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 (71) رقم ساسياألالنظام 

 التعليم المستمرو  التربوياألرباب للتطوير  إدريسأحمد مركز 

 اآلتيم أصدر مجلس الجامعة النظام 7991لسنة  شندي( من قانون جامعة 2) 9عمال بأحكام المادة 
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 به:العمل  / اسم النظام وبدء7
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 شندي.يقصد هبا جامعة : الجامعة

  .والتعليم املستمر الرتبويلتطوير امركز   بهيقصد : المركز
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