
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 يجامعة شند

 (51رقم) ساسيألاالنظام 

 الهندسيةالصناعية و  االستشاراتمركز البحوث و 

 :هنص اآليتم أصدر جملس اجلامعة النظام 5991( د من قانون جامعة شندى لسنة 9) عمال بأحكام املادة

 :هالعمل ب / اسم النظام وبدء5

من تاريخ   هويعمل باهلندسية و الصناعية  االستشاراتو مركز البحوث ( 51م ) النظام االساسى رقم )ايسمى هذا النظ
 ه.توقيع رئيس جملس اجلامعة علي

 :إنشاء/ 2

وث ىف خمتلف اجملاالت البح إلجراءالصناعية واهلندسية  االستشاراتو مركز البحوث ينشأ جبامعة شندى مركز يسمى 
 .اعيةالنهضة الصن يفتقدم االستشارات للمسامهة الصناعية و 

 / تعاريف:3

 -أمامها: اليت املعاينما مل يقتض السياق  معىن آخر تكون للكلمات والعبارات اآلتية و  يساسىف هذا النظام األ

 .شندييقصد هبا جامعة  :الجامعة

  .الصناعية واهلندسية واالستشاراتمركز البحوث  هيقصد ب  :المركز

 .جامعة شندي جملس هيقصد ب: المجلس

 .شنديجامعة أساتذة جملس  بهيقصد : األساتذةمجلس 

  .الصناعية واالستشاراتمركز البحوث جملس   هيقصد ب: مجلس المركز

 :/ أغراض المركز4

 تكون للمركز األغراض االتية :



بتحديد مشاكل الصناعة احمللية والقومية والعمل على اجياد احللول  اخلاص والصناعي العلمياملسح  إجراء :4-5
  .العملية هلا

 عة النسيج مثال.لالستفادة منة كصنا والتطبيقية األساسيةالقيام بالبحوث  :4-2

 ومن مث .واإلمكاناتتالئم مع البيئة ي املوروثات الصناعية احمللية وتطوير التقنيات مبا يفالدراسات  إجراء :4-3
  .استنباط أسس علمية راسخة

 .واحليواين الزراعي اإلنتاج يفجمال التصنيع الغذائى لالستفادة من امكانات الوالية  يف الالزمة باألحباثالقيام  :4-4

ىف العاملني للمسامهة ىف  واإلبداعاستجالب التقنيات احلديثة ملشاريع الصناعات الصغرية وبث روح اخللق  :4-1
 .الصناعيالتحديث والتطور 

حصر ومجع املعلومات والبحوث اهلندسية والصناعية وحتليلها لالستفادة منها ىف تقدمي االستشارات الصناعية  :4-6
 .لألفراد والشركات واملؤسسات والقيام بدراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع الصناعية

ل املهرة وبرامج ني والعماياجملاالت اهلندسية والصناعية لتأهيل كوادر من اجلامعني والفن يف تقدمي برامج تدريب :4-7
 .للدراسات العليا

املؤسسات الصناعية الجراء البحوث مراكز البحث العلمى واملنظمات و عالئق علمية مع اجلامعات و  إقامة :4-8
 .واالستفادة منها ىف التدريب اإلمكاناتو  وتبادل اخلرباتاملشرتكة 

 :مجلس  المركز /1

 يكون للمركز جملس يكون على النحو التاىل :

 رئيسا.      مدير اجلامعة /5

 .عضوا      وكيل اجلامعة /2

 عضوا.     أمني الشئون العلمية /3

 عضوا . ممثل ملعهد البحوث واالستشارات الصناعية اخلرطوم /4

 .عضوا   باجلامعةالتقنية و عميد كلية اهلندسة  /1

 .مقررا   النيل واديجامعة  ةكلية اهلندس عميد /6



 .عضوا      / مسجل املركز7

 / اختصاصات مجلس المركز :6

 ية لتحقيق األهداف.لمرسم السياسة العامة للمركز والربامج السنوية واخلطط الع :6-5

  .التوصية جمللس اجلامعة فيما خيتص بتمويل أنشطة املركز :6-2

 والعاملية. واإلقليمية: العمل على أستقطاب الدعم املادى للمركز من املؤسسات ذات الصلة احمللية 6-3

  .رفع توصيات جمللس األساتذة خبصوص برامج التدريب واملناهج الدراسية والدراسات العليا باملركز :6-4

 ى تطوير املركز.علأخرى تساعد  واجبات بأيالقيام  :6-1

 :/ مسجل المركز7

 .مدير اجلامعة يعينهللمركز مسجال يكون 

 /اختصاصات مسجل المركز :8

 .األداءاملركز وحسن  إدارةمعة عن : يكون مسئوال ملدير اجلا8-5

 اليتوتنفيذ واخلطط والربامج البحثية واالستشارية العلمية و  هونؤ : يكون مسئوال بوجة عام عن ادارة املركز وش8-2
 .ملركزايقررها جملس 

 .للمركز املايلاملركز عن األداء  س: يكون مسئوال ملدير اجلامعة وجمل 8-3

 .ختصاصات أخرى حيددها جملس املركز:القيام بأى ا8-4 

 :ميزانية المركز

 :اآليتتتكون ميزانية املركز من 

 .من اجلامعةنية املصدقة اامليز : 9-5

 احلكومة االحتادية.و  لهنر النيوالية  ن حكومةم خمصصات مالية أي :9-2

 تقدم للمركز.والعاملية  اإلقليميةاملنظمات  وأ: أى منح من املؤسسات احمللية 9-3



 .األستثمار ىف جمال الدراسات والبحوث واالستشارات: 9-4

 

 

 

 

 

 


