بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة شندي
النظام األساسي رقم ()61
مركز بحوث المحاصيل والري واإلنتاج الحيواني
عمال بأحكام المادة(  ( )9د) من قانون جامعة شندي لعام 6991م أصدر مجلس الجامعة النظام اآلتي
نصه:
 /6اسم النظام األساسي وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (النظام األساسي رقم ( )61مركز بحوث المحاصيل والري واإلنتاج الحيواني ويعمل به من
تاريخ توقيع رئيس مجلس الجامعة عليه.
 /2إنشاء:
ينشأ بجامعة شندي مركز يسمى مركز بحوث المحاصيل والري واإلنتاج الحيواني كأحد مراكز التدريب والبحوث
في مجاالت إنتاج المحاصيل واستحداث الطرق المثلى للري والمساهمة في رفع كفاءة مشاريع اإلنتاج الحيواني
بوالية نهر النيل خاصة السودان عامة.
 /3تعاريف:
في هذا النظام األساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني التي أمامها-:
الجامعة :يقصد بها جامعة شندي.
المركز :يقصد به مركز بحوث المحاصيل والري واإلنتاج الحيواني.
المجلس :يقصد به مجلس جامعة شندي.
مجلس األساتذة :يقصد به مجلس أساتذة جامعة شندي.
مجلس المركز :يقصد به مجلس مركز بحوث المحاصيل والري واإلنتاج الحيواني.

/4اختصاصات المركز:
تكون للمركز االختصاصات اآلتية:
 :6-4إجراء الدراسات والبحوث لتنمية إنتاج المحاصيل ووقايتها من اآلفات.
 :2-4القيام بالبحوث األساسية والتطبيقية ألمراض وتغذية الحيوان لرفع كفاءة إنتاج الحيوان بما يتناسب مع
البيئة المحلية.
 :3-4إجراء بحوث في مجال إدخال أنواع عالمية من حيوانات المزرعة والدواجن لرفع الكفاءة اإلنتاجية
لألنواع المحلية تدريجيا والقيام بالدراسات الالزمة في مجال التلقيح الصناعي.
 :4-4استجالب األصناف الجيدة من بذور المحاصيل المعروفة عالميا ثم إجراء الدراسات والبحوث عليها
محليا الختيار المالئم منها لبيئة شمال السودان.
 :1-4القيام بالبحوث الالزمة لالستفادة من الموارد المائية المتاحة وتطوير طرق الري بأساليب غير تقليدية.
 :1-4إجراء األبحاث في علوم التربة لالستفادة القصوى من الرقعة الزراعية المحدودة واستصالح األراضي
لرفع اإلنتاجية
 :7-4إدخال التقنيات الحديثة الستصالح األراضي وزيادة إنتاج المحاصيل وإكثار البذور واإلنتاج
الحيواني.
 :8-4استخدام الوسائل السمعية والبصرية الحديثة لتقديم برامج إرشادية للمزارعين.
 :9-4القيام ببرامج و تدريب وتشجيع الدراسات الوسيطة والعليا.
 :61-4توثيق العالقات مع مراكز البحث العلمي في مجاالت المحاصيل واإلنتاج الحيواني والري على
المستوى المحلى والقومي والعالمي ومع المنظمات والمؤسسات ذات االختصاص بالداخل والخارج لتبادل
المعلومات والخبرات.
/1تشكيل مجلس المركز:
يكون للمركز مجلس يشكل على النحو التالي:
أ /مدير الجامعة

رئيسا.

ب /وكيل الجامعة

عضوا.

ج /أمين الشئون العلمية بالجامعة

عضوا.

د /مفتش الري شندي

عضوا.

ه /المفتش البيطري شندي

عضوا.

و /مفتش الزراعة شندي

عضوا

ز /مدير محطة البحوث الزراعية شندي

عضوا

ج /مسجل المركز

مقررا

 /1اختصاصات مجلس المركز:
تكون لمجلس المركز االختصاصات اآلتية:
 :6-1تحديد السياسة العامة للمركز وإجازة الخطط والبرامج السنوية لنشاط المركز.
 :2-1السعي الستقطاب الدعم المالي للمركز من المؤسسات والمنظمات المحلية واإلقليمية والعالمية.
 :3-1التوصية للمجلس في مجال تمويل أنشطة المركز.
 :4-1تقديم التوصيات لمجلس األساتذة فيما يختص ببرامج الدراسة والتدريب بالمركز.
 :1-1القيام بأي مهام أخرى تساعد في تطوير المركز وترقية األداء.
 /7مسجل المركز :
يكون للمركز مسجل يعينه مدير الجامعة بعد التشاور مع رئيس المجلس.
 /8اختصاصات مسجل المركز:
يكون لمسجل المركز االختصاصات اآلتية:
 :6-8يكون مسئوال لمدير الجامعة عن إدارة المركز.

 :2-8يكون مسئوال بوجه عام عن إدارة المركز وشئونه العلمية والبحثية والتربوية وتنفيذ السياسات والبرامج
التى يقررها مجلس المركز.
 : 3-8يكون مسئوال لمدير الجامعة ومجلس المركز عن األداء المالي للمركز.
 :4-8القيام بأي اختصاصات أخرى يحددها مدير الجامعة أو مجلس المركز.
 /9ميزانية المركز:
تتكون ميزانية المركز وفقا لتوصيات مجلس المركز من اآلتي:
 :6-9المخصصات المالية من الجامعة.
 :2-9أي مخصصات مالية من حكومة والية نهر النيل أو الحكومة االتحادية.
 :3-9أي منح من المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية تخصص للمركز.
صدر تحت توقيعي في 21 :رمضان 6421ه الموافق6999/62/28 :م
محمد الشيخ مدني
رئيس المجلس

