مركز تعليم الكبار والدراسات اإلضافية

جامعة شندي
النظام األساسي رقم ()81
مركز تعليم الكبار والدراسات اإلضافية
عملا بأحكام المادة(  ( )9د) من قانون جامعة شندي لسنة 8991م أصدر مجلس الجامعة النظام اآلتي
نصه:
 /8اسم النظام األساسي وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام "النظام األساسي رقم ( )81مركز تعليم الكبار والدراسات اإلضافية" ويعمل به من تاريخ توقيع
رئيس مجلس الجامعة عليه.
 /2إنشاء المركز:
ينشأ بجامعة شندي مركز يسمى مركز تعليم الكبار و الدراسات اإلضافية للمساهمة في حل مشكلة األمية وسد
النقص في القوى البشرية الوسيطة واالهتمام بالتعليم المستمر.
 /3تعاريف:
في هذا النظام األساسي وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني التي أمامها:
المركز :يقصد به مركز تعليم الكبار والدراسات اإلضافية.
المجلس :يقصد به مجلس جامعة شندي.
مجلس األساتذة :يقصد به مجلس أساتذة جامعة شندي.
مجلس المركز :يقصد به مجلس مركز تعليم الكبار والدراسات اإلضافية.
 /4اختصاصات المركز:
تكون للمركز االختصاصات اآلتية:

 :8-4إجراء المسوحات الخاصة باألمية لتحديد أبعاد المشكلة والعمل على حلها وذلك بتعليم وتدريب
الدارسين والمدربين في مجال محو األمية.
 :2-4إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحل مشكلة األمية.
 :3-4العمل على إنشاء الدراسات اإلضافية لسد النقص في القوى البشرية الوسيطة بالتنسيق مع الجهات
ذات الصلة واالختصاص.
 :4-4العمل على االستفادة من الفاقد التربوي في مرحلة األساس والمرحلة الثانوية وذلك بإنشاء
الدراسات لليافعين مثل إنشاء وحدات التدريب المهنية.
 :1-4االهتمام بالتعليم المستمر.
 :6-4منح الدبلومات الوسيطة اإلجازات العلمية.
 /1تشكيل مجلس المركز:
يكون للمركز مجلس يشكل على النحو التالي:
مدير جامعة شندي

رئيسا.

وكيل جامعة شندي

عضوا.

أمين الشئون العلمية جامعة شندي

عضوا.

مسجل المركز

مقررا.

مدير تعليم الكبار بالمحافظة

عضوا.

 /6اختصاصات مجلس المركز:
تكون لمجلس المركز االختصاصات اآلتية:
 :8-6تحديد السياسة العامة للمركز وإجازة الخطط والبرامج السنوية لمناشط المركز المقدمة من مسجل
المركز.

 :2-6السعي الستقطاب الدعم المالي للمركز من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة المحلية واإلقليمية
والعالمية واإلشراف علي توظيف هذا الدعم بمناشط المركز.
 /7مسجل المركز:
يكون للمركز مسجل يعينه مدير الجامعة بعد التشاور مع رئيس المجلس.
 /1اختصاصات مسجل المركز:
تكون لمسجل المركز االختصاصات اآلتية:
 :8-1يكون مسئوالا لمدير الجامعة عن إدارة المركز.
 :2-1يكون مسئوالا بوجه عام عن إدارة المركز وشؤونه العلمية وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي
يقررها مجلس المركز.
 :3-1يكون مسئوالا بوجه عام لمجلس المركز عن تحقيق اختصاصات المركز.
 :4-1يكون مسئوالا لمدير الجامعة ومجلس المركز عن األداء المالي للمركز وصرف األموال في األوجه
المخصصة لها.
 :1-1القيام بأي اختصاصات أخرى يوكلها له مدير الجامعة أو مجلس المركز.
ميزانية المركز:
تتكون ميزانية المركز من اآلتي:
 :8-9المخصصات المالية من جامعة شندي.
 :2-9أي مخصصات مالية أو منح من الحكومة الوالئية أو الحكومة االتحادية.
 :3-9أي مخصصات مالية أو منح من المؤسسات المحلية والمنظمات اإلقليمية والعالمية تخصص للمركز.
 :4-9أي إيرادات أخرى من المناشط التي يقوم بها المركز.
صدر تحت توقيعي في 22 :رمضان 8422ه الموافق8999/82/21 :م
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