الجمه ـ ـ ـ ـوري ـ ـ ـ ـ ـة الج ـ ـزائـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـديمـقراطي ـ ـ ـ ـة الشـعبـيـ ـ ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ـ ـم الع ـ ـالي و البح ـ ـث العلم ـ ـ ـي
جـ ــامعة مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمد ملين دباغين سطيف 9
ألامانة العامة
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية
والرياضية

دليـــــــــــــــل النــــــــــــــوادي

السنة الجامعية 9191-9102

تمهيد
تعتبر الجامعة ،منبعا اصيال يتزود فيه الطالب باملعرفة وينهل فيه من العلم الذي
يتلقاه في تكوينه ألاكاديمي ،كما تعتبر ايضا فضاء لتنمية املنافسة ،وحاضنة حقيقية للكثير
من املواهب واملبدعين ،لذلك تنظم املنافسات وتدار املسابقات في شتى املجاالت ،وتنشأ
النوادي في كل ألاقسام والتخصصات ،من أجل املساهمة في إماطة اللثام عن الطاقات
املبدعة في الوسط الطالبي ،وإخراجها للعلن ،من خالل عمل تواصلي جماعي يشبع
الفضول وينمي روح الاكتشاف ويوسع املعارف.
وعمال على تحقيق املطلب ،نضع هذا الدليل أمام طلبة جامعة محمد ملين دباغين-
سطيف ،2الذي يسهل مهمة الراغبين في إنشاء نوادي علمية ،والذي تم إعداده ،على ضوء
القرار الوزاري رقم  44مؤرخ في  31جانفي  ،2132الذي يحدد كيفيات إنشاء لنوادي
العلمية وتنظيمها وسيرها لدى مؤسسات التعليم العالي.

شروط إنشاء نادي علمي
يجب ،على الطلبة الراغبين في إنشاء نادي علمي طالبي ،أو تجديده التقدم إلى مصلحة
النشاطات العلمية والثقافية والرياضية على مستوى الكلية ،او املديرية الفرعية لألنشطة
العلمية العلمية والثقافية و الرياضية على مستوى مديرية الجامعة ،وإبداء الرغبة ،مع
التقيد بما يلي:
 تحديد الغرض من إنشاء النادي العلمي أن يتم إنشاء النادي حصرا من طرف الطلبة الذين يتابعون تكوينا عاليا وبصفةمنتظمة في الجامعة.
 التصريح بتأسيس النادي أو تجديده ،يكون بمقرر من مدير الجامعة ،بعد تقديمملف يتضمن:
 -3محضر جمعية عامة تأسيسية (أنظر ملحق  ،)13واهم نقاط عقد جمعية
عامة هي:
 إعالن لطلبة القسم الذي ينتمي إليه النادي من طرف مصلحة
ألانشطة بالكلية او املديرية الفرعية خاص بتأسيس النادي قبل  31أيام من تاريخ عقد
الجمعية العامة
 حضور الجمعية العامة يكون مقتصرا فقط على طلبة القسم املعني.
 يتم انتخاب رئيس النادي من بين الحاضرين باألغلبية النسبية
 املصادقة على أعضاء املكتب املسير وعلى القانون ألاساس ي للنادي
 يشرف على الجمعية العامة (رئيس القسم املعني ،رئيس مصلحة
ألانشطة بالكلية املعنية ،املدير الفرعي لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية ،أستاذ
مشرف ينتمي للقسم)
 -2مشروع القانون ألاساس ي للنادي العلمي (أطلبوه من مصلحة النشاطات على
مستوى الكلية او من املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية
بمديرية الجامعة)
 -1القائمة ألاسمية لألعضاء املؤسسين للنادي مرفوقين بنسخ من شهادات
مدرسية ( أنظر ملحق )12

 -4تعهد شرفي يوقعه ألاعضاء املؤسسون للنادي (أنظر ملحق ،)11يلتزم فيه
ألاعضاء بما يلي:
 عدم القيام باي نشاط يخالف الغرض من إنشاء النادي
 احترام النظام الداخلي للمؤسسة
 عدم استعمال مقر النادي ألي غرض يتعارض مع اهدافه
 -5القائمة الاسمية ألعضاء مكتب النادي (أنظر ملحق رقم )14

نشاطات النادي:
-

-

-

يقوم النادي بأنشطة علمية وثقافية محددة
يقترح النادي ،مع بداية الدخول الجامعي ،برنامج نشاطاته على مدار السنة
الجامعية ،بالتنسيق مع مصالح ألانشطة العلمية والثقافية والرياضية بالكليات،
واملديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية بمديرية الجامعة.
يتم التأشير على البرنامج النهائي ،بعد جلسة عمل وتنسيق تجمع املديرية الفرعية
لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية ،مع رؤساء املصالح لألنشطة على مستوى
الكليات ،وبحضور رؤساء النوادي العلمية.
ضرورة إعالم إلادارة بالنشاطات املبرمجة قبل أسبوع على ألاقل من تاريخها.
توجيه دعوة ألجانب عن الجامعة ،بغرض املشاركة في النشاطات التي يبرمجها
النادي ،مشروطة بمنح ترخيص مسبق من طرف إلادارة
كل ألانشطة العلمية و الثقافية و الرياضية املقترحة من النادي العلمي تنظم
بالتنسيق مع مصلحة ألانشطة العلمية ،الثقافية و الرياضية للكلية و تحت إشراف
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية ،الثقافية و الرياضية بمديرية الجامعة.

قواعد سير النادي:
-

-

مجال نشاط النادي يحدد وفقا للتسمية والقانون ألاساس ي
يخضع النادي العلمي لقانونه ألاساس ي وكذا للقانون الداخلي للجامعة
يحق للنادي الحصول على ختم يحمل تسميته ،الستخدامه في تعامالته داخل
الجامعة ،أما املعامالت الخارجية فال بد من املرور عبر إدارة املؤسسة
تفقد صفة العضوية من النادي بفقدان الطالب ألي سبب من ألاسباب أو إثر انتهاء
التكوين في نفس املؤسسة ،و لألسباب التي تم تحديدها في القانون ألاساس ي
يجب على النادي العلمي ان يبلغ إدارة الجامعة بكل التعديالت التي تدخل قانونه
ألاساس ي ،والتغييرات التي تطرأ على هيئاته التنفيذية ،في أجل ال يتعدى ثالثين ()11
يوما من إجراء التعديالت والتغييرات.
يلتزم أعضاء النادي العلمي باحترام النظام الداخلي للجامعة و كذا القانون ألاساس ي
للنادي العلمي.
في حالة نشوب خالف بين أعضاء النادي في أمر لم يفصل فيه القانون ألاساس ي
للنادي تتكفل إلادارة ( القسم ،الكلية أو مديرية الجامعة) بالفصل فيه وفق
إلاجراءات و التنظيمات املعمول بها.

حاالت تعليق النشاطات وحل النادي:
تعلق نشاطات النادي العلمي في الحالة التالية:
 تعلق نشاطات النادي ،بناء على تقرير معلل من مسؤول املؤسسة ،في حالة عدمإحترام املادة  10من القرار الوزراي رقم  44املؤرخ في  31جانفي  ،2132التي تنص
على الزامية ابالغ مسؤول املؤسسة بكل التعديالت والتغييرات التي تدخل على
القانون الاساس ي و على الهيئة التنفيذية بعد  11يوما من التعديالت والتغيرات
يتم حل النادي العلمي ،بمقرر من مسؤول املؤسسة في الحاالت التالية املحددة في القانون
ألاساس ي:
-

مخالفة نشاطاته للقوانين والتنظيمات الاسرية املفعول
مخالفة القانون ألاساس ي
غياب أي نشط خالل السنة الجامعية
مزاولة أنشطة مخالفة للغرض من تأسيسه

املالحق

ملحق رقم :10
الجمه ـ ـ ـ ـوري ـ ـ ـ ـ ـة الج ـ ـزائـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـديمـقراطي ـ ـ ـ ـة الشـعبـيـ ـ ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ـ ـم الع ـ ـالي و البح ـ ـث العلم ـ ـ ـي
جـ ــامعة مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمد ملين دباغين– سطيف 9
ألامانة العامة
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية
محضر جمعية عامة لتجديد او إنشاء نادي علمي
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في يوم (بالحروف)  .................من شهر  ............عــام ألفين و  .................و في الساعـة  ....................إجتمع
طلبة قسم  ............................................بكلية  ....................................................من أجل عقد جمعية
عامة لتأسيس  /تجديد نادي علمي وذلك بحضور:
-3
-2
-1
-4
-5

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
الطلبة املبينة أسماؤهم في القائمة املرفقة

جدول ألاعمال:
 /3عقد الجمعية العامة للنادي العلمي ....................................
 /2املصادقة على القانون ألاساس ي للنادي العلمي.
 /1انتخاب رئيس النادي العلمي و املصادقة برنامج النشاط للسنة الجامعية.
افتتح الاجتماع بشرح طريقة نشاط و عمل النوادي داخل الجامعة و بعد النقاش و تقديم
الاقتراحات تم املصادقة على القانون ألاساس ي ،ثم انتخب الطالب .......................:رقم التسجيل...........:
رئيسا للنادي العلمي....................................
أختتم الاجتماع في نفس اليوم و السنة املذكورين أعاله.
العميد /املدير

ملحق رقم :19
الجمه ـ ـ ـ ـوري ـ ـ ـ ـ ـة الج ـ ـزائـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـديمـقراطي ـ ـ ـ ـة الشـعبـيـ ـ ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ـ ـم الع ـ ـالي و البح ـ ـث العلم ـ ـ ـي
جـ ــامعة مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمد ملين دباغين– سطيف 9
ألامانة العامة
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية
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قائمة ألاعضاء املؤسسين للنادي العلمي ...............................................
الرقم
13
12
11
14
15
10
10
10
12
31
33
32
31
34
35
30
30

الاسم و اللقب

الكلية/املعهد

رقم التسجيل

املستوى الدراس ي

إلامضاء

العميد/املدير

ملحق رقم :10
الجمه ـ ـ ـ ـوري ـ ـ ـ ـ ـة الج ـ ـزائـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـديمـقراطي ـ ـ ـ ـة الشـعبـيـ ـ ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ـ ـم الع ـ ـالي و البح ـ ـث العلم ـ ـ ـي
جـ ــامعة مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمد ملين دباغين– سطيف 9
ألامانة العامة
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية
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تعهد شرفي
نحن ألاعضاء املؤسسون للنادي العلمي  ...... ..................و املمضيين أسفله ،نتعهد بعدم القيام بأي نشاط
يخالف الغرض من إنشاء النادي العلمي و احترام النظام الداخل للجامعة ،كما نتعهد بعدم استعمال
مقرات النادي ألي غرض يتعارض مع أهدافه.
رقم التسجيل إلامضاء
إلامضاء الرقم الاسم واللقب
رقم
الرقم الاسم واللقب
التسجيل
30
13
30
12
30
11
32
14
21
15
23
10
22
10
21
10
24
12
25
31
20
33
20
32
20
31
22
34
11
35
العميد/املدير

ملحق رقم :10
الجمه ـ ـ ـ ـوري ـ ـ ـ ـ ـة الج ـ ـزائـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـديمـقراطي ـ ـ ـ ـة الشـعبـيـ ـ ـ ـ ــة
وزارة التعليـ ـ ـم الع ـ ـالي و البح ـ ـث العلم ـ ـ ـي
جـ ــامعة مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمد ملين دباغين– سطيف 9
ألامانة العامة
املديرية الفرعية لألنشطة العلمية والثقافية والرياضية
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قائمة أعضاء مكتب النادي العلمي ..................................................
الصفة
رئيس النادي

الاسم و اللقب الكلية/املعهد رقم التسجيل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

النائب ألاول
أمين املكتب
عضو مكتب مساعد
عضو مكتب مساعد
عضو مكتب مساعد
عضو مكتب مساعد
العميد /املدير

إلامضاء

