الئحة الجمعٌة العلمٌة
لإلتحاد المصرى لطالب
الصٌدلة بجامعة المنصورة
4102-4102

•

هبدح  :1اإلسن :

بند  :0اإلسم باللؽة العربٌة "الجمعٌة العلمٌة لإلتحاد المصرى لطالب
الصٌدلة بجامعة المنصورة"
بند  :4اإلسم باللؽة اإلنجلٌزٌة:
"Egyptian Pharmaceutical Students' Federation-Mansoura
"University
وٌختصر الى ". "EPSF-Mansoura
وٌرمز لها بـ

بند ٌ :3تولً رٌادتها أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة و المشرؾ علً
أنشطتها.

•

هبدح  :2التعرَف:

بند  :0هً عضو كامل فى اإلتحاد المصري لطالب الصٌدلة وتستمد
الجمعٌة شرعٌتها مباشرة من اإلتحاد المصري لطالب الصٌدلة الذي بدروه عضو
كامل فى اإلتحاد الدولً لطالب الصٌدلة.
بند  :4الئحة الجمعٌة العلمٌة لطالب صٌدلة المنصورة ال ٌشترط أن تتقٌد
بجمٌع بنود الئحة اإلتحاد المصري و ٌجب أالا تناقض الئحة اإلتحاد المصري
لطالب الصٌدلة التً تتبع له.

•

هبدح  :3الٌشبط :

بند  :0نشاط الجمعٌة علمً ,ثقافً ,اجتماعً ,و لٌس لها أي توجه سٌاسً
أو دٌنً.

بند  :4الجمعٌة تسعً لتحقٌق أهدافها بعٌد عن أي تفرقة أساسها عنصري أو
سٌاسً أو دٌنً.
بند  :3الشئون الداخلٌة للجمعٌة واإلنتخابات تقع تحت إشراؾ رائد الجمعٌة
و رئٌس الجمعٌة و ال تقع تحت سٌطرة اإلتحاد المصري أو الدولً.

• هبدح  : 4قسن االتحبد الوصرٌ لطالة
الصُذلخ (:)EPSF
أقسم باهلل العلى العظٌم أن أكون مخلصا ا إخالصا ا كامالا لإلتحاد المصرى
لطالب الصٌدلة  EPSFومحافظا ا وحامٌا ا لمصالحه وأالا أخرج عن اللوائح والنظم
وأن أنفذ جمٌع قراراته فً صالح العمل حامٌا ا ومحافظا ا على صورة مصر و
اإلتحاد المصرى لطالب الصٌدلة داخلٌا ا وخارجٌا ا وهللا على ما أقول شهٌد.

•

هبدح  : 5اللجبى:

بند  :0تضم الجمعٌة العلمٌة لجنة العالقات العامة الداخلٌة ,لجنة العالقات
العامة الخارجٌة ,لجنة الدعاٌة و االعالم ,لجنة التبادل الطالبً ,لجنة
التطوٌرالمهنً  ,لجنة التعلٌم المستمر  ,لجنة الصحة العامة ,لجنة تكنولوجٌا
المعلومات  ,لجنة النظام ,اللجنة الثقافٌة والفنٌة و الرٌاضٌة.
بند ٌ :4كون إنتخاب رإساء اللجان من األعضاء العاملٌن بالجمعٌة.
بند ٌ :3تم تقدٌم تقارٌر دورٌة من قبل رإساء اللجان لرئٌس الجمعٌة و ترفع
لرائد الجمعٌة.
بند  :2لرئٌس اللجنة حرٌة تعٌٌن رإساء اللجان الفرعٌة التابعة للجنته و
ٌختار منهم نائب له ,بعد أخذ موافقة رئٌس الجمعٌة مع األخذ فى اإلعتبار أن رئٌس
اللجنة مسئول مسئولٌة كاملة عن رإساء اللجان الفرعٌة التابعة للجنة وعن نائبه.

هبدح  :6العضىَخ:
بندٌ :0شترط أن ٌكون من األعضاء من طلبة كلٌة الصٌدلة بجامعة المنصورة أو
الخرٌجٌن بحد أقصً أربع سنوات بعد التخرج.

بند ٌ :4تم اإلشتراك بالجمعٌة نظٌر دفع قٌمة إشتراك ٌحدده الرئٌس و أمٌن
الصندوق سنوٌا.
بند ٌ :3جوز منح العضوٌة الشرفٌة مجانا ألي طالب أو صٌدلً بشرط
الموافقة على القرار باألؼلبٌة المطلقة ألعضاء هٌئة المكتب العلٌا (نصؾ عدد
األعضاء .)0 +
بند  :2العضو الشرفً له الحق فى حضور الجلسات العادٌة للجمعٌة و لكن
لٌس له حق التصوٌت.
بند  :2العضو العامل هو العضو الذى حصل على  %52فؤكثر من مجموع
النقاط حسب النظام المتبع للتقٌٌم قبل كل اجتماع جمعٌة عمومٌة ,وله حق
التصوٌت.
بند  :6أي عضو له حق الكلمة و تقدٌم اإلقتراحات و العمل علً تنفٌذها مع
رئٌس اللجنة المختص.
بند ٌ :5لتزم العضو العامل بؤي تكلٌؾ من قبل هٌئة المكتب.

•

هبدح  : 7هُئخ الوكتت:

بند  :0هى الجهة العلٌا إلصدار القرارات و مختصة بمناقشة جمٌع أمور
الجمعٌة الداخلٌة و الخارجٌة.
بند  :4تعقد إجتماعات هٌئة المكتب بصفة دورٌة مرة كل شهر أو عند
اللزوم و ٌكون النصاب قانونٌا فى حالة حضور ثلثً أعضاء هٌئة المكتب على
األقل.
بند  :3فى حالة عدم إكتمال النصاب ٌإجل اإلجتماع لمدة نصؾ ساعة و فى
حالة عدم إكتمال النصاب ٌتم بدء اإلجتماع بنصؾ عدد األعضاء  ,0 +وفى حالة
عدم إكتمال عدد النصؾ ٌإجل اإلجتماع و ٌحدد معاد آخر ٌتم فٌه محاسبة المتؽٌبٌن
إال فى حالة و جود عذر ٌقبله الرئٌس شخصٌا.
بند  :2من حق رئٌس الجمعٌة أو رائد الجمعٌة عقد إجتماع طاريء بحضور
نصؾ عدد أعضاء هٌئة المكتب على األقل.

بند  :2تتكون هٌئة المكتب من أعضاء اللجان باإلضافة إلى سكرتٌر عام
الجمعٌة و أمٌن الصندوق و رئٌس الجمعٌة.
بند  :6فى حالة إستقالة أحد أعضاء هٌئة المكتب ٌقوم الرئٌس بترشٌح عضو
جدٌد من األعضاء العاملٌن بالجمعٌة بموافقة (نصؾ عدد أعضاء هٌئة المكتب +
 ,)0وٌنسحب العضو المستقٌل دون تحقٌق أي عقوبة طالما تم تسلٌم العهدة.
بند  :5تمنع هٌئة المكتب من ال اترشح فى إنتخابات إتحاد الطلبة و المشاركة
فى أي أنشطة خارجٌة تابعة للسر الطالبٌة و ؼٌره داخل الكلٌة خالؾ أنشطة
الجمعٌة.
بند ٌ : 8لتزم أعضاء هٌئة المكتب بعرض تقرٌر بؤعمالهم فى إجتماع الجمعٌة
العمومٌة بنهاٌة العام .

•

هبدح  : 8هُئخ الوكتت العلُب:
بند  :0تتكون من الرئٌس و السكرتٌر العام و أمٌن الصندوق.

بند  :4هٌئة المكتب العلٌا هً المسئولة و المشرفة على تنفٌذ قرارات هٌئة
المكتب و إعداد الخطط العامة و المتابعة اإلدارٌة الخاصة بالجمعٌة.

•

هبدح  :9رئُس الجوعُخ:

بند  :0من حقه رئاسة جمٌع اإلجتماعات وفى حالة حضور رائد الجمعٌة
ٌقوم بمشاركته فى إدارة اإلجتماع.
بند  :4من حق رئٌس اللجنة رئاسة إجتماع لجنته فى حالة عدم حضور
الرئٌس أو فى حالة حضور الرئٌس كمستمع لإلشراؾ فقط على اإلجتماع.
بند  :3تكون مدة الرئاسة سنة واحدة و ٌجوز ترشٌحه سنة اخري.
بند  :2من حق الرئٌس عزل أي عضو من رإساء اللجان او اللجان الفرعٌة
اذا ترائً عدم صالحٌته بعد عرض خطؤه على هٌئة المكتب و موافقة (نصؾ عدد
أعضاء هٌئة المكتب .)0+
بند  :2رئٌس الجمعٌة ٌجب أن ٌكون من رإساء اللجان العاملٌن فى عام
ماضً.

بند  :6الرئٌس هو الممثل الرسمً للجمعٌة فى جمٌع المناسبات المحلٌة.
بند ٌ :5رأس وفد الجمعٌة فى إجتماعات اإلتحاد المصري و ٌكون له الحق
فى التصوٌت بإسم الجمعٌة.
بند  :8الرئٌس هو المسئول عن رد المراسالت الرسمٌة بإسم الجمعٌة العلمٌة
و من حقه أن ٌفوض عنه مسئول لإلتصال بعد إعالم هٌئة المكتب و رائد الجمعٌة.
بند ٌ :9تعاون الرئٌس مع السكرتٌر العام فى مطابقة القرارات بالالئحة.

 هبدح ً :11بئت الرئُس :
بند  :0للرئٌس حرٌة تعٌٌن نائبه من أعضاء هٌئة المكتب ,أوعضو هٌئة
مكتب فى عام سابق بشرط موافقة (نصؾ عدد أعضاء هٌئة المكتب .)0+
بند ٌ :4حل محل الرئٌس فى حالة ؼٌابه أو استقالته وٌتمتع بجمٌع صالحٌاته
ومن حقه مشاورة هٌئة المكتب فى إتخاذ القرارات.
بند ٌ :3قوم بادارة الجلسة فى حالة تؽٌب رئٌس الجمعٌة عن أحد اجتماعات
هٌئة المكتب أو الجمعٌة العمومٌة.

•

هبدح  : 11السكرتُر العبم :

بند  :0مسئول عن اإلعالن عن عقد اإلجتماعات لهٌئة المكتب العادٌة و
الطارئة بنا اء علً طلب رئٌس الجمعٌة.
بند  :4هو المسئول عن ختم الجمعٌة مسئولٌة تامة و إصدار األوراق
الرسمٌة بإسم الجمعٌة مع حٌازة صور منه.
بند ٌ :3ضع بالتنسٌق مع الرئٌس أو نائبه جدول أعمال اإلجتماعات.
بند  :2مسئول عن كتابة محاضر جمٌع اإلجتماعات وإرسال نسخ منها إلى
جمٌع أعضاء المجلس فى اإلجتماع التالً اذا طلبت.
بند  :2مسئول عن مطابقة القرارات بالالئحة.

بند  :6مسئول عن تعدٌل و حفظ سجالت الجمعٌة و توثٌق األحداث و
األنشطة الخاصة بالجمعٌة.

•

هبدح  :12أهُي الصٌذوق:
بند  :0مسئول عن تحصٌل إشتراكات األعضاء و واردات اللجان المختلفة.

بند ٌ :4قدم تقرٌر دوري كل عام عن مٌزانٌة الجمعٌة أو بنا اء على طلب من
رئٌس الجمعٌة.
بند  :3ال ٌحق له التعامل اال بإٌصاالت اإلستالم و التسلٌم.
بند  :2البد من توافر بٌانات أوجه الصرؾ و اإلٌراد المختلفة.
بند  :2له الحق فى اإلعتراض علً صرؾ أى مبلػ و ذلك على حسب
مٌزانٌة الجمعٌة و ٌتم تسجٌل هذا اإلعتراض رسمٌا لعرضه على هٌئة المكتب بعد
موافقة رئٌس الجمعٌة.
بند  :6من اختصاصاته توفٌر الرعاة و تنمٌة وإدارة موارد الجمعٌة المالٌة و
مصادر الدخل.

• هبدح  : 13هسئىل لجٌخ العالقبد العبهخ
الذاخلُخ :
بند  :0هو المسئول عن قاعدة بٌانات أعضاء الجمعٌة.
بند  :4هو المسئول عن التواصل مع األعضاء و حل المشاكل داخل
الجمعٌة.
بند  :3هو المسئول عن النشاطات اإلجتماعٌة و الترفٌهٌة لتجمٌع األعضاء
و رفع روح التواصل بٌنهم وذلك بالتنسٌق مع مسئول العالقات العامة الخارجٌة.
بند  :2مسئول عن تنمٌة المهارات الذاتٌة للعضاء.
بند  :2مسئول عن نظام التقٌٌم للعضاء.
بند  :6مسئول عن عمل مقابلة عمل للعضاء الجدد.

بند  :5مسئول عن عمل إجتماع للعضاء و ال اتحدث عن أهمٌة كل فرد فى
بناء المإسسة و كٌفٌة التعامل بٌن األعضاء و بعضهم.

• هبدح  : 14هسئىل لجٌخ العالقبد العبهخ
الخبرجُخ :
بند  :0هو المسئول عن تنمٌة العالقات بٌن الجمعٌة وجمعٌات اإلتحاد
األخري.
بند  :4هو المسئول عن تقوٌة العالقة بٌن الجمعٌة وإدارة الكلٌة و التواصل
الدائم مع رائد الجمعٌة.
بند  :3هو المسئول عن توفٌر التؽطٌة اإلعالمٌة ألخبار و أنشطة الجمعٌة.
بند  :2هو المسئول عن توجٌه الدعوات و برقٌات العزاء و التهنئة بإسم
الجمعٌة.
بند  :2هو المسئول عن توفٌر فرص شراكة مع هٌئات طالبٌة مماثلة
للجمعٌة و تنفٌذ مشروعات مشتركة بٌنهم.
بند  :6هو المسئول عن وضح خطط لتروٌج و تسوٌق الجمعٌة لدي الهٌئات
الخارجٌة.
بند  :5مسئول عن إنهاء الموافقات الالزمة الخاصة لفاعلٌات اللجان و
أنشطة الجمعٌة.

•

هبدح  : 15هسئىل لجٌخ التجبدل الطالثٍ :

بند  :0هو المسئول عن تلقً و إرسال المراسالت الخاصة عن التبادل
الطالبً بالتنسٌق مع مسئول التبادل الطالبً فى اإلتحاد المصري لطالب الصٌدلة.
بند  :4هو المسئول عن ترشٌح الطلبة للحصول على عقود التبادل بعد
موافقة رائد الجمعٌة علٌهم مع مراعاة الحٌاد التام فى اإلختٌار.

بند  :3كل متقدم ألي عقد من العقود ٌقدم طلب مكتوب مرفق به السٌرة
الذاتٌة و ٌعطً هذا الطلب إلى مسئول التبادل الذي ٌقوم برفعها الى رائد الجمعٌة أو
إلى رائد الجمعٌة و رئٌس الجمعٌة وهٌئة المكتب إن لزم إلختٌار أو إستبعاد
المتقدمٌن طبقا للمعاٌٌر المتفق علٌها.

•

هبدح : 16هسئىل لجٌخ الذعبَب واالعالم :

بند  :0هو المسئول عن تصمٌم أي إعالنات أو منشورات أو مجالت صادرة
بإسم الجمعٌة.
بند  :4هو المسئول عن تصمٌم الفٌدٌوهات الالزمة لإلعالن عن األحداث
التى تخص نشاط الجمعٌة.
بند  :3هو المسئول عن جمٌع المطبوعات المتعلقة بالجمعٌة (ورق اإللتحاق,
بطاقة العضوٌة ,وؼٌرها).
بند  :2مسئول عن إبتكار أفكار جدٌدة للدعاٌا للجمعٌة 1

•

هبدح : 17هسئىل لجٌخ تكٌىلىجُب الوعلىهبد :

بند  :0هو المسئول عن كل ما ٌخص الجمعٌة على مواقع اإلنترنت من موقع
و منتدي و قسم منتدي الكلٌة و مواقع التواصل اإلجتماعً.
بند ٌ :4تم توزٌع المهام سواء لرئٌس لجنة الدعاٌا و المطبوعات أو لجنة
تكنولوجٌا المعلومات بنا اء على طلب من رئٌس الجمعٌة بالتنسٌق مع مسئول اللجنة.

•

هبدح  :18هسئىل لجٌخ الصحخ العبهخ :

بند  :0مسئول عن تنفٌذ األحداث الخاصة بلجنته فى أجندة االتحاد المصري
لطالب الصٌدلة.
بند  :4مسئول عن إدارة حمالت التوعٌة الصحٌة التى تقوم بها الجمعٌة.
بند  :3مسئول عن إقامة الندوات الطبٌة و إدارتها.
بند  :2مسئول عن إقامة المعارض الصحٌة و الطبٌة و التعلٌمٌة.

بند  :2مسئول عن عمل األحداث التى تمس األعمال الخٌرٌة كزٌارات دار
المسنٌن و دور األٌتام و القوافل الطبٌة.

 هبدح : 19هسئىل اللجٌخ الثقبفُخ و الفٌُخ
والرَبضُخ :
بند  :0هو المسئول عن إقامة المعارض الفنٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة.
بند  :4هو المسئول عن إقامة الندوات الثقافٌة و الفنٌة.
بند  :3هو المسئول عن إصدار المجالت الخاصة بالجمعٌة من حٌث
المحتوى.
بند  :2هو المسئول عن تنظٌم المسابقات الترفٌهٌة بالتعاون مع لجنة
العالقات العامة الداخلٌة.

•

هبدح  : 21هسئىل لجٌخ التطىَر الوهًٌ :

بند  :0مسئول عن تنفٌذ األحداث الخاصة بلجنته فى أجندة اإلتحاد المصري
لطالب الصٌدلة.
بند  :4مسئول عن األنشطة الخاصة بتطوٌر مهنة الصٌدلً وإعداده كعضو
فعال فى المجتمع و لٌس كبائع أدوٌة.
بند : 3مسئول عن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة الخاصة بلجنة التطوٌر المهنى مثل
برنامج تدرٌب القادة  LITوبرنامج تطوٌر المإسسة  ADPبنا اء على بحث وتحلٌل
إحتٌاجات الجمعٌة وذلك بالتنسٌق مع مسئول العالقات العامة الداخلٌة وٌقوم بتقدٌم
طلب رسمى لمسئول لجنة التطوٌرالمهنى باإلتحاد المصرى لطالب الصٌدلة .

•

هبدح  :21هسئىل لجٌخ التعلُن الوستور :

بند  :0مسئول عن تنفٌذ األحداث الخاصة بلجنته فى أجندة اإلتحاد المصري
لطالب الصٌدلة.
بند  :4مسئول عن إثراء و تنمٌة الجانب العلمً و المهارات الذاتٌة عن
طرٌق إقامة برامج التعلٌم المستمر و الدورات التدرٌبٌة.

بند  :3مسئول عن توفٌر أى معلومات علمٌة سواء تعلٌمٌة او تدرٌبٌة
ألعضاء الجمعٌة عند طلبها.

•

هبدح  : 22هسئىل لجٌخ الٌظبم :

بند  :0مسئول عن توفٌر األدوات الخاصة بكل حدث أو التعامل مع المطابع
و اللوازم التى ٌحتاجها مسئول كل لجنة.
بند  :4مسئول عن إستالم األدوات الخاصة بالحمالت من مسئول لجنة
التنظٌم فى اإلتحاد المصري.
بند  :3مسئول عن حفظ األدوات الخاصة بكل لجنة.
بند  :2مسئول عن وضع خطة تنظٌمٌة ألحداث الجمعٌة.
بند ٌ :2جب علٌه أن ٌكون مسئول عن التعامل مع حاالت الطوارئ.
بند :6مسئول عن تنفٌذ األعمال الفنٌة والدٌكورات لجمٌع األحداث الخاصة
بالجمعٌة وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنٌة والثقافٌة.

• هبدح  :23القىاعذ التٌظُوُخ إلجتوبع الجوعُخ
العوىهُخ :
ٌ تم عقد إجتماع الجمعٌة العمومٌة مرة واحدة فى الترم ومن الممكن أن تجتمع
أكثر من مرة عند الضرورة بنفس إجراءات اإلجتماعات الطارئة لهٌئة المكتب
,و ٌتم االعالن قبل اإلجتماع بؤسبوعٌن فى الكلٌة و من حق أي طالب بالكلٌة
حضوره و لكن حق إبداء اإلقتراحات ألعضاء الجمعٌة العلمٌة فقط.
 ادارة االجتماع:
 رئٌس الجلسة هو رئٌس الجمعٌة وهو المسئول عن إدارة الجلسة  ,وإعطاء
حق الكلمة و تنفٌذ جدول أعمال اإلجتماع وإدارة المناقشات طبقا لما تنص
علٌه الالئحة.
ٌ قوم نائب رئٌس الجمعٌة بإدارة الجلسة فى حالة عدم حضور الرئٌس
لإلجتماع أو بنا اء على طلب رئٌس الجمعٌة.

ٌ قوم سكرتٌر عام الجمعٌة بتسجٌل كافة أحداث اإلجتماع فى محضر الجلسة
.
 قواعد عامة :
ٌ منع من اعا باتا األكل  ,الشرب و التدخٌن فى قاعة اإلجتماع خالل إجتماعات
الجمعٌة العمومٌة العادٌة و الؽٌر عادٌة.
 تإخذ إستراحة لمدة  02دقٌقة لكل ساعتٌن إجتماع .
ٌ منع من اعا با اتا تبادل األوراق ,الرسائل أو األحادٌث الجانبٌة .
ٌ منع تصوٌر جلسات إجتماع الجمعٌة العمومٌة إال من المصور الرسمً
للجمعٌة
 النصاب القانونً :
 النصاب القانونً لعقد إجتماع الجمعٌة العمومٌة العادٌة أو الؽٌر عاٌة هو
نصؾ عدد األعضاء من أصحاب العضوٌة الكاملة ( 0+وال ٌتم احتساب
األعضاء الموقع علٌهم عقوبات ) .
 فى حالة عدم حضور نصؾ عدد األعضاء  0 +على األقل بعد مرور ساعة
واحدة ٌلؽً اإلجتماع وٌقوم سكرتٌرعام الجمعٌة بتبلٌػ األعضاء بموعد
اإلجتماع التالً .
ٌ تم الموافقة على أى قرار بموافقة نصؾ عدد األعضاء الحاضرٌن .0 +
 حق الكلمة :
ٌ قوم رئٌس الجلسة بإعطاء الكلمة لطالبها بعد فتح باب النقاش  ,وٌقوم
بتسجٌل طالبً الكلمة وفقا للسبقٌة .
 مناقشات اإلجتماع :
 اإلقتراح :
ٌ جب تقدٌم اإلقتراح على ورق للسكرتٌر العام ثم إلى رئٌس الجلسة و الذي
ٌقوم بقراءة اإلقتراح وإعطاء الفرصة للمقترح لشرح اإلقتراح المقدم من
بإختصار.
 العضو المقدم لإلقتراح ٌجب أن ٌكون عضو كامل بالجمعٌة .
 بعد عرض اإلقتراح ٌجب أن ٌتم تؤٌٌد اإلقتراح من قبل عضو آخرعضو
كامل  ,وإذا لم ٌتم ذلك ٌسقط اإلقتراح بدون مناقشة .
 ال ٌجوز سحب اإلقتراح بدون موافقة كل من العضو المقترح والعضو المإٌد
و إذا قام العضو المقترح بسحب اإلقتراح ٌصبح العضو المإٌد هو صاحب
اإلقتراح .


















بعد قبول اإلقتراح ٌسؤل رئٌس الجلسة عن وجود إضافة لإلقتراح وعند
وجود إضافة ٌسؤل أوال صاحب اإلقتراح عن قبوله لهذه اإلضافة وفى حالة
رفضه ٌعطً فرصة لشرح أسباب الرفض ثم ٌقام التصوٌت على قبول
اإلضافة لإلقتراح األصلً.
بعد إؼالق المناقشة ٌتم التصوٌت على اإلقتراح  ,وٌراعً تسجٌل الموافقٌن
أوال ثم المعارضٌن ثم الممتنعٌن عن التصوٌت .
ٌتم مناقشة إقتراح واحد فقط ومناقشة واحدة فقط فى كل مرة .
نقطة النظام :
تستخدم نقطة النظام لتعدٌل مسار المناقشة فى حالة تعارضها مع الئحة
الجمعٌة أو قرارات الجمعٌة العمومٌة .
ٌجب على رئٌس الجلسة إعطاء الكلمة فورا للعضو الذي ٌرٌد نقطة النظام
وٌحق له قطع المناقشة لإلستماع لمالحظة العضو أو العضو الشرفً
المستخدم لنقطة النظام .
ٌلتزم سكرتٌر عام الجمعٌة بتوضٌح بنود الالئحة و مدي مالئمتها للمقترح
المقدم .
إذا تمت إساءة إستخدام نقطة النظام من قبل مستخدمٌها لتوضٌح موقؾ
شخصً لٌس له عالقة بالالئحة ٌ,قوم رئٌس الجلسة بتوجٌه اإلنذار بعدم
إساءة إستخام نقطة النظام باقً اإلجتماع مرتٌن  ,وٌحرم منها اذا تكرر
إساءة اإلستخدام .
نقطة االٌضاح :
هً عبارة عن واقعة حقٌقٌة تشرح بإختصار لها قٌمة تفٌد المتحدث أو
الحاضرٌن أثناء المناقشة.
ال ٌجوز أن تعبرعن رأي شخصً ٌحاول المتقدم فرضه على الجمعٌة
العمومٌة .
من الممكن أن تكون نقطة االٌضاح عبارة عن سإال إلى المتحث أو
الحاضرٌن له قٌمة فى المناقشة .
فى حالة طلب نقطة اإلٌضاح  ,فإن رئٌس الجلسة ٌسؤل المتحدث عن إذا كان
ٌوافق قطع حدٌثه و السماح بنقطة اإلٌضاح ,.إذا تمت إساءة إستخدام نقطة
اإلٌضاح من قبل مستخدمها لعرض موقؾ شخصً لٌس له عالقة بالمناقشة
ٌ,قوم رئٌس الجلسة بتوجٌه اإلنذار بعدم إساءة إستخدام نقطة اإلٌضاح باقً
اإلجتماع مرتٌن  ,وٌحرم منها إذا تكرر إساءة اإلستخدام .

• هبدح  :24رائذ الجوعُخ

:

بند ٌ :0شترط أن ٌكون من أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة.
بند  :4هو المشرؾ على جمٌع نشاطات الجمعٌة الداخلٌة و الخارجٌة.
بند  :3الٌتم نشر أى اعالنات أو مجالت تحمل اسم الجمعٌة بدون الرجوع
للرائد و فى حالة ؼٌابه ألى ظرؾ ٌنوب عنه رئٌس الجمعٌة.
بند  :2اذا رؼب رائد الجمعٌة فى ال اتنحً عن رٌادة الجمعٌة ٌتم عقد إجتماع
هٌئة مكتب طاريء و تحدٌد رائد جدٌد للجمعٌة مع األخذ فى اإلعتبار من ٌرشحه
رائد الجمعٌة المتنحً بشرط أن ٌكون من أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الصٌدلة
جامعة المنصورة.
بند  :2بعد اإلستقرار على رائد جدٌد للجمعٌة ٌتم تقدٌم طلب رسمً موقع
من أعضاء هٌئة المكتب للرائد الجدٌد بطلبه بؤن ٌوافق علً أن ٌتحمل أعباء
الجمعٌة و مسئولٌتها.
بند ٌ :6تم تقدٌم طلب رسمً بإسم طلبة الجمعٌة متمثلٌن فى رئٌسها و موقع
بالموافقة من رائد الجمعٌة الجدٌد إلى عمٌد الكلٌة لطلب موافقته على إعتماد الرائد
الجدٌد رائ ادا للجمعٌة.
بند ٌ :5تم عقد أول إجتماع للرائد الجدٌد مع أعضاء هٌئة المكتب و ٌتم
عرض جمٌع أحوال الجمعٌة علٌه و من حقه الرجوع للرائد السابق لإلستفسار عن
أي شًء ثم ٌتم عقد إجتماع مع هٌئة المكتب.

•

هبدح  : 25التجبدل الطالثٍ :

بند  :0التبادل الطالبً هٌو تبادل طالب الصٌدلة بٌن الدول أعضاء اإلتحاد
الدولً لطالب الصٌدلة  IPSFبؽرض قضاء فترة تدرٌبٌة فً إحدى دول اإلتحاد
وتقوم الجمعٌات العلمٌة المضٌفة بتدبٌر إقامة وإعاشة طالب التبادل حسب شروط
التبادل بكل دولة.
بند  :4طالب التبادلٌ :مكن ألي طالب صٌدلة مصري عضو باالتحاد
الحصول علً عقد التبادل من الجمعٌة العلمٌة بكلٌته طبقا لقواعد المفاضلة التً
ٌضعها مسئول التبادل الطالبً إعتما ادا على المعاٌٌرالمحددة من الدولة المستضٌفة.

بند ٌ :3حق ألصحاب العضوٌة الفردٌة الحصول علً عقد التبادل طب اقا
للشروط التً توضع من قبل هٌئة المكتب.
بند  :2عقد التبادل الطالبً :عقد التبادل ٌوفر للطالب التدرٌب لمدة زمنٌة
محددة طبقا للبرنامج التدرٌبى المعلن من الدولة وتختلؾ اإلقامة واإلعاشة حسب
شروط التبادل بكل دولة.
بند ٌ :2تم توزٌع عقود التبادل علً الكلٌات فً الجمعٌة العمومٌة العادٌة او
الؽٌر العادٌة األولى للسنة على العضو الكامل والؽٌر كامل بنسبة تحدد فى أول
جمعٌة عمومٌة فً بداٌة العام مع مراعاة أن تكون نسبة العضو الكامل أعلى من
نسبة العضو الؽٌر الكامل طبقا إلحتٌاجات الكلٌات وٌشرؾ مسئول التبادل SEO
علً توزٌعها عند توافرها علً مسئولً التبادل المحلٌن .LEOs
بند  :6اإلتحاد المصري لطالب الصٌدلة ٌحدد قٌمة العقد ألعضائه من
األعضاء الفردٌٌن والجمعٌات العلمٌة وٌمنع ال اتربح أو تؽٌٌر قٌمة العقد.
بند  :5اإلتحاد المصري لطالب الصٌدلة ؼٌر مسئول أدنى مسئولٌة عن رد
قٌمة العقد فً حالة عدم سفر الطالب نتٌجة عدم حصوله علً تؤشٌرة الدخول للبلد
المسافر إلٌها أو عدم سفره ألي سبب متعلق به ولٌس له عالقة باإلتحاد المصري.
بند  :8إذا أراد طالب التبادل إجراء أي تعدٌل فً موعد أو أحد بنود العقد
ٌجٌب أن ٌقوم بتبلٌػ مسئول التبادل قبل بداٌة العقد بشهرٌن علً األقل واإلتحاد
المصري لطالب الصٌدلة ؼٌر مسئول عن إتمام التؽٌٌر.
بند  :9فً حالة عدم وصول إستمارة الموافقة إلً مسئول التبادل المحلً قبل
بداٌة العقد بثالثٌن ٌوم تسترجع الجمعٌة المحلٌة قٌمة العقد من اإلتحاد المصري
لطالب الصٌدلة إذا رؼبت فى ذلك.
بند  :01الجمعٌات العلمٌة لها الحق فً اختٌار النظام الذي توزع علً أساسه
العقود داخل كلٌتها بإستشارة مسئول التبادل الطالبى.
بند  :00توزٌع العقود ٌتم فقط عن طرٌق مسئول التبادل الطالبى ولٌس
للجمعٌات الحق فى توزٌع العقود على الكلٌات األخرى.
بند  :04الجمعٌة العلمٌة تتحمل أمام االتحاد المصري لطالب الصٌدلة أي
مشاكل ٌسببها أحد طالب التبادل من كلٌتها وهً المسئولة عن دفع الؽرامات المالٌة
مع طالب التبادل فً كلٌتها.

•

هبدح : 26العقىثبد :

بند :0فى حالة ثبوت تورط أي عضو فى إهدار مال أو التالعب بالمٌزانٌة
الخاصة بؤى حدث ٌتم فصله فورا ا من الجمعٌة.
بند  :4إذا لم ٌلتزم أي من األعضاء بالئحة اإلتحاد المصري أو قرارات
الجمعٌة العمومٌة ٌحق للجمعٌة العمومٌة العادٌة أن تعلق عضوٌتة لمدة سنة بعد
موافقة نصؾ عدد األصوات المشاركة فً اإلجتماع .0+
بند  :3فً حالة خطؤ أحد أعضاء هٌئة المكتب و اإلضرار بمصالح اإلتحاد
أو الجمعٌة او عدم اإللتزام بالوائح و القرارات ٌجوز الدعوة إلجتماع جمعٌة
عمومٌة ؼٌر عادٌة لمناقشة العضو و تكون العقوبة بالحرمان من عرض التقرٌر
فى الجمعٌة العمومٌة و فى هذه الحالة ٌمنع من الترشح إلنتخابات العام القادم و
ٌجوز سحب الثقة منة بعد موافقة نصؾ عدد الحضور .0 +
بند :2فً حالة عدم إلتزام أحد األعضاء بآداب اإلجتماع ٌحق لرئٌس
الجلسة طرد العضو خارج القاعة لربع ساعة ,فً حالة تكرار الخطؤ ٌتم إستبعاد
العضو نهائٌا من الجلسة.
بند  :2اذا رأت الجمعٌة العمومٌة وجوب الفصل النهائى ألحد األعضاء ٌقوم
أعضاء الجمعٌة العمومٌة بالتصوٌت السرى على فصل العضو بعد مناقشة
األسباب.
بند :6عند تؽٌب أحد أعضاء هٌئة المكتب  3إجتماعات متتالٌة لهٌئة المكتب
بدون عذر مسبق ٌتم فصله من عضوٌة هٌئة المكتب بعد موافقة نصؾ عدد أعضاء
هٌئة المكتب .0+
بند  : 2اذا تم رفض التقرٌر المقدم من أحد أعضاء هٌئة المكتب فى اجتماع الجمعٌة
العمومٌة فى نهاٌة العام ٌمنع من ال اترشح إلنتخابات هٌئة المكتب للعام الجدٌد .
بند :5الطرد المباشر فى حالة ثبوت التورط فى أى مخالفات فى حق الجمعٌة
أومخالفة المٌثاق األخالقً.

•

هبدح :27اإلًتخبثبد :

بند :0تجرى اإلنتخابات على مناصب هٌئة المكتب مع نهاٌة العام اإلداري
خالل إجتماع الجمعٌة العمومٌة ألعضاء الجمعٌة.
بند :4تتم الدعوة إلى اإلنتخابات وإعالم األعضاء بفتح باب ال اترشح عن
طرٌق سكرتٌر الجمعٌة من خالل وسائل اإلتصال الرسمٌة بٌن األعضاء.
بندٌ :3حق ألعضاء هٌئة المكتب السابق إبداء رأٌهم فً المرشحٌن إذا طلب
منهم ذلك من أعضاء الجمعٌة العمومٌة.
بندٌ :2فتح باب ال اترشح لفترة مناسبة تحددها هٌئة المكتب بحٌث ال تقل عن
أسبوع على أن ٌتم ؼلق باب ال اترشح قبل موعد اإلنتخابات بؤسبوع.
بندٌ :2قوم الراؼب فى الترشح لمنصب ما بمل نموذج إستمارة الترشح ,
والذي ٌوفره سكرتٌر عام الجمعٌة على قنوات التواصل الرسمٌة بؤي طرٌقة ممكنة.
بند :6من له حق ال اترشح- :
أى عضو كامل ساري العضوٌة بشرط أن ٌحصل على  %52على األقل فى التقٌٌم
الخاص بلجنة العالقات العامة الداخلٌة.
بند ٌ :5تم إنتخاب أعضاء هٌئة المكتب باإلقتراع السري المباشر بحضور
 0+ %21ممن لهم حق التصوٌت.
بند ٌ :8تاح لكل مرشح فترة زمنٌة مناسبة للتحدث عن سٌرته الذاتٌة
وعرض خطته المبدئٌة واستقبال األسئلة المباشرة من األعضاء ,وتحددها لجنة
اإلشراؾ على اإلنتخابات.
بند  :9فى حالة وجود أكثر من مرشح ٌتم ترتٌبهم أبجد اٌا لإلجابة عن األسئلة
الموجهة الٌهم أبجدٌا.
بند :01تخصص فترة زمنٌة مناسبة للمناظرة بٌن المرشحٌن من خالل
األسئلة المباشرة لكل المرشحٌن م اعا وذلك فى المناصب المرشح لها أكثر من
مرشح.
بند ٌ :00جب أن ٌحصل المرشح على  0+ %21على األقل من األصوات
الصحٌحة لكً ٌفوز فى اإلنتخابات.

بند  : 04عند وجود منصب فارغ ٌتم إعادة فتح باب الترشح علٌه وذلك بعد إنتهاء
اإلنتخابات وتقوم هٌئة المكتب الجدٌد بتعٌٌن أحد األعضاء من المرشحٌن و ذلك بعد
موافقة نصؾ عدد أعضاء هٌئة المكتب  , 0 +وفى حالة إعادة فتح باب الترشح
على منصب الرئٌس فٌجب االعالن لعقد اجتماع جمعٌة عمومٌة طارئة إلنتخاب
رئٌس جدٌد.

• هبدح : 28الوُثبق األخالقً لإلتحبد الوصري
لطالة الصُذلخ : EPSF
"-أتعهد أنا ,عضو اإلتحاد المصرى لطالب الصٌدلة  EPSFأن أحترم وأطبّق هذا
المٌثاق فى كل تعامالتى التى تخص اإلتحاد المصرى وجمعٌاته وأفراده وأن ألتزم
بالقواعد الموضحة أدناه مع كل فرد أو مإسسة لها عالقة باإلتحاد المصرى لطالب
الصٌدلة ,وهللا على ما أقول شهٌد"
بند  :0كل تعامالت أعضاء اإلتحاد قائمة على اإلحترام المتبادل و األمانة والثقة فى
التعامل.
بند ٌ : 4جب إحترام التدرج المهنى واإللتزام به فى المعامالت المحلٌة ,واإلقلٌمٌة,
والدولٌة.
بند  :: 3ال ٌجوز ألى عضو فى اإلتحاد المصرى لطالب الصٌدلة التق ّدم ألى
منصب أو عضوٌة فردٌة باالتحاد الدولى أو مكتبه اإلقلٌمى بدون إخطار اإلتحاد
المصرى .
ا
حفاظا على مهنٌّة كٌان اإلتحاد.
بند ٌ :2جب إحترام اآلراء وااللتزام بالمواعٌد
بند ٌ :2جب إحترام األجندات الخاصة بكل جمعٌة و مراعاة إختالؾ مواعٌد بداٌة و
نهاٌة العام الدراسى بٌن الجامعات .
بند ٌ: 6جب إلتزام العدل فى توزٌع األدوات والمطبوعات ,وااللتزام بالكمٌات
المقررة لكل جمعٌة بدون نقص أو زٌادة.
بند ٌ : 5راعى حسن استخذام األدوات والمطبوعات المستلمة من اإلتحاد ,ومراعاة
عدم الهدر الناتج عن سوء التوزٌع أو سوء اإلستخدام و ٌراعى حسن استخدام
الفائض من المطبوعات فٌما ٌفٌد الصالح العام .
بند  :9أن ٌكون والء األعضاء وال اء تا اما لإلتحاد المصرى لطالب الصٌدلة .

بند  :01أن ٌكون سبب إنضمام العضو لمجموعة العمل لمصلحة اإلتحاد و لٌس له
أى مصلحة أو إعتبار شخصى.
بند  :00أن ال ٌخلط العضو بٌن مشروعات جمعٌته العلمٌة ,و مشروعات اللجنة
التى ٌعمل بها ضمن مجموعة العمل .
بند ٌ : 04جب إحترام حقوق الملكٌة الفكرٌة حٌال أى مشروع مبتكر من أى فرد أو
جمعٌة .
بند  : 03إلتزام العدل فى التعامل والمساعدة المقدمة للعضاء والجمعٌات .
بند  : 02اإلتحاد مجتمع عمل قائم على مشاركة األفكار واالبتكارات التى تصب
جمٌعها فى مصلحة اإلتحاد .
بند  :02إحترام أعضاء هٌئة المكتب و الثقة فى قراراتهم و قرارات الجمعٌة
العمومٌة من إحترام اإلتحاد ككل .
بند  : 06السرٌة فى العمل من أهم مبادىء اإلتحاد لضمان التمٌز فى المجتمع.
بند  : 05نشر الوعى الصحى بٌن أفراد المجتمع أحد المهام والواجبات الرئٌسٌة
التى ٌقوم بها اإلتحاد وأعضاإه .
بند : 08الحرص على إظهار الدور الفعال الذى ٌقوم به اإلتحاد .
بند  :09الدور األساسى لإلتحاد هو التعرٌؾ بمهنة الصٌدلى و مهامه وواجباته و
حقوقه فى المجتمع وكٌفٌة اإلرتقاء به.
بند  : 41اإلتحاد منظمة ؼٌر ربحٌة وأى واردات مالٌة تذهب لصالح اإلتحاد فٌما
ٌخدم المجتمع ,وٌعتبر التربح الشخصى من اإلتحاد أو الجمعٌات العلمٌة جرٌمة
تتنافى مع أخالقٌات اإلتحاد .
بند ٌ : 40بدأ التعامل مع أى منظمة بتقدٌم تعرٌؾ مختصر باإلتحاد وأنشطته .
بند  : 44فى حالة وجود تعاون مشترك "شراكة أو رعاٌة لحدث" بٌن أحد جمعٌات
اإلتحاد و أى منظمة أو شركةٌ ,جب على الجمعٌة إخطار هٌئة المكتب قبل تنفٌذ
التعاون  ,كما ٌلتزم ممثل الجمعٌة بتقدٌم تعرٌؾ مختصر عن اإلتحاد للشركة التى
ٌجرى التعاون معها.

بند  : 43إحترام كل أعضاء اإلتحاد واجب بؽض النظر عن السن أو المستوى
الوظٌفى أوالخبرة .
بند  : 42األولوٌة فى اإلنتفاع بخدمات اإلتحاد تكون ألعضاء اإلتحاد .
بند  : 42فى حالة وجود تعاون بٌن جمعٌتٌن علمٌتٌن فى حدث ماٌ ,جب إخطار
هٌئة المكتب قبل البدء فى تنفٌذ الحدث .
بند  : 46ال ٌحق للجمعٌة العلمٌة إقامة تبادل طالبً فردي مع الجمعٌات الطالبٌة
أعضاء اإلتحاد الدولً لطالب الصٌدلة بدون موافقة اإلتحاد المصري.

•

هبدح :29تعذَالد الالئحخ :

بند  :0هذه الالئحة ال تؽٌر بالكامل و إنما من الممكن أن تعدل على أن ٌتم
التعدٌل بعد سنة من آخر تعدٌل اال بإجماع من هٌئة المكتب بزٌادة بنود أو تعدٌلها.
بند ٌ :4تم تقدٌم إقتراح التعدٌل فى الالئحة من أحد أعضاء هٌئة المكتب و
ذلك بناء على طلب رسمً إلى سكرتٌر عام الجمعٌة موضحا ا بند التعدٌل و اإلقتراح
و ذلك قبل ٌومٌن على األقل من الجمعٌة العمومٌة.
بند ٌ :3تم العمل بالتعدٌل الجدٌد فور الموافقة علٌه.
بند ٌ :2جب أن ٌكون التعدٌل ؼٌر متعارض مع الئحة اإلتحاد المصري و ال
ٌناقضه و إال ٌعتبر التعدٌل ؼٌر قانون اٌا.

