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 )1يتشكل جملس اإلدارة ،عن طريق االنتخاب السنوي عرب عملية
الرتشح والتصويت والفرز مث اإلعالن عن أعضاء اجمللس (مبا فيهم

الرئيس).

 )2يتزامن االنتخاب السنوي جمللس اإلدارة مع هناية الفصل الصيفي من
كل عام.
 )3حيق جلميع السفراء اإلدالء بصوت واحد فقط يف كل عملية انتخابية
جمللس اإلدارة اجلديد (ابستثناء املنصوص عليهم يف املادة التالية)
 )4يعطى أعضاء جملس اإلدارة السابقني ،ومدراء األداء ،ومشريف

احلمالت والفائزين بشهادة سفراء الشهر ،وأصحاب األومسة املاسية،
خالل السنة املاضية .يعطى كل منهم صوتني يف كل عملية انتخابية جمللس
اإلدارة اجلديد.

 )5يتم التصويت لكل منصب من مناصب جملس اإلدارة على حدة.
حبيث يرتشح السفري ملنصب حمدد يف اجمللس ويتم انتخابه لذلك املنصب
فقط.

 )6يسمى رئيس النادي (رئيس جملس اإلدارة) ،وبقية املنتخبني يف اجمللس
(أعضاء جملس اإلدارة).
 )7يف حال اخلروج الطارئ أو االنسحاب املفاجئ لرئيس النادي فإن
ئيسا مؤقتًا وجيتمع مبجلس اإلدارة يف أسرع وقت
انئب الرئيس يصبح ر ً
لفتح ابب الرتشح للتصويت على رئيس منتخب جديد.

 )8يف حال انسحاب عضو من أعضاء جملس اإلدارة فإن اجمللس يفتح
ابب الرتشح الختيار عضو بديل من بني السفراء على أن تتوفر فيه
شروط ومعايري الرتشح املذكورة يف الدستور.
 )9حيق جمللس اإلدارة املنتخب ابالتفاق فيما بينهم رفع أي من املناصب
املوجودة يف اهليكل أو إضافة منصب غري موجود (وفق احلاجة املقدرة)

إىل جملس اإلدارة.

 )10حيق لكل سفري تتوفر فيه الشروط اآلتية ،أن يرتشح لعضوية جملس
اإلدارة أو إدارة األداء أو اإلشراف على احلمالت:
 )1ملم ابلتخطيط التشغيلي

 )2جيتاز شرط التعيني (التصويت أو االختبار أو املقابلة)

 )3متواجد يف الكلية (الرئيس ومسؤول العالقات ومدير التنفيذ
ومشرف احلملة)
 )4مل تسجل عليه خمالفات أخالقية أو نظامية تذ َكر
 )11املعايري العامة اليت تؤخذ يف عني االعتبار الختيار املرشحني:
 التشبع امللحوظ ابلفكر احملمدي الذي قام عليه النادي مالءمة مسات الشخصية مع املوقع املرتشح له الرؤية النقدية (مهارة التحليل) القدرة على التوجيه والتشجيع -مهارة اختاذ القرارات

 حب التعلم ،واحلرص على تنمية الذات وتطوير املهارات )12يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية مقابلة وتعيني مدراء األداء ومشريف

احلمالت

 )13يف الفصل الثاين من كل عام دراسي ،تبدأ إدارة التخطيط ابلتعاون
مع جملس اإلدارة ابلعمل على وضع خطة تشغيلية للعام القادم
 )14تكون هنالك خطة تشغيلية سنوية اثبتة للنادي تشمل :الربامج
الثابتة للحمالت ،اإلجراءات اإلدارية العامة املعنية ابلتحسني والتطوير،
األنشطة املتعلقة ابلنادي ككل.

وكذلك توضع خطة تشغيلية مستقلة لكل برانمج ،نشاط ،مبادرة ،أو
إجراء إداري ،وذلك من قبل اجلهة املسؤولة (إدارة أو محلة اخل).
 )15يشرف جملس اإلدارة على عقد اجتماعات مكثفة مع إدارة

التخطيط ومشريف احلمالت لوضع الرؤية االسرتاتيجية اخلَمسية للنادي،

وتشرف إدارة التخطيط على مراجعة الرؤية االسرتاتيجية يف كل عام

 )16يتوقع اندي سفراء السعادة من منتسبيه من اجلنسني االبتعاد عن
مواقع الشبه وااللتزام ابخللق احملمدي والقيم الشرعية ،وال يتحمل النادي

مسؤولية أي عالقة سرية أو خمالفة أخالقية خارجة عن نطاق التنسيق
املهين والعمل املؤسسي.

 )17يتم التنسيق والتواصل بني املسؤولني واملسؤوالت يف أعمال النادي

عن طريق االجتماعات احلقيقية املباشرة مع التزام الفاصل والسلوك
احملتشم بني الطرفني.
 )18شروط التواصل املختلط عرب الواتساب:

 أن يكون عرب (انئب مدير املبادرات) ابلنسبة للحمالت الثالثة أن يكون مؤقتًا ومرتبطًا مبهمة أو مبادرة حمددة ،وينتهي ابنتهائها -أن يكون إبذن من جملس إدارة النادي

 )19ال يسمح للملتحق أبي من األندية األخرى أو اجلهات اإلدارية يف
الكلية أن يشغل منصبا إداريً أو يرتشح جمللس اإلدارة يف اندي سفراء

السعادة.

 )20أي تسريب يصدر من اإلداريني أو املشرفني سواء لفكرة أو خطة أو
قرار قبل تعميمه أو تنفيذه ،يعد خيانةً للنادي ،ويعاقب عليه السفري إما

بتسرحيه من موقعه أو إبسقاط عضويته.

 )21يف حال رأى جملس اإلدارة ابالتفاق عدم كفاءة مدير أو مشرف
ِ
إنذارا ،ويسحب عنه اإلشراف
محلة قيميًّا أو إداري ،فمن حقه أن يوجه له ً
إذا مل يتجاوب مع اإلنذار.
 )22التسجيل يف اندي سفراء السعادة يعين ضمنيا :التعهد اباللتزام
الكامل بقيم النادي ،وأنظمته املكتوبة.

 )23حيق إلدارة النادي أن تعاقب كل من خيالف قيم النادي وأنظمته

بشكل علين ومتعمد

 )24ال ميانع اندي سفراء السعادة من التعاون مع أي جهة إدارية أو
طالبية أو مؤسسية فيما يتفق مع أهدافه وال يتعارض مع رسالته ،وفق ما
يقرره جملس اإلدارة يف النادي

 )25يرفع السفري شكواه إىل مشرف محلته أو مسؤوله املباشر ،فإن مل
يتجاوب أو كان طرفًا معنيا يف الشكوى ،فإنه حينئذ يقدمها للمنسق العام

لينظر فيها ويبين عليها اإلجراء املالئم ،أو يرفعها إىل جملس اإلدارة.

 )26يف حال تفشي الشكوى خارج هذا النطاق سواء بني أعضاء النادي
أو إىل جهة خارجية أخرى فإن السفري صاحب الشكوى والسفري
املشتكى إليه ،كالمها يعرض نفسه للمساءلة واملحاسبة.

 )27تقوم إدارة التخطيط مبنح السفراء استمارة (ورقية أو إلكرتونية) هنايةَ
كل فصل ،على أن تتيح االستمارة تقييما شامال ملؤسسة النادي وأدائها
والقائمني على إدارهتا.

 )28إذا لوحظ تَ َكرر الشكوى ضد أي من السفراء بال استثناء ،ومن

مصادر متنوعة (ال تربطها عالقة أو صداقة معروفة) أكثر من  3مرات

خالل الفصل الواحد ،فإنه حيق جمللس اإلدارة أن يستند على هذه
الشكاوى يف استبعاد ذلك السفري.
 )29يتوىل (مسؤول العالقات العامة) مالية النادي وواجهته اخلارجية
واملسؤولية املباشرة عن خماطبة الرعاة والداعمني.
 )30حيق ملسؤول العالقات التصرف ابمليزانية يف نطاق التكاليف املعتمدة

يف اخلطط التشغيلية ،وليس له أن يصرح أو يتصرف ابملالية فيما عدا
ذلك إال مبوافقة أو تكليف مباشر من رئيس اجمللس.

 )31يتحمل مسؤول العالقات مسؤولية مجيع املبالغ الصادرة من النادي

والعائدة إليه.

 )32يف حال موافقة  %80على األقل من السفراء على الدستور فإنه
ملزما على اجلميع (مبا فيهم رئيس النادي) ،وغري قابل
بذلك يصبح ً

للمساس والتعديل ،واحلذف واإلضافة إال مبوافقة  %80على األقل من
السفراء.
 )33املرجع األعلى للدستور هو مؤسس النادي " يوسف الكمايل ".

واملسؤول عن تعميم مجيع مواده الـ( )33عرب اندي سفراء السعادة
والعمل مبقتضاها هو جملس اإلدارة املنتخب.

