بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة شندي

مستشفى المك نمر الجامعي
النظام األساسي إلدارة مستشفى المك نمر الجامعي لسنة 1002م
عمال بأحكام املادة(  )9د مقرونة مع املادة  03من قانون جامعة شندي لسنة 5991م أصدر اجمللس النظام اآليت
نصه:
الفصل األول :أحكام تمهيديه
اسم النظام وبدء العمل به

 -5يسمى هذا النظام (النظام األساسي ملستشفى املك منر اجلامعي) ويعمل به من تاريخ اعتماده بواسطة اجمللس.
 - 2إ نشاء مستشفى املك منر اجلامعي:
ينشأ جبامعة شندي مستشفى جامعي يسمى املك منر اجلامعي،
يكون املستشفى وحدة مكملة لكلية الطب والعلوم الصحية تقوم بالعناية باملرضى وبالتدريس والتدريب والبحث العلمي.
 -0يف هذا النظام األساسي يكون للكلمات و العبارات الواردة فيه ذات املعاين املمنوحة هلا يف القانون (املادة )0ما مل
يقتض السياق معىن آخر:
القانون :يقصد به قانون جامعة شندي لسنة 5991
الجامعة :يقصد هبا جامعة شندي.
المستشفى :يقصد به مستشفى املك منر اجلامعي
مجلس اإلدارة :يقصد به جملس إدارة مستشفى املك منر اجلامعي املعني وفق هذا النظام األساسي.
المجلس :يقصد به جملس جامعة شندي.
املدير (الرئيس) :يقصد به مدير جامعة شندي.
المدير العام :يقصد به املدير العام ملستشفى املك منر اجلامعي.
األمين العام :يقصد به األمني العام ،ملستشفى املك منر اجلامعي.
الفصل الثاني
أغراض المستشفى
 -4دون املساس باختصاصات أقسام ووحدات اجلامعة األخرى تكون للمستشفى األغراض اآلتية:

 العناية باملرضى بالتنسيق مع وزارة الصحة االحتادية ووزارة الصحة الوالئية واملؤسسات الصحية األخرى املعنية
بالعناية باملرضى.

 تدريب وتدريس طالب الطب والعلوم الصحية.
 تشجيع وترقية البحوث الطبية والصحية.
 القيام بتدريب طالب الدراسات العليا وأطباء االمتياز والصيادلة والفنيني وتنظيم أشواط علمية ملتابعة املعارف
الطبية.
 تدريب األطر الصحية.
الفصل الثالث
مجلس اإلدارة  :اإلنشاء ،التكوين ،االختصاصات
 5-1ينشا اجمللس جملس إدارة للمستشفى يسمى جملس إدارة مستشفى املك منر اجلامعي.
 2-1التكوين:
يعني رئيس اجمللس رئيس وأعضاء جملس اإلدارة بتوصية من مدير(رئيس) اجلامعة على النحو التايل:
 عميد كلية الطب والعلوم الصحية

رئيسا

 مدير اجلامعة أو من ينوب عنه

عضوا

 وكيل اجلامعة

عضوا

 املدير العام للمستشفى

عضوا

 نائب مدير عام املستشفى

عضوا

 أمني عام املستشفى

عضوا ومقررا

 األخصائيون.

أعضاء.

 رئيس التمريض.

عضوا.

 ممثل لوزارة الصحة الوالئية.

عضوا.

 مدير مستشفى شندي التعليمي.

عضوا.

 مدير املستشفى العسكري.

عضوا.

 ممثل حملافظ حمافظة شندي.

عضوا.

 ممثل حملافظ حمافظة املتمة.

عضوا.

 رئيس اهليئة النقابية للعاملني باجلامعة.

عضوا.

 ممثل لألطباء غري األخصائيني.

عضوا.

 ممثل لطالب كلية الطب والعلوم الصحية .عضوا.

 أربعة أشخاص من غري األطباء.

أعضاء.

 رئيس حملية شندي.

عضوا.

االختصاصات:

تكون للمجلس االختصاصات اآلتية:

 تقدمي املشورة ملدير اجلامعة عن إدارة ومتويل املستشفى وعن خطط تطويره وفقا للسياسات العامة للجامعة.
 تقدمي النصح ملدير اجلامعة وعميد كلية الطب عن السياسة العامة للمستشفى فيما يتعلق بالعناية باملرضى والتدريس
والبحث.
 وضع وإجازة اللوائح اليت تكمل العناية باملرضى وحسن إدارة املستشفى.
 االستفادة القصوى من املوارد البشرية واملادية مبا يف ذلك املباين واملعدات.
 تكوين جلان داخل املستشفى بناء على توصية املدير للتأكد من إجازة أعمال املستشفى بالسرعة والكفاءة
الالزمتني لتحقيق أغراض املستشفى.

 تقدمي تقرير سنوي وأي تقارير أخرى جمللس كلية الطب وجملس األساتذة وجملس اجلامعة.
 إجازة خطة العمل السنوية واملوازنة.
 اإلشراف على تنفيذ قرارات جملس كلية الطب واللوائح اليت تتعلق بالتدريس والبحث للطالب اجلامعيني وطالب
الدراسات العليا.
 ممارسة كل االختصاصات اليت تكون ضرورية لتحقيق أغراض املستشفى املنصوص عليها يف املادة(.)4
 وضع اللوائح اليت تعني إدارة جملس إدارة على تنفيذ اختصاصاته.
اجتماعات مجلس اإلدارة:

 جيتمع اجمللس مرة كل شهرين على األقل بدعوة من رئيسه.
 يكون النصاب القانوين نصف األعضاء يف اجللسة األوىل وأي عدد ال يقل عن يف اجللسة اليت تليها إذا مل يكتمل
النصاب يف اجللسة األوىل.
 يتخذ اجمللس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه احلاضرين وىف تعادل األصوات يكون لرئيس اجمللس صوت الرتجيح.
 جيوز للرئيس جملس اإلدارة دعوة اجمللس الجتماع طارئ مىت ما دعت الظروف لذلك أو ثلثي أعضاء اجمللس.
 يتم التصويت على القرارات باالقرتاع السري.

 جيوز أن يتم التصويت على القرارات باالقرتاع السري.

الفصل الرابع
المدير العام  ،األمين العام
 -5يعني املدير (الرئيس) املدير العام ونائبه واألمني العام للمستشفى وحتدد اللوائح اختصاصاهتما.
الفصل الخامس:
اإلدارات واألقسام واللجان

 -2يكون املدير العام بالتشاور مع املدير(الرئيس) اإلدارات ،األقسام ،واللجان وحتدد اللوائح كيفية تعيني رؤسائها وحتديد
اختصاصات كل منهم.
الفصل السادس:
أحكام ختامية
تعيين العاملين

 -0حتديد اللوائح اليت يصدرها اجمللس طريقة تعيني مجيع العاملني باملستشفى وفقا ألحكام القانون.
 -4يكفل لكل شخص يضار من أي جزء حيدد مبوجب أحكام هذا النظام األساسي،االستئناف للجهة اليت حتددها

اللوائح.
 -1جيوز إثبات صحة هذا النظام األساسي أو اللوائح الصادرة مبوجبه لدى أي حمكمة بإبراز نسخة من أي منهما موقع
عليها بشهادة رئيس اجمللس أو املدير(الرئيس) أو الوكيل.
صدر حتت توقيعي يف اليوم  .............من شهر.............لسنة 5422ه املوافق لليوم.......من
شهر.............لسنة 2335م
أ.محمد الشيخ مدني
رئيس مجلس الجامعة

