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قرار المجلس العلمي

علما باحكام المادة  ........................من اول تاسيس كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا مقروءة مع المادة
 ....................من اختصاصات امانة الشئون العلمية اصدرنا هذة الالئحة المنصوص عليها في
الصفحات من  ..............الي ...................
صدر تحت توقيعي في يوم  ...............شهر ...............السنة

بروفسيير /مدثر الدرديري التنقاري
رئيس المجلس العلمي
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مقدمة:

تمممم اعمممداد همممذة اللممموائن ممممن قبممم امانمممة شمممئون الطمممالم حتمممي تمممتكمن ممممن تن ممميم العمممم ممممن خمممالل تكممموين
الجمعيممممة العموميممممة واختصاصممممات واجممممراءات انعقادهمممما  .وكممممذل

تكمممموين الرابطممممة والجمعيممممات التممممي

تقممموم بوامممع البمممرام لمختلمممال االنشمممطة الطالبيمممة اجتماعيمممة ا قافيمممة ورياامممية وكمممذل سممملوب الطمممالم
الحميمممد والمعنيمممات التمممي تمممدعم همممذا الجانمممع وكممم االرشمممادات العاممممة والهاممممة التمممي تسممماعد الطلبمممة فمممي

مسيرتهم التعليمية .

.2

األحكام التمهيدية-:
.2.1

اسم الألئحة :

تسمى هذه الالئحة تن يم النشاط الطالم داخ الكلية ويعم بها من تاريخ توقيع رئيس المجلس
عليها .

 .2.2تفسير الألئحة :
فى هذه الألئحة مالم يقتض السياق معنى آخريقصد بالكلمات والعبارا ت اآلتية المعانى المخصصة
لها فيما يلى :
.1
.1
.1
.1
.6
.1
.1

.3

الكلية :هي كلية البيان للعلوم والكنولوجيا .
الرابطة :هي التن يم الذي ين م النشاط الطالبي داخ الكلية وخارجها من خالل
الجمعيا ت العلمية والثقافية واالجتماعية والريااية.
الجمعية :هي الهيئة المسموح لها بممارسة النشاط داخ الكلية وفق لوائن تن يم عم
الجمعية
اإلدارة :مدير الكلية أو من ينوم عنه أ و من ينوم عنه أ و من يفواه .
العضو :وهو ك طالع مسج بكشوفات الكلية .
اللوائح :هي الئحة تن يم النشاطات الطالبية و كيفية عملها .
أمين شئون الطالب :هو شخص معين أو مفوض من قب إدارة الكلية .

عضوية الجمعية :
.1.1

العضوية :

العضوية مفتوحة لك طالع مقيد بالكلية.
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 .3.2سقوط العضوية :
 .1.1.1إذ ا أنهي الطالع دراسته أو أنقطع عنها نهائياً.
 .1.1.1إذ ا استقال من الكلية .
 .1.1.1إ ذ ا أدين في أمر يخالال السلوب العام والخلق القويم .
 .1.1.1إذ ا أخ بواجبات العضوية .

.4

الجمعية العمومية:
تشم ك طالم الكلية المقيدين بسجالت الكلية .
 .4.1اختصاصات الجمعية العمومية:
 .1.1.1انتخام اللجنة التنفيذية للرابطة .
 .1.1.1واع السياسات العامة للرابطة .
 .1.1.1محاسبة اللجنة التنفيذية .
 .4.2إجرات انعقاد الجمعية العمومية:
تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية علي النحو التالي:
 .1.1.1بدعوة من اللجنة التنفيذية .
 .1.1.1تكون اجتماعات الجمعية العمومية بإقتراح يوقع عليه لث أعضاء الجمعية
العمومية.
 .1.1.1تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور نصال األعضاء إال في حالة
سحع الثقة التي تتطلع حضور لثي األعضاء .
 .1.1.1رئيس الرابطة هو الذي يدير اجتماعات الجمعية العمومية تحت إشراف أمانة
شئون الطالم
 .1.1.6الدورة التن يمية للرابطة إ نا عشر شهراً .

.5

أهداف الرابطة :
.6.1
.6.1
.6.1
.6.1
.6.6
.6.1
.6.1
.6.1

تن يم الطالم في داخ الرابطة لممارسة المناشط التربوية المختلفة في تعاون تام مع
إدارة الكلية
تهيئة الفرص للطالم في تنمية مواهبهم العلمية والثقافية واالجتماعية بغرض
مساهمتهم في ترسيخ الثقافة الوطنية وأحياء التراث القومي .
توطيد العالقات مع الروابط بالجامعات والكليات األخري .
المساهمة في العم الخيري والطوعي .
مساعدة ومعاونة الطالم الذين يحتاجون إلي العون والمساعدة في مجال الكتام
الجامعي والمذكرات وفي مجال السكن والحاجة و المرض.
تن يم الرحالت الترفيهية والسنوية من أج تو يق عالقات الطالم وربطهم بالكلية .
المشاركة في المحاف والمعارض التي تقام خارج الكلية وعكس وجه الكلية المشرق
تن يم محاارات وندوات دينيه ومن مختلال االنواع خارج نطاق االكاديميات .
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.6

رابطة الكلية
 .6.1اللجنة التنفيذية للرابطة :
تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريقة
التمثي النسبي ألقسام الكلية أي ان يختار ك قسم من يمثله في اللجنة التنفيذية للرابطة .
 .6.2اختصاصات اللجنة التنفيذية:
 .1.1.1تحقيق أهداف الرابطة .
 .1.1.1تنفيذ قرارات وتصورات الجمعية العمومية .
 .1.1.1مباشرة العم اليومي للرابطة .
 .1.1.1تكوين الجمعيات العلمية والثقافية واالجتماعية والريااية لمباشرة األنشطة
اليومية .
 .1.1.6إعداد التقرير السنوي مع المتابعه والمراقبة والمحاسبة في إطار اللوائن .
 .6.3المالية:
 .1.1.1اإلعانة المقد مة من الكلية .
 .1.1.1التبرعات والمنن الغير مشروطة التي تقبلهاالرابطة بعلم أدارة الكلية .
 .1.1.1العائد من نشاطات الرابطة .
 .1.1.1أي مصادر أخري مشروعة توافق عليها أدارة الكلية .
 .6.4االنتخابات :
 .1.1.1تجري االنتخابات في الربع األول من بداية العام الدراسي في ك عام .
 .1.1.1تشرف إدارة الكلية علي إجراءات انتخابات الرابطة .
 .6.5دعم واحالل اللجنة االنتخابات:
في حالة عدم االمكانية من اجراء االنتخابات في المواعيد المحدده يمكن دعم اللجنة القديمة باعضاء
جدد واحالل بعض االعضاء القدامي وذل لتسيير العم الي حين اجراء االنتخابات .

 .6.6االجتماعات الدورية باالدارة:
.1.1.1
.1.1.1
.1.1.1

.1.1.6

تجتمع اللجنة التنفيذية للربطة بأمين شئون الطالم أو من ينوم عنه مرة ك
شهر أو متى ما يدعو أمين شئون الطالم لذل .
رفع تقارير األحوال وسير العم فى الرابطة والجمعيات المنبثقة من الرابطة
إلى أمين شئون الطالم.
للجنة التنفيذية الحق في محاسبة أى عضو يسىء للرابطة بالقول أو الفع أو ما
يخالال األهداف والمبادىء ورفع قرارها ألمين شئون الطالم إلتخاذ مايراه
مناسبا ً حسع اللوائن .
فى حالة إ ارة أى شغع أو مخالفة الن ام األساس أو عدم االعم به يحق ألمين
شئون الطالم أن يتخذ مايراه من قرار حتى إذا أدى ذل للفص من الكلية .
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.7

الجمعيات:
 .7.1تكوين الجمعيات:
يتم تكوين الجمعية بعدد اليق عن خمسة عشر عضواً تحت إشراف الرابطة على أن تبدأ عملها
بعد موافقة أمين شئون الطالم عليها فى إطار إختصاصاتها التى تحددها اللوائن .
 .7.2مالية الجمعيات:
 .1.1.1تتكون مالية الجمعيات من دعم الربطة .
 .1.1.1دعم الكلية .
 .1.1.1التبرعات العينية والنقدية بعد موافقة شئون الطالم .
 .7.3جزاءات الجمعيات:
تحاسع اي جمعية في االحوال االتية -:
 .1.1.1اذا خرجت الجمعية عمدا من اهداف الدستور العام .
 .1.1.1اذا لم تلتزم الجمعية وفق لوائن الكلية وموجهات من تفواه االدارة .
 1.1.1تلغي الجمعية في حالة اخاللها بن م الكلية ويحاسع من له قصد في ذل
.7.4

احكام عامة :
 .1.1.1هنال تفاصي مواوعية واجرائية يحكمها الدستورفيما يختص باصدار الصحال
الحائطية والملصقات والشعارات وعقد الندوات وتوزيع المنشورات واستعمال
مكبرات الصوت .
 .1.1.1عدم زج الجمعيات في النشاط السياسي والخوض في المحاور السياسية

.8

النشاط الطالبي:
.8.1

المبادئ

 .1.1.1ال يجوز ممارسة أى نشاط طالبى داخ حرم الكلية اال بموافقة الرابطة كتابة على أن
يتم ذل تحت أشراف أمين شئون الطالم .
 .1.1.1ال يجوز إصدار الصحال الحائطية والملصقات والشعارات وعقد الندوات وتوزيع
المنشورات واستعمال مكبرات الصوت إال بإذن مكتوم من أمين شئون الطالم بعد
التشاور مع اللجنة التنفيذية للرابطة .
 .1.1.1اإللتزام بالسلوب الحسن وحسن التعام مع الغير .
 .1.1.1العم وفق موجهات أمين شئون الطالم .
 .1.1.6عدم زج الجمعيات فى النشاط السياسى والخوض فى المحاور السياسية .
 .1.1.1إذا خرجت الجمعية عمداً عن أهداف الن ام األساسى للرابطة و لم تلتزم بلوائن
وتوجيهات اللجنة التنفيذية للرابطة وموجهات أمين شئون الطالم أو من ينوم عنه أو
من يفواه  ،يتم ايقاف الجمعية ورفع مذكره المين شئون الطالم .
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.8.2

الحقوق والواجبات:
 .1.1.1ممارسة جميع األنشطة االجتماعية والثقافية واألكاديمية والريااية فى إطار الن ام
األساسى للرابطة على أن يتم ذل تحت إشراف أمين شئون الطالم والعم على تحقيق
أهداف الجمعيات .
 .1.1.1المشاركه فى تكوين الجمعيات وتولى المهام التنفيذية .
 .1.1.1احترام الن ام األساسى للرابطة واإللتزام بقرارات أمين شئون الطالم والعم على
تحقيق أهداف الجمعيات .

Page 8 of 8

الئحة شؤون الطالب  -ديسمبر 3102

