الجامعاة تقاديم ا تراحاته ام ا كال
األمااكر المتعتقااة بسياسااات الجامعااة اك ىجراناتهااا ،عتااى يااتم ذلااك ماال خااالل
كحدات الجامعة.
تستسل الهيكل اإلدار
المااادة ( : )22يسااتمر العماال بق ارار ال ارئيس األعتااى ر اام ( )85لساانة 1994م بإنشااان كتن اايم
كح اادة المتطتب ااات الجامعي ااة العام ااة ،كبق ار ارتا ا المتعتق ااة بكتي ااة الط ااب كالعت ااكم

الصحية.

المااادة ( : )23ىلااى حاايل صاادكر ل اكائي ك ا اررات جدياادة بمكجااب هااذه الالئحااة يسااتمر العماال
بالتكائي كالق اررات سارية المفعكل بما د يتعارض كنصكص هذه الالئحة.
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