تعليمات رقم ( )17ل�سنة *2011
تعليمات نوادي الطلبة يف جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
�صادرة ا�ستنادا ً �إىل �أحكام املادة ( )19من
النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
رقم ( )1ل�ســنة 2005
املادة ( :)1ت�سمى هذه التعليمات " تعليمات نوادي الطلبة يف جامعة الأمرية
�سمية للتكنولوجيا رقم ( )17ل�سنة  ،"2011ويعمل بها اعتبارا ً من
ّ
.2011/6/29
�سمية للتكنولوجيا نوادٍ للطلبة ت�سمى
املادة ( :)2ت�شكل يف جامعة الأمرية
ّ
�سمية للتكنولوجيا" ،ب�إ�رشاف عمادة
"نوادي الطلبة يف جامعة الأمرية
ّ
�ش�ؤون الطلبة  ،وفق هذه التعليمات ،ويكون مقرها احلرم اجلامعي.
الف�صـل الأول
تعريفـات

املادة ( :)3يكون للكلمات والعبارات الآتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات ،املعاين
املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلامعة  :جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
 :رئي�س اجلامعة
الرئي�س
 :عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
العمادة
 :عميد �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة
العميد
 :نادي طلبة اجلامعة
النادي
الهيئة العامة  :جميع �أع�ضاء النادي
 :الطالب املنتظم امل�سجل يف اجلامعة ،الذي وافقت
الع�ضـو
الهيئة الإدارية على ان�ضمامه �إىل النادي
الف�صل الثاين
ت�شكيل النوادي و�أهدافها ومهماتها

املادة ( :)4للرئي�س ،بناء على تن�سيب العميد ،ت�شكيل نوادٍ ميار�س عربها الطلبة
هواياتهم والأن�شطة الثقافية والعلمية والتعليمية والريا�ضية والفنية
واالجتماعية والتطوعية.
املادة ( :)5تهدف النوادي �إىل حتقيق الآتي:
�أ -ت�شجيع امليول التطوعية واخلدمة العامة والعمل اجلماعي بني طلبة
* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،2011-2010 / 5 )15المؤرخ في .2011/6/29
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اجلامعة.
ب -تنمية املواهب والهوايات وت�شجيعها.
ج� -إف�ساح الفر�ص لطلبة اجلامعة ملمار�سة الأن�شطة التي تالئم ميولهم
وقدراتهم وا�ستعداداتهم ،على �أال ت�ستغل هذه الأن�شطة لتحقيق
غايات جهوية �أو طائفية �أو حزبية.
الف�صل الثالث
ع�ضوية النادي وتكوينه

املادة ( :)6متار�س الهيئة العامة ال�صالحيات الآتية:
�أ -انتخاب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها.
ب� -إقرار خطة العمل ال�سنوية.
ج -مناق�شة التقريرين ال�سنويني املايل والإداري لأن�شطة النادي وبراجمه
و�إقرارهما.
د� -سحب الثقة من الهيئة الإدارية� ،إذا لزم الأمر  ،على �أن يتم ذلك
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء.
املادة (� :)7أ -تتكون الهيئة الإدارية للنادي من خم�سة �أع�ضاء ،ويتم اختيار رئي�س
النادي من بينهم.
ب -تتم انتخابات الهيئة الإدارية على النحو الآتي:
 -1ينتخب �أع�ضاء الهيئة الإدارية عن طريق االقرتاع ال�رسي املبا�رش.
 -2تتم االنتخابات يف �أثناء الف�صل الثاين من كل عام جامعي.
 -3جترى االنتخابات يف يوم واحد فقط.
 -4ي�شرتط ،لقانونية هذه االنتخابات� ،أن ي�شارك يف عملية االقرتاع
�أكرث من  %50من الأع�ضاء .و�إذا مل يكتمل الن�صاب ،متدد فرتة
االقرتاع ملدة �ساعتني �إ�ضافيتني ت�صبح بعدها قانونية مهما بلغ
عدد املقرتعني.
 -5يحدد العميد الإجراءات اخلا�صة باالنتخابات.
 -6يف حالة تعذر �إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد ،ويف ظروف
ا�ستثنائية يقدرها الرئي�س ،ت�ستمر الهيئة الإدارية يف �أداء مهماتها
حتى زوال تلك الظروف �أو انتخاب هيئة �إدارية جديدة.
ج -تنتخب الهيئة الإدارية ملدة �سنة درا�سية واحدة .
املادة ( :)8يُ�شرتط يف املر�شح لع�ضوية الهيئة الإدارية الآتي:
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�أ� -أن ال يكون قد �أوقعت بحقه �أي عقوبة ت�أديبية خطية من�صو�ص
عليها قي تعليمات ت�أديب الطلبة عند بداية الرت�شيح.
ب� -أن يكون قد �أمت بنجاح درا�سة (� )12ساعة معتمدة على الأقل يف
اجلامعة ،و�أن ال يقل معدله الرتاكمي عن ( )%60عند الرت�شيح.
ج� -أن يكون طالبا ً منتظما ً غري م�ؤجل للدرا�سة يف اجلامعة عند
الرت�شيح.
د� -أن يكون قد بقي على تخرجه من اجلامعة ما يزيد على (� )30ساعة
معتمدة ت�شمل ف�صل الرت�شيح نف�سه.
املادة (�:)9أ -تنتخب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها ،يف �أول اجتماع تعقده،
رئي�سا ً لها ،و�أمينا ً لل�رس .
ب -يُعني الرئي�س م�ست�شارا ً للنادي ،من بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
�أو العاملني يف اجلامعة ،يتوىل الإ�رشاف على �أعمال الهيئة الإدارية
للنادي وتوجيهها ،من دون �أن ميار�س حق الت�صويت.
الف�صل الرابع
اجتماعات الهيئة الإدارية و�صالحياتها

املادة( :)10متار�س الهيئة الإدارية ال�صالحيات الآتية:
�أ� -إعداد خطة عمل �سنوية ،تت�ضمن الأن�شطة املنوي �إجرا�ؤها
وامل�ستلزمات املالية لتنفيذها ،وتقدميها �إىل الهيئة العامة
العتمادها ،ثم رفعها �إىل العميد من �أجل ال�سري يف �إجراءات �إقرارها.
ب� -إعداد التقريرين ال�سنويني املايل والإداري ،وتقدميهما �إىل الهيئة
العامة ثم �إىل العميد من �أجل �إقرارهما.
ج -تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
د -النظر يف طلبات االن�ضمام �إىل النادي  ،والبت فيها وفقا ً لأحكام
هذه التعليمات .ويف حالة رف�ض �أي من هذه الطلبات ،يحق ملقدم
الطلب ا�ستئناف قرار الهيئة الإدارية �إىل العميد يف غ�ضون �أ�سبوع
من تاريخ تبليغه القرار .
ﻫ -قبول ا�ستقالة الأع�ضاء.
و -الإ�رشاف على اجتماعات الهيئة العامة.
ز -حتديد الو�سائل املنا�سبة لتحقيق �أهداف النادي.
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الف�صل اخلام�س
�سقوط الع�ضوية

املادة( :)11ت�سقط ع�ضوية �أي ع�ضو يف الهيئة الإدارية يف الأحوال الآتية:
�أ� -إذا وجهت �إليه �أية عقوبة ت�أديبية خطية من�صو�ص عليها يف
تعليمات ت�أديب الطلبة.
		
ب� -إدانته بارتكاب جناية �أو جنحة.
ج -فقدان �أحد �رشوط الع�ضوية املن�صو�ص عليها يف املادة (،)8
با�ستثناء املعدل الرتاكمي.
د  -اال�ستقالة اخلطية.
ﻫ  -التغيب عن ح�ضور جل�سات الهيئة الإدارية ثالث مرات متتالية ،
�أو خم�س مرات متفرقة ،من دون عذر تقبله الهيئة الإدارية.
الف�صل ال�ساد�س
�أحكام عامة

املادة( :)12تعترب اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية �إذا ح�رضها ما يزيد على ن�صف
عدد الأع�ضاء ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�رضين .ويف حالة
ت�ساوي الأ�صوات ،يرجح اجلانب الذي �صوت له رئي�س الهيئة الإدارية.
املادة( :)13تعد الهيئة الإدارية م�ستقيلة با�ستقالة �أكرث من ن�صف �أع�ضائها.
املادة(� :)14إذا �شغر مكان ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة الإدارية لأي �سبب كان ،يحل
حمله من يلي �آخر �أع�ضاء الهيئة الإدارية يف عدد الأ�صوات.
املادة( :)15تبلغ قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية �إىل العميد من �أجل
ال�سري يف �إجراءات �إقرارها.
املادة( :)16جتتمع الهيئة العامة مرة كل عام ،ويجوز دعوتها �إىل اجتماعات غري
عادية بقرار من الهيئة الإدارية� ،أو بنا ًء على طلب ما يزيد على ن�صف
عدد �أع�ضاء الهيئة العامة.
ً
املادة( :)17يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا �إذا ح�رضه ما يزيد على ن�صف عدد
�أع�ضائها .و�إذا مل يكتمل الن�صاب ،ي�ؤجل االجتماع ملدة �ساعتني ،ويعد
بعد ذلك قانونياً ،مهما بلغ عدد احل�ضور .
املادة( :)18يجب �أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية من�سجمة مع
�سيا�سة اجلامعة و�أهدافها وم�صلحتها ومع ما ورد يف املادة ( )5من
هذه التعليمات .
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املادة( :)19تبد�أ ال�سنة املالية للنادي ببدء العام اجلامعي وتنتهي بنهايته.
املادة( :)20تتكون �إيرادات النادي من:
�أ  -م�ساهمات اجلامعة يف دعم ن�شاطات النادي.
ب -ريع الأن�شطة التي يقوم بها النادي.
ج– التربعات والهبات املوافق عليها ح�سب �أنظمة اجلامعة وتعليماتها.
د � -أي �إيرادات �أخرى يوافق عليها الرئي�س بتن�سيب من العميد.
املادة( :)21يف املرحلة الت�أ�سي�سية التي ت�سبق ت�شكيل الهيئة الإدارية للنادي ،وفقا ً
لأحكام املادة ( )7من هذه التعليمات ،يتوىل العميد �صالحيات الهيئة
الإدارية ،مبا فيها النظر يف الطلبات املقدمة لالن�ضمام للنادي ،واتخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
حل النادي بقرار من الرئي�س ،بنا ًء على تن�سيب من العميد.
املادة( :)22ي ُ َ
املادة( :)23للرئي�س البت يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه التعليمات.
املادة( :)24رئي�س اجلامعة والعميد م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
املادة( :)25يجب احل�صول على موافقة م�سبقة من العميد على جميع الأعمال
والن�شاطات داخل اجلامعة وخارجها التي يقوم بها النادي.
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