
 

 - النظام الداخلي -

 الفصـل األول

  االســم واملقــر

اجلمعية العلمية لكليات "تؤلف كليات الصيدلة أعضاء احتاد اجلامعات العربية فيما بينها مجعية تسمى  :(1)املادة 
 ."الصيدلة يف الوطن العريب

اجلمهورية  -جامعة دمشق  -يف كلية الصيدلة تكون للجمعية العلمية الشخصية االعتبارية ويكون مقرها الدائم  :(2)املادة 
 .العربية السورية

 

 الفصل الثاين

 األهداف

إن اهلدف األساس من اجلمعية العلمية لكليات الصيدلة يف الوطن العريب هو دعم الكليات واملعاهد األعضاء  :(3)املادة 
 :يع الوسائل املشروعة وعلى األخص من خالل ما يلييف إعداد اإلنسان القادر على خدمة أمته العربية وحتقيق تطلعاهتا جبم

 .التعاون على رفع مستوى التعليم يف جمال ختصص اجلمعية -3-1

 .تشجيع البحث العلمي والبحوث املشرتكة وتبادل نتائجها -3-2

 .عقد الندوات واملؤمترات العلمية املتخصصة -3-3

 .اجلامعية والطالب، وتبادل املطبوعاتتنظيم زايرات أعضاء هيئات التدريس واخلربات  -3-4

 .ربط موضوعات البحوث التطبيقية خبطط وبرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية -3-5

 .العمل على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم، والسعي إىل توحيد املصطلحات العلمية -3-6

ته إىل اللغات األخرى وبيان مكانته وأثره يف احلضارات العناية ابلرتاث العريب واإلسالمي وحفظه ونشره، وترمج -3-7
 .العلمية

 .تشجيع إنشاء مراكز البحوث التخصصية -3-8

 .التنسيق بني جهود أعضاء اجلمعية يف اهليئات واملؤمترات الدولية -3-9

 .توثيق التعاون مع الكليات واملعاهد املتماثلة اإلسالمية وغريها يف العامل -3-10

 .ل على إنشاء شبكة ربط للمعلومات يف جمال ختصص اجلمعيةالعم -3-11

، حبيث ختضع لنظام داخلي ونظام " اجمللة العربية للعلوم الصيدلية " إصدار جملة علمية حمكمة متخصصة ابسم -3-12
 .مايل خاص

 العربيةتقدمي املشورة واخلربة يف وضع األسس العلمية إلنشاء كليات جديدة للصيدلة يف األقطار  -3-13



 .العمل على إصدار معجم للمصطلحات الصيدلية العلمية ابللغة العربية واإلنكليزية والفرنسية -3-14

 .تشجيع تبادل اخلربات التدريسية والتدريبية والبحثية بني كليات الصيدلة يف الوطن العريب -3-15

 .العريبإصدار دليل شامل لكليات الصيدلة وكوادرها التعليمية يف الوطن  -3-16

العمل على إجراء تقومي لكليات الصيدلة يف الوطن العريب وبشكل اختياري ابلتعاون مع احتاد اجلامعات العربية  -3-17
 .واجلمعيات واملنظمات الدولية ذات العالقة

 

 الفصل الثالث

 العضوية

 .اجلامعات أعضاء احتاد اجلامعات العربيةعضوية اجلمعية مفتوحة لكافة كليات الصيدلة يف الوطن العريب يف  :(4)املادة 

وجيوز أن ينضم إىل اجلمعية العلمية القسم الذي يدخل يف ختصص اجلمعية العلمية إذا مل يكن يف اجلامعة عضو احتاد 
 .اجلامعات العربية كلية متخصصة يف نشاط اجلمعية العلمية

 :يشرتط لقبول كلية يف اجلمعية ما يلي :(5)املادة 

كون معرتفاً هبا وابلدرجة اجلامعية اليت متنحها من اجلهة املسؤولة عن التعليم اجلامعي والعايل يف البلد الذي أن ي -5-1
 .أنشئت فيه

أن يكون احلصول على شهادة إمتام الدراسة الثانوية أو ما يعادهلا شرطاً لاللتحاق ابلربامج اليت تؤدي إىل احلصول  -5-2
 .(اإلجازة، أو البكالوريوسعلى الدرجة اجلامعية األوىل )

أن تكون مدة الدراسة لنيل دراجاهتا اجلامعية يف حدود املعدالت اجلامعية يف العامل العريب. وأال تقل فيها فرتة  -5-3
 .الدراسة عن أربع سنوات أو عن عدد الساعات املعتمدة عاملياً 

 .بربامج الدراسات العليا فيها أن يكون احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل شرطاً لاللتحاق -5-4

 .أن تكون عربية يف إدارهتا وغالبية مصادر متويلها -5-5

 .أن يكون خرجيها مؤهالً ملزاولة مهنة الصيدلة يف بلده -5-6

 

 الفصل الرابع

 إدارة اجلمعية العلمية

  

 :تدير اجلمعية العلمية اهليئات الثالث التالية :(6)املادة 

 .(العلمية )اهليئة العموميةجملس اجلمعية  -6-1



 .اللجنة التنفيذية -6-2

 .أمانة اجلمعية العلمية –6-3

  

 (جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية

هو السلطة العليا للجمعية، ويشكل من عمداء الكليات / املعاهد /  (جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية :(7)املادة 
 .عميدها )مديرها( أومن ينوب عنه، ويكون لكل عضو يف اجلمعية العلمية صوت واحداألعضاء وميثل كل كلية 

 :ميارس جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( االختصاصات واإلجراءات التالية :(8)املادة 

 .وضع السياسة العامة للجمعية كل عام -8-1

 .ةحتديد قيمة االشرتاك السنوية ألعضاء اجلمعية العلمي -8-2

 .املوافقة على خطة نشاط اجلمعية العلمية كل عام -8-3

 .إقرار املوازنة السنوية للجمعية العلمية واملصادقة على احلساب اخلتامي السنوي -8-4

 .اختيار مدقق حلساابت اجلمعية العلمية -8-5

 .وضع القواعد املالية واإلدارية الالزمة حلسن سري العمل يف اجلمعية العلمية -8-6

 .قبول التربعات واهلبات واملنح مبا ال يتعارض مع أهداف اجلمعية العلمية -8-7

 .إصدار الدورايت والنشرات والدالئل املتصلة بنشاط اجلمعية العلمية -8-8

 .اعتماد التقرير السنوي عن نشاط اجلمعية العلمية -8-9

ثالثة أرابع أعضاء اجلمعية العلمية بشرط أن يكون تعديل النظام األساسي للجمعية العلمية بقرار يصدر أبغلبية  -8-10
 .اهليئة العمومية( الذي يقر التعديل)اقرتاح التعديل مدرجاً ضمن بنود جدول أعمال اجتماع جملس اجلمعية العلمية 

ختتص  جيوز جمللس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( اختيار جلنة تنفيذية للجمعية من عدد مناسب من األعضاء، -8-11
مبتابعة تنفيذ قرارات جملس اجلمعية مع أمني عام اجلمعية العلمية، وبدراسة املوضوعات اليت حييلها إليها جملس اجلمعية 

 .(العلمية )اهليئة العمومية

يعقد جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( اجتماعاً عادايً مرة كل عام يف رحاب إحدى الكليات أو املعاهد  -8-12
ضاء اجلمعية، وحتدد خالل اجتماعها مكان وزمان االجتماع التايل، وجيوز أن تعقد اجتماعاً استثنائياً إذا دعت إليها أع

األعضاء بشرط موافقة األغلبية  / اللجنة التنفيذية بشرط موافقة ثلث األعضاء أو إذا دعت إليها إحدى الكليات / املعاهد
 .املطلقة لألعضاء

جلمعية العلمية )اهليئة العمومية( قانونياً حبضور األغلبية املطلقة، وتكون رائسة االجتماع لعميد الكلية يكون اجتماع جملس ا
املستضيفة لالجتماع، وجيوز لكل كلية أو /معهد/ عضو يف اجلمعية أن تنيب عنها يف احلضور والتصويت كلية أخرى 

 .مبوجب كتاب موقع من عميدها وتقبله اللجنة التنفيذية

إصدار القرارات يف االجتماعات العادية الصحيحة، اليت ليس من بنود جدول أعماهلا تعديل النظام األساسي،  -8-13
 .ابألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين

 .إصدار القرارات اخلاصة بتجميد أو فصل الكليات اليت مل تسدد اشرتاكاهتا السنوية -8-14



 .عمل اجلمعية العلمية وتفعيل نشاطها مبا يتالءم مع أهدافهاإصدار القرارات اخلاصة بتطوير  -8-12

 

 :اللجنة التنفيذية :(9)املادة 

 :تشرف على اجلمعية العلمية جلنة تنفيذية وتتكون من

 .رئيس اللجنة التنفيذية وينتخب من عمداء الكليات احلضور -9-1

 .احلضورانئب رئيس اللجنة التنفيذية وينتخب من عمداء الكليات  -9-2

 .املستضيفة ملقر اجلمعية العلمية (األمني العام هو عميد الكلية )املعهد -9-3

 .أربع أعضاء ينتخبون من عمداء الكليات احلضور يف اجتماع جملس اهليئة العمومية -9-4

اخلرباء دون أن  جيوز للجنة التنفيذية أن تدعو إىل حضور اجتماعات جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( بعض -9-5
 .يكون هلم حق التصويت

  

  : 2000 – 1999اللجنة التنفيذية لدورة عام 

 رئيساً  عميد كلية الصيدلة, جامعة طنطا, مصر األستاذ د. حممد عادل نصر

 انئب رئيس  عميد كلية الصيدلة, جامعة عني مشس, مصر األستاذ د. أمحد شوقي جنيدي

 أمني عام  كلية الصيدلة, جامعة دمشق, سورايعميد   األستاذ د. عادل نوفل

 عضو  عميد كلية الصيدلة, جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية, األردن األستاذ د. معتز الشيخ سامل 

 عضو  عميد كلية الصيدلة, جامعة أم درمان اإلسالمية, السودان األستاذ د. عبد هللا حممد احلسن

 عضو  ية الصيدلة, جامعة املنستري, تونسعميد كل األستاذ حممد القالل

 عضو  عميد كلية الصيدلة, اجلامعة اللبنانية األمريكية, لبنان األستاذ د. جربائيل مليحة

  

 :ختتص اللجنة التنفيذية ابملسائل التالية :(10)املادة 

أهداف اجلمعية ووضع الربامج ومتابعة تنفيذ السياسة العامة جمللس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( مبا حيقق  -10-1
 .تنفيذها

 .اقرتاح اللوائح الداخلية واإلدارية واملالية للجمعية -10-2

 .اقرتاح مشروع املوازنة التقديرية السنوية -10-3

 تنفيذ قرارات جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( وتقدمي تقرير سنوي عن نشاطها جمللس اجلمعية العلمية -10-4
 .()اهليئة العمومية

 .اقرتاح تعديل النظام األساسي على أن يكون االقرتاح مبوافقة ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية -10-5

 .قبول التربعات واهلبات واملنح مبا ال يتعارض مع أهداف اجلمعية -10-6

 .تعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية مرتني يف العام على األقل -10-7

عضوية اللجنة التنفيذية عام واحد إذا متت اجتماعات اهليئة العمومية سنوايً، وعامني إذا متت اجتماعات مدة  -10-8
 .اهليئة العمومية كل سنتني



 مهام رئيس اللجنة التنفيذية :(11)املادة 

 :يقوم رئيس اللجنة التنفيذية ابملهام التالية

 .رائسة اللجنة التنفيذية والدعوة الجتماعاهتا -11-1

 .متثيل اللجنة أمام اهليئات املختلفة -11-2

 .(اإلشراف على تنفيذ قرارات جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية -11-3

حتديد موعد الدعوة الجتماعات جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية( أو اجتماع اللجنة التنفيذية ابلتنسيق مع  -11-4
ر مع عميد الكلية / املعهد / املستضيفة، وإذا مل يتقدم أحد أعضاء اجلمعية العلمية بطلب األمني العام للجمعية وابلتشاو 

 .استضافة اجتماع اجلمعية أو اجتماع اللجنة التنفيذية يعقد االجتماع ابلكلية اليت فيها مقر اجلمعية العلمية

 :أمانة اجلمعية العلمية :(12)ملادة 

 .ضيفة ملقر اجلمعية العلمية أميناً عاماً للجمعية العلميةيكون عميد الكلية /أو املعهد/ املست

 :خيتص أمني عام اجلمعية العلمية ابملسائل التالية

االتفاق مع األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة اليت تستضيف مقر اجلمعية العلمية على إعداد وجتهيز مقر اجلمعية  -12-1
 العلمية واإلشراف على إمتام التنفيذ

االتفاق مع األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة اليت تستضيف مقر اجلمعية العلمية على تزويد مقر اجلمعية العلمية  -12-2
 .ابلعدد الالزم من العاملني الالزمني من بينهم مسؤول مايل، واإلشراف على إمتام التنفيذ

 .اإلشراف على إدارة مقر اجلمعية العلمية -12-3

 .حماسب مايل للجمعية وعدد من املوظفني اإلداريني من بلد املقر تعيني أو التعاقد مع -12-4

 .اإلشراف على تنفيذ خطة نشاط اجلمعية العلمية مبعاونة العاملني معه يف املقر، وحتت رائسته -12-5

ل يف إحاطة األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة اليت تستضيف مقر اجلمعية العلمية أوالً أبول مبدى تقدم سري العم -12-6
 .حتقيق خطة نشاط اجلمعية العلمية واملعوقات اليت قد يواجهها يف تسيري النشاط

توجيه الدعوة النعقاد اجتماعات جملس اجلمعية العلمية واجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية مشفوعة  -12-7
 .و اجلمعية العلمية اليت ستستضيف االجتماعجبدول األعمال ومواعيد االنعقاد بعد االتفاق مع عميد الكلية أو املعهد عض

رفع التقرير السنوي عن نشاط اجلمعية العلمية إىل األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة اليت تستضيف مقر اجلمعية  -12-8
 .العلمية مشفوعاً ابملوازنة السنوية واحلساب اخلتامي للجمعية العلمية

امعة اليت تستضيف مقر اجلمعية العلمية إىل األمانة العامة الحتاد اجلامعات يرسل األستاذ الدكتور رئيس اجل :(13)املادة 
العربية تقريراً سنوايً عن نشاط اجلمعية العلمية مشفوعاً ابملوازنة السنوية واحلساب اخلتامي السنوي للجمعية العلمية وبعدد 

 .من الدورايت والنشرات اليت أصدرهتا

 .ة الحتاد اجلامعات العربية التقرير على جملس احتاد اجلامعات العربية للتوجيه مبا يراه مناسباً تعرض األمانة العام :(14)املادة 



 الفصل اخلامس

 النظام املايل للجمعية

 :تتكون مالية اجلمعية العلمية من :(15)املادة 

 .(العلمية )اهليئة العموميةاالشرتاكات السنوية اليت يسددها أعضاء اجلمعية العلمية كما يقررها جملس اجلمعية  -15-1

 .الدعم الذي تقدمه اجلامعة املستضيفة ملقر اجلمعية العلمية -15-2

 .عائد نشاط اجلمعية العلمية -15-3

 .مبا ال يتعارض مع أهدافها (املنح واهلبات والتربعات اليت يقبلها جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية -15-4

 .جلمعية العلميةعائد استثمار أموال ا -15-5

 .الدعم الذي يقرره جملس احتاد اجلامعات العربية يف ضوء نشاط اجلمعية العلمية -15-6

 .أية موارد أخرى ال تتعارض مصادرها مع أهداف اجلمعية العلمية -15-7

ب من أمني عام تودع أموال اجلمعية يف مصرف عريب ابلقطع األجنيب مبوافقة اللجنة التنفيذية ومبوجب كتا :(16)املادة 
 .اجلمعية مشفوعاً بتوقيع رئيس اجلامعة املستضيفة ملقر اجلمعية

يكون الصرف من أموال اجلمعية العلمية مبوجب شيكات أو خطاابت موقعة من أمني عام اجلمعية العلمية  :(17)املادة 
 .واحملاسب املايل للجمعية العلمية

 

 الفصل السادس

  أحكام عـــامة

جيوز جمللس اجلمعية العلمية أن يضيف إىل النظام األساس للجمعية العلمية تعديالت تتفق مع ختصص  :(18)املادة 
اجلمعية العلمية مبا ال يتعارض مع أحكام هذا النظام األساس، وبشرط أن يكون مدرجاً ضمن بنود جدول أعمال جملس 

 .(اجلمعية العلمية )اهليئة العمومية

 .احلضور (ن ثالثة أرابع أعضاء جملس اجلمعية العلمية )اهليئة العموميةويصدر قرار إبضافة التعديل م

اهليئة العمومية(، القواعد )تتبع فيما مل يرد يف شأنه نص يف القواعد املالية اليت يضعها جملس اجلمعية العلمية  :(19)املادة 
 .املالية املنصوص عليها يف النظام املايل الحتاد اجلامعات العربية

 


