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 مركز ــالالئحة الداخلية ل

 والبيئة املجتمع   وتنميةخدمة 

 امعة سبها ـبج

 النظام اإلداري للمركز 

 (1ادة ) ــم

مركز   بجامعة سبها  و  انش ئ  البيئة    تنميةخدمة  و  ) املجتمع  رقم  الجامعة  لسنة  18بموجب قرار مجلس  وفقا   2019( 

( املادة  و  22الحكام  للجامعات  التنظيمي  الهيكل  من   )( رقم  العالي  التعليم  لسنة  22مؤسسات  وحدة 2008(  هو  و  م 

شراف املباشر لرئيس الجامعة و يمارس اختصاصاته وفقا يعمل تحت ال   مجتمعية بيئية  تدريبية بحثيةتعليمية علمية  

 الئحة . لحكام هذه ال 

 (  2) ادةــم

                                                       الرؤية والرسالة

املعرفة، و    :رؤيةــــال مجتمع  في  في  االستثمار  التميز  العلمي  تحقيق  البيئي  البحث  و  عامليامح  املجتمعي  و  وتواكب  ليا   ،

 . الكترونية رةاو معايير الجودة الشاملة بإد ،التعليم وزارة وفق رؤي  تطورات العصر بما يخدم التنمية املستدامة،

مجتمعية  متميزة من أجل تقديم خدمات    مجتمعية بيئية  علمية  بحثيةتأمين بيئة عمل إدارية و ل  املركزيعمل    الـــرسالة:

املتوفرة    يس لدور فاعل في املجتمع من خالل تلبي متطلبات الجامعة وحاجات املجتمع، والتأس  بيئية  و تسخير املوارد 

 .بغية تعزيز سمعة الجامعة لدى املجتمع املحلي والخارجي
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 (3ادة) ــم

 داف ـــااله

ية( داخل املجتمع  ئبي  –ثقافية  –وتحليل الظواهر السلبية )مجتمعية ربط الجامعة باملجتمع من خالل حصر  -1

 واملؤسسات الجامعية وتقديم التوصيات بشأنها. 

، وتعزيز عالقة  مجتمعيا وبيئيا  وتوظيفها ، والتعلمية لجامعة وخبراتها  العملية ،العلميةاملجتمع من امكانيات اافادة  -2

وتفعيل هذه العالقة واعطائها بعدا جديدا قائما على التفاعل املباشر مع املجتمع   والخارجي الجامعة باملجتمع املحلي

. واحتياجاته  

 لها.  العلمية بيئي و املساعدة في وضع الحلول و ال ذات الطابع املجتمعيدراسة الظواهر و املشكالت  -3

 داخليا و خارجيا. املجتمع والبيئة ،التنسيق مع الجهات املختصة بخدمة و تنمية  -4

البح  -5 املجتمعية مواكبة  الدراسات  و  العلمية  املتالحق  بيئية(  -خدمية    -)تنموية  وث  و  للتطورات  العلم  عصر  في  ة 

 لتلبية رغبات و احتياجات املجتمع.  ةالتطور و التكنولوجي

 التي تسهم في خدمة و تنمية املجتمع و البيئة في املجال املجتمعي و البيئي. العمل و واملؤتمرات   والندواتورش  عقد -6

ن العشوائية واملوسمية في  ومؤسسية والبعد ع  على أسس مهنية  يعتمد  النهوض بالعمل التطوعي في املجتمع املحلي    -7

العمل التطوعي وذلك من خالل تعميم هذا املفهوم، وتعزيز مفهوم التنمية املستدامة التي تستهدف االنسان وتشجع  

 على االستثمار في املصادر البشرية.

املجا  -8 بتخصصاتهم  توفير  صلة  ذات  اجتماعية  برامج  في  للمشاركة  والطبية  والتطبيقية  االنسانية  العلوم  لطلبة  ل 

 الكاديمية. 
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الشباب والتأسيس    -9 املهارات واستثمار طاقات  بتنمية  املحلية من خالل املساهمة  املجتمعات  بين  تشجيع االندماج 

 لدور فاعل في املجتمع.

 في العمل املجتمعي. املحلي وتلبية بعض احتياجاته بطريقة تقدم نموذجا يحتذى بهاالسهام في تنمية املجتمع  -10

 املشاركة في املشاريع التنموية والبرامج واللجان املشكلة لخدمة وتنمية املجتمع والبيئة.  -11

 . خاصة بكل ما يتعلق بعمل املركز وضع قاعدة بيانات علمية وافية -12

 (4ادة) ـم

 الهيكل التنظيمي 

 يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 

 للمركز.  املجلس اإلداري  -1

 مدير املركز. -2

 . تنمية املجتمع مكتب -3

 خدمة املجتمع  مكتب -4

 . خدمة وتنمية البيئةمكتب   -5

 .  مكتب الشؤون االدارية واملالية  -6

 مكتب الشؤون العلمية.   -7

 . بالكليات التابعة لجامعة سبها خدمة وتنمية املجتمع والبيئة  مكتب انشاء  -8

 والجودة.املتابعة   مكتب -9

 (5ادة) ــم
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 مجلس االدارة 

 تشكيل مجلس اإلدارة: 

 سنوت علي النحو التالي: 4يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة ملدة  إدارةإدارة املركز مجلس  يتولى

 وكيل الجامعة لشئون العلمية )رئيسا( -1

 املركز. مدير    -2

 والبيئة.   ين بخدمة و تنمية املجتمعختص ء هيئة التدريس املة من اعضاثالث -3

 يتجاوز عددهم ثالثة أعضاءاملستشارون من دوي الخبرة في مجاالت عمل املركز على أن ال  -4

 (6ادة) ــم

 اختصاصات أدارة املركز

 يتولي مجلس إدارة املركز مايلي :

 التي تحقق أهداف املركز. والبرامج    الخطط  السياسات و  اقرار -1

 عليها. مناقشة مشروع امليزانية السنوية للمركز و التصديق  -2

 إعتماد الحسابات الختامية السنوية. -3

 وضع نظام املكافات للعاملين باملركز و من يقدم خدمة خاصة .  -4

 تفويض مدير املركز في بعض اإلختصاصات.  -5

 عرضها علي مجلس الجامعة. و  ، واالعانات  و املنح قبول الهبات  )املوافقة(اقتراح -6

 (7ادة) ــم
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 ختصاصات رئيس مجلس اإلدارة : أ

 مجلس اإلدارة لالنعقاد و رئاسة جلساته.دعوة  -1

 متابعة تنفيد السياسات العامة للمركز. -2

 االدارة.   ة تنفيد القرارت التي يصدرها مجلسمتابع -3

 عرض املوضوعات.  -4

 (8ادة) ــم

 أجتماعات املركز 

صحيحة بحضور أغلبية   اجتماعاته  و تكون  رئيسه مرة علي القل كل ثالثة أشهر  من  يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة

أصوات الحاضرين و تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه من قبل رئيس  قرارته بأغلبية العضاء وتصدر 

 املجلس. 

 (9ادة) ــم

 مجلس اإلدارة  رارات ــق

و  بوع علي الكثر من تاريخ صدورها انعقاده العتمادها الجامعة خالل أس مجلس إدارة املركز إلي رئيس تحال محاضر 

 . سبوعين من تاريخ استالمهاعتراض عليها خالل أبر نافدة إذا لم يتم ال تتع

 (10ادة) ــم

 دير املركز  ــم
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 للمركز احد أعضاء هيئة التدريسيكل
ً
 سنوات قابلة للتجديد  أربعبقرار من رئيس الجامعة ملدة  الليبيين  ف مديرا

 والتشريعات السارية بالخصوص.  وفق اللوائح  معاملة عمداء الكليات بالجامعة   ويعامل اداريا وماليا

شؤون املركز واصدار التعليمات الالزمة ، ويعد مسؤال عن سياسات املركز وتنفيد قرارات   ويتولى مدير املركز ادارة

 وله على االخص  مايلي :  ادارة املركز مجلس

 يقوم بترشيح أعضاء مجلس ادارة املركز من هيئة التدريس واملستشارون وفقا لتخصصاتهم وخبراتهم.  -1

 . القرارات الصادرة من ادارة املركزحثية وفقا للقوانين واللوائح والنظم املعمول بها ، و ادارة شؤون املركز الوظيفية والب -2

 . تنظيم الدورات واملؤتمرات العلمية والنشطة دات العالقة باملركزاالشراف على  -3

 . واملركز في عالقته مع املؤسسات واملراكز دات العالقة تمثيل الجامعة -4

 التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني. -5

 التابعة للمركز. رات  ااالدو االقسام   الشراف و متابعة  -6

 الختامية للمركز. االشراف علي إعداد الحسابات  -7

 املتعاوينين باملركز. و جور و الحوافز و املكافاءات للعاملين ل قتراح صرف اأ -8

 اإلدارة.عداد التقارير الدورية عن سير العمل و عرضه علي مجلس إ -9

 عتماد صرف مستندات الصرف.إ-10

 . من مجلس االدارةفيه  ما يفوض-11

 

 (11مادة) 

 اختصاصات املكاتب التابعة للمركز

 تنمية املجتمع:  مكتب -1
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خلق  و  ر الوعي بين أفراد املجتمعنشتنمية املجتمع و البحوث والدراسات الجامعية واالستفادة منها في   تطبيق نتائج    -1

 التواصل بين مؤسسات املجتمع الرسمي واملدني. 

  االجتماعيتقديم التوعية التي تعزز تقة املجتمع باملفاهيم اليجابية واالسهام الحضاري في التنمية وتحقيق المن  -2

 . مواقع التواصل االجتماعي(  –)وسائل العالم متطورة  بأساليب والسري 

االضطرابات املجتمعية  ا  ي واالجتماعي واملادي لضحايالنفس  القيام بتطوير املهارات العلمية والعملية ملقدمي الدعم  -3

 . على أيدي مختصين مؤهلين

 تمع املحيط. جباالشتراك مع امل  تنظيم الدورات التدريبة لتنمية املجتمع من خالل اقامة انشطة ثقافية وعلمية  -4

 ة. يوالبيئلق بالظواهر واملشكالت املجتمعية ما يتعقاعدة بيانات وافية خاصة بكل  تأسيس  -5

 . املكتبوالسنوية في مجال عمل   أعداد التقارير الدورية  -6

 : ( مكتب خدمة املجتمع 2) 

وأثر ذلك على الجامعة واملجتمع  املحيط  الجامعة واملجتمعاملختلفة داخل   الظواهر املجتمعية والبيئية رصد وتحليل    -1

 . بشأنهاوتقديم التوصيات  العلمي،ت البحث  بتجميع املعلومات عن طريق االستبيان وأدوا املحيط، والقيام

  ،الظواهر االجتماعية غير السويةأساليب معالجة االنحرافات و عداد الدراسات والبحوث املتعلقة بالشتراك في ا  -2

 . بالجامعة واملجتمع املحيط املجتمعية والبيئية، 

 .خدمة املجتمعببرامج وخطط املركز فيما يتعلق العمل على تنفيد اهداف و  -3

التي   واملجدية االستشارات، املمكنة لتقديمتولي شؤون االستعانة بالخبرات العلمية والعملية املجتمعية املوجودة   -4

 .تخدم املجتمع

،وتسهيل مشاركة املختصين في اعداد الخطط   ساليب تنقيدها في أطار استراتيجيوااعداد برامج خدمة املجتمع   -5

 املتعلقة بالخدمات املجتمعية واملشاركة في الندوات والورش واملؤتمرات العلمية بالداخل والخارج.
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املساعدة في اتخاد اإلجراءات الالزمة الستضافة املختصين والباحثين وتسهيل مشاركاتهم  واتمام اجراءاتهم  من حيث   -6

 .قدمين للمركز في املجال املجتمعية وتوديع الساتذة املستاالستقبال واالقام

القيام بأعمال التوثيق اإللكتروني ووضع قاعدة بيانات يستفيد منها املكتب في حفظ برامج واعمال املكتب وفي عملية    -7

 التوعية والثقيف والتواصل العلمي واملجتمعي.

 وصع الخطط التنفيذية واالجرائية للمكتب .   -8

 أخطار مدير املركز باحتياجات املكتب من النواقص.  -9

 والذين تتطلب اوضاعهم ذلك. واملجتمع املحيط  دخل الجامعة لألفرادتقديم الخدمات االجتماعية  -10

 . عجتمعداد التقارير الدورية عن مجال خدمة املا -11

 :( مكتب خدمة وتنمية البيئة 3) 

 ونشر دور الجامعة في تنمية البيئة. دعم  -1

 وضع قاعدة بيانات تتعلق بتنمية البيئة.   -2

التعاون مع الجهات ذات االختصاص وتشكيل الفرق التي تقوم بتقديم الخدمات البيئة باملدينة واملناطق املحيطة بها   -3

اعضاء هيئة التدريس املختصين في مجال  مثل تنفيد عمليات املسح البيئي واجراء الفحوص البيئية املطلوبة من خالل 

 البيئة .

 استخدام وسائل التواصل الحديث وخلق البرامج العلمية والتوعوية للحد من مخاطر التلوث البيئي.   -4

 للمخاطر البيئية املحيطة باملجتمع.  يدانية للمناطق وتقديم الحلول للمشاكل والتنبيهالدراسات املالقيام ب  -5

والتصوير الديموغرافي  العلمي والرسم   في مجال كتابة املقال البيئي يبية واملسابقات البيئية الدورات التدر تنظيم    -6

 .برؤية علمية معاصرواستعراض املشاكل والحلول 
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املنظمات الدولية في مجاالت  متابعة دراسات االمم املتحدة و مواكبة البرامج املتعلقة بالبيئة الدولية و املحلية و    -7

 التنوع الحيوي و املناخ للمساهمة في تنمية مستدامة للمجتمع. التصحر و  

و تضمينه في خطط التنمية املكانية و االبتعاد   املجتمعي الوعي البيئي  نشر ثقافة  الخطط و البرامج للمساهمة في اعداد  -8

 عن العشوائية. 

 ضع نتائجها موضع التنفيذ.    مواكبة البرامج املحلية و الدولية املتعلقة بالبيئة و التنمية املستدامة و و  -9

ترسيخ املفاهيم االجتماعية و البيئية و التنموية لتصبح مناهج عمل حقيقي للنخب املستهدفة و اطياف   -10

 املجتمع املختلفة.  

 لتقارير الدورية عن تنمية البيئة. أعداد ا -11

 

 باملركز: مكتب الشؤون العلمية ( 4) 

 تقديم الخدمات الفنية البحثية املجتمعية والبيئية للجامعة واملجتمع املحيط من الجيهات العامة والخاصة واالفراد.    -1   

 تنفيد البحوث والدراسات املجتمعية والبيئية متى طلب منه دلك .  وتدليل الصعوبات التي قد تواجة  االشراف  -2

تقديم االستشارات الفعالة بما يتمش ى مع االختصاصات الجامعة وتنمية املجتمع في مشاركة مجتمعية ومشروعات   -3

 .والدولي تنموية على املستوى املحلي والوطني 

 اعداد قاعدة بيانات للموارد البشرية واملادية للمركز .  -4

 اعداد التقارير املتعلقة باعمال املركز.    -5

اتخاد االجراءات الالزمة لتنفيد ماتطلبه أسرة تحرير مجلة الجامعة من اجل اعداد بحوث ودراسات باملستوى    -6

 ذات العالقة. الجهات  بالتنسيقاملطلوب وذلك 

 :  واملالية اإلداريةالشئون  ادارة  ( مكتب5) 
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بمباشرة كافة العمال االدارية واملالية وفقا للتشريعات النافدة وتمارس االدارة اختصاصاتها من خالل   ويختص 

 -املكاتب التالية:

 مكتب الشئون االدارية ويختص باالتي: -أ 

التعيين والترقية والندب  القيام بكافة العمال املتعلقة بشئون العاملين من حيث اعداد املالك الوظيفي  وشؤون  -1

 العارة والتعاقد وغيرها من االعمال الخاصة بها وفقا للتشريعات النافدة. وا

بين   واملحافظة على سرية محتوياتها ،وتنظيم تداولها   باملركز فتح ومسك السجالت وامللفات الشخصية للعاملين  -2

 املختصين. 

 مباشرة أعمال البريد الوارد والصادر ،وتنظيم توثيقه وتوزيعه ومسك سجالته.   -3

 . القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير والبريد املصور  -4

واتخاد   ة املختص  التنظيميةت املكتبية والقرطاسية بالتنسيق مع التقسيمات اواملعد  الدواتتحديد االحتياجات من  -5

 اجراءات توفيرها. 

 اعداد تقارير املتابعة الدورية والسنوية عن نشاط املكتب )املركز(.  -6

 االعداد الجتماعات املركز .  -7

 . باملركز وذلك بأشراف مدير املركزالقيام بالعمال االدارية والكتابية التي يتطلبها العمل   -8

 باملركز: الجودة ضمان مكتب -6

 املشاركة في اعداد الخطة االستراتيجية والخطة السنوية والتقارير الدورية الخاصة باملركز.  -1

 توعية منتسبي املركز بمفاهيم الجودة ومعايير ضمان الجودة واالعتماد املؤسس ي.  -2

املحلية واالقليمية  على االعتماد املؤسس ي من قبل جهات االعتماد يخضع املركز ملعايير ضمان الجودة في حصول  -3

 والدولية. 
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 اقتراح ما يلزم من العمال التطويرية والتحسينية من املركز بناء على نواتج عمليات التقييم. -4

اعداد تقرير الداء السنوي والشامل من واقع عملية التقييم والتوصية بما يلزم بناء على نتائجه والرفع به ال دارة   -5

 املركز. 

 وضع االليات لقياس رض ى العمالء عن الخدمات التي يقدمها املركز .  -6

 ها في البرامج التدريبية السنوية.والرفع بها ملدير املركز لتضمين وصية بما يلزم من موضوعاتالت-7

 تحليل البيانات وتفسيرها احصائيا. -9

 :  لجامعة سبهاة بكل كلية تابعة ئاملجتمع والبي  أنشاء قسم خدمة وتنمية-7

 متابعة وتنفيد القرارات الصادرة عن املركز داخل الكلية وخارجها. -1

 املساعدة على تنفيد الدورات وتنظيم املؤتمرات وورش العمل داخل الكلية.  -2

 رصد وتحديد الظواهر واملشكالت املجتمعية والبيئية التي تحتاج لحلول واعداد التقارير عنها. -3

 مدى تنفيد الخطط والبرامج واالهداف التي يسعى املركز لتنقيدها داخل الكلية.  اعداد التقارير الدورية عن -4

 االطالع على البحوث والدراسات التي تخدم اهداف املركز والتواصل مع الجهات املجتمعية والبيئية الفاعلة باملحيط.   -5

 القيام بكل ما يكلف به من قبل املركز. -6

 اعداد تقارير بنشاط بالقسم بالكلية وانشاء قاعدة بيانات علمية داخل الكلية.   -7

 (21ادة) ــم

 وارد ـــامل

 االموال التي تخصصها الجامعة لدعم املركز. -1

و البحوث املتعلقة   تدريباتمقابل العمال التي يؤديها املركز للغير من أنشطة الدراسات و االستشارات و الاالموال  -2

 بخدمة و تنمية املجتمع و البيئة. 
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لها مجلس  يئات املحلية و الجنبية التي يقبالهبات و العانات و املنح التي ترد للمركز من الجهات و الهالتبرعات أو  -3

 الجامعة بناًء علي أقتراح مجلس اإلدارة . 

   موارد أخري يوافق عليها مجلس اإلإدارة.  ت  أي-4

 (13املادة ) 

 النظام املالي للمركز

يفتح حساب مصرفي للمركز تودع فيه االموال املخصصة له من ميزانية الجامعة ,واالرادات الناتجة عن ناشطه  

والرقابة من مكتب املراجعة الداخلية واملراقب  وتخضع املستندات والصكوك وحسابات املركز للمراجعة والتدقيق 

 املالي بالجامعة ويسري في شانها ذات الضوابط والنظم واالجراءات املتبعة في حسابات الجامعة . 

 (14املادة ) 

ئة التدريس التابعين للجامعة واملتعاونين غير التفرغين من خارجها لنظام التعاقد  تخضع العالقة مع اعضاء هي 

 ويعاملون ماليا بمنحهم املقابل املالي للساعات التدريسية والترجمة والتعريب. 

 (15املادة ) 

 يتولى مكتب الشئون املالية بالجامعة القيام بالعمال املحاسبية للمركز وادارة الحسابات والعمليات املشتركة.  

 

 


