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 م1976( لسنة 4الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم )
 بإنشاء وتنظيم جامعة اإلمارات العربية املتحدة

 م2004( لسنة 116رئيس األعلى للجامعة رقم ) الصادرة بقرار ال
 

 .الالئحة التنفيذية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة  : هذه الالئحة ( : تسمى1المادة )

كاااااكل لتكتماااااات كالعباااااارات ا تياااااة حيحماااااا كردت  ااااا  هاااااذه الالئحاااااة المعاااااان  ( : ي2الماااااادة )
 المخصصة لها ما لم تدل القرينة عتى غير ذلك :

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة. : الجامعة
م بإنشااااان كتن اااايم 1976( لساااانة 4القااااانكل ادتحاااااد  ر اااام ) : القانكل

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 حة التنفيذية لجامعة اإلمارات العربية المتحدة.الالئ : الالئحة
 مجتس جامعة اإلمارات العربية المتحدة. : المجتس

  الرئيس األعتى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة. : الرئيس األعتى
 مدير جامعة اإلمارات العربية المتحدة. : المدير

 متحدة.األميل العام لجامعة اإلمارات العربية ال : األميل العام
 الطالب كالطالبات. : الطتبة

( : تهاد  الالئحاة ىلاى تساهيل تنفياذ القاانكل ككاا  اإلطاار العاام لن اام اإلدارة  ا  3المادة )
كتحديااد سااتطات كصاااالحيات الجهااات اإلداريااة كاألكاديميااة المسااا كلة  ،الجامعااة

جااارانات ىصااادار السياساااات كالقااارارات التااا  يتعااايل ىتباعهاااا  ااا  كااال ماااا ، يهاااا  كا 
كيمكِّنهاا ماال ادان دكرهااا  اا  ا اة حرمتهاعاابماا يحفا  لتجام يتعتا  بنشااط الجامعاة

 .تحقي  رسالتها

( مااااال القاااااانكل كتكاااااكل لااااا  الساااااتطات 10مجتاااااس ك قاااااام ألحكاااااام الماااااادة )ال( : يشاااااكل 4الماااااادة )
  ( مل القانكل.12كالصالحيات المنصكص عتيها    المادة )

 :عتى النحك ا ت  األعتى لرئيسبرئاسة امجتس اليشكل ( : 5المادة )
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يختاارهم مجتاس الاكءران  ،مال ذك  الارا  كالخبارة مال ماكاطن  الدكلاةسبعة  .1
 لمدة سنتيل  ابتة لتتجديد. األعتى بنانم عتى ا تراح الرئيس

 مدير.ال .2

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

جتاااس حااااكر اغتبياااة اعااااائ  كتتخاااذ القااارارات باألغتبياااة كيشاااترط دنعقااااد الم
ك ااا  حالاااة التسااااك  يااارجي الجاناااب الاااذ  منااا   ،المطتقاااة لاعااااان الحاااااريل

 .رئيس المجتس
س امجتاالات اكيجكء لرئيس المجتس دعكة مل يراه مل اهل الخبرة لحاكر جتسا

 عتى اد يككل لهم صكت معدكد    المداكدت.

 تس باألمكر ا تية :مجال( : يختص 6المادة )
السياسااة العامااة لتتعتاايم الجااامع  كالبحااكف العتميااة  اا  الجامعااة  اا  رساام  .1

 ىطار الخطة العامة لتتعتيم العال     الدكلة.

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

امعاة بماا  ا  الج لشا كلكا  الالئحة التنفيذية كالتكائي المالية كالتن يمياة  .3
   كالتأديب لجمي  العامتيل    الجامعة.يذلك جمي  ن م التك 

 ى رار مشركع الميءانية السنكية لتجامعة كحسابها الختام . .4

 ة كتعييل مددها.يخطط الدراسالى رار  .5

 تحديد ادمتياءات الت  تمني لتطتبة. .6

 مني الدرجات العتمية الجامعية. .7

 ،   كتيات الجامعة كمعاهدها العتيا ى رار الشركط الخاصة بقبكل الطالب .8
 كتحديد اعدادهم    ىطار الخطة العامة لتتعتيم العال     الدكلة.

 تحديد الرسكم الجامعية. .9

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

 .العتميةتيم الجامع  كالبحكف متابعة تنفيذ الخطة العامة لتتع .11
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دارتها كالتصر   .12 اعتماد القكاعد كالن م الخاصة دستحمار امكال الجامعة كا 
  يها.

، بشارط هباات كالكصاايا اك الك ا  كغيار ذلاكات عال طريا  الاكل التبرعاا ب .13
 عدم تعاراها م  األغراض الت  انشئت مل اجتها الجامعة.

 التكائي.اختصاصات اخرى تحددها القكانيل ك  اية .14

مرتيل عتى األ ل    كل  ،يجتم  المجتس بصفة اعتيادية بدعكة مل رئيس  -ا :1 (7المادة )
 كيجكء ل  ال يعقد اجتماعات استحنائية خالل العام الجامع . ، صل دراس 

يجااااكء لتمجتااااس اتخاااااذ  راراتاااا  ماااال خااااالل الحاااااكر الشخصاااا  ألعاااااائ   -ب
 لالجتماعات، اك باالتمرير، اك عال طريا  التتفاءة المرئياة، اك ادتصاال الهااتف ،

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

 تية :لمهام ا ا كيتكلىالرئيس األعتى  ر يختارهايل ساس اما( : يكاكل لتمجت8المادة )
 دجتماعات المجتس. اإلعداد .1

ىعاااداد مشاااركع جااادكل األعماااال بالتنساااي  مااا  مااادير الجامعاااة كتكءيعااا  عتاااى  .2
 اعاان المجتس  بل اسبكع مل انعقاد المجتس عتى األ ل.

 تدكيل محاار اجتماعات المجتس كالتك ي  عتيها. .3

ى متابعاااة ىصااادار  ااارارات المجتاااس كتكءيعهاااا مااا  محااااار ادجتماعاااات عتااا .4
 .اعاان المجتس

ىعاااداد كحفااا  ساااجالت محاااااار ادجتماعاااات كالكحاااائ  كالتقاااارير المتصااااتة  .5
 بعمل المجتس كالتجال المنبحقة عن .

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

                                                 
 2004( لسنة 194معدلة بقرار الرئيس األعتى ر م ) هذه المادة -1
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الخاصاااة  القاارارات ىصاادار بنااانم عتااى عااارض الماادير األعتااى الاارئيس: يتااكلى   (10المااادة )
سياسااااات الجامعااااة كالمبااااادك التاااا  تحكاااام كا ااااة العمتيااااات األكاديميااااة  بتحديااااد

 تية :؛ كيشمل ذلك المجادت ا   يها إلداريةكا
 العتمية كالتعتيمية كش كل الطتبة. الش كل .1

 الش كل المالية كاإلدارية. .2

 المكارد البشرية كش كل اعاان هيئة التدريس كالعامتيل. .3

جامعة اك تعديل السياسات القائمة ىد بعد سياسات جديدة    الكد يتم اعتماد 
 التشاكر م  الجهات المعنية    الجامعة.

 .كتفسيرها األعتى تنفيذ  رارات الرئيس اإلشرا  عتى يتكلى المدير  :  (11المادة )

مااة معتماادة ىلااى تصاادر الالئحااة بالتلااة العربيااة عتااى ال تكااكل مصااحكبة بترج( : 12المااادة )
تنشاار  اا  الجرياادة الرساامية كمااا تنشاار عتااى مك اا  الجامعااة ك  ،التلااة اإلنجتيءيااة

 بالشبكة ادلكتركنية كذلك بالتلتيل العربية كاإلنجتيءية.

عتااى المجتااس لةحاطااة بهااا  اا   األعتاى ( : تعاارض القاارارات الصااادرة ماال الاارئيس13الماادة )
 جتسة دحقة. ا رب

دعتماااد  انم عتااى عاارض المااديربناا ،القاارارات الالءمااة األعتااى يصاادر الاارئيس:  2(14المااادة )
ككاااالن الكتياااات ك الهيكااال التن يمااا  لتك اااائ  العتياااا لتجامعاااة كتعيااايل العمااادان 

 كمل هم    مرتبة اعتى. ،المديريل كر سان المراكء كمل    حكمهمك 

ك ااارارات التعيااايل  يصااادر المااادير القاارارات الالءماااة دعتمااااد الهيكاال التن يمااا  : 3(15المااادة )
  ( السابقة.14   المادة )لم ترد  الت لتك ائ  

( : يااتم تحديااد عاادد الك ااائ  كطبيعتهااا  اا  كاال كحاادة ماال كحاادات الجامعااة ماال 16المااادة )
 خالل عمتيات التخطيط كالمكاءنة    الجامعة.

                                                 
 2004( لسنة 194هذه المادة معدلة بقرار الرئيس األعتى ر م ) -2
 2004( لسنة 194هذه المادة معدلة بقرار الرئيس األعتى ر م ) -3
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مااادير اك نائاااب اليجاااكء تشاااكيل لجاااال جامعياااة حساااب الحاجاااة بشااارط مكا قاااة ( : 17الماااادة )
 اختصاص .مدير اك األميل العام كل حسب ال

يكااكل لتجامعااة نائااب ماادير اك اكحاار ماال ذك  الخباارة لمعاكنااة الماادير  اا  ىدارة ( : 18المااادة )
 ش كنها.

 ( : لترئيس األعتى تفكيض بعض صالحيات  ىلى المدير.19المادة )

غيارهم مال  نكابا  اكاك ىلاى  األميل العاام صالحيات  ىلى بعض ( : لتمدير تفكيض20المادة )
 امعة.المس كليل    الج

م  ا  كال األعااان هيئاة التادريس كالعاامتيل  ا  الجامعاة تقاديم ا تراحاتها يككل( : 21المادة )
ياااتم ذلاااك مااال خاااالل عتاااى  ،ىجراناتهاااااك األماااكر المتعتقاااة بسياساااات الجامعاااة 

 تستسل الهيكل اإلدار     كحدات الجامعة.

م بإنشااان كتن اايم 1994( لساانة 85( : يسااتمر العماال بقاارار الاارئيس األعتااى ر اام )22المااادة )
كبقراراتاااا  المتعتقااااة بكتيااااة الطااااب كالعتااااكم  ،كحاااادة المتطتبااااات الجامعيااااة العامااااة

 الصحية.

 يساااتمر العمااال( : ىلاااى حااايل صااادكر لاااكائي ك ااارارات جديااادة بمكجاااب هاااذه الالئحاااة 23الماااادة )
 بالتكائي كالقرارات سارية المفعكل بما د يتعارض كنصكص هذه الالئحة.

 


