جبهعت السىداى للعلىم والتكٌىلىجيب
الئحت إسكبى أعضبء هيئت التذريس وهسبعذيهن
تعذيل لسٌت 5105م
عمالً بأحكام المادة ( )16من قانون جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا لعام1995م
أصدر السيد /مدير الجامعة الالئحة االتي نصيا :ـ

الوبدة ()0
أسن الالئحت وبذء العول بهب
تسمي ىذه الالئحة الئحة إسكان أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم بجامعة السودان
لمعموم والتكنولوجيا ويعمل بيا من تاريخ التوقيع عمييا .

الوبدة ()5
الغبء واستثٌبء
يمغي العمل بما جاء في الئحة اإلسكان لعام 2010م عمي ان تظل جميع اإلجراءات
التي إتخذت بموجب تمك الالئحة والنظم األساسية والقواعد سارية المفعول كما لو كانت قد
صدرت بموجب أحكام ىذه الالئحة

الوبدة ()3
تطبيق
تطبق أحكام ىذه الالئحة عمي أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم بجامعة السودان لمعموم
والتكنولوجيا .

الوبدة ()4
تفسير
في ىذه الالئحة ما لم يقتضي السياق معني اخر تكون لمكممات والعبارات التالية المعني
الموضح أماميا .
( )1الجامعة :

يقصد بيا جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا
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.

( )2المجنة :

يقصد بيا لجنة إسكان أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم

.

الجامعة.

( )3اإلدارة :

يقصد بيا إدارة

( )4المدير :

يقصد بو مدير الجامعة.

( )5العميد :

يقصد بو عميد الكمية أو المعيد أو المركز التابع لمجامعة حسب
ماىو وارد بقانون

( )6مدير أدارة :
( )7نائب العميد:

الجامعة.

يقصد بو مدير االدارة من أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم .
يقصد بو نائب عميد الكمية او المعيد أو المركز التابع لمجامعة
حسب ماىو وارد بقانون

( )8مدير مدرسة :

الجامعة.

يقصد بو مدير المدرسة االكاديمية بالكمية الذي ىو عضو ىيئة
تدريس.

( )9رئيس الوحدة او القسم  :يقصد بو رئيس الوحدة أو القسم األكاديمي بالكمية أو المعيد أو
المركز أو المسجل الذي ىو عضو ىيئة تدريس .
()11رئيس الشعبة :

يقصد بو رئيس الشعبة داخل القسم األكاديمي بالكمية أو المعيد أو
المركز المعني

.

( )11أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم :يقصد بيم األساتذة السودانيين من درجة األستاذ
الي مساعد التدريس في السمم األكاديمي ومن درجة كبير محاضرين الي المعيد بالسمم
التكنولوجي ومن درجة كبير مدرسين الي مساعد المدرس في السمم الفني الذين يقومون بأعباء
تدريسية و يشغمون وظائف في الخدمة المعاشية.
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الوبدة ()5
عقبراث الجبهعت
يقصد بيا المنازل والشقق الممموكة لمجامعة او التي تستأجرىا المخصصة ألعضاء ىيئة
التدريس ومساعدييم وتشمل :ـ .
( )1منازل الجناح الجنوبي :

يقصد بيا المباني او المنازل داخل الجناح الجنوبي وشقق
عمارة الجامعة بشارع .61

( )2منازل شمبات :

يقصد بيا منازل الجامعة بكمية الدراسات

( )3منازل كوكو :

يقصد بيا منازل الجامعة بكميتي الطب البيطري واإلنتاج الحيواني

( )4منازل سوبا :

يقصد بيا منازل الجامعة بكمية عموم الغابات والمراعي.

( )5منازل ود المقبول

:

الزراعية.

يقصد بيا منازل الجامعة بكمية ىندسة المياه

والبيئة.

( )6مجمع االسكان الجديد بجبره  :يقصد بو مجمع اإلسكان بجبره .
( )7مجمع التعميم العالي :

يقصد بيا عمارة التعميم العالي بجبره.

( )8الشقق والمنازل المؤجرة :

يقصد بيا الشقق والمنازل التي تستأجرىا الجامعة
ألعضاء ىيئة التدريس أو األساتذة الزائرين.
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الوبدة ()6
تكىيي وههبم لجٌت االسكبى
 /1تكىيه اللجنة :ـ
تتكون المجنة بقرار من مدير الجامعة عمي النحو التالي :ـ
( )1مدير الجامعة

رئيساً

( )2ممثل من بين أعضاء ىيئة التدريس رئيساً مناوباً.
( )3ممثل وكيل الجامعة

عضواً

( )4مدير اإلدارة اليندسية

عضواً

( )5مدير شئون العاممين

عضواً ومقر اًر

( )6المستشار القانوني لمدير الجامعة

عضواً

( )7ممثل من الييئة النقابية لعمال الجامعة بشرط ن يكون من أعضاء ىيئة التدريس تختاره الييئة النقابية
عضواً

( )8يجوز لممدير إضافة من يراه مناسباً لعضوية المجنة .

 /2مذة عمل اللجنة
مدة عمل المجنة سنتان قابمو لمتجديد.

/3مهام واختصاصات اللجنة
تختص المجنة بتنظيم إسكان أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم بالمنازل والشقق التي تممكيا أو
تستأجرىا الجامعة وفق أحكام ىذه الالئحة وبصفة تفصيمية تقوم المجنة بالميام اآلتية :ـ
 /1االحتفاظ بسجل عن مساكن الجامعة وتصنيفيا من حيث الموقع وعدد الغرف .
 /2رصد المساكن الخالية وذلك بالتنسيق مع اإلدارة والخدمات .
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 /3اإلعالن عن السكن فور خموه بعد التأكد من صالحيتو لمسكن من قبل اإلدارة اليندسية بالجامعة ووفقاً
لإلجراءات المنصوص عمييا في ىذه الالئحة .

 /4األشراف عمي مراحل إجراءات المنافسة واعالن النتيجة .
/5تسميم المنزل بالتوقيع عمي استمارة االستالم من ثالثة نسخ (ممف المنزل  ،لجنة اإلسكان ووكيل الجامعة).
 /6أي ميام آخري تختص بالسكن يحيميا إلييا المدير .

الوبدة ()7
إجراءاث التقذين للسكي
يتم التقديم لمسكن وفق األسس التالية :ـ
 /1يتم اإلعالن عن السكن الشاغر بواسطة لجنة اإلسكان عبر صفحة الجامعة باإلنترنت واإلعالن عبر

لوحة اإلعالنات باإلدارة والخدمات وادارة شؤون العاممين .

 /2مد المتقدمين لممنافسة باستمارة التقديم لمسكن ممحق ( )1واإلقرار ممحق ( )2الممحقان بيذه الالئحة

لممئيما وتسميميما لمقرر المجنة.

 /3التأكد من صحة المعمومات الواردة باالستمارة وذلك بالتنسيق مع إدارة شؤون العاممين والجيات المختصة

اآلخري .

 /4فرز ورصد الدرجات ثم نشر الكشوفات المبدئية لممتقدمين لمسكن عمي أن تقدم الطعون في مدة أقصاىا

أسبوع من تاريخ نشر الكشوفات .

 /5النظر في الطعون اإلدارية المقدمة واتخاذ القرار بشأنيا.
 /6نشر الكشوفات النيائية لممستحقين وفقا لرغبات المتقدم ودرجاتو حسب الترتيب .
 /7استالم التنازل او الرفض الكتابي من األستاذ الذي استحق السكن في فترة أقصاىا أسبوعين .
 /8إخطار الجيات المختصة بالجامعة التخاذ اإلجراءات التي تمييا ( شؤون العاممين – اإلدارة والخدمات –
إلدارة المالية – الشؤون العممية ) بعد ان يقوم االستاذ المستفيد من السكن بملء استمارة استالم المنزل او

الشقة ( ممحق رقم  )3والتوقيع عمي التعيد ( ممحق رقم .)4
 /9رفع أسماء المستحقين لمسكن لممدير العتمادىا.
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الوبدة ()8
الوٌبفست علي السكي
 /1يقصر حق المنافسة عمي السكن وفق أحكام ىذه الالئحة عمي أعضاء ىيئة التدريس
ومساعدييم السودانيين.
 /2المواقع السكنية بشمبات ومجمع كوكو وود المقبول وسوبا مقصورة عمي أعضاء ىيئة
التدريس ومساعدييم بتمك المواقع وال يحق ليم التقديم لممنافسة في المنازل والشقق التي تمتمكيا
الجامعة بالجناح الجنوبي .
 / 3يسمح ألعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم بكمية ىندسة المياه والبيئة وكمية عموم الغابات
والمراعي المنافسة عمي السكن في جميع المواقع السكنية بالجامعة عدا منازل كمية الدراسات
الزراعية ومنازل مجمع كميتي الطب البيطري واإلنتاج الحيواني ومنازل وشقق الجناح الجنوبي .
 / 4يسمح لمدراء اإلدارات من أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم التقديم لممنافسة عمي السكن
الجامعي في جميع المواقع بغض النظر عن كمياتيم المعينين عمييا .
 /5ال يسمح ألعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم المتبقي من خدمتيم المعاشية عام او اقل
المنافسة عمي السكن .
 /6أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم غير المتزوجين يحق ليم السكن في ميز األساتذة فقط.

الوبدة ()9
حسبة درجبث الوٌبفست .
تحسب درجات المنافسة عمي النحو التالي :ـ
 /1الىضع الىظيفي :ـ

مساعد التدريس:

 5درجات

المدرس

 10درجات
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المدرس االول :

 12درجة

المحاضر:

 15درجة

كبير المدرسين:

 20درجة

كبير المحاضرين:

 20درجة

االستاذ المساعد:

 20درجة

االستاذ المشارك:

 25درجة

االستاذ :

 30درجة

 /2المؤهل األكاديمي ( تحسب درجات أعلي مؤهل فقط )

الدبموم:

 3دجات

البكالريوس:

 5درجات

الدبموم فوق الجامعي:

 7درجات

الماجستير او الزمالة:

 12درجة

الدكتوراه:

 15درجة

 /3العمل االداري حاليا ً أو سابقا ً في هذا المنصب

العميد  +مدير ادارة:

 7درجات

نائب العميد  +مدير مدرسة:

 6درجات

رئيس قسم أو وحدة او مسجل:
رئيس الشعبة من أعضاء ىيئة التدريس

 5درجات
 4درجات
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 /5مذة الخذمة

  5درجات عن كل سنة خدمة بالجامعة . تاريخ االلتحاق بالخدمة بالجامعة او اخر تاريخ اعادة الخدمة بالجامعة ال تحسب درجات سنوات االعارة او االنتداب او االجازة بدون مرتب او أي خدمة خارجالجامعة .
 /33الحالة االجتماعية

 15درجة

لعضو ىيئة التدريس المتزوج

 5درجات

عن كل زوجة آخري

ثالثة درجات

لمطفل االول

درجتان

لكل من الطفل الثاني و الثالث

درجة

لكل طفل بعد الثالث أطفال األوائل

يضاف لممتقدم عشرة درجات إذا كانت زوجتو عضواً بييئة التدريس بالجامعة.
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الوبدة ()01
التسلين والتسلن
في حالة تخصيص السكن لعضو ىيئة التدريس المستحق لمسكن وفق بنود المادة ()8
والمادة ( )9من ىذه الالئحة يجب عميو إتباع اإلجراءات اآلتية :ـ
 /1إخطار لجنة االسكان بالتنازل او الرفض في فترة أقصاىا اسبوعين من تاريخ تخصيص
السكن لو و اإل فقد أحقيتو في ذلك السكن حسب االقرار.
 /2ا ستالم مفاتيح السكن من مدير اإلدارة والخدمات أو من يفوضو بعد التوقيع عمي اإلستمارة
الخاصة بحالة ومحتويات السكن.
 /3االنتقال الي السكن خالل فترة اقصاىا اسبوعين من تاريخ التخصيص.
 /4بعد إخالء المنزل يكون تحت مسئولية السيد مدير اإلدارة والخدمات لحين تسمميو .
 /5التوقيع عمي التعيد ممحق رقم ( )4بتحمل المسئولية عند فقدان او إتالف أي من
المحتويات المدونة في استمارة االستالم ممحق رقم ( )3عند اإلخالء ودفع قيمة المفقودات.
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الوبدة ()00
فقذاى الحق في السكي
يمتزم عضو ىيئة التدريس المستفيد من السكن بإخالء السكن في الحاالت االتية :ـ
(أ) .البعثت الذراسيت او االجبزة الذراسيت.

 /1عند إيفاد عضو ىيئة التدريس في بعثة دراسية او منحو إجازة دراسية وفقاً لموائح الخاصة
لفترة تزيد عن عام وبرفقة أسرتو شريطة ان يكمل إجراءات خمو طرفو من السكن قبل السفر .
 /2في حالة تخمف الزوجة او األبناء عن السفر يسمح ليم بالبقاء في السكن عند استمرار
البعثة وفي حالة إلحاق األسرة بعضو ىيئة التدريس ال حقاً يخمي السكن قبل سفر األسرة وال
تكمل إجراءات السفر لألسرة اال بعد التأكد من خمو طرفو من قبل لجنة اإلسكان .
 /3في حالة انتياء البعثة وعدم عودة عضو ىيئة التدريس الستالم عممو خالل ستة أشير تتخذ
الجامعة اإلجراءات القانونية إلخالء السكن أذا كانت أسرتو مستفيدة بالسكن.
 / 4من ضمن شروط تكممة إجراءات التمتع باإلجازة بدون مرتب او مرافقة الزوج او تجديدىما
إخالء السكن الممنوح من قبل الجامعة .
(ة) .االعبرة او االًتذاة

 /1ال يسمح لعضو ىيئة التدريس االحتفاظ بالسكن خالل فترة اإلعارة اذا كانت مدتيا أكثر من
عام وعميو إخالء السكن فو اًر .
 /2ال يسمح لعضو ىيئة التدريس االحتفاظ بالسكن خالل فترة االنتداب اذا كانت مدتيا اكثر
من عام وعميو اخالء السكن فو اًر .
(ج) .سلف الوببًي

أعضاء ىيئة التدريس ومساعدييم الذين يمنحون سمف مباني من الجامعة عمييم إخالء السكن
في فترة اقصاىا سنتان من تاريخ استالم اخر قسط من سمفية المباني .
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(د) .اًتهبء الخذهت

 /1يخمي السكن في حالة االستقالة او الفصل من الخدمة في فترة أقصاىا ثالثة أشير .
 /2عند التقاعد بالمعاش اإلجباري او االختياري او بعد سنوات االستبقاء يمنح عضو ىيئة
التدريس فترة سماح لمبقاء بالسكن لمدة ستة أشير كحد أقصي غير قابل لمتجديد .
(هـ) .الىفبة

 /1في حالة وفاة عضو ىيئة التدريس تمنح أسرتو فترة عام لمبقاء بالسكن .
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الوبدة ()05
أحكبم عبهت
 /1ال تنطبق أحكام ىذه الالئحة عمي األساتذة الذين يشغمون وظائف المشاىرة والمتعاونين .
 /2تقوم الجامعة بأعمال الصيانة الضرورية قبل طرح السكن لممنافسة تحت اشراف االدارة
اليندسية وفق تقرير معد لمسيد /وكيل الجامعة أما االشياء المستيمكة فيي مسئولية الساكن .
 /3ال يحق الي عضو ىيئة تدريس يخصص لو سكن ان يمكن أي شخص اخر من السكن
فيو سواء كان ذلك بااليجار من الباطن أو التنازل أو تبيدل السكن أي صورة أخري.
 /4يجب عمي عضو ىيئة التدريس الذي يخصص لو السكن االلتزام بقوانين الجامعة السارية
بالبالد  ،وفي حالة إخاللو بالسموك القويم أو عدم مراعة الشعور العام أو سوء إستعمال السكن
يكون لالدارة الحق في إخالء السكن أو اتخاذ أي إجرءات إدارية او قانونية أخري ضده أو
األثنين معاً.
 /5يميل عضو ىيئة التدريس الذي منح فرصة السكن بمباني الجامعة فترة اقصاىا اسبوعين
إلحضار اسرتو واال يسقط حقو في السكن.
 /6ال يحق عضو ىيئة التدريس الذي يخصص لو سكن إضافة أي مباني او تعديل المنشآت
القائمة إال بعد موافقة السيد /الوكيل وبتوصية من اإلدارة اليندسية وفي حالة الموافقة ال يحق لو
المطالبة بالتعويض أو اإلزالة عند إخالئو لمسكن .
 /7في حالة عدم االلتزام

باإلخالء وفق ما نصت عميو ىذه الالئحة يتم اإلخالء وفق

اإلجراءات اإلدارية والقانونية.
 /8ال يحق لعضو ىيئة التدريس المنافسة عمي منزل اخر أو شقة اخري اإل بعد مضي ()5
سنوات من تاريخ استالمو لمعقار االول أو لظروف استثنائية .
صدر تحت توقيعي في اليوم  .........من شهر  .........لسنة 1437هـ الموافق يوم
 ...........من شهر  ..........لسنة 2115م.
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بزوفيسىر  /راشذ احمذ محمذ حسيه
مذيز جامعة السىدان للعلىم والتكنىلىجيا

جبهعت السىداى للعلىم والتكٌىلىجيب
الئحت إسكبى أعضبء هيئت التذريس وهسبعذيهن
تعذيل لسٌت 5102م
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