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 النظام الداخلي
 )2015شباط  8(

  

 ا�سم:  1المادة 

في الجامعة (ZNPM Friends Club) "نادي أصدقاء برنامج زكي ناصيف للموسيقى" جمعية  تدعى تتأسس
  ."النادي"في بيروت وسيشار اليھا فيما يلي ب  ا&ميركية

  

  ا�ھداف:  2المادة 

الجامعة  الموسيقى في ثقافة التي تعزز امج وا&نشطةالبر جمع ا&موال لدعم ھو ناديللإن الھدف الرئيسي 
ميركية في بيروت برنامج زكي ناصيف في الجامعة ا& دعم يما من خ<لس= والمنطقة، ا&ميركية في بيروت

  :والذي تتمثل مھمته الرئيسية ب ". البرنامج"شار اليه فيما يلي ب يوالذي س .2004كانون ا&ول في الذي تأسس 

المساھمة في و، ناصيف تعزيز والنشر للتراث الموسيقي المشرقي، وبا&خص تراث زكيالحفاظ وال •
  .والمنطقة الجامعة ا&ميركية في بيروت الموسيقية في وا&بحاث النھوض بالتعليم

 .الجامعة ا&ميركية في بيروت في ة الشرقيةالموسيقٮھج االمنالموسيقية ودعم  برامج الدراسات إعادة •

 . الجامعة تطوير ا&كاديمي للمناھج والمقررات الموسيقية فيلا المساعدة في •

الموسيقى بشكل عام  لرفع مستوى الوعي حول في لبنان ط<ب المدارس والجامعات بين مسابقات تنظيم •
 .بشكل خاص وتراث زكي ناصيف الموسيقي

 .دعوة الموسيقيين المحترفين وا&كاديميين إلى الجامعة •

 .الموسيقي ومنح للط<ب في مجال الدراسات وا&بحاث الموسيقية تقديم جوائز في اVداء  •

  

 العضوية:  3المادة 

ا وفقً  يتالو تمسك بھايالتي  والمثل العليا البرنامجمھمة ب ونؤمنيالذين  والشركات لZفراد إّن العضوية مفتوحة
 عناصران وديناميكيتھم &عضاءالتزام اإذ أن  ،م السنويةمساھماتھلتزام با^ من خ<ل النادي سيتم دعم، لھا

 .ةتوبالتالي لتعزيز أنشط ،للبرنامج المثل العليا لممثلي حاسمان

على أن يبت ا^نتساب يتم تسميته من قبل عضويين من النادي لbنتساب إلى النادي، أن يتوجب على أي مرشح 
 مبرراتعلى مل تشيأن ا وخطيً رشيح يتم طلب الت أن يجبكما . )4 انظر المادة(من قبل اللجنة التنفيذية للنادي 

  .الترشيح

  

وانتخاب اللجنة التنفيذية  البرنامجالنادي مرة على ا&قل في السنة ا&كاديمية لمتابعة نشاطات  ءيجتمع أعضا
  ) .4 انظر المادة(

  

  اللجنة التنفيذية:  4المادة 

، ونائب النادي رئيس : أعضاءتسعة  من ،"اللجنة "ب إليھا فيما يلي، والتي سيشار تنفيذيةالتتألف اللجنة 
 كلفتوقد  .ناديللا^دارية  المھام التعامل معوعليھا  وأربعة مستشارين، ، وأمين السر وأمين الصندوق،الرئيس

  .واجبات محددة ^عضاء النادي اVخرين اللجنة

 

  

  التمويل: 5لمادة ا

في  جميع العائدات وتودع. يتم تمويل النادي عن طريق رسوم العضوية ونشاطات جمع ا&موال والتبرعات
شار اليه فيما يلي ب ي، والذي س2004في كانون ا&ول ، الذي أنشأ AUBفي الناصيف  زكي صندوق

خ<ل أي  AUBلل  يةالسنة المال في بداية أعضاء النادي من قبل رسوم العضوية وينبغي استيفاء". الصندوق"
  .أمين الصندوق ھي من مھامو، تشرين ا&ول شھر
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موال التوزيع المناسب & اقتراح، والعلوم كلية اVدابعميد لجنة البرنامج و مع رئيس، بالتشاور تقدم اللجنة
 . الجامعةالمتبعة في  ا لbجراءاتوفقً  ا&موال ويتم صرف .كل عام دراسي خ<ل ناديال

  

   اللجنة وصالحياتوصالحياتوصالحياتوصالحيات باتباتباتباتواجواجواجواج: 6 المادةالمادةالمادةالمادة

 .النادي أھدافتحقيق مواتية ل تعتبرالتي  التدابيرات وقتراحا^و أن تتخذ جميع ا^جراءات اللجنةعلى 

كلما دعت الحاجة، كما ويدعو  اللجنةلى اجتماعات إوعليه أن يدعو . اجتماعاتهيترأس و رئيسه عادة النادييمثل 
   .على ا&قل مرة كل عام إجتماع سنويلى عقد إا&عضاء 

  .اثنين من أعضائھا أو رئيس،ال دعوة من علىبناًء  اجتماعات تعقد اللجنة

بالتشاور  الناديمسؤولية مراس<ت  تقع على عاتقهجتماع والمحافظة عليه، ويقوم أمين السر بتحضير محضر ا^
 .مع الرئيس

 تقدم الترشيحاتو .خير من و=ية اللجنةا& ربيعالفي لمدة أربع سنوات الجدد  اللجنة التنفيذية يتم انتخاب أعضاء

  .السري با^قتراع الناديأعضاء من قبل نتخاب يتم ا^حيث  خطيًا،

  :بما يلي  اللجنةتحدد مھام 

 وضع برنامج النشاطات السنوية للسنة ا=كاديمية المقبلة  .1

 .وضع ميزانية السنة ا=كاديمية المقبلة والبحث عن التمويل .2

 .ت البرنامج ومتابعتھاشراف على نشاطاا^ .3

  

  التعدي�ت:  7المادة 

إشعار  وزععلى أن ي، الناديعضاء & ا&غلبية البسيطةمواد النظام الداخلي بطلب من  تعديل على يمكن اقتراح
 .أغلبية الثلثينأما التعديل فيتطلب أصوات  .التصويت عضاء قبلا& المقترحة علىبالتعدي<ت  خطي


