بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة شندي
النظام األساسي رقم ()31
مهام وواجبات لجنة الشؤون التنفيذية والمالية
عمال بأحكام المادة  31من قانون جامعة شندي لسنة 3991م أصدر مجلس الجامعة النظام األساسي
اآلتي نصه:
أسم النظام وبدء العمل به:
 -3يسمي هذا النظام األساسي (النظام األساسي رقم  31مهام وواجبات لجنة الشئون التنفيذية والمالية لسنة
3991م) ويعمل به من تاريخ موافقة وتوقيع رئيس المجلس عليه.
تفاسير:
 -2في هذا النظام وما لم ِ
يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة :لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب المادة  31من القانون.
المجلس :مجلس جامعة شندي.
مهام اللجنة:
 -1إضافة إلى مهام واختصاص اللجنة المذكورة في المادة  31من القانون تكون للجنة المهام والواجبات التالية:
أ .تقوم باسم المجلس بدراسة مقترحات الميزانية وإجازاتها.
ب .تقوم بتوزيع الميزانية المصدقة وباسم المجلس لإلدارات المختلفة.
ج .تقوم بالنظر في طلبيات السلفيات وتتخذ قراراتها فيما تراه بشأنها وفقاً للوائح الداخلية.

د .تصادق على التعيينات وفق الميزانية المصدقة ولها أن تتجاوز باسم المجلس إذا رأت أن هنالك ما يبرر
ذلك.
ه .لها الحق في أن تقرر أي مال إضافي يمنح لكل أو بعض أو أحد العاملين بالجامعة إذا رأت ذلك ضرورياً.
و .لها الحق في امتالك العقارات باسم المجلس والتصرف فيها لمصلحة الجامعة.
ز .تعطى الموافقة النهائية على تعيين وفصل أي من العاملين ما عدا مدير الجامعة وفق ما ترفعه لها جهات
االختصاص.
ح .تنظر وتوافق على إبرام العقود مع أساتذة من الداخل والخارج وفق توصيات جهات االختصاص إذا رأت
أن هنالك ما يبرر ذلك.
ط .يجوز للجنة إن تحول كل أو جزء من االعتمادات المرصودة من بند إلى آخر.
ي .لها الحق في إنهاء فترة تعيين العمداء أو مد تلك الفترة وفق ما تراه مناسباً.
ك .توصى المجلس وتقترح له فتح وظائف هيئة التدريس أو تقليصها بعد التشاور مع مجلس األساتذة.
ل .يجوز للجنة في الحاالت الطارئة أن تفتح وظائف هيئة التدريس أو تقلصها دون الرجوع للمجلس على انه
يجب أن تحصل على موافقة المجلس عند أول جلسة له قادمة.
م .للجنة الحق في أن تستدعى أو تدعو أي شخص أو أشخاص لحضور اجتماعاتها وفق ما تراه ضرورياً ألداء
واجباتها دون أن يكون لذلك الشخص أو أولئك األشخاص حق التصويت أو االقتراع.
ن .لها الحق في إعادة النظر في كل أو بعض التوصيات التي ترد إليها من اللجان التي تعتبر هي ممثالً أصيالً
فيها.

صدر تحت توقيعي في اليوم...............................
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