الئحة تكوين
روابط خريجي كليات ومدارس جامعة الخرطوم لسنة 2004م
سعيا جلمع مشل خرجيي جامعة اخلرطوم ،وإذكاء لروح االنتماء وربط اخلريج ابلكلية واجلامعة ،ودعما للتواصل
بني اخلرجيني اجتماعيا وثقافيا ،وأتكيد ألمهية دور جامعة اخلرطوم وخرجييها يف تنمية اجملتمع السوداين
والنهوض به وإمياان أبمهية مسامهة خرجيي جامعة اخلرطوم يف إثراء احلياة اإلنسانية ،تداعى خرجيو جامعة
اخلرطوم لتكوين روابط الكليات واملدارس حتقيقا هلذه األهداف النبيلة.
 .1اسم الالئحة و بدء العمل بها

تسمى هذا الالئحة "الئحة تكوين روابط خرجيي كليات ومدارس جامعة اخلرطوم للعام 2004م" و يُعمل
هبا من اتريخ إجازهتا.
 .2تــفــسيـــر

يف هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين املمنوحة هلا يف قانون جامعة اخلرطوم
لسنة 1995م ،ما مل يقتض السياق معىن آخر تفسر املصطلحات الواردة يف الالئحة كاآليت:
اجلامعة

يُقصد هبا جامعة اخلرطوم

الكلية

يُقصد هبا كلية  ...........................................جامعة اخلرطوم

اجلمعية العمومية

يُقصد هبا اجلمعية العمومية لرابطة خرجيي كلية .............................

اخلريج

يُقصد به حامل أي من الدرجات العلمية أو الفخرية اليت مينحها جملس أساتذة
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جامعة اخلرطوم أو منحتها كلية غردون التذكارية أو كلية اخلرطوم اجلامعية.
اللجنة التنفيذية

يُقصد هبا اللجنة التنفيذية لرابطة خرجيي كلية  ..................املنتخبة من قبل
اجلمعية العمومية.
 .3إنشاء الروابط

تنشأ رابطة تسمى رابطة خرجيي كلية  ..........................جبامعة اخلرطوم وتكون هلا شخصية
اعتبارية.
 .4المقر الرئيسي

يكون املقر الرئيسي للرابطة ابلكلية ودار إدارة شؤون اخلرجيني جبامعة اخلرطوم.

 .5أهداف الرابطة

يكون للرابطة األهداف التالية:
أ .ربط الكلية واخلريج ابجملتمع.
ب .هتيئة املناخ الذي يساعد على التواصل بني اخلريج والكلية واجلامعة وبني اخلرجيني بعضهم بعضا.
ج.
د.
ه.
و.

مساعدة الكلية يف أداء وحتقيق أهدافها.
إذكاء روح االنتماء وربط اخلريج ابلكلية واجلامعة.
استقطاب الدعم الفين واملادي للمسامهة يف دعم الكلية وتنمية اجلامعة واجملتمع.
حفظ سجل متكامل للخريج وحتديثه بصفة دورية وبناء قاعدة معلوماتية عن خرجيي الكلية منذ

إنشائها ،وذلك ابلتعاون مع إدارة شؤون اخلرجيني.
ز .تنظيم وتقدمي الربامج الثقافية واالجتماعية واخلدمية لتنشيط دور اخلريج.
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 .6العضوية

اكتساب العضوية:
أ .عضوية الرابطة الكاملة متاحة لكل من ينطبق عليه تفسري اخلريج حسب ما ورد يف املادة.
ب .من هذه الالئحة ولكل من عمل أو يعمل هبيئة التدريس من األساتذة السودانيني ابلكلية.
ج .االنتساب مبوافقة اللجنة التنفيذية.
د .يتم اكتساب العضوية الكاملة مبوافقة اللجنة التنفيذية مع تسديد رسوم العضوية.
 .7واجبات العضو

يلتزم كل عضو يف الرابطة ابآليت:
أ .دفع االشرتاكات اليت حتددها الالئحة.
ب .االلتزام ابلالئحة.
ج .االلتزام ابلقرارات اليت تصدرها اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية للرابطة.

 .8الجمعية العمومية

اجلمعية العمومية هي السلطة العليا للرابطة .ويكون للجمعية العمومية االختصاصات اآلتية:
أ .مناقشة واعتماد خطة وبرامج العمل املقدم من اللجنة التنفيذية.
ب .متابعة سري األداء والتنفيذ لربامج العمل بعد إجازته.
ج .إجازة ميزانية الرابطة.
د .انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
ه .وضع السياسات العامة للرابطة.
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 .9اجتماعات الجمعية العمومية

جتتمع اجلمعية مرة يف العام علي األقل:
أ .يكون النصاب القانوين الجتماعات اجلمعية العمومية هو نصف األعضاء املسجلني واملسددين
الشرتاكاهتم على أ ّن يكون االجتماع الثاين قانونيا أبي عدد.
ب .جيوز دعوة اجلمعية العمومية الجتماع طارئ بناء على رغبة اللجنة التنفيذية أو بطلب من ثلث
عضوية اجلمعية العمومية.
ج .يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس اللجنة التنفيذية يف حالة غيابه يتوىل رائستها انئبه ويف
حالة غيابه برأسها أكرب األعضاء سنا.

 .10اللجنة التنفيذية

تنتخب اجل معية العمومية جلنة تنفيذية من خرجيي الكلية وتتكون من عشرة أعضاء على أ ّن ال تتعدى
فرتهتا العامني وال جيوز انتخاب عضو اللجنة ألكثر من دورتني متتاليتني ويكون للجنة التنفيذية
االختصاصات اآلتية:
أ .وضع خطط وبرامج لعمل الرابطة لتحقيق أهدافها.
ب .تنظيم الربامج الثقافية واالجتماعية والعلمية.
ج .اإلشراف على األداء املايل وصرف امليزانية.
د .رفع تقرير سنوي عن أدائها وتقدمية للجمعية العمومية.
ه .تقدمي امليزانية للجمعية العمومية إلجازهتا.
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 .11تكوين اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية على النحو التايل:
 .1الرئيس.
 .2انئب الرئيس.
 .3األمني العام.
 .4أمني املال.
 .5أمني العالقات العامة واإلعالم.
 .6أمني الشؤون الثقافية واالجتماعية.
 .7أربعة أعضاء.

 .12اجتماعات اللجنة التنفيذية

أ .جتتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهرين وميكن عقد اجتماعات طارئة إذا لزم األمر.
ب .النصاب القانوين الجتماعات اللجنة يكون حبضور اكثر من نصف األعضاء وجتاوز قراراهتا ابألغلبية
البسيطة وعند تساوي األصوات يكون لرئيس اللجنة الصوت املرجح.
 .13مصادر التمويل

تعتمد الرابطة على مصادر التمويل اآلتية:
أ .اشرتاكات األعضاء اليت حتددها اللجنة التنفيذية.
ب .التربعات واهلبات واألوقاف.
ج .العائد من األنشطة الثقافية واالجتماعية والرايضية.
د .أي مصادر مشروعة تقررها اللجنة التنفيذية.
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 .14تعديل الالئحة

ال جيوز تعديل هذه الالئحة إال مبوافقة ثلثي أعضاء اجلمعية العمومية يف اجتماع يعقد هلذا الغرض.
 .15حل الرابطة

ال جيوز حل رابطة الكلية إال مبوافقة ثلثي أغضاء اجلمعية العمومية ويف حالة حلها تؤول ممتلكاهتا بعد
تسوية ديوهنا إىل الكلية.
 .16إصدار اللوائح

جيوز للجنة التنفيذية للرابطة إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة.
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