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 كمية الدراسات القانونية جامعة فاروس – القانونية واإلستشارات الدراسات لمبحوث و  فاروس مركز

 الالئحة األساسية   

 ( :1مادة )

كوحدة  دراسات القانونيةوالتدريب بكمية ال القانونيةوالخدمات  الدراساتلمبحوث و  فاروس مركزينشأ مركز 
ك فيو يعمل في إطار متحرر من القيود والروتين , ومن , ومع ذلفاروسذات طابع خاص تتبع إدارة  

اإلدارية والفنية  شئونالويكون لو االستقالل في إدارة  التسيير الذاتي و جمب موارد ذاتية اىدافة الرئيسية
جراءاتو عمى غرار المراكز والمؤسسات النظيرة . عدادوا    وجداول المحكمين والئحة التحكيم وا 

 ( :2مادة )

دراسات والبحوث القانونية , في إطار االنشغال بقضايا المجتمع واالىتمام لم فاروس مركزيضطمع و   
 :أبرزىا ما يميذات الصمة و لتثقيفية بممارسة األنشطة بالجوانب البحثية وا

 متابعتياراتيجية لألبحاث و ع الخطة اإلستالمشاركة في وض -1
في الموضوعات المتصمة بأىداف الندوات و  راتالدو و  تمراتؤ تنظيم المالتعاون مع لجنة المؤتمرات في   -2

 .فيما ييميم و التبادل المعرفي معيم التواصل مع ىيئات المجتمع المدنيو  المركز
 إصدار النشرات والدوريات لمتثقيف والتوعية بواجبات اإلنسان وحقوقو.   -3

 تنمية قدرات ممارسة مختمف أوجو النشاط القانوني.       -3

 والتوعية بالقانون.التثقيف        -4

عات المصرية لمواكبة التشري اإلفادة من الدراسة المقارنة في تطويرو  توثيق القوانين األجنبية       -5
 وتقديم المعمومات القانونية. اإللتزام بالمواثيق الدوليةالمستجدات و 

 مجال التحكيم والتسوية الودية لممنازعات .      -6

 دراسات الجدوى .       -7
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عداد العقود والصيغ القانونية ومراجعتيا.      -8  االستشارات الشرعية والقانونية وا 

 أعمال الخبرة( –إعداد المذكرات  –) المرافعة  الخدمات القضائية.       -9

 المساىمة في إعداد مشاريع القوانين.    -11

 ( :3مادة )

والتدريب التابع لكمية  القانونيةوالخدمات  الدراسات لمبحوث و  فاروسمركز  يشكل مجمس إدارة     ( )أ
 بقرار من رئيس الجامعة بناء عمى اقتراح عميد الكمية وذلك عمى النحو اآلتي :  دراسات القانونيةال

                                                      رئيسا              عميدالكميـــــــة         -

                   مديرا" لممركزو  نائبا لمرئيس     ىيئة التدريسأعضاء  أحد          -
                                     

                         أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين فى مجال عمل المركز       -

ختصاص من خارج الجامعة من ذوى الخبرة الفنية في مجال ا 2ويضم إلى عضوية المجمس      -
 المركز.

 ( :4مادة )

يكون مجمس إدارة المركز ىو السمطة المسئولة عن شئونو وتصريف أموره ووضع السياسة التي تحقق   -
    -األخص:أغراضو ولو عمى 

وضع النظام الداخمي لمعمل في المركز وتحديد االختصاصات و التوصيف العام      -1
نشاء الشعب المتخص  صة بو .لواجبات العاممين بو وا 

مجمس  اعتماد مشروع الخطة المالية السنوية لممركز وحسابو الختامي قبل عرضو عمى   -2
 وكذلك اعتماد الحساب الختامي لممركز عند انتياء السنة المالية .  األمناء

 ية التي تقدم عن سير العمل بالمركز ومركزه المالي .ر اعتماد التقارير الدو      -3
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متضمنة مقابل الخدمات و  ئح اإلدارية والمالية الخاصة بالمركزاعتماد الموا     -4
اإلستشارات التي يقدميا المركز لمغير و يحددىا المسئول المالي بعد التشاور مع رئيس 

 .المركز

 اعتماد نظام العقود واالتفاقات مع المتعاممين مع المركز .     -5

 مؤتمرات والندوات واالجتماعات العممية الموافقة عمى ترشيح من يمثل المركز في ال     -6

 الدعوة إلى عقد االجتماعات والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الجيات األخرى .     -7

 إعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز .     -8

تحديد اختصاصات ومسئوليات ومكافآت رئيس مجمس اإلدارة والمسئول المالي فى ضوء    -9
 رده .سياسة المركز وموا

 تحديد األجور والمكافآت لمفنيين واإلداريين العاممين بالمركز في ضوء موارده. -11

النظر في كل ما يرى رئيس الجامعة أو رئيس مجمس اإلدارة عرضو عميــو من مسائل  -11
 تدخل في اختصاصو .

          ( :5مادة )       

مجمس اإلدارة أو  يجتمع مجمس إدارة المركز مرة عمى األقل كل )شيرين( بناء عمى دعوة من رئـــيس  
نائب الرئيس فى حالة غيابو , وتبمغ قراراتو الى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 خالل ثمانية أيام عمى األكثر من تاريخ صدورىا . 

 (6مادة )

 أعضاء ىيئة التدريسمدير المركز من بين  ,عميد كمية الدراسات القانونية بصفتو رئيسا" يعين   ( )أ
وذلك لمدة عامين قابمة لمتجديد مرة واحدة بناء عمى ترشيح مجمس  فاروسجامعو  دراسات القانونيةبكمية ال
 ع .تم رفعو إلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمو المجتميالذي  دراسات القانونيةكمية ال
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أن يعين نائبا أو أكثر لمدير المركز لمدة عامين قابمة لمتجديد من  عميد الكمية بصفتو رئيسا"يجوز ل( ب)
بعد أخذ رأى مدير المركز وترشيح نائب رئيس  بكمية الدراسات القانونية بين أعضاء ىيئة التدريس

 الجامعة لشئون خدمو المجتمع  .

 ( :7مادة )  

دارة شئونو الفنية و صيتولى مدير المركز ت    اإلدارية في إطار سياسات وقرارات مجمس ريف أموره وا 
 .يف من رئيس مجمس اإلدارةاإلدارة وينوب نائب المدير عن مدير المركز في حالة غيابو بتكم

 ( : 8مادة )  

 بناء عمى ترشيح مدير المركز .  أمناء الجامعةمجمس  رئيس ئول المالي بقرار منيعين المس

 نة والرقابة عمى تنفيذهاالمواز 

 ( : 9مادة ) 

تتضمن تقديرا إليرادات ونفقات المركز عن  مناءيكون لممركز موازنة سنوية يعتمدىا مجمس األ   - أ
 السنة المقبمة .

من العام التالي  أغسطس 31من كل عام وتنتيي في سبتمبر وتبدأ السنة المالية من أول        - ب
داد المركز المالي و الحساب الختامي خالل ثالثة شيور من ويقوم المسئول المالي بإع

انتياء السنة المالية لعرضو عمى مجمس اإلدارة وتخضع ىذه التقارير المالية لمراجعـــة مراقب 
 . الجامعة أو مجمس األمناءحسابات يتم تعيينو بقرار من مجمس 

 ( :11مادة )

ويوافق عميو رئيس  األمناء مجمسيس رئيفتح لممركز حساب خاص في البنك الذي يقترحو 
 الجامعة من بين البنوك المعتمدة .

 تتكون موارد المركز من :  ( :11مادة )

 مقابل الخدمات واالستشارات التي يؤدييا المركز لمغيــــر.      ▪   
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 اإلنتاجية التي يؤدييا المركز لمغيـــر . مقابل العمميات الفنية و      ▪   

 عات واليبات و اإلعانات التي يقبميا مجمس الجامعة بناء عمى اقتراح مجمس إدارة المركز .التبر      ▪   

 أي موارد أخرى ناتجة عن نشاط المركز .     ▪   

 ( : نفقات المركز12مادة ) 

 تشمل نفقات المركز :  

                     األجور والمكافآت . -

                 المصروفات الجارية -

 .   المصروفات اإلنشائية واالستثمارية -

                ل التعاقـــدات .مقاب -

 النفقات المترتبة عمى التعاقدات التي يبرميا المركز . -

 ( :13مادة )

 بمعرفة المسئول المالي يتم إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق الرقابة عمى اإليرادات والمصروفات
 الي .إلظيار المركز الم

 ( : 14مادة )

يحتفظ المركز بموارده من النقد األجنبي في حساب خاص بالبنك المعتمد وتخصص ىذه الحصيمة 
 لتحقيق أغراض المركز .

 ( : 15مادة )

 المسئول المالي يكون الصرف من أموال المركز المودعة بالبنك المعتمد بموجب شيكات موقع عمييا من
 " توقيعا ثانيا" . معة لمشئون الماليةأمين الجا " توقيعا أوال" ومن
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 ( :16مادة)

يطبق فيما لم يرد في شأنو نص خاص بيذه الالئحة القواعـــد الـــــواردة بقـــــانون تنظيم الجامعات والئحتو 
 التنفيذية . 

  

  

 

 


