
 اإلضافيةمركز تعليم الكبار والدراسات 

 شنديجامعة 

 (81) النظام األساسي رقم

 اإلضافيةالدراسات و مركز تعليم الكبار 

 اآلتيم أصدر مجلس الجامعة النظام 8991لسنة  شندي( ) د( من قانون جامعة 9بأحكام المادة)  عملا  
 :هنص

 :هالعمل ب / اسم النظام األساسي وبدء8

من تاريخ  توقيع  بهويعمل  "اإلضافية( مركز تعليم الكبار والدراسات 81النظام األساسي رقم )النظام " يسمى هذا
 .هرئيس مجلس الجامعة علي

 :المركز إنشاء/ 2

حل مشكلة األمية وسد  فيللمساهمة  اإلضافيةمركز يسمى مركز تعليم الكبار و الدراسات  شنديينشأ بجامعة 
 القوى البشرية الوسيطة واالهتمام بالتعليم المستمر. فيالنقص 

 / تعاريف:3

 أمامها: التي المعانيهذا النظام األساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات اآلتية  في

 اإلضافية.مركز تعليم الكبار والدراسات  بهيقصد : المركز

  شندي.مجلس جامعة  بهيقصد  :المجلس

 شندي.مجلس أساتذة جامعة  بهيقصد  :األساتذةمجلس 

   اإلضافية.الدراسات تعليم الكبار و  مركز مجلس بهيقصد  :مجلس المركز

 :المركز/ اختصاصات 4

 :اآلتيةاالختصاصات  تكون للمركز



المسوحات الخاصة باألمية لتحديد أبعاد المشكلة والعمل على حلها وذلك بتعليم وتدريب  إجراء :4-8
 .مجال محو األمية فيالدارسين والمدربين 

  .المرتبطة بحل مشكلة األمية ةالتطبيقيالبحوث العلمية و  إجراء :4-2

الجهات  عبالتنسيق مطة القوى البشرية الوسي فيلسد النقص  اإلضافية الدراسات إنشاء: العمل على 4-3
  .ذات الصلة واالختصاص

 بإنشاءوالمرحلة الثانوية  وذلك  األساسمرحلة  في التربويالعمل على االستفادة من الفاقد  :4-4
 وحدات التدريب المهنية. إنشاءالدراسات لليافعين مثل 

  .:  االهتمام بالتعليم المستمر4-1

  .العلمية اإلجازات: منح الدبلومات الوسيطة 4-6

 / تشكيل مجلس  المركز:1

 :التالييكون للمركز مجلس يشكل على النحو 

 رئيسا.    شنديمدير جامعة 

 عضوا.    شنديوكيل جامعة 

 عضوا.  شنديأمين الشئون العلمية جامعة 

 مقررا.    مسجل المركز

 .عضوا  مدير تعليم الكبار بالمحافظة

 / اختصاصات مجلس المركز:6

 :اآلتيةتكون لمجلس المركز االختصاصات 

المركز المقدمة من مسجل  لمناشط السنوية برامج والخطط ال وإجازةتحديد السياسة العامة للمركز  :6-8
 المركز.



 واإلقليميةللمركز من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة المحلية  الماليالستقطاب الدعم  السعي: 6-2
 ناشط المركز.واإلشراف علي توظيف هذا الدعم بم والعالمية

 / مسجل المركز:7

 مدير الجامعة بعد التشاور مع رئيس المجلس. يعينهيكون للمركز مسجل 

 المركز: مسجل/  اختصاصات 1

 كون لمسجل المركز االختصاصات اآلتية:ت

 المركز. إدارةلمدير الجامعة عن  : يكون مسئوالا 1-8

 التيوالبرامج  والخطط العلمية وتنفيذ السياسات نهوشؤو المركز  إدارةعام عن  بوجه : يكون مسئوالا 1-2
 لمركز.ا يقررها مجلس

  .عام لمجلس المركز عن تحقيق اختصاصات المركز بوجه : يكون مسئوالا 1-3

 األوجه فيللمركز وصرف األموال  الماليلمدير الجامعة ومجلس المركز عن األداء  : يكون مسئوالا 1-4
 المخصصة لها.

 مجلس المركز. أومدير الجامعة  لهاختصاصات أخرى يوكلها  بأيالقيام  :1-1

 ميزانية المركز:

 :اآلتيتتكون ميزانية المركز من 

 .جامعة شندي: المخصصات المالية من 9-8

 الحكومة االتحادية. وأمنح من الحكومة الوالئية  ومالية أمخصصات  أي :9-2

 والعالمية تخصص للمركز. اإلقليميةمنح من المؤسسات المحلية والمنظمات  ومالية أمخصصات  أي: 9-3

 يقوم بها المركز. التيأخرى من المناشط  إيرادات أي: 9-4
 

 م21/82/8999ه الموافق: 8422رمضان  22صدر تحت توقيعي في: 



 

 محمد الشيخ مدني

 رئيس المجلس


