
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 شنديجامعة 

 (41رقم )  اسيساألالنظام 

 اإلسالميةمركز الفاتح للبحوث و الدراسات 

م أصدر مجلس الجامعة النظام اآلتي 4991( )د( من قانون جامعة شندي لسنة 9عمال بأحكام المادة )
 نصه:

 العمل به:/ اسم النظام وبدء 4

(  مركز الفاتح للبحوث والدراسات اإلسالمية(  ويعمل به من تاريخ توقيع 41يسمى هذا النظام )النظام األساسي رقم )
 رئيس مجلس الجامعة عليه.  

( لالهتمام بتعليم علوم القرآن الكريم اإلسالميةمركز يسمى )مركز الفاتح للبحوث والدراسات   شنديينشأ بجامعة 
 جراء البحوث فيها.إعامة و  اإلسالمية والدراسات

 :/ تعاريف2

 -أمامها: التي المعانيوما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات اآلتية  األساسيهذا النظام  في

 .اإلسالميةمركز الفاتح للبحوث والدراسات   هيقصد ب المركز:

 سالمية.مركز الفاتح للبحوث والدراسات اإل مجلس بهيقصد  مجلس المركز:

 .شندييقصد بها جامعة  الجامعة: 

 مجلس الجامعة. هيقصد ب المجلس:

 :/ اختصاصات المركز3

 تكون للمركز االختصاصات اآلتية:



 حفظا وتفسيرا وتجويدا وبحثا.ه : االهتمام بالقران الكريم وعلوم3-4

وعلوم الحديث والسيرة النبوية ووضع المناهج المناسبة  هعامة والفق اإلسالمية: االهتمام بالدراسات 2 -3
 لتنفيذها.

 :  العمل على تنمية المعارف والمهارات الدعوية.3-3

  .بغرض التأصيلوالبرامج بالبرامج بالمناهج  ا  وتدريب ا  تعليم توياته ومس هنحو المجتمع بكل فئات ه: التوج3-1

 .هاهتمامات المركز ولتنفيذ أهداف إطار في: أنشاء دراسات وبرامج للدبلومات الوسيطة والعليا  3-1

 :المركز / تشكيل مجلس 1

 :التالييكون للمركز مجلس يشكل على النحو 

 رئيسا.  مدير الجامعة: 

 عضوا  وكيل الجامعة:

 عضوا أمين الشئون العلمية:

 عضوا و مقررا   مسجل المركز:

 اختصاصات مجلس المركز:/ 1

 :اآلتيةتكون لمجلس المركز االختصاصات 

 المركز المقدمة من مدير المركز. مناشط برامج وخطط وإجازة: رسم السياسة العامة للمركز 1-4

 السنوية. األداءتقارير  وإجازة:متابعة سير العمل والتنفيذ لمناشط المركز  1-2

  .يتم تحديدها التي: التوصية للمجلس فيما يختص بتمويل مناشط المركز وتوزيع المخصصات المالية 1-3

والعالمية  اإلقليميةللمركز من المؤسسات المحلية والمنظمات  المالي: العمل على استقطاب الدعم 1-1
 على توظيف الدعم بالمركز. واإلشراف



 راسة وبرامج التدريب بالمركز.دمناهج ال حولاألساتذة : تقديم التوصية لمجلس 1-1

 ورفع تقرير عنها. األساتذةمجلس  إليهمسألة علمية يحيلها  أي في: النظر 1-6

 .هتطوير المركز وتحقيق أهداف فيمهام أخرى تساعد  بأيالقيام  :1-7

 / مسجل المركز:6

 مدير الجامعة بعد التشاور مع رئيس المجلس. يعينهيكون للمركز مسجل 

 :المركز مسجلاختصاصات /  7

 المركز. إدارة: يكون مسئوال لمدير الجامعة عن 7-4

يقررها مجلس  التيالعلمية وتنفيذ السياسات والبرامج  هنؤو المركز وش إدارة: يكون مسئوال بصوره عامة عن 7-2
 لمركز.

 .إلجازتهاالخطط والبرامج ووضع الميزانية السنوية ورفعها لمجلس المركز  بإعدادالقيام  :7-3

 للمركز. المالي: يكون مسئوال لمدير الجامعة و مجلس المركز عن األداء 7-1

 مجلس المركز. أوبها مدير الجامعة  يكلفهاختصاصات أخرى  بأيالقيام  :7-1

 / ميزانية المركز:8

 :اآلتيتتكون ميزانية المركز من 

 : المخصصات المالية من الجامعة.8-4

 االتحادية.و  ةالوالئيمنح من الحكومة  ومالية أمخصصات  أي :8-2

 والعالمية تخصص للمركز. اإلقليميةمنح من المؤسسات المحلية والمنظمات  ومالية أمخصصات  أي: 8-3

 يقوم بها المركز. التيعائدات أخرى من المناشط  أي: 8-1
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 محمد الشيخ مدني

 رئيس المجلس


